
โรคที่ทรมานที่สุดจากการสูบบุหรี่
ถุงลมปอดพอง

ปอดประกอบดวยถุงลมขนาดเล็ก ๆ นับลานถุงลม หลอดลมขนาด 

ใหญและเล็กรวมกับหลอดเลือดเปนเนื้อปอด โดยถุงลมเหลานี้มีเสน 
เลือดฝอยบุตามผนัง และทุกถุงลมจะตอกับหลอดลมขนาดเล็ก  

คนเราหายใจเอาอากาศที่มีออกซิเจน  ผานจมูก ผานลำคอ เขาสู 

หลอดลมใหญ แลวหลอดลมใหญคอย ๆ แตกแขนงเปนหลอดลมขนาด 

เล็กลง ๆ จนสุดทายหลอดลมที่เล็กที่สุดจะตอกับถุงลมขนาดเล็ก

ที่ถุงลมขนาดเล็กมีเสนเลือดฝอยอยูที่ผิวถุงลม เลือดดำจะนำ 

กาซเสีย (คารบอนมอนนอกไซด) มาปลอยที่ถุงลม  เพื่อใหหายใจออก 

ไปทิ้ง ขณะเดียวกันเวลาหายใจเขาก็รับอากาศบริสุทธิ์ที่มีออกซิเจน  

ซึ่งจะซึมผานผนังถุงลมเขาสูเสนเลือดฝอย เรียกวา “ฟอกเลือด” เลือด 

ที่ไดรับออกซิเจนหรือเลือดที่ฟอกแลว จะกลายเปนสีแดง เรียกวา 

เลือดแดงจะถูกพากลับไปที่หัวใจ และถูกหัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะ 

ทั่วรางกาย

ออกซิเจนมีความสำคัญมากกับการอยูรอดของชีวิต อยางเชน 

สมองคนเรา ถาขาดออกซิเจนเพียง 4 นาที เนื้อสมองก็จะตายอยาง 

ถาวร
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21 พฤศจิกายน วันถุงลมปอดพองโลก

โรคถุงลมปอดพอง เปนภาวะที่ถุงลมเล็ก ๆ ในปอดถูกทำลาย  

ดวยสารพิษตาง ๆ ในอากาศที่หายใจเขาไป แหลงสารพิษในอากาศ 

ที่สำคัญที่สุดคือควันบุหรี่ เนื่องจากมีสารเคมีกวา 7,000 ชนิด เปน 

สารพิษมากกวา 250 ชนิด ที่กอใหเกิดการอักเสบตลอดทางเดิน 

หายใจ ตั้งแตชองปาก  หลอดลม จนถึงถุงลม

สารพิษในอากาศจากแหลงอื่น ๆ เชน มลพิษในอากาศจากไอเสีย 

รถยนต  โรงงานอุตสาหกรรม  การเผาไหมขยะ  หญา  ก็ทำใหเกิด 

การอักเสบของถุงลม และถุงลมถูกทำลายได 

นอกจากสารพิษจากควันบุหรี่จะทำลายถุงลมแลว  หลอดลมจะ 

เกิดการอักเสบเรื้อรังจากการสัมผัสสารพิษจากควันบุหรี่รวมดวยเสมอ

โรคถุงลมปอดพองจึงประกอบดวย หลอดลมที่อักเสบเรื้อรัง มีผนัง 

หนาตัว รูหลอดลมเล็กลงทำใหลมหายใจเขาออกไดยากขึ้น  ชื่อเต็มของ 

โรคนี้จริง ๆ คือ “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และถุงลมปอดพอง”

ประมาณ 2 ใน 3 ของคนที่เปนโรคถุงลมพองมีสาเหตุจากการ 

สูบบุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเปนเวลานาน ดังเชน คนไมสูบ 

บุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสองในบาน  

โดยธรรมชาติของโรคแลว โรคถุงลมพองในคนที่สูบบุหรี่จะม ี

อาการรุนแรงกวาคนที่เปนโรคถุงลมพองจากสาเหตุอื่นที่ไมไดสูบบุหรี่ 
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• คนสูบบุหรี่ที่บอกวา   “สูบแลวไมเห็นเปนไร”  ความจริงคือ “เปน”

• ลองนึกภาพเวลาควันบุหรี่เขาตา เราจะแสบตา ถาควันบุหรีเ่ขาตา 

มาก จะแสบตามาก ตาจะแดงและมีน้ำตาไหล

• ที่เปนเชนนี้เพราะสารเคมีในควันบุหร่ี เจอความชื้นของนัยนตา 

จะมีฤทธิ์เปนกรด จะกัดเยื่อบุตา ทำใหเกิดการอักเสบขึ้นทันที

• ตาเปนหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุดของรางกาย ธรรมชาติจึง   

