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หมอชีวกโกมารภจัจ์ (ก่อนพุทธกาล)

https://www.matichon.co.th/columnists/news_1072128
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ในช่วงปี พ.ศ. 1724 - 1739

พระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มหาราชาแห่งราชอาณาจกัรขอม ไดส้รา้งอโรคยา

ศาล (เหมือนโรงพยาบาล หรือ สุขศาลา) จาํนวน 102 แห่ง ทัว่

ราชอาณาจกัร และ 19 แห่งในจาํนวนนั้นอยูใ่นประเทศไทยปัจจุบนั

http://pharmacy.msu.ac.th/exhibition_new/aroka-thai.html
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มีการสรา้งสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา

ปัจจุบนัในอาํเภอคีรีมาศ จ.สุโขทยั

https://www.thaitambon.com/travel/001011101342
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การรวมรวมองคค์วามรูท้างยาครั้งแรก

เกิดข้ึนในรชัสมยัพระนารายณม์หาราชย์

ในตาํรบัโอสถพระรายณ์ ถือเป็นตาํรายา

ไทยเล่มแรกและเป็นเภสชัตาํรบัฉบบัแรก

ของประเทศไทย

http://oldweb.pharm.su.ac.th/library2004/Admin/ShowPM.asp?Barcode=BKK015828
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ช่วงปี พ.ศ. 2325 – 2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

ทรงโปรดใหมี้การจดัตั้งกรมหมอและโรงพระโอสถขึ้ นใหม่ พรอ้มทั้งใหจ้ารึกตาํรายาไวต้าม

ศาลารายดว้ย 

ช่วงปี พ.ศ. 2352 – 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงใหมี้

การรวบรวมตาํรายาเพิ่มเติมจากการใหก้รมหมอหลวงชาํระคดัเลือกและจดเป็นตาํรา

เรียกว่า “ตาํราพระโอสถครั้งรชักาลท่ี ๒” และยงัทรงใหมี้การตรากฎหมายไวค้วบคุม

มาตรฐานการปรุงพระโอสถ เรียกว่า “กฎหมายพนักงานโอสถเสวย” 

https://mgronline.com/travel/detail/9510000035844
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ปี พ.ศ. 2367 – 2394

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

ทรงโปรดใหมี้การปฏิสงัขรณว์ดัราช

โอรส พรอ้มทั้งจารึกตาํรายาบนแผ่น

ศิลา ฝังบนเสา

http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watratchaorasaram.php
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ในปี พ.ศ.2378 นายแพทยบ์รดัเลย์ เขา้มา

พรอ้มคณะมิชชนันารี เพ่ือเผยแผ่ศาสนาคริสต ์

• ทาํการผ่าตดัใหก้บัพระภิกษุเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย

• รกัษาอาการหลงัคลอดของพระมเหสีใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

• จดัตั้งกรมหมอฝรัง่

• ปลกูฝีป้องกนัไขท้รพิษสาํเร็จเป็นรายแรก

Dan Beach Bradley, M.D. นายแพทยช์าวอเมริกนั

https://www.keepitthai.com/node/13205
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https://www.trueplookpanya.com/blog/content/58335



10

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั มีการจดัตั้ง

โรงพยาบาลศิริราชใน พ.ศ. 2431 และจดัตั้งโรงเรยีนแพทยากรในปี พ.ศ. 

2432 ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนราชแพทยาลยั โดยนกัเรียนแพทยต์อ้ง

เรียนทั้งการบาํบดัรกัษาและการปรุงยาไปพรอ้มๆกนั

https://www.trueplookpanya.com/blog/content/58335
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พ.ศ. 2446 (14 ปีหลงัเปิดโรงเรียน

แพทย)์ การสอนและการปฏิบตัิการแพทย์

ไทยในหลกัสูตรก็ไดย้ตุิลง ดว้ยเหตผุลท่ีว่า

...การสอนการแพทยแ์ผนโบราณของไทย

ไม่มีหลักสูตรและไม่มีวิธีการปฏิบตัิรกัษา

แน่นอนจรงิจงั และนกัเรยีนจะรูเ้รื่อง

การแพทยแ์ผนโบราณก็รูไ้ดอ้ย่างเดียว คือ

ตอ้งท่องจาํ ตาํราทางฝ่ายการแพทยน้ี์

จาํกดัอยู่เฉพาะตาํราของหลวง มีการ

ดดัแปลงครัง้เดียวเพ่ือใหง่้ายเขา้ซ่ึงผิดกบั

การแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีมีหลักสูตร

แน่นอนและตาํรามีมาก อีกทัง้มีการศึกษา

เพ่ิมเติมเรื่อยๆ ...
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/58335
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ในระหว่างปี พ.ศ.2485 – 2486

