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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทเรียนและเอกสารชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นเพ่ือการเรียนการสอน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รหัสวิชา MD703 301 จิตเวชศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่าน้ัน ภาควิชาฯขอสงวน
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ ในบทเรียนหรือเอกสาร ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด โดยมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ท าซ้ าหรือแก้ไขด้วยวิธีใด 
ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ หากฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการลงโทษ
ทางวิชาการ และทางวินัย รวมถึงด าเนินคดีทางกฎหมาย
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Common psychiatric disorders in elderly patients

• Anxiety disorder

• Depressive disorder

• Dementia

• Delirium
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Anxiety

อาการแสดงของอาการวติกกงัวล
1. อาการวิตกกังวลทางกาย (Somatic anxiety)

1.1 อาการของระบบประสาทอตัโนมตัิท างานมาก (Autonomic hyperactivity)

1.2 อาการท่ีเกิดจากกลา้มเนือ้ตงึตวั (Muscle tension) 

2. ความคิดวิตกกังวล (Cognitive anxiety) 
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1. อาการวติกกังวลทางกาย (Somatic anxiety)

1.1 อาการของระบบประสาทอัตโนมัตทิ างานมาก (Autonomic hyperactivity) เช่น

Tachycardia, palpitation, chest discomfort

trembling หรือ
shaking

dyspnea dizzinesssweating

GI upset

อาการแสดงของอาการวติกกงัวล
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1. อาการวติกกังวลทางกาย (Somatic anxiety)

1.2 อาการทีเ่กดิจากกล้ามเนือ้ตงึตัว (Muscle tension)

อาการแสดงของอาการวติกกงัวล
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2. ความคดิวติกกังวล (Cognitive anxiety) 

• รูส้กึกลวั (fear) 

• หวาดหวั่น (frightened) 

• กงัวล หรอืคิดไปลว่งหนา้ (anticipation) 

• ระแวดระวงัภยัมากเกินไป (hypervigilance and scanning) 

• กระวนกระวาย ไมเ่ป็นสขุ หรือวุน่วาย 
• สมาธิไมดี่ (impaired concentration) และมีปัญหาในการจดจ่อ คงความใสใ่จ 
(inattentiveness) 

อาการแสดงของอาการวติกกงัวล
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ปัจจัยเส่ียงของการเกดิ anxiety disorder in elderly

• Female

• Being single

• Low education level

• Adverse early childhood events

• Stressful life events

• several chronic systemic medical comorbidities

• Poor subjective health

• Physical impairment
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ลกัษณะความกงัวลในผู้สูงอายุ

• เรือ่งท่ีผูส้งูอายมุกัจะวิตกกงัวล คือ 
➢การเงิน
➢สขุภาพ
➢ครอบครวัหรอืลกูหลาน
➢กลวัตาย
➢กลวัเป็นภาระใหค้รอบครวั
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ลกัษณะความกงัวลในผู้สูงอายุ

• ผูส้งูอายมุกัจะไมบ่รรยายอารมณท์างลบโดยตรงแตจ่ะแสดงอารมณว์ิตกกงัวลออกมาโดยตรง เช่น 

อาการกลวักบัสถานการณท่ี์เฉพาะเจาะจง (fear scared afraid) ผูส้งูอายมีุโอกาสท่ีจะบรรยาย
อารมณอ์อกมาไดน้อ้ยกวา่วยัผูใ้หญ่และมีแนวโนม้ที่จะลดทอนความส าคญัของอาการทางจิตใจ

• จงึควรซกัประวตัิเพิ่มเติมจากญาติ หรอืผูด้แูล
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Common anxiety disorders in elderly

• Generalized anxiety disorder (GAD)
• Specific phobia
• Social anxiety disorder (social phobia)
• Panic disorder
• Agoraphobia
• Separation anxiety disorder
• Substance/medication-induced anxiety 

disorder
• Anxiety disorder due to another medical 

condition

• Interacting with both fear and 
anxiety.

