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ต านานการตัง้กรุงศรีอยุธยาฯ เล่ากันว่า พระเจ้าอู่ทองอพยพมาสร้างเมืองใหม่ท่ีอยุธยา เพราะ

เมืองเดิมเกิดภัยพิบตัิโรคห่าระบาด ท่ีเรียกว่าโรคห่านี ้ยงัเป็นท่ีสงสยักนัว่าคือโรคอะไรแน่ สมเด็จกรมพระ

ยาด ารง ราชานภุาพฯ ทรงสันนิษฐานว่าเป็นอหิวาตกโรค แตใ่นพงศาวดารฉบบับริติชมิวเซียมกล่าวว่าเป็น

ไข้ทรพิษ 

โรคระบาด โดยเฉพาะไข้ทรพิษน่าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคญัในสมยันัน้ เพราะมีการแพร่

ระบาดเกิดขึน้หลายครัง้ คือ ในรัชสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เกิดโรคระบาดครัง้ใหญ่ เข้าใจวา่จะ

เป็น      ไข้ทรพิษ ดงัปรากฏในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐว่า “ศกัราช ๘๑๖ จอศก (พ.ศ. ๑๙๙๗) ครัง้

นัน้ คนทัง้ปวงเกิดทรพิศม์ตายมากนกั” แตไ่มป่รากฏวา่มีการย้ายเมืองหนีแตอ่ยา่งใด 

 

สมัยสมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ ๔ (พ.ศ. ๒๐๗๖) 

ไข้ทรพษิระบาด  

 ในปี พ.ศ. ๒๑๑๗ สมยัพระรามาธิบดีท่ี ๔ เกิดไข้ทรพิษระบาดไปทั่ว สมเด็จพระบรมรามาธิบดี 

ท่ี ๔ เองก็ทรงติดเชือ้ไข้จนเสด็จสวรรคต ตอ่มาในรัชสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ก็เกิดการระบาด

ของไข้ทรพิษอีก เช่ือกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเม่ือครัง้ยงัทรงด ารงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ได้ติดเชือ้

และป่วยเป็นไข้ทรพิษในคราวนีด้้วย ไข้ทรพิษได้ระบาดอีกครัง้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ และ

เน่ืองจากในยคุนีมี้ชาวตะวนัตกเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยธุยาเป็นจ านวนมาก จึงมีบนัทึกเร่ืองการออกไปช่วย

รักษาโรคของบาทหลวงชาวฝร่ังเศสด้วย ในรัชสมยัของพระเพทราชา พ.ศ. ๒๒๓๙ บาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ี

อาศัยในกรุงศรีอยุธยาสมัยนัน้  ได้บันทึกถึงการระบาดของไข้ทรพิษท่ีส่งผลให้มีคนตายทั่วพระ

ราชอาณาจกัรถึงเกือบ ๘๐,๐๐๐ คน ภายในเวลาไมถ่ึงปี 

 

สมัยสมเดจ็พระเอกาทศรถ  (พ.ศ. ๒๑๔๘–๒๑๕๓) 

การเรียกเอายาจากหัวเมือง 

 การแพทย์ในราชส านกัในสมยัอยุธยานัน้มี “หมอหลวง” คอยให้การดแูลรักษาความเจ็บป่วยใน

ราชส านกั ส่วนชาวบ้านทัว่ไปนัน้ก็อาศยั “หมอเชลยศกัดิ์” และหมอพระท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน หมอยาในกรม

หมอหลวงจะมีตะบองแดง คือ ตะบองอาญาสิทธ์ิ โดยพระบรมราชานุญาต ส าหรับถือไปเก็บสมุนไพร

สมัยกรุงศรีอยุธยา  
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ตามท่ีต่างๆ เพ่ือใช้ท ายาของหลวง ซึ่งผู้ ใดจะหวงไว้มิได้ หรือโรงพระโอสถอาจซือ้หายาท่ีมีอยู่ตามย่าน

ตลาดต่างๆ ยาท่ีใช้ในราชส านกันัน้มีโรงพระโอสถสองแห่งเป็นผู้จดัหา หากมีความต้องการตวัยาจากหวั

เมืองต่างๆ ราชส านกัจะมีสารตราไปบอกตามหวัเมืองให้ส่งเคร่ืองยาท่ีต้องการมายงักรุงศรีอยุธยา ดงัมี

ปรากฏใน กฎหมายพระธรรมนญู รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระเอกาทศรถ ความวา่  

“มาตรา ๒๕ ตราคนมือขวาถือค้อนระวงั ขนุเทเพนทรบดีเทพศรีสมหุะ พระต ารวจหลวงกลางได้ใช้

ไปแก่กรรมการแลหวัเมืองเล็ก เรียกสิ่งยา สิ่งดี เลือด ตบั พงุ แลยาง แต้วหางนกยงู…” 

 

สมัยสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม  (พ.ศ. ๒๑๕๔–๒๑๗๑)  

การชันสูตรศพโดยชาวโปรตุเกส 

ในสมยัพระเจ้าทรงธรรม มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าชาวโปรตเุกสท าหน้าท่ีเป็นแพทย์ชนัสตูรศพ

ด้วย จากกรณีการตายของพอ่ค้าชาวองักฤษช่ือ เบนจามิน แฟร์ มีการสนันิษฐานว่า นา่จะเสียชีวิตจากการ

ถกูวางยาพิษ จงึให้ชาวโปรตเุกสท าหน้าท่ีชนัสตูรศพ 

การตัง้โรงพยาบาลโดยชาวโปรตุเกส  (พ.ศ. ๒๑๖๒) 

มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงการตัง้โรงพยาบาลของชุมชนโปรตเุกสในอยุธยา โดยมีจดหมายจากอปุราช

โปรตเุกสแห่งเมืองกัวมาถึงกัปตนักาซปาร์ ปาเชกู ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าชมุชนโปรตเุกสในอยุธยา 

เม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๑๖๒ ชกัชวนให้ผู้คนร่วมกันสร้างเรือนรักษาหรือโรงพยาบาลขึน้ท่ีท่าเรือ

เหมือนท่ีเคยมีมาก่อน สนันิษฐานวา่เรือนรักษาหรือโรงพยาบาลนีจ้ะท าหน้าท่ีในการดแูลรักษาชนชาตยิโุรป

อ่ืนๆ นอกเหนือจากชาวโปรตเุกสด้วย 

 

สมัยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙–๒๒๓๑) 

ต าราพระโอสถพระนารายณ์ 

ต าราพระโอสถพระนารายณ์มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์การแพทย์

ของไทยในสมยัอยธุยาตอนกลาง ซึ่งมีผู้น ามาวิเคราะห์ศึกษาต่ออีกมากมายหลายท่าน ท าให้ไ ด้ทราบถึง 

แนวคิดและวิธีวิทยาของการแพทย์แผนไทยแตเ่ดมิ ไมว่่าจะเป็นแนวคิดในเร่ืองร่างกายวา่ประกอบด้วยธาตุ

ส่ี  เร่ืองท่ีมาของโรควา่มาจากการใช้ยาเพ่ือปรับธาต ุเร่ืองสมมตุฐิานของโรคท่ีเกิดจากสมฏุฐาน ๔ ประการ

ขาดความสมดลุ 
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โรงพยาบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝร่ังเศส  (พ.ศ. ๒๒๑๒) 

พระสงัฆราช หลุยส์ ลาโน (Luis Laneau) ประมุขมิซซงัสยามคนแรก ได้สร้างโรงพยาบาลเม่ือปี 

พ.ศ. ๒๒๑๒ โดยเป็นอาคารเล็กๆ รองรับผู้ ป่วย ๓–๔ คน ก่อนจะเพิ่มเป็น ๑๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๒๑๕

พระสงัฆราชลาโนมีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาล จงึรับหน้าท่ีในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

ต่อมาโรงพยาบาลของพวกบาทหลวงฝร่ังเศสในกรุงศรีอยุธยา มีการขยายตวัมากกว่าเดิม ใน

โรงพยาบาลมีอาคาร ๒ หลงั แบง่เป็นอาคารท่ีพกัชาย ๑ หลงั หญิง ๑ หลงั ใกล้ๆ กบัโรงพยาบาลมีโรงจ่าย

ยา มีผู้ มาเข้าโรงพยาบาลประมาณ ๕๐-๙๐ คน รักษาคนไข้ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คนทุกวัน ยาท่ี

โรงพยาบาลแจกให้คนไข้ใช้มากท่ีสดุคือ น า้มนัและน า้เสก ซึ่งในบนัทกึอ้างว่า ยาออกฤทธ์ิดีมาก เม่ือผู้ ป่วย

ใช้ล้างหรือทาไปครัง้หนึ่งจะรู้สึกว่าหายป่วย คนท่ีมีแผลฝีเต็มร่างกายก็หาย คนท่ีตาบอดก็กลับมองเห็น  

ท่ีหหูนวกก็ได้ยิน ท่ีเป็นโรคเรือ้น โรคท้องมานก็หาย เพราะน า้มนันีไ้ด้รับการปลกุเสกตามวิธีการท่ีก าหนดใน

หนงัสือจารีต พระสงัฆราชลาโนต้องออกไปเย่ียมผู้ ป่วยทกุวนั ตัง้แตเ่วลา ๙ โมงเช้าถึงบา่ยสามหรือส่ีโมง  

ความส าเร็จในการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ท าให้สมเด็จพระนารายณ์

ทรงพระราชทานเก้าอีล้งทองตัวหนึ่ง “คล้ายกับธรรมมาสน์ของพระสังฆราชองค์ใหญ่ท่ีสุดของพวก

พระภิกษุ” มาให้ 

การจัดการด้านสุขาภบิาลครัง้แรกในสยาม 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝร่ังเจริญถึงจุดสูงสุด มีการรับเอา

วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่จากต่างชาติ โดยเฉพาะฝร่ังเศส เช่น วิทยาการการสร้างป้อมปราการ

แบบฝร่ังเศส ดาราศาสตร์ การก่อสร้าง และการฝึกทหาร นอกจากนัน้ยงัมีการสร้างระบบประปาขึน้เป็นครัง้

แรกท่ีเมืองลพบุรี โดยมีสังฆราชชาวอิตาเลียน ช่ือ ดาโกลี ร่วมวิศวกรชาวฝร่ังเศสอีกคนหนึ่งได้สร้างขึน้

ระหว่าง พ.ศ. 2225-2227 โดยดงึน า้จาก “ทะเลชบุศร” ผา่นระบบท่อประปาดินเผาเข้ามาในพระราชวงั ผู้ ท่ี

ไปเท่ียวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ยงัสามารถเห็นอ่างเก็บน า้ท่ีก่อด้วยอิฐยกขอบเป็นก าแพงสูงหนาเป็น

พิเศษ พร้อมกบัทอ่ดนิเผาท่ีใช้จา่ยน า้ไปใช้ตามตกึและพระท่ีนัง่ตา่ง ๆ 

การจดัหาน า้สะอาดด้วยระบบประปานีถื้อได้ว่าเป็นการจดัการด้านสขุาภิบาลท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก

ในประวตัศิาสตร์ไทย 

  

  


