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Introduction
หลังจากที่ Social phobia ถูกมองขามในอดีต ( Social anxiety Disorder ทีร่ จู กั กันในชือ่
วา Social Phobia) ปจจุบันไดรูจกั ดีขน้ึ วาเปนโรคทีพ่ บบอยมาก และเปนโรคเรือ้ รังทางจิตเวช ซึ่ง
ทําใหผูปวยสูญเสียโอกาสและศักยภาพคอนขางมาก อยางไรก็ตาม social anxiety ก็ยงั คงถูกละ
เลยในทางการแพทย และแพทยสวนใหญก็ไมได ใหความสําคัญอยางจริงจังเทาทีค่ วร ซึ่งเปนทีน่ า
เศรากวานั้นคือ ผูปว ยสวนใหญจะตอบสนองตอการรักษาทีพ่ เิ ศษหรือแตกตางออกไป ไมใชแบบ
ตรงไปตรงมา
- Drs. Ariel J. Lang and Murray B. Stein ไดพูดถึงระบาดวิทยาของ social anxiety วา มีอยู ๒
type คือ social anxiety และ specific anxiety
- Drs. David J Katzelnick and John H. Greist ได เพงเล็งไปที่การรักษาปฐมภูมิ โดยศึกษาและ
สังเกตใน generally unrecognized ใน primary care และ Health maintenance organized
setting ไดสรุปออกมาวา social anxiety เริม่ มีอาการตอนอายุนอ ยๆมากกวา anxiety กลุม อืน่ ๆ
และมีความสัมพันธกับการเพิ่ม suicidal attempts และไปเพิ่มความรุนแรงของโรค Disorder อืน่ ๆ
ซึ่งมีแนวโนมที่จะ Turn เปนโรคอืน่ ๆทางจิตเวชดวย
และยังชีอ้ อกมาวา การเสื่อมถอยของงานประจําวัน, quality of life, Health status มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับ social anxiety disorder
- Dr. R. Bruce Lydiard ไดใหรายละเอียดความสัมพันธระหวาง social anxiety กับ comorbid
state วา มีหลักฐานที่นาสนใจที่วา social anxiety อาจจะ Develop secondary ในคนทีเ่ ปน
PTSD โดยเฉพาะพวก sexual trauma
และคอนขางชัดเจนที่วาถาเราสามารถ early detection และ รักษา social anxiety อาจ
จะปองกันผลที่จะตามมาเปน chronic state และ ปองกัน functional deterioration ไดดว ย

!! A comprehensive ได Review “ Neurobiology ของ social anxiety โดย Dr. Nicholas
J. Coupled ระบุวา genetic และ Fragile X. syndrome การยับยัง้ พฤติกรรมเปน Risk
factor ที่สําคัญและอาจเปน early manifestation ของ social anxiety
หลักฐานทาง neuroimaging พบวา มีความผิดปกติของ Dopamine system ของผูป ว ย
social anxiety
- Dr. Richard G. Hamburg ได review เกีย่ วกับ CBT และกลาววา pharmacotherapy และ
psychotherapy treatment มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน แต CBT นั้นมีผลการเกิดภายหลังหยุด
รักษานอยกวา
- การรักษาดวยยาสําหรับ social anxiety อภิปรายโดย Dr. Franklin R. Schneier กลาววา
antidepressants ไดรับการรายงานวามีประโยชนเมือ่ รักษาดวย MAOI และ SSRI
ยาใหมๆ ทีน่ ามาใช
ํ
คอื
γ – amino butyric (GABA) – enhancing, mood – stabilizing anticonvulsant เชน
gabapentin และ pregabalin

Prevalence and Diagnostic Threshold
Prevalence in the community
Furmark and colleagues ไดประมาณคา life prevalence 0.5% - 16.0% คานีอ้ าจ
variability กับ factor อืน่ ๆ เชน criteria for diagnosis
DSM – III - R and DSM – IV criteria for social phobia specify ที่วา fear must lead
to “interference or marked distress” ซึ่งกวางกวา DSM – III ซึง่ ตอง “ significant distress”
เพราะฉะนั้น DSM – III จึง มีคาประมาณตํากว
่ า DSM – III – R – หรือ DSM – IV
Type of social phobia
มี 2 type
1) Generalized
2) specific ( Discrete or nongeneralised)
-! Generalized : จะรวมถึง case ที่ซง่ึ fear และ avoidance extend to a wide range of
social situation

