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รศ.นพ.มาโนช
หลอ่ตระกูล

 โรคจติ คอือะไร

บ้านเรายังมคีวามเข้าใจผดิเก ีย่วกับเรือ่งโรคจติอยูไ่มน้่อย
ตัวอยา่งเชน่ ในภาพยนต์โทรทัศน์ตัวแสดงทีรั่บบทเป็นโรคจติ ก็แสดงโดยมลัีกษณะงุนงง
สับสน เดี๋ยวก็จำญาตไิด้เดี๋ยวก็จำไมไ่ด้ หรอืบางคร้ังก็ทำทา่ทางเซอ่ๆ ซา่ๆ
หรอืญาตขิองผู้ท ีเ่ป็นโรคจติบางคร้ังก็มาปรกึษาวา่ไมค่ดิวา่เขาจะเป็นโรคจติ
นา่จะแคม่ปัีญหาแล้วคดิมากเทา่น้ัน เพราะยังพูดจากันรู้เรือ่งดี
ใช้ให้ทำอะไรก็ทำได้ เพียงแตดู่เงยีบลงเทา่น้ัน

ตามจรงิแล้วโรคจติมด้ีวยกันหลายชนดิ
แตล่ะชนดิก็มลัีกษณะอาการแตกตา่งกันออกไปบ้าง อยา่งไรก็ตาม
จะต้องมบีางอาการดังตอ่ไปนี้จงึจะถอืวา่เป็นโรคจติ

1. อาการหลงผดิ

2. อาการประสาทหลอน

3. พฤตกิรรมผดิไปจากเดมิอยา่งมาก

1. อาการหลงผดิ
อาการหลงผดิคอืการปักใจเช ือ่ในบางส ิง่บางอยา่งอยา่งฝังแนน่
ไมว่า่จะมใีครมาช ี้แจงหรอืมหีลักฐานคัดค้านทีเ่ห็นชัดวา่ส ิง่ท ีเ่ขาเช ือ่น้ันผดิ
เขาก็ยังฝังใจเช ือ่เชน่น้ัน

อาการหลงผดินี้บางคร้ังก็เกดิขึ้นโดยทีไ่มม่เีหตุการหรอืสถานการณ์ชวนให้เกดิมากอ่น
เชน่ นาย ก เกดิความหวาดระแวงวา่หัวหน้างานต้องการกลัน่แกล้งตนเอง
ต้องการให้ตนเองเครยีดจนเป็นบ้า ท้ังท ีเ่ดมิเขากับหัวหน้างานก็ไมม่เีรือ่งอะไรกัน
แตส่ว่นใหญแ่ล้ว กอ่นเกดิความหลงผดิมักมเีหตุนำมากอ่น เชน่
หลังจากมเีรือ่งกระทบกระทัง่กับเพื่อนบ้านในชว่งเดอืนทีผ่า่นมา นาย ข
มคีวามเครยีดมาก กังวลใจวา่จะตกลงกันไมไ่ด้ เวลาผา่นไปแทนทีค่วามกังวลนี้จะลดลง
กลับย ิง่เป็นมากขึ้น เกดิความคดิขึ้นมาวา่ เพื่อนบ้านคนน้ันจะจ้างคนมาลอบทำร้าย
เห็นคนเดนิผา่นหน้าบ้านก็คดิวา่เขาพยายามดูวา่นาย ข ทำอะไร จนไมก่ล้าออกไปไหน
ญาตพิี่น้องเห็นชัดวา่ ความกังวล ความกลัวของนาย ข นี้ มมีากเกนิเหตุ
พยายามช ี้แจงวา่เรือ่งท ีท่ะเลาะกันน้ันเป็นเรือ่งเล็กน้อยทำความเข้าใจกันได้แล้ว
นาย ข ก็ยังไมเ่ช ือ่ หรอืแม้แตจ่ะให้เพื่อนบ้านคนน้ันมาบอกวา่ไมค่ดิอะไรแล้ว นาย ข
ก็ยังไมเ่ช ือ่ คดิวา่เพื่อนบ้านแกล้งมาหลอกให้ตายใจ
จะได้ลอบทำร้ายตอนเผลอ

ความหลงผดินี้มไีด้แทบทุกเรือ่ง
บางเรือ่งอาจฟังดูพิลกึพิลัน่ เป็นไปไมไ่ด้ เชน่
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เช ือ่วา่มคีลืน่ไฟฟ้าสง่มาจากคนบางคนเพื่อทำร้ายให้ตนเองปว่ย
เช ือ่วา่ตนเองท้องได้หลายเดอืนท้ังๆ ทีท้่องไมโ่ตกวา่ปกติ
บางเรือ่งเป็นเรือ่งท ีเ่กดิขึ้นได้ในชวีติประจำวัน
ซ ึง่หากเป็นคนทีไ่มรู้่จักกันมากอ่นอาจไมท่ราบวา่มอีาการหลงผดิ

2. อาการประสาทหลอน
คำวา่ประสาทหลอนคอืเกดิการรับรู้ส ิง่ตา่งๆ
ท้ังท ีต่ามจรงิแล้วไมม่สี ิง่ท ีรั่บรู้น้ันเกดิขึ้น
เกดิขึ้นได้กับการรับรู้ท้ังในด้าน รูป รส กลิน่ เสยีง และสัมผัส ตัวอยา่งเชน่
หูแวว่ ภาพหลอน หรอืรู้สกึวา่มอีะไรมาชอนไชตามผวิหนัง
ส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นนี้อาจเป็นส ิง่ในชวีติประจำวัน เชน่ เห็นคนทีคุ้่นเคยมาพูดด้วย
หรอืได้ยนิแตเ่สยีง หรอือาจเป็นภาพแปลกๆ เห็นเทพ เห็นองค์ตา่งๆ ก็ได้

3. พฤตกิรรมเปล ีย่นไปจากเดมิอยา่งมาก
มพีฤตกิรรมทีไ่มว่า่ใครเห็นก็คดิวา่ผดิปกต ิเชน่ ร้องตะโกนโวยวายวิง่ไปตามถนน
วุน่วายตลอดไมห่ยุด หรอือาจเป็นแบบอยูน่ ิง่เฉย ไมท่ำอะไร
หรอืมทีา่ทางแปลกๆ

สว่นใหญแ่ล้วผู้ท ีเ่ป็นโรคจติจะไมท่ราบวา่ตนเองผดิปกตไิป
เขาจะเช ือ่ในส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นกับตนเองวา่เป็นเชน่น้ันจรงิๆ
ไมเ่คยคดิสงสัยวา่ไมน่า่จะเป็นไปได้หรอืส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นไมส่มเหตุสมผล
ดังท ีค่นอืน่เห็นๆ กัน นอกจากในผู้ท ีห่มัน่สังเกตตนเอง พอมคีวามรู้ด้านนี้บ้าง
ในชว่งเริม่เป็นอาจพอทราบวา่มสี ิง่แปลกๆ เกดิขึ้นกับตนเอง
หรอืส ิง่ท ีต่นเองพบอาจไมเ่ป็นจรงิ รู้สกึสองจติสองใจ
บุคคลเหลา่นี้จะพยายามปกปดิส ิง่ท ีเ่กดิขึ้น พยายามวางตัวให้เป็นไปตามปกติ
เพราะเกรงวา่คนอืน่จะเห็นวา่ตัวเองผดิปกตไิป แตเ่มือ่อาการเป็นมากขึ้น
ความเช ือ่ในส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นน้ันมมีากขึ้นเรือ่ยๆ
หรอืส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นกับเขาน้ันมบีอ่ยขึ้น
จนความสามารถในการตัดสนิวา่อะไรจรงิอะไรไมจ่รงิเสยีไป การควบคุมตนเองลดลง
พฤตกิรรมในระยะนี้ก็จะแสดงออกมาให้ผู้อ ืน่เห็นชัดวา่ผดิปกตไิป

ดังได้กลา่วมาแล้ววา่โรคจติน้ันมหีลายชนดิ
แตล่ะชนดิจะมอีาการในแตล่ะข้อแตกตา่งกันไป ความรวดเร็วในการเกดิอาการ ก็แตกตา่งกัน
และแม้แตใ่นโรคเดยีวกัน เชน่โรคจติเภท ลักษณะอาการของแตล่ะคนก็ไมไ่ด้เหมอืนกันไป
หมด
*

