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ภาษาพาฉงน # นํ้าทวมปอด -=Byหมอแมว=-  
 

 
ภาษาพาฉงน # นํ้าทวมปอด 
เรื่องคราวนี้เปนการพูดคุยเกยวกับภาวะหนึ่งที่ยังใชภาษากันคอนขางสับสนจนบางครั้งเลยเถิดไป
ความเขาใจที่ไมถูกตอง พอเขาใจไมถูกตองก็เกิดความทุกขตามมา คําๆน้ันคือคําวา"นํ้าทวมปอด
 
คุณตาคนหนึ่งอายุอานาม80กวา เปนเบาหวานและมีภาวะไตวายเรื้อรัง มารพ.ดวยอาการเพลียเห
ขาบวม หลังจากการตรวจรางกายและx-ray แพทยใหการวินิจฉัยวามีภาวะน้ําเกินจากไตวาย ซึ่งเ
ยอนไปดูประวัติแลว คุณตาก็เปนแบบนี้มาหลายครั้ง แพทยก็ไปหาผูปวยและญาติบอกวาคุณตาต
นอนรพ. 

ญาติถามวาเปน "นํ้าทวมปอด" ใชหรือไม เมื่อแพทยบอกวาใช ญาติก็ถามตอวา ไดยินมาวานํ้าท
ปอดเจาะน้ําออกได แตตาเปนมาหลายคร้ังแลวทําไมหมอที่น่ีไมเคยเจาะใหสักที 

ความจริงผูปวยรายนี้แพทยเคยไดอธิบายเร่ืองการเหนื่อยที่เกิดจากการมีน้ําในปอดจากภาวะไตวา
ผูปวยและญาติฟงแลวในคราวกอนๆ แตดูเหมือนวาญาติจะมีการยึดติดกับคําวานํ้าทวมปอด และเ
"เขาวา"มากกวาเช่ือแพทย จนในที่สุดเม่ืออธิบายแลว แมผูปวยจะยังรักษาที่เดิมแบบเดิมและดขีึ้
กลับบานได แตญาติๆก็ฝงใจและเกิดความรูสึกที่ไมดีข้ึนแลว 
 
กายวิภาคของปอด 
ปอดเปนอวัยวะที่อยูในอกทั้งสองขาง โดยมีลักษณะเปนเหมือนฟองนํ้าที่ประกอบจากถุงลมเล็กๆ
เสนเลือดจํานวนมาก เน้ือปอดจะถูกลอมดวยเยื่อหุมปอด2ช้ันคือ ช้ันใน visceral layer และช้ันน
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parietal layer ระหวาง2ช้ันนี้จะเปนที่วางที่เรียกวา pleural space (ไมมีชื่อเรียกไทย) 
 
ชนิดของน้ําทวมปอด 
ปกติแลวถาผูปวยเหนื่อยมารพ.ดวยเร่ืองภาวะน้ําทวมปอด เมื่อแพทยตรวจรวมกับการดูประวัติเดิม
พอหาชนิด และรักษาหรือจัดการตอไปไดตามขั้นตอน แตปญหาคือการอธิบายใหญาติและผูปวย
ใจ เพราะแมวาโรคนี้จะเกิดที่ปอดเหมือนกัน แตถาไปเปดดูในตําราแลว โรคน้ําทวมปอดทั้งสองพ
อยูกันคนละหมวดหมูดวยซ้ํา 

ทั้งสองแบบนี้คือ 
1)นํ้าทวมขางในปอด อยางที่บอกแลววาเนื้อปอดมีถุงลมเล็กๆอยู ถุงลมเหลานี้มีเสนเลือดมาเลี้ย
และแลกเปลี่ยนอากาศที่ดีและอากาศเสียออก ถาเกิดอะไรก็ตามที่มาทําใหเกิดน้ําทวมในถุงลม ก
เกิดอาการเหนื่อย "จากการที่อากาศที่หายใจเขาไปไมทําการแลกเปลี่ยนหรือฟอกที่ปอด" 

2)นํ้าทวมนอกปอด ตามที่ไดบอกแลววาปอดมีชองวางที่เรียกวาpleural space ถามีโรคใดก็ตาม
นํ้าเขามาทวมในชองวางนี้ ก็จะเกิดอาการเหนื่อยเนื่องจาก "อากาศเขาปอดไดนอยและตองใชกํา
ในการหายใจมากขึ้น" 
 
