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จากบทหนึง่ในหนังสอื คูม่อืการวนิจิฉัยและดูแลรักษาผู้ปว่ยโรควติกกังวล. ฉบับปรับปรุงคร้ังท ี่
2. กรุงเทพมหานคร: เอส ซ ีพรนิท์, 2540.

Panic disorder จัดเป็น anxiety disorders ชนดิท ีพ่บได้บอ่ย โดยเฉพาะผู้ปว่ยมักมาพบ
แพทย์อยา่งฉกุเฉนิเม ือ่เกดิอาการ panic แตล่ะคร้ัง เนือ่งจากกลัววา่จะเสยีชวีติในทันท ีหรอื
คดิวา่เป็นโรคร้ายแรง WHO รายงานวา่มอีุบัตกิารณ์ของโรคนี้ราวร้อยละ 1.1 31 ในประเทศ
ไทยเองมกีารศกึษาพบวา่ แพทย์สามารถให้การวนิจิฉัยและรักษาโรคนี้ได้อยา่งถูกต้องท ีห้่อง
ฉกุเฉนิมจีำนวนตำ่มาก เพียง 1 ใน 120 รายของผู้ปว่ยโรคนี้เทา่น้ัน 32 ผลทีต่ามมาของโรคนี้

ยังกอ่ให้เกดิภาวะหรอืโรคทางจติเวช อืน่ๆ ตามมาได้อกีหลายประการ 33, 34 เชน่ major
depression, suicide 35 , alcohol and drug abuse หรอืกลัวไมก่ล้าไปไหนคนเดยีว
(agoraphobia ) เป็นต้น อันกอ่ความเสยีหายแกผู้่ปว่ยและครอบครัวทับถมย ิง่ขึ้น ซ ึง่จะได้
กลา่วตอ่ไป

อาการ

เดมิเคยเรยีกโรคนี้วา่ acute anxiety ตามความเฉยีบพลันของอาการ หรอืตามการจำแนกโรค
ขององค์การอนามัยโลกเรยีกวา่ episodic paroxysmal anxiety disorder เนือ่งจากอาการ
เกดิรุนแรงเป็นชว่งๆ

อายุเฉลีย่ของผู้ปว่ยโรคนี้คอืประมาณ 25 ป ี3 แตก่็พบผู้ปว่ยได้ท้ังในเด็กและวัยกลางคน

ตามเกณฑ์วนิจิฉัยของสมาคมจติแพทย์อเมรกัินป ี1994 น้ัน โรค panic disorder มลัีกษณะที่
สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 36

1) ม ีpanic attack (ได้แก ่การเกดิอาการตอ่ไปนี้ข ึ้นอยา่งเฉยีบพลัน : แนน่หน้าอก ใจสัน่ กลัว
หายใจไมอ่อก เวยีนศรีษะ จุกแนน่ท้อง มอืเท้าเย็นชา รู้สกึเหมอืนจะควบคุมตัวเองไมไ่ด้
เหมอืนตัวเองกำลังจะตายหรอืจะเป็นบ้า) ทีม่ลัีกษณะเริม่เป็นอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว โดยถงึ
จุดสงูสดุภายใน 10 นาท ีแล้วความรุนแรงจะคอ่ยๆ ลดลงจนหายไปใน 60 นาที

2) เกดิอาการบอ่ยๆหรอืหากเป็นเพียง 1 คร้ัง ก็ต้องทำให้ผู้ปว่ยมคีวามกลัววา่จะเป็นซ้ำ

3) ผู้ปว่ยไมส่ามารถคาดลว่งหน้าได้วา่ จะเกดิ panic attack ขึ้นอกีคร้ังเม ือ่ใด(unexpected) มี
ผู้ปว่ยจำนวนไมน้่อยทีเ่กดิอาการขณะนอนหลับจนต้องตืน่ขึ้น

4) อาการท้ังหมดนี้ต้องไมไ่ด้เกดิจากยา สารตา่งๆ โรค หรอืสาเหตุทางกายอืน่ๆ ซ ึง่อาจทำให้
เกดิอาการ panic ได้

