บทที่ 7
ผูป วยวิตกกังวล
พิเชฐ อุดมรัตน
โรควิตกกังวล (anxiety disorders) เปนโรคที่พบไดมากในกลุมประชากรทั่วไป สําหรับ
ในประเทศไทยจากการสํารวจทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคจิตเวชในหมูบานภาคใตก็พบโรคประสาท
วิตกกังวล (anxiety neurosis) สูงถึงรอยละ 13.3-25.9 แทบจะกลาวไดวา ในชีวิตของความเปนแพทย
นั้นเกือบจะไมมีใครที่ไมเคยพบผูปวยที่มีอาการวิตกกังวล ดังนั้นแพทยทุกคนจึงควรจะมีความรูความ
เขาใจในเรื่องนี้ เพื่อจะไดวินิจฉัยและใหการรักษาผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ปจจุบัน DSM-IV ไดแบงโรคในกลุมนี้ออกเปน 12 โรค แตในที่นี้จะกลาวโดยละเอียด
เพียง 2 โรคเทานั้น คือโรคแพนิก (panic disorder, PD) กับโรคกังวลทั่วไป (generalized anxiety
disorder, GAD) เนื่องจากพบไดบอยในเวชปฏิบัติทั่วไป

การประเมินผูปวย
ขั้นตอนในการประเมินผูปวยวิตกกังวลที่สวนใหญมาพบแพทยดวยอาการทางกาย (เชน
ปวดหัว ใจสั่น เหงื่อแตก เปนลม นอนไมหลับ) และบางสวนมาพบแพทยดวยอาการทางจิตใจ (เชน
เครียด กลัว หงุดหงิด กังวล ไมสบายใจ) และบางสวนก็อาจมาพบแพทยทั้งอาการทางกายและ
ทางจิตใจ มีดังนี้
1. ประเมินวาอาการวิตกกังวลนั้นเกิดจากโรคทางอายุรกรรมใดๆ หรือไม (เชน
thyrotoxicosis, pheochromocytoma) ถาใชใหนึกถึง anxiety disorder due to a general medical
condition
2. ประเมินวาอาการวิตกกังวลนั้นเกี่ยวของกับยา แอลกอฮอล หรือสารใดๆ (เชน กัญชา
แคฟเฟอีน แอมเฟตามีน) หรือไม ถาใชใหนึกถึง substance-induced anxiety disorder
3. ประเมินวาอาการวิตกกังวลนั้นเปนอาการในโรคจิตเวชอื่นๆ หรือไม
เชน
psychotic disorders, mood disorders (โดยเฉพาะ major depression), adjustment disorder
เปนตน และใหถือเปนกฎเลยวาตองนึกถึงโรคซึมเศรา (major depression) กอนจะวินิจฉัยโรคในกลุม
anxiety disorders เสมอ ทั้งนี้เพราะพบวาแพทยทั่วไปมักจะวินิจฉัย major depression พลาดไปวา
เปน anxiety disorder อยางไรก็ตาม มีผูปวยอยูกลุมหนึ่งที่ปวยทั้ง 2 โรค (comorbidity) เชน เปน
ทั้งโรคแพนิกและโรคซึมเศรา
4. เมื่อแนใจวาผูปวยเปนโรคในกลุม anxiety disorders ใหประเมินกอนวาผูปวยมีอาการ
panic attack เกิดขึ้นซํ้าๆ หรือไม เพราะถามีจะตองนึกถึงโรคแพนิกกอน และจะทําใหแยกโรคแพนิกอ
อกจากโรคกังวลทั่วไปได แตเนื่องจากไมมีคําวา panic ในภาษาไทย และผูปวยสวนใหญจะพูดถึง
อาการทางกาย (เชน ใจสั่น วูบ เจ็บหนาอก) ที่เขาเปนอยู จึงขอใหหลักในการซักประวัติไวดังนี้
ขอใหผูปวยเลาถึงครั้งแรกที่มีอาการวาเปนอยางไร ผูปวยโรคแพนิกจะจําไดแมนยํา
มักเลาใหฟงไดละเอียดวา ครั้งแรกที่มีอาการนั้นอยูที่ไหน กําลังทําอะไรอยู ความรุนแรงของอาการ
คูมือการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย. มาโนช หลอตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544
