
อาการทางจิตเวช  
Symptomatology

รศ.พญ.สุจิรา  จรัสศิลป



เมื่อผูปวยมาพบแพทยที่หองตรวจ  หลังจากที่ซักประวัติตรวจรางกาย  

และตรวจสภาพจติเพื่อทราบวาผูปวยมีความผิดปกติที่บงชี้วาเปนโรค
 ทางจิตเวชหรือไมจากการสังเกตวาผูปวยมีอาการทางจิตเวชตอไปนี้  ขอ

 ใดขอหนึ่งหรือมากกวา

อาการทางจิตเวชแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ดังตอไปนี้

1.Conciousness  ภาวะความรูสึกตัว (State of awareness)

1.1 ความผิดปกติของสติสัมปชัญญะ  (Disturbances of Consciousness)

ก.
 

Coma  :  เปนสภาวะซึ่งผูปวยไมมีความรูสึกตัวเหลืออยู  หรือหมด
 สติ  ไมมีการสนองตอบตอสิ่งเราตาง ๆ  แมจะถูกกระตุนดวย  deep pain  

พบในโรคของสมอง  หรือสภาวะทางรางกายที่รบกวนการทํางานของ
 สมอง



ข. Stupor  :  เปนสภาวะ  ที่ผูปวยขาดความสนใจ  และขาดปฏิกิริยา
 โตตอบตอสิ่งแวดลอม  ผูปวยจะอยูในสภาพหมดสติ แตถาถูกกระตุนดวย  

deep pain  จะตอบสนองโดยรองครางไดพบในโรคจิตที่เกิดจากสภาวะทาง
 รางกายและ  Catatonic Schizophrenia

ค.
 

Drowsiness  :  เปนสภาวะซึ่งผูปวยไมคอยรูสึกตัว  ครึ่งหลับครึ่ง
 ตื่น  เมื่อถูกกระตุนใหตอบคําถามผูปวยสามารถตอบไดบาง

ง.
 

Confusion  :  เปนสภาวะซึ่งความสนใจ  และการรับรูตอ
 เหตุการณรอบ ๆ ตนเองเลวลง  ผูปวยมีลักษณะงุนงงสับสนแสดงทาท

 
ี

สงสัย  นึกไมออกจําไมได  ไมสามารถบอกเวลา  สถานที่และบุคคลได 

(disorientation) สีหนามักกงัวลหรือเศรา  พบบอยในโรคจิตที่เกดิจาก
 สภาวะรางกาย(organic mental disorders) หรือหลังถูกชอดดวยไฟฟา  

(Electroconvulsive therapy)



จ.
 

Delirium  :  เปนสภาวะที่สับสน  งุนงง  กระสับกระสาย  เสีย
 ความสามารถในการรับรู เวลา สถานที่ และบุคคล รวมกับมีความกลัวและประสาท

 หลอน  ผูปวยจะกระวนกระวาย  พลุงพลานและหวาดกลัวตอประสาทหลอน  และ
 การแปลภาพผิดที่ตนเห็น  อาการจะเปนมากเวลากลางคืนเนื่องจากมี sensory 

deprivation  พบใน  OBS

ฉ.
 

Fluctuation of Consciousness  :  เปนสภาวะที่สติสัมปชัญญะของผูปวย
 ไมคงที่  มีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาของวัน  บางเวลาผูปวยรูสึกตัวดี  ซึ่งมักจะ
 เปนเวลากลางวัน  แตพอเวลากลางคืนผูปวยจะสับสน  ลักษณะดังกลาวนี้ถือวาเปน
 ลักษณะสําคัญของผูปวย Acute OBS



1.2 ความผิดปกติในความตั้งใจ (Disturbances of attention)

ก.
 

Distractibility  :  ความไมสามารถที่จะตั้งสมาธิไดความตั้งใจ
 เปลี่ยนแปลงงายตามสิ่งเราตาง ๆ ผูปวยไมสามารถตั้งใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือ

 รับฟงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดนาน  เมื่อมีสิ่งกระตุนจากภายนอก  จะทําใหผูปวยหัน
 เหความสนใจไปทันที  เปนอาการที่พบในโรคจิตทางอารมณแบบคลั่ง

ข.
 

Selective inattention  :  คือ  การไมมีสมาธิเฉพาะในสิ่งที่ทําใหเกิดความ
 กังวล เชน กังวลกลัวจะสอบตก  ทําใหไมมีสมาธิในการดูหนังสือ



1.3ความผิดปกติเกี่ยวกับการคลอยตาม(Disturbances insuggestibillity)

ก.
 

Folie
 

a deux
 

(folic a trois) คือ  สภาวะซึ่งคน  2  คน  ที่ใกลชิดกันมาก  

(มักจะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน)
 

มีความหลงผิดเหมือนกัน

ข.
 

Hypnosis  :  คือ  สภาวะซึ่งยอมรับการชักจูงงายขึ้น  ผูถูกสะกดจิตจะ
 กระทําตามคําสั่งของผูสะกดจิต  เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความ

 รูสึกตัวของผูถูกสะกดจิตนั้นอันเปนผลมาจากการกระทําบางอยางของผูสะกด
 จิต



2. Affect

2.1ความผิดปกติของอารมณ  (Disturbances in affect)

2.1.1   Inappropriate affect  :  เปนการแสดงออกของอารมณซึ่งไมเหมาะสม  

ผูปวยจะแสดงอารมณไมสอดคลองกับความคิด  และเหตุการณใน
 ขณะนั้นเชน  เมื่อพูดเรื่องที่ควรเศรากลับยิ้มหรือหัวเราะ หรือเมื่อพูด

 เรื่องสนุกสนานกับรองไห  พบไดบอยในผูปวยโรคจิตเภท



2.1.2  Pleasurable affect

ก.
 

