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บทคัดย่อ
บทน�ำ Dissociative amnesia อยู่ในกลุ่มโรคของ dissociative disorder ซึ่งเป็นอาการทาง
จิตเวชทีผ่ ปู้ ว่ ยสูญเสียความทรงจ�ำซึง่ มากกว่าการลืมโดยปกติ มักเกิดเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความคับข้องใจ
อย่างรุนแรง เมื่อประสบกับอารมณ์อับอาย รู้สึกผิดหวัง สิ้นหวัง โกรธที่ท่วมท้นจนทนไม่ได้ โดย
ผู้ป่วยอาจมีการลืมอัตลักษณ์ของตนเองหรือประวัติชีวิตของตนเองโดยรวมได้
วัตถุประสงค์ เพือ่ เขียนรายงานผูป้ ว่ ยแสดงประวัติ อาการแสดง การตรวจสภาพจิต ผลการตรวจ
โดยแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินกิ ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการ วิธกี ารรักษา ตลอดจนผลของการรักษา
อาการ dissociative amnesia
ผลการศึกษา ผู้ป่วยหญิงวัยรุ่น 16 ปี มีอาการสูญเสียความทรงจ�ำเดิมและอัตลักษณ์ตนเอง
ไม่เสียความจ�ำใหม่ การท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินกิ ขณะมีอาการท�ำให้เข้าใจภาวะภายใน
จิตใจของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งการรักษาด้วยยาและการท�ำจิตบ�ำบัดอย่างต่อเนื่องท�ำให้อาการ
ที่ผู้ป่วยสูญเสียความจ�ำร่วมกับลืม อัตลักษณ์ของตนเองดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ การสูญเสียความทรงจ�ำ จิตบ�ำบัด
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ABSTRACT
Background : Dissociative amnesia falls under the umbrella of psychiatric dissociative
disorders, whose important symptom is the inability to recall important autobiographic
information, usually of a traumatic or stressful nature, that is inconsistent with ordinary
forgetting but is often consistent with localized or selective amnesia for a specific event
or events, or generalized amnesia for identity and life history.
Objective : To illustrate case report presented the history, physical and mental status
examination, psychological testing and treatment.
Results : A 16-year-old female patient with diagnosis of dissociative amnesia. She had
only retrograde amnesia. Psychological measure was performed by patient with active
symptoms, provided a better understanding of the internal state of mind. Pharmaco- and
psychotherapy were given to improve symptoms of amnesia and resume her identity.
Keywords : dissociative amnesia, psychotherapy
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บทน�ำ

Dissociative disorders คือ กลุ่มของภาวะที่มี
ความผิ ด ปกติ ใ นการท� ำ หน้ า ที่ ข องความรู ้ สึ ก ตั ว
(consciousness) ความทรงจ�ำ เอกลักษณ์ของบุคคล
(identity) หรื อ การรั บ รู ้ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใน DSM 5
ประกอบด้วย dissociative amnesia, dissociative fugue,
dissociative identity disorder, depersonalization
disorder และ dissociative disorder not otherwise
specified1
dissociative amnesia เป็ น อาการที่ ผู ้ ป ่ ว ย
