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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง วิ ธีการ: เตรียมน้ าเกลือสวนล้างจมูก
แบบเตรียมเองด้วยการผสมเกลือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เกลือปรุงทิพย์ เกลือเทสโก้ เกลือบิก๊ ซี เกลือทิพย์ และเกลือทางเภสัชกรรม
ในน้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ น้ ารีเวิรส์ ออสโมซีส น้ าดื่มบรรจุขวดสาเร็จรูป (น้ าดื่ม) และน้ าประปาต้ม ให้ได้ความเข้มข้นของเกลือร้อย
ละ 0.9 และ 1.8 คุณสมบัตขิ องน้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทีป่ ระเมินในการวิจยั ได้แก่ ความใสและสี กลิน่ ความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) และความปราศจากเชือ้ โดยประเมินหลังเตรียมทันทีและหลังตัง้ ทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 7 วัน ผลการวิ จยั :
น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทุกตารับมีลกั ษณะใส ไม่มสี ี และไม่มกี ลิน่ pH ของน้ าเกลือหลังเตรียมทันทีแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ ทีเ่ ป็ นด่างอ่อน (pH = 7.02-8.12) เมือ่ เตรียมโดยใช้น้าดื่มหรือน้าประปาต้ม และกลุ่มทีเ่ ป็ นกรดอ่อน (pH = 6.09-6.70)
เมื่อเตรียมโดยใช้น้ ารีเวิรส์ ออสโมซีส ผลการทดสอบความปราศจากเชือ้ พบว่า น้ าเกลือทีเ่ ตรียมจากเกลือแกงปรุงทิพย์และเกลือ
ทางเภสัชกรรมผสมกับน้ าดื่มสามารถเก็บได้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 1 และ 7 วันตามลาดับโดยไม่มเี ชือ้ ขึน้ สรุป: น้ าเกลือสวน
ล้างจมูกแบบเตรียมเองทุกตารับมีลกั ษณะใส ไม่มสี ี และไม่มกี ลิน่ ส่วน pH และความปราศจากเชื้อของน้ าเกลือแต่ละตารับ
แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของน้าและเกลือทีใ่ ช้เตรียม น้าเกลือทีเ่ ตรียมโดยผสมเกลือทางเภสัชกรรมหรือเกลือแกงปรุงทิพย์ในน้ า
ดื่ม สาหรับเตรียมแล้วใช้ทนั ทีใน 1 วันมีคุณสมบัตเิ ป็ นทีย่ อมรับได้เมื่อตรวจในห้องปฏิบตั กิ าร อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาด้าน
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของน้าเกลือดังกล่าวในผูป้ ว่ ยต่อไป
คาสาคัญ: น้าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง โรคภูมแิ พ้จมูกอักเสบ การทดสอบความปราศจากเชือ้ น้าดื่ม
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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

บทนา
โรคโพรงจมู ก อัก เสบจากภู ม ิแ พ้แ ละโรคไซนั ส
อักเสบ เป็ นโรคทีพ่ บได้บ่อยทัวโลก
่
รวมทัง้ ในประเทศไทย
โดยพบความชุกของการเกิดโรคในผูใ้ หญ่รอ้ ยละ 22-27 ใน
จานวนนี้ เป็ นผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้เรื้อรัง
ร้อยละ 10-20 (1-3) โรคนี้เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้เกิดโรค
ร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ทีร่ นุ แรง (4-5) แม้จะเป็ นโรค
ทีไ่ ม่ทาให้เกิดอันตรายถึงชีวติ แต่สง่ ผลให้คุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่วยในด้านต่าง ๆ เช่น การนอนหลับ การเรียน และการ

ทางานของผู้ป่วยลดลง (2) และยังทาให้เสียค่าใช้จ่ายจาก
การรักษา การไปพบแพทย์ และการขาดงานจานวนมาก
การรักษาในปจั จุบนั ประกอบด้วยการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีแ่ พ้และ
การรักษาด้วยยาบรรเทาอาการ นอกจากนี้ยงั มีการล้างจมูก
ด้วยน้ าเกลือชนิดทีม่ คี วามเข้มข้นของเกลือร้อยละ 0.9 เป็ น
การรัก ษาเสริม ที่ นิ ย มและใช้ แ พร่ ห ลายทัว่ โลกรวมทัง้
ประเทศไทย เนื่ อ งจากช่ ว ยบรรเทาอาการทางคลินิ ก ได้
รวดเร็ว เพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่วยและเกิดอาการข้างเคียง
ต่า (4-11) น้ าเกลือช่วยเพิม่ ความชืน้ ให้แก่เยื่อบุ จมูก ทาให้
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ขนกวัด (cilia) ในจมูกทาหน้าทีใ่ นการพัดโบกดีขน้ึ อีกทัง้ ยัง
ช่วยล้างมูก คราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูกหรือหลัง
โพรงจมูก ทาให้น้ ามูกเหลวขึน้ และระบายออกได้งา่ ย ทาให้
โพรงจมูกสะอาด ป้องกันการลุกลามของเชื้อโรค บรรเทา
อาการระคายเคือง และอาการคัดแน่นจมูก ส่งผลให้หายใจ
โล่งขึน้ (7)
แม้วา่ การใช้น้ าเกลือสวนล้างจมูกในผูป้ ่วยโรคจมูก
อักเสบภูมแิ พ้ชนิดเรื้อรังจะมีหลักฐานยืนยันว่ามีประโยชน์
ต่อผูป้ ่วยและมีขอ้ ดีหลายอย่าง (6-11) แต่การใช้มขี อ้ จากัด
เนื่ องจากน้ าเกลือสาเร็จรูป ที่ม ีขาย หาซื้อได้ยาก มีราคา
แพงเมื่อเทียบกับการเตรียมน้ าเกลือใช้เอง และมีน้ าหนัก
มาก พกพาไม่สะดวก ปจั จุบนั จึงมีการแนะนาให้ประชาชน
เตรียมน้ าเกลือสวนล้างจมูกใช้เอง คือ ให้ต้มน้ าประปาใน
ขนาด 1 ขวดแม่โขง (750 ซีซ)ี ในหม้อต้มให้เดือด จากนัน้
ใส่เกลือแกง หรือเกลือป่นที่ใช้ปรุงอาหารลงไป 1 ช้อนชา
แล้วคนให้เข้ากัน หลังจากนัน้ จึงปิ ดไฟ และตัง้ ทิ้งไว้ให้อุ่น
โดยน้าเกลือทีเ่ ตรียมเอง ควรใช้ภายใน 1 วันเท่านัน้ ทีเ่ หลือ
ควรทิ้ง ไป (12) แต่ ก ารเตรีย มน้ า เกลือ สวนล้า งจมูก ตาม
วิธกี ารข้างต้นมีความยุ่งยากเพราะต้องต้มน้ าเพื่อใช้เตรียม
น้ าเกลือ อีกทัง้ ปจั จุบนั ไม่พบข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของน้ าเกลือทีเ่ ตรียมจากวิธดี งั กล่าว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาคุณสมบัติ ได้แก่ ความใสและสี กลิน่ ความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) และความปราศจากเชือ้ ของน้ าเกลือสวนล้าง
จมูกที่เตรียมเองด้ว ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาวิธีก ารเตรีย ม
น้ า เกลือ ใช้ เ องที่ส ะดวก ปลอดภัย และมีป ระสิท ธิภ าพ
เหมาะสมกับบริบทของคนไทย
การศึ ก ษานี้ เ ตรี ย มและศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข อง
น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทัง้ ชนิด isotonic ซึ่งมี
ความเข้ม ข้นของเกลือ ร้อยละ
0.9 และน้ าเกลือชนิ ด
hypertonic (ความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 2-6) เนื่องจากมี
รายงานการศึกษาก่อนหน้ายืนยันถึงประสิทธิภาพของการ
ใช้น้ าเกลือ 2 ชนิดนี้ในผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจาก
ภูมแิ พ้และโรคไซนัสอักเสบ (2-5, 8-10) ในการศึกษานี้
ผู้วิจ ัย เลือ กศึก ษาน้ า เกลือ ความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 1.8 เป็ น
ตัวแทนน้ าเกลือชนิด hypertonic เพราะมีรายงานว่าการ
สวนล้างจมูกความเข้มข้นมากกว่า ร้อยละ 2 ก่อให้เกิดเกิด
อาการข้างเคียง เช่น ระคายเคืองหรือแสบจมูกได้มาก (10)
แพทย์ในประเทศไทยบางท่านทดลองแนะนาให้ผู้ป่วยโรค
โพรงจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้และโรคไซนัสอักเสบใช้น้ าเกลือ
เตรียมเองความเข้มข้นร้อยละ 1.8 แล้วพบว่า ช่วยบรรเทา
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อาการของผู้ ป่ ว ยได้ ดี แต่ ป จั จุ บ ั น ยั ง ไม่ ม ี ก ารศึ ก ษา
คุ ณ สมบัติแ ละประสิท ธิผ ลของน้ า เกลือ เตรีย มเองความ
เข้มข้นนี้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือ
สวนล้างจมูกแบบเตรียมเองความเข้มข้น ร้อยละ 0.9 ทีน่ ิยม
ทัวไป
่ และน้ าเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 1.8 เนื่องจากมี
สมมติฐานว่า น้ าเกลือความเข้มข้นนี้น่าจะมีผลช่วยบรรเทา
อาการของผู้ป่วยได้และน่ าจะเกิดอาการข้างเคียงน้ อยกว่า
น้าเกลือความเข้มข้นสูงทีเ่ คยมีการศึกษามาก่อน

