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แผนการสอนรายหัวข้อ (Topic Module) 

หัวข้อ  ANXIETY  SYMPTOM 

รายวชิา  PC 401  ใชใ้นการสอนบรรยายเป็นเวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวนัเพญ็  ธุรกิตตว์ณัณการ 

วตัถุประสงค์หัวข้อ   

  เม่ือนิสิตจบการศึกษาหวัขอ้น้ีแลว้สามารถ 
1. อธิบายสาเหตุของโรคในกลุ่มโรค  anxiety  disorders ได ้
2. วนิิจฉยัผูป่้วยท่ีเป็นโรคในกลุ่ม anxiety  disorders ได ้
3. รักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคในกลุ่มโรค anxiety  disorders ได ้
4. แนะน าเทคนิคคลายเครียดให้ผูป่้วยได ้

สอดคล้องกบัเกณฑ์แพทยสภา   B3.2.9  Psychopathologic disorders process and their evaluation  
เนือ้หาหัวข้อ 

สาเหตุของโรคในกลุ่มโรค anxiety  disorders  
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัของแต่ละโรคในกลุ่มโรค anxiety  disorders  
วธีิการรักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคในกลุ่มโรค anxiety  disorders  

ส่ือการสอน 
  Power  Point 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  1.   ยกตวัอยา่งประวติัการตรวจสภาพจิตของผูป่้วย   20 นาที 

2. ใหอ้ภิปรายวา่ ตวัอยา่งผูป่้วยขอ้หน่ึงเป็นโรคอะไร   
ดว้ยเหตุผลอะไร      10 นาที 

  3.  สรุปและบรรยายเร่ืองโรค anxiety  disorders   60 นาที 
  4.  สอนวธีิคลายเครียด Health promotion    10 นาที 
  5.  สร้างเสริมสุขภาพความคิด     10 นาที  
  6.  อภิปรายซกัถาม        10          นาที 
เอกสารประกอบ 

1. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองโรค anxiety  disorders 
การประเมินผล 

1. ดูจากการอภิปรายซกัถาม 
2. การสอบโดยใชข้อ้สอบ  MCQ 
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ANXIETY  SYMPTOM 
รศ.พญ.วนัเพญ็  ธุรกติต์วณัณการ 

 
NORMAL ANXIETY 

 
NORMAL ANXIETY  เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนไดใ้นคนปกติทัว่ไป เพราะมีเร่ืองท่ีตอ้งกงัวล    เช่น 

ใกลส้อบ จะมีความรู้สึกสับสน ไม่มีความสุข   หวาดกลวัวา่ส่ิงไม่ดีจะเกิดข้ึน  ท าใหบุ้คคลเตรียมจดัการส่ิง
คุกคามนั้น ความวิตกกงัวลเป็นสัญญาณเตือนภยัท่ีดีช่วยใหเ้กิดความระมดัระวงั ความรอบคอบ และท างาน
ส าเร็จทนัเวลา  
 
Stress and anxiety 
 เหตุการณ์ใดจะเป็น stress ส าหรับบุคคลข้ึนกบั 

1. nature ของเหตุการณ์นั้น 
2. resources ของบุคคลนั้น 
3. defense และ coping mechanisms ของบุคคลนั้น 

ทั้งสามประการเก่ียวขอ้งกบั ego  ถา้ ego ท าหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมเกิดความสมดุลระหวา่งตวัเขาและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ถา้ท าหนา้ท่ีไม่เหมาะสมเกิดความไม่สมดุล  ซ่ึงถา้เป็นอยูน่านจะเกิด chronic anxiety 

ภาวะไม่สมดุลทั้งภายนอก (ระหวา่งโลกภายนอกกบั ego ของบุคคล) หรือภายใน (ระหวา่ง 
impulses กบัคุณธรรมของบุคคล) ท าใหเ้กิด conflict 

Conflict ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก เรียกวา่ “interpersonal conflict” ส่วน conflict ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวับุคคลเรียกวา่ “intrapsychic conflict” ทั้งสองประเภทมกัเกิดข้ึนร่วมกนั 

 
 

PATHOLOGICAL ANXIETY 
 

ตอ้งแยกจาก normal anxiety โดยประเมินจาก 
1. ความรู้สึกภายในของผูป่้วยท่ีบรรยายออกมา 
2. พฤติกรรมของผูป่้วย หลีกเล่ียงการเขา้สังคม ตกใจง่าย 
3. ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามปกติ 
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ทฤษฎสีาเหตุของ pathological anxiety 
 มีทฤษฎีส าคญั 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ psychoanalysis , behavior theories , existential theories , biological 
theories 
1. psychoanalysis 
Freud     พบวา่ anxiety เป็นสัญญาณเตือน ego วา่แรงขบัอนัไม่เป็นท่ียอมรับก าลงัจะออกมาสู่จิตส านึกให้ 
ego ใช ้  defense mechanism คือ repression  เม่ือไม่ส าเร็จจึงใช ้ defense mechanism อ่ืนมาช่วย  ไดแ้ก่ 
displacement undoing , isolation  ท าใหเ้กิดโรคตามมาไดแ้ก่ phobia , obsessive-compulsive disorder 
Freud แบ่ง anxiety เป็น 4 แบบ  

1. id หรือ impulse anxiety เกิดในระยะ oral stage 
2. separation anxiety เกิดในระยะ anal stage 
3. castration  anxiety เกิดในระยะ oedipal stage 
4. superego anxiety เกิดในระยะ latency stage 

Otto Rank     anxiety เกิดจากมี trauma of birth 
Harry Stack Sullivan     anxiety เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และลูก  และแม่ถ่ายทอด anxiety ไปสู่ลูก 
2. behavior  theories (learning theories) 
 classical conditioning model  เป็นการตอบสนองอยา่งมีเง่ือนไขต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ ยกตวัอยา่ง  เช่น 

บุคคลท่ีไม่เคยแพอ้าหาร แลว้มาแพกุ้ง้  ต่อไปเม่ือเขาเจอกุง้จะรู้สึกวติกกงัวล  และป่วยข้ึนมาทนัที 
และอาจขยายวงกวา้งออกไปเป็นไม่กลา้รับประทานอาหารท่ีไม่ไดป้รุงเอง 

 social learning theory เป็นการเลียนแบบการตอบสนองแบบ anxiety จากบิดามารดาของเขา 
3. existential theories 

ใชอ้ธิบาย generalized anxiety disorder ไดดี้  ทฤษฎีน้ีกล่าววา่  การรับรู้วา่ชีวิตอา้งวา้งไม่มีอะไร 
(nothingness) ท าใหบุ้คคลมีความทุกขม์ากกวา่การยอมรับวา่ความตายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้   anxiety   
คือ  การตอบสนองของบุคคลต่อการท่ีปราศจากซ่ึงความหมายของการมีชีวิตอยูต่่อไป 
 
 
4. biological theories 

4.1  autonomic nervous system  เม่ือถูกกระตุน้ท าให้เกิดอาการทางระบบหวัใจและหลอดเลือด 
กลา้มเน้ือ ทางเดินอาหาร และระบบหายใจดงัตารางท่ี 1  ผูป่้วย anxiety disorders มี ANS ท่ีมี  sympathetic 
toneเพิ่มข้ึน  มีการปรับตวัต่อส่ิงกระตุน้ซ ้ า ๆ เป็นไปอยา่งเช่ืองชา้และมีการตอบสนองอยา่งมากมายต่อส่ิง
กระตุน้ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 1 peripheral manifestation of anxiety 
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 Diarrhea dizziness , light-headedness 
 Hyperrhidosis hyperreflexia 
 Hypertension palpitations 
 Pupillary mydriasis restlessness 
 Syncope tachycardia 
 Tingling in the extremities tremors 
 Upset stomach (butterflies) urinary frequency 
 4.2neurotransmitters 

4.2.1 GABA เป็น inhibitory neurotransmitters 
  GABA receptor complex ประกอบดว้ย 

 GABA binding site เป็นต าแหน่งจบักบั benzodiazepines 
 Chloride channel 

การกระตุน้  GABA receptor ท าให ้chloride ion เขา้สู่เซลลป์ระสาทจึงไป hyperpolarize และ 
inhibit  เซลลน์ั้น 
  Benzodiazepines ไปเพิ่ม  affinity ของ  GABA ท่ี binding sites ท าให ้chloride  เขา้เซลล์
เพิ่มข้ึน  การท่ี benzodiazepines มีประสิทธิภาพในการรักษา  anxiety แสดงวา่ GABA มีความส าคญัในการ
เกิดโรคน้ี benzodiazepines binding site พบไดท้ัว่ไปในสมองแต่มีมากท่ี hippocampal formation , 
prefrontal cortex , amygdala , hypothalamus และ thalamus 
  4.2.2     norepinephrine  ปรากฎวา่ locus ceruleus ในrostral pons มี noradrenergic neurones 
จ านวนมาก จาการทดลองในลิง  การกระตุน้ locus ceruleus ท าใหเ้กิด norepinephrine metabolites ใน
ปัสสาวะผูป่้วย anxiety disorders 
  4.2.3  serotonin  มี serotonergic neuron อยูท่ี่ raphe nucleic in rostral brainstem พบวา่การให ้
serotonin ในสัตวท์ดลองถา้ใหเ้กิดมี anxiety 
    4.2.4   other neurotransmitters  

 caffeine ลดความวติกกงัวลโดยออกฤทธ์ิท่ี adenosine-receptor 
 การเพิ่มของ dopamine อาจเก่ียวกบัความวติกกงัวล 
 Endogenous opioids อาจมีผลต่อ alpha-adrenergic-ginding-sites 

 4.3 neuroanatomic considerations นอกจาก locus ceruleus และ raphe nucleic แลว้ยงัมีส่วนอ่ืน ๆ 
ของสมองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ไดแ้ก่ 
   4.3.1 limbic system รับ input จาก locus ceruleus และ raphe nucleic และยงัมี 
benzodiazepines binding site จ านวนมาก 

 การตดัทิ้งไปจะลด fear และ aggressive 
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 การกระตุน้เพิ่ม fear และ aggressive 
มีสองส่วนของ limbic system ท่ีไดรั้บความสนใจมาก ไดแ้ก่ 
 Septohippocampal pathway มีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัสรีระวทิยาของ anxiety ถา้ส่วนน้ี

ท างานมากท าใหเ้กิด anxiety 
 Cingulate gyrus มีบทบาทใน obsessive-compulsive disorder 

4.3.2 cerebral cortex 
ส่วน frontal cerebral cortex เช่ือมโยงกบั parahippocampal region , cingulate gyrus และ 

hypothalamus เพราะฉะนั้นมีส่วนในการท าใหเ้กิด anxiety 
ส่วน temporal cerebral cortex มีความเก่ียวขอ้งกบั anxiety เน่ืองจากความคลา้ยคลึงกนัใน

ลกัษณะทางคลินิกและ electrophysiology ระหวา่งผูป่้วย temporal lobe epilepsy กบั 
obsessive-compulsive disorder 

ANXIETY                             
Panic disorder with and without agoraphobia 
Agoraphobia without a history of panic disorder 
Specific and social phobias 
obsessive-compulsive disorder 
generalized anxiety disorder 
ANXIETY DISORDER ATTRIBUTABLE TO ANOTHER MEDICAL CONDITION 
substance induced anxiety disorder 
anxiety disorder nos  
  
รายละเอียดแต่ละโรคดงัต่อไปน้ี 
 

GENERALIZED ANXIETY DISORDER (GAD) 
 เป็นโรคเร้ือรังนานเกินหกเดือน  มีความวิตกกงัวลอนัไม่เหมาะสมกบัความเป็นจริงหรือมากเกินไป 
 

ระบาดวทิยา 
 พบได ้ 3-8 % ของประชากรทัว่ไป หญิงต่อชายเท่ากบัสองต่อหน่ึงมกัเกิดในช่วงอาย ุ 20-30 ปี  แต่
เป็นในช่วงอายใุดกไ็ด ้
 

สาเหตุ 
1.Biological theories 
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1.1 neurotransmitters 
1.1.1GABA ในปัจจุบนัพบวา่ยากลุ่ม benzodiazepines ท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ

วติกกงัวล มีฤทธ์ิเพิ่มการท างานของระบบสาร GABA ซ่ึงเป็น inhibitory neuron ของระบบ
ประสาท 

