
 
 

                      แผนการสอนรายหัวข้อ (Topic Module) 

 
หัวข้อ   ปฏิกิริยาต่อภาวะเครียด กดดัน Reaction to stress 
รายวิชา   PC  401 ใช้ในการสอนบรรยายเป็นเวลา  1.5 ช่ัวโมง 
ผู้สอน    อาจารย์ นายแพทย์กฤติศักดิ์ อนุโรจน์ 
วัตถุประสงค์หัวข้อ เมื่อนิสิตจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

1. เข้าใจความเครียดและประสบการณ์สะเทือนขวัญ 
   2. เข้าใจปฏิกิริยาต่อความเครียดและประสบการณ์สะเทือนขวัญ 

3. วินิจฉัยผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วย Adjustment disorder, acute stress 
disorder และ Post traumatic stress disorder ได้ 

 
เนื้อหาหัวข้อ  1. นิยามของความเครียดและประสบการณส์ะเทือนขวัญ 

2. ปฏิกิริยาต่อความเครยีดและประสบการณส์ะเทือนขวัญ 
3. การวินิจฉัยและรักษา adjustment disorder, acute stress disorder, และ 
posttraumatic stress disorder   

สอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้แพทยสภาหัวข้อ  B 3.2.9.6 Reaction to severe stress 
 
รูปแบบการสอน  บรรยาย 
สื่อการสอน 1. Power point 

2.เอกสารประกอบค าสอนเรื่องปฏิกิริยาต่อภาวะเครียด กดดัน 
 

แผนการสอน  1. อธิบายวัตถุประสงค ์     5  นาที 
   2. Active learning & small group discussion  30 นาที 
   3. บรรยาย      50 นาที 
   4. สรุปและซักถาม     5 นาที 
เอกสารประกอบ 

1. เอกสารประกอบค าสอนเรื่องปฏิกิริยาต่อภาวะเครียด กดดัน 
การวัดและการประเมินผล 

1. การวัดผลโดยการใช้ข้อสอบปรนัยแบบ  5  ตัวเลือก  
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กิจกรรมกลุ่ม
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กลุม่ 1, 2

หญิงไทย อายุ 24 ปี เข้าท างานในที่ท างานใหมเ่ก่ียวกบัผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางค์ ยงัปรับตวักบัเพื่อนร่วมงานใหมไ่ม่ได้ เกิด
ท างานผิดพลาดท าให้บริษัทเสียชื่อเสยีง บริษัทถกูคนเอาไปดา่ใน net จนกลายเป็นกระแส viral. โดนเพือ่นร่วมงาน
ซบุซิบนินทา วนัหนึง่โดนเจ้านายเรียกไปตอ่วา่อย่างหนกั โดยเรียกให้เพื่อนร่วมงานและหวัหน้างานทัง้หมดวา่ฟังการตอ่วา่
ด้วย 

จงอภิปรายปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของหญิงผู้ นี ้ในด้าน

1. อารมณ์ จิตใจ

2. ความคิด 

3. การกระท า / พฤติกรรม



กลุม่ 3,4

ชายไทย อาย ุ30 ปี ไปเที่ยวทะเลกบัภรรยาและลกู ระหว่างเลน่น า้เกิดมีคลื่นยกัษ์ tsunami โถมพดัเข้าใสช่ายฝ่ัง หนีไม่
ทนั ตนถกูซดัไปกระแทกกบัต้นมะพร้าว ภรรยาถกูซดัไปกระแทกกบัเสาไฟฟ้า ลกูสองคนถกูคลื่นกลืนไปโดยที่ตนไมส่ามารถ
ท าอะไรได้ หลงัเหตกุารณ์หนึ่งวนัถกูเรียกไปพิสจูน์ร่าง พบวา่ภรรยาเสียชีวิต ส่วนลกูๆ ยงัสญูหาย ตอนนีไ้มม่ีที่พกัเพราะ
โรงแรมพงัเสียหาย ต้องอยู่แคมป์ผู้ประสบภยั

จงอภิปรายปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของชายผู้ นี ้ในด้าน

1. อารมณ์ จิตใจ

2. ความคิด 

3. การกระท า / พฤติกรรม



DISCUSSION



STRESSOR

 Untoward events are part of 

human lives

 Either acute or chronic

 Any untoward events that 

evokes negative emotional 

response in a person can be 

termed stressor

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-NC-ND

http://philosophicaldisquisitions.blogspot.com/2012/09/would-immortality-be-desirable-part-two.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


SEVERITY OF STRESSOR

 Two person facing same 
situation may not feel the 
same burden

 “Subjective” severity of 
stressor

 Depends on the person’s 

 Vulnerabilities

 Strengths



SEVERITY OF STRESSOR

 There were attempts in quantifying 

severity of a stressor

 Somewhat “objective”

 E.g. one particular stressor is more or 

less this much stressful, regardless of the 

person’s backgrounds

 Eg. Holmes-Rahe scale

Stressor Score

Death of spouse 100

Divorce 73

Marital separation from mate 65

Detention in Jail etc 63

Death of a close family member 63

Major personal injury or illness 53

Examples from Holmes-Rahe scale

Adapted from Journal of Psychosomatic Research. Vol II, 1967



THE MOST SEVERE OF STRESSORS

 Those that are

 Outside of range of usual human experience

 Violated one’s safety assumptions

 More or less distressing to anyone

 Are termed “Trauma”

 Individual scale e.g. assault, rape

 Larger scale e.g. natural disaster, war



THE CLINICAL SPECTRUM

Possible outcome 
following

Stressor 
(including trauma)

Subclinical reaction Adjustment disorder Other mental illnesses

Trauma

Subclinical reaction Acute stress disorder Posttraumatic stress disorder



THE CLINICAL SPECTRUM

Possible outcome 
following

Stressor 
(including trauma)

Subclinical reaction Adjustment disorder Other mental illnesses

Trauma

Subclinical reaction Acute stress disorder Posttraumatic stress disorder



FOLLOWING STRESSOR

 “Homeostasis”

