โดยความรวมมือระหวาง
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยาแหงประเทศไทย
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
สมาคมแพทยโรคจมูก(ไทย)
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แนวทางการดูแลรักษาโรคไซนัสอักเสบในคนไทย
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มีหลายชื่อ
Klacid
Zithromax

Cravit
Tequin
Avelox

มีหลายชื่อ
มีหลายชื่อ

กลุม Macrolides
- Erythromycin
- Clarithromycin
- Azithromycin

กลุม Fluoroquinolones
- Levofloxacin
- Gatifloxacin
- Moxifloxacin

อื่นๆ
- Cotrimoxazole
- Clindamycin

160***
150-450

500
400
400

250-500
500
250-500

200, 400
300, 600

200, 400
400

250-500
250-500

625

ุ

625

250-500

ขนาดใน
ผูใหญตอ
ครั้ง (มก.)

30

* ขนาดสูงใชในผูที่เสี่ยงตอ DRSP
** เปนขนาดของ amoxicillin โดยขนาดสูงใชในผูที่เสี่ยงตอ DRSP
*** เปนขนาดของ trimethroprim

8-12***
20-40

-

30-50
15
10 ในวันแรก หลังจากนั้นให
5 เปนเวลา 3 ถึง 5 วัน

10
14

30
30

Banan
Omnicef

Zinnat
Procef

ยา cephalosporin รุนที่ 2
- Cefuroxime
- Cefprozil

45-90**

8
9

มีหลายชื่อ

- Amoxicillin-clavulanate (7:1)

45-90**

Cefspan
Cedax

มีหลายชื่อ

- Amoxicillin-clavulanate (4:1)

ขนาดในเด็ก
(มก./กก./วัน)

45-90*

ยา cephalosporin รุนที่ 3
กลุมที่ฆาเชื้อกรัมบวกไดไมดี
- Cefixime
- Ceftibuten
กลุมที่ฆาเชื้อกรัมบวกไดดี
- Cefpodoxime
- Cefdinir

มีหลายชื่อ

ชื่อการคา

กลุม penicillin
- Amoxicillin

ยาตานจุลชีพ

ขนาดยาตานจุลชีพที่ใชในเด็กเปรียบเทียบกับในผูใหญ.

2
3

1
1
1

2-3
2
2

2
1-2

1-2
1

2
2

2-3

2-3

2

จํานวน
ครั้งตอวัน

3-9
11-22

-

8-16
30
35 ในวันแรก หลังจากนั้นราคา 17

57
52

34
32

54-58
50-54

45 มก/กก/วัน = 6-15
90 มก/กก/วัน = 12-27
45 มก/กก/วัน = 23-59
90 มก/กก/วัน = 45-118
45 มก/กก/วัน = 53
90 มก/กก/วัน = 106

ประมาณราคาตอวันในเด็กหนัก 10
กก. (บาท) (เปนราคายา generic ถึง
ยา original ที่ขายในโรงพยาบาลของ
รัฐแหงหนึ่งในปพ.ศ. 2545)
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สารบัญ

แพยา penicillin?

แพยา penicillin?

ไม

ใช

ใช
Combination:
1. Amoxicillin (80-90 มก./กก./วัน) รวมกับ
cefpodoxime/cefixime/cefdinir/ceftibuten
2. ถาแพ amoxicillin/cephalosporin ให
clindamycin รวมกับ cotrimoxazole
ใช
3-7 วัน
ตอบสนองตอยา?

ไม

3-7 วัน
ตอบสนองตอยา?

ยาตานจุลชีพ 2 line (ตามลําดับ)
1. Amoxicillin/clavulanate (amoxicillin
80-90 มก./กก./วัน)
2. Cefuroxime หรือ cefprozil
3. Cefpodoxime หรือ cefdinir
4. Clarithromycin หรือ azithromycin

nd

ตอบสนองตอยา?

3-7 วัน

Amoxicillin 40-50 มก./กก./วัน

ไมแพ
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หมายเหตุ ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมาก หรือมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงควรเริ่มการรักษาดวย
ฉีด ceftriaxone หรือ cefotaxime เลย เมื่ออาการดีขึ้นจึงเปลี่ยนเปนยากินแทน

Optional : Additional
- Decongestant
- Saline irrigation
- Mucolytic
- อืน่ ๆ

ใหยาตอจนอาการหายไป/ ตรวจ รางกาย
แลวปกติ แลวใหยาตอไปอีก 7 วัน

ไม
สงตอไปยัง ENT specialist ซึ่งจะพิจารณา
- Rule out obstruction, deviated nasal septum, etc
- CT Scan
- Bacteriologic work up : antral aspiration
- Additional investigation : skin prick test, immunological status, etc
- Surgery

ไม

ไม

แพ

ใช

2nd cephalosporin ถาแพ
cephalosporin พิจารณา erythromycin/
clarithromycin/azithromycin หรือ cotrimoxazole

แพ

ไดยาตานจุลชีพมากอนภายใน 1-3
เดือนหรืออายุ < 2 ปหรือเลี้ยงดูใน daycare?

Amoxicillin 40-50 มก./กก./วัน

ไมแพ

ไมใช

ABRS

แผนภูมิการรักษาผูปวย ABRS ในเด็กที่ไมมีภาวะแทรกซอน
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ไม

3-7 วัน
ตอบสนองตอยา?

ยาตานจุลชีพ 2 line (ตามลําดับ)
1. Amoxicillin/clavulanate
2. Cefuroxime หรือ cefprozil
3. Cefpodoxime หรือ cefdinir
4. Clarithromycin หรือ azithromycin
5. Levofloxacin หรือ gatifloxacin หรือ
moxifloxzcin

nd

ตอบสนองตอยา?

3-7 วัน

ใช

ไม

ตอบสนองตอยา?

3-7 วัน
ใช

ใช

ไมแพ

Optional : Additional
- Intranasal corticosteroids
- Decongestant
- Saline irrigation
- Mucolytic
- อืน่ ๆ

ใหยาตอจนอาการหายไป/
ตรวจ รางกาย แลวปกติ
แลวใหยาตอไปอีก 7 วัน

Amoxicllin 3 กรัม/วัน

แพยา penicillin?

ใช

สงตอไปยัง ENT specialist ซึ่งจะพิจารณา
- Rule out obstruction, deviated nasal septum, etc
- CT Scan
- Bacteriologic work up : antral aspiration
- Additional investigation : skin prick test, immunological status, etc
- Surgery

ไม

ไม

แพ

Cotrimoxazole/doxycycline/erythromycin

แพ

ไม
Combination : amoxicillin หรือ clindamycin
รวมกับ cefpodoxime หรือ cefixime

แพยา penicillin?

