
 
 

1 
 

เอกสารคาํสอนรายวิชา ระบบประสาทการเคลือนไหว และพฤติกรรม 1 

สําหรับนักศึกษาแพทย์ปีที 3 ปีการศึกษา 2558 

เรือง  Schizophrenia (โรคจิตเภท) 

 

นายแพทย์ กันต์ธีร์ อนันตพงศ์ 

ภาควิชาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 

 
1. Introduction 

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทีมีกลุ่มอาการทางคลินิก (syndrome) ทีหลากหลาย ซึงจะ

เกียวข้องกบัความผิดปกติของกระบวนของความคิด (cognition), อารมณ์ (emotion) การรับรู้ (perception) 

และด้านอืนๆของพฤติกรรม แสดงออกเป็นอาการหลักๆสองด้านคือ 1) อาการด้านบวก (positive 

symptoms) หมายถึงกลุม่อาการทางจิต (psychosis) เช่น ความคิดหลงผิด (delusion) และ ประสาทหลอน 

(hallucination) 2) อาการด้านลบ (negative symptoms) เป็นอาการทีแสดงให้เห็นว่าผู้ ป่วยสูญเสีย

ความสามารถแบบคนปกติทัวไปจะมีได้ เช่น คิดหรือพูดได้น้อยลง (alogia) ไม่สามารถแสดงสีหน้าหรือ

อารมณ์ได้ (affective blunting) ขาดแรงกระตุ้นทีจะเข้าสงัคม (asociality) ไมส่ามารถมีความรู้สกึยินดีหรือดี

ใจได้ (anhedonia) และขาดแรงจูงใจหรือความคิดริเริมทีจะทําอะไร (amotivation) นอกจากนียังมีผู้ ป่วย 

schizophrenia ยงัมีอาการด้านอืนๆ คือ 3) disorganization symptoms 4) agitation symptoms 5) motor 

symptoms และ 6) mood and anxiety symptoms ซึงอาการทีเกิดขนึนีจะมีลกัษณะทีเป็นเรือรังตลอดชีวิต

แตอ่าจมีความรุนแรงหรือกําเริบทีเปลียนแปลงไปมาได้ในตลอดช่วงอายทีุผู้ป่วยเป็น ซึงผู้ ป่วยและครอบครัว

มกัได้รับทกุข์ทรมานจากความสามารถในการดแูลตวัเองทีถดถอยลง รวมถึงการถกูกีดกนัจากสงัคมภายนอก  

 

2. History 

โรคจิตเภทนนั ได้มีการกลา่วถึงตงัแตส่มยักรีก โดยมีการบนัทึกถึงผู้ ป่วยทีมีความหลงผิดแบบคิดว่า

ตวัเองมีความยิงใหญ่ หลงผิดแบบหวาดระแวง และมีความเสือมถอยของความสามารถทางความคิดและ

บุคลิกภาพ ในสมัยนัน Hippocrates เชือว่าอาการเหล่านีเกิดจากการขาดสมดุลของธาตุในร่างกาย 

(humoural theory) ทีประกอบด้วย black bile, yellow bile, blood และ phlegm เรือยมาจนก่อนหน้า
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คริสต์ศตวรรษที 19 เป็นช่วงศาสนาคริสต์เฟืองฟ ูความเชือและความเลือมใสในศาสนาของผู้คนมีความแรง

กล้าอย่างมาก ทําให้กลุม่คนทีมีอาการทีเหมือนกบัผู้ป่วย schizophrenia ในปัจจบุนั ถกูมองวา่เป็นกลุม่คนที

มีอํานาจวิเศษลกึลบั เป็นพวกนอกรีต นอกศาสนา หรือมากกวา่นนั อาจถกูตีตราวา่เป็นแมม่ดหรือปีศาจร้าย 

ซึงมกัจะลงเอยด้วยการถกูขบัไลอ่อกจากชมุชน หรือถกูเผาทงัเป็น 

จนกระทงัคริสต์ศตวรรษที 19 ในยคุทีเข้าสูค่วามเสือมถอยของความเข้มแขง็ของศาสนาและการก้าว

สูก่ารแพทย์สมยัใหม ่ทําให้ผู้คนมีความเข้าใจถึงโรค schizophrenia ว่าเป็นโรคทีเกิดจากความผิดปกติทาง

สมองมากขึน เริมมีการใช้หลักมนุษยธรรม (humane) มารักษาความวิกลจริต (insanity) ในคนกลุ่มนี        

เช่น การให้การเอาใจใส่ดแูล พิทักษ์ความปลอดภยั และให้ความเข้าอกเข้าใจแก่เขาเหล่านัน มีการสร้าง

โรงพยาบาลสําหรับเป็นทีรักษาและอยู่อาศยัของผู้ป่วยกลุม่นี 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที 19  นีเองทีเริมมีการศึกษาถึงโรคนีอย่างจริงจัง โดย Benedict Morel      

(1809-1873) ได้ใช้คําในภาษาฝรังเศสวา่ demence precoce เรียกผู้ป่วยกลุม่นี ซึงหมายถึง ผู้ป่วยทีมีความ

เสือมถอยของความสามารถทางสมองทีเริมเป็นตงัแต่อายุยังน้อย ต่อมา Emil Kraepalin  (1856-1926)     

จึงได้แปลคํานีออกมาเป็น dementia precox (dementia = change in cognition และ precox = early 

onset) และบรรยายวา่ผู้ป่วยจะมีอาการประสาท และความเชือหลงผิดทีเป็นมาเรือรังยาวนาน 

Eugene Bleuler (1857-1939) เป็นผู้ เริมใช้คําว่า schizophrenia แทนคําว่า dementia โดยทีมา

จากคําว่า schism ซึงแปลว่า “ความแตกแยก” หมายถึงความแตกแยกและผิดปกติของความคิด อารมณ์

และพฤตกิรรมซึงเป็นอาการของผู้ป่วยกลุม่นี ทงั Kraepalin และ Bleuler ต่างมีความเชือว่า schizophrenia 

เกิดจากความผิดปกติของสมอง แตใ่นยคุนนัยงัไมส่ามารถพิสจูน์ได้ชดัเจน 

กลางคริสต์ศตวรรษที 20 ได้มีการศึกษาโดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มากขึน ตงัแต่การเริมใช้

ยากลุม่ยาต้านโรคจิต (neuroleptic drug หรือ antipsychotic drug) ตวัแรกคือ chlorpromazine ในปี 1950 

แล้วให้ผลการรักษาทีดี ไปจนถึงผลการศึกษาทางพันธุกรรม ระบบประสาทวิทยาและภาพถ่ายรังสีต่างๆ

มากมาย ทําให้ปัจจุบันเป็นทียอมรับในวงการแพทย์ว่า schizophrenia เป็นโรคทีเกียวของการทํางานของ

สมองทีผิดปกติ นอกจากทฤษฏีทาง biological แล้วยังมีการทฤษฎีทาง psychosocial มาช่วยอธิบายการ

เกิดโรคอีกด้วย เช่น ทฤษฎีทาง psychoanalytic ของ Sigmund Freud และ Margaret Mahler ซึงปัจจยัทาง 

psychosocial เหลา่นีจะไปมีผลต่อการดําเนินโรค schizophrenia และเป็นส่วนสําคญัทีทําให้ผู้ ป่วยแต่ละ

รายมีความแตกตา่งกนัอีกด้วย 
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3.Etiology 

3.1 Genetic factor  

การศกึษาด้านพันธุศาสตร์ชีให้เห็นว่าปัจจัยทางพันธุศาสตร์ มีส่วนทําให้เกิดโรค schizophrenia โดยผู้ ทีมี

ความสมัพันธ์ทางสายเลือดกับผู้ ป่วยทีเป็น schizophrenia จะพบความชุกของโรค schizophrenia และ 

schizophrenia-related disorder มากกว่ากลุ่มประชากรทัวไป และยิงเพิมโอกาสมีความใกล้ชิดทาง

สายเลือดมากขนึ ยิงพบความชกุของโรค schizophrenia มากขนึ ดงัตารางนี 

Table 1 Prevalence of Schizophrenia in Specific Populations 

 

Population Prevalence (%) 

General population 1 

Non-twin sibling of a schizophrenia patient 8 

Child with one parent with schizophrenia 12 

Dizygotic twin of a schizophrenia patient 12 

Child of two parents with schizophrenia 40 

Monozygotic twin of a schizophrenia patient 47 

 

อย่างไรก็ตามจาก Monozygotic study พบว่าฝาแฝด monozygotic ถึงแม้มีโอกาสเกิด schizophrenia 

เหมือนกนั แตห่ากถกูรับไปเลียงในครอบครัวทีแตกตา่งกนั อาจทําให้ได้รับปัจจยัทางด้าน environment อืนๆ