• มกัพบโรครว่มคือโรคซมึเศรา้ไดบ้อ่ย
• เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องความจ า
• กลไกการรบัมือท่ีส  าคญัคือ Avoidance 

behavior

most common
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A. หวาดหวัน่วติกกงัวลล่วงหนา้มากเกินควรเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
เร่ืองต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั โดยมีความกงัวลเกิดข้ึนอยูเ่กือบตลอด
ทุกวนั นานต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 6 เดือน
B. บุคคลนั้นยากท่ีจะควบคุมความกงัวลได้
C. อาการหวาดหวัน่วติกกงัวลล่วงหนา้น้ีสมัพนัธ์กบัอาการในขอ้
ต่อไปน้ี  อย่างน้อย 3 ใน 6 ข้อ ต่อไปน้ี
D. อาการท่ีเกิดข้ึน ท าใหเ้ป็นทุกขม์าก หรือมีผลต่อการท าหนา้ท่ีทาง
สงัคม การงาน
E. อาการเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นผลจากภาวะทางกาย หรือจากการใชย้าหรือ
สารใด ๆ
F. ความไม่สบายน้ีไม่สามารถอธิบายไดจ้ากโรคทางจิตเวชชนิดอ่ืน 
เช่น กงัวลกลวัวา่จะเกิดอาการ panic attack เป็นตน้

กระวนกระวาย อยู่น่ิงไม่ได้ รู้สึกเหน่ือยง่าย

สมาธิไม่ดี หงุดหงดิ

ตงึกล้ามเนือ้ มีปัญหาการนอน

Generalized anxiety disorder (DSM-5)
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Specific phobia (DSM-5)

A. มีความกลวัหรอืกงัวลมากเก่ียวกบัสิ่งเรา้เฉพาะ ซึง่เป็นวตัถหุรอืสถานการณเ์ฉพาะ เช่น ท่ีสงู ที่แคบ กลวัสตัว ์
กลวัการฉีดยา การไดร้บับาดเจ็บ

B. มีความกลวัหรอืกงัวลเกิดขึน้ทกุครัง้ท่ีเจอสิ่งเรา้

C. พยายามหลีกเล่ียงการเผชิญสิ่งเรา้เฉพาะนัน้ หรอืหากทนก็มีความกลวัทว่มทน้

D. ความกลวันัน้มากเกินท่ีควรจะกลวัตามความเช่ือในบรบิทของสงัคมวฒันธรรมนัน้

E. มีความกลวัตอ่เน่ืองยาวนานอยา่งนอ้ย 6 เดือน

F. มีผลตอ่การท าหนา้ท่ีทางสงัคม การอาชีพ

G. ความกลวัดงักลา่วไมต่รงเกณฑโ์รคทางจิตเวชอื่น ๆ

Fear of falling
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ปัจจัยทีอ่าจท าให้เกดิอาการวติกกงัวลในผู้สูงอายุ

Factor

Medication Steroids, B-agonist, thyroxine, levodopa

Substance Caffeine, Alcohol(withdrawal),amphetamine

Medical conditions General: pain, incontinence, sensory impairment, physical disability
GI: constipation, diarrhea, abdominal pain
Neuro: seizure, migraine, cognitive impairment
RS: Asthma, COPD, Hyperventilation
CVS: anemia, heart failure, arrythmias
Endocrine: hyperthyroidism, Pheochromocytoma
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การรักษาโรควติกกงัวลในผู้สูงอายุ

-Psychoeducation: เนน้ท่ี realistic goal คือ ทนตอ่อาการไดแ้ละรบัมือได้

ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย ญาติ และผูด้แูล

-Treatment:
-Psychosocial treatment: Psychotherapy ex. Cognitive behavioral therapy(CBT)
กรณี phobia→ exposure therapy

-Biological treatment: SSRI-> sertraline, fluoxetine, escitalopram 

Should be avoid benzodiazepine !!!
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Depression in elderly

• เป็นโรคท่ีสมัพนัธก์บัการเกิดพฤติกรรม  suicide มากท่ีสดุ และอตัราการฆ่าตวัตายสงูมาก

ในคนที่อาย>ุ 65 ปี

• โรคซมึเศรา้ในผูส้งูอาย ุสมัพนัธก์บัการมีโรคทางกายเรือ้รงั เช่น heart disease, COPD, HT, 
asthma หรอือาจจะเป็นอาการแสดงของโรคทางกาย เช่น Parkinson’s disease, cancer

• โรควิตกกงัวลไปทั่ว(GAD)สมัพนัธอ์ยา่งมากกบั โรคซมึเศรา้(MDD)
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ปัจจัยเส่ียงในการเกดิซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

1.Bereavement

2.Sleep disturbance

3.Disability/dependent/dementia 

4.prior depression

5.Female, being widowed or divorced

6.Significant life events

7.Medical condition ex. Parkinson’s disease, stroke, Alzheimer, 
hypothyroid, cardiovascular disease.
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อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ซมึเศร้าในวัยผู้ใหญ่ ซมึเศร้าในวัยสูงอายุ

