
การศึกษาลักษณะทางคลินิกของไซนัสอักเสบท่ีคลินิกเด็ก 
และคลินิกโสต   ศอ  นาสิก และลาริงซวิทยา ในโรงพยาบาลศิริราช 

สุวรรณา   พรรัตนรังสี 
 

 การศึกษานีเ้ปนการศึกษาแบบ  prospective   descriptive   study  เพื่อจะศึกษาขอมูลพืน้ฐาน (demographic   data), 
ประวัติ , อาการและอาการแสดง (clinical   manifestation) , ภาวะการแพตอสารกอภมิูแพ  (allergic   sensitization) และ
ความผิดปกติของภาพถายรังสีไซนัสของผูปวยเดก็ท่ีปวยเปนโรคไซนสัอักเสบท้ังชนิดเฉียบพลันและเร้ือรังโดยเก็บกลุม
ตัวอยางจากแผนกผูปวยนอก , คลินิกโรคภูมิแพ รวมถึงแผนกผูปวยในของภาควิชากุมารเวชศาสตรและจากภาควิชาโสต  
นาสิก  ลาริงซวิทยาในโรงพยาบาลศิริราช  ในระยะเวลาต้ังแต กันยายน 2544  ถึง มิถุนายน 2545 โดยการตอบ
แบบสอบถาม สวนผลของภาพรังสีไซนัส  จะใหอานผลโดยรังสีแพทย  1  ทาน โดยที่ไมทราบอาการและการวนิจิฉัยของ
ผูปวย  ผลการศึกษาพบวามีผูรวมทําการศึกษาท่ีเปนโรคไซนัสอักเสบ 100  คน อายุระหวาง  1 ป 9 เดือน  ถึง 12 ป 7 เดือน 
(อายุเฉล่ีย 6 ป ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.72)  พบวาเปนเด็กท่ีมีประวัติโรคภูมิแพในครอบครัว รอยละ 47  แตเด็กกลุมนี้มี
โรคหอบหืด , โรคภูมิแพจมูก , และโรคภมิูแพมากกวา 2 ชนิด ถึงรอยละ 19 , รอยละ 17 และ รอยละ 13  ตามลําดับ โดย
อาการที่พบบอย  คืออาการน้ํามูกไหล  อาการไอกลาง คืน  คัดแนนจมูกและเสมหะลงคอ  ในเดก็กลุมนี้มีผลทดสอบทาง
ผิวหนังเปนบวกคิดเปนรอยละ  53.6 โดยผลทดสอบทางผิวหนังเปนบวกตอสารกอภมิูแพท่ีพบบอย  3  อันดับแรกคือ  ไร
ฝุน , แมลงสาบ  และหญา กบัอาหารทะเล  ภาพรังสีไซนสัท่ีอานโดยรังสีแพทยพบวามีภาพรังสีไซนัสท่ีผิดปกติมากกวา  1 
sinus  ประมาณรอยละ 90 โดยพบเปน  maxillary   sinus  รอยละ  99  และ  ethmoid   sinus  รอยละ  91 จากการศึกษาคร้ัง
นี้พบวา  ภาวะไซนัสอักเสบเปนไดตั้งแตเดก็เล็กถึงเด็กโต  โดยเปนไดทุกเศรษฐานะ  โดยอาการท่ีพบเหมือนอาการเปน
หวัดท่ัวไป  ภาวะภูมิแพพบรวมกับภาวะไซนัสอักเสบได  ดังน้ันในผูปวยท่ีมาดวยอาการน้ํามูกไหล  ไอ  แนนจมูก  ควรจะ
ตรวจโพรงจมูกเสมอเน่ืองจากหากตรวจพบวามีน้ํามูกขนบริเวณ  middle  meatus  ใหนึกถึงภาวะไซนัสอักเสบอยูเสมอ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLINICAL  CHARACTERISTICS  OF  PEDIATRIC   SINUSITIS 
AT PEDIATRIC  CLINIC AND   PEDIATRIC  ENT CLINIC AT  SIRIRAJ    HOSPITAL 

Suwanna    Pornrattanarungsee 
 
  We  performed  a  prospective    descriptive   study  on   demographic   data,  history , clinical  
mamifestations , allergic   sensitization   and   abnormalities  of  paranasal   sinus  film  of  the  acute,  
subacute  and  chronic   sinusitis   in  children .  
Methods  :  Patients  with  sinusitis  who  attended  pediatric  allergy  clinic,  in   ward, pediatric  
outpatient clinic , ENT  clinic, September  2001  to   June  2002  were  interviewed  by  using  the   
questionnaire. The  radiologic   study  of  sinuses  was  evaluated  by  a  single  radiologist  who  was  not  
aware  of  the  history  or  clinical   symptom  throughout  the  study. 
Results  :  100  patients  were   recruited. Their   ages  were  between  21 months  to  157   months  old 
(mean ±SD=6 ±2.72 years) . Family  history  of  atopic  disease  were  positive  in  47%  of  these  patients. 
There  was  a  history   of  asthma  in  19%, allergic  rhinitis  in 17%  and  allergic  diseases  more  than   
one  disease in 13%. The  common  clinical   manisfestations  that  brought  the  patient  to  the  clinic  
were  rhinorrhea ,  nocturnal  cough, nasal   congestion  and  postnasal  dripping. Skin   prick  test  was  
positive  in 53.6%. The  common  sensitizing  allergens  were  dustmite,  cockroach,  seafood  and  grass. 
We  also  found  that   the  paranasal  sinus  films  which  were  reviewed  by   one  radiologist, 
approximately   in 90%  had  more   than  one  sinus  involved, the  maxillary  sinus  was  involved 99%  
and  the  ethmoid  sinus  was  involved 91%  by  radiologic  criteria   
Discussion :  Sinusitis  can  be   found  in  children  of  all  age  group.  Symptoms   affecting  the  
respiratory  tract  are  the  most   common   complaint.  History  of  atopic  diseases  is  frequent  in  
patients  with  sinusitis.  Patients  who  have   respiratory   symptoms   as indicated  above   should  be 
suspected  as  having   sinusitis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




