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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงระยะก่อโรคและอาการสาคัญของโรคหวัดในแต่ละระยะ
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและเป้าหมายในการดูแลรักษาโรคหวัดในปั จจุบนั
3. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการการดูแลรักษาโรคหวัดในระยะเริม่ ต้น
4. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการดูแลรักษาโรคหวัดในระยะเริม่ ต้น
บทคัดย่อ
โรคหวัดเป็ นโรคติดเชือ้ เฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ ส่วนใหญ่เกิดจากเชือ้
ไวรัสตระกูล rhinovirus และมักมีอาการนาคือ จาม ระคายคอ หรือไอ ตามด้วยอาการ เจ็บคอ นา้ มูกไหล มีไข้ และอ่อนเพลีย
เป็ นต้น ในผูป้ ่ วยบางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ แบคทีเรียทาให้เกิดอาการที่รุนแรงและมีระยะเวลาเจ็บป่ วยที่
ยาวนานขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผูส้ งู อายุ ผูท้ ่ีมีประวัติโรคทางเดินหายใจ และผูป้ ่ วยเด็ก แนวทางการรักษาที่ใช้เป็ น
หลักในโรคหวัด คือ การบรรเทาอาการรบกวนที่เกิดขึน้ โดยมาตรการดูแลตัวเอง เช่น การเช็ดตัวลดไข้ การดื่มนา้ และการ
พักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมกับการใช้ยาบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยาลดไข้แก้ปวด การใช้ยาทาระเหยสาหรับบรรเทาอาการคัด
จมูกและอาการอันเนื่องจากหวัด การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วงเพื่อลดนา้ มูก การใช้ยาหดหลอดเลือดเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก และ
การใช้ยาแก้ไอกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนีพ้ บว่าปั จจุบนั มีนวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้นในรูปแบบผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่
ประกอบด้วยสารโพลิเมอร์ เช่น hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) หรือ carbopol เป็ นส่วนประกอบ โดยสารจาพวกนี ้
จะช่วยลดการเกาะยึดของไวรัสกับตัวรับบนเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ ซึ่งช่วยควบคุมการเพิ่มจานวนของเชือ้ ไวรัสในโพรงจมูก
และทางเดินหายใจส่วนต้นได้ ทาให้ความรุ นแรงของโรคหวัดลดลงและมีระยะเวลาเจ็บป่ วยสัน้ ลงซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยง บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนพยาธิกาเนิดของโรคหวัดและผลการใช้ทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วย HPMC ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น
คาสาคัญ
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บทนา
โรคหวัด เป็ นโรคติดเชือ้ เฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนบน1-2 มีสาเหตุมาจากการติดเชือ้ ไวรัสหลากหลายชนิด เช่น
rhinoviruses, adenoviruses, influenza viruses และ enteroviruses3-4 อย่างไรก็ตามไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดเป็ นส่วนใหญ่
คือ rhinovirus2,4 โดยปรกติเชือ้ ไวรัสที่ก่อโรคหวัดถูกพบปริมาณมากในสารคัดหลั่งของผูป้ ่ วย เช่น นา้ มูก เสมหะ และนา้ ลาย
เมื่อมีการไอจามจะทาให้เกิดการกระจายเป็ นละอองฝอยที่ ลอยอยู่ในอากาศได้เป็ นระยะทางไกลหลายเมตรทาให้เกิดการ
ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย การป้องกันการแพร่กระจายโรคหวัดที่มีประสิทธิภาพดีวิธีหนึ่งจึงเป็ นการใส่หน้ากากอนามัยทั้งตัว
ผูป้ ่ วยและผูท้ ่ีสัมผัสกับผูป้ ่ วย นอกจากนีไ้ วรัสที่ก่อโรคหวัดยัง สามารถมีชีวิตรอดอยู่บนสิ่งของเครื่องใช้ได้นานหลายวัน การ
ติดต่อของโรคหวัดจึงมีช่องทางการสัมผัสเป็ นอีกช่องทางหนึ่งด้วยที่สาคัญ5-6
เนื่องจากโรคหวัดเป็ นโรคที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง การวินิจฉัยโรคหวัดจึงเป็ นการซักประวัติและ
