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อาการคัดจมูก หายใจไม่ สะดวก
รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน
สาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้
ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาการคัดจมูกเป็ นอาการที่พบได้บ่อย ซึ่ งอาจเป็ นอาการที่พบได้ตามปกติ (ซึ่ งพบเป็ นส่ วน
น้อย ได้แก่ อาการคัดจมูกที่เกิดจากการที่จมูกทางานสลับข้างกันตามธรรมชาติที่เรี ยกว่า nasal หรื อ
turbinate cycle หรื ออาการคัดจมูกที่เกิดจากการเปลี่ยนท่าทาง เช่น นอนตะแคงแล้วคัดจมูกข้างที่
นอนทับอยู่ เมื่อตะแคงไปอีกด้านหนึ่ง ด้านที่เคยคัดจะกลับโล่งขึ้น ซึ่ งเกิดจากแรงดึงดูดของโลก)
หรื อเกิดจากโรคของจมูกหลายๆชนิด (ซึ่ งพบเป็ นส่ วนมาก) และเป็ นอาการที่พบบ่อยอีกอาการหนึ่ง
ที่นาผูป้ ่ วยมาหาแพทย์ เนื่องจากมักทาให้ผปู ้ ่ วยราคาญ และทนทุกข์ทรมาน และมีคุณภาพชีวติ แย่ลง
คาจากัดความ
อาการคัดจมูก เป็ นอาการที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึก หรื อเข้าใจว่า ลม หรื อ อากาศที่ผา่ นเข้าหรื อออกจาก
จมูกน้อยกว่าปกติ โดยที่มีลมหรื ออากาศที่ผา่ นเข้าหรื อออกจากจมูกน้อยจริ ง เนื่องจากมีความ
ผิดปกติของเยือ่ บุจมูก หรื อมีปริ มาณน้ ามูกเพิ่มมากขึ้น การที่เยือ่ บุจมูกสามารถรับรู ้อากาศที่ผา่ นเข้า
หรื อออกจากจมูก เชื่ อว่าผ่านทางตัวรับรู ้สัมผัสและอุณหภูมิ ที่อยูใ่ นโพรงจมูกส่ วนหน้าและเยือ่ บุ
จมูก ซึ่ งความไวของตัวรับรู ้ดงั กล่าว จะน้อยลงเรื่ อยๆจากด้านหน้าไปด้านหลัง เส้นประสาทที่
รับรู ้อากาศที่ผา่ นเข้าหรื อออกจากจมูก คือ ประสาทสมองคู่ที่ 5 (ophthalmic and maxillary branch
of trigeminal nerve)
ผลกระทบของอาการคัดจมูก
เนื่องจากจมูกเป็ นอวัยวะที่อยูส่ ่ วนต้นของระบบทางเดินหายใจ อาการคัดจมูกจึงมีผลต่อ
ทางเดินหายใจส่ วนล่างโดยเฉพาะหลอดลม และปอด นอกจากนั้นอาการคัดจมูก อาจทาให้เกิด
อาการนอนกรน และ/หรื อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) ได้ เมื่อผูป้ ่ วยคัด
จมูกมากทาให้ตอ้ งหายใจทางปาก อาจทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการเจ็บคอเรื้ อรัง, คอแห้ง หรื อระคายคอได้
ง่าย
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ผลกระทบของอาการคัดจมูกต่อระบบต่างๆมีดงั นี้
1. ระบบทางเดินหายใจ

เนื่องจากจมูกมีหน้าที่หลักในการปรับอากาศที่หายใจเข้าให้อุ่นและชื้นขึ้นก่อนลงไปสู่
หลอดลมและปอด เมื่อมีอาการคัดจมูก จึงจาเป็ นต้องหายใจทางปากซึ่ งจะทาให้อากาศที่ผา่ นลงไป
ในทางเดินหายใจส่ วนล่าง เย็น และมีความชื้นต่า ทาให้ระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง ต้องทางาน
หนักขึ้น ทาให้มีโอกาสเกิดการอักเสบหรื อการระคายเคืองเรื้ อรังของทางเดินหายใจส่ วนล่างได้ง่าย
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีความไวของทางเดินหายใจส่ วนล่างอยูแ่ ล้ว เช่น ผูป้ ่ วยโรคหืด หรื อผูป้ ่ วยโรคจมูก
อักเสบภูมิแพ้ ที่มีภาวะหลอดลมไวเกินโดยไม่มีอาการ
2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผูป้ ่ วยที่มีอาการคัดจมูก อาจทาให้มีอาการนอนกรน และ/หรื อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ได้ เมื่อมีการคัดจมูก ลมที่วงิ่ ผ่านช่องจมูกที่อุดกั้น จะเกิดการหมุนวน ทาให้เพดานอ่อนมีการ
