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วิชัย สันติมาลีวรกุล : ผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวย
นอกโรคจิตเภท : การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (EFFECTS OF TRIHEXYPHENIDYL DOSES ON CONITIVE 
FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN OUT PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA : A CROSS-
SECTIONAL STUDY ) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.มนัส พงศชัยเดชา, ผศ. ดร.  น้ําฝน ศิวะนาวินทร
และ นพ. นรวีร พุมจันทร. 107 หนา. ISBN 974-464-498-2

การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl 
ตอระดับคะแนนของความจํา 2) ศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับคะแนนคุณภาพชีวิต และ 3) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดยา ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต และอาการทาง anticholinergic จาก
การสุมตัวอยางผูปวย ณ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 291 ราย แบงผูปวยเปน  
3 กลุม คือ กลุมไมใชยา trihexyphenidyl, กลุมใชยาขนาด 2-5 มก./วัน และ กลุม 6 มก.ขึ้นไป/วัน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ 1) แบบทดสอบดานความจํา Mini-Mental State Examination 2) แบบทดสอบ   คุณภาพชีวิตฉบับองค
การอนามัยโลก ชุด 26 ขอ 3) UKU Side Effect Rating Scale version Patient เพื่อวัดอาการทาง anticholinergic

ผลการวิจัยพบวาในกลุมไมใชยา trihexyphenidyl มีคะแนนความจํา เปนคาลําดับเฉลี่ย 171.56 คะแนน
ซึ่งสูงกวากลุมใชยา trihexyphenidyl   2-5 มก./วัน และ 6 มก.ขึ้นไป/วัน ที่มีคาลําดับเฉลี่ย 136.42 และ 130.87 
คะแนน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ แตกลุมใชยา trihexyphenidyl 2-5 มก./วัน และ 6 มก.ขึ้นไป/วัน มีคะแนน
ความจําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อคิดเปนความเสี่ยงพบวา ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl มีความเสี่ยง
ตอการเกิดความจําบกพรอง 2.32  เทาของผูปวยที่ไมใชยา (odd ratio=2.32; 95% CI=1.01-5.33; p= 0.046) ขนาด
ยา trihexyphenidyl มีผลตอระดับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท พบวาคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 84.05 
คะแนน ในกลุมที่ไดรับยา 6 มก.ขึ้นไป/วัน ซึ่งต่ํากวากลุมที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl (p=0.015) และ กลุมขนาด
ยา 2-5 มก./วัน (p=0.041) ที่มีคะแนนเฉลี่ย 89.57 และ 87.45 คะแนน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ สวนคะแนนคุณ
ภาพชีวิตเฉลี่ยในกลุมขนาดยา 2-5 มก./วัน ไมแตกตางจากกลุมที่ไมไดรับยา (p=0.298)

ความสัมพันธระหวางขนาดยา ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต และอาการทาง anticholinergic 
ของผูปวยโรคจิตเภทนั้น พบวา ขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับระดับคะแนนความจํา ระดับคะแนนคุณภาพ
ชีวิต และอาการทาง anticholinergic แบบ Spearman’s correlation coefficient ที่ rho=-0.15, p=0.013; rho=-0.12, 
p=0.039 และ rho=0.25, p=0.000 ตามลําดับ สวนระดับคะแนนคุณภาพชีวิตสัมพันธกับอาการทาง anticholinergic 
ที่ rho= -0.33, p=0.000

ดังนั้นการใชยา trihexyphenidyl ในผูปวยโรคจิตเภท ควรพึงตระหนักและติดตามการใชยาดังกลาว เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบทั้งทางดานความจํา คุณภาพชีวิต และ อาการทาง anticholinergic
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This cross sectional study was conducted to assess 1) the effects of trihexyphenidyl on cognitive 
function 2) the effects of trihexyphenidyl on quality of life and 3) the correlation among dose of trihexyphenidyl, 
cognitive function, quality of life and anticholinergic symptoms in schizophrenic patients. 291 patients were 
recruited from out patient department at Somdejchaophraya Psychiatric Instituted, Bangkok. All of patients were 
divided into 3 groups; non-trihexyphenidyl, 2-5 mg of trihexyphenidyl, and > 6 mg of trihexyphenidyl/day 
group. The instruments used in this study were 1) Mini-Mental State Examination (MMSE) 2) WHO-quality of 
life-26 items and 3) UKU side effects rating scale version patient.

The results revealed that the levels of mean rank of MMSE scores in non-trihexyphenidyl group were 
171.56 that was significantly higher than 131.42 in 2-5 mg/day and higher than 130.87 in > 6 mg of 
trihexyphenidyl/day group. However, there was no significant difference between those in 2-5 mg/day and  > 6 
mg of trihexyphenidyl/day group.  Patients who had been taking trihexyphenidyl showed increased risk of 
cognitive impairment 2.32 times (odd ratio=2.32; 95% CI=1.01-5.33; p=0.046) higher than patients who did not 
use trihexyphenidyl.

The quality of life mean scores were significant lower in > 6 mg of trihexyphenidyl/day group 
(mean=84.05) than 2-5 mg/day (mean=87.45; p=0.015) and non-tihexyphenidyl group (mean=89.57; p=0.041). 
However, there was no significant difference in quality of life scores between 2-5 mg/ day and non-
tihexyphenidyl group (p=0.298).

The correlation among doses of trihexyphenidyl, MMSE scores, quality of life and scores of 
anticholinergic symptoms in schizophrenic patients was found. The doses of trihexyphenidyl had a significantly 
negative correlation with MMSE scores and score of quality of life, but had a positive correlation with score of 
anticholinergic symptoms with the Spearman’s correlation coefficient (rho) of -0.15 (p=0.013), -0.12 (p=0.039) 
and 0.25 (p=0.000) respectively.  In addition, scores of quality of life had a negative correlation with scores of 
anticholinergic symptoms with the correlation coefficient -0.33 (p=0.000).

 In conclusion, the findings suggest that use of trihexyphenidyl should be born in mind and  monitored 
in order to avoid its effects on cognitive function, quality of life and anticholinergic symptoms
Program of Clinical Pharmacy      Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2004
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประมาณการณวา จํานวนผูปวยโรคจิตเภท 

(Schizophrenia) มีอยูประมาณ 24 ลานคนทั่วโลก (1) และในประเทศไทยปญหาดังกลาวไดทวี
ความรุนแรงเชนกัน ดังการรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวาผูปวยโรคจิต
เภทในป 2543 2544 และ 2545 มีจํานวน 279,085 323,730 และ 520,013 ราย  ซ่ึงเพิ่มขึ้นทุกๆ ปตาม
ลําดับ (2-4) ตัวเลขดังกลาวเปนระบบการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข จากผูปวยที่มารับ
บริการสถานพยาบาลของรัฐบาล ซ่ึงไมไดรวมถึงผูปวยที่มีอาการ แตไมไดมารับบริการสถาน
พยาบาลของรัฐบาล พบวาความชุกชั่วชีวิต (life-time prevalence) ของผูปวยโรคจิตเภทที่ไมไดมา
รับบริการ ประมาณ 0.17 % (5) และโรคจิตเภทจัดเปนปญหาสุขภาพที่ทําใหประชากรตองทนทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวยจนเกิดการสูญเสียที่เรียกวา “การสูญเสียปสุขภาวะ” (disability adjusted 
life year) เปนลําดับที่ 17 ของโรคที่เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียปสุขภาวะในประเทศไทย (6)

สําหรับแนวทางการดูแลรักษากลุมผูปวยโรคจิตเภท จะประกอบไปดวย การใชยารักษา การใหคํา
ปรึกษาทางจิตสังคม และการรักษาดวยไฟฟา (7-9) ซ่ึงยาที่ใชในการรักษาสามารถแบงไดเปนสอง
กลุมคือ ยาตานโรคจิตชนิดแบบดั้งเดิม (conventional antipsychotics) และ ยาตานโรคจิตชนิดนอก
แบบ (atypical antipsychotics) การคนพบ chlorpromazine ในป ค.ศ. 1952  ซ่ึงเปนยาตานโรคจิต
ชนิดดั้งเดิมตัวแรกสงผลใหการรักษาผูปวยจิตเภทจากการกักขังในโรงพยาบาลมาเปนการรักษา
แบบผูปวยนอก (7) หลังจากนั้นเปนตนมา ก็คนพบยาตานโรคจิตอีกหลายตัวดวยกันโดยที่จัดอยูใน
กลุมยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิผลในการรักษา อยางไรก็ดีอาการไมพึงประสงคของ
ยากลุมดังกลาวที่พบบอยคือ Extra-Pyramidal Symptoms (EPS) (8, 9) จึงไดมีการพัฒนายากลุม
ใหมๆ ที่มีประสิทธิผลและเหนี่ยวนําใหเกิด EPS นอยที่สุด โดยในป ค.ศ. 1989 ยาตัวแรกของกลุม
ยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบคือ clozapine ไดถูกนํามาใช (10) และปจจุบันก็เปนที่ยอมรับวากลุมยา 
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ตานโรคจิตชนิดนอกแบบเหนี่ยวนําการเกิด EPS ไดนอยกวายาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม ดังการวิจัย
ของ Geddes และคณะที่ศึกษาแบบการวิเคราะหเชิงอภิมาน พบวายาทั้งสองกลุมไมมีความแตกตาง
กันในแงของประสิทธิผล แตในแงของการเกิด EPS นั้นยากลุมชนิดนอกแบบเกิด EPS นอยกวายา
อีกกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (11) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาแบบการวิเคราะหเชิงอภิมานของ 
Leucht และคณะ ที่พบวายาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ (olanzapine, risperidone, quetiapine) เกิด
อาการ EPS  นอยกวายา haloperidol อยางมีนัยสําคัญ (12) อยางไรก็ดียาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ
ยังคงถูกใชอยางจํากัด เนื่องจากยามีราคาที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม

การเกิดอาการ EPS ที่เกิดจากยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตามระยะ
เวลาการเกิดอาการ (8, 9) คือ อาการ EPS ระยะแรก ไดแก dystonia, akathisia และ parkinsonism  
พบไดประมาณรอยละ 12-50, 5-25 และ 15.4-47 ตามลําดับ (13-18) สวนอาการ EPS ระยะยาวคือ 
tardive dyskinesia พบไดประมาณรอยละ 4 ตอป  (8, 9) ซ่ึงการรักษาอาการ EPS ที่เกิดจากการ
เหนี่ยวนําของยาตานโรคจิตที่พบไดบอยนั้นไดแกยากลุม anticholinergics ซ่ึงไดแก benztropine 
และ trihexyphenidyl  (8, 9)

trihexyphenidyl เปนยาที่ใชในการควบคุมอาการ EPS ที่เกิดขึ้น โดยขนาดยาในการรักษาขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของอาการ EPS แมวาอาการ EPS ของผูปวยจะไดรับการรักษาจากยา trihexyphenidyl 
แลวก็ตาม แตอาการไมพึงประสงคจากการใชยาดังกลาวก็สงกระทบผูปวยไมนอย เชน อาการทาง 
anticholinergics ซ่ึงไดแก อาการปากแหง คอแหง ปสสาวะคั่ง ทองผูก (19) นอกจากนี้จากงานวิจัย
ของ Tune และคณะพบวาการเกิดภาวะ delirium นั้นสัมพันธกับระดับยา anticholinergic ในเลือด 
ถาระดับยาในเลอืดสูงโอกาสการเกิด delirium จะมากขึ้นตามไปดวย (p < 0.001) (20) ซ่ึงสอดคลอง
กับการวิจัยของ Fracker และคณะที่พบวาระดับยา anticholinergic ที่สูงนั้นสัมพันธกับการเกิดภาวะ 
delirium (p = 0.003) (21) อีกทั้งมีการรายงานการใชยา trihexyphenidyl ในผูปวยโรคจิตเภทสงผล
ใหผูปวยเกิดอาการ tardive dyskinesia  ซ่ึงจากงานวิจัยของ Greil และคณะพบวาหลังจากทําการ
หยุดยา trihexyphenidyl ในผูปวยกลุมดังกลาวแลวอาการ tardive dyskinesia ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู
ปวยที่ไมไดหยุดยาที่ 6 สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (22) นอกจากการเกดิอาการไม
พึงประสงคขางตนแลวยังมีรายงานหลายชิ้นดวยกันที่เกี่ยวกับการใชยา trihexyphenidyl ในทางที่
ผิดของผูปวยจิตเภทโดยใชยาเกินขนาดจนกระทั่งเกิดพิษของยา (23-26) รวมถึงการทําใหเกิดอาการ
ของโรคจิตเภท (27, 28) และมีการเสียชีวิตดวย (29)
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ผลกระทบที่นักวิจัยใหความสนใจในปจจุบันคือ มีรายงานวายากลุม trihexyphenidyl สงผลกระทบ
ตอความจําของผูปวยจิตเภทดวย โดยเชื่อวาไปรบกวนการทํางานของ cholinergic system ในสมอง
สวน cortical (30) และเกี่ยวของกับการลด cerebral blood flow และ oxygen metabolic rate (31, 32)
มีการศึกษาวิจัยหลายช้ินที่ยืนยันวายากลุม anticholinergics สงผลตอความจําของผูปวยที่ใชยากลุม
นี้ ดังการวิจัยของ Potamianos และ Kellett ที่ศึกษาผลของยา trihexyphenidyl ตอความจําในผูปวย
สูงอายุที่ยังไมมีภาวะบกพรองทางดานความจํา หลังจากบริหารยาโดยการรับประทาน  
trihexyphenidyl ขนาด 2 มิลลิกรัมไป 90 นาทีเปรียบเทียบกับยาหลอกเมื่อทําการทดสอบความจํา 
พบวากลุมผูปวยที่ไดรับ trihexyphenidyl ใหคะแนนทางดานความจําของเครื่องมือทดสอบต่ํากวา
กลุมยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) (33) นอกจากนี้ยังพบวาระดับของความจําในผูปวยจิตเภท
มีความสัมพันธกับระดับยา anticholinergics ในเลือด ดังการวิจัยของ Perlicks และคณะที่ศึกษาเกี่ยว
กับความสัมพันธของความจําและระดับยา anticholinergics ในเลือดในผูปวยจิตเภท โดยพบวา
ระดับความจํามีความสัมพันธเปนแบบผกผันกับระดับยาในเลือดอยางมีนัยสําคัญ (r = -0.54, p = 
0.01) แตไมพบความสัมพันธระหวางระดับความจํากับระดับยารักษาโรคจิตเภทในเลือด (p>0.10) 
(34) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Tune และคณะที่พบวาระดับยา anticholinergics ในเลือดสัมพันธ
กับระดับความจําของผูปวยอยางมีนัยสําคัญ (r = -0.51, p < 0.01) แตไมพบความสัมพันธเชนนี้กับ
ระดับยารักษาโรคจิตเภทในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (35) และจากการศึกษาระดับยากลุม 
anticholinergics ในเลือด กับระดับความจําของผูปวยที่วัดดวยเครื่องมือ Mini-mental state 
examination (MMSE) พบวามีความสัมพันธแบบผกผันที่คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -
0.83, p < 0.001) (20) นอกจากนี้ผลการศึกษาของ McDermid สอดคลองกับหลายๆ การศึกษา เชน  
Tek, Harvey และBowie ที่พบวาระดับความจําของผูปวยจิตเภทนั้นสัมพันธกับคุณภาพชีวิต โดยผู
ปวยที่มีระดับความจําที่ต่ําก็จะมีระดับคุณภาพชีวิตที่นอยตามไปดวย (36-39)

ในปจจุบันการใช trihexyphenidyl นั้นยังไมทราบแนชัดวาตองใหในผูปวยที่เกิด EPS เปนเวลานาน
เทาใด อีกทั้งอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใช trihexyphenidyl ก็สงผลกระทบตอผูปวยหลาย
ประการดวยกัน จึงมีผูสนใจที่ศึกษาถึงความเปนไปไดในการหยุดยาในผูปวยที่ใช trihexyphenidyl 
ที่สามารถควบคุมอาการ EPS ไดดีแลวและใชยามาไดระยะหนึ่ง โดยมีหลายงานวิจัยดวยกันที่ศึกษา 
ทั้งการศึกษามีการหยุดใชยา anticholinergic โดยฉับพลัน (abrupt withdrawal) ในกลุมผูปวยโรคจิต
เภท ซ่ึงพบวาอาการ EPS ที่กลับมากําเริบหลังจากหยุดยามีประมาณรอยละ 37.5-68 (40-42) จาก
การเกิดอาการ EPS ที่คอนขางสูงขางตนหลังจากหยุดยาแบบฉับพลัน จึงมีผูวิจัยพยายามศึกษาถึงกล
วิธีการหยุดยา anticholinergic แบบคอยๆ ปรับลดขนาดยา (gradual withdrawal) เพื่อลดการเกิด
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อาการถอนยา พบวาผูปวยรอยละ 90 สามารถหยุดยาไดสําเร็จโดยไมจําเปนตองใช trihexyphenidyl 
และไมมีอาการ EPS กําเริบ (43)
จากขางตนจะเห็นไดวาผลกระทบที่ผูปวยไดรับจากการใชยา trihexyphenidyl ทั้งอาการไมพึง
ประสงคตางๆ ที่เกิดขึ้น การใชยาในทางที่ผิดของผูปวย ผลกระทบที่มีตอความจําตลอดจนคุณภาพ
ชีวิตผูปวย ซ่ึงนําไปสูกลวิธีที่จะทําการลดขนาดยาหรือหยุดยา trihexyphenidyl หลังจากที่ควบคุม
อาการ EPS ไปไดระยะหนึ่ง

ณ ปจจุบันการใช trihexyphenidyl สําหรับรักษาอาการ EPS นั้น ยังคงมีการใชกับผูปวยอยู และยัง
ไมมีแนวทางสําหรับการปรับลดขนาดยาดังกลาวลง ซ่ึงผลกระทบจากการใชยาดังกลาวจึงไม
สามารถหลีกเลี่ยงได  สําหรับประเทศไทยการศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ที่มีตอระดับ
ความจําของผูปวยโรคจิตเภทนั้นยังไมมีผูศึกษา อีกทั้งผลกระทบที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูปวยก็ยัง
ไมมีการศึกษาเชนกัน ดังนั้นจากขอมูลขางตนทั้งหมดผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของขนาด
ยา trihexyphenidyl ตอความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวยนอกโรคจิตเภท รวมถึงอาการทาง 
anticholinergic ที่เกิดขึ้นกับผูปวย เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษาดังกลาวมาเปนแนวทางในการ
พิจารณาขนาดยา trihexyphenidyl ในการรักษาอาการ EPS ที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบตอผู
ปวยทั้งดานความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทตอไป

จุดมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา
เนื่องจากใชยาตานโรคจิตโดยเฉพาะกลุมยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมนั้น สําหรับประเทศไทยแลวจัด
เปนยาที่พิจารณาเลือกใชเปนลําดับแรก เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีและราคาถูก แตอยางไรก็ตาม
ยากลุมดังกลาวกอใหเกิดอาการ dystonia, akathesia และ parkinsonism อยางมาก ซ่ึงจําเปนตองใช 
trihexyphenidyl เปนยาเพื่อปองกันและควบคุมอาการดังกลาว ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของปญหา
เร่ืองความจําของผูปวย และอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากยา trihexyphenyl ที่มีตอผูปวยรวมถึง
ปญหาดังกลาวที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทในประเทศไทยนั้นยังไมมีการศึกษา 
งานวิจัยนี้จึงเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นกับผูปวยซ่ึงเปนรูปแบบการศึกษา
แบบภาคตัดขวางในผูปวยที่ใชยา trihexyphenyl

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับคะแนนของความจําของผูปวยโรค

จิตเภท
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2. เพื่อศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค
จิตเภท

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดยา ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต และ
อาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท

ผูวิจั ยหวังว าผลการศึกษาจากงานวิจัยค ร้ังนี้  จะเปนแนวทางในการพิจารณาขนาดยา  
trihexyphenidyl ในการรักษาอาการ dystonia akathesia และ EPS ที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบ
ตอผูปวยทั้งดานความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

โรคจิตเภท (schizophrenia)
โรคจิตเภท (schizophrenia) เปนความผิดปกติที่ยังไมทราบสาเหตุไดแนชัด ลักษณะ

อาการแสดงทางคลินิกแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมอาการดานบวก ไดแก อาการหลงผิด อาการ
หลอน ผูปวยไมสามารถรวบรวมความคิดใหเปนในแนวทางเดียวกันโดยแสดงออกมาทางคําพูด 
และมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ และกลุมอาการดานลบ ไดแก พูดนอย การแสดงทางอารมณลด
ลง ขาดความกระตือรือรน เก็บตัวเงียบ (44-46) สมมติฐานของโรคเชื่อวาเกิดจากการทํางานของ
สมองสวนลิมบิกที่ผิดปกติไป (47)

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคจิตเภทนั้น เชื่อวาเกี่ยวของกับปจจัยดังนี้ คือ ปจจัยทางพันธุกรรม ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานพยาธิสรีรวิทยา และ ปจจัยความผิดปกติของโครงสรางสมอง

1. ปจจัยทางพันธุกรรมมีความสัมพันธกับสาเหตุของโรคจิตเภท พบวาคูแฝดของผูปวย (ไขใบ
เดียวกัน) ลูกที่พอและแมปวย คูแฝดของผูปวย (ไขคนละใบ) พี่นองของผูปวย มีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคจิตเภทสูงกวาประชากรทั่วไป  (44-46, 48, 49)

2. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมมีสวนสัมพันธกับการเกิดโรค คือ การที่สภาพสังคมบีบคั้นอาจทําให
คนเปนโรคจิตเภทมากขึ้น (50-53)

3. ปจจัยดานพยาธิสรีรวิทยา เชื่อวาเปนภาวะที่สารสื่อประสาทโดปามีนของระบบประสาทลิมบิก
ทํางานมากเกินไป จึงกอใหเกิดอาการของโรคจิตเภท (54-57)

4. ปจจัยความผิดปกติของโครงสรางสมอง พบวาสมองของผูปวยโรคจิตเภทที่เสียชีวิตสวนลิมบิก 
ไดแก amygdala, hippocampus และ parahippocampal gyrus มีขนาดเล็กกวาปกติ (58) และมี
การรายงานวาเซลลประสาทใน hippocampus ของผูปวยโรคจิตเภทมีการเรียงตัวไมเปน
ระเบียบ นอกจากนี้ยังพบวา lateral และ third ventricle ในสมองของผูปวยโรคจิตเภทมีขนาด
กวางขึ้น และ cortical volume มีขนาดเล็กลง (58-62)
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เกณฑการวินิจฉัยโรคจิตเภทของ DSM-IV TR (44, 45)
เกณฑการวินิจฉัยโรคจิตเภทมีดวยกันทั้งหมด 6 ขอ จากขอ ก  แบงเปนหลายขอยอย การวินิจฉัยผู
ปวยวาเปนโรคจิตเภท ผูปวยตองมีลักษณะครบเกณฑทั้ง 6 ขอ

ก.     ลักษณะอาการจําเพาะ : มีอาการตอไปนี้อยางนอยสองขอขึ้นไป โดยมีแตละอาการอยูนาน
พอสมควรในชวงเวลา 1 เดือน (หรือนอยกวานี้ หากรักษาไดผล)

- อาการหลงผิด
- อาการประสาทหลอน
- disorganized speech (เชน มี derailment หรือ incoherence อยูบอยๆ)
- มีพฤติกรรมแบบ disorganized หรือ catatonic อยางเห็นไดชัด
- กลุมอาการดานลบ (negative symptoms) ไดแก อารมณเรียบเฉย (affective flattening) 

พูดนอยหรือไมพูด (alogia) หรือขาดความกระตือรือลน (avolition)
. มีปญหาดานสังคมหรือการงาน : ตั้งแตเร่ิมเจ็บปวย กิจกรรมดานสําคัญๆ ของผูปวยลดลงจาก

ระดับเดิมกอนปวยอยางชัดเจน อยางนอย 1 ดานขึ้นไป เชน การงาน สัมพันธภาพผูอ่ืน หรือการ
ดูแลตนเองโดยมีปญหานี้อยูนานพอสมควร

. ระยะเวลา : มีอาการของความผิดปกติอยางตอเนื่องนานอยางนอย 6 เดือน ซ่ึงภายใน 6 เดือนนี้
ตองมีอาการตามเกณฑขอ ก. นานอยางนอย 1 เดือน (หรือนอยกวานี้หากรักษาไดผล) และอาจ
รวมถึงระยะที่มีอาการเริ่มตน (prodomal symptoms) หรืออาการหลงเหลือ (residual 
symptoms) ดวย

. ไมรวมถึง schizoaffective และ mood disorder : ตองแยกโรค schizoaffective และ mood 
disorder ที่มีอาการโรคจิต

. ไมรวมถึงภาวะจากการใชสารหรือโรคทางกาย : อาการมิไดเปนผลโดยตรงดานสรีรวิทยาจาก
สาร (เชน สารเสพติด ยา) หรือจากภาวะความเจ็บปวยทางกาย

. ความเกี่ยวเนื่องกับ pervasive developmental disorder : หากมีประวัติของ autistic disorder หรือ 
persative developmental disorder อ่ืนๆ จะวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภทตอเมื่อผูปวยมีอาการหลง
ผิดหรือประสาทหลอนอยางชัดเจน นานอยางนอย 1 เดือน (หรือนอยกวานี้หากรักษาไดผล)
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โรคจิตเภทมีหลายกลุมยอย ซ่ึงมีลักษณะอาการแตกตางกันไป และอาจมีการพยากรณโรคตางกัน 
การจัดกลุมยอยนั้นพิจารณาตามอาการที่แสดงออกมาเดนในชวงเวลาหลังสุดที่ไดประเมินอาการ

1. กลุม paranoid
โรคจิตเภทกลุม paranoid เปนกลุมยอยที่ไดรับการวินิจฉัยซ่ึงพบไดมากที่สุด ลักษณะ

สําคัญของกลุมนี้ไดแก การมีอาการหลงผิดที่เกี่ยวโยงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน หลงผิดวามีคนคอย
กล่ันแกลงปองราย หรือหลงผิดวาตัวเองกลับชาติมาเกิด อาการประสาทหลอนมักเปนไปตามอาการ
หลงผิด ตัวอยางเชน ผูปวยไดยินเสียงแววที่สนับสนุนความเชื่อผิดๆ จากอาการหลงผิดของผูปวย ผู
ปวยในกลุมนี้มีอาการวิตกกังวล โกรธมาก ระแวงระไว หวาดกลัวทุกสิ่ง และมีแตเร่ืองทะเลาะวิวาท 
อาการเฉพาะในกลุมยอยนี้ ตามเกณฑใน DSM-IV TR ไดแก

- หมกมุนกับความหลงผิดตั้งแตหนึ่งเรื่องขึ้นไป หรือมีอาการหูแววเกิดขึ้นบอย
- ไมมีอาการเหลานี้เปนอาการเดน : อาการพูดจาสับสน, พฤติกรรมวุนวาย หรือ 

catatonic, อารมณเงียบเฉย หรือไมเหมาะสม

2. กลุม disorganized (hebephrenic)
อาการของกลุมยอย disorganized หรือ hebephrenic นี้ แตกตางจากกลุมยอย paranoid 

