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คานา
ในวาระที่กระทรวงสารณสุขกาลังจะครบรอบ 100 ปีในปี พ.ศ. 2561 นี้นั้น การทบทวนประวัติศาสตร์
การแพทย์และการสารณสุขไทยในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงสารณสุขได้ดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์นั้นยิ่งมีความสาคัญ
ในการสร้างองค์ความรู้ขึ้ นเพื่อให้คนในสังคมได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ ทบทวนสะท้อนคิด รวมทั้งสร้างจิตสานึกทาง
ประวัติศาสตร์ให้มาเรียนรู้จากอดีตและความทรงจาร่วมกันของสังคมด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ที่จะ
นามาสู่การถกเถียง ตั้งคาถาม เรียนรู้และสร้างสื่อการรับรู้ให้กับสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย
กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงสารณสุขที่รับผิดชอบดูและสุขภาพประชาชนมาตลอด มี
ภารกิจ และความรั บ ผิ ดชอบด้านการป้ องกัน ปราบปรามและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการควบคุมโรคที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยมาโดยตลอดทั้งโรคติดเชื้อและไร้เชื้อ ซึ่งโรคติดต่ออย่างมาลาเรียนั้นเคยเป็นเป้าหมายสาคัญ
มากของแผนงานด้า นการสารณสุ ขของประเทศไทย และส่ งผลกระทบต่ อสั งคมและวิ ถีชี วิต ของผู้ ค นอย่า งลึ กซึ้ ง
กว้างขวาง จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับสังคมไทย
โครงการจัดการความรู้ด้วยการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับโรคมาเลเรียอย่างบูรณาการเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญในการเก็บข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดี เอกสาร
หลักฐาน ความทรงจาของบุคคลร่วมเหตุการณ์ที่ต้องสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลด้วยการเขียนบันทึ กความทรงจา ข้อมูล
ภาพถ่าย ภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับมาลาเรียทั้งหมด เพื่อนามาวิเคราะห์และเขียนเป็นประวัติศาสตร์มาเลเรียใน
สังคมไทยเผยแพร่ ให้ เป็ นความรู้ แก่สั งคมไทยได้เข้าใจและรับรู้ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งนาเสนอเป็นไทม์ไลน์เรื่อง
มาเลเรียที่ส่งผลต่อสังคมไทยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วย
การศึกษาวิจัยนี้ให้ความสาคัญกับการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐานชั้นต้นหรือ
หลักฐานที่ทาขึ้นมาดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการมาลาเรีย ซึ่งจะต้องค้นคว้าจากเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ จากแผนกตัวเขียนเกี่ยวกับตารายาและตาราแพทย์ไทย ห้องหนังสือหายาก ห้องหนังสืองาน
ศพ รวมทั้งหนังสือและงานวิจัย หรือตาราในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชั้นต้นเกี่ยวกับ
มาเลเรี ย เอาไว้ทั้ง หมด และสุ ดท้ายได้วิเคราะห์ และเรี ยบเรียงเป็นงานเขี ยนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นฐานข้อมู ล
ประวัติศาสตร์มาเลเรียในสังคมไทยขึ้นเป็นรายงานวิจัยนี้ รวมทั้งรวบรวมภาพสาคัญที่หาได้ยากจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
ไว้ด้วย ซึ่งหวังเอาไว้ว่างานวิจัยนี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลหลักในการนาเสนอเรื่องประวัติศาสตร์มาเลเรียในรูปแบบอื่น
ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
งานวิจัยประวัติศาสตร์มาลาเรียในสังคมไทยชิ้นนี้มีเป้าประสงค์หลักสาคัญอยู่สองประการ ได้แก่ การสารวจ
และรวบรวมหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาลาเรียในสังคมไทยทุกยุคสมัยให้เป็นระบบสาหรับค้นหาและวิจัยต่อไปได้สะดวก
พร้อมกันนั้นก็จะใช้ข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาวิเคราะห์และสั งเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในมิติต่างที่มาลาเรียมีต่อ
สังคมไทยในช่วงเวลาต่าง โดยเฉพาะการสร้างความหมายและแนวคิดแนวปฏิบัติต่อโรคเก่าแก่ดั้งเดิมนี้ในสังคมไทยให้
เป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนาไปเสนอและถกเถียงให้เกิดองค์ความรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์โรคในสังคมไทยด้วย
ผลจากการวิจัยสามารถกล่าวได้ว่ามาลาเรียอยู่คู่กับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เรามาตั้งถิ่นฐานและถ่ายทอดพันธุกรรมต้านทานมาลาเรียในเลือดมารุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะกลไกเกี่ยวกับการทาให้เกิดโรค
โลหิตจางเพื่อต่อต้านมาลาเรียตามธรรมชาติกลายเป็นสิ่งบ่งบอกความเป็นมาของคนในดินแดนแถบนี้กับมาลาเรียอย่าง
ชัดเจน จากหลักฐานโบราณคดีและการศึกษากระดูกเพื่อหาโรคร้ายในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ข้อสรุปจากหลักฐาน
ชัดเจนว่าลักษณะกระดูกที่พบในดินแดนไทยปัจจุบันนั้นมีอาการของโรคโลหิตจางชนิดไว้ต้านทานมาลาเรียชัดเจน
ทีเดียว และโดยไม่ตั้งใจข้อมูลนี้ทาให้เราเชื่อได้ว่าคนไทยไม่ได้มาจากไหนแต่เราอยู่ปรับตัวกับมาลาเรียในดินแดนที่เป็น
ประเทศไทยทุกวันนี้มาหลายปีแล้วก็ได้
ในเอกสารหลักฐานของไทยสมัยจารีตที่เป็นตาราการแพทย์ไทยนั้นมาลาเรียถูกให้ความหมายในระบบความ
เจ็ บ ป่ ว ยของไทยที่เ รี ย กว่ า “ไข้ ” ซึ่ งเป็ น อาการเจ็บ ป่ ว ยที่มี การแสดงออกทางกายค่ อนข้ างชัด แต่ ที่น่ า สนใจคื อ
การแพทย์แผนไทยได้จาแนกและเรียกไข้มาลาเรียว่า ไข้ป่า ไข้จับ ไข้สั่น ไข้พิศม์ ก่อนจะรับเอาคาว่ามาลาเรียเข้ามา
เรียกคู่กันกับไข้จับสั่นในต้นทศวรรษ 2440 ไม่นานหลังการค้นพบคาอธิบายการเกิดโรคมาลาเรียในอินเดียอาณานิคม
ของอังกฤษ และให้ความหมายของโรคใหม่ตามแนวคิดการแพทย์ตะวันตกที่เรียกว่าเวชศาสตร์เขตร้อนและค้นพบว่ายุง
คือพาหะสาคัญที่ทาให้เกิดโรค จนนาไปสู่ความคิดควบคุมไข้มาลาเรียด้วยการจัดการยุงควบคู่ไปกันกับการค้นหาตัวยา
รักษาโรคไม่ให้ผู้ป่วยตายและไม่ให้แพร่เชื้อ อันเป็นแนวทางที่รัฐสยามใช้จัดการกับไข้มาลาเรียมาตั้งแต่ทศวรรษ 2460
เป็นต้นมา
การจัดการมาลาเรียตั้งแต่ค้นพบว่ายุงเป็นพาหะนาโรคได้สรรค์สร้างระบบป้องกันและบาบัดโรคมาลาเรียเป็น
โครงการชานัญพิเศษ (Vertical Program) ขึ้นมาด้วยพร้อมกัน ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยมีความรู้ชัดเจนเกี่ยวกับ
มาลาเรียในทศวรรษ 2440 เป็นต้นมา ได้เกิด การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการจัดการโรคมาลาเรียในเชิงนโยบายมา
ตลอด จากแรกเริ่มที่เป็นการควบคุมต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการคิดนโยบายกาจัดโรคมาลาเรียเกิดขึ้นในทศวรรษ 2500
แม้ว่าสุดท้ายไม่สาเร็จแต่ขนาดของปัญหาจากโรคนี้ก็ลดลงมาก จนต่อมาก็หันกลับมาใช้การควบคุมอีกครั้ง ก่อนจะมี
แผนการกาจัดมาลาเรียเกิดขึ้นอีกรอบในปัจจุบันซึ่งวางแผนให้สาเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทั้งโรคมาลาเรีย
และคนปราบปรามป้องกันโรคเองต่างก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จนนักมาลาเรียชานาญการหลายคนเป็นห่วงถึงการ
ยกเลิกแผนการสาธารณสุขแบบโครงการชานัญพิเศษไปใช้โปรแกรมควบคุมโรคแบบบูรณาการ เพราะจะทาให้ขาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคไปจนอาจเป็นความเสี่ยงของสังคม
จากการศึกษาอดีตมาทบทวนถึงปัจจุบันและมองไปสู่อนาคตของโรคมาลาเรียในสังคมไทยนั้น แม้ว่าขนาดของ
ปัญหาที่วัดด้วยจานวนนั้นจะลดน้อยถอยลงไปจากนโยบายที่ได้ผลของประเทศไทย จนกลายเป็นความสาเร็จที่เป็น
แบบอย่างให้กับหลายประเทศทั่วโลก แต่มาลาเรียเป็นโรคที่พิสูจน์ให้เห็นผ่านประวัติศาสตร์ในบางสังคมเช่นศรีลังกาว่า

แม้จะกาจัดให้ไม่มีผู้ป่วยเป็นเวลาหลายปี แต่สุดท้ายก็กลับมาระบาดใหม่ในห้วงที่ระบบสาธารณสุขไม่มีหน่วยงานด้าน
มาลาเรียอยู่แล้ว ทาให้ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หมด ในสังคมไทยก็เช่นกันจะต้องมีการเฝ้าระวังและวางมาตรการรับมือ
กับมาลาเรียโรคเก่าแก่ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์นี้ให้ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยรวมที่สุด
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ทาสังคมของโรคมาลาเรียในสังคมไทย สรุปได้ว่ามาลาเรียเป็นโรคที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ ย นแปลงความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม การเมื อ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมอย่ า งแยกไม่ อ อก
ประวัติศาสตร์สังคมของไข้มาลาเรียในสังคมไทยที่แต่เดิมถูกให้ความหมายเป็นไข้ป่าที่เกิดในป่าดงนอกนาครธรรม จาก
ประสบการณ์พบเห็นการเจ็บป่วยที่เกิดจากการไปสัมพันธ์กับป่าของผู้คนจนทาให้เกิดโรค แต่ในทศวรรษ 2440 เป็น
ต้นมาพอมีความรู้ใหม่จากเวชศาสตร์เขตร้อนในยุคอาณานิคมว่าโรคมาลาเรียเกิดจากยุง เป็นพาหะนาโรคนาไปสู่ การ
เปลี่ยนความรับรู้เกี่ยวกับไข้มาลาเรีย ทาให้คนไม่กลัวป่าแต่มากลัวและป้องกันยุงแทนนั้น ส่งผลให้การขยายตัวของ
ชุมชนเข้าไปบุกเบิกป่าทาการเกษตรเกิดขึ้นอย่างขนานใหญ่ จนกระทั่งรัฐต้องออกนโยบายการป้องกันและควบคุม
มาลาเรีย ทั้งนี้เพื่อขยายอานาจและบทบาทของรัฐไปยังภูมิภาคอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในกระบวนการปฏิรูปมณฑล
เทศาภิบาล
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ที่เกิดจากมาลาเรียก็ส่งผลต่อสังคมไทยไม่น้อยเช่นกัน อย่างความรู้เรื่องยุงทาให้
เกิดโรคได้เปลี่ ยนมุมมองของคนไทยต่อแมลงที่เป็นสั ตว์ เล็ กที่เคยใช้มุมมองแบบพุทธศาสนาว่าเป็นเพื่อนร่วมโลก
สังสารวัฏมามองในมุมของวิทยาศาสตร์ในฐานะพาหะของโรคร้าย ที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์จึงต้องหาทางควบคุมกาจัด
ยุงที่ร้ายกว่าเสือในป่า จนถึงกับคิดค้นย่าฆ่าแมลงร้ายแรงมาปราบ เช่น ดีดีที และอีกหลายชนิด อีกด้านหนึ่งก็ส ร้าง
ความรู้ชุดใหม่ว่าด้วยต้องกาจัดและป้องกันยุงให้ไปสู่อานาจของประชาชนที่ต้องร่วมมือกับรัฐควบคุมจัดการอย่าง
เข้มข้นในรัฐสมัยใหม่
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บทที่ 1
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์จนกระทั่งการเข้ามาของชาติตะวันตกในอุษาคเนย์และบันทึก
มาลาเรียโดยชาติตะวันตก (สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ถึงพุทธศตวรรษที่ 21)
บทนา
โรคมาลาเรียที่รู๎จักกันตามชื่อที่เรียกกันจากความรู๎ของการแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํอยําง
แพรํหลายในปัจจุบันนี้ อันที่จริงคาเรียกวํามาลาเรีย ถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อคริสต๑ศตวรรษที่ 18 นี้เองจากการ
เรียกของหมอชาวอิตาเลียนวํา mal aria ที่แปลวํา bad air หรืออากาศเสีย กํอนที่โฮเรซ วอลโพล (Horace
Walpole) จะนาคานี้กลับไปใช๎ในอังกฤษในปี ค.ศ. 1740 และตํอมากลายเป็นคาสามัญที่ใช๎เรียกโรคนี้อยําง
แพรํหลาย๑ โดยมีนัยถึงอากาศเสียและน้าเสียจากภูมิประเทศที่เป็นหนองบึงที่ทาให๎เกิดโรคนี้ขึ้นชุกชุมและ
เป็นที่รู๎กันมานานในยุโรป ถึงแม๎โ รคนี้จะมีมานานแล๎วในหลายอารยธรรมสาคัญของโลก แตํก็รู๎จักกันใน
หลายชื่อและหลายอาการเจ็บปุวยในแตํละวัฒนธรรม ในอารยธรรมการแพทย๑แผนตะวันตกเองความรู๎เรื่อง
มาลาเรียก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาพร๎อมกันกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความรู๎ทางการแพทย๑ที่
ค๎นพบวิธีการทางวิทยาศาสตร๑จนเอาชนะความรู๎แบบอื่นทั่วโลกกลายเป็นความรู๎หลักเกี่ยวกับโรคภัยไข๎เจ็บ
มาเมื่อสองศตวรรษที่ผํานมานี้เอง
ในความรู๎ปัจจุบันยอมรับกันวํามาลาเรียเกิดจากเชื้อพลาสโมเดียเข๎าไปเจริญเติบโตในเม็ด
โลหิตแดงมนุษย๑ และมียุงก๎นปลํองเป็นพาหะนาโรค การเรียกโรคนี้อยํ างเป็นทางราชการในสังคมไทยวํา
“มาลาเรีย” ที่ทับศัพท๑ภาษาอังกฤษจากคาวํา malaria ถูกประกาศในศัพท๑บัญญัติแพทย๑ขึ้นเมื่อวันที่ 7
มกราคม 2487๒ ใกล๎เคียงกันกับการเปลี่ยนการเรียกหนํวยงานนี้วํา กองมาลาเรียแทนไข๎จับสั่นที่เรียกมา
กํอน แตํกํอนหน๎านั้นก็มีการเรียกวํา “มาลาเรีย” และ “มะลาเรีย” ควบคูํกับไข๎จับสั่นมาอยํางแพรํหลายบ๎าง
แล๎ ว นอกจากนี้ ยั ง พบวํ า นิ ย ามความหมายของไข๎ แ ละค าเรี ย กเกิ ด ขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงมาตลอดใน
ประวัติศาสตร๑ ดังจะกลําวถึงละเอียดในงานวิจัยนี้ทั้งในบทนี้และตํอไป
ในทางความรู๎ชีววิทยาปัจ จุบัน โรคมาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัว ซึ่งเป็นสัตว๑เซลล๑เดียวในจีนัส
พลาสโมเดียม (Plasmodium ) ซึ่งมีมากกวํา 100 เชื้อชนิดที่กํอโรคทั้งในคน สัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนม สัตว๑ปีก
และสัตว๑เลื้อยคลาน แตํที่กํอโรคในคนเพียง 5 ชนิด ได๎แกํ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium
falciparum) พลาสโมเดียม ไวแว็กซ๑ (P.vivax) พลาสโมเดียม มาลาริอี่ (P.malariae) พลาสโมเดียม โอวา
เลํ (P.ovale) และพลาสโมเดียม โนวไซ (P. knowlesi) เชื้อที่พบสํวนใหญํในประเทศไทยเป็นชนิด พลาสโม
๑

Gordon Harrison . Mosquitoes, malaria, and man: a history of the hostilities since
1880. New York: Dutton, 1978, p.25.
๒
อุทัย สนธินันท๑, “การควบคุมไข๎มาลาเรีย,” ใน อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ 20 ปี พ.ศ. 24852505 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑ไทยเขษม, 2505), หน๎า 407.
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เดียม ฟัลซิพารัม และ พลาสโมเดียม ไวแว็กซ๑ สํวนน๎อยเป็นชนิดพลาสโมเดียม มาลาริอี่ พลาสโมเดียม โอวา
เลํ และ พลาสโมเดียม โนวไซ ซึ่งชนิดสุดท๎ายเป็นเชื้อมาลาเรียของลิงกัง ลิงแสม และคํางดา ที่พบวําติดตํอสูํ
คนได๎๓ แตํกวําจะรับรู๎เชํนนี้ มนุษย๑ได๎ผํานการตํอสู๎และเรียนรู๎กับมาลาเรียมาหลายยุคหลายสมัยตลอดมาใน
ประวัติศาสตร๑
ในบทนี้จะกลําวถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร๑ของมาลาเรียในภาพรวม ทั้งในระดับโลกและใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันนออกเฉียงใต๎ และในดินแดนประเทศไทย ตํอจากนั้นจะเสนอภาพของมาลาเรียใน
ความรับ รู๎ของคนในดิน แดนประเทศไทย ทั้งการศึกษาจากโบราณคดีในยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ปรากฏ
รํองรอยชัดเจนของมาลาเรียแล๎ว ตํอจากนั้นจะสารวจองค๑ความรู๎เกี่ยวกับมาลาเรียของสั งคมสยามกํอน
สมัยใหมํ ที่อาศัยหลักฐานการตีความจากตาราการแพทย๑หรือคัมภีร๑เวชศาสตร๑ทั้งหลายที่มีอยูํในสังคมไทย
เพื่อหารํองรอยของมาลาเรียในแนวคิดทฤษฎีของการแพทย๑แผนไทย อันจะทาให๎เรามองเห็นลักษณะสาคัญ
บางด๎านบางมุมของโรคที่อยูํคูํกับบรรพชนคนไทยมาอยํางยาวนานให๎เข๎าใจชัดเจนขึ้นกํอนจะไปดูอิทธิพลของ
ความรู๎จากภายนอกสังคมสยามที่กลําวถึงในบทตํอไป
มาเลเรียกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
ความเจ็บไข๎ได๎ปุวยนั้นอยูํคูํกับมนุษย๑มาตั้งแตํกาเนิดมนุษยชาติ ขณะเดียวกันพัฒนาการทางสังคม
และเศรษฐกิจของมนุษย๑ตํอมา ได๎กํอให๎เกิดโรคภัยในรูปแบบที่แตกตํางกันออกไปในสังคมแตํละยุค การกํอ
ตัวทางสังคมของมนุษย๑ในแตํละชํวงเวลาเป็นสิ่งกาหนดหรือมีอิทธิพลตํอการเกิดโรคภัยเป็นอยํางมาก
การศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย๑นั้นสามารถแบํงออกเป็น 2 ยุคสาคัญด๎วยกัน ยุคแรก
เรียกวํา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถือเอาชํวงกํอนเกิดการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรเป็นสาคัญ การศึกษาโรค
สมัยกํอนประวัติศาสตร๑นั้นจะอาศัยหลักฐานที่หลงเหลืออยูํในโครงกระดูกมนุษย๑โบราณหรือเรียกวําพยาธิ
วิทยาของซากศพดึกดาบรรพ๑ (paleopathology) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพยาธิสภาพที่ปรากฏติดอยูํกับโครง
กระดูกของมนุษย๑สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ โดยสํวนใหญํจะเป็นงานศึกษาของนักมานุษยวิทยากายภาพเป็น
สาคัญ ส่วนยุคหลัง เรียกวํา สมัยประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานจากการเขียนของมนุษย๑เป็นสาคัญ เริ่มต๎นขึ้น
เมื่อราว 5,000 ปีกํอน ที่เกิดอารยธรรมสาคัญขึ้นในเมโสโปเตเมียและอียิปต๑ และตํอมาในตะวันออกใกล๎
ตะวันออกกลาง รอบทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นศูนย๑กลางอารยธรรมที่อยูํในโลกเกําคือ
ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา
บรรพบุรุษของมนุษย๑ถือกาเนิดขึ้นจากลิงไมํมีห าง เรียกวําออสตรัลโลปีน (Australophines) ที่
เปลี่ ยนจากการอาศัย บนต๎น ไม๎ลงมาอยูํ บนพื้นดินและวิวัฒ นาการมาเป็นมนุษย๑ที่เรียกวํา โฮโม อีเร็คตัส
(Homo erectus) เมื่อประมาณ 5 ล๎านปีกํอน ตํอมาได๎แพรํกระจายไปทั่วโลกเกํา สํวนมนุษย๑ยุคแรก โฮโม
๓

พีรพรรณ ตันอารีย๑, “มาลาเรีย : โรคที่คนไทยควรทาความรู๎จักให๎ดี,” ใน ผลงานวิจัยสูส่ ังคม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค๎นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560. h t t p: / / www. s c . mah i do l. ac. t h /u s r/ ? p =51 .
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ซาเปียนส๑ (Homo sapiens) กาเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 600,000 ปีที่แล๎วมา จนกระทั่งราว 100,000 ปี
กํอน มนุษย๑ทั้งสองตระกูลได๎ผสมกลมกลืนกันกับมนุษย๑นีแอนเดอทัล (Neanderthals) และวิวัฒนาการมา
เป็นมนุษย๑ปัจจุบันคือโฮโม ซาเปียนส๑ ซาเปียนส๑ (Homo sapiens sapiens) เมื่อราว 40,000 ปีกํอน ซึ่ง
ตลอดวิวัฒนาการอันยาวนานนั้นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย๑ได๎เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน๎อย ดังนั้นเรา
ทั้งหลายจึงเป็นผลผลิตของวิวัฒนาการอันยาวนานจากอดีต
ในสังคมบุพกาลที่มนุษย๑ยังคงอยูํรํวมกันเป็นกลุํมเล็กๆ ประมาณ 50-100 คน อยูํอาศัยเรํรํอนไมํ
เป็นหลักแหลํง ดารงชีพด๎วยการเก็บของปุาลําสัตว๑ (hunting and gathering) อาหารการกินที่หลากหลาย
ไมํจาเจและมีอุดมสมบูรณ๑ทาให๎บรรพบุรุษรุํนแรกของมนุษย๑มีความแข็งแรงแม๎วําอายุเฉลี่ยจะคํอนข๎างสั้นก็
ตาม จากสภาพที่อยูํตามธรรมชาติ และการอยูํไมํเป็นที่และจานวนประชากรที่หนาแนํนน๎อยทาให๎ ไมํเกิด
แหลํงเพาะเชื้อโรคขึ้น จึงปลอดจากโรคติดตํอ เชํน ฝีดาษ หัด โรคภัยจึงเบียดเบียนน๎อย แม๎วําจะเกิดการขาด
อาหารบ๎างในยามที่เกิดวิกฤตตามธรรมชาติ ซึ่งต๎องมีการปรับตัวตามธรรมชาติ ที่จะนาไปสูํการลดขนาด
ประชากรให๎เหมาะสมกับปริมาณอาหาร โดยกลุํมคนที่จะอดตายสํวนใหญํคือคนแกํและเด็ก และอัตราการ
ตายของทารกแรกเกิดอยูํในอัตราสูง เนื่องจากแมํมีรํางกายผอมและต๎องตรากตราทางานหนัก เป็นเหตุผลวํา
จานวนประชากรของคนในยุคบุพกาลจึงไมํเพิ่มขึ้นมากนัก
แม๎วําโรคภัยไข๎เจ็บในสังคมเก็บของปุาลําสัตว๑จะมีน๎อยกวํามนุษย๑ในยุคหลังๆ แตํอยํางไรก็ ตามยังมี
ที่มาของโรคสาคัญ 2 ลักษณะด๎วยกัน ได๎แกํ ประการแรก โรคที่ติดตํอมาจากสัตว๑ปุาที่มนุษย๑ลํามาเป็น
อาหารหรื อสั ตว๑ ปุ า ที่ม นุ ษ ย๑ ไ ปสั มผั ส ซึ่ งกํ อให๎ เ กิด โรคตํ างๆ เชํน โรคพยาธิ ตัว จี๊ด (trichinosis) ไข๎ ห ลั บ
(sleeping sickness) ไข๎กระตําย (tularaemia) บาดทะยัก (tetanus) โรคพยาธิใบไม๎ดูดเลือดชนิดหนึ่ง
(schistosomiasis) โรคฉี่หนู (leptospirosis) รวมทั้งยังมีบางโรคที่เป็นไปได๎วําเกิดในยุคนี้คือ โรคที่อยูํใน
กลุํมของไข๎รากสาดใหญํ มาเลเรีย และไข๎เหลือง โดยการเกิดโรคจะมีขึ้นในปัจเจกมากกวําจะระบาดในกลุํม
ส่วนประการที่ส อง การคุกคามของโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งปรากฏขึ้นมาตั้งแตํบรรพบุรุษมนุษย๑ และได๎
วิวัฒนาการมาพร๎อมกับมนุษย๑ในเวลาตํอมา อาทิ สัตว๑จาพวก หนอน เหา และแบคทีเรีย เชํน Salmonella
และ Treponema ที่กํอให๎เกิดโรคคุดทะราด (yaws) และซิฟิลิส๔
นั่ น เทํ า กั บ วํ า โรคมาลาเรี ย นั้ น เป็ น โรคเกํ า แกํ ที่ อ ยูํ คูํ ม ากั บ มนุ ษ ย๑ ม าตั้ ง แตํ ยุ ค ดึ ก ด าบรรพ๑ แ ละ
วิวัฒนาการมาคูํกับอารยธรรมของมนุษยชาติ ตั้งแตํมนุษย๑อยูํในรํวมกันกับสัตว๑ในปุา ลําสัตว๑ตลอดจนนาสัตว๑
มาเลี้ยงในที่อยูํอาศัยทาให๎เกิดการสัมผัสกันมาตลอด กลําวกันวําเชื้อมาลาเรียที่อยูํในลิงจะติดตํอมาสูํมนุษย๑ก็
โดยมียุงเป็นพาหะมาตั้งแตํต๎นแล๎ว ๕ จึงเป็นคาอธิบายได๎วําทาไมมนุษย๑ในบางที่ที่สัมผัสกับเชื้อมาลาเรียอยูํ
๔

Kenneth F. Kiple, “The History of disease”, in Porter, Roy (ed). The Cambridge illustrated
history of medicine. (Cambridge : Cambridge University Press, 1998), p.16.
๕
Kenneth F. Kiple, “The History of disease”, in Porter, Roy (ed). The Cambridge illustrated
history of medicine. p. 23; Reid, Anthony and Jiang Na, The Battle of the Microbes: Smallpox, Malaria
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ตลอดจะมีภูมิต๎านทานกวําคนที่ไมํสัมผัสเชื้อเลย มาลาเรียจึงถูกขนานนามวําเป็นโรคของนักเดินทางหรือผู๎
อพยพมาอยูํในแหลํงใหมํที่มีเชื้อมาลาเรียอยูํ และคนพื้นถิ่นมีภูมิต๎านทานจึงไมํเป็นอันตรายเพราะสัมผัสตํอ
โรคมากํอนแล๎ว แตํคนที่มาใหมํไมํเคยสัมผัสเชื้อโรคมากํอนจะเกิดอันตรายมากและอาจจะถึงแกํชีวิตได๎งํายถ๎า
เกิดได๎รับเชื้อมา
โรคมาลาเรียในอารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมเมืองได๎ดึงดูดทั้ งประชากรและตัวกํอโรคเข๎ามาไว๎ด๎วยกัน ดังนั้นความเป็นเมืองการเกิด
โรค รวมทั้งโรคระบาดนั้น เป็นสิ่งที่แยกไมํออกจากพัฒนาการของสังคมมนุษย๑มาโดยตลอดในประวัติ ศาสตร๑
ในอารยธรรมตะวั น ตกมี พื้ น ฐานส าคั ญ มาจากสั ง คมเมื อ งแบบกรี ก ทั้ ง การปกครอง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น แตํสิ่งหนึ่งที่สังคมกรีกหลีกเลี่ยงไมํพ๎นเชํนกัน ได๎แกํการเกิดโรคระบาด
และการจัดการกับโรคระบาดเพื่อความอยูํรอดของชาวเมือง จากเอกสารหลักฐานที่บันทึกและหลงเหลือมา
จนถึงปัจจุบัน ทาให๎เราทราบวําชาวกรีกต๎องเผชิญกับความทุกข๑ทรมานจากโรคภัยไข๎เจ็บไมํน๎อยเชํนกัน
จากเอกสารทางการแพทย๑ของฮิปโปเครติส ได๎เผยให๎เห็นวําโรคที่คุกคามสุขภาพชาวกรีก อยูํใน
ขณะนั้นได๎แกํ มาเลเรีย วัณโรค โรคคอตีบ และไข๎หวัดใหญํ อยํางไรก็ตามนําจะเป็นไปได๎วําโรคหัดและฝีดาษ
อาจจะแพรํหลายในกรีกอยูํแล๎วก็ได๎ แตํชาวกรีกอยูํเย็นเป็นสุขโดยปราศจากโรคภัยเบียดเบียนอยูํพอสมควร
อัตราการเติบโตของประชากรอยูํในอัตราสูง และชาวกรีกยังขึ้นชื่อวําเป็นพวกรักการสงคราม ที่อาจเป็น
สาเหตุการตายสาคัญกวําอยํางอื่น แตํเห็นได๎ชัดวํามาลาเรียก็เป็นโรคสาคัญที่คุกคามสุขภาพของชาวกรีก
เชํนเดียวกันกับแอํงอารยธรรมในโลกเกํ าของยูเรเซีย (คือเขตที่โรคแพรํหลายถึงกันได๎ในยุโรป เอเชียและ
แอฟริกา) ในสมัยโบราณตลอดมาอีกด๎วย
ในราว 430 ปีกํอนคริสตกาล นักประวัติศาสตร๑ผู๎มีชื่อเสียงชาวกรีกคือ ธูซิดิดิส (Thucydides) ได๎
บันทึกถึงสงครามครั้งสาคัญเรียกวําสงครามพีโลโพนนิเชียน (Peloponnesian War) ที่ชาวกรีกตํอสู๎กับชน
กลุํมอื่นที่อยูํไกลออกไปถึงแอฟริกาและเปอร๑เซียวํา ระหวํางสงครามได๎เกิดโรคระบาดขึ้นครําชีวิตผู๎คนจานวน
มากประมาณถึง 1 ใน 4 ของกองกาลังชาวเอเธนส๑ และหลังจากนั้นเพียง 4 ปีก็ครําชีวิตพลเมืองชาวกรีกไป
ถึงร๎อยละ 25 เลยทีเดียว โดยอาการของโรคที่บรรยายเอาไว๎นําจะเป็นหนึ่งในโรคเหลํานี้ คือ กาฬโรค ฝีดาษ
หัด ไข๎รากสาดใหญํ หรือไมํอาจเป็นซิฟิลิส หรือไมํก็อาการตะคริวจากพิษราในธัญพืช โดยโรคระบาดนี้ได๎
เอาชนะภูมิคุ๎มกันโรคของชาวกรีกจนเป็นเหตุให๎เสียชีวิตเป็นจานวนมาก จนกลายเป็นจุ ดเปลี่ยนสาคัญครั้ง
หนึ่งในอารยธรรมตะวันตกทีเดียว
ตํอมาในสมัย โรมันความเจริญรุํงเรืองของการค๎าระหวํางชาวยุโรปและเอเชีย ตามเส๎นทางบกที่
เรียกวําเส๎นทางสายไหม และการเดินเรือภายในทวีปตามเส๎นทางเลียบฝั่ง สํงผลให๎อาณาจักรโรมันเกิดความ
มั่งคั่งจนประชากรหนาแนํนมากขึ้น ตั้งแตํราวศตวรรษที่สองกํอนคริสตกาลเป็นต๎นมาอาณาจักรโรมันได๎เกิด
and Cholera in Southeast Asia,” Asia Research Institute Working paper series no.62, Asia research
Institute, National University of Singapore, (2006), p. 6.
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การทาลายล๎างจากโรคระบาดขึ้น โดยครั้งแรกเกิดระบาดลุกลามขึ้นในระหวํางปี ค.ศ. 165-180 เรียกวํา
โรคระบาดแอนโทนีน (Antonine plague) ซึ่งครําชีวิตผู๎คนไปราว 1 ใน 4 ไมํแนํวําอาจถึง 3 ใน 4 ของ
ประชากรในพื้นที่เกิดโรค ในขณะที่การระบาดครั้งที่สองเกิดขึ้นราวปี ค.ศ. 211-266 ที่โรคได๎แพรํกระจาย
ทั้งในกรุงโรมและในพื้นที่ชนบทโดยรอบด๎วย กลําวได๎วําการลํมสลายของกรุงโรมนั้นเกิดจากสองสาเหตุ
สาคัญคือการเริ่มเกิดโรคระบาดเบียดเบียนชาวเมืองตั้งแตํศตวรรษที่ 2 ประกอบกับการรุกรานของอนารย
ชน๖
ในขณะที่อาณาจักรโรมันต๎องเผชิญกับโรคใหมํรุกราน แตํมีข๎อสันนิษฐานวําการตํอสู๎กับโรคเกําแกํ
อยํางมาเลเรียอาจเป็นสาเหตุทาให๎ประชากรของอาณาจักรลดจานวนลงมาก ๗ หรืออีกกระแสหนึ่งกลําววํ า
เป็นเพราะโรมกลายเป็นแหลํงกํอโรคจากประชากรที่แออัด และการระบาดของปรสิตในระบบน้าประปาที่ใช๎
ดื่มทาให๎รํางกายของชาวเมืองอํอนแอและเจ็บปุวยตายลงในที่สุด
นอกจากนี้ในพัฒนาการทางสุขภาพของชาวยุโรปหลังจากการยึดครองดินแดนตํางๆ ในอเมริกา
กลางและใต๎ได๎จากโรคระบาดที่ครําชีวิตชาวพื้นเมืองแล๎ว ชาวสเปนและโปรตุเกสก็ประสบกับปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ในการทาไรํขนาดใหญํที่ผลิตพืชสินค๎าชนิดใหมํ เชํน อ๎อยทาน้าตาล และกาแฟ ทางออกคือ
ต๎องไปทาการค๎าทาสด๎วยการจับเอาคนดาจากแอฟริกามาทางานในไรํในโลกใหมํ สิ่งที่ตามมาอยํางหลีกเลี่ยง
ไมํได๎ก็คือโรคชนิดใหมํที่ติดมากับคนดาแล๎วแพรํสูํทวีปอเมริกา เชํน มาเลเรีย ไข๎เหลือง รวมทั้งโรคพยาธิ
Necator americanus ที่ติดมาในรํางกายของทาสกลุํมแรกที่เดินทางมาถึงและเป็นสาเหตุของโรคเท๎าช๎าง
schistosomiasis และ onchocerciasis ซึ่งตํอมาโรคที่เข๎ามาใหมํนี้ก็ได๎วิวัฒนาการกลายเป็นโรคประจาถิ่น
ที่แตกตํางจากโรคในแหลํงกาเนิดเดิมไปในที่สุด เห็นได๎วําการเดินเรือพิชิตทั่วโลกของชาวยุโรปในอารยธรรม
สมัยใหมํได๎กํอให๎เกิดการระบาดของโรคจากโลกเกําหรือ ยูเรเชีย คือ ยุโรป เอเชียและแอฟริกาไปสูํโลกใหมํ
คืออเมริกา ซึ่งโรคมาลาเรียก็กลายเป็นโรคระบาดเขตร๎อนสาคัญของชาวอเมริกันในยุคศตวรรษที่ 19-20
มาเลเรียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎โรคเขตร๎อนหลายชนิดได๎คุกคามชีวิตประชากรอยูํเนืองๆ และเป็น
สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให๎ ป ระชากรเบาบางตลอดมาถ๎ า เที ย บกั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง วิ ล เลี ยม แมคนีล นั ก ประวั ติ ศ าสตร๑
การแพทย๑คนสาคัญได๎ชี้วําโรคมาเลเรียอาจจะเป็นโรคสาคัญที่ทาให๎จานวนประชากรน๎อยในภูมิภาคเขตร๎อน
แบบนี้๘ โรคที่ทาให๎ประชากรน๎อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นอกจากมาเลเรียแล๎วยังมีฝีดาษอีกโรคหนึ่งที่
สาคัญ แตํมาเลเรี ยจะเป็ นโรคระบาดประจาถิ่นในพื้น ที่ลุํ มและพื้นที่บุกเบิกใหมํในการทาเกษตรและอยูํ

๖

Kenneth F. Kiple, “The History of Disease,” in Porter, Roy (ed). The Cambridge
illustrated history of medicine, p. 26.
๗
Kenneth F. Kiple, “The Ecology of Disease,” in Bynum, William F. and Porter, Roy (eds).
Companion encyclopedia of the history of medicine (London: Routledge, 1993), P. 365.
๘
McNeill, William H. Plagues and Peoples (London: Penguin Books, 1979), p. 110.
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อาศัย๙ โดยเฉพาะยุคแหํงการสร๎างบ๎านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรโบราณที่เกิดขึ้นมาตั้งแตํสองพันปีที่แล๎วลง
มา
ในอดีตชาวจีนได๎บันทึกไว๎ตั้งแตํสมัยราชวงศ๑ฮั่นแล๎ววําโรคในดินแดนทางใต๎ที่ครําชีวิตทหารและคน
จีนที่เดินทางไปในภูมิภาคนี้ได๎แกํโรคที่เรียกกันวําซาง (zhang) ซึ่งเป็นโรคระบาดร๎ายแรงที่กลําวขานกัน
สันนิษฐานวําอาจจะเป็นโรคมาเลเรียหรือไมํก็โรคที่แพรํไปตามน้าอยํางอหิวาตกโรคหรือไทฟอยด๑ ๑๐ โดยโรค
ซางที่ถูกบันทึกและกลําวขานถึงของชาวจีนเมื่อกลําวถึงโรคภัยทางใต๎ซึ่งมีสานวนที่หมายถึงโรคที่อันตราย
ดั้งเดิมและสุขภาพที่ไมํดี โดยในยุคราชวงศ๑หมิงและต๎นราชวงศ๑ชิงคาวําซางได๎ถู กจาแนกหลากหลายชนิด
ออกไปมากที่เกี่ยวกับโรคเขตร๎อน แตํตํอมานักวิจัยชาวจีนเองก็ยอมรับกันวําซางประเภทพิเศษที่หมายถึง
มาลาเรียนั้นคือโรคที่แพรํระบาดมากในดินแดนทางใต๎อยํางยู นนาน กวางสี ไต๎หวัน พมําและเวียดนาม กํอน
หน๎ าที่ช าวตะวัน ตกจะศึกษาและมีแนวโน๎มที่จะแปลความหมายคาวําซางในบันทึกสมัยราชวงศ๑ห มิงวํา
มาลาเรียอยํางชัดเจน๑๑
กลําวกันวําโรคเขตร๎อนที่อาจจะเป็นมาลาเรียนี่เองที่ได๎ปูองกันดินแดนทางใต๎แหํงนี้จากการรุกราน
ของจีนในการขยายอานาจมาทางใต๎ทั้งที่พมําและเวียดนาม ซึ่งไมํประสบความสาเร็จเพราะทหารเสียชีวิต
จากโรคภัยเขตร๎อนที่ไมํคุ๎นเคยมากวําการรบ ซึ่งได๎รับการบันทึกเอาไว๎ในพงศาวดารจีนหลายยุคทั้งสมัย
ราชวงศ๑หมิง หยวนและมาถึงราชวงศ๑ชิง จนถึงกับมีข๎อสรุปวําโรคมาลาเรียนั้นปกปูองดินแดนทางใต๎แหํงนี้
เอาไว๎ คือมาลาเรียนั้นจะแพรํให๎กับทหารจีนผู๎รุกราน ในขณะที่โรคที่ทหารจีนผู๎รุกรานทาให๎เกิดการระบาด
ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎อยํางรุนแรงนั่นคือฝีดาษ ที่เผยแพรํจากทหารจีนที่บุกรุกหรือชาวจีนที่อพยพมา
ทางใต๎๑๒
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 17 ที่มีชาวตะวันตกเดินทางมาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะ
ในยุคอาณานิคมในศตวรรษที่ 19 เป็นต๎นมานั้นเต็มไปด๎วยเจ๎าอาณานิคมที่อพยพเข๎ามาใหมํและคนพื้นเมือง
ที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตก และทาสตํางก็มาตั้งถิ่นฐานใหมํขึ้นในดินแดนอาณานิคม ผู๎เข๎ามาอยูํ
ใหมํนี้ตํางต๎องเผชิญกับโรคเขตร๎อนที่ระบาดประจาถิ่นหลายชนิด ผู๎มาใหมํเหลํานี้ตํางต๎องสังเวยชีวิตกับโรค
๙

Reid, Anthony and Jiang Na, The Battle of the Microbes: Smallpox, Malaria and Cholera
in Southeast Asia,” Asia Research Institute Working paper series no.62, Asia research Institute,
National University of Singapore, (2006), p. 6.
๑๐
Reid, Anthony and Jiang Na, The Battle of the Microbes: Smallpox, Malaria and
Cholera in Southeast Asia,” Asia Research Institute Working paper series no.62, Asia research
Institute, National University of Singapore, (2006), p. 5.
๑๑
Reid, Anthony and Jiang Na, The Battle of the Microbes: Smallpox, Malaria and
Cholera in Southeast Asia,” Asia Research Institute Working paper series no.62, Asia research
Institute, National University of Singapore, (2006), p. 8.
๑๒
Reid, Anthony and Jiang Na, The Battle of the Microbes: Smallpox, Malaria and
Cholera in Southeast Asia,” Asia Research Institute Working paper series no.62, Asia research
Institute, National University of Singapore, (2006), p. 12.
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เขตร๎ อนที่ผู๎ มาใหมํไมํมีภูมิต๎านทานมากํอน ทาให๎ ประเทศเจ๎าอาณานิคมทั้งหลายโดยเฉพาะอังกฤษและ
ฮอลแลนด๑ตํางก็ตั้งสถาบัน การแพทย๑เพื่อค๎นคว๎าวิจัยและปูองกันควบคุมโรคเขตร๎อนขึ้นหลายแหํ งทั้งใน
ประเทศแมํและสถาบั นค๎น คว๎าในอาณานิคมนั้นเอง และนิยามความหมายของโรคเขตร๎อนในศัพท๑ทาง
การแพทย๑เฉพาะที่เรียกวํา “เวชศาสตร๑เขตร๎อน” (tropical medicine) ขึ้นมา และตั้งแตํต๎นคริสต๑ศตวรรษ
ที่ 20 เป็นต๎นมาจักรวรรดินิยมก็ได๎ตั้งสถาบันเวชศาสตร๑เขตร๎อนขึ้นมาผลิ ตผู๎เชี่ยวชาญเวชศาสตร๑เขตร๎อน
เพื่อไปปฏิบัติงานในอาณานิคม โดยสถาบันแรกที่รัฐบาลสนับสนุนให๎ตั้งขึ้นในอังกฤษคือ London school
of Tropical Medicine, UK ที่สถาปนาขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 1889 กํอนหน๎านั้นในเดือนเมษายนปีเดียวกัน
ได๎มีเอกชนคือสมาคมพํอค๎าในแอฟริกาตะวั นตกรํวมจัดตั้งตั้งสถาบันเวชศาสตร๑เขตร๎อนแหํงเมือ งลิเวอร๑พูล
คือ Liverpool school of Tropical Medicine, UK ขึ้นเพื่อใช๎การควบคุมรักษาโรคเขตร๎อนเพื่อปกปูอง
ผลประโยชน๑ในทางการค๎า และหลังจากนั้นอีกประมาณ 2 ทศวรรษก็เกิดสถาบันเวชศาสตร๑เขตร๎อนขึ้นหลาย
แหํงทั่วโลก๑๓ เพื่อศึกษาวิจัยและสร๎างแผนปฏิบัติควบคุมปูองกันโรคเขตร๎อนที่เป็นปัญหาสาคัญอยํางมากใน
ศตวรรษที่ 20
การค๎นพบทางการแพทย๑สมัยใหมํของมาลาเรียในตะวันตกที่สัมพันธ๑กับโรคเขตร๎อนในยุคอาณานิคม
อยํางแยกไมํออก ทาให๎ความลับเกี่ยวกับมาลาเรียได๎ถูกเปิดเผยออกมาอยํางชัดเจน กํอนกลางศตวรรษที่ 19
มาลาเรียได๎รับการศึกษาในแงํอาการของโรค พยาธิสภาพจนเป็นโรคที่มีอาการชัดเจน แตํยังอธิบายการเกิด
โรคไมํได๎ ถูกสงสัยวําเป็นโรคติดตํอหรือไมํติดตํอ ในปี 1879 มีรายงานวํามาลาเรียเกิดจากเชื้อจุลินทรีย๑ตัว
เล็กไมํนานกํอนจะพัฒนามาอธิบายวําเกิดจากเชื้อโปรโตซัวและนิยามโรคนี้วําเกิดจากการมีปาราสิตในเลือด
แตํการเผยแพรํเชื้อวํามีเส๎นทางอยํางไรยังเป็นคาถามสาคัญวําแพรํเชื้อทางอากาศ น้า และดินตํางถูกตั้งข๎อ
สงสัย ในทศวรรษ 1890 นายแพทย๑แมนสันได๎เสนอทฤษฎีวําด๎วยแมลงเป็นพาหะนาเชื้อ ซึ่งนาไปสูํการ
ค๎นพบวงจรการเกิดเชื้อจากยุงที่ค๎นพบโดยนายแพทย๑ศัลยกรรมประจากองทัพอังกฤษในอินเดียคือ โรนัลด๑
รอสส๑ (Ronald Ross, 1837-1932) ได๎ศึกษาทดลองในนกจนค๎นพบวงจรการเผยแพรํเชื้อมาลาเรียวํา
ยุงก๎นปลํองคือพาหะ ในปี 1897 (พ.ศ.2440) และในปีถัดมานายแพทย๑ชาวอิตาเลียนคือ G.B. Grassi
(1854-1925) ได๎ศึกษายืนยันวํายุงชนิดนี้เป็นพาหะเผยแพรํเชื้อมาลาเรียในคนเชํนกัน การศึกษานี้เป็น
ต๎นแบบสาคัญทาให๎เกิดการค๎นพบโรคที่มีแมลงเป็นพาหะตามมาหลายโรคหลังจากนั้น๑๔
โรคมาลาเรียในดินแดนประเทศไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์
การศึกษาทางโบราณคดีในดินแดนไทยจากหลักฐานที่ ไมํเป็นลายลักษณ๑อักษร โดยเฉพาะ
การศึกษามานุษยวิทยากายภาพที่ชันสูตรโครงกระดูกของมนุษย๑ที่ขุดค๎นพบตามแหลํงโบราณคดีตํางๆ หลาย
๑๓

Micheal Warboys, “Tropical Diseases,” in Bynum, William F. and Porter, Roy (eds),
Companion encyclopedia of the history of medicine (London: Routledge, 1993), pp.520-521.
๑๔
Micheal Warboys, “Tropical Diseases,” in Bynum, William F. and Porter, Roy (eds).
Companion encyclopedia of the history of medicine pp.520-521. pp.219-520.
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แหํง พบวําโรคมาลาเรียหรือโรคทางโลหิตที่มาลาเรียนําจะมีสํวนเกี่ยวข๎องด๎วยเป็นสาเหตุการตายสาคัญของ
คนในดินแดนแถบนี้ หลักฐานดังกลําวชํวยยื นยันอยํางชัดเจนวํามาลาเรียเป็นโรคระบาดประจาถิ่นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ที่รวมถึงดินแดนในภาคพื้นทวีปอยํางประเทศไทยปัจจุบันนี้ด๎วย
จากการศึกษาด๎านมานุษยวิทยากายภาพโครงกระดูกเพื่อดูพยาธิสภาพของโรคภัยที่ประทับอยูํกับ
สํวนที่คงทนสุดของมนุษย๑นั้น สามารถค๎นหาโรคกระดูกผิดปกติซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติของโลหิตใน
รํางกาย อันแสดงให๎เห็นวําโรคเกี่ยวกับเลือดซึ่งสํงผลสะท๎อนมายังกระดูกหรือทิ้งรํองรอยไว๎บนกระดูกให๎เห็น
ทั้งยังชี้ให๎เห็นถึงโรคทางกรรมพันธุ๑อันเกิดจากความผิดปกติของเชื้อพันธุกรรม ซึ่งอาจสํอให๎เห็นความเกี่ยว
ดองทางสายเลือดระหวํางเจ๎าของโครงกระดูก คือโรคโลหิตจางที่เรียกวํา ทาลัสซีเมีย (thalassemia) ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นกันมากในหมูํชาวเมดิเตอเรเนียนและเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีไทยรวมอยูํด๎วย สํวนอีกโรค
คือ โรคโลหิตจางเชลล๑รูปเคียว (sickle cell anemia) ที่เป็นกันมากในหมูํคนนิโกรผิวดาในทวีปแอฟริกา๑๕
ในดินแดนประเทศไทยการศึกษาแหลํงโบราณคดีโคกพนมดี ในเขตอาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งพบรํองรอยการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย๑อยูํใกล๎ทะเลที่เป็นทางออกของปากแมํน้าบางปะกงมาตั้งแตํ
เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล๎ว หลักฐานที่แสดงการอยูํอาศัยและอารยธรรมของมนุษย๑ ก็คือการขุดค๎นพบ
เครื่องปั้นดินเผาจานวนมากและหลายยุคสมัย เครื่องประดับที่มาจากถิ่นอื่น เศษอาหารมาจากทะเล กระดูก
สัตว๑ปุา เศษข๎าวและแกลบที่แสดงถึงการใช๎ข๎าวเป็นอาหาร ที่สาคัญคือพบโครงกระดูกจากการทาพิธีฝังศพ
ซ๎อนทับกันหลายชั่วอายุคนสืบทอดมาหลายศตวรรษ และจากการศึกษากระดูกเพื่อหาโรคภัยที่ทาให๎เสียชีวิต
นั้นพบวําหลายศพเสียชีวิตด๎วยโรคเลือดที่เกี่ยวข๎องกับโลหิตจาง เชํนโลหิตเป็นพิษซึ่งเกี่ยวข๎องกับโลหิตจาง
โดยแนนซี เทเลส ผู๎เชี่ยวชาญทางมานุษยวิทยากายภาพได๎ให๎ความเห็นวําโรคนี้นําจะเป็นโรคธาลัสซีเมีย
(thalassaemia) ซึ่งเกิดจากการตํอต๎านโรคมาลาเรีย แตํก็กํอให๎เกิดโรคโลหิตจางได๎ ๑๖ แสดงให๎เห็นวําโรค
มาลาเรียเป็นโรคประจาถิ่นที่รบกวนมนุ ษย๑มาตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑แล๎วเป็นอยํางน๎อยในดินแดน
ประเทศไทย
ในหลายแหลํงโบราณคดีทั่วประเทศขุดค๎นพบโครงกระดูกที่ปรากฏรํองรอยโรคที่เป็นกันมาก
คือโรคโลหิตจาง (anemia)๑๗ ศาสตราจารย๑ นพ.สุด แสงวิเชียรและคณะ ได๎ทาการศึกษาสารวจที่แหลํงขุด
ค๎นทางโบราณคดี บ๎านเกํา จ.กาญจนบุรี พบโครงกระดูกที่มีลักษณะกะโหลกหนาแตํไมํหนัก แตํหนาเพราะมี
กระดูกฟองน้ าหนาขึ้น เป็ นลักษณะของกะโหลกที่พบในผู๎ปุวยที่มีสี ในเม็ดเลือดแดงไมํพอใช๎ในเมืองไทย

๑๕

สมจินตนา รัตรสาร, โรคร๎ายในยุคกํอนประวัติศาสตร๑: บทเรียนและแบบฝึกหัดจากซากกระดูก
(เอกสารวิจัยเสริมหลักสูตรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2532), หน๎า 30.
๑๖
ชาร๑ลส ไฮแอมและรัชนี ทศรัตน๑, สยามดึกดาบรรพ์ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ถึงสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: ริ
เวอร๑ บุ๏คส๑, 2542), หน๎า 53.
๑๗
ชาร๑ลส ไฮแอมและรัชนี ทศรัตน๑, สยามดึกดาบรรพ์ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ถึงสมัยสุโขทัย หน๎า 51.
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ขณะนี้พบคนที่เป็นโรคนี้หรือนาโรคนี้ที่เรียกวํา (haeruoglobin E disease)๑๘ หรือตายด๎วยโรคโลหิตจาง
เรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบรํองรอยที่ปรากฏบนกระดูกมนุษย๑ที่ขุดพบที่บ๎านเชียงวํามีโรคโลหิตจาง (anemia)๑๙
อยูํด๎วย
การศึกษาประวัติศาสตร๑ของโรคระบาดอยํางมาลาเรียเชื่อกันวํามีต๎นกาเนิดของโรคมาจากลิง
ไร๎หางในทวีปแอฟริกา การติดตํอในมนุษย๑เกิดจากยุงก๎นปลํองที่นาเชื้อจากลิงกํอนจะนาเชื้อจากมนุษย๑สูํ
มนุษย๑ โดยเชื้อที่ทาให๎ปุวยคือพลาสโมเดีย 4 ชนิดสาคัญมาตั้งแตํต๎นพร๎อมกาเนิดมนุษยชาติได๎ทาให๎มนุษย๑ได๎
สร๎างภูมิต๎านทานสาหรับเชื้อมาลาเรียที่เกําแกํที่สุดแตํมีฤทธิ์อํอนและไมํทาอันตรายแกํชีวิต อยํางมาลาเรียที่
เกิดจาก พลาสโมเดียม ไวแว็กซ๑ (P.vivax) และพลาสโมเดียม มาลาริอี่ (P.malariae) แตํผู๎ที่เป็นแล๎วจะทา
ให๎เกิดภูมิต๎านทานตํอเชื้อตัวที่เกิดขึ้นมาใหมํที่อันตรายกวํา คือ พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium
falciparum) สิ่งที่ตามมาคือทาให๎เกิดเซลล๑เม็ดเลือดรูปเคียวที่ไว๎ปูองกันเชื้อมาลาเรียจนทาให๎เกิดโรคโลหิต
จางขึ้นในกรรมพันธุ๑ของคนที่อยูํในพื้นที่ระบาดของมาลาเรีย ดังนั้นการเกิดโรคเลือดที่มี G6PD รํวมกับธาลัส
ซีเ มี ย หรื อ ธาลั ส ซี เ มีย อยํ างเดี ย วจะเป็ น กลไกการสร๎ า งภูมิ คุ๎ ม กัน ที่ ถํา ยทอดจากรุํ น สูํ รุํ น ในการปูอ งกั น
มาลาเรีย๒๐
นี่คือเหตุผลวํามนุษย๑ในเขตร๎อนของโลกเกําและหลายแหํงที่มียุงคือปากแมํน้าและถิ่นฐาน
ชายฝั่งทะเลน้าทํวมถึงหลายแหํงของโลกจะเป็นเขตที่มีเชื้อมาลาเรียเกําแกํที่ไมํอันตรายมากคือ พลาสโม
เดียม ไวแว็กซ๑ (P.vivax) และพลาสโมเดียม มาลาริอี่ (P.malariae) คุกคามอยูํและสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํ
มนุษย๑ในพื้นที่ดังกลําวของโลกรวมทั้งประเทศไทยด๎วยที่มีเชื้อมาลาเรียประจาถิ่นอยูํและประกอบด๎วยสอง
ชนิดนี้แนํน อน และโรคเกี่ย วกับโลหิ ตจางที่แพรํห ลายในภูมิภาคนี้จนปัจจุบันก็มี ส าเหตุมาจากการสร๎าง
ภูมิ คุ๎มกัน ตํอมาลาเรี ย นั่ น เอง เพีย งแตํ จ ะมีช นิดร๎ายแรงอยํางพลาสโมเดียม ฟัล ซิพารัม (Plasmodium
falciparum) อยูํขนาดไหนเพียงใดไมํอาจสรุปได๎ หรือชนิดนี้ถูกนาเข๎ามาในชํวงใดกันแนํ เพราะจากหลักฐาน
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารแพทย๑ ร ะดั บ โลกนั้ น พบวํ า เชื้ อ พลาสโมเดี ย ม ฟั ล ซิ พ ารั ม (Plasmodium
falciparum) ได๎ติดตัวไปกับทาสที่ไปยังอเมริกาและแพรํเชื้อในโลกใหมํโดยยุงที่มีอยูํแล๎วในโลกใหมํในราว
คริสต๑ศตวรรษที่ 16 เป็นต๎นมา๒๑ และกลายเป็นโรคระบาดที่คุกคามตํอชีวิตอยํางสาคัญตั้งแตํนั้นมา
ความรับรู้เรื่องไข้มาลาเรียในสังคมไทยสมัยโบราณ
๑๘

สุด แสงวิเชียร, “มนุษย๑สมัยหินในประเทศไทย,” ใน อดีต: รวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของชิน อยู่
ดี และสุด แสงวิเชียร (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, 2517), หน๎า 288.
๑๙
นภนาท อนุพัฒน๑พงศ๑, รอยเวลา: เส้นทางประวัตศิ าสตร์สุขภาพ (กรุงเทพฯ: สุขศาลา, 2556). หน๎า
31.
๒๐
Kenneth F. Kiple, “The History of Disease,” in Porter, Roy (ed). The Cambridge
illustrated history of medicine, p. 23.
๒๑
Sheldon Watts, Disease and Medicine in World history (New York: Routledge, 2003),
p.90.
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จากหลักฐานทางโบราณคดีทาให๎ทราบวํามาลาเรียได๎แพรํหลายในดินแดนประเทศไทยมา
นานแล๎ว และคงสืบตํอเนื่องมาจนถึงยุคประวัติศาสตร๑และยุคสร๎างบ๎านแปงเมืองของคนไทยในดินแดนเอเชีย
อาคเนย๑ภาคพื้นทวีป นอกจากนี้ยังมีรายงานวําในยุคอาณาจักรในเกิดการบุกเบิกที่ราบลุํมแมํน้าและชายฝั่ง
ทะเลจนกลายเป็นเมืองใหญํๆ ขึ้นนั้น ผู๎คนในดินแดนแถบนี้ตํางต๎องตํอสู๎กับการระบาดของมาลาเรียไปพร๎อม
กันด๎วย ฉะนั้นกลําวได๎วํารัฐไทยในยุคตํางๆ ก็ประสบกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคมาลาเรียคุกคามมาโดย
ตลอด เพียงแตํวําการศึกษาประวัติศาสตร๑นั้นเราจาเป็นต๎องมีหลัก ฐานเป็นลายลักษณ๑อักษรยืนยันถึงจะมี
ความนําเชื่อถือ ในกรณีของโรคภัยไข๎เจ็บในยุคประวัติศาสตร๑กํอนสมัยใหมํของไทยหลักฐานที่ดีที่สุดคือ
ตาราเวชศาสตร๑ที่เก็บรักษาเอาไว๎ ณ หอสมุดแหํงชาติ ซึ่งปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปุวยใน
ยุคสมัยจารีตของไทยเอาไว๎ดีมาก
ขณะที่สยามในยุคที่มีชาวตะวันตกเข๎ามาติดตํอ ทาการค๎าและตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตํพุทธศตวรรษ 21
เป็นต๎นมานั้น ก็ปรากฏบันทึกชัดเจนเกี่ยวกับโรคมาลาเรียวําแพรํหลายในหมูํชนชาวสยามไมํน๎อย แตํทวํา
ความรู๎ความชานาญในการรักษาโรคของชาวสยามนั้นยังเป็นความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยที่มีเทคนิคและ
วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคแตกตํ า งกั บ ความรู๎ ท างการแพทย๑ แ ผนตะวั น ตกอยํ า งสิ้ น เชิ ง โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง การ
วินิจฉัยโรค การรักษา ซึ่งความรู๎ทั้งหมดของการแพทย๑แผนไทยนั้นล๎วนมีที่มาจากมโนทัศน๑การมองโลกแบบ
ไตรภูมิทั้งสิ้น ด๎วยเหตุนี้การทาความเข๎าใจและตีความตาราการแพทย๑แผนไทยนั้นจึงต๎องมองผํานโลกแบบ
ไตรภูมิจึงจะสามารถตีความความรับรู๎เรื่องไข๎มาลาเรียในการแพทย๑แผนไทยได๎อยํางไมํหลงทิศ
แนวคิดและความเป็นมาของปรัชญาการแพทย์แผนไทย
แนวคิดทางการแพทย๑ของไทยสมัยโบราณตั้งอยูํบนความคิดความเชื่อผีพุทธและพราหมณ๑ผสมปนเป
กันและกลายเป็นแนวคิดทฤษฎีที่อยูํเบื้องหลังระบบการแพทย๑พื้นบ๎านและการแพทย๑แผนไทยทั้งหมด ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการรับเอาศาสนาพราหมณ๑-ฮินดูและศาสนาพุทธมาจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 เป็น
ต๎นมา อันเป็นระบบความเชื่อที่เหนือกวําความเชื่อพื้นเมืองเรื่องผีมาเป็นระบบความเชื่อหลัก ของสังคม แตํ
ตํอมาความเชื่อเกี่ยวกับผีที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมยังสามารถถูกผนวกเข๎าไปรวมอยูํกับคาอธิบายหรือระบบ
ความเชื่อของพุทธศาสนาได๎ด๎วย
ในดินแดนประเทศไทยศาสนาพุทธโดยเฉพาะนิกายหีนยานได๎รับการยอมรับนับถืออยํางแพรํหลาย
ตั้งแตํศตวรรษที่ 12 เป็นต๎นมา ตํอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระพุทธศาสนามีบทบาทสาคัญในการสร๎าง
บูรณาการทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมให๎มีลักษณะเฉพาะของชาติไทย เมื่อเกิดการสถาปนารัฐของชน
ชาติไทยเกิดขึ้นในหลายๆ แหํงพร๎อมกัน ไมํวําจะเป็น นครศรีธรรมราช สุโขทัย ล๎านนา ละโว๎ -อโยธยา และ
สุพรรณบุรี ซึ่งตํา งก็มีพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ได๎รับอิทธิพลเข๎ามาใหมํจากลังกาหรือเรียกวําลังกาวงศ๑
สืบเนื่องเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนาลัทธิหีนยานนิกายเถรวาทที่แพรํหลายและเป็นศาสนาหลักของ
ดินแดนสยามประเทศอยูํกํอนแล๎วตั้งแตํสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นแกนหลักในการบูรณาการทางวัฒนธรรมขึ้น
สํงผลให๎แนวคิดเนื่องในพระพุทธศาสนากลายเป็นแบบแผนความเชื่อหลักทางสังคมได๎สํงผลให๎คนไทยมีโลก
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ทัศน๑ที่สัมพันธ๑กับพระพุทธศาสนาอยํางลึกซึ้ง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมด๎านตํางๆ เกือบทุกด๎านรวมทั้ง
การแพทย๑ด๎วยและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนด๎วย
โดยระบบวิธีคิดสุขภาพแบบไทยนั้น โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ ๒๒ เสนอวําเนื่องจากสังคมไทย
ได๎เกิดการสั่งสมวัฒนธรรมความเชื่อหลักมาจากรากเหง๎าดั้งเดิมที่ผสมปนเปกันมาจากวัฒนธรรมสามกระแส
หลักคือ ความเชื่อเรื่องผี พราหมณ๑ และพระพุทธศาสนา ซึ่งก็ได๎สํงผลตํอระบบวิธีคิดของการแพทย๑พื้ นบ๎าน
ไทยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการแพทย๑แผนไทยด๎วย กลําวคือสามารถแบํงตามวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นพื้นฐาน
ของระบบการแพทย๑ได๎เป็น 4 ระบบหรือแนวคิดด๎วยกัน คือ
ประการแรก การแพทย์แ บบประสบการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับตัวและเรียนรู๎ของมนุษย๑กับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการอยูํรอดในทุกวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏออกมาเป็นระบบการแพทย๑ที่รู๎จักกันดีในรูปแบบการ
ปฏิบัติตัวให๎เหมาะกับชํวงวัยและสถานะที่ไมํปกติเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะปรากฏออกมาเป็นข๎อห๎ามทางสังคม
เชํน ขะลา ขึด ของแสลง สาหรับผู๎ปุวย คนท๎อง หรือแมํหลังคลอด เป็นต๎น หรือที่คุ๎นเคยกันดีและมีการใช๎กัน
อยํางแพรํหลายและเป็นสิ่งไหลเวียนอยูํในชีวิตของชาวบ๎านมากที่สุดก็คือ การรักษาด๎วยยาสมุนไพร การ
รักษาด๎วยหมอพื้นบ๎าน เชํน หมอกระดูก หมอจับเส๎น ย่าขาง เป็นต๎น
ประการที่ส อง การแพทย์แ บบอานาจเหนือธรรมชาติ เนื่องจากโลกในมโนทัศน๑ของชาวบ๎าน
ประกอบด๎วยด๎านที่เป็นวัตถุธรรมที่เห็นจับต๎องได๎อธิบายได๎ กับด๎านนามธรรมที่เป็นอานาจเหนือธรรมชาติ
ของโลกกายภาพที่ปรากฏ ซึ่งชาวบ๎านเชื่อวํามีอานาจบางอยํางมาบงการให๎เกิดขึ้นหรือเป็นไป โดยสํวนใหญํ
จะเชื่อวําเป็นผีที่มีทั้งฝุายดี อาทิ ผีบรรพบุรุษ ผีเชื้อ ผีบ๎านผีเรือน เป็นต๎น กับผีไมํดี เชํน ผีปอบ ผีโขมด ผี
กระสือ เป็นต๎น และการจะแก๎ไขหรือรักษาสุขภาพของคนที่ปุวยจากการกระทาของอานาจผีนั้น ก็ด๎วยวิธีการ
เซํนไหว๎บูชาผีให๎พอใจแล๎วบันดาลให๎หายจากความเจ็บปุวยนั้น หรือโดยวิธีการใช๎คาถาอาคมเวทมนตร๑ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ขับไลํผีนั้นให๎พ๎นออกจากตัว ไมํวําเป็นการรดน้ามนตร๑ คล๎องสายสิญจน๑ ซึ่งต๎องทาด๎วยด๎วยผู๎ มี
ความรู๎คือหมอผี หรือหมอธรรมตําง ๆ กลําวโดยสรุปแล๎วการแพทย๑แบบเหนือธรรมชาติมีพื้นฐานความคิด
ที่วําสุขภาพเป็นผลลัพธ๑ของระบบสังคมทั้งหมด ดังนั้นการเยียวยาจึงอาจจะต๎องอยูํที่การหาทางแก๎ไขให๎
สังคมคืนกลับสูํสภาวะเดิมด๎วยการจัดระเบียบสังคมใหมํ หลังจากเกิดการละเมิดกฎเกณฑ๑ของสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งจะปรากฏกับผู๎ละเมิดออกมาเป็นปัญหาทางสุขภาพอันเป็นปัญหารํวมกันในระดับสังคม มากกวํา
ปัจเจกคนใดคนหนึ่ง
ประการที่สาม การแพทย์แบบโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบการแพทย๑ที่มีความเชื่อเป็นระบบรองรับ
ชัดเจนวําชีวิตมนุษย๑และจักรวาลนั้นสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกันและกันอยํางแยกไมํออก โดยเฉพาะการวิเคราะห๑
จากความสัมพันธ๑ของชีวิตกับดวงดาวตําง ๆ ซึ่งชีวิตของคนเราล๎วนถูกลิขิ ตขึ้นแล๎ววําจะเกิดอะไรขึ้นบ๎างจาก
อิทธิพลของจักรวาลในแตํละชํวง จะประสบเคราะห๑กรรม ความเจ็บปุวยอะไรชํวงไหน ต๎องแก๎ไขอยํางไรล๎วน
๒๒

กรุณาดูรายละเอียดการวิเคราะห๑ในประเด็นนีไ้ ด๎จาก โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑. “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎
ได๎ปุวย,” และ “ระบบการแพทย๑พื้นบ๎านในชนบทไทย,” ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก
(บรรณาธิการ), สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย (นนทบุร:ี สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550).
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เป็ น เรื่ อ งราวทางโหราศาสตร๑ ทั้ ง สิ้ น และผู๎ ที่ จะท าหน๎า ที่ ท านายหรื อ เป็น ที่ ป รึก ษาเรื่ อ งนี้ไ ด๎ ก็ คือ หมอ
โหราศาสตร๑หรือหมอดู หมอเมื่อในภาคเหนือ หมอตาหราในภาคใต๎ เป็นต๎น
ประการที่สี่ การแพทย์แบบทฤษฎีธาตุ ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็นทฤษฎีที่สลับซับซ๎อนแตํก็มีระบบที่สุด
เป็นผลของวิวัฒนาการมายาวนานของวัฒนธรรมการแพทย๑ 3 กระแสด๎วยกันคือ การแพทย๑แบบกรีก อินเดีย
และจีน ซึ่งทั้งสามวัฒนธรรมได๎พัฒนาตัวบทในการอธิบายปรากฏการณ๑ในรํางกายของมนุษย๑เป็นสาคัญ และ
มองรํางกายเป็นเปูาหมายหลักของการมีสุขภาพดีและไมํดี โดยมีหลักการกว๎าง ๆ คือ สุขภาพดีเป็นผลจาก
ระบบธาตุในรํางกายที่สมดุล สํวนสุขภาพไมํดีคือลักษณะในทางตรงกันข๎าม คือ ธาตุอาจพิการ ธาตุไมํสมดุล
เป็นต๎น ซึ่งต๎องแก๎ไขด๎วยการให๎ธาตุกลับมาสูํภาวะสมดุลใหมํนั่นเอง สํวนการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุของไทย
นั้น ได๎รับอิทธิพลมาจากการแพทย๑แบบอายุรเวทของอินเดียโดยผํานทางศาสนาพราหมณ๑และพุทธอยํางแยก
ไมํออก และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันในการแพทย๑แผนไทยหรือระบบการแพทย๑แบบราชสานักอยํางชัดเจนให๎
เป็นระบบการแพทย๑หลักของสังคมไทย แตํอยํางไรก็ตามทฤษฎีธาตุในท๎องถิ่นตําง ๆ ก็มีรายละเอียดความ
เชื่อที่ตํางไปบ๎างจากอิทธิพลความเชื่อของท๎องถิ่นนั้นด๎วย
นอกจากนั้นในสังคมไทยแตํละท๎องถิ่นก็มีวิธีคิดและวิธีมองสุขภาพแตกตํางกันออกไปอีกด๎วย
เป็นต๎นวําในวิถีวัฒนธรรมของชาวล๎านนา จากการศึกษาของอานันท๑ กาญจนพันธุ๑ และฉลาดชาย รมิตา
นนท๑ พบวําอานาจที่เป็นสาเหตุของความเจ็บปุวยสามารถแบํงได๎ดังนี้ 1) ผีทา 2) คนทา 3) ทาผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี 4) เป็นไปตามโชค เคราะห๑หรือชะตาเกิดตกอยูํในชํวงเคราะห๑ร๎าย (สัมพันธ๑กับ
ดวงดาวในจักรวาล) 5) เป็นไปตามกฎแหํงกรรม 6) การแปรปรวนไมํสมดุลของธาตุ 7) พํอเกิดแมํเกิดมาทา
ร๎าย (เฉพาะเด็กอํอน) 8) ขวัญหายหรือออกจากรําง และการจะรู๎วําปุวยไข๎เพราะสาเหตุอะไร จะต๎องผําน
การวิเคราะห๑ของผู๎มีประสบการณ๑หรือผู๎มีวิชาหาสาเหตุหรือทานายสาเหตุในวัฒนธรรมล๎านนาด๎วย เชํน
หมอเมื่อ เป็นต๎น๒๓
การแพทย์ทฤษฎีธาตุแบบโบราณในสังคมไทย
แม๎การแพทย๑สมัยโบราณของไทยจะมีปรัชญาการแพทย๑หลายแนวในการอธิบายสาเหตุและอาการ
ของความเจ็บปุวยคือระบบการแพทย๑แบบโหราศาสตร๑ แบบประสบการณ๑ แบบเหนือธรรมชาติ และแบบ
ทฤษฎีธาตุก็ตาม๒๔ แตํคาอธิบายหลักที่ใช๎ในทฤษฎีการแพทย๑แผนไทยนําจะได๎แกํทฤษฎีธาตุ ที่มีการอธิบาย
๒๓

อานันท๑ กาญจนพันธุ๑และฉลาดชาย รมิตานนท๑, “พิธิกรรมและความเชื่อในการรักษาพยาบาลพื้นบ๎าน
ภาคเหนือ,” ใน ทวีทอง หงษ๑วิวัฒน๑และคณะ (บรรณาธิการ), พฤติกรรมสุขภาพ (กรุงเทพฯ: ขํายงานวิจัยพฤติกรรม
สุขภาพ ศูนย๑ประสานงานทางการแพทย๑และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2533), หน๎า 116.
๒๔

ในสํวนของรายละเอียดของการอธิบายระบบการแพทย๑แผนไทยถัดจากนี้ไปจะประมวลและเรียบเรียง
อยํางไมํตัดทอนมากนักเพื่อความเข๎าใจที่ตํอเนื่องและตรงกับคาและความตามตาราการแพทย๑แผนไทย จึงไมํได๎อ๎าง
ในทุกๆ ข๎อความอยํางละเอียด จะอ๎างเฉพาะสํวนในการตีความเทํานั้น กรุณาดูรายละเอียดได๎จาก โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย๑, “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย,” และ “ระบบการแพทย๑พื้นบ๎านในชนบทไทย,” ใน โกมาตร จึงเสถียร
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ถึงสาเหตุการเกิดโรค อาการและการรักษาที่ยืนอยูํบนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีธาตุเป็นสาคัญ ดังจะเห็นได๎
จากคัมภีร๑การแพทย๑แผนโบราณตํางๆ ที่วําความรู๎สาหรับแพทย๑ไทยนั้นมี 4 ประการด๎วยกันคือ “รู้ที่แรก
เกิดโรค ๑ รู้จักชื่อโรค ๑ รู้ยาสาหรับแก้โรค ๑ รู้ว่ายาอย่างใดจะควรแก้ด้วยโรคใด ๑”๒๕ สาหรับประการที่
1 ที่วํารู๎ที่แรกเกิดโรคก็คือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคสมุฏฐานนั่นเองโดยการแพทย๑แผนไทยมีจาแนก
เอาไว๎วํา เกิดจากฤดูแปรไป อาหารให๎โทษ ไมํเปลี่ยนอิริยาบถ ต๎องร๎อนยิ่งนัก ต๎องเย็นยิ่งนัก อดนอน อดข๎าว
อดน้า กลั้นอุจจาระ กลั้นปัสสาวะ ซึ่งล๎วนเป็นการปฏิบัติตัวให๎รํางกายผิดปกติทั้งสิ้น สํวนประการที่ 2 การ
รู๎จักชื่อโรคนั้นเป็นการ “กาหนดรู้ตามชื่อของโรคซึ่งได้สมมติไว้ ว่าอาการเช่นนั้นๆ ชื่อโรคนี้ อาการเช่นนี้ๆ
ชื่อโรคนั้น”๒๖ สํ วนอีกสองประการคือต๎องมีความรู๎ทางรํางกายของผู๎ปุวย อาการตําง ๆ ของผู๎ปุวย และ
สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องธาตุ 4 ในตาราแพทย๑แผนไทย ความรู๎เรื่องยาสาหรับแก๎โรค ชื่อยา
พิกัดยา รสของยา วิธีการประกอบยา และการฝึกใช๎ยารักษาโรคให๎ชานาญ
กลําวได๎วําความรู๎หลักของการแพทย๑แผนไทยนั้นตั้งอยูํบนพื้นฐานของทฤษฎีธาตุทั้งสิ้น ๒๗ แตํทั้งนี้
ธาตุ (humour) ในระบบการแพทย๑ แบบทฤษฎีธ าตุนั้นแตกตํางไปจากธาตุ (element) ในทฤษฎี
วิทยาศาสตร๑สมัยใหมํที่หมายถึง สารบริสุทธิ์ เป็นสารที่ประกอบขึ้นจากอะตอมชนิดเดียวกันโดยไมํมีสารอื่น
ใดประกอบหรื อเจือปน เชํน โซเดีย ม ออกซิเจน ธาตุในความหมายที่เป็นองค๑ประกอบขั้นรากฐานของ
จักรวาลและรํางกายมนุษย๑ มีความหมายถึงองค๑แหํงคุณลักษณะเฉพาะ เป็นการทาความเข๎าใจระบบด๎วยการ
มองแบบมหทัศน๑ ซึ่งแตกตํางจากจุลทัศน๑ที่ไมํให๎ความสาคัญกับรายละเอียดที่แยกยํอยมากไปกวําการมองทั้ง
ระบบแบบองค๑รวม ทาความเข๎าใจทั้งระบบอยํางที่มันเป็นอยูํ การจาแนกเป็นองค๑แหํงคุณลักษณะที่ตํางกัน
4 ประการ และเรียกขนานในนามสมมุติวํา "ธาตุ" จึงเป็นการมองอยํางองค๑รวม ธาตุเป็นคาที่รวมเอาลักษณะ
ทางรูปธรรมและคุณลักษณะทางนามธรรม หรือหน๎าที่ไว๎ด๎วย การทาความเข๎าใจตํอทฤษฎีหรือธาตุ ไมํอาจทา
ได๎ โ ดยการตี ค วามหมายตามตั ว อั ก ษร ดิ น น้ า ลม หรื อ ไฟ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ๑ ที่ ส มมุ ติ ขึ้ น แทนองค๑ แ หํ ง
คุณลักษณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะเทํานั้น โดยนัยนี้ ธาตุตํางๆ จึงมีคาจากัดความที่แตกตํางไป
โดยความเจ็บปุว ยตามการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุของไทยนั้นถือวํา รํางกายมนุษย๑ประกอบด๎วยธาตุ
4 ประการ ได๎แกํ ธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) ธาตุน้า (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุไฟ (เตโชธาตุ)๒๘
1) ธาตุดิน หมายถึง องค๑ประกอบในสํวนที่เป็นโครงสร๎าง มีคุณสมบัติไปทางแข็งอยูํกับที่ นิ่ง คงตั ว
เป็นองค๑ประกอบที่ทาให๎ทั้งระบบคงรูปรํางอยูํได๎ ในระบบการแพทย๑ไทยจาแนกอวัยวะที่ประกอบกันเป็น
ทรัพย๑ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก (บรรณาธิการ), สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ,
2550).
๒๕
พระเจ๎าราชวงศ๑เธอกรมหมื่นจัตุรัสพรปฏิภาณ, “เวชปุจฉา,” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาค1-6
(กรุงเทพฯ: องค๑การค๎าของคุรุสภา, 2504), หน๎า 211.
๒๖
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 213.
๒๗
ดูรายละเอียดใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑. “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย”, และ “ระบบการแพทย๑
พืน้ บ๎านในชนบทไทย”.
๒๘
กรุณาดู คัมภีรป๑ ระถมจินดา และคัมภีร๑ธาตุวิภังคิ์
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รํางกายไว๎เป็นธาตุดิน 20 ประการ ได๎แกํ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เส๎นและเอ็น, กระดูก, เยื่อใน
กระดูก, ม๎าม, หัวใจ, ตับ, ผังผืด, ไต, ปอด, ไส๎ใหญํ, ไส๎น๎อย, อาหารใหมํ, อาหารเกําและมันในสมอง
2) ธาตุน้า หมายถึง องค๑ประกอบสํวนที่เป็นของเหลว มีคุณสมบัติที่ซึมซาบทาให๎อํอนตัว เป็น
ตัวกลางที่ทาให๎สิ่งตํางๆ ไหลเวียนไป การแพทย๑ไทยจาแนกไว๎เป็นธาตุน้า 12 ประการ ได๎แกํ น้าดี , เสลด,
หนอง, เลือด, เหงื่อ, มันข๎น, มันเหลว, น้าตา, น้า, น้ามูก, ไขข๎อและน้าปัสสาวะ
3) ธาตุลม หมายถึง พลังขับดันภายในระบบรํางกายที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนจาแนกไว๎เป็นธาตุ
ลม 6 ประการ ได๎แกํ ลมสาหรับพัดตั้งแตํปลายเท๎าตลอดศีรษะ, ลมสาหรับพัดตั้งแตํศีรษะตลอดปลายเท๎า,
ลมสาหรับพัดอยูํในท๎องแตํนอกลาไส๎ , ลมสาหรับพัดในลาไส๎และในกระเพาะ, ลมสาหรับพัดทั่วรํางกายและ
ลมสาหรับหายใจเข๎าออก
4) ธาตุไฟ หมายถึง พลังงานที่ให๎ความอบอุํน ความร๎อน และเผาไหม๎ ได๎แกํ ธาตุไฟ 4 ประการ คือ
ไฟสาหรับอุํนกาย, ไฟสาหรับระส่าระสาย, ไฟสาหรับเผาให๎แกํคร่าครํา และไฟสาหรับยํอยอาหาร
บรรดาธาตุทั้ง 4 ธาตุดินกับธาตุน้า จัดวําเป็นธาตุที่เกิดขึ้นกํอนและเป็นเจ๎าเรือน โดยมีธาตุลมและ
ธาตุไฟมาอาศัย คนไทยจึงถือวํา ธาตุดินและธาตุน้าต๎องมีความครบถ๎วนบริบูรณ๑อยูํกํอนสุขภาพอนามัยจึงจะ
ปกติดี ดังที่เรียกกันวํา “มีอาการครบสามสิบสอง” ซึ่งหมายถึงธาตุดิน 20 ประการ รวมกับธาตุน้า 12
ประการ รวมกันเข๎าเป็น 32 ประการนั่นเอง ซึ่งถือวํามีธาตุดินและธาตุน้าครบถ๎วนเป็นเบื้องต๎น สานวนที่วํา
“มีอาการครบสามสิบสอง” ในความหมายของชาวบ๎านไทย จึงถูกใช๎ในความหมายของการมีอวัยวะตํางๆ
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ ไมํมีความพิกลพิการ เป็นความเข๎าใจที่งําย และเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นคติไทยจะถือกัน
วําเมื่อคราวสิ้นชีวิต ธาตุอาศัย คือ ธาตุลมกับธาตุไฟจะดับสิ้นไปกํอนคือ ทิ้งรํางกายไปกํอน โดยลมหายใจเข๎า
ออกจะเป็นลมที่จะหมดไปเป็นลมสุดท๎าย และสันตัปปัคคี คือ ไฟที่อุํนกายจะหมดไปเป็นไฟสุดท๎าย โดยที่
ธาตุดินและธาตุน้าจะยังคงอยูํและคํอยๆ เลื่อมสลายตามไป ๒๙ นั่นคือซากศพที่เป็นธาตุเจ๎าเรือนของธาตุดิน
และธาตุน้านั่นเอง
แตํทั้งนี้ความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยมีเชื่อวํารํางกายของมนุษย๑นั้นประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นรํางได๎
นั้นเกิดจากการปฏิสนธิขึ้นของมารดาและบิดาพร๎อมด๎วยธาตุทั้ง 4 ดังในคัมภีร๑ประถมจินดา เลํม 1 วําไว๎
“อันหนึ่งวําสัตรีสัตรีทั้งหลาย เมื่อตั้งอนุโลมปฏิสนธินั้นพร๎อมด๎วย บิดา,มารดา กับธาตุทั้ง 4 ก็บริบูรณพร๎อม
คือ ปถวีธาตุ 20 อาโปธาตุ 12 เตโชธาตุ 4 วาโยธาตุ 6 ระคนกันเข๎า”๓๐ จึงทาให๎เกิดมนุษย๑ขึ้นมา ด๎วยเหตุ
นี้รํางกายของมนุษย๑ในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นจึงประกอบไปด๎วยปถวีธาตุ (ธาตุดิน) 20 อาโปธาตุ
( ธาตุน้า) 12 เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 4 และวาโยธาตุ (ธาตุลม) 6 ทั้งหมดรวมกันเป็น 32 ธาตุที่อยูํภายใน

๒๙
๓๐

หน๎า 172.

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑, “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย,” หน๎า 15.
กรมศิลปากร, ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542)
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รํางกายมนุษย๑จึงเป็นที่มาของคาวํา “อาการครบสามสิบสอง” ไมํใชํเพราะอวัยวะครบแตํเป็นสมดุลธาตุใน
รํางกายครบไมํกาเริบหรือลดลง๓๑
ในขณะที่ความเจ็ บ ปุว ยตํางๆ มีปฐมเหตุจากการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 ซึ่งจะแปรปรวนหรือ
ผิดปกติได๎ใน 3 ลักษณะ ได๎แกํ
1. กาเริบ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของคุณลักษณะแหํงธาตุนั้นในระบบรํางกาย
2. หยํอน หมายถึง การลดทอนลงของคุณลักษณะแหํงธาตุนั้นในระบบรํางกาย
3. พิการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากธรรมดาของธาตุนั้น
ภาวะที่ธาตุใดธาตุหนึ่งหยํอนหรือกาเริบ จึงมีความหมายในเชิงปริมาณ ในขณะที่ธาตุพิการเป็นการ
เปลี่ยนไปของคุณภาพของธาตุนั้นๆ การวินิจฉัยโรคในระบบการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุจึงเป็นการวินิจฉัยไปที่
ความผิดปกติของธาตุ เชํน ปัถวีธาตุพิการ เตโชธาตุกาเริบ เป็นต๎น
ด๎วยเหตุนี้ที่มาอาการของโรคในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจึงมักถูกอธิบายอยํางจริงจังวําเกิด
จากธาตุภายในรํางกายของมนุษย๑เกิดกาเริบ พิการ หรือ หยํอนคือลดลง ทั้งนี้การที่ธาตุภายในรํางกายของ
มนุษย๑จะกาเริบ พิการ หรือลดลงได๎ตลอดเวลา แตํอาการธาตุกาเริบ พิการ ลดลงนั้นผูกโยงกับระดูกาลและ
เทศะด๎วย ดังเชํนอาการผอมเหลืองปวดเมื่อยในคัมภีร๑ธาตุวิภังค๑อธิบายไว๎วํา
เดือน 8,9,10 ทั้ง 3 เดือนนี้วําด๎วยวาโยธาตุชื่อ (อักษรบาลี: ผู๎เขียน) นั้นพิการให๎ผอมเหลืองให๎
เมื่อยทุก ข๎อ,ลา ทั่วสารพางค๑กายให๎แดก ขึ้น,ลง ให๎ลั่นโครก ๆ ให๎ หาว,เรอ วิงเวียนหน๎าตาหูหนักมักให๎ร๎อน
ใน อก,ใจ ให๎ระทดระทวยยํอมให๎หายใจสั้น ยํอมให๎ เหมนปาก,ปากหวาน มักให๎โลหิตออกทาง จมูก,ปาก กิน
อาหารไมํรู๎จักรศ คือวาโยพิการ๓๒

๓๑

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สานักวิจัย
สังคมและสุขภาพ, 2550), หน๎า 12 – 15.
๓๒
กรมศิลปากร, ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1, หน๎า 116.
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นี้จึงแสดงให๎เห็นอยํางแนํชัดวําการกาเริบ พิการ และลดลงของธาตุภายในรํางกายของมนุษย๑สัมพันธ๑
กับเวลาด๎วย ฉะนั้นการที่มนุษย๑ จะเกิดโรคภัยไข๎เจ็บอยํางใดจึงขึ้นอยูํกับเวลาไหนธาตุใดภายในรํางกายจะเกิด
กาเริบขึ้นมา นอกจากนี้ในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นการกินอาหารที่ผิดหลักอาจทาให๎ธาตุภายใน
รํางกายเกิดกาเริบ พิการ ลดลง และนาไปสูํการเกิดโรคได๎ในที่สุด และทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงสรุปได๎วําความรู๎แบบ
การแพทย๑แผนไทยมองรํางกายมนุษย๑เป็นเพียงเนื้อกายที่หํอหุ๎มพลังงานหรือธาตุทั้งสามสิบสองไว๎ ความรู๎แบบ
การแพทย๑แผนไทยจึงให๎ความสาคัญกับธาตุภายในรํางกายมากกวํารํางกายภายนอกที่เป็นเพียงกายหยาบใน
โลกทัศน๑แบบไตรภูมิที่เมื่อตายไปแล๎วมนุษย๑ก็จะละจากกายหยาบนี้ข๎ามไปสูํภพภูมิอื่น
ทฤษฎีทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของการแพทย๑ไทยจึงมิได๎อธิบายระบบรํางกายผํานอวัยวะแตํละ
ชนิด และหน๎าที่ของมัน ดังที่การแพทย๑สมัยใหมํซึ่งใช๎จุลทัศน๑แยกระบบขององค๑รวมออกเป็นสํวนยํอยๆ โดย
ถือวําระบบใหญํเกิดขึ้นโดยตรงจากองค๑ประกอบยํอยและคุณสมบัติของสํวนยํอยนั้นมารวมกัน ความเจ็บปุวย
ในทัศนะของการแพทย๑สมัยใหมํจึงเป็นเรื่องของความผิดปกติของโครงสร๎างหรือหน๎าที่ของอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ๑เฉพาะอวัยวะ แตํทวําสาหรับการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุ ซึ่งถือเอาการมองระบบแบบมห
ทัศน๑ ความผิดปกติไมํวําจะเกิดขึ้นที่อวัยวะใด ล๎วนแตํต๎องมีรากเหง๎ามาจากการคลาดเคลื่อนของภาวะสมดุล
ของธาตุในระบบ ความเจ็บปุวยที่แสดงออกที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ๑ของความไมํ
สมดุลขึ้นมาใหมํ อันเป็นการแก๎ที่ปฐมเหตุอันเป็นรากเหง๎า เมื่อภาวะสมดุลกลับคืนมา ความเจ็บปุวยที่มีอยูํก็จะ
หายไป ในทางตรงข๎ามการมุํงรักษาเฉพาะที่โดยมิได๎คานึงถึงสมดุลของทั้งระบบ เป็นสิ่งที่ไมํได๎ประโยชน๑ แม๎วํา
จะสามารถรักษาความผิดปกติที่แสดงออกมาเฉพาะที่ได๎ แตํความขัดแย๎งอันเป็นปฐมเหตุที่มิได๎รับการแก๎ไข
ยํอมจะต๎องปรากฏออกมาเป็นความผิดปกติในตาแหนํงอื่นอีก
ในด๎านการวินิจฉัยโรคนั้น แพทย๑ไทยใช๎การวิเคราะห๑สมุฏฐานของโรค อันหมายถึงตั้งแตํแรกเกิดของ
โรคเป็นกุญแจไขสูํวิธีการรักษา โดยที่แพทย๑ไทยจะมีการแบํงสมุฏฐานของโรค33 ดังนี้คือ
ก. ธาตุสมุฏฐาน หมายถึงการเจ็บไข๎ที่เกิดจากการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 (42 ประการ)
แบํงเป็น 4 กอง คือ
1) ปัถวีสมุฏฐาน ดินเป็นที่ตั้ง แจกออก 20 อยําง
2) อาโปสมุฏฐาน น้าเป็นที่ตั้ง แจกออก 12 อยําง
3) วาโยสมุฏฐาน ลมเป็นที่ตั้ง แจกออก 6 อยําง
4) เตโชสมุฏฐาน ไฟเป็นที่ตั้ง แจกออก 4 อยําง
ธาตุทั้ง 4 นี้ แพทย๑ไทยก็เอามารวมเป็นธาตุใหญํ ๆ 3 ธาตุ ได๎แกํ เสมหะ (เสลด) ปิตตะ
(น้าดี) และวาตะ (ลม) ซึ่งอธิบายเป็นสมุฏฐานของโรคได๎ เป็นเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐาน และวาตะ
สมุฏฐานตามลาดับ

33

กรุณาดูรายละเอียด คัมภีร๑โรคนิทาน ใน ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5.
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ข. อุตุสมุฏฐาน หมายถึง การเจ็บไข๎ที่เกิดจากฤดูแปรปรวน (อุตุปรินามชาอาพาธา) แบํง
ออกเป็น 3 ฤดู ได๎แกํ
1) คิมหันตฤดู (ฤดูร๎อน) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานเตโช พิกัดสันตัปปัคคี (ไฟสาหรับอุํน
กาย)
2) วสันตฤดู (ฤดูฝน) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานวาโย พิกัดกุจฉิสยาวาตา (ลมสาหรับพัด
ในท๎องแตํนอกลาไส๎)
3) เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะและโลหิต
ในแตํละฤดูมีธาตุตํางๆ ประจาเชํนกัน ผู๎ปุวยฤดูไหนก็ลดยาประจาธาตุฤดูนั้นๆ ลง
เพื่อให๎ตัวยาพอเหมาะกับฤดู
ค. อายุสมุฏฐาน แปลวํา อายุเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แบํงออกเป็น 3 อยําง ได๎แกํ
1) ปฐมวัย (นับตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี) สมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะกับโลหิต
ระดมกัน (แรกเกิดถึง 8 ขวบ มีเสมหะเป็นเจ๎าเรือนโลหิตแทรก 8 ขวบถึง 16 ขวบ มีโลหิตเป็นเจ๎าเรือน
เสมหะยังเจืออยูํ)
2) มัชฌิมวัย (นับตั้งแตํอายุพ๎น 16 ปีขึ้นจนถึง 32 ปี) สมุฏฐานอาโปพิกัดโลหิต 2
สํวน และสมุฏฐานวาโย 1 สํวนระดมกัน
3) ปัจฉิมวัย (นับตั้งแตํอายุพ๎น 32 ปีจนถึง 64 ปี) สมุฏฐานวาโย เมื่ออายุพ๎น 64
ปีขึ้นไปแล๎ว สมุฏฐานวาโยเป็นเจ๎าเรือน มีอาโป (พิกัดเสมหะและเหงื่อ) แทรก
ง. กาลสมุฏฐาน แปลวํา เวลาเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ
1) เวลากลางวัน
06.00-09.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ
09.00-12.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดโลหิต
12.00-15.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
15.00-18.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
2) เวลากลางคืน
18.00-21.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ
21.00-24.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดโลหิต
24.00-03.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดดี
03.00-06.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
จ. ประเทศสมุฏฐาน แปลวํา ประเทศ (สถานที่) ที่เกิดที่อยูํ เป็นที่ตั้งที่เกิดของโรค แบํงเป็น
1) คนเกิดในที่สูง เชํน ชาวเขา เรียกวําประเทศร๎อน ที่ตั้งของโรคเป็นสมุฏฐานเตโช
2) คนเกิดในที่ที่เป็นน้า กรวดทราย เรียกวําประเทศอุํน ที่ตั้งของโรคเป็นสมุฏฐาน
อาโป พิกัดดีและโลหิต
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3) คนเกิดในที่ที่เป็นน้าฝนเปือกตม เรียกประเทศเย็น ที่ตั้งของโรคเป็นสมุฏฐาน
วาโย
4) คนเกิดในที่ที่เป็นน้าเค็มเปือกตม เรียกวําประเทศหนาว ที่ตั้งของโรคเป็น
สมุฏฐานปัถวี
เมื่อรู๎โรคและสาเหตุการเกิด โรคแล๎ว ตํอไปต๎องรู๎จักยาและการการเยียวยาโรคแตํละชนิดที่จะทาให๎
เกิดภาวะสมดุลขึ้นในระบบนั้น การแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุได๎จาแนกสรรพสิ่งซึ่งเป็นเภสัชสารออกเป็นหมวดหมูํ
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อกระทาโดยตรงตํอความแปรปรวนของธาตุใดธาตุหนึ่ง ด๎วยการสังเกตถึงปฏิกิริยาที่
สารนั้นมีตํอคุณลักษณะทั้ง 4 ของระบบรํางกาย ถือเป็นสรรพคุณของยาที่จะมีผลตํอการรักษาโรค 34 ได๎แบํง
เภสัชสารออกเป็น "รส" ตํางๆ กัน 9 รส ซึ่งเชํนเดียวกับคาวํา "ธาตุ" คาวํา "รส" ในที่นี้มิได๎เป็นความหมาย
เดียวกันทั้งหมดกับ "รสชาติ" ที่ปรากฏแกํลิ้นเมื่อสัมผัส แตํ "รส" ในที่นี้หมายถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจ
พ๎องกับรสชาติที่ลิ้มได๎จากลิ้น หมอไทยจึงมักใช๎การ "ชิม" ยาสมุนไพร เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องสรรพคุณ
ไปด๎วย รสของยาทั้ง 9 รสนั้น จะมีสรรพคุณที่แตกตํางกันคือ รสฝาดมีฤทธิ์สมาน, รสหวานซึมซาบไปตามเนื้อ
ให๎กาลังงาน, รสเมาเบื่อ แก๎พิษ, รสขม แก๎ทางโลหิตและดี, รสเผ็ดร๎อน แก๎ลม ขับลม, รสมัน แก๎เส๎นเอ็น แก๎ขัด
ยอก, รสหอมเย็น ทาให๎ชื่นใจ บารุงกาลัง, รสเค็ม ซึมซาบไปตามเนื้อ รักษาเนื้อ, รสเปรี้ยว กัดเสมหะ เห็นได๎วํา
การจาแนกรสยานั้นสาคัญในการใช๎เพื่อรักษาอาหารกาเริบ หยํอน พิการของธาตุตํางๆ ในรํางกายให๎ได๎สมดุลที่
หมายถึงสุขภาพดีไมํเจ็บไมํปุวย
ความรับรู้แบบการแพทย์แผนไทยต่อร่างกายและความป่วยไข้ของมนุษย์
การแพทย๑แผนไทยนั้นมีความรับรู๎เรื่องรํางกายและระบบภายในของมนุษย๑ในอีกแบบหนึ่งซึ่งเชื่อวํา
ระบบภายในรํางกายของมนุษย๑นั้นยึดโยงตํอกันด๎วยสิ่งที่เรียกวํา “เอน” หรือ “เส๎นเอน” โดยเส๎นเหลํานี้จะ
เชื่อมโยงเข๎ากับอวัยวะตําง ๆ ภายในรํางกายของมนุษย๑หากเกิดโรคภัยการแก๎ ไข๎รักษาก็สามารถทาได๎โดยการ
แก๎เส๎นเอนตามที่ตาราคัมภีร๑นวดได๎กาหนดไว๎35
นอกเหนือจากนี้ความรู๎ทางการแพทย๑แผนไทยยังมีความรู๎เกี่ยวกับรํางกายของมนุษย๑และลักษณะ
รูปรํางของอวัยวะภายในและตาแหนํงแหํงที่ของอวัยวะตําง ๆ ดังปรากฏในคัมภีร๑แผนนวดเลํม 2 ซึ่งเป็นคัมภีร๑
ทีช่ าระขึ้นในสมัยต๎นรัชกาลที่ 5 ความวํา
กายแหํงเราทํานทั้งปวงนี้สมเดจพระสรรเพชพุทธตรัสธรรมเทศนาวําราว 0100 เส๎น 100 หนา
010 นี้มิเที่ยงแท๎ยํอมแปรปรวนไปมาเปนทุกขังเปนอนิจจังอนัตตา หาแกํนสารมิได๎ทุกตัวทุกตนมีอาการ
32 ประการตั้งแตํเกศาเปนอาทิ เกศาอยูํในศีศะทั้งปวงได๎ 5600000 เส๎น ขนทั่วสารพางค๑ได๎
9600000 เลบทั้งปวงได๎ 20 ฟันทั้งหลายได๎ 32 บางคนได๎ 35 บางคนได๎ 36 บางคนได๎ 37 บางคน
34
35

97.

