
ระบบประสาท



ส่ิงเรา้ (STIMULUS) หน่วยรบัความรูสึ้ก (RECEPTOR) ระบบประสานงาน (CO-

ORDINATION SYSTEM) หน่วยปฏิบติังาน (EFFECTOR) การตอบสนอง/ การตอบรบั



ระบบประสาทของส่ิงมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตท่ีไม่มีเซลลป์ระสาท สิ่งมีชีวิตท่ีมีเซลลป์ระสาท



 ระบบประสาทของส่ิงมีชีวิต

 AMOEBA ไมม่ีเซลลป์ระสาท มีการตอบสนองต่อส่ิงเรา้ประเภทอาหาร และแสง 

สามารถเคล่ือนท่ีหนีแสงไดโ้ดยไมม่ีตวัตรวจรบัแสง

 Paramecium ไมม่ีเซลลป์ระสาท ใช้

เสน้ใยประสานงาน (coordinating fiber) ท่ีอยู่

บริเวณโคนของ ซีเลีย (cilia) 



 Euglena ใช ้Eyespot เป็นบริเวณ

รบัแสง ท าใหส้ามารถรบัรู ้ความเขม้แสง

และทิศทางของแสงได ้

Hydra มี nerve net เกิดจากการเชื่อมโยงของเซลลป์ระสาทท่ี

เซลลไ์มไ่ดส้มัผสัติดกนั

Planaria เซลลป์ระสาทประกอบดว้ย

cerebral ganglion อยูท่างดา้นหวั 

 ventral nerve cord หรือ nerve trunk ขนานไป

ตามดา้นขา้งของล าตวั 

 transvers nerve/nerve ring



ไสเ้ดือนดิน  ระบบประสาทประกอบดว้ย

 supra-pharyngeal ganglion 

 circumpharyngeal ganglion 

 Sub-pharyngeal ganglion

 ventral nerve cord

กุง้ ระบบประสาทประกอบดว้ย

 anterior ganglion 

 ventral nerve cord



หอย หอยกาบคู่/หอยกาบเดียว มีปมประสาท

 cerebral ganglion

 visceral ganglion

 pedal ganglion

 แมลง ระบบประสาทประกอบดว้ย 

 สมอง เกิดจากปมประสาท 2 ปมมารวมกนั ไป

ยงั optic nerve  1 คู่ และ antennary nerve  1 คู่

 ปมประสาทใตห้ลอดอาหาร (sub-esophageal 

ganglion)

 เสน้ประสาทดา้นทอ้ง (ventral nerve 

cord/abdominal ganglia )



เน้ือเยือ่วิทยาของระบบประสาท

เซลลป์ระสาท (nerve cell หรือ neuron) มีส่วนยื่นพเิศษ 

(Specialized extension) เรียกวา่ แอกซอน (Axon) และ 

เดนไดรท์ (Dendrite) การติดต่อส่ือสารระหวา่งเซลลจ์ะใช้

สญัญาณไฟฟ้าเคมีในบริเวณ ไซแนปส์ (Synapse)



เซลลป์ระสาท ประกอบดว้ย

 cell body เป็นส่วนของไซโทพลาสซึม

และนิวเคลียส ภายในมี mitrochondria, 

ER, golgi complex จ านวนมาก

 nerve fiber เป็นส่วนท่ียืน่ออกจากตวั

เซลล์

 เดนไดรต์ (dendrite) ส่วนใหญ่

จะอยูร่อบ ตวัเซลล ์ท าหน้าท่ีรบักระแส

ประสาทเขา้สู่ตวัเซลล ์ท่ีเยื่อหุม้มีโปรตีนท่ี

เป็นตวัรบัสารส่ือประสาทฝังตวัอยู่

 แอกซอน (axon) เป็นส่วนท่ียืน่จากตวัเซลล์

ตรงจุดท่ีเรียกวา่ ฮิลล็อค (Axon Hillock) ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการเกิดกระแสประสาท บริเวณตอน

