
Somatoform Disorders
และ

โรคทางจิตเวชท่ีมาพบแพทยด์ว้ยอาการทางกาย
นวนนัท์ ปิยะวฒันก์ลู
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทเรียนและเอกสารชุดนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นเพ่ือการเรียนการสอน 
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ รหัสวิชา MD 703 301 จิตเวชศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ 
ในบทเรียนหรือเอกสาร ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมิให้ผู้ใดเผยแพร่ 
อ้างอิง ลอกเลียน ท าซ้ าหรือแก้ไขด้วยวิธีใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ภาควิชาฯ หากฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการลงโทษทางวิชาการและทางวินัย 
รวมถึงด าเนินคดีทางกฎหมาย



วตัถุประสงค์

•นกัศกึษาสามารถอธิบายถึงภาวะตา่งๆท่ีมี
อาการทางกายโดยไม่ใชจ่ากสาเหตทุางกาย
จรงิได้



Somatoform  disorders

• กลุม่ของโรคทางจิตเวชท่ีมีอาการผิดปกติของรา่งกายโดยไม่มีความผิดปกติหรอื
พยาธิสภาพของรา่งกายจรงิๆ
• ไมเ่ป็นการเสแสรง้ หรอืจงใจ
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Somatoform Disorders

1. Somatization disorder 

2. Undifferentiated somatoform disorder

3. Persistent Somatoform Pain  Disorder

5. Hypochondriacal disorder 

6. Dissociative disorder of movement and sensation 
(Conversion  Disorder) 

7. Somatoform autonomic dysfunction

8. Neurasthenia



ผูป่้วย

•นางก. ปวดโน่นปวดน่ี ทอ้งอืดเฟอ้ วิงเวียน ปวดประจ าเดือน ปัสสาวะ
ขดั ไรอ้ารมณท์างเพศ ชามือบอ่ยๆ อาการเป็นมาหลายปี
•นายข. คดิวา่ตวัเองเป็นมะเรง็ แตบ่งัเอิญหมอตรวจไมพ่บ พอตรวจ
ยืนยนัก็สบายใจขึน้พกัหนึ่งแลว้ก็คิดวา่ตนเองเป็นอีก
•นางค. พดูไม่มีเสียงหลงัจากทะเลาะกบัมารดาอยา่งรุนแรง
•นางง. ปวดโพรงจมกูอยา่งมากทัง้ๆท่ีแพทยต์รวจไมพ่บอะไร
•นายจ. แกลง้ปวดทอ้งจนแพทยต์อ้งผา่ตดัหลายครัง้จนแพทยต์อ้ง
ผา่ตดัอวยัวะตา่งๆ แตผ่า่แลว้ไมพ่บความผิดปกตทิกุครัง้
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ผูป่้วย

• นางสาวฉ. คิดว่าตวัเองมีจมกูโตน่าเกลียดอย่างมาก รบเรา้ใหแ้พทย์
ท าศลัยกรรมให ้แตแ่พทยท์กุคนไมย่อมท าใหเ้พราะเหน็วา่จมกูเธอปกติทกุ
ประการ
• นางช. เม่ือท างานบา้นตามปกติจะมีอาการหมดเรี่ยวแรง ตอ้งนอนพกั ปวดหวั
ปวดตวั และหงดุหงิดเป็นประจ า
• นางซ. ไมกิ่นยาเบาหวานใหต้วัเองน า้ตาลในเลือดสงูเพ่ือใหล้กูชายไม่ไปใชเ้วลา
กบัแฟนสาวท่ีตนไมป่ลืม้
• นายญ. คิดวา่ตนเองปากเหมน็เพราะฟันเน่า ใหท้นัตแพทยถ์อนฟันไปทัง้ปาก
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Somatization  disorder 

•Hysteria, Briquet’s syndrome  
•อาการผิดปกติทางรา่งกายหลายอย่างท่ีไม่สามารถอธิบายไดว้่าเกิด
จากโรคทางกายอย่างนอ้ย 2 ปี
•ไม่ยอมรบัค าอธิบายจากแพทยห์ลายท่านวา่ตรวจแลว้ไมพ่บโรคทาง
กาย
•ท าใหเ้กิดความทกุขท์รมาน  
• เสียfunction