จะเห็นได้วา่คำวา่ “โรคจติ”
น้ันเป็นเพียงช ือ่เรยีกกว้างๆ ของผู้ท ีม่อีาการดังกลา่วเทา่น้ัน
หากต้องการทราบตอ่ไปวา่ต้องใช้ยารักษาไหม จะหายหรอืไม ่จะเป็นเรื้อรังหรอืเปลา่
ก็จะต้องมาดูกันตอ่ให้ละเอยีดลงไปอกีวา่เขาเป็นโรคจติชนดิไหน

โรคจติน้ันแบง่ออกเป็นหลายชนดิมาก
แตแ่ตล่ะชนดิยังอาจแบง่ออกเป็นกลุม่อาการยอ่ยๆ ลงไปอกี
อยา่งไรก็ตามพอจะจัดเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  ได้ 6 กลุม่ ตามตารางท ี ่1

 

ตารางที ่1 แสดงกลุม่โรคจติ



โรคจติเภท

โรคจติหลงผดิ

โรคจติท ีเ่กดิจากโรคอารมณ์แปรปรวน

โรคจติชนดิเฉยีบพลัน

โรคจติท ีเ่กดิจากโรคทางรา่งกาย

โรคจติท ีเ่กดิจากสารตา่งๆ หรอืยา

 

โรคจติท ีเ่กดิจากโรคทางรา่งกายหรอืสารตา่งๆ น้ัน
สว่นใหญแ่ล้วเมือ่รักษาโรคทางรา่งกาย หรอืหยุดการใช้สารหรอืยาตา่งๆ
แล้วอาการก็จะหายหรอืดขีึ้น โรคจติเภทและโรคจติหลงผดิน้ันจะคอ่นข้างเรื้อรัง
สว่นโรคจติท ีเ่กดิจากโรคอารมณ์แปรปรวน และโรคจติชนดิเฉยีบพลันมักเป็นไมน่าน

 

 

โรคจติทีเ่กดิจากความเจ็บปว่ยทางรา่งกาย

เป็นอาการโรคจติท ีเ่กดิจากความเจ็บปว่ยทางรา่งกาย
อยา่งไรก็ตาม ไมใ่ชว่า่โรคทางรา่งกายจะทำให้เกดิโรคจติได้ทุกโรค เชน่
เราคงไมค่ดิวา่โรคลำไส้อักเสบจะเป็นสาเหตุของโรคจติ
แตถ้่าเกดิอุบัตเิหตุหมดสตไิปเป็นวันพอรู้ตัวขึ้นมาก็วุน่วาย หวาดกลัว
อยา่งนี้ก็นา่จะเก ีย่วข้องกัน

จะรู้ได้อยา่งไรวา่โรคจติทีเ่ป็นอาจเกดิจากโรคทางรา่งกาย

ลักษณะตา่งๆ ตอ่ไปนี้พอชว่ยบอกได้วา่
โรคจติท ีเ่ป็นอาจเกดิจากโรคทางรา่งกาย

1. อาการเป็นเร็ว เป็นเร็วหมายความวา่
จากเดมิท ีป่กตดิอียูก่อ่นแล้วจู่ๆ  ก็มอีาการขึ้นมาทันท ีโรคจติโดยทัว่ๆ
ไปแล้วจะเริม่มอีาการแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปอาจนานเป็นเดอืนๆ
โดยญาตใิกล้ชดิจะพอมองเห็นวา่ผู้ปว่ยดูผดิไปจากเดมิ หากมอีาการเกดิขึ้นเร็ว (ภายใน
2 สัปดาห์) หรอืย ิง่เกดิอยา่งกระทันหัน (ภายใน 2 วัน) โดยทีเ่ดมิปกตดิมีาตลอด
ก็นา่สงสัยวา่อาจเป็นจากโรคทางรา่งกาย

2. มโีรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคทางสมอง เชน่
เคยเป็นอัมพฤกษ์

 

ตารางท ี่



ลักษณะทีพ่อชว่ยบอกวา่โรคจติท ีเ่ป็นอาจเกดิจากโรคทางรา่งกาย

ประวัต ิอายุมากกวา่ 40 ปี

มคีวามเจ็บปว่ยทางรา่งกาย หรอืมไีข้

ดืม่สรุา เสพสารเสพตดิ หรอืใช้ยาประจำ

อาการเกดิขึ้นเร็ว
โดยทีไ่มม่เีห็นชัดเจนวา่มอีะไรมากระตุ้น

ลักษณะอาการ

มลัีกษณะงุนงง สับสนเรือ่งเวลา สถานที ่หรอืบุคคล

อาการขึ้นๆ ลงๆ มักเป็นมากตอนกลางคนื

มเีห็นภาพหลอน ประสาทหลอนทางจมูก
หรอืประสาทหลอนทางผวิสัมผัส

มแีขนขาออ่นแรง กระตุก หรอืเป็นลมชัก

พูดไมชั่ด สัน่ เดนิเซ

 

 

โรคจติเภท

หากไมร่วมถงึโรคจติท ีเ่กดิจากโรคทางรา่งกายหรอืยาแล้ว
โรคจติเภทเป็นโรคจติชนดิท ีพ่บบอ่ยทีส่ดุ ประมาณกันวา่ในคนทัว่ไป 100
คนจะพบผู้ท ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นโรคนี้ 0.3-1 คน ในทุกๆ ปจีะมผู้ีปว่ยใหมเ่กดิขึ้น 1
คนตอ่ประชากร 1 หมืน่คน จงึขอกลา่วถงึโรคนี้คอ่นข้างมากกวา่โรคอืน่ๆ

ลักษณะอาการ

อาการของโรคแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะเริม่มอีาการ ระยะอาการกำเรบิ และระยะอาการหลงเหลอื

1. ระยะเร ิม่มอีาการ
ระยะนี้เป็นระยะท ีเ่ริม่มอีาการน้อยๆ สว่นใหญก่ารเปลีย่นแปลงจะคอ่ยเป็นคอ่ยไป
มักมปัีญหาในด้านหน้าท ีค่วามรับผดิชอบ หรอืด้านสัมพันธภาพ การเรยีนหรอืการทำงาน
ญาตหิรอืคนใกล้ชดิมักเห็นวา่ผู้ปว่ยเปลีย่นไปไมเ่หมอืนคนเดมิ

เริม่แรกสว่นใหญเ่ก็บตัวมากขึ้น
เดมิวันหยุดเคยออกไปกับเพื่อนก็กลายเป็นไมไ่ปไหน อาจขลุกตัวอยูแ่ตใ่นห้อง
จะพบคนในบ้านก็ตอ่เม ือ่ถงึเวลากนิข้าว อาจหันไปสนใจเรือ่งทางด้านปรัชญา ศาสนา
จติวทิยา หรอืเรือ่งของไสยศาสตร์ บางคนก็หันไปหมกมุน่กับบางส ิง่บางอยา่งอยา่งมาก
เชน่ สะสมพระเต็มห้อง ท้ังๆ ทีเ่ดมิไมเ่คยสนใจมากอ่น



หากเป็นนักเรยีนผลการเรยีนเริม่ตกตำ่ลง ครูอาจรายงานวา่เด็กมักเหมอ่ลอย
หรอืไมค่อ่ยสนใจเรยีน เพื่อนๆ มคีวามรู้สกึวา่ผู้ปว่ยหา่งไปจากกลุม่ มคีวามคดิ
คำพูด หรอืบางคร้ังมพีฤตกิรรมทีดู่แล้วแปลกๆ แตก่็ไมถ่งึกับผดิปกตชัิดเจน