กรุณาดูรายละเอียดใน คัมภีร๑สรรพลักษณะสรรพคุณ ใน ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5.
กรมศิลปากร, ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), หน๎า 74 –
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ได๎ 38 ถ๎าผู๎มีบุญมีสมภารดังองค๑สมเดจพระพุทธเจ๎าจึ่งมีฟันถ๎วน 40 ทัศแล ฯ อนึ่งหนังอันหุ๎มทั่ ว
สารพางค๑นั้น ถ๎าแลวําจะเลิกออกจะปั้นเข๎าให๎กลมเทําผลพุทราแล ฯ เนื้อทั่วสารพางค๑ตัวนั้นได๎ 300
ก๎อนแล ฯ อันวําเอนใหญํได๎ 900 เอนน๎อยได๎ 900 เส๎นแล ฯ อันวํากระดูทั้งตัวได๎ 300 ทํอนแล ฯ อัน
วําสมองอยูํในกระดูกนั้นแล ฯ อันวําม๎ามนั้นมีสัณฐ๑านดังผลมะมํวง 2 ผลติดขั้วเดียวกันนั้นแล ฯ ม๎ามนั้น
คาบหัวใจอยูํแล ฯ อันวําหัวใจนั้นมีสัณฐ๑านดังดอกบุนนาคก็วําดอกบัวตูมก็วํา อันบุทคนลอกกลีบเสีย 2
กลีบ 3 กลีบนั้นแลเอาปลายลงเบื้องต่าอยูํในกลางอกนั้น อันวําหัวใจบุทคนผู๎มีปัญญานั้นปลายหัวใจแย๎ม
สนํอย อันวําบุทคนมีปัญญาชั่วถํอยเขลานั้นตูมอยูํดังดอกบัวตูมนั้นแล ฯ อันวําบุทคนผู๎มีปัญญานั้นชาย
ตับนั้นแฉกเปน 2,3 กลีบ บ๎างชายตับนั้นบางอํอนอยูํ อันวําบุทคนปัญญาเขลานั้นชายตับกลีบเดียว
เหมือนแวํนนําใหญํชายตับนั้นดุจดังฝักเพกาแบ ศีตับนั้นหมํนอยูํแล แลตับนั้นในโครงอกชูหัวใจอยูํเบื้อง
ขวาแล ฯ อันวําพังผิดมี 2 จาพวกพังผิดจาพวกหนึ่งนั้นหุ๎มตับปอดแลม๎ามอยูํแล พังผืดจาพวกหนึ่งนั้น
แทรกอยูํในหวํางกลีบเนื้อทั้ง 30 ชิ้นแล ฯ อันวําพุงนั้นมีสัณฐ๑าน 2 อันคือกะเภาะมูตรคูธ 1 แลกะเภาะ
คูธนั้นมีสัณฐ๑านดุจดังสิ้นลูกโคยาวประมาณ 8 องคุลีติดใส๎ใหญํไกลตับแลดีอยูํข๎างซ๎าย แลกะเภาะมูธนั้ยอูํ
ข๎างขวามีสัณฐ๑านประดุจดังเอาฝึ่งคว่าไว๎นั้นแล อันวําปอดนั้นมีสัณฐ๑านดังชิ้นเนื้อมีกลีบได๎ 32 กลีบ
แขวนอยูํมีสัณฐ๑านดังกลออมน้าเผยผ๑าเสีย ศีแดงดังผลมะเดื่อสุก แลปกตับเบื้องซ๎ายนั้นเบื้องขวาแล ฯ อัน
วําใส๎ใหญํนั้นถ๎าผู๎ชายยาวถึง 32 ศอก ถ๎าผู๎หญิง 29 สอก มีสัณฐ๑านประดุจดังงูอันคนตัดศีศะตัดหางแล๎ว
แลขดไว๎ในอําง แลหัวไส๎เบื้องบนอยูํตํอลาคอ หัวไส๎เบื้องต่าออยูํตํอทวารหนัก แลมีขดได๎ 21 ขดอยูํใน
โครงอกนั้น ฯ อันวําไส๎น๎อยนั้นเกี่ยวพันไส๎ใหญํอยูํแลยาวดังกันแล ฯ อันวําอาหารใหมํอันทาเปนคาแล
เคี้ยวด๎วยฟันนั้น ยํอมแหลกปนกับเสมหแลเขละกลืนเข๎าไปนั้นพึงเกลียดยิ่งนัก ฯ อันวําอาหารเกํานั้นตก
เข๎าไปอยูํในกะเภาะคูธประมาณ 8 องคุลีกว๎างประมาณองคุลีหนึ่ง ประดุจดังดินแดงยัดใสํในปล๎องไม๎ไผํ
เปนอันเบา ในขุมอาจมเนํานั้นแล อันวําดีอยูํในฝักห๎อยอยูํในใต๎ตับนั้น แลแทรกตับอยูํชื่อวําภัทรปิ์ตะดี
ประการ 1 ชื่อภัทธปิ์ตนั้นทราบวําอยูํทั้วทั้งตัวแล อันวําเสมหอยูํในไส๎ประมาณแตํสักบาตรหนึ่งแล ฯ อัน
วําหนองนั้นมีอยูํทุกเมื่อหามิได๎ เมื่อไรตํอเปนแผลบาดเจบแลฝีพุพองหนองนั้นจึ่งบังเกิดแล ฯ อันวําโลหิต
นั้นอยูํในกายประมาณได๎ 10 ทนานแล ฯ อันวําเหื่ออยูํในตัวไหลอยูํทั่วสารพางค๑กายทุกขุมขนนั้นแล อัน
วํามันคํนนั้นมีอยูํหวํางกลีบเนื้อทั้ง 300 ชิ้นนั้นแล ฯ อันวําน้าจักษุนั้นมิได๎มีอยูํทุกเมื่อตํอเมื่อใดมีทุกขโศก
เจบปวดจึ่งมีน้าจักษุแล ฯ อันวํามันเหลานั้นดังน้ามันงาอันไสทราบอยูํจมูกและจะงอยฝีปาก แลหน๎าผาก
ยํอมไหลทราบออกมาแล ฯ อันวําน้าเขละนั้นอยูํในปุุมแก๎มทั้ง 2 ข๎างตํออาหารตกถึงทํามกลางลิ้น ก็ไหล
ออกมารับเอาอาหารนั้นแล ยํอมมีอยูํทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชาย อันเกิดมาจะได๎เว๎นตัวคนนั้นหามิได๎
เหมือนกันแล ฯ ข๎าพเจ๎าเขียนแล๎ว ณ วัน 4 13 12 ค่าปีร๑กาเอกศก ฯ ข๎า ฯ นายทองอยูํเขียนไว๎ ขอให๎
ได๎กุศลสํวนบุญ ฯ ข๎า ฯ ผู๎เขียนกึ่งหนึ่งเถิด36

36

แหลํงเดิม. หน๎า 101 – 103.
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จากคาอธิบายเกี่ยวกับรํางกายมนุษย๑ในตาราคัมภีร๑นวดเลํม 2 ที่ได๎ยกอ๎างมาได๎แสดงให๎เห็นวําความ
แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับรํางกายของมนุษย๑ทั้งการทางานของระบบยํอยอาหาร
และลักษณะรูปรํางของอวัยวะภายในรํางกาย แตํในขณะเดียวกันอวัยวะภายในรํางกายของมนุษย๑ในความรู๎
ทางการแพทย๑แผนไทยไมํได๎มีหน๎าที่มากไปกวําการเป็นเครื่องบอกลักษณะของบุคคลดังที่กลําวไว๎วํา “อันวํา
หัวใจบุทคนผู๎มีปัญญานั้นปลายหัวใจแย๎มสนํอย อันวําบุทคนมีปัญญาชั่วถํอยเขลานั้นตูมอยูํดังดอกบัวตูม ”37 นี้
จึงแสดงให๎เห็นวําแม๎ความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจะสามารถระบุลักษณะและตาแหนํงแหํ งที่ของอวัยวะตําง
ๆ ภายในรํางกายของมนุษย๑ได๎ดีเพียงใดก็ตาม แตํก็ไมํได๎มีความรับรู๎วําอวัยวะตําง ๆ ภายในรํางกายมนุษย๑นั้น
ทางานอยํางไร
กลําวได๎วําความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นรับรู๎เรื่องรํางกายมนุษย๑เป็นอยํางดี แตํสามารถอธิบายได๎
เพีย งลั กษณะของชิ้น สํ ว นอวัยวะตํ าง ๆ เทํานั้นไมํได๎มีความรู๎เรื่องระบบการทางานภายในรํางกายเพราะ
รํางกายเป็นเพียงกายหยาบไมํได๎สาคัญเทํากับจิตวิญญาณภายในหรือพลังงานภายใน ธาตุจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
กวํากายหยาบภายนอกของมนุษย๑ ด๎วยเหตุนี้ความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจึงเชื่อวํามนุษย๑ประกอบสร๎างขึ้น
จากธาตุทั้ง 32 ฉะนั้นรํางกายของมนุษย๑ดารงอยูํได๎ด๎วยธาตุเหลํานี้หรืออีกนัยยะหนึ่งความรู๎แบบการแพทย๑
แผนไทยมองวํา ธาตุ คือ ระบบการท างานภายในรํ างกายมนุ ษ ย๑ ฉะนั้ นเมื่อ เกิด การเจ็ บไข๎ ได๎ ปุว ยการมอง
วินิจฉัยโรคของความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจึงไมํได๎มองไปที่การทางานตําง ๆ ภายในอวัยวะเพราะความรู๎
แบบการแพทย๑แผนไทยไมํได๎มองวําอวัยวะภายในรํางกายของมนุษย๑เป็นสิ่งที่ทาให๎รํางกายของมนุษย๑ทางาน
แตํความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยมองไปที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 32 ในรํางกาย การจะรักษาอาการเจ็บ
ไข๎ได๎ปุวยของความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจึงจาเป็นที่ จะต๎องรักษาโดยการวินิจฉัยจากชุดคาอธิบายการ
กาเริบ ลด พิการของธาตุในรํางกายวําธาตุแบบใดลดแล๎วทาให๎เกิดอาการอยํางไร ฉะนั้นโรคภัยตําง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกแบบการแพทย๑แผนไทยคาอธิบายตําง ๆ จึงจากัดอยูํแคํการกาเริบ หยํอน พิการของธาตุภายในรํางกาย
มนุษย๑เป็นสาคัญ
“ไข้” ในความรู้แบบการแพทย์แผนไทย
“ไข๎” ตามความหมายในพจนานุกรมปัจจุบันหมายถึง “น.อาการของโรค ทาให๎ตัวร๎อน มีชื่อตํางๆ กัน
เชํน ไข๎จับสั่น ไข๎ทรพิษ ไข๎หวัด ไข๎หวัดใหญํ; ความเจ็บปุวย” และ “ไข๎จับสั่น, ไข๎มาลาเรีย น. ไข๎ที่เกิดเพราะ
ถูกยุงก๎นปลํองที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น ”38 สํวนไข๎ในความหมายของการแพทย๑แผนปัจจุบัน
ในความเข๎าใจของคนทั่วไปอาจหมายถึงสภาวะผิดปกติของอุณหภูมิรํางกายมนุษย๑ที่ได๎รับเชื้อโรคหรือไวรัสชนิด
ตําง ๆ ซึ่งแสดงอาการพื้นฐานเชํน ปวดหัว ตัวร๎อน น้ามูกไหล ปวดเมื่อย ไอ จาม คัดจมูก อํอนเพลีย ทั้งหลาย
เหลํานี้เป็นอาการที่ถูกจัดอยูํในโรคที่เรียกวําไข๎ ในความรู๎ในแบบแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํ อยํางไรก็ตามเราไมํ

37
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แหลํงเดิม. หน๎า 101.
ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน๑, 2538), หน๎า
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สามารถเหมารวมได๎วํา “ไข๎” ในความหมายที่เรารับรู๎กันอยูํซึ่งเป็นความหมายที่มีพื้นฐานความคิดทาง
วิทยาศาสตร๑สมัยใหมํรองรับจะมีความหมายเดียวกันกับคาวํา “ไข๎” ในโลกทัศน๑ไทยเดิมแบบไตรภูมิ
คาวํา ไข๎ ในความรับรู๎ของชาวตะวันตกที่อยูํในสยามตอนต๎นรัตนโกสินทร๑มันเป็นอาการของการปุวย
ตัวร๎อน ปวดหัว อยํางในพจนานุกรมสัพพะ พะจะนะ พาสาไท ของปาลเลกัวซ๑ ที่ตีพิมพ๑เมื่อปี พ.ศ. 2397 ได๎
อธิบายความหมายของคาวํา “ไข๎” ในภาษาสยามออกเป็นภาษาอังกฤษไว๎วํา “ความไข๎คือ Fever, illness; to
have a fever.”39 ซึ่งความหมายของคาวํา Fever นั้นหมายถึงอาการปวดหัวหรือตัวร๎อน สํวนคาวํา illness
นั้นมีความหมายในเชิงไมํปกติหรือไมํสบาย
สํวนในพจนานุกรมอักขราภิธานศรับท๑ของหมอบรัดเลย๑ที่ตีพิมพ๑เมื่อปี พ.ศ. 2416 ก็เป็นอีกหลักฐาน
ชิ้นหนึ่งที่อธิบายความหมายของคาวําไข๎ไว๎วํา “อาการที่คนเจ็บปวดให๎ปวดหัวตัวร๎อน กินเข๎าไมํได๎ ให๎เภ๎อคลั่ง
ไปบ๎าง ให๎จับเป็นเวลาบ๎าง”40 เหลํานี้คือความหมายของคาวําไข๎ ซึ่งแตกตํางจากความหมายของคาวําไข๎ใน
ตาราแพทย๑แผนไทย
ในตาราแพทย๑แผนไทยอาการไข๎นั้นถูกอธิบายไว๎แตกตํางจากการแพทย๑แผนตะวันตกสมัยใหมํ ที่เข๎าใจ
กันอยูํในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให๎เห็นความแตกตํางของโลกทัศน๑ของทั้งสองศาสตร๑ ทั้งยังแสดงให๎เห็นวําในโลกทัศน๑
ไทยนั้นอาการไข๎คือความเจ็บปุวยที่แสดงอาการผิดปกติให๎เห็นทางรํางกายอยํางเดํนชัดเป็นประการสาคัญ ใน
คัมภีร๑ฉันทศาสตร๑มีอยูํบทหนึ่งได๎กลําวถึงลักษณะอาการของไข๎ไว๎วํา
จักกล่าวลักษณไข้ เมื่อไซ้เวลามัน แลทั้งกาลังวัน ที่เปนนั้นกาหนดหมาย จักกล่าวตรีเพศเข้า จับ
รุ่งเช้าจนถึงบ่าย สองโมงจึงค่อยคลาย ค่อยสบายในกายพลัน ไข้ที่เชื่อเอกโทษ แต่รุ่งโสดจนสายันห์ ถึงค่า
สองทุ่มนั้น ชื่อทุวรรณโทษนา แต่รุ่งจนถึงแปดทุ่มซ้ารัติยา จึ่งส่าวงไข้นี้นา เรียกชื่อว่าโทษเปนตรี ลักษณะ
เพศทั้งหลาย กาเริบร้ายกาลังมี กาเดาสี่ราตรี เสหะมีในเก้าวัน โลหิตกาลังให้ เจ็ดวันไซร้เปนสาคัญ วาโย
สิบสามวัน กาหนดนั้นเป็นประธาน กาลังธาตุทั้งหลาย กาเริบร้ายสี่สถาน ทั้งสามฤดูกาล ดุจดังท่านกล่าว
ไว้ แรกไข้สี้วาระ ชื่อตติยะจาเนียรไป ห้าวันถึงเจ็ดไซ้ ชื่อตรุณถ้ามิคลาย แปดวันถึงสิบห้า นั้นชื่อว่ามัธยม
หมาย โทษสองจาเนียรปลาย สิบเจ็ดหมายชื่อบุราณ โทษสามถ้าพ้นนั้น กาหนดวันไม่ประมาณ เพราะ
ธาตุนั้นพิการ ชื่อจตุนันทชวรแล41
อาการไข๎ในแพทย๑แผนไทยสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑ถูกอธิบายการเกิดอาการไว๎สัมพันธ๑กับเวลาและธาตุใน
รํางกายคน อาการของไข๎ถูกจัดประเภทไว๎ 3 ระดับ คือ ตรีโทษ ทุวรรณโทษ และเอกโทษ อาการไข๎ยิ่งนานวัน
39

266.
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ฌอง แบปติสต๑. ปาลเลอกัวซ๑, สัพพะ พะจะนะ พาสาไท. (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), หน๎า
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41

22

เข๎ายิ่งรุนแรง อาการไข๎ทั้งสามระดับมีระบุไว๎ดังนี้ ไข๎ชั้นเอกโทษมีลักษณะรู๎สึกหนาว แนํนอก กินอาหารไมํได๎
กระหายน้า ปวดเมื่อยตามรํางกาย ไข๎ในชั้นทุวรรณโทษมีอาการดังนี้ รู๎สึกหนาว วิงเวียน ปวดหัว หลับไมํสนิท
กินอาหารไมํได๎ และไข๎ในชั้นตรีโทษคือ มีการการเจ็บตามข๎อ กระหายน้า งํวงนอน แนํนอก ปวดเมื่อยทั้งตัว
เจ็บปวดหัวอยํางรุนแรง ผิวเหลือง ตาแดงกล่า ไข๎ในชั้นตรีโทษคืออาการไข๎ขั้นสุดท๎ายที่ร๎ายแรงที่สุดกํอนจะถึง
ขั้นมรณชวร42 ซึ่งจะมีอาการ “กระด๎างทั้งกายา หายใจขัดชักคางแข็ง ชิวหานั้นกระด๎าง”43 อาการขั้นสุดท๎าย
กํอนตาย
คาวํา “ไข๎” ในแพทย๑แผนไทยนั้นนําเชื่อวําหมายถึงอาการปุวยหรือไมํสบายเทํานั้น โดยเฉพาะอาการ
ที่แสดงออกให๎เห็นเดํนชัดหรือตรวจวัดด๎วยการสังเกต สัมผัส และดมกลิ่นที่หมอไทยใช๎ในการวินิจฉัยอาการ
ของโรคภัยไข๎เจ็บทั้งหลาย ในตาราฉันทศาสตร๑คาวําไข๎มัก ใช๎คูํกับอาการปุวยอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํนวํา “ไข๎ได๎
เจ็บสะดือ กระพือขึ้นไปเบื้องบน หน๎าตานั้นวิงวน ให๎มืดมรแลพรํางพราย ให๎เจ็บที่กาด๎น ตลอดจนกระหมํอม
หมาย สะบัดทุรนราย แล๎วสะท๎านให๎เยือกเย็น ไส๎พุงนั้นพลุํงพลําน ในอาการจงเลงเห็น สันนิบาตโลหิตเป็น
ประจักษ๑แจ๎งอยํางแคลงใจ” อาการไข๎เจ็บสดือไมํได๎เป็นอาการเดียวกับคาวําไข๎ของแพทย๑สมัยใหมํ เพราะ
อาการไข๎เจ็บสะดือเป็นอาการปวดท๎องไมํใชํอาการตัวร๎อนปวดหัว หรือในอาการไข๎ใดให๎เป็นเม็ดก็อธิบายไว๎วํา
“ไข๎ใดให๎เป็นเม็ด ดูแดงทั่วทั้งตัวไป ให๎ปวดขบศีร๑ษะใน เมื่ออาทิตย๑สวํางวัน เรียกวําสันนิบาต ปกังชาติหมูํมัน
แพทย๑เห็นจงสาคัญ ให๎หยั่งรู๎ในเชิงชาย”44 ไข๎ใดให๎เป็นเม็ดมันไมํใชํอาการไข๎แบบปวดหัวตัวร๎อนแตํเป็นอาการ
ตัวแดงไมํมีแรง
ในคัมภีร๑ตักศิลาเองก็ได๎กลําวถึงอาการไข๎ที่เรียกวําไข๎มะเร็งตะมอย “ไข้มะเร็งตะมอย มีสัณฐานผุดขึ้น
มาเท่าแม่มือผลจิงจ้อ ถ้าถานขาวสีสะดาทาพิษหนัก ให้จับสท้านร้อนสท้านหนาว ให้เชื่อมให้มัว บางทีผุดขึ้นมา
ที่ตัว ที่แขนที่ขา ให้แพทย์เร่งรักษาให้จงดี ถ้าแตกออกไปได้ถ้าจุดยา มิฟังแตกออกไป ถ้าไม่ตายกลายเป็น
มะเร็ง”45 ซึ่งอาการไข๎มะเร็งตะมอยก็คืออาการคล๎ายโรคผิวหนังที่มีตุํมพดผื่นขึ้นตามตัว ไมํได๎มีความเกี่ยวข๎อง
กับอาการปุวยไข๎ปวดหัวตัวร๎อนแบบในความหมายของแพทย๑แผนตะวันตกสมัยใหมํ หรืออาการไข๎มะเร็งปาก
ทูมที่ถูกกลําวถึงในคัมภีร๑ตักศิลาก็ได๎อธิบายอาการไว๎วํา “ไข๎มะเร็งปากทูม ผุดบวมขึ้นมาจากหลังทั้งสองข๎างก็มี
ข๎างเดียวก็มี มีสั ณฐานยอดเขีย วเหมือนน้ าครามทาพิษตําง ๆ ถ๎าแพทย๑จุดมิหายกลั บแตกออกไปจะลงไป
เหมือนปากทูม ถ๎าแก๎ดีไมํตายกลายเปนมะเร็งปากหมู ”46 จะเห็นได๎วําอาการปุวยของไข๎มะเร็งปากทูมก็ไมํใชํ
อาการปุวยไข๎ปวดหัวตัวร๎อนเชํนกัน
แตํไมํใชํวําคาวําไข๎ในการแผนแพทย๑ไทยจะไมํมีอาการไข๎ที่คลายคลึงกับอาการไข๎ในความหมายของ
การแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํ แท๎ที่จริงแล๎วในคัมภีร๑ตักศิลาได๎มีการกลําวถึงไว๎เชํนกันวํา
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อันว่าคนทั้งหลายใดเมื่อจะเปนไข้นั้น ชื่อว่าหวัดใหญ่ให้จับสะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้ปวดสีสะ
ให้ไอให้จาม น้ามูกตกเปนกาลัง ให้ตั วร้อนให้อาเจียน ให้ปากแห้งปากเปรี้ยว ปากขมกินเข้าไม่ได้ แล้ว
แปรไปให้ไอเปนกาลัง แลทาพิษคอแห้ง ปากแห้งฟันแห้ง จมูกแห้งน้ามูกแห้ง บางทีกระทาให้น้ามูกไหล
หยดย้อย เหตุดังนี้ เพราะว่าสมองนั้นเหลวออกไปหยดออกจากนาสิกทั้งสองข้าง ไปปะทะกับสอเสมหะจึง
ให้ไอไป แก้มิฟังกลายไปเปนริศดวงมองคร่อหืดไอ แลฝีเจ็ดประการจะบังเกิด อันว่าคนไข้ทั้งหลายนั้นก็ดี
เมื่อแพทย์วางยามิฟังแล้ว อันว่าความตายจักมีแก่คนไข้นั้น47
อาการไข๎ ที่ เ รี ย กวํ า หวั ด ใหญํ ใ นคั ม ภี ร๑ ตั ก ศิ ล านั้ น มี ลั ก ษณะอาการคลายกั น กั บ อาการปุ ว ยไข๎ ใ น
ความหมายของแพทย๑แผนตะวันตกสมัยใหมํ แตํไมํได๎หมายความวําคาวําไข๎ในการแพทย๑แผนไทยจะสามารถ
เทียบเคียงได๎กับการแพทย๑แผนตะวันตก เพราะคาวําไข๎ในการแพทย๑แผนไทยที่ปรากฏอยูํบนตาราเลํมตําง ๆ
นั้นมักจะถูกใช๎ควบคูํไปกับอาการของโรค ซึ่งไมํใชํเฉพาะอาการของการปุวยไข๎ปวดหัวตัวร๎อนเพียงอยํางเดียว
ยังมีอาการโรคผิวหนัง หรือปวดเมื่อย ปวดท๎อง ฉะนั้นคาวําไข๎ ในโลกทัศน๑ของการแพทย๑แผนไทยจึงเป็นการ
เจ็บปุวยอยํางใดอยํางหนึ่งที่จะต๎องตามมาด๎วยอาการหรือชื่อของโรคนั้น ๆ ไข๎ในแพทย๑แผนไทยจึงไมํได๎มี
ความหมายอยํางโดด ๆ วําเป็นการปุวยไข๎จากการมีเชื้อไวรัสเข๎าไปทาให๎ระบบการทางานของรํางกายผิดปกติ
จนเกิดอุณหภูมิในรํางกายสูง แตํเป็นเพียงการบํงบอกวํานี้คือการปุวย แตํจะปุวยอยํางใดนั้น คาวําไข๎ จะต๎อง
อ๎างอิงกับการอธิบายอาการหรือชื่อของโรคตามหลังอยูํ ไข๎ในโลกทัศน๑แบบไตรภูมิจึงไมํได๎มีความหมายเดียวกัน
กับไข๎ในโลกแบบการแพทย๑สมัยใหมํ ซึ่งหากไมํตีความคาวําไข๎ออกมาให๎ชัดเจน การศึกษาเรื่องไข๎มาลาเรียอาจ
ทาให๎เข๎าใจความไข๎ที่ปรากฏอยูํในตาราการแพทย๑แผนไทยผิด และไมํสามารถอธิบายตีความอาการไข๎มาลาเรีย
ได๎อยํางแนํชัด
ไข้มาลาเรียในความรับรู้ของสังคมสยาม
ไข๎มาลาเรีย เป็นอาการปุวยไข๎ที่เป็นที่รับรู๎อยูํในวงการแพทย๑ของตะวันตกตั้งแตํพุทธศตวรรษที่ 22
โดยเป็นที่เข๎าใจกันวําเป็นโรคที่เกิดจากอากาศร๎อนเสีย โดยโรคนี้ถูกบัญญัติโดยนายแพทย๑ชาวอิตาลีวํา “mala
aria” กํอนที่จะถูกเรียกกันอยํางแพรํหลายจนถึงปัจจุบัน ครั้นพอถึงพุทธศตวรรษที่ 25 การแพทย๑ของ
ตะวันตกก๎าวหน๎าและค๎นพบเชื้อของโรคไข๎มาลาเรียมาจากสัตว๑และมียุงก๎นปุองเป็นพาหะนาโรคแตํยังไมํเป็นที่
รับรู๎ถ๎วนทั่วจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํอยํางไรก็ดีในความรับรู๎ของการแพทย๑แผนไทยในชํวงต๎น
รัตนโกสินทร๑จนถึงชํวงต๎นรัชกาลที่ 5 ไมํปรากฏคาอธิบายของการเป็นไข๎จับสั่นหรือไข๎มาลาเรียอยํางชัดเจนวํา
ตรงกับโรคใด
ด๎วยเหตุนี้วิธีการที่จะระบุชัดได๎วําการปุวยไข๎แบบใดจึงจะตรงกับอาการปุวยของโรคไข๎มาลาเรียจึงมี
เพีย งวิธี การเที ย บความหมายของคาศั พท๑ข องพจนานุก รม และเที ยบจากอาการของไข๎ที่ ระบุไว๎ ในต ารา
การแพทย๑ไทยจึงจะชํวยให๎สามารถตีความได๎วําไข๎แบบใดเป็นอาการปุวยไข๎ของโรคมาลาเรีย
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ในบทความเรื่อง คินโชนากับไข๎ปุา ของนายแพทย๑ วิเชียร จีรวงศ๑ได๎อธิบายถึงอาการไข๎มาลาเรียใน
ความรู๎แบบการแพทย๑แผนตะวันตกสมัยใหมํเทียบเคียงกับชื่อไข๎ในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยไว๎ 4 แบบ
ดังนี้
1. ไข๎จับสั่น (Intermittent Fever) มีไข๎จับวันเว๎นวัน ทางแพทย๑ไทยเรียก “ไข๎เจลียง” เนื่องจากมี
Plasmodium Falciparum ไข๎จับวันเว๎น 2 วัน ฝรั่งเรียก Tertion Fever อยํางแรง เนื่องจากมี
Plasmodium vivax อยํางอํอนเนื่องจากมี Plasmodium Ovale ไข๎จับวันเว๎น 3 วัน ฝรั่งเรียก
Quartam Fever เนื่องจาก Plasmodium malariae
2. ไข๎จับเซื่องซึม (Remittent Fever) มีอาการคล๎ายไข๎รากสาต แตํไมํมีอาการลงท๎อง
3. ไข๎พิษ (Pernicious Malarial Fever, Congestive Chills, or Malignant Malaria) มีอาการ
เซื่องซึม หนาว อาเจียน ตกเลือดเมื่อตกเลือดแพทย๑ไทยเรียก “กาฬเลือด”
4. ไข๎ปูาง (Chronic Malarial Cachexia) พุงโล ม๎ามโต ผิวซีด ไมํมีแรงอาจเบาเป็นเลือด48
อาการของไข๎มาลาเรียที่วิเชียร จีรวงศ๑ได๎พยายามเทียบเคียงกับชื่อไข๎ในการแพทย๑แผนไทยนั้น เป็น
การพยายามอธิบายวําความรู๎ในการแพทย๑แผนไทยรับรู๎โรคไข๎มาลาเรียไว๎อยํางไร ทั้งนี้การเทียบเคียงไข๎ของ
วิเชียร จีรวงศ๑ไมํได๎อธิบายวําไข๎ตําง ๆ ที่ระบุมานั้นมีอาการอยํางไรบ๎าง ด๎วยเหตุนี้ จึงต๎องดูการนิยามอาการไข๎
ของชาวสยามที่บันทึกเป็นพจนานุกรมเอาไว๎โดยปาเลอกัวซ๑ในศัพท๑พจนภาษาไทยซึ่งตีพิมพ๑ในปี พ.ศ. 23952397 กลําวถึงอาการไข๎ตํางๆ ดังนี้ “ไข๎ Fever, Illness; to have a fever ไข๎จับ Intermittent fevers ไข๎
สารบาต Malignant fever ไข๎ปุา Kind of malignant fever which seizes persons travelling in the
woods”49
นอกจากนี้หนังสืออักขราภิธานศรับท๑ของหมอบลัดเลย๑ที่ตีพิมพ๑เผยแพรํในสยาม พ.ศ. 2416 จึงอาจ
ชํวยอธิบายได๎วําอาการไข๎จับสั่น , ไข๎จับเซื่องซึม, ไข๎พิษ และไข๎ปูางมีความหมายวําอยํางไรในสยาม ทั้งนี้
ความหมายที่ปรากฏอยูํในหนังสืออักขราภิธานศรับท๑นั้นก็เป็นคาที่มีความหมายอยูํแล๎ว ไมํใชํคาที่หมอบลัดเลย๑
คิดขึ้นเองแตํแนํนอนวําอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมในมุมมองของหมอบลัดเลย๑อยูํในเรื่องอาการของไข๎ แตํการที่
ปรากฏชื่อไข๎ตําง ๆ ในหนังสืออักขราภิธานศรับท๑นี้ยํอมหมายความวําในสังคมสยามมีการรับรู๎เรื่องไข๎ตําง ๆ นี้
เป็นอยํางดีอยูํแล๎ว
คาวํา ไข๎ ในหนังสืออักขราภิธานศรับท๑ถูกอธิบายไว๎วํา “อาการที่คนเจ็บปุวยให๎ปวดหัวตัวร๎อน, กินเข๎า
ไมํได๎, ให๎เภ๎อคลั่งไปบ๎าง, ให๎จับเปนเวลาบ๎าง”50 ซึ่งเป็นคาอธิบายการปุวยไข๎ที่ผํานความรู๎ของหมอฝรั่งแผน
ตะวันตก ไข๎จับสั่นไมํมีคาและความหมายปรากฏอยูํในหนังสืออักขราภิ ธานศรับท๑เลํมนี้ แตํมีการแยกไข๎จับสั่น
ออกเป็ น ไข๎จั บ และไข๎สั่ น แล๎ ว อธิบ ายความหมายแยกกันดังนี้ ไข๎จั บถูกอธิบายไว๎ในอักขราภิ ธ านศรับท๑วํ า
48
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“อาการไข๎มันจับเปนเวลา, เมื่อจับนั้นมันให๎หนาวตัวสั่นเหมือนลูกนก, บางทีมันให๎ร๎อนเปนกาลัง”51 สํวนไข๎สั่น
ก็มีคาอธิบายแยกไว๎อีกคาหนึ่งไมํได๎มีวําไข๎จับสั่น “คือไข๎จับสท๎าน”52
ไข๎จับเซื่องซึม (Remittent Fever) และไข๎พิษ (Pernicious Malarial Fever, Congestive Chills,
or Malignant Malaria) เป็นไข๎ที่มีอาการใกล๎เคียงกันกลําวคือเมื่อมีอาการไข๎คนปุวยจะรู๎สึกเซื่องซึม ใน
หนังสืออักขราภิธานศรับท๑มีอาการไข๎ที่ถูกอธิบายไว๎วํามีอาการจับไข๎แล๎วเซื่องซึมไว๎วํา “ไข๎พิศ อาการไข๎อยําง
หนึ่งพิศกล๎า, ให๎จับเชือมซึมไปไมํมีเวลาสําง, ดูเหมือนเยาเรือนหมุนไป, ไมํรู๎วํากลางวันกลางคืน”53 และใน
บรรทัดตํอมาของไข๎พิศคือไข๎ลากสาดถูกอธิบายไว๎วํา “อาการไข๎อยํางหนึ่ง, อาการคล๎ายกับที่วําแล๎ว”54 และ
อาการไข๎อันสุดท๎ายที่นําเชื่อวําเป็นอาการไข๎จับที่ ร๎ายแรงที่สุดคือไข๎สันนิบาต “เพราะอาการไข๎นั้นพิศมันเข๎า
ประชุมพร๎อมกัน” หมายความวําอาการแบบไข๎พิศนั้นเป็นกาเริบหนักขึ้นจึงเรียกวําไข๎สันนิบาต
ไข๎สันนิบาตเป็นไข๎ที่ถูกเรียกไว๎หลายแบบ ทั้งไข๎สันนิบาต และไข๎สารบาต ในหนังสือสัพพะจะนะพาสา
ไท ของบาทหลวงปาลเลกัวซ๑ได๎มีคาอธิบายไข๎สารบาตไว๎วํา “Malignant fever”55 ซึ่งหมายความวําไข๎ที่เป็น
อันตรายถึงชีวิต กลําวคือไข๎ที่มีความอันตรายซึ่งเป็นความหมายที่คล๎ายและใกล๎เคียงกับ คาวําไข๎สันนิบาตใน
หนังสืออักขราภิธานศรับท๑ของหมอบลัดเลย๑ นอกจากนี้ในบรรทัดถัดมาของหนังสือสัพพะพะจะนะพาสาไท
ของบาทหลวงปาลเลกัวซ๑ได๎มีคาอธิบายเกี่ยวกับ Malignant fever ไว๎ด๎วยวํา “Kind of malignant fever
which person travelling in the woods”56 คือไข๎ปุา และในหนังสืออักขราภิธานศรับท๑ของหมอบลัดเลย๑
ได๎อธิบายความหมายของคาวํา “ไข๎ปุา” ไว๎วํา “อาการไข๎อยํางหนึ่ง, เจ็บเพราะถูกต๎องอายพิศดิน , ฤาอายพิศ
แรํ, แลวํานยาในปุาในดง”57 นี้จึงตีความได๎สองแบบวําไข๎ปุามีอาการที่คลายกับไข๎สารบาตหรือไข๎สันนิบาต
หรือไข๎ปุานี้อาจเป็นไข๎เดียวกันกับไข๎สารบาตหรือสันนิบาตซึ่งเป็นไข๎ที่ถูกอธิบายไว๎วําเป็นไข๎อาการร๎ายแรง ซึ่ง
หากย๎อนความหมายกลับไปอีกไข๎สันนิบาตหมอบลัดเลย๑อธิบายไว๎วําเป็นไข๎ที่พิศมาประชุมพร๎อมกัน ซึ่งคาวํา
พิศม๑นั้นหมอบลัดเลย๑อธิบายไว๎เชํนกันวํา “คือของที่ถูกเข๎า, เจ็บปวดผผําวร๎อนกล๎าเหลือทนเหมือนถูกไฟ
ร๎อนแรงนักนั้น”58 และคาวําพิศม๑ไข๎ก็มีความหมายวํา “คือไข๎มีพิศม๑ให๎ร๎อนกล๎านัก, ลางทีให๎คลั่งเพ๎อสิ้นสะติ
ลางทีให๎เชื่อมมึนวําพิศม๑ไข๎ทา”59 ฉะนั้นกลําวได๎วําไข๎สันนิบาตคืออาการไข๎ที่มีอาการตัวร๎อนอยํางหนักขึ้นมา
หรืออาการไข๎พิศที่รุมเร๎าหนัก ไข๎สันนิบาตจึงเป็นไข๎พิศที่มีอาการหนักกวําและไข๎พิศเป็นอาการคล๎ายกันกับไข๎
ลากสาด
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ในขณะที่คาเรียกไข๎เจลียงนั้นใน”ตาราแพทยศาสตรสงเคราะห๑ ” ฉบับกรมพยาบาล กระทรวงธรรม
การจัดพิมพ๑ขึ้นครั้งแรกในปี 2438 ได๎ให๎นิยามไข๎เจลียงเอาไว๎ในสํวนของคาแปลศัพท๑ในตาราเลํมนี้วํา “คาเดิม
ไข๎เจลียงคาแปลเว๎นวันจับวัน คาอธิบายไข๎เรื้อรัง ”60 สํวนไข๎ปูางนั้นจะเรียกตามลักษณะเดํนของอวัยวะที่เกิด
เพราะมีอาการม๎ามย๎อยโตทาให๎ท๎องโต ซึ่งคนภาคเหนือจะเรียกม๎ามวํา “ปูาง” ไข๎นี้จึงเรียก “ไข๎ปูาง”61 อีกคา
ที่เรียกกันวําไข๎เหนือนั้นก็มีหลักฐานวําใช๎เรียกโรคที่คนทางภาคเหนือหรือมณฑลพายัพที่อยูํในปุาเป็นกันมาก
คล๎ายเป็นไข๎ปุาแตํเรียกไข๎เหนือตามแหลํงที่โรคนี้แพรํหลายวํามาจากทางเหนือ ซึ่งในยุคเริ่มต๎นปราบมาลาเรีย
ในต๎นทศวรรษ 2460 จึงไปเริ่มที่ภาคเหนือเพราะชุมกวําภาคอื่น การศึกษาถึงความรู๎เรื่องไข๎มาลาเรียในตารา
การแพทย๑ล๎านนาจึงนําจะเป็นอีกประเด็นที่นําสนใจมากเชํนกัน
ทั้งหมดจึ งตีความได๎วํา คาที่ป รากฏในหลั กฐานรํว มสมัยชํว งต๎นรัช กาลที่ 5 โดยเฉพาะที่เป็นการ
รวบรวมคาศัพท๑ไทยเพื่อทาพจนานุกรมได๎แสดงให๎เห็นถึงคาที่ใช๎กันอยูํจริงขณะนั้นได๎ดี พบวํามีหลายคาที่
อาจจะหมายถึงมาลาเรีย ได๎แกํ ไข๎พิศ, ไข๎สันนิบาต, ไข๎สารบาต, ไข๎ลากสาด, ไข๎จับ, ไข๎สั่น, ไข๎ปุา ซึ่งทั้งหมด
เป็นอาการไข๎ที่ร๎ายแรงและนําเชื่อวําเป็นลักษณะของอาการไข๎ที่คล๎ายกับมาลาเรียในความหมายสมัยใหมํ
ที่กลําวชัดเจนสุดเห็นจะเป็นไข๎ปุา เพราะเป็นอาการไข๎เดียวที่ถูกอธิบายไว๎วํามาจากปุาทั้งหนังสือของ
หมอบลัดเลย๑และบาทหลวงปาลเลกัวซ๑ และไข๎ปุาก็ถูกอธิบายไว๎วําคล๎าย ๆ กับไข๎สารบาตในหนังสือของปาล
เลกัวซ๑ ฉะนั้นไข๎สารบาตก็อาจเป็นไข๎ มาลาเรียก็เป็นได๎ ไข๎สันนิบาตก็เชํนกัน และไข๎สันนิบาตก็เป็นอาการที่
หนักข๎อขึ้นของไข๎พิศ ซึ่งไข๎พิศก็เป็นไข๎ที่คล๎ายกันกับไข๎ลากสาด ซึ่งก็ไมํตํางกันกับอาการของมาลาเรียในการ
จาแนกของการแพทย๑แผนตะวันตกสมัยใหมํที่มีอาการตํางกันไปแตกตํางกันตามเชื้อพลาสโมเดียชนิ ดที่ทาให๎
เกิดไข๎ขึ้น ซึ่งจับไข๎ไมํเหมือนกันในแตํละชนิด ดังนั้นกลุํมอาการปุวยไข๎ที่เป็นมาลาเรียในการแพทย๑ไทยเดิมก็ถูก
อธิบายไว๎ในหลายชื่อหลายลักษณะเชํนเดียวกัน
โรคที่นําสนใจวําจะหมายถึงมาลาเรียอยํางชัดเจนนําจะได๎แกํการรับรู๎วํามีไข๎บางไข๎ที่เกิดขึ้นจากการไป
ทํองเที่ยวในปุาดง จึงเรียกขานกันวํา “ไข๎ปุา” โดยที่เป็นไข๎ที่มีอาการไปคล๎ายกับอาการไข๎อื่น ๆ อีกมากใน
ความรู๎ทางการแพทย๑ของคนสยาม และไมํมีปรากฏชื่อนี้ในตาราแพทย๑ไทยแตํเป็นชื่อที่ฝรั่งที่เข๎ามาตอนต๎น
รั ต นโกสิ น ทร๑ บั น ทึก ชื่อ ที่ ช าวบ๎ า นเรี ย กกั น และมี ค วามหมายแบบชาวบ๎ า นที่นํ า จะหมายถึ ง มาลาเรี ยตาม
ความหมายสมัยใหมํอยูํมาก เพราะเมื่อจะกลําวถึงมาลาเรียครั้งแรกก็เอาคานี้มาเทียบไว๎ด๎วย ดังจะกลําว
ข๎างหน๎า
1.1.3 ไข้มาลาเรียในการรับรู้ของการแพทย์แผนไทย
ต าราการแพทย๑ แ ผนไทยเป็ น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารแพทย๑ ที่ ส าคั ญ โดยหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ที่มีอยูํมากนั้นล๎วนแล๎วแตํกระจัดกระจายและไมํได๎ถูกผลิตขึ้นอยํางเป็นระบบ สํวนมากตารา
60

ดูรายละเอียดใน ชาตรี เจตนธรรมจักรและวันทนี เจตนธรรมจักร, 9 สุดยอดตาราการแพทย์แผนโบราณ
(กรุงเทพฯ: จามจุรี โปรดักท๑, 2551), หน๎า 131.
61
สมพงษ๑ ขุทรานนท๑. “ตีนโทะ,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สมพงษ์ ขุทรานนท์ ณ เมรุวัด
มกุฏกษัตริยาราม วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545, หน๎า 178.
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การแพทย๑มักเป็นตาราที่ผู๎บันทึกจดจาเอาจากตาราเลํมอื่น ๆ มาเขียนในบันทึกของตนเอง อยํางไรก็ตามใน
สมัยต๎นรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2413 ได๎มีการชาระตาราการแพทย๑ในสยามทั้งหมด โดยทรง
ดารัสสั่ง พระเจ้าราชวรวงษเธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย จางวางกรมแพทยา, พระเจ้าราชวรวงษ
เธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ จางวางกรมพระอาลักษณ์ , อักษรพิมพ์ ว่าตาหรับคัมภีร์แพทย์สาหรับ
รักษาโรคต่าง ๆ เปนคุณเปนประโยชน์แก่ชนเปนอันมาก … จัดหารวบรวมฉบับคัมภีร์แพทย์ทั้งสิ้น มา
ชาระสอบสวนให้ถูกถ้วนดีแล้ว62
ด๎วยเหตุนี้ตาราการแพทย๑แผนไทยที่เป็นที่รับรู๎และแพรํหลายกันโดยทั่วไปนั้นก็คือตาราการแพทย๑แผน
ไทยที่ถูกชาระขึ้นใหมํในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นเอง อยํางไรก็ดีตาราการแพทย๑แผนไทยที่ชาระขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5
นั้นเป็นตาราแพทย๑หลวงและมีการจดรวบรวมเป็นเรื่อง ๆ จัดตาราแตํละเรื่องไว๎เป็นระบบ ตํอมาได๎รับการ
ตีพิมพ๑แพรํหลายขึ้นหลายคราวจัดเป็นองค๑ความรู๎ด๎านการแพทย๑สมัยจารีตที่สาคัญยิ่ง
ในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยนั้น ให๎ความสาคัญอยํางมากกับการรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 32
ประการในรํางกายมนุษย๑ ทั้งนี้ความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยมองวําธาตุเป็นสิ่งประกอบสร๎างที่ศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นแหลํ งพลังงานของวิญญาณที่เข๎ามาสิงสูํอยูํในรํางกายกายหยาบ ฉะนั้นบํอเกิดแหํงโรคตําง ๆ จึงไมํใชํ
ความผิดปกติของการทางานของรํางกาย แตํเป็นการเสียสมดุลของธาตุในรํางกายทั้ง ธาตุพิการ กาเริบ หยํอน
หรือลดลง ที่เกิดทั้งจากภายนอกและภายใน
แตํหากดูจากคัมภีร๑การแพทย๑แผนไทยหลายฉบับในหอสมุดแหํงชาติโดยเฉพาะตาราลักษณะไข๎ที่ไมํ
เคยตีพิมพ๑พบวําความซ้าและคล๎ายกับอีกหลายคัมภีร๑ที่ตีพิมพ๑อยูํในเวชศาสตร๑ตารับหลวง แม๎กระนั้นจากการ
ค๎นข๎อมูลยังไมํพบคาวํา ไข๎ปุา ไข๎จับสั่น ในตัวบทของคัมภีร๑เหลํานั้นเลย มีแตํไข๎ที่สันนิษฐานวําเป็นมาลาเรียใน
ความหมายสมัยใหมํคือมีอาการไข๎ที่คล๎ายกัน จากการบรรยายอาการและลักษณะโรค เชํน กระษัยเตํา ไข๎ปูาง
ไข๎เหนือ ไข๎พิศม๑หรือพิษ ไข๎กาล ไข๎เจลียง ซึ่งเทียบเคียงแล๎วนําจะเป็นรํองรอยของมาลาเรียที่ปรากฏในคัมภีร๑
การแพทย๑แผนไทย นอกจากนี้อาการจับไข๎นั้นถูกบรรยายเอาไว๎ในหลายโรค โดยเฉพาะที่เกิดจากลม หรือวาโย
ธาตุจะมีอาการจับเป็นหลักด๎วย
จากการศึกษาคัมภีร๑แพทย๑แผนโบราณนั้นพบวําไข๎จับสั่นที่เรียกกันภายหลั งนั้นไมํปรากฏในตารา
การแพทย๑ไทยเลย แตํมีชื่อโรคและอาการที่คล๎ายคลึงหรือเทียบกันได๎วํานําจะเป็นโรคเดียวกับมาลาเรียใน
ความหมายของการแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํ กลําวได๎วําโรคที่สันนิษฐานได๎วําจะเป็นโรคเดียวกับมาลาเรียใน
ตาราการแพทย๑แผนไทยนั้นนําจะได๎แกํอาการของโรคไข๎ เหนือไข๎พิษและไข๎พิษกาลที่ปรากฏในคัมภีร๑ตักกศิลา
นั้นมีอาการบรรยายเอาไว๎วํา
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กรมศิลปากร. ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1, หน๎า 86.
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“อนึ่งพระผู้เปนเจ้าจะตกแต่งคาภีร์ไข้เหนือ แลไข้พิศม์แลพิศม์กาลภายในลักษณไข้ให้ผู้เปน
แพทย์พึงรู้ให้ส่องแท้ ว่าไข้พิศม์ฤามิใช่ไข้พศิ ม์ แลลักษณไข้พิศม์นั้น คืออิดาอิแดง ให้จับเท้าเย็นมือเย็น
ให้ตัวร้อนเปนเปลวไฟ ให้จักษุแดงดังแสงโลหิต ร้อนเปนตอนเย็นเปนตอน หนึ่งมิได้เสมอกัน ลางทีจับ
แต่รุ่งจนเที่ยง ลางทีจับแต่เที่ยงจนค่า ลางทีจับแต่ค่าจนรุ่ง ลางทีให้ปวดศีศะให้ผุดเปนแผ่นนิ้วหนึ่งก็มี
สองนิ้วก็มี เท่าใบพุดทราก็มี ลางทีผุดขึ้นมาเท่าใบเทียนก็มีทั่วทั้งตัว แดงก็มีดาก็มี แดงนั้นเบากว่าดา
ถ้าเห็นยังฦกอยู่ไม่ขึ้นให้เอาเทียนส่องมือดู แล้วให้แต่งยากระทุ้งให้กินชื่อว่าแก้วห้าดวง”63
นอกจากนี้ในคัมภีร๑ตักกศิลายังอธิบายถึงอาการไข๎พิศไว๎ด๎วยวํา “ไข๎เหนือพิศม๑กาล … ลางทีทาให๎ร๎อน
กระหายน้าหอบสอึก ลิ้นกระดางคางแขงให๎ชักตาเหลือกตากลับ ลางทีทาพิศม๑ให๎จับหัวใจ ให๎นอนกรนไปไมํมี
สติสมประดี ให๎จับหลับกรนครอก ๆ ลางทีกระทาพิศม๑ให๎ปิดสมุฐ๑านกาเริบไปให๎เหลืองไปทั่วกาย”64 ไข๎พิศใน
ความรู๎ของการแพทย๑แผนไทยในตาราตักกศิลานั้นเป็นไข๎ที่มีอาการร๎ายแรงเชํนกัน หากแพทย๑ผู๎ใดรักษาไมํเป็น
ในคัมภีร๑แนะนาวําไมํควรที่จะรับรักษาทีเดียว “ถ๎าไมํรูจักรักษาไข๎ ๆ เหนือไข๎พิศม๑ห๎ามมิให๎ไปรักษาเขาเห็นแกํ
อามิศสิ นจ๎ าง โลภจะเอาทรัพย๑เขาวางยาผิด เขาตายลงด๎ว ย พิศม๑ยาของตัวแพทย๑นั้นจะตกในมหาอะเวจี
นรก”65
หลวงอายุรกิจโกศลผู๎เชี่ยวชาญเรื่องมาลาเรียในยุคแรกของไทยซึ่งได๎เรียนแพทย๑แผนโบราณมาด๎วยใน
โรงเรียนแพทย๑ ได๎ให๎ความเห็นวํา ไข๎ที่มีอาการร๎ายแรง มีไข๎สูง มีอาการเพ๎อและเซึ่อมซึมก็เรียกกันวําไข๎พิษ
และดูเหมือนวําโรคอื่นๆ ที่มีอาการรุนแรงก็เรียกกันวําไข๎พิษทั้ง สิ้น ก็นําเชื่อวําไข๎พิษเป็นการเรียกอาการของ
มาลาเรียมากํอน นอกจากนี้ยังบอกวํามีคาเรียกพื้นเมืองอื่นๆ ได๎แกํ ไข๎เหนือ ไข๎ปุา ไข๎ดง ไข๎ดอกสัก66 เป็นต๎น
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาดู อ าการไข๎ ที่ สั น นิ ษ ฐานไว๎ วํ า นํ า จะเป็ น ไข๎ ม าลาเรี ย ได๎ อี ก นั้ น ยั ง มี อ าการไข๎
ไข๎สันนิบาต ในตาราการแพทย๑แผนไทยได๎ถูกอธิบายวําเป็นโรคที่ร๎ายแรงถึงตาย ในตาราคัมภีร๑ตักกศิลาได๎วําไว๎
ไข้สันนิบาต 7 ประการคืออันใดบ้าง พระอาจาริยจึ่งแสดง ไข้สันนิบาตมีลักษระตัดอยูเจ็ด
ประการเปนอาทิ อนึ่งชื่อว่าปถวีสันนิบาตมีอาการนั้นให้ตัวแขงก็ว่าดังท่อนไม้ ,ฟืน แลเกิดแก่ผู้ใดเร่งหา
แต่งยาแก้ตามบุญเถิด ตัด 7,9,11 วันตาย ฯ ทีนี้จะว่าด้วยอาโปสันนิบาตมีอาการให้กายนั้นหนาวสั่นระ
เริม ให้เหื้อตกดังอาบน้าแลให้กลัดใจดังจะขาดใจตายแลเกิดแก่ผู้ใดอาการตัด 3,5,9,11 วันตาย ฯ ทีนี้
จะว่าด้วยอาการไข้ ชื่อเตโชสันนิบาตรอาการดังไฟลวก ให้ร้อนเปนกาลัง เกิดแก่ผู้ใดให้เร่งยาเถิด ทีนี้จะ
ว่าด้วยลักษะณะไข้ชื่อวาโยสันนิบาต มีอาการให้เหื่อไหลออกมาดังอาบน้า เกิดแก่ผู้ใดให้เร่งยารักษาเถิด
ทีนี้จะว่าด้วยลักษณะไข้สันนิบาตทั้งสี่นั้น มีอาการดังไฟไหม้เกิดแก่ผู้ใด ให้เร่งแต่งยาแก้จงหนักเถิด ทีนี้จะ
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ว่าด้วยลักษณะไข้ชื่อเมถุนสันนิบาต มีอาการให้รัดรุมหัวใจอยู่จะนั่ง,นอน ก็มิได้ดังจะขาดใจตาย ให้เร่งยา
จงหนักเถิด ทีนี้จะว่าด้วยลักษณะไข้ ชื่อคันทฤทธิ์สันนิบาตมีอาการให้เหื่ออกทุกขุมขน เกิดแก่ผู้ใดให้เร่ง
ยาให้จงหนักเถิด67
นอกจากนี้คาอธิบายไข๎ลากสาดในคัมภีร๑ฉันทศาสตร๑ก็คล๎ายคลึงกับไข๎จับสั่นอยูํมากวํา “ถ้าไข้สะท้าน
ร้อนหนาวครั่นคร้าน เสียวซ่านทั่วไป มะเมอเพ้อพา ร่ารี้ร่าไร ดุจดังผีไพร ถูกต้องแลนา ตัวตีนเย็นซ้า มือกาตีน
กา บิดเบือนกายา เปนสายโลหิต ติดในลูกตา ให้ร้อนนักหนา ดุจเปลวไฟลน ว่าไข้ลากสาด” ซึ่งไข๎ลากสาดนี้
บางทีเรียกรวมกับไข๎พิศม๑ด๎วยโดยเฉพาะในตาราแพทย๑ตะวันตกที่เขียนขึ้นยุคแรก
ทั้งนี้แม๎วําตาราตักกศิลาจะอธิบายอาการของไข๎พิ ศม๑ ไข๎สันนิบาตไว๎อยํางละเอียดแตํก็ไมํได๎วําถึงเหตุ
ของการเกิดไข๎เหลํานี้แม๎แตํน๎อย จึงจาเป็นต๎องอาศัยตาราอื่นที่วําถึงการเกิดไข๎ไมํสบายตัวของมนุษย๑ในความรู๎
แบบการแพทย๑แผนไทย ตาราคัมภีร๑โรคนิทานเป็นตาราที่ระบุไว๎วําการเกิดความปุวยไข๎ของมนุษย๑นั้นเกิดจาก
การที่ธาตุในรํางกายบกพรํองพิการ กาเริบ ลด ดังวํา “พระอาจารย๑เจ๎ากลําวไว๎ในคาภีร๑แพทย๑มีระดู 4 จัดออก
ไว๎ในระดูหนึ่ง 3 เดือน เดือน 5,6,7 ทั้ง 3 เดือนนี้ วําด๎วยเตโชธาตุอันชื่อวํา (อักษรบาลี:ผู๎เขียน) อันพิการ ให๎
เย็นในอกกินอาหารพลันอิ่มมักให๎จุกเสียดขัดออก”68
ฉะนั้นอาการไมํสบายปุวยไข๎ที่มีขึ้นในตัวมนุษย๑ในความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นจึงจากัดอยูํเพียง
แคํการทีธ่ าตุไมํรํางกายไมํสมดุลเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้การไมํสบายของมนุษย๑จึงไมํสามารถอธิบายด๎วยเหตุผลอื่นใด
ได๎นอกจากธาตุในรํางกายเสียสมดุล แตํทวํายังมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่อาจชํวยให๎ตีความเหตุของการปุวยไข๎
ของมนุษย๑ในความรู๎การแพทย๑แผนไทยได๎โดยการไปดูวํามนุษย๑ในความรู๎ แบบการแพทย๑แผนไทยนั้นจะตายได๎
ด๎วยวิธีใด ซึง่ คัมภีร๑ธาตุวิภังค๑ได๎อธิบายเหตุแหํงการตายของมนุษย๑นั้นมีเพียงไมํกี่อยํางเทํานั้นได๎แกํ
ด้วยมะนุดทั้งหลายตายด้วยปีศาจ แลไข้เพื่อโอปักกมิกาอาพาร ท่านทุบถองโบยตีบอบช้า แล
ต้องราชอาญาแห่งพระมหากระษัตร ให้พิฆาฏเสีย ด้วยหอกดาบปืนไฟนั้น แต่ว่าตตายโดยเรวโดยด่วนนั้น
แลมิได้ตายเปนปรกติ ตายโดยลาดับขันธชวรแลธาตุทั้ง 4 มิได้ล่วงเปนลาดับเลย อันว่าธาตุบุทคลตายโดย
กาหนดสิ้นอายุปริโยสารเปนปรกตินั้น69
ดังนั้นในความคิดทางการแพทย๑แผนไทยนั้นมองวําการตายนั้นมีได๎เพียง 4 ประการคือ การปุวยไข๎
การตายด๎ว ยปี ศาจ การถูกทาร๎ายและประหารจนตาย และการที่ธาตุทั้ง 4 ในรํางกายคํอยลดหดหาย
ตามลาดับนี้ เป็ นเพดานความรู๎เกี่ย วกับ ความตายของมนุษย๑ในความรู๎แบบแพทย๑แผนไทย ฉะนั้นโรคภัยที่
เกิดขึ้นนั้นจึงมีที่มาอยูํไมํกี่อยํางคือ การปุวยไข๎ การถูกปีศ าจเข๎า และธาตุในกายดับสูญ และหลักฐานอีกชิ้น
67
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หนึ่ ง ที่ ชํ ว ยอธิ บ ายความรั บ รู๎ เ รื่ อ งการปุ ว ยไข๎ ก ารตายของความรู๎ ท างการแพทย๑ แ ผนไทยนั้ น คื อ พระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 2 ที่บรรยายความคิดเห็นของราษฎรเกี่ยวกับการเกิดไข๎ระบาดทั่วพระนครไว๎วํา “เพราะ
ไปเอาสิลาก๎อนใหญํ ๆ ในทะเลมากํอเขาในพระราชวัง เจ๎าโกรธผีโกรธจึงบันดาลให๎เปนไข๎เจบดังนี้ ”70 ใน
ความรู๎แบบการแพทย๑แผนไทยจึงไมํสามารถอธิบายสาเหตุการปุวยไข๎อื่นใดนอกเหนือไปจากเพดานความคิด
ที่วํามนุษย๑จะตายเองได๎เพียง ปุวยไข๎ ถูกปีศาจเข๎า ธาตุในกายดับสูญ
สรุป
หลักฐานทั้งหมดที่ยกมาจึงสามารถสรุปได๎อยํางแนํชัดวําในความรู๎ทางการแพทย๑แผนไทยนั้นรู๎จักไข๎
มาลาเรียอยูํบ๎าง แตํรู๎จักในชื่ออื่นและในความรู๎แบบโลกไตรภูมิจึงทาให๎ไมํมีหลักฐานชิ้นไหนเลยที่อธิบายการ
เกิดไข๎สันนิบาต ไข๎พิศ ไข๎จับสั่นวําเกิดจากยุงเป็นพาหะ มีแตํเพี ยงการอธิบายวําโรคเหลํานี้เกิดจากธาตุใน
รํางกายพิการ หรือเกิดจากภูตผีบันดาล เพดานความคิดเหลํานี้ได๎กากับความรู๎ทางการแพทย๑แผนไทยให๎ทาได๎
เพียงอธิบายความเจ็บไข๎ได๎ปุวยเพียงแคํสมดุลของธาตุในรํางกายเสีย หรือผีดลบันดาล เอาเข๎าจริงแม๎แตํความรู๎
ทางการแพทย๑ตะวันตกในชํวงเวลาเดียวกันก็ยังคงรู๎จักโรคไข๎มาลาเรียวําเกิดจากอากาศเสียเทํานั้น ดังนั้นไข๎
มาลาเรียอาจเป็นที่คนสยามคุ๎นเคยจากพิษร๎ายจากอาการของมัน กันโดยทั่วไปในสังคมสยามมายาวนานแล๎ว
แตํในความรับรู๎นั้นแนํนอนวําคนสยามในกํอนต๎นพุทธศตวรรษที่ 25 รู๎จักรับรู๎มีมุมมองและเรียกขานชื่อของไข๎
มาลาเรีย ตํางจากปั จ จุบั น ที่ยื นอยูํ บนฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ส มัยใหมํพี่พัฒ นาขึ้นในตะวันตกในพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ซึ่งคนไทยในพุทธศตวรรษที่ 26 จะต๎องคิดจินตนาการและตีความหมายของอาการเจ็บไข๎ได๎
ปุวยในยุคนั้นทั้งเปรียบเหมือนและเปรีย บตํางถึงโรคร๎ายนั้นให๎เป็นที่รับรู๎รํวมกันเป็นความรู๎ของสังคมสํวนรวม
เพื่อความเข๎าใจให๎มากที่สุด
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บทที่ 2
ยุคแห่งการเข้ามามีอิทธิพลของการแพทย์ตะวันตกในสังคมไทย
พุทธศตวรรษ 23-25
ในบทนี้จะสารวจสภาพการแพทย๑ในสังคมไทยโดยรวมที่เกี่ยวข๎องกับโรคระบาดที่สาคัญ ซึ่งมีมาลาเรีย
เป็ น โรคส าคัญ ที่ช าวตํ า งประเทศบั น ทึ กไว๎ วํา เป็น โรคส าคั ญที่ ช าวสยามต๎ องเผชิ ญ โดยชํ ว งเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงที่เริ่มรับเอาการแพทย๑แผนตะวันตกมาใช๎บาบัดรักษาโรคภัยไข๎เจ็บรวมทั้ง มาลาเรียนั้นเริ่มต๎นรับ
เอาอิทธิพลของการแพทย๑ตะวันตกมาตั้งแตํการเริ่มเข๎ามาติดตํอสัมพันธไมตรีของชาวตะวันตกยุคแรกในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 กลางสมัยอยุธยา และกินเวลายาวนานมาจนถึงการเข๎ามาของมิชชันนารีอเมริกันใน
ยุคต๎นรัตนโกสินทร๑ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 (ราวคริสต๑ศตวรรษที่ 17-19) โดยเฉพาะบทบาทของหมอบ
รัดเลย๑กับการค๎น คว๎ามาเลเรียในสยาม แสดงให๎ เห็ นถึงเอกสารหลักฐานของชาวตํางชาติที่บันทึกเกี่ยวกับ
มาเลเรียและภาพการระบาดและการตํอสู๎กับโรคร๎ายนี้ของชาวสยามมายาวนานแล๎ว
เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาได๎มีฐานะเป็นศูนย๑กลางการค๎านานาชาติที่พํอค๎าจากตะวันออก เชํน จีน ญี่ปุน
และตะวันตกอันมีอินเดีย เปอร๑เซีย อาหรับและฝรั่งชาวตะวันตกได๎มาพบปะแลกเปลี่ยนสินค๎าระหวํางกัน
ขณะเดียวกันอยุธยาก็มีฐานะเป็นผู๎สํงผํานสินค๎าจากตะวันออกไปตะวันตกและจากตะวันตกไปยังตะวันออก
พร๎อมกันนั้นอยุธยายังได๎เป็ นผู๎สํงออกของปุาจากภายในภูมิภาคพื้นทวีปให๎กับทั้งตะวันออกและตะวันตกและ
เป็นผู๎สํงสินค๎าจากภายนอกกระจายเข๎าสูํภาคพื้นทวีปอีกด๎วย การเป็นเมืองทําที่มีการค๎าขายเจริญรุํงเรือง
ประกอบกับนโยบายที่ไมํกีดกันคนตํางชาติที่เข๎ามาอยูํอาศัยและประกอบอาชีพรวมทั้งการค๎าขาย ตลอดจน
การให๎เสรีภาพไมํจากัดความเชื่อทางศาสนา ทาให๎กรุงศรีอยุธยาได๎กลายเป็นสถานที่อยูํอาศัยของชาวตํางชาติ
หลายชาติหลายภาษามาโดยตลอด71
ด๎ ว ยเหตุ ดั ง นั้ น กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง กลายเป็ น ที่ พ บปะแลกเปลี่ ย นกั น ทั้ ง ด๎ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมของผู๎คนหลากหลายชาติพันธุ๑ที่มาจากทั้งเอเชียและยุโรป ดังปรากฏหลักฐานอยูํในกฎมณเฑียรบาล
ที่ตราขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งกลําวถึงชนกลุํมตํางๆ ที่อาศัยอยูํในอาณาจักรอยุธยาวํามี “พิริยหมู่แขกขอ
มลาวพม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจามชวานานาประเทษทังปวง”
นอกจากนี้ ในหลั กฐานคาให๎ การขุนหลวงวัดประดูํทรงธรรม (เอกสารจากหอหลวง) ปรากฏวํา มี
ชาวตํางชาติเข๎ามาทามาค๎าขายในกรุงศรีอยุธยากันคึกคักอยํางมากความวํา
“...ครั้นถึงระดูลมสาเภาพัดเข๎ามาในกรุง เปนมรสุมเทศกาลพวกลูกค๎าพานิชสาเภาจีน แลลูกค๎าแขกส
ลุป ลูกค๎าฝรั่งกาปั่ น ลู กค๎าแขกกุศราช แลพวกลู กค๎าแขกสุรัด แขกชวามาลายู แขกเทศ ฝรั่งเศส
ฝรั่งโลสง โปรตุเกศ วิลันดา อิศปันยอน อังกฤษ และฝรั่งดา ฝรั่งเมืองลังกุนี แขกเกาะ เปนพํอค๎า
พานิชคุมสาเภาสลุปกาปั่นแลํนเข๎ามาทอดสมออยูํท๎ายคู ขนสินค๎าขึ้นมาไว๎บนตึกห๎างในกาแพงพระ
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ชาญวิทย๑ เกษตรศิร,ิ (บรรณาธิการ). อยุธยากับเอเชีย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร๑และ
มนุษยศาสตร๑, 2544).
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นครกรุงศรีอยุทธยา ตามที่ของตนซื้อแลเชําตําง ๆ กัน เปิดร๎านห๎างตึกขายของตามเพศตามภาษา
๑...” (อักขรวิธีตามต๎นฉบับ)72
โปรตุเกส
โดยปรากฏวําชาวโปรตุเกสเป็นฝรั่งชาติแรกที่เดินทางมายังทวีปเอเชียได๎โดยตรงจากการอ๎อมปลาย
แหลมทวีปแอฟริกาได๎สาเร็จและได๎สร๎างเมืองทําของตนเองขึ้นในอินเดี ยคือเมืองกัวเป็นศูนย๑กลางการปกครอง
อาณานิคมและควบคุมการค๎าและผลประโยชน๑ของตนในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2054 ตรงกับรัช สมัยพระ
รามาธิบดีที่ 2 หลังจากที่โปรตุเกสยึดเอาเมืองทําสาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎คือมะละกาได๎สาเร็จ จึงได๎
สํงทูตคือด๏วต เฟอร๑นานเดซ (Duarte Fernandez) มาเจรจาการค๎ากับอยุธยาซึ่งเคยอ๎างสิทธิเหนือมะละกาวํา
เป็นเมืองประเทศราชมากํอน การเข๎ามาสร๎างสัมพันธไมตรีของโปรตุเกสนั้นมีเปูาหมายอยูํที่การเจรจาตั้งสถานี
การค๎าของตนขึ้นในอาณาจักรสยามคือที่ มะริด ตะนาวศรี ปัตตานี นครศรีธรรมราชและอยุธยารวมทั้งการ
เผยแพรํคริสต๑ศาสนาในเมืองเหลํานี้ด๎วย โดยทางอยุธยาได๎ขอให๎ทางโปรตุเกสขายอาวุธปืนให๎กับทางอยุธยา
เทํานั้นและยังได๎ขอให๎ทหารโปรตุเกสมาฝึกหัดการใช๎ปืนกับทหารไทยด๎วยทาให๎มีกองทหารอาสาโปรตุเกสอยูํ
ในกองทัพอยุธยามาโดยตลอดตั้งแตํสมัยพระไชยราชาที่ไปทาสงครามกับเชียงใหมํและพมําก็ปรากฏทหาร
โปรตุเกสอยูํในกองทัพด๎วยประมาณ 120 คน และในพระไอยการศักดินาทหารหัวเมืองก็ปรากฏ “กรมฝรั่ง
แมํนปืนและกรมเกณฑ๑หัดอยํางฝรั่ง ”อยูํด๎วย และทหารโปรตุเกสเหลํานี้เองรวมถึงพํอค๎าด๎วยที่อาศัยอยูํใน
หมูํบ๎านชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยาซึ่งจากหลักฐานหลายแหลํงระบุตรงกันวําในสมัยอยุธยาตอนกลางมีชาว
โปรตุเกสอาศัยอยูํราว 2,000-3,000 คน และปรากฏวํามีชาวโปรตุเกสรับราชการอยูํในกองทัพอยุธยามา
ตลอดจนถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร๑73
สเปน
ถึงแม๎วําสเปนจะชาวตะวันตกชาติที่สองที่ได๎สํงฑูตจากกรุงมนิลาเข๎ามาสร๎างสัมพันธไมตรีทางการค๎า
กับอยุธยาในปี พ.ศ. 2140 และตํอมาได๎รับพระราชทานสถานีการค๎าขึ้นริมฝั่งแมํน้าเจ๎าพระยาด๎านลํางของ
เกาะเมืองด๎วยก็ตาม แตํการค๎าของสเปนในอยุธยาไมํรุํงเรืองเทําที่ควร จึงมีแคํการสํงคณะทูตมาทาการค๎ากัน
เป็นครั้งคราวเทํานั้นไมํได๎มีชาวสเปนอาศัยอยูํในประเทศไทยมากมายนัก
ฮอลันดา
ฮอลันดาได๎เข๎ามาสร๎างสัมพันธไมตรีและทาการค๎ากับอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2147 ซึ่งเป็นปลายรัชสมัย
สมเด็ จ พระนเรศวร โดยพํ อ ค๎ า ชาวฮอลั น ดาจากบริ ษั ท อิ น เดี ย ตะวั น ออกหรื อ V.O.C.
(Verenigde
Oostindishe Compagnie) ชื่อ Wybrand Van Warwyck ได๎เดินทางจากปัตตานีที่บริษัทไปตั้งสถานีการค๎า
ไว๎กํอนแล๎วและได๎เดินทางมาดูลูํทางการค๎าในกรุงศรีอยุธยากํอนจะมาตั้งสถานีการค๎าขึ้นอยํางจริงจังในอยุธยา
ในรัชกาลพระเอกาทศรถและทาการค๎าจนตลอดสมัยอยุธยา ชาวฮอลันดาที่เข๎ามาอยูํในอยุธยาจะมีแตํพวก
พํอค๎าและลูกจ๎างของบริษัท V.O.C. ที่เข๎ามาทาการค๎าอยํางเดียวเทํานั้น โดยมีกองทหารเรือของฮอลันดาที่
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คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร๑ไทย
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2534).
73
พิรักษ๑ ชวนะเกรียงไกร, “บทบาทชาวโปรตุเกสในสยาม,” ศิลปากร 33 : 1 (มีนาคม-เมษายน 2533), 5765.
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ลอยเรือคุมอยูํในนํานน้าที่ของอุษาคเนย๑คอยควบคุมการค๎าอีกตํอหนึ่ง ดังนั้น ชาวฮอลันดาที่พักอาศัยอยูํใน
อยุธยาจึงมีจานวนไมํมากนัก74
บันทึกเกี่ยวกับมาลาเรียของชาวตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จากการค๎า ขายติ ดตํ อ และการเข๎ า มาอาศั ย อยูํ ใ นกรุ งศรี อยุ ธ ยาและบางหั ว เมื องที่ ทาการค๎ าของ
ชาวตะวั น ตกจ านวนมากและตํ อ เนื่ อ งตั้ ง แตํ ก ลางพุ ท ธศตวรรษที่ 21 ท าให๎ ศิ ล ปวิ ท ยาการ ความรู๎ แ ละ
เทคโนโลยีจากชาติตะวันตกถูกถํายทอดสูํสังคมไทยไมํน๎อย รวมทั้งด๎านการแพทย๑ที่การรักษาโรคหรือยาหลาย
ชนิดของชาวตะวันตกได๎เผยแพรํเข๎าสูํสังคมไทย ในกรณีนี้การรักษามาลาเรียก็มีหลักฐานวํามีการใช๎เปลือกต๎น
ซินโคนารักษาตามแบบที่แพรํหลายอยูํใ นยุโรปมาตั้งแตํสมัยสมเด็จพระนารายณ๑ตามบันทึกของลาลูแบร๑แล๎ว
ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1.จดหมาเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม
เอกสารบั น ทึ ก ของชาวฝรั่ ง เศสที่ ชื่ อ จดหมาเหตุ ลา ลู แ บร๑ ราชอาณาจั ก รสยามเขี ย นขึ้ น โดย
มองซิเออร๑ เดอ ลาลูแบร๑ 75 ที่เข๎ามาในประเทศสยามชํวงระหวํางวันที่ 27 กันยายน 1687 - 3 มกราคม
1688 หรือชํวง พ.ศ.2230-2231 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ๑ (พ.ศ.2199-2231) ถือเป็น
หลักฐานสาคัญในสมัยอยุธยาที่บันทึกตามประสบการณ๑และการประจักษ๑ด๎วยตนเองของราชทูตที่เดินทางมา
พานักในสยามถึงเกือบ 5 เดือน จึงให๎รายละเอีย ดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํของชาวสยาม รวมทั้งเรื่องโรคภัย
ไข๎เจ็บไว๎ด๎วยเฉพาะไข๎จับสั่นจะถูกกลําวถึงเป็นพิเศษดังนี้
โรคภัยไข้เจ็บของชาวสยาม76 (195)
....การจับไข้สั่นเมื่อยปวดสรรรพางค์กายก็ชุมไม่น้อย ณ กรุงสยาม กว่าหัวเมืองอื่นๆ เหล่านั้น และ
ข้าพเจ้าไม่พิศวงเลย ด้วยเห็นอากาศฉะอุ่มฝนเสียมากเดือนในปีหนึ่ง77 (186-189)
...ชาวสยามนั้นลางทีก็เป็นไข้ตัวร้อน (ไข้จับสั่น) ซึ่งพิษอาจแล่นขึ้นสู่สมองโดยง่าย และอาจกลายเป็นโรคปอด
บวมได้ หากการบวมตามร่างกายนั้นมีน้อย และอาการไข้จับสั่นก็มีติดต่อกันไปโดยไม่ ทาให้ถึงแก่ชีวิต ดังที่เป็น
กันอยู่ในเขตเมืองร้อนโดยทั่วไปนั้นแล. อาการไข้ที่จับเป็นพักๆ นั้นมีน้อย แต่ก็ค่อนข้างฉกาจเอาการอยู่ มาตร
ว่าอาการหนาวสั่นนั้นจะเป็นอยู่ชั่วระยะอันสั้นก็ตาม ความร้อนภายนอกทาให้ความร้อนในตัวคนไข้ลดน้อยลง
ไปเป็นอันมาก จนแทบสังเกตไม่เห็นอาการโรคชนิดนี้ได้ อาการอย่างนี้แพทย์ของเราเรียกว่าไข้หนาว เป็นเช่นนี้
74

พระยาโบราณราชธานินทร๑, “ชนตํางประเทศที่เข๎ามาตั้งบ๎านเรือนในกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปากร 10 : 4
(พฤศจิกายน 2509), 66-69; พิรักษ๑ ชวนะเกรียงไกร, “ชาวตะวันตกในกรุงศรีอยุธยา.” ศิลปากร 33 : 6 (มกราคมกุมภาพันธ๑ 2533), 57-65.
75
มองซิเออร๑ เดอ ลาลูแบร๑. จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต๑ ท. โกมลบุตร, พิมพ๑ครั้งที่
2 (นนทบุรี: สานักพิมพ๑ศรีปัญญา, 2558).
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มองซิเออร๑ เดอ ลาลูแบร๑, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต๑ ท. โกมลบุตร, พิมพ๑ครั้งที่
2 (นนทบุรี: สานักพิมพ๑ศรีปัญญา, 2558), 195.
77
จดหมายเหตุลาลูแบร๑ ใน พิมาน แจํมจรัส, รวมรวม. ชุมนุมจดหมายเหตุฝรั่งในเมืองไทย (พระนคร:ผํานฟูาวิทยา,
2510).
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กันทั่วประเทศอินเดียกระทั่งในประเทศเปอร์เซีย หมอแว็งซังต์ นายแพทย์ชาวเมืองโปรวังซาลที่ข้าพเจ้าเคยพูด
ถึง กล่าวว่าในจานวนคนไข้ร้อยคน จะมีอยู่สักคนเดียวเท่านั้นที่มีอาการไข้หรือโรคที่ทาให้ตัวร้อนจัด....”
รายงานเรื่องไข๎จับสั่นจากข๎อสังเกตของลาลูแบร๑นั้น ชี้ให๎เห็นวําโรคไข๎จับสั่นเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม
สยามที่ชาวสยามรู๎จักคุ๎นชินกันอยํางดี แตํด๎วยความร๎ายแรงของอาการโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและเป็น
อาการเรื้อรังที่เกิดอาการขึ้นเป็นพักๆ ทาให๎โรคไข๎จับสั่นนั้นไมํคํอยนํากลัวเทําโรคระบาดรุนแรงอื่น เชํนไข๎
ทรพิษที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยูํเสมอๆ และทาให๎โรคไข๎จับสั่นไมํถูกบันทึกเอาไว๎ใน
พงศาวดารยกเว๎นในรัชกาลที่ 4 ดังจะกลําวถึงข๎างหน๎า
นอกจากนี้ลาลูแบร๑ยังรายงานถึงวิธีการจัดการโรคภัยไข๎เจ็บวําคนสยามรักษาไข๎กันหลายวิธีแล๎วแตํ
อาการของโรค มีทั้งวิธีการของชาวอินเดีย จีน รวมทั้งชาวตะวันตกที่ชาวสยามรู๎จักกันเป็นอยํางดี เชํน ใช๎การ
บีบนวดสาหรับคนมีครรภ๑และเวลาคลอดบุตร ชาวสยามใช๎วิธีแทงเอาเลือดออกใช๎การกอกเลือดและวางปลิง
ดูดเลือดออกซึ่งลาลูแบร๑กลําวอ๎างวําได๎มาจากชาวยุโรป78 ดังนี้
“ในกรุงสยามนั้นถ้าใครปุวยไข้ลง ก็จะเริ่มทาให้เส้นสายยืดโดยให้ผู้มีความชานาญในทางนี้ขึ้นไปบน
ร่างกายของคนไข้ แล้วใช้เท้าเหยียบๆ กล่าวกันว่าหญิงมี ครรภ์ก็มักใช้ให้เด็กเหยียบเพื่อให้คลอดบุตร
ง่าย ด้วยว่าในเมืองร้อนนั้นหญิงมักจะคลอดบุตรง่ายโดยธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เหมาะกับลมฟูา
อากาศ แต่ก็ปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวอยู่มากเหมือนกัน ลางทีอาจเป็นเพราะมีอาการเตรียมขับถ่าย
ก่อนคลอดน้อยนักนั่นเอง” (หน้า 195)
“ครั้งโบราณ ชาวอินเดียไม่มียาบาบัดโรคโลหิตคั่ง นอกจากให้คนไข้อดของแสลงอย่างกวดขันสถาน
เดียว และก็เป็นวิธีเยียวยาอันสาคัญของชาวจีนในทางการแพทย์อีกด้วย ปัจจุบันนี้ชาวสยามใช้วิธีแทง
เอาเลือดออก ถ้ามีนายศัลย์แพทย์ชาวยุโรปเป็นผู้ให้การบาบัด ลางทีแทนที่จะใช้วิธีแทงเอาเลื อดออก
ก็ใช้วิธีกอกหรือปลิงดูดเอา” (195)
การแพทย๑ของสยามในสายตาของลาลูแบร๑แม๎จะดูล๎าหลังกวําชาวยุโรปบ๎าง เชํนเรื่องเคมีและการ
ผําตัดรํางกายที่ยุโรปก๎าวหน๎าไปแล๎ว แตํในด๎านเภสัชวิทยาและยารักษาโรคนั้น ชาวตะวันตกอาจจะกว๎างขวาง
กวํา เพราะความก๎าวหน๎าทางเคมีที่เ พิ่งอุบัติขึ้น และการค๎นพบสมุนไพรจากโลกใหมํที่ยุโรปไปพิชิตมา แตํ
ความรู๎ทางการแพทย๑ในสมัยอยุธยาของตะวันตกไมํได๎ตํางจากเทคนิคความรู๎ในการรักษาโรคของชาวสยามมาก
นัก เพราะตะวันตกเองก็ไมํได๎ผํานการปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ ซึ่งจะเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 25 อันสํงผลให๎
การแพทย๑ตํางกันอยํางเห็นได๎ชัดเจนขึ้น กลําวคือชาวยุโรปเริ่มหันมาใช๎สมุนไพรเดี่ยวและค๎นหาสสารบางอยําง
78
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ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงขึ้น ในขณะที่ชาวสยามยังใช๎สมุนไพรแบบประสมประสานหรือเป็นสารับที่ออกฤทธิ์
แบบครอบคลุมกวํา และใช๎วิธีการตามธรรมชาติชํวยในการบาบัดด๎วย
ยาสาหรับแก้ไข้ของหมอสยามนั้นใช้เครื่องสมุนไพรเป็นพื้น ใช้ยาแร่บ้างอย่างง่ายๆ (เช่นเกลือ) และ
หมอฝรั่งสอนให้หมอฝุายตะวันออกใช้ยาควินินคิวนาเป็นขึ้นก็มาก ว่ากันในการทั่วไปแล้ว ยาของหมอ
สยามทั้งสิ้น ล้วนแต่เผ็ดร้อนมาก ไม่ใคร่จะรู้จักใช้เครื่องให้ชื่นใจ (ยาหอมจะว่ากระไร) ภายในใช้อาบ
หรือชโลมน้าทั้งในเวลากาลังจับไข้และใช้อาบ หรือชะโลมน้าไม่ว่าโรคอะไรแทบทุกอย่าง ดูเหมือน
ความร้อนที่อบอ้าวอยู่ตามธรรมดาโลกนั้น เป็นคุณประโยชน์แก่การรักษาไข้มาก (หน้า 309-310)
ในสํวนของยารักษาโรคนั้นมีอิทธิพลของยาจากชาวยุโรปก็ปรากฏวําสํง ผลตํอการรักษาโรคของชาว
สยามมาตั้งแตํปลายพุทธศตวรรษที่ 23 แล๎วเชํนกัน ดังพบวําได๎มีการกลําวถึงการใช๎ยาถํายแบบชาวยุโรปและ
การใช๎ยาควินินแก๎ไข๎ที่แนะนาโดยชาวยุโรปแล๎ว
“เขามียาระบายอย่างที่เราใช้กันอยู่เหมือนกัน และก็มียาระบายอย่างอื่นโดยเฉพาะอีก แต่เขาไม่รู้จัก
ใช้ต้น เอลเลบอร์ (Elle’bore) ซึ่งพวกชาวกรีกโบราณนิยมใช้กันอยู่ อนึ่ง ในการระบายถ่ายล้างท้อง
นั้น ก็มิได้กาหนดไว้ว่าประการใด เขาไม่รู้จักอะไรคืออาการจู่โจมของโรค มาตรว่าจะรู้จักคุณค่าของ
การทาให้เหงื่อตกในอาการไข้ก็ตาม แต่เขานิยมใช้วิธีเข้ากระโจมอบให้เหงื่อตกมากอยู่” (195-196)
“ยาแก้ไข้ของชาวสยามนั้นปรุงขึ้นจากแร่และสมุนไพรเป็นพื้น หมอชาวยุโรปได้แนะให้เขารู้จักใช้แก็ง
กินน่า (Kinkina ยาควีนิน) ขึ้น ว่ากันว่าโดยทั่วไปแล้วยาของหมอสยามล้วนแต่ร้อนไปเสียทั้งนั้น ไม่
รู้จักใช้ตัวยาที่บังเกิดความเย็นขึ้นในร่างกายเลย แต่เขาใช้วิธีอาบน้า (เพื่อให้ตัวเย็น) เมื่อเวลาจับไข้
และไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ใช้วิธีนี้ทั้งสิ้ น ดูเหมือนว่าการทาให้ความร้อนของร่างกายทรงอยู่ หรือ
เพิ่มขึ้นนั้นเป็นประโยชน์แก่การรักษาไข้ทั้งนั้น” (หน๎า 196—ขีดเส๎นใต๎โดยผู๎วิจัย)
ส าหรั บ การใช๎ ย าถํ า ยและการกอกเลื อ ด แทงให๎ เ ลื อ ดออกหรื อ ใช๎ป ลิ ง นั้ นถื อ วํ า เป็ น การแพทย๑ ที่
คล๎ายคลึงกันทั่วโลกของการแพทย๑ทฤษฎีธาตุที่แพรํหลายในโลกตะวันตกในแนวของการแพทย๑กรีกแบบกาเลน
(Claudius Galenus, 129 -200 AD.) ซึ่งเป็นทฤษฎีการแพทย๑ที่สาคัญในยุคโบราณถึงยุคกลาง ในขณะที่
การแพทย๑ในโลกตะวั นออกเองทั้งการแพทย๑จีนและอินเดียตํางก็มีคาอธิบายทฤษฎีธาตุเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง
เชํนกันในความเจ็บปุวย และเรื่องความร๎อนเย็นของรํางกายที่มากไปก็ถูกให๎ความสาคัญในการรักษาสมดุลอัน
เป็นอุดมคติของสุขภาพดี ดังนั้นการถํายเลือดและถํายอุจจาระและปัสสาวะเหงื่อเพื่อให๎รํางกายคลายความ
ร๎อนเวลาเป็นไข๎จึงถูกให๎ความสาคัญเป็นพิเศษจากหมอในยุคโบราณ
การค้นพบควินินและการรักษามาลาเรีย
กํอนหน๎าที่ลาลูแบร๑เดินทางมายังสยามราว 3-4 ทศวรรษถือเป็นยุคของการตื่นตัวในการค๎นพบยา
วิเศษจากเปลือกต๎นไม๎ในโลกใหมํ อยํางเปลือกต๎นซิงโคนําที่สามารถรักษาไข๎จับสั่นที่เป็นปัญหาของชาวยุโรปใต๎
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มายาวนานเชํนกัน นอกจากนั้นยังมีพืชอื่นๆ ที่ชาวยุโรปนามาบริโภคอยํางแพรํหลาย เชํน กาแฟ โกโก๎ ในขณะ
ที่การรักษาไข๎ด๎วยยาควินินนั้นชาวยุโรปแม๎จะรับมาจากโลกใหมํแตํก็ถือวําเป็นผู๎เผยแพรํความรู๎นี้ไปทั่วโลกใน
ยุคแหํงการค๎นพบตํอเนื่องมาจนถึงยุคอาณานิคมตั้งแตํยุคต๎นสมัยใหมํราวคริสต๑ศตวรรษที่ 17 เป็นต๎นมา
ความก๎าวหน๎าของยารักษาโรคในตะวันตกเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นฟูความรู๎ทางการแพทย๑เจริญขึ้นมาก
แล๎ว ผํานการเรียนการสอนวิชาแพทย๑โดยเฉพาะวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาในมหาวิทยาลัยหลายแหํงที่มี
ชื่อเสียง แตํการเรียนการสอนด๎านการรักษาด๎วยยายังไมํเจริญเทําที่ควร จนกระทั่งเกิดการปฏิรูปองค๑ความรู๎
และวิธีการโดย พาราเซลซุส (Paracelsus, 1493-1541) ซึ่งเป็นแพทย๑ประจาเมืองและสอนอยูํใน
มหาวิทยาลัยแพทย๑ศาสตร๑ประจาเมืองบาเซิล (Basle) ในประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ที่ปฏิเสธการรักษาแบบ
ดั้งเดิม และนาเอาวิธีการและยารักษาโรคใหมํๆ มาใช๎หลายอยําง โดยเฉพาะการที่เขาแยกเอาวิธีการรักษาด๎วย
วัตถุสสารออกจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง เริ่มทาการทดลองทางเคมีอยํางเข๎มข๎นและแนะนาให๎ใช๎แรํธาตุและพืช
หลายชนิดเป็นยารักษาโรค พาราเซลซุสเริ่มนาเอาปรอทมาใช๎ในการรักษาโรคซิฟิลิส และยังแนะนาให๎ใช๎แรํ
ธาตุหลายชนิดรักษาโรคด๎วย เชํน พลวง สารหนู ทองแดง เหล็ก และตะกั่ว รวมถึงการนาเสนอวิ ธีการรักษาที่
เป็นความลับหลายอยํางที่สาคัญคือตารับฝิ่นละลายในแอลกอฮอล๑ (laudanum) ซึ่งมีฝิ่นเป็นองค๑ประกอบหลัก
และใช๎รักษาอาการหลายอยําง เชํน แก๎ปวดหัว แก๎ยาพิษ มาถึงต๎นศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว79
การเกิดขึ้นของความคิดและวิธีการรักษาแนวใหมํที่เน๎นไปที่คุณสมบั ติทางธรรมชาติหรือเป็นวัตถุวิสัย
มากขึ้ น ของยาในยุ คนี้ ได๎ก ลายเป็ น รากฐานส าคั ญของพัฒ นาการของการค๎น คว๎าหาตัว ยาที่เ ป็นสสารใน
ธรรมชาติมารักษาโรคกันมากขึ้นจนก๎าวมาสูํยุคสมัยใหมํตํอมา โดยการปฏิเสธวิธีการรักษาแบบเกําที่วางอยูํบน
ปรัชญาของธาตุสมดุลแบบกาเลนที่เชื่อวําความเจ็บปุวยเกิดจากธาตุแปรปรวนจนสํงผลให๎อุณหภูมิในรํางกาย
เปลี่ยนแปลงจึงต๎องสร๎างสมดุลในรํางกายด๎วยการเอาของเหลวออกจากรํางกายด๎วยการทาให๎เหงื่อออก การ
กอกเลือด และการระบายท๎องซึ่งใช๎ในการรักษาโรคหลายชนิดและยาถํายเป็นยาที่สาคัญในการใช๎ แตํวิธีคิดที่
ริเริ่มกํอตัวขึ้นในยุคของพาราเซลซุสก็คือสสารยาจะมีสรรพคุณทางธรรมชาติในการรักษาโรคโดยตรง ไมํใชํเกิด
จากอานาจเหนือธรรมชาติหรือพิธีกรรมความเชื่ออีกตํอไป
การค๎นหาสรรพคุณทางยาของสสารที่เป็นแรํธาตุ พืช และสัตว๑ได๎เกิดขึ้นและแพรํหลายไปทั่วยุโรป
โดยความรู๎วําสสารหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาได๎แพรํหลายจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาคปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ ยาและการรั กษาโรค และสถาบั น เหลํ านี้ ห ลายแหํ ง จึง กลายมาเป็น ผู๎ ส นั บ สนุ น การจัด ท าต ารา
มาตรฐานของตารับยาและการปรุงยาที่เรียกวําเภสัชตารับ (pharmacopoeia) ขึ้นสาหรับให๎แพทย๑ พํอค๎ายา
และคนขายยาใช๎ในการปรุงยา ซึ่งเนื้อหาสํวนใหญํจะเน๎นสํวนผสมที่เป็นสมุนไพรมากกวํามาตรฐานในการปรุง
ยา โดยเภสัชตารับเลํมสาคัญคือ Ricettaria Fiorentino (ค.ศ. 1497) ซึ่งมีอิทธิพลตํอยุโรปตอนเหนือใน
ศตวรรษที่ 16 และตํอมา Dispensatorium Pharmacopoearum of Lyon (ค.ศ. 1546) สํวนในอังกฤษ
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ราชแพทยวิทยาลัยได๎ออกเภสัชตารับเลํมแรกออกมาเมื่อ ค.ศ. 1618 ประกอบไปด๎วยตารับยาประมาณ
2,000 ตารับด๎วยกัน80 นอกจากนี้ ใ นยุ ค แหํ ง การค๎ น พบของยุ โ รปที่ ก ารเดิ น เรื อ เจริ ญ รุํ ง เรื อ งขึ้ น จน
ชาวตะวันตกได๎เดินทางไปยังดินแดนตํางๆ ทั่วโลกเพื่อเสาะหาทรัพยากรและทาการค๎าก็ได๎ทาให๎เกิดการไหลบํา
ของพืชพันธุ๑และสัตว๑แปลกๆ กลับไปยังยุโรป โดยมีพืชหลากหลายชนิดที่ถูกนาไปยังยุโรปในฐานะเครื่องเทศ
และสมุนไพรกํอนจะกลายเป็นสินค๎าที่บริโภคด๎วยจุดประสงค๑อื่นในเวลาตํอมา เชํน ชา กาแฟ โกโก๎ ยาสูบ
น้าตาลทราย ฯลฯ ที่แรกเข๎ามามีฐานะเป็นเพียงเครื่องเทศ (spices) แตํตํอมากลายเป็นพืชที่บริโภคเพื่อเป็น
สารกระตุ๎น (stimulants) ในภายหลังและมีอิทธิพลตํอเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปอยํางมาก ในจานวนของ
พืชหลายชนิดจากยุคแหํงการค๎นพบก็ปรากฏวํามีพืชที่เป็นยาปรากฏอยูํด๎วย ที่สาคัญก็คือการค๎นพบต๎นซิงโคนา
ที่สามารถนาเปลือกมารักษาโรคไข๎จับสั่น ที่บาทหลวงเยซูอิตนามาจากประเทศเปรูได๎กลายเป็นการค๎นพบ
สาคัญประการหนึ่ง และนามาสูํการค๎นพบยาจากพืชอีกหลายชนิดในเวลาตํอมา
การนาเอาเปลือกต๎นไม๎จากเปรูที่มียาควินินของบาทหลวงเยซูอิตมาสูํยุโรปในราวทศวรรษ 1630-40
นั้น มีตานานเลําถึงที่มาของการตั้งชื่อต๎นไม๎ชนิดนี้วํา ซิงโคนํา (cinchona) นั้นเกิดจากการที่ตารับยาจากต๎นไม๎
ชนิดนี้ได๎ถูกนาไปใช๎รักษาอาการไข๎ภรรยาของผู๎พิชิตเปรูชื่อ เคาเตส แอนนา เดล ซิงคอน (countess Anna
del Cinchon) จนหาย เลยเรียกตารับยารักษาไข๎นี้วําซิงโคนําและกลายเป็นชื่ อต๎นไม๎ที่ใช๎เปลือกมาทายาใน
ที่สุด81 ซึ่งตํอมาได๎มีการค๎นพบวําเปลือกไม๎ชนิดนี้ใช๎รักษาอาการไข๎มาเลเรียได๎ชะงัดที่สุด แตํการวินิจฉัยโรค
มาเลเรียยังไมํแมํนยาพอ อีกทั้งยาชนิดนี้ยังใช๎รักษาไข๎อีกหลายชนิด และตํอมาได๎ถูกนาเข๎ามาเป็นทาเนียบใน
เภสัชตารับของลอนดอนในปี ค.ศ. 1677 (พ.ศ. 2220) วําเป็นตารับยาสาหรับรักษาอาการไข๎ 82 โดยสาร
สกัดที่เป็นตัวยารักษาไข๎มาเลเรียได๎ถูกค๎นพบตํอมาในคริสต๑ศตวรรษที่ 19
นอกจากนี้การค๎นพบยารักษาไข๎จากต๎นซิงโคนําได๎สํงผลให๎ชาวตะวันตกได๎พยายามสรรหาพืชจาก
ดินแดนที่ค๎นพบใหมํมาใช๎เป็นยาและเครื่องเทศกันมากขึ้น จนกํอให๎เกิดการยึดครองดินแดนใหมํเป็นอาณา
นิคมตํอมาเพื่อปลูกพืชพันธุ๑ที่ชาวยุโรปต๎องการและเป็นแหลํงทรัพยากรที่หายากในยุโรป ด๎วยเหตุและผลที่
เหมือนงูกินหางนี้ทาให๎เกิดยุคลําอาณานิคมที่ทาให๎ชาวตะวันตกต๎องเดินทางไปยังดินแดนเขตร๎อนสํวนตํางๆ
ของโลกไปผจญกับโรคมาลาเรียที่ระบาดเป็นโรคประจาถิ่น พร๎อมๆ กันกับพยายามหาทางรักษาโรงเมืองร๎อน
อยํางมาลาเรีย เพื่อคงอานาจในการปกครองอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปพร๎อมกัน
อิทธิพลของการแพทย์ตะวันตกต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยในสมัยรัชกาลที่ 3-4 (พ.ศ. 2368–
2411)
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ในต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 สยามประเทศกาลังเผชิญอยูํกับลัทธิการลําอาณานิคมที่คุกคามประเทศใน
แถบเอเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ไปทั่วในสมัยนั้น การที่จะเอาตัวรอดจากการเป็นอาณานิคมจึงต๎อง
อาศัยการปรับตัวเองในด๎านตําง ๆ ให๎ไปสูํความมีอารยธรรมเชํนเดียวกันกับประเทศเจ๎าอาณานิคมทั้งหลาย
เพื่อให๎เกิดการยอมรับในความมีอารยะของสยามจากประเทศเหลํานั้น ในกระบวนการนี้อาจเรียกวําการปรับ
ประเทศตามแบบอารยธรรมตะวันตก (Westernization) อันถือกันวําเป็นอารยธรรมที่สูงสํงกวําอารยธรรม
ของไทยแตํเดิม ธงชัย วินิจจะกุลจึงเรียกกระบวนการนี้วําเป็น อาณานิคมอาพราง83ของสยามประเทศ
ในกระบวนการปรับตัวไปตามอารยธรรมตะวันตกนี้ได๎สํงผลชัดเจนในการปรับตัวของสถาบันหลักใน
สังคมหลายด๎านที่เดํนชัดก็เห็นจะได๎แกํ การปรับเศรษฐกิจเป็นระบบการค๎าเสรีหลังการลงนามในสนธิสัญญา
เบาว๑ริ่งเมื่อปี พ.ศ. 2398 การปรับปรุงระบบกฎหมายและการปกครองในสมัยตํอมา ตลอดจนสถาบันอื่นของ
สังคม ไมํวําจะเป็นพระพุทธศาสนา หรือแม๎แตํการแพทย๑ซึ่งก็เกิดการปรับตัวอยํางมากเชํนเดียวกัน ดังนั้นจึง
เห็นได๎วํากระบวนการปรับตัวทางด๎านการแพทย๑ให๎กลายไปเป็นการแพทย๑แผนตะวันตกนั้นมีความสัมพันธ๑อยูํ
กับการปรับตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมไทยอยํางแยกไมํออก
การปรั บ ตั ว ของระบบการแพทย๑ ใ นสั ง คมไทยนั้ น สํ ว นหนึ่ ง คงเกิ ด ขึ้ น จากผลกระทบที่ มี ม าจาก
การแพทย๑ของตะวันตกที่เข๎ามาโดยการนาเข๎ามาของมิชชันนารี โดยเฉพาะมิชชันนารีชาวอเมริกันหลายคนซึ่ง
รวมถึงคนที่มีความสาคัญอยํางหมอบรัดเลย๑เอาไว๎ด๎วย สาเหตุหลักที่ทาให๎การแพทย๑ตะวันตกได๎รับการยอมรับ
คงจะเนื่องมาจากการแพทย๑ตะวันตกนั้นแสดงให๎เห็นประจักษ๑ถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เหนือกวํา
การแพทย๑แผนโบราณของไทยในบางอยําง เชํน การศัล ยกรรม การรักษาโรคระบาด เป็นต๎น ในขณะที่
การแพทย๑ตะวันตกบางอยําง อาทิ การสูติกรรม เภสัชกรรม ได๎รับการยอมรับจากคนไทยน๎อยในระยะแรก ๆ
แตํสมัยตํอมาก็ได๎รับการยอมรับมากขึ้น จนกลายเป็นการแพทย๑กระแสหลักในสังคมไทยไปทุกด๎าน
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ของคนไทยทางด๎านการแพทย๑จากการแพทย๑ในแบบเดิมที่สัมพันธ๑อยูํกับ
สังคม วัฒนธรรมเดิมจึงเกิดการเปลี่ยนไปสูํกระบวนทัศน๑ใหมํ (paradigm shift) เนื่องจากระบบการแพทย๑
แบบเดิมของไทยมีข๎อจากัดในการรักษาโรคดังกลําว เมื่อการแพทย๑ตะวันตกสามารถให๎การรักษาได๎การแพทย๑
ของไทยจึงได๎รับเอาการแพทย๑ตะวันตกเข๎ามาไว๎ในระบบการแพทย๑ไทย และตํอมาการแพทย๑ตะวันตกก็ถูกทา
ให๎ เป็ น การแพทย๑ กระแสหลั ก แตํการแพทย๑แผนไทยก็ไมํได๎ห ายไปจากสั งคมไทยไปเสี ยทีเดียวแม๎กระทั่ง
ปัจจุบัน แตํผสมกลมกลืนเป็นสังคมพหุลักษณ๑ทางการแพทย๑อันเป็นปรากฏการณ๑ทั่วโลก
การแพทย์ไทยสมัย ร.3 จากบันทึกปาลเลกัวซ์
บาทหลวงปาลเลกัวซ๑ชาวฝรั่งเศสที่เข๎ามาเผยแผํคริสต๑ศาสนานิกายคาทอลิกอยูํในสยามเป็นเวลานาน
กวํา 30 ปี ได๎บันทึกประสบการณ๑ที่พบเจอและมุมมองเรื่องตํางๆ เกี่ยวกับสยามเอาไว๎เป็นหลักฐานสาคัญที่
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ดู ธงชัย วินิจะกูล, “ประวัติศาสตร๑ไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอาพรางสูํราชาชาตินิยมใหมํหรือลัทธิ
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จากแผนที:่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ, แปลโดย พวงทอง ภวัครพันธุ๑, ไอดา อรุณวงศ๑, พงษ๑เลิศ พงษ๑วนาต๑, (กรุงเทพฯ:
อําน, 2556).
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แสดงให๎เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 อยํางชัดเชน รวมทั้ งด๎านการแพทย๑ที่
บันทึกทั้งสภาพแวดล๎อม ความเจ็บปุวยและการรักษาเอาไว๎ดังนี้
“ภูมิอากาศจะร้อนมากหรือร้อนน้อย ก็สุดแท้แต่ภูมิประเทศส่วนนั้นๆ จะตั้งอยู่บนเส้นขนานที่เท่าใด
อาจจะกล่าวได้ว่าความร้อนนั้นพอทนได้ เพราะอาจจะบรรเทาได้ด้วยการอาบน้า (ในแม่น้า) หรือ ลูบ
เนื้อลูกตัวบ่อยๆ อนึ่งฝนที่ตกอยู่ค่อนข้างชุกในฤดูแล้ง ก็ทาให้อุณหภูมิเย็นสบายได้มากเหมือนกัน ในที่
ราบใหญ่ซึ่งมีลมพัดแรงราวกับอยู่กลางทะเล ภูมิอากาศจึงเหมาะแก่สุขภาพทั้งของคนต่างด้าวและชาว
พื้นเมืองอยู่มิใช่น้อย แต่ในย่านภูเขาอันเต็มไปด้วยดงทึบ มีไข้ร้ายแรงชนิดที่เขาเรียกกันว่า ไข้ปุา (ใน
ต้นฉบับเขียนไว้ว่า fivere des bois) ขนาดปางตายเสียแล้ว ส่วนคนพื้นเมืองกับพวกชาวปุานั้นเป็นอัน
ไม่มีพ้น จับไข้กันเป็นระยะๆ ราวปีละ 2-3 ครั้งเป็นประจาทีเดียว”84
การบันทึกถึงไข๎ปุาที่เกิดขึ้นกับผู๎คนที่อยูํในปุาดงวําสํวนใหญํจะหนีโรคนี้ไมํพ๎นและตํางเป็นไข๎ปุา และชี้
วํามีการจับไข๎กันเป็นประจาทุกปี นอกจากแสดงให๎เห็นถึงความสนใจเกี่ยวกับไข๎ปุาที่อาจจะเป็นไข๎ที่คุกคาม
ชาวตะวันตกอยูํขณะนั้นก็เป็นได๎ อีกประการหนึ่งในเอกสารกํอนสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เขียนเป็นภาษาไทยนั้น มี
แตํในสัพจจนะภาษาไทยที่ตีพิมพ๑ในปี พ.ศ. 2397 ซึ่งปรากฏคาวํา “ไข๎ปุา ในความหมายภาษาอังกฤษวํา
Kind of malignant fever which seizes persons travelling in the woods”85 สํวนหนึ่งอาจจะเป็น
เพราะปาเลอกั ว ซ๑ เ ป็ น มิ ช ชั น นารี แ บบเกํ า ของคาทอลิ ก ที่ ไ มํ ไ ด๎ เ ป็ น หมอหรื อ มี ค วามรู๎ แ บบสมั ย ใหมํ แ บบ
มิชชันนารีอเมริกัน จึงนิยมเรียกเรียกชื่อ “ไข๎ปุา” ตามคาที่ชาวบ๎านใช๎กันมากกวํา
ในสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑การเยียวยารักษาโรคแทบไมํตํางจากสมัยกรุงศรีอยุธ ยานัก ยาที่ใช๎นอกจาก
เป็นตารับดั้งเดิมของประเทศแล๎ว ยังมีตาราและเทคนิควิธีการรักษาที่รับมาจากวัฒนธรรมอื่นด๎วย โดยเฉพาะ
แอํงอารยธรรมใหญํอยํางจีนและอินเดียที่มีอิทธิพลแทบทุกด๎าน ดังความวํา
มีโอสถอยู่สองชนิดที่นิยมกันมากในประเทศสยาม คือยาจีนกับยาแขก (อินเดียน) หมอจีนมีความ
ชานาญมากในการคลาชีพจร ต้องใช้เวลาถึงเสี้ยวชั่วโมง และเขาเชื่อว่าการพิเคราะห์อาการที่ชีพจ ร
เต้นนี่เอง สามารถรับรู้ได้ถึงอาการภายในของคนไข้ และสมุฎฐานต่างๆ ของการเจ็บไข้ได้ปุวย เมื่อ
คลาชีพจรแล้ว เขาก็เขียนใบเทียบให้ไปเจียดยาจีนขนาดนั้นๆ ซึ่งเขาห่ อเครื่องยารวมไว้เหมือนห่อใบ
ชา ในห่อนั้นมีเครื่องยาต่างๆ ทั้งเปลือก ราก เนื้อไม้ ใบแห้ง กระดูก ตัวแมลง และบางทีตะขาบตาย
ซากก็มี คนไข้ต้องเอาไปต้มและใช้ดื่มไปตั้ง 15 วัน หนึ่งเดือน ซึ่งยาต้มอันมีราคา 15 ซูส์ต่อห่อนี้
คนไทยมีหนังสือตาราแพทย์ดีๆ อยู่หลายเล่ม แปลจากภาษาบาลี บางเล่มกล่าวถึงสรรพคุณสมุนไพร
กับแร่ธาตุต่างๆ บางเล่มกล่าวถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เส้นโลหิตน้อย บางเล่มกล่าวถึงสมุฏฐานของ
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มงเซเญอร๑ ปาลเลกัวซ๑, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ๑ครั้งที่ 4, แปลโดย สันต๑ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา,
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ชอง-บาติสต๑ ปาเลอกัว, สัพพะ พะจะนะ พาสาไท (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), 266.
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โรค และอาการไข้ ส่วนเล่มอื่นๆ เป็นตารับหรือตาราผสมยา ซึ่งส่วนมากก็มีที่ดีๆ อยู่เหมือนกัน และ
ยืนยันกันว่าชะงัดเพราะใช้ตารานี้เนื่องกันมากหลายศตวรรษแล้ว (หน๎า 226-227)
สํวนการดูแลรักษาพยาบาลคนไข๎ของชาวสยามนั้นก็แทบจะเป็นแบบเดียวกับที่เคยปฏิบัติมากํอนหน๎า
นี้ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการงดของแสลงที่เป็นผลมาจากวิธีคิดเรื่องธาตุสมดุลและบาปบุญคุณโทษและ
โชคลางอันเป็นสํวนหนึ่งของความเชื่อในการรักษาโรค
ระบบการรักษาคนไข้นั้นต่างกว่าที่กระทากันอยู่ในยุโรป เขาให้คนไข้ได้กินข้าวต้มน้าใสๆ กับปลาแห้ง
สักหน่อยเดียวเท่านั้น เขาให้คนไข้อาบน้าหรือลูกตัววันละ 3-4 หน ผู้พยาบาลอมน้าผสมรากไม้พ่นไป
บนตัว คนไข้อย่ างแรงเป็น ฟูฝ อย พ่นอยู่ดั่งนี้ตั้งเสี้ยวชั่ว โมง ข้อจาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนวด
ผู้ชานาญการนวดจะบีบเฟูนร่างกายทุกส่วนของคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แขน หน้าท้อง และต้นขา
บางทีหมอก็จะขึ้นไปเหยียบอยู่บนเข่าของคนไข้ แล้วก็ย่าไปตามร่างกายอ้างว่าเพื่อให้เส้นสายกลับคืน
เข้าที่86
ในขณะเดียวกันการเดินทางติดตํอค๎าขายที่สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยเรือเดินสมุทรในคริสต๑ศตวรรษที่ 19
กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดที่คุกคามชาวสยามร๎ายแรงขึ้น คืออหิวาตกโรค และโรคที่มาตาม
เส๎นทางการค๎าที่อาจจะรุนแรงขึ้นเพราะเชื้อโรคได๎เติมเต็มวงจรของตนเองไปพร๎อมกับการค๎าขายติดตํอที่
ใกล๎ชิดเป็นโลกาภิวัฒน๑ในรอบแรกของโลกนั่นเอง ในตอนกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 19 โรคภัยที่คุกคามชาว
สยามในสายตาของปาเลอกัวซ๑นั้นก็ยังนับรวมเอาไข๎ปุาเป็นโรคสาคัญ
โรคสาคัญๆ ที่มีอยู่ ในประเทศสยามเป็นโรคเด็ก มีพยาธิ หัด อีสุกอีใส ได้เริ่มทีการนาวัคซีน
มาใช้ในประเทศบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ฟังที่ฝีดาษจะคร่าชีวิตเด็กไปเสียราวหนึ่งในสาม ผู้ใหญ่มักจะเป็น
โรคบิดซึ่งอาจบาบัดกันให้หายได้ ไข้จับเป็นพักๆ นั้นดูเป็นสิ่งธรรมดา และไม่ร้ายแรงนัก ส่วนไข้ร้ าย
อย่ างหนึ่ ง ที่เรี ย กกั น ว่า ไข้ป่า นั้ น ร้ ายมาก แต่เคราะห์ ดีที่ มีคนเป็นกันน้อย ราวเมื่อสามสิ บปีมานี้
อหิวาตกโรคเอเชียระบาดเป็นพักๆ หนักบ้าง เบาบ้าง คนไทยอ้างว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนั้นมาตา
มลม ฉะนั้นจึงมีการใช้พิมเสน แอ็มโมเนีย พริกไทย ขิง และเครื่องดมอย่างอื่ นๆ กันเป็นอันมากเพื่อ
ขับลมร้ายไปเสียจากร่างกายผู้ปุวย ดูเหมือนกามโรคจะระบาดมากในหมู่คนมั่งมีก็เป็น การลงโทษอัน
เหมาะสมแล้วสาหรับคนที่มีเมียมากและหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ นอกจากนี้ยังมีโรคเรื้อน และบางคน
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มงเซเญอร๑ ปาลเลกัวซ๑, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต๑ ท. โกมลบุตร, พิมพ๑ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: ศรีปัญญา,
2552), 228.