-! Specific type : involve fear of only one or a few situations แตมี จิตแพทยบางคน
suggest เพื่อความถูกตอง ควรจะมี Diagnosis type
-! Fear of public – speaking situation alone
-! Fear of public – speaking plus 1 or 2 additions situation
-! Fear of multiple social situation
-! Generalized social phobia จะมีความสัมพันธกับ functional disability, และ
comorbidity คอนขางมาก มีความจําเปนตองรักษามาก
Age at onset
Social phobia มีแนวโนมจะเริ่มในชวง adolescence อายุ เฉลี่ย 15 ถึง 18 ป แตหลาย
studies รายงานวาอายุ อยูในชวงตนๆ ของชีวิต
Canadian study : public – speaking fear พบวา
50% onset 13
ป
75% onset 17
ป
90% onset 19
ป
นอกจากนั้น onset หลัง 20 years : uncommon
Social phobia มีแนวโนมที่จะเปนโรค เรื้อรังโดยเฉลีย่ อยูใ นชวง 20 ป
Good prognostic indicator
: higher level of education
: late onset (หลังอายุ 11 ป)
: lack of comorbid diagnosis
Comorbidily of social phobia
โรคนี้มักจะเกิดรวมกับโรคจิตเวชอืน่ ๆ ในบาง case อาจจะมีมากกวา 1 โรครวมดวย
In the NCS : 81% มีโรคทางจิตเวชอื่นอยางนอย 1 ตัวอยาง ตลอดชวงชีวติ
19.8% ไดรับวินจิ ฉัยรวมโรคอืน่ 1 โรค
14.1%ไดรับวินจิ ฉัยรวมโรคอืน่ 2 โรค.
18.0% ไดรับวินจิ ฉัยรวมโรคอืน่ 3 โรค
The most common comorbid condition :
- affective disorders (41.4%)
- Other anxiety disorder (56.9%)

- substance abuse disorder (39.6%)
และยังมีความสัมพันธในการเพิ่ม suicidal ideation นอกจาก psychiatric comorbidity social
phobia ยัง สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ ปญหาทีเ่ ปนโรคทางกายอืน่ โดยเฉพาะ peptic ulcer
Demographics
-! การศึกษาพบวาตัวอยางประชากรในชุมชนทีเ่ ปน social phobia ชายตอหญิง เปน 1 : 1.5
ซึ่งบงวาผูห ญิงตองการรักษามากกวาผูช าย ใน NCS อัตราสวนชายตอหญิงเปน 1 : 1.4
แบงเปรียบเทียบเปน 1 : 2.2 สําหรับ agoraphobia และ
1 : 2.3 สําหรับ simple phobia
เหตุผลยังไมเปนที่แนชัด อาจเปนการ bias หลายๆ อยาง
Prevalence in primary care
อุบัติการณของ social phobia ใน primary care อยูในชวง 2.9 – 7.0% คลายกับในชุม
ชน โดยเฉพาะผูปวยหญิงจะมากกวา อายุที่เริ่มคือ 15.1 ป และมีแนวโนมอายุจะนอยกวานี้ และ
การศึกษาตํามากกว
่
าผูป ว ยกลุม non anxiety อื่นๆ social phobia ใน primary care มักจะเกิด
รวมกับโรคจิตเวชอืน่ ๆสวนใหญคอื
M.D.D. (33% - 58%)
GAD (26.8% - 30.6%)
Substance abuse disorder ( 23.6% - 25%)

Diagnostic threshold
Idea of a Diagnostic threshold นั้นอางถึงอาการที่เปน continuous นักวิจยั คิดวา
social phobia นั้นจะแสดงถึงความอายอยางสุดขอบ
ตามรูป
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-! ที่มีความคิดเชนนีเ้ พราะมีความคลายคลึงกันอยู ระหวาง 2 องคประกอบ ลักษณะของทั้งคูจะ
แสดงอาการของ
“physiologic arousal and fear of negative evaluation in response to various social
situation ความแตกตางอยูท ค่ี วามรุนแรง เชน คนทีข่ อ้ี าย จะรูสึกกระสับกระสาย (Nervous and
uncertain) เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ social phobia อาจจะรูสึกวาจะตองเกิดผลลัพธในแง
ราย และพวกขี้อายมีแนวโนมที่จะบกพรองและหลีกเลี่ยงเพียงชั่วคราว ขณะที่ social phobia นัน้
“ more chronic and offer associated with substantial impairment and avoidance

Social anxiety disorder and unrecognized problem in primary care
คําถามที่วา social anxiety มีผลกระทบตอผูป ว ยอยางไรบางมันมีผลกระทบตอการเรียน
การศึกษา คุณภาพชีวติ ความคิดเสีย่ งตอการฆาตัวตาย และพฤติกรรมการฆาตัวตายและอัตรา
ของผลที่ตามมาของ psychiatric and medical comorbidities อยางไร และมันมีผลกระทบตอ
หนาที่ occupational functioning, marital status, financial, dependency, and health care
utilization จริงหรือไม จุดประสงคของหัวขอตรงนีจ้ ะสามารถตอบคําถามไดและปจจุบนั นี้ CBT
และ pharmacotherapy คอนขางจะมีประสิทธิภาพในการรักษา social anxiety disorder
Prevalence rates
- ECA (Epidemiologic Catchment Area) พบวา
2.8% prevalance of lifetime disorder
1.5% prevalance of 6 - month disorder
แตการศึกษานี้ไมไดพดู ถึงหลายๆอยางๆทีเ่ กีย่ วกับ common triggers สําหรับ social anxiety
- The National comorbidity survey : พบวา อัตราคอนขางสูงมาก สําหรับ social anxiety อยู
ประมาณ 13.34 lifeline prevalence และ 7.9% 12 - month prevalence
- European study observed people for 6 years พบวา 3.8% prevalence
- WHO study on psychological problem and general health care พบวา 1 - month
prevalent of 4.9%
และ lifetime prevalence of 14.4% ทุกการศึกษาพบวา social anxiety อัตราการเกิดคอนขางสูง
ในผูห ญิงดวยอัตรา หญิง 1.1 – 1.5 ตอ ชาย 1 คน

