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การเปรียบเทียบผลการล้างจมูกโดยการใช้หวั ฉีดฝักบัวกับวิธีการใช้กระบอกฉีดยา
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บทคัดย่อ
การล้างจมูกด้วยน้าเกลือเป็นวิธที ี่ใช้ร่วมในการรักษาผู้ปววยโรคภูมิแพ้จมูก ไซนัสอักเสบเรื้อรัง ผู้ปวว ยเดก
ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและลดความชุกของการเกิดซ้าได้อีกด้วย โดยน้าเกลือช่วยเพิม่ อัตราเรวของขนกวัด
ทาให้เกิดเส้นเลือดหดตัว ช่วยชะล้างสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นต่างๆ ออกไป รวมทั้งลดจานวนแบคทีเรียที่สะสม และชะ
ล้างหนองที่สะสมในโพรงจมูก ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกขึ้นมาอย่างแพร่หลาย แต่
ยังมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษานี้จงึ คิดทาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการล้างจมูกชนิดใหม่ (หัวฉีดฝักบัว: shower
nasal irrigation tip) เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงและความพึงพอใจของผู้ปววย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง ความพึงพอใจ ระหว่าง การล้างจมูก
วิธีการใช้กระบอกฉีดยา และ การล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว
วิธีการวิจัย ทาการเกบข้อมูล เป็น prospective cross-over study โดยมีผู้ปววยโรคหวัดภูมิแพ้ เข้าร่วมการศึกษา
41 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยการสุม่ กลุ่มที่1 ล้างจมูกด้วยวิธเี ดิมและกลุ่มที่2 ล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว ล้างจมูก
เป็นเวลา 2สัปดาห์ หยุดล้างจมูกเป็นเวลา1 สัปดาห์ แล้วกลุ่มที1่ เปลี่ยนมาล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว และกลุ่มที่2
ล้างจมูกด้วยวิธีการเดิม เปรียบเทียบผลโดยวัดจาก อาการทางจมูกและไซนัส สัปดาห์ที่0,2,3 และ5 ผลข้างเคียง
จากการล้างจมูก สัปดาห์ท2ี่ และ5 รวมทัง้ ความพึงพอใจในการล้างจมูกในสัปดาห์ที่2 และ5
ผลการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของผู้ปววยทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และ อายุ พบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อาการทางจมูกและไซนัสดีขึ้นหลังจากได้รับการล้างจมูกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้
ในการล้างจมูกแบบเดิมและการล้างด้วยหัวฉีดฝักบัว แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติใน 2 กลุ่ม
ผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากการล้างจมูกพบว่าแบบเดิมมีมากกว่าหัวฉีดฝักบัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ การหกเลอะเทอะของ
น้าเกลือเวลาที่ล้างจมูก รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้หวั ฉีดฝักบัวมีมากกว่าการล้างจมูกแบบเดิม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตใิ นด้านความนุ่มนวลของสายน้า, ความทัว่ ถึงในการล้าง และรูปร่าง ความน่าใช้ของเครื่องมือ
บทสรุป การล้างจมูกช่วยลดอาการทางจมูกและไซนัสได้ โดยหัวฉีดฝักบัวที่คดิ ขึ้นมีประสิทธิภาพในการลด
อาการทางจมูกและไซนัส ได้ดเี ท่าๆกับการล้างจมูกวิธเี ดิม และช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการล้างจมูกด้วยวิธี
เดิมได้โดยเฉพาะ ลดการหกเลอะเทอะของน้าเกลือในระหว่างการล้างจมูก และช่วยเพิม่ ความพึงพอใจในเรื่อง
ความนุ่มนวลของสายน้า ความทัว่ ถึงในการล้าง และรูปทรงที่นา่ ใช้งาน ดังนั้น หัวฉีดฝักบัวจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการล้างจมูก
คาสาคัญ : shower nasal irrigation tip , sinonasal symptom
*ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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Comparative Study between New Shower Nasal irrigation Tip and Conventional Method
______________________________________________________________________
Sureeporn stitnoy,MD.*,Thongchai Bhongmakapat,MD.*,Wichit Cheewaruangroj, MD.*, Supawadee
Prakunhungsit, MD.* ,Chai Eswas,MD.*,Boonchu Kulapaditharom,MD.*
Abstract
Introduction Nasal saline irrigation is an adjunctive treatment for allergic rhinitis , chronic rhinosinusitis
, in pediatric patients with upper respiratory tract infection and decreases prevalence of recurrent
disease. Saline irrigation increases mucociliary function , causes vasoconstriction ,washes out
irritants/ nasal secretion and decreases bacterial reservoirs. Nowadays , there are various types of
nasal irrigation devices but the price is quite high. The researcher team creates a new type of nasal
irrigation device ( shower nasal irrigation tip) to compare with conventional method.
Objective To compare efficiency , side effects and patient’s satisfaction between shower nasal
irrigation tip and conventional method
Methods The study design is a prospective cross-over study . We examined 41 allergic rhinitis
patients and divided into 2 groups randomly; group 1 conventional nasal irrigation method and group 2
shower nasal irrigation tip method . The patients in group 1 were asked to do nasal irrigation twice
daily for 2 weeks and stop nasal irrigation for 1 week then switches to use shower nasal irrigation tip
method. Group 2 uses nasal irrigation tip method first and then switches to conventional method in the
same periods. We evaluated sinonasal symptoms by visual analog score at 0, 2,3 ,and 5 weeks after
treatment . Side effects and patient’s satisfaction were evaluated at 2 and 5 week after treatment .
Results Basic clinical data for 41 consecutive patients were similar regarding sex and age. The
sinonasal symptoms were significant improved after nasal irrigation by both methods but there are not
significant different between 2 methods. The shower nasal irrigation tip group has lower side effect
than conventional group, especially in nasal irrigation leakage. The shower nasal irrigation tip group
has higher satisfaction in aspects of softness ,thoroughly wash and attractive shape.
Conclusion The shower nasal irrigation tip is an effective tool to improve the sinonasal symptoms and
diminishes nasal saline leakage. The study population prefer a new shower nasal irrigation tip in
aspects of softness of saline flow , thoroughly wash and attractive shape. So the shower nasal irrigation
tip is an effective alternative device for nasal irrigation.
Keywords : shower nasal irrigation tip , sinunasal symptom
__________________________________________________________________________________
*From the Department of otolaryngology, Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital ,Mahidol
University ,Bangkok, Thailand
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การเปรียบเทียบผลการล้างจมูกโดยการใช้หัวฉีดฝักบัวกับวิธีการใช้กระบอกฉีดยา
Comparative Study between New Shower Nasal irrigation Tip and Conventional Method

