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ปัญหาทีทุ่กคนรวมท้ังจติแพทย์มักถามอยูเ่สมอคอื อะไรเป็นสาเหตุของความผดิปกตทิาง
จติเวชทีผู้่ปว่ยกำลังประสบอยู ่ซ ึง่คำตอบก็มักแปรเปลีย่นไปสำหรับแตล่ะคน และแตล่ะกลุม่
อาการ จนดูเหมอืนไมม่คีวามแนน่อน ซ ึง่แท้จรงิ คำตอบก็คอื ไม่มีคำตอบเดียวที่ถกูต้องเสมอ
และสามารถอธิบายการเกิดอาการสำหรับทกุคนได้เชน่เดยีวกับคำตอบทางคณติศาสตร์ เนือ่ง
จากอาการเหลา่น้ันเป็นผลสดุท้ายของปัจจัยสาเหตุตา่งๆมากมายอันอาจมปีฏสัิมพันธ์
(interaction) ตอ่กัน ซ ึง่แตล่ะคนก็อาจได้รับผลจากปัจจัยเหลา่น้ันมากน้อยไมเ่ทา่กัน มใิช ่
รูปแบบเหตุและผลทีเ่รยีงกันเป็นเส้นตรง (แผนภูมทิ ี ่1) การวนิจิฉัยทางจติเวชจงึอาศัยกลุม่
อาการเป็นหลัก มไิด้วนิจิฉัยจากสาเหตุเชน่เดยีวกับการวนิจิฉัยทางการแพทย์สาขาอืน่

ย ิง่ไปกวา่น้ัน การพบวา่ปัจจัยใดเป็นสาเหตุของโรค อาจมไิด้หมายความถงึด้วยวา่ จะต้อง
รักษาทีส่าเหตุน้ัน หรอืจะไมน่ำวธิกีารรักษาตอ่ปัจจัยอืน่มารักษาด้วย เชน่ การพบวา่โรคหนึง่
เป็นผลจากความผดิปกตทิางพันธุกรรม การรักษามใิชก่ารแก้ไขทีส่ารพันธุกรรม หากแตอ่าจ
ให้ยาและจติบำบัดรักษา และให้คำแนะนำในการสบืทอดทางกรรมพันธ์ุ (genetic
counselling)

วธิกีารศึกษาหาสาเหตุโรค

ควรทำความเข้าใจวา่ การศกึษาวจัิยทัว่ไป จะพยายามค้นหาหรอืพิสจูน์วา่ ปัจจัยใดมีความ
เกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์ (correlation or association) กับการโรคน้ัน ๆ บ้าง แต่มิได้หมายความว่า
ปัจจัยที่ได้รับการยืนยันดังกล่าว จะจัดเป็นสาเหตขุองโรคน้ันได้ทันที ท้ังนี้ ควรพิจารณา
คุณภาพของการศกึษาวจัิยน้ัน ๆ ด้วยวา่ มกีารออกแบบวธิกีารวจัิยท ีรั่ดกุม ปราศจากการ
ลำเอยีงในการเลอืกประชากรศกึษา หรอืสรุปผลเกนิกวา่ท ีข้่อมูลจะแสดงได้หรอืไม่

แนวคดิ 2 ประการท ีจ่ะชว่ยให้เข้าใจการเกดิโรคทางจติเวชได้ดขีึ้น คอื

1 ) Stress diathesis model หมายถงึ การเกดิโรคขึ้นอยูกั่บความรุนแรงของ stress ซ ึง่
แปรผกผันกับความเส ีย่งในการเกดิโรคทีบุ่คคลน้ันมอียู ่กลา่วคอื หากบุคคลน้ันมคีวามเส ีย่งสงู
ระดับ stress ทีไ่มรุ่นแรง ก็สามารถกระตุ้นให้เกดิโรคได้ ในทางตรงข้าม หากบุคคลน้ันมคีวาม
เส ีย่งตำ่หรอืไมม่ ีการม ีstress ทีรุ่นแรงก็ไมอ่าจทำให้เกดิโรคขึ้นได้

