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ริดสีดวงจมูกคืออะไร  

ริดสีดวงจมกู คือก้อนเนือ้ท่ีอยูใ่นโพรงจมกูและไซนสั เกิดจากการอกัเสบเรือ้รังของโพรง

จมกูและไซนสั ไมไ่ด้เป็นเนือ้งอก มกัเป็นทัง้สองข้าง  

สาเหตท่ีุทําให้มีการอกัเสบเรือ้รังของโพรงจมกูและไซนสั เกิดได้จากหลายสาเหต ุอาจเกิด

จากการตดิเชือ้หรือไมใ่ชก่ารตดิเชือ้ก็ได้ หรืออาจไมท่ราบสาเหตก็ุได้ โดยทัว่ไปแล้วริดสีดวงจมกูมกั

เกิดจากสาเหตหุลายอยา่งร่วมกนั ไมไ่ด้เกิดจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่อยา่งเดียว อย่างไรก็ตามผู้ ท่ี

เป็นโรคบางอยา่งจะมีโอกาสเป็นริดสีดวงจมกูได้มาก ได้แก่ ผู้ ท่ีเป็นไซนสัอกัเสบจากการแพ้เชือ้รา ผู้

ท่ีเป็นโรคหืดจากภาวะท่ีทนตอ่ยากลุม่แอสไพรินไมไ่ด้ ผู้ ท่ีมีความผิดปกตขิองการพดัโบกของขน

เล็กๆ ท่ีอยูท่ี่เย่ือบผุิวของจมกู ผู้ ท่ีมีความผิดปกตขิองการขบัเกลือแร่ของเซลล์ทําให้มีนํา้เมือกท่ี

เหนียวข้น เป็นต้น ส่วนผู้ ท่ีเป็นโรคจมกูอกัเสบจากภมูิแพ้อาจไมไ่ด้มีริดสีดวงจมกูมากขึน้กวา่คน

ทัว่ไป 

 

ริดสีดวงจมูกมีความสาํคัญอย่างไร อันตรายไหม 

1. ทําให้มีอาการท่ีไมพ่งึประสงค์หลายอย่าง เชน่ คดัจมกู นํา้มกู นํา้มกูลงคอ การได้กลิ่นลดลง

หรือไมไ่ด้กลิ่น เสียงขึน้จมกู นอนกรน ปวดตามใบหน้า ปวดศีรษะ มีกลิ่นเหม็นในจมกู 

ออ่นเพลีย คออกัเสบ หอืูอ้ เป็นต้น 

2. ทําให้มีโรคแทรกซ้อน เชน่ ไซนสัอกัเสบ ภาวะหยดุหายใจขณะนอนหลบั เป็นต้น 

3. ในบางรายอาจมีสาเหตท่ีุอนัตราย เชน่ เนือ้งอก 

4. การดแูลรักษาท่ีถกูต้องและเหมาะสม ซึง่รวมถึงการค้นหาและรักษาสาเหตท่ีุทําให้เกิดริดสีดวง

จมกูตัง้แตเ่นิ่นๆ จะได้ผลดี และมีโรคแทรกซ้อนน้อย 

   

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นริดสีดวงจมูก 

ในผู้ ท่ีมีอาการสงสยัว่าจะเป็นริดสีดวงจมกูตามท่ีกลา่วข้างต้น โดยเฉพาะอาการคดัจมกู 

นํา้มกู และการได้กลิ่นลดลง แพทย์จะทําการตรวจภายในโพรงจมกูและหลงัโพรงจมกูโดยการใช้



เคร่ืองมือถ่างจมกูทางด้านหน้า (อาจร่วมกบัการใส่ยาทําให้เย่ือบโุพรงจมกูยบุตวั) และใช้กระจก

สอ่งตรวจหลงัโพรงจมกูทางด้านหลงั ในบางครัง้แพทย์อาจใช้กล้องเอนโดสโคปส่องเข้าไปตรวจดใูน

โพรงจมกูร่วมด้วย โดยทัว่ไปแล้วถ้าริดสีดวงจมกูมีขนาดใหญ่จะสามารถตรวจพบได้โดยง่าย โดย

การใช้เคร่ืองมือถ่างจมกูทางด้านหน้า หรือใช้กระจกสอ่งตรวจหลงัโพรงจมกูทางด้านหลงั แตถ้่า

ริดสีดวงจมกูมีขนาดเล็กก็ต้องใช้กล้องเอนโดสโคปสอ่งเข้าไปตรวจในโพรงจมกู จงึจะตรวจพบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ริดสีดวงจมูกรักษาอย่างไร เม่ือไหร่ต้องผ่าตัด 

