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จิตเวชศาสตรไทยในอดีต*
จําลอง ดิษยวณิช, พบ, MS**
บทคัดยอ
“รุงอรุณแหงจิตเวชศาสตร” ของประเทศไทยเริ่มตนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า จุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ผู ท รงพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล า โปรดกระหม อ ม
ใหจัดสรางโรงพยาบาลคนเสียจริตเปนแหงแรก ที่บริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ที่ตึกเกาของ
พระยาภั ก ดี พั ท รากร ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นตํ า บลปากคลองสานธนบุ รี ต อ มาโรงพยาบาลแห ง แรกนี้ มี ชื่ อ ว า
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ซึ่งปจจุบันรูจักกันในนามของ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
นายแพทย ฮิ ว แคมพ เ บล ไฮเอด เป น ผู อํ า นวยการคนแรกและได นํ า การรั ก ษาแผนใหม ที่
ประกอบดวยมนุษยธรรมมาใช ตอมาหลวงวิเชียรแพทยาคมไดรับการแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการคนไทยคน
แรก จุดเปลี่ยนที่สําคัญยิ่งเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2485 เมื่อนายแพทยฝน แสงสิงแกว ผูไดรับการยกยองวาเปน
“บิดาแหงจิตเวชศาสตร” ของประเทศไทย ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการของโรงพยาบาลแหงนี้ ทานได
สรางผลงานที่มีคุณคาอยางมากมายตอการพัฒนาในดานจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิต
นายแพทยฝน แสงสิงแกว ยังไดริเริ่มใหมีการพัฒนาดานจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน นอกจากนั้น
ยังมีการสรางโรงพยาบาลจิตเวชอีกหลายแหงตามภาคตางๆ ของประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลสําหรับเด็กที่มี
ความผิดปกติทางจิตใจโดยเฉพาะ ในป พ.ศ. 2507 ไดเริ่มมีงานจิตเวชศาสตรชุมชนแบบหนวยงานจิตเวช
เคลื่อนที่ สําหรับประชาชนในจังหวัดภาคใต การผสมผสานงานสุขภาพจิตเขากับระบบบริการสาธารณสุข
ไดเริ่มขึ้นในปพ.ศ. 2515 ซึ่งประชาชนสามารถเขารับบริการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลทั่วไปได
สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทยไดรับการกอตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2501 ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2534 มีการจัดตั้งวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทยและ
องคกรนี้ตอมามีชื่อเรียกวา ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย จิตเวชศาสตรในประเทศไทยไดมี
พัฒนาการและความกาวหนามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามยังมีปญหาและสิ่งทาทายบางอยางที่จะตองแกไข
อีก แตคาดวาโฉมหนาที่เจิดจรัสกวาของจิตเวชศาสตรไทยคงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
คําสําคัญ: ประวัติ สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร ประเทศไทย
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แลหนาสูอนาคต” ณ บานอัมพวารีสอรท จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2552
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Thai Psychiatry in the Past
Chamlong Disayavanish, M.S., M.D.
Abstract
“The dawn of psychiatry” in Thailand began on the first of November 1889, during
the reign of King Rama V who ordered the first asylum to be established on the western bank
of the Chaopraya river located in the vicinity of Klongsan, Thonburi, in an old building
owned by a nobleman called Praya Bhakdibhattarakorn. Later, this country’s first mental
hospital was named Somdej Chaopraya Hospital, which is now known as Somdet Chaopraya
Institute of Psychiatry.
Dr. Hugh Campbell Hyed was the first hospital director who introduced new and
humane treatment. Subsequently, Luang Wichian Baedayakhom was appointed as the first
Thai psychiatric hospital director. A very significant turning point occurred in 1942 when
Dr. Phon Sangingkeo, who is also considered as “the Father of Thai Psychiatry”,assumed the
position of director of the hospital. He made many contributions to the development of
psychiatry and mental health in the country.
Dr. Phon Sangsingkeo also initiated the development of child and adolescent
psychiatry around this time. Additionally, many psychiatric hospitals were established in
different regions of the country, including the only hospital for children with mental
disorders, Yuwaprasart Waithayopathum Psychiatric Hospital. In 1964, the first mental
health community began to operate as a mobile psychiatric unit to serve the people of the
southern provinces. The integration of mental health into general health services started
around 1972, which made it possible for people to seek mental health services from their
own general hospitals.
The Psychiatric Association of Thailand and the Mental Health Association of
Thailand were established in 1953 and 1958 respectively. In 1991, the College of
Psychiatrists of Thailand was founded and this organization was later named as the Royal
College of Psychiatrists of Thailand. Over the years psychiatry in Thailand has undergone
continuous development and remarkable progress. Nevertheless, at present, there are still
some problems and challenges that need to be faced, but it is hoped that a brighter future lies
ahead for Thai psychiatry.
