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โรควิตกกังวลต่อการแยกจาก 

SEPARATION ANXIETY DISORDER 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

โรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder; SAD) เป็นความวิตกกงัวลต่อการแยกจากผูป้กครอง 

หรือเม่ือไปในสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย ทาํใหเ้ด็กกลวัการถูกทอดท้ิง เด็กมกัมีอาการวิตกกงัวลรุนแรงเม่ือแยกจากผูป้กครอง 

รูส้ึกหงุดหงิดฉุนเฉียวเม่ือคนท่ีไม่คุน้เคยเขา้ใกล ้ต่ืนตระหนก รอ้งไหง้อแง รอ้งอาละวาด ไม่ยอมไปโรงเรียน  

ความวิตกกงัวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety) ถือวา่เป็นพฤติกรรมปกติตามพฒันาการในช่วงวยัทารก และวยั

เตาะแตะ เม่ือเด็กตอ้งออกจากสิง่แวดลอ้มท่ีคุน้เคย หรือแยกจากบุคคลอนัเป็นท่ีรกั ไปพบกบัสิง่แวดลอ้มใหม่และ

บุคคลแปลกหน้า  

ช่วงทารกอายุ 6-8 เดือน เด็กสามารถรบัรูว้า่เด็กน้ันแยกออกจากแม่หรือผูดู้แล สามารถจดจาํใบหน้าแม่หรือผูดู้แลได ้

และแยกคนแปลกหน้าได ้จึงเริ่มเกิดความวิตกกงัวลต่อการแยกจาก มกัจะแสดงปฏิกิริยาในทางไม่ดีเม่ือผูดู้แลจากไป 

ถือวา่เป็นปฏิกิริยาดา้นบวกท่ีช่วยป้องกนัอนัตรายเด็กจากคนแปลกหน้า  

เด็กมกัจะคลายความวิตกกงัวลลงหลงัจากอายุ 3 ปี ตามพฒันาการดา้นความคิดและดา้นอารมณข์องเด็ก หากความ

วิตกกงัวลต่อการแยกจากยงัมีอาการรุนแรงหรือยืดเย้ือ จนรบกวนการเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชวีิตประจาํวนั ก็ถือ

วา่เป็น “โรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก” 

โรคน้ีพบไดบ้่อยในเด็กและวยัรุน่ พบรอ้ยละ 4 และพบวา่เริ่มมีอาการในวยัผูใ้หญ่ไดเ้ช่นเดียวกนั ในชว่งวยัเด็กมกัจะ

อาการรุนแรง แมจ้ากกนัเพียงชว่งเวลาสั้น ๆ ก็ทาํใหมี้อาการต่ืนตระหนกไดม้าก ถา้พบในช่วงวยัรุ่นและวยัทาํงาน มกั

ทาํใหเ้กิดปัญหามาก เม่ือตอ้งออกจากบา้น ไปเรียน หรือไปทาํงาน ทาํใหคุ้ณภาพชวีิตลดลง 

โรควิตกกงัวลต่อการแยกจากเป็นเกตเวยห์รือประตูท่ีนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพกายต่าง ๆ ถึงแมว้า่จะ

พบไดบ้่อย แต่ก็ไดร้บัการวินิจฉยัและรกัษาค่อนขา้งน้อย ดงัน้ัน เม่ือสงสยัวา่เป็นโรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก ควร

ปรึกษาแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหไ้ดร้บัการดูแลรกัษาอยา่งเหมาะสม ชว่ยบรรเทาอาการ และป้องกนัผลกระทบรุนแรง

ท่ีตามมา  

 

ลกัษณะอาการ 

เกณฑก์ารวินิจฉยัโรคตาม คู่มือการวินิจฉยัโรคทางจิตเวชฉบบัลา่สุด DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั กาํหนดให ้

โรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก มีอาการกลวัหรือวิตกกงัวลมากเกินไปเก่ียวกบัการแยกจากบุคคลอนัเป็นท่ีรกั โดยไม่

เหมาะสมตามระดบัอายุพฒันาการ มีอาการแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ อยา่งน้อย 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1) ทุกขใ์จซํ้า ๆ คิดวนเวียนวา่ตนเองจะตอ้งแยกจากไปอยูท่ี่อื่น หรอืแยกจากคนท่ีรกั 

2) กงัวลอยูต่ลอดเวลาวา่จะสญูเสียคนท่ีรกัไป เช่น เจ็บป่วย บาดเจบ็ ภยัพิบติั ตาย 

3) กงัวลอยูเ่สมอวา่จะมีสิ่งเลวรา้ยกบัตนเองทาํใหต้อ้งพลดัพราก เช่น หลงทาง ถูกลกัพาตวั อบุติัเหตุ เจ็บป่วย 

4) ปฏิเสธท่ีจะออกจากบา้น ไปโรงเรียน ไปทาํงาน หรือไปท่ีอื่น ๆ เพราะกลวัการพลดัพราก 

5) ไม่อยากอยูบ่า้นคนเดียว หรืออยูใ่นสถานการณท่ี์ไม่มีคนท่ีรกัอยูด่ว้ย 
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6) ไม่ยอมนอนคา้งคืนท่ีอื่นโดยไม่มีคนท่ีรกัอยูใ่กล ้