สูญเสียความทรงจ�ำ มักเกิดเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความคับข้องใจ
อย่างรุนแรง เมื่อประสบกับอารมณ์อับอาย รู้สึกผิดหวัง
สิ้นหวัง โกรธที่ท่วมท้นจนทนไม่ได้2,3 โดยเฉพาะการ
ถูกกระท�ำรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในวัยเด็ก
การฆ่าตัวตาย การทะเลาะอย่างรุนแรงระหว่างบุคคล
การตกเป็นเหยือ่ การท�ำร้ายตนเองแบบตัง้ ใจ1-3 จากการ
ศึกษากลุ่มประชากรในชุมชน (community study) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานาน 12 เดือนพบว่า ความชุกของ
dissociative amnesia อยู่ที่ร้อยละ 1.8 (ร้อยละ 1
ในเพศชาย และ 2.6 ในหญิง) โดยพบมากในช่วงอายุ
20-40 ปี1 การสูญเสียความทรงจ�ำมักเป็นแบบความ
จ�ำเดิม (retrograde amnesia) เกิดขึ้นแบบทันที และ
ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยอาการผิดปกติทางร่างกาย
หรือการลืมปกติ สิง่ ทีท่ ำ� ให้อาการดูนา่ สับสนมากขึน้ คือ
การทีผ่ ปู้ ว่ ยมักไม่ตระหนักเรือ่ งการเสียความทรงจ�ำของ
ตนเอง (amnesia for their amnesia)1 ผู้ป่วยอาจมีการ
สู ญ เสี ย ความทรงจ� ำ ได้ น านเป็ น นาที จ นถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง
ของช่วงชีวิต4 ส่วนเรื่องความจ�ำใหม่ๆ (anterograde
amnesia) หลังจากมีอาการของโรคมักจะจ�ำได้เป็น
ปกติ5,6 และผู้ป่วยอาจมีอาการสูญเสียความทรงจ�ำโดย
มีสาเหตุจาก ความรู้สึกว่าบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อ
ตนเองนัน้ หักหลัง การลืมเหตุการณ์ทเี่ ป็นบาดแผลนัน้ ๆ
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยยั ง ด� ำ เนิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลนั้ น ๆ
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ต่อไปได้ หรือยังคงด�ำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนในผู้ป่วย
วัยรุ่นรายนี2,3
้ โดยมากผู้ป่วยมักลืมเฉพาะเรื่องบางเรื่อง
หรือหลายเรื่องที่จ�ำเพาะ แต่อาจพบว่ามีการสูญเสีย
ความทรงจ�ำอาการลืมเอกลักษณ์ร่วมด้วย1-3
รายงานฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รายงานอาการ
แสดง การตรวจสภาพจิต ผลการตรวจโดยแบบทดสอบ
ทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก วิ ธี ก ารรั ก ษา ตลอดจนผลของ
การรักษาอาการ dissociative amnesia ในผูป้ ว่ ยรายนี้

รายงานผู้ป่วย

วัยรุ่นหญิง อายุ 16 ปี 10 เดือน มารดาพามา
ปรึกษาเรื่อง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันมา 3 วัน
มารดาให้ประวัตวิ า่ 5 เดือนก่อน ผูป้ ว่ ยคบกับแฟนผูช้ าย
อายุ 27 ปี ซึ่งแฟนของผู้ป่วยแต่งงานมีภรรยาและลูก
1 คน มารดาไม่ทราบว่าผู้ป่วยคบกับแฟนได้อย่างไร
แต่ ก็ จ ะมี ช ่ ว งที่ ผู ้ ป ่ ว ยไปนอนบ้ า นแฟนเป็ น บางวั น
มารดายินยอมให้ผู้ป่วยคบกับแฟนเพราะหากไม่ยอม
ผู ้ ป ่ ว ยมั ก จะโวยวาย กรี ด ร้ อ งเสี ย งดั ง แสดงความ
ไม่พอใจ จนมารดาต้องยอมเพื่อให้ผู้ป่วยไปโรงเรียน
ต่อเนื่อง มารดาเองเคยเจอกับแฟนผู้ป่วยหลายครั้ง
3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยบอกมารดาว่าเลิกกับแฟน
แล้วโดยไม่ได้บอกสาเหตุ แฟนจะเอาเงินที่ยืมมารดา
