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* บทนํา
เหตุการณที่เปนภยันอันตราย เปนหายนะที่เกิดขึ้นในโลก ไมวาจะเกิดขึ้นในอดีต
หรือปจจุบันอาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไมอาจคาดเดาได หรือเปนฝมือมนุษย
ทําใหเกิดขึ้น ยังมีผลกระทบตอสภาวะจิตใจของมนุษยทุกคนที่รับทราบเหตุการณเหลานั้น ใน
สมัย U.S. Civil War มีกลุมทหารทีม่ อี าการทางหัวใจ จึงเรียกวา “ Irritable Heart “ ซึง่
อาการคลายกับ Posttraumatic stress disorder ในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เรียกกลุมอาการ
จากการเผชิญเหตุการณในสนามรบวา “Shell Shock Syndrome” ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผู
รอดชีวิตจากคายกักกันนาซี และผูรอดชีวิตจากระเบิดในญี่ปุน มีอาการคลายกันเรียกวา
“Combat neurosis” หรือ “Operational Fatigue” ซึ่งไมเพียงแคทหารเทานั้นที่มีอาการ ผูค น
ทั่วไปก็มีอาการรูสึกกลัว กระสับกระสาย ออนเปลี้ยเพลียแรง นอนไมหลับ ฝนราย หวนระลึก
ถึงเหตุการณเหลานั้นอยูเรื่อยๆ รวมกับมีอาการทางจิตใจมากมาย ซึ่งปจจุบัน DSM-IV เรียก
ความผิดปกตินี้วา Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) ในแงของการวินิจฉัยอาจไมคอย
เปนปญหาเทาใดนัก แตในแงของการรักษา การดําเนินโรคอาจเรื้อรัง มีภาวะแทรกซอนได
ภายหลัง ดังนั้น ผูเสนอจึงไดรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอในแงของนิยาม ระบาดวิทยา สาเหตุ
อาการทางคลินิค การวินิจฉัย การดําเนินโรคและการรักษาที่มีประสิทธิภาพในปจจุบัน และ
แนวทางปองกันในอนาคต
* นิยาม
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) ถูกกําหนดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน DSM - III
ซึ่งรวมถึง Poststraumatic condition ในทหารผานศึกสงครามเวียดนาม
ปจจุบัน DSM-IV criteria สําหรับ PTSD จะคลายกับใน DSM - III-R ความผิดปกตินี้
ไดถูกแบงอยูในกลุม anxiety disorder และมีอาการสําคัญของ extreme precipitating
stressor,intrusive vecollections collectious, emotional numbing วา “เปนเหตุการณที่นอก
เหนือจากประสบการณในชีวิตประจําวันปกติของมนุษย” ซึง่ ยังมีความคลุมเคลือและไมนา เชือ่ ถือ
อยู จึงไดนิยาม criteria ขึน้ ใหม โดยแบงออกเปน acute และ chronic

บางคนไมเห็นดวยกับนิยาม PTSD วาเปน anxiety disorder ถึงแมวาจะมีอาการ anxiety
เปนอาการเดนก็ตาม อาการ depression และdissociation ก็เปนอาการเดนเชนกัน นอกจากนี้
PTSD criteria ก็มี stress ที่แตกตางไปจาก anxiety หรือโรคอื่นๆ เชน brief reactive psychosis,
acute stress disorder, patholoical bereavement และ adjustment disorder
ICD -10 ไดจัดโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ stress ทัง้ หมด เปน stress related disorder
โรคใน Spectrum เดียวกับ PTSD คือ acute stress disorder จัดอยูใ นกลุม anxiety
disorder Acute stress disorder คลายกับ PTSD แตตางกันตรงที่ระยะเวลาเกิดอาการ คือภายใน
1 เดือน หลังเกิดเหตุการณ
* อาการทางคลีนิก
อาการที่เกิดขึ้นภายหลัง มี traumatic event ไดแกความรูสึกมึนชา ,คิดคํานึงถึงประสบ
การณนั้นซํ้ามี increase autonomic arousal เหตุการณที่ประสบนั้นทําใหเกิดความเจ็บปวด ทิม่
แทงสะสม จนทําใหฝนถึงในเวลากลางวันหรือฝนรายในเวลากลางคืน ภาวะความแปลกแยกอาจ
จะเกิดขึ้นไดจากชวงเวลาเปนนาทีหลายๆวัน ความรูสึกงุนงง หรืออารมณเฉยชา อาจแสดงออกไป
ในรูปแบบไมตอบสนองตอโลกภายนอก ขาดอารมณรวมกับบุคคลอื่น เบื่อหนายในกิจกรรม
ประจํา และไมสามารถแสดงอารมณตางๆได อาการ excessive autonomic arousal อาจรวมถึง
hyperactivity และ irritability การตอบสนองมีลักษณะตื่นตระหนกมากเกินไป, สมาธิไมดี การ
นอนหลับผิดปกติ ผูป ว ยทีถ่ กู ขมขืนหรือถูกทํารายอาจมีอาการกลัวที่จะออกไปขางนอกคนเดียว
โดยไมมกี าหนดเวลา
ํ
สถานการณตางๆที่อาจกอใหเกิดเหตุการณนั้นจะถูกหลีกเลี่ยงอยางเปน
ระบบ
อาการอื่นๆไดแก ความรูสึกผิดที่ผูปวยสามารถรอดมาได ความรูสึกผิดที่ไมสามารถปอง
กันเหตุการณนั้น,อารมณเศรา ,วิตกกังวล,Panic attack,อายและโมโห อารมณทมี่ นี นั้ อาจอยูน าน เชน
หงุดหงิด พลุง พลาน กาวราว ควบคุมพฤติกรรมไมได ภาวะแซกซอนทีอ่ าจพบไดแก ๅ Substamce
abuse,self-injurious, suicidal attempt, occupational impairment, มีปญ
 หาความสัมพันธกบั
บุคคลอืน่
!

*ระบาดวิทยา
!

แมวาจะมีความแตกตางของแตละบุคคลในปฏิกริยาตอ Stress เมือ่ เกิดมี extreme
stress (เชน ความแออัดในคายกักกัน หรือในสนามรบ) อัตรา morbidity ก็เพิ่มขึ้นอยางมาก
(Eitinger 1971,Kry stal 1968)
Posttraumatic syndrome อาจพบไดถึง 30 % ของเหยื่อความวิบัติตางๆในระยะยาว
!
ผลของสุขภาพรางกายอาจคงอยูไดนานถึง 30 ป หลังเกิดเหตุการณ แมวาโรค PTSD นี้ จะมีการ
ศึกษามากขึ้น
ในกลุม ทีค่ ดั เลือกแลว
เชน
ผูรอดชีวิตจากสมรภูมิจากภัยธรรมชาติ
TheEpidemiologic catchment Area (ECA)พบวา life time prevalence มี 1 % (0.5 % in nen,
1.3 % in wonen) (Helzer etal.1987)

!

