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 เยื่อบุจมูกอกัเสบ (rhinitis) เกิดจากหลายสาเหต ุ ส่ิงแวดลอมก็เปนสาเหตหุนึง่ที่สามารถกระตุนให

มีการอักเสบของเยื่อบุจมกูได ผูปวยบางรายเมื่อสัมผัสกบัอากาศที่เยน็และแหง (cold, dry air) จาก

เครื่องปรับอากาศ อาจมีอาการคัดจมูก, คัน, จาม, น้ํามูกไหล หรือแสบจมูก ขณะที่คนบางคนไมมีอาการ

ดังกลาว  ผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ (allergic rhinitis) ซึ่งเยื่อบุจมูกมีความไวตอส่ิงกระตุนทัง้หลายมาก

ผิดปกติ จะมปีฏิกิริยาตอบสนองตออากาศที่เยน็และแหงจากเครื่องปรับอากาศมากกวาคนปกติ 

 อุบัติการณของโรคเยื่อบุจมกูอักเสบจากอากาศเย็นและแหงจากเครื่องปรับอากาศ ไมทราบแนชัด

กอนหนานี ้ประเทศไทยไมคอยมีปญหาเกีย่วกับโรคนี้มากนัก เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่ีอากาศ

รอนและชื้น แตเนื่องจากสถานการณในโลกปจจุบัน อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทุกป จากภาวะโลกรอน  ทาํให

มนุษยเราอยูในหองซึ่งมีเครื่องปรับอากาศมากขึ้น อากาศจากเครื่องปรับอากาศเปนอากาศที่แหงและเย็น 

จึงทาํใหปญหาเยื่อบุจมกูอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ (air conditioner–induced rhinitis) หรืออากาศ

เย็นและแหง (cold dry, air-induced rhinitis) พบไดบอยขึ้น ในตางประเทศจะพบโรคกลุมนี้ไดบอยในผูที่

นิยมเลนสก ีซึง่อยูในสิง่แวดลอมที่อากาศ เย็นและแหง โดยเฉพาะในขณะที่ตอแถวเพื่อข้ึนเขาไปเลนสกี  ผู

ที่เปนโรคนี้มกัถือกระดาษชาํระเพื่อเช็ดน้าํมูกที่ไหลออกมา 

 

พยาธิสรรีวิทยาของโรค 

 จมูกมหีนาที่ปรับอากาศใหอุนและชื้นขึน้ (warm and humidify air) กอนอากาศทีห่ายใจเขาไป จะ

ลงไปสูทางเดนิหายใจสวนลาง ไดแก หลอดลม และปอด โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวของเยือ่บุจมูกในการใหน้าํ

และความรอนแกอากาศที่หายใจเขาไป ซึง่การเพิ่มพื้นทีผิ่วของเยื่อบุจมูก กจ็ะทาํใหเยื่อบุจมูกบวมขึ้น ทาํ

ใหมีอาการคัดจมูกมากขึ้น  นอกจากนัน้เมื่อเราหายใจเอาอากาศที่เยน็และแหง จะมีการสูญเสียความรอน



 

จากเยื่อบุจมูก ทาํใหอุณหภมูิของเยื่อบุจมกูลดลง (mucosal cooling)  (รูปที่ 1) อุณหภูมิที่ลดลงของเยื่อบุ

จมูกสามารถกระตุนเสนประสาทภายใตเยื่อจมูกได ซึง่ทั้งเสนเลือด และตอมสรางน้าํมูกกม็ีเสนประสาทมา

เลี้ยงดวย ทําใหผูปวยมีอาการคัน, จาม, คัดจมูก, น้าํมูกไหลได  นอกจากนัน้น้ําที่ระเหยขึ้นจากเยื่อบุจมูก 

จะทาํใหเยื่อบุจมูกแหง (รูปที่ 1) ปกติเยื่อบุจมูกจะมชีั้นของน้ําปกคลมุที่เยื่อบุจมูก (nasal epithelial lining 

fluid) เมื่อมีการระเหยของน้ําที่เยื่อบุผิว ทําใหชั้นน้ําทีป่กคลุมผิวเยือ่บุจมูกมีความเขมขนมากขึน้ 

(hyperosmolarity of nasal secretion) ซึ่งภาวะเขมขนของน้ําที่ปกคลุมผิวจมูก สามารถกระตุนมาสต

เซลล (mast cell) ในเยื่อบุผิวจมูกใหหลัง่สารฮิสทามีน (histamine) และสารเมดิเอเตอร (mediators) อ่ืนๆ

ออกมา ซึ่งสารฮิสทามนีนี้สามารถกระตุน 

  - เสนเลือดใตเยื่อบุผิวจมกู (submucosal blood vessels) ทําใหเสนเลือดเหลานี้ขยายตัว มีสาร

น้ําออกมานอกเสนเลือด ทาํใหเยื่อบุจมกูบวม ผูปวยมีอาการคัดจมูก 

  - เสนประสาท (nerves) ทําใหผูปวยมีอาการคัน, จาม, แสบ หรือปวดจมูกได 

  - ตอมสรางน้ํามูก (secretory glands) ทําใหมีน้าํมูกไหลออกมาจากจมูก หรือไหลลงคอกลายเปน

เสมหะได 

นอกจากนัน้ชัน้น้าํที่ปกคลุมผิวเยื่อบุจมกูที่มีความเขมขนมากขึ้น ก็สามารถกระตุนเสนประสาท

โดยตรง ทําใหมีอาการดังกลาวขางตนได และเมื่อเยื่อบุจมูกของผูปวยสัมผัสกับอากาศที่แหงและเย็นไป

