
ยาอมแก้เจบ็คอ แก้ไอ 
 

เภสชักร สรุศกัด์ิ วิชยัโย 
ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
เมื่อมอีาการเจบ็คอ หรอืมอีาการไอ หลายคนเดนิเขา้มารา้นยาเพื่อทีจ่ะหาซือ้ยาอมบรรเทาอาการดงักล่าว 

ซึง่รา้นยาบางรา้นมกัวางไวบ้นชัน้รวมกบัสนิคา้อื่นๆทีส่ามารถเลอืกหยบิไดง้า่ยตามใจชอบ เช่น วางใกลก้บัลูก
อม เป็นตน้ แต่ก่อนทีจ่ะหยบิซือ้ยาอมแต่ละครัง้ ทา่นเคยอา่นฉลากยาบนซองยาอมเหล่านัน้บา้งหรอืไม?่ บางคน
ต้องการซื้อครัง้ละหลายแผง เพื่อจะเกบ็ไวใ้หค้นในบา้นใชด้ว้ย หรอืซื้อไปฝากคนอื่นที่มอีาการคลา้ยกบัตวัเอง 
ยิง่ไปกวา่นัน้ บางคนเล่าวา่จะซือ้ไปอมเล่น เพราะรสชาตอิรอ่ย เป็นตน้ แต่จรงิๆแลว้ ยาอมเหล่าน้ี สามารถใชไ้ด้
ตามความตอ้งการหรอืไม?่ เรามาดกูนัวา่ยาอมแกเ้จบ็คอ แกไ้อ เป็นยาประเภทใด และตอ้งคาํนึงถงึอะไรบา้งเมื่อ
ใชย้าเหล่าน้ี ทัง้น้ี ในบทความน้ีไมไ่ดห้มายรวมถงึยาอมสมนุไพร 

1. ส่วนประกอบในยาอมแก้เจบ็คอ มีอะไรบา้ง 
ยาอมแกเ้จบ็คอ สว่นใหญ่จะมยีาผสมกนัอยูห่ลายชนิด (ดงัแสดงในตารางล่างสดุ) ซึง่แบ่งออกเป็น 
 ยาบรรเทาความรูส้กึเจบ็ในลาํคอ เชน่ ยาชาเฉพาะที ่หรอืยาแกป้วด ลดการอกัเสบ 
 สารฆา่เชือ้/ทาํใหป้ราศจากเชือ้ เพือ่รกัษาความสะอาดในชอ่งปากและลาํคอ 
 ยาปฏิชีวนะ (หรือเรียกง่ายๆว่า ยาฆ่าเชื้อ) การผสมยาปฏิชีวนะในยาอมมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพของยาน้อยมาก อกีทัง้ อาการเจบ็คอสามารถเกดิไดจ้ากทัง้การตดิเชือ้และไม่ตดิเชือ้  
โดยกรณีตดิเชือ้ส่วนใหญ่มกัเป็นเชือ้ไวรสั เช่น เจบ็คอจากโรคหวดั เป็นตน้ ซึง่สามารถหายไดเ้อง 
(ไม่จําเป็นต้องใชย้าปฏชิวีนะ) แต่หากสาเหตุของการเจบ็คอมาจากเชือ้แบคทเีรยี เช่น คอหอย
อกัเสบ หรอืต่อมทอนซลิอกัเสบจากเชือ้สเตรป็โตคอ็กคสั กรุ๊ปเอ ซึง่มกัมไีขส้งูรว่มกบัอาการเจบ็คอ
มาก เป็นตน้ ยาหลกัในการรกัษาทีม่งีานวจิยัสนบัสนุนชดัเจน ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะแบบรบัประทาน
บางชนิด เทา่นัน้ 

 อื่นๆ เชน่ วติามนิซ ีเป็นตน้ 
2. ส่วนประกอบในยาอมแก้ไอ มีอะไรบา้ง 

ปจัจุบันมียา 2 ชนิด ที่ผลิตเป็นยาอมแก้ไอ ได้แก่ ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) 
สาํหรบัอาการไอแหง้ และยาแอมบรอกซอล (ambroxol) สาํหรบัไอมเีสมหะ แต่ปรมิาณยาในยาอม 1 
เมด็จะมน้ีอยกวา่ยาเมด็สาํหรบัรบัประทาน 

3. ยาอมแก้เจบ็คอ แก้ไอ ใช้อย่างไร 
ยาอมเป็นเพยีงอีกหน่ึงวธิีที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ หรอือาการไอ โดยยาบางชนิดถูกจดัเป็นยา
อนัตราย ซึ่งต้องจ่ายและใหค้ําแนะนําการใชจ้ากแพทยห์รอืเภสชักร ขณะที่บางชนิดจดัเป็นยาสามญั
ประจาํบา้น ซึง่ผูป้ว่ยสามารถหยบิเลอืกซือ้ไดเ้อง (ดงัแสดงในรปูภาพ)  
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4. มีอะไรท่ีควรคาํนึงถึงเก่ียวกบัการใช้ยาอมแก้เจบ็คอ แก้ไอ อีกบา้ง 
นอกจากวธิใีชย้าทีก่ล่าวไปขา้งตน้ ยงัมคีาํเตอืนต่างๆ ทีร่ะบุไวบ้นฉลากยา เช่น การแพย้า การใชย้าใน
เดก็เลก็ซึง่เสีย่งต่อการสาํลกัเขา้ทางเดนิหายใจ หญงิตัง้ครรภห์รอืกําลงัใหน้มลูก หรอืผูท้ีม่โีรคบางชนิด
ทีไ่มค่วรใชย้า เป็นตน้  

5. มีวิธีบรรเทาอาการเจบ็คอ อาการไอ ท่ีสามารถทาํได้เองท่ีบา้นหรือไม่ 
วธิกีารงา่ยๆ คอื เมือ่มอีาการดงักล่าว ผูป้ว่ยควรพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ เลีย่งอาหารรสจดั ดื่มน้ําอุ่นเยอะๆ 
หากไม่มโีรคประจําตวัที่จําเป็นต้องจํากดัน้ํา หรอืกลัว้คอดว้ยน้ําเกลอือุ่นๆ (ทําไดบ้่อยๆ) ซึ่งสามารถ
เตรยีมไดเ้อง โดยนําเกลอื 1 ชอ้นชา ละลายในน้ําอุ่น 1 แกว้ (ประมาณ 250 มลิลลิติร) หรอืหาซือ้
น้ําเกลอืทีเ่ตรยีมสาํเรจ็ไดต้ามรา้นยา เป็นตนั 
 
จากขอ้มลูทัง้หมด ผูอ้า่นคงจะเหน็แลว้วา่ แมแ้ต่ยาอมกค็วรใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สาํหรบับางคน

ทีค่ดิว่าเคยใชย้าน้ีมาตลอด ไม่เหน็เป็นอะไร แต่อยา่ลมืว่า ร่างกายของเรามกีารเปลีย่นแปลงไปตามเวลา อาจมี
โรคหรอืปจัจยับางอย่างเกิดขึ้นมาภายหลงั โดยที่เราคดิไม่ถึงว่าจะเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายจากยาได้เช่นกนั 
ดงันัน้ จงึควรอา่นฉลากยาใหล้ะเอยีด และสอบถามเภสชักรทุกครัง้ก่อนใชย้าเหล่าน้ี  
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