ยาแก้ไอ ....... มีกี่แบบ ??
อาจารย์ เภสัชกร ธีรตั ถ์ เหลืองมันคง
่
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาการไอเป็ นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในระบบทางเดินหายใจ การไอ
จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการดํารงชีวติ ของมนุษย์ แต่ในบางครัง้ โรคหรือยาบางอย่างกลับมีผลทําให้เกิดอาการ
ไอมากเกินกว่าปกติ ซึง่ อาจเพียงทําให้เกิดความรําคาญหากไอไม่รนุ แรงและหายได้อย่างรวดเร็ว แต่ถา้ ไออย่าง
รุนแรงและยาวนานอาจเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการบาดเจ็บของระบบทางเดินหายใจ และอาจส่งผลถึงกล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายทีต่ อ้ งใช้ในการไอด้วย ซึง่ วิธกี ารรักษาอาการไอทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การกําจัดทีส่ าเหตุของ
อาการไอ เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การหลีกเลีย่ งสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดอาการแพ้ เป็ นต้น
หากกล่าวถึงยาทีท่ าํ ให้เกิดอาการไอ ยาสองกลุ่มสําคัญทีค่ วรรูจ้ กั ได้แก่
ยาลดความดันโลหิ ต กลุ่มเอซีอีอินฮิ บิเตอร์ (ACE inhibitors) ซึง่ ใช้เป็ นยารักษาโรคหัวใจวายและ
ใช้ป้องกันความเสือ่ มของไตในผูป้ ว่ ยเบาหวานอีกด้วย ยากลุ่มนี้มกั ทําให้เกิดอาการไอแห้งๆ ในผูป้ ว่ ยร้อยละ
20
ซึง่ โดยทัวไปไม่
่
จาํ เป็ นต้องดูแลรักษาหากไอไม่มากและผูป้ ว่ ยทนได้ แต่หากไอมากจนทนไม่ได้อาจ
จําเป็ นต้องเปลีย่ นไปใช้ยากลุ่มอื่นทดแทน ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาแล้วมีอาการไอไม่ควรหยุดยาเอง เนื่องจากยามี
ความสําคัญต่อการควบคุมความรุนแรงของโรคทีท่ าํ การรักษาอยู่ ควรแจ้งแพทย์เพือ่ ทําการปรับเปลีย่ นยาที่
เหมาะสมต่อไป
ยารักษาโรคกระดูกพรุน กลุ่มบิ สฟอสโฟเนต (Bisphosphonates) ซึง่ โดยความเป็ นจริงแล้ว ยา
กลุ่มนี้ไม่ได้มผี ลทําให้เกิดอาการไอถ้าใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยรับประทานก่อนอาหารมือ้ เช้าครึง่ ถึงหนึ่งชัวโมง
่
(ขึน้ กับชนิดของตัวยา) หลังรับประทานยาห้ามเอนตัวลงนอนหรือทํากิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจจะทําให้เกิดการไหล
ย้อนของยาเข้าสูห่ ลอดอาหาร เนื่องจากยากลุ่มนี้มผี ลระคายเคืองหลอดอาหารโดยตรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามวิธี
ข้างต้นอาจทําให้หลอดอาหารโดนทําลาย เกิดอาการแสบหน้าอก ไออย่างรุนแรงและไอเป็ นเลือดได้
จะเห็นว่าการรักษาอาการไอทีเ่ กิดจากตัวอย่างยาทัง้ สองกลุ่มนี้ ทําได้โดยหลีกเลีย่ งสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิด
อาการไอด้วยการหยุดยาหรือปฏิบตั ติ วั ให้ถูกต้องเมือ่ จะต้องใช้ยา แตกต่างจากอาการไอทีเ่ กิดจากอาการแพ้
หรือการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ ซึง่ อาจจําเป็ นต้องได้รบั ยาแก้แพ้หรือยาฆ่าเชือ้ ร่วมด้วย เพือ่ ช่วยให้หาย
จากอาหารไอได้รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ แต่บางครัง้ ก็อาจมีความจําเป็ นต้องใช้ยาแก้ไอด้วยเช่นกัน ซึง่ การจะเลือก
ชนิดและประเภทของยาแก้ไอได้อย่างถูกต้องนัน้ จําเป็ นแบ่งประเภทของอาการไอให้ได้ในเบือ้ งต้น ว่าเป็ น
อาการไอแบบมีเสมหะหรืออาการไอแห้ง เนื่องจากหากใช้ยาไม่ถูกกับประเภทของอาการไอ นอกจากยาจะช่วย
บรรเทาอาการไอไม่ได้แล้ว อาจทําให้อาการไอรุนแรงมากขึน้ ก็ได้
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ยาแก้ไอสามารถแบ่งได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ดว้ ยกัน ได้แก่
ยาแก้ไอสําหรับอาการไอแบบมีเสมหะ ซึง่ อาจแบ่งย่อยออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) ยาขับเสมหะ
(Expectorants) ทีอ่ อกฤทธิ ์โดยทําให้รา่ งกายสร้างสารนํ้าออกมาหล่อเลีย้ งทางเดินหายใจมากขึน้ และ 2) ยา
ละลายเสมหะ (Mucolytics) ทีอ่ อกฤทธิ ์ต่อเสมหะโดยตรงและทําให้เสมหะข้นเหนียวน้อยลง ซึง่ ยาทัง้ สองกลุ่มจะ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยไอและขับเสมหะออกมาได้งา่ ยขึน้ มักใช้ในอาการไอทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ เช่น หวัด คออักเสบ
หลอดลมอักเสบ โดยช่วงแรกของการรับประทานยาผูป้ ว่ ยอาจไอถีข่ น้ึ แต่จะลดลงเมือ่ ผูป้ ว่ ยไอและขับเสมหะ
่ หากใช้ยามาก
ออกมาได้แล้ว ตัวยาแก้ไอหลายชนิดผสมอยูก่ บั ยาขยายหลอดลม ซึง่ อาจมีผลทําให้ใจสันได้
เกินไป ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่
ยาแก้ไอสําหรับอาการไอแบบมี
เสมหะ

