Interesting Topic
เรื่อง Panic Disorder
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2542 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร อาคาร 3 ชัน้ 7
ประธาน ผศ.นพ.มาโนช หลอตระกูล
ผูเสนอรายงาน แพทยหญิงเบ็ญจมาส พฤกษกานนท
โรค Panic Disorder จัดเปนโรคทางจิตเวชในกลุม ของโรคที่มอี าการวิตกกังวลทีพ่ บบอย มักมีการดําเนิน
โรคที่เรื้อรัง ลักษณะทีส่ ําคัญของโรคนีค้ อื มีอาการ panic attact เกิดขึน้ ซําๆ
้ รวมกับอาการกังวลวาตนเองจะเกิด
อาการอีก หรือกังวลวาจะเปนโรครายแรง หรือมีพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปจากการเปนโรคนีอ้ ยางชัดเจน ซึง่ กอให
เกิดความทุกขทรมานกับผูป ว ยเปนอยางมาก ผูป ว ยหลายรายมักมีประวัตไิ ปพบแพทยทว่ั ไปหรือแพทยเฉพาะทาง
สาขาตางๆมาแลวหลายครัง้ เนื่องจากอาการ Panic attact ที่เกิดขึน้ สวนใหญเปนอาการทางกายจึงทําใหผปู ว ยตรง
ไปพบแพทยเหลานี้กอนมาพบจิตแพทย ผูป ว ยบางสวนอาจไดรบั การวินจิ ฉัยไมถกู ตอง หรือไดรบั การรักษาไมถูกตอง
อาจเปนผลใหเกิด morbidity ตามมา เนือ่ งดวยเหตุนผ้ี นู ําเสนอจึงสนใจเกีย่ วกับโรคจึงศึกษารวบรวมขอมูลเพือ่ นํา
มาเสนอในแงของความเปนมา ระบาดวิทยา สาเหตุ การวินิจฉัย อาการทางคลินิค การดําเนินโรคและการพยากรณ
โรค รวมทั้งการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในปจจุบนั รวมทัง้ แนวโนวของการศึกษาเกีย่ วกับโรคนีต้ อ ไปในอนาคต
ความเปนมา
ในระหวาง American Civil War (ชวงศตวรรษของป พ.ศ. 1860) Jacob Mender Dacosta
สังเกตวามีโรคหนึ่งที่พบในหมูทหารซึ่งเรียกวา “Inritable Heary Sundrome” หรือ “Dacosts s Sundrome”
นั้น ผูปวยจะมีอาการเจ็บหนาอก ใจสัน่ รุนแรง และอาการทางดานโรคหัวใจอืน่ ๆ โดยทีผ่ ปู ว ยไมมคี วามผิด
ปกติทห่ี วั ใจแตอยางใด
ในป พ.ศ. 1985 Singmund Freud นําคําวา “ Anxiety Neurosis” มาใช ซึง่ ผูป ว ยจะมีอาการวิตก
กังวล วิงเวียน เหงือ่ แตก ใจสัน่ หายใจลําบาก ชา และ Freud เปนคนแรกทีก่ ลาวถึงความสัมพันธระหวาง anxity
attack และ agoraphobia โดยคําวา agoraphobia นัน้ นํามาบรรยายถึงอาการของผูป ว ยซึง่ กลัวจะตองเดินทางออก
ไปสูสาธารณะตามลําพัง

เปรียบเทียบเกณฑการวินจิ ฉัยตางๆ
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DSM-II : ใชคําวา anxity neurosis เปน 2 โรคไดแก panic disorder และ generfalzed anxity disorder โดย
ใชเกณฑวินิจฉัยวา panic disorder ตองมี panic attact 3 ครัง้ ในชวงเวลา 3 สัปดาห รวมทั้งการวินิจฉัยวา
agoraphobia with and without panic attact
DSM-III-R : มีการเปลี่ยนวินิจฉัยเปน panic disorder with and without agoraphobia และagoraphobia
wihtout a history of panic disorder โดยใชเกณฑวนิ จิ ฉัยวา panic diosder นั้นตองมี panic attact 4 ครัง้
ในชวงเวลา 4 สัปดาห หรือ มี panic attact เพียงครั้งเดียวรวมกับมีความกลัววาจะมีอาการอีกอยางนอย 1 เดือน