 การรักษาริดสีดวงจมกู ประกอบด้วยการรักษาด้วยยา และการรักษาด้วยการผา่ตดั 

โดยทัว่ไปจะเร่ิมด้วยการรักษาด้วยยาก่อน ถ้าการรักษาด้วยยาไมไ่ด้ผล หรือมีไซนสัอกัเสบ 

เป็นซํา้บอ่ยๆ แพทย์จะแนะนําให้ผา่ตดัร่วมด้วย ในบางกรณีแพทย์อาจแนะนําให้ผา่ตดัเร็วขึน้ ได้แก่ 

ริดสีดวงจมกูท่ีมีขนาดใหญ่มาก ริดสีดวงจมกูท่ีแพทย์สงสยัวา่เกิดจากภาวะแพ้เชือ้รา หรือริดสีดวง

จมกูท่ีมีโรคอ่ืนๆ ร่วมด้วยเชน่ หืด หรือภาวะท่ีทนตอ่ยากลุม่แอสไพรินไมไ่ด้ และคาดวา่ริดสีดวงจมกู

และไซนสัอกัเสบทําให้การควบคมุอาการหืดทําได้ยาก เป็นต้น  

การถา่งจมกูด้านหน้า การใช้กระจกสอ่งตรวจหลงัโพรงจมกูทางด้านหลงั

 

การตรวจด้วยกล้องเอนโดสโคป 

ริดสดีวงจมกูขนาดใหญ่ ริดสดีวงจมกูขนาดกลาง ริดสดีวงจมกูขนาดเลก็ 



 

การรักษาด้วยยา 

1. ยาท่ีแนะนําให้ใช้ได้แก่ยาสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก เม่ือพดูถึงยาสเตียรอยด์หลายทา่นจะ

กลวัผลข้างเคียงของยากลุม่นี ้แตย่าสเตียรอยด์ท่ีเป็นแบบพน่จมกู จะไมถ่กูดดูซมึเข้าสูร่่างกาย

จนมีผลข้างเคียงตอ่ผู้ใช้ ยาสเตียรอยด์แบบพน่จมกูได้ผลดีสําหรับริดสีดวงจมกูท่ีมีขนาดไม่

ใหญ่มาก โดยทัว่ไปจะต้องใช้ยาตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 1 เดือนจงึจะเร่ิมเห็นผล ยาสเตียรอยด์แบบ

พน่จมกูสามารถให้เป็นเวลานานๆ ได้โดยไมมี่ผลข้างเคียง ยาสเตียรอยด์แบบพน่จมกูยงัใช้ใน

การป้องกนัการเกิดริดสีดวงจมกูซํา้ในรายท่ีผา่ตดัไปแล้วด้วย สําหรับในรายท่ีมีอาการมาก 

แพทย์อาจแนะนําให้ใช้ยาสเตียรอยด์แบบกินเป็นครัง้คราว ซึง่จะสามารถลดขนาดของริดสีดวง

จมกูและลดอาการลงได้มาก แตย่าสเตียรอยด์แบบกินมีผลข้างเคียงสงู จงึไมแ่นะนําให้ใช้นาน

เกิน 7–14 วนั และไมแ่นะนําให้ใช้บอ่ย  

2. ยาท่ีอาจพจิารณาใช้ในบางราย เป็นยาเสริมในบางราย เน่ืองจากอาจมีแนวโน้มวา่ยาเหลา่นี ้

อาจลดขนาดของริดสีดวงจมกูได้ ได้แก่ ยาในกลุม่ macrolides, antileukotrienes, lysine 

acetylsalicylate (LAS) แบบพน่จมกู (ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะทนตอ่ยากลุม่แอสไพรินไมไ่ด้), 

furosemide แบบพน่จมกู, capsaicin แบบพน่จมกู, การรักษาด้วยการฉีดวคัซีนภมูิแพ้ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามยา LAS แบบพ่นจมกู, furosemide แบบพน่จมกู และ capsaicin แบบพน่จมกู 

ไมมี่จําหนา่ยในประเทศไทย สําหรับยา antihistamines พบวา่ไมส่ามารถลดขนาดของริดสีดวง

จมกูหรือป้องกนัการเกิดซํา้ของริดสีดวงจมกูหลงัผา่ตดัได้ แตมี่ประโยชน์ชดัเจนในรายท่ีมีโรค

จมกูอกัเสบจากภมูิแพ้ร่วมด้วย 

  

ทาํผ่าตัดแบบไหนดี 

การผา่ตดัท่ีได้ผลดีท่ีสดุในปัจจบุนั คือ การผา่ตดัผ่านทางจมกูโดยใช้กล้องเอนโดสโคป 

(Functional Endoscopic Sinus Surgery หรือ FESS) การใช้กล้องเอนโดสโคปทําให้เห็นภาพ

