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โรควิกลจรติขั้นเริ่มตน 
มีการพัฒนาระบบการศึกษาภาครัฐอยางตอเน่ืองในหลายปที่ผานมาทําใหสรางความตระหนักรูเกี่ยว
กับโรควกิลจริตขั้นเร่ิมตนเพ่ิมมากขึ้น โรคน้ีเปนอาการผิดปกติของสภาพจิตใจ ซ่ึงมีลักษณะตาง ๆ 
อาทิ  อาการหลงผิด ประสาทหลอน และการมีปญหาในการเรียบเรียงคาํพูด 
อาการเหลาน้ีมักเจอในกลุมวัยรุนและวัยหนุมสาว ถาไมรับการแกไข 
อาจสามารถนําไปสูอาการปวยทางจิตได จากผลการศึกษาคนพบวา 
การรีบตรวจพบและรักษาผูปวยต้ังแตเบื้องตนจะสงผลลัพธที่ดีกวาปลอยใหเปนเวลานาน ๆ 
ซ่ึงการรักษาลาชาจะทําใหอาการแยลงและลาํบากตอการวินิจฉัยอาการ 
และอาจสงผลใหเกิดอาการแทรกซอนท่ีรายแรงและทําใหไมสามารถรักษาได 
ถาหากคุณมีคนในครอบครัวหรือคนรูจักที่มีอาการผดิปกติทางสภาพจิตใจ 
กรุณาแนะนําใหเขา/เธอรีบพบแพทยโดยเร็ว การรักษาอยางเหมาะสมสามารถเพ่ิมโอกาสที่จะหายดี 
และกลับมาใชชีวิตอยางปกติได 
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1. โรควิกลจริตขั้นเริม่ตนคอือะไร? 

โรควิกลจริตขั้นเร่ิมตนเปนอาการผดิปกติของสภาพจิตใจ ซ่ึงมักจะเปนควบคูกับอาการหลงผิด 
ประสาทหลอน และการมีปญหาในการเรียบเรียงคาํพูด บอยคร้ัง ความคิด อารมณ 
และความรูสึกของผูที่มีอาการวิกลจริตขั้นเร่ิมตนมักจะใจลอย 
หากไดรับการตรวจอาการต้ังแตระยะแรก ๆ และไดรับการรักษาอยางเหมาะสม 
อาจจะสามารถลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับอาการผิดปกติดังกลาว 
และปองกันไมใหเกดิอาการแทรกซอนที่หนักกวาน้ันได 

  

2. ใครมโีอกาสเสีย่งตอการเปนโรควกิลจรติขั้นเริม่ตน? 

อาการของวกิลจริตสามารถเกิดขึ้นกบับุคคลทกุเพศทุกวัย ตามสถิติประชากรฮองกง 
มีรายงานจํานวน1,300 คนเพ่ิมขึ้นเปนรายป 

หมายเหตุ: 

1. โรควิกลจริตข้ันเร่ิมตน ท่ัวโลก (จํานวนบุคคลท่ีมีอาการหรือเคยเปน) โดยเฉลี่ยมีประมาณ1%.  
2. สถิติของการเกิดโรคนี้ประจําปวัดไวประมาณ5 ใน 10,000 (กลาวคือ5 รายตอ10,000 คนทุกๆป) 

 

3. การตรวจสอบเพือ่ปองกนัตัง้แตระยะแรกๆ มคีวามสาํคญัอยางไร? 

จากผลการศึกษานานาชาติและขอมูลจากแหลงทองถิ่นคนพบวาการวินิจฉัยอาการในชวงขั้นตน 
รวมทั้งมาตรการปองกันอาการในชวงกอนเกิดอาการกําเริบ จะสงผลที่นาพอใจมากกวา 

จุดประสงคของบริการตรวจปองกันโรค 
สามารถลดความเส่ียงตายและปองกันการกับความรายแรงของโรค ลดความเจ็บปวด อาการปวย 
การสูญเสียสมรรถภาพ และคาใชจายที่เกี่ยวของกบัอาการเร้ือรังของโรค 
ฉน้ันโรควิกลจริตระยะแรกที่ไดรับการรักษาแตลวงหนา นอกจากน้ี 
กระบวนการรักษาจะผอนเบากวา และเพ่ิมโอกาสทีจ่ะหายดีแลวกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติ 

ในทางตรงกันขาม ถารับการรักษาลาชา อาการผูปวยจะแยลงเร่ือยๆจนกลายเปนโรคจิต 
ซ่ึงจะใชในรักษานานกวา ผูปวยอาจเกิดอาการดานลบ 
ซ่ึงเปนอุปสรรคในการกลบัมาใชชิวิตธรรมดาหลังจากการรักษา 
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4. สาเหตขุองโรควิกลจริตขั้นเริม่ตนคืออะไร? 

