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Introduction
แมวาโดยสวนใหญผูที่ประสบเคราะหกรรมจะไมไดเกิดปญดานสุขภาพจิตในระยะยาว แตมีบางสวน
ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน PTSD , depression หรือ alcohol or substance abuse อัตราการเกิด PTSD
ภายหลังประสบเคราะหกรรมนั้นแตกตางกัน ขึ้นกับเหตุการณที่ประสบและเพศดังตารางที่ 1(1)
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ไดมีการศึกษาที่ตั้งขอสังเกตถึงความสัมพันธระหวางเหตุการณที่กระทบกระเทือนใจอยาง
รุนแรงกับการเปลี่ยนแปลงของระบบความจํา มีรายงานผูปวย PTSD มีความบกพรองใน declarative
memory , fragmentation of memories และ trauma-related amnesia ดังตารางที่ 2(2)

Memory สามารถแบงไดหลายแบบ ในทีน่ ี้แบงเปน declarative (explicit) และ non-declarative
(implicit) memory โดย declarative memory เปนความสามารถจดจําในจิตสํานึก และ nondeclarative
memory เปนความจําที่เกิดจาก affective และ behavioral knowledge เชน learning skills ,priming และ
conditioning ผูปวย PTSD มีความจําที่เปลี่ยนแปลง ดังรูป(2)
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The Neurobiology of Memory Functioning in PTSD
1. บทบาทของ noradrenergic system และ amygdala(2)
Noradrenergic systems รับผิดชอบ rapid response ตอ stress รวมทั้ง fight or fight
response นอกจากนี้ยังเพิ่มพูนความจําที่เกี่ยวของกับเหตุการณทกี่ ระทบความรูสึก มีหลาย
การศึกษาที่แสดงใหเห็นวาเหตุการณที่กระทบความรูสกึ นั้นเพิ่มพูนความจําโดยผานการกระตุน
จาก B- adrenergic activity ภายใน amygdala complex ผูปวยทีถ่ ูกทําลายเฉพาะ
amygdala complex จะมีความบกพรองในความจําที่เกีย่ วกับความรูส ึก ในขณะความจําที่ไม
เกี่ยวกับความรูสึกยังปกติ ดังนั้น Noradrenergic system อาจมีบทบาทที่สาํ คัญในการขยาย
การประมวลความจําที่เกี่ยวกับเคราะหกรรมของผูปวย PTSD นอกจากนี้เมื่อความจําที่เกี่ยวกับ
เคราะหกรรมถูกดึงกลับมาจะทําใหหลั่ง adrenaline ทําใหเกิด positive feedback loop
กอใหเกิดความจําที่ฝงลึกยิง่ ขึ้น
มีหลายการศึกษาทีส่ นับสนุนบทบาทของ noradrenaline ใน intrusive memory ของ
PTSD การฉีด lactateหรือ Yohimbine (สารกระตุน noradrenergic system) จะกอใหเกิด
intrusive memories และ flashbacksในทหารผานศึกที่เปน PTSD รวมถึง emotional
numbing และ Panic attacks นอกจากนี้พบวาทหารผานศึก และหญิงที่มปี ระวัติ Child –
abuse-related PTSD มี 24 hr urinary excretion ของ noradrenaline สัมพันธกับ intrusive
traumatic memories โดยการวัดดวย IES (Impact of Event Scale ) และพบวา plasma
noradrenaline จะสูงขึ้นในทหารผานศึกที่เปน PTSD หลังจากไดยินเสียงที่ทําใหหวนรําลึกถึง
การตอสู การศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวา adrenaline สัมพันธกับ intrusive memories ของ
ผูปวย PTSD
Amygdala มีบทบาทสําคัญในสภาวะกลัว (fear conditioning) เมื่อมีสภาวะกลัวจะเกิด
การทํางานของ amygdala เห็นไดจากการวัดโดย Functional magnetic resonance imagery
ผูปวยทีท่ ํา Unilateral temporal lobectomy รวมทั้งตัด amygdala จะบกพรองตอความกลัว
เมื่อเทียบกับกลุม Control ในขณะที่ explicit memory ไมแตกตางกัน
2. The prefrontal cortex(2)
Amygdala ติดตอกับ prefrontal cortex (PFC) โดยไปที่ medial และ orbital area ของ PFC
