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กวา 100 ปที่ผานมาแลวที่ Emil Kraepelin ผูกอตั้ง จิตเวชแนวใหม (modern 
psychiatry) ไดเล็งเห็นถึงหลักการใหมของจิตเวชเชงิเปรียบเทยีบ (comparative psychiatry)  
ซ่ึงใหความสําคัญกับประเด็นของชาติพันธุและวัฒนธรรมตอสุขภาพจิตและการเจบ็ปวยทางจิต
เวช (Kraepelin 1904 ; Jilek 1995)   หลักการใหมอันนี้ไดรูจักกันในนามของ transcultural 
psychiatry ตัง้แต ป 1950  โดย Eric Wittkower, Henry Murphy ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของ
หลักการนี้วา  เพ่ือที่จะหา  พิสูจนความจริงและอธิบายความสัมพันธระหวางความเจบ็ปวยทาง
จิตและลักษณะของจิตสังคมซึ่งมีความแตกตางกันในเรือ่งเชื้อชาต ิ เผาพันธุ และวัฒนธรรม 
(Murphy 1982 a)  ปจจัยทางดานสังคม  วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอโรคทางจิตเวชทุกชนิด  ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมีสวนสําคัญในการตัดสินถงึความเปนโรคหรือไมเปนโรคทางจิตเวช
ของคนในชุมชน (1) 

 
ความหมายของวัฒนธรรม (2,3,4,5) 

วัฒนธรรม คอื  สิ่งซ่ึงเปนที่รวบรวมของความรู  ความคิด  ความรูสึกและความเชื่อตางๆ
ของมนุษยในการดําเนินชีวติในสังคม  รวมทั้งระเบียบของสังคม  คุณธรรมและอุดมคติ  ซ่ึงสะสม
พอกพูนสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดเปนนิสัยสงัคมขึ้น  วัฒนธรรมถือวาเปนมรดก
ทางสังคม  เพราะความเชื่อที่ไดถูกฝงแนนมานาน และรับกันมานานจากสังคมแตละแหงซ่ึงไม
เหมือนกัน   

คานิยม  หมายถึง  สิ่งที่คนสนใจ   ยกยอง  มีคาและมีประโยชนตอบุคคลหรือตอสังคม  
ในสิ่งเดียวกันน้ี  สังคมหนึ่งอาจถือวาดี  มีประโยชน  แตอีกสังคมหนึ่งถือวาไมดี  ไมมีประโยชน
ก็ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเชื่อของคนในสังคมนั้น  คานิยมจึงจัดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมอาจเปนตัวที่กอใหเกิดความเครียดได เชน  การรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา
มากเกินไป  หรือการกระทําผิดธรรมเนียมปฏิบัตใินวัฒนธรรมไทย เปนตน   ขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมอาจเปนตัวที่ชวยผอนคลายความเครียดได  เชน  เรื่องศาสนา  ความเชื่อ  หรือการ
ปฏิบัตติามพธิีกรรมและประเพณี  จะชวยใหคลายความหวาดกลัว  ทําใหรูสึกเปนสุขใจขึ้น  เปน
ตน 
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 ความเชื่อหรือวัฒนธรรมในบางสังคมคอนขางจะไรเหตุผล  เม่ือมนุษยมีการศกึษามาก
ขึ้น  จึงไมยอมรับวัฒนธรรมนั้น  ทําใหเกิดความขดัแยงกับสมาชิกอ่ืนๆในสังคม  คานิยมและ
วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งอาจเผยแพรไปยังอีกสังคมหนึ่งได  บางก็ยอมรับคานิยมและวัฒนธรรม
ใหม  บางก็ปฏิเสธ  ทําใหไมสามารถปรับตวัได เกิดความคับของใจ  การขัดแยงตางๆนานา  และ
ความขัดแยงน้ีทําใหเกิดพฤติกรรมความเครียดขึ้นและมีผลตอสุขภาพจิตของมนุษยที่อยูในสงัคม
นั้นๆ 
 คานิยมและวฒันธรรมมีอิทธิพลตอสภาพจิตใจของมนุษยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูสึกเปนสุขหรือทุกข  เปนตนวา  เรื่องการเชื่อผีและสิ่งศักดิ์สทิธ  บางก็วาผูปฏิบัติจะไดรับ
ความสุขจากการกระทําของสิ่งศักดิสิทธิ ์  ในขณะที่ผูไมเชื่อถือจะถกูลงโทษ  จากการศึกษาของ
นักมานุษยวิทยาในหมูเกาะตาฮติี  (Tahiti)   พบวาที่นัน่ประชาชนมคีวามเปนอยูอยางสนุกสนาน
เพราะเชื่อวาความทุกขตางๆมีผีมารับเอาไปหมดแลว   แตการเชือ่ถือผีมากไป ก็อาจเกิดอาการ
หลงผิดได  เชน  จะทําอะไรตองไปปรึกษาคนทรงกอนวา  ผีตองการใหทําอะไรบาง  เพราะถา
ทําตามผีบอกแลว  จะรูสกึมีความสุข  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  แตถาไมไดทําตามจะรูสกึไม
สบายใจ  มีความกลัววาผีจะมาลงโทษ  (7) 