สาเหตุและการรักษา 
การรักษาโรคทั้งหลายนั้น แพทยมุงหวังที่การรักษาสาเหตุและการรักษาอาการ ในเมื่อภาวะน้ําท
ปอดแมจะมีรูปแบบสองแบบใหญๆ แตก็มีสาเหตุมากมายออกไป ดังน้ันการรักษาจึงมีแตกตางมา
กันไปหลายอยาง 

กลุมนํ้าทวมภายในเนื้อปอด เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน มีนํ้าในรางกายมาก (ไตวาย) มีแรงดัน
กลับมาที่ปอดมากกวาปกติ (โรคหัวใจลมเหลว โรคเสนเลือดปอดอุดตัน) สวนประกอบบางชนิดข
เลือดผิดปกติไป (โรตตับ) การรักษาอาการสวนมากเหมือนกันก็คืองดเกลือ (เกลือดึงนํ้าใหเขามา
สะสมในรางกาย) และฉีดยาเพื่อขับปสสาวะ  

การรักษาสาเหตุก็ตองแยกกันรักษาไปตามเหตุที่กอโรค ซึ่งโดยมากมักเปนโรคเรื้อรังที่รักษาไมห
เชนเปนไตวายจากเบาหวาน ก็ตองคุมระดับน้ําตาลใหดีไมใหไตวายไปมากกวาที่เปน เปนตับแข็ง
ตองหยุดการทําลายตับเพ่ิมเติมเชนหยุดดื่มเหลา 

กลุมนํ้าทวมขางนอกปอด สาเหตุความผิดปกติมักอยูที่เยื่อหุมปอดที่ผิดปกติ ทําใหมีการรั่วของนํ้
มานอกปอด การรักษาอาการสําคัญทําไดโดยเจาะน้ําที่ขังอยูออกมา เมื่อนํ้าที่กดปอดไหลออกมา
หายเหนื่อย สวนสาเหตุน้ันก็ตองหากันตอไปและก็รักษาไปตามสาเหตุนั้นๆ 

ดังน้ันจึงเรียกกันไดวา อาการของน้ําทวมปอดนั้นมีวิธีการรักษาบรรเทาไมวาจะหาสาเหตุไดหรือไ
สวนเรื่องจะใหหายขาดนั้น ตองทําการคนหาสาเหตุเสียกอนและรักษาไปตามนั้น 

บางสาเหตุรักษาได ก็หายขาด  บางสาเหตุรักษาไมได ก็ไมหายขาด  น่ันคือสวนความรูพื้นฐานที
กัน แตในทางปฏิบัติ เมื่อไดอธิบายแลวก็ยังเห็นมีขอสงสัยอยูดี... ซ่ึงผมไดลองรวบรวมขอสงสัย
ญาติหรือผูปวยถาม เอามาตอบไวตรง 
 
- ทําไมหมอใชคํากํากวม ใชน้ําทวมปอดทําไมทั้งที่คําน้ีฟงแลวตีความไดหลายอยาง 
ขอแรกคือแพทยมักตองอธิบายวาผูปวยมีอาการนี้จากเรื่องอะไรมากกวาที่จะอธิบายวาเปนโรคอะ
ถาผูปวยเหนื่อยมา จะไปอธิบายวาเปนไตวายตับวาย... ญาติและผูปวยก็มักจะงงวาไตตับมาเกี่ยว
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กับเหนื่อย... การอธิบายใหเขาใจมักเปนการอธิบายเรื่องปลายเหตุของโรคหรืออาการ ที่มักเปนสิ
ปวยและญาติตองการรูมากกวา 

อีกอยางนั่นเพราะไมมีศัพทเฉพาะที่เปนที่ยอมรับกันในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอธิบายโร
บางครั้งแพทยตองอาศัยการใชเครื่องมือในการอธิบาย อยางเชนใชภาพจากฟลมเอกซเรยในการ
อธิบาย การอธิบายภาพรังสีใหเขาใจเปนภาษางายๆก็คงไมพนบอกวาเหนื่อยเพราะมีน้ําในปอด..
ถามีคําพูดเฉพาะที่เปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกันแพทยก็คงใชไปแลวครับ 

 
*นํ้าทวมในชองเยื่อหุมปอด* 
- ทําไมเจาะนํ้าแลวใหกลับบานเลย 
มีผูปวยบางรายที่มารพ.ดวยอาการเหนื่อย เมื่อตรวจพบน้ําอยูในชองรอบๆปอด แพทยก็ใหเจาะเอ
น้ันออกตรวจ ใหนอนรพ.แควันเดียว(หรือไมไดนอนรพ.ก็มี) จากนั้นก็ใหกลับบานแลวนัดมาฟงผล
ไมไดมียาอะไรกลับบาน... ก็มีคนถามวาแคน้ีเองเหรอ  