DSM-IV : เปลียนเกณฑการวินิจฉัยใหมในแงของชวงเวลาที่เกิดอาการ กลาวคือตองมี panic attact เกิดซํ้า โดย
คาดไมไดวาจะเกิดเมื่อไหร รวมกับมีความกังวลตลอดเวลาวาจะมีอาการอีก หรือวิตกกังวลวาอาการจะบงถึงโรคราย
แรง หรือมีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปชัดเจนในชวงเวลาอยางนอย 1 เดือน
DSM-IV : ยังคงใหความสําคัญของ agorphobia เสมือนเปน subtype หนึง่ ของ panic disorder เหมือนเกณฑ
ในการวินิจฉัยของ DSM-III-R กลาวคือ มีการวินจิ ฉัยเปน panic disorder with and without agoraphobia
และ agoraphobia without a history of panic
ICD-9 : (ตรงกับ DSM-III และ DSM-III-R) มีการวินจิ ฉัยเปน anxiety state และ phobic state แตยงั ไมมกี าร
วินิจฉัยวา panic disorder และ agoraphobia
ICD-10 : (ตรงกับ DSM-III และ DSM-III-R) มีความแตกตางจาก DSM-III-R และ DSM-IV คือจัด
agoraphobia อยูใ นกลุม phobic disorder และใหวนิ จิ ฉัยผูท ม่ี ี panic attact รวมกับ agoraphobia เปน
phobic disorder และใหการวินจิ ฉัยวา panic disorder เฉพาะในกรณีทไ่ี มพบมี phobia รวมอยูดวย
ระบาดวิทยา
อัตราความชุกตลอดเวลาชวงชีวิต (lifetime prevalence rate) คิดเปนรอยละ 1.5 ถึง 5 สําหรับ panic
attact
ผูหญิงมีอาการ panic disorder,panic attact และ agoraphobia ไดมากกวาผูช าย 2 ถึง 3 เทา panic
disorder และ agoraphobia สมารถพบไดทกุ ชวงอายุ แตพบบอยใน young adulthood ซึง่ อายุเฉลีย่ ทีพ่ บนัน้
ประมาณอายุ 25 ป
ในแงของเศรษฐานะและกลุมชนตางๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตพบวาสถานภาพสมรสหยา
รางหรือแยกกันอยูม สี ว นเปนปจจัยเสีย่ งของ panic disorder
อัตราความชุกตลอดชวงชีวิตสําหรับ agolaphobia คิดเปนรอยละ 0.6 ถึง 6 ผูปวย panic disorder
อยางนอย 3 ใน 4 สวน จะพบวา มี agoraphobia รวมดวย ในขณะทีพ่ บวาประมาณ 1 ใน 3 ของผูปวย
agoraphobia นัน้ เปน agoraphobia without history of panic disorder
มักพบวามีโรคทางจิตเวชอื่นรวมอยูดวย (comorbidity) ในผูป ว ย panic disorder (91%) และ
agoraphobia (84%) ซึง่ โรคทีพ่ บรวมบอยคือ โรคซึมเศรา โรคในกลุม วิตกกังวลอืน่ บุคลิกภาพผิดปกติและโรคอืน่
ที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
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สาเหตุ
ในที่น้ีขอแบงสาเหตุตามมุมของ 3 ทฤษฎี ไดแก ดานชีวภาพ (biological) ดานทฤษฎีจติ วิเคราะห
(psychoanalytic) และดาน cognitive- bohavioral theories
ดานชีวภาพ
1. พบวา autonomic nerrous sytem ของผูปวย panic disorder มีการเพิม่ ขึน้ ของ sympathetic
tone อยางมากเมือ่ ถูกตองกระตุน ดวย stimuli ตางๆ
2. neurotransmitter systems ทีม่ บี ทบาทไดแก
! norepinephrine
! serotonin
! gamma-aminobutylic acid (GABA)
ซึง่ brain arcas ทีเ่ กีย่ วของคือ brain stam (โดยเฉพาะ : noradrenergic neurons of locus ceruleus และ
