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๓, ๐๐๐ ปีก่อนหน้ายุคปัจจุบัน   

มนุษย์กับความป่วยไข้ในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 

           ข้อมูลจากการศึกษาโครงกระดูกท่ีขุดค้นพบในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีท่ีโคกพนมดี ในเขต

อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของนักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยากายภาพท าให้เราทราบว่า เด็กๆ  

ในชุมชนแห่งนีต้้องเผชิญกับภาวะขาดสารอาหาร เด็กท่ีเกิดมากว่าคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ ๖๐) ไม่มีชีวิตรอดไป

ถึงสองขวบ ส่วนท่ีรอดมาได้โดยมากก็จะตายในอายุราว ๆ ๓๐ ปี จะหาคนท่ีรอดจนถึงอายุ ๕๐ ปีสกัคน 

ก็เป็นเร่ืองยาก หญิงสาวเร่ิมเป็นแม่คนตัง้แตอ่าย ุ๑๙ และตัง้ครรภ์บอ่ยเพ่ือชดเชยเด็กท่ีตายไป นอกจากนี ้

คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นทัง้โรคโลหิตจาง หรือธาลสัซีเมีย โรคข้อต่ออักเสบเรือ้รัง ฟันผุ เหงือกอกัเสบ 

ชมุชนท่ีอยู่อาศยัยงัแวดล้อมไปด้วยโรคมาเลเรีย บิด อหิวาตกโรค พร้อมกับถกูเบียดเบียนด้วยพยาธิทัง้ตวั

กลมตวัตืด สภาพดงักล่าวเป็นสภาพสขุภาพของชมุชนในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ เม่ือ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปี 

ท่ีผา่นมา 

  ในด้านการเยียวยารักษาโรคในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์นัน้ ในประเทศไทย มีการพบภาพวาดสีท่ี
แสดงถึงความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมขึน้เพ่ือการเยียวยาความป่วยไข้ ตวัอย่างเช่น 
ภาพเขียนสีท่ีเขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา นอกจากการรักษาโดยพิธีกรรมและความเช่ือเหนือ
ธรรมชาติแล้ว ยงัพบการรักษาความเจ็บป่วยด้านวิธีการเจาะกะโหลกเป็นรูกลมจากหลกัฐานการขุดค้น
ทางด้านโบราณคดีในหลายพืน้ท่ี เชน่ ท่ีแหลง่โบราณคดีบ้านธาต ุอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เช่ือกนั
ว่าการเจาะกะโหลก หรือ trepanning นีเ้ป็นไปเพ่ือรักษาโรคปวดศีรษะ หรือโรคลมบ้าหมู โดยการเจาะ
ปลดปลอ่ยสิ่งไมดี่ออกจากกะโหลกศีรษะ  
  การเจาะกะโหลกให้เป็นรูทะลุนีพ้บได้ในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์หลายแห่ง

ทั่วโลก  รูบนกะโหลกท่ีพบมีลักษณะเป็นรูกลม แสดงว่า เป็นการเจาะโดยใช้เคร่ืองมือบางชนิด (ไม่ใช่

เกิดขึน้จากอบุตัเิหต)ุ และการท่ีรูเจาะมีขอบเรียบแสดงวา่ผู้ ท่ีถกูเจาะรูท่ีกะโหลกมีชีวิตอยู่หลงัจากได้รับการ

เจาะยาวนานพอท่ีขอบรอยเจาะกะโหลกท่ีเป็นบาดแผลนัน้เกิดการเยียวยาจนเป็นขอบท่ีเรียบมน 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
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ภาพตัวอย่างร่องรอยการเจาะกะโหลกเพื่อรักษาความเจ็บป่วย (Trepanning) ซึ่งพบได้หลายแห่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 

 โครงกระดกูของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์หลายท่ีพบว่าเปิดเผยให้ทราบว่า มนุษย์สมยัก่อน

ประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่มีอายสุัน้ เฉล่ียไมเ่กิน ๓๐ ปี ยงัไม่พบศพใดท่ีมีอายเุกิน ๕๐ ปี และมีอตัราการตาย