แคน้ีจริงๆครับ เพราะในการเจาะครั้งแรกๆแพทยมักจะเจาะน้ําออกใหหายเหนื่อยและเพ่ือตรวจน้ํา
ซ่ึงการตรวจบางชนิดในรพ.สวนใหญของประเทศไทยยังตองใชเวลาในการตรวจหลายวัน บางรพ
สงนํ้าน้ันไปตรวจที่รพ.ที่ใหญกวา บางครั้งอาจจะใชเวลาเปนสัปดาหกวาจะไดผลตรวจ ดังน้ันหาก
ปวยไมไดมีอาการเหนื่อยจนจําเปนตองใหออกซิเจนก็มักจะไดกลับบานและมาฟงผลภายหลัง 
 
-ทําไมบางคนเห็นในเอกซเรยวามีน้ํา แตแพทยไมยอมเจาะนํ้า 
ในบางกรณีมีนํ้าในชองปอดไมมาก ไมไดมีอาการเหนื่อย น้ําอาจจะนอยจนเจาะไมได หรือในกรณี
แพทยสงสัยวาจะมีกอนอะไรแปลกๆ แพทยอาจจะพิจารณาสงตรวจพิเศษบางชนิด เชน เอกซเรย
คอมพิวเตอร CT MRI ตรวจเลือดหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งกอนจะทําการเจาะ 
 
- เจาะน้ําแลวทําไมไมเจาะใหหมด 
บางคนมีน้ําขังทวมอยูเต็มปอด พอถึงเวลาเจาะปลอยนํ้าออกมาแพทยก็จะปลอยน้ําจนถึงระดับหน
แลวก็หยุด ใหไปเอกซเรยซํ้า ...บางทียังเห็นน้ําเหลืออีกตั้งครึ่งจนญาติหรือผูปวยก็สงสัยไปวาจะ
เหลือไวทําไมไมปลอยออกใหหมด 

ที่เปนเชนน้ีเพราะวาเมื่อปอดถูกกดจากภายนอกอยูนานๆ จะตกอยูในสภาวะปอดแฟบ ถุงลมจะเสี
เคลือบผิว(surfactant)ไป หากเราเอาน้ําออกมากๆในคราวเดียวกัน ถุงลมจะเกิดการขยายตัวข้ึนอ
รวดเร็ว ... ซ่ึงถุงลมท่ีไมมีสารเคลือบผิวน้ีจะมีนํ้าจากเสนเลือดเขามาแทนที่ เรียกภาวะนี้วา
reexpansion syndrome ... แทนที่วาอากาศจะเขาถุงลมไดก็กลายเปนวาถุงลมนั้นจะมีนํ้าเขามา
เต็มจนหายใจไมได ผูปวยอาจจะมีภาวะหัวใจลมเหลวหรือไอเปนเลือดเพ่ิมขึ้นมาแทน 

ภาวะนี้คอนขางอันตรายเพราะปอดจะใชการไมไดทันทีไปทั้งขาง และเปนภาวะที่คาดเดาไมไดแ
นอนวาจะเกิดหรือไม โดยทั่วไปแพทยจึงมักจะปลอยนํ้าออกมาอยางมากประมาณ1000ซีซี/วัน แ
ไมปลอยออกเร็วกวานั้นถาไมมีเหตุผลอื่น 
 
-ทําไมวินิจฉัยไดชา 
บางคนโดนเจาะน้ําไปตรวจแลว3-4คร้ัง น้ําก็ยังกลับขึ้นมาใหม แถมแพทยก็บอกไมไดชัดเจนวาป
เปนโรคอะไร บางคนไดรับการตรวจหลายขั้นหลายตอนก็ยังหาสาเหตุไมพบ 

น่ันเพราะการมีนํ้าในชองปอดนี้มีสาเหตุไดหลายอยาง บางกรณีสาเหตุเหมือนกันแตรอยโรคตางก
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ตําแหนงตางกัน ความยากงายในการตรวจพบก็ตางกัน 

