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๑.๑ บทนำ 
ในสังคมของทุกชาติทุกภาษา ยอมมีกระบวนการเรียนรู การส่ังสมประสบการณ

ของมนุษย จนตกผลึกกลายเปนศิลปวิทยาการ ศีลธรรม กฎหมาย ความเช ื่อ 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึ่งมีการปลูกฝงถายทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปสูสังคมอีก

ยุคหนึ่งอยางไมขาดสาย หลอหลอมเปนวิถีชีวิตหรือแบบแผนของการดำรงชีวิตที่สังคม

ยึดถือรวมกัน จนกลายเปนเอกลักษณของสังคมนั้นซึ่งเรียกวา วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมดั้งเดิมใดที่มีการพัฒนาคลี่คลายขยายตัวมาโดยลำดับจนมีความเจริญ

งอกงามทั้งทางดานวัตถุ จิตใจ และปญญาเติบโตเบงบานอยางเต็มที่ถึงขั้นที่เรียกวา 

อารยธรรม 

๑ ประวัติศาสตรการพัฒนา 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 

บทที่ 
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สังคมไทยเปนสังคมที่อุดมดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

และมีวัฒนธรรมที่เจริญถึงขั ้นเปนอารยธรรม ที่เร ียกวาวิถ ีไทย อันประกอบดวย

วัฒนธรรมประเพณีอันเนื่องดวย ศาสนา ความเชื่อพื้นบาน สถาปตยกรรม นาฏดุริยางค 

การแตงกาย อุปนิสัยประจำชาติ เปนตน 

ความเจริญที่เรียกวาอารยธรรมถือกำเนิดขึ้นได เมื่อมนุษยสามารถตั้งหลักแหลง

อยางม่ันคง ในสิ่งแวดลอมที่สุขสบาย ปลอดภัย อุดมสมบูรณดวยปจจัยพื ้นฐาน ๔ 

ประการของชีวิตคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 

โดยนัยแหงการแสวงหาความมั่นคงในปจจัย ๔ นี้เอง การแพทยแผนโบราณใน

สังคมไทยจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากความพยายามในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาดานการปรุง

ยารักษาโรคและศิลปศาสตรดานการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกรณีของการแพทย

แผนโบราณที่วิวัฒนาการมาเปนการแพทยแผนไทยในปจจุบัน มีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับ

อารยธรรมอันเกาแกของพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาพราหมณมายาวนานกวา ๒,๐๐๐ ป 

โดยยังไมนับวาการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากประสบการณการลองผิดลองถูกใน

วัฒนธรรมทองถิ่นของแตละภูมิภาคที่เรียกวา การแพทยพื้นบานนั้น มีวิวัฒนาการมา 

ยาวนานกอนที่ความเชื่อทางศาสนากระแสหลัก จะเขามาสูสังคมไทยเสียอีก 

การแพทยแผนโบราณของไทยมิใชเปนตำรับตำรา คัมภีร หรือความรูในการดูแล

รักษาโรคภัยไขเจ็บที่พนสมัยไปแลว แตในความเปนจริงนั้นการแพทยแผนโบราณเปน

ประเพณีชีวิตของชาวไทยที่อยูในวัฏจักรแหงสามัญลักษณะของการเกิด แก เจ็บ ตาย 

มาหลายยุคหลายสมัยกระท่ังปจจุบัน จนอาจกลาวไดวา แพทยแผนโบราณของไทยเปน

วัฒนธรรมเกาแกที่ยังมีความหมายตอโลกปจจุบันและเปนสวนสำคัญของอารยธรรมไทย

ดวย 

ความเจ็บปวยและความตายเปนปญหาที่เกิดกับมนุษยในทุกสังคม ตลอดมาทุกยุค 

ทุกสมัย แมจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับปจเจกชน แตปญหานี้ก็ยิ่งใหญจนทำใหครอบครัว 

ชุมชนและสังคมทั้งมวลตองเขามามีสวนรวมรับรูและชวยกันแกปญหา ทั้งนี้เพราะการเจ็บ

ปวยและความตายของคนในแตละสังคมหากเกินกวาสมดุล ถือวาเปนภัยคุกคามใหญ

หลวงที่อาจนำไปสูการลมสลายของสังคมนั้นๆ ได มนุษยเราไดพยายามที่จะเอาชนะความ

เจ็บปวยและความตายมาโดยตลอด ดวยการส่ังสมประสบการณ ความเชื่อ พัฒนาเปน

ความรูถายทอดส่ังสมกันมาในแตละรุน เพื่อใชปองกันและจัดการกับปญหานี้ ทุกสังคมจึง

ตองพัฒนาระบบหรือสถาบันที่เปนแหลงสะสมองคความรูในการรักษาโรคไวเพื่อแกปญหา

ใหกับคนในสังคมของตน 
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อยางไรก็ตาม ความรูในการดูแลรักษาสุขภาพมิไดแยกขาดออกจากบริบททาง

สังคม ดังนั้นวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจึงเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาควบคู

กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมแตละแหง วัฒนธรรมสุขภาพของแตละสังคมในยุค

โบราณ จึงมีความแตกตางหลากหลายไปตามความเชื่อพื้นฐานและสภาพสิ่งแวดลอม

ภายในสังคมนั้นๆ มิไดเปนระบบมาตรฐานเดียวอยางเชนระบบการแพทยแผนปจจุบันที่วาง

พื้นฐานอยูบนองคความรูแบบวิทยาศาสตรการแพทยชีวภาพเหมือนกันหมดทั้งโลก 

แมระบบการแพทยแผนปจจุบันจะเปนระบบการแพทยกระแสหลักของโลก แต

องคการอนามัยโลก (WHO) ก็ไดมีประกาศตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ วาการที่จะรณรงค 

ขับเคลื่อนใหประชาชนทั่วทั้งโลกมีสุขภาพดีถวนหนาในป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นั้น การแพทยแผนปจจุบันระบบเดียวยอมไมสามารถผลักดันไดสำเร็จ จำเปนตองมีการ

แพทยหลายระบบหรือที่เรียกวา การแพทยพหุลักษณเขามามีสวนรวมดวย 

กลาวเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งเปนสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบผสมผสาน 

(Heterogeneous Culture) ซึ่งเปดกวางยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู

แลวภายในสังคมและที่นำเขามาจากภายนอกเชนกัน แบบแผนการดูแลรักษาสุขภาพใน 

สังคมไทย มีลักษณะผสมผสานหรือเปนการแพทยแบบพหุลักษณทั้งอยางไมเปนทางการ

และเปนทางการมากอนที่องคการอนามัยโลกประกาศรับรองเสียอีก 

ปจจุบันระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประเทศไทย มีลักษณะเปนการแพทยแบบ 

พหุลักษณ โดยกฎหมายบัญญัติและโดยวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน  

การศึกษาประวัติวิวัฒนาการการแพทยแผนโบราณทั้งที่เปนการแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบาน รวมทั้งการแพทยทางเลือก จึงมีความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ

ทางการแพทยแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง 

การแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูการแพทยพหุลักษณที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงพอในการบำบัดรักษา ปองกัน และสงเสริมสุขภาพในสังคมไทยซึ่งมี

ปญหาสุขภาพที่ทวีความซับซอนยิ่งขึ้นทุกที จนแบบแผนการแพทยระบบเดียวไมสามารถ

แกปญหาไดอยางทั่วถึง 

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยจึงตองเปนไปในแนวทาง 

สงเสริมและสนับสนุนใหระบบการแพทยมีความหลากหลายมากกวาระบบการแพทย 

แผนปจจุบัน โดยการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก 

เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นในแตละภูมิภาค 

จนประเทศไทยสามารถมีระบบสุขภาพที่พึ่งตนเองได ทั้งในระดับปจเจกชน ชุมชนและใน

ระดับประเทศ 
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อยางไรก็ตามการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก  

มีความแตกตางกันทั ้งในระดับวิวัฒนาการความเปนมา ระดับปรัชญาการแพทยและ

ญาณวิทยา รวมทั้งระดับวิธีวิทยาและแบบแผนการปฏิบัติ 

 

๑.๒ พัฒนาการการแพทยแผนไทยในแตละกาลสมัย 
แหลงกำเนิดและความเปนมาของทฤษฎีการแพทยแผนไทย 

การแพทยแผนไทยเปนระบบการแพทยแผนโบราณหรือการแพทยแบบดั้งเดิมที่มี

แนวคิดและทฤษฎีชัดเจน มีคัมภีร ตำรับตำราที่ใชอางอิงและมีแบบแผนการปฏิบัติที่

ถายทอดสืบตอกันมาชานาน เปนที่ยอมรับอยางเปนทางการในระดับราชสำนักหรือใน

ระดับราชการจนกลาวไดวา เปนการแพทยของหลวง  

ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การแพทยแผนไทยมีตนกำเนิดจากอารยธรรมอินเดีย

โบราณในสายของพระพุทธศาสนา แตเดิมมีความเขาใจกันวา การแพทยแผนไทย มีราก

กำเนิดจากการแพทยอายุรเวทอันเปนศาสตรการแพทยของฮินดู ซึ่งดำรงอยูกอนพุทธกาล 

อยางไรก็ดีจากการศึกษาของ เค็นเนธ จี. ซิสค (Kenneth G.Zysk) พบวาการแพทย

อายุรเวทของฮินดูในยุคแรกนั้น เปนเรื่องของจารีตการบำบัดรักษาแบบไสยศาสตร-

ศาสนา (Magico-Religious Healing Tradition) ที่มาจากคัมภีรพระเวท (Veda) ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการรักษาโรคเปนจำนวนมาก สวนที่เกาแกที่สุดคือ 

คัมภีรฤคเวท (Rgveda) ประมาณ ๓๐๐ ปกอนพุทธกาล และตอมาไมนานจึงปรากฏ

คัมภีรอาถรรพเวท (Atharvaveda) ซึ่งเนื้อหาสวนใหญของทั้ง ๒ คัมภีรจะกลาวถึง

โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากอำนาจของภูตผีปศาจ และมีบทสวดสรรเสริญเทพเจาที่ชวยในการ

เยียวยาปดเปาโรค 

ดังนั้นการแพทยแบบพระเวทยุคตน จึงเปนระบบการบำบัดรักษาที่มีรากฐานมา

จากไสยศาสตรโดยมีความเชื่อวา โรคเกิดจากพลังของภูตผีปศาจ หรือพลังความช่ัวราย

จูโจมเขาไปในรางกายของเหยื่อจนทำใหเกิดความเจ็บปวยทางรางกาย บางครั้งการถูก

กระทำใหเจ็บปวยหรือบาดเจ็บพิการ ถูกอธิบายวาเกิดจากการฝาฝนขอหามบางอยาง 

หรือเกิดจากการสาปแชงจากพระเจาหรือถูกพอมดหมอผีกระทำ 

การแพทยอายุรเวทของฮินดูที่เปนการแพทยแบบพระเวท หรือการแพทยแบบ

ไสยศาสตร-ศาสนา ไดเปลี่ยนผานมาสูกระบวนทัศนทางการแพทยแบบประจักษนิยม

และเหตุผล (Empirico-Rational Healing Tradition) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากระบบการแพทย

ในพุทธอาราม (Medicine in Buddhist Monastery) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบบการแพทย

ที่พัฒนามาจากปรัชญาคำสอนของพุทธศาสนานั้นเอง 
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ดังนั ้นจึงกลาวไดวา แมการแพทยแผนไทยจะไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม 

การแพทยของอินเดีย แตก็เปนการแพทยอินเดียที่ถายทอดมาในสายของพระพุทธศาสนา

เปนหลัก 

กลาวไดวาพุทธศาสนาเปนแกนกลางของการแพทยแผนไทยดวยมีหลักพุทธธรรม

และพระสูตรหลายพระสูตรที่กลายเปนที่มาแหงคัมภีรการแพทยแผนไทย ยกตัวอยางเชน 

 

วาดวยกำเนิดและความเปนมาของมนุษย 

มหาตัณหาสังขยสูตร กลาวถึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการตั้งครรภวา  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการ ความเกิด 

แหงทารกก็มีในสัตวโลกแหงนี้ มารดาบิดาอยูรวมกัน แตมารดายังไมมีระดู และทารกที่

จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกนี้ มารดาบิดาอยู 

รวมกัน มารดามีระดู แตทารกที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกันดวย มารดามีระดูดวย ทารกที่จะมาเกิด 

ก็ปรากฏดวย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความเกิดแหง

ทารกจึงมี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดายอมรักษาทารกนั้นดวยทองเกาเดือนบาง สิบเดือนบาง 

เมื่อลวงไปเกาเดือนหรือสิบเดือน มารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนักนั้น ดวยความเสี่ยง

ชีวิตมาก และเลี้ยงทารกผูเปนภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแลว ดวยโลหิตของตน ดวยความเสี่ยง

ชีวิตมาก” (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) 

 

ยักขสังยุตอินทก สูตรที่ ๑ กลาวถึงอินทรยักษไดเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูล 

ถามวา รูปรางกายของมนุษย กอตัวขึ้นมาไดอยางไร 

“ทานผูรู ทั้งหลายกลาววา รูปหาใชชีพไม สัตวนี้จะประสบรางกายนี้ไดอยางไร

หนอ กระดูกและกอนเนื้อจะมาแตไหน สัตวนี้จะติดอยูในครรภไดอยางไร” 

พระพุทธองคทรงวิสัชนาตอปุจฉาขอนี้วา 

“รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละเปน อัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปน เปสิ จาก 

เปสิเกิดเปนฆนะ จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม (ปญจสาขา) ตอจากนั้น มี ผม ขน และ

เล็บ เปนตน เกิดขึ้น มารดาของสัตวในครรภบริโภค ขาว น้ำ โภชนาการอยางใด สัตว

อยูในครรภมารดา ก็ยังอัตภาพใหเปนดวยอาหารอยางนั้น ในครรภนั้น” (สังยุตตนิกาย 

สคาถวัคค) 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

6

พัฒนาของทารกในครรภสัปดาหแรกเปนกลละ หมายถึง หยาดน้ำใสที่เล็กมาก 

อุปมาเทากับน้ำมันที่เหลือติดอยูที่ขนจามรีเสนหนึ่ง หลังจากที่นำขนนี้ไปจุมน้ำมันงาแลว  

สลัดเจ็ดครั้ง สัปดาหที่สองเปน อัพพุทะ คือ เปนน้ำขน สัปดาหที่สามเปนเปสิ คือ  

เปนชิ้นเนื้อ สัปดาหที่สี่พัฒนา เปนฆนะ คือ กอนเนื้อ สัปดาหที่หา จะมีสวนที่งอกออก

มาเปนปุม หาปุม หรือ ปญจสาขา คือ ศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา ๒ ตอจากนั้นจึงมีผม  

ขน เล็บ ฯลฯ ซึ่งคอยๆ พัฒนามาเปน องคาพยพที่สมบูรณ จนครบกำหนดคลอด 

 

อัคคัญสูตร 

พระสูตรดังกลาวเปนตนกำเนิดของ พระคัมภีรปฐมจินดา ซึ่งถือวาเปน 

พระคัมภีรสำคัญ ของวิชาแพทยแผนไทยวาดวย ครรภกำเนิด การดูแลหญิงมีครรภและ

ทารกกอนคลอด และหลังคลอด 

 

วาดวยองคประกอบของชีวิต 

พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของกระแสที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ อัน

สัมพันธเนื่องอาศัยกัน หรือมาประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้งหลายไมมี แตอยูในรูป

ของ เบญจขันธ หรือ ขันธ ๕ หมายถึง กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวดที่

ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติ เรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน 

หรือ ขันธ ยังหมายถึง สวนประกอบ ๕ อยาง ที่รวมเขาเปนชีวิตไดแก 

๑. รูป ไดแก สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด รางกาย และพฤติกรรม

ทั ้งหมดของรางกาย หรือสสารพลังงานฝายวัตถุ พรอมทั ้งสมบัติและ

พฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น 

๒. เวทนา ไดแก ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาท

ทั้ง ๕ และทางใจ 

๓. สัญญา ไดแก ความกำหนดได หมายรูและจดจำ สิ่งตางๆได 

๔. สังขาร ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนา เปน

ตัวนำ ซึ่งปรุงแตงจิตใหดี หรือชั่ว หรือเปนกลาง ปรุงแตงความนึกคิดในใจ 

และการแสดงออกทางกาย วาจา ใหเปนไปตางๆ เปนที่มาของกรรม หรือ

เรียกวา เครื่องปรุงของจิต เครื่องปรุงของความคิด และเครื่องปรุงของกรรม 

๕. วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือการ

เห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณ

ทางใจ 

 



บ
ท
ท
ี่ ๑ 
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ขันธ ๕ นี้ ยอลงมาเปน ๒ คือ นาม และรูป รูปขันธจัดเปนฝายรูป สวนอีก 

๔ ขันธที่เหลือเปนฝายนาม ในพระไตรปฎกมีคำอธิบายถึงรูปขันธและลักษณะของธาตุ

หลักทั ้ง ๔ ไวดังนี ้ “ดูกรทานผูมีอายุทั ้งหลาย ก็อุปทานขันธ คือ รูปเปนไฉน คือ 

มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรทานผูมีอายุทั ้งหลาย ก็มหาภูติรูป 

๔ เปนไฉน คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ” (มัชฌิมนิกาย  

มูลปณณาสก) 

ยิ่งไปกวานั้นในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ยังไดกลาวถึง ธาตุดิน น้ำ ไฟ 

ลม ไวโดยละเอียดดังนี้ 

๑. ปฐวีธาตุ คือธาตุดิน ๑๙ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็ปฐวี

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแก สิ่งที่แคนแข็งกำหนดได มีในตน อาศัยตน คือ ขน ผม เล็บ 

ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ 

ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่แคนแข็ง กำหนดได มีใน

ตน อาศัยตน นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน ก็ปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนปฐวี

ธาตุทั้งนั้น พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นดวยปญญาชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วาน่ันไมใชของ

เรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวอาจจะเบื่อหนายปฐวีธาตุ และจะใหจิต

คลายกำหนัดปฐวีธาตุได” 

 

๒. อาโปธาตุ คือธาตุน้ำ ๑๒ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็อาโปธาตุเปนไฉน คืออาโปธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็อาโป

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไป กำหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ  

ดี เสลด น้ำเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขขอ มูตร 

หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่เอิบอาบ ซึมซาบไป กำหนดได มีในตน อาศัยตนนี้เรียกวา 

อาโปธาตุภายใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนอาโปธาตุทั้งสิ้น พึงเห็น 

อาโปธาตุดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช

อัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวจะเบื่อหนายอาโปธาตุ และจะใหจิตคลายกำหนัดอาโปธาตุได” 

เนื่องจากธาตุดินและธาตุน้ำ เปนรูปธรรมที่แลเห็นไดงาย ชาวพุทธจึงกำหนดธาตุ

ดินทั้ง ๑๙ (ภายหลังเติมมัตถเก มัตถลุงค คือ มันสมอง รวมเปน ๒๐) และธาตุน้ำ 

๑๒ รวมเปน ๓๒ เร ียกวา อาการ ๓๒ หรือทวัตติงสาการ (มาจากทวัตติงส  

คือ ๓๒ + อาการ) ดังปรากฏในบทสวดมนตทำวัตรของชาวพุทธ ชื่อวา ทวัตติงสา

การปาฐะ 
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๓. เตโชธาตุ คือธาตุไฟ ๔ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็เตโชธาตุเปนไฉน คือเตโชธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็

เตโชธาตุภายในเปนไฉน ไดแก สิ่งที่อบอุน ถึงความเรารอน กำหนดไดมีในตน อาศัยตน 

คือ ธาตุที่เปนเครื่องยังกายใหอบอุน ยังกายใหทรุดโทรม ยังกายใหกระวนกระวาย และ

ธาตุที่เปนเหตุใหของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแลว ถึงความยอยไปดวยดี หรือแมสิ่งอื่น

ไมวาชนิดไรๆ ที่อบอุน ถึงความเรารอน กำหนดได มีในตน อาศัยตนนี้เรียกวาเตโชธาตุ

ภายใน ก็เตโชธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนเตโชธาตุทั้งสิ้น พึงเห็นเตโชธาตุนั้น

ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา 

ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายเตโชธาตุ และจะใหจิตคลายกำหนัดเตโชธาตุได” 

 

๔. วาโยธาตุ คือธาตุลม ๖ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็วาโยธาตุเปนไฉน คือวาโยธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็วาโย

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่พัดผันไป กำหนดได มีในตน อาศัยตน คือลมพัดขึ ้น 

เบื ้องบน ลมพัดลงเบื ้องต่ำ ลมในทอง ลมในลำไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ  

ลมหายใจออก ลมหายใจเขา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่พัดผันไป กำหนดได มีในตน 

อาศัยตนนี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน ก็วาโยธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนวาโยธาตุ

ทั้งสิ้น พึงเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 

ไมใชเรา ไมใชอัตตา ของเรา ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายวาโยธาตุ และจะใหจิตคลาย

กำหนัดวาโยธาตุได” 

 

เรื่องขันธ ๕ และธาตุ ๔ ของพุทธศาสนาดังกลาว ไดกลายเปนตนธารของ

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย ดังที่ปรากฏในหลายคัมภีร ที่สำคัญไดแก พระคัมภีร

สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค 

พระคัมภีรธาตุวิวรณ และพระคัมภีรธาตุบรรจบ เปนตน 

ประเด็นสำคัญที่แฝงอยูในทฤษฎีขันธ ๕ และธาตุ ๔ ของพระพุทธศาสนาก็คือ 

เรื่องทาทีที่ไมเขาไปติดยึดดวยอุปทาน หากใหพิจารณาตามหลักแหงไตรลักษณ หรือ 

สามัญลักษณะ ซึ่งเปนลักษณะตามธรรมดาของสรรพสิ่งในโลก ไมวาพระพุทธเจาจะทรง

สอนเรื่องนี้หรือไมก็ตาม สามัญลักษณะไดแก อนิจจตา ความเปนของไมเที่ยง ทุกขตา 

ความเปนทุกขกาย ทุกขใจ ภาวะที่ทนไดยาก อนัตตา ความเปนของไมใชตน 
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๑.๓ การแพทยแผนไทยไดมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้ 
ความเปนมาของการแพทยแผนไทยในยุคอินเดียโบราณ 

ในสมัยพุทธกาล 

กำเนิดการแพทยแผนไทยเริ่มจากบทบาทของพระภิกษุในฐานะผูเยียวยา ในระยะ

แรกจะจำกัดอยูในขอบเขตของการดูแลพระภิกษุดวยกัน เรื่องราวตอนหนึ่งในคัมภีร 

มหาวรรคเชื่อมโยงใหเห็นวาบทบาทหนาที่ดังกลาวไดกลายมาเปนโรงพยาบาลของสงฆ 

กลาวคือ ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธดวยอาการไมสบายในทอง นอนจมกองมูตรกองคูถ ความ 

ที่ทานไมเปนประโยชนแกสงฆ ในสภาพเชนนี ้จ ึงไมม ีผู  ใดคอยอุปฏฐากทาน เม ื่อ 

พระพุทธองคทรงทราบจึงเสด็จมาดูแลภิกษุที่อาพาธ และในภายหลังไดทรงกำหนดวินัยวา

ดวยการพยาบาลภิกษุผูอาพาธ โดยมีพุทธดำรัสที่มีความสำคัญตอจริยธรรมการแพทย

แผนไทยดังนี้ 

 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดาหรือบิดาคอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย 

หากพวกเธอไมพยาบาลซึ่งกันและกัน ผูใดเลาจักพยาบาลเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดจัก

พยาบาลเรา ผูนั้นพึงพยาบาลภิกษุผูอาพาธเถิด” 

 

การพยาบาลภิกษุผู อาพาธจึงถือวาเปนการอุปการะที่ย ิ่งใหญ สถาบันของ 

หมอพระ ซึ่งใชหลักการแพทยที่ไดรับการจัดระบบภายใตพระวินัยของพุทธอาราม จึง

วิวัฒนาการไปพรอมกับระบบการแพทยเพื่อจุดมุงหมายในการใหการดูแลทางการแพทย

แกผูที่เจ็บปวยในหมูสงฆ ในคัมภีรมหาวรรคของวินัยปฎก ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของ

ภิกษุผูมีความสามารถในการรักษาพยาบาลหรือ คิลานุปฏฐาก วา 

“เปนผูที่มีความสามารถประกอบยา รูจักสิ่งที่มีประโยชนและสิ่งไมมีประโยชน 

จัดหาสิ่งที่มีประโยชนใหและไมนำของที่ไมเปนประโยชนไปให พยาบาลภิกษุอาพาธดวยจิต

เมตตา ไมเห็นแกอามิส ไมรังเกียจที่จะนำอุจจาระ ปสสาวะ น้ำลาย หรือสิ่งที่อาเจียน

ออกไปทิ้ง และมีความสามารถทำใหภิกษุที่อาพาธมีความยินดีเบิกบาน สดชื่น และปติ

อยูเนืองๆ ดวยธรรม” 

ในวินัยปฎกมีการกลาวถึง “ศาลาผูปวย” (คิลานสาลา) ซึ่งตั้งอยู ณ ศาลาจั่ว

แหลม (กุฏาคารสาลา) ในปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ซึ่งชี้ใหเห็นวามีอาคารในวัดที่แยก

ออกมาตางหาก เพื่อดูแลภิกษุและภิกษุณีที่อาพาธในสมัยพุทธกาล ดังภายหลังมี 
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หลักฐาน ยืนยันจากจารึกนาคารชุนิโกณฑะ ซึ่งอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๘ บงชี้วา 

สุขศาลาสำหรับดูแลผูปวยและผูพักฟนเปนสวนหนึ่งของพุทธอาราม ดังขอความในจารึกนี้

วา “ในวิหารหลักของพระอารามอันวิจิตรงดงาม เปนที่พำนักของผูทุเลาจากไข” 

ในสมัยพุทธกาล ผูทำหนาที่แพทยดูแลภิกษุ และภิกษุณีผูอาพาธก็คือภิกษุและ

ภิกษุณีน่ันเอง แตก็มีแพทยผู เปนคฤหัสถที่ทำหนาที่ถวายการรักษาพระภิกษุสงฆใน 

พระอารามโดยไมมีคาตอบแทนไดแก หมอชีวกโกมารภัจจ และหมออากาสโคตตะ 

แหงกรุงราชคฤห แพทยคฤหัสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยพุทธกาลคือ หมอชีวกโกมารภัจจ 

ผูเปนแพทยประจำพระองคของพระพุทธเจาและภิกษุรูปอื่น ทั้งยังถวายปามะมวงของตน

ในกรุงราชคฤห เพื่อใชเปนวัดชื่อวา “ชีวการาม” 