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร โดยมี
ขัน้ ตอนการศึกษา ดังนี้
เกลือและน้ าทีใ่ ช้
ชนิ ด ของเกลือ ที่ใ ช้เ ตรีย มน้ า เกลือ สวนล้า งจมูก
ได้แก่ เกลือเกรดทางเภสัชกรรม (Lot No.: 1307145796)
และเกลือแกงบริโภคที่มเี ลขสารบบอาหาร และหาง่ายใน
ท้องตลาดทัวไปในจั
่
งหวัดมหาสารคาม 4 ชนิด ได้แก่ เกลือ
ปรุงทิพย์ (Lot no.:14 09 13 C) เกลือเทสโก้ (Lot no.: 25
09 13) เกลือบิก๊ ซี (Lot no.: 15 8 13) และเกลือทิพย์ (Lot
no.: 02 08 13 A) ส่วนน้ าทีใ่ ช้ ได้แก่ น้ าจากเครื่องกรองน้ า
แบบรีเวิรส์ ออสโมซิส หรือ Reverse osmosis (RO: จาก
เครื่องกรองน้ า RO ของห้องปฏิบตั กิ ารคณะเภสัชศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2556) น้ า ประปาต้ม และน้ าดื่ม (ยี่ห้อเนสเล่ย์เพียว
ไลท์ ซึ่งฉลากระบุว่าผลิตโดยวิธี RO, lot no.:
71819061DB0852 สาหรับการศึกษาตอนที่ 1 และยีห่ อ้
สิงห์ซง่ึ ฉลากระบุวา่ ผลิตโดยวิธี RO, lot no.: BF 020811
23:57 L3 สาหรับการศึกษาตอนที่ 2
การเตรียมน้ าเกลือ
การศึก ษานี้ เ ตรีย มน้ า เกลือ สวนล้า งจมู ก ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8 ในห้องปฏิบตั กิ ารของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนาเกลือ
แต่ละชนิดมาหาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือปริมาณ 1
กรัม ด้ว ยวิธีไ ทเทรตซึ่ง ท าโดยละลายเกลือ ปริม าณ 200
มิลลิกรัมในน้ า 10 มิลลิลติ ร แล้วเติมกรดกลาเชียลอะซิตกิ
10 มิลลิลติ ร เมทานอล 75 มิลลิลติ ร และสารทดสอบอีโอซิน
วาย 0.5 มิลลิลติ ร หลังจากนัน้ นาสารละลายทีไ่ ด้มาไทเทรต
กับสารละลาย 0.1 N ซิลเวอร์ไนเตรต จนถึงจุดยุตจิ ะได้
สารละลายสีชมพู (สารละลาย 0.1 N ซิลเวอร์ไนเตรท
เทียบเท่ากับ โซเดียมคลอไรด์ 5.844 มิลลิกรัม) (13) ทาซ้า
3 ครัง้ แล้วนามาหาค่าเฉลีย่ จากนัน้ นาค่านี้มาคานวณกลับ

เพื่อหาน้ าหนักเป็ นกรัมของเกลือแต่ละชนิดที่จะใช้เตรียม
น้ าเกลือสวนล้างจมูกให้มคี วามเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์
ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
การเตรียมน้ า เกลือสวนล้า งจมูกแบบเตรียมเอง
อย่างง่ายในการศึกษานี้แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การเตรียมน้ าเกลือจากเกลือและน้ าชนิด
ต่าง ๆ ความเข้มข้นละ 45 ตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
เบื้อ งต้ น ของน้ า เกลือ ที่เ ตรีย มได้ การเตรีย มท าโดยชัง่
น้ า หนั ก เกลือ แกงแต่ ล ะชนิ ด หรือ เกลือ ทางเภสัช กรรม
ประมาณ 4.05 และ 8.10 กรัม แล้วนาเกลือที่ได้มาผสมกับ
น้ า RO หรือน้ าประปาต้มปริมาณ 450 มิลลิลติ ร ทีต่ วง
ปริมาตรด้วยกระบอกตวงขนาด 500 มิลลิลติ ร เพื่อให้ได้
น้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ าเพื่อผสมกับน้ าเกลือ คือ ขวดแก้วที่ทา
ให้ปราศจากเชือ้ โดยการนึ่งฆ่าเชือ้ โรคทีอ่ ุณหภูม ิ 100 องศา
เซลเซียส นาน 60 นาทีและทาให้แห้งด้วยการอบในตูอ้ บ
เครื่องแก้ว ส่วนตารับทีเ่ ตรียมจากน้ าดื่มใช้น้ าดื่ม (ยีห่ อ้ เนส
เล่ย์เพียวไลท์) และชังเกลื
่ อแต่ละชนิดประมาณ 4.95 และ
9.90 กรัม และผสมเกลือ ที่ช งั ่ ได้ใ นน้ า ดื่ม ที่เ ปิ ด ขวดใหม่
ปริมาณ 550 มิลลิลติ ร ซึ่งเป็ นปริมาตรทีร่ ะบุไว้ในฉลากน้ า
ดื่มทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์เป็ นขวดพลาสติก poly ethylene เหตุท่ี
ผู้วจิ ยั ไม่ได้ตวงน้ าดื่มแล้วนาไปใส่ในขวดแก้วเหมือนการ
เตรียมน้ าเกลือชนิดอื่น ๆ เพื่อลดการปนเปื้ อนของเชื้อจาก
การเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุน้ า การศึกษาเตรียมตัวอย่าง
ทัง้ หมดความเข้มข้นละ 15 ตารับ ตารับละ 3 ตัวอย่าง รวม
น้าเกลือทีเ่ ตรียมได้ทงั ้ หมด 45 ตัวอย่าง โดยเตรียมน้ าเกลือ
ในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ อุ ณ หภู ม ิ ข ณะเตรี ย ม 25-28 องศา
เซลเซียส
ตอนที่ 2 การเตรีย มน้ า เกลือ จากเกลือ แกงปรุ ง
ทิพย์และเกลือทางเภสัชกรรมกับน้ าดื่มที่ความเข้มข้น ร้อย
ละ 0.9 และ 1.8 อย่างละ 3 ตัวอย่าง เพื่อยืนยันคุณสมบัติ
ของน้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง โดยชังน
่ ้ าหนัก
เกลือแกงปรุงทิพย์และเกลือทางเภสัชกรรม ประมาณ 13.5
กรัมและ 27 กรัม แล้วผสมกับน้ าดื่ม (ยีห่ อ้ สิงห์) ทีเ่ ปิ ดขวด
ใหม่ ขนาด 1,500 มิลลิลติ ร ตามปริมาตรทีร่ ะบุไว้ในฉลาก
น้ า ดื่ม ที่ม ีบ รรจุ ภ ัณ ฑ์ เ ป็ น ขวดพลาสติ ก (polyethylene)
เพื่อให้ได้น้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8
ตามล าดับ โดยเตรีย มน้ า เกลือ ทุก ตัวอย่า งในตู้เ ตรียมยา
ปราศจากเชือ้ (larmina air flow) เพื่อลดโอกาสปนเปื้ อน