ตรวจร่างกายเบือ้ งต้น โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ3-4 โรคที่มีลกั ษณะอาการใกล้เคียงกับโรคหวัดซึ่งควรคานึงถึง
ในการวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ โรคจมูกอักเสบทัง้ ที่เกิดและไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ โรคจมูกและไซนัสอักเสบจากไวรัสหรือแบคทีเรีย
หรือมีสิ่งแปลกปลอมในจมูก นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายเบือ้ งต้นแล้ว ควรมีการซักประวัติครอบครัวร่วมด้วยซึ่ง
เป็ นประโยชน์ในการแยกโรคจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ได้ ระยะเวลาการเจ็บป่ วย ลักษณะของนา้ มูก ตาแหน่งที่มีอาการปวด
และอาการไข้ท่ีเกิดขึน้ สามารถใช้แยกโรคหวัดและไซนัสอักเสบได้โดยหากเป็ นไซนัสอักเสบมักมีอาการนา้ มูกไหล ไอ ร่วมกับ
อาการปวดบริเวณหว่างคิว้ หน้าผากหรือโหนกแก้ม และมีไข้ โดยหากมีอาการรุนแรงเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 10 วัน หรือมี
ลักษณะอาการป่ วยสองรอบ (double-sickening) อาจบ่งชีว้ ่าเป็ นโรคไซนัสอักเสบที่เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย
อาการของโรคหวัด
อาการโรคหวัดที่พบทั่วไปทัง้ ผูป้ ่ วยเด็กและผูใ้ หญ่ จะมีอาการคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่มกั มีอาการเจ็บคอ นา้ มูก
ไหล ไข้และอ่อนเพลียเป็ นอาการนาของโรค ตามด้วยอาการจามและไอ ระยะเวลาอาการป่ วยมักจากัดไม่เกิน 1 สัปดาห์โดยมี
อาการไข้ดีขึน้ ก่อนเป็ นลาดับแรก อย่างไรก็ตามอาการไออาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์กว่าจะหายเป็ นปกติ เนื่องจากพบภาวะ
post-nasal drip syndrome หรือ post-infectious cough ได้บ่อย2-3,7 ในกรณีท่มี ีอาการแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย จะ
ส่งผลให้ระยะเวลาอาการเจ็บป่ วยของโรคยาวนานขึน้ และมีตาแหน่งการติดเชือ้ ที่ส่วนอื่นของระบบทางเดินหายใจส่วนบนร่วม
ด้วย เช่น โรคหูชั้นกลางอักเสบ (otitis media) และโรคไซนัสอักเสบ ระยะเวลาและอาการของโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมักมี
แนวโน้มยาวนานและรุนแรงกว่าผูป้ ่ วยสุขภาพดี 8 เช่น 1) ผูท้ ่ีมีประวัติโรคทางเดินหายใจ ผูป้ ่ วยโรคหืด ผูป้ ่ วยโรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ้ หรือผูท้ ่สี บู บุหรี่ มักมีอาการอักเสบและการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจจากอาการของโรค ส่งผลให้มีโอกาสติดเชือ้ ไวรัสก่อ
โรคหวัดและการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ง่าย 2) ผูป้ ่ วยเด็ก มักติดเชือ้ ได้ง่ายจาก
พฤติกรรมและกิจกรรมที่ทา หรือจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ จากโรงเรียน เมื่อมีอาการของโรคเกิดขึน้ อาจมีความรุนแรง
จนต้องหยุดเรียนส่งผลกระทบต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็กได้หากมีการป่ วยด้วยโรคหวัดบ่อยครัง้ 6,9 ผูป้ ่ วยเด็กมักมี
อาการของโรคต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานกว่าผูใ้ หญ่ (ส่วนใหญ่ประมาณ 14 วัน)5 3) ผูส้ งู อายุ อาจพบการติดเชือ้ รุนแรงจนเกิด
การเสียชีวิตขึน้ ได้ เช่นปอดอักเสบจากการติดเชือ้ แบคทีเรียหรือจากไวรัสไข้หวัดใหญ่

พยาธิกาเนิดของโรคหวัด
พยาธิกาเนิดของโรคหวัดเป็ นผลจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างกระบวนการเพิ่มจานวนของเชือ้ ไวรัสและการตอบสนองทาง
ภูมิคุม้ กันของร่างกายซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างการติดเชือ้ ไวรัสแต่ละชนิด สาหรับการเกิดโรคหวัดจากไวรัส
ตระกูล rhinovirus และไวรัสตระกูลอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่พบว่าพยาธิกาเนิดและอาการแสดงทางคลินิกของผูป้ ่ วยสามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ระยะ ดังรูปที่ 18
ระยะที่ 1: Entry: No symptom เป็ นระยะที่ผูป้ ่ วยได้รบั ไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนบน ไวรัสเข้าจับกับตัวรับบน
