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โรคย้ำคดิย้ำทำ หรอื obsessive-compulsive disorder(OCD) เป็นโรคทีผู้่ปว่ยมคีวามคดิ
ซ้ำๆ ทีท่ำให้เกดิความกังวลใจ และมกีารตอบสนองตอ่ความคดิ ด้วยการทำพฤตกิรรมซ้ำๆ
เพื่อลดความไมส่บายใจทีเ่กดิขึ้น ซ ึง่ตัวผู้ปว่ยเองก็รู้สกึวา่เป็นส ิง่ท ีไ่มม่เีหตุผล แตก่็ไม ่
สามารถหยุดความคดิและการกระทำดังกลา่วได้ และหมดเวลาไปกับอาการดังกลา่วเป็นอยา่ง
มาก ทำให้ผู้ปว่ยทุกข์ทรมานจากอาการดังกลา่ว

อาการ

อาการย้ำคดิ (obsession) เป็นความคดิ ความรู้สกึ แรงขับดันจากภายใน หรอืจนิตนาการ ที่
มักผุดขึ้นมาซ้ำ ๆ โดยผู้ปว่ยเองก็ทราบวา่ เป็นส ิง่ท ีไ่ร้เหตุผล เชน่ มคีวามคดิซ้ำๆวา่มอืตนเอง
สกปรก, คดิวา่ลมืปดิแก๊สหรอืลมืล็อคประตู, จนิตนาการเก ีย่วกับเรือ่งทางเพศ หรอืการกระทำ
ส ิง่ไมด่อียา่งซ้ำๆ, คดิซ้ำๆ วา่ตนลบหลูห่รอืดา่วา่ส ิง่ศักดิ์สทิธิ์ ซ ึง่ความคดิดังกลา่ว ทำให้ผู้ปว่ย
เกดิความกังวลใจ ความไมส่บายใจอยา่งมาก และรู้สกึรำคาญตอ่ความคดินี้
อาการย้ำทำ (compulsion) เป็นพฤตกิรรมซ้ำๆ ทีผู้่ปว่ยทำขึ้น โดยเป็นการตอบสนองตอ่
ความย้ำคดิ หรอืตามกฎเกณฑ์บางอยา่งท ีต่นกำหนดไว้ เพื่อป้องกันหรอืลดความไมส่บายใจที่
เกดิจากความย้ำคดิ หรอืป้องกันมใิห้เกดิเหตุการณ์ร้ายๆตามทีต่นหวัน่เกรง เชน่ ต้องล้างมอื
ซ้ำๆ, ตรวจสอบลูกบดิประตูหรอืหัวแก๊สซ้ำๆ , พูดขอโทษซ้ำๆ ซ ึง่เป็นพฤตกิรรมทีม่ากเกนิปกติ
และไมส่มเหตุสมผล

โรคย้ำคดิย้ำทำ พบได้ร้อยละ 2-3 ในประชากรทัว่ไป โดยเริม่มอีาการโดยเฉลีย่ท ีอ่ายุ 20 ปี
โดยพบได้พอๆกันท้ังในผู้ชายและผู้หญงิ นอกจากนี้ ยังพบรว่มกับโรคทางจติเวชอืน่ๆได้ เชน่
พบโรคซมึเศร้ารว่มด้วยถงึร้อยละ 60-90 โรคอืน่ๆท ีพ่บรว่มกับโรคย้ำคดิย้ำทำ ได้แก ่โรคกลัว
สังคม, โรควติกกังวลทัว่ไป, โรควติกกังวลแพนคิ รวมท้ังการดืม่เหล้าจนกอ่ให้เกดิปัญหาได้
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สาเหตุ

ปัจจัยทางชวีภาพ

1. ในด้านการทำงานของสมอง พบวา่ผู้ปว่ยมกีารทำงานของสมองเพิ่มขึ้นในสมองสว่น
orbitofrontal cortex, cingulate cortex, caudate และ thalamus ท้ังนี้บรเิวณเหลา่นี้
อาจรวมกันเป็นวงจรท ีม่กีารทำงานมากเกนิปกตใินผู้ปว่ย OCD

2. ในด้านระบบประสาทส ือ่นำประสาท เช ือ่วา่ผู้ปว่ยมคีวามผดิปกตใินระบบซโีรโตนนิ
(serotonin) โดยพบวา่ ยาแก้ซมึเศร้าท ีอ่อกฤทธิ์ตอ่ระบบซโีรโตนนิ มปีระสทิธภิาพใน
การรักษา OCD

3. ในด้านพันธุกรรม พบวา่มคีวามเก ีย่วข้องกับการเกดิโรค โดยพบวา่อัตราการเกดิโรคใน
แฝดไขใ่บเดยีวกัน(monozygotic twins) เทา่กับ ร้อยละ 60-90 ในขณะทีใ่นประชากร
ทัว่ไป พบร้อยละ 2-3

