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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนวรรณกรรมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิต
ครั้งแรก
วิธีการศึกษา เป็นการสืบค้นผ่านทาง PubMed, PsycINFO, ClinicalTrials.gov, google
scholar และฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 19982015 โดยใช้ค�ำส�ำคัญในการสืบค้นคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การกลับเป็นซ�้ำ โรคจิตครั้งแรก
ซึ่งพบว่ามีงานวิจัยจากต่างประเทศ 19 เรื่องและแบบ systematic review 5 เรื่อง รวมทั้งหมด
24 เรื่อง หลังจากนั้น ผู้นิพนธ์ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์บทความแล้วน�ำมาเรียบเรียงให้เป็น
บทความภาษาไทย
ผลการศึกษา ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกลับเป็นซ�ำ้ ทีพ่ บได้แก่ การไม่รว่ มมือในการรักษา การไม่
ร่วมมือในการรับประทานยา การใช้สารเสพติด รวมถึงการสูบบุหรี่ อายุของผูป้ ว่ ยก็มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการกลับเป็นซ�้ำเช่นกัน พบว่าผู้ป่วยอายุน้อยส่วนใหญ่จะมีโอกาสกลับก�ำเริบซ�้ำได้มากกว่า
ในขณะที่ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีคนดูแล ก็มีโอกาสกลับก�ำเริบซ�้ำได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่า
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ย จะมีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ�้ำ
สรุป การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ พบว่าการไม่ร่วมมือในการรับรักษา การไม่ร่วมมือในการ
รับประทานยา การใช้สารเสพติด อายุ และระยะเวลานอนในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั การ
กลับเป็นซ�้ำ ควรมีการศึกษาในด้านอาการและความสามารถก่อนป่วย รวมถึงการดูแลใน
ครอบครัว เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการกลับเป็นซ�้ำต่อไป
ค�ำส�ำคัญ การกลับเป็นซ�้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โรคจิตครั้งแรก
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ABSTRACT
Objective : To review the associated factors of relapse in patients with first episode
psychosis (FEP).
Method : PubMed, PsycINFO, ClinicalTrials.gov, Google scholar and other medical
databases for English-language articles published between 1998-2015 were searched,
using associated factors, factors related to, first episode psychosis and relapse as
keywords. There were 19 original articles and 5 systematic reviews found.
Results : There were many associated factors with relapse in FEP. However, in this
review, we found that medication non adherence and persistent substance use including
nicotine use were associated with relapse. Age of onset of patients with FEP was one
of the factors. Most of the studies reported that younger age of onset and older ages
without caregivers were associated with relapse. The shorter duration of admission than
average duration of hospital stay was also found to be an associated factors of relapse.
Conclusion : Medication non adherence, persistent substance use, age of onset and
duration of hospital stay were factors associated with relapse in FEP in this review. There
should be studies of clinical presentation and premorbid functioning and supporting
system to identify the risk factors of relapse in FEP in the future.