43

เป็ น โรคขี้กลากไม่รู้ จักหาย ส าหรั บบาดแผลนั้น หมอมีน้ามันทาหรือยาพอกดีๆ ที่ทาให้ หายได้87
(หน๎า 228)
ในสายตาคนนอกที่เป็นมิชชันนารีเผยแพรํศาสนาในสยามอยูํเป็นเวลานานจนรู๎จักสังคมสยามดีอยําง
ปาเลอกัว ซ๑ ซึ่งมีโอกาสเดิน ทางไปในดิน แดนตอนในที่ราบภาคกลางของไทยอยูํบ๎าง เห็ นได๎ชัดวําทํานให๎
ความสาคัญกับโรคไข๎ปุาที่ชาวสยามเผชิญอยูํอยํางมากวําเป็นโรคร๎ายแรง แตํยังชี้ให๎ เห็นวําคุกคามตํอชีวิตชาว
สยามน๎อยกวําโรคอื่นเพราะคนเป็นกันน๎อย คงไมํระบาดเพราะสมัยนั้นพื้นที่ของสยามยังคงเป็นปุาทึบไมํมี
มนุษย๑ไปบุกเบิกอยูํมาก สํวนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยอาจจะมีความรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากไข๎ปุาเพราะ
เป็นโรคประจาถิ่นที่มีมาช๎านาน และไมํทราบแนํชัดวําไข๎ปุาชนิดร๎ายแรงอยํางเชื้อพาซิฟารัมนั้นได๎ระบาดขึ้นใน
สยามชํวงไหน
ที่สาคัญจากหลักฐานของปาเลอกัวซ๑ทั้งบันทึกเกี่ยวปับประเทศสยามและพจนานุกรมภาษาไทยกับ
ภาษาตํางชาติเลํมแรกที่เขียนขึ้นกํอนพุทธศตวรรษที่ 25 นั้น ได๎ชี้ให๎เห็นอยํางชัดเจนวํามีในสังคมสยาม “ไข๎
ปุา” นั้นมีปรากฏอยูํ และมีความหมายถึงโรคที่คนจะเป็นโรคนี้เมื่อต๎องเดินทางไปในปุา และชาวสยามรับรู๎วํา
เป็นไข๎ที่ร๎ายแรงชนิดหนึ่ง และไข๎ปุานี้เองที่เชื่อมมายังไข๎มาลาเรียวําสัมพันธ๑เป็นโรคเดียวกันในหลักฐานชํวง
หลัง ดังจะกลําวถึงตํอไปข๎างหน๎า
การแพทย์และสาธารณสุขไทยแบบดั้งเดิมในสายตาหมอบรัดเลย์
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารวิ วั ฒ นาการของระบบการแพทย๑ ไ ทยที่ อ ยูํ ใ นบริ บ ทการเข๎ า มาของ
การแพทย๑ตะวันตกวํา อยูํในสภาพลักษณะอยํางไร แล๎วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย๑ไปอยํางไร และมี
เหตุปัจจัยใดบ๎างที่ทาให๎การแพทย๑ตะวันตกได๎เข๎ามาแทนที่การแพทย๑ไทยที่เคยอยูํคูํกับคนไทยและสังคมไทย
อยํางยาวนาน โดยวิเคราะห๑ผํานการแพทย๑ตะวันตกที่มิชชันนารีโดยเฉพาะหมอบรัดเลย๑นาเข๎าใช๎ปฏิบัติการวํา
สํงผลตํอการแพทย๑ดั้งเดิมของไทย และการตอบรับของคนไทยตํอการแพทย๑แผนตะวันตกที่ปรากฏในหลักฐาน
รํวมสมัย ประกอบกับหลั กฐานรํ วมสมัยอื่น ๆ โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ๑สยามจดหมายเหตุที่ออกโดยหมอบ
รัดเลย๑เอง ซึ่งเป็นตัวแทนวิธีคิดแบบชาวตะวันตกที่ดีมากอยํางหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสมัยนั้น เลยต๎องให๎
ความสาคัญกับหมอบรัดเลย๑ในฐานะผู๎นาการเปลี่ยนแปลงวํามีที่ไปที่มาอยํางไรด๎วย
ชีวประวัติหมอบรัดเลย์
นายแพทย๑แดน บีช บรัดเลย๑ (Dan Beach Bradley) เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2347 ณ
เมืองมาเซลลัสในรัฐนิวยอร๑ก มารดาของเขาชื่อ ยูนิช บีช ได๎เสียชีวิตตอนคลอดเขา สํวนบิดาชื่อแดน บรัดเลย๑
เคยเป็นพระมากํอนที่จะย๎ายมาตั้งชุมชนที่มาเซลลัส ขณะที่หนูน๎อยบรัดเลย๑ถือกาเนิด บิดาของเขากาลังอยูํใน
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มงเซเญอร๑ ปาลเลกัวซ๑, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต๑ ท. โกมลบุตร, พิมพ๑ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: ศรีปัญญา,
2552), 228.
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ฐานะชาวนาที่ร่ารวย และมีตาแหนํงเป็นตุลาการและเป็นทั้งบรรณาธิการหนังสือวารสารเกี่ยวกับการเกษตรอีก
ด๎วย88
จึงไมํต๎องสงสัยเลยวําต๎นแบบในการดาเนินชีวิตของหมอบรัดเลย๑นั้น ทํานได๎รับอิทธิพลมาจากพํอของ
ทํานเป็นอยํางมากคืออยํางน๎อยก็รับเอา 2 อาชีพที่พํอผู๎ "สุขภาพอํอนโยนและเครํงศาสนา"89 ของเขาเคยทา
คือเป็นพระในศาสนาคริสต๑และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ๑มาเป็นอาชีพของตนเองด๎วย
ในวัย 21 ปี บรัดเลย๑เกิดอาการหูหนวกอยํางหนักเขาจึงขอพรจากพระผู๎เป็นเจ๎าโดยสัญญาวําจะอุทิศ
ตนให๎พระผู๎เป็นเจ๎าหากได๎รับพรตามที่ขอ ปรากฏวําไมํช๎าอาการหูหนวกก็หายสนิท อีกสองปีตํอมาเขาจึงได๎
ประกาศตนรับใช๎พระผู๎เป็นเจ๎า ซึ่งสํวนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการฟื้นฟูศาสนาในตาบลบ๎านเกิดของบรัดเลย๑เอง
อีกด๎วย90
และเพื่อจะให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่อุทิศตนในการเป็นผู๎สอนศาสนาที่เขาเคยปวารณาตัวได๎
ข้าพเจ้าจึงตกลงใจกลับเข้าเรียนต่อทางวิชาชีพแพทย์ โดยหวังว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติวิชาชีพนี้
แล้วก็คงพอมีคุณสมบัติพอที่จะทางานเผยแพร่ศาสนาได้ ข้าพเจ้าศึกษาส่วนตัวอยู่หนึ่งปีที่เพ้นท์แยน
แล้วเข้าเรียนการแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดในปี พ.ศ.2373 เฉพาะตอนฤดูหนาวเป็นเวลาหนึ่งเทอม ส่วนฤดู
ร้อนก็กลับมาทางานในไร่ของบิดา91
หลังจากนั้นพอถึงปี พ.ศ.2375 เขาก็เข๎าไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร๑ที่นิวยอร๑ก และจบได๎รับปริญญา
การแพทย๑จากที่นั่นในเดือนเมษายน 237692
ถ๎าดูจากการศึกษาวิชาแพทย๑ของบรัดเลย๑แล๎วจะเห็นได๎วําในสมัยนั้นการศึกษาวิชาแพทย๑ยังไมํเป็น
ระบบและมีสถาบันรองรับเหมือนดังปัจจุ บันที่การศึกษาแพทย๑ต๎องเข๎าไปอบรมกับสถาบันแหํงเดียวกันจนจบ
หลักสูตร แสดงวําการแพทย๑ของตะวันตกเองในสมัยนั้นก็ยังไมํได๎มีมาตรฐานหรือยังไมํมีความเป็นสถาบันทาง
การแพทย๑ที่เข๎มแข็งเทําใดนัก93
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วิลเลียม แอล บรัดเลย๑, สยามแต่ปางก่อน, แปลโดย ศรีเทพ แววหงษ๑ และศรีลักษณ๑ สงําเมือง
(กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2529), 21. และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช, “ประวัตหิ มอบ
รัดเลย๑”, ใน หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดี, 2528).
89
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 21.
90
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 23.
91
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 24.
92
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 24.
93
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สุด แสงวิเชียร.”นายแพทย๑บรัดเลย๑กับการนาการแพทย๑แผนปัจจุบันสูํประเทศสยามใน
สมัยรัตนโกสินทร๑,” ใน หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “หมอบรัดเลย๑กับสังคมไทย” จัดโดย
สถาบันไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ และโครงการไทยศึกษาจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 16 – 17 กรกฎาคม 2528),
7.
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และจากเหตุการณ๑อหิวาตกโรคระบาดในนิวยอร๑กในปี 2375 ขณะที่บรัดเลย๑กาลัง มาถึงนิวยอร๑ก
พอดี ซึ่งการระบาดของโรคนี้ได๎ทาให๎เกิดเหตุการณ๑ คือ
ประมาณกันว่าในอาทิตย์แรกที่โรคระบาด ประชาชนไม่ต่ากว่าหนึ่งในห้าของทั้งหมดได้รีบหนีออกจาก
เมือง เพื่อหลบหลีกให้พ้นจากยมทูตแห่งความหายนะองค์นี้ ภายในสองอาทิตย์แรกประชาชนไม่ต่า
กว่าสามร้อยคนก็ตกเป็นเหยื่อของโรค พอถึงตอนนี้ประชาชนจานวนหนึ่งในสามก็หนีออกไปอยู่ใน
ชนบท94
เห็นได๎อยํางชัดเจนวําสมัยที่บรัดเลย๑กาลังเรียนแพทย๑อยูํนั้นการแพทย๑ในประเทศตะวันตกเองก็ไมํได๎
พัฒนาให๎มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคภัยตําง ๆ อยํางโรคระบาดได๎ผลดีเทําปัจจุบันไมํ95
ดังนั้นวิชาการด๎านแพทย๑ของหมอบรัดเลย๑ ซึ่งเลําเรียนมาในสมัยนั้นจึงมีข๎อจากัดในหลายเรื่องเชํนกัน
ซึ่งเราจะเห็นได๎ชัดเจนเมื่อคนชาติตะวันตกมาอยูํในเมืองไทยที่มีสภาพแวดล๎อมและสภาพอากาศตํางกันนั้น
องค๑ความรู๎ที่เรียนมาจากภูมิศาสตร๑และภูมิอากาศที่คนตะวันตกคุ๎นเคยนั้นกลับปรากฏวําใช๎ไมํได๎เลยกับ "เมือง
ร๎อน" อยํางประเทศสยาม ซึ่งฝรั่งจะพากันขยาด "โรคเมืองร๎อน" กันมาก
หลังจากการเป็นหมอแล๎วบรัดเลย๑ก็ไปสมัครเป็นแพทย๑มิชชันนารีในเอเชียกับคณะบอร๑ดอเมริกันเพื่อ
การเผยแพรํศาสนาในตํางประเทศ (American Board of Commissioners for Foreign Missions-ABCFM)
ซึ่งทางคณะกรรมการก็อนุมัติให๎ไปเป็นมิชชันนารีในเอเชียได๎ หมอบรัดเลย๑จึงได๎มาปฏิบัติหน๎าที่ ณ ประเทศ
สยาม
กํอ นไปเขาก็ไ ด๎แ ตํ งงานกับ หญิ งสาวคนหนึ่ง ที่ป ระกอบอาชีพ เป็ นครูชื่ อเอมิ ลิ รอยส๑ เมื่ อวั นที่ 5
มิถุนายน พ.ศ.2377 และตํอมาในวันที่ 1 กรกฎาคม บรัดเลย๑พร๎อมด๎วยภรรยาก็โดยสารเรือแคชเมียร๑จาก
เมืองทําบอสตันเพื่อมุํงไปสูํสยาม การเดินทางครั้งนั้นใช๎เวลาเกือบปีหมอบรัดเลย๑จึงได๎บรรจุถึงจุดหมายคือ
ประเทศสยาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2378 ซึ่งบรัดเลย๑มีอายุ 31 ปีพอดี แล๎วหลังจากนั้น นอกจากการ
กลับไปเยี่ยมบ๎านเกิดเพียงสั้นๆ แคํครั้งเดียวแล๎ว จวบจนสิ้นชีวิตในปี พ.ศ.2416 ชีวิตของหมอบรัดเลย๑ทั้งชีวิต
ก็ถูกทุํมเทกับการปฏิบัติงานในฐานะมิชชันนารีและแพทย๑ในสยามตลอดอายุขัย96
ในระยะเวลา 36 ปี ที่หมอบรัดเลย๑อยูํในเมืองไทยทํานได๎สร๎างสรรค๑ประโยชน๑ตํอประเทศสยามและ
ตํอประชาชนสยามเป็ น อยํ างมาก ซึ่ งนอกเหนือ จากด๎า นการแพทย๑ แล๎ ว ทํา นยั งมี ความส าคั ญในด๎ านการ
หนังสือพิมพ๑ และความรู๎ทางแขนงวิทยาศาสตร๑อื่นๆ ด๎วย
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เรื่องเดียวกัน, หน๎า 25.
ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยศึกษาจากตารายา (กรุงเทพฯ : บริษัทอาคีไทพ๑ จากัด,
2541), 84.
96
ดูเพิ่มเติมใน เพ็ญศรี กวีวงศ๑ประเสริฐ, “บทบาทของรัฐต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน(ตั้งแต่ พ.ศ. 2325-หลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครองพ.ศ. 2475)” (วิทยานิพนธ๑สังคมศาสตร๑มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล, 2529), 23.
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สาเหตุของการเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในสยาม
พระราชชนนีของรัชกาลที่ 4 เคยตรัสถามหมอบรัดเลย๑ซึ่งเป็นคาถามที่นําจะต๎องหาคาตอบจนบัดนี้
เมื่อหมอบรัดเลย๑เข๎าเฝูาและเลําเรื่องประเทศสหรัฐอเมริกาและทูลวําประเทศอเมริกานําอยูํมากทํานก็ถามวํา
“ถ้างั้นท่านมาที่นี่ทาไมกันละ”97 ทาไมไมํอยูํที่อเมริกามาที่สยามประเทศทาไม หมอบรัดเลย๑ก็ตอบวํา “เรามา
ตามพระบัญชาของพระเยซูเจ๎า ซึ่งตรัสวํา เจ๎าจงไปทุกหนทุกแหํงในโลกและสั่งสอนพระคัมภีร๑แกํสัตว๑โลกทุก
ผู๎”98 การที่หมอบรัดเลย๑ตอบเชํนนี้เป็นเพราะภารกิจที่หมอบรัดเลย๑ต๎องการมาทาที่สยามก็คือเผยแพรํคริสต๑
ศาสนากับชาวสยามตามความเชื่อทางศาสนาของตนเองเทํานั้น
การที่ชาวอเมริกันได๎ออกไปเผยแพรํศาสนาไปทั่วโลกนั้นเป็นผลมาจากการเกิดปรากฏการณ๑สาคัญ
ของสังคมอเมริกันในต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ที่เรียกวํา The Second Great Awakening ซึ่งเป็นความ
พยายามของพวกโปรเตสแตนต๑อเมริกันที่จะนาความเชื่อเกี่ยวกับพระผู๎เป็นเจ๎าไปเผยแพรํในดินแดนหํางไกล99
ได๎หันมานับถือพระคริสต๑ จึงสํงผลให๎หนุํมสาวชาวอเมริกันจานวนมากเดินทางไปทางานในฐานะมิชชันนารีใน
ดินแดนตําง ๆ ทั่วโลก100
การที่หมอบรัดเลย๑และเหลํามิชชันนารีมาเผยแพรํศาสนาที่เมืองไทยก็เป็นผลมาจากแรงผลักดันทาง
สังคมของอเมริกาดังกลําวซึ่งมิ ช ชันนารี เหลํา นี้คิดวําจะต๎อง “นาแสงสวํางแหํงอารยธรรมและศาสนาไปสูํ
ดินแดนหํางไกลเพื่อให๎ ―ชนนอกรีต‖ เหลํานั้นได๎กลับใจเข๎าสูํดินแดนสวรรค๑ ”101 อันเป็นเปูาหมายหลักของ
ศาสนาคริสต๑ที่ต๎องการเข๎าไปสูํดินแดนของพระเจ๎าหลังจากตายไปแล๎ว
จากการศึกษาที่ผํ านมานั กประวัติศาสตร๑ตํางก็เห็ นพ๎องต๎องกันในข๎อที่วําการเข๎ามาในสยามของ
มิชชันนารีอเมริกันในต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 นั้นพวกเขาไมํได๎แสดงให๎เห็นวํามีจุดมุํงหมายทางการเมือง หรือ
เป็นเครื่องมือทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาแตํอยํางได นอกจากการเผยแพรํศาสนา 102 เพียงแตํผล
จากการนาเอาความรู๎ใหมํ ๆ เข๎ามาในสยามได๎สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมทางอ๎อมเทํานั้นเอง
สภาพของสังคมไทยสมัยที่หมอบรัดเลย์เข้ามาอยู่
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102
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หมอบรัดเลย๑อยูํในเมืองไทยในชํวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอยํางขนานใหญํของสังคมไทยทั้งด๎าน
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม คือชํวงปลายรั ชกาลที่ 3 – ต๎นรัชกาลที่ 5 ( พ.ศ.2378 – 2416 )
ซึ่งถือวํากาลังอยูํในกระแสธารแหํงการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากของสยามพอดี
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั้นแตํเดิมมาจะอธิบายวําเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกสังคมไทยคือ
มักจะมองวําเป็นเพราะชาวตะวันตกเป็นผู๎นาเอาความเปลี่ยนแปลงเข๎ามา แตํจากการศึกษาของอาจารย๑ นิธิ
เอียวศรีวงศ๑ แล๎วก็ปรากฏวําปัจจัยภายในเองก็มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยไมํน๎อย โดยกระบวนการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญาและเศรษฐกิจนี้ได๎เริ่มกํอรูปมาตั้ง แตํเริ่มต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑แล๎ว 103 และการสืบเนื่อง
เรื่อยมาจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญํในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะ
เริ่มต๎นจากชนชั้นนาหรือปัญญาชนกํอนที่จะขยายผลนั้นไปสูํสังคมในจะกว๎างตํอมา 104 และสํงผลให๎เกิดความ
เปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ในสังคมอยํางกว๎างขวาง
ชํวงเวลาที่หมอบรัดเลย๑เข๎ามาสูํสังคมสยามจึงเป็นห๎วงเวลาที่สังคมของสยามกาลังปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงและความตื่นตัวตํออารยธรรมใหมํ ๆ ที่มาจากชาวตํางประเทศคือเป็นชํวงที่ชาวสยามโดยเฉพาะ
ชนชั้นนาตั้งตัวติดแล๎วที่จะแสดงทําทีตํอชาวตะวันตกอยํางไร เพราะในชํวงที่หมอบรัดเลย๑มาถึงบางกอกนั้นได๎มี
ชาวตะวันตกหรือฝรั่งทั้งที่เป็นพํอค๎าและมิชชันนารีเข๎ามาตั้งรกรากอยูํกํอนแล๎ว 105 และในกิจการเผยแพรํ
ศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต๑ได๎เริ่มมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2371 แล๎ว106 นั่นคือการริเริ่มของคาร๑ล ออกัสตัส เฟรด
เดอริค กัตส๑ลาฟและจาคอบ ทอมลิน ในการเผยแพรํศาสนาคริ สต๑โปรเตสแตนต๑แกํชาวสยาม ซึ่งตอนแรก
บุคคลทั้งสองได๎รับอนุญาตให๎เผยแพรํได๎เฉพาะในหมูํชาวจีนเทํานั้น107
สถานภาพของการแพทย์ของตะวันตกในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
อันที่จริงของตะวันตกในศตวรรษที่ 19 นั้นยังไมํได๎มีความเจริญและเป็นวิทยาศาสตร๑เต็มที่นัก
ถึงแม๎วําเกิดการค๎นพบใหมํ ๆ ทางวิทยาศาสตร๑เกิดขึ้นมากมายไมํวําจะเป็นกลศาสตร๑แบบนิวตันที่ได๎ค๎นพบ
กํอนหน๎านี้แล๎ว แตํความคิดแบบเดิมโดยเฉพาะอิทธิพลของพระคัมภีร๑ไบเบิ้ลยังแข็งตัวอยูํมาก การแพทย๑ของ
ตะวันตกเองยังมีความเป็นภูติผีปีศาจดารงอยูํด๎วย108 คือยังไมํได๎กา๎ วไปสูํความเป็นวิทยาศาสตร๑เต็มที่
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มิเชล ฟูโก ได๎ศึกษาถึงกาเนิดของโรงพยาบาลสมัยใหมํแล๎ว ได๎ข๎อสรุปวําระบบโรงพยาบาลสมัยใหมํที่
มีลักษณะเป็นสถาบันทางการแพทย๑ได๎ถือกาเนิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 โดยเป็นผลมาจากพัฒนาการของ
การศึกษาวิชาแพทย๑ซึ่งเกิดขึ้นกํอนหน๎านั้ นกวํา 150 ปี คือ การเปิดโรงเรียนแพทย๑แหํงลีเดน (Leyden)
โดย ฟรองซัวส๑ เดอ ลา โบ (Prancois De La Boe) ในปี ค.ศ. 1658109 และสภาพความสัมพันธ๑ทาง
สั งคมในรั ฐ โบราณ ภาคเอกชนและกองทัพตํ างก็ มีสํ ว นในการพั ฒ นาการเรี ยนการสอนวิช าแพทย๑อ ยูํ
คํอนข๎างมากด๎วย110 กํอนจะมีการตั้งสถาบันการแพทย๑ที่เป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นควบคูํไปกับการเกิดขึ้นของ
รัฐสมัยใหมํ
สิ่งนี้แสดงให๎เห็นวําการแพทย๑ของตะวันตกเองก็ไมํได๎ก๎าวหน๎าไปมากเลยในสมัยนั้น โดยเฉพาะโรค
เมืองร๎อนอยํางที่เกิดในประเทศไทยดังมีข๎อวิจารณ๑ของเคนเนท อี . แวลล๑ ที่มีตํอพวกมิชชันารีวํา “เขารู๎เรื่อง
เกี่ยวกับเชื้อโรคเมืองร๎อนเพียงนิดหนํอย ดังนั้นความเจ็บปุวยและความตายจึงบั่นทอนเวลาการทางานของ
หลาย ๆ คน เสียจนไมํมีเวลาเรียนภาษาและขนบธรรมเนียมของประชาชน”111 และหากดูจากอัตราการ
เสียชีวิตของพวกมิชชันนารีแล๎วก็พบวํา การแพทย๑สมัยใหมํที่พวกมิชชันนารีนามาเผยแพรํในสยามนั้นชํวยพวก
เขาได๎น๎อยหรือเกิน เพราะปรากฏวํา ในระหวํางปีพ .ศ. 2383 – 2388 มีมิชชันนารีอเมริกันที่มายังประเทศ
ไทยได๎เสียชีวิตลง 6 คน หลังจากทางานเฉลี่ยแล๎วน๎อยกวํา 6 ปี112
หรือเกี่ยวกับการคลอดลูกที่หมอบรัดเลย๑พยายามชักจูงให๎ชาวสยามหันมาใช๎วิธีการคลอดลูกแบบ
ชาวตะวันตกแบบที่ไมํต๎องอยูํไฟก็ปรากฏวําไมํได๎ปลอดภัยไปกวําการคลอดกับหมอตาแยของชาวสยามเลย
เพราะวําเมื่อภรรยาของบรัดเลย๑เองและภรรยาภราดา ดีน ได๎คลอดลูกที่สิงคโปร๑นั้น ก็ปรากฏวําทารกตายทั้ง
สองคนและภรรยาของดีนก็เกิดอาการชักจากการคลอดจนเสียชีวิตในเวลาตํอมา โดยที่หมอบรัดเลย๑เองชํวย
รักษาเธอแทบไมํเป็นผลเลย113 โดยมิสซิสบรัดเลย๑ได๎บันทึกเองได๎วํา “ระหวํางนั้นภคินีดีนยังเพ๎อไมํได๎สติฉัน
รู๎สึกเศร๎าใจที่สุดที่ได๎ยินภราดาดีนที่รักของเราเรียกหาหมอบรัดเลย๑ด๎วยความสิ้นหวัง แตํสิ่งเดียวที่แดนจะชํวย
ได๎ก็คือสั่งวํา โกนศีรษะเธอเสีย ”114 ซึ่งก็ไมํได๎ชํวยรักษาอะไรให๎เธอเลยและหมอบรัดเลย๑ก็ลองพยายามรักษา
ทุกวิถีทางแล๎วแตํก็ชํวยชีวิตเธอไว๎ไมํได๎
หรือแม๎แตํในเรื่องสมุฏฐานของโรคหรือสาเหตุของการเกิดโรคนั้นก็เกิดจากการสังเกตเอาโดยมาก
ดังที่หมอบรัดเลย๑ได๎กลําวถึงการเกิดไข๎จับสั่นวํา
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ลาดับนี้ข้าพเจ้าหมอบรัดเลย์จะสาแดงซึ่งสาเหตุที่ให้บังเกิดไข้จับสั่นและไข้พิศม์ไข้ปุานั้นโดยสังเขป
และไข้ทั้งสามอย่างนี้ เหตุที่บังเกิดนั้นสิ่งเดียวกัน เหตุที่บังเกิดนั้นคือ ใบไม้ และว่านยาทั้งหลาย มีใบ
อันหล่นลงแล้ว แลเน่าส่าสมอยู่ เมื่อฝนตกลงแล้วและแห้งไปหลายครั้งหลายหน ครั้นมาภายหลังฝน
ตกมาก ลงๆ พิศม์ว่านแลยาทั้งปวงที่ส่าสมเน่าอยู่นั้นก็ฟุูงขึ้นเจือไปด้วยลมเมื่อคนเข้าไปในปุา ครั้น
ถูกต้องพิศม์ว่านยาทั้งหลายนั้นก็ให้คนเป็นไข้มีอาการต่างๆ ถ้าถูกอายพิศม์น้อยให้เป็นไข้สั่นน้อย ถ้ า
ต้องอายพิศม์มากก็ให้จับสั่นมาก115
จึงเห็นได๎วํา ถึงแม๎หมอบรัดเลย๑จะใช๎วิธีการเชิงประจักษ๑เพื่อพิเคราะห๑ถึงสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่ง
เป็นรากฐานที่สาคัญของวิทยาศาสตร๑ที่นาไปสูํการค๎นพบอื่น ๆ ตํอมา แตํก็ยังไมํใชํจุดเปลี่ยนที่สาคัญจนกวํา
จะมีการค๎นพบเชื้อโรคในปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19116 ทาให๎เข๎าใจได๎วําสมัยที่บรัดเลย๑เข๎ามาในสยามนั้น
ทฤษฎีการเกิดโรคจากเชื้อโรคยังไมํค๎นพบ ถึงแม๎จะมีการค๎นพบ “วิธีการปลูกฝีพวกอังกฤษและพวกอเมริกา
เป็นหลายโกติคนก็ได๎ทดลองวิธีนี้ดูมากกวํา 46 ปีแล๎ว”117 แตํก็เป็นเพราะการสังเกตเชิงประจักษ๑ถึงการที่คน
เป็นไข๎ทรพิษแล๎ววําจะไมํเป็น อีก การค๎นพบวิธีปลูกฝีของเอดเวิร๑ด เจนเนอร๑จึงเป็นแคํการค๎นพบวิธีการรักษา
เทํานั้น118 จึงมีการทาให๎คนเป็นโรคนี้เพียงอํอนๆ แล๎วจะได๎ปูองกันไมํให๎เป็นอีกตํอไปเทํานั้น
ดังนั้น จึงเห็น ได๎ชัดเจนวํา การแพทย๑ตะวันตกเองก็ยังไมํได๎มีความก๎าวหน๎าไปกวําการแพทย๑แผน
โบราณของไทยมากนัก ถ๎าจะมีก๎าวหน๎ากวําก็เห็นจะได๎แกํ ด๎านศัลยกรรม ซึ่งการแพทย๑ไทยไมํมีองค๑ความรู๎
เรื่องนี้เลย หมอบรัดเลย๑ได๎ผําตัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามกับคนไข๎ที่เป็นทาสชาวจีนชื่อดวง ซึ่งเขาเป็นฝีเหนือคิ้ว
ซ๎าย แล๎วหมอบรัดเลย๑ก็ผําตัดรักษาอันสาเร็จ119 และทาให๎ชื่อเสียงของหมอบรัดเลย๑ขจรขจายไปทั่ว
หลังจากนั้นก็มีการผําตัดที่ทาให๎หมอบรัดเลย๑ได๎รับการยอมรับในความสามารถมากขึ้นอีก ได๎แกํ กรณี
ผําตัดแขนพระภิกษุที่ได๎รับการบาดเจ็บจากเหตุการณ๑พลุระเบิดในงานเฉลิมฉลองที่วัดประยูรวงศาวาส ทาให๎
ภิกษุรูปนั้นกระดูกแขนแตก ถ๎าจะรักษาชีวิตไว๎ก็ต๎องตัดแขนข๎างนั้นทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องใหญํมากเพราะคนไทยเชื่อ
วํา คนเราจะตายถ๎าหากอวัยวะไมํครบ แตํหมอบรัดเลย๑ก็สามารถตัดแขนทิ้งจนคนไข๎รอดมาได๎ ยังความ
มหัศจรรย๑แกํชาวไทยอยํางมาก และยังมีกรณีการผําตัดต๎อกระจก ยิ่งทาให๎คนไทยยอมรับวําการแพทย๑แบบ
ฝรั่งนั้นเกํงในทางศัลย๑กรรมอยํางยิ่ง120

115

หนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder), ฉบับที่ 9 ( มีนาคม 1845), ( กรุงเทพฯ : อัมรินทร๑,

2536 ), 44.
116

ทวีศักดิ์ เผือกสม “วาทกรรมการแพทย๑สมัยใหมํของตะวันตกกับการปกครองของรัฐไทย : ข๎อสังเกตเบื้องต๎น”,
ใน วารสารธรรมศาสตร์ (2546), 9.
117
หนังสือจดหมายเหตุ, ฉบับที่ 3 (กันยายน 1844), 10.
118
ดูรายละเอียดใน ทวีศักดิ์ เผือกสม, อ้างแล้ว.
119
วิลเลียม แอล. บรัดเลย๑, อ้างแล้ว, 46.
120
ดูรายละเอียดใน ประสงค๑ ชัยรัตน๑, “งานพื้นฐานทางการแพทย๑ของหมอบรัดเลย๑”, ใน หมอบรัดเลย๑กับ
สังคมไทย, อ้างแล้ว, 2 – 4.
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ลักษณะของการแพทย์ในสังคมไทย
การแพทย๑ของไทยก็เป็นเชํนเดียวกับการแพทย๑ในประเทศตะวันออกทั่วไป กลําวคือ เป็นการแพทย๑ที่
มีลักษณะของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นองค๑รวม หากพิจารณาจากตารายาและคัมภีร๑การแพทย๑แล๎วจะพบวํา
“การแพทย๑ไทยมีเอกลักษณ๑ที่สาคัญอยํางหนึ่ง คือ การรักษาโดยใช๎ยาสมุนไพรและทฤษฎีธาตุในการวินิจฉัย
และรักษาโรค ในขณะเดียวกันก็มีการใช๎ไสยศาสตร๑ประกอบด๎วย”121 จากการศึกษาพบวําการแพทย๑แผน
โบราณของไทยนั้นได๎รับเอาอิทธิพลของการแพทย๑แบบอายุรเวทของอินเดีย ซึ่งเป็นการแพทย๑ในคัมภีร๑ของ
ศาสนาฮินดู122 แตํจากการวิจัยโดยอาศัยตารายาลําสุดของอาจารย๑ประทีป ชุมพล ได๎เสนอทฤษฎีใหมํวํา
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยไม่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีการแพทย์อายุรเวท แต่ได้รับมาจากปรัชญา
ทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ติกิจฉา ผสานการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งผ่านประสบการณ์และกระบวนการ
เรียนรู้มายาวนานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าทฤษฎีการแพทย์
แผนไทยและแนวทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของไทยนั้น นับเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง123
ถึงแม๎วําการแพทย๑แผนโบราณของไทยรับเอาแนวความคิดแบบ อายุรเวท ของฮินดู หรือ ติกิจฉา
ของพระพุทธศาสนาก็ตามแตํทั้งสองความเชื่อ ซึ่งมีแหลํงกาเนิดอยูํในอินเดียเหมือนกัน ทาให๎ผลที่บังเกิดกับ
การแพทย๑ก็คงไมํตํางกันนัก เนื่องจากการแพทย๑ทั้งสองที่ตํางกันแคํเพียงหลักการของความเชื่อทางศาสนา
เทํานั้น แตํในทฤษฎีและวิธีการของการแพทย๑ก็คงเหมือนกัน เพราะเกิดอยูํในวัฒนธรรมแบบเดียวกันในสมัย
โบราณของอินเดีย และวัฒนธรรมฮินดูก็กลายเป็นกระแสธารของวัฒนธรรมพุทธในเวลาตํอมาด๎วย124
นิธิ เอียวศรีวงศ๑ ได๎เสนอวํา จากหลักฐานบันทึกของชาวตํางชาติที่มาเยือนในประเทศไทยมักจะบันทึก
ถึงวํา มีหมอจีนอยูํมากในสยาม และหมอจีนเหลํานี้ก็รักษาโรคเกํง คนไทยนิยมไปรักษากันมาก จึงนําคิดวํา
การแพทย๑ของจีนเองก็คงมีอิทธิพลตํอการแพทย๑แผนโบราณของไทยเราไมํน๎อย 125 และหากศึกษาดูดี ๆ ก็อาจ
พบถึงอิทธิพลของการแพทย๑จีนโดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร๑ซึ่งมีชาวจีนอยูํในสยามจานวนมาก แม๎แตํฝรั่ง
มิชชันนารีเองตอนแรกก็ตามคนจีนที่มาอยูํในเมืองไทยจานวนมากมาเพื่อหาคนจีนเหลํานั้นเข๎ารีต126
ถ๎าเปรียบเทียบกันแล๎ว การแพทย๑ของไทยนั้นยังมีลักษณะของการแพทย๑แบบธรรมชาติอยูํมาก เพราะ
ยังเชื่อเรื่องธาตุสมดุล เรื่องสมุนไพร และพลังนอกเหนือจากธรรมชาติคือผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธ๑ ซึ่งจะต๎องเอามา
เสริมพลังของธรรมชาติเพื่อใช๎ในการรักษาความเจ็บปุวย ในขณะที่การแพทย๑ของฝรั่งที่เข๎ามานั้นแม๎จะไมํได๎
เป็นการแพทย๑วิทยาศาสตร๑เต็มที่ แตํก็เริ่มใช๎วิธีการสังเกต และทดลองตามวิธีการของวิทยาศาสตร๑แล๎ว ที่
121

เสาวภา พรสิริพงษ๑ และ พรทิพย๑ อุศุภรัตน๑, (บรรณาธิการ). การบันทึกและการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์
แผนไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบันการแพทย๑แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, 2537), 6.
122
ประทีป ชุมพล, อ้างแล้ว, 3.
123
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 4.
124
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย, ภารตวิทยา ( กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543).
125
นิธิ เอียวศรีวงศ๑, สถานะขององค๑ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑การแพทย๑และการสาธารณสุขไทยวาระการวิจัยและ
แนวทางการศึกษาในอนาคต, ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ และ ชาติชาย มุกสง (บรรณาธิการ). อ้างแล้ว.
126
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันมาประเทศสยาม, ( กรุงเทพฯ: ก๎าวหน๎า,
2507) เลํม 7, 520 - 521.
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สาคัญก็คือ การเชื่อในการปรัชญาแพทย๑ประจัก ษ๑นิยม ที่สามารถพิสูจน๑ประสิทธิภาพของการแพทย๑ด๎วยการ
แสดงให๎เห็นเป็นประจักษ๑ได๎ด๎วย การรักษาที่ใช๎เครื่องไม๎เครื่องมืออันเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ปฏิวัติวิทยาศาสตร๑นั่นเอง
การแพทย์ไทยในสายตาหมอบรัดเลย์
ภารกิจหลักในการปฏิบัติหน๎าที่ของมิชชันนารีก็ คือการรับภาระของคนผิวขาว ในการปลดปลํอยชน
ชาติอนารยะโดยการนาเอา “คัมภีร๑ที่วิเศษ” ซึ่งพระเยซูได๎โปรดประทานให๎นั้นไปสูํชนพื้นเมืองเพื่อจะได๎รู๎ธรรม
ของพระเจ๎าผู๎เที่ยงแท๎อันจะทาให๎เกิดความจาเริญเชํนเดียวกับสังคมตะวันตก ทั้งในแงํวิทยาการและสังคม การ
เผยแพรํ ศ าสนาของมิช ชัน นารี จึ ง มิใ ชํเ ป็ น แคํ เพีย งการเผยแพรํศ าสนาแตํ เพีย งอยํา งเดีย ว แตํเ ป็น เรื่ องที่
เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมด๎วย127 นั่นหมายความวําชาวตะวันตกเองไมํได๎มองชนปุาเถื่อนวําเป็นผู๎ที่
ไมํได๎นับถือพระเจ๎าเทํานั้นแตํยังมองวํา
ความหมายของการนาเอาคาสอนของพระเจ้าไปสู่ชนชาติต่าง ๆ มิชชันนารีจะไห้ความสาคัญกับการ
นาความเจริญไปสู่ดินแดนแห่งนั้น ๆ ด้วย ไม่เฉพาะแต่การนามนุษย์สู่ความรอดพ้นจากบาป พ้นนรกสู่
สวรรค์อยู่ร่วมกับพระเจ้า หากแต่ชีวิตในโลกนี้ การยอมรับในพระเจ้าคือ การสร้างสรรค์อารยธรรมที่มี
ตะวันตกเป็นแม่แบบขึ้นด้วย128
ดังนั้นการมาเผยแพรํศาสนาคริสต๑ของมิชชันนารีพวกเขาก็มีข๎อสรุปอยูํแล๎ววํา นอกจากการเปลี่ยน
ศาสนาของชนชาติตําง ๆ แล๎ว เขายังมีภาระที่จะต๎องเปลี่ยนให๎คนพื้นเมืองหันมานิยมในอารยธรรมตามแบบ
ของตะวันตกด๎วย และเนื่องจากแพทย๑ก็เป็นอารยธรรมหนึ่งที่ฝรั่งเองคิดวําตนเองมีความเหนือกวําชนชาติอื่น
ซึ่งอาจเป็นความภาคภูมิใจของฝรั่งเองที่กาลังจะก๎าวขึ้นมาครองโลกเพราะมีอานาจทางการเมืองอันเป็นผลมา
จากการปฏิบัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ที่ทาให๎ตะวันตกมีเทคโนโลยีทางการทหารเหนือกวําชนชาติ
ตําง ๆ ในโลกนี้ ไมํเว๎นแม๎แตํจีนซึ่งเคยคิดวําตนเองเป็นจ๎าวโลกมากํอนก็ตาม
อันที่จริงแล้วการรักษาโลกแบบตะวันตกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้นยังไม่วิวัฒนาการเหมือนที่
เป็นอยู่ในทุกวันนี้ วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคดูเหมือนไม่แตกต่างจากการแพทย์จีนซักเท่าไดเลย…
การวินิจฉัยโรคยังเป็นการดู คลา เคาะ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใช้หลายอย่าง เช่น ปรอทวัดไข้ เข็มฉีดยา ( ประดิษฐ์ในปี 2388 )
อุปกรณ์ใช้ในการผ่าตัดและยาสลบยังไม่มีใช้ จนกว่าหมอเฮาส์เข้า มาแล้วจึงได้เริ่มใช้อีเทอร์ในการ
ผ่าตัดเป็นครั้งแรกในเมืองไทย129
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วิกัลย๑ พงษ๑พนิตานนท๑, อ้างแล้ว, หน๎า 1.
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แตํการแพทย๑ก็ยังถูกนามาใช๎ในฐานะเป็นเครื่องมือในการเผยแพรํศาสนาอยูํดี ถึงแม๎วําจะไมํถูกอธิบาย
วําเป็นเครื่องมือของความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑หรือมีการอธิบายการแพทย๑ไปในแนวทางของการให๎ความสาคัญ
ของศาสนา แตํก็ยืน อยูํบ นแนวคิดเดียวกันที่มองพวกนอกศาสนาวําล๎าหลั งอยูํดี เพราะการใช๎ความรู๎ทาง
การแพทย๑เพื่อรักษาและปูองกันโรคนับเป็นภารกิจหนึ่ งของหมอบรัดเลย๑ในฐานะของหมอสอนศาสนา ด๎วย
ความเชื่อที่วําการแพทย๑แบบของแผนตะวันตกนั้นสอดคล๎องอธิบายได๎ด๎วยคัมภีร๑ในคริสต๑ศาสนา130
และด๎วยเหตุมิชชันนารีมักใช๎การแพทย๑เป็นเครื่องมือในการเผยแพรํศาสนานี้เองเลยทาให๎คนไทยมัก
เรียกมิชชันนารีอเมริกันวํา “หมอ” หรือหมอสอนศาสนาทั้งที่เป็นหมอหรือไมํเป็นหมอก็ตามเพราะ “การแจก
ยาและรับรักษาโรคซึ่งบรรดามิชชันนารีทั้งหลายกระทากันในสมัยนั้น คนไทยจึงเรียกบรรดาพวกมิชชันนารีวํา
“หมอ”131 เนื่องจากในการแจกพระคัมภีร๑ในสมัยที่มิชชันนารีโปรเตสแตนต๑เข๎ามาสองคนแรกคือ นายกัตส๑
ลาฟและนายทอมลิน เพิ่งเข๎ามาเผยแพรํศาสนาในสมัยแรก ๆ นั้นจะใช๎วิธีการแจกยารักษาโรคพร๎อมกับแจก
หนังสือพระคัมภีร๑พร๎อมกันเลย 132 การแพทย๑กับการเผยแพรํศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยําง
ใกล๎ชิดอยํางแยกไมํออกมาตั้งแตํนั้น
และแม๎เมื่อขยายการเผยแพรํคริสต๑ศาสนาไปยังดินแดนล๎านนาในราวปี พ.ศ. 2410 ความจาเป็นที่
จะต๎องใช๎มิชชันนารีที่ถนัดงานทางด๎านการแพทย๑ก็ยังคงดารงอยูํ เพราะคนมักนิยมเข๎ามาขอยากับทํานศาสน
จารย๑แมคกิลวารี ผู๎ริเริ่มการประกาศศาสนาในดินแดนแหํงนี้อยูํเสมอ 133 เนื่องจากคนทั่วไปมักเข๎าใจวํา
มิชชันนารีทุกคนเป็นหมอนั่นเอง
การแพทย๑ของไทยในสายตาหมอบรัดเลย๑เมื่อเขามาอยูํในเมืองไทย จึงถูกมองวําล๎าหลังกวําการแพทย๑
ของชาวตะวันตกเสียทุกอยําง แตํความเชื่อมั่นดังกลําวก็ลดน๎อยถอยลงไปบ๎างเมื่อหมอบรัดเลย๑อยูํในเมืองไทย
นานขึ้น ดังจะกลําวตํอไป
ในที่นี้ขอแสดงให๎เห็นถึงตัวอยํางของประเด็นทางการแพทย๑ที่นําสนใจในสายตาหมอบรัดเลย๑ นั่นคือ
โรคระบาดเป็นปัญหาสาคัญของรัฐบาลสยามตลอดมาเพราะการที่คนตายจานวน มาก ๆ เวลาเกิดโรคระบาด
สร๎างปัญหาไห๎กับรัฐไทยมาก เพราะปัญหาที่รัฐไทยโบราณต๎องเผชิญมาตลอด ก็คือรัฐไทยมีทรัพยากรที่ดินมาก
แตํขาดกาลังคนไปจัดการ (Exploit) ทรัพยากรนั้นไห๎เกิดมูลคําทางเศรษฐกิจ 134 โดยโรคระบาดที่คนไทยต๎อง
เผชิญอยูํตลอด คือ กาฬโรค ไข๎ทรพิษ โรคบิด สํวนอหิวาตกโรคเป็นโรคใหมํที่เพิ่งระบาดคราวแรกในปี 2363
ซึ่งเป็นการระบาดมาจากอินเดีย135 กํอนหน๎านี้ไข๎หําหมายถึงกาฬโรค136
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ในที่นี้ขอยกตัวอยํางการระบาดของโรคไข๎ทรพิษซึ่งหมอบรัดเลย๑มีสํวนอยูํมากในการริเริ่มปลูกฝี
กาจัดโรคนี้จนหมดไปจากสยามในเวลาตํอมา137 หมอบรัดเลย๑กลําววํา
ไม่มีโรคอะไรเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตของคนสยามได้สักครึ่งหนึ่งของโรคฝีดาษ ซึ่งระบาดใน
หมู่ประชาชนชาวสยามเป็นเวลาสามสี่เดือนทุก ๆ ปีไม่มีเว้น ช่วงที่ระบาดคือเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพัน ธ์ ซึ่งรวมตั้งแต่ปลายฤดูฝนไปจนอีกสามเดือนของฤดูหนาวที่แห้ งแล้ง แทบจะ
เป็นไปไม่ได้ที่มีครอบครัวใดอยู่ที่นี่เป็นหลายปีโดยไม่เคยมีโรคฝีดาษมาเยี่ยมเยือนขนาดหนักถึงกับ
คร่าชีวิตไปสองสามชีวิตหรือมากกว่านั้น ชาวเมืองจานวนมากมายลดเหลือเบาบางลงเพราะถูก
โรคนี้ทาลายล้าง138
และข๎อนี้ก็ไมํเป็นข๎อยกเว๎นแม๎แตํครอบครัวหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในสยามคือหมอบรัดเลย๑ที่ต๎อง
สูญเสียลูกสาวคนเล็กอายุแปดเดือนเพราะฝีดาษนี่เอง 139 ในปี 2381 เมื่อเกิดการระบาดหนักของฝีดาษ
หมอบรัดเลย๑จึงได๎เกิดความคิดขึ้นมาวํา
การปลูกฝีอาจเป็นประโยชน๑มหาศาลแกํชาวพื้นเมืองนี้ในขณะที่ยังไมํมีการใช๎วัคซีน วิธีการปลูกฝีก็
คือ นาเอาเชื้อโรคนั้น ๆ จานวนเล็กน๎อยใสํเข๎าไปในตัวบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงดี เพื่อกํอให๎เกิด
โรคขนาดเบา สํวนการปลูกวัคซีน คือการใช๎เชื้อหนองฝีดาษวัว เพื่อจะทาให๎เกิดภูมิต๎านทานโรค
ฝีดาษ140
ถ๎าดูจากวิธีการที่หมอบรัดเลย๑ใช๎ในการรักษาไข๎ทรพิษแล๎วแสดงให๎เห็นวําเป็นวิธีการที่ล๎าหลังมาก
เพราะชาวจีนก็ทาเชํนนั้นมานานแล๎ว แม๎วําขณะนั้นนายแพทย๑เอ็ดเวิร๑ด เจนเนอร๑ได๎ค๎นพบวิธี การปลูกวัคซีน
แล๎ว แตํหมอบรัดเลย๑ก็ยังทาวัคซีนในสยามเองไมํได๎ จึงต๎องรอให๎เพื่อนแพทย๑สํงเชื้อฝีหนองวัวหรือวัคซีนมาให๎
จากสหรัฐอเมริกา แตํไมํวําโดยวิธีไหนก็ตามการรักษาฝีดาษของหมอบรัดเลย๑ก็ได๎ผลเป็นที่ประจักษ๑ของชาว
สยามในการรักษาโรคร๎ายแรงนี้อยํางยิ่ง
กํอนหน๎านั้นเวลาเกิดไข๎ทรพิษหรือโรคระบาดอะไรก็ตามทางรัฐบาลจะใช๎วิธีการเสริมกาลังใจคน
โดยทาพิธีไลํผีให๎ออกนอกกาแพงจักรวาล ซึ่งก็คือในเมืองนั่นเองโดยพิธีอาพาธพินาศ แตํปรากฏวําการทาพิธี
นี้ไมํได๎ผล ความไข๎ไมํได๎ลดลงซ้าบางครั้งคนทาพิธีหรือพระสงฆ๑ที่เข๎ารํวมพิธีก็ ตายไปตํอหน๎าตํอตาคนเลยไมํ

136

นิธิ เอียวศรีวงศ๑, อ้างแล้ว.
ประสงค๑ ชัยรัตน๑, อ้างแล้ว, 5.
138
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เชื่ออีกตํอไปวําวิธีการเชํนนี้ใช๎ได๎141 และเมื่อเจอวิธีการปลูกฝีของหมอบรัดเลย๑แล๎วไมํเป็นฝีดาษ คนเลยหันมา
ใช๎วิธีการของหมอบรัดเลย๑จนทางรัฐบาลเองก็หันมาให๎ความสนับสนุนเชํนกัน 142 และมีการสํงหมอหลวงมา
เรียนการปลูกฝีกับหมอบรัดเลย๑ จนกระทั่งปี 2387 หมอบรัดเลย๑ก็พิมพ๑บันทึกเรื่องการปลูกวัคซีนขึ้นและถือ
วําหนังสือนี้อยูํในประเภทที่มีประโยชน๑มากที่สุดที่เราเคยพิมพ๑กันมาเลยทีเดียว143
จึงเห็นได๎วําการแพทย๑ไทยสมัยนั้นขาดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการกับโรคระบาดอยํางมากและ
การแพทย๑ของตะวันตก แม๎จะไมํก๎าวหน๎าถึงขนาดค๎นพบเชื้อโรคไข๎ทรพิษก็ตามแตํเขาก็ได๎ค๎นพบวิธีรักษาไข๎
ทรพิษแล๎ว ความก๎าวหน๎าทางการแพทย๑นี้แม๎จะเป็นเรื่องคนละกระบวนทัศน๑กับวิธีคิดของทางสยาม แตํเมื่อ
เห็นเป็นประจักษ๑ถึงประสิทธิภาพของรักษาไข๎ทรพิษแบบนี้วําได๎ผล ชาวสยามก็ยอมเปลี่ยนกระบวนทัศน๑จาก
การขับไลํผีมารับเอาการปลูกฝีมาใช๎รักษาไข๎ทรพิษในที่สุด
ไข้จับสั่นที่เป็นปัญหาสุขภาพสาคัญของชาวสยาม
เอกสารหลักฐานสาคัญเกี่ยวกับโรคมาลาเรียหรือไข๎จับสั่นที่ปรากฏในประเทศไทยนั้น มีบันทึกเอาไว๎
อยํางละเอียดในเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ๑รํวมสมัยที่นายแพทย๑บรัดเลย๑เองได๎จัดทาขึ้น นั่นก็คือหนังสือจดหมาย
เหตุ บางกอกรีกอเดอร๑ (Bangkok Recorder)144 เป็นหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยฉบับแรกที่ หมอบรัดเลย๑และ
คณะมิชชันนารีริเริ่มจัดทาขึ้นพิมพ๑เผยแพรํเป็นสองคราวด๎วยกัน คราวแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ออกเป็นรายเดือน ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 1844 (พ.ศ.2387) ถึงเดือนตุลาคม 1845 (พ.ศ.
2388) รวม 16 ฉบับก็เลิกกิจการ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวก็พิมพ๑ออกเผยแพรํ
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ออกเป็นรายปักษ๑ เริ่ มตั้งแตํวันที่ 1 มีนาคม 1865 ถึงประมาณปี 1867 (พ.ศ.24082409) ก็เลิกล๎มกิจการ
เอกสารฉบั บ นี้นั บวําเป็ นชํองทางสาคัญอีกชํองทางหนึ่งในการเผยแพรํขําวสาร วิทยาการความรู๎
ทางด๎านการแพทย๑สมัยใหมํให๎กับชาวสยาม ซึ่งความรู๎เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย หรือในสมัยนั้นเรียกวํา ไข๎จับสั่น
ไข๎จับ ไข๎สั่น ไข๎พิศม๑ ได๎ถูกกลําวถึงไว๎ในหนังสือจดหมายเหตุนี้ด๎วย ดังปรากฏตั้งแตํเดือนธันวาคม พ.ศ.2387
ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2388 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รายละเอียดที่ถูก
กลําวถึงไว๎ได๎แกํ ตารารักษาไข๎จับสั่น ลักษณะไข๎จับมี 4 ประเภท แหลํงขายยาควินินอยูํที่ตึกหันแตรและ
บ๎านพักของหมอบรัดเลย๑ ประวัติและความเป็นมาของยาควินิน วิธีการใช๎ยาควินินในการักษาโรคไข๎จับ เป็นต๎น
เทคนิคและวิธีการรักษาโรคไข๎จับสั่นที่เน๎นไปที่การใช๎ยาสมัยใหมํคือควินินที่นาเข๎ามาขายและแจกจําย
โดยมิชชันนารีเป็นสาคัญ ดังปรากฏอยูํใน เลํม 1 ธันวาคม ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) หน๎า 32 บันทึกไว๎วํา
“Treatment of Intermittent Fevers
141
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ตารารักษาไข้จับให้ตัวสั่น เมื่อแรกจับ, เทพจรยังกาเริบอยู่, กาลังตัวยังไม่อ่อนลง, ถ้าเป็นดังนี้, ก็อย่า
เภ่อกินยาให้ตัดไข้ขาดทีเดียวก่อนเลย, ด้วยว่าขี้มักเปนอีก, ถึงยาจะมีฤทธิ์มาก จะตัดขาดเรวได้, ใน
เจดวัน, เก้าวัน, สิบสี่วัน, ยี่สิบเอ็ดวัน, ไข้นั้นมักมาจับอีก. เปนไปดังนี้เพราะไม่ได้ถ่ายให้เทพจรอ่อนลง
ก่อนกินยาตัดให้ขาดนั้น. ผู้ใดเปนโรคไข้สั่น, ก็ให้ถ่ายด้วยดีเกลือไทก็ได้, ดีเกลือเทษก็ได้, เอายาที่ให้
รากตามที่ชอบใจ กินใส่ปนกับดีเกลือสักน่อยหนึ่ง, ภอให้รากออกสามหนสี่หน, ถ่ายให้ลงห้าหนหกหน
,ให้อดของแสลง, มีเนื้อสัตว์,น้ามัน, เข้ าเหนียว,กะปิ, สุราเปนต้น. ให้ รักษาดั่งนี้สักสามสี่วันก่อน.
ภายหลังจึ่งให้กินยาเทษชื่อคินีน, ที่ไทเรียกว่า ยาขาว, เอาคินีนนั้นหนัก หุน หนึ่ง, แบ่งเปนหกส่วน.
เมื่อไข้ส่างออกแล้ ว, ให้กินส่ วนหนึ่ง, แลในสองชั่วโมงกินทีห นึ่งๆ, กินทุกที, จนถึงเวลานอนหลั บ
กลางคืน. แลเมื่อตื่นขึ้นแต่เช้า, เกินเหมือนดั่งว่ามาแล้ว, จนถึงเพลาที่เคยจับ. ถ้าไข้มาจับอีก, ก็ให้หยุด
ยาคินีนนั้นกว่าไข้จะส่างออกอีก, แล้วก็รับคินีนกินอีกเหมือนหนหลัง. รักษาดั่งนี้ไข้คงหายขาดทีเดียว
ไม่ใคร่จะกลับมาจับอีก, คินีนนั้น, บัดนี้มีขายที่ตึกหันแตรสักห้าสิ บขวด. เขาว่าถ้าผู้ใดซื้อทั้งหมดจะ
ขายเปนขวดละ 10 เหรียน. ถ้าซื้อแต่ขวดเดียวจะขายเป็น 15 เหรียน. คินีนในขวดเดียวน้าหนัก 2
บาท, แบ่งเป็น 480 มื้อ. ภอรักษาคนไข้สั่นให้หายขาดประมาณได้ 40 คน ดั่งนี้มิถูกนักแล้วหฤา145
มีข๎อสังเกตวําแม๎จะเน๎นการใช๎ยาควินินรักษาและบอกวิธีกินอยํางแจ๎งชัด แตํก็ไมํได๎ละทิ้งวิธีรักษาไข๎
แบบเกําที่เคยทามานั่ น คือการระบายความร๎อนด๎ว ยยาถํายให๎ อาเจียน การงดของแสลง แสดงให๎ เห็ นถึ ง
เทคโนโลยีใหมํของการใช๎ยาที่ยังไมํมั่นใจในคุณวิเศษของยาสมัยใหมํเทําสมัยหลัง นอกจากนั้นแล๎วหมอบรัดเลย๑
ยังได๎นาเอายาควินินมาขายเองด๎วย ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความนิยมที่จะรักษาด๎วยยาฝรั่งสมัยใหมํที่มีมากขึ้นในหมูํ
ชาวสยาม ดังปรากฏอยูํในเลํมที่ 1 ประจาเดือนกุมภาพันธ๑ 1845 (พ.ศ.2388) หน๎า 40 บันทึกไว๎วํา
Quinine for Sale.
“ยาคินีนนั้น, แต่ก่อนเขาขายอยู่ที่ตึกหันแตร, แต่บัดนี้เขาได้เอามาฝากไว้ให้ขายที่บ้านข้าพเจ้าหมอบ
รัดเล, ด้วยข้าพเจ้าเหนว่าในพระนครนี้, คนเปนไข้จับมากนัก, ข้าพเจ้ามีใจเมตตาจะสงเคราะห์คนทั้งปวง จึง
รับเอายานั้นมา, เจ้าของสั่งให้ขายอย่างไร, ข้าพเจ้าขายอย่างนั้น. เหตุดังนี้จึงช่วยรับไว้ขาย มิได้เอากาไรเลย.
แต่บัดนี้ยานั้นยังมีอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าหมอบลัดเล ศัก 40 ขวด. ถ้าผู้ใดจะซื้อเอาหมดทั้ง 40 ขวด จะเอาราคา
ขวดละสามตาลึงสองบาด. ถ้าจะต้องประสาษ, แต่ขวดหนึ่งสองขวดแล้ว, จะเอาราคาขวดละสี่ตาลึงสามสลึง.
หฤาจะเอาสลึงหฤาสองสลึงก็ได้. แลยาขวดหนึ่งนั้นหนักสองบาด, แต่ทว่าลางขวดก็ดูเหมือนมาก, ลางขวดก็ดู
เหมือนน้อย, เหตุว่า ยาที่เปนก้อนเม๊ดเลกๆ แน่นอยู่ก็เหนเปนน้อย, ที่เปนก้อนโตๆ ฟูอยู่ก็เหนว่ามาก, แต่ที่จริง
น้าหนักสองบาดเท่ากันทั้งสิ้น. ไม่มากไม่น้อยกว่ากัน, ยาดีเหมือนกัน อย่าได้สงไสไปเลย.146
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หมอบรัดเลย๑ได๎พยายามแจกแจงลักษณะของไข๎จับสั่นที่พบอาการของผู๎ปุวยในสยามวํามีกี่ลักษณะ
บ๎าง ดังปรากฏอยูํในหนังสือจดหมายเหตุฯ เลํมที่ 1 เดือนกุมภาพันธ๑ ค.ศ.1845 (พ.ศ.2388) หน๎า 36
บันทึกไว๎วํา
On Intermittent Fevers
ตารารักษาไข้จับให้ตัวสั่นต่อไป. ลักษณะไข้จับมีประเภทสี่ประการ, คือให้หนาวประการหนึ่ง, ให้ร้อน
ประการหนึ่ง ให้เหงื่อออกประการหนึ่ง, ให้ตัวสาเราอยู่ประการหนึ่ง
ทีนี้ จะว่าลักษณไข้จับให้หนาวก่อน. ที่ให้หนาวนั้นเพราะโลหิตเดินไม่ปรกติ. ที่ให้ตัวร้อนนั้นอาไศรย
อกซุเช๊นที่เปนโลหิต. ถ้าโลหิตมิใคร่จะเดินทราบทร่านตามผิวหนัง, เข้าไปภายในกายหนัก, เดินไม่เสนอทั่วกาย,
ผิวหนังนั้นก็ซีดไป, จึงให้บังเกิดหนาว, จึงชักหน้าผากแห้งตึก, เส้นเทพจรก็เลกลงแซงเหมือนลวด, เดินเรว. เมื่อ
แรกจับนั้นท้าวเอย๊น, มือเอย๊นก่อน, เพราะโลหิตที่ปลายท้าวนั้น, น้อยกว่าที่อื่น, จึ่งให้หนาวเอย๊นแล่นเสียวตะ
ลอดเข้าไปในกายจนถึงกระดูก. ให้ตัวสั่นสท้านนัก, ให้หายใจหอบเรว, ถอนใจใหญ่. บางทีให้ใจระสาระสาย
เภ้อคลั่งกระวลกระวาย. บางทีให้หาวนอนเชื่อมซืมไป. บางทีให้หนาวให้ตัวสั่นแต่น้อยๆ, แล้วรู้สึกว่าหนาว
เอย๊นเสียวแล่นเข้าไปตามแข้งตามแขน ตามสันหลัง, เข้าไปในตัวแต่น่อยหนึ่ง. บางทีให้อาเจียนเหียนราก,
เพราะโทษโลหิตคั่งอยู่ในกระเภาะอาหารใหญ่, ให้ปากแห้ง, น้าลายเหนียว. เปนดั่ งกล่าวมานี้ประมาณ 3
ชั่วโมง, 4 ชั่วโมงบ้าง, แล้วให้พ้น.
จึ่งมีคาปุจฉาว่าลักษณไข้จับดั่งกล่าวมานี้, จะรักษาประการใด. วิสัชนาว่า, อาการไข้ดั่งกล่าวมานี้ ควร
จะรักษาบ้างเลกน้อย, ถ้าเรารักษาเกินไปก็จะกระทาอาการที่ร้อนให้ร้อนกล้านักไป, เปรียบเหมือนระดูหนาว,
คนติดไฟในเรือน, ใส่เชื้อไฟที่ติดง่ายมากเกินประมารไป, ไฟนั้นก็จะลุกไหม่เรือนเสียประโยชณ์. เมื่อคนหนาว
นักตัวสั่น, ก็ควรจะให้ผ้าห่มภอประมาณ, แล้วจึ่งให้กินน้าร้อนบ่อยๆ, แล้วให้เอาผ้าศักลาดถูเข้าที่ตัวให้นักๆ,
เปนที่เรียกโลหิตให้แล่นทราบผิวหนัง. ควรจะรักษาแต่เท่า นี้โดยมาก. แต่ทว่าบางทีควรจะรักษามากก็มี. คนที่
เปนคี่โรค, มีกาลังน้อยอยู่ แต่ก่อนแล้ว, ควรจะรักษาให้มาก. ถ้ารักษาแต่น้อยกลัวจะเปนอันตราย, จะให้หนาว
ยืดยาวเกิ่นทามดาไป, ถ้าเปนโรคดั่งกล่าวมานี้, ข้าพเจ้าเคยรักษา, ให้กินยาให้คนไข้อาเจียนรากออกมา. ยาที่
เคยให้กนิ นั้น, มีสองอย่าง, ชื่ออิภิแตกยูอะนาเปนรากไม้อย่างหนึ่ง, ชื่อยุเภโธเรียมเปนต้นหญ้าอย่างหนึ่ง. ยาทั้ง
สองอย่างนี้กินให้แต่รากออกง่ายสิ่งเดียว, ให้เหื่อออก, ไม่ลงเลย. ครั้นรากออกแล้ว. ก็เปนเหตุที่จะตัดอาการ
หนาวนั้น, ให้น้อยสั้นลง. แลเปนเหตุที่จะห้ามอาการมิให้บังเกิดร้อนกล้าขื้น.
อนึ่งหมอบางจาพวกเมืองนอกเมื่อจะรักษาอาการหนาวในคนคี่โรคนั้น, ให้เอาฝิ่นดิบหุน 1 แบ่งออก
เปน 6 มื้อ. เมื่อคนไข้ใกล้ถึงเวลาจับ, ก็ให้กินฝิ่นนั้นสักมื้อหนึ่งก่อน. เขาเล่าสรรเสริญว่า, มีคุณมาก, แต่ทว่า
คนไข้ที่มีกาลังมากขึ้น, จึ่งสั่งให้แพทหมอระวังจงนัก.
หนึ่ง หมอบางจาพวกเมืองนอก, รักษาคนไข้ที่มีกาลังน้อยเปนคนคี่โรคอยู่ก่อนแล้ว, ก็ให้เอาผ้าแล
เชือกที่เหนียวผูกคาดเข้าที่ต้นขาให้แน่น, แล้วเอาไม้สอดเข้าบิดหันไป, ให้แน่นกระทาดั่งนี้, เพื่อจะมิให้โลหิตใน
กายตัวนั้นแล่นตกลงมาเบื้องต่าได้, เพราะจะให้กายนั้นอุ่นร้อนด้วยโลหิตเรวขึ้น.
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บางทีหมอเมื่อจะรักษาไข้กาลังหนาว, ถ้าผู้ไข้นั้นเปนคนมีกาลังมาก, มิได้เปนคนคี่โรคอยู่ก่อน, ให้เอา
เชือกคาดเข้าที่แขนภอให้โลหิตดาคั่งอยู่แล้ว, เอามีดที่แหลมแทงเข้าให้โลหิตไหลออก, จนเทพจรเปลงบริบูรร
น้าขึ้แล้ว, จึ่งแก้เชือกที่คาดนั้นออกเสีย, โลหิตก็จะหยุดเอง. เขาทาดั่งนี้เปนที่จะให้อาการที่หนาวแลร้อนนั้น
น้อยลง. รักษาเช่นนี้แต่คนไข้ที่มีกาลังนั้นมาก, แลมีโลหิตมาก.147

นอกจากนี้ห มอบรั ดเลย๑ยั งได๎พยายามอธิบายสมุฏ ฐานการเกิดโรคไข๎จับสั่นตามแนวทาง
การแพทย๑ตะวันตกที่เชื่อในทฤษฎีไอพิษ (อายพิศว๑) (Miasma) ที่มีฐานคิดจากการแพทย๑แผนตะวันตกมาตั้งแตํ
สมัยกรีกแบบการแพทย๑ของกาเลนมาแล๎ว และปรากฏในต๎นยุคใหมํถึงคาเรียกมาลาเรีย (Malaria) วํามาจาก
ภาษาอิตาเลียนที่แปลวําอากาศเสีย ยิ่งทาให๎เชื่อวําโรคนี้เกิดจากสภาพแวดล๎อมที่เป็นหนองบึงมีใบไม๎ทับถมซึ่ง
มีสํวนถูก แตํตอนนั้นยังไมํรู๎กันวําเกิดจากยุงเป็นสาเหตุสาคัญจนกระทั่งสมัยตํอมา ดังรายละเอียดที่หมอบ
รัดเลย๑บรรยายเอาไว๎ในสยามจดหมายเหตุฯ เลํมที่ 1 ประจาเดือนมีนาคม 1845 (พ.ศ.2388) หน๎า 44
บันทึกไว๎วํา
Causes of Intermittent Fever
ลาดับนี้ ข้าพเจ้าหมอบรัดเล จะสาแดงซึ่งเหตุที่ให้บังเกิดไข้จับสั่นและไข้พิศม์ ไข้ปุานั้นโดยสังเขป, แล
ไข้ทั้งสามอย่างนี้ เหตุบังเกิดนั้นสิ่งเดียวกัน. เหตุที่บังเกิดนั้นคือใบไม้และว่านยาทั้งหลาย, มีไบอันหล่นลงแล้ว
เน่าส่าสมอยู่, เมื่อฝนตกลงแล้วแลแห้งไปหลายครั้งหลายหน. ครั้นมาภายหลังฝนตกมากๆ ลง, พิศม์ว่านและยา
ทั้งปวงที่ส่าสมอยู่นั้น, ก็ฟุูงขึ้นระคนเจือไปด้วยลม, เมื่อคนเข้าไปในปุา ครั้นถูกต้องพิศม์ว่านยาทั้งหลายนั้น, ก็
ให้คนเปนไข้มีอาการต่างๆ. ถ้าถูกอายพิศม์นั้นน้อยก็ ให้เปนไข้สั่นน้อย. ถ้าถูกต้องอายพิศม์มากก็ให้จับสั่นมาก,
จับทุกวัน, บางทีให้จับวันละสองหน. ถ้าถูกอายพิศม์มากขึ้นยิ่งกว่านั้น, ก็ให้จับซึมไปไม่รู้สมปฤดีมิใคร่จะถอย
เลย. วันหนึ่งจะมีตัวสาเราลงประมาณศักโมงหนึ่งเท่านั้น, แล้วก็กลับจับมีพิศม์กล้าขึ้นดังเก่า, จนถึ งเพลาที่เคย
ถอยนั้น, ก็ถอยลงน่อยหนึ่ง. แต่เปนดังกล่าวมานี้, บางคนครั้นถึงกาหนฏ 5 วันก็ถอย, บางคนก็ ตาย. บางทีถึง
7 วัน ถอย, บางที 7 วัน ตาย. บางที 9 วัน ถอย, บางที 9 วัน ตาย บางคน 11 วัน ถอย, บางที 11 วัน ตาย.
บางที 14 วัน ถอย, บางที 14 วัน ตาย. บางที 19 วัน ถอย , บางที 19 วัน ตาย. บางที 21 วัน ถอย, บางที
21 วันตาย. แลพิศม์ที่บังเกิดแต่อายว่ายและยาอันเน่าดังกล่าวมานี้, อังกฤษเรียกโนมีอัศวะมา, แปลเปนไทว่า
อายพิศม์ยาบังเกิดแต่ทุ่งแลปุา, ถ้าฝนตกหนักน้าท่วมดาดไปมาก. พิศม์คอยโนมีอัศวะมาก็มิใคร่จะบังเกิด, ด้วย
เหตุว่าน้าฝนนั้นชาระล้างเสีย. ถ้าฝนแล้งดินแห้งนักก็มิใคร่จะเกิด, เหตุว่าอายพิศม์ว่านยานั้นมิได้ฟุูงขึ้น. แต่ที่
เมืองไทนี้มีแผ่นดินราบประกอบไปด้วยคลองบางเล๊กน้อยมาก, น้าชเลไหลขึ้นลงวันละสองเพลา. เมื่อน้าขึ้นไหล
เข้าไปในคลองเลกน้อย ดินเปียกอายพิศม์ ใบไม้, แลหญ้าทั้งปวงที่หล่นลงเน่าอยู่นั้น, ก็ฟุูงมากขึ้น, จึ่งให้บังเกิด
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เปนไข้พิศม์, และไข้จับต่างๆ, ถ้าระดูแล้งไม่มีบ่อและคลองเลกน้อย, น้าไม่ท่วมแล้ว, อายพิศม์ของทั้งปวงที่เน่า
ไม่มีแล้ว, ความเจบไข้ก็ไม่ใคร่จะบังเกิดได้. แต่ที่เมืองนอกนั้นมีบึงแลหนองที่มีหญ้ารกชัด นันเป็นหลายแห่ง,
เมื่อระดูหนาวนั้น, ถึงคนจะไปอยู่ที่นั่น, ก็มิได้เปนไข้พิศม์, ครั้งถึงระดูร้อนเข้า, หญ้าแลของที่เน่าทั้งปวงก็
บังเกิดเปนอายพิศม์ขึ้น. ถ้าคนไปอยู่ริมบึงแลที่ริมหนองนั้น, ก็บังเกิดไข้พิศม์ถึงแก่ความตายเปนอันมาก. ถ้าบึง
แลหนองนั้นคนขุดไขให้น้าที่เน่ านั้นไหลออกมาหมดแล้ว, มิให้ค้างอยู่ได้, ที่อันนั้นก็กลับเปนที่ดี, ถึงคนจะอยู่ที่
นั่น, ก็ไม่เจบปุวยไข้เหมือนแต่ก่อน, ที่ดังกล่าวมานี้, ที่เมืองนอกนั้นก็มีเป็นหลายแห่ง. ประการหนึ่ง, ถ้าน้าเคม
ที่ชเลกับน้าจืดในบึงและหนองระคนปนกันเข้าแล้ว, ก็ให้เกิดเปนพิศม์กล้ามากกว่าที่มีแต่น้าจืด. อนึ่งคอยโน
มีอัศวะมาพิศม์ที่เกิดในดงดิบในระดูร้อน เมื่อแรกฝนตกลงนั้น, เพราะแสงแดดมิใคร่จะส่องถึงใบไม้แลว่านยา
ทั้งปวงนั้น, ก็เน่าไปกลับเปนพิศม์ขึ้นมาก. ถ้าแสงแดดส่องถึงในดงนั้นแห้งแล้ว, มิใคร่จะมีพิศม์เพราะเหตุว่า
พิศม์นั้นขึ้นตามแสงแดดหายไป.
ความรู๎เกี่ยวกับการเกิดของโรคไข๎จับสั่นของหมอบรัดเลย๑ที่อธิบายวําเกิดจาก “โนมีอัศวะมา, แปลเปน
ไทว่า อายพิศม์ยา” นั้น เชื่อวําเกิดจากไอพิษที่ระเหยจากซากใบไม๎ที่เนําเปื่อยทับถมกันในบึงชื้นแฉะได๎ฟุูง
กระจายอยูํ ในอากาศแล๎ ว คนหายใจเข๎ าไปจึ งเกิดไข๎ จับสั่ นขึ้น ถือวําเป็นการน าเข๎าความรู๎ของการแพทย๑
ตะวันตกเข๎าสูํสยามอยํางสาคัญ นั่นคือการนาเอาทฤษฎีไอพิษ หรือ Miasma หรือ Miasmata ซึ่งแพรํหลาย
อยูํในยุโรปและอเมริกามาตั้งแตํศตวรรษที่ 18 แล๎ววําเป็นสาเหตุของการเกิดโรค โดยอธิบายวําโรคเกิดจาก
สิ่งแวดล๎อมรอบตัวกํอให๎เกิดขึ้น อันเป็นแนวทางการอธิบายการเกิดโรคติดตํอที่สาคัญอยํางมาลาเรียวําเกิดจาก
การอาศัย อยูํในทาเลใกล๎ ห นองบึ งที่มีน้ าขังมีเป็นอันตราย 148 กลํ าวคือมองวําโรคเกิดจากการได๎รับอะไร
บางอยํางจากสิ่งแวดล๎อมภายนอกมากกวําเกิดจากตัวเราอยํางทฤษฎีธาตุแตํเดิ ม แตํก็สัมพันธ๑กันทานองพิษ
จากภายนอกมาทาให๎ธาตุภายในกาเริบขึ้นมา
ในสํวนคาอธิบายของการเกิดโรคมาลาเรียขึ้นจากหนองบึงที่ชื้นแฉะแบบทฤษฎีไอพิษในปลายศตวรรษ
ที่ 19 นั้น สาเหตุการเกิดโรคถูกอธิบายเป็นสองแนวทาง คือ เกิดโรคจากการดื่มน้าที่มีพิษละลายจากดินปะปน
อยูํเข๎าไปสูํรํางกายทาให๎เป็นไข๎มาลาเรีย ขณะที่อีกทางหนึ่งอธิบายวําเกิดจากหายใจเอาไอพิษของผักหญ๎าใบไม๎
ที่เนําทับถมกันอยูํแล๎วฟุูงกระจายขึ้นสูํอากาศ เพราะเกิดจากการสังเกตวําการอาศัยอยูํใกล๎หนองคลองบึงที่น้า
ขังและมีซากพืชเนําอยูํจะเกิดโรคมาลาเรียขึ้น 149 และคนที่ไปเที่ยวในปุากลับมาจะเป็นไข๎กันมากเพราะอาจ
หายใจเอาไอพิษเข๎าสูํรํางกาย ดังนั้นในความเชื่อของทฤษฎีไอพิษนั้นการไปพักตากอากาศริมทะเลที่ไมํมีปุาบึง
ชื้นแฉะและการไปพักตากอากาศบนเขาสูงในเขตร๎อนจึงเป็นการปูองกันการเกิดโรคมาลาเรียที่ชาวตะวันตก
ปฏิบัติกันในยุคอาณานิคม
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จากหลักฐานที่ปรากฏรํวมสมัยในสังคมสยามมาตั้งแตํทศวรรษ 2390 เป็นต๎นมาอยํางหนังสือพิมพ๑
บางกอกรีคอร๑ดเดอร๑หรือสยามจดหมายเหตุนั้น แสดงให๎เห็นวําโรคไข๎จับสั่นนั้นเป็นภัยคุกคามตํอสุขภาพของ
ชาวสยามที่ร๎ายแรงอยูํ แม๎วําจะเกิดการตายไมํรุนแรงและปัจจุบันทันดํวนเทําอหิวาตกโรคและฝีดาษก็ตาม
และแสดงให๎ให๎เห็นถึงความรับรู๎และมุมมองของโรคนี้ของชาวสยามได๎ดีทีเดียว เนื่องจากขาดแคลนเอกสารที่
ทาโดยคนไทย เพราะคาอธิบายหลายอยํางดูเหมือนหมอบรัดเลย๑จะเอามาจากความเข๎าใจของคนไทย ที่สาคัญ
คือคาเรียกไข๎จับสั่นที่มีหลากหลายตามอาการและไมํมีที่ใดที่ หมอบรัดเลย๑เรียกวํามาลาเรีย ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
คาวํามาลาเรียที่ใช๎เรียกไข๎จับสั่นในสังคมไทยนั้นยังไมํมีในสมัยของหมอบรัดเลย๑แตํมีคาอื่นที่เป็นภาษาอังกฤษ
เรียกแทน คือ “Intermittent fever” เพราะเชื้อมาลาเรียก็เพิ่งมีการค๎นพบยืนยันในราว พ.ศ. 2424 และ
คาดวําคาเรียกชื่อโรควํามาลาเรียนําจะแพรํหลายเมื่ออังกฤษครองความเป็นผู๎นาในเรื่องโรคเขตร๎อนในปลาย
ศตวรรษที่ 19 แล๎วนี่เอง
การขยายตัวของการแพทย์สมัยใหม่และการรักษาไข้จับสั่นในภาคเหนือ
การเข๎ามาของการแพทย๑สมัยใหมํในล๎านนาปรากฏหลักฐานอยูํในหนังสือเรื่อง กึ่งศตวรรษในหมู่คน
ไทยและคนลาว หนั งสื อเลํ มนี้ เป็ น อัตชีว ประวัติของศาสนจารย๑ เดเนียล แมคกิล วารี 150 มิ ช ชันนารีช าว
อเมริกันผู๎เคยเข๎ามาปฏิบัติงานเผยแพรํศาสนาคริสต๑เป็นเวลากวําห๎าสิบปีในสยามภาคเหนือ ในชํวงของการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญํและสาคัญยิ่งของสยามคือในชํวงการเปลี่ยนแปลงไปสูํสยามสมัยใหมํ (เข๎ามาระหวําง
พ.ศ. 2401-2454) ซึ่งทํานได๎บันทึกผํานประสบการณ๑ตรงของทํานเองเอาไว๎เกี่ยวกับสภาพของสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเป็นอยูํของผู๎คนกลุํมตําง ๆ รวมทั้งชาวเขาในล๎านนาและลาวภาคเหนือ ขณะนั้นยังมี
ฐานะเป็นประเทศราชของสยามอยูํ หนังสือเลํมนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร๑ชิ้นสาคัญชิ้นหนึ่งของล๎านนา
บทบาทของทํานนอกจากด๎านการเผยแพรํศาสนาแล๎ว ยังมีบทบาทสาคัญตํอการนาเอาการแพทย๑
แผนตะวันตกเข๎าไปวางรากฐานในล๎านนาทั้งโดยตัวทํานเองซึ่งไมํได๎เป็นหมอ และหมอคนอื่นที่เดินทางมา
ทางานรํวมกับทําน ซึ่งกลําวได๎วําแมคกิลวารี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสาคัญซึ่งแทบจะเป็นคนเดีย วที่ได๎วางรากฐาน
ทางด๎านการรักษาโรค แนะนาการปูองกัน รักษาโรคติดตํออยํางไข๎มาลาเรียโดยยาควินิน และปลูกฝีปูองกัน
โรคฝีดาษ เป็นต๎น และงานเหลํานี้ตํอมาได๎นาไปสูํการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลในภาคเหนือถึง 5 แหํง และเป็น
รากฐานสาคัญในการพัฒนาการแพทย๑แผนปัจจุบันขึ้นในภาคเหนือ
แมคกิลวารีเขียนงานชิ้นนี้ในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ขณะเมื่ออายุ 75 ปี กํอนหน๎าจะเสียชีวิต
ลงในอีก 8 ปีตํอมา และผู๎ที่ทาหน๎าที่บรรณาธิการนั้นได๎แกํ ดร.คอร๑เนเลียส บีช บลัดเลย๑ ลูกของหมอบ
ลัดเลย๑ที่เกิดในสยามและมีความรู๎เกี่ยวกับสยามเป็นอยํางดี ทั้ งยังมีความใกล๎ชิดกับผู๎เขียนในฐานะเป็นน๎อง
ภรรยาของแมคกิลวารี จึงสามารถเชื่อมั่นได๎วําข๎อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามจะได๎รับการตรวจสอบจนมี
ข๎อผิดพลาดน๎อยกวํางานชิ้นอื่นที่ผู๎เขียนไมํได๎ใช๎เวลาในประเทศนั้นนานเทํานี้เลย ดังที่กลําวถึงมาลาเรียเอาไว๎
วํา
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ในอาณาเขตที่มีไข้มาลาเรียแพร่กระจายแบบนี้ แทบจะไม่มีใครคิดเลยว่าการแนะนายาควินินจะสร้าง
ความหวังได้มากถึงปานนี้ คนไข้ของโรคนี้มักมีอาหารเรือรังเป็นช่วงๆ ไปสืบต่อไปเรื่อยๆ จนทาให้เกิด
โรคโลหิตจาก ที่มีผลต่อการเป็นไข้และหนาวสั่น ดังนั้นความประหลาดใจของคนจึงเป็ นเรื่องที่คาดกัน
ได้ เมื่อ “ยาฝรั่ ง ” ที่พวกเขาเรี ย กกันเพียงสองสามเม็ดจะตัดไข้ได้ทั้งๆ ที่คนกินสองจิตสองใจอยู่
ในขณะที่ยาของพวกเขาเองไม่สามารถช่วยอะไรได้แม้จะดื่มเป็นหม้อๆ เป็นเวลาหลายๆ เดือนก็ตาม
ยาควินินเพียงไม่กี่ขวดที่ผมนาติดตัวมาด้วยนั้น ในตอนแรกก็คิดว่ าคงพอใช้ แต่ก็หมดไปอย่างรวดเร็ว
ยาควินินที่สั่งงวดต่อไปเป็นขนาดขวดสี่สิบสี่ออนซ์ และถ้าหมอของพวกเราไม่เริ่มสั่งยาเป็นจานวน
100 ออนซ์ขึ้นไปเราก็จะมียาไม่พอใช้ ผมมักจะอยู่ในหมู่บ้านที่เด็กๆ ทุกคนหรือทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เกือบทุกคนหนาวสั่นเพราะไข้ ซึ่งอาการเลวร้ ายจนม้ามขยายตัวและอาการเหล่านี้จะฟื้นได้ต่อเมื่อ
รักษาอยู่เป็นเดือนๆ151
แปลมาจากต๎นฉบับภาษาอังกฤษคือ
In such a malarial country, there is no estimating the boon conferred by the
introduction of quinine alone. Malarial fevers often ran on season after season,
creating an anaemic condition such that the least exertion would bring on the fever
and chills again. The astonishment of the people, therefore, is not surprising when
two or three small powders of the “white medicine,” as they call it, taken with
much misgiving, would cut short the fever, while their own medicines, taken by the
potful for many months, had failed. The few bottles of quinine which it had been
thought sufficient to bring with me, were soon exhausted. The next order was for
forty four-ounce bottles; and not till our physicians at length began to order by the
thousand ounces could a regular supply be kept on hand. I have often been in
villages where every child, and nearly every person, young or old, had chills and
fever, till the spleen was enlarged, and the whole condition such that restoration
was possible only after months of treatment.152
ข๎อสังเกตกรณีของการเรียกชื่ออาการไข๎จับสั่นวํามาลาเรียนี้เป็นการเรียกชื่อไข๎มาลาเรียตามสมัยที่
แมคกิลวารีเขียนหนังสือเลํมนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ที่เรียกวํามาลาเรียกันอยํางแพรํหลายแล๎ว
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เดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., กึ่งศตวรรษในหมูํคนไทยและคนลาว, (กรุงเทพฯ: สยามประเทศ, 2537), แปลโดย
จิตราภรณ๑ ตันรัตนกุล จาก A Half Century among the Siamese and the Laos An Autobiography, (1912),
115.
152
Daniel McGilvary. A half century among the Siamese and the Laos: An Autobiography, (New
York: Fleming H. Revell Company, 1912), 88.
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แตํไมํใชํชื่อเรีย กกัน ในยุ คที่เขีย นถึงในเหตุการณ๑ชํวงนี้คือในปี พ.ศ. 2410 (1867) ที่เริ่มไปถึงเชียงใหมํ
เพราะหนังสือเลํมนี้บันทึกขึ้นทีหลังเหตุการณ๑กวําครึ่งศตวรรษเชํนเดียวกัน
กรณีการสวรรคตจากมาลาเรียของรัชกาลที่ 4
กรณีที่นําสนใจมากก็คือ การเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค๑ทรงเป็นกษัตริย๑ที่ทันสมัย
และยังเป็นพระสหายสนิทกับหมอบรัดเลย๑และหมอเฮาส๑อยํางมาก 153 รวมทั้งบรรดานายแพทย๑มิชชันนารีอื่น
ด๎วย แตํเมื่อพระองค๑ทรงประชวรจากไข๎ปุาหลังจากไปชมสุริยุปราคาที่ตาบลหว๎ากอ พระองค๑ก็โปรดให๎หมอบ
รัดเลย๑กับหมอแคมเบลล๑ถวายคาแนะนาวิธีการรักษา แตํจริง ๆ แล๎วดูเหมือนพระองค๑จะทรงเป็นแพทย๑เสีย
เอง154 มากกวําเพราะพระองค๑จะพยายามวินิจฉัยโรคโดยพระองค๑เองเป็นสํวนใหญํ
และถ๎าหากพระองค๑เป็นมาเลเรียจริงแล๎วก็ปรากฏวําขณะนั้นยาควินินมีแพรํหลายแล๎ว เพราะ
หมอบรัดเลย๑เองก็เคยเขียนถึงที่มาของยาควินินเอาไว๎ในหนังสือสยามจดหมายเหตุฉบับที่ 9 เดือนมีนาคม
2388 (1845)155 เอาไว๎อยํางละเอียด และกรมหลวงวงศาธิราชสนิทหมอหลวงเองก็ทรงใช๎ยาควินินรักษา
โรคไข๎จับสั่นอยูํเชํนเดียวกัน จึงนําสงสัยวํารัชกาลที่ 4 ได๎ทรงเสวยควินินหรือไมํ
ถ๎ า ไมํ ท รงเสวยเป็ น เพราะเหตุ ใ ด หรื อ เป็ น เพราะวํ า พระองค๑ ยึ ด มั่ น ในหลั ก ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องการเวียนวํายตายเกิด และยังทรงเชื่อเรื่องดวงชาตาหรือโหราศาสตร๑อยํางมากมาย
ด๎ว ย เพราะหมอบรั ดเลย๑ ก ลํ า ววํา "ข๎า พเจ๎ าทราบจากผู๎ รู๎ เรื่ องดี วํา ขณะยัง ทรงผนวชอยูํบ างครั้ง ทรงเคย
พยากรณ๑วําพระองค๑จ ะเสด็จ สวรรคตในวันสุ ดท๎ายของฤดูเข๎าพรรษาซึ่งก็เป็นเชํนนั้นจริง ๆ "156 และใน
จดหมายเหตุก็บันทึกเอาไว๎ชัดวํา "ตั้งแตํประชวรได๎ไมํช๎า พระองค๑ก็ทรงทราบโดยพระอาการวํา ประชวรครั้ง
นั้นเห็นจะเป็นที่สุดพระชนมายุสังขาร ได๎มีรับสั่งแกํสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอพระองค๑ใหญํ เจ๎าฟูาจุฬาลงกรณ๑ กรม
ขุนพินิตประชานาถให๎ทรงทราบ"157
การเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว๎ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ๑ มีขึ้นในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2411 ตรงกับเดือน 10 ขึ้น 1 ค่า แตํได๎เสด็จไปประทับพักแรมในที่ประทับชั่วคราวที่สร๎างขึ้นกํอนถึง 7
วันและกลับหลังจากนั้นวันหนึ่งรวมอยูํที่หว๎ากอถึง 9 วันกลับมาถึงพระนครในอีก2 วันตํ อมา คือวันศุกร๑เดือน
10 ขึ้น 4 ค่า หลังจากนั้นอีก 9 วันหลังจากเกิดสุริยุปุราคาก็เริ่มปรากฏวํา
“ทรงพระประชวรตั้งแต่ ณ วันพุธเดือน 10 ขึ้น 9 ค่า จุลศักราช 1230 ปีมะโรง สัมฤทธิศก ทรง
พระประชวรเป็นไข้ พระองค์สะบัดร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆ พระเสโทซึมซาบออกมากกว่าที่เคย
ทรงพระประชวรไข้แต่ก่อนๆ เสวยพระโอสถข้างที่ตามเคย พระอาการหาถอยไม่ ไม่ได้เสด็จออกว่า
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ยอร๑จ ฮอลส๑ เฟลตัส, ดร.เรโนลด์ เฮาส์ หมอฝรั่งสามรัชกาล (กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ ,2525) (แปลโดยกองคริส
เตียนศึกษาและบรรณศาสตร๑แหํงสภาคริสตจักรแหํงประเทศไทย จาก Samuel Reynolds House of Siam), หน๎า 72.
154
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 201.
155
สยามจดหมายเหตุ, อ้างแล้ว, 202.
156
วิลเลียม แอล, บรัดเลย๑, อ้างแล้ว, 202.
157
ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง สุริยุปราคาในรัชกาลที่ 4 และ เรื่องรัชกาลที่ 4 ประชวรและสวรรคต (พิมพ๑เป็น
อนุสรณ๑ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเทพ เสมกิติ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2512), หน๎า 66.
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ราชการ ครั้น ณ วันอาทิตย์ เดือน 10 ขึ้น 13 ค่า เวลาทุ่มเศษ ทรงจับสั่นไปจนเวลา 2 ยามเศษ ครั้ง
สร่างจับแล้ว รับสั่งให้หาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุ นวรจักรธรานุภาพเข้าไปเฝูาในที่ทรงพระประชวร
จึ่งรับสั่งไปประชุมหมอหลวงมีชื่อประกอบพระโอสถถวาย กรมขุนวรจักรธรานุภาพก็รับพระบรมราช
โองการ ออกมาสั่งให้หลวงทิพยจักษุ์ประกอบพระโอสถเข้าไปตั้งถวาย”158
หลักฐานชั้นต๎นที่เป็นบันทึกความทรงจาของบุคคลที่อยูํในเหตุการณ๑ อยํางพระยามหินทรศักดิ์ธารงซึ่ง
ขณะนั้นดารงตาแหนํงพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภที่อยูํใกล๎ชิดเป็นประจักษ๑พยานในฐานะจางวางมหาดเล็กที่อยูํ
เฝูาตั้งแตํประชวรจนสวรรคตได๎บันทึกเหตุการณ๑เอาไว๎หลังจากสวรรคตไปแล๎ว 4 ปี คือปี พ.ศ. 2414 ด๎วย
เห็นวํา “ความอันนี้จะไมํเรียบเรียงลงไว๎ก็จะศูนย๑ไป ชนภายหน๎าและข๎าทูลละอองฯ ที่สวามิภักดิ์ก็จะไมํได๎ยิน
ได๎รู๎” เพราะจะไปอาศัยจดหมายเหตุในกรมพระอาลักษณ๑ก็จะได๎แตํความข๎างหน๎า “ความข๎างในไมํมีผู๎ใดจะจา
ได๎ ด๎วยไมํได๎ยิน ไมํได๎เห็น ผู๎ที่ได๎ยินได๎เห็นจาได๎มีน๎อยตัว”159 จะมีก็แตํพระยามหินทรศักดิ์ธารงที่เป็นประจักษ๑
พยานในเหตุการณ๑และบันทึกเอาไว๎ไมํหํางจากเหตุการณ๑มากนักจึงนําเชื่อถือได๎ ซึ่งได๎ชํวยเผยให๎เห็น ความ
กระจํางเกี่ยวกับเหตุการณ๑และความรับรู๎เกี่ยวกับมาลาเรียในสังคมไทยขณะนั้นเป็นอยํางดี ได๎แกํ
ณ วันอังคาร เดือนสิบ แรมสิบสี่ค่า เวลาเช้าสี่โมงเศษ พระอาการมากขึ้น ให้ทรงเชื่อมกระหายน้า
พระกระยาเสวยก็ถอยลง พระอาการแปรไปทางอุจจาระธาตุ พระบรมวงศานุว งศ์ ท่านเสนาบดี
ปรึกษาพร้อมกันว่า หลวงทิพจักษุ์ถวายพระโอสถมาก็หลายวันแล้ว พระอาการหาคลายไม่ จึงให้
ประชุมหมอหลวงว่า ผู้ใดจะรับฉลองพระเดชพระคุณได้ หมอทั้งปวงก็นิ่ งอยู่ พระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หลวงวงศาธิราชสนิท จึงรับเข้าถวายพระโอสถฉลองพระเดชพระคุณ ตั้งพระโอสถถวายหลายเวลา
พระอาการก็ยังไม่ถอย
ครั้น ณ วันจันทร์ เดือนสิบเอ็ด ขึ้นห้าค่า เวลาย่าเที่ยงแล้วไปพระบังคนตกเป็นพระโลหิตลิ่มเหลวบ้าง
พระอาการกาเริบมากขึ้น จึงรับสั่ งให้หาพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ พระประเสริฐศาสตร์ดารง เข้าไป
เฝูาในที่ จึงรับสั่ง พระโรคมากอยู่แล้ว ถ้าเห็นพระอาการเหลือมือ เหลือกาลังปัญญาแพทย์ ก็ให้กราบ
บังคมทูลแต่โดยจริง อย่าให้ปิดบังไว้ ก็จะได้ทรงทอดพระธุระเสียว่ารักษาไม่หายแล้ว แล้วรับสั่งแก่
พระประเสริฐศาสตร์ดารงว่า จะรักษาได้หรือไม่ พระประเสริฐศาสตร์ดารงกราบทูลพระกรุณาว่า จะ
รับฉลองพระเดชพระคุณสักสี่ห้าเวลา จึงโปรดให้พระประเสริฐศาสตร์ดารงเข้าถวายพระโอสถต่อไป
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เจ๎าพระยามหินทรศักดิ์ธารง. “จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงประชวร.” ใน กรม
ศิลปากร, ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง สุริยุปราคาในรัชกาลที่ 4 และ เรื่องรัชกาลที่ 4 ประชวรและสวรรคต (พิมพ๑เป็นอนุสรณ๑
ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงศรีสังกร (ตาบ จารุรัตน๑) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 19 มกราคม 2500), 51.
159
เจ๎าพระยามหินทรศักดิ์ธารง, “จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงประชวร.” ใน กรม
ศิลปากร, ประชุมจดหมายเหตุเรื่องสุริยุปราคาในรัชกาลที่ 4 และเรือ่ งรัชกาลที่ 4 ประชวรและสวรรคต, (พิมพ๑เป็นอนุสรณ๑ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงศรีสังกร ต.จ. (ตาบ จารุรัตน๑) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2510),
คาปรารภ, 47-48.
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ครั้นเวลาประมาณทุ่มเศษไปพระบังคนครั้งไรก็มีพระโลหิตเจืออยู่ทุกๆ ครั้ง ก็รับสั่งว่าพระโรคครั้งนี้
เห็นจะไม่หาย (หน๎า 53)
ครั้น ณ วันอาทิตย์ เดือนสิบเอ็ด ขึ้นสิบเอ็ดค่า เวลาย่ารุ่งแล้วมีพระบรมราชโองการให้หาพระยาบุรุษ
รัตนราชพัลลภเข้าไปเฝูา จึงรับสั่งว่า พระพระประชวรครั้งนี้เห็นจะเหลือมือหมอหลวงแล้ว ถ้าเพลี่ยง
พล้าลง ท่านผู้มีความสวามิภักดิ์และข้าหลวงเดิมก็จะเสียใจว่ารักษาพยาบาลไม่เต็มมือ จึงพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสอนุ ญ าตให้ ว่า ผู้ ใดมีห มอมียาก็ให้ ถ วายเถิด ขณะนั้นพระราไชศวรรยาธิบ ดี
เจ้ากรมพระคลังข้างซ้าย ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิม รับฉลองพระเดชพระคุณประกอบพระโอสถไพลกับเกลือ
เจือด้วยเวทมนต์ถวาย ครั้งเสวยแล้วพระอาการก็เสมอคงอยู่มิได้ลดน้อยถอยลงไป ก็ทอดพระอาลัยใน
พระสรีรร่างกาย แล้วก็ทรงพระอุตสาหะแกล้งชื่นพระทัยเสวยพระกระยาการต่างๆ จะได้ดีใจว่าเสวย
พระกระยาหารได้
หลั งจากนั้น อาการปุ ว ยก็ไมํได๎กระเตื้องขึ้นแตํไมํมีการบรรยายอาการปุว ยและการรักษาอีก มีแตํ
บรรยายความเป็นไปในวังและพระราชกรณียกิจกํอนสวรรคต โดยเฉพาะการสืบราชสมบัติที่ทรงวิตกเป็น
พิเศษและทรงพยายามมีพระสติในการจัดการเรื่องราวตํางๆ จนสิ้นพระชนม๑ชีพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน 11 ขึ้น 15 ค่า เวลายามหนึ่ง หรือเวลา 21.00 น. ของวันที่ 1
ตุลาคม 2411 หลังครองราชย๑ได๎ 18 พรรษา
ในขณะเดียวกันการเขียนถึงกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 4 ในเวลาตํอมา ก็เป็นที่ชัดเจนขึ้นวําเกิดจาก
การติดเชื้อมาลาเรียและการไมํได๎รับการรักษาทันทํวงที ทั้งที่การแพทย๑สมัยใหมํพอจะสามารถรักษาได๎แล๎ว ดั ง
ปรากฏในทัศนะของเหลนเขียนถึงบรรพบุรุษเชํนพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจุลจักรพงษ๑ ในเรื่อง เจ๎าชีวิต
สยามกํอนยุคประชาธิปไตย160 ความวํา
“เป็ นที่น่าเสี ยใจที่จะต้องแถลงว่า การพระราชทานเลี้ ยงอันสุดแสนจะสนุกสนานรื่นเริงในวันนั้น
ต่อมาจะมีเหตุการณ์อันสลดใจเศร้าโศกเกิดติดตามขึ้นมาในเวลาอันสั้น พลับพลาที่ประทับนั้นโปรดให้
ปลูกขึ้นตรงแนวของสุริยุปราคาด้วยการคานวณ ที่จริงถึงแม้จะมีแนวศูนย์กลางเช่นนั้น แต่ถ้าเราดูพระ
อาทิตย์ห่ างออกไปจากแนวนั้ น ก็จะยังเห็นมืดหมดดวงเช่นเดียวกัน แนวศูนย์กลางของความมืด
บังเอิญอยู่ในที่ลุ่มอัน มีไข้ปุาชุกชุม ถ้าหากพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเป็นนักดาราศาสตร์อย่างเคร่งครัด
โปรดให้ปลูกพลับพลาบนเนิน เหตุการณ์อันร้ายก็ไม่น่าเกิดขึ้น......” (หน้า 191)
“ภายในเวลาอันน้อยภายหลังที่เสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรอย่างหนัก
เป็นเพราะทรงติดไข้ปุา (มาลาเรีย Malaria) อาการไข้ไม่ลดลง ทั้งทรงอิดโรยเหน็ดเหนื่อยมาก หมอ
แบรดลีย์และนายแพทย์อเมริกันอื่นๆ ร่วมใจกันขอโอกาสเข้าเฝูาเพื่อถวายยาแบบฝรั่ง เป็นของแปลก
ในข้อที่ว่าแม้สมเด็จพระจอมเกล้าฯ จะโปรดความคิดอย่างฝรั่งในหลายอย่าง แต่ในเรื่องหยูกยาแล้ว
โปรดยาไทยแผนโบราณ ดังนั้นจึงไม่ทรงยอมให้แพทย์ฝรั่งเข้าเฝูา ในไม่ช้าพระองค์เองก็ทรงทราบและ
160