ทีตา่งกนั สง่ผลให้เป็นปัจจยัทีทําให้เกิด หรือเป็นปัจจัยป้องกันโรค schizophrenia ได้ เช่นกัน เรียกรูปแบบ

การเกิดโรนีว่า Vulnerability-liability model หรือ stress diathesis model of schizophrenia และเรียก

กระบวนการทางพนัธศุาสตร์นีวา่ Epigenetics ดงัรูป 
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Figure 1 
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3.2 Biochemical factor 

Dopamine hypothesis  

เชือว่าโรค schizophrenia เกิดจาก dopamine hyperactivity โดยการสงัเกตจาก 2 เหตกุารณ์คือ 1) 

ประสิทธิภาพของยาต้านโรคจิต (antipsychotic drug) จะขึนอยู่กับความสามารถในการยับยัง dopamine 

type 2 (D2 antagonist) และ 2) การเพิม dopamine activity จากยากลุ่ม cocaine และ amphetamine ทํา

ให้เ กิดอาการทางจิตได้ โดยปัจจุบันยังสรุปกลไกไม่ได้แน่ชัดว่า dopamine hyperactivityในโรค 

schizophrenia เกิดจากการหลงั dopamine มากเกินไป, จํานวน dopamine receptor มากเกินไป, การที 

dopamine receptor มีความไวมากเกินไป (hypersensitivity) หรืออาจเกิดจากกลไกเหล่านีรวมกัน ทังนี

เนืองจากพบหลกัฐานจากการศกึษาทีหลากหลายในผู้ป่วย schizophrenia เช่น พบวา่ปริมาณ dopamine ที

หลงัมากขนึสมัพนัธ์กบั positive symptoms, การศกึษาโดยใช้ PET scan พบ D2 receptor มีปริมาณเยอะ

ขนึทีบริเวณ caudate nucleus และพบปริมาณของ dopamine มากขนึทีบริเวณ amygdale เป็นต้น  

 

Figure 2 
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Serotonin  

ปัจจุบันเชือว่าการมี serotonin ทีมากเกินไป ทําให้เกิดทัง positive และ negative symptoms ในผู้ ป่วย 

schizophrenia ซึงกลไกในการออกฤทธิทียับยังทัง dopamine และ serotonin  ของยา clozapine และยาก

ลุม่ atypical antipsychotic ทําให้อาการเหลา่นีลดลงได้  

Glutamate  

จากการสังเกตพบว่าผู้ ป่วยทีได้รับยากลุ่ม NMDA receptor antagonist เช่น phencyclidine (PCP) 

และ ketamine จะทําให้เกิดอาการทีเหมือนกับโรค schizophrenia ทัง positive, negative, cognitive และ 

affective symptoms ได้ อีกทังจากการศึกษาหลายงานพบว่าผู้ ป่วย schizophrenia มีความผิดปกติ

ที prefrontal cortex, hippocampus และ thalamus ซึง neuron connection ของสมองบริเวณเหล่านีจะ

ใช้ glutamate เป็น neurotransmitter หลัก จึงมีสมมติฐานว่าอาจมีความผิดปกติของการสร้าง NMDA 

synapse ในช่วง neurodevelopment ซึงอาจทําให้มี hypofunctional NMDA receptor ได้ ซึงเป็นสาเหตุ

ของ อาการ psychotic symptoms ตามมา 

3.3 Neuropathology  

การศึกษาในช่วงปลายปีคริสต์ศตวรรษที 20 ชีให้เห็นว่า schizophrenia ไม่ได้เป็น functional disorder 

อย่างทีเคยเข้าใจมากก่อนหน้านี แต่กลบัมีหลกัฐานทีสนับสนุนว่าน่าจะมีความผิดปกติทางระบบประสาท 

โดยเฉพาะใน limbic system และ basal ganglia รวมไปถึง cerebral cortex, thalamus และ brain stem 

พบมี brain volume loss หลายบริเวณ ในผู้ ป่วย schizophrenia ซึงเป็นผลมาจากการลดลงของ axon, 

dendrites แบะ synapse โดยในคนปกติ synapse จะมีความหนาแน่นมากทีสดุตอนอายุ 1 ขวบ หลงัจาก

นนัจะเกิดการตดัสว่นทีไมจํ่าเป็นออก ความหนาแน่นจึงคอ่ยๆลงแล้วคงทีในช่วงวยัรุ่น ซึงจะเป็นปริมาณทีคง

อยู่ไปในวยัผู้ใหญ่ จึงเป็นทีมาของอีกทฤษฏีหนึงทีเชือว่า เหตผุลที schizophrenia มกัมี onset ในช่วงวยัรุ่น 

เกิดจากสมองของผู้ ป่วยเกิดกระบวนการการตดัออกของ synapse ทีมากเกินไป (excessive pruning of 

synapse) ในช่วงวยัรุ่นนนัเอง 
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Cerebral ventricles  

การศกึษาจากผล CT scan พบว่าสมองของผู้ ป่วย schizophrenia มี lateral และ third ventricle ทีโต และ

พบ cortical grey matter มี volume ทีน้อยลง และเมือติดตามศึกษาผู้ ป่วยอย่างต่อเนือง ผลการศึกษาใน

บางงานพบว่าผู้ ป่วยมีรอยโรค (lesion) ทีคงทีตังแต่เริมป่วยไปจนตลอดระยะเวลาติดตาม ในขณะทีบาง

การศกึษากลบัพบวา่การดําเนินของรอยโรคทีเป็นมากขนึตามระยะเวลาการเจ็บป่วย ดงันนัในปัจจุบัน จึงยัง

ไม่สามารถสรุปได้ว่ารอยโรคในผู้ ป่วย schizophrenia นี มีลักษณะเป็น active pathological process 

หรือไม ่  

Reduced symmetry  

พบความสมมาตรลดลงของสมองหลายบริเวณในผู้ ป่วย schizophrenia รวมถึง temporal, frontal และ 

occipital lobe ซึงเชือวา่ความผิดปกตินีเกิดขนึตงัยงัเป็น fetus และนําไปสู่ความผิดปกติของ lateralization 

ของสมองในช่วง neurodevelopment ตอ่มา 

Limbic system  

สมองสว่นนีทําหน้าทีในการควบคมุอารมณ์ ซึงในผู้ ป่วย schizophrenia พบว่า amygdale, hippocampus 

และ parahippocampus มีขนาดเลก็ลง โดยเฉพาะสมองสว่น hippocampus ทีพบความผิดปกติของทํางาน 

(functionally abnormal) และการจดัระเบียบของ neuron (disorganization of neuron) อีกด้วย 

 

Figure 3 
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Prefrontal cortex  

จาก postmortem study พบว่า prefrontal cortex ของผู้ ป่วย schizophrenia จะมีความผิดปกติทัง 

anatomical และ functional นอกจากนีผู้ ป่วยทีผ่าตดัสมองส่วน prefrontal ออกไปหรือผู้ ป่วย frontal lobe 

syndrome จะมีอาการเหมือนกบัผู้ป่วย schizophrenia  

Thalamus  

ผลการศึกษาในผู้ ป่วย schizophrenia พบหลกัฐานว่า thalamus มีขนาดเล็กลงและมี neuronal loss (พบ 

neuron, oligodendrocyte และ astrocyte มีจํานวนลดลงร้อยละ 30-45) โดยเฉพาะที medial dorsal 

nucleus ซึงทําหน้าทีเชือมโยงกบั prefrontal cortex  

 

 

 

Figure 4 
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Basal ganglia and Cerebellum  

ตามทฤษฏีเชือว่า schizophrenia น่าจะมีความผิดปกติของสมองส่วนนี เนืองจากเหตผุล 2 ประการคือ       

1) ผู้ ป่วย schizophrenia หลายคนจะมีการเคลือนไหวทีผิดปกติ โดยทีไม่เกียวข้องกับยา เช่น ท่าเดินที

งุ่มง่าม (awkward gait), หน้าแสยะยิม (facial grimacing) และพฤติกรรมซําๆ (stereotypy) และ 2) ผู้ ป่วย

ทีมีความผิดปกติของ basal ganglion เช่น Parkinson disease, Huntington disease มักจะมีอาการ 

psychosis ร่วมด้วย แตจ่ากหลกัฐานการศกึษาทาง neuropathology ยังไม่พบหลกัฐานทีสรุปได้ชัดเจนนัก 

เช่น พบ neuronal loss และเนือสมองทีลดลงของ globus pallidus และ substantia nigra, พบ D2 

receptor เพิมขนึ ทีบริเวณ caudate, putamen และ nucleus accumbens ซึงยงัไมแ่น่ชดัวา่เป็นผลจากการ