ปลายแอกซอนจะแตกเป็นแขนง ซ่ึงจะไซแนปส์

(synapse) กบัเซลลป์ระสาทตวัอ่ืน



เปลือกหุม้แอกซอน  ชั้นในสุด เรียกวา่ ปลอกหรือเยือ่ไมอิลิน

(myelin sheath) มีลกัษณะเป็นเยื่อไขมนั  

 ท าหน้าท่ีป้องกนัอนัตรายและเป็นฉนวนกั้น

การถ่ายเทประจุไฟฟ้า ระหวา่งขา้งนอกกบัขา้ง

ในแอกซอน

 ชว่ยใหก้ระแสประสาทเดินทางไดเ้ร็วขึ้ น

เน่ืองจากเยือ่ไมอิลินจะหุม้รอบแอกซอนเป็นช่วง 

ท าใหม้ีบางบริเวณบนแอกซอนท่ีไมถู่กหุม้ดว้ย

เยื่อน้ีเรียกวา่ โนดออฟแรนเวียร ์(Node of 

Ranvier) 



 ชั้นกลาง เรียกวา่ เยื่อนิวริเล็มมา่ (neurilemma sheath) มีเซลลท่ี์

เรียกวา่ เซลลช์วนัน์ (Schwann cell) อยูต่ลอดความยาวของแอกซอน 

(axon) 

 ชั้นนอกสุด เรียกวา่ เอ็นโดนิวเรียม (endoneurium) เป็นเน้ือเยือ่

เกี่ยวพนัท่ีหุม้แอกซอน (axon) ไวท้ั้งอนั



 สารส่ือประสาท (NEUROTRANSMITTER) เป็นสารเคมีท่ีอยูใ่นถุงบริเวณปลายแอก

ซอนของเซลลป์ระสาทกอ่นไซแนปส์

 ปลายประสาท (NERVE ENDING) เป็นบริเวณปลายสุดของแอกซอนท่ีจะเชื่อมกบั

เซลลอ่ื์น เรียกบริเวณน้ีวา่ ไซแนปส์ (SYNAPSE) 

ชอ่งวา่งระหวา่งเซลล ์เรียกวา่ 

ชอ่งไซแนปส์ (SYNAPTIC CLEFT)



 การเกิดไซแนปสร์ะหวา่งเซลลป์ระสาท 

สามารถเกิดได ้3 แบบคือ

 1. Axodendritic synapse เป็นไซแนปสท่ี์เกิดขึ้ น

ระหวา่งแอกซอนกบัเดนไดรท์

 2. Axosomatic synapse เป็นไซแนปสท่ี์เกิดขึ้ น

ระหวา่งแอกซอนกบัตวัเซลล์

 3. Axoaxonic synapse เป็นไซแนปสท่ี์เกิดขึ้ น

ระหวา่งแอกซอนกบัแอกซอน



 การแบ่งประเภทของเซลลป์ระสาท

1. แบ่งตามรูปร่างลกัษณะ (จ านวนแขนงท่ียืน่ออกจากตวัเซลล)์ ได ้3 ชนิด

 Unipolar neurone เช่น Dorsal Root Ganglion Cell

 Bipolar neurone เช่น Retinal Cell ท่ีตา และ 

Olfactory Epithelium Cell ท่ีจมูก

 Multipolar neurone เช่น Spinal Motor Neurone

และ Pyramidal Neurone



 2. แบ่งตามหน้าท่ี

 SENSORY NEURONE หรือ AFFERENT NEURONE (เซลลป์ระสาทรบัความรูสึ้ก)

 MOTOR NEURONE หรือ EFFERENT NEURONE (เซลลป์ระสาทน าค าสัง่) 

 INTERNEURONE หรือ ASSOSIATION NEURONE (เซลลป์ระสาทประสานงาน)



กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท

การสง่สญัญาณประสาท

บริเวณรบั-ส่งสญัญาณประสาท

 Input Zone

 Conducting Zone/Conducts 

excitation

 Output Zone/Telodendritic

zone



ภาวะปกต ิ ระยะพกั (Resting stage หรือ Polarization)

 สารละลายภายนอกเซลลม์ี Na+ มากวา่ภายในเซลลแ์ละมี

ประจุไฟฟ้าเป็นบวก ในขณะท่ีภายในเซลล ์จะมี K+ โปรตีน 

และกรดนิวคลีอิกซ่ึงมีประจุเป็นลบ

 เยื่อหุม้เซลลจ์ะดนั Na+ ออกไปนอกเซลลพ์รอ้มกบัดึง K+

เขา้ไปในเซลลใ์นอตัราส่วน 3Na+: 2K+

 ใชพ้ลงังาน Na+/K+ ATPase เรียกการท างานในส่วนน้ีวา่

Sodium - Potassium pump



เม่ือมีสิ่งเรา้มากระตุน้ การเปล่ียนแปลงความตา่งศกัย ์(Action potential)