Euphoria  :  คือ  ความรูสึกสบายมากเกินกวาที่ควรจะเปนซึ่งไมเหมาะสมกับ
 สภาพแวดลอม  ผูปวยจะรูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางถูกอกถูกใจ  และดีงามไปหมดพบ

 ในผูปวย  Hypomania หรือผูปวยที่เสพฝนและกัญชา

ข.
 

Elation  :  อารมณ เปนสุขที่มากกวา Euphoria ผูปวยแสดงออกโดย ยิ้มแปน  
แจมใส  รื่นเริง  พบในผูปวย mania ซึ่งมักจะมีอาการที่พบรวมดวย คือ พูดมาก  
เคลื่อนไหวมาก  พูดจาฟุงซาน  หลงผดิวาตนมีความสําคัญผิดธรรมดา (Grandeur  
delusion)  มีความคิดที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ มากมาย มีความ    มั่นใจตนเองมาก 

ค.Exaltation  :  เปนอารมณที่สูงยิ่งขึ้นไปจาก  elation  เปนความรูสึกสบายมาก  
รวมกับความรูสึกวาตนมีความสําคัญ (Grandeur delusion)



2.1.3 Unpleasurable
 

Affects

ก.
 

Depression  :  ความรูสึกเสียใจ  เศรา  เปลาเปลี่ยวทอแท  หมดหวัง  

ผูปวยจะหมดความสนใจตอสิ่งตาง ๆ  รอบตนเองและมักจะมีอาการทางกาย
 รวมดวย เชน  เบื่ออาหาร  น้ําหลักลด  ทองผูก  ความตองการทางเพศลดลง

ข.
 

Grief or mourning  :  ความเศราซึ่งไดสัดสวนกับการสูญเสียพบไดในคน
 ปกติ



2.1.4  Other Affects

ก.Anxiety  :  ความรูสึกไมสบาย  อึดอัด  ตึงเครียด  หรือกลัว
 อันตราย  ซึ่งคิดวาอาจจะเกิดขึ้น  แตไมรูวาจากอะไร  ผูปวยจะม
 

ี
ความรูสึกกลัว  ใจคอไมสบาย  หวาดหวั่น  วิตกกังวล  ซึ่งเกิดขึ้นเอง

 โดยปราศจาก (unconscious fear)  หรืออาจมีสาเหตุแตอาการกลัวนั้น
 ไมสมเหตุผล  ผูปวยที่มี  anxiety  ในระยะรุนแรงจะแสดงอาการทั้ง

 ทางรางกาย และจิตใจ เชน กระสับกระสาย , กระวนกระวาย ตึงเครียด
 พูดมาก , ผุดลุกผุดนั่ง  เมื่อเปนนาน  ผูปวยจะมีอาการของระบบ

 ประสาทอัตโนมัติ  เชน  ใจสั่นหนามืด  วิงเวียนศีรษะ  แนนหนาอก  
หายใจไมสะดวก  เจ็บหนาอก

ข.
 

Fear  :  ความกังวล  กลัวที่มีสาเหตุภายนอกชัดเจน  มีเหตุผล  
สมควรกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น  รูวากลัวอะไร  เพราะเปนความกลัว

 ตอภยันตรายภายนอกที่มองเห็นได



ค. Agitation  :  ความวิตกกังวลรวมกับอาการกระวนกระวาย  อยูไมสุขอยาง
 มาก  พบไดในผูปวยโรคจิตทางอารมณ  (Major Affective Disorder) โรคลมชัก
 และ  Schizophrenia

ง.
 

Panic  :  เปนอาการคลาย  anxiety  แตมีความรุนแรงมากกวา เปนอารมณวิตก
 กังวล  หรือกลัวอยางสุดขีดและเฉียบพลัน  ผูปวยจะมีความรูสึกตื่นเตน ตกใจ 

กระวนกระวาย พลุงพลานอยูนิ่งไมได  มีความรูสึกหวาดกลัว  และวิตกกังวล
 อยางมาก  ขณะนั้นปวยจะไมสามารถทํางานไดและนึกคิดอะไรไมออก  พบใน
 ผูปวยที่มีอาการ  anxiety อยางรุนแรง (panic attack)



จ.
 

Phobia  :  เปนความวิตกกังวลหรือความกลัวสภาวะใดสภาวะหนึ่ง  วัตถุใด 

วัตถุหนึ่ง  หรือความคิดใดความคิดหนึ่งโดยเฉพาะ เปนความรูสึกที่รุนแรงเกินกวา
 เหตุ และไมสมเหตุผลผูปวยรูดวีาสิ่งเหลานั้นไมมีอันตรายอยางแทจริงตอเขา แต

 


ผูปวยไมสามารถระงับความกลัวนั้นได  ทําใหผูปวยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน
 ที่ทําใหผูปวยเกิดอาการนี้  เนื่องจากความกลัวนี้จะเกิดขึน้ซ้ํา ๆ 

ฉ.
 

Apathy or Flat affect  :   คือ การไมมีความรูสึก  ไมมีอารมณ  ไมมีความ
 สนใจโตตอบตอสิ่งกระตุน  หรือสิ่งแวดลอม  ผูปวยจะมีสีหนา

เฉยเมย  ไมแสดงอารมณใด  ๆ  ออกมาเลย สีหนาเหมือนคนใสหนากาก (Masked 

face) ผูปวยจะไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัววามีอะไรเกิดขึ้นปฏิกิริยาโตตอบมีนอย
 มาก  หรือไมมีเลยพบในผูปวยโรคจิตเภท



ช.
 

