บทที่ 11
อาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุ
ชัยชนะ นิ่มนวล
ความหมาย อาการทางกายที่ไมสามารถวินิจฉัยวาเปนอาการของโรคใดจากการตรวจราง
กายและการตรวจทางหองปฏิบัติการตามปกติ และรวมถึงอาการทางกายที่เปนผลจากการเปลี่ยน
แปลงทางสรีรวิทยา ที่ตรวจพบไดจากการตรวจพิเศษบางอยาง
จากคําจํากัดความดังกลาวจะเห็นวา อาการทางกายที่ถือวาทราบสาเหตุไดนั้น จะหมายถึง
อาการทางกายที่เขาไดกับการวินิจฉัยโรคในปจจุบัน และมีสาเหตุที่เปนพยาธิสภาพที่ตรวจพบได
ซึ่งอาจแสดงออกใหเห็นจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือทางชีวเคมีเทานั้น โดยไมรวม
อาการที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางหนาที่การทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ดัง
นั้นในบางครั้งเราจึงเรียกอาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุ (medically unexplained physical
symptoms) วา เปนอาการทางกายจากการทํางานของระบบในรางกายที่เปลี่ยนไป (functional
somatic symptoms)
อาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุนี้ อาจเปนการแสดงออกของกลุมอาการดังตอไปนี้
1. อาการทางกายของกลุมอาการวิตกกังวลหรือซึมเศรา
2. อาการทางกายของกลุมอาการ somatoform
3. อาการทางกายของกลุมโรคทางกายที่รูจักแตยังไมพบพยาธิสภาพแนนอน เชน
irritable bowel syndrome, chronic fatique syndrome, fibromyalgia เปนตน
ในที่นี้จะกลาวถึง อาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุในกลุมที่ 3 เทานั้น
ผูปวยที่มาพบแพทยดวยเรื่องอาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุนั้น
มีอยูจํานวนหนึ่งที่
แพทยไมสามารถจะระบุไดชัดวาเปนโรคอะไร โดยทั่วไปผูปวยมักจะไดรับการวินิจฉัยตามอาการ
โดยไมระบุโรคชัดเจน เชน chest pain (cause ?) แพทยมักรูสึกอึดอัดเวลาถูกผูปวยถามวาตน
ปวยเปนโรคอะไร
ในขณะที่ผูปวยอีกกลุมหนึ่ง อาจมีบางอาการที่เห็นเดนชัดและเขาไดกับกลุมอาการบาง
อยางที่มีการวินิจฉัยที่เฉพาะถึงแมจะไมพบพยาธิสภาพ เชน ผูปวยที่มีอาการปวดทองเปนอาการ
เดนรวมกับความผิดปกติทางการขับถาย ก็อาจไดรับการวินิจฉัยจากแพทยทางระบบทางเดินอาหาร
วาเปน irritable bowel syndrome หรือผูปวยที่มีอาการปวดตามบริเวณตาง ๆ หลายแหง ก็อาจ
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยทางระบบกลามเนื้อและกระดูกวาเปนfibromyalgia เปนตน
แตไมวาผูปวยจะมาพบแพทยดวยอาการแบบกลุมแรกหรือกลุมหลังก็ตาม ลักษณะทาง
คลินิกก็มีความคลายคลึงกัน กลาวคือ
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1. อาการมักเรื้อรัง
2. มักมีอาการรวมกันหลายระบบ เชน อาจพบวาผูปวยมีอาการทั้งของระบบทางเดินอาหาร
ทางระบบประสาท รวมทั้งระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว
3. มักพบรวมกับอาการวิตกกังวล หรือซึมเศรา
4. พบบอยในผูหญิงมากกวาในผูชาย
5. มักมีปญหาสัมพันธภายในการรักษาระหวางแพทยกับผูปวยหรือสรางไดยาก
แนวทางการรักษา
สิง่ แรกทีส่ าคั
ํ ญในการรักษาผูป ว ยกลุม นีค้ อื
การปรับเปลีย่ นเจตคติของแพทยทอี่ าจไมเปนจริง
เสมอไป ไดแก