ของเชื้อ ขณะเตรีย มน้ า เกลือ อุ ณ หภู ม ิห้ อ งขณะเตรีย ม
ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส
การทดสอบคุณสมบัติของน้ าเกลือ
เนื่ อ งจากป จั จุ บ นั ไม่ม ีวิธีก ารทดสอบมาตรฐานที่
จาเพาะกับน้ าเกลือสวนล้างจมูก ผู้วจิ ยั จึงเลือกทดสอบ
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญ 4 อย่างโดยดัดแปลงมาจากการทดสอบ
มาตรฐานของน้ าเกลือสวนล้างทัวไปใน
่
USP37/NF32 (13)
ร่ ว มกับ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติข อง
น้าเกลือสวนล้างจมูกทีม่ กี ารตีพมิ พ์ก่อนหน้า (11) ได้แก่
ความใส (clarity test) และสีของสารละลาย ประเมิน
ด้ว ยการส่อ งสารละลายในฉากขาว-ด า และสัง เกตด้ว ยตา
เปล่า ส่วนค่าความเป็ นกรดด่าง ประเมินด้วยการใช้เครื่อง pH
meter กลิน่ ของสารละลาย ประเมินจากการดมด้วยเทคนิค
การดมทางเภสัชศาสตร์ คือ แบ่งสารละลายน้ าเกลือปริมาณ
20 มิลลิลติ รใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลติ ร ถือบีกเกอร์
บรรจุบรรจุสารละลายห่างจมูกพอประมาณแล้วจึงใช้มอื พัด
โบกไอของสารละลายเข้ามาเพือ่ ดมกลิน่
การทดสอบความปราศจากเชื้อ ประเมินด้วยการ
ผสมตัวอย่างในอาหารเลีย้ งเชือ้ 2 ชนิด แล้วบ่มในสภาวะที่
เหมาะสม จากนั น้ สัง เกตการขึ้น ของเชื้อ หลัง การบ่ ม เป็ น
ประจาทุกวันจนครบ 14 วัน ในการทดสอบความปราศจาก
เชื้อ ของน้ า เกลือ ในการศึก ษานี้ ด ัด แปลงมาจากวิธีก ารใน
USP38/NF33 (14) ซึง่ แบ่งการทดสอบเป็ น 2 แบบ คือ แบบ
direct method และแบบ membrane filtration อาหารเลีย้ ง
เชื้อที่ใช้สาหรับการทดสอบทัง้ 2 วิธนี ้ี จะเป็ นชนิดเดียวกัน
คื อ อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ส าหรับ เชื้ อ ที่ ใ ช้ อ อกซิ เ จนในการ
เจริญเติบโต หรือ aerobic bacteria คือ Trypticase Soy
Broth Medium (TSB) และอาหารเลีย้ งเชือ้ สาหรับเชือ้ ทีไ่ ม่ใช้
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต หรือ anaerobic bacteria คือ
Fluid Thioglycollate Medium (FTM)
การทดสอบคุณสมบัตขิ องน้าเกลือแบ่งเป็ น 2 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ
น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทัง้ 2 ความเข้มข้นทุก
ตารับ นาน้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองทัง้ 2 ความ
เข้มข้น ความเข้มข้นละ 15 ตารับ ตารับละ 3 ตัวอย่าง รวม
เป็ นความเข้มข้นละ 45 ตัวอย่างมาทดสอบคุณสมบัตใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร โดยแบ่งสารละลายน้ าเกลือออกเป็ น 2 ส่วน
เท่ า ๆ กั น น้ าเกลื อ ส่ ว นที่ 1 ผู้ วิ จ ั ย จะน ามาทดสอบ
คุณสมบัตขิ องน้ าเกลือหลังเตรียมเสร็จทันทีในวันที่ 1 รวม
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ทัง้ หมดความเข้มข้นละ 45 ตัวอย่าง ทดสอบตัวอย่างละ 3
ซ้ า รวมการทดสอบน้ า เกลือ แต่ ล ะความเข้ม ข้น เป็ น 135
ครัง้ ต่อการทดสอบ 1 คุณสมบัติ น้ าเกลือส่วนที่ 2 หลัง
เตรียมเสร็จผู้วจิ ยั จะปิ ดฝาขวดให้แน่ น ติดฉลากที่ระบุช่อื
สารละลาย วันเดือนปี ท่ีผ ลิต ตัง้ ทิ้งไว้ท่ีอุณหภูม ิห้องเป็ น
เวลา 7 วัน แล้วทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือทุกคุณสมบัติ
เหมือนน้ าเกลือส่วนที่ 1 ยกเว้นความปราศจากเชือ้ ทีไ่ ม่ม ี
การทดสอบในน้าเกลือส่วนที่ 2
ในตอนที่ 1 การทดสอบความใส สี กลิน่ และ pH
ทาตามรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น แต่การทดสอบความ
ปราศจากเชือ้ ทดสอบด้วยวิธี direct method เพียงอย่าง
เดียว โดยจะทดสอบกับตัวอย่างที่เตรียมเสร็จทันทีเท่านัน้
เพื่อ เป็ น การคัด กรองความปราศจากเชื้อ เบื้อ งต้ น ของ
น้ าเกลือทุกตารับ เนื่ องจากเป็ นวิธีท่ไี ม่เหมาะจะใช้ยนื ยัน
ความปราศจากเชื้อของสารละลายปริมาณมาก เพราะเชื้อ
จะเจือจางและผลการทดสอบจะเป็ นผลลบลวงได้ง่าย (คือ
เชือ้ ขึน้ ได้ยาก จึงเหมือนกับว่ามีความปราศจากเชือ้ ทัง้ ทีจ่ ริง
มีเชือ้ ) แต่เป็ นวิธที ท่ี าได้งา่ ย ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และ
หากต ารั บ ใดมี เ ชื้ อ ขึ้ น จากการทดสอบนี้ จะบ่ ง ชี้ ว่ า
สารละลายตารับนัน้ มีโอกาสปนเปื้ อนเชือ้ มาก แต่หากให้ผล
เป็ นลบ คือ ไม่มเี ชื้อขึน้ จะยังสรุปไม่ได้ว่า ตารับนัน้ มีความ
ปราศจากเชื้อจริงหรือไม่ ต้องมีการทดสอบยืนยันด้วยวิธี
membrane filtration จึงเหมาะจะเป็ นวิธที ใ่ี ช้คดั กรองใน
การศึกษาที่มตี ารับหรือตัวอย่างจานวนมาก เพื่อคัดเลือก
ต ารับ ที่ม ีโ อกาสปนเปื้ อ นเชื้อ ได้ม ากออก ท าให้ช่ ว ยลด
จานวนตัวอย่างต้องยืนยันด้วยวิธี membrane filtration ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้เวลาและค่าใช้จา่ ยมาก
การทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิ ธี direct
method
การทดสอบความปราศจากเชื้อ ด้ ว ยวิธี direct
method จะทดสอบกับน้ าเกลือทีเ่ ตรียมเสร็จทันทีทุกตารับ
ทาการทดสอบโดยนาสารละลายน้ าเกลือความเข้มข้น ร้อย
ละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ ตรียมเสร็จทันทีปริมาณ 10 มิลลิลติ ร
ตารับละ 3 ตัวอย่างมาผสมลงในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทัง้ 2 ชนิด
โดยตรง แล้วบ่ม อาหารเลี้ยงเชื้อตัวอย่างที่เตรียมได้ในตู้
ปราศจากเชือ้ ทีค่ วบคุมอุณหภูมทิ ่อี ุณหภูม ิ 32.5±2.5 องศา
เซลเซียส จากนัน้ ประเมินการเจริญของเชื้อในอาหารเลี้ยง
เชื้อ ตัว อย่า งทุ ก ตัว อย่า ง โดยสัง เกตความขุ่น ของอาหาร
เลี้ยงเชื้อตัวอย่างเป็ นประจาทุกวันติดต่อกันเป็ นเวลา 14
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ เพาะเชือ้ (บ่มเชือ้ ) หากอาหารเลีย้ ง

