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Obsessive – Compulsive personality disorder

 

                                                                                        แพท�ห�งห�ยชน� �ญเจ�ญ

                                                                       8 เมษายน 2546

 

Personality (�ค�กภาพ) หมาย�ง�กษณะเฉพาะของ�คคล�ง�ความ�บ�อน เ�นผลรวมของหลาย�วน
ไ��าจะเ�น�กษณะทางอารม� พฤ�กรรม การป�บ�ว�อ�งแวด�อม ตลอดจน��การ�รง��ตของ
�คคล�น (lifestyles)

Gordon Allport ไ�อ�บาย�ง Personality ไ��า “dynamic organization within the individual of those
psychophysioal systems that determine his or her unique adjustment to the environment “

โดย�ห�า��นฐาน �อ feel ,think และ perceive และผสมผสานเ�น purposeful behaviors

Personality Disorder (�ค�กภาพ��ดปก�) �อประสบการ�และพฤ�กรรม�เ�ยงเบนอ�าง�ดเจนจาก
บรร�ดฐานทาง�ฒนธรรม�น �งเ�นการแสดงออกของ cognition ,affectivity ,interpersonal functionings
และ impulse control ���กษณะ inflexible และ pervasive ใน personal และ social situation โดย�ใ��
ความบกพ�องและไ��บความเ�อด�อนในห�า�ทาง�าน�งคมและอา�พการงาน �ค�กภาพ��ดปก��
เ�มแสดงใ�เ�น�งแ��วง adolescence ห�อ early adulthood

Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD) เ�น�ค�กภาพ��ดปก�ช�ดห�ง�ง DSM-IV �ด
อ�ใน Cluster C โดยใน cluster ���วย��กษณะเ�น��วม�น�อ anxiety ห�อ fear

OCPD เ�น�ค�กภาพ แปรปรวนแบบ เ�าระเ�ยบ สม�ร�แบบ ห�อ��ด�� ��กษณะขาดความ
�นใจ ��ก�า�ก�ง�กอ�างขาดตกบกพ�อง �ใ�เ�ดความเกรงก�ว�อบาป ความระ�ดระ�ง และ
ความรอบคอบมากเ�นไป เ�อใ�เ�ดความ�นใจ รวม�ง�ความ�อ�น�น��ง hall mark ของ OCPD �อ
pervasive preoccupation เ�ยว�บ orderliness ,perfectionism และ� mental and interpersonal control
(Table 1) ผล�ตามมาของ�ค�กภาพ�กษณะ� ��ง �ความยาก�บากในการป�บ�ว�บสถานการ��
�องการความ�ดห�น ประ�ประนอม �ใ�ห�า��านการงานอา�พ�าน�งคมเ�อมสมรรถภาพ ตลอด
จน เ�น personality type A ��ความเ�ยง�อ cardiovascular disease โดยเฉพาะ Myocardial infarction
และอาจ� cormobidity ทาง�ตเวช�วม ห�อตามมาไ�

 

History

Sigmund Fieud (ค.ศ. 1908-1924) ไ�เ�า�งเกต���วย OCPD พบ�า��กษณะเฉพาะ 3 อ�าง �อ
orderliness (รวม�ง cleanliness และ conscientiousness) ,parsimoniousness และ obstinacy

Ernest Jones (ค.ศ. 1918-1938) ก�าวไ�ค�าย�น�า OCPD ��กษณะเฉพาะ���กษณะ preoccupied เ�อง
cleanliness ,money และ time
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ตาม psychoanalytic literature ก�าว�าเ�น�ค�กภาพ���กษณะเ�น ”anal character” (Millon 1981)

ใน European psychiatry Kretschmer และ Schneider (ค.ศ. 1920) ไ�ใ���า “Anancastic personality
disorder “ และ�งคงใ�ใน ICD-10

Epidemiology

Prevalence rate ของ OCPD ใน general population เ�า�บ 1% และใน psychiatric outpatients เ�า�บ 3-
10% พบใน�ชายมากก�า�ห�งเ�น 2เ�า �กพบในญา�สายตรงมากก�าประชากร�วไป และพบ
Obsessive-Compulsive trait ใน monozygotic twins มากก�าใน dizygotic twins

Comorbidity

��วย OCPD จะเ�มโอกาสเ�ยงของ Major Depressive Disorder ,Anxiety Disorder ,Obsessive-
Compulsive Disorder , Hypochondriasis และ Eating Disorder

