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Introduction
หลังจากท่ี Social phobia ถูกมองขามในอดีต ( Social anxiety Disorder ท่ีรูจักกันในช่ือ

วา Social Phobia) ปจจุบันไดรูจักดีข้ึนวาเปนโรคท่ีพบบอยมาก และเปนโรคเร้ือรังทางจิตเวช ซึ่ง
ทํ าใหผูปวยสูญเสียโอกาสและศักยภาพคอนขางมาก อยางไรก็ตาม social anxiety ก็ยังคงถูกละ
เลยในทางการแพทย และแพทยสวนใหญก็ไมได ใหความส ําคัญอยางจริงจังเทาท่ีควร ซ่ึงเปนท่ีนา
เศรากวาน้ันคือ ผูปวยสวนใหญจะตอบสนองตอการรักษาท่ีพิเศษหรือแตกตางออกไป ไมใชแบบ
ตรงไปตรงมา

- Drs. Ariel J. Lang and Murray B. Stein ไดพูดถึงระบาดวิทยาของ social anxiety วา มีอยู ๒
type คือ social anxiety และ specific anxiety
- Drs. David J Katzelnick and John H. Greist ได เพงเล็งไปที่การรักษาปฐมภูม ิโดยศึกษาและ
สังเกตใน generally unrecognized ใน primary care และ Health maintenance organized
setting ไดสรุปออกมาวา social anxiety เร่ิมมีอาการตอนอายุนอยๆมากกวา anxiety กลุมอ่ืนๆ
และมีความสัมพันธกับการเพิ่ม suicidal attempts และไปเพิ่มความรุนแรงของโรค Disorder อ่ืนๆ
ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะ Turn เปนโรคอ่ืนๆทางจิตเวชดวย

และยังช้ีออกมาวา การเสื่อมถอยของงานประจํ าวัน, quality of life, Health status มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับ social anxiety disorder

- Dr. R. Bruce Lydiard ไดใหรายละเอียดความสัมพันธระหวาง social anxiety กับ comorbid
state วา มีหลักฐานท่ีนาสนใจท่ีวา social anxiety อาจจะ Develop secondary ในคนท่ีเปน
PTSD  โดยเฉพาะพวก sexual trauma

และคอนขางชัดเจนท่ีวาถาเราสามารถ early detection และ รักษา social anxiety อาจ
จะปองกันผลท่ีจะตามมาเปน chronic state และ ปองกัน functional deterioration ไดดวย



!! A comprehensive ได Review “ Neurobiology ของ social anxiety โดย Dr. Nicholas
J. Coupled ระบุวา genetic และ Fragile X. syndrome การยับย้ังพฤติกรรมเปน Risk
factor ท่ีสํ าคัญและอาจเปน early manifestation ของ social anxiety

หลักฐานทาง neuroimaging พบวา มีความผิดปกติของ Dopamine system ของผูปวย
social anxiety
-  Dr. Richard G. Hamburg ได review เก่ียวกับ CBT และกลาววา pharmacotherapy และ
psychotherapy treatment มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน แต CBT นั้นมีผลการเกิดภายหลังหยุด
รักษานอยกวา

- การรักษาดวยยาสํ าหรับ social anxiety อภิปรายโดย Dr. Franklin R. Schneier กลาววา
antidepressants ไดรับการรายงานวามีประโยชนเม่ือรักษาดวย  MAOI  และ  SSRI

ยาใหมๆ   ท่ีนํ ามาใชคือ
γ – amino butyric (GABA) – enhancing, mood – stabilizing anticonvulsant เชน

gabapentin  และ pregabalin

Prevalence and  Diagnostic  Threshold
Prevalence in the community

Furmark and colleagues  ไดประมาณคา life prevalence 0.5% - 16.0% คาน้ีอาจ
variability กับ factor อ่ืนๆ เชน criteria for diagnosis

DSM – III - R and DSM – IV criteria for social phobia specify ท่ีวา fear must lead
to “interference or marked distress” ซึ่งกวางกวา DSM – III ซ่ึงตอง “ significant distress”

เพราะฉะนั้น DSM – III จึง มีคาประมาณต่ํ ากวา DSM – III – R – หรือ DSM – IV

Type of social phobia
มี 2 type

  1) Generalized
  2) specific ( Discrete or nongeneralised)
-! Generalized : จะรวมถึง case ท่ีซึง่ fear และ avoidance  extend to a wide range of

social situation



-! Specific type : involve fear of only one or a few situations แตม ี จิตแพทยบางคน
suggest เพื่อความถูกตอง ควรจะม ีDiagnosis type
-! Fear of public – speaking situation alone
-! Fear of public – speaking plus 1 or 2 additions situation
-! Fear of multiple social situation
-! Generalized social phobia จะมีความสัมพันธกับ functional disability, และ

comorbidity คอนขางมาก มีความจ ําเปนตองรักษามาก

Age at onset
Social phobia มีแนวโนมจะเริ่มในชวง adolescence อายุ เฉลี่ย 15 ถึง 18 ป แตหลาย

studies รายงานวาอายุ อยูในชวงตนๆ  ของชีวิต

Canadian  study : public – speaking  fear พบวา
50% onset 13 ป
75% onset 17 ป
90% onset 19 ป