Ambivalence  :  การมีอารมณตรงกันขามที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เชน  

รักและเกลียด  หรือใชอธิบายความรูสึกตรงขามของอารมณ  ความคิด  ความ   

ตั้งใจและการกระทําในโรคจิตเภท  เชน  จะพูดจะไมพูด  แสดงใหเห็นโดยม
 

ี

การลังเลในการกระทํา

ซ.
 

Irritability  :  ผูปวยมีอารมณหงุดหงิด  ฉุนเฉียวงายกวาธรรมดา  โดยท
 

ี่

ตามปกติเรื่องเล็กนอยเพียงแคนี้ผูปวยจะทนไดแตขณะมีอาการผูปวยจะม
 

ี

อารมณโกรธรุนแรงมากโดยไมสามารถยับยั้งใจตัวเองได  อาจเปนเหตุใหเกิด
 การทะเลาะวิวาทพบเปนอาการสําคัญของโรคอารมณแปรปรวน (Major 

Affective Disorder)



ฌ. Depersonalization  :  เปนความรูสึกวาตนเองไดสูญเสียความเปนตัวของ
 ตัวเอง หรือเอกลักษณ  (identity)  ของตนเองเปลี่ยนไปมีความเกี่ยวของกับ  

body  image  (การรับรูวาตนเองเปนใคร  รูปรางหนาตา  ทาทาง  ความรูสึกนึก
 คิดอยางไร)

 
ผูปวยจะมีการรับรูในความเปนตนเองผิดไป  เชน  รูสึกวามีสวน

 ของรางกายสวนใดสวนหนึ่งเปลี่ยนไป  เชน  แขนขางหนึ่งสั้นกวาขางหนึ่ง  

ใบหนา  2  ซีก ไมเหมือนกัน พบในโรคจิตเภท

ญ.
 

Derealization
 

:  ความรูสึกวาสิ่งแวดลอมแปลกไป  หรือไมเปนที่คุนเคย 

เชน  เห็นวัตถุมลีักษณะบิดเบี้ยว  หองมีลักษณะแคบลงหรือกวางขึ้น  หรือรูสึก
 วาโลกนี้เปลี่ยนไป  หรือรูสึกวาไมเปนจริง  หรือไมเปนไปตามธรรมชาติ  เชน  

รูสึกวาอากาศเปลี่ยนไปเหมือนตางประเทศ  พบในโรคจิตเภท



ฎ.
 

Aggression  :  คือการกาวราว  ตอตาน  หรือทําตรงกันขามกับความเห็น  

หรือความตองการของผูอื่นแสดงออกไดทั้งในรูปของคําพูด และการกระทําพบ
 ในบุคลิกภาพแบบอันธพาล  (Sociopathic  personality  disorder)  และความ

 ผิดปกติทางจิตใจในวัยรุน

ฏ. Impulsive  :  คือ  อารมณรุนแรงซึ่งควบคุมไมได เชน  โกรธใครก็ทํารายผ
 

ู

นั้นเลย พบใน  Convulsive disorder (โรคลมชัก)
 

และโรคจิตที่เกิดจากสภาวะ
 ทางรางกาย  (OBS)

ฐ.
 

Mood swing  :  คือ  อารมณเปลี่ยนแปลงไปมางายในระหวางอารมณเปน
 สุขอารมณเศรา  และอารมณวิตกกังวล



ฑ.
 

Emotional lability
 

:  อารมณเปลี่ยนแปลงงาย และควบคุมไมได  เชน 
กําลังเศราอยู  พอไดฟงเรื่องสนุกก็เปลี่ยนเปนยิ้มแยมแจมใสไดทันที  หรือกําลัง

 สนุกสนาน  พอถูกยั่วก็เปลี่ยนเปนอารมณโกรธอยางรวดเร็ว  พบบอยในโรคจิต
 ที่เกิดจากสภาวะ

ทางรางกาย (OBS)

ฒ.
 

La belle indifference  :  เปนอารมณที่ไมเอาใจใส  และไมสนใจตอความ
 ผิดปกติของรางกาย  พบในผูปวย  conversion disorder.

ณ.
 

Ecstasy  :  เปนความรูสึกหลุดพนไปจากสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว  คลายอย
 

ู
ในภาวะภวังค  (trance)  พบในโรคจิตเภท  ecstasy  แตกตางจากภาวะจิตสงบใน

 การฝกสมาธิ  คือ  เปนการหลุดพนอยางไมมีสติ



3. Motor  Behavior

3.1 ความผิดปกติของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (Disturbance of motor behavior) ไดแก

ก.
 

Echopraxia
 

(Automatic obedience)  :  การกระทําตามโดยไมตั้งใจ  เมื่อเห็น    
ผูอื่นกระทํา  เชน  เห็นผูรักษายกมอื  ผูปวยจะยกตามบาง  พบในโรคจิตเภท  การท

 
ี่

ผูปวยกระทําตาม เพราะไมมกีําลังใจพอที่จะตอตานสิ่งกระตุนนั้น ๆ 

ข.
 

Waxy Flexibility (Cerea
 

Flexibilitas)  :  เปนการคงอยูในทาใดทาหนึ่งเปน
 เวลานานเกิดขึ้นเพราะถูกชักจูงใหกระทํา  เชน  จับมือผูปวยใหยกขึ้น  ผูปวยจะคงอย

 
ู

ในทานั้น  นานผิดปกติเหมือนขี้ผึ้งปน  พบใน  Schizophrenia catatonia

ค.
 