 Brain & Mind attempt to buffer damage & restore equilibrium

 Biological: neurotransmitter, neurophysiology, ‘stress hormone’, inflammation

 Mind: “emotion regulation”, intrapsychic processes

 Severity of illness depends on impacts on brain & mind 



FOLLOWING STRESSOR

Subclinical response

• Biologically and mentally 
intact

• Few or no symptoms + no 
dysfunction

Adjustment disorder

• Small to no biological 
disturbances

• Mentally disturbed

• Symptoms below major 
disorder + dysfunction

Major psychiatric disorder

• Develops when impacts on 
brain & mind is severe enough 

• Symptoms meets major 
disorder + dysfunction



ADJUSTMENT DISORDER

 Presence of disturbances in

 Emotion (e.g. depression, anxiety)

 Behavior

 Occurs following stressor

 Within 3 month of onset of the stressor

 Resolves within 6 month once the stressor has 

terminated



ADJUSTMENT DISORDER

 Stressor may be

 Single or multiple

 Recurrent or continuous

 Affecting only the patient or in larger scale

 Developmentally-related



ADJUSTMENT DISORDER: MANAGEMENT

 Non-pharmacological = 1st line

 Crisis intervention 

 Supportive techniques e.g. empathic listening

 Suggestion

 Reassurance

 Environmental modification

 Other forms of psychotherapy

 Pharmacological = temporary aids for disturbing 
symptoms only e.g.

 markedly emotional → give benzodiazepines e.g. diazepam 
(2) to (5) 1 x hs for a few days

 Insomnia → lorazepam (0.5) 1 x prn



THE CLINICAL SPECTRUM

Possible outcome 
following

Stressor 
(including trauma)

Subclinical reaction Adjustment disorder Other mental illnesses

Trauma

Subclinical reaction Acute stress disorder Posttraumatic stress disorder



FOLLOWING TRAUMA

 Trauma can be directly experienced or by “

 Trauma is a subset of stressor

 What can occur following stressors can also occur following trauma

 However, exposure to trauma have their “specific” consequences

 “PTSD” symptoms

 Occur in MINORITY of those exposed to trauma

 Exposure can be

 Direct: being the victim or repeated exposure by work (thereby exposed) to details of events

 Indirect e.g. witnessing, learning that the event occurred to someone close



PTSD SYMPTOMS

 Specific groups of symptoms

 Rarely occur following minor stressor

 Includes

 Reexperiencing

 Avoidance

 Hyperarousal

 Onset and duration marks their pathology (and categorize disease)



CORE PTSD SYMPTOMS

Intrusion

• Reexperiencing (+/- dissociating)

• Dreams

• Repetitive play

Avoidance

• Of memories, thoughts, or feelings

• Of places, persons, situations etc. 
(directly related or “cues”)

Hyperarousal

• Sleep disturbances

• Hypervigilance

• Exaggerated startle responses

• Irritability

• Difficulty with concentration



ASSOCIATED PTSD SYMPTOMS

Negative mood and cognition

• Depression, anxiety

• Disturbances in thoughts e.g. rape victims feels they are damaged goods

Dissociation

• May occur in concert with intrusion = flashback

• May occur in isolation

• May present as inability to remember aspects or parts of events



SPECTRUM OF PTSD SYMPTOMS ACCORDING TO TIMING

Within first 3 days following 
trauma 

• Very typical experience

• Can be considered 
normal reaction

Onset and take its course 
during 3-30 days following 

trauma

• Still somewhat typical

• Acute stress disorder

Take its course longer than 
30 days (regardless of 

onset)

• May follow “acute stress 
disorder” (เป็นตัง้แตช่่วงเดือนแรก
แล้วเป็นยาวตอ่เน่ืองมา)

• หรืออาจ onset เลยกวา่ 30 วนัแรก
มาก็ได้

• Post-traumatic stress 
disorder



MANAGEMENT

 Normal reaction in first three days

 Ensure physical safety and needs

 Patient should resume their routines unless unsafe

 Maintain safety expectation

 Psychological support

 Give information about typical reaction that pt. may 

experience and red flags that they must seek medical 

help

 Encouragement to discuss event and seek support 

(community first)

 Most will resolve on their own



MANAGEMENT

 Acute stress disorder

 Same as normal reactions

 More careful monitoring of persistence

 Distressing symptoms → temporary use of sedatives e.g. clonazepam 

(0.5) 1xhs for hyperarousal symptoms



MANAGEMENT

 Posttraumatic stress disorder

 First: do the same as normal reaction and acute stress disorder

If persistent

ควรส่งต่อให้จติแพทย์

 Psychotherapy

 Medication

 SSRI

 Benzodiazepine as needed (e.g. for insomnia)



Q&A



ปฏิกิริยาต่อเรื่องเครียด (reaction to stress) 
นพ. กฤติศักดิ์ อนุโรจน ์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

บทน ำ 

เรื่องเครียดและความเครียดเป็นประสบการณ์ปกติของมนุษย์ทุกคนและทุกยุคสมัย สมองของมนุษย์มวีิวัฒนาการมา

ยาวนาน การที่ภาวะเครยีดยังคงมอียู่ในมนุษย์ยุคปัจจุบันน้ันเชื่อได้วา่ภาวะเครียดมีประโยชน์ต่อการเอาชีวิตรอด สมองของ

มนุษย์ในยุคต้นไม่มีการใช้ภาษาเหมือนในปัจจุบัน หากแต่ด ารงชีวิตโดยใช้สัญชาตญาณ ซึ่งองค์ประกอบหน่ึงของ

สัญชาตญาณคือการเรียนรู้ที่จะแปลผลรูปแบบ (pattern) ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นหรืออาจเป็นภัยได้โดยเร็วเพื่อให้มีปฏิกริิยา

ตอบสนองอย่างทันท่วงที องค์ประกอบหน่ึงที่ช่วยในการนี้คือการมอีารมณด์้านลบ เช่น อารมณ์กลัว อารมณ์กังวล ซึ่ง

กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมระมัดระวัง ท่ีจะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด (หรือกล่าวอีกมุมหนึ่งว่ามนษุย์ยุคหินท่ีไมรู่้จัก

กังวลนั้นโดยเสือรับประทานไปหมดสิ้นแล้ว) ระบบวิวัฒนาการได้อนรุักษ์ระบบความเครียดไว้จนถึงมนษุย์รุ่นปัจจุบันให้นสิิต

ได้ศึกษาเรียนรู้ ความเข้าใจเรื่องปฏิกิริยาต่อเรื่องเครียดจะน าไปสู่ความเข้าใจกระบวนการเกดิโรคอื่นๆ ทางจิตเวช 

นิยำมของควำมเครียด 

ในมุมมองทางจิตเวช สถานการณภ์ายนอกใดๆ ก็ตามที่ส่งผลให้เกดิความไมสุ่ขสบายใจต่อบุคคล เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหา

ความสัมพันธ์ การเตรียมสอบ ภาวะตกงาน เรียกว่าเป็นเร่ืองเครียด (stressor หรือ stressful stimulus) ส่วนสภาวะ

โดยรวมที่เรื่องเครียดกระตุ้นใหเ้กดิขึ้นภายในบุคคลนั้นๆ เรียกว่าควำมเครียดหรือภำวะเครียด (stress) บางครั้งมีการใช้

สลับความหมายกัน เช่น บางครั้งเรียกการตอบสนองของร่างกายต่อเรื่องเครียดว่าเป็น reaction to stress หรือ stress 

response ก็มี หรือในบรบิททางการแพทย์โดยกว้าง อาจเรียกสถานการณ์ใดๆ ที่ระบบของร่างกายถูกกระตุ้นให้ท างานมาก

เกินกว่าภาวะ baseline (เช่น การโหมออกก าลังต่อระบบกล้ามเนื้อ การติดเชื้อต่อระบบภมูิคุ้มกัน) วา่เป็น stressor/stress 

เช่นกัน แต่นิยามนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารการสอนฉบับน้ี 

เรื่องเครียดนั้นจัดแบ่งความรุนแรงได้ยาก มคีวามพยายามแบ่งความรุนแรงของความเครยีดโดยอิงตามผลกระทบต่อสุขภาพ

ในระยะยาว เช่นมาตรวดัของ Holmes-Rahe แต่การแบ่งน้ีปัจจุบันไม่เป็นท่ีแพรห่ลาย ด้วยปัจจุบันเชื่อว่าความรุนแรง

ในทางอัตวิสัย (subjective) มีอิทธิพลต่อจิตใจมากกว่าความรุนแรงที่แบ่งแบบปรวิสัย (objective) อธิบายจากการที่เรื่องๆ 

หนึ่ง ส่งผลต่อจติใจของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน (คนหลายๆ คนเจอเรือ่งๆ เดียวกัน บางคนเครยีดมาก บางคนเครียดน้อย 

บางคนไม่เครียด) เหตุเพราะคนแต่ละคนมีประสบการณ์ในอดตี พื้นอารมณ์ และความเสีย่งอ่ืนๆ แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง



เช่นบุคคลที่วัยเด็กไดร้ับการเลีย้งดชู่วยเหลือ/ท าแทนในทุกด้านของชีวิต และให้สนใจแต่เพียงเรื่องเรียน ก็จะให้ความส าคัญ

กับทักษะการเรยีนหรือความรู้มาก เรื่องเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเรยีน เช่นสอบตก ก็จะส่งผลกับเขามาก หรือในคนท่ีพื้น

อารมณม์ีลักษณะไม่ขึ้นกับผลกระทบของการกระท า (low reward dependence temperament) อาจพบว่าบุคคล

เหล่านี้เกบ็เอาการช่ืนชมหรือลงโทษโดยผู้อื่นมาใส่ใจไม่มาก เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี เรื่องเครียดบางเรื่องมคีวามรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด ชนิดที่บุคคลใดๆ ก็เผชิญกับเรื่องเครยีดเหลา่นี้ย่อมไม่รูส้ึกสุข

สบาย เรื่องเครียดเหล่านี้มักมลีักษณะคุกคามความรู้สึกปลอดภยัที่บคุคลมตี่อสิ่งแวดล้อมที่เขาด ารงชีวิตอยู่ (violate safety 

assumption) เรียกเรื่องเครียดกลุ่มนี้ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ (trauma) เหตุสะเทือนขวัญมีทั้งที่เกิดกับคนหลายๆ คน

พร้อมๆ กัน เช่น ภัยพิบัติ สงคราม การก่อการรา้ย หรือเกดิกับคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ เช่น การถูกท าร้าย อุบัตเิหตุ

รุนแรง การข่มขืนกระท าช าเรา เปน็ต้น เหตสุะเทือนขวัญส่งผลต่อจติใจได้ทั้งของผู้ถูกกระท า และของผู้ที่รับรู้ว่าบคุคล

ใกล้ชิดของตนเป็นผู้ถูกกระท า (เหน็เอง หรือ ทราบผ่านผู้อื่นหรือสื่อ) เหตุสะเทือนขวัญเป็นเรื่องเครยีดชนิดความส าคญั

เพราะมีกลุ่มโรคที่เป็นผลกระทบโดยเฉพาะ  

ปฏิกิริยำต่อเรื่องเครียด 
ค าถามที่ส าคญัหนึ่งในการเกดิโรคทางจิตเวช คือ เมื่อร่างกายเผชิญกับเรื่องเครียดแล้วร่างกายปรับตัวอย่างไร?  