นอกจากน้ัน onset หลัง 20 years : uncommon
Social phobia มีแนวโนมท่ีจะเปนโรค เร้ือรังโดยเฉล่ียอยูในชวง  20 ป
Good prognostic indicator : higher level of education

: late onset (หลังอายุ  11 ป)
: lack of comorbid  diagnosis

Comorbidily  of social phobia
โรคน้ีมักจะเกิดรวมกับโรคจิตเวชอ่ืนๆ ในบาง case อาจจะมีมากกวา 1 โรครวมดวย

In the NCS : 81% มีโรคทางจิตเวชอื่นอยางนอย 1  ตัวอยาง  ตลอดชวงชีวิต
19.8% ไดรับวินิจฉัยรวมโรคอ่ืน  1  โรค
14.1%ไดรับวินิจฉัยรวมโรคอ่ืน  2  โรค.
18.0% ไดรับวินิจฉัยรวมโรคอ่ืน  3  โรค

The most common comorbid condition :
- affective disorders (41.4%)
- Other anxiety disorder (56.9%)



- substance abuse disorder (39.6%)
และยังมีความสัมพันธในการเพิ่ม suicidal  ideation นอกจาก psychiatric comorbidity social
phobia ยัง สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ ปญหาท่ีเปนโรคทางกายอ่ืน โดยเฉพาะ peptic ulcer

Demographics
-! การศึกษาพบวาตัวอยางประชากรในชุมชนท่ีเปน social phobia  ชายตอหญิง  เปน  1 : 1.5
ซ่ึงบงวาผูหญิงตองการรักษามากกวาผูชาย  ใน NCS อัตราสวนชายตอหญิงเปน  1 : 1.4
แบงเปรียบเทียบเปน 1 : 2.2 สํ าหรับ agoraphobia  และ

1 : 2.3 สํ าหรับ simple phobia
เหตุผลยังไมเปนที่แนชัด  อาจเปนการ  bias  หลายๆ  อยาง

Prevalence in primary care
อุบัติการณของ social phobia ใน primary care  อยูในชวง  2.9 – 7.0% คลายกับในชุม

ชน โดยเฉพาะผูปวยหญิงจะมากกวา อายุที่เริ่มคือ 15.1 ป และมีแนวโนมอายุจะนอยกวาน้ี และ
การศึกษาต่ํ ามากกวาผูปวยกลุม non anxiety อ่ืนๆ social phobia ใน primary care มักจะเกิด
รวมกับโรคจิตเวชอ่ืนๆสวนใหญคือ

- M.D.D. (33% - 58%)
- GAD (26.8% - 30.6%)
- Substance abuse disorder ( 23.6% - 25%)

Diagnostic threshold
Idea of a Diagnostic threshold น้ันอางถึงอาการท่ีเปน continuous นักวิจัยคิดวา

social phobia น้ันจะแสดงถึงความอายอยางสุดขอบ
ตามรูป

Figure 1.  The  Spectrum  of  Social  Discomforta
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-! ท่ีมีความคิดเชนน้ีเพราะมีความคลายคลึงกันอยู ระหวาง 2 องคประกอบ ลักษณะของทั้งคูจะ
แสดงอาการของ
“physiologic arousal and fear of negative evaluation in response to various social

situation ความแตกตางอยูท่ีความรุนแรง เชน คนท่ีข้ีอาย จะรูสึกกระสับกระสาย (Nervous and
uncertain) เก่ียวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขณะท่ี social phobia อาจจะรูสึกวาจะตองเกิดผลลัพธในแง
ราย และพวกขี้อายมีแนวโนมที่จะบกพรองและหลีกเลี่ยงเพียงชั่วคราว ขณะท่ี social phobia น้ัน
“ more chronic and offer associated with substantial impairment and avoidance
Social anxiety disorder and unrecognized problem in primary care

คํ าถามท่ีวา social anxiety มีผลกระทบตอผูปวยอยางไรบางมันมีผลกระทบตอการเรียน
การศึกษา คุณภาพชีวิต ความคิดเส่ียงตอการฆาตัวตาย และพฤติกรรมการฆาตัวตายและอัตรา
ของผลที่ตามมาของ  psychiatric and medical comorbidities อยางไร และมันมีผลกระทบตอ
หนาท่ี occupational functioning, marital status, financial, dependency, and health care
utilization  จริงหรือไม จุดประสงคของหัวขอตรงน้ีจะสามารถตอบคํ าถามไดและปจจุบันน้ี CBT
และ pharmacotherapy คอนขางจะมีประสิทธิภาพในการรักษา social anxiety disorder

Prevalence rates
- ECA (Epidemiologic Catchment Area) พบวา

2.8% prevalance of lifetime disorder
1.5% prevalance of  6 -  month disorder

แตการศึกษาน้ีไมไดพูดถึงหลายๆอยางๆท่ีเก่ียวกับ common triggers สํ าหรับ social anxiety
- The National comorbidity survey : พบวา อัตราคอนขางสูงมาก สํ าหรับ social anxiety  อยู
ประมาณ 13.34 lifeline prevalence และ 7.9% 12 - month  prevalence
- European study observed people for 6 years พบวา 3.8% prevalence
- WHO study on psychological problem and general health care พบวา 1 - month
prevalent of 4.9%
และ lifetime prevalence of 14.4% ทุกการศึกษาพบวา social anxiety อัตราการเกิดคอนขางสูง
ในผูหญิงดวยอัตรา  หญิง  1.1 – 1.5  ตอ  ชาย  1  คน