ผูป้ ว่ ยไปผ่อนรถมอเตอร์ไซด์มาคืนช่วงเย็น ซึง่ มารดาเคย
ให้แฟนผู้ป่วยยืมเงิน เพราะผู้ป่วยมาขอให้ช่วย แต่ก็
ไม่ได้น�ำเงินมาคืนตามนัด มารดาผู้ป่วยจึงพาผู้ป่วยไป
แจ้งความ ขณะมารดาแจ้งความอยูท่ สี่ ถานีตำ� รวจ ผูป้ ว่ ย
ลงไปคุยกับแฟนด้านล่างของสถานีต�ำรวจ หลังจากนั้น
มีคนตะโกนบอกมารดาว่า ผู้ป่วยมีอาการเกร็ง มือจีบ
หายใจเร็ว มารดาจึงพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลประจ�ำ
อ�ำเภอ หลังจากฉีดยาแล้วอาการดีขึ้น แต่ยังมีอาการ
เคลิ้ม ระหว่างกลับบ้านผู้ป่วยพูดว่าไม่อยากอยู่อยาก
ตาย พยายามดิ้ น จะลงรถ มารดาต้ อ งจั บ ไว้ ต ลอด
กลับบ้านไปแล้วเข้านอนหลับได้จนถึงเช้า ตอนเช้าวัน
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ต่อมาหลังตืน่ นอนผูป้ ว่ ยมีอาการเบลอ จ�ำอะไรไม่ได้ เริม่
มีพฤติกรรมถอยเป็นเด็ก ตอบชื่อตนเองไม่ได้ นั่งนิ่งๆ
ไม่ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เจอคนรู้จักก็จ�ำไม่ได้ มารดาเอา
รูปให้ดูก็ชี้ได้ว่าเป็นตัวเองแต่จ�ำชื่อไม่ได้ นั่งยิ้มหัวเราะ
คนเดียวดูเด็กกว่าวัย ไม่คอ่ ยคุย นัง่ เฉย ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
เช่นอาบน�้ำก็จะราดน�้ำอย่างเดียวไม่ถูสบู่ กินข้าวเอง
ไม่ได้ มารดาต้องคอยดูแลกิจวัตรประจ�ำวันให้ทุกอย่าง
อ้อนมากและไม่ยอมอยู่ห่างจากมารดา มารดาจึงพา
ผู ้ ป ่ ว ยมาพบแพทย์ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ส ามารถให้ ป ระวั ติ ไ ด้
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจะตอบว่า”ไม่ร”ู้ ตลอดในเกือบทุกค�ำถาม
ประวัติได้จากมารดาของผู้ป่วย มารดาไม่สังเกตเห็น
อาการซึมเศร้าหรือบ่นเบือ่ ท้อก่อนหน้านี้ ไม่มอี าการพูด
คนเดียว นอนหลับได้ ไม่มีอาการฝันร้ายหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ความจ� ำ และการไม่ส ามารถท�ำกิจวัต รหรือ สิ่งที่เดิม
ผู้ป่วยเคยท�ำได้ โดยก่อนหน้านี้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต
ประจ�ำวันได้ปกติ ประวัติในอดีตเรียนประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาบั ญ ชี พั ก การเรี ย น
ประมาณ 5 เดือนเนื่องจากปัญหาเรื่องแฟน ปฏิเสธโรค
ประจ� ำ ตั ว ปฏิ เ สธประวั ติ อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ การกระทบ
กระเทือนสมอง ปฏิเสธการใช้สารเสพติด ประวัตแิ รกเกิด
คลอดก่อนก�ำหนด 7 เดือน น�้ำหนักแรกเกิด 2,650 กรัม
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน พื้นฐานนิสัยเดิม เป็นคนเอาแต่ใจ
ประวัติครอบครัว: มารดา อายุ 42 ปี ท�ำงานเป็น
แคดดีท้ สี่ นามกอล์ฟ มารดาตามใจเพราะรักและสงสาร
ที่ไม่มีพ่อ ต้องท�ำงานหาเงินคนเดียวเพื่อดูแลลูก จะไม่
ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูหรือสั่งสอน มักจะให้อยู่กับพี่ชาย
ตัง้ แต่เด็ก บิดาแยกทางกับมารดาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยเกิด ไม่ได้
ติดต่อกันอีก มีพี่ชาย 1 คนอายุ 20 ปี ท�ำงานรับจ้าง
เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3
การตรวจร่างกายและตรวจทางระบบประสาทอยู่
ในเกณฑ์ปกติ การตรวจสภาพจิต ลักษณะภายนอกเป็น
หญิงวัยรุ่น ผมสั้นทรงนักเรียน สวมใส่ชุดกระโปรงยาว
