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Personality

ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล

แบบแผนของอารมณ์ พฤติกรรม และวิธีคิดท่ีไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่น
ไปและในสถานการณ์ท่ีต่างกนั

Personality disorders

• แบบแผนการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม ไม่ยดืหยุน่ เกิดความบกพร่องในหนา้ท่ีในดา้นสงัคมหรือดา้น
ต่างๆชดัเจน

Personality trait

• บุคลิกภาพเบ่ียงเบนไปจากคนปกติ แต่ยงัไม่ท าใหเ้กิดความตึงเครียดหรือความบกพร่องในหนา้ท่ี
อยา่งชดัเจน



Personality disorder

ความชุกร้อยละ 10-20

• ปัจจยัทางพนัธุกรรม
• พ้ืนอารมณ์
• ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม
• ปัจจยัทางชีวภาพ
• ปัจจยัทางจิตวเิคราะห์

สาเหตุ



อาการและอาการแสดง

Ego-syntonic

Alloplastic

มีแนวโนม้ไม่ตระหนกัและไม่ยอมรับปัญหาของตน

มกัปฏิเสธการรักษา



ชนิดของโรคบุคลิกภาพผดิปกติ

Cluster A
Paranoid personality 
disorder

Schizoid personality 
disorder

Schizotypal personality 
disorder

Cluster B
Antisocial personality 
disorder

Borderline personality 
disorder

Histrionic personality 
disorder

Narcissistic personality 
disorder

Cluster C
Avoidance personality 
disorder

Dependent personality 
disorder

Obsessive-compulsive 
personality disorder





Paranoid personality disorder

ไม่เป็นมิตร หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย

สงสยัวา่ผูอ่ื้นจะเอาเปรียบ มุ่งร้าย สงสัยในความจงรักภกัดีของคนรอบขา้ง

ไม่เช่ือใจผูอ่ื้น แปลการกระท าของผูอ่ื้นเป็นการดูถูกและคุกคามตนเอง

สาเหตุ
• สมัพนัธ์กบัโรคจิตเภทและโรคหลงผดิ

• ผูป่้วยมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนไม่มีความสามารถและบกพร่อง จึงต าหนิผูอ่ื้นหลีกเล่ียงความอบั
อาย

• กลไกทางจิต Projectionการรักษา
• จิตบ าบดัและยาคลายกงัวลหรือยาตา้นโรคจิต

• วางตวัเป็นกลาง แสดงออกถึงความเคารพในผูป่้วย อธิบายวธีิการรักษาอยา่งละเอียด



Schizoid personality disorder

คนรักสันโดษ แยกตวัจากสังคม

ไม่สะดวกใจในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน

หมกม่นครุ่นคิดอยูก่บัตนเอง และมีอารมณ์อยูใ่นวงจ ากดัหรือค่อนขา้ไร้อารมณ์

สาเหตุ
• พนัธุกรรม ชีวภาพ การเล้ียงดูท่ีห่างเหิน เยน็ชา ไม่เอาใจใส่ พื้นอารมณ์เป็นเดก็ข้ีอาย หมกมุนตนเอง

• ใชก้ลไกทางจิต fantasy

การรักษา
• จิตบ าบดัและยาตา้นโรคจิตหรือยารักษาซึมเศร้า

• เคารพในความเป็นส่วนตวั ไม่ผลกัดนัในมีกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นมากเกินไป ไม่คาดหวงัวา่ผูป่้วยจะมี
อารมณ์ตอบสนองต่อผูรั้กษา





Schizotypal personality disorder

คนแปลกๆ เพี้ยนๆ ไปจากคนธรรมดา

มีความบกพร่องทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

มีกระบวนการความคิด การรับรู้ท่ีแปลกประหลาดและมีพฤติกรรมท่ีแปลกๆ
เขา้ใจยาก เช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ

สาเหตุ
• เช่ือวา่มาจากสาเหตุเดียวกนักบัโรคจิตเภท

การรักษา

• คลา้ยกบั schizoid personality disorder





Antisocial personality disorder

มีพฤติกรรมต่อตา้นสงัคม ไม่ท าตามระเบียบ และท าผดิกฎหมายอยูบ่่อยๆ

มกัไม่มีส านึกผดิชอบชัว่ดี ไม่มีความรับผดิชอบ

พบบ่อยในชุมชนแออดัและเรือนจ า เดก็โรคเกเร สมาธิสั้น

สาเหตุ
• กรรมพนัธ์ุ การเล้ียงดูท่ีถูกทอดท้ิง ถูกทารุณกรรมและลงโทษโดยไม่มีเหตุผล

• สมองถูกท าลาย
การรักษา
• บ าบดัแบบกลุ่มและใหย้าตามอาการ

• ควรดูแลดว้ยความเคารพและระมดัระวงั อาจใหมี้คนอ่ืนอยูด่ว้ยระหวา่งตรวจ ตั้งกฏชดัเจนและพดูกบั
ผูป่้วยตรงๆดว้ยท่าทีสงบ





Borderline personality disorder

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไม่ดี เด๋ียวรักเด๋ียวเกลียด อารมณ์ไม่มัน่คง

มีพฤติกรรมท าร้ายตนเอง เช่นกรีดขอ้มือ รู้สึกวา่งเปล่าอยา่งเร้ือรัง

มีความวูว่าม มกัชวนทะเลาะ โทษคนอ่ืน

สาเหตุ

• ความผดิปกติของสมอง วยัเดก็ถูกทอดท้ิง ถูกทารุณกรรมทางเพศ

• เกิดโรคซึมเศร้าไดบ่้อย และอาจมีอาการโรคจิตสั้นๆ

การรักษา

• จิตบ าบดัเนน้การอยูก่บัความเป็นจริง และยากลุ่มซึมเศร้า

• ควรมีแนวทางการรักษาท่ีแน่นอนตามหลกัวชิาการ ไม่ตามใจหรือลงโทษ เน่ืองจากผูป่้วยเรียกร้อง