ทีบ้่านอาจเห็นวา่ผู้ปว่ยกลายเป็นคนขี้เกยีจ
วันหยุดก็ตืน่สาย บางทีต่ ืน่มาก็กนิข้าวเท ีย่งเลย การสนใจเรือ่งของรา่งกาย
หรอืการแตง่ตัวก็ลดลง จากเดมิเป็นคนสะอาด กลายเป็นมเีส ื้อกองอยูเ่กลือ่นห้อง
กางเกงตัวหนึง่ใสห่ลายวันโดยไมซั่ก เวลาถามเรือ่งเหลา่นี้ก็มักมข้ีออ้างตา่งๆ นาๆ
มกีารใช้คำหรอืสำนวนแปลก ๆ

ระยะนี้อาจนานเป็นเดอืนๆ ถงึเป็นปี
ชว่งท ีผู้่ปว่ยดืม่เหล้ามาก หรอืเครยีดจัดๆ
อาจเห็นชัดขึ้นวา่ไมค่อ่ยปกติ

2. ระยะอาการกำเรบิ
ผู้ปว่ยบางคนอาจมรีะยะเริม่ต้นไมถ่งึเดอืน อาการก็เป็นมากขึ้นเรือ่ยๆ
จนถงึข้ันอาการกำเรบิเลย ในขณะทีบ่างคนระยะแรกอาจนานเป็นป ีกอ่นทีอ่าการจะกำเรบิ
สว่นใหญแ่ล้วอาการจะกำเรบิเม ือ่ผู้ปว่ยเผชญิกับความกดดันทางจติใจ ดืม่เหล้า
หรอืใช้สารเสพตดิ แตใ่นบางราย อาการเป็นมากขึ้นมาเองก็ม ี

ในระยะนี้ความผดิปกตจิะมมีากขึ้นอยา่งเห็นได้ชัด
อาการโรคจติเชน่ อาการหลงผดิ หูแวว่ วุน่วาย ก้าวร้าว
หรอืพูดแล้วคนอืน่ฟังไมเ่ข้าใจ จะปรากฎชัด
พบวา่คนทีเ่ป็นโรคจติเภทมักมอีาการในระยะกำเรบิท ีพ่บบอ่ย ๆ ดังนี้

1) อาการหลงผดิ
ความหลงผดิท ีพ่บในโรคจติมหีลายรูปแบบ เชน่ หวาดระแวง หลงผดิวา่เรือ่งตา่งๆ
ท ีเ่กดิขึ้นรอบตัวล้วนแตเ่ก ีย่วโยงกับตนเอง หลงผดิวา่ตนเองเป็นเทพ เป็นเจ้า
หรอืเป็นคนสำคัญกลับชาตมิาเกดิ ชนดิท ีพ่บบอ่ยคอือาการหวาดระแวง
โดยเช ือ่วา่ตนเองถูกกลัน่แกล้ง มคีนปองร้าย อาจเป็นคนๆ เดยีวหรอืเป็นขบวนการ
ความหลงผดิท ีด่งึเรือ่งตา่งๆ มาเช ือ่มโยงกับตนเองก็พบบอ่ยเชน่กัน
โดยเห็นคนคุยกันก็คดิวา่คุยเรือ่งตนเอง
อา่นหนังสอืพิมพ์ก็รู้สกึวา่เอาเรือ่งของตนเองไปเขยีน
นอกจากนี้ ยังอาจมคีวามหลงผดิชนดิท ีไ่มค่อ่ยพบในโรคจติอ ืน่ๆ ได้แก่
ความหลงผดิท ีม่ลัีกษณะแปลกพิลกึพิลัน่
เป็นความเช ือ่ท ีไ่มว่า่ใครทราบก็รู้วา่เป็นไปไมไ่ด้ เชน่
เช ือ่วา่ตนเองมเีครือ่งดักจับสัญญาณคลืน่อยูใ่นสมอง
หรอืมอีำนาจอะไรบางอยา่งมาบังคับให้ตนเองต้องทำตามทุกอยา่ง
อยา่งฝนืไมไ่ด้เลย

2) อาการประสาทหลอน
ประสาทหลอนคอืการมกีารรับรู้ท้ังๆ ทีไ่มม่สี ิง่กระตุ้น
ซ ึง่เป็นได้กับการรับรู้ท้ังทางรูป รส กลิน่ เสยีง และสัมผัส
อาการประสาทหลอนทีพ่บบอ่ย คอื เสยีงแวว่
โดยผู้ท ีเ่ป็นมักได้ยนิเสยีงคนพูดเป็นเรือ่งราว และขณะทีไ่ด้ยนิก็รู้ตัวดยีูต่ลอด
มใิชไ่ด้ยนิเพียงแคเ่สยีงคนเรยีกช ือ่บางคร้ัง หรอืได้ยนิเฉพาะตอนเคลิ้มหลับเทา่น้ัน
ลักษณะทีพ่บบอ่ยคอืแวว่เสยีงคนพูดคุยกัน หรอืวพิากษ์วจิารณ์ตัวผู้ปว่ย
หรอือาจเป็นเสยีงๆ เดยีวคอยพูดตอ่วา่ หรอืผู้ปว่ยจะทำอะไรก็จะวจิารณ์ไปหมด
จนผู้ท ีเ่ป็นรู้สกึทุกข์ทรมานมาก บางคนบอกวา่จนไมอ่ยากจะคดิ ไมอ่ยากจะทำอะไร



เสยีงนี้ได้ยนิไมเ่ป็นเวลา กลางวันหรอืกลางคนืก็ได้ยนิพอๆ กัน ถ้าข้างนอกมเีสยีงดัง
เสยีงแวว่นี้อาจเบาลงหรอืหายไป บางคนใสซ่าวอะเบาท์
เพื่อจะให้ไมไ่ด้ยนิเสยีงแวว่ก็ม ี

ประสาทหลอนชนดิท ีพ่บรองลงไปคอื ภาพหลอน
อาจเห็นคนใกล้ชดิ เห็นเจ้าพ่อเจ้าแม ่สว่นใหญจ่ะเห็นสสัีน รายละเอยีดชัดเจน
และมักมหีูแวว่รว่มด้วย ประสาทหลอนชนดิอืน่ๆ เชน่ ได้กลิน่แปลกๆ
หรอืลิ้นรับรู้รสแปลกๆ อาจพบได้ แตไ่มบ่อ่ย

ตารางท ี ่แสดงอาการท ีมั่กพบเฉพาะในโรคจติเภท
อยา่งไรก็ตามโรคจติอ ืน่ๆ ก็พบอาการเหลา่นี้ได้เหมอืนกัน
แม้จะไมบ่อ่ยเทา่

 

 

ตารางท ี่
แสดงอาการท ีมั่กพบเฉพาะในโรคจติเภท

1.
หูแวว่ได้ยนิเสยีงดังขึ้นมาพร้อมๆ กันกับทีต่นเองคดิ
เนื้อหาใจความเหมอืนกับทีค่ดิทุกอยา่ง
ผู้ปว่ยบางคนบอกวา่เป็นเสยีงสะท้อนของความคดิ

2.
หูแวว่ได้ยนิเสยีงคนมากกวา่สองคนถกเถยีงหรอืออกความคดิเห็นกัน
โดยพูดถงึเรือ่งของผู้ปว่ย

3.
หูแวว่เสยีงพูดวจิารณ์การกระทำหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ของผู้ปว่ย

4. รู้สกึวา่มกีารเปลีย่นแปลงในรา่งกายของตนเอง
รว่มไปกับเช ือ่วา่ความผดิปกตทิ ีเ่กดิขึ้นกับรา่งกายของตนเองนี้
เป็นมาจากการกระทำของบุคคลหรอือำนาจภายนอก

5. รู้สกึวา่จู ่ๆ ความคดิเกดิหายไปกระทันหัน
จากการท ีม่บุีคคลหรอือำนาจภายนอกมาดงึความคดิออกไป

6.
รู้สกึวา่ความคดิท ีม่น้ัีนไมใ่ชค่วามคดิของตนเอง
หากแตเ่ป็นจากบุคคลหรอือำนาจภายนอกสอดแทรกความคดิน้ันเข้าสูต่นเอง

7.
รู้สกึวา่ความคดิของตนเองแผก่ระจายออกไปภายนอก จนคนอืน่ ๆ
รอบข้างทราบกันหมดวา่ตนเองคดิอะไรอยู ่