อยางมาก อาการเดนของผูปวยในกลุมนี้ไดแก การพูดจาสับสน พฤติกรรมวุนวายไมเปนเรื่องเปน
ราวและการแสดงออกของอารมณไมเหมาะสม หากมีอาการหลงผิด ประสาทหลอนรวมดวย มักไม
เปนเรื่องราวชัดเจน นอกจากนี้อาจมีพฤติกรรมที่ไมมีจุดมุงหมาย ไมเปนเรื่องราว เกณฑการวินิจฉัย
ของ DSM-IV TR สําหรับกลุมยอย disorganized ไดแก

- พูดจาสับสน พฤติกรรมวุนวายไมเปนเรื่องราว การแสดงออกของอารมณไมเหมาะสม
- ไมมีอาการเขากับเกณฑ catatonic

3. กลุม catatonic
อาการเดนของกลุมนี้ คือ มีความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว โดยอาจมี

- catatonic stupor การรับรูและการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมลดลงอยางมาก รวมกับการ
เคลื่อนไหวของรางกายลดลง

- negativism ผูปวยขัดขืนตอคําสั่งทุกคําสั่งอยางไมมีเหตุผล หรือขัดขืนตอความพยายาม
ของผูอ่ืนที่จะใหผูปวยเคลื่อนไหว โดยการนิ่งเฉยอยูในทาใดทาหนึ่ง

- ทาทางแข็งเกร็ง
- excitement วุนวายมีการเคลื่อนไหวมาก
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- catalepsy การตอบสนองโดยรวมลดลง โดยการตกอยูในภวังค หรืออยูในทาใดทาหนึ่ง
เปนเวลานาน

- posturing ผูปวยอยูในทาแปลกๆ อยางจงใจ

ในเกณฑการวินิจฉัยของ DSM-IV TR ระบุไววา กลุม catatonic ตองมีอาการดังตอไปนี้
อยางนอย 2 ขอขึ้นไป

- ปราศจากการเคลื่อนไหว แสดงโดยการมี catalepsy (รวมถึง waxy flexibility การอยู
นิ่งในทาตางๆ ตามแตมีคนจะจับใหเปน) หรือ stupor

- มีการเคลื่อนไหวมากอยางเห็นไดชัดวาไมมีจุดมุงหมายและไมไดเปนมาจากอิทธิพล
ส่ิงแวดลอมภายนอก

- มี negativism  อยางมาก หรือ mutism (ไมพูด)
- ทําพฤติกรรมแปลกๆ เชน อยูทาใดทาหนึ่งนานๆ มีทาทางหรือพฤติกรรมซ้ําๆ โดยไม

มีความหมาย
- echolalia (พูดซ้ําๆ ตามผูอ่ืน) หรือ echopraxia (ทําซ้ําๆ เลียนแบบผูอ่ืน)

4. กลุม undifferentiate
ผูปวยกลุมนี้มีอาการเขาตามเกณฑในขอ ก. ของ DSM-IV TR แตมีอาการตางๆ ไมเขา

กับเกณฑสําหรับกลุม paranoid, disorganized หรือ catatonic

5. กลุม residual
ผูปวยกลุมนี้เคยอยางนอย 1 คร้ังที่มีอาการโรคจิตครบเกณฑวินิจฉัยของ DSM-IV TR 

และในปจจุบันไมมีอาการโรคจิตใหเห็นชัดเจนแลว อยางไรก็ตามผูปวยยังคงมีอาการผิดปกติอยู 
เชนมีอาการในกลุมอาการดานลบ หรือมีอาการตามขอ ก. ใน DSM-IV TR อยู 2 อาการ หรือมาก
กวา แตอาการไมรุนแรง ผูปวยกลุม residual อาจมีอาการเชนนี้เร่ือยๆ ไปหลายๆป หรืออาจเปนแค
ระยะเวลาหนึ่ง โดยเปนอาการที่อยูในชวงระหวางอาการกําเริบที่รุนแรง กับชวงที่อาการสงบ

การจําแนกโรคนอกเหนือจากการใชเกณฑในการวินิจฉัยตาม DSM-IV แลวระบบการ
จําแนกโรคสากลขององคการอนามัยโลก หรือ ICD-10 เปนที่นิยมอีกระบบหนึ่งเชนกัน โดยโรคจิต
เภทจัดใหมีเลขรหัสคือ F20 (63)
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การรักษาผูปวยโรคจิตเภท (7-9)
การรักษานั้นอาจแบงออกเปน 2 ระยะ

1. ระยะควบคุมอาการ
เปาหมายของการรักษาในระยะนี้ คือการควบคุมอาการใหสงบ การที่อาการวุนวายหรือ

พฤติกรรมของผูปวยโดยทั่วไปดีขึ้นตั้งแตระยะแรกนั้น เปนผลมาจากฤทธิ์ทําใหสลบของยา สวน
ฤทธิ์ในการรักษาอาการโรคจิตของยานั้นตองใชเวลาเปนสัปดาหจึงเห็นผล หากหลังจาก 2 สัปดาห
แลวอาการโรคจิตยังไมดีขึ้น จึงพิจารณาเพิ่มขนาดยา

2. ระยะใหยาตอเนื่อง
หลังจากที่อาการสงบลงแลว ผูปวยยังจําเปนตองไดรับยาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันมิให

กลับมามีอาการกําเริบซ้ํา ระยะเวลาในการรักษานั้น สวนใหญแลวใหยาตอไปอีกประมาณ 1 ป หาก
ผูปวยมีอาการกําเริบควรใหยาตอเนื่อง

การรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ
1. การรักษาดวยไฟฟา (electroconvulsive therapy)

การรักษาดวยไฟฟาในผูปวยจิตเภทนั้น โดยทั่วไปจะใชในกรณีผูปวยไมตอบสนองตอ
การรักษาดวยยา ซ่ึงการรักษาดวยไฟฟาตองควบคูกับการรักษาดวยยารวมกัน

2. การรักษาดานจิตสังคม
การบําบัดดานจิตสังคมเปนสวนสําคัญของการรักษา เนื่องจากอาการของผูปวยมักกอ

ใหเกิดปญหาระหวางตัวเขากับสังคมรอบขาง แมในระยะอาการดีขึ้นบางแลว แตปญหาทางดาน
สังคมยังคงมีอยู ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจและชวยเหลือผูปวยทุกดาน การรักษาทางดานจิต
สังคม ประกอบไปดวย

2.1 จิตบําบัด (psychotherapy) ใชวิธีการของจิตบําบัดชนิดประคับประคอง ผูรักษาตั้งเปา
หมายตามเปนจริงและผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติได

2.2 การใหคําปรึกษาแกครอบครัว (family counseling or psychoeducation)
2.3 กลุมบําบัด (group therapy) เปนการจัดกิจกรรมกลุมระหวางผูปวย โดยสงเสริมใหเกิด

ความรูสึกวามีเพื่อน มีคนเขาใจ ไมโดดเดี่ยว มีการชวยเหลือแกไขปญหาและใหคํา
แนะนําแกกัน ฝกทักษะทางสังคม

2.4 นิเวศนบําบัด (milieu therapy) เปนการจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อชวยสง
เสริมกระบวนการรักษา ประกอบดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในหอพักผูปวย การจัด
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สภาพแวดลอมใหนาอยู ผูปวยตองชวยในกิจกรรมตางๆ เทาที่ทําได เพื่อสงเสริมความ
รูสึกมั่นใจในตนเองของผูปวย

ยาตานโรคจิต
โรคจิตเภทมีสมมติฐานที่เชื่อวาภาวะสารสื่อประสาทโดปามีนในระบบลิมบิกทํางาน

มากเกินไป กอใหเกิดอาการตางๆของโรคจิตเภท จากการศึกษาในผูปวยโรคจิตเภทที่เสียชีวิต พบวา
สมองสวนลิมบิกมีปริมาณของสารสื่อประสาทโดปามีนสูงกวากลุมผูปวยทั่วไปอยางมีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะบริเวณ Nucleus accumbens,  Anterior perforated substance (54) และ  Caudate nucleus 
(56) มีรายงานวิจัยเพิ่มเติมวานอกเหนือจากมีปริมาณของสารสื่อประสาทโดปามีนสูงขึ้นในผูปวย
โรคจิตเภทแลว ปริมาณตัวรับโดปามีนมีปริมาณสูงขึ้นเชนกัน และมีความแตกตางจากกลุมผูปวย
ทั่วไปอยางชัดเจน และพบวาไมวาผูปวยโรคจิตเภทจะมีประวัติการไดรับหรือไมไดยาตานโรคจิต 
ตัวรับโดปามีนของผูปวยทั้งสองกลุมมีปริมาณไมแตกตางกัน(55) จากองคความรูขางตนจึงเปนพื้น
ฐานของการพัฒนายาตานโรคจิตใหมีกลไกที่ยับยั้งการออกฤทธิ์ของโดปามีน

หลังจากที่ Laborit สังเคราะหอนุพันธของ promethazine ไดเปน chlorpromazine ซ่ึงถือวาเปนยาตน
แบบของยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม (7, 10) การพัฒนายายังคงมีอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามอาการไม
พึงประสงคที่พบไดบอยจากยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม คือ อาการ extrapyramidal (EPS) ซ่ึงเปน
อาการที่ผูปวยมีการเคลื่อนไหวของรางกายผิดปกติ อาการเหลานี้เปนสาเหตุที่สําคัญของความไม
รวมมือในการใชยา และนําไปสูการรักษาที่ประสบความลมเหลว จึงไดมีการพัฒนายาตานโรคจิต
ชนิดนอกแบบที่กอใหเกิด EPS นอยลง โดยในป ค.ศ. 1989 ยาตัวแรกของกลุมยาตานโรคจิตชนิด
นอกแบบ คือ clozapine ไดถูกนํามาใช (10) และปจจบุันก็เปนที่ยอมรับวายาตานโรคจิตชนิดนอก
แบบเหนี่ยวนําการเกิด EPS ไดนอยกวายาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม ดังการวิจัยของ Geddes และคณะ
ที่ศึกษาแบบการวิเคราหเชิงอภิมาน พบวายาทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันในแงของประสิทธิ
ผล แตในแงของการเกิด EPS นั้นยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบเกิด EPS นอยกวายาอีกกลุมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (11) และการศึกษาแบบการวิเคราะหเชิงอภิมานของ Leucht และคณะ พบวายาตาน
โรคจิตชนิดนอกแบบ (olanzapine, risperidone, quetiapine) รักษาอาการดานลบของผูปวยโรคจิต
เภทไดดีกวายา haloperidol และเกิดอาการ EPS  นอยกวายา haloperidol อยางมีนัยสําคัญ (12)
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คุณสมบัติอีกของยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบนอกเหนือจากการเกิดอาการ EPS ที่นอยกวายาชนิด
ดั้งเดิมแลว กลุมยาชนิดนอกแบบมีผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับ prolactin นอยมากหรือไมมีเลย อีก
ทั้งกลไกการออกฤทธิ์เชื่อวานอกเหนือจากที่ตัวรับโดปามีนแลว ยังออกฤทธิ์ที่ตัวรับซีโรโตนินชนิด 
2A อีกดวย (64) ซ่ึงเกณฑในการแบงกลุมยาตานโรคจิต จึงอาศัยคุณสมบัติความชอบจับกับตัวรับ  
โดปามีน และซีโรโตนินชนิด 2A (65)

ดวยเหตุผลดังกลาวแนวทางการรักษาทั้งจาก American Psychiatric Association (APA) และ 
National institute for clinical excellence (NICE) จึงแนะนําใหใชยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบใน
กลุมผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากยาชนิดดั้งเดิม หรือ มีอาการดานลบที่ยาชนิดดั้งเดิมใหการ
รักษาไมเปนที่นาพอใจ หรือ ผูปวยที่กลับมาเปนซ้ําบอยๆ (8, 9, 64)

 อยางไรก็ดียาตานโรคจิตชนิดนอกแบบยังคงถูกใชอยางจํากัด เนื่องจากยามีราคาที่คอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม ดังนั้นในประเทศไทยยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมจึงเปนที่นิยม
เลือกใชเนื่องจากมีประสิทธภาพดีและมีราคาถูก (66) แตสําหรับผูปวยที่ดื้อตอยาตานโรคจิตชนิด
ดั้งเดิมแลว จะพิจารณาเลือกยาชนิดนอกแบบทําการรักษาผูปวย (67)

ระยะเวลาในการรักษาโรคจิตเภทขึ้นอยูกับอาการของผูปวย หากพบวามีอาการกลับมาเปนซ้ําบอย 
แพทยอาจพิจารณาใหยาตลอดชีวิต (7) มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบการใหยาตอเนื่องกับ
รูปแบบใหเฉพาะเวลากอนมีอาการ พบวาอัตราการกําเริบของอาการในกลุมการใหยาตอเนื่องต่ํา
กวากลุมผูปวยที่ไดยาเฉพาะเวลากอนมีอาการอยางมีนัยสําคัญ (68) อยางไรก็ดีมีการศึกษาแบบการ
วิเคราะหเชิงอภิมาน พบวาผูปวยโรคจิตเภทประมาณรอยละ 40.2 จะมีอาการดีขึ้นหลังจากที่ทําการ
รักษาเฉลี่ย 5.6 ป (ต่ําสุด-สูงสุด; 1-40 ป) และการรักษาทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นรอยละ 48.5 ในชวง 
ค.ศ. 1956-1985 ซ่ึงแตกตางจากชวง ค.ศ. 1895-1955 ที่ผูปวยมีอาการดีขึ้นเพียงรอยละ 35.4 (69)

สําหรับรายละเอียดขนาดยาที่ ใชในการรักษาโรคจิตเภท  ขนาดยาเมื่อ เปรียบเทียบกับ  
chlorpromazine คาครึ่งชีวิตของยาตานโรคจิตรูปแบบรับประทาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเมื่อเปรียบเทียบกับ chlorpromazine คาครึ่งชีวิต ของ
ยาตานโรคจิตรูปแบบฉีด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และอาการไมพึงประสงคของยาตานโรค
จิตแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 1:  รายละเอียดขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเมื่อเปรียบเทียบกับ
chlorpromazine คาครึ่งชีวิตของยาตานโรคจิตรูปแบบรับประทาน (8, 9)

ยาตานโรคจิต ขนาดที่แนะนํา
 (มิลลิกรัม/วัน)

Chlorpromazine Equivalent
(มิลลิกรัม/วัน)

คาคร่ึงชีวิตของยา
(ชั่วโมง)

ยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม
  Phenothiazines
        Chlorpromazine 300-1000 100 6
        Fluphenazine 5-20 2 33
        Perphenazine 16/64 10 10
        Thioridazine 300-800 100 24
        Trifluoperazine 15-50 5 24
        Butyrophenone
    Haloperidol 5-20 2 21

ยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ
        Clozapine 150-600 50 12
        Olanzapine 10-30 2 33
        Quetiapine 300-800 50 6
        Risperidone 2-8 1 24
        Ziprasidone 120-200 20 7

อยางไรก็ดีผูปวยสูงอายุอาจพิจารณาลดขนาดยาได ซ่ึงจะเปนขนาดต่ําๆ ของขนาดยาที่แนะ
นําโดยทั่วไป (70, 71)
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ตารางที่ 2:  รายละเอียดขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเมื่อเปรียบเทียบกับ
chlorpromazine คาครึ่งชีวิต ของยาตานโรคจิตรูปแบบฉีด (72)

ยาตานโรคจิต
ขนาดยาฉีดที่ใหทุกสองสัปดาห
Chlorpromazine Equivalent

100 มิลลิกรัม/วัน

ขนาดยาที่แนะนํา
(มิลลิกรัม)

คาคร่ึงชีวิตของยา
(ชั่วโมง)

Fluphenazine decanoate 10 มิลลิกรัม 12.5-100
ทุก 2-5 สัปดาห

14 วัน

Flupenthixol decanoate 16 มิลลิกรัม 20-300
ทุก 2-4 สัปดาห

17 วัน

Zuclopenthixol
decanoate

80 มิลลิกรัม 200-400
ทุก 2-4 สัปดาห

19 วัน

Haloperidol decanoate 30 มิลลิกรัม 5-300
ทุก 2-4 สัปดาห

21 วัน

ตารางที่ 3:  รายละเอียดอาการไมพึงประสงคของยาตานโรคจิต (9)

ยาตานโรคจิต
Extrapyramidal side

effects/Tardive Dyskinesia
Prolactin
Elevation

Weight gain Glucose
abnormalities

Thioridazine + ++ + +?
Perphenazine ++ ++ + +?
Haloperidol +++ +++ + 0
Clozapine 0c 0 +++ +++
Risperidone + +++ ++ ++
Olanzapine 0c 0 +++ +++
Quetiapine 0c 0 ++ ++
Ziprasidone 0c + 0 0
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ตารางที่ 4:  รายละเอียดอาการไมพึงประสงคของยาตานโรคจิต (9)

ยาตานโรคจิต
Lipid

abnormalities
QTc

prolongation
Sedation Hypotension Anticholinergic

side effects

Thioridazine +? +++ ++ ++ ++
Perphenazine +? 0 + + 0
Haloperidol 0 0 ++ 0 0
Clozapine +++ 0 +++ +++ +++
Risperidone ++ + + + 0
Olanzapine +++ 0 + + ++
Quetiapine ++ 0 ++ ++ 0
Ziprasidone 0 ++ 0 0 0

0  คือ ไมมีความเสี่ยง หรือ มีความเสี่ยงนอยมากหากใชยาในขนาดการรักษา, + คือ มีโอกาสนอยที่จะเกิดอาการ
ไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา,   ++ คือ มีโอกาสที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา, 
+++  คือ บอยครั้งที่เกิดอาการไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา, ? คือขอมูลการศึกษาสรุปไมไดชัดเจน, C 
คือ เปนไปได แตยกเวนอาการ akathesia

การเลือกยาสําหรับการรักษานั้น American Psychiatric Association ไดกําหนดมาตรฐานการรักษา
โรคจิตเภท ซ่ึงตองอาศัยขอมูลพื้นฐานของผูปวยสําหรับพิจารณาเลือกยาในการรักษา รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 5 และแผนผังที่ 1
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ตารางที่ 5:  การเลือกยาตานโรคจิตในภาวะอาการของโรคจิตเภทเฉียบพลัน (Acute phase of 
Schizophrenia) (8, 9)

การพิจารณาเลือกยา

ขอมูลผูปวย
กลุมท่ี 1 :

ยาตานโรคจิต
ชนิดดั้งเดิม

กลุมท่ี 2 :
Risperidone, Olanzapine,

Quetiapine or Ziprasidone

กลุมท่ี 3 :
Clozapine

กลุมท่ี 4 :
ยาตานโรคจิต
ชนิดฉีด

อาการครั้งแรก ใช

มีความคิดหรือพฤติกรรม
ฆาตัวตาย

ใช

มีพฤติกรรมกาวราวและ
ทาทางไมเปนมิตร

ใช

Tardive dyskinesia ใช ใช

มีประวัติวาไวตอการเกิด
อาการ extrapyramidal

ใช  แตยกเวน
 risperidone ในขนาดสูง

มีประวัติวาไวตอการเพิ่ม
ขึ้นของระดับ  prolactin

ใช  แตยกเวน risperidone

มีประวัติไวตอการเพิ่ม
น้ําหนักตัว ระดับน้ําตาล
หรือไขมันในเลือด

Ziprasidone

มีประวัติไมรวมมือในการ
ใชยา

ใช
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แผนผังท่ี 1:  แนวทางการรักษาผูปวยโรคจิตเภทในระยะอาการเฉียบพลัน และอาการคงที่ (8, 9)

ระยะอาการเฉียบพลัน
(Acute phase)

เลือกยาตานโรคจิต โดยพิจารณาขอมูล
จากตารางที่ 3, 4 และ 5

กลุมท่ี 1 : ยาตานโรคจิตรุนท่ี 1
กลุมท่ี 2 : Risperidone, Quetiapine,
              Olanzapine, Ziprasidone
กลุมท่ี 3 : Clozapine
กลุมท่ี 4 : ยาตานโรคจิตชนิดฉีด
              แบบออกฤทธิ์เนิ่น

ใช ตอบสนองตอการรักษาและ
ทนตออาการไมพึงประสงคได

                      ไม

หากทนตออาการไมพึงประสงคไมได
เลือกใชยาอื่นในกลุมท่ี 1 หรือ 2
(โดยพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 3, 4 และ 5)

หากไมตอบสนองตอการรักษา เลือกใช
ยาอื่นในกลุมท่ี 1, 2 หรือ 3

(โดยพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 5)

ใช ตอบสนองตอการรักษาและ
ทนตออาการไมพึงประสงคได

ไม

หากทนตออาการไมพึงประสงคไมได
เลือกใชยาอื่นในกลุมท่ี 1 หรือ 2
(โดยพิจารณาขอมูลจาก
ตารางที่ 3, 4 และ 5)

หากไมตอบสนองตอการรักษา เลือกใชยาอื่นใน
กลุมท่ี 1, 2 หรือ 3 กรณีมีอาการโรคจิตเภทอยาง
ตอเนื่อง ควรพิจารณา clozapine เปนลําดับแรก
การรักษาดวยไฟฟาใชในกรณีท่ีผูปวยลมเหลว
จากการใชยา clozapine โดยมีอาการโรคจิตเภท
อยางตอเนื่อง มีอาการกลุม catatonic และ/หรือ
มีความคิดหรือพฤติกรรมฆาตัวตาย

ใช ตอบสนองตอการรักษาและ
ทนตออาการไมพึงประสงคได

              ไม

ระยะอาการคงที่
(Maintenance phase)

การรักษาตอเนื่องจากระยะอาการเฉียบพลัน :
ควรรักษาดวยไฟฟาตอเนื่องในผูปวยท่ีตอบสนองตอการรักษาดวยไฟฟาในระยะอาการ
เฉียบพลัน และในผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเพียงอยางเดียว

หากทนตออาการไมพึงประสงคไม
ได เลือกใชยาอื่นในกลุมท่ี 1 หรือ 2
(โดยพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 3, 4
และ 5)

หากมีอาการหลงเหลือทางดานบวก
ดานลบ อาการทางดานอารมณ เลือก
ใชยาอื่นในกลุมท่ี 2 หรือ 3 หรือเลือก
ใชยาเสริมอื่นๆ

ในกรณีท่ีผูปวยไมรวมมือในการ
ใชยา พิจารณาเลือกยาอื่นๆ ใน
กลุมท่ี 4
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ยาตานโรคจิต และการเกิด EPS
การเกิด EPS เปนอาการที่พบไดบอยจากการใชยาตานโรคจิตโดยเฉพาะอยางยิ่งยาตาน

ตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม เชื่อวากลไกของยาตานโรคจิตนอกเหนือจากไปปดกั้นตัวรับโดปามีนที่ 
ระบบลิมบิกเพื่อควบคุมอาการโรคจิตแลว ยาดังกลาวสามารถปดกั้นตัวรับโดปามีนที่ nigrostriatal 
pathway ไดดวย จึงสงผลใหการทํางานของอะซิติลโคลีนในบริเวณสมองสวน nigrostriatal 
pathway เพิ่มขึ้น ทําใหผูปวยเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือเรียกวาเกิดอาการ EPS (73)

การเกิดอาการ EPS ที่พบสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตามระยะเวลาการเกิดอาการ คือ อาการ 
EPS ระยะแรก และอาการ EPS ระยะยาว (7-9, 74)

1. อาการ EPS ระยะแรก เปนอาการหรืออาการแสดงที่เกิดขึ้น พบไดในชวงหลังจากใชยา
ตานโรคจิตตั้งแตวันแรกจนถึงสัปดาห ไดแกอาการ dystonia, akathisia และ parkinsonism

Dystonia (8, 9, 13-18, 75)
อาการ dystonia เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อบางมัด ผูปวยจะมีอาการกลืนลําบาก ล้ินยื่นออก
มาภายนอก ศีรษะหันไปทางดานขาง (torticollis) หรือ ศีรษะเงยไปทางดานหลัง (retrocollis) 
ตาเหลือกขึ้นทางดานบน หรือ เหลือกไปทางดานขาง (occulogyric crisis) ลักษณะแขนขามีการเกร็ง
ผิดปกติ อุบัติการณการเกิด dystonia จากการใชยาตานโรคจิตนั้นชนิดดั้งเดิมพบไดประมาณรอยละ 
12-50 ซ่ึงผูปวยสวนใหญที่มีอาการประมาณรอยละ 90 พบในสามวันแรกของการรักษา ปจจัยเสี่ยง
ที่ทําใหเกิด dystonia ไดแก อายุนอย เพศชาย การใชยาตานโรคจิตที่มีฤทธิ์แรง การไดรับยาตานโรค
จิตขนาดสูง และการใชยาตานโรคจิตชนิดฉีดเขากลามเนื้อ การรักษาอาการดังกลาวไดแก การให
ยากลุม anticholinergic เชน trihexyphenidyl, biperiden, benztropine หรือ การใหยา 
diphenhydramine

Akathisia (8, 9, 13-18, 76, 77)
ลักษณะอาการ Akathisia นั้นผูปวยอยูในภาวะพักนิ่งไมได จะแสดงออกทั้งอาการแสดงทางรางกาย
และภาวะรุกเราภายในจิตใจ ซ่ึงพบไดประมาณรอยละ 5-25 ของผูปวยที่รักษาดวยยาตานโรคจิต
ชนิดดั้งเดิม ผูปวยมักอธิบายอาการวาเกิดภาวะรุกเราภายในจิตใจจนทําใหผูปวยตองขยับแขนขา
หรือรางกาย อาการที่แสดงออก เชน ผูปวยไมสามารถนั่งนิ่งๆได หรือมีอาการผุดลุกผุดนั่ง โยกตัว
ไปมา แกวงแขนหรือขาไปมา อาการ Akathisia ทําใหผูปวยทนภาวะรุกเราภายในจิตใจไมไดและ
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บอยครั้งที่เปนสาเหตุของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตานโรคจิต หรือบางรายคิดฆาตัวตาย
ได ไมพบวาอายุและเชื้อชาติเปนปจจัยเสี่ยงของการ Akathisia การรักษาอาการดังกลาวไดแก การ
ใหยากลุม anticholinergic, propanolol ขนาด 30-90 มิลลิกรัม/วัน, ยากลุม benzodiazepine เชน 
clonazepam

Parkinsonism (8, 9, 13-18, 76, 78)
กลุมอาการดังกลาวประกอบไปดวย rigidity, tremor, akinesia, และ bradykinesia พบไดตั้งแตชวง
แรกของการรักษาดวยยาตานโรคจิต และอาการดังกลาวขึ้นอยูกับขนาดยาตานโรคจิตที่ใช อาการ 
akinesia และ bradykinesia นั้นผูปวยจะเคลื่อนไหวไดชา ไมคอยตื่นตัวแมมีส่ิงมากระตุน ไมแสดง
อารมณ บางครั้งเงียบและอาจพบอาการซึมเศราไดดวย อุบัติการณการเกิด Parkinsonism จากการใช
ยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมนั้น พบไดประมาณรอยละ 15.4-47 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอาการ 
Parkinsonism ไดแก อายุ เพศ ความแรงของยาตานโรคจิต และขนาดยาตานโรคจิต การรักษาอาการ
ดังกลาวคลายคลึงกับการรักษาอาการ dystonia ซ่ึงไดแก การใหยากลุม anticholinergic เชน 
trihexyphenidyl, biperiden, benztropine หรือ การใหยา diphenhydramine

