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Interesting topic 
Benzodiazepine Dependence 
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Introduction  
  Benzodiazepine(BDZ) dependence มักเปนผลที่เกิดจากการกระทําโดยแพทย 
ดังนั้นมันเปนสิ่งสําคญัสําหรับแพทย ที่ควรมคีวามรูเก่ียวกับการใชยาBDZs  และรักษา
BDZ  dependenceได ผูปวยที่ไดรับยากลุม BDZ อยางสม่ําเสมอเปนเวลานาน ไดรับ
คาํแนะนําใหหยุดการใช เนื่องจากการใชยาระยะยาวยังเปนขอสงสัยในดานประสิทธิภาพ 
ความเสี่ยงตอผลแทรกซอน มีผลตอระบบประสาท และคาใชจาย ที่เกิดข้ึน 
 
Definition 
  BDZ dependence คือ ภาวะพ่ึงพิงตอยากลุม BDZ เมื่อไดรับยาเปนระยะ
เวลานาน จะเกิดภาวะ tolerance หรือ withdrawal symptoms ซึ่งภาวะดังกลาวเกิดไดทั้ง
การพ่ึงพิงทางกาย และทางจติใจ ใน BDZ dependence จะแตกตางการติดยาหรือสารเสพ
ติด ตรงที่ปรมิาณการใชยามักจะคงที่ระดับหนึ่งไมเพ่ิมมากข้ึนไปเรื่อยๆ และเหตผุลของการ
ใชยาเนื่องมากจากการรักษาอาการเจ็บปวย ใชโดยถูกกฎหมาย ไมไดใชเพ่ือตอบสนอง
ความอยากยา หรือใชอยางผิดกฎหมาย 
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History 
  ยากลุม BDZ ถูกนํามาใชครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1960 และมีรายงานครั้งแรกเก่ียวกับ 
BDZ dependence ในป ค.ศ.1961 ยากลุม BDZs ไดเขามาแทน barbiturate ในการชวย
ลดอาการกังวล และชวยใหนอนหลับ ซึง่เริ่มใชกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาปลอดภัย
กวายากลุมเดิม  ซึ่งตอมาพบวาเกิดภาวะด้ือยามากข้ึนหลังจากการใชยาอยางสม่ําเสมอ
เพียงไมก่ีวัน ตองใชในขนาดที่สงูข้ึนเพ่ือใหไดผลชวยใหนอนหลับเทาเดิม นอกจากนี้ยังพบ
การใชยากลุม BDZs อยางไมถูกตองเพ่ิมข้ึนในผูทีใ่ชยาเสพตดิ เชน heroin, methadone, 
และผูทีต่ิดสรุา ซึ่งพบวามีรายงาน BDZ dependence ในกลุมดังกลาวอยูเปนประจํา 
 
Epidemiology 
  พบวามีการสั่งจาย BDZ ระยะยาวในอังกฤษ ประมาณ 1,200,000 คน ในจํานวน
นี้ พบวามีการใชยา BDZ ในขนาดที่สงูมาก หรือนําไปใชในทางทีผ่ิดเพ่ิมข้ึน ซึ่งพบวาอาจ
สูงถึงประมาณ  100,000 คน  
  สัดสวนของผูที่มีภาวะ BDZ dependence ไมทราบจํานวนที่แนนอน แตหลักฐาน
จากผูปวยที่เกิด withdrawal symptoms หลังจากหยุดใชยา มีประมาณ 30-40% ของผูทีใ่ช
ยาเปนประจํา แตสัดสวนดังกลาวนาจะต่ํากวาความเปนจริง เพราะมีผูปวยบางสวนไมได
เขารับการรักษา withdrawal symptoms  ซึง่ประมาณแลวนาจะมีภาวะ BDZ dependence 
ถึง 50% ของผูทีใ่ชยาเปนประจํา 
  จากขอมูลดังกลาว เปนไปไดวาครึ่งหนึง่ของผูที่ไดรับยา BDZ เปนประจํา จะเกิด
ภาวะ BDZ dependence และอาจจําเปนตองไดรบัคาํแนะนําและรกัษา withdrawal 
symptoms ดวย 
  จากการศึกษาของ Owen and Tyrer พบ BDZ dependence ประมาณ 30% 
ของผูที่ไดรับยา BDZ ในขนาดปกติเปนประจํา 
  จากการศึกษาในออสเตรเลียพบ BDZ dependence ประมาณ 45% ของผูที่
ไดรับยา BDZ ในขนาดปกติเปนประจํา 
 
