จมูก (Nose)

รูป ที่ 5 โครงสรางของจมูก (สุภาวดี, 2540)
จมูกเปนสวนหนึ่งของทางเดินหายใจสวนบน
เปนทางผานของลมหายใจสวนแรกกอนที่จะลงสูชอ งคอและ
หลอดลม โครงสรางของจมูกประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1. จมูกชั้นนอก (external nose) ประกอบดวยกระดูกจมูก (nasal bone) อยูสวนบนของสันจมูก สวนลางจะ
เปน กระดูกออน เรียกวา lateral cartilage และสวนปกจมูกมีกระดูกออน เรียกวา alar cartilage อาจมี accessory alar
cartilage ดวย หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงจมูกภายนอกคือ angular และ superior labial artery
2. จมูกชั้น ในหรือโพรงจมูก (internal nose) เริ่มตั้งแตรูจมูกดานหนา (anterior nare) ถึงสวนหลังของโพรงจมูก
(posterior nare หรือ choana) ซึ่งติดตอกับคอหอยสวนจมูก (nasopharynx) โพรงจมูกประกอบสวนตางๆ ดังนี้
2.1 Nasal vestibule เปน สวนของจมูกทางดานหนาถัดเขาไปจากรูจมูก เปนสวนที่มีผิวหนังสวนที่มีขนบุอยู
มีหนาที่กรองอากาศ
2.2 ผนังกั้นจมูก (nasal septum) แบงจมูกเปน ขางซายและขวา ประกอบดวยกระดูก 3 ชั้นหลัก คือ กระดูก
ออน septum กระดูก ethmoid และกระดูก vomer นอกจากนี้จะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงหลายเสน รวมเรียกวา Kiessel
bach’s plexus หรือ little’s area (ซึ่งเปนสาเหตุของเลือดกําเดาไหลจากสวนหนาของจมูกและพบบอยที่สุด)
2.3 สวนดานขางของจมูก (lateral wall) จะมีโครงสรางของเยื่อบุคลายมวนกระดาษ (scroll) เพื่อเปนการ
เพิ่มพื้นที่ผิวในการทําหนาที่ของจมูก เชน การกรองอากาศ ใหความชุมชื้น และปรับอุณหภูมิของอากาศที่หายใจเขาไปโดย

มีกระดูกที่ยื่นเขามาในรูจมูก 3 ชิ้น คือ inferior, middle และ superior turbinates ทั้งหมดเปนสวนของกระดูก ethmoid
ยกเวน inferior turbinate เปนกระดูกแยกตางหาก ทางดานใต turbinate เปนชองอาการเรียก meatus ซึ่งเรียกชื่อสัมพันธ
กับ turbinate ที่คลุมอยู โดย Inferior meatus มีรูเปดของทอน้ําตา (nasolacrimal duct) ทางดานหนา ใน Middle
meatus มีรูเปดของของโพรงไซนัส frontal , anterior ethmoid และ maxillary สวน Supperior meatus มีรูเปดของ
โพรงไซนัส sphenoid และ posterior ethmoid
หนาที่ของจมูก
1. ใหความชุมชื้นแกอากาศที่หายใจเขาไปในรางกาย (ทําใหลมหายใจมีความชุมชื้นระหวาง 75 – 80%) และ
ปรับ อุณภูมิใหมีความเหมาะสม (ทําใหอุณหภูมิอยูระหวาง 31-37 องศาเซลเซียล) กอนเขาสูป อดเพื่อให
เหมาะแกการแลกเปลี่ยนอากาศในปอด
2. การดมกลิ่น โดยมีการรับ กลิ่น ผานทางประสาทสมองเสนที่ 1 (olfactory nerve)
3. ทําความสะอาดลมหายใจ เยื่อบุจมูกสามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดโตกวาหรือเทากับ 4.5 ไมครอน
4. ปองกันการติดเชื้อ เยื่อบุจมูกสามารถกรองเชื้อโรค เชน ไวรัส และแบคทีเรียได และในน้ําเมือกยังมี
antibody ตอเชื้อโรคเหลานี้ดวย

โรคภูมิแพทางจมูก (Allergic Rhinitis)
โรคภูมิแพท างจมูก โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพหรือโรคหวัดภูมิแพ (Allergic rhinitis) คือ ภาวะที่มีเยื่อบุชอง
จมูกอักเสบ เนื่องจากมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ของรางกายที่เรียกวา โรคภูมิแพ (allergy) โรคภูมิแพทาง
จมูกสามารถพบไดทุกอายุ แตมักจะเริ่มแสดงอาการในวัยเด็ก และวัยรุน อุบ ัติการณในประเทศไทยพบไดประมาณรอยละ
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พยาธิสรีรวิท ยาในการเกิดโรคภูมิแพท างจมูก
โรคภูมิแพท างจมูกเกิดจากการทีส่ ารกอภูมิแพ (allergen) จัดเปน ภาวะ hypersensitivity แบบที่ 1 โดยที่
รางกายจะตอ งเคยไดรับสารกอภูมิแพมากอน โดยในระยะ sensitization เปนระยะที่รางกายไดรับ สารกอภูมิแพเปนครั้ง
แรก สารกอภูมิแพน ั้นจะเขาไปในชั้น submucosa ทางการหายใจและกระตุนใหรางกายมีการสราง IgE
(Immunoglobulin E) ซึ่งจะไปเกาะกับ ตัวรับที่อยูบน mast cell เรียกวา sensitized mast cell ตอมาในระยะ
provocation เมื่อรางกายไดรับ สารกอภูมิแพชนิดเดิมมาอีกครั้ง สารกอภูมิแพตัวนี้จะไปจับ กับ IgE ที่อยูบน mast cell ทํา
ให mast cell เกิดปฏิกิริยาและหลั่งสารเคมีออกมา เรียกวาสารตัวกลาง (mediators) ไดแก สารฮีสตามีน, serotonin ,
prostaglandin D2, platelet-activating factor, eosinophil และ neutrophil chemotactic factors, leukotriens และ
proteophytic emzyme ทําใหเกิดการขยายตัวของหลอดเลือด (vascular dilation) อาการบวม (edema) และ
ขบวนการอักเสบตางๆ ( inflammatory process) ทําใหมีอาการคัดจมูก จาม มีน ้ํามูกและคัน จมูก เนื่องจากเยื่อบุชอง
จมูกติดตอเปน ผืน เดียวกันกับเยื่อบุโพรงอากาศขางจมูก เมื่อเกิดการอักเสบของเยื่อบุชองจมูก จึงมักมีผลกับโพรงอากาศ
ขางจมูกดวย

