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อะไรคอืโรคจติเภท

โรคจติเภทเป็นภาวะความเจ็บปว่ยอยา่งหนึง่ของมนุษย์ โดยทีผู้่ปว่ยจะมพีฤตกิรรม ความคดิ
แตกตา่งจากบุคคลทัว่ไปอยา่งมาก อาการท ีพ่บได้ในภาวะความเจ็บปว่ยของโรคนี้ ได้แก่

 

มองโลกผดิไปจากความเป็นจรงิ

 

ผู้ปว่ยโรคจติเภทมักมองโลกผดิไปจากความเป็นจรงิ ซ ึง่แตกตา่งจากคนทัว่ๆไป ผู้ปว่ยอาจจะมี
อาการวติกกังวล รู้สกึสับสน อาจจะดูเหนิหา่ง แยกตัวจากสังคม บางคร้ังอาจนัง่นิง่เป็นหนิ ไม่
เคลือ่นไหวและไมพู่ดจาใดๆ เป็นชัว่โมงๆ หรอือาจเคลือ่นไหวช้า ทำอะไรช้าๆ ผู้ปว่ยอาจมี
พฤตกิรรมแปลกๆ อยูต่ลอดเวลา

 

ประสาทหลอน

 

ผู้ปว่ยอาจคดิวา่มบีางส ิง่บางอยา่งเกดิขึ้น ท้ังๆ ทีค่วามจรงิไมม่สี ิง่เหลา่น้ันเกดิขึ้น เชน่ ได้ยนิ
เสยีงคนมาสัง่ให้ตนทำโนน่ทำนี ่ได้ยนิคนมาพูดคุยกับตน มาเตอืน หรอืมาตำหนใินเรือ่งตา่งๆ
ท้ังๆ ทีค่วามจรงิไมม่คีนพูดหรอืไมม่ต้ีนกำเนดิเสยีงเหลา่นี้เลย ซ ึง่เราเรยีกอาการนี้วา่ “หูแวว่”
ผู้ปว่ยบางคนอาจมองเห็นคน ผ ีหรอืส ิง่ของตา่งๆ

ซ ึง่ในความเป็นจรงิแล้วไมม่สี ิง่เหลา่นี้และไมม่ใีครเห็นเหมอืนผู้ปว่ย เราเรยีกอาการนี้วา่ “เห็น
ภาพหลอน”

 

ความคดิหลงผดิ
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ความคดิหลงผดิเป็นความเช ือ่ของผู้ปว่ยท ีผ่ดิไปจากความเป็นจรงิและไมไ่ด้เป็นความเช ือ่ใน
วัฒนธรรมของผู้ปว่ย ซ ึง่ความคดิหลงผดิในผู้ปว่ยจติเภทนี้มักจะแปลกประหลาดมาก เชน่ เช ือ่
วา่พฤตกิรรมของเขาหรอืของคนอืน่ๆถูกบังคับให้เป็นไปด้วยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าจากตา่งดาว
เช ือ่วา่ความคดิของตนแพรก่ระจายออกไปให้คนอืน่ๆท ีไ่มรู้่จักรับรู้ได้วา่ตนคดิอะไรอยู ่หรอื
เช ือ่วา่วทิยุหรอืโทรทัศน์ตา่งก็พูดถงึตัวผู้ปว่ยท้ังๆท ีใ่นความเป็นจรงิไมไ่ด้เป็นอยา่งน้ัน

 

ความคดิผดิปกติ

 

ผู้ปว่ยจะไมส่ามารถคดิแบบมเีหตุมผีลได้อยา่งตอ่เนือ่ง ซ ึง่จะสง่ผลให้ผู้ปว่ยพูดคุยกับคนอืน่
ไมค่อ่ยเข้าใจ เม ือ่คนอืน่คุยกับผู้ปว่ยไมค่อ่ยเข้าใจก็มักจะไมค่อ่ยคุยด้วย ซ ึง่สง่ผลให้ผู้ปว่ย
ถูกแยกให้อยูค่นเดยีว

 

การแสดงอารมณ์ไมเ่หมาะสม

 

ผู้ปว่ยมักจะแสดงอารมณ์ไมเ่หมาะสมกับเรือ่งท ีก่ำลังพูด เชน่ พูดวา่ตนกำลังถูกปองร้ายจะถูก
เอาชวีติ ซ ึง่ขณะพูดก็หัวเราะอยา่งตลกขบขัน (โดยไมใ่ชค่นปกตทิ ีต้่องการทำมุขตลก)

พบได้บอ่ยเชน่กันท ีผู้่ปว่ยจติเภทจะไมค่อ่ยแสดงสหีน้า หรอืความรู้สกึใดๆ รวมท้ังการพูดจาก็
จะใช้เสยีงระดับเดยีวกันตลอด ไมแ่สดงน้ำเสยีงใดๆ (monotone)