1.1.2Norepinephrine และ serotonin โดย norepinephrine มีก าเนิดมาจากกลุ่มของเซลล์
ประสาทท่ีเรียกวา่ locus ceruleus ส่วน serotonin มีแหล่งก าเนิดจาก rephe nuclei จากการทดลอง
กระตุน้บริเวณเหล่าน้ีในสัตวท์ดลอง  พบวา่ท าใหเ้กิดอาการวติกกงัวลได ้  สารหรือยาท่ีมีฤทธ์ิลด
การท างานของระบบเหล่าน้ีสามารถลดความวติกกงัวลได ้
ความรู้ทางกายวภิาคของสมอง ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
1.2  กรรมพนัธ์ุ 25% ของ first-degree relatives เป็นกบัเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  เพศชายมีโอกาส
เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง  ส่วนฝาแฝดยงัไม่มีขอ้สรุปบางรายงานวา่ 50% ใน monozygotic twins และ 
15% ใน dizygotic twins 

2.Psychosocial theories 
ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 
ลกัษณะทางคลนิิก 

  อาการวิตกกงัวลแพร่กระจายไปในหลาย ๆ เร่ือง (generalized) หรือมีลกัษณะท่ีไม่ทราบ
สาเหตุ (free-floating) ไม่เจาะจงหรือผกูพนัอยูก่บัเหตุการณ์ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะเหมือน phobia 
และไม่ไดมี้อาการท่ีรุนแรง เกิดข้ึนเป็นช่วง ๆ เหมือน panic attack แต่ผูป่้วยตกอยูใ่นภาวะวติกกงัวล ตึง
เครียด กลวั หรือหวาดหวัน่ และคาดการณ์ไปล่วงหนา้ (apprehensive expectation) วา่จะมีส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนใน
ชีวติ 
 
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั generalized anxiety disorder ตาม DSM-5 
A. วติกกงัวลมากเกินไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ในชีวิตเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหกเดือน 
B. บุคคลรู้สึกวา่มนัยากท่ีจะควบคุมความวติกกงัวล 
C. มีอาการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ใน 6 ขอ้ต่อไปน้ี 

1. กระสับกระส่ายหรือรู้สึกหวาดหวัน่ไม่ปลอดภยั (keyed up or on edge) 
2. อ่อนเพลียง่าย  
3. ไม่มีสมาธิหรือใจลอย 
4. หงุดหงิด (irritability) 
5. ปวดกลา้มเน้ือ (muscle tension) 
6. มีความผดิปกติของการนอนหลบั นอนหลบัยาก 
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D. ความวติกกงัวลหรืออาการทางดา้นร่างกาย ท าใหเ้กิดความบกพร่องของการเขา้สังคม อาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวติ 

E. ความผดิปกติไม่ไดมี้สาเหตุจากโรคทางดา้นร่างกาย หรือยาเสพติด  
F. ความผดิปกติ ไม่ไดเ้ขา้กบัโรคอ่ืนไดดี้มากกวา่  

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 เป็นโรคเร้ือรัง อาจเป็นตลอดชีวติไดป้ระมาณ 25% เกิดมี panic disorder ข้ึน   

  
การวนิิจฉัยแยกโรค 

 เน่ืองจากกลุ่มอาการวิตกกงัวลสามารถเกิดข้ึนไดใ้นโรคจิตเวชอ่ืน ๆ ทุกโรคหรืออาจมีสาเหตุจาก
โรคทางกายหรือสารบางตวัไดเ้ช่นกนั  ดงันั้นก่อนท่ีจะวินิจฉยัผูป่้วยวา่เป็นโรค GAD จะตอ้งวนิิจฉยัแยก
โรค ดงัน้ี 

1. โรคทางกายและพิษจากสารหรือยาบางชนิด  โรคทางกายท่ีท าใหเ้กิดอาการวิตกกงัวล ไดแ้ก่ 
hyperthyroidism , pheochromocytoma , fasting hypoglycemia  สารหรือยาท่ีท าใหเ้กิดอาการวติกกงัวล 
ไดแ้ก่ คาเฟอีน แอมเฟตามีน ภาวะถอนเหลา้ 

2. โรคทางจิตเวช ไดแ้ก่ 
2.1 panic disorder อาการเกิดอยา่งรวดเร็ว รุนแรงมากจนผูป่้วยกลวัวา่ตนเองจะตายหรือเป็นบา้ไป  
เป็นช่วงเวลาอยา่งชดัเจนไม่เกิน 1 ชัว่โมง  ต่างจาก GAD ท่ีอาการเป็นอยูเ่ร่ือย ๆ ทั้งวนั 
2.2 adjustment disorder with anxiety เกิดจากมีเร่ืองสะเทือนใจอยา่งชดัเจนและปรับตวัไม่ได ้ท าให้
มีอาการวิตกกงัวล อาการเป็นอยูน่านไม่เกิน 6 เดือน 
phobic disorder กลวัเฉพาะต่อส่ิงของ สัตว ์สถานท่ี หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ   

และมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงไม่เผชิญกบัส่ิงท่ีตนกลวั 
obsessive-compulsive disorder  มีความวติกกงัวลเกิดข้ึน เม่ือพยายามบงัคบัความคิดหรือการ 

กระท าท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ และผูป่้วยทราบไม่สมเหตุผลใหห้ยดุลง 
โรคซึมเศร้าอาจมาดว้ยอาการวา่วติกกงัวล ส่ิงท่ีเป็นขอ้เตือนใจใหแ้พทยต์อ้งนึกถึงโรคซึมเศร้า คือ  

อาการวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในคนอายมุาก มีอารมณ์เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลด ความจ าลดลง 
Psychosis  ก่อนมีอาการชดัเจน ผูป่้วยอาจมาดว้ยอาการวติกกงัวลก่อน และผูป่้วยท่ีหลงผดิวา่ถูก 

ปองร้ายก็อาจแสดงอาการวติกกงัวลใหเ้ห็นได ้
 

การรักษา 
1.การรักษาดว้ยยา 
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 benzodiazepines เป็น drug of choice ตอ้งระวงัปัญหาการติดยา 25-30% ของผูป่้วยไม่
ตอบสนองต่อยา  ขนาดยาท่ีเหมาะสมในการรักษาอยูใ่นช่วง 5-15 มก./วนัของ diazepam ในทางปฏิบติัมกั
เร่ิมท่ีขนาดยาต ่ากวา่ก าหนดก่อน เช่น 4-8 มก./วนัของ diazepam 
 tricyclic และ MAOIS อาจใชไ้ดผ้ล 
 B-blocks เป็นยาท่ีอาจใชร่้วมกบัยากลุ่ม benzodiazepines ในผูป่้วยท่ีมีอาการทางกาย เช่น 
ใจเตน้เร็วหรือสั่น ไม่ตอบสนองต่อการใชย้าพวก benzodiazepines แต่เพียงอยา่งเดียว 
2.psychosocial aspect 
 การรักษาดว้ยจิตบ าบดั เป็น treatment of choice จะใชว้ธีิใดข้ึนกบั nature ของปัญหา 
 พฤติกรรมบ าบัด อาจใช้ cognitive coping strategies , relaxation ,biofeedback, meditation 
และการนวดผ่อนคลาย ตัวอย่าง ได้แก่ aromatherapy massage with lime essential oil สามารถลด
ความเครียดได้ ดังในงานวจัิยของ รศ.พญ.วนัเพ็ญ ธุรกติต์วณัณการ เร่ือง Effects of aromatherapy 
massage with lime essential oil on stress. 
 การดูแลความคิดเนน้การสร้างเสริมสุขภาพความคิดโดย 

1. ไตร่ตรองทุกคร้ังวา่ท่ีก าลงัคิดอยูเ่ป็นความคิดท่ีมีคุณหรือโทษ 
2. เลือกคิดเฉพาะเร่ืองท่ีมีคุณและแง่บวกเท่านั้น 
3. ไม่ตกเป็นทาสของความคิด หยดุความฟุ้งซ่านใหส้มองวา่ง ๆโดยไม่คิดบา้ง 
4. หมัน่ฝึกสติ และสมาธิ เพื่อไม่ใหว้ติกกงัวลเป็นทาสของความคิด 

 
PANIC DISORDER AND AGORAPHOBIA 

  ลกัษณะส าคญั คือ spontaneous , episodic และ intense periods of anxiety ส่วนมากเป็นอยูไ่ม่
ถึง 1 ชัว่โมง  อาจเกิดมี agoraphobia หมายถึง ความกลวัต่อการอยูใ่นสถานท่ีหรือสถานการณ์ท่ีบุคคลอาจ
ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือถา้มี panic attack เกิดข้ึน  ท าใหเ้ขาไม่กลา้ไปไหนหรือจะตอ้งมีเพื่อนร่วมทางดว้ย  
ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ กลวัการออกไปนอกบา้นคนเดียว กลวัการอยูใ่นฝงูชน 
  ประมาณ 2 ใน 3 ของผูป่้วย agoraphobia จะมี panic attack ดว้ย  บางรายงานเช่ือวา่ panic attack 
เป็นสาเหตุของ agoraphobia ทุกราย 
 

ระบาดวทิยา 
 Panic disorder มี lifetime prevalence ประมาณ 2% มกัพบในกลุ่มคนอายนุอ้ย อายเุฉล่ีย

ประมาณ 25 ปี 
 Panic disorder without  agoraphobia พบในผูช้ายเท่ากบัผูห้ญิง 
 Panic disorder with  agoraphobia พบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายสองเท่า 
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 Agoraphobia มี lifetime prevalence 0.6% อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 มี panic disorder with  
agoraphobia มกัพบใน second decade 

 
สาเหตุ 

1. biological theories 
1.1 กรรมพนัธ์ุ 
 First-degree relatives มีโอกาสป่วยเป็น 15-20% 
 แฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั ถา้คนหน่ึงป่วยอีกคนจะมีโอกาสป่วยดว้ย 80-90% 
 แฝดท่ีเกิดจากไข่คนละใบ ถา้คนหน่ึงป่วยอีกคนจะมีโอกาสป่วยดว้ย 10-15% 

1.2 ระบบประสาทอตัโนมติั ท่ี locus ceruleus พบมีการเพิ่มข้ึนของ sympathetic tone 
1.3 Lactate infusion พบวา่ผูป่้วย anxiety disorder ออกก าลงักายไดน้อ้ยมี lactic acid เกิดข้ึนมาก  

และบางคร้ังหลงัออกก าลงักายมี panic attack เกิดข้ึน จึงไดท้ดลองให้โซเดียมแลคเตทในผูป่้วยกลุ่มน้ีพบวา่ 
70% ของผูป่้วยเกิดมี panic disorder  ขณะท่ีคนปกติเกิดมีอาการเพียง  5%    ไดส้รุปต่อมาวา่ การใหแ้ลคเตท 
กระตุน้ใหมี้ norepinephrine เพิ่มข้ึน ในผูท่ี้มีแนวโนม้จะเป็น panic disorder อยูแ่ลว้  เม่ือทดลองใหผู้ป่้วย
กลุ่มน้ีสูดดม CO2 ไปเพิ่ม firing rate ของเซลลป์ระสาทใน locus ceruleus 

1.4 Brain imaging จากการศึกษาการไหลเวยีนของเลือดในสมองพบวา่มีปริมาณเลือดเพิ่มข้ึน
ไปสู่ parahippocampus ขา้งขวา  ในผูป่้วย panic disorder ท่ีมี positive lactate infusion test และมี whole 
brain metabolism เพิ่มข้ึน ไม่พบผลเช่นน้ีในคนปกติหรือในผูป่้วยท่ีมี negative lactate infusion test 

1.5 Mitral valve prolapse (MVP) 
 พบในผูป่้วย panic disorder ไดม้ากถึง 50% ส่วนมากประชากรทัว่ไปพบเพียง 5% 
 ประมาณ 20% ของ MVP ไม่มีอาการ  ถา้มีก็จะเป็นอาการทางหวัใจและหายใจท่ีเหมือน

ใน panic disorder 
 ทั้ง MVP และ  panic disorder ถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ และพบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 

2. psychosacial theories 
 ผูป่้วย panic disorder ส่วนมากจะมีส่ิงแวดลอ้มในวยัเด็กท่ีไม่เหมาะสม ผูป่้วย 20-50% มกั

ไดป้ระวติัวา่มี separation anxiety disorder ในวยัเด็กหรือวยัรุ่นมาก่อน 
 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนป่วยพบวา่อาจเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดโรค ไดแ้ก่ การพลดัพราก

หรือการสูญเสียบุคคลท่ีรัก 
 ความนึกคิดและความเขา้ใจท่ีผดิปกติ (cognitive abnormality) เป็นผลมาจากการแปล

