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สาขาโรคจมกู และโรคภมูิแพ 

          ภาควิชาโสต  นาสิก  ลาริงซวทิยา    

Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

อาการกระแอม เปนอาการที่รางกายพยายามกาํจัดเสมหะ หรือสารคดัหลั่ง หรือส่ิงแปลกปลอม

ออกไปจากบรเิวณคอ โดยใชการเคลื่อนไหว และการสัน่ของกลามเนือ้บริเวณคอ และกลองเสยีง   สาเหตทุี่

สามารถกระตุนใหเกิดอาการกระแอมไดแก ความเจ็บปวด, อาการคนั ระคายเคือง หรือความรูสึกที่มีอะไร

อยูในลําคอ เชนมีเสมหะในคอ อาการกระแอม อาจเกิดไดวนัละ 2-3 คร้ังในคนปกต ิหรืออาจเกิดบอย

มากถงึหลายครั้งใน 1 ชัว่โมง หรือตลอดทั้งวัน ในผูปวยที่มีโรคบางโรคซอนอยู ซึง่ทําใหเกิดการระคายเคือง 

หรือความไมสบายในลาํคอเรื้อรัง   ผูปวยบางรายพยายามจะไอเพื่อขับเสมหะ หรือสารคัดหลั่งในคอนั้น

ออกมา หรือกระแอมเอาเสมหะขึน้มา และกลืนลงคอไป   สาเหตุของอาการกระแอมนั้น บางครั้งยากทีจ่ะ

คนหา  บางครัง้อาจตองอาศยัการคาดเดา และลองใหการรักษาสาเหตนุั้นๆดู วาผูปวยกระแอมนอยลง

หรือไม   ถานอยลง สาเหตุนั้นอาจเปนสาเหตุทีท่ําใหผูปวยมีอาการกระแอม   ในผูปวยบางราย หลังจากที่

ไดพยายามหาสาเหตุอยางเต็มที่แลว อาจไมพบสาเหตุทีท่ําใหเกิดอาการกระแอมเลยก็ได 

 ผูปวยบางราย อาจมีอาการไอแหงๆ หรือรูสึกวามีอะไร หรือเสมหะติดอยูในคอรวมดวย หรือรูสึก

คัน หรือระคายคอ, คอแหง, เสียงอาจแหบ, รูสึกอยากจะกลืนบอยๆ     สวนใหญของผูปวยที่มีปญหา

กระแอม มักจะนอนหลับไดดี   มีผูปวยบางรายเทานัน้ทีต่องตื่นกลางดึกเพื่อมากระแอม (เชนโรคจมูก

อักเสบ และ/ หรือไซนัสอักเสบ, โรคกรดไหลยอนขึ้นมาที่คอและกลองเสียง)   อาการกระแอมในชวงเวลา

กลางคนืมักนอยกวาในชวงเวลากลางวนั เนื่องจากการสรางเสมหะ หรือสารคัดหลั่งในเวลานอนหลับ จะ

นอยกวาเวลาตื่นมาก และผูปวยมกัจะไมรูสึกถึงการมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งมากนักขณะหลับ เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัขณะตื่น จงึไมรูสึกรําคาญมากนักที่จะตองกระแอม 
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 อาการกระแอมดังกลาว ถึงแมจะไมอันตรายรายแรง แตอาจทาํใหผูปวยรูสึกอาย ไมมั่นใจหรือ

รําคาญในการเขาสังคมกับผูอ่ืนโดยเฉพาะการพูด ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยเสียไป  อยางไรก็ตาม

อาการกระแอม อาจเกิดจากโรครายแรงทีซ่อนอยูก็ไดเชน มะเร็งของคอ ถาไมไดรับการรักษาทนัทวงท ีอาจ

เกิดภาวะแทรกซอนอืน่ๆตามมาได  

สาเหต ุ

1. สาเหตุที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ 

 1.1) โรคจมูกอักเสบภูมิแพ และจมูกอกัเสบชนิดไมแพ  เนื่องจากเยื่อบุของผูปวยโรคนี้มี

ความไวผิดปกติ  เมื่อสัมผัสกับสารกอภูมแิพ หรือส่ิงระคายเคืองตางๆ จะกระตุนตอมสรางน้ํามกูในจมูก ซึ่ง