!

phobia แต

ธรรมชาติของ precipitating trauma มีความแตกตางกันในระหวาง 2 เพศ
!การอยูในสมรภูมิหรือพบเหตุการณที่บุคคลบาดเจ็บรุนแรงขึ้นเสียชีวิต พบไดมากในผูชาย ใน
ขณะที่
!การทํารายรางกายหรือปฏิบัติการตาง ๆ ตอรางกาย มีผล trauma ตอผูหญิงประมาณครึ่งหนึ่ง
!อาการที่พบมักไมครบ criteria พบไดบอยในประชากรทั่วไป อัตราของ morbidity พบสูงมากขึ้น
 ม่ี ี affective disorder และ OCD รวมดวย ผูช ายไมมคี วามเสียงตอ panic disorder หรือ
!ในผูท
Phobia ผูห ญิง
จะมีความเสียงตอ panic หรือ phobia เพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 เทา
การศึกษาอื่นซึ่งสํารวจ life time prevalence ใน young adults เทากับ 9.2 %
!
!ซ่ึงสูงกวาขอมูลของ ECA ซึ่งในผูหญิงมี Prevalence เชน young adults เทากับ 9.2 % ซึง่ สูง
กวาขอมูลของ ECA ซึ่งในผูหญิงมี Prevalence 11.3 % ในผูช ายมี 6 % นอกจากนี้
comorbidity ที่พบรวมบอยๆไดแก OCD,agoraphobia ,panic และdepression ความ
!
สัมพันธกบั drug หรือ alcohol abuse พบวาไมสัมพันธกันมากนัก
!ปจจุบัน life time prevalence ของ PTSD พบวามีประมาณ 7.8 % (National comorbidity
Survey)
!ปริมาณผูหญิงจะมากกวาผูชาย โดยในผูชายจะพบวา Stress ที่พบบอย คือ การเผชิญสงคราม
และใน ผูหญิงคือการถูกทารุณทางเพศ (Kssler et al 1995)
!
!

สาเหตุ
1. !Role of stressor
ความรุนแรงของ stress ใน PTSD จะมีมากวาใน PTSD จะมีมากกวาใน adjustment
!
disorder ซึ่งอยูในขอบเขตของ common life experience อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความ
รุนแรงของ stress กับผลของอาการมักไมสามารถคาดเดาได เชนการศึกษาเรื่อง ความโศกเศรา
จากความตาย และหยารางจัดวาอยูใน usual human experience และสามารถกอใหเกิดกลุม
อาการ reexperiencing the trauma ได (Horowitz of al 1980)
ดังนั้นเหตุการณไมวาจะเปนการถูกขมขืน,ถูกบุกรุกบาน สามารถทําลายความมั่นคง
!
ความเชือ่ มัน่ และความปลอดภัย นําไปสู PTSD เมื่อ stress ถึงขั้น extreme (เชนการถูกขมขืน,
สมรภูมิยืดเยื้อ,ถูกทรมาน ) อัตรา ของ morbidity จะเพิ่มขึ้นสูงอยางเห็นชัด เชน ECA study พบ
วาชายที่ รอดจากชีวิตสงครามเวียดนาม 4 % ที่ไมไดรบั บาดเจ็บ มี PTSD ขณะที่ 20 % ของผูท ่ี
ไดรับบาดเจ็บมี PTSD
ปจจุบันมีความสนใจไปยัง dissocition และ ความสัมพันธตอ post traumatic symptoms
!
study
2. !Premorbid Predictors

พบวาการตัดขา

แมวา PTSD อาจเกิดไดกบั บุคคลทีไ่ มมี preexisitng psychopathology แตบาง study
เสนอวา predisposing psychological factor หรือ adverse childhood expenences อาจทําใหเกิด
vulnerbility ตอ PTSD ( Horowitz et al 1980) นอกจากนี้การมีประสบการณ trauma มากๆ
ยิ่งทําใหบุคคลนั้นมีอาการหลังมี stress ful lite event และมักมี Hanma ในอนาคตอีกดวย
(vander kolk 1989)
Me Farlane พบวา severity of exposure to disorder เปนปจจัยสําคัญในการบอก
posttraumatic morbidity ในขณะที่ preexisting to disorder เปนตัวบงบอกการคงอยูของ
posttraumatic symptom ภายหลังผานไป 29 เดือน ตัวอยาง เชน เด็กชายที่มีประวัติ conduct
problem กอนอายุ 15 ป จนถูกคาดวากลายเปน PTSD ผูปว ยทีม่ ี premortbid เรื่อง anxiety
หรือมีประวัติครอบครัวเปน anxiety มักจะตอบสนองตอ trauma ดวย pathological anxiety
และกลายเปน PISD ในภายหลัง (Serignar 1984)
ความแตกตางของ risk fector ตอ การ expose to tranma ไดแก เพศชาย เด็กทีม่ ี conduct
problem (Breslauetal 1991) ,extroversion , family Hx. of subtsance abuse or
psychiatric problem risk factor ตอการ develop PTSD ไดแก การแยกจากพอแม anxiety
depression family Hx. of anxiety (Breslan and Davis 1992)
เปรียบเทียบ nonchronic PTSD ,chronic PTSD ที่เปนนานกวา 1 ป มีความสัมพันธกบั เพศ
หญิง,higher of comorbid anxiety and depressive disorder และ family Hx. of antisocial
behavior
ในการศึกษาทหารที่ผานการศึกเวียดนาม,มีลักษณะของผูที่เปน
PTSD
จะมีอัตรา
childhood phyoical มากกวาผูที่ไมเปน PTSD เชนเดียวกับอัตรา traumatic event ที่สูงกวา
ชวงกอนเขากองทัพ (Bremner et. al. 1993 )

3. !Biological Theories
กวาศตวรรษที่ผานมา Janet ไดบรรยายถึง break down ในการปรับตัวในสภาวะปกติ
กระบวนการและการกระทําที่อาจเปนผลจาก overwheming trauma และใหสังเกต emotion
และ physical overreaction ที่เกิดขึน้ ตอการเผชิญเหตุการณเผชิญซํ้า (Vander Kolk and
der Hart 1989) Frend ไดอธิบายวา biological basis to posttraumatic symptom จะแสดง
ออกทางรางกายในรูป Fixation to the trauma (1919/1955) Pavlov ไดแสดงการเปลี่ยน
แปลงทางระบบประสาทอัตโนมัติในระยะยาวที่ทีผลตอการเผชิญ
trauma
ซํ้าๆ
(1927/1960) Kardiner ไดบรรยายปรากฎการณของ War traumatic neurosis ซึ่งมีลกั ษณะ
สําคัญ คือ 1) persistence of startle respone 2) Fixation on the trauma 3) atypical dream
life 4) explosive out burst และ 5) overre construction of personality เขาไดเรียกสภาวะนี้
วา physioneurosis (1959)

