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This thesis aims to analytically study a Thai traditional medical text, the
Dhatuvinicchaya, by focusing on two issues, which are 1. To study the custom of writing
the Dhatuvinicchaya text (structurally), 2. To study the substance found in the
Dhatuvinicchaya text.
This study shows that the Dhatuvinicchaya text was likely recorded in the
Rattanakosin Period (late 19th centuries A.D.). It can be divided into three sections, as
follows:1. The opening section is a prayer paying respect to the teacher or paying respect
to the Buddhist Triple Gems. 2. The next section is the content, which is the significant part
of the text, and can be divided into two parts, being the principles of traditional Thai
medicine and the Thai pharmacopeia. The contents of this section are characterized by
the beginnings and endings, which indicate the importance of the content that is different.
3. The final part is a summary of the contents and the date that the scribefinished copying
the text. As for the arrangement of the content, the text is divided into three volumes. The
first volume describes the characteristics of the elements (dhatu) in the body. The second
volume describes the basic knowledge of herbs. The third volume describes the Thai
pharmacopeia used to treat diseases and various ailments. The contents are arranged so
that there are the traditional principles and also supporting content which adds detail and
clarity to the primary content. Moreover, the order of importance of the content is
continuous as necessary for the study of traditional Thai medicine. The study of the
substance of the text found that the diagnosis of the elements in the body which are
irregular when symtoms of pain or injury arise can be divided into five characteristics,
which are: the increasing element, the decreasing element, the disability element, the
broken element, and the out-of-body element, as well as the basics of using herbs, which
includes foundational information on how to use herbs and other various medicines.
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแพทยแผนไทย เปนการรักษาสุขภาพดวยภูมิปญญาทางดานการแพทยของบรรพ
บุรุษไทยที่ไดสั่ง สมความรู วิธีก ารรักษาและแนวทางการดูแลสุขภาพมาตั้งแตครั้ง อดีตแลวสง ตอ
ความรูใหแกคนรุนหลังสืบมา แตเดิมนั้นคนไทยดูแลสุขภาพและรักษาตนเองเมื่อยามเจ็บปวยดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย เชน การนวดไทย การวินิจฉัยโรคดวยหลักการแพทยแผนไทยโดยวิเคราะห
โรคตามความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย คือ ธาตุดิน, ธาตุน้ํา, ธาตุลม และธาตุไฟ เมื่อรางกายเกิด
การเจ็บปวยก็เนื่องดัวยธาตุทั้ง ๔ ผิดปรกติไป และใชสมุนไพรไทย แตเมื่อโลกมีความเจริญขึ้นจึงใช
เทคโนโลยีทางการแพทยเพื่อชวยใหมนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆเกิดการคิดคน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่เ กี่ยวของกับการรัก ษาโรคและการชวยชีวิต การรักษาโรคโดยการใช
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรการแพทยเขามารวมในการรักษา เชน วิธีการผาตัด และการใชยาที่ไดจาก
การสกัดสารเคมีตางๆ ซึ่งเทคโนโลยีทางดานการแพทยเหลานี้สามารถรักษาโรคไดผลดีและรวดเร็ว
การแพทยแผนตะวันตกหรือที่เรียกวาแพทยแผนปจจุบันจึงเริ่มมีบทบาทสําหรับคนไทยมากขึ้น ไดรับ
ความนิยมในการรักษาความเจ็บปวยแทนการรักษาดัวยการแพทยแผนไทยมากยิ่งขึ้น
ถึงแมวาการแพทยแผนปจจุบันจะมีการพัฒนาไปมากและมีวิธีการรักษาโรคตางๆ ดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางไรก็ตามก็ยังมีขอบเขตจํากัดในการรักษาโรค ยังมีโรคอีกจํานวนมากที่รักษา
โดยการแพทยแผนปจจุบันไมหายขาดหรือไมไดผลดี เชน โรคมะเร็ง ดังนั้นการพัฒนาวิธีการรักษาโรค
ในปจจุบันสวนหนึ่งจึงมีทิศทางมุงเนนจากภูมิปญญาดั้งเดิม๑กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานมี
หนาที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการแพทยแผนไทยซึ่งถือวาเปน
มรดกทางภูมิปญญาทางดานการแพทยและการดูแลสุขภาพของคนไทย จึงไดตั้งกรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อเปนหนวยงานในการดําเนินงานตามกฎหมาย
วาดัวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย๒การแพทยแผนไทยจึงไดรับการฟนฟู
๑

วิชัย โชควิวัฒน, “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้งสําคัญในสังคมไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๔๓,” ใน พรมแดนความรูและสาธารณสุขไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๕), ๙๖.
๒
สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลื อกในประเทศไทย,”ใน รายงานการสาธารณสุ ขไทยด านการแพทยแ ผนไทย การแพทย พื้ นบ าน และ
การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก), ๖๔.

๑

๒
วิธีการรักษาดัวยศาสตรการแพทยแผนไทย มีการใหบริการตรวจรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
ในโรงพยาบาลของรัฐหลายแหง ดวยเหตุที่ศาสตรการแพทยแผนไทยมีความโดดเดนในเรื่องที่มอง
มนุษยอยางองครวมสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๓รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการแพทย
แผนไทย จึงระบุเรื่องการแพทยแผนไทยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีสาระสําคัญ คือการสงเสริมและลดปจจัยเสี่ยงดวยสุขภาพอยางเปนองค
รวม สงเสริมสุขภาพของคนไทยทั้งดานรางกายและจิตใจ พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว พรอมทั้งสงเสริมการแพทยทางเลือก๔ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็ไดกําหนดเรื่อง
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยไวในแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔–
๒๕๖๓ วาแนวคิดหลักในการดูแลสุขภาพดีวิถีไทย ไดยึดหลักการสรางวิถีชีวิตที่พอเพียง เพื่อการมี
สุขภาพดี ตามแนวคิดพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุมมองการบูรณาการเปนองครวมใน
ระบบสุขภาพ๕ ทําใหวิธีการรักษาโรคดัวยการแพทยแผนไทยและสมุนไพรกลับมาเปนที่รูจักและไดรับ
ความนิยมอีกครั้ง ดวยเหตุนี้จึงทําใหโรงพยาบาลทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชนมีการจัดตั้งแผนก
การแพทยแผนไทยและใหบ ริก ารรัก ษาด วยศาสตรก ารแพทยแผนไทย เพื่อตอบสนองนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนสุขภาพดีวิถีไทยของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวแต
เมื่อความตองการของผูมารับบริการรักษาดัวยศาสตรการแพทยแผนไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดภาวะขาด
แคลนบุคลากรแพทยแผนไทยที่ใหบริการในหนวยงาน
ในอดีตการเรียนรูวิชาแพทยแผนไทยเปนการเรียนรูที่สืบทอดจากพอสูลูกจากพี่สูนอง
หรื อคนในสายตระกู ล เดี ยวกัน เท านั้ น และเมื่ อประเทศไทยมีก ารจัด การศึก ษาที่เ ปน ระบบใน
สถานศึกษาการศึกษาแพทยแผนไทยที่เปนระบบการศึกษาซึ่งผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทยจึง
ไดเริ่มขึ้นที่โรงเรียนแพทยซึ่งกอตั้งเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๓ เรียกวาโรงเรียนแพทยากร ตอมาเมื่อป พ.ศ.
๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานนามวา ราชแพทยาลัย (คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลปจจุบัน) ผูเปนนักศึกษาแพทยตองเรียน ๓ ป และนักศึกษาแพทยชั้นป
๓ ซึ่งเปนชั้นปสุดทายของโรงเรียนแพทยจะตองศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณ มีรายวิชาที่เรียน คือ
ธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิญญาณ อสุรินทญาณธาตุ ปฐมจินดา โรคยา และ วิชาหมอนวด

๓

ทวี เลาหพันธ, “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(๑)การพัฒนาการแพทยแผนไทย
เมื่อกลับสูศิริราช,”วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๑๓, ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๔.
๔
ธีรพงษ มหาวีโรและคณะ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
(กรุงเทพฯ: เดอะบุคส, ๒๕๕๕), ๔.
๕
สํานั กนโยบายและยุท ธศาสตร , แผนยุ ทธศาสตร สุ ข ภาพดี วิ ถีไ ทยกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๓ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพระพุทธศาสนาแหงชาติ,๒๕๕๔), ข.

๓
ตลอดมา ๖ จนกระทั่งยุติก ารเรียนการสอนวิชาแพทยแผนไทย ในป พ.ศ.๒๔๕๘ เนื่องจากความ
ตองการแพทยแผนปจจุบันเปนที่นิยมมากขึ้นและวิชาแพทยแผนปจจุบันใชเวลาและมีเนื้อหาสาระ
มากตองเอาเวลาสําหรับการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนโบราณมาเพิ่มในการเรียนการสอนแพทย
แผนปจ จุบั น ๗จึง ทําใหก ารเรีย นการสอนในรายวิชาแพทย แผนไทยดัง กลาวค อยๆ เลื อนหายไป
ถึงแมวาจะไมมกี ารเรียนการสอนแพทยแผนไทยในโรงเรียนราชแพทยาลัยแตก็ไดมีการเรียนการสอน
แพทยแผนไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม (วัดโพธิ์ ) ซึ่ง ถือวาเปนสถานที่ร วบรวมความรูดาน
การแพทยแผนไทยมาตั้งแตพ.ศ.๒๓๗๕ และในป พ.ศ.๒๕๐๐ ไดกอตั้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัด
พระเชตุพน” ขึ้นโดยในระยะแรกมีการเรียนการสอนวิชาแพทยแผนไทยเฉพาะวิชาเวชกรรมแผน
โบราณและเภสัชกรรมแผนโบราณ๘จนกระทั่งป พ.ศ.๒๕๐๕ คณะแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได ขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเปดสอนการแพทยแผนโบราณและการนวดแผนโบราณซึ่งไดรับการอนุมัติและ
เปดสอนมาจนถึงปจจุบันนอกจากการเรียนการสอนแพทยแผนไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แลวการเรียนการสอนแพทยแผนไทยยังกระจายไปอยูตามสถานที่ตางๆ ที่อํานวย และมีครูอาจารย
แพทยทําการสอนวิชาแพทยแผนโบราณเชน วัดสามพระยา วัดมหาธาตุ เปนตน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ มีการฟนฟูการแพทยแผนไทยซึ่งมีการเรียนการสอนเปนระบบอีกครั้ง
หนึ่ง โดย ศาสตราจารย นายแพทย อวย เกตุสิงห ไดกอตั้งมูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิมใน
พระสังฆราชูปถัมภ เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๕๙ และไดกอตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ขึ้น
เปดสอนหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพแพทย อายุ ร เวทใช เ วลาเรีย น ๓ ป ๑๐ เพื่อ ผลิต แพทย
อายุรเวทตอมาเรียกวาแพทยแผนไทยประยุกต ซึ่งก็คือแพทยแผนโบราณแบบใหมที่ใชความรูทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยเขามาประกอบการเรียนการสอนและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรบางอยางเขามา
ชวยในการวินิจฉัย จนกระทั่งทางคณะกรรมการมูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิมมีนโยบาย
พัฒนาหลักสูตรจากระดับประกาศนียบัตรเปนระดับปริญญาตรี จึงไดมีมติโอนยายโรงเรียนอายุเวท
วิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ ) ใหไปเปนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุก ตในคณะแพทยศาสตร ๖

ประทีป ชุมพล, ประวัติการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา (กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร, ๒๕๕๔), ๑๑๗.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒.
๘
สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก, ๕๙.
๙
นรา แววศร และอุนใจ แววศร, อวยนิมิตร อนุสรณ (กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๖), ๒๓๐.
๑๐
ลัดดาวัลย ครูปญญามาตย, ๓ ทศวรรษการแพทยแผนไทยประยุกต (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,๒๕๕๕),
๘๖.

๔
ศิริ ร าชพยาบาลในป พ.ศ.๒๕๔๕ และเนื่ อ งจากการแพทย แ ผนไทยได รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น
สถาบันการศึกษาตางๆ จึงจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยมากขึ้น เชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร , คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลัยมหาสารคาม,
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนตน นอกจากหลักสูตรแพทยแผนไทย
ประยุกตแลวยังมีหลักสูตรการแพทยแผนไทย เชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, คณะการแพทย
แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปนตน เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทยแผนไทยที่มีความรูความสามารถในการบําบัดรักษาโรคโดยใช
ศาสตรการแพทยแผนไทย
อยางไรก็ตามการเรียนการสอนแพทยแผนไทยปจจุบันกับอดีตนั้นมีความแตกตางกัน
มาก การเรียนการสอนและการถายทอดความรูท างดา นการแพทยแผนไทยในอดีตนั้น มีอยู ๒
ลักษณะ คือการถายถอดจากรุนสูรุน ทางสายสัมพันธเครือญาติ คนในครอบครัวหรือตระกูลเดียวกัน
เชน พอสอนลูก พี่สอนนอง และการศึกษาจากอาจารยสอนศิษยเปนการสอนแบบการถายทอดจาก
ประสบการณและศึกษาเนื้อหาจากเอกสารโบราณและจารึกทางดานการแพทยที่มีเนื้อหาวาดวยการ
รักษาโรคและยาตางๆที่เรียกวา คัมภีรแพทยแผนไทย ซึ่งคัมภีรแพทยแผนไทยนี้ถือวาเปนตําราที่ใช
ยึดถือสืบตอกันสําหรับ ผูที่จะเรียนเพื่อเปนแพทยรักษาคนไข คัม ภีรแพทยแผนไทยมีดวยกันหลาย
คัมภีร เชน คัมภีรสรรพคุณยา, คัม ภีรม หาโชติ รัต, คัมภีรธาตุวิภัง ค เปนตน แตการเรียนการสอน
แพทยแผนไทยในสมัยปจจุบันเปนการศึกษาในระบบสถาบันการศึกษามีเกณฑการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานของแตละสถาบัน ซึ่งยังขาดแคลนผูมีความรูความสามารถที่จะเปนครูสอนและถายทอดวิชา
ความรูทางดานการแพทยแผนไทย๑๑ ทําใหมีมาตรฐานการเรียนการสอนไดในระดับหนึ่งซึ่งควรมีการ
พัฒนามาตรฐานตอไป
อุปสรรคอีกประการของการพัฒนาการเรียนการสอนแพทยแผนไทย คือการขาดแคลน
ตําราเรียน หรือคัมภีรแพทยที่ใชศึกษา ซึ่งคัมภีรแพทยที่เคยใชในการศึกษาวิชาแพทยแตเดิมนั้นเปน
ภาษาโบราณ แมมีคัมภีรแพทยสวนหนึ่งไดถายถอดเปนภาษาปจจุบันแลว แตยังมีคัมภีรแพทยอีก
หลายคัมภีรที่ยังไมไดถายถอดเปนภาษาปจจุบัน เชน พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่งเปนคัมภีรที่สําคัญยิ่ง
สําหรับผูที่จะศึกษาเปนแพทยแผนไทย
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนคัมภีรที่วาดวยเรื่องธาตุในรางกาย การรักษา สาเหตุที่ทําให
ธาตุในรางกายผิดปรกติอันเนื่องมาจากฤดูกาล และภูมิป ระเทศ ความเชื่อเรื่องการเกิดโรคทาง
การแพทยแผนไทยนั้นเชื่อวา การเจ็บปวยเกิดจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายไมสมดุล ทําใหเกิดอาการ
๑๑

ทวี เลาหพันธ, “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(1)การพัฒนาการแพทยแผนไทย
เมื่อกลับสูศิริราช,” ๑๒.

๕
เจ็บปวยดวยเหตุจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายเกิดภาวะธาตุกําเริบ, ธาตุลดถอย, ธาตุพิการ, ธาตุแตก และ
ออกจากกายตลอดจนวิธีการรักษาโรคและสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปน
คัมภีรที่เขียนดวยเสนดินสอ บนวัสดุประเภทหนังสือสมุดไทยดํา ตัวอักษรไทยและตัวอักษรขอมไทย
ภาษาไทยโบราณและภาษาบาลี ในพระคัมภีรธาตุวินจิ ฉัยยังเปนคัมภีรที่ไดกลาวถึงในคัมภีรสมุฏฐาน
วินิจฉัยซึ่งเปนคัมภีรที่วาดวยสมุฏฐานการเกิดโรคตางๆ มี อายุ, อุต,ุ ฤดูกาล และสาเหตุอื่นๆ ที่ทําให
เกิดโรคโดยสวนที่เกี่ยวของกับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย คือ เรื่องฤดู ๓ ฤดู ๖และเกี่ยวของกับคัมภีรธาตุ
บรรจบซึ่งเปนคัมภีรที่วาดวยเรื่องความผิดปรกติอุจจาระธาตุมีสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องธาตุอภิญญาณ
และจตุสมาธาตุสรรพในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ในการศึกษาวิชาแพทยแผนไทยจากคัมภีรแพทย
แผนไทยนั้น ตองมีความเชื่อมโยงประมวลความรูจากคัมภีรตางๆ เขาดวยกันอันเปนขนบแบบแผน
ของการแตง คัม ภีรแพทยแผนไทยที่ตองทําความเขาใจหลายๆ คัม ภีรเ พื่อประกอบการวิเ คราะห
วินิจฉัย และรักษาโรคดังนั้นพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงเปรียบเสมือนคัมภีรที่ชวยอธิบายความและเติม
เต็มความรูความเขาใจทางดานการแพทยแผนไทยอีกคัมภีรหนึ่ง
ดังนั้นผูว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคัมภีรธาตุวินิจฉัยดวยการปริวรรตเปนภาษาปจจุบันและ
ศึก ษาสารั ตถะที่ ป รากฏอยูในคั ม ภีร ธาตุ วินิจ ฉั ย เพื่อจะเปน ประโยชน ตอผู ส นใจศึก ษาเกี่ ยวกั บ
การแพทยแผนไทยและสามารถนําไปใชในการวิเ คราะหโ รคไดอยางถูก ตอง งานวิจัยชิ้นนี้จ ะเปน
กระบวนการหนึ่งที่ชวยเชื่อมโยงมิติตางๆ ของความรูทางดานการแพทยแผนไทยเขาดวยกันอยาง
สมบูรณ
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาขนบในการแตงคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๒. เพื่อศึกษาสารัตถะจากคัมภีรธาตุวินิจฉัย
สมมติฐานของการศึกษา
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจะทําใหเขาใจธาตุในรางกายมากขึ้น
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารตนฉบับ ตัวเขียน หองบริก ารเอกสาร
โบราณ ชั้น ๔ อาคาร ๒ หอสมุดแหงชาติ หมวดเวชศาสตรคัมภีรธาตุวินิจฉัย ๔ ฉบับ ไดแก
๑. สมุดไทยดําเขียนดวยดินสอ จํานวน ๓ เลม คือ
๑.๑ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ จํานวน ๙๘ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๑
๑.๒ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ เลขที่ ๙๕ จํานวน ๑๐๕ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๒

๖
๑.๓ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ เลขที่ ๙๙ จํานวน ๑๐๕ หนา เขียนยอเปน ธฉ ๓
๒. ใบลาน ตอนทายของพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยผูกที่ ๒ ฉบับใบลาน เลขที่ ๑๒๘๓
เปนเรื่องพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูกที่ ๓ จํานวน ๔๒ หนาลานโดยผูวิจัยใชฉบับใบลานเปนฉบับสอบ
ทานในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลมที่ ๓ ฉบับสมุดไทยดํา
ขั้นตอนของการศึกษา
๑. ศึกษาแนวทางการศึกษาขนบการแตงและสารัตถะ การปริวรรตเอกสารโบราณและ
เอกสารทางการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย
๒. ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ ยวของจากงานวิจั ย หนัง สือ และบทความ ทั้ง เอกสาร
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓. กําหนดขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย
๔. เก็บรวบรวมขอมูลถายถอด ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน
๕. ศึกษาขนบหรือรูปแบบในการแตง
๕. วิเคราะหขอมูลสารัตถะจากพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๖. เรียบเรียงผลงานวิจัย
๗. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
๘. นําเสนอผลงานวิจัย
วิธีการศึกษา
๑. การเตรียมขอมูล
ศึกษาเอกสารโบราณและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับคัมภีรแพทยแผนไทย ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ งานวิจัย บทความ
๒. การเก็บขอมูล
๒.๑ ผูวิจัยติดตอขอทําสําเนาดิจิตอลเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับสมุดไทยทั้ง
๔ ฉบับจากหองบริการเอกสารโบราณ ชั้น ๔ อาคาร ๒ หอสมุดแหงชาติ
๒.๒ ผูวิจัยถายถอดและปริวรรตเอกสารพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ศึกษา
ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มเติมเนื้อความในสวนของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ที่
เอกสารชํารุดและตัวอักษรขาดหายไป โดยศึกษาจากเรื่องปฏิจจสมุป บาทธรรม พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องโลกทีปกสาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ จัดพิมพเมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๙ และคัมภีรฉันทศาสตร ในเวชสาตรวัณณณา ตําราแพทยแบบเกา เลม ๑ จัดพิมพเมื่อป พ.ศ.
๒๔๕๐

๗
๒.๓ นําขอมูลที่ไดจากการถายถอดมาศึกษาวิเคราะหเนื้อหา
๒.๔ นําขอมูลที่ไดมาประเมินตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
๓. การวิเคราะหขอมูลผูวจิ ัยจะวิเคราะหขอมูล ๒ ขอดังนี้
๓.๑ ขนบหรือรูปแบบการแตงคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๓.๒ สารัตถะทีป่ รากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๔. การนําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
๑. มีความรูความเขาใจในขนบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทยเรือ่ งพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๒. ทําใหพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนที่รูจักและใชประกอบการเรียนการสอนแพทยแผน
ไทย
ขอตกลงเบื้องตน
๑. ตัวอยางขอมูลจากเอกสารตนฉบับที่ใชในงานวิจัย ผูวิจัยจะใชชื่อยอเอกสารตนฉบับ
เลขที่เลม โดยกําหนดใหพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เขียนยอวา ธฉ ๑ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
เขียนยอวา ธฉ ๒ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เขียนยอวา ธฉ ๓ ตามดวยหมายเลขหนาของ
เอกสารและบอกบรรทัด เชน
ธฉ ๒ / ๒ /๔ อานวาอางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ หนาที่
๒ บรรทัดที่ ๔
ธฉ ๒ / ๕ / ๑-๓ อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัยเลม ๒
หนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๑ ถึงบรรทัดที่ ๓
และถาตัวอยางขอมูลที่มีจํานวนหลายบรรทัดผูวิจัยจะระบุชื่อยอเอกสารตนฉบับ และ
ตามดวยหนาเอกสารตนฉบับ
ธฉ ๑ / ๓ อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนาที่ ๓
ธฉ ๓ / ๒-๓ อานวา อางอิงจากเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ หนาที่
๒ ถึงหนาที่ ๓
๒. คําอานที่ถายถอดจากเอกสารตนฉบับที่นํามาใชในการอางอิงในงานวิจัย ผูวิจัยใชคํา
อานปจจุบัน เพื่อใหคนในสมัยปจจุบันอานไดเขาใจงายขึ้น
๓. หลักเกณฑการถายถอดและปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
คําอานเอกสารตนฉบับตัวเขียนคัมภีรแพทยแผนไทย เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ถายถอดปริวรรตโดยรักษารูปอักษรตามที่ปรากฏในเอกสารตนฉบับและปริวรรตใหเปน

๘
รูปอักขรวิธีในปจจุบันที่ถูกตอง เพื่อที่จะเปนประโยชนตออานทําความเขาใจในเนื้อหาของคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย แบงออกเปน ๒ ขึ้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ถายถอดอัก ษรในจารึกเปนอักษรไทยปจจุบันตัวอักษรตอตัวอัก ษรตาม
อักขรวิธีในจารึก ขอความที่ถอดในขั้นนี้เรียกวา “คําถายถอด” จะเขียนเรียงลําดับของจารึกไวดานบน
ใตรูปภาพเอกสารตนฉบับ การถายถอดในขั้น “คําถายถอด” กําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
๑. อั ก ษรนํ า หรื อ พยั ญ ชนะที่ เ ขี ย นเชื่ อ มต อ กั น เช น พร ญา เมื่ อ ถ า ยถอดจะใช
เครื่องหมาย (-) ไวใตตัวอักษรทั้ง ๒ ตัว เชน
เขียนเปน
สญญา
เขียนเปน

พรคําภิร

เขียนเปน

กเชาผีมด

เขียนเปน
ฝเอน
๒. เนื้อความที่เขียนดวยตัวอักษรขอมไทยเมื่อปริวรรตใหเปนตัวอักษรไทยปจจุบันจะ
พิมพดวยตัวหนา เชน
เขียนเปน
อาจาริเยา
๓. เครื่องหมายตีนครุห รือเครื่องหมายตีนกา เพื่อระบุน้ําหนัก ของตัวยา ผูวิจัยเก็ บ
เครื่องหมายตีนกานั้นไวโดยใชเครื่องหมาย + แลวจัดวางเลขไวตรงตําแหนงเดิมที่ปรากฏในเอกสาร
เชน
สหมออัพยา+๒ เกลือสินเทา +๒
๔. รูป อั ก ษรที่ใ ช อัก ษรขอมประกอบเขีย นเป น ตัว เชิ ง เปลี่ย นไปเป นตั ว เต็ ม ของรู ป
อักษรไทยทั้งนี้รวมทั้งรูปอักษรอื่นๆ ที่ใชอักษรขอมขอเปลี่ยนมาใชอักษรไทยดวย เชน
เขียนเปน
๕. เครื่องฟนหนู (

บอรเพชฺญ

) บนพยัญชนะ เมื่อถายถอดใชเครื่องหมาย (˝ )บนพยัญชนะแทน

เชน
เขียนเปน

˝
โกฎสอ

๙

เขียนเปน

˝
สมอ

ผูวิจัยยังไดกําหนดเครือ่ งหมายเพื่อใชในการปริวรรตเพิม่ เติม คือ
[ ] หมายถึง คําอธิบายเพิม่ เติมของผูวจิ ัย ไมใชขอความที่ปรากฏอยูในเอกสารแตเดิม
( ) หมายถึง ขอความหรืออัก ษรที่ลบเลือนไมชัดเจนหรือขาดหายไปในเอกสารแต
ผูวิจัยเสนอคําอานนั้นๆ ไว
.
หมายถึง ใชแทนอัก ษรที่ลบเลือน ไมชัดเจนหรือขาดหายไป ผูวิจัยไมสมามารถ
เสนอคําอานได ทั้งนี้ ๑ เครื่องหมาย แทน อักษรที่หายไป ๑ ตัวอักษร
__ หมายถึง อักษรที่ลบเลือน ไมชัดเจนหรือขาดหายไปในเอกสารตัวเขียน ผูวิจัยไม
สามารถเสนอคําอานนั้นๆ ไดและไมสามารถตัดสินไดวามีอักษรขาดหายไปกี่ตัว
ขั้นตอนที่ ๒ เปนขั้นที่เขียนขอความตาม “คําถายถอด” ดวยอักขรวิธีปจจุบัน ขอความ
ในขึ้นนี้เรียกวา “คําอาน” การถายถอดขั้นคําอานมีหลักเกณฑดังนี้
๑. ปรับอัก ษรวิธีเดิมใหเปนอักขรวิธีปจ จุบัน ตามพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๔ เชน
คําถายถอด
คําอาน
สหมอไท
สมอไทย
บุทคล
บุคคล
ทาร
ทาน
ในย
ใน
โรคย
โรค
๒. คําที่อานออกเสียงเหมือนปจจุบันจะสะกดตามอักขรวิธีปจจุบันเชน
คําถายถอด
คําอาน
น้ําขนนทศกอร
น้ําขัณฑสกร
อยา
ยา
ญา
หญา
๓. เนื้อความที่ถอดจากอักษรขอมไทยภาษาบาลีใหเ ปนอักษรไทยภาษาบาลีและตาม
อักขวิธีภาษาบาลีความความสวนนี้จะเนนดวยตัวหนา เชน
อาจาริเยา เขียนเปน อาจาริโย

๑๐
๔. เครื่องหมาย + เรียกวาตีนครุหรือตีนกา เพื่อใชประกอบตัวเลข ผูวิจัยจะเขียนน้ําหนัก
ยาตัวเลขที่อยูบนเครื่องหมายตีนกา ที่ปรากฏในเอกสาร เสนอคําอานโดยอิงวิธีอาน ตามหลักการอาน
เครื่องหมายตางๆของราชบัณฑิตยสถาน
ชั่ง
ตําลึง
เฟอง

บาท
สลึง

ไพ
โดยอานเรียงจาก ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพตามลําดับ พระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยใช
ตัวเลข แทนน้ําหนักลงในตําแหนงของตีนกา เชน +๒ อานวา ๒ บาท
นิยามศัพทเฉพาะ
แพทย แ ผนโบราณ หมายถึ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่ รั ก ษาคนไข ด ว ยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
การแพทยมาแตโบราณ
คัมภีรแพทยแผนไทย หมายถึง คัมภีรที่แพทยแผนไทยใชศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการ
รักษาโรคของแพทยแผนไทย
แพทยแผนไทย หมายถึง ผูประกอบโรคศิลปะ ใชศาสตรความรูทางดานการแพทยแผน
ไทยจากคัมภีรแพทยแผนไทยในการรักษาและพยาบาลคนไข
ตํารายา หมายถึง เอกสารที่วาดวยเรื่องยาสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค
ตํา รับ ยา หมายถึ ง สู ตรยาที่มี สว นประกอบของตั ว ยา วิ ธีก ารทํา ยา การใชย าและ
สรรพคุณของตํารับยานั้นๆ
อาการ หมายถึง ลักษณะการเจ็บปวย รวมถึงอารมณจิตใจและความรูสึกของคนปวย
ขนบ หมายถึง รูปแบบการแตง แบบแผนการแตงที่สืบทอดมาจากอดีต

๑๑

บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหคัมภีรแพทยแผนไทย : พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูวิจัยได
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
ประวัติการแพทยแผนไทย
ความหมายของการแพทยแผนไทย
ทฤษฎีการแพทยแผนไทย
ตําราแพทยแผนไทย
ขนบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย
โครงสรางของตํารายาไทย
ศัพทแพทยแผนไทย
ประวัติการแพทยแผนไทย
การแพทยแผนไทยในประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานและมีหลักฐานหลายอยางที่บง
บอกความเปนมาที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของการแพทยแผนไทยในสมัยตางๆ และถึงจุดที่
เสื่อมของการแพทยแผนไทยในบางสมัย จากเรื่องราวประวัติศาสตรเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหทราบถึง
เรื่องราวในอดีตและการพัฒนาการของการแพทยแผนไทย ประวัติการแพทยแผนไทยในประเทศไทย
แตละสมัยเริ่มตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร มีรายละเอียดดังนี้
สมัยสุโขทัย
การแพทยแผนไทยในสมัยสุโขทัย การแพทยไมปรากฏหลักฐานเปนเอกสารหรือจารึกที่
บง บอกเกี่ยวกับ การแพทยการรัก ษาดวยยาและสมุนไพร ๑๒ การแพทยแผนไทยในสมัยสุโ ขทัยมี
เพียงแตชื่อของโรคภัยไขเจ็บที่ปรากฏในสมัยนั้นดังมีขอความตอนหนึ่งกลาวไวในไตรภูมิพระรวงวา
“...หิดแล เรื้อน เกลื้อน แลหูด แลเปาเปนตอม เปนเตาเปนงอยเปนเพลีย ตาฟู หูหนวก เปนกระจอก
งอกงอย เปอยเนื้อ เมื่อยตน ทองขึ้น ทองพอง ทองไส ปวดหัวมัวตา ไขเจ็บ เหน็ดเหนื่อย วิการดังนี้
ไซรบหอน

๑๒

ราตรี มฤคทัต, การแพทยพื้นบาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, ๒๕๓๕ ), ๔.

๑๑

๑๒
จะบังเกิดแกชาวอุตรกกุ สักคาบหนึ่งเลย...”๑๓ การแพทยแผนไทยในสมัยสุโขทัยจึงไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการรักษา และตัวยาสมุนไพรเพียงแตทราบการเรียกชื่อโรคและอาการความเจ็บปวยทีป่ รากฏ
ในไตรภูมิพระรวงเทานั้น
สมัยอยุธยา
การแพทยแผนไทยในสมัยอยุธยามีหลักฐานปรากฏเปนครั้งแรกในธรรมเนียบศักดินา
ขาราชการฝายพลเรือน ตําแหนงนาพลเรือนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๙๙๘ กลาวคือ มีขาราชการในกรมแพทยา กรมแพทยยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนวด
กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค๑๔ และยังพบบันทึกของชาวตางชาติที่เขามาในสมัยอยุธยา เชน
บันทึกของมองลิเออรเดอลาลูแบรเอกอัครราชทูตของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหงประเทศฝรัง่ เศสมากรุง
สยาม ระหวาง พ.ศ.๒๒๓๐–๒๒๓๑๑๕ ไดบันทึกจดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรี
อยุธยาในแผนดินพระนารายณความวา ความเขลาอันสําคัญของชาวสยามคือไมรูจักเรื่องที่เกี่ยวกับ
ศัล ยกรรมเลย จึง พึ่ง หมอชาวยุ โ รปมี ชั่ ว แต ก ารเจาะกระดู ก โดยเฉพาะการเจาะกะโหลกและ
กระบวนการผาตัดที่ยากๆตลอดจนสูบเอาโลหิตที่เปนพิษออกจากรางกายไมมีความรูทางดานกาย
วิภาคศาสตร๑๖ จากบันทึกนี้ไดแสดงทัศนคติตอการแพทยของไทยในมุมมองของชาวตางชาติวาชาติ
เราไมมีความรูเหมือนชาติตะวันตกที่มีวัฒนาการทางดานการแพทยที่เจริญแลวและยังไดบันทึกอีกวา
ยาที่ใชสวนใหญคือสมุนไพรและหมอไมมีหลักในการปรุงยาโดยจะปรุงยาตามตํารับเทานั้นยาแผน
โบราณของไทยสวนใหญจะมีสรรพคุณรอนมากกวาเย็นในกรณีที่ตองการจะลดความรอนของผูปวยก็
จะใชวิธีก ารอาบน้ําและใชวิธีก ารแบบนี้ทั้ งสิ้นไมวาจะเปนโรคชนิดใด เพราะฉะนั้นหมอไทยจึงถูก
พิจารณาเปนผูที่ปรุงยาและรักษาไขดวยวิธีเดียวกันหมดไมวาจะเปนโรคอะไรแตก็สามารถรักษาหาย
มิใชนอยถาหมอไมมีความสามารถที่จ ะรักษาไขใหห ายไดก็มักจะโทษวาผูปวยตองคุณไสยหรือถูก
ลงโทษจากเทวดาเจาปาเจาเขาหรือเหนือความสามารถของมนุษย๑๗
นอกจากนั้นในสมัยอยุธยายังพบเอกสารที่เปนตําราโอสถพระนารายณซึ่งสมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไววาที่เรียกวา “ตําราโอสถพระนารายณ” เพราะเปนตัวยาที่ประกอบ
๑๓

สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลื อกในประเทศไทย”ใน รายงานการสาธารณสุ ขไทย ด านการแพทยแ ผนไทย การแพทยพื้ น บาน และ
การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๐), ๒๐.
๑๔
เรื่องเดียวกัน, ๒๑.
๑๕
เรื่องเดียวกัน, ๒๖.
๑๖
ซีมอง เดอลาลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ: ราชอาณาจักรสยาม เลม ๑, แปลโดย
สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร: กาวหนา, ๒๕๑๐), ๒๗๖.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๗๗.

๑๓
ขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชหลายขนาน ปรากฏชื่อหมอและวันที่ที่ปรุงพระโอสถถวาย
ชัดเจนแตไดนํามารวบรวมไวเปนตําราชั้นหลังในสมัยพระเจาอยูหัวทายสระฤๅสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกษฐ ดวยมีเนื้อความปรากฏตัวยาขนานที่ ๒๒ หนา ๑๑ วา พระแพทยโอสถฝรั่งไดประกอบ
โอสถขนานนั้นถวาย สมเด็จพระพุทธเจาหลวงนิพพานทายสระพระองคนี้คือพระเพทราชา จึงเขาใจ
วารวบรวมภายหลัง๑๘และยังพบเอกสารภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยากลาววาภายในกําแพงพระนครมี
“...ยานปายาขายสรรพเครื่องเทศเครื่องไทยครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง ๑...” ทั้งยังกลาวถึงโรงพระโอสถ
วา “...คั่นหนาปราสาทที่นั่งสุริยามรินทรมีปตูชื่อไพชยนยทวาร ๑ นอกประตูมีโรงพระโอสถ ๑...โรง
โอสถอยูหนาปตูสวนองุน ๑...”จึงทําใหทราบวาภายในพระนครมีโรงพระโอสถอยู ๒ แหงคือที่ประตู
ไพชยนตและหนาประตูสวนองุน ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนที่ผลิตยาและจัดเก็บสมุนไพรที่นอกจากจะ
ใชในพระราชวังแลวยังเตรียมยาสําหรับใชในกองทัพเมื่อออกไปทําสงครามดวย๑๙
สมัยรัตนโกสินทร
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระบรมราช
โองการใหบูรณะวัดโพธารามซึ่งตั้งอยูทายพระบรมมหาราชวังที่ทรุดโทรมใหกลับมาสวยงามดังเดิม
และทรงพระราชทานนามใหมวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงใหจารึกตํารายา รูปปนฤๅษีดัดตน
วิชาแพทยตางๆมากมายไวในวัดเพื่อเปนการเขาถึงการเรียนรูวิชาแพทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชดําริวาตํารา ณ
โรงพระโอสถไดเสื่อมสูญหายไปอีกทั้งแพทยผูชํานาญ กุลบุตรธิดาหาไดสืบตอวิชาจาก
บรรพบุรุษไม จึงมีพระบรมราชโองการใหพระพงษอํามรินทรราชนิกูลสืบเสาะหาตํารายาลักษณะทั้ง
ปวง๒๐ สมัยรัชกาลที่ ๒ เปนการรวบรวมตํารับตําราวิชาการแพทยตางๆ เรียกวา “ตํารายาโรงพระ
โอสถ” และยังโปรดเกลาฯ ใหจารึกตํารายาลงบนศิลาประดิษฐานไวที่วัดจอมทอง ผูควบคุมคือพระ
เจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชทานนาม
วัดจอมทองใหมวาวัดราชโอรส อันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสเปนผูบูรณะปฏิสังขรณ๒๑

๑๘

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, จารึ ก วั ด ราชโอรสและตํ า ราโอสถพระนารายณ , (กรุ ง เทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓), ๖.
๑๙
“ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิ เษก, เลม ๕ (กรุงเทพฯ:
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๒๑.
๒๐
วัดพระเชตุพ นวิม ลมัง คลาราม, ตํ ารายาพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒, (กรุงเทพฯ: รุง เรืองธรรม,
๒๕๑๖), ๓.
๒๑
ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย: การศึกษาจากเอกสารตํารายา (กรุงเทพฯ:
โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๔ ), ๙๓.

๑๔
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครัง้ เมื่อวันพุธเดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ํา ปมะโรง พ.ศ. ๒๓๗๕ เพื่อเปนการสนอง
พระเดชพระคุณเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระบรมไอยกาธิราช (รัชกาลที่ ๑) ใหยืนยังชั่วกาลนาน๒๒โดย
ไดโปรดเกลาฯ ใหประชุมบรรดานักปราชญราชบัณฑิต ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ เชน ตํารายา ตํารา
หมอนวด ตําราโคลงฉันท กาพย กลอน โบราณคดี ประวัติศาสตรวรรณคดี ประเพณี ศาสนา และ
สุภาษิต เปนตน มาจารึกลงแผนศิล าประดับ ไวที่วัดพระเชตุพนฯ ๒๓ ศิล าจารึกที่เกี่ยวกับ เรื่องราว
การแพทยแผนโบราณสามารถแบงไดเปน ๔ หมวด คือ วิชาฤๅษีดัดตน, เวชศาสตร, เภสัชศาสตรและ
แผนนวด
สมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เปนยุคที่ประเทศชาติเ ริ่ม
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงประเทศเขาสูยุคใหมอยางกวางขวางโดยพัฒนาประเทศตามอยางวัฒนธรรม
ตะวันตก๒๔ การแพทยแผนตะวันตกเปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยนายแพทยแผนตะวันตกชื่อ แดน บีช
บรัดเลย หรือหมอบรัดเลยเขามาในสยามไดมีโอกาสถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รวมถึงเจานายอีกหลายคน เชน เจาพระยาภัยโณฤทธิ์ เจาพระยานคร เปนตน ทําใหราษฎร
ไมนอยเลื่อมใส๒๕ หมอบรัดเลยยังมีอิทธิพลตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก
เพราะเปนผูถวายการศึกษาดานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรแดพระองคในสมัยที่ยังทรงอุปสมบท
เปนพระภิกษุ รวมทั้งยังสอนวิชาการแพทยแผนตะวันตกแกกรมหมื่นวงษาธิราชสนิทซึ่งเปนจางวาง
กรมหมอจนสามารถสอบไดประกาศนียบัตรจาก New York Academy Medicine๒๖จะเห็นไดวาใน
สมัยนี้การแพทยแผนตะวันตกเริ่มเขามาใชรักษาโรครวมกับการรักษาโดยการแพทยแผนโบราณ

๒๒

สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก, ๓๔.
๒๓
ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย: การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๙๓.
๒๔
สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก, ๓๘.
๒๕
ยงศักดิ์ ตันติ ปฎก, “การแพทยแผนไทย: วาทกรรมสรางรัฐชาติ วิท ยาศาสตรและ ภูมิปญญา”
สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), ๗๐.
๒๖
สุด แสงวิ เ ชี ย ร,“นายแพทย บ รัด เลย กับ การนํ าการแพทย แ ผนป จจุ บั นสู ป ระเทศสยามในสมั ย
รั ต นโกสิ น ทร ” (เอกสารประกอบการสั ม มนาเรื่ อ งหมอบรั ด เลย กั บ สั ง คมไทย จั ด โดย สถาบั น ไทยคดี ศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘) อางถึงใน ยงศักดิ์ ตันติปฎก การแพทยแผนไทย : วาทกรรม
สรางรัฐชาติ วิท ยาศาสตรแ ละ ภูมิปญ ญา, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัยสั งคมและสุข ภาพ,
๒๕๕๐), ๗๑.

๑๕
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดมีจัดการทําตําราแพทยชื่อ
คัมภีรแพทยศาสตรฉบับหลวงขึ้น เพื่อบันทึกตําราการแพทยแผนโบราณใหเปนหมวดหมู ทรงกอตั้ง
ศิริราชพยาบาล เพื่อเปนโรงพยาบาลสําหรับรักษาคนไขในป พ.ศ.๒๔๓๑ และทรงกอตั้งโรงเรียน
แพทยขึ้นในศิริราชพยาบาลเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๓ โดยจัดหลักสูตรการศึกษา ๓ ป มีการเรียนการสอนทั้ง
การแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนโบราณ เรียกโรงเรียนแพทยแหงนี้วา โรงเรียนแพทยากร
และเมื่อป พ.ศ.๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงเรียนแพทยอยางเปนทางการ และพระราชทาน
นามวา ราชแพทยาลัย (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลปจจุบัน)
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาฯใหพระเจานองยา
เธอกรมหมื่นไชยนาถนเรนทรดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ในขณะที่ทรงดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย พระเจานองยาเธอกรมหมื่นไชยนาถนเรนทรทรงแกไข
และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาธิการแพทยจัดระเบียบการสอนวิชาปรุงยา แตการเรียนการสอน
การแพทยแผนโบราณในโรงเรียนราชแพทยาลัยไดยุติลงเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๘ เพราะความนิยมตองการ
แพทยแผนปจจุบันเพิ่มมากขึ้นและการเรียนแพทยแผนปจจุบันใชเวลาในการเรียนมากจึงเอาเวลาใน
การเรีย นวิชาแพทยแผนโบราณมาเพิ่ม ในการเรีย นการสอนวิชาแพทยแผนป จ จุบันแทน ทํา ให
การแพทยแผนโบราณขาดการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง ขาดการสงตอความรู อีก ทั้งวิทยาการและ
ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี การแพทยแผนตะวันตกเปนการแพทยที่มีวิทยาการที่นําสมัย
วิธีการรักษาไดผลดีและรวดเร็วจึงไดรับการยอมรับและไดรับความนิยมในการรักษามากกวาการรักษา
ดวยการแพทยแผนโบราณ ประกอบกับไดมีการออกพระราชบัญญัติผูประกอบโรคศิลปะขึ้นเมือ่ ปพ.ศ.
๒๔๖๖ กําหนดใหผูที่จะเปนแพทยจะสามารถประกอบการรักษาโรคไดตองมีการสอบขึ้นทะเบียนผู
ประกอบโรคศิลปะโดยใชมาตรฐานของกองประกอบโรคศิลปะในสมัยนั้น จึงทําใหผูเปนแพทยทสี่ บื ตอ
กันมาโดยไมมีใบประกอบโรคศิลปะกลายเปนหมอเถื่อน ถาประกอบการรักษาโดยขาดใบประกอบโรค
ศิลปะถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ เปนชวงที่การแพทยแผนโบราณ
ตกต่ําและเสื่อมโทรมลง ทั้งยังมีผลตอการพัฒนาการใชสมุนไพรในรูปแบบยาไทยซึ่งไมไดรับความนิยม
แพรหลายเหมือนแตกอน๒๗
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน การแพทยแผนไทย
เริ่มกลับมามีบทบาทในระบบสาธารณสุขมากขึ้น มีการสงเสริมการใชแพทยแผนไทยมีการฟนฟูภูมิ ๒๗

สันติสุข โสภณศิริ, รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก, ๕๓.

๑๖
ปญ ญาดานการแพทยแผนไทยตางๆ เชน การนวดไทยและสมุนไพรไทย มีก ารกอตั้ง กรมพัฒ นา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการชําระสังคายนาตําราเวชศาสตร
ฉบับหลวงขึ้น มีการรวมรวมตําราการแพทยแผนไทยตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนแพทยแผนไทย
มีการสรางหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรแพทย
แผนไทย มีก ารศึก ษาคนคว าวิจัยที่ ห ลายหลาย ทั้ง การใชยา การนวดไทย และองคความรูท าง
การแพทยแผนไทยตางๆ มากขึ้น ทําใหภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยกลับมาไดรับความนิยมอีก
ครั้งหนึ่ง เกิดการพัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง
ความหมายของการแพทยแผนไทย
แพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากการแพทย ๓ ระบบ คือ การแพทยอินเดียหรืออายุรเวท
ที่เนนการใชยาสมุนไพรเปนยารักษาโรค การแพทยแผนจีนที่ใชเครื่องยาจากสัตวมากกวาอายุรเวท
และวัฒ นธรรม การดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของไทยที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อเกี่ยวกับ ภูติ ผี
วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลางรวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางแยกกันไมออก เนื่องจากการแพทย
พื้นบานของไทยมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค รูจักการปรุงยา ศึกษาคนควาตํารา
ยาใหมๆ อยูเสมอ แตในขณะเดียวกันก็ยังถือโชคลาง เชน เชื่อวาการเก็บสมุนไพรจะปรุงยาไดเฉพาะ
วันหรือเวลาที่เปนฤกษดีเทานั้น เชื่อวาตองมีผาขาวและเฉลวปดหมอยา หรือทําพิธีเสียกบาลเพื่อ
บรรเทาโรค นอกจากนั้นยังเชื่อวาโรคเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติหรือผีดลบันดาล จึงตองใชความรู
เรื่องโหราศาสตรและใชเวทมนตคาถาในการรักษาโรค๒๘
อรุณพร อิฐรัตน กลาววา “การแพทยแผนไทย” ภาษาอังกฤษใชคําวา Thai Traditional
Medicine (TTM) หมายถึงปรัชญา องคความรู และวิธีการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและการบําบัด
โรคความเจ็บปวยของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติแบบแพทยแผนไทยประกอบดวยการใชสมุนไพร (การตม, การอบ,
การประคบ, การปนลูกกลอน เปนอาทิ) หัตถบําบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใชพุทธศาสนา
หรือพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิมและธรรมชาติบําบัด

๒๘

เสาวภา พรสิ ริ พ งษ,“การแพทย แ ผนไทย ความเกี่ ย วเนื่องกั บ วั ฒ นธรรมไทย” ใน การแพทย
วัฒนธรรม และจริยธรรม (นครปฐม: สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๗๙.

๑๗
ซึ่งเกิดจากการสะสมและถายทอดประสบการณอยางเปนระบบโดยการบอกเลา การสัง เกต การ
บันทึก และการศึกษาผานสถาบันศึกษาการแพทยแผนไทย แบงเปน ๔ สาขาวิชา๒๙ ดังนี้
๑. เวชกรรมแผนไทย กลาวถึงทฤษฎีตางๆ ในการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค
๒. เภสัชกรรมแผนไทย กลาวถึงการใชยาสมุนไพรและการประกอบยาในการรักษาโรค
๓. การนวดไทย เปนการรักษาโรคโดยวิธีการนวด บีบ คลึง ดัด รางกาย
๔. ผดุงครรภไทยเปนการดูแลสุขภาพของสตรีตงั้ แตเริม่ ตั้งครรภจนกระทั่งคลอดบุตร
การอยูไฟ และการใหนมบุตร
สรุปวาการแพทยแผนไทยนั้น หมายถึง ปรัชญา ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ เปนภูมิ ปญญาดั้งเดิม ในการดูแลสุขภาพของคนไทยสืบตอกันมาตั้งแตสมัยอดีต โดยการดูแลสุขภาพนั้นมี
หลายวิธีดวยกัน เชน การนวด การใชยาสมุนไพร การผดุง ครรภ และการตรวจวิเ คราะหโรคดวย
หลักการและทฤษฎีจากคัมภีรแพทยแผนไทย
ทฤษฎีการแพทยแผนไทย
การศึกษาทฤษฏีการแพทยของไทย อาศัยแนวคิดและปรัชญาการแพทยแผนไทย คือ
มองอวัย วะตางๆ ในรา งกายมนุษยมีก ารทํางานที่สัม พั นธกัน นอกจากนี้ยัง มองอีก วาร างกายมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรวมไปถึงจักรวาล และใหมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ถาหากมนุษย
มีวิถชี ีวิตที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม มนุษยก็จะมีสุขภาพดี แตเมื่อมนุษยมีชีวิต
ที่เบี่ยงเบนจากกฎเกณฑของธรรมชาติ รางกายมนุษยก็จะเสียสมดุลและเกิดภาวการณเจ็บปวยขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่ง การแพทยแผนไทยนั้นเชื่อวาการเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลภายในตัวของ
ผูปวยหรือไมสมดุลกับสิ่งแวดลอมภายนอก คือธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม เชน ดิน น้ํา อากาศ ฤดูกาล
หรือวินิจฉัยการเจ็บปวยจากที่รางกายไมสมดุลทั้งระบบ ๓๐ปจจัยภายนอกเหลานี้สงผลกระทบตอ
รางกายตามความเชื่อทางดานการแพทยแผนไทย เชื่อวา รางกายของคนเราประกอบดวยธาตุทั้ง ๔
คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ รางกายสมดุลหรือแข็งแรงก็แสดงวาธาตุทั้ง ๔ ในรางกายทํางานไดเปนปรกติ
หากรางกายผิดปรกติดวยสาเหตุปจจัยภายนอกตางๆ ที่มากระทบดัง ไดกลาวมาขางตนก็จ ะทําให
รางกายเจ็บปวย ธาตุทั้ง ๔ ในรางกายก็จะมีสภาวะกําเริบ ลดถอย หรือพิการ

๒๙

อรุณพร อิฐรัตน และวีรพัฒน เงาธรรมทรรศน,“ปฏิสัมพันธระหวางการแพทยแผนไทยและแพทย
แผนปจจุบันสอดคลองหรือแยกออกจากกัน” ใน การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม (นครปฐม: สถาบันพัฒนา
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๑๐๙.
๓๐
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙-๑๑๐.

๑๘
ธาตุในรางกาย
การแพทยแผนไทยเชื่อวารางกายของมนุษยประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน มี
ผิวหนัง กลามเนื้อ หัวใจ เปนตน ธาตุน้ํา เชน เลือด เหงื่อ ปสสาวะ ธาตุลม เปนพลังงานที่ควบคุมการ
เคลื่อนไหวประกอบดวยลมหายใจ เปนตน และธาตุไฟ เปนธาตุความรอนแหงชีวิตที่ทําใหรางกาย
อบอุน มีไฟอุนกายและไฟที่ทําใหแก เปนตน มนุษยแตละคนมีสัดสวนของธาตุไมเทากัน การมีธาตุใด
ธาตุหนึ่งเปนใหญเรียกวาเจาเรือน แตธาตุเจาเรือนมักเปลี่ยนแปลงไดตามอิทธิพลของปจจัยตางๆ เชน
อายุ อากาศ กาลเวลา ถิ่นทีอ่ ยู ตลอดจนพฤติกรรมของคนๆ นั้น โดยปกติรางกายจะพยายามปรับให
ธาตุตางๆ อยูในภาวะสมดุลเสมอ ถาปรับไมไดธาตุในรางกายก็จะเสียสมดุลไป คือ ธาตุใดธาตุหนึ่ง
หรือหลายธาตุมีมากหรือนอยหรือพรองไป ซึ่งทางการแพทยแผนไทยเรียกวา ธาตุกําเริบ ธาตุหยอน
ธาตุพิการ ซึ่งจะทําใหเกิดโรคและความเจ็บปวยขึ้น๓๑นอกจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายแลว ในคัมภีรวิ
สุทธิมรรคยังกลาววารางกายมนุษยประกอบไปดวยอากาศธาตุ คือธาตุชองวาง เปนธาตุที่สัมผัสไมได
เชน ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองทวารหนัก ชองทวารเบา เปนตน อากาศธาตุนี้ทางอายุรเวทนับเปน
ธาตุที่ ๕ เรียกรวมกันวาปญจมหาภูตรูป (ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ) และในสวนของนามไดอธิบายวา
วิญญาณธาตุเปนธาตุที่ ๖ เปนองคประกอบของมนุษยที่ทําใหมนุษยรับรูสิ่งตางๆ มีความรูสึกนึกคิด มี
อารมณที่แตกตาง สภาวะที่รูแจงแกอารมณ หมายถึง การรับรูทางการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การ
รับรูรส การสัมผัส ความนึกคิดและอารมณตางๆ แตไมไดอธิบายถึงลักษณะของจิตอีก ๓ ประการ คือ
เวทนา สัญญา และสังขาร
ตําราและคั ม ภี รต างๆ ที่ อธิ บ ายหลั ก การเรื่อ งธาตุ คือ คัม ภีร ป ระถมจิน ดา, คั ม ภี ร
สมุฏฐานวินิจ ฉั ย , คัม ภีรโ รคนิท าน, คัม ภี รธาตุวิ วรณ , ตําราเวชศึก ษา และคัม ภีร วิสุท ธิม รรค มี
สาระสําคัญกลาวถึงองคประกอบของชีวิตวามนุษยที่สมบูรณ ประกอบไปดวย ๒ สวน คือ รูปธรรม
และนามธรรมหรือที่เรียกสั้นๆ วารูปและนาม รูปเปนสวนของรูปรางประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๔ คือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ (ดิน น้ํา ลม ไฟตามลําดับ ) นาม คือ สวนของจิต มี ๔
ลักษณะ ไดแก เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ รูป ๑ นาม ๔ รวมเรียกกันวาขันธ ๕๓๒ซึ่งธาตุทั้ง
๔ ในรางกายประกอบไปดวยธาตุดินมี ๒๐ ประการ ธาตุน้ํา ๑๒ ประการ ธาตุลม ๖ ประการ และ
ธาตุไฟ ๔ ประการ ดังนี้
๓๑

สรอยศรี เอี่ยมพรชัย, ทัพพเทพ ทิพยเจริญธัม และ ทวี เลาหพันธ, การแพทยแผนไทยประยุกต
กับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔), ๓.
๓๒
ทัพพ เทพ ทิพ เจริ ญธัม และคนอื่นๆ, “หลักการพัฒนางานแพทยแ ผนไทยใหเป นเวชศาสตร เชิ ง
ประจักษ”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ศุภว
นิชการพิมพ, ๒๕๕๔), ๓๙.

๑๙
ธาตุดิน ๒๐ ประการ ไดแก
เกศา
คือ ผม
โลมา
คือ ขน
นขา
คือ เล็บ
ทันตา
คือ ฟน
ตะโจ
คือ ผิวหนัง
มังสัง
คือ กลามเนื้อ
นหารู
คือ เสนเอ็น
อัฏฐิ
คือ กระดูก
อัฏฐิมิญชัง
คือ เยื่อหุมกระดูก
วักกัง
คือ มาม
หทยัง
คือ หัวใจ
ปหกัง
คือ ไต
ยกนัง
คือ ตับ
ปบผาสัง
คือ ปอด
กิโลมกัง
คือ พังผืด
อันตัง
คือ ลําไสใหญ
อันตคุนัง
คือ ไสนอย
อุทริยัง
คือ อาหารใหม
กรีสงั
คือ อาหารเกา
มัตถเกมัตถลุงคัง คือ เนื้อในสมอง
ธาตุน้ํา ๑๒ ประการไดแก
ปตตัง
คือ น้ําดี
เสมหัง
คือ เสลด
ปุพโพ
คือ น้ําหนอง
โลหิตัง
คือ น้ําเลือด
เสโท
คือ น้ําเหงื่อ
เมโท
คือ มันขน
อัสสุ
คือ น้ําตา
วสา
คือ มันเหลว
เขโฬ
คือ น้ําลาย
สิงฆานิกา
คือ น้ํามูก
ลสิกา
คือ น้ําไขขอ
มุตตัง
คือ น้ําปสสาวะ
ธาตุลม ๖ ประการ ไดแก
อุทธังคมาวาตา
คือ ลมพัดจากเบื้องลางสูเบื้องบน
อโธคมาวาตา
คือ ลมพัดจากเบื้องบนสูเบื้องลาง
โกฏฐาสยาวาตา
คือ ลมพัดในกระเพาะอาหารและลําไส
กุจฉิสยาวาตา
คือ ลมพัดอยูในทองนอกลําไส
อังคมังคานุสารีวาตา คือ ลมพัดทั่วรางกาย
อัสสาสะปสสาสะวาตา คือ ลมสําหรับหายใจเขาออก
ธาตุไฟ ๔ ประการ ไดแก
สันตัปปคคี
คือ ไฟทําใหรางกายอบอุน เปนปกติ
ปริทัยหัคคี
คือ ไฟทําใหรอนระส่ําระสาย
ชิรณัคคี
คือ ไฟทําใหชรา
ปริณามัคคี
คือ ไฟยอยอาหาร

๒๐
อยางไรก็ตามความเชื่อทางการแพทยแผนไทยเชื่อวา เมื่อรางกายเจ็บ ปวยไมส บายก็
เนื่องมาจากธาตุในรางกายผิดปรกติ ซึ่งหมายถึงธาตุทั้ง ๔ ในรางกายผิดปรกติไมสามารถทํางานได
ตามปรกติ เชน ธาตุลมพิการ เกิดจากลมอโธคมาวาตาเปนสาเหตุใหพิการ ผูเปนแพทยจําเปนจะตอง
วิเคราะหโรคไดวา สาเหตุที่ลมอโธคมาวาตาทํางานผิดปรกติเกิดจากสาเหตุใดหรือมีปจจัยเกี่ยวของใด
ที่ทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติไปจนทําใหเ กิดอาการเจ็บปวย และเรียกปจจัยตางๆ ที่นํามาเปน
สวนประกอบในวิเคราะหโรคเรียกวา “สมุฏฐานของโรค”
สมุฏฐานของโรค
มนุษยมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใหรางกายอยูในภาวะสมดุลของธาตุทั้ง
๔ อยูเสมอ เมื่อธาตุทั้ง ๔ ในรางกายขาดสมดุลก็จะทําใหเกิดอาการเจ็บปวยขึ้นได สําหรับเหตุของโรค
หรือที่ตั้งเกิดของโรค ทางแพทยแผนไทยเรียกวา “สมุฏฐานของโรค” แตในคัมภีรแพทยแผนไทยไมได
จําแนกอยางชัดเจนเหมือนการแพทยแผนปจจุบันซึ่งแบงโรคออกเปนหลายกลุม ที่สําคัญคือโรคที่เกิด
ความผิดปรกติของพันธุกรรม เชือ้ โรค สารเคมี รังสี และอุบัติเหตุ (อันตราย) เชิงกล ทางการแพทย
แผนไทยกลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรางกายเปนเหตุที่กอใหเกิดโรคที่กลาวไวในคัมภีรแพทยแผน
ไทยตางๆ จําแนกออกเปน ๒ กลุมคือ
๑. ปจจัยภายในรางกาย ไดแก ความผิดปกติของธาตุ อายุ อารมณ และพฤติกรรม
๒. ปจจัยภายนอกรางกาย ไดแก ฤดูกาล กาลเวลา ภูมิประเทศ
นอกจากนั้นยังมีเหตุแหงโรคที่กลาวไวในคัมภีร เชน กิมิชาติ (หนอน) โอปกมิกโรค (โรค
ที่เกิดจากการทุบถองโบยตี) อุปปาติกะโรค (โรคที่เกิดขึ้นมาเอง โรคที่ลอยมาตามอากาศ) โรคโบราณ
กรรม (โรคที่เกิดจากกรรม) โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สาเหตุการเกิดโรคมีดวยปจจัยดังที่กลาวมาแลว
นั้น เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวก็นําขอมูลมาวิเคราะหวาโรคนั้นเกิดจากสมุฏฐานกองใด ธาตุใด พิกัดใด
ชื่อธาตุยอยอะไร มีความผิดปกติอยางไร การแพทยแผนไทยเรียกธาตุที่เปลี่ยนแปลงและผิดปกติวา
ธาตุนั้นกําเริบ หยอน พิการ เพื่อที่จะไดกําหนดในการรักษาตอไป ๓๓วิธีการรักษานั้นก็แลวแตแพทย
หรือผูวินิจฉัยโรคจะวางแผนการรักษาโรคดวยวิธีการใด การรักษาจึงเปนไปตามความเชื่อ คือมีทั้งการ
ใชพิธีกรรม ไดแก การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบวงสรวงเทพเบื้องบน การตอชะตา สวนการรักษามีการ
ใชยาสมุนไพรและการกินอาหารเพื่อปรับสมดุลรางกาย การนวด การอบ การประคบ และการปรับ
สมดุลทางจิตดวยสมาธิ๓๔

๓๓

ทัพพ เทพ ทิพ เจริ ญธัม และคนอื่นๆ, “หลักการพัฒนางานแพทยแ ผนไทยใหเป นเวชศาสตร เชิ ง
ประจักษ”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน ๒๕๕๔, ๔๓.
๓๔
ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๒๔๖.

๒๑
อยางไรก็ตามวิธีการรักษาตางๆ เหลานี้เปนวิธีการที่แพทยเลือกที่จะรักษาคนไข แตโดย
สวนมากจะเปนใชยาสมุนไพรรักษาทั้งที่เปนพืช สัตวและธาตุตางๆ เพื่อนํามาปรุงและประกอบขึน้ เปน
ยาที่ใชรักษาโรค วิชาที่วาดวยการปรุงยาและประกอบยาเรียกวา “หลักเภสัช”
หลักเภสัช
หลักเภสัช หมายถึง หลักการสําคัญเกี่ยวกับการปรุงยาที่ผูที่จะเรียนเปนแพทยปรุงยา
จําเปนจะตองรู สามารถจําแนกออกเปน ๔ ประการดังนี้
๑. เภสัชวัตถุ คือ วัตถุตางๆที่นํามาประกอบเปนยารักษาโรคโดยทั่วไปแบงเปน ๓ แบบ
คือ
๑.๑ พืชวัตถุ ไดแก พรรณไมตางๆ จําแนกออกไดเปนพืชจําพวกตน, พืชจําพวกเถาเครือ,พืชจําพวกหัว-เหงา,พืชจําพวกผัก และพืชจําพวกหญา
๑.๒ สัตววัตถุ ไดแก รางกายและอวัยวะของสัตวทั้งหลาย จําแนกสัตวออกไดเปน
สัตวบก,สัตวน้ํา และสัตวอากาศ
๑.๓ ธาตุวัตถุ ไดแก แรธาตุตางๆ ที่เกิดขึ้นเอง หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากแรธาตุ หรือ
สิ่งสังเคราะหขึ้น จําแนกธาตุออกไดเปนธาตุที่สลายตัวไดงาย และธาตุที่สลายตัวไดยาก
๒. สรรพคุณเภสัช คือ สรรพคุณของตัวยาสมุนไพรชนิดตางๆ เพื่อใชในการรักษาโรค
การแพทยแผนไทยใชวิธีการเรียนรูสรรพคุณของตัวยาจากรสของตัวยาที่ประกอบในการรักษาโรคทั้ง
รสยาของตัวยาสมุนไพรแตละชนิดและรสยาของตํารับแตละตํารับ การศึกษาสรรพคุณเภสัชมีขอที่
ควรตองรูจักดังนี้
๒.๑ รสประธาน หมายถึง รสของยาที่ป รุงหรือผสมเปนตํารับแลว สิ่งที่จ ะนํามา
ประกอบขึ้นเปนยานั้นประกอบดวยวัตถุธาตุ ๓ ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ เมื่อนํามา
ประกอบปรุงเปนยาสําเร็จรูปแลวจะเหลือรสของตัวยา ๓ รสดังนี้
๒.๑.๑ รสเย็น ไดแก ตัวยาที่ประกอบด วยยาพืช สัตว ธาตุที่ไมรอน เชน เขา
สัตว เขี้ยวสัตว
๒.๑.๒ รสรอน ไดแก ตัวยาที่ประกอบดวยพืช สัตว ธาตุที่รอน เชน เหงาขิง
ดีปลี
๒.๑.๓ รสสุขุม ไดแก ตัวยาที่ประกอบดวยพืช สัตว ธาตุที่ไมรอนไมเย็น และมี
รสที่ไมรอนและไมเย็น เชน โกฐเทียน กฤษณา กระลําพัก จันทนเทศ
๒.๒ รสของตัวยา หมายถึง รสของเภสัชวัตถุหรือวัตถุธาตุแตละชนิดที่ยังไมไดผสม
หรือปรุงเปนตํารับ เภสัชวัตถุแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ แตละประเภท
เปนเครื่องยาที่มีอยูมากมายหลายรอยชนิด เพื่อใหงายตอการจดจําเภสัชแผนไทยจึงแบงรสยาดังนี้

๒๒
๒.๒.๑ รสยา ๔ รส ในคัมภีรธาตุวิภังค กลาวถึงรสยา ๔ รส แกโรคดังนี้
๑. รสฝาด ซาบไปในผิวเนื้อและเสนเอ็น
๒. รสเผ็ด ซาบไปในผิวหนังทุกเสนขน
๓. รสเค็ม ซาบไปในที่เสนเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางคกาย
๔. รสเปรี้ยว ซาบไปในเสนเอ็นทั่วสรรพางคกาย
๒.๒.๒ รสยา ๖ รส ในคัมภีรวรโยคสาร กลาวถึงรสยา ๖ รส แกโรคดังนี้
๑. มธุระ คือ รสหวาน ชอบกับยาใหเจริญรสธาตุ
๒. อัมพิระ คือ รสเปรี้ยว บํารุงไฟธาตุกระทําสารพัดที่ดิบใหสุก
๓. ลวณะ คือ รสเค็ม
เผาโทษเผาเขฬะ ใหเจริญไฟธาตุ
๔. กฏกะ คือ รสเผ็ด
กระทําใหกําลังนอย ระงับพิษ
๕. ติตติกะ คือ รสขม
เจริญไฟธาตุ แกรอน แกระหายน้ํา
๖. กสาวะ คือ รสฝาด
เจริญไฟธาตุ แกกระหายน้ํา
๒.๒.๓ รสยา ๘ รส ในคัมภีรธาตุวิวรณ กลาวถึงยา ๘ รส แกโรคดังนี้
๑. รสขม ซาบไปตามผิวหนัง
๒. รสฝาด ซาบมังสา
๓. รสเค็ม ซาบเสนเอ็น
๔. รสเผ็ดรอน ซาบกระดูกมิไดเวน
๕. รสหวาน ซาบลําไสใหญ
๖. รสเปรี้ยว ซาบลําไสนอย
๗. รสเย็นหอม ซาบหัวใจ
๘. รสมัน ซาบที่ขอตอทั้งปวง
๒.๒.๔ รสยา ๙ รส ในการศึกษาเรื่องสรรพคุณเภสัช สรุปรสของสมุนไพรได ๙
รสดังนี้
๑. รสฝาด
๒. รสหวาน
๓. รสเมาเบื่อ
๔. รสขม
๕. รสเผ็ดรอน
๖. รสมัน
๗. รสหอมเย็น
๘. รสเค็ม

สรรพคุณ มีฤทธิ์ทางสมาน
สรรพคุณ มีฤทธิ์ซึมซาบไปตามเนื้อ
สรรพคุณ แกพิษ
สรรพคุณ แกในทางโลหิตและดี
สรรพคุณ แกโรคลมจุกเสียด ขับลมใหผาย
สรรพคุณ มีฤทธิ์ซึมซาบไปตามเสนเอ็น
สรรพคุณ บํารุงหัวใจ
สรรพคุณ มีฤทธิ์ซึมซาบไปตามผิวหนัง

๒๓
๙. รสเปรี้ยว
สรรพคุณ ชวยขับเสมหะ
นอกจากนี้ในตําราเวชศึกษายังเพิ่มรสจืดอีกหนึ่งรส สรรพคุณ แกเสมหะ ขับปสสาวะ ดับ
พิษไข ดับพิษปวดรอน
๓. คณาเภสัช คือ การจัดหมวดหมูตัวยาหลายสิ่งหลายอยาง ใหรูจักพิกัดยา เพราะตัวยา
ตั้งแต ๒ สิ่งขึ้นไปนํามารวมกัน สามารถเรียกเปนชื่อเดียวกันได๓๕ เรียกวา “พิกัดยา” แบงออกเปน
๓ หมวด ดังนี้
๓.๑ จุลพิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยานอยชนิด โดยมากเปนตัวยาที่มีชื่อ
เรียกอยางเดียวกัน แตจะมีขอแตกตางจากถิ่นที่เกิด ตางกันที่สี ตางกันที่ชนิด ตางกันที่ขนาด ตางกัน
ที่รส เชน มะแวงทั้ง ๒ คือมะแวงตน กับมะแวงเครือ
๓.๒ พิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยาตั้ง แตส องสิ่ ง ขึ้นไป รวมเรียกเปนชื่ อ
เดียวกันจะเปนคําตรงหรือคําศัพท โดยที่ตัวยาที่นํามารวมกัน ตองใชน้ําหนัก เสมอภาค คือขนาด
น้ําหนักเทากัน เชนพิกัดตรีญาณรส หมายถึงไสหมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด
๓.๓ มหาพิกัด หมายถึง การจํากัดจํานวนตัวยาหลายสิ่ง รวมเรียกเปนชื่อเดียวกัน
แตตัวยาแตละอยางในมหาพิกัดมีน้ําหนักไมเทากัน เพราะเหตุวามหาพิกัดนี้ทานสงเคราะหเอาไปแก
ตามสมุฏฐานตางๆ คือ ใชแกในกองฤดู กองธาตุกําเริบ หยอน และพิการ โรคแทรกโรคตาม เชน มหา
พิกัดเบญจกูล
๔. เภสัชกรรม คือ การปรุง ยาเปนการประสมประสานตัวยานั้นมีความหมายอยางไร
หรือตัวยาจะมีความสัมพันธกัน หรือมีฤทธิ์ตอตานกัน หรือจะเสริมฤทธิ์ทําใหมีอาการขางเคียงเกิดขึ้น
เมื่อใชตอผูปวย หรือไมมีฤทธิ์พอจะทําลายโรคได๓๖เพื่อจะไดนําตัวยาเหลานั้นมาปรุงโดยวิธีการตางๆ
ในการบริหารยา เชน การทํายาสําหรับเปนยากิน การทํายาสําหรับใชภายในหรือภายนอกรางกาย มี
กระบวนการวิธีการทําหลายรูปแบบ การบริหารยาตอโรคหรืออาการของคนไข หรืออาการของคนไข
ตองรักษาดวยยาที่เปนรูปแบบทั้งยากินและยาทา การปรุงยามีสวนที่เกี่ยวของดังนี้
๔.๑ ตัวยา ยาไทยปรุงขึ้นจากพืช สัตว แรธาตุ จากวัตถุที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มิไดสกัดกลั่นเอาเฉพาะเนื้อยาที่แท จึงมีสวนที่เปนกากเจือปนอยูมาก ดังนั้นยาไทยจึงกําหนดใหใชตัว
ยาที่มีป ริ ม าณมาก และตั วยาหลายสิ่ง รวมกัน อยางไรก็ ตามโครงสรางของยาไทยสามารถแบ ง
สรรพคุณของตัวยาออกเปน๓๗๔ สวนดังนี้

๓๕

ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๑๐๓-๑๐๔.
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙.
๓๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๓๗-๑๓๘.
๓๖

๒๔
๔.๑.๑ ตัวยาตรง คือ ยาที่มีสรรพคุณบําบัดโรคและไข
๔.๑.๒ ตัวยาชวย คือ เมื่อมีโรคแทรก โรคตาม หรือโรคหลายโรครวมกัน
๔.๑.๓ ตัวยาประกอบ คือ เปนตัวยาใชเพื่อปองกันโรคตามและชวยบํารุง
๔.๑.๔ ตัวยาชูกลิ่น คือ ชูรส และแตงสีของยา๓๘
ทั้ง ๔ ประการนี้ที่ไดกลาวมาพอสังเขปเปนหลักเภสัชของการปรุงยา ตามหลักการ
ปรุงยาสากลที่ยังนิยมใชกันอยู ซึ่งขั้นตอนการปรุงยานั้นมีหลากหลายวิธีดวยกัน รวมถึงรูปลักษณะ
ของยาที่จะนํามาใชในการรักษาโรคก็มีหลากหลายรูปแบบ เชน ยาพอก ยาสุม ยาประคบ ยาทา
เปนตน
๔.๒ กระสายยา คือ สิ่งซึ่งไดจากพืชวัตถุ สัตววัตถุ ธาตุวัตถุ นํามาคั้น มาฝน มาตม
มาแช หรือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อใหไดสารที่ตองการจากวัตถุนั้นนํามาใชสําหรับผสมยาหรือ
รับประทานรวมกับยาเปนการเสริมฤทธิ์ยาในการรักษาโรค๓๙พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔ ใหความหมายของคํา กระสาย วา เปนเครื่องแทรกยา เชน น้ําเหลา ส.กษาย วายาที่เคี่ยวเอา
แต ๑ ใน ๔ สวน ทมิฬใชในความหมายวาเปนเครื่องแทรกยาทุกชนิด โดยปรกติเปนน้ํา๔๐
ชยันต พิเชียรสุนทร๔๑ ใหความหมายของคําวา การยักกระสาย เปนศาสตรและศิลป
เปนภู มิปญ ญาเฉพาะตัว อันเปนเอกลัก ษณโ ดดเดนของแพทย แผนไทยที่ ไดส รางสมองคค วามรู
ประสบการณในการเลือกใชกระสายยาใหถูกตองกับโรคและอาการที่ตองการไดรับการบําบัดเพื่อให
ยานั้นมีผลตามตองการ ทั้งยังสามารถชวยเสริมฤทธิ์และสรรพคุณใหกับตัวยาไดอีกดวย ยาชนิดหนึ่ง
ถาใชกระสายยาอยางหนึง่ ก็จะไดผลอยางหนึ่ง หากใชกระสายอีกอยางหนึ่งก็จะใหผลที่แตกตางกัน
ออกไปโดยสวนมากคนมัก เขาใจกันว า กระสายยาจะตอ งเปน สวนที่เ ปน น้ําที่ใ ชในขั้นตอนการ
รับประทานยาเทานั้นและเรียกน้ํานั้นวา “น้ํากระสาย” ซึ่งตามจริงแลวกระสายยาเปนเครื่องแทรกยา
ที่ม าจากพืช สัตว ธาตุและผลิตภัณฑจ ากสิ่งเหลานี้ รวมถึง น้ําหรือของเหลวตางๆ ที่นํามาใชเ ปน
กระสาย เชน น้ําฝน น้ําทา การยักกระสายจึงอาจจะหมายความวา การโยกยายการแทรกตัวยาใน
ตํารับยานั้นเพื่อเพิ่มสรรพคุณของตํารับและเพื่อชวยเสริมฤทธิ์ในการรักษา เพราะกระสายยามีทั้ง
แทรกอยูในตัวยา แทรกอยูในวิธีการทํายา และแทรกวิธีการใชยา เปนตน
๓๘

ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา, ๑๓๗-๑๓๘.
เรื่องเดียวกัน, ๑๗๔.
๔๐
ราชบั ณฑิตยสถาน, พจนานุก รมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุง เทพฯ: นานมีบุค ส
พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๕๘.
๔๑
ชยั น ต พิ เ ชี ย รสุ น ทร และวิ เ ชี ย ร จี ร วงส , “น้ํ า กระสาย” คู มื อ เภสั ช กรรมแผนไทยเล ม ๑
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖), ๔.
๓๙

๒๕
ตําราแพทยแผนไทย
ตําราแพทยแผนไทยเปนตําราที่รวบรวมคัมภีรแพทยแผนไทยไวเปนหมวดหมูสําหรับผูที่
จะศึก ษาเปนแพทยแผนไทย คัมภีรแพทยตางๆ เหลานี้เ ปนเอกสารสําคัญ ที่ผูเ ปนแพทยใชศึก ษา
เพื่อที่จะนําความรูที่ไดจากการศึกษาคัมภีรมาเปนแนวทางในการวิเคราะหและรักษาโรคตางๆ คัมภีร
แพทยแผนไทยที่ยึดเปนแบบแผนในการศึกษามีหลายคัมภีรดวยกัน เปนคัมภีรที่สืบทอดสงตอกันมา
นับแตครั้งโบราณไดบันทึกไวในจารึก เชน จารึกวัดโพธิ์เรื่องเวชศาสตร จารึกตํารายาวัดราชโอรสและ
เอกสารโบราณประเภท หนังสือสมุดไทยดํา หนังสือสมุดไทยขาว และคัมภีรใบลาน ตําราแพทยแผน
ไทยที่ใชในการเรียนมี ๒ ฉบับดังนี้
๑. ตําราเวชศาสตรวั ณณณา เมื่ อป พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ จัดตั้ง โรงพยาบาลศิริร าชขึ้น โดยมีพระประสิท ธิวิท ยาดํารง
ตําแหนง นายแพทยใหญโรงพยาบาลศิริร าช ซึ่งตอมาไดรับ พระราชทานบรรดาศัก ดิ์เ ปนพระยา
ประเสริ ฐ สาตรดํ า รง (หนู ) และเมื่ อ ป พ.ศ.๒๔๓๓ โปรดเกล า ฯ ให ตั้ ง โรงเรี ย นแพทย ขึ้ น ใน
โรงพยาบาลศิริราช โดยใหพระยาประเสริฐสารทดํารง (หนู) เปนอาจารยสอนวิชาแพทยไทยรวมกัน
กับหมอนิ่ม หมอคงและหมออื่นๆ อีกหลายทาน ซึ่งแตละทานตางก็เรียบเรียงตําราของตนเองไวเพื่อ
ใชสอนแกนักเรียนแพทยในยุคนั้น เฉพาะพระยาประเสริฐสาตรดํารงไดเรีย บเรียงตําราชื่อตําราเวช
ศาสตรวัณณณาขึ้น ซึ่งตอมาคุณสุม วรกิจพิศาล ผูเปนบุตรไดนําตําราเวชศาสตรวัณณณามาพิม พ
จําหนายทั่วไปเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐๔๒ มีทั้งหมด ๕ เลม ประกอบดวย ๑๗ คัมภีร คือ
๑. คัมภีรฉันทศาสตร ๒. คัมภีรตักกศิลา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรธาตุวิวรณ ๕. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ๖. คัมภีรจะละนะสังคะหะ ๗. คัมภีรชวดาน ๘. คัมภีรทุลาวสา ๙. คัมภีรปถมจินดา
๑๐. คัมภีรมหาโชตรัตน ๑๑. คัมภีรกษัย๑๒. คัมภีรอภัยสันตา ๑๓. คัมภีรอติสาร ๑๔. คัมภีรมัชชุสารวิเชียร ๑๕. คัมภีรมรณะญาณสูตร ๑๖. คัมภีรมุขโรค และ ๑๗. คัมภีรสรรพคุณ
๒. ตําราแพทยศาสตรส งเคราะห จัดทําขึ้นโดยพระยาพิศณุป ระสาทเวช ไดรวบรวม
จัดทําตําราเรียนแพทยแผนไทยขึ้น ดังมีปรากฏขอความในคํานําตอนหนึ่งจากหนังสือแพทยศาสตร
สงเคราะหเลม ๑ ของพระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.๑๒๘ ความวา
พระคัมภีรแพทยในประเทศสยามซึ่งนักปราชญผูรูผูชํานาญไดเรียบเรียงไวชานานแล
ใชตอมาจนถึง ทุกวันนี้จะหาที่ ถูกตองแทเปนการยากดวยคั ดลอกกันตอๆ มายอมจะขาด
เหลือบางเปนธรรมดา ยิ่งผูที่ไมมีความชํานาญแลวก็ไมสามารถจะตรวจตราใหรูผิดรูถูกได มี
๔๒

มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห
เลม ๑ (กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐), ญ.

๒๖
เหตุที่ชี้ใหเห็นได คือ เมื่อ ร.ศ. ๑๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหขาพเจาไปตรวจจัดการ
ระงับไขเจ็บที่เขาใจกันวาเปนไขตักศิลา เรียกตามภาษาใหมวากาฬโรคหรือ เปลก ซึ่งเกิดขึ้น
ตามหั วเมื อ ง มี หัวเมือ งนครราชสี มาแลเมือ งลพบุ รีเ ป นต น ได ทราบว า หมอที่ อ ยู ในพื้ น
บานเมืองนั้นๆ ที่มีตํารับตําราอยูบางคนละนอยคัดลอกกันตอมาลบๆ เลือนๆ บางแหงทีอ่ า น
ไมไดความวาอะไรเลยก็มี เหตุอันนี้จึงทําใหไมเปนที่แนใจในการรักษาพยาบาลไขเจ็บ เมื่อมี
ปรากฏการณดังนี้เห็นที่นานเขา พระคัมภีรแพทยจะตกหลนลบเลือนมากขึ้นขาพเจาจึงได
คิดคนหาทางรวบรวมพระคัมภีรแพทยขึ้นไวใหบริบูรณถาวรสืบไป จะไดเปนคูมือสําหรับผูที่
รักศึกษาวิชาแพทย...แลเมื่อขาพเจาคิดเห็นดังนี้แลวจึงไดนําความกราบทูลพระเจานองยา
เธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหนงกรรมการจัดการ
หอพระสมุ ด วชิ รญาณดวย ให พระองค ทา นทรงช วยในการนี้ พระองค ทา นก็ ทรงมี ดํ า ริ
เห็นชอบจึงโปรดเกลาประทานอนุญาตใหใชตนฉบับพระคัมภีรซึ่งมีอยูในหอพระสมุดเปน
ตนฉบับสําหรับสอบในการพิมพ แลโปรดเกลาใหหลวงจันทรมาตยผูเปนเจาพนักงานหอพระ
สมุด ชวยเปนธุระตรวจสอบกับตนฉบับ เพราะฉะนั้นพระคัมภีรแพทยที่พิมพขึ้นแลวนี้ควร
เชื่อถือไดวาเปนพระคัมภีรอันครบถวนบริบูรณดีแลว๔๓

จากคํานําดัง กลาวไดบ อกถึง การตรวจสอบชําระเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๑ เปนตําราแพทย
ศาสตร ส งเคราะห มี ทั้ ง หมด ๒ เล ม ประกอบไปดว ยทั้ ง หมด ๑๔ พระคั ม ภี ร ดั ง นี้ ๑. คั ม ภี ร
ฉันทศาสตร ๒. คัมภีรปฐมจินดา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรสรรพคุณแลมหาพิกัด ๕. คัมภีรไกษย
๖. คัมภีรตักกะศิลา ๗. คัมภีรมหาโชตรัต ๘. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา ๙. คัมภีรโรคนิทาน ๑๐. คัมภีร
ธาตุบรรจบ ๑๑. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ๑๒. คัมภีรชวดาร ๑๓. คัมภีรธาตุวิวรณ และ ๑๔. คัมภีร
วรโยคสาร
นอกจากตําราแพทยแผนไทยที่ไดเรียบเรียงคัมภีรแพทยแผนไทยไวประกอบการเรียน
แพทยแผนไทยแลว ยังมีเอกสารตนฉบับที่ใชเปนคูมือประกอบการศึกษาเรียนรูวิชาแพทยแผนไทย
ไดแก ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงมีรายละเอียดดังนี้
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง ตนฉบับเปนหนังสือสมุดไทยดํา ยังไมไดถายถอดและปริวรรต
เป น ภาษาไทยป จ จุ บั น เมื่ อ ป พ.ศ.๒๔๑๓ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ทรงมี
พระราชดําริวา คัมภีรแพทยแผนไทยที่ไดบันทึกความรูอันมีคุณประโยชนแกแผนดินและใชสืบตอกัน
มาไดเริ่มสูญหายและคลาดเคลื่อนมากแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงคเธอ กรม
หมื่นภูบดินทรราชหฤทัย จางวางกรมแพทย เปนแมกองจัดหารวบรวม ชําระสอบสวนตํารับคัมภีร
๔๓

มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห

เลม ๑, ฐ.

๒๗
แพทยที่ใชกันอยูขณะนั้นใหถูกตองดี และสงมอบใหพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอักสรสาสนโสภณ
จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพการ จัดสรางขึ้นใหมเปน คัมภีรแพทยฉบับหลวง ๔๔ตอมามีการ
ชําระคัมภีรแพทยฉบับหลวงไทย รวมเรียกชื่อวาตําราเวชศาสตรฉบับหลวงมีทั้งหมด ๑๕ พระคัมภีร
เหตุที่เรียกคัมภีรแพทยทุกคัมภีรที่อยูในฉบับนี้วา “พระคัมภีร” เพราะเปนตําราที่ใหความรูจึงยกยอง
ใหเปนของสูง พระคัมภีรทั้ง ๑๕ พระคัมภีรนั้น ไดแก ๑. พระคัมภีรกระษัย ๒. พระคัมภีรตักกศิลา
๓. พระคัมภีรธาตุวิภังค ๔. พระคัมภีรประถมจินดา ๕. พระคัมภีรแผนนวด ๖. พระตํารับแผนฝดาษ
๗. พระคัมภีรม รณญาณสูตร ๘. พระคัมภีรม หาโชตรัต ๙. พระคัม ภีรมุจ ฉาปก ขันทิก า ๑๐. พระ
คัมภีรโรคนิทาน ๑๑. พระคัมภีรสรรพลักษณะสรรพคุณ ๑๒. พระคัมภีรอุทรโรค ๑๓. พระคัมภีร
สมุฎฐานวินิจฉัย ๑๔. พระคัมภีรชวดาน และ ๑๕. พระคัมภีรอภัยสันตา
หองสมุดกรมการศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการไดมอบพระคัมภีรทั้ง ๑๕ พระคัมภีร
จํานวน ๕๑ เลมสมุดไทย ใหหอสมุดแหงชาติเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งในแตละคัมภีรมีชื่อเรื่องเดียวกันแตมี
เนื้อหาทั้งที่ซ้ํากันและแตกตางกันอยูหลายฉบับ พระคัมภีรบางเรื่องมีเนื้อหาไมครบสมบูรณเพราะ
พลัดหายไปหลายเลม นอกจากนี้ยังมีฉบับที่ทําไมเสร็จ เชน ยังไมไดเขียนขอความบานแผนก หรือยัง
ไมไดเขียนคาถาภาษาบาลีที่แทรกอยูในเนื้อหา เปนตน๔๕
คัมภีรแพทยแผนไทยที่ใชในการประกอบการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยและใช
เปนคูมือประกอบการศึกษา ไดแกตําราเวชศาสตรฉบับหลวง ตําราเวชศาสตรวัณณณา ของพระยา
ประเสริฐสาตรดํารง (หนู) และตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑–๒ ของพระยาพิศณุประสาทเวช
ตําราทั้ง ๓ ฉบับนั้นประกอบดวยคัมภีรที่เหมือนและตางกัน ดังจะแสดงในตารางเปรียบเทียบ
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบรายชื่อคัมภีรแพทยแผนไทย
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง
พ.ศ. ๒๔๑๓,๒๔๑๔
๑. พระคัมภีรกระษัย
๒. พระคัมภีรตักกศิลา
๓. พระคัมภีรธาตุวิภังค
๔. พระคัมภีรประถมจินดา
๔๔

ตําราเวชศาสตรวัณณณา
ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐)
๑.คัมภีรกษัย
๒.คัมภีรตักกศิลา
๓.คัมภีรธาตุวิภังค
๔.คัมภีรปถมจินดา

แพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับ
พระยาพิศณุประสาทเวชร.ศ.
๑๒๖,๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๐,๒๔๕๒)
๑.คัมภีรไกษย
๒.คัมภีรตักกะศิลา
๓.คัมภีรธาตุวิภังค
๔.คัมภีรปฐมจินดา

กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาติ, ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงเลม ๑-๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

๒๕๕๒), คํานํา.
๔๕

เรื่องเดียวกัน, คํานํา.

๒๘
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบรายชื่อคัมภีรแพทยแผนไทย (ตอ)
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง
พ.ศ. ๒๔๑๓, ๒๔๑๔
๕. พระคัมภีรแผนนวด
๖. พระตํารับแผนฝดาษ
๗. พระคัมภีรมรณญาณสูตร
๘. พระคัมภีรมหาโชตรัต
๙. พระคัมภีรมุจฉาปกขันทิกา
๑๐. พระคัมภีรโรคนิทาน
๑๑. พระคัมภีรสรรพลักษณะ
สรรพคุณ
๑๒. พระคัมภีรสมุฎฐานวินิจฉัย
๑๓. พระคัมภีรอุทรโรค
๑๔. พระคัมภีรชวดาน
๑๕. พระคัมภีรอภัยสันตา

ตําราเวชศาสตรวัณณณา
ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐)
๕.คัมภีรมรณะญาณสูตร
๖. คัมภีรมหาโชตรัตน
๗. คัมภีรสรรพคุณ
๘. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย
๙. คัมภีรชวดาน
๑๐. คัมภีรอภัยสันตา
๑๑. คัมภีรฉันทศาสตร
๑๒. คัมภีรธาตุวิวรณ
๑๓. คัมภีรอติสาร
๑๔. คัมภีรมัชชุสารวิเชียร
๑๕. คัมภีรมุขโรค
๑๖. คัมภีรจะละนะสังคะหะ
๑๗. คัมภีรทุลาวสา

แพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับ
พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.
๑๒๖,๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๐, ๒๔๕๒)
๕. คัมภีรมหาโชตรัต
๖. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา
๗. คัมภีรโรคนิทาน
๘. คัมภีรสรรพคุณแลมหาพิกัด
๙. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย
๑๐. คัมภีรชวดาร
๑๑. คัมภีรฉันทศาสตร
๑๒. คัมภีรธาตุวิวรณ
๑๓. คัมภีรวรโยคสาร
๑๔. คัมภีรธาตุบรรจบ

จากตารางแสดงถึงพระคัมภีรแพทยแผนไทยที่ปรากฏในตําราแพทยแผนไทยทั้ง ๓ ฉบับ
นั้น มีทั้งที่เหมือนกันและตางกัน เชนพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย มีอยูในตําราแพทยแผนไทยทั้ง ๓
ฉบับ สวนพระคัมภีรที่มีเฉพาะเวชศาสตรฉบับ หลวง คือ พระคัมภีรแผนนวด และพระคัมภีรแผน
ฝดาษ และจํานวนพระคัมภีรที่เพิ่ม มากขึ้นจากตําราเวชศาสตรฉบับหลวง เชน คัมภีรฉันทศาสตร
คัมภีรธาตุวิวรณ คัมภีรอติสาร คัมภีรมัชชุสารวิเชียร คัมภีรมุขโรค คัมภีรจะละนะสังคะหะ คัมภีร
ทุลาวสา เปนตน

๒๙
ในป พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไดจัดตั้งโรงเรียนแพทยแผนโบราณขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทาเตียน พระนคร นายวีร ตันติวีรกุล อาจารยใหญในสมัยนั้นไดจัดทําหนังสือ
แพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ ตอจากเลม ๑-๒ ของพระยาพิศณุประสาทเวช ดังปรากฏในคํานําของ
หนังสือแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ ระบุวา
ขาพเจาจึงไดขออนุญาตคนดูที่หอสมุดแหงชาติและไดคนพบคัมภีรดังกลาวมาขางตน
นั้น แต เป นตํ ารั บของท านเจ าคุ ณ พระยาประเสริ ฐศาสตรดํ ารง (คุ ณหมอหนู) รวบรวม
จัด พิมพขึ้ นไวเ มื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ สมัย เมื่อ ทา นยั งดํ ารงตํา แหนง ผูอํ านวยการโรงเรีย นราช
แพทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช ในสมัย นั้น จึงไดขออนุญาตคัดลอกจากหอสมุด
แหงชาติมาจัดพิมพขึ้น ชื่อวา ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ เพื่อเปนประโยชนตอผูที่
จะศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณ๔๖

ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๓ มีทั้งหมด ๘ คัมภีร ดังนี้ ๑. คัมภีรอภัยสันตา
๒. คัมภีรมัญชุสาระวิเชียร ๓. คัมภีรอุทรโรค ๔. คัมภีรมุขโรค ๕. คัมภีรไพจิตมหาวงค ๖. คัมภีรสิทธิสาระสงเคราะห ๗. คัมภีรทิพมาลา และ ๘. คัมภีรวิถีกุฎโรค
จากรายชื่อคัมภีรมีขอสังเกตวา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ เริ่มกอตั้ง โรงเรียนแพทยนั้น ในการ
เรียนการสอนนั้นมีตําราแพทยแผนไทยหรือคัมภีร แพทยแผนไทยที่ใชในการศึกษาทั้ง หมดจํานวน
เทาใดนั้นไมปรากฏแนชัด และตําราที่เรียบเรียงโดยหมอมเจาปรานีตามความทรงเห็นชอบของหมอม
เจาเจียก ทินกร (ผูเปนนายกจัดการโรงเรียนราชแพทยาลัย วังหลัง) ใชสอนนักเรียนแพทยในระหวาง
ป พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๔๓๔๗ ก็ไมทราบแนชัดวามีจํานวนกี่พระคัมภีร จะเห็นแตตําราเวชศาสตรวัณณณา
ซึ่งเปนฉบับพิมพมีทั้งหมด ๑๗ คัมภีร จากขอมูลที่พบทําใหสันนิษฐานไดวาคัมภีรแพทยแผนไทยที่ใช
ศึกษากันมีทั้งคัมภีรที่ซ้ํากันและแตกตางกันทั้งหมด ๒๘ คัมภีรดังนี้ ๑. คัมภีรฉันทศาสตร ๒. คัมภีร
ตักกศิลา ๓. คัมภีรธาตุวิภังค ๔. คัมภีรธาตุวิวรณ ๕. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ๖. คัมภีรจลนะสังคหะ
๗. คัมภีรชวดาน ๘. คัมภีรทุลาวสา ๙. คัมภีรประถมจินดา ๑๐. คัมภีรมหาโชตรัตน ๑๑. คัมภีรกษัย
๑๒. คัมภีรอภัยสันตา ๑๓. คัมภีรอติสาร ๑๔. คัมภีรมัชชุสารวิเชียร ๑๕. คัมภีรมรณะญาณสูตร
๑๖. คัมภีรมุขโรค ๑๗. คัมภีรสรรพคุณ ๑๘. คัมภีรอุทรโรค ๑๙. ตํารับแผนฝดาษ ๒๐. คัมภีรแผน
นวด ๒๑. คัมภีรวรโยคสาร ๒๒. คัมภีรธาตุบรรจบ ๒๓. คัมภีรทิพมาลา ๒๔. คัมภีรไพจิตมหาวงค

๔๖

วีร ตันติวีรกุล, ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๓ (กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๔), คํานํา.
พระยาแพทยวงศาฯ, แพทยตําบล เลม ๓ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบริหารราช
มานพ (ปุนสาคริก) ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๑, คํานํา.
๔๗

๓๐
๒๕. คัมภีรสิทธิสาระสงเคราะห ๒๖. คัมภีรวิถีกุฎโรค ๒๗. คัมภีรโรคนิทาน และ ๒๘. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา
นอกจากมีคัมภีรที่ใชในการศึกษาทั้งหมด ๒๗ คัมภีรแลวยังมีคัมภีรอื่นๆ เชน ตําราโรค
นิทานคําฉันท ๑๑ ที่พระยาวิชยาธิบดี (กลอม) เจาเมืองจันทบุรี เรียบเรียงและนายพันโท หมอมเจา
กํามสิทธิ์ ปราโมท ไดตรวจและแตงเติมเนื้อหา จะเห็นไดวามีทั้งพระคัมภีรที่มีมาแตเดิมและการรจนา
คัมภีรขึ้นมาใหมจากการศึกษาและคนควาเรียบเรียงโดยแพทยผูชํานาญการ เชน พระคัมภีรอติสาระวรรค โบราณกรรม และปจจุบันกรรม ของกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คัมภีรเวชศาสตรศึกษา ของ
พระยาพิศณุประสาทเวช คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๑–๓ ของขุนโสภิตบรรณลักษณ คัมภีร
อายุเวทศึกษา เลม ๑-๒ ของขุนนิเทศสุขกิจ ตําราแพทยตําบล เลม ๑-๓ เรียบเรียงโดยมหาเสวกตรี
พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช) เปนตน
อยางไรก็ดี คัมภีรแพทยแผนไทยที่ใชในการศึกษากันนั้น สวนมากเปนคัมภีรที่ถายถอด
และสอบทานจากคัมภีรที่เปนเอกสารตนฉบับใหเปนภาษาปจจุบัน แตยังมีคัมภีรแพทยแผนไทย ที่
เปนเอกสารตนฉบับที่ยังไมไดรับการถายถอดและสอบทานอีกมาก และการแตงพระคัมภีรแ ตละคัมภีร
นั้นมีขนบของการแตงแตละคัมภีรที่แตกตางกันออกไปเชน พระคัมภีรแผนนวด จะมีรูปวาดแสดง
ตําแหนงจุดนวดตางๆ บนรางกายมนุษย บางพระคัมภีรเขียนเปนบทกลอน เชน คัมภีรวรโยคสาร
คัมภีรฉันทศาสตร เปนตน ขึ้นอยูกับวาผูรจนาคัมภีรนั้นตองการอธิบายความใหผูที่เปนแพทยทําความ
เขาใจความรูตางๆ ในรูปแบบคําประพันธใด
ขนบในการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย
ขนบหรือรูป แบบในการแตงคัมภีรแพทยแผนไทย จากการศึก ษาพบงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับ รูปแบบในการแตง ดังนี้
สุดารัตน ตันฑอาริยะ๔๘ศึกษาเรื่องการวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจังหวัด
พังงา โดยศึกษารูปแบบ กลวิธีการเขียน สํานวนภาษาเฉพาะและภาษาถิ่นและศึกษาดานความเชื่อที่
ปรากฏในตํารายา ผลการศึก ษาพบวา ตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยจัง หวัดพัง งาแบง เปน ๓
รูปแบบดวยกันคือ ๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุดไทยตํารายาแผนโบราณ ๒.ลักษณะรูปเลมของ
ตํารายาแผนโบราณ ๓. ลักษณะการเขียนของการแพทยแผนโบราณ สําหรับกลวิธีการเขียนพบวาแบง
ได ๒ รูปแบบ คือ ๑. คําขึ้นตนตํารายา ๒. คําลงทายของตํารายา การศึกษาการใชสํานวนภาษา โดย

๔๘

สุ ด ารั ต น ตั น ฑอาริ ย ะ,“การวิ เ คราะห ตํ า รายาแผนโบราณจากสมุ ด ไทยของจั ง หวั ด พั ง งา,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๔๘.

๓๑
ใชความเปรียบ พบวา สามารถแบงได ๒ ประเภทคือ ๑. การใชภาษาเฉพาะ ๒. การใชสํานวนภาษา
ถิ่น
รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร๔๙ ศึกษาเรื่อง ตํารายาพื้นบานลานนา: การศึกษาทวงทํานองการ
เขียน โดยศึกษารูปแบบ กลวิธีการเขียนในตํารายาพื้นบานลานนา พบวา ทวงทํานองการเขียนใน
ตํารา มีลักษณะเดน ๓ ประการคือ ๑. ตํารายาแตละขนานไมไดเขียนดวยรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
๒. ตําราบางฉบับมีสํานวนภาษาที่แตกตางกันมาก บางฉบับมีการเขียนซ้ําซอนกันมาก สันนิษฐานอาจ
เกิดจากการคัดลอกกันหลายๆ ฉบับมาเก็บไว ๓. ตํารายาบางขนานไมกลาวถึงรายละเอียดใหชัดเจน
ไมบ อกขนาดไมบ อกปริม าณ โดยไดแบง ประเด็นในการศึกษารูป แบบและวิธีก ารนําเสนอตํารายา
พื้นบานลานนาเปน ๓ รูปแบบ คือ ๑. ขอความบอกคําขึ้นตนยาแตละขนาน ๒. ขอความบอกการลง
ทายแตละขนาน ๓. ขอความบอกรายละเอียดอื่นที่ปรากฏ
ไพฑูร ย ดอกบัวแกว และ ไชยง รุจ จนเวท ๕๐ศึก ษาตํารายาสมุนไพรของไทใหญใ น
ลานนา โดยไดตนฉบับจากวัดก่ํากอ จังหวัดแมฮองสอน พบวา ในตัวตํารายาจะกลาวถึงการรักษาและ
การใชสมุนไพร ซึ่งปรากฏวาสมุนไพรบางชนิดมีชื่อเรียกตรงกับสมุนไพรในลานนา แตหลายชนิดและ
บางชนิดไมปรากฏชื่อในสมุนไพรของลานนา ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะภูมิประเทศที่แตกตางกันทําใหการ
รักษาและการใชสมุนไพรแตกตางกันออกไป
ไพฑูรย ดอกบัวแกว และ ไชยง รุจจนเวท๕๑ศึกษาตํารายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน ได
ศึก ษาการตํา รายาที่ ได ม าจากเมื อ งลอง สิ บ สองป น นา โดยไดถ า ยถอด ปริ ว รรต และอธิ บ าย
ความหมายของคําศัพท พบวา การเกิดโรคของลานนาคลายคลึงกับทางไทลื้อในจีน แตตัวยาที่ใช
รักษานั้นแตกตางกัน วิธีการรักษานอกจากจะใชสมุนไพรแลว ยังมีการใชคาถาอาคม เปาเสกในการ
รักษา
ประทีป ชุมพล๕๒ศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยกรณีศึกษาจากตํารายาไทย ได
รวบรวมและศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทยจากหลักฐานที่ปรากฏคือจากการบันทึกตางๆ
๔๙

รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร,“การศึกษาตํารายาลานนา: ทวงทํานองการเขียน,”มนุษศาสตรสาร๘ ,๒
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๕๐ ): ๖๑-๘๒.
๕๐
ไพฑู ร ย ดอกบั วแก ว และไชยง รุ จจนเวท, ตํ ารายาสมุ น ไพรของไทใหญ ใ นล านนาเล ม ๑
(เชียงใหม: มิ่งเมือง, ๒๕๕๐).
๕๑
ไพฑูรย ดอกบัวแกว และไชยง รุจจนเวท , ตํ ารายาไทลื้อในจีน (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑).
๕๒

ประทีป ชุมพล, เวชศาสตรฉบับหลวงกับการบูรณาการแพทยแ ผนไทย: ศึ กษากรณีในเขต
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๐).

๓๒
และเอกสารที่เกี่ยวของกลาวถึงการแพทยแผนไทยเปนยุคสมัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนมาถึง
สมัยปจจุบัน ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยและแนวทางการรักษาทางการแพทยแผน
ไทยไวดวย ซึ่งเปนการศึกษาประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย ที่ใชอางอิงกันมาก เปนที่ยอมรับวามี
รายละเอียดและหลักฐานที่นาเชื่อถือ และเปนงานวิจัยชิ้นแรกๆ ที่แสดงถึงประวัติการแพทยแผนไทย
จากหลักฐานเอกสารตํารายาตางๆ
อยางไรก็ดี งานวิจัยที่ไดกลาวมา โดยสวนใหญจะศึกษา การถายถอดและปริวรรตเพื่อให
ทราบเนื้อความและการอธิบายคําศัพทที่พบในตํารายา สวนการศึกษารูปแบบและขนบการแตงคัมภีร
แพทย ที่เปนเอกลักษณของคัมภีรแพทยแผนไทยและตํารายาตางๆ นั้นยังตองมีการศึกษาวิจัยอีกมาก
โครงสรางของตํารายาไทย
ตํารายาไทย เปนตําราที่ใชบันทึกตํารับยาและวิธีก ารใชยาในการรักษาโรคตางๆ เมื่อ
วิเ คราะหดูตํารับยาไทยจากตําราตางๆ แลวพบวาการเขียนตํารับยาไทยนั้น มัก ใชรูปแบบหลัก ที่
คลายคลึงกันเกือบทุกตํารับ คือ มีโครงสรางสําคัญ ๕ สวน ไดแก สวนนํา สวนตํารับยา สวนวิธีการ
ปรุงยา สวนวิธีการใชยา และสวนสรรพคุณของยา ดังนี้
๑. สวนนําอาจเริ่มตนดวยการขอพร หรือสรรเสริญครูหรือยานั้นแลวจึงตามดวยชื่อยา
แตตํารายาสวนใหญอาจไมมีสวนนี้ เพราะผูใหตําราละไว อาจเนื่องจากเปนตํารายาที่ตอเนื่องกันมา
เปนชุด และไดกลาวไวในตอนตนๆ ของตํารายาแลว ในที่นี้จ ะขอยกตัวอยางจาก ตํารายาโรงพระ
โอสถ ในหนังสือตําราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ ๒ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส โปรดใหจัดพิมพขึ้นเปนครั้งแรก ในปพุทธศักราช ๒๔๙๕ ตัวอยางความวา
สิทธิการริย จะกลาวคัมภีรยา คือวิเศษสรรพคุณสําเร็จ อันอาจาริยเจาในกาลกอน
ประมวลไวใหแกสรรพโรคทั้งปวงตางๆ สืบกันมา ในที่นี้จะวาแตสรรพคุณวิเศษ คือคณะ
สรรพคุณยาซึ่งจะแกสรรพจักษุโรค สมมุติวาตอนั้น โดยไนยดังนี้ ๑ ยาชื่อสรรพคุณวุฒิ เอา
พิมเสน ดินถนําสุทธิ บังลังกศิลาสุทธิ โกฐทั้ง ๕ กระวาน ตรีกฏก ตรีผลา รากกระพังโหม
รากหญานาง รากชาเกลือ กะชาย ไพล หอม กระเทียม ขมิ้นออย ศีศะชัณกาด ดีงูเหลือม ดี
จระเข ดีเตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยน้ํามะนาว บดทําแทงไว ฝนปายจักษุ แกสรร
ตอทั้งปวงหายดีนัก๕๓

๕๓

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํารายาพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ (กรุ งเทพฯ: รุ งเรื องธรรม,

๒๕๑๖), ๑.

๓๓
ขอความเริ่มตนวา สิทธิการิย บางตําราอาจเขียนเปนสิทธิการิยะ เปนการขอพรใหการที่
จะทําตอไปนี้ประสบความสําเร็จดังมุงหวัง ทั้งการบันทึกตํารับยาและการปรุงยาใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี จากนั้นจึงระบุชื่อยาวา “ยาชื่อสรรพคุณวุฒ”ิ
๒. สวนตํารับยา สวนนี้เปนสวนสําคัญที่สุดของตํารายา เพราะผูใหตํารับยาจะระบุตัวยา
ที่ใชทั้งหมด รวมทั้งปริมาณที่ตองใช
จากตัวอยางยาสรรพคุณวุฒิสําหรับแกตอตางๆ สวนตํารับยาระบุใหใชเครื่องยาทั้งสิ้น
๒๓ สิ่ง ไดแก พิมเสน ดินถนําสุทธิ บัลลังกศิลาสุทธิ โกฐทั้ง ๕ กระวาน ตรีกฏก ตรีผลา รากกระพัง
โหม รากยานาง รากชาเกลือ กระชาย ไพล หอม กระเทียม ขมิ้นออย ศีศะชันกาด ดีงูเหลือม ดีจระเข
และดีเตา
๓. สวนวิธีการปรุงยา โดยทั่วไปมักพบสวนวิธีการปรุงยาตอจากสวนตํารับยาเสมอโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรุงยาเปนรูปแบบตางๆเชน“...ขมิ้นออย ศีศะชัณกาดดีงูเหลือม ดีจระเข ดี
เตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยน้ํามะนาว บดทําแทงไว...”๕๔จากตัวอยาง จะเห็นวิธีการทํายา
ตํารับนี้ ทําใหเปนจุณ(ละเอียด)แลวนําไปผสมกับน้ํามะนาวปนเปนแทงไว
๔. สวนวิ ธีใช ยา เปนการบอกถึง การใชย าในการรั ก ษาโรคว ามีวิ ธีก ารใชอ ยางไรซึ่ ง
แตกตางกันแลวแตโรคอาการและรูปแบบของยา เชน“...ขมิ้นออย ศีศะชัณกาดดีงูเหลือม ดีจระเข ดี
เตา เอาเสมอภาค ทําเปนจุณ บดดวยน้ํามะนาว บดทําแทงไว ฝนปายจักษุ...”๕๕จากตัวอยาง จะเห็น
วายาตํารับ นี้ วิธีใช คือ นํายามาฝนแลวปายจักษุ ( ตา)คําวา ฝน ในบริบทนี้หมายถึง การถูเ พื่อให
ละลาย
๕. สวนสรรพคุณยา ตําราอาจระบุสรรพคุณยาไวในตอนทายสุดของตํารายานั้นๆ หรือ
อาจจะพรรณนาโรค อาการของโรค และตํารายา แลวละสรรพคุณของยาที่ใหตอๆ มา ใหเขาใจเองวา
มีสรรพคุณแกโรคหรืออาการที่ระบุไวกอนหนานั้น๕๖
อยางไรก็ตามโครงสรางของตํารายานั้นมีรูปแบบหลายรูปแบบตามแตละทองถิ่นหรือแต
ละตํารับยาที่ใชรักษาโรคที่ไมเหมือนกัน หรือตํารับยาเดียวกันแตมีการใชภาษาหรือคําศัพทของแตละ
ทองถิ่นนั้นๆ และคําศัพทบางคําเปนคําภาษาโบราณยากตอการเขาใจ ฉะนั้นผูเ ปนแพทยจะตองมี
ความรูเรื่องคําศัพทและภาษาโบราณเพื่อที่จะไดตีความหมายจากตํารายาไดอยางถูกตอง

๕๔

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํารายาพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒, ๑.
เรื่องเดียวกัน, ๑.
๕๖
ชยันต พิเชียรสุนทร, คูมือเภสัชกรรมแผนไทยเลม ๖ (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
,๒๕๕๕), ๑๒๗.
๕๕

๓๔
ศัพทแพทยแผนไทย
คัมภีรแพทยแผนไทยและตํารายาโบราณสวนใหญเปนคําศัพทโบราณและเปนคําที่มา
จากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทยและภาษาทองถิ่นของไทยในแตละภูมิภาค เชน อุปาติกก
ปวง ลําบอง ลมปราบ ลมปลายปฏคาต ลมปวง ลง ราก ฯลฯ คําตางๆ เหลานี้ จําเปนตองอธิบายและ
ใหความหมายที่ถูกตอง เพื่อใหงายและสะดวกในการอานตําราโบราณ เชน การทําคําอธิบายตํารา
โอสถพระนารายณ๕๗เพื่อที่จะอธิบายคําศัพทที่พบในตํารายาและสรรพคุณของยาตามเครื่องยาทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งศัพทแพทยแผนไทยนั้นบางคําเปนคําภาษาโบราณมีความหมายคงเดิมและเปนที่
เขาใจในสมัยปจจุบันทั้งคําศัพทที่เปนอาการและชื่อโรค เชน คําวา เปนลม ความหมาย ลักษณะมึนงง
หนามืด วิงเวียน ตาลาย คําวา ลมพิษ หมายถึง โรคที่ผูปวยมีอาการเปนผื่นคันตามผิวหนัง เปนตน
หรือคําศัพทบางคํามีความหมายที่รุนแรงและแตกตางจากความหมายเดิมในคัมภีรแพทยแผนไทยเชน
คําวา มะเร็ง ในคัมภีรแพทยแผนไทยหมายถึงลักษณะของโรคเรื้อรังกลุมหนึ่งผูปวยมักมีแผล ตุม ผื่น
หรือกอน เปนตน สวนคําวา มะเร็ง ในความหมายของการแพทยสมัยปจจุบัน คือ เนื้องอกชนิดราย
เกิดขึ้นเพราะเซลลขยายตัวอยางรวดเร็ว การพัฒนาคัมภีรแพทยแผนไทยเพื่อใหสามารถอานไดงาย
และสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทในแตละบริบทไดอยางถูกตอง มูลนิธิสงเสริมการแพทย
แผนไทยเดิม ไดทําการชําระตําราการแพทยแผนไทยเดิม (แพทยศาสตรสงเคราะหเลม ๑ ชําระเมื่อ
พ.ศ.๒๕๕๐) โดยใชวิธีการอธิบายศัพทโดยมีแนวทาง ๓ แบบดังนี้
แบบที่ ๑ เปนการทบทวนคัดเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาวิชาการของคัมภีรตางๆโดยจะ
รักษาขอความและคําศัพทเดิมไวใหไดมากที่สุด เชน โรคเดียวกันที่บรรยายไวในตําราตางๆ แตกตาง
กันก็จ ะคัดเลือ กไวเ ฉพาะที่ สํานวนที่ดีที่สุ ด สว นขอความที่สื่อ ความหมายไมชัดเจนก็จ ะทําเป น
เชิงอรรถ อธิบายขยายความใหกวางขวาง
แบบที่ ๒ เป นตํ าราและฉบับ ตีค วามเป นสํ านวนสมัย ปจ จุบั น พร อมทั้ ง มี เ ชิ ง อรรถ
เอกสารอางอิงและอาจมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณและขอมูลปจจุบันสนับสนุน
แบบที่ ๓ เปนคูมือในการรักษาโรคของแพทยแผนโบราณประยุกต (แพทยอายุเวท) ซึ่ง
รวบรวมวิธีการรักษาอยางสังเขปเหมาะสําหรับนักศึกษา๕๘
ชะเอม แกวคลาย๕๙กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบชําระคัมภีรแพทยแผนโบราณ พบวา
การใชคําศัพทภาษาบาลีสันสกฤตบางคําในคัม ภีรมีความคลาดเคลื่อนจากความหมายที่เ ปนจริง
๕๗

ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต และ วีเชียร จีรวงค, คําอธิบายตํารายาโอสถพระนารายณ
,พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๔๘).
๕๘
มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม, ตําราการแพทยแผนไทยเดิมแพทยศาสตรสงเคราะห
(กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐ ), ค.

๓๕
เพราะคัมภีรสมัยโบราณเขียนตามเสียงอานโดยไมคํานึงถึงการสะกดพยัญชนะการันต และมีการแปลง
พยัญชนะ ใหสอดคลองกับสําเนียงภาษาไทยเชน
คําวา พรึน ภาษาไทย เปนคําวิเศษณ มีความหมายวา เปนผื่น เขียนตามเสียงอานของคํา
วา พฤนฺตฺ (วฤนฺต)ฺ ภาษาสันสกฤต แปลวาเปนผื่นแผนเปนกลุมเม็ด
คําวา พรรดึก (พัน-ระ-ดึก) ภาษาไทย เปนคํานาม มีความหมายวา อุจจาระเปนกอนแข็ง
กลม แปลงมาจากภาษาสันสกฤตที่วา วรฺติก (วฤติก) แปลวา อุจจาระที่เกาะติดเปนกอนเหนียวที่ตอง
ขยายทางออก
คําวา ปตคาด (ปด-ตะ-คาด) ภาษาไทย เปนคํานาม มีความหมายวาชื่อเสนในรางกาย
ของคนในตําราหมอนวดวาตั้งแตทองนอยถึงโคนขาดานหนาและดานหลัง ตําราแพทยแผนไทยเขียน
วา ปดคาด ปตคาด ปฏคาด ปฏคาตปตฆาต ปตฆาด ศัพทนี้เปนภาษาบาลี มาจากคําวา ปฏคาธ
(ปฏคาธ) แปลวา จับกันเปนแผน เปนชื่อของเสนที่จับกันเปนแผน และลมที่จับกันเปนดาน๖๐
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล๖๑ไดจัดทําศัพทแพทยแผนไทยโดยยึดหลักวา การ
ที่จะเขาใจการแพทยแผนไทยนั้นตองผสมผสานแนวความคิดทั้งการแพทยแผนไทยและการแพทย
ตะวันตก จึงไดนําศัพทแพทยแผนไทยจากหนัง สือเวชศาสตรฉบับ หลวงในรัชกาลที่ ๕ มาอธิบ าย
ความหมายและเทียบเคียงกับชื่อโรคและกลุมอาการทางแพทยแผนตะวันตกเพื่อใหเกิดความเขาใจ
โรคและคําศัพททางการแพทยแผนไทยมากขึ้น
อยางไรก็ดีการศึกษาคําศัพทที่พบในคัมภีรแพทยแผนไทยนั้นมีผูสนใจศึกษาคอนขางนอย
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายของคําศัพทที่แตกตางจากคัมภีรดั้งเดิมอยูมาก
จําเปนจะตองทําความเขาใจทั้งคําศัพทและบริบทของคําศัพทที่ปรากฏ เพื่อที่จะใหทราบความหมาย
ที่ลึกซึ้งและตรงตามความหมายในบริบทนั้นที่สุด

๕๙

ชะเอม แก วคล าย, ลั กษณะการใช ภ าษาบาลี สัน สฤตในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: สหธรรมิ ก ,

๒๕๕๔), ii.
๖๐

ชะเอม แกวคลาย, ลักษณะการใชภาษาบาลีสันสฤตในประเทศไทย, ii.
มหาวิทยาลับมหิดล, คณะเภสัชศาสตร, หนวยขอมูลสมุนไพร, ศัพทแพทยแผนไทย (กรุงเทพฯ:
ประชาชนจํากัด, ๒๕๓๕), ๓.
๖๑

๓๖

บทที่ ๓
ลักษณะทั่วไปและขนบในการแตงพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ลักษณะทั่วไปและขนบการแตงของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูวิจัยจะศึกษาประเด็นตางๆ
ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ที่มาของเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เนื้อเรื่องยอพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบอักษร
อักขรวิธี
ขนบในการแตงพระคัมภีร
ขอมูลทั่วไปของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย จากหอสมุดแหงชาติทั้ง ๔ ฉบับ ประกอบดวย
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับหนังสือสมุดไทย ฉบับ ๑-๓ ซึ่งฉบับ ๑ ปรากฏพบเลม ๑ ฉบับ ๒ ปรากฏ
พบเลม ๒ ฉบับ ๓ ปรากฏพบเลม ๓ และฉบับ ๔ คัมภีรใบลาน ผูกที่ ๓ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ
หนังสือสมุดไทย เลม ๑-๓ เนื่องจากลักษณะอักษรของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๑ เลมที่ ๑ และ
ฉบับที่ ๓ เลม ๓ มีลักษณะคลายกัน อาจเปนไปไดวาผูบันทึกคนเดียวกันหรือเปนฉบับเดียวกัน แต
เอกสารตนฉบับที่พบมี ๓ ตนฉบับ เมื่อฉบับ ๑ และฉบับ ๓ เปนฉบับ เดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยใชพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๒ เลม ๒ ในการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เลม ๑ กับ ๓ ผูวิจัยเรียกชื่อคัมภีรวา “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย” ตามที่พบในการเขียนชื่อของเอกสาร
ตนฉบับทั้ง ๔ ฉบับ
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ
จํานวน ๙๘ หนา หนาละ ๔ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๑๑.๒ ซม. ยาว ๓๔ ซม. หนา ๓ ซม.
บันทึกดวยอักษรไทย และ อักษรขอมไทย เปนภาษาไทย และภาษาบาลี ไมปรากฏชื่อผูแตงและสมัย
ที่แตง เอกสารเปนสมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ สภาพของเอกสาร มีความชํารุดขาดตรงชวงกลาง
ตั้ง แตห นา ๑-๒๘ และสวนทายของเอกสารตั้ง แตห นา ๘๐–๙๘ ทําใหเ นื้อความของเอกสารชวง
ดังกลาวขาดหายไป
๓๖

๓๗
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ เลขที่ ๙๕ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ จํานวน ๑๐๔
หนา ตั้งแตหนา ๑-๕๕ หนาละ ๔ บรรทัด และหนา ๕๖-๙๒ หนาละ ๕ บรรทัด หนา๙๓–๑๐๔ หนา
ละ ๔ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๑๔.๓ ซม. ยาว ๓๔.๕ ซม. หนา ๓.๕ ซม.บันทึกดวยอักษรไทย
และอัก ษรขอมไทยเปนภาษาไทย และภาษาบาลี ไมป รากฏชื่อผูแตง และสมัยที่แตง เอกสารเปน
สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ สภาพของเอกสารมีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เลขที่ ๙๙ เปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ
จํานวน ๑๐๕ หนา หนาละ ๔ บรรทัด พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เนื้อความจบที่หนา ๑๐๑ บันทึก
ดวยตัวอักษรขอมไทยเปนภาษาไทย และภาษาบาลี ตั้งแตหนา ๑๐๒–๑๐๕ เนื้อหาไมเกี่ยวกับพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัย ขนาดของเอกสารกวาง ๑๖ ซม. ยาว ๓๒.๕ ซม. หนา ๒ ซม. ไมปรากฏชื่อผูแตง
และสมัยที่แตง ที่มาของเอกสารตามที่บันทึกไวบนหนาปกเอกสารวา เปนสมบัติเดิมของกรมหลวง
วงศาธิราชสนิท อยูในครอบครองของกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ซึ่งประทานใหหอสมุดแหงชาติ เมื่อ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๕๘ สภาพของเอกสาร มีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน
พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูก ๒ ฉบับคัมภีรใบลาน (ตอนทายของพระคัมภีรเลมนี้ มี
จารึกพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ ) เลขที่ ๑๒๘๑ เปนคัมภีรใบลาน (สวนที่เปนเนื้อหาพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยจํานวน ๔๒ หนาลาน) หนาละ ๕ บรรทัด ขนาดของเอกสารกวาง ๒ ซม. ยาว ๑๕.๕ ซม. หนา
๖ ซม.บันทึกดวยอักษรไทย และอักษรขอมไทย เปนภาษาไทยและภาษาบาลี ไมปรากฏชื่อผูแตงและ
สมัยที่แตง ที่มาของเอกสาร นางวาศ, นายกระจาง, นายทองออน ภวะวิภาต มอบใหหอสมุดแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ สภาพของเอกสาร มีความสมบูรณ ตัวอักษรชัดเจน
ที่มาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยของผูที่จะเรียนเปนแพทยแผนไทยใชศึกษาตั้งแต
โบราณและตอมาไดนํามาใชประกอบการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทยแหงแรก
ของไทย ซึ่งกอตั้งเมื่อ ป พ.ศ.๒๔๓๓ ดังความที่ปรากฏวา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทยในระยะแรกนอกจากหมอมเจาเจียก
ทินกรแลวยังปรากฏครูผูสอนอีกหลายท าน ไดแก หมอมเจาปราณี ทินกร หม อมเจาพู ล
สวัสดิ์ ทินกร หมอมเจาปาร ขุนพินิจ หลวงวิฆเนศว โดยเอาตําราหลวงในหอวชิรญาณมา
สอนใหอานเขาใจไดงายขึ้น มีตําราธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิณญาณ อสุรินท

๓๘
ญาณธาตุ ประถมจินดา โรคและยาตางๆ ตอมาป ๒๔๕๑ มีพระยาพิศณุประสาทเวช (คง
ถาวรเดช) เปนอาจารย และขุนพินิจไวทยากร เปนผูชวย๖๒

การเรียนการสอนแพทยแผนไทยในสมัยนั้นไดนําตําราธาตุวินิจฉัย หรือพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย และคัม ภีรอื่นๆ ที่หอพระสมุดวชิรญาณมาสอนประกอบดวยที่โ รงเรียนแพทย ในสมัยนั้น
เรียกวา โรงเรียนแพทยากร ตอมาในป พ.ศ.๒๔๔๓ ไดยกขึ้นเปนโรงเรียนราชแพทยาลัย๖๓ จนกระทั่ง
เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๔๕๘ พระเจ า น อ งยาเธอ กรมหมื่ น ไชยนาทนเรนทร ได รั บ โปรดเกล า ฯ จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ใหมาดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนราช
แพทยาลัย ทรงแกไขและทรงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาธิการแพทย๖๔ และในปพุทธศักราชเดียวกัน
ไดยกเลิกการเรียนการสอนวิชาการแพทยแผนโบราณในโรงเรียนแพทยาลัยดวย ทรงอธิบายถึงการ
ยกเลิกการเรียนการสอนไววา
การสอนวิชาการแพทยแผนโบราณ คือ การสอนใหรูจักการใชยาไทยดวยนั้น เหตุที่ได
อางไวนั้นฟงดูแยบคาย แตความจริงไมไดประโยชนอยางใดเลย การสอนวิชาแพทยตามแบบ
ไทยนั้นไมเขากับแบบฝรั่ง ทําใหนักเรียนมึนงงและเสียเวลาไปเปลาๆ สวนยานั้น ยาฝรั่งเขา
ได ทํา ขึ้ นอย างประณี ตตามตํ า รา สวนยาไทยนั้ นเป นยาสวนตัวของแพทย ผูใช ยานั่ นเอง
โดยมากมีการปดบังหวงตํารา แขงขันกันเครื่องยาเปนสมุนไพรก็ตางกัน ถาเปนผูเชี่ยวชาญ
ในทางนั้นก็ไมรูจะไปหาทางไหน และแทหรือไมแท ดีหรือไมดี ก็เหลือที่คนไมชํานาญจะรูได
รานขายยาไทยมีนอยลงทุ กที จนเกือบจะไมมีเลยที่ ใชกันอยูก็เ ปนยาสวนตัวที่เรียกวายา
กลางบาน ซึ่งมี ไมกี่ขนาน เพราะฉะนั้นการที่จะใหแพทยที่ไดเรียนไปจากโรงเรียนแพทย
ออกไปหาสมุนไพรเองนั้นขาพเจาเห็นวาทําไมได ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงเห็นวาการสอนวิชา
แพทยแผนโบราณในโรงเรียนแพทยนี้เปนการเสียเปลา ปวยการเปลา เอาเวลามาเพิ่มใชใน
การเรียนวิชาแพทยแผนปจจุบันดีกวา ทั้งนักเรียนก็ไมตองกังวลในเรื่องยาไทย จึงไดเลิกการ
สอนวิชาการแพทยอยางไทยเสียทีเดียว๖๕

๖๒

สันติสุข โสภณศิริ, “ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลื อกในประเทศไทย”ใน รายงานการสาธารณสุ ขไทย ด านการแพทยแ ผนไทย การแพทยพื้ น บาน และ
การแพทยทางเลือก (นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๐), ๔๗.
๖๓
ประทีป ชุมพล, ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา (กรุงเทพฯ:
โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๔ ), ๑๕๓.
๖๔
เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒.
๖๕

เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒.

