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บทเรียนและเอกสารชุดนี้เป็นลิขสิทธ์ิของภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึน้เพ่ือการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบ์ัณฑิต รหัสวิชา 
MD703 301 จิตเวชศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาทนัตแพทยศาสตร ์ส าหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 3 
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่นเท่านั้น ภาควิชาฯขอสงวนสิทธ์ิในการใชข้อ้มูลใด ๆ ใน
บทเรียนหรือเอกสาร ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด โดยมิใหผู้ใ้ดเผยแพร่ อา้งอิง ลอกเลียน ท าซ า้หรือแกไ้ข
ดว้ยวิธีใด ๆ เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากภาควิชาฯ หากฝ่าฝืน จะถกูด าเนินการลงโทษทางวิชาการ และทาง
วินยั รวมถึงด าเนินคดีทางกฎหมาย

ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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Objectives

เพื่อใหน้กัศึกษา
• เขา้ใจวิธีการรักษาทางจิตเวชอยา่งคร่าวๆ
• เขา้ใจการใชย้าทางจิตเวชขั้นพ้ืนฐาน  และทราบผลขา้งเคียง
• เขา้ใจหลกัการการท าจิตบ าบดัขั้นพ้ืนฐาน
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Psychological Treatment

• Insight Oriented 
Psychotherapy

• Supportive Psychotherapy
• Cognitive Behavioral 

therapy
• Behavioral Therapy
• Group psychotherapy
• Family Therapy
• Marital Therapy

Biological Treatment

• Antipsychotic drugs
• Antidepressants
• Mood stabilizers
• Antianxiety 
• Stimulants drugs for ADHD
• Electroconvulsive Therapy

content
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Biological treatment
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1. Antipsychotic Drugs

ชนิดของยา

1. ยารกัษาโรคจติกลุ่มเกา่ (Conventional or first-
generation antipsychotics: FGA) ซึง่จะออกฤทธิเ์ป็น 
dopamine antagonist เป็นหลกั

2. ยารกัษาโรคจติกลุ่มใหม่ (Atypical or second-
generation antipsychotics: SGA) ซึง่จะออกฤทธิเ์ป็นทัง้ 
serotonin antagonist และ dopamine antagonist
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1. Dopamine Antagonists (DA)

เชน่ haloperidol, perphenazine, chlorpromazine, 
thioridazine

Side effect

- Extrapyramidal symptoms

1. Antipsychotic Drugs
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1.Antipsychotic Drugs

2. Serotonin-Dopamine Antagonist (SDA)

ไดแ้ก ่ risperidone, quetiapine, clozapine, olanzapine 
ยากลุม่นีใ้หผ้ลดใีนการชว่ยอาการดา้นลบ (negative 
symptoms) และดา้นกระบวนความคดิ (cognitive function) 
ดกีวา่กลุม่ Dopamine antagonist

Side effect

- Extrapyramidal symptoms (EPS) ต ่ากวา่ Dopamine 
antagonist

- Weight gain, dyslipidemia, DM
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Indication

1. psychotic symptoms ในโรคตา่งๆ เชน่ Schizophrenia , Bipolar 
disorder, Psychotic disorder due to medical condition or 
substance

2. Agitation, aggressive behavior

3. Abnormal movement  เชน่ Tics, Tourrette’s disorder,

4. ขอ้บ่งชีอ้ืน่ๆ เชน่ severe anxiety, neurodevelopmental disorders

1. Antipsychotic Drugs
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Side effect

1.Sedation
2.Postural hypotension และ arrhythmia
3.Anticholinergic effect: Dry mouth, blurred vision, constipation, 
palpitation, dysuria, muscle fatigue, dizziness

4.Seizure

5.Extrapyramidal symptoms: 

