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โรคจิตคืออะไร 
 
โรคจติเปนคําทีใ่ชกับโรคทางจติเวชหลายโรคที่มีอาการหลงผิด (เชน 
หวาดระแวงวาคนอ่ืนจะมาทําราย เชื่อวาตนเองมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย) และ

อน (เชน หูแวว เหน็ภาพหลอน) เปนอาการหลัก 

ารกลาวถึงบอย คือ โรคจติเภท เพราะโรคนี้นอกจากจะรุนแรงจนเปนอุปสรรคตอการใชชีวติในสงัคม
วโนมที่จะปวยแบบเรื้อรังดวย 

ามกัแบงโรคจิตออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมที่ไมไดเกิดจากโรคทางกายและไมไดเกิดจากการใชสาร
คจติเภท 

กิดจากโรคทางกายหรือการใชสารตางๆ 

ขึ้นไดอยางไร 

รายังไมทราบสาเหตทุี่แนชดัของโรคจติที่ไมไดเกิดจากโรคทางกายและการใชสาร แตผลการศึกษา
ับสนุนวากรรมพันธุมีสวนอยางมากในการทําใหปวยเปนโรคจิตเภท 

ติที่เกิดจากโรคทางกายอาจเกิดจากโรคของสมองหรือโรคทางกายที่มีผลตอสมอง ซึ่งสงผลใหเกิด
ติดานโครงสรางหรือการทํางานของสมอง เชน โรคลมชัก 

ที่เกิดจากการใชสาร อาจเกิดจากการใชยารักษาโรคหรือยาเสพติดบางชนิด ซึ่งทําใหสมองทาํงาน

ทีี่ใชสารที่เปนพิษรุนแรงและตอเนื่อง เชน สารระเหย สมองบางสวนอาจถูกทาํลายอยางถาวรได 

การใชสาร 

จะเกิดจากสาเหตุใด อาการโรคจติที่เกิดข้ึนมักไมแตกตางกัน แพทยที่ดแูลผูปวยจึงพยายามอยาง
าสาเหตุจากโรคทางกายและการใชสารเปนลําดบัแรกกอน 

บก็มักสรุปวาผูปวยปวยเปนโรคจติชนดิที่ไมไดเกิดจากโรคทางกายหรือการใชสาร 
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ซึ่งในกรณีน้ี หากปวยเรื้อรังเกิน 6 เดือน ผูปวยรายนั้นก็เขาไดกับโรคจิตเภท 
 
แตหากแพทยสามารถตรวจพบโรคทางกายหรือสารที่นาจะเปนสาเหตุของอาการโรคจิต ผูปวยรายน้ันก็จะไดรับการ
วินิจฉยัวาปวยเปนโรคจติจากสาเหตทุางกายหรือโรคจติจากการใชสาร 
 
สารอะไรบางที่อาจทําใหเกดิอาการโรคจติ 
 
ดังกลาวแลววา ยารักษาโรคและยาเสพตดิบางชนิดสามารถกอใหเกิดอาการโรคจติได แมวาสุราก็สามารถทําให
เกิดอาการโรคจิตได (สวนใหญในระยะถอนสุรา) 
 
แตสําหรับประเทศไทยแลว ยาเสพตดิที่พบบอยวาทาํใหเกิดอาการโรคจิต คือ ยากระตุนประสาทชนิดตางๆ เชน 
แอมเฟตามีน (หรือยาบา) ซึ่งมีฤทธิค์อนขางแรงจึงทําใหเกิดอาการโรคจติไดเร็วและงาย แมวาจะเสพไมมาก
หรือไมนาน 
 
สําหรับยากระตุนประสาทอื่นๆ เชน ยาอี ก็สามารถทําใหเกิดอาการโรคจิตไดเชนกัน 
 
นอกจากนี้ผูทีใ่ชยาลดความอวน โดยเฉพาะเฟนเตอรมีน ก็อาจมีอาการโรคจิตได 
 
เอฟดรีนคืออะไร 
 
เอฟดรีนเปนสารที่มีโครงสรางและออกฤทธิ์คลายแอมเฟตามีน ในขณะที่แอมเฟตามีนออกฤทธิต์อระบบประสาท
สวนกลางมากกวาระบบประสาทสวนปลาย เอฟดรีนออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนปลายมากกวาระบบประสาท
สวนกลาง 
 
