โรคหลงผิด
โรคหลงผิดคืออะไร?
โรคหลงผิด คือ โรคจิตชนิดหนึง่ ผู้ป่วยจะมีอาการหลงผิดเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกันตลอดเวลา อาการหลงผิดเป็ นอาการทางจิตที่ผ้ ปู ่ วยมีความเชื่อในเรื่ องที่ไม่เป็ นความจริง
แต่ไม่สามารถลบความเชื่อนันออกจากความทรงจ
้
าไปได้
ถึงแม้ จะมีหลักฐานที่เป็ นจริ งมาหักล้ างความเชื่อผิด ๆ นันก็
้ ตาม สิ่งหนึง่ ที่ควรจะพึงระลึกในใจก็คือ:
จิตแพทย์ควรพิจารณาประวัตขิ องคนไข้ แยกเป็ นส่วน ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัฒนธรรม
การเลี ้ยงดู การศึกษา และศาสนา โดยในความเป็ นจริงแล้ วความคิดที่ตีคณ
ุ ค่าด้ านวัฒนธรรม การเลี ้ยงดู
การศึกษา หรื อศาสนามากจนเกินไป จะทาให้ เกิดความสับสนและปนรวมกับอาการหลงผิดได้ โดยง่าย
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ป่วย ควรให้ จิตแพทย์เป็ นผู้วินิจฉัยโรคหลงผิด
ระบาดวิทยาของโรคหลงผิดนันถื
้ อว่าต่ากว่าโรคจิตเภท
โดยมีอตั ราส่วนของเพศชายต่อเพศหญิงอยูท่ ี่ประมาณ 1 ต่อ 1
โดยเพศหญิงมีอตั ราส่วนที่จะเป็ นสูงว่าเพศชายเล็กน้ อย และอายุที่เริ่มเป็ นจะอยูท่ ี่ประมาณ 40
กลุม่ อาการของโรคหลงผิดมีอะไรบ้ าง?
 อาการหลงผิดว่าถูกปองร้ าย
 อาการหลงผิดว่าตนมีความสามารถเกินความเป็ นจริง
 อาการหลงผิดคิดว่าตนเองป่ วย
 อาการหลงผิดว่าคูข่ องตนนอกใจ
 อาการหลงผิดถึงความไม่ยตุ ิธรรมจึงชอบยื่นฟ้องร้ องตามกฎหมาย
 อาการหลงผิดคิดว่าผู้อื่นพูด ว่าร้ าย นินทาเกี่ยวกับตน
 อาการหลงผิดว่าบุคคลอื่นหลงรักตน หรื อเป็ นคูร่ ักของตน
สาเหตุของโรคหลงผิดเกิดมาจากอะไร?
สาเหตุของโรคหลงผิดนันมี
้ ความซับซ้ อนเป็ นอย่างมาก
แต่ปัจจัยที่มีตงแต่
ั ้ กาเนิดและพันธุกรรมก็ไม่ได้ มีความเด่นชัดกว่าสาเหตุอื่น ๆ
ในมุมมองด้ านจิตวิทยาอาจจะเกิดจากความบกพร่องของระบบลิมบิกและปมประสาทบาซัลในสมองของผู้
ป่ วย อย่างไรก็ตามปั จจัยที่สาคัญที่สดุ คือ อุปสรรคที่กีดขวางการพัฒนาทางด้ านจิตและสังคม เช่น
การถูกทาร้ ายในวัยเด็ก การไม่สามารถสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจในตัวผู้อื่น การเลี ้ยงดูสงั่ สอน เป็ นต้ น

ปั จจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงความบกพร่องในการได้ ยิน การมองเห็นไม่ชดั การอพยพย้ ายถิ่น การปลีกแยกตัว
อารมณ์ที่ขี ้สงสัยและอ่อนไหวง่ายแต่กาเนิด และการเปลี่ยนแปลงที่ถดถอยลงเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ ้น
เป็ นต้ น
ระยะการเกิดโรคหลงผิดเป็ นอย่างไร?