โรควิกลจริตขั้นเร่ิมตนเปนอาการผดิปกติทางจิต ซ่ึงอาจเกดิจากการขาดนอน สุขภาพ 
การดื่มสุราและของมึนเมา หรือ การบาดเจ็บกระทบสมอง อาการเหลาน้ีไมเขาขายวาเปนโรค 
แตเปนผลวินิจฉัยอาการทางแพทย ซ่ึงถูกระบุไวดังกลาว 

 

5. อาการของผูปวยเปนโรควิกลจริตขั้นเริม่ตน สงัเกตไดอยางไร? 

อากาวิกลจริตขั้นเร่ิมตนมีตามรายการตอไปนี:้ 

1. ไมสามารถเรียบเรียงคําพดูเพื่อการสนทนา 

ความคิดขาดลําดับและความตอเนื่อง พูดจาไมรูเร่ือง 

2. อาการหลงผิด 

ยึดม่ันกับความคิดที่หลงผิดและขัดกบัความเปนจริง อาทิ 
ผูปวยจะหวาดระแวงอยูตลอดเวลาวากําลังถกูแอบบมองหรือมีผูคนจองทาํราย  

3. ประสาทหลอน 

ตีความเหตกุารที่เกิดขึน้รอบตัวดวยความคิดที่ไมเกี่ยวกนั นอกจากนั้น 
ผูนั้นจะมองเห็นหรือไดยินเสยีงที่จินตนาการขึ้นมา 

4. อาการอ่ืนๆของโรค 

ไมดูแลตัวเอง การอยูตัวคนเดียว หลีกเล่ียงสังคม ขาดกาํลังใจทํางานและไมสนใจการเรียน 

 

6. อาการวิกลจริตขั้นเริม่ตน ตรวจไดอยางไร? 

หลักๆแลว อาการวิกลจริตขั้นตนสามารถตรวจโดยแพทยหรือผูเช่ียวชาญทางสาขาจิตเวช 
เชนจิตแพทย ผูตรวจสามารถซักถามประวัติของผูปวยจากผูปวย เพ่ือนฝูง ครอบครัว และ 
เวชระเบียน ครอบครัว เปนกระบวนการเรียบงายและถือเปนความลับของผูปวย 
ถาแพทยสงสัยวาอาการมีสาเหตมาจากสุขภาพรางกาย จะจัดการตรวจสุขภาพดวย  
ผูปวยสามารถปรึกษาแพทยทั่วไปกอนหาจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาเพ่ือการวนิิจฉัย 
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และตัดสินวาการจําเปนตองเขารับการรักษาหรือไม 

นอกจากน้ี ผูปวย ญาติครอบครัว เพ่ือนฝูง  หรือบุคลากรทางการแพทย สามารถติดตอ 
บริการตรวจวินิจฉัยผูปวยโรควิกลจริตEASY (Early Assessment Service for People with 
Psychosis) ซ่ึงเปนระบบตอสายตรง (2928-3283) หรือติดตอผานเว็บ 
(http://www3.ha.org.hk/easy/eng/help.html) 

ถาเกิดเหตการฉุกเฉิน ผูปวยสามารถขอความชวยเหลือโดยตรงจากโรงพยาบาลA&E นอกจากน้ี 
รัฐบาลและองคการมหาชนสามารถใหบริการการจดัการวินิจฉัยและติดตามอาการของผูปวย 
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7. โรควิกลจริตขั้นขั้นเริม่ตน สามารถรักษาไดอยางไร? 