1. Antipsychotic Drugs
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• Extrapyramidal symptoms (EPS) 

- Acute dystonia                                       

- Parkinsonism

- Akathisia 

- Tardive dyskinesia

- Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

1. Antipsychotic Drugs
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Acute dystonia
กลา้มเนือ้บดิเกรง็อย่างทนัท ีลิน้แข็ง พูดหรอื

กลนืล าบาก ตาเหลอืก คอบดิ 

Parkinsonism
การม ีtone ของกลา้มเนือ้ทีเ่พิม่ขึน้ อาจพบ 
cogwheel rigidity, resting tremor, 
bradykinesia, mask face, shuffling gait 

Extrapyramidal symptoms (EPS) 

https://basicmedicalkey.com/antipsychotics-and-anxiolytics/
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Akathisia
รูส้กึกระวนกระวายใจ อยู่น่ิงไม่ได ้อยากจะเดนิไปเดนิมาอยู่ตลอด

Tardive dyskinesia อาการดดูหรอืขมุบขมบิปาก ดนัลิน้มว้นไป

มาในปากหรอืเอาลิน้ดนุแกม้  (https://www.youtube.com/watch?v=FUr8ltXh1Pc)

Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

• Fever ,Autonomic instability, muscle Rigidity, Mental 
status change

• ตอ้งหยดุ antipsychotic drug ทนัท ี!!! อนัตรายถงึแกช่วีติได ้

Extrapyramidal symptoms (EPS) 
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2. Antidepressants

1. Tricyclic ex. Amitriptyline, Nortriptyline, Clomipramine, 
Imipramine

2. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)

Ex. Fluoxetine, Sertraline, fluvoxamine, escitalopam

3. Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) ex. 
Venlafaxine, Duloxetine

4. Other ex. Trazodone, Bupropion, Mianserine, Mirtazapine
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2. Antidepressants

• Indication

1. Depressive disorder เชน่ MDD, Persistent depressive disorder

2. Bipolar disorder ชว่ง depressive episode โดยตอ้งใหคู้ก่บั mood 
stabilizer เน่ืองจากอาจกระตุน้ใหเ้กดิ mania ได ้

3. Secondary depression 

4. Anxiety disorders ไดแ้ก ่Panic disorder, Social phobia, OCD, GAD

5. โรคอืน่ๆ เชน่ Pain disorder, Eating disorders, Impulse control 
disorder
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2. Antidepressants

TCA ( Tricyclic antidepressants ): 5-HT, NE

Side effect : 

1. Anticholinergic side effects: dry mouth, constipation, 
blurred vision, dizziness, fainting, palpitation

2. Antihistaminergic: weight gain, increased appetite

3. Sexual dysfunction: decreased libido, delayed ejaculation
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2. Antidepressants

SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitors ): 5-HT
Side effect : 
1. CNS:  tremor, agitation, headache, insomnia/somnolence
2. GI : transient nausea, vomiting, gastrointestinal upset, 

diarrhea
3. Sex: sexual dysfunction, delay ejaculation
4. Serotonin syndrome : เกดิจาก serotonin activity มากเกนิ 

อาการไดแ้ก ่ทอ้งเสยี เหงือ่แตก ตวัรอ้น สบัสน สัน่กลา้มเนือ้กระตกุ 
หรอื ไตวายได ้

5. Withdrawal syndrome : อาการวงิเวยีน คลืน่ไส ้ทอ้งเสยี ออ่นเพลยี 
ปวดศรีษะ เดนิเซ นอนไม่หลบั หงุดหงดิ วติกกงัวล 

6. Other: palpitation, flushing, sweating
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Serotonin syndrome

Edward W. Boyer et al, The Serotonin Syndrome, N Engl J Med 2005;352:1112-20
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3. Mood stabilizers

Indication

1. ใชร้กัษาใน Bipolar disorder เชน่

- Lithium , Valproic acid, Carbamazepine (Manic episode)

- Lamotrigine (Depressive episode)