จะเห็นได้วา่ อาการ panic น้ัน คล้ายกับอาการของโรคหัวใจ โรคทางเดนิหายใจ โรคทางเดนิ
อาหาร หรอืโรคของระบบประสาทการทรงตัวอยา่งมาก เนือ่งจากพบวา่มกีารเช ือ่มโยงระหวา่ง
ศนูย์ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัตกัิบระบบอวัยวะดังกลา่ว 37 ผู้ปว่ยโรคนี้สว่นใหญจ่งึไปพบ
แพทย์สาขาดังกลา่ว มรีายงานวา่ ผู้ปว่ยในคลนิกิโรคหัวใจทีม่อีาการดังกลา่ว แล้วตรวจคลืน่
หัวใจหรอืแม้แตส่วนเส้นเลอืดหัวใจผลเป็นปกต ิแท้จรงิเป็น panic disorder กวา่ร้อยละ 50-
60 38

ผู้ปว่ยบางรายจะมอีาการของ hyperventilation syndrome ตามหลัง panic attack ดังน้ัน
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แพทย์จงึควรถามถงึประวัตอิาการของ panic disorder ในผู้ปว่ย hyperventilation ทุกราย

 

การดำเนนิโรค 9

panic disorder แบง่ออกเป็นระยะตา่งๆ ( stages ) ตามลำดับ (หากไมไ่ด้รับการรักษา) ดังนี้

ระยะท ี ่1 : limited symptoms attacks อาการยังเป็นไมม่าก ไมค่รบเกณฑ์ของ panic
disorder

ระยะท ี ่2 : panic disorder มอีาการตา่งๆเข้าเกณฑ์การวนิจิฉัย

ระยะท ี ่3 : hypochondriasis เช ือ่วา่ตนมโีรคร้ายแรงบางอยา่งแตแ่พทย์ตรวจไมพ่บ เชน่ เป็น
โรคปอด โรคหัวใจ หรอือัมพาต ทำให้ไมก่ล้าทำงานตามปกต ิและมักเวยีนไปให้แพทย์ตรวจ
ยนืยัน

ระยะท ี ่4 : limited phobic avoidance เริม่กลัวและหลกีเลีย่งตอ่สถานทีห่รอืสถานการณ์ซ ึง่
ผู้ปว่ยรู้สกึวา่อาจทำให้เกดิ panic ได้ เชน่ agoraphobia คอืไมก่ล้าไปไหนคนเดยีวซ ึง่อาจ
ทำให้ผู้ปว่ยไมอ่าจไปทำงานหรอืดำเนนิชวีติประจำวันได้

ระยะท ี ่5 : extensive phobic avoidance มคีวามกลัวและหลกีเลีย่งมากขึ้น

ระยะท ี ่6 : secondary depression อาจเป็นเพียงอารมณ์หรอืถงึระดับเป็น major
depression อันเป็นผลจากการเป็น panic disorder มานาน แตผู้่ปว่ยยังไมท่ราบสาเหตุ ไม่
หาย ไมส่ามารถชว่ยตัวเองได้ ท้ังท ีร่า่งกายแข็งแรง ผดิหวังและละอายกับตนเองและ
ครอบครัว บางรายอาจหันไปใช้ยาเสพตดิหรอืดืม่สรุาหรอืบางรายพยายามฆา่ตัวตาย

 

ตารางที ่1 ภาวะทางรา่งกายและยาทีท่ำให้เกดิอาการ anxiety

Medications and drugscaffeine, stimulants, alcohol or sedative withdrawal, opiates,cocaine,
marijuana, hallucinogens, steroids, theophylline,

sympathomimetics, thyroid replacement, dopamine

Cardiovascular disease

Arrhythmias, congestive heart failure, pulmonary edema,

Coronary artery disease, mistral valve prolapsed

Respiratory disease

Asthma, COPD, pulmonary embolism, pneumothorax

Endocrine and metabolic disorders

hyperthyroidism, hypothyroidism, hypoglycemia, Cushing’s

disease, anemia, hypercalcemia, hypocalcemia, carcinoid,

insulinoma, hyperkalemia, hypernatremia

Neurological disorders



Seizure disorder, vertigo, tumor, akathisia

Others

SLE, peptic ulcer

สาเหตุ

panic disorder เป็นผลจากท้ังปัจจัยทางชวีภาพ จติใจ และพฤตกิรรมเรยีนรู้ ในชว่งทศวรรษ
หลังๆ มกีารศกึษาจนเข้าใจถงึปัจจัยด้านชวีภาพมากขึ้น ยังผลให้สามารถใช้ยารักษาได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพกวา่เดมิ

