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มีหลักฐานชัดเจนขึ้นว่าพฤติกรรมบางอย่า
งที่นอกเหนือจากการใช้สาร 
สามารถกระตุน้ brain reward system ได ้
และทําให้เกิดอาการหรือภาวะแบบเดียวกั
บการใช้สารเสพติด 

ให้ความสําคัญกับโรคในกลุ่ม 
addiction ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้สาร 

Substance Use Disorders 
แบ่งเป็น dependence และ abuse โดยใช้ 
criteria อย่างน้อย 3 ใน 7 ข้อ และ 1 ใน 4 
ข้อ ตามลําดับ 

Substance Use Disorders 
ไม่แบ่ง dependence กับ abuse โดยรวม criteria 
ของทั้งสองภาวะใน DSM-IV 
แต่ตัดเรื่องการมีปัญหาทางกฎหมายออก และเพิ่ม 
criteria เรื่อง craving เข้ามา โดยใช้ criteria 
อย่างน้อย 2 ใน 11 ข้อ 
และมี specifier บอก severity จาก mild ถึง severe 
ตามจํานวนข้อของ criteria 

- การศึกษาโดยใช้ Item Response 
Theory พบว่า criteria ของ abuse และ 
dependence นั้นมีความเป็น 
unidimensional  
- ในทางทฤษฎี มีมุมมองว่า craving 
เป็นส่วนสําคัญของภาวะการใช้สารเสพติด
ต่อเนื่อง 
สามารถเป็นตัวกระตุ้นที่นําไปสู่ภาวะ 
relapse ได ้

สามารถพิจารณาลักษณะของผู้ป่วย 
substance use 
และนํามาบอกระดับความรุนแรงของ
โรค วางแผนการรักษาได	้  

Specifiers ของ substance use disorders 
- มี physiological subtypes 
 
- course specifiers แบ่งเป็น 

! Early full remission 
! Early partial remission 
! Sustained full remission 
! Sustained partial remission 

โดย early คือ อย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่ถึง 
12 เดือน ส่วน sustained คือ 12 
เดือนขึ้นไป 

Specifiers ของ substance use disorders 
- ไม่มี physiological subtypes 
 
- course specifiers แบ่งเป็น 

! In early remission 
! In sustained remission 

early คือ อย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ส่วน 
sustained คือ 12 เดือนขึ้นไป โดยต้องไม่พบ criteria 
ข้อใดเลย ยกเว้นอาการ craving 
 
 

 
- ใช้ทํานายสิ่งต่างๆ ได้ไม่แน่นอนนัก 
และไม่ค่อยมีการใช้ในทางปฏิบัต ิ
- มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีการใช้น้อย  
- ระยะเวลา 3 เดือน 
เป็นระยะเวลาที่มีข้อมูลสนัลสนุนวา่สัมพัน
ธ์กับผลการรักษาที่ดีกว่า 
- แม้จะมี remission แล้วก็ยังสามารถมี 
craving อยู่ต่อเนื่องได ้
 
 

 
- ใช้ diagnostic categories ง่ายขึ้น 
 
- สะดวกในการใช้ specifiers มากขึ้น 
และสัมพันธ์กับการรักษาและทํานาย
ผลการรักษามากขึ้น 
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full คือไม่มีอาการใน criteria ใดเลย ส่วน 
partial คือมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
- มี specifiers On agonist therapy และ In 
a controlled environment 

 
 
- มี specifiers On maintenance therapy และ In a 
controlled environment 

 
 
- ยาหรือสารที่ใช้ทดแทนในการรักษา 
หลายตัวไม่ใช่ agonist จึงเปลี่ยนเป็น On 
maintenance therapy 

ประเภทของโรคของสารชนิดต่างๆ 
- ไม่มี cannabis withdrawal 
 
- caffeine withdrawal อยู่ใน Appendix B 
ไม่มี nicotine abuse 
 
 
- มีแต่ nicotine dependence แต่ไม่มี 
abuse 
 
 
 
 
- มี polysubstance dependence 

ประเภทของโรคของสารชนิดต่างๆ 
- มี cannabis withdrawal และนับเป็น criteria ใน 
cannabis use disorder ด้วย 
- มี caffeine withdrawal ใน criteria หลัก แต่ 
caffeine use disorder อยู่ใน Section 3 Conditions 
for Further Study  
 
- มี tobacco use disorder (เพิ่ม criteria ของ 
substance abuse เข้ามา จากที่เดิมไม่ม)ี 
 
 
 
 
- ไมม่ี polysubstance dependence 

 
- พบว่าอาการ withdrawal ในผู้ที่ใช้ 
cannabis และ caffeine 
มีความสําคัญทางสถิติ และทางคลินิก 
แต่สําหรับ caffeine use disorder 
ยังขาดหลักฐานในตัวอย่างที่มีจํานวนมาก
และหลากหลายเพียงพอ 
- เมื่อใช้ criteria แบบ substance use 
disorder กับ tobacco แล้ว 
พบว่ามีความเป็น unidimensional 
สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆที่เป็น validator 
รวมทั้งแก้ปัญหา DSM IV 
ที่พบว่าความชุกต่ํากว่าความเป็นจริง 
- มักเข้าใจผิดว่าเป็นการ dependence 
ต่อสารหลายชนิด และเมื่อใช้ Substance 
use disorder criteria ของ DSM-5 
การวินิจฉัยนี้จะขาดความเหมาะสมไป 

 
- เพิ่มความสําคัญของการวินิจฉัย 
และดูแลรักษาภาวะ cannabis และ 
caffeine withdrawal รวมทั้งบอก 
prognosis ของ cannabis use 
disorder 
 
- ใช้ diagnostic categories  
ได้ง่ายขึ้น 
และเพิ่มความชุกของปัญหาการใช้บุ
หรี่มากขึ้น 
 
 
- ใช้ diagnostic categories  
ได้ง่ายขึ้น 

Non-Substance-Related Disorders 
ไม่มีใน DSM IV 

Non-Substance-Related Disorders 
มี Gambling Disorder 
มี Internet Gaming Disorder ใน Section 3 
Conditions for Further Study 

 
Pathological gambling (ตาม DSM IV) 
เป็น comorbidity กับ substance use 
disorders และมีอาการบางอย่าง 
หลักฐานทางชีววิทยาหรือพันธุกรรม 

 
เพื่อเน้นความสําคัญของพฤติกกรมอื่
นนอกจากการใช้สารที่สามารถทําให้เ
กิด addiction ได้ 
และเชื่อมโยงกับหลักการรักษาที่คล้า



และหลักการรักษาที่เหมือนกัน 
ส่วน Internet gaming addiction นั้น 
เริ่มมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาด 
standard criteria และข้อมูลความชุก 
การดําเนินโรค และการทํางานของสมอง 

ยคลึงกัน 

	  

 