1. อาการทางกายทีต่ รวจไมพบรอยโรคหรือพยาธิสภาพ แปลวาอาการนี้ไมมีจริงเปน
จากผูปวยคิดกังวลไปเอง ถึงแมวาอาการที่ผูปวยรายงานจะมีลกั ษณะเปนอัตวิสยั (subjective) เปน
การรับรูข องผูป ว ยเอง แตกบ็ ง บอกถึงภาวะของการเปลีย่ นแปลงทางการทํางาน (function) ที่อยูใน
ระดับที่ไมสามารถตรวจวัดได เชน อาการแนนทอง (dyspepsia) หรือปวดทอง ก็อาจเปนผลของ
การเคลื่อนไหวของลําไสที่นอยเกินไปหรือมากเกินไป อาการปวดก็เปนผลของการเปลี่ยนแปลง
ระดับความทน (threshold) ซึ่งตํ่าลงกวาปกติ เปนตน
2. การวินิจฉัยอาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุ จะทําไดก็ตอเมื่อไดใชการตรวจทาง
หองปฏิบัติการอยางถึงที่สุดแลว ซึ่งความเชื่อนี้ตั้งอยูบ นความคิดแบบสองขัว้ (dualism) ทีว่ า
อาการของผูป ว ยถาไมใชเปนอาการของความผิดปกติทางกาย ก็ตองเปนความผิดปกติทางจิต และการ
จะบอกวาเปนความผิดปกติทางจิตไดก็ตองขจัดโอกาสของการมีสาเหตุทางกายออกไปใหหมดเสีย
กอน แนวคิดนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจผิดวา “functional” คือ “จิต” และ “organic" คือ “กาย”
ซึ่งตามจริงแลว functional โดยรากศัพทหมายถึง หนาที่หรือการทํางาน และ อาการทางกายที่ไม
ทราบสาเหตุแทจริงแลวก็คือ อาการทางกายที่เปนผลจากความผิดปกติในดานการทํางานหรือหนาที่
ของระบบในรางกายนั่นเอง
แนวทางการดูแลผูปวยที่มาดวยอาการทางกายเหลานี้พอสรุปคราว ๆ ดังตอไปนี้
1. ผูปวยมาดวยอาการทางกาย ควรซักประวัติเบื้องตนตามอาการทางกาย แพทย
ควรซักประวัติอาการเชนเดียวกับที่ซักประวัติโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ควรทบทวนอาการในระบบ
อืน่ ดวยเสมอ (review of systems) ซึง่ จะทําใหผปู ว ยรูส กึ วาแพทยเอาใจใสปญ
 หาทางกายของผูป ว ย
และเมื่อพบอาการรวม ๆ กันในหลาย ๆ ระบบ ยิ่งทําใหแพทยเริ่มมั่นใจมากขึ้นวาอาการของผู
ปวยอาจอยูในกลุมอาการทางกายที่ไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีจํานวนอาการมากแต
ความรุนแรงของอาการนอย
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2. สงตรวจทางหองปฏิบัติการเทาที่จําเปน ตามความสําคัญและตามความรุนแรง
ของอาการ แพทยควรตรวจรางกายผูปวยและสงตรวจทางหองปฏิบัติการเทาที่จําเปน และควร
แจงผลการตรวจอยางชัดเจนและตรงไปตรงมา เชน “ผลคลื่นไฟฟาหัวใจเปนปกติ” หรือ “ผลคลื่น
ไฟฟาหัวใจออกมาไมชัดเจน หมอจะสงตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหแนใจวาไมมีอะไรผิดปกติ” ไมควร
ใชประโยคที่กํากวม เชน ผลการตรวจไมแนนอน แตคิดวาไมนาจะมีอะไรมาก ไมตองกังวล และไม
ควรปลอยไวอยางนั้นโดยไมสงตรวจซํ้าเพื่อทําใหกระจาง
3. เขาใจความกังวลของผูปวยวาเปนเพราะเกรงวาอาการทางกายอาจบงถึงการมี
โรคราย ผูปวยกลุม นีม้ กั มีความกังวลวาตนเองมีโรครายแรงอยูซ งึ่ ยังตรวจไมพบ แพทยควรใหความ
มัน่ ใจ (reassure) วาจากการตรวจแลวไมพบความผิดปกติอะไร ซึ่งแสดงวาอาการที่เกิดขึ้นนาจะ
เปนผลจากการทํางานของระบบในรางกายที่อาจมากหรือนอยเกินไป อยางไรก็ตามความผิดทาง
ดานการทํางานนี้ไมรุนแรงถึงขั้นที่จะตรวจวัดไดดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการ สิ่งที่สําคัญที่สุด
