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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ผลการรักษาในผูป่้วย inverted papilloma ในโรงพยาบาล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาถึงผลการรักษาและการกลบัเป็นซ ้ าในผูป่้วย inverted papilloma ท่ีรับการ
ผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ระเบียบวธีิวิจัย:  ศึกษายอ้นหลงัในผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรค inverted papilloma และไดรั้บ
การผ่าตดั ณ แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2553 -   31 
มิถุนายน 2556  
ผลการศึกษา:  มีผูป่้วยเข้าร่วมการศึกษาทั้ งหมด 28 คน ได้รับการผ่าตดัผ่านการส่องกล้อง 21คน 
(75%), ผา่ตดัผ่านการส่องกลอ้งร่วมกบัเปิดแผลภายนอกบริเวณเหงือก 5 คน (17.86%) และ เปิดแผล
ภายนอก (lateral rhinotomy) อีก 2 คน (7.14%) ระยะเวลาติดตามผูป่้วยในการศึกษาน้ีตั้งแต่     6 เดือน 
ถึง 3.6 ปี (เฉล่ีย 1.2 ปี)  พบมีการกลบัเป็นซ ้ า  3 ใน 28 คน ( 10.7%) และพบว่ามีมะเร็งร่วมด้วยถึง 
21.7 %  
สรุป : การกลบัเป็นซ ้ านั้นไม่สัมพนัธ์กบัระยะของโรคหรือวิธีการผ่าตดัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการวาง
แผนการรักษาจีงควรพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยดูว่าวิธีการผ่าตดัแบบใดจึงสามารถผ่าตดัน าเอาเน้ือ
งอกออกไดห้มด เพื่อลดโอกาสในการกลบัเป็นซ ้ า  
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ABSTRACT 
Objective  :  To evaluate treatment outcomes patients of Sinonasal inverted papilloma undergoing 
surgery and to investigate the recurrent rate 
Material and method  :  A retrospective analysis  of patients diagnosed inverted papilloma who 
have undergone surgery  between January 2010 - June 2013  at the Department  of  Otolaryngology  
Chiang Mai University. The demographic data, staging, surgical approach and outcomes after 
surgery were collected and statistically analyzed. 
Results   :    28 patients were considered eligible for this study. An endoscopic approach was 
performed in 21 patients(75%). The remaining 7 patients underwent an endoscopic approach 
combined with Caldwell-Luc procedure in 5 patients(17.86%) and external approach (lateral 
rhinotomy) in 2 patients(7.14%).  The follow up period range from 6 months to 3.6 years (mean 1.2 
years). The overall recurrence rate was 10.7 %( 3/28). The incidence of carcinoma associated with 
inverted papilloma was 21.7%. 
Conclusion  :  There was no significant difference in recurrence rates according to stage or surgical 
approach so the decision should be made for each individual case to complete excised tumor and 
reduced the chances of recurrence. 