เอฟดรีนจึงมีฤทธิ์ในการเพิ่มความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจและอตัราการหายใจมากกวาฤทธิท์ี่ออกตอจิต
ประสาท 
 
ในอดีตเอฟดรนีเปนยาตัวหนึ่งที่สามารถใชรักษาโรคหอบหืดได แตในปจจุบันยารักษาโรคหอบหืดทีมี่ประสทิธิภาพ
และความปลอดภยัสูงมีเพ่ิมมากข้ึน การใชเอฟดรีนเพ่ือรักษาโรคหอบหืดจงึไมเปนที่นิยมอีกตอไป 
 
ขณะน้ีเอฟดรีนจึงยังคงมีการใชอยูบางในรูปของยาหยดใสจมูกเพ่ือลดอาการคดัจมูก สําหรับในรูปของยาฉีดน้ัน 
วิสัญญีแพทยเกือบจะเปนแพทยกลุมเดียวทีย่ังคงใชเอฟดรนีชนิดฉีดอยู โดยใชเพ่ือเพ่ิมความดันโลหติในผูปวยทีมี่
ความดันโลหติต่ําจากการไดรบัยาชาทางไขสันหลัง 
 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยไดจดัใหเอฟดรีนเปนสารในกลุมวัตถุออกฤทธิ์ตอจติ
ประสาทประเภทที่ 2 เชนเดียวกับยากระตุนประสาทอื่นๆ เชน เฟนเตอรมีนที่เปนยาลดความอวน และเมทธิลฟนิ
เดทที่ใชรักษาโรคสมาธสิั้น 
 
ซึ่งลักษณะสาํคัญของสารในกลุมน้ี คือ เปนสารที่จาํเปนสําหรับการรักษาผูปวย แตอาจกอใหเกิดผลเสยีตอจิต
ประสาทและถกูนําไปใชในทางทีผ่ดิได 
 
ยากลุมน้ีจึงถูกควบคุมพิเศษ ผูใชยาไมสามารถสั่งซื้อยาจากผูผลิตไดโดยตรง แตหากตองการสั่งซื้อจะตองข้ึน
ทะเบียนและทาํการสั่งซื้อยาผานทาง อย.เทานั้น 
 
นอกจากเอฟดรนีในรูปของยาแลว สารนี้ยังพบไดในสมุนไพรตางๆ (เชน Ma Huang ซึ่งเปนสมุนไพรจีนทีใ่ชกันมา
นานกวา 5,000 ปแลว) และอาหารเสริมบางชนิดอีกดวย อยางไรก็ตาม หลังจากที่มีรายงานการเสียชีวติและผลเสีย
ทางสุขภาพหลายราย 
 
องคการอาหารและยาในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาจึงไดสั่งหามจําหนายอาหารเสริมที่มีเอฟดรีนเปน
สวนประกอบตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2547 เปนตนมา 
 
แตเน่ืองจากสารนี้ยังเปนทีต่องการสําหรับผูทีป่ระสงคจะลดน้าํหนักและใชเปนยาโดป การแอบจําหนายสารนี้อยาง
ผิดกฎหมายจึงยังคงมีอยูในหลายประเทศ 
 
เอฟดรีนสามารถทําใหเกดิอาการโรคจิตไดหรือไม 
 
ภาวะแทรกซอนทางจติเวชทีส่ําคญัของการใชเอฟดรีน คือ อาการโรคจิตและอารมณแปรปรวน ซึ่งในประเทศไทย
เทาทีท่ราบ ยังไมมีผูใดไดรายงานเรื่องโรคจติจากเอฟดรีนลงในวารสารทางการแพทยมากอน 
 