ในขั้นนี้ก็คือ การยอมรับวาอาการของผูปวยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไมไดคิดไปเอง แตอาการเหลานี้ก็
ไมใชเปนการบงถึงโรคที่รายแรงอะไร
4. สรางความเชื่อมโยงระหวางอาการทางกายกับปจจัยทางจิตสังคม ความ
สัมพันธระหวางอาการทางกายกับปจจัยทางจิตสังคมเปนไปได 2 ทางคือ ความเครียดทางใจมีผล
ใหมีอาการทางกาย หรืออาการทางกายทําใหเกิดความเครียดทางใจ (ซึ่งมีผลทําใหอาการทางกาย
แยลงไดอีกตอหนึ่ง) โดยปกติแลวผูปวยมักไมรับรูถึงความสัมพันธอันนี้ ซึ่งแพทยอาจตองเปนผู
สรางความเชื่อมโยงนี้ใหผูปวยเห็น โดยเริ่มตนจากอาการทางกายที่อาจเปนอาการแสดงของความ
วิตกกังวลหรือซึมเศราได เชน อาการเบื่ออาหาร นอนไมหลับ ปวดหัว กลามเนื้อตึงตัว (tension)
ออนเพลีย ไมมีแรง แลวถามตอเนื่องไปสูอาการทางอารมณ เชน เบื่อหนาย ทอแท กังวลถึงเรื่องที่
ยังมาไมถึง
ตัวอยาง ผูปวยมาดวยเรื่องปวดตามตัว และมีอาการออนเพลียเขาไดกับ fibromyalgia
แพทยอาจถามวา “คุณเคยปวดมากถึงนอนไมหลับหรือนอนไมอิ่มหรือเปลา” หรือ “คุณเคยปวดมาก
จนทําใหรูสึกออนเพลีย ไมมีแรงหรือเปลา” และตอดวย “อาการที่เปนมากขนาดรบกวนการนอน
หรือทําใหคุณออนเพลียนี้ ทําใหคุณรูสึกเบื่อหนายทอแทบางไหม” แลวอาจถามตอถึงอาการทางจิต
ใจ เชนเดียวกับที่สัมภาษณผูปวยวิตกกังวล หรือซึมเศราตอไป
อีกวิธีหนึ่งที่อาจชี้ใหผูปวยเห็นถึงความสัมพันธระหวางอาการทางกายกับปจจัยทางจิต
สังคมที่ทําไดก็คือ การซักถามถึงปฏิกิริยาที่คนใกลชิดมีตอการเจ็บปวยของผูปวย (ซึ่งโดยมากมัก
แสดงออกมาในทางลบ เนื่องจากอาการของผูปวยมักเปนเรื้อรัง) และถามตอในรายละเอียดถึง
ความรูสึกของ ผูปวยตอปฏิกิริยาเหลานี้ แพทยอาจสะทอนใหผูปวยเห็นวา การที่ผูอื่นไมเขาใจ
ความลําบากของ ผูปวย ทําใหผูปวยรูสึกไมสบายใจหรือเครียด และความเครียดนี้ก็อาจทําให
อาการของผูปวยแยลงหรือไมดีขึ้น
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5. อธิบายกลไกการเกิดอาการอยางงาย ๆ ถึงแมผูปวยจะยอมรับความสัมพันธ
ระหวางอาการทางกายกับปจจัยทางจิตสังคมแลว ผูปวยก็อาจจะยังสงสัยถึงกลไกการเกิดอาการ
ซึ่งควรอธิบายใหผูปวยเขาใจอยางงาย ๆ เชน “ปกติคนเรารับรูความเครียด โดยผานการทํางาน
ของสมอง และสมองก็ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายอีกทีหนึ่ง เมื่อมี
ความ เครียดมากขึ้น สมองก็ทํางานมากขึ้นจนอาจถึงขั้นเสียสมดุลไป ผลก็คือ ระบบการทํางาน
ของรางกายตาง ๆ ก็จะแปรปรวนไปดวย บางคนเครียดมากก็มีอาการปวดทอง บางคนปวดหัว
บางคนนอนไมหลับ แตกตางกันไปตามความเปราะบางของแตละคน” หรืออาจอธิบายใหผูปวยเห็น
กลไกนี้โดยใหผูปวยลองปฏิบัติดู เชน ใหผูปวยเกร็งมืออยูนาน ๆ แสดงใหเห็นถึงการทํางานที่มาก
เกินไป ซึ่งจะมีผลใหมีอาการปวดขึ้น ในกรณีนี้อาจสรุปใหเห็นวาอาการปวดหัวนั้นก็เกิดขึ้นไดโดย
กลไกแบบเดียวกันเพียงแตผูปวยไมรูตัวเทานั้น หรืออาจชวนใหผูปวยนึกถึงอาการทางกายเวลาที่
ตกอยูในอาการโกรธหรือกลัว และชี้ใหเห็นวา ความเครียดเหลานี้สามารถทําใหผูปวยมีอาการ ใจ
สั่น หายใจแรง หรือแมแตเจ็บหนาอกได
6. นําผูปวยเขาสูการรักษา ปรับระบบการทํางานของรางกาย จากแนวทางการดูแล
