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ศรินทิพย์ หมื่นแสน
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

	 ารสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ประชากรไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ 
	 ที่รุนแรงและยาวนาน	ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวในด้านการควบคุมการสูบบุหรี่มากขึ้น	 จะ
เห็นได้จากโครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการ	3	ล้าน	3	ปี	เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน	โครงการรวมพลังคน
รุน่ใหม่เพือ่สงัคมไทยปลอดบุหร่ี	โครงการชมุชนปลอดบุหรี	่เป็นต้น	เข้ามามส่ีวนร่วมในการรณรงค์และสร้าง
ความเข้าใจให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยและความสูญเสียจากบุหรี่	 ทำาให้สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ดีขึ้น	 องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ความสำาคัญและสนับสนุนการควบคุมการสูบบุหรี่หรือ 
การเลิกสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง	โดยจัดให้มี	“วันงดสูบบุหรี่โลก”	(World	no	tobacco	day)	ขึ้นในวันที่	31	
พฤษภาคมของทกุปี	เพือ่กระตุน้เตอืนให้ประเทศต่าง	ๆ 	ตระหนกัถงึภัยอันตรายและความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จาก
การสบูบหุรี	่ทัง้นีป้ระเทศไทยจงึมกีารจดักจิกรรมควบคมุการสบูบหุรีน่ำาไปสูเ่ป้าหมาย	“สงัคมไทยปลอดบหุรี”่1
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ทางเลือกส�าหรับลดความอยากบุหรี่

สมุนไพรหญ้าดอกขาว...
ทางเลือกส�าหรับลดความอยากบุหรี่

 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทย

จากรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยในปี	 พ.ศ.
2558	พบว่าประชากรไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่ถึง	10.9	ล้านคน	
(19.58	%)	 พบอัตราการสูบบุหร่ีของเพศชายเท่ากับ	 39.16	%	 เพศ
หญิงเท่ากับ	1.76	%	เมื่อพิจารณาการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ	
15	ปีขึ้นไป	พบว่ามีแนวโน้มลดลงคือประชากรไทยอายุ	15	ปีขึ้นไปที่
บริโภคยาสูบในปี	 พ.ศ.	 2534	 มีจ�านวน	 12.26	 ล้านคน	 (32.00	%)	
ลดลงเป็น	10.9	ล้านคน	(19.58	%)	ในปี	พ.ศ.	2558	มอีตัราลดลงเฉลีย่	
0.5	%	 และพบว่าสัดส่วนของผู้สูบประจ�าอยู่ท่ีร้อยละ	 95.18	 ในป	ี
พ.ศ.	 2534	 และค่อย	 ๆ	 ลดลงเป็นร้อยละ	 85.88	 ของผู้สูบ	 ในปี	
พ.ศ.	 2558	 ทั้งเพศชายและหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อย	
แต่จ�านวนผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2534	-	2558	(ตารางที่	1)	พบว่าอัตราการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทยมีค่าลดลงอย่างคงท่ี	 กล่าวคือ	 ไม่มีความแตกต่างกัน
มากนักในแต่ละช่วงปี	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการด�าเนินมาตรการ
ในการเฝ้าระวงัการบริโภคยาสบูอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ลดอตัราการบรโิภค
ยาสูบ	เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบ
ใหม่	ๆ	อาจส่งผลให้มีผู้ทดลองสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	 ในแต่ละปี	
และยงัคงพบการได้รบัควนับหุรีม่อืสองในสถานทีส่าธารณะต่าง	ๆ 	โดย
พบอัตราการป่วยและตายจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเพิ่มขึ้น2

 บุหรี่เป็นปัจจัยท�าให้เกิดโรคกลุ่ม NCDs
 (Non-communicable diseases) 

  
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคกลุ่ม	 NCDs	 ซึ่งเป็นโรคท่ี

เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเอง	

ก

ตารางที่ 1	 จ�านวนอัตราการสูบบุหรี่	 และสัดส่วนผู้สูบประจ�าของ
ประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	พ.ศ.	2534	-	2558

พ.ศ.