•ไม่ไดแ้สรง้ท าหรอืจงใจท า 
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•รอ้ยละ 0.2 -2.0 ของประชากรทั่วไป
•หญิงมากกวา่ชาย  5 – 20 เทา่ 
•ในคลินิกโรคทั่วไปพบรอ้ยละ 5 – 10

•อาการเรือ้รงัขึน้ๆลงๆ
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รักษา

•ควรมีแพทยด์แูลรกัษาผูป่้วยประจ าเพียงคนเดียว  นดัพบผูป่้วยเป็น
ระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
•ไม่ควรใชเ้วลานานมาก  ตรวจรา่งกายเท่าท่ีจ าเป็นเม่ือมีอาการใหม่
เกิดขึน้  
•ตระหนกัถึงโอกาสท่ีผูป่้วยอาจเป็นโรคทางรา่งกาย
• จิตบ าบดั  เพื่อมุง่ใหผู้ป่้วยสามารถปรบัตวัอยูก่บัอาการได ้มุง่ความ
สนใจใหผู้ป่้วยแสดงอารมณห์รอืความรูส้กึ  และพดูถึงปัญหาในชีวิต 
•หลีกเลี่ยงการใชย้าทางจิตเวช 
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Persistent Somatoform Pain  Disorder 

•ทกุขท์รมานจากอาการปวดโดยไม่สามารถหาสาเหตทุางกาย
มาอธิบายอาการปวดไดอ้ย่างน่าพอใจ 
•อาการปวดรบกวนการด ารงชีวิต
•มีปัจจยัทางจิตใจ
•ผูป่้วยไม่ไดเ้จตนาแสรง้ท า
•ไม่ไดเ้กิดจากโรคอารมณเ์ศรา้โรคจิตเภท
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•หญิงมากกวา่ชาย 2 เท่า 
•สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 30 – 50 ปีเศษ 
•การวินิจฉยัแยกโรคจากการเจ็บปวดทางกายซึง่อาการ
จะเป็นๆ หายๆ แตผู่ป่้วย pain disorderจะมี
อาการปวดตลอดเวลา
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รักษา

•Antidepressant

•Biofeedback
• จิตบ าบดั เพื่อใหผู้ป่้วยปรบัตวักบัความเจ็บปวดได้
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Undifferentiated somatoform disorder

•กรณีมีอาการไม่ครบเกณฑ ์somatization disorder
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Somatoform autonomic dysfunction

•มีอาการตื่นตวัของระบบประสาทอตัโนมตัิอย่างตอ่เน่ือง
และเป็นปัญหาเช่น อาการสั่น ใจสั่น เหง่ือแตก วบูรอ้น
วบูหนาว ปวดแปลบๆ ออกรอ้น หนกัๆ ทอ้งเฟอ้ 
•หมกมุน่และตงึเครยีดวา่อาการนัน้เกิดจากความ
ผิดปกติของอวยัวะบางอย่างโดยไม่เช่ือค ายืนยนัจาก
แพทยว์า่ปกติ
•ไมมี่หลกัฐานวา่รา่งกายผิดปกติ
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Somatoform autonomic dysfunction

•Heart and cardiovascular system: ใจสั่น เหน่ือย
เพลียง่าย เจ็บหนา้อก
•Upper gastrointestinal tract: สะอกึ ทอ้งอืดเฟอ้ เรอ
บอ่ยๆ อาเจียนบอ่ยๆ
•Lower gastrointestinal tract: ทอ้งอืด ทอ้งรว่ง 
irritable bowel syndrome
•Respiratory system: หายใจไม่อิ่ม hyperventilation

•Genitourinary system: ปัสสาวะบอ่ย
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รักษา

•Antidepressant

•Beta blocker

•Mood stabilizer

•Benzodiazepine

•Antipsychotic
• จิตบ าบดั เพื่อใหผู้ป่้วยปรบัตวักบัอาการได้
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Neurasthenia 