2. อาการ EPS ระยะยาว เปนอาการแสดงที่เกิดขึ้นและพบไดในชวงหลังจากใชยาตานโรค
จิตในระยะเปนเดือนจนถึงป ไดแกอาการ tardive dyskinesia

Tardive dyskinesia (8, 9, 74, 79-83)
tardive dyskinesia เปนการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและไมสามารถควบคุมได ซ่ึงเกิดขึ้นไดกับทุกสวน
ของรางกาย แตที่พบไดบอยคือ บริเวณใบหนา ไดแก การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อรอบปาก ทําให
มีอาการสั่นคลายปากกระตาย หรือเรียกอาการดังกลาววา rabbit syndrome มีอาการลิ้นแลบออก
มาภายนอกริมฝปาก ขากรรไกรขยับเปนจังหวะติดตอกัน อาการดังกลาวมักพบในผูปวยที่ใชยาตาน
โรคจิต ยกเวน clozapine อุบัติการณการเกิด tardive dyskinesia ประมาณรอยละ 4 ตอป ปจจัยเสี่ยง
ของการเกิดไดแก ผูปวยที่อายุมาก เพศหญิงที่อยูในวัยหมดประจําเดือน ผูปวยที่วินิจฉัยวาเปน 
affective disorder  และการใชยาตานโรคจิตขนาดสูง การรักษาอาการดังกลาวไดแก การลดขนาดยา
ตานโรคจิต การใชยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ  หรือการใชยาบางชนิด เชน วิตามินอี levodopa 
หรือ amantadine
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สําหรับอุบัติการณการเกิดอาการ dystonia, akathisia และ parkinsonism ของยาตานโรคจิตชนิด
ดั้งเดิม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6  รายการยาและขนาดยาเพื่อรักษาอาการ dystonia, akathisia
และ parkinsonism แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 7

ตารางที่ 6:  อุบัติการณการเกิดอาการ dystonia, akathisia และ parkinsonism ของยาตานโรคจิตชนิด
ดั้งเดิม (13-18)

ผูวิจัย จํานวน (คน) อาการไมพึงประสงค รอยละ
Ayd 1961 3775 EPS 38.9

Dystonia 2.3
Akathisia 21.2

Parkinsonism 15.4
Binder and Levy 1981 20 Dystonia 50

Akathisia 5
Parkinsonism 40

Demars 1966 371 EPS 15
Akathisia 8

Parkinsonism 7
Keepers และคณะ 1983 135 EPS 69

Dystonia 39
Akathisia 25

Parkinsonism 32
Kennedy 1971 63 Dystonia 41

Akathisia 22
Parkinsonism 47

EPS 66.5
Dystonia 12.2
Akathisia 23.3

The national institute of mental health
psychopharmacology service center
collaborative study group 1964

270

Parkinsonism 31
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ตารางที่ 7:  รายการยาและขนาดยาเพื่อรักษาอาการ dystonia, akathisia และ parkinsonism (8, 9)

ชื่อสามัญทางยา
ขนาดยา

(มิลลิกรัมตอวัน)
คาคร่ึงชีวิตของยา เปาหมายของการรักษา

Extrapyramidal Side Effects

Benztropine mesylatea 0.5-6.0 24 Akathisia, dystonia, parkinsonism
Trihexyphenidyl
    hydrochloride

1-15 4 Akathisia, dystonia, parkinsonism

Amantadine 100-300 10-14 Akathisia, parkinsonism
Propanolol 30-90 3-4 Akathisia
Lorazepam 1-6 12 Akathisia
Diphenhydraminea 25-50 4-8 Akathisia, dystonia, parkinsonism

a  ทั้งรูปแบบยาฉีดและยารับประทาน

คุณสมบัติของยา trihexyphenidyl
trihexyphenidyl มีช่ือทางเคมีคือ piperidyl-phenyl-cyclohexyl-propanol ซ่ึงอยูในรูปของเกลือ 
hydrochloride มีมวลโมเลกุล 337.9 เปนยาที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Lederle Laboratories 
trihexyphenidyl ใชสําหรับรักษาอาการ Parkinson ทั้งที่มีสาเหตุมาจาก Postencephalitis, Idiopahic 
และ Artheriosclerotic (18, 84, 85)

trihexyphenidyl จัดเปนยากลุม anticholinergics เปนยาที่ใชในการควบคุมอาการ EPS ที่เกิดขึ้น (86)
ซ่ึงออกฤทธิ์โดยการปดกั้นตัวรับอะซิติลโคลีน(acetylcholine receptor antagonist) เนื่องจากมีโครง
สรางที่คลายคลึงกับอะซิติลโคลีน ทําใหอะซิติลโคลีนไมสามารถจับกับตัวรับและออกฤทธิ์ได โดย
คุณสมบัติของ trihexyphenidyl จะจับกับตัวรับชนิด muscarinic (M) ไดดี แตจับกับตัวรับชนิด 
nicotinic (N) ไดนอยมาก (87) และความสามารถในการจับกับตัวรับชนิด M นั้นจะแตกตางกันตาม
ชนิดยอยๆ ของตัวรับชนิด M โดย trihexyphenidyl มีสัมประสิทธิ์ในการจับกับตัวรับ (pKi) ชนิด 
M1, M4, M3, M2   เปน 8.9, 8.8, 8.1 และ 7.7 ตามลําดับ (88)
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ภาพที่ 1:  โครงสรางทางเคมีของ trihexyphenidyl (ซาย) และ อะซิติลโคลีน (ขวา)

คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของ trihexyphenidyl นั้น จากวิจัยของ Cheung และคณะ ที่
ศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 24 ราย อายุ 20-33 ป รับประทานยาขนาด 5 มิลลิกรัมวันละ 2 
คร้ัง พบวามีคาความเขมขนยาสูงสุดในเลือด (Cmax) 30.8 ± 15.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ระยะเวลาที่
ความเขมขนยาสูงสุดในเลือด (tmax) 2.0 ± 0.8 ช่ัวโมง คาพื้นที่ใตโคงความสัมพันธระหวางยากับ
เวลา (AUC) 334 ± 243 นาโนกรัม/มิลลิลิตร คาขจัดยา (Clearance) 42.6 ± 23.4 ลิตร/ช่ัวโมง และคา
คร่ึงชีวิตของยา (t1/2) เทากับ 8.67 ± 3.23 ช่ัวโมง (89) และงานวิจัยของ He และคณะ ที่ศึกษาใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 8 ราย รับประทานยา trihexyphenidyl ขนาด 4 มิลลิกรัมครั้งเดียว พบวามีคา
ความเขมขนยาสูงสุดในเลือด (Cmax) 7.15 ± 2.58 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ความเขมขนยาสูง
สุดในเลือด (tmax) 1.32 ± 0.58 ช่ัวโมง คาพื้นที่ใตโคงความสัมพันธระหวางยากับเวลา (AUC) 201 ±
71 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (90) แตคาครึ่งชีวิตของยา trihexyphenidyl ในผูปวยจะแตกตางจากขอมูล
ขางตน ซ่ึงในกลุมผูปวยที่มีอาการ dystonia จํานวน 14 ราย รับประทานยาขนาด 10 มิลลิกรัม พบวา
มีคาครึ่งชีวิตของยา (t1/2) ประมาณ 2.7 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่ความเขมขนยาสูงสุดในเลือด (tmax) 
ประมาณ 1.5 ช่ัวโมง มีการขจัดยาในรูปแบบ first-order kinetics (91) สวนการเมตาบอลิสม
trihexyphenidyl จะเกิดขึ้นที่ตับโดยผานกระบวนการ hydroxylation ที่กลุม alicyclic (92)

ขอมูลการกระจายตัวของยา trihexyphenidyl ในกระตายพบวา ยาดังกลาวจะกระจายตัวไดดีโดยมี
คาสัมประสิทธิ์ระหวางเนื้อเยื่อกับเลือด (Kp) คือ เนื้อเยื่อไขมัน ปอด หัวใจ สมอง เปน76.4, 74.3, 
22.8 และ 21.2 ตามลําดับ (93) และขอมูลการกระจายตัวของยาในหนูพบวามีคาสัมประสิทธิ์
ระหวางเนื้อเยื่อกับเลือด (Kp) คือ เนื้อเยื่อไขมัน ปอด หัวใจ สมอง เปน 67.8±6.5, 59.5±2.6, 7.3±
1.0 และ 6.8±0.7 ตามลําดับ (94) สวนขอมูลการกระจายตัวของยาในอวัยวะตางๆ ของมนุษยยังไมมี
การศึกษา
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ขอมูลความเปนพิษของ trihexyphenidyl นั้น มีคา LD50 จากการใหยาทางหลอดเลือดดําในหนู 
mouse และ rat เทากับ 39 และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ สําหรับขอมูลความเปนพิษของ 
trihexyphenidyl ในมนุษยนั้น พบวามีรายงานนอยมาก จากรายงานทางการแพทยของ Gall และ
คณะ ในผูปวยโรคจิตเภทชายอายุ 48 ป ที่เสียชีวิตรับประทานยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัม/
วันและฉีดยาตานโรคจิต fluphenazine ขนาด 37.5 มิลลิกรัม ทุกๆ 3 สัปดาห จากการตรวจปสสาวะ
ไมพบการใชสารเสพติด พบปริมาณยา trihexyphenidyl ในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อตับประมาณ 
0.12 มิลลิกรัม/ลิตร และ 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (29)

สําหรับขอมูลทางคลินิกของยา trihexyphenidyl ในการปองกันอาการ EPS ที่เกิดจากการใชยาตาน
โรคจิตนั้น จากงานวิจัยของ Keepers และคณะ พบวา ยากลุม anticholinergics สามารถปองกันการ
เกิดอาการ EPS ได โดยกลุมผูปวยที่ปองกันดวยยาดังกลาวพบอุบัติการณการเกิด EPS รอยละ 22 
แตกตางจากกลุมที่ไมไดปองกันซึ่งเกิดอาการรอยละ 69 (p < 0.001) และถาพิจารณาแบงเปนตาม
อาการ EPS พบวา อุบัติการณการเกิด dystonia, akathisia และ parkinsonism ในกลุมที่ใชยาปองกัน 
แตกตางจากกลุมที่ไมไดใชยาปองกันอยางมีนัยสําคัญ (18)

นอกจากการใช trihexyphenidyl เพื่อการปองกันอาการ EPS แลว ยาดังกลาวนํามาใชในการรักษา
อาการ EPS ทั้งที่มีสาเหตุมาจาก Postencephalitis, Artheriosclerotic และ Idiopathic จากงานวิจัย
ของ Corbin ในผูปวย 86 รายที่มีอาการ extrapyramidal  จาก Postencephalitis 17 ราย และ 
Idiopathic 69 ราย พบวาผูปวยที่มีอาการ spasmodic torticollis (dystonia) ยาดังกลาวรักษาอาการได 
5 รายจาก 9 รายหรือรอยละ 56 และผูปวย 4 รายที่มีอาการ occulogyric crisis (dystonia) พบวาทั้ง
หมดมีอาการดีขึ้น สวนผูปวยที่มีอาการ tremor ประมาณรอยละ 50 มีอาการดีขึ้น(95) และจากการ
ติดตามผลการรักษา trihexyphenidyl โดย Doshay ในผูปวย 411 รายที่มีอาการ EPS ทั้งที่มีสาเหตุมา
จาก Postencephalitis (166 ราย), Artheriosclerotic (133 ราย ) และ Idiopathic (112 ราย) พบวาผู
ปวยรอยละ 72 มีอาการดีขึ้น แยกเปนจํานวนผูปวยที่มีอาการเกร็งนอยลงรอยละ 53 มีอาการสั่นนอย
ลงรอยละ 51 และการเคลื่อนไหวของตาดีขึ้นรอยละ 84 (96)

จากขอมูลขางตน trihexyphenidyl จึงใชในการควบคุมอาการ EPS ที่เกิดขึ้น ทั้งจากการเปนโรค 
Parkinson ซ่ึงเปนโรคที่มีพยาธิสภาพที่ nigrostriatal pathway หรือ เกิดจากการปดกั้นตัวรับ          
โดปามีน ที่ nigrostriatal pathway จากยาตานโรคจิต ในประเทศไทยยาดังกลาวเปนที่นิยมใชอยาง
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แพรหลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีและราคาถูก รูปแบบของยามีเพียงรูปแบบรับประทาน ขนาด
เม็ดละ 2 และ 5 มิลลิกรัม โดยขนาดยาที่ใชเร่ิมตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไปซึ่งขึ้นอยูกับอาการของผูปวย

สมมติฐานของยา trihexyphenidyl ท่ีมีผลตอความจํา
ในปจจุบันสมมติฐานเรื่องผลกระทบของยา trihexyphenidyl ตอความจํานั้นยังสรุปได

ไมชัดเจนนัก มีเพียง 2 สมมติฐานที่นักวิจัยพยายามอธิบายถึงปรากฏการณดังกลาวที่เกิดขึ้น ซ่ึง 2 
สมมติฐานดังกลาวคือ

1. สมมติฐานการปดกั้นตัวรับอะซิติลโคลีนของเซลลประสาท
2. สมมติฐานการลดลงของการไหลเวียนเลือดในสมอง

สมมติฐานการปดก้ันตัวรับอะซิติลโคลีนของเซลลประสาท
ในป ค.ศ.1906 นายแพทย Alois Alzheimer ไดตีพิมพรายงานในวารสารทางการแพทยถึงการพบ   
ผูปวยมีอาการหลงลืมซึ่งจัดวาเปน presenile dementia (อาการหลงลืมที่เกิดขึ้นกอนวัยชรา) หลังจาก
นั้นเปนตนมาก็มีรายงานผูปวยในลักษณะนี้อีกหลายรายและเรียกอาการของโรคนี้วาโรคAlzheimer 
(97) พยาธิสภาพที่พบไดในผูปวย Alzheimer คือ การลดลงของเซลลประสาท cholinergic และการ
ลดลงของ choline-o-acetyl tranferase ทั้งในสวน cortical และ subcortical areas (98, 99) ซ่ึง 
choline-o-acetyl tranferase นั้นจําเปนตอการสังเคราะหสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน การลดลง
ของเซลลประสาท cholinergic พบไดทุกสวนของสมอง ทั้ง Temporal visual association, Auditory 
association, Superior parietal association, Inferior pairetal lobule, Temperal pole, Visual 
association, Primary auditory, CA1 sector of hippocampus, Primary visual, และ Primary 
somatosensory (98, 100) ขณะเดียวปริมาณตัวรับอะซิติลโคลีนที่ hippocal membranes ก็มีการลด
ลงเมื่อเทียบกับผูปวยที่ปกติ (101)

ดังนั้นผูปวย Alzheimer จึงเกิดความผิดปกติในดานความจํา ความผิดปกติเกี่ยวกับการใชภาษา ทาย
ที่สุดผูปวยจะไมสามารถดูแลตนเองได และเสียชีวิตลง (102) จากความรูเกี่ยวกับพยาธิสภาพที่เกิด
ขึ้นจากผูปวย Alzheimer นักประสาทวิทยาจึงมีสมมติฐานที่เชื่อวา trihexyphenidyl นาจะไปปดกั้น
ตัวรับอะซิติลโคลีนของเซลลประสาท เปนผลใหระบบการทํางานของระบบ cholinergic ในสมอง
ลดลง ซ่ึงคลายคลึงกับผูปวย Alzheimer ที่มีปริมาณอะซิติลโคลีนในสมองลดลงและเกิดการทํางาน
ของระบบ cholinergic ในสมองลดลงเชนกัน
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สมมติฐานดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ Nishiyama และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับผล
ของการใหยา trihexyphenidyl ตอการใชกลูโคสของเซลลสมองในผูปวยโรค Parkinson ที่ใชยา
ขนาด 4 มิลลิกรัมตอวันในผูปวยใชยามาเปนเวลา 5 ป โดยใช PET (positron emission tomography) 
เพื่อศึกษาการทํางานของสมองในระหวางที่ผูปวยกําลังใชยา เปรียบเทียบกับหลังจากหยุดยาแลว 4 
สัปดาห พบวาการใชกลูโคสของสมองในสมองสวน cortex, basal ganglia, thalamus, hippocampal 
และ cerebellum ลดลง และหลังจากหยุดยา trihexyphenidyl พบวาการใชกลูโคสของสมองสวนตาง
ขางตนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมองสวน hippocampus ซ่ึงเกี่ยวของกับความจํา (30) ซ่ึงแสดงวา 
trihexyphenidyl ไปปดกั้นที่ตัวรับอะซิติลโคลีนสงผลใหการทํางานของเซลลประสาทลดลง และนํา
ไปสูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความจํา

จากการศึกษาขางตน จึงนําไปอธิบายผลกระทบของ trihexyphenidyl ตอความจํา ภายใตสมมติฐาน
การปดกั้นตัวรับอะซิติลโคลีน ทําใหเกิดการทํางานของระบบประสาท cholinergic ลดลง ซ่ึง
คลายคลึงกับผูปวยในภาวะ Alzheimer ที่มีปริมาณสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนและ การทํางาน
ของระบบประสาท cholinergic ที่ลดลงนั่นเอง

สมมติฐานการลดลงของการไหลเวียนเลือดในสมอง
เปนที่ทราบกันดีวาโรคสมองเสื่อมอาจมีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเล้ียงสมองผิดปกติ ทําใหเกิด
อาการสมองเสื่อมได โดยเฉพาะเมื่อเปนในหลายตําแหนง (multi-infarct dementia) (102-104)      
อะซิติลโคลีนเปนสารสื่อประสาทที่มีผลตอการขยายตัวของหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง เมื่ออะซิติล
โคลีน จับกับตัวรับที่บริเวณหลอดเลือดจะเกิดขบวนการที่เกี่ยวของกับ nitric oxide จนในสุดเกิด
การขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเล้ียงสมอง

ดังนั้นเมื่อบริหารยา trihexyphenidyl เขาสูรางกายทําใหเกิดการปดกั้นตัวรับอะซิติลโคลีน มีผลทํา
ใหเกิดการลดลงของการไหลเวียนเลือดในสมองเนื่องจากหดตัวของหลอดเลือด สมมติฐานไดรับ
การสนับสนุนจากงานวิจัยของ Takahashi และคณะ  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใหยา 
trihexyphenidyl ตอการไหลเวียนของเลือดในสมองและการใชออกซิเจนของเซลลสมอง ในผูปวย
โรค Parkinson จํานวน 6 ราย โดยใช positron emission tomography (PET) เพื่อศึกษาการทํางาน
ของสมอง ผูปวยทุกรายใชขนาดยา 6 มิลลิกรัมตอวันคงที่ตลอดการศึกษา ทําการวัด PET กอนการ
ไดรับยา เปรียบเทียบกับระหวางที่ไดรับยา trihexyphenidyl ที่ 7 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 
Cerebral Blood Flow (CBF) และ Oxygen Metabolic Rate  ลดลงประมาณ 15 % ในสมองสวน 
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striatum และลดลงประมาณ 10% ในสวน cortical ทั้งหมด (31) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Mori 
และคณะ ที่ศึกษาการไหวเวียนเลือดในสมองของผูปวยโรคจิตเภทหลังจากหยุดรับประทานยา 
anticholinergic ซ่ึงมี trihexyphenidyl รวมอยูดวย พบวาปริมาณเลือดในสมองซีกซายและขวาไหล
เวียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และการทดสอบความจําดวยเครื่องมือ digit span พบวามีคะแนนเพิ่ม
ขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนหยุดยา และพบวาการไหวเวียนเลือดในสมองสัมพันธกับ
คะแนนความจําอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.531) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา trihexyphenidyl มีตอการไหลเวียน
ของเลือดในสมองและการใชออกซิเจนของเซลลสมองที่ลดลง ทําใหการทํางานของเซลลประสาท
ไดรับผลกระทบ (105)

ผลกระทบจากยา trihexyphenidyl ที่มีตอความจํานั้น อาจเกิดจากสมมติฐานใดสมมติฐานหนึ่งใน
การอธิบาย แตทั้งนี้อาจเปนไปไดที่ผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นจากทั้งสมมติฐานการปดกั้นตัวรับ   
อะซิติลโคลีนของเซลลประสาท และสมมติฐานการลดลงของการไหลเวียนเลือดในสมอง ซ่ึงเกิด
ขึ้นพรอมๆ กัน แมวาทั้ง 2 สมมติฐานขางตนจะยังไมเปนที่แนชัดนัก แตก็สามารถอธิบายผลกระทบ
ของ trihexyphenidyl ที่มีตอความจําได

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความจํา
ความจําในประชากรทั่วไปพบวาเมื่ออายุสูงขึ้นระดับความจําจะลดต่ําลง และระดับการ

ศึกษาก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญเชนกัน โดยพบวาอุบัติการณของความจําที่บกพรองจะพบไดสูงใน
กลุมที่มีการศึกษานอย ขณะที่ปจจัยดานเพศทั้งชายและหญิงไมพบวาเปนความปจจัยที่สัมพันธกับ
ความจํา (106, 107) สาเหตุจากโรคบางอยางมีผลตอระดับความจําได เชน โรคที่เกี่ยวของกับหลอด
เลือดสมอง (104, 108) การไดรับอุบัติเหตุทางศีรษะ (104, 109) โรคกลุมอาการดาวน และ ออทิสติก 
(110, 111) โรค Alzheimer (109) โรคเบาหวาน (109, 112) โรคของตอมไทรอยด (109) โรคขาด
สารอาหาร เชน วิตามินบี 1 และบี 12 (109) และ โรคโลหิตจาง (109)

บุหร่ีนับวาเปนปจจัยเสี่ยงที่สัมพันธกับการเกิดความจําเสื่อม พบวาผูปวยที่สูบบุหร่ีจะมีความเสี่ยง
ตอการเปนโรค Alzheimer เปน 1.33 (95% CI of RR; 1.3-4.1) ของผูที่ไมสูบบุหร่ี แตอยางไรก็ดีการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้น ยังมีผลการศึกษาที่ไมชัดเจนนัก (112, 113) นอกจากนี้พบวาปจจัย
ทางพันธุกรรม คือ การพบ apolipoprotein E4 ในเลือดเปนปจจัยที่มีผลตอความจําเชนกัน (104, 
107)
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การวัดความจําในประชากรทั่วไป แบบทดสอบ MMSE นับวาเปนที่นิยมใชในตรวจสอบเพื่อคนหา
ผูปวยที่มีภาวะความผิดปกติทางดานความจํา คะแนนของ MMSE นั้นมีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของคือ 
อายุ และระดับการศึกษา กลาวคือในกลุมที่อายุนอยคะแนนความจําจะสูงกวากลุมที่มีอายุมาก และ
การศึกษาในระดับสูงคะแนนความจําจะสูงกวากลุมที่มีการศึกษานอย (114)

ความจําในผูปวยจิตเภท
ระดับความจําในผูปวยโรคจิตเภทมักอยูในระดับที่ต่ํากวาคนปกติทั่วไป เมื่อทดสอบ

ดวยแบบทดสอบทางดานความจํา ทั้งความจําระยะสั้นซึ่งใชแบบทดสอบ Forward digit span, 
Backward digit span ความจําระยะกลาง และระยะยาว โดยใชแบบทดสอบ Recognized words พบ
วากลุมผูปวยโรคจิตเภทมีระดับคะแนนความจําต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (115-
117) และการศึกษาของ Mckenna และคณะ ในผูปวยโรคจิตเภทซึ่งมีอายุระหวาง 18-68 ป พบวา
คะแนนจากแบบทดสอบ MMSE ในระดับที่มีความจําบกพรองเล็กนอยถึงรุนแรง มีประมาณ รอย
ละ 20 และเมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบ The Rivermead behavioral memory test (RBMT) พบวา
คะแนนความจําของผูปวยโรคจิตเภทแตกตางจากกลุมผูปวยปกติอยางมีนัยสําคัญ (118)

จากขางตนชี้ใหเห็นวาระดับความจําของผูปวยโรคจิตเภทในระหวางการรักษามีความแตกตางจาก
กลุมควบคุมอยางชัดเจน นอกเหนือความผิดปกติที่พบไดระหวางการรักษาแลว ความบกพรองดาน
ความจําในผูปวยโรคจิตเภทพบไดตั้งแตกอนการรักษา ดังการศึกษาของ Saykin และคณะ พบวาผู
ปวยที่มีอาการครั้งแรก และยังไมมีประวัติการไดรับยารักษาโรคจิตเภท (naive patients with first-
episode schizophrenia) พบความผิดปกติทางดานความจําของแตกตางจากกลุมผูปวยควบคุมเชนกัน 
ทั้งจากแบบทดสอบ attention-vigilance, verbal intelligence and language function, spatial 
organization, verbal memory and learning, visual memory และ speeded visual-motor processing 
and attention อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษานี้ยังพบวากลุมผูปวยที่มีอาการของโรคจิตเภท
กําเริบเคยมีประวัติการไดรับยา แตในปจจุบันไมไดรับยานั้น พบวาระดับความจําของผูปวยกลุมนี้
แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญเชนกัน แตไมพบความแตกตางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผู
ปวยที่มีอาการครั้งแรก และยังไมมีประวัติการไดรับยา ซ่ึงชี้ใหเห็นวาผูปวยโรคจิตเภทนั้นไมวาผู
ปวยจะมีประวัติการไดรับยาเพื่อรักษาหรือไมนั้น ความผิดปกติของความจําของผูปวยจะแตกตาง
จากคนปกติอยางเห็นไดชัด (119)
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การศึกษาเกี่ยวกับความจําของผูปวยโรคจิตเภทในรูปแบบการวิเคราะหเชิงอภิมานนั้น Aleman และ
คณะ ไดรวบรวมงานวิจัยประมาณ 70 บทความเพื่อมาวิเคราะห พบวาความจําที่บกพรองของผูปวย
นั้นไมมีอิทธิพลจาก อายุ ยาตานโรคจิต ระยะการเจ็บปวย สถานะผูปวย (ผูปวยใน-ผูปวยนอก) 
ระดับความรุนแรงของอาการโรคจิตเภท และอาการดานบวกของโรคจิตเภทเขามาเปนตัวแปร
สําคัญ สวนอาการทางดานลบของโรคจิตเภทพบวามีอิทธิพลตอความจําเพียงเล็กนอยแตมีนัยสําคัญ 
สวนประเภทของความจําที่ถูกกระทบมากที่สุดเปนความจําประเภท Verbal recall (mean weighted 
effect size ; 1.21) รองลงมาคือ Digit span (0.71) และ Recognition (0.64) ตามลําดับ (120) ซ่ึงงาน
วิจัยของ Brebion และคณะ พบเชนเดียวกันวาคะแนนความจําของผูปวยโรคจิตเภทนั้นสัมพันธกับ
อาการทางดานลบของโรคจิตเภทอยางมีนัยสําคัญ (121)

