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1. ลักษณะใดจึงจะเรียกวาเปนการไอเรื้อรัง
ตอบ. การไอเปนกลไกทางรางกายอันหนึง่ ในการปองกันตนเองหรือกําจัดสิ่งแปลกปลอมของ
ตนเองที่เกิดขึน้ และพยายามรักษาตนเองใหแข็งแรง ใหหายใจไดสะดวก กําจัดเสมหะ แตวาถามัน
เกิดขึ้นนาน โดยเฉพาะที่เรียกวา "ไอเรื้อรัง" ไอเรื้อรังหมายความวา มีอาการไอตอเนื่องยาวนานถึง
1 เดือน ขึน้ ไป ซึ่งถาคุณพอคุณแมปลอยใหเด็กไอนานถึง 1 เดือนนี้ ซึ่งระยะเวลาคอนขางนานมาก
ก็คงจําเปนที่จะตองพบแพทยหรือตองมาทําการศึกษากันวาอะไรเปนสาเหตุทที่ ําใหเด็กมีอาการไอ
เรื้อรัง
2. สาเหตุของการไอ เกิดจากอะไรไดบาง
ตอบ. โดยทั่วไปของอาการไอ อยางที่เรียกวามันเปนกลไกของรางกายในการพยายามรักษาตัวเอง
ใหหายใจไดสะดวก หรือ กําจัดสิ่งแปลกปลอม เพราะฉะนัน้ เวลาเราเปนหวัดธรรมดาก็ดี เราก็จะไอ
เวลาเราไปเจอควัน หรือวาสิง่ ที่ระคายเคืองทางเดินหายใจเราก็จะมีอาการไอ แตอาการไอเรื้อรังมา
นานตั้งแตเดือนหนึ่งขึน้ ไป ซึง่ คุณพอคุณแมกังวลใจกัน เราก็มักจะแยกแยะสาเหตุทที่ าํ ใหคนไขเด็ก
ไอไมรูจักหาย ไอนาน เราก็มกั จะแยกออกไดเปน 2 อยางดวยกัน คือ สวนหนึง่ เปนการไอจากการ
เปนโรคติดเชื้อ อีกอยางก็เปนอาการไออันเนื่องมาจากเปนอาการแพหรืออาการโรคภูมิแพของ
รางกายนั่นเอง ในแงของการไอดวยโรคติดเชื้อนี้ ถาหากเราสงสัยวาเปนโรคติดเชื้อและทําใหคนไข
ไอ นอกเหนือจากไอเรื้อรังแลวก็อาจจะมีอาการอืน่ ๆ รวมดวย เชน มีไข ทานอาหารไมได เบื่อ
อาหาร ผอมลง น้ําหนักลด โรคที่เปนโรคไอเรื้อรังแลวพบกันบอยวามีมากในประเทศไทย ที่เรารูจกั
กันดีก็คือ วัณโรค นั่นเอง ซึง่ ก็ยังคงมีอยู แมกระทัง่ ในเด็ก ก็สามารถทีจ่ ะปวยเปนวัณโรคได โรคติด
เชื้ออีกอยางหนึ่งที่ทาํ ใหมีอาการไอนาน ไอโดยที่ไมมีไขกไ็ ด จนกระทั่งชาวบานเขาใชคําวา "ไอ
100 วัน " ซึง่ ปจจุบันนี้เราก็มวี ัคซีนปองกัน โรคนี้ก็ชื่อวา " โรคไอกรน " ซึง่ เปนสวนหนึ่งของการเปน
โรคติดเชื้อแบบหนึง่ ก็คือ การไดรับเชื้อไอกรนเขาไปแลวก็อาจจะมีการระบาดในทองถิ่นนั้นๆ ได
แลวก็ทาํ ใหเด็กมีอาการไอไมรูจักหาย ไอนานถึง 100 วัน จนกวาจะมีอาการทุเลาไปไดเองในที่สดุ
สวนการไอที่เปนจากอาการแพ ซึ่งมักจะพบกันมากในระยะนี้ ก็เปนสวนหนึ่งของโรคภูมิแพ
หมายความวา รางกายมีการตองสนองตอสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งเราทีม่ ากกวาธรรมดา ก็จะทําใหมี

