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เจ็บคอ เปนอาการที่ผูปวยเจ็บ หรือรูสึกระคายเคืองในลําคอ  อาการดังกลาวมักจะเปนมากขึ้น

เวลากลืน เนื่องจากมีการอักเสบของเนื้อเยือ่ลําคอ เชน ผนังชองคอ, ตอมทอนซิล, เพดานออน, โคนลิ้น, 

กลองเสียง   สวนใหญมักเกดิจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แตบอยครั้งเกิดจากการอักเสบที่

ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ 
 

อาการ และอาการแสดง 
  อาการ และอาการแสดง ของ “เจ็บคอ” อาจแตกตางในผูปวยแตละราย ทัง้นี้ข้ึนอยูกบัสาเหต ุ

ไดแก 

 - เจ็บ แสบ หรือรูสึกระคายเคืองในลําคอ อาการดังกลาวนี ้มักจะเปนมากขึ้นเวลากลืน หรือพูด 

  - กลืนลาํบาก, รูสึกวาคอแหง, เสียงอาจเปลี่ยน อาจมีอาการปวดราวไปห ู

  - เด็ก อาจไมยอมรับประทานน้าํ หรืออาหาร 

  - เยื่อบุในลาํคอมีสีแดง  อาจมีตุมแดงของเนื้อเยื่อน้ําเหลอืงโตเปนจุดๆ, ตอมทอนซิล บวม โต 

และแดง อาจมีจุดหนองสีขาวเหลือง หรือฝาขาวอยูบนตอมทอนซิล   อาจมีตอมน้าํเหลืองที่คอ โต และ

เจ็บ 

อาการเจ็บคอ อาจเกิดรวมกบัอาการอืน่ๆไดเชน ถาผูปวยมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  

ผูปวยอาจมไีข บางครั้งหนาวสั่น  ไอ  ปวดศีรษะ  ปวดเมือ่ยตามเนื้อตัว  ปวดราวไปห ู เสียงแหบ  มี

น้ํามกูใสๆ  คัดจมูก  คัน  จาม  มีเสมหะ มีกลิ่นปาก  เยือ่บุตาอักเสบแดง  ปวดทอง และทองเสยี มี

อาการคลื่นไส อาเจียน  

 
สาเหตขุองอาการเจ็บคอ อาจแบงไดเปน 
  - สาเหตุจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  พบไดบอยทัง้จากเชื้อไวรัสเชน จากโรค

หวัด, โรคไขหวัดใหญ, โรคคออักเสบ, โรคกลองเสียงอักเสบ, โรคหลอดลมอักเสบ และจากเชื้อแบคทีเรีย 

เชน โรคตอมทอนซิลอักเสบ, โรคฝรอบตอมทอนซิล, โรคฝาปดกลองเสยีงอักเสบ, โรคไซนัสอักเสบ, โรค

คอตีบ   โรคคออักเสบจากการติดเชื้อ เปนสาเหตุของอาการเจ็บคอทีพ่บไดบอยที่สุด 



 

  - สาเหตุจากการอักเสบทีไ่มไดเกิดจากการติดเชื้อ เชน จาก โรคกรดไหลยอนขึน้มาที่คอ 

และกลองเสียง, การใชเสียงมากเกินควร, โรคจมูกอักเสบภูมิแพ และโรคจมูกอักเสบชนิดไมแพ, สาย

เสียงอักเสบเรื้อรัง, โรคเนื้องอกของคอและกลองเสียง, ส่ิงแปลกปลอมที่คางอยูในลาํคอ, โรคของ

เสนประสาททีม่าเลี้ยงบริเวณคออักเสบ, การสัมผัสกับส่ิงทีท่ําใหเกิดการระคายเคอืง เชน ควัน, ฝุน, 

สารเคมี, เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล, การคาทอใหอาหารจากจมกูลงไปยงักระเพาะอาหาร, 

การคาทอชวยหายใจ, เยื่อบุลําคออักเสบ จากการฉายแสง หรือการไดยาเคมีบําบัด 

 
อาการเจ็บคอ อาจแบงตามระยะเวลาที่มีอาการเจบ็คอ โดยแบงเปน 
    อาการเจบ็คอเฉียบพลัน สาเหตทุีพ่บไดบอย ไดแก 

  - โรคคอ หรือโรคตอมทอนซลิ อักเสบจากการติดเชื้อ  

  - โรคสายเสียง  หรือกลองเสียงอักเสบ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไดแก  

- เชื้อหวัด (Rhinovirus และ Corona Virus ในผูใหญ และ Adenovirus ในเด็ก) 