2. Schizoaffective disorder ใหร้ว่มกบั antipsychotic drug

3. Aggressive behavior
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Mood 
stabilizers

Side effect Concern

Lithium -polyuria, polydipsia
-Nausea/vomiting,diarrhea
-ataxia, tremor, dysarthria, 
hyperreflexia, seizure, delirium
-weight gain, hypothyroidism

Not recommended for use in 
patient with renal impairment

Valproic acid -Nausea/vomiting, diarrhea
-tremor, sedation, weight gain

Contraindication: hepatic 
impairment

Carbamazepine -Nausea/vomiting, diarrhea
-sedation, dizziness, unsteadiness, 
blurred vision

Rash ex. Maculopapular rash, 
Steven-Johnson syndrome

Lamotrigine -sedation, blurred or double vision, 
dizziness, headache, ataxia, tremor
-Nausea, vomiting 
- Rash (approximately 10%)

-ใชร้กัษา Bipolar disorder, 
depressive episode
-เสีย่งตอ่ Steven-Johnson 
syndrome และ toxic 
epidermal necrolysis

3. Mood stabilizers
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Steven Johnson Syndrome Toxic epidermal Necrolysis

3. Mood stabilizers

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17656-stevens-johnson-
syndrome

https://www.mdpi.com/1422-0067/17/12/2135/htm
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4.Antianxiety/Anxiolytics

กลุ่ม Benzodiazepine เชน่ Clonazepam,Diazepam(Valium),Lorazepam(Ativan),

Alprazolam, Midazolam (Dormicum)

Indication: 

1. ลดความกงัวล(anxiety) 2. รกัษาอาการชกั

3. ชว่ยในการนอนหลบั ชว่ยในการใหย้าสลบ 4. ลดการขาดสรุา

Side effect :   
1. ง่วงนอน

2. คนทีใ่ชไ้ปนานๆแลว้หยุด จะท าใหฝั้นมากขึน้

3. กลา้มเนือ้ออ่นแรง หรอืประสานกนัไม่ด ีเดนิเซ วงิเวยีน

4. หลงลมื
5. Behavioral disinhibition หรอื paradoxical effects คอืแทนทีจ่ะงว่ง กลายเป็น

วุน่วาย กา้วรา้ว ควบคมุไม่ได ้

6. การเสพตดิยา หรอืน ายาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ
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5. Stimulants  for ADHD

Methylphenidate (Ritalin®)

• ออกฤทธิน์าน 3-4 hr

Side effect:

-Anorexia, nausea, abdominal pain, weight loss

-Insomnia, headache, irritability

-Tremor, tachycardia, hypertension

-Psychosis, seizure

23



6. Electroconvulsive Therapy (ECT)

Mechanism: 

การกระตุน้ผูป่้วยใหช้กัดว้ยไฟฟ้า เพือ่ไปท าใหเ้กดิสมดลุของสารสือ่ประสาท

Indication: 

1. โรคซมึเศรา้ทีร่นุแรง เชน่ มคีวามเสีย่งสงูตอ่การฆ่าตวัตาย มอีาการโรค

จติรว่ม

2. Bipolar disorder ชนิด mania ทีอ่าการรนุแรง หรอืไม่ตอบสนองตอ่ยา

3. โรคจติเภทในระยะเฉียบพลนั โดยเฉพาะเมือ่ม ีcatatonic features หรอื
มอีาการซมึเศรา้มาก
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• ขอ้หา้มและภาวะท่ีควรระวงัในการใช้ :  
1. เน้ืองอกในกะโหลกศีรษะ เน่ืองจากเส่ียงต่อการเพิ่ม 

intracranial pressure
2. โรคหวัใจ เช่น recent myocardial 

infarction, severe arrhythmia 
3. ความดนัโลหิตสูงมาก

• ผลขา้งเคียง
1. อาจพบหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
2. CNS : delirium headache, amnesia 
3. Fracture, muscle soreness

6. Electroconvulsive Therapy (ECT)
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Psychological Treatment
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1.Insight Oriented Psychotherapy

