ยาก่ อนนอน
ภก. รชานนท์ หิรัญวงษ์ รพ. บางละมุง
"ควรรับประทานยานี ้ก่อนนอน"
ดูเหมือนเป็ นวิธีการใช้ ยาที่ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน ใครก็เข้ าใจ แต่คณ
ุ แน่ใจแล้ วหรื อว่าสิ่งที่คณ
ุ เข้ าใจนันถู
้ กต้ อง
ก่อนนอนในความหมายของการกินยา ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเวลาก่อนนอนเสมอไป แต่ที่ต้องระบุเป็ นก่อนนอน มันมี
สาเหตุมาจากการกินยาที่ต้องแบ่งกินวันละหลายๆ ครัง้ การบอกเป็ นช่วงเวลานันท
้ าให้ ลาบากในการจา และการ
กิน จึงต้ องมีการนาไปผูกกับมื ้ออาหารเพื่อให้ สะดวกในการกิน ความหมายจริงของมื ้อต่างๆ จึงเป็ นดังนี ้
อาหารเช้ า -> ช่วงเช้ า (ประมาณ 6.00 – 9.00 น.)
อาหารกลางวัน -> ช่วงกลางวัน (ประมาณ 11.00 – 13.00 น.)
อาหารเย็น -> ช่วงเย็น (ประมาณ 16.00 – 18.00 น.)
ก่อนนอน -> ช่วงกลางคืน (ประมาณ 20.00 – 24.00 น.)
จะเห็นว่าการบอกเป็ นช่วง จะทาให้ ชว่ งห่างของการกินยาแต่ละมื ้อไม่เท่ากัน อาจจะใกล้ กนั เกินไป หรื อห่างเกินไป
หรื อถ้ าจะให้ แม่นยาโดยการบอกเป็ นเวลา ก็ทาให้ ยากในการปฏิบตั ิ และอาจทาให้ เกิดการลืมกินยาในบางมื ้อได้
ด้ วย
ในส่วนของการกินมื ้อกลางคืน เราไม่เรี ยกว่าอาหารกลางคืน หรื ออาหารค่า เพราะมันจะทาให้ ไม่ได้ ชว่ งเวลาที่
ต้ องการ ดังนันการบอกให้
้
กินยาช่วงกลางคืน จึงกลายเป็ นการบอกให้ กินยาก่อนนอนนัน่ เอง
แต่ถึงจะเข้ าใจแนวคิดนี ้แล้ วก็ใช่วา่ จะกินยาได้ อย่างถูกต้ องนะครับ เพราะการกินยาต้ องดูด้วยว่ายาที่กินนันเป็
้ นยา
อะไร ให้ กินเพื่ออะไร ต้ องดูเป็ นประเภทไป โดยผมจะแนะนาวิธีใช้ ยาก่อนนอนที่ถกู ต้ องของยาในกลุม่ ที่มีโอกาส
พบดังนี ้ครับ
กลุม่ แรกเริ่มจากยากลุม่ ที่ทาให้ เกิดอาการง่วงนอน หรื อยานอนหลับ ยากลุม่ นี ้ก็ตามชื่อครับ กินเพื่อหวังผลให้ นอน
หลับเช่น ยาช่วยให้ พกั ผ่อน ยานอนหลับ หรื อยาที่มีผลข้ างเคียงของทาให้ ง่วงนอนเช่น ยาแก้ แพ้ ยาลดน ้ามูก ยาแก้
วิงเวียน ยาคลายกล้ ามเนื ้อ เป็ นต้ น
ดังนันก่
้ อนนอนในความหมายของยากลุม่ นี ้คือ เมื่อคุณไม่มีงานอะไรต้ องทา ดูละครที่ชอบจบแล้ ว ไม่อยากคุย
โทรศัพท์กบั ใครแล้ ว ก็กินมันซะ ไม่ต้องรอให้ ง่วงแล้ วค่อยกิน เพราะมีหลายคนเข้ าใจผิดคิดว่ากินยาพวกนี ้แล้ วต้ อง

นอนทันที เลยรอกินตอนง่วงนอน ซึง่ บางคนก็รอจนง่วงจริ งๆ ง่วงจนหลับไป แล้ วก็ไม่ได้ กินยา
สรุปอีกที ถ้ าอยากนอนเมื่อไหร่ก็กินยาพวกนี ้ได้ เลย โดยอาจกินก่อนเวลาที่ต้องการนอนประมาณครึ่งถึงหนึง่ ชัว่ โมง
เพื่อให้ ยาได้ ออกฤทธิ์