ฟรอยด (Sigmund Freud) กลาววา   การถายทอดความเชื่อ   ความประพฤติหรือกฎ
ขอหามตางๆ  มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  เหตุผลทีค่นรุนหลังไดรับการถายทอด  จึง
ดูเหมือนเปนเรื่องไรสาระ  เปนสิ่งลี้ลบัมหัศจรรย  เชนถาไมเชื่อหรือไมทําตามจะตองไมสบาย  
การถายทอดลักษณะนีถ้ือวาเปนสภาพจิตที่เปนมงคลทางพันธุกรรม (inherited psychical 
endowment) (8) 

 ศาสตราจารย  นายแพทยฝน  แสงสิงแกว (2,4) กลาววา “ คานิยมและวัฒนธรรมอาจเปน
ตนเหตขุองโรคจิตเวชเฉพาะโรคในวัฒนธรรมเฉพาะที ่ (culture bound) ได   แตละแหงมี
วัฒนธรรมเปนของตัวเองไมเหมือนใคร  เชน ในตะวนัตกอยางหนึ่ง  ตะวันออกก็อีกอยางหน่ึง  
วัฒนธรรมหนึง่อาจมีสวนเปนปจจัยของโรคจิตเวชเฉพาะในถิ่นของวฒันธรรมนั้นแตที่อ่ืนไมมี  
การวินิจฉัยโรคจึงอาจผิดกันและพึงตองอาศัยการศึกษาถึงวัฒนธรรมทองถิ่นประกอบดวยทุก
ครั้ง” 
 จากขอความขางตนนี้   แสดงใหเห็นวาคานิยมและวัฒนธรรมมีสวนสรางความผิดปกติ
ของจิตใจหรือเปนปจจัยของโรคทางจิตเวชไดในหลายกรณี  (9,2,3)  ตัวอยางเชน 

1. ทําใหเปนตนเหตุของโรคจิตเวชเฉพาะโรคในวัฒนธรรมเฉพาะที ่
(culture-bound syndrome) 

2. การหลอหลอมบุคลิกภาพรากฐานบางประเภท  และบุคลิกภาพบางประเภทนัน้
ออนแอ งายตอการเปนโรคจิตได 

3. การเลี้ยงดูทารกในบางลักษณะ   เปนสาเหตุของโรคจิตได   
4. การถูกลงทัณฑจากสังคม  โดยไมคบหาในพฤติการณที่เกิดขึ้นบางอยาง (sanction)  

ทําใหเกิดเปนโรคจิตเวชบางประเภทได   
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5. การถูกยกยองหรือไดอภิสิทธิ์บางประการในปญหาเศรษฐกิจสังคม ทําใหเกิดความ
ผิดปกติทางจติใจ   

6. บทบาทที่คบัแคนบางประเภท  เปนสาเหตุของโรคจิตเวช   
7. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม   เปนสาเหตุของโรคจิตเวช   
8. สมาชิกในครอบครัวหรือสงัคมไดรับความรูสึกสะเทือนใจยิ่งยวดในบางลัทธิ เปน

สาเหตุของโรคจิตเวช   
9. วัฒนธรรมบางกลุมซ่ึงเชื่อกันผิดๆงายๆ   เปนสาเหตุของโรคจิตเวช   
10. แบบฉบับของการผสมพันธุ  และการอบรมบางประเภท  เปนสาเหตุของโรคจิตเวช   
11. แบบฉบับของวัฒนธรรม  ซึ่งอํานวยผลใหเกิดเปนความเสื่อมแหงอนามัยทางกาย

อยางมาก   เปนสาเหตุของโรคจิตเวช   
 

ความเชื่อกับปญหาสุขภาพจิตและวิกลจริต(2,10) 

 แบบแผนความเชื่อในเหตุของปญหาสุขภาพจิต  และวิกลจรติในทางสังคมมนุษยวิทยา  
จําแนกได 3 ลักษณะดวยกัน คือ  เชื่อวาปญหาสขุภาพจิต  เกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ     
อํานาจที่ผิดธรรมชาติ  และที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   