- Kessler et al (NCS) ศึกษาแบบ individual พบวา 22.8% ใน public speaking fear only ซึ่งให
DSM IV diagnosis as specific or non generalized social anxiety   ใน adolescent ประมาณ
1 ใน 3 เปน generalized type

Rates of recognition and treatment
The ECA ศึกษาพบวา มีแคเพียง 5.4% ของผูปวย ซึ่ง uncomplicated social phobia ท่ีตองการ
รักษาจากสถาบันสุขภาพจิต ในชวงชีวิต  อัตราการปวยคอนขางสูง แตก็ยังม ี เปอรเซนตมารักษา
ต่ํ าคือ19.6% มารับการรักษาแบบผูปวยนอก สํ าหรับโรคอารมณผิดปกติ กระทั่งแมวา จะเปน
psychiatric comorbidity มีเพียงแค 37.8% ท่ีรับการรักษาเก่ียวกับ emotional disorder กับ
สถานบริการโดยเฉพาะ

!  Witched and Beloch : ไดประเมินผูปวยท่ีเปน pure social phobia (No psychiatric
comorbidity) พบวาผูปวยจะไปพบจิตแพทยนอยมาก และมีเพียง 13.8% เทาน้ัน ไดไปพบนักจิต
วิทยา

- เมื่อเร่ิมมีการรักษา ผูปวยมักจะไปพบ 1๐ care physician ก็จะไดรับยาในกลุมพวก
anxiolytic or β-Blocker เมื่อศึกษายอนหลัง (Retrospective) โดย N.C.S. พบคลายๆ กันวามี
เพียง 4% ที่มีเพียง pure social anxiety  เมื่อเปรียบเทียบกับ 19.1% ท่ีมี psychiatric
comorbidity without panic attack

และผูปวยเหลาน้ี จะม ี impact จาก social anxiety คือ 28.2% รายงานวาจะตองไปพบ
แพทย (Medical visit)  และ 11.4% รายงานวา ไดรับยาไปรับประทาน

!   Zurich study (Prospective) พบวา เพียง 21.4% ของผูปวย ไดรับการรักษา social
phobia อัตราการ seeking help คอนขางสูงมาก ในพวกที่มี psychiatric comorbidity แต ชวง
โชครายเหลือเกิน ถึงแมวา psychiatric comorbid สามารถ identified ได แต social anxiety ก็ยัง
ถูกละเลยอยูดี
 โดยสรุป คอนขางจะชัดเจนและหนักแนน social anxiety ก็ยังเปนโรคหน่ึงท่ีรูจักนอยมาก
และไดรับการรักษาท่ีนอยเชนกัน น้ีเปนความจริงใน primary  care, mental health specialty
setting*

Rate of Comorbidity
ECA study พบวา lifetime rate of psychiatric comorbidity เปน 69%



33%พบ criteria for current M.D.D เมื่อเปรียบเทียบเพียง 10% ผูปวยเหลานี้ที่ไมมี
Social anxiety

N.C.S พบวา lifetime comoridty rate เทากับ 81% สัดสวนตอโรคอ่ืนๆ ทางจิตเวช จะอยู
ท่ี 4.77 เทา สูงกวา social anxiety ที่ไมม ีpsychiatric disorder.

- Odds Ratio For panic Disorder 4.83
  Odds Ratio M.D.D. 3.65
  Odds Ratio Alcohol dependence 2.17
  Odds Ratio any substance abuse 2.0
เพื่อที่จะเขาใจความสัมพันธระหวาง social anxiety กับ comorbidity psychiatric

disorder ECA พบวา social anxiety เกิดข้ึนคร้ังแรก 76.8% และมันก็จะเกิดโรคอ่ืนๆ อีกภายในป
เดียวกัน ถึง 7.2% ซ่ึงก็ยืนยันใน primary care คือพวก social anxiety มาพบครั้งแรก 75.9% of
ผูปวย และ จะเกิดโรคทางจิตเวชอ่ืนรวมดวยถึง 15.3%

การศึกษาน้ีได focus ไปยังกลุม adolescent and young adult พบวา social anxiety จะ
เกิดข้ึนคร้ังแรก 85.2%  ในผูปวย substance abuse, 81.6% ใน M.D.D และ 64.4% ในกลุมโรค
anxiety อ่ืนๆ ทํ าใหเราตองตระหนักถึง โรค Social anxiety กอนที่จะม ีcomorbidity ตามมา

Relationship Between Social Anxiety Disorder and Suicide
คํ าถามท่ีวา social anxiety มีความสัมพันธกับการเพิ่ม risk of suicide หรือไม

ECA study : พบวา social anxiety comorbidity มีอัตรา คอนขางสูงมากใน suicidal attempt ,
thought of death and wanting to die มากกวา คนที่ไมมีปญหาทางจิตเวช และ social anxiety
ที่ไมม ี comorbidity จะไมเพิ่ม risk มากนัก แตจะสูงกวาคนท่ีไมมีปญหาทางจิตเวช ในแงวิธีการ
suicide  แบบอ่ืน Weiller et al พบวา suicidal  ideation ใน primary care 41.3% ที่มี
comorbidity เมื่อเทียบกับ social phobia อยางเดียว 8.5% และเทียบกับ control 6.5%

