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ยาพนจมูก…สําหรับโรคจมูกอักเสบ 
 

อาจารย ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผูอานเคยมีอาการแบบนี้บางหรือไม? “รูสึกหายใจไมสะดวกโดยเฉพาะเวลาหายใจเขา จนตองอาปาก

หายใจ” แถมบางคนไดรับยาขยายหลอดลมมาใช ไมวาจะเปนชนิดพนเขาทางปากหรือยารับประทาน แต

อาการก็ไมดีข้ึน มิหนําซํ้ายังทําใหเกิดอาการขางเคียง เชน ใจสั่น มือสั่น และนอนไมหลับ เปนตน ซึ่งจริง ๆ 

แลวการใชยาไมไดผลอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ใชยาไมถูกตองโดยเฉพาะยาพน แตบางครั้งก็เปนไปได

เชนกันวาอาการท่ีวามานั้นไมไดเกิดจากหลอดลมตีบ แตอาจมีการตีบของโพรงจมูกจากโรคจมูกอักเสบ 

(rhinitis) ในบทความนี้ เราลองมาทําความรูจักกับโรคนี้วาเปนอยางไร และมียาพนจมูกชนิดใดบางที่ใชในการ

รักษา 

โรคจมูกอกัเสบ เกิดจากอะไร  

 โรคจมูกอักเสบ เปนการอักเสบเรื้อรังในโพรงจมูก เนื่องจากเซลลภูมิคุมกันภายในรางกายถูกกระตุน

มากเกินปกติ แลวเหนี่ยวนําการอักเสบและบวมของเยื่อบุภายในโพรงจมูก ทําใหชองทางเดินอากาศตีบแคบ

จนหายใจไมสะดวก โดยโรคน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก (1) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic 

rhinitis) ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากสารกอภูมิแพบางชนิด เชน ไรฝุน เชื้อรา เศษชิ้นสวนของแมลงสาป ขนสัตว 

และละอองเกสร เปนตน และ (2) โรคจมูกอักเสบชนิดไมแพ (non-allergic rhinitis) ซึ่งไมทราบสาเหตุแนชัด 

แตสามารถถูกกระตุนดวยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เชน อุณภูมิ ความชื้น หรือความกดอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลง หรอืการไดกลิ่นน้ําหอมแรง ๆ หรือกลิ่นบุหรี่ เปนตน 

โรคจมูกอกัเสบ มีอาการอยางไร 

ผูปวยโรคจมูกอักเสบท้ัง 2 ชนิด มีอาการทางจมูกที่คลายกัน คือ คัดจมูก หายใจไมสะดวกเปนอาการ

เดน และมีน้ํามูกใส แตโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพมักมีอาการคันจมูกหรือจามรวมดวย ซึ่งเปนอาการของการ

แพ ทั้งน้ี โรคจมูกอักเสบอาจเปน ๆ หาย ๆ หรือเปนนานเร้ือรัง โดยหากอาการรุนแรงอาจรบกวนท้ังการนอน 

การเรียน หรือการทํางาน 

อาการที่ผูปวยมักแสดงใหเห็น (รูปที่ 1) เชน หายใจทางปากตลอดเวลาจนบางครั้งริมฝปากแหงแตก 

มักเอามือถูบริเวณจมูก สูดจมูกบอย ๆ หรอืกระแอมเพ่ือขับเสมหะบอย ๆ และอาจมีอาการไอแหง อีกทั้ง เมื่อ

สังเกตที่สันจมูกอาจพบรอยเปนทางขวาง ซึ่งเปนผลมาจากการขยี้จมูกบอย ๆ เปนเวลานาน และอาจมีรอย

แดงหรือคล้ําใตตารวมดวย (รูปที่ 1) โดยเม่ือแพทยตรวจดูโพรงจมูกจะพบเยื่อบุบวมรวมกับมีมูกเหนียวใสอยู

ภายใน จนทําใหชองทางเดนิอากาศตบีแคบ 
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วิธีการงาย ๆ ในการตรวจสอบเบ้ืองตนดวยตนเองวาอาจมีโพรงจมูกตีบแคบ 

