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2. ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ 
ลักษณะทางคลินิกและอุบัติการณ 
 มักจะพบในผูปวยวยัหนุมสาว อายุเฉลีย่ประมาณ 23-26 ป  มีประวติัภูมิแพรวมดวยรอยละ 60  

และ รอยละ 50 มีประวัติโรคหืดรวมดวย   อาการตางๆของผูปวย เชน คัดจมูก น้าํมกูไหล มกูไหลลงคอ 

หรือ ไมคอยไดกลิ่นนัน้ มักจะเปนมานานเปนเดือน หรือเปนป  ผูปวยมักไมสามารถบอกไดแนชัดวา เร่ิมมี

อาการเหลานีต้ั้งแตเมื่อไร  เนื่องจากอาการตางๆมักคอยๆเปน   ผูปวยบางคนอาจใหประวัติวา มี “กอนสี

น้ําตาลหรือเหลืองเขม” ออกมาจากจมูกเมือ่ส่ังน้าํมูก  

 การตรวจภายในโพรงจมูก มักเหน็เยื่อบุจมูกบวมจนกลายเปนริดสีดวงจมูก ซึ่งมักจะเปนสองขาง 

แตในผูปวยบางราย กอนริดสีดวงจมกูแตละขางอาจโตไมเทากันได ในกรณีที่ริดสีดวงจมกูมีขนาดใหญ 

อาจกดเบียดกระดูกจมูกจนใบหนามีสันจมกูกวาง หรือระยะหางระหวางดวงตากวางขึ้น เมื่อตรวจเลือด จะ

มีเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils เพิ่มข้ึน และ ระดับ IgE สูงขึ้น  
เกณฑการวนิิจฉัย 
 เกณฑการวนิจิฉัยที่ใชกนัอยางแพรหลาย ไดแก 

  1. ภาวะภูมิแพ [ประวัติแพเชื้อรา หรือ การทดสอบภูมิแพทางผวิหนัง (skin test) ใหผลบวก หรือ 

เจาะเลือดพบระดับ specific IgE ตอเชื้อราสูงขึ้น] 

  2. ริดสีดวงจมกู 

  3. มีลักษณะเฉพาะของภาพถายเอ็กซเรยคอมพิวเตอรของไซนัส เชนเห็นการทึบรังสีของไซนัสทัง้

สองขาง และ มีแนวโนมที่ขางหนึง่จะเปนมากกวาอกีขางหนึ่ง  ไซนัสอาจโดนมูกดันใหโปงออก และอาจพบ

การกรอนของกระดูกไซนัสได 

  4. น้าํมูกสนี้ําตาลหรือเหลืองเขม (allergic mucin)  

  5. การตรวจทางพยาธิวทิยาพบเชื้อราชนิดไมลุกลาม 
พยาธิกําเนิด 



 

ปจจัยจากสิ่งแวดลอม, พนัธกุรรม และ ปจจัยเฉพาะที่ ชวยเกื้อหนุนทําใหมีการเจริญเติบโตของ

เชื้อรา ทีถู่กสดูเขาสูโพรงจมูกตามลมหายใจเขา  เชื้อราเหลานี ้จะกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ จากนัน้จะ

มีเซลลชนิด eosinophils เขามา ทําใหเกิดการอักเสบ และการบวมของเยื่อบุไซนัส และเกิดการคัง่ของ

น้ํามกูในไซนัสตามมา 
การรกัษา 
  1. การผาตัด  ผูปวยแทบทกุราย มักจะตองใชการผาตัดรักษา เนื่องจาก การผาตดัสามารถ

ระบายมกู ที่เหนยีวมากออกจากไซนัสได โดยปจจุบัน การผาตัดโดยใชกลองสองผานรูจมูก เปนการ

ผาตัดที่ไดผลดี และมีผลขางเคียงนอย   อยางไรก็ตาม การผาตัดเพียงอยางเดยีว ไมสามารถทําให ผูปวย 

หายได แตการผาตัดเปนขั้นตอนการรักษาที่จําเปนในขั้นแรก เพื่อใหการรักษาทางยาไดผลเต็มที่ 

  2. การใชยา หลังจากผาตัดผูปวยแลว  ควรใหยาทนัทเีพื่อลดโอกาสที่จะกลับเปนซ้ํา การเลือกยา