ชนิดและความรุนแรงของโรค
โรคภูมิแพท างจมูกแตเดิมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ Seasonal allergic rhinitis (Hay fever) เปนโรคภูมิแพท ี่
ผูป วยมีอาการตามฤดูกาล และ Perennial allergic rhinitis เปน โรคภูมิแพท ี่ผูปวยมีอาการไดตลอดป ปจจุบันคณะ
ผูเชี่ยวชาญทาง allergic rhinitis และ asthma ขององคการอนามัย (WHO-ARIA, Allergic Rhinitis and Its Impact on
Asthma) ไดจัดแบงโรคภูมิแพทางจมูกออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
1. Intermittent allergic rhinitis หมายถึง ผูป วยที่มีอาการเปนนอยกวา 4 วัน ตอสัป ดาหหรือนอยกวา 4
สัปดาหตอ ป
2. Persistent allergic rhinitis หมายถึง ผูป วยที่มีอาการเปนมากกวา 4 วันตอสัป ดาหหรือมากกวา 4 สัป ดาห
ตอ ป
ในดานระดับความรุน แรงของโรค มีการแบงเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับ ความรุนแรงนอย (Mild degree) หมายถึง ผูปวยที่ไมมีอาการรบกวนตางๆ กลาวคือ การนอนหลับ
ปกติ การทํากิจวัตรประจําวัน การพักผอนและ/หรือการออกกําลังกายปกติ การเรียนหรือการทํางานปกติ
และไมมอี าการรบกวนอื่นๆ
2. ระดับ ความรุนแรงปานกลางถึงมาก (Moderate-severe degree) หมายถึง ผูปวยที่มีอาการดังตอไปนีอ้ ยาง
นอย 1 อยาง คือ รบกวนการนอนหลับ บกพรองในการทํากิจวัตรประจําวัน การพักผอนและ/หรือการออก
กําลังกาย บกพรองในการเรียนหรือการทํางาน และอาการรบกวนอื่น ๆ (ดังแสดงในรูปที่ 6)
อาการและอาการแสดง
อาการที่สําคัญ คือ มีน ้ํามูก(Rhinorrhea) คัน จมูก (Itching) จามและคัดแนนจมูก (Congestion) เนื่องจากมี
การบวมของเยื่อบุชองจมูก อาการอื่น ที่อาจพบรวมดวย คือ คัน ในคอ เพดานปาก หู ตา มีไขต่ําๆ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย
ตามตัว ออนเพลีย ในเด็กเล็กอาจมีประวัติน ้ํามูกไหลบอยๆ ผื่นตามตัว ไอ ปวดหู หอบหืด นอนไมคอยหลับ อาการ
แสดงทางจมูกไดแก pale และ boggy ของเยื่อบุจมูกโดยเฉพาะบริเวณ inferior turbinate จะบวมและมีสีซีดหรือคล้ํา,
supranasal crease เกิดจากการที่ผูปวยใชฝามือเช็ดจมูกบอยๆ มีน ้ํามูกใส (watery or mucoid nasal discharge)
อาการแสดงอื่นๆที่พบรวมดวยเปนอาการภูมิแพของอวัยวะตางๆ เชน เยื่อบุตาอักเสบ หรือมีการบวมและมีสีออกคล้ําๆ
ของเปลือกตาลาง (allergic shiner) เกิดจากมีการคั่ง (congestion) ของหลอดเลือดดําบริเวณนี้น าน ทําใหมีการหดตัว
ของกลามเนื้อรอบตา
การรักษา
การดูแลรักษาผูปวยที่เปนโรคภูมิแพท างจมูก (รูปที่ 7) จําแนกได 3 ประการ ดังนี้
1. การกําจัดและหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ จัดเปน ขั้นตอนแรกและมีความสําคัญที่สุดในการรักษา สารกอภูมิแพท ี่พบ
บอย ไดแก ตัวไรฝุน ละอองเกสรดอกไม เชื้อรา รังแคของสัตวโดยเฉพาะแมวและสุนัข อาหาร เชน นมวัว ไขขาว
อาหารทะเล
2. การรักษาทางยา
3. การรักษาดวยอิมมูนบําบัด เปนการรักษาโรคภูมิแพทางจมูกโดยการฉีดสารกอภูมิแพท ี่ไดรับ การทดสอบแลววาผูปวย
เกิดการแพ เริ่มดวยปริมาณต่ําๆทุกสัปดาห หลังจากนั้นจึงเพิ่มปริมาณยาที่ฉีดใหมากขึ้น ซึ่งผลที่ไดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกัน (immune modulation) ทําใหอาการของผูป วยดีขึ้น

การรักษาทางยา
การรักษาทางยามีจุดประสงคเพื่อลดหรือกําจัดการอักเสบซึ่งเปน ผลจากสารตัวกลาง
และจะชวยปองกันผล
แทรกซอนในระยะยาว การใชยาจะไดผลดีเมื่อใชเพื่อปองกัน การเกิดภาวะภูมิแพและควรใชยาอยางสม่ําเสมอ สําหรับ
ประสิท ธิภาพของยาแตละกลุมจัดอยูในตารางที่ 9 ยาที่ใชในการรักษาโรคภูมิแพทางจมูกมีดังนี้
1. ยาตานฮีสตามีน
ยาที่ใชในการรักษาโรคภูมิแพทางจมูก ควรเลือกใชชนิดที่เปน H1-receptor antagonist ยาจะมีการยับ ยั้งการหลั่ง
สารฮีสตามีนแบบแขงขัน (competitive inhibition process) คือ ยาจะแยงจับทีต่ ัวรับ (receptor) ของอวัยวะเปาหมายใน
ตําแหนงเดียวกับทีฮิสตามิน จะเขาไปจับ
ดังนั้น จึงไดผลดีเมื่อใหกอนที่จะมีการหลั่งสารฮีสตามีน ออกมาหรือกอนที่สาร
ฮีสตามีนจะไปจับกับตัวรับ ยาตานฮีสตามิน จึงใชในการปองกันอาการแพ
การใชยาตานฮีสตามินใหผลการรักษาดี
ประมาณรอยละ 70-90 ในรายที่มีอาการเฉียบพลัน แตในโรคภูมิแพทางจมูกที่มีอาการตลอดทั้งป ( perennial allergic
rhinitis) จะไดผลนอยกวา ยาตานฮีสตามีนจะชวยลดอาการจาม น้ํามูกไหล คันจมูก น้ําตาไหล และคัน ตาไดแตมีผลลด
การคัดแนน จมูกนอย ในผูปวยโรคภูมิแพท ั่วไปควรเริ่มตนใหยาตานฮีสตามีน กอน 1 – 2 สัปดาห ที่ผูปวยจะเริ่มมีอาการ
ภูมิแพ เชน ในผูปวยที่เปน ภูมิแพตามชวงฤดูกาล หรือใหกอนหลายชั่วโมงหากทราบวาจะมีการสัมผัสกับสารกอภูมิแพ
การใหยาตานฮีสตามีน แบบสม่ําเสมอ ในผูป วยโรคภูมิแพจะไดผลดีกวารับประทานเมื่อมีอาการ (prn) อาการงวงซึมจาก
ผลขางเคียงของยาตานฮีสตามีนอาจลดลงไดหรือผูป วยทนยาไดหากมีการใชยาตอไปอีกระยะ (5-7 วัน) ยาตานฮีสตามีน
แบงออกเปน 3 รุน ดังนี้
1.1 ยาตานฮีสตามีนรุนแรก (First generation antihistamine) เชน chlopheniramine, diphenhydramine และ
tripolidine ยากลุมนี้มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นจึงตองรับประทานวัน ละหลายครั้งและเปน nonselective H1
antagonist จึงมีผลขางเคียงจาก anticholinergic, antiserotonic, antimuscarinic และ antidopaminergic
ไดแก อาการงวงซึม เหนื่อยลา ปฏิกิริยาตอบสนองชาลง ความสามารถในการเรียนลดลง ความอยากอาหารมาก
ขึ้นหรือลดลง ปสสาวะติดขัด ใจสั่น ดังนั้น จึงไมควรใชยากลุมนี้ในการรักษาโรคภูมิแพท างจมูก
1.2 ยาตานฮีสตามีนรุนที่สอง (Second generation antihistamine) เชน acrisvastine, ebastine, terfenadine และ
loratadine ยาในกลุมนี้พัฒนามาเพื่อหลีกเลี่ยงอาการไมพึงประสงคของยาในกลุมแรก จึงไมมีอาการงวงซึม
เนื่องจากไมผาน blood brain barrier (อยางไรก็ตามยาบางชนิดยังมีฤทธิ์งวงซึมบาง) ยากลุมนี้มีความจําเพาะ
ตอ H1 receptor จึงไมมีอาการไมพึงประสงคอื่น ๆ และยาตองผานขบวนการเมตาบอลิซึมที่ตับ เพื่อเปลี่ยนเปน
ยาที่สามารถออกฤทธิ์ได (active form)
1.3 ยาตานฮีสตามีนรุนที่สาม (Third generation antihistamine) เชน fexofenadine, cetirizine, levocetirizine
และ desloratadine ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ไดโดยไมตองไปผานขบวนการเมตาบอลิซึมที่ตับกอน เพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหาการ metabolism และความเสี่ยงตอ การเกิดพิษตอหัวใจ
(cardiotoxicity) ยากลุมนี้ยังมีฤทธิ์
antiallergic และ antiinflammation เชน ลด local inflammatory cell influx แตผลทางคลินิกยังไมชัดเจน
2. ยา Sympathomimetic (decongestant)
2.1 Systemic sympathomimetic ยากลุมนีอ้ อกฤทธิ์กระตุนระบบประสาท sympathetic โดยจับกับ adrenergic
receptor ทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือดในเยื่อบุจมูก จึงมีฤทธิ์ลดอาการคัดแนนจมูก สามารถจําแนกยา
ตามการออกฤทธิ์ไดเปน ยากลุม α1 adrenergic agonist เชน phenylephine ยากลุม α2 adrenergic agonist
เชน oxymetazoline, xylomethazoline, naphazoline และยากลุม noradernaline releaser เชน ephedrine ,

