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abstract

This article explores how the discourse of medical science 

has transformed the definition of psychiatric disorder. It discusses 

in particular the contesting discourses on psychiatric disorder 

which form a basis of public stigmatization of psychiatric patients 

in Thailand. Based on a sample discussion case, I point out that 

there is a discrepancy between two dominant discourses, the 

traditional Thai worldview and the scientific discourse of modern 

medicine, in the attempt to transform the stigma of “insane” 

persons to medical categorization of “psychiatric patients” with 

“medical brain disease”. The consequences of such discrepancy 

is exemplified in the contrasting diagnoses and opinions among 

official health care providers.
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บทคัดย่อ

บทคว�มนี้ เป็นก�รสำ�รวจเบื้องต้นในประเด็นว่�ด้วยบทบ�ทของ 

ว�ทกรรมท�งก�รแพทย์ในก�รให้คำ�นิย�มเกี่ยวกับโรคท�งจิตเวชซึ่งมีอยู่ 

หล�กหล�ย  และเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รตีตร�กล่�วโทษผู้ป่วยจิตเวชโดย

เฉพ�ะในประเทศไทย  จ�กกรณีอภิปร�ยตัวอย่�ง  ผู้เขียนพบว่�มีคว�มไม่

สอดคล้องกันระหว่�งว�ทกรรมหลักในสังคมไทยกับว�ทกรรมหลักในมิติ

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในคว�มพย�ย�มสถ�ปน�ว�ทกรรมกระแสหลักว่�

ด้วย “โรคท�งสมอง” เพื่อเปลี่ยนก�รกำ�หนดสถ�นะจ�ก “คนบ้�” เป็น “ผู้ป่วย

จิตเวช” ซึ่งยังคงมีคว�มย้อนแย้ง กำ�กวม และเลื่อนไหล ดังเห็นได้จ�กตัวอย่�ง

ก�รวินิจฉัยและให้คว�มเห็นของบุคล�กรท�งด้�นส�ธ�รณสุขซึ่งแตกต่�งและ

ขัดแย้งกันเอง เป็นต้น

คำ�สำ�คัญ  

โรคท�งจิตเวช, ว�ทกรรม, ก�รตีตร�กล่�วโทษโรคท�งจิตเวช
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บทนำ : ที่มาและความสำ คัญ

  สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติระบุอัตร�ส่วนประช�กรไทยที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชในปี  พ.ศ. 

2552 อยู่ท่ี  2,265.8 คน ต่อ ประช�กร 100,000 คน ซึ่งเพ่ิมจำ�นวนจ�กปี พ.ศ. 2550 คือ 

2,125.8 คนต่อประช�กร 100,000 คน โดยพบว่�ผูป่้วยท�งจิตทีไ่ด้รบัก�รดแูลรกัษ�ทัว่ประเทศ

มีจำ�นวนท้ังสิ้น 1,668,041 คน และต้องใช้เวล�รักษ�ตัวอยู่ในโรงพย�บ�ลน�นเฉลี่ย 41 วัน 

ซึ่งน�นกว่�ผู้ป่วยโรคท�งก�ยถึง 5-6 เท่� (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2555, 101)

  เป็นคว�มจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่�ในประเทศไทยโรคจิตเวชกำ�ลังทวีคว�มสำ�คัญข้ึน  

ทั้งในท�งส�ธ�รณสุข  เศรษฐกิจ  และมิติของสังคมวัฒนธรรม  โรคจิตเวชมีธรรมช�ติท่ีจะเกี่ยว

พันอยู่กับผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก ทั้งในส่วนของภ�ครัฐ ผู้ให้บริก�รส�ธ�รณสุข ผู้ป่วย ญ�ติ

พี่น้อง บุคคลรอบข้�ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กคว�มเจ็บป่วยนั้นๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องมีคว�ม

เกี่ยวข้องหรือมีคว�มสัมพันธ์กันม�ก่อนเลยก็ได้ 

 จุดนี้เองท่ีเป็นจุดสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคว�มแตกต่�งจ�กผู้ป่วยโรคท�งก�ยท่ัวไป

ค่อนข้�งชดัเจน และเป็นทีม่�ของว�ทกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพ�ะ โดยเกดิจ�กลกัษณะอ�ก�ร 

(sign) และอ�ก�รแสดง (symptom) ของโรคจิตเวชเอง และว�ทกรรมดังกล่�วมีลักษณะเป็น

พลวัตและไม่หยุดนิ่งต�ยตัว  ส�ม�รถเลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงไปต�มบริบทของวัฒนธรรม 

ก�ลเวล� และองค์คว�มรู้ของมนุษย ์

ห�กย้อนกลับไปดูจ�กประวัติศ�สตร์  เร�จะพบว่�คำ�นิย�มว่�  “บ้�” หรือ  “จิตวิปล�ส” 

ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  จิตวิปล�สนั้นไม่เคยเป็นสภ�วะที่มีลักษณะท่ีแน่นอนต�ยตัวต�ม

ธรรมช�ติ แต่กลับผูกโยงเข้�กับก�รรับรู้ของผู้คนในแต่ละยุคสมัยของประวัติศ�สตร์ นักวิช�ก�ร

ที่พย�ย�มศึกษ�อ�ก�รป่วยท�งจิต หรือพูดง่�ยๆ คือ “คว�มบ้�/คนบ้�”1 ในฐ�นะว�ทกรรมคน

สำ�คัญ  ได้แก่  มิเชล  ฟูโกต์  (Michel  Foucault)  ซึ่งเสนอว่�สังคมแต่ละยุคพูดถึง  “คนบ้�”  

แตกต่�งกันออกไป  และปฏิบัติต่อคนเหล่�นั้นโดยปร�ศจ�กคว�มเท่�เทียม2  ในหนังสือ  

1 หรือ “ผู้ป่วยจิตเวช” ในบริบทของบทความนี้ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตระหนักว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะ

เหมารวมว่า “คนบ้า” ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดคือ “ผู้ป่วยจิตเวช”.

2 อ้างอิงโดยสรุปจาก ธีรยุทธ บุญมี (2551).
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Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1967)  

ฟูโกต์เสนอว่�ในสมัยยุคกล�ง คนบ้�ส�ม�รถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ โดยบ�งคร้ังก็ได้รับ

ก�รยกย่องว่�เป็นผู้รู้ที่มีญ�ณพิเศษหรืออภิสิทธิ์ชนด้วยซำ้�ไป  กระท่ังวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ก้�วหน้�ขึ้น  แนวคิดเร่ืองหลักเหตุผลของมนุษย์เกิดขึ้นในสังคมส่วนใหญ่ของโลก คนบ้�จึงถูก

แยกออกจ�กสังคม เพื่อนำ�ไปบำ�บัดให้อยู่ในข่�ย “ปรกติ” (normality) 

ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัด  คือ  มุมมองของคริสตจักรและประช�กรยุโรปต่�งยุคต่�งสมัยใน

ประวัติศ�สตร์ต่อ “ผู้ป่วยจิตเวช” ซึ่งมีก�รปรับเปล่ียนจ�กยุคต้นที่มอง “ผู้ป่วยจิตเวช” ในภ�พ

รวมเป็นสัญลักษณ์ของปีศ�จ คว�มชั่วร้�ย หรือบ�ปเวร (Schlosberg 1993) ม�สู่คว�มเป็น 

สตรีศักดิ์สิทธิ์-นักบุญ-แม่มด  ในยุคต่อๆ  ม�  ในที่นี้ขอยกตัวอย่�งกรณีที่รู ้จักกันดีใน

ประวัติศ�สตร์ยุโรป  เก่ียวกับก�รจัดก�รบุคคลที่มีอ�ก�รคล้�ยป่วยด้วยโรคท�งจิตเวช ที่เรียก

ว่�โรคอนอเร็กเซีย เนอโวซ� (Anorexia Nervosa หรือโรคกลัวอ้วน) ต�มเกณฑ์ในคู่มือก�ร

วินิจฉัยและสถิติสำ�หรับคว�มผิดปกติท�งจิต  (Diagnostic  and  Statistical  Manual  of 

Mental  Disorders:  DSM)  ของสม�คมจิตแพทย์อเมริกัน  (American  Psychiatric 

Associoation)3 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 คริสตจักรมองสตรีที่ “อ�จจะ” ป่วยด้วยโรคอนอเร็กเซีย 

เนอโวซ�4  และอดอ�ห�รจนถึงแก่ชีวิตว่�เป็น  “สตรีศักดิ์สิทธ์ิ”  เช่น  นักบุญแคเธอรีนแห่ง 

เซียนน� (Catherine of Siena [1347-1380]) ผู้อดอ�ห�รด้วยแนวคิดว่�ก�รดื่มกินอ�ห�ร

คือกิเลส  และหม�ยถึงก�รทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้�  ก�รอดอ�ห�รจึงได้รับก�รยกย่องว่�เป็น

