ริดสีดวงจมูก (nasal polyps)
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ริดสีดวงจมูกคืออะไร
ริ ดสีดวงจมูก คือก้ อนเนื ้อที่อยูใ่ นโพรงจมูกและไซนัส เกิดจากการอักเสบเรื อ้ รังของโพรง
จมูกและไซนัส ไม่ได้ เป็ นเนื ้องอก มักเป็ นทังสองข้
้
าง
สาเหตุที่ทําให้ มีการอักเสบเรื อ้ รังของโพรงจมูกและไซนัส เกิดได้ จากหลายสาเหตุ อาจเกิด
จากการติดเชื ้อหรื อไม่ใช่การติดเชื ้อก็ได้ หรื ออาจไม่ทราบสาเหตุก็ได้ โดยทัว่ ไปแล้ วริ ดสีดวงจมูกมัก
เกิดจากสาเหตุหลายอย่างร่วมกัน ไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ อย่างเดียว อย่างไรก็ตามผู้ที่
เป็ นโรคบางอย่างจะมีโอกาสเป็ นริ ดสีดวงจมูกได้ มาก ได้ แก่ ผู้ที่เป็ นไซนัสอักเสบจากการแพ้ เชื ้อรา ผู้
ที่เป็ นโรคหืดจากภาวะที่ทนต่อยากลุม่ แอสไพริ นไม่ได้ ผู้ที่มีความผิดปกติของการพัดโบกของขน
เล็กๆ ที่อยูท่ ี่เยื่อบุผิวของจมูก ผู้ที่มีความผิดปกติของการขับเกลือแร่ของเซลล์ทําให้ มีนํ ้าเมือกที่
เหนียวข้ น เป็ นต้ น ส่วนผู้ที่เป็ นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อาจไม่ได้ มีริดสีดวงจมูกมากขึ ้นกว่าคน
ทัว่ ไป
ริดสีดวงจมูกมีความสําคัญอย่ างไร อันตรายไหม
1. ทําให้ มีอาการที่ไม่พงึ ประสงค์หลายอย่าง เช่น คัดจมูก นํ ้ามูก นํ ้ามูกลงคอ การได้ กลิ่นลดลง
หรื อไม่ได้ กลิ่น เสียงขึ ้นจมูก นอนกรน ปวดตามใบหน้ า ปวดศีรษะ มีกลิ่นเหม็นในจมูก
อ่อนเพลีย คออักเสบ หูอื ้อ เป็ นต้ น
2. ทําให้ มีโรคแทรกซ้ อน เช่น ไซนัสอักเสบ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เป็ นต้ น
3. ในบางรายอาจมีสาเหตุที่อนั ตราย เช่น เนื ้องอก
4. การดูแลรักษาที่ถกู ต้ องและเหมาะสม ซึง่ รวมถึงการค้ นหาและรักษาสาเหตุที่ทําให้ เกิดริดสีดวง
จมูกตังแต่
้ เนิ่นๆ จะได้ ผลดี และมีโรคแทรกซ้ อนน้ อย
รู้ได้ อย่ างไรว่ าเป็ นริดสีดวงจมูก
ในผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็ นริ ดสีดวงจมูกตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยเฉพาะอาการคัดจมูก
นํ ้ามูก และการได้ กลิ่นลดลง แพทย์จะทําการตรวจภายในโพรงจมูกและหลังโพรงจมูกโดยการใช้

เครื่ องมือถ่างจมูกทางด้ านหน้ า (อาจร่วมกับการใส่ยาทําให้ เยื่อบุโพรงจมูกยุบตัว) และใช้ กระจก
ส่องตรวจหลังโพรงจมูกทางด้ านหลัง ในบางครัง้ แพทย์อาจใช้ กล้ องเอนโดสโคปส่องเข้ าไปตรวจดูใน
โพรงจมูกร่วมด้ วย โดยทัว่ ไปแล้ วถ้ าริ ดสีดวงจมูกมีขนาดใหญ่จะสามารถตรวจพบได้ โดยง่าย โดย
การใช้ เครื่ องมือถ่างจมูกทางด้ านหน้ า หรื อใช้ กระจกส่องตรวจหลังโพรงจมูกทางด้ านหลัง แต่ถ้า
ริ ดสีดวงจมูกมีขนาดเล็กก็ต้องใช้ กล้ องเอนโดสโคปส่องเข้ าไปตรวจในโพรงจมูก จึงจะตรวจพบได้