3.

4.

5.

6.

7.

psuedoephedrine และ phenylpropanolamine ประสิทธิภาพของยากลุมนี้พบวาสามารถลดอาการคัดจมูก
ไดดี จึงอาจใหรวมกับ ยาตานฮีสตามินเพื่อเสริมฤทธิ์ในการลดอาการคัดแนนจมูก ยาชนิดรับประทานเหมาะสม
กับ ผูป วยโรคภูมิแพทางจมูกมากกวายาใชเฉพาะที่ในกรณีที่ตองใชยานานกวา 3 – 5 วัน
ยากลุมนี้ควร
หลีกเลี่ยงการใชยาในเด็กเล็กอายุนอยกวา 1 ป (เนื่องจากมีความแตกตางระหวางขนาดยา therapeutic dose
และ toxic dose นอย) ผูท ี่มีอายุมากกวา 60 ป ผูปวยตั้งครรภ ผูป วยที่มีโรค hyperthyroid cardiomyophathy
ความดันโลหิตสูง ตอมลูกหมากโต ตอหิน และกลุมผูปวยที่ใชยา beta-blocker หรือ MAO inhibitor
2.2 Topical nasal decongestant เชน ephedrine, oxymetazoline และ xylometazoline เปน ยาเฉพาะที่ใชใน
จมูก มีทั้งชนิดพน และหยอดจมูก (รายละเอียดอยูในสวนยาที่ใชเฉพาะที่ในจมูก)
ยากลุมคอรติโคสเตียรอยด (Corticosteroid)
3.1 Systemic corticosteroid มีขอบงใช 2 ประการ คือ
ก. โรคภูมิแพท างจมูกเฉพาะฤดูกาลที่เกิดอาการรุนแรงเฉียบพลัน และโรคภูมิแพท างจมูกที่เกิดตลอดปที่มี
อาการรุน แรง ซึ่งการรักษาอื่น ๆ ไมชวยทําใหอาการทุเลาลง
ข. Rhinitis medicamentosa ที่มีอาการรุน แรง ใหใชยาที่มีฤทธิ์สั้น เชน prednisolone โดยใชขนาดสูงใน
ระยะแรก แลวคอยๆลดขนาดลงจนหยุดยาไปใน 5-10 วัน
3.2 Topical intranasal corticosteroid เปนยาชนิดพนเขาชองจมูก เชน beclomethasone และ budesonide ใน
ขนาดยาที่กําหนดจะไมทําใหมีการกดการทํางานของตอมหมวกไต ใหผลการรักษาดีประมาณรอยละ 75-90
ทั้งในกรณีโรคภูมิแพทางจมูกเฉพาะฤดูกาล และโรคภูมิแพทางจมูกตลอดทั้งป
อาการไมพึงประสงคท ี่พบ
คือ อาจทําใหเกิดการระคายเคืองของเยื่อบุจมูก คัน เลือดกําเดาไหล และเจ็บ คอได (รายละเอียดอยูในสวนยา
ที่ใชเฉพาะที่ในจมูก)
ยากลุม Cell membrane stabilizer เชน cromolyn sodium และ nedocromil ยากลุมนี้ไมมีฤทธิ์ตานฮิสตามินแต
มีผลโดยตรงตอ mast cell และ basophil ปองกันไมใหเกิดการหลั่งสารตัวกลางจากเซลล ยากลุมนี้มีป ระสิทธิภาพ
นอยกวา intranasal corticosteroids และ intranasal H1 antihistamine และตองใชวัน ละ 4-6 ครั้ง จึงไมใชเปนยา
หลักในการรักษา แตอาจมีประโยชนในการรักษาโรคภูมิแพทางจมูกที่เปน ไมรุน แรง ขอดีของยากลุมนี้คือมีความ
ปลอดภัยสูง อาจใชในเด็กเล็กอายุน อยกวา 4 ป รูปแบบยามีท ั้งชนิดรับประทานและชนิดพนจมูก
ยา Parasympatholytic (anticholinergic agent) เชน ipratropium bromide เปนยาที่ออกฤทธิ์ตานฤทธิ์ของ
cholinergic โดยแยง acetylcholine จับกับ muscarinic receptor ที่มาเลี้ยง seromucinous gland ทําใหการหลั่ง
สาร (secretion) ลดลง จึงใชในกรณีที่ผูปวยมีน ้ํามูกมาก ในตางประเทศมีจําหนาย ipratropium bromide ในรูป
ยาพนจมูก ประสิทธิภาพของยาจะชวยลดอาการน้ํามูกไดดี แตไมชวยลดอาการอื่น ๆ ทางจมูก จึงควรใชเปนยา
เสริมกรณียาหลักไมไดผล
ยา Leukotriene antagonist สาร cysteinyl leukotrienes (CysLt) เปน สารตัวกลางที่เกี่ยวของกับ bronchoactive
และ proinflammatory process ในโรคหืด และมีบทบาทตอ late phase reaction ในโรคภูมิแพทางจมูก ยากลุมนี้
ไดแก montelukast, zafirlukast และ pranlukast ซึ่งออกฤทธิ์โดยการแยงจับ กับ CysLt receptor จึงมีผลตานการ
อักเสบ (antiinflammatory) และขยายหลอดลม (bronchodilator) เหมาะสําหรับใชในการรักษาผูป วยที่มีโรคภูมิแพ
ทางจมูกรวมกับโรคหอบหืด ยากลุมนี้มีผลตอ late phase reaction จึงสามารถลดอาการคัดจมูกดวย
อื่นๆ เชน น้ําเกลือจะชวยในการกําจัดขี้มูก และน้ํามูกที่เหนียวขน รวมทั้งชวยใหโพรงจมูกชุมชื้น