Keywords: history, mental health, psychiatry, Thailand
* Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200
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โรงพยาบาลแหงแรกสําหรับดูแลคนไขโรคจิตในประเทศไทยนั้น คือ “โรงพยาบาลคนเสียจริต”
แตสถานที่สําหรับดูแลคนไขโรคจิตเดิมนั้น มิใชสถานที่ตั้งของสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยาอยาง
ที่เห็นปรากฏอยูในปจจุบันนี้ สถานที่เดิมนั้นตั้งอยูปากคลองสานทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ตั้งแต
ในสมัยสมเด็จพระปยมหาราช อันเปนยุคเดียวกับที่มีการตั้ งโรงพยาบาลอื่นๆ คือ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลบูรพา โรงพยาบาลสามเสน และโรงพยาบาลบางรัก สถานที่ดูแลคนไขโรคจิตดังกลาวนั้นเดิม
เปนตึกของพระยาภักดีพัทรากร ไดเปดรับคนไขครั้งแรก 30 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432 การบังคับ
บัญชาขึ้นอยูกับกระทรวงธรรมการ ในครั้งนั้นคงไมมีความประสงคอะไรนอกจากนําคนที่เสียจริตมาขังไว
การดูแลจึงมีแตขังไวในหองซึ่งมีลูกกรง คนที่คลั่งบางคนก็ถูกลามโซตรวน ในบางคราวก็มีการรักษาบาง
โดยใชแพทยแผนโบราณ ประกอบดวยยาตม ยานัตถุ เวทมนตคาถาและอื่นๆ ตามความรูของแพทยในสมัย
นั้น1-3
ต อ มาเมื่ อป พ.ศ. 2448 เป น สมั ย ที่ง านฝ า ยแพทย ไ ด เ จริ ญขึ้ น มี ก ารตั้ง กองแพทยสุ ข าภิบาลใน
กระทรวงนครบาล ไดรวมสถานที่ดูแลคนไขโรคจิตเขาไวดวยเรียกวา “โรงพยาบาลคนเสียจริตปากคลอง
สาน” ผูปกครองสถานที่เปนเจาหนาที่ซึ่งมีความรู แพทยแผนโบราณ และการอํานวยการโรงพยาบาลจึงขึ้น
ตอนายแพทยฮิว แคมพเบล ไฮเอด (Hugh Campbell Hyed) หัวหนากองแพทยสุขาภิบาลยุคนั้น นายแพทยไฮ
เอด จึงนับเปนนายแพทยผูอํานวยการคนแรกของโรงพยาบาลดังกลาว แตเพราะความเปนหัวหนาแพทย
สุขาภิบาลซึ่งมีราชการที่อื่นมาก จึงไมคอยมีโอกาสไดดูแลโรงพยาบาลปากคลองสานดวยตนเอง หลายๆ
เดือนหรือป หนึ่งจึงจะไปครั้ งหนึ่ ง ถึงอยางไรก็ตามปรากฏจากเอกสารวา เมื่ อรับงานเปนผูอํานวยการ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2448 นั้น นายแพทยไฮเอด เปนผูเซ็นนามรับงานเองและมีเงินของโรงพยาบาลอยูใน
ขณะนั้นจํานวน 514 บาท กับ 21 อัฐ 1,2
จากสถิติในป พ.ศ.2453 มีคนเสียจริตรับไวรักษาจํานวน 296 คน ซึ่งมากกวาเดิมมาก ในรายงานของ
นายแพทย ไ ฮเอด หั ว หน า กองแพทย สุ ข าภิ บ าล เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2453 มี ข อ ความตอนหนึ่ ง ว า
“ในจํานวนคนไขทั้งหมดนั้นเปนชาย 264 หญิง 32 มีอาการคลั่งรายแรงอาจทําอันตรายตางๆ ได 54 คน
ตองแยกขังไวตางหาก แตหองแยกมีนอยจึงตองขังรวมกับคนอื่น ซึ่งยัดเยียดทํารายกันเสมอ มีหลายคนถูก
ลามโซไวกับพื้นกระดานเชนเดียวกับสัตวที่ดุราย หองหลายหองชํารุดและรักษาความสะอาดไมได จนมี
ผูปวยเปนโรคลําไสมาก โรงพยาบาลนี้ชํารุดและนาอับอายอยางยิ่งซึ่งเห็นวารัฐบาลควรทําอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไปใหดีขึ้น ขาพเจาเองไมสามารถสรรหาคําพูดใดที่แรงพอ เพื่อแสดงวาอับอายและขยะแขยงเพียงไร”
รายงานชิ้นนี้คงคลายกับรายงานของ ดร.ฟลิป พิเนลของฝรั่งเศส และผูอื่นในยุคกอนซึ่งแสดงถึงความ
บกพร องในการดู แลผู ป ว ยทางจิ ต และได เ ริ่ ม ไหวตัวปลดโซ ต รวน จัดสถานที่ใ หม ใ หดีขึ้ น ด ว ยความมี
มนุษยธรรมและศีลธรรม 2,3
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ในที่สุดรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพิจารณาดวยดี และอนุญาตใหสราง
โรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นใหม ณ ที่ซึ่งเปนสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยาขณะนี้ โดยซื้อที่ดินของ
ตระกูลสมเด็จเจาพระยา และผูอื่นอีกรวมเปนเนื้อที่ 44 ไรครึ่ง ในตําบลคลองสานฝงใตหางจากปากคลอง
เข า ไปประมาณ 600 เมตร ดํ า เนิ น การก อ สร า งเสร็ จ เป ด รั บ คนไข ไ ด เ มื่ อ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2455
ตอจากนั้นไดเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองจากแบบคุมขังและการรักษาแผนโบราณมาเปนการรักษาดวยยา
ตามแบบใหม มีการดูแลเลี้ยงอาหาร การหลับนอนบริบูรณขึ้น เลิกการลามโซอยางแตกอนและพยายามให
เห็นเปนรูปโรงพยาบาลจริงๆ ถึงแมวาเรือนไมหลายหลังยังกั้นหองดวยลูกกรงและคนไขยังตองนอนกับพื้น
อยูก็ตาม การสรางโรงพยาบาลคนเสียจริต เมื่อ พ.ศ. 2455 นั้น อยูในความดูแลของนายแพทย โมเดิรน คาธิว
(Modern Cathews) ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาของนายแพทยไฮเอดอีกทอดหนึ่ง 3,4
นายแพทย คาธิว ชาวอังกฤษ ซึ่งตอมาไดรับตําแหนงเปนผูอํานวยการคนใหมนั้น หาใชจิตแพทย
ไม การดูแลคนไขโรคจิต จึงเปนแตเพียงเอามาขังไวมิใหออกไปยุมยามทํารายผูอื่น เรือนคนไขทุกหลังยังมี
ลักษณะเปนหองขังอยูบาง คือไมมีหนาตาง เต็มไปดวยลูกกรงซี่ยาวๆ หางกันแตโปรง เหมาะสําหรับอากาศ
เมืองรอน และมุงหลังคาสีแดงอันเปนเครื่องหมายของสถานที่ราชการคลายประเทศอังกฤษ
นายแพทย คาธิว นี้ ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาอายุรเวชวิจักษ สวนผูที่เขามารับ
ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลคนเสียจริต คนตอมา คือนายแพทย อาร.เมนเดิลสัน (R.Mandleson) ทาน
ผูนี้เปนศัลยแพทยประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีชื่อเสียงทางศัลยกรรมเปนที่
ปรากฏโดยทั่วไป ในเวลาเดียวกันนั้น ก็ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง และผูชวยหัวหนากอง
แพทย สุ ข าภิ บ าลกรุ ง เทพฯ อี ก ด ว ยมี ภ ารกิ จ มากมายหลายอย า งจึ ง ไม ป รากฏผลงาน ของท า นผู นี้ ใ น
โรงพยาบาลคนเสี ย จริ ต มากนั ก แต ท า นก็ ไ ด จั ด ให น ายแพทย ไ ทยผลั ด เปลี่ ย นกั น ไปดู แ ลปกครอง
โรงพยาบาลเรียกวา “นายแพทยผูรักษาการ” ตั้งแต พ.ศ. 2465 ซึ่งในครั้งนั้นประกอบดวยนายแพทย 5 ทาน
ดวยกัน คือ
1. พระเชษฐไวทยากร (ตอมาดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
2. พระบรรจงพยาบาล (ตอมาดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป)
3. พระชาญวิธีเวช (ตอมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข)
4. หลวงไมตรีแพทยารักษ (ตอมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระ)
5. หลวงวิเชียรแพทยาคม (ตอมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตและปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม)
6. หลวงพิจิตรภิสัชการ (ตอมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง)1,4
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การรักษาการดังกลาวไดผลัดเปลี่ยนกันไป จนถึง พ.ศ. 2468 จึงเลิกใชชาวตะวันตกโดยเด็ดขาด
นายแพทยผูอํานวยการคนไทยคนแรกของโรงพยาบาล คือหลวงวิเชียรแพทยาคม ทานผูนี้ไดวางรากฐาน
งานโรงพยาบาลโรคจิตไวมาก ครั้นเมื่อป พ.ศ. 2470 ไดเปนนายแพทยไทยคนแรกที่ไปเรียนวิชาเฉพาะวิชา
โรคจิต ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งระหวางนั้น หลวงพิจิตรภิสัชการรักษาการแทนผูอํานวยการ เมื่อหลวงวิเชียร
แพทยาคมกลับมาเมื่อ ปพ.ศ. 2472 ก็คงเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลตออีก หลังจากนั้น ไดเปลี่ยนชื่อ
