การล้างจมูก (Nasal irrigation)
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หมายเหตุ
o ไม่ควรใช้น้าประปา น้าบาดาล หรือน้าแร่ ในการ
สามารถระบายออกได้เอง ทาให้โพรงจมูกสะอาด ให้ความชุ่ม
ล้างจมูก โดยน้าที่ควรใช้ล้างจมูก คือ น้ากลั่น น้า
ชื้นแก่เยื่อบุโพรงจมูก บรรเทาอาการคัดแน่นจมูก ทาให้หายใจ
ปราศจากเชื้อ หรือน้าเกลือล้างแผล
โล่งขึ้น หรือเพื่อทาความสะอาดโพรงจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูก
o ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อน้าเกลือสาเร็จรูปได้
เพื่อทาให้ยาพ่นจมูกมีประสิทธิภาพดีขึ้น
สามารถเตรียมได้เองโดยใช้น้าดืม่ หรือน้าต้มสุก 500
ซีซี มาเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาจากนั้นคนให้เข้ากัน
วิธีล้างจมูก
(น้าเกลือที่เตรียมเอง ควรใช้ภายใน 1 วันเท่านั้น ที่
1. วิธีล้างจมูกส่าหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
เหลือควรทิ้งไป)
1. ล้างมือผู้ที่จะทาการล้างจมูกให้สะอาด
o ควรล้างจมูกก่อนการพ่นยาในจมูกเสมอ แนะนาให้
2. ให้เด็กนอนยกศีรษะสูงพอควรเพื่อป้องกันการสาลัก
ล้างจมูกก่อนเวลารับประทานอาหาร (ขณะท้องว่าง)
3. เทน้าเกลือใส่ในถ้วยหรือแก้วที่เตรียมไว้
หรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
4. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้าเกลือขึ้นมาประมาณ 1 ซีซี
ขึ้นไปเพื่อป้องกันการอาเจียนหรือสาลัก
5. หยดน้าเกลือประมาณ 10 หยด ลงในรูจมูกด้านหนึ่ง
o ควรอุ่นน้าเกลือก่อนการล้างจมูกเสมอ โดยให้มี
6. ใช้ลูกยางดูดน้ามูกออกมา
อุณหภูมิพอเหมาะกับเยื่อบุจมูก เพื่อลดการระคาย
7. ทาซ้าหลายๆ ครั้งในรูจมูกแต่ละข้างจนไม่มีน้ามูกหรือ
เคือง (โดยนาขวดน้าเกลือใส่ลงไปแช่ในน้าเดือด
จนกระทั่งอาการคัดจมูกบรรเทาลง
ประมาณ 5 นาที หรืออุ่นในเตาไมโครเวฟ)
2. วิธีล้างจมูกส่าหรับเด็กโตและผู้ใหญ่
o น้าเกลือที่ถูกฉีดเข้าไปจะไหลผ่านภายในโพรงจมูก
1. ล้างมือให้สะอาด
และไหลกลับออกมาทางรูจมูกอีกด้านหนึ่ง หรือ
2. เทน้าเกลือใส่ในถ้วยหรือแก้วที่เตรียมไว้
อาจจะมีบางส่วนไหลออกมาทางปาก ให้บ้วนทิ้งไป
3. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้าเกลือมาประมาณ 10 – 15 ซีซี
อย่ากลืน
4. ก้มศีรษะลงและเอียงไปด้านหนึ่งเล็กน้อย
o หลังล้างจมูกเสร็จทุกครั้ง ควรล้างอุปกรณ์ที่ใช้ล้าง
5. ฉีดน้าเกลือประมาณ 10 - 15 ซีซี ลงไปในรูจมูกด้านบน
จมูกด้วยน้าสบู่ หรือ น้ายาล้างจานให้สะอาด แล้ว
พร้อมกับกลั้นหายใจเพื่อป้องกันการสาลัก กรณีทเี่ ด็ก
ล้างด้วยน้าประปาจนสะอาด จากนั้นให้ผึ่งจนแห้ง
ไม่สามารถกลั้นหายใจเองได้ ให้เด็กพูดคาว่า “อา” ค้าง
ไว้เพื่อไม่ให้สาลักน้า จนกระทั่งน้าเกลือไหลกลับออกมา
ทางรูจมูกด้านล่าง
6. สั่งน้ามูกหรือน้าเกลือที่คั่งค้างอยู่พร้อมๆ กันทั้งสองข้าง
และบ้วนน้าเกลือ (ไม่ควรอุดรูจมูกอีกข้าง เพราะอาจ
ทาให้แก้วหูทะลุได้)
7. สามารถทาซ้าจนกระทั่งอาการคัดจมูกบรรเทาลง หรือ
หายไป
จุดประสงค์ในการล้างจมูก เพื่อช่วยล้างมูกเหนียวข้นที่ไม่
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