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>>> แสงสุรีย์ ทัศนพูนชัย 

 โรงพยาบาลเลิดสิน

 

 

การสะสมสิ่งของเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่หลายคนชื่น-

ชอบ ยิ่งสะสมไปนาน ๆ ปริมาณ และคุณค่าของสิ่งของก็ยิ่งเพิ่ม

มากขึ้น อาจทำให้ผู้สะสมมีชื่อเสียง และมีความมั่งคั่งระดับเศรษฐี

ของประเทศ อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นในการสะสมอาจบิดเบี้ยว

จนกลายเป็นความเจ็บป่วย ที่เรียกว่า โรคคลั่งเก็บสะสมสิ่งของ 

เป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งของจิตใจชนิดย้ำคิดย้ำทำ และอาจพบ

ได้ในความผิดปกติอย่างอื่น เช่น การบาดเจ็บที่สมอง กลุ่มผู้ป่วย

ปัญญาอ่อน หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมของระบบประสาท ซึ่ง

นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจศึกษานิสัยการเก็บสะสมของคนมา

นาน โดยเฉพาะคนที่มีความต้องการอยากมีอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้

มากเกินความพอดี อาจผลักดันให้กระทำในสิ่งที่  

ผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัตินั้นมาครอบครอง 

หรือคนที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของที่น่ากลัว เช่น โครง-

กระดูก หรือซากสัตว์ ถึงจะจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ 

แต่ก็ยังมีความน่ากลัวและน่าคิดในแง่ลบอยู่ด ี

ในขณะที่พฤติกรรมการเก็บสะสมของสัตว์

เป็นสัญชาตญาณธรรมชาติที่มีประโยชน์ และมี

วิวัฒนาการมาอย่างชัดเจน เช่น นกเจย์สีเทาแห่ง

อาร์กติก ต้องการหลักประกันว่าจะมีอาหารเพียงพอ

สำหรับฤดูหนาวอันยาวนาน จึงต้องบินไปบินมาถึง

แสนครั้ง เพื่อคาบลูกเบอร์รี่ แมงมุม และแมลงต่าง ๆ 

มาเก็บตุนเอาไว้เป็นอาหารตลอดช่วงฤดูหนาว ส่วน

นกวีตเทียร์สีดำตัวผู้ ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณภูเขาที่แห้ง-

แล้งของทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ต้องใช้เวลา

และแรงงานมากพอสมควรในการขนก้อนหินหนัก ๆ 

มากองไว้ก่อนถึงฤดูผสมพันธุ์ ตัวที่มีหินกองใหญ่ที่สุด

จะมีโอกาสได้ผสมพันธุ์มากกว่าตัวอื่น ๆ พฤติกรรม

เช่นนี้จัดว่าเป็นความสามารถในการหาทรัพยากร 

และเป็นวิถีทางที่จะโฆษณาให้นกตัวเมียรู้ว่า มันเป็น

ผู้ที่เหมาะสมในการสืบสายพันธุ์อย่างแท้จริง 

ความแตกต่างระหว่าง “การเก็บสะสม

ธรรมดา” กับ “อาการคลั่งเก็บสะสมสิ่งของ” ก็คือ 

ผู้ที่มีอาการคลั่งจะเก็บสะสมสิ่งของต่าง ๆ จน

รบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของตน และไม่ยอมทิ้งสิ่งของ

ทั้ง ๆ ที่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เช่น หนังสือพิมพ์ 

ผ้าเก่า ๆ กระเป๋า หนังสือ จดหมาย กระดาษบันทึก 

ฯลฯ อาการคลั่งเก็บสะสมสิ่งของจะมีความรุนแรง

ถึงขั้นเอาสิ่งของทุกชนิดที่ชอบสะสมมาอัดเข้าไปใน

ภัยร้าย...
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บ้าน โดยไม่สนใจว่าของนั้นจะแพง หรือถูก เก่า หรือ