Keywords : associated factor, first episode psychosis, relapse
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บทน�ำ

โรคจิตโดยเฉพาะโรคจิตเภทเป็นโรคที่เรื้อรังและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก และเมื่อป่วยเป็น
โรคจิตจะมีโอกาสหายขาดไม่มากนัก ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ น
มานี้ มีก ารให้ ค วามสนใจศึก ษาในช่วงระยะการเกิ ด
โรคจิตครั้งแรกเพิ่มมากขึ้น (first-episode psychosis:
FEP)1 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องอาการก�ำเริบซ�้ำที่เป็น
ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายที่
ท้ า ทายและส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการรั ก ษาความผิ ด ปกติ
ทางจิต2 หากได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีก็ยิ่งท�ำให้การ
พยากรณ์โรคดีขนึ้ แต่หากเป็นโรคจิตแล้วการรักษาทีช่ า้
หรือเนิน่ นานออกไปกลับจะน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ฟูทไี่ ม่ได้ผลดี3
มี ก ารศึ ก ษาแบบสุ ่ ม (randomized control
trial) เพือ่ ตามดูผปู้ ว่ ยทีม่ อี ตั ราการกลับเป็นซ�ำ้ ของผูป้ ว่ ย
โรคจิตครั้งแรกที่ได้รับยาไม่ต่อเนื่องใน 1 ปี พบว่าสูงถึง
ร้อยละ 41-794-7 การศึกษาตามธรรมชาติ (naturalistic
study) ที่ท�ำในฮ่องกงพบอัตราการกลับเป็นซ�้ำของการ
เกิดโรคจิตครั้งแรกของผู้ป่วยในช่วงที่สิ้นสุดของปีที่ 3
ร้อยละ 408 และแต่ละครั้งของการกลับเป็นซ�้ำของ FEP
จะส่งผลให้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแย่ลงตาม
ไปด้วย นอกจากนัน้ ยังพบว่า ช่วงเวลาทีต่ อ้ งเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลก็นานขึ้นด้วยเช่นกัน9
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ปั จ จั ย หลั ก ของการกลั บ
เป็นซ�้ำในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชคือการไม่ได้รับยาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (medication non-adherence) อย่ า งไร
ก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ10 อีกจ�ำนวนมากที่ส่งผลต่อการก
ลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก ดังนั้น บทความนี้
จึ ง มุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่
เกีย่ วข้องกับการกลับเป็นซ�ำ้ ในผูป้ ว่ ยโรคจิตครัง้ แรก เพือ่
น�ำไปสูก่ ารค้นหาถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกลับเป็นซ�ำ้
ในผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรกในประเทศไทย และสามารถ
ค้นหาแนวทางในการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำของใน
ผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรกต่อไป
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วิธีการศึกษา

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วย FEP โดย
สืบค้นผ่านทาง PubMed, PsycINFO, ClinicalTrials.
gov., google scholar และฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่
ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 19982015 โดยใช้ค�ำส�ำคัญในการสืบค้นที่เป็นภาษาอังกฤษ
คือ associated factor, related factors relapse, first
episode psychosis และเป็นภาษาไทยคือ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง การกลับเป็นซ�้ำ โรคจิตครั้งแรก ปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั การกลับเป็นซ�ำ้ ของโรคจิตครัง้ แรก ซึง่ พบว่ามี
งานวิจยั จากต่างประเทศ 19 เรือ่ งและแบบ systematic
review 5 เรือ่ ง รวมทัง้ หมด 24 เรือ่ ง หลังจากนัน้ ผูน้ พิ นธ์
ได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์บทความแล้วน�ำมาเรียบเรียง
ให้เป็นบทความภาษาไทย
ความหมายของโรคจิตครั้งแรก