Etiology 
  ปจจัยของการเกิด BDZ dependence อาจแบงไดเปน 
1.ปจจัยดานตัวยา (Drug) 

• High doses: การใชยาในขนาดที่สงู เมื่อหยุดยาทนัทจีะทําใหเกิดอาการถอนยา
รุนแรงได 
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• High potency: เชน triazolam, alprazolam, lorazepam มีโอกาสเกิด dependence 
ไดมากข้ึน 
• Half lives of BDZs: พบวา short acting BDZ มีโอกาสเกิด dependence ได
มากกวา long acting BDZ 
• Rapid onset of action: ยาที่ออกฤทธิ์เร็วมีโอกาสเกิด dependence ไดมากกวา 

2.ปจจัยดานตัวผูปวย (Patients) 
• Physiological factors 

BDZ receptor อยูใกลกับตําแหนงของ GABA type A receptor ซึ่งเปน 
inhibitory neurotransmitter ควบคุมการผานเขาออกของ chloride ion เมื่อ BDZ จับกับ 
receptor จะทําให chloride channel เปดออก และ chloride ไหลเขาสูneuron เปนผลให
เกิดการยับย้ังของระบบประสาท การไดรับ BDZ เปนเวลานาน จะทําใหความไวตอการ
กระตุนของ receptor เปลี่ยนแปลงไป เกิดtolerance โดยเมื่อถูกกระตุน การไหลเขาcell 
ของ chloride จะลดลง และเกิด down regulating ของ GABA type A receptor ดังนั้น
เมื่อหยุดยา BDZ ก็ทําใหไมมีตัวกระตุนการทํางานของ GABA type A receptor เปนผล
ใหการยับย้ังของระบบประสาทลดลง เกิดอาการตางๆตามมาไดเชน anxiety, decreased 
sleep, agitation, motor excitability, เกิดการกระตุนของ central and peripheral 
nervous system 
• Psychological factors 

ผูปวยมีความรูสึกวาตนเองมีความตองการใชยาซึ่งมักเก่ียวของกับ personality 
โดย dependent and antisocial personality มักสัมพันธกับ BDZ abuse and 
dependence 
• อาชีพที่เสี่ยง(Occupational hazard) 
อาชีพแพทยและพยาบาลมีโอกาสเขาถึงยา BDZ ไดงาย 
• Drug abuse or dependency 
ผูที่ติดยาเสพติด หรือ ติดสุรา มีโอกาสเกิด BDZ dependence ไดมากกวา 
• Lack of medical supervision 
การใชยา BDZ โดยไมไดรับการดูแล ควบคุม มีโอกาสเกิด BDZ dependence ได 
 

         Clinical features 
พบวาผูที่ไดรับยา BDZ ในขนาดรักษา (therapeutic doses) เปนประจํา สามารถ

เกิด        ภาวะ BDZ dependence ได ซึง่อาการมักเกิดหลงัจากไดรับยา BDZ 
ตอเนื่องกันนาน 3-4 เดือนข้ึนไป หรือในขนาดที่สงูสามารถเกิดภาวะ dependence ได
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เรว็กวานั้น หรือในผูทีต่ิดยาหรอืสารเสพติดอ่ืนๆอยูแลว เชน ติดสุรา จะมี BDZ 
dependence ไดเร็วข้ึน อาจเกิดภายใน 5-10 วัน  

เมื่อผูปวยหยุดยา BDZ จะเกิด withdrawal syndrome ข้ึนมา ซึ่งอาการที่เกิดข้ึน 
สวนใหญจะเกิดอาการวิตกกังวล(anxiety) และ นอนไมหลับ(insomnia) อาการที่รุนแรงที่
อาจเกิดข้ึนไดถา หยุดกะทันหนั อาจพบ Grand mal seizures และอาจพบ delirium ได  

Delirium ที่เกิดจาก BDZ withdrawal นั้นจะแตกตางจาก delirium ที่เกิดจาก 
alcohol โดยผูปวยมักจะซีดมากกวาผิวแดง (flush) ความดันโลหิตมักอยูในเกณฑปกต ิ
ผูปวยจะมีลักษณะเฉยๆ (blank) มากกวาลักษณะงงงวย (perplexed)  

   
อาการอ่ืนๆที่พบไดบอยใน BDZ withdrawal ไดแก  
o Anxiety and agitation 
o Insomnia 
o Irritability 
o Tremulousness 
o Gastrointestinal disturbances 
o Dysphoria 

การรับรูของระบบประสาทเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถพบได(perceptual 
distortion) แตเกิดไดไมบอย เชน ไดยินเสียงดังอยางประหลาด หูแวว มองเห็นภาพ
หลอน มักเปนชวงสั้นๆ มักบอกวามองเห็นไมชัดเหมือนมองผานมาน มคีวามรูสึกไมเปน
ตัวของตัวเอง depersonalization มีอาการชา รูสึกวาไดกลิ่นหรือรับรสผดิไปจากปกต ิ
บางคนมีอาการหวาดระแวงได(paranoid) 

 อาการอ่ืนๆที่อาจพบ 
• Pain and stiffness 
• Muscular spasm 
• Fasciculation 
• Flu-like illness 

หลังจากเกิด BDZ withdrawal แลวโดยปกติอาการจะคอยลดลงภายในระยะเวลา
ไมก่ีวัน การนอนจะกลับมาเปนปกตไิดใชระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห และจะกลับสู
ภาวะรางกายปกติ(full normal health)ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน แตหลงัจากนั้น
อาการอาจเกิดไดเปนระยะๆ (intermittently) 
 ซึ่งอาการตางๆที่เกิดข้ึน ทําใหผูปวยรูสึกไมสบายใจ(unpleasant) และ ทรมาน
(distressing) ทําใหผูปวยหันกลับไปใชยา BDZ อีก  
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Treatment of dependence 
  Dosage reduction 

 หลายๆการศึกษาพบวา การคอยๆลดขนาดของ BDZ ที่ใชลงเปนวิธีที่ประสบ
ความสําเรจ็ การลดขนาดที่เรว็เกินไปก็ทําใหเกิน withdrawal symptoms ได และ
ถึงแมวาการลดขนาดการใชยาลงอยางชาๆก็เกิดอาการวิตกกังวลไดเชนกัน ซึ่งข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย เชน personality, environmental stress, supporting, เหตผุลที่ไดรับยา 
BDZ เปนตน 

การลดขนาดยา BDZ ที่ไดผลดี จะตองลดในขนาดที่ผูปวยแตละคนสามารถทน
ตออาการที่อาจเกิดข้ึนได ซึ่งผูปวยจะรูสึกวาตนเองเปนผูควบคุมการลดยาดังกลาว 
อยางไรก็ตามการลดอัตราการใชยาดังกลาวควรอยูในความดูแลของแพทยดวยเสมอ 

ขนาดของการลดยา ข้ึนอยูกับขนาดของยาในตอนแรกที่ผูปวยจะเริ่มหยุดยา 
ผูปวยที่ใชยาในขนาดที่สงูจะสามารถทนตออาการขาดยาไดมากกวาผูปวยที่ใชยาขนาด
ต่ํากวา  

ในผูปวยทีใ่ชยาอยูในขนาดของการรกัษา คอื diazepam ไมเกิน 20 mg/d (หรือ
ยาอ่ืนในขนาดที่เทากัน)  ใหคอยๆลดขนาด diazepam ลง 1 mg ทุกๆ 1-2 สัปดาห ซึ่ง
เปนขนาดที่ผูปวยสามารถทนได ถาขนาดเริ่มตนเปน diazepam 40 mg/d อาจลดขนาด
การใชลง 2 mg ทุกๆ 1-2 สัปดาห จนกระทัง่ขนาดที่ใชในแตละวันเหลอืประมาณ 
diazepam 4-5 mg จึงคอยๆลดครั้งละ 0.5 mg ของ diazepam  การหยุดยาในชวง
สุดทายมักจะคิดวายาก เพราะวาผูปวยจะกังวลวาตนจะเปนอยางไรหลังจากไมไดใชยา
แลว แตสุดทายแลวจะพบวางายกวาที่คิด เมื่อหยุดการใชยาไดผูปวยจะรูสึกไดถงึความมี
อิสระทีไ่มตองพ่ึงยาอีก 

การใหผูปวยจดตารางการลดขนาดการใชยาจะชวยไดมากกวาการบอกแบบปาก
เปลา ผูปวยจะรูสึกวามีแรงกระตุนใหทําใหไดดังเปาหมาย และการใชตารางยังชวยในการ
ปรับลดเพ่ิมยาตามอาการไดดวย เชน ถาอาการถอนยามีนอยมากผูปวยก็สามารถเพ่ิม
อัตราการลดยาใหเรว็ข้ึนได แตถาเกิดมอีาการถอนยาเกิดข้ึนหรือมีความเครยีดมากระตุน 
ผูปวยก็สามารถคงระดับยาหรือชะลออัตราการลดยาใหชาลงได 