- Kessler et al (NCS) ศึกษาแบบ individual พบวา 22.8% ใน public speaking fear only ซึ่งให
DSM IV diagnosis as specific or non generalized social anxiety ใน adolescent ประมาณ
1 ใน 3 เปน generalized type
Rates of recognition and treatment
The ECA ศึกษาพบวา มีแคเพียง 5.4% ของผูปวย ซึ่ง uncomplicated social phobia ทีต่ อ งการ
รักษาจากสถาบันสุขภาพจิต ในชวงชีวิต อัตราการปวยคอนขางสูง แตก็ยังมี เปอรเซนตมารักษา
ตํ่าคือ19.6% มารับการรักษาแบบผูป ว ยนอก สําหรับโรคอารมณผิดปกติ กระทั่งแมวา จะเปน
psychiatric comorbidity มีเพียงแค 37.8% ทีร่ บั การรักษาเกี่ยวกับ emotional disorder กับ
สถานบริการโดยเฉพาะ
! Witched and Beloch : ไดประเมินผูปวยที่เปน pure social phobia (No psychiatric
comorbidity) พบวาผูป ว ยจะไปพบจิตแพทยนอ ยมาก และมีเพียง 13.8% เทานัน้ ไดไปพบนักจิต
วิทยา
- เมื่อเริม่ มีการรักษา ผูปวยมักจะไปพบ 1๐ care physician ก็จะไดรบั ยาในกลุม พวก
anxiolytic or β-Blocker เมื่อศึกษายอนหลัง (Retrospective) โดย N.C.S. พบคลายๆ กันวามี
เพียง 4% ที่มีเพียง pure social anxiety เมื่อเปรียบเทียบกับ 19.1% ที่มี psychiatric
comorbidity without panic attack
และผูปวยเหลานี้ จะมี impact จาก social anxiety คือ 28.2% รายงานวาจะตองไปพบ
แพทย (Medical visit) และ 11.4% รายงานวา ไดรบั ยาไปรับประทาน
Zurich study (Prospective) พบวา เพียง 21.4% ของผูปวย ไดรบั การรักษา social
phobia อัตราการ seeking help คอนขางสูงมาก ในพวกที่มี psychiatric comorbidity แต ชวง
โชครายเหลือเกิน ถึงแมวา psychiatric comorbid สามารถ identified ได แต social anxiety ก็ยงั
ถูกละเลยอยูด ี
โดยสรุป คอนขางจะชัดเจนและหนักแนน social anxiety ก็ยงั เปนโรคหนึง่ ทีร่ จู กั นอยมาก
และไดรับการรักษาที่นอยเชนกัน นีเ้ ปนความจริงใน primary care, mental health specialty
setting*
!

Rate of Comorbidity
ECA study พบวา lifetime rate of psychiatric comorbidity เปน 69%

33%พบ criteria for current M.D.D เมื่อเปรียบเทียบเพียง 10% ผูปวยเหลานี้ที่ไมมี
Social anxiety
N.C.S พบวา lifetime comoridty rate เทากับ 81% สัดสวนตอโรคอืน่ ๆ ทางจิตเวช จะอยู
ที่ 4.77 เทา สูงกวา social anxiety ที่ไมมี psychiatric disorder.
- Odds Ratio For panic Disorder 4.83
Odds Ratio M.D.D. 3.65
Odds Ratio Alcohol dependence 2.17
Odds Ratio any substance abuse 2.0
เพื่อที่จะเขาใจความสัมพันธระหวาง social anxiety กับ comorbidity psychiatric
disorder ECA พบวา social anxiety เกิดขึน้ ครัง้ แรก 76.8% และมันก็จะเกิดโรคอืน่ ๆ อีกภายในป
เดียวกัน ถึง 7.2% ซึ่งก็ยนื ยันใน primary care คือพวก social anxiety มาพบครั้งแรก 75.9% of
ผูปวย และ จะเกิดโรคทางจิตเวชอืน่ รวมดวยถึง 15.3%
การศึกษานี้ได focus ไปยังกลุม adolescent and young adult พบวา social anxiety จะ
เกิดขึน้ ครัง้ แรก 85.2% ในผูปวย substance abuse, 81.6% ใน M.D.D และ 64.4% ในกลุม โรค
anxiety อื่นๆ ทําใหเราตองตระหนักถึง โรค Social anxiety กอนที่จะมี comorbidity ตามมา

