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   การเกิดเสียงพูด เกิดจากการทํางานรวมกนัของระบบตางๆ ไดแก ระบบหายใจ 
และระบบทางเดินอาหาร กลองเสียง เปนทางผานของอากาศจากปอดไปสูทางเดิน
หายใจสวนบน ต้ังอยูภายในบริเวณลําคอใตชองปากลงไป ซ่ึงในผูชายจะเหน็ชัดคือสวนที่
เราเรียกวาลกูกระเดือก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกลองเสียงนัน่เอง 

              กลองเสียงประกอบดวย กระดูกออนและกลามเนื้อหลายชิน้ทาํงานรวมกบัสายเสียง ขึง

ตึงจากดานในของลูกกระเดอืกไปยังสวนหลังของกลองเสียง เสียงพูดเกิดจากลมหายใจออกที่ผาน

ออกจากปอดและหลอดลม ไปยังสายเสียง ชวงที่เราพูดกลามเนื้อของสายเสียงจะดงึสายเสียงให

เขามาชิดกนั ลมจากปอดนีจ้ะดันใหสายเสียงเปด – ปด แยกออกเปนจังหวะมีผลใหสายเสียงเกิด

การสั่นสะเทือน ถาสายเสียงสั่นสะเทือนดวยความถี่สูง เสียงจะสงู ถาสายเสียงสัน่สะเทือนดวย

ความถี่ต่าํเสียงจะทุม เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสายเสียงเพยีงอยางเดยีวจะมีแตเสียงสงู

ต่ํา จนเมื่อมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของอวัยวะที่อยูเหนือสายเสยีงคือ อวัยวะในชองคอและ

ชองปาก เชน ล้ิน ฟน เพดาน กจ็ะทาํใหเกดิเปนเสียงพูด จะเห็นไดวาสายเสียงเปนอวัยวะที่สําคัญ

ในการสรางเสยีง หากเกิดปญหากับสายเสียง เชน ใชเสยีงผิดวิธ ีหรือเกิดการติดเชื้อของสายเสยีง 

จะทาํใหเกิดสายเสียงอักเสบ บวมแดง เกดิตุมที่สายเสยีง (vocal nodule) สายเสยีงก็จะไม

สามารถผลิตเสียงที่มีคุณภาพดี ๆ ได ทําใหเกิดเสียงแหบแหง หรือเสยีงหายตามมา   

 

              เมื่อสายเสียงอักเสบจะทาํใหสายเสียงบวม และเขามาประชิดกันไมสนทิในขณะพูด เกดิ

เสียงแหบหรือมีลมแทรก สายเสียงอกัเสบนี้พบไดบอยในคนทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่เปน

ไขหวัด เจ็บคอ ไอ สูบบุหร่ี ดื่มสุราจัด หรือใชเสียงมากเกินไป สายเสยีงอักเสบ แบงเปน 2 ชนิด คือ  

             1)  สายเสียงอักเสบเฉียบพลนั สวนใหญมักเปนชั่วคราว (ไมเกิน 3 สัปดาห) ผูปวยมกัจะ

ดีข้ึนหลังใหการรักษาสาเหต ุ

             2)  สายเสียงอักเสบเรื้อรัง สวนใหญมีอาการนานเกิน 3 สัปดาห มักเปน ๆ หาย ๆ ข้ึนอยู

กับสาเหตุ 

 

สายเสียงอักเสบ เกิดจากหลายสาเหต ุไดแก 



              -  การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อวัณโรค สวนใหญมักเกิดจากการ

ติดเชื้อไวรัส เชน เมื่อเปนหวัดจะมีการอักเสบของบริเวณชองจมูกและภายในคอ การอักเสบนี้อาจ

ลามตอไปถึงกลองเสียงและสายเสียง ทําใหสายเสียงอักเสบ สวนใหญเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส 

จะทาํใหเกิดการอักเสบของสายเสียง อยูนาน 1-3 สัปดาห แตเชื้อรา และเชื้อวัณโรค จะทาํใหเกดิ

