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Danh sách các loại thuốc trị đau đầu phổ
biến nhất hiện nay
10:20 13/04/2022
Cơn đau đầu đột ngột xảy ra khi bạn đang làm việc, việc áp dụng
những mẹo dân gian để chữa đau đầu thường mất thời gian. Vì
vậy, thuốc trị đau đầu giảm đau nhanh (không kê đơn) chính là
sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn giảm các cơn đau đầu nhanh
chóng.
Xem thêm:
đau đầu
cách chữa đau đầu bằng tỏi
cách chữa đau đầu bằng ngải cứu
cách chữa đau đầu bằng gừng
thuốc otiv có tốt không
thuốc bổ não otiv
cách bấm huyệt chữa đau đầu
cách chữa đau đầu
bài thuốc nam chữa đau đầu
bài tập yoga chữa đau đầu
cách chữa đau đầu tại nhà hiệu quả
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đau đầu nên ăn gì
đau đầu nên uống gì
các cách châm cứu chữa đau đầu

Phân loại thuốc trị đau đầu
Thuốc điều trị đau đầu thường được chia thành 2 loại:
Thuốc cắt giảm cơn đau: là những loại thuốc không cần kê
đơn như thuốc giảm đau, có thể sử dụng ngay khi chứng đau
đầu xuất hiện.
Thuốc đau đầu dự phòng: là những loại thuốc được kê theo
đơn của bác sĩ, được chỉ định sử dụng đúng liều lượng để
phòng ngừa các cơn đau đầu mãn tính.
Tuỳ theo nguyên nhân khiến bạn đau đầu mà sẽ có những loại
thuốc và liều lượng khác nhau để bạn có thể sử dụng.

Một số loại thuốc trị đau đầu phổ biến
nhất hiện nay
Khi cơn đau đầu kéo đến đột ngột, bạn có thể tìm mua một số
loại thuốc sau đây ở các hiệu thuốc để giúp xoa dịu cơn đau
nhanh chóng.

Thuốc đau đầu - Paracetamol
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Paracetamol (hay còn gọi là Acetaminophen) là thuốc giảm đau,
hạ sốt được chỉ định để điều trị các chứng đau đầu, đau cơ, đau
khớp, đau lưng, đau răng, hạ sốt,... Thuốc có tác dụng giảm đau
ở người viêm khớp nhẹ, nhưng không có tác dụng với viêm viêm
sưng khớp cơ.
Hiện nay, paracetamol có rất nhiều chế phẩm có cùng hoạt chất:
Paracetamol ở dạng bột hoà tan dành cho trẻ em với các
hương vị như cam, dâu,..
Dạng viên sủi, viên nén dành cho người lớn như: Efferalgan,
Hapacol, Panadol,...
Paracetamol hầu như không gây tác động đến tim mạch và hô
hấp, không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng acid - base trong cơ
thể, không gây kích ứng hay chảy máu dạ dày.

Thuốc trị đau đầu - Aspirin
Aspirin là loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt đồng thời có khả năng
chống viêm không steroid. Thuốc được chỉ định dùng để giảm
các cơn đau từ mức độ nhẹ đến trung bình, chứng viêm cấp mãn
tính như: viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp và viêm đốt
sống dạng thấp.
Những đối tượng không nên dùng aspirin:
Người dị ứng với các thành phần thuốc.
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Người có triệu chứng hen, bị viêm mũi hoặc nổi mày đay khi sử
dụng thuốc.
Từng mắc các bệnh hen suyễn, khi dùng thuốc sẽ gây ra các
cơn hen nặng hơn.
Người đang mắc các bệnh ưa chảy máu, giảm tiểu cầu, loét dạ
dày hoặc tá tràng. Người mắc bệnh suy tim ở mức độ vừa đến
nặng, suy gan, suy thận.

Thuốc đau đầu Alaxan
Alaxan được chỉ định dùng trong các trường hợp giảm đau ở
mức độ từ nhẹ đến vừa và các cơn đau nghiêm trọng xuất phát
từ cơ xương như: đau cơ, viêm khớp, thấp khớp, bong gân, đau
lưng, cứng cổ,... Ngoài ra, Alaxan còn giúp giảm các cơn đau đầu
căng thẳng hoặc các trường hợp đau bụng kinh, đau khi mới
nhổ răng.
Những đối tượng không nên dùng Alaxan:
Người dị ứng với các thành phần thuốc.
Người bị co thắt phế quản, phù mạch hoặc polyp mũi.
Những bệnh nhân đang mắc bệnh thận và bệnh gan đang tiến
triển, không nên dùng thuốc để điều trị.

Thuốc chữa đau đầu Decolgen

file:///C:/Users/kidzb/Downloads/cac-loai-thuoc-tri-dau-dau-pho-bien.html

4/9

4/13/22, 10:16 AM

Danh sách các loại thuốc trị đau đầu phổ biến nhất hiện nay

Thuốc Decolgen là loại thuốc trị cảm cúm, viêm mũi dị ứng phổ
biến, được dùng để điều trị nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm
mũi dị ứng, viêm xoang, các rối loạn đường hô hấp trên,...
Những đối tượng không nên sử dụng Decolgen:
Người dị ứng với các thành phần thuốc
Người bị hen phế quản cấp, suy gan, suy thận, tăng huyết áp.
Những bệnh nhân mắc các vấn đề về sức khoẻ sau đây nên cân
nhắc trước khi sử dụng: bệnh cường giáp, đái tháo đường, bệnh
tim thiếu máu cục bộ.

