ยาอมแก้เจ็บคอ แก้ไอ
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เมื่อมีอาการเจ็บคอ หรือมีอาการไอ หลายคนเดินเข้ามาร้านยาเพื่อทีจ่ ะหาซือ้ ยาอมบรรเทาอาการดังกล่าว
ซึง่ ร้านยาบางร้านมักวางไว้บนชัน้ รวมกับสินค้าอื่นๆทีส่ ามารถเลือกหยิบได้งา่ ยตามใจชอบ เช่น วางใกล้กบั ลูก
อม เป็ นต้น แต่ก่อนทีจ่ ะหยิบซือ้ ยาอมแต่ละครัง้ ท่านเคยอ่านฉลากยาบนซองยาอมเหล่านัน้ บ้างหรือไม่? บางคน
ต้องการซื้อครัง้ ละหลายแผง เพื่อจะเก็บไว้ให้คนในบ้านใช้ดว้ ย หรือซื้อไปฝากคนอื่นที่มอี าการคล้ายกับตัวเอง
ยิง่ ไปกว่านัน้ บางคนเล่าว่าจะซือ้ ไปอมเล่น เพราะรสชาติอร่อย เป็ นต้น แต่จริงๆแล้ว ยาอมเหล่านี้ สามารถใช้ได้
ตามความต้องการหรือไม่? เรามาดูกนั ว่ายาอมแก้เจ็บคอ แก้ไอ เป็ นยาประเภทใด และต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเมื่อ
ใช้ยาเหล่านี้ ทัง้ นี้ ในบทความนี้ไม่ได้หมายรวมถึงยาอมสมุนไพร
1. ส่วนประกอบในยาอมแก้เจ็บคอ มีอะไรบ้าง
ยาอมแก้เจ็บคอ ส่วนใหญ่จะมียาผสมกันอยูห่ ลายชนิด (ดังแสดงในตารางล่างสุด) ซึง่ แบ่งออกเป็ น
 ยาบรรเทาความรูส้ กึ เจ็บในลําคอ เช่น ยาชาเฉพาะที่ หรือยาแก้ปวด ลดการอักเสบ
 สารฆ่าเชือ้ /ทําให้ปราศจากเชือ้ เพือ่ รักษาความสะอาดในช่องปากและลําคอ
 ยาปฏิชีว นะ (หรือ เรีย กง่ า ยๆว่ า ยาฆ่ า เชื้อ ) การผสมยาปฏิชีว นะในยาอมมีข้อ มู ล เกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพของยาน้อยมาก อีกทัง้ อาการเจ็บคอสามารถเกิดได้จากทัง้ การติดเชือ้ และไม่ตดิ เชือ้
โดยกรณีตดิ เชือ้ ส่วนใหญ่มกั เป็ นเชือ้ ไวรัส เช่น เจ็บคอจากโรคหวัด เป็ นต้น ซึง่ สามารถหายได้เอง
(ไม่จําเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ) แต่หากสาเหตุของการเจ็บคอมาจากเชือ้ แบคทีเรีย เช่น คอหอย
อักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบจากเชือ้ สเตร็ปโตค็อกคัส กรุ๊ปเอ ซึง่ มักมีไข้สงู ร่วมกับอาการเจ็บคอ
มาก เป็ นต้น ยาหลักในการรักษาทีม่ งี านวิจยั สนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ยาปฏิ ชีวนะแบบรับประทาน
บางชนิ ด เท่านัน้
 อื่นๆ เช่น วิตามินซี เป็ นต้น
2. ส่วนประกอบในยาอมแก้ไอ มีอะไรบ้าง
ป จั จุ บ ัน มีย า 2 ชนิ ด ที่ผ ลิต เป็ น ยาอมแก้ไ อ ได้แ ก่ ยาเดกซ์ โ ทรเมทอร์แ ฟน (dextromethorphan)
สําหรับอาการไอแห้ง และยาแอมบรอกซอล (ambroxol) สําหรับไอมีเสมหะ แต่ปริมาณยาในยาอม 1
เม็ดจะมีน้อยกว่ายาเม็ดสําหรับรับประทาน
3. ยาอมแก้เจ็บคอ แก้ไอ ใช้อย่างไร
ยาอมเป็ นเพียงอีกหนึ่ งวิธีท่ชี ่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ หรืออาการไอ โดยยาบางชนิดถูกจัดเป็ นยา
อันตราย ซึ่งต้องจ่ายและให้คําแนะนํ าการใช้จากแพทย์หรือเภสัชกร ขณะที่บางชนิดจัดเป็ นยาสามัญ
