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การไอ เป็นอาการทีเกิดกับทุกเพศ ทุกว ัย  บุคคลส่วนใหญ่เข้าใจว่า “ไอ”  เป็นสิงทีไม่ดี  เมือ

เกิดอาการไอก็คิดว่าคง เกิดความผิดปกติในทางเดินหายใจ  แท้จริงแล้ว การไอมีประโยชน์ เพราะ 

เป็นปฏิกิรยิาตอบสนองของร่างกายต่อสิงแปลกปลอมทีเขา้ไปในทางเดินหายใจ เช่น ฝุ ่ น ควัน เกสร

ดอกไม้ อากาศทีแห้ง  การเปลียนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิ  มีการติดเชือในทางเดินหายใจ สูด

แก๊สทีมีฤทธิ ระคายเคือง  เป็นต้น   ซึงสาเหตุเหล่านีมักทําให้เกิด การไอแบบเฉียบพลนั (มีระยะเวลา

ของอาการไอน้อยกว่า 3 ส ัปดาห์)   แต่ถ้าเกิดการไอเรือร ัง (มีระยะเวลาของอาการไอมากกว่า 3 

ส ัปดาห์ ถึง 8 ส ัปดาห์)  บ่งบอกว่าอาจมีพยาธิสภาพบางอย่างในทางเดินหายใจ เช่น โรควัณโรคปอด 

โรคไซนัสอักเสบเรือร ัง โรคหลอดลมอักเสบเรือร ัง สายเสียงอักเสบเรือร ัง หรืออาจมีพยาธิสภาพที

ร้ายแรงกว่านั น คือ ปอดอักเสบ มีเนืองอกบริเวณคอ กล่องเสียงหรือหลอดลม โรคของสมองส่วนที

ควบคุมการไอ หรือ อาจเป็นผลจากการรับประทานยาบางชนิดเช่น ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACEI 

(angiotensin-converting-enzyme inhibitor) 

ผลเสียของการไอ คือ รบกวนการนอนหลับ/การทํางาน ทําให้อ่อนเพลีย-หมดแรง ปวดศีรษะ  

ถ้าเด็กติดเชือไอกรน อาจไอมากจนหยุดหายใจได ้การไออย่างรุนแรง อาจส่งผลให้กระดูกอ่อนซีโครงหัก 

หรือทําให้ถุงลมหรือเส้นเลือดฝอยในปอดแตก แผลทีเพิงหายปริ  และอาจทําให้เกิดอาการหอบเหนือย

จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

การไอแบ่งเป็น  แบบ คือ ไอมีเสมหะ และ ไอไม่มีเสมหะ ฉะนั น เมือเกิดอาการไอ การจะ

รับประทานยาเพือบรรเทาอาการไอ ควรเลือกชนิดของยาให้ถูกต้องกับอาการไอนั นๆ  

ยาบรรเทาอาการไอ ชนิดทีออกฤทธิ ยับยั งการไอ  (Antitussive) เป็นยาทีกดศูนย์ควบคุมการไอที

สมอง  แม้ว่ายา กลุ่มนีจะมีประสิทธิภาพดีในการทําให้อาการไอลดลง แต่ยาบางตัวในกลุ่มนี เมือใช้

ติดต่อกันนานๆจะทําให้เสพติดได้ เช่น codeine, hydrocodone  และถ้าใช้เกินขนาด ยาอาจไปกดการ

หายใจ จนอาจถึงแก่ความตายได้    ตัวอย่างของยา กลุ่มนีทีนิยมใช้กันคือ dextromethophan  อาการ

ข้างเคียงทีเกิดจากการใชย้า dextromethophan เกินขนาดคือคลืนไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม 

กล้ามเนือทํางานไม่ประสานกันหรือแข็งเกร็ง กล้ามเนือกระตุก พูดไม่ช ัด ม่านตาขยาย เคลิบเคลิม หัว

ใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง มึนงง ประสาทหลอน กระวนกระวาย สั น ชัก ปวดศีรษะ สูญเสียความทรง

จํา หมดสติ กดการหายใจ และอาจถึงแก่ชีวิตไดอ้ย่างไรก็ดี  และเนืองจากยามีฤทธิ กดระบบประสาท

ส่วนกลาง การใช้ยากลุ่มนีร่วมกับยาอืนทีกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ (ยา

ต้านฮีสตามีน กลุ่มดั งเดิม) ยารักษาอาการทางจิตประสาท  อาจเกิดการเสริมฤทธิ กดสมองจนอาจเป็น



อันตรายได้  สําหรับเด็กเล็ก (อายุตํากว่า  ปี) ไม่ควรใช้ยากลุ่มนีบรรเทาอาการไอ เพราะ อาจกดสมอง

เด็กจนเกิดอันตรายได ้นอกจากนีการใช้ยากลุ่มนยี ังห้ามใช้ยานีในคนทีไอมีเสมหะเหนียว เพราะจะทําให้

เสมหะเหนียวข้นและเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ ทําให้เป็นอันตรายได้ ยากลุ่มนีจึงใช้ในกรณี

