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Abstract : Comparative study between Efficacy of 0.025% Oxymetazoline 		
with 1% Lidocaine and 1% Ephedrine with 2% Lidocaine
in Nasal Preparation before Nasal Endoscopy
Wuttiwongsanon C, Teeraboonyakul W
Bangphli Hospital, Bangphli, Samutprakarn, 10540
(E-mail: chairatwut@hotmail.com)
Background: Nasal endoscopy is a common and valuable procedure in rhinologic examination. Preparation for nasal
endoscopy is usually applied decongestant and/or local anesthetic agents into nostrils to relieve pain and enhance visualization
during endoscopy. This study aimed to conduct a comparative study between efficacy of 0.025% oxymetazoline with 1% lidocaine
and 1% ephedrine with 2% lidocaine in nasal preparation before nasal endoscopy. Methods: A prospective double-blinded
randomized controlled trial was conducted in 60 patients aged between 18-70 years undergoing rigid nasal endoscopy at
Bangpli Hospital. Nasal cavities of each patient were randomized to apply the cottonoid soaked with the mixture of 0.025%
oxymetazoline with 1% lidocaine or 1% ephedrine with 2% lidocaine before nasal endoscopic procedure. Outcomes were assessed
for nasal congestion level, pain during packing, pain during endoscopy, clarity of endoscopic view and visualization of nasal
anatomical structures. Results: Both 0.025% oxymetazoline with 1% lidocaine and 1% ephedrine with 2% lidocaine were able
to reduce the nasal congestion (3.57±2.91 VS 1.52±2.14, p-value = 0.000) and (3.48±2.46 VS 1.34±1.81, p-value = 0.000)
respectively. There was no statistically significant difference between two groups in all outcomes. Difference of pre- and postpacking nasal congestion level (2.05±2.47 VS 2.14±2.19, p-value = 0.890), pain during packing (1.96±2.30 VS 1.77±2.37, p-value
= 0.060), pain during endoscopy (4.19±3.36 VS 4.05±3.35, p-value = 0.359), clarity of endoscopic view (6.71±2.24 VS 6.98±2.39,
p-value = 0.204) and visualization of nasal anatomical structures (3.78±0.74 VS 3.90±0.78, p-value = 0.106). Conclusion:
The efficacy of 0.025% oxymetazoline with 1% lidocaine was not different from 1% ephedrine with 2% lidocaine. Both mixtures
can be used in nasal preparation before nasal endoscopy.
Keywords: Nasal endoscopy, Nasal packing, Ephedrine, Oxymetazoline, Lidocaine

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง : การส่องกล้องตรวจโพรงจมูกเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย
และมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจรักษาโรคทางจมูก การเตรียมผู้ป่วย
ก่ อ นการส่ อ งกล้ อ งโดยใช้ ส ารบี บ หลอดเลื อ ดและ/หรื อ ยาชาจะช่ ว ย
ลดความเจ็ บ ปวดของผู ้ ป ่ ว ยและช่ ว ยให้ ส ามารถตรวจเห็ น ได้ ชั ด ขึ้ น
การศึกษานีเ้ ปรียบเทียบประสิทธิผลของสารผสม 0.025% oxymetazoline
กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine กับ 2% lidocaine
ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องโพรงจมูก วิธกี าร : เป็นการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้าแบบสุม่ มีกลุม่ ควบคุมและปกปิดสองทาง ในผู้ป่วย
อายุ 18-70 ปี ที่มีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องโพรงจมูก ทีม่ าตรวจ ณ แผนกหู
คอ จมูก โรงพยาบาลบางพลี ท�ำการสุ่มว่าผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้ส�ำลีชุบ
สารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine หรือสารผสม 1%
ephedrine กับ 2% lidocaine ใส่ในรูจมูกข้างใดก่อนการส่องกล้อง
โพรงจมูก ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ ระดับความคัดจมูก ความเจ็บปวดขณะ
ใส่ส�ำลีชุบสารผสม ความเจ็บปวดระหว่างการส่องกล้อง ความชัดเจนของ
การส่ อ งกล้ อ ง และต� ำ แหน่ ง กายวิ ภ าคของจมู ก ที่ ส ามารถตรวจได้
ในการส่องกล้อง ผล : สารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1%

