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 ไขหวัด (common cold) เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจสวนบน ทําใหเกิด

การอักเสบในระดับเซลล และการกระตุนผานเสนประสาทไปยังสมองไดหลายตําแหนง อาการแสดงที่สําคัญ

คือ ไขตํ่า ๆ ปวดเมื่อย ไอ จาม นํ้ามูกไหล เปนตน ในชวงแรกของโรคจะมีอาการนําคือ ไขตํ่า ๆ ปวดศีรษะ 

เจ็บคอ และนํ้ามูกไหล จากนั้นจะมีอาการจาม นํ้ามูกไหลมากขึ้น และนําไปสูภาวะจมูกอุดกั้นได ในวันที่ 5-6 

ของโรคผูปวยอาจมีอาการไอเดนมากขึ้น และมีอาการจามลดลง การประเมินความรุนแรงของภาวะไขหวัด

จะใชการซักประวัติหรือใชแบบสอบถามเพื่อระบุอาการแสดงที่เกิดขึ้น ประเมินความรุนแรงโดยพิจารณาจาก

ความถี่ของอาการ ความเจ็บปวด หรือผลกระทบตอการดําเนินชีวิต หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาภาวะ

ไขหวัดคือ ไมควรรีบใชยาแกไอในระยะแรกของไขหวัด แตควรเลือกใชยาสูตรผสมของยาลดไข ยาตาน

ฮีสตามีนกลุม 1 ที่มีฤทธิ์ตานโคลิเนอรจิก และยาหดหลอดเลือด เพื่อลดอาการแสดง ไข จาม และนํ้ามูกไหล

ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสแทน 
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º·¹ํÒ
ไขหวัด (common cold) เปนภาวะผิดปกติของ

ระบบทางเดินหายใจสวนบนที่พบไดบอย มีอาการ

ไมรุนแรงและสามารถหายไดเองโดยไมจําเปนตองใชยา 

สาเหตุของโรคเกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัและนาํไปสูการอักเสบ

ในระดบัเซลล (เชือ้ทีเ่ปนสาเหตหุลกัคอื rhinoviruses และ 

coronaviruses ตามลาํดับ)1 ภาวะไขหวดัจะมอีาการแสดง

เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากในชวง 2-3 วันแรก อาการ

โดยรวมสามารถคงอยูไดนาน 7-10 วนั และอาการแสดง

บางอยาง เชน อาการไออาจคงอยู ยาวนานไดถึง 

3 สปัดาห หากไมไดรบัการจดัการทีเ่หมาะสมอาจนาํไปสู

การเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ ตามมาได อาการแสดงที่

สําคัญของโรคคือ ไขตํ่า ๆ คัดจมูก นํ้ามูกไหล ไอ จาม 

เจ็บคอ ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกลามเนื้อ เปนตน1 

ในทางปฏิบัติจะตองแยกภาวะไขหวัดออกจากโรคระบบ

ทางเดนิหายใจสวนบนอืน่ ๆ  กอนใหการจดัการใด ๆ  ตอไป 

โรคดงักลาว ไดแก influenza, bacterial pharyngitis, acute 

bacterial rhinosinusitis และ allergic rhinitis เปนตน1-2 

แนวทางการแยกภาวะไขหวัดออกจากโรคระบบทางเดิน

หายใจสวนบนอื่น ๆ แสดงดังรูปที่ 1 

¾ÂÒ¸ÔÊÃÕÃÇÔ·ÂÒ¢Í§¡ÒÃà¡Ô´ä¢ŒËÇÑ´
 เชื้อไวรัสสามารถผานเขาสูรางกายไดทางเยื่อบุ

ทางเดินหายใจสวนบน แตอยางไรก็ตาม รางกายจะมี

กระบวนการปองกันตนเองอยูแลวในระดับหนึ่ง ไดแก 

กระบวนการปองกนัทางกายภาพ เชน โครงสรางของรจูมูก 

ขนจมูก และทางชีววิทยา เชน การสรางเมือกในจมูก 

หรือข้ีมกู เปนตน3 ในกรณีทีเ่กดิการตดิเชือ้ ไวรัสจะทําให

เยือ่บทุางเดนิหายใจสวนบนเกดิการเปลีย่นแปลงในระดับ

เซลล 2 ประการ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่ไมเกี่ยวของ

กบัการอกัเสบ ไดแก การเปลีย่นแปลงโครงสรางบางอยาง

ของเซลล (tight junction disruption และ cytoskeleton 

remodeling) จากนั้นจะกระตุ นใหเกิดภาวะเครียด

ออกซเิดชนัโดยสรางสาร reactive oxygen species ออกมา

เปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน

บางอยางภายในเซลล4 และ 2. การเปลีย่นแปลงเกีย่วของ

รูปที่ 1 แนวทางการแยกภาวะไขหวัดออกจากโรคระบบทางเดินหายใจสวนบนอื่น ๆ

(วาดโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1-2)
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รูปที่ 2 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดไขหวัด

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 3 และ 4)
หมายเหตุ: 1 คือ การเปลี่ยนแปลงที่ไมเกี่ยวของกับการอักเสบ, 2 คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการอักเสบ, โกรทแฟคเตอรคือ สารที่เซลลใชสื่อสาร
ระหวางกนัเพือ่กระตุนใหเกิดกระบวนการตาง ๆ โดยออกฤทธ์ิผานตวัรบับนเซลล ทาํใหเกดิการสงสญัญาณและการเปลีย่นแปลงภายในเซลล ในภาวะไขหวดั
โกรทแฟคเตอรที่หลั่งออกมาจํานวนมากจะไปกระตุน Sterile-α-motif-pointed domain ETS-factor (SPDEF) และ epidermal growth factor receptor 
(EGFR) ซ่ึงมหีนาทีค่วบคมุการสรางสารคดัหลัง่ในระบบทางเดนิหายใจสวนบนใหผลติสารคดัหลัง่ออกมา โดยภาวะเครยีดออกซเิดชนัจะยิง่เรงการกระตุนนี้
ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น การกระตุนท่ีมากเกินไปจะทําใหมีการสราง mucus-associated genes เชน MUC5AC เพิ่มมากขึ้นจนนําไปสูการสรางสารคัดหลั่ง
ในระบบทางเดินหายใจสวนบนในปริมาณมาก

รูปที่ 3 กลไกการเกิดอาการแสดงของไขหวัด

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1)
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กบัการอกัเสบ ไดแก การหลัง่สารสือ่อกัเสบ (inflammatory 