2) Case formulation เป็นการขยายภาพมองจาก stress diathesis model ให้กว้างขึ้น
โดยพิจารณาปัจจัย 4 ประการ ( 4 P’s ) คอื ปัจจัยเส ีย่ง (predisposing factors) ปัจจัย
กระตุ้นให้เกดิอาการ (precipitating factors) ปัจจัยทีท่ำให้อาการคงอยู ่
(perpetuating factors) และปัจจัยปกป้อง (protective factors) จากตัวผู้ปว่ยและส ิง่
รอบตัวผู้ปว่ย ซ ึง่อาจเป็นปัจจัยด้านชวีภาพ จติใจ หรอืสังคมก็ได้ อันอาจทำให้เข้าใจได้มาก
ขึ้นวา่ ส ิง่ท ีเ่ราเคยมองวา่เป็นเหตุของโรคโดยตรงน้ัน แท้จรงิอาจเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยท ีก่ลา่ว ( ดู
แผนภูมทิ ี ่2 )

ตอ่ไปนี้จะกลา่วถงึ กลุม่ปัจจัยท ีไ่ด้รับการพิสจูน์วา่ นา่จะเป็นสาเหตุของโรคทางจติเวช

ปัจจัยด้านชวีภาพ
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1) พันธุกรรม

ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยท ีค้่านกับความรู้สกึของคนทัว่ไปเก ีย่วกับอาการทางจติเวชทีว่า่
นา่จะเป็นผลจากการเลี้ยงดู หรอืความเครยีดจากปัญหาชวีติตา่งๆ โรคทางจิตเวชที่ปัจจบัุน พบ
ว่า พันธกุรรมมีบทบาทในการเกิดโรคอย่างมากก็คือ mood disorders, schizophrenia,
alcohol abuse และ Alzheimer’s disease แม้วา่จะยังไมส่ามารถพบวา่ DNA ทีผ่ดิปกตน้ัิน
อยูท่ ีใ่ด หรอืมวีธิกีารถา่ยทอดอยา่งไร

วธิกีารศกึษาทางพันธุกรรมม ี3 ลักษณะคอื

ก) การศกึษาการเกดิโรคในสมาชกิครอบครัวเดยีวกัน (family study) วา่ มอีุบัตกิารณ์สงู
กวา่สมาชกิของครอบครัวท ีไ่มม่ผู้ีปว่ยหรอืไม ่วธิกีารนี้มจุีดออ่นที ่สมาชกิเหลา่นี้ ยังได้รับ
อทิธพิลจากส ิง่แวดล้อมและการเลี้ยงดูเดยีวกัน ไมอ่าจกลา่วได้วา่ การเป็นโรคเกดิจาก
การถา่ยทอดทางกรรมพันธ์ุได้เต็มท ี่

ข) การศกึษาการเกดิโรคในแฝดเหมอืน (identical twin) ซ ึง่ถอืวา่ มสีารพันธุกรรมใกล้
เคยีงกันท ีส่ดุ เปรยีบเทยีบกับการเกดิโรคในแฝดไมเ่หมอืน (fraternal twin) วา่ มอีุบัติ
การณ์โรคสงูกวา่หรอืไม ่เป็นการยนืยันท ีน่า่เช ือ่ถอืกวา่การศกึษาแบบแรก แตยั่งคงมี
จุดออ่นเดยีวกัน

ค) การศกึษาในบุตรหรอืพี่น้องของผู้ปว่ยท ีถู่กแยกกันเลี้ยงดูโดยครอบครัวบุญธรรม
(adoption study) วา่ยังคงมอีุบัตกิารณ์การเกดิโรคสงูใกล้เคยีงกับการอยูใ่นครอบครัว
เดมิหรอืสงูกวา่ประชากรทัว่ไปอยา่งไร เป็นการตัดปัจจัยท ีว่า่ ส ิง่แวดล้อมและการเลี้ยงดู
ของครอบครัวเดมิเป็นผลตอ่การเกดิโรคออกไป แตก่็ยังคงมข้ีอด้อยคอื ส ิง่แวดล้อมและ
การเลี้ยงดูของครอบครัวใหมน้ั่นๆจะวัดอยา่งไรวา่ ตา่งไปจากสภาพในครอบครัวเดมิ