ใช้ยา antipsychotic เป็นเวลานานหรือไม ่ 

3.4 Neural circuit  

มีสมมติฐานมากมายเกียว neural circuit ในผู้ ป่วย schizophrenia ว่าทัง positive, negative และ 

cognitive symptoms นันเกิดจาก dopaminergic tract ใน prefrontal มีความผิดปกติตังแต่ช่วง 

neurodevelopment ทําให้การทํางานของ prefrontal - limbic system ทีเกียวข้องกับ normal working 

memory performance นันมีความผิดปกติตามมาด้วย ซึงสมมติฐานนีได้มาจากงานวิจัยหลายๆงาน เช่น 

hippocampus ของผู้ป่วยมีรูปร่างผิดปกติ กระบวนการ metabolism ของ prefrontal ผิดปกติ นอกจากนียัง

มีงานวิจยัทีใช้ functional imaging พบว่า anterior cingulate – basal ganglia –thalamocortical circuit ที

ผิดปกติสัมพันธ์กับ positive symptoms และ dorsolateral prefrontal circuit สัมพันธ์กับ negative 

symptoms  

3.5 Information processing – Perception processing 

กระบวนการรับรู้ (perception) ของคนเรานันจะอาศยั 2 กระบวนการหลกัคือ 1) bottom up process คือ

กระบวนการรับรู้ตัวกระตุ้ น (stimuli) ต่างๆภายนอกโดยเริมจากรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส (sensory 

processing) ไปค้นหาความหมายบนสมอง ในขณะที 2) top down process เป็นการับรู้ความหมายของสิง

เร้า โดยเริมจากกระบวนการควบคุมภายในสมองลงไปให้ความหมายของสิงเร้านัน ประกอบด้วยการใช้

สมาธิ (attention) และการคาดหวงัลว่งหน้า (expectation) ซึงเป็นกระบวนการสําคญัทีทําให้เกิดอาการของ

โรค schizophrenia เช่น เมือเราให้ของขวญัให้กบัเพือน เราอาจจะมี prior expectation  ทีเกิดจากความจํา

เกียวกับภาษาและความหมาย (semantic memory) ทีตามปกติจะถูกจัดเก็บอยู่สมองส่วนต่างๆ เช่น 
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frontal, temporal หรือ parietal lobe ขึนอยู่กับประเภทของ stimuli ด้วย prior expectation นีเราจะ

คาดหวังว่าเพือนจะแสดงสีหน้าดีใจ หลังจากนันเราก็จะใช้คําสังจาก semantic memory ใน frontal, 

temporal หรือ parietal lobe ข้างต้น มากระตุ้น stimulus-specific neural regions ในสมองสว่นทีทําหน้าที

รับ stimuli นันๆโดยเฉพาะ เป็นกระบวนการ attention modulation ทีมีเป้าหมายเพือตดั stimuli อืนๆทีไม่

เกียวข้องออกไป เป็นการลดความสนใจต่อบริบททีไม่จําเป็นลง และให้ความสนใจต่อ incoming sensory 

data ทีสนใจหรือตรงกนั (match) ในทีนีก็คือ สีหน้าของเพือนทีแสดงออกมาหลงัจากได้รับของขวญั โดยทีเรา

จะไม่ได้สนใจคนอืนๆทีอยู่รอบข้าง ต้นไม้ทีอยู่ข้างหลงั หรือรถยนต์ทีแล่นผ่าน เป็นกระบวนการ signal – 

noise detection  

 

                 Example of Information processing in visual perception 

ในผู้ ป่วย schizophrenia จะมีความผิดปกติของ top down processing ที attention modulation ทํางาน

ลดลง และ prior expectation ทํางานมากขึน โดยการศึกษาพบว่าในผู้ ป่วยจะมี attentional modulation 

จาก prefrontal cortex ต่อ stimuli ลดลง ทําให้ผู้ ป่วยไม่สามารถมี attention ต่อ stimuli ได้ และยังพบว่า 

ผู้ ป่วยจะมีการทํางานของ amygdale inhibition ลดลง ทําให้ผู้ ป่วยไวและมี emotional reaction ต่อสิงเร้า

อืนๆรอบข้างทีไม่เกียวข้อง (non-target stimuli) มากขึน ผู้ ป่วยยังมี prior expectation ต่อ negative 

Figure 5 
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emotion ทีมากขึน ผู้ ป่วยจึงไวต่อการรับรู้การแสดงอารมณ์ทางด้านลบผู้ อืน อาจเป็นทีมาของความคิด

หวาดระแวงผู้ อืน (persecutory delusion) เนืองจากผู้ ป่วยจะรับรู้เพียงแต่ว่าผู้ อืนมี negative emotion      

ตอ่เขา นอกจากนี top down processing ทีทํางานมากนี จะทําให้ผู้ป่วยให้นําหนกัหรือความสําคญัตอ่ prior 

expectation อย่างมาก แม้ว่าจะมีข้อมลูอืนๆจาก incoming sensory data มาคดัค้านก็ตาม จนทําให้เกิด

เป็นความเชือหรือความคิดทีผู้ ป่วยยึดถืออย่างหนักแน่นและยากต่อการเปลียนแปลง (belief inflexibility - 

fixed false belief) หรือความคิดหลงผิด (delusion) นนัเอง 

 

 

 

Figure 6 
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ในสว่นของอาการประสาทหลอน (hallucination) เชือว่าเกิดจากการทํางานของ top down processing ที

มากเกินไป (strong top down excitation) จากการทีมี prior expectation มากเกินไป กระตุ้นทําให้ผู้ ป่วย

เกิดประสบการณ์ในระดบัทีผู้ ป่วยยังรู้สึกตวั (conscious experience) และรับรู้เสมือนว่ามีการกระตุ้นผ่าน 

sensory modality (หรือ bottom up process) นนัเกิดขนึจริง  

3.6 Applied Electrophysiology  

การศึกษาผล EEG ในผู้ ป่วย schizophrenia พบ alpha activity ลดลง, theta และ delta activity เพิมขึน,    

ไวต่อการกระตุ้นมากขึน เช่น มี spike activity เพิมขึนจาก sleep deprivation และมีโอกาสเกิด 

epileptiform activity มากกวา่คนปกติ นอกจากนีพบวา่ผู้ ป่วย schizophrenia ยังแสดงอาการทีไม่สามารถ

จะแยกเสียงทีไม่เกียวข้องออกไปได้ และมีความไวต่อเสียงทีเป็น background noise อย่างมาก จนทําให้

ผู้ป่วยมีอาการสมาธิไมด่ีและเป็นทีมาของ auditory hallucination โดยเชือวา่ความไวต่อเสียงในผู้ ป่วยนีเกิด

จากความผิดปกติทางพันธุกรรม อีกทังผู้ ป่วยทีเป็น Complex partial seizure (โรคลมชักเฉพาะทีแบบ

Figure 7 
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ซบัซ้อน) โดยเฉพาะทีมี epileptic foci อยู่ที temporal lobe นัน ผู้ ป่วยจะมีอาการ psychosis ทีคล้ายกับที

พบในผู้ป่วย schizophrenia อีกด้วย 

3.7 Psychoneuroimmunology  

จากหลกัฐานในหลายงานวิจัยพบว่าผู้ ป่วย schizophrenia จะมีการสร้าง T-cell interleukin-2 ทีลดลง, 

peripheral lymphocyte ลดจํานวนลงและตอบสนองน้อยลง รวมถึงการพบ brain-directed (antibrain) 

antibodies ซึงยังไม่แน่ชัดว่าอาจเป็นผลมาจาก neurotoxic virus หรือเป็นโรคทาง endogenous 

autoimmune หรือไม ่ 

3.8 Psychoeuroendocrinology  

พบความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อจากการศึกษาหลายงาน เช่น ความผิดปกติของ dexamethasone 

suppression test ซึงความผิดปกตินีจะเกียวข้องกับผลการรักษาในระยะยาวทีไม่ดีนัก และยังพบว่า 

luteinizing และ follicle – stimulating hormone มีปริมาณลดลง ซึงสมัพนัธ์กบัอายตุอนทีเริมมีอาการ (age 

of onset) และระยะเวลาความเจ็บป่วย (length of illness) นอกจากนียังพบว่า negative symptoms ใน 

schizophrenia สมัพันธ์กับการไม่ตอบสนองของ prolactin และ growth hormone ต่อ gonadotropin - 

releasing hormone, thyrotropin – releasing hormone และ apomorphine stimulation 

4. Psychosocial and psychoanalytic theories ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นว่า โรค schizophrenia เป็นความ

ผิดปกติทางสมอง แตอ่ย่างไรก็ตามปัจจยัทาง psychosocial ก็ยงัมีผลต่อผู้ ป่วยกลุ่มนีเช่นกัน และมีส่วนทํา