พระองค๑เจ๎าจุลจักรพงษ๑, เจ้าชีวิต สยามก่อนยุคประชาธิปไตย, พิมพ๑ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ริเวอร๑บคุ๏ ส๑, 2536).
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ใครๆ อื่นๆ ที่ใกล้ชิดก็ทราบว่าพระอาการนั้นเพียบ ไม่มีหนทางจะแก้ไขรักษาได้ ข้อที่น่าวิตกอย่างยิ่ง
เพิ่มเติมก็คือ สมเด็จเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้ตามเสด็จไปทอดสุรุยุปราคาด้วย ก็ประชวรหนักโดยพระ
โรคอย่างเดียวกัน เวลานั้นเสด็จออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวังแล้ว คือที่วังสวนกุหลาบ เมื่อ
สถานการณ์ดูคับขันเช่นนั้น เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงสั่งให้เพิ่มเติมการล้อมวังทั้งที่พระบรมมหาราชวัง
และวังสวนกุหลาบ” (หน้า 193)
“เมื่อแน่พระทัยว่าไม่มีหวังจะหายได้ สมเด็จพระจอมเกล้าฯ รับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
วงศาธิราชสนิทเข้าไปเฝูาพร้อมด้วยเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ท่านสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่องค์น้อยทั้ง
2 องค์นั้น สิ้น บุญไปเสียก่อนแล้ว ในระหว่างนั้นก็พระราชทานของถวายที่โ ปรดมากบางอย่าง ให้
นาเอาไปคืนแก่ผู้ที่ถวาย ทรงเป็นห่วงอาการพระประชวรของเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ จึงทรงถามถึงอยู่
เรื่อยๆ แต่ไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลว่าประชวรหนักมากเช่นเดียวกัน.....” (หน้า 193)
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและติดสมเด็จพระชนกนาถเป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งเมื่ อทรงพยาบาลอยู่
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแตะพระนลาฏ (หน้าผาก) พระราชโอรส แล้วก็ทรงรู้สึกว่าร้อนจัดเป็นอัน
แน่ว่าทรงมีไข้สูง จึงโปรดให้เสด็จกลับวังสวนกุหลาบและให้ประทับอยู่จนหายประชวร ตั้งแต่นั้นมาก็
มิได้ทรงมีโอกาสได้เฝูาสมเด็จพระราชบิดาอีกเลย เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่ง
ประชวรอยู่ถึง 1 เดือน จึงยังทรงอ่อนเพลียมากจนถึงกับทรงพระดาเนินไม่ได้ ต้องหามพระองค์ขึ้น
พระที่นั่งอันเป็นที่ทรงพระบรมศพ พอทอดพระเนตรเห็นพระบรมศพได้แต่ยกพระหัตถ์ถวายบังคม
เท่านั้นแล้วก็ทรงสลบแน่นิ่งไป เจ้านายผู้ใหญ่ซึ่งเสด็จอยู่ที่นั่นกับแพทย์ที่ตามเสด็จเข้าไปช่วยกันแก้จน
ทรงฟื้นขึ้น.......” (197-198)
เนื้อหาสํวนใหญํของพระนิพนธ๑นี้สํวนใหญํจะอ๎างอิงมาจาก “จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงประชวร” ที่แตํงโดยเจ๎าพระยามหินทรศักดิ์ธารง และจดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สวรรคต” โดย สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ซึ่งก็อ๎างมาจากเรื่องราวจากพระ
ยามหินทรฯ เป็นสํวนมากเชํนกัน แตํที่เพิ่มเข๎ามาอยํางมีนัยสาคัญก็คือทัศนะที่มองจากยุคสมัยที่เขียนเจ๎าชีวิต
ขึ้นในทศวรรษ 2500 ซึ่งมาลาเรียเป็นโรคที่รู๎จักกันดีแล๎วและกาลังปราบปรามกันอยํางขนานใหญํ จึงเป็นการ
ตีความย๎อนกลับไปจากมุมมองปัจจุบันที่รู๎วําโรคนี้จะต๎องรักษาพยาบาลอยํางไร แม๎จะมีข๎อเท็จจริงวํามียา
ควินินรักษาแล๎วแตํก็พบวําหมอฝรั่งทั้งหลายก็เข๎าไมํถึงพระองค๑เพื่อรักษาดังกลําวถัดไปจากนี้
ในทัศนะของคนนอกที่เป็นฝรั่งคือนายแพทย๑มัลคอล๑ม สมิธ แตํมีตาแหนํงเป็นแพทย๑อยูํในราชสานัก
ซึ่งเขียนเรื่องนี้หลังเหตุการณ๑กวํา 4 ทศวรรษ ได๎แสดงความเห็นวําไมํนําจะเสียชีวิตเนื่องจากมาลาเรียที่รักษา
ได๎ในขณะนั้น และยังให๎เห็นชัดเจนวําชาวตะวันตกเองรู๎จักการรักษาไข๎มาลาเรียดีกวําชาวสยาม ที่แม๎จะคุ๎นเคย
กับโรคนี้แตํก็ไมํได๎มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเทํากับการแพทย๑แผนตะวันตก และมีแพทย๑ชาวตะวันตกที่
เป็นที่คุ๎นเคยรู๎จักกันดีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว แตํก็ทรงไมํรับการรักษาจากแพทย๑ตะวันตก
แตํอยํางได ดังที่ปรากฏความในหนังสือเรื่อง หมอฝรั่งในวังสยาม ดังนี้

65

พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงประสบชั ย ชนะ แต่ เ ป็ น การซื้ อ ด้ ว ยราคาแพง นั่ น คื อ การเสด็ จ กลั บ
พระบรมมหาราชวังเพื่อสวรรคต หัววาฬเป็นดินแดนแห่งไข้จับสั่น ในจานวนคณะชาวฝรั่งเศส 10 คน
มีผู้ติดเชื้อถึง 8 คน ถึงแม้บางคนจะไม่มีอาการจนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ บรรดาลูกเรือต้อง
ทนทุกข์ทรมานอย่างหนัก คนงานพื้นเมืองซึ่งไม่เคยชินกับภูมิประเทศแบบนี้ล้มเจ็บลงเป็นร้อยๆ พระ
บรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงพระประชวรรวมทั้งเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ อันตรายจากการอยู่ต่อไป
เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน ทันทีที่สุริยคราสสิ้นสุดลงเวลา 15.55 น. ต่างรีบกลับ ไม่มีบันทึกว่าพระเจ้า
แผ่นดินเสด็จกลับวันไหน แต่ถึงบางกอกในวันที่ 24 สิงหาคม (ต่างจากบันทึกของคนไทย-ผู้วิจัย) และ
ในวันเดียวกันนั้น ก็เริ่มมีอาการประชวร161
จากความรับรู๎ของชนชั้นนาไทยเองก็ได๎รับการบอกเลําจากหมอฝรั่งที่คุ๎นเคยกันดี โดยเฉพาะ
หมอแคมป์เบลและหมอบรัดเลย๑วําถ๎าได๎รับการรักษาแบบหมอชาวตะวันตกนั้นนําจะรักษาพระโรคให๎
หายได๎
หมอแคมป์เบลและหมอบรัดเลย์ถูกตามตัวเข้ามาในวัง แต่ไม่เคยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวาย
พระโอสถ หมอแคมป์เบลกล่าวอยู่เสมอว่า ถ้าได้เสวยควินินอย่างเหมาะสม พระโรคน่าจะหาย ถึงแม้
จะมีการถวายพระโอสถอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากผลการรักษาไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดไม่นานก็เลิก162
อยํางไรก็ตามกรณีสวรรคตของพระมหากษัตริย๑ไทยจากอาการปุวยที่เสด็จประพาสไปประทับแรม
ในปุาโดยวางอยูํบนแนวคิดของภูมิศาสตร๑แบบสมัยใหมํที่เลือกตั้งคํายตามความเชื่อในแนววิทยาศาสตร๑ในการ
ชมสุริยุปราคา แทนที่จะยึดถือการเลือกชัยภูมิตามแบบโบราณที่เคยยึดถือมา ทาให๎มาลาเรียได๎กลายเป็นโรค
ร๎ายของทุกคนในราชอาณาจักรไป เพราะกษัตริย๑และพระโอรสที่จะเสวยราชย๑เป็นกษัตริย๑รัชกาลตํอมาและ
ทรงเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของราษฎรไปอยํางมหาศาล ก็ทรงสามารถเป็นไข๎มาลาเรียได๎ไมํเว๎น ซึ่งนําจะ
สํงผลตํอการดาเนินปรับปรุงระบบสุขภาพและการดูแลรักษาพยาบาลของสยามประเทศให๎เปลี่ยนแปลงไป
อยํางมากในเวลาตํอมา
สรุป
จากหลักฐานชั้นต๎นที่เป็นบันทึกของชาวตํางประเทศที่เข๎ามาในเมืองไทยตั้งแตํสมัยอยุธยาถึงสมัย
ต๎นรัตนโกสินทร๑ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ 25 นั้นปรากฏวํา โรคมาลาเรียหรือที่ชาวสยาม
เรียกวําไข๎ปุา ไข๎ปูาง ไข๎จับ ไข๎สั่น หรือไข๎จับสั่น นั้น เป็นโรคประจาถิ่นที่แพรํหลายในดินแดนประเทศไทยมา
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มัลคอล๑ม สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, แปลโดย พิมาน แจํมจรัส, (กรุงเทพฯ: รวมทรรศน๑, 2542).
ประชุมจดหมายเหตุเรื่องสุริยปุ ราคารัชกาลที่ 4, พิมพ๑ครั้งที่ 3, (พระนคร: ไฮ๎กวง, 2514), 17-21, 8-9 และ
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เป็นเวลานานแล๎ว ชาวบ๎านตํางรู๎จักกับโรคนี้เป็นอยํางดี แม๎วําหลายคนที่ปุวยจะไมํมีอาการร๎ายแรงที่ทาให๎อาจ
ถึงตายได๎ แตํก็มีรายงานวํามีคนเสียชีวิตด๎วยโรคนี้จานวนไมํน๎อยในแตํละปี แตํเนื่องจากเป็นโรคติดตํอที่ไมํ
ร๎ายแรงที่เกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันเหมือนโรคฝีดาษ หรือกระทั่งในชํวงพุทธศตวรรษที่ 24 ที่มีอหิวาตกโรค
และกาฬโรคที่ระบาดอยํางรวดเร็วและมีอาการรุนแรงเฉียบพลันให๎เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วที่สร๎างความ
หวาดกลัวให๎กับชาวสยามอยํางมาก แตํมาลาเรียถึงแม๎จะมีความรุนแรงและอัตราตายน๎อยกวํา ก็เป็นโรคที่
ชาวตํางชาติตํางรายงานตรงกันวํา สร๎างปัญหาสุขภาพตํอชาวสยามในอันดับต๎นๆ เสมอมา
ในยุโรปการค๎นพบยาควินินจากเปลือกต๎นซิงโคนาพืชที่มาจากโลกใหมํ ทาให๎ไข๎มาลาเรียได๎รับการ
รักษาเยียวยาด๎วยการแพทย๑ตะวันตกได๎ดีขึ้น และชาวตะวันตกก็นาเอาความรู๎ นี้เผยแพรํเข๎าสูํสังคมสยาม จน
สามารถลดความร๎ายแรงของโรคนี้ลงได๎ แตํก็ไมํใชํวําจะมียาควินินใช๎ในหมูํชาวสยามอยํางแพรํหลาย ทั้งจาก
ข๎อจากัดที่ต๎องน าเข๎ามาในราคาแพงจากตํางประเทศโดยตรง และการยังไมํยอมรับการรักษาโดยแพทย๑
ตะวันตกในหมูํชนชั้นนาที่มีประเพณีห๎ามการตรวจจับถูกองค๑พระมหากษัตริย๑และการถวายพระโอสถจาก
แพทย๑ชาวตะวันตกก็ไมํได๎รับการยอมรับให๎รักษา จึงนามาสูํการสวรรคตของกษัตริย๑ที่ทันสมัยที่สุดพระองค๑
หนึ่งคือรัชกาลที่ 4 แหํงสยาม
การเข๎ามาของความรู๎ของการแพทย๑แผนตะวันตกเกี่ยวกับมาลาเรียแม๎จะรับรู๎กันอยํางแพรํหลาย
ในหมูํชนชั้นสูง แตํการนามาปฏิบัติอยํางจริงจังนั้นยังไมํเกิดขึ้นนัก มิพักต๎องกลําวถึงการได๎รับการรักษาเยียวยา
ของคนธรรมดาสามัญจากบริการของรัฐก็ยิ่งน๎อย มีเพียงการนายาของตะวัน ตกมารักษาในกรณีของคนที่ปุวย
โดยหมอที่ก๎าวหน๎าชาวสยามบางคนเทํานั้น เชํนกรมหลวงวงศาธิราชสนิท แตํความแพรํหลายของการรักษา
ด๎วยยาควินินนั้นกลับก๎าวหน๎าไปมากในหมูํมิชชันนารีที่ได๎รักษาคนปุวยจากมาลาเรียด๎วยยาควินินไปในหลา ย
พื้นที่ในสยาม กํอนที่รัฐจะมารับชํวงให๎เกิดการใช๎ยาควินินรักษามาลาเรียอยํางแพรํหลายในเวลาตํอมา
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บทที่ 3
มาเลเรียในยุคที่สยามกาลังปรับตัวทางการแพทย์ไปสู่ความทันสมัย
ราวกลางทศวรรษ 2410 -2470
บทบาทของรัฐแบบจารีตทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎รวมทั้งไทยในด๎านการแพทย๑และการดูแล
สุขภาพของประชาชน แทบไมํมีให๎เห็นอยํางเดํนชัด จะมีก็ตํอเมื่อเกิดโรคระบาดหรือภัยคุกคามตํอสุขภาพของ
ไพรํและทาส ซึ่งคุกคามตํอการเสียกาลังคนของรัฐ เนื่องจากกาลังคนเป็นสิ่งที่สาคัญตํอความมั่นคงและความ
มั่งคั่งของรัฐสมัยโบราณ เพราะประชากรของรัฐเป็นแหลํงที่มาของกาลังการผลิตทางเศรษฐกิจ และเป็นกาลัง
ทหารในยามสงคราม แม๎วําจะยังไมํมีหลักฐานที่ชัดเจนวํา ในกองทัพยามสงครามรัฐจะจัดหมอให๎รักษาทหารที่
บาดเจ็บหรือไมํ แตํนําเชื่อวําจะมีแพทย๑ประจากองทัพด๎วยอยํางแนํนอน โดยดูจากหลักฐานในยุคหลังที่มีหมอ
ไปราชการกับกองทัพสยามด๎วย
แตํในกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให๎ทันสมัย เพื่อเผชิญหน๎ากับจักรวรรดินิยมตะวันตก
ในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 นั้น รัฐไทยได๎ปรับเปลี่ยนบทบาทหลายอยํางหลายประการ จากรัฐที่มีอานาจจากัดแคํ
การทาสงครามปกปูองอาณาจักร การจัดระบบการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ และการจรรโลงสัญลักษณ๑ในการ
ปกครองที่สาคัญ คือสถาบันพระมหากษัตริ ย๑และสถาบันศาสนา ได๎เปลี่ยนไปสูํการเป็นรัฐที่ต๎องบริหารจัดการ
อานาจ เพื่อดูแลทุกข๑สุขของราษฎรในการดาเนินชีวิตประจาวันด๎วย ซึ่งทาให๎จาเป็นต๎องหาเทคโนโลยีการ
ควบคุม และจัดการพลเมืองของรัฐที่มีประสิทธิภาพกวําระบบไพรํที่ยกเลิกไป ในบรรดาเครื่องมือการสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับราษฎรนั้น “ความรู๎” ที่รัฐผลิตผํานสถาบันใหมํๆ และผํานการศึกษาสมัยใหมํใน
สังคมที่เกิดขึ้นในชํวงนั้น นับวําเป็นเทคโนโลยีแหํงอานาจที่มีประสิทธิภาพอยํางยิ่งในการสร๎างรัฐสมัยใหมํ
กํอนหน๎าที่รัฐไทยจะมารับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน ความไมํรับผิดชอบของรัฐไทยตํอสุขภาพ
อนามัยของราษฎร ได๎สะท๎อนให๎เห็นจากการอธิบายการเจ็บปุวยและตายวําเป็น “เวรกรรม”ของปัจเจกชน ซึ่ง
สอดคล๎องกับโลกทัศน๑แบบพระพุทธศาสนา อันเป็นอุดมการณ๑ของรัฐไทยสมัยโบราณสาหรับเหตุผลที่รัฐไทย
ต๎องมาทาหน๎าที่จัดการดูแลสุขภาพประชาชน เมื่อก๎าวมาเป็นรัฐสมัยใหมํนั้น นําจะเกิดจากเหตุผล 2 ประการ
สาคัญคือ
ประการแรก เป็นการตอบสนองตํอภายนอกคือต๎องการสร๎างประเทศให๎มีอารยธรรมตามแบบรัฐใน
ตะวันตกเพื่อเป็นเหตุผลหนึ่งในการตํอสู๎กับการคุกคามของจักรวรรดินิยม ด๎วยการปรับปรุงบ๎านเมืองในทุกด๎าน
ให๎เจริญตามแบบอยํางตะวัน ตก เพื่อจะได๎ไมํตกเป็นเมืองขึ้นดังที่ชนชั้นนาไทยกลัวกัน การปรับปรุงกิจการ
ทางการแพทย๑ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ประการที่สอง เกิดจากเหตุผลภายในของรับไทยเอง ที่จานวนประชากรของรัฐไทยมีน๎อยเสมอมา จน
เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมาถึงยุคอาณานิคมและความคิดแบบรัฐชาติที่ตะวันตก
นามาเผยแพรํในเอเชียชํวงศตวรรษที่ 19 ทาให๎รัฐไทยไมํสามารถเพิ่มประชากรด๎วยวิธีการแบบเดิม คือการทา
สงครามกวาดต๎อนผู๎คนแบบในรัฐจารีตได๎อีกตํอไป เพราะดินแดนรอบข๎างตํางก็ตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกจนหมดสิ้นแล๎ว ทางที่จะเพิ่มประชากรได๎ทางเดียวก็คือ การเพิ่มอัตราการเกิดและลดอัตราการตาย
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ของประชากรให๎ได๎ การแพทย๑และการสาธารณสุขจึงเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐไทยในการจัดการกับประชากร
เพื่อเพิ่มกาลังแรงงานในทางเศรษฐกิจ และกาลังคนในทางการทหารด๎วย163
เนื้อหาในบทนี้แสดงให๎เห็นถึงชํวงแหํงการการปรับเปลี่ยนความรู๎ทางการแพทย๑และการสาธารณสุข
สังคมไทยไปสูํความทันสมัย การรับความรู๎ตะวันตกมาอธิบายมาเลเรียวําเกิดจากเชื้อโรคและยุง เป็นพาหะ
รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดการควบคุมโรคมาลาเรียแบบสมัยใหมํที่เน๎นไปที่การกาจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคเพื่อ
ตัดวงจรเชิงปูองกันและหายารักษาไมํให๎เกิดอันตรายตํอชีวิตไปพร๎อมกัน โดยแบํงเป็นชํวงเวลาและประเด็น
สาคัญดังตํอไปนี้ 1) มาลาเรียกับการเป็นโรคร๎ายแรงที่คุกคามการเป็นรัฐไทยสมัยใหมํ เนื่องจากเป็นโรคที่มี
อัตราตายอันดับ 3 ในต๎นรัชกาลที่ 5 ทาให๎เป็นปัญหาในห๎วงของการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑พร๎อม
กับเป็นความชอบธรรมที่จะปกครองดูแลดินแดนหัวเมืองให๎อยูํในอานาจของศูนย๑กลางของรัฐสยาม 2) การ
เปลี่ยนแปลงความรู๎เกี่ยวกับมาลาเรียที่เกิดจากการรับเอาความรู๎เรื่องเชื้อโรคและแมลงพาหะนาเชื้อเชํนยุงวํา
เป็นสาเหตุสาคัญของมาลาเรีย นามาสูํนโยบายการปูองกันและกาจัดมาลาเรียที่มุํงไปที่การกาจัดยุง และ 3)
การจัดตั้งหนํวยงานรัฐและออกนโยบายของรัฐในการจัดการควบคุมดูแล การปูองกันโรคและการบาบัดรั กษา
มาลาเรียในสยามยุคเปลี่ยนผําน
1. มาลาเรียในช่วงแห่งการสถาปนารัฐสยามสมัยใหม่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พ.ศ. 2144-2453 ประเทศสยามพบกับภัย
คุกคามของโรคระบาดร๎ายแรงที่มีมากํอน ได๎แกํ โรคไข๎ทรพิษ โรคอหิวาตกโรค และโรคไข๎จับสั่น นอกจากนี้ยัง
มีโรคระบาดรุนแรงจากภายนอกในชํวงเวลาดังกลําว ซึ่งก็คือ กาฬโรค ที่เริ่มต๎นระบาดจากมณฑลยูนนาน
ประเทศจีนในพ.ศ. 2398 สํงผลให๎มีประชากรเจ็บปุวยและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก และกํอผลกระทบตํอการ
พัฒนาประเทศโดยตรง ดังนั้น รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑จึงตอบสนองตํอภัยโรคระบาดด๎วยการสร๎างระบบเวช
กรรมจากสํวนกลางและเชื่อมโยงสํวนภูมิภาคผํานการจัดการจากสํวนกลาง โดยจัดตั้งหนํวยงานทางการแพทย๑
ขึ้นเชํน โรงพยาบาลศิริราช โรงเรี ยนแพทยาลัย กรมพยาบาล การสุขาภิบาล โอสถศาลา และโอสถสภา เป็น
ต๎น
ในชํวงเวลาดังกลําว การแพทย๑สมัยใหมํเริ่มเข๎ามาควบคูํไปกับการแพทย๑แผนไทยในการรักษา ทาง
สํวนกลางพยายามบุกเบิกการแพทย๑สมัยใหมํแบบตะวันตก โดยเล็งเห็นวํามีประสิทธิภาพในการรักษา ราช
สานักสยามสนับสนุนการแพทย๑แผนตะวันตกด๎วยการตั้งโอสถศาลารัฐบาลและโอสถสภาในการสั่งซื้อยาจาก
ตํางประเทศและจัดจาหนํายยาตามหัวเมืองตํางๆ เพื่อตํอสู๎กับโรคภัยไข๎เจ็บของราษฎร ขณะเดียวกันก็ไมํได๎ละ
ทิ้งการแพทย๑แผนไทยแบบดั้งเดิม ยังคงให๎ความสาคัญควบคูํไปกับการแพทย๑แผนตะวันตก ปรากฏอยูํใน
163
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หลั กสูตรการเรี ยนการสอนของแพทย๑ ป ระกาศนียบัตร เป็นการผสมผสานองค๑ความรู๎ของตะวันออกและ
ตะวันตก
มาลาเรียกับการเป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามการเป็นรัฐไทยสมัยใหม่
ในห๎วงที่รัฐบาลราชาธิปไตยที่มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นประมุขสูงสุดกาลังปรับ
รัฐสยามสูํสมัยใหมํนั้น ขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการทาให๎เกิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑สยามเกิดขึ้นพร๎อม
กัน ประเด็นสาคัญของรัฐคือการมีอานาจและหน๎าที่ในการปกครองดูแลราชอาณาจักรอยํางทั่วถึงทั่วเขตแดน
และผู๎คนที่กาลังพิสูจน๑วําเป็นของรัฐสยาม เพราะแม๎แตํ คนอยูํในกรุงเทพฯ แตํมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไมํ
เป็นชาวสยามก็มีและรับรู๎กันทั่วไป ในกระบวนการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑สยามที่เริ่มตั้งแตํกลาง
ทศวรรษ 2410 แล๎วนั้น สิ่งหนึ่งที่มาพร๎อมกันในความคิดของชนชั้นนาสยามคือหน๎าที่ของรัฐตามแนวคิด
ตะวันตกที่จะต๎องบาบัดทุกข๑บารุงสุขแกํราษฎร ซึ่งราษฎรมีหน๎าที่ตํอรัฐในการจํายภาษีและเป็นกาลังแรงงาน
แกํรัฐ ดังนั้นสุขภาพและความเจ็บปุวยของราษฎรจึงถูกตระหนักวําเป็นหน๎าที่ของรัฐไปพร๎อมกัน
การตั้งโรงพยาบาลชั่ว คราวและจัดหายาบาบัดโรคระบาดของรัฐ สมบูรณาญาสิ ทธิราชย๑ส ยามจึง
กลายเป็นหน๎าที่ของรัฐที่รัฐบาลจัดการให๎มีขึ้นมาอยํางชัดเจนตั้งแตํทศวรรษ 2420 โดยเฉพาะการระบาดของ
โรคที่ครําชีวิตคนจานวนมากอยํางรวดเร็วจนเป็นที่นํากลัวของชาวสยามขณะนั้นคืออหิตกโรค ซึ่งรัฐบาลด๎วย
ความรํวมมือของเจ๎านายและขุนนางได๎ตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวและตั้งสุขศาลาขึ้นแจกจํายยาและจัดแพทย๑
รักษาให๎แกํราษฎรขึ้นปราบปรามโรค164 จนเป็นที่มาของการตั้งโรงพยาบาลถาวรของรัฐแหํงแรกขึ้นในปี พ.ศ.
2431 คือโรงศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นมารัฐบาลสยามดูเหมือนจะหันมารับบทบาทในการจัดการดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโรคที่คุกคามตํอสุขภาพที่แข็งแรงของประชากรรัฐอยําง
มาลาเรียก็ถูกให๎ความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสถานการณ๑ของโรคระบาดร๎ายแรงถึงชีวิตคํอยควบคุมได๎โดยรัฐ
แล๎ว
สถานการณ์การระบาดไข้มาลาเรียในรัชกาลที่ 5
จากหลักฐานชั้นต๎นในหอจดหมายเหตุแหํงชาติเทําทีมีกลําวถึงไข๎จับสั่นเอาไว๎ในทศวรรษ 24202430 นั้น ปรากฏวําพบรายงานผู๎ปุวยด๎วยโรคนี้ในโรงพยาบาลและรายงานจากหัวเมืองถึงจานวนที่คนเป็น
โรคนี้ให๎เห็นกันอยูํบ๎างประปราย และบ๎างก็จดชื่อไว๎ตามการเรียกโรคสมัยนั้นที่แตกตํางกันไป แตํดูจากอาการ
เป็นหลักและชื่อที่นําจะเป็นมาลาเรีย แตํก็สะท๎อนให๎เห็นวํารัฐไทยเองตระหนักดี แล๎ววําโรคไข๎จับสั่นเป็นโรค
สาคัญที่คุกคามสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงให๎มกี ารรายงานมาสม่าเสมอไมํเว๎นแม๎แตํจานวนปุวย อาการปุวย
และการรักษาของนักโทษในเรือนจาก็มีปรากฏให๎เห็นด๎วย
ดังปรากฏในรายงานคนปุวยปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) ด๎วยโรคไข๎จับ ไข๎พิศม๑ ทั้งที่เรียกรวมกันเป็น
โรคเดียวกันและแยกกันเป็น 2 โรค จากโรงพยาบาลตํางๆ มีนําสนใจดังนี้ ศิริราช ไข๎จับไข๎พิศม๑ 78 คน ริม
ปูอมมหาชัย ไข๎พิศม๑ 64 ไข๎จับ 38 ริมวัดเทพศิรินทร๑ (รพ.กลาง) ไข๎จับ 29 ไข๎พิศม๑ 23 บางรัก ไข๎พิศม๑ไข๎จับ
ตํางๆ 5 คน และโรงพยาบาลกรุงเกํา (อยุธยา) ไข๎พิ ศม๑ตํางๆ 211 คน และเพิ่มขึ้นในหลายโรงพยาบาลจาก
164

Chatichai Muksong. In the Time of Facing and Fear:The Case of Cholera Breakout in the Siam in
the 1880s. 2016.
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รายงานในปีถัดมาเชํน ศิริราช ไข๎จับไข๎พิศม๑ 108 คน ริมปูอมมหาชัย รวมกันเป็นไข๎จับไข๎พิศม๑ 116 คน และ
ในรายงานงบโรคคนปุวยไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ จานวนศก ๑๑๖ (พ.ศ. 2440) ปรากฏชื่อ “ไข๎ปูาง” ปะปน
กับชื่อไข๎จับไข๎พิศม๑มาด๎วย165
นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการปุวยและบางรายเสียชีวิตด๎วยไข๎จับไข๎พิศม๑ ของพระสงฆ๑ที่เป็นโรค
นี้ ดังเชํนกรณี “พระเทพกระวีอาพาธไข๎จับมาตั้งแตํวันที่ 15 สิงหาคม ร,ศ,110 ได๎หานายโตหมอมารักษาวํา
เป็นไข๎พิศม๑นายโตได๎กระกอบยาถวายพระเทพกระวีอาการเสมออยูํ” ตํอมาอีก 2 วันถึงแกํมรณภาพ166 กรณี
นี้ชี้ให๎เห็นวําไข๎จับและไข๎พิศม๑นั้นแม๎จะคล๎ายกันแตํก็นําจะเป็นคนละไข๎กันตามการจาแนกของหมอไทย หรือใน
กรณีของพระธรรมราชานุวัตรวัดเสนาสนารามเจ๎าคระมณฑลกรุงเกําเริ่มต๎นอาหารปุวย “เป็นไข๎จับซึม” หา
หมอเชลยศักดิ์มาตรวจอาการวําเป็นไข๎พิศม๑ และได๎รายงานอาการปุวยอยํางละเอียดทั้งเวลาจับไข๎ ตัวร๎อน
หนาวสั่น ปวดศีรษะ แม๎แตํการถํายอุจจาระและปั สสาวะก็รายงานอยํางละเอียด แตํสุดท๎ายก็รักษาไมํหายถึง
แกํมรณภาพลงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ๑ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) 167 จนต๎องมีการตั้งเจ๎าคณะมณฑลใหมํขึ้น
แทน
หรือในปี พ.ศ. 2443 กรณีพระครูธรรมิกาจารคุณ วัดธรรมิกราชอาพาธถึงแกํมรณภาพสมเด็จกรม
พระยาดารงฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได๎กราบทูลราชเลขาธิการคือกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ๑อยํางละเอียด
ถึงอาการปุวยโดยให๎พระยาโบราณบุรานุรักษ๑ผู๎รักษากรุงเกําไปสอบถามจากผู๎พยาบาลได๎ความวํา “มีอาการให๎
เมื่อยครั่นตัวจึงได๎หาหมอเชลยศักดิ์มารักษา หมอตรวจดูวําเป็นไข๎เส๎น ได๎ประกอบยาให๎ฉันอาการก็ทรงอยูํ
ครั้นถึงวันที่ 14 ตุลาคม มีอาการให๎จับหนาวสั่นอยูํ 4 วัน ถึงวันที่ 18 มีอาการให๎จับเชื่อมซึมไมํฉันจันหัน
พระสงฆ๑ผู๎พยาบาลจึงได๎เปลี่ยนให๎เจ๎าอธิการ (ปั้น) วัดสีโพมารักษา เจ๎าอธิการ (ปั้น) วําเป็นไข๎พิศม๑ ได๎ประกอบ
ยาให๎ฉันอาการหาคลายไมํ มีแตํซุดหนักลง ครั้นถึงวันที่ 20 ตุลาคมเวลาเช๎า 4 โมงเสศ พระครูธรรมิกาจาร
คุณถึงแกํมรณภาพ”
หรือกรณีของพระสุวรรณวิมลศีล “อาพาธเป็นไข๎จับสั่น” อยูํที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพฯ แตํฉันอาหาร
ได๎เป็นปกติอาการจึงทุเลาลงในอีก 4 วันตํอมาจึงเดินทางไปยังกรุงเกํา หาหมอเชลยศักดิ์มารักษาอาการมีแตํ
ทรงกับทรุดเทํานั้นและถึงแกํมรณภาพภายหลังที่เริ่มปุวยนับมาได๎เก๎าวัน 168 จากกรณีการปุวยของพระสงฆ๑ที่
รักษาพยาบาลกันในวัดจะเห็นได๎วําจะรักษาด๎วยการแพทย๑แผนไทยเป็นหลัก แทบไมํมีรายไหหนเลยที่ได๎รับ
165

สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ร.5 ศ.24/19 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องพระนามและนามที่ให๎เงินแลสิ่งของแกํโรงพยาบาลและบัญชีไข๎ปลูกทรพิษ จํายเงินตามโรงพยาบาลตํางๆ (ร.ศ. 109 –
111).
166

ม-ร.5 ศ/32 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การศพพระเทพกระวี (28
ส.ค.-4 ก.พ.110)
167
ม-ร.5 ศ/32 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อาการอาพาธพระธรรมราชานุ
วัตร (16-21 ก.พ. 117).
168
ม-ร.5 ศ/32 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระสุวรรณวิมลศีล ถึง
มรณภาพ (21 มีนาคม-2 เมษายน 124).
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การรักษาด๎วยควินิน ซึ่งเป็นยาที่เชื่อกันวําแพรํหลายทั่วไป และถึงแม๎บางรายจะปุวยอยูํในกรุงเทพฯ อยํางกรณี
ของพระสังวรประสาน๑ที่เป็นไข๎จับเชํนกัน ครั้งนี้ได๎ให๎หมอปัจจุบันคือหมอย๏อช แมคฟาร๑แลนด๑ไปรํวมรักษากับ
หมอไทย แตํก็เมื่อตรวจเสร็จให๎รักษาแตํยาของหมอไทยจนมรณภาพ169
และยังปรากฏในใบบอกจากหัวเมืองที่รายงานเรื่องโรคภัยไข๎เจ็บสาคัญมายังสํวนกลาง โดยมีไข๎ทรพิษ
และอหิวาต๑ ซึ่งบางเมืองจะปรากฏไข๎จับ ไข๎พิศม๑อยูํด๎วย และดังปรากฏใบบอกจากเมืองอุทัยธานี พ.ศ. 2435
ความวํา
พระยาศรีสิงหเทพ ฯ แจ้งความมายังนายเวนกรมวัง ด้วยพัฌาสมุหนายกมีปัญหาสั่งว่า ผู้ว่าราชการ
กรมการเมืองอุไทยธานี มีบอกนิยังที่ ๒๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๐ ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
ร,ศ, ๑๑๐ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ร,ศ,๑๑๐ ราษฎรปุวยเปนทระพิศตาย ๔๘ คน ไข้พิศตาย ๑๗ ไข้จับ
ตาย ๔๗ วัณโรคภายในตาย ๓๗ คน หิวาตะโรคตาย ๘ ตกโลหิตตาย ๒ คน รวมตาย ๑๕๖ คน
รักษาหาย ทระพิศ ๕๐ ไข้จับ ๓๘ หิวาตกโรค ๘ รวมหาย ๙๖ คน ได้คัดสาเนาบอกแลหางว่างส่อท
ซองมานี170
้
บางครั้งเอกสารใบบอกก็เป็นรายงานคนเกิดพร๎อมกับคนตายด๎วยโรคตํางๆ เชํน “บาญชีคนเกิดคน
ตายจากในแฃวงเมืองจันทบุรี” ในปี พ.ศ. 2437 ได๎รายงานถึงคนตายด๎วยไข๎พิศ/ไข๎พิศม๑ 171 ปรากฏอยูํด๎วย
และใน “รายงานงบโรคคนปุวยไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ จานวน ศก 116” (พ.ศ. 2440) ไข๎จับไข๎พิศม๑ 317
คน ไข๎สันนิบาต 15 คน ไข๎ปุา11 คน และมีโรคทั้งติดเชื้อและไมํติดเชื้ออีกจานวนมาก 172 แม๎วําในรายงาน
จากแพทย๑และโรงพยาบาลเหลํานี้สังเกตได๎วํา มีจานวนไมํมากนักก็ตามที่รายงานมา แตํคนที่เป็นโรคนี้แล๎วไมํ
มารักษากับแพทย๑หรือมาโรงพยาบาลนําจะมีจานวนมากกวํานี้หลายเทําแนํนอน เพราะสมัยหลังที่ตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียได๎แล๎วในอีก 2 ทศวรรษตํอมาปรากฏวํามีผู๎ปุวยสูงมาก
การระบาดของโรคมาลาเรียสํวนใหญํเกิดในเขตเมืองหรือชุมชนที่มีอาณาเขตติดกับเขตปุาหรือตั้งอยูํ
บนพื้นที่ที่มีการถางปุา เนื่องด๎วยเป็นโรคที่เกิดจากปุา ในชํวงเวลานั้นยังคงมีปุาไม๎อยูํเป็นจานวนมาก จึงเป็น
โรคที่คุกคามสุขภาพและครําชีวิตราษฎรอยูํตลอด ซึ่งจากรายงานตรวจการของแพทย๑และใบบอกจากหัวเมือง
169

ม-ร.5 ศ/32 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระสังวรประสาน๑ถึง
มรณภาพ (16-25 ก.พ. 119).
170
สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ม12/2 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องบอก
เรื่องคนเปนอหิวาตกะโรคแลโรคตําง ๆ ตามหัวเมือง (2 ธันวาคม ร.ศ. 110 – 20 ตุลาคม ร.ศ. 111)
171

สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ศธ.8/29 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสํงบาญชีคน เกิด, ตาย เมือง
จันทบุรี และในเมืองขึ้นจันทบุรีด๎วย (27 เม.ย. – 20 ส.ค. 2437).
172

116.

สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ม. ร.5 ศ/45 รายงานงบโรคคนปุวยไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ จานวน ศก
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มักพูดถึงภูมิประเทศในบริเวณนั้นที่เป็นปุาอยูํเสมอ ดังจากใบบอกขอแพทย๑จากเมืองเพชรบูรณ๑ พ.ศ. 2442
(ร.ศ. 118) ความวํา
“พระสงครามภักดีตรวจสอบถึงการใข้นั้น เปนด้วยเหตุใดจึงชุกชุมมากกว่าที่อื่น บางคนว่าเกิดแต่แร่
ต่าง ๆ บ้าง บางคนว่าเกิดแต่ป รอดแลไอดินร้ายแรงบ้าง ตามความเห็ นพระสงครามภักดีว่า ภูมิ
ประเทศนั้นเปนดงดิบอยู่รอบ ไม่ไหม้ในระดูแล้ง คือใบไม้ร่วงหล่นทับถมอยู่ในปุาดงนั้นมาก เกิดมีพิศ
หรือโสโครกขึ้น ที่ไฟไม่ไหม้นั้นเป็นที่เปียกชุ่มอยู่”173
นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงภูมิประเทศในพื้นที่ ๆ มีโรคมาลาเรียระบาด จากรายงานหมอโพตรวจคนไข๎
ที่มณฑลนครสวรรค๑ในพ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) ความวํา
“หมอเขียวอายุ ๖๐ ปีเปนหมอชะเลยศั่กได๎รักษามา ๓๒ ปีแล๎ว แตํได๎ชี้แจงเหตุไข๎ตามฤดูไข๎
ที่เปนในเดือนเก๎าถึงเดือน ๑๒ ตามฤดูนั้น เพราะพื้นที่เปนปุาสูงมีต๎นไม๎ใหญํ แรกเปนในฤดูฝน แตํเปน
แกํชายมากกวําหญิง”174
รวมถึงการบุกเบิกพื้นที่ปุาไม๎เพื่อใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ โดยในชํวงเวลาการพัฒนาประเทศในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เกิดการถางปุาเพื่อบุกเบิกที่ดินเพื่อใช๎ประโยชน๑ด๎านการตั้งชุม
ชม ด๎านชลประทานและการเกษตร รวมไปถึงอุตสาหกรรมปุาไม๎ การถางปุาเพื่อใช๎ประโยชน๑ในที่ดินเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให๎โรคมาลาเรียชุกชุมมาก โดยการถางปุาและภาวะระบาดของโรคมาลาเรียมีความสัมพันธ๑กัน อันมี
สาเหตุการขยายพันธุ๑ของยุงก๎นปลํองที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว เพราะปุาทึบถูกโคํนถางลงและกลายเป็นพื้นที่โลํง
แดดสํองถึงพื้นดิน ยุงแพรํพนั ธุ๑ได๎อยํางรวดเร็ว
โดยสํวนใหญํ ไมํพบลูกน้ายุงก๎นปลํองในบริเวณที่มีรํมเงา เชํน ในใจกลางปุาที่แสงแดดสํองไมํถึงพื้น
เป็นต๎น แตํพบมากในบริเวณที่มีระดับน้าสูงและได๎รับแสงแดดทาให๎น้ามีอุณหภูมิที่อุํน ซึ่งมักพบได๎บํอยใน
บริเวณที่บุกเบิกปุาไม๎เป็นนาข๎าวและไรํสวนที่ มีน้าขังและได๎รับแสงแดดอยํางเต็มที่ เป็นต๎น 175 สํงผลโดยตรง
ตํอการขยายพันธุ๑ของยุงก๎นปลํอง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการระบาดของโรคมาลาเรียในมนุษย๑
แตํในชํวงเกี่ยวกันนี้การระบาดของมาลาเรียในเมืองยังมีปรากฏอยูํ โดยเฉพาะในที่บุกเบิกใหมํไมํเว๎น
แม๎แตํในกรุงเทพฯ เมื่อต๎องสร๎างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นซึ่งอยูํบริเวณที่เคยเป็นทุํงนา ทาให๎เกิดการระบาดของ
ไข๎จับคํอนข๎างรุนแรง ดังที่รัชกาลที่ได๎เขียนจดหมายประทานมายังพระเจ๎าลูกเธอจักพงษ๑ภูวนาถลงวันที่ 26
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กุมภาพันธ๑ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) วํา “พํอจะไปอยูํสวนดุสิตครั้งแรกในวันที่ 1 เดือนนํา...หมูํนี้ไข๎จับชุมเต็ม
ที แตํพํอยังไมํเจ็บ”176
ในความรับรู๎ของชาวสยามเหมือนจะเป็นที่รู๎กันอยูํแล๎ววําไข๎ปุาคือไข๎ที่อันตรายกวําไข๎จับสั่นที่อาจ
เกิดขึ้นได๎งํายกวําและเกิดในเมืองได๎ด๎วย แตํไข๎ปุาที่อันตรายร๎ายแรงถึงแกํชีวิตนั้นชาวสยามคงตระหนักดีวําจะ
เกิดโรคขึ้นได๎เมื่อต๎องเดินทางไปในปุาดง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได๎เมื่อเดินทางไปในปุาในดง ดังปรากฏให๎เห็นใน
นิยามโรคไข๎ปุาของปาลัวกัวซ๑และหมอบรัดเลย๑ที่กลําวชัดวําเป็นไข๎มาจากในปุา
ดังนั้นในบรรทัดฐานทางสังคมในยุคจารีตกํอนสมัยรัชกาลที่ 4 ชนชั้นนาโดยเฉพาะพระมหากษัต ริย๑จะ
มีข๎อห๎ามเดินทางออกนนอกพระนคร เหตุผลนอกจากอันตรายจากการกบฏแล๎วนําจะเป็นเรื่องความปลอดภัย
จากโรคภัย ไข๎เจ็ บอยูํด๎วย โดยเฉพาะการประทับแรมในปุาแล๎ วเหมือนจะเป็นข๎อห๎ ามถึงแม๎จะมีการไปศึก
สงครามและออกประพาสปุาลําสัตว๑ก็คงจะมีความรู๎ในการเลือกชัยภูมิการตั้งคํา ยที่มีภูมปัญญาโบราณกากับไว๎
ให๎ป ลอดภัยจากโรคไข๎ปุาอยูํ การไปประทับแรมของรัช กาลที่4 จนนามาสูํ การเกิดไข๎ปุาอยํางร๎ายแรงใน
ความเห็นของคนไทยรํวมสมัยก็มองวําเพราะการไปประทับในปุาที่ไมํมีการตรวจชัยภูมิให๎ดีที่คนท๎องถิ่นรู๎วําเป็น
เขตอันตรายจากไข๎ปุา เพราะเชื่อในวิทยาศาสตร๑ของตะวันตกที่เห็นวําเป็นจุดดูสุริยุปุราคาที่ดีที่สุด
อยํางไรก็ตามแม๎วําภัยจากไข๎จับสั่นที่มีตํอชาวสยามจะเป็นที่รับรู๎กันดีอยูํ แตํสมัยทศวรรษ 2420 2430 ไมํได๎ร๎ายแรงเทํากับโรคระบาดรุนแรงอยํางอหิวาตกโรคหรือฝีดาษ ชนชั้นนาเองแม๎จะถูกคุกคามจากไข๎
ปุาจากรณีการสวรรคตของรัชกาลที่ 4 และการติดโรคนี้ของรัชกาลที่ 5 แตํก็มีวิธีรักษาให๎รอดชีวิตจากยา
ควินินของมิชชันนารีแก๎ปัญหาได๎แล๎วในรายที่รักษาได๎ทันทํวงทีอยํางกรณีรัชกาลที่ 5
แตํ ปั ญ หาใหญํ ข องโรคไข๎ จั บ สั่ น และไข๎ ปุ า นั้ น จะเป็ น ปั ญ หาส าหรั บ ชาวตะวั น ตกที่ เ ข๎ า มาอยูํ ใ น
ราชอาณาจักรเสียมากกวํา แม๎จะเข๎ามาพร๎อมด๎วยอานาจวิเศษของยาควินินที่รักษาโรคไข๎จับสั่นและไข๎ปุาได๎
แล๎ ว ก็ตาม แตํการคุก คามด๎ว ยโรคเมือ งร๎ อ นที่ไ มํรู๎จั กอยํางมาลาเรี ยนั้น สํ ง ผลให๎ ช าวตํา งชาติจะเป็น ผู๎ ใ ห๎
ความสาคัญกับปัญหาโรคจับสั่ นมากกวําชาวสยามที่รู๎จักคุ๎นชินกับโรคนี้อยูํบ๎างแล๎ว พอมียาวิเศษมารักษาได๎ก็
พอรับมือได๎ ดังนั้นเราจึงพบวําโรคไข๎จับสั่นจะถูกกลําวถึงและให๎ความสาคัญกับการแจกจํายยาควินินรักษา
โดยมิชชันนารีคนสาคัญอยํางหมอบรัดเลย๑และแมคกิลวารีในภาคเหนือ
มาลาเรียในภูมิภาคกับการขยายตัวของรัฐส่วนกลาง
แตํกํอนถึงทศวรรษ 2440 ที่รัฐสยามจะขยายอานาจไปในเขตแดนหํางไกลในภูมิภาคหํางไกลในการ
ปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลที่เริ่มขึ้นในปี 2435 นั้น ภัยจากไข๎จับสั่นดูจะไมํเป็นปัญหาสาคัญมากนัก จวบจนการ
พยายามขยายอานาจและสํงข๎าราชการจากเมืองหลวงไปปกครองในตํ างถิ่นตํางแดนแล๎วตํางหากปัญหาไข๎
จับสั่นจึงสาคัญขึ้นมาในการรวมอานาจสูํสํวนกลางแบบรัฐสมัยใหมํ
นอกจากไข๎จับสั่นจะเป็นโรคภัยที่ครําชีวิตราษฎรเป็นอันมากแล๎ว ยังกํอให๎เกิดภาวะชะงักงันในระบบ
ราชการหัวเมืองที่กาลังจัดให๎มีขึ้นในการรวบอานาจ เนื่องจากอาการ “ปุวยเปนใข๎ลงแล๎วชักให๎เชื่องซึม ร๎อน
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กระหายน้าเป็นกาลัง ถ๎าไมํถอยก็เลยมีอาการหนักไมํใครํรู๎สึกได๎สติเปนอันตรายลงในระหวําง ๑ ๒ วันบ๎าง ๓ ๔
๕ วันบ๎าง แม๎ไมํเปนอันตรายในกาหนด ๗ วัน อาการใข๎ก็ถอย”177 ซึ่งชี้ให๎เห็นจากใบบอกเมืองเพชรบูรณ๑วํา
“...ตั้งแต่พระสงครามภักดีไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ณ เมืองเพ็ชบูรณ์ประจารักษา
ราชการอยู่ ๙ เดือนเสศ มีเหตุจักเปนน่าสลดใจถึงความไข้ชุกชุม เสมียนคนใข้ซึ่งรับพระราชทานไป
จากมณฑลที่พิศณุโลกย์เปนไข้ถึงแก่กรรม ๒ นายยังคงเหลืออยู่บ้างก็ปุวยเสมอ เมื่อรัตนโกสินทร์ศก
๑๑๘ นี้ นายร้ อ ยโทรื่ น และเสมี ย นพนั ก งานปุ ว ยลงพร้ อ มกั น ๔ ๕ นาย ราชการที่ ค้ า งมาจาก
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ แลจะจัดขึ้นในรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘ นี้ก็มีมาก เสมียนพนักงานไม่เพียงพอแก่
น่าที่กระทาให้เปนที่หวาดหวั่น”178
โรคมาลาเรียจึงสร๎างผลกระทบอยํางมากในบางกรณีที่ไข๎มีอาการ “หยุด ๓ ๔ วัน จับตํอไป บางคน ๖
เดือนเปนปรกติได๎ก็มี บางคน ๓ ปีเปนปรกติ”179 ข๎าราชการท๎องที่ซึ่งปุวยด๎วยโรคมาลาเรียเป็นเวลานาน
สร๎างอุปสรรคอยํางมากในการบริหารราชการตามหัวเมือง อาการปุวยด๎วยโรคนี้ทาให๎ผู๎ปุวยไมํสามารถทางาน
ใด ๆ ได๎เลย เพราะมีอาการไมํได๎สติเมื่อมีอาการไข๎ ร๎ายแรงกวํานั้นก็ทาให๎ผู๎ปุวยถึงแกํกรรมในที่สุด การปุวยไข๎
และเสียชีวิตของข๎าราชการยํอมทาให๎ราชการท๎องที่ดังกลําวชะงักงัน สํงผลกระทบโดยตรงตํอการปกครอง
ท๎องที่ของสํวนกลางที่กาลังกํอรูปในทศวรรษ 2430-2440
ในขณะเดียวกันแสดงให๎เห็นวําการแผํขยายอานาจของสยามให๎ตลอดทั่ วเขตแดนของตนที่สร๎างเสร็จ
ขึ้นมาใหมํๆ นั้น ก็เป็นสาเหตุสาคัญที่ต๎องทาหน๎าที่ของรัฐในการปกครองดูแลในบทบาทของรัฐที่ต๎องแก๎ไข
ปัญหาสุขภาพที่ช าวชนบทเผชิญอยูํอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ในฐานะที่เป็นองค๑อธิราชอาณาเขตที่ต๎องส าแดง
อานาจทั้งพระเดชและพระคุณของสมบูรณาญาสิทธิ ราชย๑สยามให๎เห็นได๎ชัดเจนในหมูํราษฎรจะได๎ประจักษ๑วํา
เป็นสํวนหนึ่งของการปกครองของรัฐ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคมาลาเรียในสยามในรัชกาลที่ 5
จากพระหั ตถเลขาของพระเจ๎ าน๎ องยาเธอ กรมหลวงดารงราชานุภ าพ (พระอิสริยยศในขณะนั้ น)
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2445
เรื่อง กราบบังคมทูลวําด๎วยเรื่องการพบปะหมอเมตัง แพทย๑ชาวฝรั่งเศสจากไซํงํอน ซึ่งทรงพระวิตกถึงความ
ร๎ายแรงของโรคมาลาเรียในสยาม ความวํา
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“ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเหตุการความไข้เจ็บทางเมืองไซ่ง่อนแลกรุงสยามยังผิดกันอยู่มากเป็นต้นว่า
โรคสุนักข์บ้าก็ดี โรคบิดก็ดี ในกรุงสยามไม่ค่อยมีมาก โรคร้ายแรงและที่มีมากในกรุงสยามนั้น คือ อหิ
วาตะกะโรค และ โรคไข้มาลาเลีย
“...เพราะฉนั้นความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าในการที่จะคิดปูองกันโรคไภยไข้เจ็บในกรุงสยาม
นั้นความสาคัญอยู่ที่คิดปูองกันอหิวาตะกะโรคอย่าง ๑ โรคไข้มาลาเลียอย่าง ๑ และโรคไข้โคกระบือ
อย่าง ๑”180
พระวิตกในพระเจ๎าน๎องยาเธอ กรมหลวงดารงราชานุภาพ ชี้ให๎เห็นวําโรคมาลาเรียเป็นโรคร๎ายแรง
และเป็นปัญหาทางสุขภาพของราษฎรที่ควรให๎ความสาคัญในการจัดการและแก๎ไข
จากรายงานการประชุมแพทย๑ กระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. 2449) มี
รายงานวําโรคสาคัญที่คุกคามสุขภาพราษฎรไทยขณะนั้นได๎แกํ ทรพิษ อหิวตกโรค และไข๎จับมาเป็นอันดับสาม
แม๎ทรพิษจะปลูกฝีปูองกันโรคได๎แล๎ว แตํการปลูกฝีไมํได๎แพรํหลายอยํางทั่วถึงในหมูํราษฎร และบรรยายให๎เห็น
สภาพของโรคระบาดอยํางชัดเจน รวมทั้งไข๎จับที่คนตายทั่วไปและมีจานวนมากในแตํละปี
...รัฐบาลจึงได้ค้นคว้าต่อไปว่าคนตายด้วยอะไรมากที่สุด ก็ได้ความว่าโรคสาคัญไม่กี่อย่างคือฝีดาษเป็น
ร้ายกว่าอื่นที่ทาให้คนตายปีหนึ่งๆ นับด้วยหมื่น ถัดมานั้นก็มีอหิวาตกโรคซึ่งแม้แต่ไม่ใช่โรคประจา
เกิดขึ้นเพียงครั้งคราวและเป็นแห่งเป็นตาบลก็ดีถ้าเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วย่อมทาให้เกิดคนล้มตายเป็นอัน
มาก รองแต่อหิวาตกโรคก็คือโรคไข้จับคนตายด้วยโรคนี้มีทั่วทุกแห่งหนเป็นจานวนปีละมากๆ ยังมีโรค
อย่างอื่นๆ อีกซึ่งยังไม่จาเป็นจะกล่าวถึง ก็โรคฝีดาษนั้นย่อมทราบกันอยู่แล้วว่าอาจปูองกันได้ด้วยปลูก
ฝีเพราะฉนั้นถ้าได้ปลูกฝีให้ราษฎรได้ทั่วกันจะเป็นหนทางให้กันความตายได้มากทางหนึ่ง ส่วนโรคอื่นๆ
มีอหิวาตกโรคและโรคไข้จับเป็นต้นนั้น อันตรายมักเกิดแต่เหตุ ๒ ประการคือประการหนึ่งราษฎร
โดยมากยังไม่รู้จักรักษาปูองกันตัวเช่น น้ากินไม่ใช้น้าสะอาดและการรักษาความสะอาดทั่วไป ทั้งที่อยู่
เครื่องอุปโภคบริโภคยังไม่รู้จักระมัดระวังให้เป็นที่เรียบร้อยนัก การที่จะให้มีความระมัดระวังเช่นนี้
จาต้องประกอบด้วยความรู้จึงจะทาได้แต่ที่จะสอนกันให้รู้โดยเร็วนั้นยากต้องอาศรัยค่อยพากเพียรไป
คาอธิบายแนะนาในการรักษาพยาบาลต่างๆ ซึ่งกระทรวงธรรมการได้พิมพ์แจกอยู่แล้วเป็นเล่มๆ
นับว่าเป็นประโยชน์ใหญ่ในทางนี้อยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งรัฐบาลพึ่งจะกระทาให้ได้ในเวลานี้กับอีกประการ
หนึ่งโรคที่พอจะหาได้ด้วยยาแต่ราษฎรโดยมากไม่มียาที่สมควรบาบัดโรคได้ตามบ้านปุาเมืองดอนก็ใช้
ใบไม้รากไม้ต่างถูกบ้างผิดบ้างจึงเป็นเหตุให้ชีวิตรอันตรายเสียมาก ข้อนี้อาจแก้ได้ทันทีด้วยจาหน่ายยา
สาหรับบาบัดโรคให้ถึงมือราษฎรได้โดนสดวกทั่วกันเช่นยาคินินและยาแก้ลงท้อง เป็นต้น181
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สจช. ม ร.5 ศ/45 มาสตัวอินสติตูชั่น พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ. 121)
สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ม ร.5 ศ/45 (เรื่องที่ 2 ร.5 ศ.24 โรงพยาบาล ร.ศ. ๑๒๒-๑๒๙)
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กลไกการรับมือกับโรคมาลาเรียในรัชกาลที่ ๕
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัฐบาลสถาปนากิจการหนํวยงานขึ้นมากมายเพื่อ
รับมือกับโรคระบาดและโรคร๎ายแรงที่เกิดขึ้น เชํน การจัดตั้งสุขาภิบาล โรงเรียนแพทยากรหรือราชแพทยาลัย
โอสถศาลาหัวเมือง โอสถศาลารัฐบาล และโอสถสภา เป็นต๎น รวมไปถึงนวัตกรรมการแพทย๑จากตะวันตกที่เข๎า
มามีบทบาทตั้งแตํรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีความก๎าวหน๎าและมีความสาคัญอยํางยิ่งใน
การตํอสู๎กับโรคภัยไข๎เจ็บ โดยเฉพาะกับโรคมาลาเรียที่ยาควินินมีบทบาทอยํางมากในฐานะยาตาราหลวง
การจัดการสุขาภิบาล
ตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 18 จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีทางการแพทย๑เรื่องสาเหตุของอาการ
เจ็บปุวยเกิดจากอากาศเสีย หรือทฤษฎี “อายพิศม๑” หรือไอพิษ เป็นกรอบแนวคิดการระบาดวิทยาที่ได๎รับการ
ยอมรับอยํางกว๎างขวางมายาวนาน การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปกํอให๎เกิดมลภาวะ กํออาการเจ็บปุวย
แกํป ระชากรทั่วไป โดยเชื่อวําเกิดจากกลิ่ นเหม็นเนําที่เกิดจากการหมักหมมของสิ่งสกปรก ทาให๎รํางกาย
เจ็บปุวยเมื่อได๎รับไอพิษเหลํานี้ ทฤษฎีนี้เชื่อวําต๎นตอของอหิวาตกโรค กาฬโรค และมาลาเรีย ล๎วนเกิดจากไอ
พิษดังกลําวทั้งสิ้น ซึ่งสะท๎อนผํานสภาพความเป็นอยูํของประชากรในชํวงเวลานั้น โดยที่ ๆ สกปรกและมีกลิ่น
เหม็นมาก เชํน ในยํานชุมชนแออัด มักมีอัตราการตายสูง ตรงกันข๎ามกับเขตพื้นที่ ๆ สะอาด ปราศจากกลิ่น
การไมํมีกลิ่นเหม็นในยํานนั้นแสดงถึงการไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บตามกรอบแนวคิดดังกลําว
กิจการสุขาภิบาลจึงเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับกลิ่นเหม็นอันเป็นบํอเกิดของโรค ด๎วยการสร๎างความสะอาด
ให๎เกิดขึ้นแกํกายภาพของเมือง ด๎วยการกาจัดของเสีย น้าเสีย สิ่งปฏิกูล และการระบายน้า เป็นต๎น
สาหรับการสุขาภิบาลในสยาม ในประวัติของมหาอามาตย๑นายกเจ๎าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) หนังสือ
อนุสรณ๑พิธีพระราชทานเพลิงศพเจ๎าพระยายมราช ในสํวนภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นพระนิพนธ๑ในสมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพได๎กลําวถึงสาเหตุของการจัดตั้งการสุขาภิบาลขึ้น ความวํ า “ราวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เจ๎าพระยา
อภั ย ราชา (โรลั ง ยั ค มิ น ส๑ ) ที่ ป รึ ก ษาราชการทั่ ว ไป กราบทู ล วํ า พวกชาวตํ า งประเทศมั ก ติ เ ตี ย นวํ า
กรุงเทพมหานครยังโสโครก และไมํมีถนนหนทางสาหรับมหาชนไปมาตามสมควรแกํเป็นราชธานี ” เจ๎าพระยา
อภัยราชากราบทูลเสนอให๎ทรงจัดตั้งมุนินสิเปอล หรือ เทศบาล แตํพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงตระหนักถึงความยุํงยากทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎องถึงการควบคุมชาวตํางประเทศและคนในบังคับ “จึงดารัส
สั่งให๎ตั้ง "กรมสุขาภิบาล" ขึ้นสาหรับบารุงสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ด๎วยบาบัดความโสโครกและทาถนนหนทาง
เป็นต๎น ทรงตั้งเจ๎าพระยาเทเวศร๑วงศวิวัฒน๑ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) เมื่อยังเป็นพระยาจางวางมหาดเล็กเป็น
อธิบดี กรมสุขาภิบาลได๎ทาการงานบารุงพระนครมาหลายอยําง”182
182

ดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยา; ธานีนิวัต, พระวรวงศเธอ พระองค๑เจ๎า; และ
อาทิตย๑ทิพอาภา, พระวรวงศเธอ พระองค๑เจ๎า. ประวัติของมหาอามาตย๑นายกเจ๎าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) กับพระราชหัตถ๑
เลขาสํวนพระองค๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ถึง มหาอามาตย๑นายก เจ๎าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) (พระนคร:
บารุงธรรม, 2482), เข๎าถึงในวันที่ 20 มิถุนายน 2017. http://pradubsukhum.com/Yomaraj.html/Yomaraj%20History/Yomaraj%205%20-%204.html. (พิมพ๑แจกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ เจ๎าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2482 ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส)
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พระราชกาหนดศุขาภิบาล ร.ศ. 116 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร๎างระบบสุขาภิบาลให๎เกิดขึ้นใน
พระนคร เพื่อจัดการความสกปรกเพื่อปูองกันโรค โดยสถาปนากรมสุขาภิบาลภายใต๎การบังคับบัญชาของ
กระทรวงนครบาลเป็นผู๎ดูแลกิจการสุขาภิบาลในพระนคร และแตํงตั้งพระยาเทเวศร๑วงศ๑วิวัฒน๑เป็นเจ๎ากรม แตํ
การสุขาภิบาลที่ริเริ่มขึ้นในพระนครเป็นการจัดตั้งจากสํวนบนเสียมากกวํา ไมํมีการมีสํวนรํวมจากชุมชน เนื่อง
เป็นการริเริ่มการจัดตั้งการสุขาภิบาลขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งใหมํ เพื่อทดลองและเป็นแบบอยํางแกํการสุขาภิบาลใน
อนาคต โดยสุขาภิบาลมีความรับผิดชอบในการทาลายขยะมูลฝอย การทาเว็จหรือห๎องน้าสาธารณะ การ
ควบคุมการปลูกสร๎างหรือซํอมโรงเรือนไมํให๎เป็นเหตุให๎เกิดโรคได๎ และขนย๎ายสิ่งโสโครกและสิ่งกํอความ
ราคาญแกํมหาชน เป็ นต๎น นอกจากนี้ ตามพระราชกาหนดศุขาภิบาล ร.ศ. ๑๑๖ ยังมีกฎข๎อบังคับและ
บทลงโทษที่ราษฎรต๎องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร๎อยด๎วย 183 การจัดการสุขาภิบาล
ยังกระจายสูํการปกครองหัวเมือง เชํน สุขาภิบาลทําฉลอมในสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแหํงแรก
เป็นความพยายามอยํางยิ่งในการสร๎างสุขอนามัยให๎เกิดขึ้นเพื่อตํอสู๎กับโรคภัยไข๎เจ็บตําง ๆ
การผลิตและจัดจาหน่ายยารักษาไข้จับสั่น
ยาเป็ น เครื่ องมือส าคัญ ในการรั บ มือ กับโรค โดยเฉพาะกั บโรคมาลาเรีย ซึ่งมี ยาควินิน เป็น ยาที่ มี
สรรพคุณรักษาไข๎จับสั่นโดยเฉพาะ จากข๎อมูลสรรพคุณจากร๎านสี่กั๊กพระยาศรีของนายแพทย๑เอช. อดัมเซนได๎
บอกถึงสรรพคุณของยาควินินไว๎วํา
“ยาแก๎ไข๎จับนี้ได๎มีความทดลองมาหลายร๎อยปีแล๎ว หมอทั้งโลกย๑ได๎ตกลงกันวําไมํมียาอื่นซึ่ง
จะสู๎กับไข๎สั่นซึมและไข๎จับธรรมดาเพราะฉนั้นโอสถสภาจึงปรารถนาเพื่อจะอนุกูลแกํราษฎรทั้งหลาย
ถ๎าเปนไข๎สั่นแล๎วให๎กิน ๔ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง กินไปจนหายถ๎าอุจจาระผูกก็ให๎กินยาถํายเสียกํอนเป็น
การดี ถ๎าไข๎ซึมกินครั้งละ ๔ เม็ด เหมือนกัน แลให๎ถํายท๎องเสียกํอนด๎วยกินไปจนไข๎หาย เมื่อเดิ นไปใน
ปุาตํางๆให๎กินวันละ ๒ หนๆละ๔ เม็ด เช๎าเย็น เพื่อจะกันไมํให๎เปนขึ้นได๎ ถ๎าเด็กอายุ ๔ ขวบหรือต่าลง
ไปให๎กินแตํเม็ดเดียว ถ๎าเด็ก ๑๐ ขวบให๎กินครั้งละ ๒ เม็ด ผู๎ใหญํครั้งละ ๔ เม็ด จะกลืนทั้งเม็ดหรือ
ละลายน้ากินก็ได๎”184
ยาควินินจึงเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและมี ความจาเป็นตํอการรับมือกับโรคมาลาเรีย ดังนั้นการแจก
จาหนํายให๎แกํราษฎรจึงเป็นกระบวนการสาคัญในการลดอาการเจ็บปุวยของโรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ โดยใน
กรุงเทพฯ ก็มีร๎านขายยาของชาวตํางชาติซึ่งทาให๎ชาวกรุ งเทพฯ สามารถเข๎าถึงยาสมัยใหมํได๎อยูํแล๎ว แตํตาม
หัวเมืองที่อยูํหํางจากกรุงเทพ ฯ ไป จึงมีการจัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองขึ้นในหัวเมืองพิษณุโลก อุตรดิตถ๑
อุทัยธานี และปราจีนบุรี แตํต๎องประสบกับภาวะขาดทุนจนต๎องปิดตัวในเวลาตํอมา เนื่องจากต๎นทุนสูงเพราะ
183

“พระราชกาหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รัตนโกสินทร๑ ศก ๑๑๖” (2440, 21 พฤศจิกายน).

ราชกิจจานุเบกษา. เลํม 14 ตอนที่ 35 หน๎า 517.
184
สจช. ศธ.8.1/47 มณฑลราชบุรีขอประกาศตั้งโอสถสภาแลบาญชีชื่อยา (๕-๑๙ ธ.ค. ๒๔๔๗)
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ซื้อยาจากห๎างขายยาของชาวตํางชาติซึ่งขายแพงกวําราคายาปกติถึงสองเทําและยาฝรั่ งยังถือเป็นสิ่งใหมํ และ
ขาดการให๎คาแนะนาจากแพทย๑จึงไมํได๎รับความนิยมเทําที่ควรในหมูํราษฎรที่นิยมใช๎ยาหม๎อยาสมุนไพรในการ
รักษาอยูํ ซึ่งนิทานโบราณคดี พระนิพนธ๑ในสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ได๎กลําวถึงเรื่องนี้ไว๎วํา “ความ
ลาบากยังมีในการที่จะให๎คนนิยมใช๎ยาที่ทานั้น เพราะเป็นยาฝรั่ง ในสมัยนั้นผู๎ที่เชื่อถือยาฝรั่งยังมีน๎อย แม๎ที่ใน
กรุงเทพฯ คนก็ยังรังเกียจยาฝรั่งอยูํแทบทั่วไป”185
ในพ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) กรมหลวงดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีพระดาริจัดตั้ง
โอสถศาลาตามหัวเมืองขึ้นใหมํ โดยกราบทูลแกํพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โดยทรงเสนอให๎ใช๎
การน าเข๎ายาจากตํา งประเทศแทนที่ การสั่ งจากร๎ านในกรุงเทพฯ ซึ่ง แพงกวํา การนาเข๎า ถึงสองเทํา และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจาหนํายให๎เป็นอยํางอังกฤษ คือทาให๎เป็นหํอเล็ก ๆ ที่ราษฎรรับประทานได๎โดยไมํมี
ผลข๎างเคียง จาหนํายในตลาดและสถานที่ราชการเพื่อให๎งํายตํอการเข๎าถึง186
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวโปรดเกล๎า ฯ ให๎ตั้งโอสถสภาเพื่อทาหน๎าที่ปรุงประกอบยา
และจัดจาหนํายยาตามหัวเมืองแกํราษฎรที่อยูํหํางไกลในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 (ร.ศ. 121) โดย
พระองค๑
“ได้ทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุค วามเจ็บไข้ ซึ่งเกิดขึ้นตามหัวเมืองในบางคาบบางคราว มี
จานวนราษฎรตามบ้านปุาแลเมืองไกล เปนอันตรายเสียด้วยความไข้อันพึงเยียวยารักษาได้ เช่น ไข้จับ
เปนต้น คราวละมาก ๆ ทรงพระราชดาริห์เห็นว่า ทุกวันนี้ยารักษาโรคที่เปนยาดีมีคุณก็มีม ากหลาย
ขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายออกไปถึงราษฎรที่อยู่ตามบ้านปุาเมืองไกล ความเจ็บไข้ใน
ท้องที่เหล่านั้นจึงเปนเหตุให้ถึงอันตรายได้มาก”187
และโปรดให๎พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดีทรงเป็นองค๑
ประธานของโอสถสภา ซึ่งพระองค๑เจ๎าประวิตรวัฒโนดมทรงเริ่มต๎นด๎วยการสั่งยาจากกรุงเทพ ฯ เพื่อเป็นการ
ทดลองวํายาชนิดใดมีความนิยม แล๎วจึงสั่งทีละมาก ๆ จากตํางประเทศโดยจัดยาซึ่งจาหนํายในราคากลักละ 1
เฟื้อง ใน 1 กลักมียา 24 เม็ด การติดตํอกับหัวเมืองประสานงานโดยนายแพทย๑เอช. อดัมเซนผู๎ เป็นนายแพทย๑
ตรวจการใหญํและคณะแพทย๑ตรวจการทาการลงพื้นที่เพื่อตรวจหัวเมืองเกี่ยวกับการระบาดของโรคและติดตํอ
การจัดจาหนํายยาตามหัวเมือง นอกจากนี้ยังมีนายแพทย๑เอช. วิลเลมส๑ นายแพทย๑ปรุงยาชาวเยอรมันซึ่งมี

185
186

187

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ. นิทานโบราณคดี. (กรุงเทพฯ: เขษมบรรณกิจ. 2503) หน๎า 276.
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บทบาทอยํางมากในการอานวยการโอสถศาลารัฐบาลซึ่งสถาปนาในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2445 (ร.ศ.
121) ที่ทาหน๎าที่เป็นคลังเก็บยาเพื่อจัดจาหนํายและสั่งซื้อนาเข๎ายาจากตํางประเทศ188
การจัดตั้งโอสถสภาและโอสถศาลารัฐบาลนอกจากชํวยจาหนํายยาโอสถสภาหรือยาตาราหลวงให๎
แพรํหลายมากขึ้นแล๎ว ยังชํวยลดคําใช๎จํายของหนํวยงานราชการตําง ๆ โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ประกาศให๎หนํวยราชการตําง ๆ สั่งซื้อยาจากโอสถศาลารัฐบาลเทํานั้น ซึ่งมีราคาถูกกวําห๎างขายยาของฝรั่ง
ตามที่ สั่ งซื้ อ มาแตํเ ดิ ม ในปี พ.ศ.๒๔๔๕ จึง ได๎ด าเนิ นการขยายการจ าหนํ ายยาไปยัง หั ว เมื องเพื่อ ให๎ ก าร
สาธารณสุขของประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นโดยการ
“จะตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองว่าได้ขอหมอนักเรียนออกไปบางหัวเมือง ได้รับเงินเดือนเปนหมอหลวง
สาหรับรักษาข้าราชการแลนักโทษตลอดถึงราษฎร คนอนาถารักษาให้เปล่าถ้าคนมีทรัพย์เรียกค่ายา
บ้างเล็กน้อย และคิดเรี่ยรายตั้งโรงโอสถศาลาได้ขอให้กรมพยาบาลส่งยาออกไปจาหน่าย มีโรงโอสถ
ศาลาขึ้นบางเมือง ถ้าคนอนาถาก็ให้เก็บทาน การที่ได้จัดมานี้ไม่สาเร็จโดยขาดทุน เห็นว่าถ้ามีหมอฝรั่ง
เช่นหมออดัมเซนสักคนหนึ่งสาหรับตรวจตามหัวเมืองจึ่งจะสาเร็จได้ แลสั่งยามาแต่เมืองนอก เพราะ
ยาขายในเมืองนี้แพงกว่าสัก ๒ เท่า ยาที่จะต้องสั่ง คือ ยาคินิน ยาคลอโอดีน กับหนองฝี ๓ อย่างที่ขอ
วิธีจาหน่ายยาคินินที่รัฐบาลอังกฤษจัดในอินเดียทาเป็นห่อเล็ก ๆ พอกินห่อละครั้ง จาหน่ายตามโรงโป
ลิศ แลไปรสนีย์ หรือตามร้านตลาด ราคาห่อละ ๔ อัฐ ๕ อัฐ ถ้าจะคิดทาอย่างนี้บ้างก็จะเป็นประโยชน์
บางทีจะมีกาไร ในเบื้องต้นต้องมีทุน ๒๐๐ ชั่ง แต่ต้องมีผู้อานวยการจากรุงเทพ ฯ แลมีหมอฝรั่งที่มีทุน
จึ่งจะสาเร็จ”189
ตํอมาในปี พ.ศ.๒๔๔๖ จึงได๎ขยายความก๎าวหน๎าในนโยบายสาธารณสุขขึ้นไปอีก โดยการตั้งโอสถ
ศาลาโดยการรับผิดชอบของนายแพทย๑อดัมเซน ซึ่งปีแรกนั้นจัดตั้งในบริเวณหัวเมืองใกล๎ๆ กับกรุงเทพฯ ได๎แกํ
กรุงเกํา นครไชยศรี ฉะเชิงเทรา และนครราชศรีมา กํอนจะขยายให๎แพรํห ลายในเวลาตํอไปโดยมีวิธีการ
ดาเนินการคือ
“ในปีแรกนี้จะต้องซื้อยาที่กรุงเทพ ฯ มาปรุงไว้จาหน่ายก่อน คือ ยาแก้อหิวาตกโรค ๑ ยาแก้ไข้ ๑ ยา
แก้หิด ๑ ยาแก้ลงท้อง ๑ ยาแก้ปวดท้อง ๑ รวมเปนยา ๕ ขนาน เมื่อทราบเกล้า ฯ ว่า ยาขนานใด
จาหน่ายได้มากน้อยเท่าใดถึงจะสั่งมาแต่นอก ยานั้นจะขายกลักละ ๑ เฟื้อง ในกลักหนึ่งมียา ๒๔ เม็ด
แต่ในปีแรกนี้คงไม่ทากาไร เพราะต้องซื้อยาที่กรุงเทพมาปรุง แพงกว่ายาที่จะสั่งเมืองนอกมาก เมื่อจัด
ยา ๕ ขนานนี้แล้ว หมออาดัมเซนจะนาไปส่งที่หมอมณฑล ให้ช่วยแนะนาการที่จะขายด้วย หรือมีผู้ใด
188

“แจ๎งความกระทรวงธรรมการ แผนกสังฆการี ,แผนกพยาบาล ,แผนกพิพิธภัณฑ๑ [แตํงตั้งไวยาวัจกร, ตั้งโอสถศาลา,
บริจาคจานแกํพิพิธภัณฑ๑สถาน]” ราชกิจจานุเบกษา. เลํม 19 ตอนที่ 23 (7 กันยายน2445). หน๎า 465.
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จะรับไว้ขายก็จะยกให้เปนกาไรค้าขายของ ๒๐ เปอร์เซนต์ แต่ในเวลาที่หมออาดาเซนเดินทางไป
จาหน่ายยานั้น ถ้าผู้ใดจะซื้อก็จะขายให้ แต่ต้องใช้เงินสดถ้าซื้อมากก็จะลดราคาให้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
เหมือนกัน”190

การสาธารณสุขของรัฐนั้นนอกจากเพื่อรักษาโรคให๎แกํราษฎรแล๎วยังหวังผลกาไรเพื่อเป็นรายได๎ของ
รัฐบาลในอีกทางหนึ่งด๎วยอาจกลําวตามคาสุภาษิตได๎วํา ―ยิงปืนนัดเดียวได๎นกสองตัว ‖ก็วําได๎ อันเป็นวิธีทาง
การตลาดที่ชาญฉลาดของรัฐบาลสยามในการที่จะแขํงขันกับร๎านยาเอกชนในอีกทางหนึ่ง “ภายหลังจะสั่งยามา
แตํนอก ๑๐ ขนาน คือ ยาแก๎อหิวาตกโรค ๑ ยาแก๎ไข๎ ๑ ยาแก๎บิด ๑ ยาแก๎ลงท๎อง ๑ ยาแก๎ปวดท๎องแลท๎องขึ้น
๑ ยาบารุงโลหิต ๑ ยาบารุงธาตุ ๑ ยาจาเริญอาหาร ๑ ยาบาดแผล ๑ ดีเกลือ ๑ แตํยานั้นจะให๎ปรุงขึ้นเปนเม็ด
บันจุ กลักมาเสร็จทีเดียว กลักยานั้นขนาน ๑ มีสี่อยําง ๑ ไมํให๎เหมือนกันสาหรับเปนที่จาของผู๎ซื้อแลผู๎ขาย ยา
จายกลักละเฟื้อง เห็นด๎วยเกล๎า ฯ วําคงจะได๎กาไรประมาณ ๔๐ เปอร๑เซนต๑ แบํงให๎เปนกาไรของผู๎ที่รับไปขาย
๒๐ เปอร๑เซนต๑ คงยังจะได๎กาไรอีก ๒๐ เปอร๑เซนต๑ ราคาคงจะถูกกวํายาที่ขายตามร๎านในกรุงเทพ ฯ ประมาณ
๖๐ เปอร๑เซนต๑ เพราะร๎านยาในกรุงเทพ ฯ ได๎กาไร ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑อยํางน๎อย”191และนโยบายนี้ก็ประสบ
ผลสาเร็จในปีพ.ศ.๒๔๔๙ รัฐบาลสยามได๎กาไรจากการจาหนํายยาเป็นเงิน ๗๗,๖๖๘ บาท ๑ อัฐ192
ความนิยมในยาโอสถสภาหรือยาตาราหลวงคํอย ๆ เพิ่มขึ้นในหมูํราษฎร โดยในรายงานประจาปีโอสถ
สภาพ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) โดยกรมหมื่นวิวิธปรีชา เจ๎ากรมพยาบาล ทรงเรียนตํอ เจ๎าพระยาพิชิตวงษ๑วุฒิ
ไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ บํงบอกถึงความสาเร็จในการดาเนินการดังกลําว ความวํา
“ด๎วย มิศเตอร๑ฮูโกวิลเลมส๑ ผู๎จัดการโอสถศาลารัฐบาลได๎สํงรายงานประจาปีจานวนศก ๑๒๓
มายังข๎าพเจ๎า รายงานนี้หลวงวิมาเนศประสิทธิวิทย๑กรมพยาบาล กับขุนวรกิจพิศาล เจ๎าพนักงานกอง
บัญชีของกระทรวงได๎สอบสวนเปนอยํางถูกต๎องดีแล๎ว ตามรายการที่จาหนํายยาได๎ทั้งหมดด๎วยกัน
เปนเงิน ๗๓๓๖๑ บาท ๕๒ อัฐ ตัวยาแลสมบัติของโอสถศาลาที่ยังเหลืออยูํคิดเปนเงิน ๖๑๔๖๐ บาท
รวมทั้งจานวนเงินที่จาหนํายยาได๎ เปนเงิน ๑๓๔๘๒๑ บาท ๕๒ อัฐด๎วยกัน สํวนรายการจําย รวมทั้ง
เงินเดือนพนักงานแลคาสั่งยามาแตํยุโรปเปนเงิน ๕๗๑๕๓ บาท ๕๑ อัฐ รายการได๎กับจํายหักกันแล๎ว
ยังคงมีกาไรในศกนี้ ๗๗๖๖๘ บาท ๑ อัฐ .... แตํอยํางไรก็ดี ข๎าพระพุทธเจ๎ามีความยินดีที่ได๎เห็นวําการ
ทั้งปวงของโอสถศาลารัฐบาลนั้น เจริญดียิ่งขึ้นกวําแตํกํอน”193
ความนิยมในยาโอสถสภาหรือยาตาราหลวงก็สํงผลโดยตรงตํอการรับมือตํอโรคมาลาเรียซึ่งยาควินิน
หรือยาแก๎ไข๎จับมีบทบาทสาคัญในการตํอสู๎กับโรคมาลาเรีย การจัดจาหนํายผํานทางหนํวยงานโอสถศาลาของ
190
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กรมพยาบาล ทาให๎ราษฎรสามารถเข๎าถึงยาที่มีประสิทธิภาพและราคายํอมเยาพอที่สามารถซื้อมาบริโภครักษา
ไข๎ได๎ ยํอมทาให๎อัตราการเสียชีวิตด๎วยโรคมาลาเรียลดจานวนลง
ข๎อมูลจากบันทึกเรื่อง A Physician at the Court of Siam ของนายแพทย๑มัลคอล๑ม สมิธ
(Dr.Malcolm Smith)แพทย๑ชาวอังกฤษที่ได๎รับการชักนาจากสมเด็จฯ เจ๎าฟูาจักรพงศ๑ภูวนาท กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถให๎เข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่ถวายการดูแลพระพลานามัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ระบุข๎อมูลความนิยมทางด๎านการรักษาโรคของราชสานักสยามในสมัยรัชกาล 5 ไว๎วํา “สาหรับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าฯเจ๎าอยูํหัวนั้น พระองค๑ไมํใครํจะทรงวางพระทัยในการรักษาของแพทย๑ชาวสยามมากนัก
ทั้งนี้เป็นผลมาจากแนวพระราชดาริที่ทรงได๎รับมาจากพระราชปิตุลาและพระราชปิตุจฉาของพระองค๑เอง ด๎วย
เหตุนี้ พระองค๑จึ งทรงวํ าจ๎ างแพทย๑ ช าวยุ โ รปเข๎า มาประจาการซึ่ง ก็ไ ด๎รั บ การตอบรั บจากราชส านัก อยํ า ง
รวดเร็ว”194แสดงให๎เห็นถึงทรรศนะของชนชั้นนาสยามที่ปรับตัวไปสูํความทันสมัยหรือสร๎างความเป็นอารยะ
ให๎เป็นที่ประจักษ๑แกํชาวตํางประเทศโดยการรับวิทยาการจากตะวันตกอีกทั้งผลของการรักษาตามแบบตะวันก็
เป็นผลสาเร็จความนิยมตํอการแพทย๑สมัยใหมํจึงได๎กระจายไปสูํราษฎรโดยการจัดตั้งโอสถศาลาหัวเมืองรักษา
ข๎าราชการและนักโทษ ตลอดจนราษฎร
การจัดตั้งโอสถศาลานี้เป็นการเข๎าใจวําราษฎรหันมานิยมการใช๎ยาตามแบบตะวันตกดังมีคาอธิบายถึง
ความคิด ของชนชั้น น าคนส าคั ญคื อ สมเด็จ กรมพระยาฯด ารงราชานุภ าพซึ่ง ปรากฏในพระนิพ นธ๑ นิท าน
โบราณคดี เรื่องการทาโอสถศาลาความวํา
“ความคิดที่จะให้มียาดีสาหรับรักษาไข้เจ็บแพร่หลายไปถึงราษฎรตามหัวเมืองนั้นเห็นพร้อมกันในที่
ประชุมว่าต้องมีพนักงานทายาที่ในกรุงเทพฯแล้วจ่ายออกไปตามหัวเมืองจึงมอบให้เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย คือ เป็นหน้าที่ของตัวฉันจะต้องจัดการเรื่องนั้น คิดดูมีปัญหาที่ต้องตัดสิน 3 ข้อ
คือ ข้อ1ว่าควรจะทายารักษาโรคอะไรบ้าง ข้อนี้เห็นว่าที่จะทายารักษาโรคทุกอย่างนั้นเป็นพ้นวิสัย
จะต้องเลือกทาแต่ยาบางขนานสาหรับรักษาความไข้เจ็บ ซึ่งชาวเมืองมักเป็นกันชุกชุม เช่นยาแก้ไข้จับ
และแก้โรคบิด เป็นต้น และต้องปรึกษาหมอให้เป็นผู้กะว่าควรจะทายาแก้โรคอะไรบ้าง ข้อ 2 ว่ายาที่
จะทานั้นจะใช้ยาตามตาราฝรั่งดีหรือจะใช้ยาไทยดี ในสมัยนั้นที่ในกรุงเทพฯบุคคลพวกสมัยใหม่ แม้
จนหมอที่รักษาด้วยยาไทยเชื่อคุณยาฝรั่งมีขึ้นมาก ฉันคิดเห็นว่ายาที่จะจ่ายไปตามหัวเมือง ทายาฝรั่ง
ดีกว่ายาไทย”195
ตํอมาได๎มีการตั้งโอสถสภาเพื่อจาหนํายยาสมัยใหมํให๎แกํราษฎร ซึ่งชํวงเวลาดังกลําวรัฐบาลสยามเริ่ม
ให๎ความสาคัญกับการระบาดของโรคไข๎จับ โดยกลําวถึงในประกาศตั้งโอสถสภา พ.ศ. 2446 ความวํา
194สมิธ มัลคอล๑ม. ราชสานักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ. แปลโดย ศุกลรัตน๑ ธาราศักดิ์. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร 2537 หน๎า 205.
195
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ: เขษมบรรณกิจ. 2503, หน๎า 273.
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“มีพระบรมราชโองการดารัสเหนือเกล้าฯให้ประกาศจะทราบทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงคุณธรรมอันมหาประเสริฐได้ทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุความไข้ซึ่งเกิดขึ้นตามหัวเมือง
ในบางคาบบางคราวมีจานวนราษฎรตามบ้านปุาแลเมืองไกลเปนอันตรายด้วยความไข้อันพึงเยียวยา
รักษาได้เช่น ไข้จับ เป็นต้น คราวละมากๆทรงพระราชดาริห์เห็นว่าทุกวันนี้ยารักษาโรคที่เปนยาดีมีคุณ
มากก็มีหลายขนาน แต่หากว่ายาเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายออกไปถึงราษฎรที่อยู่ตามบ้านปุาเมืองไกล
ความเจ็บไข้ในท้องที่เหล่านั้นจึงเปนเหตุให้ถึงอันตรายได้มาก จัดการประกอบโอสถซึ่งเปนของเคยเห็น
คุณปรากฏในการระงับโรคต่างๆส่งออกไปจาหน่ายตามหัวเมืองโดยราคาอย่างถูก แต่พอคุ้มทุนที่ได้
จาหน่ายไปโดยพระราชประสงค์จะให้ยาโอสถสภานี่แพร่หลายเปนประโยชน์ระงับความไข้เจ็บของ
อนาถาประชาราษฎรทั่วไปในพระราชอาณาจักร”196
รัฐบาลสยามตื่นตัวตํอโรคไข๎จับและเลือกวิธีการกาจัดโรคโดยวิธีการแพทย๑สมัยใหมํจนในที่สุดจึงมีการ
จัดตั้งหลักสูตรวิชาแพทย๑ฝึกหัดโดยการรักษาโรคตามแบตะวันตกขึ้นใน พ.ศ. 2450 โดยจัดให๎มีแผนกตรวจ
การโรคภัยเที่ยวออกตรวจโรคภัยตามหัวเมือง และจัดการปูองกัน ทารายงานความเห็นเป็นรายงานตรวจการ
แนวทางการรักษาตามแบบแพทย์แผนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5
แม๎วําทางรัฐบาลกลางจะได๎พยายามกระจายองค๑ความรู๎การรักษาโรคไข๎ด๎วยวิธีการแบบตะวันตกแตํ
การใช๎ยารักษาตามแบบแพทย๑แผนไทยก็ยังคงได๎รับความนิยมในหมูํราษฎรตามหัวเมืองจนบางครั้งเกิดการ
โต๎แย๎งถึงกระบวนการรักษาจากแพทย๑ซึ่งได๎รับการศึกษาวิธีการรั กษาตามแบบตะวันตก ในขณะที่ชาวบ๎าน
ทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองยังคงนิยมการใช๎ยาต๎มหม๎อหรือยาสมุนไพรในการรักษาตัวเองจากโรคภัยไข๎
เจ็บ โดยเฉพาะกับหัวเมืองตําง ๆ ก็ยังคงนิยมยาสมุนไพรแบบแผนเดิมอยูํมาก เพราะวําเชื่อถือในภูมิปัญญา
ของหมอในท๎องถิ่นหรือหมอเชลยศักดิ์และยังหํางไกลจากยาฝรั่งสมัยใหมํ ตามรายงานตรวจการของนายแพทย๑
ตรวจการจากกรมพยาบาลหลายฉบับ พบวําราษฎรตามหัวเมืองโดยมาก นิยมรักษาด๎วยสมุนไพรและรากไม๎
แพทย๑เชลยศักดิ์มีบทบาทมากในการบาบัดโรคของราษฎร เพราะเป็นแพทย๑ที่อยูํในท๎องที่สามารถ
เข๎าถึงราษฎรได๎โดยตรง การคมนาคมที่ยังไมํสะดวกสบายและยังหํางไกลจากสํวนกลาง แพทย๑เชลยศักดิ์จึงเป็น
ทางเลือกเดียวในการรักษาของชาวบ๎านทั่วไป ในรายงานตรวจการของนายแพทย๑โพที่นครสวรรค๑ชี้ให๎เห็น
วิธีการวินิจฉัยและวิธีการรักษาของหมอเขียว แพทย๑เชลยศักดิ์ในนครสวรรค๑วํา
“ท่านกานันกับหมอตาบลได้ชี้แจงเหตุไข้ที่เป็นในฤดู เดือนเก้าและระดูเดือน ๑๒ ต่อกันมีไข้
พิษมาก แล้วได้พาเกล้าไปตรวจไปตามหมอชะเลยศั่กกับผู้ไหญ่บ้าน หมอเขียวอายุ ๖๐ ปีเปนหมอ
ชะเลยศั่กได้รักษามา ๓๒ ปีแล้ว แต่ได้ชี้แจงเหตุไข้ตามฤดูไข้ ที่เปนในเดือนเก้าถึงเดือน ๑๒ ตามฤดู
นั้น เพราะพื้นที่เปนปุาสูงมีต้นไม้ใหญ่ แรกเปนในฤดูฝน แต่เปนแก่ชายมากกว่าหญิง ถ้าเปนไข้มัก
196

สจช. ม ร. 5 ศ/45. เรื่องโอสถศาลาตามหัวเมือง (1 ม.ค. ร.ศ.120-20 มิ.ย. ร.ศ. 122).
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ปวดศีศระ ตัวร้อนเชื่อมมัวเพื้อคลั่ง ผิวตัวเหลืองมีร้อนเปนกาลัง เปนที่แรกหมอได้ใช้ยาแปรไข้เปนเครื่
องสมุลไพร ยาระบายเปนยาหม้อ ยาแก้ไข้เชื่อมมัวเพื้อคลั่งไข้ ยาครอบไข้ หรือ ยานี้ รากมาก ๑ ราก
ตาล ๑ รากมะไฟ ๑ รากมะพร้าว ๑ รากฝักข้าว ๑ รากหญ้าคา ๑ รากมะกล่าต้น ๑ รากไม้รวก ๑
รากอุโ ลก ๑ รากคลทา ๑ หญ้าแพรก ๑ หญ้าปุากควาย ๑ พิศมาด ๑ เปนยาต้มรับทานนี้ เปน
ต้น”197
ในขณะทีร่ ายงานการรักษาโรคของราษฎรในมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2451 กลําวถึงโรคไข๎ร๎อน
เย็นและระบุวิธีการรักษาโดยการใช๎ยาสมุนไพรท๎องถิ่น คือ “๕/๑ ให้เอารากหรือหัวย่านนาง ๒หัว หรือรากฝัก
เข้า ๓ หัวว่าว ๔ รากมะเฟือง ๕ รากมะปราง ๖ หัวไม้เท้ายายม่อม ๗ รากหรือเปลือกมะเดื่อชุมพร ๘ ราก
น้านองเอาสิ่งละเท่ากันต้มกิน ๖/อีกขนานหนึ่ง ๑ ให้เอาแก่นหรือไม่ขี้เหล็ก ๒ หัวหรือรากย่านนาง ๓ ไม้นน ๔
รากไม้เงาะ ๕ รากยายกรังเอาสิ่งละเท่าๆกันต้มกิน ๗/อีกขนานหนึ่ง ๑ ให้เอาย่านลิเพาหยุ่ง ๒ รากตะโหนด
หรือรากตาล ๓ ผักเบี้ยทั้ง๒ ๔ หัวเอื้องช้างเอาสิ่งละเท่าๆ กันต้มกิน”198
ตามรายงานตรวจการของนายแพทย๑แฟรงเฟิ่ดที่ได๎ตรวจการที่เมืองราชบุรีก็กลําวถึงการรักษาด๎ว ย
การแพทย๑โดยภูมิปัญญาไว๎วํา “การรักษาพยาบาลในเมืองก็เป็นที่เพียงพอกับราชฎร เพราะมีโรงจํายยาของ
พวกอเมริกันประจาอยูํที่นั้น แตํขึ้นไปตามปุายังอัทคัดยาอยูํ ใช๎ใบรากยามาต๎มให๎คนไข๎รัปทาน ก็หายบ๎างแตํ
ตายมากกวําหาย”199
แตํการรักษากับหมอเชลยศักดิ์ในท๎องถิ่นมักมีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยอาการของโรคผิด หรือการให๎ยา
ผิดไมํถูกโรคจนอาการผู๎ปุวยทรุดหนักลง ทาให๎ราษฎรที่รักษากับหมอเชลยศักดิ์สํวนใหญํเสียชีวิตมากกวํา
อาการทุเลาลง ดังปรากฏตามใบบอกของพระสงครามภักดี ข๎าหลวงประจาเพชรบูรณ๑ ชี้ ให๎เห็นถึงปัญหาของ
แพทย๑เชลยศักดิ์วํา
“พระสงครามภักดีได้จัดหมอเชลยศักดิ์ประกอบยารักษาพิเคราะห์ดูพยาบาลอาการใข้ให้เข้าใจตลอด
มีแต่ตารากล่าวอย่างไรก็ประกอบให้รับประทานทับถมเข้าไปไม่ทราบว่ายากับโรคนั้นจับถูกกันหรือไม่
ครั้งซักใช้ถึงการเล่าเรียนแพทย์ได้ความว่ามิได้เล่าเรียนเปนแต่ตาราสืบมาแต่โบราณก็ลอกคัดเปนหมอ
รักษาโรคต่อกันมา”200