กลาวกันวาการใหการรักษาโดยไมคิดคาตอบแทนแกพระภิกษุสงฆของหมอชีวก 

ทำใหมีผูมาบวชเปนจำนวนมาก เพื่อมุงหวังจะไดรับการบริการบำบัดรักษาแบบใหเปลา 

ชื่อเสียงของหมอชีวกเปนที่เลื่องลือออกไปอยางกวางขวาง 

เร่ืองราวการบำบัดรกัษาของหมอชีวกน้ัน แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานกระบวนทัศน 

สองแบบในการเยียวยารักษา กลาวคือ การแพทยเชิงประจักษ-เหตุผลของพุทธศาสนา

และการแพทยแบบไสยศาสตร-ศาสนา ซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรพุทธศาสนาของอินเดียซึ่ง

ถูกแปลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเปนภาษาตางๆ ที่สำคัญไดแกภาษาจีน ภาษาทิเบต 

ภาษาคอตานิส (Khotanese) ซึ่งเปนภาษาอิหรานตอนกลาง แสดงใหเห็นขอบเขตของ 

เวชปฏิบัติที่ชาวพุทธถายทอดองคความรูการแพทยโดยการเผยแพรพุทธศาสนาจากอินเดีย

ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมของแตละประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียใต เอเชียกลาง เอเชีย

ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ มีหลักฐานวาหมอพระและพุทธอารามมีการขยายการ

ดูแลทางการแพทยออกไปสูสาธารณชนนอกเหนือไปจากการดูแลรักษาเฉพาะหมูสงฆ

เทานั้น 

ศิลาจารึก หลักที่ ๒ ของพระเจาอโศกมหาราช (ราว พ.ศ. ๒๗๔-๓๑๒) 

ประกาศวามีการใหการรักษาพยาบาลแกมนุษยและสัตวท่ัวทุกหนทุกแหงในราชอาณาจักร  

ที่ใดที่ไมมียาสมุนไพร รากไมและผลไมก็ใหนำเขาและเพาะปลูกขึ้นมา ใหทำการขุดบอน้ำ 

และปลูกตนสมุนไพรตามทางเดิน 

ศิลาจารึกนี้ไดแสดงใหเห็นวาบทบาทของหมอพระในการขยายความชวยเหลือทาง 

การแพทยไปสูฆราวาสนั้นเกิดขึ ้นพรอมกับการแผขยายของพุทธศาสนาในรัชสมัยของ 

พระเจาอโศกมหาราช การขยายตัวของพุทธศาสนาและวัดวาอารามจากปาฏลีบุตร 
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นครหลวงของแควนมคธ ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยทั่วไปจะอยู 

ตามรายเสนทางการคาในเวลานั้น พุทธอารามไดรับการประดิษฐานใกลกับแหลง 

การคาขาย โดยไดรับปจจัยสวนใหญจากพอคาที่ร่ำรวย ซึ่งพบวาวัดเปนสถานพักฟน 

ของผูปวยและเปนสถานที่พักผอน ฟนฟูสุขภาพใหหายจากความเหน็ดเหนื่อยออนลา  

ในระหวางการเดินทางอันยาวไกล เพื่อขามผืนแผนดินอันกวางใหญไพศาล 

บทบาทของพุทธอารามจึงมิใชเปนสถานปฏิบัติธรรมและเผยแพรคำสอนเพียง 

อยางเดียว แตยังเปนศูนยใหบริการทางการแพทยและเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อให 

ผูเดินทางไดพักผอนและพักรักษาตัว ปรากฏวาบทบาทดังกลาวของพุทธอารามประสบ

ความสำเร็จเปนอยางยิ่ง เนื่องจากคณะสงฆและการประดิษฐานอารามมีการเติบโตและ

ขยายตัวออกไปอยางกวางขวางทั้งในอินเดียและนอกถิ่นอินเดีย 

ภายหลังการสังคายนาพุทธศาสนาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคทรงสง 

พระสมณทูตออกเผยแผพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไปยังที่ตางๆ ๙ สาย สายหนึ่งมี 

พระโสณะและพระอุตตระ เปนพระมหาเถระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานวา

คือบริเวณที่เปนเมืองนครปฐมในปจจุบัน การแพทยแบบพุทธจากอินเดียจึงเริ่มเขาสูดิน

แดนสุวรรณภูมิโดยการนำเขามาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งสวนหนึ่งมีความรูดาน

การแพทยเปนอยางดี 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ หลวงจีนฟาเหียน นักบวชผูจาริกแสวงบุญไปอินเดียได

บันทึกวา ณ เมืองปาฏลีบุตร วัดจะจัดตั ้งอาคารบริจาคทานและยาซึ่งคนผู ยากไร  

คนพิการทุพพลภาพและคนเจ็บปวย สามารถเขาพักพิงและไดรับการชวยเหลือทุกอยาง 

มีแพทยตรวจโรคให พวกเขาเหลานี ้จะไดรับอาหาร ยาสมุนไพร และยาตมที่จำเปน 

และไดรับความสะดวกสบายในการรักษาพยาบาล จนกระทั่งหายดีแลวจึงออกไป 

อาคารพยาบาลดังกลาวคืออาโรคยวิหารของพุทธอารามในนครปาฏลีบุตร  

ตัวอาคารกอดวยอิฐเผา มีรอยจารึกวา ศรีอาโรคยวิหารภิกษุสังฆสัย แปลวา  

“ภายใน อาโรคยวิหารซึ่งเปนมงคลของสงฆ” 

นอกจากนี้ ณ พุทธสถานในประเทศเนปาลใกลกรุงกาฐมัณฑุ มีจารึกอายุราว 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ กลาวถึง การพระราชทานที่ดินของกษัตริยเพื่อใชเปนที่ตั ้งของ 

อาโรคยศาลา และที่วัดในเมืองสารนาถใกลกรุงพาราณสี ไดมีการขุดพบ โกรง และ 

ลูกโกรง สำหรับบดยา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใชอาคารของวัดในอินเดียเปนสถานพยาบาล

และรักษาผูปวยในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ 
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อิทธิพลของการแพทยเชิงประจักษนิยม-เหตุผลของพุทธศาสนาและการแพทย

แบบไสยศาสตร-ศาสนาของฮินดู ในยุคพระเวทตอนตนไดแพรมายังดินแดนสุวรรณภูมิ

แลวกอรูปเปนการแพทยในราชสำนักหรือการแพทยของหลวงของประเทศไทยนับตั้งแตยุค

กรุงสุโขทัย ซึ่งตอมาคือการแพทยแผนไทยในปจจุบัน รองรอยของอิทธิพลดังกลาวยัง

ปรากฏอยางชัดเจนในปฐมบทของคัมภีรฉันทศาสตรซึ่งเปนคัมภีรประธานของแพทย 

แผนไทยเพราะเปนคัมภีรที่วาดวยศาสตรแหงความรักในผูปวยและรักในความรูทางแพทย

ดังที่กลาวไวในบทไหวครูและจริยธรรมของผูเปนแพทย 

ในบทไหวครูนั้น ผูเปนแพทยแผนไทยตองบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนาเปน

อันดับแรกตอไปก็ไหวพระฤๅษีทั้ง ๘ องคซึ่งคาบเกี่ยวระหวางนักพรตอิสระกับนักบวช

ฮินดู ผูเปนตนกำเนิดของคัมภีรแพทยแผนไทยบางคัมภีร เชน คัมภีรตักกศิลา วิชาฤๅษี

ดัดตน และความรูสมุนไพรดั้งเดิม เชน สมุนไพรในตำรับเบญจกูล เปนตน ลำดับตอมา

จึงไหวเทพยดาชั้นสูงของฮินดู ไดแก พระอิศวรและพระพรหม ซึ่งเชื่อกันวาเปนผูประทาน

วานยาแกโลก ลำดับตอมาจึงไหวครูโกมารภัจจผูเปนบรมครูแพทยแผนไทย และสุดทาย

จึงไหวครูผูสั่งสอนศิษยในปจจุบัน 

ที่สำคัญคือจุดหมายสูงสุดของการเปนแพทยแผนไทยคือ “ลวงลุนิพพานดล

สำเร็จกิจประสิทธิพร” อันเปนคุณธรรมที่เปนเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนา 

อยางไรก็ตามแมจรรยาแพทยสวนใหญในคัมภีรฉันทศาสตรจะเปนจริยธรรมของ 

พุทธศาสนาอยางชัดเจน เชน กลาวถึงศีลแปด ศีลหา หิริโอตตัปปะ อคติ ๔ นิวรณ ๕ 

ความเมตตากรุณา เชื่อในกฎแหงกรรม เปนตน แตคัมภีรนี้ยังใหความสำคัญกับไสยรักษ

หรือไสยบำบัดดวย ดังไดกลาววา “เปนแพทยไมรู ในคัมภีรไสย ทานบรรจงรู แต 

ยามาอาองค รักษาไขไมเข็ดขาม” 

คำวาคัมภีรไสยในที่นี ้ยอมหมายถึงคัมภีรอาถรรพเวทของฮินดูในยุคพระเวท 

ตอนตน ซึ่งยังแทรกอยูในคัมภีรแพทยแผนไทยหลายคัมภีร 

อนึ่งเรื่องของไสยรักษหรือไสยบำบัดและความรูเชิงประจักษ-เหตุผลในการแพทย 

แผนไทยมีมิติแตกตางไปจากการแพทยพื้นบาน กลาวคือการแพทยแผนไทยเปนระบบ 

การแพทยที่มีแหลงกำเนิดจากวัฒนธรรมการแพทยอินเดียโบราณทั้งสายพุทธศาสนาและ

ฮินดู แตการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยที่สัมพันธอยางใกลชิดกับความเชื่อผีสาง

เทวดาประจำถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชน กลุมชาติพันธุและเปนสวนที่แนบสนิทกับวัฒนธรรม

ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองในแตละทองถิ่นและชาติพันธุ ซึ่งประกอบดวยระบบวิธี

คิดและแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้งความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติของทองถิ่น 

การบำบัดรักษาดวยเวทมนตร คาถาอาคม ซึ่งเปนมิติที่แตกตางไปจากอำนาจเหนือ
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ธรรมชาติตามคติเทพปกรณัมของชาวพุทธและฮินดู แมการใชยาสมุนไพรก็นิยมใช 

สมุนไพรจากปาเขาทองทุงในละแวกทองถิ่น โดยมีพิธีกรรมบวงสรวงผีประจำบานประจำ

ถิ่น เปนองคประกอบสำคัญซึ่งอาศัยสื่อภาษาและสัญลักษณทางวัฒนธรรม และความ

เปนชุมชนเปนสวนสำคัญของกระบวนการรักษา 

ยิ่งไปกวานั้น องคความรูการแพทยพื้นบานเปนความรูที่สืบทอดผานประสบการณ

ตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติเปนหลัก หมอพื้นบานเติบโตในวัฒนธรรมทองถิ่นที่ซึมซับ

ความรูสึกนึกคิด ศรัทธา และวิธีคิดในชุมชนเปนพื้นฐานและอาศัยการประจักษแจงเชิง

รหัสยนัยและประสบการณเหนือธรรมชาติเปนกระบวนการสำคัญในการเขาถึงความรูตาง

มิติ ความรูและวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวของจึงสัมพันธอยางใกลชิดกับจักรวาลทัศนของทองถิ่น

และเปนความเขาใจที่อาศัยการถายทอดผานสื่อ ภาษา สัญลักษณ และพิธีกรรมที่มี

รากฐานทางวัฒนธรรมรวมกันของชุมชน ซึ่งกระบวนทัศน ญาณวิทยา และวิธีวิทยาของ

การแพทยพื้นบานดังกลาว แตกตางจากของการแพทยแผนไทยซึ่งมีลักษณะเปนแพทย 

ผูเชี่ยวชาญและเฉพาะทาง ใชองคความรูที่ซับซอน ทั้งระบบภาษาสัญลักษณ ที่สงผาน

มาจากอารยธรรมอินเดียโบราณ ซึ่งมีทั้งมิติที่สามารถผสมผสานและไมสามารถกลมกลืน

กับวัฒนธรรมการแพทยพื้นบานในแตละทองถิ่น 

 

ยุคกอนกรุงสุโขทัย 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ ในพงศาวดารจีนปรากฏชื่อ อาณาจักรฟูนัน ซึ่ง

เปนอาณาจักรที่ไดแผขยายมาถึงลุมน้ำเจาพระยา ดินแดนในภาคอีสานและภาคใต แมวา

ศูนยกลางของอาณาจักรโบราณนี้ยังคงเปนขอถกเถียงกันอยูวา อยู ณ ที่ใด เชนเดียวกับ

ขอถกเถียงที่วาผูปกครองฟูนันคนแรกเปนคนมาจากอินเดียหรือคนทองถิ่น แตก็พบวา

อารยธรรมอินเดียไดแพรเขามาในดินแดนแถบนี้แลวโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ วัฒนธรรมทวารวดีไดรุงเรืองอยูในลุมน้ำทาจีนและ 

แมกลองในเขตภาคกลาง (นครปฐม อูทอง คูบัวในจังหวัดราชบุรี) และเสื่อมสลายลงใน 

พุทธศตวรรษที่ ๑๗ อันเปนเวลาที่พวกขอมจากกัมพูชาไดแผอารยธรรมเขามา โดยที่

ทวารวดีไดติดตอสัมพันธกับบานเมืองนอยใหญใกลเคียงตางๆ เชน ละโว ศรีเทพ  

ศรีมโหสถ จนถึงนานเจา รัฐทวารวดีไดรับการแพรเขามาของอารยธรรมอินเดียและ 

เลือกรับ ปรับ แปลความหมายใหเขากับเอกลักษณของทองถิ่น จนเกิดลักษณะเฉพาะ

ของศิลปวัฒนธรรมทวารวดีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนา และไดกลายเปนแกนหลักของ

บานเมืองสมัยนั้นแมวาจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการแพทยอยูคอนขางนอย 

เชน พบหินบดยาในสมัยทวารวดีที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน 
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สมัยเชียงแสนตอนตนหรือสมัยโยนกนาคพันธ ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ ใน 

รัชสมัยพระเจาสิงหนวัติซึ่งเปนราชบุตรของพระเจากาลหงส แหงอาณาจักรนานเจา 

(มณฑลยูนนานประเทศจีน) การแพทยของไทยนอกจากจะมีตำราเดิมแบบพื้นบานไทยแท

ซึ่งประกอบดวยความเชื่อดั้งเดิมของชนทองถิ่นรวมทั้งสมุนไพรและไสยศาสตรแลว ยังได

ความรูผสมผสานมาจากการแพทยของอินเดียซึ่งขยายเขามาสมัยอาณาจักรลาวประมาณ 

พ.ศ. ๖๐๐ โดยเขามาพรอมกับพุทธศาสนา หลักฐานที่ทำใหเชื่อวาการแพทยแผนไทยมี

รากฐานมาจากการแพทยของอินเดีย ไดแก คัมภีรแพทยของไทยมักจะมีคำกลาว

สรรเสริญทานชีวกโกมารภัจจ ในฐานะครูแพทยและในตำราแพทยสวนใหญจะอางชื่อทาน

ชีวกโกมารภัจจเปนผูเรียบเรียง นอกจากนี้คำศัพทในคัมภีรแพทยยังปรากฏภาษาบาลีซึ่ง

เปนภาษาหลักในพระไตรปฎกและมีบทสวดทางพุทธศาสนาเปนจำนวนมากดวย  

ในยุคนี้เองไดปรากฏอิทธิพลทางการแพทยจากจีนซึ่งถือไดวาเปนการแพทยทาง

เลือกดังจะเห็นไดวา ตำรับยาบำรุงหัวใจและยาอายุวัฒนะที่แพทยไทยนำมาผสมก็

ประกอบดวยเครื่องยาที่หมอจีนนิยมใช ไดแก โกฐตางๆ กฤษณา กะลำพัก อบเชย 

ชะเอมเทศ เกสรทั้งเจ็ด อำพันทองเหลานี้ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชแรธาตุรักษาโรค 

เชน ปรอท สารหนู และเหล็ก สวนที่ไดมาจากสัตว เชน เขากวาง เลือดแรด กระดูก 

ถุงน้ำดี พรอมทั้งพฤกษชาติที่มีคุณคาทางยาแตในดานการวินิจฉัยโรคนั้น การแพทย 

แผนไทยไดรับการผสมผสานกับการแพทยแผนจีนนอยมากโดยพิจารณาจากวิธีการวินิจฉัย

โรคที่แตกตางกัน คือ ในการตรวจคนไขแพทยจีนสมัยกอนใหความสำคัญกับการจับชีพจร

และทฤษฎีหยิน-หยาง ในขณะที่ไทยใหความสำคัญกับธาตุสมุฏฐานและอาการปวยที่

ปรากฏมากที่สุด การเตนของชีพจรเปนเพียงสวนประกอบที่จะนำมาวินิจฉัยเทานั้น การ

ตรวจโรคของแพทยแผนไทยยังมีการซักประวัติโรคที่เคยเปนมากอน อายุของคนไข เวลา

ที่เริ่มปวย ตรวจความรอนโดยแตะตัวคนไขหรืออังวัดความรอนที่หนาผาก ตรวจลิ้น 

ตรวจเปลือกตาดานในและดูผิวพรรณแลวจึงทำนายโรค 

สมัยพระนางจามเทวี (พ.ศ. ๑๒๐๔-๑๒๑๑) จากตำนานพระธาตุลำปางหลวง

กลาววา ฤๅษีวาสุเทพกับ สุกกทันตฤๅษีไดสรางนครหริภุญชัย (คือจังหวัดลำพูนใน

ปจจุบัน) ขึ้น แลวเห็นพองตองกันวาผูชายจะครองนครหริภุญชัยไดไมนาน ควรใหผูหญิง

มาครอง จึงไดพรอมใจกันอัญเชิญพระนางจามเทวี (พระธิดาของเจาผูครองนครละโวปุระ

หรือจังหวัดลพบุรีในปจจุบัน) จากเมืองละโวใหมาครองนครหริภุญชัยในราว พ.ศ. 

๑๒๐๔ พระนางจามเทวีไดขอพระราชทานสิ่งที่เปนมงคลจากพระราชบิดาไปดวย เพื่อนำ

ไปประกอบกิจใหเปนประโยชนทั้งภายในและภายนอกราชสำนัก ดังนี้ 
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 (๑) พระมหาเถรที่ทรงปฎกประมาณ ๕๐๐ องค 

 (๒) หมูปะขาวทั้งหลายที่ตั้งอยูในเบญจศีล ๕๐๐ คน 

 (๓) บัณฑิต ๕๐๐ คน 

 (๔) หมูชางสลัก ๕๐๐ คน 

 (๕) ชางแกวแหวน ๕๐๐ คน 

 (๖) พอเลี้ยง ๕๐๐ คน 

 (๗) แมเลี้ยง ๕๐๐ คน 

 (๘) หมูหมอโหรา ๕๐๐ คน 

 (๙) หมอยา ๕๐๐ คน 

 (๑๐) ชางเงิน ๕๐๐ คน 

 (๑๑) ชางทอง  ๕๐๐ คน 

 (๑๒) ชางเหล็ก  ๕๐๐ คน 

 (๑๓) ชางเขียน  ๕๐๐ คน 

 (๑๔) หมูชางทั้งหลายตางๆ  ๕๐๐ คน 

 (๑๕) หมูพอเวียกทั้งหลาย  ๕๐๐ คน 

(คนทำงานฝายการกอสราง) 

 

แสดงวาหมอยาเปนกลุมบุคคลที่มีความสำคัญมากกลุมหนึ่งในสังคมยุคโบราณ 

 

สมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๒) 

เปนกษัตริยของขอมที่ไดปราบดาภิเษกเปนพระเจาแผนดินเมื่อ พ.ศ. ๑๗๒๔ 

ภายหลังจากปราบขบถในนครธมและกอบกูบานเมืองไดสำเร็จ พระองคตองใชเวลาถึง 

๑๐ ป ในการปฏิสังขรณซอมแซมบานเมืองและสรางถาวรวัตถุขึ้นใหม ตามจารึกหลัก

พระขรรคไชยศรีบทที่ ๑๒๓ ระบุไววา ไดโปรดใหสรางถนน ๑๗ สาย บานซึ่งมีไฟ  

(ซึ่งนาจะหมายถึงที่พักสำหรับคนเดินทาง) จำนวน ๑๒๑ แหง และโรงพยาบาล หรือที่

ปรากฏในจารึกวา อาโรคยศาลา จำนวน ๑๐๒ แหง กระจายอยูทั่วราชอาณาจักรใน

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือเมื่อประมาณ ๘๐๐ กวาปมาแลว อาโรคยศาลา นี ้

สันนิษฐานวาสรางดวยไมสวนใหญจึงหักพังสูญหายไป คงเหลือแตวิหารหรือศาสนสถาน

ของโรงพยาบาลและศิลาจารึกที่สรางดวยอิฐหิน หรือศิลาแลงไวเปนหลักฐานเทานั้น  

ศิลาจารึกที่พบในบริเวณโรงพยาบาลที่เรียกวาศิลาจารึกโรงพยาบาล ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย มีทั้งหมด ๖ แหง คือ 
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๑. จารึกจากปราสาทตาเมียนโตจ 

๒. จารึกปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

๓. จารึกจากดานประคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

๔. จารึกพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

๕. จารึกวัดกู บานหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

๖. จารึกจากกูแกว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนจารึกเกี่ยวกับพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ พบลาสุดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 

ศิลาจารึกดังกลาวมีขอความเหมือนกันเกือบทั้งหมด คือ กลาวสรรเสริญ

พระพุทธเจา กษัตริยและการจัดระเบียบแบบแผนของสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังได

กลาวถึงการเบิกจายอาหารและยาจากทองพระคลังหลวง รวมทั ้งไดระบุชื่อยา ชื่อ 

สมุนไพร ตลอดจนจำนวนของแตละสิ่งไวในจารึก ซึ่งอาจสรุปสาระสำคัญของขอมูล 

เกี่ยวกับคติความเชื่อและการจัดแบบแผนของอาโรคยศาลาได ๔ ประการ คือ 

๑. การบูชาพระโพธิสัตวในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน รวมทั้ง พระไภษัชยคุรุ 

ไวฑูรยประภา (พระพุทธเจาปางหมอยา) 

๒. ความสนพระทัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ในความทุกขอันเกิดจากโรคภัย

ของประชาชน จึงทรงใหสรางอาโรคยศาลา เพื่อใชเปนที่รักษาพยาบาลตาม

ทองถิ่น 

๓. จำนวนเจาหนาที่และวัสดุสิ่งของที่ตองใชในแตละวันในอาโรคยศาลา 

๔. กำหนดใหอาโรคยศาลาเปนที่ประกอบกิจพิธีทางศาสนา 

 

จากแนวความคิดและการศึกษาของศาสตราจารย ยอรช เซเดส ทำใหทราบ

วาคนไขที่เขารับการรักษาตัวที่อาโรคยศาลาจะเขาพักในสถานพยาบาลซึ่งเปนอาคารที่

สรางดวยไม แตปจจุบันไดผุพังไปหมดแลว ผูปวยจะไมพักอาศัยอยูในอาคารที่สรางดวย

หินหรือศิลาแลง เนื่องจากอาคารที่สรางดวยหินหรือศิลาแลงนั ้นจะสงวนไวสำหรับ 

พระผูเปนเจา (เปนที่ประดิษฐานรูปเคารพ) เทานั้น แมแตพระมหากษัตริยซึ่งเปนบุคคล

สำคัญสูงสุดก็ยังทรงประทับอยูในพระราชมณเฑียรที่ทำดวยไม หลักศิลาจาร ึก 

โรงพยาบาลที่พบ ณ ปราสาทตาเมียนโตจ จังหวัดสุรินทร หรือปรางคกูที่เมืองชัยภูมิ  

ปราสาทพนมวัน ที่เมืองครบุรี และที่ดานประคำจังหวัดนครราชสีมา (ดังปรากฏอยูใน 

หอวชิรญาณ) ขอความในจารึกไดกลาวสรรเสริญพระเกียรติยศของพระเจาชัยวรมันที่ได

จัดสรางโรงพยาบาลรักษาคนไข รวมถึงสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค นอกจากนี้ยัง 
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ไดกลาวถึงการบริหารงานในโรงพยาบาลจำนวน ๑๐๒ โรง และในพระแทนของ 

โรงพยาบาลตางๆ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู ๗๙๘ องค จำนวนขาวสารที่เอามา

เลี้ยงคนไขในโรงพยาบาลมีจำนวนปละ ๑๑๗,๒๐๐ ขาริกา (ขาริกาเปนมาตราสวนที่ 

ใชกันในพุทธศักราช ๑๗๒๔ ณ บริเวณแหลมทองซึ่งมีอัตราดังนี้ ๒ ปะณะ เปนมาษ, 

๔ ปะณะ เปนกุฑุวะ, ๔ กุฑุวะ เปนปรสถุ, ๑๖ ปรสถุ เปนโทรณะ, ๔ โทรณะ เปน

ขาริกา, ๑๑ ปะละ เปน ๑ ดุลา คือ ๑ ดุลกัฏฏีเทากับ ๑ ชั่ง) จำนวนชาวนาที่ทำนา

เพื่อสงขาวใหโรงพยาบาลทั ้งหญิงและชายมีอยู ๘๑,๖๔๐ คน และจำนวนหมูบาน 

ของชาวนา ๘๓๘ หมูบาน 

การบริหารงานในโรงพยาบาล ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ 

✿ ผูดูแล ๔ คน (เปนแพทย ๒ คนโดยมีบุรุษ ๑ คน และสตรี ๑ คนเปน 

ผูใหสถิติ) 

✿ ผูดูแลทรัพย จายยา รับขาวเปลือกและฟน ใชบุรุษ ๒ คน 

✿ ผูหุงตม ทำความสะอาด จายน้ำ หาดอกไมและหญาบูชายัญ ใชบุรุษ ๒ 

คน 

✿ ผูจัดพลีทาน ทำบัตร จายบัตรสลากและหาฟนเพื่อตมยา ใชบุรุษ ๒ คน 

✿ ผูดูแลโรงพยาบาลและสงยาใหแกแพทยเปนบุรุษ ๑๔ คน 

✿ ผูโมหรือบดยาที่สันดาปดวยน้ำเปนสตรี ๖ คน 

✿ ผูทำหนาที่ตำขาวเปลือก ๒ คน 

✿ ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในจารึกสุรินทร ๒ ระบุจำนวน ๙๘ คน 

 

สวนการจัดระบบดานการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและการจัดหายามาบริการ

ยังไมเพียงพอ อำนาจเหนือธรรมชาติ เวทมนตรและความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาจึง

เขามามีบทบาทสำคัญในการรักษาพยาบาลดวย ซึ่งจะเห็นไดจากการสรางพระไภษัชยคุรุ

ไวฑูรยประภา ซึ่งหมายถึงวา เปนครูแหงโอสถทั้งหลาย มีรัศมีประดุจดังไพฑูรยสีน้ำเงิน 

เปนที่เคารพแหงมนุษยทั้งหลายในสมัยนั้น มีอานุภาพในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ มักทำเปน

รูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก แมวาบางรูปจะไมปรากฏพังพานนาคแตยังคงมี

ขนดหางนาค แตกตางจากพระพุทธรูปปางนาคปรกก็คือ ภายในพระหัตถที่ประสานกัน

เหนือเพลามีวัตถุรูปกรวยอยูภายใน วัตถุนี้สันนิษฐานไวตางๆ กัน เชน 

✿ อาจเปนยาหรือดอกไมหรือวัชระ 

✿ นาจะเปนผลสมอซึ่งเปนสมุนไพรที่ใชทำยารักษาโรคภัยตางๆ และหากคิดวา

เปนหมอน้ำมนตก็นาจะหมายถึงภาชนะหรือผอบใสโอสถไวสำหรับรักษา 
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ผูเจ็บปวยน่ันเอง เชื่อกันวาการสรางพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาไวประจำ 

โรงพยาบาลก็เพื่อใหบารมีของพระองคแผเมตตาตอคนไขในอาโรคยศาลา  

จนไมอาจกลาวไดวาระหวางการรักษาพยาบาลและศรัทธานั้น สวนไหนจะ

สำคัญมากกวากัน แตสิ่งที่นาสนใจ คือ ครูผูรักษาจะตองมีคุณธรรม ซึ่งใน

ปจจุบันแนวความคิดนี้ยังคงมีอยู อาจสรุปไดวา องคประกอบในการรักษาจะ

ประกอบดวยยาหรือสมุนไพร ดวยศรัทธาและความเคารพนับถือในคุณธรรม

ของครูและดวยบารมีของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 

 

หลักฐานเกี่ยวกับ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ที่ประดิษฐานในอาโรคยศาลา 

มีปรากฏในศิลาจารึกปราสาทของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งพบในจังหวัดสุรินทร ดังนี้ 

 

“โรคทางรางกายของปวงชนนี้เปนโรคทางจิตที่เจ็บปวดยิ่ง เพราะความทุกขของ

ราษฎร แมมิใชความทุกขของพระองค แตเปนความทุกขของเจาเมือง พระองคพรอมดวย

แพทยทั้งหลาย ผูแกลวกลาและคงแกเรียนในอายุรเวทและอัสตรเวท ไดฆาศัตรู คือ 

โรคของประชาชนดวยอาวุธคือเภษัช เมื่อพระองคไดชำระโทษของประชาชนทั ้งปวง 

โดยรอบแลว ไดชำระโทษแหงโรคทั้งหลาย พระองคไดสรางโรงพยาบาล และรูป 

พระโพธิสัตวไภษัชยสุคตพรอมดวยรูปพระชิโนรสทั้งสองโดยรอบเพื่อความสงบแหงโรคของ

ประชาชนตอไป พระองคไดสรางโรงพยาบาลหลังนี้ และพระรูปพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต

พรอมดวยวิหารของพระสุคต ดวยดวงจันทร คือ พระหฤทัยในทองฟา คือ พระวรกาย

อันละเอียดออน พระองคไดสรางรูปจำลองของพระไวโรจนชินเจาที่ขึ้นตนดวยสุริยะและ

จันทระอันงดงามนี้ใหเปนผูทำลายโรคแหงประชาชน ผูมีโรคทั้งหลายในที่นี้” 

 

อยางไรก็ตาม ในศิลาจารึกไมไดกลาววา ในโรงพยาบาล ๑๐๒ โรงนั้นไดรับยา

รักษาโรคและสิ่งของตางๆ มาจากไหน กลาวแตเพียงบัญชีเครื่องยาและสิ่งของในปหนึ่งๆ 

เทานั้น แตเขาใจวาไดมาจากการชำระภาษีของประชาชน สวนสิ่งของที่หายากไมมีใน 

ทองที่ จะจัดสงมาจากทองพระคลังในเมืองหลวงโดยตรง ดังจารึกของพระเจาชัยวรมันที่ 

๗ หลายแหงไดกลาวถึงการแตงตั้งผูปกครองและจัดเก็บภาษีในแตละทองที่ โดยภาษีที่

ตองชำระในสมัยกอนสวนใหญจะชำระเปนสิ่งของประเภททรัพยากรตามธรรมชาติและ

ผลิตผลตามธรรมชาติที่ไดจากปา อาโรคยศาลาในแตละวันเฉพาะที่ไดรับจากทองพระคลัง

ของกษัตร ิยโดยจะสงมาปละ ๓ ครั ้ง คือ วันเพ็ญเดือน ๕ วันสารทและวันที่

พระอาทิตยเบนไปทางทิศใต มีหลายชนิด เชน สมอ ๕๐ ผล ขมิ้น ๒ หัว น้ำผึ้ง ๓ 
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กุฑุวะ น้ำออยเหลว ๓ กุฑุวะ น้ำสม น้ำพุทรา ๑ ปรสถะ รกฟาขาว ๑ ปะละกันทง 

หัวลาย ชันสยง เปลือกเทพธาโร ของทั้งสี่สิ่ง สิ่งละ ๑ ปะละครึ่ง เปนตน นอกจากนั้น

จารึกโรงพยาบาลไดกลาวถึงชื่อพืชและผลิตผลของพืชผลหลายชนิด ซึ่งอาจใชในการ

รักษา ไดแก ผลตำลึง กฤษณา ขาวบารเลย ดีปลี บุนนาค ผลจันทนเทศ ผลกระวาน

เล็ก ขิงแหง พริกไทย ผักทอดยอด อบเชย หญากระดาง กระเทียม พริกขี้หนู พุทรา 

ขาวสาร ถั่ว การบูร เมล็ดธานี ถั่วฝกยาว ยางสน มิตรเทวะ ทารวเฉท ดอกไม 

เปนตน สมุนไพรเหลานี้นำมาเพื่อบูชายัญ และสวนที่เหลือจะบริจาคใหคนไข ชื่อสมุนไพร

ที่ปรากฏในจารึกคงไมใชสมุนไพรทั้งหมดที่ใชในอาโรคยศาลา สวนหนึ่งของสมุนไพรคงได

จากการเก็บหาดังปรากฏในจารึกที่วา ผูมอบ...บุรุษคนหนึ่งเปนผูดูแลทรัพย... เปนผูหา

ขาวเปลือกยาและฟน แสดงใหเห็นวานอกจากเบิกจากทองพระคลังแลว ยาสวนหนึ่งยัง

ตองเก็บหามาใช จึงไมสามารถบอกไดวา อาโรคยศาลาในอดีตใชสมุนไพรใดรักษาโรคให

คนไข เนื่องจากขอมูลที่กลาวไวในจารึกจะเปนเครื่องบูชาเปนสวนใหญ รายชื่อสมุนไพรที่

ปรากฏอยูเปนสมุนไพรเฉพาะที่กษัตริยพระราชทานใหประชาชน 

สมุนไพรใดที่หายากตองสั่งเขามาจากตางประเทศ หรือเปนสมุนไพรที่มีเฉพาะ

ฤดูกาลจึงตองเก็บไวในทองพระคลัง เมื่อจำเปนตองใชสมุนไพรที่ไมอาจเก็บหาไดงายจะ

เบิกจากทองพระคลัง ซึ่งจะเห็นไดวาสมุนไพรที่ปรากฏอยูในจารึกเปนสมุนไพรที่นิยมใชกัน 

ทั่วโลก ในสมัยนั้นและบางชนิดเปนของตางประเทศ เชน จันทนเทศ (Nutmeg) ซึ่งเปน

พืชพื ้นเมืองแถบเกาะโมลุคกะ ใชเปนยากระตุนหรือยาขับลม สมุนไพรบางชนิดเปน 

เครื่องเทศที่ใชประกอบอาหารไดทั่วไปไมตองเก็บไวในทองพระคลัง จึงไมมีชื่อระบุไวใน

จารึกทำใหไมสามารถรูวาสมุนไพรทุกชนิดที่ใชในอาโรคยศาลามีอะไรบาง แตจาก 

ศิลาจารึกที่ปราสาทพระขรรคไชยศรีบทที่ ๑๒๓ ทำใหเขาใจวานาจะมีการผสมผสาน 

ในเรื่องการใชยาสมุนไพรจากประสบการณของบรรพบุรุษในแตละทองถิ่น และลักษณะ

การแพทยแบบนี้จะไมถายทอดกันอยางเปดเผยเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากตำรายา 

มักเปนที่หวงแหนไมถายทอดกันงาย หากไมไดทำพิธีเรียนตอครูยอมถือวาผิดครู 

ถึงแมวาพระเจาชัยวรมันที่ ๗ จะไดทรงลงทายคำขวัญในการสรางโรงพยาบาล

เมื่อพุทธศักราช ๑๗๒๙ มีวา “โอ ทานทั้งหลายซึ่งจะเปนตัวแทนขาพเจาในวันหนา  

ขอใหจารึกไวในใจวาการทำบุญกุศลทั้งสิ้นซึ่งขาพเจาไดอุตสาหทำมาจนบัดนี้นั้น ขอทาน

อยาไดละทิ้งเฉยเสียเปนอันขาด จงตั้งใจอุตสาหดูแลปกปกรักษาไวใหดี ดวยวาการกุศล

ตางๆ เหลานั้นก็จะไดแกตัวทานเหมือนกัน ดังมีทานนักปราชญที่ไดกลาวไววาผูใดก็ดีที่

อุตสาหดูแลรักษาการบุญกุศลเหลานี้ก็จะไดรับกุศลสวนใหญสวนหนึ่งจากผูซึ่งไดทำไวแต

แรกมา” แตเมื่อพระองคสิ้นพระชนมแลว (พ.ศ. ๑๗๖๒ พระชนมายุได ๙๔ พรรษา) 
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อาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมลงไปพรอมกับที่ไทยเรืองอำนาจขึ้น กษัตริยองคตอมานับถือ

ศาสนาพราหมณมีความเห็นไมลงรอยกับพระเจาชัยวรมันที่ ๗ อาโรคยศาลาจึงขาดคน

ทำนุบำรุง คอยๆ ทรุดโทรมลงและลมเลิกไป อาคารสวนที่เปนไมก็ผุพังเหลือเพียง

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่เปนหินหรือศิลาแลงปรากฏใหเห็นอยางเชนทุกวันนี้ 

การที่อาโรคยศาลาหรือโรงพยาบาลซึ่งพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดทรงสรางไวถึง 

๑๐๒ แหงไมปรากฏหรือมีผูสืบสานตอใหเห็นหลงเหลือเปนโรงพยาบาล สันนิษฐานวาเปน

ผลเนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนา เพราะในครั้งนั้นนอกเหนือจากพระเจาชัยวรมันที่ ๗ 

ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน กษัตริยพระองคอื่นที่ปกครองอาณาจักรขอม

เทาที่ปรากฏลวนนับถือศาสนาพราหมณ เมื่อพระเจาชัยวรมันที่ ๗ สิ้นอำนาจลง จึงมี 

ผูพยายามที่จะลมลางทำลายหรือไมสนับสนุนสิ่งที่พระเจาชัยวรมันสรางขึ้น เปนเหตุใหผูที่

นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานตองหลบหาสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาใหม ในขณะ

เดียวกันอาโรคยศาลาเมื่อขาดคนทำนุบำรุงจึงตองลมเลิกไปในที่สุด 

 

ยุคกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๖๓-๑๙๘๑) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ไมพบขอมูลเกี่ยวกับระบบการแพทยในสมัยนี้เลย 

แตเชื่อวาตองมีระบบการแพทยที่มีการใชยาสมุนไพร โดยนำมาตมหรือพอกหรือบดให

ละเอียดเพื่อรับประทาน เพราะมีการคนพบหินบดยาสมัยทวารวดี ซึ่งเปนยุคกอนสุโขทัย  

ดังนั้นในยุคสุโขทัยก็คงมีการบดยาใชเชนเดียวกัน รวมถึงรูปจารึกที่เกี่ยวกับการนวดซึ่งพบ

อยูในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ในยุคนั้นมีความเชื่อวา ความเจ็บปวยเกิดจากการกระทำของภูตผีปศาจ จึงมีพิธี

แสดงความนบนอบดังขอความตอนหนึ่งในหนังสือไตรภูมิพระรวงของพระยาลิไทวา  

“ผิแลวาผูใดไปไหวนบคำรพบูชาแกกงจักรแกวนั้นดวยขาวตอกดอกไม แลกงจักร

นั้นเฑียรยอมบำบัดเสียซึ่งความไขเจ็บ” นอกจากนี้ในบริเวณเมืองเกาสุโขทัยและที่ 

เตาเผาชามพบตุกตาเสียกบาลเปนจำนวนมาก เปนตุกตาแบบแมอุมลูก พออุมลูก ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยคงจะมีปญหาเรื่องโรคเด็กและการคลอดบุตรแลวลูกตายหรือ

ตายทั้งแมและลูก เพราะพิธีเสียกบาลเปนพิธีที่ทำขึ้นเมื่อเด็กแรกเกิดไมสบายโดยเชื่อวา

เปนการกระทำของผี ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทำของผีดังกลาวเปน

พื้นฐานของการแพทยพื้นบานที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา  

อยางไรก็ตามในยุคกรุงสุโขทัย ก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับชื่อของโรคภัยไขเจ็บใน 

สมัยนั้น ดังมีขอความตอนหนึ่งในไตรภูมิพระรวงวา 
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“หิดและเรื้อน เกลื้อน และหูด แลเปา เปนตอม เปนเตา เปนงอย เปนเพลีย 

ตาฟู หูหนวก เปนกระจอกงอกงอย เปอยเนื้อ เมื่อยตน ทองขึ้น ทองพอง ทองไส 

ปวดหัว มัวตา ไขเจ็บ เหน็ดเหนื่อย วิการดังนี้ ไซรบหอนจะบังเกิดแกชาวอุตรกุกุกสัก

คาบหนึ่งเลย” 

 

ยุคกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 

การแพทยแผนไทยในประเทศไทยเทาที่เร ิ่มมีเอกสารพอจะคนควาไดอยาง 

เปนหลักเปนฐานคือ ในยุคกรุงศรีอยุธยา สวนในยุคกรุงสุโขทัยหรือกอนหนานั้นไมมี 

หลักฐานที่แนนอน มีแตเพียงขอสันนิษฐานจากหลักฐานแวดลอมทางประวัติศาสตร  

ในยุคกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานทางประวัติศาสตรท ี่กลาวถึงการแพทยแผนไทยไว 

บางรัชกาล ซึ่งจะไดกลาวตามลำดับตอไปนี้ 

 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) 

เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยยุคกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานปรากฏเปนครั้ง

แรกในทำเนียบศักดินาขาราชการฝายพลเรือน (พระไอยการ ตำแหนงนาพลเรือน) ใน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราขึ้นในป พ.ศ. ๑๙๙๘ ซึ่งใชสืบมาจนกระท่ังยุค

ตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือ มีขาราชการในกรมแพทยา กรมแพทยาโรงพระโอสถ 

กรมหมอยา กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค 

๑. กรมแพทยา 

 พระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหนา นา ๑๖๐๐ 

 ขุนราชแพทยา ปลัดทูลฉลอง นา ๖๐๐ 

 ขุนพรหมกวี ปลัดนั่งศาล นา  ๔๐๐ 

 พระศรีศักราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหลัง นา ๑๖๐๐ 

 ขุนรัตะแพทย ปลัดทูลฉลอง นา  ๖๐๐ 

 ขุนศรีกวี ปลัดนั่งศาล นา ๔๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

๒. กรมแพทยาโรงพระโอสถ 

 ออกญาแพทยาพงษาวิสุทธาธิบดีอะไภยพิรียบรากรมภาหุ 

 จางวางแพทยาโรงพระโอสถ  นา ๒๐๐๐ 
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๓. กรมหมอยา 

 ออกพระทิพจักร เจากรมหมอยาขวา นา ๑๔๐๐ 

 ออกพระสิทธิสาร เจากรมหมอยาซาย นา ๑๔๐๐ 

 หลวงราชนิทาน ปลัดทิพจักรขวา นาคละ  ๘๐๐ 

 หลวงราชพรหมา ปลัดทิพจักรซาย นาคละ ๘๐๐ 

 หลวงสิทธิพรหมา ปลัดสิทธิสารขวา นาคละ ๘๐๐ 

 หลวงเทวพรหมา ปลัดสิทธิสารซาย นาคละ ๘๐๐ 

 ขุนในกรมหมอยา  นาคละ  ๔๐๐ 

 หมื่นในกรมหมอยา  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันในกรมหมอยา  นาคละ ๑๐๐ 

 ขุนทิพโอสถ ขุนประเสริฐโอสถ พนักงานเครื่องตน นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นทิพโอสถ หมื่นเทพโอสถ หัวหมื่นเครื่องตน นาคละ ๔๐๐ 

 พันพนักงานเครื่องตน  นาคละ ๓๐๐ 

๔. กรมหมอกุมาร ขึ้นตอหลวงราชนิทาน 

 ขุนกุมารประสิทธิ  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารเพช  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารประเสริฐ  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารแพทย  นาคละ  ๔๐๐ 

 พันโรควินาศ  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันชาดประลัย  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันโรคประลัย  นาคละ  ๒๐๐ 

 พนัไกรโอสถ  นาคละ  ๒๐๐ 

๕. กรมหมอนวด      

 หลวงราชรักษา เจากรมหมอนวดขวา นาคละ ๑๖๐๐ 

 หลวงราโช เจากรมหมอนวดซาย นาคละ ๑๖๐๐ 

 ขุนภักดีองค ปลัดกรมขวา นาคละ ๘๐๐ 

 ขุนองครักษา ปลัดกรมซาย นาคละ ๘๐๐ 

 หมื่นแกววรเลือก  นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นวาโยวาต  นาคละ ๖๐๐  

 หมื่นวาโยไชย  นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นวาโยนาศ  นาคละ ๖๐๐ 
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 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

 พันหมอ  นาคละ ๑๐๐ 

 นายพะโรง  นาคละ ๘๐ 

๖. กรมหมอยาตา 

 ขุนราชเนตร เจากรมหมอยาตาขวา นา ๘๐๐ 

 ขุนทิพเนตร เจากรมหมอยาตาซาย นา ๘๐๐ 

 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นา ๑๐๐ 

๗. กรมหมอวรรณโรค 

 หลวงสิทธิแพทย เจากรมหมอวรรณโรค นา ๘๐๐ 

 ขุนมหาแพทย ปลัดกรมขวา นาคละ ๖๐๐ 

 ขุนสาระแพทย ปลัดกรมซาย นาคละ ๖๐๐ 

 ขุนไชยแพทย  นา ๔๐๐ 

 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

 

สมัยพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒) 

ฝรั่งชาติแรกคือ โปรตุเกส เขามาตั้งถิ่นฐานเปนปกแผนในกรุงศรีอยุธยาหลาย

รอยคน เชื่อวาคงจะมีแพทยมาดวย กลาวกันวา ตำรับยาของแพทยโปรตุเกสที่ตกทอด

มาถึงปจจุบันคือ ตำรับยาขี้ผึ้งใสบาดแผลบางชนิด 

 

สมัยพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๗-๒๐๘๙) 

ทรงพระราชทานที่ดินเปนบำเหน็จความดีความชอบแกชาวโปรตุเกสจำนวน  

๑๒๐ คน ที่ไดเขารวมรบในสงครามเมืองเชียงกรานจนไดรับชัยชนะ จึงทรงใหสรางนิคม

เฉพาะพรอมสรางโบสถใหดวย เชื่อวาคงจะตองมีแพทยหรือผูมีความรูทางการแพทยเขา

มาดวย ดังนั้น นาจะเปนความจริงวา ชาวโปรตุเกสเปนพวกแรกที่นำเอาการแพทยแบบ

ตะวันตกเขามาในไทย ชาวโปรตุเกสไดนำศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเขามาเผยแพร
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แกชาวไทยและเขาใจวาไดรับพระบรมราชานุญาตใหทำการเผยแพรไดโดยสะดวก  

แตเนื่องจากความเขาใจในเรื่องภาษายังมีไมพอ ทำใหการเผยแพรไมคอยไดผล 

 

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) 

พอคาชาวโปรตุเกสไดนำการแพทยแบบตะวันตกเขามาเผยแพรเปนครั้งแรกและมี

การพัฒนาอยางตอเน ื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๒๐๕ เร ิ่มมีการติดตอกับฝร่ังเศสสมัย

พระเจาหลุยสที่ ๑๔ โดยมองสิเออร ลังแบรต เดอ ลามอตต พรอมดวยคณะมิซซัง 

ผูชวยสองคนเขามาทางเมืองตะนาวศรี ซึ่งสมัยนั้นเปนเขตขัณฑสีมาของไทย ปรากฏ 

หลักฐานวาฝร่ังเศสไดตั้งโรงพยาบาลขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา (ยังสืบไมไดวาตั้งอยู ณ ที่ใด

และไมสามารถสันนิษฐานไดวาเปนโรงพยาบาลเดียวกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 

ตามที่ปรากฏในรายงานของมิสซิยองฟรังเซส พ.ศ. ๒๒๒๒ วาโรงพยาบาลอยุธยามีคนไข

ประจำ ๕๐-๙๐ คน และคนไขไปมาวันละ ๒๐๐-๓๐๐ คน 

การแพทยแผนตะวันตก จึงเปนการแพทยทางเลือกที่เปนคูแขงสำคัญของ 

การแพทยแผนไทย ซึ่งเปนการแพทยกระแสหลักในยุคนั้น โดยที่กอนหนานั้นการแพทย

แผนจีนเปนการแพทยทางเลือกในสังคมไทยมาตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย 

โรงพยาบาลฝร่ังในขณะนั้นจึงไดอาศัยใชเปนที่บำบัดทุกขบำรุงสุขแกปวงชน 

ชาวไทยทั้งหลาย การนี้อาจมีผลผลักดันใหเกิดความรูสึกวาการแพทยแผนไทยกำลังถูก

ทาทาย บรรดาหมอหลวงจึงไดรวมกันรวบรวมตำรับยาตางๆ ขึ ้นเปนครั ้งแรกใน

ประวัติศาสตรการแพทยไทย เรียกวา ตำราพระโอสถพระนารายณ แพทยฝร่ังเศส 

ซึ่งเขามารับใชในราชสำนักและเปนที่ไววางพระราชหฤทัย ไดประกอบพระโอสถถวาย

สมเด็จพระนารายณมหาราช และไดมีโอกาสบันทึกตำรับยาที่นำมาจากยุโรปในตำรา 

พระโอสถพระนารายณนี้ดวย ซึ่งตำราเหลานี้ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ ตำราพระโอสถ 

พระนารายณนี้ คนพบในสมัยรัตนโกสินทร มีตำราพระโอสถหลายขนานที่ปรากฏชื่อ 

หมอหลวงและวันคืนที่ตั้งพระโอสถนั้นจดไวชัดเจนวาอยูระหวาง พ.ศ. ๒๒๐๒-๒๒๐๔ 

ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 

แพทยปรุงยาที่มีชื่อปรากฏในตำราพระโอสถพระนารายณ มีทั้งหมด ๙ คนที่ 

เปนผูประกอบยาขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนารายณมหาราช แพทยผูประกอบยาทั้ง 

๙ คนดังกลาว เปนหมอหลวง ๗ คน และหมอเชลยศักดิ์ ๒ คน หมอหลวงเปน

หมอไทย ๔ คน คือออกพระแพทยพงษา ออกพระสิทธิสาร ออกขุนประสิทธิโอสถ 

ออกขุนทิพจักร เปนหมอจีน ๑ คนคือ ขุนประสิทธิโอสถจีน เปนหมอแขก ๑ คนคือ 

ออกพระสิทธิสารพราหมณเทศและเปนหมอฝร่ัง ๑ คนคือพระแพทยโอสถฝร่ัง 
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สวนหมอเชลยศักดิ์ไทยชื่อนายเพ็ชรปญญา และหมอเชลยศักดิ์ฝรั่งชื่อนายเมสี 

ขอสังเกตคือ แพทยที่ไดบรรดาศักดิ์ เปนหมอหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ไมไดมีเฉพาะหมอไทย แตมีหมอทางเลือกตางชาติที่เปนหมอจีนและหมอฝรั่ง

ดวย 

ในตำรับยาของหมอจีนนั้นมีการใชยาจีนคือ ยิงสม (หรือในภาษาอังกฤษ คือ 

Ginseng) ซึ่งก็คือโสมในตำรับยาชูพระกำลังเปนครั้งแรก และในตำรับยาของหมอหลวง

ฝรั่ง ก็มีการใชดินประสิวหรือเกลือโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate) ซึ่งฝรั่งรูจัก

ใชเปนยาขับปสสาวะมาแตโบราณ ปรากฏวามีสรรพคุณดีเปนที่โปรดปรานถึงกับไดรับ

พระราชทานเงินถึง ๑ ชั่ง บรรพบุรุษหมอไทยเห็นวาดินประสิวเปนธาตุวัตถุที่มีฤทธิ์ขับ

ปสสาวะดีจึงไดนำมาประกอบยาไทยใชอยูจนปจจุบันนี้ 

สวนตำรับยาขี้ผึ้งรักษาบาดแผลของหมอเชลยศักดิ์ฝรั่งชื่อเมสีนั้น สมเด็จพระเจา- 

บรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพไดทรงตั้งขอสังเกตไววา “....ประหลาดที่มีตำรา

หมอฝร่ังนี ้พวกกุฎีจีนยังใชรักษากันมาจนตราบเทาทุกวันนี ้...” ในตำรับยาขนานนี้ใช 

เครื่องยาเทศอยางหนึ่ง ชื่อวา “มาตะกี่” ซึ่งเปนเครื่องยาที่ไมเคยปรากฏในตำรับยาไทย

อื่นๆ เลย มาตะกี่ (mastagi) หรือมาสติก (mastic) เปนยางไมประเภทชันน้ำมันที่ไดจาก

พืชที่ม ีช ื่อพฤกษศาสตรวา Pistacia lentiscus L. ซึ่งข ึ ้นในบริเวณรอบทะเล

เมดิเตอรเรเนียน ประโยชนของมาตะกี่ในทางทันตกรรมใชในการอุดฟนชั่วคราว ใชทำ

หมากฝรั่ง ทำปลาสเตอร ใชเคลือบเม็ดยาใหแตกตัวในลำไส เปนตน 

ตำราพระโอสถดังกลาว ไดรวบรวมเขาเปนคัมภีรเมื่อเวลาลวงไปแลวถึงสมัย 

พระเพทราชา เนื ้อความปรากฏในยาขนานหนึ่งวาหมอฝร่ังไดประกอบถวายสมเด็จ

พระพุทธเจาหลวงนิพพานทายสระ คือ สมเด็จพระเพทราชา ลักษณะการแพทยไทยใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือ การแพทยที่คนไทยไดใชมาในสมัยสุโขทัยแลวนั่นเอง เพราะการ

แพทยเปนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมีการถายทอดตอเนื่องกันอยูเสมอ ความรูใน 

ดานรักษาพยาบาลไดยึดถือตามตำราที่บรรพบุรุษไดสะสมและถายทอดมา และถือวา

คัมภีรแพทยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไมคิดดัดแปลงแกไข ดังนั้น วิธีการปองกันและบำบัดโรค

จึงคงเปนไปในรูปเดิม ถึงแมวา จะมีชาวตางประเทศนำวิชาการแพทยตะวันตกเขามา 

เผยแพร แตก็ไมมีอิทธิพลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการรักษาของไทยแตอยางใด

นอกจากนำตำรับยาฝร่ังมาใช ทั้งนี้อาจเปนเพราะชาวตางประเทศเขามาติดตอกับไทย 

ไมนานพอที่จะวางรากฐานการแพทยแผนตะวันตกในสมัยนั้นได และพระมหากษัตริย 

ไมสนับสนุนเนื่องจากขัดกับธรรมเนียมไทย ตำราพระโอสถพระนารายณ ไดพิมพครั้งแรก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระยาแพทยพงษา (นาก โรจนแพทย) 
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มองสิเออร เดอ ลาลูแบร เอกอัครราชทูตของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหง

ประเทศฝรั่งเศสเขามาในกรุงสยามระหวาง พ.ศ. ๒๒๓๐-๒๒๓๑ ลาลูแบร ไดเขียน

จดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาในแผนดินสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ตอนหนึ่งไดกลาววิจารณการแพทยแผนไทยในสมัยอยุธยาวา 

 

“โอสถจะทรงคุณสมนามวาเปนวิทยาศาสตรไมได ในกรุงสยามแพทยหลวง

ตัวเองของพระมหากษัตริยสยามก็เปนจีนแสเจกมากกวาหมอสยามและหมอมอญ

ชาวพะโค และในสองหรือสามปมานี้ พระองคไดโปรดครูสอนศาสนาคริสตัง

ฝรั่งเศสฝายคฤหัสถผูหนึ่ง ชื่อมองสิเออรปูมาต ใหเขารับราชการฉลองพระเดช

พระคุณในกรมหมอหลวง ดวยทรงไววางพระราชหฤทัยหมอฝรั่งผูนี้มากกวา หมอ

หลวงท้ังปวงหมด หมอหลวงอื่นๆ ตองรายงานพระอาการพระพุทธเจาอยูหัว ยาม

ทรงพระประชวร ทุกเวลาตอหมอฝร่ังผูนั้น และตองรับพระโอสถที่หมอฝร่ังน้ันได

ปรุงขึ้นสำหรับถวายนั้นจากมือหมอฝร่ัง ไปตั้งถวาย” 

“ขอเขลาสำคัญของหมอสยามน้ันก็ไมรูวาเครื่องในรางกายตัวมนุษยนั้นมี

อะไร เปนอยางไร สำหรับอะไรบาง จำเปนตองพึ่งฝร่ัง ไมใชแตบอกยา ทั้งบอก

สมุฏฐานภูตรูปใหดวย บรรดาความยากลำบากที่จะตัดผาเครื่องในกายตัวคนไข 

ทั้งปวง แมแตการงายๆ จะหามเลือดก็ไมถนัด วิชาผาตัดน้ันหมอสยาม ไมหือเสีย

เลยทีเดียว” 

“หมอสยามไมพึงพยายามที่จะทราบรสของยาอยางไหนบำบัดโรคอยางไหน

ได หลับตาถือแตตามตำรับที่ไดเรียนมาจากบิดามารดาครูบาอาจารย และในตำรา

นั้นหมอชั้นใหมก็คงดื้อใช ไมแกไข อยางใดเลย หมอสยามไมพักพะวงตรวจ

สมุฏฐานโรค วาอะไรเปนตัวสำคัญที่สอใหเกิดโรคที่ปวยน้ัน วางยาไปตามตำรา

ตามบุญตามกรรม แมกระน้ันก็ยังไมวายที่จะรักษาใหหายไดโดยมาก.....บรรดาที่จะ 

รักษาใหหายไดโดยยาก.... หมอสยามก็ไมเวนที่จะโทษวาเปนเพราะถูกคุณไสย

กระทำย่ำยีหรือฤทธิ์ผีสางบรรดาสุดวิสัยมนุษยจะตอสูได” 

 

กลาวโดยสรุปลาลูแบร ไดใหภาพของโรคภัยไขเจ็บ และวิธีการรักษาในสมัยนั้น 

ไววา “เรื่องโรคาพาธของชาวสยามในกรุงศรีอยุธยามีต้ังแตโรคปวง โรคบิด ไข

กำเดา ไขหวัด ไขจับสั่น โรคพิษบาดทะยัก โรคจับลม โรคอัมพาต โรคคุดทะราด 

เขาขอ ฝตางๆ เปนปรวดพิษ แผลเปอยพัง โรคโลหิตไหลทางเหงือกไมคอยพบ 
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โรคขี้เรื้อนกุดถังไมคอยเห็น แตคนเสียจริตมีชุม การถูกกระทำยำเยียเชิงกฤติคุณ 

ความประพฤติลามกพาใหเกิดกามโรคในกรุงสยามก็ดกไมหยอก อนึ่งในกรุงสยามก็

มีโรคติดตอกัน แตหาใชหากาฬโรคอยางทวีปยุโรปไม ตัวโรคหาของกรุงสยามก็คือ 

ไขทรพิษ อหิวาตกโรค...” อีกตอนหนึ่งวา “หมอสยามไมเขาใจเครื่องในในรางกาย 

และไมรูจักผาตัด..” และ “หมอสยามมียาแตตามตำรา หมอสยามไมพึงพยายาม

ทราบยาอยางไหนบำบัดโรคได หลับตาถือแตตำรับที่ไดเรียนมาจากบิดา มารดา 

และครูบาอาจารย และในตำรานั้น หมอชั้นใหมก็คงดื้อใชไมแกไขอยางใด หมอ

สยามไมพะวักพะวงตรวจสมุหฐานโรควาอะไรเปนตัวสำคัญที่สอใหเกิดโรค วางยา

ไปตามตำราตามบุญตามกรรม แมกระน้ันก็ยังไมวายที่จะรักษาใหหายไดมาก หมอ

สยามเวนที่จะโทษวาเปนเพราะถูกคุณกระทำยำเยียหรือฤทธิ์ผีสาง” 

ลาลูแบรกลาวถึงหมอนวดวา “ชอบขยำบีบไปท่ัวตัว เมื่อใครปวยไขลงใน 

กรุงสยาม บางทีก็ขึ้นเดินเอาเทาเหยียบบนกายคนไข แมในสตรีก็พอใจใหเด็ก

เหยียบที่หลังเพื่อใหคลอดบุตรงาย” 

ลาลูแบรยังกลาวถึง “อาหารของคนไขวา คนไขสยามมักบำรุงตัวชั่วขาวตม

อยางเดียวเทานั้น เนื้อสัตว แมแตซุบถือเปนของแสลง เมื่อคนไขทุเลา พอจะกิน

อาหารแข็งๆ ไดบางก็ใหกินแตเนื้อหมู ถือวาไมสูแสลงดีกวาเนื้อสัตวอยางอื่นหมด” 

ลาลูแบรกลาวถึงประเภทหมอสยามวา เมื่อลาลูแบรปวย “สมเด็จพระ- 

มหากษัตริยสยามโปรดพระราชทานใหหมอหลวงทั้งกรมมาตรวจรักษา มีหมอ

สยาม หมอรามัญและจีนแส ผลัดกันทยอยมาตรวจชีพจรอยูชานาน แลวลงเนื้อ

เห็นวาเปนไขกำเดาเล็กนอยและทองเสีย....” 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชพบบันทึกวา มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน

สำหรับราษฎรโดยมีแหลงจำหนายยาและสมุนไพรหลายแหงทั้งในและนอกกำแพงเมือง ใน

สวนราชการและราชสำนักมีโรงพระโอสถอยูในพระราชวังดวย 

แตเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชใน พ.ศ. ๒๒๓๑ เกิดการผันผวน

ทางการเมืองจากการกระทำของขุนหลวงสรศักดิ์และสมเด็จพระเพทราชาซึ่งขึ ้นครอง 

ราชสมบัติแทน ชาวฝร่ังเศสถูกขับไลออกจากกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากทรงไมไววางใจ 

พวกฝรั่งเศส ทำใหการแพทยแผนตะวันตกเสื่อมสูญไปดวย 

ใน คำใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม กลาวไววาปลายสมัยอยุธยา บนตัว

เกาะกรุงศรีอยุธยามีรานขายเครื่องสมุนไพรใหแกชาวบานท่ัวไป โดยระบุวาที่ถนนปายามี

รานขายเครื่องเทศ เครื่องไทยครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง ชื่อตลาดปายา “และยังได 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

28

กลาวถึงโรงทำยาหลวงซึ่งเรียกวา โรงพระโอสถ ไมนอยกวา ๒ โรงวา นอกประตู

ไพชยนตนี้ มีโรงพระโอสถ ๑ และมีโรงพระโอสถต้ังอยูหนาสวนองุน” (สวนองุน 

ตั ้งอยูทายสระใหญอันเปนที่ตั ้งของพระที่นั่งบรรยงครัตนาศน) โรงพระโอสถหลวง 

นี้นอกจากจะปรุงยาใชในพระราชวังแลว ยังเตรียมยาสำหรับใชในกองทัพเมื่อออกไปทำ

สงครามดวย 

จากหลักฐานดังกลาวขางตน สามารถใหภาพของระบบการแพทยในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาไดเปนอยางดีวา สวนใหญคนไทยนิยมการรักษาแบบการแพทยแผนไทย  

มีรานขายเครื่องสมุนไพรทั้งไทยและจีนอยูทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนคร 

 

ยุคกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๑-๒๓๒๕) 

พ.ศ. ๒๓๑๒ เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเปนนครหลวง

ทรงกำหนดเขตเมืองหลวงทั ้งสองฝงใหแมน้ำเจาพระยาอยูในเขตกลางเมืองหลวง  

วัดโพธาราม ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยาจึงอยูในเขตพระมหานคร และได

ถูกยกขึ้นเปนพระอารามหลวงมีพระราชาคณะครองตั้งแตนั้นมา สันนิษฐานวา อาจเนื่อง

มาจากเปนชวงที่กำลังกอบกู เอกราช บันทึกความรู ทางการแพทยจ ึงถูกละเลยไป  

ไมปรากฏหลักฐานใหเห็นชัดเจน การที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมาเผาเปนเหตุใหตำรับตำรา

ตางๆ โดยเฉพาะทางการแพทยที่เก็บรักษาไวถูกทำลายเสียหายเพราะถูกไฟเผาหรือ

กระจัดกระจายขาดหายไป ประกอบกับในสงครามยอมมีผูคนลมตายซึ่งเขาใจวาคงจะมี

แพทยทั้งที่เปนหมอหลวง หมอราษฎรรวมอยูดวย แตเชื่อวาความรูทางการแพทยยังคงมี

ใชกันอยูโดยเฉพาะใชในการดูแลผูบาดเจ็บจากสงคราม  

อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลนี้มีเจานายชั้นสูง ๒ พระองคผู มีความเชี่ยวชาญ

ทางการแพทยแผนไทยคือ สมเด็จเจาฟาชายทัศพงศและสมเด็จเจาฟาชายทัศไภย  

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และยังไดรับราชการตอมาใน 

ราชสำนักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กอนที่จะทรงถูกสำเร็จโทษใน 

สมัยรัชกาลที่ ๒ 

 

ยุคกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๒๕-ปจจุบัน) 

การแพทยแผนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบบแผนการรักษาไดรับการถายทอด

ความรูมาจากยุคกรุงศรีอยุธยาโดยผานทางตำรายาและคัมภีรแพทยตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งได

รับการสืบทอดมาจากแพทยรุนกอน และอีกสวนหนึ่งไดมีการรวบรวมคัดลอกขึ้นมาใหมใน
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สมัยรัตนโกสินทร โดยการเรียกประชุมแพทยและผูมีความรูนำตำรายาและคัมภีรแพทย 

ที่มีอยูตามวัด บานเรือนราษฎร และที่เปนสมบัติของแพทย นำมาตรวจทาน แกไข  

เรียบเรียงขึ้นใหมโดยเลือกเอาแตตำรายาที่เห็นวาดีและเชื่อถือไดมาคัดลอกเก็บไวใชเปน

ตำราในกรมหมอหลวง ซึ่งตอมาตำราเหลานี้ไดเปนที่แพรหลายโดยทั่วไป  

ตำรายาและวิชาการแพทยที่ไดมีการบันทึกเปนวิธีหนึ่งซึ่งแพทยใชในการถายทอด

ความรูใหแกบุตรหลานของตนและคนทั่วๆ ไป ในการบันทึกความรูนี ้มีทั ้งที่แพทยเปน 

ผู บันทึกรวบรวมความรูตางๆ ขึ ้นไวใชสำหรับเปนบันทึกชวยจำสำหรับตนเองเพราะ 

การศึกษาวิชาแพทยนั้นตองเรียนรูทั้งในเรื่องสมุฏฐานการเกิดโรค รวมทั้งคุณสมบัติของ

สมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค แลวยังตองเรียนรูการปรุงยา และการรักษาคนไขซึ่งมี 

รายละเอียดมากเกินกวาที่จะจดจำไดทั ้งหมด จึงตองมีการบันทึกความรูตางๆ ไวใช

สำหรับเปนคูมือของแพทยเอง เมื่อใชนานไปก็กลายเปนตำรา ซึ่งแพทยรุนหลังและคน

ทั่วไปนำมาคัดลอกเก็บไวใชสืบตอกันมาเรื่อยๆ ทำใหความรูทางการแพทยไทยสามารถ

ถายทอดความรูไปยังคนรุนตอๆ ไปได 

ผูที่มีสวนสำคัญในการนี้นอกจากเปนผูมีความรูและแพทยทั้งหลายแลว พระเจา

แผนดินก็ทรงเปนผูที่มีบทบาทสำคัญดวยเชนกัน ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดในแตละรัชกาล

ตามลำดับ ดังนี้ 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผูทรงเปนพระปฐมบรมราชวงศจักรี 

ปราบดาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติ ยายพระมหานครมาตั้ง ณ ฝงตะวันออกฝงเดียว และ

สรางพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม และไดทรงปฏิสังขรณวัดโบราณชื่อวัดโพธาราม หรือวัด

โพธิ์ ขึ้นเปนพระอารามหลวงใหชื่อวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีผูสันนิษฐานวาวัด

โพธารามนี้ไดสรางขึ้นในระหวาง พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖ ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา 

ไมปรากฏผูสรางแนชัดแตเปนวัดที่ราษฎรสรางขึ ้น อยูที่ตำบลบางกอก ปากแมน้ำ

เจาพระยาเมืองธนบุรี วัดนี้ผิดไปจากวัดอื่นๆ คือ แบงเปน ๒ ภาค เปนพุทธาวาสหนึ่ง

และสังฆาวาสอีกหนึ่ง นับไดวาเปนจุดเริ่มวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย เนื่องจาก 

ในรัชสมัยนี้ไดโปรดฯ ใหรวบรวมจารึกตำรายาและฤๅษีดัดตนไวตามศาลาราย สำหรับ

การจัดหายาของราชการมีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถคลายกับในสมัยอยุธยาผูที่รับ

ราชการเรียกวาหมอหลวง สวนหมอที่รักษาราษฎรท่ัวไปเรียกวาหมอราษฎรหรือ 

หมอเชลยศักดิ์ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

30

รูปแบบของการถายทอดความรูในอดีตนั้น เนนความสัมพันธสวนตัวระหวางครู

กับลูกศิษย จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดเกลาฯ 

ใหปฏิสังขรณวัดโพธิ์เพื่อใหเปนสถานที่เผยแพรความรู และเปนประโยชนแกไพรฟา

ประชาชน การถายทอดความรูทางการแพทยจึงเปลี่ยนรูปแบบไปสูสาธารณชนมากขึ้น 

เพราะที่วัดโพธิ์ประกอบไปดวยแผนศิลาที่จารึกสรรพศิลปวิทยาทั้งปวง สามารถเรียนได

จากศิลาจารึกนั้นเปนตนวา โบราณคดี วรรณคดี กาพย โคลง ฉันท ชางพระพุทธรูป  

ชางปน ชางแกะสลัก ชางเขียน ชางกอสราง มีรูปหมอนวด ตำราแผนหมอนวดบอกทาง

ที่อยูของเสนและภาพประกอบมากมาย หมวดบริหารกายมีจารึกคำโคลงฤๅษีดัดตนมี 

รูปปนประกอบ หรือหมอยา มีศิลาจารึกบอกสมุฏฐานของโรค วิธีรักษาโรคยาเด็กและ 

ยาผูใหญอยางพรอมมูล ตลอดจนตนไมยาสมุนไพรใชปรุงยาที่หายากไมคอยมีผูรูจักก็นำ

มาปลูกไวเปนอันมาก ตำรายามีคำอธิบายบอกวิธีรักษาไวครบถวน 

มีข อสังเกตวารูปป นฤๅษีดัดตนที่รัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชทานไว ณ วัด

พระเชตุพนฯ นั้น มีตนเคามาจากไหน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบาย

เรื่องนี้วา ทรงเคยเห็นรูปปนฤๅษีบำเพ็ญตบะในพิพิธภัณฑสถานของเมืองชัยปุระ ประเทศ

อินเดีย ทำทาตางๆ เหมือนอยางรูปฤๅษีดัดตนในวัดพระเชตุพนฯ เพียงแตมีขนาดยอม

กวาของไทย 

จึงสันนิษฐานไดวา ทาฤๅษีดัดตนของไทยนั้นไดตนแบบมาจากฤๅษีในยุคอินเดีย

โบราณ แตมีวัตถุประสงคตางกันกลาวคือ ทาฤๅษีดัดตนของฤๅษีอินเดียนั้น เปนแบบทา

ตางๆ ที่พวกดาบสใชดัดตน หลังจากอยูในอาสนโยคะทาใดทาหนึ่งเปนเวลานานในการ

บำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุโมกขธรรม แตทาฤๅษีดัดตนของไทยนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อแก 

โรคเมื่อยที่จารึกไวใน “โคลงฤๅษีดัดตน” สมัยรัชกาลที่ ๓ 

อนึ่ง วิชาฤๅษีดัดตนและรูปปนฤๅษีดัดตนนั้นคงมิใชเพิ่งเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยใน

สมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรอยางแนนอน เพราะอยางนอยที่สุดก็นาจะมี

ปรากฏแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเปนชวงตอกับยุครัตนโกสินทรตอนตน 

เพียงแตจารึกและรูปปนฤๅษีดัดตนอาจถูกทำลายไปไมเหลือหลักฐานในคราวเสียกรุง

ศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แตแพทยแผนไทยและชางปนยังคงสามารถถายทอดวิชาฤๅษีดัดตน

จากสมัยกรุงศรีอยุธยามาสูสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนได 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๖๗) 

เปนรัชสมัยแหงการฟนฟูเรื่องการแพทยเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัยทรงเห็นวา คัมภีรแพทย ณ โรงพระโอสถ สมัยกรุงศรีอยุธยาหายไปจึงทรง
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คนควาตำราจากที่ตางๆ เพราะทรงวิตกวาตำราและคัมภีรแพทยตางๆ จะเสื่อมสูญ  

ดังนั้นในปวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๗๔ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหเหลาผูเชี่ยวชาญลักษณะโรค และสรรพคุณยารวมทั้งผูที่มีตำรายาดีๆ  

นำเขามาทูลเกลาฯถวายและทรงโปรดฯ ใหพระพงศนรินทรราชนิกุล พระโอรสในสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรี ซึ่งเปนหมอหลวงสืบถามและเลือกสรรตำรายาดีจดเปนตำราหลวง

สำหรับโรงพระโอสถ ตำรายานี้มีชื่อวา ตำรายาโรงพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ ตำรานี้

พิมพครั้งแรกตรงกับปมะโรง พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา 

วชิรญาณวโรรสโปรดใหพิมพ สวนการพิมพครั้งตอๆ มาไมปรากฏหลักฐานชัดแจง 

นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๓ ขณะทรงพระอิสริยยศ เปนพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดทรง

ปฏิสังขรณวัดจอมทอง แลวถวายเปนพระอารามหลวง ไดรับพระราชทานนามวา วัด 

ราชโอรสาราม ในการปฏิสังขรณนี้ทรงใหจารึกตำรายา ตำราหมอนวด รูปปนฤๅษีดัดตน

ไวในกำแพงแกวของพระวิหารและพระอุโบสถดวย  

พ.ศ. ๒๓๕๙ มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายชื่อวา กฎหมาย

พนักงานพระโอสถเสวย จากกฎหมายฉบับนี้จะเห็นวารัชกาลที่ ๒ ทรงใหความสำคัญ

กับการปรุงยามากโดยจัดเปนศิลปะและศาสตรชั้นสูง ผูที่ไดรับความไววางพระราชหฤทัย

ในตำแหนงเจาพนักงานพระโอสถ ซึ่งมีหนาที่ปรุงยา ตองมีทั ้งความซื่อสัตย ความ

ละเอียดถี่ถวนและตองปรุงยาสม่ำเสมอ เปนหนาที่ที่ตองมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้น 

การศึกษาเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานพระโอสถจึงนาที่จะจำกัดอยูในวงศตระกูลที่สืบ

เปนมรดกตกทอดกันมาเทานั้น ในดานการดูแลรักษาสุขภาพสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดมีการ

แยกแพทยไทยเปน ๒ ประเภท คือหมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ การถายทอดวิชาแพทย

ก็เชนเดียวกันที่ตองศึกษากันในตระกูลหรือในบางกรณีการถายทอดความรูทางการแพทย 

ก็เกิดจากเคยเปนลูกมือ (ศิษย) ของหมออื่นมาเปนเวลาหลายปจนมีความคุนเคยเพราะ

เห็นการรักษาพยาบาลมามาก สวนอีกประเภทหนึ่งจะเริ่มศึกษาจากตำราแพทยดวย

ตนเอง ทำความเขาใจและทดลองตามตำราใชรักษาตนเองกอนจึงรับรักษาคนอื่นๆ ซึ่ง

หมอประเภทนี้จะมีความชำนาญและไดรับความเชื่อถือมาก เชน ระยะเสียกรุงศรีอยุธยา

ครั้งที่ ๒ หลังเกิดภาวะขาดแคลนหมอ บุตรและภรรยาของพระยาวิชยาธิบดี (กลอม) 

อดีตเจาเมืองจันทบูร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ปวยหาหมอรักษาไมไดทานจึงตองศึกษาวิชา

แพทยดวยตนเอง เปนตน 

วิธีการถายทอดวิชาแพทยเริ่มจากใหรูจักตนไมใบยาและสรรพคุณสมุนไพรกอน

แลวจึงศึกษาพระคัมภีรแพทย หลังจากนั้นจึงฝกหัดดูอาการไขกับครูเพื่อแนะนำเทียบ
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อาการจนคุนเคยจึงออกรักษาตามลำพัง ในการเรียนไมมีกำหนดเวลาที่แนนอน ไมมี 

การวัดผลที่เปนมาตรฐาน และไมมีประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายใดๆ ที่แสดงใหเห็นวา

สำเร็จการศึกษาหรือรับรองความสามารถ แตในกลุมหมอหลวง สิ่งที่พอจะใชวัด 

ความสามารถของหมอคือ บรรดาศักดิ์ที่ไดรับพระราชทานเชน พระยา พระ หลวง ขุน 

เปนตน 

 

หมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ มีความแตกตางกัน ดังนี้ 

หมอหลวง คือ หมอที่เช ี่ยวชาญเปนพิเศษ รับราชการสังกัดอยู ในกรม 

ราชแพทย จึงเปนขาราชการที่มีศักดินา ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินปทำหนาที่รักษา

พระมหากษัตร ิย พระบรมวงศานุวงศ บุคคลตางๆ ในราชสำนักและรักษาตาม 

พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย การศึกษาของหมอหลวงจะเปนระบบและ 

นาเชื่อถือ เพราะผูที่จะเขารับราชการเปนหมอหลวงนั้นตองไดรับการฝกฝนตั้งแตเด็กๆ  

ใหคุนเคยกับการรักษาพยาบาลแลวจะไดเลื่อนขั้นเปนผูชวยแพทยติดตามหมอหลวงไป

ทำการรักษาจนมีความชำนาญในการตรวจ ผสมยา เมื่อโตขึ้นก็มีความรู พรอมที่จะเขา

รับราชการได เมื่อมีตำแหนงวางในกรมหมอหลวงก็จะไดรับการบรรจุเขาทำงานทันที 

หมอหลวงจะไดรับสิทธิพิเศษเหนือกวาหมอเชลยศักดิ์หลายอยาง เชน สามารถเก็บ 

สมุนไพรตามบานราษฎรหรือในที่ใดๆ ก็ไดโดยมี กระบองแดง เปนสัญลักษณแสดง  

ถาสมุนไพรชนิดใดขาดแคลนและหมอหลวงไมสามารถหาไดในบริเวณเมืองหลวงก็จะมี

สารตราในนามเจาพระยาจักรีออกไปยังหัวเมืองใหเก็บสมุนไพรตางๆมายังโรงพระโอสถ 

ในดานรายไดของหมอหลวงมักจะไดรับเงินเปนจำนวนมากจากการไปรักษาเจานายหรือ 

ขาราชการตามพระบรมราชโองการ ถึงแมวาโดยธรรมเนียมประเพณีแลว หมอหลวงที่ 

พระมหากษัตริยพระราชทานไปรักษานั้นจะไมคิดคารักษาพยาบาล แตคนไขก็มักจะจายให

หมอเปนการแสดงความขอบคุณเสมอ 

หมอเชลยศักดิ์ (หมอราษฎร) คือหมอที่ไมไดรับราชการ ประกอบอาชีพอิสระ

ฝกฝนเลาเรียนจากบรรพบุรุษที่เปนหมออยูกอน หรือศึกษาจากตำราแลวทดลองฝกหัดจน

มีความชำนาญ โดยสวนใหญแลวจะใชทฤษฎีแพทยแผนไทยเชนเดียวกับหมอหลวง หมอ

เชลยศักดิ์สวนใหญจะเปนหมอที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษยมากทั้งฆราวาสและพระสงฆ โดย