lidocaine และสารผสม 1% ephedrine กับ 2% lidocaine มีประสิทธิผล
ในการลดความคั ด จมู ก อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (3.57±2.91 VS
1.52±2.14, p-value = 0.000) และ (3.48±2.46 VS 1.34±1.81,
p-value = 0.000) ตามล�ำดับ และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตริ ะหว่างสองกลุม่ ทัง้ ในเรือ่ งความแตกต่างของระดับความคัดจมูก
ก่อนและหลังใส่ส�ำลีชุบสารผสม (2.05±2.47 VS 2.14±2.19, p-value =
0.890) ความเจ็บปวดขณะใส่สำ� ลีชบุ สารผสม (1.96±2.30 VS 1.77±2.37,
p-value = 0.060) ความเจ็บปวดระหว่างการส่องกล้อง (4.19±3.36 VS
4.05±3.35, p-value = 0.359) ความชัดเจนของการส่องกล้อง (6.71±2.24
VS 6.98±2.39, p-value = 0.204) และต�ำแหน่งกายวิภาคของจมูก
ที่สามารถตรวจได้ในการส่องกล้อง (3.78±0.74 VS 3.90±0.78, p-value
= 0.106) สรุป: ประสิทธิผลของสารผสม 0.025% oxymetazoline
กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine กับ 2% lidocaine นั้น
ไม่แตกต่างกัน และสามารถใช้สารผสมทัง้ สองชนิดในการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อน
การส่องกล้องโพรงจมูก
ค�ำส�ำคัญ: การส่องกล้องโพรงจมูก การใส่ยาในจมูก, Oxymetazoline,
Ephedrine, Lidocaine
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การตรวจโพรงจมูก ไซนัส และคอหอยหลังโพรงจมูก (nasopharynx)
โดยการส่องกล้องเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย ช่วยให้เห็นได้ชัดและได้ข้อมูล
มากกว่าการตรวจโดยการถ่างรูจมูกด้านหน้า (anterior rhinoscopy) และ
การส่องกระจกหลังโพรงจมูก (posterior rhinoscopy) แต่ในการส่องกล้อง
นั้นอาจท�ำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดไม่สะดวกสบายได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เยื่อบุ
จมูกบวม จึงมีการเตรียมผู้ป่วยโดยใช้สารบีบหลอดเลือดและ/หรือยาชา
ใส่จมูกก่อนการตรวจ ซึ่งการน�ำยาเข้าจมูกมีหลายวิธี ทั้งการใช้ส�ำลีชุบยา
หรือการพ่นยา โดยมีหลายการศึกษาพบว่าการใช้สำ� ลีชบุ ยาจะได้ผลดีกว่า1-4
ส�ำหรับยาที่นิยมใช้มีหลายชนิดแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล และ
งานวิจัย5-9 Ephedrine เป็นสารบีบหลอดเลือดที่นิยมใช้ในโรงเรียนแพทย์
หลายสถาบันและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทประเภทสอง จึงมีความยุง่ ยากในการจัดเตรียมยา โรงพยาบาลทัว่ ไป
อื่นๆ จึงนิยมใช้ยาตัวอื่น เช่น oxymetazoline หรือ adrenaline แทน
ส�ำหรับยาชา lidocaine นั้นมีหลายความเข้มข้นตั้งแต่ 1% ถึง 10%
โดยความเข้มข้น 1% และ 2% สามารถจัดหาได้ง่าย แต่ความเข้มข้น 4%
และ 10% จะจัดท�ำในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ปัจจุบันในการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องโพรงจมูกที่โรงพยาบาล
บางพลีใช้สารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine
ซึ่งได้จากการผสมยา 0.05% oxymetazoline กับ 2% lidocaine
อัตราส่วน 1:1 ส�ำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้สารผสม 1% ephedrine
กับ 2% lidocaine ซึ่งได้จากการผสมยา 2% ephedrine กับ 4%
lidocaine อัตราส่วน 1:1 การศึกษานีเ้ ปรียบเทียบประสิทธิผลของสารผสม
0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine
กับ 2% lidocaine ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องโพรงจมูก
โดยประเมินจากระดับความคัดจมูก ความเจ็บปวดขณะใส่สำ� ลีชบุ สารผสม
ความเจ็บปวดระหว่างการส่องกล้อง ความชัดเจนของการส่องกล้อง และ
ต�ำแหน่งกายวิภาคของจมูกที่สามารถตรวจได้ในการส่องกล้อง