197 สจช. ศธ.8/298 รายงานหมอโพตรวจคนไข๎มณฑลนครสวรรค๑ (2 - 5 มีนาคม 2450)
198
สจช. ศธ.8/259 เรื่อง ราษฎรมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เปนโรคเจ็บตาและขี้กลากหัวโกร๐น
(๒๕ ก.ย. ๒๔๕๐-๒ มิ.ย. ๒๔๕๑)
199 สจช. ศธ.8/144 รายงานตรวจไข๎เจ็บตามหัวเมืองตําง ๆ (9 มีนาคม 2446 – 9 มิถุนายน 2447)
200 สจช. ม ร.5 ม/40 ขอแพทย๑จากเมืองเพชรบูรณ๑ พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118)
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ปัญหาเรื่องแพทย๑เชลยศักดิ์ปรากฏให๎เห็นในใบบอกและรายงานตรวจการหลายฉบับ เชํน ในรายงาน
ตรวจการของกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาลได๎รายงานเรื่ องความผิดพลาดของแพทย๑เชลยศักดิ์
ไว๎วํา “ได๎ทราบความวํามีหมอจีนแลหมอเชลยศักดิ์ บางคนได๎เอาพรรณหนองฝีปุาไปปลูกให๎แกํราษฎร แล๎ว
เลยออกทั้งตัวแลถึงกับเป็นอันตรายก็มี ที่สุดจนคนที่ปลูกไข๎ทรพิษแล๎วแตํครั้งหมํอมเจ๎าปานออกไปปลูกแตํปี
กํอนก็กลับขึ้นอีกมาก”201 ชี้ให๎เห็นวําแพทย๑เชลยศักดิ์ยังขาดความรู๎ในการรักษาอยํางถูกวิธี
นอกจากการรักษาด๎วยยาสมุนไพรแล๎วยังมีความพยายามในการรับมือกับโรคมาลาเรียด๎วย ตามความ
ใบบอกเรื่องนายโรแพทย๑ประจาเมืองไชยนาทลาอออกในร.ศ. 126 ชี้ให๎เห็นถึงการกาจัดโรคมาลาเรียได๎
ชัดเจนวํา “ได๎สังเกตเหตุของความไข๎นั้นเกิดมาจากปุาทึบซึ่งเป็นโดยไม๎เนํา ความไข๎จึงเกิดชุกชุม ได๎รายงานแกํ
ผู๎วําราชการเมืองให๎จัดถางเป็นปุาโปรํงบ๎าง ความจะได๎เบาบาง การนั้นก็หาสาเร็จไปได๎ไมํ”
การรักษาของชาวบ๎านยังคงผูกพันกับการรักษาแบบดั้งเดิมด๎วยยาต๎มหม๎อหรือยาสมุนไพร และแพทย๑
เชลยศักดิ์ในท๎องถิ่นที่รักษาตามที่สืบทอดความรู๎มาจากคนรุํนกํอนก็ยังได๎รับความเคารพนับถือ โดยเฉพาะใน
เขตหัวเมืองที่หํางไกลจากสํวนกลาง แพทย๑เชลยศักดิ์และยาต๎มหม๎อถือวํามีบทบาทในการผดุงรักษาสุขภาพ
ของราษฎร แม๎วําจะไมํได๎มีประสิทธิภาพเทียบเทํากับยาฝรั่งและแพทย๑ประกาศนียบั ตร รวมถึงองค๑ความรู๎ที่
ผิดพลาดบํอยครั้งทั้งการรักษาผิดโรคจนทรุดหรือการรักษาที่ไมํถูกวิธีจนทาให๎มีผู๎เสียชีวิตมากกวํารอด แตํก็
นับวําเป็นทางรอดเดียวของชาวบ๎านตามหัวเมืองที่แทบจะตัดขาดจากความศิวิไลซ๑ของสํวนกลางโดยสิ้นเชิง
แตํในความเห็นของหมอวุลลีนายแพทย๑ตรวจราชการชาวตํางชาติ ระบุข๎อความที่แสดงให๎เห็นวําการ
รักษาตามแบบไทยนั้นไมํถูกต๎องและแนะนาการรักษาโรคไข๎จับสั่นโดยการรับประทานยาควินินแทน “ครั้งแรก
เอายาควินนินให้กิน นัก ๑๕ เกรนก่อน แล้วรอไว้สัก๓ ชั่วโมง จึงให้กินอีก ๑๕ เกรน แล้วรอไว้อีก ๑๒ ชั่วโมง
จึงให้กินอีก ๑๕ เกรน ต่อไปนี้ควรให้กินวันละ ๓ เวลาๆละ ๕ เกรนสัก ๓ หรือ๔ วัน”202 อีกทั้งแพทย๑ที่สํงไป
รับราชการยังหัวเมืองนั้นประสบปัญหาในการทางานซึ่งเกิดจากการที่ราษฎรหัวเมืองยังนิยมการใช๎ยาแบบไทย
แตํแพทย๑ที่รั ฐบาลสยามสํ งไปนั้ น เป็ น แพทย๑ที่มีความรู๎เฉพาะด๎านการรักษาโรคตามแบบตะวันตก ดังเชํน
รายงานเรื่องนายโรแพทย๑ประจาเมืองไชยนาทขอลาออก พ.ศ. 2450 ความวํา
“ด้วยเกล้ากระผมได้ขึ้นมารับราชการอยู่ในเมืองนี้ ๔ เดือนมาแล้ว การที่ทานั้นคือรักษานักโทษรวม
๑๖๐ คน มีคนปุวยด้วยโรคไข้เป็นมากกว่าโรคอื่น แลข้าราชการปุวย ๕ คน เป็นโรคไข้มากแลราษฎร
ทั่วไป ๒๗๘ คน เป็นโรคไข้จับสั่นซึม แล้วไข้ปุามีมากกว่าโรคอื่นๆตายไป ๗๘ คน ตายโดยผิดสาแดง
ทั้งความไข้ก็ร้ายแรง เป็นไข้พิศม์ไข้ป่าโดยมาก ประการหนึ่งการรักษานั้นใช้ยาไทยเป็นพื้น เพราะเงิน
ค่ายมีน้อยที่สุดคือปีละ ๕๐ บาท ได้อนุญาตให้ใช้ทั่วไปทั้งตาหรวจภูธรด้วย เพราะฉะนั้นเงินรายนี้จะ
ซื้อเป็นยาผงใช้ก็ไม่พียงพอต้องเก็บยารากไม้สมุนไพรเข้าเจือจาน การรักษาจึงขาดมาก การใช้ยา
201 สจช. ศธ.8/143 รายงานอธิบดีกรมพยาบาลทรงตรวจโรคภัย เมืองเพชรบุร,ี เมืองราชบุรี (7 – 10
มีนาคม 2446)
202
สจช. ศธ.8/259 เรื่อง ราษฎรมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เปนโรคเจ็บตาและขี้กลากหัวโกร๐น
(๒๕ ก.ย. ๒๔๕๐-๒ มิ.ย. ๒๔๕๑)
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นับว่าอัตคัดไม่เพียงพอ และส่วนยาไทยเกล้ากระผมก็ไม่ชานาญ กับได้สังเกตเหตุของความไข้นั้นเกิด
มาจากปุาทึบซึ่งเป็นโดยไม้เน่า ความไข้จึงเกิดชุกชุม ได้รายงานแก่ผู้ว่าราชการเมืองให้จัดถางเป็นปุา
โปร่งบ้าง ความจะได้เบาบาง การนั้นก็หาสาเร็จไปได้ไม่ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วส่วนยาเป็นข้อ
สาคัญมากเท่ากับเกณฑ์แพทย์ให้ออกเก็บยาเองก็ว่าได้หรือการใช้ยาไทยกระผมก็ไม่ชานาญพอ เพราะ
เหตุดังนี้ กล่าวกระผมคิดว่าจะขอลาลงมารับราชการแห่งหนึ่งแห่งใด พอจะไม่ให้วิชาเสื่อมสูญส่วน
ราชการที่นี้ควรจัดหมอไทยหรือผู้ที่ใช้ยาไทยได้มารับราชการแทนจึงจะเป็นประโยชน์แก่ราชการดี กว่า
ให้กระผมมาทาการเช่นนี้ ขอเจ้าคุณได้อนุญาตให้กระผมลามาทาการอื่นจะเป็นการดีที่สุดไม่มีการที่ใด
ให้มาประจาฝึกหัดในโรงศิริราชพยาบาลจะดีกว่าให้มาทาการที่นี้มาก”203
จะเห็ น ได๎ วํ า การสํ ง แพทย๑ อ อกไปประจ าการณ๑ หั ว เมื อ งทางฝั่ ง ตะวั น ตกประสบปั ญ หาในด๎ า น
งบประมาณและความนิยมยาแผนไทยของราษฎรซึ่งแพทย๑จากสํวนกลางไมํมีความรู๎ จึงไมํประสบผลสาเร็จดัง
ความต๎องการของรัฐบาลสยาม แตํในขณะเดียวกันข๎อมูลการขอรับยาของราษฎรเมืองกลันตันพ.ศ.2๔๔6
กลับเป็นในทิศทางตรงกันข๎ามคือราษฎรเริ่มมีความนิยมในการรับประทานยาควินิน และราษฎรที่เป็นชาว
มุสลิมมีการขอรับยามากขึ้นอันเนื่องมาจากทราบสรรพคุณของยาของชาวตะวันตกหรืออีกปัจจัยหนึ่งอาจเป็น
เพราะเป็นพื้นที่ติดกับอาณานิคมของอังกฤษทาให๎การรับวิทยาการตะวันตกมีความก๎าวหน๎ากวําราษฎรในพื้นที่
อื่นๆของสยาม
กระบวนทัศน๑ ของชนชั้นน าในกรุงเทพฯกับราษฎรในหัว เมืองดาเนินไปในทิศทางตรงกันข๎าม อัน
เนื่องมาจากชนชั้นนาเองมองข๎อมูลในมุมแคบวําราษฎรในกรุงเทพซึ่งเริ่มนิยมการรักษาแบบตะวันตกมากขึ้น
ทาให๎เข๎าใจไปวําราษฎรตามหัวเมืองจะมีวามนิยมตามแบบกรุงเทพฯแตํเมื่อนาไปปฏิบัติจริงในหัวเมืองผลคือ
ประสบความล๎มเหลวในการแก๎ปัญหาโรคภัยไข๎เจ็บให๎ แกํราษฎร แตํประสบความสาเร็จในพื้นที่ที่ราษฎรเป็น
ชาวมลายู
ยาสมุนไพร
แม๎วํารัฐบาลสยามมีความพยายามเป็นอยํางยิ่งที่จะขยายโอสถสภาของรัฐบาลให๎เข๎าถึงราษฎรในทุก
มณฑล อยํางไรก็ตามราษฎรบางสํวนก็ยังคงนิยมยาสมุนไพรที่หาได๎งํายตามท๎องถิ่นและมีราคาถูกกวํายาของ
รัฐบาลในมณฑลปักษ๑ใต๎นั้นการใช๎ยาสมุนไพรรักษาโรคไข๎จับมีหลายขนานด๎วยกันคือ
โรค
ยาสมุนไพร
ยารัฐบาล
ไข๎จับหรือไข๎ร๎อนเย็น
๕/๑ ให๎เอารากหรือหัวยํานนาง ๒
ควินิน
หัว หรือรากฝักเข๎า ๓ หัววําว ๔
รากมะเฟือง ๕ รากมะปราง ๖ หัว
ไม๎เท๎ายายมํอม ๗รากหรือเปลือก
มะเดื่อชุมพร ๘ รากน้านองเอาสิ่ง
ละเทํากันต๎มกิน
203

สจช. ศธ. 8/265 เรื่องนายโรแพทย๑ประจาเมืองไชยนาทลาออก (3 ธ.ค.-6 ม.ค. 2450)
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๖/อีกขนานหนึ่ง ๑ ให๎เอาแกํน
หรือไมํขี้เหล็ก ๒ หัวหรือรากยําน
นาง ๓ ไม๎นน ๔ รากไม๎เงาะ ๕ ราก
ยายกรังเอาสิ่งละเทําๆกันต๎มกิน
๗/อีกขนานหนึ่ง ๑ ให๎เอายํานลิ
เพาหยุํง ๒ รากตะโหนดหรือราก
ตาล ๓ ผักเบี้ยทั้ง๒ ๔ หัวเอื้องช๎าง
เอาสิ่งละเทําๆกันต๎มกิน
โรค
ไข๎ร๎อนเย็น
(ข๎อมูลจากมณฑลภูเก็ต)

ไข๎ปูาง
(ข๎อมูลจากมณฑลภูเก็ต)

ยาสมุนไพร
ใช๎ยาต๎มคือต๎นกระดาษดา ต๎น
กระดาษขาวทั้ง๕ ชุบปูนขาวแทง
ตามเส๎นเอ็นให๎ทั่วทั้งตัว ขนานหนึ่ง
ใช๎ต๎นบานไมํรู๎โรยทั้ง๕ ต๎นกระดาษ
ทั้ง๕ รับประทาน ถ๎าเป็นไปหลาย
วันใช๎ยาเครื่องสมูลไพร
โรคชนิดนี้ถ๎าเดินเหนื่อยมากหรือ
รับประทานอาหารผิดสาแลงก็จับ
ไข๎ทันที มีวีรักษากันตํางตํางคือ
เอาสากตาเข๎าลนไฟให๎ร๎อนแล๎วจี้
เข๎าที่ตรงปูางแตํช๎าหายและยังไมํมี
ยาอยํางใดที่จะแก๎ไขเหมือนอยําง
โรคอื่นๆได๎ ผู๎ที่ได๎เป็นไข๎ชนิดนี้แล๎ว
รูปรํางมักซุบซีดและทาให๎กาลัง
น๎อยเข๎าแลท๎องมักปุองและโร

ยารัฐบาล
ควินิน

ความแตกตํางระหวํางสมุนไพรเพื่อรักษาโรคไข๎ของราษฎรและยาของรัฐบาลตํางกันอยํางชัดเจนคือ
รัฐ บาลให๎ ย าควินิน จ าหนํายเพีย งอยํ างเดีย วเทํานั้น แตํยาสมุนไพรใช๎ตัว ยาหลายชนิดแตํราษฎรก็ยังนิยม
รับประทานอาจเป็นเพราะคุ๎นเคยมานานและสมุนไพรสามารถหาได๎งํายและราคาไมํแพง
บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย๑มีความจาเป็นอยํางมากในการบารุงสุขอนามัยของราษฎร โรงเรียนแพทยากร
ซึ่งตํอมาเป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย มีบทบาทอยํางยิ่งในการผลิตแพทย๑ประกาศนียบัตรที่ได๎รับความรู๎ทาง
การแพทย๑ แ บบตะวั น ตก โดยผลิ ตแพทย๑ แ ผนกโอสถ แพทย๑ แ ผนกพยาบาล และแพทย๑ แ ผนกตรวจการ
ความสาคัญของบุคลากรเหลํานี้ทาหน๎าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินการสุขอนามั ยและการควบคุมโรคของ
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
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เดิมทีการผลิ ตแพทย๑ จ ากโรงเรี ย นแพทยากรหรือโรงเรียนราชแพทยาลัยมีห ลั กสู ตรการสอนโดย
แบํงเป็นสองภาค ภาคแรก คือ การเรียนและสอบไลํ อีกภาคหนึ่ง คือ การฝึกหัดในสถานการณ๑จริงโดยการ
ฝึกงานตามหนํวยงานตํางๆ เมื่อผํานการเรียนและฝึกหัดทั้งสองภาคแล๎ว จึงได๎รับประกาศนียบัตรโดยถือวําเป็น
แพทย๑ที่ผํานการฝึกอบรมเรียบร๎อยและพร๎อมที่จะทางานรับใช๎ประเทศ แตํพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ อธิบดีกรม
ศึกษาธิการมีคาสั่งแก๎ไขหลักสูตรวิชาแพทย๑ฝึกหัดนี้ตามคาสั่งตั้งหลักสูตรวิชาแพทย๑ฝึกหัดในวันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125) โดยให๎เหตุผลวํา
“ส่วนภาคสอง คือ การฝึกหัดนั้นยังหาได้มีหลักสูตร์เปนแบบแผนไม่ เปนแต่ให้รับราชการในที่ต่าง ๆ
และฝึกหัดทาการไปในตัว เมื่อหัวหน้าในที่นั้น ๆ รายงานมาว่าแพทย์ผู้ฝึกหัดผู้นั้น ๆ ทาการได้ดีแล้ว
กรมศึกษาธิการก็นับว่าพอ เปนอันทาประกาศนียบัตร์ให้ได้ การที่ได้ใช้วิธีฝึกหัดเพียงเท่านี้ยังไม่ได้
ระเบียบเรียบร้อยพอ บัดนี้เห็นสมควรว่าจะตั้ง “หลักสูตร์วิชาแพทย์ชั้นฝึกหัด” ให้เปนแบบแผนลงไว้
ได้แล้ว”204
และได๎ประกาศให๎ใช๎โดยทั่วกัน หลักสูตรวิชาแพทย๑ชั้นฝึกหัดใหมํนี้แบํงเป็น 3 แผนก คือ แผนกโอสถ
แผนกพยาบาล และแผนกตรวจการ โดยต๎องเรียนรู๎จนเชี่ยวชาญตามข๎อกาหนดของหลักสูตรเหลํานี้จึงจะผําน
เป็นแพทย๑ประกาศนียบัตรได๎ ในขณะเดียวกันตัวหลักสูตรนี้ไมํได๎มีการเรียนการสอนแพทย๑แผนตะวันตกอยําง
เดียวเทํานั้น แตํยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย๑และโอสถแผนไทยด๎วย
แม๎วําจะมีการผลิตแพทย๑ฝึกหัดออกไปประจาตามเมืองตําง ๆ โดยปรากฏในหนังสือทูลเกล๎าของกรม
หลวงดารงราชานุภาพตอบพระราชหัตถเลขาเรื่องการตั้งโอสถศาลาตามหัวเมือง พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) วํา
“ตอบพระราชหัตเลขาเรื่องจะตั้งโอสถศาลาตามหั ว เมื องวําได๎ขอหมอนักเรียนออกไปบางหัว เมือง ได๎รับ
เงินเดือนเปนหมอหลวง สาหรับรักษาข๎าราชการแลนักโทษตลอดถึงราษฎร คนอนาถารักษาให๎เปลําถ๎าคนมี
ทรัพย๑เรียกคํายาบ๎างเล็กน๎อย”205 แตํกระนั้นจานวนแพทย๑ประจาหัวเมืองก็ไมํเพียงพอตํอความต๎องการใน
เขตพื้น ที่ตําง ๆ ซึ่งในบางครั้ ง ต๎องอาศัย ความชํว ยเหลื อจากแพทย๑เชลยศักดิ์ในท๎องถิ่น โดยอบรมความรู๎
ทางการแพทย๑เพื่อทดแทนแพทย๑ประกาศนียบัตรที่มีจานวนไมํเพียงพอ นอกจากแพทย๑ประจาเมืองที่เป็น
ตัวแทนจากสํวนกลางแล๎วยังมีแพทย๑ตรวจการที่ถือเป็นผู๎ตรวจการตํางพระเนตรพระกรรณทางการแพทย๑ คอย
ตรวจการและสอดสํองสภาพความเป็นไปในหัวเมืองและท๎องที่ที่อยูํระหวํางการเดินทาง และแพทย๑ตรวจการ
กรมพยาบาลยังเป็นผู๎ให๎ความชํวยเหลือเรื่องการจาหนํายยาโอสถสภา เชํน การจัดจาหนํายและการหาผู๎จัด
จาหนํายในท๎องถิ่น เป็นต๎น รวมทั้งยังเป็นผู๎เสนอความเห็นเรื่องการพิจารณาตั้งโอสถสภาในกรณีที่ท๎องที่นั้น
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นอกเหนือจากการจาหนํายยาแล๎วรัฐบาลสยามยังดาเนินนโยบายการสาธารณสุขโดยการตั้งหลักสูตร
แพทย๑ ฝึกหั ดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๘ เริ่มที่ศิริ ราชพยาบาลและขยายตํอไปยังพื้นที่อื่นๆโดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตรคือ
หลักสูตร์วิชาแพทย์ชั้นฝึกหัด
การฝึกหัดตามหลักสูตร์นี้ แบ่งเป็น ๓ แผนก คือ ๑ แผนกโอสถ ๒ แผนกพยาบาล ๓ แผนกตรวจการ
แผนโอสถ
(๑) ให้ฝึกหัดการณห้องยา ให้ชานาญในการใช้ยา รู้ส่วนยา ทาคาสั่งยา
(๒) ให้ฝึกหัดการณห้องยาไทย ให้มีความรู้สรรพคุณยาไทย ประสมได้ ทาได้ รู้จักเครื่องยา
แห้ง และสดให้ชานาญ
แผนกพยาบาล
ให้เป็นผู้ช่วย ฝึกหัดทาให้ชานาญจนมอบหรือรับผิดชอบให้ลาพังตนและรักษาพยาบาลเองจนหาย
เปนปกติ
ส่วนที่จาเปนที่ต้องชานาญทุกอย่าง
(๑) ทาการตัดผ่า (รักษาฝีภายนอกและภายในบาดแผลสดรวมอยู่ในนี้)
(๒) ทาการคลอดบุตร (ทั้งรักษามารดาและบารุงทารกรวมอยู่ในนี้)
(๓) ปลูกฝี (พยาบาลเด็กเป็นฝีดาษรวมอยู่ในนี้)
ส่วนพิเศษตามแต่จะฝึกหัดให้ชานาญไม่น้อยกว่า ๒ อย่าง
(๔) สองอย่างใน ๕ อย่างนี้
ก. ไข้พิษ
ข. อหิวาตกโรค
ค. กาฬโรค
ง. บิด
จ. เหน็บชา
ส่วนพิเศษตามแต่จะรักฝึกหัดให้ชานาญไม่บังคับ
ก. อวัยวะภายในพิการ มี หัวใจพิการ ปอดพิการ เปนต้น
ข. โรคเพื่อโลหิต มี ไข้และกระสาย ลม บางอย่าง เปนต้น
ค. โรคเข้ากระดูก มี มะเรง คุธราด สาหรับบุรุษ เปนต้น
ง. โรคผิวหนัง มี โรคเรื้อน กลาก เกลื้อน เปนต้น
จ. ธาตุพิการ มี ลงแดง และอุจาระธาตุ เปนต้น
ฉ. โรคเส้นประสาท มี อัมพาต สันนิบาต เปนต้น
แผนกตรวจการ
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ส่วนจาเปน
(๑) ตรวจไข้ให้รู้จักโรค ทารายงานอาการไข้ เปนรายงานตรวจบุคคล
(๒) ตรวจโรคภั ย เที่ ย วออกตรวจโรคภั ย ตามหั ว เมื อ ง และจั ด การปู อ งกั น ท ารายงาน
ความเห็น เป็นรายงานตรวจการ206
ถือวํานโยบายของรัฐเพื่อรองรับการขยายตัวของราษฎร การรับมือกับโรคระบาด เป็นการพยายาม
สร๎างความเป็นรัฐชาติให๎มีความเข๎มแข็งโดยสร๎างแรงจูงใจให๎ราษฎรรับความชํวยเหลือจากสํวนกลางให๎มาก
ที่สุดนั้นมีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วภายในระยะเวลาแคํประมาณ ๓ ปี และยาที่จาหนํายเพื่อรักษาโรคไข๎
จับสั่นหรือมาลาเรียนั้นจะเห็นได๎วํามีเพียงตัวยาชนิดเดียวเทํานั้นคือ ยาควินิน
นับวําบุคลากรทางการแพทย๑ทั้งแพทย๑ประจาเมือง แพทย๑ตรวจการ และแพทย๑ประกอบยาในโอสถ
ศาลาเป็นผู๎ขับเคลื่อนการเวชกรรมของรัฐ ภายใต๎การกากับของกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ โดยการ
ทางานของกลุํมแพทย๑นาพาความรู๎และนวัตกรรมทางการแพทย๑จากสํวนกลางให๎ไปสูํหัวเมือง เพื่อตํอสู๎กับ
โรคภัยไข๎เจ็บอยํางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับโรคมาลาเรียซึ่งระบาดโดยทั่วไปและมีอันตรายร๎ายแรงตํอ
สุขภาพของราษฎร
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2 ความเปลี่ยนแปลงความรู้จากไข้ป่าเป็นไข้มาลาเรียจากความรู้การแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่
ข้อสันนิษฐานของสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียในสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยรัชกาลที่ 5 สยามเริ่มปรับปรุงความรู๎ทางด๎านการแพทย๑และ การสาธารณสุขไปสูํความทันสมัย
ตามแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแตํรัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงรับอิทธิพลทางความรู๎จากมิชชันนารี
ซึ่งเข๎าเผยแพรํคริสต๑ศาสนา และการทาการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ๑แกํราชสานัก
และราษฎรทั่วไป ความรู๎ทางด๎านการแพทย๑แบบตะวันตกจึงเป็นที่ยอมรับของชนชั้นสูงของสยามในที่สุด แตํใน
ขณะเดียวกันในชํวงเวลาดังกลําวความรู๎ทางด๎านแพทย๑แบบตะวันตกเองก็ยังไมํสามารถพัฒนาองค๑รู๎ได๎จนถึงขั้น
เกิดความเข๎าใจในสาเหตุของโรคได๎อยํางแท๎จริง แม๎วําจะรู๎วิธีการรักษาโดยดูตามอาการของโรค
ดังเชํนที่หมอบรัดเลย๑ทราบถึงอาการประชวรของรัชกาลที่ 4 และรู๎วําวิธีการรักษาโรคนั้นคือการ
รับประทานยาควินิน แตํสาเหตุของโรคไข๎จับ ไข๎พิศม๑นั้นคงยังเป็นที่เข๎าใจกันวําเกิดจากสาเหตุตามทฤษฎี
“อายพิศม๑”ที่หมอบรัดเลย๑ได๎อธิบายไว๎ และความรู๎ของชาวสยามเองก็เข๎าใจการเกิดโรคไข๎นี้ตามแบบลักษณะ
เดียวกันดังจะเห็นได๎จากข๎อมูลการกลําวถึงอาการไข๎ของราษฎรในเมืองเพ็ชรบูรณ๑ พ.ศ. 2442 ความวํา
“พระสงครามภักดีไต่สวนถึงการที่คนปุวยถึงแก่กรรม ได้ความว่าถึงแก่กรรมในโรคใข้ 4 ส่วน โรคต่าง
หนึ่งส่วน พระสงครามภักดีตรวจสอบถึงการใข้นั้น เปนด้วยเหตุใดจึงชุกชุมมากกว่าที่อื่นบางคนว่าเกิด
แต่แร่ต่างๆบ้าง บางคนว่าเกิดแต่ปรอดแลไอดินร้า ยแรงบ้าง ตามความเห็นพระสงครามภักดีว่าภูมิ
ประเทศนั้นเปนดงดิบอยู่รอบ ไม่ไหม้ในระดูแล้ง คือใบไม้ร่วงหล่นทับถมอยู่ในปุาดงนั้นมาก เกิดมีพิศ
หรือโสโครกขึ้น ที่ไฟไม่ไหม้นั้นเปนที่เปียกชุ่มอยู่ ดงนั้นเนื่องมาจากดงพระยากลางฝุายทิศตะวันออก
ฝุายทิศตวันตก เนื่องมาจากภู เขาสามหมื่นตลอดลงไปถึงเมืองดาแขวงเมืองพิศณุโลกก์ คงที่อยู่รอบนี้
กว้างขวางเหลือประมาณ เมื่อระดูฝนน้าไหลมาจากที่กล่าวนี้ลงไปในคลองราษฎรทั้งหลายรับประทาน
ก็เกิดความใข้แลในระดูแล้งก็ไม่ใคร่มีความใข้”207
หรือรายงานของนายแพทย๑โพ แพทย๑ชาวตะวันตกที่ทางานให๎กับรัฐบาลสยามซึ่งตรวจคนไข๎มณฑล
นครสวรรค๑ พ.ศ. 2450 มีรายงานความวํา “ไข๎ตามฤดูไข๎ที่เปนในเดือนเก๎าถึงเดือน 12 ตามฤดูนั้นเพราะ
พื้นที่เปนปุาสู งมีต๎นไหม๎ใหญํ แรกเปนในฤดูฝน” และ “พื้นที่ชุํมชื้นอยูํเสมอ เจื อไปด๎ว ยของโสโครก หรือ
อากาศเสียความไข๎จึงได๎เกิดตามฤดู”208 ข๎อมูลเหลํานี้แสดงให๎เห็นวําความเข๎าใจตํอสาเหตุของโรคไข๎นั้นเป็น
ที่ทราบกันวําเกิดจากอากาศ และเพิ่มขึ้นมาอีกคือ ตัวการแพรํกระจายของโรคเกิดจากน้า แตํยังไมํสามารถ
ระบุถึงรายละเอียดได๎ลึกไปกวํานี้
“เวชศาสตร์เขตร้อน” ความรู้ทางการแพทย์ใหม่ในเครือข่ายจักรวรรดิสมัยอาณานิคม

207สจช. ร.5 ม12/4 ขอแพทย๑จากเมืองเพชรบูรณ๑ พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118)
208สจช. ศธ. ๘/298 รายงานหมอโพตรวจคนไข๎ที่มณฑลนครสวรรค๑ในพ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126)
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ในรัชกาลที่ 5 เมื่อสยามรับแพทย๑ชาวตะวันตกเข๎ามาทางานด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น
กระบวนความรู๎แบบใหมํตามแนวทางวิทยาศาสตร๑จึงแพรํหลายเข๎าสู๎สยามเข๎ามาพร๎อมกับแพทย๑เหลํานั้น
ประกอบกับชํวงเดียวกันนี้การแพทย๑ตะวันตกที่มีปฏิบัติการในอาณานิคมทั่ วโลกโดยเฉพาะในเขตร๎อนที่มีโรค
ตํางจากเขตหนาวเมืองแมํของดินแดนอาณานิคม ทาให๎แพทย๑ในดินแดนอาณานิคมตํางต๎องแสวงหาความรู๎ของ
โรคที่เป็นกันอยูํในอาณานิคมทั้งเพื่อใช๎จัดการกับสุขภาพชาวพื้นเมืองและรักษาชีวิตของเจ๎าอาณานิคมที่ไปตั้ง
ถิ่นฐานในดินแดนเขตร๎อนเหลํานั้น
ในความรับรู๎ของชนชั้นนาสยามที่เดิมเชื่อในทฤษฎีการเกิดของไข๎จับสั่นก็เชํนกันที่เดิมแพทย๑อยําง
หมอบรั ด เลย๑ ไ ด๎ เ สนอวํ า เกิ ด จากทฤษฎี อ ายพิ ศ ม๑ (miasma) จึ ง ได๎ รั บ อธิ บ ายใหมํ ต ามความรู๎ ข อง
เวชศาสตร๑ เ ขตร๎ อ นที่ ศึ ก ษาแขํ ง กั น ในชาติ ตํ า งๆ โดยการค๎ น พบข๎ อ มู ล ใหมํ ๆ ที่ อ ธิ บ ายสาเหตุ ข องโรคที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็นทฤษฎีเชื้อโรค (germ theory) มากขึ้นในปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 (กลางพุทธศตวรรษที่
25)นอกเหนือไปจากทฤษฎีแบบเดิมที่เข๎าใจกันวําโรคนั้นเกิดจากการหมักหมมของใบไม๎ กระจายในอากาศ
และมีน้าเป็นพาหะในการแพรํกระจายของเชื้อ โดยมีการกลําวถึงชื่อโรคมาลาเรียขึ้นจากการศึกษาค๎นพบใน
อินเดียกํอนหน๎านั้นในปี พ.ศ. 2440 จากการค๎นพบวงจรการเกิดเชื้อจากยุงที่ค๎นพบโดยนายแพทย๑ศัลยกรรม
ประจากองทัพอังกฤษในอินเดียคือ โรนัลด๑ รอสส๑ (Ronald Ross, 1837-1932) ได๎ศึกษาทดลองในนกจน
ค๎นพบวงจรการเผยแพรํเชื้อมาลาเรียวํายุงก๎นปลํองเป็นพาหะ และในปีถัดมานายแพทย๑ชาวอิตาเลียนคือ G.B.
Grassi (1854-1925) ได๎ศึกษายืนยันวํายุงชนิดนี้เป็นพาหะเผยแพรํเชื้อมาลาเรียในคนเชํนกัน
เพียงแคํ 4 ปีตํอมา ความรู๎เรื่องมาลาเรียลําสุดก็ได๎เริ่มเผยแพรํเข๎าสูํสังคมไทยอยํางรวดเร็วมาก โดยมี
นายแพทย๑เอช แคมเบล ไฮเอต ชาวอังกฤษที่เป็นเครือขํายกับแพทย๑ในสถาบันทางการแพทย๑ประเทศอังกฤษ
อยํางความรู๎เวชศาสตร๑เขตร๎อนที่แพทย๑ที่มาปฏิบัติงานในอาณานิคมและประเทศเขตร๎อนต๎องมีการเรียนรู๎
เพิ่มเติมให๎ ทันสมัย ตลอดเวลาเพราะมีความรู๎เรื่องเวชศาสตร๑เขตร๎อนใหมํค๎นพบใหมํเรื่อยๆ เพื่อนามาใช๎
แก๎ปัญหาสุขภาพและการแพทย๑ในเขตร๎อนที่ตนปฏิบัติงานอยูํ กลําวได๎วําในทศวรรษ 2440 ไข๎จับสั่นหรือไข๎
ปุากาลังเปลี่ยนแปลงกลายเป็นไข๎มาลาเรียที่มีความหมายของโรคที่ชัดเจนและแนํนอนขึ้นจากการค๎นพบทาง
การแพทย๑ในยุคสมัยเดียวกันนั้นและโรคทั้งหลายกลายเป็นโลกาภิวัตน๑ไปแล๎วในยุคอาณานิคมที่การแพทย๑แผน
ตะวันตกถูกใช๎เป็นเครื่องมือสากลในการจัดการสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลก
โดยใน พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) นายแพทย๑ เอช แคมเบล ไฮเอต แหํงกรมแพทย๑ศุขาภิบาลได๎
รายงานเรื่องไข๎จับสั่นจากการตรวจพิสูจน๑ทางการแพทย๑ซึ่งไมํได๎บอกไว๎ชัดเจนวําทาอยํางไรตรวจเลือดหรือไมํ
แตํมีการวัดไข๎ด๎วยเทอร๑โมมิเตอร๑และเฝูาดูอาการอยํางใกล๎ชิด ดูเป็น การพิสูจน๑ถึงการเกิดโรคมาลาเรียแบบ
แพทย๑ตะวันตกมากกวําที่แพทย๑ไทยรายงาน ซึง่ ดูแตํอาการทีแ่ สดงออกมาแล๎วจาแนกเทํานั้น ดังความวํา
“ไข้ปุาหรือมาลาเรียฟิวเวอร์...ไข้นี้บางคนเชื่อว่ามีชุกชุมแต่ไม่ร้ายแรงเหมือนประเทศอื่นๆ ข้าพเจ้ารู้ได้
โดยที่โรงพยาบาลพลตระเวร มีคนปุวยถึง 1133 คนทั้งปี แต่ในจานวนนี้มีแต่ 24 คนที่ได้เปรไข้ปุา
แท้ ตามวิธีแพทย์ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจดูมีไข้ปุาอยู่ 3 ชนิด ที่มีชื่อว่ากวอแตน 1 เตอร์เตียน 1 แลตรอ
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ปปิกเกอร์หรือซาเมอร์ออตตา1 (Quartan กวอแตน Tertian เตอร๑เตียน estivoautumnal ซาเมอร๑
ออตตา-ผู๎เขียน) แต่ชนิดที่ชื่อว่า ซาเมอร์ออตตา นี้มักมีอยู่บ่อยๆ การซึ่งกรมศุขาภิบาลได้ถมหล่มที่ใน
กาแพงหรือนอกกาแพงพระนครนั้นเปนการดีมากโดยเปนที่ทาให้ไข้นี้เสื่อมซาลงได้ โรคกระเภาะแล
ลาใส้บวม แอกกิว ต์แดชโตรแอนเตอรีติซ โรคนี้มักชุกชุมในต้นฤดูฝน คือเปนในเดือนมิถุนายนแล
กรกฎาคม มีอาการร้ายแรงเช่นยาพิศม์ แลเปนเพื่อมาแต่กระเภาะลาใส้เปนต้น เดิมมีอาหารค่อย
คลายหายได้โดยเร็ว ยังคงเหลือแต่อาการไข้แลปวดท้องบ้างเล็กน้อย ถ้ามีอาหารท้องผูก มักจะชักให้
ปวดท้องเปนกาลัง ทั้งชักให้อาเจียร เพ้อตัวร้อน แลบางทีปรอดขึ้นได้ถึง 105 ดีกรีแฟแรไนต์ วิธีที่จะ
รักษาโรคนี้ต้องถ่ายท้องแลบริโภคแต่เครื่องที่จะละลายได้โดยง่าย โรคนี้เคยได้รักษาหายมามากแล้วไม่
ว่าเด็กแลผู้ใหญ่ แต่มีบางคนที่ถึงแก่กรรมโดยโรคนี้ก็มี ข้ าพเจ้าเชื่อว่าโรคนี้เกิดชุกชุมเพราะสัตว์เล้กๆ
ที่มีอยู่ในน้า แต่จะเอาเปนการแน่ไม่ได้ โดยไม่มีโรงทดลองเลเบอเรตอรี ” (โรงทดลองความศุขของ
ราษฎร ปัปปลิกเฮลเลเบอเรเตอรี)209
จากข๎อมูลนี้ทาให๎ทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกวําโรคไข๎นี้เกิดจากสัตว๑ขนาดเล็กซึ่งอาศัยอยูํ ในน้า
จนในที่สุดหมอไฮเอตจึงได๎พบวําสัตว๑ชนิดนั้นคือ “ยุง” โดยได๎รายงานข๎อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับโรคไข๎ซึ่งมาจากยุง
ไว๎ในรายงานชุดเดียวกันนี้วํา “ตามรางน้าที่น้าไม่ไหวแลขังอยู่ในนั้นเปนที่เกิดยุงมากแลมีราษฎรติเตียนอยู่เนือง
ๆ ข้าพเจ้าได้ไปตรวจรางน้าซ้าทั่วจังหวัดพระนครเปนต้นในฤดูฝนแลเปนลูกยุงอยู่ในนั้นเปนอันมาก แต่มีความ
ยินดีที่ได้เห็นยุงเหล่านี้เป็นยุงธรรมดาเรียกว่ากูแลกซ์ หาใช่ยุงที่ชื่อแอนโนฟิลิซ คือยุงชนิดที่นาเอาพิศม์ไข้มาไม่
ข้าพเจ้าได้จัดซื้อน้ามันก๊าศสะสมไว้มาก เพื่อจะได้ไปสาดตามรางน้าซึ่งเปนที่เกิดแห่ งยุง การที่ทาเช่นนี้แม้ไม่
หมดก็จะเบาบางลงมาก”210 ซึ่งแม๎จะเริ่มมีความรู๎ใหมํวําไข๎มาลาเรียนั้นเกิดจากยุงและเกี่ยวกับหนองน้าที่ต๎อง
ถมหรื อ ราดน้ าก๏ า ดเพื่ อ ไมํ ใ ห๎ ยุ ง อาศั ย อยูํ ไ ด๎ แตํ ก็ ยั ง ไมํ แ นํ ใ จวํ า เป็ น เพราะอะไรจนกวํ า จะได๎ ต รวจทาง
ห๎องปฏิบัติการ (lab) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช๎กันทั่วโลกในขณะนั้นและหมอทุกคนสามารถทาได๎โดยเฉพาะในโลกเขต
ร๎อนที่หํางไกลยิ่งจาเป็น
หลังจากโรงทดลองความศุขของราษฎรหรือ Public Laboratory ตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444) แล๎ว ปรากฏวําหมอไฮเอตชื่นชมการใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางมากและได๎ทาการตรวจชันสูตรตาม
วิธีใหมํลําสุดที่ได๎ผลแนํนอนที่สุดซึ่งเพิ่งค๎นพบไมํนานกํอนหน๎านั้น นั่นคือใช๎การชันสูตรโรคจากผลการตรวจ
เลือดหาเชื้อมาลาเรียที่กํอให๎เกิดโรคอยํางชัดเจน เพราะมีหลายชนิดหลายอาการกํอนหน๎านั้น แตํชํวงเวลานี้
คํอนข๎างรับกันแนํนอนแล๎ววําความรู๎เกี่ยวกับมาลาเรียในฐานะที่เวชศาสตร๑เขตร๎อนเริ่มชัดเจนเป็นแบบเดียวกัน
แล๎วจากการค๎นคว๎าของการแพทย๑ตะวันตกที่ครอบงาอิทธิพลไปทั่วโลก และใช๎เป็นมาตรฐานด๎านการแพทย๑ทุก
ที่ทั่วโลก ดังที่ปรากฏใน “รายงานกรมศุขาภิบาลประจาปี ร.ศ. 120” ทีแ่ สดงให๎เห็นถึงวิธีการตรวจสอบและ
วินิจฉัยโรคอยํางชัดเจนเป็นมาตรฐานด๎วยการตรวจทางห๎องปฏิบัติการที่การแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํให๎
209 สจช. ม.ร.5 น/85 เรื่องรายงานประจาปี ร.ศ. 120
210แหลํงเดิม.
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ความสาคัญอยํางมากถึงมาตรฐานและความแนํนอนของผลตรวจจาก “ในห๎องแบกเตอรีออลอยิเกอล๑และไม
โกรศโกป” ซึง่
“...ข้าพเจ้าได้ตรวจดูโลหิตที่ทาให้เกิดไข้มาลาเรียแลเมื่อจะรู้ชัดได้ว่าทาไมไข้นี้จึงมีขึ้นชุกชุมในกรุงเทพ
ฯ บรรดาคนทั้งสิ้นที่ปุวยเปนไข้นี้ในโรงพยาบาลพลตระเวนแลในที่อื่น ๆ ซึ่งข้าพเจ้าสงไสยว่าเปนไข้ปุา
ก็ได้ตรวจเลือดดูเสมอ ๆ ในคน ๖๔ คน ที่ข้าพเจ้าได้ตรวจแล้วนั้นมีอยู่ ๑๑ คนที่มีตัวสัตว์ไข้ปุาแต่ ๖
คนเป็นแต่ชนิดอ่อน ๆ แล ๕ คนที่เป็นอย่างร้ายแรงทีเดียวใน ๖๕ คน ข้าพเจ้าได้สงไสยนั้นมี ๕๓ คน
ที่ไม่ได้ปุวยโดยไข้นี้แต่มีอาการคล้ายคลึงกัน ต่อมาเมื่อชัณสูตรโลหิตแล้วจึงรู้แน่ชัดว่ามิใช่เปนไข้ปุา ถ้า
ไม่มีโรงตรวจแล้วข้าพเจ้าคงจะได้ให้คนเหล่านั้นรับประทานยากินิน ซึ่งเป็นยาสาหรับแก้โรคไข้ปุา มี
คนอยู่ ๓ คนที่ข้าพเจ้าสงไสยว่าเปนไข้ไตไฟฟิวเวอร์ ต่อมาเมื่อชัณสูตรโลหิตดูแล้วจึงเห็นได้ชัดว่ามีแต่
๒ คนที่ปุวยโดยโรคนี้แท้ เพราะฉนั้นการที่มีโรงตรวจขึ้นเช่นนี้ก็เปนประโยชน์มาก โดยจะได้รู้ว่าเปนไข้
ชนิดใด”211
แตํในรายงานศุขาภิบาลประจาปีร.ศ. 121 มีการจาแนกประเภทของมาลาเรียที่เปลี่ยนไปจากเดิม
แสดงให๎เห็นวําความรู๎เกี่ยวกับเชื้อที่กํอให๎เกิดมาลาเรียชนิดตํางๆ ในเขตร๎อนยังสรุปได๎ไมํเป็นชุดความรู๎ทาง
การแพทย๑ ที่ เ ป็ น มาตรฐานที่ ย อมรั บ กั น แนํ น อน ดั ง ปรากฏวํ า ในรายงานเกี่ ย วกั บ การตรวจเลื อ ดจาก
ห๎องปฏิบัติการหรื อแล็ บที่ส มัย นั้ นเรี ย กวํา โรงทดลองความศุขของราษฎร หรือ Government Health
Laboratory จาแนกโรคมาลาเรียออกเป็น 2 ประเภท คือ Benign Malaria และ Malignant Malaria ในการ
แบํงประเภทของเชื้อแบํงเป็นชนิดอํอนหรือ Benign Malaria และร๎ายแรงหรือ Malignant Malaria ซึ่งการใช๎
คาภาษาอังกฤษทั้งคาวํา Benign และ Malignant ปรากฏอยูํใน Macellanous Analyses of the
Government Health Laboratory during year 121212
ในอีกหนึ่งปีตํอมาชนิดของเชื้อมาลาเรียก็เปลี่ยนการเรียกอีก แม๎วําจะมีการค๎นพบและยืนยันด๎วยผล
การศึกษาจากหลายแหํงจนตรงกันแล๎วสํวนมาก แตํก็จากเหตุผลที่มาลาเรียเกิดจากเชื้อหลายชนิดเลยทาให๎ยัง
ไมํมีการสรุปที่ชัดเจนในแตํละท๎องที่ซึ่งมียุงตํางชนิดกัน ดังปรากฏในรายงานกรมศุขาภิบาล ร.ศ. 122 ซึ่งอยูํ
ใน “บาญชีตําง ๆ ตํอท๎ายรายงาน” นายแพทย๑ไฮเอตรายงานเกี่ยวกับเชื้อมาลาเรียที่พบจากสามชนิดในร.ศ.
120 เป็นสองชนิดใน ร.ศ. 122 ได๎แกํ Simple Tertian ที่มีอาการไข๎ขึ้นเป็นบางวันและรักษาหายได๎ด๎วยยา
ควินินและ the Real Tropical Malaria ที่มีไข๎ขึ้นทุกวัน ยาควินินรักษาหายได๎ยากและเป็นสาเหตุของการ
ตายบํอยครั้ง ซึ่งสาเหตุของการตายคือเลือดไมํไปเลี้ยงสมอง เนื่องจาก เชื้อมาลาเรียชนิดร๎ายแรงนี้จะอุดตัน
หลอดเลือดในสมองทาให๎เลือดไมํเดิน ซึ่งในเมืองไทยตอนนั้นมีกรณีศึกษาเป็นหลักฐานการตรวจชันสูตรทาง
การแพทย๑โดยหมอไฮเอตเองดังที่ปรากฏอยูํในรายงานปีเดียวกันนี้ด๎วย213 นอกจากนั้นใน Analysis of Work
211
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done in the Laboratory during 122 ในรายงานฉบับเดียวกัน มีการจาแนกผลเลือดของมาลาเรียดังนี้ คือ
Simple Tertian, Double Infection, และ Aestivo Autumnal เอาไว๎ด๎วย
ถ๎ามองจากฐานความรู๎เรื่องมาลาเรียจากปัจจุบัน ผู๎วิจัยขอสันนิษฐานวํา Simple Tertian คือ
Plasmodium Vivax ซึ่งมีชื่อเรียกเดียวกันกับ Benign Tertian Malaria สํวน Plasmodium Falciparum
คือ Malignant Tertian Malaria ซึ่งทาให๎เกิด Cerebral Malaria นามาสูํภาวะสมองตาย ซึ่งเป็นลักษณะ
อาการของเชื้อชนิดนี้ ซึ่งในขณะนั้นความรู๎ของมาลาเรียนกาลังเปลี่ยนไปทุกปียังไมํมีข๎อสรุปที่ยอมรับกันทั่วไป
ซึ่งกรณีนี้ปรากฏวําในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) นายแพทย๑ชาวอิตาเลียนคือ บาสติอาเนลลี, บิกนามี และ
กลาสสิ ได๎ค๎นพบการเจริญเติบโตของเชื้อไข๎จับสั่นชนิด Malignant และ Benign tertian ในยุง A.
maculipennis และได๎ชี้ให๎เห็นวําเชื้อไข๎จับสั่นที่มีเพศนั้นได๎ผสมพันธุ๑กันในกระเพาะอาหารของยุง แล๎วจึงเกิด
cyst ที่ในกระเพาะอาหารภายหลัง และยังพิสูจน๑ให๎เห็นวําเชื้อ malarial plasmodia เจริญเติบโตใน
ยุงก๎นปลํอง ในเดือนกุมภาพันธ๑ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2442) แพทย๑ทั้ง 3 คนได๎ค๎นพบการเจริญเติบโตของเชื้อ
Plasmodium Malariae ในยุงก๎นปลํอง ผลของการค๎นพบนี้ได๎มีผู๎รับรองกันทั่วโลก214
และในรายงานศุขาภิบาลประจาปีร.ศ. 122 นายแพทย๑ไฮเอตรายงานวําโรคมาลาเรียที่ต๎องรับมือมี
สองชนิด คือ ชนิด Simple Tertian ซึ่งเป็นชนิดปกติ สามารถรักษาหายได๎ด๎วยยาควินิน และชนิด Real
Tropical Malaria ซึ่งเป็ นชนิ ดที่พบได๎ย ากแตํรักษาได๎ยาก ยาควินินไมํมีผ ล และอันตรายถึงชีวิต โดย
นายแพทย๑ไฮเอตได๎กลําวถึงสาเหตุการเสียชีวิตไว๎วํา
ในชนิดหลังนี้ การเสียชีวิตเกิดจากโรคทาร้ายสมอง มีตั วอย่างคือ ในวันหนึ่งเจ้าหน้าที่กองตระเวน
รถไฟถูกพามาจากมวกเหล็ก มายังโรงพยาบาลและมีไข้ในบางวัน อุณหภูมิสูงถึง 104 องศาฟาเรน
ไฮต์ และมีอาการเพ้อคลั่ง สงสัยว่าเป็นโรคมาลาเรีย เมื่อตรวจเลือดพบเชื้อชนิด Tropical เป็น
จานวนมาก ยาควินินได้รับการฉีดใต้ผิวหนัง และแม้ว่าไข้จะลดเป็นปกติ แต่เขาหมดสติและเสียชีวิต
เมื่อชันสูตรร่างกายพบหลอดเลือดในสมองอุดตันด้วยเชื้อโรค215
และรายงานดังกลําวยังมีข๎อมูลการจาแนกยุงระหวํางยุงบ๎านและยุงก๎นปลํอง รวมถึงภาพของลูกน้า
และยุงตัวเต็มวัยทั้งสองชนิด นอกจากนี้ยังมีการวาดภาพเซลล๑มาลาเรียทั้งสองชนิดและเซลล๑เชื้อมาลาเรียชนิด
Tropical อุดตันหลอดเลือดในกรณีดังกลําวที่นายแพทย๑ไฮเอตเขียนในรายงาน
ในรายงานยังให๎รายละเอียดของมาลาเรียที่เกิดอาการจากเชื้อ Falciparum วําสอดคล๎องกับอาการ
คนปุวยที่เป็นกรณีศึกษาที่มวกเหล็ก ที่หมอไฮเอตยกขึ้นมา และนายแพทย๑ไฮเอตยังวาดภาพเพื่อแสดงให๎เห็น
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ความแตกตํางระหวําง Vivax และ Falciparum ไว๎ใน“บาญชีตําง ๆ ตํอท๎ายรายงาน” (ร.ศ. 121 - 122)216
ด๎วย ดังจะคัดให๎เห็นรายละเอียดของรายงานและภาพประกอบดังนี้
Malarial Fevers
My experiences of Malaria in Bangkok tells me that we have two forms to deal with.
These are the simple Tertian which occurs every other day, is easily cured by
Quinine and rarely is fatal. The other form is the real Tropical Malaria which gives
rise to daily fever as a rule, is difficult to cure with Quinine and often causes death.
In the latter from, death is often due to the disease attacking the brain. For
example, a railway constable was brought down from Muck Lek and carried into the
hospital one day. He was said to have had fever for some days, his blood and
found very many germs of the severe Tropical Variety. Quinine was given by injecting
it under the skin but although his temperature become normal, he became
gradually unconscious and died. On examining the body after death, the small
blood vessels of the brain fund to be blocked up with Malarial Germs such as I have
drawn in the diagram of Malaria attached to this report.
I am pleased to be able to report that these severe cases are rare in Bangkok, most
of our local cases being Simple Tertian.
Malaria, Itself, is not such a common disease in Bangkok as is generally suspected.
Of 1750 cases of general disease seen by me at the Police Hospital during the past
year, there was only 31 cases of Malaria, Many of which were admitted from the
suburbs or from the railway. Of these 20 were of the Simple Tertian variety, while
11 were of the severe form.
Why is it, then, that we have so little Malaria in Bangkok!
The answer is that the special form of Mosquito which carries the germs of Malaria
is rather rare in this city.
You are no doubt aware that Mosquitoes are divided into two main divisions – the
Culex and the Anopheles Mosquito. The Culex is the ordinary house mosquito and is
harmless so far as Malaria goes. The Anopheles Mosquito is found in the paddy
fields and the jungle and in it the Malarial Germs spend a part of their life.
216
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They may be distinguished the one from the other by the following points :Culex
The eggs are generally laid in artificial collection of water about house in pitchers,
water jars, tins and little pools of water. They form small boat-shaped masses
which float on the surface of the water like specks of soot.
The Larvae or “Luk Nam” are active and feed on animal matter. They come to the
surface of water to breathe with head hanging vertically down. When disturbed they
sink rapidly to the bottom of the water.
The mature insect has usually no spots on its wings. When at rest on a wall or flat
surface, its body is more or less parallel to the surface on which it rests.
Anopheles
The eggs are laid in natural collection of water such as are found in the paddy
fields or in pools and slow moving streams of water from fish. They are generally
arranged in loosely connected masses of three of four and attach themselves to
sticks or weeds.
The Larvae or “Luk Nam” feed on the small green water plants which float about
in the paddy fields. There come to the surface of breathe with the body lying
parallel to the surface. When disturbed, they glide away, tail first, close to surface of
the water.
The Mature insect has usually spots on the wings. When at rest, its body sticks out
almost at right angles to the wall or flat surface on which it rests. In fact, it has the
appearance of standing on its head.
Such are the points which may enable any ordinary person to distinguish whether
he is being troubled with Culex or Anopheles Mosquitos.
It may be pointed out that it is only the female mosquito that sucks blood, The
male lives purely on vegetable matter such as the juices of fruit, etc.
In order to discover whether there were many Anopheles Mosquitos or not in
Bangkok, I had specimens of “Luk Nam” taken from forty three different parts of the
city rangeing from Dusit Park to the Sala Deng towards the end of March of this of
this year. In all, thousands of these larvae or “Luk Nam” were examined and all
proved to be the harmless Culex. No Malaria bearing Anopheles were discovered at
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that time. As I have occasionally met with an Anopheles in Bangkok, I shall at
regular intervals, repeat my investigations of the mosquitos of this place.
A diagram shewing the two forms of Malarial Germs found here, a brain of the
Constable who died in Hospital, and of the Mosquitoes, Culex and Anopheles are
attached to the report.
During the course of this year, an attempt will be made to reduce the numbers of
mosquitoes in Bangkok, Kerosine oil will be regularly sprinkled on the surface of all
stagnant pools in order to kill the “Luk Nam” and the public will be instructed to
get rid of all broken vessels, tins, small collection of water and in fact to remove all
sorts of collections of stagnant water on which the Mosquito lays its eggs.
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ขณะที่เมื่อดูจากผลตรวจเกี่ยวกับเลือดในเวลาราว 2 ทศวรรษตํอมา ในปี 2468 ก็ยังมีการจาแนก
ชนิดมาลาเรียออกเป็นหลายเชื้ออยูํ ซึ่งปรากฏอยูํใน “Report of the department of public health for
the year B.E. 2468” 217มีรายงาน Report of work of the Laboratory Unit for period from May
11 to March 31, B.E. 2468 ก็พูดถึงเชื้อที่เกี่ยวกับมาลาเรียซึ่งตรวจพบในเลือดสองชนิด คือ Malaria
Parasite และ Plasmodium Vivax และใน Report of McCormick Hospital and Dispensaries for the
year 1925 – 26218 มีการแบํงมาลาเรียดังนี้ คือ Subtertian จะแยกออกมาได๎แกํ Cerebral (Coma),
Algid และ General สํวนที่สองคือ Tertian และสุดท๎าย คือ Mixed or Unclassified ซึ่งถึงจะมีความรู๎
มาลาเรียตามการแพทย๑สมัยใหมํแล๎วก็ตาม แตํการจาแนกก็ทาได๎หลากหลายชนิดอยูํ เพราะเชื่อกันวํามีเชื้อ
มาลาเรียหลายชนิดและยังไมํรู๎แนํวําชนิดไหนบ๎างที่ระบาดในสยาม และอาการปุวยเป็นอยํางไรบ๎าง เพราะยุงมี
หลายชนิดในภูมิภาคนี้ และยังศึกษาได๎ไมํหมดทุกพันธุ๑
ดังนั้นหลังจากนี้อีกอยํางน๎อย 3 ทศวรรษการศึกษาเรื่องยุงจึงได๎รับความสนใจในฐานะพาหะนาโรค
แม๎วําจะพบวํายุงกับเชื้อไข๎และความรู๎เรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันก็ตาม แตํความรู๎เกี่ยวกับ
ยุงก๎นปลํองนาเชื้อที่รู๎แนํแล๎วกลายเป็นความรู๎สาหรับจัดการกับมาลาเรียโดยรัฐบาลดังจะกลําวถึงข๎างหน๎า
ว่าด้วยชื่อไทยและเทศของมาลาเรีย: ไข้ป่า ไข้พิศม์ ไข้จับ ไข้ร้อนเย็น ไข้ป้าง
ความสาคัญอีกประการหนึ่งของเอกสาร “รายงานกรมศุขาภิบาลประจาปี ร.ศ. 120” นั่น
คือการปรากฏขึ้นในภาษาไทยเป็นครั้งแรกของคาวํามาลาเรียในชื่ อวํา “ไข้ป่า มาลาเรียฟิวเวอร์”219 ซึ่งเป็น
การนาเอาชื่อโรคแบบตะวันตกเข๎ามาอธิบายไข๎ปุาที่ยังเอามาไว๎คูํกันเพื่อเทียบเคียงให๎เป็นที่รับรู๎ตรงกันวําโรค
อะไรในภาษาไทยกํอ นจะเอาภาษาอั ง กฤษมาใช๎ ใ นการอธิบ ายหมายถึ งโรค ที่แ ตํ กํอ นมาไข๎ ลั กษณะนี้ ใ น
สังคมไทยมีความสับสนปนเปมากมายโรคหนึ่งก็วําได๎
กํอนหน๎านั้น 1 ปีในพ.ศ. 2443 ปรากฏคาวํา malaria ในรายงานของหมอไนติงเกลเจ๎ากรมแพทย๑
สุขาภิบาลคนกํอนหน๎าหมอไฮเอต ได๎รายงานเอาไว๎ถึงมาลาเรียวําไมํได๎เป็นที่รู๎จักกันดีมากนักในกรุงเทพฯ แตํ
พื้นที่ที่ชื้นแฉะและอับชื้นเป็นชุมชนแออัดและพื้นที่โลํงร๎างที่มีฝนแฉะจะเป็นที่เกิดโรคมาลาเรียได๎ดี ความวํา
“Malarial Fevers of various intensities are unknown in Bangkok, but it may be
stated with truth that the place is not nearly so unhealthy as it is often made out
to be here are no dark & moisture buildings, over-crowded & admitting no air or
sunlight such as are so common in other Eastern towns, there are abundance of
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large open spaces, there is a regular wet & dry season (the average annual rainfall
being about 55 inch) with a hot burning sun during the day”
ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยฉบับแรกของศาสนาจารย๑ เอส จี แมคฟาร๑แลนด๑ที่
ตีพิมพ๑ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2408 (1865) ได๎กลําวถึงคาแปลของคาวํา “Fever ไข๎ periodic fever ไข๎จับ”
และ Intermittent ไข๎จับเปนเวลา220 และไมํมีคาวํา malignant สํวนคาวํา pernicious แปลวํา ซึ่งเปนที่
อันตราย ไมํได๎มีความหมายเกี่ยวข๎องกับอาการไข๎แตํอยํางใด
แม๎แตํในตาราของนักเรียนแพทย๑ที่ศิริราชที่พิมพ๑ใน พ.ศ. 2439 เองก็ยังไมํปรากฏชื่อโรคมาลาเรียใน
ภาษาอังกฤษหรือไทยเลยทั้งเลํม แตํปรากฏวํากลําวถึงอาการของโรคที่คล๎ายมาลาเรียเอาไว๎ในหลายโรควํา
“โรคที่ 12 กลําวด๎วยไข๎ อินตะมิตเติลฟีเวอร๑ ไข๎ที่มีเวลาจับหรือเว๎นวันจับ โรคที่ 13 กลําวด๎วยริมิด
เติลฟีเวอร๑คือไข๎กลับไข๎ซ้า”221 ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการไข๎สูงด๎วยด๎วยพิษไข๎
“โ ร ค ที่ ๑ ๔ ก ลํ า ว ด๎ ว ย เ พ อ ร๑ นิ เ ซี ย ฟี เ ว อ ร๑ คื อ ไ ข๎ ล า ก ส า ด ห รื อ ไ ข๎ พิ ศ ม๑
ไข๎นี้เมื่อจะเป็นมักกลายมาจากไข๎เรื้อรัง เหตุสาหรับไข๎นี้ก็เหมือนกันกับไข๎กํอน (ไข๎-ผู๎เขียน) แลไข๎นี้จับไมํเป็น
เวลา กับให๎มีอาหารสั่นมาก พอหายสั่นตัวร๎อนก็เกิดขึ้น มีความร๎อนวัดด๎วยปรอดขึ้นสูงจัดถึง ๑๐๖ ดีกรี ถ๎า
พิศม๑นั้นรวมอยูํในท๎องก็มักให๎อาเจียนเปนกาลัง ถ๎าขึ้นสมองก็ให๎เพ๎อให๎คลั่งโดดไป แลให๎ปวดศีศะดังจะแตก
สํวนชีพจรนั้นก็เต๎นเร็วในนาที ๑ ถึง ๑๒ ตุบ เมื่อจับไปถึง ๘ ชั่วโมงก็ถอยซาลงครั้นตํอไป ๘ ชั่วโมงก็ให๎สั่น แล
จับไปอีกถึง ๓ ครั้งเปนตาย”....”ธรีดเมนท๑ ยาที่จะแก๎นั้นคือคิวนิน ๖๐ เกรน ดีเกลือครึ่งเอานซ๑ละลายน้าให๎กิน
เมื่อซาจับในชั่ว ๔ ชั่วโมงอุจาระคงจะถํายออกมา แล๎วจึงให๎ซ้าคิวนินอีก ๖๐ เกรน แบํง๑ หํอรัปทานมือละ
หํ
อ
”222
ซึ่งไข๎ลากสาดนั้นไมํใชํไข๎รากสาดเพราะในเลํมเดียวกันเรียกไข๎รากสาดน๎อยวําไทฟอยด๑ รากสาดใหญํวําไข๎ไท
เฟิศมีคาธิบายอาการและลักษณะของโรคอยูํที่แสดงวําเป็นคนละโรคกัน แตํนําจะหมายความเหมือนกับการ
เรียกไข๎ลากสาดในอักขรภิธานศัพท๑ในปี 2416 ของหมอบรัดเลย๑มากกวําที่รู๎วํา “ไข๎พิศ, อาการไข๎อยํางหนึ่ง

220

Samuel Gamble McFarland. English and Siamese vocabulary. Bangkok : Presb. Mission Press, 1865. P.
108, 160.
221

แฮน เอดัมซัน, หนังสือแพรกติศ ออฟ เมดดิซิน คือตารารักษาโรคต่างๆ แลวางยาให้ถูกต้องตามลักษณอาการของโรค
หมอ แฮน เอดัมซันได้คัดออกมาจากตาราแพทย์ยโู รปแลอเมริกาเปนภาษาสยาม, ตีพิมพ๑ที่โรงพิมพ๑พวกครูอเมริกัน บางกอก
สยาม คริศศักราช ๑๘๙๖, หน๎า ๓๑-๓๓.
222
แฮน เอดัมซัน, หนังสือแพรกติศ ออฟ เมดดิซิน คือตารารักษาโรคต่างๆ แลวางยาให้ถูกต้องตามลักษณอาการ
ของโรค หมอ แฮน เอดัมซันได้คัดออกมาจากตาราแพทย์ยูโรปแลอเมริกาเปนภาษาสยาม, ตีพิมพ๑ที่โรงพิมพ๑พวกครูอเมริกัน
บางกอก สยาม คริศศักราช ๑๘๙๖, หน๎า ๓๔-๓๕.

103

พิศกล๎า, ให๎จับเซือมซึมไปไมํมีเวลาสําง, ดูเหมือนเยาเรือนหมุนไป, ไมํรู๎วํากลางวันกลางคืน ไข๎ลากสาด อาการ
ไข๎อยํางหนึ่ง, อาการคล๎ายกันที่วําแล๎ว.”223
ย๎อนกลับไปเกําสุดกํอนหน๎านี้ในปี พ.ศ. 2388 ปรากฏในจดหมายเหตุ วํา “ลาดับนี้ ข๎าพเจ๎าหมอบ
รัดเล จะสาแดงซึ่งเหตุที่ให๎บังเกิดไข๎จับสั่นและไข๎พิศม๑ ไข๎ปุานั้นโดยสังเขป, แลไข๎ทั้งสามอยํางนี้ เหตุบังเกิดนั้น
สิ่งเดียวกัน....จึงบังเกิดเป็นไข๎พิศม๑และไข๎จับตํางๆ...”224 นั่นเทํากับวําหมอบรัดเลย๑ได๎ชี้ให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา
ไข๎จับสั่น ไข๎พิศม๑และไข๎ปุานั้นเป็น ไข๎คนละชนิดกัน และนําจะหมายความถึงโรคที่รู๎จักกันในหมูํคนไทยทั่วไป
เพราะมีภาษาอังกฤษเทียบวําคือโรค Intermittent Fever ไมํได๎แปลจากโรควํามาลาเรีย จึงนําสงสัยวําการ
แปลไข๎ปุาเทํากับมาลาเรียนําจะเกิดครั้งแรกในปี 2444 (และตํอมาหมายรวมๆ ถึงไข๎จับสั่นและไข๎พิศม๑ที่รับรู๎
วําเป็นโรคใกล๎เคียงกันในความรับรู๎ของชาวสยาม) นี้เองโดยหมอไฮเอต (เทําที่มีข๎อมูลอยูํในขณะนี้) กํอนหน๎า
นั้นหมอไนติงเกล (Nightingale) ได๎เขียนถึงมาลาเรียเป็นภาษาอังกฤษไว๎ในรายงานกรมสุขาภิบาล พ.ศ.
2443 ในเอกสารชื่อ Annual Report of the local sanitary department, Bangkok from 1st april
1899 – 1st april 1900225
ฉะนั้นแล๎วยังปรากฏความไมํชัดเจนด๎วยซ้าวําไข๎พิษหรือไข๎จับนั้นจะหมายถึงตรงกันกับมาลาเรียใน
ตาราตะวันตกอยํางตรงกันในความหมายที่ถํายทอดกันตรงกันแบบที่แปลมาลาเรียเทียบกับไข๎ปุาที่ปรากฏใน
ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ดังกลําวถึงข๎างต๎น
ดังนี้จะเห็นได๎วําทฤษฎีสาเหตุของความปุวยไข๎ที่ปะทะกันระหวํางความเชื่อแบบเดิมที่เข๎าใจในแบบ
เดียวกันมาตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 4 อันได๎แกํทฤษฎีอายพิศม๑ได๎รับการพัฒนากระบวนความรู๎ใหมํในศูนย๑กลาง
ของรัฐซึ่งมีการพัฒนาความเจริญก๎าวหน๎าโดยการรับวิทยาการจากชาวตะวันตกจนทาให๎การเรียนรู๎เป็นไปอยําง
ตํอเนื่อง และทราบถึงสาเหตุที่แท๎จริงของการแพรํกระจายของโรค ในทางกลับกันกับความเข๎าใจตํอโรคในหัว
เมืองซึ่งหํางไกลจากความเจริญทั้งจากผู๎ปกครองและวิทยาการที่ทันสมัยทาให๎ความเข๎าใจของราษฎรตั้งแตํ
พ.ศ. 2442-2450 ตํอสาเหตุของโรคไข๎นั้นก็ยังเข๎าใจในแบบเดียวกันตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี มีข๎อมูล
รายงานความเจ็บปุวยของราษฎรตามหัวเมืองทั่วราชอาณาจักรด๎วยโรคไข๎อยูํตลอดระยะเวลาดังกลําว แตํ
ราษฎรไมํได๎รับทราบข๎อมูลที่ถูกต๎อง แสดงให๎เห็นถึงการให๎ความรู๎ของรัฐบาลสยามที่ยังไมํเข๎าถึงราษฎรในพื้นที่
หัวเมือง
223

แดเนียล บีช บรัดเลย๑. หนังสืออักขราภิธานศรับท์. กรุงเทพฯ: ครุสภา. 2514. หน๎า 71.

224

สานักราชเลขาธิการ. หนังสือจดหมายเหตุฯ The Bangok Recoder. พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎พิมพ๑พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.
ม. ณ เมรุหลวงหน๎าพลับพลาอิศริยาภรณ๑ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร๑ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2536. กรุงเทพฯ: อมรินทร๑พริ้น
ติ้งแอนด๑พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), 2537. หน๎า 44.
225

ม ร.5 น/85 เรื่องราชทูตเยอรมันขอรายงานกรมศุขาภิบาล (ร.ศ. 119)
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อันเนื่องมาจากความเข๎าใจตํอโรคไข๎ที่เกิดขึ้นชุกชุมในแตํละหัวเมืองทั่วราชอาณาจักรของรัฐสยามนั้น
ไมํเป็นที่เข๎าใจถึงสาเหตุของโรคอันแท๎จริง อีกทั้งความไข๎บางอยํางยังเป็นโรคที่มีอาการอันไมํแนํชัด แม๎จะมี
ลักษณะการแสดงออกของอาการที่คล๎ายคลึงกันบ๎าง ราษฎรจึงเรียกโรคอันคล๎ายคลึงกับการของโรคมาลาเรีย
ในชื่อที่แตกตํางกัน หรือบางพื้นที่ก็ใช๎เรียกเพียงแคํ “ไข๎” แตํอาการบางอยํางของไข๎นั้นเกี่ยวเนื่องคล๎ายคลึงกัน
ที่ปรากฏในเอกสารในยุคใกล๎เคียงกันดังนี้
ไข้จับ เอกสารรายงานการตรวจคนไข๎มณฑลนครสวรรค๑ของหมอโพ พ.ศ. 2450 ระบุอาการของโรค
ไข๎วํา มีอาการจับให๎ซึม ตัวร๎อนจัด อุจจาระผูก”226
ไข้พิศม์ (ไข้พิษ)
ไข้ป่า
ไข้ร้อนเย็น เอกสารเรื่องราษฎรตามหั วเมืองในมณฑลภูเก็จเปนโรคเจ็บตา พ.ศ.๒๔๕๐ ระบุวํามี
อาการเย็นแลร๎อนกับปวดศีร๑ษะบางทีชักเมื่อยขึ้นมากํอน227
ไข้ป้าง เรื่องราษฎรตามหัวเมืองในมณฑลภูเก็จเปนโรคเจ็บตา พ.ศ.๒๔๕๐ จับเป็นเวลาเมื่อเป็นมี
อาการร๎อนๆ หนาวๆ แลรํางกายสั่นเป็นกาลังที่เรียกวําปูางนั้นคือเป็นแผํนแข็งโตขนาด 2 นิ้ว 3 นิ้ว หยํอนลง
จากสี้โครงซ๎าย228
ในขณะเดียวกันเอกสารรายงานจากมณฑลชุมพร พ.ศ. 2451 อธิบายโรคไข๎ปูางวํา “เดิมเปนไข๎ร๎อน
เย็นอยํางธรรมดา เปนเพื่อการเปลี่ยนฤดธาตุพาการ แตํไมํเปนพิศม๑ร๎ายแรงจนถึงล๎มตายที่ตายบ๎างก็มีโดยไข๎อื่น
แทรก”229 และเอกสารรายงานโรคตํางๆ จากมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2451 อธิบายวําโรคไข๎จับร๎อน
เย็นแลไข๎สันนิบาทนั้นคงเปนไข๎มเลเรียตํางที่มีพิศม๑มากน๎อยตํางๆกัน 230 ดังนี้ความเข๎าใจตํอโรคของราษฎรจึง
แตกตํางมีลักษณะที่ไมํเป็นเอกภาพคือเข๎าใจและเรียกชื่อกันตามแตํลักษณะอาการที่สังเกตได๎ตามแตํท๎องที่
หรือแม๎แตํท๎องที่ซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวกันก็มีความเข๎าใจที่แตกตํางกัน ทั้งข๎อมูลยังแสดงให๎เห็นวํ าในพ.ศ. 2451
ราษฎรหัวเมืองรู๎จักการเรียกชื่อโรคไข๎มาลาเรียแล๎วแตํความเข๎าใจยังสับสนกับโรคไข๎สันนิบาตซึ่งยังไมํใชํข๎อมูล
ที่ถูกต๎องตามความการศึกษาของนายแพทย๑ชาวตะวันตก
การสถาปนากรมสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ 6
เนื่องจากการจัดการเรื่องสาธารณสุขและการควบคุมโรคในชํวงต๎นรัชกาลที่ 6 ยังมีลักษณะที่ไมํเป็น
เอกภาพ กระทรวงนครบาลและกระทรวงมหาดไทยมีหนํวยงานสุขาภิบาลของตนเองด๎วยกัน เป็นเหตุให๎
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดาริให๎กองแพทย๑ของกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล
226

227
228

สจช. ศธ. ๘/298 รายงานหมอโพตรวจคนไข๎ที่มณฑลนครสวรรค๑ในพ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126)
สจช. ศธ. 8/261 เรื่องราษฎรตามหัวเมืองในมณฑลภูเก็จเปนโรคเจ็บตา (๓ ต.ค.๒๔๕๐-๑๖ ก.ค. ๒๔๕๑).

สจช. ศธ. 8/261 เรื่องราษฎรตามหัวเมืองในมณฑลภูเก็จเปนโรคเจ็บตา (๓ ต.ค.๒๔๕๐-๑๖ ก.ค. ๒๔๕๑).
สจช. ศธ.8/259 เรื่อง ราษฎรมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เปนโรคเจ็บตาและขี้กลากหัวโกร๐น (๒๕ ก.ย.
๒๔๕๐-๒ มิ.ย. ๒๔๕๑).
230
สจช. ศธ.8/259 เรื่อง ราษฎรมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เปนโรคเจ็บตาและขี้กลากหัวโกร๐น (๒๕ ก.ย.
๒๔๕๐-๒ มิ.ย. ๒๔๕๑).
229
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มารวมกับกรมประชาบาล (กรมพยาบาล) กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็นกรมใหมํ คือ กรมสาธารณสุขซึ่งขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทย และแตํงตั้งให๎กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข โดยประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461231
โดยการจัดตั้งกรมสาธารณสุขมีจุดประสงค๑เพื่อให๎เกิดหนํวยงานที่บาบัดและควบคุมกับโรคภัยไข๎เจ็บที่
เกิดขึ้นในสยามโดยเฉพาะ จากเดิมที่เป็นหน๎าที่หนึ่งของกรมสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการขยายขนาดและ
ประสิทธิภาพของหนํวยงานด๎านการควบคุมโรคและแสดงให๎เห็นถึงการให๎ความสาคัญในการควบคุมโรคของ
รัฐบาล โดยกรมสาธารณสุขมีกองที่เกี่ยวกับการแพทย๑และการรักษาโรคที่กระจัดกระจายตามกระทรวงตําง ๆ
มารวมอยูํภายใต๎กรมสาธารณสุขกรมเดียว ได๎แกํ กองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติด
ให๎โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล ผู๎ตรวจการสาธารณสุข และสาธารณสุขหัวเมือง เป็นต๎น
การจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขก็สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ เพื่อขยายการปกครองสาธารณสุขไปสูํหัว
เมืองในภายภาคหน๎าอยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการสาธารณสุขด๎านตําง ๆ ได๎อยํางสอดคล๎องกัน และ
โครงสร๎างหนํวยงานเวชกรรมในชํวงเวลานี้มีขนาดใหญํกวํารัชกาลกํอนมาก
ในปีถัดมางานด๎านการควบคุมมาลาเรียและพยาธิ์ปากขอก็ได๎รับความสนใจจากรัฐบาลสยาม แตํเป็น
การให๎ความรํวมมือเป็นเครือขํายกับองค๑การระหวํางประเทศที่เรียกขณะนั้นวํา “กรรมการสุขาภิบาลระหวําง
ชาติ” มากกวําจะเป็นหนํวยงานตามปกติของหนํวยราชการ นั่นก็คือการจัดตั้ง “กองสุขาภิบาลกาจัดโรคพยาธิ์
ปากขอและไข๎มะลาเรีย” ขึ้นในสังกัดของสภากาชาดสยามหลักการตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑ เพื่อ
วัตถุประสงค๑ใน “การปูองกันมิให๎บังเกิดโรคขึ้นได๎นั้น เปนสิ่งสาคัญอันหนึ่งเหมือนกัน ถ๎าไมํคิดจัดการเตรียมตัว
ไว๎ให๎พร๎อมมูลกํอนเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินขึ้น ก็จะไมํทันทํวงที...การกาจัดโรคพยาธิ์ปากขอ ไข๎มะลาเรีย และอื่นๆ
อีกอเนกประการ อันกระทาให๎พลเมืองอํอนกาลังเปนสาเหตุให๎เกิดโรคอื่นจนถึงเปนอันตรายแกํชีวิตร๑ได๎นั้นก็
เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกัน” โดยเริ่มตั้งกองนี้ขึ้นในมณฑลพายัพที่เมืองเชียงใหมํ “อันเป็นทาเลมีโรคพยาธิ์ปากขอ
และไข๎มะลาเรียชุกชุมนั้นกํอน”232 ซึ่งถือวําการปูองกันโรคได๎ถูกตระหนักแล๎วในรัฐบาลสยามชํวงทศวรรษ
2460
ส่วนที่ 3 ยุงกับการประกาศนโยบายรัฐด้านมาลาเรียในสยาม
ความเชื่อมโยงของยุงกับไข้จับสั่นในต่างประเทศ
ไข๎จับสั่นนั้นอาจกลําวได๎วําเป็นโรคที่เป็นกันแพรํหลายที่สุดในกลุํมประเทศตะวันออก ซึ่งมีผู๎ปุวยเป็น
จานวนมาก ในปีๆ หนึ่งมีจานวนคนตายเป็นจานวนมากรํวมหลายหมื่นคน มากกวําจานวนคนตายด๎วยกาฬโรค
231

“ประกาศตั้งกรมสาธารณสุขและตั้งอธิบดีกรมสาธารณสุข.” ราชกิจจานุเบกษา. เลํม 35 ตอน 0 ก.8 ธันวาคม 2461.
หน๎า 302.
232

“แจ๎งความของสภากาชาดสยาม เรื่องตั้งกองสุขาภิบาลกาจัดโรคพยาธิ์ปากขอและไข๎มะลาเรีย.” ราชกิจจานุเบกษา. เลํม
36. วันที่ 14 มีนาคม 2462, หน๎า 4006-4008.
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อหิวาตกโรคหรือโรคอื่นๆ แตํเป็นการตายอยํางช๎าและเรื้อรังไมํเฉียบพลันรุนแรงเทําโรคอื่น แตํปัญหาสาคัญ
คือยิ่งในท๎องที่ใดที่มีไข๎จับสั่นชุกชุมก็จะทาให๎พื้นที่นั้นเกิดความล๎าหลัง เนื่องจากประชากรจะพากันเจ็บปุวยทา
ให๎ไร๎ซึ่งสมรรถภาพพอที่จะสามารถทามาหากินได๎ 233 โดยกวําที่มนุษยชาติจะทราบวําตัวการที่ทาให๎เกิดไข๎
จับสั่นนั้นก็คือยุงนั้นก็ลํวงเข๎ามาในชํวงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 แล๎ว ถึงจะหาทางทาให๎อัตราการเกิดไข๎
จับสั่นลดลงหรือคือจุดเริ่มต๎นของนโยบายในการควบคุมไข๎จับสั่นที่ใช๎เป็นแนวเดียวกันทั่วโลก
ในความรู๎ด๎านการแพทย๑ ของสั งคมไทยเกี่ยวกับไข๎จับสั่ นที่พบในวารสารทางการแพทย๑ที่อธิบายถึง
ความก๎าวหน๎าของการค๎นพบวํายุงคื อตัวการของไข๎จับสั่นอยํางชัดเจนนั้นได๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการค๎นพบวํายุง
คือพาหะโรคนี้โดยหลวงพยุงเวชศาสตร๑ที่เ ชี่ยวชาญในการศึกษายุงได๎กลําวไว๎ ในปลายทศวรรษ 2470 ดัง
รายละเอียดวํา จุดเริ่มต๎นที่เชื่อมโยงยุงก๎นปลํองเข๎ากับไข๎จับสั่นเริ่มมาจาก วารโร และโคลูเมลลา ได๎เริ่มสงสัย
วําไข๎ตํางๆ เกิดขึ้นจากแมลงเป็นตัวพาหะนาโรค โดยผู๎ที่กลําววํายุงเป็นตัวการที่ทาให๎เกินโรคระบาดคือ แลนซิ
สิ นอกจากนั้นในหนังสือ First Footsteps In East Africa 1865 ของเซอร๑ริชารด เบอร๑ตัน ได๎กลําวถึง
ประชากรในโซมารีแลนด๑เชื่อวํายุงกัดบางครั้งอาจจะทาให๎เป็นไข๎จนถึงตายได๎ แตํก็ยังไมํมีการยืนยันขัดเจนวํา
จะเป็นไข๎ที่เกิดจากยุงจริงๆ อาจเป็นความเข๎าใจผิดวํายุงมากัดในชํวงเวลาที่เป็นไข๎ก็เป็นได๎ ใน พ.ศ. 2426
ชาวอเมริกันชื่อคิงได๎เขียนงานเรื่อง ตัวแมลงกับโรค-ยุงกับไข๎จับสั่น และคิงได๎กลําววํา ไข๎จับสั่นมั กเกิดในท๎องที่
ต่า และชื้นแฉะ ซึ่งที่พื้นที่เหลํานี้มักเป็นแหลํงที่อยูํของยุง ซึ่งอาจจะปูองกันได๎โดยใช๎มุ๎ง ซึ่งอาจกลําวได๎วําคิง
นั้นเป็นผู๎ที่เริ่มยืนยันความคิดที่วํายุงเป็นพาหะนาโรคของไข๎จับสั่นเป็นคนแรกๆ 234
โดยผู๎ที่เริ่มศึกษายืนยันในแนวคิดนี้อยํา งจริงจังคือ แมนซั่น ใน พ.ศ. 2437 ได๎ค๎นพบวํายุงเป็นพาหะ
โรคของไข๎จับสั่น โดยพบวํายในตัวยุงมี Flagellating bodies ซึ่งเป็น Parasite ชนิดหนึ่งของไข๎จับสั่น โดยมัน
สามารถวํายน้าได๎ ซึ่งคนอาจจะติดไข๎จับสั่นจากการดื่มน้าที่มีเชื้อนี้ หรือสูดดมเชื้อที่มาจากแหลํงน้าที่แห๎งแล๎ว
ตํอมาใน พ.ศ. 2438 รอสส ได๎ศึกษาตํอยอดตํอจากแนวทางของแมนซั่น โดยได๎ทดลองให๎คนไข๎จานวน 22
คนดื่มน้าละลายยุงที่กัดคนปุวยแล๎ว และพบวําในจานวนนั้นมี 3 คนที่มีอาการไข๎เล็กน๎อย ตํอมาเซลลิ เซอริ
และมาริโนได๎ทดลอดเอาน้าจากในพื้นที่ที่มีไข๎จับสั่นมาให๎คนในพื้นที่ที่ปราศจากไข๎จับสั่นดื่ม แตํก็ไมํพบวํามีใคร
เป็นไข๎จับสั่นเลย แม๎วํารอสสได๎จะได๎พยายามทดลองอีกหลายครั้งวํายุงเป็นตัวพาหะนาโรคจากเลือดของคน
ปุวย โดยทดลองให๎ยุงกัดผู๎ปุวยและนาไปกัดคนปกติแตํก็ไมํเกิดผลอะไร ตํอมารอสสได๎จับยุงในพื้นที่ที่มีไข๎
จับสั่นมา 3 ประเภทคือ 1) ยุงปีเป็นขีดดา 2) ยุงปีกสีเทา 3) ยุงปีกจุดดา โดยได๎ให๎ยุงพวกนี้ไปกัดผู๎ปุวยไข๎
จับสั่นขั้นรุนแรง แล๎วนามาเลี้ยงเพื่อหาเชื้อไข๎ จนท๎ายที่สุด พ.ศ. 2440 ก็พบวําในกระเพาะของยุงปีกจุดดา มี
เชื้อที่กํอให๎เกิดไข๎จับสั่นอยูํ235
ตํอมาใน พ.ศ. 2441 กราสสิ และบิกนามีชาวอิตาเลียนก็ได๎พบวงจรของไข๎จับสั่นในมนุษย๑ ตํอมาในปี
เดียวกัน บาสติอาเนลลี บิกนามี และกราสสิ ได๎ค๎นพบการเจริญของเชื้อไข๎จับสั่นชนิด Malignant และ
233

ไข๎จับสั่น. แถลงการณ์สาธารณสุข. 4,4. (2471). หน๎า 381.
234
หลวงพยุงเวชชศาสตร๑. ยุงก๎นปลํอง. จดหมายเหตุทางการแพทย์. 19,4. (2479). หน๎า 590-591.
235
เรื่องเดียวกัน. หน๎า 591-593.

107

Benigh tertian ในยุง A. maculipennis และได๎ชี้ให๎เห็นวําเชื้อไข๎จับสั่นที่ มีเพศได๎ผสมพันธุ๑กันในกระเพาะ
อาหารของยุงแล๎วจึงเกิด Cyst ที่ในกระเพาะอาหารภายหลัง โดยทั้ง 3 คนนี้ยังพิสูจน๑ให๎เห็นวําเชื้อ Malarial
plasmodia เจริญขึ้นในยุงก๎นปลํองอยํางเดียว ใน พ.ศ. 2442 โดยผลการทดลองนี้ได๎มีผู๎ให๎การรับรองกัน
ทั่วไป แตํเนื่องจากยุงก๎นปลํองทุกชนิดไมํได๎เป็นพาหะนาโรคไข๎จับสั่นทั้งหมด จึงต๎องจับยุงก๎นปลํองมาตรวจหา
เชื้อไข๎จับสั่นจากกระเพาะ และตํอมน้าลายเพื่อตรวจวํายุงก๎นปลํองชนิดใดเป็นพาหะของโรค 236 ตั้งแตํนั้นเป็น
ต๎นมาทั้งโลกก็เชื่อกันวํายุงก๎นปลํองเป็นพาหะนาไข๎จับสั่น
ความเชื่อมโยงของยุงกับไข้จับสั่นในสยาม
แม๎ยุงเป็นสิ่งที่อยูํคูํกับสังคมสยามมาเป็นเวลาช๎านานแล๎ว และไมํปรากฏวําสังคมสยามเข๎าใจวํายุงเป็นสิ่ง
ที่กํอให๎เกิดโรคติดตํอร๎ายแรงอยํางไข๎จับสั่น เห็นได๎จากในหนังสืออักขรภิธานศัพท๑ของหมอบลัดเลย๑ที่เขียนขึ้น
ชํวง พ.ศ. 2414-2416 ได๎ให๎ความหมายของยุงชนิดตํางๆไว๎ดังนี้ ยุง “เป็นชื่อสัตว์เล็กพวกหนึ่ง มันมีปีกบิน
ได้ มันกัดกินเลือดคน” ยุงกัด “คือสัตว์เล็กๆ มันกัดกินเลือดที่ตัวคน” ยุงก๎นปลํอง “คือสัตว์ชื่อยุงนั้น เมื่อมัน
กัดกินเลือดอยู่นั้น มันขี้ออกทางก้นพลางนั้น ” ยุงจาก “คือยุงที่ปุาจาก มันกัดคันนัก มันมีชุมนัก ปัดไม่ใคร่ทัน
เรียกยุงจาก” ยุงหัวตะกั่ว “คือยุงที่หัวมันเป็นเกล็ดขาวอยู่หน่อ ย”237 จากความหมายทั้งหมดนี้ชี้ให๎เห็นวําใน
ชํวงเวลานั้นคนในสังคมสยามยังไมํทราบวํายุงเป็นพาหะนาโรคของไข๎จับสั่น
ความเข๎าใจวํายุงเป็นพาหะนาโรคของไข๎จับสั่นในสยามเริ่มขึ้นเมื่อนายแพทย๑แคมเบล ไฮเอตได๎กลําวถึง
เรื่องไข๎มาลาเรียในรายงานประจาเดือนสุขาภิบาล ร.ศ. 120/2444 ซึ่งเนื้อหาได๎กลําวถึงไข๎ปุา โดยไฮเอตได๎ก
ลําววําพบอยูํ 3 ชนิดคือ 1) Quartan 2) Tertian 3) Tropiral or Summer Autumn ซึ่ง Summer
Autumn เป็นชนิดที่พบได๎บํอยๆ ซึ่งเชื่อวําโรคชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะสัตว๑ขนาดเล็กๆที่อยูํในน้า238 ตํอมารายงาน
ประจาปีของแพทย๑สุขาภิบาล ร.ศ.122/พ.ศ.2446 โดยกลําววํายุงนั้นเป็นพาหะเพาะเชื้ อมาลาเรียในสยาม
ไฮเอตได๎แบํงยุงออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) Culex และ 2) Anophelex โดย Culex คือยุงบ๎านที่ไมํเป็นพาหะนา
ไข๎จับสั่น สํวน Anophelex คือยุงที่พบได๎ตามปุา และเป็นตัวพาหะที่นาไข๎มาเลเรียมาสูํคน ซึ่งไข๎มาเลเรีย
สามารถรักษาได๎ด๎วยการใช๎ยาควินิน นอกจากนั้นไฮเอตได๎เสนอให๎มีการกาจัดยุงในกรุงเทพฯ ด๎วยการกาจัด
แหลํงกาเนิดลูกน้า239 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต๎นที่คนบางกลุํมในสังคมเริ่มเข๎าใจวํายุงเป็นตัวอันตรายที่นาไข๎ จับสั่น
มาสูํคน
การเผยแพร่เรื่องไข้จับสั่นสู่คนในสังคมสยาม และแนวทางในการลงมือป้องกันกาจัด
แม๎วําสังคมสยามเริ่มที่จะรับรู๎ยุงเป็นตัวพาหะที่นาไข๎จับสั่นมาสูํคน และสามารถรักษาให๎ห ายได๎ด๎วยยา
ควินินตั้งแตํชํวงปลายทศวรรษ 2440 แล๎วก็ตาม แตํกระนั้นในสังคมสยามก็ไมํได๎ตระหนังถึงความร๎ายกาจ
ของยุ ง ในฐานะตั ว พาหะที่ กํ อให๎ เ กิ ด ไข๎ จั บ สั่ น ดัง จะเห็ นจากในชํ ว งทศวรรษ 2450 หมอไฮเอต แพทย๑
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สุขาภิบาล หมอตรุม หมอดีไลเซอร๑ หมํอมราชวงศ๑สุวพรรณ พระมนตรีพจนกิจนอกราชการ หมอติเลกี หมอใบ
เออร๑ หมอยอช แม็กฟาแลนด๑ หมออาดัมซัน และหมอแบรดด็อก ตํางก็มีความเห็นรํวมแรงรํวมใจกันให๎กาจัด
ยุง ตํอราชสานักเพราะวํายุงนั้นไมํใชํเพียงแตํกัดเจ็บอยํางเดียว แตํยังนาโรคบางอยํางมาด๎วยเชํน โรคไข๎จับสั่น
เป็นต๎น ซึ่งควรจะทาให๎มีจานวนน๎อยลงด๎วยวิธีตํางๆ ดังนี้ 1) ถมที่ลุํมไมํให๎มีทางเดินน้าทาให๎ยุงไมํสามารถไขํ
ได๎ 2) เอาน้ามันเปโตเลียมราดไมํให๎ตัวน้าหายใจ และยุงไขํได๎ หรือเลี้ยงปลาไว๎กินตัวน้า 3) ทาให๎ทํอน้ามี
ทางเดินน้าไหลสะอาด หรือทาความสะอาด 4)แถวบ๎านอยําให๎มีกอไม๎เตี้ยๆเพื่อไมํให๎ยุงสามารถไปอาศัยอยูํได๎
5) พาชนะที่ใสํน้าก็ปิดให๎มิดชิดไมํให๎ยุงอาศัย หมอไฮเอตก็ยังเสนอวิธีการรมห๎องด๎วยควันกามะถันหรื อเมล็ด
ทานตะวัน แตํหมอติเลกีแย๎งวําวิธีการนี้ไมํคํอยมีประโยชน๑เนื่องจากบ๎านในสยามนั้นมักเป็นบ๎านโปรํง240
นอกจากวิธีการในข๎างต๎นแล๎วก็ยังมีการเสนอแนะถึงลักษณะวงจรชีวิตรวมไปถึงวิธีการปราบยุงของ
หมอยอช เเม็กฟาแลนท๑ ด๎วยดังนี้ 1) ยุงมักจะอาศัยอยูํใกล๎ที่เกิดไมํไปจากแถวนั้น 2) ยุงจะเกิดเฉพาะน้าจืดที่
ขัง หรือที่ที่มีตัวน้าเกิดได๎ 3) ตัวน้าอยูํได๎นาน 7-12 วันเป็นอยํางน๎อยแล๎วจึงกลายเป็นยุง 4) ตัวน้ามักจะอยูํใน
น้าเป็นเวลานาน แตํก็ต๎องลอยขึ้นผํานผิวน้าเพื่อมาหายใจ 5) เอาน้ามันก๏าดราดลงในน้าขังเพื่อไมํให๎ตัวน้า
ขึ้นมาหายใจได๎ 6) ถ๎าจัดการตัวน้าได๎แล๎ว ก็เทํากับห๎ามไมํให๎ยุงเกิดด๎วยเชํนกัน 7) โอํง กระป๋อง ถัง เครื่ องตั้ง
ต๎นไม๎ อํางปลูกบัว ควรถํายน้าอยํางน๎อย 48 ชั่วโมงตํอครั้ง 8) บํอ ท๎องรํอง หลุมที่น้าขังก็ให๎ถมซะ หรือปลํอย
น้าไหลให๎แห๎งให๎หมด 9) น้าเก็บใสํอําง หรือโอํงที่จาเป็นต๎องมีไว๎บ๎าง หรือต๎องใช๎เสมอก็ให๎มีลวดสานละเอียด
คลุมไว๎ 10) น้าที่ขังในสถานที่ที่เอาลวดสานปิดไมํได๎ ควรเอาน้ามันก๏าดราดทั่วน้า 11) ถ๎าจะพรมน้ามันก๏าดที่
ให๎ก็ควรจะทาให๎ทั่วๆ 12) ถ๎าที่ไหนเอาน้ามันก๏าดราดไมํได๎เชํน อํางบัว ก็ควรปลํอยปลาทอง ปลาเงิน หรือปลา
ซิวไปกินตัวน้า 13) ถางหญ๎าหรือใบไม๎ข๎างทาง เพื่อไมํให๎ยุงหลบอยูํกับหญ๎าพวกนี้ 14) ควรเก็บของตํางๆไมํให๎
มีน้าขัง 15) ควรตรวจดูทุกแหํงวําเกิดยุงได๎หรือไมํ ถางหญ๎าริมทางเหลํานี้ให๎หมดและเอาน้ามันก๏าดราดพรม
ให๎ทั่วน้า 16) ทํอตํางๆ ตามชายถนน หรือท๎องรํองตํางๆ ควรเอาน้ามันก๏าดราดให๎ทั่ว 17) ยุงที่อยูํในบ๎านหรือ
ห๎องใดห๎องหนึ่ง ควรเอากามะถันหนัก 2 ปอนด๑ เผาให๎ทั่วห๎องเพื่อทาลายยุง เมื่อยุงได๎รับกามะถันก็จะเมาทา
ให๎ตกลงบนพื้น ควรกวาดเอาไปเผาให๎หมด 18) กวําจะสาเร็จในการปราบยุงตามวิธีที่กลําวมานั้น จะต๎องเป็น
หน๎าที่ของเจ๎าบ๎านทุกหลังที่จะชํวยกันจัดการดังวิธีที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎น ถ๎าทุกคนชํวยกันได๎ตามวิธีดังกลําวนี้
จานวนยุงก็จะลดลงมาก241 แตํถึงแม๎วําจะกลําวถึงความอันตรายในฐานะพาหะนาโรค แตํราชสานักในเวลานั้น
มองวํายุงเป็นเพียงแคํสิ่งมีชีวิตที่นําราคาญที่เพิ่มจานวนขึ้นมามากโดยไมํรู๎สาเหตุ โดยยุงถูกกลําววําเป็นตัวสร๎าง
ความนําราคาญในตอนกลางคืน คูํกับแมลงวันที่สร๎างความราคาญในตอนกลางวัน ดังปรากฏรํองรอยของคนที่
อยูํในแวดวงชนชั้นสูงอยําง ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑ที่เคยอยูํในวังมากํอนก็พูดถึงยุงในแงํวําเป็นแมลงตัวแสบที่กัด
เจ็บแสบและใช๎กลําวเปรียบเปรยกับคนวําแสบเหมือนยุง242
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นอกจากการที่ไมํตระหนักถึงความอันตรายของยุงในฐานะพาหะนาโรคไข๎จับสั่นแล๎ว ยังพบวําหลาย
พื้นที่ก็ยังมีปัญหาของคนในท๎องถิ่นไมํยอมรับเอายาควินินไปรักษาเชํน ในทศวรรษ 2450 ที่เชียงใหมํพบวํา
ชาวบ๎านในบางท๎องที่เป็นไข๎จับสั่นทาให๎มีการจัดหมอและนายาไปรักษา ซึ่งผู๎ที่รับยาไปก็หายไมํถึงแกํชีวิต แตํก็
มีชาวบ๎านบ๎านสํวนที่ไมํใช๎ยา แตํเลือกที่จะใช๎เปลือกไม๎แทนยา ทาให๎ชาวบ๎านกลุํมนี้ต๎องเสียชีวิตไป243
กวําที่ความรู๎เรื่องยุง ไข๎จับสั่นจะแพรํหลายในวงกว๎างไปในสังคมสยาม ก็ยํางเข๎าไปชํวงปลายทศวรรษ
2460 ซึ่งเป็นชํวงที่ไข๎จับสั่ นแพรํระบาดอยํางหนักในหลายท๎องที่ โดยเฉพาะมณฑลพายัพ ปรากฏสถิติคน
เสียชีวิตด๎วยไข๎จับสั่นในระหวํางระยะเวลา 3 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2468-2470 มีจานวนถึง 43,545 คน244 โดย
พ.ศ. 2468 มีคนตาย 13,930 คน พ.ศ. 2469 16,859 พ.ศ. 2470 12,756 คน นอกจากนั้นจากสถิติ
จากกรมสาธารณสุขที่รวบรวมสถิติผู๎เสียชีวิตจากไข๎จับสั่นทั่วประเทศ พ.ศ. 2472-2476 มีคนตายด๎วยไข๎
จับสั่นเป็นรายปีดังนี้ พ.ศ. 2472 41,298 คน พ.ศ.2473 40,347 คน พ.ศ. 2474 36,494 คน พ.ศ.
2475 31,678 คน พ.ศ. 2476 31,335 คน รวม 181,152 คน245 จะเห็นได๎วําในชํวงไมํกี่ปีหลังการ
แพรํระบาดของไข๎จับสั่นก็มีผู๎เสียชีวิตไปหลายหมื่นคน ยังไมํรวมผู๎ที่ไมํสามารถรักษาให๎หายขาด จนไมํสามารถ
กลับมาทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกจานวนมาก
ในรายงานประจาปีของกรมสาธารณสุขประจาพ.ศ. 2465, 66 และ 67 ได๎กลําวถึงความนํา กลัว
ของโรคนี้วํา
“การที่ไข้จับสั่นเป็นเหตุแห่งความเสียหายและเดือดร้อนอย่างมากมายนั้นเคยมีตัวอย่างมามากครั้ง
แล้ว เช่นในหมู่บ้านเขาดิน จังหวัดราชบุรีเป็นต้น ชาวบ้านมากมายได้ปุวยลงเกือบพร้อมกัน ส่วนผู้ที่ไม่
ปุวยก็ขยาดหลบหนีไปเสีย โรคนี้เป็นชะนิดร้ายแรง จึงได้ทาให้ผู้ปุวยหมดความสามารถ จนถึงกับเด็ก
ต้องอดเข้าหรือไม่มีใครเลี้ยงดู และศพผู้ที่ตายก็ต้องถูกละทิ้งไม่มีใครฝัง เข้าในท้องนาซึ่งถึงเวลาเกี่ยว
เก็บได้แล้วนั้น ก็ศูนย์หายไปโดยถูกนกและสัตว์อื่นๆ เบียดเบียน ลักขณะอาการดังกล่าวนี้มีพนักงาน
เก็บภาษีผู้หนึ่งไปพบเข้าและนาความมารายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝุายมณฑลเราจึงได้จัดส่งแพทย์และยาค
วินีนพร้อมด้วยภัณฑะอื่นๆ ออกไปช่วยราษฎรเหล่านั้นโดยเร็ว”246
ข๎อความข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําโรคไข๎จับสั่นนั้น เป็นปัญหาที่นําคิดถึง และนําศึกษาถึงวิธีปูองกันหรือหา
หนทางระงับให๎คนตายน๎อยลง เพราะมีผลตํอสุขภาพอนามัยและชีวิตของราษฎร ทาให๎ราษฎรตายและหนีหาย
ซึ่งทาให๎เกิดความเสียหายแกํเศรษฐกิจได๎รับการตระหนักและรับรู๎แล๎ววําเกิดความเสียหายแกํเศรษฐกิจอยําง
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มาก ดังที่กลําวถึงข๎าวในนาที่ไมํมีใครเก็บเกี่ยวเพราะเป็นไข๎ปุาคนกลัวไมํมีใครอยูํอาศัยในพื้นที่นั้ น ซึ่งยํอมมีผล
กระเทือนตํอรัฐสมัยใหมํที่กาลังตั้งมั่นขึ้นมาอยํางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย๑สยามขณะนั้น
โดยใน พ.ศ. 2467 มีการใช๎หนังสือ แบบสอนอ่านสุขวิทยา เล่ม 3 ซึ่งเป็นหนังสือที่สอนให๎เด็กรู๎จัก
รักษาความสะอาดของรํางกาย และหลีกเลี่ยงสิ่งที่กํอให๎เกิดโรค นอกจากนั้นจะมีเนื้อหาที่ชี้ให๎เห็นถึงยุงชนิด
ตํางๆ และความอันตรายของยุงที่มีตํอคนในฐานะพาหะนาโรคไข๎จับสั่นที่ทาให๎คนตายเป็นจานวนมาก รวมไป
ถึงวิธีปูองกันและกาจัดยุงด๎วย247
ใน พ.ศ. 2469 สยามได๎รับเชิญจากรัฐบาลของอิตาลีให๎เข๎ารํวมจัดตั้งสานักงานระหวํางประเทศวําด๎วย
เรื่องมาลาเรีย ที่จัดขึ้นที่กรุงโรมเพียงแตํวําพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาล 7 ทรงไมํเห็นด๎วยกับการเข๎ารํวมดังนี้
" ตามลายพระหัตถ์ที่ 37/11264 ลงวันที่ 17 เดือนก่อนว่ารัฐบาลอิตาเลียนเชิญรัฐบาลสยามให้เข้า
ร่วมมือในการจัดตั้งงานระวางประเทศว่าด้วยเรื่องไข้มาลาเรีย(International Malariaologic Institute) ขึ้น
ที่กรุ งโรง ซึ่งทรงพระดาริ ห์ ว่า เป็น การสมควรอย่างยิ่งที่รั ฐบาลสยามจะเข้าร่วมมือด้ว ย และถ้าชอบด้ว ย
พระราชดาริห์ ขอพระบรมราชานุญาติปฏิบัติการต่อไปนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้นาความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝุาลอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดเกล้าฯว่ายังไม่ทรงทราบความชัดเจนเลยว่า Institute นี้จะทางาน
อะไร อย่างไร จะต้องเสียเงินเท่าไร ทรงพระราชดาริห์ว่า ถ้าจะเข้าร่วมมือในเวลานี้ดูเป็นการหลับตาเข้าไป จะ
เป็นประโยชน์คุ้มกับเงินที่จะเสียหือไม่ ยังทรงสงสัยอยู่ ถ้าเสียเงินสาหรับปราบไข้มาลาเรียก็เสียกันในเมืองไทย
ไม่ดีกว่าเอาไปส่งให้ Institute อันใดอันหนึ่งในยุโรปหรือ? Institute อาจปราบยุงได้แต่ในยุโรปเท่านั้นก็เป็นได้
ฝุายเราจะเสียเงินเปล่า ควรรอให้เข้าตั้ง Institute ขึ้นเสียก่อน และดูว่าเขาทางานอะไรที่จะเป็นประโยชน์
สาหรับเมืองไทยบ้างหรือไม่ แล้วจึงเข้าทีหลัง"248
ซึ่งตํอมารัฐบาลสยามโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ตัดสินพระทัยตกลงจํายเงินเข๎ารํวม
เป็นสมาชิกขององค๑การนี้และสํงผู๎แทนเข๎ารํวมประชุมที่อิตาลีที่จัดขึ้นด๎วย และมีรายงานจากผู๎แทนประชุมถึง
ความก๎าวหน๎าของการจัดการไข๎มาลาเรียที่ศึกษากันอยํางมากในขณะนั้น
แตํกระนั้น กรมสาธารณสุข ได๎ออกเอกสารสาธารณสุขเรื่อง ปัญหาเรื่องยุง พิมพ๑ครั้งแรกในปี พ.ศ.
2465 ออกแจกจํายเผยแพรํและได๎พิมพ๑ครั้งที่ 2 โดยโรงพิมพ๑อักษรนิติในปี 2467 เป็นจานวนอีก 5,000
ฉบับ249ออกเผยแพรํ ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมถึงลักษณะสาคัญของยุงชนิดตํางๆ ซึ่งในเวลานั้นแบํงได๎ 2 ชนิด
คือ ยุงบ๎าน กับยุงเถื่อน โดยยุงบ๎านแบํงยํอยได๎อีก 2 ชนิดคือ ยุงบ๎านสีเทาธรรมดา ที่เรียกวํา คูเล็กส๑ อีกชนิด
หนึ่งคือ ยุงดํางดําง หรือยุงเสือ ที่เรียกวํา สเตโกเมีย ซึ่งเป็นพาหะสาคัญของเชื้อไข๎เหลือง สํวนยุงเถื่อน หรือยุง
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ปุานั้นมีเพียงชนิดเดียว คือยุงก๎นปลํองหรือที่เรียกวํา อะโนเฟเลส ซึ่งเป็นตัวพาหะนาเชื้อไข๎จับสั่น หรือที่มัก
เรียกวําไข๎ปุา หรือไข๎ปูาง
นอกจากจะระบุถึงลักษณะของยุงชนิดตํางๆ แล๎ว เอกสารนี้ก็ยังกลําวถึงความสาคัญของไข๎จับสั่น โดย
ระบุ วํ า เป็ น โรคที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ส าหรั บ คนไทย เพราะวํ า เป็ น โรคที่ ค รํ า ชี วิ ต ของคนไทยไปเป็ น จ านวนมาก
นอกจากนั้นยังทาให๎เกิดผลกระทบตามมาคือคนที่ไมํรักษาให๎หายขาดก็จะกลายเป็นพวกทุพลภาพ ไมํสามารถ
ทางานได๎เต็มที่ ในเอกสารยังกลําวถึงวิธีการในการกาจัดยุงด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน หมั่นตรวจบริเวณบ๎านสัปดาห๑
ละครั้ง หรือกลบแอํงน้า ไมํก็ระบายน้าออกให๎แห๎ง เพื่อไมํให๎ลูกน้ายุงเกิดได๎ หรือถ๎าเป็นน้าในบํอหรือสระที่มี
ขนาดใหญํเกินกวําที่จะเอาออกได๎ ก็ควรจะใช๎น้ามันก๏าด เทให๎ลอยขึ้นเป็นฝูา หรือจะใช๎ยาฆําลูกน้าอยํางอื่นก็
ได๎ อีกวิธีก็คือการหมั่นดูแลพื้นที่รอบบํออยําให๎มีอยําขี้นรกตามริมบํอ ซึ่งการทาแบบนี้จะทาให๎ลูกน้าไมํมีที่
กาบังจากศัตรูตามธรรมชาติของมัน คือ ปลา กบ ด๎วง แมลงปอ และแมลงในน้าตํางๆ นอกจากนั้นก็ระวังอยํา
ให๎มีแหลํงที่ทาน้าขัง กระป๋อง หม๎อ ขวดแตํก็ให๎นาไปทิ้งให๎หมด และควรหมั่นตรวจดูน้าขังตามแหลํงน้ารอบ
บ๎านอยํ าให๎ ยุ งไปไขํได๎ หรื อถ๎าในบ๎านมียุ งมาก ก็สุ มไลํ มันด๎ว ยควันกามะถัน และเน๎นถึงการปราบยุงโดย
กลําวถึงวําเป็นหน๎าที่สาคัญที่ทุกคนต๎องชํวยกันดังข๎อความนี้
“ทุกวันนี้เราทราบกันแน่แล้วว่ายุงเกิดบนบกไม่ได้ ต้องเพาะพันธุ์สืบพันธุ์ในน้า ฉนั้นถ้าจะพูด
กันอย่างง่ายๆ ก็อาจตั้งขึ้นเป็นภาษิตได้ว่า ถ้าไม่มีน้าที่ยุงจะเพาะพืชพันธ์ได้ ก็ไม่มียุง ตามทางไต่
สวนของผู้ชานาญในเรื่องนี้ ปรากฏว่าที่ขังน้าทุกแห่งที่เราน่าสงสัยว่าเป็ นบ่อเกิดของยุง ไม่จาเป็น
จะต้องเป็นที่เพาะยุงเสมอไป ส่วนแอ่งเล็กบ่อน้อยที่เราไม่ใคร่สังเกต บางที่ก็เป็นที่เพาะยุงมากมายเกิน
มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ในการกาจัดยุงจะต้องอาศัยความล่วงรู้ลักขณะและนิสสัยของยุงชนิดต่างๆ อย่าง
ละเอียด ทั้งจะต้องเข้าใจลู่ทางและวิธีการชัดเจน จึงจะสามารถลงทุนลงแรงให้เกิดผลคุ้มค่าใช้จ่ายได้
ไม่ควรเข้าใจว่าการกาจัดยุงเป็นการยากลาบาก เหลือกาลังของคนธรรมดา เพราะเมื่อจัดปรุงกันขึ้น
เป็ น ระเบี ย ดแล้ ว หน้ า ที่ซึ่ ง ต่ า งคนต้ อ งลงมื อ ท านั้น ง่ า ยดายอย่ า งยิ ง เป็น แต่ ต้ อ งท าอยู่ ร่าไปโดย
สม่าเสมอเท่านั้น”250
และยังมี “ภาระในการใช้จ่ายในการปราบยุงแบ่งกันฉันใด หน้าที่ในการปราบยุงก็แบ่งกันฉันนั้น ”251
รวมไปถึ ง ข๎ อ ความข๎ า งท๎ า ยที่ มี ก ารเน๎ น ไว๎ ใ นเอกสารชิ้ น นี้ คื อ “ว่ า เป็ น หน้ า ที่ ข องเรา ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่จะต้องระวังตัวและครอบครัวมิให้เป็นโรค เพราะฉะนั้น จะต้องช่วยกันปราบยุงให้สาบศูนย์
เช่นเขาทากันสาเร็จมาแล้วในประเทศอื่น ” 252ซึ่งเอกสารนี้นับเป็นเอกสารให๎ความรู๎เรื่องยุงซึ่งทาให๎สังคมเริ่ม
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หันมาสนใจในปัญหาเรื่องยุง และจะถูกนาไปเผยแพรํอยํางกว๎างขวางในเวลาตํอมา ซึ่งนี่นับเป็นจุดเริ่มต๎นให๎
ความรู๎เรื่องยุง และไข๎จับสั่นได๎แพรํหลายไปในสังคมโดยทั่วไป
ในทศวรรษ 2470 มีหลักฐานจากฝุายแพทย๑ที่ไปเข๎ารํวมประชุมสมาคมแพทย๑เมืองร๎อนแหํงตะวันออก
ไกลที่รายงานในวันที่ 30 เดือนเมษายน 2471 กลําววํา ที่ประชุมมีมติให๎ประเทศในบุรพทิศทาการควบคุม
อยํางเข๎มแข็งและสิ่งที่พบเห็นมากจาการดูงานสาธารณสุขในอินเดียประเทศเจ๎าภาพคือการปราบไข๎มาลาเรีย
ซึ่ง “ในเรื่ องนี้ เรายั งมิได้ทาอะไรกัน เลย เพราะฉะนั้นการสื บหารายการต่างๆ อันเกี่ยวกับไข้มาลาเรียใน
ประเทศเรา จึงนับว่าเปนเรื่องซึ่งกรมสาธารณสุขควรจะดาริจัดการสืบไป”253 แตํกระนั้นก็ตามเริ่มปรากฏให๎
เห็นวําภาครัฐเริ่มเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องไข๎จับสั่นขึ้น บ๎างแล๎ว โดยเฉพาะการเผยแพรํความรู๎ไปทั่ว ด๎วย
การแจกเอกสารเรื่องยุงและความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและรักษาตัวเองจากไข๎จับสั่นที่ยุงเป็นตัวการสาคัญที่
ต๎องควบคุมปูองกัน นอกจากนั้นเริ่มมีการจัดอบรมการสอนวิชาสาธารณสุขให๎แกํครูในจังหวัดตํางๆ เชํน การ
สอนวิชาสาธารณสุขให๎ครูที่จังหวัดมหาสารคาม254 ตั้งแตํวันที่ 5 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2471 โดยกองธรรม
การจังหวัดได๎อบรมครูประชาบาลที่โรงเรียนประจาจังหวัดมหาสารคาม รวมเวลาอบรม 20 วัน มีครูเข๎าอบรม
130 คน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได๎รํวมมืออบรมการสุขาภิบาลในบริเวณโรงเรีย นกับสอนวิชาปูองกัน
โรคและบาบัดโรคให๎แกํครูที่มาอบรมดังนี้ 1 การสุขาภิบาล 2 การสอน 3 การบาบัดโรค วิธีปูองกันโรคติดตํอ
ซึ่งอธิบายวําเชื้อโรคสามารถเข๎ามาในรํางกายคนเราได๎ 3 ทางคือ ทางตรง ทางอ๎อม และสัตว๑เป็นพาหะนาโรค
มา เชํนแมลงวันนาอหิวาตกโรค ยุงก๎นปลํองนาไข๎จับสั่น255
ใน พ.ศ. 2472 จังหวัดจันทบุรี ได๎มีการจัดอบรมวิชาสาธารณสุขซึ่งได๎สอนในการอบรมครูประชาบาล
จังหวัดจันทบรี (กรมสาธารณสุขได๎รับจดหมายที่ 141/32 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2472 ของสาธารณสุขใน
จังหวัดจัน ทบุรีได๎เรียบเรีย งขึ้นสอนในการอบรมครูประชาบาลจังหวดจันทบุรี 2472) โดยเป็นวิชาที่รอง
อามาตย๑ตรี เจียม สิริปูชกะแพทย๑สุขาภิบาลจังหวัดจันทบุรีเป็นผู๎เรียบเรียงเนื้อหาแบํงออกเป็น 1. หลักการ
สุขาภิบาลสาหรับโรงเรียน 2. ไข๎หวัดใหญํ 3. บิด 4. ไข๎ จับสั่น โดยในเรื่องที่ 4. ไข๎จับสั่น หรือไข๎ปุา ไข๎ปูาง
กลํ าววํา โรคนี้ มีชุกชุมในประเทศสยาม และทาลายชีวิตพลเมือจานวนมาก เป็นโรคที่ตัดความเจริญของ
ประเทศ อาการ ไข๎จับ หนาวสั่น สะท๎าน พอเป็นไข๎รํางกายก็ร๎อนและมีเหงื่อ นับวําเป็นอาการเฉพาะสาหรับ
โรคนี้หรือที่เรียกวําไข๎จับเว๎นวันจับ แตํที่จะชัดก็คือชนิดที่จับทุก 48 ชั่วโมง หรือจับทุก 72 ชั่วโมง สํวนชนิด
ซึมอาการหนาวเกือบสังเกตไมํได๎ผู๎ปุวยมีแตํซึม ความร๎อนสูงขึ้น คงอยูํได๎หลายวันผิดกับ 2 ชนิดข๎างต๎นเพราะ
2 ชนิดนั้นมีอาการไข๎เพียง 1-6 ชั่วโมง ก็จะสบายเป็นปกติถึงคราวก็จับใหมํ โดยมีวิธีติดตํอคือ ยุงก๎นปลํองไป
253