Amoxicllin 2 กรัม/วัน

ไมแพ

ไมใช

ไดยาตานจุลชีพมากอนภายใน 4-6 สัปดาห?/
มีความชุกของ DRSP สูง?

ABRS

แผนภูมิการรักษาผูปวย ABRS ในผูใหญที่ไมมีภาวะแทรกซอน

1

โรคไซนัสอักเสบเปนโรคที่พบบอยในเวชปฏิบัติทั่วโลกทั้งในเด็กและผูใหญ อุบัติการณของโรค
ไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (acute bacterial rhinosinusitis - ABRS)
ในผูใหญที่เกิดตามหลังไขหวัดพบไดประมาณรอยละ 0.5-2 และในเด็กพบประมาณรอยละ
5-10 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวารอยละ 14 ของประชากรเคยไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคไซนัสอักเสบ โดยโรคนี้พบบอยเปนอันดับที่ 5 ของโรคที่จะตองใชยาตานจุลชีพใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โรคไซนัสอักเสบเปนโรคที่ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลงได และ
อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนชนิดที่รุนแรงเชน ฝในสมอง, ตาบอด และชนิดที่ไมรุนแรงเชน หู
ชั้นกลางอักเสบ, การไดยินลดลง, ริดสีดวงจมูกฯลฯ ดังนั้นการดูแลผูปวยอยางเหมาะสมจึงเปน
สิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
 ปจจุบันเชื้อแบคทีเรียที่พบใน ABRS มีการดื้อตอยาตานจุลชีพมากขึ้น และมีการพัฒนายา
ใหมๆสําหรับการรักษา
 แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย ABRS
จัดทําขึ้นสําหรับการดูแลรักษาโรคไซนัสอักเสบชนิด
เฉียบพลันที่เกิดในชุมชน และไมมีภาวะแทรกซอน (uncomplicated community-acquired
ABRS)
 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย,
สมาคมโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยาแหงประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย และ
สมาคมแพทยโรคจมูก(ไทย) ไดรวมกันจัดทําแนวทางการดูแลรักษาโรคไซนัสอักเสบขึ้น โดยใช
หลักการของการอิงหลักฐานทางการแพทย (evidence-based practice guideline)
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป, โสต ศอ นาสิกแพทย, กุมารแพทย, อายุร
แพทย และแพทยโรคภูมิแพ
o ทราบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบไดถูกตอง
o ทราบขอบงชี้ในการสงผูปวยตรวจพิเศษเพิ่มเติม
o ทราบแนวทางการใชยารักษาผูปวยโรคไซนัสอักเสบอยางถูกตอง
o ทราบขอบงชี้ในการสงผูปวยไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ
o ฟนฟูความรูเกี่ยวกับโรคไซนัสอักเสบใหทันสมัยซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
บุคลากรทางการแพทยทุกระดับ


บทนํา

2



หลักฐานที่ไดจากการศึกษาตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง (ที่ทําอยางถูกตอง) คือ

ระดับ II

ระดับ III หลักฐานที่ไดจากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus) ของคณะผูเชี่ยวชาญ หรือ
การศึกษา แบบพรรณนา

- การศึกษาชนิด clinical trial โดยไมมีการสุมซึ่งทําอยางถูกตองอยางนอย 1
การศึกษา
- การศึกษาชนิด cohort หรือ การศึกษาชนิด case-control (ผลลัพธจากหลาย
center จะดีกวา center เดียว)
- การศึ ก ษาชนิ ด ทดลองที่ ไ ม มี ก ลุ ม เปรี ย บเที ย บและได ผ ลลั พ ธ อ ย า งชั ด เจน
(dramatic results)

หลักฐานไดจากงานวิจัยที่เปน randomized controlled trial ซึ่งทําอยางถูกตอง
อยางนอย 1 การศึกษา

ระดับ I

คุณภาพ/น้ําหนักของหลักฐานที่นํามาใชในการแนะนําวิธีปฏิบัติ (Level of evidence) มีดังนี้

การใหน้ําหนักของหลักฐานและระดับของคําแนะนําวิธีปฏิบัติ
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เกณฑขอ 3 : คุณคาในการวินิจฉัย ABRS โดย plain film
1. ถาพบ total opacity หรือ air fluid level จะใหคา LH+ve เทากับ 3.7 ( คาความไวรอยละ
73, คาความจําเพาะรอยละ 80)
2. ถาพบ total opacity หรือ air fluid level หรือ mucosal thickening จะใหคา LH+ve เทา กับ
2.9 ( คาความไวรอยละ 90, คาความจําเพาะรอยละ 61)
1. ถาไมพบสิ่งแสดงทั้ง 3 จะมีความจําเพาะในการทํานายวาไมเปน ABRS สูงถึงรอยละ 90
(Engels EA, Terrin N, Barza M, Lau J. Meta-analysis of diagnostic tests for acute
sinusitis. J Clin Epidemiol 2000; 53(8):852-62.)
4. Mucosal thickening ที่มีความสําคัญในผูใหญตองหนาอยางนอย 5 มม และ 4มม.ในเด็ก

2.3 ประวัติน้ํามูกเปนหนอง, ไมตอบสนองตอยากิน decongestant, ปวดเหมือนปวดฟน
บน, พบหนองในโพรงจมูก
(Williams et al. Ann Intern Med 1992;117:705-10)
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2. การวินิจฉัย ABRS ในผูใหญ
การตรวจรางกายที่เขาไดกับ ABRS
2.1 บวม +/- หนองใน middle meatus, superior meatus, sphenoethmoidal recess
2.2 พบหนองในโพรงจมูก, มีประวัติน้ํามูกเปนหนอง, double sickening, ESR >10 มม./ชม.
- อาการ 4 อยาง คา LH + ve เทากับ 25.2
- อาการ 3 อยาง คา LH + ve เทากับ 1.8
- อาการ 2 อยาง คา LH + ve เทากับ 0.8
- อาการ 1 อยาง คา LH + ve เทากับ 0.2
(Linbaek M, et al. Fam Med 1996;28:183-8.)

