ยาที่ไมควรกินรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อาจารย ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เชื่อวาหลาย ๆ คนคงเคยไดยินขาวการเสียชีวิตจากการใชยาบางชนิดรวมกับการดื่มแอลกอฮอลตาม
สื่อตา ง ๆ มาบา ง เชน กรณีถูกมอมดวยยานอนหลับผสมในเหลาหรือเบียรแลว ทําให เสียชีวิต เปนตน โดย
เหตุการณนี้ทําใหผูปวยหลายคนมีความกังวลวายาที่ตนเองกําลังใชอยูสามารถกิน รวมกับเหลาหรือเบียร ได
หรือไม ซึ่งจริง ๆ แลวอันตรายจากการใชยารวมกับแอลกอฮอลมีหลายลักษณะ บทความนี้ขอนําเสนอตัวอยาง
ยา 5 กลุมที่ควรหลีกเลี่ยงการใชรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังแสดงในตาราง โดยรายละเอียดของอาการไม
พึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้
1. ยาที่มีฤทธิเ์ หมือนยาเบื่อเหลา
ในอดีตมีการใชยาเบื่อเหลาชื่อวา ได-ซัล-ฟ-แรม (disulfiram) เพื่อชวยเลิกสุรา โดยเมื่อรับประทานยา
นี้รวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะเกิดปฏิกิริยาทําใหมีอาการหนาแดง รอนวูบวาบไปทั้งตัว คลื่นไส อาเจียน
ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก และกระวนกระวาย จนไมกลาดื่มสุราอีก นอกจากนี้ บางรายอาจมีความดันเลือดต่ํา
แมวาปจจุบันยานี้ถูกใชนอยลง แตพบวามียาอื่นอีกหลายชนิด (ตาราง) ที่สามารถทําใหเกิดอาการคลายกับยา
เบื่อเหลาไดเชนกัน
2. ยาที่มีฤทธิ์กดการทํางานของสมอง
ยาที่มีฤทธิ์กดการทํางานของสมอง สามารถสังเกตไดงาย ๆ คือ หลังจากรับประทานแลวมักทําใหรูสึก
งวงนอน เชน ยานอนหลับ เปนตน (ตาราง) ซึ่งยาเหลานี้ไมไดกดเฉพาะใหหลับ แตอาจกดการทํางานอื่น ๆ
ของสมอง เชน ทําใหสูญเสียความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะหรือการใชเครื่องจักร จนถึงกดการหายใจ
โดยเฉพาะเมื่อใช ยาในขนาดสูง ยิ่งไปกวานั้น การใชรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงมีผลกดการทํางานของ
สมองเชนกัน ยิ่งเสริมฤทธิ์ยาเหลานี้มากขึ้น เชน สงผลกดการหายใจจนเสียชีวิตได
3. ยาที่มีผลลดน้ําตาลในเลือด
ในผู ปวยโรคเบาหวานที่กํ าลังใชย าลดน้ํา ตาลในเลือดบางชนิด (ตาราง) พบว า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากยาเหลานี้ไดงายขึ้น ซึ่งหากอาการไมรุนแรงอาจ
พบ มือสั่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก สวนกรณีน้ําตาลต่ํารุนแรง อาจทําใหหมดสติได
4. ยาที่ทําใหเกิดแผลในทางเดินอาหาร
เนื่องจากแอลกอฮอลเองสามารถทําใหเกิดแผลในทางเดินอาหารได ซึ่งจะเห็นไดจากผูที่ติดสุราเรื้อรัง
หรือผูที่ดื่มหนักบางรายที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยอาการอาเจียนหรือถายอุจจาระเปน เลือด
นอกจากนี้ การดื่มรวมกับยาบางชนิด (ตาราง) ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงใหเกิดแผลในทางเดินอาหาร

5. ยาที่มีผลเสียตอตับ
เปนที่ทราบกันดีวาการดื่มแอลกอฮอลนั้นเปนหนึ่งในสาเหตุของโรคตับ แข็ง เนื่องจากแอลกอฮอล
สงผลทําลายตับโดยตรง และหากใช รวมกับยาที่ทํ าใหเกิ ดอาการไมพึ งประสงคต อตับ (ตาราง) เช น การ
รับประทานยาแกปวด พา-รา-เซ-ตา-มอล รวมกับแอลกอฮอลเปนเวลานาน เปนตน ยิ่งเสี่ยงกับการเกิดพิษตอ
ตับมากขึ้น
ผูอานคงเห็นแลววามียาหลายชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายเมื่อรับประทานรวมกั บแอลกอฮอล ซึ่ง
รายการยาที่กลาวมานั้นเปนเพียงตัวอยางบางสวน อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น ทุก
ครั้งที่แพทยหรือเภสัชกรจายยาเหลานี้ใหแกผูปวย มักจะแจงขอมูลรวมทั้งเขียนคําเตือนในฉลากยาเกี่ยวกับผล
ของแอลกอฮอลตอยานั้น นอกจากนี้ ตัวผูปวยเองหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับยาที่กําลังใชอยู ควรสอบถามแพทย
และเภสัชกรใหแนชัด อีกทั้งไมควรซื้อยามารับประทานเองโดยไมไดรับคําแนะนําที่เหมาะสมจากแพทยหรือ
เภสัชกร
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ตารางแสดงตัวอยางยาที่อาจกอใหเกิดอันตรายเมื่อใชรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. ยาที่มีฤทธิ์เหมือนยาเบื่อเหลา

– ยาฆาเชื้อ

ตัวอยางชนิดยา

– ยารักษาโรคหัวใจ
– ยารักษาโรคเบาหวาน
2. ยาที่มีฤทธิ์กดการทํางานของสมอง

– ยานอนหลับ
(อาจใชรักษาโรคอื่นดวย เชน แกวิตกกังวล)

– ยาแกปวดกลุมอนุพันธฝน
– ยาตานอาการซึมเศรา
– ยาตานฮิสตามีน
(ที่ทราบกันดีวายาแกแพ) รุนเกาที่ทําใหงวงซึม
3. ยาที่มีผลลดน้ําตาลในเลือด

ยารักษาโรคเบาหวาน

4. ยาที่ ทํ า ให เ กิ ด แผลในทางเดิ น ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด
อาหาร
5. ยาที่มีผลเสียตอตับ

– ยาแกปวด ลดไข
– ยาตานเชื้อวัณโรค
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–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–

ตัวอยางชื่อยา
Cefamandole
Cefoperazone
Cefotetan
Chloramphenicol
Griseofulvin
Isoniazid
Metronidazole
Nitrofurantoin
Sulfamethoxazole
Isosorbide dinitrate
Nitroglycerin
Chlorpropamide
Glibenclamide

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Diazepam
Alprazolam
Lorazepam
Midazolam
Triazolam
Clonazepam
Clorazepate
Morphine
Fentanyl
Pethidine
Methadone
Amitriptyline
Nortriptyline
Imipramine
Doxepin
Chlorpheniramine
Dimenhydrinate
Hydroxyzine
Chlorpropamide
Glibenclamide
Glipizide
Aspirin
Ibuprofen
Naproxen
Diclofenac
Paracetamol
Isoniazid