ประจําบ้าน ซึง่ ผูป้ ว่ ยสามารถหยิบเลือกซือ้ ได้เอง (ดังแสดงในรูปภาพ)

ม าไหร่กไ็ ด้
นอกกจากนี้ บนฉฉลากยายังระะบุสรรพคุณ ชื่อยา ปริมาณ และวิธใี ช้ไว้อย่างชัดเจจน ไม่ใช่อมเท่
ตามมต้องการ เพราะอาจทําให้เกิดอาการรไม่พงึ ประสงงค์จากยาได้ เช่น
 ยาเฟอร์บิโพรเฟน (flurrbiprofen) ซึ่ งเป็ นยาต้านการอั
น
ก เสบบที่ไ ม่ใ ช่ส เตีตียรอยด์ หากกใช้ขนาดสูง
เกินไป อาจจทําให้เกิดแผผลและมีเลือดดออกในทางเดินอาหารไดด้ โดยเฉพาาะผูท้ ม่ี ปี ระวัวัตเิ ป็ นแผลในน
กระเพาะอาหารอยูแ่ ล้ว
 การใช้ยาแก้ก้ไอเดกซ์โทรรเมทอร์แฟนขขนาดสูง อาจจทําให้งว่ งซึม ซึง่ เสีย่ งต่ออการเกิดอุบติตั เิ หตุจากยานน
ยนต์หรือจากการใช้เครืองจั
อ่ กรกลต่างงๆ
 พบรายงานนการเกิดภาวะเมทฮีโมโโกลบิน ในเลืลือด จากการรใช้ย าอมที่มมีี ส่ว นประกออบของยาชาา
เฉพาะที่ คือ เบนโซเคน (benzocainne) ซึง่ ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงขนส่งอออกซิเจนไปเลีลีย้ งส่วนต่างๆๆ
ของร่างกายยได้น้อยลง เป็ป็ นต้น
นอกกจากนี้ หากกใช้ยาอมติดต่อกัน 2-3 ววันแล้วอาการยังไม่ดขี น้ึ ควรปรึกษาแแพทย์หรือเภภสัชกรเพื่อรับ
คําแแนะนําในการรดูแลรักษาอย่างเหมาะสมม

4. มีอะไรที่ควรคํานึ งถึงเกี่ยวกับการใช้ยาอมแก้เจ็บคอ แก้ไอ อีกบ้าง
นอกจากวิธใี ช้ยาทีก่ ล่าวไปข้างต้น ยังมีคาํ เตือนต่างๆ ทีร่ ะบุไว้บนฉลากยา เช่น การแพ้ยา การใช้ยาใน
เด็กเล็กซึง่ เสีย่ งต่อการสําลักเข้าทางเดินหายใจ หญิงตัง้ ครรภ์หรือกําลังให้นมลูก หรือผูท้ ม่ี โี รคบางชนิด
ทีไ่ ม่ควรใช้ยา เป็ นต้น
5. มีวิธีบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการไอ ที่สามารถทําได้เองที่บา้ นหรือไม่
วิธกี ารง่ายๆ คือ เมือ่ มีอาการดังกล่าว ผูป้ ว่ ยควรพักผ่อนให้เพียงพอ เลีย่ งอาหารรสจัด ดื่มนํ้าอุ่นเยอะๆ
หากไม่มโี รคประจําตัวที่จําเป็ นต้องจํากัดนํ้ า หรือกลัว้ คอด้วยนํ้ าเกลืออุ่นๆ (ทําได้บ่อยๆ) ซึ่งสามารถ
เตรียมได้เอง โดยนํ าเกลือ 1 ช้อนชา ละลายในนํ้าอุ่น 1 แก้ว (ประมาณ 250 มิลลิลติ ร) หรือหาซือ้
นํ้าเกลือทีเ่ ตรียมสําเร็จได้ตามร้านยา เป็ นตัน
จากข้อมูลทัง้ หมด ผูอ้ า่ นคงจะเห็นแล้วว่า แม้แต่ยาอมก็ควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สําหรับบางคน
ทีค่ ดิ ว่าเคยใช้ยานี้มาตลอด ไม่เห็นเป็ นอะไร แต่อย่าลืมว่า ร่างกายของเรามีการเปลีย่ นแปลงไปตามเวลา อาจมี
โรคหรือปจั จัยบางอย่างเกิดขึ้นมาภายหลัง โดยที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็ นเหตุ ให้เกิดอันตรายจากยาได้เช่นกัน
ดังนัน้ จึงควรอ่านฉลากยาให้ละเอียด และสอบถามเภสัชกรทุกครัง้ ก่อนใช้ยาเหล่านี้
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