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panic attack นั้น มักทําใหผูปวยตองหยุดหรือพยายามเลิกกิจกรรมที่กําลังทําอยู เชน หากเปนขณะ
ขับรถ ก็จอดรถ หรือหากเปนขณะเดินซื้อของในหางก็จะรีบออกจากหาง หรือหยุดนั่งพัก เปนตน
พบวาอาการมักเกิดขณะผูปวยกําลังเดินทางคนเดียวหรืออยูโดยลําพัง โดยอาการ panic attack นั้น
เกิดขึ้นเปนพักๆ มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของอาการ (discrete period) ที่ชัดเจน หลังจากนั้นก็จะมี
อาการ panic attack ดังกลาวเกิดขึ้นซํ้าๆ และหรือกังวลวาจะมีอาการ panic attack ขึ้นมาอีก
ผูปวยมักพยายามหลีกเลี่ยงวัตถุหรือสถานการณที่ผูปวยเขาใจวาเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดอาการ panic attack เชน หากคิดวาสถานที่ที่มีคนมากๆ ทําใหตนเองหายใจไมออกและเจ็บ
แนนหนาอก ผูปวยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการไปตลาด ศูนยการคา หรือสถานที่ที่มีคนอยูกันหนา
แนน ขณะเดียวกันถาผูปวยคิดวาสิ่งใดสามารถชวยใหผูปวยมีอาการดีขึ้นไดก็จะเกิดภาวะพึ่งพา
(dependence) สิ่งนั้นเชน คิดวาเปนโรคลมจึงใชยาหอมหรือยาลม คิดวาเปนเพราะไมไดกินอาหาร
มื้อเชา จึงเปลี่ยนเปนกินอาหารเชาทุกวัน และในบางรายอาจกินมากเกินไปจนอวน หรือตองมีคนไป
เปนเพื่อนเสมอเวลาออกจากบาน เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้จะแตกตางจากอาการทางกาย (เชน ใจสั่น
ปวดหัว นอนไมหลับ) ในผูปวยโรคกังวลทั่วไป
ในผูปวยโรคกังวลทั่วไปนั้นอาการทางกายจะไมรุนแรง ผูปวยไมตองหยุดกิจกรรมที่
กําลังทําอยู เชน ใจสั่น ก็ยังทํางานตอไปได ไมมีลักษณะจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของอาการที่ชัดเจน
ไมคอยพบอาการกลัว เชน กลัววาตัวเองจะตายรวมดวย ไมพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยง ไมพบภาวะพึ่ง
พา เชน การพกยาหอมติดตัวเหมือนผูปวยโรคแพนิก เปนตน ไดสรุปขอแตกตางขางตนไวในตารางที่
1
ตารางที่ 1 ขอแตกตางระหวางลักษณะของอาการในผูปวยโรคแพนิก (PD) กับโรคกังวลทั่วไป (GAD)
แมวาจะมีอาการเดียวกัน (แนวคิดของ พิเชฐ อุดมรัตน, 2543)
ลักษณะของอาการ
ระยะเวลา
ความรุนแรง
อาการทาง cognitive

วันที่มีอาการครั้งแรก
พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมพึ่งพา

โรคแพนิก (PD)
มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดที่ชัดเจน (มี discrete
period)
รุนแรงมาก สวนใหญมีผลใหตองหยุดกิจ
กรรมที่กําลังทําอยู
มักมีอาการกลัว เชน กลัววาตัวเองจะตายใน
ขณะที่มีอาการทางกายนั้น

โรคกังวลทั่วไป (GAD)
ไมชัดเจน

ไมรุนแรง สวนใหญยังทํากิจกรรมตอไป
ไดตามปกติ
ไม ค  อ ยพบอาการกลั ว แต อ าการ
cognitive จะเปนความกังวลในหตุการณ
หรือกิจกรรมตางๆ (เชน การทํางานหรือ
การเรี ย น) โดยที่ ผู  ป  ว ยก็ ท ราบว า เปน
ความกังวลเกินกวาเหตุ
จําได สามารถเลาใหฟงถึงสถานการณและ มักจําไมคอยได ถาจําไดก็ไมเลาถึงราย
อาการที่เกิดขึ้นอยางละเอียด
ละเอียดของอาการมากนัก
พบได บ  อ ย โดยเฉพาะผู  ป  ว ยที่ มี อ าการ ไมคอยพบ
agoraphobia รวมดวย
พบไดบอย
ไมคอยพบ
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โดยผูปวยวิตกกังวลที่จะวินิจฉัยวาเปนโรคแพนิกหรือโรคกังวลทั่วไปนั้น จะตองมีอาการและ
อาการแสดงดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 การวินิจฉัยโรคแพนิก
• ผูปวยมีอาการ panic attack โดยหมายถึง ชวงระยะเวลาหนึ่งที่ผูปวย มีความกลัวหรือรูสึกไมสบายอยางรุนแรง
โดยมีอาการตอไปนี้อยางนอย 4 อาการ เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดและรุนแรงที่สุดภายในเวลา 10 นาที
- ใจสั่น
- เหงื่อแตกตัวสั่น
- หายใจไมออก
- รูสึกเหมือนมีกอนจุกที่คอ - เจ็บหรือแนนหนาอก
- คลื่นไสหรือปนปวนในทอง
- เวียนศีรษะหรือเปนลม
- ชาหรือรูสึกเปนเหน็บ
- หนาวสั่นหรือรอนวูบวาบ
- กลัววาจะควบคุมตัวเองไมได
- กลัววาตัวเองจะตาย
- derealization หรือ
depersonalization
• อาการ panic attack นี้เกิดขึ้นซํ้าๆ
• ผูป ว ยมีความกังวลวาตัวเองจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีก หรือไมสบายใจเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการมี panic
attack หรือมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอยางมากที่สัมพันธกับการเกิด panic attack
• ความกังวลหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดังกลาวจะตองเกิดขึ้นนานอยางนอย 1 เดือน

ตารางที่ 3 การวินิจฉัยโรคกังวลทั่วไป (GAD)
• ผูป ว ยมีความกังวลที่มากเกินไปในเหตุการณหรือกิจกรรมตางๆ (เชน เรื่องงาน หรือผลการเรียน) เกิดขึ้นบอยๆ
เปนเวลานานอยางนอย 6 เดือน
• ผูป ว ยรูต วั วาตัวเองมีความกังวล แตไมสามารถควบคุมความกังวลนั้นได
• มีอาการทางกายที่เกี่ยวของกับความกังวลอีกอยางนอย 3 อาการใน 6 อาการตอไปนี้ ไดแก กระสับกระสาย
ออนเพลีย หงุดหงิด ปวดเมื่อยกลามเนื้อ สมาธิลดลง นอนหลับยากหรือหลับไมสนิท หรือหลับๆ ตื่นๆ
• ความกังวลหรืออาการทางกายดังกลาว สงผลใหผูปวยเกิดความทุกข หรือมีผลรบกวนตอหนาที่การงาน กิจ
กรรมทางสังคม หรือบทบาทที่สําคัญอื่นๆ

การประเมินผูปวยวิตกกังวลทุกรายที่มาพบแพทยเปนครั้งแรกนั้น จะตองตรวจราง
กายเสมอ เพราะการตรวจรางกายนอกจากจะชวยใหแพทยไดวินิจฉัยแยกโรคภาวะวิตกกังวลที่เกิด
จากโรคทางอายุรกรรมอื่นๆ ไดแลว (anxiety disorder due to a general medical condition) ยังทํา
ใหผูปวยเองเกิดความมั่นใจมากขึ้นดวย เมื่อแพทยไดยืนยันใหผูปวยทราบในภายหลังวาอาการตางๆ
ที่ผูปวยรูสึกนั้นไมไดเกิดขึ้นจากโรคทางอายุรกรรมหรือสภาวะทางรางกายที่อันตรายใดๆ ผูปวยจะรู