การอักเสบของสายเสียงนานเปนเดือน บางรายอาจมีอาการไข ไอเร้ือรัง น้าํหนักลดรวมดวย 

              -  การไดรับแรงกระแทกบริเวณกลองเสียง อาจทําใหสายเสียงอักเสบ หรือการ

หายใจเอาไอรอนจัด สารเคมี หรือแกสที่ทาํใหเกิดการระคายเคืองไดงาย เขาไป อาจทําใหสาย

เสียงอักเสบได  

              -  การใชเสียงทีผิ่ดวิธ ีจนติดเปนนิสยั เชน ชอบตะโกน หรือใชเสียงมากและนาน

เกินไป อาจทาํใหสายเสยีงอกัเสบได เชน นักรองชวงงานชุก, นักการเมืองชวงหาเสยีง, นักเทศน, 

นักพูดที่ตองพดูนาน  

              -  การระคายเคืองเรื้อรัง เชน จากการไอเรื้อรัง, สูบบุหร่ี, ดื่มสุรา, น้ํายอยในผูที่เปนโรค

กรดไหลยอน ซึ่งน้าํยอยในกระเพาะอาหารจะไหลยอนไปที่กลองเสียง ไปสัมผัสสายเสียงที่อยู

ทางดานหนา ทําใหสายเสียงอักเสบได ผูปวยมกัมีอาการเสียงแหบ เจ็บคอ หลังตืน่นอนตอนเชา 

พอสาย ๆ กท็ุเลาไปเอง โดยไมไดมีอาการเปนไขหวัดแตอยางใด, ไซนัสอักเสบเรื้อรังแลวมีน้าํมูก

หรือหนองไหลลงคอไประคายเคืองสายเสยีง,การสัมผัสกับสารกอภูมแิพ, ของฉุน, ฝุน, ควัน เปน

ประจํา 

 
อาการ 
              -   เสียงแหบ บางรายอาจเปนมากจนถึงขัน้ไมมีเสียง อาจมอีาการหลังเปนไขหวัด เจ็บ

คอ ไอ ถาเกิดจากการระคายเคือง มกัมีอาการเสยีงแหบหลังสูบบุหร่ี หรือด่ืมสุราจัด ถาเกิดจาก

การใชเสียงมกัมีอาการเสียงแหบหลังจากรองเพลงมาก หรือพูดมาก 

             -   เจ็บคอ, คอแหง, รูสึกคลายมีอะไรอยูในคอ, กลืนลําบาก กลืนเจ็บ 

             -   ระคายคอ, ไอ, กลืนลําบาก 

             -   หายใจลําบาก หรือติดขัด โดยเฉพาะในเด็ก 

การตรวจวนิจิฉัย      

             เมื่อไปพบแพทย แพทยก็จะซกัถามอาการตาง ๆ จากนั้นแพทยก็จะตรวจรางกาย โดยใช 

กระจกเงาสะทอนแสง ใสเขาไปในปาก เพือ่ดูวาสายเสียงของทานผิดปกติหรือไม บวมหรือไม มี

กอนหรือไม ทดสอบการทํางานของสายเสยีง โดยใหรองคําวา อี อี (indirect laryngoscopy ) ถาดู

แลวยังสงสัยหรือเห็นไมชัด แพทยก็จะใชเครื่องมือพิเศษคอืกลองสองทีม่ีเลนสขยายพิเศษ ใสเขา 



ทางปากเพื่อดูรายละเอียดของสายเสยีง(telescopy) แตถาดูยังไมชัด แพทยอาจใชกลองชนิด

พิเศษทีม่ีสายออนและ มีเลนสขยายใสเขาทางจมูก (fiber - optic laryngoscopy) ซึ่งจะทําใหเหน็

สายเสียงไดชดัเจนมากขึ้น การตรวจทัง้หมดนี ้ไมเจ็บ เพราะ แพทยจะใหยาชาเฉพาะทีก่อนตรวจ 

ถาแพทยพบกอนที่ผิดปกติบนสายเสียงแพทยอาจตัดชิ้นเนื้อเล็ก ๆ ออกมาเพื่อสงตรวจทางพยาธิ

วิทยาเพิ่มเติม  

การรกัษาสายเสียงอักเสบผูปวยควรปฏิบัติตัวดังนี้ 
             -  งดบุหร่ี สุรา กาแฟ น้ําอัดลม และพักการใชเสียง จนกวาอาการจะทุเลา 