สจช. ม-ร.7 ม/11. อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตั้งสานักงานจัดการเรื่องไข้มาลาเรีย.
จากรายงานของสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 55 /177 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2471 ซึ่งได๎เสนอตํอ
ผู๎วําราชการจังหวัด
255
การสอนวิชชาสาธารณสุขในคราวอบรมครูที่มหาสารคาม. แถลงการณ์สาธารณสุข. 5,2. (2471). หน๎า 582594.
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ดูดเลือดของคนปุวยจะมีเชื้อติดมาด๎วย เชื้อเจริญในกระเพาะยุง 10-14 วัน เมื่อเจริญพอแล๎วก็จะไปอยูํที่ตํอม
น้าลายยุ ง คอยโอการไปสูํคนที่โ ดนยุ งกัด การปูองกันมีหั วข๎อสาคัญ 4 ประการคือ 1) จัดการกาจัดยุงให๎
น๎อยลงหรือหมดไป โดยปูองกันอยําให๎มันไขํและเกิดเป็นตัวลูกน้าได๎ เชํนอยําให๎มีน้าขังตามทีตํางๆหรือใช๎ยา
ทาลายลูกน้าเชํน น้ามันก๏าดพํนบนผิวน้า ทาลายยุงก๎นปลํองในบ๎านที่พบให๎หมด 2) ปูองกันอยําให๎ยุงกัดโดย
นอนในมุ๎งเสมอ 3) ผู๎ที่ไปในตาบนไข๎จับสั่นชุกชุมให๎กินยาควินินวันละ 5 เกรน หรือสัปดาห๑ละ 10-15 เกรน
แตํอยํางไรก็ดีถ๎าจะอยูํประจาในพื้นที่นั้นนานๆ การใช๎ควินินปูองกันโรคนี้ อาจไมํเป็นผลดีนัก 4) ให๎ผู๎ปุวยนอน
ในมุ๎งยุงจะได๎ไมํกัดนาเชื่อไปแพรํให๎ผู๎อื่น การรักษาโรคนี้รักษาหายได๎ ด๎วยการกินยาควินินให๎ได๎ขนาด คือคน
หนึ่งจะต๎องกินควินิ นเม็ดละ 5 เกรน วันละ 3 เม็ดตลอดไปเรื่อยจนไข๎ไมํจับแล๎วก็ผํอนยาลงเสมอจนกวําจะ
หาย256 นอกจาก 2 จังหวัดนี้ก็ยังมีการสอนอบรมในลักษณะคล๎ายๆ กันในอีกหลายจังหวัด เชํนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ก็มีการจัดอบรมให๎แกํครูเพื่อ ไปใช๎ในการสอนแกํนักเรียน ในเรื่องสาธารณสุขด๎านตํางๆ รวมไป
ถึงเรื่องการจัดการกับยุง และไข๎จับสั่น
ไมํเพียงเทํานั้น ยังมีการจัดปาฐกถาเรื่องไข๎จับสั่นในจังหวัดตํางๆ อีกด๎วย โดยเนื้อหาก็จะกลําวถึงวิธี
ปูองกันกาจัดยุง ตัวอยํางเชํน การจัดปาฐกถาเรื่องไข๎จับสั่นโดยสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหมํ โดยเนื้อหาจะ
กลําวถึงความสาคัญของไข๎จับสั่น ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการตายในจัดหวัดเชียงใหมํ โดยเป็นสาเหตุสาคัญ
ที่สุดกวําสาเหตุอื่นๆ ของจานวนคนตายทั้งหมดจานวนคนตายในระยะ 4 ปีที่โดยนับตั้งแตํ พ.ศ. 2468 มี
ผู๎เสียชีวิต 2,560 คน พ.ศ. 2469 4,938 คน พ.ศ. 2470 3,023 คน พ.ศ. 2471 4,490 คน รวม
ในชํวงเวลาดังกลําวมีคนตายถึง 15,011 คน หากเปรียบโรคอื่นๆ เมื่อคิดถึงจานวนตายเปรียบกับ ไข๎จับสั่น
แล๎ ว จะเห็ น วํ า เสี ย หายน๎ อ ยกวํ า ไข๎ จั บ สั่ น มาก แตํ กํ อ นผู๎ ปุ ว ยจั ด หวั ด นี้ มี ร๎ อ ยละ 90 แตํ ค วามเจริ ญ ของ
การแพทย๑การแพรํหลายของควินินทาให๎จานวนเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ เหลืออยูํประมาณร๎อยละ 30 แตํจานวน
ผู๎ปุว ยตายด๎ว ยไข๎จับสั่ นจะมีน๎อยลงแตํก็ยังเป็ นจานวนที่มากมายอยูํ เมื่อคิดดูในระยะ 4 ปีตั้งแตํ 24682471 เชียงใหมํมีคนตายด๎วยจับสั่นถึง 15,011 คน และยังเน๎นย้าถึงการที่ประชาชนทุกคนต๎องชํวยกันกาจัด
ยุงดังนี้
“อัน ตรายและโทษอัน ร้ า ยแรงของไข้จับ สั่ น ตามที่ไ ด้กล่ าวมานี้ ท่านคงเห็ น แล้ ว ว่า ร้ายกาจ
เพียงใด เท่าที่คิดนี้สาหรับจัดหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ถ้าทั้งประเทศจะมากเพียงใด คงจะเป็นจานวนคน
ตายจานวนคนทุพพลภาพ จานวนเงินที่ศูนย์ไปมากมายทีเดียวดังนี้จึงสมควรร่วมมือพร้อมใจกันยั ด
การปูองกันความเสียหายเหล่านี้เสียคือปูองกันไข้จับสั่น ทาลายไข้จับสั่นที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้
หมดไป เพราะว่าโรคไข้จับสั่นเป็นโรคที่ปูองกันได้ ไม่ใข่เป็นสิ่งสุดวิสัยที่มนุษย์จะทาไม่ได้เสียเลย”257
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วิชชาสาธารณสุขซึ่งได๎สอนในการอบรบครูประชาบาล จังหวัดจันทบุรี. แถลงการณ์สาธารณสุข. 6,1 (2472).
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ปาฐกถาเรื่องไข๎จับสั่นโดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ. แถลงการณ์สาธารณสุข. 6,12 (2473). หน๎า 1342

114

นอกจากนั้นยังมีการกลําวถึงลักษณะของโรคดังนี้ โดยไข๎จับสั่นเป็นโรของประเทศร๎อน หรือกึ่งร๎อนกึ่ง
หนาว การที่เชื้อไข๎จับสั่นจะเข๎าสูํในรํางกายของเราได๎ก็โดยทางยุงกัด และยุงนั้นต๎องเป็นยุงกันปลํอง จึงพาเชื้อ
ไข๎จับสั้นไปสูํมนุษย๑ได๎ ยุงชนิดอื่นไมํสามารถเป็นพาหะได๎ โดยเมื่อยุงก๎นไปกัดที่ผู๎ปุวยก็จะดูดเลือดที่มีเ ชื้อมา
เมื่อไปกัดผู๎อื่นก็จะพาโรคไปสูํผู๎ อื่นด๎วย เมื่อเชื้อเข๎าไปแล๎วก็จะเข๎าไปอาศัยอยูํในเม็ดเลือดแดง แล๎วก็ เริ่มต๎น
แบํงตัวกระจายทันที การกระจายทวีจานวนของเชื้อโรคในเม็ดเลือดแดงนี้ ได๎เป็นไปโดยวิธีที่ไมํต๎องอาศัยการ
ผสมตํางเพศ คือตัวเชื้อหนึ่งตัวแบํงตัวของมันเองออกเป็นสํวนเล็กๆ ทวีจานวนมากขึ้น แล๎วทาให๎เม็ดเลือดที่มัน
เข๎าไปอาศัยอยูํแตกออก และตัวอํอนเหลํานั้นตํางก็เข๎าอาศัยในเม็ดเลือดแดงเม็ดอื่นๆ ที่ยังดีอยูํ และทาการ
ทาลายดังกลําวตํอไปในเวลาที่เม็ดเลือดของเราต๎องแตกออกเพราะตัวเชื้อไข๎จับสั่นครั้งหนึ่ งๆ นั้น เป็นเวลาที่
เรารู๎สึกวําไข๎จับ คือมีอาการหนาวสั่นหรือตัวร๎อน ระยะเวลาตั้งแตํตัวเชื้อไขจับสั่ นเข๎าสูํเม็ดเลือดแดง จนถึง
กระทาให๎เม็ดโลหิตแดงแตกทาลาย คือเวลาทาให๎เรารู๎สึกวําจับไข๎นั้น ยํอมตํางกันตามชนิดของเชื้อไข๎ บางชนิด
ก็มีระยะ 48 ชั่วโมง ครั้งหนึ่ง 24 ถึง 48 ชั่วโมง หรือ 72 ชั่วโมง ครั้งหนึ่งก็มี ตามชนิดของเชื้อไข๎นั้นดังนี้เรา
จึงเห็นวําผู๎ปุวยมีเวลาจับไข๎ตํางๆ กัน บางครั้งก็จับวันเว๎นวัน หรือจับวันเว๎น สองวัน หรือจับเป็นเวลาทุกวันก็
เพาะเป็นเวลาแตกของเม็ดเลือดแดง บางครั้งเชื้ออาจจะเข๎าพร๎อมกันหลายชนิดก็ ได๎ดังนั้นการแตกทาลายของ
เม็ดเลือดแดงจึงเป็นเวลาซ๎อนหรือติดๆกันจึงทาให๎ผู๎ปุวยเป็นตลอดวัน การแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงโดย
การกระทาของเชื้อไข๎จับนี้ เมื่อจานวนเชื้อมีในเลือดมากเม็ดเลือดยํอมต๎องถูกทาลายมาลงด๎วยตามสํวน ด๎วย
เหตุนี้ผู๎ปุวยด๎วยไข๎จับหลายๆวันจึงมีผิวหนั งและริมผีปากกับเยื่อตาขาวซีดแสดงวําจานวนเม็ดเลือดแดงได๎ถูก
ทาลายจนเหลือน๎อยลง แล๎วตํอไปรํางกายก็จะอํอนเปลี้ยเพลียแรงกลายเป็นคนทุพลภาพตาม เพราะรํางกายจะ
คงมีสุขภาพดีอยูํเสมอได๎ก็เพราะเม็ดเลือดแดงสมบูรณ๑อยูํ นอกจากเม็ ดเลือดแดงจะถูกทาลายโดยวิธีดังกลําว
ยังมีอวัยวะอื่นต๎องถูกทาลายด๎วยเชํนม๎าม และไขมันในกระดูกเป็นต๎น
โดยการปูองกัน อาศัยหลัก 2 ข๎อ คือ 1) ทาลายยุง ทาลายที่อาศัยของยุงตลอดจนปูองกันไมํให๎กัด
ผู๎ปุวย 2) ผู๎ปุวยที่เป็นไขจับสั่นต๎องรักษาให๎แนํวําไข๎นั้นหมดไปจากเลือดหรือก็คือหายขาดแล๎ว โดยการทาลาย
ยุง ทาลายที่ออกไขของยุงก๎นปลํอง และทาลายตัวลูกน้า โดยสังเกตจากลักษณะคือ มันจะเกาะอยูํตามพื้นหรือ
ผาผนังโดยหัวมันจะต่าลงและทางก๎นยกสูงขึ้น เป็ นมุมราว 15 องศา สํวนยุงคูเล็กซ๑จะเกาะขนานกับพื้น ตัว
ลูกน้าของยุงก๎นปลํองเวลาขึ้นมาหายใจบนน้าจะลอยอยูํ เป็นเส๎นตรงขนานกับผิวน้า ผิดกับลูกน้าของยุงชนิด
อื่นๆ ซึ่งมักเกาะห๎อยหัวต่ากวําระดับน้า ภูมิประเทศต๎องเป็นที่น้าขังนิ่งๆ หรือหากจะไหลขึ้นลงได๎ก็ไหลขึ้นลง
อยํางอํอนๆ ที่สุดจะเป็นสระ หนอง คลอง บึง อะไรก็ตาม และต๎องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องกาบังลมด๎วยเชํนเป็น
สระ บํอ หนอน หรือ แอํงน้ า ที่มีหญ๎าขึ้นรกเป็นเครื่องกาบังตัว หรือจะเป็นพวกน้าขังที่อยูํตามที่ตํางๆ ที่นี้
เหลํานี้ล๎วนเหมาะสาหรับให๎ยุงวางไขํ ดังนั้นในการปูองกันคือให๎ทาลายแหลํงเพาะยุงเหลํานี้ให๎สิ้นเชํน หมั่นถาง
หญ๎าบริเวณริมสระ หรือไมํก็ถม หรืออีกวิธีก็ใช๎น้ามันก๏าดเทลงในแหลํงน้านั้น นอกจากนั้นยังมีการใช๎มุ๎งในการ
ปูองกันไมํให๎ยุงเข๎ามากัด รวมไปถึงการกินยาควินินปูองกันไว๎เสมอ ในสํวนของการรักษาผู๎ปุวย ก็ให๎รักษาตาม
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อาการโดยให๎ยาควินิน ตามความร๎ายแรงของโรค 258 ไมํเพียงแตํในจังหวัดเชียงใหมํ ในจังหวัดอื่นๆก็มีการจัด
ปาฐกถาในเรื่องไข๎จบั สั่นด๎วยเชํนกัน จะเห็นได๎วําหลังมีการเริ่มแพรํระบาดอยํางรุนแรงของโรคไข๎จับสั่นในชํวง
ทศวรรษ 2460 ขึ้นมา ก็เริ่มมีการกระจายความรู๎ในเรื่องการปูองกันตัวจากโรคไข๎จับสั่นให๎แพรํขยายไปสูํ
ประชากรทั่วไปในประเทศ
ราวต๎นทศวรรษ 2470 เห็นได๎ชัดเจนจากหลักฐานจานานมากวํา ความรู๎เรื่องโรคจับสั่นที่เกิดจาก
ยุงก๎นปลํองและมีการสังเกตอาการที่ตํางกันของเชื้อโรคแตํละชนิดของมาลาเรียนั้น รวมทั้งวิธีปูองกัน ที่ต๎อง
กาจัดปูองกันยุงและการรักษาโรคด๎วยยาควินิน เริ่มมีการเผยแพรํความรู๎ไปยังท๎องถิ่นตํางๆ ทั่ วประเทศเพื่อให๎
ชาวบ๎านสามารถรับรู๎และหาทางปูองกันรักษาตัวเองจากโรคนี้ได๎ด๎วยตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่เกิดโรคระบาดนี้
ชุกชุม ถึงห๎วงเวลานี้ชาวสยามมีความรู๎เรื่องไข๎มาลาเรียเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรู๎แบบการแพทย๑ ตะวันตก
สมัยใหมํที่ค๎นพบในสองทศวรรษกํอนหน๎านี้กั นอยํางแพรํหลายแล๎ว ขาดก็แตํการมีนโยบายรัฐอยํางชัดเจน
เกี่ยวกับโรคนี้
ในที่สุดรัฐบาลสยามก็มีนโยบายเกี่ยวกับไข๎จับสั่นอยํางจริงจังในปี พ.ศ. 2472 เมื่อกระทรวงมหาดไทย
ได๎ออกคาสั่งตั้งกองโรคระบาดขึ้น เพื่อรวบรวมงานเกี่ยวกับโรคระบาดมารวมไว๎เป็นกองเดียวกัน โดยการ
ควบคุมไข๎จับสั่นนั้นเป็นสํวนหนึ่งของกองงานนี้ และในการชุมนุมสมุหเทศาภิบาลประจาปีได๎มีการพิจารณาถึง
การควบคุมไข๎จับสั่นด๎วย ซึ่งมีมติหลักๆ 3 ประการคือ
1) ควรเผยแพรํความรู๎เรื่องการสุขาภิบาลสํวนตัวบุคคลในการปูองกันบาบัดไข๎จับสั่น
2) ควรโฆษณาคุณภาพของยาตาราหลวงแก๎ไข๎ และแจกยาตาราหลวงแก๎ไข๎ กับยาถํายให๎เป็นทานแกํคน
อนาถาซึ่งเป็นไข๎จับสั่น
3) ควรมีระเบียบให๎บุคคลรับซื้อยาตาราหลวงแก๎ไข๎จากโอสถสภาไปขายในที่ตํางๆ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่
ได๎มีการพิจารณาหารืออยํางเป็นทางการที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมไข๎จับสั่น259
ผลจากการที่มีการสํงระเบียบระเบียบการควบคุมทาให๎เกิดโครงการควบคุมไข๎จับสั่นขึ้นหลายจังหวัดใน
ประเทศ เชํนโครงการควบคุมไข๎จับสั่น ของจังหวัดนครราชสีมา (จากรายงานของสาธารณสุขมณฑลที่ 5/116
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2473) โดยผลจากกระทรวงมหาดไทยได๎สั่งให๎วางระเบียบการควบคุมไข๎จับสั่น
ให๎เจ๎าหน๎าที่จังหวัด ตํางๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได๎เรียบเรียงโครงการควบคุมไข๎
จับสั่น และจัดตั้งสาขาจาหนํายยาตาราหลวงแก๎ไข๎ตามแตํละท๎องที่เพื่อให๎เหมาะแกํภูมิประเทศ โดยเนื้ อหาใน
โครงการกลําวไว๎ดังนี้
ผู๎ตรวจการสุขาภิบาลในการควบคุมไข๎จับสั่นมีหน๎าที่ดังนี้ 1) การเผยแพรํความรู๎โดยทางสุขศึกษา ใน
ทุกๆ ครั้งที่ได๎ออกไปวิชาสุขศึกษาได๎ตามที่ตํางๆ เชํนกับคนทั่วไปในชุมชนท๎องถิ่น และนักเรียนตามโรงเรียน
258

ปาฐกถาเรื่องไข๎จับสั่นโดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ. แถลงการณ์สาธารณสุข. 6,12 (2473). หน๎า 1339-

1353.
259

กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พระนคร: โรงพิมพ๑ไทย
เขษม. 2505. หน๎า 404.
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ตํางๆ และในเทศกาลตามท๎องที่ ก็ให๎แสดงปาฐกถาเรื่องไข๎จับสั่น ตลอดจนวิธีการปูองกันและบาบัด โดย
เอกสารที่ใช๎เพื่อประกอบปาฐกถาให๎แจกเอกสารสาธารณสุขอันเกี่ยวกับเรื่องไข๎จับสั่น เชํนอันดับที่ 24 ยุงร๎าย
กวําเสือ อันดับที่ 46 เรื่องไข๎จับสั่น ให๎แกํบุคคลที่อํานหนังสือได๎ และถ๎าเป็นไปได๎ก็ใ ห๎โชว๑รูปยุงก๎นปลํองที่เป็น
พาหะนาโรคไข๎จับสั่นมาสูํมนุษย๑ให๎เป็นที่รู๎จักไว๎ อีกเรื่องคือให๎ชี้แจงสรรพคุณยาตาราหลวงแก๎ไข๎ตลอดจนวิธีใช๎
ในชุมชน ควรปิดภาพโฆษนาแสดงคุณของยาตาราหลงแก๎ไข๎ตามที่ตํางๆ260
2) การแจกยาตาราหลวงแก๎ไข๎ ยาที่จะแจกให๎เป็นทานแกราษฎรที่ ปุวยเป็นไข๎จับสั่นจะแยกได๎เป็น 3
ประเภทดังนี้ ประเภทที่ 1. มาจากเงินเรี่ยไรโดยให๎ผู๎ตรวจการสุขาภิบาลประจาอาเภอรํวมมือกับเจ๎าพนักงาน
ฝุายปกครองท๎องที่ บอกบุญเรี่ยไรเงินจากราษฎรเป็นตาบลๆ ซื้อยาตาราหลวงแก๎ไข๎ จากโอสถสภาเทําจานวน
เงินทีเรี่ยไรได๎ มอบให๎ไว๎แกํพระภิกษุเจ๎าอาวาสตํางๆ ในตาบลนั้น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามที่นายอาเภอจะ
เห็ น สมควร ประเภทที่ 2. โดยเบิ ก ยาจากกรมสาธารณสุ ข มาแจกรัก ษาในขณะที่ เ กิ ด ไข๎ ชุ ม ชุ ม ในท๎ อ งที่
ผู๎ ต รวจการสุ ข าภิ บ าลต๎ อ งสอดสํ อ งถึ ง ความปุ ว ยไข๎ ข องราษฎรในท๎ อ งที่ ข องตน เมื่ อ ที่ ใ ดเกิ ด ชุ ก ชุ ม ก็ ใ ห๎
ตรวจสอบถึงจานวนผู๎ปุวย และการหายของโรคที่ระบาดอยูํ แล๎วรายงานอาเภอเพื่อจะได๎เบิกยามาแจกรักษา
ให๎แกํราษฎรที่กาลังปุวย ประเภทที่ 3. ในขณะที่ผู๎ตรวจการสุขาภิบาลออกตรวจการตามท๎องที่เมื่อเห็นราษฎร
อนาถาปุวยไข๎ให๎ทาการแจกตารายาหลงแก๎ไข๎ ที่มีประจาอยูํในหีบยาเดินทาง รั กษาให๎เป็นตามที่เห็นสมควร
โดยกํอนตรวจท๎องที่ของตนให๎เตรียมให๎ยาตํางๆ ให๎พร๎อม261
3) การตั้งสาขาจาหนํายยาตามท๎องที่ เพื่อชํวยบรรเทาทุกข๑แกํราษรตามท๎องที่ ให๎มีโอกาสได๎ซื้อยาตารา
หลวงแก๎ไข๎รักษาตนให๎ทันความต๎องการ ให๎ผู๎ตรวจการสุขาภิบาลรํวมมือกับพนักงานฝุายปกครองท๎องที่ให๎
จัดตั้งสาขาจาหนํายยาตาราหลวงแก๎ไข๎ขึ้นให๎มีอยํางทั่วถึง ถ๎าขึ้นได๎ทุกหมูํบ๎านที่เป็นโรคนี้ได๎ ก็เป็นประโยชน๑ใน
การควบคุมมากขึ้น โดยให๎ดาเนินการดังนี้ 1) เพื่อสะดวกแกํสาขาที่จะสั่งซื้อ ให๎โอสถสภาสุขาภิบาลเมือง
นครราชสี ม าจั ดยาต าราหลวงแก๎ ไข๎ ส ารองไว๎ จาหนํ ายแกํ ส าขาตามความต๎อ งการเสมอ 2) ให๎ โ อสถสภา
สุขาภิบาลจะคิดราคายาตาราหลวงแก๎ไข๎แกํสาขาเป็นราคาขายสํง 3) ให๎สาขาทุกแหํงทาสัญญาไว๎ตํออาเภอ
เป็นลายลักษณ๑อักษรวําจะไมํขายยาตาราหลวงแก๎ไข๎ เกินไปกวําราคาที่กาหนดไว๎ 4) การตั้งสาขาจาหนํายยา
ตาราหลวงแก๎ไข๎ขึ้นตามท๎องที่ตํางๆ ทั่วไปทั้งจังหวัดเขํนจาเป็นต๎องใช๎ทุนมากโอสถสภาพสุขาภิบาลไมํมีทุน
พอจะจาหนํอยเป็นเงินเชื่อให๎แกํสาขาตํางๆ ได๎จึงจาเป็นต๎องจาหนํายด๎วยเงินสด 5) เพื่อเป็นหลักฐานให๎อาเภอ
รับขอซื้อเข๎าไปยังโอสถสภาด๎วยเงินสด หากเป็นจานวนเล็กน๎อยก็ให๎โอสถสภาจัดสํ งไปไว๎ที่จังหวัด เมื่อกรมการ
อาเภอคนใดไปราชการที่จังหวัด ก็มอบไปแกํผู๎นั้น แตํถ๎าเป็นจานวนยามากก็ให๎สาขาผู๎จาหนํายนาหนังสือจาก
กรมการอาเภอไปขอซื้อ และรับยาที่โอสถสภาสุขาภิบาล262
260

โครงการควบคุมคุมไข๎จับสั่น ของจังหวัดนครราชสีมา. แถลงการณ์สาธารณสุข. 6,11 (2473). หน๎า 12071208. เอกสารที่ระบุ เชํน ยุงร๎ายกวําเสือ เรื่องไข๎จับสั่น ขณะนีผ้ ู๎วิจัยยังไมํพบต๎นฉบับมาตรวจสอบแตํถือวําเป็นเอกสาร
สาคัญยิ่งสาหรับการศึกษาเรื่องนี้ แตํระบบการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร๑ของชาติไทยยังเป็นปัญหาที่นักประวัติศาสตร๑เชํน
ผู๎วิจัยเองเองก็ยากจะจัดการอยูํ
261
เรื่องเดียวกัน. หน๎า 1208-1209.
262
เรื่องเดียวกัน. หน๎า 1209-1211.
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ตามที่ได๎กลําวไปแล๎วจะเห็นได๎วําหลังจากที่มีการระบาดของไข๎จับสั่นอยํางหนักในประเทศ ทาให๎ภาครัฐ
เกิดความสนใจในการศึกษาค๎นคว๎าในเรื่องของไข๎จับสั่นและยุงก๎นปลํองที่เป็นตัวพาหะนาโรค สํงผลให๎ยุงที่แตํ
เดิมอยูํในฐานะสร๎างความราคาญ กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่นํากลัวมีความอันตรายสามารถเป็นพาหะนาโรคที่ครํา
ชีวิตคนได๎เป็นจานวนมาก ทาให๎กรมสาธารณสุข ได๎หันมารณรงค๑ให๎ความประชาชนโดยทั่วไปรับรู๎ถึงความนํา
กลัวของยุง รวมถึงปลูกฝังจนกลายเป็นความเข๎าใจรํวมกันของทุกคนในสังคมวํามีหน๎าที่ต๎องมารํวมมือกันกาจัด
และทาลายยุงอยํางจริงจัง เพื่อไมํให๎เกิดการระบาดของไข๎จับสั่นได๎
มุ้งกับการหาวิธีการอื่นๆ ในการควบคุมกาจัดยุง และไข้จับสั่น
แม๎ วํ า ในชํ ว งทศวรรษ 2470 คนในสั ง คมเริ่ ม ที่ จ ะรั บ รู๎ ถึ ง ความอั น ตรายของไข๎ จั บ สั่ น รวมไปถึ ง
ยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะนาโรค รวมไปถึงวิธีจัดการรวมไปถึงวิธีการปูองกันไมํให๎ยุงเหลํานี้ ได๎เข๎ามาทาอันตราย
แกํตนเอง โดยวิธีกาจัดยุง ที่คนในสังคมไทยได๎เข๎าใจโดยทั่วกับหลักก็คือ หมั่นกาจัดแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ายุง
เพราะตัวลูกน้าเป็นต๎นกาเนิดของยุง ดังนั้นถ๎าไมํมีลูกน้าก็เทํากับไมํมียุง วิธีหลักๆ ก็เชํน หมั่นกลบ ระบายน้า
ออก หรือถมแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้าเหลํานี้ ในกรณีที่ไมํสามารถทาได๎จริงๆ ก็ ให๎ใช๎น้ามันก๏าดเทใสํแหลํงที่ให๎
กาเนิดลูกน้า หรือการปลํอยปลาที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของลูกน้าก็เป็นอีกวิธีที่จะชํวยในการกาจัดลูกน้า
ในขณะที่อีกวิธีคือการปูองกันไมํให๎ยุงกัด โดยวิธีสาคัญได๎แกํ การกางมุ๎งนอนหรือทามุ๎งลวดปูองกันยุง
ซึ่งเทํากับเราก็จะไมํเป็นอันตรายจากไข๎จับสั่นไปด๎วย แม๎วําจะมีวิธีปูองกันกาจัดไมํให๎เกิดไข๎จับสั่นอยูํแล๎วหลาย
วิธีก็ตาม แตํก็ยังมีแพทย๑อีกหลายคนที่ได๎พยายามที่จะหาวิธีการจัดการยุงแบบใหมํๆ มาเผยแพรํให๎คนในสังคม
ได๎รับรู๎ โดยปรากฏอยูํในวารสารทางการแพทย๑เลํมตํางๆ ในทศวรรษ 2470 ดังนี้
การปูองกันไมํให๎ยุดกัดอยํางงําย โดยนายแพทย๑ ฮ.บ.นิวแฮม โดยกลําวถึงจดหมายที่ถูกสํงมาจากหญิง
สาวที่อยูํในมณฑลคราส ประเทศอินเดีย โดยมีเนื้อหาวํา มีการใช๎วิธีเอาลูกมะนาวมาผําถูให๎ทั่วขา และแขนเมื่อ
ตอนอาบน้าแล๎ว และปลํอยทิ้งไว๎ให๎ซึมแห๎งเข๎าสูํผิว จะทาให๎ยุงไมํมารบกวนอีก จนได๎เลิกใช๎มุ๎งไปแล๎ว263
การปราบยุงด๎วยเครื่องบิน เรียบเรียงโดย หลวงศิริแพทย๑พิสุทธิ์ ได๎กลําวถึงการปราบยุงด๎วยเครื่องบินใน
ประเทศอเมริกา โดยเจ๎าหน๎าที่การบนของกองทหารได๎ประกอบเครื่องบินขึ้น โดยทาถังบรรจุยาที่ใช๎ฆํายุงไว๎ใน
เครื่องบิน โดยขนาดของถังนี้มีความลึก และยาวประมาณ 90 เซนติเมตร กว๎าง 60 เซนติเมตร ปลายลํางถัง
เป็นรูปกรวย ตรงปากกรวยเป็นวงกลมขนนนาดเล็กเส๎นผําศูนย๑กลางยาว 30 เซนติเมตร กรวยนั้นเรียวจาก
ศูนย๑กลางของถังเป็นมุม 30 องศา ที่ปลายกรวยมีฝาปิดเปิดได๎ โดยสปริงซึ่งมีสายลวดบังคั บการเปิดปิดโยงไป
ประกอบกันเป็นพวงมาลัย และติดอยูํใกล๎กับพวงมาลัยสาหรับขับเครื่องบิน เพื่อให๎ผู๎ขับสามารถเปิดปิดถังได๎
โดยสะดวก โดยยาที่ใช๎ในการฆํายุงคือ Paris green มีลักษณะเป็นผงสีเขียว ทามาจากสารหนูผสม Soap
stone หรือ Hydrate of lime เพื่อให๎สามารถกระจายเป็นหมอกไปด๎วยทุกพื้นที่ โดยเครื่องบินที่ใช๎มักเป็น
เครื่องบินที่เหมาะแกํการบินได๎ต่า สํวนวันทาการมักเลือกทาการบินใสวันที่ร๎อนจัดและมีแสงแดดจ๎า หรือ
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นายแพทย๑ นิวแฮม, ฮ.บ. วิธีปูองกันยุงกัดอยํางงําย. แถลงการณ์สาธารณสุข. 5,2. (2471) หน๎า 129-130.
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เมื่อกํอนหน๎าหรือภายหลังฝนตกทันที ซึ่งการทาการปราบยุงนี้จะต๎องทาไปพร๎อมกับการทาการควบคุมลูกน้า
ยุงด๎วยจึงจะได๎ผลดีที่สุด264
จากที่ได๎เห็นไปในตัวอยํางข๎างตนแล๎ววํามีการหาวิธีการจัดการกับยุงแบบตํางๆ มาเผยแพรํถึงแม๎วําผล
ของมันจะมีการนามาปรับใช๎หรือไมํก็ตาม แตํก็แสดงให๎เห็นวําในชํวงทศวรรษ 2470 คนในสังคมเริ่มที่จะให๎
ความสนใจในเรื่องการจัดการยุง และไข๎จับสั่นมากขึ้น
การสารวจยุงก้นปล่องในสยาม
ผลจากการที่ยุงถูกเข๎าใจวําเป็นตัวอันตรายทาให๎เริ่มมีการศึกษาค๎นคว๎าในเรื่องของยุง และไข๎จับสั่น
รํวมกับนักวิจัยในตํางประเทศเพื่อหาวิธีควบคุมปูองกันให๎ได๎ผลอยํางที่สุด ซึ่งอยํางที่ได๎กลําวไปในข๎างต๎นแล๎ววํา
การปูองกันไมํให๎เกิดโรคไข๎จับสั่นที่นําจะมีผลดีที่สุดคือการกาจัดยุงก๎นปลํองที่เป็นตัวพาหะนาโรค แตํกํอนที่จะ
ลงมือจัดการจะต๎องทราบกํอนวํายุงชนิดที่นาโรคเกิดที่ไหนบ๎าง ถึงจะได๎ปูองกันไมํให๎ยุงได๎เกิดอีก เพื่อการนั้น
จึงมีการทาการสารวจยุงที่เป็นตัวพาหะที่กํอให๎เกิดไข๎ จับสั่นขึ้นในสยาม เนื่องจากถึงแม๎วําคนทั่วไปจะทราบวํา
ยุงก๎นปลํองเป็นพาหะนาเชื้อไข๎จับสั่น แตํสํวนใหญํมักจะไมํรู๎วํามีแคํยุงก๎นปลํองบางชนิดเทํานั้นที่เป็นพาหะได๎
ดังนั้นจึงเริ่มมีการสารวจยุงก๎นปลํองขึ้น265 เพื่อทีจ่ ะสามารถจัดการกับไข๎จับสั่นได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสารวจยุงในสยามเริ่มจากนายแพทย๑สะแตนตัน ในชํวงปี พ.ศ. 2463 แตํไมํได๎ทาการสารวจอยําง
จริงจัง ตํอมา พ.ศ.2466 นายแพทย๑บาร๑นสจากมูลนิธิรอคค๑เฟลเลอร๑ ได๎ทาการสารวจอีก โดยได๎เก็บตัวอยําง
ยุงตามท๎องที่ตํางๆ ในประเทศสยามเป็นเวลานาน และได๎พบถึง 18 ชนิด รวมไปถึงนายแพทย๑ ซินตันซึ่งเป็น
ผู๎อานวยการการสารวจไข๎จับสั่นในอินเดีย ที่ มาประชุมเวชชกรรมเมืองร๎อนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2473 ก็ได๎ทาการ
เก็บตัวอยํางยุงชนิดตํางๆตามโรงแรมที่พักขณะที่ไปดูงานที่หัวเมือง เมื่อรถไฟจอดตามสถานีตํางๆ ก็ได๎ลงไปจับ
ลูกน้าทั้งของยุงก๎นปลํอง และยุงทั่ว ไปด๎วยเชํนกัน และพบถึง 11 ชนิด 266 ซึ่ง 2 ใน 11 ชนิดเป็นชนิดที่
แตกตํางจากที่บาร๑นเคยพบ
โดยการส ารวจยุงอยํางจริงจังเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 โดยนายแพทย๑อานิกสไตนซึ่งเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมาธิการไข๎จับสั่นของสันนิบาตชาติ ซึ่งถูกรัฐบาลจ๎างมา ได๎เข๎ามาสารวจรวมกับแพทย๑หลายคนของ
กรมสาธารณสุข ซึ่งมีหลวงอายุรกิจโกศล ขุนเฉลิมอติแพทย๑ และแพทย๑อื่นๆ โดยเข๎าสารวจที่กรุงเทพฯ และ
บริเวณใกล๎เคียง มณฑลภาคเหนือ และมณฑลภาคใต๎ รวมเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผลของการสารวจครั้งนี้พบ
ยุงก๎นปลํองชนิดตํางๆรวม 17 ชนิด เมื่อการสารวจเสร็จสิ้นลงกรมสาธารณสุขก็ได๎จัดตั้งหนํวยไข๎จับสั่นขึ้นที่
เชียงใหมํ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไข๎จับสั่นชุกชุม โดยมีหลวงอายุรกิจโกศลเป็นหัวหน๎าหนํวยไข๎จับสั่น
ในเวลาตํอมาหลวงพยุงเวชชศาสตร๑ที่ได๎กลับมาหลังจบการศึกษาจากตํางประเทศ ได๎พยายามออกไปทา
การสารวจไข๎จับสั่นในหลายพื้นที่ตามจังหวัดตํางๆ โดยใน พ.ศ. 2477 ก็ได๎พบยุงชนิดใหมํอีก 2 ชนิด ตํอมา
พ.ศ. 2478 ก็ยังพบยุงก๎นปล๎องที่กรมสาธารณสุขได๎สารวจไว๎กํอนแตํยังไมํได๎บันทึกไว๎อีก 5 ชนิด และที่ขุน
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หลวงศิริแพทย๑พิสุทธิ์. การปราบยุงด๎วยเครื่องบิน. แถลงการณ์สาธารณสุข. 6,1 (2472). หน๎า 3-13.
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ขุนเฉลิมอติแพทย๑. ไข๎มาลาเรียในสยาม. จดหมายเหตุทางการแพทย์. 16,5. (2476). หน๎า 680-684.
265

119

เฉลิมอติแพทย๑พบอีก 1 ชนิด และใน พ.ศ. 2479 หลวงพยุงเวชชศาสตร๑ก็ได๎ลงไปสารวจที่ปักษ๑ใต๎ และก็ได๎
พบยุงก๎นปลํองเพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด267 และในชํวงเวลาเดียวกันก็ได๎ชาแหละยุง เอ. มินิมัส 33 ตัว และพบสไป
โรซอยท๑ในตํอมน้าลาย 3 ตัว พบอูอูซิสท๑ที่ผนังกระเพาะอาหาร 2 ตัว ซึ่งนับเป็นรายงานสการพบเชื้อมาลาเลีย
ในยุงก๎นปลํองครั้งแรกในประเทศไทย
ผลจากการที่มีรํวมกันในการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องยุงรํวมกับนักวิจัยชาวตํางชาติทาให๎ได๎ความรู๎เรื่องยุงเพิ่ม
มากขึ้น รวมไปถึงสํงผลให๎เกิดการกํอตั้งหนํวยงานเกี่ยวกับการจัดการไข๎จับสั่นขึ้นเป็นแหํงแรกในประเทศขึ้นที่
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจะเป็นต๎นแบบของหนํวยงานการจัดการไข๎จับสั่นในอนาคต
การใช้ ดีดีที แนวทางใหม่ในการจัดการกับยุง
หลังจากที่กรมสาธารณสุขได๎มีการจัดตั้งหนํวยควบคุมไข๎จับสั่นขึ้นใน พ.ศ. 2472 ขึ้นที่เชียงใหมํเป็น
แหํงแรกในประเทศไทย ก็ได๎เริ่มปฏิบัติงานในด๎านการควบคุมโรคไข๎จับสั่นอยํางจริงจัง แตํกระนั้นวิธีในการ
ดาเนินการก็ยังไมํได๎แตกตํางกับอดีตที่ผํานมามากนัก กลําวคือจะเน๎นไปที่การรักษาพลเมืองที่เป็นไข๎จับสั่นด๎วย
ตั ว ยาควิ นิ น พร๎ อ มๆ กั บ การแนะน าสํ ง เสริ ม ให๎ พ ลเมื อ รู๎ จั ก การปู อ งกั น ตั ว จากการถู ก ยุ ง กั ด รวมไปถึ ง
ทาการค๎นคว๎าในเรื่องยุงก๎นปลํองและไข๎จับสั่น ทาการสุขศึกษาและโฆษณา ตลอดจนการทาความรํวมมือกับ
องค๑กรตํางๆ ในการอบรมพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 268 ซึ่งตํอมาได๎เป็นมีการจัดตั้งหนํอยควบคุมไข๎จับสั่นอีกหลาย
แหํงในประเทศไทย และนาเอาแนวทางในการจัดการควบคุมไข๎จับสั่นดังกลําวไปเป็นต๎นแบบในการปฏิบัติ
ใน พ.ศ. 2482 ประเทศไทยเข๎าสูํ ภ าวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสํ งผลให๎ งานควบคุมไข๎จับสั่ นต๎อง
หยุดชะงักไปเนื่องจากต๎องเข๎าไปประจาในกองทัพภาคสนาม และผลจากสงครามทาให๎ยารักษาไข๎จับสั่นเริ่ม
ขาดแคลน สํงผลให๎ประชาชนอพยพหลบหนีภัยสงคราม รวมไปถึงทหารที่ต๎องไปตั้งมั่นตามแนวรบในภูมิ
ประเทศที่เ ป็ น ปุ า เขา สํ ง ผลให๎ ไ ข๎ จั บ สั่ น ระบาดหนั ก กวํ าเดิ ม 269 ซึ่ งมี ผู๎ เ สี ย ชีวิ ต จากไข๎จั บ สั่ น ในชํ ว งเวลา
สงครามโลกครั้งที่ 2 นี้รํวม 200,000 กวําคน และใน พ.ศ. 2478 ได๎มีการปรับปรุงแผนกไข๎จับสั่น กอง
ควบคุมโรคติดตํอขึ้นเป็นกองไข๎จับสั่น รวมไปถึงได๎มีการบัญญัติศัพท๑ใช๎คาวํา มาลาเรีย แทนไข๎จับสั่น หลังจบ
สงครามประเทศไทยได๎รับการชํวยเหลือจากองค๑การคริสตจักรสากลของชาวอเมริกัน โดยมีนายแพทย๑ อี.ซี.
คอร๑ท เป็นผู๎แทนองค๑การ ได๎ จัดสํงยาอเบตริน ประมาณ 40 ล๎านเม็ด เพื่อแจกจํายบาบัดโรคมาลาเลียให๎แกํ
ชาวนาทั่วประเทศ
กระทั่งใน พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยได๎สํงคาขอ ให๎องค๑การอนามัยโลกตกลงจัดสํงคณะเจ๎าหน๎าที่เข๎ามา
ทาการควบคุมโรคมาลาเรีย โดยการใช๎วิธีการพํนสารเคมี ดีดีที. เพื่อทาการกาจัด ยุงก๎นปลํอง ซึ่งกองมาลาเรีย
ได๎เลือก อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ให๎เป็นที่ปฏิบัติงานของคณะเจ๎าหน๎าที่แหํงองค๑การอนามัยโลก และจัด
ให๎มีแพทย๑ผู๎ที่ได๎รับการอบรมวิชามาลาเรียไปเป็นผู๎ชํวย รวมทั้งมีการระดมเจ๎าหน๎าที่จากสํวนอื่นๆ เข๎าไปรํวม
ปฏิบัติงานตามที่เจ๎าหน๎าที่องค๑การอนามัยโรคร๎องขอ
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กองมาลาเรีย. จุลสารมาลาเรีย. กรุงเทพมหานครฯ: อักษรพัฒนา. 2524. หน๎า 4-5.
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ซึ่งผลจาการที่ได๎ทาการพํนสาร ดีดีที. ให๎ติดตกค๎างตามฝาบ๎านเรือนเพื่อกาจัดยุงก๎นปลํอง เอ. มินิมัส ใน
พื้นที่อาเภอสารภี และอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งนับเป็นการใช๎สารเคมีกาจัดแมลงเพื่อควบคุมโรค
มาลาเรียครั้งแรกในประเทศไทย สํงผลให๎การคงอยูํของยุงก๎นปลํองพื้นที่ดังกลําวลดลงจนแทบจะสูญหายไปจน
หมด270
ผลจากความสาเร็จในการใช๎สาร ดีดีที. ในการกาจัดยุงที่จังหวัดเชียงใหมํ สํงผลให๎มีการนาสาร ดีดีที. ไป
ใช๎ในการกาจัดยุงอยํางกว๎างขวางมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสํงผลให๎ยุงก๎นปลํองลดจานวนลงอยํางมาก ทาให๎
ผู๎ปุวยด๎วยเชื้อมาลาเรียก็ลดลงตามจานวน ทาให๎ในการประชุมนานาชาติวําด๎วยเรื่องมาลาเรีย จึงได๎ลงมติให๎
ประเทศสมาชิกทาการรณรงค๑กับโรคมาลาเรีย ด๎วยจุดมุํงหมายที่จะกาจัดกวาดล๎างให๎หมดสิ้นไป ด๎วยการพํน
สารเคมีกาจัดแมลงกับยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย
จานวนคนตายและอัตราตายด้วยไข้มาลาเรีย
ปี
จานวนตายด้วยไข้มาลาเรีย
อัตราตายด้วยไข้มาลาเรียต่อประชากร
แสนคน
2480
34,695
262.1
2481
34,438
233.5
2482
37,813
250.5
2483
32,743
212.7
2484
42,055
268.1
2485
47,202
295.3
2486
57,171
351.1
2487
54,597
329.3
2488
51,456
304.9
2489
48,618
283.0
2490
52,034
297.1
2491
44,215
243.0
2492
38,046
201.5
2493
35,819
183.1
2494
34,225
169.1
2495
29,115
139.2
2496
21,451
99.3
2497
16,473
73.9
2498
14,520
63.2
2499
12,617
53.3
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2500
10,458
43.0
รายงานจากกองสถิติชีพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตั้งแตํปี 2480-2508)
สรุป
จากที่ได๎กลําวไปแล๎วในข๎างต๎นแม๎วําจะมีการศึกษาค๎นคว๎าจนทราบวํายุงก๎นปลํองคือพาหะที่เป็นสาเหตุ
ของโรคไข๎จับสั่นที่นาความตาย และทุพลภาพมาสูํคนในสังคม แตํในเวลานั้นภาครัฐก็ไมํได๎ให๎ความสนใจใน
เรื่องที่จะปูองกันควบคุม หรือกาจัดยุงเทําที่ควร เพียงแตํมองวํ ายุงเป็นเพียงตัวกํอความราคาญให๎กับคนใน
สังคมเทํานั้น
หลังการระบาดของโรคไข๎จับสั่นในชํวงปลายทศวรรษ 2460 ทาให๎ประชาชนในสยามเสียชีวิตไปเป็น
จานวนมาก และมีอีกจานวนหนึ่งซึ่งต๎องการเป็นบุคคลทุพลภาพไมํสามารถกลับมาทามาหากินได๎ปกติดังเดิม
ทาให๎ภาครัฐในชํวงเวลานั้นจาเป็นต๎องพยายามหาทางในการศึกษาหาทางปูองกัน และควบคุมยุงก๎นปลํองที่
เป็นสาเหตุที่ทาให๎เกิดโรคไข๎จับสั่น มีการออกนโยบายควบคุม รวมไปถึงการเผยแพรํความรู๎เรื่องยุงก๎นปลํอง
และไข๎จั บ สั่ น รวมไปถึงการศึกษาค๎น คว๎าเรื่องยุ งรํว มกับ เหลํ านักวิ จับชาวตํา งชาติ ท าให๎ เกิดการปลู กฝั ง
ความคิดเรื่องที่วํายุงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะต๎องกาจัดเพื่อความปลอดภัยตํอตนเองและสังคมขึ้นมา แตํกระนั้นก็
ยังไมํสามารถที่จะลดความเสียหายจากไข๎จับสั่นเทําที่ควร จนกระทั่งมีการใช๎สารเคมี ดีดีที. มาใช๎ในการกาจัดที่
ตัวยุงโดยตรงแทน ซึ่งเป็นจุดที่นํ าสังเกตวําประชนชนได๎มีการปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐได๎วางไว๎มากแคํไหน
เนื่องจากผลจากนโยบายการกาจัดลูกน้าซึ่งเป็นต๎นกาเนิดของยุงกลับไมํเห็นผลเทํากับการที่ รัฐได๎นาเอาดีดีที.
มาฉีดพํนกาจัดที่ตัวของยุงโดยตรง ซึ่งเห็นถึงความตํางได๎อยํางชัดเจน

บรรณานุกรม
เอกสารจากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ร.5 น.5/7. รายงานประจาเดือนสุขาภิบาล ร.ศ. 120. (9 กันยายน ร.ศ.
121).
สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ร.6 ม.12. สภาอุนาโลมแดงอเมริกันขอทราบว่าในเขตรแวงเมืองเชียงไหม่
ราษฎรปุวยเป็นไข้.มาลาเรียชุกชุมหรือไม่. (28 มี.ค. 2454 – 21 มิ.ย. 2455).
สานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ม-ร.7 ม/11. อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตั้งสานักงานจัดการเรื่องไข้มาลาเรีย. (2
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สุขุม) กับพระราชหัตถ๑เลขาสํวนพระองค๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ถึง มหาอามาตย๑
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นายก เจ๎าพระยายมราช (ปั้น สุขุม). (พิมพ๑แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ๎าพระยายมราช (ปั้น
สุขุม) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2482 ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส) พระนคร: บารุงธรรม, 2482.
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บทที่ 4
มาเลเรียกับการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงสงคราม
เวียดนาม ทศวรรษ 2480-2510
การปฏิบัติการเกี่ยวกับไข้มาลาเรียหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) กรมสาธารณสุขได๎ปรับปรุงโครงสร๎างยกฐานะ
เป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 แผนกไข๎จับสั่น กองควบคุมโรคติดตํอ กรมอนามัยทา
หน๎าที่บริหารปูองกันโรค และมีประกาศใช๎พระราชบัญญัติไข๎จับสั่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2485 จากนั้นใน
พ.ศ. 2487 ได๎ มี การยกฐานะแผนกไข๎จั บ สั่ น เป็ น กองไข๎จั บ สั่ น ซึ่ งตํ อ มาส านัก นายกรัฐ มนตรี ป ระกาศ
บัญญัติศัพท๑ “มาลาเรีย” แทน “ไข๎จับสั่น” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2487 จึงมีผลให๎กองไข๎จับสั่น เปลี่ยนชื่อ
เป็นกองมาลาเรีย จากสถิติประจาปีพบวํามีผู๎ปุวยตายด๎วยไข๎มาลาเรียสูงถึง 54,597 คน มีการนาปลาแกมบู
เชีย (Gambusia affinis) มาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ๑ และนาไปปลํอยตามแหลํงน้า เพื่อกินลูกน้าเป็นอาหาร และ
พ.ศ. 2488 กองมาลาเรียได๎เริ่มงานควบคุมไข๎มาลาเรียใหมํ โดยจัดตั้งเป็น 5 ภาค คือ ภาค 1 และภาค 2
ปฏิบัติในท๎องที่ภาคกลาง ภาค 3 ปฏิบัติงานในท๎องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 4 ปฏิบัติงานในท๎องที่
ภาคเหนือ และ ภาค 5 ปฏิบัติงานในท๎องที่ภาคใต๎ โดยแตํละภาคมีหนํวยมาลาเรีย 5 หนํวย (รวม 25 หนํวย
มาลาเรีย)271
มีการสํงบุคลากรทางสาธารณสุข เข๎าไปทาเริ่มทาการควบคุมไข๎จับสั่น ใน พ.ศ. 2487 ปฏิบัติการไป
จนถึง พ.ศ. 2492 โดยทีมแรกที่ถูกสํงให๎ปฏิบัติงานภาคใต๎ ประกอบด๎วย นายชนะ จิตรดากร นายจิตต๑ เทียน
เสม และนายทองสุก แพทย๑สันเที๊ยะ ในระยะเวลา 5 ปีที่ทางานภาคใต๎ พักอยูํที่จังหวัดสงขลา งานขึ้นตรงตํอ
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยังไมํมีหนํวยมาลาเรีย ประมาณ พ.ศ. 2489 ตั้งสานักงานมาลาเรียที่บ๎านเชําของ
นายแพทย๑เอิบ ณ บางช๎าง ระยะหลังมีเจ๎าหน๎าที่มาลาเรียมาเพิ่มอีกหลายคน คือ นายเสงี่ยม จูงมาโนช นาย
ชั้น ยังเหลือ นายเชย อัครราช นายบัญญัติ โกมลภมร และนายเช๎า พูลสวัสดิ์ งานที่ทาในขณะนั้น ได๎แกํ 1)
งานควบคุมไข๎มาลาเรีย และโรคเท๎าช๎าง และ 2) งานทั่วไปที่สาธารณสุขจังหวัดมอบให๎ สํวนงานด๎านมาลาเรีย
ที่ทีมนี้ได๎ทา คือ ประชุมราษฎร ตรวจม๎าม ให๎การรักษาผู๎ที่มีอาการหนาวสั่น และเป็นไข๎ ในระยะหลังๆ ได๎
เจาะเลือดตรวจหาเชื้อไข๎มาลาเรีย ทาการในท๎องที่หมูํตํางๆ ของอาเภอระโนด และสะทิงพระ จังหวัดสงขลา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา บ๎านเขาปูุ-เขายํา จังหวัดพัทลุง และบางท๎องที่ของจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ทีมที่ออกไป
มีเพียง 2 คน คือ นายเสงี่ยม และนายเช๎า272
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นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 5.
272
นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 190.
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หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2490 กองมาลาเรียได๎รับอนุมัติให๎เพิ่มหนํวยมาลาเรียขึ้นอีก
25 หนํวย รวมกับที่มีอยูํเดิมเป็น 50 หนํวย ได๎มีอัตรากาลังเจ๎าหน๎าที่เพิ่มขึ้นอีก คือ พนักงานวิทยาศาสตร๑ตรี
25 ตาแหนํง พนักงานวิทยาศาสตร๑จัตวา 50 ตาแหนํง ผู๎ชํวยแพทย๑ 25 ตาแหนํง กับได๎รับเงินงบประมาณ
พิเศษอีก 500,000 บาท งานที่ทาคือ แจกยาอเตบริน แกํผู๎ปุวยมาลาเรีย จากนั้นใน พ.ศ. 2491 องค๑การ
อนามัยโลกได๎ประกาศใช๎ธรรมนูญ และที่ประชุมสมัชชา ได๎มีมติวํา “การควบคุมไข๎มาลาเรียเป็นงานสาคัญ
อันดับแรกที่จะต๎องระดมสรรพกาลังชํวยเหลือประชาชนที่กาลังปุวยด๎วยไข๎มาลาเรียอยูํแทบทุกประเทศ เฉพาะ
อยํางยิ่งในภูมิภาคเอเซียอาคเนย๑” ทาให๎องค๑การอนามัยโลกได๎มาเปิดสานักงานสาขาเพื่อบริหารงานในภูมิภาค
เอเซียอาคเนย๑โดยตรง ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ประเทศไทยได๎เป็นสมาชิกขององค๑การอนามัยโลก จึง
ได๎รับความชํวยเหลือทั้งด๎านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมไข๎มาลาเรีย โดยมีการให๎
ทุนแกํนายแพทย๑ของกรมอนามัยไปศึกษาวิชามาลาเรีย ณ สถาบันมาลาเรียของประเทศอินเดีย จานวน 2 รุํน
เป็นครั้งแรก273
การปฏิบัติการในระยะควบคุมไข้มาลาเรีย
ภายหลังจากที่จอมพล ป. พิบูลสงครามกลับขึ้นมามีอานาจอีกครั้งในชํวงหลังการรัฐประหาร พ.ศ.
2490 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามก็ยังกลับมาให๎ความสนใจกับการควบคุมไข๎มาลาเรียอีก โดยใน พ.ศ.
2491 กระทรวงสาธารณสุขได๎รํวมกับองค๑การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO ใน
โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยวิธีฉีดพํน ดี.ดี.ที. (Dichlorodiphenyltrichloroethane - D.D.T.) เพื่อให๎การ
ควบคุมไข๎มาลาเรียซึ่งเป็นเหตุให๎มีคนตายมากที่สุดและเป็นผลร๎ายแกํการเกษตร 274 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ
ทดลองควบคุมไข๎มาลาเรียของคณะผู๎เชี่ยวชาญที่ทางองค๑การอนามัยโลกสํงมาปฏิบัติ การที่ประเทศไทย โดย
โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียเริ่มขึ้นอยํางจริงจังใน พ.ศ. 2493 ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของกองควบคุมไข๎
มาลาเรี ย และโรคเท๎ า ช๎ า งกรมอนามั ย 275 โดยโครงการนี้ เ ริ่ ม ขึ้ น จากการที่ ใ นชํ ว ง พ.ศ. 2493 รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาได๎มีแนวนโยบายการตํางประเทศที่จะชํวยเหลือประเทศที่กาลังพัฒนาทั่วไป จึงได๎มีการตกลงกัน
ระหวํางรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทย ตํอการให๎และรับความชํวยเหลือในการควบคุมไข๎มาลาเรียด๎วยการ
ตกลงนี้ การควบคุมไข๎มาลาเรียจึงได๎ขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไปได๎อยํางกว๎างขวางตั้งแตํ พ.ศ. 2495 เป็นต๎น
มา จนมีอาณาบริเ วณดาเนินงานทาการพํนเคมีกาจัดแมลงในท๎องที่ 62 จังหวัด มีจานวนประชากรรวมได๎
11,968,667 คน ใน พ.ศ. 2500276
273

นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 5-6.
274
ทวีศักดิ์ เผือกสม. เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย. พิมพ๑
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 2550. หน๎า 113.
275
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์สาธารณสุขครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2485-2510. พิมพ๑ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 2510. หน๎า 81.
276
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 420-421.
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ความเป็นมาของโครงการควบคุมไข้มาลาเรียในประเทศไทย
ความเป็นมาของโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทยนั้น เริ่มจากในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.
2491 ผู๎อานวยการใหญํขององค๑การอนามัยโลก ได๎มีหนังสือมายังกระทรวงสาธารณสุขมีใจความวํา องค๑การ
นี้ได๎อนุมัติเงินงบประมาณให๎แกํรัฐบาลในประเทศตะวันออกไกลยกเว๎นประเทศจีน ซึ่งมีความประสงค๑จะขอ
ความชํวยเหลือสาหรับงานควบคุมไข๎มาลาเรียของแตํละประเทศ และองค๑การกองทุนฉุกเฉิ นระหวํางประเทศ
สาหรับเด็ก (United Nations Children's Fund) หรือ UNICEF ซึ่งได๎สํงผู๎ชานาญมาทาการสารวจ ณ
ประเทศตะวันออกไกล ก็ได๎พิจารณาเห็นวําควรจะทาการควบคุมไข๎มาลาเรียเชํนเดียวกับองค๑การอนามัยโลก
ด๎วยเหตุนี้จึงได๎จัดคณะกรรมการผสมระหวํางองค๑การทั้งสอง เพื่อพิจารณาปัญหานี้รํวมกัน ทั้งนี้กองทุนฉุกเฉิน
ระหวํางประเทศสาหรับเด็ก ยังได๎เสนอให๎ความชํวยเหลือในเรื่องตํางๆ มาด๎วย ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได๎
ขอความชํวยเหลือในเรื่องของยาบาบัดไข๎มาลาเรีย เครื่องพํน ดี.ดี.ที. ชนิดเครื่องยนต๑ และรถจี๊ ปจากกองทุน
ฉุกเฉินระหวํางประเทศสาหรับเด็กด๎วย นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได๎ขอร๎องให๎องค๑การอนามัย
โลกสํงผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามาเริ่มวิธีการควบคุมไข๎มาลาเรียให๎เป็นตัวอยํางให๎ดูกํอน และเมื่อนายแพทย๑ 2 นาย ที่ได๎
สํงไปอบรมเรื่องไข๎มาลาเรียจากอินเดียกลับมาก็จะได๎เข๎ารํวมสมทบกับคณะผู๎เชี่ ยวชาญ แล๎วจะได๎ทาการจัดให๎
หัวหน๎าหนํวยมาลาเรียภาคและเจ๎าหน๎าที่อื่นๆ เข๎ารํวมฝึกหัดงานกับคณะผู๎เชี่ยวชาญนี้อีกด๎วย277 ซึ่งในวันที่ 6
ตุ ล าคม พ.ศ. 2491 ทางกรมเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ก็ ไ ด๎ ล งมติ เ ห็ น ชอบด๎ ว ยในหลั ก การที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขได๎เสนอมา 278และได๎มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลังให๎ตั้งงบประมาณปี 2492 เพื่อทาการนี้
ด๎วย279
ในวัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 รัฐ มนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ พระยา
บริรักษ๑เวชชการ ได๎มีหนังสือเรียนมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เรื่อง ทาสัญญากับองค๑การอนามัย
โลกในเรื่ อ งของคณะผู๎ เ ชี่ ย วชาญไข๎ ม าลาเรี ย มี ใ จความวํ า ทางกระทรวงสาธารณสุ ข ได๎ รั บ หนั ง สื อ ของ
ผู๎อานวยการองค๑การสํวนภูมิภาคอาเซียอาคเนย๑ชี้แจงมาวํา องค๑การอนามัยโลกเห็นชอบด๎วยในการที่จะสํง
คณะผู๎เชี่ยวชาญมาเริ่มทาการในเดือนมิถุนายนปีนี้ แตํทางรัฐบาลต๎องทาสัญญากับองค๑การอนามัยโลกไว๎ เป็น
หลักฐาน หลักการสาคัญในสัญญาครั้งนี้ คือ องค๑การอนามัยโลกจะจัดสํงคณะผู๎เชี่ยวชาญมาให๎ เงินเดือนและ
คําเดินทางนอกประเทศ รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องมือที่จะนามาใช๎ในประเทศไทยทางองค๑การอนามัยโลก
จะเป็นผู๎รับผิดชอบ กับขอยกเว๎นภาษีศุลกากร ภาษีเงินได๎ และภาษีอื่น ๆ ทั้งหมด สํวนทางรัฐบาลไทยจะต๎อง
ออกคําใช๎จํายในการจัดสถานที่ทาการ คําอาหารและที่พักของคณะผู๎เชี่ยวชาญ คํายานพาหนะและคําเดินทาง
คําจ๎างบุคคลที่จะเข๎าทางานกับองค๑การอนามัยโลกที่เพิ่มเติมมาในภายหลัง ในสํวนของงบประมาณนั้นแตํเดิม
277

พระยาบริรักษ๑เวชชการ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอคณะ
ผู๎เชี่ยวชาญควบคุมไข๎มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
278
หลวงชานาญอักษร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข เรื่อง ขอคณะ
ผู๎เชี่ยวชาญควบคุมไข๎มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
279
หลวงชานาญอักษร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอคณะผู๎เชี่ยวชาญ
ควบคุมไข๎มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
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ทางกระทรวงสาธารณสุขได๎ขอไป 500,000 บาท แตํทางกระทรวงการคลังอนุมัติเพียง 300,000 บาท ซึ่ง
อาจจะไมํเพียงพอตามความเห็นของรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข เพราะทางองค๑การอนามัยโลกจะให๎
รถจิ๊บ 3 คัน รถบรรทุกขนาดเบา 1 คัน จักรยาน 30 คัน รวมทั้งพัสดุตํางๆ ที่ทางองค๑การอนามัยโลกจะจัดสํง
มาให๎อีกเป็นจานวนมาก จาเป็นที่จะต๎องสร๎างโรงเก็บรถและพัสดุเพิ่มขึ้นอีก อีกทั้งทางองค๑การอนามัยโลกจะ
สํงคณะผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามาถึง 7 คน งบประมาณที่ได๎มาอาจจะไมํพอ แตํใน พ.ศ. 2492 คณะผู๎เชี่ยวชาญจะ
เข๎ามาทาการเพียง 7 เดือนเทํานั้น งบประมาณอาจจะขาดไมํมากพอจะเอาเงินคําปูองกันไข๎มาลาเรียมาชํวยได๎
บ๎าง อยํางไรก็ดีทางกระทรวงสาธารณสุขได๎ขอตั้งงบประมาณในปี 2493 ไว๎ 600,000 บาท280
ทางกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได๎ลงมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2493 เห็นชอบด๎วยที่จะทา
สัญญากับองค๑การอนามัยโลกตามที่กระทรวงการสาธารณสุขเสนอ และอนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู๎ลงนามในสัญญานั้นได๎ และได๎ทาหนังสือแจ๎งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังและกระทรวงการ
ตํางประเทศ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2492281
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ได๎มีการลงนามทาสัญญากับองค๑การอนามัยโลกในเรื่องขอคณะ
ผู๎เชี่ย วชาญไข๎มาลาเรี ย มาทาการส ารวจและดาเนินการควบคุมไข๎มาลาเรียในท๎องที่จังหวัดเชียงใหมํ ณ
กรุ ง เทพมหานคร ระหวํ า งผู๎ แ ทนฝุ า ยรั ฐ บาลไทยคื อ พระยาบริรั ก ษ๑เ วชชการ รั ฐ มนตรี วํา การกระทรวง
สาธารณสุข กับ มานี (Mani) ผู๎อานวยการสํวนภูมิภาคเป็นผู๎แทนองค๑การอนามัยโลก282
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลก
ในหนังสือสัญญาเรื่อง “ความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงประเทศไทยกับองค๑การอนามัยโลก สาหรับ
การจัดบริการในประเทศไทยโดยองค๑การอนามัยโลก” ที่ได๎ลงนามเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 นั้น มี
ทั้งหมด 11 มาตรา มีใจความดังนี้
มาตรา 1 การจัดบริการ องค๑การอนามัยโลกอาจจะจัดสํงเจ๎าหน๎าที่ไปยังประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงาน
ทางวิทยาการให๎คาแนะนาหรือปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามจาเป็น เพื่อให๎กาหนดการสาเร็จลุลํวงไป และองค๑การอาจ
จัดตั้งสานักงานขึ้นแหํงหนึ่งหรือหลายแหํงภายในประเทศไทย หากจาเป็นก็ได๎
มาตรา 2 ระยะเวลาปฏิบัติงานและดารงบริการ องค๑การจะให๎ความชํวยเหลือหรือจัดบริการตาม
กาหนดเวลาที่ตํางจะได๎ตกลงกันในมาตรา 8 โดยคานึงถึงความต๎องการของกาหนดการแตํละราย
มาตรา 3 ความช่วยเหลือโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทย รัฐบาลแหํงประเทศไทย จะอานวยความ
ชํวยเหลือโดยจัดสานักงานและที่ พัก พร๎อมทั้งน้า ไฟฟูา โทรศัพท๑ เครื่องกาลัง (และเครื่องให๎ความอบอุํน) ให๎
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พระยาบริรักษ๑เวชชการ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ทาสัญญากับ
องค๑การอนามัยโลกขอคณะผู๎เชี่ยวชาญไข๎มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
281
หลวงชานาญอักษร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข เรื่อง ทาสัญญากับ
องค๑การอนามัยโลกในเรื่องขอคณะผู๎เชี่ยวชาญไข๎มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
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ความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงประเทศไทยกับองค๑การอนามัยโลก สาหรับการจัดบริการในประเทศไทยโดย
องค๑การอนามัยโลก, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
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ความต๎องการ และจัดพัสดุ เวชภัณฑ๑ บริภัณฑ๑ อุปกรณ๑ตํางๆ และเจ๎าพนักงานอื่นใดตามแตํจะตกลงกันใน
มาตรา 8
มาตรา 4 ค่าใช้จ่าย มีการแบํ งให๎สํ วนตํางๆ รับผิดชอบคําใช๎จําย ได๎แกํ องค๑การอนามัย โลก จะ
รับผิดชอบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงสาหรับเจ๎าหน๎าที่ขององค๑การ แตํไมํรวมคํากินอยูํและคําที่พักภายในประเทศ
ไทย คําเดินทางไปยังประเทศไทยทั้งไปขาไปและขากลับ คําพัสดุ เวชภัณฑ๑ และบริภัณฑ๑ และคําขนสํงสิ่ง
เหลํานี้ไปยั งประเทศไทยกับคําขนกลับ สํ วนทางรัฐ บาลแหํงประเทศไทย จะเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายตํางๆ ซึ่ง
สามารถจะชาระได๎โดยเงินตราของประเทศไทย ได๎แกํ เงินเดือนและคําใช๎จํายสาหรับเจ๎าหน๎าที่ตามที่ได๎กาหนด
ไว๎ในมาตรา 3 คําสานักงานและที่พัก อุปกรณ๑ เวชภัณฑ๑ตํางๆ คําไฟฟูา โทรศัพท๑ เครื่องเขียนแบบพิมพ๑ คํา
เดิ น ทางภายในประเทศ คํ า เสี ย หายตํ า งๆ อั น อาจเกิ ด แกํ บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย๑ ส มบั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
กาหนดการใดภายใต๎ความตกลงนี้ นอกจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดแกํเจ๎าหน๎าที่ขององค๑การ ฯลฯ
มาตรา 5 สิทธิพิเศษและความคุ้มกัน รัฐบาลไทยต๎องให๎สิทธิพิเศษและความคุ๎มครองแกํองค๑การ
และเจ๎าหน๎าที่ขององค๑การในขณะที่ปฏิบัติงานอยูํภายในประเทศไทย
มาตรา 6 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ให๎ใช๎อัตราแลกเปลี่ยนเงินในอัตราที่ดีที่สุดที่รัฐบาลแหํงประเทศไทย
รับรองสาหรับกิจการตํางๆ ในความตกลงฉบับนี้
มาตรา 7 การเรียกเก็บภาษี เจ๎าหน๎าที่ขององค๑การที่ได๎จัดสํงไปทางานในประเทศไทย ให๎ยกเว๎นการ
เรี ย กเก็ บ ภาษีเ งิ น เดื อน และรายได๎ป ระจ าหน๎ า ที่อื่ น ๆ โดยมิ คานึ งถึ ง สั ญชาติ นอกจากนี้ รั ฐ บาลไทยจะ
ดาเนินการตามจาเป็นในการอานวยให๎พัสดุ เวชภัณฑ๑ และบริภัณฑ๑ที่องค๑การ จัดให๎หรือใช๎สอย กับของสํวนตัว
ของเจ๎าหน๎าที่แหํงองค๑การ ได๎รับการยกเว๎นภาษีและคําธรรมเนียมตํางๆ ภายในประเทศไทย
มาตรา 8 อุปกรณ์แห่งความตกลง ความตกลงฉบับนี้ จะมีข๎อตกลงพิเศษเป็นอุปกรณ๑อันจะจัดทาขึ้น
สาหรับกาหนดการแตํละรายระหวํางกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลไทยกับองค๑การ
มาตรา 9 การระงับข้อพิพาท ในกรณีที่เกิดมีความคิดเห็นขัดแย๎งกันระหวํางรัฐบาลแหํงประเทศไทย
กับองค๑การ จะเป็นโดยการตีความหมายหรือในการใช๎ความตกลงฉบับนี้ หรือความตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ หรือ
ข๎ อ ตกลงที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น และไมํ ส ามารถจะประนี ป ระนอมส าเร็ จ ได๎ โ ดยการเจรจาหารื อ กั น ให๎ จั ด ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการขึ้น 3 นาย สาหรับพิจารณาตัดสินปัญหา อนุญาโตตุลาการให๎แตํงตั้งโดยรัฐบาลไทยและโดย
ผู๎อานวยการใหญํแหํงองค๑การฝุายละหนึ่งคน และอีกคนหนึ่งให๎แตํงตั้งโดยอนุญาโตตุลาการที่ภาคีทั้งสองได๎
แตํงตั้งแล๎วซึ่งจะเป็นประธานอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้หากภาคีทั้งสองมิได๎ตกลงจะระงับข๎อพิพาท
มาตรา 10 การแก้ไขและยุติความตกลง ความตกลงฉบับนี้ อาจจัดให๎มีการแก๎ไขโดยคาขอร๎องของ
ภาคีฝุายหนึ่งฝุายใด ในกรณีเชํนนี้ให๎ภาคีทั้งสองฝุายปรึกษาหารือการแก๎ไข “ความตกลง” รํวมกัน และความ
ตกลงฉบับนี้อาจยุติการใช๎ตั้งแตํงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีใดก็ได๎ โดยฝุายที่ปรารถนาจะยุติ แจ๎งความจานงให๎
อีกฝุายหนึ่งทราบลํวงหน๎าไมํช๎ากวําวันที่ 30 กันยายนของปีนั้น ในกรณีเชํนนี้องค๑การสงวนสิทธิที่จะระงับ
กิจการใดๆ ที่กาลังจัดทาอยูํตามความตกลงนี้ และเรียกเจ๎าหน๎าที่ขององค๑การหรืออุปกรณ๑ตํางๆ ซึ่งจัดขึ้นตาม
มาตรา 1 และ 8 กลับคืน
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มาตรา 11 กาหนดวันใช้บังคับตามความตกลง ให๎ใช๎บังคับความตกลงฉบับนี้ตั้งแตํวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2492283
จากความตกลงฉบับนี้จะเห็นได๎วํา ทางองค๑การอนามัยโลกได๎ให๎ความชํวยเหลือประเทศไทยในหลายๆ
อยําง แตํในทางกลับกันประเทศไทยก็ต๎องเสียคําใช๎จํายและมอบสิทธิพิเศษบางประการให๎แกํองค๑การอนามัย
โลก ซึ่ ง หลั ง จากที่ ค วามตกลงฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช๎ โครงการควบคุ ม ไข๎ จั บ สั่ น ในประเทศไทยก็ จ ะได๎ เ ริ่ ม
ดาเนินการขึ้น
นอกจากนี้ ในหนังสือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได๎สํงมายังกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวําด๎วยเรื่อง ทาสัญญากับองค๑การอนามัยโลกในเรื่องขอคณะผู๎เชี่ยวชาญไข๎มาลาเรีย
ได๎แนบหนังสือรําง “ข๎อตกลงทางปฏิบัติอันเป็นหนังสือจากรัฐบาลไทย ถึงองค๑การอนามัยโลกเกี่ยวกับระเบียบ
การแสดงวิธีการควบคุมไข๎มาลาเรีย” ซึ่งได๎ระบุเกี่ยวกับระยะเวลาของข๎อตกลงนี้ ไว๎อยํางชัดเจนวํา “...มีความ
ยินยอมที่จะดาเนินงานรํวมกับองค๑การอนามัยโลกในการแสดงวิธีควบคุมไข๎มาลาเรียปี พ.ศ. 2492 – 2493
การตกลงที่จ ะตํออายุ ของการแสดงตํอไปในปี พ.ศ. 2493 – 2494 อาจจะเจรจากันได๎กํอนสิ้ นปี พ.ศ.
2493”284
โดยแผนการในข๎อตกลงครั้งนี้ได๎ระบุวํา ในปีแรกนั้นเป็นการสารวจไข๎มาลาเรียโดยทั่วไปและสารวจ
โรคอื่นๆ ที่นาโดยแมลง การสารวจสุขภาพ ผลิตผลทางเกษตรกรรมและฐานะทางเศรษฐกิจในท๎องที่นั้นๆ ด๎วย
พอสารวจจนสามารถที่จะพิจารณาผลของการควบคุมได๎แล๎ว ก็จะเริ่มทาการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยทันที จะ
ประกอบด๎วยการใช๎ยากาจัด แมลงพํนตามบ๎านเรือนในท๎องที่อาเภอสารภีของจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งมีพลเมือง
ประมาณ 40,000 คน และมีเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร เมื่อเสร็จการควบคุมแล๎ว จะได๎จัดให๎มี
การสารวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาผลที่ได๎รับจากการควบคุม ซึ่งแผนการแสดงวิธีควบคุมนี้ จะจัดทา เป็น
ระยะเวลาอยํางน๎อย 2 ปี และองค๑การอนามัยโลกจะยังคงให๎ความชํวยเหลือทั้งในวิทยาการและทางการเงินใน
ปีที่ 2 ตามกาลังและงบประมาณขององค๑การ285
เรื่องการจัดเจ๎าหน๎าที่ ทางองค๑การอนามัยโลกจะจัดเจ๎าหน๎าที่ในคณะผู๎เชี่ยวชาญให๎มีจานวน 7 คน ผู๎
อาวุโสหรือหัวหน๎าคณะจะต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านไข๎มาลาเรีย 1 คน ผู๎เชี่ยวชาญในวิชากีฏวิทยา 1 คน นาง
สงเคราะห๑ 1 คน สารวัตรมาลาเรีย 1 คน ผู๎ชํวยการชันสูตร 1 คน และผู๎จับแมลง 2 คน286
เรื่องการจัดหาบริภัณฑ๑ ทางกองทุนฉุกเฉินระหวํางชาติสาหรับเด็กจะเป็นผู๎จัดหาให๎ โดยคาแนะนา
ขององค๑การอนามัยโลก ได๎แกํ เครื่องมีอเครื่องใช๎สาหรับปีที่หนึ่ง คือ เครื่องพํนพร๎อมด๎วยเครื่องอะไหลํ 30
283

ความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงประเทศไทยกับองค๑การอนามัยโลก สาหรับการจัดบริการในประเทศไทยโดย
องค๑การอนามัยโลก, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
284
ข๎อตกลงทางปฏิบัติอันเป็นหนังสือจากรัฐบาลไทยถึงองค๑การอนามัยโลกเกี่ยวกับระเบียบการแสดงวิธีควบคุมไข๎
มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
285
ข๎อตกลงทางปฏิบัติอันเป็นหนังสือจากรัฐบาลไทยถึงองค๑การอนามัยโลกเกี่ยวกับระเบียบการแสดงวิธีควบคุมไข๎
มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
286
ข๎อตกลงทางปฏิบัติอันเป็นหนังสือจากรัฐบาลไทยถึงองค๑การอนามัยโลกเกี่ยวกับระเบียบการแสดงวิธีควบคุมไข๎
มาลาเรีย, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
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เครื่ อง รถยนต๑บ รรทุกขนาด 30 –cwt 1 คัน รถจิ๊ปพร๎อมด๎ว ยเครื่องอะไหลํ 3 คัน รถจักรยาน 30 คัน
อุปกรณ๑ห๎องวิทยาศาสตร๑สนาม 2 ชุด และเครื่องมือเครื่องใช๎สาหรับปีที่สอง คือ เครื่องพํน 70 เครื่อง287
เรื่องเวชภัณฑ๑ ทางกองทุนฉุกเฉินระหวํางชาติสาหรับเด็กจะเป็นผู๎จัดหาให๎ โดยคาแนะนาขององค๑การ
อนามัยโลก ได๎แกํ สาหรับปีที่หนึ่ง คือ ดี.ดี.ที.ชนิดละลายในน้ามันสาหรับผสมน้าแรง 25% 1,000 แกลลอน
ดี.ที.ที.ผงชนิดผสมน้าแรง 50% 4,000 ปอนด๑ โคลเดน 1,500 ปอนด๑ คลอกาไนด๑ ขวดละ 1,000 เม็ด
100 ขวด ยูควินิน 11 ปอนด๑ และสาหรับปีที่สอง คือ ดี.ดี.ที.ชนิดละลายในน้ามันสาหรับผสมน้าแรง 25%
4,000 แกลลอน ดี.ที.ที.ผงชนิดผสมน้าแรง 50% 16,000 ปอนด๑ โคลเดน 500 ปอนด๑ คลอกาไนด๑ ขวด
ละ 1,000 เม็ด 100 ขวด288
สํวนทางกระทรวงสาธารณสุขจะต๎องจัดเจ๎าหน๎าที่ซึ่งจะเป็นผู๎รับชํวงงานการควบคุมตํอไป และเป็นผู๎ที่
สามารถจะทางานรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ขององค๑การได๎ตลอดเวลาตามกาหนดของแผนการนี้ เจ๎าหน๎าที่ได๎จัดแบํง
ออกเป็น 2 ชุด ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ชุดที่หนึ่งมีจานวนทั้ งหมด 17 คน เป็นนายแพทย๑ผู๎ได๎รับการศึกษาในวิชาไข๎
มาลาเรียแล๎ว 2 คน หัวหน๎านางสงเคราะห๑ 1 คน สารวัตรมาลาเรีย 2 คน นางสงเคราะห๑ผู๎ชํวย 2 -3 คน
ผู๎ชํวยในการชันสูตร 4 คน ผู๎จับแมลง 6 คน และเจ๎าหน๎าที่ชุดที่สองเป็นเจ๎าหน๎าที่สมทบในระยะแรกที่ทาการ
สารวจ มีจานวนเจ๎ าหน๎าที่ชุดนี้ประมาณ 20 คน คือ พนักงานพิมพ๑ดีด 1 คน เสมียนสถิติ 1 คน เจ๎าหน๎าที่
พัสดุ 3 คน คนขับรถ 4 คน คนงานประมาณ 10 คน หัวหน๎าคนงาน 2 คน คนครัว 1 คน เมื่อถึงเวลารับชํวง
ทาการควบคุม จานวนบุคคลชุดนี้จะต๎องเพิ่มจานวนขึ้นอีกตามความจาเป็น เมื่อรวมจานวนเจ๎าหน๎ าที่ทั้งหมด
เข๎าด๎วยกัน จะมีเจ๎าหน๎าที่ประมาณ 44 คน ตลอดเวลาทาการสารวจ289
เรื่องการจัดหาบริภัณฑ๑และเวชภัณฑ๑ ทางกระทรวงสาธารณสุขต๎องจัดหาสิ่งเหลํานี้สาหรับใช๎ประจา
ห๎องวิทยาศาสตร๑สนามที่จาเป็นแกํการปฏิบัติงานในทางปรสิตวิทยา กีฏวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ในกรณีที่
สิ่งของที่ต๎องใช๎ในการทาน้ายา ดี.ดี.ที. และเครื่องพํนกับเครื่องอะไหลํ ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของกองทุน
ฉุกเฉินระหวํางชาติสาหรับเด็กยังสํงมาไมํถึง กระทรวงสาธารณสุขจะต๎องจัดหาสิ่งเหลํานี้ให๎ใช๎เป็นการชั่วคราว
จนกวําสิ่งของจากกองทุนฉุกเฉินแหํงชาติสาหรับเด็กจะมาถึง นอกจากนี้ยังต๎องหาน้ามันรถยนต๑ เครื่องพิมพ๑ดีด
ถังใสํน้ายา เครื่องพํนด๎วยมือ กรวย เป็นต๎น
เรื่องการขนสํง กระทรวงสาธารณสุขต๎องจัดหาพาหนะที่จาเป็นสาหรับปฏิบัติงาน หากกองทุนฉุกเฉิน
ระหวํางชาติสาหรับเด็กมิได๎จัดให๎ โดยทั่วไปพาหนะที่ต๎องการ ได๎แกํ รถจิ๊ป 3 คัน รถยนต๑บรรทุกขนาด 30-
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cwt 1 คัน รถยนต๑บรรทุกขนาด 30-cwt (ใช๎ชั่วคราวเพียง 3 เดือน) 1 คัน รถจักรยาน 30 คัน และยังมี
พาหนะขนสํงอื่นๆ ที่จาเป็น เชํน สัตว๑ลาก เกวียน รถเข็น เป็นต๎น290
การดาเนินงานในระยะทดลองการควบคุมไข้มาลาเรีย
การดาเนินงานในปีแรกเป็นชํวงของระยะทดลองของคณะผู๎เชี่ยวชาญที่ได๎ลงมือไปในทางสารวจและ
พิจารณาเรื่องยุงที่เป็นพาหะของโรคเป็นสํวนมาก โดยในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ดร.บาเทีย (Bhatia) ได๎
ผํายุงก๎นปลํองมินิมัส 10 ตัวที่จับจากอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ พบ 2 ตัว มีสปอโรซอยต๑ในตํอมน้าลาย
แตํไมํมอี ูชีสต๑ในกระเพาะ ยุงก๎นปลํองอื่นๆ ก็ผําด๎วยแตํไมํพบอะไรแตํ291 ยุงก๎นปลํองชนิดนี้เป็นพาหะสาคัญนา
เชื้อไข๎มาลาเรียซึ่งเริ่มทาให๎โรคระบาดในชํวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมของ พ.ศ. 2492 มีอัตราการตาย
ด๎วยไข๎มาลาเรียสูงถึง 201.5 ตํอ 100,000 ประชากร (หรือเทํากับจานวนตาย 38,046 ราย)292 ดังนั้น
คณะผู๎เชี่ยวชาญได๎ทดลองการควบคุมมาลาเรียแผนใหมํขึ้นที่ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ โดยวิธีการพํน ดี.
ดี.ที. ให๎มีฤทธิ์ตกค๎างอยูํตามอาคารบ๎านเรือนของประชาชน 293 เป็นจานวน 8,000 หลังคาเรือนเศษ294 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยพํนที่ฝาบ๎านด๎านใน หลังคาบ๎านที่ต่ากวํา 6 ฟุต พื้นกระดานสํวนใต๎ถุน
บ๎าน เสาบ๎าน และเครื่องเรือนในขนาด 200 มิลลิกรัมตํอหนึ่งตารางฟุต (หรือ 2 กรัมตํอหนึ่งตารางเมตร) โดย
ใช๎ ดี.ดี.ที. 50% Wettable Powder หรือ 26% Emulsion Concentrate อยํางใดอยํางหนึ่งในแตํละ
หมูํบ๎านที่ได๎กาหนดไว๎ ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลอาเภอสารภีมีเนื้อที่ 95.7 ตารางกิโลเมตร 96 หมูํบ๎าน และ
ประชากร (ตอนนั้น) 40,145 คน ได๎รับการพํนเคมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเทํานั้นตราบจนปัจจุบัน ไข๎มาลาเรีย
คํอยหดหายสาบสูญไปจากท๎องที่นี้อยํางอัศจรรย๑ที่สุด ทั้งๆ ที่เคยเป็น Hyperendemic area มากํอน
ยุงก๎นปลํองมินิมัสก็เชํนกันลดความชุกชุมลงอยํางฮวบฮาบจนจับไมํได๎อีก คงเป็นเพราะอาเภอนี้เป็นที่ราบหําง
ตีนเขามาหลายกิโลเมตร และอาเภออื่นๆ ที่อยูํล๎อมรอบได๎รับการพํนเคมี ดี.ดี.ที. อยํางทั่ วถึงในปีถัดตํอๆ มา
(พ.ศ. 2494-2496)295 ชาวอาเภอสารภีได๎แสดงความรู๎สึกหลังจากที่ชุมชนของพวกเขาได๎รับการฉีดพํน ดี.ดี.
ที. เพื่อปูองกันไข๎มาลาเรีย ดังข๎อความด๎านลําง
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“…ชาวสารภีชื่นชอบมากที่ตัวเรือดในห๎องนอนของเขาตายเรียบ พวกเขานอนหลับเป็นสุขตลอดคืน
หลังจากที่ต๎องทนทุกข๑ทรมานกับมันมาตั้งแตํเกิดก็วําได๎ พวกเขายังบอกด๎วยวํา ดีดีที (ชนิดละลายใน
น้ามัน) ในถังเหล็กนั้นไมํคํอยทาให๎บ๎านเรือนสกปรกเทําใด แตํชนิดผงที่อยูํในถังกระดาษทาให๎ฝาบ๎าน
สกปรกยังกะประแปูง เราก็ได๎แตํกาชับวําอยําล๎างออกนะ มันให๎คุณหลายอยําง ขอให๎อดทนเอาสักปี
หนึ่งเทํานั้น ซึ่งพวกเขาก็เชื่อฟังโดยดีเพราะเห็นคุณมากกวําโทษ…”296
สํวนทีมของรัฐบาลก็ได๎จัดทาอยํางเดียวกันในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ เป็นประมาณ 6,000
หลั งคาเรือน ภายหลังจากการพํน ยานี้แล๎ว ก็ยังได๎จัดให๎เจ๎าหน๎าที่คอยจับยุงตามบ๎านราษฎร ในชํวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2493 ก็ปรากฏวําไมํพบยุงก๎นปลํองชนิดมินิมัส จึงทาให๎เล็งเห็นวําการพํน
ดี.ดี.ที. ทุกบ๎านเรือนนี้จะทาให๎ไข๎มาลาเรียลดลงอยํางแนํนอนในปีตํอไป ทางกรมสาธารณสุขได๎แสดงความเห็น
วําใน พ.ศ. 2494 ควรจะได๎ขยายการควบคุมไข๎มาลาเรียออกไปยังอาเภอที่ใกล๎เคียง สาหรับทีมผู๎เชี่ยวชาญจะ
ได๎ขยายการควบคุมเข๎าไปในอาเภอสันทราย ดอยสะเก็ด และสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ กับบางสํวนของ
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สํวนทีมของรัฐบาลไทยก็จะขยายการควบคุมไปในอาเภอสันปุาตอง และอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจานวนพลเมืองในอาเภอสารภีและหางดงที่ได๎ทาการควบคุมใน พ.ศ. 2492 มีประมาณ
66,000 คน แตํถ๎าได๎จัดการตามโครงการที่จะขยายงานนี้แล๎วจะควบคุมพลเมืองได๎ทั้งหมด 300,000 คน
ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได๎เจรจากับเจ๎าหน๎าที่ของกองทุนฉุกเฉินระหวํางประเทศสาหรับเด็กเป็นอันตกลง
กันวํา กองทุนฉุกเฉินระหวํางประเทศสาหรับเด็กจะชํวยในเรื่องของเครื่องมือ ดี.ดี.ที. และเครื่องใช๎สาหรับทีม
ผู๎เชี่ยวชาญในการขยายงานเป็นเงิน 11,400 ดอลลาร๑ ถ๎ารวมเข๎ากับที่ได๎รับความชํวยเหลืออยูํแล๎วตามความ
ตกลง 900,000 บาท ก็จ ะรวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 1 ล๎ านบาทเศษ สํ วนทางรัฐ บาลไทยก็จาเป็ นจะต๎องออก
คําใช๎จํ ายตามความตกลงให๎แกํทีมผู๎เชี่ยวชาญเป็นเงินประมาณ 425,000 บาท และทางทีมรัฐบาลที่ไป
ดาเนินการควบคุมไข๎มาลาเรียอยูํนั้นก็จะต๎องใช๎จํายเป็นคํา ดี.ดี.ที. เครื่องพํน คํายานพาหนะ คําขนสํง และคํา
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นเงินประมาณ 475,000 บาท รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท ซึ่งจานวนเงินที่จะต๎องใช๎จํายนี้
กรมสาธารณสุขได๎ขอตั้งไว๎ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2494 แล๎ว 297 ทางกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได๎
นาเสนอให๎ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพิจารณาแล๎วมีคาสั่งอนุมัติผํานกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยมีหนังสือมายังกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493298
ระยะเวลาการดาเนินงานของคณะผู๎เชี่ยวชาญจากองค๑การอนามัยโลกตามความตกลงที่ลงนามกัน ใน
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 คือ ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2492 ถึง เดือนกรกฎาคม 2494 โดยหาก
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รัฐบาลไทยมีความปรารถนาที่จะขอให๎คณะผู๎เชี่ยวชาญมาลาเรียแหํงองค๑การอนามัยโลกปฏิบัติงานตํอไปอีก ก็
อาจจะทาได๎โดยทาความตกลงกับองค๑การอนามัยโลกเป็นปีๆ ไป ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นวํา ควร
ขอคณะผู๎เชี่ยวชาญขององค๑การปฏิบัติงานในประเทศไทยตํอไปอีก 1 ปี คือ จากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494
ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2495 โดยผู๎แทนของกระทรวงสาธารณสุขได๎กาหนดออกเดินทางออกจากประเทศ
ไทยประมาณวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2493 เพื่อนาเรื่องนี้เข๎าเจรจาในที่ประชุมขององค๑การอนามัยโลกสํวน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย๑299 ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได๎ประชุมปรึกษาลงมติและอนุมัติให๎ดาเนินการได๎ เมื่ อวันที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2493300
ภายหลังจากผู๎แทนกระทรวงสาธารณสุขได๎เดินทางไปเจรจาในที่ประชุมองค๑การอนามัยโลกสํว น
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย๑แล๎ว กระทรวงสาธารณสุขจึงได๎วางโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียขึ้นใน พ.ศ. 2494 โดย
มุํงปฏิบัติในท๎องที่ที่มีไข๎มาลาเรียสูงกํอน แล๎วจึงขยายตัวออกทั่วประเทศ301 ซึ่งตรงจุดนี้มีหลักฐานสาคัญที่บํงชี้
วํา ภายหลังการเริ่มโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียได๎มีการขยายตัวออกจากภาคเหนือ ไปยังภูมิภาคตํางๆ เชํน ที่
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เป็นต๎น
หนํวยมาลาเรียหนํวยแรกที่เข๎าไปอยูํที่เชียงใหมํเป็นระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2492-2500) คือ หนํวย
มาลาเรียสันปุาขํอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ตํอมาก็ย๎ายหนํวยมาลาเรียไปอยูํที่บ๎านแจํงหัวริน และหนํวย
สุดท๎ายคือ หนํวยมาลาเรียบ๎านสวนดอกตั้งอยูํตรงข๎ามโรงพยาบาลสวนดอก
สํวนกลางได๎จัดอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร๑โดยใช๎สถานที่ในโรงพยาบาลวชิระเป็นสถานที่
อบรมระยะสั้ น มีเจ๎ าหน๎ าที่เข๎ารั บ การอบรม 20 คน มีอุปกรณ๑ ในการเรียน กล๎ องจุล ทรรศน๑ 2 กล๎ องใช๎
เกี่ย วกับกีฏวิทยา 1 ดูเชื้อมาลาเรีย 1 อุปกรณ๑การเจาะเลือด สีย๎อม อุปกรณ๑มีจากัดเราใช๎รํวมกัน แตํไมํ
เพียงพอสาหรับการฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติงานใช๎ท๎อ งที่อาเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นท๎องที่ที่มีไข๎มาลาเรียชุกชุม เมื่อจบหลักสูตร
ตํางคนตํางแยกย๎ายกันกลับ ทางนายแพทย๑อุทัย สนธินันท๑ เป็นหัวหน๎าหนํวยมาลาเรียบ๎านสันปุาขํอย แผนงาน
ตํางๆ ทํานเป็นผู๎สั่งการเอง ถ๎าทํานสั่งเช๎าให๎ออกเดินทางเที่ยง ถ๎าสั่งเที่ยงให๎ออกเดิน ทางเย็น เจ๎าหน๎าที่ต๎อง
เตรียมพร๎อมไว๎เสมอเพราะออกแตํละครั้งหลายวัน หลายท๎องที่ของจังหวัดเชียงใหมํ ลาปาง สุโขทัย พิษณุโลก
นครสวรรค๑ ตากและ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เฉพาะอาเภอพระพุทธบาทจับยุง An. minimus ไมํได๎เลย
นายแพทย๑อุทัย สนธินันท๑ ทํานก็จัดทีมมาประมาณ 3 คน และทํานมาด๎วยชํวยค๎นหาเพียงคืนเดียวเราก็จับยุง
An. minimus ได๎ในปุากล๎วยรอบๆ บ๎าน
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พระยาบริรักษ๑เวชชการ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอคณะ
ผู๎เชี่ยวชาญมาลาเรียแหํงองค๑การอนามัยโลกปฏิบัติงานตํออีก 1 ปี, หจช. (2)สร 0201.27.1/13.
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ตํอมาองค๑การอนามัยโลกได๎มาสาธิตการควบคุมไข๎มาลาเรีย ตั้งสานักงานที่บ๎านแจํงหัวริน มีเจ๎าหน๎าที่
ขององค๑การอนามัยโลกมารํวมด๎วย มี ดร.ซัมบาซิวัน (Sambasiwan) เป็นหัวหน๎าทีม และได๎ขอเจ๎าหน๎าที่ฝุาย
ไทยทางานรํวมด๎วยอีก 1 ชุด ปฏิบัติงานในอาเภอสารภี ฝุายไทยมี นายแพทย๑อุทัย สนธินันท๑ เป็นหัวหน๎าทีม
ใช๎ท๎องที่อาเภอหางดงเป็นท๎องที่เปรียบเทียบ
งานที่ทาแบํงออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะเตรียมการ (Preparatory phase)
2. ระยะโจมตี (Attack phase)
3. ระยะติดตามผล (Consolidation phase)302
การสารวจภาวะไข๎มาลาเรียเตรียมหาข๎อมูลตํางๆ อุปกรณ๑ตํางๆ ที่ใช๎ ดังนี้
1. กล๎องจุลทรรศน๑ชนิดใช๎ทางกีฏวิทยา และชนิดใช๎ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
2. แบบฟอร๑มบันทึกขนาดใหญํสามารถบันทึกการทางานได๎ทุกอยําง ตํอมาได๎มี การแยกแบบฟอร๑ม
ออกเป็นแบบ M1 M2 M3 – M9 เป็นต๎น โดยแยกประเภทออกให๎ชัดเจน
3. ยานพาหนะ ได๎แกํ รถจิ๊บ และรถจักรยาน
องค๑การอนามัยโลก (WHO) ให๎ความชํวยเหลือในการดาเนินงาน ตํอมาได๎รับการชํวยเหลือจาก
USOM เพิ่มเติมด๎านพาหนะและเคมีภัณฑ๑ตํางๆ
ขั้นตอนการดาเนินงานในระยะ (Preparatory phase)
1. ค๎นหายุงก๎นปลํองตามบ๎านพักอาศัย เวลาออกจับยุง 05.30-07.30 น.
2. การค๎นหายุงกินเลือดคนในเวลากลางคืน โดยใช๎คนเป็นเหยื่อ จับในบ๎าน และจับนอกบ๎าน เริ่ม
ตั้งแตํเวลา 19.00 น จนถึงรุํงเช๎า
3. จับยุงก๎นปลํองตามคอกสัตว๑ ตั้งแตํเวลา 19.00 น. จนถึงรุํงเช๎า
4. ยุงที่จับได๎นาไปแยกชนิดและทาการผําหาเชื้อสโปโรซ๎อยท๑
5. เก็บยุงที่สมบูรณ๑ไว๎เพื่อการศึกษา (Specimens)
ลูกน้ายุงก้นปล่อง
ค๎นหาแหลํงเพาะพันธุ๑ยุงในแหลํงน้าหลายๆ ลักษณะ เพื่อศึกษาชีวนิสัยยุงแตํละชนิด บันทึกชนิดและ
จานวนลูกน้าตํอการตัก 100 จ๎วง ตํอๆ มาค๎นหาลูกน้า ไมํต๎องนับจ๎วง จะทาอยํางไรก็ได๎ขอให๎ได๎ลูกน้ามา
ตรวจม้ามโต
Hackett‖s method กาหนดขนาดม๎ามโตไว๎ 5 ขนาด นับตั้งแตํคลาพบใต๎ชายโครงซ๎าย (ลากเส๎นดิ่ง
จากขอบลํางของลิ้นปี่ถึงสะดือแล๎วแบํงเป็น 5 สํวนเทําๆ กัน) แล๎วตรวจวําจานวนม๎ามโตเป็นระดั บที่ 1-5
อยํางละกี่ราย และคิดเป็นร๎อยละในแตํละพื้นที่ที่ตรวจ
ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
302

นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 191.

