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โรคนีเ้ปนปฏิกิริยาการปรับตัวตอเหตุการณภายนอก 

ซึ่งมีผลกดดันจิตใจของผูปวย  อาการของโรคมักจะ
 

เกิดภายในเวลา  3  เดือน  หลังจากที่ไดรับความกดดัน  

อาการนี้เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
 

ครั้งยิ่งใหญในชีวิตของผูปวย  ไมใชเปนการกําเริบของ
 

โรคทางจิตเวชอื่นใดที่ผูปวยเปนอยูกอน  อาการเหลาน
 

ี้

ควรจะหมดไปหลังจากที่ไมมคีวามกดดัน  หรือเมื่อ
 

ผูปวยสามารถปรับตวัใหมได 



เราถือวาการปรับตัวของผูปวยเปนสิ่งผิดปกติเนื่องจาก
 

มีผลทําใหเกิดการบกพรองในหนาที่การงานหรือสังคม  

และอาการหรือความผิดปกติที่ผูปวยแสดงออกนั้น
 

มากกวาคนปกติอื่นๆ ที่จะแสดงออกเมื่อไดรับความ
 

กดดันเชนเดียวกันนี้



ผูปวยที่มบีคุลิกภาพผิดปกติหรือมีโรคทาง organic  อย
 

ู

กอนแลวจะทําใหมีโอกาสเกิด adjustment disorder ได
 



มากขึ้น

ความกดดันที่ผูปวยไดรับอาจเกิดจากเหตุการณ
 



เดียว เชน การหยาราง หรือ การตกงาน หรือ อาจเกิด
 

จากหลายเหตุการณรวมกัน  เชน  การเสียชีวิตของ
 

บคุคลสําคัญของผูปวยซึ่งเกิดในขณะที่ผูปวยกําลัง
 

เจ็บปวยเปนโรคทางรางกายดวย และกําลังตกงาน 



ความกดดันอาจจะเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก เชน ปญหา
 ในการทํางานหรืออาจจะเกิดตอเนื่องกันไป เชน การ

 เจ็บปวยเปนโรคเรื้อรัง

โรคนีอ้าจมีอาการแสดงไดหลายอยาง  บางคน
 อาจแสดงปฏิกิริยาทางดานอารมณ เชน วติกกังวล 

(Anxiety)  ซึมเศรา (depression) โกรธ (anger) 
กาวราว (aggression) หรือกลัว (fear)  ผูปวยบางรายม

 
ี

อาการแสดงทางดานรางกาย  มีพฤติกรรมถดถอย
 กลับไปเปนเด็ก (regression)  หรืออาจแสดงอาการ
 กาวราวรุนแรงอยางมากและไมเหมาะสม 



ปฏิกิริยาที่ผูปวยแสดงออกอาจมีความผิดปกต
 

ิ

ของพฤติกรรม อารมณ ความคิด หรือ การใชยาและ
 

สารเสพติด  อาการเหลานี้มีผลทําใหประสทิธิภาพใน
 

การทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ของผูปวยเสียไป  อาการ
 

อาจจะมีอยูนานเปนสัปดาหหรือเปนเดือน  และจะหมด
 

ไปเมื่อความกดดันหมดไป



ปฏิกิริยาที่ผูปวยแสดงออกอาจมีความผิดปกต
 

ิ

ของพฤติกรรม อารมณ ความคิด หรือ การใชยาและ
 

สารเสพติด  อาการเหลานี้มีผลทําใหประสทิธิภาพใน
 

การทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ของผูปวยเสียไป  อาการ
 

อาจจะมีอยูนานเปนสัปดาหหรือเปนเดือน  และจะหมด
 

ไปเมื่อความกดดันหมดไป



โรคนีอ้าจจะเกิดกับผูปวยเพียงคนเดียว เชน การ
 

เจ็บปวยเปนโรคทางรางกาย หรืออาจจะเกิดกับคนกลุม
 

ใหญ  ซึ่งความกดดันมีผลตอคนเปนจํานวนมาก เชน 

การประสบภยัทางธรรมชาติ

การพัฒนาในแตละขั้นตอนของชีวิต เชน การ
 

เริ่มเขาโรงเรียนครัง้แรก การเปลี่ยนที่อยู การแตงงาน 

การมีบุตรคนแรก การไมประสบผลสําเร็จในชีวิตการ
 

ทํางาน การเกษียณจากงาน อาจจะเปนสาเหตุที่ทําให
 



เกิด adjustment disorder ได



ความรุนแรงของความกดดันขึ้นอยูกับปรมิาณ 

ระยะเวลาที่ไดรับความกดดัน  และสิ่งแวดลอมรอบตัว
 

ผูปวย  ตัวอยางเชน  ปฏิกิริยาตอการสูญเสียบดิามารดา
 

ของผูปวยอายุ 10 ป  และอายุ 40 ป  ยอมแตกตางกัน

ระบาดวิทยา
 

โรคนี้เปนโรคที่พบไดบอย แตยังไมม
 

ี

การศึกษาและบอกเปนสถิติที่แนนอน



สาเหตุ

ไดมีการศึกษาวาทําไมคนแตละคน จึงมีการปรับตัวตอ
 

ความกดดันอยางเดียวกันแตกตางกัน คือ  เมื่อไดรับ
 

ความกดดันเหมือนกัน  ทําไมคนเราแตละคนจึงม
 

ี

ปฏิกิริยาแสดงออกในการปรับตัวตางกัน



จากการศึกษาคนควาพบวา บทบาทของมารดา
 

และสภาพแวดลอมที่เด็กไดรับจากการเลี้ยงดูจะมีผล
 

อยางมากตอความสามารถในการปรับตัวของผูปวยเมื่อ
 

ไดรับความกดดัน  มารดาจะเปนผูสอนใหเด็กรู จัก
 

ปรับตัว  โดยการสนองตอบความตองการของเด็ก  ให
 



เด็กรูจักอดทนเมื่อเกิดความคับของใจ



การวินิจฉัย

เกณฑการวินจิฉัยโรคตาม DSM-IV-TR  มดีังนี้

A.   มีอาการทางอารมณหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
 

เหตุการณหนึ่ง (หรือมากกวา)
 