มกัมี โรคซมึเศรา้ ในญาติสายตรง มกัมีปัจจยัเส่ียง โรคทางกาย เช่น โรคทางหวัใจ
และหลอดเลือด

มกัแสดงอาการซมึเศรา้ มกัแสดงอาการ เบ่ือหน่าย หรอื เฉยเมย

มกัแสดงอาการทางกาย มากกว่า อารมณเ์ศรา้

มีความเสี่ยงในการฆ่าตวัตาย
มีปัญหาความจ าเลก็นอ้ย
มีปัญหาการใชส้ารเสพติดรว่มมากกว่า

มีความเสี่ยงในการฆ่าตวัตายสงูกวา่
มีปัญหาความจ ารว่มมากกวา่
มีโรคทางกายรว่มมากกวา่
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Major depressive disorder (DSM 5)

A. มีอาการอยา่งนอ้ย 5 อาการดงัตอ่ไปนีร้ว่มกนัในช่วงระยะเวลา 2 สปัดาหเ์ดียวกนั (ตอ้งมีอาการ ขอ้ 1 หรอื 2 ) 
A1. มีอารมณเ์ศรา้เป็นแทบทัง้วนั แทบทกุวนั 
A2. ความสนใจ ความสขุ หรอืความเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมท่ีเคยท าลดลงอย่างมาก 
A3. เบ่ืออาหารหรอืความอยากอาหารเพ่ิมขึน้แทบทกุวนั
A4. นอนไม่หลบัหรอืนอนมากเกินไปแทบทกุวนั
A5. ท าอะไรชา้ เคลื่อนไหวชา้ลง หรอืกระสบักระสา่ย อยู่ไม่สขุ
A6. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
A7. รูส้กึไรค้่า หรอื มีความรูส้กึผิดมากเกินเหตอุนัควร
A8. ความสามารถในการคิด คงความใสใ่จหรอืตดัสินใจลดลง
A9. คิดเรือ่งการตายซ า้ ๆ หรอืคิดฆ่าตวัตาย

B. อาการท่ีเกิดขึน้สง่ผลใหผู้ป่้วยรูส้กึทกุขท์รมาน หรอืสง่ผลตอ่การใชชี้วิตในสงัคม หนา้ท่ี การงาน
C. อาการท่ีเกิดขึน้ไม่ไดเ้ป็นผลโดยตรงของสารหรอืภาวะทางกาย
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TGDS
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TGDS
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ปัจจัยเส่ียงทีส่ าคญัในการเกดิ suicide ในผู้สูงอายุ

• Suicidal ideation, intention, or plan

• Severe form of depression

• Alcohol/substance use disorder

• Recent loss or bereavement

• being widowed or divorced

• Development of disability

• Abuse of sedative/hypnotic and analgesics

22



การรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

• Psychoeducation : ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย ญาติ และผูด้แูล เฝา้ระวงั suicidal behavior

• Treatment:
-Psychosocial treatment: Psychotherapy ex. Cognitive behavioral therapy(CBT), 
Behavioral activation, Interpersonal psychotherapy,

-Biological treatment: antidepressant drugs:

SSRI-> sertraline, fluoxetine, escitalopram 
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แนวทางการดูแลผู้สูงอายุทีม่ปัีญหาด้านอารมณ์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์

• ใชค้  าพดูท่ีเขา้ใจง่าย ภาษาท่ีใชเ้หมาะกบัการศกึษา และวฒันธรรม  น า้เสียงท่ีใชส้ื่อสารควรใชน้  า้เสียงท่ี
นุ่มนวลเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

• ใหค้วามส าคญักบัความรูส้กึและอารมณข์องผูส้งูอาย ุพยายามท าความเขา้ใจอารมณค์วามรูส้กึท่ีเกิดขึน้ 
รวมถึงสงัเกตสีหนา้และภาษากาย

• แสดงออกถงึการรบัรูใ้นสิ่งท่ีผูป่้วยตอ้งการสื่อสาร (สะทอ้นอารมณ)์

• ในกรณีท่ีผูส้งูอายปุฏิเสธไมย่อมท ากิจกรรม ไมใ่หค้วามรว่มมือ ไมค่วรต่อวา่หรอืคะยัน้คะยอ ควรรบัฟัง
อยา่งตัง้ใจวา่สาเหตเุกิดจากอะไร อาจพดูวา่ไมเ่ป็นไรและพดูใหก้ าลงัใจ

• ก่อนท าหตัถการ ควรสรา้งความคุน้เคยกบัผูป่้วยก่อน เปิดโอกาสและใหเ้วลาผูป่้วยไดซ้กัถาม
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