Impact on Quality of life
คนที่เปน social phobia จะมีความจ ํากัด เนื่องจาก emotional problem , social

functioning,
mental health and vatality



23%  severely impaired
24.6% markedly impaired
4.5% control  ที่มี  impaired  function

Educational Attainment
ECA study เปรียบเทียบกับกลุม control
Social phobia VS control :

- poorer grade 16.1% VS 4.1%
- expelled from school 15.6% VS 6.6%
- running away from home 9.8% VS 1.2%
- เด็กพวกน้ี มีแนวโนมท่ีจะขาดเรียน ถา เด็กพวกน้ีเปน school aviodanace

Occupational Functioning
Wittchen and Beloch  : พบวา 8.3% missing work  ในสัปดาหท่ีผานมาเน่ืองจาก

social  anxiely  disorder  23.3% impaired work porformance เน่ืองจากมีอาการ ECA study :
ผูปวยใชวันหยุดลาปวย  6.9  วัน  ในรอบ  90  วัน  เปรียบเทียบกลุม  control  ใชวันลาปวย  3.1
วัน

Financial Dependencly
ECA study พบวา 22.3% สํ าหรับ social phobia จะตองไดรับคาใชจายในเรื่องการเจ็บ

ปวยเทียบกับ คนทั่วไป 10.6%
Marital status

- NCS พบ Odd ratio separated or divorced  1.5  เทา หรือสูงกวาคนท่ัวๆไป
- Odd ratio ที่ไมแตงงาน  2.0  เทา

Comorbidity  and  its  implication
- Social anxiety จะเพิ่ม risk อยางมากในการเกิด M.D.D การเพิ่มขึ้นเพิ่ม Risk ทั้งในผู

หญิงและผูชาย โดยเพ่ิมข้ึนเปน  2  เทา   ในผูหญิง
- Social anxiety disorder and panic disorder
       โรค panic disorder คอนขางจะเกิดรวมกับ โรค social anxiety ไดคอนขางบอย

มาก (coexist) มากถึง 45%



-  Social anxiety disorder and PTSD
มีการศึกษาท่ีเห็นระบบคอนขางนอยกับโรคน้ีท่ีเก่ียวกับ PTSD มีความสัมพันธกับ social

anxiety แตก็มีความคิดท่ีวา โรค social anxiety เปน ผลท่ีเกิดตามมา ของ PTSD (sequela) เน่ือง
จากวา trauma น้ันอาจเปน risk factar สํ าหรับ social phobia เน่ืองจากมีรายงานบางเร่ือง ได
เขียนไว วา ๓๐% ของพวกทหารผานศึกเวียดนาม มี Sosical anxiety disorder เริ่มขึ้น หลังจาก
เร่ิมมอีาการของ PTSD

-   Social anxiety disorder and alcohol and other substance abuse disorders  การ
ศึกษาพบวา social anxiety นํ าไปสูการใช alcohol and other substance abuse disorders

Etiology
มีหลายปจจัยทั้ง  biological  และ  psychological  process

Family and Genetic study
ใน  first  degree  relationship  มี  risk  สูงกวาในการเกิดโรค  โดยเฉพาะอยางย่ิง 

Generalize  social phobia
twin และ  adoption  study  ก็สนับสนุนสาเหตุดาน  genetic  และส่ิงแวดลอมในการเกิด

โรคน้ี
การศึกษาหน่ึงใน  U.S.  พบวาฝาแฝดผูหญิง  มีอัตราเกิด  genetic  social  phobia  มาก

ถึง  24%  ในกรณี  monozygotic  twin และ 15%  ใน  dizygotic  twin
มีรายงาน  2  ช้ินเก่ียวกับสาเหตุทางกรรมพันธ คือ ญาติท่ีเปน  first  degree  

relationship ของผูปวย autism  จะม ี  risk   ในการเกิด social phobia มากกวาโรค  neuro  
developmental  condition  อ่ืน ๆ  10  เทา  อีกอันคือ  Fragile X syndrome  ซึ่งม ี  mutation  
บริเวณ X  chromosome  ความรุนแรงของโรคในผูหญิงจะนอยกวาผูชาย  เพราะยังมี  
chromosome อีกขางหน่ึงท่ีไมถูกกระทบ  มากกวาครึ่งหนึ่งไมพบภาระ mental  retardation  มี
ภาวะ  social  anxiety  มากแตนอยกวาพวก autistic  อยางไรก็ตามท้ัง 2 โรคน้ียังไมคอยมีคํ า
อธิบายสาเหตุเก่ียวกับ  social  phobia เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรท่ัวไป

Neurobiology of emotion  and  memory
Amygdala  และ  oibitomedial  prefrontal  cortex  (OMPFC)  มีสวนเก่ียวของโดยอาจ

เปน Positive หรือ  negative  reinforce  สมองทั้ง 2 สวนนี้มีกระแสประสาทสงไปยังสมองหลาย



บริเวณท่ีเก่ียวกับการตอบสนองทางทรางกาย ความคิดและอารมณ  ผูปวยท่ีมี  lesion บริเวณ 
amygdala  จะไมมีความกลัวสังคมและเสียความสามารถในการตัดสินใจทางสังคม