๓๙
จากที่มาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๔ ฉบับ ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะห พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๑-๒ ระบุวาเปนสมบัติเ ดิมของหอสมุดแหงชาติ ซึ่ง นาจะเปนสมบัติของหอสมุด
แหงชาติมาแตเดิมซึ่งมีอยูนานแลว สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับ ๓ นั้นไดรับประทานมาจากพระ
เจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๘ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ฉบับ
คัมภีร ใบลานที่ นางวาศ, นายกระจาง, นายทองออน ภวะวิภาต มอบใหหอสมุดแหงชาติ วันที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ จากปที่พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรประทานพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย เลม ๓ ใหกับหอสมุดแหงชาติ ตรงกับป พ.ศ.๒๔๕๘ ซึ่งเปนปที่ยุติการเรียนการสอนแพทย
แผนโบราณในโรงเรียนราชแพทยาลัย และยังไดรับประทานจากผูซึ่งเปนผูบัญชาการโรงเรียนราช
แพทยาลัยในสมัยนั้น อาจเปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ นาจะเปนสมบัติเดิมของพระบรม
วงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ตกทอดมาถึงพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ซึ่งมี
ศักดิ์เปนพระนัดดาในพระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ และทรงเปนพระปนัดดาในพระบรม
วงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (พระองคเจานวม) ซึ่งทั้ง ๒ พระองคทรงกํากับกรมหมอหลวง และ
เปนหมอหลวงที่มีความชํานาญทางดานการแพทยเปนอยางมาก และพระบรมวงศเธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท เปนผูมีบทบาทสําคัญทั้งทางดานการเมืองการปกครอง กํากับราชการกรมมหาดไทย
พระคลังสินคาและเปนที่ปรึกษาราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงอาจเปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เลม ๓ นี้เขียนขึ้นอยูในชวงที่ทานมีชีวิตอยู และมีบทบาทสําคัญ คือ ชวงปลายรัชกาลที่ ๔ จนถึงตน
รัชกาลที่ ๕ ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตถึงประวัติ และที่มาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ได ๒ ประเด็น คือ
ขอสัง เกตวาด วยชื่อเอกสาร และขอสัง เกตวาดวยเนื้อ หาและเอกสารที่เ กี่ยวของหรือถูก อางอิ ง
ดังตอไปนี้
ขอสังเกตวาดวยชื่อเอกสาร
เนื่องจากเอกสารมิไดระบุชัดเจนวาอยูในสมัยใด ผูแตงคือใคร แตจากการสืบคนขอมูล
จากชื่อพระคัมภีรมีปรากฏใชลักษณนามคําวา “ผูก” ซึ่งเปนสรรพนามที่ใชเรียกเอกสารประเภทใบ
ลานแตนํามาเขียนในสมุดไทย จึงคาดวาตนฉบับของเอกสารเดิมนาจะมาจากคัมภีรใบลาน และจาก
ลักษณะการเขียนสะกดชื่อพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย โดยสะกดคําวาไฉย ใช (สระไ-) ไมมลายในเอกสาร
ตัวเขียนทั้ง ๔ ฉบับ อีก ทั้ง ยัง พบพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยที่เ ปนฉบับ คัม ภีรใบลาน ผูก ที่ ๓ รวมอยู
ตอนทายผูกของพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ เลขที่ ๑๒๘๑ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเหตุที่พบพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่ ๓ อยูตอทายผูกของคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยฉบับใบลาน จากการตรวจสอบ
เนื้อหาของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่ ๓ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใชยาสมุนไพรในการรักษา การใช
ยาเบญจกูล ซึ่งเนื้อหาจากคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยนั้นไดกลาวถึงสรรพคุณของยาและเบญจกูลอยูดวย
แตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายการใชยาเบญจกูลดวยวิธีการคูณธาตุและการใชน้ํากระสายของยา

๔๐
เบญจกูล ซึ่งไมปรากฏในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ จึงอาจเปนไปไดวาเนื่องดวยเนื้อหาของ
ทั้ง ๒ คัมภีรเอื้อตอการทําความเขาใจในการใชยาซึ่งกันและกัน จึงไดจารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูกที่
๓ ไวตอทายจากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๒ ฉบับใบลาน เลขที่ ๑๒๘๑ และชื่อของพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยนี้ปรากฏใน ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูกที่ ๑ เลขที่ ๑๐๔๔
ความวา

ภาพที่ ๑ ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรส มุฏฐานวินจิ ฉัย เลม ๑ หนา ๒๒
ที่มา: “พระคัมภีรส มุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย,
ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๔, หมวดเวชศาสตร, ๒๒.
คําอานปจจุบัน
สมุฐาน ๑ ศศิระสมุฐาน ๑ อันนี้สมุฐานฤดู ๖ ฤดู หนึ่ง ๒ เดือน ๖ ฤดู
เปนปหนึ่ง ทานแบงออกจากฤดู ๓ โดยพิเศษจะใหแพทยพึงรูในลักษณ
อันจะขนาบคาบเกี่ยว ซึ่งมีอยูใน คัมภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ นั้นในที่นี้จะวาแตสมุฐาน
เปนอาทิ ๚ คือคิมหันตฤดูสมฐานนั้นเปนพิกัดแหงปตะสมุฐาน ใหเปนเหตุ
ในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจ ฉัยเขียนขอความตอกันวา คัม ภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุซึ่ง
อาจจะเปนการบอกลําดับ วา พระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัยอยูในลําดับการศึกษาของคัมภีรเ รื่องธาตุ ใน
ระดับมัชฌิมธาตุ จากขอมูลที่ปรากฏชื่อพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย และธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ ผูวิจัยได
คนควาจากขอมูลเอกสารโบราณที่หอสมุดแหงชาติเรื่องพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยฉบับอื่นนอกจาก
ฉบับหลวง พบวายังมีคัมภีรอื่นๆ อีก ไดแก
เอกสารสมุดไทยพระคัมภีรส มุฏฐานวินิจฉัย เลขที่ ๘๐๔ มีเนื้อหากลาวถึงพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยดังขอความ

๔๑

ภาพที่ ๒ พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลม ๑
ที่มา: “พระคัมภีรส มุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย,
ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๘๐๔, หมวดเวชศาสตร. ๒๒.
คําอานปจจุบัน
สรทสมุฏฐาน ๑ วัสสานสมุฏฐาน ๑ ศิศิระสมุฏฐาน ๑ อันนี้สมุฏฐานฤดู ๖ ฤดูหนึ่ง ๒
เดือน ๖ ฤดู
เปนปหนึ่งทานแบงออกจากฤดู ๓โดยพิเศษจะใหแพทยพึงรูในลักษณอันจะขนาบคาบ
เกี่ยวซึ่งมีอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยรมัชฌิมธาตุนั้น ในที่นี้จะวาแตสมุฏฐานเปนอาทิ ๚๏ คือคิมหันตฤดู
สมุฏฐานนั้นเปนพิกัดแหง
ปตตะสมุฏฐานใหเปนเหตุ๚๏ วสันตสมุฏฐานนั้นเปนพิกัดแหงวาตะสมุฏฐานใหเปนเหตุ
๚๏ เหมันตสมุฐานนั้นเปนพิกัด
ขอความที่ปรากฏเขียนแยกกันโดยใชเครื่องหมายปกกาซึ่งหมายถึง ๒ พระคัมภีรคือ
คัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยและคัม ภีรมัชฌิมธาตุ ซึ่ง คําวา “มัชฌิมธาตุ ” นั้นมีปรากฏอยูในคัม ภีรสมุฎฐาน
วินิจฉัย เลมที่ ๒ ความวา

ภาพที่ ๓ ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง พระคัมภีรส มุฏฐานวินจิ ฉัยเลม ๒ หนา ๓๒
ที่มา: “พระคัมภีรส มุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย,
ภาษาไทย, เสนหรดาล, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๕, หมวดเวชศาสตร, ๓๒.

๔๒
คําอานปจจุบัน
อนึ่งอันวาบุคคลผูใดจะเรียนเปนแพทย ใหพึงศึกษาในพระคัมภีรเวชศาสตร
ทั้งหลายมี ปฐมธาตุ มัชฌิมธาตุ ปจฉิมธาตุ ทั้ง ๓ นี้เปนตนใหแมนยํา จึ่งจะควรแกแพทย
โดยแท
คําอานจากเอกสารขางตนแสดงวา “มัชฌิมธาตุ” เปนลําดับหนึ่งในขั้นตอนการศึกษา
ของพระคัม ภีรเวชศาสตร มีดวยกัน ๓ ลําดับคือ ลําดับ เบื้องตน คือ ปฐมธาตุ ลําดับปานกลาง คือ
มัชฌิมธาตุ และลําดับที่ลึกซึ้งซึ่งควรศึกษาเปนดับสุดทาย คือ ปจฉิมธาตุ ซึ่งคําวา “มัชฌิม” หมาย
ปานกลาง. (ป. มชฺฌิม)๖๖ สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนี้อยูในลําดับมัชฌิมธาตุ จึงพบการเขียนชื่อ พระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ ซึ่งเปนการเขียนเรียงตอกันเพื่อบอกชื่อและลําดับขั้นในการศึกษาของ
พระคัมภีรเลมนั้นดวย
นอกจากชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยที่ปรากฏในคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยแลว ยังปรากฏชื่อ
ในคัมภีรธาตุบรรจบของพระยาพิศณุประสาทเวช และปรากฏในชื่อในคัมภีรจลนะสังคหะและคัมภีร
ฉันทศาสตรของพระยาประเสริฐสารตดํารงทั้ง ๓ คัมภีร ปรากฏชื่อพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ความวา
อนึ่งวาลักษณะแลประเภทซึ่งแจงมาแลวนั้น ก็ระคนกลั้วไปในธาตุอภิญญาณแลอสุ
รินทัญญาณธาตุ เปนจัตุสมาธาตุเปนดานเปนเถา ในสมุฏฐานพิกัดตกเขาในระหวางอชินธาตุ
วิธีดังนี้แจงอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัดโนนแลวในพระคัมภีรนี้ทานสงเคราะห
เอาแตที่เปนแกนสาร คือใจความวาเปนที่พอสังเกตแหงแพทยทั้งหลาย๖๗
อนึ่งวาลักษณะแลประเภทซึ่งแจงมาแลวนั้น ก็ระคนกลั้วไปในธาตุอภิญญาณแลอสุ
รินทัญญาณธาตุ เปนจตุสมาธาตุเปนดาน,เถา ในสมุฏฐานพิกัดตกในระหวางอชินธาตุวิธีอัน
นีแ้ จงอยูในคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัดโนนแลวในพระคัมภีรนี้ทานสงเคราะหเอาแต
ที่เปนแกนสาร คือใจความวาเปนที่พอสังเกตแหง...๖๘

๖๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๘๙๗.
๖๗
พระยาพิศณุประสาทเวช, แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยสะพานยศเส,
๒๔๕๒), ๕๓๑.
๖๘
พระยาประเสริฐ สาตรดํ ารง, เวชศาสตร วัณณนา เล ม ๒ (กรุ งเทพฯ: พิศ าลบรรนิติ์ , ๒๔๕๑),
๒๙๑.

๔๓
พระคัมภีรธาตุบรรจบและพระคัมภีรจลนะสังคหะเปนคัมภีรที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันมาก
ดังขอความที่วาไวในตอนตนของคัมภีรธ าตุบรรจบความวา “...๏ “อาทิโต คนฺถํ กโรติ” อันวาชีวกะโก
มาระภัจแทจริง อันตกแตงพระคัมภีรจลนะสังคะหะปกรณ อันทานสงเคราะหดวยอุจจาระธาตุทั้ง ๔
ประการซึ่งวิปริตระคน...”๖๙ สวนในคัมภีรจลนะสังคหะกลาวไวเชนเดียวกันความวา “อาทิโต คันฺธํ
กะโรติ อันวาชีวกโกมารภัจแทจริง อันตกแตงพระคําภีรจะละนะสังคะหะปกรณ อันทานสงเคราะห
ดวยอุจจาระธาตุ”๗๐
จะเห็นไดวาพระคัมภีรธาตุบรรจบที่อยูในตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ก็คือพระคัมภีร
จลนะสังคหปกรณที่อยูในตําราเวชศาสตรวัณณนา เลม ๒ เพียงแตเปลี่ยนชื่อเรียกและปรากฏชื่อใน
คัมภีรฉันทศาสตร ในตําราเวชศาสตรวัณณณา เลม ๑ ดังขอความที่วา “...สิทธิสารศรีสวัดดิ์ โชตรัตปถมจินดา อไภยสัน ตาอติส ารนันทปก ษรี ครรภรัก ษาอาทิ ส ารอะวะสาร มรณะญาณยิ่ง คํ าภี ร
สรรพคุณรศอันมี ธาตุวินิจไฉย โรคนิทาน สาโรชราชสาธก...”๗๑
จากชื่อพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ในคัมภีรฉันทศาสตรกลาวถึงรายชื่อคัมภีรตางๆ ที่แพทย
จะตองศึกษา เพราะคัมภีรฉันทศาสตรเปนคัมภีรที่วาดวยการสั่งสอนหมอและวิธีรักษาไข ฉะนั้นแลว
คัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยที่สืบทอดตอกันมาแตโบราณ แตยัง ไมไดถายถอดใหเปนภาษา
ปจจุบัน และไมปรากฏในตําราแพทยแผนไทยที่ใชศึกษาเลมใดในปจจุบัน
จากขอสังเกตจากชื่อของคัมภีรธาตุวินิจฉัยจากที่ปรากฏในเอกสารทางดานการแพทย
และคัมภีรแพทยอื่นๆที่กลาวมามีวิธีการบันทึก ๓ แบบคือ ๑. ธาตุวินิจฉัยมัจฌิมธาตุ ๒. ธาตุวินิจฉัย
๓. ธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัด ถึงจะมีวิธีการบันทึกชื่อที่ตางกัน เชน ในพระคัมภีรส มุฏฐานวินิจฉัย
จะพบวา บันทึกวา “ธาตุวินิจฉัยมัชฌิมธาตุ” เพื่อบอกชื่อและลําดับขั้นในการศึกษาเรียนรู วาพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยอยูในลําดับมัชฉิมธาตุ ในพระคัมภีรเ วชศาสตร และบันทึกวา “ธาตุวินิจฉัย” เปนชื่อ
เรียกใชอางอิงในพระคัมภีรเ ลม อื่นๆ ที่กลาวถึง หรืออางถึง และบันทึกวา “คัม ภีรธาตุวินิจฉัยแล
สมุฏฐานพิกัด” ซึ่งแสดงถึงวาคัมภีรธาตุวินิจฉัยแลตอมาเปนเรื่องสมุฏฐานพิกัด ซึ่งตองทําความเขาใจ
รวมกันหรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
ขอสังเกตวาดวยเนือ้ หาและเอกสารที่เกี่ยวของหรือถูกอางอิง
จากทั้ง คัม ภีรส มุฏฐานวินิจฉัยที่วาดวยฤดู ๓ ฤดู ๖ ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับ ฤดูในพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับฤดู ๓ และฤดู ๖ ไวดังนี้
๖๙

พระยาพิศณุประสาทเวช, แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑, ๕๒๘.

๗๐

เรื่องเดียวกัน, ๒๘๘.

๗๑

พระยาประเสริฐสาตรดํารง, เวชศาสตรวัณณณา เลม ๑ (กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์, ๒๔๕๑), ๒.

๔๔

ภาพที่ ๔ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๔๙
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๔๙.
คําอานปจจุบัน
แลฤดู ๖ นั้นคือเหมันตฤดู ๑ คือคิมหันตฤดู ๑ คือวัสสันตฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู
ดังนี้ ๚ อันวาลักษณะ ๖ ฤดูนั้นอันแบงออกมาแตฤดูทั้ง ๓ ที่กําหนดไวเปน
ฤดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนนั้น ปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ ฤดู
ดวยกัน คือ คิมหันตฤดู ๑ วสันตฤดู ๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังนี้คือวัศ...”
จากขอความเนื้อหาที่กลาวถึงฤดู ๓ ฤดู ๖ ไวพอสังเขปในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยนั้น
ในพระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัยกลาวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การเกิดฤดูก าล การโคจรของพระอาทิตยและ
พระจันทร และกลุมดาวนพเคราะห ซึ่ง เปนการอธิบายเนื้อหาที่ล ะเอียดและทําใหเขาใจเกี่ยวกับ
ฤดูกาลมากขึ้น และเนื้อหาที่ถูกกลาวอางอิงจากพระคัมภีรธาตุบรรจบที่วาดวย ธาตุอภิณญาณ จตุร ธาตุสมาสรรพ นั้นมีเนื้อหาสมบูรณอยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ดังขอความที่ วา

๔๕

ภาพที่ ๕ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๖๑ ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุด
แหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษาบาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓,
หมวดเวชศาสตร, ๖๑.
คําอานปจจุบัน
คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อนึ่งอันวาปถวีธาตุกําเริบนั้นกําเริบแต
สมุฏฐาน ๓ คือ เตโช วาโย อาโปสมุฏฐานทั้ง ๓ นี้นามชื่อวาสรรนิบาต แพทย
พึงรูดุจในอันกลาวมาแลวนั้น ๚ ลําดับนี้จะไดกลาวดวยธาตุอภิญาณ
คือ ปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา

ภาพที่ ๖ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ หนา ๗๓
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี -ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๗๓.

๔๖
คําอาน
นั้นตอไปวาจตุธาตุสมาสรรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑
คือติกขธาตุ ๑ คือ มันทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังนี้ ๚ อันวา
ลักษณะสมาธาตุนั้น คือเพลิงธาตุในอุธรนั้นออนไป มิไดเผาอาหารให
ยอยไปไดแลมิไดใหอยากอาหารดังนี้จึงไดชื่อวา สมาธาตุประการหนึ่ง๚
จากการอางถึงพอสังเขปในพระคัมภีรธาตุบรรจบนั้น มีการอธิบายที่ละเอียดไวในพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยวาดวยเรื่องเกี่ยวกับจตุรธาตุสมาสรรพ อาการสาเหตุและที่มาและยังกลาวถึงยา
รักษาไวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ วาดวยเรื่องยารักษาจตุรธาตุสมาสรรพ
อยางไรก็ดี จากเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัยชวยอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในสวน
ของเนื้อหาของคัมภีรแพทยแผนไทยเลมอื่นๆ เพื่อที่ผูเปนแพทยแผนไทยจะตองประมวลความรูของ
คัมภีรแพทยเลมตางๆ ที่กลาวถึงเรื่องเดียวกัน เพื่อใชในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาไดอยาง
ถูกตอง
เนื้อเรื่องยอในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
คัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยที่มีทั้งหลักการและทฤษฎีพรอมทั้งยารักษาโรคและ
ขัน้ ตอนการเก็บยาและการเตรียมยาที่จะใชในการรักษาโรคตางๆ มีทั้งหมด ๓ เลม พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย เลม ๑ มี ๗ เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ มี ๕ เรื่อง และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
มี ๕ เรื่อง รวมมีเนื้อหาที่ผูจะเปนแพทยตองทําความเขาใจตามบานแพนกทั้งหมด ๑๗ เรื่องดังนี้
๑. ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖
กลาวถึงเบญจขันธ ทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อธิบายความหมาย
ของรูปขันธไดแกนิปผันนะรูป ๑๘ ประการคือ มหาภูตรูป ๔ ประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ ภาวนารูป ๒
หทัยรูป ๑ อาหารรูป ๑ และอายตนะ ๖
๒. คติดําเนินแหงพระจันทร พระอาทิตย
กลาวถึงการดําเนินไปของพระอาทิตยและพระจันทรตามทิศทางการโคจรสถิตทัง้ ๑๒
ราศี โดยแนวโคจรทาง อัชวิถี นาควิถี โควิถี ทั้ง ๓ นี้เมื่อเกิดการโคจร หมุนเปลี่ยนจะเกิดฤดู ๓ ฤดู ๖
และสงผลตอการเจ็บปวย เกิดไขและโรคในแตละฤดู เกิดการกําเริบ หยอน พิการ ของธาตุในรางกาย
ทําใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได

๔๗
๓. ธาตุอภิญญาณ
กล า วถึ ง ลั ก ษณะของอภิ ณ ญาณธาตุ คื อ ปถวี ธ าตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓
เตโชธาตุ ๓ คือ ภินนะ ชาติ จรณะ ภินนะธาตุ คือ ธาตุทั้ง ๔ แตก ชาติธาตุ คือ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบขึ้น
ใหบังเกิดซึ่งโรคตางๆ จรณะธาตุ คือ ธาตุอันถอยแลจรมาถูกตองกันจึงกําเริบขึ้นมา เมื่อรูสาเหตุการ
เกิดโรคเหลานี้แลวก็ใหแพทยพึงวางยารักษาและใหพิจารณาโรคจรตามป วัน เดือน โรคกําเนิด และ
โรคตามประเทศนั้นดวย
๔. จตุรสมาธาตุสรรพ
กลาวถึงความหมายของจตุรสมาธาตุสรรพ ๔ ประการคือ สมาธาตุ วิสมาธาตุ ติกข
ธาตุ และมันทธาตุ สาเหตุการเกิดอาการตางๆ เชน วิสมาธาตุ คือเพลิงธาตุในอุทรนั้นกลากําเริบขึ้นทํา
ใหเกิดลมที่หนาอก สมาธาตุคือเกิดจากเพิงธาตุในอุทรนั้นออกไปไมสามารถเผาอาหารหรือยอยอาหาร
ได ติกขธาตุคือเพลิงธาตุในอุทรนั้นกลาเผาอาหารไดเร็วกินอาหารมิรูอิ่ม มันทธาตุคือเพลิงธาตุในอุทร
นั้นลดถอย เผาผลาญอาหารที่กินเขาไปไมไดเต็มที่
๕. ธาตุแตกใหโทษ
กลาวถึงลักษณะอาการของธาตุแตก มีลักษณะ ๓ ประการคือโสตประสาทมิไดยิน
เสียงสําเนียง จักษุมองมิเห็นอันใด แลมังสังกระดางดังทอนไม และวาดวยเตโชธาตุแตก ๔ ประการ
อาโปธาตุแตก ๔ ประการและวาโยธาตุแตก ๓ ประการ
๖. ธาตุกําเริบใหโทษ
กลาวถึง ลัก ษณะอาการธาตุกําเริบ ใหโ ทษวาด วยธาตุป ถวี ธาตุกําเริบ ใหโ ทษ ๑๓
ประการ และวาโยธาตุกําเริบ ๑๕ ประการ อาโปธาตุกําเริบ ๑๕ ประการ
๗. ธาตุลดถอย
กลาวถึงธาตุในรางกายที่ลดถอยตาม พระอาทิตยสถิต ใน ๑๒ ราศี จะทําใหเกิดธาตุ
ลดถอยวิปริต แปรเปนไขตางๆเชนถาไขบังเกิดขึ้นในเดือน ๕ และเดือน ๖ เปนกาลพระอาทิตยเสด็จ
ทางโควิถีซึ่งเปนคิมหันตฤดู เปนกําเดากลา ลมเสลดออน เกี่ยวกับฤดูกาลสงผลตอการเจ็บปวย การ
กลาและการลดถอยของธาตุในรางกายแตละฤดู
๘. คาบพิษโอสถสถิตตามวันตามเพลา
กลาวถึงการเก็บยาบอกวันเวลาการเก็บวายาชนิดใดควรเก็บเวลาใดยาถึงจะเหมาะแก
การเก็บมาทํายาแลวจะไดพิษของยามากที่สุด และยังบอกสัดสวนของตัวยาที่มีความแรงของพิษยา
ตางกัน เชน ใบแกพิษของยาจะมากกวาใบออน ผลแกจะมีพิษมากกวาผลออน แกนจะมีพิษมากกวา
เปลือกเปนตน

๔๘
๙. ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
กลาวถึงการเพิ่มลดยาในคัมภีรและในตํารับยาตางๆ เพื่อนํามาแกอาการรักษาโรคที่
เปนอยูโดยมีหลักการทวียาและการลดทอนยา เชน ถาบุคคลใดไขเพิ่งลงใหโทษเฉพาะใหเอายาลมแก
ถายาในทองตํารานั้นสิ่งละ ๑ สลึงใหเอายาอันอยูในพระคัมภีรสรรพคุณอันแกลมนั้นใสทวีขึ้น ๒ สลึง
ถาไขเพื่อกําเดาลมเลือด เสลดก็ดี เปนริดสีดวงก็ดีใหเอายาอันแกโรคนั้นๆ ทวีใส ๒ สลึงดุจกัน เปนตน
๑๐. โอสถอันควรแกโรค
กลาวถึงการประกอบโอสถใหแกกุมารหรือกุมารีหรือบุคคลใดนั้นผูที่จะเปนแพทย
จะตองคํานึงถึงกําลังของผูปวย อายุของผูปวยและความแรงของสิ่งที่นํามาประกอบเปนยาใหแกคนไข
รับประทาน
๑๑. ประถมธาตุ ทั้ง ๕
กลาวถึงลักษณะ ธาตุทั้ง ๕ ประกอบไปดวย ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ
และเพิ่มอีก ๑ ธาตุ คือ อากาศธาตุ เปนธาตุทั้ง ๕ อธิบายถึงลักษณะธาตุตางๆ อันไดแก ปถวีธาตุ ๒๐
อาโปธาตุ ๑๒ วาโยธาตุ ๖ เตโชธาตุ ๔ และอากาศธาตุนั้นมีลักษณะ คือ นิศวาตะ อัศวาตะ ปศวาตะ
ทั้ง ๓ เปนประเทียบประสมเขาดวยกันเรียกวาธาตุบัญจก
๑๒. หามของแสลงใน ๓ ฤดู และเบญจกูล
กลาวถึงของแสลงของโรคแตละฤดู เชน ถาเปนไขในเดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑
เดือน ๑๒ ทั้ง ๔ เดือนนี้หามใหกินน้ํามันงา น้ํามะพราวและปลาอันมัน กลาวถึงลักษณะการใชยา
เบญจกูลเปนกระสายยาตางๆ และสูตรในการคํานวณลักษณะธาตุขาดพิการและจําเปนตองปรับดวย
ยาเบญจกูลเพื่อใหธาตุเสมอกันรางกายจึงจะสมบูรณ
๑๓. ทวตึงสาการ
กลาวถึงลักษณะธาตุดินพิการและธาตุน้ําพิการ จะมีลักษณะอาการเชนไรและจะ
แกและรักษาดวยยาตํารับไหนบาง เชน ถาแลผมพิการนั้น คือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลน ถา
จะแกทานใหเอา ทางตาลมาลนไฟบิตเอาน้ําถวย ๑ น้ําใบคราม ถวย ๑ น้ําหญาแพรกถวย ๑ น้ําขมิ้น
ออยถวย ๑ น้ํามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้หุงใหคงแตน้ํามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกาน้ํา ดีตะพาบน้ํา
ปรุงลงทาผมหายดีหนัก เปนตน
๑๔. โอสถแกโรคตามประเทศ ๔
กลา วถึ ง ประเทศทั้ ง ๔ คื อ ๑. ประเทศน้ํ าตมน้ํา เค็ ม ๒. ประเทศภู เ ขาสูง ๓.
ประเทศกรวดประเทศทราย ๔. ประเทศน้ําตมน้ําฝน วาดวยตัวยาและรสยาที่เหมาะสมกับคนที่เกิดใน
ภูมิประเทศตางๆที่ไมเหมือนกันเมื่อเกิดโรคเกิดอาการเจ็บปวยก็ตองคํานึงถึงประเทศที่อยูอาศัยในการ
วางยา และการรักษาครรภกําเนิดพรอมกับยารักษาตามปนักษัตร

๔๙
๑๕. ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว
คือกลาวถึงลักษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัวบอกลักษณะอาการที่ธาตุทั้ง
๔ ออกจากตัว ปถวีธาตุพิการออกจากตัว เตโชธาตุพิการออกจากตัว วาโยธาตุออกจากตัว อาโปธาตุออกจากตัว
๑๖. ธาตุทั้ง ๔ เกิดโรคในประเทศฤดูเกี่ยวคาบ
กลาวถึงการเกิดโรคในเดือน ฤดู ใดมักจะมีธาตุใดในรางกายกําเริบหรือวาใหโทษใน
เดือนใด เกิดไขในเดือนใดพรอมทั้ง บอกยาที่จะแกอันไขห รือโรคที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายที่
ผิดปรกติไป
๑๗. ไขบังเกิดในฤดู ๖ แลธาตุทั้ง ๔
กลาวถึงลักษณะการเกิดไขในฤดูทั้ง ๖ ฤดูวา เปนไขเนื่องจากสาเหตุใด ไขที่เกิดขึ้น
ในชวงแตละฤดูมีอาการอยางไร พรอมทั้งบอกยารักษาอาการของไขนั้นในแตละฤดูดวย
อยางไรก็ดีเนื้อเรื่องทั้ง ๑๗ เรื่องนั้นเปนเนื้อหาที่แบงโดยบานแพนก แตเนื้อหาภายใน
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้นยังประกอบดวยเนื้อเรื่องตางๆ ทั้งตํารายา เกร็ดความรูทางการรักษาที่มี
ความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน จําเปนที่จะตองศึกษาใหเขาใจเพื่อเสริมความเขาใจในเรื่องนั้นๆ
ใหถองแทยิ่งขึ้น
ลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏในตนฉบับ
ลักษณะตัวอักษรลายมือที่ใชเขียนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ เขียนดวยลายมือ
แบบเดียว คือ ลายมือหวัดแกมบรรจง แตมีความเปนระเบียบ สวยงาม ชัดเจน สามารถอานไดงาย
อาจจะเปนเพราะพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนตําราทางดานการแพทย เนื้อหาประกอบความรูการรักษา
โรคและการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งเปนสรรพวิชาความรูที่บันทึกเพื่อใชเลาเรียนสืบตอกัน
มา ลายมือหวัดแกมบรรจงจากเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีดังนี้

๕๐

ภาพที่ ๗ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๑ หนา ๕๔
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๕๔.

ภาพที่ ๘ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ หนา ๒๒
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๕, หมวดเวชศาสตร, ๒๒.

๕๑

ภาพที่ ๙ ลักษณะลายมือที่เขียนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๓ หนา ๘๑
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙, หมวดเวชศาสตร, ๘๑.
แมลัก ษณะลายมือจะแตกตางกัน แตก็เ ขียนดวยดินสอเหมือนกันทุกฉบับ ขนาดและ
รูปรางของตัวอักษรก็แตกตางกัน พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ ลักษณะรูปรางตัวอักษรจะทรงสูงมี
ชองไฟอานงาย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ ตัวอักษรจะคอนขางเล็กหนา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับ ๓ ตัวอักษรทรงสูงคอนขางมีเหลี่ยม ซึ่งพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ฉบับ ๓ มีลักษณะ
รูปแบบอักษรคลายคลึงกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาเปนผูบันทึกคนเดียวกัน และเปนฉบับเดียวกัน การ
เขียนตัวอักษรที่มีลักษณะเอียงขวาเล็กนอย ตามที่ทานอาจารยกองแกว วีระประจักษ ไดกลาวถึง
ลักษณะเสนอักษรวา ลักษณะเสนอักษรในสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ลักษณะเสนอักษรจะเอียงไปทางขวา ประมาณ ๗๐-๘๐ องศาและเมื่อเขาสูชวงกลางพุทธศตวรรษ
๒๔ รูปอักษรเปลี่ยนไปนิยมลากปลายตัวอักษรใหยาวเลยขึ้นไปมากกวาที่เคยลากใหยาวเลยหัวอักษร
ขึ้นไปกลับ สั้นลงเสมอเสนหัวอักษรและเริ่มเขียนเปนรูป อักษรใหตั้งตรงขึ้น ๗๒ และรูปแบบอักษรที่
ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ มีลักษณะที่ตั้งตรงกวา เปนไปไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ
๑ และ ๓ อาจจะบันทึกกอนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒
จากประวัติความเปนมาและลักษณะตัวอักษรของพระคัมภีรที่กลาวไวในที่มาทั้ง ๓ ฉบับ
สันนิษฐานอายุของพระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัยวาอยูในสมัยรัตนโกสินทร ชวงปลายพุท ธศตวรรษที่ ๒๔
ดวยการเปรียบเทียบกับตัวอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทรจากเอกสารจดหมายกรุงรัตนโกสินทรชว ง พ.ศ.
๗๒

กองแกว วีระประจักษแ ละคนอื่นๆ, จารึกตํารายาวั ดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๓

๕๒
๒๓๔๑- ๒๓๕๙ และ ชวงพ.ศ.๒๓๖๘- ๒๔๕๐ ดังจะแสดงไวในตารางเปรียบเทียบรูปแบบตัวอักษรทั้ง
รูปแบบพยัญชนะและสระที่จะไดกลาวในลําดับตอไป
รูปแบบอักษร
อักษรที่ใชบันทึกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับนั้นคลายคลึงกับรูปแบบอักษรไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร รูปแบบอักษร แบงเปน ๔ ประเภท คือ รูปพยัญชนะ รูปสระ รูปเครื่องหมาย
รูปตัวเลข ดังตอไปนี้
รูปพยัญชนะ
จากการศึกษาเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีการใชรูปพยัญชนะไทยทั้งหมด
๓๘ รูป ไมพบการใชรูป พยั ญ ชนะ ฅ ฑ ฒ ฌ ฮ ฦ ในเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับ รูป
พยัญชนะในจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทรชวงพ.ศ.๒๓๔๑- ๒๓๕๙ และ ชวงพ.ศ.๒๓๖๘- ๒๔๕๐ จะ
แสดงในตารางเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
พยัญชนะ อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
ไทย
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐
ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

-

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

-

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

-

๕๓
ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พยัญชนะ อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
ไทย
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐
ช
ซ
ฌ
ญ

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

-

-

-

ฎ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ด
ต
ถ
ท
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ

-

-

-

-

-

-

๕๔
ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พยัญชนะ อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
ไทย
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ

-

อ
ฮ

-

-

-

๕๕
ตารางที่ ๒ แสดงรูปพยัญชนะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พยัญชนะ อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
ไทย
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐
ฦ
ฤ

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

-

-

-

จากตาราง รูปพยัญชนะ พบวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ มีการใชรูป อักษร ก และ
ข อยางละ ๓ รูป พยัญชนะ ป ใช ๒ รูป พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ฉบับที่ ๓ มีการใชอักษร ฃ และ ญ
อยางละ ๒ รูป นอกจากนั้นทั้ง ๓ พระคัมภีรใชพยัญชนะอยางละ ๑ รูป และรูปอักษรของพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และฉบับ ๓ นั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกันมาก อาจจะเปนผูบันทึกคนเดียวกันทําให
มีรูปทรงอักษรและลายเสนเหมือนกัน และลักษณะรูปอักษรของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี
ลักษณะอักษรคลายกับรูปอักษรเอกสารจดหมายเหตุรัตนโกสินทร ชวงพ.ศ. ๒๓๖๘-๒๔๕๐
รูปสระ
จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ทั้ง ๓ ฉบับ มีการใชรูปสระทั้งหมด ๒๑ รูป จะ
แสดงในตารางเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ ๓ แสดงรูปสระในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
สระไทย อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐
อะ
อา

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

๕๖
ตารางที่ ๓ แสดงรูปสระในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
สระไทย อักษรไทยจาก อักษรไทยจาก
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
กรุง
กรุง
รัตนโกสินทร รัตนโกสินทร
พ.ศ.๒๓๔๑- พ.ศ.๒๓๖๘๒๓๕๙
๒๔๕๐
อิ

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

-

-

พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

อี
อุ
อู
อึ
อื
เอ
แอ
โอ
เออะ
ไอ
ใอ
อัว
เอา
เอือ
เอีย
เออ
เอาะ
ออ

-

-

๕๗
จากตารางรูปสระ พบวา พระคัมภีรธาตุธาตุวินิจ ฉัย ฉบับที่ ๑ ไมพบรูปสระ อัว พระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ ไมพบรูป สระ อัว, เอีย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๓ ไมพบรูปสระเออ
ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒,๓ รูปสระอูมีอยางละ ๒ รูป และ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๓
สระไอ ไมมลาย มี ๒ รูป และ สระใอไมมวน มี ๓ รูป สวนรูปสระอื่นในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ทั้ง ๓
ฉบับ มีอยางละรูป
รูปวรรณยุกต
รูปวรรณยุกตที่พบในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี ๒ รูป คือรูปวรรณยุกต
เอก และวรรณยุกตโท มีรูปแบบวรรณยุกตดังตอไปนี้
ตารางที่ ๔ แสดงรูปแบบวรรณยุกตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
วรรณยุกต

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

เอก
โท
จากตารางแสดงรูปวรรณยุกตของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชรูปวรรณยุกต
เอกและรูปวรรณยุกตโทอยางละ ๑ รูป ในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ จะมีรูปที่แตกตาง
กันในความหนาของตัวอักษร
รูปเครื่องหมาย
จากการศึก ษารูปเครื่องหมายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบเครื่องหมาย ๓
ประเภทดังนี้
๑. เครื่องหมายขึ้นตนขอความ มีทั้งหมด ๒ เครื่องหมาย ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้
ตารางที่ ๕ แสดงเครื่องหมายขึ้นตนขอความในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เครื่องหมาย
ฟองมัน
อังคั่น

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓
-

จากตาราง พบวา เครื่องหมายขึ้นตนขอความ ฟองมัน พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ อยางละ ๑ รูปเครื่องหมายอังคั่นพบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับๆ ละ ๑ รูป

๕๘
๒. เครื่องหมายลงทา ยขอความ พบมีก ารใช ๒ เครื่องหมาย คืออัง คั่นละสุด และ
โคมูตร ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ มี ๔ รูปแบบการใช จะแสดงในตารางเปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางที่ ๖ แสดงเครื่องหมายลงทายขอความในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เครื่องหมาย
อังคั่น
อังคั่นโคมูตร
อังคันละสุด
อังคันละสุดโคมูตร

พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย ฉบับที่ ๑

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

-

-

จากตาราง พบวา เครื่องหมายลงทายขอความมีดวยกัน ๒ เครื่องหมายคือ อังคั่นใชทั้ง
ขึ้น ตน ขอ ความและลงทา ยข อความ พบในพระคั ม ภี รธ าตุ วินิ จ ฉั ย ทั้ง ๓ ฉบับ ๆ ละ ๑ รูป ส ว น
เครื่องหมายโคมูตรบางครั้งพบมีเครื่องหมายอังคั่นและละสุดอยูดวย พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง
๓ ฉบับๆ ละ ๑ รูป รูปเครื่องหมายอังคั่นละสุดและอังคั่นละสุดโคมูตร พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๒ อยางละ ๑ รูป
จากการศึกษาพบวาการใชเ ครื่องหมายขึ้นตนขอความและลงทายขอความจะพบเปน
จํานวนมากในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับเพราะพระคัมภีรทั้ง ๓ ฉบับมีลักษณะรูปแบบ
การเขียนแบบความเรียงเปนเรื่องราวราวกันไวหลายเรื่อง เครื่องหมายขึ้นตนและจบขอความจึงเปน
เครื่องหมายที่บงบอกการขึ้นตนเนื้อเรื่องและสิ้นสุดในเรื่องนั้นๆ แลวพรอมกับการขึ้นตนเนื้อเรื่องใหม
เรื่อยๆ และจะใช เครื่องหมายอังคั่นโคมูตร หรืออังคันละสุดโคมูตร จบความในตอนทายของพระ
คัมภีร
๓. เครื่องหมายปกกา พบไดในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๗ แสดงเครื่องหมายปกกาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เครื่องหมาย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๒
ปกกา

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ฉบับที่ ๓

๕๙
จากตารางแสดงเครื่องหมายปกกาที่ใชในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีลักษณะเปนเสนตรง
ยาว พบปกกา ๒ รูปในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ แบบแรกลักษณะปกกาบาง แบบที่ ๒ ลักษณะ
ปกกาหนา อาจจะเกิดจากความแหลมคมของวัสดุที่ใชเขียนลดลง จึงทําใหเกิดเสนที่หนาขึ้น สวนพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ และ ๓ มีอยางละ ๑ รูป จากการศึกษาของพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ
เรื่องวิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม เรียกเครื่องหมายลักษณะนี้วา เครื่องหมายรวมขอความบุคคลหรือ
เหตุการณเดียวกันไวดวยกัน โดยใชปกกาโบราณลักษณะเปนเสนยาวครอมตั้งแต ๒ บรรทัดขึ้นไป๗๓
นอกจากเครื่องหมาย ขึ้นตนขอความ ลงทายขอความ และเครื่องหมายปก กา แลวยัง
ปรากฏพบเครื่องหมายประกอบการเขียนไดแก ตีนครุ หรือตีนกา (+) ที่ใชในมาตราการชั่งยา เปน
หนวยชั่งอยางไทย ในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ และ ๓ เพราะฉบับที่ ๑ โดยเนื้อหา
สวนมากจะเปนหลักการทางดานการแพทยแผนไทย สวนฉบับที่ ๒ และ ๓ เปนเรื่องเกี่ยวกับการใช
สมุนไพรและตํารับยาจึงปรากฏเครื่องหมายตีนครุ หรือตีนกา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๒ ฉบับ
เครื่องหมายตีนครุหรือตีนกา มีการวางเลขในตําแหนงมาตราตางๆ ดังนี้
ชั่ง
ตําลึง
บาท
เฟอง
สลึง
ไพ
วิธีอานจะอานเรียงจาก ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ ตามลําดับ๗๔ พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยใชตัวเลข แทนน้ําหนักลงในตําแหนงของตีนกา เชน
อานวา ๒ สลึง
รูปตัวเลข
จากการศึกษารูปตัวเลข ๐ ถึง ๙ ของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับไมมีความ
แตกตางกันมาก ดังตารางตอไปนี้

๗๓

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ
กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๔๙
๗๔
ชยันต พิเชียรสุนทร, คูมือเภสัชกรรมแผนไทย, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
๒๕๕๕), ๗๑.

๖๐
ตารางที่ ๘ แสดงรูปแบบตัวเลขในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เลข
ไทย
๐

พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ
๑
๒
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
จากตารางเปรียบเทียบรูปตัวเลข ๐-๙ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบการใชรูป
เลข ๕ จํานวน ๒ รูปในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีอยางละ ๑ รูป
อยางไรก็ตาม จากลักษณะรูปแบบตัวอักษรทั้ง รูปพยัญชนะ รูป สระ รูปเครื่องหมาย
และรูป ตัวเลข ซึ่ง จากการเปรียบเทียบพบวา รูป พยัญ ชนะและรูป สระ มีความคลายคลึง กับ รูป
พยัญชนะ และรูปสระในเอกสารจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร เห็นไดชัดจากเอกสารพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมีลักษณะอักษรดังที่แสดงในตารางเปรียบเทียบตัวอักษร จึงสันนิษฐานไดวาพระคัม ภีรธาตุวินิ จ ฉัยทั้ง ๓ ฉบับ อาจจะเขียนหรือ บันทึก ในสมั ยเดียวกับ เอกสารจดหมายเหตุก รุ ง
รัตนโกสินทร ชวง พ.ศ.๒๓๖๘-๒๔๕๐
อักขรวิธี
อักขรวิธี คือ วิธีการเขียนและการอานหนังสือใหถูกตอง การเขียนหนังสือสมัยกอนการ
สะกดคําเปนไปอยางอิสระมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบของครูอาจารยแหงสํานักศึกษาแตละ
สํานัก ถาสํานักศึกษานั้นอยูในความเจริญมากๆ เชน สํานัก ศึกษาในพระราชวัง หรือวัดในกรุง การ
เขียนหนังสือก็จะคอนขางมีระเบียบแบบแผนมากวาสํานักศึกษาที่อยูในภูมิภาคหางไกลเมืองกรุง

๖๑
ออกไป ดวยเหตุนี้การใชรูปอักษรเขียนคําเพื่อสื่อความหมายใหอานออกเสียงเขาใจตามภาษาพูดที่ใช
กันในทองถิ่นตางๆ จึงมีความสําคัญอยางมากที่สุดทําใหเกิดผลตอการใชรูปพยัญชนะ สระ สําหรับ
สะกดตัวตาม ถึงแมวาบางครั้งจะเปนคําเดียวกันก็จะเขียนแตกตางกัน๗๕ จากการศึกษาอักขรวิธีของ
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบวาสามารถจําแนกได ๓ ลักษณะ คือ การเขียนรูปพยัญชนะ การ
เขียนสะกด และเครื่องหมายตางๆ ดังนี้
การเขียนรูปพยัญชนะ
การเขียนรูปพยัญชนะที่พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบลักษณะการเขียนรูปพยัญชนะ
อยู ๓ รูปแบบ คือรูปพยัญชนะกับพยัญชนะ รูปพยัญชนะกับสระ และ รูปพยัญชนะตนแตกตางกับ
ปจจุบัน ดังนี้
๑. การเขียนรูปพยัญชนะกับพยัญชนะ
การเขียนรูป พยัญ ชนะกับพยัญชนะ มีลักษณะการเขียนรูป พยัญ ชนะที่ป รากฏใน
เอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมี ๒ แบบ ดังนี้
๑.๑ เขียนรูปพยัญชนะ ๒ ตัวเชื่อมกัน
การเขียนรูปพยัญชนะ ๒ ตัวเชื่อมกันที่พบคือการเชื่อมกันของพยัญชนะตัว พ
กับพยัญชนะตัว ร เพื่อที่จะทําใหการเขียนรูปอักษรไดเร็วขึ้น เชน

๗๕

พรคําภีร

ธฉ ๑ / ๑ / ๑

พรรัตนไตรย

ธฉ ๑ / ๒ / ๒

พรอาทิตย

ธฉ ๑ / ๔ / ๑

พรองค

ธฉ ๑ / ๒๕ / ๔

พรสุริย

ธฉ ๑ / ๒๘ / ๑

พรบาฬิ

ธฉ ๑ / ๓๕ / ๓

พรจนนทร

ธฉ ๑ / ๔๘ / ๒

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม ๒ (กรุงเทพฯ: อัมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), ๒๗.

๖๒
พรอาจาริยเจา ธฉ ๑ / ๙๘ / ๑
พรเคราะห

ธฉ ๑ / ๒๔ / ๒

พรคาถา

ธฉ ๒ / ๓ / ๓

เปรยีงพรโค

ธฉ ๓ / ๘๔ / ๒

พริกไท

ธฉ ๓ / ๒๒ / ๔

๑.๒ การเขียนรูปพยัญชนะตัวเชิง
การเขียนรูปพยัญชนะตัวเชิง ญ ( , ) ตามแบบอักขรวิธีอักษรขอมพบใน
คําที่เปนภาษาบาลีซึ่งมีตัวสะกดเปน ช และ ญ โดยรูปพยัญชนะตัวเชิง เขียนซอนใต ตัว ช และ
รูป
เขียนซอนใตตัว ญ ทั้งนี้ผูบันทึกอาจจะมีความรูความเขาใจทั้ง อักษรไทยและอักษรขอม
ภาษาไทยและภาษาบาลี เปนอยางดี หรือใชการผสมคําที่ไมใชคําที่มาจากภาษาไทย เชน
สญญา

ธฉ ๑ / ๑๔ / ๒

สญญากขนนธ ธฉ ๑ / ๑๕ / ๒
วิญญาณ

ธฉ ๑ / ๑๖ / ๒

ปญญา

ธฉ ๑ / ๗๗ / ๓

บอรเพชญ

ธฉ ๓ / ๓ / ๓

๒. การเขียนรูปพยัญชนะกับสระ
การเขียนรูปพยัญชนะกับสระ พบมีลักษณะการเขียนเชื่อมกันระหวางพยัญชนะกับ
สระแลวทําใหรูปพยัญชนะนั้นเปลี่ยนไป ดังนี้
๒.๑ การเขียนรูปพยัญชนะเชื่อมกันกับสระ อา เชน
ฝางเสน

ธฉ ๓ / ๓๔ / ๓

กเชาผีมด

ธฉ ๓ / ๓ / ๑

๖๓

ชาพลู

ธฉ ๒ / ๘๙ / ๕

ฝาย

ธฉ ๑ / ๓๐ / ๔

อยาดํา

ธฉ ๓ / ๑๐ / ๑

รากซมปอย

ธฉ ๓ / ๑๐ / ๑

อยาเขาเย็น

ธฉ ๓ / ๘ /๓

ญาพันงู

ธฉ ๒ / ๔๓ / ๒

๒.๒ การเขียนรูปพยัญชนะเชื่อมกันกับสระ อิ อี เปนความนิยมในการเขียนมาแต
โบราณเพื่อใหเขียนไดเร็วขึ้น เชน
ฝเอน

ธฉ ๓ / ๒๐ / ๒

บิต

ธฉ ๒ / ๑๔ / ๔

กองปตะ

ธฉ ๑ / ๖๐ / ๓

ปชวด

ธฉ ๓ / ๑๐ / ๓

๓. การเขียนพยัญชนะตนแตกตางจากปจจุบัน
การเขียนพยัญชนะตนแตกตางจากปจจุบัน ในสมัยโบราณอาจจะบันทึกตามเสียงพูด
โดยไมไดเนนความถูกตองตามหลักพจนานุกรม ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบมีการเขียน พยัญชนะตน
ที่แตกตางกัน เชน หญ เขียน ญ , ส เขียน ซ , ข เขียน ฃ , ฉ เขียน ช , พ เขียน ผ , ศ เขียน ส , ย
เขียน อย เชน

๖๔
ญาเกลดหอย

ธฉ ๓ / ๕ / ๑

รากซมปอย

ธฉ ๓ /๑๐ / ๑

ฃิงแหง

ธฉ ๓ / ๑๒ / ๑

ผักกะเชด

ธฉ ๓ / ๙ / ๒

พัดแผวแดง

ธฉ ๓ / ๑๙ / ๑

วิเสศ

ธฉ ๓ /๑๒ / ๒

อยาเขาเย็น

ธฉ ๓ / ๘ / ๓

การเขียนตัวสะกด
การเขียนตัวสะกดดวยที่พบในพระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัย พบการใชพยัญชนะสะกดอยู ๒
ลักษณะ คือ การเขียนสะกดดวยพยัญชนะสองตัว การเขียนสะกดไดหลายตัวในแตละแม ดังนี้
๑. การเขียนสะกดดวยพยัญชนะสองตัวแทนไมหันอากาศ และตัวสะกดที่พบ คือ
สะกดดวย แมกง แมกน เชน
ทงงหลาย

ธฉ ๒ / ๓ / ๓

บงงเกิด

ธฉ ๑ / ๘๕ / ๒

สงงเขป

ธฉ ๑ / ๒ / ๔๗

ดงงนี้

ธฉ ๓ / ๒ / ๔

สงงกะระนี

ธฉ ๓ / ๒๓ / ๒

ฉนนน

ธฉ ๑ / ๒๓ / ๔

นนน

ธฉ ๑ / ๑๑ / ๓

ปจุบนน

ธฉ ๑ /๑๖ / ๒

๖๕
กลางวนน

ธฉ ๑ / ๕๗ / ๔

เฃากรร

ธฉ ๑ / ๑๖ / ๔

อรร

ธฉ ๓ / ๕ / ๔

สรรดาน

ธฉ ๑ / ๓ / ๒๙

๒. การเขียนพยัญชนะสะกดไดหลายตัวในแตละมาตราที่ พบในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
มี ดังนี้
๒.๑ การสะกดแมกนดวยการใชพยัญชนะ ร เชน
ทาร

ธฉ ๓ / ๔ / ๒

เทยีรแดง

ธฉ ๓ / ๘ / ๓

อาเจยีร

ธฉ ๓ / ๒๐ / ๒

๒.๒ การสะกดแมกดดวยการใชพยัญชนะ ท เชน
บทลายน้ํา

ธฉ ๓ / ๕ / ๓

๒.๓ การสะกดแมกบดวยการใชพยัญชนะ พ เชน
ลําดัพ

ธฉ ๓ / ๑๒ / ๒

๒.๔ การสะกดคําที่ไมแนนอน เชน
โลกย

ธฉ ๑ / ๓๕ / ๓

รศ

ธฉ ๑ / ๗๘ / ๔

โรคย

ธฉ ๓ / ๒ / ๓

ประเทษ

ธฉ ๓ / ๒ / ๔

๖๖
โทศ

ธฉ ๓ / ๕ / ๒

การใชเครื่องหมาย
การใชเครื่องหมายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบการใชเครื่องหมาย ทั้งหมด ๔
ประเภท คือ เครื่องหมายขึ้นตนขอความ เชน ฟองมัน อังคั่น เครื่องหมายลงทายขอความ เชน อัง
คั่น โคมูตร เครื่องหมายรวมขอความหรือปกกาโบราณ และเครื่องหมายที่กํากับบนพยัญชนะเพื่อการ
ออกเสียง มีรายละเอียดดังนี้
๑. เครื่องหมายขึ้นตนขอความ มี ๒ เครื่องหมาย คือ ฟองมันหรือตาไกและอังคั่น มี
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ฟองมันหรือตาไก ( ( ) ใชเขียนไวขางหนาตนเรื่อง เชน
๏พรคําภิรธาตุวินิจไฉย ธฉ ๑ / ๑ / ๑
๑.๒ เครื่องหมายอังคั่น ( ) ใชคั่นขอความหรือเรื่องแตละเรื่อง เชน
กิน ๚ ถาจแกลม ๘ จําพวกลายน้ํากุมบกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอาราก
ธฉ ๓ / ๘๗ /๓
๒. เครื่องหมายจบขอความ ใชเขียนเมื่อจบขอความ จบวรรค หรือสิ้นสุดขอความ หรือ
จบเรื่องนั้นๆ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ ใชเครื่องหมายอังคั่น ( ) เพื่อบอกถึงการจบขอความ
สั้นๆ หรือจบตอนสั้นๆ เครื่องหมาย โคมูตร (
) และใชเครื่องหมายอังคั่นกับเครื่องหมายโคมูตร
รวมกันซึ่ง เรียกวา “อังคั่นโคมูตร” (
) ใชเมื่อจบเรื่องนั้นๆ เชน
เหตุวามีฝนนั้นแลงไปย ๚ ธฉ ๑ / ๓๑ /๓
โดยสงงเฃป ๚ ๛ ธฉ ๑ / ๙๘ / ๔
จากการศึกษาเครื่องหมายขึ้นตนและลงทายในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวาเครื่องหมาย
อังคั่น เปนทั้งเครื่องหมายที่ขึ้นตนขอความและสิ้นสุดขอความ หรือจบวรรคนั้นๆ จบเรื่องราวในเรื่อง

๖๗
นั้นๆ จบตอนสั้นๆ สวนอังคั่นโคมูตร ปรากฏใชในการจบเรื่องในทายเลม และพบใชในการจบวรรค
หรือเนื้อเรื่องที่ยังมีบรรทัดวางเหลืออยู
๓. การใชเครื่องหมายรวมขอความหรือปกกาโบราณ ที่มีลักษณะปกกาที่ลากเปน
เสนยาว ( ) รวมขอความ ตั้งแต ๒ บรรทัดขึ้นไปไวดวยกันหรือใชกํากับคําทั้งขางหนาและขางหลัง
ปกกาเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเขียนคําซ้ําๆ ทําใหจดจําไดงาย ๗๖ ซึ่งสามารถการใชไดแบงเปน ๔
กรณี คือ กํากับคํารวมที่มาขางหนาปกกา กํากับคํารวมที่มาทั้งขางหนาและหลังปกกา กํากับคํารวม
เฉพาะหลังปกกา และการใชปกกาเปนเครื่องหมายบอกความตอเนื่องโดยเขียนไวขางลางหรือตอจาก
คําเหลานั้น๗๗ จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชปกกา ดังนี้
๓.๑ กํากับคํารวมที่มาขางหนาคําในปกกา เชน

อานวา รสอันขมแก ดีฟุง ดีเดือด ดีพลุง ดีซาน ออกจับเสมหะก็ดี ธฉ ๒ / ๗ / ๔

อานวา ถายากอน ยาผง ยาน้ํา ก็ดีไหทวีดุจกัน

ธฉ ๒ / ๑๐ / ๓

๓.๒ กํากับคํารวมทั้งขางหนาและขางหลังปกกา เชน

๗๖

อานวา ตมกินแกเกสาพิการดีนักแกโลมาพิการดีนัก

ธฉ ๒ / ๒๘ / ๔

อานวา ใหช้ําเนื้อในเล็บมือเขียวก็ดเี ล็บตีนเขียวก็ดี

ธฉ ๓ / ๑๒ / ๓

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, อุสา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย เนตรทอง, คัมภีรธาตุพระนารายณ
ฉบั บ ใบลาน (กรุ ง เทพฯ: สํานั กคุม ครองภู มิ ป ญญาการแพทย แผนไทย กรมการแพทย แ ผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๕), ๒๗.
๗๗
กองแกว วีระประจักษและคนอื่นๆ, จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, ๒๒.

๖๘
๓.๓ กํากับคํารวมเฉพาะหลังปกกา เชน

อานวา เภทคือ เอกโทษก็ดี ทุวัณโทษก็ดี ตรีโทษก็ดี

ธฉ ๓ / ๑๓ / ๒

อานวา แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ ลงกิน หาย

ธฉ ๒ / ๘๒ / ๒

๓.๔ การใชปกกาเปนเครื่องหมายบอกความตอเนื่องของคําศัพทโ ดยเขีย นไว
ขางลางหรือตอจากคําเหลานั้น เชน

อานวา นั้นมีแตใหสวิงสวายหิวโหยหา

ธฉ ๒ /๓๗ / ๔

อานวา บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ธฉ ๒ / ๔๙ / ๒
๔. การใชเครื่องหมายที่กํากับบนพยัญชนะเพื่อการออกเสียง จากการศึกษาในพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ พบเครื่องหมาย ๖ ประเภท ดังนี้
๔.๑ การใชไมไตคู (
) ปรากฏบนพยัญชนะตนในคําพยางคปดซึ่งเปนพยางค
ที่มีรูปสระเอ (เ-) มีพยัญ ชนะสะกดและไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ พยางคเหลานี้ปจจุบันเขียนอยาง
เดียวกัน และเปนพยางคที่ออกเสียงสระเปนเสียงสั้น๗๘ เชน

๗๘

เย็น

ธฉ ๓ / ๕๔ /๑

เล็น

ธฉ ๓ / ๑๒ / ๓

อภิ วั น เชื้ อไทย, “อั กขรวิ ธีไ ทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ” วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖, ๘๓.

๖๙
๔.๒ การใชเครื่องหมายฟนหนู ( ) ใชเขียนบนพยัญชนะตนเพื่อใหออกเสียงเปน
สระ ออ โดยปรากฏรวมกับรูป อ จะใชเครื่องหมายฟนหนูกํากับไวบนตัวพยัญชนะตน เชน
โกฎสอ˝

ธฉ ๒ / ๓๑ / ๔

˝
สมอ

ธฉ ๒ / ๓๖ / ๑

คนทีส˝อ

ธฉ ๒ / ๔๙ / ๒

ไขฃอ˝

ธฉ ๒ / ๔๓ / ๔

๔.๓ การใชเครื่องหมายฝนทอง ( ) ใชเขียนบนตัวอักษรที่สะกดคําที่ใชรูปสระอะ
ลดรูปซึ่งตองการออกเสียง อะ ครึ่งพยางค โดยไมตองเขียนรูป สระอะ๗๙ เชน
ตรีกตุก

ธฉ ๒ / ๓๖ / ๒

ตลอด

ธฉ ๒ / ๓๑ / ๑

๔.๔ การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต (  ) กํากับบนตัวสะกด เชน
เสดจ

ธฉ ๑ / ๓๑ / ๔

๔.๕ การใชเครื่องหมายนิคหิต ( ) กํากับพยางคที่มีเสียงสระโอะโดยไมปรากฏรูป
๘๐

สระ เชน
หีบลํม
๗๙

ธฉ ๓ / ๘ / ๓

คณะกรรมการเฉลิม พระเกี ยรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล าเจ าอยูหั ว, จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓, เลม ๑ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๓.
๘๐
อิงอร สุพั นธุวณิช , วิวั ฒนาการอั กษรและอั กขรวิ ธีไทย (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ ), ๕๘๓

๗๐
๔.๖ เครื่องหมายซ้ําคํา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ปรากฏเครื่องหมายไมยมก ( )
ซึ่งอาจจะคลี่คลายมาจากเลข ๒ ใชเขียนหลังคําที่ตองการอานออกเสียงสองครั้ง หรือความนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง๘๑ เชน
ตางๆ
ธฉ ๑ / ๗๗ / ๔
ตางๆ

ธฉ ๒ / ๗๙ / ๔

บางครั้งพบการใชเครื่องหมายซ้ําคําใชแทนเลข ๒ เชน
ทงง ๒

ธฉ ๓ / ๕ / ๑

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ คือ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
เลม ๑ เลขที่ ๑๑๓ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลมที่ ๒ เลขที่ ๙๕ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เลขที่ ๙๙
ลักษณะวัสดุที่รองรับการเขียนทั้ง ๓ ฉบับเปนหนังสือสมุดไทยดํา เขียนดวยเสนดินสอ เปนตั วอักษร
ขอม ภาษาบาลี ใชเมื่อเขียนคําไหวครู และ ไหวพระรัตนตรัย มนตคาถา และใชขึ้นตนเนื้อหาบาง
เนื้อหา สวนตัวอักษรไทย ภาษาไทย ใชเมื่อเขียนอธิบายความ บรรยายเนื้อหา จากรูปแบบอักษรและ
อักขรวิธีพบวาลักษณะอักษรเมื่อเปรียบเทียบกับอักษรในเอกสารจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร ชวง
พ.ศ. ๒๓๖๘ -๒๔๕๐ ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ และลักษณะอักขรวิธี การเขียนรูปพยัญชนะ
เชื่อมกันคือตัว พ เชื่อมกับตัว ร หรือรูปอักษรควบอักษร แมจะมีใชอยูตลอดเวลาอันยาวนานระหวาง
พ.ศ. ๒๒๐๑-๒๔๕๐ ซึ่งนานถึง ๒๕๐ ปแตความแตกตางในลักษณะเสนอักษรยังคงปรากฏใหเห็นได
โดย พิจารณาจากความถี่ ความหาง และชองไฟระหวางเสนอักษรซึ่งจะมีความกวางและความแคบ
ตางกันที่เห็นไดชัดคือ ในสมัยอยุธยาระหวาง พ.ศ. ๒๒๐๑-๒๓๐๐ ชองไฟระหวางอักษรกวางมากกวา
ในสมัยรัตนโกสินทรระหวาง พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๔๕๐ โดยลําดับ๘๒ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับมี
การใช พยั ญ ชนะ พ และ ร เชื่ อมกั น ทั้ ง ๓ ฉบับ มีลั ก ษณะคลายอั ก ษรรู ป อั ก ษรควบในสมั ย
รัตนโกสินทรระหวาง พ.ศ. ๒๓๐๑- ๒๔๕๐ ซึ่งพบมากในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ
และการสะกดโดยใชพยัญชนะสองตัวแทนไมหันอากาศ รวมทั้งรูปแบบการเขียนตัวสะกดได หลาย
๘๑

อภิ วั น เชื้ อไทย, “อั กขรวิ ธีไ ทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ” วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖, ๙๘
๘๒
ก อ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , รายงานผลการวิ จั ยเรื่ อ งวิ เ คราะห เ ปรี ยบเที ยบต น ฉบั บ ตั ว เขี ย น
วรรณกรรมสุนทรภู (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙), ๒๕๖.

๗๑
มาตรา พบมากในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ๓ ซึ่งมีลักษณะการใชอักขรวิธีและรูปตัวอักษรที่
เหมือนกัน ทําใหสันนิษฐานวาเปนฉบับเดียวกันมีผูบันทึกผูเดียวกัน รูปแบบการใชเครื่องหมายตางๆ
สันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑- ๓ นาจะเขียนบันทึกในสมัยสมัยรัตนโกสินทร ชวงปลาย
พุท ธศตวรรษที่ ๒๔ สวนพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยฉบับ ๒ มีลัก ษณะรูป อัก ษรที่ตั้ง ตรงมากกวา จึ ง
สันนิษฐานวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ นาจะเขียนบันทึกหลังพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๑ และ ๓
ขนบในการแตงพระคัมภีร
ขนบ หมายถึง รูปแบบการแตง แบบแผนการแตงที่สืบทอดมาจากอดีต ขนบในการแตง
คัมภีรแพทยแผนไทย จึงหมายถึง รูปแบบการแตงคัมภีรแพทยแผนไทยที่สืบทอดมาจากอดีต คัมภีร
แพทยแผนไทยถือวา เปนภูมิปญญาทางดานการแพทยของบรรพบุรุษที่ไดสั่งสม จดบันทึกสืบตอกัน
ตอมา มีรูปแบบการแตงเฉพาะสําหรับผูที่จะเปนแพทยไดศึกษาและทําความเขาใจในวิชาแพทย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ถือวาเปนคัมภีรแพทยคัมภีรหนึ่งมีขนบหรือรูปแบบในการแตง แบงเปน ๒ รูปแบบ
คือ โครงสราง และการเรียบเรียงลําดับเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
โครงสราง
จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนคัมภีรแพทยแผนไทยมีทั้งหมด ๓ ฉบับ
ซึ่งแตละฉบับนั้นก็จะมีลักษณะโครงสรางที่คลายกัน คือสวนตนพระคัมภีร สวนเนื้อหาพระคัมภีร และ
สวนทายพระคัมภีร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ส วนตน พระคั มภี ร ตอนเริ่ม ตน พระคั ม ภี ร พบวา มีก ารขึ้น ตน เนื้ อ หาสรุป ได ๒
ลักษณะดังนี้
๑.๑ ขึ้นตนดวยการไหวพระรัตนตรัย โดยการใชอักษรไทยภาษาไทย และอักษร
ขอมไทย ภาษาบาลีแปลสลับกันไป เชน

ภาพที่ ๑๐ การขึ้นตนดวยตัวอักษรขอมไทยภาษาบาลีพรอมคําแปล
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓, หมวดเวชศาสตร, ๒.

๗๒
คําอาน
ธาตุวินิจฉัย...วถังโจราเณหิบก_______กุขามิ สุวมุลลฺ ํ วนทตวา รตนตฺตยัง ๚
๚ อหํ ๚ อันวาขา วนทิตวา ไหวก____รัตนตตยํ ซึ่งพรรัตณไตรย ปวกฺขามิ
จักกลาวบัดนี้ สตถํ ซึ่งพรคําภีร_ ________ธาตุวินิจฉัย นัน้ ชื่อวาธาตุวินิจไฉย
สุวปลลํ อันไพรยบูร..เปน_______________แพทยทั้งหลาย
ธฉ ๑ / ๑ /๑-๔
๑.๒ ขึ้นตนดวยการไหวครูดวยอักษรขอมไทย ภาบาบาลี และคําแปล เชน

ภาพที่ ๑๑ คําขึ้นตนที่ขึ้นดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลี ตัวอยางที่ ๑
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๕, หมวดเวชศาสตร, ๒.
คําอานปจจุบัน
อาจาริเยน อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ นี้สืบตอไป
ดังนี้แลใหแพทยทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งโรคใหเห็นวาเปนโรคอันใดอันนึ่งแทแลว ก็พึงไห
บริโภคซึ่งโอสถอันจะบําบัดซึ่งธาตุเสียกอน จึงประกอบซึงโอสถอันจะแกซึ่งโรค
อันนั้นสืบตอไป แลสรรพยานั้นแจงอยูในพระคัมภีรสรรพคุณโนนแลวใหแพทย

๗๓

ภาพที่ ๑๒ คําขึ้นตนที่ขึ้นดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลี ตัวอยางที่ ๒
ที่มา: “พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓,” หอสมุดแหงชาติ, หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรขอม-ไทย, ภาษา
บาลี-ไทย, เสนดินสอ, ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙, หมวดเวชศาสตร, ๒.
คําอานปจจุบัน
๚ อาจาริโย อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ นี้สืบเรื่อง
ตนใหแ พทย ทั้งหลายพึ่ ง รูให พิจ ารณาดูให รูจักสถานประเทศที่เ กิ ด แห ง โรคมีลั กษณะ ๔
ประการดุจนัยอันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ นั้นลําดับนี้จะกลาวแตสรรพยาซึ่งจะแกโรคอัน
บังเกิดตามประเทศนั้นสืบตอไปดังนี้ ๚ ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศน้ําตม น้ําเค็ม ตอกัน
ขนานนี้ทานใหเอา

จากสวนตนของเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับที่ ๑ นั้นจะมีการขึ้นตนการดวยการ
ไหวพระรัตนตรัย ดวยภาษาไทยตัวอักษรไทย ภาษาบาลีดวยตัวอักษรขอมไทยแปลสลับกันไป แต
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับ ๒ และ ๓ นั้นขึ้นตน ตัวอักษรขอม ดวยภาษาบาลี คําวาอาจาริโย และ
อาจาริเยน ซึ่งทั้ง ๒ คํานี้ เปนคํานาม หมายถึงอาจารย ผูสั่งสอนวิชาความรู๘๓ ซึ่งลักษณะการบันทึก
ดวยตัวอักษรขอมภาษาบาลีนั้นก็เพื่อจะสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระคัมภีร
อยางไรก็ตาม จากสวนตนของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑-๓ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา การ
ใชตัวอักษรขอม ภาษาบาลีสลับกับคําแปลเปนภาษาไทย จะใชในการขึ้นตนไหวพระรัตนตรัยซึ่งอยูใน
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ เพราะเปนการขึ้นตนเริ่มแรกของคัมภีรสวนเลมที่ ๒-๓ นั้นไมไดเขียน
ไหวพระรัตนตรัย อาจเปนเพราะวา เลม ๒–๓ เปนพระคัมภีรเดียวกัน การไหวพระรัตนตรัยขึ้นตน
๘๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๑๔๐๒.

๗๔
ตั้งแตเลม ๑ แลวเลมตอๆ มาจึงมีการขึ้นตนดวยการไหวครู โดยเขียนเปนตัวอักษรขอมไทย ภาษา
บาลี คําวา “อาจาริโย” และ “อาจาริเยน” พรอมคําแปลภาษาไทยคําวา “อันวาพระอาจารยเจา”
๒. สวนเนื้อหา
จากการศึกษา พบวาในพระคัม ภีรธาตุวินิจฉัยมีขนบการแตง เนื้อหาแบงตามบาน
แพนกได ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง แบงเปนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ มีจํานวน ๗ เรื่อง พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยเลม ๒ จํานวน ๕ เรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ มีจํานวน ๕ เรื่อง จากเนื้อเรื่องสามารถ
แบงประเภทของเนื้อหาได ๒ ประเภทดวยกัน คือ หลักการทางดานการแพทยแผนไทย และเนื้อหา
เกี่ยวกับตํารายา มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ หลักการทางดานการแพทยแผนไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีวาดวยหลักการ
ดานการแพทยแผนไทยทั้งที่กลาวอางอิงจากคัมภีรอื่น และเปนการนํามาเกริ่นอธิบายโดยสรุปถึงเรื่อง
ตางๆ ที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยวาจะตองมีความรูเรื่องใดบาง ประกอบไปดวยเรื่อง ๑๒ เรื่องดังนี้
๑. ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖
๒. คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย
๓. ธาตุอภิญญาณ
๔. จตุรธาตุสมาสรรพ
๕. ธาตุแตกใหโทษ
๖. ธาตุกําเริบใหโทษ
๗. ธาตุลดถอย
๘. คาบพิษโอสถสถิตตามวันเพลา
๙. ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
๑๐. โอสถอันควรแกโรค
๑๑. ประถมธาตุทั้ง ๔
๑๒. หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล
จากเนื้อเรื่องทั้ง ๑๒ เรื่อง เปนเนื้อหาที่มีลักษณะที่ไมใชเรื่องเดียวกัน ดังนั้นลักษณะการ
ใชขอความขึ้นตน และขอความลงทายในแตละเรื่อง เพื่อเกริ่นนําที่มาในทําความเขาใจหรืออธิบาย
สรุปไวเพื่อใหเขาใจเนื้อหาตอไปโดยสังเขปหรือคําลงทายที่สรุปเนื้อเรื่องตางๆ แบงเปน ๒ ลักษณะ
ดังนี้
๒.๑.๑ การขึ้นตนเนื้อเรื่อง จากการศึกษาพบวามีการใชขอความขึ้นตนในเนื้อ
เรื่องที่วาดวยทฤษฎีและหลักการทางดานการแพทยแผนไทยที่แตกตางกัน สามารถแบงได ๖ แบบ
ดังนี้

๗๕
๒.๑.๑.๑ แบบที่ ๑ การขึ้นตนขอความดวยการกลาวนําวาผูที่จะเปน
แพทยจะตองรูเ รื่องใดบางแสดงวาเรื่องนั้นๆ จะตองเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ผูที่จ ะเปนแพทย
จําเปนตองรูและเขาใจในเรื่องนั้นเปนอยางดี เปนการเนนย้ําวาเรื่องที่จะศึกษาอยูนี้ผูเปนแพทยจําเปน
จะตองมีความรูหลักการทางการรักษาเรื่องนั้นๆ อยางเขาใจ เชน
๚ อธิบายวา ผูใดจะเรียนเปนแพทยพึงศึกษา ใหรูจัก ในลักษณะเบญจขันธทั้ง ๕
นั้น คือ รูปกขันธ ๑ คือ เวทนาขันธ ๑ คือสัญญากขันธ ๑
ธฉ ๑ /๔ / ๒-๓
๚ ๏ นัยหนึ่งใหรูจักสอบไลใหรูจักลักษณะแหงหมูโรคทั้งหลายมีตานซางจรเปนตน
ตั้งแตปฏิสนธิในครรภแหงมารดาในวัน ๑ วัน ในวัน ๒ วัน ในวัน ๓ วันก็ดีแลไดเดือน ๑
เดือนขึ้นไปจน ๑๐ เดือนก็ดี ก็พึงใหแพทยอภิบาลรักษาตามไขอันเกิดตามโรคในพระคัมภีร
พรหมปุโรหิต
ธฉ ๑ / ๒๐ / ๑-๓
๏ อนึ่งใหแพทยรูโรคตรองในกองธาตุทั้ง ๔ แลพระสุริยเทวบุตรจรตามจักราศีทั้ง
๑๒ ราศี โดยนพภาลัยประเทศมรรคาทั้ง ๓ ดุจดังพระบาลีอันมีในพระคัมภีรจันทรสุริยตติ
ทีปนีดังนี้
ธฉ ๑ / ๒๘ / ๑-๒
๚ อนึ่งใหแพทยผูมีปญญาพิจารณาซึ่งไขทั้งปวง อันบังเกิดแตสมุฏฐานนั้นใหแมนยํา
แลเมื่อแพทย
ธฉ ๑ / ๗๗ / ๓-๔

๚ อนึ่งใหแพทยพิจารณาดูกายประสาทแลแถวเสนอันใหญทั้งปวงพิการ
ธฉ ๑ / ๕๘ / ๓

๒.๑.๑.๒ แบบที่ ๒ การขึ้นตนขอความวา “อนึ่งอันวา” แสดงใหเห็น
การขึ้นตน เพื่อใหทราบถึงเนื้อเรื่องใหมซึ่งมักเปนเนื้อหารอง เชน
อนึ่งอันวาลักษณะปถวีธาตุแตกนั้น มีประเภท ๓ ประการ ธฉ ๑ / ๘๖ / ๔

๗๖
อนึ่งอันวาลักษณะปถวีธาตุใหโทษเพราะกําเริบนั้นมีลักษณะ ธฉ ๑ / ๙๒ / ๑-๒
อนึ่งอันวาลักษณะพระเคราะหเทวะดาทัง้ ๘ พระองค

ธฉ ๑ / ๒๔/ ๑-๒

๒.๑.๑.๓ แบบที่ ๓ การขึ้นตนขอความดวยคําวา “อนึ่งใหพึงแจง” หรือ
“อนึ่ง ใหแจง ” แสดงใหเ ห็นถึง การขึ้นตนดวยเรื่องที่จ ะอธิบ ายใหแจงใหเ ขาใจในเรื่องนั้นๆ ตาม
ความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ คําวา แจง หมายถึง แสดงใหรู บอก
ใหรู๘๔ เชน
๚ อนึ่งใหพึงแจงไปในประเทศที่เกิดทั้งปวงคืออยูในประเทศที่น้ําตมอันเค็มชายทะเล
นั้นไขบังเกิดนั้น
ธฉ ๑ / ๕๔ / ๓
๚ อนึ่งใหแจงไปในลักษณะมูลเหตุอันจะใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบแลจะลดถอยจึงใหบังเกิด
โรคตางๆ มีไขซางแล
ธฉ ๑ / ๕๕ / ๓

๒.๑.๑.๔ แบบที่ ๔ การขึ้นตนขอความวา “ลําดับนี”้ เปนการขึ้นตนเนื้อ
เรื่องที่บอกใหรูวาจะศึกษาเรื่องใดตอไปซึ่งมักเปนเรื่องราวที่สําคัญรองลงมา เชน
ลําดับนีจ้ ะไดกลาวดวยธาตุอภิญญาณ

ธฉ ๑ / ๖๑ / ๓

ลําดับนีจ้ ักไดสาํ แดง

ธฉ ๑ / ๘๐ / ๑

ลําดับนีจ้ ะกลาวสรรพยาแกโรค

ธฉ ๓ / ๒ / ๓

ลําดับนีจ้ ะวาดวยไข

ธฉ ๓ / ๔๘ / ๑

ลําดับนีจ้ ะวาดวยทวตึงสาการตอไปจะยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ นั้น
ธฉ ๒ / ๒๖ / ๔
๘๔

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๔๐๒.

๗๗
การขึ้นตนดวยขอความวาลําดับนี้ มักเปนเนื้อเรื่องที่มีกลาวอางถึง และมีปรากฏในคัมภีร
แพทยเลมๆ อื่น เชน ธาตุอภิญญาณ ทวตึงสาการ เปนตน
๒.๑.๑.๕ แบบที่ ๕ การขึ้นตนขอความวา “อนึ่ง ทานให ” ซึ่ง คําวา
“ทาน” ในที่นี้ หมายถึงครูอาจารย เจาของวิชาที่ไดกลาวไวนี้ เชน
อนึ่งทานใหตั้งอายุสม แหงบุคคลอันไขบังเกิดแลวจึงเอาป
ธฉ ๑ / ๘๕ / ๑-๒

๒.๑.๑.๖ แบบที่ ๖ การขึ้นตนขอความดวยการกลาวถึงอาจารยเจา คือ
ครู อาจารยแพทย ไดกลาวไว เปนการแสดงความเคารพวิชาแพทยที่จะศึกษาวาเปนวิชาที่อาจารย
แพทยเปนผูประสาทความรูนั้นๆ ไวใหผูที่จะศึกษาเปนแพทยไดทําความเขาใจทฤษฎีหลักการและ
ความรูในเรื่องตางๆ ที่อาจารยแพทยทานไดแสดงเนื้อหาความรูแตงเปนพระคัมภีรใหศึกษา เชน
อนึ่งพระอาจารยเจากลาวไวแพทยทั้งหลายพึงพิจารณาซึ่งโทษแหงไขทั้งปวงนั้นใหรู
แจงในลักษณะแลประเภท คือเอกโทษ ทุวันโทษ ตรีโทษ ก็ดี แลโทษทั้งหลายนั้นเปนอัน
มาก คือลม คือเสลด คือสันนิบาต
ธฉ ๒ / ๑๒-๑๓
พระอาจารยเจากลาวไวใหพึงรูโดยสังเขป
ธฉ ๒ / ๒๒ / ๑-๒
อันพระอาจารยสําแดงซึ่งสรรพยาทั้งปวงตางๆ ดังนี้
ธฉ ๒ / ๒๑ / ๑

จากการขึ้นตนเนื้อหาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๑๒ เรื่อง พบวาการขึ้นตนเนื้อหาของ
คัมภีรที่แบงแยกชัดเจนในลําดับความสําคัญ และลําดับเนื้อเรื่องที่จะศึกษาของเนื้อหาที่ประกอบใน
เนื้อเรื่องตางๆ การขึ้นตนที่กลาวนําหรือตักเตือนใหแพทยใสใจศึกษาเรื่องดังตอไปนี้ใหแมนยํา การ
ขึ้นตนโดยการอางถึงเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาที่จะศึกษาตอไปนี้ตกแตงมาแตอาจารยเจา ผูตกแตงเนือ้ เรือ่ ง
นี้ไวใหผูเปนแพทยไดศึกษา และการใชคําวาลําดับนี้เปนการแสดงขอความขึ้นตนใหรูวาจะเรียน และ
ศึกษาในเนื้อหาลําดับตอไปๆ

๗๘
๒.๑.๒ การลงทายในเรื่อง การลงทายเนื้อหาแบงเปน ๓ แบบ คือ การลงทาย
ดวยการกลาวสรุปเนื้อหา การลงทายดวยการเนนย้ําใหแพทยพึงเห็นความสําคัญของเนื้อหาและการ
ลงทายดวยการบอกที่มาของเนื้อเรื่อง มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑.๒.๑ แบบที่ ๑ การลงทายดวยคํากลาวสรุปเนื้อหา เปนการกลาว
สรุปเนื้อหาตางๆ ที่แสดงในเรื่องนั้นๆ วามีเรื่องใดบาง ที่กลาวไปบาง พอสังเขปในเรื่องใดบางที่กลาว
ไวแลวเปนการบอกถึงการสิ้นสุดเนื้อหา เชน
อันวาดวงหฤทัยนี้เปรียบเหมือนบออันเป นที่เกิดแหงธรรมทั้งปวง ดวงกมลหฤทัย นี้
เปนที่ปรากฏแหงกลิ่น แลรสแลวัตถุอันสัมผัสแลเหตุผล นั้นจะพึงรูดวยจิตเหตุดังนี้จึงไดชื่อ
วาอายตนะ ๖ ดุจกลาวมานี้๚ กลาวมาในเบญจขัน ๕ แลอายตะ ๖ ก็สิ้นแตเพียงนี้ได
สังเขป
ธฉ ๑ / ๑๙ / ๔

๒.๑.๒.๒ แบบที่ ๒ การลงทายดวยขอความที่เนนย้ําใหแพทยพึงเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาเปนการกลาววาเนื้อหาที่แสดงมานี้มีความสําคัญ พึงรูและทําความเขาใจหรือ
จดจําใหแมนยําในเนื้อหาเหลานี้ เชน
กองสมุฏฐาน ๓ คือ เตโชสมุฏฐาน วาโยสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ทั้ง ๓ นี้นามชื่อวา
สันนิบาต แพทยพึงรูด จุ นัยอันกลาวมาแลวนั้น ๚ ลําดับนีจ้ ะไดกลาวดวยธาตุอภิญญาณ
ธฉ ๑ / ๖๑ / ๒-๓
เพลาเทีย่ งพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูใบ๚ ดังนีพ้ ระอาจารยเจา
กลาวไวใหแพทยทั้งหลายพึงรูด ังนี้เถิด ๚ อนึง่ อันวาโอสถอันใดมีรสอันขมแกดฟี ุง
ธฉ ๒ / ๗ / ๓
กวาใบออน คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแรงกวาดอกออนรสลูกออนนั้นกับใบ
เทากัน รสลูกแกนั้นกับเปลือกอันติดรากเทากัน ใหแพทยสําคัญพึงรูดังนี้เถิด ๚ อนึ่งอันวา
บุคคล
ธฉ ๒ / ๑๘ / ๓

๒.๑.๒.๓ แบบที่ ๓ การลงทายดวยการบอกที่มาของเนื้อเรื่องที่ไดกลาว
ไววาคัดลอกหรือสรุปมาจากพระคัมภีรแพทยเลมใด เปนการอางอิงถึงที่มาของเนื้อหาในสวนที่อธิบาย

๗๙
แตจะไมละเอียดเทากับพระคัมภีรเลมนั้นๆ ระบุบอกชื่อพระคัมภีรเพื่อบอกที่อางอิง สามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดจากคัมภีรเรื่องใด และเนื้อเรื่องสวนนี้ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนจากคัมภีรเลมใด เชน
อนึ่งมีอยูในพระคัมภีรสาโรชสังฆหะผูก ๑ นั้นแลว ถาแพทยทั้งหลายจะประกอบซึ่ง
โอสถอันใดหนึ่งก็ดีใหพิจารณาเอาตามพิษอยูแหง ใบ แหงราก แหงเปลือกตามวันแลเพลาซึง่
กลาวมาแลวนั้น
ธฉ ๒ / ๙ / ๒

จากการลงทายเรื่องเกี่ยวกับหลักการทางดานการแพทยแผนไทยทั้ง ๑๒ เรื่อง นั้นมีการ
ลงทายที่สรุปเนื้อเรื่องวาประกอบดวยเรื่องใดบางเพื่อเปนการทบทวน การลงทายเนนย้ําใหผูที่เปน
แพทยศึกษาความรู และการลงทายดวยขอความที่กลาวถึง การอางอิงที่กลาวไวใหศึกษาขางตนนั้นมา
จากคัมภีรแพทยเลมใด
๒.๒ เนื้อหาเกี่ยวกับตํารายา บอกลักษณะอาการและตัวยารักษาที่ใชแกอาการตางๆ
ดังที่กลาวมา อาจจะมีตํารับเดียวหรือหลายตํารับก็ไดที่ใชรักษาโรคและอาการ ซึ่งประกอบไปดวย ๕
เรื่องดังนี้
๑. โอสถแกโรคตามประเทศ
๒. ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว
๓. ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ
๔. ไขบังเกิดในฤดู ๖ แลธาตุทั้ง ๔
๕. ทวตึงสาการ
เนื้อหาทั้ง ๕ เรื่อง สามารถวิเ คราะหถึง โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ตํารายา และ
ลักษณะการขึ้นตนและลงทายของตํารับยาไดดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๒.๑ โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับตํารายา ประกอบไปดวยโครงสราง
ทั้งหมด ๕ สวน ดังตอไปนี้
๒.๒.๑.๑ สวนนํา เปนชื่อยาหรืออาจจะเปนอาการของโรคนั้นๆ ที่ใชยา
ตํารับนี้แกหรืออาจขึ้นตนดวยตัวยาเลยก็ได ดังตัวอยางตํารับยาพรหมพักตรนอย ที่วา
ยาชื่ อ พรหมพั ก ตร นอ ย ขนานนี้ ทา นให เ อาลู กจั นทน ๑ สลึ ง ดอกจั นทน ๑ สลึ ง
กานพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ ๑ สลึง ยาดํา ๑ สลึง การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ บาท ๓ สลึง
สรรพยาสิ่งนี้ทําเปนจุณ เอาน้ําเปลือกมะรุมเปนกระสาย บดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือ
กิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕ เม็ด ถาจะแกชักเทางอ ชักมือกํา น้ําตาตก แลน้ําลายฟูม
ปาก ลิ้นกระดางคางแข็ง มิรูสึกตัว ลายน้ํามะรุม น้ํารอนกิน ถาจะแกใหผายพรรดึก ลายน้ํา

๘๐
มะขามเปยก น้ํามะนาวลูกหนึ่ง กินตามธาตุหนักธาตุเบา แลแกกระดูกพิการกระดูกแตกนั้น
ดีนักแล
ธฉ ๒ / ๔๔ / ๒-๔
อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุมราย มัก
ขึ้งโกรธ บางทีเปนแตระส่ําระสาย หิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบหัส
คุ ณ ๑ ลู กสะบ า ป ง ๑ จั นทน ทั้ง สอง ๑ ดี ป ลี ๑ เที ย นข า วเปลื อ ก ๑ เที ย นตั๊ กแตน ๑
เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทํา
ธฉ ๒ / ๔๙ /๑-๓

๒.๒.๑.๒ สวนตัวตํารับ เปนสวนที่บอกสวนประกอบของตัวยาในตํารับ
นี้วาประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ขนาดและปริมาณที่ใชในตํารับนั้น ดังตัวอยางสวนประกอบตํารับยา
พรหมพักตรกลาง ที่วา
ยาชื่ อพรมพักตร กลาง ขนานนี้ทานใหเ อา ลู กจั นทน ๑ บาท ดอกจั นทน ๑ บาท
ดีปลี ๑ บาท พริกลอม ๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท รงทอง
สะตุ ๓ บาท สรรพยา ๘ สิ่งนี้ทําเปนจุณ เอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวง
เครือ กินประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก
ธฉ ๒ /๔๕ / ๓-๔

๒.๒.๑.๓ สว นวิ ธีป รุง ยา เปน ส ว นที่ บ อกถึ ง วิ ธีก ารปรุ ง ยาและการ
ประกอบยาในตํารับ ดังตัวอยางวิธีปรุงยาของตํารับพังผืดแตกและพิการ ที่วา
อันวาลักษณะพังผืดนั้น เมื่อจะแตกจะพิการก็ดี คือกระทําใหอกแหง แลใหกระหายน้ํา
คือโรคริดสีดวงแหง ถาจะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย
๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น หอม ๗ หัว กระเทียม๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ สิ่งนี้ทําเปนจุณ
บดลายน้ําทากิน
ธฉ ๒ / ๗๑ / ๔-๕

๒.๒.๑.๔ สวนวิธีการใชยา เปนสวนที่บอกถึงวิธีการใชยาและขั้นตอน
ตางๆ ในการใชยา ดังตัวอยางวิธีการใชยาของยาตํารับเหงื่อพิการที่วา

๘๑
อันวาลักษณะเหงื่อพิการนั้นมักใหซูบผอม ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม
๑ แหวหมู ๑ รากมะแวงทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทียนชะมด ๑ โกฐบัว ๑
สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค ตมก็ไดทําผงก็ได กินแกเหงื่อพิการหาย
ธฉ ๒ / ๙๐-๙๑

๒.๒.๑.๕ สวนของสรรพคุณ เปนสวนที่บอกถึงสรรพคุณของตํารับยา
นั้นๆ ดังตัวอยางสรรพคุณตํารับแกปถวีธาตุพิการ ที่วา
ขนานหนึ่ ง ท านให เ อา บอระเพ็ด กระพั ง โหม มะแว ง ทั้ ง ๒ ขี้กาแดง รากขั ด มอน
พริกไทย ชาพลู เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมูกกระทก รากจิงจอ สรรพยา ๑๒
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ําจันทนน้ําดอกไมก็ไดกิน แกปถวีธาตุพิการดีเดือด
หายดีนัก
ธฉ ๓ / ๑๔-๑๕

๒.๒.๒ ลักษณะการขึ้นตนและลงทายของตํารับยา มีรายละเอียดดังนี้
๒.๒.๒.๑ การขึ้นตนของตํา รับยา การขึ้นตนของตํารับยานั้นมีก าร
ขึ้นตนหลายลักษณะ เชน ขึ้นตนดวยการบอกชื่อยา การสวนผสมยา หรือขึ้นตนดวยอาการของโรค
หรืออาการตางๆ ที่ใชตํารับยานั้นรักษา สามารถแบงได ๗ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ การขึ้นตนดวยชื่อตํารับยา เพื่อเปนการบอกใหทราบชื่อยาวา ยาตํารับนั้นชื่อ
วาอะไร และชวยในการจํา เพื่อไมใหสับสนในการรับประทานยาหรือการจัดหาตัวยา เพราะการที่มีชื่อ
ยากํากับก็จะทําใหทราบขนาดของตัวยาและวิธีการใชยาที่อยูในตํารับ เชน
ยาชื่อสังขสุวรรณแพทยา ขนานนี้ทานใหเอา สังขเผา ๑
ธฉ ๒/ ๓๕-๓๖
ยาชื่อเนาวหอย ขนานนี้ทานใหเอาหอยขมเผา ๑ ตําลึง
ธฉ ๒ / ๔๐ / ๒
ยาชื่อสํามสักรใหญ ขนานนี้ทานใหเอาลูกมะแวงเทศ ๑
ธฉ ๒ / ๕๐ / ๒
ยาชื่อสวางฤทธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอารากบัวหลวง ๑
ธฉ ๒ / ๕๑ / ๒
ยานี้ชื่อสมิตสวาหะธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอาโกฐ ทั้งหา
ธฉ ๒ / ๕๓-๕๔ / ๔

๘๒
ยาชื่อมหาหัษดมธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอาชะมดเชียง ๑
ธฉ ๒ / ๕๙ / ๑-๒
ยาชื่อสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๒
ธฉ ๓ / ๘๐ / ๑
ยาชื่อมาตลุงโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา
ธฉ ๓ / ๘๕ / ๓

แบบที่ ๒ การขึ้นตนดวยวิธีการใชยา คือ บอกวิธีการใชยาแตละชนิดใหรูวายาตํารับนี้มี
วิธีการใชยาอยางไร และเปนการปองกันการสับสนในกรณีผูที่ไมรูวาตํารับนี้มีการบริหารยาหรือใชยา
แบบไหน เชน
ยาตม แกปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาใบมหาประสานสามรอยใบ ๑
ธฉ ๒ / ๔๖ / ๒
ยาประคบ ขนานนี้ทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑
ธฉ ๒ / ๘๔ / ๑
ยาหยอดตา ขนานนี้ทานใหเอา พันธุผักกาด ๑
ธฉ ๒ / ๘๕ / ๑
ยาทาตัว แกแสบรอนขนานนี้ทานใหเอาใบผักปลังแดง ๑
ธฉ ๒ / ๙๒ / ๒

แบบที่ ๓ การขึ้นตนดวยคําวา “ถาจะแก ” เพื่อเปนการขึ้นตนตํารับยาที่ตอจากการ
อธิบายอาการสาเหตุของโรคนั้นๆ ที่เกิดขึ้นแลวตามดวยตํารับยาที่จะแกรักษาจึงใชคําวา ถาจะแก
ขึ้นตนตํารับยา เชน
ถาจะแกทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง...
ธฉ ๒ / ๓๙ / ๑
ถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑
ธฉ ๒ / ๓๑ / ๔
ถาจะแกทานใหเอารากมะเดื่อดิน ๑
ธฉ ๒ / ๘๖ / ๕

๘๓
แบบที่ ๔ การขึ้นตนดวยคําวา “ถามิฟง” “ถามิหาย” มักจะเปนตํารับยารองที่จายตอ
จากยาตํารับยาที่รักษา หรือตํารับยาหลักที่ใชรักษาไมไดผลดี จึงมาใชตํารับที่ ๒ เชน
ถามิหายทานใหเอารากมะเกลือ ๑ รากสลอด ๑
ธฉ ๒ / ๘๕ / ๓
ถามิฟงทานใหเอาผักเสี้ยนผี ๑
ธฉ ๒ / ๘๒ / ๑

แบบที่ ๕ การขึ้นตนดวยคําวา “ยาแก” แลวตามดวยอาการหรือชื่อโรคเพื่อเปนการบอก
ถึงสรรพคุณของยาตํารับนั้นวามีสรรพคุณแกโรคหรืออาการใดไดบาง ซึ่งระหวางทําการรักษาอาจจะมี
โรคแทรกซอนเกิดขึ้น จึงมีสูตรยาหรือตํารับยาเพื่อใชแกโรคหรืออาการแทรกซอนที่เกิดขึ้นระหวาง
การรักษา เชน
ยาแกลม ขนานนี้ทานใหเอา สมออัพยา ๒
ธฉ ๓ / ๖๗ / ๒
ยาแกเสมหะ ขนานนี้ทานใหเอามะขามปอม ๒
ธฉ ๓ / ๖๖ / ๒
ยาแกกําเดา ขนานนี้ทานใหเอาสมอพิเภก ๒ ตําลึง
ธฉ ๓ / ๖๖-๖๗ / ๔
ยาแกภายใน ขนานนี้ทานใหเอาสะคาน ๑
ธฉ ๒ / ๙๘ / ๒-๓
ยาแกติกขธาตุ ขนานนี้ทานใหเอา เกสรบัวหลวงทั้ง ๒
ธฉ ๓ / ๙๖ / ๒
ยาแกธาตุเพลิงถอย นั้นขนานนี้ทานใหเอา ตรีกฏก
ธฉ ๓ / ๙๘ / ๒

แบบที่ ๖ การขึ้นตนดวยคําวา “ขนานหนึ่ง” เปนคําเรียกตํารับยาอีกตํารับหนึ่งหรือสูตร
หนึ่ง เชน
ขนานหนึ่ง ทานใหเอารากมะกรูด ๑
ธฉ ๒ / ๖๖ / ๓
ขนานหนึ่ง ทานใหเอาใบพลวง ๑
ธฉ ๒ / ๗๘ / ๒

๘๔
คําวา “ขนาน” เปนคําลักษณนามของตํารับยา ที่กลาวชื่อตํารับแลวจะไมกลาวซ้ํา ใชคํา
วา “ขนาน”แทน เชน
ยาทาแกฟกบวม ขนานนี้ทานใหเอาขี้เหล็ก
ธฉ ๒ / ๓๕ / ๒
ยาชื่อเนาวหอย ขนานนี้ทานใหเอาหอยขมเผา ๑ ตําลึง
ธฉ ๒ / ๔๐ / ๒

แบบที่ ๗ การขึ้นตนตํารับยาดวยคําวา “ถาแล” และ “อันวา” แลวตามดวยลักษณะ
อาการและชื่อโรค แลวตามดวนตัวยาที่จะประกอบในตํารับ เพื่อเปนการอธิบายวา ถาเกิดปวยดวย
โรคนี้แลวมีอาการตอไปนี้ตองประกอบยาใดบางในการรักษาโรคและอาการตางๆ ที่ปรากฏ เชน
ถาแลผมพิการนั้น คือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมรวง
ธฉ ๒ / ๒๗ / ๑
อันวาลักษณะขนพิการนั้น คือใหเจ็บในเสนขุมขนทั่วสรรพางคกาย
ธฉ ๒ / ๒๘ / ๑
อันวาลักษณะมูตรพิการนั้น คือใหขัดปสสาวะแลใหปสสาวะนั้นขาว
ธฉ ๒ / ๑๐๐ / ๒-๓

จากลักษณะการขึ้นตนของตํารายาที่แตกตางกัน เพราะการขึ้นตนดวยตํารับยาที่มีการตัง้
ชื่อแลว แสดงวาตํารับยานี้มีการใชและตั้งชื่อโดยผูที่เปนแพทยใหชื่อ ซึ่งชื่อยานั้นอาจจะเกี่ยวกับตัวยา
ที่ประกอบในตํารับยาหรืออาจจะเกี่ยวกับโรคที่ตํารับยานั้นจะรักษา และการเรียกชื่อยาที่เอาวิธกี ารใช
ยา มาขึ้นตน เชน ชื่อ “ยาสังขสุวรรณแพทยา” ที่ตํารับ ประกอบดวยหอยสัง ข “ยาหยอดตา” ที่
วิธีการใช คือ การเอาน้ําที่ไดจากวิธีการทํามาหยอดตา หรือถาตํารับยาที่ยังไมไดรับการตั้งชื่อแตเปน
การคัดลอกสืบตอกันมาบอกอาการและตํารับยารักษาและหากยังไมไดรับการตั้งชื่อหรือเรียกชือ่ ยานัน้
ตามวิธีการใช ก็มักจะใชคําวา “ขนาน” ในการขึ้นตนตํารับยา และมีการใชคําวา “ถามิฟง”และ “ถา
มิหาย”ในกรณีที่เปนตํารับยารอง การใชคําวา “ถาจะแก” หรือ “ยาแก” ขึ้นตนตํารับยามักจะอยูตาม
หลักอาการหรือหรือตางๆ และเปนยาตํารับรองรักษาอาการแทรกซอนที่เกิดขึ้นระหวางการรักษา
และการขึ้นตนดวยคําวา “ถาแล” และ “อันวา” ในเรื่องทวตึงสาการ ขึ้นตนดวยลักษณะอาการและ
ชื่อโรค แลวตามดวยสวนประกอบของตํารับยา
๒.๒.๒.๒ การลงทายของตํารับยา การลงทายของตํารับยาสวนมากจะ
ลงทายบอกวาตํารับนั้นเปนการยืนยันวายาตํารับ นั้นมีป ระสิท ธิภาพในการรักษาโรคมัก ใชคําวา

๘๕
“หาย” “ดีนัก” “หายวิเศษนัก” การขึ้นตนดวยการรับรองถึงสรรพคุณของยาวามีผูใชแลวไดผล และ
ลงทายดวยคติธรรมทางพุทธศาสนา เรื่องบุญและกรรม ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ การหายจากโรคหรือวา
การเจ็บปวยนั้นเกิดจากกรรมในอดีตของบุคคลนั้น สรุปการลงทายดวยตํารับยาแบงเปน ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ การลงทายดวยคําวา “หาย” “หายดี” “หายดีนัก” “ดีนัก ” “วิเ ศษนัก ”
“หายวิเศษนัก” เปนการบอกถึงคุณวิเศษของตัวยาที่สามารถใชไดดีรักษาโรคนั้นๆ ไดหายจากการ
เจ็บปวย หรือเพื่อเปนการยืนยันถึงประสิทธิภาพ และสรรพคุณของยาตํารับนั้น เชน
แลพยาธิในอุทรนั้นหายดีนัก
ธฉ ๓ / ๑๐๑ / ๒
แสบอุระแลริดสีดวงก็หายวิเศษนัก
ธฉ ๓ / ๑๐๔ / ๒
ลายน้ําดอกไมชโลมแกหนังพิการหาย
ธฉ ๒ / ๓๒ / ๒-๓
แกเกศาแกโลมาพิการดีนัก
ธฉ ๒ / ๒๘ / ๔
ยาขนานนี้เจาคุณวัดแขวงเมืองบางคาง ทําฉันเปนนิจมีอายุสมมากได ๑๐๐ ป มีกําลัง
มากวิเศษนัก
ธฉ ๓ / ๑๒ / ๒
แบบที่ ๒ การลงท ายดวยคติ ธรรมทางพุ ทธศาสนาเรื่อ งบุ ญและกรรมของ
บุคคล เชน จะแกเปนอันยากหนักแตทานใหยาไวแกดตู ามบุญของสัตวเถิด
ธฉ ๒ / ๔๔ / ๒

๓. สวนทาย
การลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงเปน ๒ แบบคือ การสรุปเนื้อหาที่กลาวมา
ในพระคัมภีรวามีเนื้อหาวาดวยสิ่งใดบางและระบุขอความวาจบบริบูรณและการสรุปเนื้อหาที่กลาวมา
ในพระคัมภีรวามีเนื้อหาวาดวยสิ่ง ใดบางระบุขอความวาจบบริบูรณ และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ มี
รายละเอียดดังนี้
๓.๑ การสรุปเนื้อหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเนื้อหาวาดวยสิ่งใดบางและลงทาย
ดวยคําวา “จบบริบูรณแตเพียงนี้โดยสังเขป” ดังตัวอยางคําลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
ที่วา

๘๖
พระอาจาริยเจากลาวมาไนพรคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ วาดวย ลักษณะพิษแหงโอสถ
สถิตตามวันตามเพลา แลชัก ถอนยา ทวียา แลรสโอสถอันควรแกโรค แลทวตึงสาการ ก็
จบบริบูรณแตเพียงนี้โดยสังเขป ๚ ๛
ธฉ ๒ / ๑๐๓-๑๐๔

๓.๒ การสรุปเนื้อหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเนื้อหาวาดวยสิ่งใดบางลงทายดวย
คําวา “จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงนี้” และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ ดังตัวอยางคําลงทายพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยเลม ๓ ที่วา
พระอาจารยเจากลาวมาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ผูก ๓ วาดวยลักษณะโอสถแกโรค
ตามประเทศทั้ง ๔ แลธาตุทั้ง ๔ ออกจากกาย ธาตุทั้ง ๔ กําเริบขึ้นในระดูกระหนาบคาบ
เกี่ยวใหบังเกิดในฤดูหกแลสําแดงธาตุทั้ง ๔ ในฤดู ๓ หามของแสลงในฤดู ๓ แลลักษณะ
เบญจกูล ทั้งปวง ก็จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงนี้ ๚๛๚ วัน ศุกร แรม ๙ ค่ํา เดือน
๕
ธฉ ๓ / ๑๐๔-๑๐๕

สรุปไดวา ขนบการแตงพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยตามโครงสรางแบงเปน ๓ สวน ดังที่กลาว
มาคือ สวนตนพระคัมภีร สวนเนื้อหาพระคัมภีร และสวนทายของพระคัมภีรนั้นเปนขนบการแตงของ
คัม ภี รแ พทย เ พื่อ ใหแ พทย พึ ง ศึ ก ษาเนื้ อหาเรื่ อ งราวต า งๆ ตามลํ าดั บ และตามความสํ า คัญ ของ
เนื้อหาวิชาของผูที่จะศึกษาเพื่อเปนแพทย และมักจะมีคําเนนย้ําในเรื่องที่ผูที่จะเปนแพทยควรรูดว ย
คําขึ้นตนและคําลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย และคําขึ้นตนและคําลงทายในสวนของเนื้อหา
การเรียบเรียงลําดับเนื้อหา
การเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อ หาในพระคั ม ภี ร ธ าตุ วิ นิ จ ฉั ย นั้ น ได แ บ ง เนื้ อ หาเป น ๓ เล ม
ประกอบดวยเนื้อเรื่อง ๑๗ เรื่องตามบานแพนกดังนี้
๑. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ประกอบไปดวยเนื้อหา ๗ เรื่อง ไดแก
๑.๑ ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖
๑.๒ คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย
๑.๓ ธาตุอภิญญาณ
๑.๔ จตุรสมาธาตุสรรพ
๑.๕ ธาตุแตกใหโทษ
๑.๖ ธาตุกําเริบใหโทษ

๘๗
๑.๗ ธาตุลดถอย
๒. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ประกอบไปดวยเนื้อหา ๕ เรื่อง ไดแก
๒.๑ คาบพิษโอสถสถิตตามวันเพลา
๒.๒ ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
๒.๓ โอสถอันควรแกโรค
๒.๔ ประถมธาตุทั้งสี่
๒.๕ ทวตึงสาการ
๓. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ประกอบไปดวยเนื้อหา ๕ เรื่อง ไดแก
๓.๑ โอสถแกโรคตามประเทศสี่
๓.๒ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว
๓.๓ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ
๓.๔ ไขบังเกิดในฤดูหกแลธาตุทั้ง ๔
๓.๕ หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล
จํานวนเนื้อเรื่องที่เรียงลําดับตามบานแพนกนั้น พบวายังมีเนื้อหาที่แทรกอยูในพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยแตละเลมแตไมไดเขียนอยูในบานแพนก มีลักษณะการขึ้นตนเนื้อเรื่องที่บงบอกถึงการขึ้น
เนื้อเรื่องใหมในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวไวแลวในเรื่องโครงสรางของพระคัมภีร จากการศึกษาพบเนื้อ
เรื่องยอยที่แทรกอยูในพระคัม ภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ เลม ผูวิจัยไดศึกษาจํานวนเนื้อหาจากการนับ
จํานวนหนาสมุดไทยในแตละเรื่อง ดังนี้
๑. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ประกอบไปดวยเนื้อหา ๑๓ เรื่อง ไดแก
๑.๑ ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖
จํานวน ๑๖ หนา ตั้งแตหนา ๔-๒๐
๑.๒ ลักษณะกําเนิดแหงหมูโรคทั้งหลาย จํานวน ๕ หนา ตั้งแตหนา ๒๐-๒๔
๑.๓ ลักษณะพระเคราะหเทวดาทั้ง ๘
จํานวน ๔ หนา ตั้งแตหนา ๒๔-๒๗
๑.๔ คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย จํานวน ๒๖ หนา ตั้งแตหนา ๒๘-๕๔
๑.๕ ลักษณะประเทศที่เกิด
จํานวน ๒ หนา ตั้งแตหนา ๕๔-๕๕
๑.๖ ลักษณะมูลเหตุอันจะทําใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบและลดถอย จํานวน ๗ หนา ตั้งแต
หนา ๕๕-๖๑
๑.๗ ธาตุอภิญญาณ
จํานวน ๑๓ หนา ตั้งแตหนา ๖๑-๗๓
๑.๘ จตุรสมาธาตุสรรพ
จํานวน ๕ หนา ตั้งแตหนา ๗๓-๗๗
๑.๙ การพิจารณาซึ่งไขทั้งปวงอันเกิดแตสมุฏฐาน จํานวน ๔ หนา ตั้งแตหนา ๗๗-๘๐

๘๘
๑.๑๐ จักราศีอันอันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบและลดถอย จํานวน ๖ หนา ตั้งแต
หนา ๘๐-๘๕
๑.๑๑ หลักการคํานวณธาตุวิปริตใหโทษ
๑.๑๒ ธาตุแตกใหโทษ
๑.๑๓ ธาตุกําเริบใหโทษ

จํานวน ๒ หนา ตั้งแตหนา ๘๕-๘๖
จํานวน ๗ หนา ตั้งแตหนา ๘๖-๙๒
จํานวน ๖ หนา ตั้งแตหนา ๙๒-๙๗

จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ ที่แบงเนื้อหาตามลักษณะการขึ้นตน
เรื่องทั้งหมด ๑๓ เรื่อง และเรื่องที่ปรากฏในบานแพนกและตอนทายของพระคัมภีรที่กลาวสรุปนั้น ไม
ปรากฏมีเนื้อเรื่องที่มีการขึ้นตนชัดเจนคือ เรื่องธาตุลดถอย แตเรื่องธาตุลดถอยนี้ไดปรากฏแทรกใน
เรื่องลักษณะมูลเหตุอันจะทําใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบและลดถอย และเรื่องจักราศีอันอันจะบอกใหแจงซึ่ง
ธาตุกําเริบและลดถอย สวนจํานวนเนื้อหามากที่สุดคือ เรื่องคติดําเนินแหงพระจันทรและพระอาทิตย
ซึ่งเปนเรื่องที่มีจํานวนเนื้อหามากและสําคัญ ในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยยังปรากฏในการอางอิง
เกี่ยวกับเรื่องฤดูกาล ๓ และฤดู ๖ วาหากตองการเขาใจเรื่องฤดู ๓ และฤดู ๖ แลวจะตองทําความ
เขาใจในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ดังที่กลาวมาแลวในขอสันนิษฐานถึงที่มาของเอกสาร ขอสังเกตวาดวย
การอางอิง เนื้อหาและเอกสารที่เ กี่ยวของ สวนเนื้อหานอยที่สุดพบอยู ๒ เรื่อง คือเรื่องลัก ษณะ
ประเทศที่เกิดและหลักการคํานวณหาธาตุวิปริตใหโทษ จะเห็นไดวาเนื้อเรื่องที่ประกอบอยูในพระ
คัม ภีร ธาตุ วินิ จ ฉั ย เลม ๑ จะเป นหลั ก การและทฤษฎี เ นื้ อ หาสรรพวิ ชาที่เ กี่ ยวขอ งกั บ ทางด า น
การแพทยแผนไทยเพื่อใชประกอบการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค
๒. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด ๙ เรื่อง ไดแก
๒.๑ พิษโอสถสถิตตามวันเพลา จํานวน ๕ หนา ตั้งแตหนา ๓-๗
๒.๒ รสโอสถ
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๗-๙
๒.๓ ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๙-๑๑
๒.๔ โอสถอันควรแกโรค
จํานวน ๔ หนา ตัง้ แตหนา ๑๑-๑๖
๒.๕ รสยาแรงกวากัน
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๑๖-๑๘
๒.๖ อายุกับการใชสรรพยา
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๑๘-๒๐
๒.๗ ลักษณะพิเศษของสรรพยา จํานวน ๒ หนา ตั้งแตหนา ๒๑-๒๒
๒.๘ ธาตุทั้ง ๕
จํานวน ๕ หนา ตั้งแตหนา ๒๒-๒๖
๒.๙ ทวตึงสาการ
จํานวน ๗๙ หนา ตั้งแตหนา ๒๖-๑๐๔
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ แบงเนื้อหาตามลักษณะการขึ้นตนเรื่องทั้งหมด ๗ เรื่อง
เนื้อเรื่องตามบานแพนกเขียนไววา ประถมธาตุทั้ง ๔ แตในเนื้อเรื่องพบวาใชคําวาธาตุทั้ง ๕ เพิ่มเขามา

๘๙
อีก ๑ ธาตุ คืออากาศธาตุ ซึง่ ประถมธาตุทั้ง ๔ นั้นนาจะหมายถึงธาตุดินธาตุลม ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และ
จํานวนเนื้อหาที่มากที่สุดในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ ก็คือเรื่อง ทวตึงสาการ มีทั้งหมด ๗๙ หนา
และในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ นี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการใชสมุนไพรเบื้องตน เชน พิษโอสถ
สถิตตามวันเพลา, รสโอสถ, ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง, โอสถอันควรแกโรค, รสยาแรงกวากัน สวนเรื่อง
ทวตึงสาการนั้นเปนรูปแบบของตํารายาคือ มีลักษณะอาการของโรคพรอมทั้งบอกตํารับยาที่ใชแก
หรือรักษาโรคและอาการนั้นๆ
๓. พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ ประกอบดวยเนือ้ หาทัง้ หมด ๑๓ เรื่อง ไดแก
๓.๑ โอสถแกโรคตามประเทศสี่
จํานวน ๔ หนา ตั้งแตหนา ๒-๕
๓.๒ ยาแกบุคคลอันเกิดในปนักษัตร
จํานวน ๘ หนา ตั้งแตหนา ๕-๑๒
๓.๓ ธาตุทั้ง ๔ พิการออกจากตัว
จํานวน ๒๐ หนา ตั้งแตหนา ๑๒-๓๑
๓.๔ ยาแกธาตุกําเริบแลหยอน
จํานวน ๖ หนา ตั้งแตหนา ๓๑-๓๖
๓.๕ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ
จํานวน ๑๓ หนา ตั้งแตหนา ๓๖-๔๘
๓.๖ ไขบังเกิดในฤดูหกแลธาตุทั้ง ๔
จํานวน ๑๗ หนา ตั้งแตหนา ๔๘-๖๔
๓.๗ ยาแกไขแตในเพลาตางๆ
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๖๔-๖๖
๓.๘ ยาแกเสลด กําเดา ลม
จํานวน ๓ หนา ตั้งแตหนา ๖๖-๖๗
๓.๙ หามแสลงในสามฤดู
จํานวน ๔ หนา ตั้งแตหนา ๖๗-๖๙
๓.๑๐ หลักการวางยาแกไข
จํานวน ๗ หนา ตั้งแตหนา ๖๙-๗๕
๓.๑๑ เบญจกูล
จํานวน ๑๙ หนา ตั้งแตหนา ๗๖-๙๔
๓.๑๒ ยาแกจตุสมาธาตุสรรพ
จํานวน ๖ หนา ตั้งแตหนา ๙๔-๙๙
๓.๑๓ ยาแกบํารุงธาตุ
จํานวน ๖ หนา ตั้งแตหนา ๙๙-๑๐๔
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ แบงเนื้อหาตามลักษณะการขึ้นตนเรื่องทั้งหมด ๑๓ เรื่อง
ปรากฏการเรียกลักษณะธาตุลดถอย วาธาตุหยอน ซึ่งธาตุลดถอยนั้นปรากฏเรียกในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัย เลม ๑-๒ แตในความหมายและบริบทในพระคัม ภีรธาตุวินิจฉัยคําวา “ลดถอย” และคําวา
“หยอน” นั้นไดใหความหมายเหมือนกัน คือ การทํางานของธาตุนอยลง และจํานวนเนื้อหามากที่สุด
คือเรื่องธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว มีจํานวน ๒๐ หนาและรองลงมา คือ เบญจกูล มี ๑๙ หนา พระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เนื้อเรื่องเปนตํารายาทั้งหมด
ในสวนของทฤษฎีของการแพทยแผนไทยที่ไดเรียบเรียงเปนเนื้อหาบทเรียนใหผูที่จะเปน
แพทยแผนไทยไดศึกษาหาความรูตามลําดับเนื้อเรื่อง พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๒ เนื้อหา
สวนมากเปนทฤษฎีหรือหลักการความรูที่แพทยพึงรู เชน เรื่องเกี่ยวกั บสาเหตุการเกิดโรค ความรู
เบื้องตนในการใชยาสมุนไพร การเก็บยา ปรุงยา ซึ่งผูที่จะเปนแพทยตองทําความเขาใจในเนื้อหาให

๙๐
ชํานาญ และพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ เนื้อหาเปนลักษณะของอาการของโรค บอกวิธีการรักษา
และยารักษาโรคหรืออาการนั้นๆ ทั้งนี้สังเกตไดจากพระคั มภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ มีเรื่องของยาแก
รักษาอาการของโรคที่มาจากเรื่องจตุสมาธาตุสรรพไวทาย เลม ๓ ซึ่งเนื้อหาหลักการเรื่องจตุรสมาธาตุ
สรรพที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ บอกไวแตเนื้อหาหลักการและทฤษฎี แตไมไดบอกตํารับยา
หรือตัวยาที่จะใชในการรักษาโรคนั้น จึงอาจจะเปนไดวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้นประกอบดวยกัน
ทั้งหมด ๓ เลม
นอกจากนี้ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังมีลักษณะการเรียงลําดับความสําคัญของการเรียนรู
เนื้อหาตางๆ อยางตอเนื่อง ไวใหผูศึก ษาไดทําความเขาใจเนื้อหาแตละเรื่องใหเ ขาใจอยางถองแท
เพราะเนื้อหาทั้งหมดนั้นตองมีการประมวลความรูรอยเรียงกันอยางเปนขนบแบบแผนของการศึกษา
เนื้อหาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเรื่องแรกที่ตองศึกษาและทําความเขาใจ คือเรื่องขันธบัญจกทั้ง ๕ และ
อายตนะ ทั้ง ๖ เปนการบอกใหทราบถึงลักษณะธาตุในรางกาย เนื้อหาทฤษฏีเกี่ย วกับการวิเคราะห
โรคและการเกิดโรคดวยสาเหตุตางๆ เชน ฤดูกาล และการเคลื่อนที่ของจัก รราศี ที่มาของการเกิด
ฤดูกาล การเคลื่อนที่ของพระอาทิตยและพระจันทรที่สงผลกระทบตอธาตุในรางกาย และเกิดการ
เจ็บปวย พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒ เปนความรูดานการใชยาสมุนไพรและวิธีนํายามาใชประกอบ
ในการรักษาโรค เปนการใหรูหลักการปรุงยาพื้นฐานหรือหลักเภสัชแกผูที่จะศึกษาและมาประกอบตัว
ยา สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เปนความรูเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค และวิธีการใชยา มี
ตํารับยาและตัวยาที่ใชในการรัก ษา พรอมทั้งคําแนะนําในการดูแลสุขภาพรางกาย ขอหามขอควร
ระวังของแสลงขณะที่ปวย

๙๒

บทที่ ๔
สารัตถะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
การศึกษาสารัตถะในคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้นมีสาระสําคัญ ๒ ประการ คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยธาตุในรางกาย และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชยาสมุนไพร
การวินิจฉัยธาตุในรางกาย
การแพทยแผนไทยมีความเชื่อวารางกายมนุษยประกอบขึ้นจาก “ธาตุ” เมื่อธาตุอยูใน
สภาวะสมดุลหรือสภาวะปรกติก็จะทําใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย แตถาธาตุในรางกายขาดความ
สมดุลหรือผิดปรกติก็จะทําใหรางกายเกิดการเจ็บปวยการวินิจฉัยธาตุในรางกายตามลักษณะตางๆ
เปนการชี้แจงลักษณะอาการตางๆ เมื่อถูกสิ่งแวดลอมตางๆภายนอกรางกายมากระทบธาตุหรือสาเหตุ
เหตุที่ทําใหธาตุผิดปรกติในลักษณะตางๆจากการศึกษาพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยพบวามีสาระสําคัญ
กลาวถึงธาตุในรางกาย ๒ ลักษณะดังตอไปนี้
ลักษณะธาตุปรกติ
จากการศึก ษาพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัย พบวา ลัก ษณะธาตุ ป รกติในรางกาย กลาวถึง
ลักษณะธาตุปรกติทั้งหมด ๒ แนวความเชื่อมีรายละเอียดดังนี้
๑. แนวความเชื่อเรื่องธาตุ ๔
ธาตุ ใ นร า งกายมนุ ษ ย ต ามแบบทฤษฎี ธ าตุ ข องไทยกล า วว า ร า งกายมนุ ษ ย
ประกอบดวยธาตุ ๔ ประการไดแกธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ธาตุน้ํา (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุ
ไฟ (เตโชธาตุ )ความเจ็บปวยตางๆ มีป ฐมเหตุ จากการแปรปรวนของธาตุ๘๕ ซึ่งในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยกลาวถึงกองธาตุทั้ง ๔ ความวา
อนึ่งพระอาจาริยเจาจะแจงออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรูจักวาตานซางมีชื่อนั้นแลไข
อันนั้นชื่อนี้ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนปถวีธาตุ บางคนป บาง
คนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนอาโปธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บาง