จ�านวนและอัตราการสูบบุหรี่ (คน) สัดส่วน
การสูบบุหรี่ประจ�า
ต่อผู้สูบทั้งหมด

รวมอายุ 15 ปีขึ้นไป ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา (%) (%) (%)

2534 12,257,675 32.00% 11,304,732 59.39% 952,943 4.95% 95.18 93.76 92.92

2539 12,525,254 28.81% 11,758,171 54.46% 767,082 3.50% 88.03 90.35 84.76

2544 11,984,874 25.47% 11,283,274 48.44% 701,601 2.95% 88.20 88.58 82.07

2547 11,354,282 22.98% 10,700,018 43.69% 654,264 2.64% 84.79 85.07 80.35

2550 10,857,755 21.22% 10,347,579 41.70% 51,0176 1.94% 87.37 87.63 81.99

2552 10,905,191 20.70% 10,360,590 40.46% 544,601 2.01% 87.54 87.69 84.69

2554 11,511,611 21.36% 10,918,994 41.69% 592,617 2.14% 86.32 86.62 80.76

2556 10,765,806 19.94% 10,193,311 39.00% 572,495 2.05% 83.46 83.72 78.86

2557 11,363,447 20.72% 10,746,824 40.52% 616,622 2.18% 88.02 88.31 83.11

2558 10,947,037 19.58% 10,445,143 39.16% 501,894 1.76% 85.88 88.31 83.11
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โรคกลุม่นีจ้ะค่อย	ๆ 	สะสมอาการ	ค่อยเกดิ	ค่อยทวคีวามรนุแรงและเมือ่
มีอาการของโรคแล้วอาการเรื้อรังของโรคจะเกิดตามมา	 จึงส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง	
ปัจจบุนัพบผูป่้วยจ�านวนมากเสยีชวีติด้วยโรคกลุม่นี	้ได้แก่	โรคมะเรง็ปอด	
โรคถงุลมโป่งพอง	โรคความดนัโลหติสงู	โรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด	
เป็นต้น	 เนื่องจากโรคในกลุ่มน้ีเกิดจากการใช้ชีวิตท่ีไม่ถูกต้อง	 เช่น	 
การสูบบุหรี่	 การดื่มสุรา	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญของ
โรคกลุ่มนี้	รายงานพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคในกลุ่มโรค	NCDs	ที่มีอัตรา
ผู้เสียชีวิตสูงสุด	 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่	 โดยในปี	 พ.ศ.	
2551	บุหรี่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมากกว่า	5	ล้านคน	หรือ	1	คนในทุก	ๆ	
8	วินาที	และประมาณการว่าในปี	พ.ศ.	2573	หากไม่มีมาตรการใด	ๆ	
ในการควบคมุการสบูบหุรีจ่ะท�าให้มจี�านวนผู้สบูบหุรีแ่ละผู้เสียชวีติจาก
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งหมด	8	ล้านคนต่อปี	และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า	
600,000	 คน	 เนื่องจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง3	 ดังนั้น	 การช่วย
ผู้ที่ติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จจึงมีความจ�าเป็นและเป็นส่ิงที่เป็น
ประโยชน์มาก	 จะท�าให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคท่ีเก่ียวข้องกับการ
สูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ	สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ	
ผู ้ที่เลิกสูบบุหรี่	 สมาชิกในครอบครัว	 และของผู ้อื่นในสังคมดีขึ้น	 
ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีมีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการสูบบุหรี่ได้	 จากการวิจัย
ทางการแพทย์พบว่าในบุหรี่มีสารเคมีกว่า	 4,000	 ชนิด	 บางชนิดเป็น
สารพิษที่ท�าลายอวัยวะต่าง	 ๆ	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 นอกจากนี้
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะยังท�าให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณน้ันได้รับควันบุหรี่
สูดเอาพิษจากควันบุหรี่เข้าไปด้วยท่ีเรียกว่า	 การสูบบุหร่ีมือสอง	 
(Second-hand	 smoke)	 ซึ่งควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมี	 เช่น	 
nicotine,	tar,	carbon	monoxide,	hydrogen	cyanide,	nitrogen	
dioxide	และ	ommonia	สารเหล่านีก่้อให้เกิดโรคเรือ้รงัท�าให้ผูส้บูบหุรี่
ทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต4

การด�าเนินงานควบคุมการสูบบุหรี่ของประเทศไทย

ปัจจบุนัรัฐบาลได้ให้ความส�าคญักับการรณรงค์เพือ่การไม่สบูบุหรี่
ของเยาวชนเป็นอย่างมาก	 เช่น	 มีนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่	 เพื่อ
คุ ้มครองผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และ
สิ่งแวดล้อมจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่	ดังนี้