ในปัจจุบัน มวีธิศีกึษาทีร่ะดับ DNA ได้โดยตรง แตยั่งไมส่ามารถนำมาใช้ในทางคลนิกิได้

2) ชวีเคมี

เป็นการสะท้อนความเช ือ่ในวงการแพทย์ท ีว่า่ การทำงานของสมองทำให้เกดิพฤตกิรรม
ความคดิและอารมณ์ มใิชเ่พียง “จติใจ” ซ ึง่เสมอืนนามธรรม มกีารศกึษาสมองท้ังในแง่
กายวภิาค (neuroanatomy) สรรีะวทิยา (neurophysiology) และชวีเคมี
(neurobiochemistry) โดยเฉพาะในแงส่ดุท้าย ได้รับการศกึษาและพิสจูน์จนได้คำตอบเกีย่ว
กับการเปลีย่นแปลงระดับสารส ือ่ประสาท (neurotransmitters) และ receptors ตา่ง ๆ กับการ
เกดิโรค หรอือาการทางจติเวชอยา่งมากในชว่ง 20 ปที ีผ่า่นมา

วธิกีารศกึษาภาวะชวีเคมใีนสมองทำได้ท้ังการตรวจสมองหลังผู้ปว่ยเสยีชวีติ หรอืตรวจสารเคมี
จากน้ำไขสันหลัง เลอืดหรอืปัสสาวะ ตลอดจนการใช้เทคนคิทางรังสวีทิยาหรอื
กัมมันตภาพรังส ีตรวจในขณะทีผู้่ปว่ยยังมชีวีติ แล้วมาหาความสัมพันธ์กับอาการท ีพ่บ ในบาง
คร้ัง ความรู้ในด้านนี้ได้มาจากการให้ยาท ีม่ผีลกับสารส ือ่ประสาทกับผู้ปว่ยแล้วสังเกตผลการ
รักษา เชน่ การพบวา่ยา neuroleptics สามารถรักษาโรคจติได้โดยออกฤทธิ์ปดิก้ัน dopamine
system จงึทำให้คดิวา่ dopamine activity ทีผ่ดิปกตนิา่จะเป็นสาเหตุของโรคดังกลา่ว เป็นต้น

ส ิง่ท ีน่า่สังเกตเกีย่วกับการศกึษาเหลา่นี้คอื ระดับสารส ือ่ประสาททีเ่ปลีย่นไป อาจเป็นผล
ตดิตามของโรค ไมใ่ชเ่หตุของโรค หรอือาจเป็นผลของการรักษาวธิตีา่ง ๆ รวมท้ังยา ข้อจำกัด
ทางห้องปฏบัิตกิาร ทำให้สามารถวัดได้เพียงระดับสารหรอื metabolites ของสารน้ัน โดยมไิด้
วัดระดับทีเ่ซลล์สมองโดยตรง นอกจากนี้ การศกึษาหลังผู้ปว่ยเสยีชวีติ อาจไมไ่ด้ระดับสารเคมี
ท ีแ่นน่อนเนือ่งจากมกีารเส ือ่มสลายของสารตา่งๆไปบ้างแล้ว



ปัจจัยด้านสังคม

ปัจจัยทางสังคมส ิง่แวดล้อมนับเป็นปัจจัยท ีค่นทัว่ไปให้ความสนใจ และกลา่วโทษวา่เป็นต้น
เหตุของการปว่ยทางจติบอ่ยคร้ังท ีส่ดุ เชน่ กลา่ววา่ การอยูใ่นระดับสังคมทีต่ำ่ ฐานะยากจน จะ
เป็นเหตุให้เป็นโรค schizophrenia มากกวา่คนทีอ่ยูใ่นระดับความเป็นอยูท่ ีด่กีวา่ ซ ึง่จากการ
ศกึษาทีเ่ป็นระบบแล้ว ไมอ่าจพิสจูน์ได้ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ปัจจัยทางสังคมนี้ มผีลอยา่งมาก
ในฐานะเป็นตัวกระตุ้นให้เกดิอาการในผู้ท ีเ่ส ีย่งตอ่การเกดิโรคอยูแ่ล้ว ซ ึง่ความเส ีย่งของแตล่ะ
บุคคลอาจเป็นผลจากท้ังด้านพันธุกรรมหรอืจากการเลี้ยงดูก็ได้