cytokines) และโกรทแฟคเตอรออกมาปรมิาณมากในเยือ่บุ

ทางเดินหายใจสวนบน สงผลทําใหเซลลเยื่อบุทางเดิน

หายใจสวนบนทํางานไดลดลง ซอมแซมตัวเองไดชาลง 

กระตุนใหเกิดภาวะ airway hyperresponsiveness และ 

hypersensitivity4 และนาํไปสูการแสดงอาการตาง ๆ  เชน 

นํา้มกูไหล ไอ จาม เปนตน3-5 พยาธิสรรีวทิยาของการเกดิ

ไขหวัดแสดงดังรูปที่ 2

 นอกจากนี้ไวรัสยังสามารถกระตุ นที่สมองได

หลายตําแหนง ซึ่งทําใหเกิดอาการแสดงของไขหวัดที่

แตกตางกันออกไป ดังนี้1

1. สารสื่ออักเสบ (inflammatory cytokines) ที่หลั่ง

ไมใหออกมาจากการกระตุนของไวรัสสามารถ

กระตุนสมองสวน hypothalamus ใหตัง้คาอุณหภมูิ

รางกายใหม ผานเสนประสาท vagal ทําใหเกิด

ภาวะไข นอกจากนีย้งัทาํใหเกิดความรูสกึหนาวส่ัน 

(shivering) จากการสั่งการของสมองสวน 

hypothalamus ใหหดหลอดเลอืดทีบ่รเิวณผวิหนงั 

และการสั่งการของสมองสวน cerebral cortex 

ทาํใหเกดิความรูสกึหนาวเยน็ (chilliness)1 แสดง

ดงัรปูที ่3A

2. ไวรสัทีเ่ย่ือบทุางเดนิหายใจสวนบนสามารถกระตุน 

cough center ณ สมองสวน medulla ผาน

เสนประสาท vagal แสดงดังรูปที่ 3B ทําใหเกิด

อาการไอ1 และกระตุนระบบประสาทโคลิเนอรจกิ 

(cholinergic stimulation) ผาน muscarinic 2 

receptor (M2) แสดงดงัรปูที ่4 ทาํใหเกดิอาการไอ

และนํ้ามูกไหล6

3. ไวรัสที่เยื่อบุโพรงจมูกสามารถกระตุน sneezing 

center ณ สมองสวน medulla ผานเสนประสาท 

trigeminal ซึง่สัง่การกลามเนือ้ของระบบทางเดนิ

หายใจ กลามเนือ้บรเิวณใบหนา ทาํใหเกดิอาการจาม 

และสั่งการใหตอมสรางสารคัดหลั่งที่โพรงจมูก

สรางนํา้มกูออกมาเปนจาํนวนมาก1 แสดงดังรูปที ่3C  

ÍÒ¡ÒÃáÊ´§¢Í§ä¢ŒËÇÑ´
 จากพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคดังท่ีได

กลาวมาขางตน อาการแสดงที่สําคัญของภาวะไขหวัด

จึงประกอบไปดวย ไข นํ้ามูกไหล จาม และไอ สอดคลอง

กับการศึกษาของ Jackson และคณะ7 และ Zhang และ

คณะ8 ที่พบวาอาการแสดงของไขหวัดจะเริ่มจากการมี

ไขตํ่า ๆ  เกิดขึ้นกอน จากนั้นจะเริ่มมีนํ้ามูกไหล จาม และ

เกิดอาการไอในชวงทายของโรค ตามลําดับ ซ่ึงหาก

พจิารณาเฉพาะอาการจามและอาการไอจะพบวาในวนัที่ 

1-2 ของโรคจะพบอาการจามเกิดข้ึนมากกวา โดยอาจพบ

อาการไอเกิดข้ึนเล็กนอยหรืออาจไมพบอาการไอเลย 

จากนั้นอาการจามจะคอย ๆ ลดลง โดยมีอาการไอเปน

อาการแสดงเดนขึน้มาแทนทีใ่นวนัที ่5-6 ของโรค และจะ

คงอยูไดนานหลายวนัหากไมมกีารจดัการใด ๆ ทีเ่หมาะสม 

แสดงดังรูปที่ 5 ในขณะที่อาการนํ้ามูกไหลสามารถ

เกิดข้ึนไดตั้งแตในระยะแรกของโรค โดยจะมีอาการเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ย ๆ  และอาจคงอยูไดยาวนานหลายวนั ขอมลู

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาไมควรรีบใชยาแกไอในชวง 1-2 

วนัแรกของโรคหากไมมอีาการไอ แตควรเลอืกใชยาสตูรผสม

ของยาลดไข ยาตานฮีสตามีนกลุม 1 ที่มีฤทธิ์ตาน

โคลิเนอรจิก และยาหดหลอดเลือด เพื่อลดอาการแสดง 

ไข จาม และนํ้ามูกไหลที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสแทน

 อาการแสดงอ่ืน ๆ ที่สามารถพบไดในภาวะ

ไขหวัด เชน อาการเจ็บคอ มักพบในระยะแรก ๆ ของ

การเกดิโรค เกดิจากเชือ้ไวรสัทาํใหเกดิการระคายเคอืงของ 

nasopharynx ไดโดยตรง9 และรางกายเกิดการตอบสนอง

ตอการตดิเชือ้จงึสรางสาร bradykinin และ prostaglandin 

ออกมาเปนจํานวนมาก สารดังกลาวจะไปกระตุ น

เสนประสาทรบัความเจบ็ปวดทีอ่ยูในระบบทางเดนิหายใ จ

สวนบนทําใหเกิดอาการเจ็บคอ10 อาการปวดศีรษะ 

มกัพบในระยะแรก ๆ  ของการเกดิโรคเชนเดยีวกบัอาการ

เจบ็คอ แตกลไกยงัไมเปนทีท่ราบแนชดั11 จากการทบทวน

วรรณกรรมพบการศึกษาที่อธิบายวา อาการปวดศีรษะ

อาจเกิดจากรางกายมีการตอบสนองตอการติดเชื้อ
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รูปที่ 4 การกระตุนระบบประสาทโคลิเนอรจิกของไวรัสในระบบทางเดินหายใจสวนบน

