
ยานอนหลับกลุ่ม  Benzodiazepine ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 

 

ยากลุ่ม Benzodiazepine เป็นยาท่ีแพทย์นิยมใช้เป็นยาลดความกังวลหรือเป็นยานอนหลับมาก

ท่ีสุด ซึ่งนอกเหนือจาก ฤทธิ์คลายกังวลแล้ว ยายังมีฤทธิ์อื่น ๆ อีก ได้แก่ คลายกล้ามเนื้อ ท าให้ง่วง

ซึม และระงับการชัก จึงท าให้ยากลุ่ม Benzodiazepine เป็นกลุ่มยาคลายกังวลท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ใน

ระยะหลังมีการสังเคราะห์ยาคลายกังวลกลุ่มอื่นมาใช้เพิ่มเติม แต่ยังไม่เป็นท่ีนิยมใช้เท่ากับยากลุ่ม 

Benzodiazepine 

ยาออกฤทธ์ิต่อร่างกายอย่างไร 

เมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกาย ยาจะกระจายไปจับตัวรับในสมองซึ่งรวมตัวเป็นโครงสร้าง

เชิงซ้อนในส่วนต่าง ๆ ของสมอง ท าให้เกิดฤทธิ์ยับย้ังการน าสัญญาณประสาทในสมอง จากการท่ี

ยาออกฤทธ์ิกับตัวรับนี้ เมื่อหยุดใช้ยาทันทีจะท าให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นของ

สมอง ได้แก่  มีอาการวิตกกังวลรุนแรง กระวนกระวาย โรคจิต หรือเกิดอาการชักได้ เช่นเดียวกับ



ผู้ท่ีหยุดดื่มสุราทันที เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธ์ิท่ีตัวรับชนิดนี้เช่นเดียวกับยา 

benzodiazepine ฉะนั้นการรู้จักวิธีหยุดยาอย่างช้า ๆ จึงส าคัญพอ ๆ กับการรู้จักวิธีใช้ยา 

 

ยากลุ่ม benzodiazepine รักษาโรคใดได้บ้าง 

อาการวิตกกังวลท่ัวไป เช่น กังวลจากการคาดการณ์ล่วงหน้า จึงน ายามาให้ผู้ป่วยรับประทานใน

คืนก่อนผ่าตัด 

รักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกบางประเภท 

ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลัน เช่น ในผู้ท่ีประสบเหตุการณ์ร้ายหรือได้รับข่าวร้าย 

อาการนอนไม่หลับ ซึ่งควรใช้ยาเป็นครั้งคราวเท่านั้น การหาสาเหตุของการนอนไม่หลับแล้ว

แก้ปัญหาจะเหมาะสมกว่า 

ใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางร่างกายหรือจิตใจ 



ใช้ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากมีฤทธ์ิท าให้ลืมเหตุการณ์ ง่วงซึม และคลายกังวล 

ระงับอาการชัก แต่ไม่ป้องกันการชัก ยกเว้นยา benzodiazepine บางชนิด เช่น clonazepam 

ท่ีสามารถป้องกันอาการชักบางประเภท 

รักษากลุ่มอาการขาดสุรา (alcohol withdrawal syndrome) 

หลักการเลือกใช้ยา 

ยาในกลุ่ม benzodiazepine มีท้ังชนิดรับประทานและชนิดฉีด ซึ่งตัวยารูปแบบยาฉีด ได้แก่ 

diazepam, midazolam ส าหรับยาชนิดรับประทาน สามารถแบ่งได้ตามความแรงของยา 

 

ยาท่ีมีความแรงต่ า ได้แก่ chlordiazepoxide, clorazepat , diazepam 

ยาท่ีมีความแรงสูง ได้แก่ alprazolam, clonazepam, lorazepam 

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งยา benzodiazepine ไดต้ามระยะเวลาออกฤทธิ์ในร่างกาย ซึ่งขึ้นอยู่

กับคุณสมบัติในการดูดซึม การกระจายของตัวยาในร่างกาย และการขจัดยาออกจากร่างกาย  ยา

ในกลุ่ม benzodiazepine ทุกตัวมีกลไกการออกฤทธิ์และอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน การเลือก

ว่าจะใช้ยาตัวไหน ปริมาณเท่าไร และความถี่ในการใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ 

 



การวินิจฉัยโรค 

การใช้เพื่อเป็นยานอนหลับ คลายกังวล แพทย์ควรวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร 

เพื่อจะได้พิจารณาเลือกชนิดยาให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะนั้น ๆ 

 

การใช้ยาเพื่อคลายกังวลท่ัวไป แพทย์ควรเลือกใช้ยาท่ีมีการออกฤทธิ์ระยะยาว เช่น diazepam 

โดยให้ยาก่อนนอนวันละครั้ง หรือไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะให้รับประทานก่อนนอน 

นอกจากจะได้ผลในการรักษาอาการวิตกกังวลแล้ว benzodiazepine ยังได้ผลในการลดภาวะ

วิตกกังวลท่ัว ๆ ไป เช่น ก่อนผ่าตัด ก่อนสอบ ย้ายบ้าน ยาที่ใช้มักเป็นยาความแรงต่ าและขนาดยา