สํ าหรับ  memory  ท่ีเก่ียวของมีท้ัง  working memory , long term memory เชือ่วา 
สัมพันธกับ amygdala และ OMPFC  ดวย  ผานทาง  Ach, NE และ DA system

The  Development  of  social  phobia
Kagan  และ คณะคิดวาพฤติกรรม  inhibition   นั้นสัมพันธกับการเพิ่มการทํ างานของ  

amygdala จากการศึกษาเด็ก  4  เดือน ติดตามไปจนอายุ  7  ป  โดยคัดเลือกเด็กท่ีมี  high 
reactivity  และ  low  reactivity   พบวากลุม  high  reactivity  มักจะม ี social  inhibition  ตอทุก
ดานที่ประเมิน

สํ าหรับกลุมอ่ืนศึกษาพบวาพอแมของเด็กท่ี inhibit  มักมีอัตราของ  social phobia และ 
anxiety  disorder สูง  นอกจากน้ีการประเมินเด็กท่ีอายุกอน  3  ขวบไปจน  13  ขวบ  พฤติกรรมท่ี 
inhibition จะบงบอกถึง  social  anxiety  และ social  phobia  ลักษณะที่แสดงถึง  amygdala  
reactivity  ของเด็กท่ีมี  inhibition  ไดแก  การหล่ัง  cortisol  สูง ,  มีการทํ างานของ  
sympathetic เดน

เด็กท่ัวๆ ไป อายุ  7 – 10 เดือน  จะม ี  fear of stanger เปนธรรมดา  ปรากฎกรณน้ีอาจ
สัมพันธกับ working memory  และขบวนการ myelination  บริเวณ  amygdala

social  learning  อาจถูกกระทบจากขบวนการ  joint  attention  พบไดในเด็ก autism  ท่ี
ขาด  joint  attention  และ  poor  recognition  of  facial  expression  และ เด็ก  fragile X  
syndrome จะมีความล ําบากในการสบตา

ปจจัยทางสังคมสิ่งแวดลอมก็มีผลตอ  social  phobia  โดยการศึกษายอนหลังผูปวย 
social phobia พบวามีพอแมท่ีมีลักษณะ  overprotective  , parental  dysfunction  และ  
abuse  พอแมท่ีมี anxiety  disorder  ,  ลักษณะ  control  และ  criticize  จะสงผลใหเด็กม ี 
inhibition  มากกวาพอแมท่ี  nonanxious

การเรียนรูขบวนการและความหมายของสิ่งตาง ๆ  ท่ีทํ าใหเด็กรับรูเก่ียวกับตนเอง  และ
สังคม  ต้ังแตอายุ  5  ขวบ  ซ่ึงการถูกขัดขวางในระยะน้ีอาจเก่ียวกับ  amygdala  overactivity  มี  
inappropriate  หรือ exaggerate  negative  affect  evaluation

Cognitive  theory  of  social  phobia
 ทฤษฎี cognition  เชื่อวาบุคคลจะเขาสังคมแสดงออกภาพพจนของตนเองโดยอาศัย
ความรูการปรับตัวเชนการแตงกาย  เปนตน  สํ าหรับคนท่ีเปน  social phobia  จะม ี  multiple  



distortion  เชนมีการใสใจตอส่ิงท่ีรับรูมากกวาสถานการณจริง  focus  เฉพาะ  negative  aspect 
ของลักษณะตนเอง , distort ของความคิดเก่ียวกับลักษณะการกระทํ าของตน  มีการสนใจเฉพาะ
ตอคํ าวิจารณตาง ๆ  ไมสบตา  ผูปวยมักเช่ือมโยงส่ิงท่ีตนรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีผูปวยคิดวาเปน
มาตรฐานของตนเอง  กรอบความคิดน้ีสงผลตอพฤติกรรมสวนมากมกัคิดวาตนเองไมดีพรอม จึง
ไมเปนท่ีชอบของคนอ่ืน ดังน้ันหากผูปวยทํ าอะไรผิดพลาดก็คิดวาจะกลายเปนตัวตลกไป

Biological  finding  in  established  social  phobia
-! Physiologic  and  psychological  function  test  of  Autonomic  function
มีสมมติฐานวาผูปวย  social  phobia  จะมีการท ํางานของ  ANS  มากกวาปกติ  แตสิ่งที่
ตรวจพบก็ไมอธิบายอาการท้ังหมดได  การศึกษาพบวา  HC , BP ในผูปวย  social  phobia  
จะสูงข้ึนเม่ือตองพูดในท่ีสาธารณะแตการวัดระดับ  cortisol  และ  catechlolamine  ในเลือด
ไมพบความแตกตางอยางอาการทางรางกาย
นอกจากน้ีพบวา  HR  ใน specific social  phobia  จะสูงกวากรณ ี  generalize  social  

phobia  ทํ าใหคิดวาระดับความกลัวไมสัมพันธกับระดับของ  ANS  จึงอธิบายผลการรักษา
ดวย  β – blocker  ในกรณี  generalize  social  phobia  ไมไดผล

-! Biochemical  challenge  test
ตารางท่ี  2



Table 2.  Sensitivity of  Panic  Disorder,  Social  Phobia,  and  Healthy  Control  Subjects  to   Anxiety -  
Provoking  Agentsa

Panic Social
A g e n t D i s o r d e r P h o b i a C o n t r o l P o s s i b l e   
Mechanismsb

 Lactate5 6 +++ + + Chemoreceptor  
sensitivity,

I n t e r o c e p t i v e .  
cognitive
Hypertonic  saline57 +++ NS NS Chemoreceptor 
sensitivity,

    cognitive
CO2

5 8 . 5 9 +++ +/++ + Chemoreceptor 
sensitivity,

I n t e r o c e p t i v e .  
cognitive
Doxapram6 0 +++ NS + Chemoreceptor 
sensitivity,

I n t e r o c e p t i v e .  
cognitive
E p i n e p h r i n e 6 1 . 6 2  + + 0 / + + 0 P e r i p h e r a l   
adrenergic.