บริเวณท่ีทําผา่ตดัได้ชดัเจนขึน้ และยงัสามารถมองเห็นและทําผา่ตดัในบริเวณท่ีอยู่ด้านข้างได้ 

เน่ืองจากกล้องเอนโดสโคปมีขนาดมมุตา่งๆ หลายมมุ ได้แก่ 0°, 30°, 45° และ 70° การตดัเอา

ริดสีดวงจมกูท่ีอยูใ่นโพรงจมกูอยา่งเดียวมกัไมเ่พียงพอ เน่ืองจากผู้ ท่ีเป็นริดสีดวงจมกูมกัมีริดสีดวง

และความผิดปกตขิองไซนสัร่วมด้วย การผ่าตดัเข้าไปในไซนสัก็เพ่ือเอาริดสีดวงจมกูในไซนสัออก 

และแก้ไขความผิดปกตขิองไซนสั ซึง่ความผิดปกตนีิม้กัจะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีทําให้เกิดริดสีดวงจมกู 

เป็นการเปิดช่องทางให้การขบันํา้เมือกและการถ่ายเทอากาศของไซนสัดีขึน้ผ่านทางช่องเปิดตาม

ธรรมชาตขิองไซนสั โดยหวงัวา่การทําผา่ตดัแบบนีจ้ะทําให้โรคกลบัเป็นซํา้น้อยกวา่ และมี

ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการทําผา่ตดัแบบเดมิ  



ในบางรายอาจทําผา่ตดัเข้าไปในไซนสัน้อย บางรายอาจทําผา่ตดัเข้าไปในไซนสัมากและ

หลายไซนสั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่าไซนสันัน้มีความผิดปกตร่ิวมด้วยหรือไม ่หรือผิดปกตมิากน้อยแคไ่หน 

การประเมินท่ีได้ผลดีวา่ไซนสันัน้ผิดปกติหรือไม ่คือการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนีเ้อกซเรย์

คอมพิวเตอร์ยงัชว่ยบอกลกัษณะทางกายวิภาคของไซนสั เพ่ือประโยชน์และความปลอดภยัในการ

ผา่ตดั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผา่ตดัมีหลายชนิด มีการพฒันาเคร่ืองมือพิเศษมาใช้ในการผา่ตดัให้มี

ประสิทธิภาพดีขึน้ โดยมีหลกัการท่ีเคร่ืองมือเหลา่นัน้สามารถเอาริดสีดวงออกและแก้ไขความ

ผิดปกตขิองไซนสัได้ โดยมีการกระทบกระเทือนตอ่เย่ือบผุิวสว่นท่ีดีน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ เพ่ือลด

การเกิดแผลเป็น และพงัผืด และไมใ่ห้เกิดบริเวณท่ีมีกระดกูเปลือย(ไมมี่เย่ือบปุกคลมุ)หลงัผา่ตดั 

เน่ืองจากเย่ือบผุิวท่ีงอกขึน้มาใหมมี่คณุสมบตัไิมดี่เหมือนเดมิ 

 

 
 

 

การทาํผ่าตัดทาํอย่างไร 

  อาจเลือกทําผา่ตดัได้โดยใช้ยาชาเฉพาะท่ี หรือดมยาสลบก็ได้ โดยทัว่ไปแล้วในรายท่ีคาด

วา่ใช้เวลาผา่ตดัไมน่าน ผู้ ป่วยให้ความร่วมมือดี และไมมี่เลือดออกระหวา่งทําผา่ตดัมาก อาจเลือก

ทําผา่ตดัโดยใช้ยาชาเฉพาะท่ีได้ อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัมกัเลือกทําผา่ตดัโดยใช้การดมยาสลบ 

โดยแพทย์จะทําการผา่ตดัโดยการสอดกล้องเอนโดสโคป และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําผ่าตดัผ่านทาง

ชอ่งจมกู หลงัทําผา่ตดัเสร็จแล้ว ในผู้ ป่วยบางรายแพทย์จะใสว่สัดท่ีุใช้ในการซบัเลือดรองไว้ใน

บริเวณท่ีทําผา่ตดั อยา่งไรก็ตามหลงัทําผา่ตดัผู้ ป่วยมกัจะหายใจผา่นทางจมกูได้เกือบปกติ

เหมือนเดมิ 

 

 

 

 

 

 