กลุม่ ต่อไปยาฆ่าเชื ้อ หรื อยาแก้ อกั เสบจากการติดเชื ้อ ยาบางตัวในกลุม่ นี ้ที่มีการระบุให้ กินก่อนนอน เนื่องจากมัน
สลายตัวได้ ไวหลังจากเข้ าไปในกระแสเลือดแล้ วการทานวันละ 3 ครัง้ ทาให้ ระดับยาในเลือดตอนกลางคืนลดต่าลง
กว่าระดับที่ควรเป็ น อาจทาให้ เกิดการดื ้อยาได้ จึงมีการเสริมมื ้อก่อนนอนเข้ ามา เพื่อรักษาระดับยาในเลือดช่วง
กลางคืนให้ สงู พอฆ่าเชื ้อโรคได้ ดังนันก่
้ อนนอนของยากลุ่มนี ้ จึงแนะนาให้ ทานในช่วงเวลาตรงกลางระหว่างมื ้อเย็น
กับมื ้อเช้ าคือ 22.00 – 2.00 น. จะเห็นว่ามันค่อนข้ างดึก จึงแนะนาให้ ทานก่อนเข้ านอนซักครึ่งชัว่ โมง ถึงหนึง่ ชัว่ โมง
ก็ได้ เพื่อให้ อยูใ่ นช่วงเวลา แต่สาหรับเด็กที่นอนไว ก็ไม่ต้องบังคับให้ นอนดึกนะครับ ให้ นอนตามเวลาปกติแหละ
ครับ เพราะการกาจัดยาของเด็กยังไม่ดีมากเท่ากับผู้ใหญ่ ไม่ต้องเข้ มงวดเรื่ องเวลาแบบผู้ใหญก็ได้
สรุปคือ ให้ กินก่อนเข้ านอนครึ่งชัว่ โมง ถึงหนึง่ ชัว่ โมง
ต่อไปก็เป็ นกลุม่ ที่คอ่ นข้ างคุ้นเคยกันดีคือ ยายับยังการหลั
้
ง่ กรด ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันโลหิต ยา
คุมกาเนิด ฮอร์ โมน วิตามิน ยาโรคเรื อ้ รังต่างๆ ยาพวกนี ้ส่วนใหญ่ต้องกินต่อเนื่องช่วงระยะเวลาหนึง่ หรื อกินไป
ตลอด จึงควรกินในเวลาเดียวกันของทุกวันเพื่อให้ ระดับยาในเลือดคงที่ ป้องกันการเกิดช่วงเวลาที่มีระดับยาใน
เลือดสูงมากเกินไป หรื อต่าเกินไป โดยเราอาจจะหากิจกรรมอะไรมากาหนดการกินก็ได้ เช่น หลังข่าวช่อง 3 จบ
หลังละครช่อง 5 จบ หลังคุยกับแฟน เป็ นต้ น แต่แนะนาให้ เลือกกิจกรรมที่ทาสม่าเสมอทุกวัน ในเวลาใกล้ เคียงกัน
นะครับ
สรุปคือ กินในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน ถ้ ากินสองทุม่ ก็ต้องเป็ นสองทุม่ ทุกวัน
ต่อไปเป็ นยาใช้ ภายนอกอย่าง ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาทาแผล ยาทาผื่นคัน ยากลุม่ นี ้แนะนาให้ ใช้ หลังอาบน ้า
เพราะผิวเราจะสะอาดที่สดุ ทาให้ มีการปนเปื อ้ นเนื่องจากการหยอดยา หรื อทายาได้ น้อย
สรุปแล้ ว หลังอาบน ้าเสร็จเช็ดตัวแห้ งก็ทายาได้ เลย
ต่อไปเป็ นยาเหน็บทวารรักษาริดสีดวง ยาเหน็บช่องคลอด ยากลุม่ นี ้แนะนาให้ ใช้ หลังจากหมดกิจกรรมทุกอย่าง
และพร้ อมจะนอนแล้ วจริงๆ เพราะถ้ าเหน็บยาแล้ วยังเดินไป เดินมา ยาคงจะหลุดออกมาให้ คณ
ุ เหน็บใหม่กนั อีก
หลายรอบเลย
สรุป ถ้ าใช้ แล้ วก็เข้ านอนเลยอย่าทากิจกรรมอะไรอีก
ยาที่ใช้ ก่อนนอนยังมีอีกหลายตัว แต่ที่พบกันบ่อยๆ จะอยู่ในกลุม่ ที่กล่าวถึงไปแล้ ว แต่ถ้ามีใครกินยานอกเหนือจาก
นี ้ สามารถสอบถามเภสัชกรใกล้ บ้านคุณได้ ครับ