1. สาเหตุทางชวีภาพ พบวา่ panic disorder เป็นโรคทีเ่ก ีย่วข้องกับด้านพันธุกรรม แม้วา่ยังไม่
สามารถระบุตำแหนง่ของยนีท ีเ่ป็นปัญหาได้ชัดเจนก็ตาม

การศกึษาทางระบบสารส ือ่นำประสาทพบวา่ ผู้ปว่ยมกีารหลัง่ของ norepinephrine จาก locus
ceruleus nucleus บรเิวณ floor ของ 4th ventricle สงูขึ้น

2. สาเหตุด้านจติใจ พบวา่ผู้ปว่ยมักกำลังเผชญิกับ separation anxiety คล้ายกับเหตุการณ์ใน
วัยเด็กอกีคร้ัง

3. สาเหตุทางพฤตกิรรมเรยีนรู้ มักใช้ในการอธบิาย agoraphobia ซ ึง่เกดิตามหลัง panic
disorder

อยา่งไรก็ตาม ผู้ปว่ยแตล่ะรายเกดิโรคนี้โดยมบีทบาทของแตล่ะสาเหตุหนักเบาไมเ่ทา่กัน เชน่
บางคนกำลังมคีวามกังวลกับเรือ่งในชวีติมาก โดยทีไ่มม่คีวามเส ีย่งทางพันธุกรรมมากอ่น ใน
ขณะทีบ่างคน อาจไมม่เีรือ่งกังวลกระตุ้นเลย แตเ่กดิมโีรคเพราะปัจจัยทางชวีภาพก็ได้ พบวา่
ผู้ปว่ยบางคนเกดิอาการเมือ่มกีารกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตจิากภายในรา่งกายเองขึ้นกอ่น
เชน่ การหวิ แนน่ท้อง แล้วสง่สัญญาณประสาทไปกระตุ้น locus ceruleus อกีตอ่หนึง่

การรักษา

การดูแลทางด้านจติใจ

ควรแสดงความเข้าใจและยอมรับในอาการของผู้ปว่ยวา่รุนแรงตามทีเ่ขารู้สกึจรงิ ซ ึง่ถอื
เป็นส ิง่สำคัญมากในการรักษา ไมใ่ช ่“ไมเ่ป็นอะไร อยา่คดิมาก” อยา่งท ีเ่ราตรวจพบ
อาจกลา่ววา่ “หมอเข้าใจวา่ เวลาเป็นคงนา่กลัว ทรมานมาก“
ควรแจ้งให้ผู้ปว่ยทราบวา่ อาการท ีเ่ป็นจะไมม่อัีนตรายถงึชวีติ เพราะไมม่โีรคทางกายที่
รุนแรง การเกดิอาการเป็นเพราะระบบประสาทอัตโนมัตซิ ึง่ควบคุมอวัยวะภายในตา่งๆ
ทำงานไวเกนิปกต ิจงึตรวจไมพ่บโรคอะไรท ีหั่วใจ หรอืปอดตามทีเ่ขาสงสัย อาจวาดรูป
สมอง โยงกับรูปหัวใจ หรอือวัยวะท ีผู้่ปว่ยเกดิอาการมากๆ ให้ดู เพื่อชว่ยให้เข้าใจงา่ย
ขึ้น
หากผู้ปว่ยปฏเิสธวา่ ตนไมม่เีรือ่งเครยีด ไมต้่องคาดค้ันวา่ ผู้ปว่ยต้องมเีรือ่งเครยีด
แนน่อน เนือ่งจากบางรายอาจมอีาการขึ้นเองจากปัจจัยทางชวีภาพของเขา หรอืบางราย
ก็ยังกังวลกับอาการ panic เกนิกวา่จะเช ือ่มโยงได้วา่ ความกังวลในชวีติทำให้เขามี
อาการ panic ได้
ไมค่วรบอกผู้ปว่ยวา่เป็นโรคหัวใจออ่น หรอืประสาทหัวใจ หรอืโรคใดๆ ทีต่รวจไมพ่บ
จรงิ
ให้ความมัน่ใจกับผู้ปว่ยวา่ โรคนี้ รักษาหายได้แล้วแจ้งแผนการรักษา (ทีจ่ะได้กลา่วตอ่
ไป) ให้ผู้ปว่ยทราบแนวทางไว้
สอนการปฏบัิตตินเมือ่เกดิอาการเพื่อให้ผู้ปว่ยชว่ยตัวเองได้บ้าง เชน่ การหายใจเข้า
ออกลกึๆช้าๆ การหายใจในถุงกระดาษหากม ีhyperventilation เป็นอาการเดน่ หรอืการ
กนิยาท ีแ่พทย์ให้พกตดิตัวไว้
แพทย์อาจขอพบญาตขิองผู้ปว่ยเพื่ออธบิายหรอืปรับเจตคตทิ ีม่ตีอ่ผู้ปว่ยให้ดขีึ้น ( เพื่อ
มใิห้ม่องวา่ผู้ปว่ยแกล้งทำเพื่อหลบเลีย่งความรับผดิชอบหรอืเป็นเพียงผู้ปว่ยคดิมากไป