serotonergic neurons of median raphe nucleus), limbic system (เชือ่ วาทําใหเกิด anticipatory anxiety)
และ prefrontal cortex) (เชือ่ วาทําใหเกิด phobic avoidance)
3. panic-inducin, substances พบสารหลายชนิดสามารถชักนําใหเกิด panic attact อาจเรียกวา
“panicogens” ไดแก
! respiratory panic-inducing subbstances เชน catbon dioxide (5-35%), sodium
lactate และ bicarbonate เปนตน
! neurochemical panic-inducing substances เชน yohimbine (yocon), fenfluramine
(pondimin), flumazenil (maficon) และ caffeine เปนตน
4. ในแงศกึ ษาดานครอบครัว
งานวิจัยซึง่ นักศึกษาโดยใหสมั ภาษณผปู ว ย panic disorder พบวามีการเพิม่ อัตราเสีย่ งของการเกิด panic
disorder มากกวาถึง 4-8 เทาในญาติสายตรง (first-degree relatives)
เมื่อเทียบกับในกลุม เปรียบเทียบ
การศึกษาครอบครัวพบวาในกรณีของ early onset panic disorder (เริม่ เกิดในอายุนอ ยกวา 20 ป) พบ
วามีความเสีย่ งของการปวยในญาติเพิม่ ขึน้ ถึง 17 เทา
สําหรับการศึกษาในคูแผดพบวา concordance rate ใน monofygotic twins มากกวาใน dityoyic
twins สวนการศึกษาแบบ adoption นัน้ ยังไมมรี ายงาน
บทสรุปในแงของรูปแบบการถายทอดทางกรรมพันธุใ นโรค panic disorder นี้ ยังไมชัดเจน แตเชือ่ วา
panic disorder เปนโรคทีม่ อี ทิ ธิพลมากจากกรรมพันธุเ ขามาเกีย่ วของดวย
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ดานทฤษฎีจติ วิเคราะห
1. ประสบการณในวัยเด็ก (early experience) freud เชื่อวา panic attact เกิดจากกลไกทางจิตไม
สามารถตอตาน anxiety-provoking compulses ไดสําเร็จจึงเกิดอาการขึน้ สวนในกรณี agoraphobia นั้น
อธิบายในแงของการสูญเสีย บิดา มารดาในวัยเด็กและประวัตขิ องการมี seperation anxiety และเมือ่ ตองอยูใ น
ลําพังในสถานทีส่ าธารณะจึงเปนการกระตุน ใหเกิดมากขึน้
2. เหตุการณในชีวติ (life events) เหตุการณสญ
ู เสียเกิดขึน้ บอยนัน้ พบวาอาจเปนปจจัยกระตุน ใหเกิดโรค
ไดแก การพลัดพราก หรือการสูญเสียบุคคลทีร่ กั เปนตน พบวาในผูปวย panic disorder จะมีจานวนเหตุ
ํ
การณใน
ชิวิตที่เกิดขึ้นกับตนเองในชวงเวลา 1 ป กอนปวย มากกวากลุม ควบคุมอยางมีขอ สําคัญ อาจสรุปไดวาเหตุการณใน
ชีวิตอาจมีบทบาทบางอยางตอการเกิดโรค สิง่ สําคัญทีค่ วรพิจารณาไมไชจานวนครั
ํ
ง้ ของเหตุการณตา งๆทีเ่ กิดขึน้ แต
เปนผลกระทบของเหตุการณนน้ั มีตอ ภาวะทางจิตใจและอารมณของผูป ว ยมากกวา
ดาน cognitive theories
1. ในแงของ cognotive taeories
อธิบายวาอาการของ panic attact เปนผลมาจากความเชื่อที่ผิด เมือ่ เกิดความรูส กึ ทางรางกายบางอยาง
เชน หายใจไมคอยออก วิงเวียนศรีษะ ผูป ว ยมักมีความเชือ่ ผิดไปวา ความหายนะอนฃยางใหญหลวง กําลังเกิดขึน้
กับตน (catastrophic misinterpretation) ทัง้ ๆทีค่ วามรูส กึ ทางรางกายซึง่ เกิดขึน้ สวนใหญเปนปฏิกริยาโตตอบตอ
ความกังวลตามปกติ
2. ในแงของ behavioral theories