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ยี น ส์ ยิ้ ม แย้ ม พฤติ ก รรมดู เ ด็ ก กว่ า วั ย ท่ า ทางการ
เคลือ่ นไหวเป็นปกติ ลักษณะการพูดมักจะตอบว่า “ไม่ร”ู้
ในทุกค�ำถาม เช่น ชื่อจริงนามสกุล ชื่อเล่น ชื่อมารดา
ถามเรือ่ งราวต่างๆ จะตอบว่าไม่รู้ สีหน้าไม่อยากคุย ถาม
เรื่องเล็บมือที่ทาสีบอกว่า “ทาเอง” ตอบสีหน้าท่าทาง
สดใส ถามถึงสีเล็บว่าชื่อสีอะไร บอกว่า “ไม่รู้” และถาม
กลับว่า “สีอะไร” ผู้ป่วยปฏิเสธอาการหูแว่วภาพหลอน
และอาการหวาดระแวง ไม่ได้ประวัติข้างต้นจากผู้ป่วย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, BUN,
creatinine, electrolyte, liver function test, thyroid
function test, ESR อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด
จากประวัติและอาการ จิตแพทย์ผู้รักษา คิดถึง
วินิจฉัยหลักคือ dissociative amnesia โดยมีวินิจฉัย
แยกโรคอื่นๆ ได้แก่
1. โรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม (Major
depressive disorder with psychotic feature)
เนือ่ งจากคิดว่าผูป้ ว่ ยอาจจะมีอาการเศร้าทีถ่ งึ ระดับโรค
ซึมเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่จากประวัติที่ได้จาก
มารดา มารดาไม่สงั เกตเห็นอาการเศร้าเบือ่ หน่ายท้อแท้
และไม่เห็นอาการทางจิต เช่น การพูดคนเดียว ก่อน
หน้าที่ผู้ป่วยจะมีอาการ
2. โรค Brief psychotic disorder จากการที่
ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการที่ เ กิ ด หลั ง จากการตอบสนองต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง เป็ น ความเครี ย ดที่ รุ น แรงอย่ า งมาก
มีอาการมากกว่า 1 วัน และยังไม่เกิน 1 เดือน แต่จาก
ประวัติผู้ป่วยและมารดาปฏิเสธอาการหลอนหลงผิด
การตรวจไม่พบความผิดปกติทางความคิดและภาษาที่
ชั ด เจน แต่ พ บเรื่ อ งการลื ม การเสี ย ความจ� ำ และอั ต
ลักษณ์เด่นมากกว่า
3. โรค acute stress disorder จากผู้ป่วยมี
อาการในกลุม่ dissociation คือผิดปกติดา้ นการรับรูต้ อ่
ความเป็ น จริ ง หรื อ ไม่ ส ามารถจดจ� ำ ส่ ว นส� ำ คั ญ ของ
เหตุการณ์ได้ แต่จากอาการผูป้ ว่ ยไม่พบกลุม่ อาการอืน่ ๆ
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เช่น อาการทีเ่ กิดแทรกขึน้ มารบกวน (intrusion) อารมณ์
ด้านลบ การหลีกเลีย่ ง (avoidance) และอาการของการ
ตื่นตัว (arousal symptoms)
4. การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคทางกายอื่ น ๆ เช่ น
autoimmune disease คิดถึงน้อยลงจากการตรวจ
ร่ า งกายเป็ น ปกติ แ ละผลปฏิ บั ติ ก าร erythrocyte
sedimentation rate (ESR) ซึง่ เป็นตัวคัดกรองทีส่ ามารถ
บอกค่าการอักเสบทีจ่ ะบ่งบอกกลุม่ อาการautoimmune
diseaseในผู้ป่วยรายนี้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือโรค
ไทรอยด์ทงั้ ไทรอบด์ตำ�่ และไทรอยด์เป็นพิษ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ท�ำให้คดิ ถึงโรคทาง
กายน้อยลง
จิตแพทย์ได้วางแผนการรักษาแบบผูป้ ว่ ยใน แต่
มารดาล�ำบากไม่สามารถเฝ้าทีโ่ รงพยาบาล จึงตัดสินใจ
รักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยให้ยาคือ risperidone 1 มก.
