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อำกำรไอ
เป็ นการขับลมผ่านสายเสียงที่ปิด เป็ นกลไกการตอบสนองของร่างกายอย่างหนึง่ ต่อสิง่ ผิดปกติในทางเดินหายใจ และยังเป็ น
กลไกป้องกันที่สาคัญของร่างกายในการกาจัดเชื ้อโรค เสมหะ หรือสิง่ แปลกปลอมในทางเดินหายใจ อาการไอจะเกิดขึ ้นได้ ต้องมี สงิ่
กระตุ้นทีต่ วั รับสัญญาณการไอก่อน ซึง่ ตัวรับสัญญาณการไอในร่างกายของเรามีตงแต่
ั ้ ช่องหู เยื่อบุแก้ วหู จมูก โพรงจมูก ไซนัส คอหอย
กล่องเสียง หลอดลม ปอด กะบังลม เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ และกระเพาะอาหาร เมื่อมีเหตุกระตุ้นไม่วา่ จะเป็ นสิง่ แวดล้ อม สารเคมี
หรื อรอยโรคบางอย่าง ตัวรับสัญญาณการไอจะส่งสัญญาณไปทีศ่ นู ย์ควบคุมการไอในสมอง ซึง่ จะส่งสัญญาณต่อไปที่กล้ ามเนื ้อและ
อวัยวะที่เกี่ยวข้ องกับการไอ เช่น กล้ ามเนื ้อกะบังลม กล้ ามเนื ้อซี่โครง กล้ ามเนื ้อท้ อง กล้ ามเนื ้อกล่องเสียง และกล้ ามเนื ้อหลอดลม ทาให้
เกิดกระบวนการไอขึ ้น

ชนิดของอำกำรไอ
หากแบ่งตามระยะเวลาของอาการไอ เราสามารถแบ่งอาการไอได้ เป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ไอเฉียบพลัน และ ไอเรื อ้ รัง การไอแต่
ละชนิดมีสาเหตุจากอะไร มีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไร หาคาตอบได้ ในบทความนี ้
อาการไอหากแบ่งตามระยะเวลาสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้ แก่
- ไอเฉียบพลัน คือ มีระยะเวลาของอาการไอน้ อยกว่า 8 สัปดาห์
- ไอเรือ้ รัง คือ มีระยะเวลาของอาการไอมากกว่าหรื อเท่ากับ 8 สัปดาห์
สำเหตุของอำกำรไอเฉียบพลัน ส่ วนใหญ่ เกิดจำกกำรติดเชือ้ ในระบบทำงเดินหำยใจส่ วนบน (เช่น หวัด ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน คออักเสบ กล่องเสียงอักเสบ) หลอดลมอักเสบ อาการกาเริ บของถุงลมโป่ งพอง ปอดอักเสบ การมีสงิ่ แปลกปลอมในช่องหู
จมูก หลอดลม หรื อการสัมผัสกับสารระคายเคืองในสิง่ แวดล้ อม เช่น ควันบุหรี่ แก๊ ส กลิน่ สเปรย์ ควันไฟ และมลพิษทางอากาศ เป็ นต้ น
ในขณะที่ไอเรือ้ รัง เป็ นปั ญหำที่พบได้ ถงึ ร้ อยละ 11 – 20 ของจำนวนประชำกร โดยพบในเพศหญิงมำกกว่ ำเพศชำย
การหาสาเหตุของอาการไอเรื อ้ รังอาจต้ องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์หลายสาขา เช่น แพทย์หู คอ จมูก อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้ และโรค
ปอด อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร จะช่วยให้ ค้นหาสาเหตุของอาการไอได้ ง่ายขึ ้น เนือ่ งจากอาการไอเรื อ้ รังเกิดได้ จากหลาย
สาเหตุ เช่น โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรื อโรคไซนัสอักเสบเรื อ้ รังแล้ วมีน ้ามูกไหลลงคอ การใช้ เสียงมากทาให้ เกิดสายเสียงอักเสบเรื อ้ รัง
เนื ้องอกบริเวณคอ กล่องเสียง หรื อหลอดลม กรดไหลย้ อน หลอดลมอักเสบเรื อ้ รัง หืด วัณโรคปอด การรับประทานยารักษาความดัน
โลหิตสูงชนิด angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I) เป็ นระยะเวลานาน และโรคของสมองส่วนทีค่ วบคุมการไอ เป็ นต้ น

แต่สาเหตุที่พบส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 85 ของผู้ป่วยที่แข็งแรงดีมาก่อน ไม่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ไม่สบู บุหรี่ ไม่
รับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงชนิด ACE-I และมีภาพรังสีทรวงอกปกติ มักเกิดจาก โรคจมูกอักเสบจำกภูมิแพ้ หรือโรคไซนัส
อักเสบเรือ้ รังแล้ วมีนำ้ มูกไหลลงคอ โรคหืด และโรคกรดไหลย้ อน