งานวิจัยของ Calev มีผลการศึกษาที่นาสนใจเกี่ยวกับความจําในผูปวยโรคจิตเภทคือ ผูปวยที่ใชยา
ตานโรคจิตรวมกับยา anticholinergic จะมีความจําแบบ recall ต่ํากวากลุมผูปวยที่ใชยาตานโรคจิต
เพยีงอยางเดียว ซ่ึงชี้ใหเห็นวายา anticholinergic นาจะมีสวนเกี่ยวของกับความจํา (122) ซ่ึงสอด
คลองกับการวิจัยของ brebion และคณะที่พบวายาตานโรคจิตนั้นไมมีผลกระทบตอคะแนนความจํา
แบบ verbal memory แตยา anticholinergic ที่ใชรวมดวยนั้นสงผลกระทบตอความจําอยางมีนัย
สําคัญ (123)

อยางไรก็ดีการศึกษาชนิดของยาตานโรคจิตตอความจําของผูปวยนั้น กําลังเปนที่สนใจของนักวิจัย 
โดยเชื่อวายาตานโรคจิตชนิดนอกแบบสงผลกระทบตอระดับความจํานอยกวายาตานโรคจิตชนิด
ดั้งเดิม (116) ดังงานวิจัยของ Gallhofer และคณะ พบวาผูปวยที่รับประทานยาตานโรคจิตชนิดนอก
แบบจะมีการวางแผนสําหรับแกปญหาในการทดสอบดวยวิธี maze stimuli ดีกวากลุมผูปวยที่รับ
ประทานยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม จากการวางแผนขางตนทําใหผูปวยกลุมนี้ใชระยะเวลาในการ
ผานการทดสอบและความผิดพลาดจากการทดสอบนอยกวากลุมผูปวยที่รับประทานยาตานโรคจิต
ชนิดดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ (124) และงานวิจัยของ Velligan ที่ศึกษาผลของยาตอความจํา เปรียบ
เทียบระหวางผูปวยโรคจิตเภทที่ใช quetiapine กับยากลุมดั้งเดิมหลังจากใชยา 6 เดือน พบวา
คะแนนความจําจากแบบทดสอบ digits span, California verbal learning test และ verbal fluency 
letters ในกลุม quetiapine สูงกวากลุมยาดั้งเดิม อยางมีนัยสําคัญ (125)
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การศึกษาผลกระทบของยา trihexyphenidyl ท่ีมีตอความจํา
มีงานวิจัยหลายชิ้นดวยกันที่ศึกษาผลกระทบของยา trihexyphenidyl ที่มีตอความจํา ดัง

การวิจัยของ Potamianos และ Kellett ที่ศึกษาผลของยา trihexyphenidyl ตอความจําในผูปวยสูงอายุ
ที่ยังไมมีภาวะบกพรองทางดานความจําจํานวน 13 ราย หลังจากบริหารยาโดยการรับประทาน 
trihexyphenidyl ขนาด 2 มิลลิกรัมไป 90 นาทีเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยใชแบบทดสอบ คือ 
word list, short story, digit span และ names learning test เพื่อทดสอบความจํา พบวากลุมผูปวยที่
ไดรับ trihexyphenidyl ใหคะแนนทางดานความจําของแบบทดสอบ word list, short story  และ 
names learning test ต่ํากวากลุมยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) (33) สวนงานวิจัยของ Hitri  
และคณะ พบวาผูปวยโรคจิตเภทที่รับประทานยา trihexyphenidyl ขนาด 10 มิลลิกรัมตอวันจะมี
คะแนนความจําจากแบบทดสอบ word recall ต่ํากวาเมื่อเทียบกับกอนรับประทานยาอยางมีนัย
สําคัญ (32) และศึกษาของ Nishiyama และคณะ ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใหยา trihexyphenidyl 
ตอการใชกลูโคสของเซลลสมองในผูปวยโรค Parkinson ที่ใชยาในขนาด 4 มิลลิกรัมตอวัน ซ่ึงผู
ปวยใชยามาเปนเวลา 5 ป โดยใชเครื่องมือการทดสอบความจําคือ Wechsler adult intelligence scale 
(WAIS) และ Wechsler scale-revised test (WMS-R) ในระหวางที่ผูปวยกําลังใชยา เปรียบเทียบกับ
หลังจากหยุดยาแลว 4 สัปดาห พบวาการทดสอบดวย WAIS ในชวงที่ใชยาไดคะแนนเทากับ 96 
คะแนน และหลังจากหยุดยาไดเทากับ 102 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากในชวงที่มีการใชยา (30)

การศึกษาที่ช้ีใหเห็นวาผลกระทบของยา trihexyphenidyl ที่มีตอความจํานั้น มีความสัมพันธแบบขึ้น
อยูกับขนาดยา (dose-dependent) นั่นคือ เมื่อขนาดยา trihexyphenidyl สูงขึ้นระดับคะแนนความจํา
ระดับของผูรับประทานยาจะยิ่งต่ําลง (ความสัมพันธเปนแบบผกผัน) ดังการศึกษาความสัมพันธของ
ระดับยา anticholinergics ในเลือดกับระดับของความจําในผูปวยโรคจิตเภทโดย Perlicks และคณะ
ซ่ึงใชคะแนนความจําจากแบบทดสอบคือ 20-word list, Wechsler adult intelligence scale-revised 
และ Mattis-Kovner memory inventory เปรียบเทียบกับระดับยา anticholinergics ในเลือดของผูปวย
โรคจิตเภท พบวาระดับความจําจากแบบทดสอบ 20-word list มีความสัมพันธเปนแบบผกผันกับ
ระดับยาในเลือดอยางมีนัยสําคัญ (r = -0.54, p = 0.01) และพบความสัมพันธเปนแบบผกผันของ
คะแนนความจํา Mattis-Kovner memory inventory กับระดับยาในเลือดอยางมีนัยสําคัญสําคัญ (r = 
-0.56, p < 0.05)  แตไมพบความสัมพันธระหวางคะแนนความจํากับระดับยาตานโรคจิตในเลือด 
(p>0.10) (34)
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ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Tune และคณะ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธคะแนนความจําจากแบบ
ทดสอบ Wechsler adult intelligence scale กับระดับยา anticholinergics ในเลือดของผูปวยโรค    
จิตเภทจํานวน 15 ราย พบวาระดับยา anticholinergics ในเลือดสัมพันธกับระดับความจําของผูปวย
อยางมีนัยสําคัญ (r = -0.51, p < 0.01) แตไมพบความสัมพันธเชนนี้กับระดับยาตานโรคจิตในเลือด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (35)

เชนเดียวกับการวิจัยของ Heinik ที่ศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอความจําของผูปวยสูง
อายุโรคจิตเภท โดยแบงผูปวยดังกลาวออกเปน 3 กลุมคือ กลุมผูปวยที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl 
กลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ในขนาด 5 มิลลิกรัมตอวัน และผูปวยที่ไดรับยา 
trihexyphenidyl ในขนาด 10 มิลลิกรัมตอวัน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ MMSE และ 
Cambridge cognitive examination (CAMCOG) พบวาในกลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ใน
ขนาด 10 มิลลิกรัมตอวัน มีคะแนนจากแบบทดสอบทั้ง MMSE และ CAMCOG ต่ํากวาผูปวยที่ได
รับยาตอวัน 5 มิลลิกรัม และผูปวยที่ไดรับยา 5 มิลลิกรัม มีคะแนนต่ํากวากลุมผูปวยที่ไมไดรับยา 
trihexyphenidyl อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (126)

คุณภาพชีวิตในผูปวยโรคจิตเภท
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทนั้น Aksaray และคณะพบวาปจจัย

อาการดานลบและอาการทาง EPS มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทอยางมีนัยสําคัญ 
(127) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ Fitzgerald และคณะ พบวาอาการดานลบมีผลตอคุณภาพชีวิตผู
ปวยโรคจิตเภท แตอายุและเพศตางก็เปนปจจัยที่ไมสัมพันธกับคุณภาพชีวิตเชนกัน (128) สวนการ
ศึกษาของ Auquier และคณะพบวาปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวยโรคจิตเภทคือ เพศ สถานะ
การรักษาเปนแบบผูปวยนอก สวนอายุและการศึกษาไมพบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต (129)

สําหรับผูปวยโรคจิตเภทในประเทศไทยจากการวิจัยของ พรชัย และคณะ ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
ของผูปวยจิตเวช ญาติผูดูแล และเจาหนาที่ผูใหบริการ : เฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยใช
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-26 พบวาผูปวยสวนใหญประเมินตนเองวามีคุณภาพชีวิตอยู
ในระดับปานกลางทั้งสิ้นรอยละ 67.8 และปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตคือ ปจจัยดานสถานภาพ
การเงิน สวนปจจัยทางดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรสไมมีผลตอคุณภาพชีวิต (130) ซ่ึงสอด
คลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ และคณะ ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและพฤติ
กรรมการใชยาทางจิตของผูปวยจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีธัญญา พบวาคุณภาพชีวิตของ
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ผูปวยโดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้นรอยละ 71.5 และปจจัยการประกอบอาชีพไดของผูปวย
สัมพันธกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ (131) จากสองงานวิจัยขางตนจึงชี้ใหเห็นวาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคจิตเภทโดยรวมอยูในระดับปานกลางและปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต คือ ปจจัย
รายไดและปจจัยการประกอบอาชีพไดของผูปวย

ความสัมพันธระหวางความจําของผูปวยโรคจิตเภทและคุณภาพชีวิต
จากงานวิจัยของ McDermid และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับความจําที่บกพรองของผูปวย

โรคจิตเภท และศึกษาความสัมพันธระหวางความจํากับคุณภาพชีวิต ซ่ึงใชเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
คือ Sickness Impact Profile (SIP) พบวากลุมผูปวยที่มีระดับความจําบกพรองมีระดับคุณภาพชีวิต
ดานการนอนหลับและการพักผอน (subscales SIPA; sleep and rest) และ ดานความสัมพันธตอ
ครอบครัวและเพื่อน (subscales SIPC; contact with familiy and friends) ต่ํากวากลุมที่ไมมีความบก
พรองของความจํา และพบวาคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมผูปวยที่มีระดับความจําบกพรองมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ (36) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Tek และคณะ ที่พบวากลุม
ผูปวยโรคจิตเภทที่มีความบกพรองดานความจําจะมีระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการ
ทํางานต่ํากวาผูปวยโรคจิตเภทที่ไมมีความบกพรองดานความจําอยางมีนัยสําคัญ (P<0.0001 และ 
<0.002 ตามลําดับ) (37) แมวางานวิจัยของ McDermid และคณะไมไดวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางยา trihexyphenidyl กับระดับคุณภาพชีวิต แตจากขอมูลพื้นฐานระหวางกลุมผูปวยที่มีระดับ
ความจําบกพรองและไมบกพรองนั้น พบวา ไมมีความแตกตางทางดาน อายุ ระดับการศึกษา เพศ 
ระยะเวลาเจ็บปวย ขนาดยาตานโรคจิตเมื่อสมมูลกับขนาดยา chlorpromazine ตอวัน แตกลุมผูปวยที่
มีระดับความจําบกพรองมีจํานวนผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl มากกวากลุมผูปวยที่มีระดับความ
จําไมบกพรองอยางมีนัยสําคัญ จึงเปนไปไดวาเนื่องจากระดับความจําบกพรองอาจมีสวนเกี่ยวของ
กับการใชยา trihexyphenidyl และนําไปสูคุณภาพชีวิตของกลุมผูปวยที่มีระดับความจําบกพรองต่ํา
กวากลุมผูปวยที่มีระดับความจําไมบกพรองอยางมีนัยสําคัญ (36)

ความสัมพันธระหวางคะแนน MMSE ของผูปวยโรคจิตเภทและคุณภาพชีวิต
ในดานการดํารงชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมของผูปวยโรคจิตเภทนั้นก็ไดรับผลกระทบ

จากระดับความจําที่บกพรองเชนกัน ดังการศึกษาของ Patterson และคณะ พบวาผูปวยโรคจิตเภทมี
คะแนนความจําจากแบบทดสอบ MMSE ต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และกลุมผูปวยจะมี
ความบกพรองในกิจกรรมชีวิตประจําวัน ซ่ึงวัดไดโดย UCSD performance-based skills assessment 
ทั้งในเรื่อง การทํางานบาน การสื่อสาร การจัดการทางการเงิน การเดินทาง การวางแผนหรือความ
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คิดริเร่ิมในกิจกรรมตางๆ มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทั้งสิ้น สวนปจจัยที่ทํานายคะแนน
จากแบบทดสอบ UCSD performance-based skills assessment ที่มีนัยสําคัญคือ คะแนนจาก MMSE 
และคะแนนจากอาการทางลบของผูปวยโรคจิตเภท (132) ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ Klapow และ
คณะ ที่พบวาพบวาผูปวยโรคจิตเภทมีคะแนนจากแบบทดสอบ MMSE ต่ํากวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ และกลุมผูปวยจะมีความบกพรองในกิจกรรมชีวิตประจําวัน ซ่ึงวัดไดโดย Direct 
Assessment of Functional Status Scale ทั้งในเรื่อง การสื่อสาร การจัดการทางการเงิน การเดินทาง 
การจับจายซื้อสินคา และ การดูแลเครื่องแตงกาย มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ พบวาปจจัย
ที่ทํานายคะแนนจากแบบทดสอบ Direct Assessment of Functional Status Scale คือ คะแนนจาก 
แบบทดสอบ MMSE เพียงปจจัยเดียว สวนปจจัยอายุ เพศ การศึกษา ระยะเวลาเจ็บปวย ขนาดยาตาน
โรคจิต  อาการดานบวก อาการดานลบ และอาการ EPS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการทํานาย (133)

การปรับตัวทางดานสังคมของผูปวยโรคจิตเภทก็ไดรับผลกระทบจากระดับความจําเชนกัน ดังงาน
วิจัยของ Harvey และคณะ และงานวิจัยของ Bowie และคณะ ที่ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวา
คะแนนจากแบบทดสอบ MMSE ของผูปวยโรคจิตเภท มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการปรับ
ตัวเขากับสังคม ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบ Social adaptive functioning evaluation scale (38, 39)

ยา trihexyphenidyl และอาการ anticholinergics
เนื่องจากคุณสมบัติของ trihexyphenidyl จะจับกับตัวรับชนิด muscarinic (M) ไดดี แต

ความสามารถในการจับกับตัวรับชนิด M นั้นจะแตกตางกันตามชนิดยอยๆ ของตัวรับชนิด M โดย 
trihexyphenidyl มีสัมประสิทธิ์ในการจับกับตัวรับ (pKi) ชนิด M1, M4, M3,M2   เปน 8.9, 8.8, 8.1 
และ 7.7 ตามลําดับ (88) ซ่ึงตัวรับชนิด M กระจายตัวตามอวัยวะตางๆ เชน M1 พบมากในสมอง M2

พบที่หัวใจ M4 พบที่ pancreatic acinar และ islet tissue ซ่ึงมีหนาที่ชวยในการหลั่งน้ํายอยของตับ
ออนและอินซูลิน นอกจากนี้ในกลามเนื้อเรียบจะพบทั้ง M3 และ M4 (134) ดังนั้นการรับประทาน 
trihexyphenidyl นอกเหนือจากฤทธิ์ที่พึงประสงคในจับกับตัวรับ M ในสมองเพื่อควบคุมอาการ 
EPS แลว trihexyphenidyl  ก็ออกฤทธิ์ผานทั้งตัวรับ ชนิด M2, M3, M4 ดวย ทําใหเกิดอาการไมพึง
ประสงค เชน อาการปากแหง คอแหง ทองผูก ปสสาวะคั่ง ใจสั่น ซ่ึงเปนอาการที่พบไดบอยในทาง
คลินิกของผูปวยที่ใชยานี้ โดยแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8: รายละเอียดอาการไมพึงประสงคทางดาน anticholinergic ของยา trihexyphenidyl (95, 96, 135, 136)

ผูวิจัย จํานวนผูปวย ลักษณะการศึกษา ผลการศึกษา
Corbin 1949 104 การศึกษาอาการไมพึงประสงคจาก

trihexyphenidyl ในผูปวยที่มีอาการ Parkinson
อาการปากแหง (dryness mouth) ตาพรามัว (blur vision) พบรอยละ 11 และ 6 ตาม
ลําดับ พบอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงจํานวน 4 ซึ่งจําเปนตองหยุดยาราย 2 รายแรก
มีอาการ delirium แตหลังจากหยุดยาอาการดังกลาวไดหายไป สวนอีก 2 รายมีอาการ
กระวนกระวายและวิงเวียนศีรษะตามลําดับ (Corbin 1949)

Doshay และคณะ
1949

117 การศึกษาผลการรักษาของ trihexyphenidyl ในผู
ปวยที่มีอาการ Parkinson

อาการปากแหง (dryness mouth) ตาพรามัว (blurred vision) วิงเวียนศีรษะ และงวง
ซึม พบรอยละ 12, 5, 2 และ 2  ตามลําดับ

Doshay และคณะ
1954

411 การติดตามผลการรักษาของ trihexyphenidyl
แบบไปขางหนาเปนระยะเวลา 5 ป

อาการปากแหง (dryness mouth) ตาพรามัว (blurred vision) วิงเวียนศีรษะ และ
อาการสับสนพบรอยละ 24, 14, 4 และ 3  ตามลําดับ

Guthrie 2000 14 การศึกษาผลของยา trihexyphenidyl ตอระบบ
ประสาทสวนปลายในอาสาสมัครสุขภาพดี

การผลิตน้ําลายในกลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยา
หลอก อยางมีนัยสําคัญ และ ในกลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl มีคา R-R ratio*
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก อยางมีนัยสําคัญ

* R-R ratio วัดไดโดยใหผูปวยติดขั้วไฟฟาเพื่อวัดคลื่นไฟฟาหัวใจและอยูในทานั่งประมาณ 10 นาทีหลังจากนั้นใหผูปวยลุกยืนขึ้น อานคาคลื่นไฟฟาหัวใจ เลือกชวงระหวาง จุด R 
กับ จุด R ถัดไปบนที่ยาวที่สุด ในชวงการเตนของหัวใจ 30 ครั้งแรกหารดวย จุด R กับ จุด R ถัดไปบนที่สั้นที่สุด ในชวงการเตนของหัวใจ 15 ครั้งแรก ซึ่งจะไดเปน R-R ratio ยิ่งมีคา
สูง แสดงสิ่งที่ทดสอบมีอิทธิพลตอการตอบสนองของระบบประสาท parasympathetic
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แบบทดสอบ Mini-mental state examination (MMSE) - การวัดความจํา
แบบทดสอบสภาพจิตแบบยอ (Mini-mental state examination หรือ MMSE) พัฒนาขึ้น

โดย Folstein ตั้งแตป 1975 ใชสําหรับตรวจหาความบกพรองในการทํางานของสมองดานความรู 
ความเขาใจ โดยแบงออกเปนดานตางๆ คือ ดานการรับรูวัน เวลา สถานที่ ดานความจํา ดานความตั้ง
ใจและการคํานวณ ดานเขาใจภาษาและ ดานการแสดงออกทางภาษา (114)

MMSE เปนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับสําหรับทดสอบผูปวยเบื้องตนเพื่อคนหาความผิดปกติของ
ความจํา (114) และไดนํามาประยุกตใชกับผูปวยโรคจิตเภทดวย ดังงานวิจัยของ Ganguli และคณะ 
ที่พบวาปจจัยในผูปวยโรคจิตเภทที่สัมพันธกับคะแนน MMSE คือ ระดับการศึกษาและเชื้อชาติ 
(137) ความไวของ MMSE นั้น นอกเหนือจากความสัมพันธระหวางคะแนนกับระดับความจําที่
เสื่อมถอยแลว DeKosky และคณะ พบวาการสูญเสียซิแนปซของผูปวย Alzheimer ในบริเวณสมอง
คอรเท็กซสวนหนาสัมพันธกับระดับความรุนแรงของความจํา และระดับคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบดวย MMSE ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือความหนาแนนของซิแนปซ
ตอตารางมิลลิเมตรมากขึ้นคะแนนจาก MMSE จะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.77; p<0.01) 
(138)

ไดมีการนํา MMSE ไปใชในการทดสอบเพื่อคัดกรองผูปวยโรคสมองเสื่อมกันอยางแพรหลาย 
Bleecker และคณะ พบวาเมื่อนํา MMSE ไปทดสอบในคนสุขภาพดีทั่วไปที่มีอายุระหวาง 40-89 ป 
พบวาอายขุองผูทดสอบเปนปจจัยที่สัมพันธกับคะแนนความจําอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0001) ในขณะ
ที่ระดับการศึกษา และเพศ ไมพบความสัมพันธ แตทั้งนี้งานวิจัยดังกลาวคัดเลือกกลุมตัวอยางมี
ระดับการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาขึ้นไป แตไมมีกลุมผูปวยที่ไมไดรับการศึกษาจนถึงระดับ
ประถมศึกษารวมอยูดวย จึงไมสามารถสรุปปจจัยระดับการศึกษาไดชัดเจนนัก (139) สําหรับงาน
วิจัยของ Crum และคณะ ไดศึกษาคะแนน MMSE จากการเก็บขอมูลในประชากรทั่วไปจํานวน 
18,056 ราย ซ่ึงนับไดวาเปนการศึกษาที่มีขนาดใหญและรวบรวมผูปวยทุกระดับการศึกษา พบวา 
คะแนนจากแบบทดสอบ MMSE มีความสัมพันธกับอายุและระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ (140)
ดังนั้นจึงสรุปไดวาคะแนนจากแบบทดสอบ MMSE นั้นปจจัยที่สัมพันธกับคะแนนคือ อายุ สวน
ระดับการศึกษายังสรุปไดไมชัดเจนนัก เนื่องจากมีผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกันระหวางงานวิจัย
ขางตน
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สําหรับความสัมพันธระหวางระดับยา anticholinergic ในเลือดกับระดับคะแนน MMSE นั้น จาก
งานวิจัยของ Tune และคณะ ที่ศึกษาภาวะสับสน (delirium) ของผูปวยหลังผาตัดกับระดับ 
anticholinergic ในเลือดจํานวน 24 ราย พบวาผลตางของคะแนน MMSE กอนการผาตัดและหลังผา
ตัดสัมพันธกับระดับยาในเลือดที่ระดับ 0.83 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (20) และงานวิจัยของ Heinik 
พบวาผูปวยสูงอายุโรคจิตเภทที่รับประทานยา trihexyphenidyl มีคะแนนจากการทดสอบดวย 
MMSE กลาวคือ ผูปวยที่ไมไดใชยา trihexyphenidyl จะมีคะแนนความจําสูงกวากลุมที่ใชยา 
trihexyphenidyl ขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัมตอวันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) (126) สําหรับใน
ประเทศไทยนั้น MMSE ไดถูกพัฒนาและแปลเปนภาษาไทยแลว (141)

จากขอมูลขางตน แบบทดสอบสภาพจิตแบบยอ หรือ MMSE จึงไดรับความรับเชื่อถือและใชกัน
อยางแพรหลาย สามารถวัดความจําไดในหลายๆ ดานทั้ง ดานการรับรูวัน เวลา สถานที่ ดานความจํา 
ดานความตั้งใจและการคํานวณ ดานเขาใจภาษาและ ดานการแสดงออกทางภาษา อีกทั้งขอมูลความ
ไวของเครื่องมือในการวัดความจําของผูปวยที่ใชยา anticholinergic และยา trihexyphenidyl 
สามารถแจกแจงและ มีความสัมพันธกับขนาดยาในเลือด และขนาดยาที่ผูปวยใชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ประกอบกับแบบทดสอบดังกลาวไดพัฒนาและแปลเปนภาษาไทยเรียบรอยแลว ดวยเหตุ
ผลดังกลาวผูวิจัยจึงเลือแบบทดสอบ MMSE ในการทดสอบความจําสําหรับงานวิจัยนี้

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ-การวัดคุณภาพชีวิต
การวัดผลลัพธเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจะใชเครื่องมือที่เรียกวา เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 

WHOQOL– BREF โดยมี 26 ขอคําถามซึ่งพัฒนามาจากเครื่องชี้วัด WHOQOL-100 เนื่องจาก 
WHOQOL-100 จะใหรายละเอียดของการวัดในแตละหัวขอยอย จึงตองใชเวลามากในการตอบคํา
ถาม จึงไดปรับปรุงเครื่องชี้วัดดังกลาวเปนฉบับยอเพื่อลดระยะเวลาในการตอบ ขอคําถาม 26 ขอ
นั้นไดมาจากเลือกขอคําถามมาเพียง 1 ขอ จากแตละหมวดใน 24 หมวดของเครื่องมือช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตฉบับ 100 ขอ รวมกับหมวดที่เปนคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั่วไปอีก 2 ขอคําถาม รวมทั้งสิ้น 26 
ขอคําถาม (142, 143)

เครื่องมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยที่
พัฒนาขึ้นโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ โดยมีกรมสุขภาพจิตรับรองจะประกอบดวยองค
ประกอบ 4 ดาน (144) คือ
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1. ดานรางกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซ่ึงมีผลตอ
ชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย 
ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน การรับรูถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษา
ทางการแพทย อ่ืน ๆ เปนตน

2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิ
ใจในตนเอง การรบัรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตน การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความ
เศรา หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึง
ความเชื่อดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอ
การดําเนินชีวติ มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน

        3. ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธของ
ตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปน
ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ หรือการมีเพศ
สัมพันธ

        4. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับ
รูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลง
ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะ 
ไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน 
เวลาวาง เปนตน
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สําหรับการใชเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-26 กับผูปวยจิตเวชในประเทศไทยนั้นพบวาผู
ปวยสวนใหญประเมินตนเองวามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้นรอยละ 67.8-71.5 และ
ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตคือ ปจจัยดานสถานภาพการเงิน และปจจัยการประกอบอาชีพได
ของผูปวย สวนปจจัยทางดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรสไมมีผลตอคุณภาพชีวิต (130, 131)

การวัดอาการทาง anticholinergic - UKU Side Effect Rating Scale version
 Patient (UKU SERS Pat)

การวัดผลลัพธเกี่ยวกับอาการทาง anticholinergic จะใชเครื่องมือที่เรียกวา UKU Side 
Effect Rating Scale version Patient (UKU SERS Pat) โดยใหผูปวยทําแบบทดสอบดวยตนเอง 
UKU Side Effect Rating Scale (UKU SERS) ฉบับดั้งเดิมเปนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในป คศ. 1986
เพื่อวัดอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากยาตานโรคจิต โดยเครื่องมือวัดอาการไมพึงประสงคจะ
แบงออกเปน 4 ดานคือ Psychotic side effecs, Neurological side effects, Autonomic side effect 
และ Other side effects ซ่ึงแพทยเปนผูประเมินอาการผูปวย