I n t e r o c e p t i v e .  
cognitive
I s o p r o t e r e n o l 6 3 + + + N S + P e r i p h e r a l   
adrenergic.

I n t e r o c e p t i v e .  
cognitive
Yoh imbine 6 4 +++ NS 0/+ Central   α 2  -  
adrenergic.

antagonist
CCK6 5 +++ ++ + CCK  receptor  
sensitivity.

Interoceptive.
m-CPP66 +++ ++ + Serotonin  receptor



sensitivity.Interoceptive.
cognitive

Fenfluramine67.68  ++ NS 0/+ Serotonin  receptor
s e n s i t i v i t y .  

Interoceptive.
cognitive

Caffeine69  ++ ++ + Adenosine  receptors

Interoceptive.cognitive
Flumazenil70 -72 +++/0 + 0 Benzodiazepine  
receptors

Interoceptive.cognitive
aAbbreviations : CCK = cholecystokinin, m – CPP = m – chlorophenylpiperazine.
NS = not  studied.  Symbols : +/++/+++ = rerative  activation. 0 = little  activation.
bInteroceptive  signals  may  trigger  overreactive  regions  such  as  the  amygdala  or  orbitofrontal  
cortex : cognitive  mechanism  mas  involve  conscious  distortion  of  significance  of  sensations.

Current  status  of  psychotherpeutic  intervention  for  social  phobia
Cognitive  behavioral  treatment
-  Exposure

โดยผูปวยและผูรักษารวมกัน  จดรายการสถานการณท่ีเปนปญหาสํ าหรับผูปวย  นํ ามา
เรียงลํ าดับ  เพ่ือฝกเผชิญความกลัวทีละนอย ๆ  เม่ือควบคุมไดจริงคอย ๆ เพิ่มระดับสิ่งที่กลัวมาก
ขึ้น  เชน  imagination  , role playing  confronting  situation  ในชีวิตประจํ าวันจริง ๆ

CBT  เปนหลักสํ าคัญตอการรักษา  anxiety disorder ทั้งหมด  ผูปวยจนถูกชักจูงใหเผชิญ
สถานการณท่ีกลัว  โดยใหจดจอกับสถานการณน้ัน  จนมีประสบการณคุนเคย  แตในทางตรงกัน
ขามอาจทํ าใหผูปวยรูสึกถูกคุกคามแลวไมสามารถเผชิญตอไปได  ผูรักษาจึงตองชวยในดานรูป
แบบสถานการณท่ีเผชิญดวยปจจัยท่ีทํ าใหการ  exposure  ไมไดผลเต็มที่คือ  ผูปวยมีความกังวล
ตอความปลอดภัย  เชนม ี  panic  attack แลวว่ิงหนีจากสถานการณจึงหายมีอาการ  ทํ าใหผูปวย
ไมกลาเผชิญสถานการณ

หลักสํ าคัญของการเผชิญ
1.  คอยเปนคอยไป จากส่ิงท่ีกลัวนอยลํ าดับไปหาส่ิงท่ีกลัวมาก
2.  ใชเวลานานพอสมควร ใหความกลัวนอยลงโดยไมหนีจากสถานการณท้ังทางใจและรางกาย



3.  ฝกทํ าซํ้ าๆ จนเกิดความเคยชิน
หลักอ่ืนๆไดแก การตกลงเจรจาหาเปาหมายและกํ าหนดปญหาใหชัดเจนเปนรูปธรรม

สามารถวัดไดและตองมีการปฏิบัติการบานสม่ํ าเสมอ

-  Cognitive restructuring
Cognitive behavioral model ใน social phobia คือความเช่ือท่ีไมถูกตองเก่ียวกับสถาน

การณทางสังคมซึ่งเปนอันตราย,  คาดการณในทางลบตอเหตุการณในอนาคต การรักษาโดย
cognitive restructuring ใหเร่ิมดวย  - identity negative thought ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณท่ีกลัว

-! ประเมินความเปนจริงของสถานการณโดยถามถึง objective information, behavioral
experiment

-! ปรับความคิดโดยอาศัยการเรียนรูท่ีไดภายหลัง

-  Relaxation training
  เปนการฝกใหผูปวยเรียนรูและควบคุมอาการทางสรีระรางกายท่ีต่ืนตัวในชวงท่ีอยูใน

สถานการณท่ีกลัวเทคนิคโดย exercise กลามเน้ือกลุมตางๆ เกร็งกลามเนื้อไว 5–10 วินาที แลว
focus ความรูสึกตึงตัวจากน้ันคลายกลามเน้ือออก ใหสังเกตความแตกตางระหวางความรูสึก 2
อยางน้ี