สารหลั่งออกมามาก เชน ถาแพที่จมูก ก็จะมีน้ํามูกหรือคัดจมูกเรื้อรัง ถาแพทที่ างเดินหายใจใน
ลักษณะของการแพทหี่ ลอดลมก็จะทําใหมีหลอดลมตีบ หลอดลมมีภมู ิไวเกิน มีเสมหะเรื้อรัง ก็จะ
ทําใหไอเรื้อรังเกิดขึ้น ซึ่งก็เปนสวนของการที่จะเดินทางไปสูโรคภูมแพที่เปนโรคหอบหืดตอไป ใน
สวนของเด็ก นอกเหนือจากอาการแพที่มลี ักษณะแบบนี้แลว ยังมีลกั ษณะอาการแพที่เปนลักษณะ
แพแบบภูมิไวเกินที่หลอดลม ที่ถกู กระตุน ดวยการออกกําลังกายมากแลวทําใหเด็กไอไมรูจักหาย
อีกก็ได ที่เราเรียกวา เอ็กเซอรไซอินดิวส การออกกําลังกายหรือเลนมากของเด็ก ก็จะทําใหเด็กมี
อาการไอเกิดขึน้ ได พอจะแยกแยะออกไดเปน 2 กลุม ใหญ ๆ คือ กลุมของโรคติดเชื้อ กับทีเ่ กิดจาก
การแพ
3. ลักษณะของการไอที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กลาวมานี้ ถือวาเปนโรคติดตอที่สามารถแพร
เชื้อจากเด็กไปสูอีกคนหนึง่ ไดหรือไม
ตอบ. อาการไอที่เกิดจากโรคติดเชื้อ ก็เนื่องจากวามีอาการไอ จาม ออกมา เพราะฉะนั้นก็จะ
สามารถแพรกระจายโรคไปสูคนอื่นๆ ได เชน การไอเรื้อรังที่เกิดจากโรควัณโรคนี้ สวนใหญแลวเด็ก
ก็จะไดรับเชื้อมาจากการไอ มีเสมหะปนเชือ้ วัณโรคจากผูใหญหรือคนอื่นๆ สวนใหญในแงของเด็ก
เอง เมื่อปวยเปนวัณโรค ก็ทาํ ใหมีอาการไอ เด็กกลับไมคอยปลอยเชื้อออกมาทางการไอของตัวเอง
แตวาก็นาจะสันนิษฐานไดวา ในบานเรือนหรือในชุมชนที่เขาอยู ไดรับเชื้อมาจากผูใหญที่มกี าร
แพรเชื้อออกมา สวนโรคไอกรน เวลาไอจามออกมาก็พรอมจะมีเชื้อกระจายออกมาแลวทําใหคน
อื่นติดได ถาพูดถึงลักษณะการไอ ในผูทมี่ คี วามชํานาญสูงมากก็พอจะฟงเสียงไอแลวแยกแยะได
วา ไอแบบนี้นา จะเปนไอที่ไมนากลัว ไอแบบนี้นา จะเปนไอที่นา กลัว เชน ถาไอแบบแหงๆ ไอแบบ
คันระคายคอ ไอเสียงเหมือนคนที่มีอะไรติดที่ลําคอ แบบนี้ก็ไมนากลัว เพราะแสดงวาไออัน
เนื่องมาจากหรือวาคันและระคายคอแตถา หากวาไอแลวมีเสมหะ ไอจนอวกออกมา หรืออาเจียนมี
เสมหะออกมาดวย ไอสึกๆ ลักษณะแบบนีก้ ็อาจจะเปนการไอเนื่องจากมีการติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนลางหรือในทรวงอกของรา ลักษณะแบบนี้นา กลัวทีจ่ ะตองพามาพบแพทยเพื่อวินิจฉัยวา ปวย
เปนโรคอะไรแน หรือวาเสียงไอบางอยาง ไอแบบกองๆ อาจจะหมายถึงการไออันเนื่องมาจากมีเสน
เสียงอักเสบ หรือบางครั้งไอแลวมีเสมหะออกมาเปนคํา ๆ เปนกอน ๆ อาจจะบอกถึงอาการไอที่
