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“พืน้ทีส่ามเหลีย่มอนัตราย” บนใบหนา้ 
 

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่อโรคไซนัสอักเสบ แต่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลัว  
อะไรเปน็สาเหตขุองโรคไซนสัอกัเสบ ? รูไ้หมวา่คนทีม่สีภาพร่างกายแตกตา่งกัน อาการก็จะแตกตา่ง 
กันไปด้วย ควรป้องกันและรักษาอย่างไร ? บทน้ีจะใช้มุมมองการแพทย์แผนจีนนำาเสนอให้ 
ทุกคนทราบถึงสาเหตุของโรค อาการ วิธีรักษาและแนวทางป้องกัน 

น้ำ มูกที่ไหลมีสีเหลืองข้นคือโรคไซนัสอักเสบ 
ใช่หรือไม่?

 
คุณเวยอายุ 35 ปี เป็นชายที่มีสุขภาพแข็งแรงคนหนึ่ง ไม่เป็นหวัดบ่อย เจริญอาหาร 

นอนหลับดี แม้จะกรนเวลาหลับและกรนเสียงดังจนทำาให้ภรรยานอนไม่หลับ แต่ตัวเขายัง
หลับสบายมาก ปกติไม่มีนิสัยดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ นอกจากเวลาเลี้ยงรับรองลูกค้าที่จะสูบ
บุหรี่และดื่มเหล้าเป็นบางครั้ง หลังจากเป็นหวัดรุนแรงในฤดูหนาวปีหนึ่ง สุขภาพของคุณเวย 
ก็เปลี่ยนไป

เริ่มแรกคุณเวยเพียงแค่จาม คัดจมูก และน้ำามูกไหล เจ็บในโพรงจมูกเล็กน้อยเท่านั้น
วันที่ 4 ที่เริ่มเป็นหวัดก็เริ่มมีน้ำามูกเหลือง คิดไม่ถึงว่าน้ำามูกเหลืองที่ไหลในวันนั้นเมื่อไหลแล้ว 
ก็ไหลไม่หยุด ออกจากบ้านก็ต้องพกทิชชู่หลายห่อติดตัว กลิ่นของน้ำามูกนับวันก็ยิ่งเหม็นขึ้น 
เรื่อย ๆ บางครั้งยังมีเลือดปนออกมากับน้ำามูกด้วย เวลาคุณเวยสนทนากับผู้คนดูเหมือน
กลิ่นเหม็นของน้ำามูกจะลอยออกมาจากจมูกและลำาคอ ทำาให้คุณเวยไม่กล้าเปิดปากพูดกับ
คนอื่นอย่างสบายอกสบายใจเหมือนที่ผ่านมา บางครั้งขณะกำาลังคุยกับลูกค้า น้ำามูกก็ค่อย ๆ 
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ไหลออกมาไม่หยุด ทำาให้เขากระอักกระอ่วนจนทำาตัวไม่ถูก นอกจากน้ำามูกสีเหลืองแล้วอาการ
คดัจมกูยงัทำาใหค้ณุเวยนอนหลบัไมส่นทิเหมอืนเดมิ ทกุวนัอยูใ่นสภาพเหนด็เหนือ่ยไมส่ดใสเลย

คณุเวยไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไมแตก่อ่นเปน็หวดัแมไ้มก่นิยากห็ายดอียา่งรวดเรว็ แตค่ราวนีก้ลบั 
ป่วยเป็นเดือน แถมอาการก็หนักกว่าแต่ก่อน แม้ไข้หวัดจะเป็นโรคไม่ร้ายแรง แต่อาการเหล่านี้ 
ทำาให้คุณเวยอดหวาดกลัวไม่ได้ 

สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ กินยาแก้หวัดติดต่อกันหลายรอบอาการก็ไม่ดีขึ้น 
ต่อมาเพื่อนแนะนำาให้ไปหาหมอแผนกหูตาคอจมูก จึงพบว่าคุณเวยไม่ได้เป็นหวัดแต่เป็นโรค 
ไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากไข้หวัด อันเนื่องมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย นอกจากนี้
คุณเวยยังมีปัญหาเรื่องติ่งเนื้อในจมูก จนส่งผลให้ไซนัสที่อักเสบหายช้ากว่าปกติ

ไซนัสคืออะไร  มีอาการอย่างไรบ้าง ?                          

ไซนัส (Sinus) คือโพรงเล็ก ๆ บนกระดูกใบหน้า มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสมมาตร 
กัน ขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน มีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ โพรงหน้าผาก (Frontal sinus คือ 
โพรงอากาศที่อยู่ในกะโหลกส่วนหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง) โพรงข้างจมูก (Ethmoid   
sinus คือโพรงอากาศที่อยู่ระหว่างเบ้าตาและด้านข้างของจมูก) โพรงใต้สมอง (Sphenoid   
sinus คอืโพรงอากาศอยูใ่นกระดกูสว่นทีเ่ปน็ฐานสมอง) โพรงโหนกแกม้ (Maxillary sinus  
คือโพรงอากาศในกระดูกโหนกแก้ม) ไซนัสทุกโพรงจะมีรูเปิดสำาหรับเชื่อมต่อ ภายใน 
ไซนัสจะแบ่งเป็นส่วน ๆ เหมือนรวงผึ้ง ภายในโพรงจะเต็มไปด้วยอากาศ สามารถปรับ 
สมดุลการไหลเวียนของการหายใจเข้าออก ช่วยในการเปล่งเสียงกังวานขณะพูดและร้องเพลง 
ผนังภายในโพรงจมูกเป็นโครงสร้างของเน้ือเย่ือ มีหน้าที่ปรับสมดุลอุณหภูมิและความชื้นของ
อากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกายและดักฝุ่นละออง
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รูเปิดเพื่อเชื่อมต่อของแต่ละโพรงจะมีเพียงรูเดียว หากเป็นไข้หวัดหรืออาการภูมิแพ้ที่
จมูกกำาเริบ จะทำาให้เยื่อบุจมูกบวมจนอุดตันรูดังกล่าว หรือน้ำามูกไหลจนอุดตันไซนัส หรือถูก
แบคทเีรยีรกุล้ำา ปจัจยัเหล่าน้ีล้วนเปน็สาเหตใุหเ้ยือ่บไุซนสัอกัเสบไดท้ัง้สิน้ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ไซนสั
อักเสบ โพรงทีอ่กัเสบงา่ยทีส่ดุคือโพรงหนา้ผากและโพรงขา้งจมกู เนือ่งจากโพรงเหล่านีเ้ป็นโพรง 
เลก็ ๆ  ทีเ่ปน็เอกเทศ ดงันัน้ โรคไซนสัอกัเสบเฉยีบพลนัมกัจะเกดิกบัโพรงอนัใดอนัหนึง่เทา่นัน้ 
ในขณะที่ไซนัสอักเสบเรื้อรังมักจะอักเสบเป็นคู่ หรือด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจอักเสบทุกโพรง

อาการของโรคไซนัสอักเสบคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด
อาการของโรคไซนัสอักเสบที่พบบ่อยคือ คัดจมูก น้ำามูกสีเหลืองข้น หนักหัว  

เน่ืองจากอาการของโรคไซนัสอักเสบคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด อีกทั้งโรคไซนัสอักเสบ 
มักมีสาเหตุจากไข้หวัดและเกิดต่อจากไข้หวัด จึงทำาให้สับสนง่าย โรคไซนัสอักเสบช่วง 
แรกจะเรียกว่า โรคไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลัน หากมีอาการต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไปจะเรียก
ว่าโรคไซนัสอักเสบแบบเรื้อรัง 

ลักษณะเด่นที่สุดของโรคไซนัสอักเสบคือมีน้ำามูกสีเหลืองข้น แต่ก็ไม่สามารถนำามาใช ้
เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยเพียงข้อเดียว น้ำามูกสีเหลืองหรือสีเหลืองเขียวบอกเพียงว่ามี 
การอกัเสบตดิเชือ้จากแบคทเีรยี แตไ่มส่ามารถบอกตำาแหนง่ท่ีติดเชือ้วา่เป็นท่ีไซนสัอย่างแนน่อน  
หวัดบางประเภทเช่นจมูกอักเสบเพราะแบคทีเรียก็จะมีน้ำามูกสีเหลืองข้นเช่นกัน กุญแจสำาคัญ 

โพรงหน้าผาก (Frontal sinus
คือโพรงอากาศที่อยู่ในกะโหลก

ส่วนหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง)

โพรงข้างจมูก (Ethmoid 
sinus คือโพรงอากาศที่อยู่ระหว่าง

เบ้าตาและด้านข้างของจมูก)

โพรงโหนกแก้ม (Maxillary
sinus คือโพรงอากาศ
ในกระดูกโหนกแก้ม)

โพรงใต้สมอง (Sphenoid 
sinus คือโพรงอากาศอยู่ใน
กระดูกส่วนที่เป็นฐานสมอง)
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ท่ีใช้แยกประเภทของไข้หวัด (จมูกอักเสบเพราะแบคทีเรีย) กับโรคไซนัสอักเสบคือ น้ำามูก 
สีเหลืองข้นของไข้หวัด จะมีติดต่อกันเพียง 1-2 วัน จากนั้นสีของน้ำามูกก็จะค่อย ๆ  กลายเป็น
สีใสเหลว ปริมาณก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงจนหมด ระยะเวลาเป็นไข้หวัด ราว 6-14 วันก็หาย
เป็นปกติ หากน้ำามูกเหลืองข้นไหลติดต่อกัน 3-4 วันและเริ่มมีน้ำามูกนี้หลังจากเป็นหวัดไปแล้ว 
1 สัปดาห์ ก็ตั้งข้อสงสัยได้เลยว่าเป็นโรคไซนัสอักเสบ

นอกจากนี้ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่มีสาเหตุจากไข้หวัดมักจะเป็นทั้งตัว ในขณะที ่
หากมสีาเหตจุากโรคไซนสัอกัเสบ จะมคีวามเกีย่วขอ้งกับระบบประสาทอัตโนมติับรเิวณจมกูและ
ลำาคอ ดงัน้ัน จงึจะปวดเมือ่ยบรเิวณไหลแ่ละลำาคอเทา่นัน้ นอกจากอาการทีพ่บบอ่ยคอื คดัจมกู 
น้ำามกูสเีหลอืงขน้ หนกัหวั ยงัอาจมอีาการจมกูเหมน็และปากเหมน็จากน้ำามกู น้ำามกูไหลยอ้นจน
ทำาให้ไอ เลอืดกำาเดาไหลเพราะอาการอกัเสบทีก่นิเวลานาน การรบักลิน่ผดิปกต ิเปน็ไขเ้ดีย๋วรอ้น 
เดีย๋วหนาวเพราะติดเช้ือเฉยีบพลนั ปวดหัว หนกัหวั ปวดบรเิวณหนา้ผากและโหนกแกม้ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติบริเวณจมูกและลำาคอถูกกระตุ้นจนปวดหลัง ไหล่

 

ไข้หวัด โรคไซนัสอักเสบ

มีน้ำามูกสีเหลืองข้นหลังจากเป็นหวัดไป 
แล้ว 1 สัปดาห์

มีน้ำามูกเหลืองข้นไหลติดต่อกัน 3-4 วัน  
สีของน้ำามูกและปริมาณไม่เปลี่ยนแปลง
หรือไม่ลดลง

เป็นไข้ หนาว ปวดหัว คัดจมูก ไอเพราะ
น้ำามูกไหลย้อน

จมูกเหม็น ปากเหม็น เลือดกำาเดาไหล
เพราะอาการอักเสบที่กินเวลานาน การ
รับกลิ่นผิดปกติ รู้สึกบวมบริเวณใบหน้า 
ปวดบริเวณหน้าผากและโหนกแก้ม