             -  ดื่มน้ําอุนมาก ๆ , หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองตอสายเสียง เชน ฝุน, ควัน 

             -  รับประทานยาบรรเทาตามอาการ เชน ยาลดไข แกไอ 

             -  สูดไอน้ํารอน 

แพทยจะใหการรกัษาตามสาเหตทุี่พบ เชน  
             -  ถาเกิดจากไวรัส (เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ) แพทยจะใหยาบรรเทาตามอาการ เพราะ

สวนใหญมักจะมีอาการดีข้ึนเอง  

             -  ถาเกิดจากแบคทเีรีย (เสมหะขนเหลือง/เขยีว หรือมทีอนซิลอักเสบบวมแดง) แพทยจะ

ใหยาตานจุลชีพ 

             -  ในรายที่เกิดจากการระคายเคอืง แพทยจะแนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงสิง่ระคายเคือง 

(เชน บหุร่ี สุรา การใชเสยีง)  

             -  ในรายที่เกิดจากโรคกรดไหลยอน  แพทยจะใหยาลดการสรางกรด และแนะนําการ

ปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 

             -  ถาเกิดจากเชื้อราหรือเชื้อวัณโรค แพทยจะใหยาตานเชื้อรา หรือยารักษาเชื้อวัณโรค 

             -  ถาผูปวยมีตุมที่สายเสียง (vocal nodule) ซึ่งเกิดจากการใชเสียงมากผิดปกติ แพทย

อาจแนะนําการผาตัดเอาตุมดังกลาวออก ถาผูปวยฝกการพูดและการใชเสียงแลวอยางนอย 3 

เดือน แตอาการเสียงแหบยงัไมดีข้ึน 

             -  แพทยอาจใหรับประทานยาสเตียรอยดระยะเวลาสัน้ ๆ เพือ่ลดการบวม และการอักเสบ

ของสายเสยีงโดยเฉพาะในกรณีที่ตองการใชเสียงอยางเรงดวน เชน จะตองไปรองเพลง หรือ

บรรยาย 

               

              การรักษาสายเสียงอักเสบหายไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับสาเหตุที่ทาํใหเกิดสายเสียงอักเสบ 

เชน ถาสายเสยีงอักเสบ  จากการเปนหวัด หรือการอักเสบของสายเสยีงจากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, 

เชื้อวัณโรค,เชื้อไวรัส สามารถหายได แตสายเสียงอักเสบในผูที่มีอาชพีที่ตองใชเสียงมาก เชน ครู 



นักเรียน นักแสดง นักรอง การรักษาโดยการใหยาอยางเดียวยอมไมไดผลเต็มที ่จําเปนตองหยุดพกั

การใชเสียงรวมดวย และตองปรับปรุงการใชเสียงใหถูกตอง (vocal therapy) ยาอมใหชุมคอที่

โฆษณาอยูตามทองตลาด มีสวนชวยไดบางในแงทีท่ําใหชุมคอ เยน็คอ บางชนิดอาจมียาฆาเชื้อ

โรคผสมอยูดวยก็อาจชวยลดการอักเสบเล็กนอยลงไดบาง แตถามีการอักเสบมากยาอมอยางเดียว

ก็ไมสามารถรักษาใหหายได 

ถามีอาการของสายเสียงอักเสบ ผูปวยควรปรึกษาแพทย หู คอ จมูกโดยตรง เพือ่รับการตรวจ

สายเสียง  

              -  มีเสมหะขนเหลอืง/เขียว หรือมีเลือดปน 

              -  มีไขนานเกนิ 1 สัปดาห หรือเสยีงแหบนาน เกิน 2 สัปดาห 

              -  มีอาการกลนืลําบาก สําลัก หายใจลําบาก มีกอนแข็งที่ขางคอ หรือน้าํหนกัลดรวมดวย 

              -  มีความวิตกกงัวล หรือไมมั่นใจในการดูแลตนเอง 

              -  ไดรับการรักษาจากแพทยทั่วไปประมาณ 1 - 2 สัปดาหแลวยังไมดีข้ึน 

 

                                                                            - ตอตอนที่ 2 - 

  

 