เซลล์ท่ีบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกจนถึงเยื่อบุดา้ นหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal epithelium) และเข้าสู่เซลล์โดย endocytosis
หรือ fusion ในระยะนีผ้ ปู้ ่ วยจะยังไม่มีอาการแสดงทางคลินิก แนวทางการรักษาในระยะที่ 1 จึงมุ่งเน้นกระบวนการป้องกันการ
สัมผัสเชือ้ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยครัง้ การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต่าง ๆ
และการใช้ผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วยสารโพลิเมอร์ เช่น hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) หรือ carbopol ช่วย
ลดการเกาะยึดของไวรัสกับตัวรับบนเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ
ระยะที่ 2: Genomic replication: Early symptoms เป็ นระยะที่ไวรัสเพิ่มจานวนในเซลล์ท่ีติดเชือ้ มากขึน้ จนถึงระดับ
ที่กระตุน้ การตอบสนองของภูมิคุม้ กัน ได้แก่ polymorphonuclear cells (PMNs) รวมถึงการเพิ่มของ cytokine เช่น IL-8 IL1β, IL-6 ซึ่งทาให้เกิดสารคัดหลั่งในจมูก เช่นนา้ มูก คัดจมูก ระคายเคืองคอ จาม และมีไข้10-13 แนวทางการรักษาในระยะนี ้
ยังคงมีหลักการเช่นเดียวกับระยะที่ 1
ระยะที่ 3: Shedding: Late symptoms and recovery เป็ นระยะที่ไวรัสมีการเพิม่ จานวนสูงสุดทัง้ ในเซลล์ท่ตี ดิ เชือ้
และในสารคัดหลั่งต่าง ๆ ผูป้ ่ วยจะมีอาการที่รุนแรงเพิม่ ขึน้ อาจมีอาการไอ นา้ มูกไหล คัดจมูก ไข้สงู มักเกิดขึน้ หลังวันที่ 4 ของ
การติดเชือ้ และค่อย ๆ ทุเลาลงทีละน้อย โดยรวมแล้วมีอาการต่อเนื่องประมาณหนึง่ สัปดาห์ ในระยะนีจ้ ะมีโอกาสแพร่เชือ้ ไปสู่
ผูอ้ ื่นได้มาก เนื่องจากมีไวรัสในสารคัดหลั่งปริมาณสูง แนวทางการรักษาในระยะนีม้ งุ่ เน้นการใช้ยาบรรเทาอาการเพื่อลด
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อตัวผูป้ ่ วย

รูปที่ 1 แสดงระยะเวลาการติดเชือ้ และอาการหวัด (ดัดแปลงจาก Wang DY et al. 20218)

วิธีการดูแลรักษาโรคหวัด
ผูป้ ่ วยโรคหวัดโดยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์3-7 โดยมาตรการดูแลตัวเองเบือ้ งต้นที่ไม่ใช่การใช้
ยา ได้แก่ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ การใช้ยาทาระเหยสาหรับบรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอันเนื่องจากหวัด เพื่อบรรเทาอาการ
คัดจมูก นา้ มูกไหล และอาการไอ การดื่มนา้ ปริมาณมากขึน้ เพื่อชดเชยและป้องกันภาวะขาดนา้ และการพักผ่อนให้เพียงพอ
อย่างไรก็ตามมักพบความจาเป็ นต้องใช้ยาบรรเทาอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยร่วมด้วย เช่น การใช้ยาลดไข้แก้ปวด
การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วงเพื่อลดนา้ มูก การใช้ยาหดหลอดเลื อดเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก และการใช้ยาแก้ไอกลุ่มต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามการใช้ยาเหล่านีม้ ีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบรรเทาอาการที่รบกวนผู้ป่วยเท่านั้นโดยไม่ได้มีผลลดความรุ นแรง
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือช่วยให้ผูป้ ่ วยหายเร็วขึน้ แต่อย่างใด การใช้ยาเหล่านีจ้ ึงควรพิจารณาความจาเป็ นและความสม
เหตุผลควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน้ ได้ คาแนะนาในการรักษาโรคหวัด โดยองค์กรนานาชาติและ
สมาคมวิชาชีพของประเทศไทย มีแนวทางดังนี ้
World Health Organization14
1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน
2. การดื่มนา้ มีประโยชน์ในการบรรเทาความรุนแรงของอาการหวัดรวมถึงอาการไอ
3. การใช้นา้ เกลือล้างจมูกมีความปลอดภัย และอาจมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการคัดจมูก
4. อาจใช้พาราเซตามอลในการลดไข้และบรรเทาปวด
5. อาจใช้ผลิตภัณฑ์ยาทาระเหยสาหรับบรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอันเนื่องจากหวัด ที่ประกอบด้วยเมนทอลและ