Catalepsy (Posturing)  :  ผูปวยจะคงอยูในทาใดทาหนึ่งของการเคลื่อนไหวท
 

ี่
กําลังกระทําอยูโดยที่การกระทํานั้นยังไมสิ้นสุดลง  เชน  กําลังจะนอนแตเกิดหยุดการ

 เคลื่อนไหวเสียกอนจึงคงคางอยูในทานั้น  ผูปวยจะไมมีปฏิกิรยิาตอสิ่งแวดลอม แมเรา
 จะพยายามเปลี่ยนทาผูปวยจะฝนกลับมาอยูในทาเดิมพบใน Schizophrenia catatonia , 

Organic mental disorders.



ง.
 

Automatism  :  เปนการกระทําซ้ํา ๆ โดยไมรูตัวและไมไดตั้งใจ  เกิดจาก
 แรงผลักดันของจิตใตสํานึก  พบใน  Schizophrenia catatonia

จ.
 

Cataplexy  :  ผูปวยจะมีอาการกลามเนื้อที่อยูในอํานาจจิตใจออนแรงไป
 ทันทีทันใดทั้งแขน ขา คอ ทําใหไมอาจเคลื่อนไหวรางกายได  และคงอยูในสภาพ
 นั้นเปนเวลานานหลายวินาที หรือเปนชั่วโมง  ในขณะที่เกิดอาการนี้  

consciousness  อาจจะยังดีอยู หรือเสียไปก็ได  อาการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากถูกกระตุน
 ดวยอารมณที่รุนแรงบางอยาง เชน  โกรธ  หรือตื่นเตน  ดีใจมากโดยไมไดคาดหวัง
 เอาไวกอน  พบในผูปวย Narcolepsy  ซึ่งมี  excessive daytime sleepiness , 

hypnagogic
 

hallucination ,  sleep paralysis

ฉ .
 

Stereotypy  :  เปนการกระทําซ้ํา ๆ อยางสม่ําเสมอในพฤติกรรมอยาง
 หนึ่งและเปนเรื่อย ๆ โดยไมสามารถจบลงได  แสดงใหเห็นทางความประพฤติ เชน 

นั่งโยกตัวตลอดเวลา หรือทางการพูด เชน พูดซ้ํา ๆ ในคําใดคําหนึ่ง  พยางค หรือ
 ประโยคหนึ่งเรียก verbigeration

 
ซึ่งเปนคําพูดที่ไมมีความหมายแจมแจง พบใน

 โรคจิตเภท



ช.
 

Negativism  :  ผูปวยมีความรูสึกตอตานและทําสิ่งตรงขามคําสั่ง เชน บอก
 ใหผูปวยคลายมือออก ผูปวยกลับกําแนนขึ้น

ซ.
 

Mannerisms  :  เปน  stereotypyed
 

involuntary movements แสดง
 ในรูปแบบของพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  อาการมักเกิดที่

ใบหนา และคอซึ่งผูพบเห็นจะรูสึกขัดตา หรือไมเขาใจเปน ลักษณะเฉพาะ
 สําหรับผูปวยแตละราย เชน การกระพริบตาบอย ๆ พบใน Schizophrenia



ฎ. Overactivity

1.  Hyperactivity (Hyperkinesis)   :  การขยันขนัแข็งผิดปกติหรือกาวราว
 และมีพฤติกรรมทําลาย  พบในเด็กที่มีความพิการทางสมอง  เด็กจะไมสามารถ
 ควบคุมความประพฤติไดจึงทําใหเกิดอาการซุกซนอยางมาก  วิ่งไปมา  ไมสามารถ

 จะอยูเฉยได

2. Tic  การเคลื่อนไหวในลักษณะกระตุกซ้ํา ๆ ไมสม่ําเสมอ  มักเกิดกับรางกาย
 สวนเล็ก ๆ เชน มือ ใบหนา  เกิดขึ้นเองโดยไมมสีิ่งกระตุนจากภายนอก  สาเหตุสวนใหญ

 


เกิดจากจิตใจ  แตอาจพบไดในโรคสมองอักเสบอยางเรื้อรัง (chronic encephalitis)

3.  Sleep walking (Somnambulism)  การเคลื่อนไหวรางกายขณะหลับโดยไมรูตัว  

(ละเมอเดิน)
 

และอาจไปประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเสร็จแลวกลับมานอนหลับ
 ตอเมื่อตืน่ขึ้นแลวจําเหตุการณที่กระทําไปนั้นไมไดเลย อาจพบในเด็ก  การกระทําของเขา
 มักจะมีความหมายกับจิตใตสํานึก  เชน  คนที่ติดแมอาจละเมอเดินไปที่เตยีงซึ่งแมกําลัง

 นอนหลับอยู  หรืออาจพบใน Schizophrenia , Schizoid personality



4.  Compulsion  เปนการกระทําซ้ํา ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งที่ไมอยากจะ
 กระทําเชนนั้น และรูดีดวยวาไมมีเหตุผลที่จะกระทําเชนนั้น แตไมอาจบังคับใจ
 ตนเองได เชน การลางมือ

บอย ๆ , เดินไปตรวจดูวาใสกุญแจประตูแลวหรือยังซ้ํากัน

หลาย ๆ ครั้ง

5. Hypoactivity
 

(psychomotor retardation)  หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่ชา
 กวาปกติ  การทํางานของรางกาย  และจิตใจชาลง  พบในผูปวย Depression  ถา

 เปนมากอาจไมเคลื่อนไหวเลย เรียก motionless หรือบางรายอาจไมพูด ทั้ง ๆ ที่รับร
 

ู

ไดเขาใจได แตไมอยากพูด เรียกวา  mutism



4. Thinking

4.1ความผิดปกติในเนื้อหาของความคิด  (Disturbances in content of thought)

4.1.1 Delusion ( ความหลงผดิ) เปนความเชื่อที่ผิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งที่ไม
 


เปนความจริง ผูปวยจะเชื่อมั่นอยูเชนนัน้ และไมสามารถเปลี่ยนความเชื่อถือได  
ดวยการอธิบายโดยใชเหตุผลตามธรรมดาที่คนเราใชกัน  ในการพิจารณาเรื่องความ

 หลงผดินี้ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมการศึกษา  และความเชื่อของกลุมชนนั้นดวย  
เพราะสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอแนวคิดของคนเรา  ความหลงผดิเปนเรื่องเกี่ยวกับ

 ตนเองเกิดขึ้นเพื่อชวยใหผูนัน้สบายใจขึ้น  แตเปนสิ่งที่สงัคมไมยอมรับ  เพราะไม
 


เปนความจริงตามนั้น  (out of reality)

ก.
 