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 6)
หมายเหตุ: ไวรัสในระบบทางเดินหายใจสวนบน เชน adenovirus, parainfluenza virus และ respiratory syncytial virus สามารถกระตุนระบบ
ประสาทโคลิเนอรจิกผาน muscarinic 2 receptor (M2) โดยทําให M2 receptor มีจํานวนลดลงหรือไมสามารถทํางานได หนาที่ปกติของ M2 
receptor คือ ลดการกระตุนระบบประสาทโคลิเนอรจิก โดยยับยั้งการหล่ังสาร acetylcholine (ACh) ซึ่งสาร ACh จะกระตุน M3 receptor 
ที ่smooth muscle ของระบบทางเดนิหายใจ ทาํใหเกดิการบบีตวัมากขึน้ เมือ่ไมม ีM2 receptor หรอื M2 receptor ไมสามารถทาํงานไดจะทําให
มี ACh จํานวนมากเกินไป ซึ่งจะนําไปสูการเกิด bronchoconstriction, airway hyperresponsiveness จะยิ่งทําใหเกิดอาการไอมากขึ้น และเพิ่ม
การสรางและหลั่งของ mucus สงผลทําใหมีนํ้ามูกไหลออกในปริมาณมากในที่สุด6

รูปที่ 5 ความรุนแรงและระยะเวลาของการเกิดอาการจามและไอในภาวะไขหวัด

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 1 และ 7)
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จึงสรางสาร inflammatory cytokines ไดแก interferon 

ออกมาเปนจํานวนมาก มีการศึกษาทางคลินิกที่ระบุวา

อาการปวดศีรษะเปนอาการที่พบบอยในผูปวยที่ไดรับ

การรกัษาดวย interferon beta-1a และ alpha-2b12 อาการ

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เกิดจากการที่รางกายตอบสนอง

ตอการตดิเชือ้ จงึสรางสาร inflammatory cytokines ไดแก 

tumor necrosis factor และ prostaglandin E2 ออกมา

เปนจํานวนมาก สารดังกลาวจะไปทําลายโปรตีนของ

กลามเนื้อลาย และสงสัญญาณทําใหเกิดความปวดผาน

เสนประสาทรบัความรูสกึปวดทีก่ลามเนือ้ลายได11 อาการ

หายใจลาํบาก มกัพบวาเปนทีจ่มกูขางเดยีว (unilateral 

nasal airway resistance) โดยสามารถหายไป จากนัน้เกดิ

อาการกลับข้ึนมาใหมและสลับขางไปมาได ในชวงแรก

จะพบนํา้มกูลักษณะใสไหลออกมาก ซึง่ในนํา้มกูจะประกอบ

ไปดวย leukocytes อยูในปริมาณนอย ๆ แตหากมี

ปริมาณ leukocytes มากขึ้น สีของนํ้ามูกอาจเปลี่ยนไป

เปนสีเหลือง หรอืหากมเีซลลชนดิอืน่ประกอบอยูจาํนวนมาก 

เชน neutrophils หรือ pro-inflammatory monocytes 

อาจพบวาสขีองนํา้มกูอาจเปลีย่นไปเปนสเีขยีวได แตอยางไร

ก็ตาม ยังไมพบหลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนวา 

“ควรจายยาปฏิชีวนะหากพบวามีสีนํ้ามูกเปลี่ยนไปเปน

สีเหลืองหรือสีเขียว”13,14

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§ÀÒÇÐä¢ŒËÇÑ´
ในทางปฏบิตั ิการประเมนิความรนุแรงของภาวะ

ไขหวดัจะไดขอมลูมาจากการซกัประวตัหิรอืตรวจรางกาย

เบือ้งตนเปนหลัก ซึง่หากไมมหีลกัการประเมนิความรนุแรง

ที่ถูกตองเหมาะสม อาจทําใหไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง 

ไมสมบูรณ หรือไมชัดเจน จนนําไปสู การวางแผน

การรักษาและปองกันโรคที่ผิดพลาดไดในที่สุด ในทัศนะ

ของผูนิพนธ การซักประวัติผูปวยที่มีภาวะไขหวัดจะตอง 

1. ซักประวัติใหถูกจุดและครอบคลุม คําวา “ถูกจุด” 