8. มกีารรับรู้ท ีป่กติ
แตเ่ช ือ่มโยงเหตุการณ์ท ีรั่บรู้เข้ากับความหลงผดิของตนเองทีเ่กดิขึ้นมาในขณะเกดิเหตุการณ์
น้ัน



ท้ังท ีไ่มม่คีวามเก ีย่วเนือ่งกัน เชน่ มองเห็นตำรวจโบกมอืให้รถไป
เกดิเช ือ่ขึ้นมาวา่ตำรวจโบกมอืเพื่อบอกวา่สามจีะต้องจากตนเองไปเร็วๆนี้

9. มคีวามเช ือ่วา่อารมณ์ความรู้สกึ แรงผลักดัน
หรอืการกระทำทีม่ใีนขณะน้ันมใิชข่องตนเอง
หากเป็นจากอำนาจภายนอกมาควบคุมบังคับให้เป็นเชน่น้ัน
ตนเองเป็นเหมอืนหุน่ยนต์ท ีค่อยทำตามการควบคุม

 

3) อาการด้านความคดิ
ผู้ปว่ยมักมคีวามคดิในลักษณะทีม่เีหตุผลแปลกๆ ไมเ่หมาะสม ตนเองเข้าใจคนเดยีว เชน่
มักไปยนืหน้าต้นไม้ข้างบ้านทุกเช้ากอ่นออกจากบ้าน ถามก็บอกวา่เป็นการเคารพผู้อาวุโส
จะได้เป็นสริมิงคล เพราะต้นไม้มคุีณคา่แกโ่ลกและยังมอีายุหลายสบิป ีเป็นต้น
ผู้ปว่ยไมส่ามารถรวบรวมความคดิให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกันได้ตลอด
ซ ึง่จะแสดงออกมาให้เห็นโดยผา่นทางการพูดสนทนา โดยอาจพูดจาไมต่อ่เนือ่งกัน
พูดเรือ่งหนึง่ยังไมทั่นจบก็เปลีย่นเรือ่งทันท ี
โดยทีอ่กีเรือ่งหนึง่ก็ไมเ่ก ีย่วเนือ่งกับเรือ่งเดมิ
หรอือาจเก ีย่วเนือ่งเพียงเล็กน้อย หรอือาจพบวา่ตอบไมต่รงคำถามเลย หากเป็นมากๆ
การวางคำในตัวประโยคเองจะสับสนไปหมด ทำให้ฟังไมเ่ข้าใจเลย บางคนอาจใช้คำแปลกๆ
ทีไ่มม่ใีครเข้าใจนอกจากตัวเขาเอง

4) อาการด้านพฤตกิรรม
พฤตกิรรมในชว่งนี้จะเปลีย่นไปอยา่งเห็นได้ชัด ซ ึง่อาจเป็นจากความหลงผดิ
ประสาทหลอน หรอืเป็นจากความคดิแปลกๆ ของผู้ปว่ย บางรายเก็บตัวมากขึ้น อยูแ่ตใ่นห้อง
ไมอ่าบน้ำหลายๆ วันตดิกัน ผมเผ้ารุงรัง กลางคนืไมน่อน ชอบเดนิไปมา
หรอืทำทา่ทางแปลกๆ บางคร้ังจู่ๆ  ก็ตะโกนโวยวายหรอืหัวเราะขึ้นมา
หรอืย ิ้มกริม่ท้ังวัน แตง่เนื้อแตง่ตัวแปลกๆ เชน่ สวมเส ื้อผ้าหลายตัวท้ังๆ
ท ีอ่ากาศร้อน บางคนจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไมค่อ่ยได้ กลายเป็นคนหงุดหงดิฉนุเฉยีวงา่ย
มพีฤตกิรรมก้าวร้าวอยา่งท ีเ่ดมิไมเ่คยเป็นมากอ่น
โดยเฉพาะหากญาตไิปขัดใจหรอืห้ามไมใ่ห้ทำอะไรบางอยา่ง
ซ ึง่อาการเชน่นี้ มักกอ่ความเดอืดร้อนแกญ่าตมิาก จนต้องพามาพบแพทย์

มอีาการอกีรูปแบบหนึง่ซ ึง่เรยีกวา่ อาการด้านลบ
(negative symptoms) คอื ผู้ปว่ยขาดในส ิง่ท ีค่วรจะมใีนคนทัว่ๆ ไป ได้แก่
ไมอ่ยากได้อยากด ีไมก่ระตอืรอืร้น เฉ ือ่ยชาลง ไมส่นใจเรือ่งการแตง่กาย แตง่ตัวมอซอ
ผู้ปว่ยอาจนัง่อยูเ่ฉยๆ ท้ังวันโดยไมท่ำอะไร ไมรู้่ร้อนรู้หนาว อารมณ์เฉยเมย
พูดน้อยหรอืไมค่อ่ยพูด หรอืไมส่นใจคบหาสมาคมกับใคร ใครชวนไปไหนก็มักปฏเิสธ
เวลาพูดคุยด้วยจะเห็นวา่ผู้ปว่ยจะเฉยๆ ไมแ่สดงทา่ทหีรอืความรู้สกึเทา่ไร
อาจมยี ิ้มบ้าง แตโ่ดยรวมแล้วจะเป็นแบบเฉยๆ

อาการในลักษณะนี้อาจเริม่เห็นต้ังแตร่ะยะเริม่แรกทียั่งไมม่อีาการกำเรบิชัดเจน
ในบางคนอาการเดน่จะแสดงออกมาแตลั่กษณะนี้
โดยไมพ่บวา่มอีาการหลงผดิหรอืประสาทหลอนทีชั่ดเจนเลยก็ม ี

3. ระยะอาการหลงเหลอื สว่นใหญแ่ล้วอาการตา่งๆ
ท ีก่ำเรบิจะเป็นอยูช่ว่งหนึง่ เม ือ่รักษาก็จะทุเลาลง
อาการหลงผดิหรอืประสาทหลอนจะหายไป หรอือาจมแีตก่็น้อยหรอืเป็นนานๆ คร้ัง
พูดจาฟังรู้เรือ่งขึ้น อยา่งไรก็ตามผู้ปว่ยมักยังมอีาการหลงเหลอือยูบ้่าง เชน่



มคีวามคดิแปลกๆ เช ือ่ในเรือ่งไสยศาสตร์หรอืโชคลาง
อาการด้านลบมักพบบอ่ยในระยะนี้

 

ความเป็นไปของอาการ

พบวา่ผู้ปว่ยมักมนีสัิยเดมิเป็นคนเก็บตัวมาต้ังแตเ่ด็กหรอืวัยรุน่
เป็นคนไมช่า่งพูด มเีพื่อนไมก่ ีค่น ชอบเพ้อฝัน ไมช่อบเลน่กฬีาหรอืการแขง่ขัน
ชอบกจิกรรมทีท่ำคนเดยีว ไมช่อบเท ีย่ว สว่นใหญจ่ะชอบอา่นหนังสอื ฟังเพลง ดูโทรทัศน์
อยูกั่บบ้าน ฯลฯ อยา่งไรก็ตามการมพีฤตกิรรมหรอืบุคลกิเชน่นี้ไมไ่ด้เป็นส ิง่ผดิปกติ
เพียงแตพ่บวา่เม ือ่สอบถามผู้ปว่ยท ีเ่ป็นโรคจติเภทย้อนหลังถงึชว่งวัยเด็กหรอืวัยรุน่แล้ว
พบวา่สว่นหนึง่มบุีคลกินสัิยเชน่นี้

สว่นใหญผู้่ท ีเ่ป็นจะเริม่มอีาการขณะอายุราว 20 ป ีถงึ
30 ปเีศษ พบวา่เพศชายเริม่มอีาการขณะอายุน้อยกวา่เพศหญงิ
พบน้อยทีม่อีาการกอ่นชว่งวัยรุน่ โรคนี้ ยังอาจพบได้ในคนสงูอายุ เชน่
เริม่มอีาการหลังอายุ 45 ป ีแตพ่บไมม่าก