ในที่นี้จะกลาวถึงแบบแผนตามความเชื่อ  อันนําไปสูการขจัดปญหาหรือบําบัดรักษา  ใน
กรอบของการดูแลตนเองในสังคมไทย 
 ลักษณะที่ 1  เชื่อวา  ปญหาสุขภาพจิต  เกิดจากการอํานาจเหนือธรรมชาต ิ 
(supernatural)  เปนความเชื่อวา   ความไมสบายใจตางๆ   จนถึงวิกลจริตหรือเปนบา   เกิดขึ้น
จากผีทํา  หรือบันดาลใหเปนไป  อาการผิดปกตหิรือวิกลจริตที่เกิดขึ้นนั้น  เพราะวิญญาณ 
(spirit) เขาสิง (possesed)  ผีจะบันดาลใหคนคนหนึ่งมีความเครียดไดเสมอ หากผูนั้นประพฤติ
ปฏิบัติไมถูกตองตามคานิยมหรือวัฒนธรรมของสังคม   ผีตามความเชื่อ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
ผีดีกับผีราย   ดังนี้ 

1. ผีดี  ไดแก  ผีที่คอยดูแลรกัษา  อํานวยความสวสัดีแกผูคน  เชื่อวาผีจะกระทําตอเม่ือผู
นั้นหรือกลุมน้ัน  ประพฤติปฏิบัตใินสิ่งที่ไมชอบไมควร  อาจบันดาลใหมีการเจ็บปวยหรือ
มีอาการวิกลจริตได     เพ่ือใหเปนสิริมงคล อาจมีการเซนไหว  บูชา โดยทําพิธีอัญเชิญ
วิญญาณผีดีหรือเทพมาประทับทรง 

2. ผีราย  เปนผชีั้นต่ํา   ผทีีเ่กิดจากการตายโดยฉับพลันหรืออยางทุกขทรมานและเจ็บปวย  
เชื่อวาคอยแตจะหลอกหลอนทําอันตรายผูคนอยูเสมอ  โดยเฉพาะคนที่ประพฤติผิด
คิดรายละเมิดขอหามตางๆ  ของกลุมหรือของบานเมือง    หากใครในชุมชนประพฤติผิด
เบี่ยงเบน   ไปจากคนอื่นๆ  ก็เชื่อกันวา ผูนั้นมิไดกระทําเอง  หากแตผีเปนผูผลกัดันให
ทํา  ผูนั้นถูกผีทําใหเปนบา  และถูกมองวาเปนบาไปโดยปริยายดวย 
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เม่ือรูวาถูกผีทาํก็จะรีบปฏิบตัิตอบตอผีตามความเชื่อ  คืออาจอัญเชิญออกไป  โดยนอบนอม 
เซนไหวและขอขมาลาโทษที่ประพฤติมิชอบไปแลว  หากผีไมออกไป   ก็จะถูกขับไล  โดยหมอผี 
(witch doctor)   และ/หรือดวยพิธีกรรมตางๆ   

ลักษณะที่ 2  เชื่อวาปญหาสุขภาพจิตเกิดจากอํานาจอันผิดธรรมชาติ  (preternatural) 
คือเชื่อวาความไมสบายใจ  หรืออาการวิกลจรติถกูทําใหเกิดขึน้โดยอํานาจที่ซับซอนยากที่จะ
อธิบายดวยเหตุผล  เปนอํานาจทางไสยศาสตร (sorcery)  เชน  ถูกของ  ตองคุณไสย  ถูก
น้ํามันพราย  ถูกเสกหนังควายเขาทอง หรือเข็ม หรือตะปู  ถูกกระทําฝงรอยตางๆ  โดยมีผูอ่ืน
เปนผูกระทําหรือกระทําเอง  เน่ืองจากมีของไสยศาสตรเก็บไว  แตไมมีคาถาทีจ่ะควบคุมไวได  
ของนั้นจึงเขาหาตนเอง  หรือเรียนรูเรื่องไสยศาสตรมากแลวเอาไวไมอยู  เกิดอาการเสียสตคิลุม
คลั่ง  รอนวิชาหรือเศราโศกเซื่องซึม  เรียกกันวาวิกลจริต   

นอกจากนั้น ยังมีอํานาจอันผิดธรรมชาติบางอยางที่สัมพันธกบัปญหาสุขภาพจิตและ
อาการวิกลจรติที่รูกันทัว่ไป  เชน 

1. อํานาจของแรงบนบาน คือ บนบานตอพระ  หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวแลวไมปฏิบตัิตามที่
เคยบนไว  การผิดคําสัญญา ทําใหวุนวายใจ  หรือวิกลจริตไปได 