สึกวาคํากลาวยืนยันของแพทยนั้นมีนํ้าหนัก เชื่อถือได เนื่องจากแพทยสนใจรับฟงอาการ ซักถาม และ
ตรวจรางกายอยางละเอียดถี่ถวนแลว โดยการตรวจรางกายนั้น แพทยสามารถทําไปพรอมๆ กับการ
ซักประวัติเพิ่มเติมในชวงประวัติปจจุบันก็ได เพื่อเปนการประหยัดเวลา

การวินิจฉัยแยกโรค
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การวินิจฉัยแยกโรคผูปวยวิตกกังวลนั้น แยกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมโรคทางกาย
(medical disorder) เชน โรคหัวใจ โรคของตอมไทรอยด และภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า เปนตน กับกลุม
โรคทางจิตเวช (mental disorder) เนื่องจากแพทยทั่วไปมีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย ผู
ปวยโรคทางกายเหลานี้อยูแลว จึงไมขอกลาวในรายละเอียด แตจะกลาวถึงการวินิจฉัยแยกโรคทางจิต
เวชอื่นๆ ในผูปวยวิตกกังวลไวพอสังเขปดังนี้
1. Depressive disorders มีขอที่พอชวยวินิจฉัยแยกโรคออกจากผูปวยโรคซึมเศราได
โดยผูปวยวิตกกังวลมักไมพบลักษณะของ vegetative symptoms อยางเต็มที่ (full range) เชน ไมมี
อาการตื่นนอนแตเชาตรู (early morning awakening) ความเจริญอาหาร และความจํา สมาธิ มักเปน
ปกติ ผูปวยวิตกกังวลไมมีการแกวงไกวของอารมณ (diurnal mood fluctuation) ในแตละวัน และ
ความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งเราที่ทําใหเพลิดเพลินใจยังเปนปกติ ไมมีภาวะสิ้นยินดี
(anhedonia)
2. Somatization disorder ความกังวลของผูปวยโรคนี้จะหมกมุนอยูแตอาการทางกาย
เทานั้น ขณะที่ผูปวยโรคกังวลทั่วไปจะกังวลถึงเหตุการณในชีวิตอื่นๆ หวาดหวั่นวาจะมีเรื่องรายเกิดขึ้น
กับตัวเอง หรือบุคคลใกลชิด และอาการทางกายในผูปวย somatization disorder ก็ไมมีลักษณะเกิดขึ้น
เปนพักๆ (episodic attack) เหมือนกับอาการ panic attack ในผูปวย PD
3. Adjustment disorder with anxious mood ผูปวยโรคนี้จะตองมีเหตุการณหรือ
ปจจัยที่ทําใหเครียดชัดเจน โดยอาการที่เกิดขึ้นเปนปฏิกริยาที่ตอบสนองตอความกดดันดังกลาว และ
ตองเกิดขึ้นภายในเวลา 3 เดือน หลังจากที่มีความกดดัน เมื่อความกดดันหมดไปแลว อาการก็มักจะ
หายไปไมเกิน 6 เดือน ขณะที่ในผูปวยโรคแพนิกและโรคกังวลทั่วไปไมจําเปนตองมีความกดดัน

การรักษา
1. การรักษาโดยไมใชยา
1.1 การสรางสัมพันธภาพทางการรักษา ดวยการรับฟงคําบอกเลาถึงอาการของผูปวยอยางสนใจ
ตั้งใจ แสดงความเห็นใจผูปวยที่ไมสบายดวยอาการตางๆ
1.2 การใหคําอธิบายแกผูปวย เปนสิ่งที่มีความสําคัญพอๆ กับการใหยา โดยเฉพาะในระยะแรก
ของการรักษา ซึ่งขอแนะนําใหใชรูปแบบของโรคทางกาย เชน โรคเบาหวาน ที่แพทยทั่ว
ไปคุนเคยอยูแลวมาอธิบายกลไกของการเกิดโรค โดยมีขั้นตอนการอธิบายดังนี้
- อยาบอกผูปวยสั้นๆ วาไมเปนอะไร แตใหบอกชื่อโรคที่เฉพาะเจาะจงของผูปวยไป