ริ ดสีดวงจมูกขนาดใหญ่

การถ่างจมูกด้ านหน้ า

ริ ดสีดวงจมูกขนาดกลาง

การใช้ กระจกส่องตรวจหลังโพรงจมูกทางด้ านหลัง

ริ ดสีดวงจมูกขนาดเล็ก

การตรวจด้ วยกล้ องเอนโดสโคป

ริดสีดวงจมูกรั กษาอย่ างไร เมื่อไหร่ ต้องผ่ าตัด
การรักษาริ ดสีดวงจมูก ประกอบด้ วยการรักษาด้ วยยา และการรักษาด้ วยการผ่าตัด
โดยทัว่ ไปจะเริ่ มด้ วยการรักษาด้ วยยาก่อน ถ้ าการรักษาด้ วยยาไม่ได้ ผล หรื อมีไซนัสอักเสบ
เป็ นซํ ้าบ่อยๆ แพทย์จะแนะนําให้ ผา่ ตัดร่วมด้ วย ในบางกรณีแพทย์อาจแนะนําให้ ผา่ ตัดเร็วขึ ้น ได้ แก่
ริดสีดวงจมูกที่มีขนาดใหญ่มาก ริ ดสีดวงจมูกที่แพทย์สงสัยว่าเกิดจากภาวะแพ้ เชื ้อรา หรื อริ ดสีดวง
จมูกที่มีโรคอื่นๆ ร่วมด้ วยเช่น หืด หรื อภาวะที่ทนต่อยากลุม่ แอสไพรินไม่ได้ และคาดว่าริดสีดวงจมูก
และไซนัสอักเสบทําให้ การควบคุมอาการหืดทําได้ ยาก เป็ นต้ น

การรักษาด้ วยยา
1. ยาที่แนะนําให้ ใช้ ได้ แก่ ยาสเตียรอยด์ แบบพ่ นจมูก เมื่อพูดถึงยาสเตียรอยด์หลายท่านจะ
กลัวผลข้ างเคียงของยากลุม่ นี ้ แต่ยาสเตียรอยด์ที่เป็ นแบบพ่นจมูก จะไม่ถกู ดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกาย
จนมีผลข้ างเคียงต่อผู้ใช้ ยาสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกได้ ผลดีสําหรับริ ดสีดวงจมูกที่มีขนาดไม่
ใหญ่มาก โดยทัว่ ไปจะต้ องใช้ ยาต่อเนื่องอย่างน้ อย 1 เดือนจึงจะเริ่มเห็นผล ยาสเตียรอยด์แบบ
พ่นจมูกสามารถให้ เป็ นเวลานานๆ ได้ โดยไม่มีผลข้ างเคียง ยาสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกยังใช้ ใน
การป้องกันการเกิดริ ดสีดวงจมูกซํ ้าในรายที่ผา่ ตัดไปแล้ วด้ วย สําหรับในรายที่มีอาการมาก
แพทย์อาจแนะนําให้ ใช้ ยาสเตียรอยด์แบบกินเป็ นครัง้ คราว ซึง่ จะสามารถลดขนาดของริดสีดวง
จมูกและลดอาการลงได้ มาก แต่ยาสเตียรอยด์แบบกินมีผลข้ างเคียงสูง จึงไม่แนะนําให้ ใช้ นาน
เกิน 7–14 วัน และไม่แนะนําให้ ใช้ บอ่ ย
2. ยาที่อาจพิจารณาใช้ ในบางราย เป็ นยาเสริมในบางราย เนื่องจากอาจมีแนวโน้ มว่ายาเหล่านี ้
อาจลดขนาดของริ ดสีดวงจมูกได้ ได้ แก่ ยาในกลุม่ macrolides, antileukotrienes, lysine
acetylsalicylate (LAS) แบบพ่นจมูก (ในผู้ป่วยที่มีภาวะทนต่อยากลุม่ แอสไพริ นไม่ได้ ),
furosemide แบบพ่นจมูก, capsaicin แบบพ่นจมูก, การรักษาด้ วยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามยา LAS แบบพ่นจมูก, furosemide แบบพ่นจมูก และ capsaicin แบบพ่นจมูก
ไม่มีจําหน่ายในประเทศไทย สําหรับยา antihistamines พบว่าไม่สามารถลดขนาดของริ ดสีดวง
จมูกหรื อป้องกันการเกิดซํ ้าของริ ดสีดวงจมูกหลังผ่าตัดได้ แต่มีประโยชน์ชดั เจนในรายที่มีโรค
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ร่วมด้ วย
ทําผ่ าตัดแบบไหนดี
การผ่าตัดที่ได้ ผลดีที่สดุ ในปั จจุบนั คือ การผ่าตัดผ่านทางจมูกโดยใช้ กล้ องเอนโดสโคป
(Functional Endoscopic Sinus Surgery หรื อ FESS) การใช้ กล้ องเอนโดสโคปทําให้ เห็นภาพ
บริ เวณที่ทําผ่าตัดได้ ชดั เจนขึ ้น และยังสามารถมองเห็นและทําผ่าตัดในบริเวณที่อยู่ด้านข้ างได้
เนื่องจากกล้ องเอนโดสโคปมีขนาดมุมต่างๆ หลายมุม ได้ แก่ 0°, 30°, 45° และ 70° การตัดเอา
ริดสีดวงจมูกที่อยูใ่ นโพรงจมูกอย่างเดียวมักไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ที่เป็ นริ ดสีดวงจมูกมักมีริดสีดวง
และความผิดปกติของไซนัสร่วมด้ วย การผ่าตัดเข้ าไปในไซนัสก็เพื่อเอาริดสีดวงจมูกในไซนัสออก
และแก้ ไขความผิดปกติของไซนัส ซึง่ ความผิดปกตินี ้มักจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ เกิดริ ดสีดวงจมูก
เป็ นการเปิ ดช่องทางให้ การขับนํ ้าเมือกและการถ่ายเทอากาศของไซนัสดีขึ ้นผ่านทางช่องเปิ ดตาม
ธรรมชาติของไซนัส โดยหวังว่าการทําผ่าตัดแบบนี ้จะทําให้ โรคกลับเป็ นซํ ้าน้ อยกว่า และมี
ภาวะแทรกซ้ อนน้ อยกว่าการทําผ่าตัดแบบเดิม