2. อํานาจของการกระทําของตองหาม (taboo)  เชน การแสดงอาการดหูม่ินดูแคลน  
ลบหลู  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  แมจะตั้งใจหรือไมก็ตาม 

ขอหาม คือ มาตรการที่ใชควบคุมความประพฤติปฏิบตัิของคนในสงัคมที่ยึดถือเครงครัด
มาแตโบราณกาล มีการบอกตอหรือสอนลูกหลานใหรับชวงกันมาเปนชั่วอายุคน โดยไมตอง
ชี้แจงแสดงเหตุผล   แตเดิมน้ันถือวา “ขอหาม” จะตองมีขอลงโทษ   โดยเฉพาะเปนการลงโทษ
ทางศาสนาหรอืความเชื่อควบคูอยูดวยเสมอ  ผูที่ไมสามารถปฏิบัตติามขอหามตางๆได  จะเกิด
ความรูสึกผิด  กังวลใจ  กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกบัตนเองและครอบครัว  กอใหเกิดความตึง
เครียดจนอาจเกิดการเจ็บปวยทางจิตขึ้นได  และผลจากความกดดันทางจิตใจมีผลกระทบติดตอ
ไปถึงภาวการณเจ็บปวยทางกายไดดวย 

3. อํานาจแหงกรรมเกาซึ่งเคยกระทํากรรมไมดีไวแตชาตปิางกอน  และผลกรรมนั้น
ตามมาทันในชาตินี้   

4. อํานาจแหงนํ้ามันพราย  หรือเสนหยาแฝด  ซึ่งไดมาโดยวิธีไสยศาสตร  ผูถูกของ  
หรือผูตองคุณไสย  ตองมีการถายถอนของนั้นออกไปโดยวิธีไสยศาสตร  หากไมมีการถายถอนผู
ถูกคุณไสยอาจเปนบาได 

5. อํานาจแหงยาสั่ง  ยาสั่งผลติจากสมุนไพรบางชนิด  และกระบวนการทางไสยศาสตร  
หากกินอาหารตามที่สั่งไว  อาจทําใหตายทันที  หากไมตายทันที  มักทุกขทรมานดวยอาการ
ปวด  ผอมแหง  เรื้อรัง  บวม  หรือเปนบาได 

อํานาจผิดธรรมชาตินั้นรุนแรงนากลัว  จึงมีวิธีปองกันอํานาจนี้  ดวยวธิีการหลายอยาง  
สวนหนึ่งอาศยัพุทธคุณ  ไดแก  พระเครื่อง  หรือวัตถุมงคล  เชน ตะกรุด  ผายันต  น้ํามันมนต  
เปนตน 
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ลักษณะที ่ 3  เชื่อวา  ปญหาสุขภาพจิตเกิดจากอํานาจธรรมชาติ  มีเหตคุลายการ
เจ็บปวยทั่วไป  มิไดเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ  หรืออํานาจอันผิดธรรมชาติแตอยางใด  เชน  
เชื่อวาเกิดจากความผันแปรไมสมดุลของธาตุในรางกาย    เชื่อวาความวิกลจริตถายทอดทาง
กรรมพันธุได  คือ ถาพอแมเปนบา  ลูกหลานจะเปนเชนน้ันดวย  เชือ่วาความสูญเสีย  การพลัด
พราก  คนรัก  หรือของรักโดยฉับพลัน  หรือโดยไมคาดฝน  ทําใหจิตใจวุนวายถึงเปนบาไปได   

ในความเชื่อทางพุทธศาสนาถือวา  การมีกิเลศตัณหามาก  ทําใหจิตใจผันแปรไป  จึง
เชื่อวาการทําอัตกามปฏิบัต ิ (masturbation) จะทําใหเปนบาไดเชนกัน  บางรายแกปญหาโดย
การบวช โดยหวังวาการบวชคงจะชวยระงับได  หรือ บางรายก็สงเสริมใหแตงงานมีครอบครัว   

จากความเชื่อทั้ง 3 ลักษณะนี้   ผูปวยและญาติ  คงจะชวยตนเองในเบื้องตนไดระดับ
หน่ึงโดยเฉพาะปญหาสุขภาพจิต  ในระดับที่เปนปญหายังไมถึงเปนโรค  หรือระดับที่เปนโรค  
แตไมรุนแรงถงึขั้นวิกลจรติ  เชน เปนโรคประสาท  หรือไซโคโซมาติก  แตหากไดดูแลตนเอง
แลว  ความเครียด  ความรูสึกผิดบาป  โรคประสาท  ไซโคโซมาติก  ไมดีขึ้น ผูปวยและญาตกิ็
จําเปนตองพ่ึง  “หมอพ้ืนบาน” ซึ่งมีอยูหลายชนิด  ขึ้นอยูกับความเชื่อของผูปวยและญาตวิา  
อาการที่เปนอยูนั้นเชื่อวาเนือ่งมาจากอะไร  เชน  หากเชื่อวาผีทํากย็อมไปหาหมอผี  หรือวาถูก
คุณไสย  ก็จะไปหาหมอไสยศาสตร  เปนตน  ในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้นมาก  ที่ผูปวยจะถูก
นําสงสถานพยาบาลใกลบาน  หรือสงตรงยังโรงพยาบาลจิตเวชโดยตรง 
 