- เชื้อไขหวัดใหญ (Influenza) 

- เชื้อ Epstein-Barr Virus (infectious mononucleosis) 

- เชื้อไวรัสหัด (Measles) 

- เชื้อไวรัสอีสุกอีใส (chicken pox) 

- เชื้อเริม (herpes simplex virus) 

  สวนนอย รอยละ 5-10 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย [ไดแกเชื้อ group A streptococcus, เชื้อ

คอตีบ, เชื้อ gonorrhea, Chlamydia] หรือเชื้อรา (ไดแก Candida) 

 

      อาการเจบ็คอเรื้อรัง  เปนปญหาทีพ่บไดบอย อาการนี้เปนทีน่ารําคาญแกผูปวย และอาจทําให

ผูปวยตองไปพบแพทยหลายคนบอยๆ เนือ่งจากไมหายเสียท ีผูปวยบางรายอาจตองรับประทานยาตาน

จุลชีพ หลายชนิดเปนระยะเวลานาน  ส่ิงสาํคัญในการรักษาคือตองหาสาเหตุของอาการเจ็บคอเรื้อรังให

พบ และรักษาตามสาเหตุ  อาการผูปวยถงึจะหาย และมโีอกาสนอยที่จะกลับมาเปนอีก  การวนิิจฉัย

สาเหตุของอาการเจ็บคอเรื้อรัง จําเปนตองซักประวัติ  ตรวจรางกาย และทําการตรวจจมูก ไซนัส ชองคอ

อยางละเอียด  สวนใหญแพทยจะทาํการสองกลองตรวจจมูก ไซนัส ชองคอ เพื่อใหไดการวนิิจฉัยสาเหตุ

ของอาการเจบ็คอเรื้อรังที่ถกูตอง   สาเหตุของอาการเจ็บคอเรื้อรัง ไดแก 

  1. โรคจมกูอักเสบภูมิแพ และโรคจมกูอักเสบชนิดไมแพ โรคนี้เกดิจากเยื่อบุจมกูไว

ผิดปกติ เมื่อสัมผัสกับส่ิงกระตุนทาํใหเยื่อบุจมูกบวม ทาํใหคัดจมูกเรือ้รัง ตองอาปากหายใจ ทาํใหเยื่อบุ

ลําคอแหง มีอาการเจ็บคอเรือ้รังได นอกจากนี้โรคนีย้ังทําใหมีน้าํมูกไหลลงคอ ระคายคอตลอดเวลา ทํา

ใหมีอาการเจบ็คอเรื้อรังไดเชนกนั 



 

  2. โรคไซนสัอักเสบเรื้อรัง โรคนี้จะทําใหมีการอักเสบของเยื่อบุจมกูเรื้อรัง ทําใหเยือ่บุจมูก

บวม  มีอาการคัดจมูกเรื้อรัง ทําใหตองหายใจทางปากตลอด  เกิดเยื่อบุลําคอแหง  มอีาการเจ็บคอเรื้อรัง

ได  นอกจากนัน้สารคัดหลัง่จากไซนัสและจมูกที่อักเสบที่ไหลลงคอ จะทําใหมีอาการอักเสบ ระคายเคือง

ของผนังคอ ทาํใหมีอาการเจ็บคอเรื้อรังไดเชนกนั 

  3. การติดเชือ้ของลําคอ และ/หรือตอมทอนซิลเรื้อรัง ก็เปนอีกสาเหตทุี่ทาํใหมอีาการเจ็บ

คอเรื้อรัง อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งดื้อตอยาตานจุลชีพที่รับประทาน หรือเกดิจากผูปวย

รับประทานยาตานจุลชพีไมครบตามระยะเวลาที่ควรจะเปน หรือมีแหลงของเชื้อโรค อยูในชองปาก เชน

มีฟนผ ุหรือโรคเหงือกอกัเสบ นอกจากนัน้การติดเชื้อบางชนิดอาจทาํใหเจ็บคอเรื้อรังได เชน การตดิเชื้อ

ราบางชนิด, เชื้อวัณโรค, เชือ้ไวรัสเอดส, เชื้อโรคเรื้อน หรือเชื้อซิฟลิส อยางไรก็ตาม การติดเชื้อดังกลาวนี้

พบไดนอย 

  4. โรคผนังชองคอ และ/หรือสายเสียงอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากการระคายเคืองจากการ

สัมผัสกับฝุน, ควันบหุร่ี, สารเคมี, อาหารรสจัด เชน เปร้ียวจัด, เค็มจัด, หวานจัด, เผด็จัด หรือเครื่องดื่มที่

มีสวนผสมของแอลกอฮอล หรือเกิดจากการใชเสียงผิดวธิี (เชนพูดในทีท่ี่มีเสียงดัง, พดูเปนระยะ

เวลานาน) หรือเกิดจากการไอเรื้อรัง ทําใหมีการกระแทกกันของสายเสยีง และมีการใชกลามเนื้อของ

ผนังคอมากเกนิไป 

  5. โรคกรดไหลยอนขึ้นมาที่คอ และกลองเสยีง ซึง่กรดอาจไหลยอนขึ้นมาที่ผนงัคอ ทาํให

เยื่อบุและกลามเนื้อของผนังคอมีการอักเสบ ทาํใหมีอาการเจ็บคอเปนๆหายๆ ได   นอกจากนั้นผูปวย

อาจมีอาการเสียงแหบ  กลนืติด กลนืลําบาก มีเสมหะอยูในลําคอ หรือระคายคอตลอดเวลารวมดวย 

  6. โรคเนื้องอกของคอและกลองเสียง เนื้องอกอาจไปกดเบียดเสนประสาท ทาํใหมีอาการ

เจ็บคอเรื้อรังได นอกจากนั้นผูปวยมกัมีอาการ เสยีงแหบ, กลนืลําบาก, หายใจลําบาก, มกีอนที่คอ, 

น้ําหนกัลด, เบื่ออาหาร อาจมีเสมหะ หรือน้ําลายปนเลอืด หรือปวดราวไปทีหู่ได 

  7. โรคของเสนประสาททีม่าเลีย้งบริเวณคอ เชน เสนประสาทสมองคูที่ 9 ซึ่งอาจมีการ

กระตุน หรือการระคายเคืองของเสนประสาทดังกลาว ทาํใหมีอาการเจ็บคอเรื้อรังเปนๆหายๆได  อาการ

ปวดมักจะเริ่มจากผนังคอ แลวราวไปยงัห ู คอ และศีรษะนานเปนวนิาที  มักกระตุนโดยการกลนื  การ

หาวนอน  การเคี้ยว  และการไอ 

  8. สิ่งแปลกปลอม เชน กางปลา กระดกูชิน้เล็กที่คาอยูในผนงัลําคอ หรือตอมทอนซลิ หรือโคน

ล้ิน เปนระยะเวลานาน จะทาํใหบริเวณดงักลาวอกัเสบ เกิดการติดเชื้อ ทาํใหเจ็บคอเรื้อรังได  อยางไรก็

ตามสาเหตุนีพ้บไดนอย 

ดังนัน้จะเห็นไดวา อาการเจบ็คอเรื้อรัง เกดิไดจากหลายสาเหตุเชนโรคของจมูก  ไซนสั  ลําคอ  

กลองเสียง  หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร และพยาธิสภาพเปนไดต้ังแตโรคธรรมดาที่ไมอันตราย 

เชนโรคภูมิแพ  โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง จนถงึโรคที่อันตราย เชน  เนื้องอกของคอและกลองเสียง  



 

การรักษาอาการเจ็บคอนัน้ รักษาตามสาเหตุ  ถาอาการเจ็บคอเกิดจากการติดเชื้อไวรัส  แพทย

จะใหการรักษาตามอาการ เชน ใหยาบรรเทาอาการเจ็บคอ (เชนยาอม, ยากลัว้คอ หรือพนคอ, จิบยาน้าํ 

ซึ่งยาเหลานีจ้ะชวยเพิ่มความชุมชื้น และลดอาการระคายคอ), ยาบรรเทาอาการปวด หรือเจ็บคอ หรือ

ยาลดไข (เชน paracetamol, NSAID), ยาลดน้ํามกู หรือแกแพ (antihistamines) โดยไมจําเปนตอง

รับประทานยาตานจุลชพี หรือยาแกอักเสบ (การรับประทานยาตานจุลชีพโดยไมจาํเปน อาจจะเปน

สาเหตทุําใหเกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได)  ถาการอักเสบนัน้เกิดจากเชื้อแบคทเีรีย  ควร

รับประทานยาตานจุลชพี หรือยาแกอักเสบดังกลาวใหนานพอ เชน 7-10 วัน โดยเฉพาะถาเกิดจาก 

Streptococcus เพื่อปองกนัไขรูมาติค หรือกรวยไตอักเสบเฉียบพลนั 

 

-มีตอตอนที่ 2- 