บางคนเจาะครั้งเดียวเอาไปตรวจก็เจอโรค ยางคนตรวจเปนปก็ไมรูสาเหตุที่แนชัดวาเปนอะไรกัน
ตัวอยางที่ผมเจออยูบอยๆก็มี เชนอายุยังไมมาก การเจาะน้ําตรวจไมพบเช้ือ(ทั้งแบคทีเรียหรือกล
วัณโรค)ไมพบลักษณะของมะเร็งไมเจออะไรผิดปกติ .... แนวโนมไมเหมือนมะเร็ง แตนํ้าก็คงที่ไม
ยุบหายและเหมือนจะเพ่ิมขึ้นชาๆ... เมื่อสงตัวใหแพทยเฉพาะทาง ผูปวยก็ไดรับยารักษาวัณโรค.
ปรากฎวาหาย ... ก็คงตองสรุปวาเปนวัณโรคที่เยื่อหุมปอดทั้งที่ยังไมไดเอาเยื่อหุมปอดไปตรวจ(
รักษาแลวหายสนิท) 

 
 
* นํ้าทวมในปอด* 
- ตกลงทําไมเปนน้ําทวมปอดแลวไมเจาะ 
โรคที่ทําใหนํ้าทวมปอดแบบขางในปอดเชน pulmonary edema คือการที่มีนํ้าทวมในเนื้อปอด ท
อยูในถุงลมนับลานๆถุง การจะเจาะน้ําออกจึงเปนไปไมได การขับน้ําตองใชยาขับปสสาวะเพ่ือเรง
ขับนํ้าโดยรางกายเอง 
 
-รักษาตั้งนานทําไมไมหาย 
ปญหาหลักที่ถูกถามบอยๆคือ ทําไมไมหายขาด ซึ่งผมไดกลาวไปบางแลววาสาเหตุของน้ําทวมใ
เน้ือปอดนั้นมีมากมายและสวนใหญมีสาเหตุมาจากโรคแหงความเสื่อมของอวัยวะหลักสําคัญของ
กาย เชนไตวายเร้ือรัง หัวใจวาย ตับแข็ง ซึ่งวิทยาการปจจุบันยังกาวไปไมถึงขั้นที่จะรักษาโรคเห
ได การรักษาในปจจุบันจึงเปนการรักษาที่ปลายเหตุหรืออาการเปนหลัก รวมไปกับการประคับประ
ใหสวนที่ยังพอทํางานไดใหทํางานตอไปไมใหอาการเลวลงไปกวาเดิม ซึ่งมักประกอบไปดวยการ
ยา และการจํากัดน้ําอาหารบางชนิดรวมกับการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

ตัวอยางที่ผมชอบยกมาคือตอนสมัยที่เรียนแพทยปสุดทาย ผมพบผูปวยหัวใจวายเรื้อรังรวมกับไต
และเบาหวานที่นอนรพ.มานาน แพทยก็ไดปรับยาใหเต็มที่ที่สุดเทาที่รางกายผูปวยจะรับไดแลว 
ญาติและผูปวยก็ยังพร่ําถามทุกวันวาทําไมรักษายังไงก็ไมหาย เอาเปนหนูทดลองใหนักศึกษาแพ
หรือเปลา ใหอาจารยแพทยมารักษาไดหรือเปลา..... ทางแพทยก็พร่ําบอกวาตอนนี้รักษาเต็มทีแ่
แตขอใหผูปวยหยุดกินนํ้าปลามื้อละ2-3ชอนโตะและหยุดกินเค็มๆเสียทีไดไหม 

ผูปวยรายนี้ตั้งแตผมเขาวอรดจนกระทั่งลงวอรด ก็ไมยอมหยุดการกินเค็มกินหวาน รวมทั้งไมยอม
จํากัดนํ้า.... ทั้งผูปวยและญาติ(ที่คอยสงนํ้าและอาหารที่แพทยส่ังหาม)ก็ถามอยูตลอดวา" ทําไม
หาย" 

ดังน้ันถาตองการหาย ทางแรกก็คือปรับยาและปรับการใชชีวิตตามคําแนะนําของแพทยอยางเครง
ครับ 

และถาโชคดี ไมไดปลอยใหโรคเปนไปเยอะ... มาหาแพทยตั้งแตอวัยวะตางๆยังเส่ือมไปไมมาก 
โอกาสที่จะควบคุมโรคก็จะมีมากข้ึน 
 