Relationship Between Social Anxiety Disorder and Suicide
คําถามที่วา social anxiety มีความสัมพันธกับการเพิ่ม risk of suicide หรือไม
ECA study : พบวา social anxiety comorbidity มีอัตรา คอนขางสูงมากใน suicidal attempt ,
thought of death and wanting to die มากกวา คนที่ไมมีปญหาทางจิตเวช และ social anxiety
ที่ไมมี comorbidity จะไมเพิ่ม risk มากนัก แตจะสูงกวาคนทีไ่ มมปี ญ
 หาทางจิตเวช ในแงวิธีการ
suicide แบบอืน่ Weiller et al พบวา suicidal ideation ใน primary care 41.3% ที่มี
comorbidity เมื่อเทียบกับ social phobia อยางเดียว 8.5% และเทียบกับ control 6.5%
Impact on Quality of life
คนที่เปน social phobia จะมีความจํากัด เนื่องจาก emotional problem , social
functioning,
mental health and vatality

23% severely impaired
24.6% markedly impaired
4.5% control ที่มี impaired function
Educational Attainment
ECA study เปรียบเทียบกับกลุม control
Social phobia VS control :
- poorer grade 16.1% VS 4.1%
- expelled from school 15.6% VS 6.6%
- running away from home 9.8% VS 1.2%
- เด็กพวกนี้ มีแนวโนมทีจ่ ะขาดเรียน ถา เด็กพวกนีเ้ ปน school aviodanace
Occupational Functioning
Wittchen and Beloch : พบวา 8.3% missing work ในสัปดาหทผ่ี านมาเนือ่ งจาก
social anxiely disorder 23.3% impaired work porformance เนื่องจากมีอาการ ECA study :
ผูปวยใชวันหยุดลาปวย 6.9 วัน ในรอบ 90 วัน เปรียบเทียบกลุม control ใชวันลาปวย 3.1
วัน
Financial Dependencly
ECA study พบวา 22.3% สําหรับ social phobia จะตองไดรับคาใชจายในเรื่องการเจ็บ
ปวยเทียบกับ คนทั่วไป 10.6%
Marital status
- NCS พบ Odd ratio separated or divorced 1.5 เทา หรือสูงกวาคนทัว่ ๆไป
- Odd ratio ที่ไมแตงงาน 2.0 เทา

Comorbidity and its implication
- Social anxiety จะเพิ่ม risk อยางมากในการเกิด M.D.D การเพิ่มขึ้นเพิ่ม Risk ทั้งในผู
หญิงและผูชาย โดยเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา ในผูหญิง
- Social anxiety disorder and panic disorder
โรค panic disorder คอนขางจะเกิดรวมกับ โรค social anxiety ไดคอ นขางบอย
มาก (coexist) มากถึง 45%

- Social anxiety disorder and PTSD
มีการศึกษาที่เห็นระบบคอนขางนอยกับโรคนีท้ เ่ี กีย่ วกับ PTSD มีความสัมพันธกับ social
anxiety แตก็มีความคิดที่วา โรค social anxiety เปน ผลทีเ่ กิดตามมา ของ PTSD (sequela) เนือ่ ง
จากวา trauma นัน้ อาจเปน risk factar สําหรับ social phobia เนือ่ งจากมีรายงานบางเรือ่ ง ได
เขียนไว วา ๓๐% ของพวกทหารผานศึกเวียดนาม มี Sosical anxiety disorder เริ่มขึ้น หลังจาก
เริ่มมีอาการของ PTSD
- Social anxiety disorder and alcohol and other substance abuse disorders การ
ศึกษาพบวา social anxiety นําไปสูก ารใช alcohol and other substance abuse disorders

Etiology
มีหลายปจจัยทั้ง biological และ psychological process
Family and Genetic study
ใน first degree relationship มี risk สูงกวาในการเกิดโรค โดยเฉพาะอยางยิง่
Generalize social phobia
twin และ adoption study ก็สนับสนุนสาเหตุดา น genetic และสิง่ แวดลอมในการเกิด
โรคนี้
การศึกษาหนึ่งใน U.S. พบวาฝาแฝดผูห ญิง มีอัตราเกิด genetic social phobia มาก
ถึง 24% ในกรณี monozygotic twin และ 15% ใน dizygotic twin
มีรายงาน 2 ชิน้ เกีย่ วกับสาเหตุทางกรรมพันธ คือ ญาติทเ่ี ปน first degree
relationship ของผูปวย autism จะมี risk ในการเกิด social phobia มากกวาโรค neuro
developmental condition อื่น ๆ 10 เทา อีกอันคือ Fragile X syndrome ซึ่งมี mutation
บริเวณ X chromosome ความรุนแรงของโรคในผูหญิงจะนอยกวาผูชาย เพราะยังมี
chromosome อีกขางหนึ่งที่ไมถูกกระทบ มากกวาครึ่งหนึ่งไมพบภาระ mental retardation มี
ภาวะ social anxiety มากแตนอ ยกวาพวก autistic อยางไรก็ตามทัง้ 2 โรคนีย้ งั ไมคอ ยมีคํา
อธิบายสาเหตุเกี่ยวกับ social phobia เมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรทัว่ ไป
Neurobiology of emotion and memory
Amygdala และ oibitomedial prefrontal cortex (OMPFC) มีสวนเกีย่ วของโดยอาจ
เปน Positive หรือ negative reinforce สมองทั้ง 2 สวนนี้มีกระแสประสาทสงไปยังสมองหลาย