ความหมายผดิ คือ เม่ือเกิดความรู้สึกทางร่างกายบางอยา่ง เช่น ใจสั่น หายใจไม่ค่อยออก 
ผูป่้วยมกัแปลความหมายผดิไปวา่ ความหายนะอยา่งใหญ่หลวงก าลงัจะเกิดข้ึนกบัตน 
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ลกัษณะทางคลนิิก 
  DSM-5 ไม่เหมือน DSM-III-TR ไดแ้ยก panic attack ออกมาเพราะ panic attack สามารถ
เกิดไดใ้นหลายโรคนอกเหนือจาก panic disorder ไดแ้ก่ specific phobia , social phobia , posttraumatic 
stress disorder 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัยโรค ตาม DSM-5  
A. มี panic attacth เกิดข้ึนโดยท่ีท านายไม่ไดว้า่จะเกิดข้ึน(unexpected panic attacks) เม่ือไหร่ เป็นช่วงเวลา
อยา่งชดัเจน ท่ีรู้สึกกระอกักระอ่วนอยา่งมาก (intense discomfort) อาการสูงสุดภายใน 2-3 นาที(within 
minutes) ซ่ึงประกอบดว้ยอาการดงัต่อไปน้ี 
 
1 . ใจสั่น  
2. เหง่ือแตก 
3. ตวัสั่น 
4. หายใจไม่ออก  
5. รู้สึกกระอกักระอ่วน  
6. แน่นหนา้อก 
7. คล่ืนไส้ ป่ันป่วนในทอ้ง 
8. เวยีนศีรษะ จะเป็นลม 
9.หนาว ๆ ร้อน 
10. ชาตามตวั 
11. ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป (Derealization) หรือตวัเองเปล่ียนไป (depersonalization) 
12. ควบคุมตวัเองไม่ได ้กลวัจะเป็นบา้ 
13. กลวัจะตาย 
 
B. หลงัจากอาการโจมตีแลว้ ตามดว้ยอาการขอ้ 1 หรือ ขอ้  2  

1. กงัวลวา่อาการจะเกิดข้ึนอีก กลวัควบคุมตวัเองไม่ได ้กลวัจะเป็นบา้ 
2. มีพฤติกรรมเปล่ียนไปหลงัจากมีอาการ ไดแ้ก่ พฤติกรรม หลีกเล่ียงการออกก าลงักาย หรือไปใน

สถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย 
C. ไม่ไดมี้สาเหตุโรคทางดา้นร่างกาย  ยา หรือสารเสพติด  
D. ไม่ไดเ้ขา้กบัโรคทางดา้นจิตเวชอ่ืน ๆ  
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หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั agoraphobia ตาม DSM-5 
A. กลวัหรือกงัวลมากกวา่หรือเท่ากบั2 ขอ้ใน 5 สถานการณ์ต่อไปน้ี  

1. ใชย้านพาหนะสาธารณะ รถประจ าทาง รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ  
2. กลวัสถานท่ีโล่ง กวา้ง ตลาด สวนสาธารณะ  
3. กลวัสถานท่ีท่ีเป็นท่ีเปิด เช่น โรงหนงั  
4. กลวัอยูใ่นท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน  
5. กลวัการอยูน่อกบา้นคนเดียว  

B. ผูป่้วยกลวัหรือ หลีกเล่ียงสถานการณ์เหล่าน้ี เพราะคิดไปวา่การหลีกหนีเป็นไปไดย้าก หรือจะไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลือ เวลามีอาการ  panic เกิดข้ึน  

C. สถานการณ์ในขอ้ B ท าใหเ้กิดความกลวัและกงัวลเสมอ  
D. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีกลวั ตอ้งมีเพื่อนไปดว้ย  
E. ความกลวัหรือกงัวล ไม่เป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 
F. ความกลวัหรือกงัวล หรือ การหลีกเล่ียงเป็นระยะเวลามากกวา่ หรือเท่ากบั 6 เดือน  
G. อาการท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ หรือการด าเนินชีวิต  
H. ถา้มีโรคทางดา้นร่างกาย เช่น โรค พาร์กินสัน ความกลวั ความกงัวลหรือการหลีกเล่ียงมากเกินไป 
I. ความกลวั กงัวล หรือการหลีกเล่ียงไม่เขา้กบัโรคอ่ืนไดดี้กวา่ เช่น โรค specific phobia ,situational type  

,ไม่ใช่ social anxiety disorder ,obsessive compulsive disorder , body dimorphic disorder, 
posttraumatic stress disorder , separation disorder  

 
ประเภทของ panic disorder  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

 panic disorder with agoraphobia 
 panic disorder without agoraphobia 
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หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั panic disorder ตาม DSM-5 
1. Recurrent unexpected panic attacks. A panic attack is an abrupt surge of intense fear or intense 

discomfort that reaches a peak within minutes, and during which time four(or more)of the 
following symptoms occur: 
1.Palpitations ,pounding heart, or accelerated heart rate. 
2. Sweating. 
3. Trembling or shaking . 
4. Sensations of shortness of breath or smothering. 
5. Feelings of choking. 
6. Chest pain or discomfort. 
7. Nausea or abdominal distress. 
8. Feeling dizzy ,unsteady ,light-headed ,or faint. 
9. Chills or heat sensations. 
10. Paresthesias (numbness or tingling sensations). 
11. Derealization ( feelings of unreality)or depersonalization (being detached from one self). 
12. Fear of losing control or “going crazy.” 
13. Fear of dying. 

2. มี attack อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง แลว้ตามดว้ยระยะเวลา 1 เดือน ท่ีมีอาการต่อไปน้ี 
a. กลวัวา่อาการจะเกิดข้ึนอีก 
b. วติกกงัวลกลวัจะควบคุมตนเองไม่ได ้กลวัหวัใจวาย กลวัเป็นบา้ 
c. พฤติกรรมเปล่ียนไปหลงัจากมีอาการ 

B. ไม่มี agoraphobia 
C. panic attack ไม่ไดเ้กิดจากยาหรือสารเสพติดหรือโรคทางร่างกาย เช่น hyperthyroidism 
D. panic attack ไม่ใช่จากโรค social phobia , specific phobia , posttraumatic stress disorder ,obsessive-

compulsive disorder , separation anxiety disorder 
 
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั Panic disorder with agoraphobia ตาม DSM-IV-TR 
A. ทั้ง 1 และ 2 

1. มีอาการ panic attack เกิดข้ึนโดยไม่สามารถท านายไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือไร 
2. มี attack อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง แลว้ตามดว้ยระยะเวลา 1 เดือน ท่ีมีอาการต่อไปน้ี 

a. กลวัวา่อาการจะเกิดข้ึนอีก 
b. วติกกงัวลกลวัจะควบคุมตนเองไม่ได ้กลวัหวัใจวาย กลวัเป็นบา้ 
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c. พฤติกรรมเปล่ียนไปหลงัจากมีอาการ 
B. มี agoraphobia 
C. panic attack ไม่ไดเ้กิดจากยาหรือสารเสพติดหรือโรคทางร่างกาย เช่น hyperthyroidism 
D. panic attack ไม่ใช่จากโรค social phobia , specific phobia , posttraumatic stress disorder ,obsessive-

compulsive disorder , separation anxiety disorder 
 

การวนิิจฉัยแยกโรค 
1. โรคทางกาย 

1.1 โรคหวัใจ เช่น ischemic heart disease และ arrhythmia โดยเฉพาะ paroxysmal atrial tachycardia 
แยกโดยการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  ส าหรับ mitral valve prolapse 
นั้น ในกรณีท่ีพบร่วมดว้ยสามารถใหก้ารวนิิจฉยัวา่เป็นทั้งสองโรคได ้

1.2 อาการถอนสารบางอยา่ง เช่น แอลกอฮอล ์ หรืออาการเป็นพิษจากสารบางอยา่ง เช่น คาเฟอีน , 
amphetamine อาจมีอาการ panic attack ได ้  แต่จะไม่วินิจฉยัเป็น panic disorder เพราะอาการ 
panic attack นั้นเกิดจาก substance induced organic mental disorder 

1.3 Hyperthyroidism  และ hypoparathyroidism แยกโดยการตรวจร่างกายและส่งการตรวจดูการ
ท างานของต่อม thyroid 

1.4 Pheochromocytoma พบไดน้อ้ย ตรวจร่างกายพบความดนัโลหิตสูง หนา้แดง ตวัสั่น และมีความ
วติกกงัวลร่วมดว้ย แยกโดยเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมง เพื่อส่งตรวจ metabolite ของ cathecholamine  

1.5 Reactive hypoglycemia จะบอกวา่เป็นภาวะน้ีต่อเม่ือเจาะเลือดผูป่้วยขณะก าลงัมีอาการแลว้พบวา่
ระดบัน ้าตาลในเลือดลดต ่าลง 

 
 
 
2. โรคทางจิตเวช 

2.1generalized anxiety disorder  บางคร้ังท าใหเ้กิดความสับสนในการวนิิจฉยัได ้  เพราะผูป่้วย panic 
disorder มกัมีความวติกกงัวลเร้ือรัง  หรือมีความวิตกกงัวลล่วงหนา้เกิดข้ึนในระหวา่งการเกิด 
panic attack แยกไดโ้ดยอาศยัประวติัวา่ไม่มีอาการ panic attack เกิดข้ึนซ ้ า ๆ มาก่อน และไม่
พบวา่ผูป่้วยมีอาการเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ (episode) เหมือน panic disorder 

2.2โรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า หรือ somatization disorder ในบางรายอาจมีอาการ
เหมือน panic attack เกิดข้ึนได ้  แต่จะไม่วนิิจฉยัเป็น panic disorder แยกไดโ้ดยผูป่้วยจะมี
ลกัษณะทางคลินิกท่ีส าคญัของโรคนั้น ๆ เป็นอาการเด่นชดั 
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การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 กาแฟท าใหอ้าการเป็นมากข้ึน 
 ประมาณ 50% ของผูป่้วยอาการหายไป เม่ือติดตามการรักษาไประยะหน่ึง 
 ประมาณ 20% ไม่เปล่ียนแปลง 
 บุคลิกภาพก่อนป่วยท่ีดีและระยะเวลาท่ีป่วยช่วงสั้นจะท าใหพ้ยากรณ์โรคดี 
 Agoraphobia ข้ึนกบัการรักษา panic disorder ใหห้ายได ้อาการของ agoraphobia ก็จะหายตาม 
 agoraphobia without history of panic disorder จะเร้ือรัง  และมีโรคซึมเศร้า และโรคพิษสุรา

เร้ือรังแทรกซอ้นไดบ้่อย ๆ 
 

การรักษา 
  เป้าหมายการรักษาเพื่อยบัย ั้งไม่ใหเ้กิด panic attack ข้ึนอีก  ลดความวิตกกงัวลล่วงหนา้ 
และพยายามลดหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมในการหลีกเล่ียงหรือพึ่งพิงผูอ่ื้น  แบ่งการรักษาเป็น 4 วธีิ คือ 
1. การรักษาดว้ยยา 
 1.1 antidepressant drug  ยาในกลุ่มน้ีท่ีมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของยาอยา่งเป็นระบบดว้ยวธีิ double 
blind placebo controlled ไดแ้ก่ imipramine และ clomipramine ส่วนยาตวัอ่ืน ๆ ท่ีมีรายงานวา่มีฤทธ์ิน้ีดว้ย 
ไดแ้ก่ nortryptyline , amitryptyline เป็นตน้  ยกเวน้ยา bupropion ท่ีมีรายงานในขณะน้ีวา่ไม่มีฤทธ์ิ antipanic  
ส่วน trazodone นั้น ถือวา่มีฤทธ์ิค่อนขา้งนอ้ย(less effective) 
  ส าหรับคนไทยนั้นมกัตอบสนองต่อยาในขนาด 50-150 มก./วนั มีบา้งบางรายงานท่ีตอ้งใหย้าสูงถึง 
200 มก./วนั   

1.2 benzodiazepines 
 alprazolam  ตั้งตน้ขนาด 0.5-1 มก./วนั  ขนาดยาสูงสุด 4 มก./วนั  แต่มีรายงานวา่ในผูป่้วย

บางรายอาจตอ้งใชสู้งถึง 6-10 มก./วนั 
 clonazepam  1-2 มก./วนั  (อาจใหสู้งถึง 4-6 มก./วนั) 
 lorazepam 2-6 มก./วนั 
 diazepam 30-40 มก./วนั 