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ทฤษฎกีารเรยีนรู้ เช ือ่วา่การเกดิภาวะเงือ่นไข มบีทบาทสำคัญในการเกดิอาการ ย้ำคดิ โดย
สถานการณ์ปกต ิถูกเช ือ่มโยงกับ สถานการณ์อันตราย จงึทำให้เกดิความวติกกังวล สำหรับ
อาการย้ำทำน้ัน ผู้ปว่ยเรยีนรู้วา่ การกระทำบางอยา่ง ชว่ยลดความกังวลลงได้ จงึเกดิเป็น
แบบแผนพฤตกิรรมดังกลา่ว

การรักษา
การรักษาด้วยยา

1. ยาแก้ซมึเศร้า ยาทีรั่กษาได้ผลดใีน OCD เป็นยาทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ท ีอ่อกฤทธิ์ตอ่ ระบบ
ซโีรโตนนิ เชน่ clomipramine และยาในกลุม่ selective serotonin reuptake
inhibitors (SSRI) ทุกตัว ได้แก ่fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline
และ escitalopram โดยทัว่ไปมักใช้ในขนาดทีใ่ช้ในการรักษาโรคซมึเศร้า อาการข้าง
เคยีงท ีอ่าจพบได้แก ่ปวดศรีษะ คลืน่ไส้ กระสับกระสา่ย นอนไมห่ลับ

2. ยาคลายกังวล ในผู้ปว่ยท ีม่คีวามวติกกังวลอยูส่งูอาจใช้ยาในกลุม่ benzodiazepine
ในระยะส้ันๆ ยาในกลุม่นี้ไมม่ผีลในการรักษาอาการย้ำคดิ หรอือาการย้ำทำ

3. ยาต้านโรคจติ ในผู้ปว่ยบางรายทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาแก้เศร้าแล้ว อาการยังไมด่ขี ึ้น
แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านโรคจติ เชน่ risperidone ควบคูไ่ปกับยาแก้ซมึเศร้า เพื่อ
เพิ่มประสทิธภิาพในการรักษา

การรักษาวธิอี ืน่

การรักษาทีไ่ด้ผลดคีอื พฤตกิรรมบำบัด โดยการให้ผู้ปว่ยเผชญิ กับส ิง่ท ีท่ำให้กังวลใจ
และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมย้ำทำ ทีเ่คยกระทำ ตัวอยา่งเชน่ ผู้ปว่ยท ีมั่กล้างมอื ก็ให้จับของ



ทีผู้่ปว่ยรู้สกึวา่สกปรก ให้รออยูช่ว่งหนึง่จงึอนุญาตให้ล้างมอื การฝกึจะทำตามลำดับข้ัน เริม่
จากส ิง่ท ีผู้่ปว่ยรู้สกึกังวลน้อยไปหามาก และระยะเวลาทีไ่มใ่ห้ล้างมอือาจเริม่จาก 10-15 นาที
ไปจนเป็นชัว่โมง หากการรักษาได้ผลผู้ปว่ยจะกังวลน้อยลงเรือ่ยๆ จนสามารถจับส ิง่ตา่งๆ ได้
โดยไมต้่องรบีไปล้างมอืดังกอ่น

นอกจากนี้ การให้ความรู้แกส่มาชกิในครอบครัวผู้ปว่ย มคีวามสำคัญอยา่งย ิง่ แพทย์ควรแนะนำ
สมาชกิในครอบครัว ถงึอาการของโรค แนวทางการรักษาและการดูแลผู้ปว่ย รวมท้ังแนะนำให้
มทีา่ทเีป็นกลางตอ่อาการของผู้ปว่ย โดย ไมร่ว่มมอืและชว่ยเหลอืผู้ปว่ยเมือ่ผู้ปว่ยมอีาการ ใน
ขณะเดยีวกัน ก็ไมต่อ่วา่ผู้ปว่ย เนือ่งจากอาจทำให้ผู้ปว่ยเครยีด และย ิง่กระตุ้นให้อาการเป็น
มากขึ้นได้

การรักษาวธิอี ืน่ๆ ได้แก ่การทำจติบำบัดรายบุคคล เพื่อชว่ยให้ผู้ปว่ยสามารถปรับตัวกับอาการ
ได้ กลับมาใช้ชวีติได้ใกล้เคยีงปกตมิากทีส่ดุ

ในรายทีอ่าการรุนแรง อาจมกีารรักษาด้วยวธิอี ืน่ๆ เชน่ การฝังแทง่กำเนดิไฟฟ้าเพื่อกระตุ้น
สมองสว่นลกึ ( deep brain stimulation ) หรอื การผา่ตัด ( cingulotomy )
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