บริเวณที่เกี่ยวกับการตอบสนองทางทรางกาย ความคิดและอารมณ ผูป ว ยทีม่ ี lesion บริเวณ
amygdala จะไมมีความกลัวสังคมและเสียความสามารถในการตัดสินใจทางสังคม
สําหรับ memory ที่เกี่ยวของมีทั้ง working memory , long term memory เชือ่ วา
สัมพันธกับ amygdala และ OMPFC ดวย ผานทาง Ach, NE และ DA system
The Development of social phobia
Kagan และ คณะคิดวาพฤติกรรม inhibition นั้นสัมพันธกับการเพิ่มการทํางานของ
amygdala จากการศึกษาเด็ก 4 เดือน ติดตามไปจนอายุ 7 ป โดยคัดเลือกเด็กทีม่ ี high
reactivity และ low reactivity พบวากลุม high reactivity มักจะมี social inhibition ตอทุก
ดานที่ประเมิน
สําหรับกลุมอื่นศึกษาพบวาพอแมของเด็กที่ inhibit มักมีอตั ราของ social phobia และ
anxiety disorder สูง นอกจากนี้การประเมินเด็กทีอ่ ายุกอ น 3 ขวบไปจน 13 ขวบ พฤติกรรมที่
inhibition จะบงบอกถึง social anxiety และ social phobia ลักษณะที่แสดงถึง amygdala
reactivity ของเด็กที่มี inhibition ไดแก การหลัง่ cortisol สูง , มีการทํางานของ
sympathetic เดน
เด็กทั่วๆ ไป อายุ 7 – 10 เดือน จะมี fear of stanger เปนธรรมดา ปรากฎกรณนอ้ี าจ
สัมพันธกับ working memory และขบวนการ myelination บริเวณ amygdala
social learning อาจถูกกระทบจากขบวนการ joint attention พบไดในเด็ก autism ที่
ขาด joint attention และ poor recognition of facial expression และ เด็ก fragile X
syndrome จะมีความลําบากในการสบตา
ปจจัยทางสังคมสิ่งแวดลอมก็มีผลตอ social phobia โดยการศึกษายอนหลังผูป ว ย
social phobia พบวามีพอแมที่มีลักษณะ overprotective , parental dysfunction และ
abuse พอแมที่มี anxiety disorder , ลักษณะ control และ criticize จะสงผลใหเด็กมี
inhibition มากกวาพอแมท่ี nonanxious
การเรียนรูขบวนการและความหมายของสิ่งตาง ๆ ทีท่ าให
ํ เด็กรับรูเ กีย่ วกับตนเอง และ
สังคม ตั้งแตอายุ 5 ขวบ ซึง่ การถูกขัดขวางในระยะนีอ้ าจเกีย่ วกับ amygdala overactivity มี
inappropriate หรือ exaggerate negative affect evaluation
Cognitive theory of social phobia
ทฤษฎี cognition เชื่อวาบุคคลจะเขาสังคมแสดงออกภาพพจนของตนเองโดยอาศัย
ความรูการปรับตัวเชนการแตงกาย เปนตน สําหรับคนทีเ่ ปน social phobia จะมี multiple

distortion เชนมีการใสใจตอสิง่ ทีร่ บั รูม ากกวาสถานการณจริง focus เฉพาะ negative aspect
ของลักษณะตนเอง , distort ของความคิดเกีย่ วกับลักษณะการกระทําของตน มีการสนใจเฉพาะ
ตอคําวิจารณตาง ๆ ไมสบตา ผูป ว ยมักเชือ่ มโยงสิง่ ทีต่ นรับรูเ ปรียบเทียบกับสิง่ ทีผ่ ปู ว ยคิดวาเปน
มาตรฐานของตนเอง กรอบความคิดนีส้ ง ผลตอพฤติกรรมสวนมากมักคิดวาตนเองไมดพี รอม จึง
ไมเปนที่ชอบของคนอืน่ ดังนัน้ หากผูป ว ยทําอะไรผิดพลาดก็คดิ วาจะกลายเปนตัวตลกไป
Biological finding in established social phobia
-! Physiologic and psychological function test of Autonomic function
มีสมมติฐานวาผูปวย social phobia จะมีการทํางานของ ANS มากกวาปกติ แตสิ่งที่
ตรวจพบก็ไมอธิบายอาการทั้งหมดได การศึกษาพบวา HC , BP ในผูป ว ย social phobia
จะสูงขึ้นเมือ่ ตองพูดในทีส่ าธารณะแตการวัดระดับ cortisol และ catechlolamine ในเลือด
ไมพบความแตกตางอยางอาการทางรางกาย
นอกจากนี้พบวา HR ใน specific social phobia จะสูงกวากรณี generalize social
phobia ทําใหคิดวาระดับความกลัวไมสมั พันธกบั ระดับของ ANS จึงอธิบายผลการรักษา
ดวย β – blocker ในกรณี generalize social phobia ไมไดผล
-! Biochemical challenge test
ตารางที่ 2

Table 2. Sensitivity of Panic Disorder, Social Phobia, and Healthy Control Subjects to Anxiety Provoking Agentsa
Agent
Mechanismsb
Lactate 5 6
sensitivity,

Panic
Disorder
+++

Social
Phobia

Control

+

+

Possible

Chemoreceptor
Interoceptive.

cognitive
Hypertonic saline 57
sensitivity,
CO 2 5 8 . 5 9
sensitivity,

+++

+++

NS

NS

+/++

Chemoreceptor
cognitive
Chemoreceptor

+

I n te r oc ep ti ve .
cognitive
Doxapram 6 0
sensitivity,

+++

NS

+

Chemoreceptor
I n te r oc ep ti ve .

cognitive
Epinephrine61.62
adrenergic.