Delusion of grandeur (Grandios
 

delusion)  :  ผูปวยคิดวาตนเองเปนคน
 สําคัญผิดธรรมดา หรือมีอํานาจพเิศษ เชน  ตนเองเปนพระเจา  หรือมหาเศรษฐี  จึง

 มักมีการเรียกรอง ที่จะไดมา หรือมีการกระทําสิ่งนี้อยูเสมอ พบในผูปวย mania , 
โรคซิฟลิสทางสมอง (General paralysis of insane) , Schizophrenia



ข.
 

Delusion of Persecution (Persecutory delusion) ผูปวยหลงผิดวามีคนคิดท
 

ี่

จะทําราย หรือคอยปองรายตนเอง เชน คิดวา มีคนคอยติดตามไปทุกหนทุกแหง 

เพื่อที่จะทํารายตน

ค.
 

Delusion (idea) of  reference  ผูปวยคิดวามีคนพูดจาเกี่ยวกับตนหรือ 

เหตุการณรอบตัวมีความหมายเกี่ยวของกับตน  เชน  ผูปวยเห็นคนคุยกันก็คิดวาเขา
 กําลังพูดเรื่องของตน  หรือฟงเพลงจากวิทยุก็คิดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับตน  หรือด

 
ู

โทรทัศนก็คิดวาเขาเอาเรื่องของตนไปแสดงเปนละคร

ง.
 

Delusion of Central (Ides of passivity)  ผูปวยคิดวามีอํานาจบางอยางจาก
 ภายนอกสามารถควบคมุความคิด  และการกระทําของตนได  ผูปวยหลงผิดคิดวา 

คนอื่นบังคับตนได  หรือ ตนตกอยูใตอํานาจของบุคคลนั้น เชน  คนอืน่รูความคิด , 

อานใจของผูปวยได



จ.
 

Delusion of infidelity (delusional jealousy) ความเชื่อผิด ๆ วา สามีหรือ
 ภรรยาของผูปวยประพฤตินอกใจ

ฉ.
 

Paranoid delusion ผูปวยระแวงสงสัยไมเชื่อใจ และไมไววางใจในบุคคล
 หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัวมากเกินไป อันจะนําไปสูความหลงผิดวาตนถูก

 แกลงหรือถูกปองราย

ช.
 

Hypochondriacal
 

delusion (Somatic delusion)  ผูปวยหลงผิดวาตนมีโรค
 ทางกายโรคใดโรคหนึ่ง หรือหลายโรค  เชน  คิดวาเปนเนื้องอกในสมองทั้ง ๆ ท

 
ี่

การตรวจรางกายพบวาปกติ พบใน  depressive illness หรือโรคจติเภทที่มีอารมณ
 


เศรา

ซ.
 

Delusion of sin and guilt  ผูปวยหลงผิดคิดวาตนทําความผิดอยางมาก 
และสมควรถูกลงโทษ  พบในผูปวย ซึมเศราอยางรุนแรง (Severe depression)



ณ.
 

Delusion of Poverty  ผูปวยหลงผิดคิดวาตนยากจนมาก  พบใน
 ผูปวย  Depression

ฎ.
 

Nihilistic delusion  ผูปวยหลงผิดคิดวาไมมีการดํารงอยู (delusion 
of non -existence)  ผูปวยหลงผิดคดิวาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง หรือหลาย

 สวนของตนหายไป เชน  ไมมีสมองหลงผิดคิดวาตนเองไดตายไปแลว  
หรือโลกทั้งโลกไดหายไปแลว  พบในผูปวยจิตเภทและโรคซึมเศรา

ฏ.
 

Thought broadcasting  ผูปวยเชื่อวาผูอื่นสามารถลวงรูความคิด
 ของตนไดความคิดของผูปวยเปนเสมือนคลื่นแผกระจายไปในอากาศได

ฐ.
 

Thought withdrawal  ผูปวยรูสึกวาความคิดของตนหยุดชะงัก
 เหมือนกับสมองวางเปลาไปโดยกระทันหัน

ฑ.
 

Thought insertion  ผูปวยเชื่อวาความคิดที่มีอยูไมใชของตน  แต
 


เปนความคิดของผูอื่นใสเขามา



ฒ. Delusional perception  ผูปวยมองเห็นสิ่งกระตุนตามปกติ แตมีความคิด
 วาสิ่งที่ตนเองเห็นนั้นมีความสําคัญอยางผิดปกติตอผูปวย  เชน  เห็นคนยกมือ  

ผูปวยคิดวาการที่คนยกมือนัน้เขาแสดงความเคารพผูปวยหรือการเคลื่อนไหวของ
 คนอื่นเปนการสงสัญญาณลับใหผูปวยทราบ

4.2ความผิดปกติในควบคุมความคิด

obcession ความคิด  ความรูสึก  หรือแรงผลักดัน  (impulse)  ซึ่งเกิดซ้ํา ๆ 

ตลอดเวลาโดยไมสามารถตานทานได  ผูปวยจะย้ําคิดอยูในเรื่องหนึ่งทั้ง ๆ ที่ไม
 



ตองการจะคิด  แตไมสามารถบังคับไดหรือไมสามารถใชเหตุผลอืน่ ๆ มาชวย
 ไมใหคิดได  พบในโรคประสาทย้ําคิดย้ําทํา(Obcessive

 
Compulsive disorders)  

และโรคจิตเภท



4.3
 

ความผิดปกติในกระแสของความคิด (Stream of thought)

ก.
 