ที่เหมาะสมจะชวยลดการอักเสบ, ลดการเกิดซ้ําของริดสดีวงจมกูหลงัผาตัด, ลดการเกิดมูกเหนยีว ข้ึนมา

ใหม และ ทาํใหทางระบายมกูจากไซนัสไมตีบตัน การลางโพรงจมูก และไซนัสดวยน้ําเกลือ จะชวยลางเอา

เชื้อราออกจากโพรงจมูกและไซนัส, ทาํใหแผลในโพรงจมูกและไซนัสหายเร็วขึ้น, ลดการเกิดสะเก็ดหลัง

ผาตัด และทาํใหมูกเหนยีวถกูระบายออกไดดีข้ึน  การใชสเตียรอยดพนจมูกอยางตอเนื่องเปนระยะ

เวลานาน จะชวยลดการอักเสบ และลดโอกาสกลับเปนซ้ํา  ในผูปวยบางรายทีม่ีริดสีดวงจมกูขนาดใหญ 

หรือมีความรุนแรงของการอกัเสบมาก อาจไดประโยชนจากการใชสเตียรอยดแบบรับประทาน หรือแบบฉีด

เปนชวงสัน้ๆ  การใชยารักษาเชื้อราในผูปวยนัน้  ควรใชชนิดพนหรือชนิดลางจมูกแทนที่จะใชชนดิฉีด 

เนื่องจากยารกัษาเชื้อราชนดิฉีดมีโอกาสเกิดผลขางเคียงมากกวา  

การฉีดวัคซีน (immunotherapy) เปนการรักษาอีกวิธหีนึ่งที่มีการศึกษาเกีย่วกับประสิทธิภาพ 

พบวาไดผลดี, ลดโอกาสกลบัเปนซ้าํ และ สามารถลดปรมิาณการใชสเตียรอยดชนิดรับประทานได 

โดยสรุป การรกัษาไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ ประกอบดวยการผาตัดเปดทางระบายมูก

เหนยีวออกจากไซนัส และ ตามดวยการใชสเตียรอยดพนจมูกในระยะยาว การฉีดวัคซีนจะชวยลดปริมาณ

การใชสเตียรอยดชนิดรับประทานในผูปวยที่มกีารอักเสบมาก หรือมีริดสีดวงจมูกขนาดใหญ  แพทยควร

นัดผูปวยมาสองกลองดูในโพรงจมกู และไซนัสเปนระยะๆ เพื่อประเมนิภาวการณอักเสบ และเฝาระวังการ

ค่ังของมูกเหนยีวซ้ํา    

  3. ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลกุลามและเรื้อรัง 
การวินิจฉัย 

มักเกิดในผูปวยที่มีภูมิตานทานปกติ  และมีอาการของไซนัสอักเสบ เชน คัดจมูก น้าํมูกไหล มูก

ไหลลงคอ  แตอาการตางๆไมตอบสนองตอการรักษาแบบไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทเีรีย และ ผูปวยอาจ

เกิดอาการแสดงทีพ่บไดบอยคือ ตาโปนขางเดียว เหน็ภาพซอน หรือ การมองเหน็ลดลง 



 

 การตรวจในโพรงจมกูพบเยือ่บุโพรงจมกูบวม และ มีริดสีดวงจมกู  แตจากประวัติและการตรวจ

รางกายดังกลาว อาจตองวนิิจฉัยแยกโรคอื่นๆออกไปเชน ซฟิลิส, วัณโรคในโพรงจมกู,  มะเรง็ หรือเนื้องอก

ในโพรงจมูก เปนตน  ดังนัน้ การวินิจฉัยจงึตองตัดชิ้นเนือ้เพื่อสงตรวจทางพยาธวิิทยารวมดวย  
การดําเนินโรค และลกัษณะทางคลินกิ 
 โดยสวนใหญ เชื้อราทีท่ําใหเกิดไซนัสอักเสบชนิดนี้ไดแก เชื้อ Aspergillus แตก็อาจเกดิจากเชื้อ

ชนิดอื่นๆไดเชนกนั ภาพถายทางรังส ีจะเห็นเปนกอนในโพรงจมูก  ลักษณะคลายเนื้องอก  หรือมะเร็ง และ

