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วตัถปุระสงค์: เพื่อทดสอบคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเอง  วิธีการ: เตรยีมน ้าเกลอืสวนลา้งจมกู
แบบเตรยีมเองดว้ยการผสมเกลอืชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ เกลอืปรุงทพิย ์เกลอืเทสโก ้เกลอืบิก๊ซ ีเกลอืทพิย ์และเกลอืทางเภสชักรรม
ในน ้าชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ น ้ารเีวริส์ออสโมซสี น ้าดื่มบรรจุขวดส าเรจ็รปู (น ้าดื่ม) และน ้าประปาตม้ ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของเกลอืรอ้ย
ละ 0.9 และ 1.8 คุณสมบตัขิองน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองทีป่ระเมนิในการวจิยั ไดแ้ก่ ความใสและส ีกลิน่ ความเป็น
กรด-ดา่ง (pH) และความปราศจากเชือ้ โดยประเมนิหลงัเตรยีมทนัทแีละหลงัตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 7 วนั ผลการวิจยั: 
น ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองทุกต ารบัมลีกัษณะใส ไมม่สี ีและไม่มกีลิน่ pH ของน ้าเกลอืหลงัเตรยีมทนัทแีบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่ทีเ่ป็นดา่งอ่อน (pH = 7.02-8.12) เมือ่เตรยีมโดยใชน้ ้าดื่มหรอืน ้าประปาตม้ และกลุ่มทีเ่ป็นกรดอ่อน (pH = 6.09-6.70) 
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ลา้งจมูกแบบเตรยีมเองทุกต ารบัมลีกัษณะใส ไม่มสี ีและไม่มกีลิน่ ส่วน pH และความปราศจากเชื้อของน ้าเกลอืแต่ละต ารบั
แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัชนิดของน ้าและเกลอืทีใ่ชเ้ตรยีม น ้าเกลอืทีเ่ตรยีมโดยผสมเกลอืทางเภสชักรรมหรอืเกลอืแกงปรุงทพิยใ์นน ้า
ดื่ม ส าหรบัเตรยีมแลว้ใชท้นัทใีน 1 วนัมคีุณสมบตัเิป็นทีย่อมรบัไดเ้มื่อตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร อยา่งไรกต็ามควรมกีารศกึษาดา้น
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Abstract 
Objective: To assess properties of self-prepared nasal saline irrigation (SPNSI). Methods: Prepare SPNSI  

at the concentrations of 0.9% and 1.8% by mixing various types of salt including Prung Tip® (PT), TESCO® (TC), 
BigC® (BC), TIPP SALT® (KT), and pharmaceutical grade salt (PG) into various types of water including reverse 
osmosis (RO), drinking water in sealed containers (DW), and boiled tap water (BTW).  Properties of SPNSI assessed 
in the study included clarity and color, odor, pH, and sterility right after prepared and after stored at room temperature 
(RT) for 7 days. Results: All formulations of SPNSI were clear, colorless and odorless. The pH of freshly prepared 
SPNSI can be classified into 2 groups including weak base (pH = 7.02-8.12) when prepared from DW or BTW, and 
weak acid (pH = 6.09-6.70) when prepared from RO water. The sterility test showed that SPNSI prepared by mixing 
DW with Prung Tip food grade salt or PG could be kept at RT for 1 and 7 days without bacterial growing, respectively. 
Conclusion: All SPNSIs were clear, colorless and odorless. The pH and sterility properties of each SPNSI were 
different depending on types of water and salt used.  Properties of SPNSI prepared by mixing PG or Prung Tip food 
grade salt into DW for freshly prepared to use within 1 day were acceptable in laboratory tests. However, there’s need 
for the study on safety and efficacy of SPNSI in patients. 
Keywords: self-prepared nasal saline irrigation, allergic rhinitis, sterility test, drinking water 
 

บทน า 
โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคไซนัส

อกัเสบ เป็นโรคทีพ่บไดบ้่อยทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย 
โดยพบความชุกของการเกดิโรคในผูใ้หญ่รอ้ยละ 22-27 ใน
จ านวนน้ีเป็นผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอกัเสบจากภูมแิพ้เรื้อรงั
รอ้ยละ 10-20 (1-3) โรคน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิโรค
รว่มหรอืภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ ทีร่นุแรง (4-5) แมจ้ะเป็นโรค
ทีไ่มท่ าใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติ แต่สง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติของ
ผูป้่วยในดา้นต่าง ๆ  เช่น การนอนหลบั การเรยีน และการ

ท างานของผู้ป่วยลดลง (2) และยงัท าให้เสยีค่าใช้จ่ายจาก
การรกัษา การไปพบแพทย์ และการขาดงานจ านวนมาก 
การรกัษาในปจัจุบนัประกอบดว้ยการหลกีเลีย่งสิง่ทีแ่พแ้ละ
การรกัษาดว้ยยาบรรเทาอาการ นอกจากน้ียงัมกีารลา้งจมกู
ดว้ยน ้าเกลอืชนิดทีม่คีวามเขม้ขน้ของเกลอืรอ้ยละ 0.9 เป็น
การรักษาเสริมที่ นิยมและใช้แพร่หลายทัว่โลกรวมทัง้
ประเทศไทย เน่ืองจากช่วยบรรเทาอาการทางคลินิกได้
รวดเรว็ เพิม่คุณภาพชวีติของผูป้่วยและเกดิอาการขา้งเคยีง
ต ่า (4-11) น ้าเกลอืช่วยเพิม่ความชืน้ใหแ้ก่เยื่อบุจมกู ท าให้
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ขนกวดั (cilia) ในจมกูท าหน้าทีใ่นการพดัโบกดขีึน้ อกีทัง้ยงั
ช่วยล้างมูก คราบมูกหรอืหนองบรเิวณโพรงจมูกหรอืหลงั
โพรงจมกู ท าใหน้ ้ามกูเหลวขึน้และระบายออกไดง้า่ย ท าให้
โพรงจมูกสะอาด ป้องกนัการลุกลามของเชื้อโรค บรรเทา
อาการระคายเคอืง และอาการคดัแน่นจมกู สง่ผลใหห้ายใจ
โลง่ขึน้ (7) 

แมว้า่การใชน้ ้าเกลอืสวนลา้งจมกูในผูป้่วยโรคจมกู
อกัเสบภูมแิพช้นิดเรื้อรงัจะมหีลกัฐานยนืยนัว่ามปีระโยชน์
ต่อผูป้่วยและมขีอ้ดหีลายอย่าง (6-11) แต่การใชม้ขีอ้จ ากดั 
เน่ืองจากน ้าเกลือส าเร็จรูปที่มีขาย หาซื้อได้ยาก มีราคา
แพงเมื่อเทียบกบัการเตรยีมน ้าเกลอืใช้เอง และมนี ้าหนัก
มาก พกพาไม่สะดวก ปจัจุบนัจงึมกีารแนะน าใหป้ระชาชน
เตรยีมน ้าเกลอืสวนล้างจมูกใช้เอง คอื ให้ต้มน ้าประปาใน
ขนาด 1 ขวดแม่โขง (750 ซซี)ี ในหมอ้ต้มใหเ้ดอืด จากนัน้
ใส่เกลือแกง หรอืเกลอืป่นที่ใช้ปรุงอาหารลงไป 1 ช้อนชา 
แล้วคนให้เขา้กนั หลงัจากนัน้จงึปิดไฟ และตัง้ทิ้งไว้ให้อุ่น 
โดยน ้าเกลอืทีเ่ตรยีมเอง ควรใชภ้ายใน 1 วนัเท่านัน้ ทีเ่หลอื
ควรทิ้งไป (12) แต่การเตรียมน ้ าเกลือสวนล้างจมูกตาม
วธิกีารขา้งต้นมคีวามยุ่งยากเพราะต้องต้มน ้าเพื่อใชเ้ตรยีม
น ้าเกลือ อีกทัง้ปจัจุบนัไม่พบข้อมูลการทดสอบคุณสมบตัิ
ต่าง ๆ ของน ้าเกลอืทีเ่ตรยีมจากวธิดีงักล่าว  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษาคุณสมบตั ิไดแ้ก่ ความใสและส ีกลิน่ ความเป็น
กรด-ดา่ง (pH) และความปราศจากเชือ้ของน ้าเกลอืสวนลา้ง
จมูกที่เตรียมเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการเตรียม
น ้ าเกลือใช้เองที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบับรบิทของคนไทย   