 มีการส่งสญัญาณอิออนไปตามความยาวของแอกซอน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเซลล ์

ท าให ้Na-chanal เปิด ให ้Na+ เขา้ไปในเซลลม์ากขึ้ น 

 ผิวภายในเซลลป์ระสาทบริเวณท่ี Na+ ผ่านเขา้ไปมีศกัยเ์ป็นลบน้อยลงและเป็นบวกมากขึ้ น เรียกวา่

เกิด Depolarization

 K-chanal เปิด ท าให ้K+ ออกนอกเซลลไ์ด ้ท าใหภ้ายในเซลลส์ูญเสียประจุบวกอีกครั้ง เรียกวา่ เกิด 

Repolarization ความต่างศกัยจ์ะลดลง 

 ถา้ความต่างศกัยล์ดลงจนต า่กวา่ระยะพกัซ่ึงเป็นผลจาก Cl- ไหลเขา้มาจ านวนมาก เรียกระยะน้ีวา่ 

Hyperpolarization



กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท



การเปลี่ยนแปลงศักยไ์ฟฟ้าขณะทีเ่ซลลถ์ูกกระตุ้น

1= resting stage/polarization

2= rising phase of membrane potential

3= depolarization

4= repolarization

5 = undershoot (hyperpolarization)



การส่งสารส่ือประสาทบริเวณ Synapse



ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทรอบนอก

 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 

System หรือ CNS)

 สมอง (Brain) อยูภ่ายใตก้ะโหลกศีรษะ 

(Cranium หรือ Skull) ท่ีเป็นกระดูกแข็งหุม้ลอ้มรอบ

สมอง และมีเยือ่หุม้ 3 ชั้น ท าหน้าท่ีปกป้อง และให้

ความชุม่ชื้ น



 เยือ่หุม้สมอง

1. เยือ่ดูรา (Dura mater) เป็น

ชั้นนอกสุดติดกบักะโหลกศีรษะ 

มีความแข็งแรง 

- เยื่อหุม้กระดูก (periosteal) 

- ชั้นเยือ่หุม้สมอง (meningeal)

2. เยือ่อะแร็กนอยด์

(Arachnoid mater) เป็นเยื่อบางๆ

มีหลอดเลือดมาเล้ียงจ านวนมาก 
3. เยื่อเพยี (Pia mater) เป็นส่วนท่ีเปราะบางท่ีสุดอยูติ่ดกบั

เน้ือสมอง มีหน้าท่ีส่งเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของสมอง มีผลต่อ

การสรา้ง cerebrospinal fluid: CSF ท่ีชว่ยท าหน้าท่ีรบัแรง

กระแทกท่ีเกิดขึ้ นกบัระบบประสาทส่วนกลาง



เน้ือสมอง

1. Grey Matter เป็นเน้ือสมอง

ส่วนนอก เป็นท่ีรวมของเซลล ์

ประสาท 

2. White Matter เป็นเน้ือ

สมองชั้นใน มีสีขาว ประกอบดว้ย

เสน้ประสาทท่ีถูกหุม้ดว้ยเยื่อ

Myelin



 สว่นประกอบของสมอง

1. สมองสว่นหนา้ (Fore brain) : มี

ขนาดใหญ่สุด มีรอยหยกัเป็นจ านวนมาก

ประกอบดว้ย Cerebrum, Thalamus และ

Hypothalamus

2. สมองส่วนกลาง (mid brain) เป็น

สถานีรบัส่งประสาทระหวา่งสมองส่วนหน้า

กบัส่วนทา้ย และส่วนหน้ากบันัยน์ตา

3. สมองส่วนทา้ย (Hind brain)  

ประกอบดว้ย Cerebellum, เมดลัลาออบลอง

กาตา (Medulla Oblongata) และพอนส์

(Pons)



สว่นตา่งๆ ของสมอง



 ไขสนัหลงั (Spinal Cord) 

ลกัษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกและมี

เยื่อหุม้ไขสนัหลงัปกคลุมอยู ่มีลกัษณะคลา้ย

ผีเส้ือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

White matter ไมม่ีเซลลป์ระสาท มี
เฉพาะใยประสาทท่ีมีเยือ่ไมอิลินหุม้ 

Grey matter มีเซลลป์ระสาทอยู่
หนาแน่น จะถูกลอ้มรอบดว้ย White matter



เส้นประสาทในไขสันหลังของคน

- cervical/neck nerves 8 คู่

- thoracic/chest nerves 12 คู่ 

- lumbar/ abdominal nerves 5 คู่ 

- sacral/pelvic nerves 5 คู่ 

- coccygeal/tailbone nerves 1 คู่ 



ระบบประสาทรอบนอก (Peripheral nervous system หรือ PNS)