Obsessive- Compulsive Disorder (OCD) �นแตก�างจาก OCPD แ�อาจพบเ�น comorbid ไ� โดยใน
OCD �งพบ personality �นๆ�วย ในการ�กษาของ Bejerot S et.al 1998 ใน��วย OCD พบ 36% เ�น
OCPD �วน Bear et.al 1990 พบ 6% และโดย Diaferia G et.al 1999 พบ�า OCPD พบใน��วย OCD
มากก�าภาวะ Panic และ MDD ในstudy ห�งพบ�า personality �พบ�อย�ดใน OCD �อ mixed
personality disorder (Avoidant ,Dependent และ Passive-aggressive feature )

ความแตก�างของ OCD �บ OCPD �อ OCD เ�นก�มอาการ ไ�ใ� character traits จะ� recurring
unpleasant thoughts �ง�ใ�� ritualistic behaviors เ�น ego-dystonic �ง��วยจะเ�น�าอาการเ�น�ญหา
และ�องการจะหายจากอาการ�งก�าว �วน OCPD เ�น life long pattern of behavior �เ�น ego-
syntomic �กจะไ��ใ���วย��กเ�อด�อน บางคนอาจประสบความ�เ�จในห�า�การงาน (high
achievement ) แ�ความ�เ�จ��อง�าย�วยราคาแพง แ�จะมา�วยคนรอบ�างกระ�นใ�มา�กษา เพราะ
คน�นอ��วย�บาก

Major Depressive Disorder �ความ�ม�น��บ OCPD แ� prevalence �งไ��ดเจน ใน��วย OCPD จะ
เ�มการเ�ด lifetime Depressive disorder ในการ�กษาห�งพบ�า �ความ�ม�น��บ low maternal care
แ� high maternal overprotection (Nordahl HM et.al 1997 ) ,Corruble E et.al 1996 review พบ MDD ใน
��วย OCPD �อน�าง�ง ( 0-20%)

Eating disorder พบ�า�ความ�ม�น��บ OCPD และ OC traits

Hypochondriasis � reviews โดย Starcevic V 1990 ก�าว�ง�า ใน OCPD และ Hypochondriasis ��วน�
��ญ�เห�อน�น �อ�ประสบการ�ของ vulnerable, insecurity, mistrust ใน oneself and others �ใ��
�วย�อง control ,search for security ,poor tolerance และ fear �อเห�การ��ไ�แ�นอน �ใ�� cognitive
style �เฉพาะ (struggle for control ) �งก�าว�าโรค�ง 2 เ�น “chronic disorder of the measure of control
“ แ��าง�นตรง�� Lower ห�อ higher levels of intrapsychic integration

 

Clinical features

��วยใน OCPD ��กษณะเ�าระเ�ยบมาก (excessive orderly) �กอ�างจะ�องเ�นระเ�ยบแบบแผน �อง
�ใ�เ�ยบ�อย ตรง�อเวลาและละเ�ยดรอบคอบมาก (neat ,punctual ,over-organized ,over
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conscientious) โดย��วยจะ�ด�นห�อ��ดเ�ยว�บกฎเกณ� �อ�ง�บ ความ�ระเ�ยบ ความปรา�ต
รายละเ�ยด ความสม�ร� (Perfectionism) อ�างไ��ดห�น (Inflexibility) การใ�ใจรายละเ�ยด�างๆ
มากเ�นไป จน�อยค�ง�ใ�มอง�าม�ด��ญไป จนไ�สามารถ��จกรรม�นใ��เ�จไ� ��วยจะไ�
ยอม�บการ�า�นกฎ �ความสามารถในการอดทน�งานไ�นานๆจนขาดเวลา�ก�อน และส�างความ
�ม�น��บ��น ไ��องการความเป�ยนแปลง �ง��วยไ�อยากป�บ�ว �เ�นทางการ จ�ง�ง ขาด
อารม��น

��วย�กจะ�ความ��ดใน interpersonal skill �อน�าง�างเ�น�บคน�น ไ��ความสามารถในการ
ประ�ประนอม และ�นกรานใ�คน�น�ตาม และยอม�บความสามารถของตน