เลย วาเปนโรคอะไร เชน โรคแพนิก โรคกังวลทั่วไป (GAD), โรคยํ้าคิดยํ้าทํา
(OCD), โรคกลัวสังคม (social phobia) เปนตน หากยังไมแนใจวาเปนโรคชนิด
ใด แตคิดวาผูปวยเปนโรคในกลุมนี้ ก็ใหบอกวาเปนโรควิตกกังวล ไมควรบอกผู
ปวยวาเปนโรคประสาท เพราะเปนคํากํากวม ผูปวยอาจเขาใจความหมายของ
โรคนี้ไมตรงกับที่แพทยเขาใจ และอยาบอกผูปวยวาเปนโรคเครียด เพราะผูปวย
บางราย (เชน ผูปวยโรคแพนิก) อาจแยงวาเขาไมไดเครียด แตมันเปนขึ้นมาเอง
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- ใหอธิบายวาโรคนี้เกิดขึ้นเอง โดยมีปจจัยทางชีวภาพเปนปจจัยที่สําคัญ สวน
ปจจัยทางดานจิตใจและสังคมที่เปนปจจัยรวมนั้นอาจยังไมกลาวถึงขณะใหคํ า
อธิบายในครั้งแรก หรือไวตอบเมื่อผูปวยซักถาม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการรักษาที่จะใหยาควบคูไปดวย
- อธิบายใหผูปวยไดทราบและเขาใจถึงธรรมชาติของการดําเนินโรค
- ใหความมั่นใจกับผูปวยวาเปนโรคที่รักษาได ในกรณีที่เปนโรคแพนิก ควรยืนยัน
กับผูปวยดวยวาโรคนี้จะไมตาย ไมเปนอันตรายถึงชีวิต หรือพิการโดยเด็ดขาด
- แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อทําใหอาการดีขึ้น
- สุดทาย ควรเปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดซักถาม
1.3 ใหเชิญญาติเขามาฟงการใหคําอธิบายพรอมกับผูปวยไปดวย เพราะญาติบางคนเขาใจผิดคิด
วาผูปวยแกลงทําหรือคิดมากไปเอง และขอเสนอแนวทางของการอธิบายสําหรับผูปวยโรคแพนิกไว
เปนตัวอยางในตารางที่ 4 ซึ่งพบวาเมื่อใหคําอธิบายดังกลาว ผูปวยสวนใหญจะเขาใจและคลายความ
กังวลตออาการของตัวเองลงไดมาก
ตารางที่ 4 ตัวอยางการอธิบายผูปวยโรคแพนิก (คัดจาก Songklanagarind Technique for
Overcoming Panic disorder, STOP)
"จากทีห่ มอไดตรวจมาทั้งหมด อาการของคุณเขาไดกับโรคแพนิก โรคนี้เกิดขึ้นเอง เชื่อวาเกี่ยว
ของกับการทํางานของระบบสารสื่อนําประสาทในสมอง ทําใหระบบประสาทอัตโนมัติของคุณทํางานแปรป
รวนไปเปนครั้งเปนคราว เนื่องจากระบบประสาทอัตโนมัตินี้ไปเลี้ยงตามสวนตางๆ ของรางกาย เมื่อเกิด
แปรปรวนขึ้น จึงทําใหหัวใจของคุณเตนแรง หรือเตนเร็วกวาปกติชั่วขณะ ทําใหคุณรูสึกใจสั่น หรือถา
ระบบประสาทนี้ไปมีผลตอตอมเหงื่อ ทําใหเหงื่อหลั่งออกมามากขึ้น คุณก็จะรูสึกเหงื่อแตก อาการดังกลาว
นัน้ เกิดขึน้ จริง แตหมอขอยืนยันวาจะไมทําใหคุณเปนอันตรายถึงกับชีวิตโดยเด็ดขาด โรคนี้สามารถรักษา
ใหหายได โดยคุณควรมาพบหมอตามนัดอยางสมํ่าเสมอ และควรพยายามหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนบาง
ประการเชน ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแคฟเฟอีนมากไป อยาใหอดนอนติดตอกันหลายๆ คืน หรือ
พยายามไมไปกังวลลวงหนาวาตัวเองจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีก เปนตน ไมทราบวาที่หมออธิบายมานี้
