
ความรุนแรงทางเพศ จากป�ญหา สูก่ารเยยีวยา
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 4

Ê¶ÒºÑ¹¡ÑÅÂÒ³�ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ "สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

อภิปราย : Neurobiology of Sexual Violence (1)
นายแพทยณ์ฐั ไกรภัสสรพ์งษ์ 
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์ 

ปจจัยทางประสาทชีววิทยา เปนมติิหน่ึงท่ีใชอธิบายพฤติกรรมทางสงัคมของมนุษย รวมถงึพฤตกิรรมทางเพศ

ท่ีมีความรุนแรงวามีความสัมพันธอยางไร 

     มนุษยมีความตองการทางเพศ (sexual desire) จากการหลอมรวมความคิดและความรูสึกทางเพศ ไดแก 

ความคิดเก่ียวกับเพศ (sexual thought) จินตนาการเร่ืองทางเพศ (sexual fantasies) แรงจูงใจทางเพศ 

(sexual motivation) แตไมใชทุกคนท่ีมีความตองการทางเพศแลวจะมพีฤตกิรรมทางเพศเสมอไป มปีจจยัอ่ืน ๆ 

ท่ีเขามามีผล เชน ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธหรอืพฤตกิรรมทางเพศดานรปูแบบตางๆ โอกาสหรือความเหมาะสม

ปญหาสุขภาพ ภาวะดานอารมณ

แพทยห์ญงิปวติรา มงคลเนาวรตัน์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     วงจรพฤติกรรมทางเพศ (Sex Response Cycle) เปนแรงขบัตามธรรมชาติของมนุษยในภาวะปกต ิซ่ึงไมได

เปนสัญชาติญาณเพียงอยางเดียว แตแฝงดวยความปรารถนาในระดบัลึกของมนษุย มนุษยจะมแีรงจงูใจในการมเีพศสมัพันธ 

เพ่ือแสดงออกซ่ึงความรักความหวงใย เปนชวงเวลาทีค่นสองคนจะแบงปนอารมณความรูสกึรวมกนั เกดิความรูสกึ

ท่ีดีดวยกัน เม่ือมีตัวกระตุนทางเพศในบริบทท่ีเหมาะสม จะมกีระบวนการทางดานจิตใจและกระบวนการดานชวีวทิยา 

เพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการกับส่ิงท่ีมากระตุน ทําใหมีพฤติกรรมทางเพศหรอืเพศสัมพันธตอบสนองตอการกระตุนนัน้ 

ความสําเร็จของการมีเพศสัมพันธน้ันมองได 2 มิต ิผลท่ีไดรบัโดยตรงมิติดานเพศ คือ การถึงจดุสดุยอด (orgasm)

และอีกมิติดานหน่ึงเปน non-sexual reward เปนมิตดิานอารมณความรูสึกในระดับลึก เชน การรูสกึถึงความรัก

ความหวงใยหรือการใชชวงเวลาดี ๆ ดวยกัน นอกจากน้ี กิจกรรมทางเพศเปนภาษารักท่ีมนุษยไดแบงปนความ

ปรารถนาซ่ึงกันและกัน

     ในท่ีน้ี ขอกลาวถึงปจจัยทางประสารชีววิทิยา 3 ประเด็น ไดแก 1) ประสาทกายวิภาคศาสตร (Neuroanatomy) 

2) สารส่ือประสาท (Neurotransmitters) และ 3) ระบบประสาทท่ีเช่ือมโยงกบัระบบตอมไรทอ (Neuroendocrine)
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อภิปราย : Neurobiology of Sexual Violence (2)
นายแพทยณ์ฐั ไกรภัสสรพ์งษ์ 
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์ 

     1) ประสาทกายวภิาคศาสตร (Neuroanatomy) เปนการอธิบายวาสวนตาง ๆ ของสมองสมัพันธกบัพฤตกิรรม

ทางเพศของมนุษยอยางไร สวนของสมองท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศ ไดแก

แพทยห์ญงิปวติรา มงคลเนาวรตัน์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     • Dopamine Reward system ทําหนาท่ีตัวกระตุนหรือสรางแรงจูงใจทางเพศ (sexual motivation) 

และการจับคูเปนวงจรท่ีเร่ิมจาก VTA (Ventral Tegmental Area) อยูในสวนกานสมองสวนกลาง (midbrain) 

และเช่ือมไปสูระบบ limbic system เช่ือมไปถึงเซลล nucleus accumbens และยังเชื่อมไปสูสมองสวนหนา 