ใหม่ มีประโยชน์ หรือไม่มี มักวางกองเป็นพะเนิน

เต็มพื้นที่ห้องนอน หรือห้องส่วนตัวอย่างไม่เป็น

ระเบียบ จนแทบไม่มีพื้นที่สำหรับเดิน หรือนั่ง 

แม้แต่เตียงนอน โต๊ะ และเก้าอี้ก็ใช้ประโยชน์อะไร

ไม่ได้ เพราะมีสิ่งของวางเต็มไปหมด จะทำความ

สะอาดห้องก็ไม่สะดวกทั้งรก และสกปรก แถมยังจำ

ไม่ได้ว่าเคยเก็บสะสมอะไรไว้ตรงไหนบ้าง นักสะสม

ก็รู้ตัวเองว่า มีนิสัยบ้าสะสม แต่ไม่สามารถหยุด 

หรือหักห้ามใจได้ เคยพยายามหลายครั้ง ตั้งใจจะ

โยนสิ่งของทิ้งไป แต่ก็ไม่สามารถตัดใจทิ้งอะไรไปได้

เลย 

จากการสำรวจคร่าว ๆ ของสำนักงานสา-

ธารณสุขในอเมริกา พบผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 26 

คนในประชากรแสนคน แต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่

ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ถูก-

จัดให้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอาการชัดเจน 

ประมาณว่า มีผู้ป่วย 25-30% ของโรคย้ำคิดย้ำทำที่

ป่วยเป็นโรคคลั่งเก็บสะสมสิ่งของ สำหรับอัตรา

ความชุกของโรคนี้ประมาณ 1-2% ซึ่งหมายความว่า 

มีผู้ป่วยโรคคลั่งเก็บสะสมสิ่งของร่วมกับโรคย้ำคิด-

ย้ำทำประมาณ 4 คนใน 1,000 คน และจากสถิติ

ของผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมพบว่า มีผู้ป่วยโรค-

คลั่งเก็บสะสมสิ่งของรวมอยู่ด้วย 22.6% นอกจากนี้ 

ยังพบว่า มีผู้ป่วยสูงอายุในแผนกจิตเวชที่มีอาการ

คลั่งเก็บสะสมสิ่งของถึง 5% 

นักสะสมส่วนใหญ่มักมีอารมณ์อ่อนไหว 

เฉลียวฉลาด มีการศึกษาดี คิดอะไรซับซ้อนเชิง

สร้างสรรค์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งของสะสม 

มักเชื่อมโยงคุณค่าทางอารมณ์กับสิ่งของที่เก็บสะสม

ไว้ และให้ความสำคัญกับของที่สะสมราวกับของมี

ค่า แต่ถ้าพิจารณาดี ๆ จะพบว่า นักสะสมไม่มีความ

สามารถในการตัดสินใจอย่างสิ้นเชิง เช่น เวลาอ่าน

บทความในนิตยสาร มักตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรจะ

เก็บบทความนั้นหรือไม่ ถ้าจะเก็บควรเก็บส่วนไหน 

เมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็จะทำสำเนาเอกสารไว้หลายชุด จะได้เก็บไว้ทุก

หัวข้อเลย  

การตัดสินใจไม่ถูกนี้จะแผ่ขยายไปถึงการดำเนินชีวิตด้าน

อื่น ๆ จะเห็นได้จากในแต่ละวันจะคิดโครงการต่าง ๆ มากมาย 

แล้วก็กระโดดข้ามจากโครงการนั้นไปโครงการนี้ให้วุ่นไปหมด 

เพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำโครงการไหนก่อน นอกจากนี้ยังมี

ปัญหาตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรพูดมากหรือพูดน้อยเท่าไรจึงจะ

เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพูดมากเกินความจำเป็น และตอบ-

คำถามละเอียดยิบเกินกว่าคำตอบของคนทั่วไป  

นักจิตวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คนประเภทนี้เวลาอยู่ใน