หมายถึง ซักประวัติในหัวขออาการแสดงที่เหมาะสมกับ

จดุของเวลาในการเกดิภาวะไขหวดั “ครอบคลมุ” หมายถึง 

ซักประวัติอาการแสดงใหครบถวนทุกอาการ โดยจะตอง

ใชคําถามปลายเปดและปลายปดอยางเหมาะสม เชน 

“ขณะน้ีมีอาการเปนอยางไรบาง มีอาการมาแลวนาน

เทาใด อาการเริม่ตนมาอยางไรบาง อาการทีพ่บมากทีส่ดุ 

ณ ขณะนี้คืออะไร อาการที่เกิดขึ้นรบกวนชีวิตประจําวัน

หรอืไม อยางไร” 2. ตองประเมนิรายละเอยีดความรนุแรง

ของอาการเฉพาะที่พบจริงอยางเปนรูปธรรม เพื่อให

สามารถพจิารณาตอไปไดวาควรใหการรกัษาอยางไร หรือ

ควรเพิ่มการรักษาเนนดานใดดานหน่ึงเปนพิเศษหรือไม 

อยางไร เชน หากมีไขสูง นํ้ามูกไหลมาก และคัดจมูกมาก 

อาจเลือกใชยาสูตรผสมของยาลดไข ยาตานฮีสตามีน

กลุม 1 ที่มีฤทธิ์ตานโคลิเนอรจิก และยาหดหลอดเลือด 

หรือหากมอีาการไอมากรวมกับน้ํามกูไหลอาจเลอืกใชยา

สูตรผสมระหวางยากดอาการไอกับยาตานฮีสตามนีกลุม 1 

ทีม่ฤีทธิต์านโคลเินอรจกิ หรอืหากมอีาการไอมากรวมกับ

มีเสมหะออกมากอาจเลือกใชยาสูตรผสมระหวาง

ยากดอาการไอกับยาขับเสมหะ เปนตน ตัวอยาง

แบบสอบถามทีม่กีารศกึษาทางคลนิกิแลวพบวาสามารถ

ใชเพือ่ประเมนิความรนุแรงของภาวะไขหวดั และประเมนิ

ความรุนแรงของแตละอาการแสดงได เชน Jackson score15 

แสดงดังรูปที่ 6

ËÅÑ¡¡ÒÃàº×้Í§µŒ¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÀÒÇÐä¢ŒËÇÑ´
1. สามารถแยกภาวะไขหวัดไดจากอาการนํา 

ไดแก ไขตํ่า ๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม

รางกาย แตมีอาการรุนแรงนอย และจาม 

2. หากอาการที่เกิดขึ้นไมรุนแรง (อาจประเมิน

โดยใช Jackson score) จะไมจําเปนตองใช

ยาใด ๆ  หากพกัผอนใหเพยีงพอ อาการจะดขีึน้

ตามลําดับ

3. หากพบอาการไขตํ่า ๆ ปวดศีรษะ จาม และ

น้ํามกูไหล ในวนัที ่1-3 ของโรค ยาทีเ่หมาะสม

คอื ยาสูตรผสมของยาลดไข ยาตานฮสีตามนี

กลุ มที่ 1 ที่มีฤทธิ์ตานโคลิเนอรจิก และ
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สูตรผสมเพือ่ใหสามารถออกฤทธ์ิไดครอบคลมุ