Flight  of  idea  ผูปวยมีความคิดหลาย ๆ อยางเกิดขึน้รวดเร็ว  เปลี่ยนแปลง
 เร็วตามสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา  ผูปวยจะแสดงออกโดยการพูดมากและเร็ว  จนพดู
 เรื่องหนึ่งยังไมทันจบก็พูดตอไปอีกเรื่องหนึ่ง  แตเรื่องดังกลาวยังคงสัมพันธกัน

 ตอเนื่องกัน  และผูฟงสามารถเขาใจได พบในผูปวย  mania  ลักษณะที่ความคิด
 หลั่งไหลออกมามากมายจนทําใหพูดเรว็จนหยุดไมได  เรียกการพูดนีว้า  logorrhea  

ถาความคิดแสดงออกมาในรูปบทกลอน  เรียกวา  rhyming  ถาแสดงออกมาเปน
 การพูดเลนสํานวนเรียกวา  punning

ข.
 

Thought  blocking  กระแสความคิดของผูปวยหยุดชะงักทันที  เพราะ
 ความคิดขาดหายไปเฉย ๆ หรือมีความคิดอยางอื่นมาแทรก  ทําใหผูปวยนึกไมออก

 วา พูดเรือ่งอะไรอยู  เมื่อเริ่มคิดใหมแทนที่จะคิดเรื่องเดิมตอ  กลับคิดเรื่องอื่น  พบ
 ในโรคจิตเภท  หรืออาจพบในความปกติที่อยูในภาวะเหนื่อยลา  แตจะไมเกิดบอย
 และเกิดในชวงเวลาสั้นเมื่อความคิดชะงักไปนดิหนึ่งแลวมักจะนึกไดวากําลังพดู

 เรื่องอะไรอยู  และพดูตอไปได



ค.
 

Loosening of association   ความคิดซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่องกันแตไมม
 

ี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน  ขาดการเชื่อมโยงของเหตุผล  ไมสามารถลําดับ
 ความคิดตามขั้นตอนของเหตุการณ เวลาเรารับฟงผูปวยพูด  หรือตอบคําถามจะไม

 


คอยเขาใจ หรือฟงไมรูเรื่อง  เพราะคําพูดจะไมตอเนื่องกันเปนเรื่องราว  โดยเปลี่ยน
 จากเรื่องหนึ่งไปเปนอีกเรื่องหนึ่ง พบในโรคจิตเภท

5.Speech

5.1 ความผิดปกติในการพูด (Disturbances of speech)

ก.
 

Incoherence  การพูดซึ่งขาดเหตุผลหรือความหมายที่สัมพันธกันระหวาง
 คําขอความหรือประโยค  ผูปวยจะพูดจาไมตอเนื่องกัน  ขาดเปนชวง ๆ อาจพูดเปน
 คํา ๆ เปนพยางค หรือเปนประโยคที่ไมมีความสัมพันธกันเลย  ฟงแลวไมเขาใจวา

 ผูปวยกําลังพูดเรื่องอะไร  พบในผูปวย จิตเภท,
 

Delirium



ข. Irrelevance  การพูดไมตรงกับเรื่องราวที่กําลังสนทนากันหรือตอบไม
 



ตรงคําถาม

ค.
 

Blocking  การที่คําพูดขาดหายไปเฉย ๆ เพราะความคิดหยุดชะงักที่ตรง
 นั้น เมื่อเริ่มพูดใหมแทนที่จะพูดเรื่องเดิมตอ  กลับพูดเรื่องใหม  พบในโรคจิตเภท

ง.
 

Neologism  คําพูดซึ่งผูปวยคิดขึ้นมาเอง  ไมมีใชในภาษาพูดของเรา  เปน
 คําพูดที่มีความหมายเฉพาะพิเศษสําหรับผูปวยคนเดียว



จ.

 
Word Salad (Salad of words)  คือคําพูดหรือขอความซึ่งประกอบดวยคําหรอืวล

 
ี

ตาง ๆ ทีไ่มมีความสัมพันธกัน  หรอืเกี่ยวของกัน  ทาํใหคําพูดหรือขอความนั้นไมเปนท

 
ี่

เขาใจและไมมีความหมาย มีลักษณะการพูดประโยคที่ไมถูกตอง เชน  ประธาน  กริยา  
กรรมอยูผิดที ่ พบในผูปวยจิตเภท

ฉ.

 
Perserveration

 
คําพูดซ้ํา ๆ ติดตอกันไปโดยไมมีความหมายแมวาเรือ่งที่สนทนา

 กันหรือคําถามจะเปลี่ยนแปลงไปแลว  ผูปวยก็ยังคงพูดซ้ํา ๆ อยูเชนนั้น เนื่องจากมีความคิด

 ที่คางอยูในคําใดคําหนึ่ง  หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อเปลี่ยนเรื่องไปแลว

 ความคิดนั้นก็ยังคงแสดงออกมาเปนครั้งคราว  คือผูปวยไมสามารถเปลี่ยนจากความคิด

 หนึ่งมาสูอีกความคิดหนึ่งไดอยางเต็มที่อาการนี้แสดงถึงความผิดปกติบางอยางของสมอง  
หรืออาจพบในโรคจิตเภทไดบาง

ช.