 เทคนิค relaxation นี้ไมไดผลถาไมน ําไปปฏิบัติจริง ข้ันตอน 3 อยางคือ
 1.  ใสใจตอความรูสึกทางสรีระรางกายขณะม ีanxiety
 2.  ผอนคลายอยางรวดเร็วเมื่อท ํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจํ าวันตลอดเวลา
 3.  apply ตอสถานการณที่กอใหเกิดความกังวล

-  Social skill training
 เทคนิคท่ีใช ไดแก therapist modeling, behavioral rehearsal , corrective

restructuring หรือ
exposure เปนตน

Efficacy of cognitive behavioral treatment for social phobia
มี metaanalytic review บรรยายถึงประสิทธิภาพของ CBT หลายรูปแบบสํ าหรับ social

phobia การศึกษาของ Taylor โดยการคํ านวณผลของการรักษาดวยสูตรของ Cohen’s d (Mpre-
Mpost)
          : Mpre   คือ    pretreatment  mean

SD  pooled



          : Mpost    คือ  posttreatment mean
          : SD pooled   คือ SD จาก observation

  ปญหาคือ metaanalysis จะมีความยุงยากในเรื่อง effect size ที่สงผลในความลมเหลว
ท่ีจะนํ าเสนอวาการศึกษาใหผล negative สํ าหรับ taylor น้ันเปรียบเทียบการรักษาดวย CBT รูป
แบบตางๆกับ placebo พบวา CBT ไมมีความแตกตางในกันในแตละรูปแบบ และดูเหมือน CBT
จะมีเร่ือง withdrawal บางอยางแตก็ไมแตกตางจากกลุมเปรียบเทียบ

สํ าหรับระยะ acute treatment น้ัน รูปแบบ CBT ตางใหผลเทาเทียมกัน แตในแง waiting
list control condition น้ัน ไมคอยไดผล และการ Combine exposure กับ cognitive
restructuring  มีประสิทธิภาพดีกวา placebo

Comparison of CBT and pharmaco therapy for social phobia
มีการศึกษาหน่ึงไดเปรียบเทียบ CBGT (cognitive behavioral group therapy) กับ

phendelzine พบวาประสิทธิภาพใกลเคียงกัน  สํ าหรับดานอ่ืนประสิทธิภาพดีกวา waiting list
condition และ placebo นอกจากน้ียังมีขอดีในเร่ืองคาใชจายนอย โดยเฉพาะรายท่ีรักษานาน
หลายป

ผลการ assess หลังรักษาชวงแรกตอไปอีกเปนเวลา 6 เดือน และหยุดรักษาอีก 6 เดือน
พบวารายท่ีเคยตอบสนองตอ Phenelzine 50%  มี relapse ในขณะท่ีรายท่ีได CBGT มี relapse
เพียง 17% แสดงถึงประสิทธิภาพของ phenelzine ในระยะเฉียบพลัน สวน CBGT มีผลในดาน
การปองกัน

Combine CBT and pharmacological treatment for social phobia
มีรายงาน 2 ช้ินท่ีศึกษา ผลท่ีคาดวาจะเกิดจากการผสมวิธีการรักษาน้ี ไดแก ฤทธิ์

synergize ท้ัง 2 รูปแบบ หรือมีผลเพ่ิมการตอบสนองของชนิดใดชนิดหน่ึง หรืออาจชวยเพ่ิมประ
สิทธิภาพทั้ง 2 แบบเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

การรักษาดวย antidepressant
เริ่มต้ังแตป 1970 มีการใช MAOI รักษา agoraphobia และ social phobia
ป 1980 MAOI, Phenelzine ไดถูกรายงานวาชวยรักษา atypical depression
ตอมา มีการใช SSRI  และ MAOI (RIMAS)  โดย FDA ใหการยอมรับ



การรักษาดวย antidepressant จะไดประโยชนเชนเดียวกับการรักษา anxiety disorder
อ่ืน โดยเฉพาะกรณี comorbid รวมกับ depression

-! Irreversible MAOI
การศึกษา 4 double blind, placebo control เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
phenelzine

พบวาไดผลเหนือกวาการใช benzodiazepine (alprazolam), B-blacker (atenolol), RIMA
Moclobemide และ CBT ดังน้ี

phenelzine ใหผลเหนือกวา CBT ในบางประเด็นท่ีเวลา 6 และ 12 สัปดาหของ
การรักษา

phenelzine  มีอัตราการดีขึ้น 64% แตสํ าหรับ attenolol 30% ,placebo 23% ท่ี 8 สัปดาห
phenelzine  มีอัตราการดีขึ้น 74 % สํ าหรับ Moclobemide 54 %, placebo 12

% ท่ี 16
                   สัปดาห
phenelzine  มีอัตราการดีขึ้น  69 % alprazolam 38 % CBGT 24 % และ

placebo 20 %
                   ท่ี 12 สัปดาห และเม่ือหยุดรักษานาน 2 เดือน phenelzine เกิด

impairment
                   นอยกวา alprazolam และ placebo
การใช MAOI, phenelzine ตองคํ านึงถึง dietary restriction จาก risk ของ

hypertensive reaction จากอาการท่ีมี tyramine, การใชยา sympathomimetic และ
antidepressant อ่ืนๆ นอกจากน้ี dose ที่สูง (45–90 mg/d) กอใหเกิดอาการขางเคียงคือ
postural hypotension, sedation sexual dysfunction, weight   gain