เร่ือยๆ เกินความสามารถของเยื่อบุจมกูทีจ่ะชดเชยการสูญเสียน้าํและความรอน อาจทําใหเยื่อบุจมูกแหง

มาก และเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุจมกู และทําใหเซลลของเยื่อบุจมกูหลุดลอกและทํางานผิดปกติ ซึ่งมีผล

ใหการเคลื่อนที่ของสารตางๆ ผานเยื่อบุจมูกมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ความผิดปกตขิองการสัมผัสอากาศเย็นและแหงดงักลาว จะเกิดกับผูปวยบางกลุมทีม่ีความไวตอ

อากาศเย็นและแหงมากกวาปกติ (cold, dry air hypersensitivity) แตจะไมเกิดกับคนปกติ (cold, dry air 

non-sensitivity) ซึ่งขณะนี้ยงัไมทราบกลไกที่แนชัด วาอะไรคือสาเหตทุี่ทาํใหเยื่อบุจมูกของผูปวยมีความไว

ตออากาศที่แหงและเย็นมากกวาคนปกติ  แตเชื่อวานาจะเกิดจากความสามารถของเยื่อบุจมูกในการปรับ

อากาศใหอุนและชื้นของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน กลาวคือ ผูปวยที่มีความไวของจมูกตออากาศที่เยน็และแหง

มากกวาปกติ ไมสามารถชดเชยการสูญเสยีน้ําและความรอนขณะสัมผัสกับอากาศที่แหงและเยน็ ทาํให

เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุจมูก ขณะที่คนปกติซึ่งไมมีความไวตออากาศที่เยน็และแหง อาจมนี้ําและความ

รอนเพียงพอทีจ่ะปรับอากาศใหอุนและชืน้ขึ้นได ขณะสัมผัสกับอากาศที่เยน็และแหง ทาํใหเยื่อบุจมูกของ

กลุมคนดังกลาวไมมีปฏิกิริยาตออากาศทีแ่หงและเยน็ 



 

การรกัษาประกอบดวย การใชยาบรรเทาอาการ ซ่ึงเปนการแกปลายเหตุ ไดแก  

- ยาตานฮิสทามีน (antihistamines) ซึ่งใชไดผลดีในการบรรเทาอาการที่เกิดจากฮิสทามนีเชน คัน,

จาม, น้ํามูกไหล แตไดผลนอยกับอาการคดัจมูก 

- ยาหดหลอดเลือด (decongestant) ใชเพื่อลดอาการคัดจมูกเปนหลัก มทีั้งชนิดพน/หยอดจมกู 

และชนิดกนิ หรือใชยาตานฮสิทามนีผสมกบัยาหดหลอดเลือด (antihistamines + decongestants) ดวย 

จุดประสงคของการผสมยาทัง้ 2 ชนิดเขาดวยกนั คือ ชวยบรรเทาทั้งอาการคัดจมูก และอาการคัน, จาม, 

น้ํามกูไหล 

- ยาสเตียรอยดชนิดพนจมูก (nasal corticosteroids) เปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงในบรรเทาอาการ

คันจมูก, จาม, น้าํมูกไหล และคัดแนนจมกู  

- Topical anticholinergic drug เชน ipratropium bromide ใชลดอาการน้ํามูกไหลเปนหลกั ไมมี

ผลตออาการจามหรือคัดจมกู 

- Antileukotrienes ชวยลดอาการคัดจมกูเปนหลัก อาจใชยาชนิดนี้เสริมในกรณใีหยาชนิดอืน่ๆ 

ชวยบรรเทาอาการคัดจมูกแลว แตอาการไมดีข้ึน  

ดังนัน้เราผูซึง่ตองสัมผัสอากาศที่แหงและเย็นจากเครื่องปรับอากาศมากขึ้นและนานขึ้นเรื่อยๆ ทุก

วัน จะปองกันการอักเสบของเยื่อบุจมกูจากเครื่องปรับอากาศอยางไรดี 

  1. พนจมกูดวยน้ําเกลืออยูเสมอ ขณะอยูในหองทีม่ีเครื่องปรับอากาศ หรือตองสัมผัสกับอากาศที่

แหงและเยน็ เพื่อใหเยื่อบุจมกูชุมชื้นอยูเสมอ จะไดไมแหง 

  2. เปดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหถกูสุขลักษณะ  ถาตองการเปดเครื่องปรับอากาศ ควรตั้ง

อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศใหสูงกวา 25 องศาเซลเซยีส เพื่อไมใหอากาศเย็นจนเกินไป  ในกรณีที่ใชพัด

ลม ไมควรเปดเบอรแรงสุด และควรใหพัดลมสายไปมา  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศจาก

เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรง  ควรนอนอยูหางจากเครื่องปรับอากาศ หรือพดัลมพอสมควร หรือ

ไมใหอยูในทิศทางของลม ไมควรเปดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมจอ    

  3. อาจนําภาชนะปากกวางทีม่ีน้ํา มาวางไวในหองที่เปดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะหองนอน ซึ่ง

เราตองใชเวลาอยูคอนขางนาน (6-8 ชั่วโมง) หรืออาจซือ้เครื่องปรับอากาศใหอุนและชื้น(humidifier) มาตั้ง

เปดไว  

  4. ด่ืมน้าํในปรมิาณทีม่ากพอ หรือจิบน้าํบอยๆ ในระหวางอยูในหองทีม่ีเครื่องปรับอากาศ หรือตอง

สัมผัสอากาศเย็นและแหง 