3 ในที่น้ีผู้เขียนอ้างอิงเกณฑ์วินิจฉัยโรค (DSM) ฉบับที่ 4 ปรับปรุงย่อย (text revision: TR) หรือที่

รู้จักกันในตัวย่อว่า DSM-IV-TR (ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 2000) ซึ่งระบุเกณฑ์วินิจฉัยโรคอนอเร็กเซีย เนอโวซา

ประกอบด้วย A. ปฏิเสธที่จะคงนำ้าหนักตัวไว้ที่ระดับตำ่าสุดหรือสูงกว่าระดับตำ่าสุด ของนำ้าหนักตัวปกติตามอายุ

และส่วนสูง B. กลัวการที่นำ้าหนักขึ้น หรือการอ้วนอย่างมาก แม้ว่าตนเองจะนำ้าหนักตัวน้อย C. มีการรับรู ้

นำ้าหนักตัว หรือรูปร่างของตนผิดปกติ หรือปฏิเสธความรุนแรงของนำ้าหนักตัวที่ตำ่าอยู่ในขณะนั้น D. ภาวะขาด

ประจำาเดือนในหญิงที่เริ่มมีประจำาเดือนแล้ว ได้แก่ ไม่มีประจำาเดือนติดต่อกัน 3 รอบ (Sadock and Sadock 

2003, 729).

4 ผู้เขียนใช้คำาว่า “อาจจะ” เนื่องจากผู้เขียนหรือจิตแพทย์คนใดไม่สามารถวินิจฉัยคนเหล่านั้นได้โดย

แน่ชัดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์. 
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พฤติกรรมของผู้มีคุณธรรมสูง และได้รับก�รสถ�ปน�เป็นนักบุญ (saint) แต่เมื่อคริสต์ศตวรรษ

ที่ 16  ม�ถึง  ยุคสมัยของ  “โฮลี่  อนอเร็กเซีย”  (Holy  Anorexia)  ได้ยุติลงโดยสิ้นเชิง  

คริสตจักรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อหญิงส�วซ่ึง “อ�จจะ” ส�ม�รถวินิจฉัยว่�เป็นโรคอนอเร็กเซีย  

เนอโวซ� แทนก�รยกย่องว่�เป็น “นักบุญ” ด้วยก�รกล่�วห�ข้อห� “แม่มด” และมีโทษทัณฑ์

คือเผ�ท้ังเป็น (Brumberg 2000) ทั้งนี้ มุมมองต่อผู้ที่ “อ�จจะ” เป็น “ผู้ป่วยโรคจิตเวช” ต�ม

ก�รนิย�มในปัจจุบัน  มีตรรกะและคว�มหม�ยเก�ะเกี่ยวอยู่กับคริสตจักรในแต่ละยุค  ว่�มี 

องค์คว�มรู้ ท่�ที และบริบทแวดล้อมโดยเฉพ�ะบริบทท�งก�รเมืองอย่�งไร 

ก�รปรับเปลี่ยนท่�ทีชนิดหน้�มือเป็นหลังมือของคริสตจักร  จ�กก�รเทิดทูน  “โฮลี่  

อนอเร็กเซีย” ในฐ�นะ “สตรีศักดิ์สิทธิ์” ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับ

ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วของ “ก�รล่�แม่มด” ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เนื่องจ�กในช่วงศตวรรษ

ก่อนหน้�นั้นคริสตจักรประสบปัญห�ก�รกระด้�งกระเดื่องของประช�ชนที่มีต่อยุโรปภ�ยใต้

อิทธิพลของศ�สนจักร โดยเฉพ�ะเมื่อมีผู้อ้�งตนว่�เป็น “สตรีศักดิ์สิทธ์ิ” นอกเหนือจ�กแคเธอ

รีนแห่งเซียนน� เช่น ฌ�น ด�ร์ก (Jeanne d’Arc หรือ Joan of Arc [1412-1431]) ปร�กฏ

ตัวขึ้นเป็นผู้นำ�ศรัทธ�ของประช�ชนให้ต่อสู้และหันเหออกจ�กศูนย์กล�งอำ�น�จของคริสตจักร

หรือกรุงโรมซึ่งครอบงำ�จักรวรรดิส่วนใหญ่ของยุโรป  ก�รล่�แม่มดหรือกล่�วห�ในข้อห�ว่� 

นอกรีตเช่นท่ี  ฌ�น  ด�ร์ก  ประสบจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในก�รปร�บปร�ม  ป้องกัน  และยุติก�ร 

บ่อนทำ�ล�ยอำ�น�จของศ�สนจักรที่ชะงัดและได้ผล 

อย่�งไรก็ต�ม  มีข้อสันนิษฐ�นเพิ่มเติมในภ�ยหลังเช่นกันว่�  นิมิต  (vision)  ของ 

ฌ�น ด�ร์ก  ท่ีอ้�งว่�ตนได้รับจ�กนักบุญทั้งหล�ย  เช่น อัครเทวทูตมิค�เอล  (Michael) และ

พระกระแสจ�กพระผู้เป็นเจ้�  (inspiration  divine)  อ�จเป็นเพียงอ�ก�รหนึ่งของโรคจิตเภท 

(schizophrenic disorder)5  ซึ่งเป็นโรคจิตเวชที่สำ�คัญในปัจจุบันโรคหนึ่งก็เป็นได้  (Henker 

1984) 

ฟูโกต์มองแนวคิดในก�รอธิบ�ยและจัดก�ร “คนบ้�” ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพล

จ�กวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ว่�เป็นปฏิบัติก�รหนึ่งของสังคมท่ีเปลี่ยนบุคคลจ�ก  “สภ�วะคว�ม

5 ดูเกณฑ์วินิจฉัยโรคจิตเภท (schizophrenic disorder) ตาม DSM-IV-TR เพิ่มเติมได้จาก มาโนช  

หล่อตระกูล และคณะ (2548, 124). 
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เป็นบ้�” ม�สู่ก�รเป็น “ผู้มีอ�ก�รป่วยท�งจิต” ซึ่งไม่ใช่วิถีต�มธรรมช�ติ แต่เป็นปฏิบัติก�รเชิง

อำ�น�จรูปแบบหนึ่งของสังคม ที่ฟูโกต์เรียกว่� “ว�ทกรรม” (discourse) หรือกระบวนก�รท�ง

ภ�ษ�ที่สร้�งตัวตนของตัวมันเองและกระทำ�ก�รต่�งๆ  ด้วยตัวเอง  ว�ทกรรมมีพลังม�กพอจะ

ครอบงำ�และกำ�หนดคนในสังคมว่�เร�จะส�ม�รถพูดหรือไม่ส�ม�รถพูดเรื่องอะไร  ด้วยท่�ที 

เช่นไร กระทำ�ก�รสิ่งใด ในห้วงเวล�ใด เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจต่อโลกรอบตัว (Danaher et al 

1999)

ตัวอย่�งของว�ทกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ท่ีสร้�ง  “ผู้มีอ�ก�รป่วยท�งจิต”  คือ 

ก�รสร้�งคำ�วินิจฉัยโรคท�งจิตเวช ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีกำ�หนดด้วย 2 องค์กรหลัก 

ได้แก่  เกณฑ์ของบัญชีจำ�แนกท�งสถิติระหว่�งประเทศของโรคและปัญห�สุขภ�พที่เกี่ยวข้อง 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: 

ICD) ซ่ึงกำ�หนดโดยองค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization: WHO)6 และเกณฑ์

ต�มคูม่อืก�รวนิจิฉัยและสถติิสำ�หรบัคว�มผดิปกตทิ�งจิต (DSM) ของสม�คมจิตแพทย์อเมรกินั 

ซึ่งล่�สุดมีก�รปรับเปลี่ยนเกณฑ์ก�รวินิจฉัยจ�กฉบับที่  4  (DSM-IV-TR)  ม�เป็นฉบับที่  5  

(DSM-V) และประก�ศใช้เป็นส�กลนับแต่ปี พ.ศ. 2556 

เฉพ�ะในกรณี  DSM  สะท้อนให้เห็นก�รเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไม่คงท่ีของนิย�มและ 

ว�ทกรรม “โรคจิตเวช” ในระดับส�กล มีกระบวนก�รปรับเปลี่ยนก�รนิย�มโรคเก่�และกำ�หนด

โรคท�งจิตเวชข้ึนใหม่  ตัวอย่�งเช่น  เมื่อปี  พ.ศ.  2516  สม�คมจิตแพทย์อเมริกันได้ถอดถอน 

“Homosexuality” ออกจ�กร�ยก�รคว�มผิดปรกติท�งจิตม�แล้ว ส่วนในก�รปรับปรุงเกณฑ์

ครั้งล่�สุด (DSM-V) ก็มีก�รขย�ยขอบเขตครอบคลุมของกลุ่มโรคคว�มบกพร่องของพัฒน�ก�ร

แบบรอบด้�น (Pervasive Developmental Disorders, PDD)7 ที่แต่เดิมมีเกณฑ์วินิจฉัยโรค

แยกจ�กกัน ม�ใช้เกณฑ์วินิจฉัยร่วมกันภ�ยใต้ชื่อกลุ่มอ�ก�ร “Autism Spectrum Disorder” 

6 ดูเกณฑ์วินิจฉัยโรคจิตเภท (schizophrenic disorder) ตาม DSM-IV-TR เพิ่มเติมได้จาก มาโนช 

หล่อตระกูล และคณะ (2548, 124).

