โรคดึ ง ผมตนเอง
TRICHOTILLOMANIA
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โรคดึงผมตนเอง (Trichotillomania หรือ Hair-Pulling Disorder) เป็ นความผิดปกติในกลุ่มโรคยํ้าคิดยํ้าทํา เป็ นภาวะที่
มีพฤติกรรมดึงผมหรือขนตามร่างกายของตนเองซํ้า ๆ โดยไม่สามารถยับยั้งชัง่ ใจได้ มีความพยายามที่จะหยุดดึง แต่
แล้วก็กลับมาดึงใหม่อีก ซึ่งการดึงผมอาจทําให้รสู ้ ึกผ่อนคลายหรือพอใจหลังจากที่ได้ดึง หรืออาจดึงในขณะทํากิจกรรม
อื่น ๆ โดยไม่รตู ้ วั ก็ได้ พบได้รอ้ ยละ 0.5-2 ของประชากร ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่นจนถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น แต่ในวัยเด็กก็
สามารถพบได้เช่นกัน
ส่วนใหญ่ผปู ้ ่ วยมักไม่ได้ไปรักษากับจิตแพทย์ เนื่ องจากรูส้ ึกอับอาย หรือคิดว่าเป็ นเพียงนิ สยั ที่ไม่ดีที่ทาํ จนเคยชิน ไม่คิด
ว่าตนเองป่ วยเป็ นอะไร พบว่า ถ้าไม่ได้รกั ษาจะหายเองตามธรรมชาติเพียงร้อยละ 14 ในขณะที่มากกว่าร้อยละ 50 จะ
รูส้ ึกว่าอาการดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ถ้าได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม
อาการของโรคนี้ คือ มีพฤติกรรมดึงผมหรือขนตามร่างกายของตนเองซํ้า ๆ แต่ละครั้งจะทําไม่นาน แต่ทาํ บ่อย ๆ โดย
มักดึงเส้นผมบนหนังศีรษะ (พบร้อยละ 72.8) ขนคิ้ ว ขนตา หนวดเครา ขนตามบริเวณร่างกาย หรือขนบริเวณอวัยวะ
เพศ ทําให้ผมหรือขนในบริเวณนั้นบางลง หรือแหว่งหายไปเป็ นหย่อม ๆ
วิธีการของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน บางรายอาจใช้มือม้วนผมแล้วดึง ใช้ฟันกัดดึงผม เคี้ ยวผม หรือกลืนเส้นผม
เข้าไปด้วย บางคนดึงแต่เส้นผม แต่บางคนก็ถอนขนคิ้ วหรือขนตาด้วย
ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา คือ ผูป้ ่ วยจะพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะผูค้ น เพื่อปกปิ ดบริเวณที่ผมหรือขนหายไป อาจมี
การติดเชื้ อที่ผิวหนังบริเวณที่ดึง และอาจสูญเสียผมหรือขนบริเวณนั้นอย่างถาวร ซึ่งมักทําให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในตนเอง รวมทั้งอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์กบั คนอื่นด้วย
หากรับประทานผมหรือขนเข้าไปในร่างกายจํานวนมาก อาจทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร หรือลําไส้อุดตัน เนื่ องจาก
ขนสะสมรวมกันจนเป็ นก้อนอยูบ่ ริเวณกระเพาะอาหารหรือลําไส้ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีเลือดออก
ผิดปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
สาเหตุยงั ไม่ระบุแน่ชดั คาดว่าเป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่อง ความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ เช่น ความเครียด ความ
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคยํ้าคิดยํ้าทํา การไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเอง หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการ
ทํางานของสมองที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ควบคุมอารมณ์ การเคลื่อนไหว การสร้างนิ สยั ความเคยชิน และความยับยั้ง
ชัง่ ใจ
ตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้ดึงผมมีหลายลักษณะ ได้แก่ ตัวกระตุน้ ทางประสาทสัมผัส (เช่น ผมหนา ผมยาว ความรูส้ ึกบริเวณ
หนังศีรษะ) ตัวกระตุน้ ทางอารมณ์ (เช่น วิตกกังวล ตึงเครียด โกรธ เบื่อ) และตัวกระตุน้ ทางความคิด (เช่น คิด
เกี่ยวกับทรงผมหรือรูปลักษณ์ คิดบิดเบือนจากความเป็ นจริง) บางทีมีหลายตัวกระตุน้ บางทีเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงของ
วัน และบางทีไม่มีตวั กระตุน้ ดึงแบบอัตโนมัติ
วิธีการรักษา คือ การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy: CBT) โดยใช้เทคนิ ค Habit
Reversal Training (HRT) ซึ่งช่วยให้ผปู ้ ่ วยรูเ้ ท่าทันความคิดขณะที่มีความต้องการดึงผม จัดการกับความคิดที่อาจ
กระตุน้ ให้เกิดความเครียดจนต้องการดึงผม แล้วเปลี่ยนจากการดึงผมเป็ นพฤติกรรมอื่นแทน นอกจากนี้ ยังมีเทคนิ ค

Dialectical Behavior Therapy (DBT) และจิตบําบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ที่พบว่า
นํามาใช้เสริมในการบําบัดได้ผลดี
คําแนะนําเพิ่มเติมเมื่อมีความต้องการดึงผม ให้เปลี่ยนเป็ นพฤติกรรมอื่นแทน เช่น หาลูกบอลลูกเล็ก ๆ มาบีบเพือ่ ให้
ผ่อนคลายแทน ควบคุมการหายใจเพื่อผ่อนคลาย พูดยํ้าเตือนตัวเองให้หยุดดึง อาบนํ้า ออกกําลังกาย วาดรูป ร้อง
เพลง ติดพลาสเตอร์ที่ปลายนิ้ ว หรือตัดผมสั้น
มีการใช้ยาเพื่อรักษาควบคู่ไปด้วย แต่ยงั ไม่มียาตัวใดที่ได้รบั การยอมรับเป็ นยาหลัก ยาที่มีการนํามาใช้และมีงานวิจยั
สนับสนุ น ได้แก่ ยาต้านเศร้ากลุม่ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), Clomipramine, Olanzapine,
Dronabinol และ N-acetylcysteine (NAC)
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