หลายพยาธิสภาพ

5. ยาตานฮีสตามีนกลุมที่ 2 หรือกลุมใหมที่

ไมทาํใหงวงนอน ไมมปีระสทิธภิาพในการรักษา

ภาวะไขหวัด เนื่องจากพยาธิสรีรวิทยาของ

การเกิดไขหวัดไมเกี่ยวของกับสารฮีสตามีน

6. การลางจมูกดวยนํ้าเกลืออาจชวยไดบาง

แตไมมากนัก เนื่องจากพยาธิสภาพของโรค

ยาหดหลอดเลอืด โดยคาํนวณขนาดยาลดไข

ตามนํ้าหนักตัวของผูปวย และมีขอควรระวัง

ในการใชยาคือ อาจทําใหงวงซึม ปากแหง 

คอแหง ตาแหง ปสสาวะลดลงได

4. การใชยาตานฮีสตามีนกลุม 1 ที่มีฤทธิ์ตาน

โคลเินอรจกิเดีย่ว ๆ  ไมมปีระสทิธภิาพมากพอ

ในการรักษาภาวะไขหวัด เนื่องจากโรค

เกดิจากหลายพยาธิสภาพ ดังน้ัน จะตองใชยา

รูปที่ 6 Jackson score15

หมายเหตุ: A คือ เกณฑการประเมินความรุนแรงของไขหวัด, B คือ ผลการศึกษา ซึ่งพบวาอาการแสดงที่มีความเปนไปไดในการใชเพื่อชวย
แยกโรคและควรใชเพื่อประเมินความรุนแรงของโรค ในวันแรกของการเกิดอาการ ไดแก จาม และปวดศีรษะ ในวันที่ 2-3 ไดแก นํ้ามูกไหล และ
จมูกอุดตัน และในวันที่ 4 ไดแก จาม นํ้ามูกไหล และไอ ในทัศนะของผูนิพนธมีความคิดเห็นวา ในทางปฏิบัติควรระบุวันที่เกิดไขหวัดและ
นําขอมูลที่ไดมาสัมพันธกับอาการแสดงที่มักพบบอยในทางทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาทางคลินิก ซึ่งจะเปนตัวแทนของ “อาการแสดงที่มักพบ” 
จากนัน้นาํมาพจิารณารวมกบั “อาการแสดงทีพ่บจรงิ” ของผูปวยเฉพาะราย จากนัน้จงึเนนการประเมนิความรนุแรงของอาการแสดงใหตรงจดุกับ
ปญหาทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผูปวย นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานเชงิประจกัษทีร่ะบวุาผูปวยบางกลุมอาจเสีย่งตอการมคีวามรนุแรงของโรคไขหวดัมากกวา
คนปกต ิเชน ผูทีม่โีรคเรือ้รงั (โรคหดื โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู) ผูทีม่ภีาวะภมูคิุมกนับกพรอง ผูทีม่ภีาวะโภชนาการ
ไมสมบูรณ และผูที่สูบบุหรี่ เปนตน1-2
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เกิดในระดับเซลล และเปนการสั่งการของ

สมองหลายตาํแหนง ดังน้ัน การลางจมกูดวย

นํ้าเกลือจึงไมใชการรักษาหลัก

7. ไมจําเปนตองรีบใชยาแกไอในระยะแรกของ

การเกดิไขหวดั โดยเฉพาะอยางยิง่หากยงัไมพบ

อาการไอ เนื่องจากอาการไอสามารถพบได

ในระยะทาย ๆ ของโรค และหากสามารถ

รักษาภาวะไขหวัดไดอยางเหมาะสมตั้งแต

ระยะแรกของโรคกอ็าจไมพบอาการไอเกดิขึน้

เลย

8. หากพบอาการไอในระยะทาย ๆ  ของโรค (วนัที่ 

5-6 ของโรค) อาจพจิารณาใชยาสตูรผสมของ

ยากดอาการไอกับยาอื่น โดยเลือกชนิดให

เหมาะสมกับอาการแสดงรวมเดน ตัวอยาง

ยาอ่ืนที่ผสมอยู กับยากดอาการไอที่มีใน

ประเทศไทย เช น chlorpheniramine, 

guaifenesin เปนตน

9. ไมมีข อบงใชยาปฏิชีวนะในภาวะไขหวัด 

เนือ่งจากสาเหตขุองโรคเกดิจากเชือ้ไวรัส ดังนัน้ 

การใชยาปฏชิวีนะจงึไมทาํใหหายจากโรคและ

อาจเสีย่งตอการแพยา การเกดิอาการขางเคยีง

จากยา และสงเสริมการเกิดเชื้อดื้อยาได

ÊÃØ»
 ไข หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทําใหเกิด

การอักเสบของระบบทางเดินหายใจสวนบนและเกิด

การสงสัญญาณไปยังสมองสวนตาง ๆ สงผลทําใหเกิด

อาการแสดงซึง่จะแตกตางกนัออกไปในแตละระยะของโรค 

ดังน้ัน การประเมนิความรุนแรงของภาวะไขหวดัจงึตองทํา

อยางถูกจุด ครอบคลุม และเปนรูปธรรม ใหไดขอมูล

ที่ถูกตองสมบูรณ เพื่อใชสําหรับวางแผนการรักษาให

เหมาะสมสําหรับผูปวยแบบเฉพาะรายตอไป
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1. ขอใดคืออาการแสดงของไขหวัด