๘๕

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และยงศักดิ์ ตันติปฎก, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัย
สังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), ๑๓๓

๙๑

๙๒
คนยาม เปนเตโชธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนวาโย ธาตุอัน
ว าป อั นว าเดื อ น อั นว าวั น อั นว ายาม เป นปถวี เป นอาโป เป นเตโช เป นวาโย ก็ มี
ลักษณะตางๆ กันดังนี้เหตุดังนั้นมหาภูตรูปจึงเปนกระทูไขมีตานซางเปนตน
ธฉ ๑ / ๒๒ / ๒-๓

จากขอความเรื่องกองธาตุทั้ง ๔ ที่เปนมี วัน, เดือน, ป, ยาม ของธาตุทั้ง ๔ ที่แตกตางกัน
มีลักษณะของอาการไข หรือการเจ็บปวยที่แตกตางกันแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่มาจาก
กองธาตุทั้ง ๔ ในรางกายที่เรียกวามหาภูตรูป ธาตุทั้ง ๔ ประกอบดวย ธาตุดินหรือปถวีธาตุ ๒๐
ประการ ธาตุน้ําหรือ อาโปธาตุ ๑๒ ประการ ธาตุล มหรือวาโยธาตุ ๖ ประการ และธาตุไฟหรือ
เตโชธาตุ ๔ ประการ มีรายละเอียดดังนี้
ธาตุดิน ๒๐ ประการ ไดแก
เกศา
คือ ผม
โลมา
คือ ขน
นขา
คือ เล็บ
ทันตา
คือ ฟน
ตะโจ
คือ ผิวหนัง
มังสัง
คือ กลามเนื้อ
นหารู
คือ เสนเอ็น อัฏฐิ
คือ กระดูก
อัฏฐิมิญชัง คือ เยื่อหุมกระดูกวักกัง
คือ มาม
หทยัง
คือ หัวใจ
ปหกัง
คือ ไต
ยกนัง
คือ ตับ
ปบผาสัง
คือ ปอด
กิโลมกัง อ พังผืด
อันตัง
คือ ลําไสใหญ
อันตคุนัง คือ ไสนอย
อุทริยัง
คือ อาหาใหม
กรีสงั
คือ อาหารเกา มัตถเกมัตถลุงคัง คือ เนื้อสมอง
ธาตุน้ํา ๑๒ ประการ ไดแก
ปตตัง
คือ น้ําดี
เสมหัง
คือ เสลด
ปุพโพ
คือ น้ําหนอง โลหิตงั
คือ น้ําเลือด
เสโท
คือ น้ําเหงื่อ เมโท
คือ มันขน
อัสสุ
คือ น้ําตา
วสา
คือ มันเหลว
เขโฬ
คือ น้ําลาย
สิงฆานิกา
คือ น้ํามูก
ลสิกา
คือ น้ําไขขอ มุตตัง
คือ น้ําปสสาวะ
ธาตุลม ๖ ประการ ไดแก
อุทธังคมาวาตา
คือ ลมพัดจากเบือ้ งลางสูเบือ้ งบน
อโธคมาวาตา
คือ ลมพัดจากเบือ้ งบนสูเ บื้องลาง
๑๔๖

๙๓
โกฏฐาสยาวาตา
คือ ลมพัดในกระเพาะอาหารและลําไส
กุจฉิสยาวาตา
คือ ลมพัดอยูในทองนอกลําไส
อังคมังคานุสารีวาตา
คือ ลมพัดทั่วรางกาย
อัสสาสะปสสาสะวาตา
คือ ลมสําหรับหายใจเขาออก
ธาตุไฟ ๔ ประการ ไดแก
สันตัปปคคี
คือ ไฟทําใหรางกายอบอุน เปนปกติ
ปริทัยหัคคี
คือ ไฟทําใหรอนระส่ําระสาย
ชิรณัคคี
คือ ไฟทําใหชรา
ปริณามัคคี
คือ ไฟยอยอาหาร
๒. แนวความเชื่อเรื่องธาตุ ๕
ธาตุทั้ง ๕ ในรางกาย ประกอบไปดวย ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ
ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายถึงลักษณะธาตุทั้ง ๕ ดังขอความวา
พระอาจารยทานกลาวไวใหพึงรูโดยสังเขปลําดับนี้จะแสดงดวยธาตุทั้ง๕คือปถวีธาตุ๑
อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังนี้อันวาลักษณะ
ปถวีธาตุ ๒๐ นั้น คือมีเกศาเปนตน มีมัตทเกมัตทลุงคังเปนที่สุด อันวาลักษณะอาโปธาตุ
๑๒ นั้นคือ มีปตตังเปนอาทิ มีมุตตังเปนปริโยสาร อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๔ นั้น คือ มีสันต
ปคคีเปนตน มีวสีตาชีรนักคีเปนที่สุด อันวาลักษณะวาโยธาตุ ๖ นั้น คือ มีอุทังคมาวาตะเปน
อาทิ มีอัสสาสะปสสาสะวาตะเปนปริโยสาร อันวาลักษณะอากาศธาตุนั้นคือ นิศวาต อัศวาต
ปศวาต ทั้ง ๓ เปนประเทียบ คือ ประสมประมวลเขาดวยกันจึงจักไดชื่อนามชื่อวาธาตุบันจก
ธฉ ๒ / ๒๓-๒๔ / ๑-๔

จากขอความดังกลาว ธาตุที่เพิ่มเขามาจากธาตุทั้ง ๔ คือ อากาศธาตุ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาวถึงความสําคัญของธาตุทั้ง ๕ ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอากาศธาตุความวา
แลใหแพทยสันนิษฐานการพึงรูในอาการ ๓๒ แลธาตุทั้ง ๕ ใหแมนแทจึงจะแจงไปใน
โรคานุโรคพยาธิแหงบุคคลทั้งหลายในโลกนี้บังเกิดเพื่อธาตุทั้ง ๕ ถาจะดับเบญจขันธก็ยอม
ดับดวยธาตุทั้ง ๕ ดุจดังหนึ่งรูปธรรมแลนามธรรมก็เปนที่อาศัยซึ่งกันแลกันครั้นรูปธรรมมิได
เกิด นามธรรมก็มิได ปรากฏมีแ ลธาตุ ทั้ง ๕ นี้ใหเ กิดก็ ได ให ตายก็ไดแ ลอากาศธาตุ นั้น คื อ
สัญญาซึ่งวามาทั้งนี้เปนแตสังเขป ถายังมิชัดก็ใหไตถามผูวิเศษแลทานผูไดจําเริญสมถะ
กรรมฐานนั้นจึงจะรูแจงไปในอากาศธาตุถารูแลวอาจยังรูวาจะรอดจะตายแลจะตายใน
วันใดแลยามใดก็จะรูดุจนัยดังนี้
ธฉ ๒ / ๒๔ / ๑-๔

๙๔
จากขอความดังกลาวพบวา การอธิบายถึงความสําคัญของธาตุทั้ง ๕ ที่วาบุคคลทั้งหลาย
ประกอบดวยธาตุทั้ง ๕ และอากาศธาตุ คือสัญญาในขันธ ๕ ถายังไมเขาใจในเรื่องอากาศธาตุใหไป
ปรึก ษาผูรูหรือผูที่เจริญสมถะกรรมฐาน หากผูเ ปนแพทยรูและเขาใจซึ่ง อากาศธาตุก็จะทําใหรูถึง
หลักการรักษาโรควาผูใดจะรอด หรือตายในวันและยามใด
ธาตุในลักษณะปรกติในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ประกอบไปดวยแนวความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง
๔ และธาตุทั้ง ๕ ในรางกายที่เปนธาตุเริ่มตนของการเจ็บปวย เมื่อธาตุเหลานี้อยูในภาวะสมดุลหรือ
ทํางานไดปรกติก็จะไมเกิดการเจ็บปวยขึ้น แตถาทํางานผิดปรกติไปก็จะทําใหรางกายเกิดการเจ็บปวย
ขึ้นไดแลวแตวาธาตุใดในรางกายจะมีปจจัยตางๆ สงเสริมมีอิทธิพลใหธาตุในรางกายนั้นขาดสมดุลไป
หรือสูญเสียการทํางานในลักษณะปรกติไป
ลักษณะธาตุผิดปรกติ
ลักษณะธาตุผิดปรกติ หมายถึงธาตุในรางกายที่ทํางานผิดปรกติไปแลวกอใหเกิดอาการ
เจ็บปวยขึ้น จะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับความแข็งแรงของตัวธาตุหรือมูลเหตุตางๆ ที่ทําใหธาตุเกิด
เสียภาวะสมดุล ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาววาลักษณะธาตุผิดปรกติมี ๒ ปจจัย คือ สาเหตุหลัก
และอิทธิพลที่สงเสริม ซึ่งสามารถแบงความผิดปรกติของธาตุได ๕ ลักษณะดังนี้
๑. ธาตุกําเริบ
ธาตุกํา เริบ หมายถึง อาการความรุนแรงขึ้นของธาตุ ในรางกาย ไดแก ปถวีธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุทํางานผิดปรกติหรือไดรับการกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยตางๆ
กอใหเกิดการกําเริบขึ้นของธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย มีลักษณะอาการที่แตกตางกันดังขอความวา
ปถวีธาตุกําเริบใหโทษมี ลักษณะอาการดังนี้ นอนมิหลับ มักโกรธ กระหายน้ํา ทํ า
อาการดังชา น้ําลายไหลหนัก เสียดแทงราวขางเจ็บหลังเจ็บเอว อุจจาระปสสาวะมิออกให
ทองลั่นจอๆ ใหหวานปาก ใหหนักตัวแลปวดศีรษะ ขอลั่นดังกรอบๆ ใหเจ็บขอมือขอเทา ให
เจ็บหนาแขง เปนตน เตโชธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังนี้ ใหไอ ฟนแหง มิอยาก
อาหาร ปวดศีรษะใหตามืดไมสบายใหระส่ําระสายเจรจาแลวลืมไปใหเจ็บหลัง ใหน้ําตาตก
เปนต น อาโปธาตุกํ าเริ บใหโ ทษมี ลักษณะอาการดังนี้ ตัวสั่นแลวิงเวียน จักษุ มืดไป มั ก
หาวนอน มักกระหายน้ํา ใหน้ําตาตก ใหปวดศีรษะ ใหเมื่อยตีนเมื่อยมือ นอนมิหลับ ใหไอ
ใหสะอึก กินอาหารมิรูรส ใหคํานึงแตของหอม ใหระลึกแตการเมถุน มักหวาด มักหนาว
เมื่อนอนมักอยากน้ําเปนตน วาโยธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะอาการดังนี้ ใหขนลุกขนพอง
สยองเกล า ให มี น้ํา มู ก ให เ จ็ บ ปาก ให ฟน แห ง ให ลิ้ นแห ง คอแห ง ให ก ระหายน้ํ า ให
กระเหมนขา เห็นลูกเมียมักโกรธเคือง มักอยูที่สงัด มักหนาวบิดคราน ใหตีนเย็น มือเย็น มิ
รูสึกยากอาหาร มักใหกินสมแลสิ่งอันเย็น ใหไอเปนตน
ธฉ ๑ / ๙๒-๙๘

๙๕
จากขอความดังกลาวแสดงถึงลักษณะอาการธาตุกําเริบของแตละธาตุซึ่งมีลักษณะอาการ
ที่แตกตางกัน ลักษณะอาการที่แตกตางกันของการกําเริบแตละธาตุจะชวยใหแพทยสามารถวิเคราะห
เบื้องตนไดจากการซักประวัติและสังเกตเห็นถึงกิริยาตางๆ ที่คนไขแสดงออกมาใหเห็น เชน ลิ้นแหง
คอแหง กระหายน้ํา มือเย็นตีนเย็น อาการเหลานี้เปนลักษณะของวาโยธาตุกําเริบ แตถาคนไขมีอาการ
และอาการแสดง เชน นอนมิหลับ ไอ สะอึก ปวดศีรษะ กระหายน้ํา ตัวสั่น วิงเวียน จักษุมืด อาการ
เหลานี้นั้นเปนลักษณะของอาโปธาตุกําเริบ เปนตน ลักษณะอาการธาตุกําเริบเปนลักษณะอาการธาตุ
ผิดปรกติเริ่มแรกเมื่อธาตุในรางกายถูกกระทบดวยปจจัยตางๆ ทั้งดานอาหาร และพฤติกรรมการกอ
โรคตางๆ ลักษณะอาการธาตุกําเริบเปนอาการขั้นเริ่มตนของอาการเจ็บปวยยังไมรายแรงมาก
๒. ธาตุลดถอย
ธาตุลดถอย หมายถึง ธาตุในรางกายทํางานไดนอยลงจากภาวะปรกติของธาตุ ในพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายเรื่องธาตุลดถอยขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมมากระทบนั้น คือ เดือน ฤดูกาล ดัง
ขอความวา
อนึ่งในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอัน
บุคคลหากบริโภคเปนลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ คือ กระทําใหเย็นจะลุกจะนั่งก็ใหปวดอยู
ในอุทร ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปในลําไสแ ลใหอุทรใหมือสั่นตีนสั่นอยูมิได
ขาดดัง นี้ อาจารย พึงสํ าแดงวา เตโชธาตุ ถอยอนึ่งในเดือน ๘ เดื อน ๙ เดือ น ๑๐ ทั้ง ๓
เดือนนี้พยาธิบังเกิดดวยกินน้ําเนาน้ําขุนเปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือ กระทําใหผอม
ใหตัวขาวซีดแลเหลืองไป ใหตัวนั้นเย็น ใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็นขาวเหม็นน้ําไม
รูจักรส ใหเหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังนี้ อาจารย สําแดงวาวาโยธาตุถอย
ธฉ ๓ / ๕๗-๕๘

จากขอความดังกลาวแสดงใหทราบวา เดือนมีความเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดภาวะธาตุ
ผิดปรกติ เดือนมีผลตอธาตุลดถอยที่เกิดจากสาเหตุไมเหมือนกัน ทําใหมีอาการแสดงตางๆที่ออกมาไม
เหมือนกัน ในพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยกลาวถึง สภาวะธาตุล ดถอย มีอยู ๒ ธาตุ คือวาโยธาตุและ
เตโชธาตุ สวน ปถวีธาตุและอาโปธาตุ ไมปรากฏวาใชคําวา ธาตุลดถอย ลักษณะธาตุลดถอยจึงใชได
กับ ธาตุลมหรือวาโยธาตุและธาตุไฟหรือเตโชธาตุลักษณะธาตุลดถอยนั้นจึงเปนอาการเจ็บปวยขั้น
เริ่มตนไมรุนแรงมากนักเชนเดียวกันกับลักษณะธาตุกําเริบ
๓. ธาตุพิการ
ธาตุพิการ หมายถึง ภาวะธาตุไมสามารถทํางานไดเต็มที่ การทํางานเสียไปจากสภาพ
เดิม สาเหตุที่ทําใหธาตุพิการมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน มาจากปจจัยภายนอก ไดแก ฤดูกาล

๙๖
และสาเหตุมาจากความรุนแรงของธาตุกําเริบและธาตุลดถอยจนกระทําใหธาตุนั้นแปรเปนลักษณะ
ธาตุพิการพระคัมภีรธาตุวนิ ิจฉัยไดระบุถึงลักษณะของภาวะธาตุทั้ง ๔ พิการ ขอความวา
ปถวีธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือ ใหบังเกิดเล็นบังเกิดเหาแลใหเจ็บอุทรใหเสียดให
แทง แปรเปนอัมพฤกษก็ดี แลเปนกษัยเปนปางก็ดี ใหช้ําเนื้อในเล็บมือเล็บตีนเขียวก็ดี แลให
โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาก็ดี แลบริโภคอาหารมิอยูทองคือใหลงไปก็ดี โทษทั้งนี้คือ
ปถวีธาตุพิการออกจากกาย เตโชธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือ ใหรอนปลายมือปลายตีนแล
ใหยอกดังปลาดุกยอกมีพิษเจ็บปวดเปนกําลัง แลวแปรไปใหหลังมือบวม ถาหญิงแปรไปให
หนาบวมแลวแปรเปนผื่นขึ้นทั้งตัวดังเปนผด แลเปนหัดแลวจมเขาไปใหเจ็บอุทรแลใหตก
บุพโพโลหิต แลแปรไปใหมือตายตี นตาย ถ า มิฟงมรณะเป นเที่ย งอันวา ลักษณะโทษทั้ ง นี้
เตโชธาตุพิการออกจากตัว วาโยธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือ โสตประสาทหนักทั้งสองขาง
แลใหหิ่งหอยตาลายออก ใหเมื่อยตีนมือ เปนตะคริวแลจับโปง ใหชักเขาแลนองคู ใหเมื่อย
สันหลังแลสองราวขางนั้นแข็ง สมมุติวาเปนฝเอ็น แลใหอาเจียนลมเปลา แลวแปรไปใหเจ็บ
อุระและใหเปนกอนในอุทร ใหหนักหนาหนักตา อันวาลักษณะโทษทั้งนี้วาโยธาตุพิการออก
จากตัว อาโปธาตุพิการออกจากจากตัวนั้น คือใหลงเจ็บอุระ แลแปรเปนกลอน แลวกระทํา
ใหอุจจาระ ปสสาวะ มิออก นอนมิหลับ ใหขัดหัวเหนา ปวดทองอุทร เปนพรรดึกกลิ้งขึ้น
กลิ้งลงใหขัดสีขางๆ ใชยายากนัก ถาจะแกมิฟง ๗ วันตายแปรไปใหขัดเขาแลนองคูใหตีน
เย็นใหบังเกิดเสมหะเปนอันมาก ใหไอผอมแหง ใหเจ็บอกใหรอนหนารอนตาดุจไขจับ โทษ
ทั้งนี้คืออาโปธาตุพิการออกจากตัว
ธฉ ๑ / ๑๒-๒๓

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา ลักษณะของธาตุพิก ารทั้ง ๔ ธาตุนั้นแตกตางกัน
ออกไปและอาการตางๆ เมื่อเขาสภาวะพิการนานวันก็จะแปรเปลี่ยนเปนอาการของธาตุพิการออก
จากตัว ซึ่งอาการธาตุพิการออกจากตัว คือระยะของอาการธาตุพิการที่เปนมากไมทุเลา อาการของ
โรคเปนหนักขึ้นจากธาตุพิการจนถึงขั้นลักษณะธาตุพิการออกจากตัว
นอกจากภาวะธาตุพิการที่กลาวโดยรวมแลวยังพบการใชคําวา “พิการ” กับ ธาตุดินและ
ธาตุน้ํา ซึ่งไดจําแนกธาตุดิน เปน ๒๐ ประการพิการ ธาตุน้ําเปน ๑๒ ประการพิการ รวมเรียกทั้ง ๒
ธาตุนี้วา ทวตึงสาการหรือลักษณะอาการ ๓๒ พิการในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ระบุถึงลักษณะปถวีธาตุ
๒๐ พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ พรอมทั้งตํารับยาที่ใชในการรักษาดังตัวอยางตอไปนี้
ถาแลผมพิการนั้น คือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลน ถาจะแก ทานใหเอา ทาง
ตาลมาลนไฟบิดเอาน้ําถวย ๑ น้ําใบครามถวย ๑ น้ําหญาแพรกถวย ๑ น้ําขมิ้นออยถวย ๑

๙๗
น้ํามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้หุงใหคงแตน้ํามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกาน้ํา ดีตะพาบน้ํา
ปรุงลงทาผมหายดีนัก
ธฉ ๒ / ๒๗

จากตัวอยาง ลักษณะผมพิการ ซึ่งเปนหนึ่งในปถวีธาตุ ๒๐ พิการเมื่อมีสภาวะพิการ จะมี
ลักษณะอาการใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมรวง
อันวาลักษณะดีพิการนั้นคือใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุง
ตกใจแลมั กใหเปนใบบา ถาจะแกทานใหเอา รากมะเดื่อดิ น ๑ รากมะเดื่อทุมพร ๑ ราก
จิงจอหลวง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ลายน้ํารอนกินหายดีนัก
ธฉ ๒ / ๘๖

จากตัวอยาง ลักษณะดีพิการ ซึ่งเปนหนึ่งในอาโปธาตุ ๑๒ พิการ เมื่อมีสภาวะพิการจะมี
ลักษณะอาการใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปนใบบา
การกลาวถึง ทวตึง สาการ หรือลัก ษณะอาการ ๓๒ พิก ารซึ่ง เปนการใหรายละเอียด
ลัก ษณะอาการเกี่ยวกับ สภาวะธาตุพิก ารแลว ยัง ปรากฏการกลาวถึง ลัก ษณะธาตุแตกพิก าร ดัง
ขอความวา
อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือ บุคคลเปนบาถายังออนอยูคลุมดีคลุม
รายมักขึ้งโกรธ บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบ
หัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑
เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่ง นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุ ณบดทําแทงไวลายน้ํา ดอกไมแ ทรก
พิมเสนกินหายดีนักใชไดรอยแปดยาขนานนี้อาจารยเจาทานสมมุติชื่อวามูลจิตใหญ
ธฉ ๒ / ๔๙

จากขอความดังกลาวไดกลาววาดวยลักษณะหัวใจแตกพิการ หรือลักษณะธาตุแตก และ
ลักษณะธาตุพิการ ในปถวีธาตุพิการ กลาวถึงลักษณะธาตุแตกและธาตุพิการรวมกัน คือ หัวใจแตก
พิก าร มามแตกพิก าร ตับ แตกพิ ก าร พัง ผืดแตกพิก าร ปอดแตกพิก าร ไสนอยแตกพิก าร แตถ า
อาโปธาตุพิการไมไดกลาวถึงลักษณะที่มีอาการรวมกัน แตจะอธิบายถึงลักษณะอาการพิการเมื่อเขาสู
ลักษณะธาตุแตก ซึ่งมีอาการลักษณะอาการแตกตางกันดังขอความวา

๙๘
ผิแลมูตรพิการ เมื่อแตกนั้นไปใหปสสาวะวิปลาส คือ ปสสาวะแดง ปสสาวะเหลือง
แลเปนนิ่วก็ดีบางทีขาวดุจดังน้ําขาวเช็ด แลไปปสสาวะไมสะดวก ใหขัดหัวเหนา ใหหัว
เหนาฟก บางทีเปนมุตกิด มุตฆาต กาฬขึ้นในมูตร แลใหมูตรพิการตางๆ ถาจะแกทานให
เอา ลู กมะตู มออน ๑ แฝกหอม ๑ โคกกระสุน ๑ แห วหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอทั้ง ๓ หนึ่ ง
จันทนทั้งสอง ๑ สะคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็นจีน ๑๐ ออย
แดง ๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งนี้ตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหายยาแกขัดปสสาวะ
ธฉ ๒ / ๑๐๑-๑๐๒

จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาอาการที่เปลี่ยนจากลักษณะมูตรพิการเมื่อเขาสูล กั ษณะ
ธาตุแตกจะมีอาการลักษณะที่รุนแรงขึ้นและใชยาที่แตกตางจากลักษณะมูตรพิการซึ่งอาการมูตรพิการ
คือ ใหขัดปสสาวะแลใหปสสาวะนั้นขาวก็ดีปสสาวะนั้นเหลืองก็ดีปสสาวะนั้นแดงก็ดีใหเจ็บ แสบเปน
กําลัง ซึ่งเมื่อมูตรแตกจะทําใหปสสาวะ สีแดง สีเหลืองมีนิ่วบางทีมีสีขาวดุจน้ําขาวเช็ดแลไปปสสาวะ
ไมสะดวกใหขัดหัวเหนาใหหัวเหนาฟกบางทีเปนมุตกิดมุตฆาตกาฬขึ้นในมูตรแลใหมูตรพิการตางๆ
ลักษณะอาการที่ปรากฏระหวางลักษณะธาตุแตกและธาตุพิการของ มูตรแสดงใหเห็นวาลักษณะธาตุ
แตกนั้นรุนแรงมากกวาลักษณะธาตุพิการ
จากการศึก ษาพบวาพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยใหนิยามคําวา “ธาตุพิก าร” ออกเปน ๒
ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ อาการพิก ารในภาพรวมของธาตุ ๔ อธิบายถึงลัก ษณะอาการพิก าร จน
กลายเปนลักษณะพิการออกจากกาย และลักษณะที่ ๒ กลาวถึงลักษณะธาตุพิการ คือ ทวตึงสาการ
เปนการใหรายละเอียดของความพิการของปถวีธาตุ ๒๐ ประการ และอาโปธาตุ ๑๒ ประการ และ
ธาตุบางธาตุในทวตึงสาการสามารถเปลี่ยนจากลักษณะธาตุพิการ กลายเปนลักษณะธาตุแตกได ซึ่ง
อาการของลักษณะธาตุแตกนั้นจะรุนแรงมากกวาลักษณะธาตุพิการ
๔. ธาตุแตก
ธาตุแตก หมายถึง สภาวะการแตกออกของธาตุจากที่เคยเกาะกลุมกัน จนสงผลให
สภาวะธาตุในรางกายทํางานผิดปรกติเกิดการเจ็บปวย ลักษณะธาตุแตกมีสาเหตุมาจากความรุนแรง
ของลักษณะธาตุพิการ จนกลายสภาพเปนลักษณะธาตุแตก และลักษณะธาตุแตกนั้นในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยดังมีขอ ความวา
อนึ่งอันวาลักษณะปถวีธาตุแตกนั้น มีประเภท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยิน
สําเนียงอันใดประการ ๑ คือจักษุประสาทมิไดเห็นคนแลเห็นสิ่งอันใดประการ ๑ คือมังสะ
กระดางดังทอนไมประการ ๑ ถาเห็นลักษณะอันนี้ก็ดีแตใน ๔ วันใน ๕ วัน เปนกําหนดอนึ่ง
ใครบริโภคอาหารมีรสอันเปรี้ยว รสอันเค็ม รสอันหวาน คือปถวีธาตุออกจากายแลกําหนด

๙๙
แตใน ๖ วันใน ๗ วันนั้น......อนึ่งอันวาลักษณะเตโชธาตุแตกนั้นมีประเภท ๔ ประการคือให
หายใจดุจจะสะอึกประการ ๑ คือปากลิ้นเปรี้ยวประการ ๑คือให....เค็มประการ ๑ คือให
เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้คาดแตใน ๒ วันเปนกําหนด อนึ่งใครให
เวียน...ใหหนาตาเย็นหนาผากเย็นนักนั้นคือเตโชธาตุออกจากกายแลกําหนดใน ๗ วัน ๘ วัน
พนนั้นอยาไดดุจเทียว อนึ่งอันวาลักษณะอาโปธาตุแตกนั้นมีประเภท ๔ ประการ คือแลบ
ลิ้นมิออกประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือ.... ประการ ๑ คือเจรจามิออกประการ ๑
ถาเห็นลักษณะดังนี้แลกําหนดแตใน ๑ วันใน ๒ วันเปนกําหนด อนึ่งใครไมรูจักรสแลกลิ่น
อันเหม็น อันหอม เจรจามิออกดังนี้กําหนดแตใน ๗ วันใน ๑๑ วันพนนั้นอยาไดดุจเทียว คือ
อาโปธาตุออกจากตัวแลวดังกล าวมานี้ อนึ่งอันวาลักษณะวาโยธาตุแตกนั้นมีประเภท ๓
ประการ คือเสโทตกหนักประการ ๑ คือหายใจเขานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเห็น
.......ประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้คาดแตใน ๑ วัน ๒ วันพนนั้นอยาไดดุจเทียว อนึ่งถาใคร
เรียกมิไดยินคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกําหนดแตใน ๗ วันนั้น อนึ่งอันวาลักษณะอากาศ
ธาตุแตกนั้นมีประเภท มี ๒ ประการคือโสตประสาทดังกรอกๆ ประการ ๑ คือมิไดเห็นนี้
อนึ่ง.....ถาเห็นลักษณะดังนี้แลกําหนดแตใน ๒วัน ๓ วันนั้นอยาไดดุจเทียว
ธฉ ๑ / ๘๖-๙๒

จากขอความดังกลาว กลาวถึงลักษณะธาตุทั้ง ๕ แตก คือปถวีธาตุแตก อาโปธาตุแตก
วาโยธาตุแตก เตโชธาตุแตกและอากาศธาตุแตก ลักษณะธาตุแตกนั้นมีรายละเอียดของธาตุที่แตกตาง
กันกลาวถึงลักษณะธาตุแตกโดยรวม แตกตางจากลักษณะธาตุแตกที่อยูใน ทวตึงสาการ ที่เปนการให
รายละเอียดของแตละธาตุทั้งปถวีธาตุ ๒๐ พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ หากมีอาการรุนแรงมาก
ขึ้นเขาสูลักษณะธาตุแตกได จากการศึกษาสภาวะธาตุแตกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา ลักษณะ
อาการของธาตุแตกเมื่อเขาสูลักษณะธาตุแตกในระยะเวลาหนึ่งก็จะพนลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะ
ธาตุออกจากกาย ซึ่งจากเอกสารตนฉบับไดบอกถึงระยะของลักษณะธาตุแตก เชน วาโยธาตุแตก มี
อาการกําหนดอยูที่ ๑-๒ หากรักษาไมหายภายใน ๑-๒ วันก็จะรักษายากขึ้นและเมื่อครบ ๗ วันก็จะ
เขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย
๕. ธาตุออกจากกาย
ธาตุออกจากกาย หมายถึง ลักษณะธาตุที่สูญเสียสภาพการดํารงไวซึ่งธาตุที่อยูในกาย
ธาตุออกจากกายนัน้ รุนแรงมาจากลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย มี ๔ ธาตุคือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ ดังไดอธิบายไวในขอความของลักษณะธาตุแตก สวนอากาศ
ธาตุนั้นมีแตลัก ษณะธาตุแตก ไมมีลัก ษณะธาตุออกจากกาย และลัก ษณะออกจากกายนาจะเปน
ลัก ษณะสุดทายหรืออาการขั้นรุนแรง ซึ่งเมื่อธาตุเขาสูลัก ษณะพิก ารถาปลอยไวนานอาจจะเขาสู
ลักษณะธาตุออกจากกายโดยที่ยังไมเขาสูลักษณะธาตุแตกได

๑๐๐
จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวา ลักษณะธาตุผิดปรกติ สามารถสรุปไดดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๙ แสดงธาตุผิดปรกติ ๕ ลักษณะ
ลักษณะ
ธาตุ
ปถวีธาตุ
อาโปธาตุ
วาโยธาตุ
เตโชธาตุ
อากาศธาตุ

กําเริบ
/
/
/
/

ลดถอย

พิการ

แตก

ออกจากกาย

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

จากตารางจะเห็นไดวา ลักษณะธาตุกําเริบ, พิการ, ออกจากกายนั้นสามารถเกิดไดทั้ง ๔
ธาตุลดถอยเกิดได ๒ ธาตุคือ วาโยธาตุและเตโชธาตุ สวนธาตุแตกเกิดไดทั้ง ๕ ธาตุ
อยางไรก็ตาม จากลักษณะอาการตางๆ ไดแสดงใหเห็นความแตกตาง คือ ธาตุกําเริบ
ธาตุลดถอย ธาตุพิการ ธาตุแตก และธาตุออกจากกาย โดยดูจากลําดับอาการความรุนแรงของอาการ
และอาการแสดง จะเห็นวาลักษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ เมื่ออยูในลักษณะธาตุกําเริบและธาตุลดถอย
จะเปนลักษณะอาการที่คอนขางเบาเมื่อเทียบกับลักษณะธาตุพิการซึ่งจะมีลักษณะรุนแรงกวาเมื่อ
ภาวะธาตุพิการไปสูลักษณะธาตุแตกและลักษณะธาตุออกจากกาย ลักษณะอาการจะรุนแรงหนักขึ้น
ไปเรื่อยๆ ที่เปนลักษณะเชนนี้เพราะธาตุกําเนิดของแตละบุคคลไมเหมือนกันและมูลเหตุที่ทําใหธาตุ
แตละธาตุเกิดสภาวะตางๆ ความแตกตางกันนั้นไดรับอิทธิพลหรือปจจัยอื่นๆสงเสริมใหมีลักษณะ
อาการของธาตุในสภาวะทีผ่ ิดปรกติตางๆ เชน เดือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ พฤติกรรม อิริยาบถ จากสิ่ง
ที่เหนือธรรมชาติภูต ผี ปศาจ เปนตนและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใชยาตํารับตางๆ เพื่อเปน
การรักษาอาการลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ นั้นก็มีความแตกตางกันดวย
สาเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติ
สาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติลักษณะตางๆ นั้นมีปจจัยที่สงเสริมหลายอยาง
เชน เดือน ฤดูกาล อิริยาบถ และอื่นๆ สาเหตุเหลานี้เมื่อมากระทบธาตุหรือมีความสัมพันธกับธาตุใน
ชวงเวลาตางๆ ก็จะทําใหรางกายเจ็บปวยขึ้นได จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยสามารถจําแนก
สาเหตุที่ทําใหเกิดรางกายเจ็บปวยหรือธาตุในรางกายสูญเสียสมดุล ทําใหธาตุเกิดลักษณะผิดปรกติ
ตางๆ ได ๒ สาเหตุ คือ สาเหตุหลัก และอิทธิพลสงเสริม ดังนี้

๑๐๑
๑. สาเหตุหลัก
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุในรางกายผิดปรกติจนเกิดอาการเจ็บปวยนั้นจาก
การศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงได ๒ สาเหตุ คือ อาหารที่รับประทาน และพฤติกรรม ดังนี้
๑.๑ อาหาร
อาหารเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษยซึ่ง จะตองบริโภคเพื่อใหรางกาย
เจริญเติบโต หากบริโภคอาหารที่เปนพิษตอรางกายก็จะทําใหเกิดรางกายเจ็บปวยหรือเกิดลักษณะ
ธาตุผิดปรกติได ดังขอความวา
พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอันบุคคลหากบริโภคเปนลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ
คือ กระทําใหเย็นจะลุกจะนั่งก็ใหปวดอยูในอุทร ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปใน
ลําไส แลใหอุทรใหมือสั่นตีนสั่นอยูมิไดขาดดังนี้ อาจารย พึงสําแดงวาเตโชธาตุถอย…พยาธิ
บังเกิดดวยกินน้ําเนาน้ําขุนเปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือกระทําใหผอม ใหตัวขาวซีด
แลเหลืองไป ใหตัวนั้นเย็น ใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็ นขา วเหม็นน้ํา ไมรูจักรส ให
เหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังนี้ อาจาริย สําแดงวาวาโยธาตุถอย
ธฉ ๓ / ๕๖-๕๘

จากขอความดังกลาวจะเห็นวาพยาธิ ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นดวยการกินอาหารแรมคืน
หรืออาหารที่คางคืน ก็จะทําใหเกิดสภาวะเตโชธาตุลดถอยการกินน้ําขุนน้ําเนาหรือน้ําที่ไมสะอาด ทํา
ใหเกิดสภาวะวาโยธาตุลดถอย
นอกจากอาหารจะเปนสาเหตุทําใหเ กิดสภาวะธาตุล ดถอยดังขอความที่ก ลาวมานั้น
อาหารยังเปนสาเหตุใหเกิดลักษณะธาตุกําเริบดังความวา
อันหนึ่งอันเตโชธาตุกําเริบในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ เหตุวาบริโภค
อาหารผิดประหลาดในเพลากลางวันเปนอาทิจึงใหโทษ อนึ่งอันวาวาโยธาตุกําเริบในเดือน
๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้เหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาทิจึงใหโทษ อันหนึ่ง
อันวาอาโปธาตุกําเริบในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ทั้ง ๓ เดือนนี้เหตุบริโภคอาหารอัน
เย็นเปนอาทิ จึงใหโทษ
ธฉ ๑ / ๕๖-๕๗

๑๐๒
จากขอความ จะเห็นวา อาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบ คือ บริโภคอาหาร
ที่ผิดประหลาด บริโภคของกินอันชุมมัน และบริโภคอาหารอันเย็น หากบริโภคอาหารเหลานี้อาจจะ
ทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบได
อยางไรตามจะเห็นไดวาอาหารเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุผิด ปรกติทั้ง ๒
ลักษณะ คือลักษณะธาตุกําเริบและลักษณะธาตุลดถอย ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะนี้ถือวาเปนลักษณะเริ่มตน
ของลักษณะธาตุผิดปรกติในรางกาย อาหารจึงถือวาเปนสาเหตุหลักที่สําคัญ หากรับประทานอาหารที่
ถูกกับธาตุในรางกายในปริมาณที่พอดี พอเหมาะและเหมาะสมของแตละบุคคลก็จะทําใหธาตุทั้ง ๔
อยูในสภาวะสมดุล ไมมีอาการเจ็บปวย แตถาหากบริโภคอาหารที่แสลงตอธาตุในรางกายหรืออาหาร
ที่ผิดประหลาดก็จะทําใหธาตุในรางกายเสียสมดุลไปเกิดการเจ็บปวย เกิดลักษณะธาตุกําเริบและธาตุ
ลดถอยหากมีอาการรุรนแรงมากขึ้นไมไดรับการรักษาก็จะเขาสูลักษณะธาตุพิการ ธาตุแตกและธาตุ
ออกจากกายตามลําดับ
๑.๒ พฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด
และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเราซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย เกิดสภาวะธาตุผดิ ปรกติ
ไดดวยเชนกันดังขอความวา
อนึ่ งอั นว าปถวี ธาตุกํา เริ บในเดือ น ๒ เดื อ น ๓ เดื อน ๔ ทั้ ง ๓ เดือ นนี้ เหตุวานอน
กลางวันนั้นมากเปนอาทิจึงใหโทษ
ธฉ ๑ / ๕๗ / ๓-๔

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการนอนกลางวันที่มากไป ทําใหธาตุดิน
ในรางกายกําเริบได นอกจากพฤติกรรมการนอนกลางวันแลวยังมีพฤติกรรมอื่นๆ อีกเชน การเกิด
อุบัติเหตุ การเดินนานๆ ดังขอความวา
อนึ่งตกตนไมแลทานทุบถองตีโบยแลลมลงแลเดินทางไกลใหรอนนักแลทําการหนัก
ก็ดีดังนี้เปนเหตุที่จะใหธาตุกําเริบจึงใหกําเริบจึงใหบังเกิดซึ่งโรคตางๆ
ธฉ ๑ / ๕๗-๕๘

จากขอความจะเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุ การเดินทางไกล การทํางานหนัก พฤติกรรม
ตางๆ เหลานี้นั้นเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสภาวะธาตุกําเริบได

๑๐๓
พฤติกรรมที่กอใหเกิดลักษณะผิดปรกติของธาตุในรางกายนั้นจากการศึกษาพบวา จะ
สงผลใหลักษณะปถวีธาตุกําเริบเพียงอยางเดียว นั้นก็คือการนอนหนัก การนอนกลางวัน และพบวา
พฤติกรรมเปนสาเหตุหลักของการเกิดลักษณะธาตุกําเริบ ไมปรากฏวาพฤติกรรมเปนสาเหตุหลักที่
กระทําใหเ กิดลัก ษณะธาตุล ดถอย อีก ประการหนึ่ง การทําใหเ กิดการเจ็บ ปวยหรือลัก ษณะธาตุ
ผิดปรกตินั้นอาจจะเกิดมาจากภูต ผี ปศาจ ในพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยไมไดบ อกสาเหตุโดยตรงถึง
ลักษณะอาการที่ผิดปรกติที่เกิดจาก ภูต ผี ปศาจ แตพบการเปรียบเทียบอาการลักษณะธาตุผิดปรกติ
นั้นสมมุติเหมือนปศาจเขา ดังขอความ
อันวาลักษณะตับนั้นแตกพิการก็ดีเปนเพราะโทษ ๔ ประการ คื อ กาลผุ ดขึ้นในตั บ
ประการ ๑ คือ เปนฝในตับใหลงโลหิตสดออกมาประการหนึ่ง คือไขพิษกาลมูตรกินตับอยูใน
ตับทําใหลงเปนโลหิตและเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลังแลใหจักษุแดงเปนโลหิตผานสายลูก
ตาไปคนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาจเขาเพราะวาบุคคลไขนั้นเพอพกหาสติมิไดยอมเจรจา
ดวยผีแพทยจะแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ ธาตุดินแตกเฉพาะใหไอเปนกําลังใหหอบ
ระส่ําระสายหายใจมิไดถึงทองนอยบริโภคอาหารมิไดประการ ๑ ลักษณะซึ่งกลาวมาทั้ง ๔
ประการนี้ คือ ปถวีธาตุพิการ
ธฉ ๒ / ๖๑-๖๒

อย า งไรก็ ดี สาเหตุ ห ลั ก ที่ ก ระทํ า ให เ กิ ด ลั ก ษณะธาตุ ผิ ด ปรกติ นั้ น ทั้ ง อาหารและ
พฤติกรรม สาเหตุเหลานั้นสามารถสงผลใหเกิดทั้งลักษณะธาตุกําเริบและลักษณะธาตุลดถอย สงผล
ใหเ กิดการเจ็บ ปวย ทําใหรางกายขาดสมดุล ธาตุ ทําใหรางกายไมแข็ง แรงสมบูร ณ ลัก ษณะธาตุ
ผิดปรกติตางๆจะเปนมากหรือนอยนั้นหากไดรับอิทธิพลสงเสริมมากระทบหรือกระทําใหธาตุนนั้ แสดง
ลักษณะธาตุผิดปรกติในระดับตางๆอิทธิพลสงเสริมเหลานี้ประกอบดวย เดือน ฤดูกาล ประเทศ
เปนตน
๒. อิทธิพลสงเสริม
อิท ธิพลสง เสริม ตางๆ ถึง จะไมใชส าเหตุห ลัก ที่จ ะทําใหเ กิด สภาวะธาตุผิดปรกติ
โดยตรง แตก็ส ามารถสง ผลกระทบใหมีอาการมากขึ้นหรือการแปรเปลี่ยนเพิ่ม ความรุนแรงของ
ลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบอิทธิพลสงเสริมที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการเจ็บปวยหรือเกิดสภาวะธาตุผิดปรกติในรางกาย ๓ ประเภท ไดแก เดือน ฤดูกาล
และประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

๑๐๔
๒.๑ เดือน เปนอิทธิพลสงเสริมใหสภาวะรางกายเจ็บปวยและมีอิทธิพลทําใหธาตุใน
รางกายทํางานผิดปรกติได จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยปรากฏการแบงเดือน ๒ แบบคือ
แบงตามจันทรคติ และแบงตามสุริยคติ ดังนี้
๒.๑.๑ เดือนทางจันทรคติ ไดจากฤกษที่พระจันทรเพ็ญ เชน ถาพระจันทรเพ็ญ
ในฤกษวิสาขะ ก็เปนเดือนวิสาขะ แตในเดือนหนึ่งๆ นั้นชาวโลกจะเห็นพระจันทรไปอยูกับฤกษ ทั้ง
๒๗ ฤกษ๘๖ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดแบงเดือนตามจันทรคติ ดังขอความตอไปนี้
นัยหนึ่งเมื่อแรกพระสุริยมณฑลจะไดปรากฏในตนกัปนั้น ก็ปรากฏขึ้นในวัน อาทิตย
ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือ น ๔ พร อมดวยอุตรโปรฐบาทนั กขัตฤกษ ๒๖ ในราศีมีนฝายพระจันทร ก็
ปรากฏในกันยราศีเสวย อุตรผลคุณนักขัตฤกษ ๑๒ ในวันเพ็ญ เดือน ๔ นั้นจึงเดิมพระจันทร
พระอาทิตยปรากฏแลวก็ปรากฏเปนกลางวัน กลางคืนแล ๑๕ ราตรีเปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรี
เปนเดือนหนึ่งสามฤดูเปนปหนึ่งแลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ นั้นเปน..ที่วาใหรูซงึ่ ฤดูทั้ง ๓ แล
ฤดู ๖ นั้นคือเหมันตฤดู ๑ คือ คิมหันตฤดู ๑ คือวัสสานฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู
ธฉ ๑ / ๕๘-๕๙

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การเคลื่อนที่ของพระอาทิตยและพระจันทรนั้นทําใหเกิด
กลางวันและกลางคืน ๑๕ ราตรีเปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรีเปน ๑ เดือน เกิดฤดูกาล ๓ ฤดูกาลเปน ๑ ป
จะเห็นไดวาการแบงเดือนทางจันทรคติจะใชแบงเปน วัน เดือน และฤดูกาล
๒.๑.๒ เดือนทางสุริยคติ ไดจากการเรียกชื่อเดือนตามกลุมดาวที่ชาวโลกเห็นวา
พระอาทิตยผานไป เชน พระอาทิตยผานกลุมดาวเมษ เรียกวาเดือนเมษายน ในดวงชะตาจะเรียกวา
ราศี๘๗ มีทั้งหมด ๑๒ ราศี ดังนี้ ราศีกรกฎ ราศีสิงห ราศีกันย ราศีตุล ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศี
กุมภ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤภษ ราศีเมถุนในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกลาววา การนับเดือนในขอความ
ดังกลาวสามารถสรุปการนับเดือนทางสุริยคติแบงเดือนตามชื่อราศีไดดังนี้

๘๖

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และยงศักดิ์ ตันติปฎก, สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย, ๕๕๓.
ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑),

๘๗

๕๕๒.

๑๐๕
ตารางที่ ๑๐ แสดงเดือนทางดานสุริยคติสัมพันธกับธาตุทั้ง ๔
เดือนทางดานสุรยิ คติ
เมษ สิงห ธนู
พฤษภ กันย มังกร
เมถุน ตุล กุมภ
กรกฏ พิจิก มีน

ธาตุในรางกาย
เตโชธาตุ
ปถวีธาตุ
วาโยธาตุ
อาโปธาตุ

การแบงเดือนตามลักษณะจักรราศีที่สัมพันธกับธาตุในรางกายนั้นพบปรากฏในพระ
คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยดวยขอความวา
อนึ่งทานกลาวไวในสมุฏฐานทั้ง ๔ ประการแตหนหลังซึ่งกําเริบ หยอน พิการ
นั้นยังไปบมิไดแจงพระอาจาริยเจาจึงสําแดงในสมุฏฐานวิธีโดยพิเศษ ตามสุริยคติดําเนินใน
หองจักรราษีเปนกําหนดดังนี้ ๑. อันพระอาทิตยสถิตยในราษีเมษ, สิงห, ธนู เปนราศีเตโช
๒. พระอาทิตยสถิตยในราษีพฤศภ, กันย, มังกร, เปนราศีปถวี ๓ พระอาทิตยสถิตยในราษี
เมถุน , ตุล , กุมภ เปนราศีวาโย ๔. พระอาทิตยสถิตในราศีกรกฎ, พิจิกร, มิน, เปนราศี
อาโป๘๘

จากการศึกษาพบวาขอความดังกลาวในพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยไดกลาวถึงสมุฏฐาน
ของโรคที่เกิดตามลักษณะการดําเนินของพระอาทิตยสถิตในราศี ตางๆ อิทธิพลของเดือนซึ่งแตล ะ
เดือนนั้นก็จะมีภูมิอากาศและอุณหภูมิที่แตกตางกันสงผลกระทบตอธาตุในรางกายแปรปรวน เกิด
ลักษณะธาตุกําเริบและลดถอยซึ่งถือวาเปนลักษณะแรกที่เกิดขึ้นกับธาตุในรางกาย เมื่อธาตุทั้ง ๔ ธาตุ
ขาดสมดุลหรือธาตุใดธาตุหนึ่งในสี่ธาตุกําเริบหรื อลดถอย ทําใหขาดสมดุลไปก็จ ะมีลักษณะอาการ
เจ็บปวยที่แตกตางกันในแตละเดือน
จากการศึกษายังพบวา เดือนมีความสัมพันธตอธาตุในรางกายทําใหเกิดภาวะธาตุกําเริบ
ดังขอความวา
อันวาลักษณะในเดือน ๖ เดือ น ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือ ปถวีธาตุหากให
กําเริบกระทําใหเสโทตกนัก ใหไอ ใหเหียน ใหจุกเสียด ใหคลื่นในอุทร ถาจะแกทานใหเอา
๘๘

กระทรวงศึ กษาธิ การ, แพทยศาสตรส งเคราะห ภู มิ ปญ ญาทางด านการแพทย แ ละมรดกทาง
วรรณกรรมของชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), ๔๔๓-๔๔๔.

๑๐๖
รากกระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดีนัก
ธฉ ๓ / ๓๕

จากตั วอยา งขางตนแสดงใหเ ห็น วาความสั ม พันธ ร ะหว างเดื อ นและลัก ษณะธาตุใ น
รางกายนั้นสัมพันธเ ดือน ๖ เดือน ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือปถวีธาตุ นั่นแสดงวาเดือนแตล ะ
เดือนมีลักษณะจําเพาะตอธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย หากเกิดกําเริบก็จะทําใหเจ็บปวย มีลักษณะอาการ
แตกตางกันไปตามธาตุที่กําเริบขึ้นในเดือนนั้นๆ รวมถึงวิธีการรักษาดวย
นอกจากเดือนที่สง ผลตอลัก ษณะธาตุในรางกายใหผิดปรกติแลว ในพระคัม ภีรธาตุ วินิจฉัย ยังระบุวา เดือนยังมีความสัมพันธเปนมูลเหตุสงเสริมใหอาการไข ซึ่งคําวา “ไข” ในที่นี้ผูวิจัย
สั น นิ ษ ฐานว า หมายถึ ง “อาการไข อาการไม ส บายตั ว เจ็ บ ป ว ย” ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ใหความหมายวา “...ความเจ็บปวย เชนไขจับสั่น ไขทรพิษ ไขหวัด
ใหญ อาการที่อุณหภูมิของรางกายที่ผิดจากระดับปรกติเนื่องจากความเจ็บปวย...”๘๙พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยระบุถึงอาการไขไวแตละเดือน ความวา
ถาไขบังเกิดในเดือนอายนั้นเปนเพื่อโลหิตเพื่อเสมหะระคนกันใหโทษ ถาจะแกทาน
ใหเอา ผักแพวแดง สะคาน ขิงแหง พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณ บดลายน้ําผึ้งกินแกไขในเดือนอายนั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือนยี่ นั้นเปนเพื่อวาโยเพื่อ
โลหิตระคนกันใหโทษ ถาจะแกทานใหเอา จันทนหอม แกนสน รากเสนียด รากมะตูม สมอ
ทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือนยี่นั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๓
นั้ นเป นเพื่ อ กํ าเดาเพื่ อ เสมหะระคนกั น ให โ ทษ ถ า จะแก ท า นให เ อา รากบั ว หลวงหั ว
กระเชาผี-มด หัวบัวขม หั วแหวหมู ขิง แหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคต มกินแกไขใน
เดือน ๓ นั้นหาย
ธฉ ๓ / ๓๙

จากขอความดังกลาวจะเห็นวา ไขบังเกิดในเดือนอาย จะเปนลักษณะเพื่อเสมหะเพื่อ
โลหิตระคนใหโทษ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการไขในเดือนอาย ดังนั้นในเดือนแตละเดือนถาเกิด
การเจ็บปวยหรือมีอาการไขจะมีลัก ษณะอาการที่ไมเหมือนกันและมีการใชยาแกไขที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวาไขในเดือนนั้นจะเกิดขึ้นดวยสาเหตุใด จากการศึกษาพบลักษณะของอาการไขที่เกิดขึ้นใน
เดือนตางๆ ทั้ง ๑๒ เดือนที่แตกตางกัน สรุปไดดังนี้
๘๙

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: นานมีบุค ส
พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), ๒๒๐.

๑๐๗
ไขบังเกิดในเดือนอาย
ไขบังเกิดในเดือนยี่
ไขบังเกิดในเดือน ๓
ไขบังเกิดในเดือน ๔
ไขบังเกิดในเดือน ๕
ไขบังเกิดในเดือน ๖
ไขบังเกิดในเดือน ๗
ไขบังเกิดในเดือน ๘
ไขบังเกิดในเดือน ๙
ไขบังเกิดในเดือน ๑๐
ไขบังเกิดในเดือน ๑๑
ไขบังเกิดในเดือน ๑๒

เพื่อโลหิตเพื่อเสมหะระคนกันใหโทษ
เพื่อวาโยเพือ่ โลหิตระคนกันใหโทษ
เพื่อกําเดาเพื่อเสมหะระคนกันใหโทษ
เพื่อกําเดา เพื่อวาโยระคนกันใหโทษ
เพื่อดีใหโทษ
เพื่อกําเดาใหโทษ
เพื่อเสมหะเพื่อวาโยระคนกันใหโทษ
เพื่อดีเพือ่ ลมระคนกันใหโทษ
เพื่อเสมหะเพื่อวาโยระคนกันใหโทษ
เพื่อดีเพือ่ กําเดาระคนกันใหโทษ
เพื่อเสมหะเพื่อลมระคนกัน ใหโทษ
เพื่อดีเพือ่ ลมระคนกันใหโทษ

จากลักษณะสาเหตุของไขที่เกิดขึ้นในแตละเดือนที่แตกตางกัน เชน เพื่อโลหิตเพื่อดี เพื่อ
กําเดา เพื่อเสมหะ เพื่อวาโย เพื่อลม หรือวาจะเกิดจากการระคนกันในชวงแตละเดือนที่ไมเหมือนกัน
อยางไรก็ดี การเจ็บปวยของรางกายหรือการเกิดลักษณะธาตุที่ผิดปรกติจะเห็นวามีการ
วิเคราะหมูลเหตุสงเสริม เชน การนับเดือนทางสุริยคติและการนับเดือนแบบจันทรคติ เพื่อใชในการ
วิเคราะหโรค นอกจากเดือนที่จะเปนมูลเหตุสงเสริมแลว เดือนยังเปนที่ตั้งเกิดแหงไข ลักษณะอาการ
ไขในแตละเดือนก็มีสาเหตุที่จําเพาะตอเดือนนั้นๆ ที่แตกตางกันทั้ง ๑๒ เดือน หากเกิดอาการไขใน
เดือนใดก็จะตองทําการรักษาโดยใชยารักษาที่จําเพาะตออาการไขในเดือนนั้น
๒.๒ ฤดู ก าล คํ า ว า ฤดู พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให
ความหมายวาสวนของปซึ่งแบงโดยถือเอาภูมิอากาศเปนหลัก มักแบงออกเปน ๓ ชวง คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูรอนหรือเปน ๔ ชวง คือ ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ที่แบงเปน ๒
ชวง คือ ฤดูแลงกับฤดูฝนก็ม;ี คราวสมัย คําวา ฤดูกาล หมายถึง คราว เวลา มาจากภาษาสันสกฤต คํา
วา ฤตุ และภาษาบาลี คําวา อุต๙๐
ุ ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยนั้นฤดูกาลใชคําวา ฤดูสมุฏฐาน ซึ่ง
หมายถึงฤดูที่เปนที่ตั้งแหงการเกิดโรค จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดอธิบายสวนที่เกี่ยวของ
กับเรื่องฤดูกาล ความวา

๙๐

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๐๒๘.

๑๐๘
แลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ นั้น เปนแตที่วาใหรูซงึ่ ฤดูทั้ง ๓ แลฤดู ๖ นั้น คือเหมันตฤดู ๑ คือคิมหันตฤดู ๑ คือวัสสานฤดู ๑ เปน ๓ ฤดูดังนี้
ธฉ ๑ / ๔๘-๔๙

จากขอความดังกลาวแสดงถึงฤดูที่ใชในการวิเคราะหโรคซึ่งปรากฏในพระคัมภีรธาตุ วินิจฉัยมีทั้ง ฤดู ๓ และฤดู ๖ การแบงฤดูกาลแบบนี้ก็จําเพาะตอการวิเคราะหโรค หากเกิดโรคใน
ฤดูกาลที่แตกตางกัน หรือมีอาการไขเกิดขึ้นที่อยูในคาบหรือเวลาของฤดูกาลใด การเกิดโรคจาก
มูลเหตุหลักหรือมูลเหตุที่สงเสริมในชวงฤดูกาลนั้น เชน การบังเกิดไขในแตฤดูกาลดังขอความตอไปนี้
ถาไขบัง เกิด ขึ้นในคิ มหันตฤ ดูคือ แรมค่ํา หนึ่ งเดื อน ๔ ไปจนเพ็ ญเดื อน ๘ เปนเพื่ อ
เตโชธาตุกําเดาโลหิตกลายิ่งนัก ถาไขบังเกิดขึ้นในวัสสานฤดูนั้น คือ แรมค่ําหนึ่งเดือน ๘ ไป
จนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลดกลายิ่งนัก ถาไขบังเกิดขึ้นในเหมันตฤดูนั้นคือ
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลายิ่งนัก
ธฉ ๑ / ๘๕

จากขอความขางตนแสดงถึงฤดูกาล คือ คิมหันตฤดู วัสสานตฤดู และเหมันตฤดู ซึ่ง
ทางการแพทยแผนไทยเรียกวาฤดู ๓ มีระยะชวงเวลาดังนี้ คิมหันตเริ่มตั้งแต แรมค่ําหนึ่งเดือน ๔ ไป
จนเพ็ญเดือน ๘ วัสสานเริ่มตั้งแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๒ เหมันตเริ่มตั้งแต แรมค่ํา
หนึ่งเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญเดือน ๔ แตละฤดูกาลก็จะเปนที่ตั้งแหงสาเหตุการเกิดโรคที่แตกตางกัน
นอกจากการแบงฤดูกาลเปน ๓ ฤดูก าลแลว จากการศึ กษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยัง
พบวามีการอธิบายถึง ฤดู ๖ ซึ่งแบงออกจากฤดู ๓ ดังขอความวา
อันลักษณะ ๖ ฤดู นั้นอันแบงออกมาแตฤดูทั้ง ๓ ที่ กําหนดไวเปนฤดูละ ๔ เดือน ๔
เดือนนั้นปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือนจึงเปน ๖ ฤดูดวยกัน คือ คิมหันตฤดู ๑ วัสสานฤดู
๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังนี้คือ วสันตฤดู ๑ สรทฤดู ๑ เปนฤดูฝน ๒ ฤดู ดังนี้ คือเหมันตฤดู ๑
ศศิระฤดู ๑ เปนฤดูหนาว ๒ ฤดูดังนี้
ธฉ ๑ / ๔๙

จากขอความดังกลาว แสดงใหเห็นการแบงรายละเอียดของฤดู ๖ วาแตกยอยมาจากฤดู
๓ และฤดู ๖ ซึ่งแตละฤดูจะมีชวงเวลาและคําจํากัดความหรือลักษณะจําเพาะในชวงเวลานั้นๆของแต
ละฤดูกาลทั้ง ๖ ดังขอความตอไปนี้

๑๐๙
อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๔ ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๖ เปน ๒ เดือน ดวยกัน
ดังนี้ ชื่อวาคิมหันตฤดู ดวยอรรถวาที่รอนกระวนกระวายเหตุปริฬาหสไมย อนึ่งกําหนด
ตั้งแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๖ ตราบเทาไปถึงเพ็ญเดือน ๘ เปนสองเดือน ดวยกันดังนี้ ชื่อวาว
สันตฤดูดวยอรรถวาเปนที่แหงความยินดีเพราะกาลเมือ่ มีดอกไมอันบาน อนึ่งกําหนดแต
แรกค่ําหนึ่งเดือน ๘ ตราบเทาไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาวัสสานฤดู ดวยอรรถวามีฝนอันตกชุก อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๐ ตราบเทาไปจนถึง
เพ็ญเดือน ๑๒ เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาสรทะฤดูดวยอรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตว
ใหสะครั้นสะครั้วกายไมสูสบาย อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๒ ไปตราบเทาจนถึง
เพ็ญเดือนยี่เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาเหมันตฤดูดวยอรรถวามีน้ําคางตกลง อนึ่ง
กําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือนยี่ไป ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ชื่อ
วาศิศิรฤดู ดวยอรรถวาเย็นนักก็ครบฤดู ๖ แลวพอได ๑๒ เดือนเปนปหนึ่งดุจดังกลาวมา
แลวแตหลังนั้น
ธฉ ๑ / ๕๐-๕๓

จากขอความขางตนเปนการแบงฤดูกาลแบบจันทรคติ คือมีการนับชวงวันจากการใชการ
สังเกตจากลักษณะของดวงจันทร นับวันเปนขางขึ้นและขางแรม ลักษณะของดวงจันทรในแตละวัน
เชน แรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๒ ไปตราบเทาจนถึงเพ็ญเดือนยี่เปน ๒ เดือนเปนเหมันตฤดู ซึ่งเหมันตฤดู
ดวยอัฐวามีน้ําคางตก แสดงถึงวาชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูกาลที่มีน้ําคางตก เพราะฤดู ๖ ไดอธิบายถึง
ลักษณะของอุณหภูมิ และสิ่งแวดลอมในฤดูแตละฤดู
ลักษณะความจําเพาะของแตละฤดูกาล นอกจากการแบงฤดู ๖ ตามจันทรคติแลว ใน
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังพบการแบงฤดูกาลแบบสุริยคติที่ปรากฏในขอความดังนี้
อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้ง ๒ เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทาง
โควิถี ชื่อคิมหันตฤดูเปนฤดูรอนกําเดากลา ลมเสลดออน อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๗ เดือน
๘ ทั้ง ๒ เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางโควิถี ชื่อวสันตฤดู เปนฤดูรอนกับฝนปน
กันเป นเพื่อ เสลดลมกลา กํ าเดาเปนกลาง อนึ่ง ถาไข บังเกิดในเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๒
เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางนาควิถีชื่อวัสสานฤดูเปนฤดูฝน เปนเพื่อกําเดาเสลด
กลาลมออน อนึ่งถาไขในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๒ เดือนนี้ เปนกาลพระอาทิตยเสด็จ
ทางนาควิถี ชื่อสรทฤดูเปนฤดูฝนปนน้ําคางฤดูอันเปนลมเสลดกลากําเดาออนดังนี้ อนึ่งถา
ไขบังเกิดในเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้ง ๒ เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ชื่อเห
มันตฤดูเปนฤดูน้ําคางเปนเพื่อโลหิตกําเดากลา เสลดลมออน อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๓

๑๑๐
เดือน ๔ ทั้งสองเดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ชื่อศศิระฤดูเปนฤดูน้ําคางกับ
รอนคาบกันเปนเพื่อลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน
ธฉ ๑ / ๕๖-๕๗

จากขอความขางตนแสดงถึงการแบงฤดู ๖ โดยแบบตามสุริยคติเปนการดูการเคลื่อนที่
ของพระอาทิตยโคจรในวิถีทั้ง ๓ ไดแก โควิถี นาควิถี และอัชวิถี แตละฤดูกาลลักษณะของอาการไขที่
เกิดในฤดูกาลนั้นๆแตกตางกัน เชน ใน เดือน ๓ เดือน ๔ เปนศิศิระฤดู เปนฤดูน้ําคางกับรอนคาบกัน
เปนเพื่อลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน เปนตนสามารถสรุปความสัมพันธระหวางฤดูกาลและลักษณะ
อาการไข ทีเ่ กิดขึ้นในแตละฤดูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ ๑๑ แสดงลักษณะฤดู ๓ ตามจันทรคติ
ฤดูกาล
คิมหันต
วสันต
เหมันต

ชวงเวลา
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๘
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔

ลักษณะธาตุ
เปนเพื่อเตโชธาตุกําเดาโลหิตกลายิง่ นัก
เปนเพื่ออาโปธาตุเสลดกลายิ่งนัก
เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลายิ่งนัก

ตารางที่ ๑๒ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามสุริยคติ
เดือน

ฤดู

พระอาทิตยเสด็จ

ลักษณะฤดู

๕,๖

คิมหันต

โควิถี

รอน

๗,๘

วสันต

โควิถี

รอนกับฝนปนกัน

๙,๑๐

วัสสานะ

นาควิถี

ฝน

๑๑,๑๒

สรท

นาควิถี

ฝนปนน้ําคาง

ลักษณะธาตุผิดปรกติ
กลา กลาง ออน
กําเดา
ลม
เสลด
เสลด กําเดา
ลม
กําเดา
ลม
เสลด
ลม
กําเดา
เสลด

๑๑๑
ตารางที่ ๑๒ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามสุริยคติ (ตอ)
เดือน

ฤดู

พระอาทิตยเสด็จ

๑,๒

เหมันต

อัชวิถี

๓,๔

ศิศิระ

อัชวิถี

ลักษณะฤดู

ลักษณะธาตุผิดปรกติ
กลา กลาง ออน
น้ําคาง
โลหิต
เสลด
กําเดา
ลม
น้ําคางกับรอนคาบ ลมเสลด
โลหิต
กัน
กําเดา

ลักษณะธาตุที่ผิดปรกติอันเนื่องมาจากฤดูก าลจากการศึกษาพบวา จะไมใชคําวาธาตุ
กําเริบหรือธาตุลดถอย แตใชคําวากลา และออน ซึ่งคําวา กลา ในที่นี้ใหความหมายวารุนแรงซึ่งมี
ความหมายเดียวกันกับคําวา กําเริบ เชน ในคิมหันตฤดู ฤดูกาลนี้มักเปนเพื่อเตโชธาตุ กําเดาโลหิต
กลายิ่งนัก (กําเดาโลหิตกําเริบ) เมื่อเกิดอาการเจ็บปวยในฤดูคิมหันตมักปวยดวยเตโชธาตุหรือความ
รอน กําเดาโลหิตกําเริบ และคําวา ออน ในที่นี้หมายความวาลดถอยหรือการทําหนาที่ลดลง เชน ใน
วัสสานะฤดู เปนฤดูฝน กําเดาเสลดกลา (กําเดาเสลดกําเริบ) ลมออน (ลมลดถอย) เมื่อเกิดอาการ
เจ็บปวยใน ฤดูวัสสาน กําเดา เสลดกลา ลมออน คําวา “กําเดา” เปนภาษาเขมร หมายถึงความรอน
กําเดากลา ในบริบทนี้นาจะหมายถึงธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุกลา (เตโชธาตุกําเริบ) เสลด คือ อาโปธาตุ
กําเริบ และลมออนคือ วาโยธาตุลดถอย
ตารางที่ ๑๓ แสดงลักษณะฤดู ๖ ตามจันทรคติ
ชวงเวลา
แรมค่ําหนึ่ง เดือน ๔ ถึงเพ็ญเดือน ๖

ฤดู
คิมหันต

แรมค่ําหนึ่งเดือน ๖ ถึงเพ็ญเดือน ๘

วสันต

แรมค่ําหนึ่งเดือน ๘ ถึงเพ็ญเดือน ๑๐
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๐ ถึงเพ็ญเดือน ๑๒

วัสสานะ
สรท

แรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๒ ถึงเพ็ญเดือนยี่
แรมค่ําหนึ่งเดือนยี่ ถึงเพ็ญเดือน ๔

เหมันต
ศิศิระ

ลักษณะ
อรรถว า ที่ ร อ นกระวนกระวายเหตุ
ปริฬาหสไมย
อรรถวาเปนที่แหงความยินดีเพราะกาล
เมื่อมีดอกไมอันบาน
อรรถวามีฝนอันตกชุก
อรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตวใหสะครั้น
สะครัวกายไมสูสบาย
อรรถวามีน้ําคางตกลง
อรรถวาเย็นนัก

๑๑๒
อยางไรก็ตาม ฤดูที่ปรากฏเปนมูลเหตุสงเสริมในพระคัม ภีรธาตุวินิจฉั ยได ใชทั้งฤดู ๓
และฤดู ๖ และการแบงลักษณะและชวงเวลาของฤดู ๖ ทั้งทางจันทรคติและสุริยคติ สวนฤดู ๖ แบบ
สุริยคติเปนการประมาณฤดูกาลโดยใชเดือน เชน เดือน ๑๑,๑๒ เปนสารทฤดู เปนฤดูน้ําฝนปนน้ําคาง
และบอกถึงสาเหตุของการไขวาเปนดวยลมเสลดกลา กําเดาออน การแบงฤดู ๖ แบบจันทรคติอธิบาย
ถึงสารทฤดู วาเปนกาลอันสัตวจะสะครั่นสะครัวกายหรืออาการเปนสัตวในชวงฤดูการผสมพันธของ
สัตวซึ่งไมไดบอกถึงลักษณะการบังเกิดไขเหมือนกับ ฤดู ๖ ทางสุริยคติ แตการอธิบายถึงฤดู ๖ ทั้ง ๒
รูปแบบที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยฉบับนี้มีความใกลเคียงกันมาก อธิบายถึงลักษณะของสภาพ
อากาศที่คาบเกี่ยวกันของรอยตอระหวางแตละฤดูวามีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของธาตุใน
รางกายเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติจนทําใหรางกายเจ็บปวยหรือที่เรียกวา “ไข” ได
นอกจากฤดูกาลที่สงผลถึงลักษณะภูมิอากาศก็ยังตองขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศดวยซึ่งลักษณะภูมิ
ประเทศที่แตกตางกันก็สงผลใหฤดูกาลนั้นๆ แตกตางไป
๒.๓. ประเทศ หมายถึง บานเมือง แวนแควน จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะหมายถึงลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประเทศหรือลักษณะภูมิประเทศที่เกี่ยวของ
กับการเจ็บปวยหรือเกิดลักษณะธาตุผิดปรกตินั้น สามารถแบงได ๓ ลักษณะ ดังขอความวา
อนึ่งใหพึงแจงไปในประเทศที่เกิดทั้งปวงคืออยูในประเทศที่น้ําตมอันเค็มชายทะเลนั้น
ไขบังเกิดนั้นในเพื่อเสมหะกลา คืออยูประเทศน้ําตมอันจืดแลน้ําฝนนั้นไขบังเกิดนั้นเกิดแต
กองวาโยกลา คือ ประเทศที่ภู เขาแลที่อันสูง มีปาน้ําแลที่ รมนั้ นไขบัง เกิ ดนั้นเกิ ดแต กอง
กําเดากลา
ธฉ ๑ /๕๔-๕๕

จากขอความแสดงใหเห็นถึงการแบงลักษณะภูมิประเทศ หรือประเทศที่สงผลหรือเปน
สาเหตุสง เสริม ของการเกิดโรคมี ๓ ลักษณะประเทศ แตจ ากพระคัม ภีรสมุฏฐานวินิจ ฉัยนั้นมี ๔
ประเทศ ดังนี้
๑. ประเทศน้ําตมอันเค็มชายทะเล คือ ลักษณะภูมิประเทศที่เปนชายฝงทะเล
๒. ประเทศภูเขาแลที่อันสูงมีปาน้ําแลที่รม คือ ลักษณะภูมิประเทศภูเขาสูงมีความชื้นสูง
อากาศหนาวเย็น
๓. ประเทศน้ําตมอันจืดแลน้ําฝน คือ ลักษณะภูมิประเทศที่ราบลุมแมน้ํา
๔. ประเทศกรวดและทราย คือ ลักษณะพื้นที่แหงแลงทะเลทราย
ผูวิจัยสันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยอาจจะคัดลอกเรื่องประเทศ ๔ มาจากลักษณะ
ภูมิประเทศของอินเดียที่มีลักษณะภูมิประเทศครบทั้ง ๔ ลักษณะและยังเปนตนเคาพระคัมภีรแพทย

๑๑๓
แผนไทยที่ไดศึกษากันในปจจุบันนี้ และเหตุที่พระคัม ภีรธาตุวินิจฉัยไมไดปรากฏกลาวถึง ลัก ษณะ
ประเทศกรวดและทราย จึงไดกลาวถึงประเทศ ๓ และอาจจะเพราะวาประเทศกรวดและทรายนั้น
ไมไดปรากฏในลักษณะภูมิประเทศในประเทศไทย เอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงบันทึก
ลักษณะประเทศเกิดโรค ๓ ประเทศคือ ประเทศน้ําตมน้ําเค็ม ประเทศภูเขาแลที่สูง ประเทศน้ําตมอัน
จืดน้ําฝน แตพบการกลาวถึงในเรื่องยาแกตามประเทศในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓ ซึ่งไดกลาวถึง
ลักษณะประเทศกรวดทราย ความวา
ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวดทรายขนานนี้ทานใหเอา รากไขเนา สมอพิเภก
ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวง ทั้ง ๒ รากพุงแก โคกกระสูน สรรพยา
๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดินนั้น ถาจะแกตัวรอนบดลายน้าํ
ขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายน้ํารอนกิน ถามิฟงเอาน้ําผึ้งน้ําตรีกฏกรําหัดกินหาย
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ประเทศที่แตกตางกันนั้นก็จะมีลักษณะอาการเจ็บปวยที่สงผลตออาการผิดปรกติของ
ธาตุที่แตกตางกันดวยเชนกัน เชน คนที่เกิดในบริเวณที่สูงกับคนที่เกิดบริเวณที่ราบลุมมักเจ็บปวยดวย
โรคที่มีลักษณะของโรคแตกตางกัน
การวินิจฉัยธาตุในรางกายที่ไดกลาวไวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้น ไดกลาวถึงลักษณะ
ธาตุที่ผิดปรกติอันเนื่องมาจากสาเหตุ ๒ สาเหตุคืออาหารและพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันหรือ
อิริยาบถจากการทํางานที่หนักเกินกําลัง มักทําใหธาตุในรางกายเกิดขาดสมดุลเปนลักษณะธาตุกําเริบ
หรือลดถอย ลักษณะธาตุที่ผิดปรกติทั้ง ๒ ลักษณะนั้นจะกําเริบมากขึ้นหรือแปรเปลี่ยนสภาพไปเปน
ลักษณะธาตุอื่นนั้นก็ดวยสาเหตุอิทธิพลสงเสริม เชน วัน เดือน ฤดูกาล และ ประเทศ ทั้ง ๔ ปจจัยนี้
เปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการทําใหธาตุในรางกายขาดสมดุลและแปรเปลี่ยนไปเปนลักษณะตางๆ เชน
พิการ แตก และออกจากกาย ตามลําดับ ซึ่งลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ เหลานี้นั้นสามารถแกหรือ
รักษาไดดวยการใชยาสมุนไพร
การใชยาสมุนไพร
จากการศึก ษาพบวา การใชยาสมุนไพร มีเ นื้อหา ๒ ประเด็นที่ก ลาวถึง คือความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรและตํารับยามีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นมีความสําคัญมากสําหรับผูที่จะเปนแพทยเพราะ
จะตองรูจักตัวยาสมุนไพร รูจักวิธีการใชตัวยาสมุนไพรมาปรุงประกอบเปนตํารับรักษาโรคและจําเปน

๑๑๔
ที่จะตองมีความรูทั้งการเก็บยาเพื่อเปนการนําวัตถุดิบหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยามาใชในคัมภีรธาตุ วินิจฉัยใชคําวา “พิษยา” หมายถึง สารสําคัญของตัวยา ซึ่งพิษของยานั้นเมื่ออยูในสวนตางๆ ของ
สมุ นไพรก็ จ ะมี พิษ ยาไมเ ทา กั น ผูเ ป นแพทย ที่จ ะปรุ ง ยาหรื อเลือ กยามาประกอบเป นตํ า รับ ยา
จําเปนตองมีความรูและมีความละเอียดรอบคอบในการใชยา การเก็บตัวยาเพื่อใหไดพิษยาที่อยูใน
สมุนไพรนั้นๆมารัก ษาโรคและอาการเจ็บปวยไดตรงตามความตองการ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สมุนไพรมีเนื้อหาที่กลาวถึง ๔ ประเด็นดังนี้
๑. การเก็บสมุนไพร
การเก็บสมุนไพรมาใชเปนยารักษาโรคนั้นมีความเชื่อในการเก็บวาสมุนไพรแตละชนิด
เมื่อมีการเก็บตางกันยอมมีผลตอฤทธิ์ยาที่อยูในสมุนไพรนั้นๆ โดยการเก็บยาสมุนไพรมีความเกี่ยวของ
กับวัน เวลาและสวนตางๆ ของสมุนไพรที่จะนํามารักษาโรคดวย เชน ถาเก็บรากหรือหัวควรเก็บใน
ชวงเวลาที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบ ดอกรวงหมดแลว เก็บในชวงฤดูหนาวหรือปลายฤดูรอนเพราะ
เหตุวาในชวงเวลานี้รากและหัวมีการสะสมปริมาณตัวยาเอาไวคอนขางสูงเนื่องจากใบไดเหี่ยวแหงไป
หัวเหงาจึงมีสารสําคัญมาก และมีสารสําคัญนอยในชวงฤดูฝนเพราะหัวเหงาที่อยูใตดินไดรับน้ําความ
ชุมชืน้ ทําใหงอกแตกใบ สารสําคัญจึงถูกดึงไปใชในการงอกของใบและตนออน
จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เรื่อง คาบพิษโอสถสถิตเวลานั้น ไดบอกถึงความเชื่อวิธีการเก็บ
ยาสมุนไพร การใชสวนตางๆ ของสมุนไพร ความวา
เพลาเชาใหเก็บเอาลูกสรรพยา เพลาเที่ยงใหเก็บเอาซึ่งดอกสรรพยา เพลาบายให
เก็บเอาซึ่งกิ่งแลใบสรรพยา เพลาเย็นใหเก็บเอาซึ่งรากสรรพยา
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จากขอความแสดงใหเห็นถึงเวลาที่ใชในการเก็บสวนตางๆ ของสมุนไพรเพื่อนํามาทําเปน
ยาในการรักษาโรคดังจะแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๑๔ แสดงเวลาที่ใชในการเก็บยา
เวลาในการเก็บยา
เชา
เที่ยง
บาย
เย็น

สวนของพืชที่ใชเก็บ
ลูก
ดอก
กิ่งและใบ
ราก

๑๑๕
จากตารางแสดงใหเห็นวา ชวงเวลาที่ใชในการเก็บยานั้น มี ๔ ชวงเวลา คือ เชา เที่ยง
บาย และเย็น ซึ่งแตละเวลาก็จะมีการเก็บสวนของพืชที่ตางกัน เชน บาย เก็บกิ่งและใบ เย็นเก็บราก
เปนตน
นอกจากการเก็บยาตามเวลาแลว ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังปรากฏความเชื่อเรือ่ งการ
เก็บยาตามวันความวา
วันอาทิตยเพลาเชาพิษยาอยูทั่วทั้งตน เพลาสายพิษยาสถิตราก เพลาค่ําพิษยาสถิตอยู
เปลือก วันจันทรเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูแกนเพลาเที่ยงพิษยา
สถิตอยูใบ เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก วันอังคารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบเพลาสายพิษ
ยาสถิตอยูเปลือก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูทั่วทั้งตน เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูราก วันพุธ เพลา
เชา พิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็น
พิษยาสถิตอยูแกน วันพฤหัสบดีเพลาเชาพิษยาสถิตอยูแกน เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลา
เที่ยงพิษยาสถิตอยูราก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก วันศุกร เพลาเชา พิษยาสถิตอยูใบ
เพลาสายพิษสถิตอยูราก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูแกน วัน
เสารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายสถิตอยูทั่วทั้งตนเพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก
เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูใบ
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การเก็บยาตามวันนั้นมีความเชื่อวา ถาจะเก็บสวนใดของพืชมาประกอบเปนตํารับยาซึ่ง
สวนประกอบทุกสวนของพืชจะมีสารสําคัญมากนอยไมเทากัน และการเก็บสวนประกอบของพืชในวัน
และเวลาตางกันก็จะมีผลตอสารสําคัญหรือวาฤทธิ์ยาของพืช จะเห็นวามีการเก็บยา ๕ เวลา คือ เชา
สาย เที่ยง เย็นและค่ํา ซึ่งวันอาทิตยจะไมปรากฏการบอกสวนของพืชที่จะเก็บมาเปนยาในชวงเที่ยง
และบอกการเก็ บ ยาเวลาค่ํ า ซึ่ง ในวั นอื่ นๆ ไดบ อกการเก็บ ยาวาเวลาเก็บ คือ ชว งเย็น ผู วิจั ยจึ ง
สันนิษฐานวา เวลาค่ํา ของวันอาทิตย คือ เวลาเย็น ผูวิจัยไดนําวันเวลาในการเก็บยาในพระคัมภีรธาตุ
วินิจ ฉัยไปตรวจสอบกับ การเก็บ ยาในคัม ภีรเ ภสัชรัตนโกสินทร ๙๑พบวา มีขอ ความที่ตรงกันเป น
สวนมากและไดเพิ่มเติมสวนของพืชที่จะเก็บในเวลาเที่ยงและเวลาเย็นของวันอาทิตย ซึ่งมีเวลาในการ
เก็บยาสมุนไพร ๔ ชวงเวลาดังจะแสดงในตารางตอไปนี้

๙๑

วุฒิ วุฒิธรรมเวช, คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ
จํากัด, ๒๕๕๐), ๑๙๔.

๑๑๖
ตารางที่ ๑๕ วันและเวลาที่พิษยาสถิตอยูในสมุนไพร
วัน/เวลา
อาทิตย
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร

เชา
ทั้งตน
ราก
ใบ
ราก
แกน
ใบ
ราก

สาย
ราก
แกน
เปลือก
ใบ
ใบ
ราก
ทั้งตน

เที่ยง
(ราก)
ใบ
ทั้งตน
เปลือก
ราก
เปลือก
เปลือก

เย็น
(เปลือก)
เปลือก
ราก
แกน
เปลือก
แกน
ใบ

จากตารางจะเห็นวาการเก็บ ยาทั้ง ๗ วันเริ่มตนจากวันอาทิตยถึงวันเสารมีการเก็บยา
แบงเปน ๕ ชวงเวลา คือ เชา, สาย, เที่ยง, และเย็น ซึ่งแตละชวงเวลาก็จะมีการเก็บเอาสวนตางๆของ
พืชสมุนไพรที่แตกตางกัน เชน ชวงเชา มักเก็บยาทั้งหมด ๔ สวน คือ ทั้งตน, ราก, ใบ และแกนและ
เมื่อเปรียบเทียบชวงเวลาในการเก็บยา ในตารางที่ ๑๔ อาจจะเปนการเก็บยาสมุนไพรทั่วๆ ไปวันไหน
ก็สามารถเก็บยาสวนตางๆ ตามชวงเวลาที่บอก สวนตารางที่ ๑๕ จะมีความเฉพาะมากวา คือ ระบุวัน
และชวงเวลาในการเก็บดังที่อธิบายไวแลวขางตน
๒. ความเขมขนของฤทธิ์ยา
ความเขมขนของฤทธิ์ยา คือ ปริมาณฤทธิ์ยาที่อยูสวนตางๆ ของสมุนไพรซึ่งไมเทากัน
ทั้ง ใบ, ดอก, ราก, แกน, ผล และเปลือก ที่ออกฤทธิ์แตกตางกัน จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ไดกลาวถึงความเขมขนของฤทธิ์ยาไว ความวา
อันวารสยาทั้งปวงนั้นก็แรงกวากันแลกันโดยลําดับดังนี้คือรากแรงกวาแกน คือแกน
แรงกวาเปลือก คือเปลือกแรงกวากะพี้ คือกะพี้แรงกวาใบแก คือใบแกแรงกวาใบออน
คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแกแรงกวาดอกออน รสลูกออนนั้นกับใบเทากัน รสลูก
แกนั้นกับเปลือกอันติดรากเทากันใหแพทยสําคัญพึงรูดังนี้เถิด
ธฉ ๒ / ๑๗-๑๘

จากขอความขางตนกลาวถึงเกี่ยวกับความแรงของตัวยา ซึ่งคําวา “แรง” ในบริบทนี้
หมายถึง ความเขมขนของฤทธิ์ยาในสวนตางๆ ของสมุนไพรวา สวนใดของพืชสมุนไพรเขมขนกวากัน
หรือเทากัน เพื่อนํามาใชในการประกอบยารักษาคนไข ดังนี้

๑๑๗
ราก
เขมขนกวา
แกน
แกน
เขมขนกวา
เปลือก
เปลือก
เขมขนกวา
กระพี้
กระพี้
เขมขนกวา
ใบแก
ใบแก
เขมขนกวา
ใบออน
ใบออน
เขมขนกวา
ดอกแก
ดอกแก
เขมขนกวา
ดอกออน
ดอกออน
เขมขนกวา
ลูกออน
ลูกออน
เขมขนเทากับ ใบ
ลูกแก (ติดกับราก) เขมขนเทากับ ราก
นอกจากความรูเรื่องความเขมขนของฤทธิ์ยาแลวผูเปนแพทยยังตองมีความรูเรื่อง กลิ่น
ของตัวยาและขอยกเวนเรื่องฤทธิ์ของยา ดังขอความวา
อันพระอาจารยสําแดงซึ่งสรรพยาทั้งปวงตางๆตอไปดังนี้ยาบางตนนั้นมีกลิ่นอันหอม
มีรสอันขม ยาบางตนมีกลิ่นแรงกวาตนแลใบ ยาบางตนมีหัวแรงกวาใบแลตนแลราก ยา
บางต นมีเปลือกแรงกวารากแลใบ ยาบางตนมีรากแรงกวาเปลือ กแลใบ ยาบางตนมี
เปลือกกินไดลูกในกินเบื่อเมาดังนี้
ธฉ ๒ / ๒๑-๒๒

จากลักษณะความเขมขนหรือวาความแรงของฤทธิ์ยาที่อยูในสวนตางๆ ของพืชที่มีไม
เทากันและสวนตางๆของพืชสามารถใชรักษาโรคที่ตางกันได ในพระคัมภีรสรรพคุณ ไดกลาวไววา “...
กระเทียมนั้น หัวแกเสมหะแลลม แกกลากเกลื้อน ใบ, กระทําใหเสมหะแหงแลกระจายโลหิต แลแก
ลมอันปวดมวน...”๙๒ จะเห็นวากระเทียม มีการใชทั้งหัวและใบมาทําเปนยา สวนที่เปนหัวและเหงา
ของพืชนั้นเปนแหลงสะสมอาหารจึงนาที่จะมีความเขมขนของพิษยามากกวาใบ
ความเขมขนของฤทธิย์ าในสวนตางๆของสมุนไพรนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่จะใชยา
ในการประกอบตัวยาตองรูถึงความแรงของฤทธิ์ยา และขอยกเวนตางๆ ในการที่จะเลือกมาปรุงยา
ตํารับ

๙๒

กระทรวงศึกษาธิ การ, แพทย ศาสตรส งเคราะห ภู มิ ปญ ญาทางดานการแพทย แ ละมรดกทาง
วรรณกรรมของชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), ๓๖๔

๑๑๘
๓. รสยา
รสยา คือ รสของตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรครสยาแตละรสจะมีฤทธิ์
ในการรักษาโรคที่แตกตางกัน ถาใชรสยารักษาถูกตองกับโรคก็จะทําใหโรคนั้นหายไดเร็วขึ้น ถาใชรส
ยาไมถูกกับโรคก็จะทําใหโรคนั้นหายชาหรืออาการกําเริบได จากเอกสารคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดกลาวถึง
เรื่องรสยาไวความวา
อนึ่งอันวาโอสถอันใดมีรสอันขมแกดีฟุงดีเดือดดีพลุงดีซานออกจับเสมหะก็ดี แลแก
สรรพโรคใหปรกติอันโอสถใดมีรสอันหอมหวานแกใจชื่นขึ้นอันวาโอสถอันใดผายแกเสมหะ
แหงขากมิออกแลเสมหะตีขึ้นหายใจขัด
ธฉ ๒ / ๗-๘

สวนรสยาอื่นๆ นั้นไดบอกการซาบคําวา “ซาบ” พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๔๙๓ อธิบายคําวา “ซาบซาน” หมายถึง การแลนไปทั่วรางกาย แตในความหมายของคําวา
“ซาบ” ในบริบทของรสยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้นคือการที่รสยาแลนไปในอวัยวะตางๆ ความวา
แลโอสถอันใดมีรสเผ็ดนั้นซาบไปในผิวหนัง โอสถอันใดมีรสอันหวานแลเปรี้ยวก็ดซี าบ
ไปทั่วสรรพกาย แลโอสถอันใดมีรสอันฝาดซาบไปในเนื้อแลเอ็นทั้งหลาย โอสถอันใดมีรสอัน
เค็มซาบไปทุกแหงผิวหนังแลเสนขนทั้งปวงนั้น
ธฉ ๒ / ๘-๙

การใชร สยาในการนําพาตัวยาซาบไปในสวนตางๆ ที่ตองการ เพื่อใหร สยาตรงตาม
สรรพคุณของยาที่ใชในการรัก ษาโรคและอาการตางๆ และสรรพคุณของตัวยา ตามพระคัม ภี ร
สรรพคุณยา กลาวไวความวา
อนึ่งถาผูใดเกิดพยาธิในผิวหนังใหเอายาอันซาบไปในผิวหนังนั้นแก อนึ่งถาผูใดเกิด
พยาธิในกอนเนื้อใหเอายาอันซาบไปในอันเนื้อนั้นแกอนึ่งถาผูใดเกิดพยาธิในกระดูกใหเอา
ยาอันซาบไปในกระดูกนั้นแกอนึ่งผูใดเกิดพยาธิในดีใหเอายาอันซาบไปในดีนั้นแกอนึ่งถา
ผูใดพยาธิบังเกิดเพราะลมเลือดเสลดแลโรคสิ่งใดๆก็ดีใหเอายาจําเพาะโรคสิ่งนั้นๆ มาแก
ตามพระคัมภีรสรรพคุณนั้นเถิด
ธฉ ๒ / ๑๑-๑๒
๙๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๓๙๙.

๑๑๙
จากขอความดังกลาวจะเห็นถึงการใชรสยาที่สัมพันธกับพยาธิของการเกิดโรค เชน พยาธิ
ที่ผิวหนังใหเอายาที่ซาบไปในผิวหนังแกเปนตน จะเห็นวาขอความดังกลาวไมไดกลาวบอกรสของยา
แตเปนการบอกที่ซาบของยาหรือที่แลนไปของยาที่แตกตางจากรสยาทั้ง ๔ รส คือ การซาบไปในดี
จากเรื่องรสยา ๔, ๖, ๘ และ ๙ รส ยาอันซาบไปในดีนั้นไมไดตรงกับเรื่องรสยาที่กลาวไว แตพบการใช
ยาแกรักษาโรคที่เกิดจากโลหิตและดี จากเรื่องยา ๙ รส คือ รสขม สรรพคุณแกในทางดีและโลหิต
เรื่องรสยาที่ก ล าวถึง ในพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัย เปนการบอกถึง รสยาที่ห มายถึง รสยา
สมุนไพรที่ใชในการรักษา ๒ รส คือ รสอันขมและรสอันหอมหวาน และอธิบายรสยาที่มีลักษณะจํา
เพราะตอการอวัยวะในรักษา หรือการแลนไปของตัวยาเพื่อไปรักษา มี ๔ รส คือ รสเผ็ดรสอันหวาน
แลเปรี้ยว ฝาด เค็ม จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดอธิบายหรือใชห ลักรสยา ๔ รส
ไดแก
หวาน/เปรี้ยว
ซาบไปในเสนเอ็นสรรพางคกาย
ฝาด
ซาบไปในผิวเนื้อและเสนเอ็น
เผ็ด
ซาบไปในผิวหนังและเสนขน
เค็ม
ซาบไปในเสนเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางคกาย
รสยา ๔ รส จะใชรสเปรี้ยวอยางเดียว แตในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดรวมรสเปรี้ยวและ
หวานไวดวยกัน ซึ่งรสยา ๔ รส จะเนนการแลนหรือการซาบไปในสวนของเสนเอ็น ผิวหนัง ผิวเนื้อ
เสนขน และกระดูก ดังนั้นรสยา ๔ รสจึงเปนที่แลนหรือเลื่อนไหลของรสยาที่ผานไปในอวัยวะตางๆ ที่
เฉพาะกับรสยานั้น
อยางไรก็ดี รสยาทําใหรูถึงสรรพคุณในตัวยานั้นๆวาชวยแกโรคหรืออาการตางๆกระนั้น
แลวจําเปนที่จะตองรูส รรพคุณของสมุนไพรนั้นประกอบดวยเพื่อใหไดรสยาถูก ตอ งกับ ตัวยาและ
สรรพคุณในการรัก ษาโรค ผูที่จ ะเปนแพทยห รือปรุง ยาไมใชดูแตร สยาเพียงอยางเดียวแตตองรู
สรรพคุณยาตามคัมภีรดวย เพราะสรรพคุณยาในพระคัมภีรสรรพคุณยา ก็นํามาใชเปนหลักในการ
เลือกใชยาในการประกอบและปรุงยาสําหรับรักษาโรคและอาการนั้นๆ ดวย
๔. อายุของบุคคลกับการใชสมุนไพร
อายุหรือวัยกับการใชยาสมุนไพรก็มีความเกี่ยวของกัน เนื่องจากความแรงของพิษยา
แตละสวนของสมุนไพรไมเทากัน และใชตางโรคตางอาการกัน อายุจึงเปนความรูพื้นฐานหนึ่งเกี่ยวกับ
สมุนไพรที่จะตองนํามาวิเคราะห ในการเลือกใชสมุนไพรที่จะนําเขามาในตํารับ วัยเด็กและวัยผูใหญ
ถึงแมจะมีอาการปวยที่เหมือนกันเปนโรคเดียวกันแตก็ไมสามารถใชยาตํารับเดียวกันได ควรเลือกใช
ยาที่เหมาะสมกับวัยและอายุ ดัง จะเห็นไดจากพระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัยไดอธิบายถึงการเลือกใชสวน
ตางๆของสมุนไพรใหเหมาะสมกับวัย ความวา

๑๒๐
เมื่อแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนได ๑๐ เดือน เปนกําหนดถาแลบังเกิดไขสิ่งใดๆ ก็ดี
ใหดูอายุศมกุมารนั้น ใหเอาแตดอกออนแลใบออนนั้นมาประกอบโอสถ ถากุมารออกจาก
ครรภมารดาได ๗ เดือน ใหเอาแตใบออน ถาได ๓ ขวบเอายาอันมีรสกลากวานี้ถาได ๗
ขวบ เอาใบแกแลเปลือก ถาได ๒๕ ปเอาลูกออนแลเปลือกแลกระพี้ เมื่อได ๔๐ ป เอาลูก
แกแลรากแลแกน ประกอบซึ่งโอสถใหแรงขึ้นตามธาตุดุจกลาวมาแลวนั้น
ธฉ ๒ /๑๙-๒๐

จากขอความดังกลาว สรุปไดวา อายุแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึง ๑๐ เดือน สวนที่
ใชในการรักษา คือดอกออนและใบออนของพืช อายุ ๗ เดือนใชสวนของใบออนของพืช จนถึงอายุ ๓
ขวบใหพิจารณาสวนที่แรงกวาดอกออนและใบออนของพืช อายุ ๗ ขวบ ใชสวนใบแกและเปลือกของ
พืช อายุ ๒๕ ปใชสวนลูกออน เปลือก และกระพี้ของพืช อายุ ๔๐ ป ใชสวนลูกแก ราก และแกนของ
พืช จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบลักษณะของอายุที่สัมพันธกับธาตุทั้ง ๔ เพราะแตละ
วัยหรือชวงอายุความแข็งแรงของธาตุทั้ง ๔ นั้นยอมแตกตางกัน การใชสวนของพืชที่มีสารสําคัญใน
การรักษาก็จะแตกตางกันไปดวย ในสวนของเด็กทารกธาตุยังออนอยูก็เลือกใชสวนของสมุนไพรที่มี
สารสําคัญ หรือวาพิษยาออนๆ สวนในวัยผูใหญหรือจําเริญ วัยมากขึ้นก็เ ลือกใชสวนสมุนไพรที่มี
สารสําคัญมากหรือพิษของยาเขมขน ไดแก ลูกแก ราก และแกน และเมื่ออายุถึง ๖๐ ป ธาตุทั้ง ๔ นั้น
ก็จะคืนลงมาดังเดิม ดังขอความวา
อนึ่งอันวาบุคคลคลอดจากครรภได ๑๕ วัน ถึง ๗ เดือน ธาตุทั้ง ๔ นั้นยังออนอยูตั้งแต
๗ เดือนถึง ๓ ขวบธาตุดอยจําเริญขึ้นไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุก็ควรเจริญขึ้นไป
เจริญขึ้นไปจนถึงอายุ ๖๐ ธาตุทั้ง ๔ ก็คืนลงมา
ธฉ ๒ / ๑๙

ตารางที่ ๑๖ แสดงอายุของบุคคลกับการใชยาสมุนไพร
อายุของบุคคล
อายุแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึง ๑๐ เดือน
แรกเกิด - อายุ ๗ เดือน
อายุ ๘ เดือน - อายุ ๓ ขวบ
อายุ ๔ ขวบ - อายุ ๖ บวบ
อายุ ๗ ขวบ - อายุ ๒๔ ป
อายุ ๒๕ ป – อายุ ๓๙ ป
อายุ ๔๐ ป –อายุ ๗๐ ป

สวนของสมุนไพร
ดอกออน ใบออน
ใบออน
ยาอันมีรสกลากวา ใบออน ดอกออน ได
ยาอันมีรสกลากวา ใบออน ดอกออน ได
ใบแก เปลือก
ลูกออน เปลือก กระพี้
ลูกแก ราก แกน

๑๒๑
อายุและการใชยาจึงถือวาเปนความรูพื้นฐานที่ตองนํามาวิเคราะหในการจายยาและปรุง
ยาของแพทย เพราะอายุสัมพันธกับธาตุทั้ง ๔ ในรางกาย หากการเจ็บปวยที่เกิดจากลักษณะธาตุที่
ผิดปรกติดวยธาตุใด ผูปวยมีอายุหรืออยูในวัยใด ก็จะสามารถวางยา เลือกสวนของสมุนไพรมาใชใน
การปรุงยารักษาโรคนั้นไดอยางถูกตองกับโรคของผูปวยมากขึ้น
ตํารับยา
ตํารับยา คือ สูตรยาที่ประกอบดวย ตัวยา ปริมาณยา วิธีการทําและวิธีการใชยา อาจจะ
มีชื่อของตํารับ เชน ตํารับ ยาเขียว หรือไมมีชื่อแตเ ปนการบอกอาการที่แก เชน ตํารับ ยาแกโ รค
ริดสีดวง เปนตน ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีทั้งหมด ๑๘๒ ตํารับ สามารถแบงได ๑๐ ประเด็น
ดังนี้ ๑. ตัวยา ๒. กระสาย ๓. พิกัดยา ๔. สวนประกอบ ๕. ปริมาณของตัวยาแตละชนิด ๖. การทํายา
๗. รูป ลัก ษณะยา ๘. สรรพคุณยา ๙. วิธีก ารใชยา และ ๑๐. ปริม าณและระยะเวลาการใชยามี
รายละเอียดตอไปนี้
๑. ตัวยา
ตัวยาสมุนไพรหรือเภสัชวัตถุที่นํามาประกอบเขาดวยกันเพื่อเปนยารักษาโรคและ
อาการตางๆ นั้น ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยแบงออกเปน ๓ ประเภท คือพืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุ
วัตถุ๙๔ ดังนี้
๑.๑ พืชวัตถุ หมายถึง พืชพรรณไมนานาชนิดที่นํามาใชปรุงเปนยารักษาโรค สวน
ตางๆ ของพืชที่จะนํามาใชเปนยา เชน ราก แกน เปลือกตน กระพี้ ดอก ใบ ผล เปลือกผล ฝก เมล็ด
เกสร หัว เหงา ๙๕ เปนตน และผลิตผลที่ไดจากพืช พืชวัตถุที่นํามาทํายาสมุนไพรในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยสามารถแบงได ๑๓ สวน ดังนี้
๑.๑.๑ หัวเหงา คือ ลําตนที่อยูใตดินของพืชบางชนิดซึ่งจมอยูใตดิน สมุนไพรที่
นําหัวเหงามาทําเปนยา ไดแก ขมิ้นออย โกฐสอ โกฐหัวบัว ขิงแหง โกฐน้ําเตา ขิง แหวสด กระจับสด
บัวเผือน บัวขม หัวเอน เอื้องเพชรมา กระเชาผีมด หอมแดง ขาวเย็นทั้ง ๒ ขาแปน โกฐกระดูก วาน
รอนทอง วานชุมเพชร วานเถาโองการ วานสีสม แหวหมู เปราะหอม ไพล วานน้ํา กกลังกา ขาวเย็น
จีน ขิงแครง หอม กระเทียม วานไขเนา ชีสมแลว วานรอนทอง ขาปา ดองดึง วานกีบแรด กระจับ
๑.๑.๒ ราก คือ สวนของตนไมป กติอยูใตดินมีห นาที่ดูดอาหารไปเลี้ ยงลําตน
สมุนไพรที่นํารากมาทําเปนยา ไดแก สม ปอย พุด มะแวง ทั้ง ๒ ขี้ก าแดง โกฐกานพราว ลําโพง
๙๔

มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิมฯโรงเรียนอายุรเวทธํารง (ชีวกโกมารภัจจ),ตําราเภสัช
กรรมไทย (กรุงเทพฯ:พิคเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, ๒๕๔๘), ๒๔.
๙๕
เรื่องเดียวกัน, ๒๔.

๑๒๒
หมีเหม็น บัวหลวง พันงูแดง มะตาดเครือ สมเสี้ยว ตองแตก มะตูม แตงหนู หัสคุณ น้ําใจใคร ถั่วพู
หญานาง ทองพันชั่ง ชาพลู มหาละลาย ไครเครือ มะนาว มะขาม มะกรูด ผักกระหนาม ตูมกาตน
ผีเสื้อใหญ ผีเสื้อนอย ตาเสือ ขี้เหล็ก มะดูก คัดเคา ตูมกาเครือ โลดทะนง ตับเตาทั้ง ๒ ขอบชนางทั้ง
๒ เล็บมือนาง สีหวด ซองแมว หญาปนตอ ผักไห ฟกขาว ครามทั้ง ๒ สะไครทั้ง ๒ หมอนอย สนุน ไกไห ระยอม กะไดดอน รากละหุงทั้ง ๒ มะเขือปา กลวยตีบ กลอย คนทา มะพราว ตาล ละหุงแดง
ประดู มะเดื่อ เที ยน หัส คุ ณทั้ง ๒ เจตมูล มะงั่ ว เล็บ เหยี่ย ว หญางวงช าง ขัดมอน มะตู ม ออ น
เบญจมาศ กระถินพิมาน ทรงบาดาล พิลังกาสา สะใครน้ํา มะเดื่ออุทมพร มะเดื่อปลอง จิ งจอใหญ
ออยแดง กําจาย ขาวสาร หนามแดง ฝายแดง หนามขี้แรด มะเกลือ ผัก เสี้ยนผี สลอด พุดซอน
มะเดื่อดิน จิง จอหลวง ผีเสื้อ ราชดัด ชะเอม อัญ ชัน ขอย พุงแก คางโทน ราชพฤกษ ตานหมอน
สะแก คางไทร ปะคําไก ทนดี ละหุง แคปา มะขบ กรรณิการ มะตุม เจตมูลแดง
๑.๑.๓ ใบ คือ สวนของพืชที่อยูติดกับกิ่งหรือลําตนโดยมากมีลักษณะเปนแผน
แบนๆ รูปรางตางๆ กันมีกานใบหรือไมมีก็ได สมุนไพรที่นําใบมาทําเปนยา ไดแก คราม บานเย็น
กระวาน มะหาประสาน มะนาว ตอ ผักโฉม สันพราหอม พิมเสน ชะมดตน ทองพันชั่ง เสนียด พลูแก
ถั่วแระ ผักปลังแดง ผักกระเฉด มะขาม กระเม็ง ฝาย พญายา สมปอย สะเดา คนทีสอ กันเกรา มะงั่ว
ทองหลางใบมน ใบหนาด สลอด บอระเพ็ด สะเดาดิน ผงลานแก กัญชา
๑.๑.๔ ดอก คือ สวนหนึ่ง ของตนไมที่ผ ลิออกจากกิ่ง หรือตน มีห นาที่ทําให
เกิดผลหรือเมล็ดเพื่อสืบพันธุ มีเกสรและเรณูเปนเครื่องสืบพันธุ สมุนไพรที่นําดอกมาใชเปนยา ไดแก
พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง กรรณิการ กาหลง ชงโค โยทะกา จําปา กระดังงา คําไทย สลิด มะลิ
ซอน มะลิลา พะยอม สําโรง ประดู มหาหงส ผักคลาด ขา กะทือ เรว จิกบาน จิกนา เข็มแดง รัก
มะงั่ว มะนาว การะเกด สมโอ คัดเคา ลําเจียก กานพลู จงกลนี
๑.๑.๕ เมล็ด คือ สวนภายในของผลไมที่เพาะเปนตนขึ้นได สมุนไพรที่นําเมล็ด
มาทําเปนยา ไดแก ขาวสาร ลูกสะบาปง ลูกมะแวงเทศ ถั่วพู ผักชีทั้ง ๒ ผักชีลา พันธุผักกาด ราชดัด
สวาด พิลังกาสา สลอด กระวาน กระเบา บัวเกราะ คนทีสอ ลูกจันทน เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว
ขาวขา พริกไทย ถั่วลิสง
๑.๑.๖ ผล/ฝก คือ สวนของพืชที่เจริญมาจากรังไข หากเปนผลลักษณะผลที่มี
รูปรางยาวเรียกวา “ฝก” สมุนไพรที่นําผลและฝกมาทําเปนยา ไดแก มะกรูด สมอไทย สมอพิเภก
มะขามปอม สมอเทศ ดีป ลี พริก ลอม ลูก ชาพลู โมกมั น เอ็น กระดอม สมออัพยา มะแวง เทศ
มะเขือคางแพะ พริกหอม ฝกราชพฤกษ ฝกเพกา
๑.๑.๗ เกสร คือ สวนในของดอกไม สวนมากเปนเสนๆ สมุนไพรที่นําเกสรมาทํา
เปนยา ไดแก บัวขาว บัวแดง บัวหลวง บัวเผือด บัวขม สัตตบุษย สัตตบงกช หญาฝรั่น สารภี

๑๒๓
๑.๑.๘ แกน คือ เนื้อไมแข็งและมีสีเขมอยูถัดจากกระพี้เขาไป สมุนไพรที่นําแกน
มาทําเปนยา ไดแก ขี้เหล็ก แสมทั้ง ๒ มะหาด สน กามปูทะเล จันทนทั้ง ๒ ชะมดตน ฝางเสน สําโรง
ตอใส ประดงขอ หามรอก เทพทาโร จันทนขาว จันทนหอม กฤษณา ขอนดอก กรุง เขมา กําลัง
โคเถลิง สนเทศ เพชรนาด กระแจะตะนาว จันทนเทศ คอนกลอง เปลาทั้ง ๒ สนุน ดีงูตน เปลานอย
พญาลําแพน ประดูเครือ จันทนหอม จันทนบาน แคฝอย แฝกหอมตะนาว จันทนหอม เชือกเขาพรวน
กรักขี
๑.๑.๙ เปลือก คือ สวนที่หอหุมตนไมอยูถัดจากกระพี้ออกมา สมุนไพรที่นํา
เปลือกมาทํายา ไดแก สันพรานางแอ ทองหลางน้ํา โมกมัน มะซาง ฝรั่ง เขาพรวน ไขเ นา โลด
กันเกรา สะเดา ประคําดีกระบือ อบเชยเทศ สมุลแวง
๑.๑.๑๐ ยอด คือ สวนที่สูงที่สุด สมุนไพรที่นํายอดมาทําเปนยา ไดแก กลวยตีบ
มะมวง กุมทั้ง ๒ ทองหลาง
๑.๑.๑๑ ทั้งตน คือ การนําทุก สวนของตนไมม าทําเปนยา สวนมากเปนพืช
ลมลุกพืชพวกเถา เครือ และผัก ไดแก ผักปลัง กระดอม ผักโหมหนาม พันงูแดง ขี้เหล็ก โคกกระสุน
พิลังกาสา ผักเสี้ยนผี พลูปา ผักโหมหิน น้ําเตาขม ผักคราด ผักเปด ผักแพวแดง อุตพิด กระเพรา ผัก
เข็ด โหระพา ผัก ปอดทั้ ง ๒ ไครห อม กระพัง โหม หญาแพรก หญาตีน นกหญา กระเม็ง บัวบก
แฝกหอม ชิงชาชาลีทั้ง ๒ หญาพันงูขาว หญาชุมกระตาย ตําลึง เกล็ดหอยเทศ ถั่วทอง ถั่วกาบแข
หญาตีนนก นมพิจิต นมพฤกษ พญามือเหล็ก จุกโรหินี สังกรณี เนระพูสี ชะลูด บอระเพ็ด วัลยเปรียง
สด กระทั้งติด ชะเอมเทศ เถาชาลี กระลําพัก สลัดได ระยอม โหราเทาสุนัข เถาวัลยลิง
๑.๑.๑๒ กาน คือ สวนที่ตอดอกตอใบหรือผล ที่นํามาใชเปนยาสมุนไพร ไดแก
ทางตาล กานบัวหลวง
๑.๑.๑๓ ตาที่ขอ คือ สวนที่อยูบริเวณรอยตอระหวางขอของพืชที่มีลักษณะเปน
ปลอง เชน ตาไมไผ ตาออยแดง เปนตน
นอกจากตัวยาสมุนไพรที่เปนตัวยาพืชวัตถุแลวยังมีผลิตภัณฑที่ไดจากพืชวัตถุ เชน สุรา ที่ไดจากการ
กลั่นหรือหมักของขาว ยาดําที่ไดจากยางของวานหางจระเข ยางตางๆ เชน มหาหิงคุ รง-ทอง กํายาน
หรือน้ํามันงาที่ไดจากการนําเมล็ดงามาบีบอัดจนไดเปนของเหลว น้ํามันมะพราว ที่ไดจากสวนที่เปน
เนื้อในที่แกจัดของผลมะพราวนํามาคั้นจนกลายเปนกะทิ และกลั่นจนกลายเปนน้ํามันใสเปนตน
๑.๒ สัตววัตถุ คือ การนําสวนตางๆ ของสัตวมาปรุงเปนยารักษาโรค เชน เขา นอ
กระดูก หนัง เปนตน ในคัมภีรธาตุวินิจฉัยสามารถแบงสัตววัตถุที่นํามาใชเปนยา ดังนี้
๑.๒.๑ กระดูก คือ โครงสรางของรางกายที่มีลักษณะแข็งทั้งของมนุษยและสัตว
กระดูกที่นํามาทําเปนยา ไดแก เลียงผา โค เสือ แพะ ควาย หมู ชาง และคน

๑๒๔
๑.๒.๒ ดี คือ อวัยวะภายในของคนและสัตวที่บรรจุน้ําขนสีเขียวมีรสขมซึ่งออก
จากตับสําหรับยอยอาหาร ดีที่นํามาใชทํายาไดแก นกกาน้ํา ตะพาบน้ํา กา งูเหลือม
๑.๒.๓ เขา/นอ คือ สิ่ง ที่งอกออกมาจากหัวสัตวมีลักษณะแข็ง เขาและนอที่
นํามาเปนยา ไดแก โค แรด ควาย
๑.๒.๔ วัตถุอื่นๆ ที่ไ ดจากสัตว เชน อําพันทองหรืออําพันขี้ป ลา ฝรั่ง เรียก
“Ambergris” (คําวา “amber” คืออําพัน สวนคําวา “gris” แปลวา อาจม เปนวัตถุคลายขี้ผึ้ง มีสี
เทาอมเหลือง พบลอยอยูในทะเลแถบรอน เปนของเสียที่ถายออกมาจากทองวาฬ (physeter-cato
don L.) คําวา “วาฬ” (vall) เปนชื่อเรียกสัตวชนิดนี้ในภาษานอรเวยไทยเราก็เรียก “วาฬ” เมื่อถูก
อากาศนานเขาจะมีกลิ่นหอม มีรสเอียน คาวเล็กนอย ใชผสมเครื่องหอมใหมีกลิ่นคงทน โบราณใชเปน
ยาแกลม แกเ สมหะ และทําใหเกิดกําลัง ๙๖และชะมดเช็ด ชะมดเชียง ไดจากของเหลวบริเวณกนที่
เรียกวาตอมกลิ่นของชะมดเช็ดและชะมดเชียง และเปลือกหอยตางๆ เชน หอยแครง หอยตาวัว หอย
มุก หอยกาบ หอยอีรม หอยพิมพปะการัง กระดองปูปา ลิ้นทะเล (กระดองปลาหมึก) เปนตน
๑.๓ ธาตุวัตถุ คือ สวนที่เปนแรธาตุ หรือ หิน ดิน ตางๆ ที่ใชมาประกอบเปนตัวยา
สมุนไพร เชน ดินประสิวขาว ปูน นมผา ศิลายอน กํามะถันเหลือง น้ําประสานดีบุก ขัณฑสกร สารสม
ดีเกลือ เกลือสินเธาว ดินถนํา แกวแกลบ ดินดานทองน้ํา น้ําประสานทอง ดินสอพอง จุณสี เปนตน
๒. กระสาย คือ เครื่องแทรกยา เชน น้ําเหลา ตามปรกติเปนน้ํา ในคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ผูวิจัยพบการใชกระสาย ๔ กลุม คือ กระสายยาที่นํามาจากพืชและผลิตผลจากพืช กระสายยาที่นํามา
จากสัตวและผลิตผลจากสัตว กระสายยาที่ไดจากธาตุและผลิตผลจากธาตุ และกระสายที่เปนน้ํา
กลุมที่ ๑ พืชและผลิตผลจากพืชที่ใชเ ปนกระสายยา เชน น้ําเปลือกมะรุม น้ํา มะขามเปยก น้ํามะนาว น้ํา น้ําตาลโตนด น้ําตาลทราย น้ําออยแดง น้ําเถามวกแดง น้ําชะเอม
น้ําซาวขาว น้ําดองสะแก น้ําแตงกวา น้ําสมซ า น้ํามะแวงเครือ น้ําเถาหมวกทั้ง ๒ น้ํารากเสนียด
น้ําจันทนหอม น้ําดอกไมจันทน น้ําดอกไมเทศ เปนตน
กลุมที่ ๒ สัตวและผลิตผลจากสัตวที่ใชเปนกระสายยา เชน น้ํานมโค น้ําผึ้ง น้ําผึ้ง
รวง น้ํามูตรโค น้ํามูตรคน เปนตน
กลุมที่ ๓ ธาตุที่ใชเปนกระสายยา เชน ปูนกินหมาก ดีเกลือ น้ําปูนใส เปนตน
กลุมที่ ๔ น้ําที่ใชเปนกระสายยา เชน น้ําทา น้ําฝน น้ํารอน น้ําเย็น เปนตน

๙๖

ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงค. คําอธิบายตํารายาโอสถพระนารายณ
พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), ๑๒๔

๑๒๕
จากการศึกษากระสายยาในคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา กระสายยาสามารถแบงตามหนาที่ได ๒ ลักษณะ
คือ
๑. กระสายยาที่อยูในวิธีการทํายา คือ กระสายยาที่ใชในขั้นตอนการทํายาตางๆ เชน
กระสายยาจากน้ําเปลือกมะรุม
ขนานนี้ทานใหเอาลูกจันทน ๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง การพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ ๑
สลึง ยาดํา ๑ สลึง การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓ บาท ๓ สลึง สรรพยาสิ่งนี้ทําเปนจุณเอาน้ํา
เปลือกมะรุมเปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือกิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕
เม็ด
ธฉ ๒ /๔๔

กระสายยาจากสุรา
ยาชื่อพรมพักตรกลางขนานนี้ทานใหเอา ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปลี
๑ บาท พริกลอม ๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท รงทองสะตุ ๓
บาท สรรพยา ๘ สิ่งนี้ทําเปนจุณเอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวงเครือ กิน
ประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก
ธฉ ๒ / ๙๖

๒. กระสายยาที่อยูในวิธีการใชยา คือ กระสายยาที่อยูในการบริหารยาหรือการใชยา เชน
กระสายยาจากน้ําดอกไม
ทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑
ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาทั้ง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ทําแทงไวลายน้ําดอกไมชโลมแกหนังพิการหาย
ธฉ ๒ / ๓๒

กระสายยาจากน้ําปูนใส
ยาทาแกฟกบวมขนานนี้ทานใหเอาขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย
๑ สรรพยาทั้ง ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดลายน้ําปูนใสทาหาย
ธฉ ๒ / ๓๕

๑๒๖
กระสายยาจากน้ํารอน
ถามิฟงทานให เอา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ พริ ก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ เกลือ ๑
สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินแกดีพิการหาย
ธฉ ๒ / ๘๗

กระสายยาจากดีเกลือ
ยาตมชําระขนานนี้ทานใหเอา เบญจขี้เหล็ก ๑ สมอทั้งสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัตกา
๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑บอระเพ็ด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฐน้ําเตา ๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทียน
ทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา๒ บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิ่งนี้ ตม สาม เอาหนึ่ง
แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระน้ําเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก
ธฉ ๒ / ๔๓

กระสายยาจากพิมเสน
อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุมรายมักขึ้ง
โกรธ บางทีเปนแตระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ ๑ ใบหัสคุณ ๑
ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑ เทพทาโร ๑
สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมแทรกพิมเสนกินหายดี
นัก
ธฉ ๒ / ๔๙

กระสายยาจากขัณฑสกร และน้ําผึง้
ยากินแกหนังพิการขนานนี้ทานใหเอาขิงแหง ๑ รากมะแวงทั้งสอง ๑ เบญกระดอม ๑
รากขี้กาแดง ๑ สมอไทย ๑ สมอพิเภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหมู ๑ บอระเพ็ด ๑ หญ า
ตีนนก ๑ โกฐสอ ๑ โกฐกานพราว ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สรรพยาทั้ง ๑๕ สิ่ง เอาเสมอภาคตม
๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกร แลน้ําผึ้งลงกินแกไขกระมีโทษอันเกิดแตผิวหนังหายแล
ธฉ ๒ / ๓๒

นอกจากนี้กระสายยายัง มีการใชตามสรรพคุณที่แตกตางกันไป เชน ตํารับเดียวกันใช
กระสายยาชนิดเดียวรักษาโรค และบางตํารับสามารถใชกระสายรักษาโรคไดหลายโรคตามสรรพคุณ
ของตัวยาที่ใชเปนกระสายซึ่งอยูในขั้นตอนการบริหารยาหรือการใชยา เชน

๑๒๗
ยาชื่อมหาสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอาชาพลู ๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจต
มูล ๑๖ พริกไทยเทายาทั้งหลาย สรรพยา ๖ สิ่งนี้ตม ทําผงก็ไดถาจะแกตัวรอนสันนิบาต
ลายน้ําขิงน้ําขากิน ถาจะแกพรรดึกลายนําตรีผลาตมสรรพกระสายตามแตจะยักยายเอา
เถิด
ธฉ ๓ /๘๒
ยาชื่อมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานนี้ทานใหเอาขิง ๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔
ดีปลี ๕ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ทานใหตมทําผงก็ไดกินแกลง ๘ จําพวก แกเสมหะ ๒ จําพวก แก
จําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึกเอาชาพลู ๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดใหทวีดีปลีขึ้น ๑๖
สวน สรรพน้ํากระสายตามแตจะยักยายเอา อันควรกับโรคนั้นเถิด
ธฉ ๓ / ๘๒-๘๓

จากตัวอยางขางตนจะกลาวถึงการใชสรรพน้ํากระสายตามแตจะ “ยักยายเอา อันควรแก
โรค” ซึ่งแสดงใหเห็นวาตํารับยาที่มีน้ํากระสายยาในขั้นตอนการบริหารยาหรือรับประทานพรอมกับ
ตัวยานั้นๆ หาก ตัวยาเหลานั้นก็จะสามารถรักษาโรคไดตามแตน้ํากระสาย ซึ่งแสดงวา น้ํากระสาย
ชวยในการเสริมฤทธิ์และเพิ่มฤทธิ์การรักษาของตํารับยานั้นๆ ไดหลายโรคหลายอาการ
๓. พิกัดยา คือ ตัวยาหรือการกําหนดจํานวนตัวยาไทยเขาเปนกลุมเปนพวก ในพระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยปรากฏพิกัดยาอยูในตํารับยาตางๆ หลายตํารับดวยกัน เชน พิกัดเล็กๆ ตั้งแตตัวยา
๒ ชนิดเรียกวาจุลพิกัด พิกัดตัวยา ๓ ชนิด หรือพิกัดตรี พิกัดตัวยา ๕ ชนิดหรือพิกัดเบญจ พิกัดตัวยา
๙ ชนิด หรือพิกัดเนาว จากการศึกษาเรื่องพิกัดยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบพิกัดยา ทั้งหมด ๔ กลุม
ดังนี้
๓.๑ กลุมจุล พิกัด คือ กลุม ที่มีตัวยา ๒ ชนิด พิกัดขนาดเล็ก สวนมากเปนชนิด
เดียวกันมีชื่อเรียกเดียวกันแตกตางกันที่ สี ชนิด ถิ่นกําเนิด ขนาด และรส เชนขอบชนางทั้ง ๒ คือ
ขอบชนางแดงและขอบชนางขาว แตกตางกันที่ถิ่นกําเนิด เชน กุมทั้ง ๒ คือ กุมบกและกุมน้ํา กัญชา
ทั้ง ๒ คือกัญชาเทศ กัญชาไทย หัสคุณทั้ง ๒ คือ หัสคุณเทศกับหัสคุณไทย แตกตางกันที่ลักษณะ
เชน มะแวง ทั้ง ๒ คือมะแวง ตนกับ มะแวงเครือ เปลาทั้ง ๒ คือ เปลานอยกั บ เปลาใหญ เปนตน
ลักษณะที่แตกตางกันตางๆ ทั้งสี ชนิด ถิ่นที่เกิด ทําใหเกิดชื่อเรียกสมุนไพรหลายชื่อเรียก เชน
กระเทียม ดีปลี ลูกมะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจตมูลแดง สมอไทย วานน้ํา
ธฉ ๓ / ๑๔ / ๑-๒

๑๒๘
มะแว ง ทั้ง ๒ ที่ ก ลาวถึง ในขอความข างตน คือ มะแวง ตน กับ มะแว ง เครื อซึ่ง มี
ลักษณะที่ตางกัน
รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑ รากตาเสือ ๑ รากหัสคุณทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ ราก
มะงั่ว ๑ รากมะนาว ๑
ธฉ ๒ / ๖๙ / ๓

รากหัสคุณทั้ง ๒ที่กลาวถึงในขอความขางตนคือ หัสคุณเทศ กับหัสคุณไทยซึ่งมีถิ่น
กําเนิดที่ตางกัน
๓.๒ กลุมพิกัดตรี คือ กลุมที่มีตัวยา ๓ ชนิด เชน
อันวาลักษณะน้ําตาพิการนั้น คือปวดตาปวดศีรษะมักแลใหตาขาวแดงเปนโลหิตถาจะ
แกทานใหเอา ใบพุทราขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ ขิง ๑
ธฉ ๒ / ๙๒-๙๓

ตรีผลา ที่กลาวถึงในขอความขางตน ประกอบไปดวยตัวยา ๓ ชนิด คือ สมอไทย
สมอพิเภก มะขามปอม
ถาจะแกทานใหเอาตรีกฏก ตรีผลา โกฐกานพราว ใบสะเดา รากไครเครือ สรรพยา ๙
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
ธฉ ๓ / ๕๒-๕๓

ตรีกฏก ที่กลาวในขอความขางตน ประกอบไปดวย ขิงแหง พริกไทย ดีปลี
๓.๓ กลุมพิกัดเบญจ คือ กลุมที่มีตัวยา ๕ ชนิด เชน
ยาชื่อกลอมนางนอนขนานนี้ทานใหเอาโกฐเกา ๑ เทียนทัง้ หา ๑ รากใครเครือ ๑
สังกรณี ๑
ธฉ ๒ / ๔๓

เทียนทั้ง ๕ ที่ก ลาวถึง ในขอความขางตนคือ เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียน
ขาวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน

๑๒๙
ยาสําหรับปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก ๑ สลึงสมอทัง้ สาม ๒ สลึง
ลูกผักชีทั้งสอง ๒ สลึงเปราะหอม ๒ สลึง
ธฉ ๒ / ๖๒

โกฐทั้ง ๕ ที่กลาวถึงในขอความขางตน ประกอบดวยตัวยา ๕ ชนิด คือ โกฐเชียง
โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐจุฬาลัมภา โกศเขมา
๓.๔ กลุมพิกัดเนาว คือ กลุมที่มีตัวยา ๙ ชนิด เชน
ทานใหเอาโกฐทั้งเกา ๑ เทียนทั้งหา ๑ รากใครเครือ ๑ สังกรณี ๑ เกสรบัวน้ําทั้งหา
๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะลิ ๑ กฤษณา ๑ กะลําพัก ๑ ชะลูด ๑
ขอนดอก ๑
ธฉ ๒ / ๖๔

จากตัวอยาง โกฐ ๙ ประกอบดวยตัวยา ๙ ชนิด คือ โกฐเชียง โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐ
จุฬาลัมภา โกศเขมา โกฐกานพราว โกฐกระดูก โกฐชฎามังสี โกฐพุงปลา
๔. สวนประกอบในตํารับยา
สวนประกอบในตํารับยา คือ ตัวยาและปริมาณหรือขนาดของตัวยาที่ใชในตํารับนั้นๆ
จากการศึกษาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย มีดวยกัน ๒ ลักษณะดังนี้
๔.๑ ตัวยาชนิดเดียวในตํารับ คือ ตัวยาในตํารับนั้นมีตัวยา ๑ ชนิด อาจเปนพืช สัตว
หรือธาตุ ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวามี การใชพืชชนิดเดียวที่ประกอบในตํารับ คือรากกระถิน
พิมาน ความวา
อันวาลักษณะปอดนั้นเมื่อจะแตกพิการก็ดี คือ กระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬขึ้นใน
ปอดทําใหรอนในอกแลกระหายน้ําใหหอบจับโครงลด ถากินน้ําจนปอดลอยจึงจะหายยาก
บางทีกินจนรากน้ําออกมาจึงหางลง ถาจะแกเอารากกระถินพิมานตมกิน
ธฉ ๒ / ๗๔

๔.๒ ตัวยาหลายชนิดในตํารับ คือ ตัวยาที่ใชในตํารับนั้นมีทงั้ การใชพืชวัตถุ สัตววัตถุ
และธาตุวัตถุเพื่อประกอบเขาเปนตัวยา ตัวยาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย มีการใชพืชวัตถุ สัตววัตถุ
และธาตุวัตถุ แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้
๔.๒.๑ ตํารับยาทีม่ ีสวนประกอบเปนพืชและผลิตผลจากพืช เชน

๑๓๐
อันวาลักษณะหนังพิการนั้น คือใหสากไปทั้งตัวจน แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตาย
ก็มิรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑
เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑
ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาทั้ง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายน้ําดอกไม
ชโลมแกหนังพิการหาย
ธฉ ๒ / ๓๑

จากตัวอยางจะเห็นวา สวนประกอบของตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาที่เปนพืชวัตถุและ
ผลิตผลจากพืช คือ เปลือกสันพรานางแอ โกฐสอ โกฐบัว ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกบัว
หลวง สวน แปงขาวหมาก นั้นเปนผลิตผลจากพืช
๔.๒.๒ ตํารับยาทีม่ ีสวนประกอบเปนพืชและผลิตผลจากพืช สัตวและผลิตผล
จากสัตวเปนสวนประกอบในตํารับ เชน
ยาชื่อเนาวหอย ประกอบดวยหอยขมเผา ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครง
เผา ๑ ตําลึง หอยกาบเผา ๑ ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังขเผา๑ ตําลึง หอยมุกเผา
๑ ตํ าลึง หอยพิ มปะการั งเผา ๑ ตํ าลึ ง หอยอี รมเผา ๑ ตําลึ ง กระดูกโคเผา ๑ ตํ าลึ ง
กระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา ๑ ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ ตําลึง หัสคุณ ๑
ตําลึง รากตองแตก ๑ ตําลึง ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง ๒ บาทรากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง
๒ บาท ปูนผง ๓ บาท พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท
ธฉ ๒ / ๔๐

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการใชตัวยาที่เปนสัตววัตถุ คือที่พิมพดวยตัวหนา สัตววัตถุ
ที่นํามาประกอบเปนตัวยาในตํารับจะผานวิธีการเผา เสียกอนจึงจะมาทําเปนยาได เพราะสวนที่ใชเผา
คือเปลือกหอย เมื่อเผาสุกแลวบดจะได ตัวยาที่เรียกวา ปูนขาวเปลือกหอย เพราะกระบวนการเผา
เปนการเปลี่ยนสภาพของตัวยาใหมีความเปนดางหรือเปลี่ยนสภาพไป
๔.๒.๓ ตํารับยาทีม่ ีพืชและผลิตผลจากพืช และธาตุวัตถุเปนสวนประกอบใน
ตํารับ เชน
ยาแกเสมหะขนานนี้ทานใหเอามะขามปอม ๒ ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออัพยา
๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท
ธฉ ๓ / ๖๖

๑๓๑
จากตัวอยางจะเห็นไดวาตัวยาที่พิมพดวยตัวหนาเปนตัวยาที่เปนพืชและผลผลิตจาก
พืช ซึ่งก็คือ มะขามปอม สมอพิเภก สมออัพยา ตัวยาที่ไดจากธาตุวัตถุ คือ เกลือสินเธาว
อยางไรก็ดี ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบตํารับยาที่มีการใชตัวยาทั้ง พืชวัตถุอยาง
เดียว และพืชวัตถุและสัตววัตถุ พืชวัตถุและธาตุวัตถุ แตไมปรากฏการใชสัตววัตถุ หรือธาตุวัตถุอยาง
เดียวในตํารับ และตํารับยาที่ใชธาตุวัตถุเปนสวนประกอบตํารับพบนอยเพราะธาตุวัตถุที่นํามาใชเปน
ตัวยานั้นพิษของยาที่รุนแรงและใชในปริมาณที่นอย การใชธาตุวัตถุเขาประกอบเปนตัวยาในตํารับนั้น
จะใชกลุมโรคที่มีอาการที่รุนแรง และผูเปนแพทยตองการใชสรรพคุณของยาที่อยูในธาตุวัตถุนั้นแก
อาการตางๆ
๕. ปริมาณของยาแตละชนิด
ปริม าณของยาแตล ะชนิด คือ ขนาด สั ดสวน หรือน้ําหนัก ของตัวยาสมุนไพรที่
ประกอบอยูในตํารับตางๆ สวนมากใชหนวยที่เปนมาตราชั่งแบบโบราณ เปน บาท สลึง เฟอง หรือ
การตวง เปนถวย เปนกํามือ ปริมาณของตัวยาที่ประกอบอยูในแตละตํารับนั้นจะทําใหรูถึงหลักการ
จายยาของแพทยที่ดูทั้งสรรพคุณของยาจากคัมภีรสรรพคุณยา และดูรสยาที่ซาบไปรักษาสวนตางๆ ที่
เจ็บปวย ปริมาณตัวยาทีใชในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงไดเปน ๔ แบบ ดังนี้
๕.๑ หนวยมาตราชั่งแบบโบราณเทียบเปนน้ําหนักในมาตราเมตริก มีหนวยดังนี๙๗
้
๑
ไพ
=
๐.๘๔๖๕
กรัม
๑
เฟอง =
๑.๘๗๕
กรัม
๑
สลึง =
๓.๗๕๐
กรัม
๑
บาท =
๑๕
กรัม
๑
ตําลึง =
๖๐
กรัม
๑
ชั่ง
=
๑๒๐๐
กรัม
๑
หาบ =
๖๐,๐๐๐ กรัม (หรือเทากับ ๖๐ กิโลกรัม)
ตัวอยางการบอกหนวยมาตราชั่งแบบโบราณในตํารายา เชน
ยาสํา หรั บปถวี ธาตุข นานนี้ ทา นใหเ อาโกฐทั้ ง ๕ หนั ก ๑ สลึ งสมอทั้ง สาม ๒ สลึ ง
ลูกผั กชี ทั้งสอง ๒ สลึ ง เปราะหอม ๒ สลึ ง สารสม ๒ สลึ ง ดิ นประสิวขาว ๒ สลึง น้ํ า
ประสานทอง ๒ สลึง รากขี้กาแดง ๑ บาท จุกโรหินี ๑ บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือก
สมุลแวง ๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท รากทองพันชั่ง ๑ บาท เจตมูล๑
บาทขิงแหง ๑ บาทดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง รากชาพลู ๑ บาท ๒ สลึง เปลือกมูกมัน ๒ บาท
๙๗

ชยั นต พิ เชี ยรสุนทร, วิ เชี ยร จี รวงค และศุ ภชั ย ติย วรนั นท , คูมื อเภสั ชกรรมแผนไทย เลม ๖
(กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), ๗๖

๑๓๒
แหวหมู ๑ ตําลึง สรรพยา ๓๔ สิ่งนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดลายน้ํามะนาว น้ํามะกรูด น้ําสมซา น้ํา
สะกองก็ไดกินแกธาตุดินคือตับพิการนั้นหาย
ธฉ ๒ / ๖๓-๖๔

จากตัวอยาง แสดงใหเห็นถึงปริมาณของตัวยาที่ใชในตํารับซึง่ มีขนาดมากนอยไมเทากัน
โดยใชหนวยชั่งน้ําหนักเปน สลึง บาท ตําลึง
๕.๒ หนวยจากการตวงแบบถวยหรือจอก สวนมากจะใชกับตัวยาสมุนไพรที่เปนน้ํา
เชน
ถาแลผมพิการนั้นคือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลนถาจะแกทานใหเอาทางตาลมา
ลนไฟบิ ด เอาน้ํ า ถ ว ย ๑ น้ํ า ใบครามถ ว ย ๑ น้ํ า หญ า แพรกถ ว ย ๑ น้ํ า ขมิ้ นอ อ ยถ ว ย ๑
น้ํามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้หุงใหคงแตน้ํามันเอาดีกาดีนกกาน้ําดีตะพาบน้ําปรุงลงทา
ผม
ธฉ ๒ / ๒๗
สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ แลวจึงเอาน้ําออยแดงจอก ๑ น้ําผึ้งรวงจอก ๑ น้ํานมโค
จอก๑น้ํามะงั่วจอก๑ กวนเขาดวยกัน
ธฉ ๓ / ๙๓

จากตํารับยาตัวอยางขางตนหนวยของการใชยาที่เปนน้ําและน้ํามันจะใชหนวยการตวง
ตัวยาสมุนไพรทีเ่ ปนของเหลว เปนถวยและจอก
๕.๓ หนวยจากรูปลักษณะหรือลักษณนามของตัวยาที่นํามาใช เชน เปนชิ้น เปนลูก
เปนหัว เปนดอก หรือเปนกํามือโดยใชกํามือของผูหยิบตัวยานั้น เชน
อันวาลักษณะพังผืดนั้นเมื่อจะแตกจะพิการก็ดีคือกระทําใหอกแหงแลใหกระหายน้ํา
คือโรคริดสีดวงแหงถาจะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย
๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น หอม ๗ หัว กระเทียม๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ดสรรพยา ๗ สิ่งนี้ทําเปนจุณบด
ลายน้ําทากิน
ธฉ ๒ / ๗๑-๗๒

จากตัวอยางที่ ๑ ตํารับยาที่ใชหนวย จากการนับจํานวนตามรูปลักษณะ เชน ขิง ๗ ชิ้น
หอม ๗ หัว กระเทียม ๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด จากหนวยรูปลักษณะของตัวยาที่นํามาประกอบ ในตํารับ
คือหอม ใชสวนหัว กระเทียม ใชเปนกลีบ พริกไทย ใชเปน เม็ด

๑๓๓
ใบกะเม็งกํามือ ๑ ใบถัว่ แระกํามือ ๑ เทียนดําหนัก ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาทเปลือก
กันเกรา ๑ ตําลึง ๒ บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒ บาท
ธฉ ๒ / ๙๑

จากตัวอยางขางตนจะเห็นการใชหนวยการนับแบบกํามือ ซึ่งใชบอกปริมาณการใชของ
ตัวยาเชน ใบกระเม็ง กํามือ ๑ ใบถั่วแระ กํามือ ๑ เปนตน
๕.๔ หนวยจากการประมาณ คือ การใชตัวยาในตํารับทุกชนิดใชปริมาณเทากัน โดย
ใชคําวา “เสมอภาค” เชน
ยาชื่อสังขสุวรรณแพทยาขนานนี้ทานใหเอา สังขเผา ๑ เปราะหอม ๑ สมอเทศ ๑
เทียนดํา ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บด
ทําแทงไวลายน้ํามะนาว น้ําสมซา น้ํารอนก็ไดกินแกเนื้อทัง้ ๕๐๐ ชิ้นพิการนั้นหายดีหนัก
ธฉ ๒ / ๓๖

จากขอความในตํารับยาขางตนจะเห็นวา มีการใชตัวยาทั้งหมด ๙ ชนิด สัดสวนเสมอ
ภาคกันนั้นหมายความวายาทั้ง ๙ ชนิดโดยใชการประมาณเดียวกันทั้งหมด
จากปริมาณของน้ําหนักยาที่ใชในแตละตํารับทําใหทราบถึงน้ําหนักของตัวยาตางๆ ที่ประกอบอยูใน
แตละตํารับยาซึ่งมีการใชหนวยแบบตางๆ บางตํารับใชหนวยยาทั้ง ๓ แบบ เชน
ยาตมชําระขนานนี้ทานใหเอา เบญจขี้เหล็ก ๑ สมอทั้งสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัดกา
๑ แห วหมู ๑ รากตองแตก ๑ บอระเพ็ ด ๑ ขมิ้นอ อย ๑ โกฐน้ําเต า ๑ วัลยเ ปรียงสด ๑
เทียนทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา ๒ บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิ่งนี้ ตม สาม
เอาหนึ่ง แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระน้ําเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก
ธฉ ๒ / ๔๒

จากขอความขางตน จะเห็นวามีการใชหนวยเปนจํานวนนับ คือ ตัวยาฝกราชพฤกษ ๕
ฝก การใชหนวยเปนมาตราชั่ง เชน ตัวยาเทียนทั้ง หา ๒ สลึง ตัวยาที่ใชเสมอภาคเทาๆ กันก็ คือ
เบญจขี้เหล็ก สมอทั้ง ๓ มะขามปอม ใบมัดกา แหวหมู รากตองแตก บอระเพ็ด ขมิ้นออย โกฐน้ําเตา
วัลย-เปรียงสด โดยใชอยางละ ๑ เปนตน
บางครั้งปริมาณของตัวยามีความละเอียดมากขึ้น มีหนวยนับในตํารับเรียกวา “รําหัด”
คําวา “รําหัด” หมายถึง โรย ใส แทรก๙๘เชน
๙๘

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔, ๑๐๐๓.