อาจไหลออกมาทางจมูกสวนหนา หรือไหลลงคอ  ซึง่น้าํมูกที่ไหลลงคอ ก็จะกลายเปนสเลด หรือเสมหะใน

คอ ทําใหผูปวยมีอาการกระแอมได 

1.2) ไซนัสอักเสบ  เนื่องจากโรคนี้มกีารอักเสบของเยือ่บุจมูก และไซนัส  ซึ่งจะกระตุนตอมสราง

น้ํามกูในโพรงจมูก ทําใหมนี้าํมูกไหลลงคอได   นอกจากนั้น สารคัดหลัง่ที่ออกจากไซนัส อาจผานรูเปดของ

ไซนัสในโพรงจมูกออกมา และไหลลงคอ กลายเปนเสมหะไดเชนกัน  เสมหะดงักลาว ทําใหเกิดการระคาย

คอ ผูปวยจงึตองกระแอม  โรคไซนัสอักเสบ  และโรคจมกูอักเสบภูมิแพ และจมกูอักเสบชนิดไมแพ  มักทาํ

ใหผูปวยมีอาการกระแอมมากขึ้น เวลาลมตัวลงนอน หรือตอนตื่นนอนตอนเชา แตในระหวางวนั มักจะมี

อาการกระแอมนอยลง   

1.3) โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคหืด โรคทั้งสองดังกลาวนี้ มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุ

หลอดลม ซึง่สามารถกระตุนตอมสรางเสมหะในเยื่อบุหลอดลม ทาํใหมเีสมหะในหลอดลม และคอ ทําให

ผูปวยมีอาการกระแอมได   

  

2.  สาเหตุที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร 

 2.1)  ความผดิปกติทางกายวิภาคของคอ เชน  ตอมทอนซิลที่ใหญมาก หรือล้ินไกที่ยาวมาก ทัง้

ตอมทอนซิล หรือล้ินไก อาจไปสัมผัสกับฝาปดกลองเสยีงเวลากลนื เกิดความรูสึกระคายเคืองบริเวณลําคอ 

ทําใหผูปวยมอีาการกระแอมได 

2.2)  การติดเชื้อเรื้อรังบรเิวณคอ   เชนจากเชื้อรา, เชือ้วัณโรค, เชื้อซิฟลิส, เชื้อแบคทีเรีย หรือ

เชื้อไวรัส  ทําใหเกิดความรูสึกระคายคอ ทาํใหผูปวยมีอาการกระแอมได 
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2.3)  เกิดจากการระคายเคือง และ/หรอืการบาดเจบ็เรื้อรังบริเวณลําคอ เชน  การสัมผัส

สารเคมี, มลพษิ, สารระคายเคือง เนื่องจากอยูในสิง่แวดลอมที่มีสารเคมี  มลพิษ หรือสารระคายเคืองมาก, 

การสูบบุหรี่, การดื่มเหลา  เบียร  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล, การไอ, การอาเจียนที่บอยและเรือ้รัง, เนื้อ

งอกในลาํคอ, พังผืด หรือแผลเปนในลาํคอ หรือแมแตการที่อยูในหอง หรือสถานทีท่ีม่ีอากาศเย็นมาก อาจ

ทําใหเกิดการระคายเคือง หรือการบาดเจบ็เร้ือรังบริเวณลําคอ หรืออาจกระตุนตอมสรางเสมหะในคอ ให

ผลิตเสมหะออกมามากกวาปกติได   ซึ่งจะทาํใหผูปวยมีอาการกระแอมได 

2.4) การด่ืมน้ําไมเพยีงพอ, อายุที่มากขึ้น หรือเคยไดรับการฉายรังสีบริเวณลําคอมากอน 

ก็อาจทําใหผนังลาํคอแหง และกอใหเกิดการระคายเคอืงบริเวณลําคอ ทําใหผูปวยมีอาการกระแอมได 

2.5) โรคกรดไหลยอนขึ้นมาที่คอและกลองเสียง   เมื่อกรด หรือสารที่ไมใชกรด (เชน น้ําดี) ใน

