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บ ท คั ด ย่ อ
ต�ำราโรคนิทานเป็นต�ำราการแพทย์แผนไทยฉบับหนึ่ง กล่าวถึงโรคที่เกิด
จากความผิดปกติของธาตุ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ สาเหตุการเจ็บป่วย และต�ำรับยาที่ใช้
แก้โรค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดความและเผยแพร่ต�ำราโรคนิทาน ฉบับ
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา (เฉพาะธาตุดิน)
ของต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) กับคัมภีร์โรคนิทาน ในต�ำรา
เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 และศึกษาจ�ำนวนและชนิดของเครือ่ งยาสมุนไพร
(เฉพาะธาตุดิน) ที่ใช้ และเพื่อวิเคราะห์ตามหลักเภสัช 4
จากการศึกษาพบธาตุดิน 20 ประการ ซึ่งมีการอธิบายถึง ลักษณะปกติ
อาการเมื่อเกิดการพิการ ยารักษา เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกันทั้ง 2 คัมภีร์ พบว่า
ธาตุดนิ มีความคล้ายกัน 18 ประการ และมีการเขียนแตกต่างกันจ�ำนวน 2 ประการ
โดยเรียบเรียงเนือ้ หาไว้สลับกัน คือ อันตัง (ล�ำไส้ใหญ่) และอันตคุณงั (ล�ำไส้นอ้ ย) มี
ต�ำรับยาทีเ่ หมือนกันทัง้ สิน้ 57 ต�ำรับ มีเครือ่ งยาทีค่ ล้ายคลึงกันทัง้ 2 ต�ำรา จ�ำนวน
351 ชนิด กลุ่มของรสยาสมุนไพรที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มสมุนไพรที่มีการระบุรส
ยาแบบสองรส พิกัดยาที่พบตรงกันทั้ง 2 ต�ำรา และพบมากที่สุด คือ จุลพิกัด วิธี
การปรุงยาพบตรงกันจ�ำนวน 13 วิธี
จากการศึกษาสรุปได้ว่าต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) มี
ข้อมูลทัง้ ด้านเนือ้ หาและต�ำรับยาคล้ายคลึงกับคัมภีรโ์ รคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์
ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ดังนัน้ ผูท้ สี่ นใจศึกษาเกีย่ วกับโรคนิทานสามารถน�ำมาศึกษา
อ้างอิงในการเรียนการสอนและการท�ำเวชปฏิบัติได้ทั้ง 2 ต�ำรา

ค�ำส�ำคัญ: โรคนิทาน, พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม), สมุนไพรไทย
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Abstract
Rokkanithan Scripture is a textbook of Thai traditional medicine,
discussing about treatment of diseases caused by abnormalities of earth,
water, wind and fire, causes of illness, Seasonal influenza and Pharmacopoeia.
The objective of this research was to transform and publish the Rokkanithan
Scripture Phrayawichayathibodi (Klom) version. Moreover, to analyze
and compare contents (only earth element) in the Rokkanithan Scripture
Phrayawichayathibodi (Klom) version and in the Rokkanithan Scripture King
Rama V version and to study the number and types of herbal medicines
(only earth element) used in the Rokkanithan Scripture Phrayawichayathibodi
(Klom) version to treat the symptoms mentioned in the scriptures. The
researcher transformed the Rokkanithan Scripture Phrayawichayathibodi (Klom)
then studied all the herbs and compared with the Rokkanithan Scripture in
Vejchasad royal edition of King Rama 5 in terms of the number of herbal
medicines, kinds of herbs and pharmaceutical principles. From this study, the
researcher found that 20 types of earth elements were explained in term of
normal characteristic, abnormal symptom and medication. Interestingly, the
contents of ANTANG and ANTAKUNANG from both scriptures were different.
There were 57 herbal medicine formulae found in the both scriptures. There
were 351 similar herbs in both scriptures. The researcher analyzed the drug
taste only in the formulae found in both scriptures and found that the two
taste groups were the most common drug groups. From the study, it can
be concluded that the Rokkanithan Scripture Phrayawichayathibodi (Klom)
version contains information on the content and the formulas similar to the
Rokkanithan Scripture in Vejchasad royal edition of King Rama 5. Therefore,
the people who interested in studying the Rokkanithan Scripture can use both
of these scriptures. Both scriptures can be used as a reference textbook for
teaching and clinical practice.
Keywords: Rokkanithan, Phrayawichayathibodi (Klom), Thai herbal medicine
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การศึกษาเปรียบเทียบตามหลักเภสัช 4 ของสมุนไพรธาตุดินในต�ำราโรคนิทาน
ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) กับคัมภีร์โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5

บทน�ำ

การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine) เป็นความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ของคนไทยในอดีต เป็นภูมิปัญญา
ไทยที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการผสมผสานกับการ
แพทย์อื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยในช่วงสมัยต่าง ๆ (มูลนิธิฟื้นฟู
ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2548; โก
มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 2550) ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มกี ารพัฒนาไปมาก ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยค่อย ๆ เลือน
หายไปจากสังคม ซึ่งการท�ำงานวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ำเอาความรู้
ทางด้านการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณมาพัฒนาต่อยอด หากพิจารณา
ถึงสถานการณ์งานศึกษาวิจัยในปัจจุบันนี้ จะเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของงาน
วิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่ง
เป็นประโยชน์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรของประเทศ (ส�ำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 2553; พร้อมจิต ศรลัมพ์ และ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์
กุล 2556; เสาวรส โพธิเศรษฐ และคณะ 2560) ซึ่งในขณะเดียวกันงาน
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วยในศาสตร์ที่หลากหลาย เป็นต้น ยังมี

176

176

ชุ ติ ว ร ร ณ ไ ช ย ช น ะ, ร ศ. ด ร. น พ. ป ร ะ วิ ท ย์ อั ค ร เ ส รี น น ท์,
อ. ทั พ พ์ เ ท พ ทิ พ ย เ จ ริ ญ ธั ม, ด ร. สุ ก ก์ ส ลิ ล บู ร ณ ะ ท รั พ ย์ ข จ ร, ด ร. ณั ช ก ร ลํ้ า เ ลิ ศ กิ จ