ดังรูปที่ 3(2)
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PFC จะยับยั้ง Cognitive และ emotional response ทีไ่ มเหมาะสมหรือเบี่ยงเบนจากสิ่งเราเพื่อ
ชวยเกิดการวางแผนและเกิดพฤติกรรมทีเ่ ปนประโยชน ในขณะที่ Noradrenaline จะออก
ฤทธิต์ รงขามกันตามแต receptor โดย alpha 1 receptor จะทําให PFC ทํางานบกพรอง และ
alpha 2 จะเพิม่ ความสามารถของ PFC เนื่องจาก noradrenaline มี higher affinity ตอ alpha
2 มากกวา alpha 1 ดังนั้นถามี noradrenaline ระดับต่ําจะมีผลของ alpha 2ในขณะที่ระดับสูง
จะเปนผลของ alpha 1มีผลทําให PFC ทํางานบกพรอง นอกจากนี้ Dopamine ระดับสูงมีผล
ให PFC ทํางานบกพรองไดเชนเดียวกัน Lesion ที่ PFC สัมพันธกับการทํางานผิดปกติของ
emotional regulation และไมสามารถเชือ่ มโยงในสถานทางสังคม ที่ตองการตีความที่ถูกตอง
ของการแสดงอารมณจากอื่นๆ neuroimaging studies แสดงใหเห็นวา medial PFC
dysfunction อาจมีสวนในการลมเหลวทีจ่ ะระงับความกลัว ผูปวย PTSD ที่เกิดจาก childhood
sexual abuse และผูผานการตอสู แสดงถึงการกระตุน ที่ลดลงของ medial PFC เมื่อตอง
เผชิญหนาตอเครื่องเตือนความจําตอ trauma (รูป 3)(2) การกระตุน ที่ลดลงใน PFC สามารถบง
บอกถึงความสัมพันธตอความไมสามารถยับยั้ง intrusive memories ของผูปวย PTSD ได
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3. Serotonergic system (5-HT)(3)
มี 2 เหตุผลทีแ่ สดงใหเห็นวา 5-HT มี ความเกี่ยวของกับ pathophysiology ของ cognitive
impairments ใน PTSD คือ
–1. 5 -HT ergic system มีผลใน anxiety regulation
- 2. มีหลักฐานหลายประการที่สนับสนุนวาการรบกวน 5-HT ergic มีสวนใน
pathophysiology ของ depression และ PTSD
Serotonin receptor 2 ชนิดที่แสดงบทบาทที่สําคัญในการเกิด anxiety คือ 5 HT1A และ 5
HT2C receptor. Serotonergic pathway ของ amygdala และ hippocampus จาก median raphe
nuclei ผาน 5 HT1A receptor เปน anxiolytic effects ในขณะที่ ถาจาก dorsal raphe ผาน 5 HT2
receptor เปน anixogenic effects. เมื่อ 5 HT2C ถูกกระตุนจะเกิด anxiety ทําใหมีอาการ
hyperactive รวมกับ panic disorder .
มีหลายการศึกษาที่พิสูจนวา การทํางานของ serotonin ของผูปวย PTSD ผิดปกติไป มี
การศึกษาพบวาเมื่อให d-fenfluramine ซึ่งเปน 5 - HT releaser และ uptake inhibitor ไมสามารถ
ทําให prolactin ระดับสูงขึน้ ได การตอบสนองนี้ผาน 5 HT1A receptor ดังนั้น แสดงใหเห็นวามีการ
ลดลงของ 5 HT1A receptor function. ในขณะเดียวกัน PTSD จะรบกวน 5 HT2C receptor ดวย
โดย m-chlorophenylpiperazine (mcpp) เปน selective 5 HT2C receptor agonist กระตุนใหเกิด
Panic attack 31% และ flashbacks 36% ในผูปว ย PTSD ในขณะกลุมควบคุมไมพบปรากฏการณ
ดังกลาว ดังนั้นดูเหมือนวาสําหรับผูปว ย PTSD แลวจะมี 5 HT1A receptor ทํางานนอยลง และ 5
HT2C receptor ทํางานมากขึ้น กอใหเกิดอาการ hyperarousal, fearfulness, psychological และ
physiological overaction ตอ (trauma – related) stimuli. นอกจากนี้ serotonin system อาจมี
ผลทางออมตอความจํา โดยผาน anxiety และ mood แตอาจมีผลโดยตรงดานการเรียนรู และดาน
ความจําเชนกัน แตการศึกษาดานนี้ ยังคงมีความซับซอนมาก และผลการศึกษายังไมแนนอน
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4. The cortical system and the hippocampus(2)