อธิบายโดยใช classical condition เชื่อวา panic disorder และ agoraphobia เกิดการทีผ่ ปู ว ยเคยมี
อาการ panic attact ในขณะที่มี stimuli หรืออยูใ นสถานการณใดสถานการณหนึง่ จึงทําใหผปู ว ยกลัววาจะเกิด
panic attack ขึ้นอีก เมื่อเจอ stimuli หรือสถานการนน้ั ซํ้าอีก
การวินจิ ฉัยโรคและอาการทางคลินคิ
! panic attact เปนกลุมอาการทีท่ คี วามกลัวหรือความอึดอัดไมสบายอยางรุนแรงเปนระยะเวลาทีช่ ดั
เจน โดยมีอาการเกิดขึน้ รวดเร็ว (เกณฑการวินจิ ฉัยแสดงในภาคผนวก)
DSM-IV แบง panic attack ออกเปน 3 กลุม โดยอาศัยสิง่ แวดลอม (context) ในขณะทีเ่ กิดอาการ ไดแก
1. unexpected (ไมมสี ง่ิ กระตุน ,เกิดขึน้ เอง)การเกิดขึน้ ของอาการไมสมั พันธกบั สถานการณทม่ี ากระตุน
(สวนมากจะสามารถคาดการณลว งหนาได)
2. situationally bound (มีสง่ิ กระตุน ,เกิดขึน้ สมํ่าเสมอ) การเกิดขึน้ ของอาการสวนใหญเปนผลจากเผชิญ
หริอกังวลลวงหนาถึงสถานการณทม่ี ากระตุน อยางทันทีทนั ใด(สวนมากจะสามารถคาดการณลว งหนาได)
3. situaltionally predisposed (มีสง่ิ กระตุน แตมกั เปลีย่ นแปลง,ไมมสี มํ่าเสมอ) สวนใหญเปนผลจาก
เผชิญกับสถานการณที่มากระตุนแตไมไดเกิดขึ้นสมํ่าเสมอและอาการที่เกิดขึ้นอาจไมเปนการตอบสนองตอสถาน
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การณน้ันอยางทันทีทนั ใด โดยการทีท่ ําการจําแนกชนิดของ panic affact นั้นเปนประโยชนในการวินจิ ฉัยแยกโรคได
อยางถูกตอง นั่นคือใน situationally bound attact นัน้ จะพบในโรค specific and social phobia,
situaltionally predisposed attact พบมากใน panic disorder with agoraphobia และ unexpected
affact นัน้ เปนสวนสําคัญในการวินจิ ฉัย panic disorder (with or without agoraphoboa)
! Agoraphobia (เกณฑการวินจิ ฉัยแสดงในภาคผนวก)
โดยทั่วไปเกิดขึ้นเปนภาวะแทรกซอนหลังจากเกิด panic disorder สวนนอยเกิดโดยไมมปี ระวัตขิ อง
panic disorder มากอน
ใน panic disorder with agorahobia ผูป ว ยพยายามหลีกเลีย่ งหรืออดทนอยางยิง่ ในการเผชิญตอสถาน
การณหรือสถานที่ซึ่งกอใหเกิดความวิตกกังวลรุนแรง หรือมีโอกาสทําใหอบั อาย รวมทัง้ อาจไมไดรบั การชวยเหลือใน
กรณีท่ีผปู ว ยเกิดการมี panic attact ขึ้นไมวาจะเกิดขึน้ มาเองหรือเกิดจากบางสถานการณมากระตุน ก็ตามหรือใน
บางรายอาจไมหลีกเลี่ยงสถานการณมากระตุน ก็ตามหรือในบางรายอาจไมหลีกเลีย่ งสถานการณนน้ั แตจะตองทําให
เกิดปญหาในการดําเนินชีวติ ขึน้
! Panic Disorder
เปนโรคซึง่ มีอาการ panic attact เด็กขึน้ ซํ้าๆ โดยไมสามารถคาดไดวา จะเกิดอาการดังกลาวเมือ่ ใด รวม
กับวาอยางนอยหรือครัง้ หนึง่ ของการเกิดอาการ จะตองมีอาการกังวลวาจะเกิดอาการขึน้ อีกอยูต ลอดเวลา หรือกังวล
วาอาจสอถึงโรครายแรง หรือมีพฤติกรรมเปลีย่ นไปอยางชัดเจนเนือ่ งมาจากการเกิดอาการ
DSM-IV panic disorder เปน with และ without agoraphobia รวมทัง้
agoraphobia without
history or panic disorder ซึง่ มีอาการทางคลินคิ คลายคลึงกับ panic disorder with agoraphobia แตไมมี