โรควิกลจริตขัน้ขัน้เร่ิมตน มีวิธีการรักษา2 วิธ ีทางเภสัชกรรม (pharmacological) และ ภาวะจิตสงัคม 

(psycho social) 

ทางดานเภสัชกรรม 

ยามีความสําคัญในการรักษาและปองกันการเกิดอาการระยะแรกของโรควิกลจริตมากกวาวิธีอื่น 
ยาสามารถลดอาการประสาท ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา 
บุคคลที่รีบรักษากอนอาการกําเริบไมจําเปนตองใชยาจํานวนเยอะและมีโอกาศที่จะหายเปนปกติสูง 

ทางภาวะจิตสังคม 

ผูปวยควรเลาถึงอาการใหคนที่ไววางใจรับรูแตเน่ินๆ และตอกับคนที่สามารถชวยแกปญหาน้ี 
ความชวยเหลือทางดานสังคมมีความสําคัญในการดูแลผูปวยทางจิต คาํปรึกษา คําแนะหลากรูปแบบ 
และวิธีบําบัดของจิตเวช จะถูกประยุกตมาใชตามกรณี ผูปวยสามารถบําบดัเดีย่วหรือรวมบําบัดกลุม 
คําแนะนําที่ไดรับสามารถชวยเหลือชีวิตของผูผวยได อาทิ ผูปวยสามารถศึกษา เขาสังคม 
และใชชีวิตอยูกับความเปนจริง หนวยบริการชวยเหลือจากนักวิชาชีพ มีหลายสาขา ต้ังแต จิตเวช 
เจาหนาที่ชวยเหลือ นักจติวิทยา จิตแพทย นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห 
และบุคลากรทางการแพทยจากองคการนอกภาครัฐ 

ความชวยเหลือและใหกําลังใจของญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการดูแลผูปวย
ในชวงแรก ผูปวยในเกณฑดังกลาว ถอืเปนคนไขนอก ไมจําเปนตองพักโรงพยาบาล 
การไดรับความชวยเหลือจากชุมชนและคนรูจักเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูปวย 
ซ่ึงสามารถชวยใหอาการดีขึ้นได ในขณะเดียวกัน 
บุคคลเหลาน้ีสามารถเรียนรูเกี่ยวกับอาการที่เปนและเขาประเมินเปนประจําในฐานะของผูปวยนอก 
อยางไรก็ตาม ผูปวยมีอาการมากหรือนอย 
สามารถคางโรงพยาบาลเพ่ือตรวจดูอาการอยางละเอียดเพ่ือรับการดูแลอยางเขมขน 
เน่ืองจากเขตโรงพยาบาลเปนส่ิงแวดลอมที่ สะดวกสบายกวา 
ผูเขาอยูจะไดอยูในสภานที่ๆปลอดภยัและสงบเสง่ียมกวาที่อื่น 

 

8. ภาวะแทรกซอนของโรควิกลจริตขั้นขั้นเริม่ตน มีอยางไรบาง? 
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อาการวกิลจริตขั้นขัน้เร่ิมตนสามารถเปนพรอมกบัโรคจิตประเภทอ่ืนเชน โรคจิตเภท (schizophrenia) 
โรคอารมณดีผิดปกต ิ(mania) และโรคจิตหลงผิด (delusional disorders) ฯลฯ 

 

9. การดแูลผูปวยเปนโรควกิลจรติขัน้เริม่ตน มวีิธไีดบาง? 

นอกจากการไดรับการบาํบัดและสนับสนุนจากญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูง 
ตัวผูปวยก็มีสวนรวมในการรักษาโรค ควรรักษาอยางจริงจัง ศึกษาเกี่ยวกับอาการของโรค 
วิธีการบําบัดเพ่ือกลับมาใชชีวิตอยางปกติ ดังน้ันผูปวยควรวางแผนการรักษากับแพทยจิตเวช 
บางคร้ังการตรวจรักษาอาการแตเน่ินๆสามารถแกปญหาสวนตัว ชีวิตสังคม การเรียน และการงาน 
ดังน้ันวิธีการปฏิบัติจะทําใหบุคคลสามารถกลับมาใชชีวิตทํางานหรือศึกษาโดยเขาใจถึงวิธีการแกค
วามตึงเครียดกับวิตกกังวล จิตแพทยสามารถใหคําแนะนําของมืออาชีพกับผูปวยในเร่ือง อาการ 
ส่ิงที่ควรทํา และความรับผิดชอบของเขา 
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