หากมีอาการหายใจไมสะดวก (และไมไดคัดจมูกจากการเปนหวัด) ประกอบกับมีอาการอ่ืน ๆ ตามท่ี

กลาวมา ใหลองปดรูจมูกทีละขางแลวหายใจเขา (หามอาปาก) โดยหากรูจมูกขางนั้นมีการตีบแคบจะทําให

หายใจเขาลําบาก ซึ่งอาจบอกไดเบื้องตนวาอาการหายใจไมสะดวกนั้นเกิดจากความผิดปกติในจมูก (ไมใช

หลอดลม) และอาจเกิดจากหลายสาเหตุ จึงควรไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ 

เพื่อใหไดรบัการตรวจวินิจฉัยโรคอยางเหมาะสมวาเปนโรคจมูกอักเสบ หรือโรคในโพรงจมูกชนิดอื่น 

ยาพนจมูกที่ใชรักษาโรคจมูกอักเสบ คือยาอะไร 

เนื่องจากโรคดังกลาวเกิดในโพรงจมูก ดังนั้น ยาที่มักใชรักษาจึงเปนยาพน (spray) ซึ่งนําสงยาเขาสู

โพรงจมูกโดยตรง ทําใหมีอาการขางเคียงตออวัยวะอ่ืนนอยกวายารับประทาน โดยยาอันดับแรกที่มักใชในการ

รักษาโรคจมูกอักเสบทั้ง 2 ชนิด (ตารางที่ 1) ไดแก  

1) ยากลุมสเตียรอยด  

เนื่องจากยาสเตียรอยดมีฤทธ์ิลดการอักเสบไดดี จึงสงผลลดอาการตาง ๆ ไดดีที่สุด ทั้งอาการบวมของ

เยื่อบุโพรงจมูกซึ่งอุดตันทางเดินอากาศ ทําใหหายใจไดสะดวกขึ้น และยังชวยลดอาการน้ํามูกไหล คัน และจาม 

โดยยาเร่ิมออกฤทธ์ิภายใน 3-12 ชั่วโมงหลังพน (บางรายงานระบุวายาเร่ิมออกฤทธ์ิภายใน 30 นาทีหลังพน) 

แตอาการอาจดีข้ึนอยางชัดเจนใน 1-3 วัน ทั้งนี้ ประการสําคัญ คือ ผูปวยตองใชยาสเตียรอยดชนิดพนอยาง

ตอเนื่องตามแพทยสั่งเพ่ือคุมควบอาการของโรค ซึ่งยามีอาการขางเคียงตํ่ามาก เชน อาจพบอาการระคายเคือง 

หรอืแสบจมูกไดบาง จึงมีความปลอดภัยสูงกวายารับประทานและยาฉีดโดยเฉพาะเมื่อใชเปนเวลานาน 

2) ยาตานฮิสตามีน หรือท่ีชอบเรียกกันวา “ยาแกแพ” 

ยากลุมนี้ชวยลดอาการแพไดดี เชน อาการคัน จาม และน้ํามูกไหล ซึ่งออกฤทธ์ิเร็วกวาสเตียรอยด 

(เริ่มออกฤทธิ์ภายใน 15 นาที) แตมีฤทธ์ิลดอาการคัดจมูกไดนอยกวา อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยไมมียาตาน

ฮิสตามีนชนิดพนจมูกเดี่ยว ๆ แตมีผสมกับยาสเตียรอยดหรือยาหดหลอดเลือด ซึ่งอาการขางเคยีงที่อาจพบจาก

ยาตานฮิสตามีนชนิดพนจมูก ไดแก รูจมูกแหง คอแหงและรูสึกขมในคอ เลือดกําเดาไหล และอาจงวงนอน 
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สําหรับยาที่มักใชเปนยาเสริม เพื่อชวยบรรเทาอาการ (ตารางที่ 1) ไดแก 

1) ยาหดหลอดเลือด หรือเรียกวา “ยาแกคดัจมูก” 

เนื่องจากการอักเสบทําใหหลอดเลือดในโพรงจมูกขยายตัว ซึ่งมีสวนเกี่ยวของใหเกิดการบวมของเยื่อบุ