 A. ไขตํ่า ๆ ปวดเมื่อย ไอ จาม นํ้ามูกไหล

 B. จาม นํ้ามูกไหลมาก คันจมูก คันตา

 C. ไขสงู ปวดศรีษะมาก ปวดเมือ่ยกลามเน้ือ

มาก

 D. ไขสูง เจ็บคอมาก ตอมทอนซิลบวมโต 

มีจุดหนอง

2. ขอใดคือสาเหตุของไขหวัด

 A. แบคทีเรีย

 B. ไวรัส

 C. รา

 D. ฝุนละออง

3. ขอใดไมใชพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้เมือ่เกดิไขหวดั

 A. tight junction disruption of nasal 

epithelium

 B. releasing of inflammatory cytokines

 C. intracellular oxidative stress

 D. DNA and RNA degradation of respiratory 

cells

4. ขอใดคอืสารสือ่อกัเสบทีท่าํใหเกดิอาการเจบ็คอ

ในภาวะไขหวัด

 A. histamine

 B. bradykinin

 C. acetylcholine

 D. serotonin

5. การกระตุนใดทาํใหเกดิอาการไอและนํา้มกูไหล

 A. การกระตุนสมองสวน hypothalamus

 B. การกระตุ นระบบประสาทโคลิเนอรจิก 

ณ สมองสวน medulla

 C. การกระตุน sneezing center ณ สมองสวน 

medulla

 D. การกระตุนสมองสวน cerebellum

6. ขอใดคืออาการแสดงที่มักเกิดในวันที่ 1-3 ของ

ไขหวัด

 A. ไขสูง ปวดบริเวณใบหนามาก ปวดฟน

 B. ไขตํ่า ๆ จาม นํ้ามูกไหล

 C. ไอมาก นํ้ามูกไหล มีเสมหะ

 D. คันตา คันจมูก นํ้ามูกไหลมาก

7. ขอใดคืออาการแสดงที่มักเกิดในวันที่ 5-6 ของ

ไขหวัด

 A. ไขสูง ปวดบริเวณใบหนามาก ปวดฟน

 B. ไขตํ่า ๆ จาม นํ้ามูกไหล

 C. ไอมาก นํ้ามูกไหล มีเสมหะ

 D. คันตา คันจมูก นํ้ามูกไหลมาก 

8. ขอใดคอืโรคหรอืภาวะทีอ่าจพบไดหากไมสามารถ

รักษาไขหวัดใหหายไป

 A. allergic rhinitis

 B. pharyngitis

 C. acute rhinosinusitis

 D. acute asthma exacerbation
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 B. เพราะยากลุมนีไ้มสามารถยบัยัง้การสราง

สาร inflammatory cytokines ได

 C. เพราะยามี onset ชา จึงไมสามารถ

ลดอาการไดทันที

 D. เพราะยาไมสามารถกระจายตวัไปออกฤทธิ์

ที่เยื่อบุโพรงจมูกได

13. ขอใดตอไปนีไ้มมขีอบงใชในการรกัษาไขหวดั

 A. การพักผอนใหเพียงพอ

 B. 0.9% normal saline

 C. ย า สู ต รผสมของ  p a r a c e t amo l , 

chlorpheniramine และ phenylephrine

 D. amoxicillin

14. ผูปวยท่ีมโีรครวมใดอาจเสีย่งตอการมคีวามรนุแรง

ของโรคไขหวัดมากกวาคนปกติ

 A. ผูปวยที่มีโรคตับอักเสบ

 B. ผูปวยที่มีโรคกระเพาะอาหาร

 C. ผูปวยที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 D. ผูปวยที่มีโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ

15. ขอใดไมใชจุดเดนของ Jackson score

 A. ใชประเมินความรุนแรงของภาวะไขหวัด

แยกตามอาการแสดงได

 B. ใชแยกโรคไขหวัดออกจากโรคในระบบ

ทางเดินหายใจอื่น ๆ ได

 C. ใชประเมินอาการแสดงของไขหวัดได

หลายอาการ

 D. ใชแยกผูปวยทีม่ภีาวะไขหวดัทีม่คีวามรนุแรง

นอยกับรุนแรงมากได

9. ขอใดคอืการรกัษาทีเ่หมาะสม หากพบวาผูปวย

มีเฉพาะอาการไขตํ่า ๆ

 A. ย าสู ต รผสมของ  p a r a c e t amo l , 

chlorpheniramine และ phenylephrine

 B. ยาสูตรผสมของ dextromethorphan, 

chlorpheniramine และ terpin hydrate

 C. chlorpheniramine

 D. พักผอนใหเพียงพอ

10. ขอใดคอืการรักษาทีเ่หมาะสม หากพบวาผูปวย

มีอาการไขตํ่า ๆ จาม น้ํามูกไหลเล็กนอย และ

เจ็บคอเล็กนอย

 A. ย าสู ต รผสมของ  p a r a c e t amo l , 

chlorpheniramine และ phenylephrine

 B. ยาสูตรผสมของ dextromethorphan, 

chlorpheniramine และ terpin hydrate

 C. chlorpheniramine

 D. ibuprofen

11. ขอใดคอืการรักษาทีเ่หมาะสม หากพบวาผูปวย

มีอาการนํ้ามูกไหล ไอมาก แตไมมีเสมหะ

 A. ย าสู ต รผสมของ  p a r a c e t amo l , 

chlorpheniramine และ phenylephrine

 B. ยาสูตรผสมของ dextromethorphan, 

chlorpheniramine และ terpin hydrate

 C. chlorpheniramine

 D. ibuprofen

12. เพราะเหตใุดผูปวยโรคไขหวดัจงึมกัไมตอบสนอง

ตอการใชยาตานฮีสตามีนกลุม 2 หรือกลุมใหม

ที่ไมทําใหงวงนอน

 A. เพราะพยาธิสภาพของโรคไมเก่ียวของกบั

การหลั่งสารฮีสตามีน
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          เรื่อง ..............................................................................                      

                  ..............................................................................

                  ..............................................................................

                  ..............................................................................

           รหัส ..............................................................................

ใหขีดเครื่องหมาย      หรือ        หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว✓       ✗

ชื่อ.....................................................................................นามสกุล..................................................................................อายุ....................ป

    ร.พ.รัฐบาล ร.พ.เอกชน      รานขายยา    อื่นๆ.............................................................เลขที่สมาชิก..............................................

ที่อยูเลขที่...............................หมู.............ซอย...................................................ถนน....................................................................................

อาคาร...................................................................ชั้นที่......................แขวง/ตำบล.........................................................................................

เขต/อำเภอ................................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย............................

โทรศัพท..............................................มือถือ.........................................................E-mail..............................................................................

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

ภก.          ภญ.

ก ร ะ ด า ษ ค ำ ต อ บ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ขอเสนอแนะในการจัดทำ CPE PLUS ......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จำกัด  71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กทม. 10700  
  โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444
 E-mail: answer.cpe@gmail.com
 หรือแฟกซ: 0-2423-2286

โปรด!! สงกระดาษคำตอบของทานมาที่

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจนับและใหคะแนน CPE PLUS เฉพาะกระดาษคำตอบของผูเปนสมาชิกเทานั้น
2. บทความนี้มีอายุ 1 ป นับจากฉบับที่ลงตีพิมพ 
3. ผูที่เคยรวมตอบคำถามกับแบบทดสอบนี้แลว ไมตองสงซ้ำ
4. สามารถตรวจสอบคะแนนหลังจากไดรับกระดาษคำตอบ 60 วัน

 1.5 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

ความรูพื้นฐานสําหรับการจัดการภาวะไขหวัด

ที่เภสัชกรควรทราบ

0001-1-000-014-11-2561
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กรุณาสง

 บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จำกัด (ศูนยขอมูล CPE)

 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร 

 เขตบางกอกนอย กทม. 10700 
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