  เม่ืออาการหายไปควรใหย้าต่ออีก 6-12 เดือน  แลว้จึงค่อย ๆ ลดขนาดลงจนหยดุยาไดห้มดภายใน 1 
ปี กรณีท่ีเกิดเป็นซ ้ าข้ึนอีก  ในระหวา่งก าลงัลดยา ก็ใหย้าขนาดเดิมต่อไปอีก 3-6 เดือน  แลว้จึงพิจารณาหยดุ
ยาใหม่  ผูป่้วยส่วนมากจะหยดุยาไดห้มดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  แต่ก็ยงัคงมีผูป่้วยอีกส่วนหน่ึงท่ีตอ้ง
ใชย้าต่อไปอีกเป็นระยะเวลานาน 
2. การดูแลรักษาทางจิตใจและสังคม 
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2.1 insight-oriented psychotherapy  เนน้ท่ีการช่วยผูป่้วยให้เขา้ใจ unconscious meaning ของ anxiety 
ความหมายของสถานการณ์ท่ีเขาหลีกเล่ียงสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในอดีตอยา่งไร  ความจ าเป็นท่ีตอ้งกด 
impulses และ secondary gain ของอาการ 

2.2 พฤติกรรมบ าบดั (behavior therapy) ใชไ้ดดี้กบัอาการ agoraphobia หรือ anticipatory anxiety 
เทคนิคท่ีใช ้คือ systematic desensitization  

2.3 ครอบครัวบ าบดั (family therapy) ให ้family education และ support 
2.4 Cognitive therapy พยายามเปล่ียนการแปลความหมาย ความรู้สึกทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยใหม่  

จากเดิมท่ีผูป่้วยแปลผดิไปวา่ ความหายนะก าลงัเกิดข้ึนกบัตน ใหแ้ปลไปในทางท่ีถูกตอ้งเป็นจริง ไม่ใช่
หายนะ (non-catastrophic interpretation) แทน 

2.5  การนัง่สมาธิ ช่วยใหร้ะบบประสาทท างานอยา่งมีสมดุลและไม่ต่ืนเตน้ง่าย ตลอดจนช่วยลดความ
กงัวลวา่อาการจะเกิดข้ึนอีก  
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIC PHOBIA AND SOCIAL PHOBIA 
  Phobia  คือ ความกลวัท่ีไม่มีเหตุผล  ท าใหเ้กิดพฤติกรรมหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกลวั  ทั้งความกลวัและ
พฤติกรรมน้ีเป็น ego dystonic ต่อผูป่้วย  และผูป่้วยทราบดีวา่ความกลวัน้ีไม่มีเหตุผล 
  Social phobia  คือ ความกลวัการอยูใ่นท่ีสาธารณะ  กลวัวา่ตวัเขาจะท าอะไรใหไ้ดรั้บความอบัอาย 
เช่น กลวัการพดูหนา้ชั้น กลวัการแสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 
  Social phobia    ต่างจาก agoraphobia ท่ี agoraphobia ไม่ค  านึงถึงปฏิกิริยาของผูอ่ื้นต่อพฤติกรรม
ของเขา 
  Specific phobia  เป็นความกลวัโดยเฉพาะต่อวตัถุหรือสถานการณ์อนัหน่ึงท่ีไม่ใช่ social phobia  
หรือ agoraphobia 
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ระบาดวทิยา 
  social phobia พบได ้3-5% ของประชากรทัว่ไป หญิงพบไดเ้ท่ากบัชาย มกัพบในวยัรุ่น 
  specific phobia  พบไดบ้่อยกวา่มาก พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  ส่ิงท่ีกลวัท่ีพบไดบ้่อย ไดแ้ก่ 
สัตว ์พาย ุความสูง ความเจบ็ป่วย ความตาย 
 

สาเหตุ 
1. biological theories ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีส าคญั 
2. psychoanalytic theories 
  social phobia และ specific phobia  เกิดจาก castration fear ซ่ึงเป็นผลจากขอ้ขดัแยง้ในระยะ oedipal 
stage มีการใช ้ defense mechanism ชนิด repression เม่ือไม่สามารถระงบัความวติกกงัวลได ้ จึงใช ้ defense 
mechanism  ตวัอ่ืน คือ displacement ไปสู่วตัถุหรือสถานการณ์ท่ีมีความหมายถึงขอ้ขดัแยง้เดิม 
(symbolization) นอกจากน้ีตอ้งใช ้ defense mechanism ชนิด avoidance เพิ่มอีกตวัหน่ึงจึงจะท าให ้ anxiety 
หมดไป 
3. behavior theories  อาการเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ชนิด classical conditioning และ operant conditioning 
 

ลกัษณะทางคลนิิก 
  ผูป่้วยมีอาการวิตกกงัวลมาก  แสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตรวจสภาพจิตพบมีความกลวัท่ี
ไม่มีเหตุผล และเป็น ego-dystonic ต่อสถานการณ์ วตัถุ หรือสัตว ์ ผูป่้วยจะพยายามทุกวถีิทางเพื่อหลีกเล่ียง
ส่ิงท่ีเขากลวั  ท าใหกิ้จกรรมในชีวติประจ าวนัลดลง  อาจพบปัญหาแทรกซอ้น คือ ติดเหลา้  ติดยาเสพติด 
หรือซึมเศร้า 
 
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั social phobia ตาม DSM-IV-TR 
A. ความกลวัอยา่งมาก  และต่อเน่ือง ต่อสถานการณ์ท่ีผูป่้วยเป็นจุดสนใจของกลุ่มคนท่ีผูป่้วยไม่คุน้เคย  

ผูป่้วยกลวัจะถูกวจิารณ์ในทางไม่ดี กลวัอบัอายขายหนา้ 
B. ถา้ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใน A ผูป่้วยมีความวติกกงัวล บางทีอาจถึงขั้น panic attack  
C. ผูป่้วยทราบวา่ความกลวันั้นมากเกินไปหรือไม่สมเหตุผล 
D. พยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ในขอ้ A ถา้จ าเป็นตอ้งเผชิญจะวติกกงัวลและทรมานมาก 
E. พฤติกรรมหลีกเล่ียง ความวิตกกงัวลจากสถานการณ์ในขอ้ A รบกวนชีวติประจ าวนั อาชีพ การเรียน 

สังคม มนุษยส์ัมพนัธ์ 
F. ในผูท่ี้อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ระยะเวลาท่ีเป็นอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
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G. ความกลวัหรือพฤติกรรมหลีกเล่ียงไม่ไดเ้กิดจากการใชย้าหรือสารเสพติด และไม่ใช่จากโรคจิตเวชอ่ืน 
ไดแ้ก่ panic disorder with or without agoraphobia , separation anxiety disorder , body dysmorphic 
disorder , pervasive developmental disorder , schizoid personality disorder 

H. ถา้มีโรคทางร่างกายหรือโรคทางดา้นจิตเวชอ่ืน ๆ ความกลวัในขอ้ A ตอ้งไม่เก่ียวเน่ืองดว้ย เช่น ไม่ใช่
กลวัพดูติดอ่าง ไม่ใช่กลวัสั่นในโรค parkinson ไม่ใช่กลวัวา่ จะแสดงการรับประทานอาหารผดิปกติ
อยา่งใน anorexia nervosa หรือ bulimia nervosa 

 
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั Specific phobia ตาม DSM-IV-TR 
A. มีความกลวัอยา่งมากและต่อเน่ืองต่อวตัถุหรือสถานการณ์บางอยา่ง เช่น ความสูง สัตว ์ เป็นความกลวั

อยา่งไม่มีเหตุผล 
B. การเผชิญต่อวตัถุหรือสถานการณ์ท่ีกลวั ท าใหเ้กิด panic attack  

หมายเหตุ     ในเด็กแสดงออกโดยร้องไห ้กระทืบเทา้ (tantrums) 
C. ผูป่้วยรู้วา่ความกลวันั้นมากเกินไปและไม่มีเหตุผล  
D. พยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความกลวัหรือ ถา้จ าเป็นตอ้งเผชิญจะวิตกกงัวลและทรมาน

มาก 
E. พฤติกรรมหลีกเล่ียง ความวิตกกงัวล ความทุกขท์รมาน รบกวนชีวิตประจ าวนั อาชีพ การเรียน สังคม 

มนุษยส์ัมพนัธ์ 
F. ในผูท่ี้อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ระยะเวลาท่ีเป็นอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
I. ไม่ใช่จากโรคจิตเวชอ่ืน ไดแ้ก่ obsessive-compulsive disorder , posttraumatic stress disorder , panic 

disorder with or without agoraphobia  , separation anxiety disorder , social phobia  
 
 

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 ถา้ผูป่้วยสามารถหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกลวัไดง่้ายก็อาจอยูไ่ดเ้ป็นปกติ 
 social phobia มกัค่อย ๆเป็น  และบางคร้ังเร่ิมหลงัจากมีเร่ืองเครียด 
 social phobia อาจเป็นเร้ือรัง แมว้า่มีหลกัฐานวา่ อาการดีข้ึนหลงัจากวยักลางคน 
 specific phobia  ท่ีเร่ิมเกิดตั้งแต่วยัเด็กมกัหายไดเ้อง 

 
การวนิิจฉัยแยกโรค 

1. โรคทางกาย  ไดแ้ก่  ภาวะ intoxication จาก hallucinogens เน้ืองอกในสมอง CVA 
2. โรคทางจิตใจ 
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 2.1 schizophrenia ผูป่้วยโรคน้ี phobia ท่ีเกิดข้ึนจะมีเหตุผลน่าเช่ือถือและเป็นจริงส าหรับเขา  ซ่ึงต่างจาก 
phobic disorder  ท่ีจะรู้วา่ความกลวัของตนนั้นไม่สมเหตุสมผล และเกินความเป็นจริง 
 2.2 โรคซึมเศร้า เราอาจพบ agoraphobia หรือ panic attack เป็นอาการของผูป่้วยโรคซึมเศร้าได ้  และ
ในทางกลบักนั  เราอาจพบอาการซึมเศร้าเป็นอาการร่วมในผูป่้วย phobic disorder ไดเ้ช่นกนั  แต่ในผูป่้วย
โรคซึมเศร้าจะมีลกัษณะอาการบางอยา่งใหเ้ห็นชดัเจนกวา่ เช่น การสูญเสียความสนใจในส่ิงรอบตวั ขาด
ความสนุกสนานส่วนผูป่้วย phobic disorder อาจบอกวา่ตนเองยงัมีความสนใจหรือกระตือรือร้นในกิจกรรม
หรือการออกไปในสถานท่ีต่าง ๆ ถา้ตนเองไม่มีอาการกลวั  หรือ panic attack เกิดข้ึน 
 2.3 hypochondriasis ผูป่้วยจะมีความกลวัวา่ตนเองจะเป็นโรคต่าง ๆ ไดค้ลา้ยผูป่้วย illness phobia ท่ีจดั
อยูใ่นพวก simple phobia แต่ในผูป่้วย hypochondriasis ความกลวัต่อโรคจะกระจดักระจายกวา่และไม่
เฉพาะเจาะจงเป็นโรคใด  ตวัอยา่งของ illness phobia เช่น AIDS phobia  เป็นตน้ 
 

การรักษา 
1. พฤติกรรมบ าบดั     เป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ตวัอยา่งเช่น 
specific phobia   วธีิการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ in vivo  หรือ imaginal exposure , in vivo exposure เป็น
การท่ีผูป่้วยจะเผชิญต่อ  phobic stimuliในชีวติจริงเลย  ส่วน imaginal exposure จะเป็นการเผชิญกบั phobic 
stimuli ผา่นการบรรยายความของแพทย ์ และ imagination ของผูป่้วย  โดยผูป่้วยอาจเผชิญแบบค่อยเป็นค่อย
ไป  (graded) เช่น desensitization  หรือ พบฉบัพลนั  (ungraded) เช่น flooding 
social phobia    ใชว้ธีิ systematic desensitization หรือ การฝึกทกัษะทางสังคม (social skill training) 
2. การรักษาดว้ยยา  ยาท่ีดีมากใน social phobia คือ propanolol ตวัอ่ืน ๆ ท่ีใช ้ ไดแ้ก่ tricyclic 
antidepressants 
3. insight-oriented psychotherapy  ช่วยใหผู้ป่้วยเขา้ใจสาเหตุของอาการ secondary gain ท่ีได ้บทบาทของ 
resistance  และช่วยใหเ้ขามีวธีิท่ีดีในการจดัการกบัส่ิงท่ีกลวันั้น 
4. วธีิอ่ืน ๆ เช่น 
การสะกดจิต (hypnosis)  โนม้นา้วจิตใจผูป่้วยวา่ ส่ิงท่ีเขากลวัไม่มีอนัตรายและใหผู้ป่้วยมี  relaxation เม่ือ
เผชิญกบัส่ิงท่ีกลวั 
Supportive psychotherapy  และ family therapy  ใหก้ าลงัใจผูป่้วยเผชิญกบัส่ิงท่ีเขากลวัและใหค้รอบครัว
เขา้ใจอาการป่วยของผูป่้วย 
 