เกณฑขอ 2
1. การวินิจฉัย ABRS ในเด็ก
- มีอาการมานานกวา 10 วัน และเปนมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ
- มีอาการอยางนอย 14 วัน และไมมีทาทีจะดีขึ้น
(ถามีอาการปวดศีรษะ, เปนหวัดอยางนอย 14 วัน, น้ํามูกเปนหนอง จะใหคา LH +ve
(likelihood ratio ที่เปนบวก ) เทากับ 3, ถามีอาการ 2/3 จะใหคา LH +ve เทากับ 2.3)
(Jannert M, et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1982;4:139-48)

เกณฑขอ 1: คําจํากัดความของ ABRS
หมายถึงการอักเสบเฉียบพลันของไซนัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใหสงสัยในผูปวยที่มี
อาการทางจมูกและอาการแยลงหลังจากเปนไขหวัดแลวภายใน 5-7 วันแรก หรือเปนไขหวัดนาน
เกิน 10 วัน และมีอาการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้คือ น้ํามูก, คัดจมูก,ปวด/กดเจ็บบริเวณ
ใบหนา, น้ํามูกไหลลงคอ, การไดกลิ่นลดลง, ไข, ไอ, ปวดเหมือนปวดฟน, หูอื้อ
(Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. Sinus and Allergy
Health Partnership. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123(1 Pt 2):5-31)


หลักฐานมีความชัดเจนปานกลางดานประสิทธิภาพ หรือมีความชัดเจนมากดาน
ประสิทธิภาพแตมีขอจํากัดในดานผลดีทางคลินิก คําแนะนําในระดับนี้ควรแนะนํา
ใหมีการนําไปใช

ระดับ B

ระดับ E

3

หลักฐานมีน้ําหนักชัดเจนมากในการแสดงถึงการขาดหลักฐานดานประสิทธิภาพ
หรือหลักฐานชัดเจนสําหรับผลลัพธของผลขางเคียง คําแนะนําในระดับนี้ไมแนะนํา
ใหมีการนําไปใชเลย

ระดับ D หลักฐานมีน้ําหนักมากปานกลางที่แสดงถึงการขาดประสิทธิภาพหรือหลักฐานมี
น้ํ า หนั ก มากปานกลางสํ า หรั บ ผลลั พ ธ ข องผลข า งเคี ย ง คํ า แนะนํ า ในระดั บ นี้
โดยทั่วไปไมแนะนําใหมีการนําไปใช

ระดับ C หลั ก ฐานด า นประสิ ท ธิ ภ าพยั ง มี ไ ม เ พี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น หรื อ ไม ส นั บ สนุ น
ข อ แนะนํ า ในการนํ า ไปใช หรื อ หลั ก ฐานด า นประสิ ท ธิ ภ าพอาจมี ไ ม ม ากกว า
ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เชน พิษของยา หรือราคาของการใหยา
ปองกันหรือการรักษาดวยวิธีอื่นคําแนะนําในระดับนี้จะจัดไวเปนแนวทางเลือก
อยางหนึ่ง (optional) ของการรักษา

หลักฐานมีความชัดเจนมากทั้งดานประสิทธิภาพและผลดีทางคลินิกอยางชัดเจน
คําแนะนําในระดับนี้ควรไดรับการสนับสนุนใหมีการนําไปใชเสมอ

ระดับ A

ระดับของคําแนะนําวิธีปฏิบัติ (Grades of recommendation)
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5. ชนิดเรื้อรังและมีการกําเริบเปนชนิดเฉียบพลัน (acute exacerbation on chronic
rhinosinusitis)
หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุไซนัสที่เปนเรื้อรังและผู ปวยมีอาการแยลงทัน ทีหรือ มี
อาการอักเสบของไซนัสเกิดขึ้นใหม อาการอักเสบของไซนัสที่เปนอยางเฉียบพลัน ที่
เกิดขึ้นใหมจะหายไปหลังจากมีอาการไมเกิน 4 สัปดาห

4. ชนิดเฉียบพลันที่กลับเปนซ้ํา (recurrent acute rhinosinusitis)
หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุไซนัสชนิดเฉียบพลันที่มีการกลับเปนซ้ํามากกวา 3 ครั้งตอ
ป แตละครั้งเปนนานกวา 7 วันแตไมเกิน 4 สัปดาห และการอักเสบหายไปอยางสมบูรณ
ทุกครั้ง

3. ชนิดเรื้อรัง (chronic rhinosinusitis)
หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุไซนัสที่มีอาการตอเนื่องเปนเวลานานกวา 12 สัปดาห

2. ชนิดกึ่งเฉียบพลัน (subacute rhinosinusitis)
หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุไซนัสที่เปนตอเนื่องจาก acute rhinosinusitis แตมีอาการ
ไมเกิน 12 สัปดาห

โรคไซนัสอักเสบแบงออกเปน 5 กลุม ตามระยะเวลาและอาการที่เปนไดแก
1. ชนิดเฉียบพลัน (acute rhinosinusitis)
หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุไซนัสที่เปนมานอยกวา 4 สัปดาห และอาการหายไป
อยางสมบูรณ

โรคไซนัสอักเสบหมายถึงโรคหรือภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อบุไซนัสตั้งแต 1 ไซนัสขึ้นไป โดย
อาจเกิดจากสาเหตุใดก็ได

คําจํากัดความ

มี

ใช

มีอาการดัง
เกณฑขอ 2

เด็ก
สงสัย ABRS

ผูใหญ

มี่

ระยะเวลาที่เปน
มีอาการดัง
เกณฑขอ 1

Acute bacterial rhinosinusitis

ไมปกติ

ตรวจรางกาย
เขาไดกับเกณฑ ขอ 2 ?
ไมใช

ปกติ ?
(ดูเกณฑขอ 3)
ปกติ
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Viral rhinosinusitis

Non-bacterial
rhinosinusitis

ไมมี

< 10 วัน

Plain film PNS

ตรวจรางกาย
Anterior rhinoscopy +/- posterior rhinoscopy

ไมมี

เด็กหรือผูใหญ ?

> 10 วัน

อาการทางจมูก/ทางเดินอากาศหายใจ เชน
น้ํามูก, คัดจมูก, ปวดบริเวณใบหนา, เสมหะไหลลงคอ, การไดกลิ่นลดลง,กลิ่นปาก, กลิ่นเหม็นในจมูก
ไอ, ปวดเหมือนปวดฟน, หูออื้ , ปวดหัว

แผนภูมิการวินิจฉัย ABRS
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o ควรสงผูปวยตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพิจารณาดูแลรักษาเพิ่มเติมในกรณี
ตอไปนี้
1) ผูปวยมีหรืออาจจะเกิดมีภาวะแทรกซอนอยางใดอยางหนึ่ง
2) ผูปวยที่มีอาการหนักตั้งแตเริ่มแรก และอาการไมดีขึ้นหลังจากไดรับยาตานจุลชีพที่
ควรเลือกใชอันดับสอง หรือไดรับยาตานจุลชีพชนิดฉีดแลว
3) ผูปวยที่เปนโรคไซนัสอักเสบ หรือเปนชนิดเฉียบพลันที่กลับเปนซ้ําตั้งแต 4 ครั้งขึ้นไปใน
1 ป
4) ผูปวยที่มีประวัติสงสัยจะมีโรคภูมิแพ หรือภูมิคุมกันบกพรอง

การสงผูปวยตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


5

หมายถึงการอักเสบเฉียบพลันของไซนัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใหสงสัยในผูปวยที่มี
อาการทางจมูกและอาการแยลงหลังจากเปนไขหวัดแลวภายใน 5-7 วันแรก หรือเปนไขหวัด
นานเกิน 10 วัน และมีอาการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้คือ น้ํามูก, คัดจมูก, ปวด/กดเจ็บ
บริเวณใบหนา, น้ํามูกไหลลงคอ, การไดกลิ่นลดลง, ไข, ไอ, ปวดเหมือนปวดฟน, หูอื้อ

โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Acute bacterial rhinosinusitis (ABRS)
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ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเกิดโรคไซนัสอักเสบมีดังนี้
1. ปจจัยที่ทําใหรูเปดของไซนัสอุดตัน (Sinus ostium obstruction) ไดแก
1.1 เยื่อบุบวม (mucosal swelling)
อาจเกิดจากทางเดินอากาศหายใจสวนบนอักเสบซึ่งเปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดที่
ทําใหเกิดโรคไซนัสอักเสบ, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ และ จมูกอักเสบเรื้อรังอื่นๆเชน
vasomotor rhinitis, non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES)
1.2 มีการอุดกั้นทางระบายของไซนัส (mechanical obstruction)
อาจเกิดจากริดสีดวงจมูก, ผนังกั้นจมูกคด, เนื้องอกในจมูก, สิ่งแปลกปลอมใน
จมูก, กระดูกเทอรบิเนทบวม/โต (turbinate hypertrophy), concha bullosa, การบิด
กลับขางของกระดูกเทอรบิเนทอันกลาง (paradoxical curvature ของ middle
turbinate), Haller’s cell (infra-orbital ethmoid cell)

องคประกอบสําคัญที่ทําใหไซนัสเปนปกติได ประกอบดวย
1. รูเปดโดยธรรมชาติของไซนัสไมถูกอุดตัน (Patent sinus ostia)
2. ขนกวัดและมูกบนเยื่อบุไซนัสทํางานไดตามปกติ (Normal mucociliary function)
3. สารคัดหลั่งในไซนัสมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม (Normal quality & quantity of
secretion)

ไซนัสหรือโพรงอากาศขางจมูกประกอบดวยโพรงอากาศ 4 คูอยูภายในกะโหลกศีรษะ คือ
ไซนัส frontal, maxillary, ethmoid และ sphenoid
ภายในโพรงไซนัสบุดวย
pseudostratified ciliated columnar epithelium และติดตอกับโพรงจมูกทางรูเปดโดย
ธรรมชาติ (natural ostium)

พยาธิสรีรวิทยาของโรคไซนัสอักเสบ



น้ําหนักของหลักฐานและระดับของคําแนะนํา III C
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การผาตัดอื่นๆ
o Adenoidectomy
 การทํา adenoidectomy อาจจะมีประโยชนในการรักษาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังในเด็กที่
มีตอมแอดีนอยดโต จนทําใหเกิดการอุดกั้นทางหายใจของจมูก

น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIA

 การผาตัด endoscopic/microscopic sinus surgery
♦ การผาตัด ESS หรือ MES (micro-endoscopic sinus surgery) เปนการผาตัดที่โสต
ศอ นาสิกแพทยทั่วโลกใหการยอมรับวาดีที่สุดในปจจุบันสําหรับรักษาโรคไซนัส
อักเสบที่ตองการการผาตัด
♦ ขอบงชี้ในการผาตัด ESS มีดังตอไปนี้
1. ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากการอักเสบของไซนัส
2. ผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานจุลชีพที่เหมาะสมเปนระยะเวลา
นานเพียงพอ

น้ําหนักของหลักฐานและระดับของคําแนะนํา IIIB

♦ Inferior antrostomy และ Caldwell-Luc Operation
• ปจจุบันการทํา inferior antrostomy และ Caldwell-Luc operation ไมแนะนําให
ทําในการรักษา ABRS ยกเวนรายที่มี ciliary dyskinesia

น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา III B

น้ําเกลือ
o เชื่อกันวาการลางจมูกดวยน้ําเกลือจะทําใหอาการทางจมูกดีขึ้นจากการเพิ่มความชื้นใหแก
เยื่อบุจมูก, เพิ่ม mucociliary function, ลดการบวมของเยื่อบุจมูก, ลดการหลั่ง
inflammatory mediators และชะลางน้ํามูก

22



น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIฺB

o การผาตัดไซนัสสามารถจําแนกออกไดเปน 2 วิธีใหญๆคือ
 การผาตัดแบบวิธีดั้งเดิม (conventional method)
♦ การเจาะลางไซนัส (antral irrigation)
• จะทําเฉพาะในกรณีที่มีขอบงชี้ดังนี้
- ไมสบายมากและมีอาการรุนแรง
- ไมสบายแบบเฉียบพลัน และรักษาดวยยาที่เหมาะสมแลวอาการแยลงภายใน
เวลา 48 – 72 ชั่วโมง
- มีภูมิคุมกันบกพรอง

การรักษาดวยการผาตัดไซนัส
o โดยทั่วไป ABRS สามารถรักษาใหหายไดดวยยาตานจุลชีพ การผาตัดอาจมีความจําเปน
สําหรับผูปวยที่รักษาดวยยาไมไดผล หรือมีภาวะแทรกซอนที่อันตราย เชนภาวะแทรกซอน
ทางตาหรือทางสมอง

การรักษาดวยการผาตัดไซนัสและการผาตัดอื่นๆ (Surgical management )



4. ภาวะภูมิคุมกันของรางกายต่ํา (Immunodeficiency)

3. การติดเชื้อจากอวัยวะอื่น เชน รากฟนอักเสบ

7

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดการคั่งของสิ่งคัดหลั่งในไซนัส (Retention of secretion)
ไดแกมีการผลิตสิ่งคัดหลั่งในไซนัสเพิ่มขึ้น หรือการที่ขนกวัดและมูกในไซนัสทํางาน
ผิดปกติ (mucociliary dysfunction) จากภาวะ immotile cilia syndrome และ cystic
fibrosis
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o มีการศึกษาพบวาผูที่เปนไขหวัดนานเกิน 10 วันเมื่อเจาะดูดไซนัส maxillary จะพบมีหนอง
และเพาะเชื้อแบคทีเรียขึ้นรอยละ 60

o บางครั้งผูที่เปนไขหวัดจะมีน้ํามูกเปลี่ยนสี ซึ่งการที่มีน้ํามูกเปลี่ยนสีไมใชอาการแสดง
จําเพาะของการติดเชื้อแบคทีเรีย การที่มีน้ํามูกเขียวเหลืองเปนเพราะเม็ดเลือดขาวนิวโทร
ฟลเคลื่อนเขามาในเยื่อบุจมูก

o ถาอาการตางๆไมมีทีทาวาจะดีขึ้นเลย ตองคิดถึงภาวะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนขึ้น