หลังจากนั้น Lindstrom และคณะ ไดพัฒนารูปแบบมาเปนเครื่องมือวัดอาการไมพึงประสงค UKU 
Side Effect Rating Scale version Patient (UKU SERS Pat) มาเปนผูปวยเปนผูประเมินอาการตางๆ 
ดวยตนเอง ซ่ึงหัวขอที่ใชในการประเมินอาการ anticholinergic symptom คือในดาน Autonomic 
Side Effect  ซ่ึงประกอบดวย 5 ขอดวยกัน คือ อาการปากแหง อาการตาพรา อาการทองผูก อาการ
ปสสาวะ (145)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

        การศึกษานี้เปนรูปแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อศึกษาผลของขนาดยา 
trihexyphenidyl ตอระดับความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวยนอกโรคจิตเภท

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษานี้จะมุงเนนที่ผูปวยโรคจิตเภทประเภทผูปวยนอกที่มารับการรักษาที่

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการใชยารักษาโรคจิต
เภท โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมที่มีการใชยา trihexyphenidyl เพื่อเปนกลุมศึกษา 
(treatment group) ผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับความจําและคุณภาพชีวิต และในกลุมที่
ไมมีการใชยา trihexyphenidyl เปนกลุมควบคุม (control group) เพื่อเปรียบเทียบระดับความจํา และ
คุณภาพชีวิตกับกลุมที่ใชยา trihexyphenidyl กลุมประชากรเปาหมายคือ ผูปวยที่มารับบริการในชวง
เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 3 เดือน

เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษา
       ♦  ผูปวยอายุ 20 ขึ้นไป
       ♦ ผูปวยที่ใชยารักษาโรคจิตเภท คือ chlorpromazine, thioridazine, perphenazine, 
haloperidol, trifluoperazine, fluphenazine, zuclopenthixol, risperidone, pimozide, olanzapine, 
quetiapine, clozapine, ziprasidone และ flupenthixol เปนเวลาอยางนอย 2 เดือนโดยที่ไมมีการปรับ
ขนาดยา

เกณฑการคัดผูปวยออกจากการศึกษา
       ♦ ผูปวยที่มีภาวะ down' s syndrome, autism, delirium
       ♦ ผูปวยที่ถูกวินิจฉัยวาเปน Alzheimer's disease, โรคหลอดเลือดสมอง
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        ♦ผูปวยที่มีประวัติไดรับการกระทบเทือนอยางแรงที่ศีรษะ หรือ เคยผาตัดสมองมากอน 
หรือมีการติดเชื้อที่สมอง
        ♦ผูปวยที่ใชยา benztropine, atropine, scopolamine, diphenhydramine, ยากลุม 
benzodiazepines เชน diazepam, clonazepam, lorazepam, ยากลุม antihistamine เชน 
chlorpheniramine, triprolidine และ brompheniramine ในชวงระยะเวลา 5 วันกอนการศึกษา
        ♦ผูปวยที่ใชยา donepezil, rigvastigmine, galantamine
        ♦ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร เชน หูหนวก เปนใบ ตาบอด
        ♦ผูปวยที่มีอาการ extra-pyramidal โดยมีการบันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอก

จากการใชเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษาไดจํานวนผูปวยทั้งสิ้น 1,534 ราย จากนั้นแบง
กลุมผูปวยออกเปน 3 กลุมยอย โดยอาศัยเกณฑขนาดยาในการแบงกลุมผูปวย ดังนี้

        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต แตไมไดรับยา trihexyphenidyl
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป

โดยการสุมเลือกจะกระจายตามชวงอายุตางๆ คือ ชวงอายุ 20-35 ป, 36-59 ป และ 60 ป ขึ้นไป 
สามารถแจกแจงเปน
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต แตไมไดรับยา trihexyphenidyl มีอายุ 20-35 ป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต แตไมไดรับยา trihexyphenidyl มีอายุ 36-59 ป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต แตไมไดรับยา trihexyphenidyl มีอายุ 60  ป ขึ้นไป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม มีอายุ 20-35 ป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม มีอายุ 36-59 ป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม มีอายุ 60 ป  
ขึ้นไป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป มีอายุ 20-
35 ป
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        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป มีอายุ 36-
59 ป
        ♦ ผูปวยที่ไดรับยาตานโรคจิต และยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป และมีอายุ 
60 ป ขึ้นไป

กลุมตัวอยางไดจากการสุมผูปวยจากกลุมยอยขางตน กลุมละ 60 ราย และใชวิธีการสุมตัวอยาง ดวย
โปรแกรม SPSS version 9.0 for window ซ่ึงอาศัยหลักการการสุมอยางอิสระ (random sampling) 
หรือกรณีกลุมยอยนั้นมีจํานวนผูปวยไมถึง 60 รายจะคัดเลือกผูปวยทั้งหมดในกลุมยอยนั้นมาศึกษา 
นํารายชื่อผูปวยที่สุมไดทั้งหมด ไปสืบคนเวชระเบียน และทําการติดสัญลักษณเพื่อแสดงวาเปนผู
ปวยที่ถูกคัดเลือกไว ซ่ึงเปาหมายของขนาดตัวอยางคือ ผูปวยที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl ผูปวยที่
ไดรับยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม และ ผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ขนาด 6 
มิลลิกรัมขึ้นไป รวมกัน 3 กลุมเปนจํานวน 210 ราย ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร (146) ดังนี้

2(dfnum + NCP)   –   dfnum + 2NCP                   -  (2dfnum - 1)  * dfnumFcv

           dfnum + NCP  dfden

Z power =
dfnum Fcv    +       dfnum + 2NCP
    dfden                 dfnum    NCP

โดยที่
Z power คาเปอรเซนไทลของกําลัง การทดสอบ
dfnum องศาความอิสระของ numerator หรือ (จํานวนกลุม - 1)
NCP nowcentraling parameter หรือ f 2 N (dfnum + 1)
f เทากับ W*d ; โดยที่คา W =           1       ;  (K = จํานวนกลุม) และ d คือ effect size

            2K
dfden องศาความอิสระของ denominator หรือ เทากับ (dfnum + 1) (N – 1)

โดยที่ N คือ จํานวนตัวอยางตอกลุม
Fcv คาวิกฤติของคา F
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นําคา Z power แปลงเปนคา power โดยเปดจากตารางกระจายตัวคา Z (power= probability of a Z power)   

จากการแทนคาตางๆ ลงในสูตรขางตน โดยเปลี่ยนจํานวนตัวอยางตอกลุมหลายๆ คา เพื่อให Z power

แปลงเปนคา power ไดที่ระดับ 0.80 ซ่ึงจะถือวาจํานวนตัวอยางตอกลุมนั้นเหมาะสม

ในที่นี้กําหนดใหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวน 3 กลุม กลุมละ 70 ราย จากการคํานวณผลลัพธโดย
แทนคาดังนี้

dfnum = 2 N = 70
d = 0.5 W = 0.408
f = 0.408*0.5   =   0.204 NCP = (0.204)2 *70*30 = 8.74
dfden = 279 Fcv = 3.00

2(2 + 8.74)   –   2 + 2*(8.74)       -        3  *   (2*3)
 2 + 8.74      2

Z power =
     2*3    +     2 + 2*(8.74)
      279            2+8.74

Z power =                   4.44   -    3 =    1.44 =    1.07
                                    1.35                                1.35

เมื่อไดคา Z power เทากับ 1.07 นําไปหาคา power ซ่ึงใหคา power ที่ประมาณ 0.86 โดยทั่วไปการ
คํานวณขนาดตัวอยางมักกําหนดใหคา power อยูที่ 0.80 ดังนั้นการกําหนดขนาดตัวอยางกลุมละ 70 
ราย จึงเหมาะสม นอกจากนี้อาจเกิดการตัดขอมูลในภายหลังออกไป จึงเพิ่มขนาดตัวอยางอีก 10 % 
รวมตัวอยางที่ตองเก็บทั้งสิ้น 230 ราย สวนกลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl แบบตามอาการ
นั้นมีจํานวนที่นอย จึงเก็บในผูปวยทุกรายที่ยินยอมเขาการศึกษา

การวิจัยคร้ังนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา และผูปวยที่เขารวมการศึกษาครั้งนี้ไดลงลายมือช่ือยินยอมตามความสมัครใจ
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การวัดผลลัพธ (outcome)
ในการวัดผลลัพธ จะแบงออกเปน

1. primary outcome
1.1 การวัดระดับความจํา
1.2 การวัดคุณภาพชีวิต

2. secondary outcome
2.1 การวัด anticholinergic symptoms

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
        ♦ แบบทดสอบดานความจํา Mini-mental state examination (ภาคผนวก ก)
        ♦ แบบทดสอบคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ (ภาคผนวก ข)

♦ UKU Side Effect Rating Scale version Patient (UKU SERS Pat) (ภาคผนวก ข)
♦ Barnes akathisia rating scale (ภาคผนวก ค)

              ♦ แบบบันทึกขอมูลผูปวย (ภาคผนวก ง)

รายละเอียดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
        1. การวัดระดับความจํา - แบบทดสอบดานความจํา Mini-mental state examination

การวัดผลลัพธเกี่ยวกับความจําจะใชเครื่องมือที่เรียกวา Mini-mental state examination 
(MMSE) ฉบับภาษาไทย ซ่ึงพัฒนาโดยอภิญญา กังสนารักษ และนัยพินิจ คชภักดี (141) เปนแบบ
ตรวจหาความบกพรองในการทํางานของสมองดานความรู ความเขาใจดานตางๆ คือ ดานการรับรู
เวลาสถานที่ ดานความจํา ดานความตั้งใจและดานการคํานวณ ดานความเขาใจภาษาและการแสดง
ออกทางภาษา การจําภาพโครงสรางดวยตา คะแนนเต็มของแบบทดสอบคือ 30 คะแนน โดยแบง
ระดับของความจํา คือ

1.1 คะแนน 24 - 30 คะแนน จัดเปนระดับความจําที่ปกติ
1.2 คะแนน 17 - 23 คะแนน จัดเปนระดับความจําที่นาจะผิดปกติ
1.3 คะแนนต่ํากวา 17 คะแนน จัดเปนระดับความจําที่ผิดปกติ
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2. การวัดคุณภาพชีวิต - เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ (144)
การวัดผลลัพธเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจะใชเครื่องมือที่เรียกวา เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 

WHOQOL– BREF โดยมี 26 ขอคําถามซึ่งพัฒนามาจากเครื่องชี้วัด WHOQOL-100 เครื่องมือวัดคุณ
ภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นโดย สุ
วัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ โดยมีกรมสุขภาพจิตรับรอง ซ่ึงเปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับ
ยอ จะประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานรางกาย (physical domain) ดานจิตใจ 
(psychological domain) ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationships domain) และ ดานสิ่ง
แวดลอม (enviromental domain)

การแปลผลคะแนนจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI มีดังนี้
คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนนตั้งแต 26 – 130 คะแนน เมื่อผูตอบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนแลว
สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดดังนี้

คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI สามารถแบงออกเปนองคประกอบตาง ๆ คือ
1. องคประกอบดานรางกาย ไดแก ขอ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24
2. องคประกอบดานจิตใจ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 8, 9, 23
3. องคประกอบดานสัมพันธทางสังคม ไดแก ขอ 13, 14, 25
4. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ขอ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

ซ่ึงการแปลผลคะแนนจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI ในองคประกอบ
ดานตางๆ ดังตารางที่ 9 นี้
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ตารางที่ 9: การแปลผลคะแนนจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL– BREF –THAI ใน       
องคประกอบดานตางๆ

องคประกอบ คุณภาพชีวิตที่ไมดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตที่ดี
1. ดานรางกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35
2. ดานจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30
3. ดานสัมพันธทางสังคม 3 – 7 8 – 11 12 - 15
4. ดานสิ่งแวดลอม 8 – 18 19 – 29 30 – 40
คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130

สวนขอ 1 และขอ 26 เปนตัวช้ีวัดที่อยูในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูใน
องคประกอบทั้ง 4 ดานนี้

3. การวัดอาการทาง anticholinergic - UKU Side Effect Rating Scale version
 Patient (UKU SERS Pat) (145)

การวัดผลลัพธเกี่ยวกับอาการทาง anticholinergic  จะใชเครื่องมือที่เรียกวา UKU Side 
Effect Rating Scale version Patient (UKU SERS Pat) โดยใหผูปวยทําแบบทดสอบดวยตนเอง 
แบบทดสอบดังกลาวพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการประเมินอาการไมพึงประสงคในผูปวยที่ใชยารักษา
โรคจิตเภท โดยแบบทดสอบแบงอาการไมพึงประสงคออกเปน 4 ดานคือ Psychotic side effecs, 
Neurological side effects, Autonomic side effect, Other side effects  ซ่ึงหัวขอที่ใชในการประเมิน
อาการ anticholinergic symptom คือในดาน Autonomic Side Effect  ซ่ึงประกอบดวย 5 ขอ คือ 
อาการปากแหง อาการตาพรา อาการทองผูก อาการปสสาวะลําบาก และอาการใจสั่น

4. Barnes akathisia rating scale (147)
Barnes akathisia rating scale เปนแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดย barnes สําหรับการวัด

อาการ akathisia ที่เกิดขึ้นกับผูปวย อาการ akathesia เปนอาการที่พบไดบอยและเปนอาการที่พบ
มากที่สุดหากผูปวยหยุดการใชยากลุม anticholinergics และจัดเปนหนึ่งในกลุมอาการ EPS จุด
ประสงคของการทดสอบผูปวยดวยแบบทดสอบ Barnes akathisia rating scale คือ เพื่อตรวจสอบ
ความสม่ําเสมอในการใชยา trihexyphenidyl รวมกับขอมูลเกี่ยวกับการใชยาจากการสัมภาษณ และ
เพื่อพิจารณาวาผูปวยรายดังกลาวไมมีอาการ EPS เกิดขึ้น เพราะอาการ EPS จะสงผลกระทบตอการ
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ประเมินคุณภาพชีวิตในผูปวยได ผูทําการประเมินอาการผูปวยทุกราย คือ ผูวิจัย และมีแพทยทางจิต
เวชเปนรวมผูประเมินในผูปวยบางรายเพื่อทําการวัดความสอดคลอง (interpersonal reliability) ใน
ประเมินอาการดังกลาว สําหรับเกณฑในการพิจารณาคือ ถาคะแนนขอ Objective มีคะแนนมากกวา 
1 คะแนนขึ้นไป รวมกับมีคะแนนในขอ subjective (ขอ 2 หรือ 3) มากกวา 1 คะแนนขึ้นไป จะถือวา
ผูปวยมีภาวะ akathisia นอกจากนี้จะพิจารณารวมกับอาการ rigidity, tremor, dystonia, และ tardive 
dyskinesia ดวยโดยพิจารณาจากขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอกและจากการสัมภาษณผู
ปวย หากพบอาการ akathisia, rigidity,  tremor, tardive dyskinesia และ dystonia จะถือวาผูปวยราย
นั้นมีอาการ EPS

5. แบบบันทึกขอมูลผูปวย
แบบบันทึกขอมูลผูปวยเปนเอกสารที่ผูวิจัยทําขึ้น เพื่อไวเก็บขอมูลทั่วไปของผูปวย เชน 

รหัสผูปวย (จะสงวนชื่อเปนความลับ) เพศ อายุ ประวัติการไดรับยา ขนาดยาตานโรคจิตเมื่อสมมูลย
กับขนาดยา chlorpromazine  ขนาดยา trihexyphenidyl ระยะเวลาของการไดรับยาทั้งยาตานโรคจิต
และ trihexyphenidyl ระยะเวลาการเปนโรคจิตเภท รายการยาอื่นๆ ที่ผูปวยใช โรคอื่นๆ นอกเหนือ
จากโรคจิตเภท อาชีพ การศึกษา สถานะครอบครัว และรายได

ขั้นตอนการนําเครื่องมือมาใชในการวิจัย
        ♦ แบบทดสอบความจํา Mini-mental state examination นั้นผูวิจัยไดรับอนุญาตจากผู
พัฒนาเครื่องมือ คือ รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี
        ♦ เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ ผูวิจัยไดรับอนุญาตจากผู
พัฒนาเครื่องมือ คือ นายแพทยสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
        ♦ UKU Side Effect Rating Scale version Patient (UKU SERS Pat) ผูวิจัยไดพัฒนา และ
แปลเปนภาษาไทย ไดนําไปทดสอบกับผูปวยจํานวน 30 ราย กอนเก็บขอมูลจริง
        ♦ Barnes akathisia rating scale ไดรับความอนุเคราะหเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบจาก
อาจารยที่ปรึกษารวม นายแพทย นรวีร พุมจันทร

การเก็บรวบรวมขอมูล
ชวงแรกของการศึกษาไดนําแบบทดสอบ คือ แบบทดสอบ Mini-mental state examination  

แบบทดสอบคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ และ UKU Side Effect Rating Scale 
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version Patient (UKU SERS Pat) กับผูปวยจํานวน 30 รายในชวงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 
เพื่อดูความเที่ยงของแตละแบบทดสอบ (reliability) รวมถึงการปรับขอคําถามของแบบสอบถามให
ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงาย

สําหรับการเก็บขอมูลจริงนั้น ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูปวยนอกที่มารับบริการทุกวันทําการ ตลอดชวง
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2547  ผูวิจัยไดบันทึกรายละเอียดตางๆ ของผูปวยประกอบไปดวย 
รหัสผูปวย (จะสงวนชื่อเปนความลบั) เพศ อายุ ประวัติการไดรับยา ขนาดยาตานโรคจิตที่สมมูลย
กับขนาดยา chlorpromazine ขนาดยา trihexyphenidyl ระยะเวลาของการไดรับยาทั้งยารักษาโรคจิต
เภทและ trihexyphenidyl ระยะเวลาการเปนโรคจิตเภท รายการยาอื่นๆ ที่ผูปวยใช โรคอื่นๆ นอก
เหนือจากโรคจิตเภท อาชีพ การศึกษา สถานะครอบครัว ความสม่ําเสมอในการรับประทานยา และ
รายได

สวนเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้
♦ การทําแบบทดสอบดานความจําโดยใช Mini-mental state examination ประเมินโดยผู

วิจัย
♦ การทําแบบทดสอบคุณภาพชีวิต และอาการทาง anticholinergic ซ่ึงประเมินโดยตัวผู

ปวย
♦ การประเมิน Barnes akathisia rating scale ประเมินโดยผูวิจัย

ขั้นตอนการเก็บขอมูล
1. เมื่อผูปวยมารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก พยาบาลคัดกรอง จะแยกเวชระเบียนของ

ผูปวยที่ติดสัญลักษณ สงมาที่ผูวิจัยกอนผูปวยจะเขาพบแพทย
2. ผูปวยจะเขาสัมภาษณในหองที่มิดชิด ปองกันเสียงรบกวน
3. ผูปวยไดรับการอธิบายถึงโครงการวิจัยอยางเขาใจ และเปดโอกาสใหผูปวยไดซักถาม

ในประเด็นที่สงสัย กอนตัดสินใจเขารวมการศึกษา
4. ผูปวยที่ยินยอมเขาสูการศึกษาดวยความสมัครใจ จะลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน
5. ผูวิจัยสอบถามขอมูลทั่วไปจากผูปวย
6. ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยมาทดสอบผูปวย
7. เมื่อสัมภาษณเสร็จ ผูวิจัยสงตอผูปวยเพื่อรอพบแพทยตอไป
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สามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนการเก็บขอมูลดังแผนผังที่ 2

แผนผังท่ี 2: รายละเอียดขั้นตอนการเก็บขอมูล

   ผูปวยยื่นบัตรประจําตัว                                                          ผูปวยไดรับเบอรตามลําดับ
                                                                                                        รอเรียกชื่อเขาหองคัดกรอง

    ผูปวยไดรับเบอรตามลําดับเพื่อรับการตรวจจากแพทย             

         ผูปวยที่คัดเลือกไวเขาสัมภาษณกอนพบแพทย

   
ผูปวยที่สัมภาษณเรียบรอยแลว รอพบแพทยเพื่อรับการตรวจ

ผูปวยไดรับการตรวจจากแพทยแลว
รับบัตรนัดเพื่อทราบวันตรวจคราวหนาตอไป

                                                ผูปวยยื่นใบสั่งยาและรอรับยาที่หองยา

หองสัมภาษณ

หองยาจุดรับบัตรนัด

หองตรวจแพทย

หองคัดกรองผูปวย

หองบัตร
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การวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะทําการแสดงขอมูลทั้งการพรรณนาและการวิเคราะหทาง

สถิติ ขอมูลเชิงพรรณนาแสดงในรูปของรอยละ จํานวน คามัธยฐาน และเปรียบเทียบคามัธยฐาน 
ระหวางกลุมดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก กรณี 2 กลุมใช Mann-Whitney U test, กรณี 3 กลุมใช 
Kruskal-Wallis H และขอมูลเชิงกลุมใช χ2 test สวนการวิเคราะหหาความเที่ยงแบบสอดคลองภาย
ในของแบบทดสอบคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ และ UKU Side Effect Rating 
Scale version Patient (UKU SERS Pat) โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach's alfa 
coefficient) แบบทดสอบดานความจํา Mini-mental state examination วิเคราะหหาความเที่ยงโดย
สูตร Kuder & Richardson และทดสอบความสอดคลองระหวางบุคคล (interpersonal reliability) ใน
แบบทดสอบ Barnes akathisia rating scale สวน Spearman correlation และ Cramer’s V coefficient 
ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับคะแนนจากแบบทดสอบ MMSE และคะแนนจากแบบ
ทดสอบคุณภาพชีวิต

สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรตนหลายปจจัย ใชเทคนิคการ
วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรมากกวา 2 ตัวขึ้นไป ซ่ึงตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงกลุม จะใชการ
วิเคราะห Multiple logistic regression เพื่อหาระดับความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และทราบถึง
อิทธิพลของตัวแปรนั้นๆ และการทดสอบความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multiple 
collinearity) ดวย โดยการทดสอบทางสถิติจะกําหนดนัยสําคัญไว (α) ที่ 0.05 การวิเคราะหทาง
สถิติทั้งหมดใชโปรแกรม SPSS version 9

หลังจากเก็บขอมูลพบวาคาความเที่ยงของแตละแบบทดสอบ คือ Mini-mental state examination,  
แบบทดสอบคุณภาพชีวิตฉบับองคการอนามัยโลก ชุด 26 ขอ, UKU Side Effect Rating Scale 
version Patient (UKU SERS Pat) และ Barnes akathisia rating scale คือ 0.81, 0.87, 0.62 และ 0.92
ตามลําดับ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการใชเกณฑการคัดเลือกผูปวย ไดจํานวนผูปวยทั้งสิ้น 1,534 ราย จากนั้นแบงกลุมผู
ปวยออกเปน 3 กลุมยอย โดยอาศัยเกณฑขนาดยาไดเปน กลุมผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl 
จํานวน 156 ราย กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวันจํานวน 854 ราย กลุม
ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไปตอวันจํานวน 486 ราย และกลุมผูปวยที่ใชยา 
trihexyphenidyl ตามอาการ extrapyramidal จํานวน 38 ราย หลังจากนั้นสุมโดยอาศัยชวงอายุตางๆ 
กัน คือ ชวงอายุ 20-35, 36-59 ป และ 60  ป ขึ้นไป เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน จนถึงวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 รวมเวลาการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 40 วันทําการ คัดเลือกผูปวยไว 499 ราย มีผูปวย
เขาสูการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 291 ราย แยกเปนชาย 158 ราย และหญิง 133 ราย โดยไมมาตามนัด
จํานวน 32 ราย ญาติผูปวยมารับยาแทนผูปวย 136 ราย ปฏิเสธเขารวมงานวิจัย 21 ราย ปรับเปลี่ยน
ขนาดยาตานโรคจิต 14 ราย มีอาการ  extrapyramidal จํานวน 5 ราย

ผูปวยที่เขาสูการศึกษาจํานวน 291 ราย แยกเปนกลุมผูปวยที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl 45 ราย 
กลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัม 156 ราย กลุมผูปวยที่ไดรับยา 
trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป 79 ราย และกลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl แบบ
ตามอาการมีจํานวน 11 ราย

ตอนที่ 1  ลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2  ผลการวิจัย

2.1   ดานความจํา
2.1.1   การวิเคราะหเปรียบเทียบผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอความจํา
2.1.2   การวิเคราะหปจจัยอ่ืน ที่สงผลตอระดับคะแนน MMSE
2.1.3   ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับคะแนนดานความจํา
ของผูปวยโรคจิตเภท
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2.1.4   การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเชิงกลุมโดยใช Logistic regression
2.1.4.1  รูปแบบที่มีปจจัยอายุ และปจจัยการใชยา trihexyphenidyl
2.1.4.2  รูปแบบที่มีปจจัยอายุ ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl และปจจัย
ระดับการศึกษา

2.2   ดานคุณภาพชีวิต
2.2.1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท
2.2.2   การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทจําแนกตาม
ปจจัย
2.2.3   ความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl และปจจัยอ่ืน ตอระดับ
คะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท
2.2.4   ความสัมพันธระหวางปจจัยการประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา
trihexyphenidyl กับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม และในแตละดานโดยใช
Multivariate analysis of variance (Manova)

2.3   อาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท
2.4   ความสัมพันธระหวางขนาดยา ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต และ อาการ
ทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท
2.5   การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความจํา จําแนกตามปจจัยการประกอบอาชีพ
และรายได

ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ลักษณะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูปวยนั้น ไดเปรียบเทียบขอมลูระหวางกลุมผูปวยที่ไมได

รับยา trihexyphenidyl กลุมผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน และกลุม     
ผูปวยที่ไดรับยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน (ดังตารางที่ 10) มีปจจัยดังนี้คือ 
เพศ อายุ ขนาดยาตานโรคจิต ระยะเวลาการเปนโรค ระยะเวลาการศึกษา การสูบบุหร่ี การดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล รายไดตอเดือน การประกอบอาชีพ สถานะครอบครัว สําหรับขอมูลตอเนื่อง
ทดสอบดวยสถิติ Kruskal Wallis test พบวามีขอมูลพื้นฐานที่แตกตางกันใน  ผูปวยทั้ง 3 กลุม คือ 
ปจจัยอายุ (p = 0.007) ขนาดยาตานโรคจิตตอวัน (p = 0.000) รายไดตอเดือน (p = 0.010) สวนขอมูล
เชิงคุณภาพทดสอบดวยสถิติ χ2 test พบวามีขอมูลพื้นฐานที่แตกตางกันในผูปวยทั้ง 3 กลุม คือ 
ปจจัยการประกอบอาชีพ  (p = 0.009) (ดังตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10  : ลักษณะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ปจจัย
กลุมไมไดรับยา

trihexyphenidyl
กลุมขนาดยา
2-5 มก./วัน

กลุมขนาดยา
6 มก.ขึ้นไป/วัน

p
value

จํานวนผูปวย (ราย) 45 156 79

อายุเฉลี่ย (ป) a

(คาเฉลี่ยเลขคณิต
± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

42.33 (±10.75) 39.06 (±
10.51)

