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กาฬโรคระบาด (1) 

  
 แมจะมีหลักฐานอยางชัดเจนวาความรูการแพทยของตะวันตกเขามามีบทบาทอยูในระบบการดูแล
สุขภาพของชาวสยามนับตั้งแตรัชสมัยสมเด็จฯ พระนารายณแลวก็ตาม แตความรูการแพทยของตะวันตก
ดังกลาวยังแตกตางกับความรูการแพทยในปจจุบัน หรือเรียกวาเปนการแพทยแบบ “กอนสมัยใหม”   
 จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําใหความรูเร่ืองการแพทยในตะวันตกเขาสูความเปน “สมัยใหม” น้ัน มาจาก
คนพบซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปราวกลางคริสตศตวรรษที่ 19  วาการเกิดโรคตางๆ น้ันมีสาเหตุตนตอโดยตรงมา
จาก “เชื้อโรค” หรือ จุลินทรียขนาดเล็กที่มองไมเห็นดวยตาเปลา แตกอใหเกิดความผิดปกติของรางกาย มิ
ไดมาจากธาตุในรางกายไมสมดุล หรือจากสภาพแวดลอม ดินฟาอากาศ  ซ่ึงถือเปนการเปลี่ยนกระบวน
ทัศนทางการแพทยที่สําคัญ และยังคงเปนความรูหลักที่แพทยแผนตะวันตกใชในการจัดการกับโรคภัยไข
เจ็บในปจจุบัน 
 ความรูการแพทยตะวันตกแบบสมัยใหม ที่มุงไปที่การรักษาโรคโดยการเขาทําลายและกําจัดจุลินท
รียอันเปน “เชื้อโรค” น้ัน เขามามีบทบาทอิทธิพลตอระบบการดูแลสุขภาพในสยาม พรอมกับการระบาดของ
กาฬโรคที่เมืองกลาสโกวในอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.  โดยนายแพทยฮิว แคมเบล ไฮเอต (Hugh  Campbell 
Highet) ซ่ึงรับราชการในกรมสุขาภิบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเดินทางไป
ยังเมืองกลาสโกวเพ่ือศึกษาการเกิดกาฬโรคระบาดในเมืองแหงนั้น และวิเคราะหวาจะมีความเปนไปได
หรือไมที่จะเกิดการระบาดดังกลาวขึ้นในกรุงเทพฯ  ทั้งนี้นายแพทยไฮเอต ไดเสนอมาตรการตางๆ เพ่ือ
ปองกันไมใหกาฬโรคระบาดเขามาในกรุงเทพฯ  ไมวาจะเปนการกักดานตรวจเรือง การวางมาตรการกัก
ไมใหกาฬโรคที่ระบาดอยูในเกาะภูเก็ตแพรเขามาบนแผนดินใหญ รวมทั้งกําจัดหนู รวมทั้งของใหรัฐบาล
สยามรีบจัดตั้ง “Bacteriological Laboratory” เพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยไดวาการตายที่เกิดขึ้นน้ันมีสาเหตุ
มาจากเชื้อกาฬโรคหรือไม 
 แนวคิดทางการแพทยสมัยใหมที่เกิดขึ้นเหลานี้นําไปสูความกาวหนาทางดานการแพทยที่เปน
รูปธรรมตอเน่ืองตามมา ไมวาจะเปนกรมสุขาภิบาล ดําเนินการจัดสรางหองทดลองขึ้นในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2544 โดยใชชื่อวา “โรงทดลองความศุขของราษฎร ปปลิกเฮลเลเบอเรเตอรี” ภารกิจที่สําคัญคือการชี้
ชัดวินิจฉัยมีเชื้อโรคชนิดใดเกี่ยวของกับโรคภัยไขเจ็บของคน ความพยายามที่จะกอสรางโรงพยาบาล
สําหรับผูปวยโรคเรื้อนเพ่ือมิใหเชื้อจากผูปวยติดตอไปยังผูอ่ืน รวมถึงการสรางโรคผลิตวัคซีนเพ่ือปองกัน
ไมใหเปนคนและสัตวติดโรค  
 โดยกรมการแพทย กระทรวงธรรมการ ไดสงนายแพทย เอช. อาดัมเซน (H. Adamsen) และหลวง
วิฆเนศประสิทธิ์วิทย เดินทางไปศึกษาวิธีการทําวัคซีนเพ่ือปองกันโรคระบาดในสัตว รวมทั้งปลูกฝปองกัน
ไขทรพิษ ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงขณะนั้นเปนอาณานิคมของสหรัฐฯ ตนป พ.ศ. 2447  