ปวดเมื่อยบริเวณไหล่และลำาคอ

เป็นนานกว่า 1 เดือน

มีน้ำามูกสีเหลืองข้นทันทีที่เป็นไข้หวัด

เป็นไข้ หนาว ปวดหัว คัดจมูก ไอเพราะ
น้ำามูกไหลย้อน

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัว

6-14 วันก็จะหายเป็นปกติ

มีน้ำามูกสีเหลืองข้นติดต่อกัน 1-2 วัน สี
ของน้ำามูกก็จะค่อยๆ กลายเป็นสีใสเหลว 
ปริมาณก็จะค่อยๆ ลดน้อยลงจนหมด

ช่วงเวลาที่เกิด
น้ำามูกสีเหลืองข้น

ระยะเวลาที่มี
น้ำามูกสีเหลืองข้น

อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ

ช่วงเวลาที่เกิดโรค

อาการที่คล้ายคลึง

อาการแตกต่าง
อื่น ๆ

◎	การแยกประเภท ระหว่างไข้หวัดกับโรคไซนัสอักเสบ
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สภาพร่างกาย 3 ประเภทของโรคไซนัสอักเสบ ในมุมมองของ
แพทย์แผนจีน                                              

การแพทย์แผนจีนอธิบายโรคไซนัสอักเสบดังน้ี มีน้ำามูกสีเหลืองข้นติดต่อกันนาน  
ไม่หาย น้ำามูกถูกขังไว้ไม่มีทางไหลออก ทำาให้โรคไซนัสอักเสบรักษาหายยาก 

บันทึกเกีย่วกบัโรคนีท้ีพ่บครัง้แรกในคมัภรีห์วงตีเ้นย่จิงกลา่วไวว้า่ “เมือ่ลมรอ้นรา้ยจาก
ถุงน้ำาดีมาถึงสมอง จมูกและหน้าผากจะรู้สึกร้อนผ่าว น้ำามูกสีเหลืองข้นจะไหลไม่หยุด ต่อไป
อาจมีเลือดกำาเดาไหล ดวงตาฝ้าฟาง” 

การแพทย์แผนจีนแบ่งโรคไซนัสอักเสบออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

ปราณในปอดพร่องและหนาว
ความสามารถในการต่อสู้กับลมหนาวไม่ดีนัก ทำาให้เป็นไข้หวัดซ้ำาซาก จมูกอักเสบ

เพราะภูมิแพ้ น้ำามูกสีขาวข้น คนในกลุ่มนี้มักจะมีอาการมือเท้าเย็น กลัวหนาว พูดจาเสียงเบา 
อ่อนแรง ดูเหน็ดเหนื่อย ไม่ค่อยชอบพูด 

ม้ามพร่องเสมหะชื้น
มา้มสาเหตหุลกัเพราะกนิอาหารไขมนัสงู อาหารหวานมาก หรอืดืม่เครือ่งดืม่เยน็บอ่ย ๆ  ทำาให ้

ความชื้นรุกล้ำาม้ามจนม้ามพร่อง การแพทย์แผนจีนกล่าวไว้ว่า “ม้ามเป็นแหล่งกำาเนิดเสมหะ” 
เมือ่มา้มไดร้บัความชืน้มากเกนิไป จนไมส่ามารถลำาเลยีงของเหลวไดต้ามปกตก็ิจะเกิดเสมหะช้ืน 
เสมหะชืน้เหลา่นีจ้ะสะสมตามสว่นตา่ง ๆ  ของรา่งกาย โดยเฉพาะ “ปอดทีเ่ปน็ทีส่ะสมของเสมหะ” 
ปอดในมมุมองของแพทยแ์ผนจนีไมไ่ดห้มายความแคเ่พยีงอวัยวะปอด แต่ยงัรวมถงึระบบหายใจ 
ทั้งระบบ ดังนั้นไซนัสจึงเป็นที่สะสมหลักของเสมหะนั่นเอง

ตับและถุงน้ำ ดีร้อนชื้น
ผูท้ีด่ืม่เหลา้สบูบหุรีบ่อ่ยหรอืกนิอาหารปิง้ยา่งเผด็รอ้น จะทำาให้รา่งกายอยูใ่นสภาพรอ้นชืน้  

อารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย วิตกกังวล จนทำาให้ตับและถุงน้ำาดีเต็มไปด้วยพิษร้ายร้อนชื้น 
หากบังเอิญมีลมร้ายรุกล้ำา พิษร้ายร้อนชื้นกับลมร้ายก็จะจับตัวกันที่สมองจนเกิดโรค
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สีของน้ำามูก

ลักษณะ
น้ำามูก

อาการ
ของจมูก

อาการ
ทางกาย

น้ำามูกสีเหลืองอ่อนจนถึงสี
เหลืองเข้ม

ข้นเหนียว

คัดจมูก แยกกลิ่นไม่ได้

ไม่อยากอาหาร ท้องอืดเฟ้อ 
อุจจาระเหลว เหน็ดเหนื่อย 
ตัวหนัก หัวหนัก ปวดหัว

ม้ามพร่องเสมหะชื้น

น้ำามูกสีเหลืองเขียว

ขน้เหนยีว มกีลิน่เหมน็ อาจ
มีเลือดปน

คัดจมูก ไม่รู้กลิ่น 

ร้อนผ่าวทั้งตัว ปากขม 
คอแห้ง ตาแดง หูอื้อ ปวด
หวัรนุแรง ปวดหวา่งคิว้หรอื 
โหนกแก้ม นอนไม่หลับ 
ฝนัมาก หงุดหงิด โมโหงา่ย

ตับและถุงน้ำ ดีร้อนชื้น

น้ำามูกสีใสหรือเหลืองอ่อน

เหนียว

คันจมูก คัดจมูก เมื่อโดน
ลมเย็นอาการคัดจมูกและ
น้ำามูกไหลจะหนักขึ้น

มือเท้าเยน็ กลัวหนาว พดูจา 
เสียงเบาอ่อนแรง ดูเหน็ด 
เหนื่อย ไม่ค่อยชอบพูด

ปราณในปอดพร่อง
และหนาว

◎	สภาพร่างกายของโรคไซนัสอักเสบในมุมมองแพทย์แผนจีน
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น้ำามกูขน้ของโรคไซนัสอกัเสบมกัจะทำาใหเ้กดิอาการ
คัดจมูกได้ง่าย ทำาให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียง
พอ จนเกิดอาการปวดหัว

ทำ ไมโรคไซนัสอักเสบจึงทำ ให้ปวดหัว ?                     