ของการไอทีไม่มีเสมหะ แต่ยานี ไม่สามารถใช้ร ักษาอาการไอจากการสูบบุหร ีไอจากโรคหืด หรือไอ

จากถุงลมโป่ งพอง 

ยาบรรเทาอาการไอ ชนิดทีมีฤทธิขับเสมหะ ยากลุ่มนีเป็นยาแก้ไอทีใช้กันมานาน ยาจะไปทําให้เกิด

การระคายกระเพาะอาหาร แล้วส่งผลให้เพิมการสร้างสารหลั งทีมีนําเป็นส่วนประกอบ จึงทําให้เสมหะที

เดิมมีความเหนียวข้น ถูกสารนําทําให้มีความหนืดลดลง ผู้ป่ วยจึงสามารถไอเอาเสมหะออกได้ง่ายขึน  

แต่ในระยะแรกของการใชย้าข ับเสมหะ ผู้ป่ วยจะมีปริมาณเสมหะมากขึน (ซึงเป็นผลจากการทียาไปเพิม

สารหลั งประเภทนํา) และไอมากขึน เพือข ับเสมหะออกจากทางเดินอากาศ จนเมือไอกําจัดเสมหะออก

หมด/น้อยลง อาการไอจะลดลง  ยากลุ่มนีจึงใช้ในกรณีของการไอมีเสมหะ  ตัวอย่างของยาขับเสมหะ 

คือ Guaifenesin, ammonium chloride, ammonia, senega, sodium citrate, ipecacuanh  อาการ

ข้างเคียงทีอาจเกิดจากยา คือ คลืนไส้ อาเจียน ป ั นป่ วนไม่สบายกระเพาะอาหาร 

ยาบรรเทาอาการไอ ชนิดทีมีฤทธิ ละลายเสมหะ ยากลุ่มนีไปทําลายโครงสร้างของเสมหะส่วนทีทําให้

เสมหะเหนียว แต่ไม่ได้ไปเพิมปริมาณของเสมหะ เป็นเพียงทําให้ความข้นหนืดของเสมหะลดลง ผู้ป่ วย

จึงไอเอาเสมหะออกได้ง่ายขึน  ตัวอย่างของยาละลายเสมหะ คือ acetylcysteine , carbocisteine, 

erdosteine, bromhexine (ห้ามใช้ในเด็กอายุตํากว่า  ปี)   อาการข้างเคียงทีอาจเกิดจากยา คือ  ยา 

กลุ่มนีก่อให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยมาก แต่ก็เคยมีรายงานว่าเกิดมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ฉะนั น

ถ้าใช้ยาแล้วมีอุจจาระสีดํา ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์  ยากลุ่มนีใช้ในกรณีของการไอมีเสมหะ 

ยาบรรเทาอาการไอทั ง  กลุ่มทีกล่าวมาข้างต้นนี องค์การอาหารและยาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่แนะนําให้ใช้ยาเหล่านีเพือบรรเทาอาการไอในเด็กอายุตํา

กว่า  ปี” เพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอทีสนับสนุนความปลอดภัยของการใช้ยาเหล่านีในเด็กเล็ก 

สําหรับเด็กทีมีอายุ -  ปี ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพือเลือกใช้ยาอย่างถูกต้อง”   ข้อความนีทํา

ให้เกิดคําถามว่า แล้วเมือลูกน้อยเกิดอาการไอ จะใช้ยาอะไร มีคําแนะนําจาก Mayo Clinic ซึงเป็น

สถาบันทางการแพทย์ทีมีชือเสียงระดับโลก ว่าให้ดืมนําอุ่น (หรือเครืองดืมอุ่นๆชนิดอืน) ผสมนําผึงและ

มะนาว เพือบรรเทาอาการไอ นําผึงจะเคลือบลําคอ ลดอาการระคายคอ ส่วนนําอุ่นและมะนาวจะช่วย

ละลายเสมหะ นั นคือ การจิบนําอุ ่นบ่อยๆเพียงอย่างเดียวก็ช่วยละลายเสมหะและบรรเทาการไอ

ได้แล้ว และเมือสาเหตุทีทําให้เกิดการไอได้ร ับการแก้ไข/กําจัดอย่างสมบูรณ์แล้ว การไอจะค่อยทุเลาลง

เอง  

สิงสําคัญทีต้องคํานึงถึง คือ  ถ้าอาการไอเกิดร่วมกับ ไข้ หนาวสั น เจ็บคอ ปวดศีรษะ แสดงว่ามี

การติดเชือร่วมด้วย ต้องได้ร ับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ จึงจะได้ผล และมีอาการหายใจลําบาก เจ็บ

หน้าอก ต้องรีบไปพบแพทย์ หากหลังจากรับประทานยาแก้ไอแล้ว  ส ัปดาห์ อาการไอยังไม่บรรเทาลง 

ต้องไปพบแพทย์เพือวินิจฉัยว่า มีความผิดปกติอะไรแฝงอยู่หรือไม่  
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