37.64 (±9.76) c 0.007

เพศ ชาย/หญิง (ราย) b 23/22 82/74 47/32 0.694

ขนาดยาตานโรคจิต (มิลลิกรัม/วัน) a

(คาเฉลี่ยเลขคณิต
± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

271.09 (±
245.02)

318.59 (±
281.88)

653.75 c, d

(±506.28)
0.000

ระยะเวลาการเปนโรค (ป) a

(คาเฉลี่ยเลขคณิต
± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

10.33  (±7.42) 8.67  (±
7.05)

9.28  (±7.43) 0.312

ระยะเวลาเรียน (ป) a

(คาเฉลี่ยเลขคณิต
± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

11.07  (±3.87) 9.89  (±
3.78)

10.06  (±3.22) 0.129

สูบบุหร่ี (สูบ / ไมสูบ) b 16/29 53/103 26/53 0.548

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  b

(ดื่ม / ไมดื่ม)
4/41 14/143 3/75 0.301
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ตารางที่ 10  (ตอ): ลักษณะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ปจจัย
กลุมไมไดรับยา

trihexyphenidyl
กลุมขนาดยา
2-5 มก./วัน

กลุมขนาดยา
6 มก.ขึ้นไป/วัน

p
value

รายได (บาท) a

(คาเฉลี่ยเลขคณิต
± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

4521.78
(±4771.64)

3280.32
(±3583.22)

2373.92 c

(±2865.77)
0.010

การประกอบอาชีพ (มี / ไมมี) b 21/24 67/89 24/55 0.009

สถานะครอบครัว b

(โสด หรือ หยาราง / คู)
35/10 128/28 61/18 0.298

a  ทดสอบดวย Kruskal Wallis test  ;  b  ทดสอบดวย χ2 test ;  c  คาเฉลี่ยเลขคณิตแตกตางจากกลุม
ไมใชยา ;  d คาเฉลี่ยเลขคณิตแตกตางจากกลุมขนาดยา 2-5 มก./วัน

ตอนที่ 2 ผลการวิจัย
2.1 ดานความจํา

2.1.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอความจํา
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอความจําไดแบงผูปวยออก

เปน 3 กลุมคือ กลุมไมใชยา trihexyphenidyl  กลุมใชยา trihexyphenidyl 2-5 มก./วัน และ กลุมใช
ยา trihexyphenidyl 6 มก.ขึ้นไป/วัน พบวากลุมไมใชยา trihexyphenidyl มีคะแนนความจําแตกตาง
จากกลุมใชยา trihexyphenidyl 2-5 มก./วัน และ กลุมใชยา trihexyphenidyl 6 มก.ขึ้นไป/วัน  (p = 
0.016) แตกลุมใชยา trihexyphenidyl 2-5 มก./วัน และ กลุมใชยา trihexyphenidyl 6 มก.ขึ้นไป/วัน 
มีคะแนนความจําไมแตกตางกัน จึงทําการรวมกลุมการใชยา trihexyphenidyl เปน 2 กลุมคือ กลุม
ไมใชยา trihexyphenidyl และ กลุมใชยา trihexyphenidyl ซ่ึงพบวามีคะแนนความจําแตกตางกัน (p
= 0.001) (ดังตารางที่ 11)
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ตารางที่  11  : การวิเคราะหเปรียบเทียบผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอความจํา

ปจจัย
คะแนน MMSE

[mean rank]
p value

การใชยา
trihexyphenidyl
(ราย)

กลุมไมใชยา trihexyphenidyl (45)
กลุมใชยา trihexyphenidyl 2-5 มก./วัน (156)
กลุมใชยา trihexyphenidyl 6 มก.ขึ้นไป/วัน (79)

171.56
136.42
130.87

0.016 a

กลุมไมใชยา trihexyphenidyl (45) 137.81 0.001 b

กลุมใชยา trihexyphenidyl (235) 180.36

a : ทดสอบดวย Kruskal Wallis test ,  b : ทดสอบดวย Mann-Whitney U test

2.1.2 การวิเคราะหปจจัยอ่ืน ท่ีสงผลตอระดับคะแนน MMSE
การวิเคราะหปจจัยอ่ืนที่สงผลตอระดับคะแนน MMSE ซ่ึงไดแก ปจจัยเพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา ขนาดยาตานโรคจิตตอวัน ระยะเวลาการเจ็บปวย ระยะเวลาการใช trihexyphenidyl  การสูบ
บุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาตานโรคจิต และ trihexyphenidyl) 
จากการวิเคราะหแตละปจจัย เมื่อแบงอายุออกเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมอายุ 20-35, 36-59 และ 60 ป
ขึ้นไป พบวา กลุมอายุ 20-35, 36-59 มีคะแนนความจําแตกตางจากกลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป (p = 0.005) 
แตกลุมอายุ 20-35 และ 36-59 ป มีคะแนนความจําไมแตกตาง จึงทําการรวมกลุมอายุเปน 2 กลุมคือ 
กลุมอายุ 20-59 และ 60 ปขึ้นไป ซ่ึงพบวามีคะแนนความจําแตกตางกัน (p = 0.003)

สําหรับปจจัยระดับการศึกษา ผูวิจัยไดแบงผูปวยออกเปน 5 กลุมคือ กลุมไมไดรับการศึกษา-ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ, 
ระดับอนุปริญญา และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พบวาคะแนนความจําในกลุมไมไดรับการศึกษา-
ระดับประถมศึกษา แตกตางจากกลุมอื่นๆ (p = 0.000) และ กลุมระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีคะแนน
ความจําแตกตางจากกลุมอื่นๆ ดวยเชนกัน (p = 0.000) จึงทําการรวมกลุมระดับการศึกษาเปน 3 
กลุมคือ กลุมไมไดรับการศึกษา-ระดับประถมศึกษา, กลุมระดับมัธยมศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ซ่ึงพบวามีคะแนนความจําแตกตางกัน (p = 0.000) 
สวนปจจัยอ่ืนๆ คือ เพศ ขนาดยาตานโรคจิตตอวัน ระยะเวลาการเจ็บปวย ระยะเวลาการใช 
trihexyphenidyl  การสูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ ยาอื่นๆ ไมมีผลตอระดับคะแนน
ความจํา (ดังตารางที่ 12)

ตารางที่ 12  : การวิเคราะหปจจัยอ่ืนที่สงผลตอระดับคะแนน MMSE

ปจจัย กลุมยอย (ราย) คะแนน MMSE
[mean rank]

p value

เพศ ชาย (158) 147.75 0.665 a

หญิง (133) 143.20

อายุ
แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมอายุ 20-35 ป (131) 156.56 0.005 b

กลุมอายุ 36-59 ป (149) 142.06
กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป (11) 73.50

แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมอายุ 20-59 ป (280) 148.85 0.003 a

กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป (11) 73.50

ระดับการศึกษา
แบงเปน 5 กลุม คือ ไมไดรับการศึกษา-ระดับประถมศึกษา (93) 91.10 0.000 b

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (53) 155.11
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (89)

162.57

ระดับอนุปริญญา (17) 190.41
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (39) 207.36

ตารางที่ 12  (ตอ): การวิเคราะหปจจัยอ่ืนที่สงผลตอระดับคะแนน MMSE
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ปจจัย กลุมยอย (ราย) คะแนน MMSE
[mean rank]

p value

ขนาดยาตานโรคจิต ขนาดยา 0-300 มก./วัน (149) 148.73 0.494 b

ขนาดยา 301-1000 มก./วัน (127) 140.42
ขนาดยา 1001 มก.ขึ้นไป/วัน (15) 126.30

ระยะเวลาการเจ็บปวย 0-5 ป (104) 127.48 0.176 b

5.1-10 ป (72) 145.75
10.1  ปขึ้นไป (115) 146.40

ระยะเวลาการใช
trihexyphenidyl

0-5 ป (143)
5.1-10 ป (67)

151.66
145.01

0.165 b

10.1  ปขึ้นไป (81) 129.74

การสูบบุหร่ี สูบบุหร่ี (100) 144.18 0.844 a

ไมสูบบุหร่ี (191) 146.20

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่ม (23) 153.17 0.646 a

ไมดื่ม (268) 144.84

ยาอื่นๆ
(นอกเหนือจากยาตาน
โรคจิต และ
trihexyphenidyl)

มี (19)
ไมมี (272)

148.79
145.27

0.859 a

a : ทดสอบดวย Mann-Whitney U test , b : ทดสอบดวย Kruskal Wallis test
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2.1.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับคะแนนทางดานความจําของ      
ผูปวยโรคจิตเภท

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนทางดานความจําของผูปวยโรค 
จิตเภท มีปจจัยที่ศึกษา คือ ปจจัยอายุ จํานวนปที่ศึกษา ขนาดยา trihexyphenidyl ระยะเวลาในการใช
ยา trihexyphenidyl ขนาดยาตานโรคจิต และ ระยะเวลาการเปนโรคจิตเภท โดยใช Spearman's rho 
correlations และปจจัยเพศ การสูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชนิดของยาตานโรคจิต และ 
ยาอื่นๆ ใชสถิติ Cramer's V coefficient (ดังตารางที่ 13) พบวา ปจจัยอายุ (ρ = -0.20; p = 0.001) 
จํานวนปที่ศึกษา (ρ = 0.48; p = 0.000)  และขนาดยา trihexyphenidyl ตอวัน (ρ = -0.15; p = 
0.013)  มีผลตอระดับคะแนนความจําของผูปวยโรคจิตเภท

ตารางที่ 13  : ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนทางดานความจําของผูปวยโรคจิตเภท

ปจจัย (หนวย) ระดับความสมัพันธ p value

      ขนาดยา trihexyphenidyl  (มิลลิกรัม/วัน) -0.15 0.013

      ระยะเวลาที่ใชยา trihexyphenidyl (ป) -0.11 0.082

      ขนาดยาตานโรคจิต  (มิลลิกรัม/วัน) -0.05 0.400

      อายุ  (ป) -0.20 0.001

      จํานวนปที่ศึกษา (ป) 0.48 0.000

      ระยะเวลาการเปนโรค  (ป) -0.07 0.242

      เพศ (ชาย/หญิง) 0.29 0.254

      การสูบบุหร่ี (สูบ/ไมสูบ) 0.27 0.409

      การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ดื่ม/ไมดื่ม) 0.19 0.976

      ชนิดของยาตานโรคจิต (กลุมดั้งเดิม/นอกแบบ) 0.30 0.171

      ยาอื่นๆ
      (นอกเหนือจากยาตานโรคจิต และ trihexyphenidyl)

0.24 0.708
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2.1.4 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเชิงกลุมโดยใช Logistic regression
การวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่สงผลตอระดับคะแนน MMSE ไดแก ปจจัยอายุ ระดับการศึกษา 

การใชยา trihexyphenidyl กับการเกิดความบกพรองทางดานความจําโดยวิธี logistic regression 
กอนการวิเคราะหไดแบงกลุมในปจจัยขางตนออกเปนกลุมยอย (ดังตารางที่ 11 และ 12) จากขางตน
นําปจจัยตางๆ เขาสูการวิเคราะห Logistic regression แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่มีปจจัย
อายุ และปจจัยการใชยา trihexyphenidyl และ 2. รูปแบบที่มีปจจัยอายุ ปจจัยการใชยา 
trihexyphenidyl และปจจัยระดับการศึกษา

2.1.4.1. รูปแบบที่มีปจจัยอายุ และปจจัยการใชยา trihexyphenidyl
จากการวิเคราะหพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดความบกพรองทางดานความจํา 

อยางมีนัยสําคัญ ไดแก ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl (p = 0.012) และปจจัยอายุ (p = 0.003) (ดัง 
ตารางที่ 14) โดยแสดงสมการไดดังนี้

Log (Pi/1-Pi) = 1.02      (การใชยา trihexyphenidyl)
+ 2.12  (ปจจัยกลุมอายุ)
- 1.84

        
การใชยา trihexyphenidyl :    แทนคา  0   เมื่อไมใชยา,  1   เมื่อใชยา trihexyphenidyl
ปจจัยกลุมอายุ :   แทนคา  0  เมื่อผูปวยมีอายุ 20-59 ป,  1 เมื่อผูปวยมีอายุ 60 ปขึ้นไป

Model  χ2 = 16.68 p = 0.0002
-2 Log Likelihood = 334.86
Goodness of Fit = 292.01
Nagelkerke- R2 = 0.08

จากสมการสามารถประมาณคา Odds ratio แตละปจจัยไดดังนี้ (ตารางที่ 14)
การใชยา trihexyphenidyl เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl 

จะเกิดความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 2.78 เทาของผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl 
(OR=2.78, 95% CI = 1.25-6.16)
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ปจจัยกลุมอายุ เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะเกิด
ความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 8.30 เทาของผูปวยที่มีอายุ 20-59 ป (OR=8.30, 95% CI = 
2.05-33.59)

ตารางที่ 14  : ปจจัยอายุ และ การใชยา trihexyphenidyl ที่มีความสัมพันธกับความบกพรองทางดาน
         ความจํา โดยใชการวิเคราะห Logistic regression

ปจจัย β SE (β) Exp β 95% CI of
OR

p value

การใชยา trihexyphenidyl

       กลุมที่ไมใชยา

       กลุมที่ใชยา 1.02 0.41 2.78 1.25-6.16 0.0121

อายุ

      กลุมผูปวยอายุ 20-59 ป

      กลุมผูปวยอายุ > 60 ป 2.12 0.71 8.30 2.05-33.59 0.0030

คาคงที่ -1.84 0.38 0.0000
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2.1.4.2 รูปแบบที่มีปจจัยอายุ ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl และปจจัย
ระดับการศึกษา

จากการวิเคราะหพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดความบกพรองทางดานความจํา 
อยางมีนัยสําคัญ ไดแก ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl (p = 0.046) ปจจัยอายุ (p = 0.0039) และ 
ปจจัยกลุมไมไดเรียน-ประถมศึกษา (p = 0.000) (ดังตารางที่ 15) โดยแสดงสมการไดดังนี้

Log (Pi/1-Pi) = 0.84      (การใชยา trihexyphenidyl)
+ 2.27   (ปจจัยกลุมอายุ)

        + 2.27   (ปจจัยการศึกษา)
- 2.93

การใชยา trihexyphenidyl :        แทนคา  0   เมื่อไมใชยา,  1   เมื่อใชยา trihexyphenidyl
ปจจัยกลุมอายุ :       แทนคา  0  เมื่อผูปวยมีอายุ 20-59 ป,  1 เมื่อผูปวยมีอายุ 60 ปขึ้นไป
ปจจัยการศึกษา  :      แทนคา  0  เมื่อผูปวยไมไดเรียน-ประถมศึกษา ,

         1 เมื่อผูปวยมีระดับการศึกษาขั้นอื่นๆ

Model  χ2 = 54.37 p = 0.0000
-2 Log Likelihood = 297.17
Goodness of Fit = 282.15
Nagelkerke- R2 = 0.24

จากสมการสามารถประมาณคา Odds ratio แตละปจจัยไดดังนี้ (ตารางที่ 15)

การใชยา trihexyphenidyl เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl 
จะเกิดความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 2.32 เทาของผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl 
(OR=2.32, 95% CI = 1.01-5.33)

ปจจัยกลุมอายุ เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะเกิด
ความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 9.71 เทาของผูปวยที่มีอายุ 20-59 ป (OR=9.71, 95% CI = 
2.07-45.49)
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ปจจัยการศึกษา เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา กลุมผูปวยที่ไมไดเรียน-ระดับประถม
ศึกษา จะเกิดความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 9.6311 เทาของกลุมผูปวยที่มีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (OR=9.63, 95% CI = 3.64-25.50)

จากการคํานวณหาอิทธิพลของความสัมพันธแบบการวิเคราะหตัวแปรเชิงซอนพบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการเกิดความบกพรองทางดานความจํามากที่สุดคือ ผูปวยกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 
(OR=2.78) รองลงมาคือ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl (OR=8.30) หากพิจารณาปจจัยระดับ
การศึกษารวมดวย พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดความบกพรองทางดานความจํามากที่สุด
คือ  ผูปวยกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป (OR=9.70) รองลงมาคือ กลุมผูปวยที่ไมไดเรียน-ประถมศึกษา 
(OR=9.63) และ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl (OR=2.32)

ตารางที่ 15  : ปจจัยอายุ การใชยา trihexyphenidyl และ ระดับการศึกษา ที่มีความสัมพันธกับความ
         บกพรองทางดานความจํา โดยใชการวิเคราะห Logistic regression

ปจจัย β SE (β) Exp β 95% CI of OR p value

การใชยา trihexyphenidyl

       กลุมที่ไมใชยา
       กลุมที่ใชยา 0.84 0.42 2.32 1.01-5.33 0.0460
อายุ

      กลุมผูปวยอายุ 20-59 ป
      กลุมผูปวยอายุ > 60 ป 2.27 0.79 9.71 2.07-45.48 0.0039

ระดับการศึกษา

       กลุมไมไดเรียน-ประถมศึกษา 2.27 0.50 9.63 3.63-25.50 0.0000
       กลุมมัธยมศึกษา หรือ ปวช. 0.78 0.49 2.19 3.64-25.50 0.1130
       กลุมอนุปริญญาขึ้นไป
คาคงที่ -2.93 0.58 0.0000
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2.2 ดานคุณภาพชีวิต
2.2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท จากผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรค    
จิตเภทมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและในแตละดาน อันไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธทาง
สังคม และดานสิ่งแวดลอม สวนใหญอยูในระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆทั้งสิ้น รอยละ 73.90 67.0 
67.40 73.50 และ 75.60 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 16)

ตารางที่ 16  : จํานวน รอยละ ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท ในแตละดานและโดยรวม

ระดับคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่ไมดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตที่ดี
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ดานรางกาย 9 3.10 215 73.90 67 23.00

ดานจิตใจ 14 4.80 195 67.0 82 28.20

ดานสัมพันธสังคม 68 23.30 196 67.40 27 9.30

ดานสิ่งแวดลอม 9 3.20 214 73.50 68 23.30

    คุณภาพชีวิตโดยรวม 6 2.10 220 75.60 65 22.30
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2.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตาม
ปจจัย

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท โดยจําแนกตามปจจัยตาง ๆ 
เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต ไดแก ปจจัยอายุ ระดับ
การศึกษา ขนาดยา trihexyphenidyl รายได ระยะเวลาการเจ็บปวย ขนาดยาตานโรคจิต สถานะ
ครอบครัว และชนิดของยาตานโรคจิต โดยใชสถิติ Anova สวนปจจัยเพศ และการประกอบอาชีพ 
ใชสถิติ student t-test ในการทดสอบ

พบวาปจจัยขนาดยา trihexyphenidyl (p = 0.041) รายได (p = 0.037) และ การประกอบอาชีพ (p = 
0.006) มีผลตอระดับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท โดยในกลุมที่ไมไดรับยา 
trihexyphenidyl มีคะแนนเฉลี่ย 89.57 คะแนน ในกลุมที่ไดรับยา  trihexyphenidyl  ขนาด 2-5 
มิลลิกรัม มีคะแนนเฉลี่ย 87.45 คะแนน และ 6 มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน มีคะแนนเฉลี่ย 84.05 คะแนน 
ทดสอบดวยสถิติ Anova และ multiple comparison test พบวาคะแนนเฉลี่ยในกลุมที่ไดรับยา 6 
มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน แตกตางจากกลุมที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl และ กลุมที่ไดรับยาขนาด 2-5 
มิลลิกรัมอยางมีนัยสําคัญ (ดังตารางที่ 17) สวนคะแนนเฉลี่ยในกลุมที่ไดรับยาขนาด 2-5 มิลลิกรัม
ไมแตกตางจากกลุมที่ไมไดรับยา trihexyphenidyl

สวนปจจัยรายไดนั้น ในกลุมที่ไมมีรายไดมีคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 83.96 คะแนน กลุมรายได     
1-3,500 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 86.77 คะแนน กลุมรายได 3,501-7,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 87.25 
คะแนน และในกลุมรายได 7,001 บาทขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ย 91.88 คะแนน พบวาคะแนนเฉลี่ยใน
กลุมที่ไมมีรายได แตกตางจากกลุมที่มีรายได 7,001 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญ (ดังตารางที่ 17) 
สวนคะแนนเฉลี่ยในกลุมรายไดอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางจากกลุมที่ไมมีรายได

ปจจัยการประกอบอาชีพ พบวาในกลุมที่ประกอบอาชีพมีคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 89.08 คะแนน 
และในกลุมที่ไมไดประกอบอาชีพมีคะแนนเฉลี่ย 85.14 คะแนน ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p
= 0.006) (ดังตารางที่ 17)
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ตารางที่ 17  : การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทในแตละปจจัย

ปจจัย คาเฉล่ียเลขคณิต
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

p value

ขนาดยา
trihexyphenidyl

กลุมผูปวยไมไดรับยา
trihexyphenidyl

89.57 (9.84) 0.041

กลุมที่ไดรับยาขนาด 2-5 มิลลิกรัม 87.45 (12.48)
กลุมที่ไดรับยาขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้น
ไปตอวัน

84.05 (11.61)

อายุ กลุมอายุ 20-35 ป 86.79 (11.84) 0.741
กลุมอายุ 36-59 ป 86.77 (12.37)
กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 83.91 (9.39)

ระดับการศึกษา กลุมไมไดเรียน-ประถมศึกษา 87.30 (12.21) 0.416
กลุมมัธยมศึกษา 85.74 (11.28)
กลุมอนุปริญญาขึ้นไป 87.98 (13.44)

ระยะเวลาการเจ็บปวย 0-5 ป 87.13 (11.10) 0.711
6-10 ป 86.43 (13.14)
10.1 ปขึ้นไป 85.75 (12.23)

รายได ไมมีรายได 83.96 (11.60) 0.037
1-3,500 บาท 86.77 (11.28)
3,501-7,000 บาท  87.25 (13.18)
7,001 บาทขึ้นไป 91.88 (11.92)
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ตารางที่ 17  (ตอ): การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภทในแตละปจจัย

ปจจัย คาเฉล่ียเลขคณิต
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

p value

ขนาดยาตานโรคจิต นอยกวา 300 มิลลิกรัม ตอวัน 88.30 (11.25) 0.067
300-1,000 มิลลิกรัม ตอวัน 85.01 (12.42)
1,001 มิลลิกรัมขึ้นไป ตอวัน 85.75 (12.93)

การประกอบอาชีพ ทํา 89.08 0.006
ไมทํา 85.14

เพศ ชาย 86.76 0.900
หญิง 86.58

สถานะทางครอบครัว โสด 87.13 (12.35) 0.303
คู 86.56 (11.84)
หยาราง 83.33 (9.240)

ชนิดยาตานโรคจิต กลุมดั้งเดิม 86.73 (12.20) 0.848
กลุมนอกแบบ 85.59 (10.06)
กลุมดั้งเดิม + กลุมนอกแบบ 89.33 (11.02)

2.2.3 ความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl และปจจัยอ่ืน ตอระดับ
คะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิต
เภท โดยมีปจจัยที่ศึกษา คือ ปจจัยอายุ จํานวนปที่ไดรับการศึกษา ขนาดยา trihexyphenidyl ขนาดยา
ตานโรคจิต ระยะเวลาการเปนโรคจิตเภท  รายไดตอเดือน โดยใช Spearman's rho correlations และ



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

65

ปจจัยเพศ การสูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การประกอบอาชีพ และ ยาอื่นๆ (นอกเหนือ
จากยาตานโรคจิต และ trihexyphenidyl) ใชสถิติ Cramer's V coefficient (ดังตารางที่ 18) พบวา 
ปจจัยขนาดยา trihexyphenidyl (ρ = -0.12 ; p = 0.039)  และปจจัยรายไดตอเดือน (ρ = 0.17; p = 
0.003) สัมพันธกับระดับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยอ่ืนๆ 
ไมพบความสัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 18)

ตารางที่ 18  :  ความสัมพันธระหวางปจจัยขนาดยาและปจจัยอ่ืน กับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวย
           โรคจิตเภท โดยวิธี Spearman's rho correlations และ Cramer's V coefficient

ปจจัย (หนวย) ระดับความสัมพันธ p value

       ขนาดยา trihexyphenidyl  (มิลลิกรัม/วัน) -0.12 0.039

       ขนาดยาตานโรคจิต  (มิลลิกรัม/วัน) -0.11 0.068

       อายุ  (ป) -0.01 0.843

       จํานวนปที่ศึกษา (ป) 0.02 0.785

       ระยะเวลาการเปนโรค  (ป) -0.02 0.802

       รายไดตอเดือน (บาท) 0.17 0.003

       เพศ (ชาย/หญิง) 0.41 0.698

       การสูบบุหร่ี (สูบ/ไมสูบ) 0.46 0.247

       การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ดื่ม/ไมดื่ม) 0.37 0.924
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ตารางที่ 18  (ตอ): ความสัมพันธระหวางปจจัยขนาดยาและปจจัยอ่ืน กับคะแนนคุณภาพชีวิตของ
 ผูปวยโรคจิตเภทโดยวิธี Spearman's rho correlations และ Cramer's V coefficient

ปจจัย (หนวย) ระดับความสัมพันธ p value

       สถานะทางครอบครัว (โสด-คู-หยาราง) 0.45 0.214

       การประกอบอาชีพ (ทํา/ไมทํา) 0.47 0.153

       ยาอื่นๆ (มี/ไมมี)
       (นอกเหนือจากยาตานโรคจิต และ trihexyphenidyl)

0.40 0.783

2.2.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา 
trihexyphenidyl กับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม และในแตละดานโดยใช 
Multivariate analysis of variance (Manova)

 การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว ซ่ึงมีปจจัยทํานายคือ ปจจัยการ
ประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา trihexyphenidyl กับตัวแปรตามคือ คะแนนคุณภาพชีวิตโดย
รวม และคะแนนในแตละดานคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่ง
แวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห Manova ซ่ึงแบงกลุมของแตละปจจัยดังนี้ ปจจัยการประกอบ
อาชีพ แบงเปน ประกอบและไมประกอบอาชีพ ปจจัยรายได แบงเปน ไมมีรายได รายได 1-3,500 
บาท รายได 3,501-7,000 บาท และรายได 7,001 บาทขึ้นไป สวนปจจัยขนาดยา trihexypheidyl แบง
เปน กลุมที่ไดรับขนาดยา trihexyphenidyl 0-5 มิลลิกรัมตอวัน และกลุมที่ไดรับขนาดยา 6 มิลลิกรัม
ตอวันขึ้นไป พบวา ปจจัยขนาดยา trihexyphenidyl เปนปจจัยที่ทําใหคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม 
(p = 0.027) และในดานรางกาย (p = 0.000) จิตใจ (p = 0.027) ในแตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญ และปฏิกิริยาระหวางรายไดและปจจัยขนาดยาเปนปจจัยทํานายคะแนนคุณภาพชีวิตดานราง
กาย ไดอยางมีนัยสําคัญ (p = 0.009) สวนปจจัยการประกอบอาชีพ ปจจัยรายได และผลของปฏิกิริยา
ระหวางปจจัยอ่ืนๆ ไมเปนปจจัยที่ทํานายคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและในแตละดานได (ดังตา
รางที่ 19)
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ตารางที่ 19  : ความสัมพันธระหวางปจจัยการประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา trihexyphenidyl
        กับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม และในแตละดานโดยใช Manova