โดยหลักการคร่าวๆ แล้วสมองซึ่งเป็นอวัยวะ ย่อมมีภาวะธ ารงดลุ (homeostasis) ของตนเองอยู่ระดับหนึ่ง อย่างน้อยน้ าไข

สันหลังก็มีการควบคุมระดับน้ าตาล โปรตีนให้เหมาะสม และเซลล์กม็ีการคุมระดบัเกลือแร่พอเหมาะเพื่อให้เซลล์อยูร่อดและ

ท างานได้ แต่สมองไม่ใช่อวัยวะที่ท างานเหมือนเดมิไปตลอดกาล สมองมีการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การ

เช่ือมต่ออยู่เสมอ ตามประสบการณ์ที่บุคคลพบเจอ คล้ายกับโปรแกรม antivirus ในคอมพิวเตอร์ที่มกีารอัพเดทเป็น

เวอร์ชันท่ีทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ จุดประสงค์ก็คลา้ยกับ antivirus อัพเดทเพ่ือให้จับไวรัสใหม่ๆ ได้ทัน สมองอัพเดทตนเองก็

เพื่อให้รับมือกับเรื่องเครียดหรือสิ่งคุกคามที่เคยเจอหรือเคยเรียนรูไ้ดด้ียิ่งขึ้นกว่าเดิม ภาวะนี้เรียกว่าอัลโลสเตสิส 

(allostasis) แต่ระบบร่างกายไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ บ่อยครั้งที่ระบบท่ีร่างกายใช้รับมือกับเรื่องเครียดส่งผลดีในระยะสั้นแต่

กลับมีผลเสียในระยะยาว การปรบัตัวที่ล้มเหลวเป็นบ่อเกิดของพยาธสิภาพในสมองได้หลายต าแหน่ง (ดังตัวอย่างในตารางที่ 

1) ซึ่งน าไปสู่การเกดิโรคทางจิตเวช 

  



 

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างส่วนของสมองและร่างกายที่เกิดปฏิกริิยาต่อเรื่องเครียดในทางจิตเวช 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่ำง 
การท างานของสมองในภาพใหญ ่ ระบบประสาทอัตโนมตั ิ

วงจรสมองส่วน salient network และ default mode network 
Prefrontal cortex  
Amygdala, limbic system, paralimbic cortex 
Reward pathway (ventral tegmentum, mesolimbic) 
Corticostriatothalamocortical circuit 
Hippocampus 

การท างานระดบัเซลล์ / ระหว่าง
เซลล ์

การเปลีย่นการแสดงออกของยีนแบบ epigenetic 
ความผิดปกติในการส่งสัญญาณผ่านตัวรับชนิด G-protein และตัวกลาง  
การเพิ่ม/ลด การหลั่ง trophic factor เช่น BDNF 
ภาวะเซลลส์มองตายจากการกระตุ้น (Excitotoxicity) โดย glutamate 
ความผิดปกติของตัวรับสารสื่อประสาท 
ความผิดปกติของปริมาณสารสื่อประสาท 

ระบบภมูิคุ้มกัน Proinflammatory cytokines, anti-inflammatory cytokines 
ระบบเมตาบอลิซึม Kynurenic pathway 

Sequelae of excess cortisol and neuropeptide Y 
ระบบฮอร์โมน Hypothalamus-pituitary-adrenal axis 

Thyroid axis 
 

ในส่วนของรายละเอียดของปฏิกิรยิาต่อเรื่องเครียด ปัจจุบันเราทราบว่า 

• การเผชิญเรื่องเครียดกระตุ้น hypothalamus-pituitary-adrenal axis ท าให้ร่ายกายหลั่ง cortisol มากขึ้น ใน

ระยะเฉียบพลันเชื่อว่าออกฤทธิ์ในทางเดียวกับระบบประสาท sympathetic ท าให้ร่างกายมีแหล่งของพลังงานคือ

น้ าตาลในกระแสเลือดไว้เพื่อให้เซลล์ทั่วร่างกายใช้ส าหรับการท างานท่ีหนักข้ึน (เช่น ในพฤติกรรมระแวดระวังหลัง

บุคคลเผชิญเรื่องที่ท าให้กังวล กล้ามเนื้ออาจต้องใช้พลังงานมากขึ้น) แต่แลกมาด้วยการทีส่มองใช้พลังงานจาก

น้ าตาลเหล่านีไ้ดล้ดลง จึงมีพลังงานส าหรับใช้จัดการความเครยีดหรอืรับค าสั่งกระตุ้นจากเซลล์อื่นได้นอ้ย และใน

ระยะยาว cortisol ส่งผลต่อการแสดงออกของยีนของเซลล์ประสาทหลายต าแหน่งและท าให้การสร้างโปรตีนที่

เกี่ยวกับระบบภูมิคุม้กัน ความจ า เมตาบอลิก และสรรีวิทยาอื่นๆ ผดิปกติไป  



• ในภาวะเครยีดสมองมีการหลั่งสารสื่อประสาทประเภทกระตุ้น โดยเฉพาะ glutamate มากกว่าปกติ และเพิ่มการ

แสดงของตัวรับ glutamate ชนิด NMDA การกระตุ้นเซลล์ประสาทมากเกินท าให้สารที่เป็นอันตรายตอ่เซลล์ใน

ระดับมากเกินกว่าท่ีเซลลร์ับมือได ้เช่นมี calcium หรือ oxygen free radical สูงเกินกว่าที่เซลล์จะขจัดไดห้มด 

เซลล์จึงตายในท่ีสดุจากภาวะ excitotoxicity 

• การแสดงออกของ trophic factor โดยเฉพาะ BDNF ลดลง ท่ีส าคญัคือที่ hippocampus CA 3 pyramidal 

cell และ dentate gyrus ส่งผลโดยตรงต่อการท างานของวงจรในสมองที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนน้ี 

นอกจากน้ียังมีสมองส่วนอ่ืนท่ีได้รบัผลกระทบเช่นกัน แต่ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าเป็นจากเรื่องเครียดโดยตรง หรือไดร้ับ

ผลกระทบภายหลังจากการมีภาวะเครียดมาก่อน ส าหรับสมองส่วนอื่นนั้น ปัจจัยควำมเสี่ยงเฉพาะบคุคล ท้ังจากพันธุกรรม 