สรางเกราะปองกันตาจากอันตรายตาง ๆ ตาเปนอวัยวะที่มีปลาย 

ประสาทสงสัญญาณ “เจ็บ” มากที่สุด

• เมื่อควันบุหรี่เขาตา สารเคมีจะทำใหเยื่อบุตาอักเสบ จะทำใหรูสึก 

เจ็บแสบตาทันที

• ทำใหมีน้ำตาหลั่งออกมา เพื่อเจือจางและชะลางสารเคมีพิษที่มา 

กับควันบุหรี่

• ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นกับทางเดินหายใจตั้งแตชองปาก หลอด 

ลม และถุงลมปอด  

เมื่อมีการหายใจอากาศที่มีควันบุหรี่เขาไป ก็ไมแตกตางจากที่เกิด 

ขึ้นกับ เมื่อควันบุหรี่เขาตา คือจะเกิดการอักเสบ ระคายเคือง ตลอด 

ทางเดินหายใจ  หลอดลม ทั้งขนาดใหญและเล็กลงไปจนถึงถุงลมปอด

แตที่สูบบุหรี่แลว ไมรูสึกแสบในอก (เหมือนแสบตา) ก็เพราะ 
ทางเดินหายใจ ไมมีปลายประสาทที่สงสัญญาณเจ็บ  เหมือน 
กับที่ตามี

ที่เปนเชนนี้ เพราะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เปน “สัตวโลก”  
ทางเดินหายใจมีไวสำหรับหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ไมตองการ 
ควันหรือไอใด ๆ 

การหายใจเอาควันใด ๆ ควันบุหรี ่หรือไอบุหรี่ไฟฟา จึงเปนสิ่ง 

“ผิดปกติ” ของสัตวโลกตั้งแตตน ลองนึกภาพดู มีสัตวชนิดไหน 

บางที่เจอควันแลวไมวิ่งหนี ไมยอมหายใจเอาควันเขาสูปอด 

ก็มีแตมนุษยนี่แหละที่จงใจสูดควันบุหรี่เขาสูปอด ควันหรือไอ 

ชนิดอื่น มนุษยก็วิ่งหนีตามสัญชาติญาณเหมือนกัน

ถุงลมปอดถูกทำลายทุกวันในคนสูบบุหรี ่จากการอักเสบกัด 

กรอนของสารพิษจากควันบุหรี ่“เสมหะ” ความจริงก็คือ “น้ำตาของ 

ปอด”

สารพิษจากควันบุหรี่ทำใหเกิดการอักเสบของทางเดินหายใจและ

ถุงลม เนื้อเยื่อทางเดินหายใจก็หลั่งน้ำเหลืองออกมาที่ผิวหลอดลม 

เพื่อลดความเขมขนของสารพิษ มีเม็ดเลือดขาวที่มาตอสูกับสารพิษ 

และเขมาควัน จนเม็ดเลือดขาวตาย แลวไอออกมาเปนเสมหะ เสมหะ 

จึงเปรียบเสมือนน้ำตาที่ไหลเมื่อควันบุหรี่เขาตา
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การทำลายของถุงลมปอดในคนที่สูบบุหรี่  เปนไปอยางชา ๆ  และ 

เงียบ ๆ โดยที่ผูสูบบุหรี่ไมรูตัว คนที่สูบบุหรี่มา 5 ป ถุงลมปอดจะถูก 

ทำลายไปมากพอ จนหากเสียชีวิตกะทันหันดวยเหตุอื่น พยาธิแพทย 

ดูชิ้นเนื้อของปอด จะพบวาถุงลมถูกทำลาย จะบอกไดวามีการสูบบุหรี่

แตคนที่สูบบุหรี่มา 5 ปแลวยังไมรูสึกเหนื่อย  เพราะปอดคนมี 

“เนื้อปอดสำรอง” คือเนื้อปอดสวนที่ยังไมถูกทำลาย จะทำหนาที่ 

ทดแทนเนื้อปอดสวนที่เสียไป แต “เนื้อปอดสำรอง” นี้หากเหลือ 

นอยกวา 50% คนคนนั้นจะมีอาการเหนื่อยเวลาออกกำลังกาย และ 

หากสูบบุหรี่ตอไป เนื้อปอดถูกทำลายมากขึ้น ๆ จะเหนื่อยงายมาก 

ขึ้น ๆ  และสุดทายจะเหนื่อย แมแตทำกิจวัตรปกติ  เชน การเดินการ 

ขับถาย อาบน้ำ และทายที่สุดนั่งอยูเฉย ๆ ก็เหนื่อย ถึงขั้นนี้ตองให 

ออกซิเจน เปนระยะๆ หรือตลอด 24 ชั่วโมง  
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ความเปนจริง ในคนสูบบุหรี่ทุกคน ถุงลมปอดพองถูกทำลายมาก 