ผลกระทบของอำกำรไอ
แม้ วา่ อาการไอส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและหายได้ เอง แต่อาการไอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไอเรื อ้ รัง สามารถส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวติ ของผู้ป่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ทาให้ เป็ นที่ราคาญ หรื อเป็ นที่รังเกียจของผู้อื่น และอาจแพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ อีกด้ วย ทาให้ ผ้ ปู ่ วย
วิตกกังวลว่าจะมีโรคทีเ่ ป็ นอันตรายร้ ายแรงซ่อนอยูห่ รื อไม่ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยขาดเรี ยน ขาดงาน หรื อทางานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ เสีย
ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาสูงในการต้ องไปพบแพทย์หลายด้ าน หรื อต้ องเสียเงินซื ้อยาแก้ ไอหลายขนาน รบกวนการรับประทานอาหารและ
การนอนหลับ บางรายอาจไอมากจนเป็ นลม หรื อมีปัสสาวะเล็ดราด ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยอายุมาก การไอมากๆ อาจทาให้ กระดูกอ่อนซี่โครง
หัก หรื อทาให้ ถงุ ลมหรื อเส้ นเลือดฝอยในปอดแตกออกสูโ่ พรงเยื่อหุ้มปอด เกิดอาการหอบเหนื่อย และอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้

กำรวินิจฉัยและกำรรักษำ
เนื่องจากผู้ป่วยไอเรื อ้ รัง อาจมีสาเหตุหรื อปั จจัยกระตุ้นได้ หลายอย่าง ดังนันในการวิ
้
นิจฉัยแพทย์จงึ ต้ องทาการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย และสืบค้ นเพิ่มเติม กำรซักประวัติ เช่น ประวัติการใช้ ยา ACE-I การสูบบุหรี่ การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรื อเหตุกระตุ้นให้ เกิด
อาการไอ (เช่น ฝุ่ น ควัน อากาศเย็น) อาการทางจมูกหรื อโรคไซนัส อาการของโรคกรดไหลย้ อน (เช่น เรอเปรี ย้ ว ท้ องอืด เจ็บหน้ าอก)
ประวัติโรคภูมิแพ้ ของผู้ป่วยและคนในครอบครัว เป็ นต้ น กำรตรวจร่ ำงกำย ได้ แก่ การตรวจหู คอ จมูก ปอด และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กำรสืบค้ นเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้ องตรวจทางเดินหายใจส่วนบน การส่งตรวจภาพถ่ายรังสีของโพรงไซนัสและปอด การทดสอบ
ภูมิแพ้ ทางผิวหนัง และการตรวจเสมหะ เป็ นต้ น
กำรรักษำอำกำรไอที่สำคัญที่สุด คือ กำรหำสำเหตุของอำกำรไอ และรักษำตำมสำเหตุ การรับประทานแต่ยาแก้ ไอหรื อ
ยาขยายหลอดลมเป็ นการแก้ ที่ปลายเหตุ อาการไออาจบรรเทาลงเมื่อใช้ ยาแก้ ไอ แต่ถ้าสาเหตุยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข เมื่อหยุดใช้ ยาก็ต้อง
กลับมาไอเหมือนเดิม
ดังที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นว่าอาการไอเกิดได้ จากหลายสาเหตุ บางครัง้ อาจตรวจไม่พบสาเหตุ ในกรณีนี ้แพทย์อาจพิจารณาใช้
วิธีลองการรักษา เช่น แพทย์สนั นิษฐานว่าผู้ป่วยน่าจะป่ วยด้ วยโรค A (สมมติ) ดังนันจึ
้ งลองใช้ ยารักษาโรค A แล้ วดูวา่ อาการไอของผู้ป่วย
ดีขึ ้นหรื อไม่ แต่ในระหว่างนี ้ผู้ป่วยต้ องไม่รับประทานยาแก้ ไอ หากอาการไอดีขึ ้น แพทย์สามารถอนุมานได้ วา่ ผู้ป่วยน่าจะมีอาการไอ
เนื่องจากโรค A เพราะถ้ าผู้ป่วยป่ วยด้ วยโรค B C D… การรักษาด้ วยยารักษาโรค A ไม่นา่ จะทาให้ อาการไอดีขึ ้น แต่การรักษาด้ วย
วิธีการลองรักษาบางครัง้ ต้ องใช้ เวลานาน ตัวอย่างตามตารางต่อไปนี ้