     - Reversible MAOI
การศึกษา double blind เปรียบเทียบ brofaromine  ไดผลดีกวา placebo ขนาด
ของ Moclobemide ท่ีพบวาไดผลการศึกษาหน่ึงใช 600 mg./d ไดผล 47%
placebo 32% ท่ี          12 สัปดาห

-! SSRI
การศึกษาผลของ Paroxetine เปรียบเทียบ placebo ไดผล 55% และ 24% ตาม
ลํ าดับท่ี      11 สัปดาห ซึ่ง FDA ถือวา Paroxetine เปน first medication สํ าหรับ
social phobia



การศึกษา randomize control mail เปรียบเทียบ fluvoxamine (mean dose
202 mg/d)
ไดผล  43%  ในขณะที่ placebo ไดผล  23%
การศึกษาอ่ืน ๆ เชน fluoxetine, sertraline ก็พบวาไดผลเชนกัน

หลักการทั่วไปในการรักษา
การใช antidepressant จนไดผลเร็วกวา CBT และไมมีปญหา abuse อยางกรณี
benzodiazepine และใช phenelzine จะไดผลดีกวา CBT
การ combine CBT และ antidepressant ไมคอยมีการศึกษา แตทางปฏิบัติจะ

ชวยใหผูปวยท่ีกลัวCBT สามารถเขาสู exposure situation ไดมากข้ึน
ระยะเวลาท่ีตอบสนอง จะอยูท่ี  4-8 wk. เม่ืออาการดีข้ึน จะคงระดับยาไว  6–12  เดือน บางราย
อาจใหนานกวานั้น

          รายท่ีๆไมตอบสนองตอ SSRI ควรเปล่ียนไปใช Venlafaxine หรือ MAOI โดยหยุด
SSRI อยางนอย 2 wk. กอนให MAOI เพ่ือปองกัน serotonin syndrome สํ าหรับทางเลือกอ่ืน
อาจเปลี่ยนเปน clonazepam, gabapentin  หรือ SSRI ตัวอ่ืน

Benzodiazepine and Anticonvulsant for social phobia
Benzodiazepine

การศึกษาการใช anxiolytic  สํ าหรับ social phobia โดยใช diazepam (2 mg.) ไดผลไม
ไดดีกวา nadolol และ placebo แบบ single dose  สวน double blind , cross over study of
performance anxiety ในนักเลนดนตรี ไมเพียงไมมีประโยชนจาก diazepam แตยังมี
performance แยลงดวย

Study ผูปวย 65 รายท่ีเปน social phobia แบงออกเปน 1) CBT  2) phenetizine and
self exposure  3) alprazolam and self exposure  (mean dose 4.2 mg/d) และ 4) placebo
and self exposure

ผลปรากฎวาไมมีความแตกตางใน 4 กลุม นอกจากน้ีกลุมท่ีได alprazolam จะม ีrelapse
เมื่อหยุดยา ๒ mo.

การศึกษาการใช clonazepam ใน social phobia พบวาไดผล 86.8 % ใน 16 wk.
(meandose 4.8 mg/d)

Davidson et al ไดศึกษา double blind study ใน social phobia เปรียบเทียบ placebo
เมื่อ 10 สัปดาหพบวาไดผลดีจาก clonazepam 78 % (mean dose 2.4 mg/d) ในขณะที่
placebo ไดผล 20 %



25% กลุมศึกษาไมครบตามเกณฑแตไมไดเปนผลจาก side effect อาการขางเคียงของ
clonazepam ไดแก  anorgasmia, unsteadiness, forgetfulness, poor concentration,
dizziness

การศึกษาเร่ืองการหยุดยา เม่ือผูปวยตอบสนองตอ clonazepam ในขนาด 2 mg./d เปน
เวลา 6 เดือน นํ ามาสุมเพื่อศึกษา doable blind โดย tapering หรือ continue  กับใช placebo
แทน นาน 5 เดือน พบวากลุมท่ี taper/continue clonazepam ไมมี relapse หรือ continue สวน
กลุม placebo มีอาการ worsening 21.1% แสดงวาการใช long-term clonazepam มีความ
ปลอดภัยและไดผลด ียาอ่ืนท่ีมีการศึกษาพบวาไดผลดีเชนกัน คือ bromazepam

Anticonvulsant
-  valproate

การศึกษาผูปวย 16 ราย ใชขนาด 500–1500 mg/d นาน 1-9 เดือน ไมไดผลอยางใด
 -  Gabapentin

การศึกษาเปรียบเทียบกับ placebo พบวา gabapentin ไดผลเหนือกวา placebo, side
effect ของ gabapentine ไดแก somnolence, dizziness, dry month

mechanism of action ยังไมทราบชัดเจน แตท่ีทราบไมไดออกฤทธ์ิท่ี GABA
และไมไดจับกับ benzodiazepine receptor ดวย อาจเก่ียวกับระบบการขนสง L-amino
axid ยับย้ัง voltage dependent sodium channel

และจับกับ L-type calcium channel
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