ตารางที่ 9 ประสิทธิผลของยาตออาการของ Allergic rhinitis (ฮิโรชิ, 2548)
จาม

น้ํามูกไหล

คัดจมูก

คันจมูก

Oral

++

++

+

+++

Intranasal

++

++

+

++

+++

+++

+++

++

+

+

+

+

Oral

0

0

+

0

Intranasal

0

0

++++

0

Anticholinergics intranasal

0

++

0

0

Antileukotrienes

0

+

++

0

H1 antihistamine

Corticosteroid nasal spray
Cromolyn nasal spray
Decongestant

จาม, น้ํามูกใส คัด และคันจมูก

Intermittent Rhinitis

มีอาการ > 4 วัน/สัปดาห
และเปนมา > 4 วัน/สัปดาห

ไม

Intermittent
Allergic
Rhinitis

ใช
Persistent Rhinitis

มีอาการดังตอไปนี้
-นอนไมหลับเนื่องจากภูมิแพ
-ไมสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดตามที่ตองการ
-ตองหยุดงาน หรือโรงเรียน
-มีอาการตลอดเวลา
ใช
Moderate-severe
Persistent
Allergic Rhinitis

รูป ที่ 6 ชนิดของ Allergic rhinitis (ฮิโรชิ, 2548)

ไม

Mild
Persistent
Allergic
Rhinitis

วินิจฉัยโรค allergic rhinitis (ประวัติ+skin
prick test หรือ serum specific IgE)
หลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ

มีอาการเปนครั้งคราว (Intermittent)

มีอาการตลอด (Persistent)

moderate to
severe

mild

moderate to
severe

mild

Nasal steroid spray
และ oral antihistamine
-Antihistamine
และ/หรือ decongestant
-Nasal steroid spray

นัดตรวจที่ 2-4 สัปดาห

-Antihistamine
และ/หรือ decongestant
-Nasal steroid spray
ดีขึ้น

นัดตรวจที่ 2-4 สัปดาห

แยลง : เพิ่มการรักษา
ดีขึ้น : ใหยาตออีก 1 เดือน แลวลดยา

แยลง

ลดยาลงและนัดตรวจ 1 เดือน

ถาคัดจมูกใหเพิ่ม
decongestant

ตรวจ compliance หรือ
ตรวจหา secondary infection

คัด/จาม
เพิ่ม dose
antihistamine

น้ํามูกมากใหเพิ่ม
Antihistamine และ/หรือ
ipratropium spray

ถาไมดีขึ้นให short term oral corticosteroid

รูป ที่ 7 ขั้นตอนในการรักษา Allergic rhinitis (ฮิโรชิ, 2548)

ไมดีขึ้น Refer ใหผูเ ชี่ยวชาญ

พิจารณาให immunotherapy (moderate intermittent ขึ้นไป)

ถามี conjunctivitis ใหเพิ่ม
-oral antihistamine
-antihistamine eye drop
-chromone eye drop

เลือดกําเดา
เลือดกําเดาหมายถึงภาวะที่มีเลือดออกจากจมูก สวนใหญอาการจะไมรุนแรง และสามารถหยุดเอง แตในกรณี
ที่เลือดกําเดาออกรุนแรง และไมไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองและทันทวงทีอาจเปน สาเหตุใหผูปวยเสียชีวิตได
ตําแหนงที่พบเลือดกําเดาออก
ภาวะเลือดกําเดาออก แบงตามตําแหนงไดเปน
1. เลือดออกจากดานหนา (anterior bleeding) พบไดรอยละ 90 ของภาวะเลือดกําเดาออก
ทั้งหมด มักพบในเด็กและวัยรุน มักจะมีป ระวัติแคะจมูกหรือมีเยื่อบุจมูกอักเสบบอย ๆ ภาวะนี้หมายถึงเลือดกําเดาที่ออก
จาก Little’s area หรือ Kiesselbach’s plexus ซึ่งอยูบริเวณดานหนาของผนังกั้นชองจมูก เปนบริเวณที่มีห ลอดเลือดมา
เลี้ยงหลายแขนงคือ
2. เลือดออกจากดานหลัง (posterior bleeding) มักจะมีเลือดออกรุนแรง พบในผูป วยสูงอายุ
โดยเฉพาะถามีความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (arteriosclerosis) รวมดวย มักเกิดจากการแตกของ
หลอดเลือดแดง sphenopalatine หรือจากแขนงยอยก็ได
3. เลือดออกจากดานบน (superior bleeding) ตําแหนงที่เลือดออกมักจะอยูสูงกวา middle
turbinate อาจจะมาจากหลอดเลือดแดง anterior ethmoid, posterior ethmoid หรือจากแขนงหลอดเลือดแดง
sphenopalatine

รูปที่ 8 ตําแหนงที่พบเลือดกําเดา และหลอดเลือ ดที่เปนสาเหตุ (สุภาภรณม 2547)

สาเหตุของการเกิดเลือดกําเดา
สาเหตุของเลือดกําเดาแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. สาเหตุเฉพาะที่ (local cause) ไดแก
- การบาดเจ็บ เชน การแคะจมูก การไดรับการกระทบกระแทกที่จมูกหรือจากการผาตัดในโพรงจมูก
- การอักเสบในโพรงจมูก เชน การติดเชื้อ ภูมิแพ สิ่งแปลกปลอมในจมูก สารระคายเคืองตาง ๆ รวมทั้ง
การใช nasal continuous positive airway pressure (CPAP) หรือการใหออกซิเจนที่มีควมชุมชื้นไมเพียงพอ
- ความผิดปกติของกายวิภาค เชน ผนังกั้นชองจมูกคด ทําใหมีอากาศผานโพรงจมูกมากเกินไป
จนเยื่อบุจมูกแหง เกิดเปนสะเก็ดและเมื่อแคะสะเก็ดออกจะทําใหเลือดออกได
- เนื้องอก เชน juvenile nasopharyngeal angiofibroma หรือ มะเร็ง
- ภาวะหลอดเลือดโปงพอง (aneurysm) ของหลอดเลือดแดง internal carotid
2. สาเหตุทาง systemic ไดแก
- ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ที่พบบอยสุดคือมีปญหาใน intrinsic pathway ไดแก การขาด
factor VIII (พบรอยละ 80) factor x (พบรอยละ 13) และ factor XI (พบรอยละ 6)
- โรคของเลือด (vascular disorder) เชน Osler-Weber-Rendu’s disease (hereditary hemorrhagic
telangiectasia), arteriosclerosis
- การดื่มเหลามากและมีภาวะขาดวิตามิน เชน ขาววิตามินซี จะทําใหบาดแผลหายยาก และเกิดแผล
แยกไดงาย ขาดวิตามินเคจะทําใหการสราง prothrombin (factor II) ลดลง ภาวะตัดแข็งจะทําใหการสราง fibrinogen
และ Prothrombin ลดลง
- ผลจากการไดยาที่มีผลตอกลไกการแข็งตัวของเลือด เชน acetylsalicylic acid, anticoagulants
(coumadin, heparin), nonsteroidal anti-inflammatory agents เปน ตน
การรักษา
มีหลักการใหญๆ 3 อยางคือ
1. การหามเลือด
2. การประเมิน และแกไขภาวะที่เกิดจากการเสียเลือ ด
3. การคนหาสาเหตุและใหการักษาเฉพาะ
การปฐมพยาบาล
ผูป วยที่มีเลือดกําเดาควรไดรับการปฐมพยาบาลโดยใหผูป วยบีบ จมูก (รูปที่ 9 ) เพื่อกดบริเวณ Little’s area ซึ่ง
เปน ตําแหนงที่มีเลือดกําเดาออกบอยที่สุด ใหผูปวย อยูในทานั่ง กมศีรษะเล็กนอย และหายใจทางปาก ถามีเลือดไหลลง
คอใหบ วนใสภาชนะเพื่อประเมินจํานวนเลือด และปองกันการอาเจียนจากการกลืน เลือดเขาไปมากๆ อาจจะประคบ
น้ําแข็งบริเวณจมูกเพื่อใหหลอดเลือดหดตัว ใหผูป วยอยูในทานี้ 15-20 นาที ถาเลือดยังไมหยุดจึงใชวิธีอื่นๆ ตอไป ซึ่งมี
หลายวิธี การจะเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับตําแหนงที่เลือดออกปริมาณ ความรุน แรง และสาเหตุ

