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แผนการสอนรายหัวข้ อ (Topic Module)
หัวข้ อ

ANXIETY SYMPTOM

รายวิชา
ผู้สอน

PC 401 ใช้ในการสอนบรรยายเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันเพ็ญ ธุ รกิตต์วณั ณการ

วัตถุประสงค์ หัวข้ อ
เมื่อนิสิตจบการศึกษาหัวข้อนี้แล้วสามารถ
1. อธิบายสาเหตุของโรคในกลุ่มโรค anxiety disorders ได้
2. วินิจฉัยผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคในกลุ่ม anxiety disorders ได้
3. รักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคในกลุ่มโรค anxiety disorders ได้
4. แนะนาเทคนิคคลายเครี ยดให้ผปู้ ่ วยได้
สอดคล้องกับเกณฑ์ แพทยสภา B3.2.9 Psychopathologic disorders process and their evaluation
เนือ้ หาหัวข้ อ
สาเหตุของโรคในกลุ่มโรค anxiety disorders
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยของแต่ละโรคในกลุ่มโรค anxiety disorders
วิธีการรักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคในกลุ่มโรค anxiety disorders
สื่ อการสอน
Power Point
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
1. ยกตัวอย่างประวัติการตรวจสภาพจิตของผูป้ ่ วย
20
นาที
2. ให้อภิปรายว่า ตัวอย่างผูป้ ่ วยข้อหนึ่งเป็ นโรคอะไร
ด้วยเหตุผลอะไร
10
นาที
3. สรุ ปและบรรยายเรื่ องโรค anxiety disorders
60
นาที
4. สอนวิธีคลายเครี ยด Health promotion
10
นาที
5. สร้างเสริ มสุ ขภาพความคิด
10
นาที
6. อภิปรายซักถาม
10
นาที
เอกสารประกอบ
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่ องโรค anxiety disorders
การประเมินผล
1. ดูจากการอภิปรายซักถาม
2. การสอบโดยใช้ขอ้ สอบ MCQ
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ANXIETY SYMPTOM
รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์ วณ
ั ณการ
NORMAL ANXIETY
NORMAL ANXIETY เป็ นอาการที่เกิดขึ้นได้ในคนปกติทวั่ ไป เพราะมีเรื่ องที่ตอ้ งกังวล เช่น
ใกล้สอบ จะมีความรู ้สึกสับสน ไม่มีความสุ ข หวาดกลัวว่าสิ่ งไม่ดีจะเกิดขึ้น ทาให้บุคคลเตรี ยมจัดการสิ่ ง
คุกคามนั้น ความวิตกกังวลเป็ นสัญญาณเตือนภัยที่ดีช่วยให้เกิดความระมัดระวัง ความรอบคอบ และทางาน
สาเร็ จทันเวลา
Stress and anxiety
เหตุการณ์ใดจะเป็ น stress สาหรับบุคคลขึ้นกับ
1. nature ของเหตุการณ์น้ นั
2. resources ของบุคคลนั้น
3. defense และ coping mechanisms ของบุคคลนั้น
ทั้งสามประการเกี่ยวข้องกับ ego ถ้า ego ทาหน้าที่อย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลระหว่างตัวเขาและ
สิ่ งแวดล้อม ถ้าทาหน้าที่ไม่เหมาะสมเกิดความไม่สมดุล ซึ่ งถ้าเป็ นอยูน่ านจะเกิด chronic anxiety
ภาวะไม่สมดุลทั้งภายนอก (ระหว่างโลกภายนอกกับ ego ของบุคคล) หรื อภายใน (ระหว่าง
impulses กับคุณธรรมของบุคคล) ทาให้เกิด conflict
Conflict ที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก เรี ยกว่า “interpersonal conflict” ส่ วน conflict ที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวบุคคลเรี ยกว่า “intrapsychic conflict” ทั้งสองประเภทมักเกิดขึ้นร่ วมกัน

PATHOLOGICAL ANXIETY
ต้องแยกจาก normal anxiety โดยประเมินจาก
1. ความรู้สึกภายในของผูป้ ่ วยที่บรรยายออกมา
2. พฤติกรรมของผูป้ ่ วย หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ตกใจง่าย
3. ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามปกติ
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ทฤษฎีสาเหตุของ pathological anxiety
มีทฤษฎีสาคัญ 4 ทฤษฎี ได้แก่ psychoanalysis , behavior theories , existential theories , biological
theories
1. psychoanalysis
Freud พบว่า anxiety เป็ นสัญญาณเตือน ego ว่าแรงขับอันไม่เป็ นที่ยอมรับกาลังจะออกมาสู่ จิตสานึกให้
ego ใช้ defense mechanism คือ repression เมื่อไม่สาเร็ จจึงใช้ defense mechanism อื่นมาช่วย ได้แก่
displacement undoing , isolation ทาให้เกิดโรคตามมาได้แก่ phobia , obsessive-compulsive disorder
Freud แบ่ง anxiety เป็ น 4 แบบ
1. id หรื อ 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 เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก และแม่ถ่ายทอด anxiety ไปสู่ ลูก
2. behavior theories (learning theories)
 classical conditioning model เป็ นการตอบสนองอย่างมีเงื่อนไขต่อสิ่ งที่มากระตุน้ ยกตัวอย่าง เช่น
บุคคลที่ไม่เคยแพ้อาหาร แล้วมาแพ้กงุ้ ต่อไปเมื่อเขาเจอกุง้ จะรู ้สึกวิตกกังวล และป่ วยขึ้นมาทันที
และอาจขยายวงกว้างออกไปเป็ นไม่กล้ารับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุ งเอง
 social learning theory เป็ นการเลียนแบบการตอบสนองแบบ anxiety จากบิดามารดาของเขา
3. existential theories
ใช้อธิบาย generalized anxiety disorder ได้ดี ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า การรับรู ้วา่ ชีวิตอ้างว้างไม่มีอะไร
(nothingness) ทาให้บุคคลมีความทุกข์มากกว่าการยอมรับว่าความตายเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ anxiety
คือ การตอบสนองของบุคคลต่อการที่ปราศจากซึ่ งความหมายของการมีชีวิตอยูต่ ่อไป