 

OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER (OCD) 
   Obsession  เป็นความคิดหรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในจิตใจ  ส่วน compulsionเป็น
พฤติกรรมท่ีจงใจท าข้ึนซ ้ า ๆ กนั  เช่น  การนบั การตรวจเช็ค  ตาม DSM-IV-TR   ลกัษณะส าคญัของโรคน้ี 
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คือ มีความคิดหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กนั  มีความรุนแรงจนท าใหร้บกวนการงาน สังคม 
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือเสียเวลามาก  ผูป่้วยทราบดีวา่เป็นเร่ืองไม่มีเหตุผล  และทั้ง  obsession และ 
compulsion เป็น ego dystonic  ผูป่้วยโรคน้ีอาจมีทั้ง obsession และ compulsion หรือมีอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
แมว้า่ compulsive act ถูกกระท าข้ึนเพื่อลดความวิตกกงัวลท่ีเกิดจากความคิด  แต่ก็ไม่ใช่วา่จะลดไดเ้สมอไป  
บางคร้ังอาจยิง่ท  าใหว้ติกกงัวลมากข้ึน 
 

ระบาดวทิยา 
  พบได ้ 2-3% ในประชากรทัว่ไป  มกัเร่ิมเกิดในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  พบในเพศหญิงได้
เท่ากบัเพศชาย  ผูป่้วยมกัมีระดบัเชาวปั์ญญาสูงกวา่เกณฑ์เฉล่ีย 
 

สาเหตุ 
1. biological factors 

1.1neurotransmitters  ไดแ้ก่ serotonin เป็นสารส่ือน าประสาทท่ีถูกศึกษามากวา่เก่ียวขอ้งกบัการเกิด
อาการย  ้าคิดย  ้าท า  การเกิด impulsivity ความอยากฆ่าตวัตาย ความกา้วร้าว ความวิตกกงัวล และการ
เรียนรู้  หลกัฐานท่ีสนบัสนุนบทบาทของ serotonin ในโรค OCD ไดม้าจากการคน้พบวา่ยา  
clomipramine ซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ reuptake  ของ serotonin มากกวา่ ยา tricyclics  ตวัอ่ืน ๆ สามารถ
ตา้นอาการย  ้าคิดได ้

1.2brain trauma  ในคนไข ้OCD  บางรายมีประวติัของ traumatic births 
1.3ผูป่้วย temperal lobe epilepsy บางรายมีอาการคลา้ยคลึงกบัท่ีพบใน OCD 
1.4Pet study พบมีการเพิ่มของ metabolic activity ใน  left orbital gyrus  และใน left and right caudate 

nuclei  จึงตั้งเป็นสมมติฐานวา่ cingulate gyrus อาจเก่ียวขอ้งในการเกิดโรคน้ี 
1.5กรรมพนัธ์ุ  พบได ้35% ใน first-degree relatives  ของผูป่้วย  OCD และพบใน  monozygotic twin 

มากกวา่ dizygotic twin 
1.6อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

EEG พบ  nonspecific abnormalities เพิ่มข้ึน 
Sleep EEG พบความผดิปกติคลา้ยกบั depression 
Nonsuppression ใน  dexamethasone test คลา้ยกบั depression 
CT scan พบมี enlarged ventricles  ใน  OCD ท่ีเป็นรุนแรง 
 

2. psychosocial factors 
 2.1 psychodynamic factor 
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  Freud  ไดก้ล่าวถึงกลไกทางจิต 3 อนั  ไดแ้ก่  isolation (การแยกอารมณ์และความคิด) undoing (การ
ท าเพื่อลบลา้งความคิด)  reaction formation (การกระท าตรงกนัขา้ม)  กลไกทางจิตทั้งสามอนัจะถูกใช้
ร่วมกนั เพื่อขจดัความวิตกกงัวลออกจากจิตส านึก  โดย isolation  กลไกของการแยกอารมณ์จะท าใหเ้หลือ
เพียงความคิดท่ีปราศจากอารมณ์  แต่การแยกอารมณ์ไม่ไดเ้กิดข้ึนสมบูรณ์  ท าใหมี้แรงผลกัดนัหลงเหลืออยู่
บางส่วนและพยายามหนีออกจากการควบคุม  จึงตอ้งใชก้ลไกทางจิตอนัท่ีสองมาช่วย คือ undoing 
แสดงออกโดยพฤติกรรมย  ้าท าเพื่อลบลา้งความคิดซ่ึงไม่เป็นท่ียอมรับ 
  ตวัอยา่ง เช่น ผูป่้วยซ่ึงมีการย  ้าคิดวา่ “พอ่ของเขาจะตาย”  เกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีเขาปิดไฟเขาจะหนั
กลบัมาและแตะสวติช์ไฟใหม่และพดูวา่ “ฉนัไดคื้นความคิดน้ีไปแลว้นะ”  โดยการพดูเช่นน้ีเขาไดล้บลา้ง
ความคิดอนัแรกซ่ึงเป็นอนัตรายออกไป (undoing) 
  ส่วน reaction formation ท าใหเ้กิดบุคลิกภาพมากกวา่การเกิดอาการ  การท าตรงกบัขา้มเป็นการท า
ใหรู้ปแบบของพฤติกรรม  และทศันคติในจิตส านึกถูกแสดงออกมาในลกัษณะตรงกนัแรงผลกัดนัภายใน  
โดยมากแลว้บุคคลภายนอกมกัจะสังเกตวา่เป็นการแสดงออกท่ีมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม 
 2.2 other psychogenic factors  ลกัษณะหน่ึงท่ีเด่นชดัของผูป่้วย OCD คือการคิดหมกมุ่นอยา่งรุนแรงใน
เร่ืองเก่ียวกบั ความกา้วร้าว และความสกปรก  ดงันั้นจึงท าใหคิ้ดวา่ผูป่้วยเหล่าน้ีน่าจะมีการชะงกังนัของ
พฒันาการในช่วง anal stage (anal-sadistic fixation) 

 ในเด็กปกติ anal stage เด็กจะมีความรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดส่ิงเดียวกนั (ambivalent) และ
ความรู้สึกเปล่ียนไปมาอยา่งรวดเร็ว  ในผูป่้วยโรคย  ้าคิดย  ้าท าก็มีทั้งความรู้สึกรักและเกลียด
ส่ิงเดียวกนั  ซ่ึงจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ท า-ไม่ท า เปิดไฟ-ปิดไฟ เป็นตน้ 

 โดยอาศยักลไกของการถดถอย (regression)  จะเปิดเผยใหเ้ห็นถึงวธีิการคิดของ ego และ id 
ของผูป่้วย  ซ่ึงเป็นความคิดเชิงปาฏิหาริย ์ (magical thinking) และเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะ
ความคิดแบบ omnipotent นัน่เอง  ตวัอยา่ง เช่น  ในชายท่ีคิดวา่พอ่ของเขาจะตายทุกคร้ังท่ี
เขาปิดไฟ  เขาจะแตะสวติช์ไฟ  โดยคิดวา่จะเป็นการคืนความคิดอนัน้ี  ลกัษณะความคิด
เช่นน้ีเป็นเชิงปาฏิหาริย ์  ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้มิไดมี้ความหมายต่อเหตุการณ์น้ีเลย  แต่ผูป่้วยเอง
กลบัรู้สึกวา่มนัมีอ านาจในการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

 learning theories  การย  ้าท าเกิดจากผูป่้วยเรียนรู้วา่  จากการย  ้าท าของเขาจะท าใหค้วามวติก
กงัวลท่ีเกิดจากการย  ้าคิดลดนอ้ยลงได ้ จึงท าใหก้ารย  ้าท ายงัคงอยู ่

 personality factors  OCD ไม่ใช่ severe form ของ compulsive personality disorder พบ
เพียง 15-35% ของ  OCD ท่ีมี premorbid  obsessional trait  ขณะท่ีคนไขจิ้ตเวชชนิดอ่ืน ๆ 
มี trait น้ีถึง 50% 
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ลกัษณะทางคลนิิก 
ลกัษณะของย  ้าคิดย  ้าท าเป็นดงัน้ี 

ความคิดบุกรุกเขา้มาในจิตส านึกโดยตลอด 
รู้สึกวติกกงัวลอยา่งมากจนตอ้งหาวธีิต่อตา้น 
เป็นส่ิงแปลกปลอมต่อตวัเขา (ego alien) 
ผูป่้วยทราบดีวา่มนัไม่มีเหตุผล 
ตอ้งการต่อตา้นมนัอยา่งมาก 

ลกัษณะท่ีพบบ่อยท่ีสุดในโรคย  ้าคิดย  ้าท า เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
1. obsession of contamination  เกิดมีการท าความสะอาดตามมา  ลกัษณะน้ีพบบ่อยท่ีสุด ประมาณ 

50%  ผูป่้วยเหล่าน้ีจะใชเ้วลาวนัละหลาย ๆ ชัว่โมงลา้งมือหรืออาบน ้า 
2. obsession of doubt  พวกน้ีจะมีความไม่แน่ใจอยา่งรุนแรง  ท าใหต้อ้งตรวจสอบซ ้ าอยูเ่สมอ  

ลกัษณะท่ีพบบ่อย คือ พวกน้ีจะกลวัวา่ยงัไม่ไดปิ้ดประตูบา้น  จึงตอ้งเดินไปดูกลอนประตูบา้นบ่อย ๆ  การ
ตรวจสอบอาจจะช่วยท าใหอ้าการย  ้าคิดเก่ียวกบัความสงสัยลดนอ้ยลง  แต่ก็ไม่ส้ินสุด  เพราะวา่จะมีความ
สงสัยอยา่งอ่ืนตามมา เช่น หลวัจากปิดกลอนประตูแลว้  เม่ือหนัหลงัเดินกลบัมากลอนอาจจะหล่นลงมาจึง
ตอ้งเดินกลบัไปตรวจสอบอีก  การพยายามต่อตา้นการตรวจสอบจะท าใหผู้ป่้วยไม่มีสมาธิ และจะเหน็ด
เหน่ือย  จากความไม่แน่ใจท่ีเกิดข้ึนวนเวยีนอยูใ่นใจ 

3. pure obsessions  พวกย  ้าคิดอยา่งเดียว  ความคิดท่ีแทรกซึมอยูซ่ ้ า ๆ มกัจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ 
ความกา้วร้าว และมีลกัษณะของการต าหนิติเตียน  บางคร้ังอาจจะเก่ียวขอ้งกบัแรงผลกัดนัหรือภาพพจน์ท่ีน่า
กลวั  หากการย  ้าคิดเป็นลกัษณะกา้วร้าวก็มกัจะพุง่ตรงสู่บุคคลท่ีมีความหมายส าหรับผูป่้วย  ท าใหผู้ป่้วยเตม็
ไปดว้ยความรู้สึกผดิ  การต่อตา้นความคิดน้ีมกัจะเป็นในรูปแบบของการคิดดว้ย  เช่น  การคิดคดัคา้นหรือ
การพยายามคิดในทางตรงขา้มกบัความคิดเดิมมากกวา่จะเกิดในรูปพฤติกรรมย  ้าท า  และอาจจะรบกวน
ผูป่้วยมากกวา่การย  ้าคิดอนัแรกก็ได ้  เช่น  ผูป่้วยท่ีมีความกลวัวา่เขาจะท าอนัตรายนอ้งชายของเขา  เขาจะ
พยายามต่อสู้กบัความคิดน้ีดว้ยการหลีกเล่ียงวตัถุแหลมคมทุกชนิด  ต่อมาพยายามหลีกเล่ียงการพบปะ
ครอบครัวของเขา  และในท่ีสุดถึงกบัพยายามหลีกเล่ียงอกัษรน าหนา้ช่ือของนอ้งชายดว้ย  เพื่อลบลา้ง
ความคิดท่ีจะท าอนัตรายนอ้งของเขาเสีย 

4. obsessional slowness  กระท ากิจวตัรประจ าวนัไปอยา่งเฉ่ือยชา  เช่น  ใชเ้วลาแปรงฟันเป็น
ชัว่โมงหรือมากกวา่นั้น 
   จากการตรวจสภาพจิตพบมี depression หรืออาการของ dysthymia ไดป้ระมาณ 50% ของ
ผูป่้วย obsessive-compulsive disorder ทั้งหมด 
 
หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั obsessive-compulsive disorder ตาม DSM-IV-TR 
A.มี obsessions  หรือ compulsions หรือมีทั้ง2อยา่ง 
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  Obsessions  ดงัในขอ้ 1 , 2 , 3 และ 4 
ความคิด  แรงผลกัดนั (impulses) หรือจินตนาการ (images)  ท่ีเกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกแมผู้ป่้วยจะรู้วา่

มนัรบกวนและไม่เหมาะสม  ท าใหผู้ป่้วยวติกกงัวลและทุกขท์รมาน 
ความคิด  แรงผลกัดนั (impulses) หรือจินตนาการ (images)   ไม่ใช่เป็นการวติกกงัวลมาก

เกินไปเก่ียวกบัปัญหาในชีวติจริง 
ผูป่้วยพยายามละทิ้งไมส่นใจ  หรือเก็บกดความคิด แรงผลกัดนั หรือจินตนาการนั้น  หรือ

พยายามทดแทน (neutralize)  มนัดว้ยความคิดหรือการกระท าอ่ืน 
ผูป่้วยทราบวา่ความคิด แรงผลกัดนั หรือจินตนาการเป็นผลจากจิตใจของเขาเองไม่ใช่มาจากส่ิง

ภายนอก (not imposed from without as in thought insertion) 
Compulsions   ดงัในขอ้ 1 , 2 , 3 และ 4 

พฤติกรรมซ ้ า ๆ (ลา้งมือ การนบั ตรวยเช็ค) ท่ีผูป่้วยตอ้งท าเพื่อตอบสนองความคิด 
พฤติกรรมถูกกระท าข้ึนเพื่อลดความทุกขท์รมาน (distress) หรือเพื่อป้องกนัเหตุร้ายไม่ให้

เกิดข้ึน  ซ่ึงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่พฤติกรรมท่ีป้องกนัเหตุร้ายไดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติจริง 
B. ผูป่้วยทราบวา่ obsessions  หรือ compulsions นั้น มากเกินไปไม่สมเหตุสมผล 
C. obsessions  หรือ compulsions สร้างความทุกขท์รมาน เสียเวลา (ใชเ้วลามากกวา่วนัละ 1 ชัว่โมง) หรือ
รบกวนชีวิตประจ าวนัของผูป่้วย อาชีพ การเรียน สังคม มนุษยสัมพนัธ์ 
D. ถา้มี Axis I disorder อยา่งอ่ืน เน้ือหาของ obsessions  หรือ compulsions ตอ้งไม่เก่ียวกบัความหมกมุ่น
กบัอาหารใน eating disorder  ดึงผมใน trichotillomania  วติกกงัวลเก่ียวกบัรูปร่างใน body dysmorphic 
disorder  หมกมุ่นเก่ียวกบัยาใน substance use disorder  หมกมุ่นวา่ตนเองมีโรคร้ายแรงใน hypochondriasis  
หมกมุ่นกบัแรงกระตุน้ทางเพศหรือจินตนาการทางเพศใน paraphillia หรือรู้สึกส านึกผดิใน major 
depressive disorder 
E. ความผดิปกติไม่ไดเ้กิดจากผลทางสรีระวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
 
 

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 มากกวา่ 50% เกิดก่อนอาย ุ24 ปี  และมากกวา่ 80% เกิดก่อนอาย ุ35 ปี  อายโุดยเฉล่ียท่ีเป็น คือ 20 ปี 
 ประมาณ 50-70% ของผูป่้วยเร่ิมมีอาการหลงัจากมีเร่ืองสะเทือนใจ เช่น ตั้งทอ้ง หรือญาติใกลชิ้ด

เสียชีวติ 
 20-30% ของผูป่้วยอาการดีข้ึนหมด  40-50% ดีข้ึนบา้ง  และ 20-40% ยงัคงเดิมหรือแยล่ง 
 เน้ือหาของ obsessions  ไม่เก่ียวกบัการพยากรณ์โรค 
 ประมาณ 1 ใน 3 เกิดมี major depression 
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กลุ่มท่ีมีการพยากรณ์โรคไม่ดี  ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มท่ีไม่ตอ้งการต่อตา้น compulsions 
2. เร่ิมเป็นตั้งแต่เด็ก 
3. compulsions เป็นพฤติกรรมแปลก ๆ  

กลุ่มท่ีมีการพยากรณ์โรคดี  ไดแ้ก่ 
1. มีอาชีพและสังคมท่ีดี 
2. มี precipitating event 
3. มีแต่ obsessions หรือ compulsions 
4. ผูท่ี้มีอาการเป็นพกั ๆ แลว้หายไป 

 
การวนิิจฉัยแยกโรค 

1. โรคทางกาย  ไดแ้ก่ Tourette’s syndrome , tic disorders และ TLE 
2. การคิดหมกมุ่นอยา่งรุนแรง (morbid preoccupations)  ในการคิดหมกมุ่นอยา่งรุนแรง  เน้ือหา

ความคิดจะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีผูป่้วยก าลงัประสบ  เขา้ไดก้บั ego ของเขา (ego syntonic) และผูป่้วยไม่
พยายามท่ีจะกดมนัลงไปเหมือนในโรคย  ้าคิดย  ้าท า 

3. phobic disorder  ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งผูป่้วยโรคกลวัและโรคย  ้าคิดย  ้าท า  คือ  การใช้
พฤติกรรมหลีกเล่ียงในการช่วยลดความเครียดท่ีเกิดข้ึน  ผูป่้วย agoraphobia อาจจะรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยูแ่ต่
ในบา้น  ไม่ตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีท าใหห้วาดกลวั  แต่ผูป่้วยโรคย  ้าคิดย  ้าท าท่ีมีความกลวัส่ิงสกปรก  ถึงแมว้า่จะ
อยูแ่ต่ในบา้นก็ยงัรู้สึกวา่  เขาอาจไดรั้บความสกปรกจากอากาศ น ้า อาหาร หรือแมก้ระทัง่ส่ิงขบัถ่ายของเขา
เอง  ดงันั้นถึงแมว้า่จะอยูแ่ต่ในบา้นก็ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงจากอาการได ้ หรืออีกนยัหน่ึง ก็คือ  พฤติกรรม
การหลีกเล่ียงไม่สามารถช่วยลดความตึงเครียดไดใ้นผูป่้วยโรคย  ้าคิดย  ้าท า  แต่ช่วยไดใ้นผูป่้วยโรคกลวั 

4. โรคซึมเศร้า มกัเร่ิมตน้อยา่งชา้ ๆ และถา้มีอาการย  ้าคิดเกิดข้ึนในผูป่้วยโรคซึมเศร้า  เน้ือหามกัจะ
เก่ียวขอ้งกบัการฆ่าตวัตาย ส านึกผดิ  ส่วนโรคย  ้าคิดย  ้าท าอาการซึมเศร้ามกัเกิดเน่ืองจากอาการของโรคไป
รบกวนการท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 

5. โรคจิตเภท  มีอาการย  ้าคิดย  ้าท าได ้ แต่อาการมีความแปลกประหลาดกวา่และผูป่้วยไม่มี insight ต่อ
โรคของเขา  ตลอดจนมีอาการครบหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคจิตเภท 
 
 

การรักษา 
1. การรักษาดว้ยยา 
  ยาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  คือ  clomipramine (anafranil)  ควรจะเร่ิมตน้ในขนาด 25 มก./วนั  
และเพิ่มข้ึนคร้ังละ 25 มก./สัปดาห์  จนไดข้นาดท่ีใชรั้กษา150-300 มก./วนั  ในคนไทยอาจใชน้อ้ยกวา่น้ี  ยา
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น้ีจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 4-6 สัปดาห์  จึงจะลดอาการย  ้าคิดย  ้าท าลงได ้  และอาจใชเ้วลานานถึง 12 สัปดาห์ จึง
จะไดผ้ลเตม็ท่ี  ควรใหย้าไปนาน 6-12 เดือน  จึงจะพิจารณาหยดุยา 
2. พฤติกรรมบ าบดั  ประสบผลส าเร็จประมาณ 60-75% มีใชก้นัหลายวธีิ  ไดแ้ก่ 
 2.1 systematic desensitization  ตามทฤษฎีแลว้ความวติกกงัวลของผูป่้วยโรคย  ้าคิดย  ้าท าเป็นการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมย  ้าท าจะช่วยลดความวติกกงัวลน้ี  ตวัอยา่ง เช่น ผูป่้วยท่ีมี
ความตึงเครียดเกิดข้ึนเม่ือจบัส่ิงสกปรก  การลา้งมือจะช่วยลดความตึงเครียดอนัน้ี  หลกัในการรักษาก็คือ  
ลดความวติกกงัวลท าใหไ้ม่เกิดอาการย  ้าท าตามมา  มีวธีิการดงัน้ี 

 จดัอนัดบัส่ิงเร้าท าใหเ้กิดความวติกกงัวลจากนอ้ยไปมาก 
 ฝึกวธีิการผอ่นคลายใหผู้ป่้วย 
 ใหผู้ป่้วยพบกบัส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดความวติกกงัวล เรียงตามล าดบัท่ีจดัไวจ้ากนอ้ยไปมาก  

โดยใหผู้ป่้วยใชว้ธีิการผอ่นคลายช่วยลดความตึงเครียดเม่ือพบกบัส่ิงเร้าเหล่านั้น 
 2.2 flooding  มกัจะใชร่้วมกบั response prevention ผูป่้วยจะถูกใหพ้บกบัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดความตึง
เครียดอยา่งรุนแรงท่ีสุด  แต่ผูรั้กษาจะหา้มไม่ใหผู้ป่้วยกระท าพฤติกรรมย  ้าท า 
 2.3 thought stopping  หลกัในการรักษา คือ ใหผู้ป่้วยเล่าอาการย  ้าคิดของเขาใหผู้รั้กษาฟังในระยะแรก
ผูรั้กษาจะหยดุการย  ้าคิดของผูป่้วยดว้ยการตะโกนวา่ “หยดุ” ต่อมาผูป่้วยจะใชว้ธีิการเช่นน้ีเองในการหยุด
การย  ้าคิดของตน 
3. จิตบ าบดัใชว้ธีิ insight-oriented psychotherapy 
4. วธีิอืน่ ๆ ได้แก่ family therapy , cingulotomy , ECT. หัวเราะบ าบัด,น่ังสมาธิ 
 
 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) 
  เกิดในผูท่ี้ประสบต่อภาวะท่ีเป็นภยนัตราย  และกระทบกระเทือนจิตใจอยา่งรุนแรง 
(emotional or physical stress)  ภาวะเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั สงคราม การถูกข่มขืน ซ่ึงผูป่้วย
มีลกัษณะ 3 ประการ 

1. หวนคิดและระลึกถึงเหตุการณ์นั้นบ่อย ๆ (re-experiencing of the trauma) 
2. เมินเฉยต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ  ห่างเหินจากญาติและคนใกลชิ้ด (emotional numbing) 
3. autonomic instability ซึมเศร้า  สมาธิและความจ าไม่ดี (cognitive difficulties) 

  PTSD ในประวติัศาสตร์ถูกเรียกเป็นหลายช่ือ ไดแ้ก่ soldier’s heart , Dacosta’s syndrome , 
shell shock syndrome , concentration camp syndrome เป็นตน้ 
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ระบาดวทิยา 
 หลงัอุบติัภยัร้ายแรง  พบโรคน้ีได ้50-80% ของผูร้อดชีวติ 
 พบ 0.5% ในเพศชาย  และ 1.2% ในเพศหญิงของประชากรทัว่ไปมีปัญหา PTSD 
 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิด PTSD ในผูช้ายส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของสงคราม 
 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิด PTSD ในผูห้ญิงเป็นเร่ืองถูกข่มขืน ถูกทารุณทางเพศ 
 มกัเกิดในคนโสด หยา่ร้าง หมา้ย ยากจน แยกตวัจากสงคราม 

สาเหตุ 
1. biological theories 

1.1 premorbidly prone to excessive autonomic resctions to stress  พวกน้ีมีแนวโนม้ท่ีมี
ปฏิกิริยาต่อความเครียดโดยมีการท างานของระบบประสาทอตัโนมติัเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ อตัราการเตน้ของหวัใจ
และการหายใจเพิ่มข้ึน 

1.2 cathecholamine หลัง่เพิ่มข้ึนในขณะ reexperiencing trauma 
1.3 sleep EEG คลา้ยกบั major depression คือ ลด rem latency และ stage 4 sleep 
1.4 การหลัง่ของ endogenous opioids ขณะอาการเร่ิมสงบ  ท าใหน่้าคิดวา่อาการของ PTSD มี