ประสบการณ์การเลี้ยงดู ความสมัพันธ์ในอดีต ฯลฯ อาจส่งผลให้สมองบำงส่วนอ่อนไหวต่อกำรเผชิญเร่ืองเครียดเป็น

พิเศษ (การท างานผิดปกตไิด้ง่าย) สมองแต่ละส่วนสัมพันธ์กับอาการทางจิตเวชที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ที่ระบบ 

amygdala เสี่ยงจะท างานมากกว่าปกติสัมพันธ์กับอารมณ์กลัว/กังวล หรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นควบคู่กับอารมณ์มากกว่า

ปกต ิผู้ทีส่มองส่วน insular cortex และ putamen เสี่ยงจะท างานผิดปกตสิัมพันธ์กับโรคแพนิค ผูท้ีส่มองส่วน left 

prefrontal lobe เสี่ยงจะท างานน้อยสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า การขาดสมดุลของทั้ง amygdala hippocampus และ 

medial prefrontal cortex สัมพันธ์กับโรค posttraumatic stress disorder เป็นต้น บางครั้งความเสี่ยงเพยีงความเสี่ยง

เดียวส่งผลกับสมองหลายส่วนและโรคหลายโรค เช่น ผู้ที่มียีน serotonin transporter promoter region ประเภทหนึ่ง 

ซึง่แสดงออกในสมองหลายส่วนนับไม่ถ้วน พบว่าสัมพันธ์กับอาการซึมเศรา้ ฆ่าตัวตาย ภาวะเสพติดบหุรี่ และโรคสมาธสิั้น 

เป็นต้น นอกจากน้ี เร่ืองเครียดบำงประเภทอำจส่งผลต่อสมองบำงส่วนมำกเป็นพิเศษ เช่นเรื่องเครียดที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์สังคมเกี่ยวข้องกับการท างานของ ventral tegmental area และ medial prefrontal cortex มากกว่าส่วน

อื่น เป็นต้น ปฏิกิริยาบางอย่างเกิดช่ัวคราว บางอย่างเกิดเป็นเวลานาน เช่น การเปลี่ยนแสดงออกของยีนบางชนิดหลัง

ความรูส้ึกพ่ายแพ้ทางสังคมยังคงอยู่แม้ความเครียดได้จบลงแล้ว เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะบคุคลประกอบกับคุณลักษณะ

เฉพาะของเรื่องเครยีดทั้งหมดนี ้สามารถส่งผลต่อสมองได้หลายส่วน เกิดเป็นพยาธสิภาพที่อาจรุนแรงจนแสดงอาการเป็น

โรคตั้งแตต่้น หรือค่อยๆ สะสมพยาธิสภาพไปเรื่อยๆ จนแสดงอาการขึ้นภายหลัง  

ทั้งหมดนี้อุปมาเหมือนเผชิญเรื่องเครียดครั้งหนึ่ง ผู้ป่วยจะไดเ้หรยีญจ านวนหนึ่งมา (เหรียญ แทนพยาธิสภาพสมองที่ค่อยๆ 

สะสม) แล้วแต่ว่าใคร มีความเสี่ยงอย่างไรและเจอเรื่องเครยีดอะไร จะไดเ้หรยีญชนิดไหนมากน้อยแคไ่หน จากนั้นจะน าไป

หยอดลงกระปุกโรคจิตเวชแตล่ะโรค ถ้าเต็มกระปุกใดก็แสดงอาการจากกระปุกนั้น ดังภาพท่ี 1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 ภาพอุปมาอย่างง่ายแทนปฏิกิริยาทีร่่างกายมีต่อเรื่องเครยีด บุคคลเมื่อเผชิญเรื่องเครียดเรือ่งหนึ่งแล้วอาจเกิด

พยาธิสภาพของสมองขึ้น (เทียบเท่ากับได้เหรียญ) โดยจะเกิดพยาธิสภาพข้ึนท่ีใด (เป็นเหรียญส าหรับกระปุกใด) ข้ึนกับว่ามี

ความเสีย่งทางโรคจิตเวชด้านใดดา้นหนึ่งหรือไม่ และเรื่องเครียดเรือ่งนั้นกระตุ้นภาวะทางจติเวชบางอย่างโดยเฉพาะหรือไม่ 

เมื่อหยอดเหรียญจนเต็มกระปุก (พยาธิสภาพสะสมจนเป็นมากพอ) ก็จะแสดงอาการของโรคจติเวชชนิดนั้นข้ึน  

กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นหลังกำรเผชิญควำมเครียด 

หัวข้อน้ีจะกล่าวถึงกลุ่มอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นได้หลังเผชิญเรื่องเครียด ซึ่งสรุปชนิดโรคไว้ในภาพที่ 2  

 

ภำพที่ 2 ผลกระทบทางจิตเวชหลงัเผชิญเรื่องเครียด 

  

กระปุกซึมเศร้า กระปุกกังวล กระปุกหลงผิด 

เหรียญที่ไดเ้มื่อเจอเรื่องเครยีด  

? 

? 

? 