++

0 /+ +

0

P e r ip he ra l
I n te r oc ep ti ve .

cognitive
I s o p r o te r e n o l 6 3
adrenergic.

+++

NS

+

Peripheral
I n te r oc ep ti ve .

cognitive
Yohimbine 6 4
adrenergic.
CCK 6 5
sensitivity.
m-CPP

66

+++

+++

+++

NS

0/+

++

++

+

+

Central α 2 antagonist
CCK receptor
Interoceptive.
Serotonin receptor

sensitivity.Interoceptive.
67.68

Fenfluramine

++

NS

cognitive
Serotonin receptor
sensitivity.

0/+

Interoceptive.
Caffeine

69

Flumazenil
receptors

++

70-72

++

Interoceptive.cognitive
+++/0
+

cognitive
Adenosine receptors

+

0

Benzodiazepine

Interoceptive.cognitive
Abbreviations : CCK = cholecystokinin, m – CPP = m – chlorophenylpiperazine.
NS = not studied. Symbols : +/++/+++ = rerative activation. 0 = little activation.
b
Interoceptive signals may trigger overreactive regions such as the amygdala or orbitofrontal
cortex : cognitive mechanism mas involve conscious distortion of significance of sensations.
a

Current status of psychotherpeutic intervention for social phobia
Cognitive behavioral treatment
- Exposure
โดยผูปวยและผูรักษารวมกัน จดรายการสถานการณทเ่ี ปนปญหาสําหรับผูป ว ย นํามา
เรียงลําดับ เพือ่ ฝกเผชิญความกลัวทีละนอย ๆ เมือ่ ควบคุมไดจริงคอย ๆ เพิ่มระดับสิ่งที่กลัวมาก
ขึ้น เชน imagination , role playing confronting situation ในชีวติ ประจําวันจริง ๆ
CBT เปนหลักสําคัญตอการรักษา anxiety disorder ทั้งหมด ผูปวยจนถูกชักจูงใหเผชิญ
สถานการณที่กลัว โดยใหจดจอกับสถานการณนน้ั จนมีประสบการณคุนเคย แตในทางตรงกัน
ขามอาจทําใหผูปวยรูสึกถูกคุกคามแลวไมสามารถเผชิญตอไปได ผูร กั ษาจึงตองชวยในดานรูป
แบบสถานการณทเ่ี ผชิญดวยปจจัยทีท่ ําใหการ exposure ไมไดผลเต็มที่คือ ผูป ว ยมีความกังวล
ตอความปลอดภัย เชนมี panic attack แลววิง่ หนีจากสถานการณจงึ หายมีอาการ ทําใหผปู ว ย
ไมกลาเผชิญสถานการณ
หลักสําคัญของการเผชิญ
1. คอยเปนคอยไป จากสิง่ ทีก่ ลัวนอยลําดับไปหาสิง่ ทีก่ ลัวมาก
2. ใชเวลานานพอสมควร ใหความกลัวนอยลงโดยไมหนีจากสถานการณทง้ั ทางใจและรางกาย

3. ฝกทําซําๆ
้ จนเกิดความเคยชิน
หลักอื่นๆไดแก
การตกลงเจรจาหาเปาหมายและกําหนดปญหาใหชดั เจนเปนรูปธรรม
สามารถวัดไดและตองมีการปฏิบตั กิ ารบานสมําเสมอ
่
- Cognitive restructuring
Cognitive behavioral model ใน social phobia คือความเชือ่ ทีไ่ มถกู ตองเกีย่ วกับสถาน
การณทางสังคมซึ่งเปนอันตราย, คาดการณในทางลบตอเหตุการณในอนาคต การรักษาโดย
cognitive restructuring ใหเริ่มดวย - identity negative thought ทีเ่ กิดขึน้ ในเหตุการณทก่ี ลัว
-! ประเมินความเปนจริงของสถานการณโดยถามถึง objective information, behavioral
experiment
-! ปรับความคิดโดยอาศัยการเรียนรูท ไ่ี ดภายหลัง
- Relaxation training
เปนการฝกใหผปู ว ยเรียนรูแ ละควบคุมอาการทางสรีระรางกายทีต่ น่ื ตัวในชวงทีอ่ ยูใ น
สถานการณท่ีกลัวเทคนิคโดย exercise กลามเนือ้ กลุม ตางๆ เกร็งกลามเนื้อไว 5–10 วินาที แลว
focus ความรูสึกตึงตัวจากนัน้ คลายกลามเนือ้ ออก ใหสงั เกตความแตกตางระหวางความรูส กึ 2
อยางนี้
เทคนิค relaxation นี้ไมไดผลถาไมนาไปปฏิ
ํ
บตั จิ ริง ขัน้ ตอน 3 อยางคือ
1. ใสใจตอความรูสึกทางสรีระรางกายขณะมี anxiety
2. ผอนคลายอยางรวดเร็วเมื่อทํากิจกรรมตางๆในชีวติ ประจําวันตลอดเวลา
3. apply ตอสถานการณที่กอใหเกิดความกังวล
- Social skill training
เทคนิคที่ใช ไดแก therapist modeling, behavioral rehearsal , corrective
restructuring หรือ
exposure เปนตน
Efficacy of cognitive behavioral treatment for social phobia
มี metaanalytic review บรรยายถึงประสิทธิภาพของ CBT หลายรูปแบบสําหรับ social
phobia การศึกษาของ Taylor โดยการคํานวณผลของการรักษาดวยสูตรของ Cohen’s d (MpreSD pooled
Mpost)
: Mpre คือ pretreatment mean