: Noradrenergic System
การตอบสนองทาง neurobiogical ตอ acute strese และ trauma เกี่ยวของกับภายหลัง่
ฮอรโมนหลายชนิดไดแก catecholemine และ cortisol เมื่อเกิด PTSD จะทําใหการตอบสนอง
ตอ stress dysregulation และมี chronic autonomic hyperactivity set in แสดงออกในรูปของ
positive symptom คือ hyperarousal และ intensive recollection
มีขอมูลสนับสนุนสมมุติฐานนี้กวางมาก ระบบ adrenergic symptom เริ่มจาก locus
coeruleus ควบคุม arousal การทดลองในสัตวเมื่อไมสามารถหลบหนีการถูกชอคดวยไฟฟา
จะมีการมีการเพิ่มระดับ turnover ของ norepinephrine รวมกับ การตอบสองของ central
norepinephrine
ผูปวยในระดับ physiological response ที่สูงขึ้นตอ stress stimuli ไดแก การเพิ่ม BP,
HR ,respiration ,galvanic skin response และ electromyographic activity (Kolb
1987,Pitman et al 1987) ในระยะยาวพบวามีการเพิ่มระดับ urine catecholamines
norpinephne และ yohimbine (Southwick et al 1993) กอใหเกิด flash back และเพิ่ม
จํานวนอาการหลักของ PTSD การทดลองของจํานวนและลด Sensitvity ของα2 –
adrenergic receptor อาจจะเปนผลของ chronic noradrenergic hyperactivity ไดถูกรายงานใน
PTSD ดวย (Perry et al 1987)
model ที่ใชอธิบายอาการ positive symptom ของ PTSD ซึ่งประกอบดวย intrusive
recollection เชนฝนราย ผวา จะถูกเก็บไวในความทรงจํา และถูกกระตุนโดย oversensitization
ของระบบ limbic system อาจสรุปอีกนัยหนึ่งวา ตนเหตุของอาการเปนผลจากการมีประสบ
การณ trauma ซํ้าๆและเกี่ยวของกับ hyperarousal ซึ่งดําเนินการกระตุน limbic neuron และ
ลด firing threshold
การศึกษาทางออมโดยการรักษา PTSD ดวย carbamazepine ชวยใหอาการที่รบกวนจิต
ใจลดลง แตอาการมึนชาไมเปลี่ยนแปลง (Lipper et al 1986)
การทดลองในหนู ซึ่งไมสามารถหนี stress ได จะมีการตอบสนอง โดย hippocampus
หลัง่ norepinephrine แมในภาวะ stress นอยกวาก็ตาม (Petty et al 1994)

: Endogenous opiod system
สัตวทดลองทีม่ ี prolong หรือ repeated incapacity to stress จะเกิดอาการ analgesia ซึง่
เปนผลจากการหลั่ง endogenous opiod ซึ่งสามารถถูก block ใหดวย opiate antagonist คือ
naloxone (Kelly 1982; Maier et al 1980) คลายกับคนเราซึ่งถามีประสบการณที่ยาวนาน หรือ
trauma ซํ้าๆ สงผลใหการหลัง่ endogenous opiate ทํางาน แมมี stress เพียงเล็กๆนอยๆ แสดง
ออกโดยมีอาการใชความรูสึกและเฉยชา (Van der Kolk et al 1984)

: Serotonergic System
แมการศึกษามีอยูในกลุมเด็กเล็ก แต serotonergic system ก็มีบทบาทตออาการของ PTSD
(Ven der Kolk and Saporta 1991) สมองสวน Septohippcampal ประกอบดวย Serotonergic
pmpnlซึ่งมีประสาทที่ยับยั้งหรือระงับพฤติกรรม ซึ่งภาวะที่ขาด serotonergic จะเกิดอาการ
impulsive aggression ในสัตวทดลองพบวาการไมสามารถหนีจากไฟช็อคซํ้าๆ จะทําใหระดับ
serotonin ลดลง ดังนั้นผูปวย PTSD ที่มีอาการกระสับกระสายอาจสัมพันธกับ serotonergic
dysfunction ผลการทดลองรักษาดวย SSRI อาจเปนสิง่ ทีไ่ ดผลดีทส่ี ดุ ตอ negative และ positive
symptom ของ PTSD (David son et al ,1991;Me Dougle et al.1991;Jhay 1992)
: Hypothalamic Pituitray – Adrenal axis
มีหลักฐานหลายอยางทีแ่ สดงความสัมพันธของ PTSD กับ chronic dysreglation ของ
HPA axis ซึ่งคุณลักษณะเชนนี้ตางจากโรคทางจิตเวชอื่น เชน Depression มีการคนพบระดับ
urinary cortisol concentration ที่ต่ําลง และสัดสวน urinary norepinephrine – cortisol ที่สูงขึ้น
(ร.พ. Mason et al. 1998) การตอบสนองลักษณะ blunted ACTH ตอ CRF การกดการหลั่ง
cortisol การลดจํานวน lymphocyte glucocorticoid receptor ภายหลังการฉีด Dexamethasone
ชวยสนับสนุน Model เรื่อง negative feedback sensitivi of HPA axis ใน PTSD ( Vehuda et al
1993,1995 a)
Neuroanatomic and neurophysioloical finding
Study หลายอัน แสดงผลวา อาการ PTSD เชนในเด็กที่มีประวัติการทํารายรางกายหรือ
ทารุณทางเพศ มี certain type ของ cognitive deficit ซึ่งเกี่ยวของกับความจํา โดยเฉพาะการ
เสีย short verbal memory (Bremure et al. 1993) นอกจากนี้ยังมีรบกวนตอ short tern
reall ดวย (Yehuad et al. 1995 b) ซึง่ function reficit เรื่อง verbal memory นี้ มี correlated
กับการลด volume ของ Rt. hippocampus เมื่อตรวจดวย MRI (Bremner et al. 1995)
เมื่อตรวจ Positron – emission tomogrphy กับ การกระตุนใหเกิดอาการ PTSD ดวย
audiotuped traumatic senpts พบวามีการกระตุนตอ Rt. Limbic และ paralimbic system รวม
ทัง้ visual cortex อีกดวย (Ramch et al. 1996)
: Genetiv Predisposition
การศึกษากลุมทหารผานศึกเวียดนามที่เปนแฝดกัน พบวามี genetic faefer รวม 1334% ซึ่งกลุมระดับอาการ PTSD มีตางกันออกไป โดยไมมผี ลตอบสนองของ environment มา
เกีย่ วของ (Trne et al. 1993)
* การดําเนินโรค และพยากรณโรค

Serignar (1984) ไดแบงการดําเนินโรค ของ PTSD ออกเปน 3 stage คือ
Stage 1 ปฏิกริยาตอบสนองตอ trauma ในบุคคลที่ไมมีแนวโนมจะเปนโรคอาจมีเพียงอาการ
จากการหลั่ง adrenalin เพียงระยะสั้นๆ แตในบุคคลที่มีแนวโนมจะเปนโรค จะมีอาการมากขึ้น
คือ anxiety ตื่นตระหนกเกินควร มี preoccupation หลังเกิดเหตุการณบอยๆ
Stage 2 มีอาการแบบ stage 1 แตระยะเวลาที่เปนอยู 4-6 สัปดาห
มีความรูส กึ hopeless,loss of control ,increase antonomic arousal ผูปวยจะรูสึกเหมือนเปน
สวนรวมของ trauma กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน มี phobic avoidance
stage 3 เปน chronic PTSD ผูปวยจะรูสึกไรความสามารถ demoralization และ
despondency มีความคิดหมกมุนเรื่อง physical disability แสดงออกทางกาย มี chronic
anxiety และ depression นอกจากนี้อาจพบปญหาการใชสารเสพติด ปญหาความสัมพันธใน
ครอบครัวและการงาน
!