โรคจิตครั้งแรก (first episode psychosis, FEP)
หมายถึง ประสบการณ์ครั้งแรกของผู้ที่มีอาการทางจิต
หรือ psychotic episode พบว่า ประชากร 3 ใน 100 คน
จะมีประสบการณ์ psychotic episode อย่างน้อย
1 ครั้งในชีวิต11 ค�ำว่าโรคจิต (psychosis) หมายถึง
การเกิดการสูญเสียการรับรูค้ วามเป็นจริง ซึง่ จัดเป็นกลุม่
โรคส�ำคัญกลุ่มหนึ่งของโรคทางจิตเวช เนื่องจากผู้ป่วย
โรคจิตมักมีอาการทางจิตรุนแรงและสูญเสียหน้าที่ไป
มาก โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) ซึ่งพบได้
บ่อย สามารถเริ่มป่วยได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และมีการ
ด�ำเนินโรคแบบเรื้อรัง
เมื่อป่วยเป็นโรคจิต ผู้ป่วยจะมีความคิดสับสน
มีความเชื่อที่ผิดไปจากความเป็นจริง เรียกว่าอาการ
หลงผิ ด และมี ก ารรั บ รู ้ ผิ ด ไปจากความเป็ น จริ ง เช่ น
มี อ าการหู แ ว่ ว หรื อ ประสาทหลอน ส่ ง ผลให้ มี ก าร
เปลี่ยนเเปลงทางความรู้สึกและพฤติกรรมตามมา12
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อาการทีส่ ำ� คัญของโรคจิต (psychotic symptoms)
ประกอบด้วยอาการดังนี13้ :
- Delusion: อาการหลงผิด มีความคิดหรือ
ความเชื่อผิดๆ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ฝังแน่น
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ดว้ ยเหตุผล ชนิดทีพ่ บได้บอ่ ย
คืออาการหวาดระแวงว่ามีคนปองร้ายตนเอง
- Hallucination: อาการประสาทหลอน ผู้ป่วย
มีการรับรู้โดยปราศจากสิ่งกระตุ้น ชนิดที่พบบ่อยได้แก่
อาการหูแว่ว เช่น ได้ยินเสียงพูดเป็นเรื่องราว
- Disorganized speech: เป็นการพูดที่ไม่
ต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้ฟังจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ
- Disorganized behavior: เป็นพฤติกรรม
แปลกไปจากคนปกติ เช่น อาการวุน่ วาย ไม่มเี ป้าหมาย
ของการกระท�ำ และไม่สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกได้ง่าย
ส�ำหรับ FEP ยังไม่มีการก�ำหนดความหมายไว้
อย่างชัดเจน และจากการทบทวนวรรณกรรมก็พบว่า
ยังมีข้อขัดแย้งโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องระยะเวลาที่
มีอาการ อาการใน prodromal phase รวมทั้งอาการ
ในระยะเฉี ย บพลั น เช่ น มี บ างรายงานนั บ รวมเอา
prodromal phase เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย FEP ซึ่ ง ใน
prodromal phase นี้ ผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการทาง
จิตที่ยังไม่ชัดเจน แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ความคิ ด การรั บ รู ้ แ ละพฤติ ก รรม รวมถึ ง มี ค วาม
เสื่ อ มถอยทางความสามารถและหน้ า ที่ ก ารงาน
ในขณะที่ บางการศึกษาถือเอาผู้ป่วยที่ถูกรับไว้รักษา
ในโรงพยาบาลครั้งแรก หรือมาพบแพทย์ครั้งแรกว่า
เป็น FEP14 เป็นต้น

ระยะที่ 1 ระยะก่อนมีอาการทางจิต ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
มักจะมีความรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างทีแ่ ปลกออกไปจากเดิม
แต่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร
ระยะที่ 2 ระยะที่มีอาการทางจิต คือมีอาการ
หูแว่ว ประสาทหลอน หลงผิดหรือมีความคิดสับสน
ในระยะนี้ ความสามารถในการท�ำหน้าที่ต่างๆ จะเริ่ม
บกพร่ องและมั กจะเป็ น ช่ ว งที่ ผู้ ป่ ว ยถู กพาเข้ า มารั บ
การบ�ำบัดรักษา
ระยะที่ 3 ระยะฟืน้ ฟู เป็นการฟืน้ ฟูความสามารถ
ต่างๆ ให้กลับคืนมา และแม้ว่าอาการทางจิตในช่วงนี้
จะสงบลง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะหายจากโรค หรือ
จะไม่มีการเป็นซ�้ำของโรคจิตอีก
เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หากไม่ได้รับการแนะน�ำ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู้ป่วยอาจจะหยุดการรักษา
เพราะเข้าใจว่าหายจากอาการแล้ว และเข้าใจว่าไม่
