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Objectives

นกัศึกษาสามารถ

1. บอกความหมายของโรคทางจติเวช (psychiatric disorders) ได ้

2. บอกวธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจหาอาการแสดงทางจติเวชได ้

3. บอกอาการและอาการแสดงทีพ่บบ่อยในผูป่้วยจติเวชได ้



Definitions

• Signs =  clinician’s observations & objective      
(อาการแสดง) findings 

• Symptoms = subjective experiences described 
(อาการ) by patient

• Syndrome = a group of signs & symptoms that found
(กลุม่อาการ) together and make up a recognizable                    

condition
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ทราบสาเหตแุน่นอน น่าจะเกดิจากสาเหตเุดียวกนั

Disease     vs. Disorder

Psyche =  mental (mind) = จติใจ

consist of… → Affection

→ Cognition

→ Perception

→ Behavior



การจดจอ่ (attention)
ความมุ่งมัน่ (motivation)
การใหเ้หตผุล (reasoning)
การคิดวางแผน (planning)

การลงมือท า

การค านวณ

การกะระยะ (spatial)

การมองเหน็

(visual)

เคลื่อนไหว (motor) สมัผสั (sensory)

ความเขา้ใจภาษา

(receptive)

ภาษา (expressive)

Brain Functions



Psychiatric 
Disorders

Behavior Cognition

Affection Perception

Distress

Disability

Development

Culture

Abnormality of...



Psychiatric Disorders

Organic

Medical 
conditions

Substance

Brain disease

Non-organic

Psychosis

Thought 
Disorders

Psychotic 
Disorders

Mood 
Disorders

Neurosis

Anxiety

Somatic

Stress-related

Physiologic

Personality
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Psychiatric Assessment 

 Psychiatric 
Interview

 Mental Status 
Examination 
(MSE)

 Psychological
Examination
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Consciousness 
& Cognition

General Appearance
& Motor Behavior

Speech

Mood & Affect

Thinking

Perception

The Mental State

Judgment
Insight



General Appearance & Motor Behavior

•Appearance – appropriateness, cooperation
•Motor behavior 

1. Catatonia
2. Hypoactivity
3. Hyperactivity
4. Stereotypy
5. Tics
6. Aggression



Consciousness

• Disturbances of consciousness proper
1. Clouding of  consciousness
2. Drowsiness 
3. Stupor
4. Coma

• ปรชิาน / ประชาน / พทุธปิญัญา

Cognition



Disturbances of Cognition

1. Disorientation
2. Attentional impairment

• Distractibility
• Hypervigilance

3. Memory impairment
• Amnesia – recent / recent past / remote

4. Calculation - dyscalculation
5. Language – aphasia vs. dysarthria
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Speech

•Disturbances of speech

1. Quantity – Talkative vs. Poverty of speech

2. Quality - Spontaneously ?

- Association

- Relevance, Coherence

- Rate – Slow vs. Pressure of speech

3. Aphasic disturbances

• Motor aphasia 

• Sensory aphasia

• Global aphasia



•Definitions 
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= complex feeling state w psychic,      
somatic & behavioral component 

= pervasive & sustained emotion,      
subjectively experience & report by pt. 
OR observe by others

= observed expression of emotionAffect

Mood 

Emotion

Mood & Affect



Mood & Affect

•Disturbances of Mood 

• Elevated <<< Ecstasy 

• Euthymic mood

• Depressed mood vs. Grief 

• Dysphoric mood

• Irritable

• Labile mood (mood swings)

• Anhedonia vs. Apathy

• Anxious

• Guilt



Mood & Affect

•Disturbances of Affect 

• Appropriate vs. Inappropriate affect

• Range of expression

• Labile affect

Restricted Blunted Flat affect



Thinking

•Thought Process vs. Thought Content 

•Disturbances of thought process

- Loosening of association

- Irrelevance 

- Incoherence

- Circumstantiality

- Tangentiality

- Flight of idea

- Blocking



Thinking

•Disturbances of thought content

- Overvalued idea << illogical thinking << delusion

- Delusion

• Somatic delusion

• Nihilistic delusion

• Paranoid delusion – persecutory, grandeur

• Delusion of control

• Delusion of reference

- Obsession

- Phobia



Perception

Hallucination = false sensory perception not associated 
with external stimuli

Illusion = misperception or misinterpretation of real 
external stimuli 

• 5 modality
1. Auditory
2. Visual 
3. Somatic 

4. Olfactory
5. Gustatory

“Hypnagogic vs. Hypnopompic”
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Judgment

• Social judgment 

• Tested judgment

- Pt.’s prediction of what they would do in 
imaginary situations

- ถา้คุณพบซองจดหมายจ่าหนา้ซองและตดิแสตมป์ตกอยู่ที่พื้น 
คุณจะท าอย่างไร

- ถา้คุณลมืกญุแจไวใ้นบา้น หลงัจากทีล่อ็คประตูไปแลว้ คุณจะท า
อย่างไร 



Insight

• Impaired insight 

• Intellectual insight 

> No applying the knowledge to future

experience 

• True insight

> Awareness lead to change in personality 

& future behavior 



Summary 

• ความหมายของโรคทางจติเวช (psychiatric disorder)

• วธิกีารตรวจประเมนิความผดิปกตทิางจติเวช

• สภาวะทางจติ (metal state) ในดา้นต่าง ๆ

• บอกอาการและอาการแสดงของสภาวะทางจติดา้นต่าง ๆ

• สภาวะทางจติทีผ่ดิปกตขิองโรคจติเวชทีพ่บบอ่ย
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