การบูร ทาที่อกเพื่อบรรเทาอาการหวัดรวมถึงอาการไอ
Centers for Disease Control and Prevention7
1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคหวัด
2. แนะนาการพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มนา้ มาก ๆ
3. ใช้ยาบรรเทาอาการตามคาแนะนาของแพทย์และฉลากยา
American College of Chest Physicians15
1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในรักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน
2. ใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง ร่วมกับยาหดหลอดเลือด สาหรับรักษาอาการไอ
3. การล้างจมูกด้วยนา้ เกลือ และยาทาระเหยสาหรับบรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอันเนื่องจากหวัด อาจช่วยบรรเทา
อาการหวัดในเด็กได้
American Academy of Family Physician16
1. การล้างมือเป็ นวิธีท่มี ีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหวัด
2. การใช้ยาลดไข้และยาหดหลอดเลือดเป็ นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในผูใ้ หญ่ อาจใช้ยาแก้แพ้รว่ มด้วย

3. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบนทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่
4. การล้างจมูกด้วยนา้ เกลือ และยาทาระเหยสาหรับบรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอันเนื่องจากหวัด เป็ นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 1 ปี ขนึ ้ ไป
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย4
1. ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในรักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน
2. แนะนาการเช็ดตัว และยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาไข้ ไม่แนะนาการใช้แอสไพรินในเด็ก และระมัดระวังการใช้ยา
ไอบูโพรเฟนในช่วงการระบาดของไข้เลือดออก
3. ใช้อปุ กรณ์ดดู นา้ มูกหรือใช้นา้ เกลือหยอดในกรณีท่นี า้ มูกข้นเหนียว เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก
ทางเลือกการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น
อาการของโรคหวัดเกิดจากสารตัวกลางการอักเสบซึ่งถูกปล่อยออกมาจากการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันของ
ร่างกายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การใช้ยาที่สามารถยับยัง้ กระบวนการเกิดโรคได้ตงั้ แต่ตน้ (ระยะที่ 1: entry, no symptom และ
ระยะที่ 2: genomic replication early symptom) จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงการบรรเทาความรุ นแรงของโรค และอาจช่วยให้
ผูป้ ่ วยหายจากอาการหวัดได้เร็วขึน้ 8 การรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้นโดยการใช้ยาที่ยบั ยัง้ การเพิ่มจานวนของเชือ้ ไวรัส เช่น
neuraminidase inhibitors ซึ่งมีขอ้ บ่งใช้สาหรับโรคหวัดที่เกิดจาก influenza virus พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรค และ
ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อนั ตรายได้โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่นผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วยเด็ก 17 อย่างไรก็ตามการ
ใช้ยาต้านไวรัสในโรคหวัดยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชีว้ า่ มีประโยชน์คมุ้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงปั ญหา
เชื ้อ ไวรัสดื อ้ ยา ดัง นั้น แนวทางการรัก ษาโดยใช้ยาต้านไวรัสเพื่อ รัก ษาโรคหวัด ในระยะเริ่มต้นจึ งยัง คงมี ข้อจ ากัดเฉพาะ
influenza virus ที่ทาให้เกิดไข้หวัดใหญ่เท่านัน้
จากแนวคิดและข้อจากัดข้างต้นนีจ้ ึงนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ่นจมูก (intranasal spray) ที่มีส่วนประกอบหลัก
เป็ นโพลิเมอร์ เช่น hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) หรือ carrageenan ซึ่งเมื่อพ่นเข้าสู่โพรงจมูกแล้วจะมีลกั ษณะ