ในโพรงจมูก ดังนั้น ยาหดหลอดเลือดจึงชวยลดอาการบวมของเยื่อบุ แลวบรรเทาอาการคัดจมูกทําใหหายใจ

สะดวกข้ึน โดยยาออกฤทธ์ิเร็ว (ภายใน 5-10 นาที) อยางไรก็ตาม การใชยาแกคัดจมูกชนิดพนเปนเวลานาน

เสี่ยงตอการเกิดอาการคัดจมูกไดใหมหรืออาจแยกวาเดิม จึงไมควรใชยานี้ติดตอกันนานเกิน 3–5 วัน 

2) น้ําเกลือ 

กลไกการออกฤทธ์ิของน้ําเกลือทั้งชนิดพนและสวนลางจมูกในการชวยบรรเทาอาการของโรคจมูก

อักเสบยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวาอาจเปนเพราะน้ําเกลือชวยขจัดลางสารตาง ๆ ที่ค่ังคางอยูภายในโพรงจมูก 

เชน มูกเหนียว สารกอภูมิแพ สารกอการอักเสบ เปนตน ซึ่งควรใชน้ําเกลือกอนที่จะพนยาชนิดอื่นตาม สวน

อาการขางเคยีงที่อาจเกิดจากน้ําเกลือ เชน รูสึกระคายเคืองจมูกเล็กนอย และบางครั้งอาจรูสึกคลื่นไส 
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ยาพนจมูก มีหนาตาเปนอยางไร 

 สวนใหญภาชนะบรรจุยาพนจมูกมักมีลักษณะดังรูปท่ี 2 แตอาจมีรูปทรงอ่ืนที่กลไกการปลดปลอยยา

คลายกัน ทั้งนี้ ขั้นตอนการใชยาพนจมูกไมยุงยากซึ่งผูปวยจะไดรับคําแนะนําอยางเหมาะสมขณะรับยาจาก

เภสัชกรทุกครั้ง นอกจากนี้ เอกสารกํากับยาท่ีแนบมาภายในกลองยายังแสดงวิธีการใชอยางละเอียด ซึ่งผูปวย

สามารถอานเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 

นอกจากยาที่กลาวมาแลว ยังมียาพนจมูกอ่ืน ๆ ที่ใชเปนยาอันดับรองในการรักษาโรคจมูกอักเสบ 

รวมท้ังยารับประทาน เชน ยาตานฮิสตามีน ยาแกคัดจมูกและยาสเตียรอยด ที่แพทยอาจจายใหกับผูปวยบาง

คน ซึ่งไมไดกลาวถึงในบทความนี้ อีกทั้ง รายละเอียดอ่ืน ๆ เชน วิธีการตรวจหาสารที่เปนสาเหตุของอาการแพ 

เปนตน ซึ่งหากผูปวยมีขอสงสัยเก่ียวกับโรคจมูกอักเสบและยาที่ตนเองไดรับ ควรสอบถามแพทยผูทําการรักษา

หรอืเภสัชกรทุกคร้ัง 

เอกสารอางอิง 

1. Small P, Keith PK, Kim H. Allergic rhinitis. Allergy Asthma Clin Immunol 2018;14:51. 

2. Schuler Iv CF, Montejo JM.  Allergic Rhinitis in Children and Adolescents.  Pediatr Clin 

North Am 2019;66:981-93. 

3. Tran NP, Vickery J, Blaiss MS. Management of rhinitis:  allergic and non-allergic.  Allergy 

Asthma Immunol Res 2011;3:148-56. 

4. Sur DK, Plesa ML. Treatment of Allergic Rhinitis. Am Fam Physician 2015;92:985-92. 

5. Sur DKC, Plesa ML. Chronic Nonallergic Rhinitis. Am Fam Physician 2018;98:171-6. 

6. Practical aspects of OTC intranasal corticosteroid use: Important educational points to 

share with patients [Internet]. Pharmacytimes.com. 2015 [cited 18 Jun 2020]. Available 

from: 

https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2015/July2015/RD362_July2015 