137

เจาะเลือดทุกคนตรวจหาเชื้อไข๎มาลาเรีย รายงานอัตราพบเชื้อแตํละชนิด
ผลการสารวจในระยะเตรียมการ
1) ตรวจพบยุงพาหะนาเชื้อมาลาเรียชนิด An. minimus พร๎อมทั้งศึกษาถึงชีวินิสัยของยุงชนิด นี้โดย
ละเอียด
2) พื้นที่เปรียบเทียบเป็นท๎องที่ที่มีการแพรํเชื้อไข๎มากํอนแล๎ว
3) ราษฎรที่ทาไรํ ทาสวน ทานา และหาของปุา ไมํมีหรือไมํใช๎มุ๎งกางนอน303
การปฏิบัติงานในระยะโจมตี
เริ่มด๎วยการทดสอบการพํนดีดีทีชนิดผงเปียกน้า ในขนาด 0.5, 1, 1.5 และ 2% ใน 1 ตารางเมตร
ของพื้นที่พํนชนิดตํางๆ เชํน พื้นไม๎กระดาน พื้นฝาไม๎ไผํทุบ และพื้นฝาใบตองตึง กับยุง An. minimus ให๎เวลา
สัมผัสนาน ครึ่ง หนึ่ง และสองนาที สรุปผลวําดีที่สุด เมื่อใช๎ดีดีทีชนิด 75 เปอร๑เซ็นต๑ WP ผสมน้าเป็น 5% พํน
ให๎ได๎ขนาด 2 กรัม/ตารางเมตร
ข้อปฏิบัติในการพ่นเคมี
พํนพื้นที่ผิวภายในบ๎าน ที่อยูํอาศัย ระดับสูง 2 เมตรจากพื้น ใต๎ถุนบ๎าน และยุ๎งข๎าว การค๎นหายุง
พาหะ An. minimus ภายหลังการพํนปีแรก ทั้งในบ๎านและนอกบ๎าน ได๎ผล
1. ไมํพบยุงเกาะในบ๎านเลย
2. จับยุงนอกบ๎าน เวลากลางคืนได๎บ๎าง จานวนลดลง
การสารวจเชื้อไข้มาลาเรีย
1. ตรวจหลังการพํนเคมี เพื่อเปรียบเทียบ
2. เน๎นการเจาะเลือดทารก (Infant) เพราะเป็นเครื่องชี้บอกการแพรํเชื้อไข๎ในบ๎านได๎
ผลดีที่ได้หลังการพ่นเคมี
1. เรือดตายหมด หนูตาย จิ้งจกและแมลงอื่นตายหมด
2. ราษฎรสํวนใหญํพอใจ เพราะนอนสบาย ยุง เรือด ไมํมารบกวน เพียงแตํกลิ่นของดีดีทีรบกวนบ๎าง
และบ๎านสกปรกเปรอะสีขาว
การดาเนินพ่นเคมีต่อไปเป็นปีที่ 2-3
บางท๎องที่ที่มีการแพรํเชื้อไข๎ ได๎ทาการพํน ดี.ดี.ที. ตํอไป โดยใช๎ดีดีทีชนิดน้ามัน (E.C) 25%
ข๎อดีของ ดีดีที อีซี คือ ลาเลียงสะดวก ผสมในถังพํนได๎เลยไมํต๎องใช๎อุปกรณ๑อื่น และสารเคมีติ ดข๎างฝา
ไมํมีคราบสีขาวสกปรก เจ๎าของบ๎านพอใจมากกวํา
ข๎อเสีย กลิ่นแรงกวําเพราะสารละลายมีกลิ่นคล๎ายน้ามันเบนซิน และเครื่องพํนชารุดเร็วกวําโดยเฉพาะ
สํวนที่เป็นยาง

303

นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 192.

138

ผลที่ได๎รับ การพํนเคมีในปีหลังๆ สามารถลดขนาดลงเหลือ 1 กรัมตํอตารางเมตร และสามารถหยุด
พํนเคมีได๎เมือ่ สามารถตัดการแพรํเชื้อไข๎ได๎แล๎ว เพื่อปฏิบัติงานในระยะที่ 3 ตํอไป
เปิดการอบรมที่หนํวยมาลาเรียเชียงใหมํ รวม 8 รุํน คือ
1. อบรมหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร๑ 2 รุํนๆ ละ 20 คน ใช๎เวลาอบรม 2 ปี
2. อบรมเจ๎าหน๎าที่มาลาเรียจากประเทศลาว 3 รุํนๆ ละ 15 คน ใช๎เวลาอบรม 3 เดือน
3. อบรมข๎าราชการทหารเรือ 4 คน ใช๎เวลาอบรม 3 เดือน
4. อบรมข๎าราชการทหารบก 2 ครั้ง รวม 4 คน ใช๎เวลาอบรม 3 เดือน
เมื่อ พ.ศ. 2500-2502 นายจิตต๑ เทียนเสม ได๎ย๎ายมาประจาศูนย๑อบรมมาลาเรีย พระพุทธบาท
เปิ ด อบรมพนั ก งานอนามัย ใช๎ เวลาอบรม 2 ปี ปี แรกอบรมที่ศู นย๑อ บรมฯ ชลบุรี ปี ที่ส องอบรมวิ ช าการ
มาลาเรียทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม จานวน 3 รุํนๆ ละ 2 คน เปิดอบรมพนักงานจุลทัศนกร 4 รุํน ๆ ละ
30 คน ใช๎เวลาอบรม 3 เดือน เปิดอบรมพนักงานจุลทัศนกร 1 รุํน 30 คน ที่กองโรคเท๎าช๎าง ใช๎เวลาอบรม
3 เดือน
เมื่อ พ.ศ. 2503 ปฏิบัติงานพื้นที่ทดลอง (Experimental Area) มีนายแพทย๑อุทัย สนธินันท๑ เป็น
หัวหน๎าทีม และมีลูกทีม 13 คน คือ นายจาเนียร สุขอนันต๑ นายจิตต๑ เทียนเสม นายสนิท ภูํหอมเจริญ และ
ลูกจ๎างชั่วคราว304
การเริ่มขยายโครงการควบคุมไข้มาลาเรีย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มี ความปรารถนาที่กาจัดยุงและไข๎มาลาเรียซึ่งได๎กลายเป็นภารกิจ
สาคัญอยํางหนึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ควบคูํกับการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย มี
ชื่อยํอวํา พคท. (Communist Party of Thailand – CPT) โดยมีนโยบายที่พยายามสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎า
ไปบุกเบิกปุ าขึ้น ใหมํในพื้นที่บ างแหํงเพื่อการทามาหากินของราษฎร เชํน นิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี และนิ คมสร๎ างตน จังหวัดลพบุรี อยํางไรก็ตาม ประชาชนที่เข๎าไปบุกเบิกพื้นที่ดังกลําว ไมํ
สามารถบุ ก เบิ กที่ ท ามาหากิ น ให๎ ก ว๎ างขวางออกไปได๎ เทํ า ที่ ควรจะเป็ น เนื่อ งจากภั ยธรรมชาติไ ด๎ คุก คาม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งไข๎มาลาเรีย305
เมื่อ พ.ศ. 2493 คณะผู๎เชี่ยวชาญได๎ทาการสารวจหาข๎อมูลตํางๆ ที่จาเป็นสาหรับการควบคุมไข๎
มาลาเรียแล๎ว จึงทาการพํนเคมีให๎มีฤทธิ์ตกค๎างตามฝาบ๎านเรือน เพื่อกาจัดยุงก๎นปลํอง เอ.มินิมัส ในท๎องที่
อาเภอสารภี และอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ กับในท๎องที่อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นการใช๎
สารเคมีกาจัดแมลงเพื่อควบคุมไข๎มาลาเรียครั้งแรกในประเทศไทยองค๑การยูนิเซฟได๎รํวมมือให๎ความชํวยเหลือ
ผํานองค๑การอนามัยโลก ด๎วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ที่จาเป็น เชํน ดี.ดี.ที. เครื่องพํน เครื่องกลั่นน้า กล๎อง
จุลทรรศน๑ และรถยนต๑ เป็นต๎น ซึ่งการพํนสารเคมีครั้ งนั้นได๎กระทาโดยมีกาหนดเวลา คือ เพียงชํวงระยะเวลา
304
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เดื อ นเมษายน เป็ น การพํ น เคมีใ ห๎ เ สร็ จ ทั่ว ถึ ง กํ อ นฤดู ฝ นจะเริ่ม ต๎ น และพํน ครั้ ง เดี ยวเทํ า นั้ น ผลปรากฏวํ า
ยุงก๎นปลํอง เอ.มินิมัส สูญหายไปจากท๎องที่อาเภอสารภี และอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํตั้งแตํครั้งนั้นมาจน
ปัจจุบัน306
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎ลงพื้นที่ไปตรวจราชการด๎วยตนเอง
“…และโปรดมีบัญชาให๎พิจารณาใช๎เครื่องบินโปรย ดี.ดี.ที. ปราบปรามไข๎มาลาเรีย ในนิคมสร๎างตนเองพระ
พุทธบาท สระบุรี นิคมสร๎างตนเองลพบุรี และนิคมสร๎างตนเองเขื่อนเพชร...”307 จากข๎อมูลตรงนี้จะเห็นได๎วํา
โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียได๎เริ่มขยายออกไปในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศ การที่ผู๎นาประเทศ
อยําง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎เห็นสภาพความเป็นอยูํของผู๎คนในพื้นที่ที่มีเชื้อไข๎มาลาเรียระบาด คงทาให๎
ตระหนักวําจะต๎องทาการปราบปรามไข๎มาลาเรีย อยํางจริงจัง เพราะเคยมีประสบการณ๑มาแล๎วในชํวงที่เป็น
นายกรัฐมนตรีครั้งแรก ที่ต๎องประสบปัญหาทั้งจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ปัญหาการระบาดของไข๎
มาลาเรียพร๎อมๆ กัน ซึ่งสํงผลเสียหายตํอเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยํางมาก
หลั ง จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม มี ค าสั่ ง ให๎ พิ จ ารณาการใช๎ เ ครื่ อ งบิ น โปรย ดี . ดี . ที . ทาง
กระทรวงมหาดไทยได๎มีหนังสือเรียนมายังจอมพล ป. เรื่อง การปราบไข๎มาลาเรียและวิเคราะห๑ดินในนิคม เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 308 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได๎เสนอหลักทางวิชาการและเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข๎องกับการปราบปรามไข๎มาลาเรียผํานทางกระทรวงมหาดไทยนั้น มีดังนี้
1. การใช๎ ดี.ดี.ที. ในการปราบปรามไข๎มาลาเรียมีวัตถุประสงค๑ที่สาคัญ คือ ต๎องการกาจัดยุงก๎นปลํอง
โดยเฉพาะชนิดที่เป็นพาหะหรือที่เรียกวําเป็น Vector ที่ทาหน๎าที่เป็นสื่อกลางแพรํเชื้อมาลาเรียที่มีอยูํในโลหิต
ของผู๎ปุว ยเรื้ อรั งไปสูํคนอีกตํอหนึ่ง เมื่อกาจัดยุงก๎นปลํ องที่เป็นพาหะได๎แล๎ วไข๎มาลาเรียที่นั่นก็จะลดลงไมํ
แพรํหลายตํอไปอีก ผู๎ปุวยที่ยังคงมีอยูํก็จะเป็นผู๎ปุวยประเภทเรื้อรังที่เคยเป็นไข๎มาลาเรียมาแล๎วแตํครั้งกํอน อัน
อาจจะมีไข๎กลับขึ้นได๎บ๎างเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่รํางกายอํอนแอหรือทางานหนัก เมื่อได๎รับการรักษา
อาการไข๎ก็กลับหายไป และเมื่อไมํมียุงนาเชื้อผู๎ปุวยเหลํานี้ก็จะไมํได๎รับเชื้อเพิ่มเติมเข๎ามาใหมํ เชื้อไข๎มาลาเรีย
ซึ่งมีอยูํในโลหิตแตํเดิม โดยอานาจภูมิคุ๎มกันของรํางกายจะชํวยกาจัดเชื้อไข๎ที่มีอยูํในรํางกายของผู๎ปุวยเรื้อรังให๎
ตายไปเอง กลําวคือ
2. วิธีที่จะกาจัดยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะของไข๎มาลาเรียโดยเฉพาะให๎หมดไปได๎ ก็จาเป็นจะต๎องศึกษา
ถึงความเป็นอยูํ ลักษณะแหํงชีวิตของยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะให๎แนํนอนเสียกํอนวําเป็นอยูํในลักษณะใด และ
กาจัดได๎ด๎วยวิธีใด ซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ที่ทาการค๎นคว๎ามานานได๎ผลเป็นที่แนํชัดแล๎ววํา ในนิคมสร๎างตนเองทั้ง
สองแหํ ง ตลอดจนบริ เ วณพระพุ ท ธบาททั้ ง หมดมี ยุ ง ก๎ น ปลํ อ งที่ เ ป็ น พาหะเพี ย งชนิ ด เดี ย วคื อ “มิ นิ มั ส ”
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(Anopheles minimus) ยุงชนิดนี้เมื่อเจริญเป็นตัวยุงแล๎วจะมีนิสัยคลุกคลีใกล๎ชิดกับมนุษย๑มากที่สุด กลําวคือ
ชอบพักเกาะอาศัย อยูํ ภ ายในบ๎ านเรื อนและดูดเลื อดคนภายในบ๎านเรือนเป็นสํว นมาก ลั กษณะเชํนนี้ทาง
วิชาการเรียกวํา Domestic
3. เมื่อทราบลักษณะตามธรรมชาติของยุงก๎นปลํองชนิดนี้แล๎ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะทาการกาจัด
โดยวิธีพํน ดี.ดี.ที. ติดค๎างไว๎ ตามฝาผนังภายในบ๎านเรือน ในขนาด 200 มิลลิกรัม ตํอ 1 ตารางฟุต เมื่อแห๎ง
แล๎วผลึก ดี.ดี.ที. จะออกฤทธิ์ตํอเนื่องราว 1 ปี ยุงก๎นปลํองที่มีนิสัยชอบเกาะตามฝาผนังบ๎านเรือน แคํภายใน
ครึ่งชั่วโมงเทํานั้นก็จะตายไป โดยนิสัยของยุงก๎นปลํองที่ชอบเกาะตามฝาผนังบ๎านเรือน ในตอนแรกยุงชนิดนี้จะ
เข๎าไปเกาะในที่ที่เหมาะเพื่อจะคอยหาลูํทางเข๎าดูดเลือดคน และอีกตอนหนึ่งคือ เมื่อยุงชนิดนี้ดูดเลือดคนจน
อิ่มแล๎วก็จะเกาะพักอยูํเพื่อให๎เลือดในกระเพาะอาหารยํอยเสียกํอนแล๎วจึงจะบินไปยังแหลํงน้าเพื่อวางไขํตํอไป
นี่คือสองโอกาสที่ยุงก๎นปลํองจะเข๎า มาสัมผัสกับ ดี.ดี.ที. ซึ่งมีผลทาให๎ลดจานวนยุงลงได๎มาก แตํที่คนที่อาศัย
บริเวณนิคมฯ ทั้งสามแหํงนี้ยังคงเป็นไข๎มาลาเรียกันอยูํบ๎างนั้นและมีพวกที่เป็นขึ้นใหมํก็เพราะวํา ในเวลาทาไรํ
หรือไปตัดฟืนคนพวกนี้ต๎องไปนอนค๎างแรมอยูํตามไรํนาในระยะไกลจากบริเวณนิคมฯ ไปปลูกเพิ งที่สร๎างขึ้น
ด๎วยไม๎ไผํอาศัยอยูํชั่วคราวนานเป็นเดือน ซึ่งพํน ดี.ดี.ที. ไมํได๎ เพราะฝาผนังไมํมี เมื่อต๎องไปอยูํในที่เชํนนี้ก็มี
โอกาสที่จะติดไข๎มาลาเรีย นอกจากนี้คนที่เป็นไข๎มาลาเรียที่มีเชื้อไข๎เรื้อรังอยูํในรํางกายอยูํแล๎ว เมื่อทางาน
เหน็ดเหนื่อยรํางกายอํอนแอลงก็มีไข๎กลับขึ้นมาได๎ ทางกระทรวงสาธารณสุขได๎ตรวจสอบคนที่เป็นไข๎เรื้อรัง
มาแล๎วปรากฏวํา มีทั้งคนที่อาศัยอยูํเดิมและคนที่อพยพเข๎ามารับจ๎างหรือมาตั้งหลักแหลํงใหมํ ซึ่งจะชํวยเหลือ
ได๎โดยใช๎ยาบาบัดให๎ได๎ขนาดตามความจาเป็นในหลักวิชาการ
4. ในกรณีที่ยุงก๎นปลํองมีลักษณะนิสัยตํางจากไปที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น เชํน บางชนิดชอบเกาะพัก
อยูํนอกบ๎านและดูดเลือดคนนอกบ๎านก็จาเป็นต๎องใช๎วิธีปราบปรามอยํางอื่น เชํน การกาจัดตัวลูกน้า เป็นต๎น
อันจะต๎องเปลืองคําใช๎จํายยิ่งกวําวิธีมากนัก แตํเคราะห๑ดีที่ยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะนาเชื้อไข๎ มาลาเรียในบริเวณ
นิคมฯ ไมํมีลักษณะนิสัยแบบนี้
5. การใช๎เครื่องบินโปรย ดี.ดี.ที. ในการปราบมาลาเรียนั้น ถึงแม๎วิธีนี้จะมีประโยชน๑มากก็จริง แตํ
จาเป็นต๎องเลือกใช๎เฉพาะบางโอกาส สํวนมากแล๎ววัตถุประสงค๑ที่ใช๎การโปรย ดี.ดี.ที. จากเครื่องบิน มีดังนี้
(ก) ใช๎ในเวลาสงคราม เมื่อฝุายเราเข๎ายึดพื้นที่ในเขตแดนของข๎าศึกได๎ และไมํอาจสอบสวนเรื่องการ
แพรํไข๎มาลาเรียได๎โดยสะดวกและทันสถานการณ๑ แตํการพํน ดี.ดี.ที. ด๎วยเครื่องบินนี้จะสิ้นเปลืองคําใช๎จําย
มากกวําวิธีอื่นๆ หลายเทํา เพราะ ดี. ดี.ที. ที่โ ปรยลงมานั้นยํอมถูกกระแสลมพัดพาไปที่อื่นเสียมากจึงเป็น
จะต๎องบินวนเพื่อโปรย ดี.ดี.ที. ให๎ลงไปถึงที่ที่ต๎องการหลายครั้งหลายหน และข๎อสาคัญที่สุด คือ ดี.ดี.ที. จะไมํ
ติดค๎างอยูํภายในบ๎านเรือน ไมํทาให๎บังเกิดผลอยํางถาวร
(ข) การพํน ดี.ดี.ที. ด๎วยเครื่องบิน จะต๎องใช๎นักบินที่ได๎ฝึกงานด๎านนี้และมี ความชานาญเป็นพิเศษ
เพราะ การพํน ดี.ดี.ที. จะต๎องมีเครื่องพิเศษติดประกอบกับเครื่องบิน นักบินจะต๎องทราบวําในกระแสลมขนาด
ไหนจะปลํอย ดี.ดี.ที. ออกมาในจานวนเทําไร ใช๎ความเร็วของเครื่องบินเทําไร และข๎อสาคัญอีกประการหนึ่งก็
คือการบินโปรย ดี.ดี.ที. ให๎ได๎ประโยชน๑นั้นจะต๎องบินสูงไมํเกิน 100 ฟุต ยุงก๎นปลํองชอบเพาะพันธุ๑ในแหลํงน้า
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ตามลาธารใกล๎ปุาและภูเขาที่มีต๎นไม๎ขึ้นอยูํเป็นจานวนมาก การบินสูงในระยะ 100 ฟุต จึงไมํปลอดภัยนัก
สาหรับนักบิน การกาจัดยุงด๎วยการโปรย ดี.ดี.ที. นั้น จึงนิยมใช๎สาหรับการกาจัดยุงทั่วไปที่เกิดขึ้นในแหลํงน้า
ขนาดใหญํที่ไมํมีประโยชน๑ตํอการกสิกรรมและอื่นๆ
(ค) การพํน ดี.ดี.ที. ด๎วยเครื่องบินจะทาลายแมลงชนิดอื่นที่เป็นประโยชน๑แกํการกสิกรรมให๎ตายไป
ด๎วย เชํน แมลงที่ชํวยผสมดอกไม๎เพื่อให๎ต๎นไม๎ยืนต๎นเกิดลูกผล และในการพํน ดี.ดี.ที. ด๎วยเครื่องบินจะต๎องพํน
ซ้าบํอยครั้ง เชํน พํนทุก 7 วัน หรือทุก 10 วัน ติดตํอกันเป็นเวลาหลายเดือนจึงจะได๎ประโยชน๑ แตํเมื่อพํน
ติดตํอกันเชํนนี้ก็จะทาให๎ต๎นไม๎ยืนต๎นในบริเวณนั้นไมํมีโอกาสได๎ผสมพันธุ๑ สํงผลให๎ผลไม๎มีจานวนน๎อยลงทุกที
และโดยเฉพาะถ๎าบริเวณนั้นมีการเลี้ยงผึ้งปุาจะทาให๎ตัวผึ้งตายหมดเพราะผึ้งทนพิษ ดี.ดี.ที. ได๎น๎อยที่สุด
(ง) เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงใหมํๆ กองทหารอังกฤษได๎นา ดี.ดี.ที. ขึ้นโปรยด๎วยเครื่องบิน
เพื่อกาจัดยุงในกรุงเทพฯ เป็นการทดลอง 2 ครั้ง แตํไมํได๎ผล ทั้งนี้ เพราะแหลํงน้าที่เพาะพันธุ๑ยุงในกรุงเทพฯ
โดยมากเกิดในที่รํมเงาของอาคารบ๎านเรือน และต๎นไม๎เป็นสํวนใหญํ ละออง ดี.ดี.ที. ที่โปรยลงมาติดอยูํตาม
หลังคาบ๎านเรือนและใบไม๎เสียเกือบหมด ไมํถูกแหลํงน้าที่เพาะพันธุ๑ยุงสักเทําไร ในการประชุมเรื่องไข๎มาลาเรีย
ขององค๑การอนามัยโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได๎สรุปวํา การปราบไข๎มาลาเรียด๎ว ยวิธีพํน ดี.ดี.ที. ติดค๎างไว๎ภายในผนัง
บ๎านเรือนหรือาคารตํางๆ เป็นวิธีที่ได๎ผลดีที่สุด และเป็นการประหยัดกวําวิธีอื่นทั้งหมดและนิยมใช๎โดยทั่วไป
6. การพํน ดี.ดี.ที. ติดค๎างไว๎ภายในบ๎านเรือนเรียกวําวิธี Residual spray ได๎เริ่มใช๎วิธีการนี้ในนิคมฯ
มาตั้งแตํ พ.ศ. 2493 ปรากฏวําได๎ทาให๎เชื้อไข๎มาลาเรียของนิคมทั้งสองแหํงลดน๎อยลงไปมาก จนเกือบจะไมํ
เป็นภัยหรืออุปสรรคแกํการดาเนินชีวิตของประชาชนในบริเวณนั้น ดังจะเห็นได๎จากสถิติของไข๎มาลาเรียใน
นิคมฯ นี้ทั้ง 2 แหํงได๎ลดลงตามลาดับดังนี้
จากสถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. แสดงให๎เห็นวํากํอนหน๎าที่จะได๎มีการพํน ดี.ดี.ที.
นั้น ภาวะความรุนแรงของไข๎มาลาเรียในนิคมสร๎างตนเองทั้ง 2 แหํงนี้ตํางก็สูงด๎วยกันทั้งคูํ กลําวคือ นิคมสร๎าง
ตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีอัตราม๎ามโตสูงถึงร๎อยละ 59.38 และมีอัตราเชื้อไข๎มาลาเรียสูงถึงร๎อย
ละ 48.86 สํวนในนิคมสร๎างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรีนั้น มีอัตราม๎ามโตสูงถึงร๎อยละ 57.04 และอัตราเชื้อ
ไข๎มาลาเรียสูงถึงร๎อยละ 26.06
ตํอมาหลังจากเมื่อได๎ทาการพํน ดี.ดี.ที. ตามฝาผนังบ๎านเรือนประชาชน เพื่อควบคุมไข๎มาลาเรียขึ้น
เป็นครั้งแรกในนิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2493 และในนิคมสร๎าง
ตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นต๎นมา รวมทั้งที่ได๎จัดทาการพํน ดี.ดี.ที. เป็น
ประจาตํอมาอีกปีละครั้งเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2496 ปรากฏวํา ภาวะความรุนแรงของไข๎มาลาเรียทั้ง 2 นิ
คมฯ นี้ได๎ลดลงเป็นอยํางมาก คือ อัตราม๎ามโตของนิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได๎ลดลงมา
เหลือเพียงร๎อยละ 5.72 และอัตราเชื้อไข๎มาลาเรียก็ลดลงมาเหลือเพียงร๎อยละ 3.09 สํวนในนิคมสร๎างตนเอง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรีนั้น อัตราม๎ามโตได๎ลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 3.77 และอัตราเชื้อไข๎มาลาเรียก็ลดลงมา
เหลือเพียงร๎อยละ 1.03 เทํานั้น
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นอกจากนี้แล๎ว หลังจากที่ได๎ทาการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. ตั้งแตํ พ.ศ. 2493 จนถึง
พ.ศ. 2496 ได๎มีการเพิ่มทวีของจานวนบ๎านและจานวนชาวนิคมสร๎างตนเองของทั้ง 2 แหํ งนี้ขึ้นอีกด๎ว ย
กลําวคือ ในนิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได๎มีการเพิ่มจานวนบ๎านจาก 1,052 หลังคาเรือน
ขึ้นไปเป็นถึง 1,984 หลังคาเรือน และจานวนพลเมืองก็ได๎เพิ่มขึ้นจาก 5,788 คนขึ้นไปเป็น 9,269 คน
สํวนในนิคมสร๎างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรีนั้น จานวนบ๎านได๎มีการเพิ่มขึ้นจาก 780 หลังคาเรือนเป็น 891
หลังคาเรือน และเพิ่มจานวนพลเมืองจาก 3,700 คนขึ้นไปเป็น 4,331 คน (ตัวเลขแสดงการลดลงของอัตรา
ม๎ามโตและเชื้อไข๎มาลาเรียรวมทั้งที่ได๎แสดงการเพิ่มของจานวนบ๎านและพลเมืองของทั้ง 2 นิคม ดังกลําวมานี้
เป็นสถิติที่ได๎จากการสารวจกํอนทาการพํน ดี.ดี.ที. พ.ศ. 2496)
7. ได๎มีการรํวมมือระหวํางกรมประชาสงเคราะห๑และกรมอนามัย กลําวคือ เมื่อกรมประชาสงเคราะห๑
จะขยายบริเวณที่อยูํและที่ทาการกสิกรรมให๎แกํชาวนิคมเพิ่มขึ้น ควรมีแผนผังหมูํบ๎านไว๎โดยเรียบร๎อย เพื่อให๎
เคหะสถานของชาวนิคมได๎ตั้งอยูํไมํไกลกวําไรํนาของตนนัก เมื่อเสร็จการทาไรํในวันหนึ่งแล๎วจะได๎กลับมานอน
ในบ๎านของตน ซึ่งได๎พํน ดี.ดี.ที. ปูองกันไว๎ได๎ สํวนการรํวมมือกับกรมอนามัย การบาบัดไข๎มาลาเรียแกํชาวนิคม
ในชํวง พ.ศ. 2493-2496 ได๎ปฏิบัติกันอยูํ 2 ทาง คือ ไปขอรับการบาบัดจากผู๎ชํวยแพทย๑ของนิคมกับไป
ขอรับการบาบัดจากหนํวยมาลาเรียพระพุทธบาท จานวนผู๎ปุวยเหลํานี้สํวนมากเป็นผู๎ปุวยเรื้อรังที่เป็นไข๎กลับ
หรืออาจจะเป็นผู๎ปุวยใหมํ เพื่อให๎ได๎ทราบจานวนผู๎ปุวยที่ใกล๎ความจริงได๎มากที่สุด เมื่อผู๎ปุวยไปขอรับการ
บาบัดจากผู๎ชํวยแพทย๑ ประจานิคมเมื่อใด ผู๎ชํวยแพทย๑จะต๎องเจาะโลหิตลงบนกระจก และนากระจกโลหิตสํง
หนํวยมาลาเรียพระพุทธบาท พร๎อมด๎วยรายละเอียดของผู๎ปุวยที่ได๎เจาะโลหิตสํงไปด๎วย ทั้งนี้เพื่อสอบสวนให๎ได๎
ความจริงวําผู๎ปุวยรายนั้นเป็นไข๎มาลาเรียจริงหรือไมํ เพราะผู๎ปุวยที่มีอาการความร๎อนของรํางกายสูงไมํจาเป็น
จะต๎องเป็นไข๎มาลาเรียเสมอไป และเมื่อได๎รวมจานวนผู๎ปุวยที่ได๎มารับการบาบัดจากหนํวยมาลาเรียพระพุทธ
บาท กับทาการบาบัดโดยผู๎ชํวยแพทย๑ของนิคม และทราบผลของการตรวจโลหิตของผู๎ปุวยทุกรายเป็นราย
เดือนตลอดไปแล๎วก็จะเป็นทางให๎ทาการสอบสวนภาวะของไข๎มาลาเรียได๎ดีขึ้น309
สาเหตุหนึ่งที่ประชาชนในชนบทสํวนมากเจ็บปุวยเป็นไข๎มาลาเรีย เนื่องจากนอนไมํกางมุ๎งและเมื่อ
ปุวยแล๎ว “...ทาให๎เสียเวลาในการประกอบกิจการอาชีพเป็นการทอนกาลังทางเศรษฐกิจ -สํวนรวมของชาติ
สมควรจะได๎หาทางแก๎ไข...” ตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญที่ทางรัฐเป็ นหํวงที่สุด จึงได๎มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2496 ลงมติมอบให๎กระทรวงสาธารณสุขไปดาเนินการหาทางให๎ประชาชนรู๎จัก
การปูองกันไข๎มาลาเรียโดยการกางมุ๎งนอน ทั้งยังกาชับอีกวํา “ขอให๎จัดการให๎เป็นผลโดยเรียบร๎อยภายในปี
พ.ศ. 2500”310
นอกจากนี้ พ.ศ. 2496 กระทรวงสาธารณสุขได๎ตกลงรับเป็นเจ๎าภาพจัดงานประชุม Asian Malaria
Conference ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน ตามที่องค๑การอนามัยโลกได๎เสนอขอมา เป็นการประชุม
309

นายแพทย๑ชู ศีตะจิตต๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปราบไข๎มาลาเรียในนิคม
สร๎างตนเองของกรมประชาสงเคราะห๑, หจช. (2)สร 0201.27.1/20.
310
หลวงชานาญอักษร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ให๎ประชาชนกางมุ๎ง
นอน, หจช. (2)สร 0201.27.1/21.
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นักวิชาการด๎านมาลาเรียเพื่อพิจารณาผลงานอันประสบความสาเร็จอยํางดียิ่งในการกาจัดยุงก๎นปลํองสกุ ลที่
แพรํเชื้อมาลาเรียในประเทศตํางๆ ของภูมิภาคเอเชีย (การประชุม Asian Malaria Conference นี้ได๎จัดให๎มี
ขึ้นในประเทศตํางๆ ในปีตํอๆ มาเป็นลาดับ ได๎ประชุมครั้งที่ 7 หลังสุดที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส๑ เมื่อ
พ.ศ. 2523) ผู๎ปุวยที่มีเชื้อมาลาเรียได๎ลดจานวนลงอยํางมากแทบจะหมดไปในอาณาบริเวณที่ใช๎สารเคมี ดี.ดี.
ที. พํนกาจัดยุงที่เป็นพาหะแหํงไข๎มาลาเรีย จึงได๎มีการพิจารณาวํา นําจะเป็นโอกาสที่จะทาการกวาดล๎างโรค
มาลาเรียให๎หมดสิ้นไป แตํก็ยังมิได๎ปรากฏผลเป็นมติที่แนํชัด311
สถิติการควบคุมไข้มาลาเรียโดยการพ่น ดี.ดี.ที. (ปี 2493 – 2496)
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี312
แสดง ความเจริญของท๎องถิ่น โดยการเพิ่มจานวนพลเมืองและบ๎าน
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นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 7.
312
สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. (ปี 2493 – 2496) นิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุร,ี หจช. (2)สร 0201.27.1/21.
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สถิติการควบคุมไข้มาลาเรียโดยการพ่น ดี.ดี.ที. (ปี 2493 – 2496)
นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี313
แสดง ความเจริญของท๎องถิ่น โดยการเพิ่มจานวนพลเมืองและบ๎าน
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สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. (ปี 2493 – 2496) นิคมสร๎างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี,
หจช. (2)สร 0201.27.1/21.
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แสดง ภาวะไข๎มาลาเรีย ลดความรุนแรงลงอยํางมาก
อัตราม้ามโตและเชื้อไข้มาลาเรีย
(ในเด็กอายุ 2-9 ปี)
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0
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อัตราเชื้อมาลาเรีย

สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที.
(ปี 2493 - 2496) นิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี314
ปี

2493
2494
2495
2496

จานวนบ๎าน
กํอน
พ๎น
1052
1267
1325
1984

หลังพํน

จานวนพลเมือง

กํอน
พํน
1267 5788
1325 5957
1984 6183
*
9269

หลังพํน
5957
6183
9269
*

อัตราม๎ามโต
(ร๎อยละ) (เด็ก 29 ปี)
กํอน หลังพํน
พํน
59.38 24.08
24.08 18.07
18.07 5.72
5.72
*

อัตราเชื้อมาลาเรีย
(ร๎อยละ) (เด็ก 2-9
ปี)
กํอนพํน หลังพํน

หมายเหตุ

*ยังอยูํใน
48.86 18.66 ระหวํางการ
18.66 4.91 สารวจ
4.91 3.09
3.09
*

สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. (ปี 2493 - 2496)
นิคมสร๎างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี315
ปี

จานวนบ๎าน

314

จานวนพลเมือง

อัตราม๎ามโต
อัตราเชื้อมาลาเรีย
(ร๎อยละ) (เด็ก 2- (ร๎อยละ) (เด็ก 2-9
9 ปี)
ปี)

หมายเหตุ

สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. (ปี 2493 - 2496) นิคมสร๎างตนเองพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุร,ี หจช. (2)สร 0201.27.1/21.
315
สถิติการควบคุมไข๎มาลาเรียโดยการพํน ดี.ดี.ที. (ปี 2493 - 2496) นิคมสร๎างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี,
หจช. (2) สร 0201.27.1/21.
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2493
2494
2495
2496

กํอน
พ๎น
780
844
852
891

หลังพํน
844
852
891
*

กํอน
พํน
3700
3854
3870
4331

หลังพํน

กํอน
พํน
3854 57.04
3870 38.19
4331 14.06
*
3.77

หลังพํน กํอนพํน หลังพํน
*ยังอยูํใน
38.19 26.06 11.80 ระหวํางการ
14.06 11.80 7.18 สารวจ
3.77 7.18 1.03
*
1.03
*

ความร่วมมือในการควบคุมมาลาเรียระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในชํวงที่ประเทศไทยอยูํระยะควบคุมไข๎มาลาเรียนี้ ในประเทศตํางๆ ทั่วโลกก็มีได๎ปฏิบัติการควบคุมไข๎
มาลาเรียอยํางจริงจังเชํนกัน จะเห็นได๎จากมีหนํวยสนามที่เข๎าไปควบคุมโรคไข๎มาลาเรียตามประเทศตํางๆ เชํน
อัฟกานิสถาน อินเดีย เป็นต๎น มีนายแพทย๑ที่มีบทบาทสาคัญที่คอยประสานและให๎ข๎อมูลการปฏิบัติการควบคุม
ไข๎มาลาเรียในตํางประเทศ คือ นายแพทย๑เอิบ ณ บางช๎าง ซึ่งดารงตาแหนํงหัวหน๎าหนํวยสนเทศวิทยาโรค
ระบาดและสถิติสุขภาพกับประจากองวางผังและดาเนินปฏิบัติในขณะนั้น และนายแพทย๑ชาวอินเดียคือ ดร.
ซัมบะซิวัน มีตาแหนํงที่ปรึกษาอาวุโสหนํวยปฏิบัติงานแสดงการควบคุมมาลาเรียประเทศไทย ตารางข๎างลําง
จะแสดงรายชื่อนายแพทย๑ชาวตํางประเทศที่เข๎ามาปฏิบัติการควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย อัฟกานิสถาน
และอินเดีย316
ตารางแสดงรายชื่อนายแพทย๑ชาวตํางประเทศที่เข๎ามาปฏิบัติการควบคุมไข๎มาลาเรีย
ในประเทศไทย อัฟกานิสถาน และอินเดีย
ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค (Regional Advisers)
รายชื่อ
ตาแหนํงงาน
ระดับตาแหนํง
วันเข๎ามาทางาน
สัญชาติ
Regional Adviser,
Dr.H.G.S. Morin
Medical officer III 26 พ.ค. 2493
ฝรั่งเศส
Malaria
บุคลากรภาคสนาม (Field Personnel)
ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan)
Scientist
Mr.T.R. Rao
Leader
17 พ.ค. 2493
อินเดีย
(Entomologist) III
Medical officer I
Dr.S.L Dhir
Malariologist
17 พ.ค. 2493
อินเดีย
(Malariologist)
Public Health
Public Health
Mr.J.N. Lanoix
5 มิ.ย. 2493
เฮติ
Engineer
Engineer II
316

นายแพทย๑เอิบ ณ บางช๎าง หัวหน๎าหนํวยสนเทศวิทยาโรคระบาดและสถิตสิ ุขภาพกับประจากองวางผังและ
ดาเนินปฏิบตั ิ ถึง รัฐมนตรีวําการกระทรวงการสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานสานักงานภูมภิ าคอาเซีย WHO, หจช.
(2) สธ 1.1/1.
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Mr.J.N. Mitroo

Malaria
Inspector

Dr.G.
Sambasivan

Senior Adviser

Mr.M.L.Bhatia
Miss Margaret
Cannon
Mr.Sobha Ram

Dr.P.C. Issaris
Miss E. Pepper
Mr.P. Bierstein
Mrs.E.B. Bierstein
(Miss Beyer
Pederson)
Dr.L. Mana
Mrs.I. Bille Brahe
Dr.E.B. Weeeks

Malaria
29 พ.ค. 2493
Inspector
ประเทศไทย (Thailand)
Medical officer II

5 ก.ค. 2492

Scientist
3 ส.ค. 2492
(Entomologist) II
Public Health
Public Health
24 ต.ค. 2492
Nurse
Nurse II
Laboratory
Laboratory
4 ส.ค. 2492
Assistant
Assistant
ประเทศอินเดีย (India)
Terai Malaria Control Demonstration Team
Leader
Medical officer II 25 ต.ค. 2492
Public Health
Public Health
16 มิ.ย. 2492
Nurse
Nurse II
Malnad Malaria Control Demonstration Team
Public Health
Leader
1 ก.ย. 2491
Engineer III
Entomologist

Public Health
Nurse

Public Health
Nurse

11 มี.ค. 2492

Ernad Malaria Control Demonstration Team
Leader
Medical officer II 15 พ.ย. 2492
Public Health
Public Health
2 ก.ย. 2492
Nurse
Nurse II
Jeypore Hills Malaria Control Demonstration Team
Leader
Medical officer II 2 พ.ค. 2492

อินเดีย
อินเดีย
อินเดีย
ไอร๑แลนด๑
อินเดีย

กรีก
อังกฤษ
อเมริกัน
เดนมาร๑ก
อิตาลี
เดนมาร๑ก
แคนาดา

เนื่ องจากความคิดเห็ น ในการรณรงค๑กับ โรคไข๎มาลาเรียได๎เปลี่ ย นไป โดยองค๑การอนามัย โลกได๎
พิเคราะห๑เห็นวํา “…ในขณะที่กาลังมีความสะดวกในการที่จะทาลายยุงก๎นปลํองสกุลที่นาโรคและมียาบาบัดไข๎
มาลาเรีย ก็ควรที่จะรีบเรํงดาเนินงานให๎โรคไข๎มาลาเรียให๎หมดสิ้นสูญไปจากโลก องค๑ การอนามัยโลกจึงเสนอ
นโยบายตํอที่ประชุมสมัชชาเมื่อ พ.ศ. 2499 ขอให๎ทุกประเทศเรํงรัดกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรียให๎หมดสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด วิธีการกาจัดไข๎มาลาเรียนี้ได๎แกํ การใช๎เคมีกาจัดแมลงทาลายยุงก๎นปลํองสกุลที่นาโรคควบคูํไปกับ
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การติดตามค๎นหาผู๎ปุวยซึ่งยังมีเชื้อไข๎มาลาเรียอยูํในรํางกาย แล๎วทาการบาบัดรักษาผู๎ปุวยซึ่งยังเหลือตกค๎างอยูํ
เหลํานี้ให๎จนหมดเชื้อไข๎มาลาเรีย…” องค๑ประชุมสมัชชาขององค๑การอนามัยโลกยอมรับข๎อเสนอนี้317
พ.ศ. 2498 ผลจากการพิจารณาข๎อมูลที่ได๎จากรายงานของประเทศตํางๆ วําการพํนสารเคมีฆําแมลง
โดยมุํงหมายทาลายชีวิตยุงก๎นปลํองที่เป็นพาหะนาไข๎มาลาเรียนั้น ได๎ผลดียิ่งตามความมุํงหมายผู๎ปุวยด๎วยไข๎
มาลาเรียลดจานวนลงมากอยํางฉับพลัน ในที่ประชุมสมัชชาใหญํองค๑การอนามัยโลกครั้งที่ 8 ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้
ได๎ลงมติให๎ประเทศสมาชิกทาการรณรงค๑กับไข๎มาลาเรีย ด๎วยจุดมุํงหมายที่จะกาจัดกวาดล๎างให๎หมดสิ้นไป318
นโยบายปลูกซินโคนาผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข
เคมีภัณฑ๑ที่ผลิตได๎จากต๎นไม๎ที่มีฤทธิ์ตํอเชื้อไข๎มาลาเรีย คือ ควินินจากต๎นซินโคนา ซึ่งมีนายแพทย๑
หลายคนได๎พยายามหลายวิถีทางที่จะได๎เมล็ดซินโคนามาเพาะปลูกในประเทศไทย ซึ่งเมล็ดซินโคนารุํนแรกที่
ประสบความสาเร็จในการเพาะนั้น “...เข๎าใจวํา โดยหลวงศรีสมรรถวิชากิจ เมื่อ พ.ศ. 2481...”319 ตํอมาใน
พ.ศ. 2484 ขุนเฉลิมอติแพทย๑ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ติดตํอขอรับต๎นซินโคนาจาก นายประสิทธิ์ พุํม
ชูศรี เจ๎าของฟาร๑มต๎นซินโคนา ไปปลูกบนดอยสุเทพ การดูแลรักษาต๎นซินโคนาเหลํานี้ ตํอมาได๎ตกไปอยูํใน
ความดูแลของกองเภสัชกรรม เมื่อมีกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิ ทยาศาสตร๑การแพทย๑ “...ถึงกระนั้นก็ไมํมี
เจ๎ า หน๎ า ที่ ข องกองเภสั ช กรรมมาประจ า คงฝากไว๎ กั บ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด บ๎ า ง นายแพทย๑ ผู๎ อ านวยการ
โรงพยาบาลนครเชียงใหมํบ๎าง...”320
ตํอมาใน พ.ศ. 2498 เป็นปีแรกที่ต๎นซินโคนาที่เจ๎าหน๎าที่ของกระทรวงสาธารณสุขปลูกเอาไว๎บนดอย
สุเทพเพื่อใช๎สกัดทายารักษามาลาเรียออกดอก ออกฝัก มีเมล็ด พระชาญวิธีเวชช๑ในขณะนั้นเป็นปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได๎เดินทางไปดูงานการควบคุมมาลาเรียแล๎ว ได๎ไปดูสวนซินโคนาบนดอยสุเทพ พระชาญวิธีเวชช๑มี
ความเห็นวํา “...ควรโอนงานดูแลต๎นซินโคนาให๎หนํวยควบคุมไข๎มาลาเรียดูแลแทนนายแพทย๑ ผู๎อานวยการ
โรงพยาบาลนครเชียงใหมํ...” นับแตํนั้นมาการดูแลสวนซินโคนาจึงเป็นหน๎าที่ของหนํวยควบคุมไข๎มาลาเรีย
โดยได๎รับเงินงบประมาณจากกองเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑321
เมื่อต๎นซินโคนาออกดอกจนมีเมล็ดแล๎วดังนี้ ก็แสดงวําต๎นซินโคนานั้นเกิดได๎เติบโตได๎ จนออกดอก
ออกผลในประเทศไทย แตํในชํวงเวลานั้นทางกระทรวงสาธารณสุขยังไมํแนํใจวํา “...จะมีควินิน หรือ อัลคา
ลอยด๑อื่นใดในปริมาณเทําใด จากสํวนใดของต๎นไม๎…” มีการวิเคราะห๑หาควินินจากต๎นซินโคนาที่ปลูกบนดอยสุ
317

กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 421-422.
318
นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 7.
319
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 415-416.
320
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 416.
321
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 416.

149

เทพอยูํหลายครั้ง โดยเจ๎าหน๎าที่ทางกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ และเคยมีนั กศึกษาในคณะเภสัชกรรมศาสตร๑
ทาการวิเคราะห๑สาหรับทาวิทยานิพนธ๑ การวิเคราะห๑ครั้งนั้นได๎ทราบวํา “...มีควินินเพียงให๎แสดงปฏิกิริยาตํอ
การทดสอบ แตํแยกออกไมํได๎ การวิเคราะห๑ครั้งหลังสุดได๎ทราบขําวที่ไมํเป็นทางการวํา มีควินินแล๎วแนํนอน
และหลายเปอร๑เซ็นต๑”322
การส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนและอบรมวิชาการควบคุมมาลาเรีย
ในบัญชีร ายชื่อข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ขออนุมัติให๎ รับทุนการศึกษาขององค๑การบริการ
รํวมมือกับตํางประเทศ ชํวง พ.ศ. 2499-2500 มีรายชื่อ 27 คน มี 1 คน ที่ไปเรียนเรื่องมาลาเรีย คือ
นายแพทย๑มณี มณีปันติ เรียนวิชาการควบคุมมาลาเรีย ระยะเวลาเรียน 6 เดือน323
พ.ศ. 2499 คณะผู๎เชี่ยวชาญเรื่องมาลาเรีย ประจาองค๑การอนามัยโลกได๎ประชุมจัดทาเอกสารคูํมือ
ในการดาเนินงานกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรีย ตามที่ประชุมสมัชชาใหญํขององค๑การอนามัยโลกได๎ลงมติไว๎
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได๎สํงผู๎แทนจากกองมาลาเรียไปรํวมประชุมหารือเพื่อกํอตั้งคณะกรรมการ
รํวมประสานงานตํอต๎านไข๎มาลาเรียระหวํางประเทศ ตามคาเชิญขององค๑ การอนามัยโลก สาขาภูมิภาคแปซิ ฟิ
คตะวันตก ประเทศที่เข๎ารํวมประชุมครั้งแรกนี้มี 4 ประเทศ ได๎แกํ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ได๎มีการ
ประชุมหารือกันที่กรุ งพนมเปญของประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนมกราคม ผลการประชุมได๎ตกลงมีมติให๎ตั้ง
คณะกรรมการรํวมประสานงานตํอต๎านไข๎มาลาเรียระหวํางประเทศ โดยมีองค๑การอนามัยโลก สาขาภูมิภาคแป
ซิฟิค ตะวันตกเป็นองค๑อุปถัมภ๑ ได๎มีการประชุมกันเป็นครั้งแรก ที่กรุงไซํงํอนของประเทศ เวียดนาม เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
เนื่องจากในบางท๎องที่ของประเทศไทยที่เป็นปุาเขา มียุงก๎นปลํอง เอ. มินิมัส น๎อย แตํมีไข๎มาลาเรียชุก
ชุม จึงได๎มีการศึกษาหายุงก๎นปลํองชนิดอื่นๆ ที่นําจะเป็นพาหะของโรคนี้ในท๎องที่ปุาเขาเหลํานั้น ในที่สุดก็ได๎
จับยุงสกุล เอ. ลิวคอสฟิรัส และชาแหละพบสโปโรซอยท๑ที่หมูํบ๎านมํวงหอม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2499 และตํอมาได๎ชาแหละพบสโปโรซอยท๑ในยุงสกุลนี้ ที่หมูํบ๎านหินเหล็กไฟ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ๑ ในเดือนธันวาคม 2499 ทางผู๎แทนไทยในคณะกรรมการประสานงานตํอต๎าน
ไข๎มาลาเรียระหวํางประเทศ ได๎เสนอผลการค๎นพบวํายุง เอ. ลิวคอสฟิรัส สามารถแพรํเชื้อโรคมาลาเรียได๎ใน
ท๎องที่ปุาเขาให๎ที่ประชุมได๎ทราบเป็นครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ที่กรุงไซํงํ อน บรรดา
นักวิชาการในองค๑ประชุมยังมีความเห็ นวํา ยุง เอ. ลิวคอสฟิรัส คงจะมีความสาคัญในระบาดวิทยาของไข๎
มาลาเรียเพียงอันดับรองเทํานั้น เพราะเป็นพาหะแหํงโรคเฉพาะในท๎องที่ปุาเขา
พ.ศ. 2500 ได๎มีการประชุมคณะกรรมการรํวมประสานงานตํอต๎านไข๎มาลาเรียระหวํางประเทศ เป็น
ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม ที่กรุงเทพ ฯ ได๎มีผู๎แทนจากรัฐบาลมาเลเซียซึ่งตอบรับเชิญเข๎ารํวมคณะกรรมการฯ
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ด๎วยอีกหนึ่งประเทศเข๎ารํวมประชุมด๎วย คณะกรรมการนี้จึงมีผู๎แทนจากเวียตนาม กัมพูชา ลาว พมํา มาเลเซีย
และไทย
ในการประชุมครั้งนี้ ได๎มีรายงานการพบวํายุง เอ. ลิวคอสฟิรัส มีเชื้อมาลาเรียในตํอมน้าลายจาก
การศึกษาค๎นคว๎าในประเทศกัมพูชาและลาว ได๎ศึกษารูปลักษณะของยุง เอ. ลิวคอสฟิรัส อยํางละเอียด จึงได๎
เปลี่ยนชื่อยุงวํา เอ. บาลาบาเซนซิส การพบวํายุง เอ. บาลาบาเซนซิส เป็นพาหะของไข๎มาลาเรียเฉพาะอยํางยิ่ง
ในท๎องที่ปุาเขา ได๎สร๎างปัญหาในวิธีปฏิบัติที่จะกาจัดยุงชนิดนี้ตํอการกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรีย เพราะเป็นยุง
ที่ไมํเกาะพักอาศัยในบ๎านภายหลังดูดเลือดคนแล๎ว ซึ่งตํางกันกับนิสัยของยุง เอ. มินิมัส
องค๑การอนามัยโลกได๎จัดให๎มีการประชุมเรื่อง ไข๎มาลาเรีย (Malaria Symposium) ขึ้นที่กรุงเทพฯ
โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยรับเป็นเจ๎าภาพ ประเทศตําง ๆ ในทวีปเอเซียซึ่งอยูํในสังกัดขององค๑การ
อนามัยโลกสาขาเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ และสาขาแปซิฟิคตะวันตก ได๎สํงนักวิชาการและนักบริหารเข๎ารํวม
ประชุมเกือบทุกประเทศ (ยกเว๎นจีน) องค๑ประชุมได๎เน๎นความสาคัญ ความจาเป็นที่จะต๎องรีบระดมสรรพกาลัง
ในการรณรงค๑เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ให๎แกํงานกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรีย 324 ซึ่งจานวนคนตายด๎วย
โรคมาลาเรีย ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2493 รวบรวมทั่วประเทศได๎ 35,819 คน นั้น ได๎ลดลงเหลือ 10,458 คน ใน
พ.ศ.2500 หรือเป็นอัตรา 43.0 ตํอแสนประชากร สาหรับการพํนสารเคมีดีดีทีได๎ขยายครอบคลุมท๎องที่ 62
จังหวัด มีประชากรที่ได๎รับการควบคุมโรคมาลาเรีย 11,968,667 คน
รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาผู๎ให๎การชํวยเหลือทางการเงินแกํ งานควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศตํางๆ
เกือบทั่วโลก ได๎ลงมติให๎ถือเป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกา ที่จะชํวยเหลือการรณรงค๑ปราบไข๎มาลาเรียแกํ
ประเทศที่ปฏิบัติการกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรียเทํานั้น325
โครงการเตรียมงานกาจัดไข้มาลาเรีย (พ.ศ. 2501-2507)
โครงการนี้เป็นการชํวยเหลือตํอเนื่องจากโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียของรัฐบาลสหรัฐ การประชุม
สมัชชาองค๑การอนามัยโลกครั้งที่ 8 ในปี 2498 มีมติให๎ประเทศตํางๆ ปรับการปฏิบัติงานให๎มุํงสูํเปูาหมาย
การกาจัดไข๎มาลาเรีย และคณะผู๎เชี่ยวชาญมาลาเรียขององค๑การอนามัยโลกได๎เสนอแนะแนวทางปฏิบัติไว๎ใน
Expert Committee on Malaria 6th Report (2500) และ 7th Report (2502) เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายขององค๑การอนามัยโลก แนวทางการควบคุมจึงเปลี่ยนมาเป็นการกาจัดไข๎มาลาเรีย โดยเริ่มจัดให๎มี
การค๎นหาผู๎ปุวยในท๎องที่ที่งดพํน และท๎องที่ที่กลับมาพํ นใหมํ แล๎วขยายไปครอบคลุมทุกพื้นที่ และยกเลิกการ
ส ารวจภาวะไข๎ ม าลาเรี ย ในปี พ.ศ. 2502 แตํ ไ มํ ส ามารถท าการค๎ น หาผู๎ ปุ ว ยได๎ ทุ ก ท๎ อ งที่ แ ละสม่ าเสมอ
เนื่องจากมีงบประมาณและกาลังเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ จึงไมํสามารถใช๎ประเมินได๎สมบูรณ๑326
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การรักษาไข้มาลาเรียในช่วง พ.ศ. 2492 - 2507 (โครงการควบคุมไข้มาลาเรีย)
การรักษามาลาเรียในประเทศไทยมีความเป็นมาคํอนข๎างยาวนานมีบันทึกไว๎วําประมาณ พ.ศ. 2404
มียาควินิน ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันใช๎รักษามาลาเรียโดยจํายให๎ผู๎ปุวยโดยไมํคิดมูลคํา จึงเป็นที่นิยมกันอยํางมาก
เพราะกํอนหน๎านี้มีแตํยากลางบ๎าน ซึ่ งต๎องกินกันเป็นหม๎อๆ และไมํมีประสิทธิภาพดีเทําควินิน ตํอมาในชํวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบภาวะขาดแคลนยาเนื่องจากเรือสินค๎าไมํสามารถสํงสินค๎าได๎เชํนในยามปกติ ชํวง
หลังสงครามได๎มีการคิดค๎นยาสั งเคราะห๑ หลายชนิด เชํน Pamaquine (ค.ศ.1926) Atabrin หรือ
Mepacrine (ค.ศ.1930) Chloroquine (ค.ศ.1934) Amodiaquine, Primaquine, Proguanil และ
Pyrimethamine (ในชํวง ค.ศ. 1945 - 1952) คลอโรควิน มีฤทธิ์ฆําเชื้อมาลาเรียในเม็ดโลหิตแดงได๎ดีกวํา
ควินิน และอาการข๎างเคียงน๎อยกวํา อีกทั้งมีราคาถูก รับประทานเพียง 3 วันก็หาย จึงได๎ถูกนามาใช๎แทนควินิน
ดังนั้นในชํวงแรกของโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียตามแผนใหมํ พ.ศ. 2492-93 เป็นต๎นมา จึงมีเฉพาะยาคลอ
โรควินเป็นยาหลัก327
ระยะการเปลี่ยนมาสู่โครงการกาจัดไข้มาลาเรีย
พ.ศ. 2501 คณะรัฐ มนตรี ของไทยได๎อนุมัติในหลั กการตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอวํา การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับไข๎มาลาเรียนั้น ควรเปลี่ยนเปูาหมายให๎สอดคล๎องกับมติขององค๑การอนามัยโลก คือ มุํง
หมายจะกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรียให๎หมดสิ้นไป เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2501 กองมาลาเรียจึงทาการ
ปรับปรุงเปลี่ยนบริหารงานควบคุมไข๎มาลาเรีย ให๎เป็นโครงการกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรีย328
รัฐบาลไทยได๎เริ่มเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมไข๎มาลาเรียมาเป็นการกาจัดไข๎มาลาเรียใน พ.ศ.
2501 ตามนโยบายขอองค๑การอนามัยโลก แตํยังมิได๎ดาเนินการไปตามหลักการที่ ถูกต๎อง ตํอมาใน พ.ศ.
2504 ได๎โอนการบริหารงานมาขึ้นตรงตํอสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได๎มีการปรับปรุงแผนงาน
และวิธีการปฏิบัติงานให๎ดียิ่งขึ้น แตํการปฏิบัติงานก็ยังไมํเป็นไปโดยครบถ๎วนถูกต๎อง เพราะขาดกาลังเจ๎าหน๎าที่
อุปกรณ๑ และงบประมาณ329
ผลการค๎นหาผู๎ปุวยในชํวง พ.ศ. 2501-2504 มีดังนี้
2501
2502
2503
2504
ประชากรที่
3,651,781
12,743,190
4,780,376
5,468,949
ปฏิบัติงานค๎นหา
จานวนเจาะโลหิต
111,952
369,047
161,630
326,241
จานวนพบเชื้อ
16,263
45,106
18,823
46,856
มาลาเรีย
327
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อัตราพบเชื้อ
มาลาเรีย

14.53%

12.22%

11.65%

14.36%

การจัดองค๑กรและรูปแบบของโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียเริ่มเป็นรูปรํางขึ้นใน พ.ศ. 2504 ซึ่งในชํวง
นั้นหัวหน๎าที่ปรึกษาของ USOM ได๎เปลี่ยนจาก Dr. M.E. Griffith มาเป็น Mr. E.A. Smith (รับหน๎าที่เมื่อ 3
กันยายน พ.ศ. 2503) กองควบคุมไข๎มาลาเรียและโรคเท๎ าช๎าง ได๎ถูกย๎ายไปสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และตั้งเป็นโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย๑สมบุญ
ผํองอักษร) เป็นผู๎อานวยการโครงการ ข๎าราชการของกองในภูมิภาคโอนมาสังกัดสํวนกลางทั้งหมด และมีการ
แบํงการบริหารออกเป็น
- สํวนกลางประกอบด๎วย ฝุายบริหารทางธุรการ ฝุายพํนเคมีกาจัดแมลง ฝุายระบาดวิทยา ฝุายบริการ
ภาคปฏิบัติการ ฝุายสุขศึกษาและฝึกอบรม และฝุายกีฏวิทยา
- สํวนภูมิภาคประกอบด๎วย ศูนย๑มาลาเรียเขต 5 เขต หนํวยมาลาเรีย 30 หนํวย และสํวนมาลาเรีย
300 สํวน
ได๎เริ่มขอรับความชํวยเหลือจากองค๑การอนามัยโลก โดยสํง Dr. M.L. Bhatia และ Dr. Gerald L.
Adan มาเป็นที่ปรึกษาเมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 และ 22 กันยายน พ.ศ. 2505 ตามลาดับและรํวม
เป็นคณะกรรมการวางแผนปฏิบัติงานโครงการ (Plan of Operations) เพื่อให๎แผนปฏิบัติงานโครงการเป็นที่
ยอมรับขององค๑กรที่จะให๎ความชํวยเหลือ คือ WHO และ USOM รัฐบาลได๎ขอให๎มีทีมประเมินอิสระมา
ประเมินโครงการ ทีมประเมินซึ่งสนับสนุนโดย WHO และ USOM รัฐบาลได๎ขอให๎มีทีมประเมินอิสระมา
ประเมินโครงการ ทีมประเมินซึ่งสนับสนุนโดย WHO และ USOM ประกอบด๎วย Dr. B.A. Rao, Dr. Lee M.
Howard, Dr. John W. McDowell และ Richard F. Peters ได๎มาทาการประเมินเมื่อ 2 มิถุนายน - 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ซึ่งทีมเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย
แหํงชาติ (Plan of Operations National Malaria Eradication Project, Thailand) ได๎รับการลงนามตกลง
เป็นข๎อสัญญาระหวํางรัฐบาลไทย และองค๑การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2508 โครงการมีระยะ
ดาเนินงาน 8 ปี ตั้งแตํปี 2508 ถึง 2515 โดยครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ ซึ่งคาดวําเมื่อสิ้นปี พ.ศ.
2515 จะสามารถกาจัดไข๎มาลาเรียในท๎องที่ครอบคลุมประชากรประมาณ 84% ของประเทศ สํวนที่เหลือ
16%330 ที่อาศัยอยูํในชายแดนและท๎องที่เสี่ยงตํอการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียสูง ยังคงต๎องทาการควบคุมตํอไป
ในชํวงระยะเตรียมงานกาจัดไข๎มาลาเรียนี้
การดาเนินงานที่สาคัญควรกลําวถึงคือ
1. จัดทาแผนที่หมูํบ๎านทั่วประเทศ ปี 2504 ซึ่งต๎องหยุดพํนเคมีในภาคใต๎ทั้งหมด

330
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2. ฝึกอบรมพนักงานอนามัยหลักสูตรเรํงรัด 1 ปี โดยฝึกอบรมที่ศูนย๑ฝึกอบรมฯ ชลบุรี 6เดือนและ
อบรมตํอที่ศูนย๑ฝึกอบรมมาลาเรียที่เชียงใหมํ และพระพุทธบาท อีก 6 เดือน เพื่อบรรจุทาหน๎าที่หัวหน๎าสํวน
มาลาเรีย
3. สํงแพทย๑ไปอบรมหลักสูตรมาลาเรียอาวุโสที่ M.E.T.C, Jamaica 7 รุํน รวม 16 คน
4. ครม. แตํงตั้ง “คณะกรรมการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติ” จานวน 18 คน มีเลขาธิการสภาพัฒน๑ฯ
เป็นประธาน และผู๎อานวยการโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียเป็นกรรมการและเลขานุการ
5. กองควบคุมไข๎มาลาเรียและโรคเท๎าช๎าง แยกเป็นกองมาลาเรีย และกองโรคเท๎าช๎าง (พ.ศ. 2506)
6. อบรมเจ๎าหน๎าที่สนามทุกระดับ
7. จัดให๎มีระบบ House Card เพื่อใช๎บันทึก และตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง
8. สร๎างที่ทางานโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติ331
พ.ศ. 2504 องค๑การอนามัยโลกรํวมกับองค๑การกองทุนฉุกเฉินสงเคราะห๑เด็กแหํงสหประชาชาติ ได๎
ให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ เรื่ อ งไข๎ มาลาเรี ย อี ก ครั้ ง หลั ง จากได๎ห ยุ ด ชํ ว ยไประยะหนึ่ ง โดยการให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญ คื อ
นายแพทย๑เมดาน แอล. บาเทีย , นักกีฏวิทยาเป็นหัวหน๎าทีม และนายแพทย๑เกราลด๑ แอล. อาดาน นั กระบาด
วิทยา332 มารํวมวางแผนงานและควบคุมการกาจัดไข๎มาลาเรียรวมทั้งอุปกรณ๑และยานพาหนะที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานของผู๎เชี่ยวชาญ นอกนั้นได๎แกํการให๎ทุนการศึกษาแกํเจ๎าหน๎าที่ระดับสาคัญๆ ในวงการมาลาเรีย333
การศึกษาเรื่องการใช้ยาและการดื้อยาในมาลาเรีย
พ.ศ. 2505 คณะอายุรศาสตร๑เขตร๎อน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานการติดตามผลการรักษาผู๎ปุวย
มาลาเรียฟัลซิปารั่มด๎วยคลอโรควิน จานวน 48 ราย พบวํา 9 ราย ปรากฏเชื้อซ้าในสัปดาห๑ที่ 2 และ 3 จึง
คาดวําเชื้อชนิดนี้อาจดื้อตํอยาคลอโรควินในหลายๆ ท๎องที่
ในปีเดียวกันนี้ ศาสตราจารย๑ แพทย๑หญิง คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต ได๎รายงานอยํางเป็นทางการ
ถึงการดื้อของยาคลอโรควินเป็นครั้งแรก โดยพบผู๎ปุวยถึง 9 ราย ซึ่งยาคลอโรควินรักษาเชื้อฟัลซิปารัมไมํหาย
(Harinasuta et al, 1962) แตํการรักษาของโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียยังคงไมํเปลี่ยนแปลง โดยมีการจํายยา
ในลักษณะตํางๆ ดังตํอไปนี้
การรักษาขั้นต๎น (Presumptive treatment) โดยจํายยาให๎แกํผู๎มีอาการไข๎ มีประวัติเป็นไข๎ ผู๎ที่มา
จากที่อื่น ผู๎กลับมาจากที่อื่น บุคคลเหลํานี้จะได๎รับการเจาะโลหิต และจํายยารักษาขั้นต๎น ในระหวํางรอทราบ
ผลการตรวจฟิล๑มโลหิต ยาที่ใช๎ในขนาดผู๎ใ หญํ คือ คลอโรควิน 150 มก. รวม 4 เม็ด (600 มก.) และยาไพริ

331

นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 32.
332
นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 9.
333
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ์สาธารณสุขครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2485-2510. พิมพ๑ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 2510. หน๎า 83.

154

เมธามีน ขนาด 25 มก. รวม 2 เม็ด (50 มก.) รับประทานพร๎อมกันครั้งเดียว ซึ่งตํอมาได๎แบํงให๎เป็น 2 ครั้ง
หํางกัน 4-6 ชั่วโมง เพื่อลดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส๎อาเจียน
การรักษาขั้นหายขาด (Radical treatment) คือการรักษาผู๎ปุวยด๎วยไข๎มาลาเรียให๎หายขาดจากโรคนี้
ได๎แกํ บุคคลที่อาศัยอยูํในท๎องที่งดพํนเคมีชนิดออกฤทธิ์ตกค๎าง และจัดอยูํในแผนงานท๎องที่กวาดล๎าง 334ไข๎
มาลาเรีย (Consolidation areas) ผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลทุกแหํง ผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตนิคมสร๎างตนเอง
ตํางๆ ซึง่ มีพนักงานเยี่ยมบ๎านเป็นประจา ยาที่ใช๎ในขนาดผู๎ใหญํ ได๎แกํ คลอโรควิน 1500 มก. (10 เม็ด) จําย
ให๎หมดภายใน 3 วัน โดยจํายให๎ 4 เม็ดมื้อแรก มื้อที่สองเย็นวันนั้น 2 เม็ด วันที่ 2 และ 3 วันละ 2 เม็ด และ
ให๎ไพรมาควิน 15 มก. 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 5 วัน ยาขนานดังกลําวใช๎กับผู๎ปุวยพบเชื้อมาลาเรียทุกชนิดเชื้อ
การรักษาผู๎ปุวยมาลาเรียโดยแพทย๑ในโรงพยาบาลใช๎ยาคลอโรควิน เชํนเดียวกัน นอกจากนี้มีบางราย
รักษาด๎วยอะโมไดอาควินในขนาด 1400 มก. แบํงให๎ภายใน 3 วัน หรือควินินชนิดรับประทาน หรือ อะเตบ
รินหรือยาเมปาคริน ในรายผู๎ปุวยหนัก อาจใช๎ควินินฉีดเข๎าเส๎น หรือผสมน้าเกลือหยดเข๎าเส๎นโลหิต บางรายฉีด
คลอโรควินเข๎ากล๎ามเนื้อ ซึ่งมีบันทึกไว๎วําการรักษาหลากหลายวิธีการมาก
นับตั้งแตํที่มีการรายงานผู๎ ปุวยฟัล ซิปารัมดื้อตํอ ยาคลอโรควินที่โ รงพยาบาลอายุรศาสตร๑เขตร๎อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ. 2505 คาดวํา การกระจายของเชื้อฟัลซิปารัมสายพันธุ๑ดื้อยาคงดาเนินไปอยําง
ช๎าๆ แตํไมํได๎มีการเฝูาระวังแตํอยํางใด คงมีเพียงรายงานอยํางไมํเป็นทางการนัก เชํน ข๎าราชการกองมาลาเรีย
นายหนึ่งผู๎ทาหน๎าที่จับยุงที่อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ ใน พ.ศ. 2493 (ซึ่งเหตุการณ๑นี้เกิดกํอนการรายงาน
ของคณะอายุรศาสตร๑เขตร๎อน) เมื่อปุวยตรวจพบเชื้อฟัลซิปารัม ได๎รักษาด๎วยคลอโรควิน 1 ชุด ก็ไมํหายขาด
จนต๎องรั กษาซ้าด๎วยยาควินิน ใน พ.ศ. 2512 มีบันทึกของเจ๎าหน๎าที่มาลาเรียที่ตาบลพะตง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา วํา พบผู๎ปุวยที่ได๎รับยาคลอโรควิน และไพรมาควิน แล๎วไมํหายเป็นจานวนมาก อยํางไรก็ดีใน
ชํวงแรกนั้นไมํสู๎จะมีผู๎ใดเชื่อถือวํา เกิดการดื้อยา (Drug Resistance) จริงๆ นัก335
โครงการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย
พ.ศ. 2506 แม๎วําการพํนดีดีทีตามบ๎านเรือนไมํอาจทาได๎ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน แตํผลที่ได๎จากการ
ปฏิบัติงานในท๎องที่สํวนใหญํของประเทศ ทาให๎อัตราตายด๎วยไข๎มาลาเรียลดลงเหลือเพียง 22.8 ตํอประชากร
แสนคน มาตรการที่ได๎จัดทาขึ้นเพื่อให๎สามารถพํนเคมีตามบ๎านเรือนและกระทํอมได๎ทั่วถึงมากที่สุดคือ การ
จัดทาแผนที่หมูํบ๎านขึ้นในทุกท๎องที่ (Geographical Reconnaissance)
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2507 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติให๎ดาเนินงาน “โครงการกาจัดกวาดล๎าง
ไข๎มาลาเรีย” ตามโครงการ 8 ปี ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (เริ่มตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2508 เป็นต๎นไป) ได๎จัดทา
“วารสารโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ” ออกแจกจํายให๎เจ๎าหน๎าที่ของโครงการฯ และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
รวมทั้งหนํวยงานอื่นเพื่อเป็นการให๎สุขศึกษาและประชาสัมพันธ๑ เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ตํอมาได๎พัฒนามา
334
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เป็น “วารสารมาลาเรีย” ราย 2 เดือน ซึ่งได๎พัฒนามาจาก “หนังสือขําวโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย กระทรวง
สาธารณสุข” ซึ่งออกฉบับแรก กรกฎาคม – สิงหาคม 2505336
จานวนคนตายและอัตราตายด๎วยไข๎มาลาเรีย (2491 - 2508)
รายงานจากกองสถิติชีพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข337
ปี
จานวนตายด๎วยไข๎มาลาเรีย
อัตราด๎วยไข๎มาลาเรียตํอประชากรแสนคน
2491
44,215
243.0
2492
38,046
201.5
2493
35,819
183.1
2494
34,225
169.1
2495
29,115
139.2
2496
21,451
99.3
2497
16,473
73.9
2498
14,520
63.2
2499
12,617
53.3
2500
10,458
43.0
2501
9,462
37.8
2502
8,530
33.2
2503
7,960
30.2
2504
6,636
24.5
2505
6,739
24.3
2506
6,488
22.8
2507
5,287
18.2
*
2508
4,522
15.2
สภาพัฒน์ฯ กับโครงการกาจัดไข้มาลาเรีย
เมื่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได๎พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให๎ดาเนินการกาจัดไข๎มาลาเรียให๎
หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ใน พ.ศ. 2501 จึงได๎มอบให๎สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติพิจารณา
ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สภาพัฒน๑ฯ ในขณะนั้น มีทําน ม.ล. เดช สนิทวงศ๑ เป็นประธาน กรรมการประกอบด๎วยอาจารย๑ดร.
ป๋วย อึ๊งภากรณ๑, ดร. เสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง พลเอกจิตติ นาวีเสถียร และทําน
336
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สุนทร หงษ๑ลดารมย๑. การนาเสนอโครงการ ฯ มีทํานอาจารย๑นายแพทย๑สมบุญ ผํองอักษร เป็นผู๎เสนอผมเป็นผู๎
ชี้แจงทางด๎านวิชาการ มี Mr. E.A. Smith หัวหน๎าที่ปรึกษามาลาเรีย ของ USAID และ Dr. Bathia ผู๎เชี่ยวชาญ
WHO ประจากองมาลาเรีย การชี้แจงได๎มีขึ้นหลายครั้ง กรรมการบางทํานมีความเห็นวําควรดาเนินการในสํวน
ที่เป็นเกาะที่สาคัญๆ กํอน เป็น Pilot Project เชํน ที่ภูเก็ต หรือดาเนินการเป็นภาคๆ ซึ่งมีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ -สั งคม-การเมืองกํอน เป็ น ต๎น แตํผู๎ ชี้แจงได๎ชี้แจงในรายละเอียดวําการกาจัดมาลาเรียนั้น ต๎อง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด (Total coverage) และต๎อง cover ทั้ง Time and space ตามหลักการจากการ
สนับสนุนของ WHO เรื่องผู๎เชี่ยวชาญ เรื่องทุนการศึกษาดูงานของพนักงานมาลาเรีย และการสนับสนุนของ
USAID เรื่องผู๎เชี่ยวชาญ, วัสดุ-อุปกรณ๑ที่สาคัญ เชํน DDT, กล๎องจุลทรรศน๑, ยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาของ
โครงการ และได๎รับสรุปการสนับสนุน ในด๎านเศรษฐกิจ –สังคม จากอาจารย๑ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ๑ สภาพัฒน๑ฯ
จึงมีมติเห็นชอบในโครงการกาจัดมาลาเรียตามที่กองมาลาเรียเสนอ
โครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ได๎เริ่มดาเนินการเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นเวลา 8 ปี ติดตํอกัน ทั้งนี้ได๎โอน
กองมาลาเรียไปสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองมาลาเรียได๎รับความเห็นชอบให๎เป็นสานักงาน
โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติ โดยทําน น.พ. สมบุญ ผํองอักษร ซึ่งดารงตาแหนํงรองปลัดกระทรวงฯ เป็น
ผู๎อานวยการโครงการ ตํอมาผู๎อานวยการโครงการฯ ได๎ดารงตาแหนํงปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงสาธารณสุขด๎วย จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่สํงเสริมให๎งานโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียประสบ
ผลดีตลอดมา เมื่อปัญหามาลาเรียนั้นมีอยูํในอาณาบริเวณชายแดนของประเทศ งานที่เหลืออยูํที่จะต๎องปฏิบัติ
คือการควบคุมมาลาเรียตามบริเวณชายแดน การดูแลรักษาพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จแล๎ว ไมํให๎กลับมีมาลาเรีย
เกิดขึ้นอีก338
ระยะการกาจัดไข้มาลาเรีย
หลังจากที่ประเทศไทยได๎เริ่มเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมไข๎มาลาเรียมาเป็นการกาจัดไข๎มาลาเรีย
ในชํวง พ.ศ. 2501 – 2507 ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได๎ทดลอง ปรับปรุงแผนงาน แตํก็ยังไมํถูกต๎องตาม
หลักการกาจัดไข๎มาลาเรียเสียทีเดียว จนกระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2507 รัฐบาลจึงได๎อนุมัติงบประมาณและ
เจ๎าหน๎าที่ให๎ดาเนินการกาจัดไข๎มาลาเรียตามโครงการ 8 ปี เริ่มตั้งแตํ พ.ศ. 2508 เป็นต๎นไป งานกาจัดไข๎
มาลาเรี ยจึงได๎ดาเนิ นการไปโดยถูกต๎องตามหลั กการและวิธีการตั้งแตํนั้นมา ซึ่งการกาจัดไข๎มาลาเรียมี
วัตถุประสงค๑แตกตํางไปจากการควบคุม กลําวคือ การกาจัดไข๎มาลาเรียนั้นมีวัตถุประสงค๑ที่จะให๎มีการหยุดยั้ง
การแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียเป็นประการแรก และประการตํอไปก็คือกาจัดแหลํงแพรํเชื้อไข๎ที่ยังเหลือตกค๎างอยูํใ ห๎
หมดสิ้ น ไป เพื่อตัดต๎น ตอไมํให๎ มีการแพรํ เ ชื้อไข๎กลั บมาอีก ทั้งนี้ จะต๎องกระทาในระยะเวลาอันจากัดตาม
แผนการที่รัดกุมและสมบูรณ๑แบบ339
โครงการกาจัดไข้มาลาเรีย (พ.ศ. 2508-2513)
338
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โครงการนี้ได๎รับความชํวยเหลือจากองค๑การอนามัยโลกและ USAID หัวหน๎าที่ปรึกษาโครงการของ
WHO คือ Dr. Adriano A. Poltinieri (2508-2510) และ Dr. H.A.H. Marshall (2511-2522) และหัว
หน๎าที่ปรึกษาของโครงการกาจัดมาลาเรียของ USAID คือ Mr. Edgar A. Smith (2510-2513) การ
ปฏิบัติงานดาเนินตามแนวทางและวิธีที่กาหนดไว๎ใน Plan of Operations คือ
1. ทาการพํนเคมีด๎วย ดีดีที ทุกท๎องที่ที่มีการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียในขนาด 2 กรัมตํอตารางเมตร ปีละ
1 รอบ สํวนท๎องที่ที่มีการเคลื่อนย๎ายประชากรมาก ท๎องที่ที่มียุง An. balabacencis เป็นพาหะ และท๎องที่
พัฒนา เชํน นิคม เขื่อน ให๎ทาการพํนปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 พํนขนาด 1 กรัม/ตร.ม. และจัดmop-up team
ทุกสํวน ฯ ทาหน๎าที่ติดตามพํนบ๎านที่ตกหลํน หรือบ๎านที่สร๎างใหมํ ทั้ง 2 รอบ
2. การประเมินผลของท๎องที่พํนเคมี ใช๎การสารวจภาวะไข๎มาลาเรียใน 20% ของหมูํบ๎านที่เลือกเป็น
ดัชนี เจาะเลือดเด็กทารกทุกคน และเด็กอายุ 2-9 ปี 50% ปีละครั้งในฤดูกาลแพรํเชื้อ ถ๎าผลการสารวจไมํพบ
เชื้อมาลาเรียเลยให๎ทา Surveillance แทน
3. การทา Surveillance ถือเป็นหัวใจสาคัญของการกาจัดไข๎มาลาเรีย ประกอบด๎วยการค๎นหาผู๎ปุวย
โดยวิธีทางตรง (active) และทางอ๎อม (passive) การรักษาหายขาดและติดตามผลการรักษา การสอบสวน 340
ทางระบาดวิทยา และการทาลายแหลํงแพรํเชื้อที่หลงเหลืออยูํ การค๎นหาผู๎ปุวยทางตรง ใช๎ระบบการเยี่ยมบ๎าน
ทุกบ๎านในเขตปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง
4. หลักเกณฑ๑การหยุดพํน เคมีในท๎องที่ Attack เพื่อเข๎าสูํระยะ Consolidation ผลการทา
Surveillance ต๎องพบผู๎ปุวยมาลาเรียไมํเกิน 1:10,000 และมีจุดแพรํเชื้อหลงเหลือไมํเกิน 3 จุด โดยถือเอา
ท๎องที่ทั้งสํวนฯ เป็นเกณฑ๑พิจารณาการดาเนินงานสามารถครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ ยกเว๎นกรุงเทพ ฯ
ได๎ในปี 2509 แตํผลการดาเนินงานไมํสามารถบรรลุตามเปูาหมายที่วางได๎ และมีแนวโน๎มที่จะไมํสามารถ
กาจัดไข๎มาลาเรียให๎หมดไปตามที่คาดหมาย ผลการดาเนินงานมีดังนี้
ระยะของท้องที่
ปฏิบัติงาน
ประชากร (x 1000)
(Phase)
เปูาหมาย
21,900
11,400
11,700
6,000
Attack
ผล
23,230
18,490
16,542
13,400
เปูาหมาย
10,300
16,500
11,600
18,000
Consolidation
ผล
8,970
14,710
17,658
21,800
เปูาหมาย
5,300
10,900
11,200
Maintenance
ผล
เหตุสาคัญของความล๎มเหลว คือ ไมํสามารถหยุดยั้งการแพรํเชื้อได๎โดยเด็ดขาดในหลายท๎องที่ อัน
เนื่องมาจากปัญหาทางวิชาการและทางการบริหารจัดการ การพบผู๎ปุวยมาลาเรียจานวนมากเกินเกณฑ๑ที่
340
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กาหนดในท๎องที่ทา Surveillance ทาให๎ไมํสามารถทา Surveillance ได๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑แบบ ปี 2512 การ
ประชุมครั้งที่ 22 ของสมัชชาใหญํองค๑การอนามัยโลกมีมติให๎ประเทศตําง ๆ เปลี่ยนมาเป็นการควบคุมแทน
การกาจัดสาหรับในท๎องที่ที่มีปัญหา
USAID หยุ ดให๎การชํว ยเหลือตั้งแตํปี 2514 หลั งจากได๎ให๎ ความชํวยเหลือประเทศไทยมาเป็น
ระยะเวลารวม 20 ปี สิ้นเงินไปประมาณ 20.72 ล๎านดอลลาร๑ หรือ 420 ล๎านบาท และทางรัฐบาลไทยได๎
ออกเงินสมทบอีกประมาณ 630 ล๎านบาทด๎วยเชํนกัน แตํเมื่อมีปัญหาทางวิชาการ เชํน เชื้อมาลาเรียดื้อยา
การเคลื่อนย๎ายและบุกเบิก การปรับเปลี่ยนนิสัยของยุงพาหะ ประสิทธิภาพของเคมีกาจัดแมลงตํอการยับยั้ง
การแพรํเชื้อของยุงพาหะ USAID จึงเปลี่ยนให๎เป็นความชํวยเหลือทางศึกษาวิจัยแทน โดยทาเป็นโครงการ
TMORU341 (Thai Malaria Operation Research Unit) ให๎ Dr. William Chin เป็นหัวหน๎าทีมมา
ทาการศึกษารํวมกับไทย342
ใน พ.ศ. 2508 ได๎ ทาการพํน ดี . ดี . ที . 59 จัง หวั ด มีป ระชากรในท๎ องที่พํ น เคมี 22 ล๎ านคน
(72.37%) จากประชากรทั้งประเทศ 30.4 ล๎านคน คงเหลือเพียง 12 จังหวัดในภาคกลางที่ไมํได๎ทาการพํน
เคมี การพํนเคมีในรอบแรกเริ่มเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และพํนเคมีรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงเดื อน
กันยายนเนื่องจากภาวะไข๎มาลาเรียในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสิงห๑บุรีมีสถานการณ๑ไมํนําไว๎ใจ ในปี
พ.ศ. 2509 จึงทาการพํนเคมีทั้งสองจังหวัดนี้ด๎วยทาให๎มีจังหวัดที่ต๎องพํนเคมีเพิ่มเป็น 61 จังหวัด ซึ่งได๎ทา
การพํนเคมีอยูํเพียงหนึ่งปี
การควบคุมยุงพาหะมีการปรับปรุงการรายงานเกี่ยวกับการพํนเคมี เรียกรายงานยํอๆ วํา รายงาน เอ็ม
(M) ซึ่งยํอมาจากคาวํา มาลาเรีย (Malaria) มีอยูํทั้งหมด 6 รายงาน (เอ็ม.1 - เอ็ม.6) รายงานนี้จะเน๎นเรื่อง
การบริหารจัดการและการควบคุมกากับงานพํนเคมี นอกจากนั้นได๎มีการใช๎และการปรับปรุงแผนที่หมูํบ๎าน
ตลอดจนการควบคุมยอดสารเคมีรายเดือน และการควบคุมยอดสารเคมีรายรอบ (ราย 6 เดือน) มาตรการการ
ควบคุมพาหะชนิดอื่นยังไมํได๎รับการสนใจ สํวนใหญํจะเน๎นการพํ นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค๎างเทํานั้น เพื่อให๎การ
ควบคุมกากับงานด๎านการพํนเคมีรัดกุมยิ่งขึ้นจึงปรับปรุงการลงรายงานพํนไมํทั่วแยกเป็นระดับตํางๆ คือ
พํนไมํทั่ว A หมายถึงได๎พํนห๎องนอนและพํนพื้นที่อื่นมากกวํา 75% ของพื้นที่ต๎องพํนเคมี
พํนไมํทั่ว B หมายถึงได๎พํนห๎องนอนและพํนพื้นที่อื่นมากกวํา 50% ของพื้นที่ต๎องพํนเคมี
พํนไมํทั่ว C หมายถึงไมํได๎พํนห๎องนอนหรือพํนน๎อยกวํา 50% ของพื้นที่ต๎องพํนเคมี
พํนไมํทั่ว O หมายถึงบ๎านปิดแตํได๎พํนภายนอก เชํน ชายคา เป็นต๎น
พํนไมํทั่ว ⊗ หมายถึงบ๎านที่เจ๎าของบ๎านปฏิเสธการพํนเคมีแตํขอพํนได๎เฉพาะภายนอก
นอกจากนั้นยังจัดให๎มีการใช๎รายงานตรวจพํนเคมี ซึ่งมีทั้งการตรวจพํนเคมีขณะปฏิบัติงานและการ
ตรวจการพํน เคมีหลั งจากหมูํพํน ได๎ทาการพํนเคมีเสร็จเรียบร๎อยแล๎ ว หรือเรียกวําการตรวจย๎อนหลั ง ซึ่ง
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ผู๎ตรวจ343พํนเคมีตั้งแตํระดับหัวหน๎าสํวนมาลาเรีย (หัวหน๎าหนํวยควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงในปัจจุบัน)
ขึ้นไปจะต๎องทารายงานนี้เสนอผู๎บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการตรวจการพํนเคมี344
พ.ศ. 2508 ด๎วยความรํวมมือจากองค๑การอนามัยโลก และองค๑การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา
(USOM) ได๎ประเมินผลรํวมกันกับโครงการควบคุมไข๎มาลาเรีย ทาให๎แผนการปฏิบัติงานของ “โครงการกาจัด
กวาดล๎างไข๎มาลาเรีย” เป็นผลสาเร็จ รัฐบาลไทยได๎ลงนามรํวมกับองค๑การอนามัยโลกรัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะผู๎แทนรัฐบาลไทย ได๎ลงนามในแผนปฏิบัติการ (Plan of Operations) รํวมกับองค๑การ
อนามัยโลก (โดยผู๎อานวยการฯ ภูมิภาคเอเซียอาคเนย๑) เมื่อ 24 มิถุนายน และ 2 สิงหาคม ตามลาดับ และ
องค๑การอนามัยโลกได๎สํงผู๎เชี่ยวชาญมาประจาการอีก 7 นาย มี นายแพทย๑แอนเดรียโน บี.พอลตริเนียรี , นัก
มาลาเรีย และนายรูดอล๑ฟ เจ.จี.คร๎าฟท๑ นักสุขาภิบาล ประจากรุงเทพฯ และนักสุขาภิบาลอีก 5 นาย เป็นผู๎
ประสานงานด๎านการพํนเคมีประจาอยูํที่ศูนย๑มาลาเรียเขตละ 1 นาย345
พ.ศ. 2510 โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียทาการพํนเคมีครอบคลุมประชากร 23.2 ล๎านคน หรือร๎อยละ
71.1 ของประชากรทั้งหมด และเป็นจานวนสูงที่สุดของโครงการฯ
โครงการความร่วมมือกาจัดมาลาเรียชายแดน
รายงานการประชุมประสานงานการสาธารณสุขบริเวณชายแดน ระหวํางประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ครั้งที่ 5 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2510ซึ่งการประชุม
ประสานงานสาธารณสุขระหวํางเจ๎ าหน๎าที่สาธารณสุขระดับสูงของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได๎
ด าเนิ น ติ ด ตํ อ กั น มาเป็ น เวลาหลายครั้ ง กลํ า วคื อ ครั้ ง แรกได๎ มี ก ารประชุ ม ขึ้ น ที่ เ มื อ งกั ว ลาลั ม เปอร๑ เมื่ อ
พ.ศ.2502 ครั้งที่ 2 ที่สุไหงโกลก เมื่อ พ.ศ. 2503 ครั้งที่ 3 ที่โกตาบารู เมื่อ พ.ศ. 2508และครั้งที่ 4 ที่
สงขลา เมื่อ พ.ศ. 2509 การประชุม 3 ครั้งแรก เป็นการประชุ มประสานงานเกี่ยวกับการกาจัดไข๎มาเลเรีย
บริเวณชายแดน
การประชุมประสานงานชายแดนระหวํางประเทศไทยและมาเลเซีย ตั้งแตํครั้งที่ 4 เป็นต๎นมา จึงได๎
เปลี่ยนแปลงจากการประชุมประสานงานการกาจัดไข๎มาลาเรียบริเวณชายแดน เป็นการประชุมประสานงาน
การสาธารณสุขบริเวณชายแดน ซึ่ง การประชุมนี้จะเป็นการประชุมเพื่อหาทางรํวมมือกันระหวํางประเทศทั้ง
สอง ในการที่จะควบคุมโรคตํางๆ กลําวคือ คุดทะราด กามโรค โรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า วัณโรค และ
โรคติดตํออันตรายตํางๆ รวมทั้งการกาจัดไข๎มาเลเรีย และปัญหาอนามัยตํางๆ ของประชาชนบริ เวณชายแดน
ของทั้งสองประเทศ
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การประชุมซึ่งได๎ดาเนินการติดตํอกันมาเป็นหลายครั้ง ได๎เป็นเครื่องชํวยกระตุ๎นเตือนให๎รัฐบาลแหํง
ประเทศมาเลเซีย เล็งเห็ นความส าคัญในการดาเนินการกาจัดไข๎มาลาเรียบริเวณชายแดนดังจะเห็นได๎วํา
ประเทศมาเลเซียเริ่มกาจัดไข๎มาเลเรียในระยะAttack Phase ขึ้นใน 3 รัฐ ที่อยูํทางด๎านเหนือของประเทศ คือ
ทางด๎านชายแดนติดตํอกับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2511 นี้ ซึ่งยํอมเป็นผลดีแกํโครงการกาจัดไข๎มาเลเรียใน
ประเทศไทย
เป็นที่นําสังเกตวํา ประเทศมาเลเซียได๎วางโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียใน West Malaysia ไว๎เป็นเวลา
10 ปี โดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น 826 ล๎านบาท ซึ่งถ๎าคานวณเป็นงบประมาณตํอหัวประชากรแล๎วจะเป็นเงิน
103 บาท ตํอประชากร 1 คน
สาหรับประเทศไทย ได๎วางโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียไว๎เป็นระยะเวลา 8 ปี กะจะใช๎งบประมาณ
857 ล๎านบาท ซึ่งอาจคานวณได๎เป็น 28.60 บาท ตํอประชากร 1 คน จะเห็นได๎วํา งบประมาณที่กะเอาไว๎
น๎อยกวํางบประมาณของมาเลเซีย 4 เทํา ซึ่งแสดงวําการประมาณคําใช๎จํายเพื่อการกาจัดไข๎มาเลเรียใน
ประเทศไทยเป็นไปโดยประหยัดมาก จนบางครั้งไมํอาจยืดหยุํนตัวซึ่งมีความจาเป็นอยูํเสมอ เพราะการกาจัดไข๎
มาลาเรียต๎องเกี่ยวข๎องอยูํกับสิ่ง มีชีวิตถึง 3 ประเภท กลําวคือ มนุษย๑ เชื้อมาลาเรีย และยุงก๎นปลํอง ซึ่งแตํละ
ประเภทมีการปรับตัวตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํตลอดเวลาได๎
แม๎วําในปัจจุบันนี้ ความรู๎เรื่องการควบคุมโรคติดตํอตํางๆ สาคัญในประเทศไทยจะเป็นที่ทราบและ
รู๎ จั ก อยํ า งกว๎ า งขวาง แตํ วิ ธี ก ารที่ จ ะให๎ ผ ลดี อ ยํ า งแท๎ จ ริ ง และเป็ น วิ ธี ที่ ป ระหยั ด นั้ น ยั ง ทราบกั น น๎ อ ยมาก
ยกตัวอยํางเชํน ไข๎เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะแพรํโรคนั้น อาจทาการควบคุมโรคนี้โดยวิธีการควบคุม
ยุงลาย แตํในแงํของวิธีการควบคุมยุงลายโดยวิธีที่เหมาะสมในประเทศของเรานั้นยังมีความรู๎น๎อยมาก หรือใน
กรณีของไข๎ มาลาเรี ย ซึ่งเป็ นโรคที่แพรํ โดยยุงก๎นปลํอง การควบคุมและกาจัดโรคนี้เป็นที่รู๎กันถึงวิธีการที่
เหมาะสมแล๎วเป็นอยํางดี แตํในเวลาตํอมาปรากฏวํา ในขณะที่การปฏิบัติงานดาเนินมาเป็นอยํางดี ได๎เกิดมี
ปัญหาตํางๆ ขึ้นทั้งในด๎านวิชาการและการปฏิบัติการ อาทิเชํน ปัญหาเชื้อ มาลาเรียตํอต๎านยารักษา ปัญหา
ยุงก๎นปลํองบางอยํางเริ่มเปลี่ยนแปลงในนิสัยที่จะคงทนตํอยาฆําแมลง ปัญหาการเคลื่อนไหวของประชาชนที่
เข๎าไปบุกเบิกปุา เรื่องการได๎ตระหนักถึงปัญหาตํางๆ ดังกลําวมานี้เป็นอยํางดี จึงได๎มีมติเสนอแนะไว๎ถึง 3 ข๎อ
จากข๎อเสนอแนะทั้งสิ้น 8 ข๎อ กลําวคือ ได๎ย้าถึงการวิจัยในปัญหายุงพาหะแพรํเชื้อมาลาเรีย ปัญหาไข๎มาลาเรีย
และปัญหาไข๎เลือดออก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นและผลงานระหวํางผู๎รับผิดชอบในการวิจัยของ
ประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ได๎แสดงให๎เห็นประจักษ๑อยูํอยํางหนึ่งวํา ในการควบคุมโรคใดก็ตาม ยํอมมีปัญ หาอุปสรรค
เกิดขึ้นได๎เสมอ ปัญหาบางอยํางอาจแก๎ไข๎ได๎โดยการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน แตํปัญหาบางอยํางจาเป็นอยําง
ยิ่งที่ต๎องอาศัยผลของการวิจัยเข๎าชํวย อยํางไรก็ดี การวิจัยประยุกต๑ที่มุํงตอบปัญหาและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยํางแท๎จริงยํอมจะมีประโยชน๑แกํประเทศของเรา ซึ่งกาลังอยูํในระยะที่กาลังพัฒนา
มากกวําการใช๎วิจัยแบบอื่นๆ
เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดาเนินการต่อไป
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1. แจ๎งไปยังผู๎ที่รับผิดชอบในโครงการควบคุมหรือกาจัดโรคตํางๆ อาทิเชํน โครงการควบคุมคุดทะราด
ควบคุมวัณโรค ควบคุมไข๎เลือดออก โครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ฯลฯ เพื่อศึกษาและพิจารณาทาระบบ
แจ๎งขําวโรค (Referral System) วําจะจัดทาในรูปแบบของรายงาน (printed form) อยํางไรและ
สํ ง ไปยั ง คณะกรรมการชายแดนฯ เพื่ อ น าเข๎ า ประชุ ม พิ จ ารณาในคราวประชุ ม ครั้ ง ตํ อ ไป แล๎ ว
คณะกรรมการชายแดนฯ จึงนาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตํอไป
2. เนื่องจากประเทศไทยจะต๎องเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมครั้งตํอไป ในปี พ.ศ. 2512 จึงจาเป็นตอง
ดาเนินการตํางๆ ตามความจาเป็นตํอไป อาทิเชํน การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีและการตั้งงบประมาณ
เงินทุนสมทบของโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ในปี พ.ศ. 2512346
พ.ศ. 2511 ได๎มีการจัดตั้งหมูํปฏิบัติงานพิเศษ (Multipurpose team) ขึ้นในทุกสานักงานมาลาเรีย
หมูํปฏิบัติงานพิเศษนี้มีหน๎าที่ค๎นหาบ๎านและกระทํอมซํอนเร๎นในปุาเขา หรือท๎องที่บุกเบิก เมื่อพบบ๎านหรือ
กระทํอมจะทาการพํนเคมีทุกหลังคาเรือน และขณะออกปฏิบัติงานได๎ทาการเจาะโลหิตผู๎ปุว ยที่สงสัยเป็นไข๎
มาลาเรียและให๎ยารักษาขั้นต๎นแกํประชาชนทุกรายด๎วยการปฏิบัติงานพํนเคมีได๎พบปัญหามากมายโดยเฉพาะ
เรื่องที่ประชาชนร๎องเรียนวําหลังการพํนเคมีแล๎วทาให๎สังกะสีเป็นสนิม จึงมีการศึกษาเพื่อหาเหตุผลวําการพํน
หลังคาสังกะสีด๎วยดีดีทีเป็นสาเหตุทาให๎สังกะสีเป็นสนิมหรือไมํ และผลการศึกษาหลังพํนเคมี 6 เดือน สรุปวํา
การพํนดีดีทีไมํใชํสาเหตุทาให๎หลังคาสังกะสีเป็นสนิม
เนื่องจากท๎องที่อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นท๎องที่มีการบุกเบิก มีประชาชนเคลื่อนย๎าย
เข๎าไปประกอบอาชีพทาไรํในท๎องที่นี้มากทาให๎การพํนเคมีทาได๎ไมํทั่วถึงทุกหลังคาเรือนดังนั้นในปี พ.ศ. 2512
จึงมีการอบรมการทาแผนที่มาตราสํวนโดยการยํออัตราสํวนของพื้นที่จริงลงในแผนที่ที่ได๎จัดทาขึ้น ซึ่งได๎ทาใน
ท๎องที่มีปัญหาของอาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา ทาให๎สามารถปฏิบัติงานพํนเคมีได๎ครอบคลุมถึง 99%
และได๎มีข๎อเสนอแนะวําควรจัดทาแผนที่มาตราสํวนนี้ในท๎องที่ที่มีบุกเบิก มีปัญหาการเคลื่อนย๎ายของประชากร
มากในท๎องที่อื่นๆ ด๎วย347
การประกาศความสาเร็จของโครงการขจัดและป้องกันมาลาเรีย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2512 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได๎ ประกาศ
ผลสาเร็จตามหลักขจัดและปูองกันที่เกี่ยวข๎องกับไข๎มาลาเรียในแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี มีใจความวํา
“...รัฐบาลนี้จะสํงเสริมการอนามัยของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น โดยถือหลักขจัดและปูองกันเป็นสาคัญ
ดังเชํนที่ได๎กระทาเป็นผลสาเร็จมาแล๎วกับโรคหลายชนิด เชํน ไข๎ทรพิษ กาฬโรค โรคคุดทะราด และ
ไข๎มาลาเรีย และดาเนินการปูองกันทุกวิถีทางมิให๎โรคระบาดตํางๆ เกิดระบาดขึ้นได๎ สํวนในด๎านการ
รั ก ษาพยาบาลผู๎ เ จ็ บ ปุ ว ยนั้ น รั ฐ บาลนี้ จ ะเรํ ง รั ด การผลิ ต แพทย๑ แ ละผู๎ มี อ าชี พ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตร๑การแพทย๑มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะจัดและสนับสนุนให๎มี แพทย๑ประจาสํวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
346