ต่อวัน และfluoxetine 20 มก.ต่อวัน ให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
อาการ การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดกับมารดา และนัด
ตรวจติดตามอาการ 5 วัน พร้อมนัดท�ำแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาคลินิก
นัดตรวจติดตามครั้งที่ 1 (5 วัน หลังจากมาตรวจ
ครัง้ แรก) อาการดีขนึ้ ผูป้ ว่ ยจ�ำเหตุการณ์ได้มากขึน้ พูดรู้
เรือ่ งขึน้ นอนหลับได้ ยังท�ำกิจกรรมบางอย่างเหมือนเด็ก
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้มากขึ้นท�ำเองพอได้ แต่ต้องคอย
บอกคอยดูแลบางครัง้ จ�ำชือ่ ตัวเองได้ เวลาผ่านทีท่ ำ� งาน
แฟน จะบอกว่า อยากฆ่ามัน หนูโกรธมัน ถามผู้ป่วยใน
ห้องตรวจ ผู้ป่วยบอกว่าไม่รู้จักแฟน จ�ำไม่ได้ มารดาคิด
ว่าอาการค่อยๆ ดีขึ้น แต่ยังมีลืมอยู่
จากการตรวจวินจิ ฉัยทางจิตวิทยาคลินกิ (clinical
psychodiagnostic assessment)7-9 โดยใช้ projective
test คือ Rorchach test และ figure drawing projective
test คือ House-Tree-Person (H-T-P) พบว่า ผู้ป่วยมี
ข้อจ�ำกัดในการให้ค�ำตอบและท�ำกิจกรรมขณะทดสอบ
ซึ่งผลการทดสอบ ขณะทดสอบพบ psychotic signs

Kasama Teparak

จากเนื้อหาความคิดที่ไม่เหมาะสม การรับรู้ความจริง
ไม่ดี (lack of insight) ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพแบบ ego
weakness รูส้ กึ ว่างเปล่า โดดเดีย่ ว (isolation) พบภาวะ
ซึมเศร้า มีความตึงเครียดและความขัดแย้งทีไ่ ม่สามารถ
แสดงออกตามที่ ต ้ อ งการได้ มี ก ารใช้ ก ลไกทางจิ ต
แบบเก็บกด (neurotic constriction) แบบถดถอย
(regression) มีการป้องกันตนเองสูง (defensiveness)
หากถูกกระตุ้นทางอารมณ์มีแนวโน้มแสดงปฏิกิริยา
ตอบโต้ทางอารมณ์ที่ขาดการควบคุม
ผู้รักษาให้การรักษาโดยตัวยาเดิม ท�ำจิตบ�ำบัด
แบบประคับประคอง โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
ให้คำ� แนะน�ำในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วยตนเอง โดย
มารดาไม่ต้องช่วย ชื่นชมเรื่องที่ท�ำด้วยตนเอง เรื่องที่
ผู้ป่วยจ�ำได้และปฏิบัติตัวได้ดีกับมารดา
การตรวจติดตามครั้งที่ 2 (2 สัปดาห์ หลังจาก
ตรวจครั้งที่ผ่านมา) ผู้ป่วยมาผิดนัดเนื่องจากติดงาน
ศพตา จ�ำเรื่องราวเหตุการณ์เรื่องแฟนไม่ได้ จ�ำได้ว่า
เจ็บมากเรือ่ งทีแ่ ฟนทิง้ ไป ไม่ได้ตดิ ต่อกับแฟนอีก มารดา
บอกว่า มีอาการกลับเป็นเด็กเป็นช่วงๆ เช่น ผู้ป่วยเล่น
โทรศัพท์มือถืออยู่ไม่มีเรื่องเครียด อยู่ๆ ก็บอกว่าจะดู
การ์ตูน ดึงมือมารดา หลังจากนั้นก็กลับไปเหมือนเป็น
เด็ก จ�ำเรือ่ งราวไม่ได้ พูดน้อย ท่าทีเด็กกว่าวัย ใส่เสือ้ ผ้า
เองไม่ได้มารดาต้องแต่งตัวให้ ให้แม่ลา้ งก้นให้ ป้อนข้าว
มีอาการ3ครั้ง มักจะมีอาการอยู่ประมาณครั้งละ 2 วัน
ให้การรักษาโดยตัวยาเดิม ท�ำจิตบ�ำบัดแบบประคับ
ประคอง
ผู้รักษานัดตรวจติดตามทุก 1 เดือน อีก 4 ครั้ง
ให้การรักษาด้วยตัวยาเดิมและท�ำจิตบ�ำบัดแบบประคับ
ประคองอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมในช่วงการท�ำ
จิตบ�ำบัด ผู้ป่วยบอกว่าเรื่องแฟนจ�ำเหตุการณ์ที่มีเรื่อง
กับแฟนไม่ได้แต่จำ� ได้วา่ คบกับแฟนมานานเจอกันทาง
เฟสบุ๊ค ทราบว่าแฟนแต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่แรกที่