ให้ผู้ป่วยแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั (unique psychological makeup) อีกด้วย  

4.1 Psychoanalytic theories  

ตามทฤษฏีของ Sigmund Freud เชือว่ามีความผิดปกติของ mental development ของผู้ ป่วย 

schizophrenia ตงัแต่ระยะก่อนทีจะมีการพัฒนาระบบประสาท ทําให้ ego function ของผู้ ป่วยมีผิดปกติ 

แตกแยก และกลบัสูช่่วงวยัที ego ยงัไม่ได้เกิดขึน และเนืองจากหน้าทีส่วนหนึงของ ego คือการแปลความ

จริง (interpretation of reality) และคอยควบคมุแรงขบัเคลือนภายใน (control internal drives เช่น sex และ 

aggression) ซึงหากไม่มี ego แล้วนัน ความขดัแย้งภายใน (intrapsychic conflicts) และแรงขบัเคลือน

ตา่งๆ ก็จะแสดงออกเป็นอาการ psychotic ต่างๆ รวมกับทฤษฏีของ Margaret Mahler ทีมองว่าในวยัเด็ก 

ผู้ ป่วย schizophrenia มีรูปแบบความสมัพันธ์กับมารดา (mother – child relationship) ทีไม่ดีนัก มีความ



 
 

14 
 

ใกล้ชิดทีมากเกินไป จนต้องอยู่ในภาวะทีต้องพึงพิงตลอดเวลา ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถทีเก็บแม่หรือวตัถุใดๆ

ไว้ในใจ (object consistency) แม้ว้าแมห่รือวตัถนุนัไมไ่ด้อยู่ในสายตาแล้วก็ตาม ทําให้ตงัแต่วยัเด็กเรือยมา 

ผู้ป่วยไมส่ามารถสร้างคามรู้สกึปลอดภยั (secure) ขนึภายในจิตใจตวัเองได้   

4.2 Learning theories  

ตามทฤษฏีการเรียนรู้เชือว่าผู้ ป่วย schizophrenia จะเรียนรู้การมีปฏิสมัพันธ์แบบไร้เหตผุล ทักษะการเข้า

สงัคมทีไมด่ี และการมีวิถีคิดทีผิดปกติ ตงัแตว่ยัเดก็ผา่นการมีพ่อแมเ่ป็นแบบอย่าง 

4.3 Family dynamics  

จากการศกึษาพบวา่คนทีมี mother – child relationship ทีไมด่ี จะทําให้มีโอกาสเป็น schizophrenia สงูขึน

เป็น 6 เท่า อย่างไรก็ตามยังขาดหลักฐานทีจะชีเฉพาะว่ารูปแบบการเลียงดูแบบใด ทีทําให้เกิด 

schizophrenia อย่างชดัเจน แตพ่บวา่มีพฤติกรรมของครอบครัวบางอย่างทีมกัจะทําให้เกิดความตึงเครียด

มากขนึได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะกบัคนทีมีความเสียงตอ่การเกิดโรค schizophrenia อยู่แล้ว เช่น 

Double blind การทีเดก็ได้รับการบอกกลา่วหรือตกัเตือนจากพ่อแมถ่ึงพฤติกรรม ทศันคติ หรือความรู้สึกของ

ตวัเด็กเอง แต่เป็นข้อความทีมีความขดัแย้งกันในตวั ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกสบัสน เช่น แม่ห้ามไม่ให้ลูก

ออกไปนอกบ้าน แตเ่มือลกูดทีูวีอยู่กบับ้านนานๆ กลบัไลใ่ห้ออกไปหาอะไรทําบ้าง ไมค่วรอยู่บ้านเฉยๆ 

Expressed emotion (EE) เด็กทีถูกเลียงมาในครอบครัวทีมีการใช้คํารุนแรง ด่าทอติเตียน (criticism)        

ไมเ่ป็นมิตร ไมอ่บอุน่ (hostility) หรือเข้ามายุ่งเกียว จัดการกับทุกๆเรืองของเด็ก (overinvolvement) ซึงจาก

หลายงานวิจยัพบวา่ผู้ป่วย schizophrenia อยู่ในครอบครัว high level of EE จะมีอตัราการกลบัเป็นซําสงู  

5.Diagnosis  

             การวินิจฉัยโรค Schizophrenia นันไม่สามารถวินิจฉัยจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เหมือนกบัโรคทางกายหลายๆโรคได้ แตต้่องอาศยัการซักประวตัิ และการตรวจสภาพจิตอย่างละเอียดและ

ถกูต้อง แล้วนําไปอ้างอิงกบัเกณฑ์วินิจฉยัตามระบบวินิจฉัยต่างๆ เช่น Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM) V-TR หรือ International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems 10th Revision เป็นต้น 
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DSM-IV TR diagnostic criteria for schizophrenia 

A. Characteristic symptoms: Two (or more) of the following, each present for a significant 

portion of time during a 1-month period (or less if successfully treated):  

(DSM-5 เพมิ: At least one of these must be (1), (2), or (3)) 

1. delusions  

2. hallucinations  

3. disorganized speech (e.g., frequent derailment or incoherence)  

4. grossly disorganized or catatonic behavior  

5. negative symptoms, i.e., affective flattening, alogia, or avolition 

Note: Only one Criterion A symptom is required if delusions are bizarre or hallucinations 

consist of a voice keeping up a running commentary on the person's behavior or 

thoughts, or two or more voices conversing with each other. (ถูกตัดออก ใน DSM-5) 

B. Social/occupational dysfunction: For a significant portion of the time since the onset of the 

disturbance, one or more major areas of functioning such as work, interpersonal relations, 

or self-care are markedly below the level achieved prior to the onset (or when the onset is 

in childhood or adolescence, failure to achieve expected level of interpersonal, academic, 

or occupational achievement).  

C. Duration: Continuous signs of the disturbance persist for at least 6 months. This 6-month 

period must include at least 1 month of symptoms (or less if successfully treated) that 

meet Criterion A (i.e., active-phase symptoms) and may include periods of prodromal or 

residual symptoms. During these prodromal or residual periods, the signs of the 

disturbance may be manifested by only negative symptoms or two or more symptoms 

listed in Criterion A present in an attenuated form (e.g., odd beliefs, unusual perceptual 

experiences).  

D. Schizoaffective and mood disorder exclusion: Schizoaffective disorder and mood 

disorder with psychotic features have been ruled out because either (1) no major 

depressive, manic, or mixed episodes have occurred concurrently with the active-phase 
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symptoms; or (2) if mood episodes have occurred during active-phase symptoms, their 

total duration has been brief relative to the duration of the active and residual periods.  

E. Substance/general medical condition exclusion: The disturbance is not due to the direct 

physiological effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general 

medical condition.  

F. Relationship to a pervasive developmental disorder: If there is a history of autistic 

disorder or another pervasive developmental disorder, the additional diagnosis of 

schizophrenia is made only if prominent delusions or hallucinations are also present for at 

least a month (or less if successfully treated). 

Subtype of schizophrenia 

Paranoid type ผู้ป่วยจะหมกมุน่อยู่กบัความคิดหลงผิด (delusion) หนึงอย่างหรือมากกวา่ ร่วมกับอาจจะมี

อาการหูแว่ว (auditory hallucination) ร่วมด้วย โดยส่วนใหญ่ delusion ในผู้ ป่วยประเภทนีมกัจะเกียวกับ

ความหวาดระแวง (persecutory delusion) และความคิดว่าตวัเองยิงใหญ่ พิเศษกว่าคนอืนๆ (grandeur 

delusion) ซึงผู้ป่วยกลุ่มนีมกัจะมี onset ทีช้ากว่ากลุ่มอืนๆ ทําให้ผู้ ป่วยสามารถสร้างสงัคมและหน้าทีการ

งานได้พอสมควร และผู้ ป่วยมักจะยังมี ego resource ทีค่อนข้างดี ผู้ ป่วยจึงมักจะมีความถดถอยทาง

ความสามารถไมม่าก มีการตอบโต้ทางอารมณ์และมีพฤติกรรมทีคอ่นข้างดีกวา่กลุม่ๆ 

Disorganized type ผู้ป่วยมกัจะแสดงให้เห็นถึงความถดถอยทางความสามารถอย่างชัดเจน มีพฤติกรรมที

คอ่นข้าง primitive ขาดการยบัยงั และไมเ่ป็นรูปแบบคาดการณ์ไมค่อ่ยได้ onset มกัจะเป็นตงัแตอ่ายยุงัน้อย 

เช่น ก่อนอายุ 25 ปี ผู้ ป่วยมักกระตือรือร้น แต่ทําอะไรแบบไร้เป้าหมาย ไม่ค่อนอยู่ในโลกความเป็นจริง 