เรื่องราวในวันนี้เปนเรื่องที่เนนเรื่องภาษาเปนหลักครับ มาถึงขั้นนี้แลวหลายคนคงจะพอรูกันแลวว
ทวมปอดไมวาจะเปนแบบไหน ตางก็เปน "ภาวะ" ไมใช "โรค" สาเหตุตางๆก็มีมากมายตั้งแตเล็ก
ไมอันตราย(ไมรักษาก็หาย) เรื่อยไปจนอันตรายสุดๆ (ถึงรักษาก็ตาย) และแตละคนเมื่อเปนแลวก็
ความแตกตางกันไป ดังน้ันส่ิงสําคัญจึงอยูที่การสื่อสารกับแพทยใหดี รวมกันวางแผน+รับรูการตร
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และการรักษาใหตอเนื่อง 

สําคญัที่สุดเหนืออื่นใด สาเหตุหลายอยางปองกันได ดวยการปฏิบัติตัวที่ถูกตองตามหลักสุขภาพ

=========================== 
Editor Note:  

บาดทะยัก! -=Byหมอแมว=-  5 ก.พ. 50 
10เรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกและกลามเนื้อ -=Byหมอแมว=- 30 ม.ค. 50 
ใชถุงยางอยางไรถึงไดทอง -=Byหมอแมว=-  24 ม.ค. 50 
ไอน่ัน -=Byหมอแมว=-   15 มกรา 50 
ตรวจกอนแตง มีอะไรมากกวาที่คุณคิด -=Byหมอแมว=-   9 มกรา 50 
คุมแลวยังจะทองไมหมอ -=Byหมอแมว=-   4 มกรา 50 
รวมบทความของหมอแมว  (อัพเดต 8 มกราคม 50 ) 
บทความหมอแมว ตั้งแต พฤษภาคม 48 - ธนัวาคม 49 รวมได 100 บทความแลวครับ 

โดย :  หมอแมว  
อีเมล : mor_maew@yahoo.co.uk  
วันท่ี : 2007-02-13 22:48:52  

 
     

 

  

โดยคุณ :  

อีเมล :       กรอกเลขกอน
ตอบกระทู 

รายละเอียด : 
รูปแสดงอารมณ : 

 

        กติกา มารยาท 
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ความคิดเห็นที่ 93 

new*-----------> ทํางานจากที่บาน ใชเน็ตทํางาน รายได ..... 9,000-100,000 บาท/เดือน ! 
 
+---------> 2-3 ช.ม./วัน 
 
+---------> ไมกระทบงานประจํา หรือ ธุรกิจที่ทําอยู 
 
+---------> สามารถ มีรายได เทียบเทาหรือแซง เงินเดือนประจําได ภายใน 1-3 เดือน 
 
+---------> สนใจให copy คําวา --------> http://fuskd.com/275 
 
-----------> วาง ลง ใน adress แลว กด enter นะ *คะ 

 โดย : hgf     วันที่ :2007-02-20 19:34:18    IP :58.8.48.xx     

ความคิดเห็นที่ 92 

ดวน !!!! สูตรลดน้ําหนั กโดยทีมงานแพทยจากอเมริกา ผอมแลวผอมเลย  
และสูตรเพิ่มนน.สําหรับคนที่ผอมไป ปลอดภัย เห็นผลชัดเจน ไมใชยา  
 
รายละเอียดดูในเวปไซด strubix.com/vaklifim 
(copy เวปไซดไปใสในชอง Address) 

 โดย : ...     วันที่ :2007-02-20 18:47:25    IP :58.8.50.xx    

ความคิดเห็นที่ 91 

ดวน !!!! สูตรลดน้ําหนั กโดยทีมงานแพทยจากอเมริกา ผอมแลวผอมเลย  
และสูตรเพิ่มนน.สําหรับคนที่ผอมไป ปลอดภัย เห็นผลชัดเจน ไมใชยา  
 
รายละเอียดดูในเวปไซด strubix.com/vaklifim 
(copy เวปไซดไปใสในชอง Address) 