อำกำรทำงจิตเวชโดยทั่วไป 
เมื่อบุคคลเผชิญต่อเรื่องเครียด เกิดภาวะความเครียดแล้ว เกิดผลกระทบได้ 3 จ าพวก  

1. ภาวะความเครียดนั้นเป็นไม่มาก จนบุคคลนั้นไม่แสดงอาการทางจิตเวช หรือแสดงอาการน้อยมาก ไม่มีความส าคัญทาง

คลินิก เช่น กังวลแต่เป็นแค่ช่วงสัน้ๆ เศร้าเสียใจแต่ดีขึ้นได้เมื่อท างานอดิเรก เบื่ออาหารแตเ่ป็นเพียงมื้อสองมื้อ นอนไม่หลับ

เพียงคืนหรือสองคืน เป็นต้น ลักษณะนี้เรียกว่า subclinical response 

2. ภาวะเครยีดเป็นมากพอที่จะแสดงอาการทางจิตเวชที่รุนแรงมีนยัส าคัญทางคลินิก คือมีอาการทางจติเวชบางอย่าง ท่ีท า

ให้เกิดความทุกข์ใจหรือรบกวนการใช้ชีวิต (เช่น การเรียน การงาน การเข้าสังคม การดูแลตนเอง) แต่ยังไม่เข้าข่ายโรคทาง

จิตเวชทีรุ่นแรง (major psychiatric disorder) ผู้ป่วยกลุม่นี้อาจมาด้วยอาการเศร้าที่ไม่รุนแรงพอจะวินิจฉัยเป็นโรค

ซึมเศรา้ กังวลที่ไมม่ากถึงขั้นโรคกลุ่มกังวล ย้ าคดิแต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นโรคย้ าคดิย้ าท า หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามภาวะ

อารมณ์แต่ยังไม่เข้ากับโรคใด เป็นต้น เรียกผู้ป่วยกลุม่นี้ว่ามีโรคปัญหำกำรปรับตัว (adjustment disorder)  

• ในบางครั้งอาจมีการเรียกผูป้่วยเหล่านี้ว่าเป็นโรคจติเวชระดับเบา เช่น หากมีอาการเศร้า อาจเรียกว่าเป็น minor 

depression (ตรงข้ามกับโรค major psychiatric disorder ของอาการเศรา้คือ major depression) 

• อธิบายในทางชีววิทยา คือ ความเปลี่ยนแปลงในสมองของผู้ป่วยเหล่านี้ยังไมเ่กิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่นอ้ย โดยอาจ

ค่อนไปในทิศทางของโรคบางโรค แต่ความรุนแรงยังไมม่ากเท่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคเหล่านั้นโดยแท้จริง 

• เพื่อให้การวินิจฉัยทันสมัยและตรงกับสาเหตุทางชีววิทยาของโรค ปัจจุบันมีความสนใจศึกษาหา biomarker มา

ใช้เสริมหรือแม้แต่ทดแทนเกณฑ์การวินิจฉัยตามอาการใน DSM เพื่อใช้แยกแยะระดับความรุนแรงของโรค ว่าเป็น

เพียง adjustment disorder หรอืถึงระดับ major psychiatric disorder แล้ว ตัวอย่าง biomarker ที่ได้รับ

ความสนใจ เช่น cortisol hypocretin thyroid hormone และ inflammatory cytokine เป็นต้น 

3. ภาวะเครยีดเป็นมากพอที่จะแสดงอาการทางจิตเวชที่รุนแรงมีนยัส าคัญทางคลินิก และอาการจัดกลุ่มเข้าได้กับโรค 

major psychiatric disorder ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เป็นโรคซึมเศรา้ โรคกังวล โรคย้ าคดิย้ าท า โรคจติเภท เป็นต้น ซึ่งจะ

สอดคล้องไปกับพยาธิสภาพในสมองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น 

สภาวะทั้งสามนี้เชื่อมโยงไปกับพยาธิสภาพในสมอง ซึ่งกล่าวง่ายๆ วา่เป็นสมรภมูิระหว่างปัจจัยก่อโรคและปัจจยัป้องกันโรค 

และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ป่วยที่ประสบเรื่องเครียดแล้วเกิดมี adjustment disorder หากเรื่องเครียดยังถา

โถมเข้ามาในชีวิตแล้วไมม่ีทักษะปรับตัวท่ีได้ผล ก็อาจมีพยาธสิภาพในสมองที่มากข้ึนจนเกิดโรค major psychiatric 

disorder ได้ และในอีกทิศทางหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็น major psychiatric disorder เมื่อปัจจัยก่อโรคลดลง เช่นเรื่องเครียด

คลี่คลาย หรือมีปจัจัยป้องกันโรคมากขึ้น (รวมถึงการรับการรักษาโรคที่มีหลักฐานอย่างสม่ าเสมอ) พยาธิสภาพของสมอง

และอาการของโรคก็มีโอกาสลดลงได้ แต่เราจะเรียกว่าโรคนั้นสงบลง (remit) (ไม่ใช่เรียกว่าผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลง

ไปเป็น adjustment disorder) 



PTSD symptoms 
ผู้ป่วยท่ีเผชิญกับเรื่องเครียดประเภทเหตสุะเทือนขวัญ (trauma) นอกจากจะสามารถมีปฏิกิรยิาในหัวข้ออาการทางจิตเวช

โดยทั่วไปแล้ว ยังมกีลุม่ของอาการที่พบได้ค่อนข้างจ าเพาะกับเรื่องเครียดประเภทนี้ เรียกว่า posttraumatic stress 

disorder symptoms (มักเรียกย่อๆ ว่า PTSD symptoms หรือ อำกำร PTSD) อาการที่เป็นหัวใจหลักมี 3 กลุ่ม คือ 

• อาการที่ประสบการณส์ะเทือนขวญัรุกล้ าเข้ามาในจติรูส้ านึก (intrusive symptoms) เช่นการมีภาพ/เสยีง/สมัผสั

จากประสบการณ์เกดิขึ้นซ้ าๆ ในสมองอย่างควบคุมไมไ่ด้คล้ายกับภาษาไทยค าว่าภาพติดตา (flashback) (ซึ่งอาจ

เกิดระหว่างที่รู้ตัวดี หรือเกิดไปพรอ้มกับอาการ dissociation ท าใหเ้ห็นลักษณะดูหลุดลอย ตอบสนองน้อยหรือ

เชื่องช้าขณะที่ผู้ป่วยก าลังเห็นภาพติดตา) การฝันเรื่องสะเทือนขวัญซ้ าๆ หรือในผู้ป่วยเด็ก อาจแสดงออกเป็นการ

เล่นใน theme เดมิๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสะเทือนขวัญซ้ าๆ เช่น เดก็ท่ีเห็นพ่อแม่ท าร้ายร่างกายกันจนสาหัส น า

