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Introduction
Body dysmorphic disorder (BDD) เปนโรคเรื้อรังที่ทําใหสุขภาพจิตแยลง โดยมีอาการ
ย้ําคิด หมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณที่ผูปว ยจินตนาการวามีความบกพรอง หรือมีตําหนิ ทั้งที่
ความจริงแลวปกติ ทําใหมผี ลตอการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทํางาน ครอบครัว สังคม และอาจ
เปนมากถึงกับฆาตัวตายได โดยผูปวยกลุมนี้มักไมมาพบจิตแพทยโดยตรง แตถา มาก็มกั มาดวย
อาการ ซึมเศรา, social anxiety และเนื่องจากเปนโรคที่พบไดไมบอ ย ทําใหความตระหนักถึงโรค
นี้คอนขางนอยทั้งในชุมชนและบุคลากรทางการแพทยเอง
ทําใหผูปวยไมไดรับการวินิจฉัยที่
ถูกตองหรือถึงแมจะวินิจฉัยได ก็อาจจะไดรับการรักษาที่ไมไดประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก
ประสบการณของผูรักษาทีม่ ีนอย หรือ ขาด effective treatment model
Definition
Body dysmorphic disorder คือ ภาวะที่ผูปวยมีความคิดหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของ
รางกายบางสวนที่เขารับรูไปเองวามีขอบกพรอง นาเกลียด ทั้งที่จริงๆแลวก็ดูปกติ หรือใกลเคียง
ปกติ หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กนอยแต ผูปวยมีความกังวลเปนอยางมาก ไมสมเหตุสมผล
และผูปว ยเชื่อมั่นมากวาเขามีความผิดปกตินั้นจริง และกลัววาจะทําใหไมเปนที่สนใจ หรือเปนที่
เกลียดชัง และความคิดนี้กไ็ มดีขึ้นโดยการพูดยืนยันถึงความปกติ หรือคําชม ความคิดหมกมุนนี้
ทําใหผูปวยใชเวลานานๆในการทําพฤติกรรมซ้ําๆ เชน สองกระจก การเสาะหาคํายืนยัน การ
เปรียบเทียบ การแตงตัวแตงหนามาก , มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง เชนจากสังคม กระจก แสงสวาง ,
ความมั่นใจในตัวเองลดลงอยางมาก และ ผลที่เกิดขึ้นคือ ทําใหเกิดความบกพรองในการเขาสังคม
หนาที่การงาน ครอบครัว หรือ เกิดความทุกขทรมานใจอยางมาก
History
ไดมีการกลาวถึง BDD เปนเวลากวา 100 ปมาแลว โดยเฉพาะในยุโรป ญี่ปุน รัสเซีย โดย
ใชชื่อเรียกที่แตกตางกัน สวนสหรัฐอเมริกามาใหความสนใจภายหลัง
Emil Kraepelin ใชชื่อวา Compulsive neurosis
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Pierre Janet ใชชื่อวา Obsession of shame of the body (Obsession de la honte fu
corps)
Freud มีผูปวยชื่อ Wolf-Man ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับจมูก
Morselli จิตแพทยชาวอิตาลี ตั้งชื่อวา dysmorphophobia ในป 1886
ตอมา
สหรัฐอเมริกา ไดจัดชื่อนี้เขา DSM-III เปนครั้งแรก ในป 1980 และจัดอยูในกลุม ของ atypical
somatoform disorder โดยกอนหนานี้ถูกจัดอยูในกลุม monosymptomatic hypochondriasis
เชนเดียวกับ Delusions of parasitosis และ Delusions of bromosis (หลงผิดวาตัวเองสงกลิ่น
นารังเกียจ) แตตอมาทั้งสองโรคนี้ถกู จัดอยูในกลุม psychosis
ใน DSM-III-R เรียกโรคนี้วา nondelusional somatoform disorder เนื่องจากคําวา
Dysmorphophobia นั้นไมเขากับกลุม phobia ซึ่งจะมีรูปแบบพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงเพราะความ
กลัว ตอมาใน DSM-IV จึงเปลี่ยนเปน BDD
Epidemiology
ขอมูลเกี่ยวกับ BDD คอนขางนอยเนื่องจากผูปวยมักจะไปพบแพทยแผนกอื่นมากกวา
ทําให prevalence ที่ถูกตองของโรคนี้ในประชากรทัว่ ไปยังไมมี
Michael W. Otto et al. พบ point prevalence of BDD ประมาณ 0.7 %ในcommunity
sample ของผูหญิงอายุ 36-44 ป และคิดวา point prevalence ในผูหญิงที่อายุนอยนาจะสูงกวานี้