ของทารกสงูมาก แตไ่มป่รากฏว่ามนษุย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ขาดแคลนอาหาร แตโ่รคภยัไข้เจ็บท่ีเป็นกนั

มากคือ โรคโลหิตจาง (Anemia) ศาสตราจารย์ นพ.สดุ แสงวิเชียรและคณะได้ท าการศกึษาส ารวจท่ีแหล่ง

ขุดค้นทางโบราณคดี บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี พบโครงกระดูกท่ีมีลักษณะป่วยด้วยโรคโลหิตจางเรือ้รัง 

นอกจากนี ้กระดกูของมนษุย์ท่ีขดุค้นจากแหลง่โบราณคดีบ้านเชียง ยงัพบร่องรอยของโรคตา่งๆ เชน่ โรคข้อ

อกัเสบ (Bone Arthritis หรือ Osteoarthritis) โรคเนือ้งอก (Tumor) โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) 

โลหิตจาง (Anemia) และยงัพบโรคท่ีไม่ร้ายแรง เช่น ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ (Periodontal Disease) 

การพบฟันผอุาจแสดงวา่อาหารท่ีรับประทานมีสว่นประกอบของแป้ง (คาร์โบไฮเดรต) ปนอยูม่าก 

 มนุษย์ได้สัง่สมความรู้เร่ืองโรค อาการของโรค สมมติฐานโรค  และวิธีรักษาโรคมาเป็นล าดบั จน

เกิดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ขึน้ แตไ่ม่มีผู้ ใดทราบวา่ช่วงเวลาของการสัง่สมความรู้ยาวนานเทา่ใด อาจจะ

เกิดขึน้พร้อมกบัมนษุย์พวกแรกท่ีเร่ร่อนอยูใ่นดนิแดนแถบนีเ้ม่ือราว  ๕๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ก็เป็นได้ 

 

พุทธศตวรรษที่ ๖-๘ 

การรับวัฒนธรรมจากดนิแดนภายนอก    

เม่ือเร่ิมก้าวเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ มีการรับอารยธรรมจากภายนอก วิชาการแพทย์ของอินเดียท่ีมี

ความเจริญก้าวหน้ากว่าได้เข้ามามีบทบาทต่อความรู้ ความเช่ือ และวิธีการรักษาโรคของชมุชน ในขัน้ต้น

นัน้ คงมีผู้ รู้ทางวิชาการแพทย์เข้ามาท าการรักษาโรคในกลุ่มของตนก่อน  หลงัจากนัน้จึงค่อยๆ รักษาโรค

ให้กับคนท้องถ่ิน เม่ือเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย  จึงท าให้เกิดการผสมผสานกับการแพทย์แบบพืน้เมือง 

กลายเป็นการแพทย์ท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินชีวติ วฒันธรรม และทรัพยากรของตนเอง   
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พุทธศตวรรษที่  ๑๒ - ๑๖   

  การแพทย์สมัยทวารวดี     

สนันิษฐานว่าในยคุนัน้มีหมอยารักษาโรคทัว่ไปด้วยพืชสมนุไพร ดงัปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดี  

อาทิ พบหินบดเป็นจ านวนมาก ซึ่งใช้ในการบดเคร่ืองยา หรือเคร่ืองเทศเพ่ือการผลิตยา  หินบดยาในสมยั  

ทวารวดี บางชิน้มีการบนัทึกเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนา  จึงเช่ือว่าวดัน่าจะเป็นศนูย์กลางด้านการรักษา 

โรคให้กับประชาชนอีกแห่งหนึ่ง หรืออาจมีการน้อมน าเอาอ านาจพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งประกอบในการ  

รักษาโรค แขง่ขนักบัความเช่ือในอ านาจของภตูผี ปีศาจ ท่ีมีมาแตเ่ดมิในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์   

ทวารวดี เป็นรัฐท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา ลทัธิหินยานเจริญขึน้ทางภาคกลางของประเทศไทย และ 