ตัวอย่างชื่อการค้า

Guaifenesin
(Glyceryl guaiacolate)
Bromhexine
Ambroxol
ยาละลายเสมหะ
Acetylcysteine
Carbocysteine

Bronchonyl, Glycolate, Qualiton, Robitussin, Royalin,
Salmol Expectorant, Tolbin Expectorant
Bisolvon, Bromcolex, Bromoson, Bromso, Bromxine, Cohexine, Disol
Amtuss, Mucolid, Mucosolvan, Simusol, Strepsil Chesty Cough
Acetin, Flemex-AC, Fluimucil, Mucolid-SF, Nac Long, Mysoven
Amicof, Carbomed, Carsemex, Elflem, Flemex, Rhinathiol, Siflex

ยาขับเสมหะ

หมายเหตุ – ชื่อการค้าของยาหลายชนิด เป็ นยาแก้ไอทีผ่ สมกับตัวยาแก้ไอกลุ่มอื่น ยาลดนํ้ามูกหรือยาแก้แพ้
ยาแก้ไอสําหรับอาการไอแห้ง หรือบางครัง้ เรียกยากลุ่มนี้วา่ ยากดอาการไอ (Antitussives) ซึง่ เป็ นยา
ทีอ่ อกฤทธิ ์ต่อระบบประสาท
ทําให้กลไกตอบสนองของร่างกายต่ออาการไอเกิดขึน้ น้อยลงและช่วยบรรเทา
อาการไอ ยากลุ่มนี้โดยมากใช้สาํ หรับบรรเทาอาการไอทีเ่ กิดจากการแพ้หรืออาการไออื่นๆ ทีไ่ ม่มเี สมหะ เพราะ
หากใช้ในอาการไอแบบมีเสมหะ อาจเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้เสมหะทีเ่ หนียวข้นอยูแ่ ล้วถูกขับออกมาจากทางเดิน
หายใจได้ยากขึน้ จนเกิดอาการระคายเคืองและทําให้อาการไอรุนแรงมากขึน้ กว่าเดิมได้ รวมทัง้ ยาบางตัวอาจ
ทําให้เกิดการเสพติด หรือก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรงได้ ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่
ยาแก้ไอสําหรับอาการไอแห้ง
Dextromethorphan
Codeine
Levodropropizine
Butamirate

ตัวอย่างชื่อการค้า
A-Tussin, Dextroral, Eifcof-G, Icolid, Lohak, Manodextro, Pusiran,
Romilar, Stripsils Dry Cough, Throatsil Dex, Terco-D
Codipront, Codepect, Codesia, Ropect, Terco-C
Bronal, Levopront
Sinecod

หมายเหตุ – ชื่อการค้าของยาหลายชนิด เป็ นยาแก้ไอทีผ่ สมกับตัวยาแก้ไอกลุ่มอื่น ยาลดนํ้ามูกหรือยาแก้แพ้
ในการใช้ยาบรรเทาอาการไอนัน้
บางครัง้ อาจได้รบั ยาสูตรทีม่ ตี วั ยาแก้ไอหลายชนิดผสมกัน หรือ
บางครัง้ อาจได้รบั ยาแก้ไอเดีย่ วๆ มากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว หากเป็นไปได้ควรเลือก
ชนิดของยาทีส่ อดคล้องกับลักษณะของอาการไอให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ช่วยให้ใช้ยาได้ผลตรงตามประสิทธิภาพและ
หลีกเลีย่ งอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดจากยาโดยไม่จาํ เป็ น หากจะใช้ยามากกว่าหนึ่งกลุ่มร่วมกัน ควรเลือก
ยาทีอ่ อกฤทธิ ์คนละกลไกกัน เช่น ใช้ยาขับเสมหะร่วมกับยาละลายเสมหะ หรือ ใช้ยากดอาการไอร่วมกับยา
ละลายเสมหะ ไม่ควรใช้ยากลุ่มเดียวกันซํ้าซ้อนกัน เพราะไม่ทาํ ให้ประสิทธิภาพในการรักษามากขึน้
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