• มีพื้นฐานจากทฤษฎีจิตวเิคราะห์

หลกัการ : 

• มุ่งเนน้แกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของผูป่้วย(unconscious conflict ) 
• โดยใหผู้ป่้วยถอยกลบัไปสู่วยัตน้ของชีวติท่ีเกิดปัญหา ท าใหค้วามขดัแยง้เดิมท่ีเกบ็กดไวโ้ผล่

มาสู่จิตส านึก ผูป่้วยตระหนกัถึงความขดัแยง้น้ี และเปล่ียนวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้โดยมอง
ปัญหาตามความเป็นจริง มีการทบทวนขอ้ขดัแยง้น้ีกบัผูรั้กษา ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ท าใหอ้าการต่างๆทุเลาลง

27



1.Insight Oriented Psychotherapy

ข้อบ่งช้ี

• ผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นการปรับตวัหรือปัญหาทางจิตเวชท่ีไม่รุนแรง ซ่ึงปัจจยัดา้นจิตใจ

เป็นสาเหตุส าคญัของอาการ เช่น ผูป่้วย mild depression หรือ anxiety 

• ผูท่ี้เหมาะสม คือผูท่ี้ตั้งใจจริงในการรักษาระยะยาว รู้จกัส ารวจพิจารณาจิตใจ หรือ 

วเิคราะห์ตนเอง มีความเขา้ใจเชิงนามธรรมค่อนขา้งดี ทนต่อความวติกกงัวลหรือ 

ความคบัขอ้งใจไดพ้อสมควร
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2.Supportive Psychotherapy

หลกัการ : มุ่งช่วยผูป่้วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับจิตส ำนึก ช่วยใหค้วามคบัขอ้งใจลดลง จิตอยู่

ในสมดุลมากข้ึน ความทุกขใ์จลดลง

แนวทางหลกั : ไดแ้ก่ การเสริมกลไกทางจิตของผูป่้วยท่ีมีอยูใ่หม้ัน่คงข้ึน ส่งเสริมวธีิท่ีเหมาะ

กวา่เดิมในการแกปั้ญหา ช่วยลดปัจจยัภายนอกท่ีท าใหผู้ป่้วยมีอาการมาก 

ข้อบ่งช้ี :  ปัญหาในชีวติประจ าวนัทัว่ไป adjustment disorder ไปจนถึง psychotic 

disorder หรือ dementia
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2.Supportive Psychotherapy

ทกัษะส าคญัทีใ่ช้บ่อย : 

1. Reassurance

2. Encouragement

3. Guidance

4.   Ventilation

5.   Externalization of interest

6.   Environmental manipulation
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3.Cognitive Behavioral Therapy

• หลกัการ คือ มองวา่พฤติกรรมและอารมณ์เป็นผลจากความคิด ท่ีแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดการตีความรับรู้ต่างกนัไป  ปฏิกิริยาความคิดท่ีคลาดเคล่ือน
(cognitive error) จะท าใหเ้กิดการใชเ้หตุผลผดิไป เกิดความรู้สึกไม่ดีตามมา 

• ข้อบ่งช้ี
1. Depressive disorder
2. Anxiety disorder
3. Low self esteem
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4. Behavioral Therapy

• หลกัการ พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเกิดจากการเรียนรู้ท่ีผดิ 
การเปล่ียนพฤติกรรมจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเปล่ียนไป ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ได ้

• ข้อบ่งช้ี  

1. ลดพฤติกรรมหรือความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งการ ในกลุ่มท่ีมีตวักระตุน้ชดัเจนท่ีท าใหเ้กิดความ
กงัวลหรือความกลวั เช่น phobia, OCD, nicotine dependence, sexual disorder

2. เพิ่มพฤติกรรมหรือความรู้สึกท่ีตอ้งการ เช่น ทกัษะทางสงัคม 
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4. Behavioral Therapy