4. biological theories
4.1 autonomic nervous system เมื่อถูกกระตุน้ ทาให้เกิดอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร และระบบหายใจดังตารางที่ 1 ผูป้ ่ วย anxiety disorders มี ANS ที่มี sympathetic
toneเพิ่มขึ้น มีการปรับตัวต่อสิ่ งกระตุน้ ซ้ า ๆ เป็ นไปอย่างเชื่องช้าและมีการตอบสนองอย่างมากมายต่อสิ่ ง
กระตุน้ ปานกลาง
ตารางที่ 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 เป็ น inhibitory neurotransmitters
GABA receptor complex ประกอบด้วย
 GABA binding site เป็ นตาแหน่งจับกับ benzodiazepines
 Chloride channel
การกระตุน้ GABA receptor ทาให้ chloride ion เข้าสู่ เซลล์ประสาทจึงไป hyperpolarize และ
inhibit เซลล์น้ นั
Benzodiazepines ไปเพิม่ affinity ของ GABA ที่ binding sites ทาให้ chloride เข้าเซลล์
เพิ่มขึ้น การที่ benzodiazepines มีประสิ ทธิภาพในการรักษา anxiety แสดงว่า GABA มีความสาคัญในการ
เกิดโรคนี้ benzodiazepines binding site พบได้ทวั่ ไปในสมองแต่มีมากที่ hippocampal formation ,
prefrontal cortex , amygdala , hypothalamus และ thalamus
4.2.2 norepinephrine ปรากฎว่า locus ceruleus ในrostral pons มี noradrenergic neurones
จานวนมาก จาการทดลองในลิง การกระตุน้ locus ceruleus ทาให้เกิด norepinephrine metabolites ใน
ปัสสาวะผูป้ ่ วย anxiety disorders
4.2.3 serotonin มี serotonergic neuron อยูท่ ี่ raphe nucleic in rostral brainstem พบว่าการให้
serotonin ในสัตว์ทดลองถ้าให้เกิดมี anxiety
4.2.4 other neurotransmitters
 caffeine ลดความวิตกกังวลโดยออกฤทธิ์ ที่ adenosine-receptor
 การเพิ่มของ dopamine อาจเกี่ยวกับความวิตกกังวล
 Endogenous opioids อาจมีผลต่อ alpha-adrenergic-ginding-sites
4.3 neuroanatomic considerations นอกจาก locus ceruleus และ raphe nucleic แล้วยังมีส่วนอื่น ๆ
ของสมองที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่
4.3.1 limbic system รับ input จาก locus ceruleus และ raphe nucleic และยังมี
benzodiazepines binding site จานวนมาก
 การตัดทิง้ ไปจะลด fear และ aggressive
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 การกระตุน้ เพิ่ม fear และ aggressive
มีสองส่ วนของ limbic system ที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่
 Septohippocampal pathway มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับสรี ระวิทยาของ anxiety ถ้าส่ วนนี้
ทางานมากทาให้เกิด anxiety
 Cingulate gyrus มีบทบาทใน obsessive-compulsive disorder
4.3.2 cerebral cortex
ส่ วน frontal cerebral cortex เชื่อมโยงกับ parahippocampal region , cingulate gyrus และ
hypothalamus เพราะฉะนั้นมีส่วนในการทาให้เกิด anxiety
ส่ วน temporal cerebral cortex มีความเกี่ยวข้องกับ anxiety เนื่องจากความคล้ายคลึงกันใน
ลักษณะทางคลินิกและ electrophysiology ระหว่างผูป้ ่ วย temporal lobe epilepsy กับ
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
รายละเอียดแต่ละโรคดังต่อไปนี้
GENERALIZED ANXIETY DISORDER (GAD)
เป็ นโรคเรื้ อรังนานเกินหกเดือน มีความวิตกกังวลอันไม่เหมาะสมกับความเป็ นจริ งหรื อมากเกินไป
ระบาดวิทยา
พบได้ 3-8 % ของประชากรทัว่ ไป หญิงต่อชายเท่ากับสองต่อหนึ่งมักเกิดในช่วงอายุ 20-30 ปี แต่
เป็ นในช่วงอายุใดก็ได้
สาเหตุ
1.Biological theories
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1.1 neurotransmitters
1.1.1GABA ในปั จจุบนั พบว่ายากลุ่ม benzodiazepines ที่มีประสิ ทธิภาพในการรักษาอาการ
วิตกกังวล มีฤทธิ์ เพิ่มการทางานของระบบสาร GABA ซึ่งเป็ น inhibitory neuron ของระบบ
ประสาท
1.1.2Norepinephrine และ serotonin โดย norepinephrine มีกาเนิดมาจากกลุ่มของเซลล์
ประสาทที่เรี ยกว่า locus ceruleus ส่ วน serotonin มีแหล่งกาเนิดจาก rephe nuclei จากการทดลอง
กระตุน้ บริ เวณเหล่านี้ในสัตว์ทดลอง พบว่าทาให้เกิดอาการวิตกกังวลได้ สารหรื อยาที่มีฤทธิ์ ลด
การทางานของระบบเหล่านี้ สามารถลดความวิตกกังวลได้
ความรู ้ทางกายวิภาคของสมอง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
1.2 กรรมพันธุ์ 25% ของ first-degree relatives เป็ นกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศชายมีโอกาส
เป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ส่ วนฝาแฝดยังไม่มีขอ้ สรุ ปบางรายงานว่า 50% ใน monozygotic twins และ
15% ใน dizygotic twins
2.Psychosocial theories
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ลักษณะทางคลินิก
อาการวิตกกังวลแพร่ กระจายไปในหลาย ๆ เรื่ อง (generalized) หรื อมีลกั ษณะที่ไม่ทราบ
สาเหตุ (free-floating) ไม่เจาะจงหรื อผูกพันอยูก่ บั เหตุการณ์ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะเหมือน phobia
และไม่ได้มีอาการที่รุนแรง เกิดขึ้นเป็ นช่วง ๆ เหมือน panic attack แต่ผปู ้ ่ วยตกอยูใ่ นภาวะวิตกกังวล ตึง
เครี ยด กลัว หรื อหวาดหวัน่ และคาดการณ์ไปล่วงหน้า (apprehensive expectation) ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นใน
ชีวติ
หลักเกณฑ์การวินิจฉัย generalized anxiety disorder ตาม DSM-5
A. วิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตเป็ นเวลาอย่างน้อยหกเดือน
B. บุคคลรู ้สึกว่ามันยากที่จะควบคุมความวิตกกังวล
C. มีอาการอย่างน้อย 3 ข้อใน 6 ข้อต่อไปนี้
1. กระสับกระส่ ายหรื อรู ้สึกหวาดหวัน่ ไม่ปลอดภัย (keyed up or on edge)
2. อ่อนเพลียง่าย
3. ไม่มีสมาธิ หรื อใจลอย
4. หงุดหงิด (irritability)
5. ปวดกล้ามเนื้อ (muscle tension)
6. มีความผิดปกติของการนอนหลับ นอนหลับยาก
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D. ความวิตกกังวลหรื ออาการทางด้านร่ างกาย ทาให้เกิดความบกพร่ องของการเข้าสังคม อาชีพ หรื อการ
ดาเนินชีวติ
E. ความผิดปกติไม่ได้มีสาเหตุจากโรคทางด้านร่ างกาย หรื อยาเสพติด
F. ความผิดปกติ ไม่ได้เข้ากับโรคอื่นได้ดีมากกว่า
การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
เป็ นโรคเรื้ อรัง อาจเป็ นตลอดชีวติ ได้ประมาณ 25% เกิดมี panic disorder ขึ้น
การวินิจฉัยแยกโรค
เนื่องจากกลุ่มอาการวิตกกังวลสามารถเกิดขึ้นได้ในโรคจิตเวชอื่น ๆ ทุกโรคหรื ออาจมีสาเหตุจาก
โรคทางกายหรื อสารบางตัวได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะวินิจฉัยผูป้ ่ วยว่าเป็ นโรค GAD จะต้องวินิจฉัยแยก
โรค ดังนี้
1. โรคทางกายและพิษจากสารหรื อยาบางชนิ ด
โรคทางกายที่ทาให้เกิดอาการวิตกกังวล ได้แก่
hyperthyroidism , pheochromocytoma , fasting hypoglycemia สารหรื อยาที่ทาให้เกิดอาการวิตกกังวล
ได้แก่ คาเฟอีน แอมเฟตามีน ภาวะถอนเหล้า
2. โรคทางจิตเวช ได้แก่
2.1 panic disorder อาการเกิดอย่างรวดเร็ ว รุ นแรงมากจนผูป้ ่ วยกลัวว่าตนเองจะตายหรื อเป็ นบ้าไป
เป็ นช่วงเวลาอย่างชัดเจนไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ต่างจาก GAD ที่อาการเป็ นอยูเ่ รื่ อย ๆ ทั้งวัน
2.2 adjustment disorder with anxiety เกิดจากมีเรื่ องสะเทือนใจอย่างชัดเจนและปรับตัวไม่ได้ ทาให้
มีอาการวิตกกังวล อาการเป็ นอยูน่ านไม่เกิน 6 เดือน
phobic disorder กลัวเฉพาะต่อสิ่ งของ สัตว์ สถานที่ หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ
และมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับสิ่ งที่ตนกลัว
obsessive-compulsive disorder มีความวิตกกังวลเกิดขึ้น เมื่อพยายามบังคับความคิดหรื อการ
กระทาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และผูป้ ่ วยทราบไม่สมเหตุผลให้หยุดลง
โรคซึ มเศร้าอาจมาด้วยอาการว่าวิตกกังวล สิ่ งที่เป็ นข้อเตือนใจให้แพทย์ตอ้ งนึกถึงโรคซึมเศร้า คือ
อาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นครั้งแรกในคนอายุมาก มีอารมณ์เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ความจาลดลง
Psychosis ก่อนมีอาการชัดเจน ผูป้ ่ วยอาจมาด้วยอาการวิตกกังวลก่อน และผูป้ ่ วยที่หลงผิดว่าถูก
ปองร้ายก็อาจแสดงอาการวิตกกังวลให้เห็นได้
การรักษา
1.การรักษาด้วยยา
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benzodiazepines เป็ น drug of choice ต้องระวังปั ญหาการติดยา 25-30% ของผูป้ ่ วยไม่
ตอบสนองต่อยา ขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาอยูใ่ นช่วง 5-15 มก./วันของ diazepam ในทางปฏิบตั ิมกั
เริ่ มที่ขนาดยาต่ากว่ากาหนดก่อน เช่น 4-8 มก./วันของ diazepam
tricyclic และ MAOIS อาจใช้ได้ผล
B-blocks เป็ นยาที่อาจใช้ร่วมกับยากลุ่ม benzodiazepines ในผูป้ ่ วยที่มีอาการทางกาย เช่น
ใจเต้นเร็ วหรื อสั่น ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาพวก benzodiazepines แต่เพียงอย่างเดียว
2.psychosocial aspect
การรักษาด้วยจิตบาบัด เป็ น treatment of choice จะใช้วธิ ี ใดขึ้นกับ nature ของปั ญหา
พฤติกรรมบาบัด อาจใช้ cognitive coping strategies , relaxation ,biofeedback, meditation
และการนวดผ่อนคลาย ตัวอย่าง ได้ แก่ aromatherapy massage with lime essential oil สามารถลด
ความเครียดได้ ดังในงานวิจัยของ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์ วณ
ั ณการ เรื่อง Effects of aromatherapy
massage with lime essential oil on stress.
การดูแลความคิดเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพความคิดโดย
1. ไตร่ ตรองทุกครั้งว่าที่กาลังคิดอยูเ่ ป็ นความคิดที่มีคุณหรื อโทษ
2. เลือกคิดเฉพาะเรื่ องที่มีคุณและแง่บวกเท่านั้น
3. ไม่ตกเป็ นทาสของความคิด หยุดความฟุ้ งซ่านให้สมองว่าง ๆโดยไม่คิดบ้าง
4. หมัน่ ฝึ กสติ และสมาธิ เพื่อไม่ให้วติ กกังวลเป็ นทาสของความคิด
PANIC DISORDER AND AGORAPHOBIA
ลักษณะสาคัญ คือ spontaneous , episodic และ intense periods of anxiety ส่ วนมากเป็ นอยูไ่ ม่
ถึง 1 ชัว่ โมง อาจเกิดมี agoraphobia หมายถึง ความกลัวต่อการอยูใ่ นสถานที่หรื อสถานการณ์ที่บุคคลอาจ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือถ้ามี panic attack เกิดขึ้น ทาให้เขาไม่กล้าไปไหนหรื อจะต้องมีเพื่อนร่ วมทางด้วย
ที่พบบ่อย ได้แก่ กลัวการออกไปนอกบ้านคนเดียว กลัวการอยูใ่ นฝูงชน
ประมาณ 2 ใน 3 ของผูป้ ่ วย agoraphobia จะมี panic attack ด้วย บางรายงานเชื่อว่า panic attack
เป็ นสาเหตุของ agoraphobia ทุกราย
ระบาดวิทยา
 Panic disorder มี lifetime prevalence ประมาณ 2% มักพบในกลุ่มคนอายุนอ้ ย อายุเฉลี่ย
ประมาณ 25 ปี
 Panic disorder without agoraphobia พบในผูช้ ายเท่ากับผูห้ ญิง
 Panic disorder with agoraphobia พบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายสองเท่า
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 Agoraphobia มี lifetime prevalence 0.6% อย่างน้อย 2 ใน 3 มี panic disorder with
agoraphobia มักพบใน second decade
สาเหตุ
1. biological theories
1.1 กรรมพันธุ์
 First-degree relatives มีโอกาสป่ วยเป็ น 15-20%
 แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งป่ วยอีกคนจะมีโอกาสป่ วยด้วย 80-90%
 แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ ถ้าคนหนึ่งป่ วยอีกคนจะมีโอกาสป่ วยด้วย 10-15%
1.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ ที่ locus ceruleus พบมีการเพิ่มขึ้นของ sympathetic tone
1.3 Lactate infusion พบว่าผูป้ ่ วย anxiety disorder ออกกาลังกายได้นอ้ ยมี lactic acid เกิดขึ้นมาก
และบางครั้งหลังออกกาลังกายมี panic attack เกิดขึ้น จึงได้ทดลองให้โซเดียมแลคเตทในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้พบว่า
70% ของผูป้ ่ วยเกิดมี panic disorder ขณะที่คนปกติเกิดมีอาการเพียง 5% ได้สรุ ปต่อมาว่า การให้แลคเตท
กระตุน้ ให้มี norepinephrine เพิ่มขึ้น ในผูท้ ี่มีแนวโน้มจะเป็ น panic disorder อยูแ่ ล้ว เมื่อทดลองให้ผปู ้ ่ วย
กลุ่มนี้สูดดม CO2 ไปเพิ่ม firing rate ของเซลล์ประสาทใน locus ceruleus
1.4 Brain imaging จากการศึกษาการไหลเวียนของเลือดในสมองพบว่ามีปริ มาณเลือดเพิ่มขึ้น
ไปสู่ parahippocampus ข้างขวา ในผูป้ ่ วย panic disorder ที่มี positive lactate infusion test และมี whole
brain metabolism เพิม่ ขึ้น ไม่พบผลเช่นนี้ในคนปกติหรื อในผูป้ ่ วยที่มี negative lactate infusion test
1.5 Mitral valve prolapse (MVP)
 พบในผูป้ ่ วย panic disorder ได้มากถึง 50% ส่ วนมากประชากรทัว่ ไปพบเพียง 5%
 ประมาณ 20% ของ MVP ไม่มีอาการ ถ้ามีก็จะเป็ นอาการทางหัวใจและหายใจที่เหมือน
ใน panic disorder
 ทั้ง MVP และ panic disorder ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และพบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
2. psychosacial theories
 ผูป้ ่ วย panic disorder ส่ วนมากจะมีสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กที่ไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วย 20-50% มัก
ได้ประวัติวา่ มี separation anxiety disorder ในวัยเด็กหรื อวัยรุ่ นมาก่อน
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนป่ วยพบว่าอาจเป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดโรค ได้แก่ การพลัดพราก
หรื อการสู ญเสี ยบุคคลที่รัก
 ความนึกคิดและความเข้าใจที่ผดิ ปกติ (cognitive abnormality) เป็ นผลมาจากการแปล
ความหมายผิด คือ เมื่อเกิดความรู ้สึกทางร่ างกายบางอย่าง เช่น ใจสัน่ หายใจไม่ค่อยออก
ผูป้ ่ วยมักแปลความหมายผิดไปว่า ความหายนะอย่างใหญ่หลวงกาลังจะเกิดขึ้นกับตน
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ลักษณะทางคลินิก
DSM-5 ไม่เหมือน DSM-III-TR ได้แยก panic attack ออกมาเพราะ panic attack สามารถ
เกิดได้ในหลายโรคนอกเหนื อจาก panic disorder ได้แก่ specific phobia , social phobia , posttraumatic
stress disorder
หลักเกณฑ์ การวินิจฉัยโรค ตาม DSM-5
A. มี panic attacth เกิดขึ้นโดยที่ทานายไม่ได้วา่ จะเกิดขึ้น(unexpected panic attacks) เมื่อไหร่ เป็ นช่วงเวลา
อย่างชัดเจน ที่รู้สึกกระอักกระอ่วนอย่างมาก (intense discomfort) อาการสู งสุ ดภายใน 2-3 นาที(within
minutes) ซึ่ งประกอบด้วยอาการดังต่อไปนี้
1 . ใจสั่น
2. เหงื่อแตก
3. ตัวสั่น
4. หายใจไม่ออก
5. รู ้สึกกระอักกระอ่วน
6. แน่นหน้าอก
7. คลื่นไส้ ปั่ นป่ วนในท้อง
8. เวียนศีรษะ จะเป็ นลม
9.หนาว ๆ ร้อน
10. ชาตามตัว
11. สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไป (Derealization) หรื อตัวเองเปลี่ยนไป (depersonalization)
12. ควบคุมตัวเองไม่ได้ กลัวจะเป็ นบ้า
13. กลัวจะตาย
B. หลังจากอาการโจมตีแล้ว ตามด้วยอาการข้อ 1 หรื อ ข้อ 2
1. กังวลว่าอาการจะเกิดขึ้นอีก กลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ กลัวจะเป็ นบ้า
2. มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังจากมีอาการ ได้แก่ พฤติกรรม หลีกเลี่ยงการออกกาลังกาย หรื อไปใน
สถานที่ที่ไม่คุน้ เคย
C. ไม่ได้มีสาเหตุโรคทางด้านร่ างกาย ยา หรื อสารเสพติด
D. ไม่ได้เข้ากับโรคทางด้านจิตเวชอื่น ๆ
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หลักเกณฑ์การวินิจฉัย agoraphobia ตาม DSM-5
A. กลัวหรื อกังวลมากกว่าหรื อเท่ากับ2 ข้อใน 5 สถานการณ์ต่อไปนี้
1. ใช้ยานพาหนะสาธารณะ รถประจาทาง รถไฟ เครื่ องบิน เรื อ
2. กลัวสถานที่โล่ง กว้าง ตลาด สวนสาธารณะ
3. กลัวสถานที่ที่เป็ นที่เปิ ด เช่น โรงหนัง
4. กลัวอยูใ่ นที่ที่มีคนพลุกพล่าน
5. กลัวการอยูน่ อกบ้านคนเดียว
B. ผูป้ ่ วยกลัวหรื อ หลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ เพราะคิดไปว่าการหลีกหนีเป็ นไปได้ยาก หรื อจะไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ เวลามีอาการ panic เกิดขึ้น
C. สถานการณ์ในข้อ B ทาให้เกิดความกลัวและกังวลเสมอ
D. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กลัว ต้องมีเพื่อนไปด้วย
E. ความกลัวหรื อกังวล ไม่เป็ นสัดส่ วนที่เหมาะสมกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น
F. ความกลัวหรื อกังวล หรื อ การหลีกเลี่ยงเป็ นระยะเวลามากกว่า หรื อเท่ากับ 6 เดือน
G. อาการที่เกิดขึ้นทาให้เกิดความบกพร่ องของสังคม อาชีพ หรื อการดาเนินชีวิต
H. ถ้ามีโรคทางด้านร่ างกาย เช่น โรค พาร์ กินสัน ความกลัว ความกังวลหรื อการหลีกเลี่ยงมากเกินไป
I. ความกลัว กังวล หรื อการหลีกเลี่ยงไม่เข้ากับโรคอื่นได้ดีกว่า เช่น โรค specific phobia ,situational type
,ไม่ใช่ social anxiety disorder ,obsessive compulsive disorder , body dimorphic disorder,
posttraumatic stress disorder , separation disorder
ประเภทของ panic disorder แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
 panic disorder with agoraphobia
 panic disorder without agoraphobia
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หลักเกณฑ์การวินิจฉัย 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 อย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วตามด้วยระยะเวลา 1 เดือน ที่มีอาการต่อไปนี้
a. กลัวว่าอาการจะเกิดขึ้นอีก
b. วิตกกังวลกลัวจะควบคุมตนเองไม่ได้ กลัวหัวใจวาย กลัวเป็ นบ้า
c. พฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังจากมีอาการ
B. ไม่มี agoraphobia
C. panic attack ไม่ได้เกิดจากยาหรื อสารเสพติดหรื อโรคทางร่ างกาย เช่น hyperthyroidism
D. panic attack ไม่ใช่จากโรค social phobia , specific phobia , posttraumatic stress disorder ,obsessivecompulsive disorder , separation anxiety disorder
หลักเกณฑ์การวินิจฉัย Panic disorder with agoraphobia ตาม DSM-IV-TR
A. ทั้ง 1 และ 2
1. มีอาการ panic attack เกิดขึ้นโดยไม่สามารถทานายได้วา่ จะเกิดขึ้นเมื่อไร
2. มี attack อย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วตามด้วยระยะเวลา 1 เดือน ที่มีอาการต่อไปนี้
a. กลัวว่าอาการจะเกิดขึ้นอีก
b. วิตกกังวลกลัวจะควบคุมตนเองไม่ได้ กลัวหัวใจวาย กลัวเป็ นบ้า
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c. พฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังจากมีอาการ
B. มี agoraphobia
C. panic attack ไม่ได้เกิดจากยาหรื อสารเสพติดหรื อโรคทางร่ างกาย เช่น hyperthyroidism
D. panic attack ไม่ใช่จากโรค social phobia , specific phobia , posttraumatic stress disorder ,obsessivecompulsive disorder , separation anxiety disorder
การวินิจฉัยแยกโรค
1. โรคทางกาย
1.1 โรคหัวใจ เช่น ischemic heart disease และ arrhythmia โดยเฉพาะ paroxysmal atrial tachycardia
แยกโดยการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ สาหรับ mitral valve prolapse
นั้น ในกรณี ที่พบร่ วมด้วยสามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็ นทั้งสองโรคได้
1.2 อาการถอนสารบางอย่าง เช่น แอลกอฮอล์ หรื ออาการเป็ นพิษจากสารบางอย่าง เช่น คาเฟอีน ,
amphetamine อาจมีอาการ panic attack ได้ แต่จะไม่วินิจฉัยเป็ น panic disorder เพราะอาการ
panic attack นั้นเกิดจาก substance induced organic mental disorder
1.3 Hyperthyroidism และ hypoparathyroidism แยกโดยการตรวจร่ างกายและส่ งการตรวจดูการ
ทางานของต่อม thyroid
1.4 Pheochromocytoma พบได้นอ้ ย ตรวจร่ างกายพบความดันโลหิ ตสู ง หน้าแดง ตัวสั่น และมีความ
วิตกกังวลร่ วมด้วย แยกโดยเก็บปั สสาวะ 24 ชัว่ โมง เพื่อส่ งตรวจ metabolite ของ cathecholamine
1.5 Reactive hypoglycemia จะบอกว่าเป็ นภาวะนี้ต่อเมื่อเจาะเลือดผูป้ ่ วยขณะกาลังมีอาการแล้วพบว่า
ระดับน้ าตาลในเลือดลดต่าลง

