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 ภาวะไอเรื้อรังเปนอาการท่ีพบไดบอยภายหลังการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจสวนบน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการติดเชื้อไวรัส ไดแก ไขหวัด (Rhinovirus), ไขหวัดใหญ (Influenza), Adenovirus, และ Respiratory 

syncytial virus (RSV) ภาวะดังกลาวเรียกวา “post-infectious cough” โดยสวนมากผูปวยจะมีอาการไอแหง 

และมีอาการในลักษณะกึ่งเฉียบพลัน คืออาการไอจะคงอยูนานกวา 3 สัปดาหหลังการติดเชื้อแตไมเกิน 8 สัปดาห
(1) โดยทั่วไปการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจสวนบนจะมีอาการไมรุนแรงและสามารถหายไดภายใน 7-14 วัน 

อยางไรก็ตามอาการไอเรื้อรังที่เกิดข้ึนหลังการติดเชื้อเชื่อกันวามีสาเหตุมาจากเสมหะหรือน้ํามูกที่ไหลลงคอ หรือ

อาจเกิดจากการอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อในตอนแรก นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความนาจะเปนใน

การเกิดภาวะไอเรื้อรังคือการติดเชื้อที่บริเวณทางเดินหายใจสวนบนทําใหเกิดเมือกปริมาณมากซึ่งไมสามารถกําจัด

ออกไปทางปอดไดอยางเพียงพอ ภาวะไอเรื้อรังที่เกิดข้ึนดังกลาวอาจสงผลทําใหระยะเวลาในการติดเชื้อของผูปวย

ยาวนานขึ้นดวย(2) 

 ในการวินิจฉัยภาวะไอเรื้อรังหลังการติดเชื้อ แพทยจะมีการตรวจรางกายและซักถามประวัติความเจ็บปวย 

เชน เวลาที่เริ่มเปนหวัดหรือติดเชื้อ ลักษณะของการไอในปจจุบัน และอาการอ่ืนๆ และทําการพิจารณาแยกแยะ

สาเหตุอ่ืนที่เปนไปไดซึ่งทําใหเกิดอาการไอเรื้อรัง ไดแก โรคกรดไหลยอน (GERD), หอบหืด, ปอดอักเสบหรือ

หลอดลมอักเสบ, ไซนัสอักเสบจากแบคทีเรีย, การสูบบุหรี่, การใชยาลดความดันโลหิตในกลุม Angiotensin-

converting enzyme (ACE) inhibitor เชน enalapril, captopril, ramipril การวินิจฉัยอาการจะมีการถามถึง

ลักษณะการไอเพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุวามาจากการมเีมือกเหลวในทางเดินหายใจไหลลงคอ (postnasal drip) หรือ

มีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม เพ่ือพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม  

 ยาที่ใชรักษาอาการไอเรื้อรังหลังการติดเชื้อ(3) ไดแก  

 1. กลุมยาที่ชวยลดการเกิด postnasal drip ไดแก ยากลุม anti-histamine เชน chlorpheniramine, 

cetirizine, loratadine, fexofenadine โดยพบวายา anti-histamine ในกลุม first generation ซึ่งมีผลขางเคียง

ทําใหงวงซึมจะมีประสิทธิภาพในการลด post-infectious cough ไดคอนขางดีกวา และหากผูปวยไมสามารถทน

ตอผลขางเคียงที่ทําใหเกิดอาการงวงซึมไดอาจมีการพิจารณาใชยาในรูปแบบพนจมูก เชน fluticasone 

propionate, ipratropium bromide 

 2. กลุมยาที่ชวยตานการอักเสบบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจ การไอหลังการติดเชื้ออาจเกิดจากการอักเสบ

ที่บริเวณเย่ือบุทางเดินหายใจ ทําใหเย่ือบุทางเดินหายใจตอบสนองตอสิ่งกระตุนไดไวขึ้น การรักษาจึงสามารถใชยา

ที่ใชรักษาในโรคหอบหืดโดยขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการ(4) ยาในกลุมดังกลาวไดแก corticosteroids ชนิดสูด



พน, Leukotriene receptor antagonist เชน montalukast, และ corticosteroids ชนิดรับประทาน เชน 

prednisolone  

 3. กลุมยาที่ชวยบรรเทาอาการไอ ไดแก ยาระงับการไอที่มีสวนผสมของ dextromethorphan ในกรณีท่ี

มีการไอแหง หรือยาที่ชวยลดความขนของเมือกเสมหะเพ่ือทําใหเสมหะถูกกําจัดไดงายขึ้น เชน guaifenesin ใน

กรณีไอมีเสมหะ 

 4. การบรรเทาอาการเบ้ืองตนดวยตนเอง เชน  

 - การใชน้ํามันยูคาลิปตัส เชื่อวาน้ํามันยูคาลิปตัสสามารถบรรเทาอาการไอไดโดยทําใหความขนของเสมหะ

ลดลง วิธีใชโดยการสูดดมไอน้ําที่ผสมน้ํามันยูคาลิปตัส ในสัดสวนน้ํามันยูคาลิปตัส 12 หยดตอน้ําเดือดประมาณ 

150 มิลลิลิตร หรือการใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของน้ํามันยูคาลิปตัสเพ่ือสูดดมหรือทาบริเวณหนาอก หลัง และ

ลําคอ อยางไรก็ตามขอควรระวังคือไมควรใชน้ํามันยูคาลิปตัสในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 2 ป หญิงตั้งครรภ และใหนม

บุตร และหามรับประทานเนื่องจากอาจกอใหเกิดความเปนพิษได(5) 

 - การดื่มชาหรือกาแฟผสมน้ําผึ้ง อาจชวยบรรเทาอาการไอเรื้อรังได อันเนื่องมาจากฤทธิ์ในการตานอนุมูล

อิสระ ตานเชื้อจุลชีพ และตานการอักเสบ 

 - การกลั้วคอดวยน้ําเกลือ จะชวยลดการไอ ชวยชะลางและลดความขนของเสมหะ โดยการผสมเกลือครึ่ง

ชอนชาในน้ําเปลา 1 ถวยตวง หรืออาจใช Sodium Chloride 0.9% Irrigation Solution ทําการกลั้วคอเปนเวลา 

10 วินาที   

 - หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงหรือสภาวะที่กอใหเกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ เชน ฝุน มลภาวะ การสูบ
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