สั่นสะเทือน นอกจากนั้นการพยายามหายใจเข้าเพื่อเอาชนะช่องจมูกที่ตีบแคบ จะทาให้เกิดความ
ดันที่เป็ นลบในทางเดินหายใจส่ วนบน ซึ่ งจะทาให้เนื้ อเยื่ออ่อนในคอหอยยุบตัวเข้ามามากขึ้น ทา
ให้ยงิ่ มีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่ วนคอหอย และเมื่อผูป้ ่ วยต้องหายใจทางปาก (เนื่องจาก
อาการคัดจมูก) จะทาให้มีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อลิ้น ทาให้ทางเดินหายใจบริ เวณคอหอย
โดยเฉพาะหลังโคนลิ้นตีบแคบเข้ามาอีก ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้จะทาให้เกิดอาการนอนกรนและ/หรื อ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่ งภาวะนี้จะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยทาให้ผปู ้ ่ วยมี
อัตราเสี่ ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง, โรคหัวใจล้มเหลว (โดยเฉพาะซี กขวา) จากการที่มีความ
ดันเลือดในปอดสู ง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
3. การรับกลิน
่

เนื่องจากเซลล์ประสาทที่รับกลิ่นอยูด่ า้ นบนของโพรงจมูก การที่มนุษย์จะรับกลิ่นได้ ต้อง
อาศัยอากาศที่หายใจพากลิ่นขึ้นไปที่เซลล์ประสาทรับกลิ่นดังกล่าว และส่ งต่อไปยังประสาทสมอง
คู่ที่ 1 (olfactory nerve) และไปสู่ สมองส่ วนกลาง อาการคัดจมูกจะทาให้อากาศพากลิ่นขึ้นไปสู่
บริ เวณดังกล่าวได้นอ้ ย ทาให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการรับกลิ่นน้อย (hyposmia) หรื อไม่ได้กลิ่น
(anosmia) เลย การรับกลิ่นที่เสี ยไปจะทาให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยแย่ลงโดยเฉพาะความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการได้กลิ่น และทาให้ความสามารถในการระมัดระวังอันตรายจากอาหารที่บูด เน่าเสี ย,
อาหาร และแก๊สที่เป็ นพิษ ลดน้อยลง
4. ผลด้ านอื่นๆ เช่น
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อาการคัดจมูกที่ทาให้เกิดอาการกรน และ/หรื อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจทาให้ผปู ้ ่ วย
เด็กมีปัสสาวะรดที่นอนได้, ผูป้ ่ วยอาจมีอาการง่วงมากผิดปกติในกลางวัน ทาให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้ง่าย, มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคหลอดเลือดสมองได้ และมีสมรรถภาพทางเพศที่
น้อยลงได้
- เนื่องจากช่องจมูกมีลกั ษณะเป็ นโพรง ทาหน้าที่ขยายความดังของเสี ยงที่เปล่งออกมาจาก
กล่องเสี ยง (vocal resonance) ในเวลาปกติ อาจไม่ได้สังเกตถึงหน้าที่น้ ี ขณะที่มีอาการ
คัดจมูก เสี ยงพูดจะเปลี่ยนแปลงไป เป็ นเสี ยงอูอ้ ้ ี หรื อเสี ยงขึ้นจมูก (nasal voice)
- ในภาวะปกติ จะมีการถ่ายเทอากาศ และสารคัดหลัง่ จากไซนัสเข้ามาในช่องจมูก เยื่อบุ
จมูกที่บวมจากอาการคัดจมูก อาจไปอุดกั้นรู เปิ ดของไซนัสในโพรงจมูก ทาให้มีไซนัส
อักเสบ (ภาพที่ 1) ตามมาได้ หรื อเยือ่ บุจมูกที่บวม อาจมีการบวมไปถึงบริ เวณเยือ่ บุรอบท่อ
ยูสเตเชียน ซึ่ งเป็ นท่อที่เชื่ อมระหว่างโพรงหลังจมูกและหู ช้ นั กลาง ทาให้การปรับความดัน
ระหว่างหู ช้ นั กลางและโพรงหลังจมูกไม่ดี ทาให้มีอาการหู อ้ือ, เสี ยงดังในหู , เวียนศีรษะ