จ�ำเป็นต้องติดตามการรักษาอีก ซึ่งกรณีดังกล่าว จะน�ำ
ไปสู่การกลับเป็นซ�้ำของโรคจิตได้อีก

คุณลักษณะทางคลินกิ ของ First episode psychosis11
โดยทั่วไปจะแบ่งอาการออกเป็นสามระยะ ซึ่ง
แต่ละระยะนั้นก็ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย
ทั้งสามระยะได้แก่
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การกลับเป็นซ�้ำ
การกลับเป็นซ�้ำ (relapse) หมายถึงการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เคยป่วย การที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือหาย
ป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ แต่แล้วต้องกลับมาได้รับความ
ทุกข์ทรมานจากอาการของโรคอีกครั้ง การกลับเป็นซ�้ำ
นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างมากมาย ผู้ป่วยอาจจะเกิดความรู้สึกมี
ปมด้อยและมีความรู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง รู้สึก
ขาดอิ ส รภาพในชี วิ ต เนื่ อ งจากอาการทางจิ ต ที่ ยั ง
หลงเหลืออยู่ มีความรูส้ กึ ว่าต้องพึง่ พิงและเป็นภาระแก่
ผู ้ ดู แ ล สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ผลมาจากความเจ็ บ ป่ ว ย
การกลับเป็นซ�ำ้ และยังส่งผลต่อการรักษาและการฟืน้ ฟู
ของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 61 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

Factors Associated with Relapse in First Episode Psychosis

ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกลั บ เป็ น ซ�้ ำ ของผู ้ ป ่ ว ย
โรคจิตครั้งแรก
อาการเจ็บป่วยของโรคจิตครั้งแรกจะดีขึ้นหรือ
เลวลง และจะกลับมาป่วยซ�ำ้ หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่า ปัจจัยใด
เป็นสาเหตุหลักของการเป็นซ�้ำ15 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นซ�้ำนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยด้านความไม่ร่วมมือในการรักษา
ความไม่รว่ มมือในการรักษาของผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การ
ที่ต้องกินยาติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นปี พบว่าเป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญที่ท�ำให้การรักษาไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ซึ่งลักษณะของความไม่ร่วมมือได้แก่ กินยาไม่ครบ
ไม่กนิ ยา กินยาไม่สม�ำ่ เสมอ ไม่ปฏิบตั ติ นตามค�ำแนะน�ำ
หรือการไม่มาตามนัด เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมี
ลักษณะแตกต่างกันไป เมือ่ พบว่าผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาเหล่านี้
ก็มกั จะเกิดความรูส้ กึ ในทางลบมองว่าผูป้ ว่ ยไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา แต่ความจริงผู้ป่วยมักไม่ได้ปฏิเสธ
การรักษาทั้งหมด แต่อาจไม่ร่วมมือในบางเรื่อง เช่น
แพทย์สั่งให้กินยา 3 มื้อ ผู้ป่วยอาจกิน 2 มื้อ หรือกินยา
ตามแพทย์สั่งทุกมื้อยกเว้นมื้อก่อนนอนเพราะเข้าใจว่า
เป็นยานอนหลับ เป็นต้น มีสาเหตุความไม่รว่ มมือในการ
รักษา16 ที่พบบ่อยได้แก่
1. ด้านการสือ่ สาร ปัญหาการสือ่ สารระหว่างแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาตินั้น ให้เข้าใจ
ถึงปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือ แพทย์อาจ
จะต้องดูแลผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมาก ท�ำให้มเี วลาในการสือ่ สาร
เรื่องการกินยาหรือการปฏิบัติตัวลดลง เป็นต้น
2. ด้านผู้ป่วย นอกจากผู้ป่วยจะมีความเชื่อ
เดิมของตนแล้ว ยังพบได้บ่อยๆ ว่า ผู้ป่วยอาจจะมี
ความเกรงใจแพทย์และไม่กล้าซักถาม แม้จะไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่แพทย์ให้ค�ำแนะน�ำก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่อง
ประสิทธิภาพของการรักษา รวมถึงการไม่กล้าพูดว่า