การศึกษาน้ีเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของ
น ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองทัง้ชนิด isotonic ซึ่งมี
ความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 0.9 และน ้าเกลือชนิด 

hypertonic (ความเขม้ขน้ของเกลอืรอ้ยละ 2-6) เน่ืองจากมี
รายงานการศกึษาก่อนหน้ายนืยนัถงึประสทิธภิาพของการ
ใช้น ้าเกลอื 2 ชนิดน้ีในผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอกัเสบจาก
ภูมแิพแ้ละโรคไซนัสอกัเสบ (2-5, 8-10) ในการศกึษาน้ี 
ผู้วิจ ัยเลือกศึกษาน ้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 1.8 เป็น
ตวัแทนน ้าเกลอืชนิด hypertonic เพราะมรีายงานว่าการ
สวนลา้งจมกูความเขม้ขน้มากกว่ารอ้ยละ 2 ก่อใหเ้กดิเกดิ
อาการขา้งเคยีง เช่น ระคายเคอืงหรอืแสบจมกูไดม้าก (10) 

แพทย์ในประเทศไทยบางท่านทดลองแนะน าให้ผู้ป่วยโรค
โพรงจมกูอกัเสบจากภูมแิพแ้ละโรคไซนัสอกัเสบใชน้ ้าเกลอื
เตรยีมเองความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.8 แลว้พบวา่ ช่วยบรรเทา

อาการของผู้ป่ วยได้ดี แ ต่ปจัจุบันยังไม่มีการศึกษา
คุณสมบัติและประสิทธิผลของน ้ าเกลือเตรียมเองความ
เขม้ขน้น้ี ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาคุณสมบตัขิองน ้าเกลอื
สวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 ทีนิ่ยม
ทัว่ไป และน ้าเกลอืความเขม้ขน้ รอ้ยละ 1.8 เน่ืองจากมี
สมมตฐิานว่า น ้าเกลอืความเขม้ขน้น้ีน่าจะมผีลช่วยบรรเทา
อาการของผู้ป่วยได้และน่าจะเกดิอาการขา้งเคยีงน้อยกว่า
น ้าเกลอืความเขม้ขน้สงูทีเ่คยมกีารศกึษามาก่อน 

  
วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาในห้องปฏบิตักิาร โดยมี
ข ัน้ตอนการศกึษา ดงัน้ี 

เกลือและน ้ าทีใ่ช้ 
ชนิดของเกลือที่ใช้เตรียมน ้ าเกลือสวนล้างจมูก 

ไดแ้ก่ เกลอืเกรดทางเภสชักรรม (Lot No.: 1307145796) 
และเกลือแกงบรโิภคที่มเีลขสารบบอาหาร และหาง่ายใน
ทอ้งตลาดทัว่ไปในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ชนิด ไดแ้ก่ เกลอื
ปรุงทพิย ์(Lot no.:14 09 13 C) เกลอืเทสโก้ (Lot no.: 25 
09 13) เกลอืบิก๊ซ ี(Lot no.: 15 8 13)  และเกลอืทพิย ์(Lot 
no.: 02 08 13 A) สว่นน ้าทีใ่ช ้ไดแ้ก่ น ้าจากเครื่องกรองน ้า
แบบรเีวริส์ออสโมซสิ หรอื Reverse osmosis (RO: จาก
เครื่องกรองน ้า RO ของหอ้งปฏบิตักิารคณะเภสชัศาสตร ์ปี 
พ.ศ. 2556) น ้าประปาต้ม และน ้าดื่ม (ยี่ห้อเนสเล่ย์เพยีว
ไลท์ ซึ่งฉลากระบุว่าผลติโดยวธิี RO, lot no.: 
71819061DB0852 ส าหรบัการศกึษาตอนที ่1 และยีห่อ้
สงิหซ์ึง่ฉลากระบุวา่ผลติโดยวธิี RO, lot no.: BF 020811 
23:57 L3 ส าหรบัการศกึษาตอนที ่2  

การเตรียมน ้ าเกลือ 
การศึกษาน้ีเตรียมน ้ าเกลือสวนล้างจมูกความ

เขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 ในหอ้งปฏบิตักิารของ
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยน าเกลอื
แต่ละชนิดมาหาปรมิาณโซเดยีมคลอไรดต์่อเกลอืปรมิาณ 1 
กรมั ด้วยวิธีไทเทรตซึ่งท าโดยละลายเกลือปริมาณ 200 
มลิลกิรมัในน ้า 10 มลิลลิติร แล้วเตมิกรดกลาเชยีลอะซติกิ 
10 มลิลลิติร เมทานอล 75 มลิลลิติร และสารทดสอบอโีอซนิ
วาย 0.5 มลิลลิติร หลงัจากนัน้น าสารละลายทีไ่ดม้าไทเทรต
กบัสารละลาย 0.1 N ซลิเวอรไ์นเตรต จนถงึจุดยุตจิะได้
สารละลายสชีมพู (สารละลาย 0.1 N ซลิเวอรไ์นเตรท
เทยีบเท่ากบั โซเดยีมคลอไรด์ 5.844 มลิลกิรมั) (13) ท าซ ้า 
3 ครัง้ แลว้น ามาหาค่าเฉลีย่ จากนัน้น าค่าน้ีมาค านวณกลบั
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เพื่อหาน ้าหนักเป็นกรมัของเกลอืแต่ละชนิดที่จะใช้เตรยีม
น ้าเกลอืสวนลา้งจมกูใหม้คีวามเขม้ขน้ของโซเดยีมคลอไรด์
รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 

การเตรียมน ้าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง
อยา่งงา่ยในการศกึษานี้แบง่เป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 การเตรยีมน ้าเกลอืจากเกลอืและน ้าชนิด
ต่าง ๆ ความเขม้ขน้ละ 45 ตวัอยา่งเพื่อทดสอบคุณสมบตัิ
เบื้องต้นของน ้ าเกลือที่เตรียมได้ การเตรียมท าโดยชัง่
น ้ าหนักเกลือแกงแต่ละชนิดหรือเกลือทางเภสัชกรรม
ประมาณ 4.05 และ 8.10 กรมั แลว้น าเกลอืที่ไดม้าผสมกบั
น ้า RO หรอืน ้าประปาตม้ปรมิาณ 450 มลิลลิติร ทีต่วง
ปรมิาตรดว้ยกระบอกตวงขนาด 500 มลิลลิติร เพื่อใหไ้ด้
น ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 
ภาชนะที่ใชบ้รรจุน ้าเพื่อผสมกบัน ้าเกลอื คอื ขวดแก้วที่ท า
ใหป้ราศจากเชือ้โดยการน่ึงฆา่เชือ้โรคทีอุ่ณหภูม ิ100 องศา
เซลเซยีส นาน 60 นาทแีละท าใหแ้หง้ดว้ยการอบในตูอ้บ
เครื่องแกว้ สว่นต ารบัทีเ่ตรยีมจากน ้าดื่มใชน้ ้าดื่ม (ยีห่อ้เนส
เล่ย์เพยีวไลท์) และชัง่เกลอืแต่ละชนิดประมาณ 4.95 และ 
9.90 กรมั และผสมเกลือที่ช ัง่ได้ในน ้ าดื่มที่เปิดขวดใหม ่
ปรมิาณ 550 มลิลลิติร ซึ่งเป็นปรมิาตรทีร่ะบุไวใ้นฉลากน ้า
ดื่มทีม่บีรรจุภณัฑเ์ป็นขวดพลาสตกิ poly ethylene เหตุที่
ผู้วจิยัไม่ได้ตวงน ้าดื่มแล้วน าไปใส่ในขวดแก้วเหมอืนการ
เตรยีมน ้าเกลอืชนิดอื่น ๆ เพื่อลดการปนเป้ือนของเชื้อจาก
การเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุน ้า การศกึษาเตรยีมตวัอย่าง
ทัง้หมดความเขม้ขน้ละ 15 ต ารบั ต ารบัละ 3 ตวัอยา่ง รวม
น ้าเกลอืทีเ่ตรยีมไดท้ัง้หมด 45 ตวัอยา่ง โดยเตรยีมน ้าเกลอื
ในห้องปฏิบัติการที่ อุณหภูมิขณะเตรียม 25-28 องศา
เซลเซยีส  