: Mpost คือ posttreatment mean
: SD pooled คือ SD จาก observation
ปญหาคือ metaanalysis จะมีความยุงยากในเรื่อง effect size ที่สงผลในความลมเหลว
ที่จะนําเสนอวาการศึกษาใหผล negative สําหรับ taylor นั้นเปรียบเทียบการรักษาดวย CBT รูป
แบบตางๆกับ placebo พบวา CBT ไมมคี วามแตกตางในกันในแตละรูปแบบ และดูเหมือน CBT
จะมีเรื่อง withdrawal บางอยางแตกไ็ มแตกตางจากกลุม เปรียบเทียบ
สําหรับระยะ acute treatment นัน้ รูปแบบ CBT ตางใหผลเทาเทียมกัน แตในแง waiting
list control condition นั้น ไมคอยไดผล และการ Combine exposure กับ cognitive
restructuring มีประสิทธิภาพดีกวา placebo
Comparison of CBT and pharmaco therapy for social phobia
มีการศึกษาหนึ่งไดเปรียบเทียบ CBGT (cognitive behavioral group therapy) กับ
phendelzine พบวาประสิทธิภาพใกลเคียงกัน สําหรับดานอืน่ ประสิทธิภาพดีกวา waiting list
condition และ placebo นอกจากนีย้ งั มีขอ ดีในเรือ่ งคาใชจา ยนอย โดยเฉพาะรายทีร่ กั ษานาน
หลายป
ผลการ assess หลังรักษาชวงแรกตอไปอีกเปนเวลา 6 เดือน และหยุดรักษาอีก 6 เดือน
พบวารายทีเ่ คยตอบสนองตอ Phenelzine 50% มี relapse ในขณะทีร่ ายทีไ่ ด CBGT มี relapse
เพียง 17% แสดงถึงประสิทธิภาพของ phenelzine ในระยะเฉียบพลัน สวน CBGT มีผลในดาน
การปองกัน
Combine CBT and pharmacological treatment for social phobia
มีรายงาน 2 ชิน้ ทีศ่ กึ ษา ผลทีค่ าดวาจะเกิดจากการผสมวิธกี ารรักษานี้ ไดแก ฤทธิ์
synergize ทั้ง 2 รูปแบบ หรือมีผลเพิม่ การตอบสนองของชนิดใดชนิดหนึง่ หรืออาจชวยเพิม่ ประ
สิทธิภาพทั้ง 2 แบบเพียงเล็กนอยเทานัน้

การรักษาดวย antidepressant
เริ่มตั้งแตป 1970 มีการใช MAOI รักษา agoraphobia และ social phobia
ป 1980 MAOI, Phenelzine ไดถูกรายงานวาชวยรักษา atypical depression
ตอมา มีการใช SSRI และ MAOI (RIMAS) โดย FDA ใหการยอมรับ

การรักษาดวย antidepressant จะไดประโยชนเชนเดียวกับการรักษา anxiety disorder
อื่น โดยเฉพาะกรณี comorbid รวมกับ depression
-! Irreversible MAOI
การศึกษา 4 double blind, placebo control เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
phenelzine
พบวาไดผลเหนือกวาการใช benzodiazepine (alprazolam), B-blacker (atenolol), RIMA
Moclobemide และ CBT ดังนี้
phenelzine ใหผลเหนือกวา CBT ในบางประเด็นทีเ่ วลา 6 และ 12 สัปดาหของ
การรักษา
phenelzine มีอัตราการดีขึ้น 64% แตสาหรั
ํ บ attenolol 30% ,placebo 23% ที่ 8 สัปดาห
phenelzine มีอัตราการดีขึ้น 74 % สําหรับ Moclobemide 54 %, placebo 12
% ที่ 16
สัปดาห
phenelzine มีอัตราการดีขึ้น 69 % alprazolam 38 % CBGT 24 % และ
placebo 20 %
ที่ 12 สัปดาห และเมือ่ หยุดรักษานาน 2 เดือน phenelzine เกิด
impairment
นอยกวา alprazolam และ placebo
การใช MAOI, phenelzine ตองคํานึงถึง dietary restriction จาก risk ของ
hypertensive reaction จากอาการที่มี tyramine, การใชยา sympathomimetic และ
antidepressant อื่นๆ นอกจากนี้ dose ที่สูง (45–90 mg/d) กอใหเกิดอาการขางเคียงคือ
postural hypotension, sedation sexual dysfunction, weight gain
- Reversible MAOI
การศึกษา double blind เปรียบเทียบ brofaromine ไดผลดีกวา placebo ขนาด
ของ Moclobemide ทีพ่ บวาไดผลการศึกษาหนึง่ ใช 600 mg./d ไดผล 47%
placebo 32% ที่
12 สัปดาห
-! SSRI
การศึกษาผลของ Paroxetine เปรียบเทียบ placebo ไดผล 55% และ 24% ตาม
ลําดับที่ 11 สัปดาห ซึ่ง FDA ถือวา Paroxetine เปน first medication สําหรับ
social phobia

