ยานอนหลับ-ยาระงับ
ประสาท
ควรหลีกเลีย่ งการติดยา

ข้อมูลต่างๆ
ความรู้พิเศษ และการขอความช่วยเหลือ
Thailändisch

แพทย์จะสังยานอนหลั
่
บ-ยาระงับประสาทเมื่อใด

ตามชือ่ ยานี้เป็ นยานอนหลับ-ยาระงับประสาท ถ้าคุณมีปญั หานอนไม่หลับหรือมีความเครียด ยานี้ชว่ ยแก้ปญั หานี้ได้
อย่างรวดเร็วถ้าใช้ในระยะเวลา
สัน้ ๆและจะช่วยแก้ปญั หาได้เป็ นอย่างดี ยานอนหลับและยาระงับประสาทมีตวั สาร
เบ็นโซไดอะซีปีนและยา-Z(กรุณาดูในวงเล็บ)เป็ นยาทีแ่ พทย์ตอ้ งเขียนใบ สังเท่
่ านัน้ และผูป้ ว่ ยจะต้องรับประทานยานี้ตาม
แพทย์กำ� หนดเท่านัน้

การใช้ยานี้ จะเป็ นการเสี่ยงได้

ยานี้เช่นเดียวกับยานอนหลับและยาระงับประสาท
ชนิดอืน่ ๆคือจะมีผลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์คอื ยาทีม่ ตี วั ยาเบ็นโซไดอะซีปินและยา-Z(กรุณาดูในวงเล็บ) จะท�ำให้ผใู้ ช้
ติดได้อย่างรวดเร็วทัง้ ทางร่างกายและทางสุขภาพจิตแต่ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นโรคติดยา
เพราะใช้ระยะเวลานานเป็ นปีกว่าจะตรวจพบได้ ดังนัน้ ยิง่ ใช้ยาทีแ่ รงความเสีย่ งของการติดยาจะสูงยิง่ ขึน้ และยิง่ ใช้ยา
นานเท่าใดความเสีย่ งของการติดจะยิง่ สูงขึน้ มากเท่านัน้ โดยทีไ่ ม่ใช่การบ�ำบัดทีส่ าเหตุของโรคแต่เป็ นเพียงการบ�ำบัด
อาการเท่านัน้
ด้วยสาเหตุน้ีผปู้ ว่ ยจึงไม่ควรใช้ยานี้ตดิ ต่อกันเป็ นระยะเวลานาน

อันตรายและผลของการติ ดยา
•
•
•
•

เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุสำ� หรับผูส้ งู อายุได้งง่ายเช่นหกล้ม บาดเจ็บหรือปว่ ยจนท�ำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ขาดความรูส้ กึ เห็นใจ เข้าใจคนอืน่
ไม่มสี มาธิ หรือสมาธิลดลง
มีอาการเหนื่อยและปฏิกริ ยิ าเชือ่ งช้ากว่าปกติ (เป็ นอันตรายในการจราจรบนถนน)

คุณจะหลีกเลี่ยงการติดยาได้อย่างไร
•
•
•

ั ่ นนั ้ ท�ำให้ตดิ ได้งา่ ยหรือไม่และคุณควรท�ำอย่างไรเพือ่
ถามแพทย์หรือเภสัชฯหรือทีค่ ลีนิกว่ายาทีแ่ พทย์เขียนใบสังให้
หลีกเลีย่ งการติดยานี้
คุณจะต้องรับประทานยาตามใบสังเท่
่ านัน้ และตามระยะเวลาทีแ่ พทย์ ก�ำหนดเท่านัน้
คุณควรทีจ่ ะถามเกีย่ วกับการบ�ำบัดทางเลือกอืน่ ๆ

ยาที่มีตัวยาเบ็นโซไดอะซีปินและยา-Z

ยาทีม่ สี ารเบ็นโซไดอะซีปินและยา-Zจะท�ำให้ตดิ ได้นนั ้ ด้านล่างนี้คณ
ุ จะพบรายการยาทีซ่ อ้ื ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ แต่เป็ น
รายการทีไ่ ม่สมบูรณ์ซง่ึ เป็ นยาทีแ่ พทย์จะเขียนใบสังบ่
่ อยๆเป็ นส่วนใหญ่ (ยาบางตัวจะมีตวั ยาเดียวกันแต่ใช้ชอ่ื ทีแ่ ตกต่างกันตามแต่
ในแต่ละประเทศทีม่ ยี านี้จำ� หน่าย)
• ยาระงับประสาทที่ตวั ยามี (ระดับ เบ็นโซไดอะซีปิน) Anxiolit®, Demetrin®, Lexotanil®, Lorasifar®, Paceum®, Seresta®,
Stesolid®, Temesta®, Tranxilium®, Urbanyl®, Valium® และ Xanax®