เอง )

สำหรับผู้ท ีเ่กดิอาการ agoraphobia น้ัน จำเป็นต้องนำพฤตกิรรมบำบัดมาชว่ยฝกึผู้ปว่ย ให้
สามารถออกจากบ้านไปไหนคนเดยีวได้อกีคร้ัง โดยควบคูไ่ปกับการรักษาด้วยยาเนือ่งจากมี
ผู้ปว่ยจำนวนไมน้่อย ซ ึง่ถงึแม้จะหายจากอาการ panic แล้ว แตก่็ยังม ีagoraphobia อยู ่
เพราะได้กลายเป็นพฤตกิรรมเงือ่นไขไปแล้ว39 ให้ฝกึโดยมหีลักการผอ่น คลายกล้ามเนื้อ
หรอืให้รับประทานยาคลายกังวลกอ่นเริม่ฝกึราว 15-30 นาท ีให้ผู้ปว่ยเริม่ออกจากบ้านคนเดยีว
หรอืมผู้ีอ ืน่ไปด้วยจนถงึระยะทางไกลทีส่ดุเทา่ท ีท่นได้แล้วพัก เพิ่มระยะทางขึ้นทลีะน้อยทุก
วัน โดยผู้ปว่ยจดบันทกึผลการปฏบัิต ิแล้วนำมาให้แพทย์ทุกคร้ังเม ือ่นัดตรวจ 9, 40

 

การรักษาด้วยยา

มยีากลุม่ benzodiazepine ทีม่ ีpotency สงู และยาต้านอารมณ์เศร้าหลายชนดิท ีไ่ด้รับการ
ศกึษาทดลองแล้วสามารถรักษาโรค panic disorder ได้ผลด ีตามตารางท ี ่2

 

ตารางที ่2 ยารักษา panic disorders 4, 9, 42

 

generic name, trade name, initial dose, max dose (mg/day)

Benzodiazepine

lorazepam, Ativan, 0.5 mg tid., 4-6

alprazolam, Xanax, 0.25mg tid., 4-6

clonazepam, Rivotril, 0.5 mg bid, 1-4

Antidepressants

imipramine, Tofranil, 25 mg hs, 75-150

clomipramine, Anafranil, 25 mg hs, 75-150

fluoxetine, Prozac, 20 mg am, 40-80

fluvoxamine, Faverine 50 mg bid, 150-300

สำหรับ diazepam หรอื clorazepate ซ ึง่เป็นยาทีใ่ช้แพรห่ลายน้ัน สามารถใช้รักษาได้ แต่
ต้องใช้ขนาดสงูถงึ 20-30 มก.ตอ่วัน (ประมาณวา่ 44 มก. ของ diazepam เทา่กับ 4 มก. ของ
alprazolam สว่น clorazepate ต้องใช้ขนาดสงูกวา่ diazepam เกอืบเทา่ตัว ) ซ ึง่ผู้ปว่ยอาจ
ทนฤทธิ์ข้างเคยีงเชน่ ฤทธิ์ทำให้งว่งซมึไมไ่ด้ 41 สว่นยาต้านอารมณ์เศร้าอ ืน่ๆ น้ัน ผลการ
ทดลองยังไมแ่นน่อน

 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคุณสมบัตขิอง alprazolam กับ clonazepam

Alprazolam 
 

Clonazepam 
 



Duration of effectDosing
frequencyInterdose
rebound

symptoms

Acute withdrawal effects

Onset of effect

Abuse potential

Short 
OD 
++ 
  

++ 
  

Fast 
++ 

 