2. โรคทางจิตเวช
2.1generalized anxiety disorder บางครั้งทาให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยได้ เพราะผูป้ ่ วย panic
disorder มักมีความวิตกกังวลเรื้ อรัง หรื อมีความวิตกกังวลล่วงหน้าเกิดขึ้นในระหว่างการเกิด
panic attack แยกได้โดยอาศัยประวัติวา่ ไม่มีอาการ panic attack เกิดขึ้นซ้ า ๆ มาก่อน และไม่
พบว่าผูป้ ่ วยมีอาการเกิดขึ้นเป็ นช่วงๆ (episode) เหมือน panic disorder
2.2โรคทางจิตเวชอื่น ๆ เช่น โรคจิตเภท โรคซึ มเศร้า หรื อ somatization disorder ในบางรายอาจมีอาการ
เหมือน panic attack เกิดขึ้นได้ แต่จะไม่วนิ ิ จฉัยเป็ น panic disorder แยกได้โดยผูป้ ่ วยจะมี
ลักษณะทางคลินิกที่สาคัญของโรคนั้น ๆ เป็ นอาการเด่นชัด
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การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
กาแฟทาให้อาการเป็ นมากขึ้น
ประมาณ 50% ของผูป้ ่ วยอาการหายไป เมื่อติดตามการรักษาไประยะหนึ่ง
ประมาณ 20% ไม่เปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพก่อนป่ วยที่ดีและระยะเวลาที่ป่วยช่วงสั้นจะทาให้พยากรณ์โรคดี
Agoraphobia ขึ้นกับการรักษา panic disorder ให้หายได้ อาการของ agoraphobia ก็จะหายตาม
agoraphobia without history of panic disorder จะเรื้ อรัง และมีโรคซึ มเศร้า และโรคพิษสุ รา
เรื้ อรังแทรกซ้อนได้บ่อย ๆ

การรักษา
เป้ าหมายการรักษาเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิด panic attack ขึ้นอีก ลดความวิตกกังวลล่วงหน้า
และพยายามลดหรื อป้ องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงหรื อพึ่งพิงผูอ้ ื่น แบ่งการรักษาเป็ น 4 วิธี คือ
1. การรักษาด้วยยา
1.1 antidepressant drug ยาในกลุ่มนี้ที่มีการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพของยาอย่างเป็ นระบบด้วยวิธี double
blind placebo controlled ได้แก่ imipramine และ clomipramine ส่ วนยาตัวอื่น ๆ ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ น้ ีดว้ ย
ได้แก่ nortryptyline , amitryptyline เป็ นต้น ยกเว้นยา bupropion ที่มีรายงานในขณะนี้ วา่ ไม่มีฤทธิ์ antipanic
ส่ วน trazodone นั้น ถือว่ามีฤทธิ์ ค่อนข้างน้อย(less effective)
สาหรับคนไทยนั้นมักตอบสนองต่อยาในขนาด 50-150 มก./วัน มีบา้ งบางรายงานที่ตอ้ งให้ยาสู งถึง
200 มก./วัน
1.2 benzodiazepines
 alprazolam ตั้งต้นขนาด 0.5-1 มก./วัน ขนาดยาสู งสุ ด 4 มก./วัน แต่มีรายงานว่าในผูป้ ่ วย
บางรายอาจต้องใช้สูงถึง 6-10 มก./วัน
 clonazepam 1-2 มก./วัน (อาจให้สูงถึง 4-6 มก./วัน)
 lorazepam 2-6 มก./วัน
 diazepam 30-40 มก./วัน
เมื่ออาการหายไปควรให้ยาต่ออีก 6-12 เดือน แล้วจึงค่อย ๆ ลดขนาดลงจนหยุดยาได้หมดภายใน 1
ปี กรณี ที่เกิดเป็ นซ้ าขึ้นอีก ในระหว่างกาลังลดยา ก็ให้ยาขนาดเดิมต่อไปอีก 3-6 เดือน แล้วจึงพิจารณาหยุด
ยาใหม่ ผูป้ ่ วยส่ วนมากจะหยุดยาได้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ก็ยงั คงมีผปู ้ ่ วยอีกส่ วนหนึ่งที่ตอ้ ง
ใช้ยาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลานาน
2. การดูแลรักษาทางจิตใจและสังคม
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2.1 insight-oriented psychotherapy เน้นที่การช่วยผูป้ ่ วยให้เข้าใจ unconscious meaning ของ anxiety
ความหมายของสถานการณ์ที่เขาหลีกเลี่ยงสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ในอดีตอย่างไร
ความจาเป็ นที่ตอ้ งกด
impulses และ secondary gain ของอาการ
2.2 พฤติกรรมบาบัด (behavior therapy) ใช้ได้ดีกบั อาการ agoraphobia หรื อ anticipatory anxiety
เทคนิคที่ใช้ คือ systematic desensitization
2.3 ครอบครัวบาบัด (family therapy) ให้ family education และ support
2.4 Cognitive therapy พยายามเปลี่ยนการแปลความหมาย ความรู ้สึกทางร่ างกายที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยใหม่
จากเดิมที่ผปู ้ ่ วยแปลผิดไปว่า ความหายนะกาลังเกิดขึ้นกับตน ให้แปลไปในทางที่ถูกต้องเป็ นจริ ง ไม่ใช่
หายนะ (non-catastrophic interpretation) แทน
2.5 การนัง่ สมาธิ ช่วยให้ระบบประสาททางานอย่างมีสมดุลและไม่ตื่นเต้นง่าย ตลอดจนช่วยลดความ
กังวลว่าอาการจะเกิดขึ้นอีก

