โรคตื่นตระหนก
โรคตื่นตระหนกคืออะไร?
โรคตื่นตระหนก คือ โรควิตกจริตชนิดหนึง่ ที่มีลกั ษณะของการตื่นตระหนกกาเริ บแบบซ ้า ๆ
โดยระยะเวลาที่หวาดกลัวอย่างหนักจะเกิดเป็ นช่วง ๆ ไม่ตอ่ เนื่อง แสดงออกร่วมกับอาการทางกาย เช่น
ใจสัน่ หายใจไม่เต็มอิ่ม เหงื่อท่วม ตัวสัน่ แน่นหน้ าอก และเวียนศีรษะ
ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคตื่นตระหนกมักกังวลอยู่บอ่ ยครัง้ ว่าอาการเหล่านี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการเจ็บไข้ ได้ ป่วยหนัก เช่น
เป็ นโรคหัวใจ หรื อสูญเสียการควบคุม จึงหาวิธีป้องกันอาการตื่นตระหนกกาเริ บ
โดยการหลีกเลี่ยงจากสถานที่หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ซึง่ การหลีกเลี่ยงดังกล่าวสามารถทาให้ ร้ ูสึกหวาดกลัวและวิตกกังวลเพิ่มมากขึ ้น
ส่งผลให้ เกิดวงจรความตื่นตระหนกและวิตกกังวลที่รุนแรง

โรคตื่นตระหนกมีสาเหตุมาจากอะไร?
มีหลากหลายปั จจัยที่นา่ จะเป็ นสาเหตุเกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคตื่นตระหนก เหตุการณ์ ที่ตงึ เครี ยด
และการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ ้นในชีวิต เช่น การตกงานเป็ นเวลานาน การสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รัก
สามารถกระตุ้นให้ เกิดโรคตื่นตระหนกได้ ในระยะแรกเมื่อผู้ป่วยอยูใ่ ต้ สภาวะที่เครี ยด
กลไกลปกติของสมองจะสัง่ การเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เป็ นภัยคุกคาม ซึง่ เรี ยกว่าการตอบสนอง “สู้ หรื อ หนี”
ไม่วา่ อย่างไรก็ตามอาการตื่นตระหนักมักจะเกิดขึ ้น “โดยไม่ร้ ูตวั ”
และมักจะถูกตีความว่าเป็ นสัญญาณของโรคที่เป็ นอันตรายต่อชีวิต หรื อ “เป็ นบ้ า”
ต่อมาเมื่อตระหนักว่าร่างกายมีการตอบสนองเพียงเล็กน้ อยต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก (เช่น การออกกาลังกาย
การรับประทานเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน)
ผู้ป่วยบางคนจะมีความหวาดหวัน่ อย่างรุนแรงว่าอาการตื่นตระหนกกาลังกาเริ บ
และด้ วยความวิตกกังวลอย่างมากดังกล่าวก็อาจจะนาไปสูก่ ารเกิดอาการตื่นตระหนกจริง ๆ ขึ ้น
สาเหตุของการเกิดโรคตื่นตระหนกไม่ได้ มีเพียงสาเหตุเดียว ปั จจัยต่าง ๆ ที่สง่ ผลได้ แก่:
a. ปั จจัยทางชีววิทยา: ความไม่สมดุลทางเคมีของสารสื่อประสาท
ระบบประสาทซิมพาเทติกที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ จนเกินไป

b. ปั จจัยทางจิตวิทยา: ผู้ที่มีแนวโน้ มเป็ นโรควิตกจริต มองโลกในแง่ร้าย
และไม่มีความรู้สกึ มัน่ คง
c. ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม: ประสบการณ์ในวัยเด็กที่เลวร้ าย เหตุการณ์ตงึ เครี ยด (เช่น
ประสบการณ์ภยั พิบตั ิ อุบตั เิ หตุเลวร้ ายต่าง ๆ)
สิ่งกระตุ้นความเครี ยดในชีวิตประจาวันอื่น ๆ (เช่น การเปลี่ยนงาน
ปั ญหาระหว่างบุคคล)