 โดย : ...     วันที่ :2007-02-20 18:46:14    IP :58.8.50.xx    

ความคิดเห็นที่ 90 

นากลัววะ 

 โดย : ผมไมบอก     วันที่ :2007-02-20 14:03:34    IP :61.19.42.xx    

ความคิดเห็นที่ 72 

รบกวนถามหมอแมว..... 
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.....ปู อายุ 80 มานอน รพ.ดวยอาการเหนือยหอบ แพทยวินิจฉัยวา Pleural effusion และมีอาการของโรคหัวใ
เปน AF ก็ให O2 canular และ on EKG ไว วันรุงขึ้น ก็เจาะน้ําในเยื่อหุมปอด สงตรวจ แพทยก็ใหนอน รพ. เพร
เหนื่อยหอบ และรอผล lab ( ซ่ึงบอกวา รอนาน 3 สัปดาห ) แพทยบอกวา มีอาการของ Pneumonia หมอให ย
Rocephin ( ไมทราบเขียนถูกหรือเปลา ) แตก็สงสัยอาจเปน CA lung หรือไมก็เปน TB ก็ หมอถามญาติวาจะท
pleural biopsy หรือไม หรือถาไมทําก็จะใหยา TB ไปเลย ญาติๆ บอกวาขอคุยกันกอน วันรุงขึ้นก็บอกกับหมอว
ตกลง วาจะยอมทํา biopsy เพราะจะไดรูไปเลย วาเปนอะไรกันแน แตหมอกลับบอกวา ไมตองทําแลว ( ไมทรา
เหตุผลวาทําไม เพราะไมเจอกับหมอเอง ) แตก็ไมทราบวามีแผนการรักษาอะไรตอ เพราะยา TB ก็ไมไดให จน
ตองเขาไปถามพยาบาล ก็ไดคําตอบมาแบบงง ๆ พยาบาลเองก็คงไมทราบ และหลังจากนั้นหลายวันก็ไมมีอะไ
เพิ่มเติมบอกแตวาใหรอผลตรวจน้ําในเยื่อหุมปอด แลวอีก 2-3 วันอยูๆ กออเริ่มใหยา TB อาการบวมกดบุม ทั่วต
ผลBun Cr สูงมากกวาปกติเล็กนอย ( จําคาไมได ) แพทยก็ใหยาขับปสสาวะ คือใหยาตามอาการ ตอนนี้นอน 
รพ. มาเปนเดือน อาการไมดีขึ้นเลย ยังหายใจหอบอยู เบื่อมากเลย อยากรูวาแนวทางการรักษาแบบนี้เปนอยาง
ที่ดีตองทําอยางไร ผล Lab ก็ยังไมได ถามก็ไดแตบอกใหรอ... 
...ขอความเห็นของหมอแมวดวยคะ 

 โดย : หญิง     วันที่ :2007-02-18 19:51:40    IP :192.168.30.xx    

ความคิดเห็นที่ 63 

ขออนุญาต เพิ่มเติมนะคะหมอแมว 
อานเจอมาคะ คาดวานาจะทําใหไดภาพของอาการที่ชัดเจนขึ้น (ละมั๊ง) 
 
คําวาน้ําทวมปอดนั้นมี 2 อยางคือ 1.นํ้าที่อยูในชองเยื่อบุหุมปอดหรือที่เรียกวา Pleural Effusion  
กับ 2. นํ้าที่อยูในเนื้อปอดที่เรียกวา Pulmonary Edema  
 
โดยปกติน้ําจะถูกดูดซึมกลับเขากระแสเลือดหมด แตในบางโรคหรือบางภาวะทําใหเกิดมากผิดปกติ หรือดูดซมึ
กลับไมไดทําใหเกิดการค่ังเปนน้ําทวมปอดได  
 
ชนิดแรก น้ําที่อยูในชองเย่ือบุหุมปอด เกิดจากการที่มีเยื่อบุหุมปอดอักเสบ สวนใหญเปนผลจากการติดเชื้อ เชน
ปอดบวม วัณโรค หรือมะเร็งแพรกระจายไปที่เยื่อบุนั้น ทําใหมีการสรางน้ําออกมา นอกนั้นอาจพบในผูปวยที่เปน
หัวใจวายอยางรุนแรง ความดันในหลอดเลือดดําอาจจะสูงทําใหดันเอาน้ําออกมานอกเสนเลือดได  
สําหรับผูปวยที่เปนมะเร็งแลวทําใหเกิดน้ําทวมปอด แสดงถึงการที่มะเร็งแพรไปที่เยื่อหุมปอดทําใหมีน้ําขึ้น 
อันตรายเปนผลจากการมีน้ําเกิดขึ้นจํานวนมาก และกดใหปอดขางน้ันแฟบลง รวมทั้งอวัยวะที่อยูขางๆ ทําใหกา
ทํางานของปอดและหัวใจเลวลงได ถาเราไมรักษาโดยการไมใหยา ปกติแพทยจะไมเจาะน้ําออกนอกจากวาผูป
มีอาการเหนื่อย หายใจไมออก จึงเปนการเจาะเอาน้ําออกเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อย แตบางรายอาจจะมีการติด
เชื้อเขาไปแทรกได โดยเฉพาะถาไปเจาะน้ําออกบอยๆ 
 
