
 ยานอรทริปไทลีน (nortriptyline)4 
 

ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้งการดึงกลับ (reuptake) ของสารสื่อ

ประสาทนอรอะดรีนาลีน (noradrenaline) และ   ซีโรโตนิน 

(serotonin) ในระบบประสาทสวนกลาง ทําใหระดับของสาร

สื่อประสาทท้ังสองชนิดบริเวณชองไซแนป (synaptic cleft) 

เ พ่ิม ข้ึน  มีการศึ กษาพบว ายา น้ีช วย ใหผู ป วยประสบ

ความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ไดมากกวายาหลอก 
 

ผลขางเคียงท่ัวไป เชน ทองผูก ปสสาวะลําบาก    ปากแหง 

ผิวแหง ใจสั่น หัวใจเตนผิดจังหวะ 

 

 

 ยาวาเรนนิคลีน (varenicline)4 
 

ออกฤทธ์ิโดยการเขาจับกับตัวรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีน 

(alpha-4-beta-2 neuronal nicotinic acetylcholine 

receptors) สงผลใหเกิดการกระตุนตัวรับซึ่งเปนตัวรับของ

สารนิโคติน ทําใหเกิดการกระตุนตัวรับโดยไมตองอาศัยสาร

นิโคตินจากบุหรี่ ผูปวยจึงไมเกิดความรูสึกอยากสูบบุหรี่ 
 

ผลขางเคียงท่ัวไป เชน ทองผูก ทองอืด คลื่นไส อาเจียน   

ฝนราย ปวดศีรษะ นอนไมหลับ เจ็บหนาอก 

 

 

 

 

 ยาบูโพรพิออน (bupropion)4 

ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้งการดึงกลับ (reuptake) ของสารสื่อ

ประสาทโดปามีน (dopamine) และนอรอะดรีนาลีน 

(noradrenaline)   
 

ผลขางเคียงท่ัวไป เชน ปวดทอง ทองผูก คลื่นไส อาเจียน 

เ วียนศีรษะ ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ปากแหง  ใจสั่น        

หัวใจเตนผิดจังหวะ 
 

 

 สมุนไพรหญาดอกขาว5 
 

ออกฤทธ์ิโดยการเปลี่ยนแปลงรสชาติของบุหรี่ท่ีสูบ ภายหลัง

จากการดื่มนํ้าสมุนไพรหญาดอกขาว กลาวคือ ทําใหรสชาติ

ของบุหรี่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนทําใหไมอยากสูบบุหรี่ในท่ีสุด 
 

ผลขางเคียงท่ัวไป เชน ปากแหง คอแหง คลื่นไส ลิ้นชา 

รับประทานอาหารไมอรอย ทําใหระดับโพแทสเซียมใน    

เลือดสูง 
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 การสูบบุหร่ี อาจทําใหสมรรถภาพ

การทํางานของรางกายเสื่อมลงและเสียชีวิตกอนวัย

อันสมควร บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโรคตาง ๆ 

เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery 

disease) โรคหลอดเลือดสมองตีบ (stroke) โรค

หลอดเลือดแดงสวนปลาย (peripheral artery 

disease) และเปนสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งปอด 

(lung cancer)1  

 จากขอมูลสถานการณดานพฤติกรรมการ

บริโภคยาสูบท่ัวประเทศ โดยศูนยวิจัยและจัดการ

ความรู เพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล    

ไดรายงานวาในป พ.ศ. 2560 ประชากรไทยท่ีมีอาย ุ

15 ปข้ึนไปท้ังสิ้น 55.9 ลานคน เปนผูสูบบุหรี่ 10.7

ลานคน คิดเปนรอยละ 19.1 อายุเฉลี่ยของประชากร

ท่ีเริ่มสูบบุหรี่เปนประจําครั้งแรก คือ 18.1 ป และ

พบวาประชากรเพศชายมีการสูบบุหรี่มากกวาหญิง2 

  

 

 

 การรักษาผูท่ีติดบุหรี่ มี 2 แนวทาง คือ1 

  

1. การรักษาโดยไมใชยา  

(non pharmacological treatment)  

 เปนการใหคําแนะนําใหเลิกบุหรี่ โดยการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับผูสูบบุหรี่ท่ียังไมเคย

ลองเลิกสูบบุหรี่ควรใชวิธีนี้กอนโดยการกําหนดวันท่ี

จะเลิกสูบบุหรี่แลวลองเลิกสูบ ซ่ึงผูสูบบุหรี่บางราย

สามารถเลิกได แตบางรายตองอาศัยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมรวมดวย สําหรับผูท่ีเลิกสูบไมไดดวยวิธีนี้

อาจจะตองใชวิธีการรักษาโดยการใชยารวมดวย 

  

2. การรักษาโดยการใชยา  

(pharmacological treatment)     

  ปจจุบันมีการใชยาหลายชนิดในการเลิกบุหรี่ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การใหนิโคตินทดแทน3-4  

(nicotine replacement therapy) 
 

ออกฤทธิโ์ดยการทดแทนนิโคตินที่ผูปวยเคยไดรับจากการ

สูบบุหร่ี สงผลใหผูปวยไมมีอาการอยากสูบบุหร่ี 
 

ตัวอยางยา: หมากฝร่ังนิโคติน (nicotine gum) และ

แผนแปะนิโคติน (nicotine transdermal patch) 
 

คําแนะนํา: ผูปวยตองหยุดสูบบุหร่ีทันที หรือภายใน      

2 สัปดาห หลังเร่ิมยานี้ เนื่องจากการใชยานี้ควบคูกับการ

สูบบุหร่ีจะทําใหไดรับนิโคตินเพิ่มมากข้ึน จนเกิดอันตราย

ได 
 

ผลขางเคียงทั่วไป เชน มึนงง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ 

ฝนราย คลื่นไส ไมสบายทอง สะอึก ปวดขากรรไกร      

มีแผลในปากและคอ ผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนัง ทองเสีย  

  

 

 

 

บุหรี่...มหันตภัยใกลตวั การรักษาผูที่ติดบุหรี ่