และการศึกษานี้ก็ไมไดศึกษาในผูชาย
Faravelli C. et al พบวาความชุกของ BDD ในชุมชน ประมาณ 0.7 %
การศึกษาหนึง่ ในอิตาลี พบความชุกของ BDDใน 1 ป ประมาณ 1 %
พบมี 2%ของผูปวยที่ไปทําศัลยกรรมความงามเปน BDD
และพบ 12% ของผูปวยที่ dermatology clinic เปน BDD (USA)
อายุเฉลี่ยของผูปวยที่ไดรบั การวินิจฉัยวาเปน BDD คือประมาณ 30 ป และมักจะคอยๆ
เริ่มมีอาการตั้งแตวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน โดยมักพบในผูหญิงมากกวาผูชาย และ ผูปวยสวน
ใหญมักไมไดแตงงาน หรือหยาราง ไมมีงานทํา มักเกิดรวมกับโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรคซึมเศรา
Etiology
สาเหตุที่แทจริงของโรคนี้ยังไมทราบ และปจจัยที่คดิ วามีสวนเกี่ยวของในการเกิดโรคมี
ดังนี้
• Genetic predisposition
• ความผิดปกติของระบบ serotonin เนื่องจากมีรายงานวาผูปวยตอบสนองดีตอการรักษา
ดวย SSRIs
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• ลักษณะนิสัยขี้อาย, perfectionism หรือพื้นฐานอารมณที่ขี้วติ กกังวล ซึ่งก็อาจเปนจาก
กรรมพันธุสวนหนึ่ง
• มีประวัตคิ รอบครัวเปน Mood disorder, OCD, substance abuse
• วัฒนธรรมและสังคมที่มีการเนนย้ําถึงเรือ่ งความสวยงาม
• ความทุกขยากในวัยเด็ก เชน ถูกลอเลียน รังแก ดาวา (ทั้งเรื่องรูปลักษณและ
ความสามารถ) ความสัมพันธกับเพื่อนทีไ่ มดี ขาดการใหกําลังใจในครอบครัว, sexual
abuse
• เปนคนออนไหวงายในเรื่องความสวยงามเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ คือ ใหความสําคัญของ
ความเปนตัวตนขึ้นอยูกับรูปลักษณ
• ประวัติของโรคทางผิวหนังหรือโรคทางกายอื่นที่ทําใหเกิดความอาย
เชนเปนสิวตอน
วัยรุน
• บุคลิกภาพแบบ ย้ําคิดย้ําทํา รวมกับหลีกเลี่ยง
• อาชีพหรือการศึกษาเกีย่ วกับศิลปะหรือการออกแบบ
• Triggered by Medical illness โดย Vilma Gabbay et al พบผูปวย 2 รายที่เปน BDD
ตามหลังโรคทางกาย โดยเชื่อวาเกิดจากการมี inflammatory process แลวไปกระตุน
cytokines ซึ่งไปมีผลตอระบบ serotonin
• Psychodynamic model อธิบายวา BDD เกิดจากการ displace ของ sexual or
emotional conflict ไปยังสวนของรางกายที่ไมเกี่ยวของ โดยใชกลไกทางจิตคือ
repression, dissociation, distortion, symbolization และ projection
Diagnosis and clinical features
DSM-IV-TR Diagnostic Criteria for Body Dysmorphic Disorder
A. Preoccupation with an imagined defect in appearance. If a slight physical anomaly
is present, the person’s concern is markedly excessive.
B. The preoccupation causes clinically significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of functioning.
C. The preoccupation is not better accounted for by another mental disorder (e.g.,
dissatisfaction with body shape and size in anorexia nervosa)
Clinical features
สวนของรางกายที่ผูปวยกังวลมากที่สุดคือใบหนา โดยจะสนใจเฉพาะสวน เชน จมูก คาง
ที่กังวลรองลงมาคือ ผม หนาอก อวัยวะเพศ และความคิดหมกมุนนี้ก็อาจเกิดกับหลายสวน
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พรอมกันได โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 4 สวนของรางกายในชวงการดําเนินโรคครั้งหนึ่ง และ
อาการก็มักจะขึ้นๆ ลงๆ
ในเด็กอาจแสดงอาการโดยไมยอมไปโรงเรียน ในวัยรุน มักไดประวัติวามีเพื่อนนอย เก็บ
ตัว อาการทีม่ ักเกิดรวมดวยคือ idea of reference คือผูปวยเชื่อวามีคนสังเกตเห็นสวนของ