คุณมีอะไรสงสัยที่อยากซักถามจากหมอบางไหม"

1.4 ใชวิธีบําบัดอื่นๆ รวมดวย เชน การฝกหายใจในผูปวยที่มีอาการหายใจไมอิ่ม การฝกผอน
คลายกลามเนื้อในผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะหรือปวดตึงกลามเนื้อ การฝกจินตนาการ การ
ฝกสมาธิ การฝกคิดในทางบวก การรักษาดวยวิธีดังกลาวนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในคูมือ
การดําเนินงานในคลินิกคลายเครียดของกรมสุขภาพจิต
2 การรักษาดวยยา มียาหลายกลุมที่สามารถลดอาการวิตกกังวลในผูปวยลงได เชน
2.1 กลุม benzodiazepine (BZD)
ยาในกลุมนี้จะมีหลายขนาน แตก็มีประสิทธิภาพในการลด
ความวิตกกังวลไดพอๆ กัน ขนาดยาที่เหมาะสมในผูปวยแตละรายขึ้นกับอายุและความรุนแรง
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ของอาการ โดยทั่วๆ ไปขนาดยาที่เหมาะสมของผูปวยวัยผูใหญ สําหรับโรคโรคกังวลทั่วไปอยู
ในชวง 5-15 มก./วันของ diazepam
สวนโรคแพนิกจะอยูในชวง 0.75-4 มก./วันของ
alprazolam เปนตน สําหรับผูปวยสูงอายุควรตั้งตนใหยาในขนาด 1/2-1/3 ของขนาดยาในผู
ใหญ อานรายละเอียดของยากลุมนี้ไดในบทของการใชยา benzodiazepine
2.2 กลุมยาแกซึมเศรา ไดแก ยากลุม tricyclic เชน imipramine, amitriptyline; ยากลุม SSRI
เชน fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, citalopram, sertraline และยากลุมใหมอื่นๆ เชน
mirtazapine, nefazodone, venlafaxine XR
สําหรับแพทยทั่วไป แนะนําใหใชยา BZD ในการรักษาโรคกังวลทั่วไปแตถาผูปวย
โรคกังวลทั่วไปนั้นมีอาการซึมเศรารวมดวยอาจพิจารณาใหยาแกซึมเศรากลุม tricyclic และ
SSRI ที่มีอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ โดย imipramine และ amitriptyline ใหตั้งตนที่ขนาด
10-25 มก./วัน ในสัปดาหแรกกอน จากนั้นคอยๆ ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 มก./สัปดาห จนได
ขนาดยา 50-75 มก./วัน แตในผูปวยบางรายมักทนตอผลขางเคียงของ amitriptyline ไมได
และตอบสนองดีกับ amitriptyline ในขนาดตํ่าๆ เพียง 10-50 มก./วันเทานั้น โดยเฉพาะในราย
ที่ไดยา BZD ควบคูไปดวย
สําหรับผูปวยโรคแพนิกมักใชขนาดยาที่สูงกวานี้ คือ imipramine ประมาณ 100-200
มก./วัน สวน SSRI เชน fluoxetine นั้นใหตั้งตนที่ขนาด 10-20 มก./วัน การให fluoxetine
เริ่มตนที่ขนาด 20 มก./วัน อาจทําใหผูปวยโรคแพนิกบางรายเกิดอาการหงุดหงิด กระวน
กระวายขึ้นได และปรับยาจนไดขนาดในการรักษาคือ ประมาณ 20-40 มก./วัน
2.3 กลุม beta-blocker เชน propranolol, atenolol ไมคอยมีผลตอการลด psychic anxiety แต
มีผลตอการลด somatic anxiety มากกวา จึงมักใหยานี้ควบคูไปกับยาในขอ 2.1, หรือ 2.2
โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการทางกายเนื่องจากความวิตกกังวล เชน ใจสั่น เหงื่อแตก เปนตน