1.	 การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่5

	 การรณรงค์ขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของ
พษิภยัจากการสบูบหุรี	่ผลกระทบและความสญูเสยีท้ังโดยทางตรงและ
ทางอ้อม	 น�าไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 มีการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ	
โดยความร่วมมือและด�าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ชมรมสาธารณสุข

แห่งประเทศไทย	 มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย	 สมาคมหมออนามัย	
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข	 สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย	 (อสม.)	
และภาคีเครือข่าย	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน	 ต�าบล	
อ�าเภอ	และจงัหวดั	เพือ่ให้เป็นพ้ืนทีร่วมตัวกนัท�ากิจกรรมออกก�าลงักาย
เพื่อสุขภาพ	 (เลิกเหล้า)	 เลิกบุหร่ีทั่วประเทศไทย	 ซ่ึงมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรด�าเนินการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 
การรณรงค์ทางโทรทัศน์	 และการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสื่อ
รณรงค์แนะน�าในการเลิกสูบบุหรี่	เช่น	โครงการ	3	ล้าน	3	ปี	เลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน	(รูปที่	1)	เป็นต้น	

ปัจจุบันมูลนิธิและสมาคมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่	 
มบีทบาทส�าคญัในการรณรงค์สร้างกระแสสงัคมในระดบักว้าง	เพือ่การ
รณรงค์ไม่สบูบหุรีใ่ห้เป็นโครงสร้างทีเ่อือ้อ�านวยและควรขยายขอบเขต	
การท�างานให้กว้างและเข้มข้นมากข้ึน	อกีทัง้มกีารรณรงค์ในพืน้ทีต่่าง	ๆ	
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย	(ตารางที่	2)	ดังนี้

รูปที่ 1	 ตัวอย่างแสดงส่ือรณรงค์แนะน�าในการเลิกสูบบุหรี่	
โครงการ	3	ล้าน	3	ปี	เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ตารางที ่2	ตวัอย่างมลูนธิแิละสมาคมต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการเลกิบหุรี่

ชื่อมูลนิธิหรือ
สมาคม

ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์

E-mail

1.	มลูนธิริณรงค์เพือ่
การไม่สูบบุหรี่

36/2	ซ.ประดิพัทธ์	10	
ถนนประดิพัทธ์	
แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	
10400

โทรศัพท์	
0	2278	1828
โทรสาร	
0	2278	1830

info@
ashthailand.
or.th

2.	มูลนิธิรณรงค์
ช่วยให้เลิกบุหรี่
และสารเสพติด

57/1	ซอยแสงชูโต	20	
ต�าบลปากแพรก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัด
กาญจนบุรี	71000

โทรศัพท์	
0	2807	6477

buahema@
hotmail.com

3.	มูลนิธิรณรงค์
ช่วยให้เลิกบุหรี่	
และสารเสพติด	
(นครปฐม)

199/24	ถนน	25	มกราคม	
ต�าบลพระปฐมเจดีย์	
อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครปฐม	73000

โทรศัพท์	
08	4926	1555

tea6days@
gmail.com
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สายด่วนเลิกสูบบุหรี่ (Quitline)6

การให้บรกิารเลกิบหุรีท่างโทรศพัท์เป็นกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้ติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเอง	 โดยใช้กระบวนการให้ค�าปรึกษา
โดยผู ้ประกอบการวิชาชีพทางสุขภาพ	 ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาจากผู้มีความรู้	 ความช�านาญ	 ให้แก่
ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่	 โดยมีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	
การรับเรื่องร้องเรียน	และส่งข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบและ
การเลิกบุหรี่	ดังนี้
	ศนูย์บรกิารเลกิบหุรีท่างโทรศัพท์แห่งชาต	ิเบอร์โทรศพัท์	1600	และ
ผ่านทางเว็บไซต์ที่	www.thailandquitline.or.th
	สายด่วนกรมควบคุมโรค	เบอร์โทรศัพท์	1442
	ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนบหุรีแ่ละสรุา	เบอร์โทรศพัท์	0	2590	3342	กด	2
	ศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค	เบอร์โทรศัพท์	0	2590	3322
	ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ	 กรมควบคุมโรค	 เบอร์โทรศัพท	์ 
0	2580	9264,	0	2580	9237
	ร้องเรียนทางไปรษณย์ีที	่ส�านกัควบคมุการบรโิภคยาสบู	กรมควบคุมโรค	
กระทรวงสาธารณสุข	 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
บ�าราศนราดรู	อาคาร	10	ชัน้	6	เลขที	่126/146	หมู	่4	ซอยบ�าราศนราดรู	
ถนนติวานนท์	 ต�าบลตลาดขวัญ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 11000	
โทรสาร	0	2580	9307		 	
	ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่	 http://btc.ddc.moph.go.th/th/in-
dex.php	หรืออีเมล์	antitobacco.th@gmail.com	
	ระบบเฝ้าระวังยาสูบออนไลน์	ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ	
กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ผ่านทางเว็บไซต์ที่	
http://btc.webofficedesign.com/
	เฟซบุ๊ก	“จิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยยาสูบ”	
ผ่านทางเว็บไซต์ที่	http://www.facebook.com/pages/
จิตอาสาร่วมใจเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยยาสูบ/350383091	713518