•ออ่นเพลียเม่ือตอ้งใชส้มอง (mental effort) หรอืออ่น
แรง หมดแรงเม่ือใชก้ าลงัไปเพียงเลก็นอ้ย
•มีอาการเหลา่นีอ้ย่างนอ้ยสองอย่างคือ ปวดกลา้มเนือ้ มนึงง 
ปวดหวัจากการตงึของกลา้มเนือ้ ปัญหาการนอนหลบั 
หงดุหงิดงา่ย ไม่สามารถผ่อนคลายได ้อาหารไม่ย่อย
•อาการดา้นautonomic และอาการเศรา้ไม่มากพอท่ีจะ
วินิจฉยัโรคอื่นๆ
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รักษา

•Antidepressant
•จิตบ าบดั
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Dissociative disorder of movement and 
sensation (Conversion  Disorder) 

•Hysteria  neurosis, Conversion type

•ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว  เช่น  เดนิไมไ่ด ้ ตวัสั่น เดินเซ ชกั หรอื
ความผิดปกติในประสาทสมัผสั  เช่น  ชามือ  เทา้
• มีปัจจยัดา้นจิตใจท่ีสมัพนัธก์บัอาการเช่นมีความขดัแยง้ภายในจิตใจ
•ผูป่้วยไมไ่ดแ้สรง้ท า
•ไม่สามารถอธิบายจากความเจ็บป่วยทางกาย หรอืคา่นิยมวฒันธรรม
•ท าใหเ้กิดความทกุขท์รมาน/เสียการท าหนา้ท่ี
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Dissociative disorder of movement and 
sensation (Conversion  Disorder) 

•Dissociative motor disorders

•Dissociative convulsions

•Dissociative anesthesia and sensory loss

Nawanant Piyavhatkul MD.                                                                 
Department of Psychiatry, KKU



•พบรอ้ยละ 5 – 15 ของผูป่้วยที่สง่ปรกึษาคลินิกจิตเวช
•หญิงมากกวา่ชาย
•Primary gain

•Secondary gain

•La bell indifferent

•Identification 
•Episodic 90% หายใน 2-3 วนัหรอื1เดือน บางราย
เรือ้รงั
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การรักษา

•การบอกผูป่้วยตรงๆ วา่ตรวจไมพ่บความผิดปกต ิ เป็นจากอปุาทาน
หรอืเกิดจากจิตใจจะไม่ช่วยใหอ้ะไรดีขึน้
•ผูร้กัษาควรมีท่าทีออ่นโยนเขา้ใจและเห็นใจรว่มกบัแสดงออกถึงความ
เช่ือมั่นใจตนเอง  และชกัจงูใหผู้ป่้วยเช่ือวา่อาการดีขึน้เรือ่ยๆ
(suggestion  and guidance)

•ลดsecondary gain ท าพฤตกิรรมบ าบดัและปรบั
สภาพแวดลอ้ม  เพื่อลดผลประโยชนท่ี์ผูป่้วยไดร้บัอยู่
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Hypocondriacal disorders 

• มีความเช่ือวา่ตนเองจะเป็นโรครา้ยแรง  เน่ืองจากรูส้กึวา่อวยัวะในรา่งกาย
ตนเองท างานบกพรอ่ง หรอืผิดปกตซิึง่ไมใ่ช่มีความหมกมุน่กบัความ
บกพรอ่งในรูปลกัษณอ์ยา่งตอ่เน่ือง (body dysmorphic
disorder)

•แพทยต์รวจอย่างเหมาะสมแลว้และยืนยนัวา่ไมพ่บโรคหรอืความผิดปกติ
ใดๆ แตผู่ป่้วยจะเช่ือวา่ตนยงัป่วยเป็นโรคท่ีแพทยย์งัตรวจไม่พบอยู่
• Doctor shopping

•อาการไม่รุนแรงถึงขัน้หลงผิด
•ท าใหผู้ป่้วยเกิดความทกุขท์รมานและไม่สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ
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•4-6%ของผูป่้วยทั่วไป
•หญิง=ชาย
•Episodic ครัง้ละหลายเดือนถึงหลายปี
•มกัไมร่ว่มมือในการรกัษา การใชย้าไมค่อ่ยไดผ้ล 
•ควรนดัผูป่้วยมาตรวจอย่างสม ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการตรวจพิเศษท่ีไม่
จ าเป็น
• จิตบ าบดั  เพื่อลดความเครยีด สอนใหผู้ป่้วยปรบัตวักบัการเป็นโรค
เรือ้รงั   สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
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Body  Dysmorphic   Disorder 