รูป ที่ 9 การใชนิ้วบีบ จมูกเพื่อหามเลือดกําเดา (สุภาภรณม 2547)
วิธีการหามเลือด
1. การจี้ (cauterization)
- การจี้โดยใชสารเคมี (chemical cauterization)
- การจี้โดยใชไฟฟา (electrical cauterization)
- การจี้โดยใชเลเซอร (laser cauterization)
2. Anterior nasal packing
- โดยใชก็อสชุบวาสลิน
- โดยใชนิ้วมือยางยัดก็อส
- โดยใช gel foam, surgical
3. Posterior nasal packing
- โดยใชก็อสชุบวาสลิน
- โดยใช inflatable balloon เชน Foley catheter หรือ low-pressure nasal double balion
4. การฉีดสารอุดหลอดเลือดแดง (arterial embolization)
5. การผูกหลอดเลือดแดง (arterial ligation) เชน การผูกหลอดเลือดแดง internal maxillary,
sphenopalatine, anterior และ posterior ethmoid หรือ external carotid
6. การผาตัด เชน ในกรณีท ี่มีสาเหตุจาก hereditary hemorrhagic telangiectasia และ juvenile
nasopharyngeal angiofibroma เปน ตน

ยาที่ใชเฉพาะที่ในจมูก (NOSE)
โดยปกติ Nasal mucosa จะไวตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทั่วไป ทําใหผูปวยบางรายเกิดคัดจมูกได
นอกจากนี้ในวันหนึ่งๆจมูกและโพรงจมูกสามารถหลั่งน้ําเมือกออกมาไดเปนจํานวนถึง 1 ลิตร ซึ่งน้ําคัดหลั่งสวนมากจะ
ไหลเขาคอลงสูกระเพาะตอไป
ยาทีใ่ ชเฉพาะที่ในจมูกแบงไดดังนี้
1. ยากลุมคอรติโคสเตียรอยดชนิดสูดพน (intranasal corticosteroids) เชน Budesonide nasal spray (Rhinocort®
Aqua) และ Fluticasone nasal spray (Flixonase®) ยากลุมนี้มีการพัฒนาเพื่อใหมีความสามารถในการจับ กับ
glucocorticoid receptor ไดดี ทําใหระดับ ยาอยูใน local tissue สูง คงอยูไดนานขึ้นและดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
นอย (ตารางที่ 10) กลไกการออกฤทธิ์ของยา intranasal corticosteroids ออกฤทธิ์ลด cytokine และปริมาณ
inflammatory cell เชน antigen presenting cell, Tcell, eosinophils และ mast cell ในเยื่อบุจมูก การใชยา
อยางสม่ําเสมอจะชวยลดอาการคัดจมูก น้ํามูกไหล จามและคัน

ตารางที่ 10 ขอมูลการเริ่มออกฤทธิ์ systemic bioavailability และrelative affinity ของยากลุมคอรติโคสเตีย รอยด
ชนิดสูดพน (ฮิโรชิ, 2548)
ชนิดของ intranasal corticosteroids
Beclomethasone
Budesonide
Flunisolide
Fluticasone
Mometasone
Triamcinolone

เวลาเริ่มออกฤทธิ์
ภายใน 3 วัน
25 ชั่วโมง
4 – 7 วัน
12 ชั่วโมง – 3 วัน
12 ชั่วโมง – 3 วัน
24 ชั่วโมง

%Systemic bioavailability
17
11
22
<2
< 0.1
22

Relative affinity
258
813
1,235
164

ขอบงใชและประสิทธิภาพ
จากการวิจัยทางคลิน ิกในปจจุบัน พบวา Intranasal corticosteriods สามารถรักษาโรคทางจมูกและโพรงอากาศ
ขางจมูกตางๆไดอยางมีประสิท ธิภาพ ดังนี้
1. โรคภูมิแพทางจมูก (Allergic rhinitis)
Intranasal corticosteriods ทุกตัวที่ใชอยูในปจจุบันมีป ระสิทธิภาพที่ดีในการรักษาโรคภูมิแพท างจมูก การใช
ยาอยางสม่ําเสมอจะชวยลดอาการคัดจมูก
จาม น้ํามูกไหล และคัน จมูก จากการวิจัยพบวา intranasal
corticosteroids ใหผลในการรักษาดีกวายาตานฮีสตามีนชนิดรับประทาน ยาตานฮีสตามีน เฉพาะที่ และยากลุม
topical cromoglycate ถึงแมวาจากการทดลองจะมีความแตกตางในความแรง (potency) เภสัชจลนศาสตร และ
เภสัชพลศาสตรของยาแตละชนิด แตจากการศึกษาทางคลิน ิกไมมีความแตกตางของประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ภูมิแพทางจมูก