สําหรับชนิดที่สอง สวนใหญเกิดจากหัวใจลมวาย แตบางรายอาจเกิดจากการหายใจเอากาซที่เปนพิษเขาไปหรื
สําลักน้ําเขาไป หรือเกิดจากการอักเสบทําใหน้ําเลือดไหลออกมาจากหลอดเลือดไดงายเขามาอยูในเนื้อปอดห
ถุงลมไดเชนในโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส รวมทั้งโรคซารและไขหวัดนก นอกนั้นอาจพบในคนใขที่ขาดอาหา
ทําใหโปรตีนในเลือดตํ่าดึงน้ําไวในหลอดเลือดไมได น้ําเลือดก็รั่วออกมาในเนื้อปอดได 
 
อาการทั้ง 2 ไมนาจะเกิดจากการที่ผูปวยดื่มน้ํามากเกินไป นอกจากผูปวยนั้นมีโรคหัวใจอยางรุนแรงอยูแลว ใน
ดานตรงขามคนเราถาไมไดรับน้ําเพียงพออาจจะมีอาการปวยเนื่องจากการขาดน้ําได 
 
ที่มาคะ 
http://www.bangkokhealth.com 

 โดย : อาราเล     วันที่ :2007-02-17 22:02:44    IP :124.120.201.xx    

ความคิดเห็นที่ 61 

ทําไมมันมีแตโฆษณากับไอบาการเมืองเยอะจังวะ 
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 โดย : เซ็งวะ     วันที่ :2007-02-17 17:59:03    IP :125.24.132.xx    

ความคิดเห็นที่ 39 

ดูแลสุขภาพดวยนะ 

 โดย : kung     วันที่ :2007-02-16 15:31:37    IP :203.146.35.xx     

ความคิดเห็นที่ 37 

khjk 

 โดย : dsf     วันที่ :2007-02-16 11:01:33    IP :58.10.189.xx    

ความคิดเห็นที่ 36 

อยากใหหมอแมวชวยโพสเรื่อง กรดไหลยอน ทีครับ คือผมคิดวาหลายคนอยากมีความรูเร่ืองนี้ รวมถึงเราดวย ย
ไงหมอแมวดูใหหนอยนะ โพสเยอะ ๆ นะครับ 

 โดย : m ผูติดตามอานอยูเสมอ     วันที่ :2007-02-16 10:51:22    IP :58.10.84.xx    

ความคิดเห็นที่ 33 

พอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 50 ที่ผานมาดวยอาการเชนนี้เขารักษาหลายครั้งโดยนําทวมปอด ไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทาย แพทยนําน้ําออกจากปอดไปบางสวน อีกสวนแพทยแจงวาไมสามารดําเนินการไดโดยใหยาขับ
ปสสาวะ อยู ร.พ. 4 วันพอก็เสียชีวิตโดยเกิดอาการแนนจุกมาก....ปวดทรมาน ตอนนี้อยูในระหวางไวทุกข หมอ
ลงความเห็นวา พอเปนไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย อาการที่พบเจอเพิ่งเจอเมื่อเดือน ก.ย. 49 ที่ผานมาเปนเวลา 3
เดือนกวา ๆ ที่พอทรมานอยู แตพอยังคงอยูในใจลูกตลอดกาล....  

 โดย : kohay     วันที่ :2007-02-15 23:39:18    IP :203.188.50.xx    

ความคิดเห็นที่ 32 

พอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 50 ที่ผานมาดวยอาการเชนนี้เขารักษาหลายครั้งโดยนําทวมปอด ไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทาย แพทยนําน้ําออกจากปอดไปบางสวน อีกสวนแพทยแจงวาไมสามารดําเนินการไดโดยใหยาขับ
ปสสาวะ อยู ร.พ. 4 วันพอก็เสียชีวิตโดยเกิดอาการแนนจุกมาก....ปวดทรมาน ตอนนี้อยูในระหวางไวทุกข หมอ
ลงความเห็นวา พอเปนไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย อาการที่พบเจอเพิ่งเจอเมื่อเดือน ก.ย. 49 ที่ผานมาเปนเวลา 3
เดือนกวา ๆ ที่พอทรมานอยู แตพอยังคงอยูในใจลูกตลอดกาล.... 