ความแตกตางของวัฒนธรรมตอการเกิดโรคทางจิตเวช(10,11,12) 

1. ความแตกตางของจิตวฒันธรรม 
ผูปวยโรคประสาทย้ําคิดย้ําทํา  อาจพบไดนอยในบางวัฒนธรรม  เชน  อัฟริกันนิโกร  จีน 

สาเหตุอาจเกิดจาก  มีการปรึกษาจิตแพทยในเรื่องการฝกหัดขับถายมาตั้งแตเล็กๆ 
อาการซึมเศรา  พบไดนอยในบางวัฒนธรรม  เชน ในพวกอัฟริกัน  อาจเปนเพราะมี weak 

superego จากการใชกลไกทางจิตแบบ projection มาก เห็นไดจากการกระทําพิธกีรรมตางๆ ใน
การไลภูตผีปศาจ  รวมทั้งมีพฤติกรรมทีฆ่าผูอ่ืน  จึงทําใหไมคอยพบโรคซึมเศรา   

แนวดําเนินชวีิตในตะวันออกกอใหเกิดโรคจิตเภทไดงาย  โดยมีการเก็บกดอารมณไว
ภายใน  และยกยองคนที่มีลักษณะเกบ็ตวั  ซึ่งแตกตางกับคนตะวนัตก  ที่จะออกมาในรูปของ
การเปดเผย (extrovert) มากกวา 

 
2.           ความแตกตางของสังคมวัฒนธรรม 
ความแตกตางของสังคมวัฒนธรรมนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  เชน  การอพยพเขาเมือง  การ

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเน่ืองจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป   การอพยพยายถิ่น  เปนตน 
♠ การสังเกตในอัฟริกันและไนไฮติ  พบวาคนชนบทที่ยายเขามาอยูในเมือง  มีความ

ผิดปกติของจิตใจเพิ่มขึ้นคลายคลึงกบัพวกยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานอยูเดิม 



 6

♠ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม  กอใหเกิดความตึงเครียดมาก  จะเห็นไดจากมี
การเพิ่มขึ้นของบุคลิกภาพอันธพาล  เชน ในอิสราเอล ชาวยิวที่อพยพมาจากตูนี
เซีย  จะมีจํานวนเด็กเกเรสูงกวาชาวยิวในเยเมน  และพบวาผูอพยพจะมีอาการ
ไซโคโซมาติกไดสูง   

♠ มีความแตกตางของวัฒนธรรมในเรื่องทัศนคตติอการเจ็บปวยทางจติ และ
โรงพยาบาลโรคจิต  เชน  คนอัฟริกันไมคอยมีความรูสึกตอการเจ็บปวยทางจิต
และรพ.โรคจิตเทาไรนัก  ซ่ึงแตกตางกับคนตะวันตกที่มีความเหน็วาการเจ็บปวย
ทางจิตเปนพฤติกรรมที่รุนแรง 

อิทธิพลของวฒันธรรมที่มีตอการรักษาโรคตางๆ ก็มีความแตกตางกันในแตละวฒันธรรม 
เชน ในประเทศญี่ปุน  การรักษาแบบโบราณที่สืบตอกันมาจะตอตานจิตแพทยญี่ปุน โดยจะ
ยอมรับเฉพาะในเรื่องศาสนาเทานั้น 

 
โรคจิตเวชเฉพาะโรคในวฒันธรรมเฉพาะที่  (Culture-bound Syndrome)(10,11)    

ความหมายของ culture-bound syndrome   โดย Group on Culture and Diagnosis  
ซึ่งปรากฏอยูในบทนําของภาคผนวกของ DSM IV กลาวไววา Culture-bound syndrome  เปน
พฤติกรรมผิดปกติที่มีรูปแบบเฉพาะของทองถิ่นหนึ่งๆ  ซึ่งเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีก  และเปน
ประสบการณที่กอใหเกิดความกังวล ความเจ็บปวด  อันตราย  ความยากลําบาก  หรือโรคภัยไข
เจ็บ ซึ่งพฤติกรรมและประสบการณดังกลาวอาจมีความเกี่ยวของกบัการจัดกลุมการวินิจฉัยโรค
ตาม DSM IV หรือไมก็ได  รูปแบบของพฤติกรรมและประสบการณเหลานี้อาจถือวาเปนความ
เจ็บปวยในทองถิ่นหรืออยางนอยทําใหเกิดความทุกขใจ  และสวนมากจะมีชื่อเรียกตามภาษา
ทองถิ่นนั้นๆ   