ขนาดยาที่ใหอยูในชวง 30-80 มก./วันของ propranolol และอาจใหเปนครั้งคราว (prn) ใน
ขนาด 10-40 มก. ตอครั้ง ในผูปวย social phobia โดยใหกินลวงหนาประมาณ 1 ชั่วโมงกอน
เผชิญตอสถานการณที่ทําใหกลัวมากและทราบมากอนลวงหนา
ในเวชปฏิบัติมักนิยมใชยา BZD ควบคูไปกับยาแกซึมเศราชนิดใดชนิดหนึ่ง ในการรักษาผู
ปวยวิตกกังวล เชน ในผูปวยโรคแพนิกเนื่องจากยาแกซึมเศรามี lag period กวายาจะออกฤทธิ์อาจกิน
เวลา 10-21 วัน ขณะที่ยาในกลุม BZD ออกฤทธิ์ไดรวดเร็ว และการใหยาควบคูกันทั้ง 2 กลุม ทําให
ไมตองใหยาแกซึมเศราในขนาดสูง โดยเฉพาะยาในกลุม tricylic ซึ่งผูปวยบางรายจะทนตอผลขาง
เคียงของยาไมได เมื่อใหยาคูกันมาเปนเวลา 2-4 สัปดาหแลว แพทยอาจคอยๆ ลดขนาดยา BZD ลง
จนหยุดยาและคงไวเฉพาะแตยาแกซึมเศราเพียงชนิดเดียว อยางไรก็ตาม มีผูปวยบางรายที่ยังตองคง
ไวทั้งยา BZD และยาแกซึมเศรา
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ในการใหยาสําหรับผูปวยโรคแพนิกนั้น ในระยะตนจะเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ผูปวยทน
ไดจนอาการ panic attack หายไป ระยะตอเนื่องปรับขนาดยาจนมีการตอบสนองมากขึ้น แตมีผลขาง
เคียงนอยที่สุด แลวลดขนาดยาลงจากระยะตอเนื่อง โดยที่ผูปวยไมมีอาการ panic attack แลวคงยาใน
ขนาดนั้นไว เนื่องจากโรคแพนิกเปนโรคเรื้อรังและมีโอกาสเปนซํ้าได จึงควรใหยานานอยางนอย 12
เดือน แลวจึงคอยพิจารณาลดขนาดยาลง โดยใหเวลาในการลดยานาน 2-6 เดือน ในรายที่ไมหาย
และมีอาการอยูอีกอาจคงขนาดยาเดิมไวกอน และในบางรายที่เมื่อลดขนาดยาแลวกลับเกิด panic
attack ขึ้นอีกจนไมสามารถหยุดยาไดนั้น ก็อาจจําเปนตองใหยาตอเนื่องไปเหมือนกับการใหยารักษาผู
ปวยความดันโลหิตสูงหรือขอเขาอักเสบ
สวนในโรคกังวลทั่วไปนั้นไมควรใหยานานเกิน 6-12 เดือน และเมื่อจะหยุดยา BZD ก็ตอง
คอยๆ ลดขนาดยาลงเชนกัน
อยางไรก็ตาม พบวามีผูปวยโรคกังวลทั่วไปจํานวนหนึ่งที่ไดรับ
ประโยชนจากการใชยา BZD ในระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยใชยาในขนาดตํ่า และไมมีพฤติกรรมของ
การเสพยติดยาแตอยางใด ในกรณีนี้ใหใชยา BZD ในขนาดตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได โดยระวังใหมีผล
ขางเคียงเกิดขึ้นนอยที่สุด และแพทยควรติดตามประเมินผลการรักษา
รวมทั้งประโยชนที่ผูปวยจะ
ไดรับเปนระยะๆ
หากไมแนใจวาผูปวยจะใชยาในทางที่ผิดหรือไม และคิดวาผูปวยจําเปนตองไดรับยาตอเนื่อง
เปนเวลานาน อาจพิจารณาคงการรักษาไวดวยยาแกซึมเศรากลุม tricyclic ในขนาดตํ่า ยกเวนวาผู
ปวยจะทนตอผลขางเคียงของยาแกซึมเศรากลุม tricyclic ไมได จึงคอยพิจารณาเลือกใชยา buspirone
หรือ hydroxyzine หรือถาสามารถใชยาราคาแพงไดจึงอาจพิจารณาเลือกยา venlafaxine XR เปน
maintenance treatment ตามลําดับ
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