(prefrontal cortex) ซ่ึงเปนสวนของเหตุผล เม่ือมกีารกระตุนทางเพศจะมีสารส่ือประสาทโดปามนี (dopamine) 

ทําใหเกิดความพึงพอใจ โดยหากมีการหล่ังโดปามนีมากเกินไปอาจทําใหเกิดภาวะเสพติดทางเพศได เปนความรูสกึ

เหมือนไดรางวัล รูสึกดีทีไ่ดมีกิจกรรมทางเพศ ขณะเดยีวกันมีเสนทาง (pathway) ท่ีเชือ่มกบั prefrontal cortex 

ซ่ึงทําใหมนุษยใชเหตุผลยับย้ังช่ังใจ เพ่ือใหมีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไมผิดศีลธรรม

     • Amygdala ทําหนาท่ีเก่ียวกับอารมณท่ีตอบสนองตอส่ิงเราหรอืตัวกระตุนทางเพศ (erotic stimuli) การจบัคู 

การจัดการกับแรงขับทางเพศ ในสัตวจะมีการปลอยฟโรโมนสงสัญญาณเช่ือมกันเพ่ือการสืบพันธุ ดังน้ันในสัตว

จึงมีความสัมพันธระหวางกล่ินและการสืบพันธุ ในมนุษยเพศชายจะมีการกระตุนของ amygdala มากกวาเพศหญงิ 

ขณะเดียวกันจะมี pathway เช่ือมกับสมองสวนหนา ในการพิจารณาความเหมาะสมวาควรมพีฤตกิรรมทางเพศหรือไม 

ถาสมองสวนหนายับย้ังชั่งใจไดพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมจะไมเกิดข้ึน

     • Prefrontal cortex เปนสมองสวนหนา ทําหนาท่ีการใชเหตุผล การวางแผน การตดัสินใจ การยบัยัง้ชัง่ใจ 

การมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามบริบทของสังคมน้ันๆ ทําหนาทีแ่ยกแยะความคิดท่ีขดัแยงกันอยู จดัการกบัแรงขบัทางเพศ

ท่ีมีมากเกินไปใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม มีสารเสพติดบางชนิดท่ีสงผลใหการทํางานของสมองสวนน้ีแตกตางไป 

เชน แอลกอฮอล และโคเคน จะกดการทํางานของ prefrontal cortex สงผลใหมโีอกาสขาดความยับยัง้ชัง่ใจทางเพศ 

(sexual disinhibition) สวนสารส่ือประสาท serotonin ก็จะชวย prefrontal cortex ทํางานมากข้ึน แตถามากไป

บางคร้ังอาจทําใหเกิดการควบคุมทางเพศมากเกินไป (sexual inhibition) ทําใหไมมีความตองการทางเพศ
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อภิปราย : Neurobiology of Sexual Violence (3)
นายแพทยณ์ฐั ไกรภัสสรพ์งษ์ 
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์ 

     • Anterior Cingulate cortex ทํางานรวมกันในสมองสวนหนาดําเนินการเกี่ยวกับตัวกระตุนทางเพศวา

มีพฤติกรรมทางเพศในบริบทน้ัน ๆ ไดหรือไม ชวยใหบุคคลตัดสินใจไดอยางรอบคอบ

แพทยห์ญงิปวติรา มงคลเนาวรตัน์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     กลาวโดยสรุป การทํางานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ Top down “break” และ Bottom-up “drive”

ก) Top down “break” คือ สมองสวนบนที่คอยยับย้ังชั่งใจ จัดการกับความตองการ จัดการกับอารมณ 

เปนสมองสวน prefrontal cortex 

ข) Bottom-up “drive” เปนแรงขับท่ีพลุงพลานข้ึนมา เปนเร่ืองของอารมณท่ีถูกกระตุนแลวมีการตอบสนอง

ทางอารมณ น่ันคือสมองสวน amygdala ถาสมองท้ังสองสวนทํางานสมดุลจะไมเกิดความผดิปกตหิรือพฤตกิรรมรุนแรง 

ถาความสมดุลเสียไปอาจทําใหเกิดพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม (Inappropriate sexual behaviors) 

หรือมีความตองการทางเพศมากเกินไป (hypersexuality)

     ความผิดปกติของสมองมีผลใหเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดปกติไปได เชน ในโรค Kluver-Bucy Syndrome 