เมือ่เนือ้เยือ่ในโพรงจมกูอกัเสบจนมอีาการบวม หรอืของเหลวจากอาการอกัเสบสะสมจน 
ทำาให้เส้นประสาทบริเวณเนื้อเยื่อถูกกดทับ ก็จะเกิดอาการปวดหัวเฉพาะส่วน รวมถึงรู้สึกปวด 
บวมบริเวณใบหน้า แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบทุกคนจะมีอาการปวดหัว 
อาการปวดหวัจะรนุแรงเพยีงใด กไ็มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอาการหรอืขอบเขตของโพรงจมกูอกัเสบ

โพรงจมูกมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ โพรงหน้าผาก โพรงข้างจมูก โพรงใต้สมอง โพรง
โหนกแก้ม เนื่องจากตำาแหนง่ของโพรงจมูกแตกตา่งกัน ตำาแหนง่ที่ปวดก็จะแตกต่างกันไปด้วย 

เน่ืองจากขณะนอนหลับ น้ำามูกข้นจะสะสมภายในโพรงจมูกได้ง่าย ประกอบกับหาก
เกิดอาการคัดจมูกขณะหลับสนิท จะทำาให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ดังนั้น อาการ
ปวดหัว (Sinus headache) เพราะไซนัสอักเสบส่วนมากจะเกิดในช่วงตื่นนอน จากนั้นจะ
ค่อย ๆ  บรรเทา อาการจะเหมือนมีอะไรหนัก ๆ  ทับหัว หรืออาจรู้สึกหัวบวมเหมือนมีลูกโป่งอยู่
ภายใน โดยมากจะรู้สึกบวมบริเวณรอบ ๆ  ดวงตาและแนวฟันบน หากอยู่ในท่าโน้มตัว ก้มหัว   
หรอือยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีห่นาวเยน็มกัจะทำาใหป้วดหวัหนกัขึน้ นอกจากอาการปวดหวัเฉพาะที ่
แล้ว บางครั้งยังเปลี่ยนจุดปวดเพราะโดนแนวเส้นประสาทด้วยเช่นกัน จุดที่อาจมีอาการปวด 
คือ ฟัน กระหม่อม ด้านข้างศีรษะ ท้ายทอย หลัง ไหล่
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กระดูกโหนกแก้ม

ระหวา่งเบา้ตาและดา้นขา้งของจมกู

กระดูกส่วนที่เป็นฐานสมอง

หน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง

โหนกแก้มและแนวฟันบน

หัวตาและข้างจมูก

มึนหัวแต่ตำาแหน่งไม่แน่นอน

หน้าผาก

ตำ แหน่งของไซนัส ส่วนที่เกิดอาการปวดไซนัสอักเสบ

โพรงโหนกแก้มอักเสบเฉียบพลัน

โพรงใต้สมองอักเสบเฉียบพลัน

โพรงข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน

โพรงหน้าผากอักเสบเฉียบพลัน

◎	ความเกี่ยวพันระหว่างตำ แหน่งของไซนัสและส่วนที่เกิดอาการปวด

ร้อยละ 70 ของสาเหตุที่เกิดโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลันมาจากไข้หวัด ร้อยละ 30 ที่ 
เหลือมาจากจมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้หรือโครงสร้างโพรงจมูกผิดปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ทุกครั้งที่เป็นไข้หวัดหรืออาการภูมิแพ้ที่จมูกกำาเริบ จะต้องเป็นไซนัสอักเสบเสมอไป

ติดเชื้อแบคทีเรียที่ไซนัส
ร้อยละ 80 ของผู้ที่เป็นไข้หวัดมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อไข้หวัด มีเพียงร้อยละ 20 

เทา่นัน้ทีม่สีาเหตุจากการตดิเช้ือแบคทเีรยี แตท่ัง้ 2 ประเภทมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะลกุลามเปน็การ
ติดเชื้อแบคทีเรียต่อเนื่อง การหายใจหรือกลืนวัตถุที่ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะทำาให้แบคทีเรียเข้า
สู่ร่างกาย เช่น น้ำาในสระว่ายน้ำาที่ไม่สะอาด เชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 

ไซนัสอุดตัน
อดุตันระยะสัน้ เนือ้เยือ่บรเิวณกระดกูรปูกรวยบวม จนทำาใหเ้กิดการอุดตันเป็นครัง้คราว 

เช่น เป็นหวัด อาการภูมิแพ้ที่จมูกกำาเริบ ขนจมูกทำางานผิดปกติ มลพิษทางอากาศ (พายุทราย  
ควันบุหรี่ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม) กระตุ้นให้จมูกอักเสบ 

อุดตันระยะยาว ไซนัสอุดตันระยะยาวที่มีสาเหตุจากโครงสร้างไซนัสผิดปกติ มักทำาให้
ไซนัสอักเสบเฉียบพลันลุกลามกลายเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด ติ่งเนื้อ
ในจมูก โพรงจมูกอุดตัน มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าจมูก 
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รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเล็กเป็นโรคไซนัสอักเสบ ?                 

เดก็อาย ุ1 ปจีนถงึวยักอ่นเขา้เรยีน เปน็ชว่งทีเ่ดก็เปล่ียนจากได้รับการอบรมจากครอบครัว
เปน็เขา้รบัการอบรมจากโรงเรยีน เนือ่งจากภมูคิุม้กนัยงัไมด่นีกั จงึยงัไมส่ามารถสรา้งภมูคิุม้กนั
เชื้อโรคและแบคทีเรียที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กด้วยกัน ช่วงไปโรงเรียนใหม่ ๆ จึงเป็นหวัด 
ง่ายมาก คนหนึ่งเป็น อีกคนก็จะเป็นตามมา ๆ ประกอบกับตัวเด็กเองยังไม่รู้จักการสั่งน้ำามูก 
น้ำามูกจึงสะสมภายในโพรงจมูก กลายเป็นที่แพร่พันธุ์ของบรรดาเชื้อโรค อัตราการเป็นไข้หวัด
ควบคู่กับโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลันในเด็กเล็กจึงสูงถึงร้อยละ 5-10

ความสามารถในการสือ่สารของเดก็อายตุ่ำากวา่ 6 ปยีงัอยูใ่นวงจำากดั ไมส่ามารถอธบิาย 
อาการป่วยของตัวเองได้ชัดเจน ผู้ปกครองมักต้องเดาอาการป่วยจากพฤติกรรมที่เด็กแสดง 
ออก โรคไซนัสอักเสบจึงมักถูกผู้ปกครองเข้าใจผิด คิดว่าเป็นไข้หวัดที่ยังรักษาไม่หายเสียที 
หรอือาจคดิว่าเปน็ภมูแิพท้ีจ่มกู เนือ่งจากอธบิายอาการปวดหวั รูส้กึปวดบวมบรเิวณใบหนา้หรอื
ปวดกระบอกตาได้ยาก วิธีพูดของเด็ก ๆ  ก็อาจไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง อาการที่ผู้ปกครอง
ยืนยันได้จึงมีเพียงน้ำามูกไหลและไอเท่านั้น ดังนั้น หากเด็กเล็กเป็นไข้หวัดเกิน 10 วัน ยังคง
มีน้ำามูกไหลและไอ ไม่ว่าสีของน้ำามูกจะเป็นสีขาวหรือสีเหลือง ผู้ปกครองควรจะสังเกตเด็กให้
ดีว่าเป็นอาการของโรคไซนัสอักเสบหรือเปล่า

ตำาแหนง่ไซนสัอกัเสบเฉยีบพลนัทีแ่ตกตา่งกนั ทำาใหต้ำาแหนง่ทีป่วดแตกตา่งกนัไป
ดว้ย บางครัง้ยงัเปลีย่นจุดปวดเพราะโดนแนวเสน้ประสาท จดุทีอ่าจมอีาการปวด 
คือ ฟัน กระหม่อม ด้านข้างศีรษะ ท้ายทอย หลัง ไหล่

เหมือนมีอะไรหนักๆ ทับหัว หรืออาจรู้สึกหัวบวมเหมือนมีลูกโป่งอยู่ภายใน

ช่วงตื่นนอนตอนเช้าจะปวดที่สุด จากนั้นจะค่อยๆ บรรเทา

หากอยู่ในท่าโน้มตัว ก้มหัว หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น มักจะทำาให้
ปวดหัวหนักขึ้น

ลักษณะการปวด

ตำาแหน่งที่ปวด

เวลาที่ปวด

กรณีที่ทำาให้
ปวดหัวมากขึ้น

◎	ลักษณะเด่นของอาการปวดหัวที่เกิดจากไซนัสอักเสบ
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2
Top การแพทย์แผนจีนใช้วิธีปรับสมดุลร่างกาย

เพื่ออำ ลาโรคไซนัสอักเสบ ! 
 
หากไม่รักษาโรคไซนัสอักเสบจะทำาให้เกิดโรคตามมามากมาย ขั้นเบาคือส่งผลต่อ 

การทำางานของจมูก ขั้นหนักคือเกิดการติดเชื้อในสมองถึงขั้นเสียชีวิต
วิธีรักษาโรคไซนัสอักเสบของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีนจะแตกต่าง 

กัน ฉันมีผู้ป่วยที่กินยาแผนปัจจุบันรักษาอาการ แต่อาการอักเสบก็ยังเกิดซ้ำาซากจึงมาหา 
แพทย์แผนจีน ความจริงการรักษาด้วยยาจีนตามสภาพร่างกายที่แตกต่างกันของคนไข้แต่ละ
คน ช่วยให้คนไข้บอกลาโรคไซนัสอักเสบได้ 

การไมร่กัษาโรคไซนสัอกัเสบใหห้าย อาจอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ ?

หากไม่รักษาโรคไซนัสอักเสบ ปล่อยให้เยื่อบุโพรงจมูกตกอยู่ในภาวะอักเสบเป็นเวลา
นาน สิ่งที่เสียหายเป็นอันดับแรกคือประสิทธิภาพการทำางานของจมูก การรับรู้กลิ่นจะแย่ลง
แยกกลิ่นไม่ออก กลิ่นเป็นปราการด่านแรกที่ใช้แยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและอาหารว่าปลอดภัย
หรือไม่ หากมีกลิ่นเหม็นรุนแรงในอากาศหรือมีกลิ่นเหม็นจากอาหาร คนส่วนมากแค่ได้กลิ่นก็
จะรู้สึกรังเกียจและหลีกห่าง จึงสามารถหลีกเลี่ยงการได้รับพิษ

การรับรู้กลิ่นยังเป็นสิ่งสำาคัญที่ใช้กระตุ้นความอยากอาหารของคน หากการรับรู้กลิ่น
ทำางานไม่ปกติก็จะไม่รู้คุณภาพของอากาศ ความสดของอาหาร เวลากินอาหารอร่อย ๆ ก็จะ
ขาดตัวกระตุ้นทางกลิ่นไป