การวินิจฉัย

PTSD วินจิ ฉัยไดไมยากถามีประวัติเผชิญตอ traumatic event ชัดเจน และมีอาการ
วิตกกังวลอยางมากตามมาอยางนอยเปนระยะเวลา 1 เดือน อาการอื่นๆไดแกมี arousal
and stimulation of ANS, numbing to responsiveness และพยายามหลีกเลีย่ งหรือมี
reexperience of traumatic event นั้นๆ
อยางไรก็ตามความรุนแรงของอาการวิตกกังวลซึมเศรา หรืออาการทางกายและพฤติ
กรรมตางๆ ที่เปนนั้นอาจไมมีความสัมพันธกับ traumatic event คือไมขึ้นกับความรุนแรง
traumatic event ซึง่ อาจจะทําใหวินิจฉัยผิดเปนอยางอื่นได
!การวินิจฉัยแยกโรค

1. Organic mental disorder
ถามีประวัติอุบัติเหตุทางศีรษะจะตอง rule out สาเหตุทาง organic เสมอ
สมองทีไ่ ดรบั อุบตั เิ หตุอาจมี mild concussion ซึง่ ในระยะแรกไมมอี าการทางระบบประสาท
แตอาจมีอาการในระยะยาว การซักประวัติ ตรวจรางกายอยางละเอียด และตรวจทางหอง
ปฏิบตั ิการจะชวยวินิจฉัยได
ภาวะ malnutrition อาจเกิดขึ้นไดระหวางที่มี prolong stress
ความผิดปกติของ cognition, memory การเปลี่ยนแปลง
ระดับความรูส กึ , focal neurological sign บงบอกถึงสาเหตุทาง organic
2. Mood and anxiety disorder

: major depression อาจมี overlap กับ PTSD พบไดบอยๆวา major
depression เปน complication ของ PTSD เมื่อเกิดเชนนี้แลวจะตองรักษา major
depression อยางเต็มที่เพราะวาอัตรา comorbidity มีสูงขึ้นตอการฆาตัวตาย นอกจากนี้ก็พบ
dysthymia ไดภายหลังเกิด PTSD
: phobic disorder ผูป ว ยจะมีอาการ anxiety ในสถานการณที่กลัว ซึ่งจะลด
ลงไดโดยพฤติกรรมหลีกเลี่ยง แตใน PTSD อาการ phobia คลายกับ special phobia ซึ่ง
nature ของ precipitant ในกลุมอาการ PTSD จะตางจาก simple phobia
: GAD
ความแตกตางอยูท ่ี onset และ course ของโรค ใน GAD อาการจะคอย
เปน คอยไป และการดําเนินโรคมี fluctuation ขึ้นกับ stressors ในขณะที่ PTSD มี acute
onset ตามดวย chronic course นอกจากนี้มี phobic symptom ซึ่ง GAD ไมมี
ใน DSM-IV จะไมวินิจฉัย GAD หากมีอาการของ PTSD
: Panic disorder
อาจมี panic attack ภายหลัง PTSD ไดซึ่ง traumatic stimuli มักเปน
เดี่ยวๆ
: Adjustment disorder
ความแตกตางอยูท ่ี stressor ใน adjustment จะรุนแรงนอยกวา และอยูใน
range ของ common experience และไมมีอาการของ reexperience the trauma, prognosis
ดี
: Compensation neurosis (factitious disorder and malingering)
อาการใน factitious disorder สามารถบังคับได ผูปวยตองการ patient
role มักมีประวัติการรักษาโรคทางกายที่แปลกๆ
อาการในกลุม malingering มักไมสามารถคาดเดาได อาจมีพฤติกรรม
antisocial, substance abuse และประวัติการดําเนินชีวติ ทีพ่ ศิ ดาร ขอมูลมักไมสอดคลองกับ
ประวัติที่มี
!

การรักษา

1. จัดกลุม และเลือกวิธีการรักษาโดยรวม
1.1 การรักษาแรกเริม่
แนะนําทัง้ psychotherapy และ medication โดยมักเริ่มดวย
psychotherapy เปนอันดับแรก แตผูเชี่ยวชาญดานการรักษาดวยยาจะใชวิธี combine ทัง้
สองแบบรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีผูปวยเปนเรื้อรังและอาการมาก

1.2 ลําดับการรักษาเมือ่ มี psychiatric comorbidity
แนะนําใหใชวธิ ี combine ทั้งสองแบบตั้งแตแรกเริ่มเลย และถามีเรื่อง
substance abuse หรือ dependence ก็อาจรักษา substance abuse กอนก็ไดเพราะความ
สําเร็จในการรักษาจะยากขึ้น
1.3 ระดับการใหการดูแลระยะแรกเริ่มรักษา (3 เดือนแรกหรือจนกวาจะ
stable)
แนะนําใหทํา psychotherapy สัปดาหละครั้ง แบบ individual ครั้งละ
ประมาณ 60 นาที และการใหยาสัปดาหละครั้งในชวงเดือนแรกหลังจากนั้นเปลี่ยนเปนทุก
2 สัปดาห

โดย

2. การเลือกวิธีจิตบําบัดระยะแยก
- Anxiety management โดยวิธี
; relaxation training สอนใหผปู ว ยควบคุมความกลัว ความวิตกกังวล
ผอนคลายกลุมกลามเนื้อตางๆ อยางเปนระบบ
; breathing retraining สอนวิธีหายใจซํ้าๆ ใชกลามเนื้อหนาทองชวยผอน
คลาย
และหลีกเลี่ยงการหายใจเร็วที่จะทําใหเกิด
hyperventilation เมื่อมีความรูสึกไม
สบายใจหรือมีการตื่นตัว
ทางรางกาย
; positive thinking and self-talk สอนวิธกี ารคิดแงบวกแทนการคิดใน

แงลบ
กอน
ความ

เชน เมื่อรูสึกวากําลังจะควบคุมตัวเองไมได ใหคดิ ใหมวา เคยทํามาได
หนานีแ้ ละสามารถทําไดอีกครั้ง
; assertiveness training สอนวิธแี สดงความปรารถนา แสดงอารมณ
เห็นที่เหมาะสมโดยไมแปลกแยกจากผูอื่น
; thought stopping ใชเทคนิคหยุดความคิดโดยการตะโกน
- Cognitive therapy การชวยเหลือเพือ่ ปรับเปลีย่ นความเชือ่ การสรุปรวบ

ยอดที่ไม
เปนความจริง หรือความคิดอัตโนมัติที่จะนําไปสูก ารรบกวนหนาทีก่ ารงาน
เชน ผู
ทีเ่ ปนเหยื่อของ trauma มักมีความรูสึกผิดซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับ
trauma นั้นๆ

เหยือ่ ทีถ่ กู ขมขืนมักจะตําหนิตนเอง ทหารผานศึกอาจรูสึกผิดที่เพื่อนรัก
ถูกฆา จุด
มุง หมายในการทํา cognitive therapy เพื่อชวยสอนใหผูปวยไดรูถึง
dystunctional
cognition ของตนเอง แลวนําไปใชแกไขสถานการณโดยคํานึงถึงความ
จริงเพื่อให
มีสมดุลของอารมณ
- Exposure therapy เพือ่ ชวยใหผปู ว ยสามารถเผชิญหนากับสถานการณ
เฉพาะ
อยาง, ผูค น, วัตถุ, หรืออารมณทโ่ี นมเขามาเกีย่ วของกับ stressor และ
กระตุน ให
เกิดความตึงเครียดในปจจุบนั อาจทําได 2 ทาง คือ
; imaginal exposure โดยการนึกถึงเหตุการณ traumatic memories
ซํ้าๆ จน
;

กวาจะไมเกิดความตึงเครียดมากนัก
in vivo exposure การเผชิญกับสถานการณจริงในปจจุบันซึ่งไมมี

อันตราย
แตในบุคคลที่มีแนวโนมวาจะมีความกลัวรุนแรง ควรหลีกเลี่ยง
(เชน การ
ขับรถอีกครัง้ หลังมีอบุ ตั เิ หตุรถยนต หรือการใชลิฟตอีกครั้งภายหลัง
ถูก
ทารุณทางเพศ) การเผชิญหนาเหตุการณซํ้าจะชวยใหผูนั้นรูสึกวา
สถานการณที่กลัวนั้นไมนากลัวอีกตอไปถาสามารถ
นานพอแทนที่จะหลีกหนี