SPECIFIC PHOBIA AND SOCIAL PHOBIA
Phobia คือ ความกลัวที่ไม่มีเหตุผล ทาให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่ งที่กลัว ทั้งความกลัวและ
พฤติกรรมนี้ เป็ น ego dystonic ต่อผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วยทราบดีวา่ ความกลัวนี้ไม่มีเหตุผล
Social phobia คือ ความกลัวการอยูใ่ นที่สาธารณะ กลัวว่าตัวเขาจะทาอะไรให้ได้รับความอับอาย
เช่น กลัวการพูดหน้าชั้น กลัวการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
Social phobia ต่างจาก agoraphobia ที่ agoraphobia ไม่คานึงถึงปฏิกิริยาของผูอ้ ื่นต่อพฤติกรรม
ของเขา
Specific phobia เป็ นความกลัวโดยเฉพาะต่อวัตถุหรื อสถานการณ์อนั หนึ่งที่ไม่ใช่ social phobia
หรื อ agoraphobia
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ระบาดวิทยา
social phobia พบได้ 3-5% ของประชากรทัว่ ไป หญิงพบได้เท่ากับชาย มักพบในวัยรุ่ น
specific phobia พบได้บ่อยกว่ามาก พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สิ่ งที่กลัวที่พบได้บ่อย ได้แก่
สัตว์ พายุ ความสู ง ความเจ็บป่ วย ความตาย
สาเหตุ
1. biological theories ยังไม่มีขอ้ มูลที่สาคัญ
2. psychoanalytic theories
social phobia และ specific phobia เกิดจาก castration fear ซึ่งเป็ นผลจากข้อขัดแย้งในระยะ oedipal
stage มีการใช้ defense mechanism ชนิด repression เมื่อไม่สามารถระงับความวิตกกังวลได้ จึงใช้ defense
mechanism
ตัวอื่น คือ displacement ไปสู่ วตั ถุหรื อสถานการณ์ที่มีความหมายถึงข้อขัดแย้งเดิม
(symbolization) นอกจากนี้ ตอ้ งใช้ defense mechanism ชนิด avoidance เพิ่มอีกตัวหนึ่ งจึงจะทาให้ anxiety
หมดไป
3. behavior theories อาการเกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ชนิด classical conditioning และ operant conditioning
ลักษณะทางคลินิก
ผูป้ ่ วยมีอาการวิตกกังวลมาก แสดงออกทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ตรวจสภาพจิตพบมีความกลัวที่
ไม่มีเหตุผล และเป็ น ego-dystonic ต่อสถานการณ์ วัตถุ หรื อสัตว์ ผูป้ ่ วยจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยง
สิ่ งที่เขากลัว ทาให้กิจกรรมในชีวติ ประจาวันลดลง อาจพบปั ญหาแทรกซ้อน คือ ติดเหล้า ติดยาเสพติด
หรื อซึมเศร้า
หลักเกณฑ์การวินิจฉัย social phobia ตาม DSM-IV-TR
A. ความกลัวอย่างมาก และต่อเนื่อง ต่อสถานการณ์ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นจุดสนใจของกลุ่มคนที่ผปู ้ ่ วยไม่คุน้ เคย
ผูป้ ่ วยกลัวจะถูกวิจารณ์ในทางไม่ดี กลัวอับอายขายหน้า
B. ถ้าต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ใน A ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวล บางทีอาจถึงขั้น panic attack
C. ผูป้ ่ วยทราบว่าความกลัวนั้นมากเกินไปหรื อไม่สมเหตุผล
D. พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ในข้อ A ถ้าจาเป็ นต้องเผชิ ญจะวิตกกังวลและทรมานมาก
E. พฤติกรรมหลีกเลี่ยง ความวิตกกังวลจากสถานการณ์ในข้อ A รบกวนชีวติ ประจาวัน อาชีพ การเรี ยน
สังคม มนุษย์สัมพันธ์
F. ในผูท้ ี่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ระยะเวลาที่เป็ นอย่างน้อย 6 เดือน
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G. ความกลัวหรื อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดจากการใช้ยาหรื อสารเสพติด และไม่ใช่จากโรคจิตเวชอื่น
ได้แก่ panic disorder with or without agoraphobia , separation anxiety disorder , body dysmorphic
disorder , pervasive developmental disorder , schizoid personality disorder
H. ถ้ามีโรคทางร่ างกายหรื อโรคทางด้านจิตเวชอื่น ๆ ความกลัวในข้อ A ต้องไม่เกี่ยวเนื่องด้วย เช่น ไม่ใช่
กลัวพูดติดอ่าง ไม่ใช่กลัวสั่นในโรค parkinson ไม่ใช่กลัวว่า จะแสดงการรับประทานอาหารผิดปกติ
อย่างใน anorexia nervosa หรื อ bulimia nervosa
หลักเกณฑ์การวินิจฉัย Specific phobia ตาม DSM-IV-TR
A. มีความกลัวอย่างมากและต่อเนื่องต่อวัตถุหรื อสถานการณ์บางอย่าง เช่น ความสู ง สัตว์ เป็ นความกลัว
อย่างไม่มีเหตุผล
B. การเผชิ ญต่อวัตถุหรื อสถานการณ์ที่กลัว ทาให้เกิด panic attack
หมายเหตุ ในเด็กแสดงออกโดยร้องไห้ กระทืบเท้า (tantrums)
C. ผูป้ ่ วยรู ้วา่ ความกลัวนั้นมากเกินไปและไม่มีเหตุผล
D. พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความกลัวหรื อ ถ้าจาเป็ นต้องเผชิ ญจะวิตกกังวลและทรมาน
มาก
E. พฤติกรรมหลีกเลี่ยง ความวิตกกังวล ความทุกข์ทรมาน รบกวนชีวิตประจาวัน อาชีพ การเรี ยน สังคม
มนุษย์สัมพันธ์
F. ในผูท้ ี่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ระยะเวลาที่เป็ นอย่างน้อย 6 เดือน
I. ไม่ใช่จากโรคจิตเวชอื่น ได้แก่ obsessive-compulsive disorder , posttraumatic stress disorder , panic
disorder with or without agoraphobia , separation anxiety disorder , social phobia






การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
ถ้าผูป้ ่ วยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่ งที่กลัวได้ง่ายก็อาจอยูไ่ ด้เป็ นปกติ
social phobia มักค่อย ๆเป็ น และบางครั้งเริ่ มหลังจากมีเรื่ องเครี ยด
social phobia อาจเป็ นเรื้ อรัง แม้วา่ มีหลักฐานว่า อาการดีข้ ึนหลังจากวัยกลางคน
specific phobia ที่เริ่ มเกิดตั้งแต่วยั เด็กมักหายได้เอง

การวินิจฉัยแยกโรค
1. โรคทางกาย ได้แก่ ภาวะ intoxication จาก hallucinogens เนื้องอกในสมอง CVA
2. โรคทางจิตใจ
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2.1 schizophrenia ผูป้ ่ วยโรคนี้ phobia ที่เกิดขึ้นจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือและเป็ นจริ งสาหรับเขา ซึ่ งต่างจาก
phobic disorder ที่จะรู ้วา่ ความกลัวของตนนั้นไม่สมเหตุสมผล และเกินความเป็ นจริ ง
2.2 โรคซึมเศร้า เราอาจพบ agoraphobia หรื อ panic attack เป็ นอาการของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าได้ และ
ในทางกลับกัน เราอาจพบอาการซึ มเศร้าเป็ นอาการร่ วมในผูป้ ่ วย phobic disorder ได้เช่นกัน แต่ในผูป้ ่ วย
โรคซึ มเศร้าจะมีลกั ษณะอาการบางอย่างให้เห็นชัดเจนกว่า เช่น การสู ญเสี ยความสนใจในสิ่ งรอบตัว ขาด
ความสนุกสนานส่ วนผูป้ ่ วย phobic disorder อาจบอกว่าตนเองยังมีความสนใจหรื อกระตือรื อร้นในกิจกรรม
หรื อการออกไปในสถานที่ต่าง ๆ ถ้าตนเองไม่มีอาการกลัว หรื อ panic attack เกิดขึ้น
2.3 hypochondriasis ผูป้ ่ วยจะมีความกลัวว่าตนเองจะเป็ นโรคต่าง ๆ ได้คล้ายผูป้ ่ วย illness phobia ที่จดั
อยูใ่ นพวก simple phobia แต่ในผูป้ ่ วย hypochondriasis ความกลัวต่อโรคจะกระจัดกระจายกว่าและไม่
เฉพาะเจาะจงเป็ นโรคใด ตัวอย่างของ illness phobia เช่น AIDS phobia เป็ นต้น
การรักษา
1. พฤติกรรมบาบัด เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น
specific phobia วิธีการรักษาที่มีประสิ ทธิภาพ คือ in vivo หรื อ imaginal exposure , in vivo exposure เป็ น
การที่ผปู ้ ่ วยจะเผชิ ญต่อ phobic stimuliในชีวติ จริ งเลย ส่ วน imaginal exposure จะเป็ นการเผชิ ญกับ phobic
stimuli ผ่านการบรรยายความของแพทย์ และ imagination ของผูป้ ่ วย โดยผูป้ ่ วยอาจเผชิญแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป (graded) เช่น desensitization หรื อ พบฉับพลัน (ungraded) เช่น flooding
social phobia ใช้วธิ ี systematic desensitization หรื อ การฝึ กทักษะทางสังคม (social skill training)
2. การรักษาด้วยยา ยาที่ดีมากใน social phobia คือ propanolol ตัวอื่น ๆ ที่ใช้ ได้แก่ tricyclic
antidepressants
3. insight-oriented psychotherapy ช่วยให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจสาเหตุของอาการ secondary gain ที่ได้ บทบาทของ
resistance และช่วยให้เขามีวธิ ี ที่ดีในการจัดการกับสิ่ งที่กลัวนั้น
4. วิธีอื่น ๆ เช่น
การสะกดจิต (hypnosis) โน้มน้าวจิตใจผูป้ ่ วยว่า สิ่ งที่เขากลัวไม่มีอนั ตรายและให้ผปู ้ ่ วยมี relaxation เมื่อ
เผชิญกับสิ่ งที่กลัว
Supportive psychotherapy และ family therapy ให้กาลังใจผูป้ ่ วยเผชิญกับสิ่ งที่เขากลัวและให้ครอบครัว
เข้าใจอาการป่ วยของผูป้ ่ วย

OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER (OCD)
Obsession เป็ นความคิดหรื อความรู ้สึกที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ในจิตใจ ส่ วน compulsionเป็ น
พฤติกรรมที่จงใจทาขึ้นซ้ า ๆ กัน เช่น การนับ การตรวจเช็ค ตาม DSM-IV-TR ลักษณะสาคัญของโรคนี้
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คือ มีความคิดหรื อการกระทาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ กัน
มีความรุ นแรงจนทาให้รบกวนการงาน สังคม
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นหรื อเสี ยเวลามาก ผูป้ ่ วยทราบดีวา่ เป็ นเรื่ องไม่มีเหตุผล และทั้ง obsession และ
compulsion เป็ น ego dystonic ผูป้ ่ วยโรคนี้ อาจมีท้ งั obsession และ compulsion หรื อมีอย่างใดอย่างหนึ่ง
แม้วา่ compulsive act ถูกกระทาขึ้นเพื่อลดความวิตกกังวลที่เกิดจากความคิด แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะลดได้เสมอไป
บางครั้งอาจยิง่ ทาให้วติ กกังวลมากขึ้น
ระบาดวิทยา
พบได้ 2-3% ในประชากรทัว่ ไป มักเริ่ มเกิดในวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น พบในเพศหญิงได้
เท่ากับเพศชาย ผูป้ ่ วยมักมีระดับเชาว์ปัญญาสู งกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
สาเหตุ
1. biological factors
1.1neurotransmitters ได้แก่ serotonin เป็ นสารสื่ อนาประสาทที่ถูกศึกษามากว่าเกี่ยวข้องกับการเกิด
อาการย้าคิดย้าทา การเกิด impulsivity ความอยากฆ่าตัวตาย ความก้าวร้าว ความวิตกกังวล และการ
เรี ยนรู้ หลักฐานที่สนับสนุนบทบาทของ serotonin ในโรค OCD ได้มาจากการค้นพบว่ายา
clomipramine ซึ่ งมีฤทธิ์ ยบั ยั้งการ reuptake ของ serotonin มากกว่า ยา tricyclics ตัวอื่น ๆ สามารถ
ต้านอาการย้าคิดได้
1.2brain trauma ในคนไข้ OCD บางรายมีประวัติของ traumatic births
1.3ผูป้ ่ วย temperal lobe epilepsy บางรายมีอาการคล้ายคลึงกับที่พบใน OCD
1.4Pet study พบมีการเพิ่มของ metabolic activity ใน left orbital gyrus และใน left and right caudate
nuclei จึงตั้งเป็ นสมมติฐานว่า cingulate gyrus อาจเกี่ยวข้องในการเกิดโรคนี้
1.5กรรมพันธุ์ พบได้ 35% ใน first-degree relatives ของผูป้ ่ วย OCD และพบใน monozygotic twin
มากกว่า dizygotic twin
1.6อื่น ๆ ได้แก่
EEG พบ nonspecific abnormalities เพิ่มขึ้น
Sleep EEG พบความผิดปกติคล้ายกับ depression
Nonsuppression ใน dexamethasone test คล้ายกับ depression
CT scan พบมี enlarged ventricles ใน OCD ที่เป็ นรุ นแรง
2. psychosocial factors
2.1 psychodynamic factor
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Freud ได้กล่าวถึงกลไกทางจิต 3 อัน ได้แก่ isolation (การแยกอารมณ์และความคิด) undoing (การ
ทาเพื่อลบล้างความคิด) reaction formation (การกระทาตรงกันข้าม) กลไกทางจิตทั้งสามอันจะถูกใช้
ร่ วมกัน เพื่อขจัดความวิตกกังวลออกจากจิตสานึก โดย isolation กลไกของการแยกอารมณ์จะทาให้เหลือ
เพียงความคิดที่ปราศจากอารมณ์ แต่การแยกอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ ทาให้มีแรงผลักดันหลงเหลืออยู่
บางส่ วนและพยายามหนีออกจากการควบคุม
จึงต้องใช้กลไกทางจิตอันที่สองมาช่วย คือ undoing
แสดงออกโดยพฤติกรรมย้าทาเพื่อลบล้างความคิดซึ่ งไม่เป็ นที่ยอมรับ
ตัวอย่าง เช่น ผูป้ ่ วยซึ่ งมีการย้าคิดว่า “พ่อของเขาจะตาย” เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขาปิ ดไฟเขาจะหัน
กลับมาและแตะสวิตช์ไฟใหม่และพูดว่า “ฉันได้คืนความคิดนี้ไปแล้วนะ” โดยการพูดเช่นนี้เขาได้ลบล้าง
ความคิดอันแรกซึ่งเป็ นอันตรายออกไป (undoing)
ส่ วน reaction formation ทาให้เกิดบุคลิกภาพมากกว่าการเกิดอาการ การทาตรงกับข้ามเป็ นการทา
ให้รูปแบบของพฤติกรรม และทัศนคติในจิตสานึกถูกแสดงออกมาในลักษณะตรงกันแรงผลักดันภายใน
โดยมากแล้วบุคคลภายนอกมักจะสังเกตว่าเป็ นการแสดงออกที่มากเกินไปหรื อไม่เหมาะสม
2.2 other psychogenic factors ลักษณะหนึ่งที่เด่นชัดของผูป้ ่ วย OCD คือการคิดหมกมุ่นอย่างรุ นแรงใน
เรื่ องเกี่ยวกับ ความก้าวร้าว และความสกปรก ดังนั้นจึงทาให้คิดว่าผูป้ ่ วยเหล่านี้ น่าจะมีการชะงักงันของ
พัฒนาการในช่วง anal stage (anal-sadistic fixation)
 ในเด็กปกติ anal stage เด็กจะมีความรู ้สึกทั้งรักทั้งเกลียดสิ่ งเดียวกัน (ambivalent) และ
ความรู ้สึกเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ ว ในผูป้ ่ วยโรคย้าคิดย้าทาก็มีท้ งั ความรู ้สึกรักและเกลียด
สิ่ งเดียวกัน ซึ่ งจะแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม ทา-ไม่ทา เปิ ดไฟ-ปิ ดไฟ เป็ นต้น
 โดยอาศัยกลไกของการถดถอย (regression) จะเปิ ดเผยให้เห็นถึงวิธีการคิดของ ego และ id
ของผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นความคิดเชิงปาฏิหาริ ย ์ (magical thinking) และเกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
ความคิดแบบ omnipotent นัน่ เอง ตัวอย่าง เช่น ในชายที่คิดว่าพ่อของเขาจะตายทุกครั้งที่
เขาปิ ดไฟ เขาจะแตะสวิตช์ไฟ โดยคิดว่าจะเป็ นการคืนความคิดอันนี้ ลักษณะความคิด
เช่นนี้เป็ นเชิงปาฏิหาริ ย ์ ซึ่ งอันที่จริ งแล้วมิได้มีความหมายต่อเหตุการณ์น้ ีเลย แต่ผปู ้ ่ วยเอง
กลับรู ้สึกว่ามันมีอานาจในการป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 learning theories การย้าทาเกิดจากผูป้ ่ วยเรี ยนรู ้วา่ จากการย้าทาของเขาจะทาให้ความวิตก
กังวลที่เกิดจากการย้าคิดลดน้อยลงได้ จึงทาให้การย้าทายังคงอยู่
 personality factors OCD ไม่ใช่ severe form ของ compulsive personality disorder พบ
เพียง 15-35% ของ OCD ที่มี premorbid obsessional trait ขณะที่คนไข้จิตเวชชนิดอื่น ๆ
มี trait นี้ถึง 50%
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ลักษณะทางคลินิก
ลักษณะของย้าคิดย้าทาเป็ นดังนี้
ความคิดบุกรุ กเข้ามาในจิตสานึกโดยตลอด
รู ้สึกวิตกกังวลอย่างมากจนต้องหาวิธีต่อต้าน
เป็ นสิ่ งแปลกปลอมต่อตัวเขา (ego alien)
ผูป้ ่ วยทราบดีวา่ มันไม่มีเหตุผล
ต้องการต่อต้านมันอย่างมาก
ลักษณะที่พบบ่อยที่สุดในโรคย้าคิดย้าทา เรี ยงตามลาดับดังนี้
1. obsession of contamination เกิดมีการทาความสะอาดตามมา ลักษณะนี้พบบ่อยที่สุด ประมาณ
50% ผูป้ ่ วยเหล่านี้จะใช้เวลาวันละหลาย ๆ ชัว่ โมงล้างมือหรื ออาบน้ า
2. obsession of doubt พวกนี้จะมีความไม่แน่ใจอย่างรุ นแรง ทาให้ตอ้ งตรวจสอบซ้ าอยูเ่ สมอ
ลักษณะที่พบบ่อย คือ พวกนี้จะกลัวว่ายังไม่ได้ปิดประตูบา้ น จึงต้องเดินไปดูกลอนประตูบา้ นบ่อย ๆ การ
ตรวจสอบอาจจะช่วยทาให้อาการย้าคิดเกี่ยวกับความสงสัยลดน้อยลง แต่ก็ไม่สิ้นสุ ด เพราะว่าจะมีความ
สงสัยอย่างอื่นตามมา เช่น หลัวจากปิ ดกลอนประตูแล้ว เมื่อหันหลังเดินกลับมากลอนอาจจะหล่นลงมาจึง
ต้องเดินกลับไปตรวจสอบอีก การพยายามต่อต้านการตรวจสอบจะทาให้ผปู ้ ่ วยไม่มีสมาธิ และจะเหน็ด
เหนื่ อย จากความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นวนเวียนอยูใ่ นใจ
3. pure obsessions พวกย้าคิดอย่างเดียว ความคิดที่แทรกซึ มอยูซ่ ้ า ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศ
ความก้าวร้าว และมีลกั ษณะของการตาหนิ ติเตียน บางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงผลักดันหรื อภาพพจน์ที่น่า
กลัว หากการย้าคิดเป็ นลักษณะก้าวร้าวก็มกั จะพุง่ ตรงสู่ บุคคลที่มีความหมายสาหรับผูป้ ่ วย ทาให้ผปู ้ ่ วยเต็ม
ไปด้วยความรู ้สึกผิด การต่อต้านความคิดนี้มกั จะเป็ นในรู ปแบบของการคิดด้วย เช่น การคิดคัดค้านหรื อ
การพยายามคิดในทางตรงข้ามกับความคิดเดิมมากกว่าจะเกิดในรู ปพฤติกรรมย้าทา
และอาจจะรบกวน
ผูป้ ่ วยมากกว่าการย้าคิดอันแรกก็ได้ เช่น ผูป้ ่ วยที่มีความกลัวว่าเขาจะทาอันตรายน้องชายของเขา เขาจะ
พยายามต่อสู ้กบั ความคิดนี้ดว้ ยการหลีกเลี่ยงวัตถุแหลมคมทุกชนิด
ต่อมาพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะ
ครอบครัวของเขา และในที่สุดถึงกับพยายามหลีกเลี่ยงอักษรนาหน้าชื่อของน้องชายด้วย เพื่อลบล้าง
ความคิดที่จะทาอันตรายน้องของเขาเสี ย
4. obsessional slowness กระทากิจวัตรประจาวันไปอย่างเฉื่ อยชา เช่น ใช้เวลาแปรงฟันเป็ น
ชัว่ โมงหรื อมากกว่านั้น
จากการตรวจสภาพจิตพบมี depression หรื ออาการของ dysthymia ได้ประมาณ 50% ของ
ผูป้ ่ วย obsessive-compulsive disorder ทั้งหมด
หลักเกณฑ์การวินิจฉัย obsessive-compulsive disorder ตาม DSM-IV-TR
A.มี obsessions หรื อ compulsions หรื อมีท้ งั 2อย่าง
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Obsessions ดังในข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
ความคิด แรงผลักดัน (impulses) หรื อจินตนาการ (images) ที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีกแม้ผปู ้ ่ วยจะรู ้วา่
มันรบกวนและไม่เหมาะสม ทาให้ผปู ้ ่ วยวิตกกังวลและทุกข์ทรมาน
ความคิด แรงผลักดัน (impulses) หรื อจินตนาการ (images) ไม่ใช่เป็ นการวิตกกังวลมาก
เกินไปเกี่ยวกับปั ญหาในชี วติ จริ ง
ผูป้ ่ วยพยายามละทิ้งไม่สนใจ หรื อเก็บกดความคิด แรงผลักดัน หรื อจินตนาการนั้น หรื อ
พยายามทดแทน (neutralize) มันด้วยความคิดหรื อการกระทาอื่น
ผูป้ ่ วยทราบว่าความคิด แรงผลักดัน หรื อจินตนาการเป็ นผลจากจิตใจของเขาเองไม่ใช่มาจากสิ่ ง
ภายนอก (not imposed from without as in thought insertion)
Compulsions ดังในข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
พฤติกรรมซ้ า ๆ (ล้างมือ การนับ ตรวยเช็ค) ที่ผปู้ ่ วยต้องทาเพื่อตอบสนองความคิด
พฤติกรรมถูกกระทาขึ้นเพื่อลดความทุกข์ทรมาน (distress) หรื อเพื่อป้ องกันเหตุร้ายไม่ให้
เกิดขึ้น ซึ่ งพฤติกรรมนั้นไม่ใช่พฤติกรรมที่ป้องกันเหตุร้ายได้อย่างเหมาะสมในชีวติ จริ ง
B. ผูป้ ่ วยทราบว่า obsessions หรื อ compulsions นั้น มากเกินไปไม่สมเหตุสมผล
C. obsessions หรื อ compulsions สร้างความทุกข์ทรมาน เสี ยเวลา (ใช้เวลามากกว่าวันละ 1 ชัว่ โมง) หรื อ
รบกวนชีวิตประจาวันของผูป้ ่ วย อาชีพ การเรี ยน สังคม มนุษยสัมพันธ์
D. ถ้ามี Axis I disorder อย่างอื่น เนื้อหาของ obsessions หรื อ compulsions ต้องไม่เกี่ยวกับความหมกมุ่น
กับอาหารใน eating disorder ดึงผมใน trichotillomania วิตกกังวลเกี่ยวกับรู ปร่ างใน body dysmorphic
disorder หมกมุ่นเกี่ยวกับยาใน substance use disorder หมกมุ่นว่าตนเองมีโรคร้ายแรงใน hypochondriasis
หมกมุ่นกับแรงกระตุน้ ทางเพศหรื อจินตนาการทางเพศใน paraphillia หรื อรู้สึกสานึกผิดใน major
depressive disorder
E. ความผิดปกติไม่ได้เกิดจากผลทางสรี ระวิทยาของสารเสพติด ยา หรื อโรคทางกาย







การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
มากกว่า 50% เกิดก่อนอายุ 24 ปี และมากกว่า 80% เกิดก่อนอายุ 35 ปี อายุโดยเฉลี่ยที่เป็ น คือ 20 ปี
ประมาณ 50-70% ของผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการหลังจากมีเรื่ องสะเทือนใจ เช่น ตั้งท้อง หรื อญาติใกล้ชิด
เสี ยชีวติ
20-30% ของผูป้ ่ วยอาการดีข้ ึนหมด 40-50% ดีข้ ึนบ้าง และ 20-40% ยังคงเดิมหรื อแย่ลง
เนื้อหาของ obsessions ไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์โรค
ประมาณ 1 ใน 3 เกิดมี major depression
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กลุ่มที่มีการพยากรณ์โรคไม่ดี ได้แก่
1. กลุ่มที่ไม่ตอ้ งการต่อต้าน compulsions
2. เริ่ มเป็ นตั้งแต่เด็ก
3. compulsions เป็ นพฤติกรรมแปลก ๆ
กลุ่มที่มีการพยากรณ์โรคดี ได้แก่
1. มีอาชีพและสังคมที่ดี
2. มี precipitating event
3. มีแต่ obsessions หรื อ compulsions
4. ผูท้ ี่มีอาการเป็ นพัก ๆ แล้วหายไป
การวินิจฉัยแยกโรค
1. โรคทางกาย ได้แก่ Tourette’s syndrome , tic disorders และ TLE
2. การคิดหมกมุ่นอย่างรุ นแรง (morbid preoccupations) ในการคิดหมกมุ่นอย่างรุ นแรง เนื้ อหา
ความคิดจะเกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ผปู ้ ่ วยกาลังประสบ เข้าได้กบั ego ของเขา (ego syntonic) และผูป้ ่ วยไม่
พยายามที่จะกดมันลงไปเหมือนในโรคย้าคิดย้าทา
3. phobic disorder ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างผูป้ ่ วยโรคกลัวและโรคย้าคิดย้าทา คือ การใช้
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงในการช่วยลดความเครี ยดที่เกิดขึ้น ผูป้ ่ วย agoraphobia อาจจะรู ้สึกปลอดภัยเมื่ออยูแ่ ต่
ในบ้าน ไม่ตอ้ งเผชิ ญกับสิ่ งที่ทาให้หวาดกลัว แต่ผปู ้ ่ วยโรคย้าคิดย้าทาที่มีความกลัวสิ่ งสกปรก ถึงแม้วา่ จะ
อยูแ่ ต่ในบ้านก็ยงั รู ้สึกว่า เขาอาจได้รับความสกปรกจากอากาศ น้ า อาหาร หรื อแม้กระทัง่ สิ่ งขับถ่ายของเขา
เอง ดังนั้นถึงแม้วา่ จะอยูแ่ ต่ในบ้านก็ยงั ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากอาการได้ หรื ออีกนัยหนึ่ง ก็คือ พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงไม่สามารถช่วยลดความตึงเครี ยดได้ในผูป้ ่ วยโรคย้าคิดย้าทา แต่ช่วยได้ในผูป้ ่ วยโรคกลัว
4. โรคซึ มเศร้า มักเริ่ มต้นอย่างช้า ๆ และถ้ามีอาการย้าคิดเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้า เนื้อหามักจะ
เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย สานึกผิด ส่ วนโรคย้าคิดย้าทาอาการซึ มเศร้ามักเกิดเนื่องจากอาการของโรคไป
รบกวนการทาหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
5. โรคจิตเภท มีอาการย้าคิดย้าทาได้ แต่อาการมีความแปลกประหลาดกว่าและผูป้ ่ วยไม่มี insight ต่อ
โรคของเขา ตลอดจนมีอาการครบหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจิตเภท

การรักษา
1. การรักษาด้วยยา
ยาที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด คือ clomipramine (anafranil) ควรจะเริ่ มต้นในขนาด 25 มก./วัน
และเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 มก./สัปดาห์ จนได้ขนาดที่ใช้รักษา150-300 มก./วัน ในคนไทยอาจใช้นอ้ ยกว่านี้ ยา
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นี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ จึงจะลดอาการย้าคิดย้าทาลงได้ และอาจใช้เวลานานถึง 12 สัปดาห์ จึง
จะได้ผลเต็มที่ ควรให้ยาไปนาน 6-12 เดือน จึงจะพิจารณาหยุดยา
2. พฤติกรรมบาบัด ประสบผลสาเร็ จประมาณ 60-75% มีใช้กนั หลายวิธี ได้แก่
2.1 systematic desensitization ตามทฤษฎีแล้วความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยโรคย้าคิดย้าทาเป็ นการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมย้าทาจะช่วยลดความวิตกกังวลนี้ ตัวอย่าง เช่น ผูป้ ่ วยที่มี
ความตึงเครี ยดเกิดขึ้นเมื่อจับสิ่ งสกปรก การล้างมือจะช่วยลดความตึงเครี ยดอันนี้ หลักในการรักษาก็คือ
ลดความวิตกกังวลทาให้ไม่เกิดอาการย้าทาตามมา มีวธิ ี การดังนี้
 จัดอันดับสิ่ งเร้าทาให้เกิดความวิตกกังวลจากน้อยไปมาก
 ฝึ กวิธีการผ่อนคลายให้ผปู ้ ่ วย
 ให้ผปู ้ ่ วยพบกับสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดความวิตกกังวล เรี ยงตามลาดับที่จดั ไว้จากน้อยไปมาก
โดยให้ผปู ้ ่ วยใช้วธิ ี การผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครี ยดเมื่อพบกับสิ่ งเร้าเหล่านั้น
2.2 flooding มักจะใช้ร่วมกับ response prevention ผูป้ ่ วยจะถูกให้พบกับสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดความตึง
เครี ยดอย่างรุ นแรงที่สุด แต่ผรู ้ ักษาจะห้ามไม่ให้ผปู ้ ่ วยกระทาพฤติกรรมย้าทา
2.3 thought stopping หลักในการรักษา คือ ให้ผปู ้ ่ วยเล่าอาการย้าคิดของเขาให้ผรู ้ ักษาฟั งในระยะแรก
ผูร้ ักษาจะหยุดการย้าคิดของผูป้ ่ วยด้วยการตะโกนว่า “หยุด” ต่อมาผูป้ ่ วยจะใช้วธิ ี การเช่นนี้เองในการหยุด
การย้าคิดของตน
3. จิตบาบัดใช้วธิ ี insight-oriented psychotherapy
4. วิธีอนื่ ๆ ได้ แก่ family therapy , cingulotomy , ECT. หัวเราะบาบัด,นั่งสมาธิ

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)
เกิดในผูท้ ี่ประสบต่อภาวะที่เป็ นภยันตราย และกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุ นแรง
(emotional or physical stress) ภาวะเหล่านี้ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย สงคราม การถูกข่มขืน ซึ่ งผูป้ ่ วย
มีลกั ษณะ 3 ประการ
1. หวนคิดและระลึกถึงเหตุการณ์น้ นั บ่อย ๆ (re-experiencing of the trauma)
2. เมินเฉยต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ห่างเหิ นจากญาติและคนใกล้ชิด (emotional numbing)
3. autonomic instability ซึ มเศร้า สมาธิ และความจาไม่ดี (cognitive difficulties)
PTSD ในประวัติศาสตร์ ถูกเรี ยกเป็ นหลายชื่อ ได้แก่ soldier’s heart , Dacosta’s syndrome ,
shell shock syndrome , concentration camp syndrome เป็ นต้น
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ระบาดวิทยา






หลังอุบตั ิภยั ร้ายแรง พบโรคนี้ได้ 50-80% ของผูร้ อดชีวติ
พบ 0.5% ในเพศชาย และ 1.2% ในเพศหญิงของประชากรทัว่ ไปมีปัญหา PTSD
สาเหตุที่ทาให้เกิด PTSD ในผูช้ ายส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของสงคราม
สาเหตุที่ทาให้เกิด PTSD ในผูห้ ญิงเป็ นเรื่ องถูกข่มขืน ถูกทารุ ณทางเพศ
มักเกิดในคนโสด หย่าร้าง หม้าย ยากจน แยกตัวจากสงคราม

