
 

NHIỄM TRÙNG KHOANG 
MŨI  

   
HỎI:  
Tôi gần đây bị chứng nhức 

đầu kèm theo với nghẹt mũi 
nặng. Đôi khi bị thấy nóng lạnh. 
Nước mũi chảy ra màu vàng có 
mùi hôi. Tôi uống những thuốc 
cảm thường bán ngoài chợ 
không thấy bớt. Xin cho biết 
bệnh như vậy có nặng không 
và cần phải chữa trị ra sao?  

Nguyễn thị L.  
 
ĐÁP:  
Những triệu chứng bệnh kể 

trên của bà là do nhiễm trùng 
khoang mũi gây ra. Bệnh này 
thường xảy ra khi bị cảm cúm 
do cực vi trùng hoặc do dị ứng 
làm sưng màng nhầy của mũi 
chảy xuống mũi. Hệ thống 
khoang mũi ở trên mặt gồm hai 
khoang của xương gò má 
(maxillary sinus), hai khoang 
cánh mũi ở phần giữa mắt và 
mũi (ethmoid sinus), hai 
khoang trán ở ngay giữa trán 
(frontal sinus), hai khoang ở 
gần tai (sphenoid sinus). Các 
khoang này tiết ra chất nhờn và 
ăn thông chảy xuống hốc mũi. 
Khi bị ngăn trở đường lưu thông 
vì những lý do kể trên, vi trùng 
dễ xâm nhập vào khoang mũi 
và làm nhiễm trùng.  

Các loại vi trùng thường gây 
ra bệnh là Streptococcus 
Pneumoniae, Streptococcus  
Pyogenes và Hemophilus 
influence. Các vi trùng này xâm 
nhập vào khoang mũi gây ra 
nóng sốt, đau nhức ở vùng 
khoang mũi, nhức đầu dữ dội, 
uống thuốc chống đau thường 
không bớt. Thường làm mủ 
trong khoang mũi nên nước mũi 

chảy ra có màu vàng, xanh và 
hôi. Để lâu không chữa, nhiễm 
trùng khoang mũi có thể gây 
nhiều biến chứng như nhiễm 
trùng xương trán 
(osteomyelitis) vá sưng màng 
óc (meningitis) rất nguy hiểm.  

Một số trường hợp nhiễm 
trùng khoang mũi không chữa 
hoặc chữa trị không đúng cách 
sẽ trở thành kinh niên. Phần lớn 
các người bị nhiễm trùng 
khoang mũi kinh niên thường 
có bệnh dị ứng và hay bị nghẹt 
mũi kinh niên.  

Chữa trị nhiễm trùng khoang 
mũi phải dùng trụ sinh. Các vi 
trùng loại Streptococcus 
thường dễ chữa và có thể dùng 
trụ sinh thường như Ampicillin, 
tuy nhiên vi trùng loại 
Hemophilus thường hay kháng 
thuốc và phải dùng những loại 
trụ sinh mạnh hơn như Ceclor, 
Augmentin, Ceftin v.v… Các loại 
thuốc làm co mạch máu như 
Sudafed, Entex v.v… cũng giúp 
ích cho việc làm bớt sưng và 
các chất nhờn trong khoang 
mũi được bài tiết xuống mũi dễ 
dàng hơn. Một số trường hợp bị 
nặng có thể phải giải phẫu để 
hút bớt mủ và để thông khoang 
mũi mới khỏi hẳn được.  

  