ในบางรายอาจทําผ่าตัดเข้ าไปในไซนัสน้ อย บางรายอาจทําผ่าตัดเข้ าไปในไซนัสมากและ
หลายไซนัส ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ว่าไซนัสนันมี
้ ความผิดปกติร่วมด้ วยหรื อไม่ หรื อผิดปกติมากน้ อยแค่ไหน
การประเมินที่ได้ ผลดีวา่ ไซนัสนันผิ
้ ดปกติหรื อไม่ คือการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ยงั ช่วยบอกลักษณะทางกายวิภาคของไซนัส เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการ
ผ่าตัด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการผ่าตัดมีหลายชนิด มีการพัฒนาเครื่ องมือพิเศษมาใช้ ในการผ่าตัดให้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ ้น โดยมีหลักการที่เครื่ องมือเหล่านันสามารถเอาริ
้
ดสีดวงออกและแก้ ไขความ
ผิดปกติของไซนัสได้ โดยมีการกระทบกระเทือนต่อเยื่อบุผิวส่วนที่ดีน้อยที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เพื่อลด
การเกิดแผลเป็ น และพังผืด และไม่ให้ เกิดบริ เวณที่มีกระดูกเปลือย(ไม่มีเยื่อบุปกคลุม)หลังผ่าตัด
เนื่องจากเยื่อบุผิวที่งอกขึ ้นมาใหม่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ดีเหมือนเดิม
เครื่ อง Microdebrider หรื อ Powered instrumentation
เครื่ องมือนี ้สามารถตัดริ ดสีดวงจมูกและเนื ้อเยื่อส่วนไม่ดี
ออกไป โดยที่สามารถเก็บเนื ้อเยือ่ ส่วนดีที่อยูช่ ิดติดกับ
เนื ้อเยื่อส่วนที่ไม่ดีได้ ดี ช่วยให้ มีเลือดออกในระหว่างผ่าตัด
และหลังผ่าตัดน้ อยกว่า แผลหายเร็ วกว่า ผลที่ได้ จากการ
ผ่าตัดจึงดีขึ ้น

การทําผ่ าตัดทําอย่ างไร
อาจเลือกทําผ่าตัดได้ โดยใช้ ยาชาเฉพาะที่ หรื อดมยาสลบก็ได้ โดยทัว่ ไปแล้ วในรายที่คาด
ว่าใช้ เวลาผ่าตัดไม่นาน ผู้ป่วยให้ ความร่วมมือดี และไม่มีเลือดออกระหว่างทําผ่าตัดมาก อาจเลือก
ทําผ่าตัดโดยใช้ ยาชาเฉพาะที่ได้ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มักเลือกทําผ่าตัดโดยใช้ การดมยาสลบ
โดยแพทย์จะทําการผ่าตัดโดยการสอดกล้ องเอนโดสโคป และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทําผ่าตัดผ่านทาง
ช่องจมูก หลังทําผ่าตัดเสร็ จแล้ ว ในผู้ป่วยบางรายแพทย์จะใส่วสั ดุที่ใช้ ในการซับเลือดรองไว้ ใน
บริเวณที่ทําผ่าตัด อย่างไรก็ตามหลังทําผ่าตัดผู้ป่วยมักจะหายใจผ่านทางจมูกได้ เกือบปกติ
เหมือนเดิม