มีเยื่อบุไซนัสหนาตัวขึน้ มกีารดันผนังกระดกูของไซนัสใหโปงออก และ พบการกรอนของกระดูกได  อยางไร

ก็ตาม การวนิจิฉัยมิใชเพยีงอาศัยลักษณะทางรังสีวทิยา แตอาศัยลักษณะทางคลินกิรวมกับการตรวจทาง

พยาธิวทิยาทีพ่บเชื้อราชนิดลุกลาม   

 ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเรือ้รัง ไมตองการการรักษาแบบเรงดวนมากนัก ตรงกัน

ขามกับผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเฉยีบพลนั รายงานสวนใหญ แนะนําใหรักษาโดยการ

ผาตัดรวมกับการใหยาฆาเชื้อรา  ชนิดของการผาตัดไดแก การผาตัดโดยใชกลองสองผานรูจมูก และการ

ผาตัดโดยการกรีดผานผิวหนังของใบหนา  แมวาไซนัสอักเสบชนิดนี้เปนโรคที่มกีารลกุลามของเชื้อราเขาสู

เนื้อเยื่อ แตการผาตัด อาจไมจําเปนตองตดัเนื้อเยื่อมากเหมือนการผาตัดสําหรับไซนสัอักเสบจากเชื้อรา

ชนิดลุกลามและเฉยีบพลนั   
  4.ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเฉียบพลัน 
การวินิจฉัย 
 ไซนัสอักเสบชนิดนี้เปนภาวะเรงดวนทางการแพทย  เมื่อพบผูปวยที่สงสยัวาจะเปน ควรใหการ

รักษากอนทีก่ารอักเสบจะลกุลามเขาสูสมองหรือตา  ลักษณะการดําเนินโรคจะแตกตางจากไซนัสอักเสบ

จากเชื้อราอีกสามชนิดอยางชัดเจน เนื่องจากไซนัสอักเสบชนิดนี้มกีารดําเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผูปวยที่เปน

ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดนี้ มกัเปนผูปวยที่มีภูมิตานทานบกพรองปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดคือการที่มีเม็ด

เลือดขาวชนิด neutrophils นอยกวาปกติ  ในชวงแรก ผูปวยเหลานี้ อาจเกิดไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

หรือเชื้อไวรัส  เนื่องจากมเีมด็เลือดขาวชนดิ neutrophils ตํ่า  จงึเกิดการลุกลามของเชื้อรา ซึง่จะมอีาการไข  

ปวดศีรษะ และ มีการบวมของใบหนา และลูกตา  หลงัจากนัน้ถาไดรับการวนิิจฉัย และรักษาลาชา อาจ

เกิดอัมพาตของเสนประสาทสมอง,  เนื้อเยื่อเนาตาย, เชื้อลุกลามสูสมอง, ชัก และเสียชีวิตภายใน

ระยะเวลาเปนชั่วโมง 

 การสองกลองในโพรงจมูกจะเหน็ลักษณะเนื้อเยื่อขาดเลอืด ตําแหนงทีพ่บบอยที่สุดไดแกบริเวณ

กระดูกดานขางของโพรงจมกู ซึ่งจะมีสีซีด จากนัน้ กลายเปนสีคล้ํา และ เปนแผลเนาในที่สุด 

 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดไซนสัอักเสบชนิดนี ้นอกจากเมด็เลือดขาวชนดิ neutrophils นอยกวาปกติ 

แลว คือ ภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน  ซึ่งภาวะดังกลาวจะทาํใหการทาํงานของ neutrophils เสียไป 



 

จากนั้นเชื้อรา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง Aspergillus และ Mucoraceae) จะมีการแบงตัวเพิ่มข้ึน และลุกลามสู

เนื้อเยื่อและเสนเลือด ทําใหเกิดการเนาของเนื้อเยื่อ เนื่องจากเสนเลือดอุดตันจากเชือ้รา 
ลักษณะทางรังสวีิทยา 

เอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT scan) เปนการตรวจที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับไซนัสอักเสบชนิดนี ้

ในชวงแรกของการอักเสบ อาจเหน็เพียงแคเยื่อบุไซนัสหนาตัว หรือ มีระดับอากาศ และมูกหนอง (air fluid 

level) ในไซนสั เมื่อการดําเนนิโรคมากขึน้ จึงเหน็การบวมของเนื้อเยื่อ และมีการกรอนของกระดูก  และ 

