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โรคทูเร็ตต  ์

TOURETTE’S DISORDER 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

สมองจะควบคุมการทาํงานของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการออกเสียง 

ผูท่ี้เป็นทูเร็ตต ์จะมีการเคลื่อนไหวหรือการออกเสียง ท่ีสมองควบคุมไม่ได ้

บางครั้งดูเหมือนแกลง้ทาํ บางครั้งดูเหมือนจงใจ แต่ท่ีจริงแลว้ควบคุมไม่ได ้

เปรียบเสมือนรถยนตท่ี์เครื่องติดเอง โดยท่ีเราไม่ไดส้ตารท์ 

ขบัเคลื่อนไปไดเ้อง โดยท่ีเราไม่สามารถควบคุมทิศทางได ้

 

บทนาํ 

โรคทูเร็ตต ์(Tourette’s Disorder) หรือท่ีเดิมเรียกวา่ “Tourette Syndrome” หรือ “Gilles de la Tourette syndrome” 

นํามาจากชือ่ของ Georges Albert Edouard Brutus Gilles de la Tourette แพทยช์าวฝรัง่เศส ซ่ึงเป็นคนแรกท่ีบรรยาย

ลกัษณะอาการของโรคน้ี ในปี พ.ศ. 2428 

โรคทูเร็ตต ์เป็นการวินิจฉยัโรคทางจิตเวช ในกลุ่มความผิดปกติของการพฒันาระบบประสาท (Neurodevelopmental 

Disorders) มีการเคลื่อนไหว หรือการส่งเสียง เกิดข้ึนทนัทีทนัใด ในลกัษณะซํ้า ๆ โดยท่ีร่างกายไม่สามารถควบคุมได ้

เป็นโรคท่ียงัไม่รูส้าเหตุชดัเจน ยงัไม่มีวิธีป้องกนั แต่สามารถควบคุมอาการได ้ 

 

ลกัษณะอาการ 

การเคลื่อนไหว หรือการส่งเสียง นอกเหนือการควบคุม ท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด ในลกัษณะซํ้า ๆ เรียกวา่ “ต๊ิก” (tic) ถา้

เป็นอาการดา้นการเคลื่อนไหว เรียกวา่ “motor tic” ถา้เป็นอาการดา้นการส่งเสียง เรียกวา่ “vocal tic”  

อาการมีหลายระดบั ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง โดยสว่นใหญ่ จะสงัเกตเห็นอาการเพียงเล็กน้อย พบครั้งแรกบริเวณ

ใบหน้า เช่น ขยิบตา ยน่จมูก เป็นตน้  

อาการท่ีเป็นมากและสงัเกตไดช้ดั ถา้เป็นการเคลื่อนไหว (motor tic) เชน่ บิดคอ ยกัไหล่ ผงกศีรษะ แลบลิ้ น บิดตวั 

สะบดัมือ ต่อย เตะ กระโดด เป็นตน้ ถา้เป็นการส่งเสียง (vocal tic) เช่น เสียงขากเสลด เสียงคดัจมูก ไอกระแอม เสียง

คราง เสียงเห่า จนถึงการพูดโพล่งคาํหยาบคายต่าง ๆ เป็นตน้  

อาการมกัเป็น ๆ หาย ๆ อาจเป็นไดห้ลายครั้งต่อวนั หายไปหลายวนัแลว้กลบัมาเป็นใหม่ อาการอาจเกิดข้ึนได้

แมก้ระทัง่ในระหวา่งท่ีนอนหลบั แต่อาการจะค่อย ๆ หายไปเม่ือเขา้สู่ชว่งหลบัลึก อาการอาจแยล่งเม่ือตอ้งเผชิญกบั

ความต่ืนเตน้ ความเครียด หรือความวิตกกงัวล 

อาการอาจมีการเปลี่ยนลกัษณะไปเรื่อย ๆ ตามช่วงเวลา แนวโน้มของอาการอาจดีข้ึนหรอืแยล่งก็ได ้ผูท่ี้เป็นเพียง

เล็กน้อย มกัไม่ค่อยใส่ใจกบัอาการ และไม่ไดเ้ขา้รบัการบาํบดัรกัษา  
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การวินิจฉยัวา่เป็น “Tourette’s Disorder” จะตอ้งมี motor tic มากกวา่ 1 อาการ ร่วมกบั vocal tic 1 อาการ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีอาการพรอ้มกนั มีอาการบ่อย เป็น ๆ หาย ๆ เป็นเรื้ อรงั ต่อเน่ืองมากกวา่ 1 ปี เริม่มีอาการก่อนอายุ 18 