ต่ า ๆ 

 

การใช้เป็นยานอนหลับ แพทย์ควรถามถึงลักษณะอาการของการนอนไม่หลับ หากเป็นอาการนอน

ไม่หลับช่วงต้น ควรเลือกยากลุ่มท่ีออกฤทธ์ิเร็วและตัวยาอยู่ในร่างกายไม่นาน และหากเป็นอาการ

นอนไม่หลับแบบตื่นกลางดึก หรือตื่นนอนแต่เช้ามืด ควรเลือกยากลุ่มท่ีออกฤทธ์ินานขึ้น แต่

บางครั้งฤทธิ์ของยาอาจอยู่นานจนท าให้ผู้ป่วยง่วงซึมในตอนเช้า 

ปัจจัยด้านผู้ป่วย 



ได้แก่ ลักษณะอาการ เช่น เป็นเรื้อรัง เป็นเร็วหายเร็ว หรือเป็นความวิตกกังวลต่อเฉพาะบาง

เหตุการณ์ อายุของผู้ป่วย โรคทางกายโดยเฉพาะโรคตับท างานบกพร่อง 

 

ปัจจัยด้านตัวยา 

ได้แก่ ความแรงของยาชนิดต่าง ๆ ในกลุ่ม benzodiazepine คุณลักษณะเฉพาะของยา การดูด

ซึม ระยะเวลาท่ีเริ่มออกฤทธิ์ ระยะเวลาที่ยาถูกขจัดออกจากร่างกาย 

 

หลักการปรับขนาดยา 

ในการปรับขนาดยา benzodiazepine ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ าหนักระหว่างผลของการรักษากับ

อาการข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น โดยเมื่อเลือกใช้ยาชนิดใดแล้วควรใช้ให้ถึงขนาดสูงสุดในการ

รักษาของยาตัวนั้นก่อนเปลี่ยนยาใหม่ นอกจากผู้ป่วยทนอาการข้างเคียงของยาไม่ได้ และไม่

แนะน าให้ใช้ benzodiazepine หลายตัวพร้อมกัน เนื่องจากไม่มีผลดีกว่าการใช้ยาตัวเดียว 

นอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่น ๆ ในการปรับขนาดยา benzodiazepine ไดแ้ก ่

 

หากยาตัวใดได้ผลในการรักษา ให้คงขนาดยาต่ าสุดท่ีควบคุมอาการได้ไประยะหนึ่งตามแต่แพทย์

พิจารณาในแต่ละโรค ไม่ควรพยายามจะลดขนาดยาเร็วเกินไปโดยท่ีโรคยังไม่หาย 

เมื่อใช้ยากลุ่ม benzodiazepine ระยะเวลาหนึ่งแล้ว อาจเกิดอาการดื้อยา หมายถึง ใช้ยาใน

ขนาดเดิมแล้ว ฤทธ์ิของยาลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่ง อาการดื้อยามักเกิดกับฤทธ์ิง่วงซึมก่อน ส่วนฤทธิ์



คลายกังวลนั้นพบว่าไม่เกิดภาวะทนต่อยา หมายความว่า หากใช้ยารักษาอาการวิตกกังวลแล้ว จะ

ใช้ได้ผลนานกว่าใช้เพื่อท าให้หลับ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากใช้เพื่อให้นอนหลับ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจต้องปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น 

การลดขนาดยาเพื่อหยุดยาเมื่อครบก าหนดระยะรักษา ควรค่อย ๆ ปรับลดลงทีละน้อย แพทย์มัก

ลดขนาดยาลงร้อยละ 25 ของขนาดยาสูงสุดที่เคยใช้ทุก 1-2 สัปดาห์ จนหยุดยาได้หมดภายใน 4-

8 สัปดาห์ ส่ิงท่ีอาจพบในขณะลดยาคือ ผู้ป่วยมีอาการวิตกกังวลขึ้นอีก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโรคเดิม

ท่ียังไม่หายขาดจริง หรือเกิดอาการเหมือนโรคเดิมแต่รุนแรงกว่า โดยเป็นช่วงสั้น ๆ อาการลักษณะ

ดังกล่าวอาจคล้ายกับอาการขาดยาจริง ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ลดลงเองได้เมื่อหยุดยา

ไประยะหนึ่ง 

ในผู้ท่ีมีโรคทางกายหรือมีอายุมาก แพทย์มักเลือกใช้ยา benzodiazepine ท่ีไม่มีสารออกฤทธ์ิหลัง

ตัวยาเปลี่ยนแปลงในร่างกายตกค้างอยู่  เช่น lorazepam 

ยา benzodiazepine ท่ีขจัดออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว หากใช้ติดต่อกันระยะหนึ่งจะท าให้

เกิดอาการติดยาได้ง่ายกว่ายาท่ีขจัดออกจากร่างกายช้า 

จากที่กล่าวมาถึงแนวทางในการใช้ยากลุ่ม benzodiazepine จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 

ของผู้ป่วย ตัวยา รวมท้ังจุดประสงค์ในการน ายามาใช้ ดังนั้นหากผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ ควร

อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิผล

จากยา 