โรงพยาบาลคนเสียจริต เปน โรงพยาบาลโรคจิตธนบุร4ี ทานไดเอาใจใสจนเกิดความกาวหนาและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของโรงพยาบาล ไดเริ่มสอนวิชาโรคจิตในโรงเรียนแพทย ไดศึกษาคนควาและเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาโรคจิตและสุขวิทยาทางจิตไวหลายเรื่อง และมีชื่อเสียงวาเปนอาจารยและนักปาฐกถา
ที่ดีแหงยุค
หลวงวิเชียรแพทยาคมดํารงตําแหนงนายแพทยผูอํานวยการอยูจนปลาย พ.ศ.2484 ซึ่งทานไดรับการ
ยกยองใหยายไปปฏิบัติงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญชั้นพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี นายแพทย ฝน แสงสิง
แกวซึ่งกอนหนานั้นเปนผูชวยผูอํานวยการและขณะนั้นเปนหัวหนากองชีวสงเคราะห กรมประชาสงเคราะห
ได รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น นายแพทย ผู อํ า นวยการแทน ได รั บ งานผู อํ า นวยการโรงพยาบาลและ
ผูอํานวยการกองโรงพยาบาลโรคจิตสืบมาจน พ.ศ. 2501 รวมเปนเวลา 17 ป จึงไดยายไปรับราชการใน
หนาที่รองอธิบดีกรมการแพทย และนายแพทยอรุณ ภาคสุวรรณ ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหรับตําแหนง
ผูอํานวยการแทนในเวลาตอมา3,4
วงการจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิต ถือวา นายแพทยฝน แสงสิงแกว เปนผูมีคุณูปการอยางใหญ
หลวง จนเป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยกว า งขวางทั้ ง ในและต า งประเทศว า เป น “บิ ด าแห ง จิ ต เวชศาสตร ”
ของประเทศไทย5 นอกจากนี้ยังไดมีการสรางอนุสาวรียเพื่อเปนอนุสรณแหงคุณงามความดี และความเปน
ปูชนียบุคคลที่สําคัญ โดยมีขอความจารึกไวที่ฐานอนุสาวรียดังนี้

ศาสตราจารย นายแพทยฝน แสงสิงแกว
พ.ศ. 2450-2523
บิดาแหงจิตเวชศาสตร
ผูบุกเบิกจิตเวชศาสตรและงานสาธารณสุข
ของประเทศไทย
ในปพ.ศ. 2461 เมื่อตั้งกรมสาธารณสุขในกระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลไดยายมารวมในกรม
สาธารณสุข และมีจํานวนคนไขเพิ่มขึ้นเสมอ มีรายงานวาในป พ.ศ. 2469 มียอดคนไขทวีถึง 721 คน โดย
สถานที่สามารถรับไดเพียง 430 คน เทานั้น จึงเปนการลําบากในการอยูกินมาก โรงพยาบาลจึงไดระบาย
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คนไขซึ่งมีภูมิลําเนากําเนิดในประเทศจีน ใหกลับไปยังประเทศของตน แตกระนั้นก็ยังปรากฏมีกลับมาอีก
อยูเสมอ ในที่สุดไดสรางเรือนคนไขขึ้นอีกสองหลังบรรจุคนไขได 100 คน ซึ่งก็ยังไมพอกับความตองการ
อยูนั่นเอง ตอมาในป พ.ศ.2472 ไดสรางเรือนแผนกราชทัณฑ โดยความรวมมือของกรมราชทัณฑ สําหรับ
คนไขตองคดีรุนแรง เรียกวาเรือนคนไขคดีขึ้นอีกหลังหนึ่ง บรรจุคนไขได 50 คน ในป พ.ศ. 2479 นายวีเต็ก
เปา วีรางกูร บริจาคเงินสรางเรือนพยาบาลใหหลังหนึ่งนับเปนหลังแรกที่มีเอกชนบริจาคอุทิศ รับคนไขได
40 เตียง
เพื่อระบายคนไขจากธนบุรีซึ่งยัดเยียดมาก และแบงรับคนไขเปนแหงๆ ไปในภาคตางๆ นั้น ในป
พ.ศ.2480 จึงไดมีการสรางโรงพยาบาลโรคจิตภาคใตขึ้น ณ จังหวัดสุราษฎรธานี เรียกวา โรงพยาบาลสวน
สราญรมย โดยมีนายแพทยขจร อนตระการ เปนผูอํานวยการคนแรกในป พ.ศ.2481 ไดสรางโรงพยาบาล
โรคจิตภาคเหนือ ณ จังหวัดลําปาง ซึ่งตอมาในป พ.ศ.2490 ไดยายไปตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม บัดนี้เรียก
โรงพยาบาลสวนปรุง มีนายแพทยอารี แสงสวางวัฒนะ เปนผูอํานวยการคนแรก และในปพ.ศ. 2489 ได
สรางโรงพยาบาลโรคจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้เรียกวาโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ มีนายแพทยสุรินทร พรหมพิทักษ เปนผูอํานวยการคนแรก1,2
เปนที่นาสังเกตวา ถึงแมโรงพยาบาลภาคตางๆ ไดสรางขึ้นบางแลว สถิติคนไขโรงพยาบาลโรคจิต