ระยะเริม่มอีาการจะคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามทีก่ลา่วมาแล้ว
และมักพบอาการกำเรบิเม ือ่ผู้ท ีเ่ป็นประสบกับความกดดันด้านจติใจมากๆ

 

แพทย์วนิจิฉัยอยา่งไร

ตามเกณฑ์การวนิจิฉัย
ผู้ท ีเ่ป็นโรคจติเภทจะต้องมมีอีาการท ีเ่ข้าเกณฑ์ดังนี้

ก. มอีาการตอ่ไปนี้ ต้ังแต ่2 อาการขึ้นไป นาน 1
เดอืน

1. อาการหลงผดิ

2. อาการประสาทหลอน

3. พูดจาสับสนมาก
มักเปลีย่นเรือ่งจนฟังไมเ่ข้าใจ

4. พฤตกิรรมเรือ่ยเปือ่ย วุน่วาย
หรอืมทีา่ทางแปลกๆ

5. อาการด้านลบ ได้แก ่อารมณ์เฉยเมย ไมค่อ่ยพูด
หรอืเฉ ือ่ยชา

หมายเหตุ
แม้มีเพียงอาการเดียวก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ หากเป็นอาการหลงผิดที่มีลักษณะแปลกพิลึก
หรือหแูว่วเสยีงคยุกันเร่ืองผ ู้ ป่วย หรือแว่วเสยีงวิจารณ์ตัวผ ู้ ป่วย

ข. กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วกับหน้าท ีก่ารงาน



การคบหาพูดคุยกับผู้อ ืน่แยล่งมาก หรอืไมส่นใจดูแลสขุอนามัยของตนเองอยา่งมาก

ค. มอีาการตอ่เนือ่งกันนาน 6 เดอืนขึ้นไป
โดยต้องมรีะยะอาการกำเรบิ (ตามข้อ ก) นานอยา่งน้อย 1 เดอืน
และระยะท ีเ่หลอือาจเป็นระยะเริม่มอีาการ หรอืระยะอาการหลงเหลอื

นอกจากการพิจารณาวา่อาการของผู้ปว่ยเข้าได้กับเกณฑ์เหลา่นี้หรอืไมแ่ล้ว
แพทย์ยังซักถามประวัตอิ ืน่ๆ เชน่ความเจ็บปว่ยทางจติในญาติๆ  ประวัตสิว่นตัว
การเลี้ยงดู ลักษณะอุปนสัิย การปรับตัว เป็นต้น

แพทย์ยังต้องสบืค้นตอ่ไปวา่ผู้ปว่ยอาจเป็นโรคทางจติเวชอืน่ๆ
ท ีม่ลัีกษณะคล้ายคลงึกับอาการเหลา่นี้หรอืไม่
ซ ึง่ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนทีต้่องอาศัยประสบการณ์ในการดูแลผู้ปว่ย
โดยเฉพาะในรายทีอ่าการไมชั่ดเจน
เป็นประสบการณ์และทักษะทีต้่องผา่นการฝกึฝนและการดูแลผู้ปว่ยมาจำนวนหนึง่

อกีข้ันตอนหนึง่ท ีส่ำคัญคอืการดูวา่อาการผู้ปว่ยเป็นจากโรคทางกาย
จากยาหรอืสารเสพย์ตดิตา่งๆ ได้หรอืไม่
เนือ่งจากมโีรคทางรา่งกายมากมายทีก่อ่ให้เกดิอาการคล้ายคลงึกับโรคจติได้
ตัวอยา่งสารเสพย์ตดิท ีเ่ราอาจเห็นได้ชัดคอืยาบ้าท ีผู้่เสพจะมอีาการคลุ้มคลัง่หวาดระแวง
กลัวคนจะมาทำร้าย
ผู้ท ีก่นิยาลดความอ้วนบางคนก็มอีาการแบบนี้ได้เหมอืนกันแม้จะไมรุ่นแรงเทา่
ในกรณ๊ท ีเ่ห็นวา่จำเป็นแพทย์จะสง่ตรวจพิเศษ เชน่เจาะเลอืดดูระดับสารตา่งๆ ในรา่งกาย
สง่ตรวจคลืน่สมอง หรอืสง่เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
มพีบบ้างเหมอืนกันวา่ผู้ปว่ยมาด้วยอาการของโรคจติ
แตพ่อรักษาไปได้ระยะหนึง่เริม่มอีาการของโรคทางกายให้เห็น
พอสง่ตรวจเพิ่มเตมิพบเป็นเนื้องอกในสมองบ้าง เป็นโรคทางกายตา่งๆ บ้าง
แม้จะพบได้น้อยก็ตาม

ดังน้ัน
เกณฑ์การวนิจิฉัยในข้างต้นนี้จงึเป็นเพียงแนวทางในเบื้องต้นเทา่น้ัน
เป็นองค์ประกอบหนึง่ในหลายๆ องค์ประกอบทีแ่พทย์ใช้ในการวนิจิฉัย

การวนิจิฉัยท ีแ่นน่อนจงึต้องพบแพทย์เทา่น้ัน

 

โรคจติเภทเกดิข้ึนได้อยา่งไร

เดมิเช ือ่กันวา่การเลี้ยงดูในวัยเด็กท ีไ่มถู่กต้อง
ทำให้เด็กเมือ่โตขึ้นปว่ยเป็นโรคจติเภท แตปั่จจุบันเราทราบแล้ววา่
ความเช ือ่น ีไ้มจ่รงิ

ปัจจุบันเช ือ่วา่สาเหตุหลักเป็นเรือ่งของความผดิปกตขิองระบบในรา่งกาย
ซ ึง่เป็นมากจาก

1. กรรมพันธุ์
จากการศกึษาพบวา่ญาตขิองผู้ปว่ยมโีอกาสเป็นโรคจติเภทสงูกวา่ประชากรทัว่ไป
ย ิง่มคีวามใกล้ชดิทางสายเลอืดมากย ิง่มโีอกาสสงู ความหมายตามตารางท ี ่*
คอืหากตดิตามคนทัว่ๆ ไป ไปเรือ่ยๆ 100 คนจะพบวา่มผู้ีท ีเ่กดิปว่ยเป็นโรคจติเภท 1 คน



หากตดิตามพี่น้องของผู้ท ีป่ว่ยเป็นโรคจติเภทไปเรือ่ยๆ 100
คนจะพบวา่เกดิปว่ยเป็นโรคจติเภท 8 คน
จะเห็นวา่ย ิง่มคีวามใกล้ชดิทางสายเลอืดมากเทา่ไร ก็ย ิง่มโีอกาสเกดิมากขึ้น
อยา่งไรก็ตามมข้ีอสังเกตคอืแม้แตแ่ฝดไขใ่บเดยีวกัน
(คูแ่ฝดทีม่หีน้าตาเหมอืนกันเพศเดยีวกัน) คนหนึง่เป็นอกีคนหนึง่ก็ไมไ่ด้พบวา่เป็น
100 เปอร์เซน็ต์
แสดงวา่ถงึแม้กรรมพันธ์ุจะมสีว่นในการเกดิโรคแตก่็ไมไ่ด้เป็นสาเหตุไปท้ังหมด

2. ระบบสารเคมใีนสมอง
เช ือ่วา่โรคนี้เป็นจากสารเคมใีนสมองทีช่ ือ่วา่โดปามนี (dopamine)
ในบางบรเิวณของสมอง มกีารทำงานมากเกนิไป
และพบวา่การท ีย่ารักษาโรคจติรักษาโรคนี้ได้เป็นจากการท ีย่าไปออกฤทธิ์ ยับย้ังการออกฤทธิ์
ของสารโดปามนี

3. ความผดิปกตใินสว่นอ ืน่ๆ ของสมอง
พบผู้ปว่ยโรคจติเภทอยูจ่ำนวนหนึง่ท ีม่ชีอ่งในสมอง (ventricle) โตกวา่ปกติ
ซ ึง่ผู้ปว่ยเหลา่นี้สว่นใหญม่อีาการด้านลบเป็นอาการเดน่
บางการศกึษาพบวา่ผู้ปว่ยเหลา่นี้มเีลอืดไปเลี้ยงสมองสว่นหน้าลดลง
และการทำงานของสมองสว่นหน้ามไีมเ่ต็มท ี่