เคร่ือง Microdebrider หรือ Powered instrumentation 

เคร่ืองมือนีส้ามารถตดัริดสดีวงจมกูและเนือ้เยื่อสว่นไมด่ี

ออกไป โดยท่ีสามารถเก็บเนือ้เยือ่สว่นดีท่ีอยูชิ่ดติดกบั

เนือ้เยื่อสว่นท่ีไมด่ีได้ดี ชว่ยให้มีเลอืดออกในระหวา่งผา่ตดั

และหลงัผา่ตดัน้อยกวา่ แผลหายเร็วกวา่ ผลท่ีได้จากการ

ผา่ตดัจงึดีขึน้  



 

การทาํผ่าตัดมีผลข้างเคียงหรือไม่ 

  ไซนสัเป็นโครงสร้างซึง่อยู่ตดิกบัอวยัวะท่ีมีความสําคญั คือ ตาทางด้านข้าง สมองทาง

ด้านบน เส้นประสาทตาและหลอดเลือดแดงใหญ่ทางด้านหลงั ดงันัน้การทําผ่าตดัเข้าไปในไซนสัจงึ

มีโอกาสกระทบกระเทือนตอ่โครงสร้างเหลา่นีไ้ด้ อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ตัง้แตมี่เลือดออก

รอบๆ ตา ซึง่จะหายไปเอง จนถึงขัน้ทําให้ตาบอดได้ ถ้าทะลเุข้าสมองอาจทําให้นํา้ในสมองร่ัว ซึง่ใน

บางรายต้องมาผ่าตดัซอ่มในภายหลงั และถ้ากระทบกระเทือนตอ่หลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีไปเลีย้ง

สมอง อาจทําให้เลือดออกมากจนเป็นอนัตรายหรือเป็นอมัพาตได้ อยา่งไรก็ตามผลข้างเคียง

ดงักลา่วพบได้น้อยมาก ซึง่แพทย์ท่ีทําผา่ตดัจะรู้ลกัษณะทางกายวิภาคและโครงสร้างของไซนสัเป็น

อยา่งดี จากข้อมลูท่ีรายงานในปี 2546 ซึง่ได้รวบรวมรายงานจากทัว่โลก พบวา่มีโอกาสทําให้

เลือดออกในลกูตาตัง้แต ่0 ถึง 0.2% ทําให้มีนํา้ในสมองร่ัวตัง้แต ่0 ถึง 2.3% และกระทบกระเทือน

ตอ่หลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีไปเลีย้งสมองตัง้แต ่0 ถึง 0.3% 

ผลข้างเคียงอ่ืนๆ ท่ีพบได้ คือ เลือดออกหลงัผา่ตดัซึง่แก้ไขได้โดยการใส่วสัดหุ้ามเลือดหรือจี ้

ห้ามเลือดในบริเวณท่ีมีเลือดออก 

 

ผ่าตัดแล้วได้ผลดีแค่ไหน 

  จากข้อมลูท่ีรายงานในปี 2546 ซึง่ได้รวบรวมรายงานจากทัว่โลก พบว่าการทําผา่ตดัทําให้

อาการดีขึน้ตัง้แต ่40 ถึง 98% ริดสีดวงจมกูเกิดซํา้ได้ตัง้แต ่8 ถึง 66% และต้องผา่ตดัซํา้ตัง้แต ่6 ถึง

42% ทัง้นีก้ารทําผา่ตดัจะได้ผลดีมากน้อยแคไ่หนขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัเชน่ 

1. สาเหตหุลกัท่ีทําให้เป็นริดสีดวงจมกู สาเหตบุางอยา่งจะทําให้ผลการผ่าตดัไมค่อ่ยดี 

เชน่ ริดสีดวงจมกูท่ีเกิดจากการแพ้เชือ้รา ริดสีดวงจมกูท่ีเกิดจากภาวะท่ีทนตอ่ยากลุม่

แอสไพรินไมไ่ด้ หรือริดสีดวงจมกูท่ีเกิดจากความผิดปกติของการขบัเกลือแร่ของเซลล์

ทําให้มีนํา้เมือกท่ีเหนียวข้น เป็นต้น 

2. ความรุนแรงและระยะเวลาท่ีเป็นไซนสัอกัเสบ  

3. วิธีการและเทคนิกการทําผ่าตดั 

 

หลังผ่าตัดแล้วต้องใช้ยาต่อหรือไม่ 

 การต้องใช้ยาตอ่หรือไม ่ต้องใช้ยาตวัไหน และต้องใช้ยานานเทา่ไหร่ ขึน้อยู่กบัสาเหตท่ีุทํา

ให้เกิดริดสีดวงจมกูเป็นสําคญั ในผู้ ป่วยท่ีไมท่ราบสาเหตขุองโรคชดัเจนแนะนําให้ใช้ยาสเตียรอยด์

แบบพน่จมกูหลงัผา่ตดัอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือลดการเกิดซํา้ของริดสีดวงจมกู 