 แนวทางการเลิกบุหรี่

ปัจจบุนัแนวทางการเลกิบหุร่ีมหีลายวธิทีัง้การให้ค�าปรกึษาเพือ่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	การบ�าบัดทางจิต	 การใช้	 Nicotine	ทดแทน	

และการใช้ยาทางจิตเวช	 อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ท่ีพยายามเลิกบุหรี่
ประมาณร้อยละ	60	หันกลับมาสูบบุหรี่ใหม่จากหลายปัจจัย	ซึ่งปัจจัย
หนึ่งที่ส�าคัญคือ	 การเข้าไม่ถึงการรักษาที่ต้องใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี	่ 
เนื่องจากยามีราคาแพง	 ดังนั้นเพื่อการลดและเลิกบุหรี่	 หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ มีส ่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือผู ้ เสพติดบุหรี่
ให้เลิกบุหรี่ให้ได้	 จ�าเป็นต้องมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้
ทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่	 กระทรวงสาธารณสุขควร
ประสานให้เกิดการวางแผนร่วมกันกับสถานพยาบาลอื่น	 ๆ	 ในสังกัด
ภาคเอกชนและกระทรวงอื่น	 ๆ	 รวมถึงร้านขายยาทั่วประเทศไทย	 
เพื่อขยายบริการเลิกบุหรี่ให้ครอบคลุมทั่วถึงและก�าหนดมาตรฐาน 
ของระบบบริการเลิกบุหรี่ที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ	 โดยมี 
การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด	 การใช้ยา
ช่วยเลิกบุหรี่จัดเป็นกุญแจส�าคัญในการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จ	
ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะการติดบุหรี่ มีผลมาจากการติด	 Nicotine	 
ซึ่งเป็นภาวะเสพติดทางร่างกาย	 และเมื่อหยุดสูบบุหรี่ผู้ป่วยมักเกิด
อาการถอน	 Nicotine	 ดังนั้นการใช้ยาจึงช่วยบรรเทาหรือป้องกัน 
อาการดงักล่าว	และช่วยให้ผู้ป่วยมกี�าลังใจในการต่อสูก้บัการตดิทางจติใจ
และสังคมได้7

สมุนไพรทางเลือกส�าหรับลดความอยากบุหรี ่

หลงัจากท่ีมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนกัถงึพษิภยัของบหุร่ี
ด้วยกลยุทธ์ต่าง	ๆ	ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้	ประเทศไทย
ยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร	ยาแผนโบราณ	และยาพัฒนาจาก
สมุนไพร	 เนื่องจากสมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย	 มีความปลอดภัยสูง	
จึงได้มีการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรจากความรู้พื้นบ้าน	 พัฒนา
ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันพบว่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการ	
อยากบุหรี่ได้	 คือหญ้าดอกขาว	 จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยให้
ประชาชนเลิกบุหรี่ได้ผล	 ซึ่งหญ้าดอกขาวในรูปแบบชาชงถูกบรรจุใน
บญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2555	ในส่วนยาพฒันาจากสมนุไพร
ส�าหรบัลดความอยากบหุรี	่ผูท้ีต้่องการเลกิสบูบุหร่ีสามารถขอรบับริการ
ช่วยเลิกบุหรี่	 และขอรับสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ได้ที่โรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขบางแห่งฟรี8	 โดยหญ้าดอกขาวมีลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์	สรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย	และการศกึษาวจิยั	ดงันี้
 1. ข้อมูลทั่วไป9, 10