สังคม มักแสดงตัวเป็นคนที่มีบุคลิกดี รู้จักวางตัว ชอบอุทิศตน  

ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ ไม่แสดงนิสัยบ้าสะสม เพราะกฎ-

เกณฑ์ของสังคมบังคับไม่ให้ตนเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทันทีที่กลับ

ถึงบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่ตนเป็นเจ้าของ ก็จะเปลี่ยนบุคลิกชอบ

ความเป็นส่วนตัวสูง นิสัยบ้าเก็บก็จะปรากฏทันที จะยึดติดวัตถุที่

เก็บ ถือว่าของทุกชิ้นสำคัญหมด ดี และยิ่งใหญ่หมด ไม่ชอบให้ใคร

มาก้าวก่าย หรือแตะต้องสิ่งของของตน เพราะกลัวว่าจะทำให้ของ

ที่ตนเก็บสะสมแตกหัก หรือสูญหาย หรืออาจนำพฤติกรรมของตน

ไปเม้าท์ต่อที่ทำงานจนเสียหาย  

การห้ามไม่ให้คนอื่นเข้ามาในโลกส่วนตัวของตน ทำให้

ปัญหาทางจิตของตนไม่ได้รับการแก้ไข ยิ่งนานวันก็ยิ่งทวีความ

รุนแรงมากขึ้น และกองสมบัติที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจถล่มลงมาทับ

เจ้าของห้องถึงตายได้ ดังข่าวของสองพี่น้องตระกูล Collyer ที่ใช้

เวลากว่า 40 ปี สะสมสิ่งของที่หมดประโยชน์แล้ว เช่น หนังสือพิมพ์ 

ต้นคริสต์มาสเก่า ๆ เก้าอี้โยก เปียโนสิบกว่าหลัง และรถยนต์ที่ถอด
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เป็นชิ้น ๆ มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 136 ตัน ถล่มลงมาทับสองพี่น้อง

ตายอย่างน่าอนาถขณะเข้าไปรื้อหาของ  

พฤติกรรมคลั่งเก็บสะสมสิ่งของจากความผิดปกติของ

จิตใจชนิดย้ำคิดย้ำทำ จะมีอาการแสดงหลากหลายรูปแบบ เช่น 

เวลาออกจากบ้านจะเช็กแล้วเช็กอีกว่าล็อกประตูหรือยัง ชอบล้าง-

มือบ่อย ๆ หรืออยู่ในห้องน้ำนานเป็นชั่วโมง ฯลฯ ผู้ที่มีพฤติกรรม

เช่นนี้มักไม่ชอบปรับทุกข์ให้คนอื่นฟัง จึงไม่มีใครรู้ ส่วนใหญ่มักมี

ประวัติเป็นทั้งครอบครัว โดยเฉพาะญาติสายตรง เช่น พ่อหรือแม่

เป็นก่อน อาจเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจเป็นผลจาก

การเจริญรอยตาม  

การรักษาทำจิตบำบัดด้วยวาจา พบเพียง 17% เท่านั้นที่

หายขาด ก่อนอื่นนักจิตวิทยาไม่ควรแตะต้องสิ่งของในห้องก่อน  

ได้รับอนุญาต ถ้าจะเอาอะไรทิ้งต้องให้เจ้าของห้องอนุมัติก่อน อาจ

ต้องใช้เวลานานถึง 30 นาที กว่าผู้รับการบำบัดจะตัดสินใจได้ว่า 

ควรทิ้งจดหมายที่ได้รับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรง 

การทำจิตบำบัดอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน 12-18 เดือน อาจ

ทำให้หายเป็นปกติได้ แต่ถ้าผู้รับการบำบัดไม่ให้ความร่วมมือ คิดว่า

จิตใจของตนปกติ การรักษาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ จิตแพทย์บาง

คนอาจใช้ยา Prozac ในการรักษา ซึ่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่พอ

