
ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ เป็นอะไรกันแน่? 

ผู้ช่วยอาจารย ์เภสัชกร ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย  

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ฤดูฝนเป็นฤดูทีทําให้หลายคนรู้สึกไม่สบาย เช่น คัดจมูก นํามูกไหล ไอ มีไข ้เราจะทราบได้อย่างไร

ว่าอาการเหล่านีเกิดจากไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ ่หรือโรคภูมิแพ้อากาศกันแน่? ในบางครั งก็เป็นเรือง

ยากทีจะสามารถแยกโรคเหล่านีออกจากกันไดด้้วยตนเอง เนืองจากลักษณะอาการบางอย่างทีใกล้เคียงกัน 

แต่การรู้ถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละโรคจะสามารถช่วยให้เราเลือกการป้ องกัน การรักษาและวิธีปฏิบัติตัวที

ถูกต้องได ้

 

ความแตกต่างของสาเหตุการเกิด 

ไข้หวัดธรรมดา (Common cold) และ ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ต่างก็เป็นโรคทีเกิดจากการติดเชือไวรัส 

แต่แตกต่างกันทีชนิดของไวรัส โดยไข้หวัดธรรมดานันเกิดได้จากไวรัสหลายสายพันธ ์แต่ประเภททีมัก

ก่อให้เกิดโรคนันคือ Rhinoviruses ซึงเป็นสาเหตุของการเกิดไข้หวัดธรรมดาถึงร้อยละ -  ตามมาด้วย 

Coronaviruses ทีเป็นสาเหตุร้อยละ -  ส่วนไข้หวัดใหญ่นันเกดิจากไวรัส Influenza A และ Influenza B 

ซึงทั ง  ชนิดมีหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปี ในแต่ละภูมิภาคของโลก  

ในกรณีของการแพ้อากาศนัน สาเหตุการเกิดจากโรคภูมิแพซ้ึงแตกต่างจากอีก  โรคทีได้กล่าวมา

ข้างต้น เพราะไม่ได้เกิดจากการติดเชือไวรัส หากแต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่ วยเอง ซึงทํางาน

ตอบสนองต่อสิงกระตุ้นทีสามารถพบได้จากสิงแวดล้อมรอบข้าง เช่น ฝุ ่ น อากาศเย็น อากาศร้อน และละออง

เกสร ซึงสิงกระตุ้นทีก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้นันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน 

 

ความแตกต่างของอาการ 

ในบางครั งอาการแสดงทางจมูกและระบบทางเดินหายใจมีความใกล้เคียงกันทั ง  โรค จึงทําใหแ้ยก

โรคออกจากกันโดยผู้ป่ วยเองได้ค่อนข้างยาก เว้นแต่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทีเด่นชัด อย่างไรก็ตามการ

สังเกตอาการทีเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละโรคด้วยตนเอง เป็นการเพิมความระมัดระวังในการดูแลรักษา

ตนเอง และทําให้เราสามารถไปพบแพทย์เพือรับการรักษาทีถูกต้องและทันท่วงทีหากอาการของโรครุนแรง

ขึน โดยไข้หวัดธรรมดา มักจะม ี(หรือไม่ม)ี ไขตํ้า ๆ  ร่วมกับอาการทางจมูกและทางเดินหายใจ ได้แก ่อาการ

คัดจมูก นํามูกไหล (ลักษณะนํามูกใสเป็นส่วนใหญ่) จาม เจ็บคอ คอแดง ทอนซิลอาจบวมแดงแต่ไม่พบจุด

หนอง (จุดหนองมักพบในการติดเชือแบคทีเรีย) และไอ ส่วนอาการปวดหัวก็สามารถพบได้บ้าง และอาการ

โดยทั วไปมักไม่รุนแรงและสามารถดีขึนและหายไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะทไีข้หวัดใหญ่สามารถเกิดอาการ



ทางจมูกและคอได้บ้างในบางครั ง แต่จะมีอาการเด่นชัด ได้แก่ มีไข้สูงลอย (37.8-39.0 องศาเซลเซียส) 