Long 
BID 
+ 
  
+ 
  

Intermediate 
+ 

 

ดังน้ัน ในการรักษาระยะเริม่ต้น ซ ึง่จำเป็นต้องระงับอาการของโรคให้หมดไปกอ่น จงึมักเริม่ให้
benzodiazepine แล้วปรับขนาดยาตามอาการและอาการข้างเคยีงทุกสัปดาห์จนควบคุม
อาการได้หมด (มักใช้เวลาราว 4-6 สัปดาห์) คงยาในขนาดสงูสดุน้ันได้ราว 4-8 สัปดาห์ แล้ว
ลด benzodiazepine ลงจนถงึขนาดตำ่ท ีส่ดุท ีส่ามารถควบคุมอาการได้ไว้จนครบ 6 เดอืน จาก
น้ันลดขนาดลงช้าๆ ร้อยละ 25 ตอ่สัปดาห์ หรอืน้อยกวา่นี้ จนหมดในเวลา 4-8 สัปดาห์ อาจให้
ยาไว้รับประทานเฉพาะเมือ่เกดิอาการ การให้แต ่benzodiazepine เพียงอยา่งเดยีวสามารถ
รักษา panic disorder ได้ แม้จะให้ตดิตอ่กันเป็นเวลานาน ก็ไมพ่บวา่มอีาการดื้อยา
(tolerance) จนต้องเพิ่มขนาดของ benzodiazepine

การใช้ยาต้านอารมณ์เศร้าน้ันมหีลักการในการปรับเพิ่มและลดขนาด คล้ายคลงึกับการใช้
benzodiazepine พึงสังเกตวา่ ขนาดเริม่ต้นของยาต้านอารมณ์เศร้า ในการรักษา panic
disorder น้ันตำ่กวา่ขนาดเริม่ต้นในการรักษา major depression มาก เว้นแตผู้่ปว่ยมอีาการ
ของท้ัง 2 โรคนี้ จงึเริม่ให้ยาในขนาดทีรั่กษา major depression โดยทัว่ไป การลดยากลุม่
TCA ลงอยา่งรวดเร็ว อาจเกดิ cholinergic rebound เชน่ กังวล กระวนกระวาย นอนไมห่ลับ
ได้

ยากลุม่ SSRI โดยเฉพาะ fluoxetine อาจทำให้อาการของโรคเลวลงได้โดยเฉพาะในสัปดาห์
แรกของการได้ยา แตทั่ว่ไป สามารถรักษา panic disorder ในชว่งถัดมาได้อยา่งดไีมต่า่งจาก
TCA

ในบางคร้ัง เราอาจเริม่ให้ยาท้ังสองกลุม่ไปพร้อมๆกัน ทำให้ไมจ่ำเป็นต้องให้ยาแตล่ะชนดิใน
ขนาดสงูจนเกดิผลข้างเคยีงท ีผู้่ปว่ยทนไมไ่ด้ จนผา่นไป 2-4 สัปดาห์ซ ึง่เราควบคุมอาการได้ดี
แล้ว และยาต้านอารมณ์เศร้าได้มเีวลาออกฤทธิ์เต็มทแล้ว จงึคอ่ยๆลด benzodiazepine ลง
เหลอืยาต้านอารมณ์เศร้าเพียงกลุม่เดยีวไว้ควบคุมอาการจนครบ 6-9 เดอืนดังท ีก่ลา่วแล้ว 43

มักแนะนำให้ผู้ปว่ยม ีalprazolam หรอื lorazepam ตดิตัวไว้รับประทานหากมอีาการ ซ ึง่จะ
ทำให้ผู้ปว่ยมัน่ใจมากขึ้นวา่ สามารถดูแลตนเองได้ ไมต้่องไปหาแพทย์เพื่อฉดียาทุกคร้ัง