ธนบุรี ก็ยังหาไดลดจํานวนลงไม ปรากฏวาในป พ.ศ. 2484 มีจํานวนถึง 1,100 คน จึงมีความจําเปนตอง
ระบายคนไขไปอยูโรงพยาบาลที่นนทบุรี ซึ่งสรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ.2484 ทั้งนี้เพื่อเปนโรงพยาบาลภาคกลาง
และเพื่อการรักษาดวยอุตสาหกรรมบําบัดไปในตัว แตขณะเดียวกันก็พยายามงดรับคนไขที่โรงพยาบาลโรค
จิตธนบุรีดวย แตก็ทําไดขลุกขลักมากเพราะจํานวนคนไขมีแตจะมากขึ้นอยูเสมอ โรงพยาบาลนนทบุรีนี้
ปจจุบันนี้เรียกวาโรงพยาบาลศรีธัญญา มีนายแพทยขจร อนตระการ เปนผูอํานวยการคนแรก
เปนที่สังเกตอีกอยางหนึ่งในชวงนี้วา มีการเรียกชื่อโรงพยาบาลตางๆ ขึ้นใหมโดยมิใชเรียกวา
โรงพยาบาลโรคจิตแตพยายามเรียกชื่อเพื่อใหเกิดความสบายใจทั้งของคนไขและญาติ รวมทั้งประชาชนซึ่ง
มีอุปาทานที่ไมดีตอโรงพยาบาลโรคจิต ไดเรียกชื่อตามชื่อของตําบลที่ตั้งอยูหรือชื่อของความดีของแหงนั้น
หรือชื่อของบุคคลที่ลวงลับไปแลวที่มีคนเคารพบูชา สิ่งนี้ก็มีปรากฏมาทุกสมัยและทุกแหง เชน ชื่อของ
โรงพยาบาลเซ็นตเอลิซาเบท ก็เปนชื่อของนักบุญที่มีผูเคารพและลวงลับไปแลว ชื่อโรงพยาบาลพระพุทธชิน
ราช ก็เปนชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เปนตน ดังนั้นโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี ก็ตั้งชื่อวา
โรงพยาบาลสมเด็ จ เจ า พระยา ตามชื่ อ ของตํ า บลและบุ ค คล โรงพยาบาลโรคจิ ต ที่ เ ชี ย งใหม ตั้ ง ชื่ อ ว า
โรงพยาบาลสวนปรุง ตามชื่อตําบล โรงพยาบาลโรคจิตที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งชื่อวา โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ ตามชื่อสิ่งเคารพบูชาของจังหวัดนั้น คือมีตนโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่นํามาจากลังกาเปนที่เคารพของ
ชาวเมืองทั่วๆ ไป ชื่อโรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ไดตั้งใหคลองจองกับความเปนมงคลของทองถิ่นคือมีขาว
ดี จึงตั้งชื่อวาโรงพยาบาลศรีธัญญา สวนโรงพยาบาลโรคจิตที่จังหวัดสุราษฎรธานีนั้น ตั้งอยูบนควนดินที่
สวยงามเป น ที่ พั ก ของสมุ ห เทศาภิ บ าลผู สํ า เร็ จ ราชการมณฑลสุ ร าษฎร เ ก า และเคยเป น ที่ ป ระทั บ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงรับสั่งวาที่ตรงนั้นอากาศดีและสวยงามมาก จึงพระราชทาน
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ชื่ อ เขาดิ น นั้ น ว า สวนสราญรมย ครั้ น ต อ มาเมื่ อ มี ก ารสร า งโรงพยาบาลโรคจิ ต ขึ้ น ที่ นั่ น จึ ง เรี ย กชื่ อ
โรงพยาบาลนั้นวา โรงพยาบาลสวนสราญรมย เพื่อเปนมงคลนาม
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 เปนวันจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข และมีกรมการแพทยขึ้นในกระทรวง
นี้ โรงพยาบาลโรคจิตจึงไดยายเขามาสังกัดกรมการแพทยซึ่งเปนกรมดูแลโรงพยาบาลทุกแหง และมีกอง
โรงพยาบาลโรคจิตเพื่อดูแลโรงพยาบาลโรคจิตและการสุขภาพจิตทั่วประเทศอยูในสังกัดกรมการแพทย
ตั้งแตนั้นเปนตนมา
สิ่งที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับอาชญากรรมและจิตเวชศาสตร คือ การจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
ของกระทรวงยุติธรรมในป พ.ศ. 2495 ซึ่งนายแพทย เชียร สิริยานนท จากโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนากองคนแรก และตอมาเปนนายแพทยพิเศษรับผิดชอบการตรวจเด็กและเยาวชนซึ่ง
กระทําความผิดทางอาญา
สําหรับโรงพยาบาลนครราชสีมา ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาดใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