ธรรมชาติของไขหวัด
o สวนมากจะมีอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการดังตอไปนี้คือ จาม, น้ํามูก, คัดจมูก, ได
กลิ่นลดลง, หนวงบริเวณใบหนา, เสมหะไหลลงคอ, เจ็บคอ, ไอ, หูอื้อ, ไข, ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ โดยที่อาการไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อและเจ็บคอมักจะเปนไมเกิน 5 วัน และ
สวนมากอาการจะหายไปหรือดีขึ้นมากภายใน 7-10 วัน สวนอาการคัดจมูก, น้ํามูก, และ ไอ
อาจจะเปนนานถึงสัปดาหที่ 2 และ 3 ซึ่งถึงแมจะยังคงมีอาการแตความรุนแรงก็จะลด
นอยลงเรื่อยๆ

การแยก ABRS ออกจากไขหวัดในชวงตนๆของการเริ่มมีอาการไขหวัดเปนสิ่งที่ทําไดยาก
เพราะผูปวยมักมีอาการคลายกัน

การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย (ABRS)





น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC
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ยา mucolytic
o ยังไมมีหลักฐานพิสูจนวายาในกลุมนี้ชวยใหโรคไซนัสอักเสบหายเร็วขึ้น หรือหายมากกวา
กลุมที่ไมไดรับยา mucolytic แตอยางใด

น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC

ยาอื่นๆ
o ยาตานฮิสตะมีน
ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่พิสูจนไดวาการใชยาตานฮิสตะมีนไดผลดีในการรักษาผูที่
เปนโรคไซนัสอักเสบแตไมมีโรคภูมิแพ ในกรณีที่จําเปนตองใชเชนผูปวยเปนโรคภูมิแพ
รวมดวย แนะนําใหใชชนิดรุนที่ 2 หรือ 3 โดยใหหลีกเลี่ยงการใชชนิดรุนที่ 1 เนื่องจากยา
รุนดังกลาวมีฤทธิ์ anticholinergic ซึ่งจะทําใหน้ํามูกและสิ่งคัดหลั่งในไซนัสเหนียวขึ้น มี
ผลทําใหการระบายหนองในโพรงไซนัสเปนไปไดยาก และอาจเกิดผลเสียตอการรักษา
ABRS

น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC

o สําหรับในเด็กเนื่องจากการศึกษาผลของยาสเตียรอยดพนจมูกสําหรับเด็กที่เปนโรคไซนัส
อักเสบยังมีนอยและยังไมสามารถสรุปถึงผลดีของการใหยากลุมนี้รวมในการรักษาโรค
ไซนัสอักเสบ โดยเฉพาะในกรณีที่เปนเฉียบพลัน คณะกรรมการจัดทํารางแนวทางการรักษา
โรคไซนัสอักเสบฉบับนี้ จึงแนะนําใหใชยาสเตียรอยดพนจมูกในการรักษาโรคไซนัสอักเสบ
เฉพาะในรายที่เปนเรื้อรัง (chronic) หรือเปนแลวเปนอีก (recurrent) หรือในกรณีที่เปนโรค
จมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis) รวมดวย โดยตองใหการรักษาดวยยาตานจุลชีพที่
เหมาะสมกอน
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น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IB

Intranasal Corticosteroids
o จากหลักฐานการศึกษาวิจัยเทาที่มีในปจจุบัน และความเห็นของคณะกรรมการจัดทําราง
แนวทางการตรวจรักษาโรคไซนัสอักเสบในคนไทย แนะนําใหใชยาสเตียรอยดพนจมูกเพื่อ
รักษาโรคไซนัสอักเสบในผูใหญในกรณีที่เปนแลวเปนอีก, เปนเรื้อรัง หรือเพื่อปองกันไมให
กลับเปนซ้ํา หรือหากมีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพรวมดวย โดยควรใหยาตานจุลชีพที่
เหมาะสมรวมดวยกอน

น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC

o ยังไมมีการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิผลของยา decongestant ในการรักษา acute
rhinosinusitis แตการใช decongestants รวมกับยาตานจุลชีพอาจมีประโยชนในการ
รักษาทั้ง acute และ chronic rhinosinusitis โดยอาจใหเปนครั้งคราวเพื่อบรรเทาอาการคัด
จมูก

o ชนิดกิน ออกฤทธิ์ไดภายใน 30 นาที และมีฤทธิ์นานประมาณ 4 ชั่วโมง ฤทธิ์ขางเคียง
ที่อาจจะพบไดคือกระสับกระสาย, นอนไมหลับ, ใจสั่น, ความดันโลหิตสูง, ปสสาวะลําบาก,
มานตาขยายตัว (mydriasis) ยาในกลุมนี้ไดแก ยา pseudoephedrine hydrochloride

การรักษาดวยยา Decongestants
o ชนิดหยอด/พนจมูก เชน ephedrine, xylomethazoline, naphazoline, oxymetazoline
ไมควรใชยาติดตอกันนานเกิน 3 วัน เพราะอาจทําใหเกิด rebound effect เยื่อบุจมูกบวม
มากขึ้น ที่เรียกวา rhinitis medicamentosa


(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIB)
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 ในเด็กที่เปนไขหวัดควรนึกถึง ABRS เมื่อ
♦ มีอาการดังตอไปนี้
1) เปนไขหวัดนานกวา 10 วัน และอาการเปนมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ
2) มีอาการไขหวัดตลอดนาน ≥14 วัน ไมมีทีทาวาจะดีขึ้น และมีลักษณะขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
- ลั ก ษณะของน้ํ า มู ก สามารถพบได ใ นทุ ก ลั ก ษณะ ไม ว า จะเป น น้ํ า มู ก ใส
(thin/clear), ขน (thick) เหลืองหรือเขียว (purulent)
- มั ก พบอาการไอ อาจจะไอแห ง หรื อ ไอมี เ สมหะ ผู ป ว ยอาจจะมี อ าการไอใน
ชวงเวลากลางวัน แตสวนใหญจะไอมากในตอนกลางคืน
- อาการรวมอื่น ๆ ที่พบไดบางไดแก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น, ไขต่ําๆ, ปวดศีรษะ,
เจ็บคอ, ปวดบริเวณโพรงไซนัสหรือใบหนา, และหนาบวม แตอาการเหลานี้พบ
ไดนอย โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะและปวดบริเวณไซนัสหรือใบหนาในเด็กจะ
พบนอยมาก
3)ในกรณีของ acute severe rhinosinusitis ผูปวยจะมีอาการของไขหวัดที่มีไขสูงมาก
(สูงกวา 39oซ.) รวมกับมีน้ํามูกสีเหลือง-เขียวจํานวนมากอยางนอย 3-4 วัน หรือ
พบมีอาการบวมรอบๆตา ผูปวยในกลุมนี้มักจะไมคอยมีอาการไอ

o ในการวินิจฉัย ABRS ใหใชอาการและอาการแสดงเปนเกณฑที่สําคัญ

การวินิจฉัย ABRS
o การวินิจฉัยที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับมากที่สุดในปจจุบัน(gold standard)สําหรับ
ABRS คือการเจาะดูดของเหลว/หนองที่อยูในไซนัส (sinus aspiration) และทําการเพาะเชื้อ
แบคทีเรีย โดยพบเชื้อแบคทีเรียมากกวา 104 CFU (colony-forming units)/มิลลิลิตร
แตหัตถการดังกลาวเปนวิธีที่คอนขาง invasive เสียเวลาในการทํา ผูปวยเจ็บ อาจมี
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นได