ปี โดยท่ีไม่ไดเ้กิดจากสารกระตุน้ สารเสพติด หรือโรคทางสมองอื่น เช่น ไขส้มองอกัเสบ, Huntington’s Disease เป็น

ตน้  

อาการ tic ทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นจิตใจตามมา เช่น ความอบัอาย ความขดัแยง้ การแยกตวัออกจากสงัคม เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กิดปัญหาทางร่างกาย เช่น ปวดกลา้มเน้ือ บาดแผล เป็นตน้ หรอืเป็นอนัตรายจากการทาํรา้ย

ร่างกายตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ีกดว้ย สิ่งเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการดาํรงชวีิตตามมา  

 

ระบาดวิทยา 

พบโรคทูเร็ตต ์ไดป้ระมาณรอ้ยละ 1 ของเด็กวยัเรียน (รายงานพบรอ้ยละ 0.4-3.8 ในช่วงอายุ 5-18 ปี) พบใน

เด็กผูช้ายมากกวา่เด็กผูห้ญิง 4 เท่า และพบวา่ครึ่งหน่ึงมีประวติัการเกิดโรค tic ในครอบครวั 

พบมากในชว่งวยัเรียน อาการจะเริ่มสงัเกตเห็นตั้งแต่วยัเด็ก ช่วงอายุเฉลี่ยท่ีแสดงอาการคือ 6.4 ปี อาการจะเป็นมาก

ในชว่งวยัรุ่น แลว้ค่อย ๆ ดีข้ึนชว่งวยัผูใ้หญ่ เหลือเพียงรอ้ยละ 5-10 ท่ียงัคงมีอาการมาก อาการไม่มีผลทาํใหร้ะดบั

สติปัญญาลดลง หรือมีอายุขยัสัน้ลง  

พบวา่ มีภาวะอื่นรว่มดว้ย มากกวา่รอ้ยละ 85 ท่ีพบไดบ้่อย คือ โรคสมาธิสั้น (55.6 %) และโรคยํ้าคิดยํ้าทาํ (54.9 

%) รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาการนอน วิตกกงัวล และซึมเศรา้  

 

สาเหตุ 

ในปัจจบุนั ยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริง พบวา่เก่ียวขอ้งทั้งปัจจยัทางพนัธุกรรมและสิ่งแวดลอ้ม มีหลกัฐานท่ีเชือ่ถือได้

แสดงวา่ ภาวะน้ีถา่ยทอดทางพนัธุกรรม แต่ยงัไม่สามารถระบุตาํแหน่งของยีนได ้ผูท่ี้มียีนผิดปกติก็ไม่จาํเป็นตอ้งแสดง

อาการทุกราย พบวา่มีปัญหาในบางตาํแหน่งของสมอง ไดแ้ก่ thalamus, basal ganglia และ frontal cortex มีการ

ทาํงานผิดปกติผ่านสารเคมีสื่อประสาท ทาํใหเ้ซลประสาทมีการกระตุน้เซลขา้งเคียงมากเกิน  

ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม หรอืปัจจยัทางจิตสงัคม ไม่ใชส่าเหตุโดยตรง แต่มีผลต่อความรุนแรงของอาการ ความเครียด 

ความอ่อนลา้ และการอดนอน เป็นตวักระตุน้ใหมี้อาการรุนแรงข้ึน  

 

การบาํบดัรกัษา 

ในการบาํบดัรกัษา กุญแจหลกัท่ีสาํคญั คือ การเสริมสรา้งความมัน่ใจและความภาคภูมิใจในตวัเอง ไม่ใหสู้ญเสียไป

เน่ืองจากอาการท่ีมี การใหค้าํปรึกษา การประคบัประคองทางจติใจ รวมถึงการทาํจติบาํบดั จึงมีบทบาทสาํคญัในการ

บาํบดัรกัษา ชว่ยลดความเครียด ลดการแยกตวัออกจากสงัคม และป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศรา้ได ้ 