สาเหตุจาก endogenous opioids withdrawal syndrome 
2. psychosocial theories 

2.1 จิตวเิคราะห์ กล่าววา่ trauma ไปร้ือฟ้ืน unresolved conflicts ในวยัเด็กท าใหเ้กิด regression 
, repression , denial และ undoing  มีเร่ืองของ secondary gain ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จ ความเห็นใจ ท าให้อาการ
ยิง่คงอยู ่

2.2 ชนิดของภยนัตรายและเหตุการณ์สะเทือนขวญั  ชนิดและเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดอาการ 
PTSD  ตอ้งเป็นชนิดและเหตุการณ์ท่ีเกินขอบเขตท่ีเราจะเรียกวา่เป็นความเครียดทัว่ไป  หรือเป็นความเครียด
ท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ อยา่งเช่น  ความทุกขโ์ศกท่ีเกิดจากความตาย การเจบ็ป่วย กิจการงานลม้เหลว มีปัญหาใน
ชีวติของการแต่งงาน การหยา่ร้าง เหล่าน้ีไม่ถือวา่เป็นสาเหตุของ PTSD แต่จะหมายถึงเหตุการณ์ท่ีรุนแรง  
เป็นภยนัตรายและสะเทือนขวญั  เช่น  ทหารท่ีอยูใ่นสนามรบ ความทุกขท์รมานในค่ายกกักนั ถูกข่มขืนหรือ
ท าร้ายร่างกายอยา่งทารุณ  รวมทั้งมหนัตภยัทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นตน้  อาการของ PTSD ท่ีเกิดข้ึนจะมี
ความรุนแรงเพียงใด  ข้ึนกบัชนิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2.3 อาย ุ  ผูท่ี้อายนุอ้ยและสูงอายมีุกลไกในการเผชิญกบัเหตุการณ์สะเทือนใจท่ีมีประสิทธิภาพ
นอ้ยกวา่วยักลางคน  เหตุผล คือ ผูท่ี้อายนุอ้ยมีกลไกในการแกปั้ญหาชีวติ (coping mechanism) ท่ียงัพฒันา
ไม่เตม็ท่ี  ส่วนผูท่ี้สูงอายมีุ coping mechanism ท่ีแขง็ปรับตวัต่อสถานการณ์ไดล้ าบาก  ตลอดจนสภาพ
ร่างกายท่ีไม่แขง็แรงก็มีผลใหมี้โอกาสเป็นโรคน้ีไดม้าก 
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2.4 การไดรั้บความช่วยเหลือจากสังคม (social supports) ถา้มีการช่วยเหลือจากสังคมภายนอก
เป็นอยา่งดี  ปัญหาของ PTSD จะนอ้ยและไม่ค่อยเป็นเร้ือรัง  นอกจากการช่วยเหลือแลว้  ทศันคติของสังคม
ท่ีมีต่อเหตุการณ์สะเทือนใจก็มีส่วนส าคญั  ไม่นอ้ยต่อการเกิดและการด าเนินโรค  ตวัอยา่งเช่น  ประชาชนผู้
ไดรั้บความเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติไดรั้บความรู้สึกและทศันคติท่ีดีจากสังคม  แต่ผูอ้พยพจากภยัสงคราม
เขา้ไปพกัอาศยัยงัประเทศอ่ืนอาจไดรั้บความรู้สึกและทศันคติในทางลบจากชุมชนเจา้ของประเทศ 
 

 
ลกัษณะทางคลนิิก 

  หลงัจากท่ีเผชิญต่อภยนัตรายหรือเหตุการณ์สะเทือนใจแลว้ PTSD จะเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได ้  แต่
ตามปกติจะไม่เกิดข้ึนทนัทีทนัใดท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน  แต่จะเกิดหลงัจากเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นสัปดาห์ เดือน 
หรือบางทีเป็นปีก็ได ้  โดยมีอาการหวนระลึกบ่อย ๆ ถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นภยนัตราย หรือเหตุการณ์ท่ีสะเทือน
ขวญั  อาจจะเป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนมาเองหรือเป็นความฝันถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ก็ได ้  แลว้เกิดอาการผนัแปร
ง่าย หวัน่วติกกงัวล ตกใจง่าย กลวั และมีอาการตอบสนองทางสรีระวทิยาของระบบประสาทอตัโนมติัเป็น
อาการท่ีแสดงออกเหมือนกบัตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์นั้นจริง ๆ  เสมือนเหตุการณ์นั้นเพิ่งเกิดข้ึนหรือก าลงัจะ
เกิดข้ึน  โดยอาจมีภาพหลอน ประสาทหลอน และมีความสับสนอยา่งมากได ้  นอกจากน้ีอาจมีอาการนอน
ไม่หลบั กระสับกระส่าย โกรธง่าย ขาดสมาธิ มีท่าทางระวงัระแวงมากกวา่ปกติ สะดุง้ตกใจง่าย มีปัญหาใน
การเขา้สังคม มีความรู้สึกวา่จ าอะไรไม่ค่อยได ้ ซึมเศร้า  อารมณ์โกรธท่ีเกิดข้ึนน้ีบางทีควบคุมไม่อยูจ่ะมี
อาการกา้วร้าว  และมีพฤติกรรมรุนแรง  จ  านวนไม่นอ้ยท่ีใชสุ้รา ยา และสารเสพติดเพื่อลดอาการดงักล่าว 
  อีกกลุ่มหน่ึงแทนท่ีจะมีอาการต่ืนเตน้ตกใจกลวั  แต่กลบัมาอาการหลีกหนี  มึนชาเฉยเมยต่อ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสะเทือนใจ ไม่สามารถจ าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ขาดความสนใจในกิจกรรมท่ี
ส าคญั ๆ ไม่อยากพบ  และมีท่าทีห่างเหินกบัคนรู้จกั ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก  ในบางรายอาการต่าง ๆ 
ท าใหเ้กิดปัญหาสัมพนัธภาพภายในครอบครัวได ้
  PTSD อาจเกิดข้ึนไดแ้มแ้ต่เด็กอายนุอ้ย ๆ แต่อาการอาจแตกต่างจากผูใ้หญ่ คือ ในเด็กไม่ค่อยมี
อาการหลีกหนี มึนชาเฉยเมย  แต่จะแสดงอาการไม่กลา้เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ฝันร้าย ความสนใจเล่นและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ลดลง 

หลกัเกณฑ์ในการวนิิจฉัย PTSD ตาม DSM-IV-TR 
A. ผูป่้วยไดพ้บเหตุการณ์สะเทือนใจซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็รุนแรง 
2. ผูป่้วยมีปฏิกิริยากลวัอยา่งมาก กลวัไม่มีคนช่วยเหลือ หวาดหวัน่ 
หมายเหตุ     ในเด็กมีพฤติกรรมวุน่วาย กระสับกระส่าย 
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B. มีการหวนระลึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้นอีก (reexperienced)  โดยวธีิการต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึงขอ้
ข้ึนไป 

1. ทางความคิด การรับรู้ 
หมายเหตุ     ในเด็กแสดงออกโดยการเล่นถึงเร่ืองนั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
2. ฝันถึงเร่ืองนั้นบ่อย ๆ 
หมายเหตุ     ในเด็กมีฝันท่ีท าใหต้กใจแต่จ าเน้ือหาไม่ได ้
3. มีปฏิกิริยาหรือรู้สึกวา่เหตุการณ์นั้นไดเ้กิดข้ึนอีก 
4. มีความไม่สบายใจอยา่งมากเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีมีความหมายถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้น 
5. มีปฏิกิริยาทางสรีระวทิยาเพิ่มข้ึน  เม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีท าใหนึ้กถึงเหตุการณ์นั้น 

C. มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงต่อส่ิงกระตุน้ท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์สะเทือนใจนั้นและชาเยน็ในการตอบสนอง
ต่อส่ิงกระตุน้ทัว่ ๆ ไป  มีลกัษณะต่อไปน้ีตั้งแต่ 3ขอ้ข้ึนไป 

1. มีความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความคิด ความรู้สึกหรือบทสนทนาท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์สะเทือน
ใจนั้น (trauma) 

2. พยายามหลีกเล่ียงกิจกรรม สถานท่ี หรือประชาชนท่ีท าให้คิดถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้น 
3. ไม่สามารถระลึกถึงส่วนส าคญัของเหตุการณ์นั้น 
4. ความสนใจหรือความมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญั ๆ ลดลง 
5. รู้สึกวา่ตนเองแยกจากบุคคลอ่ืน  ไม่คุน้เคยกบับุคคลอ่ืน 
6. อารมณ์แคบ (ไม่สามารถมีความรู้สึกรัก) 
7. ไม่คิดถึงอนาคต (ไม่คาดหวงัในเร่ืองอาชีพ การแต่งงาน การมีบุตร) 

 
 
 
 
 
J. มีลกัษณะต่อไปน้ี 2 ขอ้ข้ึนไป 

1. นอนหลบัยาก 
2. หงุดหงิดระเบิดอารมณ์โกรธไดง่้าย ๆ  
3. สมาธิไม่ดี 
4. มีความระแวดระวงัมากเกินไป (hypervigilance) 
5. ตกใจง่าย (exagerated startle response) 

K. ระยะเวลาท่ีเป็น (อาการในขอ้ B ,C และ D) นานกวา่ 1 เดือน 
L. ท าใหเ้กิดความเส่ือมของสังคม อาชีพ หรือหนา้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ  แบ่งเป็น 
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  Acute  ถา้เป็นนอ้ยกวา่ 3 เดือน 
  Chronic  ถา้เป็นตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 
  With delayed onset  ถา้อาการเร่ิมหลงัจากมีเหตุการณ์สะเทือนใจ 6 เดือนไปแลว้ 

หลกัเกณฑ์ในการวนิิจฉัย acute stress disorder ตาม DSM-IV-TR 
A.  ผูป่้วยไดพ้บเหตุการณ์สะเทือนใจซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็รุนแรงของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  2.  ผูป่้วยมีปฏิกิริยากลวัอยา่งมาก กลวัไม่มีคนช่วยเหลือ หวาดหวัน่ 

หมายเหตุ     ในเด็กมีพฤติกรรมวุน่วาย กระสับกระส่าย 
B. ไม่วา่ในขณะเผชิญสถานการณ์หรือหลงัเผชิญสถานการณ์บุคคลมีอาการ ต่อไปน้ี3 ขอ้ข้ึนไป 

1. ผูป่้วยรู้สึกชาเยน็ (numbing)  แยกตวั (detachment)  หรือไม่มีอารมณ์ตอบสนอง (emotional 
responsiveness) 

2. มีความสนใจ  (awareness)  ส่ิงแวดลอ้มลดลง 
3. รู้สึกส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป (derealization) 
4. รู้สึกวา่ตนเองเปล่ียนไป (depersonalization) 
5. dissociative amnesia (ไม่สามารถระลึกถึงส่วนส าคญัของเหตุการณ์สะเทือนใจได)้ 

C. เหตุการณ์สะเทือนใจถูกหวนระลึกถึงโดยผา่นเหตุการณ์ต่อไปน้ี : recurrent images ความคิด ความฝัน 
illusion flashback 
D. พยายามหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีกระตุน้ใหนึ้กถึงเหตุการณ์สะเทือนใจ (ความคิด ความรู้สึก บทสนทนา 
กิจกรรม สถานท่ี ประชาชน) 
E. มีความวติกกงัวลอยา่งมากหรือ increased arousal นอนหลบัยาก หงุดหงิด ขาดสมาธิ  หวาดระแวงอยา่ง
มาก (hypervigilance)  ตกใจง่ายเกินไป (exaggerated startle response)  กระสับกระส่าย 
F. ท าใหเ้กิดความเส่ือมของสังคม อาชีพ หรือหนา้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ   
G. ระยะเวลาท่ีเป็นเร่ิมตั้งแต่ 2 วนัถึง 4 สัปดาห์  และเกิดข้ึนภายใน 4 สัปดาห์หลงัจากมี traumatic event 

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 อาการจะเกิดหลงัจาก trauma ไปช่วงหน่ึง  อาจเป็น 1 สัปดาห์ หรือหลายสิบปีก็ได ้
 30%หายจากอาการ  40% มีอาการเล็กนอ้ย  20%มีอาการปานกลาง  และ10%อาการคงอยูเ่ท่าเดิม

หรือเลวลง 
 พยากรณ์โรคท่ีดีไดแ้ก่  อาการเกิดข้ึนเร็ว เป็นอยูไ่ม่นาน (นอ้ยกวา่ 6 เดือน)  บุคลิกภาพและการงาน