7 ซึ่งเกณฑ์เดิมตามคู่มือ DSM-IV แยกการวินิจฉัยเป็นสี่โรค ได้แก่ ออทิสติก (autistic disorder)  

แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s disorder) childhood disintegrative disorder (CDD) และกลุ่มท่ีพบมี 

ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แต่ไม่ครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคชนิดเฉพาะใดๆ (pervasive 

developmental disorder not otherwise specified: PDD NOS).
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(ASD) เพื่อให้ส�ม�รถมีก�รวินิจฉัยอ�ก�รของโรคได้ก่อนเด็กถึงเกณฑ์เข้�โรงเรียน8 จะเห็นว่�

บทบ�ทของวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในก�รสร้�งและปรับเปลี่ยนเกณฑ์วินิจฉัยโรคท�งจิตเวชนี ้

ส�ม�รถส่งผลต่อสถ�นะของบุคคล ทั้งจ�ก “คนปรกติ” กล�ยเป็น “ผู้ป่วยจิตเวช” หรือในท�ง

กลับกัน บ�งครั้งจู่ๆ “ผู้ป่วยจิตเวช” ก็ส�ม�รถกล�ยเป็น “คนปรกติ” โดยไม่จำ�เป็นต้องได้รับ

ก�รรักษ�อย่�งไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อใดก็ได้เช่นเดียวกัน 

วาทกรรมของโรคจิตเวชในประเทศไทย: 
ความเชื่อ ศาสนา และการแพทย์สมัยใหม่

ในสังคมไทย ว�ทกรรมเกี่ยวกับโรคท�งจิตเวชตั้งแต่ในอดีตและจนถึงปัจจุบันในบ�งท้อง

ถิ่น โดยม�กมักมีลักษณะเป็นเรื่องของ “สิ่งภ�ยนอก” ที่เข้�ม�กระทำ� เช่น ผีบรรพบุรุษ เจ้�ป่�

เจ้�เข� หรือเก่ียวข้องกับไสยศ�สตร์จำ�พวกมีเรื่องบ�ดหม�งกับคู่อริจึงโดนเสก “ของ” ใส่ หรือ

เผอิญข�นรับจน “ของ” เข้�ตัว ไปจนถึง “เลือดทำ�” คือก�รดูแลหลังตั้งครรภ์ของหญิงวัยเจริญ

พันธุ์เป็นไปอย่�งไม่ถูกต้อง  ซึ่งวิธีก�รจัดก�รแก้ไขก็จะสอดคล้องเป็นไปกับส�เหตุที่เป็นคว�ม

เชื่อดังกล่�ว  เช่น  รดนำ้�มนต์  แก้คุณไสย  สะเด�ะเคร�ะห์ต่อชะต�  ด้วยตรรกะที่ต่อเนื่องและ

เกี่ยวพันกับระบบโครงสร้�งท�งสังคมรูปแบบด้ังเดิม ได้แก่ ครอบครัว-ส�ยเลือด (เช่น ผีกระสือ 

ผีบรรพบุรุษ)  อริ-มิตร/เสน่ห�-ชิงชัง  (ก�รเล่นคุณไสย  ก�รทำ�เสน่ห์  ก�รเล่นของ)  เป็นต้น 

(อัฐม� โภค�พ�นิชวงษ์ 2552)

ก่อนหน้�ปีพทุธศกัร�ช 2490-2510 ทีภ่�ครฐัเริม่มีนโยบ�ยกระจ�ยคว�มเจรญิด้�นต่�งๆ 

ไม่ว่�จะเป็นไฟฟ้� นำ�้ประป� ไปจนถงึมกี�รตดัถนนขน�ดใหญ่สูภ่มิูภ�คต่�งๆ เพ่ือก�รคมน�คม 

เช่น ถนนมิตรภ�พ รวมท้ังก�รกระจ�ยคว�มเจริญท�งก�รแพทย์สู่ชนบท คว�มรู้เรื่องโรคจิตเวช

ในมมุมองของวทิย�ศ�สตร์แทบจะไม่ปร�กฏอยูใ่นบรบิทของสงัคมไทย ประช�ชนในระดบัส�มัญ

ไม่มีใครรู้จักคำ�ว่� “โรคจิตเวช” ว่�มีคว�มหม�ยเช่นไร กำ�ลังหม�ยถึงและพูดถึงใคร แต่จะรู้จัก

8 ดูสังเขปการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการในกลุ่ม Autism Spectrum Disorder (ASD) จาก

เอกสารเผยแพร่ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้ที่ http://www.dsm5.org/Documents/Autism%20Spec-

trum%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf.
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คว�มเจ็บป่วยในลักษณะแบบเดียวกันไปต�มบริบทของแต่ละวัฒนธรรมและภูมิภ�ค เช่น ก�ร

เรียก  ”คนบ้�”  ว่�  “ไม่บ�ย”  (ภ�คใต้)  “ผีบ้�”  (ภ�คอีส�น)  และยังมีก�รแบ่งแยกย่อยไปถึง

ประเภทของคว�มบ้�จ�กก�รค�ดก�รณ์ถึงส�เหตุของคว�มบ้�ด้วยคำ�เรียกข�น  เช่น  “บ้�ลม” 

คือ อ�ก�รผิดปรกติท�งจิตจ�กโรคลมชัก (Epilepsy) “บ้�ถูกของ” เกิดจ�กคว�มหมกมุ่นท�ง

ไสยศ�สตร์ม�กเกินไป หรือโดนคู่อริเล่นคุณไสยใส่ตัว เป็นต้น 

  นอกจ�กนั้น  ยังมีคำ�อธิบ�ยในระดับศ�สน�  เช่น  พุทธศ�สน�นิก�ยเถรว�ท  ที่มีก�ร

นิย�มคว�ม “วิปล�ส” ต่�งไปจ�กนิย�มท�งก�รแพทย์ ดังตัวอย่�งจ�ก พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต 2543) ที่ให้คำ�นิย�มไว้ว่� “วิปล�ส, พิปล�ส หม�ยถึง กิริย�

ที่ถือโดยอ�ก�รวิปริตผิดจ�กคว�มเป็นจริง  คว�มเห็นหรือคว�มคล�ดเคลื่อนจ�กสภ�พที่เป็น

จรงิ...” ในภ�พรวมแล้ว จำ�ลอง ดิษยวณชิ (2551) เสนอว่�ศ�สน�พุทธมองมนษุย์ในฐ�นะปถุชุน

ผู้ยังคงอ�สวะกิเลสอยู่โดยส�มัญ ล้วนแล้วแต่มีคว�ม “วิปล�ส” ซ่อนอยู่ในตัวด้วยกันทั้งหมด

ท้ังส้ิน  จึงถือว่�ยังคงมีโรคท�ง  “จิตวิญญ�ณ”  ซึ่งเกิดจ�กคว�มยึดม่ันถือม่ันในเบญจขันธ์หรือ

อนุสัยกิเลส  ดังนั้น  ในมุมมองของพระพุทธศ�สน�  ผู้ที่มีสุขภ�พจิตสูงสุดและปร�ศจ�กคว�ม

วิปล�สโดยสิ้นเชิง จึงมีพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์เท่�นั้น ซึ่งอ�จตีคว�มได้ว่�สอดคล้องกับ

แนวก�รอธิบ�ย  “คว�มปรกติ”  ของซิกมุนด์  ฟรอยด์  (Sigmund  Freud)  ซึ่งกล่�วว่�ในท�ง

จิตวิทย�แล้ว “คว�มปรกติ” มีอยู่เฉพ�ะในนวนิย�ยหรือเป็นเรื่องแต่ง (Normality as Utopia) 

เข�ไม่เชื่อในเรื่องของสุขภ�พจิตท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และยืนยันว่�มนุษย์ทุกคนไม่ส�ม�รถขจัดคว�ม

ขัดแย้งในจิตไร้สำ�นึกและคว�มวิตกกังวลส�กลได้ (จำ�ลอง ดิษยวณิช 2551, 243) 