ทําใหมี hypersexuality โดยพบความผิดปกติของสมองสวน hippocampus และ amygdala หรือพฤติกรรม

แสวงหา sexual stimulation ในกลุมสมองเส่ือมแบบ Frontotemporal Dementia ซึ่งจะพบความผิดปกติ

ของสมองสวน frontoinsular และ limbic regions

     จากงานวิจัยในกลุมใครเด็ก (Pedophilia) กับ กลุมที่กอคดีทางเพศกับเด็ก (Child Sexual Offending) 

พบวา กลุมใครเด็กท่ีไมมีคดีทางเพศ จะมีการทํางานของสมองสวนยับย้ังชั่งใจสวนการใชเหตุผลเพ่ือชั่งน้ําหนักดี

ช่ัว ทํางานไดดีกวากลุมใครเด็กท่ีกอคดีทางเพศ

สารส่ือประสาท (Neurotransmitters)

     • Serotonin มีหนาท่ีในการควบคุมอารมณ ความหวิ ความสนใจทางเพศ การนอน การหดตวัของกลามเนือ้ 

และการรูคิด ทําใหคนมีพฤติกรรมท่ีนุมนวลและลดพฤติกรรมท่ีกาวราว ถามกีารลดลงของสารจะทําให ขาดความ

ยับย้ังช่ังใจ สัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม อาจมีความตองการทางเพศมากไปและยับยัง้ตนเองไมได 

และหากมี serotonin สูง ก็อาจจะไปลดความตองการทางเพศลง
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อภิปราย : Neurobiology of Sexual Violence (4)
นายแพทยณ์ฐั ไกรภัสสรพ์งษ์ 
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์ 

     ความสัมพันธของ serotonin กับ pedophilia พบวา มีความผิดปกติของ serotonin receptors และมี

ความผิดปกติของระบบ serotonin และ pedophilia ยังสัมพันธกับโรคอื่นๆท่ีมีความผิดปกติของ serotonin 

ท้ังโรคซึมเศรา วิตกกังวล ความตองการทางเพศสูง และ antisocial impulsivity นอกจากน้ี ยังพบวายาตานเศรา

กลุม SSRIs เปนตัวท่ีลดความตองการและพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้น ยากลุมนี้จึงเปนทางเลือกหน่ึงในการลด 

sexual disinhibition ได

แพทยห์ญงิปวติรา มงคลเนาวรตัน์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     • Dopamine เปนสารส่ือประสาทท่ีหล่ังออกมาจาก limbic system ในชวงท่ีมีเพศสัมพันธ กระตุนใหมี

อารมณทางเพศเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนเม่ือถึงจุดสุดยอด (orgasm) serotonin จึงหลั่งจาก hypothalamic area 

ทําใหอารมณทางเพศลดลงอยางเห็นไดชัด ผูปวยพารคินสันจะไดรับยาท่ีเพ่ิม dopamine ดังน้ันผลขางเคียง

ท่ีไดรับอาจมี hypersexuality ได ในขณะท่ีผูเสพโคเคนในชวงแรกๆ จะชวยเพ่ิมความตองการทางเพศ รูสกึสนุกพงึพอใจ

กับเพศสัมพันธมาก แตถาหากเสพไปนานๆ จนเร้ือรัง จะทําใหความตองการทางเพศลดลง รวมถึงการหลั่งชา

ท้ังน้ีเกิดจากระบบการทํางานของ dopamine receptors ผิดปกติ

     • Norepinephrine ทําหนาท่ีตอบสนองแบบ fight หรือ flight โดยระบบประสาทอัตโนมัติ เชน กระตุน

อัตราการเตนของหัวใจ กระตุนใหใชน้ําตาลท่ีสะสม กระตุนใหเลือดไปเล้ียงกลามเนือ้ เปนตวักระตุนอารมณทางเพศ 

แตถามากไปก็จะยับย้ังไดเชนกัน อยางไรก็ตามยากลุม SNRIs ผลขางเคียงดาน sexual dysfunction จะนอยกวากลุม SSRIs

ระบบประสาทท่ีเช่ือมโยงกับระบบตอมไรทอ (Neuroendocrine) ตอมไรทอเปนระบบการทํางานที่ซับซอน 

ไมไดมีเพียงมิติระดับสูงต่ําอยางเดียว แตทํางานสอดประสานกันเปนโครงขายและมีการสงขอมูลยอนกลับดวย