กระเพาะอาหาร หรือลําไสไหลขึ้นมาที่บริเวณลําคอ จากหลอดอาหาร จะกระตุนตอมสรางเสมหะในลําคอ 

ทําใหมีเสมหะในลําคอได  นอกจากนั้นกรด หรือสารที่ไมใชกรดที่ไหลยอนขึ้นมาที่คอ จะทาํใหเกิดการ

อักเสบและการระคายเคืองของเยื่อบุลําคอ  ทาํใหกลไกในการกําจัดเสมหะของเยื่อบุลําคอผิดปกติไป ทํา

ใหมีเสมหะคางอยูที่ลําคอได   เสมหะในคอที่มากขึ้น และการระคายเคืองดังกลาว ทําใหผูปวยมอีาการ

กระแอมได 

โรคกรดไหลยอนนี้มกัทาํใหผูปวยมีอาการกระแอมมากขึน้หลงัจากรับประทานอาหาร เนื่องจาก

ขณะรับประทานอาหารจะมกีารกระตุนใหมีการสรางกรดเพิ่มมากขึ้นในกระเพาะอาหาร และมีการสราง

น้ําลายในปากเพิ่มมากขึ้นดวย   นอกจากนั้นโรคนี้อาจทาํใหผูปวยมีอาการกระแอมขณะนอนหลับได 

 2.6)  กระเปาะที่ยื่นออกจากหลอดอาหารสวนบน (Zenker’s diverticulum) ซึ่งอาจมีอาหาร 

น้ําลาย และเมือกคางอยูภายใน  เมื่อส่ิงที่อยูในกระเปาะดังกลาวขึน้มาจากหลอดอาหาร อาจทาํใหเกิดการ

สําลัก หรือมีเสมหะ หรือเมอืกในคอ ทําใหผูปวยมีอาการกระแอมได 

2.7) แพอาหาร เมื่อผูปวยรับประทานอาหารที่แพ  อาจมีการระคายเคืองของเยื่อบุลําคอ ทําใหมี

เสมหะในลําคอ ทําใหผูปวยมีอาการกระแอมได  โดยเฉพาะผลิตภัณฑทีท่ําจากนม นอกจากนัน้อาหารอื่นๆ

ที่อาจทําใหผูปวยมีอาการกระแอม ไดแก ไข, ขาว, น้าํนมถั่วเหลือง 

 

3. สาเหตุอ่ืนๆ 
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 3.1)  ผลขางเคียงของยาบางชนิด เชน angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) ซึ่ง

เปนยาที่ใชรักษาความดันโลหิตสูง ผลขางเคียงของ ยาชนิดนี้ อาจทําใหรูสึกคัน ระคายเคืองในคอ ทาํให

ผูปวยตองกระแอมบอยๆ หรือไอได 

 3.2)  ความผดิปกติของระบบประสาท ที่เรียกวา nervous TIC เปนโรคที่มีความผิดปกติของ

การนาํกระแสประสาทไปสูกลามเนื้อบริเวณลําคอ  เมื่อมีการกระตุก หรือการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ

บริเวณลําคอดังกลาว อาจทําใหผูปวยระคายคอ มีอาการกระแอมได 

3.3)  การใชเสียงผิดวธิี การที่ใชเสียงในการพูดมาก มกัทําใหผูพูดตองหายใจทางปาก คลายกับ

การออกกาํลังกายใหเหนื่อย ซึ่งจะมีการหายใจทัง้ทางจมูก และปาก     จมูกซึง่มหีนาที่ปรับอากาศที่หายใจ

เขาไปใหอุน และชื้น ข้ึน  และกรองสารระคายเคืองตางๆในอากาศกอนเขาสูลําคอ จึงไมไดทําหนาที ่  ทาํ

ใหอากาศที่ผานลําคอ แหง และเย็น รางกายอาจปรับตัว โดยสรางเสมหะในคอขึ้นมามากขึ้น เพื่อทําใหผนงั

คอชุมชื้นขึ้น  และสารระคายเคืองตางๆในอากาศ อาจเขาไปสัมผัสกบัลําคอโดยตรง และไปกระตุนตอม

สรางเสมหะใหทาํงานมากขึ้นได นอกจากนัน้การใชเสียงอยางมาก อาจทาํใหกลามเนื้อบริเวณคอ และ