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้าแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและ
ปกปิ ด สองทาง (Prospective double-blinded randomized
controlled trial) ในผู้ป่วยอายุ 18-70 ปี ที่มีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้อง
โพรงจมูก ที่มาตรวจ ณ แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลบางพลี และไม่มี
สันจมูกคดรุนแรง โรคเลือดออกง่ายผิดปกติ โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง

ที่ยังควบคุมโรคไม่ดี และมีประวัติแพ้สารที่ใช้ในการศึกษาท�ำการศึกษา
ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2561 จ�ำนวน 60 ราย โดยการศึกษานี้
ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการวิจัยในคนของ
โรงพยาบาลบางพลี ขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษาเริ่มจากคัดเลือกผู้ป่วย
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และให้ผู้ป่วยประเมินระดับความคัดจมูกในแต่ละข้าง
โดยใช้ visual analogue scale จาก 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถึงหายใจโล่งมาก
10 หมายถึงคัดจมูกมากทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั คนแรกท�ำการสุม่ ว่าผูป้ ว่ ยแต่ละรายจะ
ใช้ส�ำลีชุบสารผสมใดใส่ในรูจมูกข้างใด และเป็นผู้เตรียมส�ำลีชุบสารผสม
โดยหยดสารผสมลงส�ำลีขนาด 1x5 เซนติเมตร ชิ้นละ 5 หยด และระบุว่า
ส�ำลีแต่ละชิ้นนั้นให้ใส่ในรูจมูกข้างใดตามผลการสุ่ม ผู้วิจัยคนที่สองจะน�ำ
ส�ำลีชบุ สารผสมใส่ในรูจมูกของผูป้ ว่ ยทีละข้างตามทีร่ ะบุไว้ซงึ่ จะไม่ทราบว่า
ส�ำลีทั้งสองชิ้นนั้นถูกหยดด้วยสารผสมใด โดยใช้ nasal speculum
ถ่างรูจมูกด้านหน้าและใช้ bayonet forceps ค่อยๆ ใส่สำ� ลี หลังจากใส่สำ� ลี
ชุบสารผสมแต่ละข้างเสร็จ จะให้ผู้ป่วยประเมินความเจ็บปวดของการใส่
ส�ำลีในข้างนัน้ ทันที โดยใช้ visual analogue scale โดย 0 หมายถึงไม่เจ็บ
10 หมายถึงเจ็บมากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ 10 นาที จะน�ำส�ำลีออก และให้ผปู้ ว่ ย
ประเมิ น ระดั บ ความคั ด จมู ก แต่ ล ะข้ า งอี ก ครั้ ง ต่ อ มาผู ้ วิ จั ย คนที่ ส อง
ท�ำการส่องกล้องโพรงจมูกทีละข้างโดยใช้ Rigid nasal endoscope 30 องศา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร และให้ผู้ป่วยประเมินความเจ็บปวด
ของการส่องกล้องโพรงจมูกข้างนั้นทันทีหลังส่องเสร็จ และผู้วิจัยคนที่สอง
จะประเมินความชัดเจนในการตรวจแต่ละข้างโดยใช้ visual analogue
scale โดย 0 หมายถึงไม่ชัดเจน 10 หมายถึงชัดเจนมากที่สุด และบันทึก
ผลการส่องเห็นต�ำแหน่งกายวิภาคของจมูก 5 ต�ำแหน่ง ดังนี้ Inferior
turbinate, middle turbinate, superior turbinate, sphenoethmoidal
recess และ nasopharynx ถ้าตรวจได้จะให้ต�ำแหน่งละ 1 คะแนน
ตรวจไม่ได้จะให้ 0 คะแนน การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของสองกลุ่ม
ใช้สถิติ Paired t-test เมื่อข้อมูลมีการกระจายตัวปกติ หรือ Wilcoxon
signed rank test เมื่อข้อมูลมีการกระจายตัวไม่ปกติ

ผล

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 60 ราย เป็นเพศชาย 31 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 51.57 เพศหญิง 29 ราย คิดเป็น ร้อยละ 48.33 อายุ 18-69 ปี
เฉลีย่ 46.18 ปี ส่วนใหญ่ปว่ ยเป็นโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน และเยือ่ บุจมูก
อักเสบ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ป่วย
หัวข้อ
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)		
โรค
ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
เยื่อบุจมูกอักเสบ
ไซนัสอักเสบเรื้อรังมีริดสีดวงจมูก
ไซนัสอักเสบเรื้อรังไม่มีริดสีดวงจมูก
คอหอยหลังโพรงจมูกอักเสบ(มีก้อน)
มะเร็งหลังโพรงจมูก