จ�ำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ
และ โรงเรียนอายุรเวทธ�ำรง 2550; ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม 2560; อภิรดา
เอี่ยมอ�ำ 
่ และคณะ 2561)
ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เป็นต�ำราการแพทย์
แผนไทยฉบับหนึ่งในหมวดเวชศาสตร์ ตามหลักการแบ่งหมวดหมู่เอกสาร
โบราณของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้เรียบเรียงต�ำรานี้คือ
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) อดีตผูว้ า่ ราชการเมืองจันทบุรี ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แต่งเป็นร้อยกรอง มีเนื้อหา
ส�ำคัญรวบรวมจากคัมภีรโ์ บราณหลายคัมภีร์ กล่าวถึงโรคทีเ่ กีย่ วกับความผิด
ปกติของธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ สาเหตุการเจ็บป่วย อิทธิพลของฤดูกาล ต�ำรับ
ที่ใช้แก้โรคและอาการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเส้น 10 กับการก่อให้เกิดโรค
อาการที่แก้ได้ด้วยการนวด ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)
ถูกจัดให้เป็นต�ำรายาแผนไทยของชาติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง การประกาศก�ำหนดต�ำราการแพทย์แผนไทยของชาติและต�ำรับยาแผน
ไทยของชาติ ฉบับที่ 1-6 พ.ศ. 2559 ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี
(กล่อม) ยังสามารถใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติอีกด้วย เดิมต้นฉบับนี้จารไว้บนใบลาน ต่อมานายพัน
โท หม่อมเจ้าก�ำมสิทธิ์ ผูช้ ว่ ยเจ้ากรมแพทย์ แผนกยาไทย ได้ทดลองใช้ยาตาม
ต�ำราแล้วได้ผลดี จึงมีความประสงค์ทจี่ ะพิมพ์ไว้เพือ่ เป็นสาธารณประโยชน์
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ประกอบกับเห็นว่าต้นฉบับเดิมนั้นเก่าแก่มาก ดังที่ได้บันทึกไว้ว่า “...มักจะ
หายหกตกหล่น หาได้ก็ไม่ครบตามความประสงค์ ที่ได้ลอกไว้ก็มักตกหล่น
ท�ำให้เสียเนื้อความเดิมเสียบ้างก็มี ถ้ายิ่งนานยิ่งลอกต่อ ๆ กันไปก็จะยิ่ง
เลอะเทอะหนักเข้า…” เหตุนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาไว้ได้ครบบริบูรณ์ทุกผูก
และตรวจทานแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น ทั้ง
ยังได้เพิม่ เติมข้อความลงไป โดยคัดส่วนหนึง่ จากต�ำราสรีระศาสตร์ ของนาย
พันเอก พระยาด�ำรงแพทยาคุณ หัวหน้ากรมแพทย์ทหารบก ได้แก่ 1. หัวใจ
2. ปอด 3. ตับ 4. ม้าม 5. กระเพาะอาหารและล�ำไส้น้อย 6. ล�ำไส้ใหญ่ 7.
ไต เรียบเรียงให้เป็นค�ำฉันท์ 11 ตามต�ำรับ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นฉบับเดิม
เมื่อส�ำรวจเอกสารโบราณที่เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ และหอสมุด
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครแล้ว พบว่าต�ำรา
นีถ้ กู จัดพิมพ์อยูใ่ นรูปแบบของหนังสือ ฉบับพิมพ์ครัง้ แรกเมือ่ เดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่โรงพิมพ์บำ� รุงนุกุลกิจ จ�ำนวน 216 หน้า เนื้อหาของต�ำราฯ
แบ่งเป็น 27 เรื่อง คือ 1. เกษา 2. โลมา 3. นขา 4. ทันตา 5. ตะโจ 6. มังสั
ง 7. นหารู 8. เส้นปัตฆาฏ 9. กล่อนเส้นกล่อนต่าง ๆ 10. เส้นสิบ 11.อัฐฐิ
12. อัฐฐิมิญชัง 13. มัตถเกมัตถลุงคัง 14. วักกัง 15. หทยัง 16. ยกนัง 17.
กิโลมกัง 18. ปิหกัง 19. ปับผาสัง 20. อันตัง 21. อันตะคุนัง 22. อุททริยัง
23. กรีสงั 24. ปิตตัง 25. เสมหะ 26. บุพโพ 27. โลหิต เมือ่ สืบค้นหาเอกสาร
เพิม่ เติม ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำ� ราทีม่ เี นือ้ หาต่อจากต�ำราโรคนิทานในส่วนทีข่ าด
หายไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสมบูรณ์ของเนื้อหาในส่วนของ
ธาตุดนิ ทีพ่ บในต�ำราโรคนิทาน โดยเปรียบเทียบกับเนือ้ หาในคัมภีรโ์ รคนิทาน
เนื่องด้วยต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ถือเป็นต�ำราหลักที่ใช้ใน
การเรียนการสอนแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในปัจจุบัน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถอดความ และเผยแพร่ตำ� รา
โรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) รวมถึงศึกษาจ�ำนวนและชนิดของ
เครือ่ งยาสมุนไพร (เฉพาะธาตุดนิ ) ทีใ่ ช้ วิเคราะห์เนือ้ หา (เฉพาะธาตุดนิ ) ทีใ่ ช้
ในต�ำราโรคนิทาน กับคัมภีรโ์ รคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาล
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ที่ 5 และเปรียบเทียบกับคัมภีร์โรคนิทาน โดยผู้วิจัยได้ถอดความจากต�ำรา
โรคนิทาน ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบร้อยกรองให้อยูใ่ นรูปแบบร้อยแก้ว วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านเนือ้ หาภาษา จ�ำนวนและชนิดของยาสมุนไพร รวมถึงวิเคราะห์ตามหลัก
เภสัชกรรม 4 อีกด้วยแล้วจึงน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับคัมภีรโ์ รคนิทาน
ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งการศึกษานี้ได้รับการตรวจ
สอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี จ�ำนวน 3 ท่าน ในการน�ำเสนอบทความนี้มุ่งเน้นไปที่องค์
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งในเชิงปริมาณ ชนิดของเครื่องยาที่มีการบันทึก
ไว้ในคัมภีร์ ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของต�ำรับยา รสยา และวิธีการปรุงยา
คณะผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าการศึกษาวิจยั นีจ้ ะเกิดประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์แผนไทย
และผู้สนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม): พบ
ว่ามีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ แต่ยังคงอักขรวิธีการเขียนตามรูปแบบภาษา