อาการอยางเต็มทีข่ อง panic attact ( เกณฑการวินจิ ฉัยแสดงในภาคผนวก)
การดําเนินโรคและพยากรณโรค
รายละเอียดในแงของการดําเนินโรค และการพยากรณในระยะยาวยังเปนทีศ่ กึ ษากันคอนขางนอยมาก จาก
ขอมูลเทาทีไ่ ดศกึ ษาในปจจุบนั พบวา
! panic disorder มักจะเกิดในชวง late adolescence หรือ early adulthood บางรายงานพบเปน
bimodal age at onset คือมีอีกชวงอายุที่มักพบ panic disorder คือชวงอายุระหวาง 35 ถึง 40 ป ปจจุบนั พบวา
มีการวินิจฉัย panic disorder ใน childhood มากขึน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวาการรักษาโรค panic disorder ในปจจุบนั
คอนขางเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงจึงไดรบั การพิจารณาในการวินจิ ฉัยแยกโรคของเด็กและวัยรุน ตอนตนซึง่
มาดวยวาการวิตกกังวล และ phobia
! การดําเนินโรคตลอดชวงชีวิตมักจะเรือ้ รังแตจะมีอาการเปนนัยๆ (fluctuating)
ในบางรายพบวาเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญในชีวติ
เชนบุคคลใกลชดิ จากไปอาจทําใหโรคกลับมาแสดงอาการใหม
(relapse) แตโดยทัว่ ไปแลวไมพบปจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธกบั relapse หรือ remission ทีช่ ดั เจนแตอยางใด
! แมวาการดําเนินโรคคอนขางเรือ้ รัง แตสําหรับการพยากรณโรคในระยะยาวนัน้ คอนขางดี ในงานวิจัย
ปจจุบันที่ศึกษาติดตามผูปวยเปนเวลา 1 ถึง 8 ป พบวา 30-40% นัน้ หายดี 30-50% ยังคงมีอาการอยูแตสามารถ
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ดําเนินชีวิตไดเปนปกติ มีเพียง 10-20% เทานัน้ ทีย่ งั คงมีอาการความผิดปกติอยู อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไมไดควบ
คุมชนิดและชวงเวลาของการรักษา รวมทัง้ ความรวมมือของผูป ว ยตอการรักษาดวย
ภาวะแทรกซอนและภาวะเจ็บปวยทีพ่ บรวม (complications and comorbidty)
complications ทีพ่ บบอยสําหรับ recurrent panic attact ไดแก phobic avoidance (70-90%) และ
agoraphobia (30-40%)
comorbidity ทีพ่ บบอยไดแก
" major depressive disorder พบวาในตลอดชวงชีวติ มีโอาสเกิดถึง 40-80% และพบวา 1 ใน 4 ถึง
1 ใน 3 ของผูปวยมี depressive disorder เกิดขึน้ มาพรอมกันกับ onset ของ panic attact
" alcohol และ substance abuse
" suicidality พบวาเพิม่ มีอตั ราเสีย่ งในผูป ว ย panic disorder เมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรทัว่ ไป
การรักษา
ปจจุบันประสิทธิภาพในการรักษาโรค panic disorder นั้นคอนขางไดผลดี โดยมี 3 แนวทางหลักในการ
รักษาในปจจุบัน ไดแก การรักษาดวยยา (phamacologic interventions) การรักษาทางจิตใจ (psychosocial
intreventions) และการรักษาโดยใช 2 แนวทางรวมกัน
การรักษาโดยใชยา (pharmacologic interventions)
การใชยารักษานั้นเปนทีท่ ราบกันวามีประโยชนในการรักษา panic disorder มาเปนเวลานานกวา 30 ปแลว