คนไขจิตเวชมาขอรับการรักษามาก นายแพทย นวม เศรษฐจันทร ผูอํานวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นจึง
ไดขยายเรือนคนไขโรคจิตเวชเพื่อการนี้ ตอมาไดขยายที่ดินสรางเปนโรงพยาบาลจิตเวชขึ้นอีกแหงหนึ่ง คือ
โรงพยาบาลจิ ต เวชนครราชสี ม า ซึ่ ง ได ใ ห ทั้ ง บริ ก ารสาธารณประโยชน แ ละให ก ารสอนแก นั ก ศึ ก ษา
ไดเปดรับคนไขจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตั้งแตป พ.ศ. 2518 มีนายแพทย วิศักดิ์ สาตรา
เปนผูอํานวยการ
ในด า นกองทั พ บกได เ ล็ ง เห็น ความสํ า คัญ ของโรคทางจิ ต เวชด ว ย จึ ง ได เ ป ด แผนกจิ ต เวชขึ้ น ที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เริ่มดวยการรับคนไขไวรักษาในจํานวนนอยกอน และไดคอยขยายมากขึ้น
ตามลําดั บตามความตองการของราชการทหารและพลเรือนทั่วไป ทางการไดสงแพทยทหารไปศึก ษา
เพิ่ มเติมที่โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาและที่ ประเทศอั งกฤษและอเมริก า ตั้ง แต พ.ศ.2494 ไดก ลับมา
ปฏิบัติงานคือ นายแพทย สุพจน ขวัญมิตร และตอมานายแพทย อรุณ เชาวนาศัย ไดเปนหัวนากองจิตเวช
ของโรงพยาบาลนี้ 1
งานสุขภาพจิตในชวงนั้น ประกอบดวยการปองกันโรคจิตประสาทและความประพฤติแปรปรวน
สามระยะคือ การปองกันระยะแรกตั้งแตโรคยังไมเกิด โดยใหการศึกษาแกบิดา มารดาและประชาชน และ
ผูมีอาชีพตางๆ ใหเขาใจจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและการเลี้ยงดูทารกซึ่งตองการความรักและความปกปอง
ในวัฒนธรรมที่สภาพสังคมเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปองกันอันตรายของสมองดวย การปองกัน
ระยะที่สอง คือ ใหเขาใจอาการของโรคระยะตนๆ แลวรีบดูแลรักษาใหทันทวงที เพราะการรักษาตั้งแต
เริ่มแรกก็คือ การปองกันที่ดีนั่นเอง การขยายงานของการตรวจรักษาคนไขนอกที่โรงพยาบาลจิตเวชและ
โรงพยาบาลทั่วไปก็เปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ สวนการปองกันระยะที่สาม คือ การฟนฟูสมรรถภาพของ
คนพิการทั้งกายและจิต เมื่อจําหนายจากโรงพยาบาลแลวก็ตรึงคนไขไวดวยการดูแลดวยความเมตตาและ
ความเขาใจของผูปกครองและชุมชน มิใหตองกลับไปโรงพยาบาลจิตเวชอีก
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ศัก ราชของงานสุ ข ภาพจิ ต ได ตั้ ง ต น เป น ราชการจริ ง จั ง ในป พ.ศ.2494 เมื่ อ รั ฐ บาลไทยได เ ชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลกดวยทุนขององคการอนามัยโลกเขามาศึกษาสํารวจและ
ปรึกษา เริ่มดวยนายแพทย ชารลส กันตรี จากคานาดา ตอมาองคการอนามัยโลกไดสงนายแพทย อาลัน
สตอลเลอร จากออสเตรเลีย เมื่อป พ.ศ.2501 และนายแพทย ซุงยีลิน จากไตหวันเมื่อพ.ศ. 2507 ที่ปรึกษา
ดังกลาวไดสนับสนุนโครงการสุขภาพจิต และสนับสนุนการเปดคลินิกสุขวิทยาจิต สนับสนุนการสอนและ
การวิจัยจิตเวชศาสตรในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงเรียนแพทย โดยองคการอนามัยโลกไดใหเจาหนาที่มา
ชวยปฏิบัติงานรวมดวยเปนครั้งคราว
คลิ นิ ก สุ ข วิ ท ยาจิ ต และมาตรการป อ งกั น โรคจิ ต เวชนั้ น ได ก า วหน า มากขึ้ น นอกจากงานที่
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาแลว ไดมีการเปดบริการที่ศูนยอนามัยแมและเด็กของกรมอนามัย และตอมา
เปดสาขาที่สอง ที่อาคารราชดําเนิน สาขาที่สาม ที่โรงพยาบาลเด็กพญาไท ในการนี้ดวยความรวมมือของ
เทศบาลนครกรุงเทพ สวนศูนยสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพก็ไดจัดบริการจิตเวชเด็กและสุขภาพจิต
ขึ้น 4 แหง ในรูปแบบของคลินิกสุขวิทยาจิตของศูนยบริการสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการก็ไดรวมมือ