กลองเสียง ถูกใชงานหนัก  เกิดการระคายเคืองบริเวณคอ และกลองเสยีงไดโดยตรง   เสมหะในคอที่มาก

ข้ึน และการระคายเคืองดังกลาว ทาํใหผูปวยมีอาการกระแอมได 

 

4.  สาเหตุจากนิสยั หรือการเรียนรูที่ผิดของผูปวย  เมื่อผูปวยมเีสมหะในลําคอ ที่จะตองกระแอม เพื่อ

กําจัดเสมหะนัน้  ผูปวยจะมคีวามไวตอการรูสึกวามีเสมหะในลาํคอมากกวาปกติ  ทําใหผูปวยไมสามารถ

ควบคุมตัวเองได ตองกระแอมบอยๆ แมวาจะมีปริมาณเสมหะในลําคอไมมากก็ตาม ซึ่งการที่ตองกระแอม

บอยๆจะทาํใหเกิดการระคายเคืองของคอ มีปริมาณของเสมหะในคอเพิ่มมากขึ้น   สายเสียงของผูปวยจะ

กระแทกกนัมากขึ้น ทาํใหสายเสียงบวม และระคายเคอืงมากขึ้น  ทาํใหผูปวยยิ่งรูสึกวามีอะไรอยูในลําคอ

มากขึ้น ก็จะยิง่ทาํใหผูปวยตองกระแอมมากขึ้นไปอีก กลายเปนวงจรอุบาทว (vicious cycle)  ถาไมตอง

กระแอมบอยมากนัก เสมหะในคอก็จะคอยๆลดนอยลงไปเอง จนไมตองกระแอมอีกตอไป  ซึ่งแพทยมกัจะ

วินิจฉัยวาผูปวยมีสาเหตนุี้ หลังจากไดทาํการตรวจหาสาเหตทุุกอยางแลว แตไมพบสาเหตุอ่ืนๆทีท่ําให

ผูปวยมีอาการกระแอมกลาวคือไดวินิจฉัยแยกโรค หรือสาเหตุอ่ืนๆออกไปแลวนัน่เอง 

 

การหาสาเหตุ  
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1.  การซักประวัติ  โดยแพทยจะพยายามซักประวัติอาการทางจมูก และคอ, อาการทางหลอดลม และ

ปอด, นิสัยสวนตัว, ส่ิงแวดลอม,ยาที่ใช,  การใชเสียง และอาการที่อาจชวยบงบอกถงึโรคที่เปนสาเหตุของ

อาการกระแอม 

2.  การตรวจรางกาย โดยเฉพาะการตรวจจมูก, โพรงหลังจมูก, คอหอยสวนบน และลาง, หลอดลม และ

ปอด ซึ่งอาจชวยในการวนิิจฉัยสาเหตุของอาการกระแอม 

3.  การสงการสืบคนเพิ่มเติม ไดแก 

- การสงเอ็กซเรยปอด (chest x-ray) เพื่อดูวามีพยาธิสภาพที่ หลอดลม และปอดหรือไม 

- การสงเอ็กซเรยไซนัส (sinus x-ray) เพื่อดูวามีไซนสัอักเสบหรือไม 

- การทดสอบการทาํงานของปอด (pulmonary function test) เพื่อดูวามีภาวะหลอดลมไวเกินผิดปกติ 

(bronchial hyperresponsiveness) ที่จะบงบอกวาผูปวยเปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือโรคหดืหรือไม 

- การทดสอบภูมิแพ (allergy test) เพือ่ดูวาผูปวย แพสารกอภูมิแพใด ที่อาจชวยสนับสนุนวาผูปวยเปน

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ หรือโรคหืดหรือไม 

- การสองกลองตรวจในระบบทางเดินหายใจ และ/ หรือระบบทางเดินอาหารสวนบน (upper 

airway endoscopy and/or esophagogastroscopy) เพื่อหาพยาธิสภาพในระบบทางเดินหายใจสวนบน 

และ/ หรือหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร ที่อาจเปนสาเหตุทีท่ําใหผูปวยมีอาการกระแอม 