ปจจัย ตัวแปรตาม p value
อาชีพ คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม

คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.164
0.236
0.333
0.254
0.092

รายได คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.978
0.847
0.938
0.883
0.902

ขนาดยา trihexyphenidyl คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ

0.027
0.000
0.027

คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.806
0.220

อาชีพ * รายได คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.921
0.808
0.996
0.680
0.136
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ตารางที่ 19  (ตอ): ความสัมพันธระหวางปจจัยการประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา
trihexyphenidyl กับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม และในแตละดานโดยใช
Manova

ปจจัย ตัวแปรตาม p value

อาชีพ * ขนาดยา
trihexyphenidyl

คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.697
0.729
0.491
0.674
0.661

รายได * ขนาดยา
trihexyphenidyl

คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.347
0.009
0.389
0.964
0.715

รายได * ขนาดยา
trihexyphenidyl * อาชีพ

คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
คะแนนดานรางกาย
คะแนนดานจิตใจ
คะแนนดานสิ่งแวดลอม
คะแนนดานสัมพันธทางสังคม

0.645
0.694
0.540
0.673
0.603

2.3 อาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท
จากการแบงกลุมผูปวยออกเปน กลุมที่ 1 ผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl กลุมที่ 2 ผูปวยที่

ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน กลุมที่ 3 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 
มิลลิกรัมขึ้นไป และ กลุมที่ 4 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ตามอาการ extrapyramidal เพื่อเปรียบ
เทียบคะแนนอาการทาง anticholinergic โดยรวม และแยกตามอาการคือ ตาพรามัว ปากแหง ทอง
ผูก ปสสาวะคั่ง อาการใจสั่น เมื่อทดสอบดวย Kruskal Wallis test พบวา คะแนนอาการทาง 
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anticholinergic โดยรวม (p = 0.000) อาการปากแหง  (p = 0.000) อาการทองผูก (p = 0.018)และ
อาการใจสั่น (p = 0.001) มีคะแนนแตกตางกัน เมื่อวิเคราะห multiple comparison พบวา กลุมผูปวย
ที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป มีคะแนนของอาการปากแหง แตกตางจากกลุมผู
ปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl และผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน ผูปวย
ที่ใชยา trihexyphenidyl ตามอาการ extrapyramidal มีคะแนนอาการทองผูกแตกตางจากกลุมผูปวย
ที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl 
ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป มีคะแนนของอาการใจสั่นและคะแนนอาการทาง anticholinergic โดยรวม
แตกตางจากกลุมผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl และผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 
มิลลิกรัมตอวัน อยางมีนัยสําคัญ (ดังตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 : คะแนนอาการทาง anticholinergic โดยรวม และแยกตามอาการในผูปวยกลุมตางๆ

อาการ คาเฉล่ีย (SD) p
value

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

ตาพรา 1.58 (0.66) 1.72 (0.83) 1.86 (0.82) 1.67 (0.65) 0.303

ปากแหง 1.51 (0.79) 1.78 (0.94) 2.36 (1.01) 2.08 (1.00) 0.000

ทองผูก 1.53 (0.97) 1.62 (1.00) 1.89 (1.08) 1.17 (0.39) 0.018

ปสสาวะคั่ง 1.13 (0.46) 1.17 (0.50) 1.36 (0.72) 1.08 (0.29) 0.090

ใจสั่น 1.18 (0.44) 1.28 (0.60) 1.53 (0.66) 1.25 (0.45) 0.001

คะแนนรวม 6.39 (2.08) 7.57 (2.43) 9.00 (2.82) 7.25 (1.66) 0.000

หมายเหตุ กลุมที่ 1 ผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl
กลุมที่ 2 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน
กลุมที่ 3 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป
กลุมที่ 4 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ตามอาการ extrapyramidal
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2.4 ความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพ
ชีวิต และ อาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท
ความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต 

และอาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภทนั้น เมื่อหาความสัมพันธโดยใช Spearman's 
rho พบความสัมพันธดังนี้ ขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับระดับคะแนนความจํา (ρ = -0.15; 
p = 0.013) ระดับคะแนนคุณภาพชีวิต (ρ = -0.12; p = 0.039)  และอาการทาง anticholinergic (ρ = 
0.25; p = 000) สวนระดับคะแนนคุณภาพชีวติสัมพันธกับอาการทาง anticholinergic (ρ = -0.33; p
= 0.000) (ดังตารางที่ 21)

ตารางที่ 21 :  ระดับความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl กับ ระดับคะแนนความจํา 
ระดับคุณภาพชีวิต อาการทาง anticholinergic และ ความสัมพันธระหวางอาการทาง anticholinergic 
กับ ระดับคุณภาพชีวิต ของผูปวยโรคจิตเภท

ระดับความสัมพันธ (p value)
ขนาดยา

trihexyphenidyl
ระดับคะแนน

ความจํา
ระดับคะแนน
คุณภาพชีวิต

อาการทาง
anticholinergic

ขนาดยา trihexyphenidyl
(มิลลิกรัมตอวัน)

1.00 -0.15
(0.013)

-0.12
(0.039)

0.25
(0.000)

ระดับคะแนนความจํา
(คะแนน)

-0.15
(0.013)

1.00 0.09
(0.150)

-0.08
(0.196)

ระดับคุณภาพชีวิต
(คะแนน)

-0.12
(0.039)

0.09
(0.150)

1.00 -0.33
(0.000)

อาการทาง
anticholinergic (คะแนน)

0.25
(0.000)

-0.08
(0.196)

-0.33
(0.000)

1.00
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2.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความจํา จําแนกตามปจจัยการประกอบอาชีพ
และรายได
การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความจํา จําแนกตามการประกอบอาชีพ ซ่ึงแบงผู

ปวยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยที่ประกอบอาชีพ และไมไดประกอบอาชีพ โดยใชการทดสอบ 
Mann-Whitney U test พบวาระดับคะแนนความจําในกลุมผูปวยที่ประกอบอาชีพสูงกวากลุมผูปวย
ที่ไมไดประกอบอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.005) และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับ
คะแนนความจํา จําแนกตามรายไดตอเดือน ซ่ึงแบงผูปวยออกเปน 3 กลุม คือ กลุมผูปวยที่มีรายได
นอยกวา 3,500 บาท/เดือน กลุมผูปวยที่มีรายได 3,501-7,000 บาท/เดือน และกลุมผูปวยที่มีรายได
ตั้งแต 7001 บาทขึ้นไป/เดือน โดยใชการทดสอบ Kruskal Wallis test พบวาในกลุมผูปวยที่มีรายได 
3,501-7,000 บาท/เดือน และกลุมผูปวยที่มีรายไดตั้งแต 7001 บาทขึ้นไป/เดือน มีระดับคะแนน
ความจําสูงกวากลุมผูปวยที่มีรายไดนอยกวา 3,500 บาท/เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.049) 
แตระดับคะแนนความจําในกลุมผูปวยที่มีรายได 3,501-7,000 บาท/เดือน และกลุมผูปวยที่มีรายได
ตั้งแต 7001 บาทขึ้นไป/เดือน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 :  การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความจํา จําแนกตามปจจัยการประกอบอาชีพ
และรายได

ปจจัย กลุมยอย (ราย) คะแนน MMSE
[mean rank]

p value

การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ (112) 163.49 0.021
ไมไดประกอบอาชีพ (179) 135.06

รายได นอยกวา 3,500 บาท/เดือน (194) 137.08 0.049
3,501-7,000 บาท / เดือน (72) 160.38
7,001 บาท /เดือน (25) 167.66
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาผลของขนาดยา trihexyphenidyl ตอระดับความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวย
นอกโรคจิตเภท ในรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ ไดทําการเก็บขอมูลผูปวยในสถาบัน
จิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยคัดเลือกผูปวยที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป และทุกรายไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคจิตเภท เขารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกของสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
สามารถแบงผูปวยออกเปน 4 กลุมตามการไดรับยา trihexyphenidyl คือ กลุมที่ 1 ผูปวยที่ไมใชยา 
trihexyphenidyl กลุมที่ 2 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน กลุมที่ 3 ผูปวยที่
ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป และ กลุมที่ 4 ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ตาม
อาการ extrapyramidal ผูปวยแตละรายจะไดรับการทดสอบดานความจําโดยใช Mini-mental state 
examination ซ่ึงประเมินโดยผูวิจัย ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที และการทําแบบทดสอบคุณภาพชีวิต 
และอาการทาง anticholinergic ซ่ึงประเมินโดยตัวผูปวย ใชเวลาประมาณ 10-30 นาที ผูวิจัยได
บันทึกรายละเอียดตางๆ ของผูปวยประกอบไปดวย รหัสผูปวย (สงวนชื่อเปนความลับ) เพศ อายุ 
ประวัติการไดรับยา  ขนาดยาตานโรคจิตที่สมมูลยกับขนาดยา  chlorpromazine ขนาดยา  
trihexyphenidyl ระยะเวลาของการไดรับยาทั้งยารักษาโรคจิตเภทและ trihexyphenidyl ระยะเวลา
การเปนโรคจิตเภท รายการยาอื่นๆ ที่ผูปวยใช โรคอื่นๆ นอกเหนือจากโรคจิตเภท อาชีพ การศึกษา 
สถานะครอบครัว ความสม่ําเสมอในการรับประทานยา และรายได เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอ
ไป

ขอมูลที่ไดทั้งหมดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS version 9.0 ซ่ึงผลการศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้

1. ลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl กลุมผูปวยที่ใชยา 
trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน และกลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 
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มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน เพศ ระยะเวลาการเปนโรคจิตเภท ระยะเวลาที่ไดรับการศึกษา การสูบบุหร่ี 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  สถานะทางครอบครัว ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนปจจัยอายุ ขนาดยาตานโรคจิตตอวัน รายได และการประกอบอาชีพ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ความแตกตางของปจจัยของผูปวยในแตละกลุมขางตน อาจเนื่องมาจากกลุมผูปวยที่ใชยา 
trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัม มักเปนกลุมผูปวยที่ใชยาตานโรคจิตขนาดสูง ซ่ึงตองใชขนาดยา 
trihexyphenidyl สูงตามไปดวยเพื่อปองกันการเกิดอาการ extrapyramidal (8, 9, 13-18, 75, 148) ผู
ปวยที่ใชยาตานโรคจิตขนาดสูงมักเปนผูปวยที่มีอาการของโรคจิตเภทรุนแรง ดวยเหตุนี้ทําใหผูปวย
ไมสามารถทํางานไดและมีรายไดนอยกวาผูปวยกลุมอื่นๆ (39) สําหรับขนาดยาตานโรคจิตขนาดสูง
มักพบในผูปวยอายุนอย เนื่องจากผูปวยสูงอายุมักมีการปรับขนาดยาใหต่ํากวาขนาดที่แนะนําทั่วไป 
(70, 71)

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการเกิดความบกพรองทางดานความจําจากการใช
ยา trihexyphenidyl วิเคราะหแบบตัวแปรเชิงกลุมโดยใช Logistic regression แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 มีปจจัยอายุ และ ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl และ รูปแบบที่ 2 มีปจจัยอายุ ปจจัย
การใชยา trihexyphenidyl และ ปจจัยการศึกษา พบวาในรูปแบบที่ 1 ปจจัยการใชยา 
trihexyphenidyl (p = 0.0121) และปจจัยอายุ (p = 0.003) เปนปจจัยที่ทํานายการเกิดความบกพรอง
ทางดานความจําได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนรูปแบบที่ 2 ปจจัยการใชยา trihexyphenidyl (p = 
0.046) ปจจัยอายุ (p = 0.0039) และ ปจจัยการศึกษา (p = 0.000) เปนปจจัยที่ทํานายการเกิดความบก
พรองทางดานความจําได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ซ่ึงไมมีงานวิจัยใดกอนหนานี้ที่วิเคราะห
ผลของการใชยา trihexyphenidyl ออกมาในรูปของความเสี่ยงตอความจําบกพรอง

หากพิจารณาคา Nagelkerke- R2 และ -2 Log Likelihood สมการทํานายในรูปแบบที่ 2 เปน
สมการที่เหมาะสมกวารูปแบบที่ 1 เนื่องจาก ในรูปแบบที่ 2 มีคา Nagelkerke- R2 สูงกวา ในรูปแบบ
ที่ 1 (0.24กับ 0.08) และในรูปแบบที่ 2 มีคา -2 Log Likelihood นอยกวา ในรูปแบบที่ 1 (297.17 กับ 
334.54)

หากพิจารณาเพื่อหาความเสี่ยงตอการเกิดความบกพรองทางดานความจําจะพบวา
การใชยา trihexyphenidyl เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl 

จะเกิดความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 2.32 เทาของผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl 
(OR=2.32, 95% CI = 1.01-5.33)
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ปจจัยกลุมอายุ เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา ผูปวยที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะเกิด
ความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 9.71 เทาของผูปวยที่มีอายุ 20-59 ป (OR=9.71, 95% CI = 
2.07-45.49)

ปจจัยการศึกษา เมื่อควบคุมปจจัยอ่ืนๆ แลวพบวา กลุมผูปวยที่ไมไดเรียน-ระดับประถม
ศึกษา จะเกิดความบกพรองทางดานความจํา เทากับ 9.63 เทาของกลุมผูปวยที่มีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (OR=9.63, 95% CI = 3.64-25.50)

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนความจําของผูปวยมีรูปแบบเบซาย นั่นคือ
คะแนนสวนใหญของกลุมตัวอยางโนมเอียงไปในทางดานคะแนนมาก สงผลใหการแบงระดับ
ความจําผูปวยเปน 3 ระดับคือ คะแนน 24 - 30 คะแนน จัดเปนระดับความจําที่ปกติ คะแนน 17 - 23 
คะแนน จัดเปนระดับความจําที่นาจะผิดปกติ และ คะแนนต่ํากวา 17 คะแนน จัดเปนระดับความจํา
ที่ผิดปกติ เมื่อนําไปวิเคราะหขอมูลแลวไมพบวาปจจัยขนาดยาสงผลใหเกิดความจําที่บกพรอง ทั้งๆ 
ที่ขนาดยา trihexyphenidyl ตอวัน (ρ =  -0.15) มีความสัมพันธกับระดับคะแนนความจําของผูปวย
โรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญ จึงไดจัดแบงกลุมระดับความจําที่บกพรองใหม โดยใชคาจุดตัดคะแนน
ที่เทากับหรือนอยกวา 23 คะแนนเปนกลุมผูปวยที่มีความจําบกพรอง เกณฑดังกลาวไดรับการยอม
รับจากงานวิจัยหลายช้ินดวยกัน (149) และไดแบงกลุมผูปวยเหลือเพียง 2 กลุมคือ กลุมผูปวยที่ไม
ใชยา และ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl เนื่องจากคะแนน MMSE ในกลุมผูปวยที่ใชยา 
trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน และกลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 
มิลลิกรัมขึ้นไปตอวัน แตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงรวมผูปวย 2 กลุมเขาดวยกัน เพื่อนํา
ไปวิเคราะห Logistic regression ซ่ึงไดผลการศึกษาที่มีนัยสําคัญทางสถิติดังที่กลาวแลวขางตน นับ
ไดวาเปนการวิเคราะหที่ทําใหทราบความเสี่ยงของการใชยา trihexyphenidyl ซ่ึงยังไมมีการรายงาน
ในลักษณะดังกลาวกอนหนานี้

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับคะแนนทางดานความจําของผูปวย
โรคจิตเภท ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนทางดานความจําของผูปวย
โรคจิตเภท พบวา ปจจัยอายุ (ρ = -0.2) จํานวนปที่ศึกษา (ρ = 0.48)  และขนาดยา trihexyphenidyl 
ตอวัน (ρ =  -0.15)  มีผลตอระดับคะแนนความจําของผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Crum และคณะ และ Bleecker และคณะที่พบวาคะแนน MMSE มี
ความสัมพันธกับอายุ (139, 140) และจากงานวิจัยของ Heinik พบวาขนาดยา trihexyphenidyl ตอวัน
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มีความสัมพันธแบบผกผันกับคะแนนความจําที่ไดจากแบบทดสอบ MMSE (126) สวน Bleecker 
และคณะ พบวาคะแนน MMSE สัมพันธกับระดับการศึกษาเชนกัน (140)

4. จากผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคจิตเภทมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและในแตละดาน อันไดแก 
ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม สวนใหญอยูในระดับ     
คุณภาพชีวิตกลาง ๆทั้งสิ้น รอยละ 75.60, 73.90, 67.0, 67.40 และ 73.50 ตามลําดับ

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัยและคณะ และ อุไรวรรณและคณะ ที่ศึกษาระดับคุณ
ภาพชีวิตในผูปวยจิตเวชดวยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-26 พบวาคุณภาพชีวิตโดยรวม
สวนใหญอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้น รอยละ 67.80 และ 71.50 (130, 131) ซ่ึงใกลเคียงกับงานวิจัย
คร้ังนี้คือรอยละ 75.60

5. การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามปจจัยซ่ึงในงาน
วิจัยคร้ังนี้ พบวาปจจัยขนาดยา trihexyphenidyl (p=0.041) รายไดตอเดือน (p=0.037) และการ
ประกอบอาชีพ (p=0.006) เปนปจจัยที่สัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ

ในงานวิจัยของ พรชัยและคณะ พบวาปจจัยดานสถานภาพการเงินสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูปวยซ่ึงคลองสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ ที่พบวารายไดเปนปจจัยที่สัมพันธกับคะแนนคุณ
ภาพชีวิต สวนงานวิจัยของ อุไรวรรณและคณะ พบวาปจจัยการประกอบอาชีพไดสัมพันธกับ
คะแนนคุณภาพชีวิต ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้ก็พบวาปจจัยการประกอบอาชีพเปนปจจัยที่สัมพันธเชนกัน 
(130, 131) แตไมมีผลการวิจัยใดกอนหนานี้ที่ช้ีวาขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูปวย

6. เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามคือ คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม คะแนน
ในแตละดานคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม กับตัวแปร
ทํานายคือ ปจจัยการประกอบอาชีพ รายได และขนาดยา trihexyphenidyl พบวา ปจจัยขนาดยา 
trihexyphenidyl เปนปจจัยที่ทําใหคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและในดานรางกาย จิตใจ ในแตละ
กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปฏิกิริยาระหวางรายไดและปจจัยขนาดยาเปนปจจัย
ทํานายคะแนนคุณภาพชีวิตดานรางกาย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบขอมูลวา ขนาดยา trihexyphenidyl มีผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวย มีเพียงแตงานวิจัยที่พบวาความจําของผูปวยที่บกพรองสงผลตอคุณภาพชีวิต (36, 37, 
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132, 133) และเมื่อวิเคราะหคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยที่มีระดับความจําบกพรอง พบวาแตกตาง
กัน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ความสัมพันธระหวางขนาดยา trihexyphenidyl กับระดับความจํา มีนัยสําคัญทางสถิติ แต
ระดับความจํากลับไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต จึงอธิบายตามสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้
ไมไดวาขนาดยาสงผลใหระดับความจําแยลง จนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางขนาดยา trihexyphenidyl กับระดับคุณภาพชีวิต อาจมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาอธิบายความ
สัมพันธดังกลาวได คือ ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาดสูง มักพบในผูปวยที่ใชยาตานโรคจิต
ขนาดสูง (148) ซ่ึงเปนผูปวยที่มีอาการโรคจิตรุนแรง ความสามารถในการทํางาน หรือการประกอบ
อาชีพก็ลดนอยลง (39) ทําใหผูปวยกลุมดังกลาวมีคุณภาพชีวิตที่ต่ํากวากลุมผูปวยที่มีอาการโรคจิต
นอย (143, 150-153) อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ ผูปวยที่มีระดับความจําที่บกพรอง การทํางาน 
หรือ การปรับตัวเขาสูสังคมจึงเปนไปไดยาก (143, 150-153) จึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจาก
ญาติผูปวย (154) เมื่อมีผูดูแลคอยชวยเหลือผูปวย ผูปวยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังการศึกษาของ 
Thornicroft และคณะ ที่พบวาผูปวยที่มีญาติดูแลจะมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ผูปวยที่อยูคนเดียว (152) ดังนั้นเพื่อใหเกิดคําอธิบายไดชัดเจน ระหวางขนาดยา trihexyphenidyl กับ
ระดับคุณภาพชีวิต จึงควรเก็บขอมูลความรุนแรงของอาการโรคจิตเภท และการไดรับการดูแลจาก
ญาติผูปวยดวย

7. อาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท จากการแบงกลุมผูปวยออกเปน กลุมผู
ปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 2-5 มิลลิกรัมตอวัน กลุมผู
ปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาด 6 มิลลิกรัมขึ้นไป และ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ตาม
อาการ extrapyramidal พบวา คะแนนอาการทาง anticholinergic โดยรวม อาการปากแหง อาการ
ทองผูก และอาการใจสั่น มีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในกลุมที่ใชขนาดยา 
trihexyphenidyl สูง มีคะแนนสูงกวากลุมผูปวยที่ใชยาขนาดต่ํา และในกลุมไมใชใชยา ซ่ึงสอด
คลองกับงานวิจัยของ Corbin, Horrocks และคณะ และ Doshay และคณะ ที่พบวาอาการทาง 
anticholinergic พบไดสูงขึ้นในผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาดสูง และพบไดนอยมากในผูปวย
ที่ไมใชยา (19, 95, 96)

8. ความสัมพันธระหวางขนาดยา ระดับคะแนนความจํา ระดับคุณภาพชีวิต และอาการทาง 
anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภทนั้น พบวา ขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับระดับคะแนน



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

77

ความจํา (ρ = -0.15) และอาการทาง anticholinergic (ρ = 0.25) สวนระดับคะแนนคุณภาพชีวิต
สัมพันธกับอาการทาง anticholinergic (ρ = -0.33) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สําหรับความสัมพันธเชิงบวกของขนาดยา trihexyphenidyl กับอาการทาง anticholinergic 
ช้ีใหเห็นวาความสัมพันธดังกลาวเปนแบบขึ้นอยูกับขนาดยา ซ่ึงระดับความจําที่บกพรองมีความ
สัมพันธกับระดับยาในเลือดแบบขึ้นอยูกับขนาดยาเชนกัน ดังนั้นอาการไมพึงประสงคจากยา 
trihexyphenidyl ในระบบประสาทสวนกลาง คือ ดานความจํา และระบบประสาทสวนปลาย คือ 
อาการปากแหง อาการทองผูก และอาการใจสั่น มีความสัมพันธกับขนาดยา trihexyphenidyl  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาที่มีกอนหนานี้ (19, 34, 35, 95, 96)

ประเด็นที่นาสนใจคือ ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตสัมพันธกับอาการทาง anticholinergic (ρ
= -0.33) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับอาการทาง 
anticholinergic (ρ = 0.25) ดังนั้นอาจเปนไปไดวา ผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl ขนาดสูง จะกอให
เกิดอาการทาง anticholinergic สงผลใหกระทบกับคุณภาพชีวิตผูปวยได แมวาไมมีผลการศึกษา
กอนหนานี้ที่ช้ีวาขนาดยา trihexyphenidyl สัมพันธกับคุณภาพชีวิต แตผูปวยโรคจิตเภทที่มีอาการ
ไมพึงประสงค ไดแก อาการทองผูก ใจสั่น พบวาสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวย (150, 151) นับ
ไดวาเปนประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาตอไป

9. จากงานวิจัยคร้ังนี้ พบวาระดับคะแนนความจําในกลุมผูปวยที่ประกอบอาชีพสูงกวากลุม
ผูปวยที่ไมไดประกอบอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในกลุมผูปวยที่มีรายได 3,501-7,000 
บาท/เดือน และกลุมผูปวยที่มีรายไดตั้งแต 7001 บาทขึ้นไป/เดือน มีระดับคะแนนความจําสูงกวา
กลุมผูปวยที่มีรายไดนอยกวา 3,500 บาท/เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาความจํามี
ผลตอการประกอบอาชีพและรายไดของผูปวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ของ McGurk 
และคณะ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความจํากับการประกอบอาชีพของผูปวยโรคจิตเภท พบวาความจํามีบท
บาทสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานของผูปวย โดยกลุมผูปวยที่สามารถทํางานไดเต็มเวลา (full-time) 
และ ผูปวยที่ทํางานแบบไมเต็มเวลา (part-time) มีคะแนนความจําในแบบทดสอบของ California 
verbal learning and memory test สูงกวากลุมผูปวยที่ไมไดทํางาน อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.001 และ 
0.01 ตามลําดับ) และ กลุมผูปวยที่สามารถทํางานไดเต็มเวลา (full-time) มีคะแนนในแบบทดสอบ 
digit span สูงกวากวากลุมผูปวยที่ไมไดทํางาน อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.04) (155) สอดคลองกับ 
Meuser และคณะที่พบวา ระดับความจําของผูปวยสามารถทํานายระดับการทํางานของผูปวยได 
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(156) จากองคความรูขางตนชี้ใหเห็นวา ความจําเกี่ยวของกับความสามารถในการทํางานประกอบ
อาชีพของผูปวย

สวนผลกระทบของ trihexyphenidyl ตอความจําในผูปวยเด็ก และวัยรุนนั้น แมวาในงาน
วิจัยคร้ังนี้ไมไดรวบรวมขอมูลของผูปวยกลุมอายุดังกลาวเขามาศึกษา แตกลุมผูปวยดังกลาวอาจได
รับผลกระทบจากยาในแงของความจําได เนื่องจากเปนวัยที่อยูระหวางการศึกษา ดังนั้นการใชยาใน
ผูปวยกลุมนี้ควรเปนไปอยางเหมาะสม และอาจพิจารณาใชเปนยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบเพื่อลด
ผลกระทบดังกลาวที่เกิดขึ้นกับผูปวย ทําใหผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตประจําวันและมีความ
สามารถในการเรียนรูไดอยางเต็มที่