ซึ่งยาทีใ่ ชในปจจุ บันไดแก 4 กลุม ดังนี้ Tricyclic antidepressants (TCA) selective serotonin reuptake
(SSRI) Monoamine oxidase inhibitors (MAOI) และ Benzodiazepienes (BZP)
เปาหมาย (Goals) ในการักษาดวยยา คือ เพือ่ ลดความรุนแรงและความถีข่ อง panic attact เพื่อลดความ
วิตกกังวลลวงหนา (anticipatory anxiety) และลดพฤติกรรมหลีกเลีย่ งหรือพึง่ พิงผูอ น่ื (phobic avoidance)
Tricyclic antidepressants (TCA)
ประสิทธิภาพ " การศึกษามากมายพบวา imipramine มีผลลด panic disorder
" lydiard (1993) พบวา desipamine มีผลลด panic attact ไมแตกตางกัน จาก placebo
อยางมีนยั สําคัญ
" Den Boey (1988) พบวา maprotiline มีประสิทธิภาพตํากว
่ า fluvoxamine
" หลายงายวิจัยพบวา clomipramine มีประสิทธิภาพเทียบเทา imipramine แตบางการศึกษา
พบวา clomipramine มีประสิทธิภาพสูงกวา imipramine (Modigh,1992)
" Sasson (1999) พบวา clomipramine และ desipramine นัน้ มีประสิทธิภาพ ในการรักษา
panic disorder ไดดี แต clomipramine จะมีประสิทธิภาพดีกวา
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ขนาดยา : การศึกษาสวนใหญพบวา ผูป ว ยโรค panic disorder บางสวนจะไมสามารถทนตอ antidepressants
(TCA) ที่ขนาดสูงไดในระยะเริม่ ใชยา รวมทัง้ บางสวนอาจเกิดอาการวิตกกังวล กระวนกระวาย และนอนไมหลับเกิด
ขึ้นดวย ดังนั้นจึงแนะนําใหเริม่ ตนการใช TCA ในผูป ว ย panic disorder ในขนาดตํ่ากวาผูป ว ยโรคซึมเศรา โดยให
เริ่มตนใช TCA ในผูป ว ย panic disorder ในขานดตํ่ากวาในผูป ว ยโรคซึมเศรา โดยใหเริม่ ตนที่ 10 mg/day ของ
imipramine แลวคอยๆปรับขนาดเพิม่ ขึน้
" มีหลายรายงานสรุปวา mean final dose ของ TCA ประมาณ 150 mg-day และ maximum
final doose นัน้ มากถึง 300 mg/day
" Mavissakalian (1995) พบวา imipramine low-dose (mean,35mg-day) ไมมปี ระสิทธิภาพใน
การักษา panic disorder สวน medium-dose (mean, 99 mglday) และ high-dose (mean,200 mg/day) มี
ประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
" clomipramine ใชในขนาดทีน่ อ ยกวา imipramine คือประมาณ 25-150 mg/day
(Modigh,1992)
ระยะเวลาในการรักษา : รายงานหลายฉบับวาอยางนอยใชเวลา 4-6 สัปดาหกวาจะเริม่ เกิด antipanic disorder
อยางนอยควรใชเวลานานถึง 8-12 สัปดาห จึงจะตอบสนองเต็มที่ ดังนัน้ การใช TCA ในการรักษา panic disorder
อยางนอยควรใชเวลานานถึง 8 สัปดาห
" Mavissakalian (1995) ศึกษาถึงอัตราการกลับเปนซํ้าในผูป ว ย panic disorder ทีไ่ ด full dose
imipramine ใน 6 เดือนในขนาดเต็มที่ (full dose) และทีไ่ ด half-dose imipramine maintenanceอีกนานถึง 1
ป พบวาอัตรากําลังกลับเปนซํ้าในกลุม หลังนอยกวากลุม แรกอยางมีนยั สําคัญ
Selective senotonin reuptake inhibitors (SSRI)
ประสิทธิภาพ # พบวาในปจจุบนั (USA) 4 ตัว ไดแก fluoxetine,srrtraline,paroxetine และfluvoxamine