ว�ทกรรมของสังคมไทยเกี่ยวกับโรคท�งจิตเวช  คนไข้จิตเวช  คนบ้�  หรือแม้แต่คำ�ว่� 

“ปรกติ” เอง ยังมีลักษณะที่เลื่อนไหลไม่อยู่นิ่ง เช่นเดียวกับว�ทกรรมเกี่ยวกับโรคท�งจิตเวชใน

โลกตะวันตก  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีท่ีมิได้มีคำ�วินิจฉัยของแพทย์ม�เป็นเกณฑ์  คำ�จำ�กัด

คว�มของโรคท�งจิตเวชก็ยังเปิดกว้�งค่อนข้�งม�ก ดังจะเห็นได้จ�กคำ�จำ�กัดคว�มที่ปร�กฏใน

หนังสือที่เน้นกลุ่มผู้อ่�นเป็นคนทั่วไป ที่ใช้เกณฑ์กว้�งๆ ของคว�ม “ผิดปรกติจนไม่เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม” ในก�รนิย�มโรค ดังต่อไปนี้

โรคจิต (Psychosis) เป็นโรคท�งจิตเวชกลุ่มหน่ึงที่มีอ�ก�รรุนแรงจนทำ�ให้ผู้ป่วย

มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งจิต จนไม่ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่อย่�งปกติในชีวิตประจำ�วัน

เหมือนคนในสังคมทั่วไป
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โรคประส�ท (Neurosis) เป็นโรคท�งจิตเวชกลุ่มหนึ่งที่ผู้ป่วยส�ม�รถรับรู้สภ�พ

คว�มเป็นจริง มีก�รหยั่งรู้ตนเองดี คือ รู้ว่�ตนเจ็บป่วย และพฤติกรรมไม่ผิดปกติ

ไปม�กจนไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม (เกษม ตันติผล�ชีวะ 2545, 11-13)

ก�รสถ�ปน�ว�ทกรรม “คนบ้�” ในฐ�นะของ “ผู้ป่วยโรคจิตเวช” ในประเทศไทย อ�จ

กล่�วได้ว่�มีศูนย์กล�งของว�ทกรรมหลักอยู่ที่โรงพย�บ�ลจิตเวช โรงเรียนแพทย์ และบุคล�กร

ด้�นสุขภ�พจิต เช่น จิตแพทย์ นักสังคมสงเคร�ะห์ นักจิตวิทย� พย�บ�ลจิตเวช โดยใช้กลไก

เครือข่�ยของโรงพย�บ�ลภ�ยใต้ก�รกำ�กับของกระทรวงส�ธ�รณสุข  หน่วยง�นร�ชก�รและ 

อ�ส�สมัครของรัฐ ได้แก่ สถ�นีตำ�รวจ อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข (อสม.) ซึ่งล้วนเป็นโครงสร้�ง

สถ�ปน�ของรัฐสมัยใหม่ มิใช่โครงสร้�งต�มธรรมช�ติที่เคยมีอยู่ม�แต่เดิม

โรงพย�บ�ลจติเวชต�มภมูภิ�คเร่ิมทยอยเปิดให้บรกิ�รตัง้แต่ปี พ.ศ. 2508 เช่น โรงพย�บ�ล

จิตเวชนครร�ชสีม�ร�ชนครินทร์  ในภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในระยะแรกกระทรวง

ส�ธ�รณสุขยังคงมีนโยบ�ยให้บริก�รในเชิงรับ คือ ให้ก�รตรวจรักษ�ผู้ป่วยนอก รับไว้รักษ�เป็น

ผู้ป่วยใน และรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจ�กโรงพย�บ�ลท�งก�ย แต่เม่ือถึงปี พ.ศ. 2520 กระทรวง

ส�ธ�รณสุขได้กำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมสุขภ�พจิตชุมชน  ต�มนโยบ�ยขององค์ก�รอน�มัยโลก 

(WHO) ยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินง�นด้�นสุขภ�พจิตจึงมุ่งเข้�สู่เชิงรุกม�กขึ้น ก�รขย�ยตัวของ

คว�มเจรญิท�งก�รแพทย์สูพ่ืน้ทีช่มุชนจงึต�มม�ด้วยก�รขย�ยตวัขององค์คว�มรูแ้ละอำ�น�จของ

ก�รแพทย์สมัยใหม่โดยพร้อมกัน (อัฐม� โภค�พ�นิชวงษ์ 2552)

   ก�รก่อต้ังโรงพย�บ�ลจิตเวช และโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดหัวเมือง ซึ่งติดต�มม�ด้วย

ก�รเข้�ถึงชุมชนของบุคล�กรท�งสุขภ�พจิต ต�มนโยบ�ยส่งเสริมสุขภ�พจิตชุมชนของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข จึงอ�จนับเป็นว่�กำ�เนิดของคว�มพย�ย�มที่จะเผยแพร่คว�มรู้และปรับทัศนคติของ

ประช�ชนในวงกว้�งว่� “คนบ้�” ถกูให้คว�มหม�ยในมิตขิองวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์และประส�ท

วิทย� “ท้ังหมด” ล้วน มีเหตุม�จ�ก “สิ่งภ�ยใน” คือ ส�รส่ือประส�ท  (neurotransmitter) 

และสมอง (organic brain) ที่ผิดปรกติ หรือห�กเป็นเร่ืองของ “สิ่งภ�ยนอก” ก็มักจะเป็นสิ่ง

ภ�ยนอกท่ีวนเวยีนอยูใ่นเรือ่งของสถ�บันครอบครวั ก�รเลีย้งด ูคว�มสมัพนัธ์ หรอืคว�มตงึเครยีด

ของวิถีชีวิต  คว�มพย�ย�มที่จะครอบงำ�คว�มเชื่อคว�มเข้�ใจด้ังเดิมด้วยก�รแพทย์สมัยใหม่ 

ทำ�ให้แนวท�งจัดก�รแก้ไขหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลงต�มส�เหตุ ให้ประช�ชนเข้�ใจว่�จำ�เป็นต้อง

ใช้ย�รักษ�โรคจิตเวชหรือก�รทำ�จิตบำ�บัดแทนวิถีก�รจัดก�รแบบดั้งเดิม 
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กระบวนการตีตรากล่าวโทษกับโรคจิตเวชในประเทศไทย

ก�รทำ�ง�นจติเวชชมุชนในปัจจบุนัซึง่มคีว�มมุ่งหม�ยอยู่ทีก่�รส่งตวัผูป่้วยเข้�รบัก�รรกัษ�

ที่โรงพย�บ�ล  เป็นไปต�มว�ทกรรมของโรคจิตเวชว่�ด้วยก�รแพทย์จิตเวชศ�สตร์สมัยใหม่  ที่

พย�ย�มจะให้ผู้ป่วยรับประท�นย�ต่อเนื่องภ�ยหลังกลับออกม�อยู่ในชุมชนน้ัน  ไม่ใช่วิธีก�ร

รักษ�ท่ีมีประสิทธิภ�พเพียงวิธีก�รเดียว  วิธีก�รรักษ�แบบก�รแพทย์สมัยใหม่จึงไม่เพียงพอต่อ

ก�รเยียวย�รักษ�โดยองค์รวม (Holistic Medicine) ห�กบริบทเงื่อนไขเชิงโครงสร้�งท�งสังคม

ท่ีม�กระทำ�ต่อผู้ป่วยยังไม่ได้รับก�รเปล่ียนแปลงแก้ไขให้ดีข้ึน  กล่�วให้ง่�ยคือก�รรักษ�ผู้ป่วย

จิตเวชโดยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สมัยใหม่นั้น ไม่ใช่เง่ือนไขเดียวที่จะทำ�ให้ผู้ป่วยกล�ยเป็นคน

ปกติในสังคมเดิมได้ แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก�รตีตร�กล่�วโทษจ�กสังคมอีกด้วย

“ก�รตีตร�กล่�วโทษท�งจิตเวช”  (Psychiatric Stigmatization) หม�ยถึง ก�รถูกให้

ค่�ให้คว�มหม�ยใน “ท�งลบ” จ�กกลุ่มบคุคลอืน่ โดยทำ�ให้ผูป่้วยจิตเวชอยู่ในสภ�พท่ีไร้อำ�น�จ

ก�รต่อรองโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่�งเช่น ง�นศึกษ�ของเฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์ และอรชร โวทวี 

(2551) ท่ีพบว่� ก�รให้คว�มหม�ยส�เหตุและอ�ก�รของผู้ป่วยจิตเวชของช�วบ้�นยังคงอ้�งอิง

สัมพันธ์กับวัฒนธรรมคว�มเชื่อท้องถิ่น  ผู ้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่หลังกลับจ�กก�รรักษ�ที่ 