7) ฝันรา้ยซํ้าแลว้ซํา้เล่าเก่ียวกบัการพลดัพราก 

8) ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง คลื่นไส ้อาเจียน หรืออาการอื่นทางรา่งกายบ่อยครั้ง เม่ือคาดวา่จะตอ้งแยกจากคนท่ีรกั 

การวินิจฉยัในเด็กและวยัรุ่น อาการกลวัหรือวิตกกงัวลดงักล่าวจะตอ้งคงอยูน่านกวา่ 4 สปัดาห ์ส่วนในผูใ้หญ่ อาการ 

จะตอ้งคงอยูน่านกวา่ 6 เดือน โดยทาํใหเ้กิดความทุกขใ์จอยา่งมาก และส่งผลกระทบต่อการใชช้วีิตประจาํวนั การเรียน 

การทาํงาน ความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

และอาการขา้งตน้ไม่ไดเ้กิดจากความผิดปกติทางจิตใจอื่น ๆ เชน่ ไม่ยอมออกจากบา้นจากการยึดติดรูปแบบเดิม ไม่

ชอบการเปลี่ยนแปลงในออทิสติก (autistic spectrum disorder) ความวิตกกงัวลทัว่ไป (generalized anxiety 

disorder) การกลวัท่ีชุมชน (agoraphobia) หวาดระแวงหรอืหลอนจากโรคจิต (psychotic disorder) 

ในเด็กเล็ก เด็กอาจบอกวา่เห็นเงาหรือสตัวป์ระหลาดเม่ืออยูค่นเดียว ทาํใหไ้ม่กลา้อยูต่ามลาํพงั และมกัจะตามติดพ่อ

แม่ไปทุกท่ี จะตอ้งมองเห็นตลอดเวลา 

โรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก มกัสมัพนัธก์บัโรคแพนิค (panic disorder) หรืออาการต่ืนตระหนก (panic attack) โดย

รูส้ึกวิตกกงัวล และหวาดกลวัอยา่งฉบัพลนั เกิดข้ึนซํ้า ๆ 

 

สาเหต ุ

โรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก มกัไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงโดยตรง แต่เกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั ทั้งปัจจยั

ทางพนัธุกรรม และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม และมกัถูกกระตุน้ดว้ยเหตุการณท่ี์ทาํใหต้อ้งแยกจากบุคคลอนัเป็นท่ีรกั 

ปัจจยัเสี่ยงต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) เหตุการณค์วามเครียดท่ีทาํใหต้อ้งแยกจาก พลดัพราก สญูเสีย เช่น บุคคลอนัเป็นท่ีรกัเจ็บป่วยหรือเสียชวีิต 

สูญเสียสตัวเ์ลี้ ยง การหยา่รา้งของพ่อแม่ การเขา้โรงเรียนหรือยา้ยโรงเรียน การยา้ยบา้น 

2) พื้ นอารมณ ์(temperament) ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะวิตกกงัวลมากกวา่คนอื่น 

3) ประวติัครอบครวั ท่ีมีโรควิตกกงัวล โดยเฉพาะโรคแพนิค 

4) ความขดัแยง้ในผูป้กครอง 

5) ผูป้กครองท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์แม่ท่ีสูบบุหรี่ หรือด่ืมแอลกอฮอล ์

6) ครอบครวัอปุถมัภ ์ครอบครวับญุธรรม 

7) รูปแบบการเลี้ ยงดูท่ีกีดกั้นการพฒันาความเป็นอิสระ (discourage autonomy) 

8) สิ่งแวดลอ้ม เช่น ประสบภยัพิบติัท่ีทาํใหพ้ลดัพรากจากกนั 

 

การบาํบดัรกัษา 

หลงัจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญสรุปการวินิจฉยัแลว้วา่เป็นโรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก แนวทางการบาํบดัรกัษา 

ประกอบดว้ย  

1) การใหค้วามรูส้าํหรบัผูป้กครอง (psycho-education) ในการดูแลอยา่งเหมาะสม บอ่ยครั้งท่ีพ่อแม่จะไปเสริมความ

วิตกกงัวลของเด็กเพิ่มข้ึนโดยไม่รูต้วั 

2) การใหค้าํแนะนําเบื้ องตน้เก่ียวกบัการดูแลตนเองใหก้บัเด็ก เช่น ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย 
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3) การปรบัความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy; CBT) 

4) การทาํจิตบาํบดัรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบาํบดัผ่านการเล่นในเด็ก (play therapy) จิตบาํบดัแบบสมัพนัธภาพ 

(interpersonal psychotherapy) จิตบาํบดัแบบประคบัประคอง (supportive psychotherapy) จิตบาํบดัเชิงลึก 

(insight-oriented psychotherapy) รวมถึงครอบครวับาํบดั (family therapy) 

5) การรกัษาดว้ยยา (pharmacotherapy) เป็นการรกัษาท่ีมีประสิทธิผลดีในการลดความวิตกกงัวล 

การบาํบดัรกัษาโรควิตกกงัวลต่อการแยกจาก ข้ึนอยูก่บัอาการและสาเหตุของเด็กแต่ละคน บางคนมีอาการไม่มาก ก็

สามารถดีข้ึนไดจ้ากการดูแลท่ีเหมาะสม แต่บางคนมีอาการมาก จาํเป็นตอ้งปรบัความคิดและพฤติกรรม หรือใชย้า

รกัษา หรือใชท้ั้ง 2 วธีิรว่มกนั  
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