ผูปวย BDZ dependence ที่ใชยาอยูในขนาดการรักษา สามารถทําการปรับลด
ยาแบบผูปวยนอกได ถึงแมวาการปรับลดยาโดยการรับไวรักษาในรพ.จะทําไดเร็วกวา 
แตการคอยๆลดการใชยาลง โดยผูปวยอยูในสิ่งแวดลอมที่ตนอยูประจํา จะทําใหผูปวย
เรยีนรูที่จะปรับตัวตอปญหาตางๆทีจ่ะเกิดข้ึนพรอมๆกันไปดวย 

การปรับลดยาโดยใช diazepam นั้น หลายๆการศึกษาแนะนําวาสะดวก 
เนื่องจากเม็ดยามีหลายขนาดใหเลอืกใช และยังมฤีทธิช์วยคลายกังวลไดดีในระหวางชวง
กลางวันดวย จึงแนะนําใหเปลี่ยนมาเปนdiazepam ในขนาดที่เทากันกับ BDZ ตัวเดิมที่
ใชอยู แตการลดขนาดการใชยาโดยใชยาตวัเดิมทีใ่ชอยูก็สามารถทําได 
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Adjuvant drugs 

 ยาหลายๆชนดิไดรับการศกึษาถงึประสทิธิภาพในการชวยบรรเทาอาการ BDZ 
withdrawal  

ยาตานเศรา(antidepressants) พบวามีความสําคัญที่ชวยรักษาอาการในผูปวย 
BDZ dependence เนื่องจาก อาการซมึเศรามักพบไดบอยในผูปวยกลุมนี้หลงัไดผานพน
ชวงถอนยาไปแลว หลายๆการศึกษาพบวามีรายงานการฆาตัวตายรวมดวย ยาตานเศรา
ที่แนะนําใหใชเปนกลุม sedative tricyclic antidepressants เนื่องจากชวยลดความกังวล
และชวยใหนอนหลับไดดี เชน imipramine, trazodone 

Beta-blockers เชน propranolol ชวยลดอาการใจสั่น, กลามเนื้อกระตุก, tremor 
ได แตโดยรวมแลวมผีลนอยตออาการดานอ่ืนๆของ BDZ withdrawal ซึ่งทัง้ยาตานเศรา 
และ propranolol ก็ตองคอยลดการใชลงจนหยุดหลงัจากหยุดการใช BDZ ไปแลว 

มีการนํา Carbamazepine มาใชใน BDZ withdrawal แตจากบางการศึกษา
พบวาไมมีความแตตางจากยาหลอกในการรักษา BDZ withdrawal แตบางการศึกษา
พบวาผูปวยที่ใชขนาดยาBDZ ที่สูงในชวงแรกจะไดรับประโยชนจากการใช 
carbamazepine รักษาอาการถอนยา และมักนํากลุมยากันชักมามาใชในผูปวย BDZ 
withdrawal ที่มีประวัติการชักมากอนดวย 

Valproate อาจชวยลดอาการของ BDZ withdrawal ได จากการที่ valproate ไป
เพ่ิม GABA type A receptor ทางออม ทําใหอาการถอนพิษยาลดลงได 

  Buspirone, clonidine, nifedipine พบวาไมชวยในการรกัษา 
 Flumazenil พบวาชวยลดอาการถอนยาในชวงหลังจากหยุดใช BDZ ไปแลวได 
แตอาจกระตุนอาการถอนยาใหมากข้ึน ถาผูปวยกลับมาใช BDZ อีก 

Sedative antihistamine ใชเปนบางครัง้ ในอาการที่จําเพาะ เชน นอนไมหลับ, 
flu-like symptoms เปนตน 

  Hypnotics (chloral hydrate, zopiclone) ใชเปนบางครั้ง ใชชวงสั้น 
  Antipsychotics ไมแนะนาํใหใช 
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Table2.Pharmacologic treatment of benzodiazepine withdrawal 

 
 