กลุมอาการนี้เปนกึ่งหน่ึงของวิชาจิตเวชศาสตรขามวัฒนธรรม   ซึ่งเปนกลุมอาการตางๆ
ที่เกิดขึ้นในวฒันธรรมหนึ่งวัฒนธรรมใดโดยเฉพาะ  แมแตจะเกิดในวัฒนธรรมอ่ืนบางก็เปนสวน
นอย  และมักจะเนนหนักทางที่ไมมีพยาธิสภาพทางกายเขาไปปะปนดวย  เคยมกีารรายงานกลุม
อาการประจําถิ่นในประเทศทางตะวันตกเหมือนกัน  สวนใหญมักจะมีอาการที่เกิดจากการมี
พยาธิสภาพในรางกาย   

กลุมอาการนี้พอจะแยกออกไดโดยพิจารณาจากอาการตางๆเปนหลัก ตามการจําแนก
โรคของ Ari Kieve (1972)  ไดดังตอไปน้ี  

 
1. Anxiety states  ในกลุมน้ีถือเอาอาการวิตกกังวลเปนสําคัญ 

a.  Koro  อวัยวะเพศหด  เชือ่วาเกิดจากการรวมเพศ  หรืออวัยวะเพศกระทบกับ
ความเย็นนานเกินไป หรือรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ   ทําใหมีอาการปวดทอง  อวัยวะเพศและ
พวงอัณฑะหด  ในรายที่เปนรุนแรงจะมีอาการเกร็งแขนขาเขียวช้ํา  ในที่สุดก็ตาย 
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ในทรรศนะของแพทยสมัยใหม  โคโรเกิดจากมี guilt และมีความวติกกังวลมาก  
ทําใหเกิดอาการวิตกกังวลรนุแรง (panic) และมีความคิดในสวนสัดของอวัยวะเพศเปลีย่นแปลง
ไปในทางสั้นเขา(depersonalization)  เม่ือพิจารณาตาม psychodynamic แลว  ปรากฏวา 
oedipal conflicts ยังคงมีอยู 

ในประเทศอินเดีย  มีอาการคลายโรคโคโร (Koro-like syndrome) โดยมีความ
วิตกกังวลเรื้อรัง   เหน่ือยงาย  เฉื่อยชา  ไมมีแรง  เน่ืองจากเชื่อวาน้ําอสุจิเปนพลังสําหรับผูชาย  
ดังนั้นการหลั่งนํ้าอสุจิบอยๆ  จึงทําใหเกิดอาการดังกลาวได  จากการวิเคราะหพบวาบคุคลพวก
นี้มักมี Oedipal Tensions และกลวัพลังของบิดาซึ่งจะมาตอตานอํานาจกัน 

b.  Susto or espanto  เปนกลุมอาการวิตกกังวล  มีอาการหงุดหงิด  เบื่ออาหาร  
นอนไมหลับ กลัว เศรา ฯลฯ  โดยเชื่อวามี ของทางไสยศาสตร เขาไปอยูในรางกาย  แลวทาํให
ภาวะสมดุลยในรางกายเปลีย่นแปลงไป  กลุมอาการนี้พบไดทั่วไปในประเทศแถบละตินอเมริกนั 

c.  Bewitchment  พบไดในชาวโยรูมา  อาการสําคัญคือ เรื่องเพศ  ทีเ่กิดขึ้นจาก
การกระทําของหมอผี  มักฝนวาตนเองไดทําอันตรายตออวัยวะเพศ  อาการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ เกิดจากการกระทําของหมอผี  และหมอผียังสามารถควบคุมการไหลของประจําเดือนได
อีกดวย 

2. Obsessional-compulsive neuroses  แบงออกไดดังน้ี 
a.  Frigophobia (paling)  เปนลักษณะหนึ่งของโรคย้ําคิดย้ําทํา  โดยมีความกลวั