การใหสุ้ขภาพจิตศึกษากบัผูป่้วย ญาติ ครู และบุคคลใกลช้ิด มีบทบาทสาํคญัในการบาํบดัรกัษา ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ช่วยลดความวิตกกงัวล และลดตวักระตุน้ต่าง ๆ เน้นท่ีความเขา้ใจวา่เป็นอาการท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม ไม่ไดต้ั้งใจ

ทาํใหเ้กิดข้ึนเอง การถามทกั ดุวา่ หรือลอ้เลียน จะย่ิงทาํใหเ้กิดความเครียด แลว้มีอาการมากข้ึน  

ในชั้นเรียน คุณครูควรใหค้วามรูก้บัเพื่อนรว่มชั้นดว้ยวา่ เป็นอาการเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ไม่ไดต้ั้งใจทาํ ควร

เตรียมพื้ นท่ีใหไ้ปพกัไดใ้นช่วงท่ีมีอาการมาก หรือเม่ือมีการสอบอาจแยกพื้ นท่ีและเพิ่มเวลาให ้
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การบาํบดัความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy- CBT) พบวา่สามารถควบคุมอาการได ้จะใชเ้ทคนิค 

habit-reversal training โดยฝึกใหผู้ป่้วยจบัสญัญาณความรูส้ึกขณะเกิดอาการ และตอบสนองดว้ยพฤติกรรมท่ีควบคุม

ไดแ้ทน มกัจะเลือกใชใ้นรายท่ีมีอาการไม่รุนแรง ก่อนท่ีจะตดัสนิใจใชย้า  

พบวา่ยาหลายตวัสามารถนํามาควบคุมอาการของโรคได ้แต่ยงัไม่สามารถบาํบดัรกัษาใหห้ายขาดได ้มกัใชย้าเพื่อ

ควบคุมอาการในกรณีท่ีมีอาการมาก  

ยาท่ีมีประสิทธิผลในการรกัษา คือ กลุ่มยา typical neuroleptic บางตวั เช่น haloperidol และ pimozide และยาในกลุ่ม 

atypical neuroleptics เช่น risperidone, clozapine, olanzapine, quetiapine และ aripiprazole  

ยาในกลุ่ม alpha2-adrenergic drugs ไดแ้ก่ clonidine และ guanfacine มีการนํามาใชร้กัษา แต่ประสิทธิผลน้อยกวา่

ยากลุ่มแรก นิยมใชย้า guanfacine เน่ืองจากทาํใหง่้วงนอนน้อยกวา่  

กลุ่มยากนัชกั เชน่ sodium valproate, clonazepam และ topiramate พบวา่มีการนํามาใชร้กัษาเช่นเดียวกนั แต่ยงัไม่มี

หลกัฐานสนับสนุนในแง่ประสิทธิผลท่ีชดัเจน  

การฉีด Botulinum Toxin เขา้กลา้มเน้ือ เป็นอีกวธีิท่ีมีการนํามาใช ้เพื่อลดอาการ Motor Tic โดยเฉพาะการกระตุกของ

ตา คอ หรือไหล่ แต่ยงัไม่มีหลกัฐานสนับสนุนผลการรกัษาดว้ยวิธีน้ี  

การผ่าตดั Deep Brain Stimulation เป็นการฝังขั้วไฟฟ้าในสมอง เพื่อส่งสญัญาณไปบริเวณท่ีเชื่อวา่เป็นสาเหตุทาํให้

กลา้มเน้ือกระตุก มีการนํามารกัษาอาการ tic ท่ีรุนแรง และด้ือต่อการรกัษาดว้ยยา พบวา่มีประสิทธิผลในการรกัษา 

แต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีอนัตราย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และการติดเชื้ อ  

การรกัษาดว้ยวธีิอื่น ๆ ท่ีเริ่มมีรายงานการนํามาใชร้กัษา เช่น ECT (electro-convulsive therapy), rTMS (repetitive 

transcranial magnetic stimulation) พบวา่มีประสิทธิผลในการรกัษา แต่ยงัมีการศึกษาวจิยัค่อนขา้งน้อย 

ส่วนสาํคญัในการรกัษา คือ การบาํบดัรกัษาภาวะท่ีพบร่วมดว้ย ซ่ึงท่ีพบบ่อย คือ ยํ้าคิดยํ้าทาํ และสมาธิสั้น การใหย้า

รกัษาร่วมกนัจึงมีความจาํเป็น 
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