ตอนที่ 2 การเตรียมน ้ าเกลือจากเกลือแกงปรุง
ทพิย์และเกลอืทางเภสชักรรมกบัน ้าดื่มที่ความเขม้ขน้รอ้ย
ละ 0.9 และ 1.8 อยา่งละ 3 ตวัอยา่ง เพื่อยนืยนัคุณสมบตัิ
ของน ้าเกลอืสวนลา้งจมูกแบบเตรยีมเอง โดยชัง่น ้าหนัก
เกลอืแกงปรุงทพิยแ์ละเกลอืทางเภสชักรรม ประมาณ 13.5 
กรมัและ 27 กรมั แลว้ผสมกบัน ้าดื่ม (ยีห่อ้สงิห)์ ทีเ่ปิดขวด
ใหม ่ ขนาด 1,500 มลิลลิติร ตามปรมิาตรทีร่ะบุไวใ้นฉลาก
น ้ าดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นขวดพลาสติก (polyethylene) 
เพื่อใหไ้ดน้ ้าเกลอืความเขม้ข้นรอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 
ตามล าดบั โดยเตรียมน ้าเกลือทุกตัวอย่างในตู้เตรียมยา
ปราศจากเชือ้ (larmina air flow) เพื่อลดโอกาสปนเป้ือน

ของเชื้อขณะเตรียมน ้ าเกลือ อุณหภูมิห้องขณะเตรียม
ประมาณ 25-28 องศาเซลเซยีส  

การทดสอบคณุสมบติัของน ้ าเกลือ 
เน่ืองจากปจัจุบนัไม่มีวิธีการทดสอบมาตรฐานที่

จ าเพาะกบัน ้าเกลอืสวนล้างจมูก ผู้วจิยัจงึเลอืกทดสอบ
คุณสมบตัทิีส่ าคญั 4 อย่างโดยดดัแปลงมาจากการทดสอบ
มาตรฐานของน ้าเกลอืสวนลา้งทัว่ไปใน USP37/NF32 (13) 
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
น ้าเกลอืสวนลา้งจมกูทีม่กีารตพีมิพก์่อนหน้า (11) ไดแ้ก่ 

 ความใส (clarity test) และสขีองสารละลาย ประเมนิ
ด้วยการส่องสารละลายในฉากขาว-ด า และสงัเกตด้วยตา
เปลา่ สว่นคา่ความเป็นกรดดา่ง ประเมนิดว้ยการใชเ้ครื่อง pH 
meter กลิน่ของสารละลาย ประเมนิจากการดมดว้ยเทคนิค
การดมทางเภสชัศาสตร ์คอื แบ่งสารละลายน ้าเกลอืปรมิาณ 
20 มลิลลิติรใส่ในบกีเกอรข์นาด 50 มลิลลิติร ถอืบกีเกอร์
บรรจุบรรจุสารละลายห่างจมูกพอประมาณแล้วจงึใช้มอืพดั
โบกไอของสารละลายเขา้มาเพือ่ดมกลิน่  

การทดสอบความปราศจากเชื้อ ประเมินด้วยการ
ผสมตวัอย่างในอาหารเลีย้งเชือ้ 2 ชนิด แลว้บ่มในสภาวะที่
เหมาะสม จากนัน้สงัเกตการขึ้นของเชื้อหลังการบ่มเป็น
ประจ าทุกวนัจนครบ 14 วนั ในการทดสอบความปราศจาก
เชื้อของน ้ าเกลือในการศึกษาน้ีดัดแปลงมาจากวิธีการใน 
USP38/NF33 (14) ซึง่แบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คอื แบบ 
direct method และแบบ membrane filtration อาหารเลีย้ง
เชื้อที่ใชส้ าหรบัการทดสอบทัง้ 2 วธิน้ีี จะเป็นชนิดเดยีวกนั 
คือ  อาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับเชื้อที่ ใช้ออกซิเจนในการ
เจรญิเตบิโต หรอื aerobic bacteria คอื Trypticase Soy 
Broth Medium (TSB) และอาหารเลีย้งเชือ้ส าหรบัเชือ้ทีไ่มใ่ช้
ออกซเิจนในการเจรญิเตบิโต หรอื anaerobic bacteria คอื 
Fluid Thioglycollate Medium (FTM) 

การทดสอบคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืแบง่เป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 การทดสอบคุณสมบตัิเบื้องต้นของ
น ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองทัง้ 2 ความเขม้ขน้ทุก
ต ารบั น าน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองทัง้ 2 ความ
เขม้ขน้ ความเขม้ขน้ละ 15 ต ารบั ต ารบัละ 3 ตวัอยา่ง รวม
เป็นความเขม้ขน้ละ 45 ตวัอย่างมาทดสอบคุณสมบตัใิน
หอ้งปฏบิตักิาร โดยแบ่งสารละลายน ้าเกลอืออกเป็น 2 สว่น
เท่า  ๆ กัน น ้ า เกลือส่วนที่  1 ผู้วิจ ัยจะน ามาทดสอบ
คุณสมบตัขิองน ้าเกลอืหลงัเตรยีมเสรจ็ทนัทใีนวนัที ่1 รวม
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ทัง้หมดความเขม้ขน้ละ 45 ตวัอยา่ง ทดสอบตวัอยา่งละ 3 
ซ ้า รวมการทดสอบน ้าเกลือแต่ละความเข้มข้นเป็น 135 
ครัง้ต่อการทดสอบ 1 คุณสมบตั ิน ้าเกลอืสว่นที ่2 หลงั
เตรยีมเสร็จผู้วจิยัจะปิดฝาขวดให้แน่น ติดฉลากที่ระบุชื่อ
สารละลาย วนัเดือนปีที่ผลิต ตัง้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 7 วนั แลว้ทดสอบคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืทุกคุณสมบตัิ
เหมอืนน ้าเกลอืส่วนที ่1 ยกเวน้ความปราศจากเชือ้ทีไ่ม่มี
การทดสอบในน ้าเกลอืสว่นที ่2  

ในตอนที่ 1 การทดสอบความใส ส ีกลิน่ และ pH 
ท าตามรายละเอยีดที่กล่าวไปขา้งต้น แต่การทดสอบความ
ปราศจากเชือ้ทดสอบดว้ยวธิ ีdirect method เพยีงอย่าง
เดยีว โดยจะทดสอบกบัตวัอย่างที่เตรยีมเสรจ็ทนัทเีท่านัน้ 
เพื่อเป็นการคัดกรองความปราศจากเชื้อเบื้องต้นของ
น ้าเกลือทุกต ารบั เน่ืองจากเป็นวธิีที่ไม่เหมาะจะใช้ยนืยนั
ความปราศจากเชื้อของสารละลายปรมิาณมาก เพราะเชื้อ
จะเจอืจางและผลการทดสอบจะเป็นผลลบลวงได้ง่าย (คอื 
เชือ้ขึน้ไดย้าก จงึเหมอืนกบัวา่มคีวามปราศจากเชือ้ทัง้ทีจ่รงิ
มเีชือ้) แต่เป็นวธิทีีท่ าไดง้า่ย ประหยดั สะดวก รวดเรว็ และ
หากต ารับใดมีเชื้อขึ้นจากการทดสอบน้ี  จะบ่ งชี้ ว่ า
สารละลายต ารบันัน้มโีอกาสปนเป้ือนเชือ้มาก แต่หากใหผ้ล
เป็นลบ คอื ไม่มเีชื้อขึน้จะยงัสรุปไม่ไดว้่า ต ารบันัน้มคีวาม
ปราศจากเชื้อจรงิหรอืไม่ ต้องมกีารทดสอบยนืยนัด้วยวธิ ี
membrane filtration จงึเหมาะจะเป็นวธิทีีใ่ชค้ดักรองใน
การศกึษาที่มตี ารบัหรอืตวัอย่างจ านวนมาก เพื่อคดัเลอืก
ต ารับที่มีโอกาสปนเป้ือนเชื้อได้มากออก ท าให้ช่วยลด
จ านวนตวัอยา่งตอ้งยนืยนัดว้ยวธิ ีmembrane filtration ซึ่ง
เป็นวธิกีารทีใ่ชเ้วลาและคา่ใชจ้า่ยมาก  