อาการปวดหัวและปวดเมือยตามตัว ร่วมกับอาการอ่อนเพลียอย่างมาก อีกทั งยังพบอาการไอทีรุนแรง

ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกอีกด้วย 

ในส่วนของโรคภูมิแพ้หรือแพ้อากาศนันจะมีอาการใกล้เคียงกับไข้หวัดธรรมดามาก กล่าวคือมี

อาการเด่นทจีมูก ได้แก่ อาการคัดจมูก นํามูกไหล (ลักษณะนํามูกใส) คันจมูก จาม บางคนอาจมีอาการคันที

ตาและมีนําตามากร่วมด้วย แต่สามารถแยกจากโรคไข้หวัดธรรมดาไดจ้ากระยะเวลาของการเกิดอาการ โดย

โรคภูมิแพ้มักจะมีระยะเวลาในการเกิดทีนาน และจะไม่หายหากผู้ป่ วยยังคงได้รับสิงกระตุ้นให้เกิดอาการอยู่ 

ในทางกลับกันไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่นันสามารถหายได้ในเวลาไม่นาน โดยทั วไปมักไม่เกิน  

สัปดาห ์เมือได้รับการดูแลหรือรักษาทีถูกต้องและไม่มีอาการแทรกซ้อนอืนใด 

 

ความแตกต่างของการรักษา 

การรักษาไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่นัน จะเน้นไปทีการรักษาตามอาการ ร่วมกับพักผ่อนและ

ดืมนําตามมากๆ และเนืองจากทั งสองโรคนันมีไวรัสเป็นเชือก่อโรค ดังนันการใช้ยาปฏิชีวนะจึงไม่มีความ

จําเป็น ในกรณีทีผูป้ ่ วยมีไข้ สามารถให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล สําหรับการใช้ยาลดไข้กลุ่มต้านการ

อักเสบทีไม่ใชส่เตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs:-NSAIDs) เช่น แอสไพริน (aspirin) และ 

ไอบูโพเฟน (ibuprofen) โดยเฉพาะในผู้ป่ วยไข้หวัดใหญ่ต้องได้รับการระมัดระวังเป็นอย่างยิง เนืองจาก

อาการบางส่วนของโรคไข้หวัดใหญ่นันคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก ซึงยากลุ่มดังกล่าวสามารถทําให้โรค

ไข้เลือดออกอาการเลวลงได ้ จึงควรใช้ก็ต่อเมอืได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์หรอืโรงพยาบาลแล้ว

เท่านั น นอกจากนีผู้ทีเป็นไข้หวัดใหญ่ทีมีอาการรุนแรง หรืออยู่ในช่วงทีมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

จําเป็นต้องไปโรงพยาบาล เพือรับการตรวจวินิจฉัยตัวโรคและสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ทีก่อให้เกิดโรคอย่าง

ถูกต้อง พร้อมทั งรับการรักษาต่อทีโรงพยาบาลซึงอาจประกอบไปด้วยยาต้านไวรัส และได้รับคําแนะนําเรือง

การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมหากทําการรักษาต่อทีบ้าน  

ในกรณีของโรคภูมิแพก้็จะใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่นการใช้ยาแก้แพ้กลุ่มทียับยั งผลของฮีสตา

มีน (antihistamine) และการใช้ยาแก้คัดจมูก แต่ว ิธีการรักษาทีดีทีสุดคือการค้นหาและหลีกเลียงสิงกระตุ้นที

ทําให้เกิดการแพ ้หากมีอาการรุนแรงหรือรบกวนชีวิตประจําวัน ควรปรึกษาแพทย์เพือรับยาสเตียรอยดช์นิด

พ่นจมูก (Nasal steroid) 

 

การป้องกัน 

อย่างทีได้กล่าวไว้แล้วในส่วนการรักษา โรคภูมิแพ้นันสามารถป้ องกันได้โดยหลีกเลียงการพบเจอ

หรือสัมผัสสิงกระตุ้นทีก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่นฝุ ่ น หรือละอองเกสร ส่วนในไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่นัน 

การใช้ผ้าปิดปากในทีสาธารณะทีแออัด การล้างมือ การใช้ช้อนกลาง และการหลีกเลียงการสัมผัสอย่าง

