
คําแนะนําสําหรับการบําบัดรักษา
ผู้มีป�ญหาการเสพกัญชา 

Cannabis Use Disorder (CUD)



คําแนะนําสําหรับการบําบัดรักษาผูมีปญหาการเสพกัญชา
Cannabis Use Disorder (CUD)
           คําแนะนําฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหนักบําบัดดูแลผูท่ีมีปญหาจากการเสพกัญชา ท้ังการ
วินิจฉัย การบําบัดรักษา ตลอดจนการดูแลปญหาทางจิตเวชจากกัญชา นักบําบัดสามารถใชคําแนะนําน้ี
เปนตัวชวยในการดูแลผูปวยท่ีปญหาการเสพติดกัญชา โดยตองมีแนวทางการดูแลอ่ืนท่ีเปนหลักฐานเชิง
ประจักษมาประกอบดวยเสมอ 

การวินิจฉัยผูท่ีมีปญหาจากการเสพกัญชานิยม

ใชเกณฑของ DSM-V CUD เปนภาวะท่ี

เสพกัญชาจนเกิดปญหาโดยตองเขาไดกับเกณฑ

อยางนอย 2 ขอข้ึนไปภายใน 12 เดือน

1.มีการเสพกัญชาในปริมาณท่ีมากหรือระยะ

เวลานานเกินกวาท่ีต้ังใจ

2.มีความตองการท่ีจะลดหรือหยุดการเสพกัญชา

น้ันแตไมสามารถทําได

3.ใชเวลามากในการหากัญชาการเสพกัญชา และ

การฟนตัวจากฤทธ์ิกัญชา

4.มีอาการอยากหรือความตองการรุนแรงท่ีจะ

เสพกัญชา

5.มีการเสพกัญชาบอยๆจนไมสามารถจัดการกับ

กิจวัตรประจําวัน ท้ังท่ีทํางาน บานหรือโรงเรียน

6.ยังคงมีการเสพกัญชาอยางตอเน่ือง แมจะ

เกิดปญหาทางดานสังคมหรือความสัมพันธกับ

ผูอ่ืนท่ีเกิดจาการเสพกัญชาอยูบอยคร้ัง

7.ตองยกเลิกกิจกรรมท่ีสําคัญในดานสังคม งาน

อาชีพ หรือกิจกรรมสันทนาการเพราะการเสพ

กัญชา

8.มีการเสพกัญชาในภาวะท่ีอาจเกิดอันตรายทาง

รางกายอยูบอยคร้ัง  

9.มีการเสพกัญชาตอเน่ือง แมจะทราบวาการ

เสพกัญชาจะทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพกาย

และจิตหรือทําใหปญหาน้ันรุนแรงข้ึน

10.มีอาการด้ือยาตามคําจัดความดังน้ี

      a.ตองเสพกัญชาในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมาก

เพ่ือใหไดผลท่ีตองการ

      b.เสพกัญชาเทาเดิมแตฤทธ์ินอยลงชัดเจน

11.อาการถอนพิษยา ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี

      a. มีอาการถอนพิษยาจากกัญชา

      b. การเสพกัญชา (หรือสารท่ีออกฤทธ์ิ

คลายคลึง) สามารถบรรเทาหรือทําใหอาการ

ถอนพิษยาจากกัญชาใหหายไป

การวินิจฉัย CUD

•1   .ขอหรือนอยกวาถือวาไมมีปญหาการเสพติด

•2-3 ขอ ถือวามีปญหาการเสพติดแบบรุนแรงต่ํา

•4-5 ขอถือวามีปญหาการเสพติดแบบรุนแรง

ปานกลาง

•ต้ังแต 6 ขอข้ึนไปถือวามีปญหาการเสพติดแบบ

รุนแรงสูง



การดูแลรักษาผูท่ีปญหาการเสพกัญชา 

          ในปจจุบันใช Psychotherapy และ

กระบวนการอ่ืน เชน Contingency

Management, TC สําหรับสถานพยาบาล

ท่ัวไปแนะนําใหใชกระบวนการ SBIRT

The Screening, Brief Intervention,

and Referral to Treatment (SBIRT)