หยุดยา 90% ก็จะหวนกลับมามีนิสัยเหมือนเดิม 

การรักษาโรคคลั่งสะสมสิ่งของ ต้องรักษาอีกแนวทางหนึ่ง

ไม่เหมือนโรคย้ำคิดย้ำทำ เพราะโรคคลั่งสะสมไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาโดยใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า และคนไข้จะมีความสุขกับ

สิ่งของที่อยู่รายรอบตัว คล้ายกับโรคบ้าการพนัน หรือโรคบ้าซื้อของ 

เพราะเป็นสิ่งที่คนไข้ทำแล้วมีความสุข ยิ่งไปกว่านั้น จากการสแกน

สมองด้วยเครื่องพีอีที Positron-Emission Tomography: PET ยัง

บ่งชี้ว่า โรคคลั่งสะสมกับโรคย้ำคิดย้ำทำมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ชัดเจน บริเวณโครงสร้างของสมองส่วนกลาง จากด้านหน้าไปถึง

ด้านหลัง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการตั้ง

สมาธิ สมองส่วนนี้ของผู้ป่วยโรคคลั่งสะสมจะแสดงระดับการ

ทำงานต่ำกว่าคนปกติ แต่ในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำที่ไม่ได้เป็นโรค

คลั่งสะสมจะไม่แสดงลักษณะนี้ออกมาเลย ในทางตรงกันข้าม 

สมองบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความกังวลจะแสดงการ

ทำงานในระดับสูงมาก หากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอันตราย ความ

สกปรกปนเปื้อน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.สัญชัย สักเสนา ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจิตเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิ-

ฟอร์เนีย ได้ศึกษากลุ่มบุคคลที่ทุกข์ทรมานจาก

อาการบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ ของสมอง เนื่องจาก

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ

ประสาท ผลการวิจัยระบุว่า ผู้ป่วย 30 คน ไม่เคย

แสดงอาการมาก่อนเลยว่ามีแนวโน้มที่จะคลั่งการ

เก็บสะสม จนกระทั่งเกิดอาการบาดเจ็บที่สมอง

ส่วนหน้าจนถึงสมองส่วนกลาง หลังจากนั้น ผู้ป่วย

จึงกลายเป็นเหยื่อของอาการคลั่งสะสมสิ่งของที่ไร้

ประโยชน์ 

ในขณะเดียวกันฟรอสต์ และเกล สเตเกที 

แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ศึกษาวิธีการบำบัดผู้-

ป่วยเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการรับรู้อย่างแท้จริง โดย

เน้นพฤติกรรม 3 อย่าง ดังต่อไปนี้ 

● ผู้ป่วยต้องรู้จักจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ  

● ผู้ป่วยต้องรู้ว่าควรจะซื้อหาสิ่งของใหม่ ๆ 

เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน  

● สิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วยต้องรู้จักทิ้ง-

สิ่งของต่าง ๆ ไปบ้างตามระยะเวลาที่ผ่านไป  

ขณะนี้นักวิจัยกำลังพัฒนารูปแบบการรักษา

ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 เดือน อันเป็นระยะเวลาที่  

ผู้ป่วยจะต้องต่อสู้กับจิตใจของตนเอง โดยการทิ้ง-

สมบัติ หรือสิ่งของบางอย่างออกไป การบำบัดโดยผู้

มีประสบการณ์สูงจะช่วยให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ความคิด

ของตัวเองขณะที่พิจารณาเลือกสิ่งของได้ ซึ่งถือเป็น

เรื่องสำคัญ เพราะปัญหานี้ไม่ได้แก้ง่าย ๆ เพียงแค่

ทำความสะอาด หรือรื้อสมบัติบ้าแล้วขนออกไปทิ้ง 

เพราะผู้ป่วยก็จะเก็บสะสมใหม่อีก จึงต้องแก้ปัญหา

ให้ลึกถึงจุดที่ผู้ป่วยเกิดการตัดสินใจทิ้งสิ่งของต่าง ๆ 