ใกล้ชิดกับผู้ทีเป็นหวัดอยู่ก็สามารถป้ องกันการติดเชือได้ นอกจากนัน การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี



ก็เป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพในการป้ องกันไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุไ์ด้ และแนะนําให้ผู้สูงอายุทุกคนควรฉีด

วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ เพือลดอัตราการป่ วยเข้าโรงพยาบาลจากโรคน ี

 

ตารางสรุปความแตกต่างของไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และโรคภูมิแพ้ (แพ้อากาศ) 

อาการ ไข้หวัดธรรมดา ไข้หว ัดใหญ่ โรคภูมิแพ้ 

ไข้ ไข้ตําๆ หรือไม่ม ี มักมีไข้สูง อาจสูงถึง  

องศาเซลเซียส 

ไม่มีไข ้

ปวดหัว ไม่ค่อยพบ พบได้ปกต ิ ไม่พบ 

ปวดเมือย

กล้ามเนือ, 

อ่อนเพลีย 

อาจมีอาการเล็กน้อย พบได้บ่อยและอาการ

รุนแรง 

ไม่พบ (อาจอ่อนเพลีย

หากพักผ่อนน้อย) 

นํามูกไหล คัด

จมูก 

พบได้บ่อย ไม่ค่อยพบ พบได้บ่อย 

จาม พบได้บ่อย ไม่ค่อยพบ พบได้บ่อย 

เจ็บคอ พบได้บ่อย อาจพบได้บางครั ง อาจพบได้บางครั ง 

ไอ พบได้บ่อย พบได้บ่อย และมีความ

รุนแรงมากกว่า 

อาจพบได้บางครั ง 

เจ็บหน้าอก อาจพบได้แต่อาการไม่รุนแรง พบได้บ่อย ไม่ค่อยพบ  

(ยกเว้นเป็นโรคหอบหืด) 

สาเหตุการเกิด เกิดจากไวรัส 

(Rhinoviruses เป็นสาเหตุ

หลัก ประมาณ - %) 

เกิดจากไวรัส 

(Influenza virus 

type A and B) 

เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ 

เช่น ฝุ ่ น อากาศเย็น/

ร้อน ละอองเกสร 

การดูแลและการ

ร ักษา 

- พักผ่อน และดืมนํามากๆ  

- ใช้ยาบรรเทาอาการต่างๆ 

เช่นยาแก้คัดจมูก หรือยาลด

ไข ้

-  มักดีข ึน และหายได้ เ อ ง

ภายใน 1-2 สัปดาห ์

-  พัก ผ่อน และดื ม นํา

มากๆ 

- ใช้ยาบรรเทาอาการ

ต่ า งๆ  เ ช่น  ยาลดไข้

พาราเซตามอล (แต่ไม่

ควรใช้ยากลุ่ม NSAIDs 

กรณีสงสัยไข้เลือดออก

ด้วย) 

- หลีกเลียงสิงกระตุ้นภูม

แพ้ เช่นหลีกเลียงฝุ ่ น 

อากาศเย็น 

- ใช้ยาบรรเทาอาการ

เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้คัด

จมูก 

-  หากรุนแรงควรพบ

แพทย์เพือพิจารณาใช้



-  ห าก อ ากา รรุนแรง

ห รื อ ไ ม่ ดี ขึ นคว รพบ

แพทยโ์ดยเร็ว เพือตรวจ

วินิจฉัย เพิมเติม และ

อาจต้องได้รับยาต้าน

ไ ว รั ส  ต ล อดจนกา ร

รักษาให้ถูกต้อง 

ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่น

จมูก 

การป้องกัน - หลีกเลียงการสัมผัสใกล้ชิด

กับผู้ป่ วย  

- ใส่หน้ากากอนามัย 

- ไม่มีว ัคซีนป้ องกัน 

 

- หลีกเลียงการสัมผัส

ใกล้ชิดกับผู้ป่ วย  

- ใส่หน้ากากอนามัย 

- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

หลีกเลียงสิงทีแพ ้
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