ทั่วไปหมอเชลยศักดิ์มักจะเปนผูชาย (ยกเวนหมอตำแยที่มักจะเปนหญิงสูงอายุ) ทำหนาที่

ทั้งหมอและหมอยา กลาวคือ เมื่อตรวจไขและวินิจฉัยโรคแลวหมอคนเดียวกันนี้จะทำ 

การปรุงยารักษาดวย โดยหมอจะมีลวมยา ๑ ใบ ภายในบรรจุซองยาสมุนไพรชนิดตางๆ 

เมื่อตกลงจะรักษาคนไขรายใดก็ใหเจาของไขตั้งขวัญขาวซึ่งประกอบไปดวยขาวสาร กลวย 
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หมากพลูและเงินติดเทียนหกสลึง สิ่งเหลานี้เรียกวา คาขวัญขาว ใชสำหรับเปนคาบูชา 

ครูแพทย (ชีวกโกมารภัจจ) หมออาจจะใหเจาของไขเก็บเครื่องยาสมุนไพร สวน 

เครื่องเทศ หมอเรียกเงินซื้อบาง ถาไขไมสำคัญ คนไขหายเร็ว เจาของไขก็สงขวัญขาว

ทั้งหมดใหหมอและใหคายาอีก ๓ บาท แตถาหมอรักษาไมหาย หมอจะไมไดอะไรเลย 

ไมวาจะลงทุนไปแลวเทาไรก็ตาม ในรายที่คนไขมีฐานะดี ผูเปนเจาของไขเกรงวาหมอจะ

ทำการตรวจรักษาไมเต็มที่ ก็จะตั้งรางวัลไวสูง หากหมอคนใดรักษาหายไดก็จะไดรับ

รางวัลที่ตั้งไว นอกจากนี้ในกรณีที่หมอมีชื่อเสียง บางครั้งอาจมีการเรียกเก็บเงินกอน

ทำการรักษาพยาบาล เรียกวา คาเปดลวมยา หมอเชลยศักดิ์มีรายไดจากคาตอบแทนใน

การรักษาพยาบาลเทานั้น ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตแตละทองถิ่นและไมแนเสมอไปวาจะได

เงิน ในกฎหมายสมัยกอน บัญญัติใหหมอสามารถเรียกสิ่งอื่นเปนคารักษาไดนอกจากเงิน 

ในกรณีที่คนไขไมมีเงิน ดังนั้น รายไดของหมอเชลยศักดิ์จึงไมแนนอน มักจะประกอบ

อาชีพอื่นไปดวย 

หมอเชลยศักดิ์นี้มีโอกาสเลื่อนเปนหมอหลวงไดในกรณีที่แสดงความสามารถเปนที่

พอพระราชหฤทัย พระมหากษัตริยก็จะโปรดฯ ใหเขารับราชการในกรมหมอหลวงหรือมี

โอกาสเขารับราชการเปนหมอประจำเมือง ในกรมหมอหลวงของเมืองใหญๆ เชน เมือง

นครศรีธรรมราช เปนตน หมอเชลยศักดิ์มีทั้งที่เปนฆราวาสและพระสงฆ 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) 

การแพทยแผนตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอวิถีสุขภาพของราษฎรสยามทั่วไปก็เมื่อ

เขาสูตนรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทรแลว 

บุคคลผูไดชื่อวามีบทบาทสำคัญที่สุดในการบุกเบิกการแพทยและการสาธารณสุข

แผนตะวันตกขึ้นในสยาม คือ นายแพทยแดน บีช บรัดเลย (Dan Beach Bradley) 

หรือชาวบานเร ียกวา “หมอปลัดเล” มิชชันนารีชาวอเมริกันคณะเพรสไบทีเร ียน 

(Presbyterian Church) ซึ่งเปนสำนักหนึ่งของนิกายโปรเตสแตนท 

งานทางดานการแพทยที่หมอบรัดเลยไดริเริ่มขึ ้นในปแรกที่เขามาถึงกรุงเทพฯ  

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ คือเปดโอสถศาลา (Health Center) ขึ ้น แถวตลาดสำเพ็ง  

ใกลวัดเกาะ ซึ่งเปนแหลงชุมชนแออัด ชุกชุมดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ ขอความตอนหนึ่ง 

ในจดหมายเหตุของหมอบรัดเลยไดบันทึกไววา “มีคนปวยมาหาพวกมิชชันนารีเปนอันมาก 

ถึงกับที่อยูแนนไปหมด ตั้งแตเชาจนเย็น พวกคนปวยที่มาเหลานี้ลวนแตเปนคนที่มีโรค 

อยางอาการมากทั้งนั้น จึงมาขอรับการรักษา” 
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กลาวไดวา การแพทยแผนตะวันตกไดเร ิ่มหยั่งรากในสังคมไทยครั ้งนั ้นเอง  

ดังบันทึกของมิชชันนารีอีกตอนหนึ่งที่เขียนขึ้นหลังจากปฏิบัติงานได ๓ ปวา “แผนยา  

ในแผนกนี้ไดทำประโยชนมากที่สุด กลาวคือ ไดรักษาคนไขทั้งชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ 

เกินกวา ๓,๘๐๐ คน นับวาไดทำการชวยเหลือคนทุกสวนของประเทศ และไดทำใหเกิด

วิชาหมออยางใหมขึ้นในประเทศสยามดวย” และ “แผนกยา” ของมิชชันนารีไดจายยาที่

ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น นั่นคือ ยาควินิน ซัลเฟต ซึ่งนำมาใชรักษามาลาเรียในประเทศไทย 

หลังจากที่มีการสกัดควินินขึ้นใชครั้งแรกในโลกเพียง ๑๕ ป 

บทบาทที่สำคัญยิ่งกวานั้นคือหมอบรัดเลยไดริเริ่มงานปองกันโรคติดตอขึ้นครั้งแรก

ในประวัติการสาธารณสุขของประเทศไทย กลาวคือ ทานผูนี้ไดนำวิธีการปลูกฝปองกัน 

ไขทรพิษเขามาเผยแพรในประเทศไทยตั ้งแตป พ.ศ. ๒๓๗๓ หลังจากที่เอ็ดเวิรด  

เจนเนอร (Edward Jenner) นายแพทยชาวอังกฤษไดคนพบวิธีปลูกฝแลวราว ๔๐ ป 

(พ.ศ. ๒๓๓๙) และเมื่อเกิดไขทรพิษระบาดครั้งใหญขึ้นในสยามและท่ัวโลกเมื่อปลายป 

พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งใหหมอหลวงทั้งปวงไปหัด

ปลูกทรพิษจากหมอบรัดเลย เพื่อจะไดออกไปปลูกใหราษฎรทั่วไปทั้งภายในพระนครและ

ตามหัวเมืองตางๆ ปรากฏวาสามารถชวยชีวิตราษฎรไวไดเปนอันมาก 

ความจริงวิธีการปองกันไขทรพิษที่หมอบรัดเลยนำเขามานั้นไดกระทำ ๒ วิธีคือ 

๑. วิธีปลูกฝ (Vaccination) หมายถึง การใชพันธุหนองฝโค (Vaccine Virus) ปลูกลงใน

ผิวหนังของมนุษย  ๒. วิธีปลูกทรพิษ (Inoculation) หมายถึง การนำเอาหนองจาก 

ผูปวยดวยไขทรพิษ (Variola Virus) ไปปลูกลงในผิวหนังของผู อื่น วิธีหลังเปนวิธีที่ 

เสี่ยงอันตราย แตเนื่องจากในคราวที่ไขทรพิษระบาดนั้น พันธุหนองฝโคที่สั่งเขามา 

จากสหรัฐอเมริกามีปริมาณไมเพียงพอ หมอบรัดเลยและหมอหลวงไทยจึงตองใชวิธี 

ปลูกทรพิษแทน ภายหลังรัฐบาลสยามไดออกกฎหมายหามมิใหผูใดทำการปลูกทรพิษ 

เปนอันขาด ตามพระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ. ๒๔๖๘ มาตรา ๑๔  

ยิ่งไปกวานั้นรัชกาลที่ ๓ ยังทรงโปรดใหพิมพหมายประกาศเปนใบปลิว ๑๐,๐๐๐ ฉบับ 

แจกจายชักชวนชาวพระนครใหปลูกฝ กลาวไดวาใบปลิวโฆษณาปองกันโรคระบาดฉบับนี้

เองเปนสิ่งพิมพฉบับแรกในประวัติศาสตรการพิมพของรัฐบาลไทย 

รัชกาลที่ ๓ ทรงใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครั้งเมื่อวันพุธ 

เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ำ ปมะโรง พ.ศ. ๒๓๗๕ เพื่อเปนการสนองพระเดชพระคุณ

เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระไอยกาธิราช (รัชกาลที่ ๑) ใหยืนยงคงอยูชั่วกาลนาน 

นอกจากนี้ยังมีพระราชประสงคที่จะรวบรวมบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ 

มารวมกนัเพือ่ถายทอดวิชาความรูไวใหอนชุนรุนหลัง และทีส่ำคญั คือ มีพระราชประสงค 
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จะฟนฟูทางดานจริยธรรมของประชาชนและเปนแหลงรวบรวมความรูตางๆ ของไทย การ 

บูรณปฏิสังขรณครั้งนี้หางจากครั้งแรกประมาณ ๔๐ ป ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

ใหรวบรวมเลือกสรรตำรับตำราตางๆ ซึ่งสมควรจะเลาเรียนเปนชั้นวิสามัญศึกษามาตรวจ

ตราแกไขใชของเดิมบางหรือประชุมผูรูหลักในวิชานั้นๆ ใหแตงขึ้นใหมบาง แลวโปรดฯ ให

จารึกแผนศิลาประดับไวในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีรูปเขียนและรูปปน

ประกอบตำรานั้นๆ เพื่อคนทั ้งหลายไมเลือกวาตระกูลชั ้นใดๆ มีใจรักวิชาอยางใดก็

สามารถเลาเรียนไดจากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ 

การศึกษาวิชาแพทยแผนไทยนั้น ถาไมใชผูที่อยูในตระกูลของแพทย หากตองการ

ศึกษาหาความรูทางดานนี้ก็จะตองเปนผูที่มีความมานะอดทนเปนอยางมาก เนื่องจาก 

คนไทยไมนิยมถายทอดความรูใหผูอื่นที่ไมใชลูกหลานในตระกูลของตน ดังนั้นการฝากตัว

เปนศิษยจึงมิใชเรื่องงาย ตองผานขั้นตอนตางๆ มากมายกวาที่ครูแพทยจะยอมรับเปน

ศิษยและถายทอดวิชาความรูให การศึกษาวิชาแพทยมิใชของงาย ตองอาศัยความมานะ

บากบ่ัน อดทน และพากเพียร เปนเวลาแรมป เพื่อจะไดจดจำคำส่ังสอนของอาจารย

ชนิดตอปากตอคำมาทองจำใหขึ้นใจ ผูที่ทำตัวใกลชิดกับบิดา ผูเปนอาจารยหรือลูกศิษย

ที่มาสมัครเรียนจะตองคอยสนใจปรนนิบัติและคอยติดตามถามไถเวลาที่ทานออกไปรักษา

คนไขนอกสถานที่ตองคอยติดหนาตามหลังอยูเสมอมิไดขาด เพื่อที่จะไดเรียนรูถึงตั้งแต

แรกเกิดโรค รู จักชื่อโรคที่เกิดขึ ้น รู จักยาสำหรับบำบัดโรค รู วายาใดควรจะแกโรค 

อยางใด อันนี้เปนกิจที่จะตองเรียนรูใหแมนยำ 

ดังนั ้นจะเห็นไดวานโยบาย การตั ้งตำรับยาและฤๅษีดัดตนขึ ้นไวเปนทานของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น 

เปนคุณูปการอยางใหญหลวงที่ทำใหการถายทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทยมิได

หยุดยั้งเพียงในรัชสมัยของทั้งสองพระองคเทานั้น หากยังสืบสานมาจนกระท่ังทุกวันนี้ก็

ดวยวิธีการที่พระองคทานทรงโปรดฯ ใหบันทึกความรูตางๆ เหลานี้ไวบนแผนศิลา เพราะ

ไมเพียงแตจะทำใหองคความรูตางๆ ที่ถูกบันทึกลงไปไดเผยแพรแกประชาชนโดยท่ัวถึงแลว  

แผนศิลาจารึกเหลานั้นยังเปรียบเสมือนเปนบันทึกทางการแพทย ซึ่งเทากับเปนการ

อนุรักษวิชาความรูทางดานการแพทยแผนไทยไว และในขณะเดียวกันก็เปนการเผยแพร

ความรูเหลานั้นออกไปดวยเนื่องจากศิลาจารึกเหลานี้เปนวัสดุที่เสื่อมสลายไดยาก ดังนั้น 

องคความรูสวนใหญที่ไดถูกบันทึกไวเปนเวลากวาสองรอยปมานี้ จึงยังสามารถตกทอดมา

ถึงในสมัยปจจุบัน แมวาในชวงที่ผานมาความสนใจที่จะศึกษาวิชาการดานการแพทย 

แผนไทยจะไดชะงักงันไปชวงหนึ่งก็ตาม 
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ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่รัชกาลที่ ๓ 

โปรดเกลาฯ ใหจารึกไวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ [และในป พ.ศ. ๒๕๐๕ สมเด็จพระวันรัต 

(ปุน ปุณณสิริ) ไดขอใหโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ จัดพิมพไวเพื่อรักษา

ตนฉบับเดิมมิใหสูญหาย] เนื้อหาของตำรายาจะกลาวถึงอาการของโรคกอน มีการแกดวย

วิธ ีไสยศาสตรและมียาแกซึ่งมักมีหลายขนานสำหรับใชเปนลำดับรองลงมาเมื่อยา 

ขนานแรกๆ ไมไดผล ยาแตละขนานประกอบดวยยาสมุนไพรมีทั้งพืชวัตถุ สัตววัตถุหลาย

ชนิดตั้งแต ๑๐ กวาชนิดขึ้นไปจนถึง ๕๐ ชนิด แตไมกลาวถึงสรรพคุณของยาสมุนไพร

แตละชนิดเดี่ยวๆ 

รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกลาฯ ใหสืบเสาะหาตำรายาที่ศักดิ์สิทธิ์ ตำราลักษณะ

โรคทัง้ปวงตามพระราชาคณะ ขาราชการ ตลอดจนราษฎรมาจารึกในแผนศิลา โดยผูถวาย 

ตำรายาตองสาบานวา ยาขนานนั้นตนไดมามีสรรพคุณดี แลวใหพระยาบำเรอราชแพทย

ตรวจอีกทีกอนนำไปจารึก 

กลาวไดวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนเสมือนมหาวิทยาลัยเปดทางดาน

การแพทยแผนไทยแหงแรกของประเทศไทย โดยประสงคใหความรูวิชาแพทยแผนไทย 

เผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 

 

จารึกวัดโพธิ์แบงเปน ๔ หมวดใหญๆ ดังนี้ คือ 

วิชาฤๅษีดัดตน เวชศาสตร เภสัชศาสตร และแผนนวด เฉพาะวิชาฤๅษีดัดตน

โปรดเกลาฯ ใหชางหลอรูปปนขึ ้นดวยสังกะสีผสมดีบุก นอกจากนี้พระองคยังโปรดฯ

พระราชทานพระราชนิพนธคำโคลงฤๅษีดัดตน ๔ บท และยังใหขาราชการและพระเถระ

แตงโคลงฤๅษีดัดตนกำกับทุกรูปรวมทั้งสิ้น ๘๐ ทา เสร็จสิ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๙ และ 

ตอมาโปรดเกลาฯ ใหคัดลอกทาฤๅษีดัดตนลงสมุดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ 

แมกองในการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ คือพระยาศรีพิพัฒนกับพระยาเพ็ชร- 

พิไชยโดยมีกรมหมื่นนุชิตชิโนรสเปนผูควบคุมในดานงานจารึก รายละเอียดเกี่ยวกับผูแตง

จารึกวัดพระเชตุพนฯ ดานการแพทยเฉพาะที่ระบุไวในจารึกจดหมายเหตุเรื่องการ

ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ มีผูแตงทั้งหมด ๓๗ ทาน ซึ่งขอกลาวเพียง ๓ ทานคือ 

๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแก 

ขี้เกียจ (๒) ดัดตนแกเอวขดขัดขา (๓) ดัดตนแกลมในอกในเอว (๔) ดัดตน

แกขัดเอว (๕) ดัดตนแกลมปวดศีรษะ 
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๒. กรมหมื่นนุชิตชิโนรส: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแกซนเทา (๒) ดัดตน 

แกปวดทอง แกขอเทา (๓) ดัดตนแกเสมหะในลำคอ ดัดตนแกลมในแขน 

(๔) ดัดตนแกลมในอก (๕) ดัดตนแกไหลแกทอง แกอก (๖) ดัดตนแกลม

เวียนศีรษะ 

๓. กรมหมื่นไกรสรวิชิต: โคลงภาพฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนดำรงกายอายุยืน  

(๒) ดัดตนแกขา 

 

ความรูทางดานการแพทยแผนไทยที่จารึกไวในวัดพระเชตุพนฯ 

สาขาความรู สื่อความรู แหลงความรู 

ดานการแพทย 

สาขาพลานามัย กายภาพบำบัด 

✿ รูปฤๅษีดัดตน ๘๒ รูป 

 

 

รูปหลอดวยสังกะสีผสมดีบุก 

 

 

เฉลียงศาลารายทุกหลัง 

✿ โคลงฤๅษีดัดตน ศิลาจารึก ผนังศาลารายรอบวัด 

✿ รูปคนแสดงแผนนวด ๖๐ รูป ภาพเขียน ศาลาหนามหาเจดียหลังเหนือ 

สาขาเภสัชศาสตร 

✿ พันธุไมและสรรพคุณยาตางๆ 

 

พันธุไมสมุนไพร 

 

ปลูกรายทั่วๆ ไปตามประตู 

และกำแพงวัด 

✿ ตัวยาและสวนผสมสำหรับ

รักษาโรคตางๆ 

ศิลาจารึก ศาลาหนามหาเจดีย ทั้งหลัง

เหนือและหลังใต 

สาขาการแพทย 

✿ อาการไขและตัวยาในการ

รักษา 

 

ศิลาจารึก 

 

ศาลาหนามหาเจดีย  

ทั้งหลังเหนือและหลังใต 

 

การจารึกตำรายาบนแผนศิลานี้ มิใชมีแตที่วัดพระเชตุพนฯ เทานั้น แตยังมีการ

จารึกตำรายาไวในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดราชโอรสดวย แตมีจำนวนนอยกวา เพราะจารึก

ตำรายาของวัดราชโอรสนั้นทำขึ้นตั้งแตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาฯ ยังดำรงพระ

ยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พ.ศ. ๒๓๖๔) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความสนพระทัยในดานการแพทยของพระองคที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหจารึกตำรายาไทยบน

แผนหินออนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๓๐ เซนติเมตร ในแผนศิลาที่มีทั้งรูปกลมและรูปไข

ประดับบนกำแพงพระวิหารพุทธไสยาสน และที่ศาลารายเล็กปลูกติดกับกำแพงแกวหนา
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พระอุโบสถมีตำรายาตางๆ รวมรอยขนานเพื่อเปนวิทยาทานแกพสกนิกรที่จะไดนำไปใช

ประโยชนในการรักษาและเปนการอนุรักษตำรายาไทยมิใหสูญสิ้นไป 

บุคคลที่มีความสำคัญตอการแพทยแผนไทยคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง

วงษาธิราชสนิท ทรงเขารับราชการกำกับกรมหมอ ในรัชกาลที่ ๓ และทรงไดรับการ

สถาปนาขึ ้นเปนกรมหมื่นวงษาสนิท ทรงแตงตำราสรรพคุณยาสมุนไพรไทย จำนวน 

๑๑๖ ชนิด ซึ่งเปนตำราสมุนไพรเลมแรกของไทยที่เขียนแบบเอกสารทางวิชาการ 

แจกแจงและวิเคราะหสวนตางๆ ของพืชสมุนไพรแตละชนิด ทรงเปนแพทยไทยพระองค

แรกที่ไดรับประกาศนียบัตรถวายเปนพระเกียรติจากสถาบันการแพทยของยุโรปและไดรับ

เชิญใหเปนสมาชิกของสถาบันการแพทยแหงนิวยอรก อีกทั้งยังทรงจารึกคำประพันธ 

บรรยายถึงการบำบัดโรคดวยสมุนไพรและการออกกำลังกายที่เรียกวา ฤๅษีดัดตน ๒ ทา

ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNESCO) ไดประกาศยกยองพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ใหเปน

บุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ป วันคลายวันประสูติ ในสาขาปราชญ

และกวี 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔ ในยุคที่ 

ประเทศชาติไดเริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเขาสูยุคใหมอยางกวางขวาง โดยหันมามุงพัฒนา

ตามอยางวัฒนธรรมตะวันตก เปนยุคแหงการเปดประเทศ เปดประตูการคาครั้งใหญซึ่งมี

ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คาดวาการแพทยตะวันตกที่เริ่มเขามาในปลาย

สมัยรัชกาลที่ ๓ ไดรับการสนับสนุนในรัชกาลที่ ๔ นี ้ เชน ในดานการสูติกรรม 

แบบตะวันตก แตไมสามารถชักจูงใหราษฎรเปลี่ยนความนิยมได เพราะการรักษา

พยาบาลแผนไทยเปนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาจนกลายเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตคนไทย  

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นี้เองไดมีชาวตางประเทศผูมีบทบาทสำคัญในทางการแพทย

แผนใหมอีกทานหนึ่ง คือ นายแพทยแซมมวล เรยโนลด เฮาส (Samuel Reynolds 

House) หรือที่คนไทยรูจักในชื่อ “หมอเหา” ในดานการบำบัดรักษาโรค หมอเฮาสไดเปด

โอสถศาลาขึ้น ณ ที่ทำการเดิมของหมอบรัดเลย ในชั่วระยะเวลา ๑๘ เดือนแรกไดมี 

ผูปวยมารับการรักษากวา ๓,๐๐๐ ราย และเขายังเปนศัลยแพทยที่ใชอีเธอรในการผาตัด

เปนครั้งแรกในประเทศไทย หรืออาจเปนครั้งแรกของทวีปเอเชีย (หลังจากที่ไดเริ่มมีการใช

อีเธอรในทางศัลยกรรมเกิดขึ้นในวงการแพทยของโลกเพียง ๒ ปเทานั้น) 
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ในดานการปองกันโรคติดตอ หมอเฮาสได ม ีบทบาทสำคัญในการควบคุม

อหิวาตกโรค ซึ่งระบาดครั้งใหญเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ (ตรงกับการระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๒) 

มีคนตายทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกลเคียงไมนอยกวา ๔๐,๐๐๐ คน ภายหลัง 

หมอเฮาสไดเขียนรายงานพิมพเผยแพรในสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๐๘) เกี่ยวกับ

การบำบัดผูปวยอหิวาตกโรคในสมัยนั้น สรุปวา การใชทิงเจอรการบูรผสมน้ำใหผูปวย 

ดื่มบอยๆ นั้นไดผลดีมาก และผูปวยที่ไดรับการบำบัดวิธีนี้ ไมมีใครตายเลย 

ตอมากิจการแพทยแผนตะวันตกของพวกมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนก็ขยายตัว

ออกสูภูม ิภาคโดยสาขาแรกเร ิ่มข ึ ้นที่จังหวัดเพชรบุร ี ในป พ.ศ. ๒๔๐๔ นำโดย

ศาสนาจารยเอส.จี. แมคฟารแลนด (S.G. McFarland) จนที่สุดสามารถกอตั ้ง 

โรงพยาบาลไดสำเร็จ นับวาเปนโรงพยาบาลแผนตะวันตกแหงแรกในประเทศไทย  

(เปดทำการกอนโรงพยาบาลศิริราช ๘ ป) 

การแพทยและการสาธารณสุขภูมิภาคของพวกมิชชันนารีที่สำคัญอีกแหงคือ ที่

จังหวัดเชียงใหมนำโดยศาสนาจารยแดเนียล แมคกิลวารี (Daniel McGilvary) ลูกเขย

ของหมอบรัดเลย ศาสนาจารยผูนี้แมมิใชแพทยอาชีพแตก็ไดวางรากฐานการแพทยของ 

มิชชันนารีขึ ้นที่จังหวัดเชียงใหมตั ้งแต พ.ศ. ๒๔๑๐ จนพัฒนามาเปนโรงพยาบาล

แมคคอรมิค ที่สำคัญเขาไดริเริ่มงานควบคุมไขมาลาเรียทางภาคเหนือไดกอนที่จะมีการ

คนพบทางวิชาการเกี่ยวกับการแพรเชื้อของมาลาเรีย เกือบ ๓๐ ป 

ในสมัยดังกลาวนี้ ถึงแมวาพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศและขุนนางชั้น

ผูใหญจะนิยมการแพทยตะวันตก แตสำหรับราษฎรโดยท่ัวไปแลวยังนิยมใชการแพทย 

แผนไทยในการรักษาความเจ็บไขไดปวยอยู 

พบหลักฐานทางเอกสารในสมัยรัชกาลที่ ๔ วามีขาราชการในฝายพระราชวังบวร

สถานมงคลของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว หรือ ขาราชการฝายวังหนา ที่

เกี่ยวกับการแพทย ไดแก ขาราชการในกรมหมอ กรมหมอยา กรมหมอนวด กรมหมอ

กุมาร กรมหมอยาตา หมอฝรั่ง ดังนี้ 

๑. กรมหมอ 

 พระยาประเสริฐศาสตรธำรง จางวาง 

 พระยาประสิทธิวิทยา จางวาง 

 พระศรีมโหสถ เจากรมแพทยาหนา 

 พระศรีศักดิราช เจากรมแพทยาหลัง 

 หลวงรัตนแพทยา ปลัดจางวาง 

 หลวงประเทศแพทยา ปลัดจางวาง 

 หลวงจินดาโอสถ เจากรม 
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๒. กรมหมอยาซายขวา 

 หลวงทิพรักษา เจากรม 

 หลวงวิเศษโอสถ เจากรม 

 ขุนราชโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนประเสริฐโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนเทวโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนเทพโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนอุดมโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนมณีโอสถ ปลัดกรม 