 

ซ ึง่อาการของผู้ปว่ยจติเภทนี้สว่นใหญมั่กจะเป็นเรื้อรัง มบ้ีางในบางคนทีม่อีาการเพียงชว่งเวลา
ส้ันๆและสามารถหายเป็นปกตไิด้ แตก่็มักต้องการการรักษาทีต่อ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน
เหมอืนๆ กัน
กลับไปต้นฉบับ

 

ในเร ือ่งของการฆา่ตัวตาย

 

การฆา่ตัวตายเป็นเรือ่งท ีเ่ป็นอันตรายมากสำหรับผู้ปว่ยจติเภท ถ้าผู้ปว่ยพยายามฆา่ตัวตายหรอื
มกีารวางแผนทีจ่ะทำอยา่งน้ัน ควรจะต้องให้การชว่ยเหลอือยา่งรบีดว่น เพราะผู้ปว่ยจติเภทมี
การฆา่ตัวตายสงู
กลับไปต้นฉบับ
อะไรเป็นสาเหตุของโรคจติเภท

 



ในปัจจุบันยังไมรู้่สาเหตุท ีแ่ท้จรงิของโรคจติเภท ดูเหมอืนวา่กรรมพันธ์ุและส ิง่แวดล้อมจะมี
อทิธพิลตอ่การเกดิโรคนี้พอๆกัน นักวทิยาศาสตร์ก็ยังไมส่ามารถให้คำตอบได้ตรงไปตรงมาวา่
ยนีส์อะไร สารเคมตัีวไหน หรอืความเครยีดแบบใดทีเ่ป็นสาเหตุของโรคจติเภทนี้โดยตรง
กลับไปต้นฉบับ

 

การรักษาโรคจติเภท

 

มวีธิกีารรักษาทีถู่กพัฒนาขึ้นเพื่อขว่ยผู้ปว่ยจติเภทนี้หลายวธิ ี

 

1.ยาต้านโรคจติ

 

ยาต้านโรคจติได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเมือ่ประมาณ 40 กวา่ปกีอ่น ซ ึง่ชว่ยเหลอืผู้ปว่ยจติเภทได้มาก
ทเีดยีวในการลดอาการท ีป่ว่ยอยู ่และชว่ยให้กลับมาทำงานได้เกอืบเหมอืนเดมิ แตย่าก็ยังไม่
สามารถรักษาผู้ปว่ยจติเภทให้หายขาดได้ หรอืไมส่ามารถรับประกันได้วา่อาการของโรคจะ
กำเรบิกลับมาเป็นใหมอ่กี

 

ตัวยาและขนาดของยาจะต้องสัง่โดยแพทย์ผู้ชำนาญเทา่น้ัน

 

จะต้องกนิยาต้านโรคจติไปนานเทา่ไร

 

เป็นคำถามทีผู้่ปว่ยและญาตจิะถามบอ่ยมาก

พบวา่ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ยจติเภทถ้าไมไ่ด้รับยาตอ่เนือ่งมักมอีาการกลับเป็นซ้ำของโรคอกี
เพราะฉะน้ันสว่นใหญมั่กจะต้องใช้ยารักษาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

 

ผลข้างเคยีงของยาต้านโรคจติ

 

ยาต้านโรคจติก็เหมอืนยาทัว่ๆไปคอืมผีลข้างเคยีงท ีไ่มพ่ึงประสงค์ ในชว่งแรกหลังจากทีไ่ด้รับ
ยาผู้ปว่ยมักจะมอีาการงว่งนอน กระสับกระสา่ย ปวดเมือ่ย ตัวสัน่ ตาพรา่มัว ซ ึง่อาการเหลา่นี้
สามารถรักษาได้ด้วยยาอกีตัวหนึง่ท ีแ่ก้ผลข้างเคยีงเหลา่นี้

 



2.การฟื้นฟูสภาพจติใจ

 

เป็นวธิกีารรักษาผู้ปว่ยจติเภทโดยทีไ่มใ่ช้ยา โดยจะเน้นในด้านการฝกึการเข้าสังคม การฝกึ
อาชพีเพื่อชว่ยผู้ปว่ยเอาชนะกับปัญหาทีเ่กดิขึ้นในด้านของสังคมหรอืหน้าท ีก่ารงาน ซ ึง่
โปรแกรมของการฟื้นฟุสภาพจติใจนี้จะรวมถงึการให้คำปรกึษาในด้านอาชพี การเข้าสังคม ซ ึง่
เป็นส ิง่สำคัญทีจ่ะชว่ยให้ผู้ปว่ยประสบความสำเร็จในด้านนี้หลังจากทีห่ายจากโรคและเริม่ออก
ไปใช้ชวีติในสังคม