10



- ขอแนะนําในการใชประวัติอาการและอาการแสดงดังกลาวเปนคําแนะนําสําหรับแพทย
เวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งไมมีเครื่องมือสําหรับตรวจ anterior rhinoscopy และ posterior
rhinoscopy
- สําหรับโสต ศอ นาสิกแพทยยังคงตองใชการตรวจ anterior rhinoscopy และ
posterior rhinoscopy รวมดวย และบางกรณีอาจพิจารณาใช nasal teleendoscopy ตรวจภายในโพรงจมูกใหละเอียดขึ้น การที่พบมีหนองออกมาจากทาง
ระบายของไซนัสเชน บริเวณ middle meatus จะชวยยืนยันวาผูปวยนาจะเปน ABRS

(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIA)

- มีอาการนานเกิน 10 วัน
- มีน้ํามูกเปนหนอง, ปวดเหมือนปวดฟนบน (maxillary toothache) , ปวดใบหนา
โดยเฉพาะเปนข างเดียวหรือปวดแกมขางเดียว (unilateral maxillary sinus
tenderness), การไมตอบสนองตอยา decongestants, อาการแยลงหลังจากดีขึ้นแลว
(double sickening)) และการตรวจพบหนองในโพรงจมูกเปนตัวทํานายที่บอกวา
นาจะเปน ABRS

สําหรับผูใหญ ใหสงสัยในผูที่เปนไขหวัดแลวมีอาการและอาการแสดงดังตอไปนี้

♦ อาการแสดงในเด็กที่เปน ABRS อาจตรวจพบลักษณะดังตอไปนี้
- เยื่อบุจมูกบวมแดง, เทอรบิเนทบวม, น้ํามูกสีเหลือง-เขียว
- รายที่ตรวจภายในโพรงจมูกดวย nasal speculum, otoscope หรือ telescope
สวนมากจะพบมีการบวมและ/หรือหนองในบริเวณ middle meatus
- การกดเจ็บบริเวณใบหนา หรือปวดศีรษะพบนอยมากในเด็ก แตถาตรวจพบวากด
เจ็บบริเวณไซนัส frontal หรือ maxillary เพียงขางเดียวอาจจะสนับสนุนวามี ABRS

o น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IA
19

o การเปลี่ย นยาต า นจุ ลชีพ การตัดสิน วา การรัก ษาด วยยาตา นจุลชีพ ชนิด ใดชนิ ดหนึ่ ง
ลมเหลว สมควรเปลี่ยนยาหรือสงตอ ใหดูความรุนแรงของโรครวมกับระยะเวลาที่ไดรับยา
นั้นไปแลว 3-7 วัน เชน ผูปวยที่มีอาการรุนแรงและไดรับยามา 3 วันแลว ถารอตอไปอาจมี
อันตราย ใหพิจารณาเปลี่ยนการรักษาเลย ถาอาการไมรุนแรงอาจรอการตอบสนองตอยา
ไดนานถึง 5-7 วัน กอนจะพิจารณาเปลี่ยนยาเปนอันดับตอไป

o ระยะเวลาของการใหยาตานจุลชีพ ควรใหอยางนอย 10-14 วัน หรืออยางนอยอีก 7
วันหลังจากอาการดีขึ้นแลว

♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับสาม (Third line antibiotics)
ในกรณีที่รักษาดวยยาดังกลาวขางตนแลวไมดีขึ้นหรือไมหาย ใหพิจารณาใชยา
combination คือ amoxicillin หรือ clindamycin สําหรับเชื้อกรัมบวก รวมกับ
cefpodoxime proxetil หรือ cefixime สําหรับกรับลบ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูปวยมีอาการมาก อาจเลือกใชยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใช
อันดับสองตั้งแตเริ่มรักษาเลยก็ได

1. Macrolides ไดแก
- Clarithromycin 250-500 มก. วันละ 2 ครั้ง
- Azithromycin 500 มก. เปนเวลา 3 วัน
3. Fluoroquinolones ไดแก
- Gatifloxacin (TequinR) 400 มก./วัน
- Levofloxacin (CravitR) 300 มก./วัน
- Moxifloxacin (AveloxR) 400 มก. วันละครั้ง
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♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับสอง (Second-line antibiotics)
ใชในกรณีที่ไมตอบสนองตอ first line drug ไดแก
1. ยาตานจุลชีพชนิด Beta-Lactam
- Amoxicillin/clavulanate 500/125 มก. วันละ 3 เวลา หรือ 875/125 มก.วันละ
2 เวลาเชาเย็น ในกรณีที่สงสัยวาจะเปน DRSP ใหใช amoxicillin 1.5 กรัมตอ
วันรวมดวย
- Second generation cephalosporins ไดแก cefuroxime 250-500 มก. วันละ
2 ครั้ง หรือ cefprozil
- Third generation cephalosporin ไดแก cefpodoxime proxetil หรือ cefdinir
สําหรับ cephalosporin รุนแรกไมแนะนําใหใช เนื่องจากไมคอยไดผลสําหรับ
เชื้อ H. influenzae สําหรับยา cefaclor อาจใหผลดี แตพบวาในปจจุบันมีเชื้อ
ที่ดื้อยานี้คอนขางสูง

 การรักษา ABRS ในผูใหญ มีขั้นตอนในการเลือกยาตานจุลชีพดังนี้
♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับแรก (First-line antibiotics)
1. Amoxicillin
- ไมเคยไดรับยาตานจุลชีพมากอนภายใน 4-6 สัปดาห ใหในขนาดวันละ 2 กรัม
โดยแบงใหวันละ 2 หรือ 3 เวลา
- เคยไดรับยาตานจุลชีพมากอน 4-6 สัปดาห หรือในพื้นที่ที่มีความชุกของ DRSP
สูงให amoxicillin ในขนาด 3 กรัมตอวัน
2. ในกรณีที่แพ penicillin แตไมแพ cephalosporin ใหใช cefuroxime axetil,
cefprozil
แตถา แพ cephalosporin ดวยใหเลือก erythromycin หรือ
clarithromycin หรือ azithromycin หรือ doxycyline หรือ co-trimoxazole เปน
อันดับแรก

o ใหพิจารณาสงภาพถายรังสีแบบธรรมดาของไซนัสในกรณีที่ผูปวยมีอาการเขาไดกับโรคไซนัส
อักเสบแตการตรวจภายในโพรงจมูกไมพบมีความผิดปกติพอที่จะวินิจฉัยไดวาเปนโรคไซนัส
อักเสบ