ในแงข่องครอบครัวน้ัน
พบวา่สภาพครอบครัวมผีลตอ่การกำเรบิของโรค
โดยในครอบครัวของผู้ปว่ยท ีอ่าการกำเรบิบอ่ย ๆ พบวา่มกีารใชอ้ารมณ์ตอ่กันสูง
ได้แก ่ชอบตำหนติเิตยีนผู้ปว่ย มทีา่ทไีมเ่ป็นมติร
หรอืเข้าไปจู้จี้ยุง่เก ีย่วกับผู้ปว่ยมากเกนิไป

ตราบจนปัจจุบัน ยังไมท่ราบสาเหตุท ีแ่นชั่ดของโรคจติเภท
เช ือ่วา่โรคจติเภทเป็นกลุม่อาการซ ึง่เป็นมาจากหลาย ๆ สาเหตุ
แนวคดิท ีย่อมรับกันในปัจจุบันเช ือ่วา่
ผู้ปว่ยน้ันมแีนวโน้มหรอืจุดออ่นบางอยา่งอยูแ่ล้ว
เม ือ่พบกับสภาพกดดันบางประการทำให้เกดิอาการของโรคจติเภทขึ้นมา
โดยแนวโน้มหรอืสภาพกดดันนี้อาจเป็นเรือ่งทางรา่งกาย ยาหรอืสารตา่งๆ
เรือ่งของจติใจหรอืสภาพแวดล้อมทีก่ดดัน หรอืเป็นจากหลายๆ ประการรว่มกัน

 

ตารางท ี ่2.
ความเสยีงตอ่การเกดิโรคจติเภทในเครอืญาติ

ความสัมพันธ์ ความเส ีย่ง (ร้อยละ)

คนทัว่ไป 1.0

พี่น้องของผู้ปว่ย 8.0

ลูกท ีพ่่อหรอืแมป่ว่ย 12.0

คูแ่ฝดของผู้ปว่ย (ไขค่นละใบ) 12.0

ลูกท ีพ่่อและแมป่ว่ย 40.0



คูแ่ฝดของผู้ปว่ย (ไขใ่บเดยีวกัน) 47.0

 

 

ผู้ปว่ยจะเป็นอยา่งไรบ้างในระยะยาว

เป็นส ิง่ท ีท้ั่งผู้ปว่ยและญาตเิองต้องการทราบ
ย ิง่ชว่งท ีเ่ริม่เป็นใหม่ๆ  ก็จะย ิง่กังวลมาก กลัวไมห่าย ตามจรงิแล้ว
ไมม่ใีครสามารถบอกได้แนน่อนวา่ผู้ปว่ยแตล่ะรายตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร ตารางท ี ่4
เป็นแนวทางครา่วๆ ทีช่ว่ยบอกวา่ตอ่ไปผู้ปว่ยรายนี้นา่จะดหีรอืไมด่ี

อยา่งไรก็ตาม ตัวท ีจ่ะบอกได้ดที ีส่ดุคอืผลการรักษา
หลังจากทีไ่ด้รักษากันไปสักระยะหนึง่แล้ว แพทย์จะพอบอกได้ครา่วๆ วา่นา่จะดี
หรอืไมด่ ีผู้ปว่ยบางคนหากดูตามตารางอาจพบวา่มข้ีอท ีไ่มด่อียูห่ลายข้อ
แตเ่ม ือ่รักษาไปพบวา่ตัวผู้ปว่ยเองให้ความรว่มมอืในการรักษาด ีไมเ่คยขาดยา
ปฏบัิตติามคำแนะนำตลอด ญาตพิี่น้องก็คอยชว่ยเหลอื
ผลระยะยาวกลับออกมาดกีวา่อกีคนหนึง่ท ีเ่ทยีบตามตารางแล้วการพยากรณ์โรคดกีวา่
แตตั่วผู้ปว่ยไมช่อบรับประทานยา ญาตเิองก็กลัวตดิยา เป็นต้น

 

ตารางท ี ่4.
การพยากรณ์โรคในผู้ปว่ยโรคจติเภท

การพยากรณ์โรคด ีการพยากรณ์โรคไมด่ี

1. เร ิม่มอีาการขณะอายุมาก 1.
เร ิม่มอีาการขณะอายุยังนอ้ย

2. มสีาเหตุกระตุ้นชดัเจน 2.
ไมพ่บสาเหตุกระตุ้น

3. อาการเกดิข้ึนเฉยีบพลัน 3.
อาการเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป

4. มอีาการด้านอารมณ์รว่มด้วย 4. อารมณ์เรยีบเฉย
แยกตัวเอง

5. ลักษณะอาการแบบหวาดระแวง หรอืวุน่วาย 5.
ลักษณะอาการเป็นแบบเร ือ่ยเปือ่ย คาดเดาไมไ่ด้

6. เป็นกลุม่อาการด้านบวก 6.
เป็นกลุม่อาการด้านลบ

7. การเข้าสังคม หนา้ทีก่ารงานเดมิดกีอ่นเกดิอาการ
7. การเข้าสังคม หนา้ทีก่ารงานเดมิไมด่กีอ่นเกดิอาการ

8. มปีระวัตโิรคอารมณ์แปรปรวนในครอบครัว 8.



มปีระวัตโิรคจติเภทในครอบครัว

9. เป็นมาไมน่านกอ่นรักษา 9.
เป็นมานานกอ่นรักษา

10. สมรส หรอืมญีาตชิว่ยเหลอืใกล้ชดิ 10. โสด
ไมม่คีนชว่ยเหลอืดูแล

 

 

ได้มผู้ีทำการศกึษาลักษณะของโรคในระยะยาววา่สว่นใหญท่ ีเ่ป็นกันจะเป็นอยา่งไร
พบวา่ประมาณร้อยละ 20-30 สามารถดำรงชวีติประจำวันได้แทบเป็นปกติ

ร้อยละ 20-30
ยังคงมอีาการอยูบ้่างซ ึง่มักไมรุ่นแรง

ร้อยละ 40-60 ยังคงมอีาการมากอยูต่ลอด

 

แพทย์รักษาอยา่งไร

การรักษาหลักในโรคนี้คอืการใช้ยารักษาโรคจติ
ดังท ีไ่ด้กลา่วมาแล้ววา่
ในปัจจุบันเช ือ่วา่สาเหตุของโรคจติเภทนี้เป็นมาจากความผดิปกตขิองสารเคมใีนสมอง
ซ ึง่ยารักษาโรคจติจะไปชว่ยแก้ไขหรอืปรับระดับของสารเคมตีา่งๆ ให้เข้าท ี่
ทำให้อาการโรคจติดขีึ้น
อยา่งไรก็ตามปัญหาสว่นหนึง่ของผู้ปว่ยเก ีย่วข้องกับการปรับตัวตอ่โรค
ตอ่สังคมรอบข้าง ซ ึง่ปัญหาเหลา่นี้ไมอ่าจแก้ไขได้ด้วยยา
การชว่ยด้วยจติบำบัดหรอืการให้คำแนะนำของแพทย์หรอืบุคลากรทางสขุภาพจติจะชว่ยใน
สว่นนี้อยา่งมาก

โดยทัว่ไปแล้วหากผู้ปว่ยมอีาการคอ่นข้างมาก
แพทย์ก็มักรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล
ซ ึง่นอกจากเพื่อไมใ่ห้ผู้ปว่ยรบกวนผู้อ ืน่หรอืเป็นการป้องกันอันตรายแล้ว
ในการรักษาก็อาจจำเป็นต้องใช้ยาในขนาดสงู
ซ ึง่การรักษาในโรงพยาบาลจะสะดวกกวา่เนือ่งจากมแีพทย์พยาบาลดูแลใกล้ชดิ
การปรับยาทำได้สะดวก หากมอีาการข้างเคยีงจากยาก็แก้ไขได้โดยเร็ว