วารสารกรมการแพทย์

จ�ำนวน

ร้อยละ

31
29
46.18 ± 16.35

51.57
48.33

20
17
13
5
4
1

33.33
28.33
21.67
8.33
6.67
1.67

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการลดความคั ด จมู ก ของสารผสม
0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine
กับ 2% lidocaine พบว่าระดับความคัดจมูกก่อนและหลังใส่ส�ำลีชุบ

สารผสมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (3.57±2.91 VS 1.52±2.14,
p-value = 0.000) และ (3.48±2.46 VS 1.34±1.81, p-value = 0.000)
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ประสิทธิผลในการลดความคัดจมูกของสารผสมทัง้ สองชนิด
หัวข้อ
		
0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine
1% ephedrine กับ 2% lidocaine

ความคัดจมูกก่อนใส่ส�ำสี
ชุบสารผสม

ความคัดจมูกหลังใส่ส�ำสี
ชุบสารผสม

p-value

3.57±2.91
3.48±2.46

1.52±2.14
1.34±1.81

0.000
0.000

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างสารผสม 0.025%
oxymetazoline กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine กับ
2% lidocaine ในส่วนของผู้ป่วยนั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ ในเรือ่ งความแตกต่างของระดับความคัดจมูกก่อนและ
หลังใส่ส�ำลีชุบสารผสม (2.05±2.47 VS 2.14±2.19, p-value = 0.890)
ความเจ็บปวดขณะใส่สำ� ลีชบุ สารผสม (1.96±2.30 VS 1.77±2.37, p-value
= 0.060) และความเจ็บปวดระหว่างการส่องกล้อง (4.19±3.36 VS

4.05±3.35, p-value = 0.359) ในส่วนของแพทย์นนั้ พบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน ทั้งในเรื่องความชัดเจนของการส่อง
กล้อง (6.71±2.24 VS 6.98±2.39, p-value = 0.204) และต�ำแหน่ง
กายวิภาคของจมูกที่สามารถตรวจได้ในการส่องกล้อง (3.78±0.74 VS
3.90±0.78, p-value = 0.106) (ตารางที่ 3) และไม่พบภาวะแทรกซ้อน
ในการศึกษานี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างสารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine และสารผสม 1% ephedrine
กับ 2% lidocaine
หัวข้อ
		
ส่วนของผู้ป่วย
ความแตกต่างของความคัดจมูก ก่อนและหลัง
ใส่ส�ำสีชุบสารผสม
ความเจ็บปวดของการใส่ส�ำลีชุบสารผสม
ความเจ็บปวดของการส่องกล้อง
ส่วนของแพทย์
ความชัดเจนของการส่องกล้อง
ต�ำแหน่งกายวิภาคของจมูกที่ตรวจได้