พฤติกรรมทางสงัคม และการตอบสนองต่อคนอืนๆไม่เหมาะสม บางครังหัวเราออกมาอย่างทันทีและไม่มี

เหตผุล บางครังทําหน้าตาแสยะยิม ไมเ่ป็นมิตร หรือบางครังมีท่าทีทึมๆ ดโูง่เขลา ไมรู้่เรือง 

Catatonic type ผู้ ป่วยจะมีความผิดปกติของ motor function อย่างมาก อาจจะมีลักษณะ stupor, 

negativism (ต้านการเคลือนไหวหรือการตรวจ), rigidity, posturing (ทําท่าทางแปลกๆค้างอยู่นาน), 

excitement (ขยับตืนตัวตลอดเวลา) หรือในบางรายอาจเปลียนไปมาสลับกันอย่างรวดเร็ว (rapid 

alteration) ระหวา่ง stupor และ excitement ซึงผู้ป่วยทีเป็น catatonic อาจต้องได้รับการดแูลทางกาย เช่น 

การให้สารอาหารในกรณี malnutrition, exhaustion และการดแูลอบุติเหตหุรือการได้รับความบาดเจ็บใน
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ขณะที excitement เป็นต้น นอกจากนียังควรแยกและหาสาเหตุทางกายทีทําให้ผู้ ป่วยทีมี medical 

condition ซึงมีอยู่ด้วยกนัหลายสาเหต ุแตแ่สดงอาการออกมาในรูป catatonic syndrome ได้เช่นกนั  

Undifferentiated type เป็นกลุ่มผู้ ป่วย schizophrenia ทีมีอาการแล้วไม่สามารถแยกประเภทเข้ากับกลุ่ม

ใดๆทีกลา่วมาข้างต้นได้ 

6. Clinical feature  

             ลกัษณะของอาการของโรค schizophrenia มีประเดน็ทีต้องคํานึงอยู่ 3 ประการคือ 1) ไม่มาอาการ

หรืออาการแสดงใดๆ ทีเป็น pathognomonic ของโรค schizophrenia อาการและอาการแสดงทุกอย่างทีพบ

ใน schizophrenia สามารถพบในโรคอืนๆได้ การซักประวตัิจึงมีความสําคัญ และไม่สามารถวินิจฉัยโรค 

schizophrenia จากการตรวจ mental status examination ในขณะนนัเพียงอย่างเดียว 2) อาการของผู้ ป่วย

สามารถเปลียนแปลงได้ในตลอดช่วงการดําเนินโรค และ 3) ในการตรวจผู้ ป่วยแพทย์ควรคํานึงถึงระดับ

การศกึษา เชาว์ปัญญา วฒันธรรม และความเชือในสงัคมของผู้ ป่วยด้วย ซึงทังหมดอาจมีผลต่ออาการและ

อาการแสดงของผู้ป่วยได้ 

Premorbid Signs and Symptoms ตามทฤษฎีนนัเชือวา่ผู้ป่วย schizophrenia จะมีอาการและอาการแสดง

นํามาก่อนทีจะเป็นโรค โดยลักษณะทีเป็น typical นันมักพบผู้ ป่วยมีบุคลิกภาพแบบ schizoid หรือ 

schizotypal คือ เป็นคนเงียบ ยอมตาม มกัโทษตวัเอง ในวยัเด็กมกัจะมีเพือนน้อย เข้าช่วงวยัรุ่นมกัจะไม่มี

เพือนสนิท ไม่มีแฟน หลีกเลียงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เช่น กีฬา อาจจะชืนชอบการนังดหูนัง ดู

โทรทัศน์ ฟังเพลง หรือเล่นเกมคนเดียว ในวัยรุ่นบางคนอาจมาด้วยอาการยําคิดยําทําอย่างเฉียบพลัน 

(sudden onset of obsessive – compulsive behavior) ก็ได้ นอกจากนีผู้ป่วยอาจมาด้วยมีอาการทางกาย 

(somatic symptoms)เช่น ปวดหวั ปวดท้อง ออ่นแรงหรือมีปัญหาทางเดินอาหารบ่อยครัง บางครังอาจพบ

ผู้ ป่วยเริมเปลียนแนวคิด ความสนใจมาในทางทีเป็นนามธรรม ปรัชญาและศาสนามากขึน อาจแสดง

พฤติกรรม คําพดูหรือความเชือทีแปลกกว่าก่อนหน้านัน ซึงโดยทัวไปอาการและอาการแสดงเหล่านีมกัถูก

ตระหนกัและนึกย้อนขนึได้ภายหลงัจากทีผู้ป่วยได้รับวินิจฉยัแล้ว   

General description  

ลกัษณะภายนอกของผู้ ป่วย schizophrenia จะมีความหลากหลายมากตงัแต่มีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม

อย่างสินเชิง กรีดร้อง (screaming) กระสับกระส่าย (agitated) ไปจนถึงคนทีหมกมุ่นการดูแลตัวเอง 
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(obsessively groomed) นิง เงียบ (silent) ไม่ค่อยพูดหรือขยับตัว (immobility)  อาการเหล่านีอาจ

เปลียนแปลงโดยทีไมไ่ด้มีปัจจยันํามากอ่น ผู้ป่วยอาจมีกระสบักระสา่ยหรือใช้ความรุนแรง (violent) ซึงมกัทํา

เพือจะตอบสนองตอ่อาการประสาทหลอน (hallucination) หรือในทางตรงกนัข้ามในผู้ ป่วย catatonia ผู้ ป่วย

อาจมีอาการนิงเฉยๆ (catatonic stupor) ไม่พูด (muteness) ต้านการเคลือนไหวหรือการตรวจ 

(negativism) หรือสามารถถูกจัดให้ค้างอยู่ในท่าทางต่างๆ เหมือนหุ่นขีผึง (waxy flexibility) ก็ได้ ผู้ ป่วย 

schizophrenia บางรายจะขาดการดแูลเอาใจใส่ตวัเอง ไม่อาบนํา (poor groomed) หรืออาจมีท่าทีงุ่มง่าม 

แปลกๆ เดินหรือเคลือนไหวตัวแบบแข็งๆ (odd clumsiness and stiffness) ซึงเป็นอาการทีบ่งบอกว่า 

schizophrenia มีสว่นเกียวข้องกบัความผิดปกติใน basal ganglia 

Mood, Feelings and Affect  

ผู้ป่วย schizophrenia มกัพบอาการด้านอารมณ์ได้สองลกัษณะคือ 1) ไม่ค่อยตอบสนองหรือมีอารมณ์ร่วม 

(flat หรือ blunted affect) อาจถึงรุนแรงมากจนเรียกว่า anhedonia ซึงอาจเป็นอาการของตวัโรคเอง แต่ก็

ควรคํานึกถึงผลข้างเคียงจากยาต้านโรคจิต (antipsychotic) หรือ 2) ผู้ ป่วยอาจมีอารมณ์ทีรุนแรง ไม่

เหมาะสมหรือมากเกินไป เช่น โมโหก้าวร้าว (rage) สนุกสนานครืนเครง (happiness) หรือกังวล(anxiety) 

จนมากเกินไป ซึงอาจเป็นผลมาจากความคิดหลงผิด (delusion) ความรู้สึกว่าตวัเองยิงใหญ่ (feeling of 

omnipotent) ความหลงใหลคลงัไคล้ในศาสนา (religious ecstasy) เป็นต้น  

Perception 

- Hallucination หรืออาการประสาทหลอน สามารถเกิดขึนได้กับทังระบบประสาททังห้า คือ auditory, 

visual, olfactory, tactile และ gustatory hallucination แต่ทีพบบ่อยทีสดุในผู้ ป่วย schizophrenia คือ 

auditory hallucination หรือหูแว่ว ซึงบางรายงานพบได้ถึงร้อยละ 70 ของผู้ ป่วย schizophrenia โดยส่วน

ใหญ่เสียงทีผู้ป่วยได้ยินมกัเป็นเสียงทีมาคกุคาม ต่อว่า วิพากวิจารณ์ ลามก หยาบโยนหรือประชดชัน อาจ

เป็นเสียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ส่วน visual hallucinationหรือภาพหลอนนันพบรองลงมาคือประมาณ

หนึงในสามของผู้ ป่วย schizophrenia แต่มกัพบร่วมกับ auditory hallucination และพบน้อยมากทีผู้ ป่วย 

schizophrenia จะมีแต่ visual hallucination โดยทีไม่มี auditory hallucination เลย และมกัจะเป็นตัว

ทํานายว่าอาการของผู้ ป่วยจะแย่กว่า ซึง visual hallucination นันมักจะมีลักษณะเป็นภาพทีมีชีวิต 