จะเ�น�า�ง��อใ�เ�ด�ญหา �อ การ��องคอยควบ�ม�กอ�าง (overly concerned with control) ไ��า
�บรายละเ�ยด�กอ�างของ��ตตนเอง �งรวม�งอารม�ความ��กของตนเอง ห�อ�บ��น
(Interpersonal control) �วยเห�ผลเพราะ��วยก�วความ�ดพลาด การอ�นอกเห�อความควบ�ม (out of
control) ความไ�แ�นอน ห�อความไ�ปลอด�ย (insecurity)เ�อ��ง�มารบกวน��ตประ��น ห�อไ�
เ�น�ง���วยคาดห�งไ� เ�ด�น ��วยจะ��ก�ตก�งวล และเ�อด�อนมาก

นอกจาก���วย�ง�การใ��าย�ตระห��เห�ยว �ความ�องการใ����วย�ด�าเห�อก�า �กใจห�อ
พอใจ (authoritarian manner) ในการ�ก�วความ�ดพลาด ��วยจะทบทวนต�กตรองเ�ยว�บการ�ด�น
ใจ�ไป�มา (Indecision) และ�ง�มโนธรรม�ง โดยขาดความ�ดห�น�บเ�อง�ลธรรม จรรยาบรรณ
และ�า�ยม

Differential Diagnosis

Obsessive-Compulsive disorder
Schizoid personality disorder
Antisocial personality disorder
Narcissistic personality disorder

 

Etiology

Genetic Factors

�การ�กษาในแ�ผลของ�น�กรรม�อ�ญหา
�ค�กภาพ�ดปก�ในฝาแฝด 15,000� ใน USA พบ
Obsessive-compulsive trait ใน monozygotic twins
มากก�าใน dizygotic twins และ�ง� review �พบ�า
genetic �ผล�อ OCPD

Biological Factors

อาจ�ความ�ม�น��บ high central serotonergic
function แ�จาก�กษณะ�� anxiety�ง�ง

ส�บส�นสมม�ฐาน�แสดง�า� psychological และ
behavioral mechanism เ�อลด anxiety ในบางการ
�กษาพบ�า� familial aggression ใน��วย OCPD
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Psychological Factors

Psychodynamic understanding

Early psychoanalytic constributions

Freud (1908-1959) ,Karl Abraham (1921-1942) ,John (1948) ,Menninger (1943) ,Wilhelm Reich
(1933) ก�าว�ง�า�กษณะ character traits ���กษณะ�อ�น (Obstinacy) ,ตระห��ธ�ส�
(parsimony) และ เ�าระเ�ยบ (orderliness) �ความ�ม�น��บ Anal phase ใน Psychosexual
development โดย��วยจะ� regressive จาก Oedipal phase �ง� castration anxiety มา� Anal
phase ���กปลอด�ยก�า �กผ�ก�น�วย punitive superego โดย ego ใ� characteristic defensive
�งไ�แ� isolation of affect ,intellectualization ,reaction formation ,undoing และ displacement
Rado (1959) ก�าว�งตอนเ�กเ�ด� parental-child control struggles ในเ�อง toilet training โดย
เ�ดความ�ดแ�งระห�าง infantile anal-erotic libidinal impulse ของเ�ก�บความ�องการใ�เ�ก
socialize ของ�อแ� เ�กจะ�บ��า�อแ�ไ�ยอม�บ (parental disapproval) และ�งเ�นเห�ใ��
power struggles �บคน�นตามมา
Erikson ‘s psychosocial development theory. Parry and Vaillant 1989 อ�บายจากการ�ฒนาใน
�วง Autonomy versus Shame stage �าจะ�บทบาทในการ�ใ�เ�ด�กษณะ�ดปก�� โดย�อแ��
excessive control ,criticism และ shaming อาจ�ใ�เ�ก��ก insecurity และ�กลไก�อง�นโดยใ�
perfectionism, orderliness และ maintain excessive control

More recent contributions (Gabbard 1985 ,Gabbard and Menniger 1988 ,Horowitz 1988 ,Shapiro 1965)

ก�าว�งเ�อง�น�นอกเห�อจาก anal phase ไ�แ� interpersonal element ,self-esteem ,manage of anger
and dependency ,cognitive style และ problems of balancing work and emotional relationships

ใน OCPD จะ� self doubt �ง�ใ�เ�ด�ญหา self-esteem ตามมา โดยเ�ดจากการ�ใน�ยเ�กไ�ไ��บ
sufficiently value ห�อ love จาก�อแ� ห�อ�อแ�อาจ��กษณะ cold และ distant ห�อใน�กทางเ�กอาจ
�องการ reassurance และ affection มากก�าเ�ก�วไป เ�อ�จะไ� sense of parental approval ��วยจะ�
strong unfulfilled dependent yearning และ�ความโกรธ�อ�อแ��ไ�สามารถใ� emotional available ไ�
เ�บไ� เ�อ��วยพบ�า�วเอง� anger และ dependency ใน conscious จะไ�สามารถยอม�บไ� �งใ�
กลไก�อง�นทาง�ต �อ�านความ��กเห�า� โดยใ� reaction formation �พยายามแสดง�า�วเอง
independent ใ� isolation of affect และพยายาม complete control over all anger โดยแสดงออกเ�น
deferential และ obsequious

