โรคย ้ำคิดย ้ำทำ
โรคย ้ำคิดย ้ำทำ (OCD) คืออะไร?
โรค OCD มีลกั ษณะของควำมคิด แรงกระตุ้น หรื อภำพที่แล่นเข้ ำมำในสมองของผู้ป่วย
ซึง่ ก่อให้ เกิดควำมกังวลใจ ถึงแม้ วำ่ ผู้ป่วยอำจจะรู้ดีวำ่ ควำมคิดเหล่ำนันไม่
้ ได้ มีควำมสำคัญ
หรื อไม่มีเหตุผล แต่ก็เป็ นกำรยำกที่จะมองข้ ำมควำมคิดนันไปได้
้
ผู้ป่วยรู้สกึ เหมือนถูกบังคับให้ ทำอะไรที่ซ ้ำ
ๆ (เช่น ทำกำรตรวจเช็ค หรื อล้ ำงมือซ ้ำ ๆ) หรื อกำรแสดงออกด้ ำนสมอง (เช่น ย ้ำ ‘ตัวเลขนำโชค’ ในหัวซ ้ำ
ๆ) เพื่อเป็ นกำรลดควำมกังวลใจ ทังนี
้ ้ เนื่องจำกในแต่ละวันผู้ป่วยใช้ เวลำอย่ำงมำกกับกำรย ้ำคิดและย ้ำทำ
โรค OCD จึงรบกวนกำรใช้ ชีวิต และสร้ ำงควำมกังวลใจเป็ นอย่ำงมำก

สำเหตุของโรค OCD คืออะไร?
1) ปั จจัยทำงพันธุกรรม
ญำติลำดับที่หนึง่ ของผู้ที่ป่วยเป็ น OCD มีโอกำสที่จะเป็ นโรค OCD สูง
2) ปั จจัยทำงชีววิทยำ
ผลกำรวิจยั พบว่ำโรค OCD มีควำมเกี่ยวข้ องกับระดับซีโรโตนินที่ต่ำ
และควำมผิดปกติของสมองส่วนหน้ ำส่วนหนึง่ ที่ทำหน้ ำที่ควบคุมพฤติกรรมกำรแสดงออกของอำรมณ์
และปมประสำทบำซัลในสมอง
3) ปั จจัยทำงจิตวิทยำ
กลุม่ คนที่มีแนวโน้ มเป็ นโรควิตกจริ ต ยึดถือควำมสมบูรณ์แบบ
หรื อชอบจัดวำงของให้ สะอำดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีแนวโน้ มที่จะเป็ นโรค OCD

จะรู้ได้ อย่ำงไรว่ำตนเองเป็ นโรค OCD หรื อไม่?
หำกคุณเคยมีประสบกำรณ์ที่ต้องกลับไปตรวจเช็คว่ำคุณล็อคประตูบ้ำน หรื อรถเรี ยบร้ อยดีหรื อไม่
หรื อล้ ำงมือบ่อยขึ ้น 2-3 ครัง้ ในช่วงที่ไข้ หวัดใหญ่ระบำด สิ่งเหล่ำนี ้ไม่ได้ แปลว่ำคุณเป็ นโรค OCD
อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณมีอำกำรย ้ำคิดย ้ำทำที่กงั วลใจคุณดังต่อไปนี ้ 1 อำกำรหรื อมำกกว่ำนัน้
และใช้ เวลำกับควำมคิดหรื อพฤติกรรมนันมำกกว่
้
ำ 1 ชัว่ โมงต่อวัน

ซึง่ ส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อกำรใช้ ชีวิตประจำวันของคุณ (เช่น ชีวิตทำงำน เรี ยนหนังสือ เข้ ำสังคม)
คุณอำจจะเป็ นโรค OCD คุณจึงควรขอรับควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญดูแลสุขภำพ
1) กำรย ้ำคิด
กำรย ้ำคิด คือ ควำมคิด แรงกระตุ้น หรื อภำพที่แล่นเข้ ำมำในสมองของผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง (ตัวอย่ำงเช่น
กลัวกำรติดเชื ้อโรคจำกผู้อื่น กลัวว่ำเมื่อถูกกระตุ้นแล้ วจะมีพฤติกรรมทำร้ ำยผู้อื่น
กลัวกำรรับผิดชอบต่ออุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้น) ซึง่ ส่งผลให้ เกิดควำมวิตกและกังวลใจ
2) กำรย ้ำทำ
กำรย ้ำทำ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นซ ้ำ ๆ (เช่น กำรล้ ำงมือ กำรจัดเรี ยงของตำมลำดับ กำรตรวจเช็ค)
หรื อกำรกระทำที่เกิดขึ ้นจำกจิต (เช่น กำรสวดมนต์ภำวนำ กำรคิดคำนวณ กำรย ้ำคำพูดหรื อกลุม่ คำ)
ซึง่ ผู้ป่วยจะรู้สกึ ถูกกระตุ้นให้ แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อควำมย ้ำคิด
โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นนันจะช่
้ วยลดควำมกังวลใจ หรื อป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่กลัวว่ำจะเกิดขึ ้น

วิธีกำรรักษำโรค OCD มีอะไรบ้ ำง?
กำรรักษำโรค OCD จะรวมถึงกำรบำบัดด้ วยยำและบำบัดจิต
ผู้ป่วยส่วนมำกจะรับกำรรักษำทังสองอย่
้
ำงพร้ อมกันเพื่อผลกำรรักษำที่ดีกว่ำ
1) กำรรักษำด้ วยยำ
ในกรณีสว่ นใหญ่ จะมีกำรสัง่ ยำรักษำอำกำรซึมเศร้ ำ (SSRIs)
หรื อยำต้ ำนซึมเศร้ ำกลุม่ ไตรไซคลิก(TCA) และเมื่อจำเป็ นจะมีกำรจ่ำยยำระงับประสำทเพิ่มด้ วย
2) กำรบำบัดจิต
กำรบำบัดควำมคิด-พฤติกรรม เป็ นวิธีกำรรักษำที่ได้ ผลสำหรับ OCD
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยปรับควำมคิดที่ก่อให้ เกิดควำมวิตกกังวล
และกำรเผชิญหน้ ำกับสิ่งของหรื อสถำนกำรณ์ที่หวำดกลัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป (เช่น คิดว่ำสิ่งของต่ำง
ๆ ถูกปนเปื อ้ นอย่ำงหนัก) ด้ วยกำรเปลี่ยนควำมคิดและประสบกำรณ์
อำกำรวิตกจริตและกำรย ้ำทำของผู้ป่วยจะลดลง
โดยในช่วงแรกผู้ป่วยอำจจะรู้สกึ กระสับกระส่ำยเมื่อต้ องพบเจอกับสิ่งของหรื อเหตุกำรณ์ที่หวำดกลัวใน
กำรบำบัด แต่เมื่อเห็นสิ่งเหล่ำนันซ
้ ้ำ ๆ ควำมวิตกกังวลก็จะค่อย ๆ ลดลง

กำรให้ ควำมร่วมมืออย่ำงแข็งขันจำกผู้ป่วยและสมำชิกในครอบครัว (เช่น
กำรให้ กำรควบคุมดูแลและสนับสนุน) เป็ นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ กำรรักษำประสบควำมสำเร็จ