(animate) ชดัเจนเป็นรูปร่าง (form) อาจเป็นภาพของคน หรือสว่นใดสว่นหนึงของคน และภาพหลอนทีเห็น

มกัจะเป็นภาพเพียงชัวคราว แยกหรือบ่งบอกเวลาได้ชัดเจนกว่า auditory hallucination ส่วน olfactory, 
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tactile และ gustatory hallucination นนัพบน้อยในผู้ป่วย schizophrenia และหากพบควรหาภาวะหรือโรค

ทีผิดปกติทางกายหรือสมองอย่างเร่วดว่น 

- Illusion ต่างจาก hallucination คือ illusion จะเกิดจากการรับรู้ภาพ (real image) หรือประสาทสมัผสั 

(sensation) ทีเกิดขึนจริง แต่รับรู้อย่างผิดเพียนไป (distortion) ในขณะที hallucination ไม่ได้มีภาพหรือ

สมัผสัทีเกิดขึนจริง ซึง illusion สามารถเกิดในผู้ ป่วย schizophrenia ในทังช่วง prodromal, active และ 

remission แต่ทังนีหากมี illusion เกิดขึน แพทย์ควรหาสาเหตอืุนๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะ substance - 

related cause เป็นต้น 

Thought  

ความผิดปกติของความคิดหรือ Thought disorder เป็นอาการทียากต่อแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ในการ

เข้าใจได้ แตอ่ย่างไรก็ตามอาการนีถือว่าเป็นอาการหลกัและสําคญัของผู้ ป่วย schizophrenia ทีควรศึกษา

และทําความเข้าใจ โดย thought disorder แบ่งได้เป็น 3 สว่น คือ 

- Thought content เป็นส่วนของเนือหาความคิด (idea) ความเชือ (beliefs) และการตีความต่อสิงกระตุ้น

ต่างๆ (interpretation of stimuli) ซึงอาการทีพบบ่อยในส่วนของ thought content คือ ความคิดหลง

ผิด (delusion) ซึงมีหลากหลายรูปแบบ ซึงสามารถสรุปได้คร่าวๆ คือ หวาดระแวง(persecutory) เชือว่า

ตวัเองยิงใหญ่ พิเศษหรือมีพลงัอํานาจ (grandiose) ความเชือทางศาสนา (religious) และความหลงผิดทาง

กาย หรือเชือวา่ตวัเองมีโรคทางกาย (somatic) บางครังเนือหาของ delusion อาจมีความแปลกพิสดารอย่าง

มากจน ฟังดไูมน่่าจะเกิดขนึได้ เรียกวา่ bizarre delusion เช่น ผู้ป่วยเชือว่ามี alien เข้ามาอยู่ร่างกายตวัเอง 

จึงทําให้เขาไมส่ามารถมีลกูได้ เป็นต้น 

ผู้ป่วยบางรายอาจสญูเสียการแยกแยะขอบเขตของความเป็นตวัเอง (loss of ego boundaries) ทําให้ผู้ ป่วย

ไมส่ามารถแยกแยะระหวา่งสิงทีเป็นร่างกายหรือเกิดจากความคิดของตวัเอง กบัสิงทีเป็นของคนอืนหรือเป็น

สิงอืนทีอยู่นอกเหนือจากตัวตนของผู้ ป่วยได้อย่างชัดเจนเหมือนคนทัวไป ทําให้ผู้ ป่วยมีdelusion ต่างๆ 

เช่น คิดว่าคนอืนหรือสือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ พูดถึง พาดพิงถึงตน (delusion or idea of reference) ผู้ ป่วย

บางรายอาจคิดว่าร่างกายของหลวมรวมสิงต่างๆนอกตัว เช่น ตนัไม้ คนอืน หรืออาจหลวมรวมเป็นหนึง

เดียวกับจักรวาล (cosmic identity) ผู้ ป่วยบางรายอาจมีความคิดสบัสนัต่อเพศของตวัเอง (gender) หรือ

ความชืนชอบ รสนิยมทางเพศของตวัเอง (sexual orientation) ได้ 
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- Form of thought  เป็นความผิดปกติของความคิดทีแสดงออกมาในรูปของภาษาพูดหรือเขียน เช่น ผู้ ป่วย

สือสารเนือหาความคิด โดยเปลียนหวัข้อไปมาและแตล่ะเรืองทีเปลียนไมเ่กียวข้องสมัพันธ์กัน (loosening of 

association) สือสารโดยในแตล่ะประโยคใช้คําหรือวลีทีไมส่อดคล้องเข้ากนั จนสือความหมายของเรืองทีพูด

อย่างไม่เป็นระบบ หรือยากแก่การเข้าใจ (incoherence) ผู้ ป่วยอาจสือสารโดยใช้วิธีการโดยอ้อม หรือสือ

เนือหาทีนอกเรือง โดยผู้ ป่วยไม่สามารถสือใจความหลกัทีสําคญัได้ (tangentiality) หรือสดุท้ายผู้ ป่วยอาจ

สามารถกลบัสู่เนือหาใจความหลกัได้ (circumstantiality) ผู้ ป่วยอาจมีคําหรือวลีใหม่ทีคิดขึนเอง โดยทีคน

อืนๆไมส่ามารถเข้าใจได้ (neologism) พดูซําพดูทวนคําของคนอืน (echolalia) พูดซําๆหรือมีพฤติกรรมซําๆ 

ขนึมาเอง โดยทีเป็นคําพดูหรือการกระทําทีไร้ความหมายและไร้จดุมุง่หมาย (verbigeration) หรือผู้ ป่วยอาจ

นิงเงียบ ไมส่ามารถพดูสือสารได้ (mutism) 

- Thought process เป็นความผิดปกติของกระบวนสร้างหรือทีมาของเนือหาความคิดและภาษาของผู้ ป่วย 

โดยใช้การตรวจวา่ผู้ป่วยต้องการจะสืออะไรและจะสืออย่างไร ผา่นการพูด เขียนหรือวาดรูป นอกจากนีอาจ

ตรวจได้ด้วยการสงัเกตพฤติกรรม ตวัอย่างของ thought process disorder เช่น ผู้ ป่วยมีลกัษณะความคิด

แลน่เร็ว พดูจากเรืองหนึงแล้วเปลียนไปอีกเรืองหนึงอย่างรวดเร็ว และอาจขาดความต่อเนืองหรือเกียวโยง

กัน (flight of idea) ความคิดของผู้ ป่วยอาจหยุดกะทันหัน และเมือหลงัหยุดแล้วผู้ ป่วยจะนึกย้อนไม่ได้ว่า

กําลังพูดหรือจะพูดเรืองอะไรต่อไป (thought blocking) สมาธิหรือความคิดจดจ่อต่อสิงใดสิงหนึงไม่

ดี (impaired attention) มีเนือหาความคิดน้อย (poverty of thought content) มีความสามารถในการคิดเชิง

นามธรรมลดลง(poor abstraction abilities) ผู้ป่วยอาจมีประสบการณ์วา่ความคิด และความรู้สกึของตวัเอง 

ถกูควบคมุจากอํานาจภายนอก (thought control) คิดวา่ผู้ อืนสามารถอา่นความคิดของผู้ ป่วย หรือความคิด

ของผู้ ป่วยเองรัวไหล แพร่กระจายออกไปผ่านทางโทรทัศน์หรือวิทยุ จนคนอืนๆสามารถรับรู้ความคิดของ

ผู้ป่วยได้ (thought broadcasting) คิดว่าคนอืนเอาความคิดเข้ามาใส่ในหัวผู้ ป่วย (thought insertion) และ

บางรายมีความคิดเชือมโยงสิงตา่งๆอย่างไรเหตผุล (idiosyncratic association) เช่น การเชือมโยงความคิด

ห รือคําพูดโดยใ ช้การออกเ สียงของคํา  โดยไม่มีความโย งด้วยเหตุผลหรือความหมาย  (clang 

association) เช่น กิน-บิน   

Impulsiveness, Violence, Suicide and Homicide  

บางครังเมือมีอาการกําเริบผู้ ป่วย schizophrenia อาจมีอาการกระสับกระส่าย อยู่ไม่สขุ (agitated) เสีย

ความสามารถในการควบคมุตวัเอง ทําอะไรอย่างหนุหนัพลนัแลน่ (poor impulse control) และไมค่อ่ยสนใจ
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คนรอบข้างหรือสงัคม (decreased social sensitivity) เช่น เปลียนช่องโทรทัศน์อย่างทันทีทันใด ในขณะที

กําลงัดอูยู่กบัคนอืน บางครังการกระทําทีหนุหนัพลนัแลน่ (impulsiveness) นีอาจรวมไปถึงการพยายามฆ่า