ได้แผข่ยายวฒันธรรมลงสูภ่าคใต้ กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง เม่ือราวพทุธศตวรรษท่ี  ๑๒-๑๖  

 

พุทธศตวรรษที่  ๑๕-๑๘ 

พระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗   

  พุทธศตวรรษท่ี  ๑๕-๑๘ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๒) ได้มีการจัดตัง้ 

สถานพยาบาลขึน้เพ่ือพระราชทานเป็นการกศุลส าหรับคนทัว่ไป  โดยตัง้กระจายทัว่พระราชอาณาจกัรเป็น 

จ านวน ๑๐๒ แหง่ เรียกว่า อโรคยา ซึ่งถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีส าหรับการรักษาโรคภยัไข้เจ็บให้กบัประชาชน 

มีพระโพธิสตัว์แห่งการเยียวยารักษาโรคประจ าอยู่ ซึ่งตามคติพทุธแบบมหายานมีอยู่ ๓ องค์ด้วยกนั ได้แก่ 

พระไภสัชครุไวทูรย์ (พระโพธิสัตว์ไภษัชยสุคต) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า พระชินะ ถือเป็นผู้ ประสาท 

“ความไม่มีโรค”แก่ประชาชน พระโพธิสัตว์อีกสององค์เป็นพระชิโนรส ได้แก่ พระศรีสูรยไวโรจนจันทโรจิ 

และ พระศรีจนัทรไวโรจนโรหินีศะ ผู้ขจดัซึง่โรคของประชาชน  

แม้การเยียวยารักษาโรคในอโรคยาศาลจะเป็นไปตามคติทางศาสนา แตก่ารรักษาความเจ็บป่วยก็

ไม่ได้อาศัยแต่เฉพาะการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในจารึกท่ีพบในเมืองสุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและ

นครราชสีมาระบุถึงสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ได้อุทิศไว้เพ่ือใช้ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 

โดยเฉพาะอาหารและสมุนไพรท่ีมีทัง้ กฤษณา เทียนขีผ้ึง้ น า้ผึง้ เนยใส บุนนาค จันทน์เทศ ผลกระวาน 

ก ายาน มหาหิงคุ์ ไม้จนัทน์ พริกไทย และดีปลี เป็นต้น 
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ปราสาทตาเมือนโต๊ด  เช่ือกันว่าปราสาทแห่งนีเ้ป็นอโรคยาศาลหรือสถานรักษาพยาบาลของชุมชน 

ที่ถูกสร้างตามเส้นทางคมนาคมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

ส าหรับตวัอาคารของอโรคยาศาลนัน้ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน มีอาคารท่ีเรียกว่า “บรรณาลยั” 

ซึ่งสร้างขึน้ด้วยศิลาแลง หนัหน้าเข้าสู่ตวัปราสาทประธาน ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว ต าแหน่งของบรรณา

ลยัมกัจะอยู่คอ่นไปท่ีมุมด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ มีซุ้มประตทูางเข้าท่ีเรียกว่า โคปรุะ ทางด้านหน้าเพียง

แห่งเดียว ตัง้อยู่ใกล้ๆ จุดกึ่งกลางของก าแพงแก้วด้านทิศตะวนัออก บริเวณด้านนอกก าแพงแก้วด้านทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีสระน า้รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส หรือท่ีเรียกว่า บาราย หรือสระน า้ศกัดิ์สิทธ์ิกรุด้วยศิลา

แลง ในประเทศไทย มีการพบอโรคยาศาลหลายแห่ง เช่น กุฏิฤๅษีเมืองต ่า บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย  

จ.บรีุรัมย์, ปรางค์กู่ อ.ธวชับรีุ จ.ร้อยเอ็ด, กู่สนัตรัตน์ เมืองนครจมัปาศรี อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 

เม่ือราชอาณาจกัรกมัพชูาเส่ือมอ านาจลงในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี  ๑๘  สถานพยาบาล จงึขาด

การสืบทอดไปตัง้แตบ่ดันัน้ 

 

 

 

 

 