รางกายที่ผูปวยคิดวามีตําหนิอยูและจะมองผูปวยในแงไมดี หรือ ตลกขบขัน มีพฤติกรรมซ้าํ ๆ
เชน สองกระจกเปนเวลานานๆ มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง และพยายามปดบังสวนทีค่ ิดวาผิดรูป โดย
การแตหนามาก ใชเสื้อผาอําพราง นอกจากนี้ยังมีอาการนอนไมหลับ ซึมเศรา วิตกกังวล เก็บ
ตัวอยูแตในบาน ไมเขาสังคม ความมั่นใจในตัวเองต่ํา และผูปวยมักใชเหลาหรือสารเสพติด เพื่อ
ชวยลดความรูสึกนี้ หรือทําศัลยกรรมความงามโดยไมจําเปน จนถึงมีการพยายามฆาตัวตาย
โดยที่ตัวผูปว ยเองไมคิดวาตัวเองมีความผิดปกติ สถานที่ที่ผูปว ยจะไปรับการรักษาคือ mood
disorder clinic, plastic surgery clinic, dermatology clinic
Phillips et al พบวา คุณภาพชีวิต ของผูปวย BDD แยกวาโรคซึมเศรา เบาหวาน และ
Bipolar disorder
อาการในผูชายจะตางไปคือตองการตัวโตขึ้น(bulk up) หรือมีกลามเนื้อที่ใหญขึ้นเรียกวา
Muscle Dysmorphia ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ BDD โดยจะมีความคิดหมกมุนเกี่ยวกับความ
ตองการเพิ่มขนาดของกลามเนื้อ รูสึกวาตัวเองรูปรางเล็ก ทั้งที่จริงๆแลวไมไดเปนแบบนั้น
Roberto Olivardia et al ศึกษาในชายยกน้ําหนักที่เปน muscle dysmorphia
เปรียบเทียบกับที่ไมไดเปน พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจนใน body dissatisfaction,
eating attitudes, prevalence of anabolic steroid use, Lifetime prevalence of DSM-IV mood,
anxiety and eating disorder
Pasman & Thomson ไดทําการวัด body image และ eating disturbance ในชายและ
หญิงที่เปนนักยก น้ําหนัก นักวิ่ง และคนที่ไมไดออกกําลังกาย พบวา ผูชายที่เปนนักยกน้ําหนัก
และนักวิ่ง มี score ของความตองการผอม,bulimia, body dissatisfaction, score of the Eating
Disorder Intervention สูงกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ผลของความกังวลนี้สงผลทําใหรูสึกอาย เสียหนาที่การงานและการเขาสังคม หลีกเลี่ยง
สถานที่ที่อาจจะเห็นรูปรางเชน สระวายน้าํ ชายหาด และมีการออกกําลังกายอยางมาก
Grant & Won Kim ไดสัมภาษณคนไขจติ เวช 122 คน โดยประกอบดวย ผูใหญ 101 คน
เด็ก 21 คน พบวามี 16 คน (13.1 %) วินิจฉัยวาเปน BDD โดยไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน
โดยจิตแพทยที่รักษาเขาอยู แตวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา หรือ substance abuse ซึ่งทั้ง 16 คนนี้
บอกวาเขาจะไมพูดเรื่องนี้ขึ้นมากอน จนกวาจะมีคําถามที่เจาะจง เนื่องจากรูสึกอาย หรือกลัวจะ
ถูกวาไรสาระ
Otto พบวามีการประเมินที่ต่ํากวาความเปนจริงในการวินิจฉัย BDD
ตามที่กลาวขางตนวาผูปว ยมักไมมาพบจิตแพทย แตมักมาดวยแพทยแผนกอื่นสงปรึกษามา
ญาติหรือเพื่อนพามา หรือถามาพบจิตแพทยดวยตนเองก็มักมาดวยอาการซึมเศรา วิตกกังวลใน
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การเขาสังคมมากกวา โดยมักจะเก็บซอนอาการของ BDD ไวเนือ่ งจากกลัวจะถูกมองวาไรสาระ
หรือลุมหลงตัวเอง ซึ่งอาจทําใหเราพลาดในการวินิจฉัยได จึงควรมีคําถามคัดกรองสําหรับการ
วินิจฉัย BDD ดังนี้คือ
1. คุณเคยคิดมากเกี่ยวกับรูปลักษณของคุณหรือไม สวนไหนของรางกายที่คุณไมชอบ คุณ
รูสึกวาสวนนัน้ ทําใหดูนาเกลียด ไมมีใครคบหรือไม
2. คุณคิดวาสวนนั้นที่ไมชอบสามารถมองเห็นไดชัดเจนกวาคนอื่นๆอยางไร
3. ในแตละวันคุณใชเวลากี่ชวั่ โมงในการคิดเกี่ยวกับสวนนั้น
4. สวนนั้นเปนสาเหตุทําใหคณ
ุ รูสึกไมสบายใจหรือไม
5. คุณตรวจสอบสวนนั้นวันละกี่ครั้ง(รวมการสองกระจกหรืออะไรก็ไดที่สะทอนภาพ หรือ
การสัมผัสดวยนิ้วมือ)
6. คุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับสวนนั้นในการเขาสังคมบอยแคไหน
มันสงผลใหคุณตองคอย
หลีกเลี่ยงการเขาสังคมหรือไม
7. สวนนั้นมีผลตอการนัดเดทหรือมีผลตอความสัมพันธกบั เพื่อนหรือไม
8. สวนนั้นขัดขวางความสามารถในการทํางาน การเรียน หรือหนาที่หรือไม
Co-morbidity
BDD มักเกิดรวมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ ซึ่งที่พบบอยคือ
• Depressive disorder เปนโรคที่เกิดรวมดวยบอยที่สุด โดยมี current rate 60%, lifetime
rate 80%
• Anxiety disorder เปนโรคทีพ่ บรวมรองลงมา
• Psychotic disorder ไดแก Schizophrenia
• Social phobia
• OCD โดยผูปวยทีเ่ ปน BDD จะมีลักษณะอาการของโรค OCD ไมตางกัน แตผูปวย
OCD ที่มี BDD จะมีอาการ anxious, impulsive, schizotypal feature มากกวาผูปวยที่
เปน OCD อยางเดียว
• Personality disorder ไดแก obsessive-compulsive, narcissistic, paranoid,
avoidance
• พบผูปวยกลุม นี้มี suicidal attempt 24%
และภาวะตางๆ เหลานี้เราควรวินิจฉัยใหไดรวมดวย
Differential diagnosis
1. ภาวะปกติในวัยรุน ซึ่งวัยรุนมักจะมีความวิตกกังวลตอขอบกพรองเล็กๆนอยๆ ของ
รูปลักษณตัวเองเปนปกติอยูแลว เชน เปนสิว แตความกังวลนี้ไมสงผลตอการทํางาน
การเรียน หรือการเขาสังคม
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2. Mood disorder โดยอาจจะมีอาการหลงผิดเกี่ยวกับบางสวนของรางกายวามีความ
บกพรองได แตโรคนี้จะมีอาการทางดานอารมณที่เดนชัด
3. Narcissistic personality disorder โดยคนกลุมนี้จะมีความสนใจเกี่ยวกับรูปลักษณ
โดยรวมของเขามาอยางตอเนื่องแตอาการนี้มีคอนขางนอย ไมเดนชัด รวมกับประวัตเิ ขา
กับคนอื่นไดยาก
4. Avoidance personality disorder ผูปวยอาจกลาวถึงขอบกพรองของรูปรางตัวเองอยาง
เกินจริง แตอาการดังกลาวไมไดเปนอาการสําคัญของโรค
5. Anorexia nervosa จะมีความคิดหมกมุนคงที่เกี่ยวกับความกลัวอวน มีการรับรูเ กี่ยวกับ
รูปรางผิดไปจากความเปนจริง หรือมีภาวะขาดอาหาร
6. Obsessive-compulsive disorder จะไมวินิจฉัยโรคนี้ถาอาการย้ําคิดนั้นมีเฉพาะเรื่อง
รูปลักษณเทานั้นและ insight ของผูปวย BDD จะแยกวาผูปวย OCD อยางมาก
7. Delusional disorder, somatic type แยกกันคอนขางยาก แตภาวะนี้จะมีความคิดที่
รุนแรง และยึดมั่นมากกวา (intensity สวน BDD จะเปน strongly held idea)
8. Gender identity disorder ผูปวยจะมีความเชื่อวาเพศของเขาทีเ่ ปนมาตั้งแตเกิดนั้นไม
ถูกตอง
9. Schizophrenia โดยอาจมีอาการในชวงแรกเปนแบบกังวลเกี่ยวกับสวนของรางกายได
รวมกับมีอาการของ psychosis รวมดวย
Course and prognosis
อาการของโรคจะคอยๆเปนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มเปนตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน หรือวัยผูใหญ
ตอนตน และระดับของความกังวลก็จะขึน้ ๆลงๆ อยูตลอด สวนใหญจะมาพบแพทยเมื่อเปนมา
นานประมาณ 10-15 ปแลว
การรักษาดวยการผาตัดเสริมความงามมักไมชวยลดความคิดกังวลหมกมุน อาการไมดี
ขึ้นหรืออาจเปนมากกวาเดิม สวนDermatology and Dental treatment นั้นผลการรักษาก็ไมดี
เชนกัน การรักษาที่แนะนําคือการใชยารวมกับการทํา cognitive behavioral therapy แตผูปวยมัก
ไมยอมรับการรักษาดวยวิธนี ี้เนื่องจากมักไมยอมรับความผิดปกติของตน
Treatment
• Cosmetic surgery
การที่ผูปวยตัดสินรูปลักษณของตัวเองในทางลบ ไมชอบตัวตนภายในของตนเอง และความ
กังวลเกี่ยวกับการเขาสังคม เปนแรงขับดันใหผูปวยมีความตองการทีจ่ ะเปลี่ยนรูปลักษณ โดยการ
แตงหนา รักษาที่คลินิกผิวหนัง คลินิกเสริมความงาม และทําศัลยกรรมทั้งทางดาน cosmetic,
ENT, dental ถึงแมวารูปลักษณเปลี่ยนแปลงไป แตพวกเขาไมเปลี่ยนรูปลักษณอุดมคติภายใน
จิตใจ จึงทําใหเกิดความผิดหวังและซึมเศราที่เขาไมสามารถมีรูปลักษณเหมือนกับอุดมคติได ทํา
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ใหโกรธตัวเองหรือแพทยที่เขาไปพบ
ที่ทําใหเขาดูแยลง
บางรายอาจฟองรองแพทยวา
malpractice ก็ได และทําใหผปู วยยิ่งสองกระจกมากขึ้นและตองการทําผาตัดอีกครั้ง หรือ
กลายเปนโรคซึมเศราได ดังนั้นการผาตัดเสริมความงามนี้จึงไมแนะนําใหใชในการรักษา BDD
เนื่องจากอาการจะยังคงเดิมหรือแยลงหลังทําผาตัด และพบวา 50% หลังจากทําผาตัดแลวผูป วย
พอใจกับผลการผาตัด แตจะเปลี่ยนไปกังวลกับ
รางกายสวนอื่นแทน ซึ่งอาการของ BDD ก็ยังคงมีตอไป
ชนิดของการผาตัดที่ผูปว ยตองการทํานั้นมีหลากหลาย
เชน
rhitidectomy(face-lift),
rhinoplasty, mammoplasty, pinnaplasty ซึ่งแตละวิธมี ีผลตอระดับความพอใจและอัตราการหาย
แตกตางกัน ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลของการผาตัดแตละวิธีตอระดับความพอใจ ความคิดหมกมุน และ handicap

จากตารางจะเห็นวา mammoplasty, rhitidectomy, และ pinnaplasty ,มีผลทําใหระดับความพอใจ
อยูในระดับสูง สวน mammoplasty และ pinnaplasty ชวยลดความคิดกังวลหมกมุนและ
handicap แต rhinoplasty ซึ่งเปนการผาตัดที่ทําบอยทีส่ ุด ผูปวยกลับมีความพอใจอยูในระดับต่าํ
และทําใหมีความคิดกังวลหมกมุนและ handicap เพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 2 แสดงผลของความพอใจหลังการผาตัดซ้ํา

จากตารางที่ 2 ที่แสดงผลการผาตัดครั้งที่ 1, 2, 3 ตอความรูสึกพึงพอใจ ความคิดหมกมุนและ
handicap จะเห็นวาเมื่อทําการผาตัดครั้งที่ 2 , 3 ความพอใจจะลดลงจากครั้งแรก ดังนั้นการทํา
ผาตัดหลังจากครั้งแรกไปนั้นก็ไมชวยทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น ดังนั้นยิ่งทําการผาตัดซ้ํา ก็ยิ่งทําให
ความไมพอใจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้
มีรายงานวามีผูปวยบางคนที่กอนทําศัลยกรรมไมมีความคิดหมกมุนเกี่ยวกับ
รูปลักษณมากอน แตหลังทํากลับมีอาการเกิดขึ้นเนื่องจากผูปวยเชือ่ วาทําแลวแยลง
ขอจํากัดในการศึกษาคือศึกษาแตในผูป วยที่ไมพอใจผลการผาตัด แตไมไดศึกษาในผูปวยที่
พอใจ เพราะเมื่อผูปวยพอใจแพทยที่ทําการรักษาก็ไมไดสงปรึกษา และยังไมมีการศึกษาที่มีกลุม
เปรียบเทียบอืน่
Do-It-Yourself (DIY) cosmetic surgery
ผูปวย BDD ที่ปฏิเสธที่จะทําการผาตัดเสริมความงามซึ่งอาจเนื่องมาจากผูปวยที่รสู ึก
ลมเหลวจากการผาตัดหรือผูปวยที่ไมมีเงินพอที่จะทําการผาตัด ก็จะทํา DIY cosmetic surgery
คือเปนการแกไขขอบกพรองที่เขาคิดวามีนั้นเอง ใหหายไดอยางรวดเร็ว, dramatic ซึ่งแรงจูงใจที่
ผูปวยทํานั้นซับซอน มักเกี่ยวของกับระยะเวลาทีใ่ ชในการสองกระจกและความรูส ึกที่รุนแรงวา
รูปลักษณทเี่ ห็นนั้นนารังเกียจ ผูปวยสวนใหญมักไมพอใจกับผลที่ทําไป
ตัวอยางของ DIY cosmetic surgery
• ชายคนหนึ่งมีความเชื่อวาผิวหนาหยอน เขาจึงใช staple ยิงที่ผิวหนาเพื่อดึงใหผิวหนา
ตึงทั้งสองขาง
10 นาทีตอมาก็หลุดออก และพบวาไปโดน facial nerve บางสวน
• ชายคนหนึ่งหมกมุนกังวลเกี่ยวกับผิวหนา
เขาใชกระดาษทรายมาขัดผิวหนาเพื่อให
แผลเปนหายไป และเพื่อใหหนาสวางขึ้น
• ชายคนหนึ่งเชื่อวาสีผิวของตนแดงเกินไป เขามักจะเจาะเลือดตัวเองออก หรือ ไปบริจาค
เลือดเพื่อทําใหดูซีดลง
• หญิงคนหนึ่งคิดวาตัวเองมีความนาเกลียดหลายที่บนรางกาย และตองการดูดไขมันออก
แตไมมีเงินคาใชจาย จึงใชมีดกรีดที่ตนขาและพยายามบีบไขมันออกมา
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Cognitive-behavioral therapy
General assessment
ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับรูปลักษณที่ผปู ว ยคิดวามีตําหนิ, insight, คุณภาพชีวิต หนาที่
การทํางาน สังคม ความเสีย่ งในการฆาตัวตายทํารายตัวเอง, การทํา DIY surgery ,โรคทางจิต
เวชอื่นที่เปนรวมดวย
Cognitive-behavior assessment
คือประเมินปจจัยที่ทําใหโรคคงอยู ไดแก
• Beliefs
ผูปวยมักไมพอใจสวนของรางกายหลายสาน ดังนั้นตองถามใหละเอียดวามีสวนไหนบาง และ
เขาตองการใหเปนแบบไหน และความทุกขใจที่เกิดขึน้ มีมากนอยแคไหน
ตอไปก็ประเมินวาสวนที่มีตาํ หนินั้นมีความหมายตอเขายังไง โดยอาจใช downward-arrow
technique, อารมณที่เกี่ยวของกับความคิดนั้น ตําหนิสวนไหนที่ทําใหรูสึกอายทีส่ ุด เชน บางคน
เชื่อวาจมูกทีม่ ีตําหนิจะมีความหมายวา เขาจะตองอยูค นเดียวไปจนตายหรือไมมีใครรัก เปนตน
ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะนําไปใชใน Cognitive restructuring and behavioral experiments ตอไป
นอกจากนี้ก็ประเมินดูวาแตละคนใหคุณคาของตนเอง (self and values) ไปขึ้นอยูกับอะไรมาก
สุด เชน ความสวยงาม, appearance, perfectionism, symmetry, social acceptance
• Behavior
พฤติกรรมการสองกระจกเปนอาการหลักของ BDD และทําใหผูปว ยตองใชเวลาหลายชั่วโมง
ในการสองกระจกทั้งๆที่มันทําใหรูสึกแยมากขึ้น ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผูปว ยกับกลุม control
พบวาแรงจูงใจของการสองกระจกคือ
*ความตองการรูวาจริงๆแลวพวกเขามองดูเปนยังไง
*ความหวังวารูปลักษณของพวกเขาจะดูแตกตางไป
*เพื่อหาวิธวี าจะอําพรางจุดตําหนินั้นไดยังไงบาง
*เขารูสึกวาถาไมสองกระจกแลวจะทําใหรสู ึกแยมากขึ้น(แตจริงๆแลวการสองกระจกกลับ
ทําใหรูสึกแยมากขึ้น)
และในการสองกระจกของผูปวยนัน้
ผูปวยจะใหความสนใจกับความคิดหรือความรูสึก
ภายในมากกวาภาพที่สะทอนออกมาจริง การประเมินพฤติกรรมการสองกระจกและแรงจูงใจของ
ผูปวยนั้นมีประโยชนในการนํามา therapy ตอไป เชน ระยะเวลาสองกระจกยิ่งนาน หรือ
ระยะเวลาทีเ่ ขา session ยิ่งสั้น ก็นํามาใชในการติดตามถึงความรุนแรงของโรคในระหวางการ
รักษาได
• Social avoidance and anxiety
ระดับความเชือ่ วาตนเองมีจุดบกพรองและการใหความสําคัญตอรูปลักษณทําใหเกิดระดับ
ความกังวลในการเขาสังคมและการหลีกหนีสังคมหลายระดับแตกตางกัน ผูปวยจะกังวลเกีย่ วกับ
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ผลการประเมินดวยตัวเขาเองมากกวาผลการประเมินจากคนอื่น แตอยางไรก็ตามสวนใหญก็กลัว
ผลการประเมินทางดานลบจากผูอื่นดวย ผูปวยสวนใหญจะสามารถเขาสังคมไดโดยใชวธิ ีอําพราง
หรือมี safety behaviors อันไดแก การไมสบตา ไวผมยาว แตงหนามากๆเพื่ออําพราง กินเหลา
และก็มีอีกหลายวิธที ี่ผูปวยใชแตเราดูไมออก ซึ่งเราตองถามจากผูปวยโดยตรง แลวประเมิน
ระดับของความลําบากใจหรือความกังวลที่ผูปวยรูส ึกทนไดในการเขาสังคมโดยไมมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยง หรือใชเหลาชวย โดยใหคะแนนตั้งแต 0-100 และใหผูปวยฝกเขาสังคมโดยไมตองใช
พฤติกรรมเหลานี้ชวย
Assessing suitability for therapy
การตัดสินใจจะใหการรักษาแกผูปวย BDD โดยวิธี CBT นั้นอยูบนพื้นฐานของ Standard
Assessment of Suitability for treatment ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

สําหรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะซึมเศรา อาจจะดีกวาโดยการรักษาดวยวิธี more