73

เชือ้ ตัวอย่างชนิด TSB ขุน่ แสดงว่ามีเชือ้ ทีใ่ ช้ออกซิเจนใน
ตัวอย่างทีท่ ดสอบ แต่ถา้ อาหารเลีย้ งเชือ้ ตัวอย่างชนิด FTM
ขุ่น แสดงว่า มีเ ชื้อ ที่ไ ม่ใ ช้อ อกซิเ จนในตัว อย่า งที่ท ดสอบ
ทัง้ นี้หากบ่มอาหารเลี้ยงเชือ้ ทีผ่ สมน้ าเกลือทัง้ 3 ตัวอย่าง
จากแต่ละตารับแล้วพบว่าไม่มเี ชื้อขึน้ ในอาหารเลี้ยงเชือ้ ทัง้
2 ชนิดติดต่อกันเป็ นเวลา 14 วัน จะถือว่าตารับนัน้ ผ่านการ
คัด กรองเบื้อ งต้น สาหรับ การทดสอบความปราศจากเชื้อ
ผูว้ จิ ยั จะนาตารับทีผ่ ่านการคัดกรองไปเตรียมใหม่และนาไป
ทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิธี membrane filtration
เพื่อ ยืน ยัน ว่า ต ารับ ที่เ ตรีย มขึ้น มีค วามปราศจากเชื้อ จริง
หรือไม่
ตอนที่ 2 ทดสอบยืนยันคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือ
สวนล้างจมูกแบบเตรียมเองจากเกลือปรุงทิพย์และเกลือทาง
เภสัชกรรมกับน้าดื่ม
เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษามี
จากัด ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตารับน้ าเกลือจากตอนที่ 1 มาเพียง 2
ตารับ ได้แก่ ตารับที่ผ่านการคัดกรองความปราศจากเชื้อ
ด้วยวิธี direct method คือ เกลือทางเภสัชกรรมกับน้ าดื่ม
และต ารับ ที่ ม ี ข้ อ สงสัย จากการคัด กรองด้ ว ยวิ ธี direct
method คือ เกลือปรุงทิพย์กบั น้ าดื่ม (ตัวอย่างบางส่วนมี
เชื้อ ขึ้น แต่ ต ัว อย่ า งส่ว นใหญ่ ไ ม่ ม ีเ ชื้อ ขึ้น ) มาเตรีย มและ
ทดสอบคุณสมบัตทิ งั ้ 4 อย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นใหม่อกี
ครัง้ โดยทดสอบยืนยันคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของตารับน้ าเกลือ
ที่เตรียมจากเกลือปรุงทิพย์กบั น้ าดื่ม และน้ าเกลือที่เตรียม
จากเกลือทางเภสัชกรรมกับน้ าดื่มทัง้ 2 ความเข้มข้นที่
เตรียมใหม่ในตอนที่ 2 ปริมาณ 1,500 มิลลิลติ ร ความ
เข้ม ข้นละ 3
ตัวอย่าง
มาทดสอบคุ ณสมบัติใ น
ห้องปฏิบตั กิ าร โดยแบ่งสารละลายน้ าเกลือออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 น้ าเกลือปริมาณ 1,000
มิลลิลิตร ใช้สาหรับ
ทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือหลังเตรียมเสร็จทันทีและเปิ ด
มาทดสอบทุกวันต่อเนื่องเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อเป็ นตัวแทน
ของน้ าเกลือที่มกี ารเปิ ดใช้ทุกวัน ส่วนที่ 2 แบ่งน้ าเกลือ
ปริมาณ 500 มิลลิลติ รมาใส่ในขวดน้ าดื่ม (poly ethylene)
เปิ ดใหม่ โดยผูว้ จิ ยั จะปิ ดฝาขวดให้แน่ น ติดฉลากที่ร ะบุช่อื
สารละลาย วันเดือนปี ท่ีผ ลิต ตัง้ ทิ้งไว้ท่ีอุณหภูม ิห้องเป็ น
เวลา 7 วัน แล้ ว ทดสอบในวัน ที่ 7 เพื่อ เป็ น ตัว แทนของ
น้าเกลือทีเ่ ตรียมได้แต่ยงั ไม่มกี ารเปิดใช้
การทดสอบความใส สี กลิน่ pH ของน้ าเกลือทัง้ 2
ตารับใช้เทคนิ ค และวิธีการเหมือนการศึกษาตอนที่ 1 แต่
ความถีใ่ นการทดสอบตัวอย่างบ่อยกว่า คือ จะใช้สารละลาย

ในส่วนที่ 1 ทดสอบคุณสมบัตนิ ้ าเกลือทีเ่ ตรียมเสร็จทันทีใน
วันที่ 1 และทดสอบซ้าในน้ าเกลือขวดเดิมในวันที่ 2 ถึงวันที่
7 ต่ อ เนื่ อ งกัน ทุ ก ๆ วัน รวมทัง้ สิ้น ความเข้ม ข้น ละ 42
ตัว อย่า ง (ความเข้ม ข้น ละ 2 ต ารับ ต ารับ ละ 3 ตัว อย่า ง
ตัวอย่างละ 7 วัน) และสารละลายส่วนที่ 2 จะทดสอบใน
วันที่ 7 เท่านัน้ คิดเป็ นความเข้มข้นละ 6 ตัวอย่าง ส่วนการ
ทดสอบความปราศจากเชื้อ จะทดสอบด้ว ย 2 วิธี คือ วิธี
direct method และวิธี membrane filtration เพื่อยืนยัน
ความปราศจากเชื้อของน้ าเกลือที่เตรียมขึ้ น การทดสอบ
และแปลผลความปราศจากเชือ้ ด้วยวิธี direct method จะ
เหมือนกับการศึกษาในตอนที่ 1 แต่ความถี่ในการทดสอบ
ตัวอย่างบ่อยกว่า คือ มีการทาซ้าในวันที่ 2-7 เพิม่ ขึน้ ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนการทดสอบความปราศจากเชื้อ
ด้วยวิธี membrane filtration จะกล่าวรายละเอียดต่อไป
การทดสอบความปราศจากเชื้ อด้ วยวิ ธี
membrane filtration
การทดสอบท าโดยน าสารละลายน้ า เกลือ ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ ตรียมเสร็จทันทีของทัง้ 2
ตารับ ตารับละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 100 มิลลิลติ ร มา
กรองบนชุดกรองทีป่ ระกอบแผ่นกรองตามวิธที บ่ี ริษทั ผูข้ าย
แนะน า จากนัน้ ตัด แบ่ ง แผ่ น กรองเป็ น 2 ส่ว นเท่า ๆ กัน
แล้วนาแผ่นกรองตัวอย่างไปจุ่มลงในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2
ชนิ ด (TSB และ FTM) ที่ เ ตรี ย มไว้ แล้ ว น าไปบ่ ม ในตู้
ปราศจากเชื้อ ที่ค วบคุ ม อุ ณ หภู ม ิไ ว้ท่ีอุ ณ หภู ม ิ 32.5±2.5
องศาเซลเซียส จากนัน้ ประเมินการเจริญของเชื้อในอาหาร
เลี้ย งเชื้อ ตัว อย่ า งทุ ก ตัว อย่ า ง โดยสัง เกตความขุ่ น ของ
อาหารเลีย้ งเชือ้ ตัวอย่างเป็ นประจาทุกวันติดต่อกันเป็ นเวลา
14 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ เพาะเชื้อ เหมือนกับวิธี direct
method การทดสอบมีการทาซ้าด้วยวิธีการเดียวกันนี้กบั
น้ าเกลือขวดเดิมที่เปิ ดทดสอบคุณสมบัตแิ ล้วปิ ดฝาเก็บไว้ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ งในวันที่ 2-7 เพื่อเป็ นตัวแทนของน้ าเกลือทีเ่ ปิ ด