๑๓๔
รากไขเนา สมอพิเภก ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวง ทั้ง ๒ ราก
พุงแก โคกกระสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดิน
นั้น ถาจะแกตัวรอนบดลาย น้ําขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายน้ํารอนกิน ถามิฟงเอา
น้ําผึ้งน้ําตรีกฏกรําหัดกินหาย
ธฉ ๓ / ๕

ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมักปรากฏพบปริมาณ “รําหัด” ในขั้นตอนการบริหารยาและมัก
ใชเปนกระสายยา หรือเครื่องแทรกยาอยูเสมอ
๖. การทํายา
การทํายาเปนสวนที่แจงอยูในตํารับยาทุกตํารับ เพราะการจะใชยาแตละตัวยาเพื่อมา
ทําเปนยาตํารับนั้นจะบอกวิธีการทํายาซึ่งมีอยู ๒ ขั้นตอน คือการฆาฤทธิ์ตัวยาสมุนไพรเพื่อเขาตํารับ
ยา และวิธีการทํายา มีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ การฆาฤทธิ์ตัวยาสมุนไพรเพื่อเขาตํารับมี ๔ วิธี ดังตอไปนี้
๖.๑.๑ การประสะ คือ การทําใหตัวยามีความเปนพิษนอยลง เชน การประสะลูก
สลอด ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยบอกถึงวิธีการประสะลูกสลอด ความวา
ประสะลูกสลอดวันอาทิตยนั้นตมดวยใบพลู วันจันทรนั้นตมดวยชาพลู วันอังคารนั้น
ตมดวยใบพริกไทย วันพุธนั้น ตมดวยใบมะขาม วันพฤหัสนั้นตมดวยน้ําเกลือ วันศุกรตม
ดวยขาวสุก วันเสารนั้น ตมดวยมู ตรโคดํา ครั้นต มรอนทั้ง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑
ตําลึง พริกไทยเทายาทั้งนั้นประสมเขากันแลวจึงเอาไปปรุงลงที่ยาผงซึ่งตําไวนั้น คลุกใหเขา
กับยาตมที่รินไวนั้นจึงคุลีการกันเขาตากใหแหงบดทําแทงไวเทาผลพริกไทย
ธฉ ๒ / ๗๐-๗๑

จากตัวอยางขางตนการประสะตัวยาเริ่มจากการเตรียมตัวยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงเพื่อทํา
ใหมีฤทธิ์นอยลง หรือเปนพิษนอยลง ดังที่กลาวมาถึงการประสะสลอด ซึ่งสลอดถือวาเปนยาที่มีพิษทํา
ใหระบายอยางรุนแรง การที่จะนําลูกสลอดมาใชตองทําการประสะกอน การประสะสลอดนั้นใชเวลา
ถึง ๗ วันดวยกันและในแตละวันก็จะใชสมุนไพรในการตมลูกสลอดแตกตางกัน เชน วันจันทรตมดวย
ใบพลู วันอังคารตมดวยชาพลู จนถึงวันเสารตมดวยมูตรโคดํา เปนตน ถึงจะสามารถนําลูกสลอดมา
เขาใชในตํารับได
๖.๑.๒ การฆา ฤทธิ์ คือ การทําลายพิษหรือฤทธิ์บ างอยางของตัวยาที่อยูใ น
สมุนไพรใหสิ้นไป หากนํามาใชในตํารับเลยโดยที่ไมนํามาฆาฤทธิ์เสียกอนอาจจะสงผลที่เปนอันตราย
ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวิธีการการฆาฤทธิ์ของสมุนไพรตางๆ เชน

๑๓๕
ยาชื่อมาตลุงโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกฏก ๓ รากชาพลู ๑
สรรพยา ๖ สิ่งนี้ยืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญจกูลณรายณเอามะกรูดใบคนทีสอ
รากจิงจอรากตองแตกหัสคุณเทศเปลาทั้ง ๒ มหาหิงคุยาดําสรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคให
ฆาหัสคุณดวยน้ํามะนาว ใหฆาเปลาดวยน้ําเปลือกคนทา ใหฆารากจิงจอรากตองแตก
ดวยน้ําผักคราด ใหฆามหาหิงคุดวยน้ํากระเทียมแลวกระทําใหเปนจุณบดน้ํากระสายตางๆ
กินแกวาโยธาตุโลหิตแกบิดวิเศษนัก อันนี้ชื่อยาโสฬสมาตลุงเบญจกูลนรายณ
ธฉ ๓ / ๘๖-๘๖

จากขอความขางตนบอกวิธีก ารฆาหัสคุณดวยน้ํามะนาว ฆาเปลาดวยน้ําเปลือก
คนทา ฆารากจิงจอ รากตองแตกดวยน้ําผักคราด การฆามหาหิงคุดวยน้ํากระเทียม
๖.๑.๓ การเผา คือ การนําตัวยาที่เปนพืชหรือสัตววัตถุมาเผากอนที่จะนําตัวยา
นั้นมาใช เพื่อเปนการลดความเปนพิษ ทําใหสะอาด หรือเปลี่ยนสภาพของตัวยา เชน
ขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑
ธฉ ๒ /๓๕ /๓
ชะมดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ ยาดํา ๑ ดินประสิวขาว ๑
ธฉ ๒ / ๒๙ / ๓

นอกจากการเผาแลว นํ า ไปใช เ ป น ยาได เ ลย แต ตัว ยาบางตํ า รับ ก อ นจะใช จ ะต อ งนํ า ตั วยาผ า น
กระบวนการเผาแลวเอาไปแชน้ําเพื่อใหไดน้ําดางมาผสมกับตัวยาอื่นๆ เชน
เอาดางเบญจขี้เหล็ก ๑ ดางทางตาน ๑ ดางสําโรง ๑ ดางขาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดาง
ผักโหมหนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตมใหรอนลายยานี้กิน
ธฉ ๒ / ๔๑-๔๒

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเผาเปนการทําใหตัวยามีฤทธิ์เปนดางกอนถึงนํามาใช
ประกอบเปนยาตํารับเพื่อใชในการรักษาคนไข สวนตัวยาจําพวกเปลือกหอยและกระดูก ไมสามารถ
นําเปลือกหอยและกระดูกมาใชเปนตัวยาในตํารับยาไดเลย แตจะตองนํามาเผากอนจึงนําไปใชเขา
ตํารับยาความวา
หอยขมเผา ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครงเผา ๑ ตําลึง หอยกาบเผา ๑
ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังขเผา๑ ตําลึง หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการังเผา ๑

๑๓๖
ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา ๑ ตําลึง กระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา
๑ ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑
ธฉ ๒ / ๔๐

จากตัวอยาง เมื่อเปลือกหอยผานการเผาไฟโดนความรอน เปลือกหอยจะแปรสภาพ
กลายเปนปูนขาว การเผาเปลือกหอยจึงเปนการแปรสภาพตัวยาใหพรอมตอการเขาเปนสวนประกอบ
ในตํารับ
๖.๑.๔. การสะตุ ในศาสตรดานเภสัชกรรมแผนไทยคําวา สะตุ อาจหมายถึงการ
ทําใหตัวยามีฤทธิ์ออนลง เชน การสะตุรงทอง หรือการทําใหตัวยามีฤทธิ์แรงขึ้น เชน การสะตุสารสม
หรือการทําใหพิษของตัวยานั้นลดลง เชน การสะตุหัวงูเหาหรือการทําใหตัวยาสะอาดขึ้น เชน การ
สะตุมหาหิงคุ หรือการทําใหตัวยาปราศจากเชื้อ เชน การสะตุดินสอพอง หรือการทําใหตัวยานั้น
สลายตัวลง เชน การสะตุเหล็ก๙๙
๖.๒ วิธีการทํา ยา เปนขั้นตอนประกอบยาหรือปรุงยาในตํารับ ในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยพบวิธีทํายา ๑๑ วิธี ดังนี้
๖.๒.๑ การตม คือ การนําตัวยามาตม กับ น้ําโดยอาศัยความรอนใหน้ําเดื อด
เพื่อที่ความรอนจะไดดึงสารสําคัญที่อยูในตัวยา ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยมีวิธีการตม เชน
ถาจะแกทานใหเอาเลาแลง ๑ รากสะใครน้ํา ๑ หีบลม ๑ รากมะเดื่ออุทุมพร ๑
รากมะเดื่อปลอง ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย
ธฉ ๒ / ๖๘-๖๙
จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงวิธีการตมยา คือ การตม ๓ เอา ๑ หมายถึง การตม
จากน้ํา ๓ สวนใหเหลือน้ํา ๑ สวน
นอกจากการใชน้ําตม ยา อาจจะเปนน้ําฝน น้ําบาดาล น้ําบอ หรือวา น้ําซับ แตโ ดย
สวนมากมักเปนน้ําฝน ยังพบการตมยาที่ใชน้ําสุราและน้ําปูนใสในการตมยาดวย เพราะน้ําปูนใส และ
น้ําสุรานั้นมีจุดเดือดที่แตกตางกัน และการตมที่สกัดสารสําคัญที่ไดจากตัวยาที่ไมเหมือนกัน เชน
ถามิฟงเอาพิลงั กาสาทัง้ หาตมดวยสุรา กินหาย
ธฉ ๒ / ๗๔ / ๑
๙๙

ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงค และศุภชัย ติยวรนั นท, คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม ๖,
(กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), ๑๙๗.

๑๓๗
โคกกระสุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑ ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ชิ้นเอาปูนขาวแชน้ําไวใหใส
เอาเปนน้ําตม ตมกิน ๓ วันหาย
ธฉ ๒ /๔๗ /๔

จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวาการตมยาแตละตํารับนั้นถึงจะมีวิธีการตมเหมือนกัน
แตก็ใชของเหลวในการตมตางกันมีทั้งน้ํา สุรา น้ําปูนใส และการตมมีทั้งตม ๓ เอา ๑ บางตํารับไมได
บอกวาตมแบบไหน แตผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะตมเดือดเทากับจุดเดือดของน้ํา เพื่อที่ความรอนของ
น้ําที่เ ดือดจะไดชวยดึง ใหส ารสําคัญ ของตัวยาที่ ตม นั้นออกมา หรือจําพวกยาที่ใชสุร าในการต ม
เพราะวาสุร านั้นมี แอลกอฮอลที่ เ กิดจากการหมัก สารสํ าคัญ บา งอยา งอาจจะออกมาได ดีถาใช
แอลกอฮอล ในการตม หรือวาความเปนดางของน้ําปูนใสจะชวยขับสารสําคัญในตัวยาออกมาไดมาก
ขึ้น
๖.๒.๒ การหุง คือ การนําวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งตองการใหสุกลงในหมอพรอมกับ
น้ํา เมื่อ จวนจะสุก ใหริน น้ํา ออกใหห มดและตั้ง ไฟตอ ไปจนสุ ก หรือใสน้ํ าอย างใดอยางหนึ่ง โดย
พอเหมาะกับวัตถุที่ตองประสงคซึ่งพอแหงวัตถุชิ้นนั้นก็สุกพอดี๑๐๐เชน
ทางตาลมาลนไฟบิดเอาน้ําถวย ๑ น้ําใบคราม ถวย ๑ น้ําหญาแพรกถวย ๑ น้ําขมิ้น
ออยถวย ๑ น้ํามันงาถวย ๑สรรพยา ๕ สิง่ นีห้ ุงใหคงแตน้ํามัน
ธฉ ๒ / ๒๗ / ๔

จากขอความขางตนเปนขั้นตอนการหุงยาเพื่อใหไดน้ํามันจากตัวยาแลวนําน้ํามันมาใช
เปนยา
๖.๒.๓ การดองและการแช คือ การนําตัวยามาแชหรือหมักดวยน้ําผึ้งหรือสุรา
แลวน้ําน้ําผึง้ หรือนําสุรานั้นมารับประทานเปนยา เชน
สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคแชน้ําผึ้งก็ไดทําผงลายน้ําผึ้งรวง
ธฉ๓ / ๑๑ / ๔

๑๐๐

เตื้อง สนิทวงศ, ตําหรับสายเยาวภา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๔๘๒),

๘๐.

๑๓๘
ขนานนี้ทานใหเอาแกนพรม ๑ บาท หัวใจธาตุไมยราบ ๑ บาทแกนแสมทั้งสอง ๑
บาท รากมหาละลาย ๑ บาท ขมิ้นเครือ ๑ตําลึง ๑ บาท กําลังโคเถลิง๒ ตําลึง ๑ บาทสรรพ
ยา ๗ สิง่ นี้ถาจะดองเอาดีปลี ๑ ตําลึงดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน....”
ธฉ๒ / ๖๔ /๑-๔

จากตัวอยางจะสังเกตไดวาหากนําตัวยามาแชดวยสุราหรือเหลามักจะเรียกวา“การดอง”
แตถาใชกับน้ําผึ้งจะเรียกวา “การแช”กระบวนวิธีการหมักดองหรือการแช ดวยน้ําสุราและน้ําผึ้งจะ
สามารถดึงพิษยาหรือสารสําคัญของยาสมุนไพรบางชนิดไดดี ทําใหยาตํารับที่ผานการดองดวยเหลา
และการแชดวยน้ําผึ้งนั้นมีสรรพคุณในการรักษาที่ดีขึ้น
๖.๒.๔ การเคี่ยว คือ การนําตัวยาทั้งที่บดแบบหยาบๆ และเปนชิ้นเล็กๆ หรือ
บดละเอียดมาผสมรวมกับน้ําสมุนไพรเคี่ยวดวยไฟออนๆ จนตัวยาที่เปนน้ําเกาะตัวเปนเนื้อเดียวกันกับ
ตัวยาอื่นๆ แลวใชเปนยารักษาโรคและอาการตางๆ มักพบทําเปนยาทา เชน
สรรพยา ๙ สิง่ นี้ทําเปนจุณแลวจึงเอาน้ํามะกรูด จอก ๑ น้ํามะนาว จอก ๑ น้ําสมซา
จอก ๑ น้ํามะขามเปยก จอก ๑ น้ําผึง้ รวง ๒ จอก ขัณฑสกร ๒ จอกคุลิการกันเขาเอาเกลือ
รําหัด เคี่ยวใหขนเอาทาลิ้นใหเนื่องๆ
ธฉ ๓ / ๑๐๓ /๔

๖.๒.๕ การบด คือ การนําตัวยาที่มีชิ้นใหญๆ มาทําให ยอยเปนชิ้นเล็กๆ เชน
ยาทัง้ นี้เผาใหโชนสิ่งละ ๑ บาท ขมิ้นออย ๒ บาท ไพล ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้บด
ธฉ ๒ / ๖๗ / ๑

๖.๒.๖ การทําเปนจุณ คือ การบดยาตัวยาที่มีขนาดใหญใหเปนชิ้นเล็กละเอียด เชน
รากมะเดื่อดิน ๑ รากมะเดือ่ ทุมพร ๑ รากจิงจอหลวง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม
๑สรรพยา ๗ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
ธฉ ๒ / ๘๖ / ๔

จากตัวอยางเปนกระบวนการนํายาสมุนไพรมาบดทํายา หรือ คําวา “บด” หมายความ
วาทําใหละเอียดหรือเปนชิ้นเล็กๆ ก็ได แตถาจะเอียดมากๆ จะไมใชคําวา “บด” แตจะใชคําวา “จุณ”

๑๓๙
๖.๒.๗ การทําแทง คือ นําตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับน้ํากระสายปน
เปนแทงสําหรับใชเปนยารักษาโรค เชน
สรรพยา ๕ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณเอามูตรโคเปนกระสาย บดทําแทงไว
ธฉ ๓ / ๒๙ / ๒

๖.๒.๘ การรม คือ การทําใหรอนและแหง ดวยควันหรือไอไฟ การนําตัวยาที่
เตรียมไวเปนกอน, ลูกกลอน, แทง หรือวาเปนผงไปรม เพื่อใหตัวยานั้นแหงสนิท เก็บไวไดนาน และ
ยาบางอยางอาจจะมีกลิ่นหอมหรือสรรพคุณที่มากขึ้นหากไดผานการรมควันไฟ เชน
สรรพยา ๓๕ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณเอาน้ําดอกไมเปนกระสายบด แลวใสขัน
สําริดรมไฟเทียนใหทั่วแลวทําแทงไว
ธฉ ๒ / ๖๕ / ๓-๔

๖.๒.๙ การฝน คือ การขูดถูไปมาเพื่อใหสมุนไพรนั้นคอยๆ ละลายออกมาโดยใช
ฝาหมอดินเผา หรือฝารมี หรืออาจจะใชหินฝนยา ทําใหยาจากขนาดใหญเ ปนชิ้นเพื่อใหไดผ งที่
ละเอียดเชนฝนยาเม็ดกับน้ํากระสายยากอนกิน การฝนรากไมสมุนไพรกับน้ํากระสายแลวนําน้ํายาที่
ฝนไดใชกินหรือทาก็ไดเชน
ยาแกปวดศีรษะขนานนี้ทานใหเอารากน้ําใจใครฝนทา
ธฉ ๒ / ๘๕ / ๕

๖.๒.๑๐ การหมก คือ การนําตัวยามาหอดวยใบตองนําไปไวใตไฟ ใตขี้เถาหมก
ไฟออนๆ ใหตัวยานั้นรอน หรือสุก กอนนําไปใชเชน
ขนานหนึ่งทานใหเอาใบแกว ๑ ใบมะขาม ๑ ใบฝาย ๑ ใบกะเม็ง ๑ พริก ๑ ขิง ๑
สรรพยา ๖ สิง่ นี้บดพอกกระหมอมเมือ่ จะพอกหอตองหมกไฟใหรอนแลวจึงพอก
ธฉ ๒ / ๙๔ / ๒

๖.๒.๑๑ การกวน คือ การนําตัวยามาผสมกันทั้งตัวยาที่เปนของแข็ง ชิ้นเล็กๆ
หยาบๆ และของเหลวกวนใหเขากันดวยไฟออนๆจนผสมเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงนํายาที่ไดจากการ
กวนนั้นมาใชในการรักษาโรค เชน

๑๔๐
ยาชื่อ เบญจรสธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ สิ่งละ ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท
เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ ๑ บาท ดอกจันทน ๒ สลึง กระวาน ๒ สลึง กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒
สลึงกระจับ ๒ สลึงลูกบัวเกราะ ๒ สลึง ถั่วลิสง ๒ สลึง ชะเอมเทศ ๒ สลึง ๑ เฟองสรรพยา
๑๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ แลวจึงเอาน้ําออยแดง จอก ๑ น้ําผึ้งรวงจอก ๑ น้ํานมโค จอก๑น้ํ า
มะงั่ว จอก๑ กวนเขาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ
ธฉ ๓ / ๑๐๒ / ๒

ตํารับยาที่ใชวิธีการกวนและตัวยาที่นํามากวนนั้นตองมีสวนประกอบของกระสายยาที่
เปนของเหลวอยูในขั้นตอนการทํายาที่ เชน น้ําผึ้ง น้ํานมโค น้ําออยแดง น้ํามะงัว่
อยางไรก็ดีวิธีการทํายาที่ปรากฏในคัมภีรธาตุวินิจฉัย เปนวิธีการเตรียมยา และทํายาเพื่อ
เตรียมสําหรับนําไปใชในการรักษา ซึ่งวิธีการเตรียมยาและทํายานั้นมีหลายวิธีการดวยกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของผูเปนแพทยวาจะวิธีการแบบไหน ในการทํายารักษาคนไขหรือวายาตํารับไหนมี
วิธีก ารทําเฉพาะ ตํารับยาแตล ะตํารับ นั้นบางตํารับ มีวิธีก ารเหมือนกันแตบ างตํารับมีวิธีการทําที่
แตกตางกัน
๗. รูปลักษณะของยา
รูปลักษณะของยาที่เ กิดจากการทํายาเพื่อมาใชป ระกอบในการบริหารยาตางๆ มี
หลายรูปลัก ษณะ เชน ลักษณะเปนแทง ลัก ษณะเปนน้ํา ลักษณะเปนผงหรือเปนจุณเปนตน จาก
การศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวารูปลักษณะยามี ๔ ลักษณะดังนี้
๗.๑ ลักษณะเปนผงหรือเปนจุณ คือ ลักษณะยาที่ละเอียดสําหรับนํามาใชในการ
บริหาร เชน ยานัตถุ ยาหอม คือยาผงที่ละเอียดเปนจุณนํามาสูดเขาไปทางจมูก หรือยาผง คือ ยาที่ทํา
เปนจุณ เชน
ขนานหนึ่งทานใหเอาดีปลี ๑ เทียนดํา ๑ จันทนหอม ๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑
สรรพยา ๖ สิง่ เอาเสมอภาคทําเปนจุณนัดแกมันเหลวพิการหายดีนัก
ธฉ ๒ / ๙๖ /๑
ขนานหนึ่งทานใหเอา ลูกมะตูม ดอกคัดเคา ใบมะงั่วใบทองหลางใบมน ยาฝนสรรพยา
๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
ธฉ ๓ / ๑๕ / ๓

๑๔๑
๗.๒ ลักษณะเปนแทง คือ ยาที่ผ สมกับ น้ํากระสายทําเปนแทงไว โดยในตํารายา
อาจจะมีการระบุขนาดของแทงยาไว เชน เทาผลมะกล่ําเครือ ดังขอความที่วา
ชะมดเชียง ๑ เฟอง พิมเสนเกล็ด ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง ๑ เฟอง กะลําพัก ๑ สลึง
๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑ เฟอง กํายาน ๒ สลึงดองดึง ๑ สลึง การบูร ๑ สลึง เทียน
ดํา ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึง ขิงแหง ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาทสรรพยา
๑๓ สิ่ง ทําเปนจุณเอาน้ํามะนาวเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะกล่ําเครือตากรมใหแหง
แลวใสขวดผนึกอยาใหลมเขาได
ธฉ ๒ / ๕๙ / ๕

๗.๓ ลักษณะเปนลูกกลอน คือ ยาที่ปนเปนเม็ดกลมโดยผสมกับน้ําผึ้งหรือน้ํากระสาย
เพื่อยึดเกาะเชน
ยอดไกให ๗ พริก ๗ กระเทียม ๗ พริกเทศทั้งหา ๑สรรพยา ๙ สิง่ นีบ้ ดเปนลูกกลอนกิน
ธฉ ๒ / ๘๐ / ๑

๗.๔ ลักษณะเปนน้ํา หรือของเหลว คือ ยาสวนที่เ ปนของเหลวใชทั้ง ภายในและ
ภายนอกรางกาย จากการศึก ษาในพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยพบวา มีตํารับ ยาที่มีรูป ลัก ษณะยาเปน
ของเหลว เชน ยาตมคือยาที่ไดจากการตมสมุนไพรแลวนําน้ํามากินเพื่อรักษาโรคและอาการตางๆ
ยาตมแกปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาใบมหาประสานสามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปด
ใบ ๑ สามใบตอ ๑ ประดงขอ ๑ เถากระทั่งติด ๑ตําลึง เทียนดํา ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาท
โกฐกระดูก ๑ ตําลึง ขมิ้นออย ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๙ สิ่งนี้ตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูก
พิการหายดีนัก
ธฉ ๒ / ๔๖ / ๑- ๓

๘. สรรพคุณยา
สรรพคุ ณ ยาของยา คื อ คุณ ประโยชน ของตํ า รั บ ยาแต ล ะตํ า รั บ หรื อ ขนานว า มี
สรรพคุณแกโรคหรือรักษาอาการใดบาง จากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบวา มีการใชยาตาม
สรรพคุณแบงเปน ๒ ประเภท คือ
๘.๑ สรรพคุณตํารับที่มาจากตัวยาใชในการรักษาโรคเดียวหรืออาการเดียว เชน

๑๔๒
ยาบํารุงธาตุขนานนี้ทานใหเอาโกฐกานพราว ๑ บาท ลูกกะดอม๑ บาท ตาออยแดง ๑
บาท บอระเพ็ด ๑ บาทกะเพรา ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้ทําเปนจุณบด
ลายน้ํารอนกินบํารุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบูรณ
ธฉ ๓ / ๙๙ / ๓-๔

๘.๒ สรรพคุณเมื่อนํามาผสมกับกระสายแลวนําไปใชรักษาอาการไดหลายอาการ เชน
ยาชื่อเบญจกูลแทรกขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒
สลึง ขิงแหง ๒ บาทเจตมูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งนี้ทําเปนจุณ ถาจะแกเพลิงธาตุมิเสมอ
กัน ลายน้ําแกงยากิ นทุกวันเชา เย็นถาจะแกลมกาศคูณน้ํ ากระเทียมน้ําสุ ราก็ได ถาจะแก
ลมปตฆาต ลายสุรากินแทรกผิวมะกรูดมหาหิงคุ นอยหนึ่งกิน ถาจะแกลมอัคนีวาตะแลลม
อันเกิดแตปลายเทาแลใหเย็นไปตําระขางหนึ่งก็ดีเอามะแวงทั้ง ๒ สมุลแวง มะเขือขื่น เทียน
ทั้ง ๕ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดกับเบญจกูลลายน้ําผึ้งเกลือรําหัดกินหายดี
นัก
ธฉ ๓ / ๘๔-๘๕

ทั้งนี้การใชน้ํากระสายจะเปนตัวเพิ่มฤทธิ์ยาและชวยชักนําตัวยาไปรักษาอาการไดหลายๆ
อาการและโรคหลายๆ โรคเชนสรรพคุณของยาเบญจกูลแทรกขนานนี้ ที่แปรไปตามการใชยาน้ํา
กระสายตางๆ และเบญจกลูเมื่อเพิ่มตัวยาเขามาจะเปลี่ยนชื่อและไปรักษาโรคและอาการไดหลาย
ตัวอยางเชน
ยาชื่อมหาสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอาชาพลู ๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจต
มูล ๑๖ พริกไทยเทายาทั้งหลาย สรรพยา ๖ สิ่งนี้ตม ทําผงก็ไดถาจะแกตัวรอนสันนิบาตลาย
น้ําขิงน้ําขากิน ถาจะแกพรรดึกลายน้ําตรีผลาตม สรรพกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด
ธฉ ๓ / ๘๒ / ๑

ยามหาสาธุเบญจกูลในขอความขางตนมีการเพิ่มพริกไทยเขามาใหเทากันกับตัวยาเบญจกูลและใชน้ํากระสายแกโรคตางๆ เชนแกตัวรอนสันนิบาตละลายน้ําขิงน้ําขากิน แกพรรดึกละลายน้ํา
ตรีผลาตม
ยาชื่อสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตมูล
๕ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ตมทําผงก็ไดกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบันถาจะแกลงทองลายน้ําผึ้งกิน ถา
จะแกทองมิสบาย แลจะใหบํารุงธาตุลายน้ํารอนแทรก พริกไทยเทาอายุสมผูไขนั้นกิน ถาจะ

๑๔๓
แกตัวรอนแลสันนิบาตลายน้ําผึ้งรวงน้ําสมซาก็ได ถาจะแกลมจุกเสียดลายน้ํากระเทียมกิน
สรรพกระสายตามแตจะยักยายโดยอันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลานั้นก็
อาจบําบัดโรคทั้งปวงนั้นไดดีนัก
ธฉ ๓ / ๘๐

ยาสาธุเบญจกูลในขอความขางตน เปนยาเบญจกูล ที่ใชกระสายยาแกโรคตางๆ เชนถา
จะกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบัน แกลงทองละลายน้ําผึ้ง บํารุงธาตุละลายน้ํารอนแทรกพริกไทยเทา
อายุ แกลมจุกเสียดละลายน้ํากระเทียมเปนตน
๙. วิธีการใชยา
วิธีการใชยา คือ วิธีการนํายาไปใชในการรักษาโรค ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย นอกจาก
การับประทานแลวยังพบวิธีการบริหารยาแบบอื่นอีก ๖วิธี ดังนี้
๙.๑ หยอด คือ การนํายาที่เปนของเหลวไปใชรักษาบริเวณดวงตาโดยการหยดลง
บริเวณดวงตา เชน
ยาหยอดตาขนานนี้ทานใหเอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑สรรพยา ๓ สิ่งนี้แช
น้ําหยอดตาแกสมองพิการซึ่งทําใหปวดศีรษะ เมื่อทํางานนักจึงเปนวาเปนลมสันนิบาตนั้น
หาย
ธฉ ๒ / ๘๕ /๑

๙.๒ พอก คือ การนํา มาหุมสวนตางๆ ของรางกาย ตามบริเวณที่จะใชในการรักษา
โรค เชน
ขนานหนึ่งทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา ๑ หญาพันงู ๑สรรพยา ๔ สิ่งนี้
บดพอกกระหมอม
ธฉ ๒ / ๙๓ / ๕

๙.๓ ประคบ คือ การนํายามาหอผา นํ าไปนาบหรือกดคลึง ตามสวนต างๆ ของ
รางกาย หรือยาประคบบางตํารับจะตองนําไปนึ่งใหรอนแลวนํามานาบ กดหรือคลึงสวนตางๆ ตาม
รางกาย เชน
ยาประคบขนานนี้ทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑ ขี้แรดบดดวยน้ํามะงั่ว หอผา
ขาวอุนไฟประคบ ๓ วันหาย
ธฉ ๒ / ๘๔ / ๑

๑๔๔
๙.๔ ทา คือ การนํายาที่เปนน้ําหรือของเหลวที่ไดจากตมการฝน หรือเปนผงผสมกับ
น้ํากระสาย หรือเปนเม็ดเปนแทงละลายกับน้ํากระสายนํามาใชทาตามรางกายหรือสวนตางๆของ
อวัยวะเพื่อรักษาโรค เชน
ยาทาแกฟกบวมขนานนี้ทานใหเอาขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย
๑ สรรพยาทัง้ ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดลายน้ําปูนใสทาหาย
ธฉ ๒ / ๓๕ / ๒

๙.๕ ชโลม คือ การใชสิ่งที่เปนของเหลวรูปไลใหเปยก ยาชโลมก็คือการนํายาน้ําที่ได
จากการตม การละลายน้ํา มาชโลมตัวหรือบริเวณที่มีอาการเจ็บปวยเพื่อการรักษาโรค เชน
อันวาลักษณะหนังพิการนั้น คือใหสากไปทัง้ ตัวจน แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตาย
ก็มิรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑
เปลื อ กสันพร า นางแอ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐบั ว ดอกพิ กุล ๑ ดอกบุ นนาค ๑ ดอกสารภี ๑
ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาทั้ง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายน้ําดอกไม
ชโลมแกหนังพิการหาย
ธฉ ๒ / ๓๑-๓๒

๙.๖ นัด คือ การใชยาที่เปนผงละเอียดแลวนํามาเปาเขาที่จมูกเรียกวาการนัดยา เชน
ถาจะแกทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑ รากผีเสื้อ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑
สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณนัดหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาดีปลี ๑ เทียน
ธฉ ๒ / ๙๕ / ๑

๑๐. ปริมาณและระยะเวลาการใชยา
ปริมาณและระยะเวลาการใชยา คือ การบอกปริมาณการใชยาแตละตํารับแตละ
ขนานและบอกเวลาที่ใชยา รวมถึงชวงเวลาในการใชยา หรือระยะเวลาที่ใชยาซึ่งยาแตละตํารับแตละ
ขนานก็จะมีการปริมาณการใชยาและระยะเวลาที่เหมาะสมกับโรคและการแกอาการตางๆ ที่แตกตาง
กันจากการศึกษาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยไดปรากฏพบ ตํารับยาที่บอกขนาดการใชยา เชน
มะกรูดใบ ๑ ตมใหสุก เบญจกูลเอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท
พริกไทย ๒ บาท กระเทียม ๑ บาท เกลือ ๒ สลึงสรรพยา ๑๑ สิ่งนี้บดกินนัก ๑ สลึง กิน
เชากินเย็น
ธฉ ๒ / ๘๒ / ๓

๑๔๕
ตัว อย า งข า งต น เป น การบอกการบริห ารยาในการรั บ ประทาน คื อ ๑ สลึ ง เวลาที่
รับประทานยา คือ เวลาเชาและเวลาเย็น
สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคแชน้ําผึ้งก็ไดทําผงลายน้ําผึ้งรวงกินมื้อละเม็ดเทาผล
พุทรากินเชากินเย็น
ธฉ ๒ / ๘๒ / ๔

ขอความขางตนบอกการบริหารยา คือ มื้อละเม็ดเทาผลพุท รา เวลาที่รับประทานคือ
เวลาเชาและเวลาเย็นแสดงวายาเทาเม็ดพุทรากินเชา ๑ เม็ด และเย็น ๑ เม็ด
ทานใหเอา ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพุงปลา สมุลแวงสรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณบดละลายน้ําผึ้งกับน้ํามะนาวระคนกันกินเชา กินเย็น แกไขเพื่อเสมหะ แกหอบ
หายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและ
ธฉ ๓ / ๗๔ / ๑-๔

ขอความขางตนบอกกการบริหารยา คือ ละลายน้ํามะนาวและน้ําผึ้งระคนกัน กินครั้งละ
๒ เวลา คือ เชากับเย็น
สวนชวงเวลาในการใชยา หรือระยะเวลาที่ใชยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบระยะเวลา
ในการใชยา เชน การใชยาพอก ๓ วัน หรือใชวันละ ๓ เพลา (๓ ครั้ง) เปนตน ดังขอความที่วา
อันวาลักษณะสมองหัวเมื่อพิการนั้น คือมันในสมองนั้นเดือดขึ้นลนกบาลศีรษะไหลเต
รวลงมาเปนมูกตามโครงนาสิกครั้นแกเขาทําใหหอบไอเปนกําลังเจ็บกบาลศีรษะดังจะแตก
ใหจักษุมัวแลใหโสตประสาทตึงไหปากเผ็ดจมูกเผ็ดลิ้นกระดางคางแข็งเดิมเปนลมสันนิบาต
แลลมปะกั ง ถ า แก มิฟ ง ตาย ถ า จะแก ทา นให เ อาพั นธุ ผั ก กาด ๑ ลู ก ผั กชี หอมแดง ๑
กระเทียม ๑ ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทั้งสอง ๑ สรรพยา ๘ สิ่งนี้บดพอก ๓ วันนั้นหาย
ธฉ ๒ / ๘๓ / ๕
ยาแกมันทธาตุ ขนานนี้ทานใหเอา ดีปลี ๑ ตําลึง เนือ้ สมอ ๑ ตําลึง บดรําหัดดีเกลือ
กินวันละ ๓ เพลา แกมันทธาตุ นั้นหายดีนัก
ธฉ ๓ / ๙๘ / ๑

อยางไรก็ดีการใชยาสมุนไพรในการรักษาการใชตัวยาประกอบเปนตํารับในการรักษาโรค
ตามที่วิเคราะหโรคและวินิจฉัยโรค จะตองมีความรูเบื้องตนในการใชยา รูจักการใชยาใหถูกตอง และ

๑๔๖
ถูกกับโรคที่เปนอยู การใชยาและตํารับยามีรายละเอียดคอนขางมากจึงเปนที่จะตองมีความรูอยาง
ลึกซึ้งและถองแท

๙๒

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่อง การศึก ษาวิเ คราะหคัม ภีรแพทยแผนไทย: พระคัมภีรธาตุวินิจ ฉัย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนบการแตงพระคัมภีร และสารัตถะที่ปรากฏในเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
รูปแบบอักษร อักขรวิธี ขนบในการแตงพระคัมภีร
จากการศึก ษาพบวา มีรูปแบบอักษรที่บันทึกในพระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยทั้ง ๓ เลม เปน
อัก ษรไทยในสมัยรัต นโกสินทรชวงปลายพุท ธศตวรรษ ๒๔ บันทึ ก ดว ยลายมือหวัดแกมบรรจง
คอนขางสวยงาม อานงาย รูปรางสัณฐานของตัวอักษรพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ และ ๓ มีลักษณะ
ที่เหมือนกัน คือ ทรงสูง คอนขางเหลี่ยม มีชองไฟสม่ําเสมอและลักษณะลายเสนตัวอักษรมีลักษณะ
การเขียนที่เอียงขวาเล็กนอยมีอักขรวิธเี หมือนกัน สันนิษฐานวาพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๓
เปนชุดฉบับ เดียวกัน บันทึก ดวยคนเดียวกัน สวนพระคัม ภีร ธาตุวินิจ ฉัยเลม ๒ สัณฐานตัวอัก ษร
คอนขางตั้งตรง ลักษณะเสนอักษรหนาทึบ สันนิษฐานวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ เขียนบันทึกขึ้น
หลังพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ และ ๓
สําหรับดานขนบในการแตงพระคัมภีรแบงเปน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบโครงสรางและ
รูปแบบการเรียบเรียงลําดับเนื้อหา
รูปแบบโครงสรางแบงเปน ๓ สวน คือ สวนตน สวนเนื้อหา และสวนทาย
สวนตน พบวา มีรู ป แบบการบั นทึ ก อยู ๒ รู ป แบบ คือ การขึ้ นตน ดว ยการไหว พระ
รัตนตรัย และการขึ้นตนโดยการไหวครู ซึ่งการขึ้นตนทั้ง ๒ แบบนั้นทําใหรูถึงลําดับกอนหลังของพระ
คัมภีรเ พราะพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑ ขึ้นตนดวยการไหวพระรัตนตรัยใชอักษรไทยภาษาไทยและ
อักษรขอมไทย ภาษาบาลีแปลสลับกันไป สวนพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒- ๓ ไมขึ้นตนดวยการไหว
พระรัตนตรัยแตขึ้นตนดวยการไหวครู อาจจะเปนเพระวาเปนพระคัมภีรเดียวกันการไหวพระรัตนตรัย
ไดทําการกลาวไวในเลม ๑ แลว ดังนั้นเลมตอๆ มาจึงมีแตการไหวครู โดยใชอักษรขอมไทย ภาบาบาลี
และคําแปลโดยใชคําวา “อาจาริเยน” และคําวา “อาจาริโย”ซึ่งเปนการกลาวไหวยกยองครูอาจารยผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาในพระคัมภีร
๑๔๗

๑๔๘
สวนเนื้อหา พบวาเนื้อหาแบงตามบานแพนกได ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง แบงเปนพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยเลม ๑ มีจํานวน ๗ เรื่อง พระคัม ภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒ จํานวน ๕ เรื่อง พระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยเลม ๓ มีจํานวน ๕ เรื่อง
จากเนื้อเรื่องสามารถแบงประเภทของเนื้อหาได ๒ ประเด็นหลัก คือ หลักการทางดาน
การแพทยแผนไทย มีทั้งหมด ๑๒ เรื่องและตํารายา มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ซึ่งเนื้อเรื่องทั้ง ๒ ประเภทมี
ลักษณะโครงสรางที่แตกตางกัน
หลักการทางดานการแพทยแผนไทย เนื้อหาสวนมากเปนทฤษฏีที่ใชในการประกอบการ
วิเคราะหและวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นพรอมทั้งความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใชยาและสมุนไพรตางๆ ซึ่ง
การขึ้นตนและลงทายในเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับหลักการทางดานการแพทยแผนไทย ทั้ง ๑๒ เรื่องนั้น
แตกตางกันดังนี้
ลักษณะการขึ้นตนและลงทายเนื้อเรื่องประเภทหลักการทางดานการแพทยแผนไทย
ไดแก
๑. ลักษณะการขึ้นตนประกอบดวย ๔ ลักษณะ คือ ๑. ขึ้นตนดวยขอความการกลาวนํา
วาผูที่จะเปนแพทยจะตองรูเรื่องใดบาง แสดงวาจะตองเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ผูที่จะเปนแพทย
จําเปนตองรูและเขาใจในเรื่องนั้นเปนอย างดี ๒. ขึ้นตนดวยขอความที่ก ลาวถึงอาจารยเ จา คือครู
อาจารยแพทย ไดก ลาวไว เปนการแสดงความเคารพวิชาแพทยที่จ ะศึก ษา ๓. ขึ้นตนดวยคําว า
“ลําดับนี้ ” เปนการขึ้นตนเนื้อเรื่องที่บ อกใหรูวาจะศึก ษาเรื่องใดตอไปซึ่ง มักเปนเรื่องราวที่สําคัญ
รองลงมา ๔. ขึ้นตนดวยขอความวา “อนึ่งใหพึงแจง” หรือ “อนึ่งใหแจง”แสดงใหเห็นถึงการขึ้นตน
ดวยเรื่องที่จะอธิบายใหแจงใหเขาใจในเรื่องนั้นๆ จากลักษณะการขึ้นตนเนื้อเรื่องทําใหทราบถึงลําดับ
ความสําคัญและลําดับเนื้อเรื่องที่จะศึกษาของเรื่องตางๆ การขึ้นตนที่กลาวนําหรือตักเตือนใหแพทยใส
ใจศึกษาเรื่องดัง ตอไปนี้ใหแมนยํา การขึ้นตนโดยการอางถึงเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาที่จะศึกษาตอไปนี้
อาจารยเจาเปนผูตกแตงเนื้อเรื่องนี้ไวใหผูเปนแพทยไดศึกษา และ การใชคําวา “ลําดับนี้” เพื่อเปน
การขึ้นตนใหรูวาจะเรียน และศึกษาในเนื้อหาลําดับตอไปๆ
๒. ลักษณะการลงทายเนื้อเรื่องในประเภทหลัก การทางดานการแพทยแผนไทยนั้น
แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ๑. การลงทายดวยการกลาวสรุปเนื้อหา ๒. การลงทายดวยการเนนย้ําให
แพทยพึงเห็นความสําคัญของเนื้อหา๓.การลงทายดวยการบอกที่มาของเนื้อหาที่แสดงวามาจากคัมภีร
เลมใด
ในสวนของตํารายานั้นประกอบดวยโครงสรางทั้ง หมด ๕ สวนคือ สวนนํา สวนตํารับ
สวนวิธีปรุง สวนวิธีใช และสวนสรรพคุณ โดยสวนตัวตํารับ สวนวิธีการปรุง และวิธีการใชนั้นเปน
วิธีการเฉพาะของแตละตํารับที่ไมเหมือนกัน คือสวนนําที่มักมีการขึ้นตนตํารับที่แตกตางกันและสวน
สรรพคุณที่มีลักษณะการลงทายที่แตกตางกัน ดังนี้

๑๔๙
ลักษณะคําขึ้นตนและลงทายเนื้อเรื่องในประเภทตํารายา
๑. ลักษณะการขึ้นตนของสวนนํานั้นจะมีการขึ้นตนตํารับ ทั้งหมด ๗ แบบ คือ ๑. ขึ้นตน
ดวยชื่อตํารับยา เพื่อเปนการทําใหทราบชื่อยาวา ยาตํารับนั้นชื่อวาอะไรและชวยในการจํา เพื่อไมให
สับสนในการรับประทานยาหรือการจัดหาตัวยา ๒. ขึ้นตนดวยคําวา “ถาแล” และ คําวา“อันวา”
แลวตามดวยลัก ษณะอาการและชื่อโรค เพื่อเปนการอธิบ ายวาถาเกิดปวยดวยโรคนี้แลวมีอาการ
ตอไปนี้ก็ตองประกอบยาตํารับใดบางในการรักษาโรคและอาการตางๆ ที่ปรากฏในตอนตนของตํารับ
๓. ขึ้นตนดวยชนิดของยา คือรูปแบบการใชของยาแตละชนิดทั้งยาทา ยาตม ยาประคบ เพื่อเปนการ
บอกวายาตํารับนี้มีวิธีการใชยาอยางไรและเปนการปองกันการสับสนในกรณีผูที่ไมรูวาตํารับนี้มีการ
บริหารยาหรือใชยาแบบใด ๔. ขึ้นตนดวยคําวา “ถาจะแก” เพื่อเปนการขึ้นตนตํารับยาที่ตอจากการ
อธิบายอาการสาเหตุของโรคนั้นๆ ที่เกิดขึ้นแลวตามดวยตํารับยาที่จะแกรักษาจึงใชคําวา “ถาจะแก"
ขึ้นตนตํารับยา ๕. ขึ้นตนดวยคําวา “ถามิฟง” “ถามิหาย” มักจะเปนตํารับยารองที่จายตอจากยา
ตํารับยาหลักที่รักษา หรือตํารับยาหลักที่ใชรักษาไมไดผลดี จึงมาใชตํารับที่สองหรือตํารับรองลงมา
๖.ขึ้นตนดวยคําวา “ยาแก” แลวตามดวยอาการหรือชื่อโรคเพื่อเปนการบอกถึงสรรพคุณของยาตํารับ
นั้นวามีสรรพคุณแกโรคหรืออาการใดไดบางซึ่งมักเปนตํารับยาที่ใชแกโรคแทรกซอน หรืออาการแทรก
ซอนที่เกิดขึ้นระหวางการรักษาโรคหลัก หรืออาการเจ็บปวยหลัก ๗. การขึ้นตนดวยคําวา “ขนานนี้”
“ขนานหนึ่ง”เปนคําเรียกตํารับยา ที่กลาวชื่อตํารับแลวจะไมกลาวซ้ํา ใชคําวา “ขนาน” แทนหรือคํา
วา “ขนาน” อาจจะเปนลักษณนามของตํารับยา
๒. ลักษณะการลงทายของตํารับยาหรือสวนสรรพคุณ สวนมากลงทายโดยบอกวาตํารับ
นั้นเปนการยืนยันวายาตํารับนั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมัก ใชคําวา “หาย” “ดีนัก” “หาย
วิเศษนัก” “ดีนัก”การกลาวรับรองถึงการใชยาวามีผูใชแลวไดผลดี และลงทายดวยคติธรรมทางพุทธ
ศาสนา เรื่องบุญและกรรม ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ การหายจากโรคหรือวาการเจ็บปวยนั้นเกิดจากกรรม
ในอดีตของบุคคลนั้น
สวนทาย การลงทายของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยแบงเปน ๒ แบบ คือ การสรุปเนื้อหาที่
กลาวมาในพระคัม ภี รวามีเ นื้อหาว าดวยสิ่ง ใดบ างและลงทา ยดวยคํ าวา “จบบริ บูร ณแต เ พียงนี้
โดยสังเขป” และการสรุปเนื้อหาที่กลาวมาในพระคัมภีรวามีเนื้อหาวาดวยสิ่งใดบางและลงทายดวยคํา
วา “จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงนี้” และบอกวันที่คัดลอกเสร็จ
รูปแบบการเรียบเรียงลําดับเนื้อหา พบวา มีการแบง เนื้อหาทั้ง หมดเปน ๓ เลม พระ
คัม ภีรธาตุวินิจ ฉัย เลม ๑ เนื้อหาและทฤษฏีท างดานการแพทยแผนไทย เลม ๒ ความรูพื้นฐาน
เกี่ย วกับ พืชสมุน ไพร เล ม ๓ ตํ ารายาที่ ใชแ กอ าการและรัก ษาโรคตางๆขั้น ตอนการเรี ยงลํ าดั บ
รายละเอียดของเนื้อหายังทําใหทราบถึงขนบการเรียบเรียงเนื้อเรื่องตางๆ ที่จะไดศึกษาทําความเขาใจ
ใหเปนไปตามลําดับ ดังจะเห็นวาลําดับเนื้อหาสวนที่เปนหลักการทางดานการแพทยแผนไทยไวกอน

๑๕๐
เนื้อหาเรื่องลักษณะการใชยาสมุนไพร รวมถึงตํารับยาที่ใชในการรักษาโรคหรืออาการที่ปรากฏอธิบาย
ไวในสวนของหลักการทางดานการแพทยแผนไทย ซึ่งผูที่เปนแพทยจะตองทําความเขาใจถึงสาเหตุ
และอาการการเกิดโรค และรูจักวิธีการหาตัวยาที่จะมาประกอบเปนยาและจึงจะบอกถึงตํารับยาที่
ประกอบใชในการรักษาโรคนั้นได รวมไปถึงขอควรระวังและคําแนะในการปฏิบัติตัวขณะที่เจ็บปวยไข
ในโรคและอาการตางๆ
สารัตถะในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
จากการศึกษาพบวา สารัตถะที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนั้นเปนความรูทางดาน
การแพทยและการรักษาโรคดวยการใชยาสมุนไพร แบง เปน ๒ เรื่อง คือการวินิจฉัยธาตุในรางกาย
และการใชยาสมุนไพร
สารัตถะเรื่องการวินิจฉัยธาตุในรางกายมนุษยทางดานการแพทยแผนไทยเชื่อวา รางกาย
มนุษยประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ หากธาตุทั้ง ๔ ในรางกายทํางานไมสมดุลกันจะทําใหเกิดการเจ็บปวยได
ซึ่งสาเหตุที่ทําใหธาตุผิดปรกตินั้นมาจาก ๒ สาเหตุหลักคือ อาหารและพฤติกรรมที่กอใหเกิดโรค และ
ไดรบั อิทธิพลของเดือนและฤดูกาล ธาตุผิดปรกติสามารถแบงเปน ๔ ลักษณะคือ
๑. ธาตุ กํา เริบ หมายถึ ง อาการความรุ น แรงขึ้น ของธาตุ ใ นร า งกายได แก ป ถวี ธ าตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุทํางานผิดปรกติหรือไดรับการกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยตางๆ
กอใหเกิดการกําเริบของธาตุทั้ง ๔ ขึ้นในรางกาย เปนลักษณะอาการขั้นเริ่มตนของอาการเจ็บปวยยัง
ไมรายแรงมาก
๒. ธาตุลดถอย หมายถึง ธาตุในรางกายทํางานไดนอยลงจากภาวะปรกติของธาตุ พระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยอธิบายวาธาตุลดถอยขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมมากระทบนั้น คือ เดือน ฤดูกาล ธาตุลด
ถอย มีอยู ๒ ธาตุคือ วาโยธาตุและเตโชธาตุ สวน ปถวีธาตุและอาโปธาตุ ไมปรากฏวาใชคําวาธาตุลด
ถอย และอาการธาตุลดถอยเปนลักษณะตรงกันขามกับลักษณะธาตุกําเริบ อาการธาตุลดถอยเปน
เพียงอาการเจ็บปวยขั้นเริ่มตนของธาตุที่ผิดปรกติดวยลักษณะธาตุลดถอย กอนที่จะแปรเปลี่ยนไปเปน
ลักษณะอาการอื่นๆ ที่รุนแรงขึ้น
๓. ธาตุพิการ หมายถึง ธาตุในรางกายไมสามารถทํางานไดเต็มที่ การทํางานเสียไปจาก
สภาพเดิม สาเหตุที่ทําใหธาตุพิก ารอาจมาจากหลายสาเหตุ จากปจจัยภายนอกเชน ฤดูกาล และ
สาเหตุจากความรุนแรงของธาตุกําเริบและธาตุลดถอยจนกระทําใหธาตุนั้นพิการ และลักษณะของธาตุ
พิการทั้ง ๔ ธาตุนั้นแตกตางกันออกไป อาการตางๆ เมื่อเขาสูลักษณะพิการนานวันก็จะแปรเปลี่ยน
เปนอาการของธาตุพิการออกจากตัว ลักษณะอาการธาตุพิการออกจากตัว คือระยะของอาการธาตุ
พิการที่เปนมากไมทุเลา อาการของโรคเปนหนักขึ้นจากลักษณะธาตุพิการจนถึงขั้นลักษณะธาตุพิการ
ออกจากตัว พระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยยัง กลาวถึง ธาตุพิก ารในเรื่องอาการ ๓๒ ในรางกาย กลาวถึง

๑๕๑
ลักษณะอาการพิการ ของธาตุดิน ๒๐ ประการ และธาตุน้ํา ๑๒ ประการ รวมเปนอาการ ๓๒ พิการที่
เรียกวา “ทวตึงสาการ”
๔. ธาตุแตก หมายถึง การแตกออกของธาตุจากที่เคยเกาะกลุมกันจนสงผลให ธาตุใน
รางกายทํางานผิดปรกติเกิดการเจ็บปวย ธาตุแตกมีสาเหตุมาจากความรุนแรงของธาตุพิการ จนกลาย
สภาพมาเปนธาตุแตก นอกจากลักษณะการแตกของธาตุทั้ง ๔ แลวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยยังได
กลาวถึงลักษณะธาตุทั้ง ๕ แตก คือปถวีธาตุแตก อาโปธาตุแตก วาโยธาตุแตก เตโชธาตุแตก อากาศธาตุแตก ซึ่ง ธาตุแ ตกนั้นมีร ายละเอีย ดของธาตุ ที่แตกตา งกัน กลา วถึง ลัก ษณะธาตุแตกโดยรวม
แตกตางจากธาตุแตกที่อยูในเรื่องทวติงสาการ ที่เปนการใหรายละเอียดของแตละธาตุทั้งปถวีธาตุ ๒๐
พิการ และอาโปธาตุ ๑๒ พิการ หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นจะเขาสูลักษณะธาตุแตกได จากการศึกษา
ลักษณะธาตุแตกในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย พบวา ลักษณะอาการของธาตุแตกเมื่อเขาสูลักษณะธาตุ
แตกในระยะเวลาหนึ่งก็จะพนลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย
๕. ธาตุออกจากกาย ลักษณะธาตุแตกเขาสูลักษณะธาตุออกจากกาย มี ๔ ธาตุ คือ ปถวี
ธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ สวน อากาศธาตุนั้นมีแตลักษณะธาตุแตก ไมมีลักษณะธาตุ
ออกจากกาย และลักษณะธาตุออกจากายนาจะเปนลักษณะสุดทายหรืออาการขั้นรุนแรง ซึ่งเมื่อธาตุ
เขาสูลักษณะพิการถาปลอยไวนานอาจจะเขาสูลักษณะออกจากกายไดโดยที่ยังไมเขาสูลักษณะธาตุ
แตกไดเชนกัน
อยางไรก็ดีลักษณะอาการและอาการแสดงของอาการผิดปรกติของธาตุในลักษณะตางๆ
ซึ่งไดแสดงใหเห็นความแตกตางของลักษณะธาตุที่ผิดปรกติคือ ธาตุกําเริบ ธาตุลดถอย ธาตุพิการ
ธาตุแตก และธาตุออกจากกาย โดยดูจากลําดับอาการความรุนแรงของอาการและอาการแสดง จะ
เห็นวาลัก ษณะอาการของธาตุทั้ง ๔ เมื่ออยูในลัก ษณะธาตุกําเริบ และธาตุล ดถอยจะเปนลัก ษณะ
อาการที่ไมหนักมากเมื่อเทียบกับลักษณะธาตุพิการซึ่งจะมีลักษณะรุนแรงกวา และเมื่อลักษณะธาตุ
พิการไปสูลักษณะธาตุแตกและลักษณะธาตุออกจากกาย ลักษณะอาการจะรุนแรงหนักขึ้นไปเรื่อยๆ ที่
เปนลักษณะเชนนี้ก็เพราะธาตุกําเนิดของแตละบุคคลไมเหมือนกัน และมีมูลเหตุที่ทําใหธาตุแตละธาตุ
เกิดลักษณะตางๆ ที่แตกตางกันนั้นเพราะไดรับอิทธิพลหรือปจจัยอื่นๆ สงเสริมใหมีลักษณะอาการ
ของธาตุในลักษณะที่ผิดปรกติตางๆ เชน เดือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ พฤติกรรม อิริยาบถ จากสิ่ง ที่
เหนือธรรมชาติภูต ผี ปศาจ เปนตน และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใชยาตํารับที่จะใหเปนการ
รักษาอาการลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆ นั้นก็มีความแตกตางกันดวย
สาเหตุที่ทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติ มีดวยกัน ๒ สาเหตุ คืออาหารซึ่งบริโภคในแตละ
วัน ถารับประทานอาหารใหถูกตอง ปลอดภัยไมเปนพิษตอรางกายก็จะทําใหรางกายแข็งแรง แตถา
รับประทานอาหารที่บูดเนา เสีย หรือคางคืนก็จะทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได และพฤติกรรม หรือ
อิริยาบถ ถาอยูในอิริยาบถเดิม นานๆ เชนนั่ง นานๆ หรื อทํางานหนัก มากๆ หรือพฤติ ก รรมที่ไ ม

๑๕๒
เหมาะสม เชน การนอนกลางวันนานๆ เปนตนก็จ ะทําใหรางกายเกิดธาตุในรางกายเจ็บ ปวยดวย
เชนกัน
อิทธิพลที่สงเสริมทําใหธาตุในรางกายผิดปรกติ มีอยูดวยกัน ๓ อิทธิพล คือ ๑.ฤดูกาล
พระคัม ภีรธาตุวินิจ ฉัยแบงฤดูกาล เปน ๒ แบบ คือ ฤดู ๓ และฤดู ๖ แตละฤดูมีลักษณะอาการที่
แตกตางกันไป ๒. เดือน เดือนที่เปนอิทธิพลตอการเจ็บปวยในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบทั้งการนับ
เดือน ๒ แบบคือ ตามจันทรคติหรือฤกษที่พระจันทรเพ็ญ การนับขางขึ้นขางแรม และแบบสุริยคติ
หรือการเคลื่อนที่ของพระอาทิตยผานกลุม ดาวจัก ราศีทั้ง ๑๒ ราศี สวนประเทศที่อยูอาศัย เปน
ลักษณะภูมิประเทศของผูที่ปวยเปนโรคหรือผูที่ปวยอาศัยอยูที่แตกตางกันหรือกําเนิดในภูมิประเทศที่
แตกตางกันลักษณะของธาตุปรกติก็ยอมแตตางกัน อิทธิพลทั้ง ๓ อยางนี้เปนอิทธิพลสงเสริมที่ใหธาตุ
ในรางกายเกิดการแปรปรวน จนเกิดลักษณะธาตุผิดปรกติตางๆได
สารัตถะเรื่องการใชยาสมุนไพร ในเรื่องหลักการใชยาสมุนไพรนั้นไดแบงประเด็นศึกษา
อยู ๒ เรื่อง คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพร และตํารับยา
จากการศึกษาพบวา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยูในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เรื่อง
การเก็บยาสมุนไพร,ความเขมขนของฤทธิ์ยา, รสยา,อายุของบุคคลกับการใชสมุนไพร ซึ่งผูเปนแพทย
จําเปนจะตองมีความรูพื้นฐานตั้งแตการเก็บยา และการรูจักสวนตางๆ ที่จะมานําเปนยาและรูถึงรสยา
ที่จะแกและรักษาโรคตางๆ จึงจะสามารถปรับแตงยาและเพิ่มถอนทวียาในสวนตางๆ ของตัวยาใน
ตํารับเพื่อใหตรงกับอาการและโรคของผูปวยมากที่สุด สวนตํารับยาที่ปรากฏในคัม ภีรธาตุวินิจฉัย
สามารถแบงได ๑๐ ประเด็นไดแก ๑. ตัวยา ๒. กระสาย ๓. พิกัดยา ๔. สวนประกอบ ๕. ปริมาณของ
ตัวยาแตละชนิด ๖. การทํายา ๗. รูปลักษณะยา ๘. สรรพคุณยา ๙. วิธีการใชยาและ ๑๐. ปริมาณ
และระยะเวลาการใชยา
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ ฉบับ มี ๑ ลายมือ คือ ลายมือหวัดแกม
บรรจง การเขียนตัวอักษรที่มีลักษณะเอียงขวาเล็กนอย สอดคลองตามที่กองแกว วีระประจักษ ได
กลาวถึง ลักษณะเสนอักษรวา ลักษณะเสนอักษรในสมั ยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึง สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนลัก ษณะเสนอัก ษรจะเอียงไปทางขวา ประมาณ ๗๐-๘๐ องศา เปนรูปแบบอัก ษรที่ใชอยู
ระหวางพุทธศักราช ๒๓๕๑-๒๔๐๐ จากรูปลักษณะอักษรที่เปรียบเทียบคลายกับรูปอักษร ในพ.ศ.
๒๓๔๑-๒๔๕๐ ซึ่ง ตรงกับ สมัยรัตนโกสินทรในชวงปลายรัชกาลที่ ๓ ถึง สมัยรัชกาลที่ ๕ จํานวน
ตัวอักษรที่ใชมี ๓๘ รูป สระ ๒๑ รูป ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยเรื่องอักขรวิธีไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน ของอภิวัน เชื้อไทย (๒๕๒๖) ที่พบวาในสมัยนี้มีอัก ษรที่ใช ๔๔ รูป สระ ๒๘ รูป การใช
อักขรวิธีในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยพบการใชรูปพยัญชนะ ๓๘ รูป ไมปรากฏรูปพยัญชนะ ฅ ฑ ฒ ฌ ฮ
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ฦ และรูป สระ ๒๑ รูป เกิดจากการศึก ษาเอกสารจํานวน ๓ ฉบับ และเปนเรื่องเดียวกันและเปน
เอกสารทางดานการแพทยการใชคําจึงไมหลากหลาย สวนการศึกษาอักขรวิธีไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน ของอภิวัน เชื้อไทย (๒๕๒๖) ศึกษาจากเอกสารหลายฉบับทําใหปรากฏรูปพยัญชนะ ๔๔ รูป
และรูปสระ ๒๘ รูป
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยทั้ง ๓ เลมเปนคัมภีรที่ประพันธดวยรอยแกว มีขนบในการแตงพระ
คัมภีร และสารัตถะเรื่องการแพทยแผนไทยที่ควรศึกษา ขนบการแตงพระคัมภีรแพทยเปนการเรียบ
เรียงเนื้อหาจากเรื่องตางๆ ที่จะนํามาวิเคราะหโรคหรือมีความเกี่ยวของกัน บางเรื่องที่ประกอบในพระ
คัมภีรเปนการเกริ่นนําหรือเตรียมพื้นความรูสําหรับเรื่องที่จะศึกษา เปนเนื้อหาสรุปจากพระคัมภีร
แพทยอื่น การศึกษาเรื่องขนบการแตงพระคัม ภีรจึงสามารถทําใหทราบถึงหมวดหมู ลักษณะการ
ประพันธ โครงสรางเนื้อหา องคประกอบของคัมภีร รวมถึงการเรียบเรียงลําดับเนื้อหาของพระคัมภีร
แพทย เพื่อที่จะศึกษาเนื้อหาสาระที่อยูในคัมภีร ซึ่งจะทําใหทราบแนวความคิดทางดานการแพทย
แผนไทย การใชยาที่อยูในคัมภีรตางๆ คัมภีรแพทยแผนไทยมีการเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางเปนระบบ
เหมาะสําหรับ ผูที่จะเปนแพทยไดศึกษา คือพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑ เริ่ม ตนดวยการกลาวถึง
ทฤษฏีและหลักการตางๆ ดานการแพทยแผนไทยที่จะนํามาวิเคราะหโรค พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม
๒ เปนความรูพื้นฐานสมุนไพรตางๆ วิธีการเก็บและการใชสมุนไพรเพื่อมาทําเปนยา และพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัย เลม ๓ เปนตํารายา ซึ่งประกอบดวยตัวยาตางๆ นับวามีวิธีการเรียบเรียงการเรียนรูอยาง
เปนขึ้นตอนตามลําดับ เนื้อหาสาระบางเรื่องอาจเปนภาพสะทอนทางสัง คมและวัฒนธรรมที่ทําให
ทราบถึงยุคและสมัยในการเขียน ซึ่ง อาจสอดคลองกับ สภาพสัง คมการใชยาและภูมิปญญาตางๆ
ทางดานการแพทยที่สงตอเปนคัมภีรแพทยไวใหคนรุนหลังไดศึกษาเลาเรียน และเนื้อหาในพระคัมภีร
ธาตุวินิจฉัยยังมีเนื้อเรื่องที่เหมือนกันกับคัมภีรแพทยอื่นๆ หลายพระคัมภีร เชน เรื่อง “ทวตึงสาการ”
ที่ปรากฏในพระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค พระคัมภีรธาตุวิวรณ พระคัมภีรมรณะญาณ
สูตร หากมีก ารศึก ษาเปรียบเทียบขนบการแตง เนื้อหาและสํานวนภาษาก็นาจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาการแพทยแผนไทยอยางยิ่ง นอกจากเรื่องทวตึงสาการแลว ยังมีเรื่องเบญจกูล ซึ่งถือวาเปน
ยาปรับธาตุ หรือหลักการตั้งธาตุเพื่อใหธาตุในรางกายเขาสูสมดุลหรือภาวะที่รางกายแข็งแรง โดยการ
ใชยาเบญจกูล และจากการศึกษาขนบการแตงยังทําใหทราบถึงระบบการเรียนแพทยแผนไทยในการ
ใชพระคัมภีรแพทยแผนไทยในการศึกษาจะศึกษาคัมภีรแพทยเพียงเลมใดเลมหนึ่งไมได จําเปนจะตอง
ทําความเขาใจพระคัมภีรแพทยเปนหมวดหมู จําเปนจะตองรูวาควรเริ่มตนศึกษาจากพระคัมภีรแพทย
เลมใดกอน ประเด็นนี้ทําใหทราบวาพระคัมภีรที่แพทยหรือพระคัมภีรเวชศาสตร แบงเปน ๓ ระดับ
พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่งถือวาเปน พระคัมภีรเวชศาสตรในระดับกลาง สวนระดับเริ่มตนศึกษาหรือ
ระดับปฐมและระดับขั้นสูงหรือขั้นสุดทายนั้นยังตองทําการศึกษาและคนควาตอไป

๑๕๔
อยางไรก็ดี การที่พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเปนคัมภีรแพทยแผนโบราณที่หายไปจากตํารา
เรียนแพทยแผนไทยสมัยปจจุบันนั้น อาจมาจากเอกสารตนฉบับชํารุดและขาดหาย จึงไมไดรับการ
ถายถอดและเรียบเรียงเนื้อหาไวเปนคัมภีรแพทยใหไดศึก ษา หรืออาจจะเกิดจากการตกหลนของ
เอกสารตนฉบับในการรวบรวมทําเปนตําราแพทยแผนไทย หรือาจะเปนดวยเนื้อหาในพระคัมภีรธาตุ
วินิจฉัยไดกลาวถึงเรื่องธาตุในรางกายสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งมีการกลาวอางอิงเนื้อหาไวแลวใน
หลายคัมภีรแพทยแผนไทย จนกระทั่งไดสูญหายจากตําราเรียนแพทยแผนไทยเปนเวลานับรอยป พระ
คัมภีรธาตุวินิจฉัยไมปรากฏพิมพเผยแพรและใชในการเรียนการสอนแพทยแผนไทย ทําใหการเรียนรู
แพทยแผนไทยอยูในวงคัมภีรที่จํากัด คัมภีรธาตุวินิจฉัยจะชวยใหก ารทําความเขาใจการตีค วามใน
ศาสตรการแพทยไดดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะคัมภีรแพทยแผนไทยจําตองอาศัยการเชื่อมโยงประมวล
ความรูจากคัมภีรแพทยเลมตางๆ เขาดวยกัน หากขาดเลมใดเลม หนึ่งไปอาจทําใหเกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อนจากความหมายดั้งเดิม พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยจึงเปนคัมภีรแพทยที่ จําเปนอยางยิ่งที่จะ
ชวยเติมเต็มความรูและชวยตีความเสริมความใหเขาใจคัมภีรแพทยเ ลมอื่นๆ และยังเปนคัมภีรที่มี
เนื้อหาสนับสนุนหลักการวิเคราะหโรคตามความเชื่อเรื่องการเจ็บปวยของมนุษยเกิดจากธาตุทั้ง ๔ ใน
รางกายขาดสมดุล อันจะเปนประโยชนตอการศึก ษาคัม ภี รแพทยแผนไทยสมัยปจจุบันอยางมาก
เพราะการเริ่มตนของการศึกษาคัมภีรแพทยควรที่จะเริ่มตนจากระดับพื้นฐานของความรู เชน ความรู
เรื่องธาตุทั้ง ๔ ประกอบไปดวย คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรธาตุวินิจฉัย คัมภีรธาตุวิภังค คัมภีรธาตุ
วิวรณ และคัม ภีรโรคนิทาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประกอบความเขาใจถึงความเหมือนและความ
แตกตางของแตละคัมภีรรวมถึงหลักการสําคัญที่อยูในคัมภีรแพทยที่กลาวถึงเรื่องธาตุทั้ง ๔ เหลานั้น
เพื่อใหเห็นภาพรวมของการเกิดโรคตามแนวความเชื่อเรื่องธาตุ ๔ แลวตอดวยพระคัมภีรปฐมจินดา
ซึ่งกลาวถึง โรคมารดาและบุตรแตในตําราเรียนปจจุบันไดรวมคัมภีรพรหมปุโรหิตหรือการกําเนิด
มนุษยไวในพระคัมภีรปฐมจินดาดวยเพื่องายตอการทําความเขาใจ ลําดับตอมาศึกษาเกี่ยวกับการตาย
หรือการเสียชีวิต นั้นก็คือคัม ภีรมรณญาณสูตร แลวจึงทําศึกษาคัมภีรแพทยแผนไทยที่เปนคัมภี ร
เฉพาะโรค เชน คัมภีรตักสิลา คัมภีรชวดาล คัมภีรกษัย เปนตน ในภายหลัง
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เฉพาะขนบการแตงและสารัตถะที่
ปรากฏในพระคัม ภีรธาตุวินิจฉัย ซึ่ง ไดตนฉบับจากหอสมุดแหงชาติเทานั้น ควรจะมีก ารศึก ษาใน
ประเด็นที่นาสนใจตอไปนี้
๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยที่ปรากฏในพระคัมภีรแพทย
อื่นๆ ดวยเชน เรื่อง ทวตึงสาการ ที่ปรากฏในพระคัมภีรโลกนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค พระคัมภีร
ธาตุวิวรณ และพระคัมภีรมรณญาณสูตร เปนตน

๑๕๕
๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบรายชื่อสมุนไพรที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกับรายชื่อ
สมุนไพรในปจจุบัน
๓. ควรศึกษาความเชื่อมโยงของพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยกับพระคัมภีรแพทยเลมอื่นๆ
๔. ควรศึกษาลักษณะสํานวนการใชภาษาที่ปรากฏในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
๕. ควรศึ ก ษาการสืบ ค นที่ ม าของคํ า เพราะในพระคั ม ภี รธ าตุวิ นิจ ฉัย ปรากฏคํ ายื ม
ภาษาตางประเทศจํานวนมาก เชน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร เปนตน
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ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙.
เต็ม สมิตินันทน. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร-ชื่อพื้นเมือง) ฉบับแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จํากัด, ๒๕๔๔
เตื้อง สนิทวงศ. ตําหรับสายเยาวภา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๔๘๒.
ทวี เลาหพันธ. “การพัฒนาการศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกต:(๑)การพัฒนาการแพทยแผนไทย
เมื่ อกลั บ สู ศิริ ร าช.” วารสารการแพทยแ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก๑๓, ๑
(มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๓-๑๓.
ทัพพเ ทพ ทิพเจริญ ธัม และคนอื่นๆ. “หลัก การพัฒ นางานแพทยแผนไทยใหเ ปนเวชศาสตรเ ชิง
ประจักษ.”ใน การแพทยแผนไทยประยุกตกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน,
๓๙-๔๕. ทวี เลาหพันธ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔.
นรา แววศร, อุนใจ แววศร และคนอื่นๆ. อวยนิมิตร อนุสรณ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๖.
ประทีป ชุมพล. ประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย:การศึกษาจากเอกสารตํารายา. กรุงเทพฯ: โอ
เอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๔.
. เวชศาสตร ฉ บั บ หลวงกั บ การบู ร ณาการแพทย แ ผนไทย: ศึ ก ษากรณี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา,๒๕๕๐.
ประเสริฐ ณ นคร. สารนิพนธประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑.
ประเสริฐสาตรดํารง, พระยา. เวชสาตรวัณณนา. เลม ๒. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์, ๒๔๕๐.
.เวชสาตรวัณณณา. เลม ๑. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์, ๒๔๖๐.
.เวชสาตรวรรณนา. เลม ๓. กรุงเทพฯ: พิศาลบรรนิติ์, ๒๔๖๘.
พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ. “ตํารับตําราการแพทยแผนไทย.” ใน รายงานการสาธารณสุขไทย
ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพนื้ บาน และการแพทยทางเลือก ๒๕๕๒-๒๕๕๓,
๒๐๐-๒๒๕. วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ. นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๓.
.วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม.กรุงเทพฯ:สํานักหอสมุดแหงชาติกรมศิลปากร,๒๕๕๖.
พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, อุสา เก็จวลีวรรณ และณิชารีย เนตรทอง. คัมภีรธาตุพระนารายณ
ฉบั บ ใบลาน (ตํา ราพระโอสถพระนารายณ ).พิม พค รั้ง ที่ ๑. กรุง เทพฯ: องค ก าร
สงเคราะหทหารผานศึกในพระราชูปถัมถ, ๒๕๕๕.
พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห. เลม ๑.กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยสะพานยศเส,
๒๔๕๒.
เพ็ญ นภา ทรัพยเจริญ. การแพทยแผนไทยสายใยแหงชีวิตและวัฒ นธรรม. กรุง เทพฯ: โรงพิม พ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๔๓.
เพ็ญพรรณ เครือไทย. มหาพนตํารายา. เชียงใหม:สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑.

๑๕๘
แพทยวงศาวิสุทธาธิบดี, พระยา. แพทยตําบลเลม ๓. พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ, ๒๔๗๑ (พิมพใน
งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบริหารราชมานพ (ปุน สาคริก) ๒๑ มีนาคม ๒๔๗๑.)
ไพฑูรย ดอกบัวแกว และไชยง รุจจนเวท. ตํารายาสมุนไพรของไทใหญในลานนา.เลม ๑. เชียงใหม:
มิ่งเมือง, ๒๕๕๐.
. ตํารายาไทลื้อในจีน. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑.
กรมศิลปากร“ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนภิเษก, เลม ๕. ๗๓๑๓๘. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม. ตําราการแพทยแผนไทยเดิม แพทยศาสตรสงเคราะห
เลม ๑. กรุงเทพฯ:ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๐.
.ตําราเภสัชกรรมไทย.กรุงเทพฯ:พิฆเณศพริ้นติง เซ็นเตอร,๒๕๔๘
ยงศักดิ์ ตันติปฎก.“การแพทยแผนไทย : วาทกรรมสรางรัฐชาติ วิทยาศาสตรและ ภูมิปญญา.” ใน
สุข ภาพไทยวัฒ นธรรมไทย, ๑๔๕-๑๗๘.โกมาตร จึงเสถีย รทรัพย , บรรณาธิก าร.
นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐.
ราชบัณฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลม ๒. กรุงเทพฯ: อัมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับ ราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖.
ราตรี มฤคทัต. การแพทยพื้นบาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, ๒๕๓๕.
รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร.“การศึกษาตํารายาลานนา: ทวงทํานองการเขียน.”มนุษศาสตรสาร ๘ ,๒
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๕๐ ): ๖๑-๘๒.
ลาลูแบร,ซีมอง เดอ. จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ : ราชอาณาจักรสยาม. เลม ๑. แปลโดย
สันต ท.โกมลบุตร. พระนคร: กาวหนา, ๒๕๑๐.
วิชัย โชควิวัฒน. “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้งสําคัญในสัง คมไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑๒๕๔๓.” ในพรมแดนความรูประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย, ๙๐-๙๗.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, บรรณาธิการ. กรุง เทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,
๒๕๔๕.
วีร ตันติวีรกุล. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห. เลม ๓. กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๔.
วุฒิ วุฒิธรรมเวช. คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร พิมพครั้งที่ ๓. บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ
จํากัด: กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐.
สรอยศรี เอี่ยมพรชัย, ทัพพเทพ ทิพยเจริญธัม และทวี เลาหพันธ . การแพทยแผนไทยประยุกตกับ
การพัฒนาการแพทยแผนไทยใหยั่งยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ, ๒๕๕๔.

๑๕๙
สันติสุข โสภณศิริ.“ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลือกในประเทศไทย.” ใน รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก, ๑-๕๙. วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ.
นนทบุรี: สํานักวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, ๒๕๕๓.
สํานัก นโยบายและยุท ธศาสตร . แผนยุทธศาสตรสุข ภาพดีวิถีไ ทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๓. กรุงเทพ: สํานักพิมพพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔.
สุด แสงวิ เ ชีย ร.“นายแพทย บ รั ดเลยกั บ การนํา การแพทย แผนป จ จุบั น สูป ระเทศสยามในสมั ย
รัตนโกสินทร .” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องหมอบรัดเลยกับสัง คมไทย จัดโดย
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘.
เสาวภา พรสิริพงษ. “การแพทยแผนไทย ความเกี่ยวเนื่องกับวัฒ นธรรมไทย.” ในเอกสารประชุม
วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร เรื่ อ ง การแพทย วั ฒ นธรรม และจริ ย ธรรม, ๗๓-๙๑.
นครปฐม: สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘.
มหาวิทยาลับมหิดล. คณะเภสัชศาสาสตร. หนวยขอมูลสมุนไพร. ศัพทแพทยแผนไทย. กรุงเทพฯ:
ประชาชนจํากัด, ๒๕๓๕.
อรุณพร อิฐรัตน และวีรพัฒน เงาธรรมทรรศน. “ปฏิสัมพันธระหวางการแพทยแผนไทยและแพทย
แผนปจจุบันสอดคลองหรือแยกออกจากกัน.” ในเอกสารประชุมวิช าการเฉลิมพระ
เกีย รติ ฯสมเด็ จพระเจา พี่น างเธอเจา ฟ า กัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราช
นครินทร เรื่อง การแพทย วัฒนธรรม และจริยธรรม, ๑๐๕-๑๓๑.นครปฐม: สถาบัน
พัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘.
อิงอร สุพันธุวณิช. วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
วิทยานิพนธ
สุดารัตน ตันฑอาริยะ.“การวิเคราะหตํารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา.”วิทยานิพนธ
ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร,
๒๕๔๘.
อภิวัน เชื้อไทย. “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
อุบล เทศทอง. “การวิเคราะหนิทานคํากาพย เรื่องหงสยนตฉบับจังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒.

๑๖๐
เอกสารตนฉบับตัวเขียน
“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลีไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๑๑๓. หมวดเวชศาสตร.
“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลีไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๙๒. หมวดเวชศาสตร.
“พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรขอม-ไทย. ภาษาบาลีไทย. เสนดินสอ. ม.ป.ป. เลขที่ ๙๙. หมวดเวชศาสตร.
“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทย. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนหรดาล. ม.ป.ป. เลขที่ ๘๐๔. หมวดเวชศาสตร.
“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๑.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา.อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนหรดาล. ม.ป.ป. เลขที่ ๑๐๔๔. หมวดเวชศาสตร.
“พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย เลมที่ ๒.” หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนหรดาล. ม.ป.ป.เลขที่ ๑๐๔๕. หมวดเวชศาสตร.

๑๖๑

ภาคผนวก

๑๖๒

ภาคผนวก ก
ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑

๑๖๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑
๏ พรคําภีรธาตุวิน+ิ จไฉยผูก ๑
กลาวมาในลักษณกองโรคยวาดวย

[ขันธบัญจกทัง้ ๕ แลอายตณะ ๖ ]
[คติดําเนินแหงพระจันทร]พระ(อาทิ)ตย
[ธาตุอภิญญาณ]
จ(ตุรธาตุสมา)สรรพ
ธ(าตุแตก)ใหโทศ
[ธาตุกําเริบใหโทศ]
[ธาตุลดถอย]

คําอาน
หนาที่ ๑
๏ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๑
กลาวมาในลักษณะกองโรคดวย

ขันธบัญจกทั้ง ๕ แลอายตนะ ๖
คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตย

ธาตุอภิญญาณ
จตุรธาตุสมาสรรพ
ธาตุแตกใหโทษ
ธาตุกําเริบใหโทษ
ธาตุลดถอย

๑๖๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒
(ธาตุว)ิ นิจฺฉ(ย)สตฺถํ (โจ) ราเณหิบ(ก)_____(กฺ) ขามิสขุ ปิ ุลฺลํ วนฺทิตวฺ า รตตนตฺต(ยํ)
๚ อหํ๚ อันวาขา วนฺทิตวฺ า ไหว (กราบ รตนตฺต) ยํ ซึ่งพรรัตณไตรย ปวกฺขามิ
จักกลาวบัดนี้ สตฺถํ ซึ่งพรคัมภีร (ธาตุวินิจฺฉัย) นั้น ชื่อวาธาตุวินิจไฉย
สุวปิ ลฺลํ อันไพร+ย+บูระ (ย) เปนอัน_______แพทยทังหลาย
คําอาน
หนาที่ ๒
ธาตุวินิจฉฺ ย...สตฺถํ โจราเณหิบก_____กฺขามิสุขิปลุ ฺลํ วนฺทิตวฺ า รตตนตฺตยํ
๚ อหํ ๚ อันวาขา วนฺทิตฺวา ไหวกราบ รัตนตตยัง ซึง่ พระรัตนตรัย ปวกฺขามิ
จักกลาวบัดนี้ สตฺถํ ซึ่งพระคัมภีร ธาตุวินิจฉัย นั้น ชื่อวาธาตุวินิจฉัย
สุวปิ ลลํ อันไพบูลย เปนอัน________แพทยทั้งหลาย

๑๖๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓
ผูเปนอาจาริยในกอน (ตฺต)._________________อายตนํ
อุตํ ุ วิถสึ ุริยสฺส เวลํโรคนกา___________วชฺชกมฺมิกา วชฺชกมฺมิกา
อนนวาบุคลทงงหลายอนนปราถ____ม สิกเฺ บยฺยํ พึงสึกษาให
รูจัก ขนฺธธาตุอายตนํ ซึ่งขันธ [บัญจก] แลธาตุทงง ๔ แลอายตณะ ๖
คําอาน
หนาที่ ๓
ผูเปนอาจารยในกอนตฺต.__________________อายตนํ
อุตํ ุ วิถสึ ุริยสฺส เวลํโรคนกา___________วชฺชกมฺมิกา วชฺชกมฺมิกา
อันวาบุคคลทั้งหลายอันปรารถนา_____ม สิกเฺ บยฺยํ พึงศึกษาให
รูจัก ขนฺธธาตุอายตนํ ซึ่งขันธบัญจกแลธาตุทั้ง ๔ แลอายตนะ ๖

๑๖๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔
ก็ดี อุตุํ ซึ่ง ระดู ก็ดี วิถึ ซึ่ง วิถี ก็ดี สุริ [ยํ] ของพรอาทิตย[ก็ด]ี เวลํ ซึ่งเวลา
ก็ด+ี กุปฺปติ อนน เปนเพลากําเริบ โร[คานิ] (ซึ่งโร) คยทงงหลาย ๚ อธิบายวา
ถาบุกคลผูใดจะเรยีนเปนแพทย (พึงสึกษา) ใหรจู ักในลักษณเบญ+จ+ขนนธ
[แลเบญจขันธ] ทั้ง ๕ นั้น คือ รูป+กขนนธ ๑ คือ [เวทนาขันธ ๑] คือสยา+กขนนธ ๑
คําอาน
หนาที่ ๔
ก็ดี อุตุํ ซึ่ง ฤดูก็ดี วิถึ ซึ่งวิถี ก็ดี สุริยํ ของพระอาทิตย ก็ดี เวลํ ซึ่ง เวลา
ก็ดี กุปฺปติ อันเปนเพลากําเริบ โรคย ซึ่งโรคทั้งหลาย ๚ อธิบายวา
ถาบุคคลผูใดจะเรียนเปนแพทยพงึ ศึกษาใหรจู ักในลักษณะเบญจขันธ
แลเบญจขันธทงั้ ๕ นั้น คือ รูปกขันธ ๑ คือ เวทนาขันธ ๑ คือสัญญากขันธ ๑

๑๖๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕
คือสงงขารักขนนธ ๑ คือวิญ (ญาณขันธ ๑) รูปขนนธนั้น ไดแก
นิบผันนะรูป ๑๘ ประการ คือ มหาภู (รูป ๔) ปสาทรูป ๕ วิใสยรูป ๔
ภาวรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ (อาหาร) รูป ๑ เปนรูป ๑๘ ประการ
ดวยกัน ดงงนี้ จะแจกออกใหเฃา (ใจพอ) สังเขปก็ครันจะวาใหวิถาร
คําอาน
หนาที่ ๕
คือสังขารักขันธ ๑ คือวิญญาณขันธ ๑ รูปขันธนั้น ไดแก
นิปผันนะรูป ๑๘ ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ ประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔
ภาวรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ เปนรูป ๑๘ ประการ
ดวยกัน ดังนี้ จะแจกออกใหเขาใจพอสังเขปก็ครันจะวาใหวติ ถาร

๑๖๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖
ก็จนเนิ่นความในพรคําภีรแพทยา(นีส้ วนหนึง่ )อยูในพรคัมภีรป รมัตถ
ปถวี
โนนแลว อนนวามหาภูตรูป ๔ (นั้นได ) แกธาตุทงง ๔ คือ อาโป
เตโช

ธาตุนี้

ไดชื่อวามหาภูตรูป เพราะเหตุวา (เปน) ใหญแลเปนทีอ่ าไส+ยแหง
รูปทงงปวง มีอุปมาดังถ้ําอัน [มีอยูในภูเขาเปนที]่ (อาใสย) แหงสัตวทงงปวง ๚
คําอาน
หนาที่ ๖
ก็จนเนิ่นความ ในพระคัมภีรแพทยานี้ สวนหนึ่งอยูในพระคัมภีรปรมัตถ
โนนแลว อันวามหาภูตรูป ๔ นั้นได แกธาตุทั้ง ๔ คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย
ธาตุ นี้
ไดชื่อวามหาภูตรูปเพราะเหตุวาเปนใหญแลเปนที่อาศัยแหง
รูปทัง้ ปวง มีอปุ มาดังถ้ําอันมีอยูในภูเขาเปนที่อาศัยแหงสัตวทั้งปวง ๚

๑๖๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗
๚ อนนวาประสาทรูป ๕ นั้น คือ [จักษุประสาท ๑] คือโสตประสาท ๑
คือ ฆานประสาท ๑ คือชิวหาประ (สาท ๑ คือกาย) ประสาท ๑ จักษุประสาท
นนน มีสัณฐานอนนนอยเทาศีศะเหา (ตัง้ อยู) ในถ้ํากลางแหงวงตาดํา
เปนใหญในทีจ่ ะใหเหนรูปสรรพสิ่ง (ทงง) ปวง ถาแลจักษุประสาท (ฃาด)
คําอาน
หนาที่ ๗
๚ อันวาประสาทรูป ๕ นั้น คือจักษุประสาท ๑ คือโสตประสาท ๑
คือ ฆานประสาท ๑ คือชิวหาประสาท ๑ คือกายประสาท ๑ จักษุประสาท
นั้น มีสัณฐานอันนอยเทาศีรษะเหาตั้งอยูในทามกลางแหงวงตาดํา
เปนใหญในทีจ่ ะใหเห็นรูปสรรพสิ่งทัง้ ปวง ถาแลจักษุประสาทขาด

๑๗๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘
สูญก็ม+ิ เห็นสิ่งใดเลย ๚ แลโสตประสาทนั้นมีสันฐานนอยเทาขน
ทรายจามจุรีเปนวงกลมดุจวง [แวนตั้ง] อยูในชองหูทัง ๒ เปน
ใ+หญที่จะใหไดยิน ซึ่งสรรพสํา (เนียงทั้ง) ปวง ถาแลโสตประสาท
ฃาดสูญก็มิไดยินซึง่ [สิ่งใดเลย] แลฆานประสาท
คําอาน
หนาที่ ๘
สูญก็มิเห็นสิง่ ใดเลย ๚ แลโสตประสาทนั้นมีสัณฐานนอยเทาขน
ทรายจามจุรีเปนวงกลมดุจแวนตั้งอยูในชองหูทั้ง ๒ เปน
ใหญทจี่ ะใหไดยินซึง่ สรรพสําเนียงทัง้ ปวง ถาแลโสตประสาท
ขาดสูญก็มิไดยินซึง่ สิง่ ใดเลยแลฆานประสาท

๑๗๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙
นั้นมีสันฐานดงงเขาแพะ ตังง [อยูถ้ํากลางจมูก] เปนให+ญอยูในที่จะใหรูจกั กลิ่น
ทงงปวง ถาแลฆาณะประสาทฃาดสูญ (แลวก็มิไดร)ู จักกกลิน่ หอมแลเหมนทง
ปวง ๚ แลชิวหาประสาทนนน (มีสัณฐาน) (ดังง) กลีบอุบล ตั้งอยูในถ้ํากลาง
ลิ้น เปนให+ญในที่จะใหรจู ักรษทงงปวง (ถาแล) ชิวหาประสาทฃาดสูญแลว
คําอาน
หนาที่ ๙
นั้นมีสัณฐานดังเขาแพะ ตั้งอยูทามกลางจมูกเปนใหญอยูในที่จะใหรจู ักกลิ่น
ทั้งปวง ถาแลฆานประสาทขาดสูญแลวก็มิไดรูจักกลิ่นหอมแลเหม็นทัง้
ปวง ๚ แลชิวหาประสาทนั้นมีสัณฐานดังกลีบอุบลตั้งอยูในทามกลาง
ลิ้น เปนใหญในทีจ่ ะใหรูจกั รสทัง้ ปวง ถาแลชิวหาประสาทขาดสูญแลว

๑๗๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐
ก็+มิไดรจู ักรศอาหารทังงหลาย ๚ (แลกายประสาท) นั้นซึมทราบอยูท ัวกรชกาย
เปนไ+หญในที+จะใหรูจกั +สิ่งอันเปนทีเนื้อออนแลกระดูก (อันหยาบอัน) ละเอยีดนนน
ก็อาใส+ยแกกายประสาทนนน ถาแลกายประสาท (พิรุธฃาดสูญไป) ใหกายเปนเหนบ
ชาไปยมิไดรูซึ่งสิ่งทงงปวง อนนเปน_______________นั้นเฃากรรจึง่ เปน
คําอาน
หนาที่ ๑๐
ก็มิไดรูจกั รสอาหารทัง้ หลาย ๚ แลกายประสาทนั้นซึมซาบอยูทั่วสรรพกาย
เปนใหญในทีจ่ ะใหรูจักสิ่งจับเปนที่เนื้อออนแลกระดูกอันหยาบอันละเอียดนั้น ก็อาศัยแก
กาย-ประสาทนั้น ถาแลกายประสาทพิรุธขาดสูญไปใหกายเปนเหน็บชาไป
มิไดรูซึ่งสิ่งทั้งปวง อันเปน________________นั้นเขากันจึงเปน

๑๗๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๑
ประสาทรูป ๕ ดุจกลาวมาดงงนี้แล (วิสัยรูป ๔) ไดแกอารมณทัง ๔
คือรูปารมณ คือสัททารมณ ๑ คือ (คันธารมณ ๑) คือระสารมณ ๑
แลภาวรูป ๒ นนน คืออิตถีภาวรูป (๑ คือปุริส) ภาวรูป ๑ แลวหทยรูป ๑
นนน ไดแกดวงกมลหฤไท+ยแลชีวิต (รูป ๑) นนน ไดแกชีวิตรอันกระทํา
คําอาน
หนาที่ ๑๑
ประสาทรูป ๕ ดุจกลาวมาดังนี้แลวิสัยรูป ๔ ไดแกอารมณทงั้ ๔
คือรูปารมณ คือสัททารมณ ๑ คือคันธารมณ ๑ คือรสารมณ ๑
แลภาวรูป ๒ นั้น คืออิตถีภาวรูป ๑ คือปุริสภาวรูป ๑ แลวหทัยรูป ๑
นั้น ไดแกดวงกมลหฤทัยแลชีวิตรูป ๑ นั้น ไดแกชีวิตอันกระทํา

๑๗๔
ชื่อ พระคัมภีรธ าตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๒
ใหรูปทงงปวงสดชื่น ผิอุปะมาดุจ [น้ําเลี้ยง] ซึ่งชาติอุบล แลอาหาร
รูป ๑ นนน ไดแกฃองบริโภค (เปนตนวา) เฃาแลน้ํา ของบริโภคนี้
ยอมบํารุงไวซึ่งกําลัง แลฉวีวรรณ (เนื้อหนังมังษ) แลโลหิต ในรูป
กายในปจุบันนั้น เหตุฉนี้ (รูปกายทั้งหลายทีพ่ รรณนา) เฃากรรซึง่
คําอาน
หนาที่ ๑๒
ใหรูปทั้งปวงสดชื่น ผิอปุ มาดุจน้ําเลี้ยงซึง่ ชาติอุบล แลอาหาร
รูป ๑ นั้น ไดแกของบริโภคเปนตนวาขาวแลน้ํา ของบริโภคนี้
ยอมบํารุงไวซึ่งกําลัง แลฉวีวรรณ เนื้อหนังมังสะ แลโลหิต ในรูป
กายในปจจุบันนั้น เหตุฉะนี้รปู กายทัง้ หลายที่พรรณนาเขากันซึ่ง

๑๗๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๓
เปนนิ+บผันรูป ๑๘ จัตเปน (รูปธรรม) ๚ อนนวาเวทนา+กขันธนั้น
ไดแกเวทนาเจตสิก เวทนา (เจตสิกเปน) ใหญในที่ใหเสวยอารมณ
อนนสุกขแลทุกขแลอุเบกขา (เวทนาอนนบัง) เกิดทั่วไปในจิตรทังปวง
เหตุดังนั้นจึงจัดเปนเวทนาขันธ (อนน) วาสัญญา+กขนนธนน น
คําอาน
หนาที่ ๑๓
เปนนิปผันรูป ๑๘ จัดเปนรูปธรรม ๚ อันวาเวทนากขันธนั้น
ไดแกเวทนาเจตสิก เวทนาเจตสิกเปนใหญในที่ใหเสวยอารมณ
อันสุขแลทุกขแลอุเบกขา เวทนาอันบังเกิดทั่วไปในจิตทั้งปวง
เหตุดังนั้นจึงจัดเปนเวทนาขันธอันวาสัญญากขันธนั้น

๑๗๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๔
ฃาว
ไดแกสัญญาเจตสิก ๆ นี้มลี ักษณะเปนตนวาสิ่งนี้ เหลีอง
แดง
ดํา

ใหรูเปน

แตเอกเทศดังนี้ สฺญานีเ้ กิด (ทั่วทงง) จิตรทงงปวง เหตุดัง
นนนจึงจัตไดชื่อวาสญญา+กขนนธ อนนวาสังขารักขนนธนนั้ ไดแก
เจตสิกทงง ๕๐ ดวงอนน [เศษจากสัญญาเวทนา] เดิมทีนั้นจัตเปน
คําอาน
หนาที่ ๑๔
ไดแกสัญญาเจตสิก สัญญาเจตสิกนี้มลี ักษณะเปนตนวาสิ่งนีข้ าว เหลือง แดง ดําใหรเู ปน
แตเอกเทศดังนี้ สัญญานี้เกิดทั่วทั้งจิตทั้งปวง เหตุดงั
นั้นจึงจัดไดชื่อวาสัญญากขันธ อันวาสังขารักขันธนั้น ไดแก
เจตสิกทัง้ ๕๐ ดวงอันเศษจากสัญญาเวทนาเดิมทีนั้นจัดเปน

๑๗๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๕
เจตสิก ๒๕ ยกเวทนาเจตสิก [ไปเปนเวทนา] (ขนนธ) ยกเจตสิกไปย
เปนสัญญากขนนธแลวยัง ๕๐ ดงงนั้นจัตเปนขนนธอันนห+นึ่ง ชื่อวา
เวทนา
สงงขารักขนนธ แลขนนธทงง ๓ นั้นคือ สัญญา
สงงขารัก

ขนนธนี้

จัตเฃากันเปนนามธรรม ๚ อนนวาเวทนากขนนธ ไดแกวิชากจิต
คําอาน
หนาที่ ๑๕
เจตสิก ๒๕ ยกเวทนาเจตสิกไปเปนเวทนาขันธ เสียยกสัญญาเจตสิกไป
เปนสัญญากขันธแลวยัง ๕๐ ดังนั้นจัดเปนขันธอันหนึ่ง ชื่อวา
สังขารักขันธ แลขันธทั้ง ๓ นั้น คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารักขันธ นี้
จัดเขากันเปนนามธรรม ๚ อันวาเวทนากขันธ ไดแกวิชากจิต

๑๗๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๖
นั้นเปนเจาพนักงานลงสูป ติสนธิ (แล) วิชากจิตอนนเปนเจา
พนักงาน ใหผลในปจุบันนี้แลได (ชื่อ) วาวิญญาณ วิญญา+ณนี้แปลวารู
แตบันดาจิตรทงงปวงนนน ยอม (มีลักษณ) รูซ ึ่งอารมณเหมือนกัน
สิ้นเหตุดงงนีจ้ ึงจัต (ออกเปน)_____เฃากรรเปนเบญจ
คําอาน
หนาที่ ๑๖
นั้นเปนเจาพนักงานลงสูป ฏิสนธิ แลวิชากจิตอันเปนเจา
พนักงาน ใหผลในปจจุบันนี้แลไดชื่อวาวิญญาณ วิญญาณนี้แปลวารู
แตบรรดาจิตทั้งปวงนั้น ยอมมีลักษณะรูซงึ่ อารมณเหมือนกัน
สิ้นเหตุดังนี้จงึ จัดออกเปน______เขากันเปนเบญจ-

๑๗๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๗
ขนนธทงง ๕ ดุจกลาวมานี้ ๚ [ลําดับตอไปวาดวย] อายตณะ ๖ นนน
คือ จักขุวายตณะ ๑ โสตายตณะ ๑ (ฆานายตณะ ๑) ชิวหาอายตณะ ๑
กา+ยายตณะ ๑+ มะนายตณะ ๑ อนนวาจักขุวายตณะ ไดแกจักษุทงง ๒ ซาย ขวา
อันที่ปรากฏแหงรูปารมณ รูป (สร+รพสิ่ง) ทัง้ ปวงนั้นไห+ญแลนอยยาบและ
คําอาน
หนาที่ ๑๗
ขันธทั้ง ๕ ดุจกลาวมานี้ ๚ ลําดับตอไปวาดวยอายตนะ ๖ นั้น
คือ จักขุวายตนะ ๑ โสตายตนะ ๑ ฆานายตนะ ๑ ชิวหาอายตนะ ๑
กายายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ อันวาจักขุวายตนะ ไดแกจักษุทั้ง ๒ ซาย ขวา
อันที่ปรากฏแหงรูปารมณ รูปสรรพสิ่ง ทัง้ ปวงนั้นใหญแลนอยหยาบและ

๑๘๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๘
(ละเอียด) ปรากฏนนน ก็ยอมปรากฏวาจักษุ จักษุนี้มีอุปมาดุจ
เปนบอแหงรูป เหตุดังนีจ้ ึ่งให ชื่อวาจักขุวายตณะ ๚ อนนวาโสดายตณะ
นนน ไดแกกรร+ณทงงสองอันเปนที่ (ปรากฏแหง) เสียง ฆานายตณะ ไดแก
นาสิก ชิวหายตณะ ไดแกลิ้น (กายายตณะ) ไดแกกาย ฆนายตณะ
คําอาน
หนาที่ ๑๘
ละเอียดปรากฏนั้น ก็ยอมปรากฏวาจักษุ จักษุนี้มอี ุปมาดุจ
เปนบอแหงรูป เหตุดังนีจ้ ึงใหชื่อวาจักขุวายตนะ ๚ อันวาโสดายตนะ
นั้น ไดแกกรรณทั้งสองอันเปนที่ปรากฏแหงเสียง ฆานายตนะ ไดแก
นาสิก ชิวหายตนะ ไดแก ลิ้น กายายตนะไดแกกาย ฆนายตนะ

๑๘๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๙
ไดแกดวงกมลหฤไทย ๚ อนนวา (หฤไทยนี้) [เปรียบเหมือนบออันเปนทีเ่ กิดแหงธรรม]
ทังปวงดวงกมลหฤไท+ยนี้ เปนทีป่ รากฏแหงกลิ่น แลรศแลวัตถุอันสัมผัศ
แลเหตุผล นันจพึ่งรูดวยจิตรเหตุดังนี้จงึ ไดชื่อวา+อายตณ ๖ ดุจดังกลาว
มานี้๚ ๏ กลาวมาในเบญจั+กขขนนธ ๕ แลอายตณะ ๖ ก็สิ้นความแตเพียง
คําอาน
หนาที่ ๑๙
ไดแกดวงกมลหฤทัย ๚ อันวาดวงหฤทัยนี้เปรียบเหมือนบออันเปนทีเ่ กิดแหงธรรมทัง้
ปวง ดวงกมลหฤทัยนี้ เปนที่ปรากฏแหงกลิ่น แลรสแลวัตถุอนั สัมผัส
แลเหตุผล นั้นจะพึง่ รูดวยจิตเหตุดงั นี้จึงไดชื่อวาอายตนะ ๖ ดุจดังกลาว
มานี้ ๚ ๏ กลาวมาในเบญจขันธ ๕ แล อายตนะ ๖ ก็สิ้นความแตเพียง

๑๘๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๐
นี้ไดสังเขป ๚ ๏ ในยหนึ่งพึงใหสอบไลเรียงใหรจู ักลักษณะกําเนิด
แหงหมูโรค+ยทงงหลาย มีตานทรางจอรเปนตน ตั้งแตปติสนธิในครร+พแหง
๑

มารดาในวนน ๒

วนนก็ดี แลไดเดือน ๑ เดือนขึ้นไปจน ๑๐ เดือนก็ดี

๓

ก็พึงใหแพทยอภิบาลรักษาตามไข (อนนเกิดตามโรค) (ในพรคําภีรพร+หมปุโรหิต)
คําอาน
หนาที่ ๒๐
นี้ไดสังเขป ๚ ๏ นัยหนึ่งพึงใหสอบไลเรียงใหรจู ักลักษณะกําเนิด
แหงหมูโรคทั้งหลาย มีตานซางจรเปนตน ตั้งแตปฏิสนธิในครรภแหง
มารดาในวัน ๑ วัน ในวัน ๒ วัน ในวัน ๓ วันก็ดี แลไดเดือน ๑ เดือนขึ้นไปจน ๑๐
เดือนก็ดีก็พงึ ใหแพทยอภิบาลรักษาตามไขอันเกิดตามโรคในพระคัมภีรพ รหมปุโรหิต

๑๘๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๑
วัน

แลคําภีรศิทิสาร แลพรคําภีร_ ______พรคําภีรนี้ตาม คืน
ยาม
ป
แลตามปเดือนกําเนิดแหงมารดา[ซึ่งอยู] ในครรพแล เดอีน อนนจอร
วนน
ป
ป
ใน เดอืน ใดแล เดอืน เพลาอนนตก (ฟาก) นนน ๚ อนึ่งพรอาจาริเจาจแจง
วนน
วนน

ออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรจู ักวา (ตานทรางมีชือนนน) แลไขอันนั้น
คําอาน
หนาที่ ๒๑
แลคัมภีรศิทสิ ารแลพระคัมภีร_ _______พระคัมภีรนี้ตามวัน ตามคืน ตามยาม
แลตามปเดือนกําเนิดแหงมารดา ซึ่งอยูในครรภแลป แลเดือน แลวันอันจร
ในปใด ในเดือนใด ในวันใด แลป แลเดือน แลวัน เพลาอันตกฟากนั้น ๚ อนึ่งพระอาจารยเจาจะแจงออกบอกกองธาตุทั้ง ๔ ใหรูจักวาตานซางมีชื่อนั้น แลไขอันนั้น

๑๘๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๒

ป
ยามปถวีธาตุบางคน เดอีน
วนน
ยา
ป
เปนเตโชธาตุบางคน เดอีน เปนวาโยธาตุอนนวา
วนน
ยาม
ป
ชื่อนี้ บางคน เดอืน
วนน

ป
เปนอาโปธาตุบางคน เดอีน
วนน
ยาม
ป
ปถวี
เดอีน เปน อาโป ก็มีลักษณะ
วนน
เตโช
ยาม
วาโย

ตางๆ กรรดังนี้ เหตุดงงนนนมหาภูตรูป จึงเปนกระทูไขมี
ตานทรางเปนตนในเมือกุม (มารนี)้ [เมื่อเจริญ] ขึ้นไปทรางกําเนิดซึ่งเกิด
คําอาน
หนาที่ ๒๒
ชื่อนี้ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนปถวีธาตุ บางคนป
บางคนเดือนบางคนวัน บางคนยาม เปนอาโปธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน
บางคนยามเปนเตโชธาตุ บางคนป บางคนเดือน บางคนวัน บางคนยาม เปนวาโยธาตุ
อันวาป อันวาเดือน อันวาวัน อันวายาม เปนปถวี เปนอาโป เปนเตโช เปนวาโย ก็มี
ลักษณะตางๆ กันดังนี้ เหตุดังนั้นมหาภูตรูป จึงเปนกระทูไขมี
ตานซางเปนตน ในเมื่อกุมารนีเ้ มื่อเจริญขึ้นไปซางกําเนิดซึ่งเกิด

๑๘๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๓
อยูแต ในย
นอก

ครรพนนน อนน (วาถาไมหาย) ก็จกลายเปนโรค

ฤศดวงเปนอาธิ อนึ่งออก ดํา

แดง

แลตาน (ทราง) ลากสาตสรรนิบาต แลหัตหิต

เหือดฝมเรงคชราช เรื้อนกลากเกลือ้ นพยาทธิในทะวะตึงษาการ และ
ฉนนนวุฒิโรค+ย ๙๖ กลอน ๕ ประเมหะ ๓๒ ก็ดี เกิดแตกองธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๒๓
อยูแตในครรภนั้นอยูแตนอกครรภนั้น อันวาถาไมหายก็จะกลายเปนโรค
ริดสีดวงเปนอาทิ อนึ่งออกดํา ออกแดง แลตานซาง รากสาด สันนิบาต แลหัดหิด
เหือด ฝมะเร็งคชราช เรื้อน กลากเกลื้อน พยาธิในทวติงสาการ และ
ฉะนั้นวุฒิโรค ๙๖ กลอน ๕ ประเมหะ ๓๒ ก็ดี เกิดแตกองธาตุ

๑๘๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๔
บัญจกแลโรค+ยอนนเกิดเนื่องมาแตบิดามารดานนน ๚ อนึ่งอนนวา
ลักษณะพร เคราะหเทวะดาทัง้ ๘ พรองคก็จจอรประจํา ๑๒ ราษีนนน
ก็เปนที่สงงเกดแหงธาตุทงง ๔ เปน (ตน) คือ พร

อาทิต
เสาร

ทงง ๒ [พร] องคนี้

เปนเตโชธาตุ คือพร จันท ทั้ง ๒ [พรองคน]ี้ เปนปถวีธาตุ คือพร พุทธ
หัศ

สุกระ

คําอาน
หนาที่ ๒๔
บัญจกแลโรคอันเกิดเนื่องมาแตบิดามารดานั้น ๚ อนึ่งอันวา
ลักษณะพระเคราะหเทวดาทั้ง ๘ พระองคกจ็ ะจรประจํา ๑๒ ราศีนั้น
ก็เปนที่สงั เกตแหงธาตุทั้ง ๔ เปนตน คือ พระอาทิตย พระเสาร ทั้ง ๒ พระองคนี้เปน
เตโชธาตุ คือพระจันทร พระพฤหัส ทั้ง ๒ พระองคนี้เปนปถวีธาตุ คือพระพุธ พระศุกร

๑๘๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๕
ทงง ๒ พรองคนี้เปนอาโปธาตุ คือ(พร) อังคาร ทงง ๒ พรองคนี้เปน
ราหู

วาโยธาตุ เหตุบาฬีมีในสมุทยจินทามีดังนี้ ๚ รวิโสริพลํ เตโช
จนฺทคุร+ุ พลํ ปถวี สุกฺรพุทฺธพลํ อาโป ภู...พลํ วาโย ๚ อนนนี้บอก
ธาตุพรเคราะห ๘ พรองคเปนทีจ่ ะไดสังเกตแหงกองโรคยมีทรางกําเนิด
คําอาน
หนาที่ ๒๕
ทั้ง ๒ พระองคนี้เปนอาโปธาตุ คือพระอังคารพระราหู ทั้ง ๒ พระองคนี้เปน
วาโยธาตุ เหตุบาลีมีในสมุทยจินทามีดังนี้ ๚ รวิโสริพลํ เตโช
จนฺทคุรุ พลํ ปถวี สุกฺรพุทฺธพลํ อาโป ภู...พลํ วาโย ๚ อันนี้บอก
ธาตุพระเคราะห ๘ พระองคเปนที่จะไดสังเกตแหงกองโรคมีซางกําเนิด

๑๘๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๖
(เกิด) แกทารกอนนอยูในย

นอก
เมษ
ทังงสององนีจ้ รอยูณะราศี สิง
ทนู

ครรพเปนตนดงงนี้ ๚ อนึ่งถาพร อาทิต

เสาร

ราษีทังง ๓ นี้ชื่อวาโยธาตุ ถาโรคไดบังเกิด

อนนวาลกษณะโรคยนนน เกีดแตกองลํมกลานักมีสมูถานมารุตกําเริบ
ขึ้นเปนกอนดงงนี อนนวาธาตุกํา (เนิด) (ที่กลาว) วามาดงงนี้ ก็อาใสแหง
คําอาน
หนาที่ ๒๖
เกิดแกทารกอันอยูในครรภอยูภายนอกครรภเปนตนดังนี้ ๚ อนึ่งถาพระอาทิตย
พระเสาร ทั้งสององคนี้จร อยู ณ ราศีเมษ ราศีสิงห ราศีธนู ราศีทั้ง ๓ นี้ชื่อวาโยธาตุ ถา
โรคใดบังเกิดอันวาลักษณะโรคนั้น เกิดแตกองลมกลานักมีสมุฏฐานมารุตกําเริบ
ขึ้นเปนกอนดังนี้ อันวาธาตุกําเนิดที่กลาววามาดังนี้กอ็ าศัยแหง

