การผ่ าตัดส่ องกล้ องทางช่ องจมูก

การใช้ ก ล้ อ งเอนโดสโคป สอดผ่ านทางช่ อ ง
จมูกเพื่อเข้ าไปทําผ่าตัดอวัยวะต่างๆจะลดผลข้ างเคียง
ของการผ่าตัดแบบเดิม และให้ ผลของการผ่าตัดที่ดีขึ ้น

การผ่ าตัดส่ องกล้ องทางช่ องจมูกทําได้
ในโรคใดบ้ าง
•

•

โรคของจมู ก และไซนั ส เช่ น ไซนัส อัก เสบ
ริ ดสีดวงจมูก เนื ้องอกในโพรงจมูกหรื อไซนัส
ผนังกันจมู
้ กคด
โรคในบริ เวณใกล้ เคียง เช่น ท่อนํ ้าตาอุดตัน
ภาวะนํ า้ ในสมองรั่ ว เข้ ามาในโพรงจมู ก
เนื ้องอกต่อมใต้ สมอง

4. หลังผ่าตัดอาจมีวสั ดุห้ามเลือดใส่ในโพรงจมูก
อาจทําให้ หายใจทางจมูกไม่สะดวก
5. หลังผ่าตัดหากไม่มีปัญ หาแทรกซ้ อน จะกลับ
บ้ านใน 1-2 วันหลังผ่าตัด
6. ผู้ป่วยที่ได้ รับการใส่วสั ดุห้ามเลือดในโพรงจมูก
แบบที่ไม่สลายตัว แพทย์จะนัดเพื่อนําวัสดุออก
ภายหลังผ่าตัด

ต้ องนอนโรงพยาบาลนานเท่ าใด
•

•
•
•
•

•

•

แจ้ งแพทย์หรื อพยาบาลทุกครัง้ ก่อนผ่าตัด หาก
มีประวัติแพ้ ยา หรื อรับประทานยาประจํ าที่ มี
ผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริ น
ยาละลายลิ่ ม เลื อ ด ยาแก้ ปวดบางชนิ ด
วิตามินอี นํา้ มันปลา ใบแปะก๊ วย แคปซูล
ขิง แคบซูลกระเทียม หรื อยาสมุนไพร โดย
ต้ องหยุดก่อนผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ หรื อ
ตามแพทย์แนะนํา
หากมี ยารั บประทาน หรื อยาพ่น จมูกสํ าหรั บ
ก่อนผ่าตัด ควรปฏิบตั ติ ามแพทย์สงั่

ปวดหรื อแสบในโพรงจมูกหรื อแผลผ่าตัด
ระคายเคืองหรื อหายใจทางจมูกไม่สะดวก
อาจมีเลือดปนนํ ้ามูกหรื อเสมหะได้
ในรายที่ได้ รับการผ่าตัดบริ เวณเหงือกเหนือฟั น
บนร่ วมด้ วย อาจมี อาการบวมบริ เ วณแก้ มได้
3-4 วัน หลังผ่าตัด

คําแนะนําหลังผ่ าตัด
•
•

คําแนะนําก่ อนผ่ าตัด

ขัน้ ตอนการผ่ าตัด
1. การผ่าตัดอาจเลือกใช้ วิธีการดมยาสลบหรื อวิธี
ฉีดยาชาเฉพาะที่ ขึ ้นอยูก่ บั โรคและความสมัคร
ใจของผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยมักได้ รับการนัดมานอนโรงพยาบาลก่อน
ผ่าตัด 1 วัน เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมและให้
วิสญ
ั ญีแพทย์ประเมินสุขภาพก่อนดมยาสลบ
3. ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1-3 ชัว่ โมง
ขึ ้นอยูก่ บั โรค

นอนก่อนผ่าตัด 1 วัน และหลังผ่าตัดประมาณ
1-2 วัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้ อน

