การใช้ นา้ เกลือในการรักษาโพรงจมูกในเด็ก เมื่อเด็กมีภาวะติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
หรือ โพรงจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้ จมูก (Allergic rhinitis)
ประเด็นที่ 1
การใช้ น ้าเกลือในการรักษาโพรงจมูกเด็ก เมื่อเด็กมีน ้ามูก มี 3 วิธีนะคะ
1.

เด็กทารก อายุน้อยกว่ า 6 เดือน
ที่ยงั คอไม่แข็ง หรื อทารกที่แม่ไม่เคยได้ รับการฝึ กการล้ างจมูกกับแพทย์หรื อพยาบาลมาก่อน ให้ ใช้ "น ้าเกลือหยดจมูก"
ร่วมกับการใช้ ลกู ยางแดง หรื ออุปกรณ์ดดู น ้ามูก ที่คณ
ุ แม่ถนัด

2.

การใช้ สเปรย์ นา้ เกลือฉีดพ่ นที่โพรงจมูก
สเปรย์น ้าเกลือมีขายหลายยี่ห้อในท้ องตลาด โดยส่วนใหญ่ ส่วนประกอบไม่ได้ มีแค่น ้าเกลือ จะผสมตัวยาที่ชว่ ยลดการ
ระคายเคือง (emollient ) ของเยือ่ บุโพรงจมูกด้ วย คือน ้าเกลือจะช่วยให้ น ้ามูกที่เหนียว ละลาย ทาให้ ไหลลงไป และ
ขับออกได้ ง่าย ในขณะเดียวกัน ก็จะมีตวั ยาลดการระคายเคือง แต่การใช้ สปรย์ ก็มีประโยชน์ เทียบเท่ ้ากับการหยดลง
เท่านัน้ คือ ช่วยให้ น ้ามูกข้ นเหนียวน้ อยลง แต่ไม่ได้ ผลักออกมา ร่างกายต้ องกาจัดเอง ดังนัน้ ถ้ าในเด็กที่มีน ้ามูกมากๆ
หรื อข้ นมากๆ เช่นเด็กที่เป็ นไซนัสอักเสบ เด็กทีม่ ีภาวะภูมิแพ้ จมูก การใช้ สเปรย์น ้าเกลือพ่นจมูกจะได้ ผลไม่ เท่ ากับการใช้
น ้าเกลือสวนล้ างจมูกนะคะ

3.

การใช้ นา้ เกลือ(สวน)ล้ างจมูก
คือการดูดน ้าเกลือปริ มาณมากพอสมควร (โดยมากเริ่ มต้ นที่ 5 ซีซี แล้ วแต่อายุเด็ก และความร่วมมือ) ฉีดพ่นเข้ าไปใน
โพรงจมูก หลักการคือ น ้าเกลือปริ มาณมาก จะช่วยให้ น ้ามูกทีเ่ หนียวข้ น เหลวขึ ้น ในขณะเดียวกัน แรงดันน ้า ก็จะผลักให้
น ้ามูกไหลออกมาทางโพรงจมูกอีกข้ างหนึง่ หรื อในบางคนชอบล้ างแบบให้ ไหลลงคง แล้ วอ้ าปากให้ ไหลออกทางปากก็
ได้ ซึง่ จะช่วยกาจัดน ้ามูกออกจากโพรงจมูกได้ สว่ นหนึง่ ได้ ผลเหนือกว่า การหยดน ้าเกลือ และการใช้ สเปรย์ฉีดพ่น
-----------------------------------------------------------------------