๑๘๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๗
สมุถาณเปนที่ตงง ๚

คําอาน
หนาที่ ๒๗
สมุฏฐานเปนที่ตั้ง ๚

๑๙๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๘
๏ อนึ่งพึงใหแพทยรูโรคยตรองในกองธาตุทังง ๔ แลพรสุริยเทวบุต+รจร
ตามจัก+รราษีทังง ๑๒ ราษีร โดยนพภาไลยประเทศมรรคาทังง ๓ ดุจดงง
พรบาฬีอนนมีในพรคําภีรจ นนทสุริยคติทปี นีวาดงงนี้ ๚ ติสโฺ ส วิถีโย
๚ อนนวาวิถีทางที่ดําเนิน(แหงพรจันนทรแลพรสุริย)นนนมี ๓ วิถี คือ อัชวิถี ๑
คําอาน
หนาที่ ๒๘
๏ อนึ่งพึงใหแพทยรูโรคตรองในกองธาตุทั้ง ๔ แลพระสุริยเทวบุตรจร
ตามจักรราศีทงั้ ๑๒ ราศี โดยนพภาลัยประเทศมรรคาทั้ง ๓ ดุจดัง
พระบาลีอันมีในพระคัมภีรจันทรสุริยตติทปี นีวาดังนี้ ๚ ติสโฺ ส วิถีโย
๚ อันวาวิถีทางที่ดําเนินแหงพระจันทรแลพระสุริยะนั้นมี ๓ วิถี คือ อัชวิถี ๑

๑๙๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๙
คือนาควิถี ๑ คือโครวิถี ๑ ตาม (พรคําภีรทั้ง) หลายตางๆ มี
พรคําภีรสาระสงงคะหะเปนตน จึงมีการเปรียบความวา ธรรมดา
แพะมีสันดานพานจเกลียดน้ํา ฝายก็มีสันดานภานจภอใจเลนน้ํา
เยนกับรอนเปนที่ภอสรรดารปานกลาง เปนที่สบายแหงโค เมื่อพร
คําอาน
หนาที่ ๒๙
คือนาควิถี ๑ คือโควิถี ๑ตามพระคัมภีรทั้งหลายตางๆ มี
พระคัมภีรส าระสังคหะเปนตน จึงมีการเปรียบความวา ธรรมดา
แพะมีสันดานพาลจะเกลียดน้ํา ฝายก็มีสันดานพาลจะพอใจเลนน้ํา
เย็นกับรอนเปนที่พอสันดารปานกลาง เปนทีส่ บายแหงโค เมื่อพระ-

๑๙๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๐
อาทิตยเสดจโดยวิถีอนนใดอัศวลาหกเทวบุต+รทงงหลายกลัวเดช
พรอาทิตย บมิอาจที่จออกจากทิพยพิมานแหงตน มิไดขวนขวายที่จะเทยีว
เลนในอากาษ ใหฝนตกตามอําเภอใจ (กาล) ใดกาลนนนพรอาทิตย
จรจาก+ที่ปรกติแล+วก็ไป ฝายพรจนนทร (ก็ลดลงไปตามกรร) เหตุพรจันทร
คําอาน
หนาที่ ๓๐
อาทิตยเสด็จโดยวิถีอันใดอัศวลาหกเทวบุตรทัง้ หลายกลัวเดช
พระอาทิตย บมิอาจที่จะออกจากทิพยพิมานแหงตน มิไดขวนขวายที่จะเที่ยว
เลนในอากาศ ใหฝนตกตามอําเภอใจกาลใด กาลนั้นพระอาทิตย
จรจากทีป่ รกติแลวก็ไป ฝายพระจันทรก็ลดลงไปตามกัน เหตุพระจันทร

๑๙๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๑
นันนมีคติเนื่อง ดวยพรอาทิตยเลงเดินทางต่ํา พรจันทร
ก็ลดดวยกัน ดงมี+รวางปริมณฑลทงงสองนันนไดโยชนห+นึง่ เหตุดงงนันนวิถี
อนนนี้ จึงไดชื่อวาอัชวิถีสมควรแกแพะ เพราะเหตุวามีฝนนัน้ แลงไปย ๚
๚ อนึ่งพรสุร+ิ ยมณฑล เสดจโดยวิถีใด อัศวลาหกเทวบุต+รทังงหลายบมิได
คําอาน
หนาที่ ๓๑
นั้นมีคติเนื่องดวยพระอาทิตยเล็งเดินทางต่ํา พระจันทร
ก็ลดดวยกัน ดังมีระวางปริมณฑลทัง้ สองนั้นไดโยชนหนึ่งเหตุดังนั้นวิถี
อันนี้ จึงไดชื่อวาอัชวิถีสมควรแกแพะ เพราะเหตุวามีฝนนั้นแลงไป ๚
อนึ่งพระสุริยมณฑล เสด็จโดยวิถีใด อัศวลาหกเทวบุตรทั้งหลายบมิได

๑๙๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๒
รวง กลังว+รเดชพรอาทิตย แลวก็ (บมอิ าจทีจ่ ะออกจากทิพยวิมาน) แหงตนเนื่องๆ
โนน
นี้

ขวนขวายสรรจรเทยีวเลนไปในนพภาดลอากาษฃาง

ในกาลใดกาลนั้น

พรอาทิตยขึ้นจากทางปรกติแลวก็ไป ฝายพรจันนทรก็ขึ้นไปตามกรร เหตุ
ดังงนนนวิถีอนนนี้จึงจัดไดชื่อวานาค [วิถีสม] ควรแกกุญชรชาติ เหตุวา
คําอาน
หนาที่ ๓๒
ลวง กลัววรเดชพระอาทิตย แลวก็บมอิ าจทีจ่ ะออกจากทิพยวิมานแหงตนเนื่องๆ
ขวนขวายสัญจรเที่ยวเลนไปในนพภาดลอากาศขางโนนขางนี้ ในกาลใดกาลนั้น
พระอาทิตยขึ้นจากทางปรกติแลวก็ไป ฝายพระจันทรก็ขึ้นไปตามกัน เหตุ
ดังนั้นวิถีอันนี้จึงจัดไดชื่อวานาควิถีสมควรแกกุญชรชาติ เหตุวา

๑๙๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๓
มีฝนชายจมาก ๚ อนึ่งเมือ่ พรสุริย(แลพรจันทร)มิไดขึ้นคูวิถีทางบนและ
บมิไดลงสูวิถีทางต่ํา ตําเนินโดยวิถีทางปรกติในกาลใด กาลนนนอัศ
วลาหกเทวบุต+รทงงหลาย ก็ออกจากทิพยพิมานโดยอนนควรแกสบาย
ประมาร เหตุดงงนั้นอนนวาเสมอแหงระดูก็บังเกิดในโลกย เหตุ
คําอาน
หนาที่ ๓๓
มีฝนชายจะมาก ๚ อนึ่งเมื่อพระสุริยะแลพระจันทรมิไดขึ้นคูว ิถีทางบนและ
บมิไดลงสูวิถีทางต่ํา ดําเนินโดยวิถีทางปรกติในกาลใด กาลนัน้ อัศวลาหกเทวบุตรทั้งหลาย ก็ออกจากทิพยพมิ านโดยอันควรแกสบาย
ประมาณ เหตุดังนั้นอันวาเสมอแหงฤดูกบ็ ังเกิดในโลก เหตุ

๑๙๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๔
วาฝนตกโดยกาลอันควรไม มาก

นอย

คติแหงพรจันทรพรอาทิตยนั้นก็ไดนาม

ชื่อโครวิถี สมควรแกโคเพราะเหตุมรี ะดูเสมอดงงนนน ยํ กาลํ จนฺทมิ สุริยํ
เมื่อจนทรพรอาทิตย เสดจโดยอัชวิถีในกาลใด ฝนนั้นก็แลงไปมิไดตกในย
กาลนั้น เมือพรจนนทรพรอาทิตย (เสดจ) โดยนาควิถีในกาลใดฝนนั้น
คําอาน
หนาที่ ๓๔
วาฝนตกโดยกาลอันควรไมมากไมนอ ยคติแหงพระจันทรพระอาทิตยนั้นก็ไดนาม
ชื่อโครวิถี สมควรแกโคเพราะเหตุมีฤดูเสมอดังนั้น ยํ กาลํ จนฺทมิ สุริยํ
เมื่อจันทรพระอาทิตย เสด็จโดยอัชวิถีในกาลใด ฝนนั้นก็แลงไปมิไดตกใน
กาลนั้น เมื่อพระจันทรพระอาทิตยเสด็จโดยนาควิถีในกาลใดฝนนั้น

๑๙๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๕
ก็ตก+หนักเนือ่ งๆ ดุจห+นึ่งจทําลาย________นั้น เมื่อพรจนนทรพร
อาทิตยเสดจโดยโครวิถีในกาลใด กาลนนนฝนก็ตกภอประมาณ
เสมอรดูในโลกยนี้ ๚ อนนนี้มีในพรบาฬีแลอรรถกะถาตางๆ มี
พรคําภีร สารสงงคหะเปนอาทิจัตวิถีทงง ๓ นี้เปนสามัญไวย
คําอาน
หนาที่ ๓๕
ก็ตกหนักเนื่องๆ ดุจหนึง่ จะทําลาย________นั้น เมื่อพระจันทรพระอาทิตย เสด็จโดยโควิถีในกาลใด กาลนั้นฝนก็ตกพอประมาณ
เสมอฤดูในโลกนี้ ๚ อันนี้มีในพระบาลีแลอรรถกถาตางๆ มี
พระคัมภีร สาระสังคหะเปนอาทิ จัดวิถีทั้ง ๓ นี้เปนสามัญไว

๑๙๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๖
อัช

จไดแบงปนนออกจากเปนรดูใดแลเดือนใดเปนกํานด นาค

วิถีนนน

โคร

หามิได ฝายพรคําภีรโ ลกสรรฐานแลพร+คัมภีรจ นนทรสุริยคติทีปนี (อา)
จาริ+ยผูร ูอธิบายพรบาฬีแลอรรถกถาจัดจักรราษีวิเสศออกดงงนี้ ๚ เอวํ
กเตสุริสุติยเนสุ อชฺชวิถ.ี .....อุปริ นาควิถ.ี ...ยํ
คําอาน
หนาที่ ๓๖
จะไดแบงปนออกจากเปนฤดูใดแลเดือนใดเปนกําหนดอัชวิถี นาควิถี โควิถีนั้น
หามิได ฝายพระคัมภีรโลกสรรฐานแลพระคัมภีรจันทรสุริยคติทีปนี อาจารยผูรูอธิบายพระบาลีแลอรรถกถาจัดจักรราศีวิเศษออกดังนี้ ๚ เอวํ
กเตสุริสุติยเนสุ อชฺชวิถ.ี .....อุปริ นาควิถ.ี ...ยํ

๑๙๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๗
อุทฺธํ โควิถ_ี __อุทฺธํ โควิถี โหติ ๚ อทิตย_______

อัช
นนนคือ นาค
โคร

วิถีก็ดีแตละ

วิถีๆ ก็มีในมรรคาทงงสอง คือมรรคาจะไปฃางทักษิณทิศแลอุดรทิศอัน
มีปรากฏอยูในพรคําภีรจ นนทรสุริยคติทิปนี โดยในยอนนอาจาริยกอนกลาว
ไวยแลวนนน แลในพรคําภีรธ าตุวินิจไฉยนี้ อาจาริยทารสมเคราะหมาไวย
คําอาน
หนาที่ ๓๗
อุทฺธํ โควิถ_ี __อุทฺธํ โควิถี โหติ ๚ อทิตย_____นั้นคือ อัชวิถี นาควิถี โควิถี ก็ดีแตละ
วิถีๆ ก็มีในมรรคาทัง้ สอง คือมรรคาจะไปขางทักษิณทิศแลอุดรทิศ อัน
มีปรากฏอยูในพระคัมภีรจันทรสุริยคติทปิ นี โดยนัยอันอาจารยกอนกลาว
ไวแลวนั้น แลในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนี้ อาจารยทานสงเคราะหมาไว

๒๐๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๘
หวังจะใหแพทยเหน ซึง่ คติตําเนินแหงพรจันทรพรอาทิตยโดยวิถี
ทงง ๓ นนนเปนสงงเขปพึงเฃาใจเถิดวาอัชวิถีนั้นเปนทางต่ํา นาควิถี
นั้นเปนทางกลาง โครวิถีนั้นเปนทางบนจร แตทางทีจ่ ออกไปฃางทักษิณ
ทิศนั้นกอร เทฺวมาสํ อันนวาเดือนทงง ๒ คือเดือน ๘
๙

เปนกาลอนน

คําอาน
หนาที่ ๓๘
หวังจะใหแพทยเห็น ซึง่ คติดําเนินแหงพระจันทรพระอาทิตยโดยวิถี
ทั้ง ๓ นั้นเปนสังเขปพึงเขาใจเถิดวาอัชวิถีนั้นเปนทางต่ํา นาควิถี
นั้นเปนทางกลาง โครวิถีนั้นเปนทางบน จรแตทางทีจ่ ะออกไปขางทักษิณ
ทิศนั้นกอน เทฺวมาสํ อันวาเดือนทัง้ ๒ คือเดือน ๘ เดือน ๙ เปนกาลอัน

๒๐๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๙
พรอาทิตยสทิศอยูใน กรกฎ

สิงห

ราษีทงง ๒ เดือนนี้ชื่อวาโครวิถี เทฺวมาสา

อันวาเดือนทงง ๒ คือเดือน ๑๐

เปนกาลพรอาทิตยสทิศอยูในย

ราษีทงง ๒ เดือนนี้ชื่อวานาควิถี

เทฺวมาสา อันวา เดือนทังหลาย

๑๑

๒ คือเดือน ๑๒
๑

เปนกาลอนนพรอาทิตยสทิศอยูใน พิจิตร

ทนู

กัญ
ตุลย

ราษรีทงง

คําอาน
หนาที่ ๓๙
พระอาทิตยสถิตอยูในกรกฏราศี สิงหราศีทั้ง ๒ เดือนนี้ชื่อวาโควิถี เทฺวมาสา
อันวาเดือนทั้ง ๒ คือเดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูในกันย
ราศี ตุลราศี ทั้ง ๒ เดือนนี้ชื่อวานาควิถี เทฺวมาสา อันวา เดือนทั้งหลาย
๒ คือเดือน ๑๒ เดือน ๑ เปนกาลอันพระอาทิตยสถิตอยูในพิจิกราศี ธนูราศี ทั้ง

๒๐๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๐
๒ เดือนนี้ชื่อวาอัชวิถี อุตารย...ป แมอนนวามรรคาควรไปฃาง
อุตอรรทิศนนนก็ดี เทฺฺวมาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ นนน คือเดือน
เปนกาลพรอาทิตสทิศอยูใน มังกร

๒
๓

ราษีทงง ๒ เดือนนี้ชื่อวาอัชวิถี เทฺฺวมาสา

กุมพ

อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ คือเดือน ๔
๕

เปนกาลพรอาทิตสทิศอยูใน

มีน
เมศ

คําอาน

หนาที่ ๔๐
๒ เดือนนี้ชื่อวาอัชวิถี อุตารย...แมอันวามรรคาควรไปขาง
อุดรอันทิศนั้นก็ดี เทฺฺวมาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๒ เดือนนัน้ คือเดือน ๒ เดือน ๓
เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูในมังกรราศี กุมภราศีทั้ง ๒ เดือนนี้ชื่อวาอัชวิถี เทฺวมาสา
อันวาเดือนทั้งหลาย ๒ คือ เดือน ๔ เดือน ๕ เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูในมีน เมษ

๒๐๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๑
ราษีทงง ๒เดือนนี้ชื่อวานา+ควิถี
เปนกาลพรอาทิตยสทิศอยูใน

เทฺวมาส อนนวาเดือนทงงหลาย ๒ คือ เดือน

พฤก
เมถุน

๖
๗

ราษีทงง ๒ เดือน+นีช้ ื่อวาโครวิถีครื

ราษรีแลเดือนในมรรคาทัง ๒ นี้ไทร วิถีแตละวิถี วิถีได ๔ เดือน ๔ ราษรี
๑๒
๚ จตฺตาโรมาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๔ คือเดือน ๑
๒
๓

เปนกาลพรอาทิตย

คําอาน
หนาที่ ๔๑
ราศีทั้ง ๒ เดือนนี้ชื่อวานาควิถี เทฺวมาส อันวาเดือนทัง้ หลาย ๒ คือ ๖ เดือน ๗
เปนกาลพระอาทิตยสถิตอยูใน พฤษภราศี เมถุนราศี ทั้ง ๒ เดือนนี้ชื่อวาโควิถีคือ
ราศีแลเดือนในมรรคาทั้ง ๒ นี้ไซร วิถีแตละวิถี วิถีได ๔ เดือน ๔ ราศี
๚ จตฺตาโรมาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ คือเดือน ๑๒ เดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เปน
กาลพระอาทิตย

๒๐๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๒

พิจิตร
สทิศอยูใน ทนู
มังกร
กุมพ

ราษรีทงง ๔ เดือนนี้จัดชื่อวาอัชวิถี จตฺตาโร

๑๐
มาสา อนนวาเดือนทงงหลาย ๔ เดือนคือเดือน ๑๑
เปนกาลอนนพรอาทิตย
๔
๕
กัญ
สทิศอยูใน ตุญ
ราษรีทงง ๔ เดือนนี้จัดไดชื่อวานาควิถี จตฺตาโร
มีน
๙
เมษ
มาสา อนนวา เดือนทงงหลาย ๔ เดือน คือเดือน ๘
เปนกาลพรอาทิต+ยสทิศอยู
๖
คําอาน ๗

หนาที่ ๔๒
สถิตอยูในพิจิกราศี ธนูราศี มังกรราศี กุมภราศี ทั้ง ๔ เดือนนี้จัดชื่อวาวัชวิถี จตฺตาโร
มาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ เดือน คือเดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เดือน ๔ เดือน ๕ เปนกาลอัน
พระอาทิตย
สถิตอยูใน กันยราศี ตุลราศี มีนราศี เมษราศี ทั้ง ๔ เดือนนี้จัดไดชื่อวา นาควิถี จตฺตาโร
มาสา อันวาเดือนทั้งหลาย ๔ เดือน คือเดือน ๙ เดือน ๘ เดือน ๖ เดือน ๗ เปนกาลพระอาทิตย
สถิตอยู

๒๐๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๓
กรกฎ
ใน สิงฆ
ราษีรทงง ๔ เดือนนีจ้ ัดไดชื่อวาโครวิถี ๚ อนน+หนึง่ ชื่อวาพิมานพร
พฤกศก
เมถุน
สุริยเทวบุตร สูง จากทางอันเปนปรกติเดินทาง ต่ํา แลทางปรกตินั้น
ขึ้น
ขึ้น

กํานดเมื่อกาลจเคลือ่ นจากราษรีทงง ๒ คือ ตุลย

กุมภ

ราษรี เมื่อพรอาทิตย

ลงจากตุลยราษีรอันเปนหนทางปรกติแลลงตําเนินทางต่ําไปใน พิจิตร
ธนู

คําอาน
หนาที่ ๔๓
ในกรกฎราศี สิงหราศี พฤษภราศี เมถุนราศีทั้ง ๔ เดือนนี้จัดไดชื่อวาโครวิถี ๚ อันหนึ่ง
ชื่อวาพิมานพระสุริยเทวบุตรสูงขึ้น จากทางอันเปนปรกติเดินทางต่ําขึ้น แลทางปกตินั้น
กําหนดเมือ่ กาลจะเคลื่อนจากราศีทั้ง ๒ คือ ตุลราศี กุมภราศี เมื่อพระอาทิตย
ลงจากตุลราศีอันเปนหนทางปรกติแลลงดําเนินทางต่ําไปในพิจิก ธนู

๒๐๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๔
นั้นเปนอัชวิถี ครั้นเมื่อพรอาทิตยจเคลื่อนเขาสู มังกร
กุมภ

ราษีรนั้น

จคอยขยับขึ้นสูท างบนก็ยงงไมพนอัชวิถีกอนแตทวาผอนขึ้นจาก
ทางต่ําแลว ตงงอยูในทางปรกติในวัชวิถีนั้น เหตุดงงนั้นจึงมี
วาพรบาฬีวาดงงนี้ อชชวิถ.ึ ....พรอาทิตขึ้นสูอัชวิถี
คําอาน
หนาที่ ๔๔
นั้นเปนอัชวิถี ครั้นเมื่อพระอาทิตยจะเคลื่อนเขาสู มังกรราศี กุมภราศีนั้น
จะคอยขยับขึ้นสูท างบนก็ยังไมพนอัชวิถีกอนแตทวาผอนขึ้นจาก
ทางต่ําแลว ตั้งอยูในทางปรกติในอัชวิถีนั้น เหตุดังนั้นจึงมี
วาพระบาลีวาดังนี้ อชฺชวิถ.ี ....พระอาทิตยขึ้นสูอัชวิถี

๒๐๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๕
อนึ่งเมือ่ พรจนนทรพรอาทิตยจ ขึ้นจากทางปรกติในอัชวิถีนั้น ไดเมื่อ
ไปจากกูมพราษีรแลขึ้นสู

มีน
เมศ

ราษีรเปนทางกลาง ครั้นเมือ่ จเคลื่อน

ไปสู พฤกษภ ราษีร ก็ขึ้นสูทางบน ครั้นเมื่อเคลือ่ นจากเมถูนราษีรก็ลด
เมถูน

ลงจากทางบน ลงสูทางกลางเปนปรกติ แตกัญราษีรมากราบทาวถึง
คําอาน
หนาที่ ๔๕
อนึ่งเมือ่ พระจันทรพระอาทิตย จะขึ้นจากทางปรกติในอัชวิถีนั้นไดเมื่อ
ไปจากกุมภราศีแลขึ้นสู มีนราศี เมษราศีเปนทางกลาง ครั้นเมื่อจะเคลื่อน
ไปสูพฤกษภราศี เมถุนราศี ก็ขึ้นสูทางบน ครั้นเมื่อเคลื่อนจากเมถุนราศีกล็ ด
ลงจากทางบน ลงสูทางกลางเปนปรกติ แตกันยราศีมาตราบเทาถึง

๒๐๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๖
ตุลยราษีร ทีพ่ รรณนามานี้วาดวยพรจันทรพรอาทิตยตําเนินปะทักษิณ
พรเมรุเปนปกติ ๚ วิสมํ ปริวตฺตนฺติ ถากาลพิบัติแลวกาลพรจนนทรพรอาทิตย
ก็วิประริตเวยีนไปบหมิไดเสมอ คําทงงนี้อาจารยทงงหลายอาใส+ยซึง่ วิสัม
คติตําเนินมิไดเสมอนั้นมี ๕ ประการ (ดงง) กลาวไวในพรคําภีรจนนทร
คําอาน
หนาที่ ๔๖
ตุลราศี ที่พรรณนามานี้พระจันทรพระอาทิตยดําเนินประทักษิณ
พระเมรุเปนปกติ ๚ วิสมํ ปริวตฺตนฺติ ถากาลพิบัติแลวกาลพระจันทรพระอาทิตย
ก็วิปริตเวียนไปบมิไดเสมอ คําทั้งนีอ้ าจารยทั้งหลายอาศัยซึ่งวิสัมคติดําเนินมิไดเสมอนั้นมี ๕ ประการดังกลาวไวในพระคัมภีรจ ันทร

๒๐๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๗
สุริยคติทปิ นีโนนแลว แลพรคําภีรธาตุวินิจไฉยนี้มีไดปรากฏวิถาร
เปนแตสงงเขปไวใหแตภอพึงเขาใจดุจกลาวมาดงงนี้ ๚ ไนย+หนึง่
๑๕
เมื่อแรกพรสุริยม+ณทลจไดปรากฏในตนกลับนนน ก็ปรากฏขึ้นในวนน ๑ฯ ๔ ค่ํา
พรอมดวยอุตรโปรฐบาทนักขัต+รฤกษ ๒๖ ในราศีมิณฝายพรจนน+ทรก็ปรากฎ
คําอาน
หนาที่ ๔๗
สุริยคติทปิ นีโนนแลว แลพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยนี้มีไดปรากฏวิตถาร
เปนแตสงั เขปไวใหแตพอพึงเขาใจดุจกลาวมาดังนี้ ๚ นัยหนึง่
เมื่อแรกพระสุริยมณฑลจะไดปรากฏในตนกัปนั้น ก็ปรากฏขึ้นในวันอาทิตยขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๔
พรอมดวยอุตตภัทรบทนักขัตฤกษ ๒๖ ในราศีมีน ฝายพระจันทรกป็ รากฏ

๒๑๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๘
ในกัญราษรี เสวยอุตรผลคุณินักขัต+รฤกษ ๒๓ ในวนนเพญ เดือน ๔
นนนจึงเดิมพรจนนทรพรอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกลาง

วนน
คืน

แล ๑๕ ราตรี เปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรี เปนเดือนหนึ่ง สามระดูเปนป+หนึ่ง
แลพรอาทิตยจรตามวิถี ๓ นั้นเปน(แต)ที่วาใหรูซงึ่ ระดูทงง ๓
คําอาน
หนาที่ ๔๘
ในกันยราศีเสวย อุตรผลคุณนักขัตฤกษ ๒๓ ในวันเพ็ญ เดือน ๔
นั้น จึงเดิมพระจันทรพระอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกลางวัน กลางคืน
แล ๑๕ ราตรี เปนกึ่งเดือน ๓๐ ราตรี เปนเดือนหนึ่ง สามฤดูเปนปหนึ่ง
แลพระอาทิตยจรตามวิถี ๓ นั้นเปนแตที่วาใหรูซึ่งฤดูทงั้ ๓

๒๑๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๙
แลรดู ๖ นั้น คือเหมรรตรดู ๑ คือคิมหรรตรดู ๑ คือวัสสรรตรดู ๑ เปน ๓ รดู
ดงงนี้ ๚ อนนลักษณ ๖ รดูนั้นคือแบงออกมาแตรดูทงง ๓ ที่กํานดไวไน
เปนรดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนนั้น ปนออกระดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ รดู
ดวยกรร คือคิมหรรตรรดู ๑ วัศสรรตรดู ๑ เปนรดูรอ น ๒ รดูดงงนี้คือวัศ
คําอาน
หนาที่ ๔๙
แลฤดู ๖ นั้นคือเหมันตฤดู ๑ คือคิมหันตะฤดู ๑ คือวัสสันตฤดู ๑ เปน ๓ ฤดู
ดังนี้ ๚ อันลักษณะ ๖ ฤดูนั้น คือแบงออกมาแตฤดูทั้ง ๓ ทีก่ ําหนดไวใน
เปนฤดูละ ๔ เดือน ๔ เดือนนั้น ปนออกฤดูละ ๒ เดือน ๒ เดือน จึงเปน ๖ ฤดู
ดวยกัน คือคิมหันตฤดู ๑ วัสสานฤดู ๑ เปนฤดูรอน ๒ ฤดูดังนี้คือวัส-

๒๑๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๐
สรรตรดู ๑ สรทรดู ๑ เปนรดูฝน ๒ รดู ดงงนี้ คือเหมมรรตรดู ๑ สสิรรรดู ๑ เปน
รดูหนาว ๒ รดูดงงนี้ อนึ่งกํา+หนดแตแรม ค่ําหนึ่งเดือน ๔ กราบทาวถึงเพญเดือน ๖
วน
วาย

เปน สอง เดือน ดวยกรรดงงนี้ ชื่อวาคิมหรรตรดู ดวยอัฏวาที่รอนกระ

เหตุเปนปริฬาหสไมย อนึ่งกํา+หนดตั้งแตแรมค่ํา+หนึ่งเดือน ๖ กราบทาวไปถึงเพญ
คําอาน
หนาที่ ๕๐
สันตฤดู ๑ สรทฤดู ๑ เปนฤดูฝน ๒ ฤดู ดังนี้ คือเหมันตฤดู ๑ ศิศิรฤดู ๑ เปน
ฤดูหนาว ๒ ฤดูดังนี้ อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๔ ตราบเทาถึงเพ็ญเดือน ๖
เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาคิมหันตฤดู ดวยอรรถวาที่รอ นกระวนกระวาย
เหตุเปนปริฬาหสไมย อนึ่งกําหนดตัง้ แตแรมค่ําหนึง่ เดือน ๖ ตราบเทาไปถึงเพ็ญ

๒๑๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๑
เดือน ๘ เปน ๒ เดือน ดวยกรรดงงนี้ ชื่อวาวสันตรดูดวยอัฏวาเปนที่แหง
ความยินดี เพราะกาลเมือมีดอกไมอนนบาล อนึ่งกํา+หนดแตแรกค่ําห+นึง่ เดือน ๘
กราบทาวไปจนถึงเพญเดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกรรดงงนี้ +ชื่อวาวัศสานตรดู ดวย
อัฏวามีฝน
อนนตกชุก อนึ่งกํา+หนดแตแรมค่ําห+นึ่งเดือน ๑๐ กราบทาวไปจนถึงเพญเดือน ๑๒
คําอาน
หนาที่ ๕๑
เดือน ๘ เปน ๒ เดือน ดวยกันดังนี้ ชื่อวาวสันตฤดูดวยอรรถวาเปนที่แหง
ความยินดีเพราะกาลเมื่อมีดอกไมอันบาน อนึ่งกําหนดแตแรกค่ําหนึ่งเดือน ๘
ตราบเทาไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๐ เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาวัสสานฤดู ดวยอรรถวา
มีฝนอันตกชุก อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๐ ตราบเทาไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๒

๒๑๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๒
เปนสองเดือนดวยกรรดงงนี้ชื่อวาสรทรดู ดวยอัฏวาเปนกาลอนนจยงงสัตวให
สครั้นสครั้วกายไมสสู บาย อนน+หนึง่ กํานดแตแรมค่ําห+นึง่ เดือน ๑๒ ไปกราบทาว
จนถึงเพญเดือนญีเปน ๒ เดือนดวยกรรดงงนี้ ชื่อวาเหมรรตรดู ดวยอัฏวามี
น้ําคางตกลง อนึ่งกํานดแตแรมค่ํา+หนึ่งเดือนญีไป กราบทาวถึงเพญ
คําอาน
หนาที่ ๕๒
เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาสรทฤดู ดวยอรรถวาเปนกาลอันจะยังสัตวให
สะครั้นสะครั้วกายไมสูสบาย อันหนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึง่ เดือน ๑๒ ไปตราบเทา
จนถึงเพ็ญเดือนยีเ่ ปน ๒ เดือนดวยกันดังนี้ ชื่อวาเหมันตฤดู ดวยอรรถวามี
น้ําคางตกลง อนึ่งกําหนดแตแรมค่ําหนึ่งเดือนยี่ไป ตราบเทาถึงเพ็ญ

๒๑๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๓
เดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกรรดงงนี้ชื่อวาสสิรรดู ดวยอัฏวาเยนนักก็
ครบรดู ๖ แลวภอได ๑๒ เดือนเปนป+หนึ่งดุจดงงกลาวมาแลวแต
หลังนั้น ๚ เอวํ อฑฺฒมาสา ทเหมญฺญยนฺฺติ ๚ จําเดิมแตพรจนน+ทรและ
เดือน

พรอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกึง่ เดือนแล ระดู

เปน สืบกรรมาดวย

ป

คําอาน
หนาที่ ๕๓
เดือน ๔ เปนสองเดือนดวยกันดังนี้ชื่อวาศิศิรฤดู ดวยอรรถวาเย็นนักก็
ครบฤดู ๖ แลวพอได ๑๒ เดือนเปนปหนึ่งดุจดังกลาวมาแลวแต
หลังนั้น ๚ เอวํ อฑฺฒมาสาทเหมญฺญยนฺฺติ ๚ จําเดิมแตพระจันทรและ
พระอาทิตยปรากฏแลว ก็ปรากฏเปนกึง่ เดือนแลเปนเดือน เปนฤดู เปนป สืบกันมาดวย

๒๑๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๔
ประการดงงนี้ ๚ อนนวาลักษณระดูทงง ๓ แลรดูทงง ๖ นั้น ซึ่งพรอา
จาริยเจากลาวแลวแตหนหลัง หวังจะบอกใหรูแจงซึ่งประเพทแหง
โรค+ยทงงปวงมี ตาล เปนตนนั้น อนึ่งใหพึงแจงไปในประเทศทีเ่ กิด
ทราง

ทงงปวง คืออยูในประเทศที่น้ําตมอันเคมชายฉเลนั้นไขบงั เกิดนั้น
คําอาน
หนาที่ ๕๔
ประการดังนี้ ๚ อันวาลักษณะฤดูทงั้ ๓ แลฤดูทั้ง ๖ นั้นซึ่งพระอาจารยเจากลาวแลวแตหนหลัง หวังจะบอกใหรูแจงซึ่งประเภทแหง
โรคทั้งปวงมีตาน มีซางเปนตนนั้น อนึ่งใหพงึ แจงไปในประเทศที่เกิด
ทั้งปวง คืออยูในประเทศที่น้ําตมอันเค็มชายทะเลนั้นไขบงั เกิดนั้น

๒๑๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๕
ในเพื่อเสมหะกลา คืออยูประเทศน้ําตมอนนจืดแลน้ําฝนนั้น ไขบงงเกิดนนน
เกิดแตกองวาโยกลา คืออยูประเทศที่ภูเขาแลที่อันสูงมีปาน้ําแลที่รม นั้น
ไขบงงเกิดนนเกิดแตกองกําเดากลา ๚ อนึ่งใหแจงไปในลักษณมูล เหตุอัน
จะใหธาตุทงง ๔ กําเริบแลลดถอยจึงใหบงงเกิดโรค+ยตางๆ มีไขทรางแล
คําอาน
หนาที่ ๕๕
ในเพื่อเสมหะกลา คืออยูประเทศน้ําตมอันจืดแลน้ําฝนนั้นไขบังเกิดนั้น
เกิดแตกองวาโยกลา คืออยูประเทศที่ภูเขาแลที่อันสูงมีปาน้ําแลที่รม นั้น
ไขบังเกิดนั้นเกิดแตกองกําเดากลา ๚ อนึ่งใหแจงไปในลักษณะมูล เหตุอัน
จะใหธาตุทั้ง ๔ กําเริบแลลดถอยจึงใหบงั เกิดโรคตางๆ มีไขซางแล

๒๑๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๖
ไขครรพรักษาเปนตน อนนบงงเกิดแตสมุถานทงง ๓ นั้น คือปตสมุถาน ๑
คือวาตสมุถาน ๑ คือเสมหะสมุถาน ๑ เปนสมุถาน ๓ ดงงนี้๚ อนน+หนึง่
๕
อนนเตโชธาตุกําเริบในเดือน ๖
๗

ทงง ๓ เดือนนี้ เหตุวาบริ โภคอาหาร

ผิดประลาดในเพลากลางวนนเปนอาทิจงึ ใหโทษ ๚ อนึ่งอันวาวาโยธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๕๖
ไขครรภรักษาเปนตนอันบังเกิดแต สมุฏฐานทั้ง ๓ คือ ปตตะสมุฏฐาน ๑
คือวาตะสมุฏฐาน ๑ คือ เสมหะสมุฏฐาน ๑ เปนสมุฏฐาน ๓ ดังนี้ ๚ อันหนึ่ง
อันวาเตโชธาตุกําเริบในเดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ เหตุวาบริโภคอาหาร
ผิดประหลาดในเพลากลางวันเปนอาทิจึงใหโทษ ๚ อนึ่งอันวาวาโยธาตุ

๒๑๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๗

๘
กําเริบในเดือน ๙
๑๐

ทงง ๓ เดือนนี้เหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาทิจึง
๑๑

ใหโทษ ๚ อนน+หนึ่งอนนวาอาโปธาตุกําเริบในเดือน ๑๒

ทงง ๓ เดือนนี้เหตุ

๒
บริโภคอาหารอันเย็นเปนอาทิจงึ ใหโทษ๚ อนึ่งอันวาปถวีธาตุกําเริบในเดือน ๓
๔
๑

ทงง ๓ เดือนนี้ เหตุวานอนกลางวนนนั้นมากเปนอาทิจึงใหโทษ ๚ อนึ่งตก
คําอาน
หนาที่ ๕๗
กําเริบในเดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้เหตุบริโภคของกินอันชุมมันเปนอาทิ
จึง
ใหโทษ ๚ อันหนึ่งอันวาอาโปธาตุกําเริบในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ทั้ง ๓ เดือนนี้
เหตุ
บริโภคอาหารอันเย็นเปนอาทิจงึ ใหโทษ ๚อนึ่งอันวาปถวีธาตุกําเริบในเดือน ๒ เดือน ๓
เดือน ๔
ทั้ง ๓ เดือนนี้ เหตุวานอนกลางวันนั้น มากเปนอาทิจึงใหโทษ ๚ อนึ่งตก

๒๒๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๘
ตนไมแลทารทุบถองดีโบยแลลมลง แลเดินทางไกลใหรอนนัก แลทําการนัก
ก็ดีดงงนี้ เปนเหตุที่จใหธาตุกําเริบ จึง่ ใหกําเริบ จึ่งใหบงงเกิดซึ่งโรค+ยตางๆ
อนึ่งใหแพทยพิจรณาดูกายแหงบุทคล อันไขนั้นถาแลเหนกายประสาท
แลแถวเสนอันใ+หญทังปวงพิการ ๚ ถาแลเหนศรีเหลืองไขนั้นเกิดแต
คําอาน
หนาที่ ๕๘
ตนไมแลทานทุบถองดีโบยแลลมลง แลเดินทางไกลใหรอนนัก แลทําการนัก
ก็ดีดังนี้ เปนเหตุทจี่ ะใหธาตุกําเริบ จึงใหกําเริบจึงใหบงั เกิดซึง่ โรคตางๆ
๚ อนึ่งใหแพทยพจิ ารณาดูกายแหงบุคคล อันไขนั้นถาแลเห็นกายประสาท
แลแถวเสนอันใหญทงั้ ปวงพิการ ๚ ถาแลเห็นสีเหลืองไขนั้นเกิดแต

๒๒๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๙
กองดีแลกําเดาใหโทษ ถาเหนษรีขาวไขนั้นเกิดแตกองเสมหะใหโทศ๚๛
ถาเหนษรีแดงไขนั้นเกิดแตกองโลหิตใหโทศ ๚ ถาเหนษรีเขยีวไขนั้นเกิด
แตกองวาโยใหโทษ ๚ ถาเหนษรีดําไขนั้นเกิดแตกองกําเดาใหโทษ ๚๛
คําอาน
หนาที่ ๕๙
กองดีแลกําเดาใหโทษ ถาเห็นสีขาวไขนั้นเกิดแตกองเสมหะใหโทษ ๚ ๛
ถาเห็นสีแดงไขนั้นเกิดแตกองโลหิตใหโทษ ๚ ถาเห็นสีเขียวไขนั้นเกิด
แตกองวาโยใหโทษ ๚ ถาเห็นสีดําไขนั้นเกิดแตกองกําเดาใหโทษ ๚๛

๒๒๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๐
ดํา
ถาเหน แดง
ขาว
เหลือง

เจือกรรไขนั้นที่เหนคือปถวีใหโทศ ๚ อนึ่งอาโปธาตุ

กําเริบนั้นกําเริบแตกองเสมหะสมุฐานใหเปนเหตุ อนึ่งอนนวากําเดาแล
ดี แลโลหิตกําเริบนั้นกําเริบแตเตโชธาตุ เตโชธาตุกําเริบแตกองปตะสมุ
ฐานใหเปนเหตุ ๚ หนึง่ วาโยธาตุกําเริบนั้นกําเริบแตกองวาโยสมุฐาน
คําอาน
หนาที่ ๖๐
ถาเห็นดํา เห็นแดง เห็นขาว เห็นเหลือง เจือกันไขนั้นที่เห็นคือปถวีใหโทษ ๚ อนึ่ง
อาโปธาตุ
กําเริบนั้นกําเริบแตกองเสมหะสมุฏฐานใหเปนเหตุ อนึ่งอันวากําเดาแล
ดีแลโลหิตกําเริบนั้นกําเริบแตเตโชธาตุ เตโชธาตุกําเริบแตกองปตตะสมุฏฐานใหเปนเหตุ ๚ หนึ่งวาโยธาตุกําเริบนั้นกําเริบแตกองวาโยสมุฏฐาน

๒๒๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๑
คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อนึ่งอันวาปถวีธาตุกําเริบนัน้ กําเริบแต
เตโช

กองสมุฐาน ๓ คือ วาโย

สมุฐานทงง ๓ นี้นามชื่อวาสรรนิบาต แพทย

อาโป

พึงงรูดุจในอันกลาวมาแลวนั้น ๚ ลําดับนีจ้ ะไดกลาวดวยธาตุอภิญาณ
(ทงง ๔) คือปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา
คําอาน
หนาที่ ๖๑
คือ ลม ๖ จําพวกใหเปนเหตุ ๚ อนึ่งอันวา ปถวีธาตุกําเริบนัน้ กําเริบแต
กองสมุฏฐาน ๓ คือ เตโชสมุฏฐาน วาโยสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ทั้ง ๓ นี้นามชื่อวา
สันนิบาต แพทย
พึงรูดจุ นัยอันกลาวมาแลวนั้น ๚ ลําดับนีจ้ ะไดกลาวดวยธาตุอภิญญาณ
ทั้ง ๔ คือปถวีธาตุ ๓ เตโชธาตุ ๓ อาโปธาตุ ๓ วาโยธาตุ ๓ อันวา

๒๒๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๒
ลักษณปถวี ๓ นั้นคือภินนปถวี ๑ ชาติปถวี ๑ จรณปถวี๑ แลภินนปถวี
นั้นคือธาตุดิน ๒๐ แตก ชาติปถวีนั้นคือ ไขบงงเกิดแตธาตุดิน ๒๐ กําเริบ
ลม
จรณปถวี นั้นคือไขจรมาแตธาตุ ไฟ
น้ํา

ทงง ๓ นี้ ธาตุดิน ๒๐ ก็พลอยใหโทศ ๚

อนนวาลักษณเตโชธาตุ ๓ นั้นคือภินนะเตโช ๑ ชาติเตโช ๑ จรณเตโช ๑
คําอาน
หนาที่ ๖๒
ลักษณะปถวีธาตุ ๓ นั้นคือภินนปถวี ๑ ชาติปถวี ๑ จรณปถวี๑ แลภินนปถวี
นั้นคือธาตุดิน ๒๐ แตก ชาติปถวีนั้นคือ ไขบังเกิดแตธาตุดิน ๒๐ กําเริบ
จรณปถวี นั้นคือไขจรมาแต ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุน้ํา ทัง้ ๓ นี้ ธาตุดิน ๒๐ ก็พลอยใหโท๚
อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๓ นั้นคือภินนเตโช ๑ ชาติเตโช ๑ จรณเตโช ๑

๒๒๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๓
แลภินนเตโชนั้นคือธาตุเพลิง ๔ แตก ชาติเตโชนั้นคือ ธาตุเพลิงกําเริบ
ดิน
จึงใหบงงเกิดความไขตางๆ จรณเตโชนั้นคือไขจรมา+แตธาตุ น้ํา
ลม

ทั้ง ๓ นี้

ธาตุเพลิง ๔ ก็พลอยกําเริบขึ้นใหโทศ๚ อนนวาลักษณอาโปธาตุ
๓ นั้นคือ ภินนอาโป ๑ ชาติอาโป ๑ จรณอาโป ๑ แลภินนอาโปนั้น
คําอาน
หนาที่ ๖๓
แลภินนเตโชนั้นคือธาตุเพลิง ๔ แตก ชาติเตโชนั้นคือ ธาตุเพลิงกําเริบ
จึงใหบังเกิดความไขตางๆ จรณเตโชนั้นคือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ทั้ง ๓ นี้
ธาตุเพลิง ๔ ก็พลอยกําเริบขึ้นใหโทษ ๚ อันวาลักษณะอาโปธาตุ
๓ นั้นคือ ภินนอาโป ๑ ชาติอาโป ๑ จรณอาโป ๑ แล ภินนอาโปนั้น

๒๒๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินจิ ฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๔
คือธาตุน้ํา ๑๒ แตก ชาติอาโปนั้นคือธาตุน้ํา ๑๒ กําเริบจึงบังเกิดซึง่ ไข
ดิน

ตางๆ จรณอาโปนั้น คือไขจรมาแตธาตุ เพลิง ทงง ๓ นี้ ธาตุน้ํา ๑๒ ก็
ลม

พลอยกําเริบขึ้นใหโทศ ๚ อันวาลักษณวาโย
ธาตุ ๓ นี้นนน
คือภินนวาโย ๑ ชาติวาโย ๑ จรณวาโย ๑ แลภินนวาโยนั้นคือธาตุลม ๖ แตก
คําอาน
หนาที่ ๖๔
คือธาตุน้ํา ๑๒ แตก ชาติอาโปนั้นคือธาตุน้ํา ๑๒ กําเริบจึงบังเกิดซึง่ ไข
ตางๆ จรณอาโปนั้น คือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุเพลิง ธาตุลม ทั้ง ๓ นี้ ธาตุน้ํา ๑๒ ก็
พลอยกําเริบขึ้นใหโทษ ๚ อันวาลักษณะวาโยธาตุ ๓ นี้นั้น
คือภินนวาโย ๑ ชาติวาโย ๑ จรณวาโย ๑ แลภินนวาโยนั้นคือธาตุลม ๖ แตก

๒๒๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๕
ชาติวาโยนั้น คือธาตุลม ๖ กําเริบจึงใหบงงเกิดไขตางๆจรณวาโย
ดิน
นั้นคือไขจรมาแตธาตุ น้ํา
เพลิง

ทงง ๓ นีธ้ าตุลมก็พลอยกําเริบใหโทศ ๚ อันนวา

ธาตุอภิณญาณทงง ๔ นั้นคือมีธาตุแล ๓ แล ๓ คือ ภินนธาตุ ๑ คือชาติ
ธาตุ ๑ คือจรณธาตุ ๑ อันวาภินนธาตุทงง ๔ แตก อันวาชาติธาตุก็ กํา
คําอาน
หนาที่ ๖๕
ชาติวาโยนั้น คือธาตุลม ๖ กําเริบจึงใหบงั เกิดไขตางๆ จรณวาโย
นั้นคือไขจรมาแตธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุเพลิง ทั้ง ๓ นี้ธาตุลมก็พลอยกําเริบใหโทษ ๚ อัน
วา
ธาตุอภิญญาณทั้ง ๔ นั้นคือมีธาตุแล ๓ แล ๓ คือ ภินนธาตุ ๑ คือชาติธาตุ ๑ คือจรณธาตุ ๑ อันวาภินนธาตุทั้ง ๔ แตก อันวาชาติธาตุก็ กํา-

๒๒๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๖
เริบขึ้นใหบงงเกิดซึ่งโรค+ยตางๆ อนนวาจรณธาตุ+คือธาตุอนั ถอยแลจรมาถูก
ตองกรรจึงกําเริบ ถาแพทยพิจรนาเหนเปนภินนธาตุแลั+วพึงใหรกั ษาตามบู+ญ
ของบุคลเถิด ถาพิจาระนาเหนวาเปนชาติธาตุแลจรณธาตุแลวก็พึงใหรัก
ชาติโรคย
ษาเถิด แตวางยาอยา ใหผิดใหชอบซึง่ ประเทษโรคย
โรค+ยกําเนิด

ป
เดือน
แลโรค+ยจรตามวนน
ยาม

คําอาน
หนาที่ ๖๖
เริบขึ้นใหบงั เกิดซึ่งโรคตางๆ อันวาจรณธาตุคือ ธาตุอันถอยแลจรมาถูก
ตองกันจึงกําเริบ ถาแพทยพจิ ารณาเห็นเปนภินนธาตุแลวพึงใหรักษาตามบุญ
ของบุคคลเถิด ถาพิจารณาเห็นวาเปนชาติธาตุแลจรณธาตุแลวก็พึงใหรักษาเถิด แตวางยาอยาใหผิดใหชอบซึ่งชาติโรค ซึ่งประเทศโรค ซึ่งโรคกําเนิด แลโรคจร
ตามป ตามเดือน ตามวัน ตามยาม

๒๒๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

หนาที่ ๖๗

คําถายถอด
ลง
(ตาม) การนั้น ๚ อนึ่งนั้นวาไขซึ่งกระทําให ราก
ทองขึ้น
ดํา

นั้นก็+มีลักษณแล ๔ แล ๔ คือ

แดง
เจือกรร คือเตโชกระทําใหลงนั้นมีษรีมูลนั้น
ฃาว
เหลือง
เขยีว
แดง คืออาโปธาตุกระทําใหลงนั้นมีมูลษรีฃาวคือวาโยธาตุกระทํา ดํา
ปถวีธาตุใหลงนั้นมีษรีมูล

แดง
ใหลงนั้นมีษรี+มูลนั้นเขยีว ๚ คือปถวีธาตุกระทําไหรากนั้นมีษรี ฃาว
เหลือง
เขยีว
คําอาน

เจือกรร

หนาที่ ๖๗
ตามกาลนั้น ๚ อนึ่งนั้นวาไขซึ่งกระทําใหลง ใหราก ใหทองขึ้น นั้นก็มีลักษณะแล ๔ แล ๔ คือ
ปถวีธาตุใหลงนั้นมีสี มูลดํา มูลแดง มูลขาว มูลเหลือง มูลเขียว เจือกันคือเตโชธาตุกระทําใหลงนั้นมีสี
มูลนั้น
แดงคืออาโปธาตุกระทําใหลงนั้นมีมูลสีขาวคือวาโยธาตุกระทํา
ใหลงนั้นมีสีมูลนั้นเขียว ๚ คือปถวีธาตุกระทําใหรากนั้นมีสีดํา สีแดง สีขาว สีเหลือง สีเขียว เจือกัน

๒๓๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๘
อนนวาเตโชธาตุกระทําใหรากนั้นมีษรีอนนแดง อันวาอาโปธาตุกระทําให
รากนั้นมีษรีอันฃาว อันวาวาโยธาตุธาตุกระทําใหรากนั้นมีสอี ันเขยีว
ดํา
๚ แลปถวีธาตุกระทําใหอุธรขึ้นนั้นมี ผิวกายแลจักษุนัน แดง
ฃาว
เหลือง
เขยีว

เจือกรร

แลเตโชธาตุกระทําใหอุธรขึ้นนั้นมี ผิวกายแลจักษุนั้นแดงแลอาโปธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๖๘
อันวาเตโชธาตุกระทําใหรากนั้นมีสีอันแดง อันวาอาโปธาตุกระทําให
รากนั้นมีสีอันขาว อันวาวาโยธาตุธาตุกระทําใหรากนั้นมีสีอนั เขียว
๚ แลปถวีธาตุกระทําใหอุทรขึ้นนั้นมีผิวกายแลจักษุนั้นดํา แดง ขาว เหลือง เขียว เจือกัน
แลเตโชธาตุกระทําใหทอ งขึ้นนั้นมี ผิวกายแลจักษุนั้นแดงแลอาโปธาตุ

๒๓๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๙
ซึ่งกระทําใหอุทร ขึ้นนั้นมีผิวกายแลจักษุนั้นฃาวแลวาโยธาตุซึ้งกระทําไหย
อุทร ขึ้นนั้นมีผิวกายแลจักษุนั้นเขยีว ๚ อนึ่งอันวาลักษณฤศดวงและ
ลมนั้นก็มีแล ๔ แล ๔ คือฤศดวงเกิดแตกองปถวีธาตุใหกําเริบนั้นเปนฤศดวง
เลือด
ลม
เสมหะ

ทงง ๓ เจือกัน คือฤศดวงเกิดแตกองเตโชธาตุใหกําเริบนั้นเปนฤศดวง
คําอาน

หนาที่ ๖๙
ซึ่งกระทําใหอุทร ขึ้นนั้นมีผิวกายแลจักษุนั้นขาว แลวาโยธาตุซึ่งกระทําให
อุทร ขึ้นนั้นมีผิวกายแลจักษุนั้นเขียว ๚ อนึ่งอันวาลักษณะริดสีดวงและ
ลมนั้นก็มีแล ๔ แล ๔ คือริดสีดวงเกิดแตกองปถวีธาตุใหกําเริบนั้นเปนริดสีดวงเลือด ริดสีดวงลม ริดสีดวงเสมหะ ทั้ง ๓ เจือกัน คือริดสีดวงเกิดแตกองเตโชธาตุให
กําเริบนั้นเปนริดสีดวง

๒๓๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๐
เลือด คือฤศดวงเกิดแตกองอาโปธาตุ ใหกําเริบเปนฤศดวงน้ํา คือ
ฤศดวงเกิดแตกองวาโยธาตุใหกําเริบนั้น เปนฤศดวงลม ๚ อนึ่งลม ๔
นั้น คือลมเกิดแตกองปถวีธาตุกําเริบ คือลมที่เกิดแตกองเตโชธาตุกําเริบ
คือลมเกิดแตกองอาโปธาตุเสมหะใหกําเริบ คือลมเกิดแตกองวาโย
คําอาน
หนาที่ ๗๐
เลือด คือริดสีดวงทีเ่ กิดแตกองอาโปธาตุ ใหกําเริบเปนริดสีดวงน้ํา คือ
ริดสีดวงเกิดแตกองวาโยธาตุใหกําเริบนั้น เปนริดสีดวงลม ๚ อนึ่งลม ๔
นั้น คือลมเกิดแตกองปถวีธาตุกําเริบ คือลมที่เกิดแตกองเตโชธาตุกําเริบ
คือลมเกิดแตกองอาโปธาตุเสมหะใหกําเริบ คือลมเกิดแตกองวาโย

๒๓๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๑
ธาตุมีชาติโลม ๖ ใหกําเริบดงงนี้จัดเปนธาตุอภิณญาณแตทานโดย
สงงเขป ๚ อนึ่งถาแพทยเหนเปนอภิณญาณ สรรนิบาตโดยแท
แลว ก็พึงใหแพทยแกโดยโอสถอันบําบัดซึ่งธาตุลดถอย ใหคลาย
จากไขตรีโทศกอน แลจงึ่ แตงโอสถทงงปวงรักษาไปเถิดธาตุโรค+ยนั้นก็จบันเทา
คําอาน
หนาที่ ๗๑
ธาตุมีชาติลม ๖ ใหกําเริบดังนีจ้ ัดเปนธาตุอภิญญาณแตทานโดย
สังเขป ๚ อนึ่งถาแพทยเห็นเปนอภิญญาณ สันนิบาตโดยแท
แลว ก็พึงใหแพทยแกโดยโอสถอันบําบัดซึ่งธาตุลดถอยใหคลาย
จากไขตรีโทษกอน แลวจึงแตงโอสถทั้งปวงรักษาไปเถิดธาตุโรคนั้นก็จะบรรเทา

๒๓๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัตเิ ดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๒
ถาวางยาผิดธาตุอภิณญาณสรรนิบาตก็(จน)ยงงผูไขนั้นใหถึงแกมรณะ
ถาแลไขอันไดๆก็ดีภินนธาตุอภิณญาณแตกทงง ๕ แลวก็จถึงแกมรณะ
ซึ่งจแกตอ ไปนั้นเปนอันขัดสนนัก เปนอาการประเพทแลลักษณะทีจรตัด
ถาจแกใหแกดูตามบฺูญเถิด ๚ ลําดับนีจ้ ไดแกตามธาตุอสุรนิ ทิญาณ
คําอาน
หนาที่ ๗๒
ถาวางยาผิดธาตุอภิญญาณสันนิบาตก็จนยังผูไขนั้นใหถึงแกมรณะ
ถาแลไขอันใดๆ ก็ดีภินนธาตุอภิณญาณแตกทั้ง ๕ แลวก็จะถึงแกมรณะ
ซึ่งจะแกตอไปนั้นเปนอันขัดสนนัก เปนอาการประเภทแลลักษณะที่จรตัด
ถาจะแกใหแกดูตามบุญเถิด ๚ ลําดับนี้จะไดแกตามธาตุอสุรนิ ทิญาณ

๒๓๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๓
นั้นตอไปวาจตุธาตุสมาส+รรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑
คือติก+ขธาตุ ๑+คือ มนนทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดงงนี้ อนนวา
ลักษณสมาธาตุนั้น คือเพิลงธาตุในอุธรนั้นออนไป มิไดเผาอาหารให
ยอยไปไดแลมิไดใหยากอาหารดงงนีจ้ ึงไดชื่อ+วาสมาธาตุประการนึง๚
คําอาน
หนาที่ ๗๓
นั้นตอไป วาจตุธาตุสมาสรรพ ๔ ประการ คือสมาธาตุ ๑ คือวิสมาธาตุ ๑
คือติกขธาตุ ๑ คือมันทธาตุ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังนี้ อันวา
ลักษณะสมาธาตุนั้น คือเพลิงธาตุในอุทรนั้นออนไป มิไดเผาอาหารให
ยอยไปได แลมิไดใหอยากอาหารดังนี้จึงไดชื่อวาสมาธาตุประการหนึง่ ๚

๒๓๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๔
อนนวาลักษณวิสมาธาตุนั้น คือเพลิงธาตุในอุธรกําเริบขึ้น กระทําใหเกิดลม
แนนอุระแลขัดอุทร แลลงทองนักตอ บางทีใหยากอาหารบอริโภคบอยๆ มิ
ไดอยูทอง ดงงนีจ้ ัดไดชื่อวาวิสมาธาตุประการห+นึ่ง เหตุวาบงงเกิดลมขึ้นเปน
กอนในอุธรมิไดเสมอ แลวจึ่งแตงอยาอันชื่อวาทศมูลนั้นใหกนิ จึ่งควร
คําอาน
หนาที่ ๗๔
อันวาลักษณะวิสมาธาตุนั้น คือเพลิงธาตุในอุทรกําเริบขึ้น กระทําใหเกิดลม
แนนอุระแลขัดอุทร แลลงทองนักตอ บางทีใหอยากอาหารบริโภคบอยๆ มิ
ไดอยูทอง ดังนี้จัดไดชื่อวาวิสมาธาตุประการหนึ่ง เหตุวาบังเกิดลมขึ้นเปน
กอนในอุทรมิไดเสมอ แลวจึงแตงยาอันชื่อวาทศมูลนั้นใหกินจึงควร

๒๓๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๕
อนนวาลักษณติก+ขธาตุนั้น คือใหเพลิงธาตุในอุทรนั้นกลา เผาอาหาร
ใหยอยหยับแลกแลวไป แลบริโภคอาหารบอยๆ มิรูอมิ่ ดงงนี้ จัด
ไดชื่อวาติกขธาตุประการห+นึ่ง แลใหแตงอยาโฉลมแลวอยากินที่มีรศ
อนนเย็นใหกิน แลอาหารที่เยนจง(นัก)คือดวยแตงโมแตงกวา
คําอาน
หนาที่ ๗๕
อันวาลักษณะติกขธาตุนั้น คือใหเพลิงธาตุในอุทรนั้นกลา เผาอาหาร
ใหยอยยับแหลกแลวไป แลบริโภคอาหารบอยๆมิรูอิ่มดังนี้ จัด
ไดชื่อวาติกขธาตุประการหนึง่ แลใหแตงยาชโลมแลวยากินทีม่ ีรส
อันเย็นใหกิน แลอาหารที่เย็นจงหนักคือดวยแตงโมแตงกวา

๒๓๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๖
นั้นจึงควร

อันวาลักษณมนนทธาตุนั้นคือเพลิงธาตุในอุทรนัน้

ลดถอยแลวกลับใหลงไปวันนละ

๖
๗

ครั้ง แลกระทําใหหอบภัก

ถอยกําลังจะเดินก็มิได แลเพลิงธาตุทง งนีเ้ ปนเพื่อเสมหะกลาดงงนี้
จึ่งจัดไดชื่อวามนนทธาตุ แลพึงใหแตงโอสถทีม่ ีรศอันเผดแลรอน
คําอาน
หนาที่ ๗๖
นั้นจึงควร อันวาลักษณะมันทธาตุนั้นคือเพลิงธาตุในอุทรนัน้
ลดถอยแลวกลับใหลงไปวันละ ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง แลกระทําใหหอบพัก
ถอยกําลัง จะเดินก็มิได แลเพลิงธาตุทั้งนีเ้ ปนเพื่อเสมหะกลาดังนี้
จึงจัดไดชื่อวามันทธาตุ แลพึงใหแตงโอสถทีม่ ีรสอันเผ็ดแลรอน

๒๓๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๗
นั้นใหกินจึงควร ถาแลเพิลงธาตุยอน+มัก+ใหนอนกลางวัน แลให+อยาทีส่ ํารับจแก
เพิลงธาตุให เสมอแลใหบรรเทาเสียซึ่งลมอันเกิดในอุธรกลิ้ง
แลใหเสยีดแทงใหทอง ขึ้น

พอง

ขึ้น
เปนกอน
ลง

นั้นหาย อนึ่งใหแพทยผูมีปญ
 ญาพิจรนาซึ่ง

ไขทังปวงตางๆ อันบังเกิดแตสมุฐาน นั้นใหแมนยํา แลเมือแพทย
คําอาน
หนาที่ ๗๗
นั้นใหกินจึงควร ถาแลเพลิงธาตุหยอนมักใหนอนกลางวัน แลใหยาทีส่ ําหรับจะแก
เพลิงธาตุใหเสมอ แลใหบรรเทาเสียซึ่งลมอันเกิดในอุทรกลิ้งขึ้นกลิ้งลงเปนกอน
แลใหเสียดแทงใหทองขึ้น ทองพองนั้นหาย อนึ่งใหแพทยผมู ีปญญาพิจารณาซึ่ง
ไขทั้งปวงตางๆ อันบังเกิดแตสมุฏฐาน นั้นใหแมนยํา แลเมือ่ แพทย

๒๔๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๘
พิจรนาเหนวาไขนั้นเกิดแตปตสมุฐานแท(แลว)แลหามยาใหบริโภค
ซึ่งโอสถอันมีรศอันรอนนั้น แลอาหารอันรอนๆ แลของอันรอนทั้งปวงตางๆ
๚ ถาแลแพทยเหนวาไขนั้นเกิดแตกองเสมหะสมุฐานแทแลว หามยาให
บริโภคซึ่งโอสถซึ่งมีรศอันหวาน แลอาหารสิ่งของทงงปวงตางๆ
คําอาน
หนาที่ ๗๘
พิจารณาเห็นวาไขนั้นเกิดแตปตตะสมุฏฐานแทแลว แลหามอยาใหบริโภค
ซึ่งโอสถอันมีรสอันรอนนั้น แลอาหารอันรอนๆแลของอันรอนทั้งปวงตางๆ
๚ ถาแลแพทยเห็นวาไขนั้นเกิดแตกองเสมหะสมุฏฐานแทแลว หามอยาให
บริโภคซึ่งโอสถซึ่งมีรสอันหวาน แลอาหารสิ่งของทั้งปวงตางๆ

๒๔๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๙
ที่มีรศอันหวานนั้น ๚ ถาแพทยพิจรณาเหนวาไขนั้นเกิดแตกองวา
ตสมุฐานแทแลว หามมิใหบริโภคโอสถซึง่ มีรศอันเปรยี้ว
แลยาดองนั้น แลอาหารอันเปรยี้วที่มกั ดองเปนตนนั้นยาใหบอริโภค
ถาแลมิฟง ฃืนบริโภคเขาไป ไขนั้นแลอาหารก็จะบวกเฃาตั้งอยูใน
คําอาน
หนาที่ ๗๙
ที่มีรสอันหวานนั้น ๚ ถาแพทยพิจารณาเห็นวาไขนั้นเกิดแตกองวาตะสมุฏฐานแทแลว หามมิใหบริโภคโอสถซึง่ มีรสอันเปรี้ยว
แลยาดองนั้น แลอาหารอันเปรี้ยวที่หมักดองเปนตนนั้นอยาใหบริโภค
ถาแลมิฟง ขืนบริโภคเขาไป ไขนั้นแลอาหารก็จะบวกเขาตั้งอยูใน

๒๔๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๐
ระวางทุวรรณโทศแลตรีโทศนั้น ๚ (ลําดับนี)้ จักไดสําแดงในจักราษรี
อันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบแลลดถอยแลเจือกรรใหโทศ
ตามในอันพรอาทิตยจรสทิศทงง ๒ ราษรี แลเปนที่สงงเกด
ซึ่งแพทยทงงหลาย ใหอาจยงงรูซ ึ่งธาตุอันใดอันห+นึง่ วิปริตใหโทษ
คําอาน
หนาที่ ๘๐
ระหวางทุวันโทษแลตรีโทษนั้น ๚ ลําดับนีจ้ ักไดสําแดงในจักราศี
อันจะบอกใหแจงซึ่งธาตุกําเริบแลลดถอยแลเจือกันใหโทษ
ตามในอันพระอาทิตยจรสถิตทัง้ ๒ ราศี แลเปนที่สงั เกต
ซึ่งแพทยทั้งหลาย ใหอาจหยัง่ รูซ ึ่งธาตุอันใดอันหนึง่ วิปริตใหโทษ

๒๔๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๑
โดยไนยอนนจมีไปคางนานั้น ๚ อนึ่งถาไขบงงเกิดในเดือน ๕ ทงง ๒ เดือนนี้
๖

เปน+เทศการพรอาทิตยเสดจทางโควิถี ซึ่งวาคิมหันตรดูเปนรดูรอนกําเดากลา
ลมเสลดออน ๚ อนึ่งถาไขบงงเกิดถาไขบงงเกิดในเดือน ๗
๘

ทงง

๒ เดือนนี้ เปนกาลพรอาทิตยเสดจทางโครวิถี ชื่อวัศสันตรดู เปนระ
คําอาน
หนาที่ ๘๑
โดยนัยอันจะมีไปขางหนานั้น ๚ อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้ง ๒ เดือนนี้
เปนเทศกาลพระอาทิตยเสด็จทางโครวิถี ซึ่งวาคิมหันตฤดูเปนฤดูรอนกําเดากลา
ลมเสลดออน ๚ อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๗ เดือน ๘ ทั้ง
๒ เดือนนี้ เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางโครวิถี ชื่อวสันตฤดู เปนฤ-

๒๔๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๒
ดูรอนกับฝนปน กันเปนเพื่อเสลดลม(กลา) กําเดาเปนกลาง ๚ อนึ่งถา
๙

ไขบงงเกิดในเดือน ๑๐

ทงง ๒ เดือนนี้เปนกาลพรอาทิตเสดจทางนาค

วิถีชื่อวัศสัน+ตรดูเปนรดูฝน เปนเพือกําเดา เสลดกลาลมออน ๚ อนึ่ง
ถาไขในเดือน

๑๑
๑๒

ทงง ๒ เดือนนี้ เปนกาลพรอาทิตยเสดจทาง
คําอาน

หนาที่ ๘๒
ดูรอนกับฝนปนกัน เปนเพื่อเสลดลมกลา กําเดาเปนกลาง ๚ อนึ่งถา
ไขบังเกิดในเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๒ เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางนาค
วิถีชื่อวัสสานฤดูเปนฤดูฝน เปนเพือ่ กําเดาเสลดกลาลมออน ๚ อนึ่ง
ถาไขในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๒ เดือนนี้ เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทาง

๒๔๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๓
นาควิถี ชื่อสรทรดูเปนระดูฝนปนนําคางรดูอนน เปนลมเสลดกลากําเดา
ออนดงงนี้ ๚ อนึ่งถาไขบงงเกิดในเดือน

๑
๒

ทงง ๒ เดือนนี้ เปนกาลพร

อาทิตยเสดจทางอัชวิถี ชื่อเหมันตรดูเปนระดูนําคาง เปนเพือ่ โลหิต
๓

กําเดากลา เสลดลมออน ๚ อนึ่งถาไข(บงงเกิด)ในเดือน ๔

ทงง สอง

คําอาน
หนาที่ ๘๓
นาควิถี ชื่อสรทฤดูเปนฤดูฝนปนน้ําคางฤดูอัน เปนลมเสลดกลากําเดา
ออนดังนี้ ๚ อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้ง ๒ เดือนนี้ เปนกาลพระ
อาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ชื่อเหมันตฤดูเปนฤดูน้ําคาง เปนเพื่อโลหิต
กําเดากลา เสลดลมออน ๚ อนึ่งถาไขบังเกิดในเดือน ๓ เดือน ๔ ทั้งสอง

๒๔๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๔
เดือนนี้เปนกาลพรอาทิตยเสดจทาง (อัช) วิถี ชื่อสสิรดูเปนระดูนําคางกับ
รอนคาบกรรเปนเพื่อลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน ๚ ถาใขบงงเกิดขึ้น
ในคิมหันตรดูนั้น คือแรมค่ํา+หนึง่ เดือน ๔ ไปจนเพญเดือน ๘ เปนเพือ่ เตโช
ธาตุกําเดาโลหิตกลายิง่ นัก ถาไขบงงเกิดขึ้นในวัศสานตรดูนนั้ คือ
คําอาน
หนาที่ ๘๔
เดือนนี้เปนกาลพระอาทิตยเสด็จทางอัชวิถี ชื่อศศิรฤดูเปนฤดูน้ําคางกับ
รอนคาบกัน เปนเพือ่ ลมเสลดกลา โลหิตกําเดาออน ๚ ถาไขบังเกิดขึ้น
ในคิมหันตฤดูนั้น คือแรมค่ําหนึ่งเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนเพื่อเตโชธาตุกําเดาโลหิตกลายิง่ นัก ถาไขบังเกิดขึ้นในวัสสานฤดูนั้นคือ

๒๔๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๕
แรมค่ําห+นึ่งเดือน ๘ ไปจนถึงเพญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลด
กลายิ่งนัก ๚ ถาไขบงงเกิดขึ้นในเหมันตรดูนั้นคือแรมค่ําห+นึ่ง
เดือน ๑๒ ไปจนเพญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลายิง่ นัก ๚ อนึ่ง
ป
ทารใหตง งอายุศมแหงบุกคลอันไข[บงงเกิด]แลวจึ่งเอา เดือน
วนน

กําเนิดนั้น

คําอาน
หนาที่ ๘๕
แรมค่ําหนึ่งเดือน ๘ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๑๒ เปนเพื่ออาโปธาตุเสลด
กลายิ่งนัก ๚ ถาไขบังเกิดขึ้นในเหมันตฤดูนั้นคือแรมค่ําหนึ่ง
เดือน ๑๒ ไปจนถึงเพ็ญ เดือน ๔ เปนเพื่อวาโยธาตุลมกลายิ่งนัก ๚ อนึ่ง
ทานใหตั้งอายุสมแหงบุคคลอันไขบังเกิดแลวจึงเอาป เอาเดือน เอาวันกําเนิดนั้น

๒๔๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๖
บวกแลวเอานวทะวารทั้ง ๙ บวก [เฃา] ไว ๔ ถาน แลวนับเอาธาตุ
ทงง ๔ บวกทุกถานทุกถานเอาเบญจขนนธทั้ง ๕ หารทงง ๔ ถาน
ถาธาตุอนนไดออกเศศ

สูญ
ก็ดี ธาตุอนน+นันพิกลวิปริตใหโทศ
บาพเคราะห

ถาเศศเปนสมภเคราะหหาโย (ชน) มิไดดงงนี้ อนึ่งวาลักษณปถวีธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๘๖
บวกแลวเอานวทวารทั้ง ๙ บวกเขาไวได ๔ ฐาน แลวนับเอาธาตุ
ทั้ง ๔ บวกทุกฐานเอาเบญจขันธทั้ง ๕ หารทัง้ ๔ ฐาน
ถาธาตุอันใดออกเศษศูนยก็ดีเศษบานเคราะหก็ดี ธาตุอันนั้นพิกลวิปริตใหโทษ
ถาเศษเปนสมเคราะหหาโยชนมิไดดังนี้ อนึ่งวาลักษณะปถวีธาตุ

๒๔๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๗
แตกนนน มีประเพท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยินสําเนยีงอันใด+ๆ ประการ ๑
คือจักษุประสาทมิไดเหนคนแลเหนสิ่งอันไดประการ๑ คือมังษกระดาง
ดงงทอนไมประการ ๑ ถาเหนลักษณอันนี้ก็ดีแตใน
เปรียว
อนึ่งไฃบริโภคอาหารมีรศอัน เคม
หวาน

๔
๕

วนนเปนกํา+หนด

คือปถวีธาตุออกจากกาย

คําอาน
หนาที่ ๘๗
แตกนั้น มีประเภท ๓ ประการ คือโสตประสาทมิไดยินสําเนียงอันใดๆ ประการ ๑
คือจักษุประสาทมิไดเห็นคนแลเห็นสิ่งอันใดประการ ๑ คือมังสะกระดาง
ดังทอนไมประการ ๑ ถาเห็นลักษณะอันนี้ก็ดีแตใน ๔ วันใน ๕ วัน เปนกําหนด
อนึ่งใครบริโภคอาหารมีรสอันเปรี้ยว อันเค็ม อันหวาน คือปถวีธาตุออกจากกาย

๒๕๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๘
แลกํานดแตใน ๖

๗

วันนพนนั้น[อยาไดดุจเตยีวอนึ่ง]อนนวาลักษณเตโชธาตุ

แตกนั้นมีประเพท ๔ ประการคือใหหายใจดุจจสอึก ประการ ๑ + คือปากลิ้นเปรี้ยว
[ประการ ๑]ให...เคมประการ ๑ คือใหย
เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเหนลักษณดงงนี้คาตแตใน
๒ วนนเปนกํานด อนึ่งไฃใหเวยีนษรีสะให

นาตา
นาผาก

เยนนักนั้นคือ

คําอาน
หนาที่ ๘๘
แลกําหนดแตใน ๖ วันใน ๗ วันพนนั้นอนึ่งอันวาลักษณะเตโชธาตุแตกนั้นมีประเภท ๔ ประการคือใหหายใจดุจจะสะอึก ประการ ๑ คือปากลิ้นเปรี้ยว
ประการ ๑ คือให...เค็มประการ ๑ คือให
เสโทตกแตหนาถึงตัวประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้คาดแตใน
๒ วันเปนกําหนด อนึ่งใครใหเวียนศีรษะ ใหหนาตาเย็นหนาผากเย็นนักนั้นคือ

๒๕๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๙
เตโชธาตุออกจากกายแลกํานดใน ๗
๘

วนนพนนั้นอยาไดดุจเตยีว อนึ่ง

อันวาลักษณอาโปธาตุแตกนั้นมีประเพท ๔ ประการ คือแลบลินหมีออก
ประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือ (ขัดเบา) ประการ ๑ คือเจรจามิออก
ประการ ๑ ถาเหนลักษณดงงนี้ (แลกํานดแตใน)

๑
๒

วนนเปนกํานด อนึ่ง

คําอาน
หนาที่ ๘๙
เตโชธาตุออกจากกายแลกําหนดใน ๗ วัน ๘ วันพนนั้นอยาไดดุจเทียว อนึ่ง
อันวาลักษณะอาโปธาตุแตกนั้นมีประเภท ๔ ประการ คือแลบลิ้นมิออก
ประการ ๑ คือลิ้นแหงไปประการ ๑ คือขัดเบา ประการ ๑ คือเจรจามิออก
ประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้แลกําหนดแตใน ๑ วัน ๒ วันเปนกําหนด อนึง่

๒๕๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๐
ไฃไมรูจกั รศแลกลิ่นอนน เหมน
หอม

ใน

๗
๑๑

(ถาเหนลักษณ) ดงงนี้กํานดแต

วนนพนนั้นอยาได คืออาโปธาตุออกจา+กตัวแลวดงงกลาวมานี้ ๚

อนึ่งอันวาลักษณวาโยธาตุแตกนั้น มีประเพท ๓ ประการ คือเสโทตกหนัก
ประการ ๑ คือหายใจเฃานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเหน(กลางวันแลกลางคืน)
คําอาน
หนาที่ ๙๐
ใครไมรูจกั รสแลกลิ่นอันเหม็น อันหอม ถาเห็นลักษณะดังนีก้ ําหนดแต
ใน ๗ วัน ๑๑ วันพนนั้นอยาได คืออาโปธาตุออกจากตัวแลวดังกลาวมานี้ ๚
อนึ่งอันวาลักษณะวาโยธาตุแตกนั้น มีประเภท ๓ ประการ คือเสโทตกหนัก
ประการ ๑ คือหายใจเขานอยออกมากประการ ๑ คือแลมิไดเห็นกลางวันแลกลางคืน

๒๕๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๑
๑

ประการ ๑ ถาเหนลักษณดงงนี้คาตแตใน ๒

วนนพนนั้นอยาไดดุจเตยีว

อนึ่ง ถาไฃเรยีกมิไดยินนั้นคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกํานดแตใน
๗ วันนั้น อนึ่งอากาษธาตุ[แตกนั้นมีประเภท] ๒ ประการคือโสตประสาทดงงกรอกๆ
ประการ ๑ คือมิไดเหนเนื้อษรี (ประการ ๑) ถาเหนลักษณดงงนี้
คําอาน
หนาที่ ๙๑
ประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้คาดแตใน ๑ วัน ๒ วันพนนั้นอยาไดดุจเทียว
อนึ่ง ถาใครเรียกมิไดยินนั้นคือวาโยธาตุออกจากกายแลวกําหนดแตใน
๗ วันนั้น อนึ่งอากาศธาตุแตกนั้นมีประเภท ๒ ประการคือโสตประสาทดังกรอกๆ
ประการ ๑ คือมิไดเห็นเนื้อสีประการ ๑ ถาเห็นลักษณะดังนี้

๒๕๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๒
๒
๓

แลกํานดแตใน

วนนพนนั้น+อยาไดดุจเตยีว (อนึ่ง) อนนวาลักษณปถวีธาตุ

ใหโทศเพราะกําเริบนั้นมีลักษณ ๑๓ ประการ คือนอนมิ+หลับ ๑ คือมักโกรธ ๑ คือ
ระหายน้ํา ๑ คือทําอาการดงงชา ๑ คือเจ็บอก ๑ คือน้ําลายไหลหนัก ๑ คือเสียด
หลัง

แทงราวคาง ๑ คือเจบ เอว

แลอุจาระ ปะสาวะมิออกประการ ๑ คือให
คําอาน

หนาที่ ๙๒
แลกําหนดแตใน ๒ วัน ๓ วันพนนั้นอยาไดดุจเทียว อนึ่งอันวาลักษณะปถวีธาตุ
ใหโทษเพราะกําเริบนั้นมีลักษณะ ๑๓ ประการ คือนอนมิหลับ ๑ คือมักโกรธ ๑ คือ
กระหายน้ํา ๑ คือทําอาการดังชา ๑ คือเจ็บอก ๑ คือน้ําลายไหลหนัก ๑ คือเสียด
แทงราวขาง ๑ คือเจ็บหลังเจ็บเอว แลอุจจาระ ปสสาวะมิออกประการ ๑ คือให

๒๕๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๓
ทองลั่นจอๆประการ ๑ คือใหหวานปาก คือใหนักตัวแลปวดศีศะ ๑
คือขอลั่นดงงกรอบๆ ประการ ๑ คือใหเจบขอ

มือ
ทาว

๑ แลใหเจบนาแฃง

ทงง ๑๓ ประการ นี้คือ ปถวีธาตุกําเริบขึ้นใหโทศ ๚ อนนวาเตโชธาตุ
กําเริบใหโทศนั้นมีลกั ษณ ๑๓ ประการคือปาก (แหงคอแหง) ๑ คือใหไอ ๑คือให
คําอาน
หนาที่ ๙๓
ทองลั่นจอๆ ประการ ๑ คือใหหวานปาก คือใหหนักตัวแลปวดศีรษะ ๑
คือขอลั่นดังกรอบๆ ประการ ๑ คือใหเจ็บขอมือขอเทา ๑ แลใหเจ็บหนาแขง
ทั้ง ๑๓ ประการ นี้คือ ปถวีธาตุกําเริบใหโทษ ๚ อันวาเตโชธาตุ
กําเริบใหโทษนั้นมีลกั ษณะ ๑๓ ประการคือปากแหงคอแหง ๑ คือใหไอ ๑ คือให

๒๕๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๔
ฟนแหง ๑ คือมิยากอาหาร ๑ คือ (นอนแลวไมอยากจะ) ลุกขึ้นได ๑ คือปวดศีศะ ๑
คือใหตามืด ๑ คือไมสะบายใหระ สํา ทงงตัว ๑ คือมักกินสิ่งของ
สาย

อันรอนแลเย็นนัก ๑ คือใหนิ่งอยูม ิได(พูด)จรรจา ๑ คือเจรจาแลวลืม
ไป ๑ คือใหเจบหลัง ๑ คือใหน้ําตาตก ๑ ทงง ๑๓ ประการนี้ คือเตโช
คําอาน
หนาที่ ๙๔
ฟนแหง ๑ คือมิอยากอาหาร ๑ คือนอนแลวไมอยากจะลุกขึน้ ได ๑ คือปวดศีรษะ ๑
คือใหตามืด ๑ คือไมสบายใหระส่ําระสายทัง้ ตัว ๑ คือมักกินสิ่งของ
อันรอนอันเย็นนัก ๑ คือใหนิ่งอยูม ิไดพูดจรรจา ๑ คือเจรจาแลวลืม
ไป ๑ คือใหเจ็บหลัง ๑ คือใหน้ําตาตก ๑ ทั้ง ๑๓ ประการนี้ คือเตโช

๒๕๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๕
ธาตุกําเริบขึ้นใหโทศ ๚ อันวาอาโปธาตุกําเริบใหโทศนั้นมี ๑๕ ประการ คือ
ตัวสั่นแลวิงเวยีน ๑ คือจักษุมืดไปย ๑ คือมักหาวนอน ๑ คือมักระหาย
น้ํา ๑ คือใหน้ําตาตก ๑ คือใหปวดศีศะ ๑ คือใหเมื่อย ตีน ๑
มือ ๑

มิ+หลับ ๑ คือให ไอ

สอึก

คือนอน

๑ กินอาหาร (มิรูรศ ๑ ) คือใหคํานึงแตของหอม ๑
คําอาน

หนาที่ ๙๕
ธาตุกําเริบขึ้นใหโทษ ๚ อันวาอาโปธาตุกําเริบใหโทษนั้นมี ๑๕ ประการ คือ
ตัวสั่นแลวิงเวียน ๑ คือจักษุมืดไป ๑ คือมักหาวนอน ๑ คือมักกระหาย
น้ํา ๑ คือใหน้ําตาตก ๑ คือใหปวดศีรษะ ๑ คือใหเมื่อยตีนเมื่อยมือ ๑ คือนอนมิหลับ ๑ คือใหไอ ๑ ใหสะอึก ๑ กินอาหารมิรรู ส ๑ คือใหคาํ นึงแตของหอม ๑

๒๕๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัตเิ ดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๖
คือใหกฤกแตการเมถุน ๑ คือนอน (หลับแลวใหสดุงหวาดเสียว) ๑ คือมักหวาด ๑ คือ
มัก+หนาว ๑ คือเมื่อนอนมกยากน้ํา ๑ ทงง ๑๕ ประการนี้คอื อาโปธาตุ
กําเริบขึ้นใหโทศ ๚ อนน+วาวาโยธาตุ (กําเริบ) ใหโทศมีลักษณะ ๑๕ ประการ
คือใหขน

ลุก
พอง

สยองเกลา ๑ คือใหมีน้ํามูก ๑ คือใหเจบปาก ๑ คือ
คําอาน

หนาที่ ๙๖
คือใหระลึกแตการเมถุน ๑ คือนอนหลับแลวใหสะดุงหวาดเสียว ๑ คือมักหวาด ๑ คือ
มักหนาว ๑ คือเมื่อนอนมักอยากน้ํา ๑ ทั้ง ๑๕ ประการนี้คืออาโปธาตุ
กําเริบขึ้นใหโทษ ๚ อันวาวาโยธาตุกําเริบใหโทษมีลักษณะ ๑๕ ประการ
คือใหขนลุกขนพองสยองเกลา ๑ คือใหมีน้ํามูก ๑ คือใหเจ็บปาก ๑ คือ

๒๕๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๗
ใหฟนแหง ๑ คือใหลิ้นแหง ๑ คือฅอแหง ๑ คือใหระหายน้ํา ๑ คือใหกระเ+หมน
ตา ๑ คือ เหนลูกเมียมักโกรธเคยีง ๑ (คือ) มักอยูทสี่ งัด ๑ คือมัก+หนาวบิด
คราน ๑ คือให ตีน
มือ

เย็น ๑ คือมิรูศึกยาก (อาหาร) ๑ คือมักใหกินสมแลสิ่ง

อันเย็น ๑ คือใหไอ ๑ ทงง ๑๕ ประการนี้ (คือวา) โยธาตุกําเริบขึ้นใหโทศดุจ
คําอาน
หนาที่ ๙๗
ใหฟนแหง ๑ คือใหลิ้นแหง ๑ คือคอแหง ๑ คือใหกระหายน้าํ ๑ คือใหกระเหมน
ตา ๑ คือเห็นลูกเมียมักโกรธเคือง ๑ คือมักอยูทสี่ งัด ๑ คือมักหนาวบิด
คราน ๑ คือใหตีนเย็น มือเย็น ๑ คือมิรสู ึกยากอาหาร ๑ คือมักใหกินสมแลสิง่
อันเย็น ๑ คือใหไอ ๑ ทั้ง ๑๕ ประการนี้คือวาโยธาตุกําเริบขึ้นใหโทษดุจ

๒๖๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๑
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๑๑๓
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๘
กลาวมาแลวนั้น ๚ พรอาจาริยเจา[จักกลาวมาในพรคําภีร] ธาตุวินิไฉยผูก ๑ วา
ขันธบัญ+จกทัง้ ๕ และอายตณะ ๖ แลตําเนิน (พรจันทร) พรอาทิตย โดยวิถีแหง
จักรราษรีทงง ๑๒ ราษรี แลรดู ๓
๖

แลธาตุ แตก

พิการ

แลธาตุ (อภิญญาณะ) แลจัตุรธาตุสมาสรรพ

ใหโทศแลธาตุลดถอยนั้นไดจบบริบรู รณโดยสังเขป ๚๛
คําอาน

หนาที่ ๙๘
กลาวมาแลวนั้น ๚ พระอาจารยเจาจักกลาวมาในพระคัมภีรธ าตุวินิจฉัยผูก ๑ วา
ขันธบัญจกทั้ง ๕ และอายตนะ ๖ แลดําเนินพระจันทร พระอาทิตย โดยวิถีแหง
จักรราศีทั้ง ๑๒ ราศี แลฤดู ๓ ฤดู ๖ แลธาตุอภิญญาณ แลจตุรธาตุสมาสรรพ
แลธาตุแตกใหโทษ ธาตุกําเริบใหโทษ แลธาตุลดถอยนั้นไดจบบริบูรณโดยสังเขป ๚๛

๒๖๑

ภาคผนวก ข
ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒

๒๖๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑

วัน

คาบพิศมโอสถสทิตตาม เพลา ๚ะ
ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
๚ะ
๏ พรคําภีรธาตุวินิไฉยผูก ๒ กลาวมาไนลักษณกองโรคดวย โอสถอันควรแกโรคย
๚ะ ก็จบบริบูรณโดย
สังเขป
ประถมธาตุทั้ง สี่
๚ะ
ทวตึงสาการ
๚ะ

คําอาน
หนาที่ ๑
คาบพิษโอสถสถิตตามวันตามเพลา ๚ะ
ทอนลดทวีโอสถทั้งปวง
๚ะ
ก็จบบริบูรณโดย
๏ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ กลาวมาในลักษณะกองโรคดวย โอสถอันควรแกโรค
๚ะ สังเขป
ประถมธาตุทั้ง ๔
๚ะ
ทวตึงสาการ
๚ะ

๒๖๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒

˝
๏ อาจาริเยน อันวาพรอาจาริยเจาจะกลาวไนพรคัมภีรทาตุวินิไฉยผูก ๒ นี้สืบตอไป
ดังนี้แลไหแพทยทังหลายพิจรณาดูซึงโรคไหเหนวาเปนโรคอัน

ได
นึง

แทแลว ก็พึงไห

บริโภคซึงโอสถอันจบําบัตซึงทาตุเสียกอน จีงประกอบซึงโอสถอันจะแกซึงโรค
˝ แลสัพยานันแจงอยูไนพรคําภีรสัพคุนโนนแลวไหแพท(ไช)
นันนสืบตอไป
คําอาน
หนาที่ ๒

๑
๏ อาจาริเยน อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ นี้สืบตอไป
ดังนี้แลใหแพทยทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งโรคใหเห็นวาเปนโรคอันใดอันหนึ่งแทแลว ก็พึงให
บริโภคซึ่งโอสถอันจะบําบัดซึ่งธาตุเสียกอน จึงจะประกอบซึ่งโอสถอันจะแกซึ่งโรค
อันนั้นสืบตอไป แลสรรพยานั้นแจงอยูในพระคัมภีรสรรพคุณโนนแลวใหแพทยใช

๒๖๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓
ปฺญาจักสันเอาแตควรกับโรคานุโรคนั้นเทีด ๚ อนึงอันวาแพทยเมือจะ (เที่ยว)
เกบเอาซึงสัพยามาประกอบนันไหรูจักซึงเพลาแลวันพิศมยาอันสทิตอยูนั้นแล
เมีอจไปนั้นไหบรีกําดวยพรคาถานี้ไป๚ ลวตฺฺตพฺพฺยํ นมสิตฺวํ ตโต ขนฺโธทิสาลาย สพฺพ
สิทฺธิภวนฺตุเมสฺวตฺติฑิฆายุสฺวตฺติทฺธิ๚ แลวไหเอาซึงสัพยาตามกํานดวันแลเพลา
คําอาน
หนาที่ ๓
ปญญาจักสรรเอาแตควรกับโรคานุโรคนั้นเถิด ๚ อนึ่งอันวาแพทยเมื่อจะเที่ยว
เก็บเอาซึ่งสรรพยามาประกอบนั้นใหรูจักซึ่งเพลาแลวันพิษยาอันสถิตอยูนั้นแล
เมื่อจะไปนั้นใหบริกรรมดวยพระคาถานี้ไป ๚ ลวตฺฺตพฺพฺยํ นมสิตฺวํ ตโต ขนฺโธทิสาลาย
สพฺพ
สิทฺธิภวนฺตุเมสฺวตฺติฑิฆายุสฺวตฺติทฺธิ ๚ แลวใหเอาซึ่งสรรพยาตามกําหนดวันแลเพลา

๒๖๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔
นั้น ๚ เพลาเชาไหเกบเอาลูกสัพยา เพลาเทยีงไหเกบเอาซึงดอกสัพยา
เพลาบายไหเกบเอาซึงกิ่งแลไบสัพยา เพลาเยนไหเกบเอาซึง่ รากสัพยา
ดุจกลาวไวดังนี้ ๚ วนัอาทิตยเพลาเชาพิศมยาอยูทั่วทัง้ ตน เพลาสาย
พิษมยาสทิดราก เพลาคําพิศมยาสทิดอยูเปลอืก วันจนเพลาเชาพิศมยา
คําอาน
หนาที่ ๔
นั้น๚ เพลาเชาใหเก็บเอาลูกสรรพยา เพลาเที่ยงใหเก็บเอาซึง่ ดอกสรรพยา
เพลาบายใหเก็บเอาซึง่ กิ่งแลใบสรรพยา เพลาเย็นใหเก็บเอาซึ่งรากสรรพยา
ดุจกลาวไวดังนี้ ๚ วันอาทิตยเพลาเชาพิษยาอยูทั่วทั้งตนเพลาสาย
พิษยาสถิตราก เพลาค่ําพิษยาสถิตอยูเ ปลือก วันจันทรเพลาเชาพิษยา

๒๖๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕
สทิตอยูร าก เพลาสายพิศมยาสทิตอยูแกน เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูไบ เพลา
เยนพิศมยาสทิตอยูเปลอีก ๚ วนัอังคารเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูไบ เพลาสายพิศมยา
สทิตอยูเ ปลอีก เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูทั่วทั้งตน เพลาเยนพิศมยาสทิตอยู
ราก ๚ วนัพุทเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูร าก เพลาสายพิศมยาสทิตอยูไบ เพลาเทยีง
คําอาน
หนาที่ ๕
สถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูแกน เพลาเทียงพิษยาสถิตอยูใบ เพลา
เย็นพิษยาสถิตอยูเปลือก ๚ วันอังคารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบ เพลาสายพิษยา
สถิตอยูเปลือก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูทั่วทัง้ ตน เพลาเย็นพิษยาสถิตอยู
ราก ๚ วันพุธเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเที่ยง

๒๖๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖
พิษมยสทิตอยูเ ปลอีก เพลาเยนพิศมยาสทิตอยูแกน ๚ วันประหัษเพลาเชาพิศม
ยาสทิตอยูแกน เพลาสายพิศมยาสทิตอยูไบ เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูร าก
เพลาเยนพิศมยาสทิตอยูเ ปลอีก ๚ วันสุกรเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูไบ เพลา
สายพิศมยาสทิตอยูร าก เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูเ ปลีอก เพลาเยนพิศมยา
คําอาน
หนาที่ ๖
พิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูแกน ๚ วันพฤหัสบดีเพลาเชาพิษ
ยาสถิตอยูแกน เพลาสายพิษยาสถิตอยูใบ เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูราก
เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูเ ปลือก ๚ วันศุกรเพลาเชาพิษยาสถิตอยูใบ เพลา
สายพิษสถิตอยูร าก เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเ ปลือก เพลาเย็นพิษยา

๒๖๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗
สทิตอยูแกน ๚ วันเสาเพลาเชาพิศมยาสทิตอยูราก เพลาษายสทิตอยูทั่วทั้งตน
เพลาเทยีงพิศมยาสทิตอยูเปลอีก เพลาเยนพิศมยาสทิดอยูไบ ๚ ดังนี้
พรอาจาริยเจากลาวไวไหแพทยทั้งหลายพึงรูดังนี้เทีด อนึงอันวาโอ
ฝูง
สถอันไดมีรศอันขมแกดี เดอีด
พลุง
ทราน

ออกจับเสมหก็ดี แลแกสรรพโรคใหปรกติ

คําอาน
หนาที่ ๗
สถิตอยูแกน๚วันเสารเพลาเชาพิษยาสถิตอยูราก เพลาสายสถิตอยูทั่วทั้งตน
เพลาเที่ยงพิษยาสถิตอยูเปลือก เพลาเย็นพิษยาสถิตอยูใบ ๚ ดังนี้
พระอาจาริยเจากลาวไวใหแพทยทั้งหลายพึงรูดังนี้เถิด อนึ่งอันวาโอสถอันใดมีรสอันขมแกดีฟุง ดีเดือด ดีพลุง ดีซาน ออกจับเสมหะก็ดี แลแกสรรพโรคให
ปรกติ

๒๖๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘
อันโอสถไดมีรษอัน

หอม
วาน

แกใจชื่นขึ้น ๚ อันวาโอสถอันไดผาย แกเสมหะ

แหงฃากหมีออกแลเสมหตีขึ้นหายใจขัด ๚ แลโอสถอันไดมีรษเผดนั้นทราพ
ไปในผิวหนัง ๚ โอสถอันไดมีรษอันหวานแลเปรยีวก็ดี ทราพไปทั่วสรรพ
กาย ๚ แลโอสถอันไดมีรษอันฝาด ทราบไปไนเนีอแลเอนทังหลาย ๚
คําอาน
หนาที่ ๘
อันโอสถใดมีรสอันหอมอันหวานแกใจชื่นขึ้น ๚ อันวาโอสถอันใดผาย แกเสมหะ
แหงขากมิออกแลเสมหะตีขึ้นหายใจขัด ๚ แลโอสถอันใดมีรสเผ็ดนั้นซาบ
ไปในผิวหนัง ๚ โอสถอันไดมีรสอันหวานแลเปรี้ยวก็ดี ซาบไปทั่วสรรพ
กาย ๚ แลโอสถอันใดมีรสอันฝาด ซาบไปในเนื้อแลเอ็นทั้งหลาย ๚

๒๗๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙
โอสถอันไดมีรษอันเคม ทราพไปทุกแหงผิวหนังแลเสนขนทัง้ ปวงนั้น อนึงมีอยู
ไนพรคัมภีรสาโรชสังคหผูก ๑ นันแลว ถาแพททังหลายจะประกอบซึงโอสถอัน
ใบ
ไดนึงก็ดีไหพิจรนาเอาตามพิศอยูแหง ราก
เปลอีก

ตามวันแลเพลาซึ่งกลาวมาแลว

นั้น ๚ อนึงถาแพทจประกอบซึง่ โอสถแกพยาธิ ๑๒ จําพวกนั้น ไหกระทําตามพร
คําอาน
หนาที่ ๙
โอสถอันใดมีรสอันเค็ม ซาบไปทุกแหงผิวหนังแลเสนขนทัง้ ปวงนั้น อนึ่งมีอยู
ในพระคัมภีรส าโรชสังคหะผูก ๑ นั้นแลวถาแพทยทั้งหลายจะประกอบซึ่งโอสถอัน
ใดหนึ่งก็ดีใหพิจารณาเอาตามพิษอยูแหงใบ แหงราก แหงเปลือก ตามวันแลเพลาซึ่ง
กลาวมาแลว
นั้น ๚ อนึ่งถาแพทยจะประกอบซึ่งโอสถแกพยาธิ๑๒จําพวกนั้น ใหกระทําตามพระ

๒๗๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐
ตําราซึ่งทานตัง้ ไวนั้น ถาแลไนทองตํารานั้นไวสิ่งแล เขาหัวหัษคุนดวย แลไห
ทวีหัษคุนขึ้น ถายานั้นเฃาสลอด ไหทวีสลอดขึ้น ถายานั้นเฃาเจตมูลดวย
ไหทวีเจตมูลขึ้น

กอน
ถายา ผง
นํา

ก็ดีไหทวีดุจกรร ๚ อนึ่งถาบุกคลผูไดไขเพิ่งลง

ไหโทษนั้น เฉพาะไหเอายาลมแก ถายาไนทองตํารานั้นสิ่งแล

ไหเอายาอัน

คําอาน
หนาที่ ๑๐
ตําราซึ่งทานตั้งไวนั้น ถาแลในทองตํารานั้นไวสิ่งแล ๑ สลึงเขาหัวหัสคุณดวย แลให
ทวีหัสคุณขึ้น ๒ สลึง ถายานั้นเขาสลอดใหทวีสลอดขึ้น ๒ สลึง ถายานั้นเขาเจตมูลดวย
ใหทวีเจตมูลขึ้น ๒ สลึง ถายากอน ยาผง ยาน้ํา ก็ใหทวีดุจกัน ๚ อนึ่งถาบุคคลผูใดไขเพิ่งลง
ใหโทษนั้น เฉพาะใหเอายาลมแก ถายาในทองตํารานั้นสิ่งแล ๑ สลึง ใหเอายาอัน

๒๗๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๑
อันอยูไนทองพรคําภิรสรัรพคุนอันแกลมนั้นไสทวีขึ้น ถาไขเพือ(กําเดา)
ลมเลอีดแลเสลดก็ดี เปนเพีอฤษดวงก็ดีไหเอายาอันแกโรคสิง่ นั้นๆ ทวีไส
ดุจกันดังกลาวมาแลวนั้น ๚ อนึงผูไดเกีดพยาธิในผิวหนัง ไหเอายาอันทราบ
ไปไนผิวหนังนั้นแก ๚ อนึ่งถาผูไดเกีดพยาทิไนกอนเนื้อ ใหเอายาอันทราบ
คําอาน
หนาที่ ๑๑
อันอยูในทองพระคัมภีรสรรพคุณอันแกลมนั้นใสทวีขึ้น ๒ สลึง ถาไขเพื่อกําเดา
ลมเลือดแลเสลดก็ดี เปนเพื่อริดสีดวงก็ดีใหเอายาอันแกโรคสิ่งนั้นๆ ทวีใส ๒ สลึง
ดุจกันดังกลาวมาแลวนั้น ๚ อนึ่งผูใดเกิดพยาธิในผิวหนัง ใหเอายาอันซาบ
ไปในผิวหนังนั้นแก ๚ อนึ่งถาผูใดเกิดพยาธิในกอนเนื้อ ใหเอายาอันซาบ

๒๗๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๒
ไปไนกอนเนื้อนั้นแก ๚ อนึ่งถาผูไดเกีดพยาทิไนกระดูก ใหเอายาอันทราบไปไนกระ
ดูกนั้นแก ๚ อนึงผูไดเกิดพยาทิไนดี ไหเอายาอันทราบไปไนดีแก ๚ อนึ่งถา
ลม
ผูไดพยาทิบงั เกีดเพราะ เลอีด
เสลด

แลโรคสิ่งไดๆ ก็ดี ใหเอายาจําเภาะโรคสิงนั้น

นั้นมาแกตามพรคําภีรส รัพคุนนั้นเทีด ๚ อนึ่งพรอาจาริยเจาทานกลาวไว
คําอาน
หนาที่ ๑๒
ไปในกอนเนื้อนั้นแก ๚ อนึ่งถาผูใดเกิดพยาธิในกระดูก ใหเอายาอันซาบไปในกระดูกนั้นแก ๚ อนึ่งผูใดเกิดพยาธิในดี ใหเอายาอันซาบไปในดีแก ๚ อนึ่งถา
ผูใดพยาธิบังเกิดเพราะ ลม เพราะเลือด เพราะเสลด แลโรคสิ่งใดๆ ก็ดีใหเอายาจําเพาะ
โรคสิง่ นั้น
นั้นมาแกตามพระคัมภีรส รรพคุณนั้นเถิด ๚ อนึ่งพระอาจารยเจาทานกลาวไว

๒๗๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๓
แพททังหลายพึงพิจรนาซึงโทษแหงไขทังปวงนั้นไหรูแจงไนลักษณแลประ
เอก
เพทคอื ทุวัณ
ตรี
เปนเพีอ ดี
เลอีด

โทษก็ดี แลโทษทังหลายนั้นเปนอันมากคอื

ลม
เสลด
สรรนิบาต

อัน

เปนเพื่อใจนั้นผิดจริตเปนบาก็ดีแลเปนพยาทิ ๗ จําภวก

ก็ดีไหพิจรรนาซึงโรคนันจงแจง แลวจีงเอาโรคนั้นตังไวเปนกระ
คําอาน
หนาที่ ๑๓
แพทยทั้งหลายพึง่ พิจารณาซึง่ โทษแหงไขทั้งปวงนั้นใหรูแจงในลักษณะแลประ
เภทคือเอกโทษก็ดี ทุวันโทษก็ดี ตรีโทษก็ดี แลโทษทั้งหลายนั้นเปนอันมาก คือลม
คือเสลด คือสันนิบาต อัน
เปนเพื่อดี เปนเพื่อเลือด เปนเพื่อใจนั้นผิดจริตเปนบาก็ดีแลเปนพยาธิ ๗ จําพวก
ก็ดีใหพิจารณาซึ่งโรคนั้นจงแจง แลวจึงเอาโรคนั้นตั้งไวเปนกระ

๒๗๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๔
ทูกอนจีงเอายาจําเภาะแกโรคนั้นมาพิจรนาดูไหรูจักวารษโอสถนั้น
เปลอีก
ราก
ฝาด
และ เปรยีว ก็ดี แลไหรูเอา ตน
และ ดอก
ลูก
แกน
เขม
หัว
ออนแกแล งาว ไหจงแมนยํา ๚ ถาแลโรคบุคคลอันไขนั้นลงทอง
ฝก

หวาน ขม
เผ็ด

แลไบนั้น

แลจไครไหปต ถายาจําเภาะปตนั้นเหนวายาผายเขาอยูดวยจีงไหยา
คําอาน
หนาที่ ๑๔
ทูกอนจึงเอายาจําเพาะแกโรคนั้นมาพิจารณาดูใหรูจักวารสโอสถนั้น
หวานขม หวานเผ็ด และฝาดก็ดี เปรี้ยวก็ดี เค็มก็ดี แลใหรูเอาราก เอาตน เอาแกน
และเปลือกดอก ลูกและใบนั้น
ออนแก และหัว และเหงา และฝก ใหจงแมนยํา ๚ ถาแลโรคบุคคลอันไขนั้นลงทอง
แลจะใครใหปด ถายาจําเพาะปดนั้นเห็นวายาผายเขาอยูดวยจึงใหยา

๒๗๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๕
เอายาพีผายนั้นออกเสีย เอายาทืชอบโรคอันปตไสเฃาไวแทนที ๚ ถาแลทนทองอยูหมี
ไดลงเปนพรรดึก พิจรนาดูเหนวายาอันใดปตอยู ไหเอายาอันบิตนั้นออกเสียจีงเอา
ยาที่ผายนั้นแทรกเฃาตามกลาแลออน ๚ ถาประกอบซึ่งโอสถแกลมไนทองตํารา
เสมอภาก ไหทวีอยาแกลมซึ่งมีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนนั้นสรงสาง ๚ ถาจะประกอบ
คําอาน
หนาที่ ๑๕
เอายาที่ผายนั้นออกเสีย เอายาที่ชอบโรคอันปดใสเขาไวแทนที่ ๚ ถาแลทนทองอยูมิ
ไดลงเปนพรรดึก พิจารณาดูเห็นวายาอันใดปดอยู ใหเอายาอันปดนั้นออกเสียจึงเอา
ยาที่ผายนั้นแทรกเขาตามกลาแลออน ๚ ถาประกอบซึ่งโอสถแกลมในทองตํารา
เสมอภาค ใหทวียาแกลมซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณนั้นทรงสราง ๚ ถาจะประกอบ

๒๗๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๖
เสลด
โอสถแก กําเดา
เลอีด

เสลด
ก็ดี ในทองตําราตั้งไวเสมอภาก ใหทวีซึงยาอันจแก กําเดา
เลอีด

ซึ่ง

มีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนนั้นขึ้น ๒ สวน เหตุวาจะไหโอสถนั้นแรงขึ้นกวาพยาทิ
นั้น อนึ่งถาแทรกโอสถนั้นเลา ถาแลสรัพยาอันมีอยูในทองตํารานั้น ๗ สิ่ง
ไหเอาอยาที่จําเภาะแกโรคนั้น ซึ่งมีอยูไนพรคําภีรสรัพคุนมาแทรกเฃา ๘ สิ่ง
คําอาน
หนาที่ ๑๖
โอสถแกเสลด แกกําเดา แกเลือด ก็ดี ในทองตําราตั้งไวเสมอภาค ใหทวีซึ่งยาอันจะแก
เสลด แกกําเดา แกเลือด ซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณนั้นขึ้น ๒ สวน เหตุวาจะใหโอสถ
นั้นแรงขึ้นกวาพยาธินั้น อนึ่งถาแทรกโอสถนั้นเลา ถาแลสรรพยาอันมีอยูในทองตํารา
นั้น ๗ สิ่งใหเอายาที่จําเพาะแกโรคนั้น ซึ่งมีอยูในพระคัมภีรสรรพคุณมาแทรกเขา ๘ สิ่ง

๒๗๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๗
เหตุวาบุกคลอันไขนั้น เปนพยาทินักกวาบุคคลทังหลายนั้น อันสรัพอยา
ที่มีอยู ไนพรคําภีรส รัพคุนนั้นยอมแกโรคจําเภาะ ๚ อันวารศอยาทั้งปวงนัน
ก็แรงกวากันแลกันโดยกําดับดังนี้ คือรากแรงกวาแกน คือแกนแรงกวา
เปลอีก คือเปลอีกแรงกวากะพี้ คือกะพี้แรงกวาไบแก คือไบแกแรง
คําอาน
หนาที่ ๑๗
เหตุวาบุคคลอันไขนั้น เปนพยาธิหนักกวาบุคคลทั้งหลายนั้น อันสรรพยา
ที่มีอยู ในพระคัมภีรสรรพคุณนั้นยอมแกโรคจําเพาะ ๚ อันวารสยาทั้งปวงนั้น
ก็แรงกวากันแลกันโดยลําดับดังนี้คือ รากแรงกวาแกน คือแกนแรงกวา
เปลือก คือเปลือกแรงกวากะพี้ คือกะพี้แรงกวาใบแก คือใบแกแรง

๒๗๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๘
กวาไบออน คือไบออนแรงกวาดอกแก คอืดอกแกแรงกวาดอกออน
รศลูกออนนั้นกับไบเทากัน รศลูกแกนั้นกับเปลอีกอันติดรากนั้นเทากัน
ไหแพทสําคันพึงรูดงั นี้เทีด ๚ อนึ่งอันวาบุทคลอันคลอดจากครันได ๑๕ วัน
ถึง ๗ เดอีน ธาตุทั้ง ๔ นั้นยังออนอยู ตั้งแต ๗ เดอีนถึง ๓ ขวบธาตุดอย
คําอาน
หนาที่ ๑๘
กวาใบออน คือใบออนแรงกวาดอกแก คือดอกแกแรงกวาดอกออน
รสลูกออนนั้นกับใบเทากัน รสลูกแกนั้นกับเปลือกอันติดรากนั้นเทากัน
ใหแพทยสําคัญพึงรูดังนีเ้ ถิด ๚ อนึ่งอันวาบุคคลอันคลอดจากครรภได ๑๕ วัน
ถึง ๗ เดือน ธาตุทั้ง ๔ นั้นยังออนอยู ตั้งแต ๗ เดือนถึง ๓ ขวบธาตุดอย

๒๘๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๙
จําเริญขึ้นไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุก็คอ นจําเริญขึ้นไป จําเริญขึ้นไป
จํนถึงอายุสม ๗๐ ปธาตุทั้ง ๔ ก็คืนลงมา ๚ ถาแลแพทจประกอบซึ่งโอ
สถไหกุ มาร

มารี

เมีอแรกปตสิ นทิไนคัรรภมารดาจนได ๑๐ เดอีนเปนกํา

นฎ ถาแลบังเกีดไขสงิ่ ไดๆ ก็ดีไหดูอายุศมกูมารนั้น ใหเอาแต
คําอาน
หนาที่ ๑๙
จําเริญขึ้นไปถึง ๗ ขวบเทาถึง ๑๖ ขวบธาตุกค็ อนจําเริญขึ้นไป จําเริญขึ้นไป
จนถึงอายุ ๗๐ ปธาตุทั้ง ๔ ก็คืนลงมา ๚ ถาแลแพทยประกอบซึ่งโอสถใหกุมาร กุมารี เมื่อแรกปฏิสนธิในครรภมารดาจนได ๑๐ เดือนเปนกําหนด ถาแลบังเกิดไขสิ่งใดๆ ก็ดีใหดูอายุกมุ ารนั้น ใหเอาแต

๒๘๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๐
ดอกออนแลไบออนนั้นมาประกอบโอสถ ถากูมารออกจากครรภมารดาไดย
๗ เดอีนไหเอาแตไบออน ถาได ๓ ขวบ เอาอยาอันมีรศกลากวานี้ถาได ๗
ขวบเอาไบแกแลเปลอีก ถาได ๒๕ ปเอาลูกออนแลเปลอีกแลกะพี้ เมีอ
ได ๔๐ ปเอาลูกแกแลรากแลแกน ประกอบซึง่ โอสถใหแรงขึ้นตามทาตุ
คําอาน
หนาที่ ๒๐
ดอกออนแลใบออนนั้นมาประกอบโอสถ ถากุมารออกจากครรภมารดาได
๗ เดือนใหเอาแตใบออน ถาได ๓ ขวบเอายาอันมีรสกลากวานี้ถาได ๗
ขวบเอาใบแกแลเปลือก ถาได ๒๕ ปเอาลูกออนแลเปลือกแลกระพี้ เมื่อ
ได ๔๐ ปเอาลูกแกแลรากแลแกน ประกอบซึง่ โอสถใหแรงขึ้นตามธาตุ

๒๘๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๑

˝
ดุจกลาวมาแลวนั้น อันพรอาจาริยสําแดงซึ่งสัพยาทังปวงตางๆ ตอไป
ดังนี้ ๚ อยาบางตนนั้นมีกลินอันหอมมีรศอันขม ๚ อยาบางตนมีกลิ่นแรง
กวาตนแลไบ ๚ อยาบางตนมีหัวแรงกวาไบแลตนแลราก ๚ อยาบาง
ตนมีเปลอีกแรงกวารากแลไบ ๚ อยาบางตนมีรากแรงกวาเปลอีกแล
คําอาน
หนาที่ ๒๑
ดุจกลาวมาแลวนั้น อันพระอาจาริยสําแดงซึ่งสรรพยาทั้งปวงตางๆ ตอไป
ดังนี้ ๚ ยาบางตนนั้นมีกลิ่นอันหอมมีรสอันขม ๚ ยาบางตนมีกลิ่นแรง
กวาตนแลใบ ๚ ยาบางตนมีหัวแรงกวาใบแลตนแลราก ๚ ยาบาง
ตนมีเปลือกแรงกวารากแลใบ๚ยาบางตนมีรากแรงกวาเปลือกแล

๒๘๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๒
ไบ ๚ อยาบางตนมีเปลอีกกินได ลูกไนกินเบีอเมาดังนี้ ๚ พรอาจาริย
ทานกลาวไวไหแพทพึงรูโดยสังเขป ลําดับนี้จะสําแดงดวยทาตุ
ทั้ง ๕ คือปถวีทาตุ ๑ อาโปทาตุ ๑ เตโชทาตุ ๑ วาโยทาตุ ๑ อากาษ
ทาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังนี้ ๚ อันวาปถวีทาตุ ๒๐ นั้นคือมีเกสา
คําอาน
หนาที่ ๒๒
ใบ ๚ ยาบางตนมีเปลือกกินได ลูกในกินเบือ่ เมาดังนี้ ๚ พระอาจารย
ทานกลาวไวใหแพทยพงึ รูโดยสังเขป ลําดับนี้จะแสดงดวยธาตุ
ทั้ง ๕ คือปถวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑ เปนประการดวยกันดังนี้ ๚ อันวาปถวีธาตุ ๒๐ นั้นคือมีเกศา

๒๘๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๓
เปนตน มีมทั ะเกมัทะลุงคังเปนที่สุด ๚ อันวาลักษณอาโปทาตุ ๑๒ นั้น คือมีปตังเปน
อาทิมีมุตตังเปนปริโยสาน ๚ อันวาลักษณเตโชทาตุ ๔ นั้น คือมีสัรรตปคคีเปน
ตน มีอสีตาชีวหัวคีเปนทีส่ ุด ๚อันวาลักษณวาโยทาตุ ๖ นั้น คือมีอุทังคมา
วาตะเปนอาทิ มีอศาศปะศาศะวาตะเปนปริโยสาร ๚ อันวาลักษณอากาษทาตุนั้น
คําอาน
หนาที่ ๒๓
เปนตนมีมัตทเกมัตทลุงคังเปนที่สุด ๚ อันวาลักษณะอาโปธาตุ ๑๒ นั้น คือมีปตตังเปน
อาทิมีมุตตังเปนปริโยสาร ๚ อันวาลักษณะเตโชธาตุ ๔ นั้น คือมีสันตปคคีเปน
ตน มีชีรนักคีเปนทีส่ ุด ๚อันวาลักษณะวาโยธาตุ ๖ นั้น คือมีอุทังคมาวาตะเปนอาทิ มีอสั สาสะปสสาสะวาตะเปนปริโยสาน ๚ อันวาลักษณะอากาศธาตุนั้น

๒๘๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๔
นิศวาต
คือ อัศวาต
ปศวาต

ทัง ๓ เปนประเทยีบคอีประสมประมวรเขาดวยกันจึงจักได

ชือนาม ชือวาธาตุบันจก อันวาลักษณธาตุซึ่งกลาวนั้นแจงพิศฎานอยู
ไนพรคําภีรแพททังหลายตางๆ มีพรคําภีรมอ รณญาณสูตรเปนตน
แลไหแพทสัรรนิถาการพึงรูไนอาการ ๓๒ แลธาตุทัง ๕ ใหแมนแท
คําอาน
หนาที่ ๒๔
คือนิศวาต คืออัศวาต คือปศวาตทั้ง ๓ เปนประเทียบ คือประสมประมวลเขาดวยกันจึง
จักไดชื่อนาม ชื่อวาธาตุบันจก อันวาลักษณะธาตุดังกลาวนั้นแจงพิสดารอยู
ในพระคัมภีรแพทยทั้งหลายตางๆ มีพระคัมภีรม รณะญาณสูตรเปนตน
แลใหแพทยสันนิษฐานการพึงรูในอาการ ๓๒ แลธาตุทงั้ ๕ ใหแมนแท

๒๘๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๕
จีงจแจงไปไนโรคานุโรคพยาทิแหงบุทคลทังหลายไนโลกยนีบ้ ังเกีดเพื่อ
ทาตุทั้ง ๕ ถาจดับเบฺขันก็ยอมดับดวยทาตุทัง ๕ ดุจดังนึงรูปธรัรม
แลนามธรัรมก็เปนทีอาไสซึง่ กันแลกัน ครันรูปธรัรมหมิไดเกีดนามะ
ธัรรมก็หมิไดปรากฏมี แลทาตุทัง ๕ นี้ไห เกิด

ตาย

ก็ได แลอากาษทาตุ

คําอาน
หนาที่ ๒๕
จึงจะแจงไปในโรคานุโรคพยาธิแหงบุคคลทังหลายในโลกนี้บงั เกิดเพื่อ
ธาตุทั้ง ๕ ถาจะดับเบญจขันธก็ยอมดับดวยธาตุทั้ง ๕ ดุจดังหนึ่งรูปธรรม
แลนามธรรมก็เปนทีอ่ าศัยซึ่งกันแลกัน ครั้นรูปธรรมมิไดเกิดนาม
ธรรมก็มิไดปรากฏมี แลธาตุทั้ง ๕ นี้ใหเกิดใหตายก็ได แลอากาศธาตุ

๒๘๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๖
นั้นคือสัญาซึง่ วามาทั้งนีเ้ ปนแตสังเขป ถายังหมีชัดก็ไหไตถามบรรดาผูวเี สด
แลทานผูไดจําเริญสํามถะกํามถาณนั้น จีงจรูแจงไปไนอากาษทาตุ ถารู
แลวอาจยังรูวาจะ

รอต
ตาย

แลจตายไนวันไดแลยามไดก็จรูดุจไนยะดัง

˝ จยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ นั้น
นี้ ลําดับนี้จวาดวยทวตึงษาการตอไป
คําอาน
หนาที่ ๒๖
นั้นคือสัญญาซึ่งวามาทัง้ นี้เปนแตสงั เขป ถายังมิชัดก็ใหไตถามผูวิเศษ
แลทานผูไดจําเริญสมถะกรรมฐานนั้น จึงจะรูแจงไปในอากาศธาตุ ถารู
แลวอาจยังรูวาจะรอดจะตาย แลจะตายในวันใดแลยามใดก็จะรูดจุ นัยดัง
นี้ ลําดับนี้จะวาดวยทวตึงสาการตอไป จะยกเอาปถวีธาตุ ๒๐ นั้น

๒๘๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๗
ขึ้นวากอนดังนี้ ๚ ถาแลผมพีการนั้น คือไหเจบซึ่งสมองศิศะแลใหผมหลน
ถาจแกทานไหเอา ทางตานมาลนไฟบิตเอาน้ําถวย ๑ น้ําไบครามถวย
๑ น้ําอญาแพรกถวย ๑ น้ําขมิ้นออยถวย ๑ น้ํามันงาถวย ๑ สรัพอยา ๕ สิ่ง
กา
นี้หุงไหคงแตน้ํามันแลวจึงเอาดี นกกาน้ํา
ตภาบน้ํา

ปรุงลงทาผมหายดีหนัก ๚ะ๛

คําอาน
หนาที่ ๒๗
ขึ้นวากอนดังนี้ ๚ ถาแลผมพิการนั้นคือใหเจ็บซึ่งสมองศีรษะแลใหผมหลน
ถาจะแกทานใหเอา ทางตาลมาลนไฟบิดเอาน้ําถวย ๑ น้ําใบครามถวย
๑ น้ําหญาแพรกถวย ๑ น้ําขมิ้นออยถวย ๑ น้ํามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง
นี้หุงใหคงแตน้ํามันแลวจึง เอาดีกา ดีนกกาน้ํา ดีตะพาบน้ํา ปรุงลงทาผมหายดีนัก ๚ะ๛

๒๘๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๘
อันวาลักษณขนพีการนั้น คือไหเจ็บไนเสนขุมขนทั่วสารภางกาย ถาจแก
ทานไหเอา น้ํามันที่แกไนเกศานั้นมาแกกดีได แลวจีงแตงอยานี้ไหกิน
ตอไปท
˝ านไหเอา รากสมปอย ๑ รากพุท ๑ ลูกมกรูต ๑ สรัพอยา
๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแก

เกษา
โลมา

พีการดีหนัก ๚ อันวาลักษณะ

คําอาน
หนาที่ ๒๘
อันวาลักษณะขนพิการนั้น คือใหเจ็บในเสนขุมขนทั่วสรรพางคกายถาจะแก
ทานใหเอา น้ํามันที่แกในเกศานั้นมาแกก็ดีได แลวจึงแตงยานี้ใหกิน
ตอไปทานใหเอา รากสมปอย ๑ รากพุด ๑ ลูกมะกรูด ๑ สรรพยา
๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกเกสา แกโลมาพิการดีนัก ๚ อันวาลักษณะ

๒๙๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๙
เลบพีการนั้น คือไหตนเลบเขยีวดําก็ดี บางทีไหฝกบวมขึ้นเปนตมอย
แลหัวเดอีนกลางเดอีน แลไหน้ําเปน บุพโพ
โลหิต

ก็ดี ถาจแกทานใหเอาฉะ

มตตน ๑ เฃาสุกเผาไฟไหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ อยาดํา ๑ ดินปะสิวฃาว ๑
สรัพอยาทั้ง ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภากบทพอกเลบนั้นหายดีหนัก ๚ ถาหมี
คําอาน
หนาที่ ๒๙
เล็บพิการนั้น คือใหตนเล็บเขียวดําก็ดี บางทีใหฟกบวมขึ้นเปนตะมอย
แลหัวเดือนกลางเดือน แลใหน้ําเปนบุพโพ เปนโลหิตก็ดี ถาจะแกทานใหเอาชะ
มดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ ยาดํา ๑ ดินประสิวขาว ๑
สรรพยาทั้ง ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดพอกเล็บนั้นหายดีหนัก ๚ ถามิ

๒๙๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๐
ฟงเอาไขเปตลูก ๑ เอาแตไขฃาว เอามาประสมเขากับปูนกินมากภอก
เขาไวแหงหายไปเอง ๚ ถาหมีฟง เอาผักปลัง ๑ ไบบานเยน ๑ เฃาสาร ๑ ขมิ้น
ออย ๑ สรัพยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากบดพอกเลบนั้นหาย ๚ อันวาลักษณฟนั
พีการนั้น คือวาจหักไปแลวก็ดีกระทําไหเปนอยูตามประเวนี สมมุติไหเจบไนย
คําอาน
หนาที่ ๓๐
ฟงเอาไขเปดลูก ๑ เอาแตไขขาว เอามาประสมเขากับปูนกินหมากพอก
เขาไวแหงหายไปเอง ๚ ถามิฟงเอาผักปลัง ๑ ใบบานเย็น ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้น
ออย ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดพอกเล็บนั้นหาย ๚ อันวาลักษณะฟน
พิการนั้น คือวาจะหักไปแลวก็ดกี ระทําใหเปนอยูตามประเวณี สมมุติใหเจ็บใน

๒๙๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๑
รากฟนัแลไรเงอีกตลอดสมอง ถาแลฟนัยังมีอยูทานไหแกดุจแกรามะนาต
นั้นเทิ่ด ๚ อันวาลักษณหนังพีการนั้นคือไหสากไปทังตัวจนแตวามด ดํา

แดง

แลแมลงวันตายก็หมีไดรูตัว แลไหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมี
˝ ๑ โกฏ
โทษถาจแกทานไหเอาแปงเฃามาก ๑ เปลอีกสัรรพรานางแอ ๑ โกฏสอ
คําอาน
หนาที่ ๓๑
รากฟนแลไรเหงือกตลอดสมอง ถาแลฟนยังมีอยูทานใหแกดุจแกรํามะนาด
นั้นเถิด ๚ อันวาลักษณะหนังพิการนั้น คือใหสากไปทั้งตัวจนแตวามดดํา มดแดง
แลแมลงวันตายก็มิไดรูตัว แลใหรอนแสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานใหเอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกศสอ ๑ โกฐ