ตุ๊กตามาเล่นต่อสู้ซ้ าๆ หรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อปล่อยใหว้าดรูปเล่นโดยอิสระแล้ว วาดรูปที่มีเนื้อหา

ทางเพศ ภาพคนโป๊เปลือยซ้ าๆ เปน็ต้น 

• อาการหลีกเลี่ยง (avoidance) ไมว่่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตสุะเทือนขวัญ

โดยตรง หรือสิ่งท่ีกระตุ้นย้ าเตือนให้คิดถึงเหตุการณด์ังกล่าว  

• อาการกลุ่มร่างกายตื่นตัว (hyperarousal) คือ นอนไม่หลับ ตื่นตระหนกง่าย หงุดหงิด กระสับกระสา่ย 

ระแวดระวังเกินเหต ุ

ผู้ที่มีอาการ 3 กลุ่มข้างต้น ยังสามารถมีอาการอืน่ท่ีไม่จ าเพาะร่วมดว้ยได้ เช่น อารมณ์ดา้นลบ ความคดิบิดเบือน

จากเหตสุะเทือนขวัญ พฤติกรรมแยกตัว เป็นต้น  

อาการทั้งสามกลุ่มข้างต้นจะมีนัยส าคัญทางคลินิกเมื่อเป็นมากพอที่จะก่อความทุกข์ใจแก่ตัวผู้ป่วย หรอืส่งผลต่อการใช้ชีวิต 

เช่น ด้านการเรียน การงาน การเข้าสังคม หรือการดูแลตนเอง ส่วนการแบ่งประเภทโรคที่มีอาการสามกลุ่มข้างต้นจะแบ่ง

ตามช่วงเวลาที่เกดิอาการและระยะเวลาที่อาการนั้นคงอยู่ ดังน้ี  

• หากพบในช่วง 72 ช่ัวโมงแรกหลังประสบเหตสุะเทือนขวัญ นับว่าเปน็ปฏิกิริยาปกติ (normal reaction)  

• หากพบในช่วง 3 วัน ถึง 30 วันหลังประสบเหตุสะเทือนขวัญ จะเขา้ข่ายเป็น acute stress disorder 

• หากมีระยะเวลานานกว่า 30 วัน (ซึ่งอาจเป็นยาวต่อเนื่องมาจาก acute stress disorder หรือ เริม่เกดิขึ้นในช่วง

หลังจากนั้นก็ได้ โดยผู้ป่วยบางกลุม่ช่วงแรกมีอาการน้อยจนไม่เข้ากับโรค แตต่่อมามีการปรับตัวที่ไมด่จีนอาการ

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ) จะเข้าข่ายเป็น posttraumatic stress disorder 

o ส าหรับผู้ที่มาอาการคลา้ย acute stress disorder และ posttraumatic stress disorder แตไ่ม่มาก

พอที่จะครบเกณฑ์การวินิจฉยั หรอื มีอาการแต่ไม่ก่อความทุกข์ใจหรือมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

เรียกว่ามี subclinical response 



ส าหรับเกณฑ์การวินิจฉัยโดยละเอียด ให้นิสิตศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวก 

ในด้านการด าเนินโรค โดยทั่วไปแล้ว อาการในช่วง 72 ช่ัวโมงแรกหายเองได้แทบท้ังหมด อาการในช่วง 30 วันแรกนั้นส่วน

ใหญ่หายเอง และสัดส่วนของผู้ป่วยที่หายเองลดลงใน posttraumatic stress disorder (แต่ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เอง หากมี

อาการไม่นานกว่า 1 ปี ก็ยังมีโอกาสหายเองได้) 

กำรรักษำ 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยโรค adjustment disorder และผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการ PTSD (ได้แก่ normal reaction 

ใน 3 วันแรก acute stress disorder และ posttraumatic stress disorder) ส่วนโรคอื่นๆ ทางจิตเวชที่เป็นผลจากเรื่อง

เครียด เช่น ซึมเศร้า กังวล นิสิตสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนตามกลุม่โรคในรายวิชาเดียวกันนี ้

กำรรักษำผู้ป่วย adjustment disorder 
การรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการปรับตัว ใช้การพูดคุยบ าบัดรักษาเป็นหลัก โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพ รับฟังโดยไม่

ตัดสิน ใหผู้้ป่วยได้แสดงอารมณ์และแพทย์ท าการสะท้อนอารมณ์ แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ แล้วจึงพิจารณาว่า

มีปัญหาทีส่ามารถแก้ไขได้ไหม ก่อนจะเสนอแนวทางการแก้ปญัหา หรือการปฏบิัติตัวอ่ืนๆ ให้กับผู้ป่วย ในโรคปัญหาการ

ปรับตัว ไม่ใช้ยาเป็นการรักษาหลกั ยาจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในรายที่มีปัญหาการนอน หรือกังวลมาก อาจให้ 

benzodiazepine เช่น lorazepam (0.5) รับประทานก่อนนอนเพียงช่วงสั้นๆ แต่ยาที่ใช้รักษาระยะยาวเช่น SSRI ไม่มี

บทบาทในโรคนี ้ 

ให้นิสิตประเมินอาการของผู้ป่วยซ้ าเป็นระยะ โดยสังเกตหากผู้ป่วยดอูาการทรุดลง ให้ประเมินว่าเข้าขา่ยโรค major 

psychiatric disorder ใดหรือไม่ เนื่องจากมีการรักษาที่จ าเพาะแตกต่างกันออกไป 

กำรรักษำผู้ป่วยที่มี PTSD symptoms  
ขั้นแรก การจัดการผู้ป่วยท่ีมี posttraumatic stress disorder symptoms ใดๆ ก็ตาม ให้เริม่จากท าให้แน่ใจว่าผู้ป่วย

ปลอดภัยจากสิ่งคุกคามที่เป็นเหตุให้เกิดอาการนั้นแล้ว เช่นหากถูกคกุคามทางเพศ ทางร่างกาย ให้ประสานความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (โทร. 1300) หรือหน่วยงานทาง