โรงพย�บ�ลแม้อ�ก�รป่วยจะดีขึ้นสักเพียงไร  แต่เมื่อกลับจ�กสถ�นพย�บ�ลสู่ถิ่นพำ�นัก  ก็ยัง

คงอยู่ในบทบ�ทของ  “ผู้ป่วยจิตเวช”  ในส�ยต�ของชุมชน  ซึ่งเป็นบทบ�ทที่ถูกตีตร�ให้คว�ม

หม�ยด้�นลบจ�กสังคมรอบข้�งอยู่นั่นเอง  กรณีตัวอย่�งที่แสดงถึงก�รถูกชุมชนตีตร�ที่รุนแรง

กรณีหนึ่ง จ�กคำ�บอกเล่�ของพย�บ�ลวิช�ชีพ ประจำ�โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลแห่งหนึ่ง

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ  กรณีที่ผู้ป่วยหญิงได้รับก�รรักษ�จนอ�ก�รดีขึ้นจ�กสถ�น

พย�บ�ล แต่เมื่อกลับไปรักษ�ตัวต่อที่บ้�น กลับถูกคนในชุมชนข่มขืนซำ้�ซ�กจนต้ังท้องแล้วแท้ง 

เน่ืองจ�กคนเหล่�น้ันมไิด้มองผูป่้วยเป็นคนคนหนึง่ แต่เป็นสิง่ทีต่ำ�่กว่�คนหรอืเป็นเพียงวตัถทุ�ง

เพศ  (sex  object)  เท่�นั้น  นับเป็นก�รเหยียดหย�มซำ้�เติมให้ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวได้

อบัอ�ย จนต้องปิดบังและควบคมุกกักนัผู้ป่วยจติเวชไว้ด้วยก�รล่�มโซ่ตรวน มิใช่เป็นก�รป้องกนั

ผู้อื่นไม่ให้ได้รับอันตร�ย  แต่เป็นก�รป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตร�ยจ�กสังคมต่�งห�ก  

(นิภ�พร ทับหุ่น 2552) 
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ง�นอีกชิ้นหน่ึงท่ีสะท้อนถึงกระบวนก�รตีตร�ผู้ป่วยจิตเวชให้กล�ยเป็นผู้ข�ดโอก�สและ

ไร้อำ�น�จต่อรองก็คือ  ง�นศึกษ�เรื่องก�รสนับสนุนท�งสังคมของผู้ป่วยโรคจิตเภท  (ขวัญสุด� 

บุญทศ  และคณะ  2556)  ซึ่งอธิบ�ยว่�ผู้ป่วยจิตเวชถูกนิย�มและจัดรวมเข้�ไปอยู่ในประเภท  

“ผู้พิก�ร”  ซ่ึงจะได้รับเบี้ยยังชีพช่วยเหลือจ�กรัฐก็ต่อเมื่อถูกนิย�มในลักษณะดังกล่�วเสียก่อน 

ก�รรับเบี้ยยังชีพผู้พิก�รจึงกลับทำ�ให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับเบี้ยยังชีพบ�งส่วนรู้สึกอึดอัดใจท่ีต้อง

กล�ยเป็นผู้พิก�ร  เน่ืองจ�กมองว่�ตนเองมีมือมีเท้�ไม่ได้พิก�ร  แต่กลับต้องถูกตีตร�ว่�เป็น  

“ผู้พิก�ร” เสียก่อน จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจ�กท�งรัฐบ�ล ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่อย�กขอรับก�รช่วย

เหลือ  เพร�ะตอกยำ้�ให้ยิ่งรู้สึกว่�ตนเองเป็นคนที่แตกต่�งจ�กผู้อื่นที่อยู่ในสังคมทั่วไป  บ�งคน

อย�กคืนเงินด้วยซำ้� แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยและยินดีท่ีจะให้ผู้ป่วยรับเบี้ยยังชีพ “ผู้พิก�ร” ต่อ

ไป ยิ่งไปกว่�นั้น ง�นศึกษ�ช้ินนี้พบว่�ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิก�ร และไม่ได้รับเงิน

ช่วยเหลอืจ�กกองทนุใดๆ ไม่ได้รบัส่ิงของหรือเครือ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รฟ้ืนฟทูกัษะท�ง

อ�ชีพอีกด้วย 

อย่�งไรกด็ ีในบรบิทคว�มรู้ในก�รรกัษ�ผูป่้วยโดยบคุล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข

เองก็ได้ผลักให้ผู้ป่วยจิตเวชกล�ยเป็นคนช�ยขอบด้วยเช่นกัน กล่�วคือ ก�รทำ�ง�นของบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขโดยม�กยังคงมองว่�ปัญห�โรคจิตเวชน้ันแยกเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด

จ�กปญัห�คว�มเจ็บป่วยท�งก�ย คว�มกลัวอ�ก�รท�งจิตและคว�มไม่มั่นใจในก�รดแูลอ�ก�ร

ท�งจิต ทำ�ให้ผู้รักษ�ละเลยคว�มผิดปกติท�งก�ยท่ีสำ�คัญของผู้ป่วย เร�จึงพบว่�มีผู้ป่วยห�ยใจ

หอบเหนื่อยถูกส่งจ�กโรงพย�บ�ลชุมชนม�ยังโรงพย�บ�ลจิตเวช  ด้วยอ�ก�รพูดคุยไม่รู้เรื่อง  

โดยไม่ได้ประเมินอ�ก�รหอบเหนื่อยที่เกิดจ�กโรคปอดบวมที่ผู้ป่วยกำ�ลังเป็นอยู่เลย ทั้งอ�ก�ร

หอบเหนื่อยนั้นแท้จริงแล้วควรให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก  เพร�ะอ�จถึงแก่ชีวิตได้  (วรวัฒน ์

ไชยช�ญ มปป.)  ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รที่ผู้ป่วยได้รับกระบวนก�รรักษ�ที่ไม่ตรงจุด  ไม่ถูกวิธี  และอ�จ

ไม่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ

อีกประก�รหนึ่ง องค์คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สมัยใหม่ โดยเฉพ�ะคว�มรู้ด้�น

วิทย�ศ�สตร์พันธุกรรมก้�วหน้�ขึ้นม�กจนส�ม�รถกล�ยเป็นด�บสองคมได้ กล่�วคือ ต�มผล

ก�รศึกษ�วิจัยท่ีทร�บกันว่� ยิ่งมีคว�มใกล้ชิดท�งพันธุกรรมกับผู้ป่วยม�กเท่�ใด คว�มเส่ียงใน

ก�รป่วยเป็นโรคจิตของญ�ติซ่ึงมักจะกล�ยม�เป็นผู้ดูแลด้วยก็จะสูงม�กข้ึนต�มน้ัน ยกตัวอย่�ง

เช่น  โรคจิตเภท  (Schizophrenic  Disorder)  พบร้อยละ  1  ในประช�กรทั่วไป  แต่ห�กเป็น 
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พี่หรือน้องท้องเดียวกัน คว�มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่�วจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 8 เป็นต้น (Kaplan 

and Sadock 2003) คว�มรู้เหล่�นี้เป็นด�บสองคมดังที่กล่�วไปแล้วคือ ในแง่หนึ่งอ�จจะทำ�ให้

เกิด  genetic  counseling  หรือมีก�รว�งแผนครอบครัวม�กขึ้น  โดยค�ดว่�จะส�ม�รถลด

อัตร�เสี่ยงโรคจิตเภทภ�ยในครอบครัวลงได้  แต่อีกแง่หนึ่งนั้น  คว�มรู้ที่ว่�โรคท�งจิตบ�งโรค

เกิดจ�กคว�มผิดปกติท�งพันธุกรรมหรือมีโอก�สถ่�ยทอดท�งกรรมพันธุ์  อ�จทำ�ให้ประช�ชน

ตีคว�มไปในอีกท�งว่�  โรคจิตเวชเป็นโรคที่รักษ�ไม่ห�ย หรือเหม�เอ�ว่�จะต้องเป็นโรคนี้กัน

ท้ังครอบครัวได้อีกเช่นกัน (วรวัฒน์ ไชยช�ญ มปป.)