๓. กรมหมอนวด 

 พระวรวงศรักษา จางวาง 

 หลวงสัมพาหแพทย ปลัดจางวาง 

 หลวงสัมพาหภักดี ปลัดจางวาง 

 หลวงประสาทวิจิตร เจากรมซาย 

 หลวงประสิทธิหัตถา เจากรมขวา 

 ขุนวาตาพินาศ ปลัดกรมขวา 

 ขุนศรีสัมพาห ปลัดกรมซาย 

๔. กรมหมอกุมาร 

 พระกุมารานุรักษ จางวาง 

 หลวงสิทธิกุมาร เจากรม 

๕. กรมหมอยาตา 

 ขุนประสาทไนยเนตร เจากรม 

 ขุนวิเศษไนยนา เจากรม 

 หมื่นแผวไนยนา ปลัดกรมขวา 

 หมื่นเทวาภิเนตร ปลัดกรมซาย 

๖. หมอฝรั่งซายขวา 

 ขุนชำนาญระงับพิศม เจากรมขวา 

 ขุนสนิทเวทยา เจากรมซาย 

 หมื่นเมทรีวิทยา ปลัดกรมขวา 

 หมื่นชำนาญเมทรีเวทยา ปลัดกรมซาย 
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จะเห็นไดวา ในรัชกาลที่ ๔ เริ่มมีการตั้งหมอฝรั่งเปนหมอหลวงในราชสำนักมี

บรรดาศักดิ์อยางเปนทางการเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นวาบรรดาคัมภีร

แพทยแผนโบราณและตำรายาพื้นบานของไทย ซึ่งไดศึกษาเลาเรียนคัดลอกตอกันมาดวย

ความเพียรพยายามในหมูแพทยและผูที่สนใจ มีคุณประโยชนยวดยิ่ง แตตนฉบับตำราและ

พระตำราหลวงที่ไดสรางขึ้นและไดใชสืบทอดกันมายาวนานนั้นสูญหายไปบาง พระองค

ทรงเห็นความจำเปนที่จะตองทำนุบำรุงพระคัมภีรแพทยใหปรากฏไวเปนหลักฐานและ 

เผยแพรตอไปในภายภาคหนา ในพุทธศักราช ๒๔๑๓ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ

เพียง ๒ ปไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประชุมคณะแพทยหลวง จัดหารวบรวม

คัมภีรแพทยในที่ตางๆ มาตรวจสอบชำระใหตรงกันกับฉบับดั้งเดิม ในการนี้ไดทรงแตงตั้ง

คณะกรรมการแพทยหลวงขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวย “พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่น

ภูบดีราชหฤทัย” จางวางแพทย รวมกับ “พระยาอมรศาสตรประสิทธิ์ศิลป หลวง 

กุมารเพช หลวงกุมารแพทย ขุนกุมารประเสริฐ ขุนกุมารประสิทธิ์” และ “ขุนเทพ

กุมาร” เปนตน ใหชวยกันตรวจสอบชำระคัมภีรแพทยทั ้งมวลใหถูกตองมีหลักฐาน 

จดบันทึกไวในหอหลวง เพื่อใหใชบำบัดโรคภัยไขเจ็บแกมหาชน คณะกรรมการชุดนี้ได

ตรวจสอบชำระ เห็นถูกถวนดีแลวจึงสงมอบใหกรมพระอาลักษณ ในการนี้ “พระเจา

บรมวงศเธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ” จางวางกรมพระอาลักษณ “หลวงสาร

ประเสร ิฐ” และ “ขุนนิม ิตรอักษร” ชำระตรวจอักษรถูกตองแลวจัดกรมหมื่น 

กรมราชบัณฑิตเขียนอักษรขอมเสนทอง กรมพระอาลักษณชุบอักษรไทยเสนหรดาล นำ

ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อเปนสวนพระราชกุศล เปนที่เฉลิมพระเกียรติยศและเปนสมบัติของ

แผนดินสืบไป 

คัมภีรที่ชำระแลวเหลานี้รวมเรียกวา “เวชศาสตรฉบับหลวง” ซึ่งเปนที่มาของ

ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ที่เปนตำราหลักในการศึกษาเลาเรียนของแผนไทยใน 

ยุคตอมากระท่ังถึงปจจุบัน 

ความเปนมาดังกลาว สะทอนใหเห็นพระราชวิจารณญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูเปน “สมเด็จพระปยมหาราช” ของ 

พสกนิกรชาวไทย พระองคทรงเห็นคุณคาของภูมิปญญาดั ้งเด ิมอันเปนมรดกทาง

วัฒนธรรม มรดกล้ำคาดานเวชกรรมและเภสัชกรรมสวนนี้มีที่มาจากหลายกระแสส่ังสม

สืบทอดผานมาหลายยุคหลายสมัย จนกระท่ังตกผลึกเปนภูมิปญญาไทยและเปนมรดก 
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ทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานเอกสารแสดงใหเห็นวาพระองคทรง 

หวงใยวาวิชาการดานนี้จะสูญสิ้น หากชนรุนหลังไมเขาใจถึงคุณคาและหันไปรับอิทธิพล

การแพทยแผนตะวันตกแตถายเดียว กระแสพระราชดำริวาดวยเรื่อง “หมอไทยและ 

ยาไทย” ปรากฏในพระราชหตัถเลขาถึงสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานภุาพ  

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ พ.ศ. ๒๔๓๓ ขอความวา 

 

“.....ขอเตือนวา หมอฝรั่งนั้นด ีจร ิง แตควรใหยาไทยสูญหฤๅหาไม 

หมอไทยจะควรไมใหมีตอไปภายนาหฤๅควรจะมีไวบาง ถาวาสวนตัวฉันเองยังสมัค

กินยาไทยแลยังวางใจ หฤๅอุนใจในหมอไทยมาก ถาหมอไทยจะรักษาอยางฝรั่ง

หมด ดูเยือกเยนเหมือนเหนอื่น ไมเหนพระเหนสงฆเลยเหมือนกัน แตตัวฉันก็อายุ

มากแลว เหนจะไมไดอยูไปจนหมอไทยหมดดอก คนภายนาจะพอใจอยางฝร่ัง 

ทั่วกันไป จะไมเดือดรอนเชนฉันดอกกระมัง เปนแตลองเตือนดู ตามหัวเกาๆ  

ที่หนึ่งเทานั้น.......” 

 

แตเดิมมา ตำรายาและคัมภีรแพทยแผนโบราณของไทย สวนใหญจารเปนอักขระ

ขอม ภาษาบาลีและภาษาไทย ใชอานและจดจำกันเชนเดียวกับคัมภีรเทศนธรรมะตางๆ 

ในใบลาน สำหรับในราชสำนักสยามแตโบราณนั้น ขึ้นชื่อวา “พระคัมภีรแพทย” หรือ 

“พระตำราหลวง” ก็คือตำราแพทยของราชสำนักนั่นเอง พระตำราหลวงเหลานี้ถือเปน

ของศักดิ์สิทธิ์ เจานายสวนใหญก็เปนแพทย พระมหากษัตริยไทยจึงทรงมีพระคลังยาและ

คลังพระตำรา มีชื่อเรียกวา “คลังพระตำราขางพระที่” เปนแหลงศึกษาคนควาระดับ 

ราชสำนักหรือใชกันในหมูแพทยหลวงโดยมาก เขาใจวาเปนเชนนี้มาตั้งแตสมัยกรุงอยุธยา 

สืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

นับวาสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนสมัยที่มีการอัญเชิญประวัติคัมภีรแพทย อันเปน 

ตำราไทยหลายสมัยที่ใชตอกันมาและอยูกระจัดกระจายตามที่ตางๆ มารวมกัน มีการ

ตรวจสอบใหตรงกับของดั้งเดิมและมีหลักฐานจดบันทึกไวในหอพระสมุดหลวง พระคัมภีร

แพทยของอาจารยแตละทานมักกลาวถึงอาการของโรค วิธีรักษา ตำรายาที่จะตองใชและ

สรรพคุณยาไวพรอมมูล แมจะมีการกลาวซ้ำกันบางแตก็คนละทัศนะซึ่งก็มีจุดมุงหมาย

ปลายทางเดียวกัน เชน พระคัมภีรประถมจินดากลาวถึงการปฏิสนธิของทารก การเกิด

โลหิตระดูสตรี กำเนิดโรคกุมารและยารักษา พระคัมภีรตักกศิลากลาวถึงบรรดาไขพิษ 

ทั้งปวง พระคัมภีรกษัยกลาวถึงโรคกษัย ๒๖ ประการ เปนตน นอกจากนี้พระองคเจา

สายสนิทวงศ ซึ่งทรงเปนหมอหลวงและยังทรงกำกับกรมหมอหลวง ทรงเอาพระทัยใสใน
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เรื่องเสาะแสวงหาตำรายาดีอยูเสมอทั้งยาไทยและยาฝรั่ง ไดคัดเลือกตำรายาที่วาดีรวมไว

เรียกวา ตำรายาพระองคเจาสายสนิทวงศ 

ในรัชสมัยนี้วิชาแพทยแผนไทย ไดรับการฟนฟูและสนับสนุนอยางเต็มที่ มีการ

สอนและฝกหัดวิชาแพทยแผนไทยในสำนักกรมแพทยพระราชวังบวรสถานมงคล  

(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนโรงเรียนแพทยที่เกิดกอนโรงเรียน

แพทยากรในโรงพยาบาลศิริราชเสียอีก ถึงแมวายุคนี้จะไดรับอิทธิพลจากการแพทย 

ตะวันตกมากขึ ้นทุกที แตคนไทยก็ยังนิยมหมอไทยและกลัวหมอฝร่ัง แมวาในเวลา 

ตอมาจะมีการสรางโรงพยาบาลศิริราช ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๐ สำหรับรับรักษาประชาชน

ทั่วไป แตก็ตองออกอุบายรวมทั้งแจกจายเงินทองและสิ่งของเพื่อชักชวนใหไปโรงพยาบาล 

หลังจากโรงพยาบาลศิริราชไดจัดตั้งขึ้นเปนเวลา ๒ ป เกิดปญหาเนื่องจากขาดแคลน 

ผูที่จะทำหนาที่แพทย ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๓๒ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรง 

ราชานุภาพจึงทรงตั้งโรงเรียนฝกหัดแพทยขึ้น (ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดยกขึ้นเปน

โรงเรียนราชแพทยาลัย) หลักสูตรการเรียนมีกำหนด ๓ ป ระยะแรกการเรียนและ 

การบริการมีทั้งแพทยฝร่ังซึ่งใหการรักษาพยาบาลตามแบบอยางตะวันตกและแพทยไทยที่

ใชยาไทยรักษาโรคโดยใหการรักษาควบคูกันไปตามความสมัครใจของผูปวยที่จะเลือกรับ

บริการไดตามใจชอบ เหตุผลที่เอาการแพทยไทยมารวมดวยนั้น กลาววาเปนเพราะแพทย

ตะวันตกหายากจึงเอาแพทยไทยมาประจำที่โรงพยาบาลดวย เมื่อเปดโรงเรียนแพทยขึ้นจึง

มีการเปดสอนการแพทยทั้ง ๒ แผนควบคูกันไป 

 

หมอไทยในโรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเปนสัญลักษณแหงการปฏิรูปการสาธารณสุขของประเทศ

ตามแบบการแพทยแผนตะวันตก สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๓๑ ในระยะแรกโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระเจานองยาเธอพระองคเจาศรีเสาวภางค เปนอธิบดีกรมพยาบาล รับผิดชอบ

ในการจัดการภายในโรงพยาบาล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งรับผิดชอบ 

งานดานกอสราง ไดเขียนไวในหนังสือนิทานโบราณคดีเกี่ยวกับการหาหมอมาประจำ 

โรงพยาบาลโดยสมเด็จพระเจานองยาเธอพระองคเจาศรีเสาวภางควา 

 

“พระองคไดเที่ยวตรัสชวนหมอหลวง ปรากฏวา เธอวาหมอถือตัวกันเปน 

ตางพวก ใชวิธีรักษาและยาที่รักษาโรครวมกันแตในพวกของตน ซึ่งมักเปนลูกตัว

หรือลูกเขยหรือเปนศิษยของหมอที่เปนตัวครู ตางพวกตางรังเกียจกัน ดูราวกับ

เปนพวกอื่นวาไมเปนหมอไปเสียท้ังน้ัน ฉันเคยทูลถามวา ถาเชนน้ัน เอาตำราหมอ
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ของหลวงใชเปนหลักสำหรับโรงพยาบาลไมไดหรือ เธอตรัสวา ไดลองถามดูแลว 

ตางคนตางก็บอกวาตำราหลวงใชเปนหลักไมไดจริง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระน่ัง

เกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหประชุมหมอหลวงแตงตำราที่จารึก ณ วัดพระเชตุพนฯ 

หมอหลวงตางคนก็ปดพรางตำรายาดีของตนเสีย ไมไดไปลงในตำราหลวง คงมีแต

ตำราที่แตงไวแตยาอยางบรมโบราณ อันใครๆ ก็รูดวยกันหมด แตวิธีรักษาและ 

ยาดีที่ใชในปจจุบันหามีไม” 

 

เมื่อไมสามารถจะใหหมอรวมมือกันไดเชนนั้น พระองคเจาศรีเสาวภางคจึงหาหมอ

ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเปนนายแพทยใหญ สวนแพทยรองนั้นก็ใหนายแพทยใหญหามา 

อาจเปนลูกหลานหรือศิษยก็ได ในที่สุดพระองคเจาศรีเสาวภางคจึงเชิญพระประสิทธิ์วิทยา 

(หมอหนู ซึ่งตอมาเปนพระยาประเสร ิฐศาสตรธำรง) มาเปนแพทยใหญประจำ 

โรงพยาบาล สวนแพทยรองนั้นไดศิษยชื่อวา หมอคง และหมอนิ่ม (ตอมาหมอคงไดเปน

พระยาพิศณุประสาทเวช สวนหมอนิ่มไดเปนพระยาประเสริฐศาสตรธำรง) 

การใหบริการในโรงพยาบาลศิริราชในปแรกจึงมีแตหมอฝายไทยเทานั้น จนกระทั่ง

เมื่อพระองคเจาศรีเสาวภางคประชวรและทรงประทับรักษาพระองคที่โรงพยาบาลจน

สิ้นพระชนมเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๒ จึงโปรดเกลาฯ ใหพระไตรโกษาเปนอธิบดีกรมพยาบาล

แทน พรอมกับแตงตั้งแพทยใหญฝายฝรั่ง คือหมอ ที. เอช. เฮาส โดยมีหมอปเตอร 

กาแวน ซึ่งเปนแพทยประจำราชสำนักวังหลวงเปนที่ปรึกษาฯ โดยพระประสิทธิ์วิทยา 

(หนู) เปนแพทยใหญฝายไทย หลังตั ้งโรงพยาบาลศิริราชแลว กรมพยาบาลไดตั ้ง 

โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลายแหง ไดแก โรงพยาบาลริมปอมมหาไชย โรงพยาบาลคน

เสียจริต โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลเทพศิรินทราวาส นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาล 

ที่สรางโดยเอกชน ไดแก โรงพยาบาลเลี ้ยงเด็ก โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง ซึ่ง

เกี่ยวของกับกรมพยาบาลดวย 

มีหลักฐานระบุวาหมอไทยที่อยูประจำโรงพยาบาลตางๆในขณะนั้น เปนหมอจาก

กรมแพทยสำนักพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) ทั้งสิ้น ไดแก หมอทวม หมอนิ่ม 

หมอพุก การใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเหลานี้ อนุญาตใหผูปวยเลือกใช

บริการตามใจชอบวาจะใชหมอไทยหรือหมอฝรั่ง ยาที่ใชมีทั้งยาไทยและยาฝรั่ง สำหรับ 

ยาไทย ถาเปนยาผง จะซื้อเครื่องยามาปรุงที่โรงพยาบาลศิริราช แลวแจกจายไปยัง 

โรงพยาบาลอื่นๆ สวนยาตมใหแตละโรงพยาบาลปรุงขึ้นเอง 
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หมอไทยในโรงเรียนแพทย 

การที่หาหมอไทยมาอยูประจำโรงพยาบาลตางๆ ไดยากนี่เอง เปนเหตุให 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) ทรงปรึกษากับ หมอปเตอร กาแวน 

หมอฝรั่งประจำราชสำนักวังหลวงและพระองคเจาศรีเสาวภางค กรรมการทั้งสามทานเห็น

ควรใหตั้งโรงเรียนฝกหัดแพทยเพื่อเขาทำงานในโรงพยาบาลตางๆ แทนหมอไทย โดยจะ

จัดใหมีการสอนวิชาแพทยอยางฝรั่งขึ้น และอาศัยตึกของโรงพยาบาลศิริราชเปนตึกเรียน

ไปกอน สวนอาจารยสอน อาจใหกระทรวงธรรมการจางหมอ ที. เฮวาด เฮส 

(T.Heyward Hays) แพทยคณะมิชชันนารีมาเปนอาจารยสอน โรงเรียนแพทยากรเปด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาฝกหัดวิชาแพทยแผนปจจุบันในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๓๒ เริ่มเปดสอนในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ การสอนในชวงแรกในชั้นปที่ ๑ 

และ ๒ มีเฉพาะวิชาการแพทยแผนตะวันตก พอถึงชั้นปที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๓๕) จึงเพิ่ม

วิชาการแพทยไทยโดยกรมพยาบาลไดจัดหมอมเจาเจียก ทินกร เจากรมแพทยสำนัก

พระราชวังหลวงเปนอาจารยสอน 

เกี่ยวกับการสอนวิชาแพทยไทยเพิ่มเขาไปนั้น เกิดเนื่องจากพระราชหัตถเลขา 

(พ.ศ. ๒๔๓๓) ดังกลาวแลวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ มีถ ึงกรมหมื่น 

ดำรงราชานุภาพ เมื่อคราวที่กรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีหนังสือกราบบังคมทูลถึงการ 

รับสมัครนักเรียนแพทยซึ่งตองทำสัญญารับทุนกับกรมพยาบาลและขอพระราชทานตั้งเงิน

เดือนนักเรียนและคาใชสอยเบ็ดเตล็ด  

พระราชหัตถเลขาดังกลาว ทำใหมีการบรรจุวิชาแพทยไทยลงในหลักสูตรแพทย 

ดังจดหมายกราบบังคมทูลของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ความตอนหนึ่งวา 

 

“จะใหฝกสอนทั้งวิธีฝรั่งและยาไทย เลือกแตที่ดีทั้ง ๒ ฝาย มาประสมกัน 

คือ การฝกสอนใหนักเรียนรูลักษณะรางกาย การฝกสอนรักษาผาตัดและเย็บ

บาดแผล วิธ ีผดุงครรภ และการแยกธาตุตรวจสรรพยา โดยวิชาเคมมิศตรี 

เปนตน วิชาฝรั่งเลานี้คิดดวยเกลาวาฯ จะฝกสอน สวนวิธีไทย คือสรรพยาและวิธี

พยาบาล เปนตน ก็จะฝกสอน และคิดบำรุงใหเจริญขึ้นเต็มกำลัง” ตอมาทาง

โรงเรียนแพทยากรไดรับพระราชทานโรงตมฝนของหลวงที่คลองบางกอกนอย เพื่อจัดตั้ง

เปนโรงเรียนแพทยข้ึนในท่ีแหงใหม เม่ือกอสรางโรงเรียนเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกลาฯ  

พระราชทานนามโรงเรียนแพทยวา โรงเรียนราชแพทยาลัย 
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ตลอดระยะเวลานับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๖ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ วิชาแพทยไทย

ยังคงปรากฏอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย ในระยะแรกนอกจาก

หมอมเจาเจียก ทินกรแลว ยังปรากฏครูผูสอนอีกหลายคน ไดแก หมอมเจาปราณี 

ทินกร หมอมเจาพูลสวัสดิ์ หมอมเจาปานขุนพินิจฯ หลวงวิฆเนศร โดยเอาตำราหลวงใน

หอสมุดวชิรญาณมาสอน ตอมาหมอมเจาปราณีไดเรียบเรียงตำราขึ้นใหมใหอานเขาใจได

งายขึ้น มีตำราธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิญญาณ อสุรินทญาณธาตุ 

ประถมจินดา โรคและยาตางๆ ตอมาป พ.ศ. ๒๔๕๑ มีพระยาพิศณุประสาทเวช  

(คง ถาวรเวช) เปนอาจารย และขุนพินิจไวทยากร เปนผูชวย 

การผลิตยาตำราหลวง พ.ศ. ๒๔๔๔ ไดมีการผลิตยาตำราหลวงเปนครั้งแรก 

๘ ขนานคือ ยาแกไข (ควินิน) ยาถาย ยาแกลงทอง ยาแกโรคไสเดือน ยาแกโรคบิด  

ยาบำรุงโลหิต ยาแกคุดทะราดและเขาขอ และยาแกจุกเสียด (โซดามินท) 

มีการพิมพตำราแพทยสำหรับใช ในโรงเร ียนเลมแรก ชื่อ แพทยศาสตร

สงเคราะห ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๒ พิมพเปนตอนๆ แบงออกเปนภาคเนื้อหา มีทั้งการ

แพทยแผนไทยและตะวันตก ตำราชุดนี้พิมพออกมาไดเพียง ๓ เลมเทานั้น 

ป พ.ศ. ๒๔๔๔ เจาพนักงานกรมพยาบาลของกระทรวงธรรมการดำริวา

โรงเรียนราชแพทยาลัยตั ้งมาได ๑๒ ปแลว แตยังไมมีหลักตำราสาธารณประโยชน 

แกแพทยและมหาชนทั้งหลายที่จะระวังรักษารางกาย เพราะฉะนั ้นจึงไดรวบรวม 

พระคัมภีรแพทยแผนไทยทั้งปวงและตำราแพทยฝรั่งบรรดาที่สอนอยูในโรงเรียน เปนตนวา

พระตำราหลวงที่ตรวจสอบแลวเชนที่กลาวถึงพระคัมภีรประถมจินดา ธาตุอภิญญาณ 

ธาตุบรรจบ ฯลฯ กับทั ้งตำราตรวจโรคและรักษาไขตางๆ ที่แพทยโรงพยาบาลได 

เรียบเรียงขึ้นใหมโดยไดพบปะและตรวจรักษาพยาบาลมาแลวหรือที่กำลังทำการรักษาอยู

รวมขอความโดยละเอียดออกพิมพใหชื่อวา ตำราแพทยศาสตร พิมพเปนเลมตางๆ  

ตอจากตำราแพทยศาสตรสงเคราะหที่เลิกลมไป 

หลังจากมีการจัดตั้ง เวชศาสตรสโมสร ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการไดรวมกันจัด

พิมพตำราแพทยขึ ้นอีกใน พ.ศ. ๒๔๔๗ ใหชื่อวา ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห  

ตามฉบับแรกแตเนื้อหากลาวถึงวิธีและตำรับยาของแพทยตะวันตกเกือบทั้งหมด มียาไทย

แทรกอยูบางก็เพราะหายาฝร่ังแทนไมไดเทานั้น ผูจัดการพิมพคือ ร.อ.ดำรงแพทยคุณ 

ออกเปนรายเดือน ปละ ๑๒ เลม พิมพออกมาไดเพียง ๔ เลมก็ลมเลิกไปเพราะ 

ทุนหมด และยกไปพิมพรวมอยูในจดหมายเหตุของหนังสือพิมพวิทยาวิจารณ เปนอันวา

พระคัมภีรแพทยและตำรายาไทยในนามของแพทยศาสตร ตองลมลุกคลุกคลานมาโดย

ตลอดแมวาตำราเรียนที่พิมพขึ้นใหมก็เปนตำรายาเทศไปหมด รวมทั้งวิชาเภสัชพืชสมุนไพร

ของนักเรียนแพทยแผนปจจุบันก็ไมเห็นมีตำราสมุนไพรของไทยดวย 
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๑ มีนาคม ๒๔๕๐ มีการพิมพตำราออกมา ๒ เลม คือตำราเวชศาสตร

วรรณนา ซึ่งกลาวถึงคัมภีรแพทยไทยตางๆ และ ตำราแพทยศาสตรสังเคราะห ฉบับ

หลวง ๒ เลม ประกอบดวยคัมภีรแพทยไทยแทๆ ๑๐ คัมภีร ถือเปนตำราแหงชาติ

ฉบับแรก 

เลม ๑ กลาวถึงพระคัมภีรตางๆ เชน พระคัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีร

ประถมจินดา พระคัมภีรธาตุวิภังค ซึ่งตำรานี้ระบุถึงสาเหตุแหงการ

เก ิดโรค อาการของโรค การรักษาและสมุนไพรที่ใช  เชน ถา 

หญิงคลอดบุตรและรกขาดอยูในครรภใหเอายอดฝายแดง ๗ ยอด  

พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น กระเทียม ๗ กลีบ บดดวยสุรากิน

เปนยาสะเดาะรก ในตอนทายเลมมีคัมภีรสรรพคุณกลาวถึงพฤกษชาติ

และวานยาอันมีประโยชนแตละชนิดไปและสวนตางๆ ของพืชใช

ประโยชนอะไรบาง เชน พริกไทยใชใบ เมล็ด ดอก และเครือมี

สรรพคุณตางกันไป นอกจากนี้ยังกลาวถึงพิกัดยา ไดแก เบญจกูล 

ตรีผลา ตรีกฏก ตรีสาร ฯลฯ วาประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ตลอดจน 

สรรพคุณ กลาวถึงสรรพคุณของโกฐทั้งหลาย เทียนทั้งหลาย ฯลฯ 

คลายตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

เลมที่ ๒ มีพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยและมียาเปนหมูๆ มีชื่อตางๆ ซึ่งประกอบ

ดวยตัวยาหลากชนิดและสรรพคุณของยาหมูนั้นๆ เชน ยาปารสุกาทิ

คณะ มีตัวยาซึ่งเอาแตผล ๘ สิ่งใชแกลมใหชื่นใจ ใหเจริญอาหาร  

แกกระหายน้ำ แกโทษปสสาวะ มีพระคัมภีรมหาโชติรัตกลาวถึงยาชื่อ

ตางๆ และยาแกอาการตางๆ เชน ยากำลังราชสีห มีคัมภีรชวดาร 

กลาวถึงยาชื่อตางๆ เชน ยาชื่อเขียวประทานพิษมีตัวยาถึง ๘๐ สิ่ง 

ใชแกลมตางๆ นอกจากนี้ยังมีคัมภีรอื่นๆ อีกหลายคัมภีร บางคัมภีร

กลาววาเปนของพระอาจารยโกมารภัจจ ลักษณะของคัมภีรเหลานี้ก็

เหมือนๆ กันกับคัมภีรที่กลาวไปแลวคือมีลักษณะโรคและบอกยาที่ใช

รักษาหลายขนาน 

ตำราเวชศาสตรวรรณนา เร ียบเร ียงโดย พระยาประเสริฐศาสตรธำรง 

(หมอหนู) เพื่อใชสอนแกนักเรียนแพทย ตำราเลมนี้กลาวถึงพระคัมภีร

ฉันทศาสตร ตักกศิลา ธาตุวิภังค ธาตุวิวรณ สมุฏฐานวินิจฉัย  

จรณสังคหะ ชวดาร ทุลาวสา ประถมจินดา มหาโชติรัต กระษัย  

อภัยสันตา อติสาร มัญชุสารวิเชียร มรณะญาณสูตร มุขโรค ฯลฯ 
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พระตำราเวชศาสตรวรรณนานี้ตอมาคุณสุม วรกิจพิศาล ผูเปนบุตร

ไดนำออกมาพิมพจำหนายเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๕๐ สวนตำรา

ของหมออื่นๆอีกหลายทานไดเรียบเรียงไวใชเปนตำราสอน ไมไดพิมพ

ออกจำหนายแพรหลายจึงเปนการยากที่จะคนหา 

 

ตอมา พ.ศ. ๒๔๕๑ พระยาพิษณุประสาทเวช (หมอคง) เห็นวาตำราเหลานี้

ยากแกผู ศึกษา จึงพิมพขึ ้นใหมโดยคัดที่จำเปนและเขียนใหเขาใจงายขึ้นชื่อวา ตำรา

แพทยศาสตรสังเขปหรือเวชศึกษา มี ๓ เลม กลาวถึงตำรับยาที่มีชื่อหลายขนาน เชน 

ยากำลังราชสีห ยาจันทลีลา ยาหอมอินทจักร ยาธาตุบรรจบ ยาหอมนวโกฐ ฯลฯ  

ทั้ง ๕ ตำรับนี ้เปนยาไทยที่โอสถศาลารัฐบาล (กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒) ไดผลิต

จำหนาย ๑๐ ขนานยาที่มีชื่อขนานอื่นๆ ในตำราแพทยศาสตรสังเขปทั้ง ๓ เลมซึ่งใน

ปจจุบันยังเปนที่นิยมใชบอยๆ ไดแก ยาประสะกานพลู ยาเขียวหอม ยาเขียวเบญจขันธ  

ยาอำมฤตวาที ยามหานิลแทงทอง ตำราแพทยศาสตรสังเขปนี้ประกาศใชเปนตำราหลวง 

จึงนับรวมตำราหลวงทั ้งหมดมี ๕ เลมได แก ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห  

ฉบับหลวง ๒ เลม และตำราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) และตำรา

แพทยศาสตร สังเขป ๓ เลม ซึ่งแพทย เภสัชกรแผนโบราณมีสิทธิ์ใชตำรับยาในตำรา

เลมเหลานี้ปรุงยาไดอยางสาธารณะ 

นอกจากนี ้ตำราแพทยศาสตรสงเคราะหฉบับหลวง และตำราเวชศึกษา  

ยังคงเปนตำราหลักที่ใชในการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยมาจนกระท่ังทุกวันนี้ 

สำหรับระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีกรมพระโอสถเปนหนวยงานรับผิดชอบ  

เริ่มมาแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดตั้งกรมพยาบาลสังกัดกระทรวง

ธรรมการขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ มีหนาที่รักษาพยาบาลผูปวย ปลูกฝปองกันไขทรพิษ  

จดัตั้งดแูลโรงพยาบาล ซึง่รวมทั้งโรงพยาบาลศิริราชดวย และจดัการฝกหดันกัเรียนแพทย 

ในโรงเรียนแพทยากร 

พ.ศ. ๒๔๓๔ ไดมีการเปดรานขายยาในสังกัดกรมพยาบาลขึ้นเรียกวา โอสถ

ศาลา มีอยู ๒ แหง โอสถศาลาแหงแรกไดซื ้อกิจการจากหมอมิชชันนารี จำหนาย

เฉพาะยาฝรั่ง แหงที่ ๒ จำหนายเฉพาะยาไทย นอกจากนี้ยังทำหนาที่เปนคลังยาของ

ราชการดวย ตอมาไดขยายโอสถศาลาไปยังหัวเมืองตางๆ เปนทั ้งที่จำหนายยาและ

ที่ทำการของแพทยดวย 
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พ.ศ. ๒๔๔๕ ไดเริ่มดำเนินการโอสถศาลาใหมอีกแหงหนึ่ง เรียกวา โอสถศาลา

ของรัฐบาล โดยจางเภสัชกรชาวเยอรมันเปนผูดำเนินการผลิตและจำหนายแกหนวยงาน

ราชการตางๆ และในปเดียวกันไดจัดตั้ง โอสถสภา ทำหนาที่ผลิตยาเพื่อจำหนายให

ราษฎรโดยเฉพาะอยางยิ่งตามชนบทที่อยูหางไกล ใหมียาราคาถูกใชจนกระทั่ง พ.ศ. 

๒๔๔๙ จึงยุบกิจการโอสถสภาไปรวมกับโอสถศาลาของรัฐบาล ในระยะแรกยาของ 

โอสถสภาซึ่งเปนยาฝร่ังไมเปนที่นิยมของราษฎรจึงมีการผลิตยาไทยดวยเปนจำนวน ๑๐ 

ขนาน ไดแก 

๑. ยาหอมอินทรจักร ๖. ยาอุทัย 

๒. ยาหอมนวโกฐ ๗. ยาสุขไสยาสน 

๓. ยาเทพจิตรารมย ๘. ยาปถวีธาตุพิการ 

๔. ยานารายณถอนจักร ๙. ยาจันทลีลา 

๕. ยากำลังราชสีห ๑๐. ยาธาตุบรรจบ 

 

ในดานการรักษาพยาบาลและปองกันโรคระบาดในรัชกาลที่ ๕ นี ้ไดมีการ

ปรับปรุงและประกาศเปนนโยบายหลักตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๙ เปนตนมา เมื่อครั้งเริ่มมีการ

กอตั้งโรงพยาบาลนั้นไดอนุญาตใหคนไขเลือกวิธีรักษาพยาบาลไดตามใจชอบวาจะใช 

แผนไทยหรือตะวันตก ดังนั้นยาที่ใชในโรงพยาบาลจึงมีทั้งยาไทยและยาฝร่ัง ยาไทยที่ใชมี

ยาผงซึ่งจะซื้อเปนเครื่องยามาประกอบเองที่โรงพยาบาลศิริราช แลวแจกจายไปตาม 

โรงพยาบาลอื่นๆ ของกรมพยาบาล ถาเปนยาตมก็ใหโรงพยาบาลแตละแหงทำขึ้นใชเอง 

ยาตมที่ใชเปนหลักมี ๙ หมอ คือ 

หมอที่ ๑ แกไขตางๆ 

หมอที่ ๒ ยาหอมสำหรับแกลมตางๆ เจริญอาหาร บำรุงโลหิต 

หมอที่ ๓ แกกระษัย แกกลอนลงฝก 

หมอที่ ๔ แกบิด อุจจาระกระปริดกระปรอย มีกลิ่นเนา 

หมอที่ ๕ แกทองขึ้นทองเฟอ ปวดทอง เปนยาธาตุและเจริญอาหาร 

หมอที่ ๖ ยาแกวัณโรค แกตัวรอน ไอ เหนื่อยหอบ แกออนเพลีย 

หมอที่ ๗ แกเขาขอ แกเขาขอหนองใน แกบวมโป แผลเปนฝาและน้ำเหลือง 

หมอที่ ๘ แกริดสีดวง 

หมอที่ ๙ แกไขตาเหลือง แกไขเพื่อเสมหะ แกไขเหนื่อยหอบ เจริญอาหาร 

และบำรุงธาตุ 
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ยาทั้ง ๙ หมอนี้ไมอาจสืบหาตัวยาวาประกอบดวยอะไรบาง 

โรงพยาบาลตางๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลบางรักจะใช

วิธีการรักษาแบบแผนไทยแตอยางเดียว 

พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดมีการปรับปรุงระบบการปองกันและรักษาโรคใหกรมพลำภังค 

(กรมการปกครองในปจจุบัน) กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบโอสถศาลารัฐบาลและ

การฝหนอง กรมพยาบาลถูกโอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการทำหนาที่ดานการศึกษา  

ตอมาไดมีการตั้งกรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยดวย 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการนำพืชสมุนไพรบางชนิดจากตางประเทศเขามาเมืองไทย

เปนครั้งแรก เชน ตนยูคาลิปตัส กลาวคือ เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟสายนครราชสีมาซึ่งตองตัดผานดงพญาไฟ  

คนงานเกิดไขปาลมตายมาก แพทยฝร่ังกราบทูลแนะวิธีปองกันใหแกพระวรวงศเธอ

พระองคเจาสายสนิทวงศวา ใหปลูกตนยูคาลิปตัส ๒ ขางทางรถไฟลึกเขาไปในปาตลอด

แนวทางรถไฟในบริเวณดงพญาไฟ กลิ่นใบยูคาลิปตัสจะไดระเหยเขาไปในดงที่อับชื ้น  

อาจระงับเชื้อโรคมาเลเรียได เปนตน 

สวนในเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนั้นยังไมมีการประกาศใช

โดยตรง เปนเพียงการผอนปรนไปตามความพอใจของประชาชนเทานั้น เพราะประชาชน

ยังกลัวและไมยอมรับการแพทยแผนตะวันตกซึ่งเปนการแพทยทางเลือกในยุคนั้น แตก็นับ

ไดวา ในรัชกาลนี้เปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงดานการแพทยแผนไทยที่ใชกันมา 

ชานาน จากที่เคยยึดถือตำราหรือความรูที่ถายทอดมาจากครูแพทยหลายสำนักหันมา

ยึดถือตำราสวนกลางที่มีการชำระปรับปรุงจนเปนมาตรฐานแลว 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘) 

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในโรงเร ียนราชแพทยาลัย โดยพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น 

ไชยนาทนเรนทร ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมันหลังจบการศึกษาดานกฎหมาย 

และการศึกษา มารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการและเปนผู ตรวจการโรงเรียน 

ราชแพทยาลัยในป พ .ศ . ๒๔๕๖ ได รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ จาก 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มาดำรงตำแหนงผู บัญชาการในโรงเรียน 

ราชแพทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  

ไดทรงแกไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแพทยโดยยกเลิกการเรียนวิชาการแพทยไทย  

โดยใหเหตุผลวา 
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“...การสอนวิชาแพทยแผนโบราณคือการสอนใหรูจักใชยาไทย ดวยน้ัน 

เหตุที่ไดอางไวนั้น ฟงดูแยบคาย แตความจริงไมไดประโยชนอยางใดเลย การสอน

วิชาการแพทยตามแบบไทยน้ันไมเขากับแบบฝร่ัง ทำใหนักเรียนมึนงงและเสียเวลา

ไปเปลาๆ สวนยานั้น ยาฝรั่งเขาทำอยางประณีตตามตำรา สวนยาไทยนั้นเปนยา

สวนตัวของแพทยผูใชยานั่นเอง โดยมากมีการปดบังหวงตำราแขงขันกัน เครื่องยา

เปนสมุนไพรก็ตางกัน ถาเปนผูเชี่ยวชาญในทางน้ันก็ไมรูจะไปทางไหน และแทหรือ

ไม ดีหรือไมดี ก็เหลือที่คนไมชำนาญจะรูได รานขายยาที่มีนอยลงทุกที จนเกือบ

จะไมมีเลย ที่ใชกันอยูก็เปนยาสวนตัวที่เรียกวายากลางบาน ซึ่งมีไมกี่ขนานเพราะ

ฉะนั้นการที่จะใหแพทยที่ไดเรียนไปจากโรงเรียนแพทยออกไปหาสมุนไพรเองนั้น 

ขาพเจาเห็นวาทำไมได ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงเห็นวาการสอนวิชาแพทยแผนโบราณ

ในโรงเรียนแพทยนี้เปนการเสียเปลา ปวยการเปลา เอาเวลามาเพิ่มใชในการเรียน

วิชาแพทยแผนปจจุบันดีกวา ทั้งนักเรียนก็ไมตองกังวลในเรื่องยาไทย จึงไดเลิกการ

สอนวิชาแพทยอยางไทยเสียทีเดียว” 

 

ศาสตราจารย นายแพทยสุด แสงวิเชียร ไดวิเคราะหถึงสาเหตุของจุดจบ 

การแพทยแผนไทยไววา เปนเพราะแพทยไทยตางเกี่ยงกันไมยอมมาทำงานในโรงพยาบาล 

เนื่องจากการใชยาไมเหมือนกันและการปฏิบัติไมลงรอยเดียวกัน ไมมีหลักสูตรและวิธีการ

ปฏิบัติรักษาแนนอนจริงจัง การเรียนตองทองจำอยางตายตัว ขาดความประทับใจและ 

นาเบื่อ ตำราก็มีจำกัดอยูเฉพาะตำราหลวง การสอนปฏิบัติมีบันทึกแตเพียงอยางเดียว 

คือ วิธีใหยาโดยไมปรากฏมีวิธีปฏิบัติ ซึ่งผิดกับการแพทยแผนตะวันตกที่ถือการตรวจและ

วินิจฉัยเปนสำคัญกอน 

พ.ศ. ๒๔๕๕ กระทรวงมหาดไทยแยกงานสาธารณสุขออกจากกรมพลำภังค  

มาอยูกับกรมพยาบาลซึ่งตั้งขึ้นใหม 

พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดมีการปรับปรุงและขยายงานกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย

เปนกรมประชาภิบาล งานของโอสถศาลารัฐบาลขึ้นอยูกับกองเวชวัตถุในกรมนี้ พ.ศ. 

๒๔๖๑ ไดรวบรวมงานสาธารณสุขทั้งหมดไวดวยกันแลวเปลี่ยนชื่อกรมประชาภิบาลเปน 

กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โอสถศาลารัฐบาลไดรับการยกฐานะเปนกอง 

โอสถศาลารัฐบาล 

นอกจากนี ้ไดยกเลิกการสอนวิชายาไทยในหลักสูตรแพทยปรุงยาในป พ.ศ. 

๒๔๖๑ หลังจากที่มีการสอนไดเพียง ๕ ป นับแตเริ่มมีการสอนหลักสูตรแพทยปรุงยา 

นับแตนั้นมาการแพทยแผนไทยก็ถูกทอดทิ้งจากนักวิชาการสมัยใหม ซึ่งใหการสนับสนุน
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การแพทยแผนตะวันตกอันสอดคลองกับหลักการวิทยาศาสตร ประกอบกับถูกปดกั้นดวย

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ที่ออกในป พ.ศ. ๒๔๖๖ 

กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ โปรดเกลาฯ  

ใหตราพระราชบัญญัติการแพทย โดยมีพระราชโองการวา 

 

“โดยที่การประกอบโรคศิลปะยอมมีอิทธิผลอันสำคัญแกสวัสดิภาพของ

ประชาชน โดย ณ กาลบัดนี้ในกรุงสยามยังไมมีระเบียบบังคับควบคุมการประกอบ

กิจเชนนี้ ปลอยใหมหาชนปราศจากความคุมครองจากอันตราย อันเกิดแตการ

ประกอบแหงผูไรความรู และมิไดฝกหัด ทรงพระราชดำริหเห็นสมควรควบคุม วาง

ระเบียบบังคับ และเลื่อนฐานะแหงการประกอบโรคศิลปะใหสูงยิ่งขึ้น” 

 

การยกรางพระราชบัญญัตินับวาเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่

ตองการจดทะเบียนและควบคุมผู ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการแพทยนี ้และถือวาเปน

กฎหมายคุมครองผูบริโภคทางการแพทยฉบับแรกดวย ซึ่งเกิดจากการริเริ่มของกรม

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โดยมีการมอบหมายใหนายแพทยชาวตางประเทศ  

๒ นายคือ นายแพทย เอ็ม. คารธ ิว (M. Carthew) และนายแพทย ไอ.เอเยอร 

(I.Ayer) เปนผู ยกรางพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ มีสาระสำคัญที่

เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทย ดังนี้ 

มาตรา ๓ ซึ่งนิยามคำวา โรคศิลปะ ซึ่งหมายความวา การบำบัดโรคทางยา 

และผาตัด รวมทั้งการผดุงครรภ การชางฟน การสัตวแพทย การปรุงยา การพยาบาล 

การนวด หรือการรักษาคนบาดเจ็บปวยไขโดยประการใด 

มาตรา ๑๐ ซึ่งระบุวา หามมิใหผูใดประกอบโรคศิลปะหรือประกาศตนโดยวิธีใด

วาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพประเภทหนึ่งประเภทใด ซึ่งระบุวาเปนโรคศิลปะ และหาม 

มิใหผูใดรักษาคนบาดเจ็บปวยไขเพื่อแสวงผลประโยชน หรือสินจาง โดยทางตรงสำหรับ

ตนหรือผูอื่น นอกจากและจนกระท่ัง 

ก. ผูนั้นจะไดยื่นคำรองขอทำการนั้นตอสภาการแพทย และไดขึ้นทะเบียนและ 

รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว และนอกจากนี้ 

ข. ผูนั้นไดยื่นใบสำคัญขึ้นทะเบียนใหลงบัญชีตราสินไว และไดรับมอบใบสำคัญ

การลงบัญชีตราสินตามความในกฎเสนาบดีแลวดวย แตใหพึงเขาใจวา

ขาราชการซึ่งมีตำแหนงราชการประจำ รับพระราชทานเงินเดือนในรัฐบาลอยู

แลวนั้นไมตองไปลงบัญชีตราสินดังระบุไวในมาตรา ๑๐ วรรค ข. นี้ 
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มาตรา ๑๖ ใหมีกฎเสนาบดีระบุและกำหนดลำดับชั้นตางๆ ซึ่งจะไดบรรจุบรรดา

ผูที่ประกอบวิชาชีพตางๆ ดังกลาวแลวในพระราชบัญญัตินี้เขาไว เพื่อประโยชนแกการขึ้น

ทะเบียนและออกใบอนุญาต และใหระบุลักษณะและเขตจำกัด ซึ่งบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและ

รับใบอนุญาตตามลำดับชั้นตางๆ แลวนั้น จะประกอบวิชาชีพของตนไดเพียงใดดวย 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗) 

สมัยรัชกาลที่ ๗ หลังจากไดมีการยกเลิกการสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียน

ราชแพทยาลัยและมีการออกพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ เพื่อควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ เปนเหตุใหการแพทยแผนไทยตกต่ำและเสื่อมโทรมลง ทั้งยังมี 

ผลตอการพัฒนาการใชสมุนไพรในรูปแบบยาไทยทำใหไมไดรับความนิยมแพรหลายเหมือน

แตกอน รวมทั้งการออกพระราชบัญญัติการแพทยดังกลาวไดกำหนดลำดับชั้นตางๆ ของ

ผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับอีก ๖ ปตอมา คือ ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงไดออกกฎ

เสนาบดีแบงการประกอบโรคศิลปะเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณซึ่งกำหนดวา 

(ก) ประเภทแผนปจจุบัน คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยความรูจากตำราอันเปน

หลักวิชาโดยสากลนิยม ซึ่งดำเนินและจำเริญขึ้น โดยอาศัยการศึกษาตรวจ

คนและทดลองของผูรูในทางวิทยาศาสตรท่ัวโลก 

(ข) ประเภทแผนโบราณ คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความ

ชำนาญ อันไดบอกเลาสืบตอกันมาเปนที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมีมาแตโบราณ 

มิไดดำเนินไปในทางวิทยาศาสตร ทั้งยังจำแนกสาขาเปนสาขาบำบัดโรค 

ทางยา สาขาการปรุงหรือจำหนายยา สาขาหมอตำแย และสาขาหมอนวด 

 

การใหนิยามการแพทยแผนไทย เปนการแพทยแผนโบราณดังกลาวเปนการปดกั้น

การพัฒนาของแพทยแผนไทยมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามยังคงมีการผลิตยาแผนไทย

โดยกองโอสถศาลารัฐบาล ๑๐ ขนานอยางตอเนื่องจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเลิกผลิต 

นับเปนการยุติบทบาทการแพทยแผนไทยซึ่งใหบริการโดยรัฐอยางสิ้นเชิง 

จากกฎเสนาบดีดังกลาว ทำใหการขึ้นทะเบียนผูประกอบการศิลปะแผนโบราณ

เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร ปรากฏหลักฐานจากสถิติผู ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

๒๔๗๗ พบวา มีผู ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาบำบัดโรคทางยา ชั ้น ๑ 

จำนวน ๔๔ คน สาขาบำบัดโรคทางยา ชั้น ๒ จำนวน ๓,๖๒๙ คน สาขาการปรุงยา

หรือจำหนายยา จำนวน ๑,๐๒๐ คน สาขาหมอตำแย จำนวน ๔๙๔ คน สาขา 

หมอนวด จำนวน ๒๙๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๔๘๒ คน 
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ตอมามีการตรา พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙  

โดยยกเลิก พ.ร.บ.การแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ กฎหมายฉบับนี ้ยังคงแบงการประกอบ 

โรคศิลปะเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณ โดยการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมีเพียง

สาขาเวชกรรม สาขาเภสัชกรรม และสาขาผดุงครรภ ไมมีสาขาการนวดดังเชนกฎหมาย

เดิม 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนปเดียวกับปที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มี

กฎหมายหามการชุมนุมของกลุมบุคคลตั ้งแต ๕ คนขึ ้นไป ทำใหหมอไทยที่เคยจัด 

ประชุมพบปะอยูอยางสม่ำเสมอกอนหนานี ้ตองกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณ 

แหงประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเปนสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรูกันในหมูสมาชิก นับวา

เปนสมาคมของแพทยแผนไทยแหงแรกในประเทศ มีหมอใหญ สีตะวาทิน เปนนายก

สมาคมฯ คนแรก ในระยะแรกใชสถานที่ตั้งอยูที่บานดอกไม ขางวัดสระเกศ ภายหลัง

ยายไปที่บานหมอใหญที่ถนนวรจักร ถนนอุณากรรณ และวัดเทพธิดาราม ตามลำดับ 

ภายหลังไดยายไปอยูที่วัดปรินายกจนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมหลักของสมาคมคือการจัดใหมี

การสอนวิชาเวชกรรมแผนโบราณ เภสัชกรรมแผนโบราณ และการนวดแผนโบราณขึ้น

เพื่อสอบเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

การเกิดขึ้นของสมาคมแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทยไดเปนแบบอยางใหมี 

การกอตั้งสมาคมตางๆขึ ้นมาอีกหลายสมาคม ซึ่งทุกสมาคมไดมีบทบาทในฐานะที่มี 

การอนุรักษวิชาการแพทยแผนไทย เปนสถานที่ใหบริการการแพทยแผนไทยแกประชาชน 

รวมทั้งเปนที่พบปะและทำกิจกรรมตางๆ ของแพทยแผนไทยมาโดยตลอด 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙) 

มีการตั ้งกระทรวงสาธารณสุขขึ ้นในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับ 

สมุนไพรวา จะจัดใหมีการตรวจคนหาความรูในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอื่นๆ ใน

ประเทศเพื่อนำมาดัดแปลงเปนยาแผนตะวันตกและขยายการทำยาใหมากชนิดขึ้น และมี

ปริมาณมากขึ้น 

ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ลุกลามเขามาในเขต

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ทำใหเกิดภาวะขาดแคลนยา ขณะนั้น ศาสตราจารย นายแพทย

อวย เกตุสิงห ไดทำการวิจัยสมุนไพรที่ใชรักษาบิดและไขมาลาเรียที่โรงพยาบาลสัตหีบ  

หลังสงครามโลกสงบลงยังคงมีปญหาขาดแคลนยาตะวันตก รัฐบาลจึงมีนโยบาย 

ใหโรงงานเภสัชกรรมนำสมุนไพรมาผลิตเปนยารักษาโรค ซึ่งถือเปนความพยายาม 

ที่จะทำการผลิตยาแผนตะวันตกจากสมุนไพร โดยมีศาสตราจารยชาวเยอรมันชื่อ 
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ดร.ชารเลอร ผูเชี่ยวชาญสมุนไพรของบริษัทเบเยอร ประเทศเยอรมันนี เขามาทำการวิจัย

สมุนไพรไทยเพื่อผลิตเปนยารักษาโรคและสรางสวนสมุนไพรที่ตำบลบานอาง อำเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งไดรวบรวมสรรพคุณของยาไทยซึ่งไดจัดทำการวิจัยแลว

เกือบ ๔๐๐ ชนิดจัดพิมพเปน ๒ ภาษาอยางสมบูรณ 

พ.ศ. ๒๔๘๑ มีโครงการทดลองปลูกตนซินโคนา เพื่อสกัดควินินที่จังหวัด

เชียงใหม นับเปนความพยายามที่จะทำการผลิตยาแผนตะวันตกจากสมุนไพร แตก็ตอง

ลมเลิกไปในภายหลังเพราะถูกประเมินวาไมคุมคาการลงทุน 

เมื่อภาวะขาดแคลนยาแผนปจจุบันลดลง ความสนใจในการศึกษาวิจัยสมุนไพรก็

ลดลงไปดวย มีการศึกษาวิจัยกันบางในบางหนวยงาน และมีชาวตางชาติโดยเฉพาะยุโรป

และอเมริกาไดสนใจเขามาศึกษา เก็บตัวอยางสมุนไพรและกวานซื้อคัมภีรใบลาน ตำรับ

ตำราตางๆ นำกลับไปทำวิจัยเปนจำนวนมาก 

 

สมัยรัชกาลท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙-ปจจุบัน) 

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในครั้งนั้นพระองคทรงมีพระราชปรารภวา  

วัดโพธิ์เปนแหลงรวมตำราแพทยแผนไทยอยูแลว เหตุใดจึงไมจัดใหมีโรงเรียนสอน 

การแพทยแผนไทยในวิชาเวชกรรม ผดุงครรภ หัตถเวช และเภสัชกรรม ทำให 

คณะกรรมการวัดพรอมดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการแพทยแผนไทยที่ยังหลงเหลืออยู  

ไดสนองพระราชปรารภ และไดจัดตั ้งหลักสูตรโรงเร ียนแพทยแผนไทยขึ ้นในนาม 

“โรงเรียนแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทย” เปดสอนครั้งแรกที่วัดโพธิ์ โดยแบง

ออกเปนหลักสูตรคือ เวชกรรม เภสัชกรรม และหัตถเวช ตอมาความรูไดแผขยายตัว

ออกไปท่ัวประเทศ 

สมัยรัชกาลที่ ๙ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการขยายงานการรักษาพยาบาล

ในสวนภูมิภาคอยางเต็มที่ เมื่อแรกตั ้งกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเพียง ๑๔ 

จังหวัด (พ.ศ. ๒๔๘๕) จาก พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๙ ระยะเวลาเพียง ๗ ป ไดมี 

โรงพยาบาลครบทั้ง ๗๑ จังหวัด โรคติดตอที่สำคัญไดรับการควบคุมและปองกันอยาง

รัดกุมเพิ่มขึ้นจนโรคคุดทะราดหมดไปในที่สุด ไขมาลาเรียลดความรุนแรงลง และไมมี 

ผูปวยดวยกาฬโรคและไขทรพิษอีกเลย 

ในสมัยนี้มีตำรายาไทยที่ไดจัดพิมพขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมาอยูมากแต

สวนใหญไดคัดลอกมาจากตำราเกาๆ ซึ่งรวมคัมภีรแพทยไวเกือบสมบูรณ เมื่อมีผูเห็นคุณ

ประโยชนจึงนิยมพิมพแจกเปนที่ระลึกในบางโอกาส เชน 
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✿ ตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ตนฉบับเดิมอยูใน

หอสมุดแหงชาติ มีลักษณะเปนสมุดไทยดำ เขียนดวยดินสอขาว มี ๒ เลม 

สภาพคอนขางชำรุด มีเนื้อหาแสดงถึงสรรพคุณของสมุนไพรตางๆ ปจจุบันมี

ผูนำมาพิมพเผยแพรหลายครั้ง 

✿ ตำรายาพิเศษ ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ 

ทรงรวบรวมและนิพนธไว ซึ่งเคยมีผู นำมาพิมพแลวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ 

(ร.ศ.๑๒๙) กลาวถึงยาท่ัวๆ ไป และยาอายุวัฒนะ 

✿ หนังสือวิชาแพทยแผนกยาไทย เร ียบเรียงโดย นายพันโทหมอมเจา 

กำมสิทธิ์ ผูชวยกรมแพทยในป พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) ซึ่งอธิบายอาการ

โรคโดยยอและรสของยาที่เหมาะสมกับโรค และกลาวถึงน้ำกระสายยา 

✿ ตำราโรคนิทานคำฉันท พระยาวิชยาธิบดี (กลอม) เร ียบเรียงและ 

นายพันโท หมอมเจากำมสิทธิ์ทรงรวบรวมขึ ้นเปนฉบับใบลานไวไดโดย

สมบูรณ ทรงตรวจแกและนิพนธแตงเติมเนื้อความแลวพิมพไวเมื่อป ๒๔๕๖ 

แมจะอานงายแตเขาใจยาก ลักษณะตำราก็คลายกับที่กลาวมาขางตน คือมี

ลักษณะโรคและยาที่ใชเชนเดียวกัน 

✿ ตำราแพทยสำหรับบาน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยนายรอด บุตรี ไดคัดเลือกจาก

คัมภีรแพทยแตไมบอกวาจากที่ใดมาพิมพแจกในงานทำศพทานขุนสุพรรณรัศมี 

การคัดเลือกก็มักคัดที่วาดี เชน ยาขาแทงทอง ยาหอม ฯลฯ 

✿ ตำรายาพฤฒาแถลง ของพระยาเกษตรหิรัญรักษ พ.ศ. ๒๔๖๔ เปนตำรา

สั้นๆ แตมีสิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งคือ มีตำรายาแกโรคภาคและสุนัขบากัด 

ซึ่งไดอธิบายอาการโรคภาคไววาเปนโรครายแรงตายไดภายใน ๑๒ ชั่วโมงถึง 

๗ วัน ยาแกโรคภาค ใชเปลือกตนสมอพิเภกตัวเมียชนิดที่ถูกสุราไมดำเอามา

ตากแหงทำผงรับประทานหรือทา สวนยาแกสุนัขบากัดใชทองคำเปลวและน้ำ

มะนาว ตำรับยาดังกลาว ยังไมไดมีการศึกษาวิจัยวาไดผลตามสรรพคุณ 

ดังที่กลาวอางหรือไม 

✿ หนังสือตำรายาไทย พิมพ พ.ศ. ๒๔๗๓ ไดคัดเลือกตำรับยาตางๆ รวม 

๕๓ ขนานมาลงไว เชน ยากำลังราชสีห ยาธาตุบรรจบ และอื่นๆ 

  ยาตำรับที่มีชื่อเดียวกัน เชน ยากำลังราชสีหที่ปรากฏในตำรายาเลม

ตางๆ เมื่อเปรียบเทียบตัวยาในตำราพบวามีแตกตางกันบาง จะเปนเพราะมี

การปรับปรุงตำรับยาโดยตัดทอนตัวยาที่ไมจำเปนหรือตัวยาที่หายากออก 

หรือจะเปนเพราะการคัดลอกตอๆ กันมาอาจคลาดเคลื่อน 
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✿ หนังสือสุภาษิตวิจิตรยิ่ง และตำรายาประจำบาน ที่พระอุตตมมงคลชัย

มังคโลพิมพเปนที่ระลึกในการเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็นำตำรายา

อายุวัฒนะของพระมหาสมณเจ าสมเด็จพระบรมวงศ เธอกรมพระยา 

ปวเรศวริยาลงกรณ ซึ่งไดนำมาฉันเองแลวไดผลดีจึงนำมาพิมพไว 

✿ ตำนานและสรรพคุณของพืชบางอยาง ผูเรียบเรียงคือทานเจาคุณสีหศักดิ์

สนิทวงษ พ .ศ . ๒๔๘๑ เปนตำราที่รวบรวมยาเกร็ดที่นาสนใจ โดย 

พลิกแพลงใชเองแลวไดผล อาศัยที่เปนหลานตาของพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิทและพระวรวงศเธอพระองคเจาสายสนิทวงศจึงไดรับ

การถายทอดโดยการบอกเลาให ทราบถึงสรรพคุณและตำนานของพืช 

บางชนิด เชน เรื่องที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิทซึ่งเปนแพทยประจำพระองคใน

รัชกาลที่ ๔ เปนผูใชเปลือกซินโคนากอนผูอื่น ในสยามในสมัยนั้นมียาฝรั่ง 

ควินินใชอยู แตคนไทยไมนิยมยาฝร่ัง แพทยชาวตางประเทศจึงทูลแนะนำให

สั่งเปลือกซินโคนามาบดเปนผงแลวก็ใชเหมือนยาไทย จึงนับวาเปลือกซินโคนา

เขามาสูประเทศสยามเปนครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีตำนานวาตน 

ยูคาลิปตัสและน้ำมันระกำเขามาแพรหลายในประเทศสยามเมื่อสมัยรัชกาล 

ที่ ๕ การใชผักโขมจีนรักษาโรคเบาหวานของพระวรวงศเธอพระองคเจา 

สายสนิทวงศตามคำแนะนำของจีนผูหน่ึงโดยปรงุเปนอาหารรบัประทานก็ไดผลดี 

สวนสรรพคุณของพืชบางชนิดนั้น เชน การใชเนื้อในของวานหางจระเขตม

น้ำตาลกรวดกินแทนรังนก ทำใหชุมชื่นและมีกำลังดีกวารังนก ใชถั่วลิสงเปน

ยาแกไอจากหวัดธรรมดาและแกพิษกลอย เปนตน 

✿ ตำรายาไทย เปนอีกเลมหนึ่งที่พิมพอุทิศในงานฌาปนกิจศพหมื่นชำนาญ

แพทยา (พลอย แพทยานนท คุณตาของนายแพทยไพโรจน นิงสานนท 

อดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดคัดเลือก

ยาจากตำรายาเปนจำนวนมากมาลงไวเชน ยาเขียวหอม ยาอินทรจักร  

(บางเลมเขียนอินทจักร บางเลมเขียนอินทจักร) ยาสุขไสยาศน ยาแกไข  

ยาแกมูกเลือด ยาดอง และอื่นๆ 

  ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ ศาสตราจารย นายแพทยสำราญ วังศพาห ได

รวบรวมคัดลอกตำรายาจากจารึกบนแผนหินออน ตามผนังศาลารายของ 

วัดราชโอรส เวนบางแผนที่ชำรุดหรือเลอะเลือนจนไมสามารถจะอานได รวม

คัดลอกไวจำนวน ๕๕ เลม เรียกวาตำรายาจารึกวัดราชโอรส เนื้อหาใน

เลมกลาวถึง ลักษณะโรคและบอกยาแกซ ึ่งม ีหลายขนานใหเล ือกใช   
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บางขนานมีชื่อตำรับ เชน ยาสังขรัศมี ยาสมุทรเกลื่อน ฯลฯ ยาแตละขนาน

ตัวยาตั้งแต ๔ อยางถึงกวา ๔๐ อยาง บางขนานบอกปริมาณไวดวยและ

บอกวิธีปรุง วิธีใชไวทุกขนาน 

✿ หนังสือบทความบางเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร ของทานศาสตราจารย 

นายแพทยอวย เกตุสิงห เปนเรื่องเกี่ยวกับยากลางบานที่ทานเคยใชเองและ

ใชไดผลดี โดยแบงตามอาการของโรคมี ๔๗ ขอรวมมียา ๑๑๘ ขนาน มี

บางขนานที่ผูอื่นบอกใหซึ่งเชื่อถือได เกือบทุกขนานเปนตัวยาเดี่ยวๆ ไดแก 

ยาแกเจ็บคอ ใหใชหญางวงชางหรือไพล หรือเกลือหรือกำยาน นอกจาก

ความนำที่นาสนใจแลวยังมีคำเตือนเรื่องอันตรายจากการใชยาไทยไวดวยโดย

นายแพทยกรุงไกร เจนพาณิชย ไดคัดเลือกหรือเพิ่มเติมรวมเปน ๔๙ ขนาน 

พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

✿ ตำรายากลางบาน รวบรวมโดยพระเทพวิมลโมลี ทานไดเช ิญชวนให 

พระสงฆและประชาชนบริจาคตำรายากลางบานที่มีสรรพคุณชงัด ซึ่งทุกขนาน

มีนามเจาของยากำกับไวและรับรองสรรพคุณดวยความมั่นใจ เพราะเคยใชกับ

ตนเองหรือใชรักษาไดผลดีมาแลว พรอมทั้งบอกขอแนะนำในการใช (ลักษณะ

การรวบรวมเชนนี ้เหมือนเมื่อครั ้งรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ ที่โปรดฯ  

ใหรวบรวมพระคัมภีร) ตำรายากลางบานนี ้ พิมพครั ้งแรกเมื่อป พ.ศ. 

๒๔๒๔ มี ๒๔๔ ขนาน พิมพครั้งที่ ๒ มี ๒๙๙ ขนาน โดยไดรวบรวมยา

หลายๆขนานที่บำบัดโรคเดียวกันไวดวยกัน เชน ยาแกโรคบิดมี ๘ ขนาน 

ยาแกไขทับระดูมี ๑ ขนาน ยาแกไขมาลาเรียมี ๑ ขนาน ฯลฯ การที่มี

หลายขนานเพื่อใหเลือกใชไดเหมาะสมกับทองถิ่น ในตอนทายเลมมีนามานุ

กรมสมุนไพร (ตำรายากลางบาน) โดยบอกชื่อพืชที่ใชเรียกกันทั้ง ๔ ภาค

ของประเทศ 

 

พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการกอตั้งสมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแหงประเทศไทย  

มีสำนักงานตั้งอยูที่รานไทยวัฒนาโอสถ (ขางโรงไฟฟาวัดเลียบ) มีหมอแดง ตันเวชกุล 

เปนนายกสมาคมคนแรก ตอมาป พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดยายมาอยูที่วัดสามพระยา ป พ.ศ. 

๒๕๐๔ ขุนโสภิตบรรณรักษ (อำพัน กิตติขจร) ไดรับเลือกเปนนายกสมาคม โดยมี 

นางสายสนม กิตติขจร เปนอุปนายกสมาคมและเปนผูบริหารงานแทนป พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ไดเปลี่ยนชื่อสมาคมเปน “สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแหงประเทศไทย”  
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หลังจากนั้นมีหมออีกหลายคนผลัดเปลี่ยนกันเปนนายกสมาคม ปจจุบันสมาคมนี้ไดยาย

สำนักงานออกจากวัดสามพระยาแลว 

พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน”  

ในระยะแรกมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาเวชกรรมแผนโบราณและเภสัชกรรมแผนโบราณ

เทานั้น ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดำเนินไป 

ในงานประกวดกวีที่วัดพระเชตุพนฯ เสด็จผานหนาโรงเรียนแพทยแผนโบราณ คณาจารย

ไดนำตำราแพทยแผนโบราณของโรงเรียนทูลเกลาฯ ถวาย ทรงรับสั่งถามถึงวิชาหมอนวด 

ป พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงไดมีการสอนและใหบริการนวดแผนโบราณ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ มีการกอตั้ง “สถานพยาบาลบรรเทาทุกขโบราณภาคเหนือ” 

ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยนายสินทร ไชยฉกรรจ ปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนชื่อเปนสมาคม 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณภาคเหนือและโรงเรียนแพทยแผนไทยชีวกโกมารภัจจ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณ จังหวัดชุมพร”  

ณ วัดชุมพรรังสรรค โดยมีอาจารยเสริญ สมบุญ เปนนายกสมาคม ปจจุบันไดเปลี่ยน

ชื่อเปน สมาคมแพทยไทย จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการกอตั้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัดมหาธาตุ” โดย

หลวงบุเรศรบำรุงการ หมอประเสริฐ พราหมณี และ รอยโทเศก ศรลัมพ (ทั้งสามทาน

เดิมเปนอาจารยสอนที่วัดโพธิ์) นอกจากนี้ยังมีการกอตั้ง “สมาคมแพทยเภสัชกรรม

ไทยโบราณ” ที่ทาพระจันทรดวย 

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการกอตั้ง “สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัด

สงขลา” ที่วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

๑.๔ การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
 และการแพทยทางเลือกในชวงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน 

หลังจากที่องคการอนามัยโลก ไดจัดการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผน

ในการสงเสริมและพัฒนาการแพทยพื ้นบานในป พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการสนับสนุน 

ของมูลนิธิเอเชีย ไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนักวิชาการ แพทยแผนปจจุบัน 

แผนโบราณ พรอมคูม ือการเผยแพรความรู เก ี่ยวกับสมุนไพร : สมุนไพรใกลตัว  

โดย รองศาสตราจารยสมพร ภูติยานันต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ไดจัดอบรมทางวิชาการการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การใชสมุนไพร และหมอพื้นบาน 
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ลานนาไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ จำนวน ๒ รุน และเมื่อ ๒๐-๒๙ ก.ย. ๒๕๒๒,  

๒๔ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๒๕๒๓ และ ๒๙ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๒๕๒๓ รวมกับสมาคม

สงเคราะหครอบครวัเชียงใหม สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

และโครงการลำปาง กระทรวงสาธารณสุข สวนคูม ือการใช สมุนไพร โดย 

รองศาสตราจารยพเยาว เหมือนวงษญาติ กลาวถึงสมุนไพรที่ใชรักษาโรคพื้นๆ ๕๗ ขอ

รวม ๓๔๘ ขนาน มีหลายขนานที่เปนพืชชนิดเดียวกัน ไดบอกชื่ออื่นๆ ของพืช สวนที่ใช 

ขนาดและวิธีใชแตไมมีชื่อวิทยาศาสตร พิมพในป พ.ศ. ๒๕๒๔  

ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ องคการอนามัยโลกไดออกคำแถลงการณแหงอัลมา อตา 

วาดวยการสาธารณสุขมูลฐาน โดยพยายามผลักดันใหประเทศสมาชิกผนึกการรักษา

แบบพื้นบานและสมุนไพรเขาเปนสวนหนึ่งของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเปนผลให

รัฐบาลไทยหันกลับมาสนใจศึกษาและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมากขึ ้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการเริ่มนโยบายสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนทางการโดยเพิ่ม

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเขาในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) และใหมีการควบคุม

นโยบายในรูปคณะกรรมการชื่อคณะกรรมการพัฒนาการใชสมุนไพรแหงชาติ ปจจุบันใช

ชื่อ คณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดสัมมนาเรื่องการแพทยแผนโบราณเมื่อวันที่ 

๑-๓ ตุลาคม ๒๕๒๒ มีขอสรุปวาใหมีการสงเสริมและพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรม

แผนไทยโดยตั ้งองคกรที่ชัดเจนรับผิดชอบใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยแผนตะวันตก และสงเสริมใหมีการใชยาแผนไทยใหมากขึ้น 

ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติไดมอบหมายใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาสมุนไพรเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาสมุนไพร ผลการศึกษาสรุปได ๔ แนวทาง 

คือ 

๑. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในดานสาธารณสุขมูลฐาน 

๒. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน 

๓. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเปนยุทธปจจัย 

๔. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการสงออก 
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พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลไดกำหนดนโยบายแหงชาติดานยาขึ้น มีสวนเกี่ยวของกับ

สมุนไพรคือ 

จัดใหมีการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จำเปนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาที่

มีอยูภายในประเทศตลอดจนดำเนินการศึกษา และพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในปริมาณมาก โดยใชทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู 

ดังกลาวเพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได 

ดำเนินการคนควาอยางจริงจัง ในอันที่จะใหทราบถึงศักยภาพทางดานการบำบัด

รักษาโรคของยาแผนไทย เพื่อนำไปใชอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะสำหรับ

โครงการสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งหนวยงานชื่อ สมุนไพรและเวชกรรม

แผนโบราณ ในสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานทำหนาที่สงเสริมสนับสนุน

หนวยงานระดับปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานสมุนไพรและการแพทย

ในการสาธารณสุขมูลฐานดวย ภายหลังไดปรับปรุงเปนฝายสมุนไพรและการแพทย 

แผนไทยในชุมชน 

ป พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทยแผนไทยอยางมาก เมื่อ

ศาสตราจารย นายแพทยอวย เกตสิุงห กอตัง้มลูนิธิสงเสริมฟนฟกูารแพทยแผนไทยเดิม  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟ นฟูความรู เกี่ยวกับวิชาการแพทยไทยเดิม สงเสริมปรับปรุง 

การศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทยไทยเดิมใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สงเสริมการวิจัยและการ

ใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมมือกับองคกรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน 

มูลนิธิฯ ยังไดกอตั้งอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) เพื่อรับบุคคลที่สำเร็จ 

การศึกษาระดบัมธัยม ๖ เขาศึกษาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานแลวตอดวยการแพทยแผนไทย 

ใชเวลา ๓ ปเพื่อเปนแพทยอายุรเวท มีคุณวุฒิเทียบเทาอนุปริญญา มีความรู ความ

สามารถใหการรักษาแบบแผนไทยและแผนตะวันตกเบื้องตน สามารถสื่อสาร รับและ 

สงตอผูปวยกับแพทยแผนตะวันตกได 

ดังนั้น การถายทอดความรูในอายุรเวทวิทยาลัยจะเปนในรูปครูกับศิษย การเรียน

การสอนจะกระทำในหองเรียน มีสื่อการสอนเปนสวนประกอบเพื่อความเขาใจยิ่งขึ ้น  

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาเลาเรียนจะใชการสอบและสัมภาษณซึ่งผิดกับการถายทอด

ความรูในอดีตที่ครูจะเลือกสอนศิษยที่มีความสามารถรับใชติดตามใกลชิดหรือศิษยที่ครู

พอใจ รวมทั้งตัวศิษยเองตองมีความสามารถใน การสังเกต จดจำ คือตองชวยตัวเอง

มากขึ้น ในแงของการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
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นอกจากนี้ในสวนของภาคประชาชนไดมีจัดตั้งโครงการฟนฟูการนวดไทยในป 

พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีองคกรพัฒนาเอกชน ไดแก มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิ

หมอชาวบาน คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน 

รวมกับสมาคมแพทยแผนโบราณตางๆ และตอมาไดรวมกันกอตั ้งสมาพันธแพทย 

แผนไทยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีองคกรสมาชิกกวา ๒๐ องคกร ซึ่ง

เครือขายเหลานี ้มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการฟ นฟูและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

โดยเฉพาะการนวดไทยใหเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก 

ชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-

๒๕๒๙) กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มโครงการทดลองสงเสริมการใชสมุนไพร โดยการ

สนับสนุนขององคการยูนิเซฟ ดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘ ในพื ้นที่ ๒๕ 

จังหวัด จังหวัดละ ๑ อำเภอรวม ๑,๐๐๐ หมูบาน มีกิจกรรมดานการใหทุนวิจัย การ

กระจายพันธุสมุนไพร การผลิตยาสามัญประจำบานแผนโบราณ การสนับสนุนการจัดทำ

ระบบขอมูลสมุนไพร การเผยแพรความรูและสงเสริมใหเกิดการใชสมุนไพร ซึ่งโครงการ

ไดพิจารณาความเหมาะสมไวจำนวน ๖๖ ชนิด 

ในชวงปลายแผนฯ ๕ คือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดมีการดำเนินการโครงการทดลองอีก

โครงการหนึ่งคือ โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการสนับสนุนจาก

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (โครงการสมุนไพร GTZ) โครงการนี้ดำเนินการ 

ตอเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยปรับจากงานโครงการของยูนิเซฟ และการดำเนินงานของ

โรงพยาบาลวังน้ำเย็นจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการลดลงเหลือเพียง ๕ 

อำเภอ และมีรายละเอียดทางวิชาการมากขึ ้น เนนการวิจัยทางคลินิก และการใช 

สมุนไพรในคลินิกของโรงพยาบาลจำนวน ๕ ชนิด คือขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ 

พญายอ และวานหางจระเข ใหโรงพยาบาลพยายามพึ่งตนเองโดยการปลูกสมุนไพรและ

ผลิตยาจากสมนุไพร ๕ ชนิดดงักลาว นอกจากนี้ยงัสนบัสนนุงบประมาณในการจางแพทย 

อายุรเวทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเปาหมายดวย นับวากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ดานการใชสมุนไพรและการผสมผสานแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ

เปนอยางมาก 

ชวงแผนฯ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) มีการพัฒนาดานการใชสมุนไพรและการ

แพทยแผนไทยมากยิ่งขึ้น ไดบรรจุงานดานการพัฒนาการใชสมุนไพรไวในแผนฯ ๖ ในชื่อ

โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชเปนยา โดยกำหนดเปาหมายสมุนไพร ๕ ชนิดตาม
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โครงการสมุนไพร GTZ โดยใหมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

บางสวน 

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดานการแพทยแผนไทยมีการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะเพื่อรองรับแพทยอายุรเวท โดยแบงการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

ออกเปน ๒ ประเภท คือ ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณท่ัวไปและผูประกอบโรคศิลปะ

แผนโบราณประยุกต (คือแพทยอายุรเวท) ในปเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนิน

การโครงการฟนฟูการแพทยแผนไทย มีการจัดพิมพขอเสนอจากการระดมความคิดเห็นใน

การพัฒนาการแพทยแผนไทยออกมาเปนหนังสือชื่อ การแพทยแผนไทย ภูมิปญญา

แหงการพึ่งตนเอง เปนขอมูลและแนวทางการพัฒนาในระยะตอมา 

พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงสาธารณสุขโดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดจัดตั้ง 

“ศูนยประสานงานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมไทย” สังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย

แผนไทย เอื้ออำนวย ประสานงาน และใหการสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงาน 

และสถาบันตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม ศูนยประสานงานฯ ที่เกิดขึ้นนี้ไดเริ่ม 

วางรากฐานการพัฒนาการแพทยแผนไทยโดยการประสานความรวมมือจากฝายตางๆ  

ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และฝายวิชาชีพ  

ซึ่งตอมาศูนยประสานงานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมไทยไดรับการกอตั้ง

เปน “สถาบันการแพทยแผนไทย” สังกัดกรมการแพทยในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อเปน

หนวยงานการพัฒนา ประสานงาน สนับสนุน และสรางความรวมมือดานการแพทย 

แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดยโอนบทบาทหนาที่และเจาหนาที่ของศูนยประสาน

งานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทยมาไวในสังกัดใหม ในปเดียวกับการกอตั้ง 

“สมาพันธแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย” โดยมูลนิธิ สมาคม ชมรมดานการแพทย 

แผนไทย ๒๘ องคกร สมาพันธไดเรียกรองใหมีการแกไขรางพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภา 

ผูแทนราษฎร โดยเสนอเปลี่ยนคำวา “แผนโบราณ” เปน “แผนไทย” และแกไขนิยาม

ของการประกอบโรคศิลปะแผนไทยใหสามารถนำความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใช

ประกอบได รวมทั้งเสนอใหเพิ่มสาขาการนวดไทยในการประกอบโรคศิลปะแผนไทย  

นับเปนครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวของฝายวิชาชีพการแพทยแผนไทยในระดับประเทศและมี

การเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ 
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การพัฒนาสมุนไพร การแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทย 

ทางเลือก ไดมีการดำเนินตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยปรากฏอยูในกลวิธีในการพัฒนาการสาธารณสุข 

อยางชัดเจน กลาวคือ 

สนับสนุนและสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยทางเลือกในสวนที่สามารถ

ดำเนินการโดยประชาชน เชน การแพทยพื้นบาน การใชสมุนไพรและอื่นๆ ทั้งในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนใหเปนไปอยางถูกตอง และเปนระบบ สามารถประสานกับ

ทางเลือกของการดูแลสุขภาพแผนตะวันตกได 

ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดแกไขสาระสำคัญหลายประการที่เอื ้อตอการ

พัฒนาการแพทยแผนไทยมากขึ้น เชน เปลี่ยนชื่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

เปนการแพทยแผนไทย และไมมีนิยามในลักษณะที่ขัดขวางการพัฒนาอีกตอไป มี

บทบัญญัติระบุประเภทของสาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 

การผดุงครรภไทย และประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และทำใหมีการเลือก

ตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่ง “คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทย” ถือวาเปนองคกรวิชาชีพซึ่งมีกรรมการมาจากการแตงตั้งและ

เลือกตั้ง ทำหนาที่คลายสภาวิชาชีพ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการบังคับใช พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริม 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายฉบับนี้ไดกำหนดใหสถาบัน 

การแพทยแผนไทยเปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจ

หนาที่ดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมการศึกษาอบรม การศึกษาวิจัย

และพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบในงานธุรการ 

และงานวิชาการของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

การตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเปนครั้งแรกที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิ์ในตำรับยา และตำรา 

การแพทยแผนไทยและมีการกำหนดใหมีตำรับยาแผนไทยของชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง “กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก” เพื่อเปนหนวยงานในการดำเนินการตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มี

อำนาจหนาที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก

อื่น โดยใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
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พฒันาคณุภาพมาตรฐาน สงเสริมและสนับสนนุการบริหารระบบบริการสุขภาพ เสนอแนะ 

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือกอื่น 

นอกจากนี้ยังมีอำนาจหนาที่รวบรวม อนุรักษ และคุมครองภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย การแพทยพื้นบานไทยและสมุนไพร มีเปาหมายที่สำคัญคือ พัฒนา “สถาน

บริการสุขภาพของรัฐและเอกชน ชุมชนและประชาชน มีการดูแลสุขภาพดานการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

อยางย่ังยืน และเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนและของประเทศ” โดยกำหนด 

วิสัยทัศนในการมุงมั่นพัฒนาและบูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือกใหมีบทบาทสำคัญในการแพทยและสาธารณสุขแหงชาติ ในทามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกยุคศตวรรษ 

ที่ ๒๑ 