ตนเองไม่สามารถท�ำตามที่แพทย์แนะน�ำได้ เป็นต้น
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3. ด้ า นการรั ก ษา เช่ น ผู ้ ป ่ ว ยไม่ มั่ น ใจใน
ประสิทธิภาพของยา ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยา
หรือได้รับยาหลายขนาน กินวันละหลายมื้อ ท�ำให้ยาก
แก่การปฏิบัติตาม มีผู้ป่วยจ�ำนวนไม่น้อยที่กลัวติดยา
เมื่อรู้สึกว่าตนเองดีขึ้นหรือหายแล้ว ก็มักเลือกที่จะหยุด
ยา โดยคิดว่าโรคจะดีขึ้นเองเรื่อยๆ เป็นต้น
4. ด้ า นการปฏิ บั ติ เช่ น ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งรอนาน
มาพบแพทย์แต่ละครั้งต้องขาดงานเป็นวัน ลางานบ่อย
ไม่ได้ ค่ารักษาแพง มาโรงพยาบาลล�ำบาก หรือไม่มี
คนพามา เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ปี ค.ศ. 2016 ณั ฐ ติ ก า
17
ชู รั ต น์ ศึ ก ษาสาเหตุ แ ละแนวทางการป้ อ งกั น การ
กลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านปิเหล็ง ที่ประสบเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบสาเหตุการ
กลับเป็นซ�ำ้ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยขาดความรูเ้ กีย่ วกับโรค เกีย่ วกับ
ยาจิตเวชและสถานบริการด้านสุขภาพจิต มีการใช้
สารเสพติด ผู้ป่วยมีความเครียด ญาติเบื่อหน่าย ท้อแท้
ในการดูแล
ปี ค.ศ. 2011 ศูนย์เยียวยาฟืน้ ฟูสขุ ภาพจิต อ�ำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี18 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช
ที่อาศัยในชุมชน 338 ราย แยกเป็นโรคจิตเภทร้อยละ
67.7 โรคซึมเศร้าร้อยละ 22.1 และโรควิตกกังวลร้อยละ
10 พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เมือ่ กลับไปสูช่ มุ ชน ผูป้ ว่ ยหรือ
ญาติไม่เห็นส�ำคัญในการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง คิดว่าหาย
แล้ว จึงไม่มารับการรักษาต่อเนื่อง ขาดยา ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิตและกลับเป็นซ�้ำ
ปัจจัยด้านความไม่รว่ มมือในการใช้ยา (Medication
non-adherence)
การรักษาจะได้ผลดีหรือไม่นั้น ปัจจัยที่ส�ำคัญ
คือการที่ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรับประทานยา
หากผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการใช้ยาจะท�ำให้เกิดผลเสียต่อ
การรักษา ผูป้ ว่ ยอาจจะมีอาการรุนแรงมากขึน้ หรืออาจ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก

สินเงิน สุขสมปอง และคณะ

จะกลับเป็นซ�้ำได้ รวมถึงเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น
ความร่วมมือในการใช้ยา (medication adherence)
เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายในเชิงบวก เป็นค�ำทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ผูป้ ว่ ย
และแพทย์มีการตกลงร่วมกันถึงแผนการรักษา โดย
ผู้ป่วยเองจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแผนการรักษาของ
ตั ว เอง ในขณะที่ ก ารไม่ ใ ช้ ย าตามสั่ ง (medication
noncompliance) หมายถึงการที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วม
มือในการใช้ยาตามทีแ่ พทย์แนะน�ำ โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยรับทราบ
และเข้าใจแผนการรักษาแล้ว พบว่าความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยานั้นเป็นปัจจัยท�ำนายการกลับเป็นซ�้ำใน FEP
ได้สูงมาก ซึ่งการได้รับยาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณ
ยาที่แพทย์สั่งนั้น ถือว่าเป็นการไม่ร่วมมือในการรักษา
ด้วยยา19 ในปัจจุบัน ก็มีการใช้การบ�ำบัดทางความคิด
และพฤติกรรม (cognitive behavior therapy, CBT)
มาใช้ร่วมกับการรับประทานยา เพื่อให้เกิดความร่วม
มือในการใช้ยา10
ปี ค.ศ. 2002 Gray และคณะ20 พบว่า การไม่ให้
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาโรคจิต เป็นปัญหา
