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Clinical	  Points/Implications	  

โครงสร้างหลัก 
Somatoform Disorders 

โครงสร้างหลัก 
Somatic symptom and Related Disorders 

มีความทับซ้อนกันของแต่ละโรคในกลุ่มนี้ 
ขอบเขตที่จะแยกแต่ละโรคจากกันไม่ชัดเจ
น 
DSM-IV 
ใช้ยากสําหรับแพทย์ที่ไม่ใช่จิตแพทย์ 
ซึ่งมักพบกับผู้ป่วยกลุ่มนี ้
 

เพื่อแยกโรคที่เกี่ยวข้องกับ somatic 
symptoms ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และใช้ได้ง่ายขึ้นสําหรับแพทย์ทั่วไป 

โรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มนี้ 
(ส่วนมากเป็นกลุ่ม Somatoform 
Disorders) 

โรคในกลุ่มนี้   

Somatization Disorder 
การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับจํานวนอาการของระบ
บต่างๆ ที่ซับซ้อน 
และอธิบายโดยโรคทางกายไม่ได ้

(1) Somatic Symptom Disorder 
มีอาการทางกายร่วมกับความคิด ความรู้สึก 
พฤติกรรมผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้น 
ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการวินิจฉัยโรคทางกายก็ได ้
 
 
 
 
Somatic Symptom Disorder, with Predominant 
Pain (หรืออาจเข้าได้กับกลุ่ม Psychological Factors 
Affecting Other Medical Conditions หรือ 
Adjustment Disorder) 
 
 
 

เป็นการวินิจฉัยที่มี stigma สําหรับผู้ป่วย 
และมีขอบเขตที่แยกจากกันไม่ชัดเจนระห
ว่าง Somatization Disorder และ 
Undifferentiated Somatoform Disorder 
การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 

เพื่อลด stigma สําหรับผู้ป่วย 
เพราะตัดเรื่อง medically 
unexplained symptoms ออกไป 
และลดการวินิจฉัยที่แยกจากกันไม่ไ
ด้ชัดเจน รวมเป็น diagnosis เดียว  Undifferentiated Somatofom Disorder  

ใชส้ําหรับวินิจฉัยผู้ป่วย somatizing 
ที่ไม่เข้ากับ criteria ของ somatization 
disorder 
Pain Disorder 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. associated with psychological 
factors 

2. associated with both 
psychological factors and a 
general medical condition 

ไม่พบหลักฐานสนับสนุนว่าสามารถแยกภ
าวะอาการปวดออกจากกันในแบบ DSM-
IV ได้อย่างมีความถูกต้องและแม่นตรง 
มีหลักฐานจํานวนมากพบว่าปัจจัยด้านจิต
ใจมีผลต่ออาการปวดทุกรูปแบบ 
แพทย์มองว่าเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจน 
และไม่มีประโยชน ์

ตัดการวินิจฉัยทีข่าดความแม่นตรง 
และทําให้เกิดการแบ่งแยกกายและจิ
ตใจอย่างไม่เหมาะสมในการดูแลรัก
ษาออก 
 

Somatic Symptom and Related Disorders	  



3. associated with a general 
medical condition 

 
 
(1) Somatic Symptom Disorder 
มีอาการทางกายร่วมกับความคิด ความรู้สึก 
พฤติกรรมผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้น 
ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการวินิจฉัยโรคทางกายก็ได ้เช่น 
มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย 
โดยมีอาการทางกายเพียงเล็กน้อย 
 
 

Hypochondiasis 
ผู้ป่วยหมกมุ่นกับความกลัวที่จะมีโรคร้าย 
ซึ่งเกิดจากการแปลความหมายของอาการท
างกายที่มีอย่างไม่ถูกต้อง 

Hypochondriasis เป็น term 
ที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้ป่วย 
และไม่เอื้อต่อการสร้าง therapeutic 
relationship ที่ดี 

ลด negative attitude 
ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลรกัษา 
ซึ่งจะนํามาสู่ therapeutic 
relationship ที่ดี 

(2) Illness Anxiety Disorder 
กังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างมาก 
โดยไม่มีอาการทางกายเลย 

อยู่ใน Other Conditions That May Be a 
Focus of Clinical Attention 
ผู้ป่วยมีโรคทางกาย 
และมีปัจจัยด้านจิตใจหรือพฤตกิรรมที่ส่งผล
เสียต่อโรคทางกายนั้นในรูปแบบต่างๆ 

(3) Psychological Factors Affecting Medical 
Conditions 
เหมือนเดิม แต่ตัดประเภทต่างๆ ของปัจจัยออกไป 

มีอาการทางกายเป็นอาการหลักซึ่งเข้าได้กั
บความหมายหลักของ Somatic 
Symptom and Related Disorders 

	  

Conversion Disorder  
มีอาการทางกายซึ่งเป็นอาการทางระบบ 
sensory หรือ motor 
ที่บ่งถึงอาการของระบบประสาทหรือโรคทา
งกายอื่น 
แต่อธิบายไม่ได้ด้วยภาวะหรือโรคทางกาย  
อาการสัมพันธ์กับปัจจัยด้านจิตใจ 
แต่ไม่ได้เกิดจากการแกล้งทํา 

(4) Conversion Disorder (Functional Neurological 
Symptom Disorder) 
ตัดเนื้อหาเรื่องการสัมพันธ์กับปัจจัยด้านจิตใจออก 
และใช้เป็น specifier คือ with/without 
psychological stressor 

บ่อยครั้งที่ไม่พบปัจจัยด้านจิตใจที่สัมพันธ์
กับอาการในขณะตรวจวินิจฉัย 

เพื่อเน้นย้ําความสําคัญของการตรวจ
ระบบประสาท 

อยู่ในกลุ่ม Factitious Disorders  (5) Factitious Disorder  มีอาการทางกายเป็นอาการหลักซึ่งเข้าได้กั 	  



ผู้ป่วยจงใจสร้างอาการทางกายหรือจิตใจขึ้น
มา โดยมีแรงจงูใจเพื่อให้ได้ sick role 
และไม่พบความตั้งใจอื่นๆ เช่น 
หลีกเลี่ยงปัญหาการเงิน กฎหมาย 

เหมือนเดิม แต่แบ่งเป็น Factitious Disorder 
Imposed on Self และ Factitious Disorder 
Imposed on Another 

บความหมายหลักของ Somatic 
Symptom and Related Disorders 

Body Dysmorphic Disorder อยู่ใน Obsessive Compulsive and Related 
Disorders 

กล่าวในหัวข้อเรื่อง Obsessive Compulsive and Related Disorders 

	  

 