เหตุการณที่กระทบจิตใจยาวนานนั้นสัมพันธกับจากเพิม่ อยางมากตอการหลั่ง stress hormone
cortisol จาก adrenal ในระบบ HPA axis. Hippocampus เปนโครงสรางของสมองที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรู และความจําโดยเฉพาะ declarative (explicit) memory ความจําจะเริ่มตนเก็บใน
hippocampus และ reorganized ภายหลังหลายสัปดาห เพื่อเก็บไปสูสมองสวนอื่นรวมถึง
neocortex บทบาทอีกอยางของ hippocampus คือการนําสวนของความจําจาก neocortex
area ไปเปน explicit memory ซึ่งเปนพื้นฐานของความแตกตางระหวาง declarative memory
และ non-declarative memory ซึ่งเกิดในโครงสรางอื่นนอก hippocampus มีการศึกษาใน
สัตวทดลองหลายชนิดพบวา การสัมผัสตอ glucocorticoid โดยตรงมีผลในการสูญเสีย neurons
ใน hippocampus. ในการลด dendritic branching และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ synaptic
terminal และยับยั้งการสรางใหมของ neuron . ปริมาตรของ hippocampus ใน ทหารผานศึก
เวียดนามที่มี PTSD และผูใ หญที่มี PTSD ที่เกิดจาก severe childhood abuse มีขนาดเล็กกวา
กลุมควบคุม (รูปที่ 4)(2) มีการศึกษาในระยะหลังพบวาปริมาตรของ hippocampus ที่ลดลง
สัมพันธกับความบกพรองใน short term memory .

มีบางการศึกษาพบวาการตอบสนองของ cortisol level ของ คนปกติ
Depressive disorder และ ผูปวย PTSD ใน HPA Axis แตกตางกันดังรูป(1)
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5. Vasopressin(3)
Arginine vasopressin (AVP) เปน peptide ที่เกิดจาก hypothalamic ที่เปนทั้ง endocrine และ
neurotransmitter/ neuromodulator function . มีการศึกษาพบวา plasma level ของ AVP
เพิ่มขึ้นใน major depressive แตขอมูลของ PTSD ยังไมแนนอน ในขณะที่มุมมองของ high
arousal level นั้น ทําใหคาดเดาวา PTSD นาจะมี AVP สูง ในสัตวทดลอง AVP จะขยาย
declarative memory โดยชวยใหเกิด Consolidation และ retrieval แตในมนุษยยังไมเห็น
ชัดเจน
Psychoneurologial model for memory disturbance in PTSD(2)
1. เมื่อเกิด trauma จะเกิด rapid reaction โดยการหลั่ง (nor)adrenaline ทําใหเกิด emotional
memory traces และ เพิ่ม fear conditioning แตการยอนหลังกลับมาของ traumatic
memory มักสัมพันธกับระดับของ adrenaline ดังนั้นจึงเกิดการฝงลึกของความจําทุกครั้งที่
มี retrieved เมื่อเปนเชนนี้ intrusive memory จะคมชัดขึ้น และเกิดเปน conditioning
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reaction การทํางานที่ผิดปกติของ medial PFC (โครงสรางที่ปกติจะยับยั้งการกระตุนของ
amygdala) มีผลให amygdala ทํางานผิดปกติทําใหเกิดสวนประกอบดานอารมณเพิ่มขึ้น
และเพิ่มความถี่ของ intrusive memories ในขณะที่ amygdala ถูกกระตุนรวมกันกับ
prefrontal dysfunction ทําใหเกิดความไวตอ stress และมีผลพัฒนาใหเกิดเปน PTSD
Cortisol ที่หลั่งในระหวาง acute (but reversible) hippocampal dysfunction มีผล
ใหverbal, declarative memory บกพรอง ในขณะที่ non-hippocampus mediated
memory ไมมีผล การหลัง่ cortisol เรื้อรังมีผลใหเกิดการสูญเสียถาวร หรือ atrophy ของ
hippocampal cell มีผลทําใหเกิดบกพรองใน declarative memory ของผูปวย PTSD
2. The cognitive paradox in PTSD : a biological hypothesis(3)

MR : Mineralocorticoid receptor
GR :Glucocorticoid receptor
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