- การกลืนแปง (barium swallowing) ถาผูปวยมีอาการกลืนลาํบาก  เพื่อดูวามีพยาธิสภาพในหลอด

อาหารสวนบน (เชน Zenker’s diverticulum) และลางหรือไม 

- การตรวจคาความเปนกรด/ดางในลําคอ และหลอดอาหาร (24-hour pH monitoring) เพื่อชวย

วินิจฉัยโรคกรดไหลยอนขึ้นมาที่คอและกลองเสียง 

 

การรกัษา 

 รักษาตามสาเหตุทีท่ําใหเกิดอาการกระแอมนั้น เชน ถาเกิดจากผลขางเคียงของยา กค็วรจะหยุด

ยาชนิดนัน้ หรือถาเกิดจากโรคไซนัสอักเสบ  ก็ใหการรักษาไซนัสอักเสบ  ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากการเรียนรู

ที่ผิดของผูปวย อาจตองปรึกษานักแกไขการพูด หรือนกัฝกพูด (speech therapists) ซึ่งเปาหมายในการ

รักษาอยูที่ทาํใหผูปวยรูสึกอยากจะกระแอมนอยลง ซึง่อาจทาํไดโดย 

- เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหสูดหายใจอยางเร็ว และแรง เขาไปในคอ และกลืนเสมหะลงไป วิธนีี้เปน

การกําจัดความรูสึกวามีอะไรในคอที่ดีที่สุด 
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- เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหหยุด อยากระแอม ใหดื่มน้าํแทน ดังนัน้ควรพกขวดน้ําติดตัวเสมอ น้าํ

เปนยาละลายเสมหะที่ดีที่สุด การดื่มน้าํจะทําใหเสมหะในลําคอเหนียวนอยลง และถูกกาํจัดไดงายขึ้น 

-  เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหอมลูกอมที่ไมมีสาร menthol เพราะจะชวยเพิม่น้าํลายและความชุมชื้น

ใหกับลําคอ  

-  เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหพยายามกลนืไปเรื่อยๆ ราวกับวาผูปวยมีอะไรอยูในลําคอ จะชวยลด

ความรูสึกวามอีะไรอยูในลําคอลงได 

- เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหทาํได แตควรทําดวยความนุมนวล  ทาํเงยีบๆอยาใหมีเสียงดัง ไม

กระแอมแรง ซึง่อาจเกิดการบาดเจ็บตอสายเสียงซึ่งมีขนาดเล็กไดงาย  ใหผูปวยปดปาก และกระแอมชาๆ

เพียง 1-2 คร้ัง เพราะจะทําใหเกิดการบาดเจ็บตอสายเสยีงนอยที่สุด   

- เมื่อผูปวยตองการจะกระแอม ใหกลัว้คอดวยน้าํโซดาแชเย็นที่ไมมีน้าํตาล 

 ซึ่งการกระทาํดังกลาวจะชวยใหผูปวยไมตองกระแอม ซึง่เมื่อไมกระแอม ก็จะทําใหความรูสึกวามี

เสมหะในคอ ตองกระแอมนัน้นอยลง เปนการตัดวงจรอบุาทว (vicious cycle) ที่จะทําใหผูปวยตอง

กระแอมไปเรื่อยๆ   นอกจากนัน้ควรแนะนําวิธทีี่ทาํใหผูปวยกระแอมนอยลงโดย 

 - ในหนาหนาว หรืออยูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ควรใชเครื่องปรับอากาศใหอุน

และชื้นขึ้น (humidifier) หรือด่ืมน้ําใหมากขึ้น ซึง่จะทําใหเยื่อบุลําคอที่แหง และระคายเคืองดีข้ึน   

 - ถาตองพูดบรรยาย หรือพดูเปนระยะเวลานานตอหนาผูคน อาจทาํใหปาก และคอแหง  ควรจิบ

น้ําอุนผสมน้ํามะนาว และน้าํผึ้งบอยๆ 

 - การรับประทานอาหารมัน หรือผลิตภัณฑจากนม จะทําใหเสมหะ หรือเมือก มีจาํนวนมากขึน้ 

และขนขึ้น  ดังนัน้ควรหลกีเลี่ยงการรับประทานอาหารดังกลาว 

 

 

 

 

 

  

  