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L.) Less.
ชื่อพ้อง  :	หญ้าหมอน้อย	 หมอน้อย	 หญ้าละออง	 ก้านธูป	

หญ้าสามวัน	เซียวซัวเฮา	ถั่วแฮะดิน	ฝรั่งโคก	เสอืสามขา	ซางห่างฉ่าว	
หญ้าผ�า้สามวนั	หญ้าหนวดแป้ง	ฉตัรพระอนิทร์	หญ้าเนยีมช้าง	ม่านสวรรค์

สรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย :	แก้บิด	 แก้หวัด	 แก้ไข	้
แก้อักเสบ	ขับปัสสาวะ	ปวดท้อง	ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	ลดความดันโลหิต	
รักษาหอบหืด	รักษาตับอักเสบ	รักษานิ่ว

ชื่อมูลนิธิหรือ
สมาคม

ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์

E-mail

4.	ศูนย์การเลิก
บุหรี่ทางโทรศัพท์
แห่งชาติ

อาคารสมาคมสุขภาพจิต
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์	
356/10	ซอยศรอียุธยา	3	
ถนนศรีอยุธยา	
แขวงถนนพญาไท	
เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์	
0	2245	4149
โทรสาร	
0	2245	4153

quitline1600	
@thailand
quitline.or.th

(ตารางที่ 2 ต่อ)
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สรรพคุณในการช่วยเลิกบุหร่ี :	ชาลิ้นหรือลิ้นฝาด	 ไม่รับรู้
รสชาต	ิท�าให้ไม่รูส้กึอยากสบูบหุรี	่รูส้กึเหมน็กลิน่บหุรี	่เมือ่สบูบหุรีแ่ล้ว
รู้สึกอยากอาเจียน
 2. ข้อมลูในบญัชยีาจากสมนุไพร บญัชยีาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 
255911

รูปแบบ :	ยาชง	(รพ.)
ตวัยาส�าคญั : ผงหญ้าดอกขาว	(Vernonia cinerea (L.) Less.)
ข้อบ่งใช้ : ลดความอยากบุหรี่
ขนาดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ	2	กรัม	ชงน�้าร้อน

ประมาณ	120	-	200	มิลลิลิตร	หลังอาหาร	วันละ	3	-	4	ครั้ง	
ข้อควรระวัง : ควรระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคหวัใจ	 โรคไต	 และ

หญิงตั้งครรภ์	 เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง	 จะมีผล
ท�าให้	 electrolite	 ในร่างกายผิดปกติ	 หญิงมีครรภ์ที่ใช้จะท�าให้แท้ง
หรือคลอดบุตรก่อนก�าหนดได้	 และไม่ควรน�าต้นสดมารับประทาน	 
เพราะจะมรีสเฝ่ือนมาก	ควรน�ามาตากแดดให้แห้ง	เช่น	ท�าเป็นชาชงน�า้ดืม่
เพราะการตากแห้งจะท�าให้หญ้าดอกขาวมกีล่ินหอม	รสชาตน่ิารบัประทาน	
และไม่เฝื่อนมากเกินไป

อาการไม่พึงประสงค์ : ปากแห้ง	 คอแห้ง	 คล่ืนไส้	 ชาล้ิน	 
รับประทานอาหารไม่อร่อย

ข้อดี : ราคาถูก	เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ข้อเสยี : ยงัไม่ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัอาการไม่พงึประสงค์

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว	 และยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภาพในการรักษา
โรคเสพยาสูบในระยะยาว	ต้องท�าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป

3. การศึกษาวิจัยประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวในการ
เลิกบุหรี่