ส�ำคัญต่อการกลับเป็นซ�้ำ และปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจในการรับประทานยา คือความตระหนัก
ในความเจ็บป่วย ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษา อาการ
ข้างเคียงของยา และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รักษา
ปี ค.ศ. 2013 Christy และคณะ21 ศึกษาแบบ
ย้อนหลังประเมินการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยโรคจิตครั้ง
แรก ในระยะเวลา 3 ปี ในผู้ป่วย 1,400 ราย พบว่า
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัจจัยท�ำนายที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก ซึ่ง
ตรงกับการศึกษาของ Doering และคณะ22 การศึกษา
ของ Chen และคณะ23 พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผูป้ ว่ ย FEP ไม่รว่ มมือรับประทานยาตามแผนการรักษา
และรับประทานยาไม่ตอ่ เนือ่ ง Caseiroa และคณะ24 ได้
ติดตามการรักษาของผู้ป่วย FEP ไปเป็นระยะเวลา 3 ปี

ในผู้ป่วยจ�ำนวน 140 ราย ร้อยละ 65 มีการกลับเป็นซ�้ำ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมากกว่าภายในระยะเวลา 3 ปี
และมีการกลับเป็นซ�้ำภายใน 1 ปี ร้อยละ 20.7 และ
กลับเป็นซ�ำ้ ภายในสองปี ร้อยละ 40.79 ซึง่ ในการศึกษา
นี้พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กลับเป็นซ�้ำ ก็คือการไม่ให้
ความร่วมมือในการรับประทานยา ดังนั้นความไม่ร่วม
มือในการใช้ยาของผู้ป่วย FEP จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
ควรให้ความส�ำคัญ
ปี ค.ศ. 2014 Zipursky และคณะ25 ท�ำวิจยั แบบ
systematic review ความเสีย่ งของการเกิดซ�ำ้ กับการใช้
ยาไม่ต่อเนื่องใน FEP ใน 6 การศึกษาพบว่าหากผู้ป่วย
ไม่ทานยาอย่างต่อเนื่องจะมีการกลับเป็นซ�้ำ ร้อยละ 77
และเมื่อติดตามไป 2 ปี หากผู้ป่วยยังไม่ทานยาอย่าง
ต่อเนื่องมีการกลับเป็นซ�้ำถึง ร้อยละ 90 การค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าในกรณีที่ไม่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยหรือความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงยาที่มีผล
ต่อปัญหาสุขภาพหรือการท�ำหน้าทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
ความเสี่ยงที่สูงมากของอาการกลับเป็นซ�้ำ
ปี ค.ศ. 2012 Alvarez-Jimenez และคณะ26
ท�ำวิจัยแบบ systematic review การศึกษาระยะยาว
ปัจจัยเสีย่ งต่อการก�ำเริบของ FEP หลังติดตามการรักษา
ไปแล้วอย่างน้อย 12 เดือน ผลการศึกษา 153 บทความ
วิ จั ยสรุ ปว่ า ตั ว แปรทางคลิ นิกและคุ ณ ลั กษณะทาง
ประชากรทั่วไปมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออัตราการ
ก�ำเริบซ�้ำ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าความไม่ให้
ความร่วมมือในการทานยา การใช้สารเสพติด ครอบครัว
ที่มีค�ำต�ำหนิติเตียน บุคลิกภาพการปรับตัวก่อนป่วย
ไม่ดี เพิ่มความเสี่ยงต่อการก�ำเริบของโรคจิตครั้งแรก
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ปัจจัยการใช้สารเสพติด
ผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดมีจ�ำนวนมากเป็น
อันดับ 2 รองจากโรคจิตเภท27 ส�ำหรับผู้ป่วย FEP จะมี
อัตราการกลับเป็นซ�ำ้ จากการใช้สารเสพติดสูงถึงร้อยละ
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50 และพบว่า ผู้ป่วย FEP มีการใช้สารเสพติดชนิด
กัญชาและสุรามากถึงร้อยละ 13-75 ผลจากการใช้
สารเสพติดพบว่า ยิง่ ผูป้ ว่ ยมีการใช้สารเสพติดมากเท่าไร
ผู้ป่วยก็ยิ่งมีอาการทางจิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความ
ยากต่อการให้ความร่วมมือในการรับประทานยา ท�ำให้
มีการกลับเป็นซ�้ำ และต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล28
นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดจะ
มีพฤติกรรมรุนแรงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยโรคจิตที่ไม่ได้
ใช้สารเสพติด ฤทธิ์ของตัวยาเสพติดจะแตกต่างกันไป
เช่น ฝิ่นให้ท�ำให้ผู้เสพเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ขาดความ
สนใจในผู้อื่น มอร์ฟีนซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าฝิ่น 8-10 เท่า
เสพติดได้ง่ายกว่าท�ำให้ความดันโลหิตต�่ำลง หายใจ
ช้าลง และเฮโรอีนรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 3-8 เท่าแรงกว่า
ฝิ่น 40-80 เท่า ส�ำหรับ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า
จะท�ำให้ผเู้ สพจะมีความเสือ่ มทัง้ ร่างกายและจิตใจ เช่น
หงุดหงิด ก้าวร้าว หลงผิด หวาดระเเวง พูดไม่รู้เรื่อง
ประสาทหลอน ความจ�ำเสือ่ มและอารมณ์เปลีย่ นแปลง
ง่าย เป็นต้น29
ปี ค.ศ. 2012 Alvarez-Jimenez และคณะ26
ได้ท�ำการท�ำ meta-analysis ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงการ
กลับเป็นซ�ำ้ ของ FEP พบว่าการใช้สารเสพติดจะส่งผลให้
เกิดการกลับเป็นซ�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญ และในการศึกษา
เกี่ยวกับสารเสพติด มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ การสูบบุหรี่
จะท�ำให้มีอัตราการกลับเป็นซ�้ำมากถึง 1.42 เท่าของ
ผู้ไม่สูบบุหรี 17 อธิบายว่าการสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับ nicotinic receptor กับ dopamine system ซึ่งการ
อธิบายความสัมพันธ์นั้น ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป
ปี ค.ศ. 2011 Wisdom และคณะ29 วิจัยแบบ
systematic review ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด
ในกลุ ่ ม first-episode psychosis พบว่ า ขึ้ น กั บ
ประสบการณ์การท�ำงาน ระดับการศึกษา และการรักษา
ที่จะท�ำให้ผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่ลดลงได้ด้วย
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ปัจจัยด้านอายุ
จากความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างและการใช้
เครื่องมือการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน ท�ำให้ผลการศึกษา
ด้านอายุต่อการกลับเป็นซ�้ำของ FEP มีความแตกต่าง
กันด้วย บางรายงานพบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย เป็น
ปัจจัยท�ำนายการกลับเป็นซ�้ำใน FEP โดย Hui และ
คณะ30 อธิบายว่า เพราะผู้ป่วยที่อายุน้อย มักจะหยุดยา
ด้วยตัวเอง ซึง่ น�ำไปสูค่ วามไม่รว่ มมือในการทานยาและ
เกิดการกลับเป็นซ�้ำ ตรงกับการศึกษาของ Richards31
ปี ค.ศ. 2014 และ Coldham และคณะ32 ปี ค.ศ. 2002
ที่พบว่า ผู้ป่วย FEP ที่มีอายุน้อย จะมีปัญหาในการ
ดูแลสุขภาพจิตและการจัดยาของตนเอง รวมถึงการ
ไม่ร่วมมือในการกินยาและเกิดการกลับเป็นซ�้ำได้บ่อย
นอกจากนั้นยังพบว่า การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยที่
อายุน้อยที่เป็น FEP จะมีโอกาสกลับเป็นซ�้ำได้สูงกว่า
มีโอกาสรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลมากกว่า และความ
สามารถในการท�ำหน้าที่บกพร่องมากกว่า
อย่างไรก็ตาม มีรายงาน ของ Huiและคณะ33
ปี ค.ศ. 2015 กลับพบว่ากลุ่มผู้ป่วยสูงอายุชาวจีนจะมี
โอกาสกลับเป็นซ�้ำได้สูงกว่า อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ป่วย
สูงอายุจนี ขาดการดูแลจากครอบครัว รวมถึงขาดความ
ร่วมมือในการรับประทานยา
ดังนัน้ ปัจจัยด้านอายุ จึงยังเป็นปัจจัยทีค่ ลุมเครือ
แม้วา่ การศึกษาจ�ำนวนมากบ่งชีไ้ ปในแง่ทวี่ า่ ผูป้ ว่ ยอายุ
น้อย อาจจะส่งผลต่อการกลับเป็นซ�้ำ แต่ผู้สูงอายุที่ไม่
ได้รับการดูแลที่ดีพอ ก็อาจจะส่งผลต่อการกลับเป็นซ�้ำ
เช่นกัน
ปัจจัยด้านระยะเวลานอนในโรงพยาบาล
มีหลายการศึกษาที่บ่งชี้ไปว่า ระยะเวลานอน
โรงพยาบาลที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ยของการนอนโรงพยาบาล
