โรควิตกจริตทัว่ ไป
โรควิตกจริตทัว่ ไป (GAD) คืออะไร?
GAD คือ โรควิตกจริ ตชนิดหนึง่ โดยมีลกั ษณะของความกังวลกับทุกเรื่ องในแต่ละวันมากจนเกินไป
และบ่อยครัง้ ไม่มีเหตุผล เช่น เรื่ องงาน สุขภาพของตนเองและครอบครัว การเงิน เป็ นต้ น
ความกังวลนี ้ไม่สามารถควบคุมได้ ในบ่อยครัง้ จึงส่งผลให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความรู้สกึ ที่แย่ลง
และมีอาการทางกาย เช่น เหนื่อยล้ า กระวนกระวาย ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ และอื่น ๆ
อีกมากมาย

GAD มีสาเหตุมากจากอะไร?
โรค GAD ไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แต่นกั วิจยั พบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอยู่จานวนหนึง่
โดยปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อบุคคลแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
1. ปั จจัยทางชีววิทยา: พันธุกรรม และความไม่สมดุลของสารเคมีสารสื่อประสาท
สุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรม
2. ปั จจัยทางจิตวิทยา: กลุม่ บุคคลที่มีแนวโน้ มเป็ นโรควิตกจริต ไม่มนั่ ใจในตนเอง มองโลกในแง่ลบ
และเชื่องช้ า
3. ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม: ประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็ก และเหตุการณ์ตงึ เครี ยดอื่น ๆ ในชีวิต เช่น
การเปลี่ยนงาน ความสัมพันธ์ ปั ญหาต่าง ๆ เป็ นต้ น

จะรู้ได้ อย่างไรว่าตนเองเป็ น GAD หรื อไม่?
เป็ นเรื่ องปกติที่จะรู้สกึ ตึงเครี ยด วิตก หรื อกังวลชัว่ ขณะ เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับปั ญหาที่ทางาน
ปั ญหากับเพื่อนและครอบครัว
อย่างไรก็ตามหากความกังวลหรื อความกลัวของคุณนันยั
้ งคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
หรื อมากกว่านัน้ พร้ อมมีอาการ 3 อย่างดังต่อไปนี ้แสดงร่วมด้ วย จนส่งผลต่อความสามารถในการทางาน
เข้ าสังคม และคลายเครี ยดของคุณ คุณอาจจะเป็ น GAD
โดยคุณควรจะขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพ
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กระวนกระวาย หรื อรู้สึกตื่นเต้ น หรื อประหม่า
เหนื่อยล้ าง่าย
ไม่มีสมาธิ หรื อสมองว่างเปล่า
หงุดหงิดง่าย
กล้ ามเนื ้อยึดตึง
มีปัญหารบกวนการนอน (นอนหลับยาก หรื อนอนไม่พอ)

ระยะเวลาของโรค GAD เป็ นอย่างไร?
ผู้ป่วย GAD หลาย ๆ คนมีแนวโน้ มที่จะมีอปุ นิสยั ชอบวิตกกังวลอยูต่ ลอด
และแน่นอนว่าส่วนหนึง่ ในกลุม่ คนเหล่านี ้ไม่สามารถบอกได้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นโรคนี ้ครัง้ แรกเมื่อไร
ระยะเวลาของโรคขึ ้นอยู่กบั ตัวกระตุ้นความเครี ยดที่เกิดขึ ้นในชีวิต โดยทัว่ ไปแล้ วหากผู้ป่วย ๆ เป็ นโรค
GAD ที่นาน ระยะเวลาในการฟื น้ ตัวก็จะนานขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนันโอกาสในการเป็
้
นโรคซึมเศร้ า
และโรควิตกจริ ตอื่น ๆ ก็จะสูงกว่าคนทัว่ ไป

วิธีการรักษา GAD มีอะไรบ้ าง?
1) การบาบัดจิต
การบาบัดความคิด-พฤติกรรมเป็ นวิธีการรักษาที่ได้ ผลสาหรับ GAD
โดยมีเป้าหมายในการใช้ การตอบสนองแบบรับมือที่ปรับเปลี่ยนได้
แทนการตอบโต้ ที่ไม่พงึ ประสงค์ด้านความคิด พฤติกรรม และสรี ระร่างกาย
โดยทางด้ านความคิดจะมุง่ เน้ นการใช้ ความคิดที่เหมาะสมทดแทนความคิดที่ไม่มีเหตุผลและเป็ นอั
นตราย ด้ านพฤติกรรมผู้ป่วยจะใช้ ทกั ษะการจัดการเวลา ตังเป
้ ้ าหมาย
และการแก้ ปัญหาเพื่อลดความวิตกกังวล
และด้ านร่างกายผู้ป่วยจะออกกาลังกายที่ผอ่ นคลายเพื่อลดการปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครี ย
ด
2) การรักษาด้ วยยา

เพื่อช่วยบรรเทาอาการของ GAD ผู้ป่วยสามารถใช้ ยาระงับความซึมเศร้ า ยาระงับประสาท
หรื อยาโมนนอร์ เอพิเนฟรินในยามจาเป็ น โดยผู้ป่วยควรจะรับประทานยาตามที่แพทย์สงั่
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดยาเนื่องจากการใช้ ยาระงับประสาทเป็ นเวลายาวนาน และผลข้ างเคียงอื่น ๆ

การดูแลตนเอง หรื อผู้อื่นที่ป่วยเป็ นโรค GAD ควรทาอย่างไรบ้ าง?
สาหรับผู้ที่ป่วยเป็ นโรค GAD
1. สืบหาวิธีการรักษาอย่างจริงจังและให้ ความร่วมมือในการรักษา
2. รักษาการใช้ ชีวิตที่ดีตอ่ สุขภาพ: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้ วนสมดุล
ออกกาลังเป็ นประจาและเพียงพอ ฝึ กฝนทางานอดิเรกที่มีความหมาย
รักษาการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในสังคม
สร้ างความยึดมัน่ ในการเผชิญหน้ ากับปั ญหาอย่างกล้ าหาญ
3. ออกกาลังกายที่ผอ่ นคลายสม่าเสมอเพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวลให้ ดีขึ ้น

สาหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ป่วยเป็ นโรค GAD
1) เข้ าใจถึงอาการและสาเหตุของ GAD หลีกเลี่ยงการตาหนิผ้ ปู ่ วยที่ป่วยเป็ นโรค GAD
และให้ เวลากับผู้ป่วยในการฟื น้ ตัว
2) สนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยร่วมมือในการรักษาและทากิจกรรมสันทนาการอย่างแข็งขัน
3) หากอาการทรุดลง ควรรี บขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพโดยเร็ วที่สดุ