ถาสงสยัวามีการลุกลามเขาสูตาหรือสมอง อาจตองใชเอ็กซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) เพื่อประเมินการ

ลุกลามของเชือ้รา 
การรกัษา 

1. การรักษาทางยา  ที่สําคัญที่สุดคือ รักษาปจจยัเสีย่งที่ทาํใหผูปวยมีภูมิตานทานบกพรอง เชน 

เบาหวาน, ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา, ภาวะกรดในกระแสเลือด เปนตน จากนั้นปองกนัไมใหผูปวยที่มีภูมิ

ตานทานบกพรองเหลานี้รับเชื้อราเพิ่ม  ยาฆาเชื้อราที่เปนยาหลัก คือ amphotericin B แบบฉีด   การปรับ

ขนาดยาตองติดตามการดาํเนนิโรค และควรทําใหภูมติานทานของผูปวยกลับคืนสูภาวะปกติใหเร็วที่สุด 

เนื่องจากยิ่งทาํใหผูปวยมีภูมิตานทานกลบัมาปกติไดเร็วเทาใด ก็จะทาํใหพฤตกิรรมการลุกลามของเชื้อรา

นอยลงเทานัน้ 
  2. การผาตัด 
 ผูปวยไซนัสอักเสบชนิดนี้จาํเปนตองไดรับการผาตัดเอาเนื้อเยื่อที่เนาตาย และเชื้อราออกใหหมด 

และหลังผาตัด ตองใชยาฆาเชื้อรา และรักษาภาวะภูมคุิมกันบกพรอง  อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของผูปวย 

เชน การที่มีเกร็ดเลือดต่ํา รวมกับเม็ดเลือดขาวต่ําในผูปวยที่ไดรับเคมบํีาบัด หรือ โรคเบาหวานที่ไมไดรับ

การควบคุม อาจทาํใหสภาพรางกายของผูปวยไมแข็งแรงเพียงพอที่จะรับการผาตัดได 

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการผาตัดคือ ในกรณทีี่มีการลุกลามของโรคอยางมากสูเนื้อเยื่อ

บริเวณใบหนา หรือ เขาสูตา  การพิจารณาตัดอวัยวะสาํคัญเชน ลูกตา หรือ เนื้อเยื่อบริเวณใบหนา อาจมี

ผลถึงรูปลักษณของผูปวย  แพทยจงึจาํเปนตองตัดสินใจรวมกับผูปวยและญาติ  

แมวาผูปวยจะไดรับการรักษาทัง้การใหยาและการผาตัด ไซนัสอักเสบชนิดนี้มกีารพยากรณโรคที่ไมดีนัก 

โดยมีโอกาสเสียชีวิตไดสูงถงึรอยละ 50-90 

สรุป 
ไซนัสอักเสบจากเชื้อราแบงเปน 4 ชนิด โดยขึ้นกับการตอบสนองของผูปวยตอเชื้อรา  ชนิดของเชือ้

ราดูเหมือนวาจะสําคัญเปนอันดับรองลงมาจากภาวะภูมิตานทานของผูปวย   สวนใหญของผูปวยไซนัส

อักเสบจากเชือ้รา มักจะเกิดจาก Aspergillus , Dematiaceous หรือ Mucoraceae การแยกชนิดของ

ไซนัสอักเสบจากเชื้อราตองอาศัยการตัดชิน้เนื้อเพื่อสงตรวจทางพยาธวิิทยา การรักษาไซนสัอักเสบจาก

เชื้อรา ประกอบดวยการผาตดั รวมกับการใหยาฆาเชื้อรา ปจจุบันมกีารผาตัดแบบใชกลองมากขึ้น  หลงั



 

ผาตัด ผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ ควรไดรับคําแนะนําใหลางโพรงจมกูและไซนัส รวมกับการ

ใชสเตียรอยดพนจมูก  สวนผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลาม จําเปนตองไดยาฆาเชื้อราทั้งชนิดฉีด

และรับประทาน รวมกับการรักษาภูมิตานทานของผูปวยใหกลับเปนปกติ 
 