แตในตางประเทศไดมีรายงานในเรื่องนี้อยูบาง เชน Herridge และ A"Brook ไดรายงานผูปวยโรคจติจากเอฟดรีน
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เปนครั้งแรกในป ค.ศ.1968 จากนั้นก็มีรายงานเพิ่มเติมอีก 2 รายงานในป ค.ศ.1977 และ 2004 
 
สวนผูปวยที่ไดสารเอฟดรีนแลวมีอาการเดนในแงของอารมณแปรปรวนนั้นก็มีผูรายงานไวเม่ือป ค.ศ.2002 และ 
2004 เชนกัน โดยมีอาการคลายคลึงกับผูปวยแมเนีย (mania) คือ มีอารมณครื้นเครงหรือหงุดหงิด 
 
รวมไปกับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง, พูดมาก, นอนนอย และใชจายเงินมากผิดปกต ิซึ่งอาจแสดงออกในลักษณะ
ของการใชจายเงินทองฟุมเฟอย, การแจก หรือการบรจิาคก็ได 
 
เน่ืองจากเอฟดรีนเปนสารกระตุนระบบประสาทสวนกลางที่ไมรุนแรงเหมือนแอมเฟตามีน โอกาสทีจ่ะกอใหเกิด
อาการโรคจิตจงึมีนอยมาก 
 
อาการโรคจิตจากเอฟดรีนที่เกิดข้ึนจึงมักเกิดในกรณีที่ใชยาในขนาดสูง ซึ่งอาจเปนอันตรายตอรางกาย (เชน เสน
เลือดแตกในสมอง) กอนที่จะเกิดอาการทางจิตประสาท นอกจากนี้การใชเอฟดรีนในทางที่ผดิ เชน ใชเปน
ยาเสพติด ก็พบไดนอยมาก 
 
จากเหตผุลดังกลาวจึงไมเปนที่นาแปลกใจวาทําไมโรคจติจากเอฟดรีนจึงเปนปญหาที่พบไดนอยมาก 
 
ในระยะยาวผูปวยโรคจิตจากเอฟดรีนจะเปนอยางไร 
 
เน่ืองจากโรคจติจากเอฟดรีนพบไดนอยมาก องคความรูในเรื่องนี้จึงมีอยูนอยมากไปดวยเชนกัน การรักษาและการ
พยากรณโรคของโรคจิตจากเอฟดรีนจึงอาจตองใชองคความรูทีใ่กลเคยีงมาเปนแนวทาง 
 
โดยเหตุที่เอฟดรีนมฤีทธิค์ลายแอมเฟตามนีและเฟนเตอรมีน (แมวาจะมีผลตอระบบประสาทสวนกลางนอยกวา) 
โรคจติจากเอฟดรีนจึงนาจะคลายคลึงกับโรคจติจากแอมเฟตามีน แตรุนแรงนอยกวา 
 
และเนื่องจากโรคจติที่เกิดจากสารจะเกิดข้ึนเฉพาะในชวงที่เกิดการเปนพิษ (intoxication) หรือการถอนยา 
(withdrawal) ดังนั้นอาการโรคจิตของผูปวยสวนใหญจึงนาจะหายไปอยางสิ้นเชิงภายใน 4 สัปดาหหลังการหยดุ
ใชเอฟดริน 
 
อยางไรก็ตาม ผูเก่ียวของควรทราบดวยวาในทางการแพทยไมมีอะไรแนนอนรอยเปอรเซ็นต ผูปวยโรคจติจากการ
ใชสารบางรายจึงอาจมีอาการโรคจติตอเนื่องหลังหยุดการใชสารแลวเกิน 4 สัปดาหก็ได 
 
บทสรุป 
 
โรคจติจากเอฟดรีนนาจะถือวาใกลเคียงกับโรคจิตจากยาลดความอวน 
 
ผูปวยมีโอกาสสูงมากที่จะกลบัมาใชชีวิตไดตามปกต ิ
 
ดังนั้น ผูเก่ียวของและสังคมจึงควรใหการประคับประคองผูปวยเพื่อใหสามารถผานชวงเวลาที่ยากลําบากไปไดโดย
ไมเกิดปญหาดานการปรับตัวตอสงัคมเมื่อหายปวยแลว  
 
หนา 6< 
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