ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา (ตอนที่ 2)
(Fungal Rhinosinusitis)
รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน
สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ
ลักษณะทางคลินิกและอุบัติการณ
มักจะพบในผูป วยวัยหนุมสาว อายุเฉลีย่ ประมาณ 23-26 ป มีประวัติภูมิแพรวมดวยรอยละ 60
และ รอยละ 50 มีประวัติโรคหืดรวมดวย อาการตางๆของผูปวย เชน คัดจมูก น้าํ มูกไหล มูกไหลลงคอ
หรือ ไมคอยไดกลิ่นนัน้ มักจะเปนมานานเปนเดือน หรือเปนป ผูปวยมักไมสามารถบอกไดแนชัดวา เริ่มมี
อาการเหลานีต้ ั้งแตเมื่อไร เนื่องจากอาการตางๆมักคอยๆเปน ผูปวยบางคนอาจใหประวัติวา มี “กอนสี
น้ําตาลหรือเหลืองเขม” ออกมาจากจมูกเมือ่ สั่งน้าํ มูก
การตรวจภายในโพรงจมูก มักเห็นเยื่อบุจมูกบวมจนกลายเปนริดสีดวงจมูก ซึ่งมักจะเปนสองขาง
แตในผูปวยบางราย กอนริดสีดวงจมูกแตละขางอาจโตไมเทากันได ในกรณีที่ริดสีดวงจมูกมีขนาดใหญ
อาจกดเบียดกระดูกจมูกจนใบหนามีสนั จมูกกวาง หรือระยะหางระหวางดวงตากวางขึ้น เมื่อตรวจเลือด จะ
มีเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils เพิ่มขึ้น และ ระดับ IgE สูงขึ้น
เกณฑการวินิจฉัย
เกณฑการวินจิ ฉัยที่ใชกนั อยางแพรหลาย ไดแก
1. ภาวะภูมิแพ [ประวัติแพเชื้อรา หรือ การทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง (skin test) ใหผลบวก หรือ
เจาะเลือดพบระดับ specific IgE ตอเชื้อราสูงขึ้น]
2. ริดสีดวงจมูก
3. มีลักษณะเฉพาะของภาพถายเอ็กซเรยคอมพิวเตอรของไซนัส เชนเห็นการทึบรังสีของไซนัสทัง้
สองขาง และ มีแนวโนมที่ขา งหนึง่ จะเปนมากกวาอีกขางหนึ่ง ไซนัสอาจโดนมูกดันใหโปงออก และอาจพบ
การกรอนของกระดูกไซนัสได
4. น้าํ มูกสีน้ําตาลหรือเหลืองเขม (allergic mucin)
5. การตรวจทางพยาธิวทิ ยาพบเชื้อราชนิดไมลุกลาม
พยาธิกําเนิด

ปจจัยจากสิ่งแวดลอม, พันธุกรรม และ ปจจัยเฉพาะที่ ชวยเกื้อหนุนทําใหมีการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา ทีถ่ ูกสูดเขาสูโพรงจมูกตามลมหายใจเขา เชื้อราเหลานี้ จะกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ จากนัน้ จะ
มีเซลลชนิด eosinophils เขามา ทําใหเกิดการอักเสบ และการบวมของเยื่อบุไซนัส และเกิดการคัง่ ของ
น้ํามูกในไซนัสตามมา
การรักษา
1. การผาตัด ผูปวยแทบทุกราย มักจะตองใชการผาตัดรักษา เนื่องจาก การผาตัดสามารถ
ระบายมูก ที่เหนียวมากออกจากไซนัสได โดยปจจุบัน การผาตัดโดยใชกลองสองผานรูจมูก เปนการ
ผาตัดที่ไดผลดี และมีผลขางเคียงนอย อยางไรก็ตาม การผาตัดเพียงอยางเดียว ไมสามารถทําให ผูปวย
หายได แตการผาตัดเปนขั้นตอนการรักษาที่จําเปนในขั้นแรก เพื่อใหการรักษาทางยาไดผลเต็มที่
2. การใชยา หลังจากผาตัดผูปวยแลว ควรใหยาทันทีเพื่อลดโอกาสที่จะกลับเปนซ้ํา การเลือกยา