ผูปวยขางตน จุดมุงหมายของการรักษาจึงอยูที่การทํางานของรางกายที่เหมาะสม ทําไดโดยการ
ลดความเครียด ซึ่งอาจปฏิบัติโดยการดูแลตนเองใหสมดุลทั้งรางกายและจิตใจ คําแนะนําตาง ๆ
ควรมีคําอธิบายที่มีเหตุผล เชน “การออกกําลังกายในชวงวัน ทําใหชวงการนอนหลับลึกในตอน
กลางคืนยาวนานขึ้น และเราพบวาการนอนที่เต็มอิ่ม ทําใหอาการปวดในสวนตาง ๆ ของรางกายลด
นอยลง” หรือ “การฝกการหายใจใหถูกตองตามธรรมชาติ (เชน หายใจเขาทองปองออก ชวงหายใจ
เขาจะสั้นกวาหายใจออกเล็กนอย) และการหายใจอยางเปนจังหวะสมํ่าเสมอ (เชน เขา 4 วินาทีหยุด
1 วินาที) ออก 5 วินาที) จะชวยใหเราควบคุมการหายใจได และมีผลใหอาการหายใจไมอิ่ม อาการ
เหนื่อย รวมไปถึงอาการเจ็บหนาอกลดนอยลง”
สําหรับในดานหนาที่การทํางานของผูปวย ควรสนับสนุนใหผูปวยปฏิบัติหนาที่ตามปกติให
ไดมากที่สุด โดยอาจเริ่มจากนอยไปมากเทาที่ผูปวยทําได ควรใหกําลังใจเมื่อผูปวยทําไดแมเพียง
เล็กนอย
ในกรณีที่ผูปวยมีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศรา ควรพิจารณาใหยาทางจิตเวชที่เหมาะสมกับ
อาการ และอธิบายถึงคุณสมบัติของยา โดยใหผูปวยเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการทํางานของ
สมอง อารมณ และอาการทางกายตาง ๆ รวมถึงผลของยาตอระบบอื่น ๆ เชน ยาแกซึมเศราอาจมี
ผลลดอาการปวดได (เชน amitriptyline) หรือผลขางเคียงของยาแกซึมเศรา บางชนิดสามารถลด
อาการทองเสียใน irritable bowel ได (เชน ยาแกซึมเศรากลุม tricyclic ทั่ว ๆ ไป) เปนตน
7. ตั้งเปาหมายของการรักษาบนพื้นฐานความเปนจริง เนื่องจากอาการทางกายที่
ไมทราบสาเหตุนี้มักเปนเรื้อรัง เปาหมายของการรักษาจึงไมไดอยูที่การรักษาใหหายขาด (cure)
แตควรเนนที่การดูแลอยางตอเนื่อง (care) มากกวา นัดผูปวยมาสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงแรก
แลวคอย ๆ นัดหางไป
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8. ตระหนักถึงโรคทางกายที่อาจมีรวมดวย ถึงแมวาอาการหลาย ๆ อาการของผูปวย
จะบงวาเปนอาการที่ไมมีสาเหตุ แตก็ควรตระหนักถึงความเปนไปไดวา บางอาการอาจเปนอาการ
เริ่มตนของโรคบางอยาง ซึ่งควรจะใสใจมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่อาการเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม ในกรณีเชนนี้อาจตองสงตรวจพิเศษเพิ่มเติมได
การสงตอผูปวย
ควรสงตอผูปวยไปพบผูเชี่ยวชาญ เมื่อรูสึกวาตนไมสามารถใหการดูแลผูปวยได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อผูปวยมีปญหาการฆาตัวตาย การใชสารเสพยติด ซึ่งพบวาเกี่ยวของกับอาการของ
โรคทางกายบางอันที่ไมทราบสาเหตุ เชน irritable bowel syndrome หรือ chronic pelvic pain
เปนตน
สําหรับในการสงตอนั้น ควรแสดงใหเห็นวาอาการของผูปวยนั้นมีอยูจริง แตเราตองการให
จิตแพทยซงึ่ เปนผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งของกลุม อาการดังกลาว (เชน อาการปวด) มาชวยในการใหการดู
แลรักษาเนื่องจากปญหาของผูปวยนั้นเรื้อรังและซับซอน ถึงแมจะไมไดเปนโรครายรุนแรง แตก็ทํา
ให ผูปวยตองทุกขทรมานและไมมีความสุข
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