# Lydiard (1997) พบวาการใช fluoxetine ขนาด 20 mglday มีประสิทธิภาพสูงกวา ขนาด 10
mg/day อยางมีนยั สําคัญ
# Robart (1998) พบวา sertaline มีประสิทธิภาพในการลดความถีข่ อง panic attack เมือ่ เปรียบ
เทียบกับ pllacebo อยางมีนยั สําคัญ
# Paroxetine ไดรบั fDA approval ในการรักษา panic disorder โดย paroxetine ขนาด
mg/day มีประสิทธิภาพเทียบเทากับ clomipramine (mean final dose 92 mg/day) ซึง่ เหนือกวา placebo
อยางมีนยั สําคัญ (Lecrubiey,1997)
# รายงานถึงประสิทธิภาพทีเ่ หนือกวา placebo ของ fluvoxamine ดีกวา maprotiline และ
ritanserin ( sertotin-blocking medication)
# citalopram เปน SSRI ทีใ่ ชทว่ั ไปในยุโรป พบวา citalopram ขนาด 20-30 mg-day มี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับ clomipramine ขนาด 60-90 mg/day (Wade,1997))
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Boyer (1995) สนับสนุนวา SSRI มีประสิทธิภาพดีกวา alprazolam และ imipramirie

อยางมีนยั สําคัญ
# SSRI มีผลขางเคียงทีป่ ลอดภัยกวา TCA ในแงของ cardiovascular effect
ขนาดยา
# คลายคลึงกับ TAC คือในชวงแรกอาจรูส กึ วามีความวิตกกังวลมากขึน้ มีอาการสัน่ และรูส กึ วุน
วาย (agitation) ดังนัน้ ควรเริม่ ตนใชในขนาดทีแ่ นะนําคือ fluoxetine 10mg/day, seraline 25 mg/day
parxetine 10mg/day และ fluvoxmine 50mg-day หลังจากนัน้ คอยๆเพิม่ ใหถงึ standard daliy dose (20mg
ของ fluoxetine และ paroxetine,50mg ของ sertraline และ 150 mg ของ fhevoxamine)
ระยะเวลาในการรักษา $ การศึกษาพบวาควรมชเวลาอยางนอย 6 ถึง 12 สัปดาห และอาจจะตอง maintain ตอ
ซึ่งไมสามารถบอกเวลาไดอยางชัดเจน และหากใช SSRI ไปเปนเวลานาน เมือ่ จะหยุดยา ตองคอยๆลดขนาดยาลงเปนเวลาหลายๆสัปดาห
กอนจะหยุดยา Balck (1993) รายงานถึง Wilhdrawal sundrome ในผูป ว ยทีร่ กั ษาดวย fiuoxamine, นาน 8 เดือน แลวหยุดยาทันที ซึาง
มีอาการ diffiness, incoordination,headache,initability และ nausea และเริม่ ใชภายใน 24 ชัว่ โมง หลังหยุดยา โอกาสสูงสุดที่ 5 หลัง
หยุดยา และทัว่ ไปจะหายไปภายใน 14 วัน
Momoamine oxidase inhibitors (MOAI)
ประสิทธิภาพ
$ พบวาการใช phenelzine และ tranylcpromine กันใน USA สวนในยุโรปและแคนาดา
พบวามีการใช moclobemode ในการรักษา panic disorder
$ สําหรับ MACI มีผลขางเคียงทีร่ นุ แรงในแงของ drug interaction กับ SSRI กลาวคือ
มีโอกาสเกิด “serotonergic syndromr”
ขนาดยา Phenelzine ขนาดทีใ่ ชนน้ั ไมเกิน 45mg/day แตบางรายงานกลาววาขนาดสูงถึง 90mg/day นั้นจําเปนใน
การรักษา panic disorder
$ Tranylcypomine ขนาดสูงถึง 70mg/day มีประสิทธภาพในการรักษา panic disorder
$ Moclobemide ขนาด 450mg/day เปนอีกทางเลือกหนึง่ ในการรักษา panic disorder
(Kruger,1999)
ระยะเวลาในการรักษา คลายคลึงกับใน TCA คือนานกวา 12 สัปดาห จึงจะไดผลเต็มที่
% ไมพบการศึกษาถึง manitenance สําหรับ MAOI ในผูป ว ย panic disorder