คบหากันแต่รักแฟนมาก แฟนคนนี้เป็นแฟนคนที่ 3
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รักเพราะแฟนตามใจดูแลดี จะซื้อของที่อยากได้ให้
ตลอด จ�ำเรือ่ งราวทีเ่ ลิกกันกับแฟนไม่ได้ ทราบเพราะแม่
เล่าให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องเงินที่แฟนยืมไป ตอนนี้รู้สึก
เกลียดแฟนมาก ไม่คิดจะให้อภัย แต่ก็ไม่มีเรื่องที่ข้อง
เกีย่ วและไม่ได้ตดิ ต่อกันอีก ขับรถผ่านทีท่ ำ� งานของแฟน
ก็รู้สึกโกรธเกลียดมาก โกรธเพราะคิดว่าแฟนมาท�ำร้าย
ท�ำให้ป่วยไม่สบาย เข้าใจเรื่องอาการป่วยจะกินยาต่อ
เนื่องและกลับไปเรียนใหม่อีกครั้ง ความสัมพันธ์กับแม่
ดี ขึ้ น มากเพราะเข้ า ใจว่ า แม่ รั ก และเป็ น ห่ ว งช่ ว งที่
ป่วย รู้เพราะตอนดีขึ้นคนอื่นๆ เล่าให้ฟัง
หลังจากติดตามอาการต่อเนือ่ งประมาณ 6 เดือน
โดยรวมดีขึ้นตามล�ำดับผู้ป่วยกินยาสม�่ำเสมอ จ�ำเรื่อง
ราวเหตุการณ์ใหม่ๆ ได้ ไม่มพี ฤติกรรมแปลกทีด่ เู ด็กกว่า
วัยอีก เริ่มไปเรียนได้ตามปกติปรับตัวได้ มารดาคิดว่า
พฤติกรรมเหมือนช่วงที่เป็นปกติ หลังจากนั้นผู้รักษา
ค่อยๆ ปรับยาลงจนหยุดยาได้และผูป้ ว่ ยกลับไปเรียนชัน้
ปวส.ต่อ ไม่ได้ติดต่อกับแฟนอีก

วิจารณ์

ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย dissociative
amnesia คือผูป้ ว่ ยมีอาการสูญเสียความทรงจ�ำทัง้ ความ
จ�ำระยะสัน้ และระยะยาว มีทา่ ที การพูดและน�ำ้ เสียงจะ
อ้อนมารดามากและใช้น�้ำเสียงที่เด็กกว่าวัย คล้ายกับมี
อีกอัตลักษณ์ แม้ผ้ปู ว่ ยจะบอกว่าไม่มอี าการหูแว่วภาพ
หลอนแต่บางครัง้ ก็จะพูดกับแม่คล้ายมีอาการหูแว่ว ซึง่
อาการที่ผู้ป่วยเสียความทรงจ�ำ (dissociative-like
symptoms) อาจเป็นการจุดเริม่ ของอาการทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ย
เปลี่ยนอัตลักษณ์ด้วย ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การวินิจฉัย
DSM5 ทีผ่ ปู้ ว่ ยอาจลืมเอกลักษณ์ของตนเองหรือประวัติ
ชีวิตของตนเองโดยรวมได้1 และระหว่างที่รักษาผู้ป่วย
ไม่มคี วามกังวลเกีย่ วกับอาการเสียความทรงจ�ำสามารถ
จ�ำเรือ่ งราวใหม่ๆ ตัง้ แต่เริม่ มีอาการ แม้มารดาต้องดูแล
หรือสอนแต่ผู้ป่วยก็จ�ำเรื่องราวใหม่ ซึ่งเป็นตัวบ่งว่า
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อาการdissociative amnesia ไม่มีผลต่อความจ�ำใหม่
(anterograde amnesia) เช่นเดียวกับกรณีศึกษาก่อน
หน้ า นี้ 5,6,10-12 และจากกรณี ศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ พ บว่ า
อาการ dissociative amnesia สามารถเกิดได้ในผู้ป่วย
ที่ ไ ม่ เ คยมี อ าการหรื อ ได้ รั บ การรั ก ษาทางจิ ต เวช
มาก่อน4,5,13 เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายนี้และสามารถพบได้
ในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคทางจิตเวชเป็นโรคประจ�ำตัวเดิมด้วย6,11,12
ผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการประเมินด้วยแบบทดสอบ
ทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก (clinical psychodiagnostic
assessment)7-9 ซึ่งพบpsychotic sign มีบุคลิกภาพ
แบบ ego weakness ผูป้ ว่ ยใช้กลไกทางจิตแบบเก็บกด
(neurotic constriction) แบบถดถอย (regression)