- Play therapy การเลนในเด็กจะชวยนําไปสูห วั เรือ่ งซึง่ ไมสามารถทราบได
โดยตรง
และชวยลําดับกระบวนการ ชวยเตือนความจําของเด็ก
- Psychoeducation การใหความรูแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับอาการ
ของ

PTSD และวิธกี ารตางๆในการรักษา, การ reassure วาอาการของ PTSD
นัน้ เปน
และหากมี

สิง่ ปกติและจะมีอยูเ พียงชวงเวลาสัน้ ๆ สามารถหายไดเมือ่ เวลาผานไป
comorbidity อื่นๆ ก็ใหความรูเรื่องนั้นไดดวย
วิธีการอื่นๆ ทีอ่ าจใช เชน eye movement desensitization

reprocessing
(EMDR), hypnotherapy, psychodynamic psychotherapy
2.1 เทคนิคจิตบําบัดสําหรับอาการเปาหมาย
เทคนิคจิตบําบัดที่ใชมากและมีประโยชนที่สุด ไดแก exposure
therapy,cognitive therapy และ anxiety management สวน
psychoeducation
จะใชเปนทางเลือกที่สองซึ่งขึ้นอยูกับผูเชี่ยวชาญดวย
สําหรับเด็กนั้น play therapy เปนวิธกี ารทีใ่ ชรักษาอาการเปาหมายเฉพาะ
อยาง

anxiety

2.2 เทคนิคจิตบําบัดสําหรับ PTSD ทีม่ ี comorbidity
แนะนําใหใช cognitive therapy เมือ่ มี PTSD รวมกับ mood หรือ
disorder หรือ
cluster B personality disorder รวมดวย
แนะนําใหใช anxiety management เมือ่ มี anxiety comorbidity หรือ
substance abuse problems และอาจใช exposure therapy ใน anxiety
disorder ได อีกดวย
2.3 เลือกกลุม จิตบําบัดโดยพิจารณาอายุผูปวย
play therapy มีประโยชนในเด็กเล็กและอาจรวมถึง young adolescents
สําหรับ exposure therapy เหมาะอยางยิ่งกับผูใหญหรือผูสูงอายุ
2.4 เลือกเทคนิคจิตบําบัดโดยพิจารณาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การ

ยอมรับ
และความเร็วในการใหผล most effective technique คือ exposure therapy
และ
cognitive therapy
เทคนิคทีใ่ หผลเร็วคือ exposure therapy

เทคนิคที่ใชไดทุกชนิดของ trauma คือ cognitvie therapy, exposure
therapy

cognitive

และ anxiety management
เทคนิคที่ปลอดภัย คือ anxiety management, psychoeducation,
therapy
เทคนิคทีไ่ ดรับการยอมรับมากคือ psychoeducation, cognitve

therapy,

ซึง่ ขึน้

anxiety management
อยางไรก็ตามเชื่อวาการใช combine therapy จะดีกวาใชวิธีใดวิธีเดียว
อยูกบั clinical judgment และความชอบของผูปวยดวย

3. การเลือกใชยาในระยะแรกเริ่ม
3.1 แบงตามอาการเปาหมาย
newer antidepressant กลุม SSRI* ชวยใหอาการดีขึ้น Mood stabilizer
ชวยใหอาการหงุดหงิดโมโหงายทุเลาลง และ Benzodiazepine อาจใชใน
ระยะสัน้ ๆ แตตองใชดวยความระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจเกิดปญหา substance
abuse ได
* SSRI = sertraline, paroxetine, fluoxetine, fluvoxamine,
citalopram
3.2 แบงตามชนิดของ stressor
แนะนําใหใช newer antidepressant ในทุกชนิดของ stressor ไดแก
SSRI,
Nefazodone, Venlafaxine
3.3 ยาทีใ่ ชใน PTSD ทีม่ ี comorbidity ทางจิตเวชรวมดวย
แนะนําใหใช newer antidepressant ยกเวน mania ซึง่ จะใช mood
stabilier
ในกรณีมี bipolar disorder รวมดวยไมวาจะอยูในระยะ
depressed หรือ manic
ก็ตาม
3.4 ยาทีใ่ ชใน PTSD ทีม่ ี comorbidity ทางกายรวมดวย
ยังคงแนะนําใหใช newer antidepressant เชนเดียวกับกรณีที่มี
comorbidity
ทางจิตเวช
3.5 การเลือกใชยาในหญิงตัง้ ครรภหรือใหนมบุตร
แนะนํามิใหใชยาใดๆ แตถา จําเปนตองใชเลือกใช SSRI

3.6 การเลือกยาโดยพิจารณาประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย และการยอม
รับใน กลุมอายุตาง
ในแงประสิทธิภาพความปลอดภัย และการยอมรับในกลุมเด็กและผู
สูงอายุ
เลือกใชไดทั้ง SSRI, Nefazodone และ Venlafaxine สําหรับผูใหญหรือวัย
รุน ในแงประสิทธิภาพนอกเหนือจากยาขางตนและอาจเลือก TCA ในแง
ความปลอดภัยอาจเลือก Buspirone และในแงการยอมรับ อาจเลือก
Benzodiazepine หรือ Buspirone ไดอีกดวย

3.7 นิยามของการใหยารักษาเริม่ แรกอยางเพียงพอ
ระยะเวลาพิจารณาการเปลี่ยนยาหรือเพิ่มยาอื่น
No response
Antidepressant
6 wk
Antipsychotic
3 wk
Benzodiazepine
2 wk
Buspirone
4 wk
Mood stabilizer
4 wk
Antiadrenergic
2 wk

Partial response
8 wk
4 wk
3 wk
5 wk
6 wk
3 wk

นิยามผลการรักษา
Remission/good response : > 75% ที่อาการลดลงและคงตอบสนองเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน
Partial response
: 25%-75% ยังคงมีอาการอยู
No response
: <25% ที่อาการลดลง
Persistently refractory : ตอบสนองนอยหรือไมตอบสนองหลังจากรักษาหลายวิธีทั้งจิตบําบัด
และรักษา
ดวยยา

" เมื่อผูป ว ยไมตอบสนองตอการรักษา แนะนําใหรักษาแบบเดียวกับรักษา suicidal หรือ
aggressive tendercies ถาผูปวยไดรับการรักษาโดยจิตบําบัดอยางเดียวหรือไดยาอยางเดียว ก็ให
รักษาทั้งสองแบบดวยกัน หรืออาจเปลียนการรักษาโดยใชอีกวิธีที่ยังไมไดใชมากอนก็ได
การรักษาโดยจิตบําบัดในภายหนา แนะนําใหเพิ่มเทคนิคการรักษาหนึ่งหรือสอง
วิธี psycho education ก็ชวยใหอาการดีขึ้นไดมาก
การเลือกใชยาตัวถัดไป
การรักษาเริม่ แรก
An SSRI

เปลีย่ นเปน
venlafaxine, nefazodone, TCA, MAOI, SSRI
ตัวอื่นๆ, Mood stabilizer
SSRI, venlafaxine, TCA,MAOI, Mood
stabilizer
SSRI, TCA, Nefazodone, MAOI, Mood
stabilizer
Another mood stabilizer, SSRI, Atypica
antipsychotic, venlafaxine, nefazodone, TCA

•!

Nefazodone

•!

Venlafaxine

•!

A mood stabilizer given for explosive, irritable,
aggressive, or violent behavior

•!
•!