วิจารณ์

0.025% oxymetazoline
กับ 1% lidocaine

1% ephedrine
กับ 2% lidocaine

p-value

2.05±2.47

2.14±2.19

0.890

1.96±2.30
4.19±3.36

1.77±2.37
4.05±3.35

0.060
0.359

6.71±2.24
3.78±0.74

6.98±2.39
3.90±0.78

0.204
0.106

การส่ อ งกล้ อ งตรวจโพรงจมู ก เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลาย และ
มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจรักษาโรคทางจมูก การเตรียมผู้ป่วยก่อน
การส่องกล้องโดยใช้สารบีบหลอดเลือดและ/หรือยาชาใส่จมูกนั้นมีข้อดี
ทั้งช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บปวดลดลง และช่วยให้แพทย์สามารถตรวจได้ชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งการน�ำยาเข้าจมูกมีทั้งการใช้ส�ำลีชุบยาหรือการพ่นยา1-4 โดย
มีหลายการศึกษาพบว่าการใช้ส�ำลีชุบยาจะได้ผลดีกว่า เช่น การศึกษาของ
Mishra3 พบว่าในการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนการส่องกล้องโพรงจมูกกลุม่ ทีใ่ ช้สำ� ลีชบุ
4% lignocaine และ xylometazoline นั้นเจ็บปวดน้อยกว่า และแพทย์
สามารถตรวจได้ชัดเจนมากกว่ากลุ่มที่ใช้ xylometazoline หยดและพ่น
10% lignocaine spray อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การศึกษาของ Hu4
พบว่าในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องกระเพาะอาหารโดยส่องผ่าน
ทางจมูก กลุ่มที่ใช้ส�ำลีชุบ 4% lidocaine นั้นมีความเจ็บปวดระหว่างสอด
กล้องผ่านจมูกน้อยกว่ากลุม่ ทีพ่ น่ จมูกด้วย 4% lidocaine อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ส่วนการศึกษาของ Thanaviratananich1 พบว่าจมูกข้างทีใ่ ช้สำ� ลี
ชุบ 4% lidocaine ผสม 3% ephedrine นั้นมีความเจ็บปวดระหว่าง
ส่องกล้องโพรงจมูกน้อยกว่า และแพทย์สามารถตรวจได้ชัดเจนมากกว่า
ข้างที่พ่นจมูกด้วย 4% lidocaine ผสม 3% ephedrine แต่ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ยาที่นิยมใช้ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องมีหลายชนิด
แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลและงานวิจยั เช่นการศึกษาของ Douglas6
พบว่ า ในการเตรี ย มผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นการส่ อ งกล้ อ งโพรงจมู ก การพ่ น ด้ ว ย
co-phenylcaine (5% lignocaine ผสม phenylephrine) แพทย์สามารถ
ตรวจได้ชัดเจนมากกว่าการพ่นด้วย 5% lignocaine เพียงอย่างเดียวอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ด้านความเจ็บปวดนั้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ การศึกษาของ Sahin5 เปรียบเทียบยา 4 ชนิดที่ใช้ในการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องโพรงจมูก คือ 1) น�้ำเกลือ 2) น�้ำเกลือผสม 0.05%
oxymetazoline 3) น�้ ำ เกลื อ ผสม 10% lidocaine 4) 0.05%
oxymetazoline ผสม 10% lidocaine โดยวิธีพ่นยาเข้าจมูก พบว่า
การใช้ 0.05% oxymetazoline ผสม 10% lidocaine ท�ำให้ผู้ป่วยเจ็บ
น้อยที่สุด และใช้เวลาในการส่องกล้องน้อยที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนการใช้น�้ำเกลือผสม 10% lidocaine ท�ำให้เจ็บมากที่สุดอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
การศึกษานี้จึงต้องการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างสารผสม
0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine ที่ใช้ในโรงพยาบาลบางพลี
และโรงพยาบาลทั่วไปหลายแห่ง เพราะตัวยา 0.05% oxymetazoline
และ lidocaine ขนาดความเข้ ม ข้ น 2% จั ด หาได้ ส ะดวก มี ใ ช้ ใ น
โรงพยาบาลทัว่ ไปและวิธเี ตรียมยานัน้ ง่าย เทียบกับสารผสม 1% ephedrine
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กับ 2% lidocaine ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ยา ephedrine และ
lidocaine ขนาดความเข้มข้น 4% นั้นจัดหาได้ยากในโรงพยาบาลทั่วไป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ทุ ก ตั ว แปรที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บสารผสมสองชนิ ด ทั้ ง
ทางด้านผู้ป่วยและแพทย์ผู้ตรวจนั้น สารผสม 1% ephedrine กับ 2%
lidocaine ดีกว่าสารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1% lidocaine
เพียงเล็กน้อย และไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ข้อจ�ำกัด
ของการศึกษานี้คือ 1. จ�ำนวนผู้ป่วยอาจยังไม่มากพอที่จะท�ำให้เห็น
ความแตกต่างของสองกลุ่ม จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและให้มีจ�ำนวน
ผู้ป่วยมากขึ้น 2. ผู้ศึกษาใช้ visual analogue scale ซึ่งเป็น subjective
test เนือ่ งจากโรงพยาบาลบางพลียงั ไม่มเี ครือ่ งมือพิเศษซึง่ เป็น objective
test เช่น acoustic rhinometry หรือ rhinomanometry ดังนั้นผู้วิจัย
จึงใช้การส่องเห็นต�ำแหน่งกายวิภาคของจมูก ซึ่งเป็น objective test
มาช่วยให้งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

สรุ ป

ประสิทธิผลของสารผสม 0.025% oxymetazoline กับ 1%
lidocaine นัน้ ไม่แตกต่างจากสารผสม 1% ephedrine กับ 2% lidocaine
ดังนัน้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะใช้ในการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนการส่องกล้อง
โพรงจมูก
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