การทําผ่ าตัดมีผลข้ างเคียงหรื อไม่
ไซนัสเป็ นโครงสร้ างซึง่ อยู่ตดิ กับอวัยวะที่มีความสําคัญ คือ ตาทางด้ านข้ าง สมองทาง
ด้ านบน เส้ นประสาทตาและหลอดเลือดแดงใหญ่ทางด้ านหลัง ดังนันการทํ
้
าผ่าตัดเข้ าไปในไซนัสจึง
มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อโครงสร้ างเหล่านี ้ได้ อาจทําให้ เกิดผลข้ างเคียงได้ ตงแต่
ั ้ มีเลือดออก
รอบๆ ตา ซึง่ จะหายไปเอง จนถึงขันทํ
้ าให้ ตาบอดได้ ถ้ าทะลุเข้ าสมองอาจทําให้ นํ ้าในสมองรั่ว ซึง่ ใน
บางรายต้ องมาผ่าตัดซ่อมในภายหลัง และถ้ ากระทบกระเทือนต่อหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี ้ยง
สมอง อาจทําให้ เลือดออกมากจนเป็ นอันตรายหรื อเป็ นอัมพาตได้ อย่างไรก็ตามผลข้ างเคียง
ดังกล่าวพบได้ น้อยมาก ซึง่ แพทย์ที่ทําผ่าตัดจะรู้ลกั ษณะทางกายวิภาคและโครงสร้ างของไซนัสเป็ น
อย่างดี จากข้ อมูลที่รายงานในปี 2546 ซึง่ ได้ รวบรวมรายงานจากทัว่ โลก พบว่ามีโอกาสทําให้
เลือดออกในลูกตาตังแต่
้ 0 ถึง 0.2% ทําให้ มีนํ ้าในสมองรั่วตังแต่
้ 0 ถึง 2.3% และกระทบกระเทือน
ต่อหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี ้ยงสมองตังแต่
้ 0 ถึง 0.3%
ผลข้ างเคียงอื่นๆ ที่พบได้ คือ เลือดออกหลังผ่าตัดซึง่ แก้ ไขได้ โดยการใส่วสั ดุห้ามเลือดหรื อจี ้
ห้ ามเลือดในบริ เวณที่มีเลือดออก
ผ่ าตัดแล้ วได้ ผลดีแค่ ไหน
จากข้ อมูลที่รายงานในปี 2546 ซึง่ ได้ รวบรวมรายงานจากทัว่ โลก พบว่าการทําผ่าตัดทําให้
อาการดีขึ ้นตังแต่
้ 40 ถึง 98% ริดสีดวงจมูกเกิดซํ ้าได้ ตงแต่
ั ้ 8 ถึง 66% และต้ องผ่าตัดซํ ้าตังแต่
้ 6 ถึง
42% ทังนี
้ ้การทําผ่าตัดจะได้ ผลดีมากน้ อยแค่ไหนขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยเช่น
1. สาเหตุหลักที่ทําให้ เป็ นริ ดสีดวงจมูก สาเหตุบางอย่างจะทําให้ ผลการผ่าตัดไม่คอ่ ยดี
เช่น ริ ดสีดวงจมูกที่เกิดจากการแพ้ เชื ้อรา ริ ดสีดวงจมูกที่เกิดจากภาวะที่ทนต่อยากลุม่
แอสไพรินไม่ได้ หรื อริ ดสีดวงจมูกที่เกิดจากความผิดปกติของการขับเกลือแร่ของเซลล์
ทําให้ มีนํ ้าเมือกที่เหนียวข้ น เป็ นต้ น
2. ความรุนแรงและระยะเวลาที่เป็ นไซนัสอักเสบ
3. วิธีการและเทคนิกการทําผ่าตัด
หลังผ่ าตัดแล้ วต้ องใช้ ยาต่ อหรือไม่
การต้ องใช้ ยาต่อหรื อไม่ ต้ องใช้ ยาตัวไหน และต้ องใช้ ยานานเท่าไหร่ ขึ ้นอยู่กบั สาเหตุที่ทํา
ให้ เกิดริ ดสีดวงจมูกเป็ นสําคัญ ในผู้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุของโรคชัดเจนแนะนําให้ ใช้ ยาสเตียรอยด์
แบบพ่นจมูกหลังผ่าตัดอย่างน้ อย 6 เดือน เพื่อลดการเกิดซํ ้าของริดสีดวงจมูก