ก่อนป่วยดี สังคมครอบครัวใหก้ าลงัใจและการดูแลดี  ไม่มีโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอ่ืน ๆ 
 

การวนิิจฉัยแยกโรค 
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1. organic mental disorder  ไดแ้ก่ พวกติดเหลา้ และยาเสพติดมีอาการระบบประสาทอตัโนมติั  
ท างานเพิ่มข้ึนได ้  ใน PTSD บางรายท่ีมีการกระทบกระเทือนต่อสมอง และบาดเจ็บตามร่างกาย  อาจมี
อาการของ PTSD ร่วมกบั organic mental disorder   

2. adjustment disorder  เป็นการปรับตวัผดิปกติต่อความเครียด  อาการเกิดข้ึนภายใน 3 เดือน  หลงัจาก
มีเร่ืองเครียด  และอาการหายไปใน 6 เดือน  ไม่มีการหวนระลึกถึงเหตุการณ์นั้นบ่อย ๆ 

3. panic disorder  มีการท างานของระบบประสาทอตัโนมติัเพิ่มข้ึน  มีความกลวัได ้ แต่ไม่ไดมี้สาเหตุ
สืบเน่ืองจากการเผชิญกบัเหตุการณ์ภยนัตราย  ไม่ไดมี้อาการ เพราะหวนระลึกถึงเหตุการณ์ภยนัตรายนั้น 

4. โรคซึมเศร้า  เป็นพวกท่ีมีอาการซึมเศร้าร่วมกบัมีอาการส าคญัอ่ืน เช่น มีความรู้สึกไร้ค่า เบ่ือ หมด
ความสนใจในส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงอาการน้ีไม่มีสาเหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์สะเทือนขวญั 

5. factitious disorder เป็นพวกท่ีตั้งใจท าเป็นไม่สบาย  เพราะตอ้งการไดรั้บการดูแลเป็นผูป่้วย 
 

การรักษา 
1. ยา  ไดแ้ก่ tricyclic antidepressants 150-300 มก./วนั  clonidine 0.1-0.2 มก./วนั  propanolol 10-40 มก./

วนั  ส่วนในรายท่ีมีอาการ psychosis จ าเป็นตอ้งใชย้า antipsychotic drug ในช่วงท่ีมีอาการ psychosis 
2. จิตบ าบดั  ควรใช ้ time-limited psychotherapy โดย cognitive approach ใหก้ าลงัใจและความปลอดภยั  

ใหผู้ป่้วยเลิกใช ้ denial ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ให้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ มากข้ึน ใหรู้้จกัผอ่นคลาย 
(relaxation)  การท าจิตบ าบดัระยะเวลาสั้น ๆ ช่วยลดความเร้ือรังและการตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นของคนไข ้

3. วธีิการรักษาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
3.1 ครอบครัวบ าบดั (family therapy) ใหค้รอบครัวเขา้ใจโรคท่ีผูป่้วยเป็น 
3.2 กลุ่มบ าบดัร่วมกบัพฤติกรรมบ าบดั  ใชใ้น PTSD ท่ีเกิดจากภาวะสงครามใชว้ธีิ relaxation 

และ systematic desensitization เพื่อลดอาการกลวั  
3.3 รักษาตวัในโรงพยาบาล  เม่ือผูป่้วยมีอาการรุนแรงจะท าร้ายตวัเองหรือผูอ่ื้น 

 
 

ANXIETY DISORDER DUE TO A GENERAL MEDICAL CONDITION 
  ใน DSM-III-TR คือ organic anxiety syndrome หน่ึงใน  organic mental disorder ท่ีสัมพนัธ์กบั  
axis III 
 

ระบาดวทิยา 
  พบบ่อย จ านวนเปอร์เซ็นตข้ึ์นกบัแต่ละโรค (Each specific general medical condition) 
 

สาเหตุ 
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  มีหลายโรคท่ีท าใหเ้กิดอาการน้ีดงัในตาราง 
 
Disorder Associated With Anxiety 

Neurological disorders Miscellaneous conditions 
 Cerebral neoplasma  Hypoglycemia 
 Cerebral and postconcussive   Carcinoid syndrome 
  syndrome  Systemic malignancies 
 Cerebrovascular disease  Premenstrual syndrome 
  Subarachnoid  Febrile illnesses and Chronic 
  hemorrhage   Chronic infections 
Migraine   Porphyria 
Encephalities  Infectious mononucleosis 
Cerebral syphilis  Posthepatitis syndrome 
Multiple sclerosis  Uremia 
Wilson’s disease Toxic conditions 
Huntington’s disease  Alcohol and drug withdrawal 
Epilepsy   Amphetamines 
 
Systemic conditions  Sympathomimetic agents 
 Hypoxia  Vasopressor agents 
  Cardiovascular disease  Caffeine and caffine withdrawal 
  Cardiac arrhythmias  Penicillin 
  Pulmonary insufficiency  Sulfonamides 
  Anemia  Cannabis 
Endocrine disturbances  Mercury 
 Pituitary dysfunction  Arsenic 
 Thyroid dysfunction  Phosphorus 
 Parathyroid dysfunction  Organophosphates 
 Adrenal dysfunction  Carbon dissulfide 
 Pheochromocytoma  Benzene 
 Virillization disorders of females  Aspirin intolerances 
Inflammatory disorders Idiopathic psychiatric disorder 
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 Lupus erythematosus Depression 
 Rheumatoid arthritis Mania 
 Polyarteritis nodosa Schizophrenia 
 Temporal arteritis Anxiety disorders 
Dificiency states Generalized anxiety 
 Vitamin B12 deficiency Panic attacks 
 Pellagra Phobic disorders 
   Posttraumatic stress disorders 
 
Table from JL Cummings : clinical Neuropsychidtry , p 214  Grunes & seation , Oriando , 1985.  Used 
with permission. 

 Hyperthyroidism ,  Hypothyroidism  hypoparathyroidism และ vitamin B12 deficiency สัมพนัธ์
กบัอาการวติกกงัวล 

 Pheochromocytoma  ผลิต epinephrine ซ่ึงสมารถท าใหมี้อาการวติกกงัวลเป็นพกั ๆ 
 รอยโรคท่ีสมองและภาวะหลวัเป็นไขส้มองอกัเสบ (encephelitis) ท าใหมี้อาการเหมือนโรค 

obsessive-compulsive disorder 
 Cardiac arrhythmia สามารถท าใหเ้กิดอาการทางสรีระวทิยาคลา้ย panic disorder 
 Hypoglycemia ท าใหมี้อาการคลา้ย anxiety disorders 

ลกัษณะทางคลนิิก 
  มีอาการคลา้ยโรคใน anxiety disorders อาการท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ คลา้ย panic  disorders และ
อาการคลา้ย phobia พบนอ้ยท่ีสุด 
Panic disorder   ผูป่้วย cardiomyopathy พบ  panic disorder  บ่อยท่ีสุด 
GAD   บ่อยท่ีสุดใน Grave’s disease พบมากถึงสองในสามครบหลกัเกณฑก์ารวินิจฉยัวา่เป็น GAD 
Phobia   พบไม่บ่อย  อาจพบใน parkinson’s disease เป็นพวก social phobia 
obsessive-compulsive disorder   พบใน Sydenham’s chorea  และ multiple sclerosis 
หลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉยั anxiety disorder due to a general medical condition ตาม DSM-IV-TR 
A. มีลกัษณะอาการของ anxiety , panic attacks , obsession หรือ compulsions 
B. มีหลกัฐานจากประวติั การตรวจร่างกายหรือผลทางห้องปฏิบติัการวา่ความผิดปกติ เป็นผลทางสรีระ

วทิยา (physiological consequene) จากโรคทางร่างกาย 
C. ไม่เขา้กบัโรค adjustment disorder with anxiety ซ่ึงวติกกงัวล  เพราะทราบวา่ตนเองมีโรคทางร่างกาย 
D. อาการไม่ไดเ้กิดข้ึนขณะเป็น delirium 
E. ท าใหเ้กิดความเส่ือมของสังคม อาชีพ หรือหนา้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ   
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บ่งเฉพาะวา่    with generalized anxiety  มีวติกกงัวลเป็นอาการน า 
  With panic attacks มี panic attacks เป็นอาการน า 
  With obsessive compulsive symptoms  ถา้มีอาการย  ้าคิดย  ้าท าเป็นอาการน า 
 
 

การวนิิจฉัยแยกโรค 
1. generalized anxiety disorder 
2. panic disorder 
3. obsessive compulsive symptoms   
4. adjustment disorder with anxiety 
5.  

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
 อาการรบกวนชีวิตประจ าวนั อาชีพ การรักษาโรคทางร่างกายท าใหอ้าการดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 

 
การรักษา 

1. รักษาโรคทางร่างกาย 
2. ถา้รักษาโรคทางกายแลว้  อาการยงัคงอยูใ่หรั้กษาตามโรคทางจิตเวชนั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 

SUBSTANCE INDUCED ANXIETY DISORDER 
  ลกัษณะเด่น คือ วติกกงัวล , panic attacks , obsession , compulsions  อาการเกิดข้ึนในระหวา่ง
ใชส้ารหรือภายใน 1 เดือนหลงัจากหยดุใชส้าร 
หลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉยั substance induced anxiety disorder ตาม DSM-IV-TR 
A. มีอาการ วิตกกงัวล , panic attacks , obsession , compulsions  เป็นอาการเด่น 
B. มีหลกัฐานจากประวติั การตรวจร่างกายหรือผลทางห้องปฏิบติัการดงัในขอ้ 1 หรือ 2 หรือทั้ง 2 ขอ้  

1. อาการในขอ้ A  เกิดในระหวา่งใชส้ารหรือหลงัใชส้ารนานไม่เกิน 1 เดือน 
2. การใชย้าเป็นสาเหตุ 
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C. ไม่มีอาการก่อนใชย้า หรือเป็นนานเกิน 1 เดือนหลงัหยดุใชย้า 
D. ไม่ไดเ้กิดข้ึนขณะเป็น delirium 
E. ท าใหเ้กิดความเส่ือมของสังคม อาชีพ หรือหนา้ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ   
หมายเหตุ   จะวินิจฉยัเป็นโรคน้ีแทน substance intoxication หรือ substance withdrawal เม่ือมีอาการวติก
กงัวลนั้นมีมากเกินไป กวา่ความวติกกงัวลธรรมดาท่ีเกิดจาก intoxication หรือ withdrawal และมีความ
รุนแรงพอท่ีท าใหผู้ป่้วยตอ้งพบแพทย ์
ขอ้บ่งช้ี    แลว้แต่อาการเด่น 
  with generalized anxiety   
  With panic attacks  
  With obsessive compulsive symptoms   
  With phobic symptoms 
ขอ้บ่งช้ี    With onset during intoxication เม่ือเกิดในระหวา่ง intoxication 
   With onset during withdrawal เม่ือเกิดในระหวา่งถอนยาหรือหลงัถอนยาเล็กนอ้ย 

การวนิิจฉัยแยกโรค 
1. primary anxiety disorder 
2. anxiety disorder due to a general medical condition 
3. mood disorders 
4. personality disorders 
5. malingering 

การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค 
  ข้ึนกบัการสามารถหยดุใชส้าร 

การรักษา 
1. หยดุใชส้าร 
2. ถา้หยดุใชส้ารแลว้ยงัมีอาการใหรั้กษาแบบโรคทางจิตเวช 

ANXIETY DISORDER NOT OTHERWISE SPECIFIED 
 จดัเขา้กบัโรค anxiety disorder ท่ีกล่าวขา้งตน้  
หลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉยั anxiety disorder nos ตาม DSM-IV-TR 
 ไม่เขา้กบัโรคในกลุ่ม anxiety disorder ท่ีกล่าวขา้งตน้  
ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ 

1. mixed-anxiety-depressive disorder : มีทั้ง anxiety และ depression แต่ไม่เขา้กบัหลกัเกณฑ์
ในการวนิิจฉยัโรคของ mood disorder หรือ anxiety disorder 
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2. กลวัสังคม (social phobia symptoms) ซ่ึงเกิดจากความกดดนัจากสังคมท่ีตนเองมีโรคทาง
กายหรือโรคทางจิตใจ (parkinson’s disease , โรคผวิหนงั , พดูติดอ่าง , anorexia nervosa , body dysmorphic 
disorder) 

3. แพทยพ์บวา่มี anxiety disorder แต่ไม่สามารถบ่งชดัไดว้า่เป็น primary หรือ general 
medical substance induced 
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