เป็ น mucoadhesive gel เคลือบเยื่อบุผิวบริเวณโพรงจมูกและช่วยลดการเกาะยึดของไวรัสกับ ตัวรับบนเซลล์เยื่อบุทางเดิน
หายใจ18-22 ไวรัสที่ถกู จับอยู่กบั โพลิเมอร์นจี ้ ะถูกกาจัดออกผ่านทาง mucociliary clearance ออกมาทางจมูกหรือลงสู่กระเพาะ
อาหาร ทาให้การเพิ่มจานวนของเชือ้ ไวรัสในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้นลดลง และลดความรุนแรงของโรคหวัดได้เมื่อ
ใช้ในระยะเริ่มต้นคือทันทีหลังสัมผัสผูต้ ิดเชือ้ ตลอดไปจนถึงเมื่อเริ่มมีอาการเล็กน้อย8
มีการศึกษาการที่ใช้ผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วย HPMC มีประสิทธิภาพที่ดีในการลดความรุนแรงและระยะเวลา
เจ็บป่ วยจากโรคหวัด23 โดยในการศึกษาเชิงสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิ ดสองทาง (randomized, double-blind, placebocontrolled trial) ซึ่งทดลองให้ผปู้ ่ วยใช้ผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่ประกอบด้วย HPMC 1% w/w ในสภาวะตารับที่เป็ นกรดอ่อน และ
สูตรที่ประกอบด้วยพอลิเมอร์ชนิดอื่น เปรียบเทียบกับการใช้นา้ เกลือพ่นจมูก โดยอาสาสมัครที่มีสขุ ภาพดีจะได้รบั ผลิตภัณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมคาแนะนาให้เริ่มใช้พ่นจมูก ตัง้ แต่เริ่มมีอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ มีนา้ มูก หรือคัดจมูก โดยใช้วนั
ละ 4 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และใช้ต่อเนื่องเป็ นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงเฉลี่ยของอาการ

หวัด (mean cold severity) ในกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์พ่นจมูก HPMC มีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้นา้ เกลือพ่นจมูกอย่างมีนัยสาคัญ
(ความรุ นแรงเฉลี่ยของอาการหวัด 0.70 และ 0.84 ตามลาดับ; p=0.0224) นอกจากนีย้ งั พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์พ่นจมูก
HPMC หายจากอาการหวัดเร็วกว่ากลุ่มที่ใช้นา้ เกลือพ่นจมูกประมาณ 2.5 วัน (ระยะเวลาเจ็บป่ วย 5.3 และ 7.8 วัน ตามลาดับ;
p=0.0171) อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาลักษณะเดียวกันที่ใช้ carrageenan เป็ นส่วนประกอบหลักแทน HPMC (the ICICC
trial) กลับไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากนา้ เกลือพ่นจมูก เมื่อพิจารณาจากคะแนนอาการหวัด (5.78 และ 6.39
ตามลาดับ; p=0.895)24 ผลการศึกษาข้างต้นนีแ้ สดงให้เห็นว่าชนิดของโพลิเมอร์ท่ใี ช้ในผลิตภัณฑ์พ่นจมูกมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในทางคลินิก โดยผลิตภัณฑ์พ่นจมูกที่มี HPMC เป็ นส่วนประกอบเป็ นทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคหวัดในระยะเริ่มต้น ทัง้ นี ้
เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ มีความปลอดภัยสูง ไม่เหนี่ยวนาให้เกิดปั ญหาเชือ้ ไวรัสดือ้ ยา และผูป้ ่ วยสามารถพิจารณา
เริ่มใช้ได้เองตัง้ แต่เริ่มมีอาการซึ่งเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ได้

สรุ ป
โรคหวัดเป็ นโรคติดเชือ้ ไวรัสของทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในทุกช่วงวัย แม้ว่าโรคหวัดส่วนใหญ่มีอาการไม่
รุนแรงและหายได้เอง แต่เมื่อมีอาการป่ วยเกิดขึน้ มักส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ใน
ผู้ป่ วยกลุ่ม เสี่ ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุแ ละเด็กเล็ ก การรัก ษาโรคหวัด ในระยะเริ่มต้น โดยใช้ผลิ ตภัณ ฑ์พ่นจมูกที่
ประกอบด้วยโพลิเมอร์ เช่น HPMC ซึ่งป้องกันการยึดเกาะและเพิ่มจานวนของไวรัสที่เยื่อบุทางเดินหายใจจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยและกาลังได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในกลุ่มผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั
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