การทดสอบความปราศจากเช้ือด้วยวิธี direct 
method  

การทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิธี direct 
method จะทดสอบกบัน ้าเกลอืทีเ่ตรยีมเสรจ็ทนัททีุกต ารบั 
ท าการทดสอบโดยน าสารละลายน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ย
ละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ตรยีมเสรจ็ทนัทปีรมิาณ 10 มลิลลิติร 
ต ารบัละ 3 ตวัอยา่งมาผสมลงในอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้ 2 ชนิด
โดยตรง แล้วบ่มอาหารเลี้ยงเชื้อตวัอย่างที่เตรียมได้ในตู้
ปราศจากเชือ้ทีค่วบคุมอุณหภูมทิี่อุณหภูม ิ32.5±2.5 องศา
เซลเซยีส จากนัน้ประเมนิการเจรญิของเชื้อในอาหารเลี้ยง
เชื้อตัวอย่างทุกตัวอย่าง โดยสงัเกตความขุ่นของอาหาร
เลี้ยงเชื้อตวัอย่างเป็นประจ าทุกวนัติดต่อกนัเป็นเวลา 14 
วนั นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่เพาะเชือ้ (บ่มเชือ้) หากอาหารเลีย้ง

เชือ้ตวัอย่างชนิด TSB ขุน่ แสดงวา่มเีชือ้ทีใ่ชอ้อกซเิจนใน
ตวัอย่างทีท่ดสอบ แต่ถา้อาหารเลีย้งเชือ้ตวัอย่างชนิด FTM 
ขุ่น แสดงว่ามีเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจนในตัวอย่างที่ทดสอบ 
ทัง้น้ีหากบ่มอาหารเลี้ยงเชือ้ทีผ่สมน ้าเกลอืทัง้ 3 ตวัอย่าง
จากแต่ละต ารบัแลว้พบว่าไม่มเีชื้อขึน้ในอาหารเลี้ยงเชือ้ทัง้ 
2 ชนิดตดิต่อกนัเป็นเวลา 14 วนั จะถอืวา่ต ารบันัน้ผ่านการ
คดักรองเบื้องต้นส าหรบัการทดสอบความปราศจากเชื้อ 
ผูว้จิยัจะน าต ารบัทีผ่่านการคดักรองไปเตรยีมใหมแ่ละน าไป
ทดสอบความปราศจากเชื้อดว้ยวธิ ีmembrane filtration 
เพื่อยืนยนัว่าต ารบัที่เตรียมขึ้นมีความปราศจากเชื้อจริง
หรอืไม ่  

ตอนท่ี 2 ทดสอบยนืยนัคุณสมบตัขิองน ้าเกลอื
สวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองจากเกลอืปรงุทพิยแ์ละเกลอืทาง
เภสชักรรมกบัน ้าดื่ม 

เน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณในการศกึษามี
จ ากดั ผูว้จิยัจงึเลอืกต ารบัน ้าเกลอืจากตอนที ่1 มาเพยีง 2 
ต ารบั ได้แก่ ต ารบัที่ผ่านการคดักรองความปราศจากเชื้อ
ดว้ยวธิ ีdirect method คอื เกลอืทางเภสชักรรมกบัน ้าดื่ม 
และต ารับที่มีข้อสงสัยจากการคัดกรองด้วยวิธี direct 
method คอื เกลอืปรุงทพิยก์บัน ้าดื่ม (ตวัอย่างบางสว่นมี
เชื้อขึ้นแต่ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเชื้อขึ้น) มาเตรียมและ
ทดสอบคุณสมบตัทิัง้ 4 อย่างตามที่กล่าวมาขา้งต้นใหม่อกี
ครัง้ โดยทดสอบยนืยนัคุณสมบตัติ่าง ๆ ของต ารบัน ้าเกลอื
ที่เตรยีมจากเกลอืปรุงทพิย์กบัน ้าดื่ม และน ้าเกลอืที่เตรยีม
จากเกลอืทางเภสชักรรมกบัน ้าดื่มทัง้ 2 ความเขม้ขน้ที่
เตรยีมใหม่ในตอนที ่2 ปรมิาณ 1,500 มลิลลิติร ความ
เข้มข้นละ 3 ตวัอย่าง มาทดสอบคุณสมบตัิใน
หอ้งปฏบิตักิาร โดยแบ่งสารละลายน ้าเกลอืออกเป็น 2 สว่น 
ส่วนที่ 1 น ้าเกลอืปรมิาณ 1,000 มลิลลิิตร ใช้ส าหรบั
ทดสอบคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืหลงัเตรยีมเสรจ็ทนัทแีละเปิด
มาทดสอบทุกวนัต่อเน่ืองเป็นเวลา 7 วนั เพื่อเป็นตวัแทน
ของน ้าเกลอืที่มกีารเปิดใชทุ้กวนั ส่วนที่ 2  แบ่งน ้าเกลอื
ปรมิาณ 500 มลิลลิติรมาใสใ่นขวดน ้าดื่ม (poly ethylene) 
เปิดใหม่ โดยผูว้จิยัจะปิดฝาขวดใหแ้น่น ตดิฉลากที่ระบุชื่อ
สารละลาย วนัเดือนปีที่ผลิต ตัง้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 7 วันแล้วทดสอบในวันที่ 7 เพื่อเป็นตัวแทนของ
น ้าเกลอืทีเ่ตรยีมไดแ้ต่ยงัไมม่กีารเปิดใช ้ 

การทดสอบความใส ส ีกลิน่ pH ของน ้าเกลอืทัง้ 2 
ต ารบัใช้เทคนิคและวิธีการเหมือนการศึกษาตอนที่ 1 แต่
ความถีใ่นการทดสอบตวัอยา่งบ่อยกวา่ คอื จะใชส้ารละลาย
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ในสว่นที ่1 ทดสอบคุณสมบตันิ ้าเกลอืทีเ่ตรยีมเสรจ็ทนัทใีน
วนัที ่1 และทดสอบซ ้าในน ้าเกลอืขวดเดมิในวนัที ่2 ถงึวนัที ่
7 ต่อเน่ืองกันทุก ๆ วัน รวมทัง้สิ้นความเข้มข้นละ 42 
ตัวอย่าง (ความเข้มข้นละ 2 ต ารบั ต ารบัละ 3 ตัวอย่าง 
ตวัอย่างละ 7 วนั) และสารละลายส่วนที่ 2 จะทดสอบใน
วนัที ่7 เท่านัน้ คดิเป็นความเขม้ขน้ละ 6 ตวัอยา่ง สว่นการ
ทดสอบความปราศจากเชื้อจะทดสอบด้วย 2 วิธี คือ วิธ ี
direct method และวธิ ีmembrane filtration เพื่อยนืยนั
ความปราศจากเชื้อของน ้าเกลือที่เตรยีมขึ้น การทดสอบ
และแปลผลความปราศจากเชือ้ดว้ยวธิ ีdirect method จะ
เหมอืนกบัการศกึษาในตอนที ่1 แต่ความถี่ในการทดสอบ
ตวัอยา่งบ่อยกวา่ คอื มกีารท าซ ้าในวนัที่ 2-7 เพิม่ขึน้ ดงัที่
กล่าวมาแล้วขา้งต้น  ส่วนการทดสอบความปราศจากเชื้อ
ดว้ยวธิ ีmembrane filtration จะกล่าวรายละเอยีดต่อไป 