ตามปกติ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ�้ำของ
ผู้ป่วย FEP ดังเช่นการศึกษาของ Lizzette Gómez-deRegil และคณะ34 ที่ศึกษาระยะเวลานอนโรงพยาบาล
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ในผู้ป่วย FEP ชาวเมกซิกัน การศึกษาของ Chen และ
คณะ35 ในปี ค.ศ. 2011 ที่ศึกษาในผู้ป่วยชาวจีน รวมถึง
การศึกษาของ Hui และคณะ30 ในปี ค.ศ. 2013 ทีศ่ กึ ษา
ย้อนหลังในผู้ป่วย 1,400 ราย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล
ได้รับการให้ intervention ที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะต้นๆ
ของความเจ็บป่วย อาจจะน�ำไปสู่การนอนโรงพยาบาล
ที่สั้นลง และลดความเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ�้ำ ซึ่งแม้
จะมีการก�ำเริบซ�้ำ ก็สามารถที่จะได้รับการดูแลที่แผนก
ผู้ป่วยนอกได้

2. Hui CLM, Tang JYM, Leung CM, Wong GHY,
Chang WC, Chan SKW, Lee EHM, Chen EYH. A
3-year retrospective cohort study of predictors
of relapse in first-episode psychosis in Hong
Kong. Australian and New Zealand. Journal of
Psychiatry 2013; 47: 746-53.
3. Martens L, Baker S. Promoting Recovery from
First Episode Psychosis: A Guide for Families.
Canada: Christine Harris; 2009.
4. Zipursky RB, Menezes NM, Streiner DL.
Risk of symptom recurrence with medication
discontinuation in first-episode psychosis: A
systematic review. Schizophrenia Research
2013; 152: 408-14.
5. Chen EYH, Hui CLM, Lam MML, Chiu CPY, Law
CW, Chung DWS, et al. Maintenance treatment
with quetiapine versus discontinuation after
one year of treatment in patients with remitted
first episode psychosis: randomised controlled
trial. BMJ 2010; 341: c4024.
6. Hogarty GE, Ulrich RF. The limitations of
antipsychotic medication on schizophrenia
relapse and adjustment and the contributions
of psychosocial treatment. J Psychiatr Res
1998; 32(3-4): 243-50.
7. Chen EY, Hui CL, Lam MM, Chiu CP, Law CW,
Chung DW, et al. Maintenance treatment with
quetiapine versus discontinuation after one
year of treatment in patients with remitted first
episode psychosis: randomized controlled
trial. BMJ 2010; 341: c4024.

สรุป

มีหลากหลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกลับเป็นซ�ำ้
ของผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีการ
ศึกษาค่อนข้างมากทีส่ ง่ ผลต่อการกลับเป็นซ�ำ้ ของผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการโรคจิตครัง้ แรกนัน้ เกีย่ วข้องกับการไม่รว่ มมือ
ในการรักษา การใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่อง ช่วงอายุ
ของความเจ็บป่วย ซึ่งพบว่าผู้ป่วยอายุน้อยอาจจะมี
โอกาสกลับก�ำเริบซ�้ำได้สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การดูแล
ที่ไม่ดีพอ ก็อาจจะท�ำให้ผู้ป่วยสูงอายุ มีการกลับเป็น
ซ�้ำได้สูงเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ระยะเวลาในการ
นอนโรงพยาบาลที่ส้ันกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการกลับเป็นซ�ำ้ ด้วยเช่นกัน ข้อจ�ำกัดของการทบทวน
วรรณกรรมครัง้ นีค้ อื ยังไม่มหี ลักฐานทีห่ นักแน่นพอทีจ่ ะ
บ่งว่า อาการของผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรกนั้น มีผลต่อการ
กลับเป็นซ�ำ้ หรือไม่ ควรมีการศึกษาทีม่ รี ะเบียบวิธวี จิ ยั ที่
ดีพอส�ำหรับการศึกษาถึงอาการและอาการแสดง รวมถึง
การศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพของก่อนป่วย (premorbid
functioning) ว่ามีผลต่อการกลับเป็นซ�้ำด้วยเช่นกัน
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