intensive programme of CBT เชน a day-patients, in -patient basis, หรือ in group therapy
ในการชวยใหความเชื่อของเขาหมดไป ผูรักษาจะตองไมเห็นดวยกับความเชื่อของผูปวยเกี่ยวกับ
รูปลักษณของเขา แต ผูปวยและผูรักษาควรจะเห็นพองกันวาปญหาคืออาการคิดหมกมุนเกี่ยวกับ
รูปลักษณนั้นทําใหเกิดพฤติกรรมที่มีผลเสียตอตัวเองหลายอยาง โดยอาจตกลงกันตั้งแตแรกถึง
เปาหมาย เชนหยุดพฤติกรรมบางอยาง เปาหมายที่แนชัดจะชวยใหผูปวยกลับมา function ได
ทั้งๆที่ความเชื่อเกี่ยวกับรูปลักษณหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความงามยังเหมือนเดิม แตอยางไรก็
ตามผูปวยมักมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนรูปลักษณหรือการพรางตัวในสังคมแอบซอนอยู ดังนั้น จึง
ควรขอรองผูปว ยไมใหมีแผนการไปทําศัลยกรรม หรือพบผูเชี่ยวชาญทางผิวหนังในชวงทีท่ ํา CBT
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แลวหลังจากหายจากโรคหรืออยางนอยก็ใหสิ้นสุดการรักษา จึงคอยคิดถึงเรื่องการผาตัดอีกครั้ง
หนึ่ง
Cognitive-behavioral model of BDD
หลักการคือใหผูปวยเขาใจถึงปจจัยที่ทําใหโรคดําเนินอยู ซึ่งนําไปสู behavioral experiment
or graded exposure ตอ กิจกรรมหรือสถานการณ ที่ผูปวยกังวลนั้น โดยไมตองมี safety
behavior

รูปที่1
จากรูป model อธิบายใหแกผูปวยฟงโดยเริ่มที่ตวั กระตุนภายนอกทีท่ ําใหเห็นรูปลักษณของผูปว ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสองกระจก หรือวิธีอื่นๆ เชน ดูรูป และใหสนใจเฉพาะสวนโดยดูจาก
กระจก ผลคือผูปวยสรางรูปลักษณภายในใจที่ผิดไปจากความจริงและไปกระตุน idealized value
ในการใหความสําคัญกับรูปลักษณ, ความสมบูรณแบบ, symmetry, และคิดวาตัวเองเปน
aesthetic object จากขบวนการเหลานี้กจ็ ะนําไปสูการประเมินคุณคาความงามในทางลบ เกิด
ซึมเศรา พฤติกรรมหลีกเลี่ยง แลวก็ยิ่งสองกระจกเพื่อตรวจสอบมากขึ้นเปนวงจรทําใหโรค
เปนมากขึ้นเรือ่ ยๆ
หลังจากนั้นทําใหผูปวยตระหนักถึงรูปลักษณที่ถูกตองมากขึ้นโดยใหเปรียบเทียบรูปลักษณ
ทั้ง 3 ที่แตกตางกันคือภาพที่เห็นจากกระจก ภาพในอุดมคติ และภาพในใจของผูปวยที่ผิดไปจาก
ความเปนจริง
ซึ่งการเปรียบเทียบซ้ําๆนี้จะทําใหผูปวยแนใจกับรูปลักษณตัวเองมากขึ้นและ
ผูปวยก็จะรูสกึ โกรธ รูสึกผิดที่ตัวเองเสียเวลาไปมากมายในการสองกระจก และเราก็กระตุนตอไป
โดยใหผูปวยตระหนักถึงรูปลักษณในกระจกและใหวางรูปลักษณทผี่ ูปวยคิดเอาไวกอน และจาก
ความตองการของผูปวยที่อยากดูวารูปลักษณจริงๆของเขาเปนอยางไร การใหดูกระจกก็ถือเปน
การใหรางวัลอยางหนึ่ง แตการดูกระจกนานๆก็จะยิง่ ทําใหรูสึกแยลงและยิ่งเชื่อวาตัวเองมีตําหนิ
และนาเกลียดมากยิ่งขึ้น แตถาไมสอ งกระจกเลย ผูปว ยก็จะสนใจกับ internal body image และก็
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คํานึงถึงความนาเกลียดของรูปลักษณนั้น และเมื่อผูปวยลดการแตงหนามากๆลง เราก็สามารถ
พูดถึงรูปลักษณที่ตางไปได
Treatment sessions
ผูปวยแตละคนควรไดรับขอมูลพื้นฐานตาม model ในรูปที่ 1 ซึ่งเนนถึงรูปแบบความคิดและ
พฤติกรรมทีท่ าํ ใหโรคคงอยู แลวผูรักษาก็เลือกวิธีการรักษาซึ่งมีหลายวิธี ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4

ผูรักษาควรใหคําแนะนําแกผูปวยมากกวาที่จะคุยเรื่องการใหความเชื่อมั่นในเรื่องรูปลักษณ
อยางที่ผูปวยตองการ และการทํา CBT ที่ไดประสิทธิภาพนั้นมีหลักคือ เปาหมายที่ทําตองไม
เกี่ยวกับความเชื่อของผูปวยในเรื่องรูปลักษณของเขา
แตควรจะเกี่ยวกับความหมายของ