ตอความเย็น  หมกมุนอยูกับความเชื่อวาความรอนไดหมดไป  กลัวลม ตองสวมเสื้อหนาๆ เพ่ือ
ปองกันความหนาวของรางกาย  ดังน้ันจึงทําใหผูปวยกลัวและตองทําใหตนเองอบอุนอยู
ตลอดเวลา 

b.  Shinkeishitsu  เปนลักษณะหนึ่งของโรคย้ําคิดย้ําทาํ ในคนหนุมชาวญี่ปุน  โดย
มีความวติกกงัวล  มีอาการย้ําคิดย้ําทํา  กลัวการติดตอกับคน  มีความรูสึกหวั่นไหว  เชื่อวาเกิด
จากความไมสมปรารถนาในเรื่องของความรักและความปกปอง   

c.  Latah ในภาษาไทยแปลวาบาจ้ี   ผูที่มีอาการมักจะเปนคนที่ถกูชักจูงไดงาย   
เม่ือถูกกระตุน   โดยจะมีอาการแสดงออก ดังนี้ 

 แสดงทาทางซ้ําๆและเลียนแบบ  (echopraxia) 
 พูดซ้ําๆกัน  เลียนแบบเปนประโยคหรือคาํ (echolalia) 
 อุทานคําหยาบเกี่ยวกบัอวยัวะเพศ  (coprolalia) 
 หลงแสดงอาการตามที่มีผูแนะนําใหทํา  (automatic  obedience) 

3. Phobic  States  ภาวะความกลวักอใหเกิดความวติกกังวล  และความไมสบายใจ
ไดมาก  โดยมีวัฒนธรรมและความเชื่อด้ังเดิมเปนปจจัยสงเสริม 

a.  Evil eye  or mal ojo   เปนความเชื่อวามีผูใชสายตาควบคุมผูอ่ืน ซึ่งมักมาจาก
คนแปลกหนาหรือผูหญิง  อาการสําคัญคือ  กลัวและวิตกกังวลมาก  พบในเด็กชาวเม็กซิกนั-
อเมริกัน 
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b.  Fear of Eye to Eye confrontation คือ โรคกลัวสบตา  พบในประเทศ
ญี่ปุน  เริ่มตนจากการกลัวการมองตา  ตามดวยความกังวลทีต่นเองถูกผูอ่ืนมอง  จะกังวลมาก
ขึ้นอีกถาตนเองมองผูอ่ืนโดยไมตั้งใจ  พบมากในวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน 

4. Depressive reaction   ความผิดปกตนิี้เกิดจากอาการเศรา และไดรับการอธิบายไป
ในแงมุมของวัฒนธรรมตางๆ   แบงออกไดดังนี้ 

a.  Hiwa : Itck  เปนกลุมอาการอกหัก  โดยมีอารมณเศรา  พบในชาวสูงอายุชาว
โมแฮบ เน่ืองจากภรรยาสาวหนีไป  ทําใหอยากจะฆาผูอ่ืนอยูตลอดเวลา  แลวในที่สุดจะ
กลายเปนโรคจิต  ขณะเปนโรคจิตจะทาหนาดวยสีดํา  เพื่อเตรียมตัวเขาตอสู  เสมือนหนึ่งกําลัง
เขาสงคราม 

b. The Windigo Psychosis  เกิดขึ้นกับอินเดียนแดงเผาแอลโกเลียน  ในประเทศ
แคนาดา  มีความตองการจะกินเนื้อมนุษยเพราะมี windigo มาเขาฝนและสิงสู  มีอาการซึมเศรา
และหลงผิดวาตนเปนสตัวราย 

c.  Malignant anxiety   เปนคนวิตกกังวลเรื้อรัง เครียด  ไมเปนมิตร ครุนคิดแต
เรื่องถูกไสยศาสตรกระทํา  สับสน  อาจฆาตวัตายหรอืฆาผูอ่ืนได  พบมากในแอฟริกาแถบริมฝง
ทะเล  มีลักษณะคลายโรคจิตเภทชนิดเฉียบพลัน 

5. Dissociative states  ภาวะนี้มักเกิดรวมกับโรคอุปาทานและพวกตดิยาเสพติด  มักมี
อาการคลุมคลั่งและแยกไดยากจากโรคจิตเภท 

a.  Amok  เปนรูปแบบหนึ่งของ mania มีอาการฆาผูอ่ืนอยางกะทันหัน  และหมด
แรงจําอะไรไมได  ซึ่งอาจพบไดในโรคลมชัก  ไขมาเลเรีย  ซิฟลิสขึ้นสมอง  สูบกัญชา  กิน
สารพิษ  อาการนี้อาจพบไดในคนที่มีบุคลิกภาพแบบอันธพาลในประเทศกําลังพัฒนา อันเกิดจาก
ความตึงเครียดของภาวะแวดลอม  การเจ็บปวยเรื้อรัง  โรคติดเชื้อ 