เนื่องจากน้ำามูกของโรคไซนัสอักเสบที่ไหลเป็นน้ำามูกข้นเหลือง แตกต่างจากน้ำามูก 
ของอาการจมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้ที่มีลักษณะใสหรือเหลืองอ่อน น้ำามูกข้นนี้นอกจากมีความ 
เหนียวแล้ว ยังมีแบคทีเรียและเศษซากของเม็ดเลือดขาวผสมปนอยู่ด้วย ทำาให้มีกลิ่นเหม็น 
หากมีเลือดปนก็จะมีกลิ่นคาวเลือดผสมอีกด้วย ขณะที่ผู้ป่วยหายใจหรือสนทนาก็จะมีกลิ่น
เหม็นออกจากจมูกและปาก ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ดีนัก
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ในบทจมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้ เคยกล่าวถึงโรคที่ตามมาหากน้ำามูกไหลย้อน ได้แก่ 
ไม่อยากอาหาร นอนหลับไม่สนิท อ่อนแรง ความจำาแย่ เด็กเจริญเติบโตช้า ปัญหาเหล่านี ้
ก็อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบเช่นกัน ซึ่งอาการจะรุนแรงกว่าจมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้ 

แบคทีเรียของโรคไซนัสอักเสบรุกล้ำ สมอง ทำ ให้เกิดการติดเชื้อในสมอง
เนื่องจากกระดูกเบ้าตาเป็นกระดูกที่ค่อนข้างบอบบาง หากเกิดรอยร้าว แบคทีเรียจะ 

อาศยัรอยรา้วนีเ้ดนิทางจากโพรงจมกูเขา้สู่ดวงตา แมไ้มม่รีอยรา้วแตห่ากมภีาวะตดิเชือ้แบคทเีรยี 
ก็สามารถรุกล้ำาเข้าสู่กระดูกเบ้าตาจนถึงดวงตา ทำาให้เกิดการอักเสบบริเวณลูกตา เป็นฝีที่ตา  
หากทำาให้โครงสร้างลูกตาหรือประสาทตาเสียหายอาจทำาให้ตาบอดได้ หากเกิดอาการอักเสบที่ 
ดวงตาและไม่รีบรักษา แบคทีเรียอาจรุกล้ำาไปถึงกระโหลกจนทำาให้เกิดการติดเชื้อที่สมอง

นอกจากเสน้ทางรกุล้ำาทางบกของแบคทเีรยี ทีเ่ริม่จากกระโหลกถงึสมองเกดิภาวะตดิเชือ้
ดงัท่ีกล่าวไปกอ่นหนา้นีแ้ลว้ แบคทเีรยียงัสามารถเดนิทางทางน้ำาไปกบัระบบหมนุเวียนเลอืดรกุล้ำา
ถึงสมองได้เช่นกัน ใบหน้าคนเรามี “พื้นที่สามเหลี่ยมอันตราย” ยอดทั้งสามของสามเหลี่ยมคือ
จุดกึง่กลางระหวา่งคิว้และมมุปากสองขา้งพอด ีซึง่มพีืน้ทีค่ลอบคลมุจมกูทัง้หมดและรมิฝปีากบน 
เส้นเลือดดำาในพื้นที่สามเหลี่ยมจะไหลเข้าสู่สมอง ดังนั้น หากโพรงจมูกอักเสบรุนแรงหรือมีสิว
อักเสบรุนแรงบริเวณจมูก จะทำาให้แบคทีเรียเข้าสู่สมองผ่านเส้นเลือดดำา ซึ่งแบคทีเรียจะทำาให้
สมองเกิดภาวะติดเชื้อจนเยื่อบุสมองอักเสบ เป็นฝีในสมองหรือโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอื่น ๆ

พื้นที่สามเหลี่ยมอันตราย
คือ พื้นที่ในสามเหลี่ยม ที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ระหว่างคิ้วไปยังมุมปากทั้งสองข้าง 
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โรคที่ตามมาหากไม่รักษาโรคไซนัสอักเสบ

นอนหลับ 
ไม่สนิท อ่อนแรง  
ความจำาแย่

แบคทีเรียทำาให้สมอง 
เกิดภาวะติดเช้ือจนเยื่อบุสมอง 
อักเสบ เป็นฝีในสมองหรือโรค 
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอื่น ๆ

แบคที เรียทำาให้
สมองเกิดภาวะติดเชื้อจน
เยื่อบุสมองอักเสบ เป็นฝี
ในสมองหรือโรครุนแรงถึง
ขั้นเสียชีวิตอื่น ๆ

765

1 ประสทิธภิาพการ
ทำางานของจมูกสูญเสีย 
การรับรู้กลิ่นจะแย่ลง 
แยกกลิ่นไม่ออก

2 ไม่อยาก
อาหาร ไม่รับรู้กลิ่น
หอมของอาหารที่กิน

3 มกีล่ินเหมน็ออก
จากจมกูและปาก สง่ผล
ตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคล

4 เด็ก     
เจริญเติบโตช้า

กินยาปฏิชีวนะแต่ก็ยังอักเสบไม่หาย ?                       

วิธีรับมืออาการไซนัสอักเสบเฉียบพลันของการแพทย์แผนตะวันตกคือ ใช้ยาปฏิชีวนะ
และยาบรรเทาอาการต่าง ๆ ทำาการรักษาราว 10-14 วัน หากเป็นไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรังก็จะ
กนิยา 3-6 สปัดาหห์รอืนานกวา่นัน้ หากน้ำามกูทีส่ะสมในโพรงจมกูยงัคงอยูไ่มไ่ปไหน นอกจาก
จะตอ้งใชเ้ครือ่งลา้งจมกูลา้งน้ำามกู วธิทีีแ่ยก่วา่นัน้คอืสอ่งกลอ้งผา่ตดัโพรงจมกู เพือ่กำาจดัน้ำามกู 
หากผูป่้วยมโีครงสรา้งไซนสัผดิปกตสิง่ผลใหเ้กดิอาการซ้ำาซาก แพทยก์จ็ะแนะนำาให้ผา่ตัดแกไ้ข
เพื่อให้น้ำามูกไหลออกสะดวก

ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบหลายคนโอดครวญว่า พวกเขาอดทนกินยาปฏิชีวนะมาตั้ง 
หลายเดือน กินจนกระทั่งแค่เห็นยาก็คลื่นไส้แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น หรือบางทีแค่เป็นหวัดก็จะ
ลุกลามเป็นไซนัสอักเสบเป็นเดือนกว่าจะหาย จนดูเหมือนโรคนี้จะอยู่กับเราทั้งชีวิตบางคนหลัง
จากรักษาด้วยวิธีผ่าตัด 2-3 ครั้งก็ยังไม่หายดี 
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การกินยาปฏิชีวนะติดต่อกันนาน ๆ จะทำ ให้กระเพาะ ลำ ไส้พร่องอ่อนแอ 
ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังกินยาปฏิชีวนะติดต่อกันนาน ๆ จนทำาให้ปากลิ้นแห้ง 

กระเพาะ ลำาไส้ปั่นป่วน แบคทีเรียดีในลำาไส้ลดจำานวนลงจากผลของยา การแพทย์แผนจีน 
จัดยาปฏิชีวนะเป็นยาจำาพวกขมและหนาวจัด เหมาะสำาหรับรักษาโรคที่มีสาเหตุจากลมร้อนชื้น 
แตไ่มเ่หมาะกนิตดิตอ่กนันานเพราะจะทำารา้ยกระเพาะและพลงัหยิน ทำาใหก้ระเพาะ ลำาไสพ้รอ่ง
ออ่นแอ ของเหลวในรา่งกายผดิปกต ิการใชย้าจำาพวกขมและหนาวจดัของแพทยจ์นีจะพจิารณา
จากสภาพร่างกายของคนไข้ โดยจ่ายยาบำารุงกระเพาะและม้าม บำารุงหยิน ให้ความชุ่มชื้น  
บำารุงปราณควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเก่าหายแต่มีโรคใหม่ถามหา

ทีน่่าเสียดายคือ แผนปจัจุบนัไม่มียาบำารุง และยาทีม่สีรรพคณุใหค้วามชุม่ชืน้ ในไตห้วนั 
สามารถกินยาจีนเสริมจุดพร่องดังกล่าว ช่วงที่กินยาปฏิชีวนะผู้ป่วยสามารถหาแพทย์จีนให้สั่ง
ยาจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกาย ลดผลข้างเคียงจากการกินยาปฏิชีวนะ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดโอกาส
เป็นไข้หวัด

ไม่ปรับสมดุลสภาพร่างกาย จะให้ไข้หายขาดได้อย่างไร ? 
คัมภีร์จีนกล่าวไว้ว่า “หากลมหนาวรุกล้ำาสมอง เมื่อประกอบกับความร้อนชื้นหรือ 

ด่ืมเหล้ามาก จะกลายเป็นลมร้อนไม่ไปไหน จนเกิดการสะสมคั่งค้างอุดตัน” ลมร้อนสั่งสม 
คั่งค้างไม่ไปไหน เพราะสภาพร่างกายของคนเหล่านี้อยู่ในภาวะม้ามพร่อง เสมหะมาก หรือตับ  
ถุงน้ำาดีร้อนชื้น ประกอบกับปราณพร่องจึงทำาให้ลมร้ายรุกล้ำาได้ง่าย เมื่อลมร้ายรุกล้ำาสมอง  
ผสมผสานกับเสมหะชื้น ก็จะกลายเป็นไซนัสอักเสบในที่สุด

เนือ่งจากไซนสัอดุตนัทำาใหล้มรา้ยรอ้นชืน้ออกจากรา่งกายไมไ่ด ้บางคนแมจ้ะรกัษาอาการ
ไซนสัอกัเสบทีเ่กดิขึน้ในครัง้น้ันหายเปน็ปกตแิล้วกต็าม แตห่ากไมไ่ดร้กัษาตอ่เนือ่ง แกไ้ขตน้เหตุ 
โดยปรบัสภาพรา่งกายใหส้มดลุ ปลอ่ยใหเ้สมหะรา้ยและลมรอ้นตกคา้งอยูใ่นไซนัส หรอืปญัหา
ไซนัสอุดตันไม่ได้ดีขึ้น หากมีลมร้ายรุกล้ำาครั้งใหม่ก็จะทำาให้อาการกำาเริบได้ง่าย

ผู้ปว่ยกลุม่จมูกอกัเสบเพราะภูมแิพ้หรอืไซนสัอักเสบเรือ้รงั เมือ่กนิยาได ้1-2 สปัดาห์มกั
จะถามคำาถามเดยีวกนัวา่ “คณุหมอคะ หากกนิยาจนหายดีแลว้ไม่กนิยาตอ่ จะเปน็โรคนีอ้กีไหม ?” 
ฉันอธิบายให้คนไข้ฟังว่า หากยังมีวิถีชีวิตที่ผิด ๆ  มีนิสัยการกินที่ไม่ดี ไม่ปรับปรุงอุปนิสัยให้ดี 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีก่อ่ใหเ้กดิโรค หากสภาพรา่งกายออ่นแอกจ็ะเกดิอาการขึน้อกีแนน่อน ดงันัน้ 
ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบไม่เพียงต้องแก้ไขปัญหาการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เทา่นัน้ยงัตอ้งปรบัสภาพรา่งกายของตวัเองใหส้มดลุ จงึจะกลา่วอำาลาโรคไซนสัอกัเสบไดต้ลอดไป
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ยาจีนปรับสภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ          

นอกจากกนิยาปฏชิวีนะเพือ่รกัษาโรคไซนสัอักเสบแล้ว ยงัใชวิ้ธีกนิยาจีนรักษากไ็ดเ้ชน่กนั 
จากสถิติทางคลินิก ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังรักษาด้วยวิธีกินยาจีน ประมาณ 1-2 เดือน
ก็หายเป็นปกติได้ 