• ยานอนหลับ

ระดับความแรงเบ็นโซไดอะซิปีน: Dalmadorm®, Dormicum®, Halcion®, Loramet®, Mogadon®, Noctamid®, Normison®,
Rohypnol® และ Somnium®
ความแรงของยาระดับ -Z Stilnox® และ Zolpidem®

การบ�ำบัดทางเลือก ที่สามารถกระท�ำได้

มีการบ�ำบัดทางเลือกไม่น้อยด้วยวิธหี ลากหลายจากสถาบันต่างๆ
(กรุณาดูดา้ นหลัง:การบ�ำบัดด้วยการแก้ทส่ี าเหตุ)ทีส่ ามารถขอค�ำปรึกษาได้เกีย่ วกับปญั าการนอนไม่หลับและความกลัว
หรือความตรึง เครียดรุนแรงนัน้ เป็ นสถานการณ์ทอ่ี าจมีสาเหตุมาจากทางกายหรือทางจิตได้และบ่อยครัง้ มีสาเหตุมาจาก
ทัง้ สองอย่างรวมกันทีจ่ ำ� เป็ นและ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
การเข้ารับการบ�ำบัดมางจิตเวชสามารถช่วยได้เพราะการบ�ำบัดนี้เป็ นการบ�ำบัดทางสุขภาพจิต ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งและยัง
เป็ นการเรียนรูก้ บั การทีจ่ ะช่วยตนเองเมือ่ มีปญั หานอนไม่หลับหรือเมือ่ เกิดอาการกลัวหรือตึงเครียดรุนแรงและหน่วยงาน
ประกันสุขภาพมีขอ้ เสนอต่างๆทีส่ ามารถเข้ารับบ�ำบัดกับแพทย์ได้ เภสัชฯสามารถแนะน�ำยาเพือ่ ช่วยบรรเทาอาการได้
เช่นกันทีไ่ ม่ทำ� ให้ตดิ ได้งา่ ย

การนอนไม่หลับเมื่อวัยชราหรือสูงอายุ

เมือ่ อายุมากขึน้ คนส่วนมากจะนอนหลับไม่สนิทและจะตื่นบ่อยและเมือ่ เกิดอาการนี้ขน้ึ หมายความว่าคุณควรจะเข้านอนก็
ต่อเมือ่ คุณเหนื่อยจริงๆเท่านัน้
และทีเ่ ราให้ขอ้ เสนอในทางปฏิบตั คิ อื ควรตื่นนอนตอนเช้าในเวลาเดียวกันทุกเช้าถ้าเป็ นไปได้และตอนกลางคืนควรเข้า
นอนในเวลาเดียวกัน แต่ถา้ ต้องอดนอนไม่ควรนอนชดเชยในวันต่อมายกเว้นการนอนกลางวันในระยะเวลาสัน้ ๆไม่นาน
กว่า 20 นาทีทอ่ี าจจะช่วยให้รสู้ กึ ดีขน้ึ

การขอข้อมูล เกี่ยวกับยา
•
•
•

ผูท้ จ่ี ะสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาทีเ่ ป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้คอื แพทย์หรือเภสัชกรเท่านัน้
จากฉลากยาคุณจะได้ขอ้ มูลเกีบ่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดเนื่องจากการติดยาผล ข้างเคียงของการใช้ยาและอาจเกิด
อาการแพ้ยาได้รวมทัง้ อันตรายในกรณีทก่ี นิ ยาพร้อมกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
รายชือ่ ยาทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบแล้วในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
«Arzneimittel-Kompendium der Schweiz», www.compendium.ch

อาการแสดงถึงการ ติดยาที่ผู้ป่วยต้อง ระมัดระวัง

กรุณาสังเกตุอาการดังต่อไปนี้ทงั ้ สามอาการเพราะเป็ นอาการบ่งบอกถึงการติดยา ของผูป้ ว่ ย ถ้ามีอาการเช่นนี้คณ
ุ ควร
บอกแพทย์ผบู้ ำ� บัดหรือบอกเภสัชกร
เกีย่ วกับอาการเหล่านี้ทป่ี รากฏ
•

•
•
•

มีความคิดหมกมุน่ กับยาและถ้าไม่มยี าติดตัวจะไม่กล้าออกจากบ้าน
ไม่กล้าทีจ่ ะลดปริมาณยาหรือการงดยานัน้ คุณคิดว่าคุณท�ำไม่ได้
เมือ่ คิดถึงการงดหรือลดปริมาณยาลงเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการกลัวอย่างมาก
ต้องกินยาเพิม่ มากขึน้ เช่นการใช้ยานอนหลับตอนกลางวันเพือ่ ให้ตวั เองไม่มคี วามคิดฟุ้งซ่าน
ต้องเพิม่ ยาปริมาณมากขึน้ เช่น บริโภคยาปริมาณมากขึน้ กว่าทีแ่ พทย์กำ� หนดไว้
ปกปิดการกินยาเป็ นความลับ กินยาอย่างเป็ นความลับและปกปิดแหล่งทีซ่ อ้ื ยา