บทนา
การล้างจมูกด้วยน้าเกลือเป็นวิธีที่ใช้ร่วมในการรักษาผู้ปววยโรคภูมิแพ้จมูก ไซนัสอักเสบ
เรื้อรัง และผู้ปววยหลังการได้รับการผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้อง นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษา
ผู้ปววยเดกที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและลดความชุกของการเกิดซ้าได้อีกด้วย1
การล้างจมูกด้วยน้าเกลือ เป็นวิธีดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม เนื่องจากราคาถูก, เตรียมได้
ง่าย และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการใช้ ยังพบว่า วิธีการล้างจมูกโดยการใช้น้าเกลือ
ปริมาณมากและความดันไม่สูงมากในการล้างจมูกหลังการผ่าตัดเป็นเทคนิคที่นิยมมากกว่า และ
ช่วยการสมานแผลให้ดีขึ้น
การล้างจมูกเป็นวิธีการที่ค่อนข้างปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ได้แก่ การระคายเคืองใน
จมูก คันจมูก แสบจมูก ปวดหู และอาจยังมีน้าเกลือที่คั่งค้างอยู่ในโพรงไซนัสซึ่งมักพบได้ในผู้ปววย
หลังการผ่าตัดไซนัส2
ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการรักษา ของน้าเกลือ แต่พบว่าน้าเกลือ
ช่วยเพิ่มอัตราเรวของขนกวัด (mucociliary flow rate) และมีฤทธิ์ของการทาให้เกิด เส้นเลือดหดตัว
นอกจากนี้เป้าหมายของการล้างจมูก คือ การชะล้างสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นต่างๆ ออกไป เช่น สารก่อ
ภูมิแพ้ รา ฝุวน และอนุภาคของสิ่งสกปรกในอากาศ ช่วยลดจานวนแบคทีเรียที่สะสม และชะล้าง
หนองที่สะสมในโพรงจมูก การล้างจมูกด้วยน้าเกลือ บางครั้งเป็นการใช้ร่วมกับ การให้สเตียรอยด์
ชนิดพ่นจมูก ซึ่งจะช่วยลด หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียง เช่น แสบจมูก จมูกแห้ง มีสะเกดแห้ง
และมีเลือดออก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาได้3
การล้างจมูกในปัจจุบันนี้มีหลายเทคนิค เช่น ลูกยางแดง , netipot , ขวดล้างจมูก
( Remedy health care® ) , กระบอกล้างจมูก ( Nasaline®) แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทย คือ การใช้กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 10-20 ซีซี
มีการศึกษาจานวนมากในปัจจุบันที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ และวิธีการในการล้างจมูก
การศึกษาของ Mandy schebie4 และคณะ ได้ทาการศึกษาโดยเปรียบเทียบ การ
กระจายของสีในจมูกเมื่อใช้เทคนิคในการใส่สีเข้าไปในรูจมูก 3วิธี คือ การหยด พ่นสเปรย์และ การ
พ่นเป็นละอองน้า(system producing squirt) พบว่า มีเพียงการพ่นเป็นละอองน้าที่สามารถทาให้สี
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เข้าไปลึกถึง olfactory cleft ในขณะที่ การหยดสีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ nasal floor และการพ่นสเปรย์
การกระจายของสีจะอยู่ที่จมูกทางด้านหน้าและจะถูกบังโดย middle turbinate เป็นส่วนใหญ่
การศึกษาของ Ivo Slapak5 และคณะ พบว่าในกลุ่มเดกที่ปววยด้วยอาการไข้หวัดจานวน
401 คน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับน้าเกลือล้างจมูกร่วมกับยาตามปกติ หายจากอาการทางจมูกได้เรวกว่า
และความบ่อยในการเกิดอาการลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาตามปกติแต่ไม่ได้รับน้าเกลือล้าง
จมูกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การศึกษาของ Wormald PJ. และคณะ6 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการล้างจมูกโดย 3
วิธี คือ การพ่นสเปรย์ การใช้เครื่องnebulizer และ การสวนล้างจมูก(nasal douche)โดยให้ศีรษะต่า
เพื่อดูการกระจายของสีเข้าไปในจมูก และโพรงไซนัส ศึกษาในคน12 คน โดย 9 คน เป็น ไซนัสอักเสบ
เรื้อรัง และ อีก 3คน เป็นคนปกติ พบว่า มีเพียงวิธีการสวนล้างจมูกที่สามารถทาให้สารที่ใช้ล้างเข้าไป
ถึง maxillary sinus และ frontal recess แต่ไม่มีวิธีใดที่สามารถทาให้สีเข้าไปได้ถึง sphenoid และ
ethmoid sinus
การศึกษาของ Melissa A. และคณะ 7 ศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างการล้างจมูกโดยใช้
น้าเกลือปริมาณมากแต่ใช้ความดันต่า กับการพ่นสเปรย์น้าเกลือ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และลด
ปริมาณยาที่ใช้ โดยศึกษาในผู้ใหญ่ที่มีอาการทางจมูกและไซนัสเรื้อรัง 127 คน พบว่า การใช้น้าเกลือ
ปริมาณมากแต่ความดันต่า มีประสิทธิภาพมากกว่าในการรักษาอาการทางจมูกและไซนัส
การศึกษาของ Desiderio Passali. และคณะ8 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างจมูกโดย
การใช้เครื่อง atomized nasal douche กับ การล้างจมูกโดยวิธีการดั้งเดิม ในผู้ปววยเยื่อบุจมูกอักเสบ
จากการติดเชื้อไวรัส จานวน 200 คน พบว่า การล้างจมูกโดยการใช้เครื่อง atomized nasal douche
ช่วยปรับปรุงความต้านทานในจมูกจากการวัดด้วยเครื่องวัดความดันในจมูก (rhinomanometry) และ
ปริมาตรในจมูกจากการวัดด้วย acoustic rhinometry ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รวมทั้งมี
เพียงวิธีการใช้เครื่องatomized nasal douche เท่านั้นที่สามารถทาให้ mucociliary transporting
time กลับมาสู่ระดับปกติได้
การศึกษาของ นพ.มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ และคณะ 9 ได้ทาการศึกษาการกระจายของสาร
ที่ใช้ล้างจมูกในการผ่านเข้าไปในโพรงไซนัสโดยเปรียบเทียบระหว่าง การสวนล้างจมูก(nasal douche)
และการพ่นสเปรย์ ศึกษาในผู้ปววยที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังทั้ง 2 ข้าง จานวน 14 คน พบว่า ทั้งการสวน
ล้างจมูกและการพ่นสเปรย์ ไม่มีประสิทธิภาพในการทาให้สารที่ใช้ล้างจมูกผ่านเข้าไปในโพรงไซนัสใน
ผู้ปววยที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังได้
การศึกษาของ David E. L. และคณะ10 ได้ทาการศึกษาการกระจายของสารที่ใช้ล้างจมูก
จากการใช้วิธีการล้างจมูก 3 วิธีเปรียบเทียบกันโดยใช้ การล้างจมูกด้วยความดันบวก (positivepressure nasal irrigate) การล้างจมูกด้วยความดันลบ (negative-pressure nasal irrigation)
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และการล้างด้วยเครื่อง nebulizer ทาการศึกษาในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี 8 คน โดยใช้สารสี
(contrast) ล้างจมูกแล้วดูผลการกระจายของสีจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (coronal CT scan)
พบมีการกระจายของสีเข้าไปในโพรงไซนัส maxillary และ ethmoid จากการล้างจมูกด้วยทั้งความ
ดันบวกและความดันลบ โดยจากการใช้ความดันบวกจะพบการกระจายของสีที่มีรูปแบบมากกว่า
แต่สาหรับวิธีการใช้เครื่อง nebulizer ทาให้สีกระจายเข้าไปในโพรงอากาศไซนัสได้แย่กว่า
การศึกษาของ Lance T. Tomooka และคณะ 11 ได้ทาการศึกษาในผู้ปววยที่มีอาการทาง
ไซนัสและจมูก จานวน200คนและในคนปกติจานวน 20 คน พบว่าอาการทางจมูกและคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น จากการล้างจมูกโดยการใช้ อุปกรณ์Water pik เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้
การศึกษาของ Harvy และคณะ 12 ได้ทาการศึกษาใน 10 cadever ดูการกระจายของสาร
ในโพรงไซนัสเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังผ่าตัด (ESS) หลังผ่าตัดพบว่ามีการกระจายของสาร
เข้าไปในโพรงไซนัสได้ทั้งหมด และจากอุปกรณ์ที่ใช้ พบว่า การใช้ netipot ให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ
squeeze bottle และสเปรย์ความดันตามลาดับ และพบว่า สารมีการผ่านเข้า frontal sinus มาก
ที่สุดหลังจากผ่าตัด
ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกขึ้นมาอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ ทาให้ยังมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการ
เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ปววยระหว่างวิธีการล้างจมูกแบบเดิม และการล้าง
จมูกโดยวิธีหัวฉีดฝักบัว (shower nasal irrigation tip) ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การล้างจมูก ทาได้สะดวก
ขึ้น และสามารถล้างได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งราคาไม่สูงมากนัก เพื่อให้สามารถใช้ได้ในผู้ปววยทั่วไป

แนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ล้างจมูก ( New Shower Nasal Irrigation Tip : หัวฉีด
ฝักบัว )
เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของจมูก มีความซับซ้อน โดย External nose มีลักษณะ
เป็น พีระมิดสามเหลี่ยมยื่นจากใบหน้า และ internal nose ที่มีผนังกั้นช่องจมูกแบ่งจมูกออกเป็น 2
ช่อง ผนังด้านข้างประกอบด้วย กระดูก turbinate 3 ชิ้น คือ inferior, middle และ superior
turbinate ใต้ turbinate เหล่านี้เป็นหลืบเรียกชื่อตาม turbinate ซึ่งเป็นที่เปิดของท่อน้าตา และโพรง
อากาศข้างจมูก รูปทรงของจมูกภายนอกแสดงดังรูป
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A

C
B

A = nasofacial angle (ค่าปกติ = 30-40 degree) 13
B = nasolabial angle (ค่าปกติ = 90-120 degree) 13
C = angle of nasal cavity มีค่าประมาณ 60 degree

A

A= angle of saline flow ควรมีค่าน้อยกว่า 60 degree
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จากการศึกษาของ Fabiana Mansur Varj˜ao และคณะ14 พบว่า ความกว้างของจมูกใน
คนเอเชียมีค่าเฉลี่ย 3.727 cm (3.07-4.3 cm)
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดว่าการล้างจมูกใช้น้าเกลือควรจะทาให้น้าเกลือที่ถูกฉีดเข้าไปในโพรง
จมูกมีลักษณะเป็นสายคล้ายกับน้าที่ผ่านจากฝักบัว เพื่อให้เกิดการกระจายของน้าเกลือให้ทั่วใน
โพรงจมูก และเพิ่มความนุ่มนวลของสายน้าเกลือที่จะเข้าไปในโพรงจมูกด้วย
หัวฉีดฝักบัว (shower nasal irrigation tip) ที่ ผู้วิจัยได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นนี้ มีลักษณะเป็นฝาครอบ
ที่พอดีกับปลายกระบอกฉีดยาที่สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาพลาสติกทั่วไป มีความปลอดภัย
ผลิตจากซิลิโคนทาให้ฝาคลอบแน่นสนิทกับปลายกระบอกฉีดยาโดยไม่เลื่อนหลุด และปลายบาน
กว้างกว่ารูจมูกโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.9 cm จึงไม่หลุดเข้าไปในโพรงจมูก และทาให้
น้าเกลือที่ผ่านออกมามีความนุ่มนวลและกระจายทั่วถึงมากขึ้นและ ฝาคลอบมีขนาดที่พอเหมาะกับ
จมูกทาให้น้าเกลือที่ฉีดเข้าไปในโพรงจมูกไม่ไหลย้อนกลับมา ลดการหกเลอะเทอะและ ทาให้
น้าเกลือที่ฉีดเข้าสู่โพรงจมูกอย่างเตมที่ การล้างจมูกในปัจจุบันนี้มีหลายเทคนิค เช่น ลูกยางแดง ,
netipot , ขวดล้างจมูก( Remedy health care® ) , กระบอกล้างจมูก ( Nasaline®) แต่ที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย คือ การใช้กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 10-20 ซีซี
a

b

แบบจาลองของหัวฉีดฝักบัว
a = angle of saline flow ~ 60 degree
b=ความกว้างของช่องที่เป็นทางออกของน้าเกลือ
( 0.6 cm)
c=ความกว้างทั้งหมดของหัวฉีดฝักบัว(1.9 cm)

c

รูปเครื่องมือ

หัวฉีดฝักบัวมองจากด้านบน

หัวฉีดฝักบัวมองจากด้านข้าง
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หัวฉีดฝักบัวเมื่อต่อกับกระบอกฉีดยาแล้ว
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง ความพึงพอใจ ระหว่าง การล้างจมูก
วิธีการใช้กระบอกฉีดยา และ การล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว

วิธีการวิจัย
เกบข้อมูลจากผู้ปววยที่มีอาการหวัดภูมิแพ้ ในแผนกตรวจผู้ปววยนอก โสต ศอ นาสิกวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ เดือน เม.ย. 2553- ธ.ค. 2553 จานวน 41 คน
เกณฑ์การคัดเข้า
1. อาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิง อายุมากกว่า 18 ปี
2. ผู้ปววยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจมูกและไซนัส ได้แก่ ภูมิแพ้จมูก , ไซนัส
อักเสบเรื้อรัง โดยวินิจฉัยจากประวัติ และการตรวจร่างกาย
3. ยินยอมและเตมใจเข้าร่วมการวิจัย หลังได้รับคาอธิบายรายละเอียดของงานวิจัย แล้ว
ลงชื่อในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเตมใจ (Inform Consent Form)
เกณฑ์การคัดออก
1.ผู้ปววยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ล้างจมูก เช่น มีภาวะ CSF rhinorrhea , recent massive
epistaxis
2.ผู้ปววยที่เคยได้รับการผ่าตัดไซนัส
3.ผู้ปววยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีก้อนเนื้องอกในโพรงจมูก เช่น ริดสีดวงจมูก
4. ผู้ปววยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีดั้งจมูกคดอย่างมาก , หรือ ภาวะที่ทาให้เกิดการอุดตันของ
จมูกด้านใด ด้านหนึ่ง
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5. ผู้ปววยไม่ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย หรือขอถอนตัวออกจากการวิจัย
การศึกษาในผู้ป่วย
1. ผู้ปววยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จะได้รับการแบ่งกลุ่มโดย
วิธีการสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 จะได้รับการล้างจมูกด้วยกระบอกฉีดยา และ
กลุ่มที่2 จะได้รับการล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว
2. ผู้ปววยแต่ละกลุ่มจะได้รับการบันทึกประวัติการเจบปววย และการตรวจร่างกายทาง หู คอ
จมูก อย่างละเอียด รวมทั้งการส่องกล้องจมูกเพื่อแยกภาวะโรคอื่นๆทางจมูกและไซนัส
3. ผู้ปววยในแต่ละกลุ่มจะได้รับการอธิบายถึงขั้นตอนในการล้างจมูกแต่ละวิธีดังนี้
 การล้างจมูกวิธีการเดิม ทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ใช้กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 20 cc ดูดน้าเกลือขึ้นมา
2. ก้มหน้าลงเลกน้อย สอดปลายกระบอกฉีดยาเข้าไปในรูจมูกที่จะล้าง
3. กลั้นหายใจแล้วฉีดน้าเกลือเข้าไปในโพรงจมูกจนหมดกระบอกฉีดยา
4. หลังจากนั้น หายใจตามปกติ สั่งน้ามูกและน้าเกลือที่ค้างอยู่ในโพรงจมูก
ออกมาเบาๆจนรู้สึกจมูกโล่ง ไม่มีน้ามูกหรือสิ่งสกปรกคั่งค้างอยู่ในโพรง
จมูก
5. ทาซ้ากับจมูกอีกข้างด้วยวิธีการเดียวกัน
 การล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว
ทาตามขั้นตอนเหมือนกับวิธีการเดิม เพียงแต่ประกอบหัวฉีดฝักบัวกับกระบอก
ฉีดยาก่อนเริ่มล้างจมูก
4. ผู้ปววยทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการล้างจมูกตามวิธีการของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง วันละ 2
ครั้ง เช้าและเยน จนครบระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทาการประเมินผล ครั้งที่1
5. ผู้ปววยทั้ง 2 กลุ่มจะต้องหยุดทาการล้างจมูก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องหยุดยาที่ใช้
ประจา
6. หลังจากหยุดล้างจมูกครบ 1 สัปดาห์แล้ว ผู้ปววยแต่ละกลุ่มจะได้รับการล้างจมูกโดยอีก
วิธีการหนึ่ง คือ กลุ่มที่ 1 จะได้รับการล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว และ กลุ่มที่ 2 จะได้รับ
การล้างจมูกด้วยกระบอกฉีดยา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทาการประเมินผล ครั้งที่2
7. ทาการเปรียบเทียบผลการศึกษา ของแต่ละวิธี และสรุปผล
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การวัดผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการใช้หัวฉีดฝักบัวเทียบกับการล้างจมูกโดยวิธีเดิม โดยใช้ แบบสอบถาม อาการ
ทางจมูกและไซนัส ก่อนเริ่มรักษา สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 5 หลังการล้างจมูก
โดยทาการเกบข้อมูลจากแผนภูมิประเมินผล(Visual analog scale)ของ อาการทางจมูก
และไซนัส 5 อย่างคือ
- อาการคัดจมูก
- มีสารคัดหลั่งในจมูก
- อาการคัน
- อาการจาม
- อาการนอนไม่หลับจากอาการทางจมูกและไซนัส
ผลข้างเคียงจากการล้างจมูก 5 อย่าง คือ
- อาการแสบโพรงจมูก
- อาการเลือดกาเดาไหล
- อาการสาลักน้าเกลือ

- ความเลอะเทอะของน้าเกลือที่ล้าง
- อาการปวดหู , หูอื้อ
ความพึงพอใจในการล้างจมูก
- ความนุ่มนวลของสายน้า
- ความทั่วถึงในการล้าง
- ความสะดวกสบาย
- ความสะอาดของโพรงจมูก
- ระยะเวลาในการล้างจมูก
- รูปร่าง รูปทรง ความน่าใช้งาน
โดยความพึงพอใจและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการล้างจมูก เกบข้อมูลที่ สัปดาห์ที่ 2 และ
สัปดาห์ที่ 5 หลังการล้างจมูก

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้จะถูกนามาคานวณทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม PASW statistics 17
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
1. Descriptive statistics – number, percentage, mean + SD
2. Test distribution - K-S test
3. Analytics statistics – Paired t-test or Wilcoxon signed Ranks test
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาในผู้ปววย ที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 41 คน ทุกคนได้รับการรักษาตามแผนการ
วิจัยทีก่ าหนดและมารับการติดตามหลังการรักษาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ครบทั้ง 41 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 จานวน 23 คน และ กลุ่มที่2 จานวน 18 คน (ตารางที่1)
- กลุ่มที่1 เป็นผู้หญิง 17 คน(73.6 % ) ,ผู้ชาย 6 คน (26.1% ) กลุ่มที่ 2 เป็นผู้หญิง 17 คน
(94.4 % ) , ผู้ชาย 1คน ( 5.6 %)
- อายุของผู้ปววยกลุ่มที่ 1 อายุเฉลี่ย 46.48 + 13.86 ,กลุ่มที่ 2 อายุเฉลี่ย 41.72 + 15.07
- พบว่าข้อมูลด้านเพศ และอายุ ระหว่างผู้ปววยทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ตัวแปร
อายุเฉลี่ย (ปี)
เพศ
 ชาย
 หญิง

กลุ่มที่ 1
(คน/%)
46.48+ 13.86
6( 26.1 )
17( 73.6 )

กลุ่มที่ 2
(คน/%)

P-value

41.72 + 15.07

0.832

1( 5.6 )
17 (94.4 )

0.092
0.563

จากการศึกษาพบว่า อาการทางจมูกและไซนัสได้แก่ คัดจมูก น้ามูกไหล คันจมูก จาม ดี
ขึน้ หลังจากล้างจมูก โดยทั้ง 2 วิธี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่าง 2
วิธี แต่การนอนไม่หลับจากอาการทางจมูกและไซนัส พบว่าดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากการ
ล้างจมูกด้วยการใช้วิธีเดิม แต่การล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัวทาให้อาการนอนไม่หลับดีขึ้นแต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างทั้ง 2 วิธี (ตาราง ที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอาการทางจมูกและไซนัส ก่อนและ
หลังการล้างจมูกโดยทั้ง 2 วิธี

อาการทางจมูกและไซนัส

ล้างจมูกด้วยวิธีการเดิม

ล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว

ความแตกต่างระหว่าง 2 วิธี

คัดจมูก
 ก่อนล้างจมูก
 หลังล้างจมูก
P-value

5.51 ± 2.51
2.27 ± 2.28
< 0.001

5.32 ± 2.07
2.68 ± 2.08
< 0.001

2.07 ± 2.51
2.63 ± 2.65
0.350

น้ามูกไหล
 ก่อนล้างจมูก
 หลังล้างจมูก
P-value

4.27 ± 2.59
3.27 ± 2.51
< 0.001

4.24 ± 2.47
2.07 (0-7)
< 0.001

1.0 ± 2.44
2.17 ± 2.96
0.053

คันจมูก
 ก่อนล้างจมูก
 หลังล้างจมูก
P-value

4.15 ± 3.25
2.27 ± 2.28
< 0.001

3.93 ± 3.077
1.85 ± 2.21
< 0.001

1.82((-2) -7)
2.07((-1)-9)
0.740

4.49 ± 3.08
2.95 ± 2.89
< 0.001

4.10 ± 3.00
2.41± 2.41
< 0.001

1.54 ± 2.86
1.68 ± 2.88
0.816

3.63 ± 3.25
1.27 (0-7)
< 0.001

2.39 (0-10)
1.41 (0-10)
0.051

2.37 ± 3.21
0.97((-10)-10)
0.110

จาม



ก่อนล้างจมูก
หลังล้างจมูก
P-value

นอนไม่หลับจากอาการทาง
จมูกและไซนัส
 ก่อนล้างจมูก
 หลังล้างจมูก
P-value
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอาการทางจมูกและ
ไซนัส ก่อนและหลังการล้างจมูกโดยทั้ง 2 วิธี
6

ก่อนล้างจมูกวิธีเดิม

5
4

หลังล้างจมูกวิธีเดิม

3
2

ก่อนล้างจมูกหัวฉีดฝักบัว

1
0
คัดจมู ก

นำ้ มู กไหล

คันจมู ก

จำม

นอนไม่ หลับ

หลังล้างจมูกหัวฉีดฝักบัว

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการล้างจมูก ได้แก่ อาการแสบจมูก เลือดกาเดาไหล สาลัก
น้าเกลือ มีปัญหาน้าเกลือที่ใส่ไปในจมูกหกเลอะเทอะออกมาด้านนอกจมูก รวมทั้งอาการ ปวดหู
และหูอื้อ ซึ่งจากการศึกษานี้ (ตารางที่3)
- ผลข้างเคียงของการล้างจมูกโดยวิธีเดิม พบว่าเกิดอาการแสบจมูกได้ 19 ราย (46.3 %),
เลือดกาเดาไหล 2 ราย (4.9 %) สาลักน้าเกลือ 15 ราย (36.6 %) มีการหกเลอะเทอะของ
น้าเกลือ 33 ราย (80.5 %) และปวดหู หูอื้อ 14ราย ( 34.1 %)
- ผลข้างเคียงของการล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว พบว่าเกิดอาการแสบจมูก 14 ราย
(34.1%), เลือดกาเดาไหล 2 ราย (4.9 %) สาลักน้าเกลือ 12 ราย (29.3 %) มีการหกเลอะเทอะของ
น้าเกลือ 28ราย (6.3 %) และปวดหู หูอื้อ 8(19.5%)
ความพึงพอใจในการล้างจมูก จะประเมินในด้านต่างๆซึ่งได้ผลดังนี้(ตารางที่4)
- ผู้ปววยที่ได้รับการล้างจมูกโดยวิธีเดิมมีความพึงพอใจในด้าน ความนุ่มนวลของสาย
น้าเกลือ, ความทั่วถึงในการล้าง, ความสะอาดของโพรงจมูก, ความสะดวกสบาย, ระยะเวลาในการ
ล้างจมูก และรูปทรง ความน่าใช้ของเครื่องมือ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 3.09, 3.19, 3.68, 3.78, 3.63และ 3.39
ตามลาดับ
- คะแนนความพึงพอใจของการล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัวมากกว่าการล้างจมูกด้วยวิธีเดิม
ในด้านความนุ่มนวลของสายน้าเกลือ , ความทั่วถึงในการล้าง, ความสะอาดของโพรงจมูก, ความ
สะดวกสบาย, ระยะเวลาในการล้างจมูก และรูปทรง ความน่าใช้ของเครื่องมือ โดยคะแนนเฉลี่ยดังนี้
4.021, 3.90, 4.05, 3.95 ,4.00 และ 4.12
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ตารางที่3 แสดงการเปรียบเทียบผลข้างเคียงที่เกิดจากการล้างจมูกโดยทั้ง 2 วิธี
ผลข้างเคียง

จานวนคน ราย(%)

ความรุนแรงของอาการ
P-value

วิธีเดิม

หัวฉีดฝักบัว

วิธีเดิม

หัวฉีดฝักบัว

แสบจมูก

19(46.3)

14(34.1)

3.57+2.04

2.57+1.74

เลือดกาเดาไหล

2(4.9)

2(4.9)

3.50+3.53

0*

สาลักน้าเกลือ

15(36.6)

12(29.3)

3.40+1.80

3.25+1.91

0.836

การหกเลอะเทอะของ
น้าเกลือ

33(80.5)

28(68.3)

4.64+2.75

2.67+2.13

0.003

ปวดหู, หูอื้อ

14(34.1)

8(19.5)

5.00+2.96

3.12+1.81

0.122

0.146

* can not be analyzed because at least one of the group is empty

ตารางที่4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของการล้างจมูกทั้ง 2 วิธี
ความพึงพอใจในการล้างจมูก