อาการที่พบได้ หลังผ่ าตัด

•
•
•

•

•

กลับไปทํางานได้ 1 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
หลีกเลี่ยงการสัง่ นํ ้ามูกแรงๆ การแคะจมูก การ
เล่นกีฬาที่หกั โหมหรื อยกของหนัก 2 สัปดาห์
หลังผ่าตัด เพราะอาจทําให้ มีเลือดออก
งดสูบบุหรี่
งดว่ายนํ ้าและดํานํ ้า � สัปดาห์ หลังผ่าตัด
หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม นํ า้ ร้ อนหรื อ อาหารร้ อนจัด
ประมาณ 2 วันหลังผ่าตัด
หากมีวัสดุทางการแพทย์ ห้ามเลือดในจมูก
ไม่ควรดึงวัสดุออกด้ วยตัวเอง เพราะอาจทําให้
มีเลือดออกมากได้
หากมี เ ลื อ ดออก ให้ ป ระคบนํ า้ แข็ ง บริ เ วณ
หน้ าผากและจมูก หากเลื อดออกมาก ให้ ม า
พบแพทย์ได้ ทนั ที

•

•

•

ยาหลังผ่ าตัด ควรรับประทานยาและใช้ ยาพ่น
จมูกตามแพทย์สงั่ อย่างสมํ่าเสมอ
การล้ างจมูก เริ่ มล้ างจมูกด้ วยนํ ้าเกลือสะอาด
หลัง แพทย์ นํ าวัส ดุห้ามเลื อดในจมูกออกหรื อ
ตามแพทย์สงั่ อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง้
การดูแลต่ อเนื่องหลังผ่ าตัด
1. ช่วงแรกแพทย์ จ ะนัดตรวจเพื่ อส่องกล้ อง
ทําความสะอาดในโพรงจมูกทุก 1 สัปดาห์
ประมาณ 2-3 ครัง้ หลังจากนัน้ จะห่างขึน้
เป็ นระยะ
2. ควรมาตรวจตามแพทย์ นัดอย่างต่อเนื่ อง
และใช้ ยาตามแพทย์ แ นะนํ า เพื่ อ ติด ตาม
อาการและป้องกันการกลับเป็ นซํ ้าของโรค

ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจพบได้ ในการผ่ าตัด
เนื่ อ งจากโพรงจมูก และไซนัส อยู่ใ กล้ กับ อวัย วะ
สํ าคัญ เช่น กระบอกตา และฐานกระโหลกศี ร ษะ
การผ่า ตัด จึง อาจเกิ ด อัน ตรายกับ อวัย วะดัง กล่ า วได้
ภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ ้นคือ
1. การมีเลือดออกในกระบอกตา จะทําให้ รอบ
ดวงตาฟกชํา้ ถ้ าเลือดออกมากอาจจะทํ าให้
ตาโปนและกระทบกระเทือนต่อประสาทตา ทํา
ให้ ตามัวลงได้

2. ท่ อนํา้ ตาอุดตัน เนื่องจากท่อนํ ้าตาอยู่ใกล้ กบั
บริ เวณที่ทําผ่าตัด จึงอาจเกิดการบาดเจ็บต่อ
ท่ อ นํ า้ ตาจนมี ก ารอุ ด ตัน ได้ ทํ า ให้ มี อ าการ
นํ า้ ตาเอ่ อ ริ นหลั ง ผ่ า ตั ด
ซึ่ ง อาจเป็ น
เพียงชั่วคราวหรื อเป็ นถาวร ซึ่งสามารถจะทํ า
การผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภายหลังได้
3. ภาวะนํา้ ไขสั นหลั งรั่ วเข้ า มาในโพรงจมู ก
เกิดจากการกระทบกระเทือนต่อเพดานจมูกไซนัสซึ่งเป็ นฐานของกระโหลกศีรษะ ทําให้ นํ ้า
ไขสันหลังรั่วลงมาในโพรงจมูก หากเกิดรอยรั่ว
ขึ ้นแพทย์จะทําการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซม
4. ในกรณี ท่ ี ไ ด้ รั บ การผ่ าตั ด บริ เ วณเหงื อ ก
เหนือฟั นบนร่ วมด้ วย อาจมีอาการชาบริ เวณ
โหนกแก้ ม ตัง้ แต่ใ ต้ ตาถึง ริ ม ฝี ปากบนในด้ า น
เดียวกับแผลได้

คําแนะนําการปฏิบัตติ นในผู้ป่วย
ที่ได้ รับการผ่ าตัดส่ องกล้ อง
ทางช่ องจมูก

ศูนย์ ความเป็ นเลิศทางการแพทย์
การผ่ าตัดส่ องกล้ องโรคจมูกและไซนัส

พิมพ์ครัง้ ที่1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จัดทําโดย
หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้
ฝ่ ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
ร่ วมกับ
หน่วยสุขศึกษา ฝ่ ายผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