คุณควรจะทำ�อย่างไรถ้าคุณหยุดกินยาไม่ได้

ถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ยานานเกินไปคุณควรถามแพทย์ทบ่ี ำ� บัดว่าตัวยาทีค่ ณ
ุ กินนัน้
มีสารเบ็นโซไดอะเซปินหรือเป็ นยา-Z ซึง่ เมือ่ คุณกินยานี้นานจะเลิกโดยทันที ไม่ได้จะต้องค่อยๆลดปริมาณทีละน้อยและ
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์ เท่านัน้ เรียกว่า«การถอนพิษ» ในกรณีทต่ี ดิ ยานัน้ ถ้ามีการบ�ำบัดด้านสุขภาพจิต
ควบคูก่ นั ไปด้วยจะช่วยให้การเลิกยานี้ดา้ นการบ�ำบัดทางแพทย์งา่ ยขึน้
อาจใช้วธิ กี ารแก้พฤติกรรมของคนไข้เพือ่ ให้เลิกติดยาได้งา่ ยขึน้ เนื่องจากการทด ลองนี้ปรากฏว่าในระหว่างการบ�ำบัด
โดยการใช้ยาและมีการบ�ำบัดทางสุขภาพจิตควบคูก่ นั ไปด้วยเพียงไม่กค่ี รัง้ ก็จะช่วยให้การเลิกยาทีต่ ดิ นี้งา่ ยขึน้ เช่นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ตนเองเพือ่ การป้องกันการนอนทีไ่ ม่หลับเพราะ พฤติกรรมเช่นนี้จะมีการน�ำมาเป็ นหัวข้อในการบ�ำบัดและให้ผปู้ ว่ ยเรียนรู้
พฤติกรรมปกติเพือ่ การนอนหลับใหม่(อีกครัง้ )

บำ�บัดที่ต้นเหตุ

บำ�บัดการติดยา

Schlaflabor, Klinik für Pneumologie,
Universitätsspital Zürich

Arud (ศูนย์บำ�บัดการติดยา)

การตรวจและการบ�ำบัดอาการนอนไม่หลับ
โทร 044 255 22 21

โทร 058 360 50 00, www.arud.ch
Forel Klinik

www.pneumologie.usz.ch/unser_angebot (Schlafmedizin)

โทร 052 369 11 11, www.forel-klinik.ch

บำ�บัดกับจิตแพทย์ชาย (หรือหญิง)

Integrierte Psychiatrie Winterthur –
Zürcher Unterland (IPW)

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP)

สมาพันธ์นกั จิตวิทยาชาวสวิส
เสนอรายชือ่ จิตวิทยา(หญิง)เสนอออนไลน์ในกรณีทค่ี ณ
ุ ได้ใบสัง่
บ�ำบัดมา จากแพทย์หรือในกรณีทค่ี ณ
ุ มีประกันสุขภาพพิเศษที่
จะรับผิดชอบค่าบ�ำบัดนี้
คุณจะดูได้ใน www.psychologie.ch
หน่วยงาน Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und

โทร 052 224 33 33, www.ipw.zh.ch
Integrierte Suchthilfe Winterthur

โทร 052 267 59 59, www.sucht.winterthur.ch
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK)

โทร 044 384 21 11, www.pukzh.ch

Psychotherapie (SGPP) เสนอรายชือ
่ จิตแพทย์และนักจิตวิทยา

ออนไลน์
โดยค้นหาได้ท่ี www.psychiatrie.ch/sgpp

การให้คำ�ปรึกษาออนไลน์

หาได้ท่ี www.safezone.ch จะให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและญาติของผูป้ ว่ ย

ถ้าคุณมีคำ�ถาม

คุณจะได้รบั ขัอมูลเพิม่ เติมจากเกีย่ วกับหน่วยให้คำ� ปรึกษาใน
ท้องถิน่ เขต ใกล้ๆทีอ่ าศัยได้จากหย่วยให้คำ� ปรึกษาด้านยาเสพติดในเขตมลรัฐ ซูรคิ โทร 044 271 87 23, info@zfps.ch, www.zfps.ch

ZFPS (Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs) –

สั่งได้

ที่ www.suchtprävention-zh.ch  Publikationen  Informationsmaterial คุณสามารถขอเอกสารหรือดาวน์โหลดหรือสังได้
่
ครบสมบูรณ์ แก้ไขปรับปรุง พิมพ์เมื่อ กันยายน 2016