๒๙๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๒
บัว ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุญนาก ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบวัหลวง ๑ สรัพอยา
ทัง ๘ สิ่งเอาเสมอภากทําเปนจุนบททําแทงไวลายน้ําดอกไมโฉลมแกหนังพี
กานหาย ๚ อยากินแกหนังพีการขนานนี้ทานไหเอา ขีงแหง ๑ รากมะ
แวงทังสอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากขีกาแดง ๑ สมอไท ๑ สมอพี
คําอาน
หนาที่ ๓๒
บัว ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยา
ทั้ง ๘ สิ่งเอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมชโลมแกหนังพิการหาย ๚ ยากินแกหนังพิการขนานนี้ทานใหเอา ขิงแหง ๑ รากมะแวงทั้งสอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากขี้กาแดง ๑ สมอไทย ๑ สมอพิ-

๒๙๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๓
เภก ๑ มะฃามปอม ๑ แหวหมู ๑ บระเพด ๑ ญาตีนนก ๑ โกฏสอ ๑
โกฏกานพราว ๑ จนัทังสอง ๑ สรัพยาทัง ๑๕ สิงเอาเสมอภากตม
๓ เอา ๑ ปรุงขันทษกอรแลน้ําผึ้งลงกินแกไขกระมีโทษอันเกีดแต
ผิวหนังหายแล ๚ อันวาลักษณเนีอ้ ทัง ๕๐๐ ชิ้นพีการนั้น คือไหเจบ
คําอาน
หนาที่ ๓๓
เภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหมู ๑ บอระเพ็ด ๑ หญาตีนนก ๑ โกฐสอ ๑
โกฐกานพราว ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สรรพยาทั้ง ๑๕ สิ่งเอาเสมอภาคตม
๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกรแลน้ําผึง้ ลงกินแกไขกระมีโทษอันเกิดแต
ผิวหนังหายแล ๚ อันวาลักษณะเนื้อทัง้ ๕๐๐ ชิ้นพิการนั้น คือใหเจ็บ

๒๙๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๔
เสยีวไปทังตัวมักไหฝกขึ้นที่นั้นบวมขึ้นที่นี้ไหเปนผิษมไป บางทีไหย
รอนบางทีผุดขึ้นดังประกายดาษแลประกายเพลิง ถาจแกทานไห
เอา กามปูทเล ๑ ฝางเสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมีเหมน ๑ ราก
บัวหลวง ๑ เปลอีกทองลางน้ํา ๑ โกฏการพราว ๑ ดีนประสิว ๑
คําอาน
หนาที่ ๓๔
เสียวไปทัง้ ตัวมักใหฟกขึ้นที่นั้นบวมขึ้นที่นี้ใหเปนพิษไป บางที่ให
รอนบางทีผ่ ุดขึ้นดังประกายดาษแลประกายเพลิง ถาจะแกทา นให
เอา กามปูทะเล ๑ ฝางเสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมีเหม็น ๑ ราก
บัวหลวง ๑ เปลือกทองหลางน้ํา ๑ โกฐกานพราว ๑ ดินประสิว ๑

๒๙๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๕
ดินสอพอง ๑ สรัรพอยา ๙ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากทําเปนจุล เอาน้ําหาง
จรเขเปนกระสายบททาทังตัวหายแล ๚ อยาทาแกฟกบวมขนาน
นี้ทานไหเอาขี้เหลก ๑ เขาสุกเผาไหไม ๑ อยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑
สรัพยาทั้ง ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากบทลายนําปูนไสทาหาย ๚ อยาชือ
คําอาน
หนาที่ ๓๕
ดินสอพอง ๑ สรรพยาทั้ง ๙ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ เอาน้ําหาง
จระเขเปนกระสายบดทาทั้งตัวหายแล ๚ ยาทาแกฟกบวมขนาน
นี้ทานใหเอาขีเ้ หล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑
สรรพยาทัง้ ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดละลายน้ําปูนใสทาหาย ยาชื่อ

๒๙๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๖
สังสุวัณแพทยาขนานนี้ทารไหเอา สังขเผา ๑ เพราะหอม ๑ สมอ˝
เทต ๑ เทยีรดํา ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกตุก ๑ สรัพอยา
มนาว

๙ สิ่งนี้เอาเสมอภากทําเปนจุล บททําแทงไวลายน้ํา สมซา

ก็ได

รอน

กินแกเนื้อทั้ง ๕๐๐ ชิ้นพีการนั้นหายดีหนัก ๚ อันวาลักษณเอนพีการนั้น
คําอาน
หนาที่ ๓๖
สังขสุวรรณแพทยาขนานนี้ทานใหเอา สังขเผา ๑ เปราะหอม ๑ สมอ
เทศ ๑ เทียนดํา ๑ ไพล ๑ รากพันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา
๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวละลายน้ํามะนาวก็ได น้ําสมซาก็ได
น้ํารอนก็ได
กินแกเนื้อทั้ง ๕๐๐ ชิ้นพิการนั้นหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะเอ็นพิการนั้น

๒๙๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๗
คีอเสนประทานทัง ๑๐ เสน เสนบริวาร ๒ พัน ๗ รอยนันก็วาดไหว
ไปสิ้นทังนั้น ที่กลาก็กลาที่แขงก็แขง ทีตังดานก็ตั้งดาน ทีขอดก็
ขอดเขาเปนกอนไป แลซึงจใหโทษนั้นแตเสนสุมะนากับเสนอันนท
พฤกนั้นผูกดวงใจ แลเสนสุมณานั้นมีแตจไห สวิง

สวาย

หิวโหยหา

คําอาน
หนาที่ ๓๗
คือเสนประธานทั้ง ๑๐ เสน เสนบริวาร ๒ พัน ๗ รอยนั้นก็หวาดไหว
ไปสิ้นทั้งนั้นที่กลาก็กลาที่แข็งก็แข็ง ที่ตั้งดานก็ตั้งดาน ที่ขอดก็
ขอดเขาเปนกอนไป แลซึ่งจะใหโทษนั้นแตเสนสุมนากับเสนอันฑพฤกษนั้นผูกดวงใจ แลเสนสุมนานั้นมีแตจะใหสวิงสวายหิวโหยหา

๒๙๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๘
แรงหมีได แลเสนอันนทพฤกนั้นมีแตจให

ระส่ํา
ระสาย

รอน

ไห เยน

ไหเมีอย

เสียวไปทุกเสนเอนทัวสาระพางตัวบางทีไหจับเปนเพลา แตเสน
อันนทพฤกสิงเดียวนั้นไหโทษ ๑๑ ประการ ถาแลพรอมกันทัง ๒ พัน
๒
๗ รอยเสนแลวกาลไดก็ถึงแกมอรณการนั้น ถาเปนแต ๓
๔
๕

เสน

คําอาน

หนาที่ ๓๘
แรงมิได แลเสนอันฑพฤกษนั้นมีแตจะใหระส่ําระสาย ใหรอน ใหเย็น ใหเมื่อย
เสียวไปทุกเสนเอ็นทั่วสรรพางคตัว บางทีใหจับเปนเพลา แตเสน
อันฑพฤกษสิ่งเดียวนั้นใหโทษ ๑๑ ประการ ถาแลพรอมกันทั้ง ๒ พัน
๗ รอยเสนแลวกาลใดก็ถึงแกมรณะการนั้น ถาเปนแต ๒ เสน ๓ เสน ๔ เสน ๕ เสน

๓๐๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๙
นั้นยังจไหแกไปไดอยู ถาจแกทานใหเอาพริกไท ๑ ขิง ๑ เทยีร
ดํา ๑ มหาหิง ๑ หวานน้ํา ๑ โกฏพุงปลา ๑ ใบกระวาร ๑ สคาน ๑
เกษรรบัวขาว ๑ เกษรรบัวแดง ๑ ญาตีนนก ๑ เกลือสินเทา ๑ แกน
ขี้เหลก ๑ พญามือเลก ๑ สรัพยา ๑๔ สิ่งนี้เอาเสมอภากทําเปนจุลบด
คําอาน
หนาที่ ๓๙
นั้นจะใหแกไปไดอยู ถาจะแกทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๑ เทียนดํา ๑ มหาหิงคุ ๑ วานน้ํา ๑ โกศพุงปลา ๑ ใบกระวาน ๑ สะคาน ๑
เกสรบัวขาว ๑ เกสรบัวแดง ๑ หญาตีนนก ๑ เกลือสินเธาว ๑ แกนขี้เหล็ก ๑ พญามือเหล็ก ๑ สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด

๓๐๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๐
มกรูด

ลายน้ํา มนาว ก็ไดแลน้ําสม สา
ก็ไดกินแกสรัพเอนทังปวงพีการแลแตก
สาชู
นั้นหายแล ๚ อยาชือเนาวหอย ขนานนี้ทานไหเอาหอยขมเผา
หอยโขงเผา
หอยแครงเผา หอยกาบเผา หอยตาโคเผา หอยสังเผา
หอยมุกเผา หอยภิมการังเผา หอยอีรมเผา กระดูกโคเผา
คําอาน
หนาที่ ๔๐
ละลายน้ํามะกรูดก็ได มะนาวก็ได แลน้ําสมซากได น้ําสมสายชู ก็ไดกินแกสรรพเอ็นทั้ง
ปวงพิการแลแตก
นั้นหายแล ๚ ยาชื่อเนาวหอย ขนานนี้ทานใหเอาหอยขมเผา ๑ ตําลึง หอยโขงเผา ๑
ตําลึง
หอยแครงเผา ๑ ตําลึงหอยกาบเผา ๑ ตําลึงหอยตาโคเผา ๑ ตําลึงหอยสังขเผา ๑ ตําลึง
หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการังเผา ๑ ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา
๑ ตําลึง

๓๐๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๑
กระดูกเสีอเผา กดูกแพะเผา กระดูกเลยีงผาเผา หัษคุน
รากตองแตก
รากสมเสยีว
รากมตาดเครือ
ปูนผง
พริกไท สรัพยา ๑๙ สิง่ นี้ทําเปนจุล แลวจีงเอาดางเบฺจขี้เหลก ๑
˝ ๑ ดางผักหม
ดางทางตาน ๑ ดางสําโรง ๑ ดางชาแปน ๑ ดางตอไส
คําอาน
หนาที ๔๑
กระดูกเสือเผา ๑ ตําลึง กระดูกแพะเผา ๑ ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ ตําลึง หัสคุณ ๑
ตําลึง
รากตองแตก ๑ ตําลึง ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง ๒ บาท รากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง ๒
บาท ปูนผง ๓ บาท
พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ แลวจึงเอาดางเบญจขี้เหล็ก ๑
ดางทางตาล ๑ ดางสําโรง ๑ ดางชาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดางผักโหม

๓๐๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๒
หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบรเพด ๑ เอามาตมไหรอนลายอยา
นี้กินแกเสนเปนกอนเถา แลเสนแตกไหขอดแลเสนกําเริบตางๆ นั้น
˝
หายสิ้นดีหนัก ๚ อยาตมชําระขนานนี้ทานใหเอา เบฺจขี้เหลก ๑ สมอ
ทังสาม ๑ มฃามปอม ๑ ไบมัตกา ๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑
คําอาน
หนาที่ ๔๒
หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตมใหรอนละลายยา
นี้กินแกเสนเปนกอนเถา แลเสนแตกใหขอดแลเสนกําเริบตางๆ นั้น
หายสิ้นดีหนัก ๚ ยาตมชําระขนานนี้ทานใหเอา เบญจขีเ้ หล็ก ๑ สมอ
ทั้งสาม ๑ มะขามปอม ๑ ใบมัดกา ๑ แหวหมู ๑ รากตองแตก ๑

๓๐๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๓
บรเพด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฏน้ําเตา ๑ วันเปรยีงสด ๒ เทยีรทังหา เทยีรดํา
ฝกัราชพฤก ๕ ฝกัสรัพอยาทัง ๒๓ สิ่งนี้ตม ๓ เอานึงแทรกดีเกลีอตามธาตุ
นักเบากินชําระน้ําเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก ๚ อันวาลักษณกระดูก
˝ นนลลายแลวใหเจบปวดกระดูก
ทัง ๓๐๐ ทอนเมีอพีการแตก คือไขขอนั
คําอาน
หนาที่ ๔๓
บอระเพ็ด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฐน้ําเตา ๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทียนทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา ๒
บาท
ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิง่ นี้ตม ๓ เอาหนึ่ง แทรกดีเกลือตามธาตุ
หนักเบากินชําระน้ําเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก ๚ อันวาลักษณะกระดูก
ทั้ง ๓๐๐ ทอนเมื่อพิการแตก คือไขขอนั้นละลายแลวใหเจ็บปวดกระดูก

๓๐๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๔
ดุจเคลอีนคลาดจากกันทัง้ ๓๐๐ ทอนนั้น เมีอจถึงแกอาสัลยกํามจะแกเปนอันยากหนัก
แตทาน
ใหอยาไวแกดูตามบุญของสัตวเทิ่ด ๚ อยาชือพรมภักนอยขนานนี้ทานใหเอาลูกจัน
ดอก
จัน

การพลู

มหาหิง

อยาดํา

การบูน

พริกหอม

สรัพอยา ๗ สิ่งนี้ทาํ

๙
เปนจุลเอาน้ําเปลอีกมรุมเปนกระสายบททําแทงไวเทาลูกมแวงเครีอกิน ๑๑ เมตถาจแก
๑๓
๑๕

คําอาน

หนาที่ ๔๔
ดุจเคลื่อนคลาดจากกันทั้ง ๓๐๐ ทอนนั้น เมือ่ จะถึงแกอสัญกรรมจะแกเปนอันยากหนัก
แตทาน
ใหยาไวแกดูตามบุญของสัตวเถิด ๚ ยาชือ่ พรมพักตรนอย ขนานนี้ทานใหเอาลูกจันทน ๑ สลึง
ดอก
จันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๑ บาท การบูร ๑ บาท พริกหอม ๓
บาท ๓ สลึง สรรพยา สิ่งนี้ทํา
เปนจุณเอาน้ําเปลือกมะรุมเปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวงเครือกิน ๙ เม็ด กิน ๑๑
เม็ด กิน ๑๓ เม็ด กิน ๑๕ เม็ด ถาจะแก

๓๐๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๕
มรุม
ชัก เทางอ นําตาตกแลนําลายฟูมปากลิ้นกระดางคางแขงหมีรูสึกตัวลายน้ํา
กินถาจแกไห
รอน
มือกํา
มฃามเปยีก
พีการ
ผายพรัรดึกลายน้ํา
กินตามทาตุ นัก
แลแกกระดูก
นั้นดีหนักแล ๚
มนาวลูกนึง
แตก
เบา
อยาชื่อพรมภักกลางขนานนี้ทานใหเอา ลูกจัน ดอกจัน ดีปลี พริก
ลอม การบูน มหาหิง อยาดํา รงทองสตุ สรัพอยา ๘ สิ่งนี้ทําเปน
คําอาน

หนาที่ ๔๕
ชักเทางอชักมือกํา น้ําตาตกแลน้ําลายฟูมปากลิ้นกระดางคางแข็งมิรสู ึกตัวลายน้ํามะรุม
น้ํารอนกิน ถาจะแกให
ผายพรรดึกละลายน้ํามะขามเปยก น้ํามะนาวลูกหนึง่ กินตามธาตุหนัก ธาตุเบา แลแก
กระดูกพิการ กระดูกแตกนั้นดีนักแล ๚
ยาชื่อพรมพักตรกลางขนานนี้ทานใหเอา ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปลี ๑
บาท พริกลอม ๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิงคุ ๑ บาท ยาดํา ๓ บาท รงทองสะตุ ๓ บาท สรรพ
ยา ๘ สิ่งนี้ทําเปน

๓๐๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๖
จุล เอาสูราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมแวงเครีอกินประจุลมแลเสมหะไข
ขาวแลแกไขขอแกปถวีทาตุดีนัก ๚ อยาตมแกปถวีทาตุขนานนี้ทานไหเอาไบมหา
ประสานสามรอยไบ ๑ ไบมนาวรอยแปดไบ ๑ สาบไบตอ
˝ ๑ ประดงขออ ๑ เถากทงง
ติด เทยีนดํา เทยีนขาว โกฎกระดูก
ขมิ้นออย
สรัพอยา ๙ สิ่งนี้
คําอาน

หนาที่ ๔๖
จุณ เอาสุราเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวงเครือกินประจุลมแลเสมหะไข
ขาวแลแกไขขอแกปถวีธาตุดีนัก ๚ ยาตมแกปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาใบมหา
ประสานสามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปดใบ ๑ สามใบตอ ๑ ประดงขอ ๑ เถากระทั่งติด ๑ ตําลึง เทียนดํา ๒ บาท เทียนขาว ๒ บาท โกฐกระดูก ๗ ตําลึง ขมิ้นออย ๑ ตําลึง
๒ บาท สรรพยา ๙ สิ่งนี้

๓๐๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๗
ตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูกพีการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณสมองกระดูกกําเรีบ
กลานั้น ดุจดังกระดูกพีการอยาแกนั้นดุจเดยีวกนักับแกกดูกพีการ ๚ อันวา
ลักษณหมามแตกพีการก็ดี คือไหหมามยอนลงมาถาจะแกทา นใหเอาโคกกระ
สุนกํามือ ๑ มกรูดลูก ๑ ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ชิ้น เอาปูนฃาวแชนําไวไหไสย
คําอาน

หนาที่ ๔๗
ตมกินแกปถวีธาตุคือกระดูกพิการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะสมองกระดูกกําเริบ
กลานั้น ดุจดังกระดูกพิการยาแกนั้นดุจเดียวกันกับแกกระดูกพิการ ๚ อันวา
ลักษณะมามแตกพิการก็ดี คือใหมามหยอนลงมาถาจะแกทานใหเอาโคกกระสุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑ ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ชิ้นเอาปูนขาวแชน้ําไวใหใส

๓๐๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๘
เอาเปนน้ําตมๆ กิน ๓ วันหาย ๚ อยาตมประจําธาตุคือหมาม

แตก
พีการ

ขนาน

นี้ทานไหเอาหามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทังสอง ๑ รากมะตูม ๑ รากแตง
˝ าฃาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีทาตุ
หนู ๑ สรัพอยา ๖ สิง่ นี้เอาเสมอภากหอผ
คือหมาม

แตก
พีการ

หนาว

แลแกจับแก รอน

ซึงเปนเพีอพิศมตางๆ นันนหายดีนกั๚

คําอาน

หนาที่ ๔๘
เอาเปนน้ําตม ตมกิน ๓ วันหาย ๚ ยาตมประจําธาตุคือมามแตก มามพิการขนาน
นี้ทานใหเอา หามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทนทั้งสอง ๑ รากมะตูม ๑ รากแตงหนู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคหอผาขาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุ
คือมามแตก มามพิการ แลแกจับ แกหนาว แกรอน ซึ่งเปนเพื่อพิษตางๆ นั้นหายดีนัก ๚

๓๑๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๙
อันวาลักษณหัวใจแตกพีการก็ดี คือบุทคลเปนบาถายังออนอยูคลุม ดี

ราย

ขึงโกรฎบางทีเปนแต รสํา

รสาย

มัก

หิวโหยหาแรงหมีได ถาจแกใหเอาลูกคนทีส˝อ ๑

ไบหัษคุน ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทังสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียรขาวเปลอีก ๑ เทยีร
ตักะแตน ๑ เทพทาโร ๑ สรัพอยา ๙ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบดทํา
คําอาน
หนาที่ ๔๙
อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดีคือบุคคลเปนบา ถายังออนอยูคลุมดีคลุม รายมัก
ขึ้งโกรธบางทีเปนแตระส่ําระสาย หิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูกคนทีสอ๑
ใบหัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ดีปลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียน
ตั๊กแตน ๑ เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดทํา

๓๑๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๐
แทงไวลายน้ําดอกไมแทรกพิมเสนกินหายดีนกั ไชไดรอยแปด อยาขนาน
นี้อาจาริยเจาทานสมมุติชือวามูลจิตไญ ๚ อยาชือสํามสักรไญขนานนี้ทานไหเอาลูก
มแวงเทศ ๑ ชเอมเทด ๑ ไบกระวาร ๓ ดอกบุนนาก ๔ พริกไท ๕ ขิงแหง ๖
ดีปลี ๗ อบเชยเทด ๘ รากน้ําไจไคร ๙ เกสรบัวหลวง ๑๐ จันฃาว ๑๑ นําตาน
คําอาน

หนาที่ ๕๐
แทงไวลายน้ําดอกไมแทรกพิมเสนกินหายดีนกั ใชไดรอยแปด ยาขนาน
นี้อาจารยเจาทานสมมุติชื่อวามูลจิตใหญ ๚ ยาชื่อสํามสักรใหญขนานนี้ทานใหเอาลูก
มะแวงเทศ ๑ ชะเอมเทศ ๑ ใบกระวาน ๓ ดอกบุนนาค ๔ พริกไทย ๕ ขิงแหง ๖
ดีปลี ๗ อบเชยเทศ ๘ รากน้ําใจใคร ๙ เกสรบัวหลวง ๑๐ จันทนขาว ๑๑ น้ําตาล

๓๑๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๑
ทราย ๑๒ สรัพอยาทั้งนี้ทําเปนจุลบดทําแทงไวลายน้ํารอนกินแลลมจับหัวใจแลแก
˝ ทุรน นั้นหาย ๚ อยาชือสวางฤททิคุนขนานนี้ทาน
โลหิตจับหัวไจไหคลั่งเภอ
ทุราย

ไหเอารากบัวหลวง ๑ ลูกบัวเกราะ ๑ รากถัวภู ๑ ลูกถั้วภู ๑ แหวสด ๑
กจับสด ๑ หัวบัวเผีอน ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑ ถัวทอง ๑ ถัวกาบแข ๑
คําอาน

หนาที่ ๕๑
ทราย ๑๒ สรรพยาทั้งนี้ทําเปนจุณบดทําแทงไวลายน้ํารอนกินแลลมจับหัวใจแล
แกโลหิตจับหัวใจใหคลั่งเพอทุรนทุรายนั้นหาย ๚ ยาชื่อสวางฤทธิคุณขนานนี้ทาน
ใหเอารากบัวหลวง ๑ ลูกบัวเกาะ ๑ รากถั่วพู ๑ ลูกถั่วพู ๑ แหวสด ๑
กระจับสด ๑ หัวบัวเผื่อน ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑ ถั่วทอง ๑ ถั่วกาบแข ๑

๓๑๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๒
จันหอม ๑ กฤษณา ๑ กลําภัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากญานาง ๑
เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผีอน ๑ เกสรบัวขม ๑ เกสรสัตบุต ๑
เกสรสัตบงกฎ ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกสารพี ๑ ดอก
กรรนิกา ๑ ชมต ๑พิมเสน ๑ ญาฝารนัน ๑ อําพัน ๑ เกลดหอย ๑
คําอาน

หนาที่ ๕๒
จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ กระลําพัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากหญานาง ๑
เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผื่อน ๑ เกสรบัวขม ๑ เกสรสัตตบุษย ๑
เกสรสัตตบงกช ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกกรรณิการ ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ หญาฝรั่น ๑ อําพัน ๑ เกล็ดหอย

๓๑๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๓
เทด ๑ สรัพอยา ๓๑ สิ่งนี้เอาเสมอภากทําเปนจุลเอาน้ําดอกไมเทดเปน
กระสายบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมกินชูกําลังแก สวิง

สวาย

ถึงบรีย

โภกอาหารหมีไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินอยาขนานนี้ก็อาจตองถึงแกชีวิต
ไปได หมีไหถึงแกความมอรณโดยเร็วพลัน ๚ อยานี้ชื่อสมิตสวาหะ
คําอาน

หนาที่ ๕๓
เทศ ๑ สรรพยา ๓๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณเอาน้ําดอกไมเทศเปน
กระสายบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมกินชูกําลังแกสวิงสวายถึงบริโภคอาหารมิไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินยาขนานนี้ก็อาจตองถึงแกชีวิต
ไปได มิไหถึงแกความมรณะโดยเร็วพลัน ๚ ยานี้ชื่อสมิตสวาหะ-

๓๑๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๔
ทิคุนขนานนี้ทานไหเอาโกฏทั้งหา นมผา ศิลายอน บันลังสิลา สงงข
ดินถนํา แกวแกลบ ดินดานทองน้ํา แฝกหอม บัวบก บัวน้ําทั้งหา
สิ่งล สัตบงกฎ ดอกกาหลง ดอกชงโค ดอกโยทกา ดอกพิกุน
ดอกบุนนาก ดอกสารภี ดอกจําปา ดอกกระดังงา ดอกคําไท
คําอาน
หนาที่ ๕๔
ธิคุณขนานนี้ทานใหเอา โกฐทั้งหา ๑ บาท นมผา ๑ บาท ศิลายอน ๑ บาท สังข ๑ บาท
ดินถนํา ๑ บาท แกวแกลบ ๑ บาท ดินดานทองน้ํา ๑ บาท แฝกหอม ๑ บาท บัวบก ๑
บาท บัวน้ําทั้งหา
สิ่งละ ๑ บาท สัตตบงกช ๑ บาท ดอกกาหลง ๑ บาท ดอกชงโค ๑ บาท ดอกโยทะกา ๑
บาท ดอกพิกุล ๑ บาท
ดอกบุนนาค ๑ บาท ดอกสารภี ๑ บาท ดอกจําปา ๑ บาท ดอกกระดังงา ๑ บาท ดอก
คําไทย ๑ บาท

๓๑๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๕
ดอกสลิด
ดอกมลิซอน ดอกมะลิลา ดอกซอนกลิ่น ดอกพยอม ดอก
กรรนิกา
ดอกสําเร ดอกปดู ดอกมหาหง ดอกผัดคลาด ดอกขา ดอกกทื
ดอก
เรว ดอกจิกบาล ดอกจิกนา ดอกเขมแดง ลูกจัน ดอกจัน กะ
วาน กานพลู จัน ทั้ง สอง กฤษณา กลํา ภัก ขอนดอก (ชะลู ด
อบเชย )
คําอาน
หนาที่ ๕๕
ดอกสลิด ๑ บาท ดอกมะลิซอน ๑ บาท ดอกมะลิลา ๑ บาท ดอกซอนกลิ่น ๑ บาท ดอกพะยอม ๑
บาท ดอกกรรณิการ ๑ บาท
ดอกสําเร ๑ บาท ดอกประดู ๑ บาท ดอกมหาหงส ๑ บาท ดอกผัดคลาด ๑ บาท ดอกขา ๑ บาท
ดอกกะทือ ๑ บาท ดอกเร ว ๑ บาท ดอกจิ ก บ าน ๑ บาท ดอกจิ ก นา ๑ บาท ดอกเข็ ม แดง ๑ บาท ลู กจั น ทน ๑ บาท
ดอกจันทน ๑ บาท กะวาน ๑ บาท กานพลู ๑ บาท จันทนทั้งสอง ๑ บาท กฤษณา ๑ บาท กระลําพัก ๑บาท ขอนดอก ๑
บาท ชะลูด ๑ บาท อบเชย ๑ บาท

๓๑๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๖
กลับ
คําอาน
หนาที่ ๕๖
กลับ

๓๑๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๗
๏ หนาปลาย ๚ะ๛
คําอาน
หนาที่ ๕๗
๏ หนาปลาย ๚ะ๛

๓๑๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๘
สนเทศ ไบผักโฉม ไบสันพราหอม ไบภิมเสน ไบชะมดตน ไบ
ทองพันชั่ง วานกีบแรด วานรอนทอง วานชุมเพด วานเถาโองการ
วานสีสมแลว สังงกรณี เนรพูสี รยอม เพชนาด เกลดหอยเทด
นัก กะแจะตนาว ยาฝารั่นน
อําพัน
ชมต
ภิมเสน
สรัพอยา
๔๒ สิ่งนี้ทําเปนจุลบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมเทดแทรกน้ําตานตโนดน้ําตานทราย
คําอาน
หนาที่ ๕๘
สนเทศ ๑ บาท ใบผักโฉม ๑ บาท ใบสันพราหอม ๑ บาท ใบพิมเสน ๑ บาท ใบชะมดตน ๑ บาท ใบ
ทองพันชั่ง ๑ บาท วานกีบแรด ๑ บาท วานรอนทอง ๑ บาท วานชุมเพชร ๑ บาท วานเถาโองการ ๑
บาท
วานสีสมแลว ๑ บาท สังกรณี ๑ บาท เนระพูสี ๑ บาท ระยอม ๑ บาท เพชรนาด ๑ บาท เกล็ดหอยเทศ
หนัก ๑ บาท กระแจะตะนาว ๑ บาท หญาฝรั่น ๑ สลึง อําพัน ๑ สลึง ชะมด ๑ สลึง พิมเสน ๑ สลึง
สรรพยา
๔๒ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมเทศแทรกน้ําตาลโตนดน้ําตาลทราย

๓๒๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๙
กินแกใจพิการตางๆ แลแกคุนไสซึงกระทําดวยอาคมตางๆ นั้นหายดีนัก ๚ อยาชื่อมหา
หัษดมทิคุนขนานนี้ทานใหเอาชมตเชียง ภิมเสนเกลด
กฤษนา
กลํา
ภัก
จันเทศ
กํายาน ดองดึง
การบูร
เทยีรดํา
เจตมูล
ขีงแหง ดีปลี สนเทศ สรัพอยา ๑๓ สิ่งทําเปนจุลเอาน้ํามนาว
เปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมกล่ําเครีอ ตากรมไหแหงแลวไสขวด
คําอาน

หนาที่ ๕๙
กินแกใจพิการตางๆ แลแกคุณไสยซึ่งกระทําดวยอาคมตางๆ นั้นหายดีนัก ๚ ยาชื่อมหาหัษดมธิคุณขนานนี้ทานใหเอาชะมดเชียง ๑ เฟอง พิมเสนเกล็ด ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง
๑ เฟอง กระลําพัก ๑ สลึง ๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑ เฟอง กํายาน ๒ สลึง ดองดึง ๑ สลึง การบูร ๑
สลึง เทียนดํา ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึง
ขิงแหง ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๓ สิ่งทําเปนจุณเอาน้ํา
มะนาว
เปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะกล่ําเครือ ตากลมใหแหงแลวใสขวด

๓๒๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๐
ผนึกอยาไหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบ แลแกโลหิตจับหัวใจไหหยุด
นิงแนไป ลิ้นกระดางคางแขงเรียกหมีไหออกปากถาจแกลมจับแนไปลาย
รสํา

น้ํามนาวกิน ๗ เมดฟนถาจแกไข รสาย

หิวโหยหาแรงหมิไดลายน้ําดอกไม

เทศไท แทรกนําตานกรวดกินหายดีนัก ๚ อันวาลักษณตับนั้นนแตกพีการก็ดี
เปนเพราะโทษ ๔ ประการ คือกาลผุดขึ้นไนตับประการ ๑ คือเปนฝไนตับไห
คําอาน

หนาที่ ๖๐
ผนึกอยาใหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบ แลแกโลหิตจับหัวใจใหหยุด
นิ่งแนไป ลิ้นกระดางคางแข็งเรียกมิใหออกปาก ถาจะแกลมจับแนไปลาย
น้ํามะนาวกิน ๗ เม็ดฟน ถาจะแกไขระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิไดลายน้ําดอกไม
เทศไทยแทรกน้ําตาลกรวดกินหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะตับนั้นแตกพิการก็ดี
เปนเพราะโทษ ๔ ประการ คือกาลผุดขึ้นในตับประการ ๑ คือเปนฝในตับให

๓๒๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๑
ลงโลหิตสถออกมาประการหนึง่ คือไขพิศมกาลมูดกินตับอยูไ นตั้บทําไหลง
เปนโลหิตแลเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลังแลใหจักษุแดงเปนสายโลหิต
˝
ผานสายลูกตาไป คนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาตเฃาเพราะวาบุคคลไขนั้นนเภอ
ผกหาสตีหมีไดยอมเจรจาดวยผี แพทจแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ
ทาตุดินแตกเฉภาะไหไอเปนกําลังไหหอบ

รสํา
รสาย

หายใจหมีไดถึงทองนอยบ

คําอาน
หนาที่ ๖๑
ลงโลหิตสดออกมาประการหนึง่ คือไขพิษกาลมูตรกินตับอยูใ นตับทําใหลง
เปนโลหิตแลเสมหะเนาปวดมวนเปนกําลังแลใหจักษุแดงเปนสายโลหิต
ผานสายลูกตาไป คนทั้งปวงสมมุติวาเปนปศาจเขาเพราะวาบุคคลไขนั้นเพอ
พกหาสติมิไดยอมเจรจาดวยผี แพทยจะแกเปนอันยากนักประการ ๑ คือ
ธาตุดินแตกเฉพาะใหไอเปนกําลังใหหอบ ระส่ําระสาย หายใจมิไดถึงทองนอยบ-

๓๒๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๒
ริโพกอาหารหมิไดประการ ๑ ลักษณซึงกลาวมาทั้ง ๔ ประการนี้ คือปถวี
ทาตุพีการแตลวนเปนอาการตัด แตยังหมีพรอมกันพรันไหแกดูตามบุญ
ของสัตว ถาแลแพทผูไดจแกทาตุแตกคือดับเปนดังกลาวมานี้ทานไห
เอาชือวาเบญจอํามฤตยชําระไหสิ้นรายแลวจีงแตงอยาสํารับทาตุกิน
˝ ๚ อยาสํารับปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาโกฏทั้ง ๕ นัก สมอ
˝
ไหกินตอไป
คําอาน
หนาที่ ๖๒
ริโภคอาหารมิไดประการ ๑ ลักษณะซึ่งกลาวมาทัง้ ๔ ประการนี้ คือปถวี
ธาตุพิการแตลวนเปนอาการตัด แตยังมิพรอมกันพลันใหแกดูตามบุญ
ของสัตว ถาแลแพทยผูใดจะแกธาตุแตกคือดับเปนดังกลาวมานี้ทานให
เอาชื่อวาเบญจอํามฤตชําระใหสิ้นรายแลวจึงแตงยาสําหรับธาตุกิน
ใหกินตอไป ๚ ยาสําหรับปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก ๑ สลึง สมอ

๓๒๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๓
ทังสาม ลูกผักชีทั้งสอง เปราะหอม สานสม ดินประสิวขาว
น้ําประสานทอง รากขีกาแดง จุกกะโรหินี เทพทาโร เปลอีกสมุล
แหวง โคกะสุน รากมตูม รากมดูก รากทองพันชัง เจต
มูล ขิงแหง ดีปลี รากชาพลู เปลอีกมูกมัน
แหวหมู
มนาว
สรัพอยา ๓๔ สิ่งนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดลายน้ํา มกรูด
ซมซา
สะกอง

ก็ไดกินแกธาตุดิน

คําอาน
หนาที่ ๖๓
ทั้งสาม ๒ สลึง ลูกผักชีทั้งสอง ๒ สลึง เปราะหอม ๒ สลึง สารสม ๒ สลึง ดินประสิวขาว ๒ สลึง น้ํา
ประสานทอง ๒ สลึง รากขี้กาแดง ๑ บาท จุกโรหินี ๑บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือกสมุลแวง ๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท รากมะดูก ๑ บาท รากทองพันชั่ง ๑บาท เจตมูล ๑ บาท ขิงแหง ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง รากชาพลู ๑ บาท ๒ สลึง เปลือกมูกมัน ๒ บาท
แหวหมู ๑ ตําลึง
สรรพยา ๓๔ สิ่งนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดลายน้ํามะนาว น้ํามะกรูด น้ําสมซา น้ําสะกอง ก็ไดกินแกธาตุดิน

๓๒๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๔
คือตับพีการนนันหาย ๚ ขนานนี้ทานใหเอาแกนพรม
หัวใจทาฎไวยะราบ
แกน
แสม
ทั้งสอง
รากมหาลลาย
ขมิ้นเครือ
กําลังโคถเลิง
สรัพอยา ๗ สิ่งนี้
ถาจะ
ดองเอาดีปลี
ดองดวยเลาเขม ๕ ทนาน ถาจทําผงบดลายน้ําไบขี้เลกก็ไดและ
น้ํา

มนาว
มกรูด
ซมซา

ก็ไดน้ําขมิ้นออยก็ไดกินแกปถวีธาตุคอื ตับยอนนันนหาย ๚ ยาชื่อกลอม

นางนอนขนานนี้ทานไหเอา โกฏทังเกา ๑ เทยีรทั้งหา ๑ รากไครเครีอ ๑ สังกรนี ๑
คําอาน

หนาที่ ๖๔
คือตับพิการนั้นหาย ๚ ขนานนี้ทานใหเอาแกนพรม ๑ บาท หัวใจธาตุไมยราบ ๑ บาท แกนแสม
ทั้งสอง ๑ บาท รากมหาละลาย ๑ บาท ขมิ้นเครือ ๑ ตําลึง ๑บาท กําลังโคเถลิง ๒ ตําลึง ๒ บาท
สรรพยา ๗ สิ่งนี้ ถาจะ
ดองเอาดีปลี ๑ ตําลึง ดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน ถาจะทําผงบดลายน้ําใบขี้เหล็กก็ได และ
น้ํามะนาว น้ํามะกรูด น้ําสมซา ก็ได น้ําขมิ้นออย ก็ได กินแกปถวีธาตุคือตับหยอนนั้นหาย ๚ ยาชื่อ
กลอมนางนอนขนานนี้ทานใหเอา โกฐทั้งเกา ๑ เทียนทั้งหา ๑ รากไครเครือ ๑ สังกรณี ๑

๓๒๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๕
เกษรรบัวน้ําทังหา ๑ เกษรรสารภี ๑ ดอกพีกุน ๑ ดอกบุนนาก ๑ ดอกมลิ ๑ กฤษ
หนา ๑ กลําภัก ๑ ชลูด ๑ ขอนดอก ๑ ชเอมเทด ๑ นําประสานทอง ๑ ผงลาน
แก ๑ กดองปูปา ๑ ชมด ๑ พิมเสน ๑ สรัพอยา ๓๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากย
ทําเปนจุลเอานําดอกไมเปนกระสายบต แลวไสขันสําฤทลนไฟเทยีรไหย
ทัววแลวทําแทงไวเปนอยาลอมตับหมีใหเปนอันตรายในตับได ถาจะ
คําอาน

หนาที่ ๖๕
เกสรบัวน้ําทัง้ หา ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกลุ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะลิ ๑ กฤษณา ๑ กระลําพัก ๑ ชะลูด ๑ ขอนดอก ๑ ชะเอมเทศ ๑ น้ําประสานทอง ๑ ผงลานแก ๑ กระดองปูปา ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๓๕ สิง่ นี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณเอาน้ําดอกไมเปนกระสายบด แลวใสขันสําริดลนไฟเทียนให
ทั่วแลวทําแทงไวเปนยาลอมตับมิใหเปนอันตรายในตับไดถาจะ

๓๒๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๖

แก รสํา

รสาย

ลายน้ํากฤษนากินถาจแกมูกเลอีดลายน้ํากลวยตีบกินถาจะ

แกเสมหลายน้ํามแวงกินถาจะแกรอนลายน้ําดอกไมทังงกินทังงโชลมถา

ฝ
มผูมเมีย
ไข
จแกไหลอมตับดับผิด
ก็ดีลายน้ําราก มเฟอง ตมกินหายดีหนัก๚ ขะ
ตาน
ตอไส
ทราง
ฝาง
การ

นานหนึ่งทานใหเอารากมกรูด ๑ รากมนาว ๑ รากมฃาม ๑ สรัพอยา ๓ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินเสียกอนแลวจีงแตงอยาพอกอกเอากดูกคน ๑ กะ
คําอาน

หนาที่ ๖๖
แกระส่ําระสายละลายน้ํากฤษณากิน ถาจะแกมูกเลือดละลายน้ํากลวยตีบกินถาจะ
แกเสมหะละลายน้ํามะแวงกิน ถาจะแกรอนละลายน้ําดอกไมทั้งกินทั้งชโลมถา
จะแกไหลอมตับดับ พิษฝ พิษไข พิษตาน พิษซาง พิษกาฬ ก็ดลี ะลายน้ํารากหมากผู
หมากเมีย รามะเฟอง รากตอไส รากฝาง ตมกินหายดีนัก ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอารากมะกรูด ๑ รากมะนาว ๑ รากมะขาม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินเสียกอนแลวจึงแตงยาพอกอกเอากระดูกคน ๑ กระ-

๓๒๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๗
ดูกชาง ๑ กดูกควาย ๑ กดูกหมู ๑ อยาทั้งนี้เผาใหโชนสิง่ ล ขมิ้นออย
ไพล
สรัพอยา ๖ สิ่งนี้บดพอกอกหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอาไบเสนยีด ๑ รากผักกะ
หนาม ๑ รากตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อไญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตาเสีอ ๑ รากขี้
เหลก ๑ รากมดูก ๑ รากคัดคาว ๑ รากตูมกาเครือ ๑ รากโลดถนง ๑ รากตับ
เตาทังงสอง ๑ รากขอบฉนางทังงสอง ๑ รากเลบมือนาง ๑ รากสี
คําอาน

หนาที่ ๖๗
ดูกชาง ๑ กระดูกควาย ๑ กระดูกหมู ๑ ยาทั้งนี้เผาใหโชนสิง่ ละ ๑ บาท ขมิ้นออย ๒
บาท ไพล ๒ บาท
สรรพยา ๖ สิ่งนีบ้ ดพอก อกหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาใบเสนียด ๑ รากผักกระหนาม ๑ รากตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อใหญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตาเสือ้ ๑ รากขี-้
เหล็ก ๑ รากมะดูก ๑ รากคัดเคา ๑ รากตูมกาเครือ ๑ รากโลดทะนง ๑ รากตับเตาทั้งสอง ๑ รากขอบชนางทัง้ สอง ๑ รากเล็บมือนาง ๑ รากสี-

๓๒๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๘

˝ ๑ รากผักไห ๑ รากผักเขา ๑ รากครามทงงสอง
หวด ๑ รากซองแมว ๑ รากญาปนตอ
๑
รากสไครทงงสอง ๑ รากหมอนอย ๑ รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัว
หลวง ๑
รากรยอม ๑ วานน้ํา ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได ๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาลีทงงสอง ๑ รากละ
หุงทงงสอง ๑ รากมเขีอปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ รากคนทา ๑ หัวเอน ๑
เลาแลง ๑ รากมพราว ๑ รากตาน ๑ สรัพอยา ๔๘ สิง่ นี้เอาเสมอภาคตมรมก็ไดหงุ
คําอาน

หนาที่ ๖๘
หวด ๑ รากซองแมว ๑ รากหญาปนตอ ๑ รากผักไห ๑ รากฟกขาวรากครามทั้งสอง ๑
รากสะใครทงั้ สอง ๑ รากหมอนอย ๑ รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัว
หลวง ๑
รากระยอม ๑ วานน้ํา ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได ๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาชาลีทั้งสอง ๑ ราก
ละหุงทัง้ สอง ๑ รากมะเขือปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ รากคนทา ๑ หัวเอ็น ๑
เลาแลง ๑ รากมะพราว ๑ รากตาล ๑ สรรพยา ๔๘ สิง่ นี้เอาเสมอภาคตมรมก็ไดหุง

๓๓๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๙
เปนชีก็ไดกินแกตับพีการหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอา รากลหุงแดง ๑ รากปะดู ๑ เอื้อง
เพช
มา ๑ กเชาผีมด ๑ เปลาทงงสอง ๑ สนุน ๑ เถาชาลี ๑ รากมเดื่อ ๑ รากขีเลก ๑ ราก
เทยีร ๑ รากตาเสีอ ๑ รากหัษคุนทังงสอง ๑ รากโรดทงงสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากมงั่ว
๑
รากมนาว ๑ รากเลบเยยี่ว ๑ สรัพอยา ๒๑ สิง่ เอาเสมอภากสับตากแดดไหทับขวาน
ตม ๓ เอา ๑ แลวสงเอากากออกทําเปนจุลไวแลวจีงเอา ภิมเสน ๑ มหาหิง ๑ เปลือก
คําอาน
หนาที่ ๖๙
เปนชีก็ไดกินแกตับพิการหาย ๚ ถามิฟงทานไหเอา รากละหุงแดง ๑ รากประดู ๑ เอื้อง
เพชรมา ๑ กระเชาผีมด ๑ เปลาทั้งสอง ๑ สนุน ๑ เถาชาลี ๑ รากมะเดื่อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑
รากตาเสือ ๑ รากหัสคุณทั้งสอง ๑ รากโลดทั้ง ๒ รากเจตมูล ๑ รากมะงั่ว ๑
รากมะนาว ๑ รากเล็บเหยี่ยว ๑ สรรพยา ๒๑ สิ่งเอาเสมอภาคสับตากแดดใหทับขวัญ
ตม ๓ เอา ๑ แลวสงเอากากออกทําเปนจุณไวแลวจึงเอา พิมเสน ๑ มหาหิงคุ ๑ เปลือก-

๓๓๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๐

มทราง ๑ เทยีรดํา ๑ เทยีรแดง ๑โกฏสอ˝ ๑ โกฏเขมา ๑ จันทงงสอง ๑ ขีงแครง ๑ กํา
ยาน ๑ ดีปลี ๑ สรัพอยา ๑๒ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากทําเปนจุลปรุงลง แลวจีงเอาลูกสลอด
ปอก
เปลอีกเสียหนัก
ประสะลูกสลอดวันอาทิตยนันนตมดวยไบพลู วันจันทนันนตมดวย
ชาพลู วันองงคานนันนตมดวยไบพริกไท วันพุทนันนตมดวยไบมขาม วันพระหัศ
นันนตมดวยน้ําเกลือ วันสุกตมดวยขาวสุก วันเสารนันนตมดวยมูดโคดํา ครันนตมถวน
คําอาน

หนาที่ ๗๐
มะซาง ๑ เทียนดํา ๑ เทียนแดง ๑ โกศสอ ๑ โกศเขมา ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ขิงแครง ๑ กํา
ยาน ๑ ดีปลี ๑ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณปรุงลง แลวจึงเอาลูกสลอดปลอก
เปลือกเสียหนัก ๑ ตําลึง ๒ บาท ประสะลูกสลอดวันอาทิตยนั้นตมดวยใบพลู วันจันทรนั้นตม
ดวย
ชาพลู วันอังคารนั้นตมดวยใบพริกไทย วันพุธนั้นตมดวยใบมะขาม วันพฤหัส
นั้นตมดวยน้ําเกลือ วันศุกรตม ดวยขาวสุก วันเสารนั้นตมดวยมูตรโคดํา ครั้นตมถวน

๓๓๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๑
ทงง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได
พริกไทเทาอยาทงงนันนประสมกันเฃาแลวจีงเอา
ไปปรุงลงทีอยาผงซึ่งตําไวนันน คลุกใหเขากับอยาตมที่รินไวนันนจีงคูลีการกันเฃาตากใหแหง
บดทําแทงไวเทาผลพริกไท ไหกินทีละเมตลงจนเสมหะแกตับทรุดพีกานตางๆดุจดังกลาว
มาแตหลังนันนหายสิ้นแลอยาขนานนี้ไชได ๑๐๐๐ หนึงวีเสฎหนัก ๚ อันวาลักษณ
พังงผืด
แตก
นันนเมีอจะ
ก็ดี คือกทําใหอกแหงแลใหกระหายน้ําคือโรคฤษดวงแหงถาจแก
พิการ
คําอาน
หนาที่ ๗๑

ทั้ง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑ ตําลึงพริกไทยเทายาทั้งนั้นประสมกันเขา แลวจึงเอา
ไปปรุง
ลงที่ยาผงซึ่งตําไวนั้น คลุกใหเขากับยาตมที่รินไวนั้นจึงคุลีการกันเขาตากใหแหงบดทํา
แทงไวเทาผลพริกไทย ใหกินทีละเม็ดลงจนเสมหะแกตับทรุดพิการตางๆ ดุจดังกลาว
มาแตหลังนั้นหายสิ้นแลยาขนานนี้ใชได ๑๐๐๐ หนึ่งวิเศษหนัก ๚ อันวาลักษณะพังผืด
นั้นเมื่อจะแตกจะพิการก็ดี คือกระทําใหอกแหงแลใหกระหายน้ําคือโรคริดสีดวงแหงถา
จะแก

๓๓๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๒
ทานใหเอาเปลานอย รากญางวงชาง พริกไท ๗ เมต ขิง ๗ ชิ้นหอม ๗ หัว กเทยีม
๗ กลีบ เกลีอ ๗ เมต สรัพอยา ๗ สิ่งนี้ทําเปนจุลบดลายน้ําทากิน ๚ ถาหมีฟงัทานไห
เอากํามถันเหลีอง ๑ ดินประสิวฃาว ๑ ลูกสลอด ๑ สรัพอยา ๓ สิ่งนี้เอาเสมอภากบด
ดวยน้ํา
กลวยตีบทําแทงไวเทาผลพริกไท หอมนาวกิ
˝ นทีละเมตแกพังงผืด แตก ตางๆ หาย
พีการ

สิ้น ๚ อันวาลักษณพุงเมื่อพีการนันน คือกทําใหขัด อกแลใหอุทรขึ้นใหแนนไนอูทร

คําอาน
หนาที่ ๗๒
ทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓ สลึง พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น หอม ๗
หัวกระเทียม
๗ กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดลายน้ําทากิน ๚ ถามิฟงทานให
เอากํามะถันเหลือง ๑ ดินประสิวขาว ๑ ลูกสลอด ๑ สรรพยา ๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดดวยน้ํา
กลวยตีบทําแทงไวเทาผลพริกไทย หอมะนาวกินทีละเม็ดแกพังผืดแตก พังผืดพิการตางๆ หาย
สิ้น ๚ อันวาลักษณะพุงเมื่อพิการนั้น คือกระทําใหขัดอกแลใหอุทรขึ้นใหแนนในอุทร

๓๓๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๓
แนนอูระแลบริโภกอาหารหมีได ถาจแกทานใหเอาเบฺจกูน ๑ ขมิ้นออย ๑ บระเพด ๑
มตูมออน ๑ รากคัดมอน ๑ ลูกผักชี ๑ แหวหมู ๑ สรัพอยา ๑๑ สิ่งนี้เอา
เสมอภากตมกินบํารงธาตุเสียกอน ๚ ถามิฟงงรากพันงูแดง ๑
รากมดูก ๑ รากไกไห ๑ รากเบฺจมาต ๑ ไบพลูแก ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งนี้ตม
อาบหาย ๚ ถามีฟงงเอาเปลอีกฝรงง ๑ พรายชมบ ๑ ตมอาบหาย ๚ ถาหมีฟงง
คําอาน
หนาที่ ๗๓
แนนอุระแลบริโภคอาหารมิได ถาจะแกทานใหเอาเบญจกูล ๑ ขมิ้นออย ๑ บอระเพ็ด ๑
มะตูมออน ๑ รากขัดมอน ๑ ลูกผักชี ๑ แหวหมู ๑ สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคตมกินบํารุงธาตุเสียกอน ๚ ถามิฟงรากพันงูแดง ๑
รากมะดูก ๑ รากไกไห ๑ รากเบญจมาศ ๑ ใบพลูแก ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ตม
อาบหาย ๚ ถามิฟงเอาเปลือกฝรั่ง ๑ พรายชะมบ ๑ ตมอาบหาย ๚ ถามิฟง

๓๓๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๔
เอาพิลังกาษาทงงหาตมดวยสุรากินหาย ๚ ถามีฟงงเอาเปลานอย ๑ พรีก ๗ ขิง ๗ หอม
๗เกลีอ ๗ เมต ปนันเทาลูกตขบกินทุกวันแกพุงพีการหาย ๚ อันวาลักษณปอดนันนเมีอจ
แตกพีการก็ดี คือกระทําอาการดุจไขพิศ คือกานขึ้นไนปอดทําไหรอนในอกแลกระหาย
น้ําไหหอบจับโครงลด ถากินน้ําจนปอดลอยจีงจหายยาก บางทีกินจนรากน้ําออกมาจีง
หางลง ถาจแกเอารากกถินพีมานตมไหกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอาเปลอีกขี้อาย๑
คําอาน
หนาที่ ๗๔
เอาพิลังกาสาทั้งหาตมดวยสุรากินหาย ๚ ถามิฟงเอาเปลานอย ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗
เกลือ ๗ เม็ดปนเทาลูกตะขบกินทุกวันแกพุงพิการหาย๚ อันวาลักษณะปอดนั้นเมื่อจะ
แตกพิการก็ดี คือกระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬขึ้นในปอดทําใหรอนในอกแลกระหาย
น้ํา
ใหหอบจับโครงลด ถากินน้ําจนปอดลอยจึงจะหายอยาก บางทีกินจนรากน้ําออกมาจึง
หาง
ลง ถาจะแกเอารากกระถินพิมานตมใหกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาเปลือกขี้อาย ๑

๓๓๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๕
เปลีอกเฃาพรวน ๑ ดีงูตน ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพีลงงกาษา ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภากตม ๓ เอา ๑ กินแกปอตแตกแลพีการนันนหาย ๚ ถามีฟงงไหเอาอยาอันชื่อวาเบญจบัน
จกตมไหกินหาย ๚ อันวาลักษณไสนอยนันนเมีอจะ แตก
ก็ดีคือดวยกินอาหารผิด
พีการ
ลง

สําแลงจีงไหปวตอูทอรแลขัดอุระแลใหทงงราก

คือลมกํามชวาตะกระทํามักไหเปน

เสมหะกลัดอูระแลวมกัใหตัดอาหารวาไสตีบไปถาจแกทานใหเอาหอยขม

คําอาน
หนาที่ ๗๕
เปลือกเขาพรวน ๑ ดีงูตน ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพิลังกาสา ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอา
เสมอ
ภาคตม ๓ เอา ๑ กินแกปอดแตกแลพิการนั้นหาย๚ถามิฟงใหเอายาอันชื่อวาเบญจบัญ
จกตมใหกินหาย๚อันวาลักษณะไสนอยอันนั้นเมื่อจะแตกจะพิการก็ดีคือดวยกินอาหาร
ผิดสําแดงจึงใหปวดอุทรแลขัดอุระแลใหทั้งลงทั้งรากคือลมกัมมัชวาตกระทํามักใหเปน
เสมหะกลัดอุระแลวมักใหตัดอาหารวาไสตีบไปถาจะแกทานใหเอาหอยขม

๓๓๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๖
เผา ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กเทยีม ๗ บดลายน้ํารอนกิน ๚ ถาหมีฟงเอา
วานไขเหนา ๑ หัษคุนเทด ๑ เปลานอย ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๖ สิ่ง
นี้เอาเสมอภากทําเปนจุลบดลายน้ํารอนกินหาย ๚ ถาหมีฟง เอาแกนมหาต
๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กเทยีม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีทาตุคือไสนอย
แตกพีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณไสไญเมีอพีการนันน คือมักใหวิงเวยีน
คําอาน
หนาที่ ๗๖
เผา ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กระเทียม ๗ บดลายน้ํารอนกิน ๚ ถามิฟงเอา
วานไขเนา ๑ หัสคุณเทศ ๑ เปลานอย ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินหาย ๚ ถามิฟงเอาแกนมะหาด
๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ กระเทียม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือไสนอย
แตกพิการนั้นหาย ๚ อันวาลักษณะไสใหญเมือ่ พิการนั้น คือมักใหวิงเวียน

๓๓๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๗
นาตาจลุกยืนขึ้นไหหาวเรอใหขัดอูระเสยีดแทงเจบ เอว

หลัง

˝
ไหไอเสมหะขึ้นฅอไห

รอนทองนอยแลทนฅอ˝ แลไหเปนลมโฮกแลไหตกบุพโพโลหิต ถาจแกทานไห
เอาเลาแลง ๑ รากสไครน้ํา ๑ หีบลม ๑ รากมเดีอทุมภอร ๑ รากมเดีอปลอง ๑
สรัพอยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาดี
˝ ๑ พลูปา ๑ ขาปา ๑ ขีงแครง ๑
ปลี ๑ เปลานอย ๑ สคาน ๑ รากจิง่ จอไญ
คําอาน
หนาที่ ๗๗
หนาตาจะลุกยืนขึ้นใหหาวเรอใหขัดอุระเสียดแทงเจ็บเอว เจ็บหลังใหไอเสมหะขึ้นคอให
รอนทองนอยแลทนคอ แลใหเปนลมโฮกแลใหตกบุพโพโลหิต ถาจะแกทานให
เอาเลาแลง ๑ รากสะไครน้ํา ๑ หีบลม ๑ รากมะเดื่ออุทมุ พร ๑ รากมะเดื่อปลอง ๑
สรรพยา ๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาดีปลี ๑ เปลานอย ๑ สะคาน ๑ รากจิงจอใหญ ๑ พลูปา ๑ ขาปา ๑ ขิงแครง ๑

๓๓๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๘
เกลีอสินเทา ๑ สรัพอยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภากทําเปนจุลบตลายน้ํารอนกิน
หาย ๚ ขนานหนึงทารไหเอาไบพลวง ๑ รากออยแดง ๑ รากกลวยตีบหอม ๑ ราก
ตาเสีอ ๑ สรัพอยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินหาย๚ขนานหนึ่งทานใหเอาไบ
ผกันอก ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากปานไบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมมวง ๗ พรีก ๗ ขิง ๗
กะเทยีม ๗ หอม ๗ เลอีดแรด สรัพอยา ๑๐ สิ่งนี้ทําเปนจุนบตลายน้ํารอนกินแก
ไสย
คําอาน
หนาที่ ๗๘
เกลือสินเธาว ๑ สรรพยา ๘ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกิน
หาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาใบพลวง ๑ รากออยแดง ๑ รากกลวยตีบหอม ๑ ราก
ตาเสือ ๑ สรรพยา ๔ สิง่ นี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาใบ
ผักหนอก ๑ รากกางปลาแดง ๑ รากปานใบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมะมวง ๗ พริก ๗ ขิง
๗
กระเทียม ๗ หอม ๗ เลือดแรด ๑ บาท สรรพยา ๑๐ สิ่งนีท้ าํ เปนจุณบดลายน้ํารอนกิน
แกไส

๓๔๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๙
ไญพีการหายดีนกั ๚ อันวาลักษณอาหารไม เมีอพีการนันน คือใหบริโภกอาหารรอน
อูทรหนักบางทีไหลงดุจกินอยารุะ บางทีไหขัดอุระไหสอึก แลไหจุกเสยีดตาม
ชายโครงไห พอืด บุทคลสมมุติวาเพลีงทาตุยอนนันนหามีไดเลย แลโทษ
พอม

บริโภกอาหารที่ไมเคย บางทีบริโภกอาหารดิบลมกุจฉิสยาวาตพัดไมตะ
ลอดจีงกระทําไหเปนตางๆ บางทีไหลงทองบางทีเปนพรรดึกแตก ขึ้น
ลง

แลบริโภก

คําอาน
หนาที่ ๗๙
ใหญพิการหายดีนัก ๚ อันวาลักษณะอาหารใหม เมื่อพิการนั้น คือใหบริโภคอาหารรอน
อุทรหนักบางทีไหลงดุจกินยารุ บางทีใหขัดอุระใหสะอึกแลใหจุกเสียดตาม
ชายโครงใหพะอืดพะอม บุคคลสมมุติวาเพลิงธาตุหยอนนั้นหามีไดเลย แลโทษ
บริโภคอาหารที่ไมเคย บางทีบริโภคอาหารดิบลมกุจฉิสยาวาตะพัดไมตลอดจึงกระทําใหเปนตางๆ บางทีใหลงทองบางทีเปนพรรดึกแดกขึ้นแดกลง แลบริโภค

๓๔๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๐
อาหารหมีได ถาจแกทานไหเอายอดไกไห ๗ พริก ๗ กเทยีม ๗ พริกเทตทังหา ๑ สรัพ
อยา ๙ สิ่งนี้บตเปนลูกกอนกินหาย ๚ ถามีฟงงทานไหเอาเบฺจกานี ๑ พริก ๗ ขิง ๗
กเทยีม ๗ รากเฃาสาร ๗ ทอนตม ๓ เอา ๑ กินหายแลวทานไหแตงอยาสํารับปถวี
ทาตุไหกินตอไป
˝ ๚ อยาสํารับปถวีทาตุขนานนี้ ทานไหเอาพริกไท ขิงแหง
สคาน

ชาพลู

เจตมูล

เปลอีกมูกหลวง
คําอาน

กรงงกา

ขมิ้นออย

หนาที่ ๘๐
อาหารมิไดถาจะแกทานใหเอายอดไกให ๗ พริก ๗ กระเทียม ๗ พริกเทศทั้งหา ๑
สรรพยา ๙ สิ่งนี้บดเปนลูกกลอนกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาเบญกานี ๑ พริก ๗ ขิง ๗
กระเทียม ๗ รากขาวสาร ๗ ทอนตม ๓ เอา ๑ กินหายแลว ทานใหแตงยาสําหรับปถวีธาตุใหกินตอไป ๚ ยาสําหรับปถวีธาตุ ขนานนี้ทานใหเอาพริกไทย ๑ บาท ขิงแหง ๑
บาท
สะคาน ๓ บาท ชาพลู ๑ ตําลึง เจตมูล ๒ ตําลึง เปลือกมูกหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท กกรัง
กา ๒ ตําลึง ๒ บาท ขมิ้นออย ๒ ตําลึง ๒ บาท

๓๔๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๑
เกษรบัวหลวง
บระเพดหนาม ดีปลี ดอกบุนนาก เปลอีกไขเหนา
แหวหมู
สรัพอยา ๑๔ สิ่งนี้ตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารไหมพีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณ
อาหารเกา
˝
เมีอพีกานนันน คือตานโจรกินลําไสถาพนกํานฎตานโจรแลว คือฤษดวงขึ้นนันนกะทําตอ
ไปย
ถาจแกทานไหเอา พยาลําแพน ๑ รากหนานแดง ๑ รากฝายแดง ๑ ใบฝายแดง ๑
รากหนามขี้แรด ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ แลวจีงปรุง ๗

พรีก
ขิง
กเทยีม

คําอาน
หนาที่ ๘๑
เกสรบัวหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท บอระเพ็ดหนาม ๒ ตําลึง ดีปลี ๔ ตําลึง ดอกบุนนาค ๕ ตําลึงเปลือกไขเนา
๔ ตําลึง แหวหมู ๕ ตําลึง
สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้ตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารใหมพิการนั้นหาย ๚ อันวาลักษณะอาหารเกาเมื่อพิการนั้น
คือตานโจรกินลําไสถาพนกําหนดตานโจรแลว คือริ ดสีดวงขึ้นนั้นกระทําตอไปถาจะแกทานใหเอา พญา
ลําแพน ๑ รากหนานแดง ๑ รากฝายแดง ๑ ใบฝายแดง ๑
รากหนามขี้แรด ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗

๓๔๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๒
ลงกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานใหเอาผักเสยี้นผี ๑ รากชาเกลือ ๑ รากญานาง ๑ รากขี้กาแดง ๑
พรีก
สรัพอยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ แลวจึ่งปรุง ขิง
กเทยีม

ทานไหเอามกรูดไบ ๑ ตมไหสุกเบฺจกูนเอาเทามกรูด ๑ มหาหิง

๗ ลงกินหาย๚ถาหมีฟงง
การบูร

พริก

เชา

ไท กเทยีม
เกลือ สรัพอยา ๑๑ สิ่งนี้บตกินนัก
กิน เยน เปนอยาบํารุงทา
ตุ
แกฤษดวงขี้หายไหทําแลว ๚ อันวาลักษณสมองหั่วเมีอพีการนันนคือมันไนสมองนันน

คําอาน
หนาที่ ๘๒
ลงกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอาผักเสี้ยนผี ๑ รากชาเกลือ ๑ รากหญานาง ๑ รากขี้กาแดง ๑
สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ ภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ กินหาย ๚ ถามิฟง
ทานใหเอามะกรูดใบ ๑ ตมใหสุกเบญจกูลเอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท พริกไทย ๒ บาท กระเทียม ๑ บาท เกลือ ๒ สลึง สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้บดกินนัก ๑ สลึง กินเชากินเย็นเปน
ยาบํารุงธาตุ
แกริดสีดวงขี้หายใหทําแลว ๚ อันวาลักษณะสมองหัวเมื่อพิการนั้นคือมันในสมองนั้น

๓๔๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๓
เดือดขึ้นลนกะบานศิศไหลเตรวลงมาเปนมูกตามโครงนาสิกครั่นแกเขาทําใหหอบไอเปนกํา
ลังเจบกระบานศิศะดังจะแตกไหจักษุมัวแลใหโสตประสาทตึงให ปาก
เพดลิ้นกระ
จมูก

ดางคางแขง เดิ่มเปนลมสันนิบาตแลลมปกังถาแกหมีฟงงตาย ถาจแกทานใหเอาพรัร
ผักกาษ ๑ ลูกผักชี ๑ หอมแดง ๑ กเทยีม ๑ ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทัง้ สอง ๑
สรัพอยา ๘ สิง่ นี้บตพอก ๓ วันหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหแทงเอาโลหิตนันนออก

คําอาน
หนาที่ ๘๓
เดือดขึ้นลนกบาลศีรษะไหลเตรวลงมาเปนมูกตามโครงนาสิกครั้นแกเขาทําใหหอบไอเปน
กํา
ลังเจ็บกบาลศีรษะดังจะแตกใหจกั ษุมัวแลใหโสตประสาทตึงไหปากเผ็ดจมูกเผ็ดลิ้นกระ
ดางคางแข็ง เดิมเปนลมสันนิบาตแลลมปะกังถาแกมิฟงตาย ถาจะแกทานใหเอาพันธุ
ผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอมแดง ๑ กระเทียม ๑ ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทั้งสอง ๑
สรรพยา ๘ สิ่งนีบ้ ดพอก ๓ วันหาย ๚ ถามิฟงทานไหแทงเอาโลหิตนั้นออก

๓๔๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๔
เสียจึงจะหาย ๚ อยาประคบขนานนี้ทานใหเอาไบฝาง ๑ ไบตูมกาตน ๑ ขี้แรด ๑
˝ าฃาวอุนไฟประคบ ๓ วันหายแลวจีงแตงยาไหกินตอไป
˝
บดดวยน้ํามงั่ว หอผ
๚ อยาปถวิทาตุพีการขนานนี้ทานไหเอา เปลอีกโลด ๑ ญารังกา ๑ แหวหมู ๑ มูก
มัน ๑ ลูกผักชีทงงสอง ๑ ลูกมแวง ๑ การบูร ๑ ชาพลู ๑ ขิงแหง ๒ สคาน ๕
ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรัพอยา ๑๓ สิ่งนีท้ ําเปนจุลบตกินแกปถวีทาตุคือสมองหัวพีการ
คําอาน
หนาที่ ๘๔
เสียจึงจะหาย ๚ ยาประคบขนานนี้ทานใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน ๑ ขี้แรด ๑
บดดวยน้ํามะงั่ว หอผาขาวอุนไฟประคบ ๓ วันหายแลวจึงแตงยาใหกินตอไป
๚ ยาปถวีธาตุพิการขนานนี้ทานใหเอา เปลือกโลด ๑ หญารังกา ๑ แหวหมู ๑ มูกมัน ๑ ลูกผักชีทงั้ สอง ๑ ลูกมะแวง ๑ การบูร ๑ ชาพลู ๑ ขิงแหง ๒ สะคาน ๕
ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรรพยา ๑๓ สิง่ นี้ทําเปนจุณบดกินแกปถวีธาตุคือสมองหัวพิการ

๓๔๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวดเวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๕
นันนหายดีนัก ๚ อยายอดตาขนานนี้ทานให เอาพัรรผักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑
สรัพอยา ๓ สิ่งนี้แชน้ํายอดตาแกสมองพีการซึง่ ทําใหปอตศีศะ เมีอทํางานนัก
จีงเปนวาเปนลมสรัรนิบาตนันนหาย ๚ ถาหมีหายทานใหเอา รากมเกลีอ ๑ รากสลอด ๑
รากคัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผี ๑ รากญาพันงู ๑ สรัพอยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภากแชน้ํา
มนาวทงงกินทงงทาหาย ๚ อยาแกปอตศิศะขนานนี้ทานใหเอารากน้ําใจไครฝนทาหาย
คําอาน
หนาที่ ๘๕
นั้นหายดีนัก ๚ ยาหยอดตาขนานนี้ทานให เอาพันธุผ ักกาด ๑ ลูกผักชี ๑ หอม ๑
สรรพยา ๓ สิ่งนี้แชน้ําหยอดตาแกสมองพิการซึง่ ทําใหปวดศีรษะเมือ่ ทํางานหนัก
จึงเปนวาเปนลมสันนิบาตนั้นหาย ๚ ถามิหายทานใหเอา รากมะเกลือ ๑ รากสลอด ๑
รากคัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผี ๑ รากหญาพันงู ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคแชน้ํา
มะนาว
ทั้งกินทัง้ ทาหาย ๚ ยาแกปวดศีรษะขนานนี้ทานใหเอารากน้าํ ใจใครฝนทาหาย

๓๔๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๖
ถาหมีหายเอารากพุดซอนฝนทานาผาก แกปวดศีศะนักแลรอนนาผากไหเวยีนศีศะแลวา
ลมนันนหายสิ้น ๚ จบลกัษณปถวิทาตุ ๒๐ แตกแลพีการนันนแตเพยีงนี้ ๚ะ๛
˝
ดําดับนี้จวาดวยลักษณอาโปทาตุ ๑๒ พีการนั้นสืบตอไปดงงนี
้โดยสังเขป ๚ อันวาลักษ
ณดีพีการนันนคือไหขมปากแลไหจักษุเหลอีงแลมักโกรฎมกัสดุงตกใจแลมักไหเปน
˝
ไบบา ถาจะแกทานไหเอารากมเดีอดิน ๑ รากมเดือทุมภอร ๑ รากจิงจอหลวง
คําอาน
หนาที่ ๘๖
ถามิหายเอารากพุดซอนฝนทาหนาผาก แกศีรษะนักแลรอนหนาผากใหเวียนศีรษะแลวา
ลมนั้นหายสิ้น๚ จบลักษณะปถวีธาตุ ๒๐ แตกแลพิการนั้นแตเพียงนี้ ๚ะ๛
ลําดับนี้จะวาดวยลักษณะอาโปธาตุ ๑๒ พิการนั้นสืบตอไปดังนี้โดยสังเขป ๚ อันวาลักษ
ณะดีพิการนั้นคือใหขมปากแลใหจักษุเหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปน
ใบบา ถาจะแกทานใหเอารากมะเดื่อดิน ๑ รากมะเดื่ออุทุมพร ๑ รากจิงจอหลวง ๑

๓๔๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๗
พรีก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๗ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากทําเปนจุลบทลายน้ํารอน
กินหายดีนัก ๚ ถามีฟงงทานไหเอา เชีอกเฃายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ พริก ๑ ขิง ๑
หอม ๑ เกลือ ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภากทําเปนจุลบตลายน้ํารอนกินแกดีพี
การหาย ๚ อันลักษณเสมหพีการนันน คือไหเจบฅอแลมักฃากเสลดหมีออก
ไหฅอแหงมักปากหมีออกแลไห ตีน
เยนแลบริโภกอาหารไมรรู ศ ถาจแก
มือ

คําอาน
หนาที่ ๘๗
พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอน
กินหายดีนัก ๚ ถามิฟงทานใหเอา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ พริก ๑ ขิง ๑
หอม ๑ เกลือ ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินแกดีพ-ิ
การหาย ๚ อันลักษณะเสมหะพิการนั้น คือใหเจ็บคอแลมักขากเสลดมิออก
ใหคอแหงมักปากมิออกแลใหตีนเย็นมือเย็น แลบริโภคอาหารไมรรู สถาจะแก

๓๔๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๘
ทานไหเอาเทยีรดํา ๑ ญาขัดมอน ๑ ญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๖
สิ่งนี้เอาเสมอภากตมกินหาย ๚ ถามีฟงงเอารากตูมกาฝนทาตัวไหเยนกอนแลวจีงเอา
เขากะบือ ๑ กํายาน ๑ ครั้ง ๑ ผักโหม ๑ สรัพอยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากบตกินแกเสมหะ
˝
พีการนันนหาย ๚ อันวาลักษณหนองพีการนันน คือไหเปนหืตไอแลมองครอแลไห
รอนไนอูทอรไหเสมหะตกเขยีวลง น้ํามูกดังโลหิตเนาถาจแกทานไหเอารากชาพลู
คําอาน
หนาที่ ๘๘
ทานใหเอาเทียนดํา ๑ หญาขัดมอน ๑ หญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖
สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินหาย ๚ ถามิฟงเอารากตูมกาฝนทาตัวใหเย็นกอนแลวจึงเอา
เขากระบือ ๑ กํายาน ๑ ครั่ง ๑ ผักโหม ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดกินแกเสมหะ
พิการนั้นหาย ๚ อันวาลักษณะหนองพิการนั้น คือใหเปนหืดไอแลมองครอแลให
รอนในอุทรใหเสมหะตกเขียวลง น้ํามูกดังโลหิตเนาถาจะแกทานใหเอารากชาพลู

๓๕๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๙
นัก ประดูเ ครีอ อยาเฃาเยน รากมแวงทงงสอง เทยีรดํา เทยีร
แดง สรัพอยา ๗ สิ่งนี้ตมกินแกน้ําหนองพีการหายดีหนัก ๚ อันวาลักษ
ณโลหิตพีการนันนคือให ยัด
โลหิตแลไหครัง่ เภอภกไห
˝ รอนเปนกําลังถา
ตก

จแกทานไหเอายอดทองลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภากบดกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอารากคูน ๑ รากชาพลู ๑ สรัพอยา ๒ สิง่
คําอาน
หนาที่ ๘๙
นัก ๑ ตําลึง ๑ บาทประดูเครือ ๒ บาท ๒ สลึง ยาขาวเย็น ๒ บาท ๒ สลึง รากมะแวงทัง้
สอง ๒ บาท ๒ สลึง เทียนดํา ๒ บาท ๒ สลึง เทียน
แดง ๒ บาท ๒ สลึง สรรพยา ๗ สิ่งนี้ตมกินแกน้ําหนองพิการหายดีหนัก ๚ อันวาลักษณะโลหิตพิการ คือใหยัดโลหิต ใหตกโลหิต แลใหคลั่งเพอพกใหรอนเปนกําลังถา
จะแกทานใหเอายอดทองหลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคบดกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอารากคูณ ๑ รากชาพลู ๑ สรรพยา ๒ สิ่ง

๓๕๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๐
นีเ้ อาเสมอภากตมกินหาย ๚ ถาหมีฟงงทานไหเอารากประดูเ ครีอ ๑ รากกําจายเครีอ ๑
สรัพ
ปาก
อยา ๒ สิ่งนี้เอาเสมอภากตมกินหายดีนัก ๚ ผิแลไขเพีอโลหิตนี้ไหโลหิตตกทาง จมูก

แล

ผอมเหลืองคือฤษดวงถาจแกทานไหเอา เจตมูลแดง ๓ สวน ญากเมง ๒ สวน ทํา
เปนจุลลายน้ําผึ้งกินหาย ๚ ขนานนึงทานไหเอา รากสลิด ๑ รากอังชัน ๑ ตม

กินแกโลหิตพีการหายแล ๚ อันวาลักษณเหอีพีการนันนมักไหซูบผอมถา
คําอาน
หนาที่ ๙๐
นี้เอาเสมอภาคตมกินหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอา รากประดูเครือ ๑ รากกําจายเครือ ๑
สรรพ
ยา ๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินหายดีนัก ๚ ผิแลไขเพื่อโลหิตนี้ใหโลหิตตกทางปาก ทาง
จมูกแล
ผอมเหลืองคือริดสีดวงถาจะแกทานใหเอา เจตมูลแดง ๓ สวน หญากะเม็ง ๒ สวนทํา
เปนจุณลายน้ําผึง้ กินหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอา รากสลิด ๑ รากอัญชัน ๑ ตม
กินแกโลหิตพิการหายแล ๚ อันวาลักษณะเหงื่อพิการนั้นมักใหซูบผอมถา

๓๕๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๑
จแกทานไหเอา บรเพต ๑ กดอม ๑ แหวหมู ๑ รากมแวงทงงสอง ๑
รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทยีรชมด ๑ โกฎบัว ๑ สรัพอยา ๙ สิ่งนี้เอา
เสมอภากตมก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหอีพีการหาย ๚ อันวาลักษณมันขนพีการนันน
วง
คือใหโลหิตเสีย ครันนทรานออกมาเปน
แลวก็แตกออกเปนน้ําเหลีองไห
(ขด)
แสบรอนเปนกําลังถาจแกทานไหเอา ไบกเมงกํามือ ๑ ไบถั่วแระกํามือ ๑ เทยีนดํา
คําอาน
หนาที่ ๙๑
จะแกทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม ๑ แหวหมู ๑ รากมะแวงทั้งสอง ๑
รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทียนชะมด ๑ โกฐบัว ๑ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหงือ่ พิการหาย ๚ อันวาลักษณะมันขนพิการนั้น
คือใหโลหิตเสีย ครั้นซานออกมาเปนวงเปนขด แลวก็แตกออกเปนน้ําเหลืองให
แสบรอนเปนกําลังถาจะแกทานใหเอา ใบกะเม็งกํามือ ๑ ใบถั่วแระกํามือ ๑ เทียนดํา

๓๕๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๒
หนัก เทยีนขาว เปลอีกกันเกรา
อยาเขาเยน
สรัพอยา ๖ สิ่งนี้ตม กิน
แกมันขนพีการหาย ๚ อยาทาตัวแกแสบรอนขนานนี้ทานใหเอา ไบผักปลังแดง ๑
เฃาสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสีพอง ๑ สรัพอยา ๔ สิง่ นี้เอาเสมอภากบถทาตั
˝
วแก
แสบรอนหายแล ๚ อันลักษณน้ําตาพีการนันนคือปวต ตา
นักแลใหตา
สีสะ

ฃาวแดงเปนโลหิตถาจแกทานใหเอา ไบพุทราฃาว ๑ ไบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑
คําอาน
หนาที่ ๙๒
หนัก ๒ บาทเทียนขาว ๒ บาทเปลือกกันเกรา ๑ ตําลึง ๒ บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒
บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้ตม กิน
แกมันขนพิการหาย ๚ ยาทาตัวแกแสบรอนขนานนี้ทานใหเอา ใบผักปลังแดง ๑
ขาวสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพยา ๔ สิง่ นี้เอาเสมอภาคบดทาตัวแกแสบ
รอนหายแล ๚ อันลักษณะน้ําตาพิการนั้นคือปวดตาปวดศีรษะนักแลใหตาขาวแดงเปน
โลหิตถาจะแกทานใหเอา ใบพุทราขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑

๓๕๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๓
ขิง ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๗ สิง่ นี้เอาเสมอภากบตพอกหลังตาหายแล ๚
ถาหมีฟงงทานไหเอาญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ สรัพอยา ๒ สิ่งนี้
ฝนดวยน้ํามนาวทาหลังตาหาย ๚ ถามีฟงงทานไหเอาญาพันงู ๑ ราก
ขัดมอน ๑ ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคพอกกะมอมหาย ๚ ขนานหนึ่งทานไหเอาไบแกว ๑
คําอาน
หนาที่ ๙๓
ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดพอกหลังตาหายแล ๚
ถามิฟงทานใหเอา หญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ สรรพยา ๒ สิ่งนี้
ฝนดวยน้ํามะนาวทาหลังตาหาย ๚ ถามิฟงทานใหเอา หญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคพอกกระหมอมหาย ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาใบแกว ๑

๓๕๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๔
ไบมฃาม ๑ ไบฝาย ๑ ไบกเมง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งนี้บด
˝
พอกกะมอม เมีอจะพอกหอตองมกไฟไห
รอนแลวจึงพอกหาย ๚
ขนานนึงทานไหเอาจุลสี ๑ ลิ้นทเล ๑ ไบพยาอยา ๑ ญาพันงู ๑ สรัพ
อยา ๔ สิ่งนี้บดพอกกะมอมแกสันนิบาตก็หายดีหนัก ๚ อันวาลักษ
ณมันเหลวพีกานนันน คือใหปวดนาผากแลมักนํามูกตกหนัก
คําอาน
หนาที่ ๙๔
ใบมะขาม ๑ ใบฝาย ๑ ใบกะเม็ง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้บด
พอกกระหมอม เมื่อจะพอกหอตองหมกไฟใหรอ นแลวจึงพอกหาย ๚
ขนานหนึ่งทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา ๑ หญาพันงู ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้บดพอกกระหมอมแกสันนิบาตก็หายดีนัก ๚ อันวาลักษณะมันเหลวพิการนั้น คือใหปวดหนาผากแลมักน้ํามูกตกหนัก

๓๕๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๕

แลไหบวม มือ

ตีน

ถาจแกทานใหเอารากชเอม ๑ รากราชดัด ๑

รากผีเสีอ้ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภากทําเปนจุลนัตหาย ๚ ขนานนึงทานไหเอาดีปลี ๑ เทยีน
ดํา ๑ จันหอม ๑ จันบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรัพอยา ๖ สิ่งนี้เอา
คําอาน
หนาที่ ๙๕
แลใหบวมมือบวมตีนถาจะแกทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑
รากผีเสือ้ ๑ ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณนัดหาย ๚ ขนานหนึง่ ทานใหเอาดีปลี ๑ เทียน
ดํา ๑ จันทนหอม ๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งเอา

๓๕๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๖
เสมอภากทําเปนจุลนัตแกมันเหลวพีการหายดีนัก ๚ อันวา
ปาก
ลักษณนําลายพีการนันน คือใหเหมนปากแล ฅอ˝
ฟน

แหงถา

จแกทานใหเอา แหวหมู ๑ ญาพันงู ๑ รากองงชัน ๑ รากมะ
แวง ๑ รากชาพลู ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรัพอยา ๙
คําอาน
หนาที่ ๙๖
เสมอภาคทําเปนจุณนัดแกมันเหลวพิการหายดีนัก ๚ อันวา
ลักษณะน้ําลายพิการนั้น คือใหเหม็นปากแลปากแหง คอแหง ฟนแหง ถา
จะแกทานใหเอา แหวหมู ๑ หญาพันงู ๑ รากอัญชัน ๑ รากมะแวง ๑ รากชาพลู ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๙

๓๕๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๗
สิ่งนี้เอาเสมอภากตมกไดทําผงก็ไดลายน้ํากระสายฟงๆ กิน
แกนําลายพีการหาย ๚ อันวาลักษณนํามูกพีการนันน คือไหมูก
˝
เตรวลงมามี
ไดคาดดวยอัถวารอนกลาหนัก เจบศีศะแลเปน
วัด ไอ
ถาจแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑ นําประสาน
หอบ

คําอาน
หนาที่ ๙๗
สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ได ละลายน้ํากระสายฝน ฝนกิน
แกน้ําลายพิการหาย ๚ อันวาลักษณะน้ํามูกพิการนั้น คือใหมูก
เตรวลงมามิไดขาดดวยอรรถวารอนกลาหนัก เจ็บศีรษะแลเปน
หวัด ไอ หอบ ถาจะแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑ น้ําประสาน-

๓๕๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๘
ดีบุก ๑ ภีมเสน ๑ สรัพอยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากทําเปนจุล
˝ ๚ อยา
นัดก็ไดทําเปนอยาตมก็ได แลวจีงแตงอยาผายใหกินตอไป
แกผายไนขนานนี้ทานไหเอา สคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๑ ขีงแหง ๑
ลูกมตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ สมอไท ๑ สมอเทด ๑ ลูกผักชี ๑
คําอาน
หนาที่ ๙๘
ดีบุก ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
นัดก็ไดทําเปนยาตมก็ไดแลวจึงแตงยาผายใหกินตอไป ๚ ยา
แกภายในขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๑ ขิงแหง ๑
ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ สมอไทย ๑ สมอเทศ ๑ ลูกผักชี ๑

๓๖๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๙
มฃามปอม ๑ วานน้ํา ๑ จันหอม ๑ กฤษนา ๑ เกษรรบัวหลวง ๑ ดอกบุนนาก ๑
สรัพอยา ๑๕ สิ่งนี้เอาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินแกนํามูกพีการซึงกลาวมานั้น
หายสิ้น ๚ อันวาลักษณไขขอพีการนันน คือกทําไหเมีอยนักแลไหย มือ
ตีน

เจบกะดูกทุกขอจเดีนก็มิได ถาจแกทานไหเอารากขอยบดพอกเมีอจ
คําอาน
หนาที่ ๙๙
มะขามปอม ๑ วานน้ํา ๑ จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ เกสรบัวหลวง ๑ ดอกบุนนาค ๑
สรรพยา ๑๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินแกน้ํามูกพิการซึง่ กลาวมานั้น
หายสิ้น ๚ อันวาลักษณะไขขอพิการนั้น คือกระทําใหเมื่อยมือเมือ่ ยตีนนักแลให
เจ็บกระดูกทุกขอจะเดินก็มิได ถาจะแกทานใหเอารากขอยบดพอกเมือ่ จะ

๓๖๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัตเิ ดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๐
พอกนันนเอาคูลีกานเฃากับน้ํามันหมูเถีอนอุนไฟไหรอนจึงพอกหายดีนัก
๚ ถามีฟงงเอารากถั่วปาฝนทาหายดีนัก ๚ อันวาลักษณมูตพีการนันน คือ
ฃาว
ไหขัดปสาวะแลไหปสาวะนันน เหลอีง
แดง

ก็ดีไหเจบแสบเปนกําลังถาจะ

˝ ๑ จันทังสอง ๑ สมุลแวง ๑ ลูกผักชี ๑ เจต
แกทานใหเอา โกฏสอ
คําอาน
หนาที่ ๑๐๐
พอกนั้นเอาคุลีการเขากับน้ํามันหมูเถื่อนอุนไฟใหรอนจึงพอกหายดีนัก ๚
ถามิฟงเอารากถั่วปาฝนทาหายดีนกั ๚ อันวาลักษณะมูตรพิการนั้น คือ
ใหขัดปสสาวะแลใหปส สาวะนั้นขาวก็ดี ปสสาวะนั้นเหลืองก็ดี ปสสาวะนั้นแดงก็ดี ให
เจ็บแสบเปนกําลังถาจะแกทานให เอาโกฐสอ ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สมุลแวง ๑ ลูกผักชี ๑
เจต-

๓๖๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๑
มูล ๑ สคาน ๑ ดีปลี ๑ ขิงแหง ๑ ลูกมตูม ๑ เปลอีกมูกมัน ๑ แหวหมู ๑
กกรังกา ๑ รากขัดมอน ๑ เกษรรบัวหลวง ๑ เกษรรสารภี ๑ ดอกพีกุน ๑
ดอกบุนนาก ๑ สรัพอยา ๑๘ สิ่งนีเ้ อาเสมอภากตม ๓ เอา ๑ กินแกมูต
พีกานนันนหายดีนัก ๚ ผีแลมูตพีการเมือแตกนั้นไปไหปส สาวะวีปะลาต
คําอาน
หนาที่ ๑๐๑
มูล ๑ สะคาน ๑ ดีปลี ๑ ขิงแหง ๑ ลูกมะตูม ๑ เปลือกมูกมัน ๑ แหวหมู ๑
กกรังกา ๑ รากขัดมอน ๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกลุ ๑
ดอกบุนนาค ๑ สรรพยา ๑๘ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตร
พิการนั้นหายดีนกั ๚ ผิแลมูตรพิการเมื่อแตกนั้นไปใหปส สาวะวิปลาส

๓๖๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๒
คือปสาวะ แดง

เลอีง

แลเปนนิ้วก็ดี บางทีฃาวดุจดังน้ําเฃาเชดแลไปปสวะไม
มุทกฤษ

สะดวกไหขัดหัวเหนาไหหัวเหนาฟก บางทีเปน มุทคาต กาลขึ้นในมูตแล
ไหมูตพีการตางๆ ถาจแกทานไหเอา ลูกมตูมออน ๑ แฝกหอม ๑
โคกะสุน ๑ แหวหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอทงง ๓ หนึ่ง จันทงงสอง ๑
คําอาน
หนาที่ ๑๐๒
คือปสสาวะแดง ปสสาวะเหลือง แลเปนนิ่วก็ดี บางทีขาวดุจดังน้ําขาวเช็ดแลไป
ปสสาวะไม
สะดวกใหขัดหัวเหนาใหหัวเหนาฟก บางทีเปนมุตกิด มุตฆาต กาฬขึ้นในมูตรแล
ใหมูตรพิการตางๆ ถาจะแกทานใหเอา ลูกมะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑
โคกกระสุน ๑ แหวหมู ๑ ลูกผักชี ๑ สมอทั้ง ๓ หนึ่งจันทนทั้งสอง ๑

๓๖๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๓
สคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูน ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ อยาเขาเยนจีน ๑๐ ออยแดง
๓ ปลอง สรัพอยา ๑๗ สิ่งนี้ตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตแตกพีการหาย ๚
อยาแกขัดปสาวะ ขนานนีท้ ารไหเอา ไบมฃามกํามือ ๑ ไบสมปอยกํามือ ๑
ไบมนาว ๗ ไบ หอม ๓ หัว สานสม ดินประสิวฃาว น้ําออยงบ๑ผา
คําอาน
หนาที่ ๑๐๓
สะคาน ๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็นจีน ๑๐ ออยแดง
๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งนี้ตม ๓ เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหาย ๚
ยาแกขัดปสสาวะ ขนานนี้ทานใหเอามะขามกํามือ ๑ ใบสมปอยกํามือ ๑
ใบมะนาว ๗ ใบหอม ๓ หัวสารสม ๑ บาทดินประสิวขาว ๑ บาทน้ําออยงบ ๑ ผา

๓๖๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๔
๔ ทิงเสียทงงตวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ สีก สรัพอยา ๗ สิ่งนี้ตมกิน
แกขดัปสาวะแลไหปสาวะเดีนสะดวกดีหนัก ๚ พรอาจาริยเจากลาวมา
ไนพรคัมภีรธาตุวินิจไฉยผูก ๒ วาดวยลักษณพิศมแหงโอสถสทิต
ตาม วนน
แลชักถอนอยาทวีอยาแลรศโอสถอันควรแกโรคแลทวตึง
เพลา

คําอาน
หนาที่ ๑๐๔
๔ ทิ้งเสียทั้งตะวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ ซีกสรรพยา ๗ สิ่งนี้ตมกิน
แกขัดปสสาวะแลใหปสสาวะเดินสะดวกดีนัก ๚ พระอาจารยเจากลาวมา
ในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๒ วาดวยลักษณะพิษแหงโอสถสถิต
ตามวัน ตามเพลา แลชักถอนยาทวียาแลรสโอสถอันควรแกโรคแลทวตึง-

๓๖๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๒
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๕
ประวัติ สมบัติเดิมหองสมุด
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๕
ษาการก็จบบริบูณแตเพยีงนี้โดยสงงเขป ๚ะ๛
คําอาน
หนาที่ ๑๐๕
สาการก็จบบริบูรณแตเพียงนี้โดยสังเขป ๚ะ๛

๓๖๗

ภาคผนวก ค
ถายถอดปริวรรตเอกสารตนฉบับพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓

๓๖๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑
๚ พรคําภีรธาตุวินิจไฉยผูก ๓
๚ โอสถแกโรค+ยตามประเทษสี่
กลาวมาในลักษณะกองโรค+ยวาดวย ๚ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว
๚ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในระดูเกยี่วคาบ
๚ ไขบังเกิดในระดูหก แล ธาตุทั้ง ๔
๚ หามแสลงในสามรดูแลเบญจกูล

ก็จบบริปูรรณโดยสังเขป

คําอาน
หนาที่ ๑
๚ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓
กลาวมาในลักษณะกองโรควาดวย

๚ โอสถแกโรคตามประเทศ ๔
๚ ธาตุทั้ง ๔ ออกจากตัว
๚ ธาตุทั้ง ๔ กําเริบในฤดูเกี่ยวคาบ
๚ ไขบังเกิดในฤดูหก แล ธาตุทั้ง ๔
๚ หามแสลงในสามฤดูแลเบญจกูล

ก็จบบริบูรณโดยสังเขป

๓๖๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒
๚ อาจาริเยา อันวาพรอาจาริยเจาจกลาวในพรคําภีรธาตุวินจิ ไฉยผูก ๓ นี้สืบเรือ่ งตนให
แพทย
ทั้งหลายพึง่ รู ใหพิจรนาดูใหรูจักสะถานประเทษทีเ่ กิด แหงโรค+ยมีลักษณะ ๔ ประการ ดุจ
ในย
อันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ นั้น ลําดับนีจ้ กลาวแตสรรพยาซึง่ จแกโรคยอันบังเกิดตาม
ประเทษนั้นสืบตอไปดงงนี้ ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศน้ํา ตม ตอกัน ขนานนี้ทานใหเอา
เคม

คําอาน
หนาที่ ๒
อาจาริโย อันวาพระอาจารยเจาจะกลาวในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ นี้สืบเรื่องตนใหแพทย
ทั้งหลายพึ่งรู ใหพิจารณาดูใหรูจักสถานประเทศที่เกิด แหงโรคมีลักษณะ ๔ ประการ ดุจนัย
อันกลาวมาแลวแตในผูก ๑ นั้น ลําดับนี้จะกลาวแตสรรพยาซึ่งจะแกโรคอันบังเกิดตาม
ประเทศนั้นสืบตอไปดังนี้ ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศน้ําตม น้ําเค็มตอกัน ขนานนี้ทาน
ใหเอา

๓๗๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓
ตรีผลา สมูลแวง อุโลม ฉเอม ฉิ่งชา+ชาลี กเชาผีมด สร+รพอยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปน
จุล บทลายน้ําขิงกินแกโทศอันเกิดในน้ํา ตม
ตอกรรหาย ยาบุทคลอันเกิดในประ
เคม

เทศผูเขา แลที่สถานอันสูง ขนานนี้ทารใหเอา จัน+ททั้ง ๒ อบเชย ขี้กาแดง บอรเพชฺญ แหว
หมู กดอม กรุงเขมา โกฐพุงปลา สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลาย

คําอาน
หนาที่ ๓
ตรีผลา สมุลแวง อุโลม ชะเอม ชิงชาชาลี กระเชาผีมด สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณ บดลายน้ําขิงกินแกโทษอันเกิดในน้ําตมน้ําเค็มตอกันหาย ยาบุคคลอันเกิดในประเทศภูเขา แลทีส่ ถานอันสูงขนานนีท้ านใหเอา จันทนทงั้ ๒ อบเชย ขี้กาแดง บอระเพ็ด แหวหมู กระดอม กรุงเขมา โกฐพุงปลา สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลาย

๓๗๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔

ตม
ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศน้ํา ฝน

น้ํานมโคกินแกโรคย+ตามประเทศในกําเดานั้นหาย
ตอกรร ขนานนี้ทารใหเอา วานน้ํา สหมอไท แหวหมู อุตพิศ+ม ฃิงแหง+มตูมออน ลูกผักชี
เทพะ
ทาโร กรุงเขมา โกษสอ สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคย+ตม ๓ เอา ๑ กินหายแกโรคย
ตามประเทศในลมนั้นหาย ยาแกบุทคลอันเกิดในประเทศ กรวด ขนานนี้ทารใหเอา
ทราย

คําอาน
หนาที่ ๔
น้ํานมโคกินแกโรคตามประเทศในกําเดานั้นหาย ยาแกบุคคลอันเกิดในประเทศน้ําตม
น้ําฝน
ตอกันขนานนี้ทานใหเอา วานน้ํา สมอไทย แหวหมู อุตพิด ขิงแหง มะตูมออน ลูกผักชี เทพทาโร กรุงเขมา โกฐสอ สรรพยา ๑๐ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหายแกโรค
ตามประเทศในลมนั้นหาย ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวด ประเทศทราย ขนานนี้
ทานใหเอา

๓๗๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕
รากไขเนา สหมอพิเภก ลูกมตุมออน แคฝอย ญาเกลดหอยทงง ๒ มแวงทั้ง ๒
รากพุงแก โคกสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุลกินแกโทศตามประเทศ
ในดินนั้น ถาจะแกตัวรอนบทลายน้ําขนนทศกอรกิน ถาจแกตัวเย็นบทลายน้ํารอนกิน ถามิ
ฟงเอาน้ํา ผึ้ง
รําหัดกินหาย ๚ ยาสํารับแกบุทคลอรรเกิดในป ชวด เทพ+ยาดาผูช าย
มโรง

ตรีกตุก

คําอาน
หนาที่ ๕
รากไขเนา สมอพิเภก ลูกมะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวงทั้ง ๒
รากพุงแก โคกกระสุน สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศ
ในดินนั้น ถาจะแกตัวรอนบดละลายน้ําขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัวเย็นบดลายน้ํารอนกิน ถามิ
ฟงเอาน้ําผึ้ง น้ําตรีกฏก รําหัดกินหาย ๚ ยาสําหรับแกบุคคลอันเกิดในปชวด ปมะโรงเทวดา
ผูชาย

๓๗๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖
 เอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัวหลวง ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม มหาหง เฉอม
ขนานนี้ทารให
ปบ ลูกผักชี น้ําผึ้งรวง ขนนทศกร สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยบทลายนานํมโค
กินแกโทษในครรพกําเนิดปนั้นหาย ๚ ยาแกบุทคลครรพเกิดในป มเมีย เทพย+ดาผู+ หญิง
มแม
 เอา ดอกมลิ ดอกพิกูล ดอกจําปา ดอกกระดงงงา กเพรา
ขนานนี้ทารให
ตรีผลา
คําอาน
หนาที่ ๖
ขนานนี้ทานใหเอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัวหลวง ดอกบัวเผือ่ น ดอกบัวขม มหาหงส ชะเอม
ปบ ลูกผักชี น้ําผึง้ รวง ขัณฑสกร สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดละลายน้ํานมโค
กินแกโทษในครรภกําเนิดปนั้นหาย ๚ ยาแกบุคคลครรภเกิดในปมะเมียปมะแมเทวดาผูหญิง
ขนานนี้ทานใหเอา ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกจําปา ดอกกระดังงา กะเพรา ตรีผลา

๓๗๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗
ยาดํา รากซมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาค+ยทําเปนจุลบท
ลายน้ําผึ้งรวงกินแกโทศครรพกําเนิดในปนั้นหาย ๚ ยาแกสํารับบุทคลครรพกําเนิดใน
 เอามเดื่อมเขือขื่นมแวงทงง ๒ รากราชพฤก
ป กุญ
มนุษ+ยผู+ หญิงขนานนี้ทารให
ปเถาะ
เถาวันเปรยีงรากตาน+หมอนถั่วแปบถั่ววแระถัวภูรากสะแกสรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอา
คําอาน
หนาที่ ๗
ยาดํา รากสมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ละลายน้ําผึ้งรวงกินแกโทษครรภกําเนิดในปนั้นหาย ๚ ยาแกสําหรับบุคคลครรภกําเนิดใน
ปกุนปเถาะ มนุษยผหู ญิง ขนานนี้ทานใหเอา มะเดื่อ มะเขือขื่น มะแวงทั้ง ๒ รากราชพฤกษ
เถาวัลยเปรียง รากตานหมอน ถั่วแปบ ถั่วแระ ถั่วพู รากสะแก สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอา

๓๗๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘
เสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา มนาว

ก็ได กินแกครรพกําเนิดในปนั้นหาย ๚ ยา

สุรา
๒

สํารับแกบุทคลครรพกําเนิดในป วอก๑
ระกา

มหายัก+ษผูชาย ขนานนี้ทารใหเอา กเพรา

ตรีกตุก เขยี้วเสือ กรามโค งาชาง แหวหมู หีบลํม อยาเฃาเย็น เทยีรแดง โหระภา
สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ําผึ้งกินแกโทศครรพกําเนิด
คําอาน
หนาที่ ๘
เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํามะนาว น้ําสุรา ก็ไดกินแกครรภกําเนิดในปนั้นหาย ๚ ยา
สําหรับแกบุคคลครรภกําเนิดในปวอก ประกา มหายักษผูชาย ขนานนี้ทานใหเอา กะเพรา
ตรีกฏก เขี้ยวเสือ กรามโค งาชาง แหวหมู หีบลม ยาขาวเย็น เทียนแดง โหระพา
สรรพยา ๑๒ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําผึง้ กินแกโทษครรภกําเนิด

๓๗๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙
๓
ฃาน๑
ในปนั้นหาย ๚ ยาสํารับบุทคลครรพเกิดในป จอ
มหายักษผู+ หญิง ขนานนี้
ทารใหเอา ดอกรักษ ใบนาศ กะเทยีม ผักกะเชด ผักเสยี้รผี ผักเขด สรรพยา ๖ สิ่ง
นี้ เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ําฑากินแกโทศครรพกําเนิดในปนั้นหาย ๚
ฉลู
๚ ยาแกบุทคลครรพเกิดในป
มนุษ+ยผูช ายขนานนี้ทารใหเอา จัน+ททังง ๒
มเสง
กรุงเฃมา
คําอาน
หนาที่ ๙
ในปนั้นหาย ๚ ยาสําหรับบุคคลครรภเกิดในปขาล ปจอ มหายักษผูหญิง ขนานนี้
ทานใหเอา ดอกรัก ใบหนาด กระเทียม ผักกระเฉด ผักเสี้ยนผี ผักเค็ด สรรพยา ๖ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําทากินแกโทษครรภกําเนิดในปนั้นหาย ๚
๚ ยาแกบุคคลครรภเ กิดในปฉลู ปม ะเส็ง มนุษยผูชาย ขนานนี้ทานใหเ อา จันทนทั้ง ๒
กรุงเขมา

๓๗๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐
รากไครเครือ แกนสน กลําภัก ญาพรร+ณงู ตรีผลา อยาดํา รากซมปอย รากคางไทร
สรรพยา ๑๓ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคย+ทําเปนจุล ลายน้ําผึง้ รวงกิ
นแกโทศครรพกําเนิด
๑
๑
ในปนั้นหาย ๚ อนึ่งยาสํารับชัณษาปบุทคลอันเกิด ๚ ปชวดเอารากมกล่
ําตาหนู ๚
๒
๓
๔
๑
๑ าซุม กะตาย๚
๚ ปฉลู๑
เอารากกําลังโคเถลิง ๚ ปฃานเอารากตาเสื
อ ๚ ปเถาะเอาญ
คําอาน
หนาที่ ๑๐
รากไครเครือ แกนสน กระลําพัก หญาพันงู ตรีผลา ยาดํา รากสมปอย รากคางไทร
สรรพยา ๑๓ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ ละลายน้ําผึ้งรวงกินแกโทษครรภกําเนิด
ในปนั้นหาย ๚ อนึ่งยาสําหรับชันษาปบุคคลอันเกิด ๚ ปชวดเอารากมะกล่ําตาหนู ๚
๚ ปฉลูเอารากกําลังโคเถลิง ๚ ปขาลเอารากตาเสือ ๚ ปเถาะเอาหญาซุมกระตาย ๚

๓๗๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๑
๗
๖
๕
๑ าพรร+ณงูขาว ๚ มเมีย๑เอาเอื้องเพชมา๔ ๚๛
๚ ปมโรงเอาญ
๑ าพรร+ณงูแดง ๚ ปมเสงเอาญ
๓
๒
๑
๚ปมแมเอามเขื
อ
คางแพะ
๚
ป
ว
อกเอาเถาวั
น
ลิ
ง
๚
ป
ร
ะกาเอา+รากปะคํ
าไก ๚ ปจอ ๑
๑
๑
๑
เอาโหราเทาสุนักข๚ ปกุญเอาญาแหวหมู ๚ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
แชน้ําผึ้งก็ไดทําผงลายน้ําผึ้งรวงกินมื้อละเมดเทาผลพุทรากิน เชา
มีอายุ
เย็น

คําอาน
หนาที่ ๑๑
๚ ปมะโรงเอาหญาพันงูแดง ๚ ปมะเส็งเอาหญาพันงูขาว ๚ มะเมียเอาเอื้องเพชรมา ๚๛
๚ มะแมเอามะเขือคางแพะ ๚ ปวอกเอาเถาวัลยลงิ ๚ ประกาเอารากประคําไก ๚ ปจอ
เอาโหราเทาสุนัข ๚ ปกุนเอาหญาแหวหมู ๚ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
แชน้ําผึ้งก็ไดทําผงละลายน้ําผึ้งรวงกินมื้อละเม็ดเทาผลพุทรากินเชากินเย็นมีอายุ

๓๗๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๒
ศญมาก ๚ ยาขนานนี้เจาคุณวัตรแขวงเมืองบางคาง ทําฉนนเปนนิจมีอายุศมมากได ๑๐๐ ป
(๒)
มีกําลังมากวิเสศนัก ๚ ลําดัพนี้จกลาวดวยธาตุทงง ๔ พิการออกจากตัวนั้นสืบ
ตอไป อันวาปถวีธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือใหบังเกิด เล็น แลใหเจบอุธร
เหา

ให เสยีด แปรเปนอันทพฤกก็ดีแลเปน กสาย ก็ดีใหช้ําเนื้อในเลบ มือ
แทง

ปาง

ตีน

เขยีวก็ดี

คําอาน
หนาที่ ๑๒
สมมาก ๚ ยาขนานนี้เจาคุณวัตรแขวงเมืองบางคาง ทําฉันเปนนิจมีอายุมากได ๑๐๐ ป
(๒)
มีกําลังมากวิเศษนัก ๚ ลําดับนี้จะกลาวดวยธาตุทั้ง ๔ พิการออกจากตัวนั้นสืบ
ตอไป อันวาปถวีธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือใหบังเกิดเล็นเกิดเหาแลใหเจ็บอุทร
ใหเสียดใหแทงแปรเปนอัมพฤกษก็ดีแลเปนกษัยเปนปางก็ดี ใหช้ําเนื้อในเล็บมือเขียวเล็บตีน
เขียวก็ดี

๓๘๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๓
แลใหโลหีตใหโลหิตตกทางทะวาร หนัก ก็ดี แลบริโภคอาหารมิอยูทอง คือให
เบา
ลงไปก็ดี โทศทงงนี้คือปถวีธาตุพิการออกจากกาย ถาจแกทารใหเอา กเทยีม
ไบสเดา ไบคนทีสอ ไบกันเตรา แกนสน เทพธาโร กเพรา ขิงแหง ตรีผลา สรรพยา
รอน
๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล ลายน้ํา มนาว
มงัวว

ก็ไดกินแกโทศในธาตุดีนัก

คําอาน

หนาที่ ๑๓
แลใหโลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาก็ดี แลบริโภคอาหารมิอยูทอง คือให
ลงไปก็ดี โทษทั้งนี้คือปถวีธาตุพิการออกจากกาย ถาจะแกทานใหเอา กระเทียม
ใบสะเดา ใบคนทีสอ ใบกันเกรา แกนสน เทพทาโร กะเพรา ขิงแหง ตรีผลา สรรพยา
๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ ละลายน้ํารอน น้ํามะนาว น้ํามะงั่ว ก็ไดกินแกโทษในธาตุดี
นัก

๓๘๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๔

 เอา ยางทราย กเทยีม ดีปลี ลูกมตูมออน ส(ฆาน) มแวงทงง ๒ เจต
ขนานนี้ทารให
มูลแดง สหมอไท วานน้ํา เทยีรสัตบุตร ฃิงแหง สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ลม
ทําเปนจุล บดลายน้ํามูตร โค ก็ได น้ํามนาวก็ไดกินแก เสลด เปนเพื่อปถวีธาตุดิน
คน

นั้นหาย

ขนานห+นึ่งทารใหเอา บ ระเพช กผังโหม มแวงทงง ๒ ขี้กาแดง
คําอาน

หนาที่ ๑๔
ขนานนี้ทานใหเอา ยางทราย กระเทียม ดีปลี ลูกมะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจตมูลแดง สมอไทย วานน้ํา เทียนสัตตบุษย ขิงแหง สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํามูตรโค น้ํามูตรคน ก็ได น้ํามะนาวก็ไดกินแกลม แกเสลด
เปนเพื่อปถวีธาตุดิน
นั้นหาย ขนานหนึ่งทานใหเอา บอระเพ็ด กระพังโหม มะแวงทั้ง ๒ ขี้กาแดง

๓๘๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๕
รากขัดมอน ชาพลู พริกไท เชือกเฃาพรวน เทาวันเปรยีง เปลือกมูกกทก ราก
จันท
จิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา ดอกไม ก็ได
กินแกปถวีธาตุพิการดีเดือดหายดีหายดีนัก หนานห+นึง่ ทารใหเอา ลูกมตูม ดอกขัด
เคาไบมงั่วไบทองห+ลางไบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุล บทลาย
น้ํารอนกิน
คําอาน
หนาที่ ๑๕
รากขัดมอน ชาพลู พริกไทย เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมูกกระทก รากจิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําจันทนก็ได น้ําดอกไมก็ได
กินแกปถวีธาตุพิการดีเดือดหายดีหายดีนัก ขนานหนึ่งทานใหเอา ลูกมะตูม ดอก
คัดเคา
ใบมะงั่วใบทองหลางใบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํา
รอนกิน

๓๘๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๖
แกเพื่อโลหีตเกิดแตปถวีธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา หนังจรเขเผา เขาโคเผา
นอแรทเผา หอยแครงเผา ลูกจัน+ท กะเทยีมกรอบ ดีปลี แหวหมู สรรพยา ๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกพรรดึกแกลมอันทพฤก ซึ่งบงง
เกิดเพื่อปถวีธาตุนั้น ขนานหนึ่งทารใหเอา ลูกเอน โกฏสอ วานเปราะ วานน้ํา
คําอาน
หนาที่ ๑๖
แกเพื่อโลหิตเกิดแตปถวีธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา หนังจระเขเผา เขาโคเผา
นอแรดเผา หอยแครงเผา ลูกจันทน กระเทียมกรอบ ดีปลี แหวหมู สรรพยา ๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกพรรดึกแกลมอัมพฤกษ ซึ่งบังเกิดเพือ่ ปถวีธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา ลูกเอ็น โกฐสอ วานเปราะ วานน้ํา

๓๘๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๗
โกฏพุงปลา ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน สฆาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุพิการออกจากตัวนั้น แลวอยา ๖ ขนานนี้
สํารับแกปถวีธาตุพิการถาแลมิฟงกํานด ๕ วันตายเปนอันเทยี่ง อันวาลักษณะเตโชธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือใหรอนปลาย มือ แลใหยอกดังปลาดุกยอกมี
ตีน

คําอาน
หนาที่ ๑๗
โกฐพุงปลา ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน สะคาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุพิการออกจากตัวนั้น แลวยา ๖ ขนานนี้
สํารับแกปถวีธาตุพิการถาแลมิฟงกําหนด ๕ วันตายเปนอันเที่ยง อันวาลักษณะเตโชธาตุพิการออกจากตัวนั้น คือใหรอนปลายมือปลายตีนแลใหยอกดังปลาดุกยอกมี

๓๘๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๘
พิศมเจบปวดเปนกําลัง แลว แปรไปใหหลังมือบวม ถาห+ญิงแปรไปใหนาบวม

แลวแปรเปนผื่นขึ้นทงงตัวดงงเปนผด แลเปนหัดแลวจมเฃาไปใหเจบอุธร
แลให+ตกบุบโพโลหิต แลแปรไปให มือ ตาย ถามิฟงมอรณะเปนเทยี่ง
ตีน

ถาจแกทาร

ใหเอา ลูกกเบา รากไครเครือ ลูกพิลงั กาษา ลูกษหมอไท ลูกมขามปอม ลูกชาพลู
คําอาน
หนาที่ ๑๘
พิษเจ็บปวดเปนกําลัง แลว แปรไปใหหลังมือบวม ถาหญิงแปรไปใหหนาบวม
แลวแปรเปนผื่นขึ้นทั้งตัวดังเปนผด แลเปนหัดแลวจมเขาไปใหเจ็บอุทร
แลใหตกบุพโพโลหิต แลแปรไปใหมือตายตีนตาย ถามิฟงมรณะเปนเที่ยง ถาจะแกทาน
ใหเอา ลูกกระเบา รากไครเครือ ลูกพิลังกาสา ลูกสมอไทย ลูกมะขามปอม ลูกชาพลู

๓๘๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๙
วานเปราะ ชเอม ญารังกา พัดแผวแดง สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบท
รอน
ลายน้ํา ขันทสกร ก็ไดกินแกเตโชธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา มหาหิง ดีปลี ลูกราช
ดัด ลูกชาพลู บรเพชฺญ วานน้ํา เจตมูล พริกไท ลูกพิลังกาษา ฃิงแหง ยางทราย
รอน
มแวงทงง ๒ สรรพยา ๑๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ําออยแดง ก็ได
คําอาน
หนาที่ ๑๙
วานเปราะ ชะเอม หญารังกา ผักแพวแดง สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ละลายน้ํารอนก็ได น้ําขัณฑสกรก็ได กินแกเตโชธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา มหาหิงคุ
ดีปลีลูกราชดัด ลูกชาพลู บอระเพ็ด วานน้ํา เจตมูล พริกไทย ลูกพิลังกาสา ขิงแหง ยางทราย
มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา ๑๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนก็ได น้ําออยแดงก็
ได

๓๘๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๐
เถามวกแดง

น้ํา
ก็ไดกินแกเตโชธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา มหาหิง ๑ วานน้ํา ๑ วาน
มูตโค
เปราะ๒
ลูกชาพลู ๓ ฃิงแหง ๔ เทียรเยาวะภานี ๕ เจตมูล ๖ โกศสอ ๗ สหมอไทย ๘ ดีปลี ๙
ผักชีลอม ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้ทําเปนจุล บทลายน้ํา มูตโค ก็ไดกินแกเตโชธาตุนั้น
ชเอม

ขนาน+หนึ่งทารใหเอา โกฐสอ โกฐเขมา รากพลับพลึงแดง ลูกราชดัด ลูกษาระพัดพิศม
คําอาน
หนาที่ ๒๐
น้ําเถามวกแดงก็ได น้ํามูตรโคก็ได กินแกเตโชธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา มหาหิงคุ ๑
วานน้ํา ๑ วานเปราะ ๒ลูกชาพลู ๓ ขิงแหง ๔ เทียนเยาวพาณี ๕ เจตมูล ๖ โกฐสอ ๗ สมอ
ไทย ๘ ดีปลี ๙ ผักชีลอม ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้ทําเปนจุณ บดละลายน้ํามูตรโคกได น้ํา
ชะเอมก็ได กินแกเตโชธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา โกฐสอ โกฐเขมา รากพลับพลึงแดง ลูก
ราชดัด ลูกสารพัดพิษ

๓๘๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๑
จุกะโรหินี รากมแวงเครือ รากจิ่งจอ รากสวาด สฆาน กรุงเขมา มหาหิง ลูกจันท
มงวว
เทียรดํา สรรพยา ๑๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลลายน้ํา มนาว
มูตโค

ก็ไดกินแก

เตโชธาตุพิการออกจากตัวนั้น ยาขนานนี้ชื่อเทพนิมิตร อันวาลักษณะวาโยธาตุ
ออกจากตัวนั้น คือโสตประสาทนักทังง+สองคาง แลใหหิงหอยตากจายออกใหเมื่อย
คําอาน
หนาที่ ๒๑
จุกโรหินี รากมะแวงเครือ รากจิ่งจอ รากสวาด สะคาน กรุงเขมา มหาหิงคุ ลูกจันทน
เทียนดํา สรรพยา ๑๕ สิ่ง นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณละลายน้ํามะงั่ว ก็ได น้ํามะนาวก็ได
น้ํามูตรโคก็ได กินแก
เตโชธาตุพิการออกจากตัวนั้น ยาขนานนี้ชื่อเทพนิมิต อันวาลักษณะวาโยธาตุ
ออกจากตัวนั้น คือโสตประสาทหนักทั้งสองขาง แลใหหิงหอยตากระจายออกใหเมื่อย

๓๘๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๒
ตีนมือเปนตคริวแลจะโปงใหชักเขาแลนองฅู ใหเมื่อยสรรหลังแลสองราวคาง
นั้นแขงส+มมุติวาเปนฝเอน แลใหอาเจยีรลมเปลา แลวแปรไปใหเจบอุระ และ
นา
ใหเปนกอนในอุธร ใหนัก ตา
อันวาลักษณะโทศทงงนี้วาโยธาตุพิการออก
จากตัว ถาจแกทารใหเอา ดีปลี แฝกหอมตนาว พริกไท วานเปราะ วานน้ํา
คําอาน
หนาที่ ๒๒
ตีนมือเปนตะคริวแลจับโปงใหชักเขาแลนองคู ใหเมื่อยสันหลังแลสองราวขาง
นั้นแข็งสมมุติวาเปนฝเอ็น แลใหอาเจียนลมเปลาแลวแปรไปใหเจ็บอุระ และ
ใหเปนกอนในอุทร ใหหนักหนา หนักตา อันวาลักษณะโทษทั้งนี้วาโยธาตุพิการออก
จากตัว ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี แฝกหอมตะนาว พริกไทย วานเปราะ วานน้ํา

๓๙๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๓
แหวหมู สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกิน แกวาโย
ธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา เปลือกมูกมัน รากษลอด วานน้ํา พริกไท แหวหมู ญา
รังกา เจตมูล สหมอไท ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบด
ลายน้ํา สุรา ก็ได กินแกวาโยธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา มหาหิง วานน้ํา
มูตโค

คําอาน
หนาที่ ๒๓
แหวหมู สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกิน แกวาโย
ธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา เปลือกมูกมัน รากสลอด วานน้ํา พริกไทย แหวหมู หญารังกา เจตมูล สมอไทย ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ละลายน้ําสุราก็ได น้ํามูตรโคก็ได กินแกวาโยธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา มหาหิงคุ วาน
น้ํา

๓๙๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๔
ลูกราชดัด ลูกสวาด ดีปลี สฆาน ชเอม ไบยางทราย ฃิงแหง กรุงเขมา โกฏสอ โกฎเขมา
ชเอม
สรรยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลลายน้ํา ผึ้ง
สุรา
นมโค

ก็ไดกินแกวาโยธาตุนั้น

๚ ขนานห+นึ่งทารใหเอา ชเอม เจตมูล ไบนาศ การะบูร รากทนดี รากจิ่งจอ ฃิงแหง
ไบสลอด วานน้ํา พริกไท ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล
คําอาน
หนาที่ ๒๔
ลูกราชดัด ลูกสวาด ดีปลี สะคาน ชะเอม ใบยางทราย ขิงแหง กรุงเขมา โกฐสอ โกฐเขมา
สรรยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณละลายน้ําชะเอมก็ได น้ําผึ้งก็ได น้ําสุราก็ได น้ํานมโค
ก็ได กินแกวาโยธาตุนั้น
๚ ขนานหนึ่งทานใหเอาชะเอม เจตมูล ใบหนาด การบูร รากทนดี รากจิง่ จอ ขิงแหง
ใบสลอด วานน้ํา พริกไทย ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาเสมอภาคทําเปนจุณ

๓๙๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๕
บดลายน้ํา รอน

มูตโค

ก็ไดกินแกวาโยธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอาเจตพังคีบระ

เพชฺญ หัศคูน เจตมูล ไพล ฃีงแหง ดีปลี สงงกะระนี สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุลบทลายน้ํา ทราวเฃา ก็ไดกินวาโยธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา ผัก
มูตโค

เสยี้นผี ผักคราด ผักเปด หอมแดง ดีปลี ลูกผักชี ลอม พรร+ณผักกาษจงกลนี
ลา

คําอาน
หนาที่ ๒๕
บดลายน้ํารอนก็ได น้ํามูตรโคก็ไดกินแกวาโยธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา เจตพังคี บอระเพ็ด หัสคุณ เจตมูล ไพล ขิงแหง ดีปลี สังกรณี สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณบดละลายน้ําซาวก็ได ขาวน้ํามูตรโคก็ได กินแกวาโยธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานให
เอาผักเสี้ยนผี ผักคราด ผักเปด หอมแดง ดีปลี ลูกผักชีลอม ลูกผักชีลา พันธุผักกาด จงกลนี

๓๙๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๖
สะฆานแตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายนํา ผึ้ง

มงั่ว

กิน

แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวนั้นหาย อันวาลักษณอาโปธาตุพิการออกจาก
จากตัวนั้น คือใหลงเจบอุระ แลแปรเปนกลอน แลวกระทําใหอุจาระ
ขึ้น
ปะสาวะมิออกนอนมิ+หลับ ใหขัดหัวเนาปวดทวงอุธรเปนพรรดึกกลิ้ง
ลง

คําอาน
หนาที่ ๒๖
สะคานแตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําผึ้ง น้ํามะงั่วกิน
แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวนั้นหาย อันวาลักษณะอาโปธาตุพิการออกจาก
จากตัวนั้น คือใหลงเจ็บอุระ แลแปรเปนกรอน แลวกระทําใหอุจจาระ
ปสสาวะมิออกนอนมิหลับ ใหขัดหัวเหนาปวดทวงอุทรเปนพรรดึก กลิ้งขึ้น กลิง้ ลง

๓๙๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัยเลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๗
ใหขัดสีคางๆ ชาย ยายากนักถา+จะแกมิฟง ๗ วันตายแปรไปใหขัด+เขา แล
นองคู ใหตีนเย็น ใหบงงเกิดเสมหะเปนอันมาก ใหไอผอมแหงใหเจบอกให
รอน นา ดุจไขจับโทศทงงนี้คืออาโปธาตุพิการออกจากตัว ๚ จแกทารใหเอา
(ตา)

ลูกผักชี วานน้ํา เปลือกมูก+หลวง ญารังกา เจตมูล พริกไท ฃิงแหง จีงจอ น้ําเตาฃม
คําอาน
หนาที่ ๒๗
ใหขัดสีขาง ๆ ใชยายากนักถาจะแกมิฟง ๗ วันตาย แปรไปใหขัดเขา แล
นองคู ใหตีนเย็นใหบังเกิดเสมหะเปนอันมากใหไอผอมแหง ใหเจ็บอกให
รอนหนา รอนตาดุจไขจับ โทษทั้งนี้คืออาโปธาตุพิการออกจากตัว๚จะแกทานใหเอา
ลูกผักชีวานน้ําเปลือกมูกหลวงหญารังกาเจตมูลพริกไทยขิงแหงจิงจอน้ําเตาขม

๓๙๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๘
กดอม มตูมออน ดีปลี สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายน้ํา
มูตโค
กินแกอาโปธาตุนั้น
รอน
ดองสแก

ขนานห+นึ่งทารใหเอา เจตมูล เทยีรเยาวภานี

ลูกผักชีลอม ลูกมูกมัน ไบผักไห ดีปลี ฃิงแหง ลูกมตูมออน ยาเฃาเย็น
พริกไท ชเอม โกฐการพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุล
คําอาน
หนาที่ ๒๘
กระดอม มะตูมออน ดีปลี สรรพยา ๑๒ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํา
มูตรโค น้ํารอน น้ําดองสะแก กินแกอาโปธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา เจตมูล เทียน
เยาวพาณีลูกผักชีลอม ลูกมูกมัน ใบผักไห ดีปลี ขิงแหง ลูกมะตูมออน ยาขาวเย็น
พริกไทย ชะเอม โกฐกานพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ

๓๙๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๒๙
บทลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา ดีแรง พริกไท ญา
รงงกา จัน+ททงง ๒ สรรพยา ๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุล เอามูตโคเปนกระสาย
บททําแทงไวลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา จิ่งจอ
ฃิงแหง ดีปลี ลูกราชดัด กพังโหม ขมิ้นออย เฃาฃา ยาดํา พริกไท หอม สรรพยา
คําอาน
หนาที่ ๒๙
บดลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา ดีแรง พริกไทย หญารังกา จันทนทั้ง ๒ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ เอามูตรโคเปนกระสาย
บดทําแทงไวละลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา จิงจอ
ขิงแหง ดีปลี ลูกราชดัด กระพังโหม ขมิ้นออย ขาวขา ยาดํา พริกไทย หอม สรรพยา