สามารถใชกับผูท่ีมีปญหาการเสพกัญชาเชน

เดียวกับสารเสพติดอ่ืนๆ

การรักษาแบบอ่ืนท่ีสามารถชวยผูปวย CUD

ไดแก Motivational Enhancement

Therapy, Brief Advice ตลอดจนกลุมชวย

เหลือกันเอง ซ่ึงกลุมน้ีสามารถชวยผูปวยไดดี

โดยเฉพาะระยะฟนตัว จากการเสพติดและ

ทําใหกลับเขาสูสังคมไดดีข้ึน นักบําบัดสามารถ

หากลุมน้ีไดจาก กลุม NA หรือกลุมบําบัดยา

เสพติดในพ้ืนท่ี
          ปจจุบันการบําบัดท่ีไดผลดีมากคือ    

วิธีการแบบผสมผสานเชน MET/CBT/CM และ

สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร แอพพลิเคชัน

มาชวยในการรักษาไดดวย ซึงสามารถชวยใหผู

ปวยลดอันตรายจากการเสพกัญชาไปจนถึงการ

เลิกเสพ

กระบวนการจิตสังคมบําบัดท่ีไดผล: Cognitive

Behavioral Therapy (CBT), Motivational

Interviewing (MI), Mindfulness Based

Relapse Prevention (MBRP), Motivational

Enhancement Therapy (MET),

Contingency Management (CM)

ปจจุบันยังไมมียาท่ีสามารถใชรักษาอาการถอน

กัญชาและการเสพติดกัญชาท่ีมีความปลอดภัย

และประสิทธิภาพท่ีดีพอ อยางไรก็ตามมียาบาง

ตัวท่ีมีการศึกษาวาอาจจะมีประโยชนในผูท่ีมี

ปญหาการเสพติดกัญชา

Gabapentin เปนยาท่ีมีการศึกษาพบวาชวยลด

อาการถอนกัญชาได ขณะท่ี N-acetylcysteine

(NAC) สามารถชวยอาการอยากเสพกัญชาได

บางสวน อยางไรก็ดีถาหากจะนํา Gabapentin

มารักษาผูปวยเสพติดกัญชาจะพบอาการขาง

เคียงไดบอยคือ มึนงง วิงเวียน ออนลา จึงจําเปน

ตองคํานึงถึงประโยชนเม่ือเทียบกับความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนจากยา ประกอบกับประสิทธิภาพในลด