หรื อเกิดน้ าขังในหู หรื อหู ช้ นั กลางอักเสบตามมาได้
- ปกติ ถุงน้ าตาที่อยูบ่ ริ เวณหัวตาทั้ง 2 ข้าง จะมีท่อนาน้ าตา ที่ไม่ใช้แล้ว มาทิง้ ลงในช่อง
จมูก เมื่อมีอาการคัดจมูก เช่น เป็ นหวัด หรื อ มีอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มากขึ้น
จะทาให้ผปู ้ ่ วยมีน้ าตาซึ มอยูท่ ี่ตาได้
-

สาเหตุของอาการคัดจมูก
อาการคัดจมูกเป็ นเพียงอาการ ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค จึงควรหาสาเหตุของอาการคัดจมูก ซึ่ง
มีหลายสาเหตุท้ งั ที่เป็ นภาวะปกติ และภาวะที่ผดิ ปกติ คือ เกิดจากโรคต่างๆ และผูป้ ่ วยคนหนึ่งๆ
อาจมีสาเหตุของอาการคัดจมูกหลายสาเหตุร่วมกันได้
สาเหตุของอาการคัดจมูก อาจจาแนกได้เป็ น 3 สาเหตุ คือ
1) อากาศที่ผ่านเข้ า หรื อออกจากจมูกน้ อยลงจริง ซึ่งเกิดจากเยื่อบุจมูกทีบ่ วมมากขึน้ และมีการเพิม่
ปริมาณของนา้ มูก เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (ภาพที่ 2),โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้, โรคไซนัส
อักเสบ, โรคริ ดสี ดวงจมูก (ภาพที่ 3)
2) อากาศที่ผ่านเข้ า หรื อออกจากจมูกน้ อยลงจริง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาค เช่น
กระดูกเทอร์ บิเนทอันล่างยืน่ เข้ามาในโพรงจมูกมากผิดปกติ, ผนังกั้นช่องจมูกคด, ความผิดปกติ
บริ เวณลิ้นจมูก (nasal valve), รู บริ เวณหลังโพรงจมูกตัน (choanal atresia)

4

3) เป็ นความรู้ สึกของผู้ป่วยที่มีอากาศผ่ านเข้ า หรื อออกจากจมูกน้ อยลง ทั้งๆทีไ่ ม่ มีอากาศทีผ่ ่ านเข้ า
หรื อออกจากจมูกน้ อยลงจริง เช่น โรคจมูกอักเสบเหี่ ยวฝ่ อ (atrophic rhinitis), ผนังกั้นช่องจมูกทะลุ
(septal perforation), ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดจมูก และ/หรื อไซนัส

การประเมินผู้ป่วยทีม่ ีอาการคัดจมูกทางคลินิก
การประเมินอาการคัดจมูก ประกอบด้วย การประเมินโดยใช้ความรู ้สึกของผูป้ ่ วย และใช้
เครื่ องมือในการตรวจวัด ซึ่งการประเมินโดยใช้ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยนั้น แตกต่างกันได้มาก
เนื่องจากอาการคัดจมูกขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น ตัวรับรู ้ความดัน, อุณหภูมิ และความเจ็บปวดใน
จมูก หรื อสารคัดหลัง่ ในจมูก ดังนั้นการประเมินอาการคัดจมูกโดยใช้ความรู ้สึกของผูป้ ่ วย จึงไม่
ค่อยมีความสัมพันธ์กบั การประเมินโดยใช้เครื่ องมือในการตรวจวัด การประเมินทั้ง 2 วิธีดงั กล่าวมี
ประโยชน์ในการประเมินว่าผูป้ ่ วยมีอาการคัดจมูกหรื อไม่ ถ้ามี เป็ นมากน้อยเพียงใด และสามารถ
ใช้ติดตามผลการรักษาอาการคัดจมูกได้
1. การประเมินโดยใช้ ความรู้ สึกของผู้ป่วย ได้แก่ การใช้ visual analog scale (VAS) เช่น ตีเส้น 0-10
โดย 0 = ไม่มีอาการคัดจมูก, 10 = คัดจมูกมาก แล้วให้ผปู ้ ่ วยขีดลงบนเส้นเพื่อบอกความรุ นแรงของ
อาการคัดจมูก
|--------------------------------------------------------|
0
10
(ไม่คดั จมูก)
(คัดจมูกมาก)
หรื อการใช้คะแนน (symptom score) เช่น 0 = ไม่คดั จมูก, 1 = คัดจมูกเล็กน้อย, 2 = คัดจมูก
ปานกลาง, 3 = คัดจมูกมาก
2. การประเมินโดยใช้ เครื่ องมือในการตรวจวัด มักใช้ท้ งั ในงานคลินิก และงานวิจยั เช่น peak nasal