Anxiety management 

ถึงแมวาจะใชวิธีคอยๆลดการใชยาลงอยางชาๆ แตผูปวยก็ยังสามารถที่จะเกิด
อาการถอนยาไดหลากหลายอาการ ซึ่งเปนไดทัง้อาการถอนยาจริงๆ หรือความกังวลที่
เกิดข้ึนจากการเริ่มลดการใชยา  เพราะฉะนั้นการชวยเหลือทางดานจิตใจ และการจัดการ
กับความกังวลอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหประสบผลสาํเรจ็ในการหยุดการใชยา และ
การปองกันการกลับเปนซ้ํา(prevention of relapse) ไดดีย่ิงข้ึน 

ผูปวยแตละคนก็ตองการการชวยเหลอืทางจิตใจมากนอยแตกตางกันไป เริม่
ตั้งแตก็ใหการใหกําลังใจอยางเดียว ไปจนถงึ cognitive behavioral therapy ซึ่งการ
ชวยเหลือนี้จะตองทําตอเนื่องทั้งระหวางลดยาและหลังจากหยุดยาไปแลว อีกหลายเดือน 
การใหขอมูลเก่ียวกับการรักษาก็เปนสิ่งสําคัญ ผูปวยบางรายกลัวกระบวนการหยุดยา 
การอธิบายถึงข้ันตอนวาจะคอยๆลดการใชยาลงใหเกิดความทรมานนอยที่สุด  ซึง่แตละ
คนจะไมเทากันข้ึนกับความสามารถในการทนกับอาการของแตละคน และใหผูปวยเขาใจ
วาอาการถอนยาไมใชโรค แตเปนอาการซึ่งจะเกิดข้ึนเพียงชั่วคราวเทานั้น 

Cognitive behavioral therapy ที่ใชในแตละการศกึษาจะแตกตางกันออกไปบาง 
ไดแก การใหความรูเก่ียว BDZ withdrawal ทางวีดีทัศนหรือเอกสาร, ใหคําแนะนําในการ
ปรับตัวแกปญหาตอเหตุการณตางๆ (problem solving techniques), ฝกปรับตัวตอความ
กังวลและอารมณเศรา, การปรับตัวกับบุคคลอ่ืน   สอนสุขลักษณะในการนอน (sleep 
hygiene), BDZ diaries, drinking diaries, relaxation exercise เปนตน ซึ่งมีการศึกษา
เปรียบเทียบหลายๆการศึกษาวาการใชวิธีคอยๆลดการใชยา รวมกับ cognitive 
behavioral therapy ดีกวาการใชวิธีคอยๆลดยาอยางเดียวหรือไม พบวา บางการศึกษา
ดีกวา บางการศกึษาบอกวาไมตางกัน แตผูเขียนหลายทานก็ใหความเห็นวาการใช 
cognitive behavioral therapy รวมดวยนาจะไดประโยชนไมมากก็นอย 
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Course and outcome of withdrawal 

ในระหวางข้ันตอนการรักษา BDZ withdrawal อาการถอนยาอาจเกิดเปนๆ
หายๆได อาการรุนแรงมากบางนอยบางแตกตางกันไป ผูปวยจําเปนตองไมยอทอกับ
อาการที่เกิดข้ึน  

จากวิธีการรักษาโดยคอยๆลดขนาดยาลง(dosage reduction) รวมกับการ
ชวยเหลือดานจิตใจอยางเหมาะสม(psychological support) พบวาประสบความสําเร็จใน
การหยุด BDZ ในอัตราทีสู่ง ประมาณ 90% การประสบความสําเร็จในการหยุด BDZ 
ไมไดข้ึนอยูกับ ระยะเวลาทีใ่ชยา(duration of use), ขนาดหรือชนิดของ BDZ (dosage or 
type), อัตราเร็วในการลดขนาดยา(rate of withdrawal), ความรุนแรงของอาการ(severity 
of symptoms), ประวัติโรคทางจติเวช(psychiatric history), หรือโรคทางบุคลิกภาพ
(personality disorder) 

ผลการติดตามในระยะยาวพบวา ผูปวยสามารถหยุดการใช BDZ ไดนาน 1-5 ป 
คิดเปน 54% 66% 92% (ขอมูลจากหลายการศึกษา) ผูปวยที่มีการใช BDZ เปนครั้ง
คราวคิดเปน 6%-75% แตผูปวยกลุมนี้ก็สามารถหยุดไดอีกครั้ง ผูปวยที่ใชยาตานเศรา
หลังหยุด BDZ คิดเปน 20% โดยรวมแลวผูปวยรูสึกวาหลังจากหยุดการใชยาไปตนเองดี
ข้ึนกวาตอนที่ใชยา BDZ อยูคิดเปน 80% 
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