มีการป้องกันตนเองสูง (defensiveness) ซึ่งผลการ
ทดสอบ ผูร้ กั ษาคิดว่ามีความสอดคล้องกับอาการแสดง
ของผู้ป่วย และท�ำให้ผู้รักษาเลือกวิธีการรักษาด้วยการ
ท�ำจิตบ�ำบัดแบบประคับประคอง เนือ่ งจากความพร้อม
ทางด้านจิตใจข้างต้นด้วย ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยไม่พบการแปลผลของแบบทดสอบทางจิตวิทยา
คลินกิ ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการdissociative amnesiaมาก่อน
ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าการรายงานผลดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วย
เรือ่ งความเข้าใจทัง้ อาการแสดงและสภาพจิตใจภายใน
ของผู้ป่วยได้มากขึ้น ประเด็นทางจิตวิทยาอื่นๆ เช่น
การเผชิญกับปัญหา (coping skill) และกลไกการ
ป้องกันทางจิต (defense mechanism) ทีผ่ ปู้ ว่ ยรายนีใ้ ช้
บ่อยคือ repression, dissociation, regression ซึง่ อาจ
ส่งผลให้เกิดอาการ dissociative amnesiaได้มากขึ้น
เรื่องการรักษาอาการ dissociative amnesia
ผูร้ กั ษาอาจให้ยากลุม่ รักษาซึมเศร้า ยารักษาลมชัก ยากลุม่
beta-adrenergics ยา clonidine, second generation
antipsychotics เพื่อลดความกังวล อาการด้านอารมณ์
ได้3,4 ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการการรักษาด้วยยาคือ
ยากลุ่ม antidepressant คือ fluoxetine และ atypical
antipsychotic drugs คือrisperidone เช่นกัน เนือ่ งจาก
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ประวั ติ ที่ ไ ด้ จ ากมารดา ผู้รัก ษาคิด ว่าผู้ป่วยน่าจะมี
อาการซึมเศร้าและอาจมีอาการทางจิต (psychosis)
ร่วม ประกอบกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่มีแนวโน้ม
ไปในทางเดียวกัน
นอกจากยา การรักษาหลักของ dissociative
amnesia คือการท�ำจิตบ�ำบัดรายบุคคล โดยกรณีศกึ ษา
ก่อนหน้านี4้ พบว่า ความจ�ำของผู้ป่วยอาจกลับมาอย่าง
รวดเร็วหรือค่อยๆ กลับมาโดยใช้เวลาเป็นนาทีหรือเป็นปี
ยิ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการเสี ย ความทรงจ� ำ เกิ ด เร็ ว ใกล้ กั บ
เหตุการณ์รนุ แรงทางใจทีป่ ระสบ ก็จะยิง่ มีพยากรณ์โรค
ที่จะหายจากอาการเร็ว dissociative amnesia มากขึ้น
และการท� ำ จิ ต บ� ำ บั ด สามารถท� ำ ได้ ห ลายรู ป แบบ
ทั้งจิตบ�ำบัดรายบุคคล จิตบ�ำบัดแบบกลุ่ม จิตบ�ำบัด
ครอบครัว การสะกดจิตมีประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟู
ความจ�ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้7-9,14 แต่ผู้รักษาต้องระวังการ
ที่ผู้ป่วยจะร�ำลึกถึงเหตุการณ์รุนแรงทางใจท�ำให้อาการ
ทางจิตเวชแย่ลงได้ (re-traumatization)5,6 เช่นเดียวกับ
ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการท� ำ จิ ต บ� ำ บั ด
รายบุคคลแบบประคับประคอง ซึ่งจิตแพทย์ผู้รักษา
ตัง้ เป้าหมายในการท�ำจิตบ�ำบัดคือ ประคับประคอง ego
ของผู้ป่วยให้ท�ำหน้าที่ได้ตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้
ความเป็นจริงได้ถูกต้องขึ้น เพิ่มวิธีการปรับตัวต่างๆ ใน
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ให้ ดี ม ากขึ้ น และปรั บ ตั ว สร้ า งความ
สัมพันธ์กับมารดามากขึ้น โดยในท�ำจิตบ�ำบัดครั้งแรก