 
Circumstantiality

 
ผูปวยออมคอมไมตรงจุด เพิ่มเติมรายละเอียดมากเกินไปใช

 


เวลานาน  แตสุดทายก็จบลงไดใจความตามตองการ  พบไดในคนปกติซึ่งมีระดับสติปญญา

 ต่ํา จึงไมสามารถแยกระหวางความสําคัญ  และไมสําคัญของเรื่องได  หรืออาจพบในคนท

 
ี่

กําลังเหนื่อยลากังวลหรือโรคลมชกั  ซึ่งอัตราความคิดชาลงกวาที่เคยจึงตองพูดออม  เพื่อจะ

 ไดใชเวลาคิดใหมากขึ้นระหวางที่พดูเรื่องไมจําเปน



ซ. Tangentiality
 

ความไมสามารถพูดใหตรงจุดที่ตองการได  ผูปวยพูด
 ออกนอกเรื่องไมตรงกับเรื่องราวที่ตองการจะพูด  ทําใหไมเขาใจเรื่องที่ผูปวยพูด  

โดยผูปวยจะเริ่มตอบคําถามตรงจุดตอนแรกนดิหนึ่งแลวเปลี่ยนเปนเรื่องอื่นทันที

ฎ.
 

Pressure of Speech  คือการพูดมาก  และเร็วดัง และเนนถอยคําจนผูฟงไม
 



สามารถขัดจังหวะใหผูปวยหยุดพูดได พบในผูปวย  mania



ฏ. Echolalia  การพูดเลียนคําพูดของคนอื่น  พบในโรคจิตที่เกิดจาก
 สภาวะทาง     รางกายและโรคปญญาออน

ฐ.
 

Motor aphasia   คือ  การไมสามารถพูด แมจะเขาใจในสิ่งที่พูดนั้น  เชน  

ใหดู  ปากกา  แตไมสามารถพูดได  พบในผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่  Broca’s
 

area

ฑ.
 

Sensory aphasia  ผูปวยไมสามารถเขาใจสิ่งที่ผูอื่นพูดกับตน  หรือไม
 



เขาใจขอความที่อาน



6.
 

Perception

6.1 ความผิดปกติของการรับรู (Disorder of perception)

ก.
 

Hallucination (ประสาทหลอน)
 

เปนการรับรูความรูสึกตาง ๆ  ท
 

ี่
เกิดขึ้นเองโดยไมมีสิ่งเราจากภายนอก  ผูปวยจะมีความเชื่ออยางมาก  ไม

 


สามารถอธิบายใหเขาใจไดโดยใชเหตุผลความเปนจริงตาง ๆ  เนื้อเรื่องของ
 ประสาทหลอนนั้นจะอยูกับประสบการณในอดีต  และพยาธิสภาพทาง

 จิตใจ  (psychopathology)  ที่เปนความยอมรับไมได  หรือเปนความไมสม
 ปรารถนา แลวหาทางออกโดยการ  project  ไปที่การรับรูเปนการทําให

 


สิ่งแวดลอมผิดไป  ประสาทหลอนมีไดทางประสาทสัมผัสทั้ง  5  คือ

1.  Auditory hallucination  ผูปวยจะมีหูแววไดยนิเสียงจากภายนอกอาจ
 เปนเสียงแปลก ๆ  หรือคําพูด  เสียงที่ไดยินอาจชัดหรือไมชัด  อาจเปน

 เสียงคนที่รูจักหรือไมรูจัก  เสียงผูชายหรือผูหญิง  หรือทั้งคู  อาจเปนการ
 เรยีกชื่อ  พูดชักชวน  พดูตําหน ิ พูดชม  พูดขู  หรือออก 



คําสั่งอาจเปนเสียงคนเดียวหรือหลายคน  ผูปวยอาจรับฟงเฉย ๆ หรือพูดจาโตตอบ
 ดวย  พบในโรคจิตเภท

2.  Visual hallucination  ประสาทหลอนทางตา  ภาพหลอน  อาจเห็นเปนภาพคน 

สัตว  สิ่งของ  หรือภาพอยางอื่น  บางครั้งอาจเห็นเปนเพียงแสง  พบบอยในโรคจิตเภทท
 

ี่

เกิดจากสภาวะทางรางกาย  เชน  Delirium Tremens,  พวกแพพิษจากสารตาง ๆ  หรือจาก 

Hallucinogenic  agents เชน mascaline, L.S.D.  หรือในภาวะการอดนอน

3.  Tactile hallucination  ผูปวยรูสึกเหมือนมีอะไรมาไตตามตัว  บางครั้งรูสึกปวด
 แสบปวดรอน  หรือซูซาตามผิวหนัง  แขน  ขา

4.  Olfactory hallucination  ผูปวยไดกลิ่นแปลก ๆ มักจะเปนกลิ่นเหม็น  เชน  กลิ่น
 ไหม

5.  Gustatory hallucination  ประสาทหลอน  ทางการรับรส  ผูปวยรูสึกรสแปลก ๆ 

เชนผูปวยรูสึกวา  อาหารหรือเครื่องดื่มที่รับประทานมีรสขมของยาพิษ พบในโรคจิตเภท



ข.
 

Illusion  เปนการแปลความหมายของสิ่งเราผิดไปจากความเปนจริงมัก
 เกิดจากการแพพิษบางอยาง เชน  สารเสพติด (กัญชา , เหลา)

 
หรือผูปวยที่มีไขสูง

 หรือผูปวยมีความคาดหวังวาจะเปนเชนนั้นอยูกอน

1.Visual illusion  เปนการแปลสิ่งที่พบเห็นผิดไป  เชน  เห็นเชือกเปนงู

2.Auditory illusion  เปนการแปลสิ่งที่ไดยินผิดจากความจริง เชน ไดยินเสียงใบไม
 



ไหวบอกวาเปนเสียงเพลง พบในผูปวย Delirium และในผูปวยที่  Paranoid



7.Memory

7.1 ความผิดปกติในความจํา (Disturbance of memory)

7.1.1 Amnesia (การลืม)
 

คือ  การสูญเสียความจํา

ก.
 