2. เยื่อบุจมูกอักเสบที่ไมไดเกิดการภูมิแพ (Nonallergic rhinitis)
เนื่องจากสาเหตุและกลไกการเกิด Nonallergic rhinitis คอนขางหลากหลาย ดังนั้น ผลการรักษาจึงแตกตางกัน
ไป โดยในโรค vasomotor rhinitis (การอักเสบของเยื่อบุจมูกที่ไมท ราบสาเหตุ อาจเกิดจากการเสียสมดุลของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ) จะใชไดผลไมคอ ยดีนัก แตไดผลดีมากในกลุม nonallergic rhinitis with eosinophilia (โรคที่มี
อาการเหมือนโรคภูมิแพทางจมูก แต IgE อยูในเกณฑปกติ การทดสอบผิวหนังใหผลลบ และ nasal smer พบ
eosinophilia เดน) และไดผลดีในกลุม rhinitis medicamentosa (การอักเสบของเยื่อบุจมูกจากการใชยา)
3. โรคริดสีดวงจมูก (Nasal Polyps)
Intransal corticosteriods เปนยาหลักที่ใชในการรักษากอนริดสีดวงจมูกขนาดเล็กและขนาดกลาง (grade 1 ,
2) โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อกําจัดหรือลดของขนาดกอนริดสีดวงจมูกและปองกันการเกิดซ้ําหลังการรักษาดวยยาหรือ
การผาตัด สําหรับในกรณี nasal polyps ขนาดใหญ (grade 3) ยาชนิดพน ไมสามารถเขาถึงตัวกอนริดสีดวงจมูกได
อยางทั่วถึง ดังนั้น จึงควรเริ่มรักษาดวยการใหยากลุมสเตียรอยดชนิดรับประทานระยะสั้นๆ (short course) หรือการ
ผาตัดกอนแลวจึงใชยาพน จมูก จากการศึกษาทางคลินิกพบวา betamethasone, beclomethasone, fluticasone
และ budesonide สามารถลดขนาดของริดสีดวงจมูก นอกจากนั้น beclomethasone, flunisolide และ
budesonide ชวยชะลอการเกิดซ้ําหลังการผาตัด
4. โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (Acute sinusitis)
การใชยา Intranasal corticosteroids ในผูปวยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลัน (acute bacterial
infection) นั้น มีความกังวลในการทําใหการติดเชื้อเลวลง แตในปจจุบ ันพบวาการให intranasal corticosteroids
รวมกับยาปฏิชีวนะในโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันจะชวยใหอาการทุเลารวดเร็วขึ้น โดยทําใหรูเปดโพรงอากาศขางจมูก
โลง การระบายหนองดีขึ้น จึงมีการแนะนําใหใชเปนยาเสริมในการรักษาโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
5. โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Chronic sinusitis)
ปจจุบ ันมีการใช Intranasal corticosteroids ในโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังกัน อยางแพรหลาย จากการวิจัยพบวาการ
ใชยา intranasal corticosteroids จะเสริมฤทธิ์กับยาปฏิชีวนะ การใชน้ําเกลือลางจมูกและยาลดการคัดจมูก
(decongestant) ทําใหอาการทางคลินิกดีเร็วขึ้น และการใหยานานถึง 16 สัปดาหก็ไมพบวากระตุน ใหเกิดภาวะติด
เชื้อชนิดเฉียบพลัน เพิ่มขึ้น
6. Allergic fungal sinusitis
การรักษาหลักใน allergic fungal sinusitis คือการผาตัดเอา allergic mucin ที่เหนียวขนออกรวมทั้งการใหยา
กลุมสเตียรอยดชนิดรับประทาน แตการให intranasal corticosteroids จะชวยรักษา nasal polyps และ โรคไซนัส
อักเสบเรื้อรังที่พบรวมกัน ได
อาการไมพึงประสงคจากยา
1. อาการไมพึงประสงคเฉพาะที่ (Local side effect) จะพบการระคายเคืองจมูกไดป ระมาณรอยละ 5 – 10 ของผูป วยที่
ใชยา เชน จาม แสบรอนหรือระคายเคืองเยื่อบุจมูกหลังพน ยา พบอาการน้ํามูกปนเลือดไดรอยละ 2 -5 และมี septal
perforation ไดในบางรายงาน สําหรับรายงานการเกิดตอหินนั้น จากการศึกษาแบบ epidemiological studies ตอมา
ไมพบหลักฐานดังกลาว การใชยาเปนระยะเวลานานไมพบวาทําใหเกิด mucosal atrophy ขึ้น ยารุน ใหมๆ ในปจจุบัน จะมี
ผลขางเคียงเฉพาะที่ลดลง

2. อาการไมพึงประสงคตอระบบรางกาย (Systemic side effect) ยา Intranasal corticosteroids มีโอกาสเกิดผลตอ
hypothalamic- pituitary-adrenal axis (HPAA) นอย ยกเวน ยารุน เกาบางชนิดที่มีรายงานวากด HPAA ไดแก
dexamethasone spray และ betamethasone drop ในยารุน ใหมไมพบผลดังกลาวอยางไรก็ตามมีบ างรายงานที่พบวา
beclomethasone และ budesonide มีผลตอการเจริญเติบโตในเด็ก และมีรายงานการเกิด teratogenic ของ
triamcinolone acetonide ในสัตวทดลอง
กลาวโดยสรุป ยา Intranasal corticosteroids ในปจจุบันคอนขางปลอดภัยและมีป ระสิทธิภาพสูงอยางไรก็ตาม
ยังมีรายงานถึงผลขางเคียงตางๆ ดังนั้นจึงมีขอแนะนําการใชยา intransal corticosteroids ดังนี้
1. ในกรณีโรคภูมิแพท างจมูกพบวา intranasal corticosteroids ทุกตัวใชไดผล ไมพบความแตกตางกันใน
ประสิท ธิภาพและความปลอดภัยที่ชัดเจน
2. การรักษาควรเริ่มจากขนาดและความถี่ตามที่แนะนําทั่วไป เมื่อควบคุมอาการไดแลว ควรลดขนาดและความถี่
ใหน อยที่สุดที่ยังไดผล
3. ควรใชยาในชวงเชา เนื่องจากระดับวงจร cortisol ในรางกายจะสูงในชวงเชาตรูและคอยๆ ลดลงในตอนเย็น
ดังนั้น การไดรับยาในชวงเชาซึ่งเปนระดับที่สูงอยูแลว จะทําใหระดับ cortisol โดยรวมในตอนเย็นลดลง ซึ่ง
สอดคลองกับวงจรปกติ ทําใหมีผลตอ HPAA นอยกวาการไดรับยาในชวงเย็น
4. เนื่องจากยา intranasal corticosteroids รุนใหมๆ จะเริ่มออกฤทธิ์เร็วใน 24 ชั่วโมง ดังนั้น ในกรณีที่เปนไมมาก
และไมบอย เชน บางสัปดาหในบางเดือน อาจใชยาเฉพาะในชวงที่มีอาการได ไมจําเปนตองใชยาตลอดแต
ตองพึงระลึกไวเสมอวายาจะไดผลเต็มที่ตองใชติดตอกัน นาน 1 สัป ดาห
2. ยาบรรเทาอาการคัดจมูกที่ใชเฉพาะที่ในจมูก (Topical nasal decongestants)
ยาจะสามารถลดอาการคัดจมูกไดทันที จากการทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือดของเยื่อบุจมูก โดยรูปแบบ
ของยามีระยะเวลาการออกฤทธิแ์ ตกตางกัน ไป เชน oxymetazoline สามารถบริห ารยาได วัน ละ 2 ครั้ง เนื่องจาก มี
ระยะเวลาการออกฤทธิน์ าน ยาที่ใชเฉพาะที่จมูกจะไมมีผลขางเคียงอยางมีนัยสําคัญตอ ความดันโลหิตของผูปวย
ความดัน โลหิตสูง
แตอยางไรก็ตาม หากจําเปนตองใชยาบรรเทาอาการคัดจมูกที่ใชเฉพาะที่ในจมูกสําหรับผูเปน
ความดัน โลหิตสูงควรพิจารณาใชยาที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น (Short – acting agents) ตัวอยางยาในกลุมนี้
ไดแก ephedrine HCl, oxymetazoline HCl, phenylephrine HCl, xylometazoline HCl ยากลุมนี้มักมีความแรง
มากกวา 1 แบบ ดังนั้น กอนจายยาตองตรวจสอบความแรงของผลิตภัณฑกอน
ตารางที่ 11 ชวงเวลาการออกฤทธิ์ของ Topical nasal decongestants (May JR, 2005)
กลุมยา
Short-acting
Intermediate –acting
Long-acting

ชื่อยา
Ephedrine
Phenylehrine
Naphazoline
Oxymetazoline
Xylometazoline

ความแรง
0.5%, 0.25%
1%, 0.5%, 0.25%. 0.125%
0.025%, 0.05%
0.025%, 0.05%
0.1%, 0.05%

ชวงเวลาออกฤทธิ์
มากถึง 4 ชม.
มากถึง 4 ชม.
4-6 ชม.
มากถึง 12 ชม.
มากถึง12 ชม.