ตวัตาย(suicide) และฆ่าคนอืน (homicide) ด้วย ซึงบางสว่นก็ทําไปเนืองจากตอบสนองหรือทําตามเสียงหู

แวว่ทีสงัมา (voice commanding) ผู้ป่วยบางรายมีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว (violence) โดยเฉพาะในผู้ ป่วย

ทีมีความหลงคิดแบบหวาดระแวงผู้ อืน  (persecutory delusion) ซึง เ มือแพทย์ ต้องใ ห้การดูแล

ผู้ ป่วย schizophrenia หรือโรคจิตเวชอืนๆทีท่าทีทีไม่ค่อยน่าไว้วางใจ แล้วผู้ตรวจเกิดความรู้สึกกลัวขึน 

แพทย์ควรให้ความสนใจต่อความรู้สึกทีเกิดขึนในตัวเองนี และตระหนักไว้ว่าผู้ ป่วยอาจมีโอกาสแสดง

พฤติกรรมรุนแรง (violence) ออกมาได้ทุกเมือ ให้แพทย์จบการสมัภาษณ์ไว้ก่อน และตามทีมทีจะมาช่วย

ดแูลควบผู้ป่วยทนัที 

Sensorium and cognition 

- Orientation ผู้ป่วย schizophrenia จะมีการรับรู้บคุคล เวลาและสถานทีเป็นปกติ โดยการถามว่า “ตอนนี

เป็นช่วงเวลาไหนของวนั ผู้ป่วยอยู่ทีไหน และกําลงัคยุกบัใครอยู่” หากผู้ ป่วยสญูเสียการรับรู้สิงต่างๆเหล่านี 

จะเป็นชีว่าผู้ ป่วยอาจมีภาวะอืนๆ ทีเกิดจากสาเหตุทางกายมากกว่าโรค schizophreniaควรได้รับการ

ตรวจหาสาเหตทุางกายหรือทางสมองอย่างละเอียด 

- Memory โดยทวัไปความจําของผู้ป่วยยงัเป็นปกติ อาจมีผู้ป่วยบางรายเท่านนัทีมีปัญหาความจําเลก็น้อย 

- Cognitive impairment เ ป็ น ก าร เ สีย ความสามารถ ของก ารทํ างาน ของสมอง  โดย ใ น

ผู้ ป่ ว ย  schizophrenia จ ะ สูญ เ สี ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ส ม อ ง ใ น ห ล า ย ๆ ด้ า น  (domains) เ ช่ น 

สมาธิ (attention) ความคิดซับซ้อน (executive function) ความจําทังในส่วนของ working และ episodic 

memory ส่วนใหญ่แล้ว cognitive impairment นีจะเกิดขึนตังแต่ตอนเริมป่วย และคงทีไปตลอด ไม่ได้มี

ลัก ษ ณ ะ เ ป็ น ม า ก ขึน  (progressive course) เ ห มื อ น  cognitive impairment ใ น  Alzheimer 

disease นอกจากนี cognitive เป็นตัวทํานายเสือมถอยของระดับของความสามารถโดยรวม (level of 

function) ของschizophrenia ได้ดีกวา่ระดบัความรุนแรงของอาการ psychosis โดยหากผู้ ป่วยมี cognitive 

impairment มาก จะมี level of function และ quality of life ทีไม่ค่อยนัก cognitive impairment จึง

เป้าหมายใหม่ในรักษา schizophrenia ทีไม่ใช่เพียงการให้ยาเพือลดอาการ positive symptoms เหมือน

สมยัก่อน 
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Judgment and Insight  

ผู้ป่วย schizophrenia มกัจะไมรั่บหรือเข้าใจตอ่ตวัโรคและความรุนแรงของโรคทีผู้ ป่วยเป็นอยู่ เรียกว่า poor 

insight หรือ lack of insight ซึงจะสมัพันธ์ทําให้ผู้ ป่วยไม่ค่อยร่วมมือในการรักษา (poor compliance) ซึง

การศกึษาในปัจจบุนัเชือวา่ความผิดปกติที parietal lobe เกียวข้องกบัอาการ poor insight นีของผู้ป่วย  

7. Course and prognosis 

                  การดําเนินโรคในผู้ป่วย schizophrenia นนั ผู้ป่วยมกัจะมีอาการ prodromal นํามาก่อนเป็น

ระยะเวลาหนึง แล้วจึงเปลียนเป็นมีอาการ psychosis ทีชดัเจน โดยอาการทีเปลียนแปลงนีจะเกิดขึนภายใน

ระยะเวลาเป็นวันหรือเดือน และมักจะเกิดในช่วงวัยรุ่น อาจมีการเปลียนแปลงปัจจัยทางสังคมและ

สิงแวดล้อมเป็นตวักระตุ้น เช่น การออกจากบ้านเพือเข้าเรียนมหาวิทยาลยั การเข้าไปยุ่งเกียวกับยาเสพติด 

หรือการตายของคนในครอบครัว เป็นต้น ตลอดช่วงของการเจ็บป่วยจะช่วงทีอาการกําเริบ (exacerbation) 

และอาการสงบ (remission) หลงัจากครังแรกของ psychotic episode ผู้ป่วยมกัจะค่อยๆฟืนตวั และกลบัสู่

สภาวะทีความความสามารถใช้ชีวิต (function) เช่น การดแูลตวัเอง การเข้าสงัคม การสร้างความสมัพันธ์กับ

ผู้ อืนและการเรียนการทํางาน ทีเกือบเท่าปกติได้เป็นระยะเวลานาน แต่จะกลบัมามีอาการเป็นซํา (relapse) 

ได้ แต่หลังจากการเป็นซําของผู้ ป่วยในแต่ละครังจะมีการเสือมลงของ function ซึงลกัษณะของการที 

function ของผู้ป่วย deteriorate ลงเรือยๆจะเป็นตวัแยก schizophrenia ออกจาก mood disorder ในระยะ

ยาว positive symptoms จะรุนแรงน้อยลง ในขณะที negative หรือ deficit symptoms จะเห็นเด่นชัดและ

รุนแรงมากขนึ   

 ในการศกึษาเรืองพยากรณ์โรค (prognosis) พบวา่ร้อยละ 20-30 ของผู้ ป่วย schizophrenia 

ทงัหมด จะสามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้เกือบตามปกติ ร้อยละ 20-30 อาจมีอาการอยู่ในระดบัปานกลางโดยที

หลงเหลือหรือกําเริบบ้าง ไมห่ายสนิท ร้อยละ 40-60 ผู้ป่วยยงัมีอาการหลงเหลืออยู่เยอะ และมีผลการดําเนิน

ชีวิตตลอด  

8. Treatment ถึงแม้ว่าการใช้ยาต้านโรคจิต (antipsychotic drug) จะเป็นการรักษาหลักในผู้ ป่วย 

schizophrenia แตใ่นงานวิจยัหลายงานก็พบวา่การรักษาทางจิตสงัคม (psychosocial intervention) ก็ยังมี

ความสําคญั และจะเป็นตวัช่วยให้ผลการรักษาดีขนึเช่นกนั 
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8.1 Phamacotherapies  

ยา antipsychotic จะช่วยลด psychotic symptoms และอตัราการเป็นซํา (relapse rate) โดยทัวไป

ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ ป่วยทีได้รับยา antipsychotic จะเข้าสู่ช่วงหายเป็นปกติ (remission) ได้ โดยยา 

antipsychotic ก่อนหน้านีจะออกฤทธิ เป็น dopamine receptor antagonist เป็นหลกั เรียกว่ายากลุ่ม first 

generation antipsychotics หรือ typical antipsychotic เช่น ยา haloperidol ซึงเป็นยาในกุล่ม high 

potency คือเป็นยาทีใช้ยาในขนาดน้อย (equivalent dose < 5 mg/day) ก็มีประสิทธิภาพในควบคมุอาการ

ได้เท่ากบัยาอืนๆในขนาด equivalent dose เท่ากัน ส่วนยาทีอยู่ในกลุ่ม low potency (equivalent dose > 

40 mg/day) ได้แก่ chlorpromazine โดยการใช้ยาในกลุ่ม high potency จะพบผลข้างเคียงของ 

extrapyramidal side effect ทีมากกว่า ส่วนกลุ่มยา low potency จะทําให้เกิดผลข้างเคียงเรือง sedation 

และ postural hypotension จากฤทธิ  antihistamine และ anticholinergic ตวัอย่างยาอืนๆ ได้แก ่ 

Table 2 Typical antipsychotic drugs 

Drug Name 

Therapeutically 

Equivalent Oral 

Dose (mg) 