โดยทัว่ไป ปัจจัยทางสังคมทีจ่ติแพทย์ให้ความสำคัญมากทีส่ดุท้ังในด้านผู้กอ่ปัญหา สร้าง
ความแข็งแกรง่ หรอืการรักษา ก็คอื ครอบครัว

ปัจจัยด้านจติใจ

มผู้ีพยายามต้ังทฤษฎมีาอธบิายปรากฏการณ์ทางจติใจ ท้ังในด้านความคดิ อารมณ์ หรอื
พฤตกิรรมมากมาย ถงึแม้ไมม่หีลักการใดทีใ่ช้อธบิายและพิสจูน์ได้กับทุกปรากฏการณ์ แตก่็
ชว่ยให้เรามแีนวทางในการเข้าใจ และรักษาโรคทางจติเวชได้ดยี ิง่ขึ้น ทฤษฎหีลักๆได้แก่

1) Learning Theory

2) Cognitive theory

3) Psychoanalytic theory

4) Personality theory

ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้

Learning theory ( ทฤษฎกีารเรยีนรู้ ) ประกอบด้วย classical conditioning และ
operant conditioning ซ ึง่จะอา่นรายละเอยีดได้จากเรือ่งพฤตกิรรมบำบัด การเรยีนรู้ชว่ย
อธบิายการเกดิและการรักษาโรคทางจติเวชทีม่อีาการทางพฤตกิรรมเป็นหลัก

Cognitive theory ( ทฤษฎคีวามคดิ ) ชว่ยอธบิายลักษณะความคดิของผู้ปว่ยโรคซมึเศร้า
ท ีมั่กมองตนเองท้ังในอดตี ปัจจุบันและอนาคตในแงล่บ ซ ึง่หากแก้ไขความคดิดังกลา่ว ก็อาจ
ทำให้อารมณ์ซมึเศร้าดขีึ้นได้

Psychoanalytic theory ( ทฤษฎจีติวเิคราะห์ ) ผู้ท ีเ่ริม่คดิค้นคอื Sigmund Freud
รายละเอยีดดูในบททฤษฎจีติวเิคราะห์ ในปัจจุบัน แม้ไมอ่าจพิสจูน์ได้ชัดเจนวา่ โรคทาง
จติเวชท้ังหมดเกดิและรักษาได้ด้วยวธิกีารทางจติวเิคราะห์ แตแ่นวคดิดังกลา่ว ก็เป็นหลักใน
วเิคราะห์และเข้าใจปรากฏการณ์ตา่งๆของจติใจได้เป็นอยา่งดี

Personality theory ( ทฤษฎบุีคลกิภาพ ) เป็นท ีสั่งเกตกันมานานแล้ววา่ การท ีค่นหนึง่ๆ มี
บุคลกิภาพบางรูปแบบ อาจทำให้คนๆน้ันมโีอกาสเกดิโรคหรอือาการทางจติเวชงา่ยขึ้น ความ
สัมพันธ์นี้ เห็นได้ไมชั่ดในการเกดิ psychosis แตเ่ห็นชัดเจนกวา่ในการเกดิโรคกลุม่
neuroses การเกดิมบุีคลกิภาพตา่งๆน้ันขึ้นกับท้ังปัจจัยด้านพันธุกรรม จติวทิยา และสังคม

สรุป

แม้วา่ความโน้มเอยีงในการศกึษาปัจจุบัน จะหันไปสูปั่จจัยทางชวีภาพในตัวผู้ปว่ยมากขึ้น แต่
การเข้าใจสาเหตุการเกดิโรคทางจติเวชอืน่ๆด้วยน้ัน จะชว่ยให้เราเข้าใจชวีติของผู้ปว่ยมากไป



กวา่รู้จักการเจ็บปว่ย อันจะนำไปสูก่ารให้การดูแลรักษาผู้ปว่ยรวมท้ังการวางแผนป้องกันที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ย ิง่ขึ้น
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