และไม่ปรากฏว่ามีการ
ไทยโบราณ พบเครื่องหมายฟองมันหรือตาไก่
ใช้เครื่องหมายอื่นนอกจากนี้ และจากการศึกษาเนื้อหา ประกอบด้วย ธาตุ
ดิน 20 ประการ ได้แก่ เกศา (ผม), โลมา (ขน), นขา (เล็บ), ทันตา (ฟัน),
ิ ชัง
ตะโจ (ผิวหนัง), มังสัง (ผิวเนือ้ ), นหารู (เส้นเอ็น), อัฏฐิ (กระดูก), อัฏฐิมญ
(ไขกระดูก), วักกัง (ม้าม), หทยัง (หัวใจ), ยกนัง (ตับ), กิโลมกัง (พังผืด),
ปิหกัง (ไต), ปัปผาสัง (ปอด), อันตัง (ล�ำไส้ใหญ่), อันตคุณงั (ล�ำไส้นอ้ ย), กรีสงั
(อาหารเก่า), อุทริยงั (อาหารใหม่) และมัตถเกมัตถลุงคัง (มันสมอง) ซึง่ แต่ละ
ธาตุมกี ารอธิบายถึง ลักษณะปกติ อาการเมือ่ เกิดการพิการ ต�ำรับยาส�ำหรับ
รักษาอาการพิการ ปรากฎเนือ้ หาส่วนของธาตุนำ�้ เพียง 4 ประการ ได้แก่ ปิต
ตัง (น�ำ้ ดี), เสมหะ (น�้ำลาย), บุพโพ (น�ำ้ เหลือง) และโลหิต (น�้ำเลือด) ซึ่งจะ
ไม่นำ� มาศึกษาเปรียบเทียบ เนือ่ งด้วยเนือ้ หาทีไ่ ม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจท�ำให้
เกิดการคลาดเคลื่อนด้านเนื้อหาขึ้นได้
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2. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลในต�ำราโรคนิทาน กับคัมภีร์โรคนิทาน
ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ทั้งในด้านเนื้อหา และต�ำรับยา
สมุนไพร
2.1 ผลการเปรียบเทียบเนือ้ หา พบว่า มีความคล้ายคลึงกัน จ�ำนวน
18 ชนิด มีเพียง 2 ชนิดที่มีการเขียนต่างกันออกไป คือ อันตัง และอันตคุณั
ง ซึ่งลักษณะอาการเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ส�ำหรับต�ำรับยาสมุนไพรที่
ใช้ในการรักษา พบว่า ทั้งสองต�ำราเขียนเนื้อความสลับกัน และเมื่อน�ำมา
ตรวจสอบ ช�ำระกับต�ำราเล่มอื่นๆ พบว่า ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยา
ธิบดี (กล่อม) เขียนเนื้อหา ระหว่างข้อมูลของอันตัง และอันตคุณัง สลับกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลต�ำรับยา พบว่า ในต�ำราโรคนิทาน
มีต�ำรับยาทั้งหมด 266 ต�ำรับ มีต�ำรับยาที่คล้ายคลึงกับคัมภีร์โรคนิทาน
จ�ำนวน 57 ต�ำรับ และมีต�ำรับยาที่ไม่ตรงกันเพียง 3 ต�ำรับ ได้แก่ ต�ำรับยา
แก้อาการมังสังพิการจ�ำนวน 1 ต�ำรับ, ต�ำรับยาแก้อาการมัตถเกมัตถลุงคัง
พิการ 1 ต�ำรับ และต�ำรับยาแก้อาการปิหกังพิการจ�ำนวน 1 ต�ำรับ ซึ่งทั้ง 3
ต�ำรับไม่พบในต�ำราโรคนิทาน แสดงให้เห็นว่าต�ำรับยาที่ใช้กันในปัจจุบันมี
ความคล้ายคลึงกับต�ำรับยาโบราณ แม้ว่าในแต่ละต�ำรับอาจจะมีสมุนไพร
ที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ผลการวิเคราะห์สมุนไพรทีไ่ ด้ตามองค์ความรูด้ า้ นการแพทย์แผน
ไทยด้วยหลักเภสัชกรรม 4 ประการ
3.1 การวิเคราะห์ตามหลักเภสัชวัตถุ เป็นการจ�ำแนกเภสัชวัตถุ
ออกเป็น 3 ชนิด คือ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริม
การแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2548: 23-62) จาก
การศึกษาพบว่า ต�ำราโรคนิทาน ประกอบด้วยสมุนไพรเดี่ยว 692 รายการ
สมุนไพรต�ำรับ 46 รายการ เมื่อน�ำมาจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ จะจ�ำแนกออก
เป็น พืชวัตถุจ�ำนวน 582 รายการ สัตว์วัตถุจำ� นวน 73 รายการ และธาตุ
วัตถุจ�ำนวน 37 รายการ ส่วนในคัมภีร์โรคนิทาน ประกอบด้วยสมุนไพร
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เดี่ยว 374 รายการ สมุนไพรต�ำรับ 59 รายการ เมื่อน�ำมาจ�ำแนกออกเป็น
หมวดหมู่ จ�ำแนกได้เป็นพืชวัตถุจ�ำนวน 325 รายการ สัตว์วัตถุจ�ำนวน
30 รายการ และธาตุวัตถุจำ� นวน 19 รายการ โดยทั้ง 2 คัมภีร์มีเครื่องยา
สมุนไพรทีค่ ล้ายคลึงกันจ�ำนวน 351 รายการ แบ่งเป็น เครือ่ งยาประเภทพืช
วัตถุ 304 รายการ สัตว์วัตถุ 28 รายการ และเครื่องธาตุวัตถุ 19 รายการ
(ดังตัวอย่างในตารางที่ 1)
จะเห็นได้ว่า จ�ำนวนเครื่องยาสมุนไพรที่พบในคัมภีร์โรคนิทาน มี
จ�ำนวนน้อยกว่าเครื่องยาที่พบในต�ำราโรคนิทาน แต่เมื่อน�ำมาจ�ำแนกตาม
หลักเภสัชวัตถุ จะพบว่า จ�ำนวนสัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ มีจ�ำนวนที่ใกล้
เคียงกัน
3.2 การวิเคราะห์ตามหลักสรรพคุณเภสัช สรรพคุณเภสัช หมายถึง
การรู้จักสรรพคุณของยาสมุนไพร และรสยาสมุนไพร ซึ่งรสของยาสมุนไพร
จะสามารถบอกถึงสรรพคุณของยานั้นอย่างกว้างๆ ได้ เช่น รสเปรี้ยว แก้
เสมหะ ฟอกโลหิต โดยรสยาแบ่งออกเป็น รสประธาน 3 รส คือ รสของยาที่
ปรุงหรือผสมเป็นต�ำรับแล้ว มี 3 รส ได้แก่ รสร้อน รสเย็น รสสุขมุ และรสยา
สมุนไพร 10 รส ได้แก่ รสฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม รสเปรีย้ ว รสขม รสเมา
เบื่อ รสหอมเย็น รสเผ็ดร้อน และรสจืด (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทย
เดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2548: 66-69) จากการศึกษาทั้ง
2 คัมภีร์ พบว่าการระบุรสยาสมุนไพรเฉพาะในต�ำรับที่พบตรงกัน ประกอบ
ด้วยการระบุรสยาทั้งหมด 4 รูปแบบ รูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การระบุรส
ยาสองรส ต่อมาคือ กลุ่มสมุนไพรที่ระบุรสยาสามรส กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ระบุ
รสยา และกลุ่มสมุนไพรที่ระบุรสยาหนึ่งรส ตามล�ำดับ
3.2.1 กลุม่ สมุนไพรทีร่ ะบุรสยาหนึง่ รส พบว่ามีรสยาทัง้ หมด 13
รส ประกอบด้วย ยารสประธาน 3 รส และรสยา 10 รส รสยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ ยารสเผ็ดร้อน และพบน้อยที่สุด คือ รสสุขุม
3.2.2 กลุม่ สมุนไพรทีร่ ะบุรสยาสองรส เป็นกลุม่ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ มี
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จ�ำนวน 40 กลุม่ รส กลุม่ ยารสขม-เย็น และกลุม่ ยารสสุขมุ -หอม พบมากทีส่ ดุ
และกลุ่มรสยาอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มยารสฝาด-เย็น, กลุ่มยารสฝาด-ขม, กลุ่มยา
รสเผ็ดร้อน-ขม กลุม่ ยารสจืด-เย็น, กลุม่ ยารสฝาด-หอม, กลุม่ ยารสเผ็ดร้อนหอม, กลุ่มยารสเปรี้ยว-ฝาด, กลุ่มยารสขม-ร้อน และกลุ่มยารสหวาน-เย็น
อย่างละ 5 ชนิด นอกจากนี้พบอย่างละ 1 ชนิด คือ กลุ่มยารสหวาน-สุขุม,
กลุ่มยารสเมาเบื่อ-ร้อน, กลุ่มยารสเมาเบื่อ-ขม, กลุ่มยารสขม-หอม, กลุ่ม
ยารสเค็ม-เย็น, กลุ่มยารสขม-หวาน, กลุ่มยารสฝาด-หวาน, กลุ่มยารสฝาดสุขุม, กลุ่มยารสเมาเบื่อ-เย็น, กลุ่มยารสเย็น-คาว, กลุ่มยารสขม-สุขุม, กลุ่ม
ยารสขม-เปรี้ยว, กลุ่มยารสหวาน-ร้อน, กลุ่มยารสขม-คาว, กลุ่มยารสเค็มปร่า, กลุ่มยารสหอม-หวาน, กลุ่มยารสหวาน-มัน, กลุ่มยารสจืด-ขม, กลุ่ม
ยารสมัน-คาว, กลุ่มยารสจืด-ฝาด, กลุ่มยารสฝาด-เค็ม, กลุ่มยารสขม-เค็ม,
กลุ่มยารสเผ็ด-สุขุม, กลุ่มยารสขม-เอียน, กลุ่มยารสเย็น-เปรี้ยว, กลุ่มยารส
เมาเบือ่ -ฝาด, กลุม่ ยารสเผ็ด-คาว, กลุม่ ยารสเค็ม-มัน และกลุม่ ยารสจืด-คาว
3.2.3 กลุ่มสมุนไพรที่ระบุรสยาสามรส มีจ�ำนวน 21 กลุ่มรส  
กลุ่มยารสมัน-สุขุม-หอม พบมากที่สุด และกลุ่มรสยาอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มยา
รสมัน-หอม-หวาน, กลุ่มยารสหวาน-เผ็ดร้อน-ขม, กลุ่มยารสเค็ม-เย็น-ปร่า,
กลุม่ ยารสเย็น-คาว-เบือ่ , กลุม่ ยารสหอม-มัน-เผ็ด, กลุม่ ยารสสุขมุ -หอม-ร้อน,
กลุม่ ยารสฝาด-มัน-สุขมุ , กลุม่ ยารสมัน-ฝาด-ขม, กลุม่ ยารสเย็น-หอม-สุขมุ ,
กลุ่มยารสขม-หวาน-ฝาด, กลุ่มยารสฝาด-หวาน-เอียน, กลุ่มยารสฝาด-ขมร้อน, กลุ่มยารสฝาด-หวาน-หอม, กลุ่มยารสขม-ฝาด-เย็น, กลุ่มยารสเค็มขม-ฝาด, กลุ่มยารสมัน-เย็น-ขม, กลุ่มยารสหวาน-เผ็ดร้อน-หอม, กลุ่มยา
รสหวาน-ร้อน-ฝาด, กลุ่มยารสหวาน-ฝาด-เย็น และกลุ่มยารสเย็น-ฝาด-จืด
3.2.4 กลุม่ รสยาสมุนไพรทีไ่ ม่ระบุรสยา มีจำ� นวน 19 ชนิด ได้แก่
ด่างช้างแป้น, เบญจบรรจบ, ป่านใบ, ปูนผง, เลาแร้ง, ว่านเพชรโองการ, ว่าน
ฤๅษีประสมเสร็จ, ว่านไข่เน่า, กระทัง่ ติค, ผีเสือ้ ใหญ่, ผีเสือ้ น้อย, ฝอยลมเผา,
สามใบต่อ, พลวง, มหาประสาร, หมอน้อย, หามรอก, หีบลม และเหลาแลง
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคณาเภสัช หรือ พิกัดยา เป็นการ
จัดตัวยา หรือเภสัชวัตถุรวมกันไว้เป็นกลุ่ม เพื่อให้สะดวกในการจดจ�ำหรือ
เขียนสูตรยา ตัวยาที่เข้าพวกกันนั้น ต้องมีรสและฤทธิ์ไปในทางเดียวกัน
อาจเสริมฤทธิ์กัน ไม่ต้านฤทธิ์กัน และใช้ในปริมาณเท่ากัน โดยอาจผูกชื่อ
เรียกเฉพาะ แต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ผู้ที่ศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย เช่น
ตรีผลา หมายถึง สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม โดยแบ่งออกเป็น 3
พวกใหญ่ๆ ได้แก่ จุลพิกดั (กลุม่ สมุนไพรทีม่ ตี วั ยาเพียง 2 ชนิด) พิกดั ยา(กลุม่
สมุนไพรที่มีตัวยา 3, 5, 7, 9 และ 10 ชนิด) และมหาพิกัด (การจ�ำกัดตัวยา
หลายๆ ชนิดไว้เป็นหมูเ่ ดียวกัน แต่กำ� หนดส่วน หรือปริมาณโดยน�ำ้ หนักของ
ยาไว้ตา่ งกัน) (มูลนิธฟิ น้ื ฟูสง่ เสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชี
วกโกมารภัจจ์) 2548: 103-135)
จากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มพิกัดยาในต�ำราโรคนิทาน ทั้งหมด 3
กลุ่ม แบ่งเป็น จุลพิกัด, พิกัดตรี และพิกัดเบญจ พิกัดที่พบมากที่สุดคือ จุล
พิกัด ส่วนกลุ่มพิกัดยาในคัมภีร์โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5 มีทั้งหมด 4 กลุ่ม แบ่งเป็น จุลพิกัด, พิกัดตรี, พิกัดเบญจ และ
พิกัดเนาว พิกัดที่พบจ�ำนวนมากที่สุดคือ จุลพิกัด เช่นกัน
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับเภสัชกรรม เป็นการผสมตัวยาหรือ
เครื่องยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน ตามที่กำ� หนดไว้ในต�ำรับยา (มูลนิธิ
ฟืน้ ฟูสง่ เสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 2548:
137-138) พบว่า วิธีการปรุงยาที่พบในต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิ
บดี (กล่อม) มีทั้งหมด 16 วิธี วิธีที่พบมากที่สุดคือ ยาต�ำเป็นผงแล้วบดให้
ละเอียดละลายน�ำ้ กระสายกิน รองลงมาคือ ยาต้ม วิธีการปรุงยาที่พบน้อย
ที่สุดคือ ยาผสมแล้วต้มเอาไอน�ำ้ รม ส�ำหรับวิธีการปรุงยาที่พบในคัมภีร์โรค
นิทาน มีทั้งหมด 13 วิธี วิธีที่พบมากที่สุดคือ ยาต้ม รองลงมาคือ ยาต�ำเป็น
ผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน�ำ้ กระสายกิน วิธกี ารปรุงยาทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ คือ
ยาผสมแล้วต้มเอาไอน�้ำรม ยาดอง, ยาหุงด้วยน�้ำมัน แล้วเอาน�ำ้ มันใส่กล้อง
เป่าบาดแผล, ยาผสมแล้วต�ำเป็นผง ใส่กล้องเป่าทางจมูกและคอ (ยานัตถุ์)
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และยาผสมแล้วท�ำเป็นยาประคบ (ดังตัวอย่างในตารางที่ 2)
จากผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณน�้ำกระสายยาเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างมาก สังเกตได้จากวิธีการปรุงยาที่พบมาก
ที่สุดคือน�ำยามาผสมรวมกันแล้วบดให้ละเอียดละลายน�้ำกระสายกิน ใน
ส่วนของรูปแบบวิธีการปรุงยาบางต�ำรับแพทย์สามารถเลือกวิธีการปรุงยา
ได้หลากหลาย เพื่อหาวิธีการบริหารยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด ใน
บางต�ำรับยังมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาร่วมด้วย เช่น ต�ำรับยาแก้ปัตคาด
และเส้นอัมพฤกษ์อัมพาต แก้ลมหืดไอ ที่ให้ทำ� ยาเมื่อวันแรม 1 ค�่ำวันเดียว
เท่านั้น และต้องพยายามท�ำให้เสร็จ เป็นกลเม็ดที่ทำ� ให้เกิดคุณวิเศษขึ้นได้
4. สมุนไพรทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในต�ำราโรคนิทาน ปรากฏผลตรงกับคัมภีร์
โรคนิทาน คือ ขิง, ดีปลี, เทียนด�ำ, ขมิ้นอ้อย และพริกไทย ตามล�ำดับ

อภิปรายผลการศึกษา

1. การถอดความ: ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)
เขียนอยู่ในรูปแบบร้อยกรอง และแม้ว่าจะมีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ แต่
ยังคงใช้อักขรวิธีแบบโบราณอยู่ เนื่องจากผู้คนในสมัยโบราณนิยมเขียนตัว
อักษรตามความเข้าใจ และลักษณะการออกเสียง โดยไม่ได้เคร่งครัดรูป
แบบทางไวยากรณ์มากนัก และพบการใช้เครื่องหมายเพียงชนิดเดียว คือ
เครือ่ งหมายฟองมัน หรือตาไก่ ซึง่ จะใช้เมือ่ ขึน้ บท ตอน หรือเรือ่ งใหม่เท่านัน้
ท�ำให้สามารถอ่านได้ง่าย และเข้าใจได้รวดเร็วมากขึ้น
2. การเปรียบเทียบเนือ้ หาและต�ำรับยา: ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยา
วิชยาธิบดี (กล่อม) มีการเขียนในรูปแบบร้อยกรอง ท�ำให้ผู้อ่านหรือผู้เรียน
สามารถจดจ�ำเนือ้ หาเพือ่ ใช้ในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และช่วงระยะเวลา
ระหว่างรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 5 ห่างกันเพียง 44 ปีเท่านั้น ภาษาและ
อักขรวิธีการเขียนจึงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส�ำหรับผลของการศึกษา
วิเคราะห์ตำ� ราโรคนิทาน ท�ำให้ทราบว่าเนือ้ หาทีพ่ บในต�ำรามีการสลับเนือ้ หา
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ในส่วนของธาตุดิน 2 ชนิด คือ อันตัง และอันตคุณัง แต่อาการและวิธีการ
รักษาคล้ายคลึงกันทั้งหมด สลับกันเพียงแค่ชื่อของธาตุดินเท่านั้น ซึ่งผู้ที่
จะศึกษาสามารถน�ำต�ำราโรคนิทานทั้ง 2 ต�ำรามาใช้ในการศึกษาได้เช่นกัน
3. เภสัชวัตถุ: จากการรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ และวิเคราะห์
เครื่องยา (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิ
บดี (กล่อม) เป็นต�ำราทีม่ กี ารบันทึกเกีย่ วกับยาสมุนไพรทีใ่ ช้ในการแก้อาการ
ที่เกิดจากธาตุดินพิการไว้มาก สามารถใช้เป็นต�ำราทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ
ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และยังแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในการ
รักษาด้วยยาสมุนไพรในสมัยโบราณ เมื่อน�ำยาสมุนไพรเฉพาะธาตุดินที่พบ
ในต�ำราโรคนิทาน มาเปรียบเทียบกับต�ำรับยาทีพ่ บในคัมภีรโ์ รคนิทาน พบว่า
มีสมุนไพรทีใ่ ช้ตรงกันเพียง 351 ชนิด จาก 692 ชนิด แสดงว่าในช่วง 50 ปีมา
นีเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับยาสมุนไพรโดยมีจำ� นวนของยาสมุนไพรลดลง
อาจด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น สมุนไพรบางรายการไม่สามารถหา
มาใช้ได้ เป็นสมุนไพรหายาก ไม่สามารถเพาะปลูกได้ หรือไม่สามารถระบุ
ชนิดทีถ่ กู ต้องได้จงึ ไม่มกี ารน�ำมาใช้ ท�ำให้ไม่มบี นั ทึกในต�ำรับยารุน่ หลัง รวม
ถึงสมุนไพรบางรายการมีการใช้งานน้อยลง เช่น ฝอยลมเผา ชือ่ สมุนไพรบาง
ชนิดไม่สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ หรือไม่ปรากฏในคัมภีร์อื่นๆ เช่น หนาม
พรหมแข้ง โพกผาย ประคิน เป็นต้น ดังนั้น ต�ำราโรคนิทาน จึงเป็นหนึ่งใน
ู หาย
ต�ำราทางการแพทย์แผนไทยทีม่ กี ารระบุถงึ สมุนไพรหลายร้อยชนิดทีส่ ญ
ไปในปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชสมุนไพรในอดีต และ
เป็นต�ำราทีน่ า่ ศึกษาวิจยั เพิม่ เติมต่อไปในอนาคต จึงเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้
ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย
4. รสยา: การวิเคราะห์สมุนไพรตามหลักสรรพคุณเภสัช โดยผู้วิจัย
ได้ท�ำการศึกษารสยาเฉพาะในต�ำรับที่พบตรงกันทั้ง 2 ต�ำรา (รูปที่ 1) ได้แก่
4.1 กลุม่ สมุนไพรทีร่ ะบุรสยาหนึง่ รส มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 10 รส และมี
การรวมรสประธานเข้าไปด้วยอีก 3 รส เป็น 13 รส รสยาที่พบมากที่สุด คือ
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ยารสเผ็ดร้อน แสดงให้เห็นว่า ในสมัยโบราณแพทย์นยิ มใช้ยาสมุนไพรรสเผ็ด
ร้อนในการรักษาอาการ หรือสันนิษฐานได้วา่ ผูเ้ ขียนต�ำรานีม้ คี วามเชีย่ วชาญ
ในการใช้ยาสมุนไพรรสเผ็ดร้อน และเนื่องจากต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยา
วิชยาธิบดี (กล่อม) เขียนไว้เฉพาะธาตุดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุทั้งหลาย ยา
สมุนไพรรสเผ็ดร้อนจะช่วยกระจายธาตุลม ปรับสมดุลของธาตุลม ธาตุไฟ
�้ เมือ่ ธาตุทงั้ 3 เป็นปกติ ธาตุดนิ ก็จะกลับสูส่ มดุล อาจเป็นเหตุผล
และธาตุนำ 
หนึ่งที่ท�ำให้พบการใช้ยาสมุนไพรรสเผ็ดร้อนเกือบทุกต�ำรับ
4.2 กลุ่มสมุนไพรที่ระบุรสยาสองรส เป็นกลุ่มยาที่พบจ�ำนวนมาก
ทีส่ ดุ พบทัง้ สิน้ 40 รส มีการพบกลุม่ ยารสขม-เย็น มากทีส่ ดุ ทั้งนีเ้ พราะโดย
ทั่วไปมักเข้าใจว่า รสขม จะเป็นรสที่อยู่ทางเดียวกันกับยารสเย็น เมื่อน�ำมา
ผสมกันจะสามารถช่วยรักษาอาการที่เกิดจากธาตุไฟก�ำเริบได้ ยากลุ่มนี้จะ
มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงธาตุไฟ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ปรับสมดุลของ
ธาตุลมและธาตุไฟ รวมทัง้ กระตุน้ ความอยากอาหาร แสดงให้เห็นว่าในอดีต
ประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางลมและไฟเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีการน�ำ
สมุนไพรในกลุ่มนี้มาใช้มากที่สุด ส�ำหรับรสยาในกลุ่มยาสองรสเป็นรสยาที่
พบมากที่สุด ท�ำให้เห็นว่าสมุนไพรหนึ่งชนิดอาจมีความหลากหลายของรส
ดังนั้นกลุ่มยารสผสมจึงเป็นกลุ่มรสยาที่พบมากที่สุดในกลุ่มท� ำให้เห็นว่า
สมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นรสผสมมากกว่ารสเดี่ยว
4.3 กลุ่มสมุนไพรที่ระบุรสยาสามรส มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 21 รส พบ
กลุ่มยารสมัน-สุขุม-หอม มากที่สุด มักจะพบในเภสัชวัตถุ จ�ำพวกพืชวัตถุ
มีสรรพคุณช่วยขับลมที่คั่งค้างตามเส้น บ�ำรุงเส้นเอ็นและกระดูก ท�ำให้เส้น
เอ็นหย่อน ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำ� การศึกษาเฉพาะธาตุดิน อันเป็น
ที่ตั้งของธาตุทั้งหลาย เมื่อธาตุทั้งหลายที่มีอาการก�ำเริบ หย่อน พิการ กลับ
เข้าสู่สภาวะสมดุล จะส่งผลให้ธาตุดินกลับเข้าสู่สมดุลด้วย และการที่มีการ
ใช้กลุม่ ยาสามรสมากถึง 21 กลุม่ รส แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรหนึง่ ชนิดอาจมี
ความหลากหลายของรส กลุม่ ยาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์เป็นเพียงตัวแทน
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ของกลุ่มยาสามรส ซึ่งสามารถพบได้เพิ่มเติมในคัมภีร์อื่นๆ
4.4 กลุม่ ยาสมุนไพรทีไ่ ม่ระบุรสยา พบจ�ำนวน 19 ชนิด การทีต่ ำ� รา
โรคนิทานฉบับนี้ไม่ได้บันทึกรสยาของสมุนไพรบางชนิดอาจเกิดจากวิธีการ
บันทึกที่จ�ำกัด เพราะเป็นการบันทึกในลักษณะที่แต่งเป็นร้อยกรองจึงอาจ
จะตัดการบันทึกรสยาออกไป เพือ่ ความไพเราะและคล้องจองของสัมผัสสระ
และสัมผัสอักษร หรือผูบ้ นั ทึกอาจเข้าใจว่าเรือ่ งของรสยาสมุนไพรน่าจะเป็น
ที่รู้กันอยู่ทั่วไปในสมัยนั้น ซึ่งผู้ที่ศึกษาคัมภีร์สามารถทราบรสยาสมุนไพร
โดยศึกษาควบคู่กับต�ำราอื่น ๆ เช่น คัมภีร์สรรพลักษณ สรรพคุณเภสัช
จากรสยาทัง้ รสยาสมุนไพรเดีย่ วและรสผสม จะพบว่ารสยาทัง้ หมดมี
รสและสรรพคุณไปในทางเดียวกัน คือ ช่วยขับลม บ�ำรุงธาตุไฟ บ�ำรุงร่างกาย
สมุนไพรซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะสมุนไพรแก้ทางธาตุดินสรรพคุณที่พบจะ
ช่วยปรับสมดุลของธาตุลม ธาตุไฟ และธาตุน�้ำ เมื่อธาตุทั้ง 3 เป็นปกติ ธาตุ
ดินก็จะกลับสูส่ มดุล จึงมีการบันทึกสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณขับลมบ�ำรุงธาตุไฟ
ไว้มากที่สุด เกี่ยวกับรสของยาสมุนไพรที่บันทึกไว้ รวมทั้งบางต�ำราก็ไม่ได้
ระบุรสยาไว้ตรงกันทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อค้นหาข้อมูลหรือแนวคิดอื่นๆ ว่ารสของยาสมุนไพรที่บันทึกไว้ แท้จริง
แล้วมีรสเป็นอย่างไร หากมีการศึกษาต่อเนื่องจริงจัง อาจท�ำให้เกิดแนวคิด
ที่น่าสนใจ ที่อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับรสยาสมุนไพร รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในทางหนึ่ง
5. พิกดั ยา: พิกดั ยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ทัง้ ในต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิ
ชยาธิบดี (กล่อม) และคัมภีรโ์ รคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาล
ที่ 5 คือ จุลพิกัด (ตารางที่ 4) ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าสาเหตุที่พบสมุนไพรในจุล
พิกัดมาก เนื่องด้วยจุลพิกัดมีจ�ำนวนของสมุนไพรในพิกัดไม่มากนักง่ายต่อ
การจดจ�ำสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาไปในทางเดียวกัน จึงท�ำให้ในสมัย
โบราณมีความนิยมใช้สมุนไพรในพิกัดนี้มาก
6. วิธีการปรุงยา: วิธีการที่พบในคัมภีร์ทั้ง 2 คล้ายคลึงกัน (ตาราง
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ที2่ ) การบดยาให้เป็นผงละเอียด เป็นวิธที นี่ ยิ มในสมัยโบราณ เนือ่ งด้วยแสดง
ให้เห็นว่า ความรูใ้ นการปรุงยาสมุนไพรในสมัยนัน้ มีความเจริญก้าวหน้าและ
ทันสมัยค่อนข้างมาก เพราะการบดยาให้เป็นผงละเอียด จะช่วยให้ยาถูกดูด
ซึมได้ดีมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการน�ำไปปรุงยาชนิดอื่นต่อ เช่น ยาตอกเม็ด
ยาลูกกลอน เป็นต้น ส่วนยาต้ม เป็นวิธกี ารทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในคัมภีรโ์ รคนิทาน
ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 แสดงว่ายาต้มดื่มเฉพาะรายยังคง
เป็นยาทีม่ คี วามจ�ำเป็น เพราะเป็นยาจ�ำเพาะแต่คนไข้เฉพาะราย ยาจะรักษา
อาการของผู้ป่วยได้ตรงจุด สามารถปรับเปลี่ยนตัวยาให้เหมาะกับอาการผู้
ป่วย ให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือน โดยไม่ท�ำให้รสยาหลักของสมุนไพรเสีย
ไป และการบริหารยาในรูปแบบยาน�ำ้ ช่วยท�ำให้ยาถูกดูดซึมได้รวดเร็วขึ้น
7. จากคัมภีร์โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
และต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) มีสมุนไพรที่พบมาก
ที่สุด ได้แก่ ขิง, ดีปลี, เทียนด�ำ, ขมิ้นอ้อย และพริกไทย ตามล�ำดับ สมุนไพร
ทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว จัดเป็นพืชวัตถุทั้งหมด รวมทั้งมีรสเผ็ดร้อนทั้งสิ้น ใน
ช่วงเวลาที่ห่างกัน 44 ปี ยังคงมีสมุนไพรที่ใช้ในต�ำราเช่นเดียวกัน สมุนไพร
แต่ละชนิดมีสรรพคุณดังนี้
7.1 ขิง รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ รักษาอาการท้องอืด เฟ้อ เสียดท้อง
อาหารไม่ย่อย ปวดเกร็งช่องท้อง แก้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ช่วยกระตุ้น
ความอยากอาหาร รักษาอาการหวัด (คณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา 2551)  
7.2 ดีปลี รสเผ็ดร้อน-ขม สรรพคุณ ขับลม ลดอาการไอ  ระคายคอ
จากเสมหะ ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด  บำ� รุงธาตุไฟ แก้ปวดท้อง  
แก้คลื่นไส้  อาเจียน  แก้ตับพิการ แก้ท้องร่วง แก้ไอ  บีบมดลูก บ�ำรุงธาตุ  
ใช้เป็นยาแก้โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2546)  
7.3 เทียนด�ำ  รสเผ็ด-ขม สรรพคุณ ขับเสมหะให้ลงสู่คูทวาร ขับ
ลมในล�ำไส้ ช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิต  ขับน�ำ้ นม ขับ
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ปัสสาวะ ขับระดู บีบมดลูก แก้โรคลม ขับพยาธิ (นันทวัน บุณยะประภัศร
และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2541)  
7.4 ขมิ้นอ้อย รสเผ็ดฝาด แก้ไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้เสมหะ แก้
อาเจียน แก้หนองใน สมานล�ำไส้ ขับลม ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย ใช้เป็น
ยาแก้ปวดท้อง ใช้ภายนอกเอาเหง้าโขลกละเอียด พอกแก้ฟกช�้ำบวม แก้
เคล็ด อักเสบ แก้พิษโลหิต และบรรเทาอาการปวด (กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ 2546)  
7.5 พริกไทย รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ ลดอาการท้องอืดเฟ้อ  แน่น
จุกเสียด ขับลมในล�ำไส้ให้ผายเรอ ช่วยเจริญอาหาร แก้กองลม  บ�ำรุงธาตุ
แก้ลมอัมพฤกษ์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2546)  
จากสรรพคุณสมุนไพรข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแพทย์นยิ มใช้ยาสมุนไพร
รสเผ็ดร้อนในการรักษาอาการ ตามหลักทางการแพทย์แผนไทย การรักษาผู้
ป่วยต้องรักษาจากสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความผิดปกติดว้ ยวิธกี ารปรับสมดุลของ
ร่างกาย ซึง่ ธาตุดนิ เป็นทีต่ งั้ ของทุกธาตุ ดังนัน้ หากต้องการรักษาอาการทาง
ธาตุดินจึงต้องปรับสมดุลของธาตุทั้ง 3 เสียก่อน และเนื่องจากสมุนไพรรส
เผ็ดร้อนจะช่วยในการกระจายธาตุลม ปรับสมดุลของธาตุลม ธาตุไฟ และ
ธาตุน�้ำ  เมื่อธาตุทั้ง 3 เป็นปกติ ธาตุดินก็จะกลับสู่สมดุลได้ รวมทั้งพืชวัตถุ
ที่พบจ�ำนวนการใช้รักษาสูงที่สุดดังที่กล่าวข้างต้นนั้น สามารถหาได้ง่าย มี
จ�ำหน่ายอยู่ทั่วไป และสามารถปลูกได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงมี
การใช้ยาสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดดังกล่าวมาก รวมทั้งสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่
ขิง พริกไทย ดีปลี เป็นสมุนไพรที่อยู่ในพิกัดตรี คือ ตรีกฏุก เป็นตัวยาประ
จ�ำวสันตฤดู ซึง่ จะช่วยให้เจริญอาหาร และแก้ปฐวี(ดิน)ธาตุพกิ ารได้ดอี กี ด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ

ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) มีข้อมูลในธาตุดิน
ที่คล้ายคลึงกับคัมภีร์โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
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ทั้งด้านเนื้อหา ต�ำรับยาที่พบ เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และ
เภสัชกรรมมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 5) ดังนั้นผู้
วิจัยจึงมีความเห็นว่า ต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เป็น
ต�ำราทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการศึกษา และการฝึกท�ำเวชปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ผูท้ สี่ นใจ
ศึกษาสามารถใช้เป็นต�ำราทางเลือกในการศึกษา อีกทัง้ ต�ำราโรคนิทาน ฉบับ
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) ยังมีตำ� รับยาอืน่ ทีพ่ บเพิม่ เติมจากต�ำรับยาในคัมภีร์
โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 จ�ำนวนมากถึง  209
ต�ำรับ หากมีการน�ำไปศึกษาต่อยอดเพื่อการน�ำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และวงการการแพทย์แผนไทยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (Siriraj Graduate Scholarship)
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ตารางที่ 1 แสดงรายชือ่ ของเครือ่ งยาสมุนไพรทีต่ รงกันทัง้ ในต�ำราโรคนิทาน
ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) และคัมภีรโ์ รคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับ
หลวง รัชกาลที่ 5
หมวด
ก-ฮ

รายการยาสมุนไพร
สมุนไพรพืชวัตถุ
โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐจุฬาลัมภา โกฐเชียง กล้วยตีบ กระดอม โกฐก้าน
พร้าว กระเทียม โกฐพุงปลา กระวาน โกฐน�ำ้ เต้า ไก่ไห้ ก�ำจาย กฤษณา กุ่มบก
กุ่มน�้ำ  กระทือ การบูร กระจับ กานพลู กระถินแดง ก้างปลาแดง กะล�ำพัก โกฐ
กระดูก กระดังงา กระทั่งติด กันเกรา กกลังกา กรุงเขมา กรรณิการ์ เกล็ดหอย
เทศ กระแจะ กาหลง โกฐชฎามังสี กระเช้าผีมด กระถินพิมาน ขมิ้น ขมิ้นอ้อย ข่า
ข้าวสาร ขี้กาแดง ขิง ขวง ขี้เหล็ก ขัดมอญ ไข่เน่า ขอนดอก ขอบชะนางทั้ง 2 ขี้
อ้าย ข้าวสุก ข้าวหมาก คราม (รากทั้ง2) คราม (ใบ) คนทีสอ แค ไคร้เครือ โคก
กระสุน คัดเค้า คนทา คาง ไคร้น�้ำ ค�ำไทย งาเม็ด จันทน์ขาว จันทน์ (ลูก) จันทน์
(ดอก) จันทน์ (แก่น) จันทน์เทศ จันทน์หอม เจตมูลเพลิง จุกโรหินี จิงจ้อ จ�ำปา
ชะมด ชะมดเชียง ชะลูด ช้าพลู ชะเอมทั้ง 2  ชะเอมเทศ ชิงช้าชาลี ชิงช้าชาลีทั้ง
2 ช้องแมว ชงโค ดอกค�ำ ดีปลี ด่างขี้เหล็ก ด่างส�ำโรง ด่างงวงตาล ด่างช้างแป้น
ด่างต่อไส้ ด่างพันงูแดง ด่างผักโหม ด่างบอระเพ็ด ดองดึง ตุมกา
ตะไคร้ทั้ง 2 ตองแตก ตีนเป็ด แตงหนู ต่อไส้ ตาเสือ ตับเต่าทั้ง 2 ตาล เถาวัลย์
เปรียง ถั่วพู ทองพันชั่ง ทองหลางน�้ำ  เทียนด�ำ  เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าว
เปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียน(ต้น) เทพธาโร ทรงบาดาล ทองกวาว (ดอก) น�ำ้ มัน
งา น�้ำดอกไม้ น�้ำมะขามเปียก น�้ำมะนาว น�ำ้ ส้มซ่า น�ำ้ ร้อน เนระภูษี น�้ำสุรา น�้ำท่า
น�้ำขมิ้นอ้อย น�้ำมะกรูด น�้ำส้มสายชู น�้ำมะรุม น�้ำมะงั่ว น�ำ้ มะเดื่อ น�้ำดอกไม้เทศ
บานเย็น บุนนาค บอระเพ็ด บัวหลวง เบญกานี บัวแดง บัวขาว บัวเผื่อน บัว
สัตตบงกช บัวสัตตบุษย์ บัวขม บัวบก บัวน�ำ้ ทั้ง 5 ใบลาน (ผง) เบญจมาศ (ราก)
บัว (เหง้า) บัว (ลูก) เบญจบรรจบ ประดู่ แป้งข้าวหมาก เปราะหอม เปล้าน้อย
เปล้าใหญ่ ปีนตอ ป่านใบ (ราก) ประดง (ข้อ) ผักปลัง ผักไห่ ผักกาด ผักชี ผักชีลอ้ ม
ผักชีลา ผักหนอก ผักแพวแดง ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนไทย ผักคราด ผักกระโฉม ผัก
ปอด ผักหนาม ผีเสือ้ ใหญ่ ผีเสือ้ น้อย ฝาง ฝางเสน แฝกหอม ฝรัง่ (เปลือก) ฝอยลม
เผา ฝ้ายแดง ไพล พิกุล พริกไทย พิมเสน (ใบ) พริกเทศ พริก พันงูแดง พิษนาศน์
พิลังกาสา พริกล่อน พริกหอม พญามือเหล็ก พะยอม พรหม(แก่น) พลูแก พราย
ชะมด พลูป่า พระยาล�ำแพน พลวง ฟักข้าว มะขาม มะกรูด มะเขือขื่น มะแว้ง
ต้น มะแว้งเครือ มะขามป้อม มะตูม มะเฟือง มะเดื่อ มะดูก มะซาง มะงั่ว มะหาด
มะกา มะนาว มะลิ มหาประสาร มะลิลา มะลิซ้อน มหาหงส์ โมกมัน มะพร้าว
มะเดื่อชุมพร มะม่วง โมกหลวง มหาหิงคุ์ ยาด�ำ  ย่านาง โยทะกา (ดอก) ยามหา
ละลาย ราชพฤกษ์ ระย่อม เร่ว (ดอก) ล�ำโพง ลูกสะบ้า ละหุ่ง เล็บมือนาง ลูกเอ็น
โลดทะนง เลาแร้ง เล็บเหยี่ยว โลด (เปลือก) ว่านหางจระเข้ ว่านกีบแรด ว่านร่อน
ทอง ว่านน�ำ 
้ ว่านเพชรโองการ ว่านฤๅษีประสมเสร็จ ว่านไข่เน่า ส้มป่อย สารภี สัน
พร้านางแอ สมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก สะเดา เสนียดน�ำ 
้ เสนียด (ใบ) สมี สลิด
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สันพร้าหอม สน สะค้าน สังกรณี สมุลแว้ง แสมทะเล สลอด ส้มเสี้ยว ส้มสันดาน
แสมสาร สามใบ สลัดได สนุ่น หญ้าแพรก หัวแห้วหมู หญ้าตีนนก หัวหอม หาง
นกยูง หมีเหม็น หมากผูห้ มากเมีย หญ้าน�ำ้ ดับไฟ หัวแห้ว เหลาแลง หัสคุณ หัสคุณ
ไทย หมอน้อย หามรอก หญ้าฝรั่น หัวใจไมยราบ หญ้างวงช้าง หีบลม หนามแดง
หนามขีแ้ รด เอือ้ งเพชรม้า อบเชย อบเชยเทศ อ้อยแดง ฆ้องสามย่าน ซ่อนชู้ (ดอก)

สมุนไพรสัตว์วัตถุ
ก-ฮ

กระดองปูป่า ก้ามปูทะเล ไข่เป็ด ควายเผือก (กระดูก) ควายด�ำ (กระดูก) งูเหลือม
(ดี) งาช้าง ดีกา ดีกาน�ำ 
้ ดีตะพาบ ตะพาบน�ำ 
้ (ดี) น�้ำผึ้ง แพะ (กระดูก) แรด (เลือด)
เลียงผา (กระดูก) วัว (เขา) วัว(มูตร) เสือ (กระดูก) สังข์ หมูป่า (ดี) หอยโข่ง หอย
แครง หอยกาบ หอยตาวัว หอยมุก หอยพิมพการัง หอยขม หอยอีรม

สมุนไพรธาตุวัตถุ
ก-ฮ

เกลือ เกลือสินเธาว์ ก�ำยาน ก้อนแก้วแกลบ ขันฑสกร ดินประสิว ดีเกลือ ดินดาน
ดินถน�ำ น�ำ้ ปูนใส น�้ำประสานทอง น�้ำตาลกรวด น�้ำตาลทราย นมผา บัลลังก์ศิลา
ปูนกินหมาก ปูนขาว ปูนผง พิมเสน รงทอง ศิลายอน สารส้ม อ�ำพัน

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ตามหลักเภสัชกรรมหรือการปรุงยาที่พบ
ในต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เปรียบเทียบกับ คัมภีร์
โรคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 (เรียงความถี่ที่พบจาก
มากไปน้อย)
วิธีการปรุงยาสมุนไพรที่พบในต�ำราโรค
นิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)

วิธีการปรุงยาสมุนไพรที่พบในคัมภีร์โรคนิทาน
ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5

ยาต�ำเป็นผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน�้ำ ยาต้ม
กระสายกิน
ยาต้ม

ยาต�ำเป็นผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน�ำ้ กระสายกิน

ยาต�ำเป็นผง ปั้นเม็ดหรือลูกกลอนกิน

ยาต�ำเป็นผง ปั้นเม็ดหรือลูกกลอนกิน

ยาผสมแล้วใช้เป็นยาทา

ยาต�ำแล้วใช้เป็นยาพอก

ยาต�ำแล้วใช้เป็นยาพอก

ยาผสมแล้วใช้เป็นยาทา

ยาดอง

ยาผสมแล้วใช้เป็นยาสุม

ยาหุงด้วยน�้ำมัน แล้วเอาน�้ำมันใส่กล้อง ยาผสมแล้วต้มเอาน�้ำอาบ
เป่าบาดแผล
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วิธีการปรุงยาสมุนไพรที่พบในต�ำราโรค
นิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)

วิธีการปรุงยาสมุนไพรที่พบในคัมภีร์โรคนิทาน
ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5

ยาผสมแล้วต้มเอาน�ำ้ อาบ

ยาดอง

ยาผสมแล้วต้มเอาน�ำ้ บ้วนปาก

ยาหุงด้วยน�ำ้ มัน แล้วเอาน�ำ้ มันใส่กล้องเป่าบาดแผล

ไม่ระบุวิธีการปรุงยา

ยาผสมแล้วต�ำเป็นผง ใส่กล้องเป่าทางจมูกและ
คอ (ยานัตถุ์)

ยาเผาหรื อ คั่ ว ให้ ไ หม้ บดเป็ น ผงแล้ ว ยาผสมแล้วท�ำเป็นยาประคบ
ละลายน�ำ้ กระสายกิน
ยาผสมแล้วต�ำเป็นผง ใส่กล้องเป่าทางจมูก ยาผสมแล้วต้มเอาไอน�ำ้ รม
และคอ (ยานัตถุ์)
ยาผสมแล้วใช้เป็นยาสุม
ยาผสมแล้วท�ำเป็นยาประคบ
ยาผสมแล้วต้มเอาไอน�ำ้ รม

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เภสัชวัตถุ เครื่องยาสมุนไพรและชนิด
สมุนไพรในต�ำราโรคนิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) และ คัมภีร์โรค
นิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5.
หัวข้อ

สมุนไพรในต�ำราโรคนิทาน
ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)
พืชวัตถุ สัวัตตถุว์

ธาตุ
วัตถุ

ความถี่ของยา
2,457* 168
สมุนไพร(รายการ)

117

รวม

สมุนไพรในคัมภีร์โรคนิทาน ใน
ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5
พืช
วัตถุ

2,742* 738*

สัตว์
วัตถุ

ธาตุ
วัตถุ

รวม

37

35

810*

ชื่อเครื่องยา
582* 73
37
692* 325* 30
สมุนไพร(ชนิด)
* รวมพิกัดยาสมุนไพรทั้ง 9 พิกัด แยกตามชื่อของสมุนไพรแต่ละพิกัดที่พบ

19

374*
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์กลุ่มพิกัดยาที่พบในต�ำราโรคนิทาน ฉบับ
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เปรียบเทียบกับคัมภีร์ โรคนิ ท าน ในต�ำ รา
เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
กลุ่มพิกัดยาในคัมภีร์

ความถี่ของการบันทึกกลุ่ม
พิกัดยาที่พบ ในต�ำราโรค
นิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี
(กล่อม)

ความถี่ของการบันทึกกลุ่ม
พิกัดยาคัมภีร์โรคนิทาน ใน
ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5

จุลพิกัด

33

20

พิกัดตรี

2

2

พิกัดเบญจ

11

3

พิกัดเนาว

-

2

รวม

2

27

ตารางที่ 5 สรุปผลการศึกษาและเปรียบเทียบเครื่องยาสมุนไพรที่พบใน
ต�ำราโรคนิทาน ฉบับ พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) และคัมภีร์โรคนิทาน ใน
ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
คัมภีร์โรคนิทาน ใน
ต�ำราเวชศาสตร์ฉบับ
หลวง รัชกาลที่ 5

พบเหมือนกันทั้ง 2
ต�ำรา/คัมภีร์

1. จ�ำนวนต�ำรับยา 266 ต�ำรับ

60 ต�ำรับ

57 ต�ำรับ

2. จ�ำนวนเครื่องยา 692 รายการ

374 รายการ

351 รายการ

หัวข้อ

ต�ำราโรคนิทาน
ฉบับพระยาวิชยาธิ
บดี (กล่อม)

3. จ�ำนวนเภสัชวัตถุ
     3.1. พืชวัตถุ

582 รายการ

325 รายการ

304 รายการ

     3.2. สัตว์วัตถุ

73 รายการ

30 รายการ

2 รายการ

     3.3. ธาตุวัตถุ

37 รายการ

19 รายการ

19 รายการ

4. รสยาสมุนไพร

4 กลุ่ม

4 กลุ่ม

4 กลุ่ม

5. พิกัดยาสมุนไพร 46 พิกัด

27 พิกัด

27 พิกัด

6. วิธีการปรุงยา

13 วิธี

13 วิธี
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16 วิธี

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบของสมุนไพรที่ระบุรสยาสมุนไพรเฉพาะในต�ำรับที่พบตรงกันทั้งในต�ำราโรค
นิทาน ฉบับพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) และคัมภีรโ์ รคนิทาน ในต�ำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
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