หากผู้ปว่ยอาการไมรุ่นแรงมาก ญาตพิอดูแลกันได้
แม้ผู้ปว่ยจะมอีาการหูแวว่หรอืประสาทหลอนแตก่็ไมวุ่น่วาย ไมก้่าวร้าว
ตักเตอืนพอเช ือ่ฟัง แพทย์ก็มักจะให้รักษาตัวอยูกั่บบ้านมากกวา่
เพราะการใช้ยาไมจ่ำเป็นต้องใช้ขนาดสงู โอกาสเกดิอาการข้างเคยีงก็มน้ีอย
ผู้ปว่ยและญาตจิำนวนไมน้่อยทีห่ากไมจ่ำเป็นจรงิๆ
ก็ไมอ่ยากอยูโ่รงพยาบาลเนือ่งจากเกรงวา่จะมผู้ีอ ืน่ทราบวา่เป็นโรคจติ
หรอืเกรงวา่จะมผีลตอ่งานทีท่ำ นอกจากนี้การอยูโ่รงพยาบาลนานๆ
ยังทำให้ความสัมพันธ์หา่งเหนิจากญาตไิป
เมือ่กลับบ้านก็ต้องมาเริม่ปรับตัวกันใหม่



ในการดูวา่จะรับผู้ปว่ยไว้อยูใ่นโรงพยาบาลหรอืไม่
แพทย์จะพิจารณาถงึข้อดข้ีอเสยีตา่งๆ เหลา่นี้
รว่มกับคำนงึถงึสภาพแวดล้อมในครอบครัวขณะน้ัน ผลกระทบของตัวโรคทีม่ตีอ่ผู้ปว่ย
โดยจะดูเป็นรายๆ ไป
ไมไ่ด้มเีป็นกฎตายตัววา่ถ้าอาการเชน่นี้จะต้องรับหรอืไมรั่บ

การรักษามหีลายวธิซี ึง่แพทย์มักใช้รว่มกัน
โดยมตัีวหลักคอืยารักษาโรคจติ

ก. ยารักษาโรคจติ

การรักษาด้วยยารักษาโรคจตินัน้เป็นหัวใจของการรักษา
นอกจากเพือ่การควบคุมอาการแล้ว ยังสามารถลดการกำเรบิซำ้ของโรคได้
พบวา่ผู้ปว่ยท ีก่ลับมอีาการกำเรบิซ้ำอยูบ่อ่ย ๆ น้ัน
สว่นใหญม่ปัีญหามาจากการขาดยา

การรักษาน้ันอาจแบง่ออกได้เป็น 2 ชว่ง

1) ระยะควบคุมอาการ
เป็นการรักษาในชว่งอาการกำเรบิ เป้าหมายของการรักษาในระยะนี้ คอื
การควบคุมอาการให้สงบลงโดยเร็ว ยามสีว่นสำคัญมาก
จะทำให้อาการของผู้ปว่ยสงบลงโดยเร็ว โดยกลางคนืนอนหลับได้
อารมณ์หงุดหงดิหรอืพฤตกิรรมก้าวร้าวลดลง อาการกระสับกระสา่ย หรอืวุน่วายก็จะดขีึ้น
ซ ึง่มักเห็นผลในการรักษาเชน่นี้ได้ภายในสัปดาห์แรก บางรายแค ่3-4 วันก็ดขี ึ้น
สว่นอาการประสาทหลอนจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ อาการหลงผดิก็เชน่กัน
ผู้ปว่ยบางรายแม้อาการจะดขีึ้นมาก แตก่็ยังคงมอีาการหลงผดิหรอืประสาทหลอนอยูบ้่าง
โดยอาจเป็นหา่งขึ้น หรอืมคีร้ังละไมน่าน

สำหรับผู้ปว่ยท ีอ่ยูโ่รงพยาบาลหากแพทย์ดูแล้วเห็นวา่อาการสงบลง
พูดจาพอรับฟัง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็มักจะให้กลับบ้าน
โดยทีไ่มจ่ำเป็นต้องอยูจ่นให้อาการตา่งๆ หายไปหมด
เนือ่งจากหากผู้ปว่ยอยูโ่รงพยาบาลนานเกนิความจำเป็นก็มักจะมผีลเสยีมากกวา่ผลดี
ผู้ปว่ยจำนวนไมน้่อยทีอ่ยูโ่รงพยาบาลนานๆ
แล้วกลับบ้านไมไ่ด้เพราะไมส่ามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทีบ้่านได้ดังเดมิ
และทางบ้านก็มักปรับตัวไมไ่ด้เชน่กันเพราะเริม่เคยชนิกับการอยูโ่ดยไมม่ผู้ีปว่ย

ในชว่งท ีรั่กษาด้วยยารักษาโรคจติ
ผู้ปว่ยบางคนอาจมอีาการข้างเคยีงจากยา เชน่ มอืสัน่ ทำอะไรช้าลง
หรอืปวดเกร็งกล้ามเนื้อ (ดูรายละเอยีดในบทยารักษาโรคจติ)
เม ือ่แพทย์พบก็อาจลดขนาดยายารักษาโรคจติลง
หรอืหากเห็นวา่ลดขนาดยายังไมไ่ด้เพราะอาการยังมากอยู ่
ก็จะให้ยาชว่ยแก้อาการข้างเคยีงเหลา่นี้รว่มไปกับยารักษาโรคจติ

2) ระยะให้ยาตอ่เน ือ่ง
หลังจากทีอ่าการสงบลงแล้ว ผู้ปว่ยยังจำเป็นต้องกนิยาตอ่เนือ่งอยูอ่กี
ท้ังนี้เพื่อป้องกันมใิห้กลับมามอีาการกำเรบิขึ้นมาอกี
ย ิง่ผู้ปว่ยท ีดู่แล้วมแีนวโน้มทีอ่าการจะกำเรบิหรอืหายยาก
การกนิยาย ิง่เป็นส ิง่สำคัญ ขนาดของยาทีใ่ช้ในระยะนี้จะตำ่กวา่ในระยะแรก



ไมม่กีารกำหนดขนาดแนน่อนวา่ควรให้ยาขนาดเทา่ไร แพทย์จะปรับขนาดยาในผู้ปว่ยเป็น
รายๆ
ไป โดยดูวา่อาการของโรคเป็นมากน้อยเพียงใด มอีาการข้างเคยีงจากยาหรอืไม่
และผู้ปว่ยมคีวามเส ีย่งท ีจ่ะเกดิโรคนี้อกีมากน้อยเพียงใด

โดยทัว่ไปเมือ่ผู้ปว่ยอาการดขีึ้นสักชว่งหนึง่แล้ว
(เป็นเดอืนๆ) แพทย์จะคอ่ย ๆ ลดยาลง จนถงึขนาดตำ่สดุท ีคุ่มอาการได้
ซ ึง่ขึ้นอยูกั่บผู้ปว่ยแตล่ะคน ในระหวา่งท ีค่อ่ยๆ ลดยา (2-3
สัปดาห์จงึจะปรับลดยาทหีนึง่) หากผู้ปว่ยกลับมามอีาการขึ้นมาอกี
ก็จะปรับยาขึ้นไปเทา่ขนาดเดมิกอ่นหน้าน้ัน คงยาไว้ในขนาดนี้สัก 4-5
เดอืนแล้วก็ลองลดดูใหม ่หากลดลงอกีคร้ังหนึง่แล้วผู้ปว่ยกลับมอีาการอกี
ก็แสดงวา่ผู้ปว่ยใช้ยาขนาดตำ่สดุได้แคน่ี้ ตำ่กวา่นี้อกีไมไ่ด้
ขนาดยาทีใ่ช้โดยเฉลีย่ประมาณ 200-500 มลิลกิรัม ของยาคลอโปรมาซนีตอ่วัน
(ดูในบทยารักษาโรคจติ) ผู้ปว่ยท ีไ่มย่อมรับประทานยาอาจใช้ยาฉดีประเภทฉดี 3-4
สัปดาห์คร้ัง