	 จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้าดอกขาว
กับยาหลอกในการลดการสูบบุหรี่	พบว่าหญ้าดอกขาวสามารถช่วยลด
การสบูบหุรีล่งได้มากกว่ากลุ่มควบคมุ	และพบว่าสมนุไพรหญ้าดอกขาว	
ในรปูแบบการน�าไปเคีย่ว	คอื	การน�าหญ้าดอกขาวแห้ง	20	กรมั	ผสมกบั
น�้า	3	แก้ว	ต้มเคี่ยวจนเหลือเพียง	1	แก้ว	น�ามาอมไว้ในปากประมาณ	
1	-	2	นาที	แล้วกลืน	จากนั้นจึงสูบบุหรี่	พบว่ารสชาติของบุหรี่เปลี่ยน
ไปเรือ่ย	ๆ 	จนท�าให้ไม่อยากสูบบหุรีใ่นทีสุ่ด	และลดจ�านวนของมวนบหุรี่
ที่ใช้สูบต่อวันได้อย่างรวดเร็วภายใน	1	-	2	สัปดาห์	ไม่ว่าจะสูบเบาหรือ
สบูหนักมาก่อนก็ตาม	และจากการวิจยัพบว่าหากใช้ตดิต่อกนัเป็นเวลา	
2	เดอืน	จะช่วยลดอตัราการสบูบหุรีไ่ด้ถงึ	60	%	และหากออกก�าลงักาย
ร่วมด้วยก็จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้	62	%	และที่ส�าคัญยังช่วย
ท�าให้คนเลิกบุหรี่ได้สูงถึง	60	-	70	%	หากออกก�าลังกายร่วมด้วย12

	 จากการศึกษาการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในผู้สูบบุหรี	่
50	ราย	ร่วมกับการออกก�าลังกาย	เป็นเวลา	2	เดือน	พบว่าสามารถลด
จ�านวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึงร้อยละ	 62.7	 และหากใช้สมุนไพร
หญ้าดอกขาวติดต่อ	6	เดือน	จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ	73.3	
โดยสารในหญ้าดอกขาวท�าให้ประสาทรับรสบริเวณล้ินเกิดอาการชา	
ไม่รูส้กึอยากบุหรี	่รูส้กึเหมน็กลิน่บหุรี	่เมือ่สบูบหุร่ีแล้วรู้สกึอยากอาเจยีน	
แต่ก็มีผลข้างเคียง	เช่น	อาการคอแห้ง	ปากแห้ง	ขณะเดียวกันทีมวิจัย	
ได้ทดสอบหญ้าดอกขาวในรูปแบบสกัดเป็นลูกอมเพื่อให้ง่ายต่อการใช	้
โดยน�าไปเปรยีบเทยีบกบัการรบัประทานแบบชาสมุนไพร	ผลการศกึษา
พบว่า	 การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบเม็ดจากสารสกัดแห้ง	
สามารถช่วยท�าให้กลุ่มคนสูบบหุรีเ่ลิกบหุรีไ่ด้เรว็กว่าสมนุไพรแบบชงชา
ทั่วไป	 โดยกลุ่มที่ใช้ลูกอมสมุนไพรสามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง
ร้อยละ	50	ภายใน	3	-	11	วัน	ส่วนกลุ่มที่ใช้ชาสมุนไพร	ใช้เวลา	8	-	14	
วัน13

	 การศึกษาเชงิทดลอง	 single-blind,	placebo-controlled,	
parallel	 trial	 ท�าการศึกษาที่คลินิกเลิกบุหรี่	 สถาบันธัญญารักษ์	 
จังหวัดปทุมธานี	 ร่วมกับการให้ค�าแนะน�าเลิกบุหรี่	 โดยใช้ชาชง 
หญ้าดอกขาว	ขนาดซองละ	3	กรัม	ชงกับน�้าร้อน	150	มิลลิลิตร	ทิ้งไว้
เป็นเวลา	15	นาที	รับประทาน	ครั้งละ	1	ซอง	วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร
เป็นเวลา	14	วนั	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มศกึษา	(n	=	32)	และกลุ่มยาหลอก	
(n	=	 32)	 ใช้ชาแห้งของใบหม่อน	ขนาดซองละ	4	กรัม	 วิธีการชงชา
เช่นเดียวกับการชงชาหญ้าดอกขาว	 โดยก�าหนดวันเลิกบุหรี่	 คือ	
วันที่	 8	 ของการรับประทานชาชง	 มีการติดตามทั้งหมด	 24	 สัปดาห์	
ผลการศึกษาพบว่าหลังติดตามที่	12	สัปดาห์	ของการศึกษาอัตราการ
เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Abstinence	Rates,	CAR)	ใน
กลุ่มได้รับชาชงหญ้าดอกขาว	 เท่ากับ	 28.1	%	 และกลุ่มชาชงหลอก	
เท่ากับ	 12.5	%	 (p	 =	 0.12)	 และ	 24	 สัปดาห์	 ในกลุ่มได้รับชาชง
หญ้าดอกขาว	 เท่ากับ	 18.8	%	และกลุ่มชาชงหลอก	 เท่ากับ	 9.4	%	 