 

3.การทำจติบำบัด

 

เป็นการรักษาโดยใช้วธิพูีดคุยระหวา่งผู้ปว่ยกับผู้เช ีย่วชาญ เชน่ แพทย์ จติแพทย์ พยาบาล
นักจติวทิยา ในเรือ่งปัญหา ประสบการณ์ ความคดิ ความรู้สกึ ความสัมพันธ์ตา่งๆ ซ ึง่จะชว่ยให้
ผู้ปว่ยเข้าใจตนเองและปัญหาของตนเองมากขึ้น และเรยีนรู้ท ีจ่ะแยกแยะส ิง่ท ีเ่ป็นความจรงิกับ
ท ีไ่มใ่ชค่วามจรงิ

 

4.ครอบครัวบำบัด

 

ครอบครัวบำบัดจะเป็นการรักษาทีม่ผู้ีเข้ามาเก ีย่วข้องคอื ผู้ปว่ย ญาตพิี่น้อง และผู้รักษา ซ ึง่ม ี
วัตถุประสงค์แตกตา่งกันออกไปหลายอยา่ง เชน่ ชว่ยให้ครอบครัวเข้าใจเก ีย่วกับโรคจติเภท
และปัญหาเกีย่วกับโรคนี้ ชว่ยให้ครอบครัวเข้าใจวถิทีางท ีจ่ะทำให้ผู้ปว่ยมอีาการลดน้อยลง

 

5.กลุม่บำบัด

 

กลุม่บำบัดเป็นวธิกีารรักษาทีม่ผู้ีเก ีย่วข้องคอื ผู้ปว่ยจำนวนหนึง่ จำนวนประมาณ 6-12 คน กับผู้
รักษา 1-2 คน มารว่มเรยีนรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมกับชว่ยกัน
แก้ไขพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตติา่งๆ จากการพูดคุยกันภายในกลุม่ ซ ึง่จะเป็นการชว่ยเหลอืผู้ปว่ยได้
อยา่งมากในชว่งท ีจ่ะต้องกลับไปใช้ชวีติเหมอืนเดมิหลังปว่ย ซ ึง่อาจจะต้องพบปัญหาตา่งๆ
มากมายในชว่งน้ัน

 

จะมกีลุม่บำบัดอกีประเภทหนึง่ซ ึง่ผู้ปว่ยจัดขึ้นมาเพื่อชว่ยเหลอืกันเองโดยไมม่ผู้ีรักษา แตก่็ม ี
ประโยชน์ เพราะผู้ปว่ยแตล่ะคนอาจได้รับการชว่ยเหลอืประคับประคองด้านจติใจซ ึง่กันและกัน
และรู้วา่ตนไมไ่ด้เผชญิปัญหาอยูค่นเดยีว

 



กลับไปต้นฉบับ

 

ญาตมิสีว่นชว่ยในการดูแลผู้ปว่ยจติเภท

 

ชว่ยดูแลให้ผู้ปว่ยรับประทานยาสมำ่เสมอตามแพทย์สัง่ ไมค่รวเพิ่ม หยุด หรอืลดยาเอง

ชว่ยพาผู้ปว่ยไปรับการบำบัดรักษาให้สมำ่เสมอ ตรงตามทีแ่พทย์นัดทุกคร้ัง เพราะผู้ปว่ยสว่น
ใหญใ่ห้การดูแลตัวเองได้ไมด่พีอ

ถ้าผู้ปว่ยมพีฤตกิรรมทีดู่สับสน วุน่วาย ดื้อ ไมย่อมกนิยา ไมย่อมมาพบแพทย์ ญาตคิวรจะมา
ตดิตอ่กับแพทย์ เพื่อเลา่อาการของผู้ปว่ยให้แพทย์ทราบซ ึง่ญาตจิะได้รับคำแนะนำเพื่อนำไป
ชว่ยเหลอืผู้ปว่ยตอ่ไป

หมัน่สังเกตอาการผดิปกตขิองผู้ปว่ย ถ้าพบความผดิปกต ิเชน่ พูดพรำ่ พูดเพ้อเจ้อ พูดคนเดยีว
เอะอะ อาละวาด หงุดหงดิ ฉนุเฉยีว หัวเราะหรอืย ิ้มคนเดยีว เหมอ่ลอย หลงผดิ ประสาทหลอน
หวาดกลัว ควรรบีพาผู้ปว่ยไปพบแพทย์ทันที

จัดหากจิกรรมให้ผู้ปว่ยทำโดยเฉพาะในเวลากลางวัน เพื่อไมใ่ห้ผู้ปว่ยคดิมาก ฟุ้งซา่น แตก่็ไม ่
ต้องถงึกับบังคับมากเกนิไป

กลับไปต้นฉบับ
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