ว�ทกรรมของโรคจิตเวชมิเพียงแต่ข้องเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้รักษ�เท่�นั้น  แม้กับผู้ดูแล 

(care giver) เองเช่นกัน จ�กก�รศึกษ�เรื่อง “ก�รรับรู้ตร�บ�ปของผู้ดูแล ทักษะชีวิตและก�ร

รับรู้ตร�บ�ปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท” (อ�ชวศรี คำ�หอม 2552) พบว่�ห�กผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมี

ก�รรับรู้ตร�บ�ปตำ่�  ผู้ป่วยจะมีแนวโน้มก�รรับรู้ตร�บ�ปลดลง  จะเห็นได้ว่�ก�รรับรู้ของผู้ดูแล

เก่ียวกับตร�บ�ปของผู ้ที่เป็นโรคจิตเภทมีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รรับรู ้ตร�บ�ปของผู ้ที่เป็น

โรคจิตเภทอย่�งแยกกันได้ย�ก  เพร�ะผู้ป่วยจิตเภทมักมีเครือข่�ยท�งสังคมคับแคบ โดยม�ก

มักมีปฏิสัมพันธ์เฉพ�ะกับบุคคลในครอบครัว ใช้สวัสดิก�รที่ได้รับจ�กรัฐส่วนใหญ่คือก�รรักษ�

ต�มระบบประกันสุขภ�พถ้วนหน้�  ข�ดก�รเข้�ถึงสวัสดิก�รท�งสังคมอื่นๆ  ที่หล�กหล�ย  

(ขวัญสุด� บุญทศ และคณะ 2556)

จ�กท่ีกล่�วม�จะเห็นได้ว่�ว�ทกรรมว่�ด้วยโรคจิตเวชอยู่ในฐ�นะของปัจจัยหน่ึงของก�ร

ตีตร�กล่�วโทษ ด้วยกระบวนก�รให้คว�มหม�ย ไม่ว่�จ�กคำ�ว่� “คนบ้�” หรือ “ผู้พิก�ร” หรือ

คำ�อื่นๆ  ซ่ึงทำ�ก�รเบียดขับผู้ป่วยจิตเวชไปจ�กสังคมปรกติ  ซึ่งกระบวนก�รตีตร�กล่�วโทษใน 

รูปแบบใหม่ คือ ก�รตีตร�กล่�วโทษในฐ�นะ “ผู้ป่วยจิตเวช” ดูเหมือนว่�จะเกิดขึ้นภ�ยหลังก�ร

เข้�ม�ของว�ทกรรมของโรคจิตเวชในมิติของก�รแพทย์แผนใหม่ (อัฐม� โภค�พ�นิชวงษ์ 2552)

 อย่�งไรก็ดี อันเนื่องจ�กก�รเข้�ม�ของว�ทกรรมโรคจิตเวชในฐ�นะของวิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์แผนใหม่ได้อิงอยู่กับโครงสร้�งใหม่ท่ีรัฐสถ�ปน�ขึ้น  และเป็นก�รเข้�ม�สู่สังคมไทยโดย

ค่อนข้�งผลีผล�ม  ไม่มีคว�มต่อเนื่องเชื่อมโยงกับคว�มเชื่อ  ทัศนคติ  และองค์คว�มรู้ของ

ประช�ชนระดับส�มัญในภูมิภ�คต่�งๆ  ซ่ึงได้ตกผลึกสั่งสมอยู่ในสังคมดั้งเดิมม�เป็นเวล� 

ช้�น�น ว�ทกรรมที่เข้�ม�ใหม่จึงกล�ยเป็นก�รเปลี่ยนแปลงแบบหักเหที่ปร�ศจ�กก�รเช่ือมต่อ

ท�งตรรกะ  ระหว่�งก�รแพทย์สมัยใหม่และก�รแพทย์พื้นบ้�นหรือคว�มเชื่อท่ีมีอยู่เก่�ก่อนใน
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บริบทน้ันๆ  จนละม้�ยกับว่�เป็นก�รกล�ยรูปที่ห�ที่ม�ที่ไปไม่พบ  และหล�ยคร้ังยังพบเห็น 

ถึงคว�มเปลี่ยนแปลง  เลื่อนไหล  ไม่คงที่ของนิย�มและว�ทกรรมท�งแพทย์สมัยใหม่ว่�ด้วย 

“โรคจิตเวช” ในสังคมไทยดังที่จะเห็นได้จ�กกรณีตัวอย่�งที่จะอภิปร�ยต่อไปนี้ 

กรณีอภิปราย: 

คดีหญิงวิกลจริตบุกทำาร้ายนักเรียนโรงเรียนหญิงบาดเจ็บจำานวน 4 ราย 

ปีพุทธศักราช 25489

เมื่อวันที่ 9 กันย�ยน พ.ศ. 2548 เกิดเหตุหญิงไทยไม่ทร�บชื่อ อ�ยุประม�ณ 20-30 ปี  

บุกเข้�ไปแทงนักเรียนหญิงจำ�นวน  4  ร�ย  บนชั้น  3  ของอ�ค�รเรียนในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่ง

ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร ทำ�ให้มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส 3 ร�ย ก่อนจะหลบหนีไป แต่ถูกจับกุม

ในเวล�ต่อม� โดยพนักง�นสอบสวนพบว่�มปีระวัตเิป็นโรคจิตเภทชนดิเรือ้รงั (Schizophrenic  

Disorder) ตัง้แต่อ�ย ุ20 ปี เคยเข้�รบัก�รรกัษ�ในโรงพย�บ�ลจิตเวช แต่ข�ดคว�มต่อเนือ่งของ

ก�รรักษ�ในภ�ยหลัง  และเมื่อสุดท้�ยถูกจับกุม  ได้ให้ก�รรับส�รภ�พ  โดยระบุว่�  “กระทำ�ไป

ต�มเสียงสั่งจ�กสวรรค์” (เลอสรรค์ ศรีชนะภัย 2549) เหตุก�รณ์ดังกล่�วได้รับคว�มสนใจและ

ก่อให้เกิดกระแสคว�มตื่นตระหนกอย่�งกว้�งขว�ง  ขณะเดียวกัน  ก็แสดงให้เห็นคว�มย้อนแย้ง

ของว�ทกรรมว่�ด้วยโรคจิตเวชที่สำ�คัญ 2 ประก�ร ดังจะได้อภิปร�ยต่อไปนี้

ประการแรก ว�ทกรรมโรคจิตเวชในสังคมไทยส�ม�รถกล�ยสภ�พเปลี่ยนไปม�ระหว่�ง

คว�มเป็นพืน้ท่ีส่วนบุคคลและพืน้ทีส่�ธ�รณะได้ ในกรณน้ีี ก�รท่ีผูก่้อเหตปุร�กฏตวัอย่�งน่�สงสยั

บ่อยครั้งก่อนเกิดเหตุ  และมีลักษณะพิเศษจำ�เพ�ะที่ทำ�ให้ผู้คนกำ�หนดจดจำ�ได้ง่�ย  และเป็น

9 ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ 

หน้าเว็บไซต์ของสถานีตำารวจภูธรชัยบาดาล (2554) ที่รวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ ข่าวใน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ (2548) มติชน (2548) ข้อเขียนของกัมปนาท ตันสิถบุตรกุล (2548) และเลอ

สรรค์ ศรีชนะภัย (2549) ผู้เขียนจงใจหลีกเลี่ยงการเอ่ยนามบุคคล และสถานที่อันสามารถระบุตัวตนของทุก

ผู้คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น “ผู้ป่วย” ในกรณีอภิปรายเท่าที่จำาเป็น ทั้งน้ีเป็นไปเพื่อการเคารพสิทธิ์เบื้องต้นของ

ผู้ป่วยด้วยจรรยาบรรณแพทย์ และเปลี่ยนสรรพนามเรียกจากผู้ต้องสงสัย-ผู้ต้องหา-และผู้ป่วยไปตามลักษณะของ

บริบทแวดล้อมจากการเล่าเรื่อง (narrative process) ในประโยคนั้นๆ.
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ลกัษณะทีจ่ติแพทย์ใช้วินิจฉัยอ�ก�รโรคจติ (psychotic symptom) ได้ไม่ย�ก แต่กลบัไม่มใีคร

ในบริเวณนั้นใส่ใจให้คว�มสำ�คัญ  เนื่องม�จ�กภ�พตีตร�คว�มเป็น  “คนบ้�”  ที่ไม่มีใครอย�ก

ยุง่เกีย่วนัน่เอง อย่�งไรกด็ ีเมือ่ก�รกระทำ�ของเธอส่งผลกระทบต่อบคุคลทีไ่ม่เคยรูจั้กกนัม�ก่อน 

จนเกือบเป็นอันตร�ยร้�ยแรงถึงชีวิต จึงทำ�ให้เกิดว�ทกรรมที่ตอกยำ้�ว่�โรคท�งจิตเวชมิใช่ภ�ระ

ของผู้ป่วยหรือญ�ติ ห�กเป็นภ�ระหนึ่งของรัฐและสังคม ในแง่นี้  คว�มป่วยไข้ท�งจิตเวชได้ก้�ว

เข้�สู่พื้นที่ส�ธ�รณะ แต่ขณะเดียวกัน บุคล�กรท�งส�ธ�รณสุขกลับมีแนวโน้มที่จะใช้ตรรกะท�ง