อาการเริม่แรกทีแ่สดงวา่จะกลับมาปว่ยอกีในผู้ปว่ยแตล่ะคนจะไมเ่หมอืนกัน
สว่นใหญจ่ะเริม่ด้วยอาการนอนไมค่อ่ยหลับ หงุดหงดิฉนุเฉยีวงา่ย
โกรธแม้แตกั่บเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ
ผู้ปว่ยโดยมากมักไมส่ังเกตเห็นความผดิปกตขิองตน
การสนใจเอาใจใสข่องญาตหิรอืเพื่อนๆ จงึเป็นส ิง่สำคัญในกรณนีี้
ผู้ปว่ยบางคนอาจเก็บตัวมากขึ้น ไมค่อ่ยไปไหนมาไหนเหมอืนเดมิ
หรอืหันมาสนใจเรือ่งไสยศาสตร์ บางคนมคีวามรู้สกึวา่เหมอืนกับมอีะไรแปลกๆ
เกดิขึ้นกับตนเอง แตก่็บอกได้ไมชั่ดวา่เป็นอะไร
บางคนมักกลับมาบน่ให้ท ีบ้่านฟังวา่ถูกเจ้านายหรอืเพื่อนรว่มงานกลัน่แกล้ง
ข้อนา่สังเกตอยา่งหนึง่คอื
อาการเร ิม่แรกทีจ่ะกลับมาเป็นในแตล่ะคนมักจะเป็นแบบเดมิๆ ทุกครั้ง

จะต้องกนิยาไปนานเทา่ไร

ระยะเวลาในการรักษาน้ัน
สว่นใหญเ่ห็นวา่ในผ ู้ ที่ เป็นคร้ังแรกน้ัน
หลังจากอาการโรคจิตดีข้ึนแล้วควรกินยาต่อไปอีกประมาณ 1 ปี
หากผ ู้ ป่วยมีอาการกำเริบคร้ังที่สองควรกินยาต่อเน่ืองไประยะยาว เช่น 5 ปี
หากเป็นบ่อยกว่าน้ี อาจต้องกินยาต่อเน่ืองไปตลอด

 

ข. การรักษาด้วยไฟฟ้า

การรักษาด้วยไฟฟ้า
เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าผา่นบรเิวณศรีษะของผู้ปว่ยในปรมิาณน้อยๆ
เพื่อทำให้เกดิการชักเหมอืนกับในโรคลมชัก กระแสไฟทีใ่ช้มขีนาดตำ่มาก
ไมม่อัีนตรายตอ่สมองอยา่งแนน่อน ปัจจุบันวธิกีารทำก้าวหน้าขึ้นมาก
การชักทีเ่กดิขึ้นน้ันอาจเห็นเพียงปลายแขนขยับเล็กน้อย
เนือ่งจากกอ่นการทำแพทย์จะทำให้ผู้ปว่ยหมดสตแิละกล้ามเนื้อคลายตัวท้ังหมด
ซ ึง่เป็นกระบวนการเหมอืนกับทีใ่ช้ในการผา่ตัดทัว่ๆ ไป แตร่ะยะเวลาส้ันกวา่มาก
โดยใช้เวลาท้ังหมดประมาณไมถ่งึ 5 นาท ีการรักษาจะทำวันเว้นวัน เชน่
วันจันทร์-พุธ-ศกุร์ ทำท้ังหมดประมาณ 10-12 คร้ัง



อาจมากน้อยกวา่นี้ก็ได้ตามแตท่ ีแ่พทย์เห็นวา่ผู้ปว่ยอาการเป็นอยา่งไร

แพทย์ใช้การรักษาวธินี ี้ กับโรคทางจติเวชหลายๆ โรค เชน่
โรคซมึเศร้าท ีม่อีาการุนแรง คดิฆา่ตัวตาย เป็นต้น ซ ึง่จะได้ผลดมีาก
ในผู้ปว่ยโรคจติเภทน้ันผลไมด่เีทา่การรักษาด้วยยา
โดยทัว่ไปจะใช้ในกรณที ีใ่ห้ยาขนาดสงูแล้วผู้ปว่ยก็ยังมอีาการไมด่ขี ึ้น
นอกจากนี้ ยังอาจใช้ในผู้ปว่ยท ีม่อีาการวุน่วายมาก หรอือยูน่ ิง่เฉย ไมก่นิข้าวกนิน้ำ

 

ค. การดูแลรักษาด้านจติใจและสังคม

อาการของผู้ปว่ยมักกอ่ให้เกดิปัญหาระหวา่งตัวเขากับสังคมรอบข้าง
แม้ในระยะอาการดขีึ้นบ้างแล้ว ปัญหาทางด้านสังคมก็ยังคงมอียู ่ซ ึง่ยาชว่ยไมไ่ด้
นอกจากนี้อาการบางอยา่ง เชน่ อาการเฉ ือ่ยชา แยกตัว ซมึเซา หรอืภาวะท้อแท้หมดกำลังใจ
มักไมค่อ่ยตอบสนองตอ่การรักษาด้วยยา การชว่ยเหลอืในด้านจติใจและสังคม
ทีแ่พทย์หรอืผู้รักษาอาจใช้รว่มกับยา ได้แก่

1) การชว่ยเหลอืด้านจติใจ
ผู้ปว่ยอาจมคีวามคับข้องใจ รู้สกึเครยีด
ไมท่ราบวา่จะต้องปฏบัิตตัิวอยา่งไรกับปัญหาทีเ่กดิขึ้นท้ังปัญหาภายในตนเองและปัญหาทีม่ ี
กับคนรอบข้าง
ผู้รักษาจะให้คำแนะนำทีผู้่ปว่ยสามารถนำไปปฏบัิตไิด้ เชน่
ชว่ยผู้ปว่ยในการหาวธิแีก้ปัญหาในแบบอืน่ๆ ทีเ่ขาพอทำได้
ชว่ยผู้ปว่ยค้นหาดูวา่ความเครยีดหรอืความกดดันอะไรท ีเ่ขามักทนไมไ่ด้
เป็นต้น

2) การให้คำแนะนำแกค่รอบครัว
เป็นการให้ความรู้แกญ่าตแิละผู้ดูแลผู้ปว่ย เก ีย่วกับเรือ่งของโรคและปัญหาตา่งๆ
ของผู้ปว่ยท ีอ่าจเกดิขึ้น
ผู้ปกครองมักเข้าใจวา่เป็นเพราะตนเลี้ยงดูไมด่จีงึทำให้ผู้ปว่ยเป็นโรคจติ
เกดิความรู้สกึผดิ หรอืกลา่วโทษตนเอง นอกจากนี้บางครอบครัวมกีารใช้อารมณ์ตอ่กันสงู
และอยูใ่กล้ชดิกับผู้ปว่ยเป็นเวลานานในแตล่ะวัน
ซ ึง่อาจเป็นการไปเพิ่มความกดดันแกผู้่ปว่ย ท้ังสองกรณนีี้
การทำครอบครัวบำบัดหรอืให้ความรู้ในเรือ่งโรค
รวมท้ังส ิง่ท ีญ่าตคิวรปฏบัิตติอ่ผู้ปว่ย จะชว่ยได้เป็นอยา่งย ิง่

3) กลุม่บำบัด
เป็นการจัดกจิกรรมกลุม่ระหวา่งผู้ปว่ยขณะทีผู้่ปว่ยอยู้ในโรงพยาบาล
โดยสง่เสรมิให้เกดิความรู้สกึวา่มเีพื่อน มคีนเข้าใจ ไมโ่ดดเดีย่ว
มกีารชว่ยเหลอืแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแกกั่น ฝกึทักษะทางสังคม
เน้นการสนับสนุนให้กำลังใจแกกั่น

4) นเิวศน์บำบัด
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อชว่ยสง่เสรมิขบวนการรักษา ประกอบด้วย
การจัดกจิกรรมตา่ง ๆ ภายในหอผู้ปว่ย การจัดสภาพแวดล้อมภายในหอผู้ปว่ยให้นา่อยู ่
ผู้ปว่ยต้องชว่ยในกจิกรรมตา่ง ๆ เทา่ท ีพ่อทำได้
เพื่อสง่เสรมิความรู้สกึเช ือ่มัน่ในตนเองของผู้ปว่ย
ลดความรู้สกึวา่การอยูโ่รงพยาบาลเหมอืนอยูใ่ห้ผา่นพ้นไปวันๆ เทา่น้ัน
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