๓๙๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๐
ตานทราย
๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบดลายน้ํารอนน้ํา แตงกวา ก็ได กินแกพรรดึกเพื่อ

อาโปธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา โกฐการพราว ลูกแตงกวา ลูกมตูมออน
ชเอม กุมน้ํา ไบสลอด รากตองแตก บรเพช สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุล บทลายน้ํารอนน้ํายันเลา ก็ได กินแกอาโปธาตุนั้น ขนานห+นึ่งทารใหเอา
คําอาน
หนาที่ ๓๐
๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอน น้ําตาลทราย น้ําแตงกวา ก็ไดกินแก
พรรดึกเพื่อ
อาโปธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา โกฐกานพราว ลูกแตงกวา ลูกมะตูมออน
ชะเอม กุมน้ํา ใบสลอด รากตองแตก บอระเพ็ด สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณ บดลายน้ํารอน น้ําเย็นเลา ก็ได กินแกอาโปธาตุนั้น ขนานหนึ่งทานใหเอา

๓๙๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๑
พริกไท กเทยีม ผิวมกรูด สมอทั้งสาม+สิ่งละ แฝกหอม
ลูกจัน+ท ดอกจัน+ท การพลู ไพล ไบนาศ น้ําประสารทอง
ไบสลอดนึ่ง สรรยา ๑๖ สิ่งนี้ทําเปนจุล บดทําแทงไวลายสุรากิน
แกอาโปธาตุ แลผายฤศดวงผายทรางทงงปวงดีนัก ยาแกปถวีธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๓๑
พริกไทย ๒ สลึง ๑ เฟอง กระเทียม ๒ สลึง ผิวมะกรูด ๒ สลึง สมอทั้งสามสิ่งละ ๓ บาท
แฝกหอม ๒ บาท
ลูกจันทน ๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง ไพล ๑ บาท ใบหนาด ๑ บาท น้ํา
ประสานทอง ๑ เฟอง
ใบสลอดนึ่ง ๑ ตําลึง สรรยา ๑๖ สิ่งนี้ทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายสุรากิน
แกอาโปธาตุ แลผายริดสีดวงผายซางทั้งปวงดีนัก ยาแกปถวีธาตุ

๓๙๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๒
กําเริบแล+หยอน ขนานนี้ทารใหเอา รากเทียร ไบโลด ไบคนทีสอ แกนสน ชเอม
โกฐพุงปลา วานน้ํา ดีปลี แหวหมู ลูกมูกมัน ลูกผักชี ฃิงแหง วานเปราะ
สฆาน สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้ทําเปนจุล บดลายลายน้ําออยแดง กินบําบัดปถวี
กําเริบ
ธาตุใหโทศหายดีนัก ยาแกเตโชธาตุ หยอน ขนานนี้ทารใหเอา พัดแผวแดง
คําอาน
หนาที่ ๓๒
กําเริบแลหยอน ขนานนี้ทานใหเอา รากเทียน ใบโลด ใบคนทีสอ แกนสน ชะเอม
โกฐพุงปลา วานน้ํา ดีปลี แหวหมู ลูกมูกมัน ลูกผักชี ขิงแหง วานเปราะ
สะคาน สรรพยา ๑๔ สิ่งนีท้ ําเปนจุณ บดละลายน้ําออยแดง กินบําบัดปถวี
ธาตุใหโทษหายดีนัก ยาแกเตโชธาตุกําเริบ ธาตุหยอน ขนานนี้ทานใหเอา ผักแพวแดง

๔๐๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๓
เทยีนเยาวะภานี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานน้ํา สรรพยา ๗ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกเตโชธาตุใหโทศหายดีนัก ๛
๚ ยาแกวาโยธาตุห+ยอนกําเริบ ขนานนี้ทารใหเอา โกฐการพราว ลูกมูกมัน ดีปลี พริกไท
พัดแผวแดง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแก
คําอาน
หนาที่ ๓๓
เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานน้ํา สรรพยา ๗ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกเตโชธาตุใหโทษหายดีนัก ๛
๚ ยาแกวาโยธาตุหยอนกําเริบ ขนานนี้ทานใหเอา โกฐกานพราว ลูกมูกมัน ดีปลี พริกไทย
ผักแพวแดง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแก

๔๐๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๔
วาโยธาตุใหโทศหายดีนัก ยาแกอาโปธาตุ กําเริบ ขนานนี้ทารใหเอา ดีปลีรากชาพลู
หยอน

สฆาน เจตมูล ฃิงแหง วานน้ํา วานเปราะ โกฐสอ มูกมัน ลูกกะดอม ลูกขี้กาแดง
สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้ เอาสิ่งละ ทําเปนจุลบทลายน้ํารอน กินแกอาโปธาตุใหโทศ
(๓)
หายดีนัก๚ ๑ลําดัพนี้จวาดวยธาตุทงง ๔ กําเริบขึ้นในระดูเดือนขนาบขาบเกยี่ว
คําอาน
หนาที่ ๓๔
วาโยธาตุใหโทษหายดีนัก ยาแกอาโปธาตุกําเริบ ธาตุหยอน ขนานนี้ทานใหเอา ดีปลี ราก
ชาพลู
สะคาน เจตมูล ขิงแหง วานน้ํา วานเปราะ โกฐสอ มูกมัน ลูกกระดอม ลูกขี้กาแดง
สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้ เอาสิ่งละ ๒ สลึงทําเปนจุณบดละลายน้ํารอน กินแกอาโปธาตุใหโทษ
หายดีนัก๚ ลําดับนีจ้ ะวาดวยธาตุทั้ง ๔ กําเริบขึ้นในฤดูเดือนขนาบคาบเกี่ยว

๔๐๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๕

ลํม
(เสลด)
แลไขตามลําดับเดือนมี ดี
กําเดา
โลหิต
๖
๚ อันวาลักษณะในเดือน ๑๐
๒

ระคนกรรใหโทศนั้นสืบตอไปตามลําดัพเรื่องดงงนี้๚

ทังง๓เดือนนี้ คือปถวีธาตุหากใหกําเริบ กระทําให

เสโทตกนัก ใหไอ ใหเหยีร ใหจุกเสยีด ใหคลื่นในอุธร ๚ ถาจแกทารใหเอา
รากกะเทยีม ไบสเดา ไบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล
คําอาน
หนาที่ ๓๕
แลไขตามลํา ดับ เดือ น มี ล ม มีเ สลด มีดี มี กําเดา มีโ ลหิต ระคนกั นให โ ทษนั้น สืบ ต อไป
ตามลําดับเรื่องดังนี้ ๚
๚ อันวาลักษณะในเดือน ๖ เดือน ๑๐ เดือน ๒ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือปถวีธาตุหากใหกําเริบ
กระทําให
เสโทตกนัก ใหไอ ใหเหียน ใหจุกเสียด ใหคลื่นในอุทร ๚ ถาจะแกทานใหเอา
รากกระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ

๔๐๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๖
๘
บทลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดีนัก อันวาลักษณะในเดือน ๑๒

ทั้ง๓

๔

เดือนนี้คืออาโปธาตุหากใหกําเริบ กระทําไหผอมซีดเปนเพื่อฤศดวงเกิดเพื่อ
เสลดใหเดือดในอุธรดุจมอเฃาเดือด ๚ ถาจแกทารใหเอาเจตมูลเทยีรเยาวะ
ภานี ลูกผักชี เปลือกมูก มันสรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บด
คําอาน
หนาที่ ๓๖
บดลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดีนัก อันวาลักษณะในเดือน ๘ เดือน ๑๒ เดือน
๔ ทั้ง ๓
เดือนนี้ คืออาโปธาตุหากใหกําเริบ กระทําใหผอมซีดเปนเพือ่ ริดสีดวงเกิดเพื่อ
เสลดใหเดือดในอุทรดุจหมอขาวเดือด ๚ ถาจะแกทานใหเอา เจตมูล เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บด

๔๐๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๗
๕
ลายน้ํารอนกินอาโปธาตุกําเริบใหโทศนั้นหาย๚อันวาลักษณะในเดือน ๙

ทั้ง ๓ เดือน

๑

นี้ คือเตโชหากใหกําเริบ กระทําใหรอนดุจน้ําตม ใหเมื่อย ตีน ใหเปนหืดไอแล
มือ
ผอมแหงไป ๚ ถาจแกทารใหเอา ดีปลี ฃิงแหง พริกไท วานเปราะ แหวหมู
สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ําจัน+ทกินแกเตโชธาตุกําเริบ
คําอาน
หนาที่ ๓๗
ละลายน้ํารอนกินอาโปธาตุกําเริบใหโทษนั้นหาย ๚ อันวาลักษณะในเดือน ๕ เดือน ๙ เดือน
๑ ทั้ง ๓ เดือน
นี้ คือเตโชหากใหกําเริบ กระทําใหรอนดุจน้ําตม ใหเมือ่ ยตีน เมื่อยมือ ใหเปนหืดไอแล
ผอมแหงไป ๚ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี ขิงแหง พริกไทย วานเปราะ แหวหมู
สรรพยา ๕ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําจันทนกินแกเตโชธาตุกําเริบ

๔๐๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๘
๗
ใหโทศนั้นหาย อันวาลักษณะในเดือน ๑๑

ทงง ๓ เดือนนี้ คือวาโยธาตุหากใหกํา

๓

เริบ กระทําใหผอมให มือ
ดุจเพลิงเผา เมือลูกขึ้นนั่งใหมืดนามัวตา ๚ ถา
ตีน
จะแกทารใหเอา+พริกไท เทยีรเยาวะภานี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุกําเริบนั้นหา+ยดีนัก ๚
คําอาน
หนาที่ ๓๘
ใหโทษนั้นหาย อันวาลักษณะในเดือน ๗ เดือน ๑๑ เดือน ๓ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือวาโยธาตุ
หากใหกําเริบ กระทําใหผอมใหมือใหตีนดุจเพลิงเผา เมื่อลุกขึ้นนั่งใหมดื หนามัวตา ๚ ถา
จะแกทานใหเอา พริกไทย เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิง่ นี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุกําเริบนั้นหายดีนัก ๚

๔๐๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๓๙

โลหิต

ถาไขบังเกิดในเดือนอา+ยนั้น เปนเพื่อ เสมหะ

ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา

พัดแพวแดง สฆาน ฃิงแหง พริกไท หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุล บทลายน้ําผึ้งกินแกไขในเดือนอา+ยนั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือนญี่
นั้นเปนเพื่อ วาโย ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา จันทหอม
โลหีต

คําอาน
หนาที่ ๓๙
ถาไขบังเกิดในเดือนอายนั้น เปนเพื่อโลหิต เพือ่ เสมหะ ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานให
เอา
ผักแพวแดง สะคาน ขิงแหง พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิง่ นี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณ บดละลายน้ําผึ้งกินแกไขในเดือนอายนั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือนยี่
นั้นเปนเพื่อวาโย เพื่อโลหิต ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา จันทนหอม

๔๐๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๐
แกนสน รากษเนยีด รากมตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไขใน
เดือนญี่นั้นหาย ถาไขบงงเกิดในเดือน ๓ นั้นเปนเพื่อ กําเดา ระคนกรรใหโทศ
เสมหะ

๚ ถาจแกทารใหเอา รากบัวหลวง หัวกะเชาผีมด หัวบัวฃม หัวแหวหมู ฃิงแหง สรรพ

ยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไข
๑ ในเดือน ๓ นั้นหาย ถาบงงเกิด[ไข]ในเดือน ๔
คําอาน
หนาที่ ๔๐
แกนสน รากเสนียด รากมะตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไขใน
เดือนยี่นั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๓ นั้นเปนเพื่อกําเดา เพื่อเสมหะ ระคนกันใหโทษ
๚ถาจะแกทานใหเอา รากบัวหลวง หัวกระเชาผีมด หัวบัวขม หัวแหวหมู ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๓ นั้นหาย ถาบังเกิดไขในเดือน ๔

๔๐๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๑
กําเดา
นั้นเปนเพื่อ วาโย

 ๑เอา แหวหมู พัดแพวแดง
ระคนกันใหโทศ ๚ ถาจแกทารให

เทยีรดํา เทยีรขาว ลูกจัน+ท ดีปลี กระวาน การพลู หอมแดง กรรชา ทั้ง ๒ สรรพ
ยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายน้ําผึ้งกินแกไขเดือน ๔ นั้นหาย ๚
ถาไขบงงเกิดขึ้นในเดือน๕นั้นเปนเพื่อดีใหโทศ๚ถาจะแกทารใหเอา

คําอาน
หนาที่ ๔๑
นั้นเปนเพื่อกําเดา เพื่อวาโย ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ผักแพวแดง
เทียนดํา เทียนขาว ลูกจันทน ดีปลี กระวาน กานพลู หอมแดง กัญชาทั้ง ๒ สรรพ
ยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายน้ําผึ้งกินแกไขเดือน ๔ นั้นหาย ๚
ถาไขบังเกิดขึ้นในเดือน ๕ นั้นเปนเพื่อดีใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา

๔๐๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๒
บระเพชฺญ แหวหมู ผักโหมหิน สหมอไท ญาตีนนก โกฐการพราว ดีปลี สมูลแวง สรรพ
 ๑ในเดือน ๕ นั้นหายสิ้น
ยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ําทากินแกไข
วิเสศนัก ๚ ถาไขบงง+เกิดในเดือน ๖ นั้นเปนเพื่อกําเดาใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา
ลูกเอ็น วานน้ํา วานเปราะ ดีปลี ฃิงแหง สฆาน นมพกฤษ กระวาน แหวหมู โกฐ

คําอาน
หนาที่ ๔๒
บอระเพ็ด แหวหมู ผักโหมหิน สมอไทย หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําทากินแกไขในเดือน ๕ นั้นหายสิ้น
วิเศษนัก ๚ ถาไขบังเกิดในเดือน๖นั้นเปนเพือ่ กําเดาใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา
ลูกเอ็น วานน้ํา วานเปราะ ดีปลี ขิงแหง สะคาน นมพฤกษ กระวาน แหวหมู โกฐ-

๔๑๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๓
สอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายน้ํารอน
กินแกไขในเดือน ๖ นั้นหาย ถาไขบงงเกิดในเดือน ๗ นั้นเปนเพื่อ เสมหะ ระคนกรร
วาโย

ใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา ลูกจิ่งจอ ลูกชาพลู สหมอไท เจตมูล ชเอม ลูกมฃามปอม
กเพราวานเปราะญารงงกาไครเครือสรรพยา๑๐สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล
คําอาน
หนาที่ ๔๓
สอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายน้ํารอน
กินแกไขในเดือน ๖ นั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๗ นั้นเปนเพื่อเสมหะ เพื่อวาโย ระคน
กัน
ใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา ลูกจิงจอ ลูกชาพลู สมอไทย เจตมูล ชะเอม ลูกมะขามปอม
กะเพรา วานเปราะ หญารังกา ไครเครือ สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ

๔๑๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๔
บทลายน้ําตานทรายกินแกไขในเดือน ๗ นั้นหาย ถาไขบงงเกิดในเดือน ๘ นั้น
เปนเพื่อ ดี
ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอาแหวหมูดีปลีฃิงแหงพริกไท
ลม

แฝกหอมวานเปราะวานน้ําลูกผักชีลอมมูกหลวงรากเสนยีดเกลือสรรพยา
๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุลบทลายน้ํารอนกินแกไขในเดือน๘นั้นหายดีนัก๚
คําอาน
หนาที่ ๔๔
บดลายน้ําตาลทรายกินแกไขในเดือน ๗ นั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๘ นั้น
เปนเพื่อดีเพือ่ ลมระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ดีปลี ขิงแหง พริกไทย
แฝกหอม วานเปราะ วานน้ํา ลูกผักชีลอ ม มูกหลวง รากเสนียด เกลือ สรรพยา
๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกไขในเดือน ๘ นั้นหายดีนัก ๚

๔๑๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๕

ถาไขบงงเกิดในเดือน ๙ นั้นเปนเพื่อ เสมห ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา
วาโย

บระเพชฺญ กพังโหม มแวงทงง ๒ ขี้กาแดง รากขัดเคา รากจิ่งจอ เชือกเขาพรวน พริกไท
รอน
สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา จันท
ดอกไม

นั้นหาย

ถาไขบงงเกิดในเดือน ๑๐ นั้นเปนเพื่อ ดี

กําเดา

ก็ไดกินแก+ไขในเดือน ๙
ระคนกรรใหโทศ ๚๛

คําอาน
หนาที่ ๔๕
ถาไขบังเกิดในเดือน ๙ นั้นเปนเพื่อเสมหะ เพื่อวาโย ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา
บอระเพ็ด กระพังโหม มะแวงทั้ง ๒ ขี้กาแดง รากคัดเคา รากจิงจอ เชือกเขาพรวน พริกไทย
สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนก็ได น้ําจันทนก็ได น้ําดอกไม
ก็ได กินแกไขในเดือน ๙
นั้นหาย ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๐ นั้นเปนเพื่อดี เพื่อกําเดาระคนกันใหโทษ ๚๛

๔๑๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๖
 ๑เอา เปลือกสเดา ลูกะดอม บอรเพชฺญ ขี้กา+แดง ชาพลู เทยีรเยาวภานี
๚ ถาจแกทารให
โกฐหัวบัว ดีปลี ฃิงแหง กเทยีม สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินแกไข
ในเดือน ๑๐ นั้นหาย ๚ ถาไขบงงเกิดในเดือน ๑๑ นั้นเปนเพื่อ เสมห ระคนนกรร
ลม

ใหโทศ ๚ ถาจะแกทารใหเอา ตรีผลา โกฐการพราว ไบเสดา รากไครเครือ สรรพยา
คําอาน
หนาที่ ๔๖
๚ ถาจะแกทานใหเอา เปลือกสะเดา ลูกกะดอม บอระเพ็ด ขี้กาแดง ชาพลู เทียนเยาวพาณี
โกฐหัวบัว ดีปลี ขิงแหง กระเทียม สรรพยา ๑๐ สิง่ นี้เอาเสมอภาคตมกินแกไข
ในเดือน ๑๐ นั้นหาย ๚ ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๑ นั้นเปนเพือ่ เสมหะ เพื่อลมระคนกัน
ใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา ตรีผลา โกฐกานพราว ใบสะเดา รากไครเครือ สรรพยา

๔๑๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๗
รอน
๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา ซมซา
ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๒ นั้นเปนเพื่อ ดี

ลม

ก็ไดกินแกไขเดือน ๑๑ หาย ๚

ระคนกรรใหโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา

ลูกมแวงทงง ๒ ลูกกะดอม แฝกหอม ดีปลี ฃิงแหง ลูกชาพลู สรรพยา ๗ สิ่งนี้
จันท
เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา ดอกไม ก็ไดกินแกไขในเดือน ๑๒ นนนหาย ๚
คําอาน
หนาที่ ๔๗
๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนก็ได น้ําสมซาก็ได กินแกไขเดือน ๑๑ หาย
๚
ถาไขบังเกิดในเดือน ๑๒ นั้นเปนเพื่อดี เพื่อลม ระคนกันใหโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา
ลูกมะแวงทั้ง ๒ ลูกกะดอม แฝกหอม ดีปลี ขิงแหง ลูกชาพลู สรรพยา ๗ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําจันทนก็ได น้ําดอกไมก็ได กินแกไขในเดือน ๑๒ นั้น
หาย ๚

๔๑๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๘
๚ ลําดัพนี้จวาดวยไขบงงเกิดในระดู ๖ นั้นแลสําแลงธาตุทงง ๔ หามฃองแสลง
ใน ๓ ระดูนั้นสืบตอไปวาดงงนี้ ๚ ในกาลเมื่อเดือน ๕ ทั้ง+สองเดือนนี้ชื่อ คิมหรร
๖

ตรรดู ถาไขมีกําเดาแลโลหิตกลา กระทําใหเสยดแทง ปวดมวนแล ใหเมื่อย
ตีนมือ ใหอาเจยีร ใหจุกอก แลนอนมิ+หลับ จบริโภคอาหารก็มิรูจักรศ และ
คําอาน
หนาที่ ๔๘
๚ ลําดับนี้จะวาดวยไขบังเกิดในฤดู ๖ แลสําแดงธาตุทั้ง ๔ หามของแสลง
ใน ๓ ฤดูนั้นสืบตอไปวาดังนี้ ๚ ในการเมื่อเดือน ๕ เดือน ๖ ทั้งสองเดือนนี้ชื่อ คิมหันตฤดู ถาไขมีกําเดาแลโลหิตกลา กระทําใหเสียดแทง ปวดมวนแลใหเมื่อย
ตีนมือใหอาเจียน ใหจุกอกแลนอนมิหลับจะบริโภคอาหารก็มิรูจกั รสและ

๔๑๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๔๙
+
ใหคลั่งใหหลงใหล ๚๑ถาจแกทารใหเอา ไบบระเพชฺญ แหวหมู ผักโหมหิน
สหมอไท รากทนดี ญาตีนนก โกฐการพราว ดีปลี สมูละแวง สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุล บดลายน้ําทากินแกไขคิมหรรตรดูนั้น ในกาละเมื่อเดือน ๗
นั้น
๘

ทงงสองเดือนนี้ชื่อ+วัศศรรตรดู ถาไขบงงเกิดเปนเพื่อ กําเดา
ลม

กลา กระทําใหเมื่อย

คําอาน
หนาที่ ๔๙
ใหคลั่งใหหลงใหล ๚ ถาจะแกทานใหเอา ใบบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหมหิน
สมอไทย รากทนดี หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําทากินแกไขคิมหันตฤดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๗ เดือน ๘ นั้น
ทั้งสองเดือนนี้ชื่อวสันตฤดู ถาไขบังเกิดเปนเพื่อกําเดา เพื่อลม กลา กระทําใหเมื่อย

๔๑๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๐
ทัวสารพางกาย ใหหลงใหล ใหคลั่งใหจุกอกดังไครเอาสีลามาทับไว ถาจหายใจ
ก็ใหเจบอุระ แลใหระ ส่ํา เปนวิบัติตางๆ ดงงนี้ ๚ ถาจแกทารใหเอา สหมอ
สาย

ไท แหวหมู โกฐการพราว รากไครเครือ บรเพชฺญ ญาตีนนก ดีปลี รากทนดี
ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํากะสายตางๆ
คําอาน
หนาที่ ๕๐
ทั่วสารพางคกาย ใหหลงใหล ใหคลั่ง ใหจุกอกดังใครเอาศิลามาทับไว ถาจะหายใจ
ก็ใหเจ็บอุระ แลใหระส่ําระสาย เปนวิบัติตางๆ ดังนี้ ๚ ถาจะแกทานใหเอา สมอไทย แหวหมู โกฐกานพราว รากไครเครือ บอระเพ็ด หญาตีนนก ดีปลี รากทนดี
ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํากระสายตางๆ

๔๑๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๑
กินแกไขในวัศศรตรดูนั้น

๙

ในกาละเมื่อเดือน ๑๐

ทงงสองเดือนนี้ชื่อวสาร

ตระดู ถาไขบงงเกิดเปนเพื่อเสมหะกลา กระทําใหขัดนักอุระ ดงงบุทคล
เอาสีลามาทับไว ใหหายใจขัดอุระ ใหบงงเกิดตางๆ อันมีพิศ+มแลคันตัวว ๚
ถาจแกทารใหเอา ไบคนทีสอ ดีปลี ฃิงแหง พริกไท สรรพยา ๔ สิ่งนี้
คําอาน
หนาที่ ๕๑
กินแกไขในวสันตฤดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้งสองเดือนนี้ชื่อวัสสานตฤดู ถาไขบังเกิดเปนเพื่อเสมหะกลา กระทําใหขัดนักอุระ ดังบุคคล
เอาศิลามาทับไวใหหายใจขัดอุระ ใหบังเกิดตางๆ อันมีพิษแลคันตัว ๚
ถาจะแกทานใหเอา ใบคนทีสอ ดีปลี ขิงแหง พริกไทย สรรพยา ๔ สิ่งนี้

๔๑๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๒
 ๑ในวัศ+สารตรดูนั้น หาย๚
เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกไข
เสลด
ในกาละเมือ่ เดือน ๑๑ ทงงสองเดือนนี้ชื่อสรทะรดูถาไขเปนเพื่อ ลม กลา คือ
๑๒

ดี

ใหบังงเกิดโรค+ยในอุระ ใหรากแลใหเปนบิด แลใหรอ นในตัวในใส ใหเจบทุก ขอ

กระดูก

ดังจหลุดลูยออก ๚ ถาจะแกทารใหเอา ตรีกตุก ตรีผาลา โกฐการพราว ไบส
คําอาน
หนาที่ ๕๒
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกไขในวัสสานฤดูนั้น หาย ๚
ในกาลเมื่อเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้งสองเดือนนี้ชื่อสรทฤดู ถาไขเปนเพื่อเสลดกลา เพื่อลม
กลา เพื่อดีกลา คือ
ใหบังเกิดโรคในอุระ ใหรากแลใหเปนบิด แลใหรอ นในตัวในไส ใหเจ็บทุกขอทุกกระดูก
ดังจะหลุดลุยออก ๚ ถาจะแกทานใหเอา ตรีกฏก ตรีผลา โกฐกานพราว ใบสะ-

๔๒๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๓
รอน
เดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํา สุรา
๑

กินแกไขในสรทระดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๒

ก็ได

ทงงสองเดือนนี้ชื่อเหมันตรดู

ถาไขบังงเกิดเปนเพื่อวาโยกลา กระทําใหเจบสรรหลังทุก ขอ

กะดูก

ดุจบั้นเอวจหลุด

ลูยออกไป เปนดุจเฃาอยูระวางเฃาตรีโทศ ๚ ถาจแกทารใหเอา บ รเพชฺญ ญา
คําอาน
หนาที่ ๕๓
เดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนก็ได น้ําสุราก็ได
กินแกไขในสรทฤดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๑ เดือน ๒ ทั้งสองเดือนนี้ชื่อเหมันตฤดู
ถาไขบังเกิดเพื่อวาโยกลา กระทําใหเจ็บสันหลังทุกขอ ทุกกระดูก ดุจบั้นเอวจะหลุดลุยออกไป เปนดุจเขาอยูระหวางเขาตรีโทษ ๚ ถาจะแกทานใหเอา บอระเพ็ดหญา-

๔๒๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๔
ตีนนก แหวหมู นมพิจิตร ฃิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอ+ภาคทําเปนจุล บดลายน้ํา
มแวงเครือ กินแกไขในเหมรรตรดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๓ ทงงสองเดือนนี้
๔

ลม

ชื่อสสิระ+รดู ถาไขเปนเพื่อ เสลด
กําเดา

ฝก

กลาเปนกําลัง กระทําให บวม ใหหูทงงสองคาง

นั้นเปนหนองเนาไหลออกมาใหเหมน ๚ ถาจแกทารใหเอา ลูกกะดอม กะเทยีม
คําอาน
หนาที่ ๕๔
ตีนนก แหวหมู นมพิจิตร ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํา
มะแวงเครือ กินแกไขในเหมันตฤดูนั้น ในกาลเมื่อเดือน ๓ เดือน ๔ ทั้งสองเดือนนี้
ชื่อศิศิระฤดูถาไขเปนเพื่อลม เพื่อเสลด เพื่อกําเดา กลาเปนกําลัง กระทําใหฟก ใหบวม ใหหู
ทั้งสองขาง
นั้นเปนหนองเนาไหลออกมาใหเหม็น ๚ ถาจะแกทานใหเอา ลูกกะดอม กระเทียม

๔๒๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๕
ไพล วานน้ํา เทยีรเยาวภานี ตุมกาเครือ ชีสมแลว วานรอนทอง สรงกะระนี สรรพยา ๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ําฃิงกินแกไขในสสิระ+รดูนั้น ถา+จะแกสทานลายน้ํา
รอนแทรกพริกไท ๙ เมตกิน ถาแกรอนลายน้ําญาตุดตู จนน+ททงง ๒ ตมกิน ถาจะแก
มงวว
เสมหะแลไขเพื่อเสมหะลายน้ํา ซมซา

กินแกโทศในสสิรรดูนั้น

๕
อนึ่งในเดือน ๖
๗

คําอาน
หนาที่ ๕๕
ไพล วานน้ํา เทียนเยาวพาณี ตุมกาเครือ ชีสมแลว วานรอนทอง สังกรณี สรรพยา ๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําขิงกินแกไขในศศิระฤดูนั้น ถาจะแกสะทานละลายน้ํา
รอนแทรกพริกไทย ๙ เม็ดกิน ถาแกรอนลายน้ําหญาตุดตู จันทนทั้ง ๒ ตมกิน ถาจะแก
เสมหะและไขเพื่อเสมหะละลายน้ํามะงั่ว น้ําสมซา กินแกโทษในศิศิระฤดูนั้น อนึ่งในเดือน
๕ เดือน ๖ เดือน ๗

๔๒๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๖
ทงง ๓ เดือนนี้พยาธิบงงเกิดดวยอาหารแรมคืนอรรบุทคลหากบ ริโภคเปน
ลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทศ ครืกระทําใหเย็นจลูกจนั่งก็ใหปวดอยูในอุธร
หน
ใหรอนกระ หาย แลใหลมแลนไปในลําไสแลในอุธรให มือ สรรอยูมิไดฃาต
ตีน

ดังงนี้ อาจาริยพึงสําแดงวาเตโชธาตุถอย ๚ ถาจะแกทารใหเอา ลูกเอน
คําอาน
หนาที่ ๕๖
ทั้ง ๓ เดือนนี้ พยาธิบังเกิดดวยอาหารแรมคืนอันบุคคลหากบริโภคเปน
ลักษณะแหงเตโชธาตุใหโทษ คือกระทําใหเย็นจะลุกจะนัง่ ก็ใหปวดอยูในอุทร
ใหรอนกระหนกระหาย แลใหลมแลนไปในลําไสแลในอุทรใหมือสั่น ตีนสั่นอยูมิไดขาด
ดังนี้ อาจารยพงึ สําแดงวาเตโชธาตุถอย ๚ ถาจะแกทานใหเอาลูกเอ็น

๔๒๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๗
โกฐสอ โกฐพุงปลา วานน้ํา วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูก
ผักชี ฃิงแหง+ยาทั้งนี้สิ่งละสวน สะฆาน ๑๐ สวน+สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปน
จุลบท
๘
ลายน้ําผึ้งกินแกเตโชธาตุใหโทศนั้นหายดีนัก อนึ่งในเดือน ๙
ทั้ง ๓ เดือน
๑๐

นี้ พยาธิบงงเกิดดวยกินน้ํา เนา
ขุน

เปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทศ คือกระทําใหผอม
คําอาน

หนาที่ ๕๗
โกฐสอ โกฐพุงปลา วานน้ํา วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูกผักชี ขิงแหง ยาทั้งนี้สิ่งละสวน สะคาน ๑๐ สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบด
ละลายน้ําผึ้งกินแกเตโชธาตุใหโทษนั้นหายดีนัก อนึ่งในเดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ ทั้ง ๓
เดือน
นี้ พยาธิบังเกิดดวยกินน้ําเนา น้ําขุน เปนลักษณะแหงวาโยธาตุใหโทษ คือกระทําใหผอม

๔๒๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๘
หน
ใหตัวฃาวซีดแลเหลืองไปใหตัวนั้นเย็นใหหายใจกระ หาย

ฃาว

ใหเหมน น้ํา

ไมรู

จักรษ ใหเหมนเปนบุบโพโลหิต แลใหเปนไขจับดงงนี้ อาจาริยสําแดงวา+วาโยธาตุ
ถอย ๚ ถาจแกทารใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชีลอม แฝกหอม
รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ พริกไท ฃา เกลือ สรรพยา ๑๒ สิ่ง

คําอาน
หนาที่ ๕๘
ใหตัวขาวซีดแลเหลืองไปใหตัวนั้นเย็นใหหายใจกระหนกระหาย ใหเหม็นขาว เหม็นน้ํา ไมรู
จักรส ใหเหม็นเปนบุพโพโลหิต แลใหเปนไขจับดังนี้ อาจารยสําแดงวาวาโยธาตุถอย ๚ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชีลอม แฝกหอม
รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ พริกไทย ขา เกลือ สรรพยา ๑๒ สิ่ง

๔๒๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๕๙
เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุถอยนั้นหายดีนัก ๚
๑๑
อนึ่งในเดือน ๑๒
๑

ทงง ๓ เดือนนี้ พยาธิบงงเกิดดวยกินผัก+แกงเลยีง เปน

ลักษณะแหงอาโปธาตุระคนวาโยกําเริบใหโทศ คือกระทําใหเจบที่ตัวทงงปวง
แลบงงเกิดโรค+ยใหไอจามใหบวม มือ
ใหเปนวัดแลจไครแตนอนดังงนี้
ตีน

คําอาน
หนาที่ ๕๙
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุถอยนั้นหายดีนัก ๚
อนึ่งในเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ทั้ง ๓ เดือนนี้ พยาธิบังเกิดดวยกินผักแกงเลียง เปน
ลักษณะแหงอาโปธาตุระคนวาโยกําเริบใหโทษ คือกระทําใหเจ็บที่ตัวทั้งปวง
แลบังเกิดโรคใหไอจามใหบวมมือบวมตีน ใหเปนหวัดแลจะใครแตนอนดังนี้

๔๒๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๐
อาจาริยเจาสําแดงวาอาโปธาตุระคนวาโยธาตุกําเริบใหโทศ ๚ ถาจะแกทาร
ใหเอา เจตมูล โกฐสอ ลูกผักชีลอม ฃิงแหง ดีปลี ลูกมตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอา
เสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกโรค+ยอันเกิดแตเพราะอาโปธาตุกําเริบหาย
๒
นัก อนึ่งในเดือน ๓
๔

ทงง ๓ เดือนนี้ พยาธิบงงเกิดดวยนอนนัก เปนลักษณ
คําอาน

หนาที่ ๖๐
อาจารยเจาสําแดงวาอาโปธาตุระคนวาโยธาตุกําเริบใหโทษ ๚ ถาจะแกทาน
ใหเอา เจตมูล โกฐสอ ลูกผักชีลอม ขิงแหง ดีปลี ลูกมะตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกโรคอันเกิดแตเพราะอาโปธาตุกําเริบหาย
นัก อนึ่งในเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ทั้ง ๓ เดือนนี้ พยาธิบังเกิดดวยนอนนัก เปน
ลักษณะ

๔๒๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๑
เฃา
แหงปถวีธาตุกําเริบใหโทศ คือกระทําให+หยาก น้ํา

หลัง

เชาใหเจบ อุธร

นักลมนี้กําเนิด

วาตรีสารใหบงงเกิดเพื่อเพลิงธาตุทงง ๔ นั้น ก็เกิดโรค+ยขึ้นพรอมกันดงงนี้
พรอาจาริยเจาสําแดงวาโรค+ยนั้นเปนเหตุเพื่อปถวีธาตุกําเริบ ๚ ถาจะแก
ทารใหเอา กเทยีม ไบสเดา ไบคนทีสอ เทพ+ยธาโร สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ
คําอาน
หนาที่ ๖๑
แหงปถวีธาตุกําเริบใหโทษ คือกระทําใหอยากขาว อยากน้ําเชาใหเจ็บหลังเจ็บอุทรนักลมนี้
กําเนิด
วาตรีสารใหบังเกิดเพื่อเพลิงธาตุทั้ง ๔ นั้น ก็เกิดโรคขึ้นพรอมกันดังนี้
พระอาจารยเจาสําแดงวาโรคนั้นเปนเหตุเพื่อปถวีธาตุกําเริบ ๚ ถาจะแก
ทานใหเอา กระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ เทพทาโร สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ

๔๒๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๒
ภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ําฃิงกินแกโรค+ยอันเกิดเพราะปถวีธาตุกําเริบนั้นหาย
๚ อนึ่งอันวาลักษณะโรค+ยบงงเกิดเพราะกําเดานั้นไชกาลผมจงอก+ก็งอก ไชกาลอันหูจะ
นวกก็นวก แลใหบวมนอกหูเหนเปลงอยูดงงนี้ ๚ ถาจะแกทารใหเอา แหวหมู
แฝกหอม วานเปราะ สาระไม หอมทั้ง ๓ โกฐการพราว โกฐสอ ลูกจัน+ท ดอกจันท
คําอาน
หนาที่ ๖๒
ภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําขิงกินแกโรคอันเกิดเพราะปถวีธาตุกําเริบนั้นหาย
๚อนึ่งอันวาลักษณะโรคอันบังเกิดเพราะกําเดานั้น ใชกาลผมจะหงอกก็หงอกใชกาลอันหูจะ
หนวกก็หนวก แลใหบวมนอกหูเห็นเปลงอยูดงั นี้ ๚ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู
แฝกหอม วานเปราะ สาระไม หอมทั้ง ๓ โกฐกานพราว โกฐสอ ลูกจันทน ดอกจันทน

๔๓๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

ถายถอด
หนาที่ ๖๓
การพลูจันนทั้ง ๒ เนระภูษรี ลูกผักชีลอม ผักปอดทั้ง ๒ ดอกพิกูล ดอก
บูญนาค ดอก+กระดังงา ดีงูเหลือม ชมด ภีมเสน สรรพยา ๒๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาคย
ทําเปนจุล บททําแทงไวลายน้ําเถามวกทั้ง ๒ กินแกโรค+ยอันเกิดแตกําเดา
แล ยาขนานนี้แกโรค+ยไดทงง ๓ ระดูลายน้ํากระสายตางตางตามอันควร
คําอาน
หนาที่ ๖๓
กานพลู จันทนทั้ง ๒ เนระพูสี ลูกผักชีลอม ผักปอดทัง้ ๒ ดอกพิกลุ ดอกบุนนาค ดอกกระดังงา ดีงูเหลือม ชะมด พิมเสน สรรพยา ๒๓ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณ บดทําแทงไวละลายน้ําเถาหมวกทั้ง ๒ กินแกโรคอันเกิดแตกําเดา
แล ยาขนานนี้แกโรคไดทั้ง ๓ ฤดูละลายน้ํากระสายตางๆ ตามอันควร

๔๓๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๔
แกโรค+ยนั้นจึ่งหาย อนึ่งถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงนั้น เปนกําลังเสมห
ใหแกดวยดีปลีระคนดวยเกลือสินเทา อนึ่งถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึง
บาย ๒ โมงนั้นเปนกําลังกําเดา ใหแกดวยฃิงระคนดวยเกลือสินเทา
อนึ่งถาไขแตเพลาบาย๓โมงไปจนถึงย่ําค่ํานั้นเปนกําลังลม ใหแก
คําอาน
หนาที่ ๖๔
แกโรคนั้นจึงหาย อนึ่งถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงนั้น เปนกําลังเสมหะ
ใหแกดวยดีปลีระคนดวยเกลือสินเธาว อนึ่งถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึง
บาย ๒ โมง นั้นเปนกําลังกําเดา ใหแกดวยขิงระคนดวยเกลือสินเธาว
อนึ่งถาไขแตเพลาบาย ๓ โมงไปจนถึงย่ําค่ํานั้น เปนกําลังลม ใหแก

๔๓๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๕
ดวยพริกไทระคนดวยเกลือสินเทา อนึ่งถาไขแตเพลาย่ําค่ําไปจนถึง ๔ ทุม
นั้นเปนกําลังเสมหะ ใหแกดวยมฃามปอมระคนดวยเกลือสินเทา อนึ่ง
ถาไขแตเพลา ๕ ทุมไปจนถึง ๘ ทูมนั้น เปนกําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสหมอพิเภก
ระคนดวยเกลือสินเทา อนึ่งถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชานั้น เปนกําลัง
คําอาน
หนาที่ ๖๕
ดวยพริกไทยระคนดวยเกลือสินเธาว อนึ่งถาไขแตเพลาย่ําค่าํ ไปจนถึง ๔ ทุม
นั้นเปนกําลังเสมหะ ใหแกดวยมะขามปอมระคนดวยเกลือสินเธาว อนึ่ง
ถาไขแตเพลา ๕ ทุมไปจนถึง ๘ ทุมนั้นเปนกําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสมอพิเภก
ระคนดวยเกลือสินเธาว อนึ่งถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชานั้น เปนกําลัง

๔๓๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๖
แหงลม ใหแกดวยสหมอชื่อวาอัพ ยาระคนดวยเกลือสินเทา ถา
เสมห
จะแก กําเดา ทงง ๓ นี+้ เอายาตามระดูมาแกเถิด
ลม

ยาแกเสมะ ขนานนี้ทารใหเอา มฃาม

ปอม สหมอพิเภก สหมออัพยา เกลือสินเทา สรรพยา ๔ สิ่งนี้
ทําเปนจุล บทลายน้ําฃิงกินแกเสมห ดีนัก ยาแกกําเดาขนานนี้ทารใหเอา
คําอาน
หนาที่ ๖๖
แหงลม ใหแกดวยสมอชื่อวาอัพยาระคนดวยเกลือสินเธาว ถา
จะแกเสมหะ แกกําเดา แกลม ทั้ง ๓ นี้เอายาตามฤดูมาแกเถิด ยาแกเสมหะ ขนานนี้ทาน
ใหเอา มะขามปอม ๒ ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออัพยา ๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งนี้
ทําเปนจุณบดละลายน้ําขิงกินแกเสมหะดีนัก ยาแกกําเดาขนานนี้ทานใหเอา

๔๓๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๗
สหมอพิเภก สหมออัพยา มฃามปอม เกลือสินเทา สรรพยา
๔ สิ่งนี้ทําเปนจุล บทลายนย้ําดอกไมกินแกกําเดาดีนัก ยาแกลมขนานนี้
ทารใหเอา สหมออัพยา มฃามปอม สหมอพิเภก เกลือสินเทา
สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ําซมซากินแกลมดีนัก
คําอาน
หนาที่ ๖๗
สมอพิเภก ๒ ตําลึง สมออัพยา ๑ ตําลึง มะขามปอม ๒ บาท เกลือสินเธาว ๒ บาท สรรพยา
๔ สิ่งนี้ทําเปนจุณ บดละลายน้ําดอกไมกินแกกําเดาดีนัก ยาแกลมขนานนี้
ทานใหเอา สมออัพยา ๒ ตําลึง มะขามปอม ๑ ตําลึง สมอพิเภก ๒ บาท เกลือสินเธาว ๒
บาท
สรรพยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําสมซากินแกลมดีนกั

๔๓๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
๕
หนาที่ ๖๘
๚ ถาไขในเดือน ๖
๗
๘

แลอยาใหอาบน้ําฝน

ออย

ทงง ๔ เดือนนี้ หามอยาใหกินน้ํา ตาล

๙
ถาไขในเดือน ๑๐
๑๑
๑๒

ใหกินเนื้อดิบแลปลาหาเกลดมิได

แลผล ไมอันหวาน

ทงง ๔ เดือนนี้ หามอยา

๑
ถาไขในเดือน๒
๓
๔

ทงง ๔ เดือนนี้ หามอยา

ใหกินมพราว แลน้ํามันถั่วงา แลปลาอันมันแลออยดงงนี้ ๚ อนึ่งใหพิจระนา
คําอาน
หนาที่ ๖๘
๚ ถาไขในเดื อน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ ทั้ ง ๔ เดือนนี้ หามอยาใหกินน้ําออยน้ําตาลแลผลไมอัน
หวาน
แลอยาใหอาบน้ําฝน ถาไขในเดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ทั้ง ๔ เดือนนี้หามอยา
ใหกินเนื้อดิบแลปลาหาเกล็ดมิได ถาไขในเดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ทั้ง ๔ เดือนนี้หามอยา
ใหกินมะพราว แลน้ํามันถั่วงา แลปลาอันมันแลออยดังนี้ ๚ อนึ่งใหพิจารณา

๔๓๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๖๙
ใหรูวาโทศสิ่งอันใดกลา ลมมีกําลังฤๅ เสมหะมีกําลังฤๅ กําเดามีกําลัง ถารูวา
 ๑ ่งทงงปวง จึงเอายาซึ่งแกสิ่งนั้นมาทวีขึ้นใหมากกวา
สิ่งอันใดมีกําลังกวาสิ
สิ่งทงงปวง ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดี ใหผายเสียใหไดกอนถา
เหนวากําลังนั้นนอยนัก จะผายมิไดแลวใหแตงยานี้กิน ๚ ทารใหเอา
คําอาน
หนาที่ ๖๙
ใหรูวาโทษสิ่งอันใดกลา ลมมีกําลังหรือ เสมหะมีกําลังหรือ กําเดามีกําลัง ถารูวา
สิ่งอันใดมีกําลังกวาสิ่งทั้งปวง จึงเอายาซึง่ แกสงิ่ นั้นมาทวีขึ้นใหมากกวา
สิ่งทัง้ ปวง ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดีใหผายเสียใหไดกอ นถา
เห็นวากําลังนั้นนอยนัก จะผายมิไดแลวใหแตงยานี้กิน ๚ ทานใหเอา

๔๓๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๐
พริกไท บรเพชฺญ แหวหมู ญาตีนนก รากมแวงตน ดีปลี รากไคร
เครือ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ํารอน
กินหนัก
แกไขเพื่อลมใหสบัดรอนสทาน+หนาว วิงเวยีนใหปากฝาด
แลกระหายน้ํานั้นหายดีนัก ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทารใหเอา พริกไท ราก
คําอาน
หนาที่ ๗๐
พริกไทย บอระเพ็ด แหวหมู หญาตีนนก รากมะแวงตน ดีปลี รากไคร
เครือ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้าํ รอน
กินหนัก ๑ สลึงแกไขเพือ่ ลมใหสะบัดรอนสะทานหนาว วิงเวียนใหปากฝาด
แลกระหายน้ํานั้นหายดีนกั ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทานใหเอา พริกไทย ราก

๔๓๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๑
ไครเครือ บ รเพชฺญ ลูกมูกมัน สังกระนี ฃิงแหง รากมแวงทงง ๒ สรรพยา
๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทานรอน
ห+นาว
แกวิงเวยีน แกกระหายน้ําแกกินเฃาไมไดนั้นหาย ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗ วัน
ทารใหเอา ฃิงแหง ไบสะเดา จันทขาว ญาตีนนก รากไครเครือ สรรพยา
คําอาน
หนาที่ ๗๑
ไครเครือ บอระเพ็ด ลูกมูกมัน สังกรณี ขิงแหง รากมะแวงทัง้ ๒ สรรพยา
๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทานรอน สะทาน
หนาว
แกวิงเวียน แกกระหายน้ําแกกินขาวไมไดนั้นหาย ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗ วัน
ทานใหเอา ขิงแหง ใบสะเดา จันทนขาว หญาตีนนก รากไครเครือ สรรพยา

๔๓๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๒
๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ํารากเสนยีด ตมกินนัก แกไข
เพื่อกําเดา ไมเปนอันที่จะนอน+หลับใหม+เมอใหอาเจยีนโลหิตออกแลแกปาก
หายดีนัก ถาไข ๗ วันไปจนถึง ๑๔ วัน ทารใหเอา ยาอันชื่อวาปโตลาทิคุณ
นั้นแก ยาปโตลาทิคุณขนานนี้ทารใหเอา ฃิงแหง ฝกราชพฤก ลูก
คําอาน
หนาที่ ๗๒
๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารากเสนียด ตมกินนัก ๑ สลึง แกไข
เพื่อกําเดา ไมเปนอันที่จะนอนหลับใหละเมอใหอาเจียนโลหิตออกแลแกปาก
หายดีนัก ถาไข ๗ วันไปจนถึง ๑๔ วัน ทานใหเอายาอันชื่อวาปโตลาทิคุณ
นั้นแก ยาปโตลาทิคุณขนานนี้ทานใหเอา ขิงแหง ๒ สลึง ฝกราชพฤกษ ๒ สลึง ลูก-

๔๔๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๓
กดอม เปลือกปคําดี+กระบือ รากเสนียด สฆาน จัน+ทฃาว
แฝกหอม ลูกผักชีลอม แหวหมู บ รเพชฺญ ลูกมตูมออน
สหมอพิเภก มฃามปอม สรรพยา ๑๕ สิ่งนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไข
เพื่อกําเดา แลไขเวนวัน ๑ ไขก็ดีเวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดีเวน ๓๔
วันไขวัน ๑
คําอาน
หนาที่ ๗๓
กระดอม ๑ สลึง เปลือกประคําดีกระบือ ๑ สลึง รากเสนียด ๑ สลึง สะคาน ๑ สลึง จันทน
ขาว ๑ สลึง
แฝกหอม ๑ สลึง ลูกผักชีลอ ม ๑ สลึง แหวหมู ๑ สลึง บอระเพ็ด ๑ สลึง ลูกมะตูมออน ๑
สลึง
สมอพิเภก ๑ บาท มะขามปอม ๑ บาทสรรพยา ๑๕ สิ่งนี้ตม ก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไขเพื่อกําเดา แลไขเวนวัน ๑ ไขก็ดีเวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดีเวน ๓ วันเวน ๔ วันไขวัน ๑

๔๔๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๔
ก็ดี แกทังเมื่อยขนจุกเสยีดแลแกโลหิตหายดีนัก ถาไขเพื่อเสมหะแต
วัน ๑ ถึง ๔ วัน ทารใหเอา ดีปลี โกฐการพราว โกฐพุงปลา สมุละแวง
สรรพยา ๔ สิ่งนีเอาเสมอภาคยทําเปนจุลบทลายน้ําผึ้งกับน้ํามนาวระคน
กันกีน เชา แกไขเพื่อเสมหะ แกหอบหายใจขัดแลอาเจยีรแกปากหวานและ
เย็น

คําอาน
หนาที่ ๗๔
ก็ดี แกทั้งเมื่อยขบจุกเสียดแลโลหิตหายดีนัก ถาไขเพื่อเสมหะแต
วัน ๑ ถึง ๔ วัน ทานใหเอา ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพุงปลา สมุลแวง
สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดละลายน้ําผึ้งกับน้ํามะนาวระคน
กันกินเชา กินเย็น แกไขเพื่อเสมหะ แกหอบหายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและ

๔๔๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๕
กินเฃามิไดนั้นหาย ถาไขแตวัน ๑ ไปถึง ๗ วันทารใหเอา ดีปลี บ รเพชฺญ
เทพ+ยธาโร รากมแวงตน รากไครเครือ รากลหุง รากผักโหมหิน สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอา
เสมอภาค+ยทําเปนจุล บทลายน้ําซมซากินนัก แกไขเพื่อเสมหะ ใหหายใจขัด
อน
แลอาเจยีรแกสะบัด รหนาว
แกปากหวานกินเฃามิไดนั้นหายดีนัก ๚๛
คําอาน
หนาที่ ๗๕
กินขาวมิไดนั้นหาย ถาไขแตวัน ๑ ไปถึง ๗ วันทานใหเอา ดีปลี บอระเพ็ด
เทพทาโร รากมะแวงตน รากไครเครือ รากละหุง รากผักโหมหิน สรรพยา ๗ สิง่ นี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ําสมซากินหนัก ๑ สลึง แกไขเพื่อเสมหะ ใหหายใจขัด
แลอาเจียนแกสะบัดรอน สะบัดหนาว แกปากหวานกินขาวมิไดนั้นหายดีนัก

๔๔๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๖
ลําดัพนี้จะวาดวยเบญ+จกูลประจําธาตุตอไป ๚ อนึ่งทารใหตั้งอายุศมบุทคลลงเอาเนาวะ
ดิน๒๐
น้ํา ๑๒
ทะวารบวก แลวตั้งไวเปน ๔ ถานเอาธาตุ ลม ๖ คูณทั้ง ๔ ถานเอาเบญ+จขันธ
ไฟ ๔
๑
หารทงง ๔ ถาร ถาถานใดออกเสศดังนี้ ๓
ถานนั้น+หยอน ใหประกอบเบญ+จกูล
๐

บํารุงธาตุขึ้นใหเสมอกัน จึงจควร ถาเพลิงธาตุ+หยอนทารใหเอาพริกไท ๑ ฃิง ๒
คําอาน
หนาที่ ๗๖
ลําดับนี้จะวาดวยเบญจกูลประจําธาตุตอไป ๚ อนึ่งทานใหตงั้ อายุบุคคลลงเอานวทวารบวก แลวตั้งไวเปน ๔ ฐาน เอาธาตุดิน ๒๐ ธาตุน้ํา ๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ คูณทั้ง ๔
ฐาน เอาเบญจขันธ
หารทัง้ ๔ ฐาน ถาฐานใดออกเศษดังนี้ ๑ ๓ ๐ ฐานนั้นหยอน ใหประกอบเบญจกูล
บํารุงธาตุขึ้นใหเสมอกัน จึงจะควร ถาเพลิงธาตุหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒

๔๔๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๗
สฆาน ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ กินแกเพลิงธาตุห+ยอน ถาธาตุดิน+หยอน
ทารใหเอา พริก+ไท ๑ ฃิง ๒ สฆาน ๓ ชาพลู ๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแก
ธาตุดินห+ยอน ถาธาตุน้ําห+ยอนทารใหเอา พริกไท ๑ ฃิง ๒ สฆาน ๓ เจตมูล ๔
ดีปลี ๘ ชาพลู ๑๖ กินแกธาตุน้ําห+ยอน ถาธาตุลม+หยอนทารใหเอา พริกไท ๑
คําอาน
หนาที่ ๗๗
สะคาน ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ กินแกเพลิงธาตุหยอน ถาธาตุดินหยอน
ทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒ สะคาน ๓ ชาพลู ๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแก
ธาตุดินหยอน ถาธาตุน้ําหยอนทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง ๒ สะคาน ๓ เจตมูล ๔
ดีปลี ๘ ชาพลู ๑๖ กินแกธาตุน้ําหยอน ถาธาตุลมหยอนทานใหเอา พริกไทย ๑

๔๔๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๘
ฃิง ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ สฆาน ๑๖ กินแกธาตุลม+หยอน อันวาเบญ+จกูล
ทั้ง ๔ ขนานนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดสําหรับธาตุทั้ง ๔+หยอนดีนัก ๚ ถาแลบุทคลผูใด
ปราฏหนาจเปนแพทย พึงสึกษาใหรูในลัก+ษณะธาตุทั้ง ๔ แลระดูแลกาลกองแหงโรค+ยแล
กองสมุฐาน
(นั้น)แลวใหรูซงึ่ เบญ+จกูล ดุจในยอันกลาวมานีจงึ จควร ยาชื่อเบญ+จกูลเสมอภาค
คําอาน
หนาที่ ๗๘
ขิง ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ สะคาน ๑๖ กินแกธาตุลมหยอน อันวาเบญจกูล
ทั้ง ๔ ขนานนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดสําหรับธาตุทั้ง ๔ หยอนดีนัก ๚ ถาแลบุคคลผูใด
ปรารถนาจะเปนแพทย พึงศึกษาใหรูในลักษณะธาตุทั้ง ๔ แลฤดูแลกาลกองแหงโรคแลกอง
สมุฏฐาน
นั้นแลวใหรซู ึ่งเบญจกูล ดุจในอันกลาวมานี้จงึ จะควร ยาชื่อเบญจกูลเสมอภาค

๔๔๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๗๙
ขนานนี้ทารใหเอา ชาพลู ๑ สฆาน ๑ ฃิงแหง ๑ ดีปลี ๑ เจตมูล ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง
นี้ตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในคิมหรรตรดูดีนัก ยาเบญ+จกูลแทรก
ขนานนี้ทารใหเอา ชาพลู สฆาน ฃิงแหง
ดีปลี เจตมูล สรรพ
ยา ๕ สิ่งนี้ตมก็ได ทําผงก็ได กินสํารับธาตุประจําในวัศสารตรดูดีนัก
คําอาน
หนาที่ ๗๙
ขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู ๑ สะคาน ๑ ขิง ๑ เจตมูล ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง
นี้ตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในคิมหันตฤดูดีนัก ยาเบญจกูลแทรก
ขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู ๑ ไพ สะคาน ๑ สลึง ขิงแหง ๑ สลึง ๑ ไพ ดีปลี ๒ สลึง เจตมูล ๒
สลึง ๑ ไพสรรพยา ๕ สิ่งนี้ตมก็ได ทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําในวัสสานฤดูดีนัก

๔๔๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๐
๚ ยาชื่อเบญ+จกูลโสฬศ ขนานนี้ทารใหเอา ชาพลู ๒ สฆาน ๓ ฃิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจต
มูล ๘ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ ตม ก็ได สํารับประจําในเหมันตรดูดีนัก ๚ ยาชื่อ
ทําผง

สาธุเบญจกูล ขนานนี้ทารใหเอา สฆาน ๑ ชาพลู ๒ ฃิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตะ
มูล ๕ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ ตทํมาผง ก็ได กินแกจุกเสยีดแลลมปะจุบัน ถาจะ
คําอาน
หนาที่ ๘๐
ยาชื่อเบญจกูลโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู ๒ สะคาน ๓ ขิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจตมูล ๘ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ตม ก็ได ทําผงก็ได สําหรับประจําในเหมันตฤดูดีนัก ๚ ยาชื่อ
สาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ ชาพลู ๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตมูล ๕ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ตม ก็ได ทําผงก็ได กินแกจุกเสียดแลลมปจจุบัน ถาจะ

๔๔๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๑
แกลงทองลายน้ําผึ้งกิน ถาจะแกทองมิสบาย แลจใหบํารุงธาตุลายน้ํารอน
แทรก พริกไทเทาอายุศมผูไขนั้นกิน ถาจะแกตัวรอนแลสรรนิบาตลายน้ําผึ้งรวง
น้ําซมซาก็ได ถาจแกลมจุกเสยีดลายน้ํากเทยีมกิน สร+รพกสายตามแตจยักยาย
โดยอันควรกับโรคานุโรคยแลควรกับระดูแลการแลเพลานั้น ก็อาจบําบัด

คําอาน
หนาที่ ๘๑
แกลงทองละลายน้ําผึ้งกิน ถาจะแกทองมิสบาย แลจะใหบํารุงธาตุละลายน้ํารอน
แทรกพริกไทยเทาอายุผูไขนั้นกิน ถาจะแกตัวรอนแลสันนิบาตละลายน้ําผึ้งรวง
น้ําสมซาก็ได ถาจะแกลมจุกเสียดละลายน้ํากระเทียมกิน สรรพกระสายตามแตจะยักยาย
โดยอันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลานั้น ก็อาจบําบัด

๔๔๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๒
โรค+ยทั้งปวงนั้นไดดีนัก ๚ ยาชื่อมหาสาธุเบญ+จกูล ขนานนี้ทารใหเอา ชาพลู ๒ สฆาน ๓
ฃิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทเทายาทั้งหลายสรรพยา ๖ สิ่งนี้ ตม
ก็ได
ทําผง

ถาจแกตัวรอนสรรนิบาตลาย น้ําฃิง กิน ถาจแกพรรดึกลายนํา ตรีผลาตม
ขา

สรร+พกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด ๚ ยาชื่อมหิทธิมหาสาธุเบญ+จกูลขนานนี้
คําอาน
หนาที่ ๘๒
โรคทั้งปวงนั้นไดดีนัก ๚ ยาชื่อมหาสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู ๒ สะคาน ๓
ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทยเทายาทั้งหลายสรรพยา ๖ สิ่งนี้ตมก็ได ทําผงก็ได
ถาจะแกตัวรอนสันนิบาตละลาย น้ําขิง น้ําขากิน ถาจะแกพรรดึกละลายน้ําตรีผลาตม
สรรพกระสายตามแตจะยักยายเอาเถิด ๚ ยาชื่อมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานนี้

๔๕๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๓
ตม

ทารใหเอา ฃิง ๑ สฆาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ [ดีปลี ๕] สรรพยา ๕ สิ่งนี้ ทําผง
กินแกลง ๘ จําพวกแกเสมห ๒ จําภวกแกจําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึก
เอา ชาพลู ๒ สวร ถาจแกลมจุกเสยีดใหทวีดีปลีขึ้น ๑๖ สวรสรร+พนํากสาย
ตามแตจยักยายเอา อันควรกับโรค+ยนั้นเถิด ๚ ยาชื่อเบญ+จกูล แทรก

ก็ได

คําอาน
หนาที่ ๘๓
ทานใหเอา ขิง ๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๕ สรรพยา ๕ สิ่งนี้ ตมก็ได ทําผงก็ได
กินแกลง ๘ จําพวกแกเสมหะ ๒ จําพวกแกจําเริญอัคนีผล ถาจะแกพรรดึก
เอา ชาพลู ๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดใหทวีดีปลีขึ้น ๑๖ สวน สรรพน้ํากระสาย
ตามแตจะยักยายเอา อันควรกับโรคนั้นเถิด ๚ ยาชื่อเบญจกูล แทรก

๔๕๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๔
ขนานนี้ทารใหเอา สฆาน ชาพลู ดีปลี ฃิงแหง เจตมูล สรรพยา ๕ สิ่ง
นี้ทําเปนจุล ถาจแกเพลิงธาตุมิเสมอกรรลายน้ําแกง ยากินทุกวัน เชา ถา
เย็น

จะแกลมกาศคูณ[ลาย]น้ํา

กเทยีม
ผิวมกรูด
ก็ได ถาจะแกลมปตฆาฏ ลายสุรากินแทรก
สุรา
มหาหิง

นอย+หนึ่งกิน ถาจะแกลมอัคนีวาต แลลมอันเกิดมาแตปลายทาวแลใหเยนไปย
คําอาน
หนาที่ ๘๔
ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง ขิงแหง ๒ บาท เจต
มูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งนี้ทําเปนจุณ ถาจะแกเพลิงธาตุมเิ สมอกันลายละน้ําแกง ยากินทุก
วันเชา เย็น ถา
จะแกลมกาศคุณละลายน้ํากระเทียมก็ได น้ําสุราก็ได ถาจะแกลมปตฆาต ละลายสุรากิน
แทรกผิวมะกรูดแทรกมหาหิงคุ
นอยหนึ่งกิน ถาจะแกลมอัคนีวาตะ แลลมอันเกิดมาแตปลายเทาแลใหเย็นไป

๔๕๒
ชือ่ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๕
ตําระคางห+นึงก็ดี เอามแวงทงง ๒ สมูละแวง มเขื่อขื่น เทยีนทงง ๕ สรรพ
ยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทกับเบญ+จกูล ลายน้ําผึ้งเกลือรําหัด
กินหายดีนัก ๚ ยาชื่อมาตลุงโศฬศ ขนานนี้ทารใหเอา สฆาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกตุก ๓
รากชาพลู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้ยืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญ+จกูลณะรายณ
คําอาน
หนาที่ ๘๕
ตําระขางหนึง่ ก็ดี เอามะแวงทั้ง ๒ สมุลแวง มะเขือขื่น เทียนทั้ง ๕ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดกับเบญจกูล ละลายน้ําผึ้งเกลือรําหัด
กินหายดีนัก ๚ ยาชื่อมาตลุงโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑ เจตมูล ๑ ตรีกฏก ๓
รากชาพลู ๑ สรรพยา ๖ สิง่ นี้ยืนไวเอาเสมอภาค ถาจะทําใหเปนเบญจกูลณรายณ

๔๕๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๖
เอา มกรูด ไบคนทีสอ รากจิ่งจอ รากตองแตก หัศคูนเทษ เปลาทงง ๒ มหา
หิง ยาดํา สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค ใหฆาหัศคุณดวยน้ํามนาว ใหฆา
เปลาดวยน้ําเปลือกคนทา ใหฆาราก จิงจอ ดวยน้ําผักคราด ใหฆา[มหา]หิงดวย
ตองแตก

น้ํากเทยีม แลวกระทําใหเปนจุล บทลายน้ํากระสายตาง ๒ กินแกวาโยธาตุ
คําอาน
หนาที่ ๘๖
เอา มะกรูด ใบคนทีสอ รากจิงจอ รากตองแตก หัสคุณเทศ เปลาทั้ง ๒ มหาหิงคุ ยาดํา สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค ใหฆาหัสคุณดวยน้ํามะนาว ใหฆา
เปลาดวยน้ําเปลือกคนทา ใหฆารากจิงจอ รากตองแตก ดวยน้ําผักคราด ใหฆามหาหิงคุดวย
น้ํากระเทียม แลวกระทําใหเปนจุณ บดละลายน้ํากระสายตางๆ กินแกวาโยธาตุ

๔๕๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๗
โลหิต แกบิดวิเศศนัก อันนี้ชื่อโศฬศมาตลุงเบญ+จกูลนะรายณ ๚ ลําดับนี้จกลาว
ดวยกระสายเบญ+จกูล สืบตอไปดงงนี้ ๚ อันวาลักษณะเบญ+จกูลนั้น ถาจแกลมลาย
น้ํา ฃา
กิน ๚ ถาจแกลม ๘ จําพวกลายน้ํากุมบกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอา ราก
กเทยีม

เบญ+จกูล

พริกไท

กทือ

เปลือกกุมบก

กเทียม

สรรพยา ๙ สิ่ง

คําอาน
หนาที่ ๘๗
โลหิต แกบิดวิเศษนัก อันนี้ชื่อโสฬสมาตลุงเบญจกูลนรายณ ๚ ลําดับนี้จะกลาว
ดวยกระสายเบญจกูล สืบตอไปดังนี้ ๚ อันวาลักษณะเบญจกูลนั้น ถาจะแกลมละลาย
น้ําขา น้ํากระเทียมกิน ๚ ถาจะแกลม ๘ จําพวกลายน้ํากุม บกกิน ๚ ถาจะแกลมจุกอกเอา
รากเบญจกูล ๑ บาท พริกไทย ๑ สลึง กะทือ ๑ บาท เปลือกกุมบก ๒ สลึง กระเทียม ๑ สลึง
สรรพยา ๙ สิ่ง

๔๕๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๘
ผึ้ง
นีทําเปนจุลปรุงลงในเบญ+จกูลลายน้ํา กเมง

คนทีสอ

เปนกอนในอุธรลายน้ําเปรยีงพรโคกิน ๚

ก็ไดกินแกดีนัก ๚ ถาจแกจุกเสยีด

ถาจะแกลม ตีตันวว

เย็นลายน้ํา

ฃิง
ฃา
กิน
กเทยีม

ซมซา
๚ ถาจแกไขเพื่อลมลายน้ํา ฃาแก กิน ๚ ถาจแกไขเพื่อเสมหะปะทะอกลาย
กเทยีม
กุมบก
ไพล
น้ํา คนทีสอ ตมกิน ๚ ถาจแกเสมหะลายน้ําฃิงกิน ๚ ถาจแกเสมหะแหงลาย
ลูกจันท

คําอาน
หนาที่ ๘๘
นี้ทําเปนจุณปรุงลงในเบญจกูลละลาย น้ําผึ้งก็ได น้ํากะเม็งก็ได น้ําคนทีสอก็ได กินแกดีนัก ๚ ถาจะแกจุก
เสียด
เปนกอนในอุทรละลายน้ําเปรียงพระโคกิน ๚ ถาจะแกลมตีนเย็น ตัวเย็นละลาย น้ําขิง น้ําขาน้ํากระเทียม
กิน
ถาจะแกไขเพื่อลมละลายน้ําสมซา น้ําขาแก น้ํากระเทียม น้ํากุมบกกิน ๚ ถาจะแกไขเพื่อเสมหะปะทะอก
ละลาย
น้ําไพล น้ําคนทีสอ น้ําลูกจันทน ตมกิน๚ ถาจะเสมหะละลายน้ําขิงกิน ๚ ถาจะแกเสมหะแหงลาย

๔๕๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๘๙
น้ํามนาวเกลือรําหัดกิน ๚ ถาจะแกใหเสมหะออกลายน้ํามนาวแทรกการพลูกิน ๚ ถา
จิ่งจอ
จแกปดงลายนําฟกกิน ๚ ถาจะแกลมฤศดวงผอมเหลืองลายน้ํา อังกาบ กิน
๚ ถาจแกฤศดวงแหงแลหืดไอลายน้ําโกฐ ทงง ๕ ตมกิน ๚ ถามิฟงลายน้ําไบ คนทีสอ

กเมงตัวผู

กเมง
กิน๚ ถา+จแกฤศดวงตกโลหิตลายน้ําไบ เสนยีด
ตมกิน๚ ถาจแกไขผอม
รากกลวยตีบ

คําอาน
หนาที่ ๘๙
น้ํามะนาวเกลือรําหัดกิน ๚ ถาจะแกใหเสมหะออกละลายน้ํามะนาวแทรกกานพลูกิน ๚ ถา
จะแกประดงลายน้ําฟกกิน ๚ ถาจะแกลมริดสีดวงผอมเหลืองละลายน้ําจิงจอ น้ําอังกาบ กิน
๚ ถาจะแกริดสีดวงแหงแลหืดไอลายน้ําโกศทั้ง ๕ ตมกิน ๚ ถามิฟงละลายน้ําใบคนทีสอ ใบ
กะเม็งตัวผู
กิน ๚ ถาจะแกริดสีดวงตกโลหิตละลายน้ําใบกะเม็ง ใบเสนียด รากกลวยตีบ ตมกิน ๚ ถาจะ
แกไขผอม

๔๕๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๐
เหลืองลายน้ํามนาวแทรกไพลเทาเบญ+จกูลกิน ๚ ถาจะใหลงลายน้ํามฃามเปยีก
ลูกทับทิม
น้ํากะเทยีมกิน ๚ ถาจแกบิดมูกเลือดลายน้ําเปลือก มูกมัน กินตําเอาพริก
ไทรําหัดลง ๚ ถาจะแกทองมารลายน้ํานมโคกิน ๚ ถาจแกบวมทังงตัวลาย
น้ํามันเนยกินถามิฟงลายน้ํา รากจิงจอ กิน ๚ ถาจแกไขฟกบวมทงงตัวก็ดีและ
หัศคุณ

คําอาน
หนาที่ ๙๐
เหลืองละลายน้ํามะนาวแทรกไพลเทาเบญจกูลกิน ๚ ถาจะใหลงละลายน้ํามะขามเปยก
น้ํากระเทียมกิน ๚ ถาจะแกบิดมูกเลือดละลายน้ําเปลือกลูกทับทิม เปลือกมูกมัน กินตําเอา
พริกไทยรําหัดลง ๚ ถาจะแกทอ งมานละลายน้ํานมโคกิน ๚ ถาจะแกบวมทั้งตัวละลาย
น้ํามันเนยกิน ถามิฟงละลายน้ํารากจิงจอ น้ําหัสคุณกิน ๚ ถาจะแกไขฟกบวมทั้งตัวก็ดีและ

๔๕๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๑
ตน
กฤษ
บวมทองก็ดี ลายนําพันงูแดง ทงง ราก ตมกิน ๚ ถาจแกมุต ฆาฎ

ลายน้ํา

เปลือกมูกมัน
เบญ+จขี้เหลกตมกิน ๚ ถามิฟงลายน้ํากลวยตีบ
ตมกิน ๚ ถา+จแกปะสาวะมิออก
ครรงดุน
ลายน้ํา มนาว ก็ได ถามิฟงเอาน้ําดางขี้เหลกทงง ๕ นําแกนแสมทงง ๒ น้ําดาง
ผายปา

พันงูแดง น้ําดางไบสแก น้ําดางงวงตาน น้ําดางเบี้ยผู น้ําแตง โม

กวา

คุลิการ+ดวยกรร

คําอาน
หนาที่ ๙๑
บวมทองก็ดี ละลายน้ําพันงูแดงทั้งตน ทั้งราก ตมกิน ถาจะแกมุตกิด มุตฆาต ละลายน้ํา
เบญจขี้เหล็กตมกิน ๚ ถามิฟงละลายน้ําเปลือกมูกมัน กลวยตีบ ครั่งดุน ตมกิน ๚ ถาจะแก
ปสสาวะมิออก
ละลายน้ํามะนาวก็ได น้ําฝายปาก็ได ถามิฟงเอาน้ําดางขี้เหล็กทั้ง ๕ น้ําแกนแสมทั้ง ๒ น้ําดาง
พันงูแดง น้ําดางใบสะแก น้ําดางงวงตาน น้ําดางเบี้ยผู น้ําแตงโม น้ําแตงกวา คุลิการดวยกัน

๔๕๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๒
เฃาแลว จึ่งเอาสารชมดินปะสิวฃาวรําหัดลงลายเบญ+จกูลกิน ๚ ถาจแกบวม
๕ ประการลายน้ําผักกะชับกิน ๚ ถาจะแกจับ ๕ ประการลายน้ํารอนกิน ๚ ถาจแก
ฤศดวง ๕ ประการลายน้ําเทยีรทงง ๕ ตมกิน ๚ ถาจแกลงลายน้ํารอนกิน ๚
ถาจแกบิดลายน้ําไบทับทิมแทรกกเทยีมกิน ๚ ถาจแกทองขึ้นลายน้ําเทยีน
คําอาน
หนาที่ ๙๒
เขาแลว จึงเอาสารสมดินปะสิวขาวรําหัดลงละลายเบญจกูลกิน ๚ ถาจะแกบวม
๕ ประการละลายน้ําผักกระชับกิน ๚ ถาจะแกจับ ๕ ประการละลายน้ํารอนกิน ๚ ถาจะแก
ริดสีดวง ๕ ประการละลายน้ําเทียนทั้ง ๕ ตมกิน ๚ ถาจะแกลงละลายน้ํารอนกิน ๚
ถาจะแกบิดละลายน้ําใบทับทิมแทรกกระเทียมกิน ๚ ถาจะแกทองขึ้นละลายน้ําเทียน

๔๖๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๓
ฃิง
ตําตมกิน ๚ ถาลมจุกเสยีดลายน้ํา ขา
กิน ๚ ถาจแกดี พลุง

เดือด

กิน ๚ ถาจแกนิ่วลายน้ําออยแดง

ลายน้ําจัน+ททงง ๒ กิน ๚ ถาจแกโลหิตเปนกอนใน

อุธรลายน้ํากเมงกิน ๚ ถาจแกจับไขใหอุธรนั่นลายน้ํารอนแทรกลูก
สลอดลง ๚ ถาจแกทองลั่นโครกๆ ลายน้ําเจตมูลกิน ๚ ถาจแกหืด
คําอาน
หนาที่ ๙๓
ดําตมกิน ๚ ถาลมจุกเสียดละลายน้ําขิง น้ําขากิน๚ ถาจะแกนิ่วละลายน้ําออยแดง
กิน ๚ ถาจะแกดีพลุง ดีเดือด ละลายน้ําจันทนทั้ง ๒ กิน ๚ ถาจะแกโลหิตเปนกอนใน
อุทรละลายน้ํากะเม็งกิน ๚ ถาจะแกจับไขใหอุทรนั้นละลายน้ํารอนแทรกลูกสลอดลง ๚ ถาจะแกทองลั่นโครกๆ ละลายน้ําเจตมูลกิน ๚ ถาจะแกหืด

๔๖๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๔
ลายน้ํามนาวกิน ๚ ถาจแกอุธรฟกลายน้ําแกงยากิน ๚ ถาจแกเสมหะตีขึ้น
พิมเสน

ลายน้ํารอนแทรก การบูญ กิน ๚ ถาจะแกลมวิงเวยีนอยูทั้งตัวลายน้ํา
แกงยากิน ๚ ถา+จปลุกธาตุทงง ๔ ลายน้ําผึ้งรวงน้ําซมซากินวิเศศนัก
ยาแกสมาธาตุ ขนานนี้ทารใหเอา ดีปลี เนื้อสมอ เจตมูล
คําอาน
หนาที่ ๙๔
ละลายน้ํามะนาวกิน ๚ ถาจะแกอุทรฟกลายน้ําแกงยากิน ๚ ถาจะแกเสมหะตีขึ้น
ละลายน้ํารอนแทรกพิมเสน แทรกการบูรกิน ๚ ถาจะแกลมวิงเวียนอยูทั้งตัวละลายน้ํา
แกงยากิน๚ถาปลูกธาตุทั้ง ๔ ละลายน้ําผึ้งรวงน้ําสมซากินวิเศษนัก
ยาแกสมาธาตุ ขนานนี้ทานใหเอา ดีปลี ๑ บาท เนื้อสมอ ๑ บาท เจตมูล ๑ บาท

๔๖๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๕
ฃิงแหง

สฆาน

ชาพลู

ตม

สรรพยา ๖ สิ่งนี้ ทําผง ก็ไดลาย

น้ําจัน+ทหอม แลน้ํากระสายอันจําเริญเพลิงธาตุนั้นกินแกสมาธาตุ ยาวิสม
ธาตุ ขนานนี้ทารใหเอา ญาเกลดหอยทงง ๒ รากมแวงทงง ๒ รากกะถินแดง
รากแคปา รากไขเนา รากมขบ รากกรนิกา รากมตุม สรรพยา ๑๐ สิ่งนีเอาเสมอ
คําอาน
หนาที่ ๙๕
ขิงแหง ๒ สลึง สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๒ สลึง สรรพยา ๖ สิ่งตม ทําผงก็ไดละลาย
น้ําจันทนหอม แลน้ํากระสายอันจําเริญเพลิงธาตุนั้นกินแกสมาธาตุ ยาวิสมธาตุ ขนานนี้ทานใหเอา หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ รากมะแวงทั้ง ๒ รากกระถินแดง
รากแคปา รากไขเนา รากมะขบ รากกรรณิการ รากมะตุม สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอ

๔๖๓
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๖
ภาคใหประกอบกับดีปลีทําเปนจุลลาย น้ําดอกไมน้ําจัน+ทก็ไดแกวิสมธาตุนั้น
ดีนัก ยาแกติก+ขธาตุ ขนานนี้ทารใหเอาเกสรบัวหลวงทงง ๒ เกษร
สัตตบงกช ดอกสัต บุต ดอกลิ้นจง ดอกจงกลนี ดอกบัวเผื่อน ดอกบัว
บัน

ฃม ดอกพิกูล ดอกบูญนาค ดอกมลิ ซอน
ลา

ดอกจําปา ดอกดงงงา ดอก

คําอาน
หนาที่ ๙๖
ภาคใหประกอบกับดีปลีทําเปนจุณ ลายน้ําดอกไมน้ําจันทนก็ไดแกวิสมธาตุนั้น
ดีนัก ยาแกติกขธาตุ ขนานนี้ทานใหเอาเกสรบัวหลวงทั้ง ๒ เกสรสัตตบงกช ดอกสัตตบุษย สัตตบรรณ ดอกลินจง ดอกจงกลนี ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิซอน ดอกมะลิลา ดอกจําปา ดอกกระดังงา ดอก-

๔๖๔
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๗
สารภี ดอกรําเจยีก ดอกการเกษ ดอกมงั่ว ดอกมนาว ดอกคัดเคา ดอกซม
โอ รากญานางทั้ง ๒ ระยอม ไครเครือ กฤษหนา กลําภัก กรักขี สรรพยา ๒๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํากระสายอันเย็นแลศุขมนั้นกินแกติก+ขธาตุ
แลอาหารที่จบ ริโภคนั้นก็ใหเย็นจงนัก คือแตงโมแลแตงกวานั้น ๛
คําอาน
หนาที่ ๙๗
สารภี ดอกลําเจียก ดอกการะเกด ดอกมะงั่ว ดอกมะนาว ดอกคัดเคา ดอกสมโอ รากหญานางทั้ง ๒ ระยอม ไครเครือ กฤษณา กระลําพัก กรักขี สรรพยา ๒๙ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํากระสายอันเย็นแลสุขุมนั้นกินแกติกขธาตุ
แลอาหารที่จะบริโภคนั้นก็ใหเย็นจงหนัก คือแตงโมแลแตงกวานั้น ๛

๔๖๕
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๘
๚ ยาแกมันณทธาตุ ขนานนี้ทารใหเอา ดีปลี เนื้อสหมอ บดรําหัดดีเกลือ
กินวั+นละ ๓ เพลาแกมันณทธาตุนั้นหายดีนัก ๚ ยาแกธาตุเพิลงถอยนั้น
ขนานนี้ทารใหเอาตรีกตุก ตรีผลา ขมิ้นออย สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอา
เสมอภาค บทลายน้ํามงั่ว กินแกเพิลงธาตุ+หยอนถอยเผาอาหารมิไดละ
คําอาน
หนาที่ ๙๘
๚ ยาแกมันทธาตุ ขนานนี้ทานใหเอา ดีปลี ๑ ตําลึง เนื้อสมอ ๑ ตําลึง บดรําหัดดีเกลือ
กินวันละ ๓ เพลาแกมันทธาตุนั้นหายดีนัก ๚ ยาแกธาตุเพลิงถอยนั้น
ขนานนี้ทานใหเอา ตรีกฏก ตรีผลา ขมิ้นออย สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคบดละลายน้ํามะงั่ว กินแกเพลิงธาตุหยอนถอยเผาอาหารมิไดละ

๔๖๖
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๙๙
เอยีด ใหเกิดวาโยกลานัก ใหอาเจยีรแลลงทองสม+มุติวาลมปวงนั้น
หายดีนัก ๚ ขนาน+หนึ่งทารใหเอา พริก ฃิง กเทยีม ไบสเดา สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ
[ภาค]บทลายนํารอน เกลือรําหัดกินแกธาตุห+ยอนถอยนั้นหายดีนัก ๚ ยาบํารุงธาตุ
ขนานนี้ทารใหเอาโกฐการพราว ลูกะดอม ตาออยแดง บระเพชฺญ
คําอาน
หนาที่ ๙๙
เอียด ใหเกิดวาโยกลานัก ใหอาเจียนแลลงทองส+มมุติวาลมปวงนั้น
หายดีนัก ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอา พริก ขิง กระเทียม ใบสะเดา สรรพยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอ
ภาคบดลายน้ํารอน เกลือรําหัดกินแกธาตุหยอนถอยนั้นหายดีนัก ๚ ยาบํารุงธาตุ
ขนานนี้ทานใหเอา โกฐกานพราว ๑ บาท ลูกกระดอม ๑บาท ตาออยแดง ๑บาท บอระเพ็ด
๑ บาท

๔๖๗
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๐
กะเพรา ยาเฃาเย็น
สรรพยา ๖ สิง่ นี้ทําเปนจุล บทลายน้ํารอนกินบํา
รุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบรู ณแลแกเหนือ่ ยหอบหายดีนัก ๚ ขนานนึ่งทารใหเอา
ยาเฃาเย็น ตรีกตุก ตรีผลา ลูกผักชี แหวหมู บระเพชฺญ เถาตําลึง ไครหอม
ไบสเดาดิน ยาตีนนก ลูกมตูมออน รากญาขัดมอน โกฐการพราว ขมิ้นออย
คําอาน
หนาที่ ๑๐๐
กะเพรา ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้ทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนกินบํารุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบูรณแลแกเหนื่อยหอบหายดีนัก ๚ ขนานหนึ่งทานใหเอา
ยาขาวเย็น ตรีกฏก ตรีผลา ลูกผักชี แหวหมู บอระเพ็ด เถาตําลึง ไครหอม
ใบสะเดาดิน หญาตีนนก ลูกมะตูมออน รากหญาขัดมอน โกฐกานพราว ขมิ้นออย

๔๖๘
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๑
กะเพราะ สรรพ ยา ๑๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุล บทลายน้ํารอนน้ําสุรา
กินก็ไดเปน ยาชูกําลังธาตุ แลแกโรค+ยพุงโร แลพยาธิในอุธรนั้นหายดีนัก ๚ ยาชื่อเบญจ
รศธิคูณ ขนานนี้ทารใหเอาโกฐทงง ๕+สิ่งละ ลูกจัน+ท เทยีรทงง ๕ สิ่งละ ดอก
จัน+ท กระวาร
การพลู แหวหมู กจับ ลูกบัวเกราะ ถัวญสง ชเอมเทศ
คําอาน
หนาที่ ๑๐๑
กะเพรา สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดละลายน้ํารอนน้ําสุรา
กินก็ได เปนยาชูกําลังธาตุ แลแกโรคพุงโร แลพยาธิในอุทรนั้นหายดีนัก ๚ ยาชื่อเบญจรสธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอา โกฐทั้ง ๕ สิ่งละ ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ ๑
บาท ดอกจันทน ๒ สลึง กระวาน ๒ สลึง
กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒ สลึง กระจับ ๒ สลึง ลูกบัวเกราะ ๒ สลึง ถั่วลิสง ๒ สลึง ชะเอม
เทศ ๒ สลึง ๑ เฟอง

๔๖๙
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๒
สรรพยา ๑๙ สิ่งนีท้ ําเปนจุล แลวจึ่งเอาน้ําออยแดงจอก ๑ นําผึ้งรวงจอก ๑
นํานมโคจอก ๑ น้ํามงั่วจอก ๑ กวนเฃาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ
หิวหาแรงมิได เปนยาชูกําลัง ถึงมาทวาอตอาหารอยูถงึ ๗ วันแลวก็ดี
ไดกิน ยาอันนี้ อาจธรงซึ่งกําลังไวไดวิเศศนัก ๚ ยาชื่อเวลาธิคูณ ขนานนี้
คําอาน
หนาที่ ๑๐๒
สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ แลวจึงเอาน้ําออยแดงจอก ๑ น้ําผึ้งรวงจอก ๑
น้ํานมโคจอก ๑ น้ํามะงั่วจอก ๑ กวนเขาดวยกัน เอาไวกินเปนนิจแกหอบ
หิวหาแรงมิได เปนยาชูกําลัง ถึงมาตรวาอดอาหารอยูถึง ๗ วันแลวก็ดี
ไดกิน ยาอันนี้ อาจทรงซึ่งกําลังไวไดวิเศษนัก ๚ ยาชื่อเวลาธิคุณ ขนานนี้

๔๗๐
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๓
ทารใหเอา ลูกเอ็น สมูละแวง ไบกระวาร ดีปลี ชเอมเทษ ขมิ้นชรร สิง่ ละสวร
พริกไท ฃิงแหง สิ่งละสวร ลูกมฃามปอม ๘ สวร สรรพยา ๙ สิ่งนี้ทําเปนจุล
แลวจึ่งเอาน้ํามกรูดจอก ๑+น้ํามนาวจอก ๑ +น้ําซมซาจอก ๑ น้ํามฃามเปยีกจอก ๑ น้ําผึ่ง
รวง
๒ จอก ขันทศกรร ๒ จอกคุลิการกันเฃาเอาเกลือรําหัด เขยีว้ ใหขน
คําอาน
หนาที่ ๑๐๓
ทานใหเอา ลูกเอ็น สมุลแวง ใบกระวาน ดีปลี ชะเอมเทศ ขมิ้นชัน สิ่งละสวน
พริกไทย ขิงแหง สิ่งละสวน ลูกมะขามปอม ๘ สวน สรรพยา ๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ
แลวจึงเอาน้ํามะกรูดจอก ๑ น้ํามะนาวจอก ๑ น้ําสมซาจอก ๑ น้ํามะขามเปยกจอก ๑ น้ําผึ้ง
รวง
๒ จอก ขัณฑสกร ๒ จอก คุลิการกันเขาเอาเกลือรําหัด เคี่ยวใหขน

๔๗๑
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๔
เอาทาลิ้นใหเนื่อง ๒ ถาจะกินใหเพลานัก

แกฅอ แหง

แหบ

แสบอุระ

แลแกฤศดวงก็หายวิเศศนัก ๚ พระอาจาริยเจากลาวมาในคําภีรธ าตุวินิจ
ไฉยผูก ๓ วาดวยลักษณะ โอสถแกโรค+ยตามประเทศทงง ๔ แลธาตุทั้ง ๔
ออกจากกาย ธาตุทงง ๔ กําเริบขึ้นในระดูกระ+หนาบคาบเกยี่ว ใหบงงเกิด
คําอาน
หนาที่ ๑๐๔
เอาทาลิ้นใหเนืองๆ ถาจะกินใหเพลาหนัก ๑ สลึง แกคอแหงคอแหบแสบอุระ
แลแกริดสีดวงก็หายวิเศษนัก ๚ พระอาจารยเจากลาวมาในคัมภีรธาตุวินิจฉัยผูก ๓ วาดวยลักษณะ โอสถแกโรคตามประเทศทั้ง ๔ แลธาตุทั้ง ๔
ออกจากกาย ธาตุทั้ง ๔ กําเริบขึ้นในฤดูกระหนาบคาบเกี่ยว ใหบังเกิด

๔๗๒
ชื่อ พระคัมภีรธาตุวินิจฉัย เลม ๓
หมวด เวชศาสตร
เลขที่ ๙๙
ประวัติ กรมหลวงวงสาฯกรมหมื่นไชยนาทรฯประทานเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๘
เอกสารตนฉบับ

คําถายถอด
หนาที่ ๑๐๕
ในระดูหก แลสําแลงธาตุทงง ๔ ในระดู ๓ หามของแสลงในระดู ๓ แลลักษ
ณะเบญจกูล ทงงปวง ก็จบบ ริบูรรณะ โดยสงงเขบแตเพยีงนี้๚๛
๚ วัน ๖ ฯ๙ ๕ แลว

๑

คําอาน
หนาที่ ๑๐๕
ในฤดูหก แลสําแดงธาตุทั้ง ๔ ในฤดู ๓ หามของแสลงในฤดู ๓ แลลักษณะเบญจกูล ทั้งปวง ก็จบบริบูรณ โดยสังเขปแตเพียงนี้๚ ๛
๚ วันศุกรแรม ๙ ค่ําเดือน ๕ แลว

๔๗๓

ภาคผนวก ง
ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย

๔๗๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย
พืช
๑. ตาล
๒. คราม
๓. หญา
แพรก
๔. ขมิ้นออย
๕. งา
๑. สมปอย
๒. พุด
๓. มะกรูด

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

กระสาย
๑. ดีกา
๒. ดีนก
กาน้ํา
๓. ดีตะพาบ

วิธีใช
ทา

ลักษณะ
ของเหลว

-

-

-

-

ตมกิน ของเหลว

๑. ชะมดตน
๒. ขาว
๓. ขมิ้นออย
๔. ยาดํา

-

ดินประสิว
ขาว

-

-

พอก

บดหยาบ

๔๗๔

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑ ถาแลผมพิการนั้น คือใหเ จ็บซึ่ง สมองศีรษะแลใหผ ม
รวง ถาจะแกทานใหเ อา ทางตาลมาลนไฟบิดเอาน้ํา
ถวย ๑ น้ําใบครามถวย ๑ น้ําหญาแพรกถวย ๑ น้ํา
ขมิ้นออยถวย ๑ น้ํามันงาถวย ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้หุง
ใหคงแตน้ํามันแลวจึงเอาดีกา ดีนกกาน้ํา ดีตะพาบน้ํา
ปรุงลงทาผมหายดีนัก
๒ อันวาลักษณะขนพิการนั้น คือใหเจ็บในเสนขุมขนทั่ว
สรรพางคกาย ถาจะแกทานใหเอาน้ํามันที่แกในเกศา
นั้นมาแกก็ดีไดแลวจึงแตงยานี้ใหกินตอไปทานใหเอา
รากสมปอย ๑ รากพุด ๑ ลูกมะกรูด ๑ สรรพยา ๓ สิ่ง
นี้เอาเสมอภาคตมกินแก เกศา แกโลมาพิการดีนัก
๓ อันวาลักษณะเล็บพิการนั้นคือใหตนเล็บ เขียวดําก็ดี
บางทีใหฟกบวมขึ้นเปนตะมอยแลหัวเดือนกลางเดือน
แลใหน้ําเปนบุพโพเปนโลหิตก็ดี ถาจะแกทานใหเอา
ชะมดตน ๑ ขาวสุกเผาไฟใหโชน ๑ ขมิ้นออย ๑ ยาดํา
๑ ดินประสิวขาว ๑ สรรพยาทั้ง ๕ สิ่ง นี้เอาเสมอภาค
บดพอกเล็บนั้นหายดีนัก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ธาตุ
ปูนกินหมาก

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช
พอก

ลักษณะ
บดหยาบ

-

-

-

พอก

บดหยาบ

น้ําดอกไม

ชโลม ของเหลว

๔๗๕

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
สัตว
๔ ถามิฟงเอาไขเปดลูก ๑ เอาแตไขขาว เอามาประสม
ไขเปด
เขากับปูนกินหมากพอกเขาไวแหงหายไปเอง
๕ ถามิฟงเอาผักปลัง ๑ ใบบานเย็น ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้น ๑. ผักปลัง
ออย ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดพอกเล็บนั้น ๒. บานเย็น
หาย
๓. ขาวสาร
๔. ขมิ้นออย
๖ อันวาลัก ษณะหนังพิการนั้น คือใหสากไปทั้งตัวจน ๑. ขาว
แตวามดดํามดแดงแลแมลงวันตายก็มิรูตัว แลใหรอน หมาก
แสบเปนกําลังเรียกวาเปนกระมีโทษถาจะแกทานให ๒. สันพรา
เอาแปงขาวหมาก ๑ เปลือกสันพรานางแอ ๑ โกฐนางแอ
สอ ๑ โกฐบัว ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๓. โกฐสอ
๑ ดอกบัวหลวง ๑ สรรพยาทั้ง ๘ สิ่ง เอาเสมอภาค ๔. โกฐบัว
ทําเปนจุณบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมชโลมแกหนัง ๕. พิกุล
พิการหาย
๖. บุนนาค
๗. สารภี
๘. บัวหลวง

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๗ ยากินแกหนังพิการขนานนี้ทานใหเอาขิงแหง ๑ ราก
มะแวง ทั้ง สอง ๑ เบญกระดอม ๑ รากขี้กาแดง ๑
สมอไทย ๑ สมอพิเภก ๑ มะขามปอม ๑ แหวหมู ๑
บอระเพ็ ด ๑ หญ า ตี น นก ๑ โกฐสอ ๑ โกฐกานพราว ๑ จันทนทั้ง สอง ๑ สรรพยาทั้ง ๑๕ สิ่ง
เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกร แลน้ําผึ้งลง
กินแกไขกระมีโทษอันเกิดแตผิวหนังหายแล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย วิธีใช
๑. มะแวง ๑. ขัณฑสกร ตม ๓
ทั้งสอง ๒. น้ําผึ้ง
เอา ๑
๒. จันทนทงั้
กิน
สอง

ลักษณะ
ของเหลว

๔๗๖

พืช
๑. ขิงแหง
๒. เบญ
กระดอม
๓. ขี้กาแดง
๔. สมอไทย
๕. สมอ
พิเภก
๖. มะขาม
ปอม
๗. แหวหมู
๘. บอระ
เพ็ด
๙. หญา
ตีนนก
๑๐. โกฐสอ
๑๑. โกฐ
กานพราว

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๘ อันวาลักษณะเนื้อ ทั้ง ๕๐๐ ชิ้นพิก ารนั้น คือใหเจ็บ
เสียวไปทั้งตัวมักใหฟกขึ้นที่นั้นบวมขึ้นที่นี้ใหเปนพิษ
ไปบ า งที่ ใ ห ร อ นบ า งที่ ผุ ด ขึ้ น ดั ง ประกายดาษแล
ประกายเพลิงถาจะแกทานใหเอา กามปูทะเล ๑ ฝาง
เสน ๑ รากลําโพง ๑ รากหมีเหม็น ๑ รากบัวหลวง
๑ เปลือกทองหลางน้ํา ๑ โกฐกานพราว ๑ ดินประสิว ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพยาทั้ง ๙ สิ่งนี้ เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณเอาน้ําหางจระเขเปนกระสายบดทา
ทั้งตัวหายแล
๙ ยาทาแกฟกบวมขนานนี้ทานใหเอาขี้เหล็ก ๑ ขาวสุกเผาใหไหม ๑ ยาดํา ๑ ขมิ้นออย ๑ สรรพยาทั้ง ๔
สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดลายน้ําปูนใสทาหาย

พืช
๑. ฝางเสน
๒. ลําโพง
๓. หมีเหม็น
๔. บัวหลวง
๕. ทอง
หลางน้ํา
๖. โกฐ
กานพราว
๗. กามปูทะเล
๑. ขี้เหล็ก
๒. ขาวสุก
๓. ยาดํา
๔. ขมิ้นออย

สัตว

ธาตุ
๑. ดินประ
สิว
๒. ดินสอ
พอง

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําหาง
จระเข

วิธีใช
ทา

ชนิดยา
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ําปูนใส

ทา

ผง
ละเอียด

๔๗๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐ ยาชื่อสังขสุวรรณแพทยาขนานนี้ทานใหเอา สังขเผา
๑ เปราะหอม ๑ สมอเทศ ๑ เทียนดํา ๑ ไพล ๑ ราก
พันงูแดง ๑ ตรีกฏก ๑ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายน้ํามะนาว น้ําสมซา น้ํา
รอนก็ไดกินแกเนื้อทั้ง ๕๐๐ ชิ้นพิการนั้นหายดีนัก

พืช
๑. เปราะ
หอม
๒. สมอเทศ
๓. เทียนดํา
๔. ไพล
๕. รากพัน
งูแดง

สัตว
สังข

ธาตุ
-

พิกัดยา
ตรีกฏก

น้ํากระสาย
๑. น้ํามะ
นาว
๒. น้ําสมซา
๓. น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ชนิดยา
ผงละเอียด

๔๗๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑ ถาจะแกทานใหเ อา พริก ไทย ๑ ขิง ๑ เทียนดํา ๑
มหาหิงคุ ๑ วานน้ํา ๑ โกฐพุงปลา ๑ ใบกระวาน ๑
สะค า น ๑ เกสรบั ว ขาว ๑ เกสรบั ว แดง ๑ หญ า
ตีนนก ๑ เกลือสินเธาว ๑ แกนขี้เหล็ก ๑ พญามือ เหล็ก ๑ สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้ เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
บดลายน้ํามะกรูดมะนาวแลน้ําสมซา น้ําสมสายชูก็
ไดกินแกสรรพเอ็นทั้งปวงพิการแลแตกนั้นหายแล

สัตว
-

ธาตุ
เกลือ
สินเธาว

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
ลายน้ํา
๑. น้ํา
ผง
มะกรูด กระสาย ละเอียด
กิน
๒. มะนาว
๓. น้ําสมซา
๔. น้ําสม
สายชู

๔๗๙

พืช
๑. พริกไทย
๒. ขิง
๓. เทียนดํา
๔. มหาหิงคุ
๕. วานน้ํา
๖. โกฐ
พุงปลา
๗. กระวาน
๘. สะคาน
๙. บัวขาว
๑๐. บัวแดง
๑๑. หญา
ตีนนก
๑๒. ขี้เหล็ก
๑๓. พญา
มือเหล็ก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๒ ยาชื่อเนาวหอย ขนานนี้ทานใหเ อาหอยขมเผา ๑
ตําลึง หอยโขงเผา ๑ ตําลึง หอยแครงเผา ๑ ตําลึง
หอยกาบเผา ๑ ตําลึง หอยตาโค ๑ ตําลึง หอยสังข
เผา ๑ ตําลึง หอยมุกเผา ๑ ตําลึง หอยพิมปะการัง
เผา ๑ ตําลึง หอยอีรมเผา ๑ ตําลึง กระดูกโคเผา ๑
ตําลึง กระดูก เสื อ เผา ๑ ตําลึ ง กระดูก แพะเผา ๑
ตําลึง กระดูกเลียงผาเผา ๑ ตําลึง หัสคุณ ๑ ตําลึง
รากตองแตก ๑ ตําลึง ๒ บาท รากสมเสี้ยว ๑ ตําลึง
๒ บาท รากมะตาดเครือ ๒ ตําลึง ๒ บาท ปูนผง ๓
บาท พริกไทย ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้ทํา
เปนจุณ แลวเอาดางเบญจขี้เหล็ก ๑ ดางทางตาน ๑
ดางสําโรง ๑ ดางขาแปน ๑ ดางตอไส ๑ ดางผักโหม
หนาม ๑ ดางพันงูแดง ๑ ดางบอระเพ็ด ๑ เอามาตม
ใหรอนลายยานี้กินแกเสนเปนกอนเถาแลเสนแตกให
ขอดแลเสนกําเริบตางๆนั้นหายสิ้นดีหนัก

พืช
๑. หัสคุณ
๒. ตองแตก
๓. สมเสี้ยว
๔. มะตาด
เครือ
๕. พริกไทย

สัตว
๑. หอยขม
๒. หอยโขง
๓. หอยแครง
๔. หอยกาบ
๕. หอยตาโค
๖. หอยสังข
๗. หอยมุก
๘. หอย
พิมปะการัง
๙. หอยอีรม
๑๐. กระดูกโค
๑๑. กระดูกเสือ
๑๒. กระดูก
แพะ
๑๓. กระดูก
เลียงผา

ธาตุ
ปูนผง

พิกัดยา น้ํากระสาย
๑. ดางเบญจ
ขี้เหล็ก
๒. ดางทาง
ตาน
๓. ดางสําโรง
๔. ดางขาแปน
๕. ดางตอไส
๖. ดางผัก
โหมหนาม
๗. ดางพันงู
แดง
๘. ดาง
บอระเพ็ด

วิธีใช
กิน

ชนิดยา
ยาผง
ละเอียด

๔๘๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓ ยาตมชําระขนานนี้ทานใหเอา เบญจขี้เหล็ก ๑ สมอ
ทั้ง สาม ๑ มะขามป อ ม ๑ ใบมัดกา ๑ แหวหมู ๑
รากตองแตก ๑บอระเพ็ด ๑ ขมิ้นออย ๑ โกฐน้ําเตา
๑ วัลยเปรียงสด ๒ เทียนทั้งหา ๒ สลึง เทียนดํา ๒
บาท ฝกราชพฤกษ ๕ ฝก สรรพยาทั้ง ๒๓ สิ่งนี้ ตม
สาม เอาหนึ่ง แทรกดีเกลือตามธาตุหนักเบากินชําระ
น้ําเหลืองที่คางเสนแลแกเสนดวยดีนัก

พืช
๑. เบญจ
ขี้เหล็ก
๒. มะขาม
ปอม
๓. มัดกา
๔. แหวหมู
๕. ตองแตก
๖. บอระเพ็ด
๗. ขมิ้นออย
๘. โกฐน้ําเตา
๙. วัลยเปรียง
๑๐. เทียนดํา
๑๑. ราช
พฤกษ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
๑. สมอทัง้
สาม
๒. เทียนทั้ง
หา

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
ดีเกลือ ตมสาม ของเหลว
เอา
หนึ่งกิน

๔๘๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
๑. จันทน
๒. กานพลู
๓. มหาหิงคุ
๔. ยาดํา
๕. การบูร
๖. พริกหอม

๑. จันทน
๒. ดีปลี
๓. พริกลอม
๔. การบูร
๕. มหาหิงคุ
๖. ยาดํา
๗. รงทอง

สัตว
-

-

ธาตุ
-

-

พิกัดยา
-

-

น้ํากระสาย
น้ําเปลือก
มะรุม

วิธีใช
กิน

๑. น้ํามะรุม
๒. น้ํารอน
๓. น้ํามะ
ขามเปยก
๔. น้ํามะนาว
สุรา

กิน

กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

แทง

๔๘๒

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๔ ยาชื่อพรมพักตรนอย ขนานนี้ทานใหเอาลูกจันทน
๑ สลึง ดอกจันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง มหาหิงคุ
๑ สลึง ยาดํา ๑ สลึง การบูร ๑ บาท พริก หอม ๓
บาท ๓ สลึ ง สรรพยา ๖ สิ่ ง นี้ ทํ า เป น จุ ณ เอาน้ํ า
เปลือกมะรุม เปนกระสายบดทําแทงไวเทาลูกมะแวง
เครือกิน ๙ เม็ด ๑๑ เม็ด ๑๓ เม็ด ๑๕ เม็ด
ถาจะแกชัก เทางอชัก มือ กํา น้ําตาตกแลน้ําลายฟูม
ปากลิ้นกระดางคางแข็ง มิรูสึกตัวลายน้ํามะรุม น้ํา
รอนกิน ถาจะแกใหผายพรรดึกลายน้ํามะขามเปยก
น้ํา มะนาวลู ก หนึ่ ง กิ นตามธาตุ ห นั ก ธาตุเ บาแลแก
กระดูกพิการกระดูกแตกนั้นดีนักแล
๑๕ ยาชื่อพรมพักตรกลาง ขนานนี้ทานใหเอา ลูกจันทน
๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท พริกลอม
๑ บาท การบูร ๑ บาท มหาหิง คุ ๑ บาท ยาดํา ๑
บาท รงทองสะตุ ๓ บาท สรรพยา ๘ สิ่งนี้ทําเปน
จุณเอาสุร าเปนกระสายบดทําแทงไวเทาผลมะแวง
เครือกินประจุลมแลเสมหะไขขาวแลแกไขขอแกปถวี
ธาตุดีนัก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๖ ยาตมแกปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาใบมหาประสาน
สามรอยใบ ๑ ใบมะนาวรอยแปดใบ ๑ สามใบตอ ๑
ประดงข อ ๑ เถากระทั่ง ติด ๑ ตํ าลึง เที ยนดํ า ๒
บาท เทียนขาว ๒ บาท โกฐกระดูก ๑ ตําลึง ขมิ้น
ออย ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๙ สิ่งนี้ ตมกินแกปถวี
ธาตุคือกระดูกพิการหายดีนัก

๑๗

พืช
๑. มหา
ประสาน
๒. มะนาว
๓. สามใบตอ
๔. ประดงขอ
๕. เถากระ
ทัง่ ติด
๖. เทียนดํา
๗. เทียนขาว
๘. โกฐ
กระดูก
๙. ขมิ้นออย

อันวาลักษณะมามแตกพิการก็ดี คือใหมามหยอนลง ๑. โคก
มาถาจะแกทานใหเอาโคกกระสุนกํามือ ๑ มะกรูด ๑
กระสุน
ผา ๓ สิ่น ขมิ้นออย ๕ ชิ้นเอาปูนขาวแชน้ําไวใหใส ๒. มะกรูด
เอาเปนน้ําตม ตมกิน ๓ วันหาย
๓. ขมิ้นออย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

-

-

-

ปูนขาว

ตมกิน ของเหลว

๔๘๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๘ ยาตมประจําธาตุคือมามแตกมามพิการขนานนี้ทาน
ใหเอา หามรอก ๑ แหวหมู ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ราก
มะตูม ๑ รากแตงหนู ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคหอผาขาวตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือมาม
แตกมามพิการแลแกจับแกหนาวแกรอนซึ่งเปนเพื่อ
พิษตางๆนั้นหายดีนัก
๑๙ อันวาลักษณะหัวใจแตกพิการก็ดี คือบุคคลเปนบา
ถายังออนอยูคลุมดีคลุมรายมักขึ้งโกรธ บางทีเปนแต
ระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิได ถาจะแกใหเอาลูก
คนทีสอ ๑ ใบหัสคุณ ๑ ลูกสะบาปง ๑ จันทนทั้งสอง
๑ ดีป ลี ๑ เทียนขาวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑
เทพทาโร ๑ สรรพยา ๙ สิ่ง นี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณบดทําแทงไวลายน้ําดอกไมแทรกพิมเสนกินหายดี
นักใชไดรอยแปดยาขนานนี้อาจาริยเจาทานสมมุตชิ อื่
วามูลจิตใหญ

พืช
๑. หามรอก
๒. แหวหมู
๓. มะตูม
๔. แตงหนู

๑. คนทีสอ
๒. หัสคุณ
๓. สะบา
๔. ดีปลี
๕. เทียน
ขาวเปลือก
๖. เทียน
ตาตั๊กแตน
๗. เทพทาโร

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
จันทนทงั้
สอง

น้ํากระสาย
-

-

-

จันทนทงั้
สอง

น้ําดอกไม
แทรก
พิมเสน

วิธีใช ลักษณะ
ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

กิน

แทง

๔๘๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๐ ยาชื่อสํามสักรใหญขนานนี้ทานใหเอาลูกมะแวงเทศ
๑ ชะเอมเทศ ๑ ใบกระวาน ๓ ดอกบุ น นาค ๔
พริก ไทย ๕ ขิง แหง ๖ ดีปลี ๗ อบเชยเทศ ๘ ราก
น้ํ า ใจใคร ๙ เกสรบั ว หลวง ๑๐ จั น ทน ข าว ๑๑
น้ําตาลทราย ๑๒ สรรพยาทั้งนี้ทําเปนจุณบดทําแทง
ไวลายน้ํารอนกินแลลมจับหัวใจแลแกโลหิตจับหัวใจ
ใหคลั่งเพอทุรนทุรายนั้นหาย

พืช
๑. มะแวงเทศ
๒. ชะเอมเทศ
๓. กระวาน
๔. บุนนาค
๕. พริกไทย
๖. ขิง
๗. ดีปลี
๘. อบเชยเทศ
๙. น้ําใจใคร
๑๐. บัวหลวง
๑๑. จันทน
ขาว
๑๓. น้ําตาล
ทราย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
แทง

๔๘๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๑ ยาชื่อสวางฤทธิคุณขนานนี้ทานใหเอารากบัวหลวง ๑
ลูก บัวเกราะ ๑ รากถั่วพู ๑ ลูก ถั่วพู ๑ แหวสด ๑
กระจับสด ๑ หัวบัวเผื่อ น ๑ หัวบัวขม ๑ หัวยา ๑
ถั่วทอง ๑ ถั่วกาบแข ๑ จันทนห อม ๑ กฤษณา ๑
กระลําพัก ๑ ขอนดอก ๑ กรุงเขมา ๑ รากหญานาง
๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรบัวเผื่อน ๑ เกสรบัวขม ๑
เกสรสัตตบุษย ๑ เกสรสัตตบงกช ๑ ดอกพิกุล ๑
ดอกบุ น นาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกกรรณิ ก าร ๑
ชะมด ๑ พิมเสน ๑ หญาฝรั่น ๑ อําพัน ๑ เกล็ดหอย
เทศ ๑ สรรพยา ๓๑ สิ่ง นี้เ อาเสมอภาคทําเปนจุณ
เอาน้ํ า ดอกไม เ ทศเป น กระสายบดทํ า แทง ไว ล าย
น้ําดอกไมกินชูกําลัง แกส วิงสวายถึงบริโภคอาหาร
มิไดถึง ๗ วัน ก็ดีแตไดกินยาขนานนี้ก็อาจตองถึงแก
ชีวิตไปได มิใหถึงแกความมรณะโดยเร็วพลัน

พืช
สัตว
๑. บัวหลวง ๑. ชะมด
๒. บัวเกราะ ๒. อําพัน
๓. ถั่วพู
๔. แหว
๕. กระจับ
๖. บัวเผื่อน
๗. บัวขม
๘. หัวยา
๙. ถั่วทอง
๑๐. ถั่วกาบ
แข
๑๑. จันทน
หอม
๑๒. กฤษณา

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําดอกไม
เทศ

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
แทง

๔๘๖

๑๓. กระลํา
พัก

ธาตุ
-

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๒๑
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

พืช
๑๔. ขอนดอก
๑๕. กรุงเขมา
๑๖. หญานาง
๑๗. สัตตบุษย
๑๘. สัตตบงกช
๑๙. พิกุล
๒๐. บุนนาค
๒๑. สารภี
๒๒. กรรณิการ
๒๓. พิมเสน
๒๔. หญาฝรั่น
๒๕. เกล็ดหอย
เทศ

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๔๘๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
สัตว
๑. แฝกหอม ๑. สังข
๒. บัวบก
๒. อําพัน
๓. สัตตบงกช ๓. ชะมด
๔. กาหลง
๕. ชงโค
๖. โยทะกา
๗. พิกุล
๘. บุนนาค
๙. สารภี
๑๐. จําปา
๑๑. กระดัง
งา
๑๒. คําไทย
๑๓. สลิด
๑๔. มะลิ
ซอน

ธาตุ
พิกัดยา
น้ํากระสาย
๑. นมผา ๑. โกฐทั้งหา น้าํ ดอกไม
๒. ศิลา
๒. บัวน้ํา
เทศแทรก
ยอน
ทัง้ หา
น้ําตาลโตนด
๓. ดินถนํา ๓. จันทน
น้ําตาลทราย
๔. แกว
ทั้งสอง
แกลบ
๕. ดินดาน
ทองน้ํา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
แทง

๔๘๘

ลําดับ
ขึ้นตน/สวนประกอบตํารับ
๒๒ ยานี้ชื่อสมิตสวาหะธิคุณขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้งหา
๑ บาท นมผา ๑ บาท ศิลายอน ๑ บาท สังข ๑ บาท
ดินถนํา ๑ บาท แกวแกลบ ๑ บาท ดินดานทองน้ํา ๑
บาท แฝกหอม ๑ บาท บัวบก ๑ บาท บัวน้ําทั้งหาสิ่ง
ละ ๑ บาท สัตตบงกช ๑ บาท ดอกกาหลง ๑ บาท
ดอกชงโค ๑ บาท ดอกโยทะกา ๑ บาท ดอกพิกุล ๑
บาทดอกบุน นาค ๑ บาท ดอกสารภี ๑ บาท ดอก
จําปา ๑ บาท ดอกกระดังงา ๑ บาท ดอกคําไทย ๑
บาทดอกสลิด ๑ บาท ดอกมะลิซอน ๑ บาท ดอกมะลิ
ลา ๑ บาท ดอกซ อ นกลิ่ น ๑ บาท ดอกพะยอม ๑
บาท ดอกกรรณิการ ๑ บาทดอกสําโรง ๑ บาท ดอก
ประดู ๑ บาท ดอกมหาหงส ๑ บาท ดอกผักคราด ๑
บาท ดอกขา ๑ บาท ดอกกะทือ ๑ บาท ดอกเรว ๑
บาท ดอกจิกบาน ๑ บาท ดอกจิกนา ๑ บาท ดอกเข็ม
แดง ๑ บาท ลูกจันทน ๑ บาท ดอกจันทน ๑ บาท กะ
วาน ๑ บาท กานพลู ๑ บาท

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน/สวนประกอบตํารับ
๒๒ จันทนทั้งสอง ๑ บาท กฤษณา ๑ บาท กะลําพัก ๑
(ตอ) บาท ขอนดอก ๑ บาท ชะลูด ๑ บาท อบเชย ๑
บาท สนเทศ ๑ บาท ใบผั ก โฉม ๑ บาท ใบ
สันพราหอม ๑ บาท ใบพิมเสน ๑ บาท ใบชะมดตน
๑ บาท ใบทองพันชั่ง ๑ บาท วานกีบแรด ๑ บาท
วานรอนทอง ๑ บาท วานชุมเพชร ๑ บาท วานเถา
โองการ ๑ บาท วานสีส มแลว ๑ บาท สัง กรณี ๑
บาท เนระพูสี ๑ บาท ระยอม ๑ บาท เพชรนาด ๑
บาท เกล็ดหอยเทศหนัก ๑ บาท กระแจะตะนาว ๑
บาท หญาฝรั่น ๑ สลึง อําพัน ๑ สลึง ชะมด ๑ สลึง
พิมเสน ๑ สลึง สรรพยา ๗๔ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดทํา
แทงไวลายน้ําดอกไมเทศแทรกน้ําตาลโตนดน้ําตาล
ทรายกินแกใจพิก ารตางๆแลแกคุณไสยซึ่ง กระทํา
ดัวยอาคมตางๆนั้นหายดีนัก

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๔๘๙

พืช
๑๕. มะลิลา
๑๖. ซอนกลิ่น
๑๗. พะยอม
๑๘. กรรณิ
การ
๑๙. สําโรง
๒๐. ประดู
๒๑. มหาหงส
๒๒. ผักคราด
๒๓. ขา
๒๔. กะทือ
๒๕. เรว
๒๖. จิกบาน
๒๗. จิกนา
๒๘. เข็มแดง
๒๙. จันทน

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๒๒
(ตอ)

ขึ้นตน/สวนประกอบตํารับ

พืช
๓๐. กะวาน
๓๑. กานพลู
๓๒. กฤษณา
๓๓. กะลํา
พัก

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๓๔. ขอน
ดอก

๓๕. ชะลูด
๓๖. อบเชย
๓๗. สนเทศ
๓๘. ผักโฉม
๓๙. สันพรา
หอม

๔๙๐

๔๐. พิมเสน
๔๑. ชะมด
ตน

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๒๒
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

พืช
๔๒. ทองพันชั่ง
๔๓. วานกีบแรด
๔๔. วาน
รอนทอง
๔๕. วานชุม
เพชร
๔๖. วานเถา
โองการ
๔๗. วานสีสม

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

แลว

๔๘. สังกรณี
๔๙. เนระพูสี
๕๐. ระยอม
๕๑. เพชรนาด
๕๒. เกล็ดหอย
๔๙๑

เทศ

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

๒๓

ยาชื่อมหาหัษดมธิคุณขนานนี้ทานใหเอาชะมดเชียง
๑ เฟอ ง พิม เสนเกล็ ด ๑ สลึง กฤษณา ๑ สลึง ๑
เฟอง กะลําพัก ๑ สลึง ๑ เฟอง จันทนเทศ ๑ สลึง ๑
เฟอง กํายาน ๒ สลึง ดองดึง ๑ สลึง การบูร ๑ สลึง
เที ยนดํ า ๑ สลึง เจตมูล ๑ สลึ ง ขิ ง แห ง ๑ บาท
ดีปลี ๑ บาท สนเทศ ๑ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๑๓
สิ่ง ทําเปนจุณเอาน้ํามะนาวเปนกระสายบดทําแทง
ไวเทาผลมะกล่ําเครือ ตากลมใหแหงแลวใสขวดผนึก
อยาใหลมเขาไดกินแกลมจับหัวใจกําเริบแลแกโลหิต
จับหัวใจใหหยุดนิ่งแนไปลิ้นกระดางคางแข็งเรียกมิ
ใหออกปากถาจะแกลมจับแนไปลายน้ํามะนาวกิน ๗
เม็ดฟนถาจะแกไขระส่ําระสายหิวโหยหาแรงมิไดลาย
น้ําดอกไมเทศ ไทย แทรกน้ําตาลกรวดกินหายดีนัก

พืช
สัตว
๕๓. กระแจะ
ตะนาว
๕๔. หญาฝรั่น
๑. พิมเสน
ชะมดเชียง
๒. กฤษณา
๓. กะลําพัก
๔. จันทนเทศ
๕. กํายาน
๖. ดองดึง
๗. การบูร
๘. เทียนดํา
๙. เจตมูล
๑๐. ขิง
๑๑. ดีปลี
๑๒. สนเทศ

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

-

-

๑. น้ํา
มะนาว
๒. ดอกไม
เทศ ไทย
แทรก
น้ําตาลกรวด

กิน

แทง

๔๙๒

ลําดับ
๒๒
(ตอ)

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๔ ยาสําหรับปถวีธาตุขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้ง ๕ หนัก
๑ สลึง สมอทั้งสาม ๒ สลึง ลูกผักชีทั้งสอง ๒ สลึง
เปราะหอม ๒ สลึง สารสม ๒ สลึง ดินประสิวขาว
๒ สลึง น้ําประสานทอง ๒ สลึง รากขี้กาแดง ๑ บาท
จุกโรหินี ๑ บาท เทพทาโร ๑ บาท เปลือกสมุลแวง
๑ บาท โคกกระสุน ๑ บาท รากมะตูม ๑ บาท ราก
ทองพันชั่ง ๑ บาท เจตมูล๑ บาท ขิงแหง ๑ บาท
ดีป ลี ๑ บาท ๒ สลึง รากช าพลู ๑ บาท ๒ สลึ ง
เปลือกมูก มัน ๒ บาท แหวหมู ๑ ตําลึง สรรพยา
๓๔ สิ่งนี้ตมก็ไดทําผงก็ไดลายน้ํามะนาว น้ํามะกรูด
น้ําสมซา น้ําสะกองก็ไดกินแกธาตุดินคือตับพิการนั้น
หาย

พืช
๑. เปราะ
หอม

๒. ขี้กาแดง
๓. จุกโรหินี
๔. เทพทาโร
๕. สมุลแวง
๖. โคกกระ

สัตว
-

ธาตุ
พิกัดยา
๑. สารสม ๑. โกฐทั้ง ๕
๒. ดินประ ๒. สมอทัง้
สิวขาว
สาม
๓. น้ําประ ๓. ลูกผักชี
สาน
ทั้งสอง
ทอง

น้ํากระสาย วิธีใช
๑. น้ํา
๑. ตม
มะนาว
กิน
๒. น้ํา
๒. ผง
มะกรูด
กิน
๓. น้ําสมซา
๔. น้ําสะ
กอง

ลักษณะ
๑.
ของเหลว
๒. ผง
ละเอียด

สุน

๗. มะตูม
๘. ทองพัน
ชั่ง

๙. เจตมูล
๑๐. ขิง
๑๑. ดีปลี
๑๒. ชาพลู
๔๙๓

๑๓. มูกมัน
๑๔. แหวหมู

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๕ ขนานนี้ ท า นให เ อาแก น พรม ๑ บาท หั ว ใจธาตุ
ไมยราบ ๑ บาทแก น แสมทั้ ง สอง ๑ บาท ราก
มหาละลาย ๑ บาท ขมิ้ น เครื อ ๑ ตํ า ลึง ๑ บาท
กําลังโคเถลิง ๒ ตําลึง ๑ บาท สรรพยา ๗ สิ่งนี้ถาจะ
ดองเอาดีปลี ๑ ตําลึง ดองดวยเหลาเขม ๕ ทะนาน
ถาจะทําผงบดลายน้ําใบขี้เหล็ก ก็ไดและน้ํามะนาว
น้ํามะกรูด น้ําสม ซาก็ไดน้ําขมิ้นออยก็ไดกินแกปถวี
ธาตุคือตับหยอนนั้นหาย

พืช
๑. แกนพรม
๒. หัวใจธาตุ
ไมยราบ
๓. มหา
ละลาย
๔. ขมิ้น
เครือ
๕. กําลัง
โคเถลิง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
แสมทัง้ สอง ๑. ดีปลีดอง
ดวยเหลา
เขม
๒. น้ําใบ
ขี้เหล็ก
๒. น้ํา
มะนาว
๓. น้ํา
มะกรูด
๔. น้ําสมซา
๕. น้ําขมิ้น
ออย

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
๑.
ของเหลว
๒. ผง
ละเอียด

๔๙๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
สัตว
ธาตุ
พิกัดยา
๑. ใครเครือ ๑. กระดอง ๑. น้ําประ ๑. โกฐเกา
๒. สังกรณี
ปูปา
สาน ๒. เทียนทั้ง
๓. สารภี
๒. ชะมด
ทอง
หา
๔. พิกุล
๓. บัวน้าํ
๕. บุนนาค
ทั้งหา
๖. มะลิ
๗. กฤษณา
๘. กะลําพัก
๙. ชะลูด
๑๐. ขอนดอก
๑๑. ชะเอม
เทศ
๑๒. ผงลาน
แก
๑๓. พิมเสน

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
๑. น้ําดอก ๑. กิน
ผง
๒. ชโลม ละเอียด
ไม
๒. น้ํา
กฤษณา
๓. น้ํากลวย
ตีบ
๔. น้ํา
มะแวง
๕. น้ําหมาก
ผูหมาก
เมีย
๖. มะเฟอง
๗. ตอไส
๘. ฝาง
๔๙๕

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๖ ยาชื่อกลอมนางนอนขนานนี้ทานใหเอาโกฐเกา ๑
เทียนทั้งหา ๑ รากใครเครือ ๑ สังกรณี ๑ เกสรบัว
น้ําทั้งหา ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค
๑ ดอกมะลิ ๑ กฤษณา ๑ กะลํ า พัก ๑ ชะลู ด ๑
ขอนดอก ๑ ชะเอมเทศ ๑ น้ําประสานทอง ๑ ผง
ลานแก ๑ กระดองปู ป า ๑ ชะมด ๑ พิ ม เสน ๑
สรรพยา ๓๕ สิ่ ง นี้ เ อาเสมอภาคทํ า เป น จุ ณ เอา
น้ําดอกไมเ ปน กระสายบด แลว ใส ขัน สําริ ดลนไฟ
เทียนใหทั่ วแล วทําแทง ไวเ ป น ยาล อ มตั บ มิใ หเ ป น
อั น ตรายในตั บ ได ถ า จะแก ระส่ํ า ระสายลายน้ํ า
กฤษณากิน ถาจะแกมูกเลือดลายน้ํากลวยตีบกิน ถา
จะแก เ สมหะลายน้ํา มะแวง กิ น ถา จะแกรอ นลาย
น้ําดอกไมทั้งกินทั้งชโลม ถาจะแกไหลอมตับดับพิษฝ
พิษไข พิษตาน พิษซาง พิษกาฬก็ดีลายน้ํารากหมาก
ผูหมากเมีย รากมะเฟอง รากตอไส รากฝาง ตมกิน
หายดีหนัก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