ภาพถายรังสีแบบธรรมดาของไซนัส (Plain film of paranasal sinuses)
ที่ถือเปนมาตรฐาน ไดแก
1. ทา Waters (occipito-mental)
2. ทา Caldwell (occipito-frontal)
3. ทา lateral ซึ่งจะตองถายในทา upright หรือถาทําไมไดใหถายเปน cross-table lateral
4. ทา submentovertex มักจะมองเห็นไซนัสไมชัด จึงมีประโยชนนอย
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o ภาพถายรังสีแบบธรรมดาของไซนัสที่ใชวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบไดชัดเจนถูกตองที่สุดคือ เมื่อ
ผลออกมาเปนการขุนทึบทั้งหมด (total opacification), มีระดับน้ําและอากาศ (air-fluid
level) และการหนาของเยื่อบุไซนัส (mucoperiosteal thickening) ตั้งแต 5 มม.ขึ้นไป (ใน
ผูใหญ) และหนาอยางนอยเทากับ 4 มม.(ในเด็ก) ซึ่งหลักเกณฑนี้ใชไมไดกับไซนัส ethmoid
นอกจากนี้พึงระลึกวาพบภาพถายรังสีแบบธรรมดาของไซนัสมีความผิดปกติไดในคนปกติที่
ไมมีอาการทางจมูกเลย และในผูปวยที่เปนโรคทางเดินอากาศหายใจสวนบนอักเสบ ดังนั้น
จึงควรแปลผลดวยความระมัดระวัง ตองใชรวมกับอาการและอาการแสดงดวยเสมอ

o ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองถายภาพรังสีแบบธรรมดาของไซนัส แนะนําใหถาย 3 ทาคือ
open mouth Waters, Caldwell และ lateral (upright) ไมจําเปนตองถายทา
submentovertex
ในกรณีที่ตองการจะใชภาพรังสีแบบธรรมดาของไซนัสในการติดตามผลการรักษา อาจสงเฉพาะ
ทาที่จะใชประเมินไซนัสที่พบมีการอักเสบตั้งแตแรก



การถายภาพถายรังสีของไซนัส
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(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIA)

o จะสงตรวจCT-scans ในผูปวยที่เปนโรคไซนัสอักเสบที่ไมมีภาวะแทรกซอนเฉพาะเพื่อดู
พยาธิสภาพที่เปนสาเหตุของโรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่กลับเปนซ้ํา หรือเรื้อรังและมี
แผนที่จะทําผาตัด endoscopic sinus surgery ซึ่งอาจทําเปน limited CT-scans เพราะ
ราคาจะถูกกวาและไดรับรังสีนอยกวา full CT-scans

o ไมแนะนําใหสงตรวจ CT-scans เพื่อวินิจฉัยหรือยืนยันการวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบที่ไมมี
ภาวะแทรกซอน

ภาพถายรังสีไซนัสดวยวิธีคอมพิวเตอร (CT-scans)

(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIB)

o สําหรับการสงถายภาพถายรังสีแบบธรรมดาในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ปไมควรสงทา lateral
เพราะไซนัส frontal และ sphenoid ยังไมโตมากพอที่จะสามารถมองเห็นจากภาพถายรังสี
แบบธรรมดา

o ไมควรสงถายภาพรังสีแบบธรรมดาเพื่อวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 1 ปจึง
เนื่องจากโพรงไซนัสมีขนาดเล็ก อาจมีผลบวกลวง (การขุนทึบ) จากใบหนาที่ไมเทากัน และ
เยื่อบุหนาเกินไปไดมาก (redundant sinus mucosa)
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♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับสาม (Third line antibiotics)
ใหเลือกขอใดขอหนึ่งดังนี้
1. ยา amoxicillin ขนาด 80-90 มก./กก./วัน รวมกับ third generation
cephalosporin ตัวใดก็ได (cefixime, ceftibuten, cefpodoxime, cefdinir)
2. กรณีที่แพยา amoxicillin และ cephalosporin ใหใชยา clindamycin รวมกับ cotrimoxazole
หมายเหตุ ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมาก หรือมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงควรเริ่มการ
รักษาดวยาฉีด ceftriaxone หรือ cefotaxime เลย เมื่ออาการดีขึ้นจึง
เปลี่ยนเปนยากินแทน

หากผูปวยมีอาการคอนขางมาก อาจเลือกใชยาตานจุลชีพที่ควร
หมายเหตุ
เลือกใชอันดับสอง ตั้งแตเริ่มรักษาเลยก็ได

3. Third-generation cephalosporin อาจเลือกใชตัวใดตัวหนึ่ง ไดแก cefpodoxime
หรือ cefdinir (ไมควรเลือก cefixime หรือ ceftibuten เพราะครอบคลุมเชื้อกรัมบวก
ไมดี)
4. ในกรณีที่แพยา amoxicillin และ cephalosporin ใหใช clarithromycin หรือ
azithromycin แตหากการรักษาตั้งแตตน (first line antibiotics) ไดใช
clarithromycin หรือ azithromycin ไปแลว ใหขามไปใช third-line antibiotics เลย
หรือสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญ
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ไดแกผูที่ไดรับยาตานจุลชีพมาในชวง 4-6

♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับสอง (Second-line antibiotics)
ใหเลือกขอใดขอหนึ่งไดดังนี้
1. Amoxicillin/clavulanate ในขนาด 80-90 มก./กก./วัน (หรืออาจจะเริ่มดวยขนาด
45-50 มก./กก./วัน) ของ amoxicillin รวมกับ clavulanate ในขนาดที่ไมต่ํากวา
6.4 มก./กก./วัน (โดยอาจใช amoxicillin รวมกับ Amoxicillin/clavulanate แบบ
4:1 อยางละเทาๆกัน หรืออาจใช amoxicillin/clavulanate แบบ 7:1 หรือ 11:1 ที่
มีจําหนายก็ได)
2. Second-generation cephalosporin อาจเลือ กใชตัว ใดตัว หนึ่ง ไดแ ก
cefuroxime หรือ cefprozil