จะรู้ได้ อย่างไรว่าตนเองเป็ นโรคตื่นตระหนกหรื อไม่?
หากคุณมีประสบการณ์กบั ความรู้สกึ หวาดกลัว หรื อรู้สกึ อึดอัดไม่สบายอย่างรุนแรง
เป็ นเวลานานหลายนาทีทงั ้ ๆ ที่ไม่ได้ มีอนั ตรายใด ๆ เกิดขึ ้นจริง พร้ อมกับมีอาการดังต่อไปนี ้มากกว่า 4
อาการ คุณอาจจะกาลังประสบกับอาการตื่นตระหนก หากคุณมีอาการตื่นตระหนกซ ้า ๆ
และกังวลว่าจะอาการจะกาเริบอีกในอนาคต คุณอาจจะกาลังป่ วยเป็ นโรคตื่นกระหนก
โดยอาการของโรคตื่นตระหนกประกอบด้ วย:
1) ใจสัน่
2) เหงื่อแตก
3) ตัวสัน่
4) หายใจลาบาก
5) รู้สกึ เหมือนถูกบีบรัด
6) เจ็บ หรื อรู้สกึ ไม่สบายหน้ าอก
7) คลื่นไส้
8) เวียนศีรษะ หรื อเป็ นลม
9) รู้สกึ ร้ อนวูบวาบและหนาวสัน่
10) รู้สกึ เสียวยิบ ๆ หรื อชาตามแขนขา
11) รู้สกึ ว่าไม่ได้ อยูใ่ นโลกความเป็ นจริง (รู้สกึ ราวกับอยูใ่ นฝั น ที่มีสิ่งแวดล้ อมแปลกไปไม่ค้ นุ เคย)
หรื อบุคลิกวิปลาส (รู้สกึ แยกออกจากร่างกายของตนเองโดยไม่สามารถควบคุมได้ )
12) กลัวที่จะเสียชีวิต
13) กลัวที่จะควบคุมอะไรไม่ได้ หรื อเป็ นบ้ า

ระยะเวลาของโรคตื่นตระหนกเป็ นอย่างไร?

หลังจากเกิดอาการตื่นตระหนกในครัง้ แรก
ผู้ป่วยจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอาการตื่นตระหนกเหล่านี ้เพิ่มมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น
พวกเขาอาจจะกังวลว่ากาลังป่ วยด้ วยปั ญหาโรคหัวใจที่รุนแรง
กังวลว่าอาจจะไม่ได้ รับความช่วยเหลือหากเป็ นลมกลางถนน
หรื อกังวลว่ากาลังจะเป็ นบ้ าและสูญเสียการควบคุม
ความกังวลเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยทาการป้องกันไม่ให้ อาการตื่นตระหนกกาเริ บขึ ้นมาอีก
โดยตื่นตัวต่ออาการทางกาย หลีกเลี่ยงสถานที่หรื อเหตุการณ์ที่ยากต่อการหลบหนี
หรื อไม่ได้ รับความช่วยเหลือ (เช่น การเดินทางบนรถบัสที่ยาวนาน ขึ ้นลงลิฟต์ สถานที่แออัดพลุกพล่าน)
หรื อหลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียว การหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ มักนาไปสู่ความวิตกกังวล
และอาจจะพัฒนาเป็ น ‘อะโกราโฟเบีย’ (โรคกลัวอยูใ่ นที่ชมุ ชน)
ซึง่ จะจากัดกิจกรรมของผู้ป่วยให้ แคบลงอย่างมาก และยังส่งผลต่อการทางาน ความสัมพันธ์
และคุณภาพชีวิต

วิธีการรักษาโรคตื่นตระหนกมีอะไรบ้ าง?
1) การรักษาด้ วยยา
ยาที่แพทย์สงั่ จ่ายให้ สามารถรับประทานเพื่อบรรเทาอาการรุนแรงต่าง ๆ ของโรคตื่นตระหนกได้
2) การบาบัดจิต
3) การบาบัดความคิด–จิต เป็ นวิธีการรักษาที่ได้ ผลสาหรับโรคตื่นตระหนก
และโรคกลัวอยูใ่ นที่โล่งหรื อชุมชน
โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยปรับความคิดที่กระตุ้นอาการวิตกกังวลอย่างไร้ เหตุผล
และเผชิญหน้ ากับสิ่งหรื อสถานการณ์ที่หวาดกลัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป (เช่น )
การเดินทางระยะไกลด้ วยรถเพื่อลดความกังวลและเพิ่มความสบายใจของผู้ป่วย
ในช่วงเริ่มแรกผู้ป่วยจะรู้สกึ ไม่สบายใจเมื่อต้ องพบเห็นกับสิ่งหรื อสถานการณ์ที่หวาดกลัวในการบาบัด
แต่เมื่อเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านันซ
้ ้า ๆ ความวิตกกังวลก็จะค่อย ๆ ลดลงไป
รวมทังผู
้ ้ ป่วยจะได้ เรี ยนรู้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของพวกเขา
การให้ ความร่วมมือในการบาบัดอย่างแข็งขันจากผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกและสมาชิกในครอบครัว (เช่น
การให้ การควบคุมดูแลและสนับสุนน) เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ การรักษาประสบผลสาเร็จ