อาการไมพึงประสงค
การใชยาบรรเทาอาการคัดจมูกที่ใชเฉพาะที่ในจมูกติดตอกันนานเกิน 5-7 วันจะกอใหเกิด Rebound
congestion (Rhinitis medicamentosa) ได ซึ่ง Rebound congestion เปนภาวะที่มีการบวมของเยื่อบุจมูกอยางรุนแรง
อาการบวมอาจเกิดจากมี vascular rebound เนื่องจากยาที่ใชท ําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือดเปนเวลานาน จึงเกิด
secondary vasodilatation ตามมา เนื่องจากสมมุติฐาน 2 ประการ ประการแรกการหดตัวของหลอดเลือดเปนเวลานาน
ทําใหเกิดภาวะ hypoxia เปนผลใหกลามเนื้อหลอดเลือดแดงที่บีบ ตัว (vascular muscle tone) ตามกลไกการหดตัว
(constrictor mechanism) มีการลา จึงเกิด reactive hyperemia ประการที่สองฤทธิ์ beta-effects (vasodilation) ของ
ยาที่ใชซึ่งมีฤทธิ์อยูไดนานกวาฤทธิ์ alpha- effects (vasoconstriction) ผูป วยจะมีอาการคัดจมูกมากขึ้น มีอาการแหง
และระคายเคืองจมูกรวมดวย ผลการตรวจจมูกพบ dry mucosa มี reddened lining และพบวาเยื่อบุจมูกบวมมาก
เพราะฉะนั้นไมควรใชยากลุมนี้ติดตอกันนานกวา 5-7 วันขึ้นไป
การรักษา Rebound congestion ทําได โดยการหยุดยาบรรเทาอาการคัดจมูกที่ใชเฉพาะที่ในจมูก แตจะทําให
มีผลตอหลอดเลือดของเยื่อบุจมูกขยายตัว ทําใหเกิดการคัดจมูก วิธีการหยุดยาอาจคอ ยเปนคอยไป โดยหยุดยาพน
จมูกขางใดขางหนึ่งกอน ผูปวยยังสามารถใชยาพนอีกขางหนาได เมื่ออาการของรูจมูกขางที่ไมไดพน ยาดีขึ้นหรือหายจาก
อาการ rebound congestion แลว (ประมาณ 1 –2 สัปดาห) คอยหยุดยาออกจากจมูกอีกขางหนึ่ง สําหรับวิธีการรักษา
อื่น คือ การใชยาสเตียรอยดชนิดรับประทานหรือชนิดพนจมูกในระยะสั้น ๆ
การใชยาบรรเทาอาการคัดจมูกชนิด
รับประทานเขามาชวยหลังจากหยุดยาบรรเทาอาการคัดจมูกที่ใชเฉพาะที่ในจมูก และอาจใชน ้ําเกลือสวนลางจมูกหรือ
ชนิดพนรวมดวย ในรายที่ใชยานานๆจนมีการเปลี่ยนแปลงถาวรของ turbinate อาจจําเปนตองรักษาโดยการผาตัด
3. ยาตานฮีสตามีนชนิดพนจมูก (Topical nasal antihistamine)
ไดแก Azelastine (Azep ®) และ Levocabastine (Leivostin ®) โดยยาทั้งสองจัดอยูในกลุม H1 antagonist
มีขอบงใชในโรคภูมิแพทางจมูก มีขอดีกวายาตานฮีสตามีนชนิดรับประทาน คือ ออกฤทธิ์เร็วและเฉพาะเจาะจง หากใช
ตามขนาดที่แนะนํามักจะไมมีอาการงวงซึม การเก็บ รักษา ยา Azelastine (Azep ®) ใหเก็บในตูเย็น โดยหลังเปดใชเก็บ
ได 6 เดือน สวน Levocabastine (Leivostin ®) สามารถเก็บที่อณ
ุ หภูมิหอง โดยใหเขยาขวดกอนใช
การอานใบสั่งยาสําหรับยาที่ใชเฉพาะทางจมูก
ตัวอยางกรณีย าพนจมูก

Rhinocort (R) Aqua

I

1 puff bid
หมายถึง ใหใชยาพน จมูก
ตัวอยางกรณีย าหยอดจมูก

โดยพน สูดเขาในจมูก ทั้ง 2 ขาง พนยาที่จมูกทีละขาง ขางละ 1 ที วันละ 2 ครั้ง เชา และเย็น
0.25% ephedrine NS

I

1-2 drop tid
หมายถึง ใหใชยาหยอดจมูก โดยหยอดยาเขาในจมูกทั้ง 2 ขาง หยอดยาที่จมูกทีละขาง ขางละ 1-2 หยอด วันละ 3 ครั้ง
เชา กลางวัน เย็น

วิธีการใชยาพนจมูก (Nasal spray)
1.
2.
3.
4.

กําจัดน้ํามูกออกจากจมูกใหหมด (ถามี)
เขยาขวดยา นั่งตัวตรงเอนศีรษะไปดานหลังเล็กนอย หรือกมศีรษะ (ขึ้นกับยาแตละชนิด) แลวหุบปาก
เปดฝาขวดยาออก แลวสอดปลายที่พน ยาเขาไปในรูจมูก ใชน ิ้วมืออีกขางกดรูจมูกขางที่เหลือ
สูดหายใจเขาพรอมกับกดที่พน ยาเขาจมูก การพน ยาตองใหปลายหลอดพนชี้ไปทางผนังดานขางจมูกใหมากที่สุด
หามพนยาเขาไปที่ผนังกั้นของจมูก
5. กลั้นหายใจ 2-3 วินาที
6. พนยาในรูจมูกอีกขางดวยวิธีเดียวกัน (ถาตองพน ยา 2 ขางจมูก)
7. ถาตองพน ขางละ 2 ครั้ง ควรพนขางละ 1 ครั้งใหครบทั้ง 2 ขางกอน แลวจึงเริ่มพนครั้งที่ 2 ใหครบทั้ง 2 ขาง
8. เช็ดทําความสะอาดที่ปลายพน ปดฝาเก็บใหเรียบรอย
คําแนะนําและคําชี้แจงเพิ่มเติม
1. กรณีเปนยาพนบรรเทาอาการคัดจมูก ใหใชไดเปนครั้งคราวเมื่อจําเปน แตถาเปนยาพนที่เปนสเตียรอยด จะตองใช
ยาสม่ําเสมอตามแพทยสั่ง เพราะยานีไ้ มสามารถบรรเทาอาการไดโดยทันที
2. กรณีที่ผูปวยตองใชยาสม่ําเสมอ ถาลืมพนยาใหพนทันทีที่นึกขึ้นไดและพน ครั้งตอไปตามปกติ แตถานึกขึ้นไดใน
ระยะเวลาใกลเคียงกับ เวลาที่จะพน ครั้งตอไป ใหพนยาของครั้งตอไปเลย โดยไมตองเพิ่มขนาดยาเปน 2 เทา
3. ไมควรหยุดยา ลดขนาดยา หรือเพิ่มขนาดยา โดยไมปรึกษาแพทย
4. การใชยาพน จมูก อาจทําใหรูสึกถึงรสขมของยาได เพราะชองจมูกกับ คอมีท างติดตอถึงกัน
วิธีใชยาหยอดจมูก (Nasal drops)
1. กําจัดเอาน้ํามูกออกจากจมูกใหห มด (ถามี)
2. ลางมือใหสะอาด
3. เปดฝาครอบขวดยาออก
4. นั่งตัวตรงเอียงศีรษะไปดานหลังเล็กนอย
5. หยดยาในรูจมูกตามจํานวนที่กําหนด ไมใหปลายหลอดหยดสัมผัสกับโพรงจมูก
6. นั่งในทาเดิมตอประมาณ 5 นาที เพื่อปองกันยาไหลยอนออกมา
7. หยดยาในรูจมูกอีกขางดวยวิธีการเดียวกัน (ถาจําเปนตามแพทยสั่ง)
8. ทําความสะอาดปลายหลอดหยดดวยน้ําสะอาด ซับใหแหงแลวปดฝาเก็บใหเรียบรอย
คําแนะนําและคําชี้แจงเพิ่มเติม
1. กรณีเปนยาหยอดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูก ใหใชไดเปนครั้งคราวเมื่อจําเปน และใชยาติดตอกันไมเกิน 3-5 วัน
2. ถายาหยอดจมูกเปลี่ยนสีห รือมีตะกอนใหท ิ้งไป
3. ไมควรใชยานี้รวมกับผูอื่น
วิธีการลางจมูกดวยน้ําเกลือ (Nasal irrigation)
Nasal Irrigation เปน การลางชองจมูกดวยน้ําเกลือ เชื่อวาการลางจมูกจะชวยลดการคัดจมูก ทําใหผูป วยมี
อาการดีขึ้น เนื่องจากน้ําเกลือจะชวยลดการบวมของเยื่อบุจมูก ชวยเพิ่มประสิทธิภาพจากทํางานของขนกวัดบริเวณเยื่อบุ
โพรงไซนัส (mucociliary function) ลดการหลั่งสารตัวกลางที่มีฤทธิ์ทําใหเกิดการอักเสบ (inflammatory mediators)