การรักษาเริม่ แรก
A mood stabilizer given for a patient with PTSD
and comorbid bipolar disorder
An atypical antipsychotic givenfor explosive,
irritable, aggressive or violent behavior
An atypical antipsychotic given for prominent
flashbacks/dissociative symptoms/psychotic
symptom associated with PTSD

เปลีย่ นเปน
•! continue mood stabilizer, Add an SSRI
atypical antipsychotic
•! Mood stabilizer, Antidepressant, Another
atypical antipsychotic
•! Mood stabilizer, Antidepressant, Another
atypical antipsychotic, conventional
antipsychotic

" เมื่อผูป ว ยตอบสนองตอการรักษาเพียงบางสวน
เชนเดียวกับกรณีไมตอบสนองตอการรักษา แนะนําใหรกั ษาดวยวิธเี ดิมตอไป
และเพิ่มวิธีรักษาอยางอื่นที่ยังไมไดใช เชน การรักษาดวยยาหรือจิตบําบัด
หากรักษาดวยเทคนิคจิตบําบัดเพียงเทคนิคเดียวใหเพิม่ เทคนิคอืน่ รวมดวย และ
อาจเสริมดวย psychoedncation

หากผูปวยตอบสนองเฉพาะตอยา แนะนําใหเพิ่มยาอื่นรวม ทีน่ ยิ มใชเปน
adjunctive medication มากทีส่ ดุ คือ mood stabilizer
" เมื่อผูปว ยไมตอบสนองตอการรักษาหลายวิธกี อ นหนานี้
แมวาผูปวยจะไมตอบสนองตอการรักษาหลายวิธีกอนหนานี้ ก็ไมควรหมดหวัง
ขั้นตอไปที่ตองทําคือประเมินสาเหตุ ที่อาจเปนไปไดทาให
ํ ไมตอบสนองตอการรักษา (เชน
substance abuse problems, comorbid psychiatric conditions) แนะนําใหใชวิธีการรักษารวมทั้ง
ยาและจิตบําบัดอยางเปนระบบ และมีลําดับ จะชวยใหคน พบวิธที เ่ี หมาะสมสําหรับแตละคนไดใน
ที่สดุ
" เมื่อผูป ว ยมีการตอบสนองตอการรักษาทีด่ ี
การทําจิตบําบัด
ระยะเวลาที่ใช
# กรณี acute PTSD ใหคงตอไปนาน 3 เดือน และ booster session ทุก 2-4
สัปดาห
# กรณี chronic PTSD ใหคงตอไปนาน 6 เดือน และ booster session ทุก 24 สัปดาห
ในระยะแรก สําหรับในระยะหลังอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ และ
ระดับของ recovery ขอบงชี้ในการ continuing booster session ไดแกมี current life stressors,
poor social support, high suicidal risk in the past, Hx of violence, persistence of some
symptoms, poor functioning when symptomatic, มี Axis I หรือ Axis II comorbid disorder
รวมดวย
การรักษาดวยยา
ระยะเวลาที่ใชรักษากอนลดขนาด

ขอบงชี้สําหรับใหยาระยะยาว

•! acute PTSD : 6-12 mo
•! chronic PTSD with excellent response :
12-24 mo และนานกวานั้นถามีขอบงชี้ ดาน
ลางนี้
•!
•!
•!
•!

current life stressors
Poor social supports
Persistence of some symptoms
high suicidal risk in the past

•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Hx of violence
Presence of comorbid Axis I disorder(s)
long duration of PTSD symptons
Poor functioning when symptomatic
Hx. of severe PTSD symptoms
เดือนที่ 3-6
: ทุกเดือน
เดือนที่ 6-12
: ทุก 1-2 เดือน
หลังจากเดือนที่ 12 : ทุก 3 เดือน
หลีกเลี่ยงกลุมอาการขาดยา ใหลดระดับยาทุก
2 สัปดาหขน้ึ ไป ใน 1 เดือน ยกเวน
benzediazepine ใหลดระดับยาทุก 1 เดือนหรือ
มากกวา
•! เพื่อลดการ relapse ในรายที่เสี่ยงตอการเกิดซํา้
ถาใชยามานานใหลดระดับยาภายใน 4-12
สัปดาห ยกเวน benzodiazepine แนะนําใหลด
ระดับยาโดยใชเวลา 12 สัปดาหขน้ึ ไป

ความถี่ของ medication visit

วิธกี ารหยุดยา

Acute phase
Medication

SSRI
Citalopram
Fluoxetine
Fluvoxamine

Adult
starting dose
(mg/d)

20
10-20
50

Average target dose (mg/d)
Adult

Child

Older adult

20-40
20-50
100-250

20
10-20
50

20
20
100

Highest
target dose
(mg/d)

60
80
300

Paroxetine
Sertraline
Other antidepressant
nefazodone
venlafaxine
Mood stabilizer
divalproex
Antipsychotic
haloperidol
resperidone
olanzapine
quetiapine
Anti-anxiety medication
buspiron
alprazolam
clonazepam

10-20
25-50

20-50
50-150

20
50

20
75

50
200

100
75

300-500
75-225

200
50

250
150

600
225

500

500-1500

750

750

2000

2
1
5
50

2-10
2-6
5-15
100-400

1-5
1-5
5
-

3
7.5
7.5
150

20
20
20
800

15
1
1

20-60
1-4
1-4

20
1
1.5

30
1.5
1.5

60
4
4

ขนาดยาที่ใชรักษา
การเสริม compliance
โดยทั่วๆไป ใช Psycho education การทบทวน เหตุผลในการมารักษา สมําเสมอ
่
ใหโอกาส ผูปวย ไดเลือกรายการรักษา และเชือ่ มโยงสิง่ อืน่ ทีส่ ําคัญในระยะตนๆ
แผนงาน ใหใชการประเมินเพื่อรักษาปญหา substance abuse ใหความมัน่ ใจและ
รักษาแบบเขาใจงายและรวดเร็ว
สําหรับผูปวยที่ไดรับการรักษาทางยา ใหเลือกยาโดยพิจารณาอาการขางเคียง
เริ่มขนาดยาในระดับตํ่า และคอยๆเพิ่มระดับเพื่อเลี่ยง อาการขางเคียง
การปองกัน PTSD และหลีกเลีย่ ง chronicing
แนะนําใหใช education เพิม่ เติม normalization guit relief และการถายทอด
อารมณ สําหรับทุกคนที่มีอาการหลังเกิดความตึงเครียดรุนแรง ถาอาการเปนมานาน มากกวา 1
เดือน แนะนําใหเพิม่ เทคนิค psychotherapy เฉพาะรวมดวย รวมกับพิจารณาใหยาหองกันความ
เรื้อรังชนิดนี้
•! การติดตามการรักษา chronic PTSD โดยวิธี cognitive therapy และ
imaginal exposure
พบวามี significance improrement ทัง้ 2 วิธี แมวาจะไม