 การรักษา ABRS ในผูปวยเด็ก มีขั้นตอนในการเลือกยาตานจุลชีพดังนี้
♦ ยาตานจุลชีพที่ควรเลือกใชอันดับแรก (First-line antibiotics) คือ
1. Amoxicillin
1.1 ถาไมมีความเสี่ยงตอ DRSP ใหในขนาด 45-50 มก./กก./วัน แบงใหเชาเย็น
1.2 ถามีความเสี่ยงตอ DRSP ใหขนาด 80-90 มก./กก./วัน แบงใหเชาเย็น
2. ในกรณี ที่ แ พ ย า amoxicillin
แต ไ ม แ พ cephalosporin
ให เ ลื อ กใช ย า
cephalosporin รุนที่ 2
(second generation cephalosporin) ไดแก
cefuroxime หรือ ceprozil เปน ยาอันดับแรก แตถาแพ cephalosporin ดวยให
เลือก erythromycin หรือ clarithromycin หรือ azithromycin หรือ cotrimoxazole เปนอันดับแรก

 ผูใหญที่มีความเสี่ยงในการเกิด DRSP
สัปดาห

 เด็กที่มีความเสี่ยงตอ DRSP ไดแกเด็กที่ไดรับยาตานจุลชีพมาในชวง 1-3 เดือน หรือ
ไดรับการเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือมีอายุนอยกวา 2 ป







(น้ําหนักของหลักฐาน และระดับของคําแนะนํา III C)
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o เปนการประเมินการอักเสบของไซนัส maxillary และ frontal ที่ไมมีความแมนยํา ถึงแมวา
จะเปนการตรวจที่ทําไดอยางรวดเร็ว ผูปวยไมเจ็บปวด แตจากหลักฐานที่มีอยูในปจจุบันไม
สนับสนุนใหมีการใช

Transillumination

(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC)

o จากหลักฐานที่มีอยูในปจจุบัน พบวาการใชอัลตราซาวดสําหรับการวินิจฉัย ABRS ยังไมมี
ความแมนยําพอ โดยทั่วไปจึงไมแนะนําใหใช แตอาจพิจารณาใชอัลตราซาวดเพื่อชวยใน
การวินิจฉัยในหญิงตั้งครรภที่มีปญหาในการวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบ

การตรวจดวยอัลตราซาวด (ultrasonography)

(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIA)

o ในกรณีที่จําเปนตองถายภาพไซนัสในหญิงตั้งครรภ และเด็กเล็กซึ่งไมตองการใหไดรับสาร
รังสีก็อาจจะสง MRI ได โดยใชเทคนิคพิเศษในเด็กเล็กอาจทําใหไมจําเปนตองดมยาสลบ

o เนื่องจาก MRI มีราคาแพง ใชเวลาตรวจนาน และในเด็กเล็กมักจะตองใชยาใหหลับหรือดม
ยาสลบจึงจะทํา MRI ได จึงยังไมแนะนําใหใช MRI ในการวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบทั่วไป ไม
วาจะเปนชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ยกเวนในรายที่สงสัยจะมีภาวะแทรกซอนทางสมอง
ทางตา หรือ base of skull หรือสงสัยวาจะเกิดจากเชื้อรา

ภาพถายภาพไซนัสดวยคลื่นสนามแมเหล็ก (MRI)
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(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIC)

o พิจารณาทําเฉพาะในผูปวยที่สงสัยวาอาจจะมีโรคที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง
หรือเปนโรคไซนัสอักเสบที่กลับเปนซ้ํา (recurrent rhinosinusitis) ไดแกโรคภูมิแพ, ภาวะ
ภูมิคุมกันบกพรอง, immotile cilia syndrome หรือ cystic fibrosis เปนตน

การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ

(น้ําหนักของหลักฐานและระดับคําแนะนํา IIIA)

o ไมแนะนําใหแพทยทั่วไปที่ไมใชโสต ศอ นาสิกแพทยเจาะดูดไซนัสเอง ถามีขอบงชี้ดังกลาว
ใหสงผูปวยปรึกษาโสต ศอ นาสิกแพทย

o ในทางปฏิบัติจะทําการเจาะดูดไซนัสในผูที่เปนไซนัส maxillary อักเสบชนิดเฉียบพลันตาม
ขอบงชี้ดังนี้
 ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา ทําเพื่อหาเชื้อที่เปนสาเหตุและความไวตอยาตานจุล
ชีพ ในขณะเดียวกันจะไดทําการลางไซนัสเพื่อลดจํานวนเชื้อแบคทีเรียในไซนัสดัวย
 ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองเพราะเชื้ออาจจะเปนคนละชนิดกับที่พบในคนปกติ
 โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล (nosocomial infection)
เพราะเชื้ออาจเปนคนละชนิดกับที่เกิดขึ้นทั่วไปในชุมชน
 มีอาการรุนแรงมากและจําเปนตองไดรับการรักษาที่ถูกตองอยางรวดเร็ว (Severe illness
or toxic condition)

o เปนมาตรฐานที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยโรค ABRS แตไมแนะนําใหทําเปนกิจประจํา

การเจาะดูดไซนัสและสงเพาะเชื้อ

การตรวจพิเศษอื่นๆ
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o การเลือกใชยาตานจุลชีพ
 ตองคํานึงถึงความรุนแรงของโรค, การดําเนินโรค, ปจจัยที่สงเสริมใหผูปวยไดรับเชื้อ
แบคทีเรียที่ดื้อตอยาตานจุลชีพ เชน การที่เด็กไดรับการเลี้ยงดูในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
หรือการที่เพิ่งไดรับยาตานจุลชีพมากอน และแบบแผนความไวของเชื้อแบคทีเรียตอยา
ตานจุลชีพในแตละพื้นที่ดวย
 การเลือกใชยาตานจุลชีพในผูที่เปน ABRS ที่ไมมีภาวะแทรกซอนและไมเคยไดรับการ
รักษาดวยยาตานจุลชีพมากอน ควรเลือกใชยาตานจุลชีพที่เปน narrow spectrum ที่
ครอบคลุมเชื้อ S. pneumoniae และ H. influenzae กอน ยาที่ควรเลือกใชเปนอันดับ
แรกคือ amoxicillin รองลงมาคือ cotrimoxazole

การรักษาดวยยาตานจุลชีพ

การรักษาดวยา (Medical treatment) ประกอบดวย
o ยาตานจุลชีพ
o ยา decongestant
o ยาสเตียรอยด
o ยาเสริมอื่นๆ

การรักษาประกอบดวยการรักษาดวยยา และอาจรวมกับการผาตัด

หลักในการรักษาโรคไซนัสอักเสบมี 3 ประการคือ
o กําจัดเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคไซนัสอักเสบ
o สงเสริมใหทางระบายของไซนัสดีขึ้น
o รักษาโรคพื้นฐาน (underlying condition) ที่อาจเปนสาเหตุหรือสงเสริมใหเกิดโรคไซนัส
อักเสบ

การรักษา