Intimacy relationship �เ�น�ญหาห�ง�พบใน OCPD เพราะ intimacy อาจกระ�น wishes to be take care
of �งเขาจะยอม�บไ�ไ��าเ�ดความ�ดห�ง และ�ง�ใ�เขาก�วในเ�อง out of control คน�ใก��ดห�อ
คน���วย�ก�กจะบอก�า �ก control มากไป ความ�ม�น��กเ�ด�ญหา �งอาจเ�ดจาก fear of
loosening others �วย ในคน OCPD จะ�ความ��ก�าใครๆ�ไ��ก คน�นไ�ยอม�บ �ใ�� low self-
esteem และจาก� high level of aggression และ intense destructive wish �อนอ� �จะ�ใ�ก�ว�า
destructiveness ของเขาจะ�ใ�คน�นจากไปจ�งๆ และจากการ� OCPD ��กษณะ domineering
,hypercritical ,controlling �บคน��อยก�า ห�อ ingratiating และ obsequious จนเ�นไป�บคน�เห�อก�า
�จะ�ใ�คน�นห�จาก��วยไปจ�งๆ �น�อ��วย�องการอ�าง�ง�อ love และ approval แ��จะ��กไ�
ไ��ง��องการเ�ย�

OCPD �ความ�องการ�จะสม�ร�แบบ (perfection) และไ���� (flawlessness) เ�อ�จะไ�มา�ง
approval และ esteem �เขาไ�เคยไ�จาก�อแ�ใน�ยเ�ก เ�กเ�บโตมา�วยความ��ก�า�งพยายามไ�
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พอ (not doing enough) �ง�งคงความ��ก��งใน�ย�ให� การ���ก�า�อแ�ไ�พอใจเ�ย� ��ก
internalize เ�น harsh superego ��บ�นจะคาดห�งมาก�นเ�อยๆ ��วยหลายคนกลายเ�นคน�างาน
(workaholic ) เพราะ� แ รงผ�ก�นจาก unconscious �เ�อ�า love และapproval จะไ�มาจากความ
พยายาม��องประสบผล�เ�จ และการเ�น perfectionist เ�า�น �งความพยายาม��เ�อใ��นจาก
ความทรมานจาก superego �เ�า�น แ�เขา�จะไ���กเ�น�ข�บ achievement �นเ�ย�

จาก dynamic �งก�าวเ�น�นฐาน�� cognitive style ���กษณะเฉพาะ �อ ��วยจะใ�ความ�ดอ�าง
ระ�ดระ�ง เ�มไป�วย rational และ logical � thought pattern � rigid และ dogmatic เขาจะห�นก�ว�อ
สถานการ��ไ�สามารถควบ�มอารม�ไ� �ง�การ distraction โดยไ�แสดงออก �กษณะ�งก�าว
เ�นการ compensation �อ underlying self-doubt and ambivalence นอกจาก� cognitive style ของ OCPD
�ง��กษณะ �สนใจรายละเ�ยด แ�ขาด flexibility ห�อ spontaneity �ง�องใ�พ�งงานอ�างมาก �ง�น
�กอ�าง�อง��วยความพยายาม

�งแ��าหลายคน�� OC personality จะ� high achievement แ�ในบางราย�ไ�สามารถ�งาน�เ�จ
เพราะจะ�ด�นใจไ�ไ�ในเ�องเ�กๆ�อยๆ (indecision) และ�ม�ก�ง�ต�ประสง�ห�กของงาน�น �งมา
จาก deep feeling of self-doubt

เ�อเวลา�านไป ��วย�งไ�สามารถ��เ�จไ�ตาม hypertrophied superego �อ การ��ความสม�ร�
แบบ �อาจ� depression เ�ด�นไ� โดยเฉพาะใน�ยกลางคน