Histrionic personality disorder

ท าอะไรมีสีสันเกินไป เหมือนแสดงละคร ชอบแสดงออกและเตม็ไปดว้ยอารมณ์

ตอ้งการความสนใจมาด ยัว่ยวนทางเพศ

ถูกชกัจูงไดง่้าย อารมณ์ต้ืนเขินและเปล่ียนแปลงง่าย

สาเหตุ

• หลายสาเหตุร่วมกนั วยัเดก็ถูกท าร้ายจิตใจอยา่งรุนแรง

การรักษา

• จิตบ าบดัและใชย้าเม่ือมีอาการทางจิตเวช

• ควรสนทนาและตรวจรักษาดว้ยท่าทีสงบ ไม่แสดงท่าทีตอบต่อการเยา้ยวนทางเพศและรักษา
ความสมัพนัธ์ใหเ้ป็นเชิงวชิาชีพเท่านั้น





Narcissistic personality disorder

หลงตวัเอง คิดวา่ตนเองส าคญัยิง่ใหญ่และแตกต่างจากคนอ่ืนๆ

ตอ้งการการช่ืนชมอยา่งมาก มกัใหญ่ใฝ่สูง

ทนรับค าต าหนิไม่ได้ ข้ีอิจฉาและคิดวา่ผูอ่ื้นอิจฉาตนเอง

สาเหตุ
• วยัเดก็มกัถูกพอ่แม่มองในดา้นบวกและลบอยา่งรุนแรง

การรักษา
• มารพ.มกัไม่ท าตากฎแซงคิว โออ้วด ตอ้งการผูรั้กษาท่ีเก่งท่ีสุด

• ควรดูแลดว้ยความเคารพตามสมควร แต่ไม่ตามใจและรักษาตามหลกัวชิาการ ตอ้งระวงัและ
ตระหนกัรู้ถึงความไม่พอใจผูป่้วย







Avoidance personality disorder

คนข้ีกลวั ข้ีอาย ไวต่อการถูกวิเคราะห์วิจารณ์เป็นอยา่งมาก

หลีกเล่ียงการมีความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอกจากแน่ใจวา่ผูอ่ื้นจะชอบตน

กลวัการถูกต าหนิหรือถูกปฏิเสธ

สาเหตุ
• การขดัเกลาทางสงัคมและลกัษณะท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด

การรักษา
• พฤติกรรมบ าบดัและบ าบดัความคิด

• ผูป่้วยมกัใหค้วามร่วมมือดี เกรงใจเกินควร ผูรั้กษาควรใหค้วามสนใจและระวงัท่าทีของตน เพราะ
ผูป่้วยอาจตีความวา่ผูรั้กษาปฏิเสธตนเองได้



Dependent personality disorder

ตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้น ยอมคน

ไม่มัน่ใจตนเอง มกัใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบชีวิตแทนตน

กลวัการถูกท้ิงใหดู้แลตนเองเป็นอยา่งมาก

สาเหตุ

• การตามใจมากเกินไป หรือทอดท้ิงมากเกินไป การเล้ียงดูท่ีไม่สนบัสุนหรือการลงโทษเม่ือเป็นตวั
ของตวัเอง

การรักษา

• จิตบ าบดัและใหย้าตามอาการ

• ยนืยนัใหท้ราบวา่ตอ้งการรักษา แต่ตอ้งมีขอบเขจ ากดั และส่งเสริมใหช่้วยเหลือตนเองมากท่ีสุด



Obsessive-compulsive personality disorder

คนเจา้ระเบียบ จริงจงั มโนธรรมสูง

มีความอุตาสาหะ ด้ือดึง ยดึมัน่ในความคิดของตนเอง เลง็ผลเลิศ

ตดัสินใจไม่ค่อยไดเ้พราะลงัเลและพะวา้พะวงในการเลือกวธีิปฏิบติั

สาเหตุ

• พนัธุกรรม การฝึกวนิยัการขบัถ่ายท่ีเขม้งวดเกินไป

การรักษา

• กลุ่มบ าบดัและพฤติกรรมบ าบดั การใชย้า

• เม่ือป่วยจะรู้สึกวา่ควบคุมชีวติตนเองไม่ได้ เกิดความคบัขอ้งใจ จูจ้ี้ ช่างถาม ผูรั้กษาควรอธิบายอยา่ง
ละเอียดและใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจการรักษา





Personality disorder due to AMC

บคุลิกภาพเปลี่ยนแปลงชดัเจนหลงัจากเกิดโรคทางกายบางอยา่ง

บกพรอ่งในการควบคมุอารมณ ์ความยบัยัง้ชั่งใจและแรงผลกัจากภายใน

อารมณแ์ปรปรวนง่าย มีพฤตกิรรมตา้นสงัคม ท าใหมี้ปัญหาทางกฎหมาย

ความรูต้วัดีและสติสมัปชญัญะดี

สาเหตุ
• บาดเจ็บท่ีศีรษะ เนือ้งอก ลมชกั

การรกัษา
• รกัษาโรคท่ีเป็นสาเหตุ

• ครอบครวัควรไดร้บัการช่วยเหลือและแนะน าการดแูลผูป่้วย



ตวัอยา่งเคส

• https://youtu.be/FaRip5koQTE

https://youtu.be/FaRip5koQTE
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