การแพทย์แผนจีนแบ่งโรคไซนัสอักเสบออกเป็น 3 ประเภท รวมถึงสาเหตุและอาการ 
(ดูรายละเอียดกล่าวที่หน้า 134) แม้จะเป็นโรคไซนัสอักเสบเหมือนกัน แต่การแพทย์แผนจีน 
จะรกัษาแบบแกป้ญัหาแบบองคร์วม ทั้ง 3 ประเภทเกิดจากสาเหตทุีต่า่งกัน ยาทีใ่ชร้กัษากย็อ่ม 
ต้องต่างกันด้วย

หากแบ่งอย่างละเอียดจะแบ่งได้มากกว่า 3 ประเภท เพราะผู้ป่วยจำานวนมากจะมีสภาพ
ภายในพรอ่ง ภายนอกแกรง่ แพทยจ์นีจงึตอ้งวนิจิฉัยสภาพพรอ่งและแกรง่ของแตล่ะคนกอ่นจัดยา 

เช่นผู้ป่วยท่ีปราณในปอดพร่องและหนาว ก็จะจ่ายยาบำารุงปอดและปราณ ขับไล่ 
ความหนาว ทำาให้โล่ง เช่น ซี่ซิน จิงเจี้ย ที่มีฤทธิ์อุ่น ขับไล่ความหนาว จ่ายสารอะโรมาติก
ทำาให้โล่ง จ่ายเฟิ่นกวงเซิน บำารุงปอดและปราณ เพื่อเพิ่มความสามารถในการขับไล่ลมร้าย
ออกจากร่างกาย 

ส่วนผู้ป่วยที่ม้ามพร่องเสมหะชื้น จะจ่ายยาบำารุงม้าม ขับไล่ความชื้น กำาจัดเสมหะ 
ลดการคั่งค้าง เพื่อให้ม้ามกลับมาทำาหน้าที่ลำาเลียงได้ตามปกติ ยาจีนที่มีสรรพคุณช่วยกำาจัด
เสมหะ ลดการคั่งค้าง ได้แก่ โป่งรากสน โกฐเขมา ซันเหย้า

ผู้ป่วยที่ตับและถุงน้ำาดีร้อนชื้น จะจ่ายยาระบายความร้อนจากถุงน้ำาดี ขับไล่ความชื้น 
ทำาให้โล่ง เช่น หลงตานเฉ่า หวงฉิน ซันจือจื่อ 
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บำารงุมา้ม ขบัไลค่วามชืน้ กำาจดั
เสมหะ ลดการคั่งค้าง

บำารุงปอดและปราณ ขับไล่
ความหนาว ทำาให้โล่ง

ระบายความร้อนจากถุงน้ำาดี 
ขับไล่ความชื้น ทำาให้โล่ง

ม้ามพร่องเสมหะชื้นปราณในปอด
พร่องและหนาว ตับและถุงน้ำ ดีร้อนชื้น

โป่งรากสน

โกฐเขมา

ซันเหย้า

เปี่ยนโต้ว

ซี่ซิน

จิงเจี้ย

เฟิ่นกวงเซิน

ชังเอ๋อจื่อ

หลงตานฉ่าง

หวงฉิน

ซันจือจื่อ

ซิงอี้ฮวย

◎	หลักการรักษาโรคไซนัสอักเสบประเภทต่าง ๆ

ประเภท

หลักการ
รักษา

ยาจีน
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3
Top การดูแลแบบองค์รวมเมื่อเป็นโรคไซนัสอักเสบ 

สภาพภูมิอากาศในไต้หวันช้ืนและอบอุ่น เมื่อบวกกับมลพิษทางอากาศ ทำาให้อัตรา
การเป็นจมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้เพิ่มสูงขึ้น และพาให้อัตราการเกิดโรคไซนัสอักเสบเพิ่มสูง 
ตามไปด้วย โดยเฉพาะในฤดูที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มักทำาให้จำานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัด  
จมูกอักเสบเพราะภูมิแพ้ โพรงจมูกอักเสบเพิ่มสูงขึ้นมาก ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของ 
ทุกปี จะมีผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบสูงที่สุด

หากน้ำามูกข้นส่ังออกยากหรือลุกลามเป็นไซนัสอักเสบแล้ว ให้เตรียมเครื่องล้างจมูก ใช ้
น้ำาเกลืออุ่นล้างโพรงจมูก 2-4 ครั้งต่อวัน ในเด็กเล็กที่ใช้เครื่องไม่ได้ ให้ผู้ปกครองใช ้
ก้านสำาลีชุบน้ำาเกลือเช็ดทำาความสะอาดโพรงจมูกแทน

หากมีน้ำามูกมากอย่าออกแรงสั่งมาก แบ่งสั่งหลาย ๆ ครั้ง หากออกแรงมากเกินไปอาจทำาให้
น้ำามูกไหลย้อนกลับเข้าลึกกว่าเดิม ซึ่งอาจทำาให้ไซนัสอักเสบหรือหูส่วนกลางอักเสบ หรือแม้
กระทั่งเลือดกำาเดาไหลก็เป็นได้

ให้สั่งน้ำามูกทีละข้างเท่านั้น หากต้องการสั่งน้ำามูกในรูจมูกข้างขวา ให้อุดรูจมูกทางซ้ายไว้ 
และทำาสลับกัน

หากมีอาการคัดจมูก ให้ใช้ผ้าขนหนูประคบร้อนบริเวณจมูกทุกส่วน จะช่วยลดอาการบวม
ภายในจมูกได้ 

ดื่มน้ำาอุ่นปริมาณมาก ๆ คงความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อเพื่อไม่ให้น้ำามูกข้นเหนียวเกินไป

นำาแกว้ใสน่้ำารอ้นวางไวต้รงหนา้ สดูไอรอ้นจากแกว้หรือใชเ้คร่ืองทำาไอน้ำา ไอรอ้นชว่ยใหน้้ำามกู
เหลวใส สั่งน้ำามูกง่ายขึ้น หลังอาบน้ำาอุ่นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสั่งน้ำามูก
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◎	การดูแลปกป้อง 6 ข้อ ช่วงอาการไซนัสอักเสบกำ เริบ
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