 โดย : kohay     วันที่ :2007-02-15 23:25:47    IP :203.188.50.xx    

ความคิดเห็นที่ 26 

กระผมไดทราบมาวานายดุสิตและนายสันติ พยัคฆขาม ซ่ึงรับราชการอยูที่สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลา
อาชีวศึกษา ไดทําการจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินของทางราชการในการซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน แ
สิ่งของเหลานั้น เชน โตะทํางาน เกาอี้ทํางาน กลับมิไดอยูในออฟฟศ ภายในสํานักงาน แตกลับนําไปใชสวนตวั
อยูที่บาน กระผมจึงขอรองเรียนมาเพื่อใหชวยตรวจสอบดวย เพราะเปนการนําเงินของชาติไปใชสวนตัว ขอขอบ
พระคุณลวงหนาในการตรวจสอบ 
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 โดย : อยาปลอยใหคนชั่วลอยนวล     วันที่ :2007-02-15 18:27:39    IP :124.120.82.xx   

ความคิดเห็นที่ 23 

ขอบคุณทใหความรู 

 โดย : ksnn     วันที่ :2007-02-15 12:20:38    IP :125.25.133.xx    

ความคิดเห็นที่ 20 

-*- 

 โดย : -*-     วันที่ :2007-02-15 10:17:42    IP :125.24.175.xx    

ความคิดเห็นที่ 11 

เห็นมีคนเคาบอกวากินน้ํามากไมไดหมอหามเพราะน้ําจะทวมปอด จริงหรือเปลาครับ 

 โดย : ออ     วันที่ :2007-02-14 20:58:07    IP :58.8.100.xx    

ความคิดเห็นที่ 10 

ขอบคุณหมอแมวมากเลยนะคะ ที่ชวยใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ เปนบทความที่ดี มาก ๆ คะ ติดตามอานทุกบท
ความคะ 

 โดย :  คนจนรุนสุดทาย     วันที่ :2007-02-14 19:03:15    IP :222.123.134.xx    

ความคิดเห็นที่ 7 

ขอทราบแนวทางการ รักษา ของ nemo thorax หนอย ครับผม อยากทราบจริงๆ ครับชวยบอกหนอย ครับ 

 โดย : คนเปนอยู     วันที่ :2007-02-14 16:57:33    IP :unknown, 61.7.162.xx    

ความคิดเห็นที่ 1 

.....ขอบคุณครับคุณหมอแมว...ผมมาตาสวางเอาหลังจากอานบทความนี้จบ.. 
 
ชวงบอลโลกปที่แลวผมหนักเบียรมากไปหนอยจนสังเกตวาตัวบวม มีอาการเหนื่อยเร็วกวาปกติมากนอกจากนัน้
หายใจไมสะดวก..นอนไมหลับ ทรมานมากเหลือเกิน คืนนึงไดนอนสักสามชั่วโมงยังกะไดขึ้นสวรรคจนนึกในใจ
ตูทาจะแยงานนี้...x-ray ดูปรากฏวามีน้ําในชองทอง มันก็คงจะสะสมมาจากเบียรนั่นแหละ ตองเจาะครับ ทีแรกก
กลัวเพราะนึกไปถึงเข็มแหลมๆโนน แตเจาะจริงๆแลวแทบจะไมรูสึกไมทราบวาเอาอะไรเจาะ เจาะเขาไปตรงใต
ชายโครงครับ มดกัดยังเจ็บกวา นอนไมถึงสามชั่วโมงมั๊งน้ําออกมาสองลิตรกวา..เทานั้นแหละครับ โลงหมด..น
รพ. คืนเดียวออก รพ.มาไดวันเดียวหลับไดกินอรอย วิ่งไดตามปกติไมมีเหนื่อย...เพราะน้ําไปเบียดปอดจนทําให
ปอดทํางานไมสะดวกนี่เองเลา...จึงทําใหเหนื่อยและนอนไมหลับ หายใจลําบากดวย..ตามบทความของหมอแม

Page 9 of 10ภาษาพาฉงน # นํ้าทวมปอด -=Byหมอแมว=-

2/20/2007http://webboard.mthai.com/7/2007-02-13/302241.html



ไมมีผิด..ขอบคุณครับ..ไมเห็นหมอที่เจาะทองผมพูดอยางหมอแมวเลย... 
 
มาลุนอีกชวงหนึ่งตอนหมอเอาน้ําในทองไปวิเคราะหวาเปนมะเร็งเนื้อรายอะไรหรือเปลา...ลุนแทบตาย..ลุนกันท
บาน รอผลจากการวิเคราะห..สรุปแลวไมมีอะไรในกอไผ..นอกจากหนอไม.. 

 โดย : ลุงป.6     วันที่ :2007-02-14 09:57:55    IP :203.188.48.xx    
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