สาเหตุ
1. biological theories
1.1 premorbidly prone to excessive autonomic resctions to stress พวกนี้มีแนวโน้มที่มี
ปฏิกิริยาต่อความเครี ยดโดยมีการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ
และการหายใจเพิม่ ขึ้น
1.2 cathecholamine หลัง่ เพิ่มขึ้นในขณะ reexperiencing trauma
1.3 sleep EEG คล้ายกับ major depression คือ ลด rem latency และ stage 4 sleep
1.4 การหลัง่ ของ endogenous opioids ขณะอาการเริ่ มสงบ ทาให้น่าคิดว่าอาการของ PTSD มี
สาเหตุจาก endogenous opioids withdrawal syndrome
2. psychosocial theories
2.1 จิตวิเคราะห์ กล่าวว่า trauma ไปรื้ อฟื้ น unresolved conflicts ในวัยเด็กทาให้เกิด regression
, repression , denial และ undoing มีเรื่ องของ secondary gain ได้แก่ เงินบาเหน็จ ความเห็นใจ ทาให้อาการ
ยิง่ คงอยู่
2.2 ชนิดของภยันตรายและเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ชนิดและเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดอาการ
PTSD ต้องเป็ นชนิดและเหตุการณ์ที่เกินขอบเขตที่เราจะเรี ยกว่าเป็ นความเครี ยดทัว่ ไป หรื อเป็ นความเครี ยด
ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ อย่างเช่น ความทุกข์โศกที่เกิดจากความตาย การเจ็บป่ วย กิจการงานล้มเหลว มีปัญหาใน
ชีวติ ของการแต่งงาน การหย่าร้าง เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็ นสาเหตุของ PTSD แต่จะหมายถึงเหตุการณ์ที่รุนแรง
เป็ นภยันตรายและสะเทือนขวัญ เช่น ทหารที่อยูใ่ นสนามรบ ความทุกข์ทรมานในค่ายกักกัน ถูกข่มขืนหรื อ
ทาร้ายร่ างกายอย่างทารุ ณ รวมทั้งมหันตภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็ นต้น อาการของ PTSD ที่เกิดขึ้นจะมี
ความรุ นแรงเพียงใด ขึ้นกับชนิดและความรุ นแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.3 อายุ ผูท้ ี่อายุนอ้ ยและสู งอายุมีกลไกในการเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
น้อยกว่าวัยกลางคน เหตุผล คือ ผูท้ ี่อายุนอ้ ยมีกลไกในการแก้ปัญหาชีวติ (coping mechanism) ที่ยงั พัฒนา
ไม่เต็มที่ ส่ วนผูท้ ี่สูงอายุมี coping mechanism ที่แข็งปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ลาบาก ตลอดจนสภาพ
ร่ างกายที่ไม่แข็งแรงก็มีผลให้มีโอกาสเป็ นโรคนี้ได้มาก
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2.4 การได้รับความช่วยเหลือจากสังคม (social supports) ถ้ามีการช่วยเหลือจากสังคมภายนอก
เป็ นอย่างดี ปั ญหาของ PTSD จะน้อยและไม่ค่อยเป็ นเรื้ อรัง นอกจากการช่วยเหลือแล้ว ทัศนคติของสังคม
ที่มีต่อเหตุการณ์สะเทือนใจก็มีส่วนสาคัญ ไม่นอ้ ยต่อการเกิดและการดาเนินโรค ตัวอย่างเช่น ประชาชนผู ้
ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติได้รับความรู ้สึกและทัศนคติที่ดีจากสังคม แต่ผอู ้ พยพจากภัยสงคราม
เข้าไปพักอาศัยยังประเทศอื่นอาจได้รับความรู้สึกและทัศนคติในทางลบจากชุมชนเจ้าของประเทศ

ลักษณะทางคลินิก
หลังจากที่เผชิญต่อภยันตรายหรื อเหตุการณ์สะเทือนใจแล้ว PTSD จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่
ตามปกติจะไม่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่จะเกิดหลังจากเหตุการณ์น้ นั ๆ เป็ นสัปดาห์ เดือน
หรื อบางทีเป็ นปี ก็ได้ โดยมีอาการหวนระลึกบ่อย ๆ ถึงเหตุการณ์ที่เป็ นภยันตราย หรื อเหตุการณ์ที่สะเทือน
ขวัญ อาจจะเป็ นความคิดที่เกิดขึ้นมาเองหรื อเป็ นความฝันถึงเหตุการณ์น้ นั ๆ ก็ได้ แล้วเกิดอาการผันแปร
ง่าย หวัน่ วิตกกังวล ตกใจง่าย กลัว และมีอาการตอบสนองทางสรี ระวิทยาของระบบประสาทอัตโนมัติเป็ น
อาการที่แสดงออกเหมือนกับต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ นั จริ ง ๆ เสมือนเหตุการณ์น้ นั เพิ่งเกิดขึ้นหรื อกาลังจะ
เกิดขึ้น โดยอาจมีภาพหลอน ประสาทหลอน และมีความสับสนอย่างมากได้ นอกจากนี้อาจมีอาการนอน
ไม่หลับ กระสับกระส่ าย โกรธง่าย ขาดสมาธิ มีท่าทางระวังระแวงมากกว่าปกติ สะดุง้ ตกใจง่าย มีปัญหาใน
การเข้าสังคม มีความรู ้สึกว่าจาอะไรไม่ค่อยได้ ซึ มเศร้า อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นนี้บางทีควบคุมไม่อยูจ่ ะมี
อาการก้าวร้าว และมีพฤติกรรมรุ นแรง จานวนไม่นอ้ ยที่ใช้สุรา ยา และสารเสพติดเพื่อลดอาการดังกล่าว
อีกกลุ่มหนึ่งแทนที่จะมีอาการตื่นเต้นตกใจกลัว แต่กลับมาอาการหลีกหนี มึนชาเฉยเมยต่อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสะเทือนใจ ไม่สามารถจาสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขาดความสนใจในกิจกรรมที่
สาคัญ ๆ ไม่อยากพบ และมีท่าทีห่างเหิ นกับคนรู ้จกั ไม่แสดงอารมณ์หรื อความรู ้สึก ในบางรายอาการต่าง ๆ
ทาให้เกิดปั ญหาสัมพันธภาพภายในครอบครัวได้
PTSD อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่เด็กอายุนอ้ ย ๆ แต่อาการอาจแตกต่างจากผูใ้ หญ่ คือ ในเด็กไม่ค่อยมี
อาการหลีกหนี มึนชาเฉยเมย แต่จะแสดงอาการไม่กล้าเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้น ฝันร้าย ความสนใจเล่นและทา
กิจกรรมต่าง ๆ ลดลง

หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย PTSD ตาม DSM-IV-TR
A. ผูป้ ่ วยได้พบเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นเหตุการณ์ที่อาจทาให้เสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บรุ นแรง
2. ผูป้ ่ วยมีปฏิกิริยากลัวอย่างมาก กลัวไม่มีคนช่วยเหลือ หวาดหวัน่
หมายเหตุ ในเด็กมีพฤติกรรมวุน่ วาย กระสับกระส่ าย
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B. มีการหวนระลึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้นอีก (reexperienced) โดยวิธีการต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ
ขึ้นไป
1. ทางความคิด การรับรู้
หมายเหตุ ในเด็กแสดงออกโดยการเล่นถึงเรื่ องนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก
2. ฝันถึงเรื่ องนั้นบ่อย ๆ
หมายเหตุ ในเด็กมีฝันที่ทาให้ตกใจแต่จาเนื้ อหาไม่ได้
3. มีปฏิกิริยาหรื อรู ้สึกว่าเหตุการณ์น้ นั ได้เกิดขึ้นอีก
4. มีความไม่สบายใจอย่างมากเมื่อเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่มีความหมายถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้น
5. มีปฏิกิริยาทางสรี ระวิทยาเพิ่มขึ้น เมื่อเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่ทาให้นึกถึงเหตุการณ์น้ นั
C. มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงต่อสิ่ งกระตุน้ ที่สัมพันธ์กบั เหตุการณ์สะเทือนใจนั้นและชาเย็นในการตอบสนอง
ต่อสิ่ งกระตุน้ ทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะต่อไปนี้ต้ งั แต่ 3ข้อขึ้นไป
1. มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความคิด ความรู ้สึกหรื อบทสนทนาที่สัมพันธ์กบั เหตุการณ์สะเทือน
ใจนั้น (trauma)
2. พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรม สถานที่ หรื อประชาชนที่ทาให้คิดถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนั้น
3. ไม่สามารถระลึกถึงส่ วนสาคัญของเหตุการณ์น้ นั
4. ความสนใจหรื อความมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาคัญ ๆ ลดลง
5. รู ้สึกว่าตนเองแยกจากบุคคลอื่น ไม่คุน้ เคยกับบุคคลอื่น
6. อารมณ์แคบ (ไม่สามารถมีความรู ้สึกรัก)
7. ไม่คิดถึงอนาคต (ไม่คาดหวังในเรื่ องอาชีพ การแต่งงาน การมีบุตร)

J. มีลกั ษณะต่อไปนี้ 2 ข้อขึ้นไป
1. นอนหลับยาก
2. หงุดหงิดระเบิดอารมณ์โกรธได้ง่าย ๆ
3. สมาธิ ไม่ดี
4. มีความระแวดระวังมากเกินไป (hypervigilance)
5. ตกใจง่าย (exagerated startle response)
K. ระยะเวลาที่เป็ น (อาการในข้อ B ,C และ D) นานกว่า 1 เดือน
L. ทาให้เกิดความเสื่ อมของสังคม อาชีพ หรื อหน้าที่สาคัญอื่น ๆ แบ่งเป็ น

178

Acute ถ้าเป็ นน้อยกว่า 3 เดือน
Chronic ถ้าเป็ นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
With delayed onset ถ้าอาการเริ่ มหลังจากมีเหตุการณ์สะเทือนใจ 6 เดือนไปแล้ว

หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย acute stress disorder ตาม DSM-IV-TR
A. ผูป้ ่ วยได้พบเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นเหตุการณ์ที่อาจทาให้เสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บรุ นแรงของตนเองหรื อบุคคลอื่น
2. ผูป้ ่ วยมีปฏิกิริยากลัวอย่างมาก กลัวไม่มีคนช่วยเหลือ หวาดหวัน่
หมายเหตุ ในเด็กมีพฤติกรรมวุน่ วาย กระสับกระส่ าย
B. ไม่วา่ ในขณะเผชิญสถานการณ์หรื อหลังเผชิ ญสถานการณ์บุคคลมีอาการ ต่อไปนี้ 3 ข้อขึ้นไป
1. ผูป้ ่ วยรู้สึกชาเย็น (numbing) แยกตัว (detachment) หรื อไม่มีอารมณ์ตอบสนอง (emotional
responsiveness)
2. มีความสนใจ (awareness) สิ่ งแวดล้อมลดลง
3. รู ้สึกสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไป (derealization)
4. รู ้สึกว่าตนเองเปลี่ยนไป (depersonalization)
5. dissociative amnesia (ไม่สามารถระลึกถึงส่ วนสาคัญของเหตุการณ์สะเทือนใจได้)
C. เหตุการณ์สะเทือนใจถูกหวนระลึกถึงโดยผ่านเหตุการณ์ต่อไปนี้ : recurrent images ความคิด ความฝัน
illusion flashback
D. พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่กระตุน้ ให้นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจ (ความคิด ความรู้สึก บทสนทนา
กิจกรรม สถานที่ ประชาชน)
E. มีความวิตกกังวลอย่างมากหรื อ increased arousal นอนหลับยาก หงุดหงิด ขาดสมาธิ หวาดระแวงอย่าง
มาก (hypervigilance) ตกใจง่ายเกินไป (exaggerated startle response) กระสับกระส่ าย
F. ทาให้เกิดความเสื่ อมของสังคม อาชีพ หรื อหน้าที่สาคัญอื่น ๆ
G. ระยะเวลาที่เป็ นเริ่ มตั้งแต่ 2 วันถึง 4 สัปดาห์ และเกิดขึ้นภายใน 4 สัปดาห์หลังจากมี traumatic event