เปดอบรมครูแนะแนวประจําโรงเรียนขึ้นดวย ในป พ.ศ.2511 คลินิกสุขวิทยาจิตไดรับอนุมัติใหจัดรูปงาน
และงบประมาณเปนระดับโรงพยาบาล และในพ.ศ. 2512 ไดแยกตัวอาคารทํางานมาอยูที่ถนนพระราม 6
ตรงขามโรงพยาบาลรามาธิบดี ใชชื่อวาศูนยสุขวิทยาจิต ซึ่งไดเปนศูนยศึกษาวิจัยจิตเวชเด็กและปญหาความ
ประพฤติแปรปรวนของเด็กและเยาวชน ไดเปนแมบทของการปองกันโรคจิตเวชในผูใหญดวย โดยหัวหนา
ศูนยสุขวิทยาจิตคนแรกคือ แพทยหญิง สุภา มาลากุล 3,5
เนื่องจากสถิติเด็กอายุไมเกิน 14 ป ซึ่งมีอาการโรคจิตประสาทและมีความประพฤติแปรปรวนอยาง
รุนแรงในคลินิกมีจํานวนสูงขึ้น และตองการไดรับการรักษาเปนคนไขภายในเปนพิเศษ ทางการเห็นความ
จําเปนตองขยายงานสรางโรงพยาบาลจิตเวชเด็กขึ้น เพื่อรักษาเด็กและเทากับปองกันในผูใหญ ดวยความ
ศรัทธาของนายแพทยหลวงไวทเยศรางกูร ไดบริจาคที่ดิน ที่ตําบลสําโรงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งเปนโรงพยาบาล เรียกวาโรงพยาบาลสําโรง เปดบริการไดตั้งแต พ.ศ. 2508 โดยมีนายแพทย ประสิทธิ์
หะริณสุต เปนผูอํานวยการ โรงพยาบาลนี้ตอมาไดเปลี่ยนชื่อวา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป สวน
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ในขณะนั้นก็ไดเปดแผนกจิตเวชเด็กรับคนไขเด็กจํานวนหนึ่ง เพื่อการรักษา
และศึกษาดวย 1,2,4
สําหรับงานสุขภาพจิตภาคปฏิบัติเพื่อปองกันผูปวยเรื้อรังซึ่งหายดีขึ้นแลว มิใหกลับไปปวยอีก
ภายหลังจําหนาย แตญาติก็ยังไมยินดีรับกลับเพราะยังหวาดกลัวอยูอีกนั้น ไดจัดใหอยูแบบ “บานกึ่งวิถี”
เพื่อใหรูจักแกไขตนเองใหอยูรวมกับผูอื่นกอน หลังจากนั้นจึงใหญาติรับกลับไป ในขณะอยูบานกึ่งวิถี
คนไขจะมีงานทํา รูจักใชเงินที่หามาได และรูจักพักผอนหลังจากงาน กิจกรรมนี้ไดเริ่มที่โรงพยาบาลศรี
ธัญญา เมื่อ พ.ศ.2506 โดยจัดโครงการ “หมูบานพักฟน” ตั้งอยูบริเวณปลายนาของโรงพยาบาล หางจากตัว
โรงพยาบาลไป 1.5 กิโลเมตร ตอมาไดรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะหจัดตั้งหมูบาน
กึ่งวิถีอันแทจริงขึ้นที่อําเภอธัญญบุรีในพ.ศ.2511

9

ขาวอันเปนที่นายินดีตอวงการจิตเวชศาสตรในป พ.ศ.2513 ก็คือ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร
สภาการศึกษาแหงชาติ ไดลงมติอนุมัติใหจัดตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตรในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิท ยาลั ย มหิด ล เมื่ อวั น ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 นั บว า เปน ภาควิชาจิต เวชศาสตรแ หงแรก ของ
โรงเรียนแพทยในประเทศไทย สวนในตางจังหวัดนั้น คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับ
อนุมัติใหมีภาควิชาจิตเวชศาสตรเปนแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 2518 2,6
การมีผูปวยจิตเวชจํานวนมากในชุมชน แตยังขาดจิตแพทยอยู จึงไดเกิดบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่
ขึ้นเพื่อไปใหบริการชุมชนในชนบท เริ่มจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย โดยการอํานวยการของนายแพทย
สกนธ โสภโณ ในป พ.ศ. 2507 โดยจัดเจาหนาที่แพทย พยาบาล นัก สังคมสมเคราะหและเวชภัณ ฑ
เดินทางเคลื่อนที่ให การตรวจรั กษาแกประชาชนในจังหวัดภาคใต โดยใชโรงพยาบาลและศูน ย บริ ก าร
สาธารณสุขจังหวัดตางๆ นั้นเปนแหลงรวม ดังนี้จึงไดมีโอกาสชวยเหลือแนะนําดานวิชาการจิตเวชแก
โรงพยาบาลและศูนยสาธารณสุขของทองถิ่นนั้นๆ ดวย ตอมาไดขยายงานเคลื่อนที่ในจังหวัดภาคกลางและ
ตะวันออกใน พ.ศ.2511 และในปเดี ยวกันไดรว มบริการที่โรงพยาบาลรถไฟ และบ านกึ่งวิถีดว ย ในป