b.  Hsieh-ping   เกิดขึ้นในไตหวัน  มีอาการแบบ trance state  โดยเกิดมีอาการ
ชักหรืออาการสั่น  ไมรูกาลเวลาสถานที่  ความรับรูเปลีย่นแปลงไป  พูดซ้ําซาก  ประสาทหลอน  
หลงผิด  มีความเชื่อวาผขีองบรรพบุรุษมาเขาสิง  เนื่องจากไมนับถือและเซนไหว  พบมากใน
ผูหญิง 

c.  Piblokto  พบในหญิงชาวเอสกิโม  มีอาการซึมเศรา  ตัวสั่น  วติกกงัวล รองไห  
แลวออกวิ่งไปในหิมะ กระโดดลงน้ํา  ทํารายตัวเอง หรือทํารายผูอ่ืน  สับสน จําอะไรไมได เชื่อวา
เกิดจากการพยายามทําให ego สมดุล  เพ่ือปองกันอาการวิตกกังวลสุดขีด  ความกลัว  ความ
คร่ําครวญเมื่อญาติเสียชีวติหรืออุบัติเหตรุายแรง 

d.  Spirit  possession  ผีเขาอาจเปนแบบมีภวังค (trance)  หรือไมมีก็ได  
โดยมากมักเปนไปในแนวความเชื่อถือของตนเอง    
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การประเมินปจจัยทางวฒันธรรม(12,13,14) 

 การเขาใจถึงปญหาของผูปวยจิตเวชควรมีการประเมินปจจัยทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ประกอบการวนิิจฉัยและรักษาดวย    ภาคผนวกที่ 1 ของ DSM IV ไดกําหนดหัวขอในการ
ประเมินปจจัยทางวัฒนธรรมไว   ซึ่งมีการรวมเอาบรบิททางชาติพันธุและวัฒนธรรมเขาไปไวใน
การประเมินแตละ Axis ของ DSM IV   กระบวนการนี้เรียกวา   cultural formulation  ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. Determination of cultural identity 
ในการประเมนิปญหาเพื่อใหการวินิจฉัยและรักษาผูปวยจิตเวช  ควรมีการประเมินปจจัย

ทางวัฒนธรรมดวย  โดยมีการใชคําถามเฉพาะที่เกี่ยวของกับเอกลกัษณทางวัฒนธรรมของผูปวย 
เชน  ชายชาวเอเชีย-อเมริกัน ที่เติบโตในทางใตของอเมริกา   จะมีการแสดงพฤติกรรมที่เปดเผย  
และมีโลกทศันที่ม่ันคงกวาชาวคอเคเชียนที่อยูทางใต  นอกจากนี้  ควรใหความสําคัญในเรือ่ง
ความสามารถและความถนดัทางภาษาดวย 

2. Determination of cultural explanation 
ความเครียดและความตองการการชวยเหลือของคนหนึ่งๆน้ัน  มักแสดงออกผานทาง

อาการตางๆ  เชน  การถูกผีเขา ขวัญออน การมีโชคราย  อาการทางกายตางๆ  เปนตน  ดังนั้น  
ควรคํานึงถึงความหมายและความรุนแรงของการเจ็บปวย  ซึ่งขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ครอบครัว 
และชุมชนนั้นๆ  อันจะมีประโยชนในการแปลความหมาย วินิจฉัยและวางแผนการรักษา 

3. Determination of  psychosocial function   
วัฒนธรรมมีผลกระทบอยางมากตอบทบาททางสังคม  จึงควรใหความสําคัญกับการแปล

ความหมายของความเครียดในสังคมนั้นๆ  การตองการความชวยเหลือ  ระดับของการไร
ความสามารถ  และบทบาทของบุคคลนัน้ในสังคม  ซึ่งเปนหนาที่ของแพทยที่จะกําหนดระดับ
ของการไรความสามารถและชวยเหลือผูปวยและครอบครัวในการปรับตวัเนื่องจากบทบาทที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความเจ็บปวย 

4. Determination of the relationship between clinician and patient 
ควรมีการพิจารณาถึงความสัมพันธของผูปวยและแพทยในวัฒนธรรมนั้นๆ  รวมถงึความ

แตกตางของวฒันธรรมและผลของความแตกตางนั้นตอการรักษา  อุปสรรคที่พบบอยในการดูแล
ผูปวยตางวัฒนธรรม มักเปนเรื่องของความยุงยากทางภาษา  ความยุงยากในการเขาใจ  
ความสําคัญของอาการในวัฒนธรรมนั้น  ความยุงยากในความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางแพทย
กับผูปวย  และความยุงยากในการตัดสินวาพฤติกรรมหนึ่งๆปกติหรือไม  
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