กฎหมาย ทัง้นีเ้พื่อให้ความรู้สึกปลอดภัยในการด ารงชีวิตของผู้ป่วยคอ่ยๆ กลับคืนมา หากสิ่งคุกคามเปน็ภัยพิบัติ ท าให้แน่ใจ

เสียก่อนว่าผู้ป่วยมีปัจจยัสีเ่พียงพอในการด ารงชีวิต ทั้งนี้กรณีมีอาการเจ็บป่วยทางกายที่อาจคุกคามความรู้สึกปลอดภัยใน

ชีวิต เช่นเจ็บปวดทรมานจากแผลไฟไหม้ ย่อมต้องควบคุมอาการเหล่านี้ให้ดีพอ 

ในขั้นถัดมา พยายามใหผู้้ป่วยได้ด ารงชีวิตที่ใกล้เคียงเดมิและให้มี routine ให้มากท่ีสดุ ยกตัวอย่างเชน่เด็กท่ีประสบภยัพิบัติ 

ต้องย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิง จะเปน็ประโยชน์มากถ้ามีการจัดให้เด็กได้รูส้ึกว่า “ไดไ้ปโรงเรยีน” โดยสรา้งช้ันเรียนเทียมขึ้นมา



ในศูนย์พักพิงนั้น ให้เด็กได้ “เข้าเรยีน” เป็นเวลาคล้ายกับตารางชีวิตเดิม เป็นต้น ประเด็นนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกว่า

สิ่งแวดล้อมนั้นคาดเดาได้และน าไปสู่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 

ในด้านการช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้นส าหรับผู้ประสบเหตสุะเทือนขวัญ เป้าหมายคือป้องกันผลกระทบทางจิตเวชให้

รุนแรงน้อยที่สุด กระท าโดยเริ่มจากให้ความรู้แก่ผู้ประสบเหตุสะเทือนขวัญว่าเป็นปกติที่บุคคลที่พบเหตุการณ์เช่นเขาจะมี

จิตใจที่ไมสุ่ขสบาย (เทคนิค normalization) จากนั้นอธิบายว่าอาจมีอาการ PTSD symptoms เกิดขึ้นได้และให้ความหวัง

ว่าส่วนใหญ่ทุเลาลงได้เอง หรืออาจจัดการไดโ้ดยการใช้เทคนิคการผอ่นคลาย (relaxation technique ต่างๆ เช่นการสอน

ผู้ป่วยหายใจอยา่งช้าและผ่อนคลาย การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อทั่วตัว) และสนับสนุนให้ผู้ประสบเหตุฯ ได้เช่ือมโยงกับ

บุคคลอื่นในสังคม ท้ังครอบครัวและบุคคลภายนอกที่เป็นท่ีไว้ใจ เพือ่ให้ได้รับการปลอบโยนและความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ

กัน กระบวนการเหล่านี้อาจกระท าโดยบุคลากรทางการแพทย์ หรือในกรณีที่ผู้ประสบเหตุมีจ านวนมาก เช่นเหตุการณ์ภัย

พิบัติ อาจกระจายบทบาทให้กับทรัพยากรในชุมชน แก่บุคคลที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับผู้อื่นในสังคมเป็นทุนเดิม เช่น ครู 

เจ้าหน้าท่ีปกครอง เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ เป็นต้น 

ส าหรับผู้ป่วยท่ียังคงมีอาการ และต้องการการดูแลโดยแพทย์ ใหน้ิสติช่วยเหลือโดยใช้ทักษะบ าบัดขั้นพื้นฐาน เช่น การรับ

ฟังโดยไมต่ัดสิน การเห็นอกเห็นใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ การสะท้อนอารมณ์ การเสนอแนวทางการแก้ไขเมื่อนิสิต

เข้าใจปัญหาที่ผูป้่วยปรึกษาได้ดีพอ เป็นต้น และอาจส่งต่อไปยังผู้ทีม่ีความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรกึษา เช่น นักจิตวิทยา 

หรือพยาบาลทีผ่่านการอบรมด้านการให้ค าปรึกษา ทั้งนี้การรับมือในระยะต้นในขอบเขตที่นิสติต้องเผชิญ จะยังไมม่ีบทบาท

ของการรักษาด้วยยาทีจ่ าเพาะ แตใ่นบางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้ยาบรรเทาอาการที่รบกวนผู้ป่วยเป็นอยา่งมากเป็นการ

ช่ัวคราว เช่น ผู้ป่วยบางรายมีอาการตื่นตัวนอนไม่หลับจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงกลางวัน อาจให้ยา lorazepam (0.5) 

รับประทานก่อนนอน และนัดมาตดิตามอาการในหนึ่งสัปดาห์ หากสามารถหลับได้เองแล้วให้ลดยาลงทันที 

ให้นิสิตส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการเรื้อรงัในระดับเป็นโรค PTSD (คือ มีอาการมากกว่า 30 วัน เนื่องจากโดยระบาดวิทยาแล้วจะมี

โอกาสหายเองได้น้อย) หรือผู้ป่วยที่ข้อบ่งช้ีทางจิตเวชอื่น (เช่น ซึมเศร้ารุนแรง ท าร้ายตนเอง) มาพบจิตแพทย์ ในผู้ป่วย

เหล่านีจ้ติแพทย์จะประเมินเพื่อท าจิตบ าบัดโดยเฉพาะ และจะพิจารณาเลือกยารักษาด้วยยา ยาทีม่ีบทบาท core 

symptoms ของ PTSD (อาการข้อ 1-3) คือยากลุ่ม SSRI เช่น sertraline ยาที่ลดอารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าว อาการฝันร้าย 

และอาการกลุ่มร่างกายถูกกระตุ้นมากเกิน คือยากลุม่ antiadrenergic เช่น prazosin และ propranolol เป็นต้น  
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