ตางๆ และชะลางน้ํามูกที่คั่งในโพรงจมูกออก ขอบงใชของน้ําเกลือ ไดแก ผูปวยไซนัสอักเสบ ผูปวยโรคภูมิแพ ผูปวย
หลังผาตัดโพรงจมูกและไซนัส และ ผูปวยหวัดที่มอี าการคัดจมูก
การเตรียมน้ําเกลือเพื่อใชลางชองจมูก
น้ําเกลือที่น ํามาลางจมูก อาจใชน ้ําเกลือที่มีขายตามรานขายยาทั่วไปที่มีความเขมขนรอยละ 0.9 หรืออาจเตรียมเองดังนี้
1. ลางมือใหสะอาด
2. ใชน้ําตมสุกอุน 240 ซีซี (ประมาณ 1 แกว) ผสมกับเกลือผงแบบไมมีไอโอดีน ½ ชอนชา และผงฟู 1/8
ชอนชา คนใหเขากัน (การใสผงฟูลงไปเพื่อลดความเปน กรดของน้ําเกลือในกรณีท ี่ผูป วยไมมีอาการแสบ
ขณะลางอาจไมจําเปน ตองใสผงฟูก็ได)
อุป กรณที่ใชในการลางชองจมูก
1. ลูกยางแดงเบอร 3 – 4 หรือกระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี
2. น้ําเกลือสําหรับ ลางจมูกที่อุณหภูมิ 32 – 41 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิท ี่เย็นเกิน ไปจะทําใหผูปวยรูสึกแสบ
ขณะลางได)
3. ภาชนะสะอาดที่ผานการนึ่งฆาเชื้อหรือลวกดวยน้ําเดือด สําหรับใสน้ําเกลือ (ในขอ 2) 1 ใบ
4. ภาชนะรองรับน้ําจากจมูก 1 ใบ (ไมจําเปนตองใชในกรณีผูป วยลางลงอางน้ํา)
ขั้น ตอนการลางชองจมูกสําหรับผูใหญ
1. สั่งน้ํามูกเบาๆ ใหห มด
2. ลางมือใหสะอาด
3. เทน้ําเกลือ (อุน ๆ) ประมาณ 240 ซีซี ลงในภาชนะที่เตรียมไว
4. ใชลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยาดูดน้ําเกลือใหเต็มกระเปาะ
5. ผูปวยอยูในทานั่งหรือยืนก็ได กมศรีษะเหนืออางน้ําหรือภาชนะรองรับ
6. สอดปลายจมูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยาเขารูจมูกขางที่จะลาง ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร บีบน้ําเกลือเขา
รูจมูกชาๆ พรอมกลั้นหายใจขณะบีบน้ําเกลือ ทําเชนนี้ซ้ําหลายๆครั้งโดยพยายามหมุนปลายลูกยางแดง
หรือกระบอกฉีดยาใหลางไดทั่วโพรงจมูก
การบีบน้ําเกลือเขาจมูกไมจําเปน ตองใชแรงมากใหบ ีบพอที่
น้ําเกลือจะเขาไปไดทั่วโพรงจมูก
7. สังเกตุสีของน้ําที่สวนลางออกมาจนใสจึงหยุดลาง
8. ไมควรกลืน น้ําเกลือเขาไป แตหากเผลอกลืนเขาไปก็ไมทําใหเกิดอันตรายใดๆ
9. หลังลางจมูกทั้ง 2 ขางเสร็จใหสั่งน้ํามูกเบาๆ
10. หากมียาพน จมูกใหพนหลังลางจมูกเสร็จแลว
11. ควรลางจมูกอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น และอาจเพิ่มจํานวนครั้งของการลางได ถามีน ้ํามูกคั่งใน
จมูกหรือมีอาการคัดจมูกมาก

ขั้น ตอนการลางจมูกสําหรับเด็ก
1. เทน้ําเกลือใสถวยหรือแกวที่เตรียมไว ใชกระบอกฉีดยา หรือ ลูกยางดูดน้ําเกลือจนเต็ม
2. ในเด็กเล็กใหนอนในทาศรีษะสูงเพื่อปองกัน การสําลัก ในเด็กที่สั่งน้ํามูกเองไดใหเด็กนั่งหรือยืนแหงนหนาเล็กนอย ถา
กลัวเด็กสําลักอาจใหกมหนา สอดปลายกระบอกฉีดยาเขาไปในรูจมูกใหปลายกระบอกฉีดชิดดานบนรูจมูกคอยๆ ฉีด
น้ําเกลือครั้งละประมาณ 0.5-1 ซีซี
3. ในเด็กโตใหกมหนาเล็กนอย เอนศรีษะไปดานใดดานหนึ่งเล็กนอย กลั้นหายใจ หรือหายใจทางปากเพื่อปองกันการ
สําลัก ฉีดน้ําเกลือครั้งละ ประมาณ 5-10 ซีซี เขาไปในรูจมูกดานบน
4. ใชลูกยางดูดน้ํามูกในจมูกออก หรือใหเด็กสั่งน้ํามูกออก
5. ทําซ้ําหลายๆ ครั้งในรูจมูกแตละขางจนไมมีน้ํามูก
วิธีการทําความสะอาดลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยา
หลังการใหท ุกครั้งใหน ําลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยาดูดน้ํารอนเขยาใหท ั่วแลวบีบน้ําทิ้ง ทําเชนนี้ 2 – 3 ครั้ง
นําไปผึ่งใหแหง ถาเปนลูกยางแดงใหวางในแกวสะอาดใหป ลายลูกยางชี้ลง ถาเปน กระบอกฉีดยาใหถอดลูกสูบ ออกจาก
กระบอกฉีด วางคว่ําในแกวสะอาด
การลางชองจมูกดวยน้ําเกลือเปน วิธีท ี่งาย ราคาถูก สามารถชวยลดอาการทางจมูกโดยเฉพาะอาการคัดจมูก
ของผูป วยไดอยางมีป ระสิทธิภาพชวยลดความจําเปนในการใชยารับประทานเพื่อลดน้ํามูกลงได อีกทั้งยังไมพบอัน ตราย
รายแรงที่เกิดจากการลางจมูกดวยน้ําเกลือแตอ ยางใด