Organic amnesia  การลืมที่เกิดจากสาเหตุทางรางกาย  มีความผิดปกต
 

ิ
ทาง สรีรวิทยาของสมอง พบในผูปวยโรคลมชัก  หรือผูปวยที่มี  head injury  มี 
2  ลักษณะ  คือ

1.  Anterograde
 

amnesia  คือ  การสูญเสียความจําภายหลังจากเกิดเหตุการณ 
เชน  เกิดอุบัติเหตุแลวจําเหตุการณหลังเกิดอุบัติเหตุชวงหนึ่งไมไดวา  หลังจาก

 ถูกรถชนแลวถูกพาไปที่ไหนอยางไร

2.  Retrograde amnesia  คือ  การสูญเสียความจํากอนหนาที่จะเกิดเหตุการณ 
เชน  ผูปวยถูกรถชนหมดสติ  แลวจําเหตุการณที่เกิดกอนหนาจะถูกชนไมได  
ไมทราบวาตนกําลังจะไปไหน หรือทําอะไรอยู  

หรือตนเปนใคร



ข. Psychogenic amnesia  ผูปวยจะมีอาการลืมเกิดขึ้นทันที  โดยจะลืม
 เรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับตนเอง  ที่พบบอยมักจะลืมเหตุการณชวงใดชวงหนึ่ง  มัก
 เปนชวงเวลาซึ่งมีเรื่องที่ทําใหผูปวยไมสบายใจอยางรุนแรงเกิดขึ้น  บางรายลืม

 เรื่องราวตัวเองทั้งหมด  จําไมไดแมแตชื่อของตนรวมทั้งจําบุตรและภรรยาไมได
 



เลย  อาการ psychogenic amnesia  มักเกิดทันทีภายหลังมี stress อยางรุนแรง  เมื่อ
 หายอาการจะหมดไปทันที  และผูปวยจะจําเหตุการณหรือเรื่องราวไดเปนปกต

 
ิ

เหมือนเดิม



7.1.2  Confabulation  (Paramnesia, Illusion of memory, Falsification of 
memory) การที่ผูปวยสูญเสียความจํา  โดยเฉพาะความจําที่เพิ่งเกิดขึ้น  (recent 
memory)  แลวผูปวยตอเติม  แตงเรื่องราวขึ้นมาเอง (fill  the gap) โดยที่ผูปวยไม

 


ทราบวาคําตอบนั้นไมถูตอง  ผูปวยจะไมรูสึกวาตนพูดผิด  และเมื่อบอกความจริง
 ใหทราบ  ผูปวยจะไมสนใจ  ผูปวยมักจะมี  feeling of grandeur  ดวยจึงทําใหเนื้อ
 เรื่องเหลือเชื่อและไมนาจะเปนไปได  พบไดในโรค  Korsakov’s syndrome ซิฟลิส
 ขึ้นสมอง ตองแยก  confabulation ออกจาก  pseudologia

 
phantastica

 
ซึ่งเปนการ

 เลาเรื่องที่ไมเปนจริงของบุคคลที่มี antisocial personality ซึ่งเมื่อถูกเผชิญดวย
 เหตุผลแลวจะยอมรับไดวา  สิ่งที่พูดมานั้นไมเปนความจริง



7.1.3  Déjà
 

vu  เปนความรูสึกวาไดเคยเห็น  หรือรูจักคุนเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 มากอน ทั้ง ๆ ที่ผูปวยไมเคยพบเห็นมากอน  แตผูปวยเกิดความรูสึกดังกลาวขึ้นมา

 เอง  อาการจะเปนชั่วระยะเวลาสั้น ๆ  2-3  นาที  เมื่อเปนอีกมักจะเปนอาการซ้ํา
 เหมือนเดิม  พบไดในคนปกติที่อยูในภาวะเหนื่อย  โรคประสาท  โรคจิต ,

 Temporal lobe epilepsy  อาการนี้กลับกันกับ Jamais
 

vu ซึ่งเปนความรูสึกตอ
 สถานที่ที่เคยไป เคยอยูแลววาไมเคยอยู

7.1.4  Hyperamnesia
 

คอื  การมีความทรงจํามากไป  โดยเฉพาะมักจะจําใน
 เรื่องรายละเอียดไดดีมาก  พบไดในคนปกติและมักจะมีความโนมเอียงจะเกิดความ
 ระแวงไดงาย



8. Intelligence

8.1
 

ผิดปกติในเชาวปญญา  (Disorder of intelligence)

ก.
 

Mental retardation  (ปญญาออน)
 

ระดับเชาวปญญาที่ต่ํากวาปกติ  ซึ่ง
 อาจจะสังเกตไดตั้งแตเกิด หรือในวัยเด็ก ทําใหการเรียนรู  การปรับตัวตอสังคม  

และความเปนผูใหญเสียไป  ผูปวยจะมีความผิดปกติในอารมณรวมดวย  ความ
 รุนแรงของปญญาออนวัดเปน IQ

ข.
 

Dementia  การเสื่อมของเชาวปญญา  อยางถาวรจากเดิม  ซึ่งเคยเปนปกต
 

ิ

มากอน เนื่องจากสาเหตุทางรางกาย พบในโรคจิตที่เกิดจากสภาวะทางรางกาย
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