แตกตางกัน แตมีจํานวนผูปวย
ที่มีอาการแยลงในรายที่ over treatment
โดย imaginal exposure มากกวา (Tarrier-N
al,1999)
•! การรักษา PTSD ดวย nefazodone พบวามี significant improvement ของ
mean score
ในเรื่องของ intrusive, avoidant/numbing และ
hyperarousal cluster on global PTSD
scale โดยรวมมีการตอบสนอง
43% ทีช่ ว งทายระยะเวลา 12 สัปดาห และ 60% ในราย
ที่รักษาครบถวน
(Davidson JR et al, 1998)
•! การรักษา PTSD ดวย antidepressant ในทหารทีม่ ี major depression พบวา
50%
มีอาการ ดีขน้ึ เมื่อรักษาเปนเวลาอยางนอย 1 เดือน โดย SSRI
(sertraline, fluoxetine)
จะเดนกวา norepinephine reuptake (nortriptyline,
desipramine) (Dow-B;Kline-Bm 1997)
•! การรักษา PTSD ในผูท ถ่ี กู ขมขืน ดวย sertraline พบวาลดคะแนนของอาการ
PTSD ได 53% ในผูปวย 4 ราย จาก 5 ราย (Gil-Rivas-V et al,
1996)
•! การรักษา PTSD ดวยวิธี exposure และ/หรือ cognitive restructuring พบ
วาการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือรวมกัน 2 วิธี ชวยใหอาการดีขึ้น อยางมีนัย
สําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ relaxation (Marks-I et al, 1998)
•! การรักษา PTSD ดวย fluvoxamine ในผูปวยที่เปนทหารผานศึกเวียดนาม มี
ผลชวยรักษาอาการ core intrusion, avoidance และ arousol of PTSD
(Marmar-CR et al, 1996)
•! การศึกษาคําอธิบายผลของ psychological testing neuroimaging ในผูปวย
PTSD
ที่รักษาดวย Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) ผลทีไ่ ด หลังจากรักษาคืออาการ distress นอยลง ซึง่ สอดคลองกับ
ผล psychotest และเมื่อตรวจเรื่อง traumatic memory ดวย SPECT
scanning พบวามี hyperactive ของสมองบริเวณ anterior cingurate gyrus
กับ left frontal lobe หมายความวาการรักษาที่ประสบ
ผลสําเร็จนั้นไม
ใชวาลดอาการ arousal บริเวณ limbic level แตเปนผลมาจากความสามารถ
ในการแยกความแตกตางจากเหตุการณจริงกับจินตนาการ (Levin-P et al,
1999)
•! การติดตามการรักษา PTSD ดวย eye movement desensitiation and
reprocessing พบวาลดอาการได 84% ในรายที่ไดรับวินิจฉัยเปน PTSD
และ 68% ลดอาการ PTSD symptoms (Wilson-SA et al, 1997)
•! การรักษาผูปวย PTSD ดวย bupropion พบวาอาการ hyperarousal ดีขน้ึ
อยางมีนัยสําคัญ แตยงั มีนยั สําคัญนอยกวาอาการ depression ทีด่ ขี น้ึ ไมมี

ความเปลี่ยนแปลงอาการ intrusive, avoiding หรือระดับคะแนน CAPS ทัง้
หมดแตอยางใด แตมีขอสังเกตวา bupropion เปนยาที่ผูปวยสามารถ
tolerate ไดดี (Canive-JM. et al, 1999)
•! การตรวจระดับ platelet imipramine binding ในผูปวย PTSD กอนและหลัง
รักษาดวย phenelzine พบวาไมมีความแตกตางของ platelet imipramine
binding ในผูปวย PTSD และกลุม ควบคุม นอกจากนี้ยังไมมีความแตกตาง
ทั้งใน PTSD กอนและหลังรักษาดวย phenelzine การให phenelzine จึงไมมี
ประโยชนในกลุม ผูป ว ยเหลานี้ (Weizman-R et al, 1996)
สรุปการดูแลรักษาเบือ้ งตนสําหรับ Posttrammatic Stress Disorder
I การวินจิ ฉัย
ตองมีการเผชิญหนา ตอ extreme stressor และเกิดกลุมอาการเปนเวลาอยาง
นอย 1 เดือน
ตัวอยาง extreme stressor ไดแก
•! Serious accident หรือ natural diaster
•! Rape หรือ criminal assualt
•! Combat exposure
•! Child sexual หรือ physical abuse หรือ severe neglect
•! Hostage/imprison ment/torture/displacementas refugee
•! Witnessing a truamatic event
•! sudden unexpected death of a love one
บุคคลนัน้ มีอาการ 3 แบบ ตอไปนี้
$ Re-experience of the traumatic event ดังนี้
•! intrusive distressing recollection of the event
•! flash backs (รูสึกเหมือนเหตุการณนั้นไดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นมา)
•! Nightmares
•! exaggerated emotional and physical reaction to triggers that remind the
person of the event
$ Avoidance and emotional numbing ดังนี้
•! extensive avoidance of activities, places, thought, feelings, or
conversation related to the trauma
•! loss of interest

•! feeling detached from others
•! restricted emotions
$ Increased arousal ดังนี้
•! difficult sleeping
•! Irritability or outburst of anger
•! difficulty concentrating
•! Hypervigillance
•! exaggerased startle response
ควรถามถึงเหตุการณอันตรายและอาการที่ผูปวยมีเชน depression, anxiety หรือ substance
abuse เพราะวามักจะพบรวมกับ PTSD
II การปองกันและแทรกแซงระยะแรก
•! ชวยใหผูปวยไดเขาใจวาเปนธรรมดาที่จะหัวเสียและไมสบายใจชวงสั้นๆ
หลังเกิด traume
•! ใหความรูเรื่อง acute stress reaction และ PTSD
•! สงเสริมใหผูปวยพูดถึง trauma และประสบการณที่เกี่ยวของกับบุคคลใน
ครอบครัวและเพื่อนๆ
•! ใหความรูกับครอบครัวและบุคคลรอบขางเกี่ยวกับความสําคัญของการฟง
อารมณปฏิกิริยาของผูปวย
•! ชวยผูปวยและครอบครัว ไดยอมรับวาการพูดเรื่องเหตุการณนั้นซํ้าๆจะชวย
ใหหายไดเร็ว
•! เสริม emotion support
•! ลดความรูสึกผิดที่มารบกวน
•! สงตอไปยังกลุม support หรือ trauma counseling
•! พิจารณาใหยาชวยหลับ ระยะสั้นถานอนไมหลับ
III เลือกการรักษา
ถามีอาการมากกวา 1 เดือน โดยไมดีขึ้น
1. !เสนอหรือสงตอไปรักษาดานจิตใจ
2. !อาจใหยาถา
•! อาการรุนแรง และ/หรือ คงอยูต ลอด
•! หนาที่ในแตละวัน ถูกขัดขวางอยางมาก

•!
•!
•!
•!

นอนไมหลับรุนแรง
มีปญหาจิตเวชอื่นรวมดวย (eg. Depression, anxiety, suicidal thought)
มีประสบการณเกี่ยวกับ stress มาก
ไดรับการทําจิตบําบัด และยังคงมีอาการหนักอยู

IV การใชยา
เริ่มดวย SSRI อยางนอย 8 สัปดาห, ประเมินการตอบสนองทุก 1-2 สัปดาห
และเพิ่มขนาดเมื่อจําเปนตามตองการ
หลังจากไดรับ SSRI 8 สัปดาห
•! ไมตอบสนอง ใหเปลีย่ นยาเปน nefazodone หรือ venlafaxine
•! ถาตอบสนองบางสวน เพิ่ม mood stabilizer เชน divalproex
ถาผูปวย มีปญหาอื่นรวมดวยพิจารณา
•! severe insomnia ให trazodone ระยะสั้นๆ
•! significant anxiety ให benzodiaepine ระยะสั้นๆ หรือ buspirone ระยะยาว
•! comorbid bipolar disorder หงุดหงิดงาย โกรธ หรือกาวราว เพิ่ม mood stabilizer
Note : การให benzodiazepine ควรใหดว ยควาระมัดระวัง ในผูป ว ยทีม่ ี current substance abuse
หรือประวัติ substance abuse problems
V การทําจิตบําบัด
•! Anxiety management โดยฝกผอนคลายกลามเนือ้ ฝกการหายใจ การคิดในแงบวกและพูด
กับตัวเอง การหยุดความคิด
•! Cognitive therapy ปรับเปลีย่ นความเชือ่ ทีไ่ มสมเหตุผล โดยเฉพาะความรูสึกผิดที่ไมเปนจริง
•! Exposure therapy โดยฝกการเผชิญหนาเหตุการณที่กอใหเกิดความกังวล
VI ขนาดยาที่ใชในผูปวย (mg/d)
Medication
Max
SSRI
sertraline
200
paroxetine