Treatment

Psychotherapy

Individual Dynamic Psychotherapy
Group Psychotherapy
Behavior therapy

OCPD ตรง�าม�บ OCD � refractory �อ psychotherapy โดยใน OCPD จะไ�ผล� � study ห�ง�พบ
�าการ� Dynamic psychotherapy �ใ���วย� improvement และห�งจาก�ดตามผลไป�ง�ประโยช�
และ�ก study ห�ง ห�ง�กษา���วย�งไ��บการ��จ�ยเ�ม เ�ยง15%

Individual dynamic psychotherapy

Psychotherapeutic consideration

�างจาก�ค�กภาพ�ดปก��น เพราะ��วย OCPD �ก��วเอง�าทรมาน และแสวงหาการ�กษา แ���
ความยากเพราะ��วยจะ intellectualization และ difficulty expressing emotion และ�ก�องใ�เวลานาน
�งแ�อ�าง�น�ตาม การ� psychotherapy ใน OCPD �น�ใ�ผล�ม�า และ�วย��วยไ�มาก

Resistance �กเ�ด�นใน therapeutic process เพราะ��วยจะ� unconscious threatens their sense of
control �งอาจ� ความโกรธเ�ด�น แ���วยจะใ� resistance ห�กเ�ยงความ ��ก โดยไ�เ�มใจ�วมการ
�กษา ห�อบอก�าการ�กษาไ�ใ��งแปลกให� �การใ� defense mechanism �กใน therapeutic session
ไ�แ� isolation of affect ,intellectualization ,undoing ,reaction formation และ displacement เ�น พยายาม
เ�ยงความ��ก�อ therapist โดย�ด�งเ�องในอ�ตไกลๆ ไ�� emotional reaction เ�อ therapist ก�บจาก
�ก�อน อาจ�ดคนเ�ยว 50 นา� ห�อบอก�าเขา�ด�า therapist คง�ความ�ข �งเ�นการใ� reaction
formation ��วยหลายคนจะพยายามเ�น perfect patient โดยจะพยายาม�ด�ง��ด�า therapist จะพอใจ
เพราะ� unconscious fantasy �จะไ� love และ esteem �ไ�ไ��บใน�ยเ�ก
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ในการ�วยเห�อ��วย therapist �อง�ง��วยใ�ก�บมา� hear and now โดยใ�มา�รวจ recent event
โดยเฉพาะ�เ�ด�บ relationship with therapist โดย�จารณา transfense และ countertransference �เ�ด
�น �วม�บเ�ยน��ง feeling �อ�ภายใ� behaviors �นๆ โดย confronting ,interpretating

Essential task �อ convey insight และ initial learning และ change โดยไ� tug-of-war �บ��วย โดยใ�
technique identify, clarify และ altering defense pattern � maintain neurosis ของ��วย โดยใ���วยเ�ม
ยอม�บความเ�นคนของตนเอง �ความ��ก�างๆไ�โดยไ��อง suppressed ,denied ,repressed ห�อบอก
�าเ�นของคน�น �าใน theraputic process เ�ด control ห�อ tug-of-war ห�อ hostility ห�อ feeling �นๆ
�น�จะ confronted ใน��วยเ�นแ�วเ�ดการเ�ยน� การ comfrontation �ง unrealistic expectation of self
ของ��วย จะ�อง�เ�นระยะๆ

Therapist จะ�องไ� criticize และ judgment เ�อ��วยจะไ� experience acceptance of self เ�อ��วย
สามารถ free,flexible และ open �อง�บ reward และ��องระ�ง�อ การ� therapist ไป control therapy และ
อาจไป reward เ�อ��วย distract ห�อ avoid feeling

Individual psychotherapy อาจใ�เวลานาน 2-3 � โดย session ละประมาณ 1 �วโมง และ 1-2 session �อ
�ปดา�

 

-Group therapy

�งใน dynamically oriented groups อาจ�วย��วยใ�สามารถ�บ��ง feeling ไ�มาก�น และสามารถ
เ�ยน�การแสดงออกไ�มาก�น และไ�เ�ยน��� coping ให�ๆ

 

-Behavior therapy

บางค�งอาจ�วย�บ�ง ห�อ�ด�งหวะการแสดงออกห�อ�อ�บาย�ไ�เหมาะสม

 

Pharmacotherapy

Benzodiazepine : Clonazepam การใ�ใน OCPO �งไ�แ�นอน
Anticonvultant: Carbamazepine การใ�ใน OCPO �งไ�แ�นอน
Clamipramine และ SSRI : Fluoxetine 60-80 mg/d อาจไ�ผล �า� Obsessive-compulsive sign and
symptom
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