สงครามโลกครั้งที่ 2 ลกุลามเขา้มา

ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํ

ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนยา ขณะนั้น

ศ.นพ.อวย เกตสุิงห ์ไดท้าํการวิจยั

สมุนไพรที่ใชร้กัษาบิด และไข้

มาลาเรียที่รพ.สตัหีบ 

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-singh-thong/lp-singh-thong-hist_02.htm
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การแพทยแ์ผนไทย ตามความหมายตามพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2556 หมายถึง “กระบวนการทาง

การแพทยเ์ก่ียวกบัการตรวจ วนิิจฉยั บาํบดั รกัษา หรอืป้องกนัโรค หรอื

การส่งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย ์การผดงุครรภ ์การนวดไทย และ

ใหห้มายความรวมถึง การเตรยีมการผลิตยาแผนไทย และการประดษิฐ์

อปุกรณแ์ละเครื่ องมือทางการแพทย ์ทัง้น้ี โดยอาศัยความรูห้รอืตาํราท่ีได ้

ถา่ยทอดและพฒันาสืบตอ่กนัมา”
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“เวชกรรมไทย” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉยั การ

บาํบดั การรกัษา การป้องกนัโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึง

การผดุงครรภไ์ทย เภสชักรรมไทย และการนวดไทย ทั้งน้ี ดว้ยกรรมวิธี

การแพทยแ์ผนไทย

“เภสชักรรมไทย” หมายความวา่ การกระทาํในการเตรียมยา

การผลิตยา การประดิษฐย์า การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกนั

คุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสัง่ยาของ ผูป้ระกอบ

วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยหรือผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย

ประยุกตแ์ละการจดัจาํหน่ายยา ตามกฎหมายว่าดว้ยยา ทั้งน้ี ดว้ยกรรมวิธี

การแพทยแ์ผนไทย
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การผดุงครรภไ์ทย หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉยั การ

บาํบดั การรกัษา การส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกนัความ

ผิดปกติในระยะตั้งครรภแ์ละระยะคลอด การทาํคลอด การดูแล การ

ส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลงัคลอด ทั้งน้ี

ดว้ยกรรมวิธีการแพทยแ์ผนไทย

การนวดไทย หมายความวา่ การตรวจ การวินิจฉยั การบาํบดั

การรกัษา การป้องกนัโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใชอ้งค์

ความรูเ้ก่ียวกบัศิลปะการนวดไทย ทั้งน้ี ดว้ยกรรมวิธีการแพทยแ์ผนไทย
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การแพทยแ์ผนปัจจุบนัตั้งอยูบ่นรากฐานของ 

Mechanistic หรือ Reductionistic Scientific model ซ่ึงเป็น

การแยกศึกษาระบบอวยัวะเป็นส่วน ๆ และดาํเนินไปสู่การ

แยกเป็นส่วนยอ่ยและความชาํนาญเฉพาะส่วนมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ซ่ึง model น้ีประสบความสาํเร็จอยา่งมากในการรกัษา

และขจดัการระบาดของโรคติดเช้ือในศตวรรษท่ี 18
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ธาตดุิน มีลกัษณะแขง็

หยาบ กระดา้ง

เป็นท่ีอาศยัเป็นท่ีตั้งของ

ธาตุอื่น 

ธาตนุํ้า มีลกัษณะเหลว ไหล

ได ้สามารถเกาะกุม ซึมซาบ

อาบเอิบไปในร่างกาย

ธาตลุม มีลกัษณะไหว 

เคล่ือนไหว แล่นไปตามอวยัวะ

ของร่างกาย พยุงธาตุต่าง ๆ

ไว้

ธาตไุฟ มีลกัษณะรอ้น ไออุน่ 

ช่วยทาํใหธ้าตุดินและธาตุน้ํา

คงอยู ่ไม่เน่าเสีย

ธาตเุจา้เรือน 
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