Thuốc trị nhức đầu Hapacol Codein
Hapacol Codein là thuốc dùng điều trị cho bệnh nhân trên 12
tuổi có tác dụng giảm đau trong trường hợp từ nhẹ đến vừa.
Thuốc được chỉ định điều trị các triệu chứng đau nhức cổ hoặc
không kèm sốt trong các trường hợp đau đầu, đau nhức cơ bắp,
đau xương, bong gân,...
Những đối tượng không nên sử dụng Hapacol Codein:
Mẫn cảm với thành phần có trong thuốc.
Người bị suy chức năng gan, suy hô hấp, hen suyễn, các
trường hợp thiếu glucose 6 Phosphat Dehydrogenase. Người
thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận.
Phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ hoặc đang cho con bú.
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Trẻ nặng dưới 15 kg, trẻ dưới 6 tuổi cần theo dõi và cân nhắc
thật kỹ khi sử dụng.
Người nghiện rượu hoặc bị viêm loét dạ dày.
Người bị thiếu máu, viêm gan virus, người già hoặc suy yếu
chức năng tuyến giáp.

Thuốc chữa nhức đầu Panadol Extra
Thành phần có trong Panadol Extra gồm: paracetamol là một
chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là chất tăng cường tác dụng
giảm đau của paracetamol.
Thuốc được chỉ định dùng điều trị các cơn đau đầu, đau nửa đầu,
đau cơ, đau bụng kinh, đau cơ xương, đau và sốt sau khi tiêm
vacxin, đau răng , đau do phẫu thuật nha khoa, đau do viêm
khớp.
Những đối tượng không nên sử dụng Panadol Extra:
Người quá mẫn cảm với các thành phần trong thuốc.
Phụ nữ mang thai và cho con bú.
Panadol Extra là thuốc có tác dụng mạnh, vì vậy cần cân nhắc
thật kỹ trước khi sử dụng để không gây ra những tác dụng phụ
xấu đối với cơ thể.

Thuốc điều trị đau đầu với tinh chất Ginkgo Biloba
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Ginkgo Biloba (bạch quả) là một loại dược liệu lâu đời được sử
dụng để tăng tuần hoàn máu não. Hiện nay, thuốc bổ não
Ginkgo Biloba được chỉ định để điều trị các chứng đau đầu,
chóng mặt, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, rối loạn
vận động, phòng ngừa, làm chậm tiến trình của bệnh Alzheimer,
tăng tuần hoàn máu não, cải thiện khả năng ghi nhớ,...
Những đối tượng không nên sử dụng Ginkgo Biloba:
Người dị ứng với thành phần thuốc
Người bị rối loạn chảy máu hoặc trước khi phẫu thuật.
Những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc chống đông máu
như: Aspirin, Acenocumarol,...

Thuốc trị đau nhức đầu Migrin
Migrin thường được dùng cho người thường mắc chứng đau
đầu, đau nửa đầu do thời tiết gây ra, do căng thẳng, làm việc
quá sức, rối loạn tiền đình hay đau đầu mãn tính,đồng thời giảm
các triệu chứng buồn nôn của cơn đau đầu gây ra. Migrin được
chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên bao gồm: Feverfew chiết
xuất từ họ Cúc), Ginkgo Biloba, Magnesium citrat, vitamin B6 và
vitamin B12.
Những đối tượng không nên sử dụng Migrin:
Những bệnh nhân mẫn cảm với thành phần có trong thuốc.
Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.
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Bệnh nhân bị suy thận.

Thuốc giảm đau đầu Ibuprofen
Ibuprofen là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid được chỉ
định dùng trong một số trường hợp như: đau đầu, đau răng,
viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên, hạ sốt ở
trẻ em, đau bụng kinh, chứng còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh
thiếu tháng, dưới 34 tuần.
Những đối tượng không nên sử dụng Ibuprofen:
Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
Người loét dạ dày tá tràng tiến triển.
Người bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh
tim mạch, suy gan, suy thận.
Người bệnh đang điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.
Người bệnh mắc một trong nhóm bệnh tạo keo (có nguy cơ bị
viêm màng não vô khuẩn; cần chú ý là tất cả người bệnh bị
viêm màng não vô khuẩn đều đã có tiền sử mắc một bệnh tự
miễn).
Phụ nữ đang ở 3 tháng cuối thai kỳ.
Trẻ sơ sinh thiếu tháng đang có chảy máu như chảy máu dạ
dày, xuất huyết trong sọ, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu.

Lưu ý khi tự sử dụng thuốc trị đau đầu
file:///C:/Users/kidzb/Downloads/cac-loai-thuoc-tri-dau-dau-pho-bien.html

8/9

4/13/22, 10:16 AM

Danh sách các loại thuốc trị đau đầu phổ biến nhất hiện nay

Khi tự ý sử dụng các loại thuốc không kê toa để điều trị chứng
đau đầu, bạn nên lưu ý một số điều sau đây:
Không lạm dụng thuốc quá liều vì có thể gây hại cho sức khoẻ
nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.
Tìm hiểu kỹ các thành phần có trong thuốc trước khi sử dụng.
Không sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc.
Ngưng sử dụng thuốc nếu xảy ra tác dụng phụ,
Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có tiền sử bị mắc các
bệnh về gan, thận, hen suyển.
Trên đây là danh sách những loại thuốc trị đau đầu phổ biện
nhất mà bạn có thể tìm mua ở các hiệu thuốc để chữa trị các
chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bạn nên tham khảo và tìm
hiểu thật kỹ trước khi sử dụng nhé.
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