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สมัยใหม่  เคลื่อนย้�ยจ�กสิ่งที่ชุมชนต้องร่วมกันรับผิดชอบกลับม�เป็น

ปัญห�ท�งก�ยภ�พของปัจเจกบุคคลหรือเป็นปัญห�ที่ญ�ติและครอบครัวต้องรับผิดชอบกันเอ�

เอง  เพร�ะว�ทกรรมของโรคจิตเวชต�มแนวคิดของก�รแพทย์สมัยใหม่  มีต้นกำ�เนิดม�จ�กตัว

โรคคือสมองของผู้ป่วย มิใช่เรื่องของสิ่งภ�ยนอกหรือคนภ�ยนอกม�กระทำ�ให้เป็นไป อย่�งเช่น 

ไสยศ�สตร์  ต�มท่ีเคยเป็นคว�มเชื่อคว�มเข้�ใจดั้งเดิมของท้องถิ่นอีกต่อไป  ดังจะเห็นได้จ�ก

ตัวอย่�งคำ�ให้สัมภ�ษณ์ของแพทย์ในก�รแถลงข่�วเรื่องก�รรับตัวผู้ต้องห�ไว้เป็นผู้ป่วย ดังนี้

“ส�เหตุที่ผู้ต้องห�มีอ�ก�รกำ�เริบขึ้นจนก่อเหตุรุนแรงนั้น  เนื่องจ�กผู้ต้องห�เป็นโรคจิต

เรื้อรัง ต้องได้รับก�รรักษ�ต่อเนื่องโดยกินย�สมำ่�เสมอ ถ้�ไม่กินย�เมื่อไหร่อ�ก�รจะกำ�เริบ ซึ่ง

แพทย์จะสอบถ�มญ�ตขิองผูต้้องห�ถงึส�เหตทุีไ่ม่ยอมรกัษ�อ�ก�รต่อเนือ่งด้วย” (มตชิน 2548)

ประการที่สอง  แม้แต่ในกลุ่มผู้ประกอบวิช�ชีพส�ธ�รณสุขเอง  ก็ยังอ�ศัยองค์คว�มรู้ 

และแสดงคว�มเห็นที่แตกต่�งเกี่ยวกับกรณีดังกล่�ว  และบ�งครั้งก็มีคว�มขัดแย้งกันเอง  

ดังเช่นที่คณะแพทย์ผู้รักษ�ผู้เสียห�ยท้ังสี่  ได้ออกแถลงข่�วเรื่องอ�ก�รของผู้เสียห�ยและได้ให้

คว�มเห็นต่อส�ธ�รณชนว่�  “ผมขอยืนยันว่�ผู้ต้องสงสัยร�ยนี้ไม่น่�มีอ�ก�รป่วยท�งจิต”  

(ทีมข่�วอ�ชญ�กรรม  2548) ซึ่งดูเหมือนว่�จะสอดคล้องกับคว�มเห็นของญ�ติผู้เสียห�ยและ 

คนทั่วไป ที่รู้สึกว่�ก�รว�งแผนล่วงหน้�แสดงให้เห็นว่�ผู้ก่อเหตุไม่น่�จะมีอ�ก�รท�งจิตจริง 

ในท�งตรงกันข้�ม คณะแพทย์ผู้รับผิดชอบผู้ป่วย (หรือผู้ต้องห�คดีนี้) ได้ออกม�ให้คว�ม

รู้และคว�มเชื่อมั่นกับสังคมว่�ส�ม�รถตรวจสอบและให้มั่นใจในผลก�รตรวจอ�ก�รท�งจิตของ

ผูป่้วยได้โดยจิตแพทย์และคณะ และต่อม�กม็ผีลก�รวินิจฉยัพบว่�ผูป่้วยมีอ�ก�รของโรคจิตเภท

ชนิดไม่ซับซ้อน  แต่จำ�เป็นต้องกินย�  รักษ�ตัวไปตลอดชีวิต  และผู้ป่วยจะยังคงต้องเข้�สู ่

กระบวนก�รยุติธรรมต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
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เรื่องที่เกิดนี้เป็นเรื่องท่ีย�กพอสมควรท่ีจะพูดถึงพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยคนหนึ่ง.... 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกๆ  ด้�น  ก็คงต้องม�มองว่�ก�รมีกฎหม�ยสุขภ�พจิตเข้�ม�

คุ้มครองสังคมนั้นเป็นสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็น  ทั้งในเรื่องของกระบวนก�รนติจิติเวชที่

จะพทัิกษ์สทิธเิบือ้งต้นของผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ต้องห�โดยก�รใช้กฎหม�ย  เข้�ม�เกี่ยวข้อง

น้ัน  เป็นสิ่งท่ีทำ�ให้สังคมลดกระแสคว�มเกลียดชังผู้ป่วยและเข้�ใจว่�จิตแพทย์ก็

ทำ�หน้�ท่ีต�มคว�มเหม�ะสม มิใช่ปกป้องผู้กระทำ�คว�มผิด  จ�กก�รที่เข้�ใจผิด

ว่�จิตแพทย์ปกป้องและนำ�ผู้ป่วยม�รักษ�แล้วปล่อยออกไปทำ�ร้�ยคนอื่นอีก  กับ

ก�รให้โอก�สคนคนหนึ่งท่ีไม่แน่ใจว่�ป่วยจริงหรือไม่ ได้ม�พิสูจน์ตนเอง อันไหน

จะดีกว่� (กัมปน�ท ตันสิถบุตรกุล 2548)

คว�มเห็นย้อนแย้งและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคล�กรท�งส�ธ�รณสุขที่มีภ�พ

ลกัษณ์เป็นผูเ้ชีย่วช�ญอนัปร�กฏต่อสือ่ ได้คลอนแคลนคว�มพย�ย�มในก�รสถ�ปน�ว�ทกรรม

โรคจิตเวชในมิติของวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งมีทั้งก�รวิจัย ก�รทดลอง และหลักก�รอันน่�เชื่อ

ถือม�รองรับจนถือเป็นว�ทกรรมหลักของโรคจิตเวชในขณะนี้  คว�มไม่เป็นเอกภ�พดังกล่�วยิ่ง

ทำ�ให้สังคมของ “คนปรกติ” ที่กำ�ลังปั่นป่วน วุ่นว�ย และหว�ดระแวง อ�จจะมีท่�ทีตอบสนองต่อ 

“คนบ้�” หรือผู้ป่วยจิตเวชร�ยอื่นด้วยท่�ทีไม่เป็นมิตรม�กขึ้น จัดว่�เป็นก�รตอกยำ้�ตร�บ�ปให้

ผู้ต้องห�ร�ยนี้กล�ยเป็นภ�พตัวแทนของอัตลักษณ์คว�มเป็นผู้ป่วยจิตเวชไปในที่สุด

อย่�งไรก็ต�ม แม้คดีจะสิ้นสุดลง  โดยที่ผู้ต้องห�ได้รับโทษจำ�คุก  และเมื่อพ้นโทษจำ�คุก

แล้วยงัต้องถกูคมุตวัรกัษ�ท่ีโรงพย�บ�ลจติเวช จนกว่�จะอยู่ร่วมในสงัคมได้โดยไม่เป็นอนัตร�ย

ต่อสงัคม แต่ก�รท่ีผูป้กครองของผูเ้สยีห�ยและคณะครซูึง่ได้ม�รบัฟังคำ�พพิ�กษ�ด้วย แสดงคว�ม

พึงพอใจกับคำ�พิพ�กษ�  โดยเห็นว่�โทษจำ�คุกและม�ตรก�รควบคุมตัวจะทำ�ให้สังคมปลอดภัย

ม�กขึ้น  ก็แสดงให้เห็นถึงผลของก�รสร้�งภ�พตัวแทนคว�มเป็นผู้ป่วยจิตเวชว่�เป็นอันตร�ย 

สมควรถูกจำ�กัด หรือกำ�จัดไปจ�กสังคมปรกติ ในน�มของสวัสดิภ�พของชนหมู่ม�ก สะท้อนถึง

กระบวนก�รตีตร�กล่�วโทษส่วนหนึ่งของว�ทกรรมโรคจิตเวชในประเทศไทยว่�ยังคงดำ�เนิน

ต่อเนื่องไปอย่�งเป็นพลวัตและยังคงสภ�พเป็นสน�มว�ทกรรม (a field of discourse) อย่�ง

ไม่จบสิ้น
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บทส่งท้าย: วาทกรรมกับการลดการตีตรากล่าวโทษ (De-stigmatization) 

ไม่มีใครส�ม�รถอ้�งคว�มเป็นเจ้�ของหรือเป็นผู ้ให้กำ�เนิดว�ทกรรมนั้นได้

(Michel  Foucault  [1969] อ้�งถึงใน ไชยรัตน์   เจริญสินโอฬ�ร  [2542], 90)