เชนกัน 

     • Hypothalamus-Pituitary-Gonadal Axis กลาวคือ hypothalamus จะหลั่งฮอรโมน GnRH เพ่ือไป

กระตุน anterior pituitary ใหสรางฮอรโมน LH/FSH โดยจะไปกระตุนใหรังไขเพศหญงิสรางฮอรโมน estrogen 

และ progesterone และกระตุนอณัฑะเพศชายสรางฮอรโมน Testosterone กลุมฮอรโมนท่ีมคีวามสําคญักบัเพศชาย 

คือ Androgen มีบทบาทในการคงหนาท่ีทางเพศ (sexual function) ของเพศชาย 
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อภิปราย : Neurobiology of Sexual Violence (5)
นายแพทยณ์ฐั ไกรภัสสรพ์งษ์ 
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์ 

และกระตุนใหมีลักษณะความเปนชายท่ีมีความบึกบนึ เขมแขง็ ดุดัน ลดลกัษณะบอบบางออนแอนแบบเพศหญงิ 

ถา testosterone ต่ํา ความตองการทางเพศก็จะนอย จากงานวิจัยพบวา ฮอรโมน testosterone ทีส่งูมคีวามสมัพันธ

กับบุคลิกภาพตอตานสังคม (antisocial personality) ในกลุมผูปวย pedophilia และกลุมผูกอคดีขมขืน 

นอกจากน้ียังพบวา Luteinising Hormone (LH) มีความสัมพันธกับท้ังสองกลุมเชนกัน และมีความสัมพันธ

อยางมากกับพฤติกรรมกาวราวหุนหันพลันแลนในกลุมผูท่ีกอคดีขมขืนรวมถึงสัมพันธกับการกอคดีทางเพศซํ้า

แพทยห์ญงิปวติรา มงคลเนาวรตัน์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     • Prolactin เปนฮอรโมนท่ียับย้ัง dopamine โดยในกลุมใครเดก็ (pedophilia) จะพบวาม ีplasma prolactin 

ต่ํากวาปกติ ยากลุม SSRIs และ antipsychotics จะเพิ่มระดับ prolactin ทําใหความตองการทางเพศลดลง

     ในความเปนจรงิปจจัยทางดานชีววิทยาของผูกระทําผิดทางเพศกบัเด็ก เปนการทํางานรวมกนัท้ัง 3 สวน คอื 

neuroanatomy, neurotransmitters และ neuroendocrine โดยเริ่มทํางานตั้งแตระดับยีน (gene) ที่จะ

แสดงความผิดปกติทางจิต ซ่ึงการมี gene อาจจะแสดงหรอืไมแสดงอาการความผิดปกติก็ได เมือ่ม ีepigenetic regulation 

ผลักดันจากสภาพแวดลอม การเล้ียงดู สารเสพติด ฯลฯ ก็จะกระตุนใหเกิดการแสดงออกของ gene ท่ีผิดปกติ 

รวมถึงการมีโครงสรางสมองหรือการทําหนาท่ีของสมองท่ีผิดปกติไป หรอือาจจะมีระบบตอมไรทอเขามาแปรปรวน

จึงอาจทําใหกอคดีเพศได อยางไรก็ตามในคนๆหนึง่ยงัตองมีปจจัยอืน่นอกเหนอืจากปจจยัดานชวีวทิยาเขามาเกีย่วของ 

คือ ปจจัยดานจิตวิทยา และ ปจจัยดานสังคม ท่ีจะสงผลใหมนษุยแสดงออกทางดานเพศไมวาจะเปน พฤตกิรรมทางเพศ 

(sexual behaviors) ความรุนแรงทางเพศ (sexual violence) ความผิดปกติทางเพศ (sexual disorders)

     ตามแนวคิดดานอาชญาวิทยา ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) กลาววา การจะมี

อาชญากรรมทางเพศเกิดข้ึนได ตองมีปจจัยท่ีเก่ียวของครบท้ัง 3 องคประกอบ คือ ผูกอคดี เหยื่อ และโอกาส 

ประสาทชีววิทยา (neuroanatomy, neurotransmitters, neuroendocrine) ท่ีกลาวถึงในหวัขอน้ีเปนสวนของ

ผูกอคดีเทาน้ัน สวนของผูกอคดี ยังมีปจจัยดานจิตใจและสังคม ซึ่งจะมีสวนหลอหลอมใหมีพฤติกรรมทางเพศ

ในลักษณะตาง ๆ รายละเอียดของปจจัยอ่ืน ๆ จะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป


