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วตัถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการลา้งจมูกดว้ยน ้ าเกลือโดยวิธีพ่นจมูกและวิธีสวนลา้งจมูกในผูป่้วย
จมูกอกัเสบเร้ือรัง ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้
น ้าเกลือลา้งจมกู ของผูป่้วยกลุ่มน้ี 
ระเบียบวิธีวจัิย: ศึกษาในผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นจมูกอกัเสบเร้ือรัง มีอายุ 18 ปีข้ึนไป และเขา้
มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จ  านวน 40 คน ผูป่้วยจะไดรั้บการสุ่มล าดบัก่อนหลงั ของการใช้น ้ าเกลือลา้ง
จมูกแต่ละวิธี ไดแ้ก่ การพ่น และ การสวนลา้งจมูก โดยมีระยะเวลา วิธีละ 2 สัปดาห์ จากนั้นผูป่้วยจะ
ไดรั้บการพกั การลา้งจมูก เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนจะเร่ิมการลา้งจมูกอีกวิธีท่ีไม่ไดใ้ช้ในตอนแรก 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม และ ตรวจการท างานของขนกวดัดว้ย “Saccharin 
test” ก่อนเร่ิมการลา้งจมูก และ หลงัการลา้งจมูก ดว้ยวธีิการลา้งจมูกทั้ง 2 วธีิ 
ผลการศึกษา: ผูป่้วยเขา้ร่วมการศึกษาจ านวน 40 คน ไดรั้บการลา้งจมูกในคร้ังแรก ดว้ยวิธีสวนลา้ง
จมูก และ วิธีพ่นจมูก วิธีละ 20 คน พบวา่ผูป่้วย หลงัไดรั้บการลา้งจมูกดว้ยวิธีการทั้ง 2 วิธี มีอาการดี
ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการลา้งจมูก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< 0.001) แต่การท างานของขน
กวดัระหว่างก่อนและหลงัลา้งจมูกในแต่ละวิธีท่ีประเมินจาก “Saccharin test”ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบผลระหว่างวิธีการลา้งจมูกทั้งสองวิธี พบว่า อาการและการ
ท างานของขนกวดัไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
พบว่า การล้างจมูกด้วยวิธีสวนล้าง มีผลขา้งเคียงมากกว่าวิธีพ่นจมูกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< 
0.001) 
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ABSTRACT 

Objective:  To study the efficacyof saline nasal spray and saline nasal douche in persistent 
rhinitispatient in the Chiang Mai University Hospital 
Material and method: Patients  with  persistent rhinitis and older  than  18  years  old  who came to 
outpatient  department  of  Otolaryngology,  Faculty  of  Medicine,  Chiang  Mai  University 
Hospital, between March 2013 and November 2013 were included in the study. They were 
randomized in 2 groups to determine the order of methods of nasal salineirrigation (nasal saline 
spray and nasal saline douche).The duration of each method was 2 weeks,separated by the wash out 
period for 2 weeks.The result was evaluated by the mucociliary clearance time (MCT), the 
symptoms score, and side effect compare between nasal saline spray and nasal saline douche. 
Results: Forty patients were included in this study. They were randomized into 2 groups(nasal 
douche first or nasal spray first).There are the improvement of the symptoms score after both 
methods of nasal irrigation (p<0.001), butthe MCT was not found significantly difference. Between 
2 methods of nasal irrigation, symptoms score and MCT were not found statistical different, but 
saline nasal douche had more incidence of complication than saline nasal spray (p<0.001). 
Conclusion: Both nasal saline douche and nasal saline spray have the efficacy in treatment of 
persistent rhinitis patient. An improvement of symptoms score was the same in these 2 methods, but 
nasal saline spray has lowerincidence of complication than nasal saline douche. 