รายงานการประชุมประสานงานการสาธารณสุขบริเวณชายแดน ระหวํางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้ง
ที่ 5 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2510, หจช. (2)สธ 1.1.2.3/19.
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เพื่อให๎ ป ระชาชนในสํ ว นภูมิภ าคได๎รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต๎อง เพื่อการนี้รัฐ บาลจะเพิ่ม และ
ปรับปรุงสถานพยาบาลให๎ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด๎านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช๎ และเจ๎าหน๎าที่ จะ
สํงเสริมวิจัยทางแพทย๑ จะควบคุมการผลิตและจาหนํายยาและเวชภัณฑ๑อยํางใกล๎ชิด”348
ทั้งนี้ พ.ศ. 2512 มีผลการปฏิบัติงานดีที่สุด กลําวคือ มีการเจาะโลหิตได๎สูงสุดถึง 5.45 ล๎านราย
และอัตราพบเชื้อต่าที่สุดในรอบ 8 ปี คือเพียง 2.40% ทาให๎อัตราการตายด๎วยไข๎มาลาเรียตํอประชากรแสน
คน ลดลงจาก 15.2 ใน พ.ศ. 2508 ที่เริ่มโครงการเป็น 10.4 เป็นผลดีที่ทาให๎ลดท๎องที่พํนเคมีในปีถัดไปได๎
มากเหลือเพียง 13.4 ล๎านคน และเพิ่มท๎องที่ปลอดจากไข๎มาลาเรียเข๎าสูํระยะกวาดล๎างเป็น 21.8 ล๎านคน
นับวําประสบผลสาเร็จเป็นอยํางมากในชํวงเวลากึ่งแผนงาน ทางองค๑การบริหารวิเทศกิจฯ ได๎เลิกสํงที่ ปรึกษา
ชาวอเมริกันไปประจาตามศูนย๑ฯ เขตตํางๆ และในที่สุดได๎งดให๎ความชํวยเหลือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ๑ ยานพาหนะ
และทุนศึกษาดูงาน แตํยังได๎รับอุปกรณ๑ตํางๆ จากงบประมาณของปีนี้ตามข๎อตกลงให๎ความชํวยเหลือ
พ.ศ. 2513 องค๑การบริหารวิเทศกิจฯ ได๎สิ้นสุดความชํวยเหลือทุกรูปแบบแกํโครงการกาจัดมาลาเรีย
ในปลายปีนี้ รวมเวลาของความชํวยเหลือแตํต๎นมาเป็นเวลา 20 ปี องค๑การอนามัยโลกได๎ให๎ทุนการศึกษาวิจัย
มาทาการศึกษาอยํางละเอียด เรื่อง ไข๎มาลาเรียและการตอบสนองของยุง เอ. บาลาบาเซนซิส กับ ยุง เอ. มิ
นิมัส ตํอการพํนเคมีดีดีที ที่อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กรกฎาคม 2513 - มีนาคม 2517)349
ในปีเดียวกันนี้ ยังพบวําหัวพํน (Nozzle tip) ซึ่งใช๎กับเครื่องพํนเคมีชนิดอัดลมมีการอุดตันมากขึ้น
สาเหตุ อาจเกิ ดจากคุ ณภาพของดี ดีที ที่เ ปลี่ ย นไป หรื ออาจเกิด จากการใช๎ เครื่ องพํน ไมํถู กวิ ธี จึง เริ่ ม มีก าร
ตรวจสอบคุณภาพของสารเคมี ดี.ดี.ที. ที่เหลือตกค๎างในพัสดุปีละ 2 ครั้งกํอนทาการพํนเคมีแตํละรอบ รวมทั้ง
สารเคมีที่ได๎มีการจั ด ซื้อใหมํจ ะต๎องมีการตรวจสอบคุณภาพทุก ครั้งที่มีการจัดซื้อ โดยยึดถือวิธีการตรวจ
คุณภาพตามวิธีขององค๑การอนามัยโลก และวางเป็นระบบวําจะต๎องตรวจคุณภาพสารเคมีทุกครั้ งที่มีการจัดซื้อ
สารเคมีใหมํและถ๎าพบวํามีสารเคมีเหลือค๎างจากปีกํอนซึ่งไมํแนํใจด๎านคุณภาพจะต๎องเก็บสารเคมีสํงตรวจ
คุณภาพตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา
การปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายควบคุมมาลาเรียอีกครั้ง
ในระยะนั้นองค๑การอนามัยโลกได๎มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากการกาจัดกวาดล๎า งมาลาเรียมาเป็น
การควบคุมไข๎มาลาเรีย สาหรับประเทศไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานตามแนวทางขององค๑การ
อนามัยโลกโดยคานึงถึงพื้นที่ใดมีการหยุดการแพรํเชื้อแล๎วจะทาตามหลักเกณฑ๑ขององค๑การอนามัยโลก สํวน
ท๎องที่ที่ยังมีการแพรํเชื้อเริ่มผํอนคลายหลักเกณฑ๑ตําง ๆ ลง เชํน การพํนซํอมจะแยกออกเป็น 2 กลุํม คือ การ
พํนซํอมปกติ ตามรอบการพํนปกติ และพํนซํอมพิเศษทาเป็นครั้งคราว และเนื่องจากพํนเคมีเริ่มมีบ๎านที่พํนไมํ
ทั่วมีอัตราสูงขึ้น (25.60-26.81%) และมีบ๎านที่ไมํได๎รับการพํนเคมี (6.68%) จากสาเหตุตํางๆ ด๎วย สาเหตุ
348
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ใหญํมา350จากไมํได๎พํนหลังคาบ๎านเพราะละอองของดีดีทีทาให๎บ๎านสกปรก โดยเฉพาะหลังคาสังกะสี เพราะ
เชื่อวําดีดีทีอาจทาให๎เกิดสนิม จึงจัดบ๎านนั้นๆ เป็นบ๎านที่พํนไมํทั่ว จึงได๎มีการศึกษาการพํนเคมีบ๎านสังกะสี
(ซ้า) ที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อดูวําหลังพํนแล๎วจะเป็นสนิมหรือไมํ ผลสรุปวําภายหลังพํนดีดีที 3 ปีไมํ
มีสนิมเกิดขึ้น ฤทธิ์คงทนอยูํได๎นานถึง 9 เดือน และมีการศึกษาทางกีฏวิทยาไมํพบวํามียุงเกาะหลังคาสังกะสี
แตํข๎อมูลน๎อยยังยืนยันไมํได๎ ดังนั้นกฎเกณฑ๑ของการพํนเคมีจึงยังคงไว๎เหมือนเดิมไมํมีการเปลี่ยนแปลง
ได๎เกิดมีปัญหาไข๎มาลาเรียระบาดสูงขึ้นทั้งในพื้นที่มีการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียและท๎องที่หยุดยั้งการแพรํ
เชื้อไข๎มาลาเรียแล๎ว ในปี 2517-2518 ทาให๎บางจังหวัดต๎องกลั บมาอยูํในท๎องที่พํนเคมีใหมํ เชํน จังหวัด
ปทุมธานี ทาให๎มีท๎องที่พํนเคมีเพิ่มขึ้น เป็น 61 จังหวัด แตํมีพื้นที่มีการพํนเฉพาะบางจุดเรียกวํา Regular
Focal Spray หรือ การพํนเฉพาะแหํงปกติ
เนื่องจากบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียมีการพํนเคมีด๎วยดีดีทีชนิดน้ามัน ทาให๎ประชาชนบริเวณ
ชายแดนไทยไมํยอมรับการพํนด๎วยดีดีทีชนิดผงแขวนตะกอนในน้า เนื่องจากบ๎านที่พํนด๎วยดีดีทีชนิดผงแขวน
ตะกอนในน้าเมื่อพํนแล๎วจะมีสีขาวติดพื้นที่พํนเคมีแตํบ๎านที่พํนด๎วยดีดีทีชนิดน้ามันจะมีสีติดเล็กน๎อยเป็นสีนวล
ไมํขาวชัดเจน ดังนั้นใน พ.ศ. 2519 จึงมีการจัดทาดีดีที 25% ชนิดน้ามัน จานวน 16,600 ลิตร สํงไปให๎
ศูนย๑มาลาเรียเขต 1-5 เพื่อใช๎พํนบ๎านที่มีปัญหาในการปฏิเสธการพํนสูงโดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคใต๎เขต
ติดตํอกับประเทศมาเลเซียและในท๎องที่อื่นซึ่งประชาชนไมํยอมรับการพํนดีดีทีชนิดผงแขวนตะกอนในน้าทาให๎
สามารถชํวยแก๎ปัญหาบ๎านพํนไมํทั่วได๎ ทาให๎พํนบ๎านได๎ทั่วเพิ่มขึ้น 76% ดังนั้นจึงขยายพื้ นที่พํนดีดีทีชนิด
น้ามันออกไปยังท๎องที่มีปัญหาอื่นๆ ด๎วย
นอกจากนั้น ได๎มีการศึกษาการใช๎ปลากินลูกน้าที่ หมูํที่ 3 ตาบลกลางดง อาเภอปากชํอง จังหวัด
นครราชสีมา ผลสรุปวําปลาหางนกยูงสามารถมีชีวิตอยูํในแหลํงน้านิ่งซึ่งเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ของยุงไดรัสได๎
และสามารถลดจานวนลูกน้ายุงมินิมัสได๎ แตํต๎องปลํอยปลาเป็นระยะๆ นอกจากนั้นยังศึกษาปลาซิวไมํมีหนวด
(Rasbora lareristriata sumatrana) ซึ่งใช๎ควบคุมลูกน้าในแหลํงน้าไหลไมํได๎ และพบวําปลาขาว (Puntius
binotatus) สามารถกินลูกน้าได๎คํอนข๎างต่า351
พ.ศ. 2514 โครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ได๎ดาเนินงานตํอไปด๎วยงบประมาณแผํนดินเพียงอยํางเดียว
พร๎อมกันนี้ได๎มีการจัดทาแผนปฏิบัติการขึ้นใหมํเป็นแผน 5 ปี (2514 - 2519) เพื่อให๎สอดคล๎องกับปัญหา
ทางการบริ ห ารและทางวิช าการโดยมีห ลั กการวําการกาจัดไข๎มาลาเรียยังเป็นเปูาหมายอยูํแตํไมํกาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุด สาหรับท๎องที่ที่ได๎รับความสาเร็จจากผลการดาเนินงานกาจัดก็ให๎ได๎รับการดูแลระวังรักษาให๎
ดีเพื่อปูองกันการกลับมาแพรํหลายของไข๎มาลาเรียอีก สํวนท๎องที่ปุาเขาและท๎องที่บุกเบิกตามแกนกลางและ
ชายแดนของประเทศให๎ดาเนินการควบคุมไปกํอนเป็นโครงการระยะยาว
350
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ในประเทศไทย การควบคุม มาลาเรีย ได๎ ขยายอาณาเขตออกไปกว๎ างขวางยิ่ งขึ้น จนครอบคลุ ม
ประชากร 12 ล๎านคน การค๎นหาผู๎ปุวยเพื่อให๎การรักษาได๎เริ่มขึ้นในหลายท๎องที่ และเริ่มใช๎ยาซัลฟาด๏อกซิ
นรํวมกับไพริเมธามีน ในขนาดรักษาหายขาดแกํผู๎ปุวยเชื้อฟัลซิปารัม352
โครงการควบคุมไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน
ใน พ.ศ. 2514 ปัญหาผู๎ปุวยฟัลซิปารัมรักษาด๎วยยาคลอโรควินไมํหาย แพรํกระจายไปทั่ว โครงการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียจึงได๎เปลี่ยนการรักษาฟัลซิปารัม จากคลอโรควินมาให๎ยาผสม ซัลฟาดอกซีน/ไพริเมธามีน
แทน ขนาดที่ใช๎ในผู๎ใหญํ ได๎แกํ Sulphormethoxine 500 mg/ Pyrimethamine 25 mg รวม 2 เม็ด
(1000/50 mg) (* Sulfadoxine ในขณะนั้น เรียก Sulphormethoxine ) โดยมีคาสั่งการ ตามหนังสือ ว.
2/2514 6 ตุลาคม 2514 กาหนดวํา ให๎ใช๎ยารักษาขั้นหายขาดเชื้อชนิดฟัลซิปารัม เป็น S/P 2 เม็ด รํวมกับ
ไพรมาควิน 15 มก. 5 วัน เชํนเดิม แตํในผู๎ปุวยเด็กเล็กต่ากวํา 6 เดือน ยังให๎ใช๎ยาคลอโรควินตํอไปตามเดิม
หากพบเชื้อชนิดผสม (Mixed infection) ให๎รักษาด๎วยยา SP กํอน แล๎วจึงตามด๎วยคลอโรควิน และไพร
มาควิน โดยเชื่อวํายา SP ไมํมีประสิทธิภาพดีในการรักษาเชื้อไวแวกซ๑ การรักษาซ้าให๎ใช๎ควินิน353
การใช๎ยา SP ในชํวงแรกอยูํในวงจากัด และในรูปศึกษาวิจัย ยา SP ได๎ถูกนาเข๎าประเทศไทยจานวน
114,000 เม็ด ในปี พ.ศ.2514 จากนั้นเพิ่มเป็น 7.7 ล๎านเม็ด ในปี 2516 และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล๎านเม็ดใน
พ.ศ. 2518 อยํางไรก็ตาม โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียเริ่มต๎นสั่งซื้อยา SP (ครั้งแรกในชื่อการค๎า Fansidar®
จากบริษัทโรช) ใน พ.ศ.2516 จานวน 200,000 เม็ด และเริ่มใช๎เป็นทางการทั่วประเทศในเดือนกันยายน ตุลาคม 2516 จึงเห็นได๎วํานอกจากใช๎ในโครงการ ฯ แล๎ว มีการนาเข๎ามาจาหนํายอยํางแพรํหลายซึ่งตํอมาได๎
มีการนาไปใช๎เป็นยาปูองกัน ตลอดจนยาชุด ซึ่งในไมํช๎าทาให๎เกิดการดื้อยานี้ในเวลาตํอมา
อนึ่ง กํอนการใช๎ยา SP ในรูปยาผสม (Fixed dose combination) นี้ ใน พ.ศ.2510 ได๎มีการนายา
Sulfadoxine (Fanasil®) ขนาด 1000 มก. มาใช๎กับยา Pyrimethamine 50 มก. โดยใช๎แยกยาทั้งสองคน
ละเม็ดกัน และการศึกษาโดยคณะเวชศาสตร๑เขตร๎อนมหาวิทยาลัยมหิดล พบวําอัตรารักษาหายขาด 89.4%
(Harinasuta et al, 1967) และการศึกษาอื่น ๆ ได๎ผลคล๎ายคลึงกัน คือ ประมาณ 85-100% ภายหลัง
การศึกษาดังกลําว ตํอมาในชํวงปี 2514 - 2516 จึงมีการเริ่มต๎นใช๎ยาในรูปยาผสม มียาทั้ง 2 ชนิดอยูํในเม็ด
เดียวกัน นับตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา
ใน พ.ศ. 2519 มีการปรับปรุงแนวทางการใช๎ยารักษา - ปูองกันมาลาเรียของกองมาลาเรีย ดังนี้
การใช๎ยาปูองกัน (Chemoprophylaxis) ท๎องที่ early attack มีการจํายยาปูองกันให๎แกํประชาชนใน
หมูํบ๎านหํางไกล และไมํมีเจ๎าหน๎าที่มาลาเรียประจาอยูํ โดยมอบยาให๎กับอาสาสมัครมาลาเรีย เพื่อจํายยา
ปูองกันให๎แกํประชาชนที่จะเดินทางเข๎าไปในท๎องที่แพรํเชื้อ โดยใช๎ยาคลอโรควิน 2 เม็ด (300 มก.) รํวมกับไพ
เมธามีน 1 เม็ด (25 มก.) สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง และให๎ติดตํอกันตลอดเวลาจนกลับมาจากพื้นที่นั้นๆ แล๎วให๎ยา
352
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ตํออีก 2 สัปดาห๑ สํวนผู๎ที่มีอาการนําสงสัยวําเป็นไข๎มาลาเรีย ให๎จํายยาคลอโรควิน ทั้งชุด 10 เม็ด รํวมกับไพร
มาควิน 5 วัน
การรักษาขั้นต๎น (Presumptive treatment) ท๎องที่ early attack ที่มี API สูงเกิน 5/1000 และ
พบฟัลซิปารัม 65% ขึ้นไป ใช๎ยารักษาขั้นต๎นคือ SP (Fansidar® ) 2 เม็ดรํวมกับไพรมาควิน 15 มก. 3 เม็ด
รับประทานมื้อเดียว สํวนท๎องที่นอกเหนือจากนี้ใช๎คลอโรควิน 4 เม็ด รํวมกับไพริเมธามีน 2 เม็ด รับประทาน
ครั้งเดียว หรืออาจแบํงเป็น 2 มื้อ
การรักษาขั้นหายขาด (Radical treatment) ในกรณีที่จํายยารักษาขั้นต๎นเป็น SP และไพรมาควิน
แล๎ว หากตรวจพบเชื้อฟัลซิปารัม ไมํต๎องให๎ยาอะไรอีก แตํหากจํายยารักษาขั้ นต๎นด๎วยคลอโรควิน ให๎จํายยา
รักษาขั้นหายขาดด๎วย SP 2 เม็ด รํวมกับไพรมาควิน วันละ 1 เม็ด 15 มก. ติดตํอกัน 5 วัน หากพบเชื้อชนิด
ผสมให๎รักษาด๎วยยาคลอโรควินรํวมกับไพรมาควิน รํวมไปกับ SP354
ในทุกกรณีถ๎าหากรักษาฟัลซิปารัมด๎วยยา SP (แฟนซิดาร๑) ไมํหาย ให๎รักษาซ้าด๎วยยาควินิน 7 วัน
รวม 42 เม็ด รํวมกับไพรมาควิน วันละ 1 เม็ด 15 มก. นาน 5 วัน
สาหรับประชาชนทั่วไปหากจาเป็นต๎องเข๎าไปในแหลํงแพรํเชื้อ แนะนาให๎รับประทาน ยาปูองกัน ชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ดังตํอไปนี้
1. คลอโรควิน 300 มก. สัปดาห๑ละครั้ง
2. คลอโรควิน 300 มก. รํวมกับไพริเมธามีน 50 มก. สัปดาห๑ละครั้ง
3. ซัลฟาดอกซิน/ไพริเมธามีน 500/25 มก. (1 เม็ด) สัปดาห๑ละครั้ง
4. ซัลฟาดอกซิน/ไพริเมธามีน 1000/50 มก. (2 เม็ด) 2 สัปดาห๑ครั้ง
5. ซัลฟาดอกซิน/ไพริเมธามีน 1500/75 มก. (3 เม็ด) เดือนละครั้ง
(กองมาลาเรีย,เอกสารไมํได๎ตีพิมพ๑)
การรักษากลุํม (Mass drug administration, MDA)
เป็นยาที่ให๎แกํประชาชนทั้งหมดในท๎องที่ เพื่อหยุดยั้งการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรีย มักดาเนินการรํวมไปกับ
การควบคุมยุงพาหะ และดาเนินการเป็นชํวงสั้น ๆ นาน 2-3 เดือน โดยไมํต๎องเจาะโลหิต ยาที่ใช๎ไมํกาหนด
แนํนอน สํวนใหญํเป็น SP 2 เม็ดรํวมกับ Primaquine 30 มก. ทุก 2 สัปดาห๑ ในบางกรณีที่จํายยาเฉพาะ
กลุํมชน เรียกวํา Selective drug administration (SDA)355
พ.ศ. 2515 กระทรวงสาธารณสุขได๎จัดแบํงสํวนราชการใหมํ โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียย๎ายจาก
สานักงานปลัดกระทรวงไปขึ้นกับกรมการแพทย๑แ ละอนามัยที่จัดตั้งขึ้นใหมํ นอกจากนั้น ยังมีรายงานผลงาน
ของกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ในรอบปี 2515 มีรายงานจากศูนย๑วิจัยยุงลายวําได๎ทาการ “...ทาการค๎นคว๎า
354
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วิจั ย ชีว วิทยาของยุ งลายและยุ งร าคาญ วิธีการควบคุมยุงโดยยาฆําแมลงชนิดตํางๆ และโดยการใช๎ปลา
ไส๎เดือนฝอย”356
พ.ศ. 2516 ได๎เริ่มใช๎มาตรการตามแผนงานใหมํ คือ การปฏิบัติงานกาจัดไข๎มาลาเรียจะเน๎นหนักใน
ท๎องที่ปุาเขา และ จัดท๎องที่ออกเป็นระยะพํนเคมี และระยะทาลายแหลํงแพรํเชื้อไข๎มาลาเรีย ซึ่งครอบคลุม
ประชากร 35.7 ล๎านคน ทาให๎ประชากรได๎รับความคุ๎มครอง อยํางเต็มที่ด๎วยการพํนเคมีต ามบ๎านเรือน หรือ
การค๎นหาผู๎ปุวยเพื่อให๎การรักษา และได๎ใช๎ยาแฟนซิดาร๑ (บริษัทโรช) ในการรักษาผู๎ปุวยมาลาเรียชนิดฟัลซิ
ปารัมทั่วทุกท๎องที่
พ.ศ. 2517 กระทรวงสาธารณสุข ได๎จัดผังบริหารงานสํวนราชการระดับกรมใหมํเมื่อเดือนตุลาคม
2517 จัดตั้งกรมควบคุมโรคติดตํอขึ้น โดยแยกกองวิชาการ 6 กอง และโรงพยาบาลเฉพาะโรค 3 กองออก
จากกรมการแพทย๑และกรมอนามัย (รวมทั้งกองมาลาเรีย) มีกองด๎านบริหาร 3 กอง รวมเป็น 12 กองในกรม
ควบคุมโรคติดตํอนี้
พ.ศ. 2518 กองแผนงานสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงฯ ได๎รับความสนับสนุนจากองค๑การ
อนามัยโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด๎าน “การวางแแผนงานสาธารณสุข” ให๎
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) โดยเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับงาน
สาธารณสุขในสํวนกลาง และสํวนภูมิภาคประมาณ 60 คน รํวมเป็นคณะทางานจากการประชุมเต็มเวลาใน
ระยะเวลา 10 เดือน สามารถกาหนดแผนแมํบทเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขรวม 20 โครงการ, ไข๎มาลาเรียถูก
จัดให๎เป็นโรคสาคัญโรคหนึ่ง รํวมกับโรคสาคัญที่นาโดยแมลงอีก 3 โรค มีการกาหนดปัญหาแนวทางและกลวิธี
ในการแก๎ปัญหาจัดทาเป็นโครงการ “มาลาเรียและควบคุมแมลงพาหะนาโรค”
พ.ศ. 2519 กองมาลาเรีย จัดการประชุมอบรมเจ๎าหน๎าที่ระดับหัวหน๎าฝุาย และหัวหน๎าหนํวย
มาลาเรี ย ให๎เข๎าใจและสามารถหาข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับยุงพาหะนาเชื้อไข๎มาลาเรีย มาพิจารณาใช๎ค๎นคิด
เกี่ยวกับสภาวะที่เอื้ออานวยให๎มีการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรีย เพราะการปรากฏตัวของยุงพาหะในสิ่งแวดล๎อมทาง
นิเวศน๑วิทยา และภูมิอากาศที่เหมาะสม, ความเสี่ยงตํอการรับเชื้อไข๎มาลาเรีย และศักยภาพแหํงการเกิดไข๎
มาลาเรีย (Receptivity, Vulnerability and Malariogenic Potential) ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน๑ในการ
วางแผนงานและการปฏิบัติงานควบคุมโรคอยํางมีประสิทธิภาพ357
พ.ศ. 2520 โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียและแมลงนาโรค ได๎รับการพิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา
การสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) โครงการนี้มีนโยบายจะทาการควบคุมไข๎มาลาเรียบริเวณปุา
เขา ชายแดน ซึ่งมีไข๎มาลาเรียสูง และทาการกาจัดในท๎องที่อื่น และในระหวํางปี พ.ศ.2520 - 2521 ได๎
ทาการศึกษาใช๎สารเคมีเฟนิโตรไธออน 40% พํนแบบมีฤทธิ์ตกค๎างไว๎ตามอาคารบ๎านเรือน เพื่อควบคุมไข๎
มาลาเรีย ในท๎องที่หมูํที่ 5 ตาบลบํอทอง กิ่งอาเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ตกค๎างของ
356

รายงานผลงานของกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ในรอบปี 2515, หจช. (2)สธ 1.1/14.
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สารเคมีเฟนิโตรไธออน พบวําสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ดีที่สุดประมาณ 3 เดือน รวมทั้งลดความหนาแนํนของ
ยุงได๎ และประชาชนมีการยอมรับการใช๎สารเคมีชนิดนี้358
ในปีเดียวกันนี้ ได๎มีการตื่นตัวในการศึกษาหามาตรการเสริมมาใช๎ในการควบคุมยุงพาหะมากขึ้น เชํน
การใช๎หนอนตายอยาก (Stemona spp) และการใช๎สาหรํายข๎าวเหนียว (Utricularia spp) มาทาการศึกษา
ความสามารถในการทาลายลูกน้า ซึ่งปรากฏวําสามารถควบคุมลูกน้าได๎ แตํต๎องทาการศึกษาตํอถ๎าจะนาไปใช๎
ในท๎องที่ และมีการศึกษาหาประสิทธิภาพในการกินลูกน้ายุงลายของมวนวน (Anosop spp.) พบวําสามารถ
กินลูกน้าได๎ 8-14 ตัวตํอวัน และการศึกษาประสิทธิภาพของยาทากันยุงชนิดตํางๆ ด๎วย359
ได๎มีรายงานผลงานและความก๎าวหน๎าในปีงบประมาณ 2520 ของกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ จาก
กองกีฏวิทยาทางแพทย๑ โดยได๎หาวิธีปูองกันและกาจัดแมลงนาโรคตํางๆ 12 เรื่อง ฝึกอบรมวิธีสารวจและ
ควบคุมยุงให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลและหนํวยงานตํางๆ 35 คน มีผลงานพิเศษ คือ พํนยากาจัดยุงลายเพื่อ
ปูองกันและระงับการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชัยนาท,ปทุมธานี,กทม. ฝั่งธนบุรี,จันทบุรีและ
อุดรธานีรวม 120,352 หลังคาเรือน360
ในผลงานและความก๎าวหน๎าในปีงบประมาณ 2520 ของกองกีฏวิทยาทางแพทย๑ ได๎เสนองานวิจัย
ทางกีฏวิทยาทางแพทย๑ หาวิธีปูองกันและกาจัดแมลงนาโรคตํางๆ เพื่อปูองกันและระงับโรคระบาด 12 เรื่อง
มีผลงานพิเศษ คือ ได๎รํวมมือกับหนํวยงานอื่นปูองกันและระงับการระบาดของโรคไข๎เลือดออก โดยการพํนยา
กาจัดยุงลายในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ได๎แกํ
1.จังหวัดชัยนาท
3653
หลังคาเรือน
2.ปทุมธานี
1070
หลังคาเรือน
3.กทม. ฝั่งธนบุรี
107945
หลังคาเรือน
4.จันทบุรี
7084
หลังคาเรือน
5.อุดรธานี
600
หลังคาเรือน
นอกจากนี้ ยังได๎ฝึกอบรมวิธีสารวจและควบคุมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลและหนํวยงานตํางๆ ซึง่
เป็นประโยชน๑แกํการนาไปใช๎ควบคุมยุงทั่วประเทศให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะทาให๎ประชาชนเสี่ยงตํอการ
เป็นโรคไข๎เลือดออกน๎อยลง 35 คน361
การดาเนินงานกาจัดไข้มาลาเรีย
358
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นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
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1. โดยวัตถุประสงค๑ของการกาจัดไข๎มาลาเรียข๎างต๎นนี้ โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียจึงได๎ดาเนินการตาม
วิธีซึ่งองค๑การอนามัยโลกได๎วางไว๎ โดยมีงานหลักที่สาคัญ 2 ประการ คือ
ก. ทาการพํนเคมีตามบ๎านเรือนราษฎรให๎ทั่วถึง เพื่อลดความชุกชุมของยุงนาเชื้อให๎ต่าลงมากที่สุด
เทําที่จะทาได๎ และลดอายุขัยของยุงน้าเชื้อให๎ต่ากวํา 7 วัน เป็นการตัดการแพรํเชื้อไขมาลาเรีย
ข. ทาการตรวจค๎นและให๎การบาบัดรักษา โดยการตรวจเยี่ยมตามบ๎าน และทาการตรวจโลหิตเชื้อไข๎
มาลาเรีย เพื่อค๎นหาผู๎ปุวยที่ยังเหลือตกค๎าง แล๎วให๎การรักษาให๎หายขาดเป็นการทาลายแหลํงแพรํเชื้อหรือโรค
ทั้งนี้ โดยจะได๎ดาเนิ นไปตามแผนงานที่วางไว๎ สาหรับระยะ 8 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2508 ถึง 2515
ดังนี้362
จานวนประชากรในเขต
251
2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514
ปฏิบัติงาน (ล้าน)
5
ประชากรในเขต
4.5
เตรียมการ
ประชากรในเขตพํน ดี.
22.0
26.1 21.9 11.4 11.7 6.0
6.2 6.4
ดี.ที.
ประชากรในเขตค๎นหา
3.9
5.2
10.3 16.5 11.6 18.0 12.4 6.5
ผู๎ปุวย
ประชากรในท๎องที่ที่
5.3 10.9 11.2 17.7 24.5
กาจัดมาลาเรียแล๎ว
รวมประชากรในเขต
30.4
31.3 32.2 33.2 34.2 35.2 36.3 37.4
ตํางๆ
2. เพื่ อ ความเรี ย บร๎ อยและรั ดกุ ม ในการด าเนิ นงานนี้ รัฐ บาลได๎จั ด ตั้ง “คณะกรรมการก าจัด ไข๎
มาลาเรียแหํงชาติ” ขึ้น เพื่อทาหน๎าที่พิจารณาวางนโยบายและรํวมมือในการประสานงานกาจัดไข๎มาลาเรียกับ
หนํวยงานตํางๆ ของรัฐ โดยมีโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย เป็นผู๎วางแนวปฏิบัติงานและผู๎ดาเนินงาน และมี
“คณะกรรมการวางแผน” ทาหน๎าที่วางแผนการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบผลงานให๎เป็นไปตามแผนการ
รวมทั้งหาวิธีการแก๎ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานตํางๆ ผู๎อานวยการโครงการฯ เป็นประธานในคณะกรรมการ
วางแผนงานนี้ และมีผู๎เชี่ยวชาญชาวตํางประเทศรํวมเป็นกรรมการ
3. ในการดาเนินงานกาจัดไข๎มาลาเรีย โครงการฯ ได๎รับความรํวมมือด๎วยดียิ่งจากองค๑การตํางประเทศ
ซึ่งได๎แกํสานักงานตัวแทนระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (US/AID) หรือที่รู๎จักกันในนามยู
ซอม และอีกองค๑การหนึ่งคือองค๑อนามัยโลก โดยทั้งสององค๑การนี้ได๎ให๎ความชํวยเหลือรํวมมือด๎วยดีเรื่อยมา
ตั้งแตํการควบคุมไข๎มาลาเรียใน พ.ศ. 2494 จนถึงใน พ.ศ. 2510 เป็นมูลคํา ประมาณ 320 ล๎านบาท โดย
362
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คิดเป็นความชํวยเหลือด๎านเคมีภัณฑ๑ อุปกรณ๑ และยานพาหนะตํางๆ ประมาณ 90 เปอร๑เซ็นต๑ นอกนั้นโดย
การให๎ผู๎เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ให๎ทุนการศึกษา และดูงานการกาจัดไข๎มาลาเรียแกํเจ๎าหน๎าที่ของไทย363
ในการปฏิบัติงานก็ได๎มีการประสานงานกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ๎านใกล๎เคียง โดย
มีการประชุมหารือในปัญหาตํางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ๑ในงานกาจัดไข๎มาลาเรีย ทั้งนี้
รวมทั้งการประชุมด๎านสาธารณสุขทั่วๆ ไป ซึ่งเกี่ยวข๎องและเป็นประโยชน๑ตํองานกาจัดไข๎มาลาเรียด๎วย364
สาหรับความรํวมมือประสานงานของโครงการฯ ภายในประเทศนั้น นอกไปจากการประสานงานกับ
หนํวยราชการตํางๆ เกือบทุกกระทรวงทบวงกรม ทั้งทหาร ตารวจ และพลเรือน เพื่อขอความรํวมมือให๎ความ
สะดวกในการปฏิบัติงานหรือชํวยเหลือในการเผยแพรํความรู๎ขําวสารตํางๆ แล๎ว ในสายแพทย๑โครงการกาจัดไข๎
มาลาเรียได๎ติดตํอใกล๎ชิ ด และได๎รับความชํวยเหลือจากอนามัยจังหวัด ผู๎อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย๑
ประจาสถานีอนามัย สารวัตรสุขาภิบาล อนามัยอาเภอ พยาบาลและผดุงครรภ๑ เกี่ยวข๎องกับการค๎นหาผู๎ปุวย
และให๎การบาบัดรักษา โดยการแจ๎งจานวนและรายงานเกี่ยวกับผู๎ปุวยด๎วยไข๎มาลาเรีย ตลอดจนทาการเจาะ
โลหิ ตหาเชื้อไข๎ และจํ ายยารั กษาไข๎มาลาเรีย ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติงานที่ส าคัญอยํางหนึ่งในการกาจัดไข๎
มาลาเรีย
นอกจากนั้น ในการปฏิบัติงานด๎านการค๎นหาผู๎ปุวยและให๎การบาบัดรักษานี้ ยังได๎รับความชํวยเหลือ
จากประชาชนทั่ว ไป โดยการรับอาสาเป็น อาสาสมัครกาจัดไข๎มาลาเรียตามท๎องถิ่นตํางๆ ทั่ว ประเทศเป็น
จานวนรํวมพันคน ทั้งนี้โดยไมํหวังรางวัลตอบแทนเลย จึงนับได๎วําการปฏิบัติงานกาจัดไข๎มาลาเรีย ได๎รับการ
รํวมมือประสานงานโดยกว๎างขวางทั้งวงการนอกประเทศและในประเทศ365

ตารางสรุปผลการพํนเคมี366
363

นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 83.
364
นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 83-84.
365
นายแพทย๑สมทัศน๑ มะลิกลุ . มาลาเรียวิทยา 2542. พิมพ๑ครั้งที่ 2. สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย:
นนทบุรี. 2543. หน๎า 84.
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สานักงานปลัดกระทรวง
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องค์การผู้จัด
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เวลาประชุม
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น.พ.สมบุญ
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อักษร
น.พ.อุดม ประนิช
น.พ.สมบัติ ชัยเพชร
น.พ.สุรินทร๑ พินิจพงศ๑

ผู๎เชี่ยวชาญชาวตํางประเทศที่มาชํวยงาน
โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2505-2509369
ระยะเวลา
โครงการ องค์การ
ชื่อและตาแหน่ง
หมายเหตุ
หรืองาน ที่ช่วย
ตั้งแต่
ถึง
รวมเวลา
โครงการ
AID Mr. Edgar A. Smith
29 ก.ย.
ปัจจุบัน 6 ปี 9 เดือน
กาจัดไข๎
(Chief Malaria
03
มาลาเรีย
Adviser)
แหํงชาติ
14 ส.ค. 2 ปี 9 เดือน
Dr. Stanley Glenn
28 ธ.ค.
09
(Deputy Chief
06
Malaria Advisor)
1 ปี 11
Mr. Robert
17 พ.ค.
เดือน
Thompson
21 มิ.ย.
07
(Malaria Adviser)
05
Region 1
4 ปี 11
Mr. Raymond
ปัจจุบัน
เดือน
Matheny (Malaria
23 มิ.ย.
Adviser)
05
369
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Region 2,5
Mr. Merrill Wood
(Malaria Adviser)
Region 3,2

ปัจจุบัน

4 ปี 6 เดือน

1 เม.ย. 09

3 ปี

30 ก.ย.
09

1 ปี 1 เดือน

24 พ.ย.
05

Mr. William A.
Mitchell
(Malaria Adviser)
Region 4

20 เม.ย.
06

Mr. Alan L. Steffen
(Malaria Adviser)
Region 4

3 ก.ย. 08

2 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน

Mr. James A. Sellers
(Malaria Adviser)
Region 1

10 ต.ค.
07

5 เดือน
ปัจจุบัน

Mr. John Tabor
(Malaria Adviser)
Region 4

1 ปี 4 เดือน
1 ม.ค. 10

Mr. James C. Hester
(Program Assistant)
Mr. Alton E. Wilson
(Health Education
Advisor)
Mr. Ralph D. Myhre
(Health Education
Advisor)
Mr. Charles A.
McCance
(Administrative

10 ต.ค.
08
4 ปี

4 มิ.ย. 07

ปัจจุบัน
5 เดือน

16 พ.ค.
06

ปัจจุบัน
5 เดือน

3 มี.ค. 10

ปัจจุบัน
5 เดือน
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Advisor)

ปัจจุบัน
4 ก.พ. 10

Mr. Bernard A.
Feinstein
(Malaria Advisor)
Region 3

3 ม.ค. 10

ผู๎เชี่ยวชาญชาวตํางประเทศที่มาชํวยงาน
โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียแหํงชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2505-2509370
ระยะเวลา
โครงการ องค์การ
ชื่อและตาแหน่ง
หรืองาน ที่ช่วย
ตั้งแต่
ถึง
รวมเวลา
โครงการ WHO Dr. Medan L. Bhatia 2 ต.ค. 08 31 ม.ค. 1 ปี 4 เดือน
กาจัดไข๎
(Entomologist Team 4 พ.ย. 04
10
3 ปี 11
มาลาเรีย
Leader)
2 ต.ค. 08
เดือน
แหํงชาติ
Dr. Gerald L. Adan
22 ก.ย.
(Malariologist,
05
2 พ.ย. 08 3 ปี 2 เดือน
Epidemiologist)
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หมาย
เหตุ
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Dr. Andrino B.
Paltrinier i (Senior
Malariologist Team
Leader)
Mr. Rudolf J. G. Kraff
t
(Sanitary Engineer)

2 ต.ค. 08

ปัจจุบัน

1 ปี 8 เดือน

2 ส.ค. 08

ปัจจุบัน

1 ปี 11
เดือน

3 ม.ค. 09

ปัจจุบัน

Mr. Jergan Mitroo
(Sanitarian)

1 ปี 5 เดือน
4 ธ.ค. 08

ปัจจุบัน

Mr. Alfred McChristie
(Sanitarian)

1 ปี 6 เดือน
8 ธ.ค. 08

ปัจจุบัน

Mr. Cecil Showman
(Sanitarian)

1 ปี 6 เดือน
1 ธ.ค. 08

ปัจจุบัน

Mr. Charles S. Coutts
(Sanitarian)
Mr. Irtikar A. Butt
(Sanitarian)

1 ปี 6 เดือน
11 ธ.ค.
08

24 เม.ย.
10

1 ปี 5 เดือน

บรรณานุกรม
หลักฐานชั้นต้น
นิพัทธ๑ สระฉันทพงษ๑. เอกสารวงงานรัฐสภา รวมคาแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะ
ปัจจุบัน. พิมพ๑ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) สร 0201.27.1/13 เรื่องขอคณะ
ผู๎เชี่ยวชาญมาควบคุมไข๎มาลาเรีย (5 ตุลาคม 2491 – 14 กันยายน 2493)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข (2) สธ 1.1/1 เรื่อง
บัญชีรายชื่อพนักงานสานักงานภูมิภาคอาเซีย WHO (6 พฤศจิกายน 2491 – 19 พฤศจิกายน
2502)
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข (2) สธ 1.1/14 เรื่อง
กองวิจัยทางแพทย๑สํงรายงานผลงานในรอบปีงบประมาณ 2515 (8 พ.ย. 2515)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข (2) สธ 1.1/28 เรื่อง
รายงานผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2520 - 2521 (14 ตุลาคม 2520 – 3 พฤศจิกายน
2521)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข (2)สธ 1.1.2.3/19
เรื่องรายงานการประชุมประสานงานการสาธารณสุขบริเวณชายแดน ระหวํางประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 5 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (23 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร (2)สร 0201.27.1/20 เรื่อง
การปราบไข๎มาลาเรียในนิคมสร๎างตนเองสระบุรี (23 - 30 พฤษภาคม 2496)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร (2)สร 0201.27.1/21 เรื่อง
เบ็ดเตล็ดเรื่องปูองกันไข๎มาลาเรีย (3 – 8 สิงหาคม 2496)
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. เอกสารกระทรวงการตํางประเทศ กต. 44.13/9 เรื่องนายแพทย๑กมลรัตน๑
วินิจฉัยกุล และข๎าราชการ 27 คน ไปดูงานตํางประเทศ (พ.ศ. 2499 - 2500)
หลักฐานชั้นรอง
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ๑กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยเขษม. 2510. หน๎า 420-421
กระทรวงสาธารณสุข. อนุสรณ๑สาธารณสุขครบรอบ 25 ปี แหํงการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2485-2510. พิมพ๑ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 2510.
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บทที่ 5
การปราบปรามควบคุมมาเลเรียบนความไม่แน่นอนของที่มานโยบาย
ตั้งแต่ทศวรรษ 2510 จนถึงปัจจุบัน
ในยุคนี้เน๎นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการสาธารณสุขที่สํงผลตํอแผนงานมาเลเรียและ
ปัญหาที่ซับซ๎อนขึ้น ทั้งในเชิงระบาดวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล๎อม สังคมและการอพยพเคลื่อนย๎าย
ของผู๎ ค นในแนวชายแดน เป็ น ต๎ น ชั ย ชนะที่ ไ มํ ยั่ ง ยื น สํ ง ผลการอุ บั ติ ซ้ าของมาลาเรี ย ในยุ ค นโยบายการ
ปราบปรามโรคไมํแนํนอนชัดเจน ประกอบกับปัญหาสงครามกับการอพยพข๎ามแดนในภูมิภาคสํงผลให๎เกิดการ
ระบาดใหมํของมาลาเรียและการรับมือที่ยุํงยากซับซ๎อนมากกวําระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจะรับมือ
โดยปราศจากความรํวมมือจากนานาชาติ
ในยุ คโลกาภิวัฒน๑ของโรคหนํ วยงานด๎านควบคุมมาลาเรียและผู๎ เชี่ยวชาญที่ขาดความชัดเจนด๎าน
นโยบายสํ งเสริ มสนั บ สนุ น จนไมํเชี่ย วชาญในการจัดการควบคุมมาลาเรีย ผนวกกันเข๎ากับ การอพยพของ
แรงงานข๎ามชาติกับปัญหามาลาเรียข๎ามแดนและพรมแดนรัฐชาติในสมัยการแพทย๑หลักประกันถ๎วนหน๎า และ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงกับปัญหาของมาลาเรียในรูปแบบใหมํและแผนการรับมือที่ท๎าทายทางระบาดวิทยา
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู๎สาคัญในการรับมือมาลาเรียโรคระบาดซ้าในยุคโลกาภิวัตน๑
โครงการควบคุมเป็นกาจัดมาลาเรีย
การควบคุมไข๎มาลาเรียในยุคใหมํเริ่มต๎นในประเทศไทย พ.ศ. 2492 โดยใช๎มาตรการหลักสาคัญ 2
อยําง คือ (1) การพํนฝาบ๎านด๎วยสารเคมี (ดีดีที) และ (2) การรักษาผู๎ปุวยด๎วยยา (คลอโรควิน) ได๎มีการขยาย
พื้นที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานให๎กว๎างขวางขึ้น ทาให๎ไข๎มาลาเรียได๎ลดความรุนแรง อัตราปุวย อัตราตายลดลง
อยํางมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 องค๑การอนามัยโลกรํวมกับประเทศสมาชิกได๎ประกาศโครงการกาจัดกวาด
ล๎างไข๎มาลาเรีย ภายหลังจากการเตรียมงานปรับยุทธศาสตร๑โครงการให๎เป็นการกาจัดมาลาเรีย ซึ่งตํอมาได๎รับ
อนุมัติในหลักการโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2501 โครงการกาจัดมาลาเรียเริ่มต๎นในภาคสนามเต็มรูปแบบ
เมื่อ พ.ศ. 2508 ในชํวงแรกราว พ.ศ. 2510 โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียครอบคลุมประชากรได๎เพียง 23.2
ล๎านคน (ร๎อยละ 71.0 ของประชากรทั้งประเทศ)
ชํวงปี พ.ศ. 2514-2519 เป็นชํวงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร๑ของโครงการเสียใหมํจากการกาจัดกวาด
ล๎างไข๎มาลาเรียมาเป็นการควบคุมและกาจัด โดยการจัดแบํงพื้นที่ตามระดับการแพรํโรค กลําวคือพื้นที่ปุาที่
มาลาเรียชุกชุมครอบคลุมประชากรประมาณ 20 % ให๎ดาเนินมาตรการควบคุมไข๎มาลาเรีย ที่เหลือจัดเป็น
พื้นที่เตรียมการผสมผสานงาน (Pre Integration area) และพื้นที่ผสมผสานงาน (Integration area) มีการ
ขยายพื้นที่โครงการให๎ครอบคลุมประชากรเพิ่มขึ้น แตํก็ยังมีพื้นที่หํางไกล ชายแดน และพื้นที่ที่มีปัญญาทาง
การเมือง ซึ่งทาให๎ไมํสามารถเข๎าไปปฏิบัติการได๎
ในปี พ.ศ. 2515 โครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย เป็นโครงการเฉพาะกิจขึ้นอยูํกับสานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได๎ย๎ายไปสังกัดกรมแพทย๑และอนามัยที่จัดตั้งขึ้นใหมํ ในระยะแรกๆ นั้นโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย

179

ประสบปัญหามากมาย เนื่องจากความชํวยเหลือจากตํางประเทศหยุดลง ต๎องพึ่งพางบประมาณแผํนดินแตํ
เพี ย งอยํ า งเดี ย วและเริ่ ม มีร ายงานเชื้ อ มาลาเรี ย ดื้ อตํ อ ยาคลอโรควิน และซั ล ฟาดอกซิ น / ไพรีเ มธารามี น
แพรํกระจายมากขึ้น ในชํวงเดียวกันนี้ประเทศอื่นก็ประสบปัญหาในทานองเดียวกัน จนผลที่สุดองค๑การอนามัย
โลกแนะนาให๎ประเทศสมาชิกที่มีการแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียปรับเปลี่ยนมาตรการและยุทธศาสตร๑การกาจัดกวาด
ล๎างกลับมาเป็นการควบคุมไข๎มาลาเรียแทน
พ.ศ.2517 เป็นปีที่กรมควบคุมโรคติดตํอถูกจัดตั้งขึ้น กองมาลาเรียซึ่งรับผิดชอบโครงการควบคุมโรค
ไข๎มาลาเรีย จึงย๎ายจากกรมการแพทย๑และอนามัยมาสังกัดกรมควบคุมโรคติดตํอนับแตํนั้นมา
พ.ศ. 2518 มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย ด๎ า น “การวางแผนงาน
สาธารณสุข” ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสาธารสุข ไข๎มาลาเรียถูกจัดให๎เป็นโรคสาคัญโรคหนึ่งรํวมกับโรคนา
โดยแมลงอื่นๆ อีก 3 โรค ได๎จัดอยูํในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ตํอจากนั้นไข๎
มาลาเรียก็ถูกรวมไว๎ในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับตํอๆ ไปจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อการระบาดของไข้มาลาเรีย
ปัญหาการระบาดของไข๎มาลาเรีย นับวําพื้นที่แถบชายแดนของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงจาก
ปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ๎าน กลําวคือ
(1) ปัญหาชายแดนไทย+กัมพูชา
ในปี พ.ศ. 2518 เหตุ การณ๑ส าคัญ ที่สํ งผลกระทบตํอสถานการณ๑ไข๎มาลาเรียเป็นอยํางมาก คื อ
ปลายปี พ.ศ. 2518-2522 มีการสู๎รบภายในประเทศกัมพูชา ทาให๎มีผู๎อพยพกัมพูชาจานวนมากนับแสนคน
เข๎ามาอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดไข๎มาลาเรียระบาดอยํางรุนแรง
ในชํวง พ.ศ. 2523-2527 ซึ่งนอกจากมีการระบาดที่ชายแดนไทย-กัมพูชาแล๎วยังแพรํกระจายไปยังจังหวัด
ตํางๆ ที่มีพื้นที่ปุาเขาและแหลํงแพรํเชื้อมาลาเรียด๎วย โดยมีจานวนผู๎ปุวยทั่วประเทศสูงสุดใน พ.ศ. 2524 กวํา
470,000 ราย (อัตราปุว ย 10.6/1,000) มีผู๎เสี ยชีวิตปีละ 3,000-4,000 ราย นอกจากไข๎มาลาเรีย
ระบาดอยํางรุนแรงแล๎ว ยังมีปัญหาเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารัมดื้อยาหลายขนาดเกิดขึ้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ด๎วยเชํนเดียวกับจังหวัดไพลินในประเทศกัมพูชา ตํอมาภายหลังเชื้อชนิดนี้ได๎
กระจายไปยังประเทศอื่นๆด๎วยจนกลายเป็นปัญหามาลาเรียในระดับโลกเลยทีเดียว
ชํวง พ.ศ. 2523-2527 นั้นเป็นชํวงยากลาบากของโครงการฯ อยํางไรก็ ตามนนับวําโชคดีที่มีเงิน
ชํวยเหลือจากตํางประเทศเข๎ามาสนับสนุน เชํน จากสหรัฐอเมริกา (USAID) และประเทศญี่ปุน (JICA) ทาให๎
การขยายบริเวณตรวจรักษาไข๎มาลาเรียในรูปของมาลาเรียคลินิกชุมชนอยํางกว๎างขวางขึ้น มีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ๑สารเคมีเพื่อการพํนบ๎านเรือน ยานพาหนะสาหรับปฏิบัติงานในท๎องที่หํางไกล เวชภัณฑ๑ในการรักษา
ผู๎ปุวย การจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรบสาหรับเจ๎าหน๎าที่ภาคสนาม ตลอดจนอุดหนุนงานวิจัย ฯลฯ ความชํวยเหลือ
และสนับสนุนดังกลําวสร๎างความเข๎มแข็งให๎โครงการ การสร๎างมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงเปูาหมาย
ทาให๎ไข๎มาลาเรียลดลงในที่สุด นับแตํนั้นมาหลังจากปัญหาการสู๎รบในกัมพูชาคลี่คลายลง ภาวะไข๎มาลาเรียที่
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ชายแดนไทย-กัมพูชาได๎ลดลงเรื่อยๆ แตํเชื้อมาลาเรียสายพันธุ๑ดื้อตํอยาหลายๆ ขนานยังคงอยูํ ตํอมามีรายงาน
การดื้อยาตํออนุพันธุ๑อาร๑ติมิซินินอีกด๎วย (พ.ศ. 2547-2549)
(2) พื้นที่เขตชายแดนไทย-พมํา
ชํวงที่สถานการณ๑ไข๎มาลาเรียในภาพรวมของประเทศลดความชุกชุมลง พื้นที่การแพรํเชื้อได๎ถอยรํนไป
อยูํบริเวณจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเทํานั้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งชายแดนไทย-พมํา เพราะลักษณะพื้นที่
เป็นปุาทึบและภูเขา มีการสู๎รบในประเทศพมําตลอดมา ทาให๎มีก ารอพยพของผู๎คนและแรงงานตํางด๎าวเข๎ามา
ในบริเวณชายแดนเป็นจานวนมาก โดยชํวง พ.ศ. 2528 มีรายงานไข๎มาลาเรียระบาดในหลายจังหวัดในภาคใต๎
ตอนบน ได๎แกํ ชุมพร สาราษฎร๑ธานี นครศรีธรรมราช สาเหตุหลัก คือ การอพยพแรงงานเข๎ามาบุกเบิกปุาเพื่อ
ทาสวนกาแฟเนื่องจากขณะนั้นกาแฟขายได๎ในราคาสูงมาก
(3) พื้นที่ชายแดนไทย บริเวณอาเภอบํอไรํ จังหวัดตราด
ปลายปี พ.ศ. 2531 มีการเปิดชายแดนไทยที่ อาเภอบํอไรํ จังหวัดตราด ทาให๎มีแรงงานขุดพลอย
จากจังหวัดตราด จันทบุรี ตลอดจนจังหวัดในแถบชายแดนไทย-พมํา คือจังหวัดตากและอีกหลายจังหวัดใน
ภาคตํางๆ ข๎ามแดนเข๎าไปขุดพลอย ผลที่ตามมาทาให๎เกิดไข๎มาลาเรียระบาดอยํางรุนแรง มีผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นอยําง
รวดเร็ว จากที่จังหวัดตราดเดิมมีผู๎ปุวยปีละ 20,000 ราย กลายเป็นจังหวัดที่มีรายงานผู๎ปุวยสูงสุดในประเทศ
กลําวคือ ปี พ.ศ. 2531 มี 20,473 ราย ปี พ.ศ. 2532 มี 36,795 ราย ปี พ.ศ. 2533 มียอดสูงสุดที่
65,550 ราย และ ปี พ.ศ. 2534 มี 38,973 ราย ผลที่ตามมาที่สาคัญคือ การดื้อตํอยาเมโพลควิน/ ซัลฟา
ดอกซิน/ ไพริเมธานีน ซึ่งตรวจพลครั้งแรกที่อาภอบํอไรํ หลังจากนั้นแพรํกระจายอยํางรวดเร็วไปหลายจังหวัด
ทั้งจันทบุรี สระแก๎ว และตาก สํงผลให๎โครงการฯ ต๎องปรับเปลี่ยนนโยบายการรักษามาลาเรียให๎เหมาะสม มี
การจั ดตั้งทีมพิเศษขึ้น เพื่อจั ดการปั ญหาไข๎ระบาด มีการสํงเจ๎าหน๎าที่จากหนํว ยมาลาเรียจังหวัดอื่นๆ มา
สนับสนุน และมีการนายาชนิดใหมํเข๎ามาใช๎รักษา นั่นคือ ยาอนุพันธุ๑อาร๑ติมิซินินมาใช๎ผสมกับยาเมโฟลควิน ซึ่ง
พบวําได๎ผลดีมาก
นับจากนั้นมา ไข๎มาลาเรียมีแนวโน๎มลงลงเรื่อยๆ เพิ่มพื้นที่ที่สามารถหยุดยั้งการแพรํเชื้อได๎มากขึ้น แตํ
ยังคงมีโรคมาลาเรียอยูํบางจังหวัดที่อยูํชายแดนและภาคใต๎ ในชํวง 10 ปีมานี้ประเทศกัมพูชาได๎เ รํงรัดการ
ปฏิบัติงานภายในประเทศและได๎รับการสนับสนุนจากตํางประเทศจานวนมาก สํงผลให๎ไข๎มาลาเรียในกัมพูชา
ลดความรุนแรงลงไปมาก สํวนทางด๎านชายแดนไทย-พมํานั้น ในชํวง 5 ปีที่ผํานมาประเทศพมําได๎เปิดประเทศ
และเปลี่ยนแปลงทางด๎านการเมืองตลอดจนได๎รับการสนับสนุนจากตํางประเทศเป็นอยํางมาก สํงผลให๎ภาวะไข๎
มาลาเรียในประเทศลดลงมาก จะเห็นได๎วําปัจจัยจากทั้งสองประเทศคือ กัมพูชาและพมํา นั้นมีความสาคัญ
และสํงผลกระทบตํอสถานการณ๑ของไข๎มาลาเรียในประเทศไทย
จากที่กลําวมา แนวโน๎มสถานการณ๑ไข๎มาลาเรียทั้งประเทศลดลงมาก ยังคงมีการระบาดเป็นหยํอมๆ
บ๎างประปราย เชํน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2556-2558 และหลายจังหวัดในภาคใต๎ ซึ่งมีผลจาก
ความไมํสงบ ในภาพรวมตัวเลขลําสุดในปี พ.ศ. 2558 มีผู๎ปุวยมาลาเรียคนไทยและตํางชาติ 15,447 ราย
คิดเป็นอัตราปุวย 0.24 ตํอพันประชากร มีจานวนผู๎เสียชีวิตด๎วยไข๎มาลาเรีย เพียง 38 รายในปีงบประมาณ
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2557 และเสียชีวิต 47 รายในปี พ.ศ. 2556 ทาให๎ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํระยะกาจัดไข๎มาลาเรียได๎ตามนิยาม
ขององค๑กรอนามัยโลก

โครงการมาลาเรียโลกขององค์การอนามัยโลก (Global Malaria Program)
โครงการมาลาเรียโลกขององค๑การอนามัยโลก (Global Malaria Program) มีเปูาหมายระหวํางปี
พ.ศ. 2559-2573 วํา มุํงสูํการกาจัดโรคไข๎มาลาเรีย และผลักดันให๎ประเทศที่มีอัตราปุวยด๎วยไข๎มาลาเรีย
น๎อยกวํา 1 ตํอพันคน ยกระดับนโยบายจากการควบคุมโรค (Malaria Control) เป็นนโยบายการกาจัดโรค
(Malaria Elimination) และประเทศสมาชิกองค๑การอนามัยโลกได๎สนับสนุนนโยบายดังกลําวระหวํางการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 ในปี พ.ศ. 2556 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยรํวมกับประเทศ
สมาชิกอื่นๆ รํวมลงนามข๎อตกลงในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการกาจัดโรคไข๎มาลาเรียใน
ที่ประชุมสุดยอมเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอร๑ ประเทศเมียนมาร๑ ในปี พ.ศ. 2557 และ
นอกจากนี้ การกาจัดไข๎มาลาเรียยังเปูาหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals-SDGs) ตามแนวทางองค๑การสหประชาชาติ (United Nations) และประเทศไทยได๎ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 เพื่อขับเคลื่อนโยบายดังกลําวด๎วย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได๎จัดทาแผนยุทธศาสตร๑กาจัดโรคไข๎มาลาเรียประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2569 มีวิสัยทัศน๑ให๎ประเทศไทยปลอดจากโรคไข๎มาลาเรียภายในปี พ.ศ. 2567 โดยมี 4
ยุทธศาสตร๑ คือ
1) เรํงรัดกาจัดการแพรํเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
2) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการกาจัดโรคไข๎มาลาเรีย
3) สร๎างความรํวมมือระหวํางภาคีเครือขําย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงาน
กาจัดโรคไข๎มาลาเรีย
4) สํงเสริมให๎ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข๎มาลาเรีย
ในชํวงแรกแผนปฏิบัติการกาจัดโรคไข๎มาลาเรียประเทศไทย 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ขอ
ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 2,283 ล๎านบาท
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ฯ และการติดตามความก๎าวหน๎าอาศัยกลไกสาคัญระดับประเทศ คือ
คณะกรรมการบริหารกาจัดมาลาเรียแหํงชาติ กลไกระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และชุมชน มีหนํวยบริการ
สุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค๑กรภาคประชาสังคม นาไปปฏิบัติตามบริบทของแตํละพื้นที่ ซึ่ง
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2547 เป็นต๎นมาได๎งบประมาณการควบคุมไข๎มาลาเรียสํวนใหญํได๎รับการสนับสนุนจากกองทุน
โลก (GFATM) เป็นผลให๎สถานการณ๑ของโรคลดลงอยํางมาก อยํางไรก็ตามเมื่องบประมาณจากโครงการ
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กองทุ น โลกจะสิ้ น สุ ดลงภายในปี พ.ศ. 2560 หากไมํไ ด๎รับ การสนับสนุนงบอยํ างตํ อเนื่ อง อาจทาให๎
สถานการณ๑โรคเลวร๎ายลงอีกครั้ง
ดังนั้นการดาเนินงานกาจัดโรคไข๎มาลาเรียจึงต๎องอาศัยการบูรณาการงานทรัพยากรรํวมกับทุกภาค
สํวนทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎การกาจัดโรคไข๎มาลาเรียเป็นสํวนหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุข
ทั่วไปและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นอกจากนั้นยังต๎องรํวมมืออยํางใกล๎ชิด
กับ ประเทศเพื่ อ นบ๎ า นที่ มี ช ายแดนติ ด ตํ อ กั น ณ วั น นี้ไ ข๎ ม าลาเรี ย เป็ น โรคชายแดนที่ มี ค วามส าคั ญ ลดลง
เนื่องจากความพยายามอยํางตํอเนื่องของทุกฝุายในหลายสิบปีที่ผํานมา ซึ่งดาเนินการโดยโครงการเฉพาะกิจ
ของภาครัฐเป็นสํวนใหญํและเป็นโครงการชานัญพิเศษ แตํวันนี้โครงการกาจัดโรคไข๎มาลาเรียของประเทศไทยมี
ลักษณะเป็นโครงการที่ผสมผสานงานคํอนข๎างสมบูรณ๑ มีผู๎รํวมงานจานวนมาก แตํก็ยังมีสิ่งท๎าทายแอบแฝงอยูํ
เชํนเชื้อดื้อยายังคงอยูํ การอพยพเคลื่อนย๎ายแรงงานจากตํางประเทศมีมากขึ้น แตํก็ยังมีสิ่งท๎าทายแอบแฝงอยูํ
การอพยพเคลื่อนย๎ายแรงงานจากตํางประเทศมีมากขึ้น ในด๎านบวกระบบบริการสาธารณสุขทั่วไปเข๎มแข็งขึ้น
มาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชํนมุ๎งชุบสารเคมีสาเร็จรูป ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอยํางรวดเร็วเป็นปัจจัยที่จะ
สํงเสริมให๎โครงการกาจัดโรคไข๎มาลาเรียภายใต๎กรมควบคุมโรค (ปรับเปลี่ยนจากกรมควบคุมโรคติดตํอเมื่อ
พ.ศ. 2545) มีความมั่นใจในความสาเร็จและสามารถจะบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎คือ ประเทศไทยปลอดภัย
จากโรคไข๎มาลาเรีย พ.ศ. 2567371
การดาเนินงานควบคุมโรคไข๎มาลาเรียทั่วโลกในระหวํางปี พ.ศ. 2543-2555 ประสบผลสาเร็จอยําง
มีนัยสาคัญกลําวคือ สามารถลดอัตราปุวยได๎ประมาณร๎อยละ 30 และลดอัตราตายได๎ประมาณร๎อยละ 47
อยํางไรก็ตามมาลาเรียยังเป็นปัญหาสาธารณสุขในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา องค๑การ
อนามัยโลกได๎กาหนดเปูาหมายกาจัดโรคมาลาเรียให๎ได๎อยํางน๎อย 35 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่ง
ประเทศในภูมิภาคลุํมแมํน้าโขงทั้ง 6 ประเทศ ได๎แกํ จีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) เมียนมาร๑ ลาว ไทย กัมพูชา
และเวียดนาม ได๎รํวมกันกาหนดเปูาหมายที่จะกาจัดโรคไข๎มาลาเรียในภูมิภาคนี้ภายในปี พ.ศ. 2573 เชํนกัน
การดาเนินงานควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทยสํวนหนึ่งยังเป็นโครงการกึ่งชานาญพิเศษ (Semivertical program) ภายใต๎กรมควบคุมโรค สานักโรคติดตํอนาโดยแมลง มีบทบาทด๎านนโยบายระดับชาติ
(National malaria program) โดยมีหนํวยงานเครือขํายภายใต๎สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1-13
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่รํวมกับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ภายระบบบริการสาธารณสุขทั่วไป
(General public health) โดยงบประมาณสํวนใหญํสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลกด๎านมาลาเรีย ทั้งนี้ได๎มี
ความพยายามขยายหนํวยงานเครือขํายด๎านสาธารณสุขและหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องมารํวมดาเนินการ
ปูองกันควบคุมโรคไข๎มาลาเรี ย ผลการดาเนินงานที่ผํานมาพบวํา สถานการณ๑โ รคไข๎มาลาเรียลดลงอยําง
ตํอเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 พบอัตราปุวยทั่วประเทศ 0.38 ตํอประชากรพันคน มีอาเภอ/ เขตที่ไมํมีการ
371

กรองทอง ทิมาสาร และปิยะพร หวังรุํงทรัพย๑. (2559). การควบคุมการแพรํระบาดของไข
มาลาเรีย, สานักโรคติดตํอนาโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข. (เอกสารอัดสาเนา).
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แพรํเชื้อมาลาเรีย 632 อาเภอ/เขต จากทั้งหมด 928 อาเภอ/เขต (ร๎อยละ 68.10) จะเห็นวําประเทศไทยมี
ศักยภาพที่จะดาเนินโครงการกาจัดไข๎มาลาเรียตามนโยบายองค๑การอนามัยโลกได๎ ประกอบกับปัจจุบันพบวํา
เชื้อมาลาเรี ย ชนิ ดฟัล ซิป ารัมได๎ดื้อยาในกลุํ มผสมอนุพันธ๑อาร๑ติมิซินินในบางพื้นที่ อยํางก็ตามถ๎าโครงการ
มาลาเรียยังใช๎มาตรการควบคุมโรคไข๎มาลาเรีย (Malaria control) ซึ่งมีข๎อจากัดและมีประสิทธิภาพไมํเพียง
พอที่จะกาจัดโรคไข๎มาลาเรียจะทาให๎ไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว๎ จึงมีความจาเป็นต๎องมีการปรับ
ยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการดาเนินงานดังกลําวให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑และพื้นที่ปฏิบัติงานตํอไป 372
ลาดับการดาเนินนโยบายและการเปลี่ยนแปลงงานด้านมาลาเรีย พ.ศ. 2501- 2542
ปี พ.ศ. 2501 คณะรัฐมนตรีของไทยได๎อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอวํา การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับไข๎มาลาเรียนั้น ควรเปลี่ยนแปลงเปูาหมายให๎สอดคล๎องกับมติขององค๑การอนามัยโลกคือมุํง
หมายจะกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรียให๎หมดสิ้ นไป เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2501 กองมาลาเรียจึงทาการ
ปรับปรุงเปลี่ยนบริหารงานควบคุมไข๎มาลาเรียให๎เป็น โครงการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย
ปี พ.ศ.2507 วันที่ 16 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีได๎มีการอนุมัติให๎ดาเนินงาน “โครงการกาจัดกวาด
ล๎างไข๎มาลาเรีย” ตามโครงการ 8 ปี ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (เริ่มตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2508 เป็นต๎นไป) ได๎
จัดทา “วารสารโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย” ออกแจกจํายให๎เจ๎าหน๎าที่ของโครงการ และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
รวมทั้งหนํวยงานอื่นเพื่อเป็นการให๎สุขศึกษาและประชาสัมพันธ๑ เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ตํอมาได๎พัฒนา
มาเป็น “วารสารมาลาเรีย” ราย 2 เดือน ซึ่งได๎พัฒนามาจาก “หนังสือขําวโครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย
กระทรวงสารธารณสุข” ซึ่งออกฉบับแรก กรกฎาคม-สิงหาคม 2505
ปี พ.ศ.2508 ด๎วยความรํวมมือจากองค๑การอนามัยโลก และองค๑การบริหารวิเทศกิจของ
สหรัฐอเมริกา (USOM) ได๎ประเมินผลรํวมกันกับโครงการควบคุมไข๎มาลาเรีย ทาให๎แผนการปฏิบัติงานของ ”
โครงการกาจัดกวาดล๎างไข๎มาลาเรีย” เป็นผลสาเร็จ รัฐบาลไทยได๎ลงนามรํวมกับองค๑การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.2512 ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เจาะโลหิตได๎สูงสุดถึง 5.45 ล๎านราย และอัตราพบ
เชื้อต่าที่สุดในรอบ 8 ปี คือเพียง 2.40% ทาให๎อัตราการตายด๎วยไข๎มาลาเรียตํอประชากรแสนล๎าน ลดลง
จาก 15.2 ในปี พ.ศ.2508 ที่เริ่มโครงการเป็น 10.4 เป็นผลดีทาให๎ลดท๎องที่พํนเคมีในปีถัดไปได๎มากเหลือ
เพียง 13.4 ล๎านคน และเพิ่มท๎องที่ปลอดจากไข๎มาลาเรียเข๎าสูํระยะกวาดล๎างเป็น 21.8 ล๎านคน นับวํา
ประสบความสาเร็จเป็นอยํางมากในชํวงเวลากึ่งแผนงาน
ปี พ.ศ.2514 โครงการกาจัดไข๎มาลาเรีย ได๎ดาเนินงานตํอไปด๎วยงบประมาณแผํนดินเพียงอยําง
เดียว พร๎อมกันนี้ได๎มีการจัดแผนปฏิบัติการขึ้นใหมํเป็นแผน 5 ปี (2514 -2519) เพื่อสอดคล๎องกับปัญหา
ทางการบริ ห ารและทางวิชาการโดยมีหลั กการวํา การกาจัดไข๎มาลาเรียยังเป็นเปูาหมายอยูํแตํไมํกาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุด สาหรับท๎องที่ที่ได๎รับความสาเร็จจากผลการดาเนินงานกาจัดก็ให๎ได๎รับการดูแลระวังรักษาให๎
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แผนปฏิบัติการกาจัดไข๎มาลาเรีย ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564. กระทรวงสาธารณสุข.
(เอกสารอัดสาเนา). หน๎า 23-24.
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ดีเพื่อปูองกันการกลับมาแพรํหลายของไข๎มาลาเรียอีก สํวนที่ปุาเขาท๎องที่บุกเบิกตามแกนกลางและชายแดน
ของประเทศให๎ดาเนินการควบคุมไปกํอนเป็นโครงการระยะยาว
ในประเทศไทย การควบคุมไข๎มาลาเรีย ได๎ขยายอาณาเขตออกไปกว๎างขวางยิ่งขึ้น จนครอบคลุม
ประชากร 12 ล๎านคน การค๎นหาผู๎ปุวยเพื่อให๎การรักษาได๎เริ่มขึ้นในหลายท๎องที่ และเริ่มใช๎ยาซัลฟาด็อกชิน
รํวมกับไพริเมธามีน ในขนาดรักษาหายขาดแกํผู๎ปุวยเชื้อฟัลซิปารัม
ปี พ.ศ.2515 กระทรวงสาธารณสุขได๎จัดแบํงสํวนราชการใหมํ โครงการกาจัดไข๎มาลาเรียย๎าย
จากสานักงานปลัดกระทรวงไปขึ้นกับกรมการแพทย๑และอนามัยที่จัดตั้งขึ้นใหมํ
ปี พ.ศ.2516 ได๎เริ่มใช๎มาตรการตามแผนงานใหมํ คือ การปฏิบัติงานกาจัดไข๎มาลาเรียจะ
เน๎นหนักในท๎องที่ปุาเขา และจัดท๎องที่ออกเป็นระยะพํนเคมี และระยะทาลายแหลํงแพรํเชื้อไข๎มาลาเรีย ซึ่ง
ครอบคลุมประชากร 35.7 ล๎านคน ทาให๎ประชาชนได๎รับความคุ๎มครอง อยํางเต็มที่ด๎วยการพํนเคมีตาม
บ๎านเรือน หรือการค๎นหาผู๎ปุวยเพื่อให๎การรักษา และได๎ใช๎ยาแฟนซิ ดาร๑ (บริษัทโรช) ในการรักษาผู๎ปุวย
มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมทั่วทุกท๎องที่
ปี พ.ศ.2517 กระทรวงสารธารณสุข ได๎จัดผังบริหารงานสํวนราชการระดับกรมใหมํเมื่อเดือน
ตุลาคม2517 จัดตั้งกรมควบคุมโรคติดตํอขึ้น โดยแยกกองวิชาการ 6 กอง และโรงพยาบาลเฉพาะโรค 3 กอง
ออกจากกรมการแพทย๑และกรมอนามัย (รวมทั้งกองมาลาเรีย) มีกองด๎านบริหาร 3 กอง รวมเป็น 12 กอง
ในกรมควบคุมโรคติดตํอนี้
ปี พ.ศ.2518 กองแผนงานสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง ได๎รับความสนับสนุนจาก
องค๑ ก ารอนามั ย โลก จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย ด๎ า น “การวางแผนงาน
สาธารณสุข” ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสาธารสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) โดยเชิญนักวิชาการที่
เกี่ยวข๎องกับงานสาธารณสุขในสํวนกลาง และสํวนภูมิภาคประมาณ 60 คน รํวมเป็นคณะทางานจากการ
ประชุมเต็มเวลาในระยะเวลา 10 เดือน สามารถกาหนดแผนแมํบทเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขรวม 20
โครงการ, ไข๎มาลาเรียถูกจัดให๎เป็นโรคสาคัญโรคหนึ่ง รํวมกับโรคสาคัญที่นาโดยแมลงอีก 3 โรค มีการ
กาหนดปัญหาแนวทางและกลวิธีในการแก๎ปัญหาจัดทาเป็นโครงการ “มาลาเรียและ ควบคุมแมลงพาหนะ
โรค”
ปี พ.ศ.2523 กองมาลาเรีย ได๎จัดการประชุมมาลาเรียแหํงชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2523 ณ สงขลา มีวัตถุประสงค๑ให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานค๎นคว๎าวิจัยเรื่องไข๎มาลาเรียจาก
สถาบั น ตํางๆ ได๎มาพบปะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกัน และนาความรู๎ ในสาขาวิช าตํางๆ มาเสนอแนะแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานภูมิภาคตํางๆ ทั่วประเทศ อาทิเชํน โรงพยาบาลศูนย๑, โรงพยาบาลทั่วไป และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยเฉพาะในท๎องถิ่นที่ยังมีปัญหาการแพรํเชื้ออยูํในเกณฑ๑สูงรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ระดับตํางๆ ของศูนย๑
มาลาเรียเขตและหนํวยมาลาเรีย ในชํวงเวลาเดียวกันนี้ มีการระบาดอยํางรุนแรงของไข๎มาลาเรีย บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชา และการอพยพของชาวกัมพูชา จานวน
มากเข๎ามาในประเทศไทย
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ปี พ.ศ.2524 ได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน ในการควบคุมไข๎มาลาเรียชายแดน ไทยลาว และไทย-กัมพูชา เป็นครั้งแรก ซึ่งมีท๎องที่ปฏิบัติงาน 4 ศูนย๑เขต 17 หนํวยงาน 93 สํวน ครอบคลุม
ประชากร 8.1 ล๎านคน โดยเน๎น 4 กลุํมเปูาหมาย คือ
1. เพิ่มพูนขีดความสามารถในควบคุมยุงพาหนะ
2. เพิ่มพูนขีดความสามารถในการค๎นหาผู๎ปุวยและการทาลายแหลํงแพรํเชื้อ
3. สํงเสริมการใช๎ยาอยํางมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มพูนความสามารถของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑
หลั งจากนั้ น มีการใช๎เฟนิโ ตรไธออน ในการควบคุมยุงพาหะมาลาเรียอยํางกว๎างขวาง ครอบคลุ ม
ประชากร ประมาณ 0.89 ล๎านคน และรัฐบาลสหรัฐได๎ให๎ความชํวยเหลืองบประมาณดาเนินงานควบคุมไข๎
มาลาเรียตามแนวชายแดน ลาว และกัมพูชา
ปี พ.ศ.2525 โครงการควบคุมไข๎มาลาเรียเป็นสํวนหนึ่งของแผนงานควบคุมไข๎มาลาเรีย และโรคที่
นาโดยแมลง ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2525-2529) เป็นการดาเนินงานตํอจากแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 4 แตํมีการปรับปรุงกลวิธี
และเทคโนโลยีบางประการมาใช๎ให๎เหมาะสม ได๎แกํ การจัดให๎มีมาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ในหมูํบ๎านหรือตาบลที่
อยูํหํางไกล การตั้งจุดตรวจตามบริเวณชุมชนหนาแนํนและที่หํางไกล โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนผํานเข๎า
ออกเป็นประจา โดยให๎บริการจํายยาปูองกันและให๎ความรู๎เรื่องไข๎มาลาเรีย และเมื่อกลับมาจะได๎รับการเจาะ
โลหิ ต และจํ า ยยารั ก ษาขั้ น หายขาด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มิ ใ ห๎ ม าลาเรี ย แพรํ ร ะบาดไปยั ง ท๎ อ งถิ่ น ภู มิ ล าเนา
ปี พ.ศ. 2527 การประชุมมาลาเรียแหํงชาติ ได๎บรรจุไว๎ในการประชุมการควบคุมโรคติดตํอ
แหํงชาติครั้งที่ 1 ที่เมืองพัทยา ในเดือนกรกฎาคม โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมถึง 307 คน จากกระทรวง
สาธารณสุขทบวงมหาวิทยาลัย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มารํวมแสดงความคิดเห็น และได๎เรํงรัดการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในท๎องที่ไข๎มาลาเรียสูง เพื่อให๎สาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎๓๗๓
ปี พ.ศ.2528 งานควบคุมไข๎มาลาเรียได๎ประสบผลสาเร็จมากพอสมควร องค๑การอนามัยโลก
จึงได๎ถอนความชํวยเหลือจากกองมาลาเรีย นายแพทย๑ อี .บี. โดเบอสตีน นักมาลาเรียอาวุโสคนสุดท๎ายที่มา
เป็นที่ปรึกษาของกองมาลาเรีย (นับตั้งแตํที่ได๎เลิกให๎ความชํวยเหลือไปหลังโครงการนารํอง ระหวําง พ.ศ.
2492-2495) เริ่มตั้งแตํ พ.ศ. 2504 – 2527 เป็นเวลา 23 ปี ได๎ชํวยเหลือในด๎านที่ปรึกษาทาง
วิชาการ อุปกรณ๑ ยานพาหนะ ศึกษาวิจั ย ทุนดูงาน และเงินอุดหนุนในการประชุมวิชาการ และอื่นๆ
ตลอดมา ทาให๎งานกาจัดและควบคุมไข๎มาลาเรียในชํวงเวลาดังกลําวผํานไปด๎วยความสาเร็จเรียบร๎อยตาม
๓๗๓

สมทัศน๑ มะลิกุล, (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุรี: สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า 9-16.
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เปูาหมายที่วางไว๎เป็นผลให๎การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวไทยเป็นไปด๎วยดีตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2529 ไข๎มาลาเรียของทั้งประเทศได๎ลดต่าลง มีอัตรปุวยด๎วยไข๎มาลาเรียเทํากับ 5.1
ตํอประชากรพันคน การที่จานวนผู๎ปุวยลดลงโดยเฉพาะผู๎ปุวยพบเชื้อชนิด P. falciparum อธิบายได๎วําเป็น
ผลมาจากการรักษาด๎วย ยา Fansimef (MSP) และการได๎รับความรํวมมือจากประชาชนในการปูองกั น
ตัวเองจากยุงกัด มีการจัดตั้งหมูํบ๎านพึ่งตนเอง 66 หมูํบ๎าน (หนํวยมาลาเรียละ 2 หมูํบ๎าน)
ปี พ.ศ. 2532 สถานการณ๑ไข๎มาลาเรียสูงขึ้นในจังหวัดตํางๆ โดยเฉพาะท๎องที่ชายแดน ได๎แกํ
ตราด ยะลา กรมควบคุมโรคติดตํอได๎กาหนดนโยบายยุทธศาสตร๑เชิงรุก และกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
โครงการเรํงรัดพัฒนางานควบคุมโรคติดตํอ (พ.ศ. 2532) มีการจัดตั้ง Technical Supervision Team ใน
ระดับกองและ Multipurpose Team ในระดับกรม เพื่อสนองนโยบายในครั้งนี้ให๎เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได๎
กาหนดยุทธศาสตร๑เชิงรุก โดยการจัดลาดับพื้นที่ ปัญหาไข๎มาลาเลีย ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง (จะทา
การเรํงรัดให๎ลดลงอยํางรวดเร็ว) ระดับกลาง (ปฏิบัติงานปกติ) และระดับต่า (จะทากา รเรํงรัดให๎หมดไป)
และทุกหนํวยงานจะต๎องข๎อมูล “เข๎าเห็น ออกเห็น รู๎เร็ว แก๎เร็ว ” และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานควบคุม ไข๎ ม าลาเรี ย ชายแดน เนื่ อ งจากมี การเปิ ดพรหมแดนบริ เ วณไทย-กั มพู ช า ท าให๎ มี
ประชาชนทุกภาคของประเทศอพยพเคลื่อนย๎ายเข๎ามาจังหวัดตราดมากเพื่อเข๎าไปขุดพลอยในประเทศ
กัมพูชา กองมาลาเรียจึงได๎จัดทาโครงการควบคุมไข๎มาลาเรีย อาเภอบํอไรํ จังหวัดตราด (พ.ศ.2532 –
2535) ขึ้น ได๎มีการนารูปแบบการดาเนินงานจัดตั้งทีมตํางๆ ทั้งเชิงรุกและรับ เพื่อควบคุมไข๎มาลาเรีย
บริเวณชายแดน
ปี พ.ศ. 2533 ปัญหาไข๎มาลาเรียยังคงอยูํบริเวณชายแดน ไทย- กัมพูชา และ ไทย- พมํ
พบผู๎ ปุว ย มาลาเรีย ในจั งหวัดตราดและตาก มีแนวโน๎มสู งขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการอพยพ
เคลื่อนย๎ายของประชาชนตามบริเวณชายแดนของจังหวัดทั้งสองสูงขึ้น จากการข๎ามไปขุดพลอยในประเทศ
กัมพูชา ประกอบกับเชื้อมาลาเรียชนิด P. falciparum ในท๎องที่จันทบุรี ตราด และตาก มีระดับความดื้อ
ตํอยา Fansimef เพิ่มขึ้น และใช๎มาตรการการเสริมในควบคุมยุงพาหะ ได๎เริ่มมีการนาสารเคมี Permethrin
ชุบมุ๎ง เปล เสื้อ กางเกง ผ๎าหํมและหมวกให๎กับประชาชนที่ขึ้นไปขุดพลอยบนภูเขาในประเทศกัมพูชา
ปี พ.ศ. 2535 เริ่มแผนงานด๎านการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539 ) โดย
แผนงานควบคุม โรคติดตํอ แผนงานรองควบคุมโรคติดตํอโดยยุง ได๎แบํงเป็น 4 กลุํมโรค ได๎แกํ ไข๎มาลาเรีย
ไข๎เลือดออก ไข๎สมองอักเสบ และโรคเท๎าช๎าง
สถานการณ๑ไข๎มาลาเรียมีจานวนผู๎ปุวย 168,370 ราย (ลดลง 20% เทียบกับปีที่ผํานมา)
อยํางไรก็การติดเชื้อมาลาเรียยังคงมีอยูํบริเวณชายแดนและพื้นที่ปุาเขาที่หํางไกล เนื่องจากการควบคุมไข๎
มาลาเรียมีวิธีการคํอนข๎างสลับซับซ๎อน และมีหลายหนํวยงานที่ปฏิบัติ จึงได๎มีการจัดตั้งคณะผู๎จัดทาคูํมือการ
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ปฏิบัติงานควบคุมไข๎มาลาเรีย พ.ศ. 2534 ขึ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานในคูํมือ พ.ศ. 2521
เชํน การแบํงที่การปฏิบัติงาน เป็นต๎น คูํมือนี้ได๎เริ่มใช๎ในปี 2535 เป็นต๎นมา
การประชุม Ministerial Conference on Malaria ณ กรุงอัมสเตอร๑ดัม ประเทศ
เนเธอร๑แลนด๑ เมื่อ 26-27 ตุลาคม 2535 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีมีผู๎เข๎ารํวมประชุมจากนานา
ประเทศ 373 คน เพื่อทบทวนสถานการณ๑มาลาเรียซึ่งเลวร๎า ยลง กํอให๎เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจมาก ที่
ประชุมเสนอ กลวิธีควบคุมไข้มาลาเรีย โดยมีเปูาหมายระยะยาวสาหรับประเทศที่มีปัญหาไข๎มาลาเรีย คือ
1. ปูองกันไมํให๎มีการตายจากโรคนี้
2. ลดอัตราปุวยและความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากโรคนี้
3. รักษาพื้นที่ที่ปลอดมาลาเรียแล๎ว ไมํให๎มาลาเรียกลับมาใหมํ๓๗๔
ปี พ.ศ. 2538 กรมควบคุมโรคติดตํอมีนโยบายไมํจัดซื้อสารเคมี ดีดีที อีกตํอไป แตํยังใช๎ดีดีทีที่มี
อยูํจนหมด และเริ่มใช๎สารเคมีมีกลุํมไพรีทรอยด๑สังเคราะห๑ทดแทน กรมควบคุมโรคติดตํอได๎แตํงตั้งคณะที่
ปรึกษาเรื่องยารักษามาลาเรีย และคณะกรรมการนโยบายและแนวทางการใช๎ยารักษามาลาเรีย ซึ่ งภายหลัง
ได๎จัดทาคูํมือฉบับใหมํขึ้นแทนคูํมือปี 2529 แนวทางใช๎ยารักษามาลาเรียปี 2538 ยาผสม Artesunate
กับ Mefloquine ได๎ถูกนามาพิจารณาใช๎ในจังงหวัดที่มีระดับการดื้อยาเมโฟลควินสูง โดยมีอัตราการรักษา
หายขาดต่ากวําร๎อยละ 50 ได๎แกํ ตาก ตราด และจันทบุรี สาหรั บจังหวัดสระแก๎วจัดเป็นจังหวัดที่มีระดับ
การดื้อยาเมโฟควินระดับปานกลาง โดยมีอัตรารักษาการหายขาด ร๎อยละ 50-70
สถานการณ๑ไข๎มาลาเรียจานวนผู๎ปุวยลดลงกวําปีที่ผํานมา ร๎อยละ 21.7 จังหวัดที่มีไข๎มาลาเรียสูง
10 จังหวัดแรกของประเทศยังคงเป็นจังหวัดบริเวณแนวชายแดนไทย-พมํา และ ไทย-กัมพูชา ซึ่งกํอให๎เกิด
การระบาดเป็นหยํอมๆ บริเวณชายแดนตลอดเวลา๓๗๕
เดือนพฤศจิกายน ปี 2539 ผู๎อานวยการโครงการควบคุมไข๎มาลาเรียของประเทศในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ รวม 9 ประเทศ ได๎แกํ จีน (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว
อินโดนีเซีย พมํา มาเลเซีย บังคลาเทศ และไทย ได๎รํวมกันจัดตั้ง Asian
Collaborative
Training Network for Malaria (ACTMalaria) เป็นเครือขํายในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลขําวสารให๎แกํบุคลากรของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาบุคลากรมาลาเรีย และกํอให๎เกิดความ
รํวมมือในการแก๎ปัญหาการระบาดไข๎มาลาเรียของประเทศในกลุํมสมาชิกเป็นไปอยํางมีประสิทธภาพ
๓๗๔

สมทัศน๑ มะลิกุล, (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ

ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุรี: สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า 1๗.
๓๗๕

สมทัศน๑ มะลิกลุ , (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุร:ี สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า 19-20.
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ประเทศไทยรับเป็นแกนกลางในการจัดตั้งเครือขําย และเป็นผู๎ประสานงานในชํวงปี พ.ศ. 2540 2541๓๗๖
วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2540 องค๑การอนามัยโลกจัดประชุม Task Force Border
Malaria Meeting ที่อาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย ระหวํางกองมาลาเรีย และแพทย๑ฝุายพมํา มี
ผู๎เข๎าประชุมทั้งสิ้น 25 คน๓๗๗
กิจกรรมด๎านบริหาร ได๎แกํ การจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือขํายความรํ วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรมาลาเรียนานาชาติ (16 -18 กุมภาพันธ๑) และได๎จัดประชุมผู๎อานวยการโครงการควบคุมไข๎
มาลาเรียของประเทศสมาชิกเครือขําย ( 12 -14 พฤษภาคม) ที่กองมาลาเรีย จังหวัดนนทบุรี มีผู๎เข๎ารํวม
ประชุมทั้งหมด 8 ประเทศ ได๎แกํ จีน (มณฑลยูนนาน) กัมพูชา ลาว บังคลาเทศ อินโดนีเซีย พมํา
มาเลเซีย และไทย ที่ประชุมได๎มีมติกาหนดโครงสร๎างองค๑กร (The ACTMalaria Organization) เพื่อ
กาหนดหน๎าที่ความรั บ ผิดชอบในการพัฒ นาการติดตํอแลกเปลี่ ยนขําวสารให๎แกํประเทศสมาชิกอยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช๎ได๎อยํางตํอเนื่อง๓๗๘
วันที่ 23 -26 มิถุนายน 2542 องค๑การอนามัยโลกจัดประชุม Task Force Malaria
Border Meeting (Myanmar and Thailand) ณ กรุงยํางกุ๎ง ประเทศพมํา เป็นการประชุมระดับ
ผู๎บริหาร ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ปฏิบัติงานควบคุมไข๎มาลาเรีย แบบทวิภาคีระหวํางประเทศไทยกับประเทศ
พมํา
วันที่ 1 – 3 กันยายน 2542 การประชุม Roll Back Malaria – Mekong Project
ณ เมืองยํางกุ๎ง ประเทศพมํา วัตถุประสงค๑ให๎ผู๎แทนจาก 6 ประเทศของลุํมแมํน้าโขง รวมทั้งผู๎แทน
กองมาลาเรีย ประเทศไทยได๎ปรึกษาจัดทาโครงการในการควบคุมปูองกันโรคมาลาเรีย เพื่อเสนอ
ขอรับทุนองค๑การอนามัยโลก และองค๑การยูนิเซฟ๓๗๙
๓๗๖

สมทัศน๑ มะลิกลุ , (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุร:ี สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า 21.
๓๗๗
สมทัศน๑ มะลิกลุ , (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุร:ี สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า 22.
๓๗๘
สมทัศน๑ มะลิกลุ , (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุร:ี สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า ๒๓.
๓๗๙
สมทัศน๑ มะลิกลุ , (บก). (2542). มาลาเรียวิทยา 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ
ควบคุมไข๎มาลาเรียในประเทศไทย (พ.ศ. 2492-2542). นนทบุร:ี สมาคมมาลาเรียแหํงประเทศไทย สานักงาน
ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. หน๎า ๒๕.
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มองไปสู่อนาคตของงานมาลาเรียในประเทศไทย
จากการสัมภาษณ๑นายแพทย๑จีรพัฒน๑ ศิริชัยสินธพ ผู๎เชี่ยวชาญเรื่องมาลาเรีย พบวํา
“ช่วงปี ๒๕๒๖-25๒๗ คนทางานมาลาเรียในหน่วยต่างๆ มีประมาณ ๕,๐๐๐ คน แต่กรมก็
พอใจที่จะให้มันหมดไป สาหรับผมถ้าหากมองในแง่ธุรกิจ เรามองแค่อยากเป็นอะไรไม่ได้ แต่
ต้องรู้ต้นทุนด้วยแต่มีบางช่วงของกรมไม่ได้คิดแบบนั้น ไปวาดฝันว่าอยากเป็นนู้นนี่โดยไม่ดู
ต้นทุน เราไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่เฉพาะมาลาเรีย มันเกิดขึ้นกับกรมควบคุมโรคทั้งหมด
กรมต้องมา expertise จนกระทั่งเดินผ่านมาถึงจุดหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วต้องมา
เขียนโปรแกรม RDCP (Revitalizing Disease Control Program) คือเพิ่งรู้ว่าโครงการที่ทา
มามันกาลังจะตาย แล้วอาศัยอานิสงส์จากที่ทามาแล้ว ทาไปแล้วผลยังอยู่”๓๘๐
ในทัศนะของผู๎เชี่ยวชาญมาลาเรียระดับนานาชาติอยําง พ.ญ.กรองทอง ทิมาสารอดีตหัวหน๎า
กองมาลาเรียได๎ให๎ภาพวําการทางานมาลาเรียเริ่มลดความสาคัญลงมาตั้งแตํปี 2540 หลังประเทศ
ไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
“ปี ๒๕๔๐ สารเคมีจากงบประมาณ ๕๐-๖๐ ล้าน ลดลงเหลือ ๒ ล้าน ช่วงนั้นไข้มาลาเรีย
ระบาดไม่สูง งบประมาณที่ใช้รักษาคนไข้ประมาณ ๒๐-๓๐ ล้านแต่งบประมาณที่ใช้ปูองกัน
โรคมากกว่ากว่านั้น ถ้าเรามุ่งแต่การรักษาจะเกิดปัญหาการดื้อยา เชื้อที่ดื้อยาไม่ให้มันแพร่
เราไม่มีทางเลิก vertical control ได้ ปี ๒๕๔๐ งานสนามน้อยลง เบี้ยเลี้ยงน้อยลง แต่
เงิ น เดื อ นไม่ ไ ด้ ล ดตอนนั้ น งบประมาณ ๗๐๐ ล้ า นบาท จ านวนคนมาลาเรี ย ทั้ ง ประเทศ
ประมาณ ๔พัน กว่าคน แล้ ว ในปี ๒๕๔๒ มีการนากองเท้าช้างในภูมิภ าคมาผสมกับศูนย์
มาลาเรี ย เปลี่ ย นเป็ น ศูน ย์ โ รคติ ดต่อนาโดยแมลง นอกนั้ นก็ไข้เ ลื อกออกด้ว ย สมัยก่อนนี้
มาลาเรียกับเท้าช้างอยู่ด้วยกัน”

๓๘๐

สัมภาษณ๑ นพ. จีรพัฒน๑ ศิริชัยสินธพ โดย ชาติชาย มุกสง, วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ร กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข.
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๒๔๒

ภาพการทางานด้านมาลาเรีย พ.ศ. 2521
-ภาพจากวารสารมาลาเรีย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2521

MB001-งานด้านมาลาเรีย 2521

MB002-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๓

MB003-งานด้านมาลาเรีย 2521

MB004-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๔

MB005-งานด้านมาลาเรีย 2521
หน่วยมาลาเรียศรีราชาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานีอนามัยหนองใหญ่ จัดหน่วยบริการมาลาเรีย
เคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่ ต.คลองใหญ่ จ.ชลบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2521

MB006-งานด้านมาลาเรีย2521

๒๔๕

MB007-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๖

MB008-งานด้านมาลาเรีย 2521

MB009-งานด้านมาลาเรีย 2521

MB010-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๗

ภาพจากวารสารมาลาเรีย ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2521

MB011-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๘

MB012-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๔๙

MB013-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๐

MB014-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๑

-ภาพจากวารสารมาลาเรีย ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2521

MB015-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๒

MB016-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๓

MB017-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๔

MB018-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๕

MB019-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๖

MB020-งานด้านมาลาเรีย 2521

๒๕๗

MB021-งานด้านมาลาเรีย 2521