ล้างจมูกด้วยวิธีการเดิม

ล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว

ความนุ่มนวลของสายน้า

3.09+1.31

4.02+1.08

0.001

ความทั่วถึงในการล้าง

3.19+1.36

3.90+1.26

0.010

3.68+1.25

4.05+1.22

0.066

3.78+1.10

3.95+1.26

0.419

3.63+1.28

4.00+1.24

0.017

3.39+1.05

4.12+0.84

<0.001

ความสะดวกสบาย
ความสะอาดของโพรงจมูก
ระยะเวลาในการล้างจมูก

P-value

รูปร่าง รูปทรง ความน่าใช้งาน
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บทวิจารณ์
การล้างจมูกด้วยน้าเกลือเป็นวิธีการรักษาอาการทางจมูกและไซนัสที่มีมานานแล้ว ใน
ปัจจุบันนี้ ใช้เป็นการรักษาร่วมในโรคโรคภูมิแพ้จมูก ไซนัสอักเสบเรื้อรัง และผู้ปววยหลังการได้รับการ
ผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้อง นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาผู้ปววยเดกที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนได้อีกด้วย นอกจากราคาถูก, เตรียมได้ง่าย และไม่มภี าวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการล้าง
จมูกแล้วยังพบว่า วิธีการล้างจมูกโดยการใช้น้าเกลือปริมาณมากและความดันไม่สูงมากในการล้าง
จมูกหลังการผ่าตัดเป็นเทคนิคที่นิยมมากกว่า และช่วยการสมานแผลให้ดีขึ้น
การล้างจมูกมีหลายเทคนิค เช่น ลูกยางแดง , netipot , ขวดล้างจมูก ( Remedy health
care® ) , กระบอกล้างจมูก ( Nasaline®) แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การใช้กระบอกฉีดยา
พลาสติก ขนาด 10-20 ซีซี
ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกขึ้นมาอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ ทาให้ยังมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้คิดทาเครื่องมือ
ที่ใช้ล้างจมูกชนิดใหม่ขึ้นมาและนามาศึกษาประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงและความพึงพอใจของการ
ล้างจมูกโดยเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม
จากการศึกษาพบว่า การล้างจมูกทั้ง 2 วิธีช่วยลดอาการทางจมูกและไซนัสได้ดีอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นปัญหานอนไม่หลับที่เกิดจากอาการทางจมูกและไซนัสพบว่า อาการดีขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในการล้างจมูกด้วยวิธีเดิมเท่านั้น แต่ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในกลุ่มที่ล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัว ซึ่งอาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่ไม่
เฉพาะเจาะจง จึงทาให้ทาการประเมินได้ยาก แต่อย่างไรกตาม ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติของระหว่างทั้ง 2 วิธี แสดงว่าหัวฉีดฝักบัวที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการล้างจมูกได้ดีเทียบเท่าวิธีการเดิม
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการล้างจมูกพบได้ในการล้างจมูกทั้ง 2 วิธี โดยการล้างด้วยหัวฉีด
ฝักบัวช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติในระหว่าง2 วิธี ยกเว้นใน
การลดความเลอะเทอะของน้าเกลือในขณะที่ทาการล้างจมูกที่พบได้น้อยกว่าในการล้างจมูกด้วย
หัวฉีดฝักบัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผู้ปววยที่ได้ล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัวมีความพึงพอใจในการล้างจมูกมากกว่า การล้างจมูก
ด้วยวิธีเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในด้านความนุ่มนวลของสายน้าเกลือ , ความทั่วถึงในการ
ล้างจมูก รวมทั้งรูปร่าง รูปทรงในการใช้งาน แต่ยังไม่พบความแตกต่างทางสถิติในด้านความความ
สะอาดของจมูกหลังจากล้างจมูก สะดวกสบายในการใช้งาน และระยะเวลาในการล้างจมูก
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จุดเด่นของการศึกษานี้คือ เป็น prospective cross-over study ทาให้ผู้ปววยได้รับการล้าง
จมูกโดยทั้ง 2 วิธี โดยผู้ปววยในกลุ่มที่ล้างจมูกด้วยวิธีเดิมและหัวฉีดฝักบัว เป็นกลุ่มเดียวกัน ช่วยลด
ความแตกต่างของประชากรระหว่างกลุ่ม ในการศึกษานี้ได้ทาการประเมินผลของการล้างจมูกจาก
อาการทางจมูกและไซนัสซึ่งเป็น subjective แต่ยังขาดการประเมินในด้านอาการแสดงที่ตรวจพบ
objective data ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทาการศึกษาต่อไปในอนาคต
อย่างไรกตามเนื่องจากหัวฉีดฝักบัวเป็นสิ่งที่ทาขึ้นมาใหม่ จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องทาการศึกษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างจมูก

สรุปผลการวิจัย
การล้างจมูกด้วยหัวฉีดฝักบัวเป็นการล้างจมูกอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการ
ทางจมูกและไซนัส ช่วยลดปัญหาการหกเลอะเทอะของน้าเกลือ และได้รับความพึงพอใจมากกว่าใน
ด้านความนุ่มนวลของสายน้าเกลือ ,ความทั่วถึงในการล้างจมูก และรูปทรงที่น่าใช้เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้กระบอกฉีดยาแบบเดิม อย่างไรกตามความสะอาดของจมูกหลังการล้างไม่ต่างจากการใช้
วิธีเดิม รวมทั้งใช้เวลาในการล้างจมูกเท่าๆกัน ดังนั้น หัวฉีดฝักบัวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ล้างจมูก
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