inspiratory flow, rhinomanometry, acoustic rhinometry
การประเมินอาการคัดจมูกประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่ างกาย และการ
สื บค้นเพิ่มเติม
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1) การซักประวัติ ประกอบด้วย
- คัดจมูกเป็ นข้างใด ข้างเดียว หรื อสองข้าง เป็ นเท่าๆกัน หรื อเป็ นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า
ลักษณะของอาการคัดจมูก เป็ นๆหายๆ หรื อเป็ นตลอดเวลา เป็ นเท่าเดิม หรื อเป็ นมากขึ้นเรื่ อยๆ
 อาการคัดจมูกที่เป็ นตลอดเวลา แต่เป็ นมากเพียงข้างเดียว และไม่เป็ นเพิ่มขึ้น มัก
เกิดจากโครงสร้างที่ผิดปกติ เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด หรื อเกิดจากเนื้ องอกในช่อง
จมูกที่มีขนาดคงที่ (ไม่โตเพิ่มขึ้น), รู บริ เวณหลังโพรงจมูกตัน หรื อมีสิ่ง
แปลกปลอมในจมูกเด็ก อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยที่มีพยาธิ สภาพดังกล่าวอาจมีอาการ
คัดจมูกที่เป็ นๆหายๆได้จาก nasal cycle
 อาการคัดจมูก ที่เป็ นมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นข้างเดียว มักเกิดจากเนื้ องอกในช่อง
จมูก ที่มีขนาดโตขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะเนื้องอกร้าย (ภาพที่ 4) หรื อ ริ ดสี ดวงจมูก
ชนิดที่โตมาจากไซนัสบริ เวณโหนกแก้ม (antrochoanal polp)
 อาการคัดจมูก ที่เป็ นๆหายๆ และเป็ นทั้งสองข้าง มักเกิดจากโรคจมูกอักเสบเรื้ อรัง
(chronic rhinitis) ซึ่ งอาจเกิดจากโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรื อโรคจมูกอักเสบชนิด
ไม่แพ้
 อาการคัดจมูก ที่เป็ นมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นสองข้าง มักเกิดจาก เนื้ องอกในช่อง
จมูกทั้งสองข้าง ที่มีขนาดโตขึ้นเรื่ อยๆ เช่น ริ ดสี ดวงจมูก หรื อเกิดจากเยื่อบุจมูก
บวมมากขึ้นเรื่ อยๆ เช่น จมูกอักเสบจากการใช้ยาหดหลอดเลือดชนิดพ่นจมูกเป็ น
ประจา (rhinitis medicamentosa) หรื อเยื่อบุจมูกที่มีการหนาตัวขึ้น หลังจากมีการ
อักเสบเรื้ อรังเป็ นระยะเวลานาน (hypertrophic change of nasal mucosa)
- ระยะเวลาที่มีอาการคัดจมูก
- สิ่ งใดที่ทาให้อาการคัดจมูกมากขึ้น หรื อน้อยลง (สารก่อภูมิแพ้, ฝุ่ น, ควัน, อากาศที่
เปลี่ยนแปลง มักกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยโรคจมูกอักเสบเรื้ อรังมีอาการคัดจมูกมากขึ้นได้)
- มีความผิดปกติของจมูกอื่นๆร่ วมด้วยหรื อไม่ เช่น อาการคัน, จาม, น้ ามูกไหล (อาจนึกถึง
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรื อโรคหวัด), สี หรื อลักษณะของน้ ามูก (น้ ามูกในผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ้ หรื อโรคหวัดมักจะใส ซึ่งจะต่างจากโรคไซนัสอักเสบ หรื อจมูกอักเสบจากการติดเชื้ อ
แบคทีเรี ย ซึ่งจะข้น มีสีเหลืองหรื อเขียว), มีเลือดกาเดาไหล หรื อมีน้ ามูกปนเลือดหรื อไม่ (อาจนึกถึง
เนื้องอกในช่องจมูก), มีอาการปวดจมูกร่ วมด้วยหรื อไม่ , มีการรับกลิ่นน้อยลงหรื อไม่
- มีอาการผิดปกติทาง ตา หลอดลม (หอบหืด) คอ หรื อหู ร่วมด้วยหรื อไม่ เช่น คัน เคืองตา,
แสบตา, น้ าตาไหล, ตามัว, เห็นภาพซ้อน,ไอ, หอบ, เจ็บคอ, คอแห้ง, ระคายคอ, มีน้ ามูกลงคอ, นอน