ผลกระทบของยา trihexyphenidyl ในดานความจําและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคจิตเภท 
จึงเปนประเด็นที่สําคัญและควรไดรับการศึกษาวิจัยตอไป ทั้งในแงของผลกระทบของความจําที่เกิด
ขึ้นกับการประกอบอาชีพของผูปวย การประเมินความสูญเสียรายไดของผูปวยที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพไมได ซ่ึงหมายถึงการพิจารณาเรื่องตนทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) ของการ
ใชยาตานโรคจิตในกลุมชนิดดั้งเดิมและชนิดนอกแบบ แมวายาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม มีราคาที่ต่ํา
กว ายาต านโรคจิตชนิดนอกแบบ  และเมื่อใชยาต านโรคจิตชนิดดั้ ง เดิมแลวตองใหยา  
trihexyphenidyl ในการควบคุมอาการ EPS ราคาของยาทั้งสองตัวยังคงถูกกวาการใชยาตานโรคจิต
ชนิดนอกแบบ แตจากงานวิจัยของ Palmer และคณะ ที่ศึกษาเรื่องตนทุนประสิทธิผล (cost-
effectiveness) ของการรักษาโรคจิตเภทดวยยา haloperidol และ olanzapine พบวาการใชยา 
olanzapine มีความคุมคาทางตนทุนประสิทธิผลสูงกวาการใชยา haloperdol ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยที่
ใชยา olanzapine มีการเกิดอาการ EPS และ การกลับมาเปนซ้ําของอาการนอยกวาผูปวยที่ใชยา 
haloperidol  (157) ทั้งนี้การคิดตนทุนดังกลาวไมไดรวมถึงคาสูญเสียโอกาสในการทํางานของผูปวย
ดวย และการศึกษาของ Montes และคณะ ที่ศึกษาความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพชีวิต ของ
ผูปวยโรคจิตเภทที่ใชยา olanzapine และ risperidol เปรียบเทียบกับการใชยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม 
พบวาผูปวยที่ใชยา olanzapine และ risperidol เกิดอาการ EPS นอยกวาผูปวยที่ใชยาตานโรคจิต
ชนิดดั้งเดิม และผูปวยที่ใชยา olanzapine และ risperidol มีประสิทธิผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่
สูงกวาในผูปวยที่ใชยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม (158)

ดังนั้นการใชยา trihexyphenidyl ในผูปวยโรคจิตเภท ควรพิจารณาการใชอยางเหมาะสม 
เพื่อลดการเกิดผลกระทบดังกลาวตอผูปวย เพราะหากผูปวยมีความจําที่บกพรองแลว ความสามารถ
ในการดํารงชีวิตและการปรับตัวเขาสูสังคมจะแยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และราย
ไดของผูปวย ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่แยลงของผูปวย ซ่ึงนับวาเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยาง
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มาก ดังนั้นการพิจารณามาเลือกใชยาตานโรคจิตชิดนอกแบบ จึงเปนทางเลือกสําหรับการรักษาผู
ปวยที่นาสนใจ เพราะยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ เมื่อพิจารณาตามตนทุนประสิทธิผลแลวคุมคา
กวายาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม ทั้งนี้ยังไมไดรวมความสูญเสียความสามารถในการทํางานที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบทางดานความจํา ซ่ึงยังไมมีงานวิจัยใดกอนหนานี้พิจารณาความสูญเสียดังกลาวที่เกิด
ขึ้น

ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการวิจัย
1. ในการวิจัยนี้มีขอจํากัดคือ จํานวนผูปวยที่เขาสูการศึกษานอยกวาที่ไดสุมไว โดยเฉพาะ

ในกลุมผูปวยสูงอายุ และ กลุมผูปวยที่ใชยา trihexyphenidyl แบบตามอาการ โดยในกลุมผูปวยสูง
อายุมักไมไดมาพบแพทยดวยตนเอง เนื่องจากสภาพทางรางกายที่ถดถอยตามอายุเปนอุปสรรคตอ
การเดินทาง และถาผูปวยไมมีอาการกําเริบ การพบแพทยเพื่อรับยาแตละครั้งนั้น จะเปนญาติผูปวย
มารับยาแทน ทําใหจํานวนผูปวยในกลุมนี้เขาสูการศึกษาลดลง สวนในกลุมผูปวยที่ใชยาแบบตาม
อาการนั้น มักเปนผูปวยใหมที่เร่ิมใชยาตานโรคจิตในขนาดต่ําๆ แพทยจึงใหยา trihexyphenidyl 
แบบตามอาการ พบวาผูปวยสวนใหญมีอาการ extrapyramidol บอยจนกระทั่งผูปวยตองทานยาเปน
ประจํา ทําใหกลุมผูปวยดังกลาวลดจํานวนลงอยางมาก

2.   แมวาจะเปนงานวิจัยโดยเก็บขอมูลจากตัวอยางเพียง 1 คร้ัง แตเปนงานวิจัยที่ใชเครื่อง
มือทดสอบผูปวยหลายชิ้นดวยกัน ซ่ึงใชระยะเวลาสัมภาษณประมาณ 15-30 นาทีตอผูปวย 1 ราย ทํา
ใหมีผูปวยบางรายปฏิเสธการเขารวมการศึกษาตั้งแตกอนเขารวม หรือ ขอยุติกลางคันระหวางที่
สัมภาษณ ไปแลว โดยเฉพาะกลุมผูปวยสูงอายุที่พบปญหานี้มากที่สุด

3.  การสัมภาษณ หรือ การทดสอบดวยเครื่องมือ บางครั้งไปกระทบกระเทือนจิตใจผูปวย 
ทําใหผูปวยบางรายเกิดอารมณหงุดหงิด โมโห หรือ เศราโศกเสียใจ ทําใหเก็บขอมูลตองยุติกลาง
คัน

4. ในบางกรณีผูปวยไดยินยอมเขารวมงานวิจัย แตญาติที่พาผูปวยมาโรงพยาบาลกลับไม
สมัครใจใหผูปวยเขารวมงานวิจัย จึงไมสามารถเก็บขอมูลในผูปวยรายดังกลาวได

5.  ผูปวยบางรายมีปญหาอาการทางโรคจิตเภทที่ไมคงที่ และบางรายรับประทานยาตาน
โรคจิตไมสม่ําเสมอ ทําใหมีอาการกําเริบ จึงไมสามารถเก็บขอมูลในผูปวยรายดังกลาวได
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6. ในบางกรณี ญาติผูปวยเขามานั่งรวมกับผูปวยเพื่อสังเกตการณงานวิจัย ซ่ึงญาติผูปวยบาง
รายรบกวนการทดสอบของผูปวย หรือ ตอบคําถามแทนผูปวย หรือ อาจชี้นําคําตอบใหผูปวยตอบ
คําถาม จึงไมสามารถเก็บขอมูลในผูปวยรายดังกลาวได

7. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ซ่ึง
ทําใหไมเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของผลลัพธที่ศึกษามากนัก

ขอเสนอแนะ
 1. ในงานวิจัยนี้ แมวามีปญหาหลายประการที่สงผลตอจํานวนผูปวย เชน ปญหาญาติที่พาผู

ปวยมาโรงพยาบาลกลับไมสมัครใจใหผูปวยเขารวมงานวิจัย ปญหาผูปวยบางรายเกิดอารมณ
หงุดหงิด โมโห หรือ เศราโศกเสียใจ ทําใหเก็บขอมูลตองยุติกลางคัน ปญหาเปนงานวิจัยที่ใชเครื่อง
มือทดสอบผูปวยหลายชิ้นดวยกัน จึงใชระยะเวลานาน ซ่ึงทําใหผูปวยเขาสูงานวิจัยลดลง แตเนื่อง
จากงานวิจัยนี้เก็บตัวอยางที่สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา แมวาไดคัดผูปวยบางรายออก
จากการศึกษาแลว แตจํานวนผูปวยที่คาดหวังไวตามแผนงานวิจัยสามารถเก็บไดครบตามจํานวน 
เพราะมีจํานวนผูปวยโรคจิตเภทที่มากพอ ดังนั้น หากเปนงานวิจัยที่ตองใชจํานวนผูปวยมาก หรือ 
คาดวาเปนงานวิจัยที่ผูปวยจะปฏิเสธเขารวมโครงการสูง ผูวิจัยควรเก็บขอมูลในโรงพยาบาลที่มี
จํานวนผูปวยมาก หรือ เก็บจากโรงพยาบาลมากกวา 1 แหง

2. เนื่องจากเปนรูปแบบการศึกษาที่เก็บขอมูลหลายอยาง ทั้งการศึกษาผลของขนาดยา 
trihexyphenidyl ตอระดับคะแนนของความจํา และระดับคะแนนคุณภาพชีวิต รวมถึงอาการทาง 
anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท ซ่ึงใชระยะเวลาสัมภาษณประมาณ 15-30 นาทีตอผูปวย 1 ราย 
ทําใหมีผูปวยบางรายปฏิเสธการเขารวมการศึกษา ดังนั้นการวิจัยในผูปวยกลุมโรคจิตเภทควรใช
เวลาใหนอยที่สุด และไมควรศึกษาในหลายๆ เร่ืองพรอมๆ กัน เพราะโอกาสที่เก็บขอมูลผูปวยได
ลดลงมีสูง

3. การเตรียมและศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูปวยกอนการเก็บขอมูล จะชวยลดปญหาการ
กระทบเทือนจิตใจของผูปวยได การสัมภาษณผูปวยควรสรางความคุนเคยเปนกันเองกอนที่จะเก็บ
ขอมูล เมื่อผูปวยไววางใจแลว บรรยากาศในการเก็บขอมูลจะเปนไปอยางราบรื่น

4. นอกเหนือจากตัวผูปวยแลว ญาติผูปวยนับเปนบุคคลที่สงผลตอการเก็บขอมูลเชนกัน ดัง
นั้นเพื่อลดปญหาความไมสมัครใจใหผูปวยเขารวมงานวิจัย นอกเหนือจากที่การอธิบายใหผูปวยเขา
ใจในงานวิจัยแลว การทําความเขาใจกับญาติผูปวยกอนเริ่มเก็บขอมูลนับวาเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน 
และ ลดปญหาการรบกวนการทดสอบผูปวย
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5. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาปจจัยที่ทําใหผูปวยเส่ียงตอการเกิดความจําที่บกพรอง คือ 
การใชยา trihexyphenidyl อายุที่มากกวา 60 ปขึ้นไป และกลุมที่ไมไดรับการศึกษา-ประถมศึกษา 
แมวายา trihexyphenidyl เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดความจําที่บกพรอง แตการไมใชยาดังกลาวอาจ
ทําใหผูปวยเกิดอาการ extrapyramidal จนกระทั่งเกิดการปฏิเสธการรักษาได ซ่ึงนับวาเปนความสูญ
เสียที่รุนแรงมากกวา ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาการเกิดความจาํที่บกพรอง คือ ควรใชยาดัง
กลาวตามความเหมาะสมในผูปวยแตละราย ควรระมัดระวังการใชยานี้ในกลุมผูปวยสูงอายุและมี
ระดับการศึกษาที่นอย ปรับลดขนาดยาเมื่อผูปวยไมเกิดอาการ extrapyramidal เลือกใชยาตานโรค
จิตที่กอใหเกิดอาการextrapyramidal นอย หรือพิจารณาเลือกใชยาตานโรคจิตชนิดนอกแบบ หากผู
ปวยไมมีปญหาเรื่องเศรษฐานะ

6. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวาการใชยา trihexyphenidyl จะเกิดความบกพรองทางดาน
ความจําเปน 2.32 เทาของผูปวยที่ไมใชยา trihexyphenidyl และ ทําใหเกิดอาการทาง anticholinergic 
ดวย  ถึงแมความจําที่บกพรองจะไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย แตขนาดยา  
trihexyphenidyl นั้นมีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการใชยาดัง
กลาวจึงควรไปอยางเหมาะสม ผูปวยรายใดที่ไมพบอาการ extrapyramidal ควรปรับลดขนาดยาลง 
โดยเฉพาะกลุมผูปวยที่ใช trihexyphenidyl ในขนาดสูง และการลดขนาดยาอาจใชแนวทางแบบ
คอยๆ ปรับลดขนาดยา (gradual withdrawal) เพื่อลดการเกิดอาการถอนยา สามารถหยุดยาไดสําเร็จ
โดยไมจําเปนตองใช trihexyphenidyl และไมมีอาการ extrapyramidal กําเริบ (43)

7. การใชยา trihexyphenidyl ในผูปวยโรคจิตเภท ควรพิจารณาการใชอยางเหมาะสม เพื่อ
ลดการเกิดผลกระทบดังกลาวตอผูปวย เพราะหากผูปวยมีความจําที่บกพรองแลว ความสามารถใน
การดํารงชีวิตและการปรับตัวเขาสูสังคมจะแยลง สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และรายได
ของผูปวย ซ่ึงนับวาเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก ดังนั้นการพิจารณามาเลือกใชยาตาน
โรคจิตชิดนอกแบบ จึงเปนทางเลือกสําหรับการรักษาผูปวยที่นาสนใจ เพราะยาตานโรคจิตชนิด
นอกแบบ เมื่อพิจารณาตามตนทุนประสิทธิผลแลวคุมคากวายาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิม

8. แมวาการศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง ทําใหทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ระดับความจํา คุณภาพชีวิต และอาการทาง anticholinergic ของผูปวยโรคจิตเภท ไดทราบถึงความ
เสี่ยงที่ทําใหเกิดระดับความจําที่บกพรอง อยางไรก็ดี ขนาดยา trihexyphenidyl กับระดับความจํา
อาจใหคําตอบไดไมชัดเจนเทากับความสัมพันธของระดับยาในเลือดกับระดับความจํา เพราะการ
วิเคราะหโดยใชขนาดยา trihexyphenidyl ตอวัน ไมไดพิจารณาถึงปจจัยทางดานเภสัชจลนศาสตร
ของผูปวยที่รับประทาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอปริมาณยาที่เขาสูรางกายได และเนื่องจากเปนงาน
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วิจัยที่เก็บขอมูลเพียงจุดเดียว ทําใหไมทราบถึงผลกระทบในระยะยาวไดชัดเจนนัก การออกแบบ
งานวิจัยแบบติดตามไปขางหนา อาจตอบคําถามในเรื่องระดับความจํา หรือคุณภาพชีวิตของผูปวย
ตั้งแตไดรับยา trihexyphenidyl วาแนวโนมเปนเชนไร หรือ งานวิจัยที่ศึกษาถึงแนวทางการปรับลด
ขนาด trihexyphenidyl ลงในผูปวยที่ไมมีอาการ extrapyramidal แลว และวัดระดับความจําหลังจาก
หยุดยา

ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจเปนการศึกษาในเรื่อง ความสัมพันธระหวางอาการไมพึง
ประสงคจากยา trihexyphenidyl และคุณภาพชีวิต หรือ ความสัมพันธของระดับยาในเลือดกับระดับ
ความจํา งานวิจัยในรูปแบบติดตามผลกระทบตอความจําจากการใชยา trihexyphenidyl แบบไปขาง
หนา หรือ งานวิจัยที่ศึกษาถึงแนวทางการปรับลดขนาด trihexyphenidyl รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ตนทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) จากการใชยาตานโรคจิตชนิดดั้งเดิมและนอกแบบ โดยเนน
ที่ความสูญเสียทางการเงินในการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นจากความจําที่บกพรอง ซ่ึงแตละงานวิจัย
นับวาเปนประโยชนแกผูปวยโรคจิตเภททั้งสิ้น
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คํายอ : Abbreviation

APA American Psychiatric Association
DSM-IV TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition (Text

revision)
EPS Extrapyramidal symptom
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

(10th Revision)
MMSE Mini-mental state examination
NICE National institute for clinical excellence
PET Positron emission tomography
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ภาคผนวก  ก:  แบบทดสอบความจํา

Mini-mental state examination
1.   การรับรู เวลา สถานที่ (10)

คะแนน
1.1   ปนี้ พ.ศ.อะไร 0     1
1.2   เดือนนี้ เดือนอะไร 0     1
1.3   วันนี้ วันที่เทาไร 0     1
1.4   วันนี้ วันอะไรของสัปดาห

0     1
1.5 ขณะนี้เปนชวง (ตอน) ไหน

ของวัน 0     1
1.6 ที่นี่ที่ไหน (ช่ือสถานที่ เชน

ศูนย, โรงพยาบาล) 0     1
1.7   ขณะนี้อยูช้ันไหนของตัว

                     อาคาร 0     1
1.8   ที่นี่ตั้งอยูในจังหวัดอะไร

0     1
1.9   ที่นี่อยูในภาคใดของประเทศ

0     1
1.10 ที่นี่ตั้งอยูในเขตอะไร 0     1

รวม…………
การบันทึกจํา (3)
ก     ผูทดสอบบอกชื่อส่ิงของ 3 ช้ิน ดังนี้
       ชอน เรียกวา ส่ิงมีชีวิต
       diskett เรียกวา แมเหล็ก
        หวี เรียกวา ยา
ข    ผูทดสอบชูส่ิงของแลวถามวา
       “นี่เรียกวาอะไร”

ค    ผูทดสอบบอกชื่อของสิ่งของทั้ง 3 ช้ิน
จนกระทั่งผูทดสอบจําได              0     1     2     3

รวม……………
2. ความตั้งใจและการคํานวณ (5)

จงเอา 100 ลบ 3 ไปเรื่อยๆ
ติดตอกัน 5 คร้ัง 0     1     2     3     4     5

3. การรําลึก (3)
ผูทดสอบถามชื่อส่ิงของทั้ง 3 ช้ินในขอ 2 วา
“เรียกวาอะไร” 0     1     2     3

รวม……………
4. ภาษา (9)

4.1 ผูทดสอบยกดินสอขึ้นมาแลวถามผูถูก
ทดสอบวา “โดยทั่วไปเราเรียกสิ่งนี้วา
อะไร” 0     1

4.2 ผูทดสอบยกนาฬิกาขึ้นมาแลวถามผูถูก
ทดสอบวา “โดยทั่วไปเราเรียกสิ่งนี้วา
อะไร” 0     1

4.3 ผูทดสอบบอกผูถูกทดสอบวา จงฟง
ประโยคตอไปนี้ใหดี ภายหลังจาก
กระผมพดูจบใหคุณพูดทวนประโยค
นั้นทันที

“ฉันชอบดอกไม และเสียงเพลง แตไม
   ชอบหมา” 0     1

4.4 จงทําตามคําสั่งตอไปนี้
“หยิบกระดาษดวยมือขวา (1 คะแนน),
พับกระดาษเปนครึ่งแผน (1 คะแนน)
แลวทิ้งกระดาษลงบนพื้น (1 คะแนน)

0     1     2     3
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4.5 จงดูภาพทั้ง 2 รูปนี้ แลวถามผู
ถูกทดสอบวา “ทั้ง 2 รูปนี้
แสดงความรูสึกอะไร”

(ไมพอใจ-โกรธ, ยินดี-พอใจ)
0     1

4.6 จงสรางประโยคขึ้นมา 1
ประโยค จากภาพที่ทานเห็นวา
“เขากําลังทําอะไรอยู”

0      1

4.7 จงลอกภาพนี้ตามตัวอยางให
เหมือนที่สุดเทาที่ทานจะทําได
(โดยใหผูถูกทดสอบดูภาพตัว
อยางตลอดเวลาที่ลอก)

0     1

รวม…………………………

     ผูปวยมาเอง    ญาติพามา

ระดับการศกึษา

หมายเหตุ…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………….

ผูทดสอบ……………………………..
วันที่…………………………
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ภาคผนวก   ข: แบบสอบถามผลขางเคียงจากยา และ เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต

แบบสอบถามผลขางเคียงจากยา และ เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต

เรียน ทานผูอานที่นับถือ

เอกสารนี้เปนคําชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการทําแบบสอบถามที่แนบทายมานี้ เพื่อใหทานเขา
ใจถึงวัตถุประสงคของแตละแบบสอบถาม

คําชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปดวยเนื้อหา 2  สวน คือ

สวนท่ี 1     แบบสอบถามผลขางเคียงจากยา (UKU side effect rating scale)       จํานวน  5  ขอ
สวนท่ี 2     เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต ฉบับองคการอนามัยโลก       จํานวน 26 ขอ

ขอใหทานทําแบบสอบถามตามคําชี้แจงของแตละแบบสอบถาม หากทานมีขอสงสัย หรือ
อานโจทยของขอคําถามไมเขาใจ ทานสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดจากผูวิจัย

ขอขอบคุณอยางสูง
วิชัย สันติมาลีวรกุล และคณะผูวิจัย

1. แบบสอบถามผลขางเคียงจากยา (UKU side effect rating scale)

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใชประเมินอาการขางเคียงที่เกิดจากยา ซ่ึงประกอบไปดวยขอ

คําถามจํานวน 5 ขอ ในแตละขอคําถามนั้นจะมีคําตอบ 4 คําตอบใหทานเลือก ขอใหทานตอบแบบ
สอบถามทุกขอคําถาม และ ในแตละขอคําถามทานสามารถเลือกคําตอบไดเพียงหนึ่งคําตอบเทานั้น

1. ทานรูสึกวา ทานมีอาการตาพรา (มองภาพแลวเบลอๆ) โดยเฉพาะเวลาที่ทาน อานหรือเขียน
หนังสือ หรืองานที่ตองใชสายตาอยางมาก เชน งานเย็บปกถักรอย หรือไม

ก.   ไมมี
ข.   มีอาการบาง
ค.   อานไดแตตัวหนังสือขนาดใหญๆ หรือ ทํางานที่ไมตองใชสายตามาก
ง.   ไมสามารถอานตัวหนังสือหรือทํางานที่ใชสายตามากๆ เชน เย็บปกถักรอยได

2. ทานรูสึกวา ทานมีอาการปากแหง หรือไม
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ก.    ไมมี
ข.    มีอาการ
ค.    มีอาการมากกวาปกติ
ง.    มีอาการบอยมาก

3. ทานรูสึกวา ทานมีอาการทองผูก หรือไม
ก.    ไมมี
ข.    มีอาการเพียงเล็กนอย แตไมเปนปญหามากนัก
ค.    มีอาการทองผูก
ง.    มีอาการทองผูก และจําเปนตองใชยาระบายเพื่อบรรเทาอาการ

4. ทานมี อาการถายปสสาวะลําบาก หรือไม
ก.    ไมมี
ข.    มีเฉพาะชวงเริ่มตนของการถายปสสาวะ
ค.    ปสสาวะไหลออกชา และใชเวลานานกวาปกติ จึงปสสาวะไดสุด
ง.    ไมสามารถถายปสสาวะไดเอง และตองการความเหลือในการถายปสสาวะ

5. ทานมี อาการใจสั่น หรือ หัวใจเตนไมเปนจังหวะสม่ําเสมอ หรือไม
ก.    ไมมีอาการดังกลาว
ข.    มีอาการดังกลาวเพียงบางครั้ง แตไมรบกวนมากนัก
ค.    มีอาการดังกลาวคอนขางบอย และรบกวนเปนบางครั้ง
ง.    มีอาการดังกลาวบอยๆ และเปนปญหาอยางมาก

สวนท่ี 2      เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต ฉบับองคการอนามัยโลก

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณอยางใดอยางหนึ่งของทาน ในชวง 2

สัปดาหที่ผานมา ใหทานสํารวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณ หรือความรูสึกของทาน
แลวทํา     เครื่องหมาย √ ในชองคําตอบที่เหมาะสมและเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดย
คําตอบมี 5 ตัวเลือก คือ

ไมเลย หมายถึง ทานไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือแยมาก
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เล็กนอย หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นนานๆ คร้ัง รูสึกเชนนั้นเล็กนอย รูสึกไม
พอใจ หรือ รูสึกแย

ปานกลาง หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลางๆ หรือ
รูสึกแย ระดับกลางๆ

มาก หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอยๆ รูสึกพอใจ หรือรูสึกดี
มากที่สุด หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนั้นมากที่สุด หรือรูสึกวา

สมบูรณ รูสึกพอใจมาก รูสึกดีมาก

ขอท่ี ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
1 ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด
2 การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง

ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่
ตองการมากนอยเพียงใด

3 ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตางๆ ในแตละวัน
ไหม (ท้ังเร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน)

4 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอย
เพียงใด

5 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความ
สงบ มีความหวัง) มากนอยเพียงใด

6 ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด
7 ทานรูสึกพอใจตนเองมากนอยแคไหน
8 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม
9 ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู

สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน
10 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทํา

อะไรๆ ผานไปไดในแตละวัน
11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอย

เพียงใด เพื่อท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแต
ละวัน

ขอท่ี ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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12 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยาง
ท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด

13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น อยาง
ท่ีผานมาแคไหน

14 ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจากเพื่อนๆ
แคไหน

15 ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหม ใน
แตละวัน

16 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอย
เพียงใด

17 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอย
เพียงใด

18 ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขได
ตามความจําเปนเพียงใด

19 ทานไดรูเร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวัน
มากนอยเพียงใด

20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียง
ใด

21 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอย
เพียงใด

22 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน
(หมายถึงการคมนาคม) มากนอยเพียงใด

23 ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแค
ไหน

24 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียง
ใด

25 ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน ?
(ชีวิตทางเพศ หมายถึง เม่ือเกิดความรูสึกทางเพศ
ขึ้นแลว ทานมีวิธีจัดการทําใหผอนคลายลงได
รวมถึง การชวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ)

26 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู)
อยูในระดับใด
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ภาคผนวก  ค: แบบประเมิน Barnes akathisia rating scale

Barnes akathisia rating scale

1. Objective
0 = normal, occasional fidgety movements of limbs
1 = presence of characteristic restless movements: shuffling or tramping

movements of the legs/feet or swinging of one leg while sitting, and/or rocking 
from foot to foot or "walking on the spot" when standing. but movements 
present for less than half the time observed.

2 = observed phenomena, as described in (1) above, which are present for at least
half the observation period.

3 = patient is constantly engaged in characteristic restless movements, and/or has
the inability to remain seated or standing without walking or pacing during the 
time observed.

2. Subjective - Awareness of restlessness
0 = absence of inner restlessness
1 = non-specific sense of inner restlessness
2 = patient is aware of an inability to keep the legs still, or a desire to move the

legs, and/or complains of inner restlessness aggravated specifically by being 
required to stand still.

3 = awareness of an intense compulsion to move most of the time and/or reports a
strong desire to walk or pace most of the time.

3. Subjective - Distress related to restlessness
0 = no distress 
1 = mild  
2 = moderate 
3 = severe
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4. Global Clinical Assessment of Akathisia
0 = Absent. No evidence of awareness of restlessness. Observation of characteristic

movements of akathisia in the absence of a subjective report of inner restlessness 
or compulsive desire to move the legs should be classified as pseudoakathisia.

1 = Questionable. Non-specific inner tension and fidgety movements.
2 = Mild akathisia. Awareness of restlessness in the legs and/or inner restlessness

worse when required to stand still. Fidgety movements present, but characteristic 
restless movements of akathisia not necessarily observed. Condition causes little 
or no distress.

3 = Moderate akathisia. Awareness of restlessness as described for mild akathisia
above, combined with characteristic restless movements such as rocking from 
foot to foot when standing. Pt. finds the condition distressing.

4 = Marked akathisia. Subjective experience of restlessness includes a compulsive
desire to walk or pace. However, the pt. is able to remain seated for at least 5 
minutes. The condition is obviously distressing.

5 = Severe akathisia. Pt. reports a strong compulsion to pace up and down most of
the time. Unable to sit or lie down for more than a few minutes. Constant 
restlessness which is associated with intense distress and insomnia.
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ภาคผนวก  ง:  แบบบันทึกขอมูลผูปวย
No…………………

แบบบันทึกขอมูลผูปวย

1. General Data
Date Doctor HN
Age Sex           M           F Education level

2. Medication profile
Past (Date)

(Date)

3. Measurement &
Scale

MMSE UKU-SERS-Pat WHOQOL– BREF
Date
Result

Note
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