การศึกษา randomize control mail เปรียบเทียบ fluvoxamine (mean dose
202 mg/d)
ไดผล 43% ในขณะที่ placebo ไดผล 23%
การศึกษาอื่น ๆ เชน fluoxetine, sertraline ก็พบวาไดผลเชนกัน
หลักการทั่วไปในการรักษา
การใช antidepressant จนไดผลเร็วกวา CBT และไมมีปญหา abuse อยางกรณี
benzodiazepine และใช phenelzine จะไดผลดีกวา CBT
การ combine CBT และ antidepressant ไมคอ ยมีการศึกษา แตทางปฏิบตั จิ ะ
ชวยใหผูปว ยทีก่ ลัวCBT สามารถเขาสู exposure situation ไดมากขึน้
ระยะเวลาที่ตอบสนอง จะอยูท ่ี 4-8 wk. เมือ่ อาการดีขน้ึ จะคงระดับยาไว 6–12 เดือน บางราย
อาจใหนานกวานั้น
รายที่ๆไมตอบสนองตอ SSRI ควรเปลีย่ นไปใช Venlafaxine หรือ MAOI โดยหยุด
SSRI อยางนอย 2 wk. กอนให MAOI เพือ่ ปองกัน serotonin syndrome สําหรับทางเลือกอืน่
อาจเปลี่ยนเปน clonazepam, gabapentin หรือ SSRI ตัวอืน่

Benzodiazepine and Anticonvulsant for social phobia
Benzodiazepine
การศึกษาการใช anxiolytic สําหรับ social phobia โดยใช diazepam (2 mg.) ไดผลไม
ไดดกี วา nadolol และ placebo แบบ single dose สวน double blind , cross over study of
performance anxiety ในนักเลนดนตรี ไมเพียงไมมีประโยชนจาก diazepam แตยังมี
performance แยลงดวย
Study ผูปวย 65 รายทีเ่ ปน social phobia แบงออกเปน 1) CBT 2) phenetizine and
self exposure 3) alprazolam and self exposure (mean dose 4.2 mg/d) และ 4) placebo
and self exposure
ผลปรากฎวาไมมคี วามแตกตางใน 4 กลุม นอกจากนีก้ ลุม ทีไ่ ด alprazolam จะมี relapse
เมื่อหยุดยา ๒ mo.
การศึกษาการใช clonazepam ใน social phobia พบวาไดผล 86.8 % ใน 16 wk.
(meandose 4.8 mg/d)
Davidson et al ไดศึกษา double blind study ใน social phobia เปรียบเทียบ placebo
เมื่อ 10 สัปดาหพบวาไดผลดีจาก clonazepam 78 % (mean dose 2.4 mg/d) ในขณะที่
placebo ไดผล 20 %

25% กลุมศึกษาไมครบตามเกณฑแตไมไดเปนผลจาก side effect อาการขางเคียงของ
clonazepam ไดแก anorgasmia, unsteadiness, forgetfulness, poor concentration,
dizziness
การศึกษาเรื่องการหยุดยา เมือ่ ผูป ว ยตอบสนองตอ clonazepam ในขนาด 2 mg./d เปน
เวลา 6 เดือน นํามาสุมเพื่อศึกษา doable blind โดย tapering หรือ continue กับใช placebo
แทน นาน 5 เดือน พบวากลุมที่ taper/continue clonazepam ไมมี relapse หรือ continue สวน
กลุม placebo มีอาการ worsening 21.1% แสดงวาการใช long-term clonazepam มีความ
ปลอดภัยและไดผลดี ยาอืน่ ทีม่ กี ารศึกษาพบวาไดผลดีเชนกัน คือ bromazepam
Anticonvulsant
- valproate
การศึกษาผูปวย 16 ราย ใชขนาด 500–1500 mg/d นาน 1-9 เดือน ไมไดผลอยางใด
- Gabapentin
การศึกษาเปรียบเทียบกับ placebo พบวา gabapentin ไดผลเหนือกวา placebo, side
effect ของ gabapentine ไดแก somnolence, dizziness, dry month
mechanism of action ยังไมทราบชัดเจน แตทท่ี ราบไมไดออกฤทธิท์ ่ี GABA
และไมไดจับกับ benzodiazepine receptor ดวย อาจเกีย่ วกับระบบการขนสง L-amino
axid ยับยั้ง voltage dependent sodium channel
และจับกับ L-type calcium channel
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