กรน หรื อมีหูอ้ือ, เสี ยงดังในหู , เวียนศีรษะ บ้านหมุน
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- ประวัติการใช้ยา ซึ่งทาให้เกิดอาการคัดจมูกได้ เช่น ยาลดความดัน, ยารักษาอาการ
ซึมเศร้า, ยารักษาโรคจิตเภท, ยาหดหลอดเลือดชนิ ดหยอด หรื อพ่นจมูก (เช่น ephedrine/
phenylephrine, oxymetazoline)
- ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว (เช่นประวัติโรคภูมิแพ้ หรื อวัณโรค)
- ผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ หรื อดื่มเหล้าร่ วมด้วยหรื อไม่
- ผูป้ ่ วยได้รับอุบตั ิเหตุ หรื อการผ่าตัดบริ เวณจมูก และ/หรื อไซนัสมาก่อนหรื อไม่ (อาจเกิด
พังผืดในโพรงจมูก หรื อผนังกั้นช่องจมูกทะลุ)
- ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์หรื อไม่ (ในกรณี ผหู ้ ญิง อาจเกิดเยือ่ บุจมูกอักเสบจากการตั้งครรภ์)
2) การตรวจร่ างกาย โดยเฉพาะตรวจจมูก และการตรวจหู หรื อคอ ร่ วมด้วย การตรวจจมูกควรเริ่ ม
จากจมูกส่ วนนอก เข้าไปหาอวัยวะต่างๆภายในจมูก ทั้งส่ วนที่เป็ นกระดูก และเนื้อเยือ่ อ่อนภายใน
3) การสื บค้ นเพิม่ เติม เช่น
3.1) การส่ องกล้องตรวจ ทั้งการใช้ กล้องชนิดแข็ง (rigid nasal endoscope) และชนิดอ่ อน (flexible
nasal endoscope) การส่ องกล้องตรวจ มีขอ้ ดีคือสามารถตรวจหาพยาธิ สภาพที่ทาให้เกิดอาการคัด
จมูกได้ชดั เจน โดยเฉพาะในตาแหน่งที่ไม่สามารถตรวจได้ดว้ ยตาเปล่า และอาจช่วยในการตัดชิ้น
เนื้อในกรณี ตอ้ งการผลทางพยาธิ วทิ ยายืนยัน หรื อนาเอาเยือ่ บุของจมูก หรื อสารคัดหลัง่ เช่น น้ ามูก
หรื อหนองไปทาการเพาะเชื้ อด้วย
3.2) การถ่ ายภาพรังสี ไซนัสชนิดธรรมดา (plain film) มักใช้ตรวจว่ามีไซนัสอักเสบร่ วมด้วย
หรื อไม่ ข้อดีของวิธีน้ ีคือ เครื่ องถ่ายภาพรังสี ชนิ ดนี้มีอยูท่ วั่ ไป และราคาถูก
3.3) การถ่ ายภาพรังสี โดยใช้ วธิ ี computerized tomography (CT) หรื อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้
วินิจฉัย ผนังกั้นช่องจมูกคด, รู บริ เวณหลังโพรงจมูกตัน, ไซนัสอักเสบ ข้อดีของวิธีน้ ีคือ สามารถ
เห็นพยาธิ สภาพที่ทาให้เกิดอาการคัดจมูกในโพรงจมูก, โพรงหลังจมูก และไซนัสได้ และสามารถ
บอกขอบเขตของพยาธิ สภาพนั้น ข้อเสี ยคือยังไม่สามารถบอกถึงลักษณะของพยาธิสภาพ
(histological nature) ของพยาธิ สภาพที่ทาให้เกิดอาการคัดจมูกได้ และเครื่ องถ่ายภาพชนิดนี้ อาจมี
เฉพาะบางที่ และค่าใช้จ่ายในการตรวจยังมีราคาแพงอยู่
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การรักษาอาการคัดจมูก
การรักษาอาการคัดจมูก แพทย์จะอธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงสาเหตุของอาการคัดจมูกว่าเกิด
จากอะไรบ้าง และจะต้องรักษาด้วยวิธีใด [เช่นใช้ยา หรื อการผ่าตัด (หรื อร่ วมกับการฉายแสง หรื อ
การให้ยาเคมีบาบัด ในกรณี อาการคัดจมูกเกิดจากเนื้ องอก)] ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สาเหตุของอาการคัดจมูก
อาการคัดจมูกจะหายขาดหรื อไม่ หรื อมีโอกาสกลับมาเป็ นซ้ าอีก และในกรณี ที่ไม่หายขาด หรื อมี
โอกาสกลับมาเป็ นซ้ าอีก ผูป้ ่ วยควรปฏิบตั ิตวั อย่างไร เพื่อลดอาการกลับเป็ นซ้ านั้น
___________________________________________________________________________