พ.ศ.2513 ไดแยกเปดศูนยที่ทําการจิตเวชเคลื่อนที่ ซึ่งตอมาเรียกวาศูนยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ที่ริมวัดมวงแค
ถนนเจริญกรุง โดยมี นายแพทย สุจริต สุวรรณชีพ เปนหัวหนา สวนตางจังหวัดดวยความเอื้อเฟอและความ
รวมมือของ นายแพทย นิรันดร ประภาสวัสต ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยนาท ไดสรางและเปดตึกศูนย
สุขภาพจิตเคลื่อนที่ ในบริเวณโรงพยาบาลขึ้นเมื่อปพ.ศ.2516 ดวยความหวังวาศูนยสุขภาพจิตในชุมชน
เชนนี้ จะไดดําเนินการตอไปในทุกภาคตามลําดับ 1,4
เนื่องจากงานจิตเวชไดกาวไปพรอมกับงานสุขภาพจิตไดขยายกวางมากขึ้น ซึ่งรวมทั้งการรักษา
ปองกันและวิจัย ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนชื่อจากกองโรงพยาบาลโรคจิต ไปสูชื่อที่มีความหมายกวางกวา
เรียกวา กองสุขภาพจิต ในป 2513 และเพราะเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพจิตในการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศ ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งพิจารณาจัดตั้งยกระดับกองสุขภาพจิตสูงขึ้นเปน
กรมสุขภาพจิต อยางที่ปรากฏอยูในเวลานี้
การขยายบริ ก ารจิ ต เวชในแผนกคนไข น อก และในโรงพยาบาลทั่ ว ไปได ค อ ยขยายเพิ่ ม ขึ้ น
โรงพยาบาลจิตเวชทุกแหงเพิ่มบริการคนไขนอกมากขึ้นรวมทั้งจัดใหมีโรงพยาบาลกลางวัน โดยใหคนไขอยู
โรงพยาบาลตั้งแตกลางวัน สวนกลางคืนใหกลับไปรับการดูแลดวยความอบอุนจากครอบครัว สําหรับ
โรงพยาบาลทั่วไปก็คอยรับคนไขจิตเวชไวรักษาเปนคนไขใน (inpatient) เปนแหงๆ เทาที่จะจัดได เมื่อมี
จิตแพทยซึ่งไดอบรมมา เชน โรงพยาบาลสงฆ โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต โรงพยาบาลสมเด็จพระปกเกลา
จันทบุรี เปนตน และที่ขาดมิไดคือ โรงพยาบาลทุกแหงของโรงเรียนแพทย ซึ่งจัดหอผูปวยจิตเวชไวเปนที่
รักษาและสําหรับศึกษาของนักศึกษาแพทยและพยาบาลดวย
สําหรับสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ ปพ.ศ. 2496 และสมาคมสุขภาพจิตแหง
ประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2501 โดยสมาคมจิตแพทยฯ นั้นมุงไปทางสงเสริมวิชาการรักษาทางจิตเวช สวน
สมาคมสุขภาพจิต ฯ มุงในทางปองกันและศึกษา จึงมีนักการศึกษาเปนกรรมการและสมาชิกอยูมาก แตก็
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ขาดจิตแพทยไมได เพื่อเปนหลักที่ปรึกษาทางวิชาการ7 ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการกอตั้งวิทยาลัยจิตแพทยแหง
ประเทศไทยขึ้ น ซึ่ งต อ มาได เ ปลี่ ย นชื่อ เปน ราชวิท ยาลั ย จิ ต แพทยแ ห ง ประเทศไทย 8 องคก รนี้รว มกั บ
แพทยสภามีบทบาทสําคัญในการฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาจิตเวชศาสตร และสาขาจิตเวชศาสตร
เด็กและวัยรุน
จิ ต เวชศาสตร ไ ทยในอดี ต มี พั ฒ นาการอย า งต อ เนื่ อ งและมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคบางอยางเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้ก็ไดรับการแกไขใหลุลวงไปดวยดี
เชื่อแนวาโฉมหนาอันสดใสและเจิดจรัสของจิตเวชศาสตรไทย กําลังงอกงามมากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
และจะอํานวยคุณประโยชนอยางมหาศาลตอประเทศชาติ

กิตติกรรมประกาศ
คุณความดีอันเกิดจากบทความนี้ ขออุทิศ แด ศาสตราจารย นายแพทยฝน แสงสิงแกว ผูเปน
ปูชนียบุคคลที่สําคัญ และไดอุทิศเวลาสวนใหญในชีวิตของทานในการวางรากฐานวิชาจิตเวชศาสตร และ
งานสุขภาพจิตของประเทศไทย ไดมีการคนควาและเผยแพรผลงานจนเปนที่ยอมรับนับถือทั้งในและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง
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