ใช้ทุกวัน และทดสอบน้ าเกลืออีกขวดทีต่ งั ้ ไว้ 7 วันโดยไม่ม ี
การเปิด การประเมินความปราศจากเชือ้ จะสรุปว่า ตัวอย่าง
ที่ทดสอบมีความปราศจากเชื้อเมื่อติดตามผลการขึ้นของ
เชือ้ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ บ่มเชือ้ ต่อเนื่องเป็ นเวลา 14 วันแล้วไม่
พบเชือ้ ขึน้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทัง้ 2 ชนิด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษานี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลีย่ และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ในการวิเ คราะห์ แ ละสรุ ปผล
การศึกษา และใช้สถิติ Wilcoxon signed rank test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของ pH ของน้ าเกลือแต่ละตารับหลัง
เตรียมทันทีและหลังเก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 7 วัน
การประเมินว่าน้ าเกลือตารับใดมีความเหมาะสม
จะนาไปใช้ทางคลินิก ประเมินจากคุณสมบัติของน้ าเกลือ
คือ มีความใส ไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ มีค่า pH ในช่วง 5.0-8.4
(11,
13) และการทดสอบความปราศจากเชื้อด้วยวิธี
membrane filtration ไม่พบเชือ้ ขึน้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทัง้ 2
ชนิดตลอดระยะเวลาการบ่มอาหารเลีย้ งเชือ้ กับตัวอย่างเป็ น
เวลา 14 วัน (14)

ผลการวิ จยั
ความเข้มข้น
ผลการหาปริม าณโซเดีย มคลอไรด์ ต่ อ ปริม าณ
เกลือแกง 1 กรัมด้วยการไทเทรต และปริมาณเกลือทีต่ อ้ ง
ใช้ต่อการเตรียมน้ าเกลือ 100 มิลลิลติ ร แสดงในตารางที่ 1
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ท่วี เิ คราะห์ได้ และปริมาณเกลือที่
ต้องใช้ (ต้องชัง)่ ของเกลือเกรดทางเภสัชกรรม เกลือปรุง
ทิพ ย์ และเกลื อ เทสโก้ ม ีค่ า ใกล้ เ คีย งกัน คือ มีป ริม าณ
โซเดียมคลอไรด์ในช่วงร้อยละ 99.3-99.8 และปริมาณเกลือ
ที่ต้อ งใช้ต่ อ การเตรีย มน้ า เกลือ 100 มิล ลิลิต ร อยู่ใ นช่ว ง
0.903-0.904 กรัม

ตารางที่ 1. ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในเกลือแกงแต่ละชนิด
เกลือเกรดทางเภสัชกรรม
ปริมาณ NaCl (ร้อยละ) (n=3)

99.57±0.15

ปรุงทิพย์

เทสโก้

บิก๊ ซี

เกลือทิพย์

99.70±0.26 99.57±0.23 99.67±0.12 99.20±1.18

ปริมาณเกลือแกงทีต่ อ้ งใช้ (กรัม) /น้า 100 มิลลิลติ ร
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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ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ ±SD ของ pH ของน้ าเกลือสวนล้างจมูกทีค่ วามเข้มข้น ร้อยละ 0.9 และ 1.8 หลังจากเตรียมเสร็จทันทีและตัง้
ทิง้ ไว้ 7 วัน1
ชนิดเกลือแกง
ชนิดของตัว
NaCl 0.9% (n=3)
NaCl 1.8% (n=3)
ทาละลาย
หลังเตรียมเสร็จ
หลังตัง้ ไว้ 7 วัน หลังเตรียมเสร็จ หลังตัง้ ไว้ 7 วัน
เกลือทางเภสัชกรรม น้า RO
6.26±0.42
6.67±0.13
6.12±0.47
6.33±0.12
เกลือทางเภสัชกรรม น้าดื่ม
7.32±0.17
7.76±0.04
7.24±0.11
7.93±0.49
เกลือทางเภสัชกรรม น้าประปาต้ม
7.33±0.81
8.09±0.28
7.02±0.96
7.69±0.44
ปรุงทิพย์
น้า RO
6.11±0.66
6.64±0.04
6.17±0.39
6.51±0.12
ปรุงทิพย์
น้าดื่ม
7.33±0.10
8.02±0.27
7.17±0.14
7.93±0.28
ปรุงทิพย์
น้าประปาต้ม
7.57±0.68
7.90±0.26
7.48±0.90
7.99±0.40
เทสโก้
น้า RO
6.39±0.34
6.66±0.07
6.09±0.31
6.46±0.17
เทสโก้
น้าดื่ม
7.26±0.07
7.81±0.17
7.14±0.18
7.67±0.08
เทสโก้
น้าประปาต้ม
7.63±0.47
7.91±0.26
7.35±0.63
7.83±0.27
บิก๊ ซี
น้า RO
6.39±0.31
6.61±0.06
6.28±0.40
6.48±0.06
บิก๊ ซี
น้าดื่ม
7.24±0.18
7.75±0.08
7.15±0.16
7.67±0.07
บิก๊ ซี
น้าประปาต้ม
7.68±0.63
8.12±0.21
7.56±0.38
8.02±0.21
เกลือทิพย์
น้า RO
6.25±0.19
6.70±0.05
6.19±0.41
6.38±0.10
เกลือทิพย์
น้าดื่ม
7.13±0.32
7.73±0.06
7.18±0.23
7.67±0.06
เกลือทิพย์
น้าประปาต้ม
7.61±0.61
8.07±0.23
7.67±0.58
7.90±0.39
1: ทดสอบความแตกต่างของ pH หลังเตรียมทันทีและหลังตัง้ ไว้ 7 วันด้วย Wilcoxon signed rank test แต่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิตใิ นทุกกรณี; SD: standard deviation, RO: reverse osmosis, NaCl: sodium chloride
ความใส สี และกลิ่ น
ผลการประเมินความใส สี และกลิน่ ของน้ าเกลือ
สวนล้างจมูกทัง้ 2 ความเข้มข้นของตัวอย่างน้ าเกลือ
ทัง้ หมด พบว่า ทุกตัวอย่างมีลกั ษณะใส ไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ทัง้
หลังเตรียมทันทีและหลังเก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 7 วัน
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
หลัง เตรียมเสร็จ ทันทีน้ าเกลือ สวนล้างจมูก แบบ
เตรียมเองทัง้ 2 ความเข้มข้น มีค่า pH ในช่วง 6.09-8.12
ค่านี้แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มตามชนิดของน้ าทีใ่ ช้เตรียมน้ าเกลือ
คือ มีค่าเป็ นด่างอ่อน (pH = 7.02-8.12) เมื่อเตรียมโดยใช้
น้ าดื่มหรือน้ าประปาต้ม และมีค่าเป็ นกรดอ่อน (pH = 6.096.70) เมื่อเตรียมโดยใช้น้ ารีเวิรส์ ออสโมซีส หลังจากตัง้ ไว้ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ ง 7 วัน ค่านี้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่ไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ าเกลือ
ได้แก่ อากาศ ปริมาณ ions ในสารละลายน้ าเกลือและ
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ภาชนะทีใ่ ช้บรรจุ (15) การทีค่ ่า pH ของน้ าเกลือตารับ
เดียวกันมีแนวโน้ มสูงขึ้นหลังตัง้ ทิ้งไว้นาน 7 วัน อาจ
เนื่องมาจากมีการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยดังกล่าวข้างต้นทา
ให้สมดุลกรด-ด่างเปลี่ยนแปลง เช่น มีการสัมผัสกับอากาศ
ของน้ าเกลือซึ่งในอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ท่เี มื่อ
ละลายน้ าทาให้ค่า pH ลดลงได้ แต่ขณะเดียวกันไอออนส์
ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในน้ าเกลือก็มผี ลลดการละลายก๊าซคาร์บอนได
ออกไซน์และทาให้ pH เพิม่ สูงได้ ซึ่งการทีม่ ปี จั จัยทีใ่ ห้ผล
ต่อ pH ในทางตรงกันข้ามกันในตารับ จึงทาให้เราเห็นผล
การศึกษาทีว่ นั ที่ 7 มีการเปลีย่ นแปลง pH ได้ตามความเด่น
ของป จั จัย อย่ า งไรก็ ต ามผลที่เ กิ ด ขึ้น นี้ ย ัง ไม่ พ บความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความปราศจากเชื้อ
การทดสอบความปราศจากเชื้อ ด้ ว ยวิธี direct
method ในตอนที่ 1 พบว่า หลังเตรียมเสร็จทันที มีน้ าเกลือ
ความเข้มข้นร้อยละ 0.9 จานวน 2 ตารับ คือ ตารับเกลือ

ทางเภสัชกรรมและเกลือทิพย์ผสมกับน้ าดื่ม (ตารางที่ 3)
และน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 1.8 จานวน 3 ตารับ คือ
ตารับเกลือทางเภสัชกรรม เกลือเทสโก้ และเกลือบิก๊ ซีผสม
น้ าดื่ม (ตารางที่ 4) ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความปราศจาก
เชื้อเบื้องต้น คือ ไม่มเี ชื้อขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้ อทัง้ 2 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ 14 วัน โดยอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีไ่ ม่
มีการผสมตัวอย่างน้ าเกลือ (negative control) ไม่มเี ชือ้ ขึน้
จึง มันใจได้
่
ว่า กระบวนการทดสอบความปราศจากเชื้อ มี
ความน่าเชื่อถือ
ผลการทดสอบด้วยวิธี direct method มีประเด็นที่
ควรสังเกต ได้แก่ ผลการทดสอบของน้ าเกลือความเข้มข้น
ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8 ไม่สอดคล้องกัน เช่น เกลือทิพย์
ผสมน้ าดื่มผ่านการทดสอบทีค่ วามเข้มข้น ร้อยละ 0.9 แต่ไม่
ผ่านการทดสอบที่ความเข้มข้น ร้อยละ 1.8 ขณะทีเ่ กลือเทส

โก้และเกลือบิ๊กซีผสมน้ าดื่มผ่านการทดสอบนี้เมื่อเตรียม
น้ าเกลือทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 1.8 ส่วนตารับทีเ่ ตรียมด้วย
น้ าประปาต้ม และน้ ารีเวอร์สออสโมซีสไม่ผ่านการทดสอบ
ความปราศจากเชื้อ ในทุ ก กรณี เพราะอาจเกิด จากการ
ปนเปื้ อ นเชื้อ ระหว่า งขัน้ ตอนการเตรีย มน้ า เกลือ เพราะ
ผู้วิจยั เตรียมน้ าเกลืออย่างง่ายด้วยการชัง่ ตวง และผสม
น้ า เกลือ ในห้อ งปฏิ บ ัติท ัว่ ไป ไม่ ไ ด้เ ป็ น บริเ วณหรือ ห้อ ง
ปราศจากเชื้อ จึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้ อนในขัน้ ตอนการ
เตรีย มน้ า เกลือ ได้ม าก โดยเฉพาะต ารับ ที่ม ีข นั ้ ตอนการ
เตรียมหลายขัน้ ตอน เช่น ตารับที่ใช้ น้ าประปาต้มและน้ ารี
เวอร์สออสโมซีส (ต้องต้มน้า ตวงปริมาณหรือเตรียมภาชนะ
บรรจุตามขนาดที่ต้องการ) หรืออาจเกิดจากน้ าและเกลือที่
ใช้มกี ารปนเปื้ อนของเชือ้ อยู่แล้ว นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจาก
ผลลัพธ์ลวงเนื่องจากวิธที ดสอบแบบ direct method ไม่ม ี

ตารางที่ 3. ผลการทดสอบความปราศจากเชือ้ ของสารละลายน้าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 ด้วยวิธี direct method หลังเตรียม
เสร็จทันที1
ชนิดเกลือ
ชนิด
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
สรุป2
ตัวทาละลาย TSB FTM TSB FTM TSB FTM






เกลือทางเภสัชกรรม น้า RO
ไม่ผา่ น






เกลือทางเภสัชกรรม น้าดื่ม
ผ่าน





 ไม่ผา่ น
เกลือทางเภสัชกรรม น้าประปาต้ม






ปรุงทิพย์
น้า RO
ไม่ผา่ น





 ไม่ผา่ น
ปรุงทิพย์
น้าดื่ม





 ไม่ผา่ น
ปรุงทิพย์
น้าประปาต้ม






เทสโก้
น้า RO
ไม่ผา่ น





 ไม่ผา่ น
เทสโก้
น้าดื่ม





 ไม่ผา่ น
เทสโก้
น้าประปาต้ม






บิก๊ ซี
น้า RO
ไม่ผา่ น





 ไม่ผา่ น
บิก๊ ซี
น้าดื่ม






บิก๊ ซี
น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น






เกลือทิพย์
น้า RO
ไม่ผา่ น






เกลือทิ พย์
น้าดื่ม
ผ่าน





 ไม่ผา่ น
เกลือทิพย์
น้าประปาต้ม
1: RO: Reverse osmosis, TSB: Trypticase Soy Broth Medium, FTM: Fluid Thioglycollate Medium;
2: : มีเชือ้ ขึน้ , : ไม่มเี ชือ้ ขึน้ ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ ทัง้ 14 วัน; การสรุปผล หมายถึง การผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การคัด
กรองเบือ้ งต้น ผลประเมินเป็ น “ผ่าน” เมื่อน้ าเกลือทัง้ 3 ตัวอย่างไม่มเี ชือ้ ขึน้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทัง้ 2 ชนิดติดต่อกันเป็ นเวลา 14
วันทีท่ าการบ่มเชือ้ แต่ไม่สามารถยืนยันได้วา่ ไม่มกี ารปนเปื้ อนของเชือ้ ต้องมีการทดสอบยืนยันด้วยวิธี membrane filtration อีก
ครัง้ ส่วนตารับทีไ่ ม่ผา่ นการทดสอบนี้ จะบ่งชีว้ า่ ตารับทดสอบมีโอกาสปนเปื้อนสูง
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ตารางที่ 4. ผลการทดสอบความปราศจากเชือ้ ของสารละลายน้าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 1.8 ด้วยวิธี direct method หลังเตรียม
เสร็จทันที1
ชนิดเกลือ
ชนิด
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
สรุป2
ตัวทาละลาย TSB FTM TSB FTM TSB FTM






เกลือทางเภสัชกรรม น้า RO
ไม่ผา่ น






เกลือทางเภสัชกรรม น้าดื่ม
ผ่าน






เกลือทางเภสัชกรรม น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น






ปรุงทิพย์
น้า RO
ไม่ผา่ น






ปรุงทิพย์
น้าดื่ม
ไม่ผา่ น






ปรุงทิพย์
น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น






เทสโก้
น้า RO
ไม่ผา่ น






เทสโก้
น้าดื่ม
ผ่าน






เทสโก้
น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น






บิก๊ ซี
น้า RO
ไม่ผา่ น






บิ๊ กซี
น้าดื่ม
ผ่าน






บิก๊ ซี
น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น






เกลือทิพย์
น้า RO
ไม่ผา่ น






เกลือทิพย์
น้าดื่ม
ไม่ผา่ น






เกลือทิพย์
น้าประปาต้ม
ไม่ผา่ น
1: RO: Reverse osmosis, TSB: Trypticase Soy Broth Medium, FTM: Fluid Thioglycollate Medium;
2: : มีเชือ้ ขึน้ , : ไม่มเี ชือ้ ขึน้ ตลอดระยะเวลาการบ่มเชือ้ ทัง้ 14 วัน; การสรุปผล หมายถึง การผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การคัด
กรองเบือ้ งต้น ผลประเมินเป็ น “ผ่าน” เมื่อน้ าเกลือทัง้ 3 ตัวอย่างไม่มเี ชือ้ ขึน้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทัง้ 2 ชนิดติดต่อกันเป็ นเวลา 14
วันทีท่ าการบ่มเชือ้ แต่ไม่สามารถยืนยันได้วา่ ไม่มกี ารปนเปื้ อนของเชือ้ ต้องมีการทดสอบยืนยันด้วยวิธี membrane filtration อีก
ครัง้ ส่วนตารับทีไ่ ม่ผา่ นการทดสอบนี้ จะบ่งชีว้ า่ ตารับทดสอบมีโอกาสปนเปื้อนสูง
ความไวพอในการทดสอบความปราศจากเชื้ อ ของ
สารละลายปริมาณมาก ดังนัน้ ตารับที่ผ่านการทดสอบนี้จงึ
เป็ นเพียงการคัดกรองเพื่อแยกตารับที่มกี ารปนเปื้ อนมาก
ออกจากตารับทีป่ นเปื้ อนน้อยหรือไม่มกี ารปนเปื้ อนของเชือ้
การจะทราบสาเหตุท่แี ท้จริง ที่ทาให้ตารับน้ าเกลือไม่ผ่าน
การคัดกรองความปราศจากเชื้อ จ าเป็ น ต้องมีการศึกษา
เพิ่ม เติม เช่น เตรียมน้ าเกลือในตู้หรือห้อ งปราศจากเชื้อ
ทดสอบความปราศจากเชื้อของเกลือและน้ าก่อนนามาใช้
เตรียมน้ าเกลือ และควรทดสอบยืนยันด้วยวิธี membrane
filtration ซึง่ เป็ นการทดสอบมาตรฐานสาหรับสารละลายทีม่ ี
ปริมาณมาก เช่น น้าเกลือสวนล้างจมูก
ผลการทดสอบความปราศจากเชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี
membrane filtration ในการศึกษาตอนที่ 2 พบว่า น้ าเกลือ
ความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.8 ทีเ่ ตรียมจากเกลือ
ทางเภสัชกรรมผสมกับน้ าดื่มที่แบ่งเก็บตัวอย่างมาทดสอบ
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ทุกวันจนครบ 7 วัน และน้ าเกลือขวดทีต่ งั ้ ทิง้ ไว้ 7 วัน ไม่ม ี
เชื้อขึน้ ในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 ชนิดตลอดระยะเวลา 14
วันที่บ่มเชื้อ ส่วนน้ าเกลือที่เตรียมจากเกลือแกงปรุงทิพย์
ผสมน้ าดื่ม พบว่า ตัวอย่างน้ าเกลือที่แบ่งมาทดสอบมีเชื้อ
ขึน้ ในอาหารเลี้ยงเชื้อทัง้ 2 ชนิดตัง้ แต่วนั ที่ 2 และวันที่ 3
สาหรับตัวอย่างน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ
1.8 ตามลาดับ (ตารางที่ 5)

การอภิ ปรายผล
การศึกษานี้บ่งชี้ว่า ความเข้มข้นของเกลือไม่ม ีผล
ต่อความใส สี กลิน่ pH และความปราศจากเชือ้ ของน้ าเกลือ
สวนล้างจมูกทีเ่ ตรียมได้ แต่ชนิดของเกลือและน้าทีใ่ ช้เตรียม
มีผลต่อ pH และความปราศจากเชื้อของน้ าเกลือสวนล้าง
จมูกแบบเตรียมเอง น้ าและเกลือทีเ่ หมาะสมจะนามาเตรียม

ตารางที่ 5. ผลการทดสอบเพื่อยืนยันคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือความเข้มข้น ร้อยละ 0.9 และ 1.8 ทีเ่ ตรียมจากเกลือปรุงทิพย์หรือ
เกลือทางเภสัชกรรมกับน้าดื่ม
คุณสมบัติ
ชนิดของเกลือ
วันที่
(ทีผ่ สมกับน้าดื่ม)
1
2
3
4
5
6
7
72
ความใส
NaCl 0.9% (n =3)








เกลือทางเภสัชกรรม








เกลือปรุงทิพย์
NaCl 1.8% (n=3)








เกลือทางเภสัชกรรม








เกลือปรุงทิพย์
กลิน่
NaCl 0.9% (n =3)








เกลือทางเภสัชกรรม








เกลือปรุงทิพย์
NaCl 1.8% (n=3)








เกลือทางเภสัชกรรม








เกลือปรุงทิพย์
1
pH
NaCl 0.9% และ 1.8% (n=6)
(ค่าเฉลีย่ ±SD)
เกลือทางเภสัชกรรม
7.71 7.77 7.84 7.86 7.88 7.96 8.30 8.30
±0.04 ±0.04 ±0.12 ±0.08 ±0.06 ±0.03 ±0.06 ±0.05
NaCl 0.9% และ 1.8% (n=6)1
เกลือปรุงทิพย์
7.62 7.82 7.83 7.92
±0.24 ±0.04 ±0.06 ±0.03
การทดสอบความปราศจากเชือ้
NaCl 0.9% (n =3)
- direct
method




เกลือทางเภสัชกรรม




เกลือปรุงทิพย์
NaCl 1.8% (n=3)




เกลือทางเภสัชกรรม




เกลือปรุงทิพย์
- membrane NaCl 0.9% (n =3)




เกลือทางเภสัชกรรม
filtration




เกลือปรุงทิพย์
NaCl 1.8% (n=3)




เกลือทางเภสัชกรรม




เกลือปรุงทิพย์
1: n=6 มาจากตัวอย่างน้าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และ 1.8 อย่างละ 3 ตัวอย่าง
2: น้าเกลือทีผ่ สมแล้วตัง้ ทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 7 วัน

7.92 8.24 8.36 8.36
±0.06 ±0.06 ±0.05 ±0.04
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น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองเพื่อนาไปใช้ทางคลินิก
คือ น้ าดื่ม (ยี่ห้อเนสเล่ย์ เพียวไลท์ และน้ าดื่ม สิงห์) และ
เกลือทางเภสัชกรรม ซึ่งสามารถเตรียมน้ าเกลือสวนล้าง
จมูกเก็บไว้ใช้ได้นาน 7 วัน ส่วนเกลือแกงสามารถนามา
ผสมกับน้ าดื่มเพื่อเตรียมน้ าเกลืออย่างง่ายสาหรับใช้หลัง
เตรีย มทัน ที ใ ห้ ห มดภายใน 1 วัน ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งต้ ม น้ า
อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ทดลองใช้น้ าดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ที่ม ีเ ลขสารบบอาหาร หรือเครื่อ งหมาย อย. เพีย ง 2 ชื่อ
การค้า และบางรุ่ น ของการผลิต ในการศึก ษา การน าผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้และการใช้น้ าดื่มชื่อการค้าอื่นหรือ
รุ่นการผลิตอื่นในการเตรียมน้ าเกลือโดยไม่ต้องต้ม ควรทา
ด้ว ยความระมัด ระวัง และควรเลือ กใช้น้ าดื่ม ที่ม ีคุ ณภาพ
เนื่องจากมีรายงานการศึกษาว่า คุณภาพของน้ าดื่มมีความ
หลากหลายในเรื่องความปราศจากเชือ้ และคุณสมบัตอิ ่นื ๆ
(16)
เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ าเกลือสวนล้าง
จมู ก แบบเตรีย มเองตามการศึก ษานี้ ก ับ คุ ณ สมบัติ ข อง
น้าเกลือสวนล้างตามมาตรฐานเภสัชตารับของสหรัฐอเมริกา
(USP37/NF32) พบว่ามีความแตกต่างกัน คือ pH ของ
น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองส่วนมากมีคุณสมบัติ
เป็ นด่างอ่อน (pH ในช่วง 7.0-8.4) แต่น้ าเกลือสวนล้างตาม
มาตรฐาน USP มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรดอ่อน (pH ในช่วง 4.57.0) อย่างไรก็ตามข้อกาหนดที่อ้างอิงนี้เป็ นข้อกาหนด
ส า ห รั บ น้ า เ ก ลื อ ส ว น ล้ า ง ทั ว่ ไ ป ไ ม่ มี ข้ อ ก า ห น ด ที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับน้ าเกลือสวนล้างจมูก อีกทัง้ มีงานวิจยั
ที่รายงานว่า น้ าเกลือสวนล้างจมูกที่ม ีคุ ณสมบัติเป็ นด่า ง
อ่อน (pH ในช่วง 7.2-8.4) สามารถใช้ได้และมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าน้ าเกลือสวนล้างจมูกที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นกรดอ่อน (pH
ในช่วง 6.2-6.4) (11) การศึกษานี้จงึ กาหนดเกณฑ์ค่า pH
ส าหรับ น้ า เกลือ สวนล้ า งจมู ก แบบเตรีย มเองที่จ ะถือ ว่ า
สามารถน าไปใช้ท างคลินิกได้ คือ อยู่ในช่วง 4.5-8.4 ซึ่ง
พบว่าน้าเกลือทีเ่ ตรียมจากเกลือและน้าทุกชนิดในการศึกษา
ผ่านเกณฑ์
ในการเตรียมน้ าเกลือแบบเตรียมเอง คุณสมบัติ
สาคัญที่ต้องคานึงถึง คือ การปนเปื้ อนของเชื้อ เนื่องจาก
อาจทาให้เกิดการติดเชื้อและเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้ ดังนัน้
การศึก ษานี้ จึงทดสอบความปราศจากเชื้อของน้ า เกลือ ที่
เตรียมขึน้ สูตรการเตรียมน้ าเกลืออย่างง่ายที่ค วรนามาใช้
ควรเป็ นสูตรที่เตรียมแล้วไม่มเี ชื้อขึ้น ผลการศึกษาพบว่า
เกลือแกงปรุงทิพย์สามารถใช้เตรียมน้ าเกลือสวนล้างจมูก
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แล้วใช้ทนั ทีได้ ขณะทีเ่ กลือทางเภสัชกรรมใช้เตรียมน้ าเกลือ
สวนล้างจมูกและสามารถเก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมไิ ด้นาน 7 วันโดย
ไม่มเี ชือ้ ขึน้ และสามารถใช้น้ าดื่มบรรจุขวดสาเร็จรูปในการ
เตรียมได้โดยไม่ตอ้ งต้ม ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความสะดวกสาหรับ
ผูป้ ่วยมากขึน้ ทัง้ นี้เมื่อผสมน้ าเกลือและเปิ ดใช้แล้ว ควรใช้
น้ า เกลือ ขวดนัน้ ใน 24 ชัวโมง
่
เพื่อ ความปลอดภัย สูง สุด
สาหรับเกลือทัง้ 2 ชนิ ด แต่หากเป็ นเกลือเกรดทางเภสัช
กรรม น้ าเกลือทีเ่ ตรียมขึน้ และเปิ ดใช้แล้วอาจใช้ได้ถงึ 7 วัน
และหากเตรียมน้าเกลือใส่ขวดปิดฝาเก็บไว้ จะเก็บได้นาน 7
วัน อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและลดการปนเปื้ อน
ของเชือ้ ในกระบวนการเก็บน้าเกลือทีผ่ สมแล้ว ผูว้ จิ ยั แนะนา
ให้ผสมน้าเกลือในปริมาณน้อยและใช้ให้หมดใน 1-2 วัน
การศึกษานี้มขี อ้ ดี คือ เป็ นการศึกษาแรกทีท่ ดลอง
เตรียมน้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองจากเกลือและน้ า
หลายชนิด และทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือที่เตรียมขึ้น
ทาให้ทราบข้อมูลว่า น้าเกลือตารับทีเ่ ตรียมจากเกลือหรือน้ า
ชนิ ด ใดมีคุ ณ สมบัติเ ป็ น ที่ย อมรับ ในห้อ งปฏิบ ัติก าร และ
น่ า จะน าไปใช้ ห รื อ ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดและสิง่ ที่ควรคานึงถึง คือ ไม่มกี าร
ทดสอบค่า pH ของน้ าหรือเกลือแต่ละชนิดที่ใช้ในการ
เตรียม ทาให้ไม่มกี ลุม่ ควบคุมจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชดั ว่า
pH ทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลังจากตัง้ ทิง้ ไว้ 7 วันเกิดจากผลของน้ า
เกลือ หรือทัง้ 2 อย่าง และไม่มกี ารทดสอบความปราศจาก
เชือ้ ของน้าและเกลือทีใ่ ช้ในการเตรียม จึงไม่สามารถบอกได้
ว่าตารับที่มเี ชื้อขึ้น เกิดจากการปนเปื้ อนของน้ า หรือของ
เกลือ หรือ มีก ารปนเปื้ อ นระหว่ า งกระบวนการเตรีย ม
น้ า เกลือ อย่ า งไรก็ต าม ในการศึก ษานี้ ก ารแปลผลการ
ทดสอบความปราศจากเชื้ อ ท าควบคู่ ก ับ การประเมิ น
negative control คือ ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 14 วัน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ผสมตัวอย่างทดสอบจะไม่มเี ชื้อขึน้
จึงมันใจได้
่
วา่ กระบวนการทดสอบมีความปราศจากเชือ้ นัน่
คือ อาหารเลี้ยงเชื้อของตัวอย่างที่มเี ชื้อขึ้น ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการทดสอบความปราศจากเชือ้ ดังนัน้ ในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปแนะนาให้มกี ารประเมินความเป็ นกรด-ด่าง และ
ความปราศจากเชื้อของน้ าและเกลือที่จะใช้เตรียมน้ าเกลือ
ร่วมด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าคุณสมบัตขิ องน้ าเกลือที่เตรียม
ขึน้ เป็ นผลมาจากสิง่ ใด
แม้ ว่ า ความเข้ ม ข้ น ของน้ าเกลื อ ไม่ ม ี ผ ลต่ อ
คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ รวมทัง้ ความปราศจากเชื้อ
แต่ การศึกษานี้ เ ป็ น การศึกษาในห้อ งทดลองเท่า นัน้ จาก

การศึกษาที่ผ่านมา (17) ค่าความเข้มข้นของน้ าเกลือมีผล
ต่อประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงของน้ าเกลือเมื่อใช้ใน
มนุษย์ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาด้านความปลอดภัยหรืออาการ
ข้างเคียงและประสิทธิภาพของน้ าเกลือเตรียมเองที่ความ
เข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ ตามค าแนะน าของการศึ ก ษานี้ ท ัง้ ใน
อาสาสมัค รสุ ข ภาพดี แ ละในผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม โดยควร
เปรียบเทียบกับน้ าเกลือสวนล้างจมูกสูตรมาตรฐานทีม่ ขี าย
ในท้องตลาด เพื่อการประยุกต์ใช้ท่เี หมาะสมและเพิม่ ความ
มันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้ต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
น้ า เกลือ สวนล้า งจมูก แบบเตรีย มเองทุ กต ารับ มี
ลักษณะใส ไม่มสี ี ไม่มกี ลิ่นเหมือนกัน แต่ความเป็ นกรดด่างและความปราศจากเชือ้ ของน้าเกลือแต่ละตารับแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กบั ชนิดของน้ าและเกลือที่ใช้เตรียม น้ าเกลือที่
เตรียมโดยผสมเกลือทางเภสัชกรรมหรือเกลือแกงปรุงทิพย์
ลงในน้ า ดื่ม ในภาชนะบรรจุ ปิ ด สนิ ท มีคุ ณ สมบัติเ ป็ น ที่
ยอมรับในห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับการเตรียมแล้วใช้ทนั ทีใน 1
วัน อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาด้านความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของน้ าเกลือดังกล่าวในผูป้ ว่ ยต่อไป
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