หลังจากนั้นปลายป พ.ศ. 2447 รัฐบาลไดพยายามดําเนินการปลูกฝไขทรพิษใหกับประชาชนตามหัวเมือง 
รวมทั้งกรมพยาบาล ไดคิดริเร่ิมที่จะจัดทําโรงผลิตวัคซีน หรือที่เรียกดวยคําในสมัยน้ันวา “สถานที่ทําพรรค
บุพโพของรัฐบาล” ทําหนาที่ “ตรวจคนหาตัวโรคตางๆ บรรดาที่มีแกสัตวพาหนะหรือมนุษยก็ดี แลวนํามา
ทดลองคนควาหาวิธีรักษา แลปองกันโรคภัยทั้งหลายตามความสามารถที่จะทําได”  รวมทั้ง “ตรวจ ตัวโรค
ในโลหิตสัตวและมนุษย แลทําการทดลองตางๆ ทั้งคนหาวิธีการรักษา”  
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 จากการมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร ทําใหเราเห็นไดอยางชัดเจนวา ความคิดใหมทาง
การแพทยเกี่ยวกับสมุฏฏิฐานของการเกิดโรค หรือทฤษฎีเชื้อโรค ที่เพ่ิงเริ่มกอตัวอยูในตะวันตกไดไมนาน
นักนั้น ไดเขามาสถาปนาอยูในพ้ืนที่ความรูทางการแพทยในหมูชนชั้นนําไทยไดอยางไมทิ้งระยะหางใหเน่ิน
นาน  และดวยพ้ืนฐานของความรูเชนนี้  ทําใหการดูแลปองกันโรคของรัฐมุงไปที่เชื้อโรคหรือ “ตัวเยิม” ซ่ึง
มองดวยตาเปลาไมเห็น และบรรดาพาหะ เชน หนู เหา หมัด ยุง ฯลฯ ก็จะถกูเฝาจับตามองความเคลือ่นไหว
ในฐานะที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  เน่ืองจากโรคระบาดบางชนิดคือ “ความอันตราย 
และผลปลายมือแหงพยาธิอันรายแรง” จึงเปนสิ่งที่ “ตองปราบ...หามมิใหแพรหลาย” รายงานแพทยศุขาภิ
บาล พ.ศ.2464 ระบุสถิติการไวอยางชัดเจนถึงหนาที่ของตนวา ในชวง พ.ศ.2463 น้ันไดมีการตรวจเชื้อกาฬ
โรคจากหนูเปนจํานวนถึง 5,987 ตัว  ซ่ึงมากกวาปกอน (พ.ศ.2462) ถึง 2,647 ตัว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา รัฐให
ความสําคัญอยางมากกับการเฝาระวังการเคลื่อนไหวของหนูในพระราชอาณาจักร 
 ความรูเรื่องเชื้อโรคนั้นสงผานไปยังประชาชน ที่แมจะมองไมเห็นเชื้อโรค แตก็ประจักษชัดถึงการ
เจ็บปวยลมตายที่เกิดขึ้น ดวยการปฏิบัติการของรัฐในการปราบปรามปองกันโรครายตางๆ รวมทั้งการให
ขอมูลความรูทางการแพทยเบื้องตนนี้ ดังจะเห็นในตําราเรียน แบบสอนอานเรื่องการสุขาภิบาลสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ภาคตน เปนความรูเรื่องการตอสูกับขาศึกที่เราแลไมเห็นตัว สําหรับชั้น
ประถมและมัธยม ของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซ่ึงตีพิมพเม่ือ พ.ศ.2461 เขียนไวอยางชัดเจนวา 
“สุขาภิบาล” วาคือ การรักษาความสุข ดวยการหลีกหนีโรคดวยวิธีตอสูและกําจัดเชื้อโรค  และหลักการ
สําคัญของการสุขาภิบาลคือ การชวยกันทําลายเชื้อโรคใหสูญพันธุ หรือการที่กองอนามัยของสภากาชาด
สยามไดออกไปแสดงภาพอนามัยศึกษาในนครศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2467  ไดมีการแจกหนงัสอืตางๆ หน่ึงใน
น้ันคือเรื่อง แมลงซึ่งเปนศัตรูแกมนุษย (หมัด, เหา, เลือด) และเรื่อง แมลงซึ่งเปนศัตรูแกมนุษย (ยุง
และแมลงวัน) เพ่ือเตือนถึงภัยอันตรายวามี “เชื้อโรค” ที่มองไมเห็น มากับสัตวที่มองเห็นเหลานี้. 
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