อาการหลงผิดของคนผู้ป่วย หากไม่ได้ รับการรักษาก็จะมีผลเรื อ้ รังตลอดชีวิต
โดยถึงแม้ ประสิทธิผลในการรักษาโรคหลงผิดจะไม่ได้ ผลเทียบเท่ากับโรคจิตเภทหรื อโรคอารมณ์แปรปรวน
แต่ก็ชว่ ยให้ หายขาดจากโรค หรื อลดอาการในกรณีตา่ ง ๆ ได้ ถึง 50%
ความบกพร่องด้ านจิตและสังคมที่หลากหลายในผู้ป่วยโรคหลงผิดยังถือว่ามีระดับความรุนแรงที่น้อยกว่าใ
นกลุม่ ผู้ป่วยจิตเภท
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมักปฏิเสธรับการักษาเพราะขาดความเข้ าใจถึงอาการป่ วยทางจิตของตน
จึงทาให้ อาการแย่ลงและการรักษาเกิดความล่าช้ าตามไปด้ วย
ตัวเลือกในการักษาโรคหลงผิดได้ แก่อะไรบ้ าง?
1. การรักษาด้ วยการใช้ ยา
ยาระงับสารทช่วยลดและในบางครัง้ ขจัดอาการหลงผิดของผู้ป่วยได้ ทังยั
้ งช่วยลดอาการทางจิตต่าง ๆ
เช่น วิตกจริต อารมณ์ฉนุ เฉียว และปั ญหาในการนอน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั สงสัยในตัวยาที่ได้ รับและ
มีความรู้สกึ ไวต่อผลข้ างเคียงของยาดังกล่าว
ปริมาณยาที่ใช้ จงึ เริ่มจากปริ มาณที่น้อยภายใต้ การดูแลของแพทย์ หลังจากนันก็
้ จะค่อย ๆ
มีการปรับปริมาณของยาที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยของผู้ป่วยต่อแพทย์ที่ดแู ล
เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลงผิดมักจะไม่คอ่ ยยอมเข้ ารับการรักษาใด ๆ
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์จงึ เป็ นสิ่งที่สาคัญเป็ นอย่างมาก
หากแพทย์สามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยวางไว้ ใจได้ มากขึ ้นและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยไว้ ได้ การต่อต้ านการรับประทานยาของผู้ป่วยก็จะลดลงตาม
ถึงแม้ วา่ ตัวผู้ป่วยอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองป่ วยเป็ นโรคทางจิต
แต่ก็ยอมรับฟั งคาแนะนาของแพทย์ในการรับประทานยา
2. การบาบัดจิต
โดยปกติแล้ วการบาบัดจิตควรทาควบคูไ่ ปพร้ อมกับการรักษาด้ วยยาเพื่อผลลัพธ์ที่ดี
นักบาบัดจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ าที่จะสร้ างความขุน่ เคืองกับผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการหลงผิดที่เกิดขึ ้น

แต่จะสะท้ อนความเป็ นจริงให้ ผ้ ปู ่ วยเห็นในเวลาที่เหมาะสม
การรับมือกับกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
แพทย์อาจจะช่วยชี ้นาผู้ป่วยสูก่ ารใช้ ชีวิตที่มีความสุข
และให้ ผ้ ปู ่ วยมีชีวิตที่สงบสุขอยูก่ บั อาการหลงผิดของพวกเขา
อีกทางหนึง่ แพทย์อาจจะพยายามเข้ าใจถึงความคับข้ องใจ ความสิ ้นหวัง
และความอับอายที่อยูล่ ึกภายในจิตใจของผู้ป่วย พร้ อมช่วยพวกเขาแก้ ปัญหาที่รบกวนอยูภ่ ายในใจ
พร้ อมกันนันแพทย์
้
จะสอนให้ ผ้ ปู ่ วยรับมือกับวิกฤตในทางบวกเมื่อต้ องเจอกับความเครี ยดที่ไม่คาดคิด