การดาเนินโรคและการพยากรณ์ โรค
 อาการจะเกิดหลังจาก trauma ไปช่วงหนึ่ง อาจเป็ น 1 สัปดาห์ หรื อหลายสิ บปี ก็ได้
 30%หายจากอาการ 40% มีอาการเล็กน้อย 20%มีอาการปานกลาง และ10%อาการคงอยูเ่ ท่าเดิม
หรื อเลวลง
 พยากรณ์โรคที่ดีได้แก่ อาการเกิดขึ้นเร็ ว เป็ นอยูไ่ ม่นาน (น้อยกว่า 6 เดือน) บุคลิกภาพและการงาน
ก่อนป่ วยดี สังคมครอบครัวให้กาลังใจและการดูแลดี ไม่มีโรคทางจิตเวชหรื อโรคทางกายอื่น ๆ

การวินิจฉัยแยกโรค
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1. organic mental disorder ได้แก่ พวกติดเหล้า และยาเสพติดมีอาการระบบประสาทอัตโนมัติ
ทางานเพิ่มขึ้นได้ ใน PTSD บางรายที่มีการกระทบกระเทือนต่อสมอง และบาดเจ็บตามร่ างกาย อาจมี
อาการของ PTSD ร่ วมกับ organic mental disorder
2. adjustment disorder เป็ นการปรับตัวผิดปกติต่อความเครี ยด อาการเกิดขึ้นภายใน 3 เดือน หลังจาก
มีเรื่ องเครี ยด และอาการหายไปใน 6 เดือน ไม่มีการหวนระลึกถึงเหตุการณ์น้ นั บ่อย ๆ
3. panic disorder มีการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติเพิ่มขึ้น มีความกลัวได้ แต่ไม่ได้มีสาเหตุ
สื บเนื่องจากการเผชิ ญกับเหตุการณ์ภยันตราย ไม่ได้มีอาการ เพราะหวนระลึกถึงเหตุการณ์ภยันตรายนั้น
4. โรคซึ มเศร้า เป็ นพวกที่มีอาการซึ มเศร้าร่ วมกับมีอาการสาคัญอื่น เช่น มีความรู ้สึกไร้ค่า เบื่อ หมด
ความสนใจในสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งอาการนี้ไม่มีสาเหตุหรื อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
5. factitious disorder เป็ นพวกที่ต้ งั ใจทาเป็ นไม่สบาย เพราะต้องการได้รับการดูแลเป็ นผูป้ ่ วย
การรักษา
1. ยา ได้แก่ tricyclic antidepressants 150-300 มก./วัน clonidine 0.1-0.2 มก./วัน propanolol 10-40 มก./
วัน ส่ วนในรายที่มีอาการ psychosis จาเป็ นต้องใช้ยา antipsychotic drug ในช่วงที่มีอาการ psychosis
2. จิตบาบัด ควรใช้ time-limited psychotherapy โดย cognitive approach ให้กาลังใจและความปลอดภัย
ให้ผปู้ ่ วยเลิกใช้ denial ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ระบายความรู ้สึกต่าง ๆ มากขึ้น ให้รู้จกั ผ่อนคลาย
(relaxation) การทาจิตบาบัดระยะเวลาสั้น ๆ ช่วยลดความเรื้ อรังและการต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นของคนไข้
3. วิธีการรักษาอื่น ๆ ได้แก่
3.1 ครอบครัวบาบัด (family therapy) ให้ครอบครัวเข้าใจโรคที่ผปู้ ่ วยเป็ น
3.2 กลุ่มบาบัดร่ วมกับพฤติกรรมบาบัด ใช้ใน PTSD ที่เกิดจากภาวะสงครามใช้วธิ ี relaxation
และ systematic desensitization เพื่อลดอาการกลัว
3.3 รักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงจะทาร้ายตัวเองหรื อผูอ้ ื่น

ANXIETY DISORDER DUE TO A GENERAL MEDICAL CONDITION
ใน DSM-III-TR คือ organic anxiety syndrome หนึ่งใน organic mental disorder ที่สัมพันธ์กบั
axis III
ระบาดวิทยา
พบบ่อย จานวนเปอร์ เซ็นต์ข้ ึนกับแต่ละโรค (Each specific general medical condition)
สาเหตุ
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มีหลายโรคที่ทาให้เกิดอาการนี้ดงั ในตาราง
Disorder Associated With Anxiety
Neurological disorders
Cerebral neoplasma
Cerebral and postconcussive
syndrome
Cerebrovascular disease
Subarachnoid
hemorrhage
Migraine
Encephalities
Cerebral syphilis
Multiple sclerosis
Wilson’s disease
Huntington’s disease
Epilepsy

Miscellaneous conditions
Hypoglycemia
Carcinoid syndrome
Systemic malignancies
Premenstrual syndrome
Febrile illnesses and Chronic
Chronic infections
Porphyria
Infectious mononucleosis
Posthepatitis syndrome
Uremia
Toxic conditions
Alcohol and drug withdrawal
Amphetamines

Systemic conditions
Hypoxia
Cardiovascular disease
Cardiac arrhythmias
Pulmonary insufficiency
Anemia
Endocrine disturbances
Pituitary dysfunction
Thyroid dysfunction
Parathyroid dysfunction
Adrenal dysfunction
Pheochromocytoma
Virillization disorders of females
Inflammatory disorders

Sympathomimetic agents
Vasopressor agents
Caffeine and caffine withdrawal
Penicillin
Sulfonamides
Cannabis
Mercury
Arsenic
Phosphorus
Organophosphates
Carbon dissulfide
Benzene
Aspirin intolerances
Idiopathic psychiatric disorder
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Lupus erythematosus
Rheumatoid arthritis
Polyarteritis nodosa
Temporal arteritis
Dificiency states
Vitamin B12 deficiency
Pellagra

Depression
Mania
Schizophrenia
Anxiety disorders
Generalized anxiety
Panic attacks
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 สัมพันธ์
กับอาการวิตกกังวล
 Pheochromocytoma ผลิต epinephrine ซึ่ งสมารถทาให้มีอาการวิตกกังวลเป็ นพัก ๆ
 รอยโรคที่สมองและภาวะหลัวเป็ นไข้สมองอักเสบ (encephelitis) ทาให้มีอาการเหมือนโรค
obsessive-compulsive disorder
 Cardiac arrhythmia สามารถทาให้เกิดอาการทางสรี ระวิทยาคล้าย panic disorder
 Hypoglycemia ทาให้มีอาการคล้าย anxiety disorders
ลักษณะทางคลินิก
มีอาการคล้ายโรคใน anxiety disorders อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ คล้าย panic disorders และ
อาการคล้าย phobia พบน้อยที่สุด
Panic disorder ผูป้ ่ วย cardiomyopathy พบ panic disorder บ่อยที่สุด
GAD บ่อยที่สุดใน Grave’s disease พบมากถึงสองในสามครบหลักเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็ น GAD
Phobia พบไม่บ่อย อาจพบใน parkinson’s disease เป็ นพวก social phobia
obsessive-compulsive disorder พบใน Sydenham’s chorea และ multiple sclerosis
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย anxiety disorder due to a general medical condition ตาม DSM-IV-TR
A. มีลกั ษณะอาการของ anxiety , panic attacks , obsession หรื อ compulsions
B. มีหลักฐานจากประวัติ การตรวจร่ างกายหรื อผลทางห้องปฏิบตั ิการว่าความผิดปกติ เป็ นผลทางสรี ระ
วิทยา (physiological consequene) จากโรคทางร่ างกาย
C. ไม่เข้ากับโรค adjustment disorder with anxiety ซึ่ งวิตกกังวล เพราะทราบว่าตนเองมีโรคทางร่ างกาย
D. อาการไม่ได้เกิดขึ้นขณะเป็ น delirium
E. ทาให้เกิดความเสื่ อมของสังคม อาชีพ หรื อหน้าที่สาคัญอื่น ๆ
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บ่งเฉพาะว่า

with generalized anxiety มีวติ กกังวลเป็ นอาการนา
With panic attacks มี panic attacks เป็ นอาการนา
With obsessive compulsive symptoms ถ้ามีอาการย้าคิดย้าทาเป็ นอาการนา

การวินิจฉัยแยกโรค
1.
2.
3.
4.
5.

generalized anxiety disorder
panic disorder
obsessive compulsive symptoms
adjustment disorder with anxiety
การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
อาการรบกวนชีวิตประจาวัน อาชีพ การรักษาโรคทางร่ างกายทาให้อาการดีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว

การรักษา
1. รักษาโรคทางร่ างกาย
2. ถ้ารักษาโรคทางกายแล้ว อาการยังคงอยูใ่ ห้รักษาตามโรคทางจิตเวชนั้น ๆ

SUBSTANCE INDUCED ANXIETY DISORDER
ลักษณะเด่น คือ วิตกกังวล , panic attacks , obsession , compulsions อาการเกิดขึ้นในระหว่าง
ใช้สารหรื อภายใน 1 เดือนหลังจากหยุดใช้สาร
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย substance induced anxiety disorder ตาม DSM-IV-TR
A. มีอาการ วิตกกังวล , panic attacks , obsession , compulsions เป็ นอาการเด่น
B. มีหลักฐานจากประวัติ การตรวจร่ างกายหรื อผลทางห้องปฏิบตั ิการดังในข้อ 1 หรื อ 2 หรื อทั้ง 2 ข้อ
1. อาการในข้อ A เกิดในระหว่างใช้สารหรื อหลังใช้สารนานไม่เกิน 1 เดือน
2. การใช้ยาเป็ นสาเหตุ
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C. ไม่มีอาการก่อนใช้ยา หรื อเป็ นนานเกิน 1 เดือนหลังหยุดใช้ยา
D. ไม่ได้เกิดขึ้นขณะเป็ น delirium
E. ทาให้เกิดความเสื่ อมของสังคม อาชีพ หรื อหน้าที่สาคัญอื่น ๆ
หมายเหตุ จะวินิจฉัยเป็ นโรคนี้แทน substance intoxication หรื อ substance withdrawal เมื่อมีอาการวิตก
กังวลนั้นมีมากเกินไป กว่าความวิตกกังวลธรรมดาที่เกิดจาก intoxication หรื อ withdrawal และมีความ
รุ นแรงพอที่ทาให้ผปู้ ่ วยต้องพบแพทย์
ข้อบ่งชี้ แล้วแต่อาการเด่น
with generalized anxiety
With panic attacks
With obsessive compulsive symptoms
With phobic symptoms
ข้อบ่งชี้ With onset during intoxication เมื่อเกิดในระหว่าง intoxication
With onset during withdrawal เมื่อเกิดในระหว่างถอนยาหรื อหลังถอนยาเล็กน้อย
การวินิจฉัยแยกโรค
1. primary anxiety disorder
2. anxiety disorder due to a general medical condition
3. mood disorders
4. personality disorders
5. malingering
การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
ขึ้นกับการสามารถหยุดใช้สาร
การรักษา
1. หยุดใช้สาร
2. ถ้าหยุดใช้สารแล้วยังมีอาการให้รักษาแบบโรคทางจิตเวช
ANXIETY DISORDER NOT OTHERWISE SPECIFIED
จัดเข้ากับโรค anxiety disorder ที่กล่าวข้างต้น
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย anxiety disorder nos ตาม DSM-IV-TR
ไม่เข้ากับโรคในกลุ่ม anxiety disorder ที่กล่าวข้างต้น
ตัวอย่าง ได้แก่
1. mixed-anxiety-depressive disorder : มีท้ งั anxiety และ depression แต่ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์
ในการวินิจฉัยโรคของ mood disorder หรื อ anxiety disorder
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2. กลัวสังคม (social phobia symptoms) ซึ่ งเกิดจากความกดดันจากสังคมที่ตนเองมีโรคทาง
กายหรื อโรคทางจิตใจ (parkinson’s disease , โรคผิวหนัง , พูดติดอ่าง , anorexia nervosa , body dysmorphic
disorder)
3. แพทย์พบว่ามี anxiety disorder แต่ไม่สามารถบ่งชัดได้วา่ เป็ น primary หรื อ general
medical substance induced
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