เน้นเรือ่ งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ กั ษากับผูป้ ว่ ย
และพูดคุยเรื่องอาการ โรค การรักษาในช่วงที่ผู้ป่วยจ�ำ
เหตุการณ์ไม่ได้ เสริมก�ำลังใจในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ส่วนการท�ำจิตบ�ำบัดครั้งที่ 2 ผู้ป่วยเริ่มจ�ำเหตุการณ์
ต่างๆ และเล่าเรื่องราวได้บางส่วน ผู้รักษาจึงเน้นให้
ผู้ป่วยได้เล่าเรื่องราวเพื่อทบทวนเหตุการณ์เรื่องราว
ทบทวนความคิด แสดงความรู้สึกกับเหตุการณ์และ
บุ ค คลต่ า งๆ โดยเฉพาะแฟน ซึ่ ง ช่ ว งแรกผู ้ ป ่ ว ยจะ
ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่างๆ ที่มีกับแฟนได้ แต่
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ร้องไห้เป็นช่วงๆ และบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร ผู้รักษาจะ
ช่วยเรื่องการสะท้อนอารมณ์ การตีความ การถามเพื่อ
ให้ผปู้ ว่ ยและผูร้ กั ษาเข้าใจในประเด็นของเรือ่ งราวต่างๆ
มากขึ้น ส่วนในการท�ำจิตบ�ำบัดครั้งต่อๆ มาผู้ป่วยเริ่มมี
อาการดีขึ้น จ�ำเรื่องราวต่างๆ ได้แต่ก็ยังมีช่วงที่มีอาการ
dissociative เป็นช่วงๆ เมื่อเครียดหรือมีเหตุการณ์ที่
จัดการไม่ได้ การท�ำจิตบ�ำบัดในช่วงหลังจะเน้นเรื่อง
เหตุการณ์ที่ผู้ปว่ ยเผชิญในชีวิตประจ�ำวัน อารมณ์ทเี่ กิด
ขึ้นในช่วงนั้น วิธีการจัดการ และถ้ามีเหตุการณ์คล้าย
เดิมเกิดขึน้ อีกผูป้ ว่ ยจะมีวธิ กี ารจัดการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อย่างไร (coping skill modification) ตลอดจนชืน่ ชมให้
ก�ำลังใจทีผ่ ปู้ ว่ ยปรับตัวกับสถานการณ์ทลี่ ำ� บากส�ำหรับ
ผู้ป่วย สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ตามปกติ และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว โดยทุกครั้งของการ
ท�ำจิตบ�ำบัดผู้รักษาจะสรุปเรื่องราวและให้ค�ำแนะน�ำ
เรื่องการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนส่วนร่วมที่มารดาสามารถ
ช่วยหรือควรท�ำอย่างต่อเนื่องร่วมด้วย
ซึ่งจากผลการรักษาข้างต้นในผู้ป่วย dissociative
amnesia รายนี้ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จ�ำเรื่องราวอดีต
ตัวตนอัตลักษณ์ได้ สามารถกลับมาท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ได้เป็นปกติ โดยอาการค่อยๆ ดีขึ้นตามล�ำดับ
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รายงานผูป้ ว่ ยนีแ้ สดงถึงอาการของ dissociative
amnesia ที่พบในผู้ป่วยหญิงวัยรุ่น ผู้ป่วยมีอาการ
หลังจากมีปญ
ั หากับแฟน โดยผูป้ ว่ ยไม่เคยมีอาการทาง
จิตเวชมาก่อนหน้านี้ ซึ่งคิดว่าผู้ป่วยมีอาการหลังเกิด
เหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดบาดแผลทางใจท�ำให้เสียความ
ทรงจ�ำก่อนหน้า (retrograde amnesia) การท�ำแบบ
ทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีอาการท�ำให้เข้าใจภาวะทางจิตใจในผู้ป่วยรายนี้เพิ่ม
มากขึ้น การรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้าและยารักษา
โรคจิตร่วมกับการท�ำจิตบ�ำบัดแบบประคับประคอง
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ท�ำให้ผู้ป่วยดีขึ้น หายจากอาการสูญเสียความจ�ำและ
จ�ำอัตลักษณ์ของตนเองได้
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