•คิดวา่ตนมีสว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกายดนู่าเกลียด   หรอืไม่ปกตอิยา่ง
ท่ีควรจะเป็นเกินจรงิ  และกงัวลมากจนเกินเหตุ
•ท าใหเ้กิดความทกุขท์รมานหรอืไม่สามารถด ารงชีวิตไดต้ามปกต ิ
•มกัเป็นสว่นท่ีเห็นไดช้ดัเจน  เช่น  ใบหนา้  จมกู  คาง  
•มกัไปหาแพทยศ์ลัยกรรมตกแตง่เพ่ือใหผ้า่ตดัเสรมิสวย
• เรือ้รงั อาการขึน้ๆลงๆ
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•15 – 30 ปี
•หญิงมากกวา่ชาย
•รกัษาดว้ย antidepressant เช่น SSRI
•การท าศลัยกรรมตกแตง่ไมมี่ประโยชน์
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เปรียบเทียบ ICD 10 กบั DSM5

ICD10 DSM5

Somatization disorder 

Somatic symptom disorderUndifferentiated somatoform disorder

Persistent Somatoform Pain  Disorder

Neurasthenia

Somatoform autonomic dysfunction Psychological affecting other 
medical condition

Hypochondriacal disorder Somatic symptom disorder/ illness 
anxiety disorder

Dissociative disorder of movement and sensation Conversion disorder
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Factitious disorder

•Munchausen syndrome

•จงใจสรา้งอาการ
•ตอ้งการเป็นผูป่้วย

•Factitious disorder 
by proxy
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Malingering

•เจตนาสรา้งอาการเพื่อใหไ้ดป้ระโยชนบ์างอย่าง
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Delusional disorder

•ความคิดหลงผิด



ผูป่้วย

•นางก. ปวดโน่นปวดน่ี ทอ้งอืดเฟอ้ วิงเวียน ปวดประจ าเดือน ปัสสาวะ
ขดั ไรอ้ารมณท์างเพศ ชามือบอ่ยๆ อาการเป็นมาหลายปี
•นายข. คดิวา่ตวัเองเป็นมะเรง็ แตบ่งัเอิญหมอตรวจไมพ่บ พอตรวจ
ยืนยนัก็สบายใจขึน้พกัหนึ่งแลว้ก็คิดวา่ตนเองเป็นอีก
•นางค. พดูไม่มีเสียงหลงัจากทะเลาะกบัมารดาอยา่งรุนแรง
•นางง. ปวดโพรงจมกูอยา่งมากทัง้ๆท่ีแพทยต์รวจไมพ่บอะไร
•นายจ. แกลง้ปวดทอ้งจนแพทยต์อ้งผา่ตดัอวยัวะตา่งๆ หลายครัง้แต่
ผา่แลว้ไมพ่บความผิดปกตทิกุครัง้
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ผูป่้วย

•นางสาวฉ. คิดวา่ตวัเองมีจมกูโตน่าเกลียดอยา่งมาก รบเรา้ใหแ้พทย์
ท าศลัยกรรมให ้แตแ่พทยท์กุคนไมย่อมท าใหเ้พราะเห็นวา่จมกูเธอ
ปกติทกุประการ
•นางช. เมื่อท างานบา้นตามปกติจะมีอาการหมดเรีย่วแรง ตอ้งนอนพกั 
ปวดหวัปวดตวั และหงดุหงิดเป็นประจ า
•นางซ. ไม่กินยาเบาหวานใหต้วัเองน า้ตาลในเลือดสงูเพื่อใหล้กูชายไม่
ไปใชเ้วลากบัแฟนสาวท่ีตนไมป่ลืม้
•นายญ. คดิวา่ตนเองปากเหม็นเพราะฟันเน่า ใหท้นัตแพทยถ์อนฟันไป
ทัง้ปาก
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สรุป

•มีภาวะอาการทางกายที่หาสาเหตไุมพ่บ
•เมื่อเครยีด อาการมกัเป็นมากขึน้
•มีทัง้ที่ตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ
•มีชนิดที่เป็นโรคจิตดว้ย
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