ขอบกพรองที่มีตอเขา และความสําคัญของรูปลักษณตอ ความเปนตัวตน (identity)
ความคิดที่ผิดไปของผูปวยนี้ ผูปวยจะนําไปใชกบั ทุกๆเรื่อง คือความเปนตัวตนจะแสดงออก
ผานทางรูปลักษณภายนอกเทานั้น แตคุณคาทางดานอื่นๆและตัวตนกลับลดลง ในกรณีนี้อาจใช
concept Big I &Little I นั่นคือ Big I หมายถึง self ที่ประกอบไปดวย little I นับพัน ซึ่งเปน
รูปแบบของความเชื่อ คุณคา และบุคลิกลักษณะตั้งแตเกิด และกระตุนใหผูปว ยมองลักษณะของ
ความเปนตัวตนทั้งหมด ซึ่งจะชวยใหการมองตัวตนของผูปวยยืดหยุนมากขึ้น
การใช Reverse role-play ก็อาจชวยเปลี่ยนความเชื่อของผูปวย โดยมี case ตัวอยางให
ผูปวยฝกใชเหตุผล ถกปญหาเกี่ยวกับ case alternative new belief ขณะที่ผรู ักษาถกปญหาใน
case ที่มีความคิดที่บิดเบือนไป
การใหผูปวยเรียนรูการใชกระจกในทางทีส่ รางเสริมสุขภาพ การจํากัดเวลาในแตละกิจกรรมที่
ตองใชกระจก เชน แตงหนา โกนหนวด ซึ่งผูปวยมักจะตองการคําแนะนําในการใชกระจก
คําแนะนําในการใชกระจก Æ Dos and don’ts of mirror use
1. Use mirrors at a slight distance and use ones that are large enough to show most
of the body.
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2. Focus attention on the reflection in the mirror rather than on how you feel.
3. Use a mirror only for an agreed function (e.g. shaving, putting on make-up) and
for a limited period of time.
4. Use a variety of different mirrors and lights rather sticking to one that you trust.
5. Focus attention on the whole of your face rather than on selected areas.
6. Do not use mirrors that magnify.
7. Do not use ambiguous reflections (e.g. windows, the backs of compact disks or
cutlery)
8. Do not to use a mirror when you feel depressed: try to delay essential use until
you feel happier or find other things to do until the urge to mirror-gaze has
passed.
ถาวิธีการควบคุมดวยกระจกลมเหลวก็อาจใช idea of a respond cost คือใหผูปวยนําเงินไป
ใหกับบางคนหรือบางกลุมที่ผูปวยเกลียด
เมื่อผูปวยสองกระจกเพื่อตรวจสอบจุดตําหนิเปน
เวลานานๆ

Pharmacotherapy
• Antidepressant drug
SSRIs ไดรับคําแนะนําใหใชมากที่สุด จากหลักฐานการศึกษาแบบ RCT เกี่ยวกับการใช
SSRI ซึ่งเชื่อวาไดผลดีในผูปวย BDD ทั้งที่มีและไมมี delusion และดีกวา TCA
(Clomipramine) และ MAOI และควรใชอยางยิ่งในผูปวยที่มี depression ,risk of
suicide, หรือมีคิวรอทํา CBT เปนเวลานาน โดยตัวที่แนะนําคือ Fluoxetine ขนาดและ
ระยะเวลาของยาที่ใหก็เหมือนกับการรักษาผูปวย OCD ซึ่งตอบสนองตอ SSRI ดีกวา
noradrenergic reuptake inhibitor
• Antipsychotic drug
ตัวที่แนะนําคือ pimozide (Orap) ใชเปนตัวชวยเสริม แตจะไมไดประสิทธิภาพ ถาใช
antipsychotic อยางเดียว แมจะมี delusion ก็ตาม
หลังจากที่ผูปว ยตอบสนองตอการรักษาดีแลว บางคนอาจมีอาการของ BDD คือมีความคิด
หมกมุนเหลืออยูบาง แตความรุนแรงของอาการจะลดลงซึ่งทําใหผปู วยสามารถใชชีวติ และกลับเข
สูสังคมไดอยางปกติ อยางไรก็ตาม หลังจากที่อาการหายแลวก็ยังไมทราบวาจะใหยาตอนานแค
ไหน มักพบวาเมื่อผูปว ยหยุดยา ก็จะเกิด relapse ขึน้ มาอีก
สวนผูปวยที่ดื้อตอการรักษา แนะนําใหใช
*SSRI ตัวอื่น
*Clomipramine
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*SSRI + low dose antipsychotic drug
*Serotonin augmentation group eg. Buspirone +/- SSRI
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