ประเด็นที่ 2
เริ่ มฝึ กให้ ลกู ล้ างจมูกเมื่อไหร่ เข้ าใจกันแล้ วนะคะ ว่า หยดจมูก สปรย์ฉีดจมูก กับ ล้ างจมูกต่างกัน
การเอาน ้าเกลือหยดจมูก ร่วมกับ ใช้ ลกู ยางแดงดูดน ้ามูกในเด็กเล็กนัน้ ทาได้ ตงแต่
ั ้ แบเบาะ เพราะเป็ นทางเลือกเดียวใน
การลดน ้ามูกสาหรับเด็กเล็ก คุณแม่สามารถทาได้ เลย ทาได้ เลยค่ะมีคณ
ุ แม่หลายท่าน ไม่กล้ าทากลัวลูกเจ็บ หรื อ กลัวจะ
สาลักหมอจะแนะนาว่า เด็กเล็ก หายใจด้ วยจมูกเป็ นหลัก เมื่อโพรงจมูกบวมแม้ เพียงเล็กน้ อยจะมีแรงต้ านอากาศเพิม่ ขึ ้น
ทาให้ เค้ าหายใจไม่สะดวก นอนหลับไม่สนิท ที่สาคัญ ดูดนมได้ น้อยลงเพราะฉะนัน้ หมอคิดว่า การช่วยหยดน ้าเกลือ แล้ ว
ทาให้ เค้ าหายใจได้ สะดวกขึ ้นเด็กจะรู้สกึ สบายมากขึ ้น ดูดนมได้ ดขี ึ ้น หายใจโล่งขึ ้น เป็ นพื ้นฐานของการฝึ กล้ างจมูกใน
step ถัดไปด้ วยค่ะส่วนประเด็นสาลัก หมอยืนยันว่าน ้าเกลือแค่เพียง 2-3 หยดต่อจมูก 1 ข้ าง ไม่ทาให้ เด็กสาลักค่ะ
เนื่องจาก รูจมูกและโพรงจมูกของเรา ให้ นกึ ภาพเหมือนถ ้าที่ทางเข้ าแคบ แต่ข้างในมีพืน้ ทีก่ ว้ าง น ้าเกลือ กว่าจะผ่านโพรง

-

จมูก ลงมาที่คอหอย แม้ จะเป็ นเด็กเล็ก แต่ก็มีกลไกในการปิ ดกล่องเสียงเพื่อป้องกันการสาลักได้ คะ่
ส่วนการสวนล้ าจมูก ไม่ได้ ตวั เลขที่แน่นอนว่าต้ องฝึ กเมื่อเด็กอายุเท่าไหร่ ขึ ้นอยูก่ บั ความมัน่ ใจของแม่ แต่แนะนา
ให้ ฝึกในทารกที่ลกู คอแข็งก่อน อย่างน้ อย 6 เดือน เพราะตอนล้ าง ต้ องประคองศีรษะ อีกมือหนึง่ ต้ องฉีดน ้าเกลือ
ไหนลูกจะดิ ้น ถ้ าเด็กคอไม่แข็ง จะเกิดอันตรายได้ คะ่
-------------------------------------------------------------------------

ประเด็นที่ 3
น ้าเกลือใช้ ยี่ห้ออะไร?
ซื ้อที่ไหน?
ใช้ ได้ เหมือนกันมัย?
้
ฯลฯ
สรุ ปนะคะ
น ้าเกลือ เป็ น 0.9%normal saline ใช้ ได้ หมดเลยค่ะ เป็ นชนิดเดียวกับที่เราใช้ ล้างแผลนัน่ แหละค่ะ
-----------------------------------------------------------------------ประเด็นที่ 4
ใช้ น ้าเกลือรักษาโพรงจมูกเด็กได้ บอ่ ยแค่ไหน
ถ้ าเป็ นเด็กเล็ก ใช้ วิธีหยดจมูก ร่วมกับดูดด้ วยลูกยางแดงแนะนาให้ หยดน ้าเกลือในโพรงจมูก ก่อนมื ้อนมตอน
กลางวัน และก่อนนอนทาตอนลูกท้ องว่าง ก่อนกินนมมื ้อถัดไป อาจจะไม่ต้องทุกมื ้อ ให้ แม่ดวู า่ เค้ าอึดอัดมาก
-

น้ อยแค่ไหนแต่การหยดน ้าเกลือให้ ทารกก่อนนอน จะช่วยให้ เค้ าหายใจได้ โล่งขึ ้น และหลับสนิทมากขึ ้น
การสวนล้ างจมูกทาวันละ 1-2 ครัง้ สามารถเลือกเวลาที่สะดวก อาจจะเป็ นตอนเช้ าหลังตื่นนอน หรื อก่อนนอน
ถ้ าต้ องการล้ างบ่อยกว่านี ้ อาจจะต้ องได้ รับคาแนะนาจากแพทย์ เนื่องจากการล้ างจมูกบ่อยเกินไป อาจจะทาให้

-

เกิดการระคายเคืองได้ คะ่
น ้าเกลือ ตังที
้ ่อณ
ุ หภูมิห้อง หรื อสามารถอุน่ โดยต้ องไม่ร้อนเกินไป แต่ต้องไม่แช่เย็นนะคะ เพราะว่าความเย็น
สามารถกระตุ้นให้ หลอดลมหดเกร็ งได้ น ้าเกลือหากใช้ ไม่หมด ปิ ดฝาและตังไว้
้ ในอุณหภูมิห้อง ไม่ต้องเอาไปเข้ า
ตู้เย็น
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