ว�ทกรรมชุดหนึ่งชุดใดไม่ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้อย่�งอิสระ แต่เกิดขึ้นภ�ยใต้กฎเกณฑ์ท�ง

สังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ว�ทกรรมมีอำ�น�จโดยตัวมันเอง เป็นตัวกำ�หนดก�รเกิด

ขึ้น ดำ�รงอยู่ ก�รเปลี่ยนแปลง หรือเลือนห�ยไปของสรรพสิ่ง เมื่อเร�ตั้งสมมติฐ�นว่� “ว�ทกรรม

ของโรคจติเวชคือปัจจยัหนึง่ของก�รตตีร�กล่�วโทษ” ก�รเปลีย่นแปลงว�ทกรรมจงึไม่อ�จเปลีย่น

ท่ีร�กเหง้�  เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถสืบรู้ที่ม�อย่�ง แน่ชัด  แต่ก�รลดก�รตีตร�กล่�วโทษส�ม�รถ

กระทำ�ได้ผ่�นเครือ่งมือและโครงสร้�งของว�ทกรรม นัน่คอื ภ�ษ� ซึง่มไิด้มหีน้�ทีเ่ฉพ�ะถ่�ยทอด

เรื่องร�วในโลกแห่งคว�มจริง  สะท้อนคว�มคิด  คว�มเช่ือของคนในสังคม  แต่ภ�ษ�ส�ม�รถ 

“สร้�ง” โลก สร้�งคว�มคิดคว�มเชื่อขึ้นม�โดยกระบวนก�รใช้อำ�น�จที่แยบยล สร้�งองค์คว�ม

รู้เพื่อก่อให้เกิดคว�มชอบธรรมในก�รเรียกข�นส่ิงต่�งๆ  จนกล�ยเป็นคว�มจริงที่คนในสังคม

ยึดถือโดยปร�ศจ�กข้อสงสัย (วศินี สุทธิวิภ�กร 2552)

ก�รสรุปวิธีก�รแก้ไขปัญห�ในระดับของผู้ให้บริก�รด้�นสุขภ�พจิตที่ผ่�นม� อ�ทิเช่น

ก�รลดตร�บ�ปในผูป่้วยจติเวช จะเกดิขึน้ไม่ได้ถ้�ไม่เข้�ใจสมมตฐิ�นทีแ่ท้จรงิของ

ก�รเกิดตร�บ�ปว่� ผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นคนเหมือนๆ กันกับพวกเร� เข�ไม่ได้เกิดม�

แตกต่�งจ�กเร� แต่เร�นั่นเองไปมองว่�เข�ไม่ใช่คนพวกเดียวกับเร� เร�เป็นคน

ไปประทับตร�ให้เข� ฉะนั้นก�รแก้ไขปัญห�เรื่องตร�บ�ปจึงอยู่ที่ว่� เร�ต้องหยุด

สร้�งตร�บ�ปให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ (วรวัฒน์ ไชยช�ญ 2549, 2)

แม้แนวคิดดังกล่�วจะออกตัวว่�ก�รแก้ไขปัญห�ไม่ใช่ อยู่ที่ว่�เร�  (บุคล�กรส�ธ�รณสุข) 

จะทำ�หน้�ท่ีเป็นนกับญุไปลบตร�บ�ปของเข�กต็�ม เพร�ะนัน่กยั็งเป็นมุมมองแบบแบ่งแยกกลุม่

ชนอยู่ดี แต่แนวคิดดังกล่�วก็ยังนับว่�เป็นก�รมองว�ทกรรมของโรคจิตเวชเพียงเบื้องต้นเท่�นั้น 

เพร�ะตร�บเท่�ท่ีบุคล�กรส�ธ�รณสุขเองยังคงเลือกจะใ ช้ว�ทกรรมโรคท�งจิตเวชในมิติของ

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ก็ยังคงเป็นก�รแบ่งแยก “คนป่วย” และ “คนปรกติ” อยู่นั่นเอง 
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อย่�งไรก็ต�ม  หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องด้�นสุขภ�พจิต  เช่น  กรมสุขภ�พจิต  กระทรวง

ส�ธ�รณสุข  หรือภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์  สถ�บันก�รแพทย์ ต่�งๆ  ได้มีคว�มพย�ย�มที่จะปรับ

เปลี่ยน “ทัศนคติ” ของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช โดยผ่�น “ภ�ษ�” ม�โดยตลอด เช่น ในวันที่ 

10 สิงห�คม พ.ศ. 2548 ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ ได้เสนอข้อคิดเห็นในก�ร 

นำ�เสนอในก�รประชุมให้ข้อคิดเห็นกับร่�งโครงก�รจัดตั้งสถ�บันสุขภ�พจิตแห่งช�ติ  ถึงคว�ม

อ่อนไหวในก�รใช้ “ภ�ษ�” ดังต่อไปนี้

คว�มจรงิแนวท�งในก�รลดตร�บ�ป (destigmatisation) จ�กโรคจิตเวชแนวท�ง

หน่ึงท่ีนิยมใช้ในหล�ยประเทศ  คือ  ก�รให้ประช�ชนเข้�ใจว่�  โรคจิตเวช  เช่น 

โรคจิตเภท  (schizophrenia)  โรคซึมเศร้�  (major  depression)  หรือโรค 

ไบโพล่�ร์ (bipolar disorder) คือโรคท�งสมอง อย่�งไรก็ต�ม คำ�ว่� “ประส�ท” 

ในสังคมไทย  ก็ยังมีคว�มเข้�ใจคล�ดเคลื่อนกันอยู ่ม�ก  แม้จะเติมคำ�ว่�

วิทย�ศ�สตร์ไปต่อท้�ยคำ�ว่�ประส�ทก็ต�ม (พิเชฐ อุดมรัตน์ 2548)

โรงพย�บ�ลจิตเวชหล�ยแห่งซึ่งดำ�รงฐ�นะศูนย์กล�งของว�ทกรรมหลักของโรคจิตเวช

ปัจจุบัน จึงเลือกจะปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงน�มเรียกข�นให้ไพเร�ะ มีคว�มหม�ยดีง�ม และ

ฟังดเูป็นสถ�บนัด้�นวชิ�ก�รม�กกว่�สถ�นพย�บ�ลทีร่องรบั “ผูป่้วยโรคจติ” หรอื “คนเสยีจรติ” 

เช่น “โรงพย�บ�ลนิติจิตเวช” เปลี่ยนเป็น “สถ�บันกัลย�ณ์ร�ชนครินทร์” “โรงพย�บ�ลจิตเวช

ภ�คใต้” เปล่ียนเป็น “โรงพย�บ�ลสวนสร�ญรมย์” และ “โรงพย�บ�ลคนเสียจริต” เปล่ียนเป็น 

“สถ�บันจิตเวชศ�สตร์สมเด็จเจ้�พระย�” เป็นต้น

กล่�วโดยสรุป จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมทีผ่่�นม�เกีย่วกบัจิตเวชศ�สตร์ในประเทศไทย 

แม้เริ่มมีก�รกล่�วถึงก�รศึกษ�ในมิติของสังคมวัฒนธรรมบ้�งแล้ว  แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นก�ร

ศึกษ�ด้�นคลินิก สิ่งท่ีน่�สนใจคือ ก�รศึกษ�เรื่องว�ทกรรมของโรคจิตเวชซึ่งมีผลต่อก�รตีตร�

กล่�วโทษยังคงมีจำ�กัด และจ�กกรณีอภิปร�ย ได้แสดงให้เห็นว่�คว�มพย�ย�มในก�รสถ�ปน�

ว�ทกรรมกระแสหลักในมิติของ “โรคท�งสมอง” และประนีประนอมกับแนวคิดดั้งเดิมด้วยก�ร

ใช้ถ้อยคำ�สวยหรูบนพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เพียงประก�รเดียว อ�จเป็นวิถีท�งหนึ่ง

ในก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติของประช�ชนเพื่อลดก�รตีตร�กล่�วโทษ ห�กยังคงมีช่องว่�งอยู่ตรง

ที่คว�มไม่ต่อเนื่องของตรรกะระหว่�งว�ทกรรมดั้งเดิมและว�ทกรรมใหม่  โดยเฉพ�ะเมื่อว�ท

กรรมใหม่เองยังมีคว�มย้อนแย้ง กำ�กวม และเลื่อนไหล รวมทั้งปร�กฏคว�มไม่เป็นเอกภ�พให้
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เห็นอยู่เนืองๆ ปัญห�ก�รก�รตีตร�กล่�วโทษจึงยังคงอยู่ตร�บเท่�ท่ียังมีก�รปะทะ ต่อรอง  ไป

จนถึงก�รประนีประนอมของว�ทกรรมชุดต่�งๆ ของโรคจิตเวชในประเทศไทย 
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