Benzodiazepines
ประสิทธิภาพ
% Alprazolam ไดรบั การศึกษาอยางกวางขวางมากทีส่ ดุ ในกลุม benzodiazepines สําหรับ
การรักษา panic disorder และยังไดรบั FDA approval
% หลากหลายการศึกษาสนันสนุนประสิทธิภาพของ alprazolam (ขนาด 5-6mg/day) ในการ
รักษา panic disorder ซึง่ ไมมี primary current major depession
% สําหรับการศึกษา other benzodiazepints (diazepam,clonazepam or lorazepam)
ใน egvialent dose จะมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ alprazolam ในการรักษาผูป ว ย panic disorder
ขนาดยา # Alprazolam เริม่ ตนการใชขนาด 0.25 ถึง 0.5 mg 3 ครัง้ ตอวัน และคอยๆเพิม่ ขนาดขึน้ 0.25 ถึง
0.5 mg ในทุกๆ 2-3 วัน จนไดระดับ maintainance dose ที่ 2-6mg/day
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# Clonazepam เริม่ ตนดวยขนาด 0.25 ถึง 0.5 mg 2 ครั้งตอวัน และเพิม่ ขึน้ 0.25 ถึง 0.5
mg ในทุก 3 ถึง 5 วัน จนไดระดับ maintainance dose muj 1-3 mg/day
# ในปจจุบัน conventional benzodiazepines (diazepam,lorazepam) พบวาการใช ใน
ขนาดสูงถึงจะสามารถ block attact ได
ระยะเวลาในการรักษา # Alprazolam เห็นผลเร็วในการลด panic disorder กลาวคือในชวงเพียงสัปดาหแรก
แตมีแนวโนววาจะมีโอกาสเกิด dependence และ abuse ไดงาย จึงมักจะใชในเวลาไมนานนัก และตองคอยๆลด
ขนาดยาจนกวาจะหยุดยา เพื่อปองกัน withdrawal symptoms แนะนําใหลดลงประมาณ 0.25 ถึง 0.5 mg ตอ
สัปดาห
# นิยมใชรวมกับกลุม antidepressants โดยหลังจากเริม่ การรักษาไป 4-12 สัปดาห แลว
คอยๆลดขนาดของ alprzolam จนหยุดไป (ใชเวลา 4-10 สัปดาห) ในขณะทีย่ งั คงใหการรักษาดวยยากลุม
antidepressants ตอไปกอน

Other agents
& Other antidepressants

&

&
&
&

%

ขนาด 50-75 mg/day มีประวัตสิ ทิ ธิภาพในการรักษา panic disorder
(Geracioti, 1995)
- Trazodone % เมือ่ เทียบกับ imipramine และ alprazolam พบวาประสิทธิภาพตํา่ (Charney,
1986)
่
กษา panic disorder (Sheehan, 1983)
- Bupropion % พบวามีประสิทธิภาพตําในการรั
- Nefazodone % Zejecka (1196) กลาววา nefazodone เปนประโยชนในผูป ว ย panic disorder ที่
มี major depression รวมดวย
Anticonvulsants ยังมีการศึกษานอย
- Carbamazepine % สามารถลด panic attack ในผูป ว ย panic disorder ทีม่ ี EEG
abnormalities (Keck, 1992)
% Lum (1990) กลาวา valproate พบวามีประสิทธิภาพลด panic attact ไดดี
- Valproate
กวา placebo
Conventional antipsychotic medications ปจจุบนั ไมมหี ลักฐานสนับสนุนใหใชในการรักษา panic
disoder
blockers ยังเปนที่ศึกษากันนอย แตเทาทีผ่ า นมาพบวาไมมปี ระสิทธิภาพในการรักษา panic disorder
Calcium channel blockers Kiein (1988) พบวา verapamil สามารถลดจํานวน panic affact ได
อยางไรก็ตามยังตองการการศึกษาเพิม่ เติม
- Venlafaxine
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