ที่เหมาะสมจะชวยลดการอักเสบ, ลดการเกิดซ้ําของริดสีดวงจมูกหลังผาตัด, ลดการเกิดมูกเหนียว ขึ้นมา
ใหม และ ทําใหทางระบายมูกจากไซนัสไมตีบตัน การลางโพรงจมูก และไซนัสดวยน้ําเกลือ จะชวยลางเอา
เชื้อราออกจากโพรงจมูกและไซนัส, ทําใหแผลในโพรงจมูกและไซนัสหายเร็วขึ้น, ลดการเกิดสะเก็ดหลัง
ผาตัด และทําใหมูกเหนียวถูกระบายออกไดดีขึ้น การใชสเตียรอยดพนจมูกอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน จะชวยลดการอักเสบ และลดโอกาสกลับเปนซ้ํา ในผูปวยบางรายทีม่ ีริดสีดวงจมูกขนาดใหญ
หรือมีความรุนแรงของการอักเสบมาก อาจไดประโยชนจากการใชสเตียรอยดแบบรับประทาน หรือแบบฉีด
เปนชวงสัน้ ๆ การใชยารักษาเชื้อราในผูปว ยนัน้ ควรใชชนิดพนหรือชนิดลางจมูกแทนที่จะใชชนิดฉีด
เนื่องจากยารักษาเชื้อราชนิดฉีดมีโอกาสเกิดผลขางเคียงมากกวา
การฉีดวัคซีน (immunotherapy) เปนการรักษาอีกวิธหี นึ่งที่มีการศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
พบวาไดผลดี, ลดโอกาสกลับเปนซ้าํ และ สามารถลดปริมาณการใชสเตียรอยดชนิดรับประทานได
โดยสรุป การรักษาไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ ประกอบดวยการผาตัดเปดทางระบายมูก
เหนียวออกจากไซนัส และ ตามดวยการใชสเตียรอยดพนจมูกในระยะยาว การฉีดวัคซีนจะชวยลดปริมาณ
การใชสเตียรอยดชนิดรับประทานในผูป วยที่มกี ารอักเสบมาก หรือมีรดิ สีดวงจมูกขนาดใหญ แพทยควร
นัดผูปวยมาสองกลองดูในโพรงจมูก และไซนัสเปนระยะๆ เพื่อประเมินภาวการณอกั เสบ และเฝาระวังการ
คั่งของมูกเหนียวซ้ํา
3. ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเรื้อรัง
การวินิจฉัย
มักเกิดในผูปว ยที่มีภูมิตานทานปกติ และมีอาการของไซนัสอักเสบ เชน คัดจมูก น้าํ มูกไหล มูก
ไหลลงคอ แตอาการตางๆไมตอบสนองตอการรักษาแบบไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และ ผูปว ยอาจ
เกิดอาการแสดงทีพ่ บไดบอยคือ ตาโปนขางเดียว เห็นภาพซอน หรือ การมองเห็นลดลง

การตรวจในโพรงจมูกพบเยือ่ บุโพรงจมูกบวม และ มีริดสีดวงจมูก แตจากประวัติและการตรวจ
รางกายดังกลาว อาจตองวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆออกไปเชน ซิฟลิส, วัณโรคในโพรงจมูก, มะเร็ง หรือเนื้องอก
ในโพรงจมูก เปนตน ดังนัน้ การวินิจฉัยจึงตองตัดชิ้นเนือ้ เพื่อสงตรวจทางพยาธิวิทยารวมดวย
การดําเนินโรค และลักษณะทางคลินกิ
โดยสวนใหญ เชื้อราทีท่ ําใหเกิดไซนัสอักเสบชนิดนี้ไดแก เชื้อ Aspergillus แตก็อาจเกิดจากเชื้อ
ชนิดอื่นๆไดเชนกัน ภาพถายทางรังสี จะเห็นเปนกอนในโพรงจมูก ลักษณะคลายเนื้องอก หรือมะเร็ง และ
มีเยื่อบุไซนัสหนาตัวขึน้ มีการดันผนังกระดูกของไซนัสใหโปงออก และ พบการกรอนของกระดูกได อยางไร
ก็ตาม การวินจิ ฉัยมิใชเพียงอาศัยลักษณะทางรังสีวทิ ยา แตอาศัยลักษณะทางคลินกิ รวมกับการตรวจทาง
พยาธิวทิ ยาทีพ่ บเชื้อราชนิดลุกลาม
ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเรือ้ รัง ไมตองการการรักษาแบบเรงดวนมากนัก ตรงกัน
ขามกับผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเฉียบพลัน รายงานสวนใหญ แนะนําใหรกั ษาโดยการ
ผาตัดรวมกับการใหยาฆาเชื้อรา ชนิดของการผาตัดไดแก การผาตัดโดยใชกลองสองผานรูจมูก และการ
ผาตัดโดยการกรีดผานผิวหนังของใบหนา แมวาไซนัสอักเสบชนิดนี้เปนโรคที่มกี ารลุกลามของเชื้อราเขาสู
เนื้อเยื่อ แตการผาตัด อาจไมจําเปนตองตัดเนื้อเยื่อมากเหมือนการผาตัดสําหรับไซนัสอักเสบจากเชื้อรา
ชนิดลุกลามและเฉียบพลัน
4.ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและเฉียบพลัน
การวินิจฉัย
ไซนัสอักเสบชนิดนี้เปนภาวะเรงดวนทางการแพทย เมื่อพบผูปว ยที่สงสัยวาจะเปน ควรใหการ
รักษากอนทีก่ ารอักเสบจะลุกลามเขาสูสมองหรือตา ลักษณะการดําเนินโรคจะแตกตางจากไซนัสอักเสบ
จากเชื้อราอีกสามชนิดอยางชัดเจน เนื่องจากไซนัสอักเสบชนิดนี้มกี ารดําเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผูปวยที่เปน
ไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดนี้ มักเปนผูปวยที่มีภูมิตานทานบกพรองปจจัยเสี่ยงที่สาํ คัญที่สุดคือการที่มีเม็ด
เลือดขาวชนิด neutrophils นอยกวาปกติ ในชวงแรก ผูป วยเหลานี้ อาจเกิดไซนัสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
หรือเชื้อไวรัส เนื่องจากมีเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ต่ํา จึงเกิดการลุกลามของเชื้อรา ซึง่ จะมีอาการไข
ปวดศีรษะ และ มีการบวมของใบหนา และลูกตา หลังจากนัน้ ถาไดรับการวินิจฉัย และรักษาลาชา อาจ
เกิดอัมพาตของเสนประสาทสมอง, เนื้อเยื่อเนาตาย, เชื้อลุกลามสูสมอง, ชัก และเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาเปนชั่วโมง
การสองกลองในโพรงจมูกจะเห็นลักษณะเนื้อเยื่อขาดเลือด ตําแหนงทีพ่ บบอยที่สุดไดแกบริเวณ
กระดูกดานขางของโพรงจมูก ซึ่งจะมีสีซีด จากนัน้ กลายเปนสีคล้ํา และ เปนแผลเนาในที่สุด
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดไซนัสอักเสบชนิดนี้ นอกจากเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils นอยกวาปกติ
แลว คือ ภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน ซึ่งภาวะดังกลาวจะทําใหการทํางานของ neutrophils เสียไป

จากนั้นเชื้อรา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง Aspergillus และ Mucoraceae) จะมีการแบงตัวเพิ่มขึน้ และลุกลามสู
เนื้อเยื่อและเสนเลือด ทําใหเกิดการเนาของเนื้อเยื่อ เนื่องจากเสนเลือดอุดตันจากเชือ้ รา
ลักษณะทางรังสีวิทยา
เอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT scan) เปนการตรวจที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับไซนัสอักเสบชนิดนี้
ในชวงแรกของการอักเสบ อาจเห็นเพียงแคเยื่อบุไซนัสหนาตัว หรือ มีระดับอากาศ และมูกหนอง (air fluid
level) ในไซนัส เมื่อการดําเนินโรคมากขึน้ จึงเห็นการบวมของเนื้อเยื่อ และมีการกรอนของกระดูก และ
ถาสงสัยวามีการลุกลามเขาสูตาหรือสมอง อาจตองใชเอ็กซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) เพื่อประเมินการ
ลุกลามของเชือ้ รา
การรักษา
1. การรักษาทางยา ที่สําคัญที่สุดคือ รักษาปจจัยเสีย่ งที่ทาํ ใหผูปว ยมีภูมิตานทานบกพรอง เชน
เบาหวาน, ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา, ภาวะกรดในกระแสเลือด เปนตน จากนั้นปองกันไมใหผูปว ยที่มีภูมิ
ตานทานบกพรองเหลานี้รับเชื้อราเพิ่ม ยาฆาเชื้อราที่เปนยาหลัก คือ amphotericin B แบบฉีด การปรับ
ขนาดยาตองติดตามการดําเนินโรค และควรทําใหภูมติ านทานของผูปวยกลับคืนสูภาวะปกติใหเร็วที่สุด
เนื่องจากยิ่งทําใหผูปว ยมีภมู ิตานทานกลับมาปกติไดเร็วเทาใด ก็จะทําใหพฤติกรรมการลุกลามของเชื้อรา
นอยลงเทานัน้
2. การผาตัด
ผูปวยไซนัสอักเสบชนิดนี้จาํ เปนตองไดรับการผาตัดเอาเนื้อเยื่อที่เนาตาย และเชื้อราออกใหหมด
และหลังผาตัด ตองใชยาฆาเชื้อรา และรักษาภาวะภูมคิ ุมกันบกพรอง อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของผูปวย
เชน การที่มีเกร็ดเลือดต่ํา รวมกับเม็ดเลือดขาวต่ําในผูป วยที่ไดรับเคมีบาํ บัด หรือ โรคเบาหวานที่ไมไดรับ
การควบคุม อาจทําใหสภาพรางกายของผูปวยไมแข็งแรงเพียงพอที่จะรับการผาตัดได
ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการผาตัดคือ ในกรณีที่มีการลุกลามของโรคอยางมากสูเ นื้อเยื่อ
บริเวณใบหนา หรือ เขาสูตา การพิจารณาตัดอวัยวะสําคัญเชน ลูกตา หรือ เนื้อเยื่อบริเวณใบหนา อาจมี
ผลถึงรูปลักษณของผูปวย แพทยจงึ จําเปนตองตัดสินใจรวมกับผูปว ยและญาติ
แมวาผูปว ยจะไดรับการรักษาทัง้ การใหยาและการผาตัด ไซนัสอักเสบชนิดนี้มกี ารพยากรณโรคที่ไมดีนัก
โดยมีโอกาสเสียชีวิตไดสูงถึงรอยละ 50-90
สรุป
ไซนัสอักเสบจากเชื้อราแบงเปน 4 ชนิด โดยขึ้นกับการตอบสนองของผูปวยตอเชื้อรา ชนิดของเชือ้
ราดูเหมือนวาจะสําคัญเปนอันดับรองลงมาจากภาวะภูมิตานทานของผูปวย สวนใหญของผูปว ยไซนัส
อักเสบจากเชือ้ รา มักจะเกิดจาก Aspergillus , Dematiaceous หรือ Mucoraceae การแยกชนิดของ
ไซนัสอักเสบจากเชื้อราตองอาศัยการตัดชิน้ เนื้อเพื่อสงตรวจทางพยาธิวิทยา การรักษาไซนัสอักเสบจาก
เชื้อรา ประกอบดวยการผาตัด รวมกับการใหยาฆาเชื้อรา ปจจุบนั มีการผาตัดแบบใชกลองมากขึ้น หลัง

ผาตัด ผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดภูมิแพ ควรไดรับคําแนะนําใหลางโพรงจมูกและไซนัส รวมกับการ
ใชสเตียรอยดพนจมูก สวนผูปวยไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลาม จําเปนตองไดยาฆาเชื้อราทั้งชนิดฉีด
และรับประทาน รวมกับการรักษาภูมิตานทานของผูปวยใหกลับเปนปกติ