ที่ทําใหเกิด
 

ความเครียดภายในเวลา 3 เดือน  หลังจากเริ่มตน
 

เหตุการณ



B. อาการหรือพฤติกรรมเหลานี้มีความสําคัญทาง
 

การแพทย  โดยปรากฏขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้

1. รูสึกทุกขทรมานอยางมากเกินกวาที่คาดวาจะ
 

เกิดขึ้นจาการเผชิญเหตุการณนั้น

2. กิจกรรมดานสังคม หรือการงาน (หรือการศึกษา) 

บกพรองลงอยางสําคัญ



C. ความผิดปกติที่เกิดจากเหตุการณไมไดเขาเกณฑการ
 

วินิจฉัยโรคใน Axis I อื่น  และไมใชเปนเพียงการ
 

กําเริบของโรคใน Axis I  หรือ Axis II

D. อาการไมใชปฏิกิริยาจากการสูญเสียทัว่ไป

E. เมื่อเหตุการณ (หรือผลติดตามมา) สิ้นสุดลง  

อาการจะคงอยูตอไปไมนานกวา 6 เดือน



 ระบุ หากมี:

Acute:  หากความผิดปกติคงอยูนานต่ํากวา 6 เดือน

Chronic: หากความผิดปกติคงอยูนาน 6 เดือนหรือมากกวา 

ดวยคํานิยามแลวอาการไมอาจคงอยูนานกวา 6 เดือน
 หลังจากเหตุการณ  หรือผลติดตามมาสิ้นสุดลง Chronic 

จึงถูกใชเมื่อระยะเวลาของความผิดปกตินานกวา 6 เดือน  

อันเปนการตอบสนองตอเหตุการณเครียดเรื้องรังหรือ
 ตอเหตุการณที่ทําใหเกิดผลตามมาเรื้อรัง



 ลกัษณะทางคลีนคิ
ลกัษณะสําคัญของโรคอาจแสดงไดหลายแบบ  คือ

With Depressed Mood
 

เมื่ออาการเดนที่แสดง คือ อารมณ
 



ซึมเศรา หรือ รูสึกสิ้นหวัง

With Anxiety
 

เมื่ออาการเดนที่แสดง คือ ความวิตกกงัวล 

หรือ jitteriness  หรือในเดก็ คือ กลัวการพลัดพรากจาก
 คนที่เดก็ผูกพันมาก

With Mixed Anxiety and Depressed Mood
 

เมื่ออาการเดน
 ที่แสดง คือ อาการรวมของทั้ง depression และ anxiety



With Disturbance of Conduct
 

เมื่ออาการเดนที่แสดง คือ ความ
 ผิดปกติในความประพฤติ  โดยมีการละเมิดสิทธิผูอื่น  หรือผดิ
 จากบรรทัดฐานหรือกฎหลัก ๆ ของสังคมตามวัย เชน หน

 
ี

โรงเรียน ทําลายสาธารณสมบัต ิขบัรถประมาท ชกตอย ไมยอม
 รับผดิชอบทางกฎหมาย

With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct
 

เมื่ออาการ
 เดนที่แสดง คือ ทั้งดานอารมณ (anxiety หรือ depression) และ

 ความประพฤติ (ดูในชนิดยอยขางบน)

Unspecified
 

เมื่ออาการเดนที่แสดง คือ สําหรับการปรับตวัที่ไม
 


เหมาะสม (เชน มีอาการทางกาย แยกตัวจากสังคม การงาน 
หรือการศึกษา) ตอเหตุการณเครียด  ซึ่งไมไดถูกจัดแบงไวใน

 ชนิดยอย ๆ ใด ๆ ของ Adjustment Disorder



 การวินจิฉัยแยกโรค
1. โรคจิตทางอารมณแบบซมึเศรา

2. โรคประสาทแบบวิตกกังวล

3. โรคประสาทแบบซึมเศรา

4. บุคลิกภาพแปรปรวน



 การรักษา
จติบําบัด เปนการรักษาที่ดีที่สุดอาจเปนแบบ individual 

หรือ group psychotherapy ที่ผูปวยไดรับความกดดนั
 คลาย ๆ กนั  เชน กลุมผูปวยสูงอายุที่เกษียณจากงาน 

หรือ กลุมผูปวย chronic renal failure ที่ตองทํา 

dialysis



การทําจิตบําบัดมกัจะไดผลด ี เนื่องจากผูปวย
 โรคนีพ้ยายามปรับตนเองอยูแลว  เมื่อผูรักษาใหความ

 สนใจ เห็นใจ และเขาใจผูปวย

ผูปวยที่มีความวิตกกังวลมาก ๆ อาจตองให 

minor transquilizers
 

ในบางคนที่มีอารมณซมึเศรา
 มากอาจตองให antidrpressant ดวย
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