Side Effects 

Sedation Autonomic 
Extrapyramidal 

Reactionsb 

Pimozidec 

Orap 

1.5 + + +++ 

Fluphenazine 

Permitil 

Prolixin 

2 + + +++ 

Haloperidol 

Haldol 

2 + + +++ 

Perphenazine 

Trilafon 

8 ++ + ++/+++ 

Loxapine 

Loxitane 

10 ++ +/++ ++/+++ 

Triflupromazine 

Vesprin 

25 +++ ++/+++ ++ 

Chlorpromazine 

Thorazine 

100 +++ +++ ++ 

Chlorprothixene 

Taractan 

100 +++ +++ +/++ 
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 ในขณะทียากลุม่ใหมจ่ะออกฤทธิ เป็น serotonin dopamine antagonist (SDA) จะออกฤทธิ

ที serotonin receptor ด้วย เนืองจากพบหลักฐานมากขึนจากการศึกษาใหม่ๆว่ามีความเกียวโยงของ 

serotonin pathway กับอาการต่างๆของโรค schizophrenia เรียกยากลุ่มใหม่นีว่า second generation 

antipsychotic หรือ atypical antipsychotics ยาในกลุม่นีมีผลข้างเคียงเรือง extrapyramidal side effect ที

น้อยกว่ายากลุ่มเก่า แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยากลุ่มใหม่นีกลับพบผลข้างเคียงอืนๆแทน โดยเฉพาะ 

ผลข้างเคียงทีทําให้ผู้ ป่วยมีนําหนักตัวเพิมขึน (weight gain) เพิมความเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึน 

(increase potential for development of diabetes mellitus) การให้ยาในกลุ่มนีแก่ผู้ ป่วยจึงควรติดตาม

และเฝ้าระวังเรืองของ metabolic syndrome อย่างใกล้ชิดและต่อเนือง ตัวอย่างยาในกลุ่มนีได้แก่ 

clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine เป็นต้น 

 ทวัไปการรักษาช่วงอาการกําเริบ (acute psychosis) จะเป็นช่วงเวลาทีต้องรีบให้การรักษา

ผู้ป่วยอย่างเร่งดว่น โดยระยะนีจะใช้เวลาประมาณ 4-8 สปัดาห์ เมือแรกรับผู้ ป่วยแพทย์ควรสงบอาการของ

ผู้ป่วยโดยไว แพทย์อาจเลือกใช้ยากลุม่ antipsychotics หรือ benzodiazepine และหากผู้ป่วยวุน่วายต้องใช้ 

antipsychotic ทาง intramuscular route ซึงให้ผลสงบอาการได้เ ร็วกว่า หลังจากนันต้องให้ยา 

antipsychotics ต่อ จะพิจารณากลุ่มยา  และตัวยานันจะพิจารณาเ ป็นรายๆไป ทังนีการให้ยา 

antipsychotics ตอ่เนืองจะลดอตัรากลบัเป็นซําใน 1 ปี ลงมาเป็นร้อยละ 16-23 ในขณะทีถ้าผู้ ป่วยไม่ได้รับ

ยาต่อ จะมีอตัรากลบัเป็นซําอยู่ทีร้อยละ 53-72 ส่วนระยะเวลาทีให้ยาต่อเนืองในผู้ ป่วยทีมีอาการครังแรก 

(first episode) นัน ยังไม่มีข้อสรุปทีแน่ชัด แต่มีข้อแนะนําสําหรับผู้ ป่วยทีมีอาการมาหลายรอบ 

(multiepisode) วา่ให้กินยาตอ่เนืองเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ทงันีควรคํานึกถึงปัจจยัอืนๆของผู้ ป่วยด้วย เช่น 

ผู้ป่วยทีกําลงัประสบความสําเร็จในหน้าทีการงาน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างการเรียนการศึกษา หากผู้ ป่วยมี

อาการกําเริบในช่วงนี อาจทําให้ผู้ป่วยได้รับผลเสียมากกวา่การให้ผู้ป่วยยงัคงกินยาป้องกนัการกลบัเป็นซําไว้

ก่อน 

 

8.2 Psychosocial therapies  

เป็นการรักษาทีมีเป้าหมาย (goal) คือเพือให้ผู้ ป่วยมีทักษะทางสังคม (social skills) และการทํางาน 

(vocational skills) ทีมากขึน เพือให้ผู้ ป่วยมีศักยภาพเพียงพอทีจะไม่ต้องพึงพาคนอืนๆมากนัก ผ่าน

กระบวนการซึงมีหลากหลายรูปแบบ ตวัอย่างเช่น 



 
 

25 
 

Social skills training หรือ Behavioral skills therapy เนืองจากผู้ ป่วย schizophrenia ยังมีอาการอืนๆ ที

นอกเหนือจากอาการ psychosis เช่น ไม่ค่อยสบตา ตอบสนองช้า แสดงสีหน้าแปลกๆ ไม่ค่อยเริมทีจะเข้า

สงัคม และอา่นความรู้สึกของคนอืนๆได้ไม่ดี ผ่านการให้ผู้ ป่วยดวีูดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ (role play) 

การให้การบ้านเพือให้ผู้ป่วยไปฝึกตอ่ในสถานการณ์ตา่งๆทีจําเพาะ การช่วยให้ผู้ป่วยมีทกัษะหรือวิธีการทีจะ

เข้าหาคนอืนได้นีจะช่วยลดอาการโดยรวมของผู้ป่วยลง และยงัลดอตัรากลบัเป็นซําอีกด้วย  

Family-oriented therapies หลงัจากผู้ ป่วยออกจากห้องตรวจหรือหอผู้ ป่วย ผู้ ป่วยจะต้องกลบัไปอยู่กับ

ครอบครัวของตวัเอง ครอบครัวจึงเป็นปัจจยัสําคญัทีจะมีผลตอ่การดําเนินโรคของผู้ป่วย การให้ intervention 

จะสามารถช่วยในประเด็นนีได้ เช่น ครอบครัวอาจมีความคาดหวงัสงู ว่าหลงัจากได้รับยาแล้วผู้ ป่วยจะมี

อาการดีขึนอย่างรวดเร็ว จึงอาจกดดนัให้ผู้ ป่วยรีบหายจากโรค และรีบกลบัไปทํางาน ทังทีไม่ได้คํานึงถึง

หรือไม่ทราบถึงลกัษณะการดําเนินโรค schizophrenia บางครอบครัวอาจมีปัญหาเรืองของการควบคุม

อารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว ซึงก็จะเป็นความกดดนั (stress) ตอ่ผู้ป่วย การร่วมกันหาข้อตกลงหรือแนว

ทางการแก้ปัญหาร่วมกนั อาจช่วยลดปัญหานีลงได้  

Cognitive behavioral therapy วิธีนีช่วยให้ผู้ ป่วยจัดการกับความคิดทีบิดเบือน (distortions) โดยให้การ

ตรวจสอบวา่ความคิดนนัเป็นจริงหรือไม ่(reality testing/ testing thought) ทําให้ผู้ป่วยมีความคิดทีบิดเบือน

น้อยลง ลดอาการวอกแวก (distractibility) และช่วยให้ผู้ป่วยตดัสินใจ (judgment) ดีขนึ ร่วมถึงทําให้อาการ 

psychosis ทงั delusion และ hallucination ลดลง   

Individual psychotherapy เป็นการรักษาทีมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย 

(therapeutic relationship) ซึงจะช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สึกปลอดภยั (safe) ซึงเป็นความรู้สึกทีสําคญัต่อผู้ ป่วย 

schizophrenia  

 

Conclusion 

              ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลักฐานชัดเจนว่าโรค schizophrenia นันเกิดจากความผิดปกติทาง 

biological factor แตค่วามผิดปกตินีมีลกัษณะเป็น multifactorial ทําให้ปัจจยัทางด้าน biological ในผู้ ป่วย

แต่ละคนนันมีความแตกต่างกัน ทังยังมีปัจจัยทางด้าน psychosocial ทีเข้ามาผลต่อ expression ของ 

biological factor ปัจจัยเหล่านีทําให้ schizophrenia กลายเป็นโรคทีมีกลุ่มอาการทีหลากหลาย ผู้ ป่วย
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อาจจะถกูวินิจฉยัโรคเดียวกนั แตอ่าจจะมีอาการและปัญหาจากตวัโรคทีไม่เหมือนกันเลย การดแูลรักษาใน

ผู้ป่วยในแตล่ะคน จึงไมมี่รูปแบบทีตายตวัแน่นอน หากแตแ่พทย์ต้องทําความเข้าใจในทีไปทีมาของผู้ป่วยแต่

ละราย เพือทีแพทย์จะได้ให้การรักษาทังด้าน biological และ psychosocial อย่างเหมาะสมเพือประโยชน์

ตอ่ทงัผู้ป่วย ครอบครัว และสงัคมรอบข้างตอ่ไป 
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