เป็นเสน้ประสาทท่ีแยกออกมาจากสมองและไขสนัหลงั ท าหน้าท่ีรบัและน าความรูสึ้กเขา้สู่

ระบบส่วนกลาง และน ากระแสประสาทสัง่การจากระบบประสาทส่วนกลางไปยงัหน่วย

ปฏิบติังาน

 การท างานของระบบประสาท

1. ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system หรือ SNS) เป็นระบบประสาทท่ี

ควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือลาย 

บางครั้งการท างานอาจรบัค าสัง่จากไขสนัหลงัเท่าน้ัน เช่น การตอบสนองโดยการกระตุก

ขาอตัโนมติัเรียกวา่รีเฟล็กซ์ (reflex) เน่ืองจากกระแสประสาทจากหน่วยรบัความรูสึ้กท่ีเขา่จะ

ผ่านเซลลป์ระสาทไปสู่ไขสนัหลงั แลว้ผ่านไปยงัเซลลป์ระสาทสัง่การโดยตรง เกิดการกระตุก

ขาทนัทีในระยะเวลาสั้นๆเรียกวา่ รีเฟล็กซแ์อกชนั (reflex action) 



somatic nervous system



 2. ระบบประสาทอตัโนวตั ิ(AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM หรือ ANS) เป็นระบบ

ประสาทท่ีควบคุมการท างานของอวยัวะภายใน เช่น กลา้มเน้ือเรียบ กลา้มเน้ือหวัใจ อวยัวะของ

ระบบทางเดินอาหาร การตอบสนองเกิดจากการท างานของระบบประสาทท่ีอยูน่อกอ านาจจิตใจ

หรือระบบประสาทอตัโนมติั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ระบบท่ีท างานตรงขา้มกนั คือ

Sympathetic Nerve เป็นประสาทท่ี
อยูบ่ริเวณไขสนัหลงั จนถึงกระเบนเหน็บ 

ท าหน้าท่ีกระตุน้และเพิ่มการท างานของ

อวยัวะ ท าใหเ้กิดสภาพเตรียมพรอ้ม

เช่น กระตุน้การเตน้ของหวัใจใหเ้ร็วและ

แรงขึ้ น เพิ่มการหลัง่ฮอรโ์มนอะดรีนา

ลีน (adrenalin) จากต่อมหมวกไต

Parasympathetic Nerve เป็นประสาทท่ีอยู่

เหนือไขสนัหลงัและต า่กวา่กระเบนเหน็บ ท าหน้าท่ี

ยบัยัง้และลดการท างานของอวยัวะ เพื่อปรบัไมใ่ห้

ร่างกายท างานมากเกินไป เช่น ปรบัใหช้ีพจรหวัใจ

และความดนัโลหิตกลบัคืนสภาพเดิม กระตุน้ต่อมอะ

ดีรีนัล ใหห้ลัง่ฮอรโ์มนนอรอ์ะดีนาลีน 

(noradrenalin) เพื่อช่วยใหร้่างกายกลบัสู่สภาวะปกติ





อวยัวะในการรบัสมัผสัของมนุษย์

 ตา
โครงสรา้งของตา

1. ชั้นนอก สเคอรา (sclera) หรือเปลือกลูกตา

อยูช่ั้นนอกสุดท าใหลู้กตาคงรูปได ้ส่วนท่ีอยู่

ดา้นหน้ามีกระจกตา (cornea) ท าหน้าท่ีรบัและ

ใหแ้สงผ่านเขา้สู่ภายในกระจกตา

2. ชั้นกลาง คอรอยด์ (choroid) เป็นชั้นท่ีมีเสน้

เลือดและรงควตัถุจ านวนมาก มีส่วนท่ียื่นออกไป

ดา้นหน้าเรียกวา่ ซีเลียรีบอด้ี (ciliary body) ท า

หน้าท่ีสรา้งของเหลวท่ีเรียกวา่ เอเควยีวฮิวเมอร ์

(aqueous humor) 