กำรลองรักษำเพื่อวินิจฉัยโรคและระยะเวลำของกำรรักษำที่จะเห็นผล
การลองรักษาเพื่อวินจิ ฉัยโรค
ระยะเวลาของการรักษาทีจ่ ะเห็นผล (สัปดาห์)
- การหยุดสูบบุหรี่
4
- การหยุดใช้ ยา ACE-I
4
- โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรื อโรคไซนัสอักเสบเรื อ้ รัง
2- 4
- โรคหืด
6–8
- โรคกรดไหลย้ อน
8 - 12
นอกจากนี ้การปฏิบตั ติ นขณะมีอาการไออย่างถูกต้ อง มีสว่ นสาคัญที่จะทาให้ อาการของผู้ป่วยดีขึ ้น หรื อไม่แย่ลง สิง่ ที่ผ้ ปู ่ วยควร
ปฏิบตั ิ ได้ แก่ หลีกเลีย่ งสิง่ กระตุ้นที่จะทาให้ ไอมากขึ ้น เช่น สารเคมี ควันบุหรี่ ฝุ่ น สารก่ออาการระคายเคือง มลพิษทางอากาศ อากาศ
เย็นๆ การดื่มหรื ออาบน ้าเย็น การรับประทานไอศกรี ม หรื ออาหารที่ระคายคอ เช่นอาหารที่ทอดด้ วยน ้ามัน ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศ
ให้ สงู กว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่เปิ ดพัดลมเบอร์ แรงสุด และควรเปิ ดพัดลมให้ สา่ ยไปมา หลีกเลีย่ งการสัมผัสอากาศจากเครื่ องปรับอากาศ
หรื อพัดลมโดยตรง ทาร่างกายให้ อบอุน่ ขณะนอนหลับ เช่น นอนห่มผ้ า ใส่หมวกหรื อถุงเท้ า ใส่เสื ้อหนาๆ หรื อเสื ้อ 2 ชัน้ ปิ ดปากและจมูก
เวลาไอด้ วยผ้ าเช็ดหน้ าหรื อกระดาษทิชชู่ ล้ างมือทุกครัง้ ถ้ าใช้ มือปิ ดปากเวลาไอ ดืม่ น ้าอุน่ มากๆ และงดสูบบุหรี่

ยำบรรเทำอำกำรไอ
แม้ วา่ การใช้ ยาบรรเทาอาการไอจะเป็ นการรักษาที่ปลายเหตุ แต่บางครัง้ ก็มีความจาเป็ น เนื่องจากอาการไอรบกวนคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ยาบรรเทาอาการไอแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
- ยำลดหรือระงับอำกำรไอ ยาอาจออกฤทธิ์ที่จดุ รับสัญญาณการไอส่วนปลาย หรื อออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางของ
สมองที่ควบคุมอาการไอ เช่น dextrometrophan, codeine (codeine เป็ นยาควบคุม การซื ้อยาชนิดนี ้จาเป็ นต้ องมีใบสัง่
แพทย์) ควรเลือกใช้ ในผู้ป่วยที่ไอแห้ งๆ ไม่มีเสมหะ เพราะถ้ ากดอาการไอมากๆ โดยเฉพาะในเด็ก เสมหะอาจอุดตันหลอดลม
ทาให้ ไอมากขึ ้น
- ยำขับเสมหะ ถ้ าเหตุของการไอเกิดจากเสมหะ การกระตุ้นให้ ขบั เสมหะออกไป จะช่วยให้ อาการไอดีขึ ้น โดยยาจะไปกระตุ้น
การทางานของเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจในการกาจัดเสมหะ เพิ่มปริ มาณสารคัดหลัง่ ในระบบทางเดินหายใจ ทาให้ ปริ มาณ
เสมหะมากขึ ้น จึงไอเอาเสมหะออกมาได้ ง่ายขึ ้น ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ เช่น potassium guaiacol sulphonate, terpin hydrate,
ammonium chloride ควรเลือกใช้ ในผู้ป่วยที่ไอแบบมีเสมหะ
- ยำละลำยเสมหะ ช่วยลดความเหนียวของเสมหะ ทาให้ ร่างกายสามารถขับเสมหะออกมาได้ งา่ ยขึ ้น เช่น ambroxol
hydrochloride, bromhexine, carbocysteine ควรเลือกใช้ ในผู้ป่วยที่ไอแบบมีเสมหะ บางครัง้ นิยมใช้ ร่วมกับยาขับเสมหะ
อย่างไรก็ตามยำละลำยเสมหะที่ดที ่ สี ุดก็คือ “นำ้ เปล่ ำ” นั่นเอง
กล่ ำวโดยสรุ ปคืออำกำรไอเกิดขึน้ ได้ จำกหลำยสำเหตุ ทัง้ จำกโรคไม่ ร้ำยแรง เช่ น หวัด คออักเสบ หรือหลอดลม
อักเสบ และโรคร้ ำยแรง เช่ น ปอดอักเสบ เนือ้ งอกบริเวณลำคอ กล่ องเสียง หรือหลอดลม หำกผู้ป่วยไม่ ได้ รับกำรวินิจฉัยหำ
สำเหตุท่ ถี กู ต้ อง อำจทำให้ เกิดภำวะแทรกซ้ อนตำมมำและเป็ นอันตรำยถึงชีวิตได้ ดังนัน้ หำกได้ รับกำรรักษำเบือ้ งต้ นแล้ ว