กระบวนการรักษา : มีเทคนิคท่ีใชห้ลายวธีิ
1. Exposure (เผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีกลวั)
2. Response prevention(หา้มไม่ใหท้ าพฤติกรรมท่ีลดความกงัวล)

3. Relaxation

4. Skill training เช่น social skill, communication skill

5. Positive reinforcement(ใหส่ิ้งจูงใจ)
6. Aversive therapy (ใหใ้นส่ิงท่ีผูป่้วยไม่ชอบ)
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4. Behavioral Therapy

• Relaxation Training

หลกัการ การท าใหร่้างกายอยูใ่นภาวะผอ่นคลาย จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสรีระวทิยาท่ี
ตรงกนัขา้มกบัภาวะท่ีเกิดในภาวะวติกกงัวลหรือกลวั ท าใหค้วามกงัวลหรือความกลวัลดลง
(reciprocal inhibition) 

ข้อบ่งช้ี: Anxiety, Depression, Adjustment disorder, insomnia, Hypertension, Migraine 
headache, Gastritis

วธีิการ

-การฝึกผอ่นคลายทีละขั้น (progressive muscle relaxation) 
-การควบคุมการหายใจ (controlled breathing) เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความผอ่น
คลายไดดี้ข้ึน 
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5. Group therapy

• อาจมีตั้งแต่ 4-15 คน ผูรั้กษา 1-2 คน เป็น leader และ co-leader ใชเ้วลา
ประมาณ 60-90 นาที ท าประมาณ 1-3 คร้ัง/สปัดาห์ ระยะเวลาไม่แน่นอน 

• วตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัไป เช่น  support group, interpersonal 

relationship

• ขอ้บ่งช้ี : สามารถเขา้ร่วมกลุ่มกบัผูอ่ื้นไดม้ ปัญหาตรงกบัเป้าหมายของกลุ่มม ผูป่้วยตอ้งการ
เปล่ียนแปลงตนเอง

• เช่น กลุ่ม Alcoholics Anonymous 
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• เป็นการรักษาท่ีใชบ่้อยส าหรับผูป่้วยเดก็ เป็นการช่วยเหลือผูป่้วยโดยมีแนวคิดวา่ อาการของผูป่้วย
อาจมีผลมาจากครอบครัว หรือผลกระทบต่อครอบครัว  

• เป้าหมาย คือ ครอบครัวท าหนา้ท่ีไดเ้หมาะสม ปรับตวักบัความเครียดหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนไดอ้ยา่งกลมกลืน

• ข้อบ่งช้ี: 1.ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความสมัพนัธ์ในครอบครัว หรือปัญหากระทบต่อครอบครัว        
2.ปัญหาพฤติกรรมเดก็และวยัรุ่น 
3.โรคทางจิตเวช 

• พบกนัสปัดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ระยะเวลาอาจนานหลายเดือน 

6. Family Therapy
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7.Marital Therapy
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7.Marital Therapy

• เป็นการช่วยเหลือคูส่มรสที่มีปัญหาระหวา่งกนั ในการรกัษาคูส่มรสอาจพบผูร้กัษาพรอ้มกนั 
หรอื แยกกนัพบ 1-2 ครัง้/สปัดาห์

• สิ่งส  าคญั คือ ท่าทีของผูร้กัษาตอ้งเป็นกลาง ผูร้กัษาจะเป็นฝ่ายประณีประนอม ไม่ใหมี้การตอ่
วา่กนั คอ่ยๆใหแ้ตล่ะฝ่ายปรบัตวัและแกปั้ญหาไปทีละเรือ่ง 

• ขอ้ที่ไม่เหมาะกบัวิธีนี ้: 

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาทางจิตเวชท่ีรุนแรงมาก หรอื

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอ้งการหย่าอย่างจรงิจงั หรอืไม่รว่มมือในการรกัษาเลย
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