3. จอตาหรือเรตนิา (RETINA) เป็นเน้ือเยือ่

ชั้นในสุดประกอบดว้ยเซลลป์ระสาท และเซลลซ่ึ์ง

ไวต่อแสง ส่วนท่ีติดกบัเรตินามีของเหลวลกัษณะ

คลา้ยวุน้ เรียกวา่ วสิเทรียสฮิวเมอร ์(VITREOUS 

HUMOR) บรรจุอยู ่ชว่ยท าใหลู้กตาคงรูปร่างอยู่

ได้



 เซลลร์บัแสงท่ีเรตนิามี 2 ชนิดคือ

เซลลรู์ปแท่ง (ROD CELL) ไวต่อการ

รบัแสงสวา่ง แต่ไมส่ามารถแยกความแตกต่าง

ของสีได้

เซลลรู์ปกรวย (CONE CELL) เป็น

เซลลท่ี์แยกความแตกต่างของสีได ้แต่ตอ้งการ

แสงสวา่งมากจึงบอกสีของวตัถุไดถู้กตอ้ง แบ่ง

ออกเป็น เซลลร์ูปกรวยท่ีรบัแสงสีแดง รบัแสง

สีเขียว และรบัแสงสีน ้าเงิน เมื่อเซลลร์ูปกรวย

ไดร้บัการกระตุน้พรอ้มกนั ดว้ยความเขม้แสง

ต่างกนั 

Blind spot



 หู
 โครงสรา้งของหู

1. หูชั้นนอก ประกอบดว้ย ใบห ูและรูห ู

2. หูชั้นกลาง ประกอบดว้ย

- แกว้ห ูหรือ เยื่อแกว้ห ู(Eardrum หรือ 

tympanic membrane) เป็นเยื่อบางๆ กั้นระหวา่ง

หชูั้นนอกกบัหชูั้นกลาง จะแปลงเสียงเป็น

แรงสัน่สะเทือนไปยงั กระดูกคอ้น ทัง่ โกลน

- กระดูกคอ้น ทัง่ โกลน (malleus, incus 

and stapes) กระดูกขนาดเล็กทั้งสามชิ้ น จะส่ง

การสัน่สะเทือนของเสียงไปยงัหชูั้นใน

- ท่อยสูเตเชียน (eustachian tube) เป็น

โพรงต่อระหวา่งหสู่วนกลางกบัคอหอย ท าหน้าท่ี

ปรบัแรงดนัระหวา่งภายในกบัภายนอก



3. หูชั้นใน ประกอบดว้ย

- คอเคลีย (cochlea) เป็นท่อขดคลา้ยกน้

หอย มีปลายประสาทรบัพลงังานเสียงแลว้

เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งไปยงัศูนยเ์สียงใน

สมอง 

-เซมิเซอรคิ์วลารแ์คแนล (semicircular 

canal) มีลกัษณะเป็นท่อคร่ึงวงกลม 3 วง ภายใน

มีของเหลวบรรจุอยู ่ควบคุมการทรงตวั รบัรู ้

ต าแหน่ง และสมดุลของร่างกาย 



 จมูก

โครงสรา้งของจมูก

1. เวสตบูิลลาร์ (Vestibular region) 

ประกอบดว้ย รูจมูกส่วนนอก มีทั้งขนจมูก 

และต่อมน ้ามนั

2. สว่นหายใจ (Respiratory region) 
ประกอบดว้ย ต่อมมีเมือก และเสน้เลือดฝอย

มากมาย

3. ส่วนดมกลิ่น (Olfactory region) 
ประกอบดว้ย ประสาทสมองคู่ท่ี 1 ท าหน้าท่ี

เกี่ยวกบัการดมกล่ิน



 ล้ิน 
โครงสรา้งของล้ิน

ดา้นบนมีปุ่มเล็กๆ จ านวนมาก เรียกวา่ 

พาพิลลา (papilla) ซ่ึงภายในประกอบดว้ย

ตุ่มรบัรส (taste bud) ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัรบั

รส ในแต่ละตุ่มรบัรสจะมีเซลลร์บัรส (taste 

cell) ซ่ึงต่ออยูก่บัใยประสาท เม่ือมีสารเคมีมา
กระตุน้ตุม่รบัรสจะเกิดกระแสประสาทส่งไป
ตามเสน้ประสาทสมองคูท่ี่ 7 และคูท่ี่ 9 เพื่อ
สง่ไปยงัสมองสว่นทาลามสัและซีรบีรมั  