หากแพทย์ได้ทำการรักษาผู้ปว่ยโรค panic disorder ราว 4-6 สัปดาห์ แล้ว ยังไมส่ามารถ
ควบคุมอาการได้ หรอืโรคมลัีกษณะ recurrent หรอื chronic หรอืพบวา่ผู้ปว่ยมปัีญหาด้าน
จติใจหรอืบุคลกิภาพอันอาจเกีย่วข้องกับโรค เชน่ เป็นผู้วติกกังวลงา่ย หรอืคาดหวังกับเรือ่ง
ตา่งๆสงู อันจะเป็นเหตุให้เกดิความกังวลอยูเ่รือ่ยๆ ควรสง่ผู้ปว่ยมาพบจติแพทย์เพื่อประเมนิ
ให้การรักษาตอ่ไป 44

propranolol ซ ึง่ชว่ยอาการกังวลทัว่ไป ไมอ่าจรักษา panic disorder ได้หากใช้เป็นยาหลัก
เพียงชนดิเดยีว

โรคทางจติเวชทีเ่กดิรว่ม

กวา่ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ย panic disorder มโีรคซมึเศร้า ร้อยละ 38 ทำงานได้ไมเ่ต็มท ีเ่นือ่ง
จากเช ือ่วา่ตนเองมโีรคทางกายร้ายแรงท ีต่รวจไมพ่บ ต้องพึ่งพาผู้อ ืน่ทางการเงนิเกอืบหนึง่ใน
ส ี ่และราวร้อยละ 28 ต้องเวยีนไปรักษาทีห้่องฉกุเฉนิบอ่ยๆ 45



ตัวอยา่งผู้ปว่ย

วารุณทีำงานเป็นตำรวจหญงิอยูท่ ีส่ถานตีำรวจแหง่หนึง่ในจังหวัดนครนายก เริม่มอีาการแนน่
หน้างอ ใจสัน่ หายใจไมอ่อก มอืเท้าชา ขึ้นทันทขีณะนัง่พิมพ์ดดีอยู ่เพื่อนได้นำสง่
โรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจแล้วบอกวา่ ไมเ่ป็นอะไร และให้ยามารับประทาน ผู้ปว่ยยังมอีาการ
ดังกลา่วอกีหลายคร้ังโดยไมเ่ลอืกเวลา ท้ังขณะนอนดูโทรทัศน์ ทำงาน หรอืนอนหลับ จนไม่
กล้าไปไหนคนเดยีวเนือ่งจากคดิวา่ตนเองเป็นโรคหัวใจและจะเกดิอาการจนตายได้ ผู้ปว่ยได้
รับการตรวจและสง่ตรวจพิเศษตามคลนิกิและ โรงพยาบาลอกีหลายแหง่ได้รับคำตอบตา่งๆ กัน
เชน่ เป็นโรคประสาท โรคเครยีด หรอืหัวใจออ่น จนมยีาเป็นถุงใหญ ่แตอ่าการก็ไมเ่คยหาย
ขาด หลังจากมอีาการอยู ่1 ป ีผู้ปว่ยรู้สกึท้อแท้เบือ่หนา่ยกับโรคทีเ่ป็นมากจนทำงานไมไ่ด้
ญาติๆ จงึแนะนำให้มารักษาตอ่ท ีก่รุงเทพฯ

แพทย์ทัว่ไปได้ตรวจและสง่ตรวจพิเศษเทา่ท ีจ่ำเป็น แตไ่มพ่บส ิง่ผดิปกต ิจงึได้เริม่ต้นรักษา
ด้วยยา alprazolam ปรากฎวา่อาการดขีึ้นมาก แตไ่มห่ายหมดและออกจากบ้านไปไหนคน
เดยีวไมไ่ด้ จากการถามถงึเหตุการณ์ท ีเ่ก ีย่วข้องกับการเกดิอาการคร้ังแรกพบวา่ อาการเกดิ
หลังจากทีส่ามขีองผู้ปว่ยมักขับรถมาเย ีย่มผู้ปว่ยทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ผู้ปว่ยรู้สกึเป็นหว่งเนือ่งจาก
สามขัีบรถเร็วมาก เกรงจะเกดิอุบัตเิหตุเชน่เดยีวกับทีบ่ดิาของตนเคยประสบและเสยีชวีติ
แพทย์ผู้น้ันจงึได้สง่ผู้ปว่ยมาพบจติแพทย์จงึได้ให้การรักษาโดยจติบำบัดควบคูกั่บการให้ยา
และใช้พฤตกิรรมบำบัดเพื่อฝกึออกจากบ้าน ผู้ปว่ยมอีาการดขีึ้นมากและในทีส่ดุสามารถ
ทำงานเป็นปกตไิด้ใน 6 เดอืนตอ่มา
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