การทดสอบความปราศจากเ ช้ือ ด้วย วิ ธี 
membrane filtration 

การทดสอบท าโดยน าสารละลายน ้ าเกลือความ
เขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ตรยีมเสรจ็ทนัทขีองทัง้ 2 
ต ารบั ต ารบัละ 3 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 100 มลิลลิติร มา
กรองบนชุดกรองทีป่ระกอบแผ่นกรองตามวธิทีีบ่รษิทัผูข้าย
แนะน า จากนัน้ตัดแบ่งแผ่นกรองเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน 
แล้วน าแผ่นกรองตวัอย่างไปจุ่มลงในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 
ชนิด (TSB และ FTM) ที่ เตรียมไว้ แล้วน าไปบ่มในตู้
ปราศจากเชื้อที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิ 32.5±2.5 
องศาเซลเซยีส จากนัน้ประเมนิการเจรญิของเชื้อในอาหาร
เลี้ยงเชื้อตัวอย่างทุกตัวอย่าง โดยสังเกตความขุ่นของ
อาหารเลีย้งเชือ้ตวัอยา่งเป็นประจ าทุกวนัตดิต่อกนัเป็นเวลา 
14 วนั นับตัง้แต่วนัที่เริม่เพาะเชื้อ เหมอืนกบัวธิ ีdirect 
method การทดสอบมีการท าซ ้าด้วยวธิีการเดียวกนัน้ีกบั
น ้าเกลอืขวดเดมิที่เปิดทดสอบคุณสมบตัแิลว้ปิดฝาเกบ็ไวท้ี่
อุณหภมูหิอ้งในวนัที ่2-7 เพื่อเป็นตวัแทนของน ้าเกลอืทีเ่ปิด

ใชทุ้กวนั และทดสอบน ้าเกลอือกีขวดทีต่ ัง้ไว ้7 วนัโดยไม่มี
การเปิด การประเมนิความปราศจากเชือ้ จะสรุปวา่ ตวัอยา่ง
ที่ทดสอบมคีวามปราศจากเชื้อเมื่อติดตามผลการขึ้นของ
เชือ้นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่บม่เชือ้ต่อเน่ืองเป็นเวลา 14 วนัแลว้ไม่
พบเชือ้ขึน้ในอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้ 2 ชนิด 

การวิเคราะหข้์อมลู 
การศกึษาน้ีใชส้ถติเิชงิพรรณนา เช่น ค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และสรุ ปผล
การศกึษา และใชส้ถติ ิWilcoxon signed rank test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของ pH ของน ้าเกลอืแต่ละต ารบัหลงั
เตรยีมทนัทแีละหลงัเกบ็ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง 7 วนั 

การประเมนิว่าน ้าเกลอืต ารบัใดมคีวามเหมาะสม
จะน าไปใช้ทางคลินิก ประเมนิจากคุณสมบตัิของน ้าเกลือ 
คอื มคีวามใส ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ มคี่า pH ในช่วง 5.0-8.4 
(11, 13) และการทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิธ ี
membrane filtration ไมพ่บเชือ้ขึน้ในอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้ 2 
ชนิดตลอดระยะเวลาการบ่มอาหารเลีย้งเชือ้กบัตวัอยา่งเป็น
เวลา 14 วนั (14) 
 

ผลการวิจยั 
ความเข้มข้น 

ผลการหาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณ
เกลอืแกง 1 กรมัดว้ยการไทเทรต  และปรมิาณเกลอืทีต่อ้ง
ใชต้่อการเตรยีมน ้าเกลอื 100 มลิลลิติร แสดงในตารางที ่1 
ปรมิาณโซเดยีมคลอไรด์ที่วเิคราะห์ได้ และปรมิาณเกลอืที่
ต้องใช้ (ต้องชัง่) ของเกลอืเกรดทางเภสชักรรม เกลอืปรุง
ทิพย์ และเกลือเทสโก้มีค่าใกล้เคียงกัน คือ มีปริมาณ
โซเดยีมคลอไรดใ์นช่วงรอ้ยละ 99.3-99.8 และปรมิาณเกลอื
ที่ต้องใช้ต่อการเตรียมน ้าเกลือ 100 มิลลิลิตร อยู่ในช่วง 
0.903-0.904 กรมั  

 
ตารางท่ี 1. ปรมิาณโซเดยีมคลอไรดใ์นเกลอืแกงแต่ละชนิด 

 เกลอืเกรดทางเภสชักรรม ปรงุทพิย ์ เทสโก ้ บิก๊ซ ี เกลอืทพิย ์

ปรมิาณ NaCl (รอ้ยละ) (n=3) 99.57±0.15 99.70±0.26 99.57±0.23 99.67±0.12 99.20±1.18 

ปรมิาณเกลอืแกงทีต่อ้งใช ้(กรมั) /น ้า 100 มลิลลิติร     

    0.9% NaCl 0.904 0.903 0.904 0.903 0.907 

    1.8% NaCl 1.808 1.805 1.808 1.806 1.814 
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ตารางท่ี 2. ค่าเฉลีย่±SD ของ pH ของน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และ 1.8 หลงัจากเตรยีมเสรจ็ทนัทแีละตัง้
ทิง้ไว ้7 วนั1 

ชนิดเกลอืแกง ชนิดของตวั
ท าละลาย 

NaCl 0.9% (n=3) NaCl 1.8% (n=3) 
หลงัเตรยีมเสรจ็ หลงัตัง้ไว ้7 วนั หลงัเตรยีมเสรจ็ หลงัตัง้ไว ้7 วนั 

เกลอืทางเภสชักรรม น ้า RO 6.26±0.42 6.67±0.13 6.12±0.47 6.33±0.12 

เกลอืทางเภสชักรรม น ้าดื่ม 7.32±0.17 7.76±0.04 7.24±0.11 7.93±0.49 
เกลอืทางเภสชักรรม น ้าประปาตม้ 7.33±0.81 8.09±0.28 7.02±0.96 7.69±0.44 

ปรงุทพิย ์ น ้า RO 6.11±0.66 6.64±0.04 6.17±0.39 6.51±0.12 
ปรงุทพิย ์ น ้าดื่ม 7.33±0.10 8.02±0.27 7.17±0.14 7.93±0.28 
ปรงุทพิย ์ น ้าประปาตม้ 7.57±0.68 7.90±0.26 7.48±0.90 7.99±0.40 
เทสโก ้ น ้า RO 6.39±0.34 6.66±0.07 6.09±0.31 6.46±0.17 
เทสโก ้ น ้าดื่ม 7.26±0.07 7.81±0.17 7.14±0.18 7.67±0.08 
เทสโก ้ น ้าประปาตม้ 7.63±0.47 7.91±0.26 7.35±0.63 7.83±0.27 
บิก๊ซ ี น ้า RO 6.39±0.31 6.61±0.06 6.28±0.40 6.48±0.06 
บิก๊ซ ี น ้าดื่ม 7.24±0.18 7.75±0.08 7.15±0.16 7.67±0.07 
บิก๊ซ ี น ้าประปาตม้ 7.68±0.63 8.12±0.21 7.56±0.38 8.02±0.21 
เกลอืทพิย ์ น ้า RO 6.25±0.19 6.70±0.05 6.19±0.41 6.38±0.10 
เกลอืทพิย ์ น ้าดื่ม 7.13±0.32 7.73±0.06 7.18±0.23 7.67±0.06 
เกลอืทพิย ์ น ้าประปาตม้ 7.61±0.61 8.07±0.23 7.67±0.58 7.90±0.39 

1: ทดสอบความแตกต่างของ pH หลงัเตรยีมทนัทแีละหลงัตัง้ไว ้7 วนัดว้ย Wilcoxon signed rank test แต่ไมพ่บความแตกต่าง
ทางสถติใินทุกกรณี; SD: standard deviation, RO: reverse osmosis, NaCl: sodium chloride 
 
ความใส สี และกล่ิน 

ผลการประเมนิความใส ส ีและกลิน่ของน ้าเกลือ
สวนล้างจมูกทัง้ 2 ความเข้มข้นของตวัอย่างน ้าเกลือ
ทัง้หมด พบว่า ทุกตวัอย่างมลีกัษณะใส ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ทัง้
หลงัเตรยีมทนัทแีละหลงัเกบ็ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง 7 วนั  
 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

หลงัเตรียมเสร็จทนัทีน ้าเกลือสวนล้างจมูกแบบ
เตรยีมเองทัง้ 2 ความเขม้ขน้ มคี่า pH ในช่วง 6.09-8.12 
ค่าน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามชนิดของน ้าทีใ่ชเ้ตรยีมน ้าเกลอื 
คอื มคี่าเป็นด่างอ่อน (pH = 7.02-8.12) เมื่อเตรยีมโดยใช้
น ้าดื่มหรอืน ้าประปาตม้ และมคี่าเป็นกรดอ่อน (pH = 6.09-
6.70) เมื่อเตรยีมโดยใชน้ ้ารเีวริส์ออสโมซสี หลงัจากตัง้ไวท้ี่
อุณหภูมหิอ้ง 7 วนั ค่าน้ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้แต่ไมม่นียัส าคญั
ทางสถติ ิ(ตารางที ่2)  
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของน ้าเกลอื 
ไดแ้ก่ อากาศ ปรมิาณ ions ในสารละลายน ้าเกลอืและ