การเสพกัญชาซ้ํายังไมชัดเจน จึงแนะนําใหรอ

ขอมูลท่ีสนับสนุนมากข้ึนหากจะนํายาน้ีมาใช 

          การรักษาการเสพติดกัญชาดวยสาร

ทดแทนกัญชาก็มีการศึกษา (Cannabinoid

Replacement Therapy) ดวยยากัญชา

Nabilone หรือ Dronabinol วามีประสิทธิภาพ

ในการรักษาผูปวยเสพติดกัญชา แตยังจําเปนท่ี

ตองมีการวิจัยท่ียืนยันท่ีมากข้ึนหากจะนํามาใช

รักษาจริง

           หากจะนํายาท่ีกลาวถึงขางตนมาใชงาน   

ยังถือวาเปนยานอกขอบงใช (Off Label) ซ่ึงอาจ

จะพิจารณามาใชเม่ือผูปวยไมตอบสนองตอวิธี

การรักษาแบบอ่ืนๆแลว โดยตองช่ังน้ําหนัก

ความเส่ียงกับประโยชนท่ีผูปวยจะไดรับภายใต

ความเขาใจและยินยอมของผูปวย 



          ในกรณีท่ีผูปวยเสพติดกัญชามีอาการ

นอนหลับไมตอเน่ืองจากอาการถอน จากการ

หยุดเสพอาจจะสามารถใชยา Trazodone  

ชวยลดอาการนอนไมหลับโดยเฉพาะผูปวย

อายุไมมาก อยางไรก็ดียังไมมีการวิจัยการรักษา

อาการนอนไมหลับจากการถอนกัญชาในผูสูงอายุ

ผูปวยเสพติดกัญชาท่ีไดรับการรักษาแบบผูปวย

นอกแลวไมสามารถลดหรือเลิกการเสพกัญชาได

ใหพิจารณาการบําบัดรักษาแบบผูปวยในของ

สถานบําบัดเฉพาะทางยาเสพติด

          สําหรับผูท่ีเสพติดกัญชาในระดับรุนแรง

หรือผูท่ีมีปญหาซับซอนจะไดประโยชนควรไดรับ

การดูแลจากทีมสหวิชาชีพดานการรักษายา

เสพติด หรือถามีรูปแบบผูปวยในท่ีเหมาะสมก็

สามารถใหผูปวยเขารับการดูแลท่ีครบถวนท้ัง

กาย จิต สังคม

    การรักษาผูปวยจิตเวชจากกัญชา (CID)

ผูปวยท่ีเสพกัญชา อาจมีโรคทางจิตเวชเกิดข้ึนได

เรียกวา Cannabis Induced Disorders (CID)

นอกเหนือจาก Cannabis Used Disorders

(CUD) ซ่ึงมีท้ัง อาการเมายา อาการถอนยา โรค

วิตกกังวล โรคซึมเศรา โรคอารมณสองข้ัว และ

โรคอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใหการรักษาตามอาการ และ

มักดีข้ึนภายใน 1- 2 สัปดาห และมักไมเกิน        

1 เดือน แตโรคท่ีเปนประเด็นซ่ึงตองใหความ

สําคัญ คือ โรคจิตจากการเสพกัญชา 

(Cannabis Induced Psychosis) ย่ิงผูปวยหาก

มีโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคจิตเภท

(Schizophrenia)เดิมอยูแลว จะย่ิงทําใหอาการ

ทางจิตรุนแรง ผูปวยอาจมีอาการหลงผิด

(Delusion) ประสาทหลอน (Hallucination)   

 บางรายมีพฤติกรรมท่ีกาวราว เปนอันตราย     

 ท่ีเรียกวา SMIV (Severe Mental Illness

With High Risk To Violence) แนวทางการ

รักษา คือ การใหยากลุมตานโรคจิตออกฤทธ์ิสูง

(High Potency Antipsychotics)  ไดแก

Haloperidol 2-5 mg 1-3 เวลา หลังอาหาร

หากเกรงวา จะมีอาการ EPS (Extrapyramidal

Symptoms) อาจใหยา กลุม Anticholinergic

เชน Trihexyphenidyl 2-5 mg 1-3 เวลาหลัง

อาหาร และใหกลุมตานโรคจิตออกฤทธ์ิต่ํา (Low

Potency Antipsychotics) เชน

Chlorpromazine 50-100 mg กอนนอนในราย

ท่ีมีอาการอาละวาด วุนวาย อาจใหยาฉีด ไดแก

Haloperidol 5-10 mg เขากลาม และ/หรือ

Diazepam 10-20 mg เขาเสนเลือดทันที ใน

บางรายท่ีอาการรุนแรงแตกินยาไมสม่ําเสมอ

จําเปนตองใหยาตานโรคจิตระยะยาว (Long

Acting Antipsychotics) ไดแก Haloperidol

Decanoate 50-100 mg ฉีดเขากลามตอเน่ือง

ทุก 2-4 สัปดาห และปรับยาตามอาการผูปวย

อยางตอเน่ือง เพ่ือไมใหอาการรุนแรงกําเริบ
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