นอยตามจำนวนและระยะเวลาที่สูบบุหรี่มาแลว คนสูบบุหรี่ที่มีอาการ 

แสดงของโรคถุงลมพอง โดยเฉลี่ยมักจะสูบบุหรี่มานาน 20-30 ป  

องคการอนามัยโลกประมาณวา 1 ใน 8 ของคนที่สูบบุหรี่เปน 

เวลานานจะเปนโรคถุงลมปอดพอง ที่มีอาการแสดงคือ “เหนื่อยงาย 

เหนื่อยหอบ”

ทั่วโลกมีผูที่เสียชีวิตจากโรคถุงลมพองจากการสูบบุหรี่ปละ 3.17 

ลานคน ประเทศไทยมีคนสูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากโรคถุงลมพองปละ 

11,295 คน
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21 พฤศจิกายน วันถุงลมปอดพองโลก



• ไมสูบบุหรี่ หรือหยุดสูบบุหรี่ใหเร็วที่สุด  รวมทั้งไมสูบบุหรี่ไฟฟา

• หลีกเลี่ยงการไดรับควันบุหรี่มือสอง

• หลีกเลี่ยงควันไอทุกชนิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

เผยแพรเดือนพฤศจิกายน 2561 
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21 พฤศจิกายน วันถุงลมปอดพองโลก

• ระยะแรก จะมีอาการไอเรื้อรังจากหลอดลมที่อักเสบจากควัน 

บุหรี่ อาจจะมีหรือไมมีเสมหะ

• ระยะตอมา เมื่อหลอดลมสวนปลายที่อักเสบ  ผนังหลอดลมหนา 

ตัว และรูหลอดลมมีขนาดเล็กลง สงผลใหลมหายใจเขาออกยาก 

ขึ้น จะเริ่มเหนื่อยงายเวลาออกแรง  หรือออกกำลังกาย

• ระยะที่โรคเปนมาก จะเหนื่อยงายในเวลาปกติ และสุดทายจะ 

หายใจ เหนื่อยหอบตลอดเวลา

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤¶Ø§ÅÁ»Í´¾Í§
• ที่สำคัญที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี ่หลีกเลี่ยงการไดรับควันบุหรี่ และ 

ควันจากแหลงอื่น ๆ 

• การเลิกสูบบุหรี่จะชะลอการที่ถุงลมปอดถูกทำลาย

• ถุงลมที่ถูกทำลายไปแลว เปนการเสียไปอยางถาวร ไมมียา อาหาร 

ใด ๆ ที่จะทำใหกลับคืนมา

• ยาที่ใชรักษาโรคถุงลมปอดพอง  คือยาขยายหลอดลม และยาลด 

การอักเสบของหลอดลม  สวนใหญเปนยาพนเขาสูทางเดินหายใจ

• การผาตัดไมชวยในการรักษาโรคถุงลมพอง นอกจากกรณีเกิด 

ถุงลมขนาดใหญไปกดปอดสวนที่เหลือ  หรือกรณีที่ปอดแตกจาก 

ถุงลมรั่ว และลมรั่วไมหยุด

• ในรายที่โรคเปนมาก การทำกายภาพบำบัด ฝกหายใจอาจจะ 

ทำใหอาการเหนื่อยดีขึ้นบาง

• รายที่โรคมาก ตองใหออกซิเจนทางจมูก เปนระยะแรก ๆ  

หลังทำอะไรแลวเหนื่อยหอบ เมื่อโรคเปนมากขึ้นอาจจะตองใช 

ออกซิเจนตลอดเวลา

¡ÒÃ¾ÂÒ¡ÃâÃ¤
• ในรายที่ไมมีโรคแทรกซอน  โรคจะคอย ๆ ทรุดลงชา ๆ 

• ถาหยุดสูบบุหรี ่ โรคจะไมเปนมากขึ้น ในคนที่ความรุนแรงของโรค 

ไมมาก 

• แมในคนที่โรคเปนมาก  คนที่หยุดสูบบุหรี่โรคก็จะทรุดลงชากวา 

การสูบบุหรี่ตอไป

• ในคนที่ไมหยุดสูบบุหรี่ โรคจะรุนแรงมากขึ้น ๆ และเกิดโรคแทรก 

ซอนบอย

• ในคนที่เปนมาก อาการเหนื่อยหอบจะเปนเรื้อรังอยูหลายป เขา ๆ 

ออกโรงพยาบาลจนกวาจะเสียชีวิต

âÃ¤á·Ã¡ã¹¤¹à»š¹âÃ¤¶Ø§ÅÁ»Í´¾Í§
• หลอดลมอักเสบ  เฉียบพลัน เกิดไดงาย และเกิดบอย

• ปอดบวม คนที่เปนโรคถุงลมปอดพอง จะติดเชื้อทางเดินหายใจ 

ไดงาย

• ภาวะปอดวายเฉียบพลัน แมจะแคเปนหวัดหรือหลอดลมอักเสบ

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤
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