ภาชนะทีใ่ช้บรรจุ (15) การทีค่่า pH ของน ้าเกลอืต ารบั
เดยีวกนัมแีนวโน้มสูงขึ้นหลงัตัง้ทิ้งไว้นาน 7 วนั อาจ
เน่ืองมาจากมกีารเปลีย่นแปลงของปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้ท า
ใหส้มดุลกรด-ด่างเปลี่ยนแปลง เช่น มกีารสมัผสักบัอากาศ
ของน ้าเกลอืซึ่งในอากาศมก๊ีาซคาร์บอนไดออกไซน์ที่เมื่อ
ละลายน ้าท าใหค้่า pH ลดลงได ้แต่ขณะเดยีวกนัไอออนส์
ต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในน ้าเกลอืกม็ผีลลดการละลายก๊าซคารบ์อนได
ออกไซน์และท าให ้pH เพิม่สงูได ้ซึ่งการทีม่ปีจัจยัทีใ่หผ้ล
ต่อ pH ในทางตรงกนัขา้มกนัในต ารบั จงึท าให้เราเห็นผล
การศกึษาทีว่นัที ่7 มกีารเปลีย่นแปลง pH ไดต้ามความเด่น
ของปจัจัย อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นน้ียังไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 
ผลการทดสอบความปราศจากเช้ือ 

การทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิธี direct 
method ในตอนที ่1 พบวา่ หลงัเตรยีมเสรจ็ทนัท ีมนี ้าเกลอื
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 จ านวน 2 ต ารบั คอื ต ารบัเกลอื
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ทางเภสชักรรมและเกลือทิพย์ผสมกบัน ้าดื่ม (ตารางที่ 3) 
และน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.8 จ านวน 3 ต ารบั คอื 
ต ารบัเกลอืทางเภสชักรรม เกลอืเทสโก้ และเกลอืบิก๊ซผีสม
น ้าดื่ม (ตารางที ่4) ผ่านเกณฑก์ารคดักรองความปราศจาก
เชื้อเบื้องต้น คอื ไม่มเีชื้อขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ 14 วนั โดยอาหารเลีย้งเชือ้ทีไ่ม่
มกีารผสมตวัอยา่งน ้าเกลอื (negative control) ไมม่เีชือ้ขึน้ 
จึงมัน่ใจได้ว่ากระบวนการทดสอบความปราศจากเชื้อมี
ความน่าเชื่อถอื  

ผลการทดสอบดว้ยวธิ ีdirect method มปีระเดน็ที่
ควรสงัเกต ไดแ้ก่ ผลการทดสอบของน ้าเกลอืความเขม้ขน้
รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 ไมส่อดคลอ้งกนั เช่น เกลอืทพิย์
ผสมน ้าดื่มผ่านการทดสอบทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 แต่ไม่
ผ่านการทดสอบที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.8 ขณะทีเ่กลอืเทส

โก้และเกลือบิ๊กซีผสมน ้าดื่มผ่านการทดสอบน้ีเมื่อเตรยีม
น ้าเกลอืทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 1.8 สว่นต ารบัทีเ่ตรยีมดว้ย
น ้าประปาต้ม และน ้ารเีวอรส์ออสโมซสีไม่ผ่านการทดสอบ
ความปราศจากเชื้อในทุกกรณี เพราะอาจเกิดจากการ
ปนเป้ือนเชื้อระหว่างขัน้ตอนการเตรียมน ้ าเกลือ เพราะ
ผู้วิจยัเตรียมน ้าเกลืออย่างง่ายด้วยการชัง่ ตวง และผสม
น ้ าเกลือในห้องปฏิบัติทัว่ไป ไม่ได้เป็นบริเวณหรือห้อง
ปราศจากเชื้อ จงึมโีอกาสที่เชื้อจะปนเป้ือนในขัน้ตอนการ
เตรียมน ้ าเกลือได้มาก โดยเฉพาะต ารบัที่มีข ัน้ตอนการ
เตรยีมหลายขัน้ตอน เช่น ต ารบัที่ใช้น ้าประปาต้มและน ้ารี
เวอรส์ออสโมซสี (ตอ้งตม้น ้า ตวงปรมิาณหรอืเตรยีมภาชนะ
บรรจุตามขนาดที่ต้องการ) หรอือาจเกดิจากน ้าและเกลอืที่
ใชม้กีารปนเป้ือนของเชือ้อยู่แลว้ นอกจากน้ียงัอาจเกดิจาก
ผลลพัธล์วงเน่ืองจากวธิทีดสอบแบบ direct method ไมม่ ี 

 
ตารางท่ี 3. ผลการทดสอบความปราศจากเชือ้ของสารละลายน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 ดว้ยวธิ ีdirect method หลงัเตรยีม
เสรจ็ทนัที1 

ชนิดเกลอื ชนิด 
ตวัท าละลาย 

ตวัอยา่งที ่1 ตวัอยา่งที ่2 ตวัอยา่งที ่3 สรปุ2 

TSB FTM TSB FTM TSB FTM 
เกลอืทางเภสชักรรม น ้า RO       ไมผ่า่น 
เกลือทางเภสชักรรม น ้าด่ืม       ผา่น 
เกลอืทางเภสชักรรม น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้า RO       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้าดื่ม       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
เทสโก ้ น ้า RO       ไมผ่า่น 
เทสโก ้ น ้าดื่ม       ไมผ่า่น 
เทสโก ้ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
บิก๊ซ ี น ้า RO       ไมผ่า่น 
บิก๊ซ ี น ้าดื่ม       ไมผ่า่น 
บิก๊ซ ี น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
เกลอืทพิย ์ น ้า RO       ไมผ่า่น 
เกลือทิพย ์ น ้าด่ืม       ผา่น 
เกลอืทพิย ์ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 

1: RO: Reverse osmosis, TSB: Trypticase Soy Broth Medium, FTM: Fluid Thioglycollate Medium;  
2: : มเีชือ้ขึน้, : ไมม่เีชือ้ขึน้ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ทัง้ 14 วนั; การสรุปผล หมายถงึ การผ่านหรอืไมผ่่านเกณฑก์ารคดั
กรองเบือ้งตน้  ผลประเมนิเป็น “ผ่าน” เมื่อน ้าเกลอืทัง้ 3 ตวัอยา่งไมม่เีชือ้ขึน้ในอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้ 2 ชนิดตดิต่อกนัเป็นเวลา 14 
วนัทีท่ าการบ่มเชือ้ แต่ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่ไมม่กีารปนเป้ือนของเชือ้ ตอ้งมกีารทดสอบยนืยนัดว้ยวธิ ีmembrane filtration อกี
ครัง้ สว่นต ารบัทีไ่มผ่า่นการทดสอบน้ี จะบง่ชีว้า่ต ารบัทดสอบมโีอกาสปนเป้ือนสงู  
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ตารางท่ี 4. ผลการทดสอบความปราศจากเชือ้ของสารละลายน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.8 ดว้ยวธิ ีdirect method หลงัเตรยีม
เสรจ็ทนัที1 

ชนิดเกลอื ชนิด 
ตวัท าละลาย 

ตวัอยา่งที ่1 ตวัอยา่งที ่2 ตวัอยา่งที ่3 สรุป2 

TSB FTM TSB FTM TSB FTM 
เกลอืทางเภสชักรรม น ้า RO       ไมผ่า่น 
เกลือทางเภสชักรรม น ้าด่ืม       ผา่น 
เกลอืทางเภสชักรรม น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้า RO       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้าดื่ม       ไมผ่า่น 
ปรงุทพิย ์ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
เทสโก ้ น ้า RO       ไมผ่า่น 
เทสโก้ น ้าด่ืม       ผา่น 
เทสโก ้ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
บิก๊ซ ี น ้า RO       ไมผ่า่น 
บ๊ิกซี น ้าด่ืม       ผา่น 
บิก๊ซ ี น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 
เกลอืทพิย ์ น ้า RO       ไมผ่า่น 
เกลอืทพิย ์ น ้าดื่ม       ไมผ่า่น 
เกลอืทพิย ์ น ้าประปาตม้       ไมผ่า่น 