เนื่องมาจากมีโรคหลอดลมโปงพอง รวมทัง้ ลักษณะการไอบางอยาง เชน ไอเปนชุด ๆ ไมหยุดเลย
อาจจะบอกวามีอาการสําลักสิ่งแปลกปลอมดวยทางเดินหายใจหรือไม ไอแบบไอกรนหรือไม อยาง
นี้เปนตน

4. การที่พบเด็กไอในฤดูหนาว พบบอยหรือไม และเกิดจากอากาศที่หนาวหรือไม
ตอบ. คนเราเปนสัตวเลือดอุน พออากาศหนาวมากรางกายก็จะตองปรับตัวครั้งหนึ่ง ปกติแลวหนา
หนาวที่นา กลัวมากก็คือ อากาศเย็น มันก็ไมใชเย็นเปลา ๆ มันเย็นและแหง อากาศที่เย็นและแหง
จะระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจของเราทุกสวนตัง้ แตเยื่อบุจมูกภายในลําคอ หรือทั้งเยื่อบุ
ทางเดินหายใจของเรา คือ ในหลอดลมหรือในทอลมดวย อากาศทีเ่ ย็นและแหงจะพาใหจมูกของ
เราตองปรับความชืน้ แลวก็ทําใหอากาศทีเ่ ราหายใจเขาไปในปอดอบอุนขึ้น ดวยการทําใหมีเลือด
มาเลี้ยงทีจ่ มูกมากขึ้น พอมีเลือดมาเลี้ยงทีจ่ มูกมากขึ้น เยื่อบุจมูกก็จะบวม ทําใหเกิดการคัดจมูก
แลวก็ทาํ ใหมนี ้ํามูกไหลเล็กๆ เกิดขึ้นได ซึ่งจากลักษณะที่รางกายตองปรับตัวเพราะอากาศหนาว
เย็นก็จะทําใหภูมิตานทานในเฉพาะที่ของเยื่อบุจมูกเกิดการบกพรองไป ถาหากวาเราไมรักษา
รางกายใหอบอุน ออกไปเผชิญลมหนาวอยางสูฟ าสูดนิ ไมระมัดระวังตัวเองใหดี ก็พรอมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายจนทําใหรางกายสูไมไหว เกิดเปนไข การเกิดไขในชวงที่มีอากาศหนาวนี้
ก็มักจะเปนการติดเชื้อหวัดเปนสวนใหญ ก็คือ เปนหวัดกอน หลังจากนั้นแลว แทนทีร่ างกายจะ
คอยๆ ปรับตัวเขาสูภาวะทีห่ ายจากหวัดได แตวาอากาศที่ยงั เย็นตอเนือ่ ง ก็จะเกิดทําใหมีลักษณะ
เรื้อรังหรือไมหายงาย ๆ นอกจากนั้นแลวถาหากผูปว ยคนนัน้ ปวยเปนกลุมอาการของโรคภูมิแพ
ซอนเรนอยู ก็คือเขามีภูมิไวหรือมีอาการตอการแพมากกวาคนธรรมดาก็จะทําใหเขาเกิดอาการไอ
น้ํามูกไหลยาวนานกวาธรรมดา ก็อาจแยกแยะไดงาย ๆ วา ถาตัวเราเปนหวัด เรามักจะมี
องคประกอบของการเปนไขรวมอยูดวย ปวดเนื้อปวดตัวรวมดวย เปนประมาณ 1 สัปดาหก็หายไป
ไดเอง ทานยาบรรเทาอาการเพียงแคยาแกปวดลดไขธรรมดาก็พอ แตวาถาหากเปนยาวนานตอไป
ก็มักจะไมมีไขรวมดวยแลว แตอาการก็ไมหาย อันนี้กช็ วนใหคิดถึงวา จะเปนกลุมอาการของภูมิแพ
ซอนเรนอยูในตัวคนผูนนั้ ซึ่งก็จําเปนทีจ่ ะตองพบแพทยตรวจวินจิ ฉัยใหชัดเจนพรอมกับวาง
แผนการรักษา มิฉะนั้นก็อาจเกิดโรคแทรกซอนของอาการแพตาง ๆ เกิดขึ้น
-มีตอตอนที่ 2-