Starting

Average

25-50

50-150

10-20

20-50

50

fluoxetine
fluvoxamine
300
citalopram
Other antidepressant
nefazodone
600
venlafaxine
225
Mood stabilizer
divalproex
2000
Anti-anxiety medication
buspiron
alprazolam
clonazepam

10-20
50

20-50
100-250

60

20

20-40

60

100

300-500

75

75-225

500

500-1500

15
15
15

20-60
1-4
1-4

60
4
4

VII เมื่อใดที่ควรสงตอใหผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชดูแล
ควรสงตอผูป ว ยพบผูเ ชีย่ วชาญหากมีลกั ษณะตอไปนี้
•! ผูปวยยังคงมีอาการของ PTSD ซึ่งไมตอบสนองตอยาใดเลยในขนาดและระยะเวลาที่เพียงพอ
แลว
•! ผูปวยมี suicidal thought/behavior
•! ผูปวยยังคงมีปญหาอาการขางเคียงจากยา
•! ผูปวยมีปญหาจิตเวชรุนแรงอื่นรวมดวย และไมดีขึ้นตอการรักษา
•! ผูปวยมีปญหา substance abuse
•! ผูปวยมีความเครียดหรือไมมี social support

เอกสารอางอิง
1. !American Psychiatric Association Diagnostic and statistical manual of mental disorder.
DSM-IV 4th ed Washington D.C. : American Psychiatric Association, 1994:393-444
2. !Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA, eds. Synopsis of Psychiatry 8th ed. Baltimore :
Willinms & Wilkins, 1997: 617-623
3. !รัตนา สายพานิชย, สมบัติ ศาสตรรุงภัค, Posttraumatic stress และ Acute stress disorder
ใน : มาโนช หลอตระกูล, ปราโมทย สุคนิชย บรรณาธิการจิตเวชศาสตร รามาธิบดี. ฉบับ
พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2541:176-179
4. !แสงจันทร วุฒิกานนท. โรคทางจิตเวชเนื่องจากภยันตราย ใน : สมภพ เรืองตระกูล ตําราจิต
เวชศาสตร (พิมพครั้งที่ 6) กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกว, 2542:30-36
5. !Hale HE, Yudofsky SC : Essentials of Clinical psychiatry. 3rd ed, washinton D.C.
1999 : 386-396
6. !Tarrier-N, Pi grim-H, Sommerfied - C, Faragher-B, ReyuoldS-M, Graham-G,
Barronclough-C : A randomize trial of cognitive therapy and imaginal exposure in the

treatment of chronic posttraumatic stress disorder. J consult-Clin-Psychol 1999
Feb;67(1):13-18
7. !Davidson-JR, weisler-RH, Malik-ML, connor-KM : Treatment of post traumatic
stress disorder with nefazodone. Int -Clin-Psychophamacol. 1998 May; 13(3):111113
8. !Pantalon-MV, Motta-RW : Effective ness of anxiety managment training in the
treatment of post traumative stress disorder : a prelimi nary report : J-behav-ther-ExpPsychiatry 1998 Mar;29(1):21-29
9. !Mark-I, Lovell-K, Noshirvari-H, Livanou-M, Thrasher-S : treatment of post
tramaatic stress disorder by exposure and/or cognitive restructuring : a controlled study.
Arch-Gen-Psychiatry 1998 Apr;55(4):317-325.
10. !Dow-B, Kline-N : Antidepressant treatment of post trammatic stress disorder and
major depression in referans : Ann-Clin-Psychiatry. 1997 Mar;a(1):1-5
11. !Fontana-A, Rosenheck-R : Effectiveness and cost of the inpatient treatment of post
tramatic stress disorder : Comparison of Three models of treatment : Am-J-Psychiatry.
1997 Jun;154(6);758-765.
12. !Gil-Rivas-V, Fiorentivie-R, Anglin-MD : Sexual abuse, physical abuse, and post
traumatic stress disorder among women participating in out patient drug abuse treatment
: J-Psychoctive-Drugs. 1996 Jan-Mar;28(1);95-102.
13. !Marmar-CR, Schoenfeld-F, Weiss-DS, Metzler-T, Zatzick-D, W-R, Smiga-S,
Tedott-L Neylan-T : open trial of Shivoxamine treatment for combat-related
posttrammate stress disorder : J-Clin-Psychiatry 1996;57 suppl 8 : 66-70;discussion
71-72
14. !Edna B. Foa, Jonathan R.T. Davidson, Allen Frances ; The Expert Consensus
Guideline series Treatment of Posttramatic stress Disorder : J-Clin-Psychiatry
1999;60 suppl 16:6-74
-------------------DSM-IV Diagnostic Criteria For Posttraumatic Stress Disorder
A : The person has been exposed to a traumatic event in which both of following were
present :
1. The person experienced, witnessed,or was confronted with an event or events
that involved actual or threatened death or serious injury or threat to the psysical integrity
of self or other
2. The person respons involved intense fear, helplessness,or horror

Note : In children , this may be expressed instead dy disorganized or agitated
behavior
B : The traumatic event is persistently reexperienced in one (or more) of the following
ways:
1. Recurrent and intrusive distressing recollections of the event , including image ,
thoughts, or perceptions:
Note : In young children , repetitive play may occur in which themes
or aspects of trauma are expressed.
2. !Recurrent distressing dream of the event.
Note : In children , there may be trighting dreams without recognizable content.
3. !Acting or feeling as it the traumatic event were recurring including a sense of
reliving the experience , illusion hallucinatious, including those occur on
awakening or when intoxicated.
Note : In young children , trauma - specife reenactment may occur
4. !Intensepsychological distress at exposure to internal and external cues that
symbolize
or resemble an aspect of traumatic event
5. !Physiologic reactivity on exposure to internal or exposure event
C. !Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma and mumbing of general
responsiveness
(not present before the trauma) , as indicated by three (or more) of the
following
1. !Efforts to avoid thoughts , feelings , or conversation associated with the trauma.
2. !Effort to avoid activies , places , or people that arouse recollection of the
trauma
3. !Inability to recall an important aspect of the trauma.
4. !Markedly diminised interest or participation in significant activities.
5. !Feeling of or detachment from others.
6. !Restricted range of affect ( eg.unable to have loving feelings)
7. !Sense of a foreshortened future ( e.g does not expects to have a
career,marriage,children,or normal life span)
D. !Persistent symptom of increased arousal ( not present befor the trauma) as indicated
! by two (or more) of the follwing difficulty falling or staying asleep.
1. !Irritability or outburst of anger.
2. !Difficulty concentrating.

3. !Hypervigilance.
4. !Exaggeraled startle response.
!
!

G. Duration of the disturbance symptom in criteria B,C,D is more thani month
F. !The disturbance coues clinicolly im portant areas of functioning
! Specify if
!Acute : if duration of symptoms is less than 3 months
!chromic : if durahon of symptoms is 3 months or more
! Specity if
With delayed onset : if onset symptoms is at least 6 months after the
!
stressor
!