1: RO: Reverse osmosis, TSB: Trypticase Soy Broth Medium, FTM: Fluid Thioglycollate Medium;  
2: : มเีชือ้ขึน้, : ไมม่เีชือ้ขึน้ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ทัง้ 14 วนั; การสรุปผล หมายถงึ การผ่านหรอืไมผ่่านเกณฑก์ารคดั
กรองเบือ้งตน้  ผลประเมนิเป็น “ผ่าน” เมื่อน ้าเกลอืทัง้ 3 ตวัอยา่งไมม่เีชือ้ขึน้ในอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้ 2 ชนิดตดิต่อกนัเป็นเวลา 14 
วนัทีท่ าการบ่มเชือ้ แต่ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่ไมม่กีารปนเป้ือนของเชือ้ ตอ้งมกีารทดสอบยนืยนัดว้ยวธิ ีmembrane filtration อกี
ครัง้ สว่นต ารบัทีไ่มผ่า่นการทดสอบน้ี จะบง่ชีว้า่ต ารบัทดสอบมโีอกาสปนเป้ือนสงู 
  
ความไวพอในการทดสอบความปราศจากเชื้อของ
สารละลายปรมิาณมาก ดงันัน้ต ารบัที่ผ่านการทดสอบน้ีจงึ 
เป็นเพยีงการคดักรองเพื่อแยกต ารบัที่มกีารปนเป้ือนมาก
ออกจากต ารบัทีป่นเป้ือนน้อยหรอืไมม่กีารปนเป้ือนของเชือ้ 
การจะทราบสาเหตุที่แท้จรงิ ที่ท าให้ต ารบัน ้าเกลอืไม่ผ่าน
การคดักรองความปราศจากเชื้อ จ าเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม เช่น เตรียมน ้าเกลือในตู้หรือห้องปราศจากเชื้อ 
ทดสอบความปราศจากเชื้อของเกลือและน ้าก่อนน ามาใช้
เตรยีมน ้าเกลอื และควรทดสอบยนืยนัด้วยวธิ ีmembrane 
filtration ซึง่เป็นการทดสอบมาตรฐานส าหรบัสารละลายทีม่ี
ปรมิาณมาก เชน่ น ้าเกลอืสวนลา้งจมกู 

ผลการทดสอบความปราศจากเชื้ อด้วยวิธ ี
membrane filtration ในการศกึษาตอนที ่2 พบวา่ น ้าเกลอื
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 1.8 ทีเ่ตรยีมจากเกลอื
ทางเภสชักรรมผสมกบัน ้าดื่มที่แบ่งเกบ็ตวัอย่างมาทดสอบ

ทุกวนัจนครบ 7 วนั และน ้าเกลอืขวดทีต่ ัง้ทิง้ไว ้7 วนั ไมม่ี
เชื้อขึน้ในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 ชนิดตลอดระยะเวลา 14 
วนัที่บ่มเชื้อ ส่วนน ้าเกลอืที่เตรยีมจากเกลือแกงปรุงทิพย์
ผสมน ้าดื่ม พบว่า ตวัอย่างน ้าเกลอืที่แบ่งมาทดสอบมเีชื้อ
ขึน้ในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 ชนิดตัง้แต่วนัที ่2 และวนัที ่3 
ส าหรบัตวัอยา่งน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 
1.8 ตามล าดบั (ตารางที ่5) 
 

การอภิปรายผล 
 การศกึษาน้ีบ่งชี้ว่า ความเขม้ขน้ของเกลอืไม่มีผล
ต่อความใส ส ีกลิน่ pH และความปราศจากเชือ้ของน ้าเกลอื
สวนลา้งจมกูทีเ่ตรยีมได ้แต่ชนิดของเกลอืและน ้าทีใ่ชเ้ตรยีม
มผีลต่อ pH และความปราศจากเชื้อของน ้าเกลือสวนล้าง
จมกูแบบเตรยีมเอง น ้าและเกลอืทีเ่หมาะสมจะน ามาเตรยีม
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ตารางท่ี 5. ผลการทดสอบเพื่อยนืยนัคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ตรยีมจากเกลอืปรุงทพิยห์รอื
เกลอืทางเภสชักรรมกบัน ้าดื่ม  

คุณสมบตั ิ ชนิดของเกลอื  
(ทีผ่สมกบัน ้าดื่ม) 

วนัที ่
1 2 3 4 5 6 7 72 

ความใส  
   

NaCl 0.9% (n =3) 
เกลอืทางเภสชักรรม          
เกลอืปรงุทพิย ์         

NaCl 1.8% (n=3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

กลิน่ NaCl 0.9% (n =3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

NaCl 1.8% (n=3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

pH 
(คา่เฉลีย่±SD) 

NaCl 0.9% และ 1.8% (n=6)1  

เกลอืทางเภสชักรรม 7.71 
±0.04 

7.77 
±0.04 

7.84 
±0.12 

7.86 
±0.08 

7.88 
±0.06 

7.96 
±0.03 

8.30 
±0.06 

8.30 
±0.05 

NaCl 0.9% และ 1.8% (n=6)1    
   เกลอืปรงุทพิย ์ 7.62 

±0.24 
7.82 
±0.04 

7.83 
±0.06 

7.92 
±0.03 

7.92 
±0.06 

8.24 
±0.06 

8.36 
±0.05 

8.36 
±0.04 

การทดสอบความปราศจากเชือ้         
- direct 

method 
NaCl 0.9% (n =3) 

เกลอืทางเภสชักรรม         

เกลอืปรงุทพิย ์         

NaCl 1.8% (n=3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

- membrane 
filtration 

NaCl 0.9% (n =3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

NaCl 1.8% (n=3) 
เกลอืทางเภสชักรรม         
เกลอืปรงุทพิย ์         

1: n=6 มาจากตวัอยา่งน ้าเกลอืความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.9 และ 1.8 อยา่งละ 3 ตวัอยา่ง 
2: น ้าเกลอืทีผ่สมแลว้ตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 7 วนั 
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น ้าเกลอืสวนลา้งจมูกแบบเตรยีมเองเพื่อน าไปใชท้างคลนิิก 
คือ น ้าดื่ม (ยี่ห้อเนสเล่ย์ เพียวไลท์ และน ้าดื่มสงิห์) และ
เกลือทางเภสชักรรม ซึ่งสามารถเตรียมน ้าเกลือสวนล้าง
จมูกเกบ็ไวใ้ชไ้ดน้าน 7 วนั ส่วนเกลอืแกงสามารถน ามา
ผสมกบัน ้าดื่มเพื่อเตรยีมน ้าเกลืออย่างง่ายส าหรบัใช้หลงั
เตรียมทันทีให้หมดภายใน 1 วันได้โดยไม่ต้องต้มน ้ า 
อย่างไรกต็ามผูว้จิยัทดลองใชน้ ้าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ที่มีเลขสารบบอาหาร หรือเครื่องหมาย อย. เพียง 2 ชื่อ
การค้าและบางรุ่นของการผลิตในการศึกษา การน าผล
การศกึษาไปประยุกต์ใชแ้ละการใช้น ้าดื่มชื่อการคา้อื่นหรอื
รุ่นการผลติอื่นในการเตรยีมน ้าเกลอืโดยไม่ต้องต้ม ควรท า
ด้วยความระมดัระวงั และควรเลือกใช้น ้ าดื่มที่มีคุณภาพ 
เน่ืองจากมรีายงานการศกึษาว่า คุณภาพของน ้าดื่มมคีวาม
หลากหลายในเรื่องความปราศจากเชือ้และคุณสมบตัอิื่น ๆ 
(16) 

เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบตัิของน ้าเกลือสวนล้าง
จมูกแบบเตรียมเองตามการศึกษาน้ีกับคุณสมบัติของ
น ้าเกลอืสวนลา้งตามมาตรฐานเภสชัต ารบัของสหรฐัอเมรกิา 
(USP37/NF32) พบว่ามคีวามแตกต่างกนั คอื pH ของ
น ้าเกลอืสวนล้างจมูกแบบเตรยีมเองส่วนมากมคีุณสมบตัิ
เป็นด่างอ่อน (pH ในช่วง 7.0-8.4) แต่น ้าเกลอืสวนลา้งตาม
มาตรฐาน USP  มคีุณสมบตัเิป็นกรดอ่อน (pH ในช่วง 4.5-
7.0) อย่างไรก็ตามขอ้ก าหนดที่อ้างองิน้ีเป็นขอ้ก าหนด
ส าห รับน ้ า เ ก ลือ ส วนล้ า งทั ว่ ไ ป  ไม่ มีข้ อ ก า หนดที่
เฉพาะเจาะจงส าหรบัน ้าเกลอืสวนลา้งจมกู อกีทัง้มงีานวจิยั
ที่รายงานว่า น ้ าเกลือสวนล้างจมูกที่มีคุณสมบตัิเป็นด่าง
อ่อน (pH ในช่วง 7.2-8.4) สามารถใชไ้ดแ้ละมปีระสทิธภิาพ
ดกีว่าน ้าเกลอืสวนลา้งจมูกที่มคีุณสมบตัเิป็นกรดอ่อน (pH 
ในช่วง 6.2-6.4) (11) การศกึษาน้ีจงึก าหนดเกณฑค์่า pH 
ส าหรับน ้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองที่จะถือว่า
สามารถน าไปใช้ทางคลินิกได้ คือ อยู่ในช่วง 4.5-8.4 ซึ่ง
พบวา่น ้าเกลอืทีเ่ตรยีมจากเกลอืและน ้าทุกชนิดในการศกึษา
ผา่นเกณฑ ์ 

ในการเตรยีมน ้าเกลือแบบเตรยีมเอง คุณสมบตัิ
ส าคญัที่ต้องค านึงถึง คอื การปนเป้ือนของเชื้อ เน่ืองจาก
อาจท าให้เกดิการตดิเชื้อและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้ดงันัน้
การศึกษาน้ีจึงทดสอบความปราศจากเชื้อของน ้าเกลือที่
เตรยีมขึน้ สูตรการเตรยีมน ้าเกลอือย่างง่ายที่ควรน ามาใช้
ควรเป็นสูตรที่เตรยีมแล้วไม่มเีชื้อขึ้น ผลการศึกษาพบว่า 
เกลอืแกงปรุงทพิย์สามารถใช้เตรยีมน ้าเกลอืสวนล้างจมูก

แลว้ใชท้นัทไีด ้ขณะทีเ่กลอืทางเภสชักรรมใชเ้ตรยีมน ้าเกลอื
สวนลา้งจมกูและสามารถเกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูมไิดน้าน 7 วนัโดย
ไม่มเีชือ้ขึน้ และสามารถใชน้ ้าดื่มบรรจุขวดส าเรจ็รปูในการ
เตรยีมไดโ้ดยไม่ตอ้งตม้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ความสะดวกส าหรบั
ผูป้่วยมากขึน้ ทัง้น้ีเมื่อผสมน ้าเกลอืและเปิดใชแ้ลว้ ควรใช้
น ้ าเกลือขวดนัน้ใน 24 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ส าหรบัเกลือทัง้ 2 ชนิด แต่หากเป็นเกลือเกรดทางเภสชั
กรรม น ้าเกลอืทีเ่ตรยีมขึน้และเปิดใชแ้ลว้อาจใชไ้ดถ้งึ 7 วนั 
และหากเตรยีมน ้าเกลอืใสข่วดปิดฝาเกบ็ไว ้จะเกบ็ไดน้าน 7 
วนั อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภยัและลดการปนเป้ือน
ของเชือ้ในกระบวนการเกบ็น ้าเกลอืทีผ่สมแลว้ ผูว้จิยัแนะน า
ใหผ้สมน ้าเกลอืในปรมิาณน้อยและใชใ้หห้มดใน 1-2 วนั   

การศกึษานี้มขีอ้ด ีคอื เป็นการศกึษาแรกทีท่ดลอง
เตรยีมน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูแบบเตรยีมเองจากเกลอืและน ้า
หลายชนิด และทดสอบคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืที่เตรยีมขึ้น 
ท าใหท้ราบขอ้มลูวา่ น ้าเกลอืต ารบัทีเ่ตรยีมจากเกลอืหรอืน ้า
ชนิดใดมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในห้องปฏิบัติการ และ
น่าจะน าไปใช้หรือศึกษาทางคลินิกได้ อย่างไรก็ตาม
การศกึษาน้ีมขีอ้จ ากดัและสิง่ที่ควรค านึงถงึ คอื ไม่มกีาร
ทดสอบค่า pH ของน ้าหรอืเกลอืแต่ละชนิดที่ใช้ในการ
เตรยีม ท าใหไ้มม่กีลุม่ควบคุมจงึไมส่ามารถบอกไดแ้น่ชดัวา่ 
pH ทีเ่ปลีย่นแปลงหลงัจากตัง้ทิง้ไว ้7 วนัเกดิจากผลของน ้า 
เกลอื หรอืทัง้ 2 อยา่ง และไมม่กีารทดสอบความปราศจาก
เชือ้ของน ้าและเกลอืทีใ่ชใ้นการเตรยีม จงึไมส่ามารถบอกได้
ว่าต ารบัที่มเีชื้อขึ้น เกิดจากการปนเป้ือนของน ้า หรอืของ
เกลือ หรือมีการปนเป้ือนระหว่างกระบวนการเตรียม
น ้ าเกลือ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีการแปลผลการ
ทดสอบความปราศจากเชื้อท าควบคู่กับการประเมิน 

negative control คอื ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 14 วนั 
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ผสมตวัอย่างทดสอบจะไม่มเีชื้อขึน้ 
จงึมัน่ใจไดว้า่กระบวนการทดสอบมคีวามปราศจากเชือ้ นัน่
คอื อาหารเลี้ยงเชื้อของตวัอย่างที่มเีชื้อขึ้น ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการทดสอบความปราศจากเชือ้ ดงันัน้ในการศกึษา
ครัง้ต่อไปแนะน าให้มกีารประเมนิความเป็นกรด-ด่าง และ
ความปราศจากเชื้อของน ้าและเกลอืที่จะใช้เตรยีมน ้าเกลอื
ร่วมดว้ย เพื่อจะไดท้ราบว่าคุณสมบตัขิองน ้าเกลอืที่เตรยีม
ขึน้เป็นผลมาจากสิง่ใด  

แม้ว่าความเข้มข้นของน ้ า เกลือไม่มีผลต่อ
คุณสมบตัทิางเคมแีละกายภาพ รวมทัง้ความปราศจากเชื้อ 
แต่การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในห้องทดลองเท่านัน้ จาก
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การศกึษาที่ผ่านมา (17) ค่าความเขม้ขน้ของน ้าเกลอืมผีล
ต่อประสทิธภิาพและอาการขา้งเคยีงของน ้าเกลอืเมื่อใช้ใน
มนุษย ์ดงันัน้ควรมกีารศกึษาดา้นความปลอดภยัหรอือาการ
ขา้งเคยีงและประสทิธภิาพของน ้าเกลอืเตรยีมเองที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ  ตามค าแนะน าของการศึกษาน้ีทัง้ใน
อาสาสมัครสุขภาพดีและในผู้ป่วยเพิ่ม เติม โดยควร
เปรยีบเทยีบกบัน ้าเกลอืสวนลา้งจมกูสตูรมาตรฐานทีม่ขีาย
ในทอ้งตลาด เพื่อการประยุกต์ใชท้ี่เหมาะสมและเพิม่ความ
มัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชต้่อไป 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 น ้าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทุกต ารบัมี
ลกัษณะใส ไม่มสี ีไม่มกีลิ่นเหมอืนกนั แต่ความเป็นกรด-
ดา่งและความปราศจากเชือ้ของน ้าเกลอืแต่ละต ารบัแตกต่าง
กนั ขึ้นอยู่กบัชนิดของน ้าและเกลือที่ใช้เตรยีม น ้าเกลือที่
เตรยีมโดยผสมเกลอืทางเภสชักรรมหรอืเกลอืแกงปรุงทพิย ์
ลงในน ้ าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีคุณสมบัติเป็นที่
ยอมรบัในหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัการเตรยีมแลว้ใชท้นัทใีน 1 
วนั อย่างไรกต็ามควรมกีารศกึษาดา้นความปลอดภยัและ
ประสทิธผิลของน ้าเกลอืดงักลา่วในผูป้ว่ยต่อไป   
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