 ผิวหนงั

 โครงสรา้งของผิวหนงั

1. ผิวหนังชั้นหนังก าพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนงัท่ีอยู่ชัน้
บนสดุ ประกอบดว้ยเซลลเ์รยีงซอ้นกนั ไม่มีหลอดเลือด 
เสน้ประสาท และตอ่มตา่ง ๆ 
2. ผิวหนังชั้นหนังแท ้(Dermis) เป็นผิวหนงัท่ีอยู่ชัน้ลา่ง
ประกอบดว้ยเนือ้เย่ือคอลลาเจน อีลาสติน และตวัประสาน
เนือ้เย่ือไฮยารูรอน มีหลอดเลือดฝอย ปลายประสาทรบั
ความรูส้กึ ตอ่มไขมนั ตอ่มเหง่ือ
3. ผิวหนังชั้นใตผิ้วหนัง (subcutaneous tissue) อยู่ในสดุ
ของชัน้ผิวหนงั ประกอบดว้ยไขมนั คอลลาเจน หลอดเลือดท่ีมา
หลอ่เลีย้ง ผิวหนงัชัน้นีช้่วยในการรบัแรงกระแทก เป็นฉนวนกนั
อณุหภมูิที่เปลี่ยนแปลง



บริเวณผิวหนังจะมีหน่วยรบัความรูสึ้ก

กระจายอยู ่ซ่ึงจะไวต่อการกระตุน้เฉพาะอยา่ง 

เช่น 

- Meissner’s corpuscle – รบัความรูสึ้กสมัผสั

เบาๆ 

- Pacinian corpuscle รบัรูแ้รงกดหนักๆ การ

สัน่เร็วๆ

- Ruffini’s corpuscle – รบัรูส้มัผสัท่ีเป็นความ

รอ้น

- Merkel discs – แยกแยะความรูสึ้กสมัผสั



 โรคและการรกัษาอวยัวะรบัสมัผสั

โรคตอ้กระจก (Cataract) เกิดจากเลนสแ์กว้ตาเส่ือม ท าใหเ้ลนสแ์กว้ตาขุน่มวั มองไมช่ดั และ

มีอาการมากขึ้ นเมื่ออยูใ่นท่ีมีแสงสวา่งจา้ 

การรกัษา โดยการผ่าตดัเอาเลนสท่ี์ขุน่มวัออก แลว้ใส่แกว้ตาเทียมแทน

หูชั้นกลางอกัเสบเฉียบพลนั จากการไดร้บัเชื้ อไวรสัหรือแบคทีเรียท่ีมกัจะผ่านจากจมูก และ

โพรงหลงัจมูก เขา้สู่ท่อยสูเตเชียน ท าใหรู้สึ้กปวดหขูา้งท่ีเป็น มีไขสู้ง หูอ้ือ ระดบัการไดย้นิลดลง 

หรือแกว้หทูะลุ 

การรกัษา กินยาตา้นจุลชีพ เพื่อก าจดัเชื้ อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุ ยาแกแ้พ ้ยาลดบวมและ

ยาแกป้วดหรือลดไขต้ามอาการ อาจใชว้ิธีการผ่าตดัเจาะเยือ่แกว้หเูพื่อระบายหนองในหชูั้นกลาง

ออก



โรคตาแดง เกิดจากการอกัเสบของเยือ่บุตาท่ีคลุมหนังตาบน หนังตาล่าง และเยื่อบุตาท่ีคลุม

ตาขาว อาจจะเป็นแบบเฉียบพลนั หรือแบบเร้ือรงั สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้ อแบคทีเรีย  เชื้ อ

ไวรสั 

ไซนสัอกัเสบ เกิดจากการอกัเสบของเยือ่บุโพรงไซนัส มกัเกิดร่วมกบัการอกัเสบติดเชื้ อในจมูก 

ตามหลงัการติดเชื้ อหวดั ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรียและไวรสั ท าใหม้ีอาการมีไขสู้ง 

คดัจมูก มีน ้ามูกเหลืองขน้ ไดก้ล่ินลดลง 

การรกัษา กินยาตา้นจุลชีพร่วมกบัการใหย้าพน่จมูกและยาสตีรอยด์ เพื่อท าใหก้ารบวมของ

เยื่อบุจมูกลดลง บรรเทาอาการคดัจมูก ชว่ยใหม้ีการไหลเวยีนของอากาศ การระบายของสารคดั

หลัง่หรือหนองท่ีอยูภ่ายในไซนัสดีขึ้ น