รูปที่ 2 ลักษณะของสมุนไพรหญ้าดอกขาว	
	 (Vernonia cinerea (L.) Less.)
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(p	 =	 0.28)	 ส่วนผลของการเลิกสูบบุหรี่ตลอด	 1	 สัปดาห์	 ก่อนวัน
ประเมนิผลทีช่่วงเวลาต่าง	ๆ 	(7-days	point	Prevalence	Abstinence	
Rate,	PAR)	ที่	12	สัปดาห์	ในกลุ่มที่ได้รับชาชงหญ้าดอกขาว	เท่ากับ	
43.8	%	 และกลุ่มชาชงหลอก	 เท่ากับ	 21.9	%	 (p	 =	 0.06)	 และที	่
24	 สัปดาห์	 ในกลุ่มได้รับชาชงหญ้าดอกขาว	 เท่ากับ	 34.4	%	 และ
กลุ่มชาชงหลอก	เท่ากับ	15.6	%	(p	=	0.08)	ซึ่งในกลุ่มที่ใช้ชาชงหญ้า
ดอกขาวพบว่ามีผลข้างเคียงต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ได้แก่	 ชาลิ้น	 ปวดท้อง	
คลื่นไส้	ปวดศีรษะ	ใจสั่น	ง่วงซึม	อยากบุหรี่ลดลง	ลิ้นไม่รับรสอาหาร
และเหม็นกลิ่นบุหรี่	และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต	จากการ
ศกึษาไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิของ	CAR	และ	PAR	
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา	 เนื่องจากขนาดตัวอย่างมีปริมาณน้อย
ท�าให้การทดสอบทางสถิติไม่เพียงพอ	 และมีการใช้ระยะเวลาของการ
รักษาค่อนข้างสั้น	เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐานของการรักษาด้วย
ยาในการเลิกบุหรี่14

จากการศึกษาผู ้ติดบุหรี่พบว่าหลังการรักษาด้วยสมุนไพร
หญ้าดอกขาวเป็นระยะเวลา	4	เดือน	ผู้ติดบุหรี่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่
ร้อยละ	 69.35	 โดยเหตุผลส�าคัญของการเลิกสูบบุหรี่	 คือ	 ชาลิ้น	
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รับประทานอาหารไม่อร่อย	 ไม่รู้สึกอยากบุหรี่	 รู ้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี	่
เมื่อสูบแล้วรู ้สึกอยากอาเจียน	 ส่วนผู ้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
ให้เหตุผลว่าการดื่มชาสมุนไพรชนิดนี้ก็เหมือนกับการด่ืมน�้าธรรมดา	
โดยไม่มีอาการใด	ๆ15

	 ส่วนการศึกษาด้านความปลอดภัย	 พบว่าสมุนไพรชนิดน้ี
มีความปลอดภัยสูง	 ซ่ึงจากการศึกษาด้านพิษวิทยาพบว่าสารสกัด
ในเมทานอลไม่ท�าให้เกิดพิษเฉียบพลันในหนูเมื่อให้ทางปาก	 โดยมีค่า	
LD
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	สูงกว่า	2,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม16

ปัจจบุนัมีการใช้หญ้าดอกขาวส�าหรบัลดความอยากบหุรี	่เพราะ
เม่ือรับประทานหญ้าดอกขาวแล้วจะท�าให้เหม็นบุหรี่และไม่อยากสูบ
บุหรี่อีก	ซึ่งท�าให้โรงพยาบาลหลายแห่งน�าหญ้าดอกขาวไปใช้กันอย่าง
แพร่หลาย	 นอกเหนือจากจะท�าให้เลิกบุหรี่ได้แล้ว	 ยังช่วยท�าให้
สมรรถภาพทางกายดขีึน้อกีด้วย	เลอืดจะมคีณุสมบตัใินการต้านอนมุลู
อสิระเพิม่ขึน้	ท�าให้มปีรมิาณของ	carbon	monoxide	ทีค่ัง่ค้างในปอด
ลดลงอย่างชัดเจน	และที่ส�าคัญ	ผลข้างเคียงของการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีนี้
ก็มีน้อยมาก17
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