พืช

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

๒๗

ขนานหนึ่งทานใหเอารากมะกรูด ๑ รากมะนาว ๑
รากมะขาม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งนี้เ อาเสมอภาคตม ๓
เอา ๑ กินเสียกอนแลวจึงแตงยาพอกอก เอากระดูก
คน ๑ กระดูกชาง ๑ กระดูกควาย ๑ กระดูกหมู ๑
ยาทั้ง นี้เผาใหโ ชนสิ่งละ ๑ บาท ขมิ้นออ ย ๒ บาท
ไพล ๒ บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้บดพอกอกหาย

๑. มะกรูด
๒. มะนาว
๓. มะขาม
๔. ขมิ้นออย
๕. ไพล

๑. กระดูก
คน
๒. กระดูก
ชาง
๓. กระดูก
ควาย
๔. กระดูกหมู

-

-

ถามิฟงทานใหเอาใบเสนียด ๑ รากผักกระหนาม ๑ ราก
ตูมกาตน ๑ รากผีเสื้อใหญ ๑ รากผีเสื้อนอย ๑ รากตา
เสื้อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากมะดูก ๑ รากคัดเคา ๑ ราก
ตูมกาเครื อ ๑ รากโลดทะนง ๑ รากตั บเตา ทั้ง สอง ๑
รากขอบชนางทั้งสอง ๑ รากเล็บมือนาง ๑ รากสีหวด ๑
รากซองแมว ๑ รากหญาปนตอ ๑ รากผักไห ๑ รากฟก
ข า ว รากครามทั้ ง สอง ๑ รากสะใคร ทั้ ง สอง ๑ ราก
หมอนอย ๑

๑. เสนียด
๒. ผักกระ
หนาม
๓. ตูมกาตน
๔. ผีเสือ้ ใหญ
๕. ผีเสือ้ นอย
๖. ตาเสื้อ
๗. ขี้เหล็ก
๘. มะดูก

๒๘

น้ํา
วิธีใช
กระสาย
๑. ตม ๓
เอา ๑
กิน
๒. บด
พอก

๑. ตับเตาทั้ง
สอง
๒. ขอบชนาง
ทั้งสอง
๓. ครามทั้ง
สอง
๔. สะใครทั้ง
สอง
๕. ชิงชาชาลี
ทั้งสอง

๑. ตมรม
กิน
๒. หุง
เปน
ชีกิน

ลักษณะ
๑. ของ
เหลว
๒. ผง
ละ
เอียด

ของเหลว

๔๙๖

ลําดับ

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๒๘ รากสนุน ๑ คอนกลอง ๑ รากไกไห ๑ รากบัวหลวง
(ตอ) ๑ รากระยอม ๑ วานน้ํา ๑ รากกะไดดอน ๑ สลัดได
๑ ขิงแหง ๑ ชิงชาชาลีทั้งสอง ๑ รากละหุงทั้งสอง ๑
รากมะเขือปา ๑ รากกลวยตีบ ๑ รากกลอย ๑ ราก
คนทา ๑ หัวเอ็น ๑ เลาแลง ๑ รากมะพราว ๑ ราก
ตาล ๑ สรรพยา ๔๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมรมก็ไดหุง
เปนชีก็ไดกินแกตับพิการหาย

พืช
๙. คัดเคา
๙. ตูมกาเครือ
๑๐. โลดทะนง
๑๑. เล็บมือนาง
๑๒. สีหวด
๑๓. ซองแมว
๑๔. หญาปน-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
๖. ละหุง ทั้ง
สอง

น้ํากระสาย
-

วิธีใช

ลักษณะ

ตอ

๑๕. ผักไห
๑๖. ฟกขาว
๑๗. หมอนอย
๑๘. สนุน
๔๙๗

๑๙. คอนกลอง
๒๐. ไกไห

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๒๘
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

พืช
๓๐. บัวหลวง
๓๑. ระยอม
๓๒. วานน้ํา
๓๓. กะได
ดอน
๓๔. สลัดใด
๓๕. ขิง
๓๖. ชิงชาชาลี
ทั้งสอง
๓๗. ละหุง ทั้ง
สอง
๓๘. มะเขือปา
๓๙. กลวยตีบ
๔๐. กลอย

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๔๙๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

พืช
๓๐. คนทา
๓๑. หัวเอ็น
๓๒. เลาแลง
๓๓. มะ
พราว
๓๔. ตาล

๒๙

ถามิฟงทานไหเอา รากละหุงแดง ๑ รากประดู ๑ เอื้อง
เพชรมา ๑ กระเชาผีมด ๑ เปลาทั้งสอง ๑ สนุน ๑ เถา
ชาลี ๑ รากมะเดื่อ ๑ รากขี้เหล็ก ๑ รากเทียน ๑ ราก
ตาเสือ ๑ รากหัสคุณทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากมะงั่ว
๑ รากมะนาว ๑ รากเล็บเหยี่ยว ๑ สรรพยา ๒๑ สิ่งเอา
เสมอภาคสับตากแดดใหทับขวาน ตม ๓ เอา ๑ แลวสง
เอากากออกทําเปนจุณไวแลวจึงเอาพิมเสน ๑ มหาหิงคุ
๑ เปลือกมะซาง ๑ เทียนดํา ๑ เทียนแดง ๑ โกฐสอ ๑
โกฐเขมา ๑ จันทนทั้งสอง ๑ ขิงแครง ๑ กํายาน ๑ ดีปลี
๑ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณปรุงลงแลว
จึงเอาลูกสลอด

๑. ละหุงแดง
๒. ประดู
๓. เอือ้ งเพชร
มา
๔. กระเชาผีมด
๕. สนุน
๖. เถาชาลี
๗. มะเดือ่
๘. ขี้เหล็ก
๙. เทียน
๑๐. ตาเสือ

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๑. เปลาทัง้
สอง
๒. หัสคุณ
ทัง้ สอง
๓. จันทน
ทัง้ สอง

๑. พลู
๒. ชาพลู
๓. พริกไทย
๔. มะขาม
๕. น้ําเกลือ
๖. ขาวสุก
๗. มูตรโคดํา
๘. ยาง
สลัดได
๙. พริกไทย

กิน

แทง

๔๙๙

ลําดับ
๒๘
(ตอ)

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน/สวนประกอบตํารับ
๒๙ ปลอกเปลือกเสียหนัก ๑ ตําลึง ๒ บาท ประสะลูก
(ตอ) สลอดวันอาทิตยนั้ นตม ด วยใบพลู วันจันทรนั้นตม
ดวยชาพลู วันอัง คารนั้นตม ดัวยใบพริก ไทย วันพุธ
นั้น ตมดวยใบมะขาม วันพฤหัสนั้นตมดวยน้ําเกลือ
วันศุกรตมดวยขาวสุก วันเสารนั้นตมดวยมูตรโคดํา
ครั้นตมรอนทั้ง ๗ วันแลวจึงเอายางสลัดได ๑ ตําลึง
พริกไทยเทายาทั้งนั้นประสมเขากันแลวจึงเอาไปปรุง
ลงที่ยาผงซึ่งตําไวนั้น คลุกใหเขากับยาตมที่รินไวนั้น
จึง คุ ลี ก ารกั น เข า ตากให แ หง บดทํ าแท ง ไวเ ท า ผล
พริกไทยใหกินทีละเม็ดลงจนเสมหะแกตับทรุดพิการ
ตางๆดุจดังกลาวมาแตหลังนั้นหายสิ้นแลยาขนานนี้
ใชได ๑๐๐๐ หนึ่งวิเศษหนัก

พืช
๑๑. เจตมูล
๑๒. มะงั่ว
๑๓. มะนาว
๑๔. เล็บ
เหยี่ยว
๑๕. พิมเสน
๑๖. มหาหิงคุ
๑๗. มะซาง
๑๘. เทียนดํา

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๑๙. เทียนแดง

๒๐. โกฐสอ
๒๑. โกฐเขมา
๒๒. ขิงแครง
๒๓. กํายาน
๒๔. ดีปลี

๕๐๐

๒๕. สลอด

ตารางที่ ๑๗ ตําตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

๓๐

อั น ว า ลั ก ษณะพั ง ผื ด นั้ น เมื่ อ จะแตกจะพิ ก ารก็ ดี คื อ
กระทําใหอกแหงแลใหกระหายน้ําคือโรคริดสีดวงแหงถา
จะแกทานใหเอาเปลานอย ๓ สลึง รากหญางวงชาง ๓
สลึง พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น หอม ๗ หัว กระเทียม ๗
กลีบ เกลือ ๗ เม็ด สรรพยา ๗ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดลาย
น้ําทากิน

๓๑

๓๒

พืช

๑. เปลานอย
๒. หญา
งวงชาง
๓. พริกไทย
๔. ขิง
๕. หอม
๖. กระเทียม
ถามิฟงทานใหเอากํามะถันเหลือง ๑ ดินประสิวขาว ๑
สลอด
ลูกสลอด ๑ สรรพยา ๓ สิ่ งนี้เ อาเสมอภาคบดด วยน้ํ า
กล ว ยตี บ ทํ า แท ง ไว เ ท า ผลพริ กไทย ห อ มะนาวกิ น ที
ละเม็ดแกพังผืดแตกพังผืดพิการตางๆหายสิ้น
อันวาลักษณะพุงเมื่อพิการนั้น คือกระทําใหขัดอกแลให
อุทรขึ้นใหแนนในอุทรแนนอุระแลบริโภคอาหารมิได ถา
จะแกทานใหเอาเบญจกูล ๑ ขมิ้นออย ๑ บอระเพ็ด ๑
มะตู มอ อ น ๑ รากขั ด มอน ๑ ลู ก ผั ก ชี ๑ แห ว หมู ๑
สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินบํารุงธาตุเสียกอน

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

เกลือ

-

น้ําทา

กิน

ผง
ละเอียด

-

๑. กํามะ
ถัน
เหลือง
๒. ดินประ
สิวขาว

-

๑. น้ํากลวย
ตีบ
๒. มะนาว

กิน

เม็ด

-

-

เบญจกูล

-

ตมกิน

ของเหลว

๕๐๑

๑. ขมิ้นออย
๒. บอระเพ็ด
๓. มะตูม
๔. ขัดมอน
๕. ผักชี
๖. แหวหมู

สัตว
-

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๓๓ ถามิฟง รากพันงูแดง ๑ รากมะดูก ๑ รากไกไห ๑ ๑. พันงูแดง
รากเบญจมาศ ๑ ใบพลูแก ๑ สรรพยา ๕ สิ่ง นี้ตม ๒. มะดูก
อาบหาย
๓. ไกไห
๔. เบญจมาศ
๕. พลู
๓๔ ถามิฟงเอาเปลือกฝรัง่ ๑ พรายชะมบ ๑ ตมอาบหาย ๑. ฝรั่ง
๒. พราย
ชะมบ
๓๕ ถามิฟงเอาพิลงั กาสาทั้งหาตมดวยสุรา กินหาย
พิลังกาสา
๓๖ ถามิฟงเอาเปลานอย ๑ พริก ๗ ขิง ๗ หอม ๗ เกลือ ๑. เปลานอย
๗ เม็ดปนเทาลูกตะขบกินทุกวันแกพุงพิการหาย
๒. พริก
๓. ขิง
๔. หอม

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
ตมอาบ ของเหลว

-

-

-

-

-

เกลือ

-

สุรา
-

ตมอาบ ของเหลว

กิน
กิน

ของเหลว
เม็ด

๕๐๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๓๗ อั น ว า ลั ก ษณะปอดนั้ น เมื่ อ จะแตกพิ ก ารก็ ดี คื อ
กระทําอาการดุจไขพิษ คือกาฬขึ้นในปอดทําใหรอน
ในอกแลกระหายน้ําใหหอบจับโครงลด ถากินน้ําจน
ปอดลอยจึงจะหายยาก บางทีกินจนรากนําออกมา
จึง หางลง ถาจะแกเ อารากกระถินพิม านตม ใหกิน
หาย
๓๘ ถามิฟงทานใหเอาเปลือกขี้อาย ๑ เปลือกเขาพรวน
๑ ดีงู ต น ๑ รากทรงบาดาน ๑ รากพิลั ง กาสา ๑
สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินแก
ปอดแตกแลพิการนั้นหาย
๓๙

พืช
กระถินพิมาน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

๑. ขี้อาย
๒. เขาพรวน
๓. ดีงูตน
๔. ทรงบาดาน
๕. พิลังกาสา

-

-

-

-

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

ถามิฟงใหเอายาอันชื่อวาเบญจบัญจก ตมใหกินหาย

๕๐๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๔๐ อันวาลักษณะไสนอยอันนั้นเมื่อจะแตกจะพิการก็ดี
คือดวยกินอาหารผิดสําแลงจึงใหปวดอุทรแลขัดอุระ
แลใหทั้งลงทั้งรากคือลมกัมมัชวาตกระทํามักใหเปน
เสมหะกลัดอุระแลมักตัดอาหารวาไสตีบไป ถาจะแก
ทา นให เ อาหอยขมเผา ๑ พริก ๗ ขิ ง ๗ หอม ๗
กระเทียม ๗ บดลายน้ํารอนกิน
๔๑ ถามิฟงเอาวานไขเนา ๑ หัสคุณเทศ ๑ เปลานอย ๑
พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินหาย

๔๒

พืช
๑. พริก
๒. ขิง
๓. หอม
๔. กระเทียม

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ยาผง
ละเอียด

-

-

-

-

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน
๕๐๔

๑. วานไขเนา
๒. หัสคุณเทศ
๓. เปลานอย
๔. พริก
๕. ขิง
๖. หอม
ถามิ ฟง เอาแกน มะหาด ๑ พริก ๗ ขิ ง ๗ หอม ๗ ๑. มะหาด
กระเทียม ๗ ตม ๓ เอา ๑ กินแกปถวีธาตุคือไสนอย ๒. พริก
แตกพิการนั้นหาย
๓. ขิง
๔. หอม
๕. กระเทียม

สัตว
หอยขม

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๔๓ อันวาลักษณะไสใหญเมื่อพิการนั้นคือมักใหวิง เวียน
หนาตาจะลุก ยืนขึ้นใหหาวเรอ ใหขัดอุระเสียดแทง
เจ็ บ เอว เจ็ บ หลั ง ให ไ อเสมหะขึ้ น คอ ให ร อ น
ทองนอยแลตนคอแลใหเปนลมโฮกแลใหตกบุพโพ
โลหิตถาจะแกทานใหเอาเลาแลง ๑ รากสะไครน้ํา ๑
หีบลม ๑ รากมะเดื่ออุทุมพร ๑ รากมะเดื่อปลอง ๑
สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย
๔๔ ขนานหนึ่งทานใหเอาดีปลี ๑ เปลานอย ๑ สะคาน ๑
รากจิงจอใหญ ๑ พลูปา ๑ ขาปา ๑ ขิงแครง ๑เกลือ
สินเธาว ๑ สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
บดลายน้ํารอนกินหาย

พืช
๑. เลาแลง
๒. สะไครน้ํา
๓. หีบลม
๔. มะเดื่อ
อุทุมพร
๕. มะเดื่อ
ปลอง
๑. ดีปลี
๒. เปลานอย
๓. สะคาน
๔. จิงจอใหญ
๕. พลูปา
๖. ขาปา
๗. ขิงแครง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

-

เกลือ
สินเธาว

-

น้ํารอน

วิธีใช ลักษณะ
ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

กิน

ยาผง
ละเอียด

๕๐๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

-

-

-

น้ํารอน

วิธีใช ลักษณะ
ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

กิน

ยาผง
ละเอียด

๕๐๖

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๔๕ ขนานหนึ่ง ทา นใหเ อาใบพลวง ๑ รากออ ยแดง ๑ ๑. พลวง
ยอดกลวยตีบหอม ๑ รากตาเสือ ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้ ๒. ออยแดง
เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑ กินหาย
๓. กลวยตีบ
หอม
๔. ตาเสือ
๔๖ ขนานหนึ่งทานใหเ อาใบผัก หนอก ๑ รากกางปลา ๑. ผักหนอก
แดง ๑ รากปานใบ ๑ รากกําจาย ๑ ยอดมะมวง ๗ ๒. กางปลา
พริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ หอม ๗ เลือ ดแรด ๑
แดง
บาท สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกิน ๓. ปานใบ
แกไสใหญพิการหายดีนัก
๔. กําจาย
๕. มะมวง
๖. พริก
๗. ขิง
๘. กระเทียม
๙. หอม
๑๐. เลือดแรด

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๔๗ ถาจะแกทานใหเอา ยอดไกไห ๗ พริก ๗ กระเทียม ๑. ไกไห
๗ พริ ก เทศทั้ ง ห า ๑ สรรพยา ๙ สิ่ ง นี้ บ ดเป น ๒. พริก
ลูกกลอนกินหาย
๓. กระเทียม
๔๘

ถ า มิ ฟ ง ท า นให เ อาเบญกานี ๑ พริ ก ๗ ขิ ง ๗ ๑. เบญกานี
กระเทียม ๗ รากขาวสาร ๗ ทอน ตม ๓ เอา ๑ กิน ๒. พริก
หายแลวทานใหแตงยาสําหรับปถวีธาตุใหกินตอไป ๓. ขิง
๔. กระเทียม
๕. ขาวสาร

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
พริกเทศ
ทั้งหา

น้ํากระสาย
-

-

-

-

-

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ลูกกลอน

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

๕๐๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๔๙ ยาสําหรับ ปถวีธาตุ ขนานนี้ทานใหเ อา พริกไทย ๑
บาท ขิงแหง ๑ บาท สะคาน ๓ บาท ชาพลู ๑ ตําลึง
เจตมูล ๒ ตําลึง เปลือกมูกหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท
กกรังกา ๒ ตําลึง ๒ บาทขมิ้นออย ๒ ตําลึง ๒ บาท
เกสรบัวหลวง ๒ ตําลึง ๒ บาท บอระเพ็ด ๒ ตําลึง
๒ บาท ดีปลี ๔ ตําลึง ดอกบุนนาค ๕ ตําลึง เปลือก
ไขเนา ๔ ตําลึง แหวหมู ๕ ตําลึง สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้
ตมกินแกปถวีธาตุคืออาหารใหมพิการนั้นหาย

พืช
๑. พริกไทย
๒. ขิง
๓. สะคาน
๔. ชาพลู
๕. เจตมูล
๖. มูกหลวง
๗. กกรังกา
๘. ขมิ้นออย
๙. บัวหลวง
๑๐. บอระเพ็ด
๑๑. ดีปลี
๑๒. บุนนาค
๑๓. ไขเนา
๑๔. แหวหมู

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

๕๐๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๕๐ อันวาลัก ษณะอาหารเกาพิก ารนั้น คือ ตานโจรกิน
ลําไสถาพนกําหนดตานโจรแลว คือริดสีดวงขึ้นนั้น
กะทําตอไป ถาจะแกทานใหเอาพญาลําแพน ๑ ราก
หนานแดง ๑ รากฝายแดง ใบฝายแดง ๑ รากหนาม
ขี้แรด ๑ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา ๑
แลวจึงปรุงพริก ๗ ขิง ๗ กระเทียม ๗ลงกินหาย
๕๑ ถามิฟง ทานใหเอาผักเสี้ยนผี ๑ รากชาเกลือ ๑ ราก
หญานาง ๑ รากขี้ก าแดง ๑ สรรพยา ๔ สิ่ง นี้เ อา
เสมอ ภาคตม ๓ เอา ๑ แลวจึง ปรุง พริก ๗ ขิง ๗
กระเทียม ๗ กินหาย
๕๒ ถามิฟง ทานใหเอามะกรูดใบ ๑ ตมใหสุก เบญจกูล
เอาเทามะกรูด ๑ มหาหิงคุ ๑ ตําลึง การบูร ๒ บาท
พริกไทย ๒ บาท กระเทียม ๑ บาท เกลือ ๒ สลึง
สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้บดกินนัก ๑ สลึง กิน เชากินเย็น
เปนยาบํารุงธาตุแกริดสีดวงขี้หายใหทําแลว

พืช
๑. พญา
ลําแพน
๒. หนานแดง
๓. ฝายแดง
๔. หนาม
ขี้แรด
๑. ผักเสี้ยนผี
๒. ชาเกลือ
๓. หญานาง
๔. ขี้กาแดง
๑. มะกรูด
๒. มหาหิงคุ
๓. การบูร
๔. พริกไทย
๕. กระเทียม

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
๑. พริก
ตม ๓ ของเหลว
๒. ขิง
เอา ๑
๓. กระเทียม กิน

-

-

-

๑. พริก
ตม ๓ ของเหลว
๒. ขิง
เอา ๑
๓. กระเทียม กิน

-

เกลือ

เบญจกูล

-

กิน

ผง
ละเอียด

๕๐๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๕๓ อันวาลักษณะสมองหัวเมื่อพิการนั้น คือมันในสมอง
นั้นเดือดขึ้นลนกบาลศีรษะไหลเตรวลงมาเปนมูก
ตามโครงนาสิกครั้นแกเขาทําใหหอบไอเปนกําลังเจ็บ
กบาลศีรษะดังจะแตกใหจักษุมัวแลใหโสตประสาท
ตึงใหปากเผ็ดจมูกเผ็ดลิ้นกระดางคางแข็งเดิมเปนลม
สันนิบาตแลลมปะกังถาแกมิฟง ตาย ถาจะแกทานให
เอาพันธุผักกาด ๑ ลูกผักชี หอมแดง ๑ กระเทียม ๑
ขมิ้นออย ๑ ไพล ๑ ยอดกุมทั้งสอง ๑ สรรพยา ๘
สิ่งนี้บดพอก ๓ วันนั้นหาย
๕๔ ยาประคบขนานนีท้ านใหเอาใบฝาง ๑ ใบตูมกาตน
๑ ขี้แรด ๑ บดดัวยน้ํามะงั่ว หอผาขาวอุนไฟประคบ
๓ วันหายแลวจึงแตงยาใหกินตอไป

พืช
๑. ผักกาด
๒. ผักชี
๓. หอมแดง
๔. กระเทียม
๕. ขมิ้นออย
๖. ไพล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
กุมทั้งสอง

น้ํากระสาย
-

๑. ฝาง
๒. ตูมกาตน
๓. ขี้แรด

-

-

-

มะงั่ว

วิธีใช
พอก

ลักษณะ
บดหยาบ

ประคบ บดหยาบ

๕๑๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๕๕ ยาปถวีธาตุพิก ารขนานนี้ทานใหเ อา เปลือกโลด ๑
หญารังกา ๑ แหวหมู ๑ มูกมัน ๑ ลูกผักชีทั้งสอง ๑
ลูกมะแวง ๑ การบูร ๑ ชาพลู ๑ขิงแหง ๒ สะคาน ๕
ดีปลี ๖ เจตมูล ๗ สรรพยา ๑๓ สิ่งนี้ทําเปนจุณบด
กินแกปถวีธาตุคือสมองพิการ นั้นหายดีนัก

๕๖

พืช
๑. โลด
๒. หญารังกา
๓. แหวหมู
๔. มูกมัน
๕. มะแวง
๖. การบูร
๗. ชาพลู
๘. ขิง
๙. สะคาน
๑๐. ดีปลี
๑๑. เจตมูล
ยาหยอดตาขนานนี้ ท า นให เ อา พั น ธุ ผั ก กาด ๑ ๑. ผักกาด
ลูกผักชี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๓ สิ่งนี้แชน้ําหยอดตา ๒. ลูกผักชี
แกสมองพิการซึ่งทําใหปวดศีรษะ เมื่อทํางานนักจึง ๓. หอม
เปนวาเปนลมสันนิบาตนั้นหาย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
ผักชีทั้งสอง

น้ํากระสาย
-

-

-

-

น้ํา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

หยอด ของเหลว
ตา

๕๑๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๕๗ ถามิหายทานใหเอารากมะเกลือ ๑ รากสลอด ๑ ราก
คัดมอน ๑ รากผักเสี้ยนผี ๑ รากหญาพันงู ๑ สรรพ
ยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคแชน้ํามะนาวทั้งกินทั้งทา
หาย
๕๘

ยาแกปวดศีรษะขนานนี้ทานใหเอารากน้ําใจใครฝน
ทาหายถามิหายเอารากพุดซอนฝนทาหนาผาก แก
ศีรษะนักแลรอนหนาผากใหเวียนศีรษะแลวาลมนั้น
หายสิ้น ๚จบลักษณะปถวีธาตุ ๒๐ แตกแลพิการนั้น
แตเพียงนี้

พืช
๑. มะเกลือ
๒. สลอด
๓. คัดมอน
๔. ผักเสี้ยนผี
๕. หญาพันงู
๑. น้ําใจใคร
๒. พุดซอน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

-

น้ํากระสาย วิธีใช
น้ํามะนาว ๑. กิน
๒. ทา

-

ลักษณะ
ของเหลว

ฝนทา ของเหลว

๕๑๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๕๙ อันวา ลักษณะดีพิการนั้นคือ ใหขมปากแลใหจัก ษุ
เหลืองแลมักโกรธมักสะดุงตกใจแลมักใหเปนใบบา
ถาจะแกทานใหเอารากมะเดื่อดิน ๑ รากมะเดื่อทุม
พร ๑ รากจิงจอหลวง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม
๑ สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลาย
น้ํารอนกินหายดีนัก

๖๐

พืช
๑. มะเดื่อดิน
๒. มะเดื่อ
ทุมพร
๓. จิงจอหลวง
๔. พริก
๕. ขิง
๖. ดีปลี
๗. หอม
ถามิฟงทานใหเ อา เชือกเขายอดแดง ๑ แหวหมู ๑ ๑. เชือกเขา
พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ เกลือ ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอา
ยอดแดง
เสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอ นกินแกดีพิก าร ๒. แหวหมู
หาย
๓. พริก
๔. ขิง
๕. หอม

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

เกลือ

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๑๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๖๑ อันลักษณะเสมหะพิการนั้นคือใหเจ็บคอแลมักขาก ๑. เทียนดํา
เสลดมิออกใหคอแหงมักปากมิออกแลใหตีนเย็นมือ ๒. หญา
เย็นแลบริโภคอาหารไมรูรสถาจะแกทานใหเอาเทียน
ขัดมอน
ดํา ๑ หญาขัดมอน ๑ หญาพันงูแดง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ ๓. หญาพัน
หอม ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินหาย
งูแดง
๔. พริก
๕. ขิง
๖. หอม
๖๒ ถามิฟงเอารากตูมกาฝนทาตัวใหเย็นกอนแลวจึงเอา ๑. ตูมกา
เขากระบือ ๑ กํายาน ๑ ครั่ง ๑ ผักโหม ๑ สรรพยา ๒. กํายาน
๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดกินแกเสมหะพิการนั้นหาย ๓. ผักโหม

สัตว
-

๑. กระ
บือ
๒. ครั่ง

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

-

๑. ฝน
ทา
๒. กิน

๑. ของ
เหลว
๒. ผง

๕๑๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๖๓ อันวาลักษณะหนองพิการนั้น คือใหเปนหืดไอแล
มองครอแลใหรอนในอุทรใหเสมหะตกเขียวลง น้ํามูก
ดังโลหิตเนาถาจะแกทานใหเอารากชาพลูนัก ๑
ตําลึง ๑ บาท ประดูเครือ ๒ บาท ๒ สลึง ยาขาวเย็น
๒ บาท ๒ สลึง รากมะแวงทัง้ สอง ๒ บาท ๒ สลึง
เทียนดํา ๒ บาท ๒ สลึง เทียนแดง ๒ บาท ๒ สลึง
สรรพยา ๗ สิ่งนี้ตมกินแกน้ําหนองพิการหายดีหนัก
๖๔ อันวาลักษณะโลหิตพิการ คือใหยัดโลหิตใหตกโลหิต
แลใหคลัง่ เพอพกใหรอนเปนกําลังถาจะทานใหเอา
ยอดทองลาง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา ๔
สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดกินหาย
๖๕ ถามิฟงทานใหเอา รากคูน ๑ รากชาพลู ๑ สรรพยา
๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินหาย

พืช
๑. ชาพลู
๒. ประดูเครือ
๓. ยาขาวเย็น
๔. เทียนดํา
๕. เทียนแดง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
มะแวงทั้ง
สอง

น้ํากระสาย
-

๑. ทองหลาง
๒. พริก
๓. ขิง
๔. หอม
๑. คูน
๒. ชาพลู

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

กิน

ผง
ละเอียด

ตมกิน ของเหลว

๕๑๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๖๖ ถามิ ฟง ทานใหเ อารากประดูเ ครื อ ๑ รากกําจาย
เครือ ๑ สรรพยา ๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตมกินหายดี
นัก ผิแลไขเพื่อโลหิตนี้ใหโลหิตตกทางปากทางจมูก
แลผอมเหลืองคือริดสีดวงถาจะแกทานใหเอา เจตมูล
แดง ๓ สวน หญ ากะเม็ ง ๒ สว น ทํ าเป นจุณ ลาย
น้ําผึ้งกินหาย
๖๗ ขนานหนึ่งทานใหเอา รากสลิด ๑ รากอัญชัน ๑ ตม
กินแกโลหิตพิการหายแล
๖๘ อันวาลักษณะเหงื่อพิการนั้นมักใหซูบผอมถาจะแก
ทานใหเอาบอระเพ็ด ๑ กระดอม ๑ แหวหมู ๑ ราก
มะแวงทั้งสอง ๑ รากเจตมูล ๑ รากชาพลู ๑ เทียน
ชะมด ๑ โกฐบัว ๑ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม
ก็ไดทําผงก็ไดกินแกเหงื่อพิการหาย

พืช
๑. ประดูเครือ
๒. กําจาย
เครือ
๓. เจตมูลแดง
๔. หญากะเม็ง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช
น้ําผึ้ง
๑. ตม
กิน
๒. กิน

ลักษณะ
๑.
ของเหลว
๒. ผง
ละเอียด

๑. สลิด
๒. อัญชัน
๑. บอระเพ็ด
๒. กระดอม
๓. แหวหมู
๔. เจตมูล
๕. ชาพลู
๖. เทียน
ชะมด
๗. โกฐบัว

-

-

-

-

ตมกิน ของเหลว

-

-

มะแวงทั้ง
สอง

-

๑. ตม
กิน
๒. ทํา
ผงกิน

๑.
ของเหลว
๒. ผง
ละเอียด

๕๑๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๖๙ อันวาลักษณะมันขนพิการนั้นคือ ใหโลหิตเสีย ครั้น
ซ า นออกมาเป น วงเป น ขดแล ว ก็ แ ตกออกเป น
น้ําเหลืองใหแสบรอนเปนกําลังถาจะแกทานใหเอาใบ
กะเม็งกํามือ ๑ ใบถั่วแระกํามือ ๑ เทียนดําหนัก ๒
บาท เทียนขาว ๒ บาท เปลือกกันเกรา ๑ ตําลึง ๒
บาท ยาขาวเย็น ๑ ตําลึง ๒ บาทสรรพยา ๖ สิ่งนี้ตม
กินแกมันขนพิการหาย
๗๐ ยาทาตัวแกแสบรอนขนานนี้ทานใหเอาใบผักปลัง
แดง ๑ ขาวสาร ๑ ขมิ้นออย ๑ ดินสอพอง ๑ สรรพ
ยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดทาตัวแกแสบรอนหายแล
๗๑

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

๑. ผักปลัง
แดง
๒. ขาวสาร
๓. ขมิ้นออย

-

ดินสอพอง

-

-

๑. พุทราขาว
๒. ผักกะเฉด
๓. ขิง
๔. หอม
๕. หญาพันงู
๖. ขัดมอน

-

-

ตรีผลา

น้ํามะนาว

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

ทา

ผง
ละเอียด

๑.พอก ๑. ผงละ
๒. ทา
เอียด
๒. ของ
เหลว
๕๑๗

อันวาลักษณะน้ําตาพิการนั้น คือปวดตาปวดศีรษะมัก
แลใหตาขาวแดงเปนโลหิตถาจะแกทานใหเอา ใบพุทรา
ขาว ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ตรีผลา ๑ขิง ๑ หอม ๑ สรรพยา
๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบดพอกหลังตาหายแล
ถามิฟง ทานใหเอาหญาพันงู ๑ รากขัดมอน ๑ สรรพยา
๒ สิ่งนี้ฝนดัวยน้ํามะนาวทาหลังตาหาย

พืช
๑. กะเม็ง
๒. ถั่วแระ
๓. เทียนดํา
๔. เทียนขาว
๕. กันเกรา
๖. ยาขาวเย็น

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๗๒ ถ า มิ ฟ ง ท า นให เ อาหญ า พั น งู ๑ รากขั ด มอน ๑ ๑. หญาพันงู
ดองดึง ๑ รากเจตมูล ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ ๒. ขัดมอน
สิ่งนี้เอาเสมอภาคพอกกระหมอมหาย
๓. ดองดึง
๔. เจตมูล
๕. พริก
๖. ขิง
๗๓ ขนานหนึ่งทานใหเอาใบแกว ๑ ใบมะขาม ๑ ใบฝาย ๑. แกว
๑ ใบกะเม็ง ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่ง นี้บ ด ๒. มะขาม
พอกกระหมอมเมื่อจะพอกหอตองมกไฟใหรอนแลว ๓. ฝาย
จึงพอกหาย
๔. กะเม็ง
๕. พริก
๖. ขิง
๗๔ ขนานหนึ่งทานใหเอาจุนสี ๑ ลิ้นทะเล ๑ ใบพญายา ๑. พญายา
๑ หญาพันงู ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้บดพอกกระหมอ ม ๒. หญาพันงู
แกสันนิบาตก็หายดีหนัก

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช
พอก

ลักษณะ
บดหยาบ

-

-

-

-

พอก

บดหยาบ

ลิ้นทะเล

จุนสี

-

-

พอก

บดหยาบ

๕๑๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๗๕ อันวาลักษณะมันเหลวพิการนั้น คือใหปวดหนาผาก
แลมัก น้ํามูกตกหนักแลใหบวมมือ บวมตีนถาจะแก
ทานใหเอารากชะเอม ๑ รากราชดัด ๑ รากผีเสื้อ ๑
ยาดํา ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณนัตถุหาย
๗๖

พืช
๑. ชะเอม
๒. ราชดัด
๓. ผีเสื้อ
๔. ยาดํา
๕. พริก
๖. ขิง
ขนานหนึ่งทานใหเอาดีปลี ๑ เทียนดํา ๑ จันทนหอม ๑. ดีปลี
๑ จันทนบาน ๑ พริก ๑ ขิง ๑ สรรพยา ๖ สิ่งเอา ๒. เทียนดํา
เสมอภาคทําเปนจุณนัตถุแกมันเหลวพิการหายดีนัก ๓. จันทนหอม
๔. จันทนบาน
๕. พริก
๖. ขิง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช
นัด

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

-

นัด

ผง
ละเอียด

๕๑๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๗๗ อันวาลักษณะน้ําลายพิการนั้น คือใหเหม็นปาก ปาก
แหง คอแหง ฟนแหงถาจะแกทานใหเอาแหวหมู ๑
หญาพันงู ๑ รากอัญชัน ๑ รากมะแวง ๑ รากชาพลู
๑ พริก ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ หอม ๑ สรรพยา ๙ สิ่ง นี้
เอาเสมอภาคตมก็ไดทําผงก็ไดลายน้ํากระสายฝนๆ
กินแกน้ําลายพิการหาย

๗๘

พืช
๑. แหวหมู
๒. หญาพันงู
๓. อัญชัน
๔. มะแวง
๕. ชาพลู
๖. พริก
๗. ขิง
๘. ดีปลี
๙. หอม
อันวาลัก ษณะน้ํา มูกพิการนั้น คือใหมูกเตรวลงมา ๑. หัวหอม
มิไดคาดดัวยอรรถวารอนกลาหนักเจ็บศีรษะแลเปน ๒. พิมเสน
หวัดไอ หอบถาจะแกทานใหเอา หัวหอม ๑ ปูนผง ๑
น้ําประสานดีบุก ๑ พิมเสน ๑ สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณนัตถุก็ไดทําเปนยาตมก็ได แลว
จึงแตงยาผายใหกินตอไป

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

๑. ปูนผง
๒. น้ําประ
สาน
ดีบุก

-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
๑. ตม ของเหลว
กิน
๒. ทํา
ผง
กิน

-

๑.นัด
๒. ตม

๑. ผงละ
เอียด
๒. ของ
เหลว

๕๒๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๗๙ ยาแกภายในขนานนี้ทานใหเอาสะคาน ๑ ชาพลู ๑
เจตมูล ๑ ขิงแหง ๑ ลูก มะตูมออ น ๑ แฝกหอม ๑
สมอไท ๑ สมอเทศ ๑ ลูก ผัก ชี ๑ มะขามปอ ม ๑
วานน้ํา ๑ จันทนหอม ๑ กฤษณา ๑ เกสรบัวหลวง
๑ ดอกบุนนาค ๑ สรรพยา ๑๕ สิ่ง นี้เ อาเสมอภาค
ตม ๓ เอา ๑ กินแกน้ํามูกพิการซึ่งกลาวมานั้นหาย
สิ้น

พืช

สัตว

๑. สะคาน
๒. ชาพลู
๓. เจตมูล
๔. ขิงแหง
๕. มะตูม
๖. แฝกหอม
๗. สมอไท
๘. สมอเทศ
๙. ผักชี
๑๐. มะขาม
ปอม
๑๑. วานน้ํา
๑๒. จันทนหอม
๑๓. กฤษณา
๑๔. บัวหลวง
๑๕. บุนนาค

-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช ลักษณะ
ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

๕๒๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๘๐ อันวาลักษณะไขขอพิการนั้น คือกระทําใหเมื่อยมือ
เมื่อยตีนแลใหเจ็บกระดูกทุกขอจะเดินก็มิได ถาจะ
แกทานใหเ อารากขอ ยบดพอกเมื่อ จะพอกนั้นเอา
คุลีก ารเขากับ น้ํามันหมูเถื่อ นอุนไฟใหรอนจึง พอก
หายดีนัก ถามิฟงเอารากถั่วปาฝนทาหายดีนัก
๘๑ อันวาลักษณะมูตรพิการนั้นคือใหขัดปสสาวะแลให
ปสสาวะนั้นขาวก็ดีปสสาวะนั้นเหลืองก็ดีปสสาวะนัน้
แดงก็ดีใหเจ็บแสบเปนกําลังถาจะแกทานใหเอาโกฐ
สอ ๑ จันทนทั้งสอง ๑ สมุลแวง ๑ ลูกผัก ชี ๑ เจต
มูล ๑ สะค า น ๑ ดีป ลี ๑ ขิ ง แหง ๑ ลูก มะตูม ๑
เปลือกมูกมัน ๑ แหวหมู ๑ กกรังกา ๑ รากขัดมอน
๑ เกสรบัวหลวง ๑ เกสรสารภี ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอก
บุนนาค ๑ สรรพยา ๑๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคตม ๓ เอา
๑ กินแกมูตรพิการนั้นหายดีนัก

พืช
๑. ขอย
๒. ถั่วปา

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

จันทนทงั้
สอง

น้ํากระสาย วิธีใช
น้ํามันหมู ๑.
พอก
๒. ฝน
ทา
-

ลักษณะ
๑. บด
๒.
ของเหลว

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

๕๒๒

๑. โกฐสอ
๒. สมุลแวง
๓. ผักชี
๔. เจตมูล
๕. สะคาน
๖. ดีปลี
๗. ขิงแหง
๘. มะตูม
๙. มูกมัน
๑๐. แหวหมู
๑๑. กกรังกา

สัตว
-

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๘๑
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

๘๒

ผิแลมูตรพิการเมื่อแตกนั้นไปใหปสสาวะวิปลาสคือ
ปสสาวะแดงปสสาวะเหลืองแลเปนนิ่วก็ดีบางทีขาว
ดุจดังน้ําขาวเช็ดแลไปปสสาวะไมสะดวกใหขัดหัวเห
นาใหหัวเหนาฟกบางทีเปนมุตกิดมุตฆาตกาฬขึ้นใน
มูตรแลให มูตรพิก ารตางๆถา จะแก ทานใหเ อาลู ก
มะตูมออน ๑ แฝกหอม ๑ โคกกระสุน ๑ แหวหมู ๑
ลูกผักชี ๑ สมอทั้ง ๓ หนึ่ง จันทนทั้งสอง ๑ สะคาน
๑ ชาพลู ๑ เจตมูล ๓ ดีปลี ๔ ขิงแหง ๕ ยาขาวเย็น
จีน ๑๐ ออยแดง ๓ ปลอง สรรพยา ๑๗ สิ่งนี้ตม ๓
เอา ๑ กินแกมูตรแตกพิการหายยาแกขัดปสสาวะ

พืช
๑๒. ขัดมอน
๑๓. บัวหลวง
๑๔. สารภี
๑๕. พิกุล
๑๖. บุนนาค
๑. มะตูม
๒. แฝกหอม
๓. โคกกระสุน
๔. แหวหมู
๕. ผักชี
๖. สะคาน
๗. ชาพลู
๘. เจตมูล
๙. ดีปลี
๑๐. ขิง

สัตว

ธาตุ

-

-

พิกัดยา

๑. สมอ
ทั้ง ๓
๒. จันทน
ทั้งสอง

น้ํากระสาย

-

วิธีใช

ลักษณะ

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

๕๒๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๘๒
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

๘๓

ขนานนี้ทานใหเอามะขามกํามือ ๑ ใบสมปอยกํามือ
๑ ใบมะนาว ๗ ใบ หอม ๓ หัว สารสม ๑ บาท ดิน
ประสิวขาว ๑ บาท น้ําออ ยงบ ๑ ผา๔ ทิ้ง เสียทั้ง
ตะวันตกซีก ๑ เอาแต ๓ ซีก สรรพยา ๗ สิ่งนี้ตมกิน
แกขัดปสสาวะแลใหปสสาวะเดินสะดวกดีนัก
ยาแก บุคคลอันเกิ ดในประเทศน้ํา ตมในประเทศ
น้ําเค็มตอกันขนานนี้ทานใหเอาตรีผลา สมุลแวง อุ
โลม ชะเอม ชิงชาชาลี กระเชาผีมด สรรพยา ๘ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ําขิงกินแกโทษอัน
เกิดในน้ําตมน้ําเค็มตอกันหาย

๘๔

พืช
๑๑. ยาขาว
เย็นจีน
๑๒. ออยแดง
๑. มะขาม
๒. สมปอย
๓. มะนาว
๔. หอม
๕. น้ําออยงบ
๑. สมุลแวง
๒. อุโลม
๓. ชะเอม
๔. ชิงชาชาลี
๕. กระเชา
ผีมด

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

-

๑. สารสม
๒. ดินประ
สิวขาว

-

-

-

-

ตรีผลา

น้ําขิง

วิธีใช

ลักษณะ

ตมกิน ของเหลว

กิน

ยาผง
ละเอียด

๕๒๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๘๕ ยาบุคคลอันเกิดในประเทศภูเ ขาแลที่ส ถานอันสู ง
ขนานนี้ ท า นให เ อาจั น ทร ทั้ ง ๒ อบเชย ขี้ ก าแดง
บอระเพ็ด แหวหมู กระดอม กรุงเขมา โกฐพุงปลา
สรรพยา ๙ สิ่ง นี้เ อาเสมอภาคทําเปน จุณ บดลาย
น้ํานมโคกินแกโรคตามประเทศในกําเดานั้นหาย

๘๖

ยาอันแกบุคคลในประเทศน้ําตมประเทศน้ําฝนตอกัน
ขนานนี้ทานใหเอา วานน้ํา สมอไทย แหวหมู อุตพิด
ขิงแหง มะตูมออน ลูกผักชี เทพทาโร กรุงเขมา โกฐสอ สรรพยา ๑๐ สิ่ง นี้เ อาเสมอภาค ตม ๓ เอา ๑
กินหายแกโรคตามประเทศในลมนั้นหาย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
จันทนทงั้ ๒

น้ํากระสาย
น้ํานมโค

-

-

-

-

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ยาผง
ละเอียด

ตม ๓ ของเหลว
เอา ๑
กิน

๕๒๕

พืช
๑. อบเชย
๒. ขี้กาแดง
๓. บอระเพ็ด
๔. แหวหมู
๕. กระดอม
๖. กรุงเขมา
๗. โกฐพุงปลา
๑. วานน้ํา
๒. สมอไทย
๓. แหวหมู
๔. อุตพิด
๕. ขิง
๖. มะตูม
๗. ผักชี
๘. เทพทาโร
๙. กรุงเขมา
๑๐. โกฐสอ

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๘๗ ยาอันแกบุคคลอันเกิดในประเทศกรวดในประเทศ
ทรายขนานนี้ทานใหเอา รากไขเ นา สมอพิเภก ลูก
มะตูมออน แคฝอย หญาเกล็ดหอยทั้ง ๒ มะแวงทั้ง
๒ รากพุงแก โคกกระสูน สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณกินแกโทษตามประเทศในดินนั้น ถา
จะแกตัวรอ นบดลาย น้ําขัณฑสกรกิน ถาจะแกตัว
เย็นบดลายน้ํารอ นกิน ถามิฟง เอาน้ําผึ้ง น้ําตรีก ฏก
รําหัดกินหาย
๘๘ ยาสําหรับแกบุคคลครรภเกิดในปชวดปมะโรงเทพ
ดาผูชายขนานนี้ทานใหเอา ดอกสัตตบงกช ดอกบัว
หลวง ดอกบัวเผื่อน ดอกบัวขม มหาหงส ชะเอม ปบ
ลูกผักชี น้ําผึ้งรวง ขัณฑสกร สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้ เอา
เสมอภาคบดลายน้ํานมโค กินแกโทษในครรภกําเนิด
ปนั้นหาย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
๑. หญา
เกล็ดหอย
ทั้ง ๒
๒. มะแวง
ทั้ง ๒

น้ํากระสาย
๑. ขัณฑสกร
๒. น้ํารอน
๓. น้ําผึ้ง
๔. ตรีกฏก

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๑. สัตตบงกช
๒. บัวหลวง
๓. บัวเผื่อน
๔. บัวขม
๕. มหาหงส
๖. ชะเอม
๗. ปบ
๘. ผักชี

น้ําผึ้งรวง

ขัณฑสกร

-

น้ํานมโค

กิน

ผง
ละเอียด

๕๒๖

พืช
๑. ไขเนา
๒. สมอพิเภก
๓. มะตูม
๔. แคฝอย
๕. พุงแก
๖. โคกกระสูน

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๘๙ ยาสําหรับแกบุคคลครรภเกิดในปมะเมียปมะแม
เทพยดาผูหญิงขนานนี้ทานใหเอา ดอกมะลิ ดอก
พิกุล ดอกจําปา ดอกกระดังงา กะเพรา ตรีผลา ยา
ดํา รากสมปอย รากคางโทน สรรพยา ๑๑ สิง่ นี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ําผึ้งรวงกินแกโทษ
ครรภ กําเนิด ในปนั้นหาย
๙๐

ยาสําหรับแกสําหรับบุคคลครรภกํา เนิดในปกุนป
เถาะ มนุษยผูหญิงขนานนี้ทานใหเอามะเดื่อ มะเขือ
ขื่น มะแวงทั้ง ๒ รากราชพฤกษ เถาวัลยเปรียง ราก
ตานหมอน ถั่วแปบ ถั่วแระ ถั่วพู รากสะแก สรรพยา
๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํามะนาว
น้ําสุราก็ไดกินแกครรภกําเนิดในปนั้นหาย

สัตว
-

ธาตุ
-

-

-

พิกัดยา
ตรีผลา

น้ํากระสาย
น้ําผึ้งรวง

มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ํา
มะนาว
๒. น้ําสุรา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

กิน

ผง
ละเอียด

๕๒๗

พืช
๑. มะลิ
๒. พิกุล
๓. จําปา
๔. กระดังงา
๕. กะเพรา
๖. ยาดํา
๗. สมปอย
๘. คางโทน
๑. มะเดื่อ
๒. มะเขือขื่น
๓. ราชพฤกษ
๔. เถาวัลย
เปรียง
๕. ตานหมอน
๖. ถั่วแปบ
๗. ถั่วแระ
๘. ถั่วพู
๙. สะแก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๑ ยาสํา หรับ แกบุคคลครรภกํา เนิดในปวอกประกา
มหายักษผูชาย ขนานนี้ทานใหเอากะเพรา ตรีกฏก
เขี้ยวเสือ กรามโค งาชาง แหวหมู หีบลม ยาขาวเย็น
เทียนแดง โหระพา สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณบดลายน้ําผึ้งกินแกโทษครรภกําเนิด ในป
นั้นหาย
๙๒ ยาสํา หรับบุคคลครรภเ กิดในปขาลปจอมหายักษ
ผู ห ญิ ง ขนานนี้ ท า นให เ อา ดอกรั ก ใบหนาด
กระเทียม ผักกระเฉด ผักเสี้ยนผี ผักเค็ด สรรพยา ๖
สิ่ง นี้เ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ําทากินแก
โทษครรภกําเนินในปนั้นหาย

พืช
สัตว
๑. กะเพรา
๑. เขี้ยวเสือ
๒. แหวหมู
๒. กรามโค
๓. หีบลม
๓. งาชาง
๔. ยาขาวเย็น
๕. เทียนแดง
๖. โหระพา
๑. รัก
๒. หนาด
๓. กระเทียม
๔. ผักกระเฉด
๕. ผักเสี้ยนผี
๖. ผักเค็ด

ธาตุ
-

พิกัดยา
ตรีกฏก

น้ํากระสาย
น้ําผึ้ง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

น้ําทา

กิน

ผง
ละเอียด

๕๒๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๓ ยาแกบุคคลครรภเกิดในปฉลูปมะเส็งมนุษยผูชาย
ขนานนี้ ท า นให เ อาจั น ทน ทั้ ง ๒ กรุ ง เขมา ราก
ไครเครือ แกนสน กระลําพัก หญาพันงู ตรีผลา ยา
ดํา รากสมปอย รากคางไทร สรรพยา ๑๓ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณลายน้ําผึ้ง รวงกินแกโทษครรภ
กําเนิดในปนั้นหาย

๙๔

สัตว
-

ธาตุ
-

-

-

พิกัดยา
๑. จันทน
ทั้ง ๒
๒. ตรีผลา

-

น้ํากระสาย
น้ําผึ้งรวง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

น้ําผึ้ง

กิน

๑. ผง
๒. เม็ด

๕๒๙

อนึ่งยาสําหรับชันษา ปบุคคลอันเกิด
ปชวด เอารากมะกล่ําตาหนู
ปฉลู
เอารากกําลังโคเถลิง
ปขาล เอารากตาเสือ
ปเถาะ เอาหญาซุมกระตาย
ปมะโรง เอาหญาพันงูแดง
ปมะเส็ง เอาหญาพันงูขาว
ปมะเมีย เอาเอือ้ งเพชรมา

พืช
๑. กรุงเขมา
๒. ไครเครือ
๓. แกนสน
๔. กระลําพัก
๕. หญาพันงู
๖. ยาดํา
๗. สมปอย
๘. คางไทร
๑. มะกล่ํา
ตาหนู
๒. กําลัง
โคเถลิง
๓. ตาเสือ
๔. หญาซุม
กระตาย

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๔ ปมะแม เอามะเขือคางแพะ
(ตอ) ปวอก เอาเถาวัลยลิง
ประกา เอารากประคําไก
ปจอ เอาโหราเทาสุนัข
ปกุน เอาหญาแหวหมู
สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เ อาเสมอภาคแชน้ําผึ้ง ก็ไดทําผง
ลายน้ําผึ้ง รวงกินมื้อ ละเม็ดเทาผลพุทรากินเชากิน
เย็นมีอ ายุส มมาก ยาขนานนี้เ จาคุณวัดแขวงเมือ ง
บางคาง ทํา ฉันเปนนิ จ มีอ ายุส มมากได ๑๐๐ป มี
กําลังมากวิเศษนัก

พืช
๕. หญาพัน
งูแดง
๖. หญาพันงู
ขาว
๗. เอื้องเพชร
มา
๘. มะเขือ
คางแพะ
๙. เถาวัลยลิง
๑๐. ประคําไก
๑๑. โหราเทา
สุนัข
๑๒. หญา
แหวหมู

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๕๓๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๕ ถาจะแกทานใหเอากระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ
ใบกันเกรา แกนสน เทพทาโร กะเพรา ขิงแหง ตรี
ผลา สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ ลาย
น้ํารอน น้ํามะนาว น้ํามะงั่วก็ดีกินแกโทษในธาตุดีนัก

พืช
๑. กระเทียม
๒. สะเดา
๓. คนทีสอ
๔. กันเกรา
๕. สน
๖. เทพทาโร
๗. กะเพรา
๘. ขิง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
ตรีผลา

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. น้ํา
มะนาว
๓. น้ํามะงั่ว

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๖ ขนานนี้ทานใหเอา ยางทราย กระเทียม ดีปลี ลูก
มะตูมออน สะคาน มะแวงทั้ง ๒ เจตมูลแดง สมอ
ไทย วานน้ํา เทียนสัตตบุษย ขิงแหง สรรพยา ๑๒
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํามูตรโคน้ํา
มูตรคนก็ไดน้ํามะนาวก็ไดแกลมเสลดเปนเพื่อปถวี
ธาตุดินนั้นหาย

พืช
๑. ยางทราย
๒. กระเทียม
๓. ดีปลี
๔. มะตูม
๕. สะคาน
๖. เจตมูลแดง
๗. สมอไทย
๘. วานน้ํา
๙. เทียน
สัตตบุษย
๑๐. ขิงแหง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ํามูตรโค
๒. น้ํามูตร
คน
๓. น้ํา
มะนาว

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๗ ขนานหนึ่ ง ท า นให เ อา บอระเพ็ ด กระพั ง โหม
มะแวงทั้ง ๒ ขี้กาแดงรากขัดมอน พริกไทย ชาพลู
เชือกเขาพรวน เถาวัลยเปรียง เปลือกมูก กระทก
รากจิงจอ สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณบดลายน้ําจันทนน้ําดอกไมก็ไดกินแกปถวีธาตุ
พิการดีเดือดหายดีหายดีนัก

พืช
๑. บอระเพ็ด
๒. กระพังโหม
๓. ขี้กาแดง
๔. ขัดมอน
๕. พริกไทย
๖. ชาพลู
๗. เชือกเขา
พรวน
๘. เถาวัลยเปรียง
๙. เปลือกมูกกระทก
๑๐. จิงจอ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ําจันทน
๒. น้ํา
ดอกไม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๘ ขนานหนึ่ง ท านใหเ อาลู ก มะตู ม ดอกคั ดเค า ใบ
มะงั่ว ใบทองหลางใบมน ยาฝน สรรพยา ๕ สิ่ง นี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินแกโลหิต
เกิดแตปถวีธาตุนั้น ๚๕ ขนานหนึ่งทานใหเอาหนัง
จระเขเผา เขาโคเผา นอแรดเผา หอยแครงเผา ลูก
จันทน กระเทียมกรอบ ดีปลี แหวหมู สรรพยา ๙
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอนกินแก
พรรดึก แกลมอัมพฤกษซึ่งบังเกิดเพื่อปถวีธาตุนั้น

พืช
๑. มะตูม
๒. คัดเคา
๓. มะงั่ว
๔. ทองหลาง
ใบมน
๕. ฝน
๖. ลูกจันทน
๗. กระเทียม
กรอบ
๘. ดีปลี
๙. แหวหมู

สัตว
๑. หนัง
จระเข
๒. เขาโค
๓. นอแรด
๔. หอย
แครง

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๙๙ ขนานหนึ่ง ทานใหเ อาลูก เอ็น โกฐสอ วานเปราะ
วานน้ํ าโกฐพุง ปลา ดี ป ลี แหวหมู เปลือ กมูก มั น
สะคาน ลูกผักชี สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณ บดลายน้ํารอ นกินแกป ถวีธาตุพิการออก
จากตัวนั้น แลวยา ๖ ขนานนี้ตําหรับแกป ถวีธาตุ
พิการถาแลมิฟงกําหนด ๕ วัน ตายเปนอันเที่ยง

พืช
๑. ลูกเอ็น
๒. โกฐสอ
๓. วานเปราะ
๔. วานน้ํา
๕. โกฐพุงปลา
๖. ดีปลี
๗. แหวหมู
๘. มูกมัน
๙. สะคาน
๑๐. ผักชี

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๐ ถาจะแกทานใหเอาลูกกระเบา รากไครเ ครือ ลูก
พิลังกาสา ลูก สมอไทย ลูกมะขามปอม ลูก ชาพลู
วานเปราะ ชะเอม หญารังกา ผักแพวแดง สรรพยา
๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอนน้ํา
ขัณฑสกรก็ไดกินแกเตโชธาตุนั้น

พืช
๑. กระเบา
๒. ไครเครือ
๓. พิลังกาสา
๔. สมอไทย
๕. มะขามปอม
๖. ชาพลู
๗. วานเปราะ
๘. ชะเอม
๙. หญารังกา
๑๐. ผักแพว
แดง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. ขัณฑสกร

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๑ ขนานหนึ่ง ทานใหเอา มหาหิงคุ ดีปลี ลูกราชดัด
ลูกชาพลู บอระเพ็ด วานน้ํา เจตมูล พริกไทย ลูก
พิลังกาสา ขิงแหง ยางทราย มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา
๑๓ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอ น
น้ําออยแดงก็ไดน้ําเถามวกแดงน้ํามูตรโคก็ไดกินแก
เตโชธาตุนั้น

พืช
๑. มหาหิงคุ
๒. ดีปลี
๓. ราชดัด
๔. ชาพลู
๕. บอระเพ็ด
๖. วานน้ํา
๗. เจตมูล
๘. พริกไทย
๙. พิลังกาสา
๑๐. ขิง
๑๑. ยางทราย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ํารอน
๒. ออยแดง
๓. มวกแดง
๔. น้ํามูตรโค

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๒ ขนานหนึ่งทานใหเอา มหาหิงคุ ๑ วานน้ํา ๑ วาน
เปราะ ๒ ลูกชาพลู ๓ ขิงแหง ๔ เทียนเยาวพาณี ๕
เจตมูล ๖ โกฐสอ ๗ สมอไทย ๘ ดีปลี ๙ ผักชีลอม
๑๐ สรรพยา ๑๑นี้ทําเปนจุณบดลายน้ํามูตรโคน้ํา
ชะเอมก็ไดกินแกเตโชธาตุนั้น

พืช
๑. มหาหิงคุ
๒. วานน้ํา
๓. วานเปราะ
๔. ชาพลู
๕. ขิง
๖. เทียน
เยาวพาณี
๗. เจตมูล
๘. โกฐสอ
๙. สมอไทย
๑๐. ดีปลี
๑๑. ผักชีลอม

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํามูตรโค
๒. น้ําชะเอม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๓ ขนานหนึ่ ง ท า นให เ อาโกฐสอ โกฐเขมา ราก
พลับ พลึง แดง ลูก ราชดัด ลูกสารพัดพิษจุกโรหินี
รากมะแว ง เครื อ รากจิง จ อ รากสวาด สะค า น
กรุงเขมา มหาหิงคุ ลูก จันทน เทียนดํา สรรพยา
๑๕ สิ่ ง นี้ เ อาเสมอภาคทํ า เป น จุ ณ ลายน้ํ า มะงั่ ว
มะนาว มูตรโคก็ไดกินแกเ ตโชธาตุพิก ารออกจาก
ตัวนั้นยาขนานนี้ชื่อเทพนิมิต

พืช
๑. โกฐสอ
๒. โกฐเขมา
๓. พลับพลึง
แดง
๔. ราชดัด
๕. สารพัดพิษ
๖. จุกโรหินี
๗. มะแวงเครือ
๘. จิงจอ
๙. สวาด
๑๐. สะคาน
๑๑. กรุงเขมา
๑๒. มหาหิงคุ
๑๓. ลูกจันทน
๑๔. เทียนดํา

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํามะงั่ว
๒. มะนาว
๓. มูตรโค

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๓๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

๑. น้ําสุรา
๒. น้ํามูตรโค

กิน

ผง
ละเอียด

๕๔๐

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๑๐๔ ถาจะแกทานใหเอาดีปลี แฝกหอมตะนาว พริกไทย ๑. ดีปลี
วานเปราะ วานน้ํา แหวหมู สรรพยา ๖ สิ่ง นี้เ อา ๒. แฝกหอม
เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอ นกินแกวาโย
ตะนาว
ธาตุนั้น
๓. พริกไทย
๔. วานเปราะ
๕. วานน้ํา
๖. แหวหมู
๑๐๕ ขนานหนึ่งทานใหเอาเปลือกมูกมัน รากสลอด วาน ๑. มูกมัน
น้ํา พริกไทย แหวหมู หญารังกา เจตมูล สมอไทย ๒. สลอด
ไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ ๓. วานน้ํา
บดลายน้ําสุราน้ํามูตรโคก็ไดกินแกวาโยธาตุนั้น
๔. พริกไทย
๕. แหวหมู
๖. หญารังกา
๗. เจตมูล
๘. สมอไทย
๙. ไครเครือ

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๖ ขนานหนึ่งทานใหเอา มหาหิงคุ วานน้ํา ลูกราชดัด
ลูกสวาด ดีปลี สะคาน ชะเอม ใบยางทราย ขิงแหง
โกฐสอ โกฐเขมา สรรยา ๑๒ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณลายน้ําชะเอมน้ําผึง้ น้ําสุรา น้ํานมโคก็ได
กินแกวาโยธาตุนั้น

พืช
๑. มหาหิงคุ
๒. วานน้ํา
๓. ราชดัด
๔. สวาด
๕. ดีปลี
๖. สะคาน
๗. ชะเอม
๘. ยางทราย
๙. ขิงแหง
๑๐. โกฐสอ
๑๑. โกฐเขมา

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ําชะเอม
๒. น้ําผึ้ง
๓. น้ําสุรา
๔. น้ํานมโค

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๗ ขนานหนึ่ ง ท า นให เ อาชะเอม เจตมู ล ใบหนาด
การบูร รากทนดี รากจิงจอ ขิงแหงใบสลอด วาน
น้ํา พริกไทย ดีปลี สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาเสมอภาค
ทําเปนจุณบดลายน้ํารอนน้ํามูตรโคก็ไดกินแกวาโย
ธาตุนั้น

พืช
๑. ชะเอม
๒. เจตมูล
๓. หนาด
๔. การบูร
๕. ทนดี
๖. จิงจอ
๗. ขิง
๘. สลอด
๙. วานน้ํา
๑๐. พริกไทย
๑๑. ดีปลี

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. น้ํามูตรโค

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๘ ขนานหนึ่งทานใหเอา เจตพังคี บอระเพ็ด หัสคุณ
เจตมูล ไพล ขิงแหง ดีปลี สังกรณี สรรพยา ๘ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ําซาวขาวน้ํามูตร
โคก็ไดกินแกวาโยธาตุนั้น

พืช
๑. เจตพังคี
๒. บอระเพ็ด
๓. หัสคุณ
๔. เจตมูล
๕. ไพล
๖. ขิง
๗. ดีปลี
๘. สังกรณี

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ําซาว
ขาว
๒. น้ํามูตรโค

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๐๙ ขนานหนึ่งทานใหเอาผักเสี้ยนผี ผักคราด ผักเปด
หอมแดง ดีปลี ลูกผักชีลอม ลูกผักชีลา พันธุ
ผักกาด จงกลนีสะคาน แตงหนู สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ําผึ้งน้ํามะงั่วกิน
แกวาโยธาตุพิการออกจากตัวนั้นหาย

พืช
๑. ผักเสี้ยนผี
๒. ผักคราด
๓. ผักเปด
๔. หอมแดง
๕. ดีปลี
๖. ผักชีลอม
๗. ผักชีลา
๘. ผักกาด
๙. จงกลนี
๑๐. สะคาน
๑๑. แตงหนู

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ําผึ้ง
๒. น้ํามะงั่ว

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๐ จะแกทานใหเอา ลูกผักชี วานน้ํา เปลือกมูกหลวง
หญารังกา เจตมูล พริกไทย ขิงแหง จิงจอ น้ําเตา
ลมกระดอม มะตูม ออ น ดีป ลี สรรพยา ๑๒ สิ่ง นี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํามูตรโค น้ํารอน
น้ําดองสะแก กินแกอาโปธาตุนั้น

พืช
๑. ผักชี
๒. วานน้ํา
๓. มูกหลวง
๔. หญารังกา
๕. เจตมูล
๖. พริกไทย
๗. ขิงแหง
๘. จิงจอ
๙. น้ําเตาลม
๑๐. กระดอม
๑๑. มะตูม
๑๒. ดีปลี

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํามูตรโค
๒. น้ํารอน
๓. สะแก

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๑ ขนานหนึ่ ง ท า นให เ อาเจตมู ล เที ย นเยาวพาณี
ลูกผักชีลอม ลูกมูกมัน ใบผักไห ดีปลี ขิงแหง ลูก
มะตู ม อ อ น ยาข า วเย็ น พริ ก ไทย ชะเอม โกฐ
กานพราว สรรพยา ๑๒ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณบดลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุนั้น

พืช
๑. เจตมูล
๒. เทียน
เยาวพาณี
๓. ผักชีลอม
๔. มูกมัน
๕. ผักไห
๖. ดีปลี
๗. ขิงแหง
๘. มะตูม
๙. ยาขาวเย็น
๑๐. พริกไทย
๑๑. ชะเอม
๑๒. โกฐ
กานพราว

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๒ ขนานหนึ่งทานใหเอาดีแรง พริกไทย หญารังกา
จันทนทงั้ ๒ สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณ เอามูตรโคเปนกระสาย บดทําแทงไวลายน้ํา
รอนกินแกอาโปธาตุนั้น
๑๑๓ ขนานหนึ่งทานใหเอาจิ่งจอ ขิงแหง ดีปลี ลูกราชดัด
กระพังโหม ขมิ้นออย ขาวขา ยาดํา พริกไทย หอม
สรรพยา ๑๐ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณบดลาย
น้ํารอนน้ําตาลทรายน้ําแตงกวาก็ไดกินแกพรรดึก
เพื่ออาโปธาตุนั้น

พืช
๑. พริกไทย
๒. หญารังกา

สัตว
ดีแรง

ธาตุ
-

๑. จิ่งจอ
๒. ขิง
๓. ดีปลี
๔. ราชดัด
๕. กระพังโหม
๖. ขมิ้นออย
๗. ขาวขา
๘. ยาดํา
๙. พริกไทย
๑๐. หอม

-

-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
จันทนทงั้ ๒ ๑. มูตรโค
๒. น้ํารอน

-

๑. น้ํารอน
๒. น้ําตาล
ทราย
๓. แตงกวา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
๑. ผง
ละเอียด
๒. แทง

กิน

ผง
ละเอียด

๕๔๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๔ ขนานหนึ่งทานใหเอาโกฐกานพราว ลูกแตงกวา ลูก
มะตูม ออน ชะเอม กุม น้ํา ใบสลอด รากตองแตก
บอระเพ็ด สรรพยา ๘ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
บดลายน้ํารอนน้ําเย็นเลาก็ได กินแกอาโปธาตุนั้น

๑๑๕ ขนานหนึ่ ง ท านใหเ อาพริก ไทย ๒ สลึ ง ๑ เฟอ ง
กระเทียม ๒ สลึง ผิวมะกรูด ๒ สลึง สมอทั้งสามสิ่ง
ละ ๓ บาท แฝกหอม ๒ บาท ลูก จันทน ๑ สลึง
ดอกจันทน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง ไพล ๑ บาท
ใบนาศ ๑ บาท น้ําประสานทอง ๑ เฟอง ใบสลอด
นึ่ง ๑ ตําลึง สรรยา ๑๖ สิ่งนี้ทําเปนจุณ บดทําแทง
ไวลายน้ําสุรากินแกอาโปธาตุแลผายริดสีดวง ผาย
ซางทั้งปวงดีนัก

พืช
๑. โกฐกานพราว
๒. แตงกวา
๓. มะตูม
๔. ชะเอม
๕. กุมน้ํา
๖. สลอด
๗. ตองแตก
๘. บอระเพ็ด

๑. พริกไทย
๒. กระเทียม
๓. มะกรูด
๔. แฝกหอม
๕. ลูกจันทน
๖. ดอกจันทน
๗. กานพลู
๘. ไพล
๙. หนาด
๑๐. สลอด

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. น้ําเย็น

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

น้ํา
ประสาน
ทอง

สมอทัง้ สาม

น้ําสุรา

กิน

ของเหลว

๕๔๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๖ ยาแกป ถวีธาตุกําเริบแลหยอนขนานนี้ทานใหเอา
รากเทียน ใบโลด ใบคนทีสอ แกนสน ชะเอม โกฐ
พุง ปลา วานน้ํา ดีป ลี แหวหมู ลูก มูก มัน ลูกผัก ชี
ขิงแหง วานเปราะ สะคาน สรรพยา ๑๔ สิ่งนี้ทํา
เปนจุณ บดลายน้ําออยแดง กินบําบัดปถวีธาตุให
โทษหายดีนัก

พืช
๑. เทียน
๒. โลด
๓. คนทีสอ
๔. สน
๕. ชะเอม
๖. โกฐพุงปลา
๗. วานน้ํา
๘. ดีปลี
๙. แหวหมู
๑๐. มูกมัน
๑๑. ผักชี
๑๒. ขิง
๑๓. วานเปราะ
๑๔. สะคาน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําออยแดง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๔๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๗ ยาแกเตโชธาตุกําเริบธาตุแลหยอน ขนานนี้ทาน
ใหเอาผักแพวแดง เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี เปลือก
มูกมัน ดีปลีแฝกหอม วานน้ํา สรรพยา ๗ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอนกินแกเตโชธาตุ
ใหโทษหายดีนัก

พืช
๑. ผักแพวแดง
๒. เทียน
เยาวพาณี
๓. ผักชี
๔. มูกมัน
๕. ดีปลี
๖. แฝกหอม
๗. วานน้ํา
๑๑๘ ยาแกวาโยธาตุหยอนแลกําเริบ ขนานนี้ทานให ๑. โกฐ
เอาโกฐกานพราว ลูกโมกมัน ดีป ลี พริก ไทย ผัก
กานพราว
แพวแดง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ ๒. โมกมัน
บทลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุใหโทษหายดีนัก
๓. ดีปลี
๔. พริกไทย
๕. ผักแพวแดง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ชนิดยา
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๕๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๑๙ ยาแกอาโปธาตุกํา เริบธาตุแลหยอนขนานนี้ทาน
ใหเอาดีปลี รากชาพลู สะคาน เจตมูล ขิงแหง วาน
น้ํ า ว า นเปราะ โกฐสอ มู ก มั น ลู ก กะดอม ลู ก
ขี้กาแดง สรรพยา ๑๑ สิ่งเอาสิ่งละ ๒ สลึง ทําเปน
จุณบดลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุใหโทษหายดีนัก

พืช
๑. ดีปลี
๒. ชาพลู
๓. สะคาน
๔. เจตมูล
๕. ขิง
๖. วานน้ํา
๗. วานเปราะ
๘. โกฐสอ
๙. มูกมัน
๑๐. กะดอม
๑๑. ขี้กาแดง
๑๒๐ ถาจะแกท านใหเ อารากกระเทียม ใบสะเดา ใบ ๑. กระเทียม
คนทีสอ แกนสน สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา ๒. สะเดา
เปนจุณบดลายน้ํารอนกินแกปถวีธาตุกําเริบหายดี ๓. คนทีสอ
นัก
๔. สน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๕๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๑๒๑ ถาจะแกทานใหเอาเจตมูล เทียนเยาวพาณี ลูกผักชี ๑. เจตมูล
เปลือกมูกมัน สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปน ๒. เทียน
จุณบดลายน้ํารอนกินแกอาโปธาตุกําเริบ ใหโทษ
เยาวพาณี
นั้นหาย
๓. ผักชี
๔. มูกมัน
๑๒๒ ถาจะแกทานใหเ อา ดีป ลี ขิงแหง พริกไทย วาน ๑. ดีปลี
เปราะ แหวหมู สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา ๒. ขิง
เปนจุณ บดลายน้ําจันทน กินแกเตโชธาตุกําเริบให ๓. พริกไทย
โทษนั้นหาย
๔. วานเปราะ
๕. แหวหมู
๑๒๓ ถ า จะแก ท า นให เ อาพริ ก ไทย เที ย นเยาวพาณี ๑. พริกไทย
ลูก ผัก ชี เปลือ กมูก มันสรรพยา ๔ สิ่ง นี้เ อาเสมอ ๒. เทียน
ภาคทํ า เป น จุ ณ บดลายน้ํ า ร อ นกิ น แก วาโยธาตุ
เยาวพาณี
กําเริบนั้นหายดีนัก
๓. ผักชี
๔. มูกมัน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ําจันทน

กิน

ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๕๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๑๒๔ ถาจะแกทานใหเ อาผัก แพวแดง สะคาน ขิง แหง ๑. ผักแพวแดง
พริกไทย หอยขม สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา ๒. สะคาน
เปนจุณ บดลายน้ําผึ้งกินแกไขในเดือนอายนั้นหาย ๓. ขิง
๔. พริกไทย
๑๒๕ ถาจะแกทานใหเอาจันทนหอมแกนสน รากเสนียด ๑. จันทนหอม
รากมะตูม สมอทั้ง ๓ สรรพยา ๗ สิ่ง นี้เ อาเสมอ ๒. แกนสน
ภาคตมกินแกไขในเดือนยี่นั้นหาย
๓. เสนียด
๔. มะตูม
๑๒๖ ถาจะแกทานใหเอา รากบัวหลวงหัวกระเชาผีม ด ๑. บัวหลวง
หัวบัวขม หัวแหวหมู ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอา ๒. หัวกระเชา
เสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๓ นั้นหาย
ผีมด
๓. บัวขม
๔. แหวหมู
๕. ขิง

สัตว
หอยขม

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําผึ้ง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

สมอทัง้ ๓

-

ตมกิน ของเหลว

-

-

-

-

ตมกิน ของเหลว

๕๕๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
๑. แหวหมู
๒. ผักแพวแดง
๓. เทียนดํา
๔. เทียนขาว
๕. ลูกจันทน
๖. ดีปลี
๗. กระวาน
๘. กานพลู
๙. หอมแดง

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
กัญชาทั้ง ๒

น้ํากระสาย
น้ําผึ้ง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๑๒๘ ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหมหิน
สมอไทย หญาตีนนก โกฐกานพราว ดีปลี สมุลแวง
สรรพยา ๘ สิ่ง เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลาย
น้ําทากินแกไขในเดือน ๕ นั้นหายสิ้นวิเศษนัก

๑. บอระเพ็ด
๒. แหวหมู
๓. ผักโหมหิน
๔. สมอไทย
๕. หญาตีนนก
๖. โกฐกานพราว
๗. ดีปลี
๘. สมุลแวง

-

-

-

น้ําทา

กิน

ผง
ละเอียด

๕๕๔

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๒๗ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ผักแพวแดง เทียนดํา
เที ย นขาว ลู ก จั น ทน ดี ป ลี กระวาน กานพลู
หอมแดง กัญชาทั้ง ๒ สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอ
ภาคทําเปนจุณบดลายน้ําผึ้งกินแกไขเดือน ๔ นั้น
หาย

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๒๙ ถาจะแกทานใหเ อา ลูก เอ็น วานน้ํ า วานเปราะ
ดีปลี ขิงแหง สะคาน นมพฤกษ กระวาน แหวหมู
โกฐสอ โกฐพุงปลา สรรพยา ๑๑ สิ่งนี้เอาเสมอภาค
ทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกินแกไขในเดือน ๖ นั้น
หาย

พืช
๑. ลูกเอ็น
๒. วานน้ํา
๓. วานเปราะ
๔. ดีปลี
๕. ขิง
๖. สะคาน
๗. นมพฤกษ
๘. กระวาน
๙. แหวหมู
๑๐. โกฐสอ
๑๑. โกฐพุงปลา

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๕๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๐ ถาจะแกทานใหเอา ลูกจิ่ง จอ ลูกชาพลู สมอไทย
เจตมูล ชะเอม ลูกมะขอมปอม กะเพรา วานเปราะ
หญารังกา ไครเครือ สรรพยา ๑๐ สิ่ง นี้เอาเสมอ
ภาคทํา เปน จุณ บดลายน้ํา ตาลทรายกินแกไ ขใ น
เดือน ๗ นั้นหาย

พืช
๑. จิ่งจอ
๒. ชาพลู
๓. สมอไทย
๔. เจตมูล
๕. ชะเอม
๖. มะขอมปอม
๗. กะเพรา
๘. วานเปราะ
๙. หญารังกา
๑๐. ไครเครือ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําตาลทราย

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๕๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๑ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมู ดีปลี ขิงแหง พริกไทย
แฝกหอม ว า นเปราะ ว า นน้ํ า ลู ก ผั ก ชี ล อ ม
มูกหลวง รากเสนียด เกลือ สรรพยา ๑๑ สิ่ง นี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารอ นกินแกไขใน
เดือน ๘ นั้นหายดีนัก

พืช
๑. แหวหมู
๒. ดีปลี
๓. ขิง
๔. พริกไทย
๕. แฝกหอม
๖. วานเปราะ
๗. วานน้ํา
๘. ผักชีลอม
๙. มูกหลวง
๑๐. เสนียด

สัตว
-

ธาตุ
เกลือ

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๕๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๒ ถาจะแกทานใหเอาบอระเพ็ด กระพังโหม มะแวง
ทั้ง ๒ ขี้ก าแดง รากคัดเคา รากจิ่ง จ อ เชื อ กเขา
พรวน พริกไทย สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณ บดลายน้ํารอนน้ําจันทน น้ําดอกไม ก็ได
กินแกไขในเดือน ๙ นั้นหาย

พืช
๑. บอระเพ็ด
๒. กระพังโหม
๓. ขี้กาแดง
๔. คัดเคา
๕. จิ่งจอ
๖. เชือกเขา
พรวน
๗. พริกไทย

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ําจันทน
๒. น้ํา
ดอกไม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๕๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๓ ถ า จะแก ท า นให เ อา เปลื อ กสะเดา ลู ก กะดอม
บอระเพ็ด ขี้กาแดง ชาพลู เทียนเยาวพาณี โกฐ
หัวบัว ดีปลี ขิงแหง กระเทียม สรรพยา ๑๐ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคตมกินแกไขในเดือน ๑๐ นั้นหาย

พืช
๑. สะเดา
๒. กะดอม
๓. บอระเพ็ด
๔. ขี้กาแดง
๕. ชาพลู
๖. เทียน
เยาวพาณี
๗. โกฐหัวบัว
๘. ดีปลี
๙. ขิง
๑๐. กระเทียม
๑๓๔ ถาจะแกทานใหเอาตรีผลา โกฐกานพราว ใบสะเดา ๑. โกฐ
รากไครเครือ สรรพยา ๔ สิง่ นี้ เอาเสมอภาคทํา
กานพราว
เปนจุณ บดลายน้ํารอนน้ําสมซาก็ไดกินแกไขเดือน ๒. สะเดา
๑๑ หาย
๓. ไครเครือ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

-

-

ตรีผลา

๑. น้ํารอน
๒. น้ําสมซา

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

กิน

ผง
ละเอียด

๕๕๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๕ ถาจะแกทานใหเอาลูกมะแวงทั้ง ๒ ลูกกะดอม
แฝกหอม ดีปลี ขิงแหง ลูกชาพลู สรรพยา ๗ สิง่ นี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ําจันทน
น้ําดอกไมก็ไดกินแกไขในเดือน ๑๒ นั้น หาย ๚
๑๓๖ ถาจะแกทานใหเอา ใบบอระเพ็ด แหวหมู ผักโหม
หิน สมอไท รากทนดี หญาตีนนก โกฐกานพราว
ดีปลี สมุลแวง สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณบดลายน้ําทากิน แกไขคิมหันตะฤดูนั้น

พืช
๑. กะดอม
๒. แฝกหอม
๓. ดีปลี
๔. ขิง
๕. ชาพลู
๑. บอระเพ็ด
๒. แหวหมู
๓. ผักโหมหิน
๔. สมอไท
๕. ทนดี
๖. หญาตีนนก
๗. โกฐ
กานพราว
๘. ดีปลี
๙. สมุลแวง

สัตว
-

ธาตุ
-

-

-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
มะแวงทั้ง ๒ ๑. น้ําจันทน
๒. น้ํา
ดอกไม

-

น้ําทา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ของเหลว

กิน

ของเหลว

๕๖๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๓๗ ถาจะหายใจก็ใหเจ็บอุร ะ แลใหร ะส่ําระสายเปน
วิบัติตางๆดังนี้ ถาจะแกทานใหเอา สมอไทย แหว
หมู โกฐกานพราว รากไครเครือ บอระเพ็ด หญา
ตีนนก ดีปลี รากทนดี ผักโหมหิน สรรพยา ๙ สิ่งนี้
เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํากระสายตางๆ
กินแกไขในวสันตะฤดูนั้น

พืช
๑. สมอไทย
๒. แหวหมู
๓. โกฐ
กานพราว
๔. ไครเครือ
๕. บอระเพ็ด
๖. หญาตีนนก
๗. ดีปลี
๘. ทนดี
๙. ผักโหมหิน

๑๓๘ ถ า จะแก ท า นให เ อา ใบคนที ส อ ดี ป ลี ขิ ง แห ง ๑. คนทีสอ
พริกไทย สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ ๒. ดีปลี
บดลายน้ํารอนกินแกไขในวัสสานะฤดูนั้นหาย๚
๓. ขิงแหง
๔. พริกไทย
๑๓๙ ถาจะแกทานใหเอา ตรีกฏก ตรีผลา โกฐกานพราว ใบ ๑. โกฐกานพราว

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

-

-

๑. ตรีกฏก
๒. ตรีผลา

๑. น้ํารอน
๒. น้ําสุรา

กิน

ผง
ละเอียด
๕๖๑

สะเดา รากไครเครือ สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา ๒. สะเดา
เปนจุณ บดลายน้ํารอนน้ําสุราก็ไดกินแกไขใน สรทะ ๓. ไครเครือ
ฤดูนั้น

สัตว
-

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๔๐ ถาจะแกทานใหเอา บอระเพ็ด หญาตีนนก แหวหมู
นมพิจิตร ขิงแหง สรรพยา ๕ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทํา
เปนจุณบดลายน้ํามะแวงเครือกินแกไขในเหมันตะ
ฤดูนั้น

พืช
๑. บอระเพ็ด
๒. หญาตีนนก
๓. แหวหมู
๔. นมพิจิตร
๕. ขิง
๑๔๑ ถาจะแกทานใหเอาลูกกะดอม กระเทียมไพล วาน ๑. กะดอม
น้ํา เที ย นเยาวพาณี ตุม กาเครือ ชีส มแล ว ว า น ๒. กระเทียม
รอนทอง สังกรณี สรรพยา ๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาค ๓. ไพล
ทําเปนจุณบดลายน้ําขิงกินแกไข ในศศิระฤดูนั้น
๔. วานน้ํา
๕. เทียน
เยาวพาณี
๖. ตุมกาเครือ
๗. ชีสมแลว
๘. วานรอนทอง
๙. สังกรณี

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
มะแวงเครือ

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ําขิง

กิน

ผง
ละเอียด

๕๖๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
ถาจะแกสะทานลายน้ํารอนแทรกพริก ไท ๙ เม็ด
กิน ถาแกรอนลายน้ําหญาตุดตู จันทนทั้ง ๒ ตมกิน
ถาจะแกเสมหะแลไขเพื่อเสมหะลายน้ํามะงั่วน้ําสม
ซากินแกโทษในศศิระฤดูนั้น

๑๔๒ ถาจะแกทานใหเอาลูกเอ็นโกฐสอ โกฐพุงปลา วาน
น้ํา วานเปราะ ดีปลี แหวหมู เปลือกมูกมัน ลูกผักชี
ขิงแหง ยาทั้งนี้สิ่งละสวน สะคาน ๑๐ สวน สรรพ
ยา ๑๑ สิ่งนี้ เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ําผึ้ง
กินแกเตโชธาตุใหโทษนั้นหายดีนัก

พืช

๑. ลูกเอ็น
๒. โกฐสอ
๓. โกฐพุงปลา
๔. วานน้ํา
๕. วานเปราะ
๖. ดีปลี
๗. แหวหมู
๘. มูกมัน
๙. ผักชี
๑๐. ขิงแหง
๑๑. สะคาน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

-

น้ํากระสาย
๑. พริกไท
๒. หญา
ตุดตู
๓. จันทน
ทัง้ ๒
๔. น้ํามะงั่ว
๕. น้ําสมซา

น้ําผึ้ง

วิธีใช
ตมกิน

ลักษณะ
๑. ผง
ละเอียด
๒. ของเหลว

กิน

ผงละเอียด

๕๖๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๔๓ ถาจะแกทานใหเอา ดีปลี มูกหลวง หอม ลูกผักชี
ลอม แฝกหอม รากเสนียด แหวหมู วานเปราะ
พริกไทย ขา เกลือ สรรพยา ๑๒ สิ่งเอาเสมอภาค
ทําเปนจุณ บดลายน้ํารอนกินแกวาโยธาตุ ถอยนั้น
หายดีนัก

สัตว
-

ธาตุ
เกลือ

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๖๔

พืช
๑. ดีปลี
๒. มูกหลวง
๓. หอม
๔. ผักชีลอม
๕. แฝกหอม
๖. เสนียด
๗. แหวหมู
๘. วานเปราะ
๙. พริกไทย
๑๐. ขา
๑๔๔ ถาจะแกทานใหเอาเจตมูล โกฐสอ ลูกผักชีลอ ม ขิง ๑. เจตมูล
แหง ดีปลี ลูกมะตูมออน สรรพยา ๖ สิ่งนี้เอาเสมอ ๒. โกฐสอ
ภาค ทําเปนจุณ บดลายน้ํารอนกินแกโรคอันเกิด ๓. ผักชีลอม
แตเพราะอาโปธาตุกําเริบหายนัก
๔. ขิงแหง
๕. ดีปลี
๖. มะตูม

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๔๕ ถาจะแกทานใหเอากระเทียม ใบสะเดา ใบคนทีสอ
เทพทาโร สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอ ภาคทําเปน
จุณ บดลายน้ําขิงกินแกโรคอันเกิดเพราะปถวีธาตุ
กําเริบนั้นหาย
๑๔๖ ถาจะแกทานใหเอา แหวหมูแฝกหอม วานเปราะ
สาระไมหอมทั้ง ๓ โกฐกานพราว โกฐสอ ลูกจันทน
ดอกจันทน กานพลู จันทนทั้ง ๒ เนระพูสี ลูกผักชี
ลอ ม ผัก ปอดทั้ง ๒ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอก
กระดังงา ดีงูเหลือม ชะมด พิมเสน สรรพยา ๒๓
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดทําแทงไวลายน้ํา
เถาหมวกทั้ง ๒ กินแกโรคอันเกิด แตกําเดาแล ยา
ขนานนี้แกโ รคไดทั้ง ๓ ฤดูล ายน้ํากระสายตางๆ
ตามอันควรแกโรคอันนั้นจึงหาย

พืช
๑. กระเทียม
๒. สะเดา
๓. คนทีสอ
๔. เทพทาโร

สัตว
-

๑. แหวหมู
๑. ดีงู
๒. แฝกหอม
เหลือม
๓. วานเปราะ
๒. ชะมด
๔. สาระ
๕. โกฐกานพราว
๖. โกฐสอ
๗. จันทน
๘. กานพลู
๙. เนระพูสี
๑๐. ผักชีลอม
๑๑. พิกุล
๑๒. บุนนาค
๑๓. กระดังงา
๑๔. พิมเสน

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําขิง

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

-

๑. ไมหอม
ทั้ง ๓
๒. จันทน
ทั้ง ๒
๓. ผักปอด
ทั้ง ๒

น้ําเถาหมวก
ทั้ง ๒

กิน

ผง
ละเอียด

๕๖๕

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๔๗ อนึ่งถาไขแตในเพลาเชาไปถึง ๔ โมงนั้น เปนกําลัง
เสมหะใหแกดวยดีปลีระคนดวยเกลือสินเธาว
๑๔๘ อนึ่งถาไขแตเพลา ๕ โมงไปถึงบาย ๒ โมง นั้นเปน
กําลัง กําเดา ใหแกดวยขิงระคนดวยเกลือสินเธาว
๑๔๙ อนึ่งถาไขแตเพลาบาย ๓ โมงไปจนถึงย่ําค่ํานั้น
เปนกําลังลมใหแกดวยพริกไทยระคนดวยเกลือ
สินเธาว
๑๕๐ อนึ่งถาไขแตเพลาย่ําค่ําไปจนถึง ๔ ทุม นั้นเปน
กําลังเสมหะ ใหแกดวยมะขามปอมระคนดวยเกลือ
สินเธาว
๑๕๑ อนึ่งถาไขแตเพลา ๕ ทุม ไปจนถึง ๘ ทุมนั้น เปน
กําลังแหงกําเดา ใหแกดวยสมอพิเภกระคนดวย
เกลือสินเธาว

พืช
ดีปลี

สัตว
-

ธาตุ
เกลือ
สินเธาว
เกลือ
สินเธาว
เกลือ
สินเธาว

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

ขิง

-

-

-

พริกไทย

-

-

-

มะขามปอม

-

เกลือ
สินเธาว

-

-

สมอพิเภก

-

เกลือ
สินเธาว

-

-

วิธีใช

ลักษณะ

๕๖๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
สมออัพยา

สัตว
-

ธาตุ
เกลือ
สินเธาว

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
-

วิธีใช

ลักษณะ

๑. มะขามปอม
๒. สมอพิเภก
๓. สมออัพยา

-

เกลือ
สินเธาว

-

น้ําขิง

กิน

ผง
ละเอียด

๑. สมอพิเภก
๒. สมออัพยา
๓. มะขามปอม

-

เกลือ
สินเธาว

-

น้ําดอกไม

กิน

ผง
ละเอียด

๑. สมออัพยา
๒. มะขาม
ปอม
๓. สมอพิเภก

-

เกลือ
สินเธาว

-

น้ําสมซา

กิน

ผง
ละเอียด
๕๖๗

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๕๒ อนึ่งถาไขแตเพลา ๓ ยามถึงเชานั้นเปนกําลังแหง
ลมใหแกดวยสมอชื่ออัพยาระคนดวยเกลือสินเธาว
ถาจะแกเสลดแกกําเดา แกลมทั้ง ๓ นี้เอายาตาม
ฤดูมาแกเถิด
๑๕๓ ยาแกเสมหะขนานนี้ทานใหเอามะขามปอม ๒
ตําลึง สมอพิเภก ๑ ตําลึง สมออัพยา ๒ บาท
เกลือสินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิง่ นี้ทําเปนจุณ
บดลายน้ําขิงกินแกเสมหะดีนัก
๑๕๔ ยาแกกําเดาขนานนี้ทานใหเอาสมอพิเภก 2 ตําลึง
สมออัพยา ๑ ตําลึง มะขามปอม ๒ บาท เกลือ
สินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดลาย
น้ําดอกไมกินแกกําเดาดีนัก
๑๕๕ ยาแกลมขนานนี้ทานใหเอา สมออัพยา ๒ ตําลึงเอา
มะขามปอม ๑ ตําลึง สมอพิเภก ๒ บาท เกลือ
สินเธาว ๒ บาท สรรพยา ๔ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทํา
เปนจุณบดลายน้ําสมซากินแกลมดีนัก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๕๖ ถาแรกไขลงวัน ๑ ก็ดี ๒ วันก็ดี ใหผายเสียใหได
กอนถาเห็นวากําลังนั้นนอยนัก จะผายมิไดแลวให
แตงยานี้กิน ทานใหเอาพริกไทย บอระเพ็ด แหว
หมู หญาตีนนก รากมะแวงตน ดีปลี รากไครเครือ
สรรพยา ๗ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลาย
น้ํารอนกินหนัก ๑ สลึง แกไขเพื่อลมใหสะบัดรอน
สะทานหนาว วิงเวียน ใหปากฝาดแลกระหายน้ํา
นั้น หายดีนัก
๑๕๗ ถาไข ๔ วันไปจน ๗ วันทานใหเอาพริกไทย ราก
ไครเครือ บอระเพ็ด ลูกมูกมัน สังกรณี ขิงแหง ราก
มะแวงทั้ง ๒ สรรพยา ๘ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปน
จุณ บดลายน้ํารอนกินแกไขเพื่อลม ใหสะทานรอน
สะทานหนาวแกวิงเวียน แกกระหายน้ํา แกกินขาว
ไมไดนั้นหาย

พืช
๑. พริกไทย
๒. บอระเพ็ด
๓. แหวหมู
๔. หญาตีนนก
๕. มะแวงตน
๖. ดีปลี
๗. ไครเครือ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ํารอน

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๑. พริกไทย
๒. ไครเครือ
๓. บอระเพ็ด
๔. มูกมัน
๕. สังกรณี
๖. ขิง

-

-

มะแวงทั้ง ๒

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๖๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
๑. ขิง
๒. สะเดา
๓. จันทนขาว
๔. หญาตีนนก
๕. ไครเครือ
๑. ขิง
๒. ราชพฤกษ
๓. กระดอม
๔. ประคําดี
กระบือ
๕. สะคาน
๖. จันทนขาว
๗. แฝกหอม
๘. ผักชีลอม
๙. แหวหมู

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

-

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
น้ําราก ๑. กิน ๑. ผง
เสนียด ๒. ตม ละเอียด
กิน ๒. ของ
เหลว

-

๑. ตม ๑. ของ
กิน
เหลว
๒. ผง ๒. ผงละ
กิน
เอียด

๕๖๙

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๕๘ ถาไขวัน ๑ ไปถึง ๗วัน ทานใหเอาขิงแหง ใบสะเดา
จันทนขาว หญาตีนนก รากไครเครือ สรรพยา ๕
สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ บดลายน้ํารากเสนียด
ตมกิน ๑ สลึงแกไขเพื่อกําเดาไมเปนอันทีจ่ ะนอน
หลับใหละเมอใหอาเจียนโลหิตออกแลแกปากหาย
ดีนัก
๑๕๙ ถาไข ๗ วัน ไปจนถึง ๑๔ วันทานใหเอายาอันชื่อ
วาปโตลาทิคุณนั้นแก ยาปโตลาทิคุณขนานนี้ทาน
ใหเอา ขิงแหง ๒ สลึง ฝกราชพฤกษ ๒ สลึง ลูก
กระดอม ๑ สลึง เปลือกประคําดีกระบือ ๑ สลึง
สะคาน ๑ สลึง จันทนขาว ๑ สลึง แฝกหอม ๑
สลึง ลูกผักชีลอม ๑ สลึง แหวหมู ๑ สลึง
บอระเพ็ด ๑ สลึง ลูกมะตูมออน ๑ สลึง สมอพิเภก
๑ บาท มะขามปอม ๑ บาท สรรพยา ๑๕ สิ่งนี้ตม
ก็ไดทําผงก็ไดกินบําบัดไขเพือ่ กําเดา แลไขเวนวัน
๑ ไขก็ดี

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๑๕๙ เวน ๒ วันไขวัน ๑ ก็ดี เวน ๓ วัน เวน ๔ วัน ไขวัน ๑๐. บอระเพ็ด
(ตอ) ๑ ก็ดี แกทั้งเมื่อยขนลุกจุกเสียดแลโลหิตหายดีนัก ๑๑. มะตูม

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

๑. ดีปลี
๒. โกฐ
กานพราว
๓. โกฐพุงปลา
๔. สมุลแวง

-

-

-

๑. น้ําผึ้ง
๒. มะนาว

กิน

ผง
ละเอียด

๑. ดีปลี
๒. บอระเพ็ด
๓. เทพทาโร
๔. มะแวงตน
๕. ไครเครือ
๖. ละหุงราก
๗. ผักโหมหิน

-

-

-

น้ําสมซา

กิน

ผง
ละเอียด

๑๒. สมอพิเภก
๑๓. มะขามปอม

๑๖๐ ถาไขเพื่อเสมหะแตวัน ๑ ถึง ๔ วัน ทานใหเอา
ดีปลี โกฐกานพราว โกฐพุงปลา สมุลแวง สรรพยา
๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ําผึง้ กับน้ํา
มะนาวระคนกันกินเชากินเย็นแกไขเพือ่ เสมหะ แก
หอบหายใจขัดแลอาเจียนแกปากหวานและกินขาว
มิไดนั้นหาย
๑๖๑ ถาไขแตวัน ๑ ไปถึง ๗ วันทานใหเอาดีปลี บอระเพ็ด
เทพทาโร รากมะแวงตน รากไครเครือ รากละหุงราก
ผักโหมหิน สรรพยา ๗ สิง่ นี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณ
บดลายน้ําสมซากินหนัก ๑ สลึง แกไขเพือ่ เสมหะ ให
หายใจขัดแลอาเจียนแกสะบัดรอนสะบัดหนาวแก
ปากหวานกินขาวมิไดหายดีนัก

๕๗๐

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๖๒ ถาเพลิงธาตุหยอนทานใหเอา พริกไทย ๑ ขิง ๒
สะคาน ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ กินแก
เพลิงธาตุหยอน
ถาธาตุดินหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒
สะคาน ๓ ชาพลู ๔ เจตมูล ๘ ดีปลี ๑๖ กินแกธาตุ
ดินหยอน
ถาธาตุน้ําหยอนทานใหเอาพริกไทย ๑ ขิง ๒
สะคาน ๓ เจตมูล ๔ ดีปลี ๘ ชาพลู ๑๖ กินแกธาตุ
น้ําหยอน
ถาธาตุลมหยอน ทานใหเอาพริกไทย ๑ขิง ๒ เจต
มูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๘ สะคาน ๑๖ กินแกธาตุลม
หยอน
อันวาเบญจกูลทั้ง ๔ ขนานนี้ ตมก็ไดทําผงก็ได
สําหรับธาตุทั้ง ๔ หยอนดีนกั

พืช
๑. พริกไทย
๒. ขิง
๓. สะคาน
๔. ชาพลู
๕. ดีปลี
๖. เจตมูล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช
๑. ตม
กิน
๒. ผง
กิน

ลักษณะ
๑.
ของเหลว
๒. ผง
ละเอียด

๕๗๑

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๖๓ ยาชื่อเบญจกูลเสมอภาคขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู
๑ สะคาน ๑ ขิงแหง ๑ ดีปลี ๑ เจตมูล ๑ สรรพยา
๕ สิ่งตมก็ไดทําผงก็ได กินสําหรับธาตุประจําใน
คิมหันตะฤดูดีนัก

พืช
๑. ชาพลู
๒. สะคาน
๓. ขิง
๔. ดีปลี
๕. เจตมูล
๑๖๔ ยาเบญจกูลแทรกขนานนี้ทานใหเอาชาพลู ๑ ไพ ๑. ชาพลู
สะคาน ๑ สลึงขิง แหง ๑ สลึง ๑ ไพ ดีปลี ๒ สลึง ๒. สะคาน
เจตมูล ๒ สลึง ๑ ไพ สรรพยา ๕ สิง่ นี้ ตมก็ไดทํา ๓. ขิง
ผงก็ไดกินสําหรับธาตุประจําในวัสสานะตฤดูดีนัก ๔. ดีปลี
๕. เจตมูล
๑๖๕ ยาชื่อ เบญจกูลโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา ชาพลู ๒ ๑. ชาพลู
สะคาน ๓ ขิงแหง ๔ ดีปลี ๕ เจตมูล ๘ สรรพยา ๕ ๒. สะคาน
สิ่งนี้ ตมทําผงก็ได สําหรับประจําในเหมันตะฤดูดี ๓. ขิง
นัก
๔. ดีปลี
๕. เจตมูล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย วิธีใช
๑. ตม
๒. ผง

ชนิดยา
๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด

-

-

-

-

๑. ตม
๒. ผง

๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด

-

-

-

-

๑. ตม
๒. ผง

๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด
๕๗๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
๑. สะคาน
๒. ชาพลู
๓. ขิง
๔. ดีปลี
๕. เจตมูล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

๑. ชาพลู
๒. สะคาน
๓. ขิง
๔. ดีปลี
๕. เจตมูล
๖. พริกไทย

-

-

-

น้ํากระสาย วิธีใช
๑. น้ําผึ้ง
๑. ตม
๒. น้ํารอน ๒. ผง
แทรก
พริกไทย
๓. น้ําผึ้งรวง
๔. น้ําสมซา
๕. กระเทียม

ลักษณะ
๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด

๑. น้ําขิง
๒. น้ําขา
๓. ตรีผลา

๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด

๑. ตม
๒. ผง

๕๗๓

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๖๖ ยาชื่อสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑
ชาพลู ๒ ขิงแหง ๓ ดีปลี ๔ เจตมูล ๕ สรรพยา ๕
สิ่งนี้ตมทําผงก็ไดกินแกจุกเสียดแลลมปจจุบันถาจะ
แกลงทองลายน้ําผึ้งกิน ถาจะแกทองมิสบาย แลจะ
ใหบํารุงธาตุลายน้ํารอนแทรกพริกไทยเทาอายุสมผู
ไขนั้นกิน ถาจะแกตัวรอ นแลสันนิบ าตลายน้ํา ผึ้ง
รวงน้ํ า ส ม ซ า ก็ ไ ด ถ า จะแก ล มจุ ก เสี ย ดลายน้ํ า
กระเทียมกิน สรรพกระสายตามแตจะยักยายโดย
อันควรกับโรคานุโรคแลควรกับฤดูแลกาลแลเพลา
นั้นก็อาจบําบัดโรคทั้งปวงนั้นไดดีนัก
๑๖๗ ยาชื่อมหาสาธุเบญจกูล ขนานนี้ทานใหเอาชาพลู ๒
สะคาน ๓ ขิงแหง ๖ ดีปลี ๘ เจตมูล ๑๖ พริกไทย
เทายาทั้งหลาย สรรพยา ๖ สิ่งนี้ตม ทําผงก็ไดถา
จะแกตัวรอนสันนิบาตลายน้ําขิงน้ําขากิน ถาจะแก
พรรดึกลายนําตรีผลาตม สรรพกระสายตามแตจะ
ยักยายเอาเถิด

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๖๘ ยาชื่อมหิทธิมหาสาธุเบญจกูลขนานนี้ทานใหเอาขิง
๑ สะคาน ๒ เจตมูล ๓ ชาพลู ๔ ดีปลี ๕ สรรพยา
๕ สิ่งนี้ทานใหตมทําผงก็ไดกินแกลง ๘ จําพวก แก
เสมหะ ๒ จํา พวก แก จํา เริ ญ อั ค นี ผ ล ถ า จะแก
พรรดึกเอาชาพลู ๒ สวน ถาจะแกลมจุกเสียดให
ทวีดีปลีขึ้น ๑๖ สวน สรรพน้ํากระสายตามแตจ ะ
ยักยายเอา อันควรกับโรคนั้นเถิด
๑๖๙ ยาชื่อเบญจกูลแทรกขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๒
สลึง ชาพลู ๑ บาท ดีปลี ๑ บาท ๒ สลึง ขิงแหง ๒
บาทเจตมูล ๑ ตําลึง สรรพยา ๕ สิ่งนี้ทําเปนจุณ
ถาจะแกเพลิงธาตุมิเสมอกัน ลายน้ําแกงยากินทุก
วันเชาเย็นถาจะแกลมกาศคูณน้ํากระเทียมน้ําสุราก็
ไดถาจะแกลมปตฆาต ลายสุรากินแทรกผิวมะกรูด
มหาหิงคุ นอยหนึ่งกิน

พืช
๑. ขิง
๒. สะคาน
๓. เจตมูล
๔. ชาพลู
๕. ดีปลี

๑. สะคาน
๒. ชาพลู
๓. ดีปลี
๔. ขิง
๕. เจตมูล

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

-

-

-

น้ํากระสาย วิธีใช
๑. ตม
๒. ผง

ลักษณะ
๑. ของ
เหลว
๒. ผงละ
เอียด

๑. น้ําแกงยา
๒. กระเทียม
๓. น้ําสุรา
๔. สุรา
แทรกผิว
มะกรูด
มหาหิงคุ

ผง
ละเอียด

กิน

๕๗๔

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
พืช
๑. สมุลแวง
๒. มะเขือขื่น

สัตว
-

ธาตุ
-

๑. สะคาน
๒. เจตมูล
๓. ชาพลู
๔. มะกรูด
๕. คนทีสอ
๖. จิงจอ
๗. ตองแตก
๘. หัสคุณเทศ
๙. มหาหิงคุ
๑๐. ยาดํา

-

-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
๑. มะแวง
น้ําผึ้งเกลือ
ทั้ง ๒
๒. เทียน
ทั้ง ๕
๓. เบญจกูล
๑. ตรีกฏก ๑. มะนาว
๒. เปลา
๒. เปลือก
ทั้ง ๒
คนทา
๓. ผักคราด
๔. กระเทียม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

กิน

ผง
ละเอียด

๕๗๕

ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๐ ถาจะแกลมอัคนีวาตะแลลมอันเกิดแตปลายเทาแล
ใหเย็นไปตําระขางหนึ่งก็ดีเอามะแวงทั้ง๒สมุลแวง
มะเขือ ขื่นเทียนทั้ง ๕ สรรพยา ๙ สิ่ง นี้เ อาเสมอ
ภาคทํ า เป น จุ ณ บดกั บ เบญจกู ล ลายน้ํ า ผึ้ ง เกลื อ
รําหัดกินหายดีนัก
๑๗๑ ยาชื่อมาตลุงโสฬส ขนานนี้ทานใหเอา สะคาน ๑
เจตมูล ๑ ตรีกฏก ๓ รากชาพลู ๑ สรรพยา ๖ สิง่ นี้
ยืนไวเอาเสมอภาคถาจะทําใหเปนเบญจกูลณ
รายณเอามะกรูด ใบคนทีสอ รากจิงจอ ราก
ตองแตก หัสคุณเทศ เปลาทั้ง ๒ มหาหิงคุ ยาดํา
สรรพยา ๙ สิ่งนีเ้ อาเสมอภาค ใหฆาหัสคุณดัวยน้ํา
มะนาว ใหฆาเปลาดัวยน้ําเปลือกคนทา ใหฆาราก
จิงจอ รากตองแตก ดัวยน้ําผักคราด ใหฆามหาหิงคุ
ดัวยน้ํากระเทียมแลวกระทําใหเปนจุณ บดน้ํา
กระสายตางๆ กินแกวาโยธาตุโลหิต แกบิดวิเศษ
นัก อันนี้ชื่อยาโสฬสมาตลุงเบญจกูลนรายณ

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ลําดับนี้จะกลาวดัวยกระสายเบญจกูลสืบตอไปดังนี้
อันวาลักษณะเบญจกูลนั้น
ถาจะแกลมลายน้ําขาน้ํากระเทียมกิน
ถาจะแกลม๘จําพวกลายน้ํากุมบกกิน
ถ า จะแก ล มจุ ก อกเอารากเบญจกู ล ๑ บาท
พริก ไทย ๑ สลึง กะทือ ๑ บาท เปลือกกุมบก ๒
สลึง กระเทียม ๑ สลึง สรรพยา ๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณ
ปรุงลงในเบญจกูลลายน้ําผึ้งน้ํากะเม็งน้ําคนทีสอก็
ไดกินแกดีนัก
ถาจะแกจุกเสียดเปนกอนในอุทรลายน้ําเปรียงพระ
โคกิน

พืช
-

๑. พริกไทย
๒. กะทือ
๓. กุมบก
๔. กระเทียม
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

น้ํากระสาย
๑. น้ําขา
๒. กระเทียม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

น้ํากุมบก
๑. น้ําผึ้ง
๒. น้ํากะเม็ง
๓. คนทีสอ

กิน
กิน

ผง
ผง
ละเอียด

-

-

เบญจกูล

น้ําเปรียง
พระโคกิน

กิน

ผง

๕๗๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถ า จะแก ล มตี น เย็ น ตั ว เย็ น ลายน้ํ า ขิ ง น้ํ า ข า น้ํ า
(ตอ) กระเทียมกินถาจะแกไขเพื่อลมลายน้ําสมซาน้ําขา
แกน้ํากระเทียมน้ํากุมบกกิน

พืช
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

ถาจะแกไขเพื่อเสมหะปะทะอกลายน้ําไพลน้ําคนที
สอลายน้ําลูกจันทนตมกิน

-

-

-

เบญจกูล

ถาจะเสมหะลายน้ําขิงกิน
ถาจะแกเสมหะแหงลาย น้ํามะนาวเกลือรําหัดกิน
ถาจะแกใหเสมหะออกลายน้ํามะนาวแทรกกานพลู
กิน
ถาจะแกประดงลายน้ําฟกกิน

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล
เบญจกูล

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกลมริดสีดวงผอมเหลืองลายน้ําจิ่งจอน้ําอังกาบ
กิน

น้ํากระสาย
๑. น้ําขิง
๒. น้ําขา
๓. น้ํากระเทียม
๔. น้ําสมซา
๕. น้ํากุมบก

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

๑. น้ําไพล
ตมกิน ของเหลว
๒. น้ําคนทีสอ
๓. ลูกจันทน
น้ําขิง
กิน
ผง
น้ํามะนาเกลือ กิน
ผง
น้ํามะนาว
กิน
ผง
แทรกกานพลู
น้ําฟก
กิน
ผง
๑. น้ําจิง่ จอ
กิน
ผง
๒. น้ําอังกาบ

๕๗๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถาจะแกริดสีดวงแหงแลหืดไอลายน้ําโกฐทั้ง ๕ ตม
(ตอ) กิน
ถามิฟงลายน้ําใบคนทีสอใบกะเม็งตัวผูกิน

พืช
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

น้ํากระสาย
น้ําโกฐทั้ง ๕

วิธีใช ลักษณะ
ตมกิน ของเหลว

-

-

-

เบญจกูล

๑. คนทีสอ
๒. กะเม็งตัวผู

กิน

ผง

ถา จะแก ริ ด สี ด วงตกโลหิ ต ลายน้ํ า ใบกะเม็ ง ใบ
เสนียด รากกลวยตีบตมกิน

-

-

-

เบญจกูล

กิน

ของเหลว

ถาจะแกไขผอมเหลืองลายน้ํามะนาวแทรกไพลเทา
เบญจกูลกิน
ถาจะใหลงลายน้ํามะขามเปยกน้ํากระเทียมกิน

-

-

-

เบญจกูล

กิน

ผง

-

-

-

เบญจกูล

๑. น้ําใบกะเม็ง
๒. ใบเสนียด
๓. กลวยตีบ
น้ํามะนาวแทรก
ไพล
๑. มะขามเปยก
๒. น้ํากระเทียม

กิน

ผง

๕๗๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถ า จะแก บิ ด มู ก เลื อ ดลายน้ํ า เปลื อ กลู ก ทั บ ทิ ม
(ตอ) เปลือกโมกมัน กินตําเอาพริกไทยรําหัดลง

พืช
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

น้ํากระสาย
๑. ทับทิม
๒. เโมกมัน
๓. พริกไทย

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

ถาจะแกทองมานลายน้ํานมโคกิน
ถาจะแกใหฟกบวมทั้งตัวก็ดีและบวมทองก็ดีลาย
น้ําพันงูแดงทั้งตนทั้งรากตมกิน ถาจะแกมุตกิด มุต
ฆาต ลายน้ําเบญจขี้เหล็กตมกิน
ถามิฟงลายน้ําเปลือกโมกมัน กลวยตีบ ครั่งดุนตม
กิน

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

กิน
กิน

ผง
ผง

-

-

-

เบญจกูล

น้ํานมโค
๑. น้ําพันงูแดง
๒. เบญจ
ขี้เหล็ก
๑. โมกมัน
๒. กลวยตีบ
๓. ครั่งดุน

กิน

ของเหลว

๕๗๙

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถาจะแกปสสาวะมิออกลายน้ํามะนาวน้ําผายปาก็
(ตอ) ไดถามิฟงเอาน้ําดางขี้เหล็กทั้ง ๕ น้ํา แกนแสมทั้ง
๒ น้ําดางพันงูแดง น้ําดางใบสะแก น้ําคางงวงตาน
น้ําดางเบี้ยผู น้ําแตงโม น้ําแตงกวาคุลิการดัวยกัน
เขาแลวจึง เอาสารสม ดิ นปะสิวขาวรําหัดลงลาย
เบญจกูลกิน

พืช
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

๕๘๐

น้ํากระสาย
๑. น้ํามะนาว
๒. น้ําผายปา
๓. น้ําดางขี้
เหล็กทัง้ ๕
๔. น้ําแกนแสม
ทั้ง ๒
๕. น้ําดางพัน
งูแดง
๖. น้ําดาง
ใบสะแก
๗. น้ําคางงวงตาน
๘. น้ําดางเบี้ยผู
๙. น้ําแตงโม
๑๐. น้ําแตงกวา
๑๑. สารสม
๑๒. ดินปะสิวขาว

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถาจะแกบวม ๕ ประการลายน้ําผักกระชับกิน
(ตอ)
ถาจะแกจับ ๕ ประการลายน้ํารอนกิน
ถาจะแกริดสีดวงประการลายน้ําเทียนทั้ง ๕ ตมกิน

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกลงลายน้ํารอนกิน
ถาจะแกบิดลายน้ําใบทับทิมแทรกกระเทียมกิน

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกทองขึ้นลายน้ําเทียนดําตมกิน
ถาลมจุกเสียดลายน้ําขิงน้ําขากิน

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกนิ่วลายน้ําออยแดงกิน
ถาจะแกดีพลุงดีเดือดลายน้ําจันทนทั้ง๒กิน

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกโลหิตเปนกอนในอุทรลายน้ํากะเม็งกิน

-

-

-

เบญจกูล

น้ํากระสาย วิธีใช ลักษณะ
น้ําผัก
กิน
ผง
กระชับ
น้ํารอน
กิน
ผง
น้ําเทียนทั้ง ตมกิน ของเหลว
๕
น้ํารอน
กิน
ผง
น้ําใบทับทิม กิน
ผง
แทรก
กระเทียม
น้ําเทียนดํา ตมกิน ของเหลว
๑. น้ําขิง
กิน
ผง
๒. น้ําขา
น้ําออยแดง กิน
ผง
น้ําจันทน
กิน
ผง
ทั้ง ๒
น้ํากะเม็ง
กิน
ผง

๕๘๑

พืช
-

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน/สวนประกอบตํารับ
๑๗๒ ถาจะแกจับไขใหอุทรนั้นลายน้ํารอนแทรกลูกสลอด
(ตอ) ลง
ถาจะแกทองลั่นโครกๆลายน้ําเจตมูลกิน
ถาจะแกหืดลายน้ํามะนาวกิน
ถาจะแกอุทรฟกลายน้ําแกงยากิน
ถาจะแกเสมหะตีขึ้นลายน้ํารอนแทรกพิมเสนแทรก
การบูรกิน

พืช
-

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
เบญจกูล

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล
เบญจกูล
เบญจกูล

ถาจะแกลมวิงเวียนอยูทั้งตัวลายน้ําแกงยากิน
ถาปลูกธาตุทั้ง ๔ ลายน้ําผึ้งรวงน้ําสมซากินวิเศษ
นัก

-

-

-

เบญจกูล
เบญจกูล

น้ํากระสาย
น้ํารอนแทรก
ลูกสลอด
น้ําเจตมูล
น้ํามะนาว
น้ําแกงยา
น้ํารอนแทรก
พิมเสน แทรก
การบูร
น้ําแกงยา
๑.น้ําผึ้งรวง
๒.น้ําสมซา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

กิน
กิน
กิน
กิน

ผง
ผง
ผง
ผง

กิน
กิน

ผง
ผง

๕๘๒

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๓ ยาแกสมาธาตุขนานนี้ทานใหเอาดีปลี ๑ บาท เนื้อ
สมอ ๑ บาท เจตมู ล ๑ บาท ขิ ง แห ง ๒ สลึ ง
สะคาน ๒ สลึง ชาพลู ๒ สลึง สรรพยา ๖ สิ่งตมทํา
ผงก็ไดลายน้ําจันทนหอมแลน้ํากระสายอันจําเริญ
เพลิงธาตุนั้นกินแกสมาธาตุ
๑๗๔ ยาวิสมธาตุขนานนี้ทานใหเอาหญาเกล็ดหอยทั้ง ๒
รากมะแวงทั้ง ๒ รากกระถินแดง รากแคปา ราก
ไขเนา รากมะขบ รากกรรณิการ รากมะตุม สรรพ
ยา ๑๐ สิ่งนี้เอาเสมอภาคใหประกอบกับดีปลีทํา
เปนจุณลายน้ําดอกไมจันทนก็ไดแกวิสมธาตุนั้นดี
นัก

พืช
๑. ดีปลี
๒. เนื้อสมอ
๓. เจตมูล
๔. ขิง
๕. สะคาน
๖. ชาพลู
๑. กระถินแดง
๒. แคปา
๓. ไขเนา
๔. มะขบ
๕. กรรณิการ
๖. มะตุม

สัตว
-

ธาตุ
-

-

-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
น้ําจันทน
หอม

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

๑. มะแวง ๑. ดีปลี
ทั้ง ๒
๒. ดอก
๒. หญา
ไมจันทน
เกล็ดหอย
ทั้ง ๒

กิน

ผง
ละเอียด

๕๘๓

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๗๕ ยาแกติกขธาตุขนานนี้ทานใหเอาเกสรบัวหลวงทั้ง
๒ เกสรสัตตบงกช ดอกสัตตบุษย สัตตบรรณ ดอก
ลินจง ดอกจงกลนี ดอกผัวเผื่อน ดอกบัวขม ดอก
พิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิซอน ดอกมะลิลา ดอก
จําปา ดอกกระดังงา ดอกสารภี ดอกลําเจียก ดอก
การะเกด ดอกมะงั่ว ดอกมะนาว ดอกคัดเคา ดอก
ส ม โอ รากหญ า นางทั้ ง ๒ ระย อ ม ไคร เ ครื อ
กฤษณา กระลําพัก กรัก ขี สรรพยา ๒๙ สิ่งนี้เอา
เสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํากระสายอันเย็นแล
สุขุมนั้นกินแกติกขธาตุแลอาหารที่จบริโภคนั้นก็ให
เย็นจงหนักคือแตงโมแลแตงกวานั้น

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
๑. บัวหลวง
ทั้ง ๒
๒. หญานาง
ทั้ง ๒

น้ํากระสาย
-

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๘๔

พืช
๑. สัตตบงกช
๒. สัตตบุษย
๓. สัตตบรรณ
๔. ลินจง
๕. จงกลนี
๖. ผัวเผื่อน
๗. บัวขม
๘. พิกุล
๙. บุนนาค
๑๐. มะลิซอน
๑๑. มะลิลา
๑๒. จําปา
๑๓. กระดังงา
๑๔. สารภี
๑๕. ลําเจียก
๑๖. การะเกด
๑๗. มะงั่ว

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
๑๗๕
(ตอ)

ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ

สัตว

ธาตุ

พิกัดยา

น้ํากระสาย

วิธีใช

ลักษณะ

-

-

-

ดีเกลือ

กิน

ผง

-

-

๑. ตรีกฏก
๒. ตรีผลา

น้ํามะงั่ว

กิน

ผง

๕๘๕

พืช
๑๘. มะนาว
๑๙. คัดเคา
๒๐. สมโอ
๒๑. ระยอม
๒๒. ไครเครือ
๒๓. กฤษณา
๒๔. กระลําพัก
๒๕. กรักขี
๑๗๖ ยาแกมันทธาตุ ขนานนี้ทานใหเ อาดีป ลี ๑ ตําลึง ๑. ดีปลี
เนื้อสมอ ๑ ตําลึงบดรําหัดดีเกลือกินวันละ ๓ เพลา ๒. สมอ
แกมันทธาตุนั้นหายดีนัก
๑๗๗ ยาแกธาตุเพลิงถอยนั้นขนานนี้ทานใหเอาตรีกฏก
ขมิ้นออย
ตรีผลาขมิ้นออยสรรพยา ๗ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบด
ลายน้ํามะงั่วกินแกเพลิงธาตุหยอนถอยเผาอาหาร
มิไดล ะเอียดใหเ กิดวาโยกลานัก ใหอ าเจียนแลลง
ทองสมมุติวาลมปวงนั้นหายดีนัก

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
พืช
๑๗๘ ขนานหนึ่ง ทานใหเ อาพริก ขิง กระเทียมใบสะเดา ๑. พริก
สรรพยา ๔ สิ่งนี้เอาเสมอภาคบทลายน้ํารอนเกลือ ๒. ขิง
รําหัดกินแกธาตุหยอนถอยนั้นหายดีนัก
๓. กระเทียม
๔. สะเดา
๑๗๙ ยาบํารุงธาตุ ขนานนี้ทานใหเอาโกฐกานพราว ๑ ๑. โกฐ
บาท ลู ก กะดอม ๑ บาท ตาอ อ ยแดง ๑ บาท
กานพราว
บอระเพ็ด ๑ บาท กะเพรา ๑ บาท ยาขาวเย็น ๒ ๒. กะดอม
บาท สรรพยา ๖ สิ่งนี้ทําเปนจุณบดลายน้ํารอนกิน ๓. ออยแดง
บํารุงธาตุทั้ง ๔ ใหบริบูรณแลแกเหนื่อยหอบหายดี ๔. บอระเพ็ด
นัก
๕. กะเพรา
๖. ขาวเย็น

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. เกลือ

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง

-

-

-

น้ํารอน

กิน

ผง
ละเอียด

๕๘๖

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๘๐ ขนานหนึ่งทานใหเอา ยาขาวเย็น ตรีกฏก ตรีผลา
ลูกผักชี แหวหมู บอระเพ็ด เถาตําลึง ไครหอม ใบ
สะเดาดิ น หญ าตี นนก ลูก มะตูม ออ น รากหญ า
ขัดมอน โกศกานพราว ขมิ้นออย กะเพรา สรรพยา
ยา ๑๙ สิ่งนี้เอาเสมอภาคทําเปนจุณบดลายน้ํารอน
น้ําสุรากินก็ไดเปนยาชูกําลังธาตุแลแกโรคพุงโรแล
พยาธิในอุทรนั้นหายดีนัก

พืช
๑. ขาวเย็น
๒. ผักชี
๓. แหวหมู
๔. บอระเพ็ด
๕. ตําลึง
๖. ไครหอม
๗. สะเดาดิน
๘. หญาตีนนก
๙. มะตูม
๑๐. หญา
ขัดมอน
๑๑. โกฐ
กานพราว
๑๒. ขมิ้นออย
๑๓. กะเพรา

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
๑. ตรีกฏก
๒. ตรีผลา

น้ํากระสาย
๑. น้ํารอน
๒. น้ําสุรา

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๘๗

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๘๑ ยาชื่อเบญจรสธิคุณ ขนานนี้ทานใหเอาโกฐทั้ง ๕
สิ่งละ ๒ บาท ลูกจันทน ๒ บาท เทียนทั้ง ๕ สิ่งละ
๑ บาท ดอกจั น ทน ๒ สลึ ง กระวาน ๒ สลึ ง
กานพลู ๒ สลึง แหวหมู ๒ สลึง กระจับ ๒ สลึง ลูก
บัวเกราะ ๒ สลึง ถั่วลิส ง ๒ สลึง ชะเอมเทศ ๒
สลึง ๑ เฟอง สรรพยา ๑๙ สิ่งนี้ทําเปนจุณแลวจึง
เอาน้ําออยแดงจอก ๑ น้ําผึ้งรวงจอก ๑ น้ํานมโค
จอก ๑ น้ํามะงั่วจอก ๑ กวนเขาดัวยกันเอาไวกิน
เปนนิจแกหอบหิวหาแรงมิไดเปนยาชูกําลังถึงมาตร
วาอดอาหารอยูถึง ๗ วันแลวก็ดีไดกินยาอันนี้อาจ
ทรงสรางกําลังใจไวไดวิเศษนัก

พืช
๑. จันทน
๒. กระวาน
๓. กานพลู
๔. แหวหมู
๕. กระจับ
๖. บัวเกราะ
๗. ถั่วลิสง
๘. ชะเอมเทศ

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
น้ํากระสาย
๑. โกฐทั้ง ๕ ๑. น้ําออย
๒. เทียน
แดง
ทั้ง ๕
๒. น้าํ ผึ้งรวง
๓. น้ํานมโค
๔. น้ํามะงั่ว

วิธีใช
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๘๘

ตารางที่ ๑๗ ตํารับยาในพระคัมภีรธาตุวินิจฉัย (ตอ)
ลําดับ
ขึ้นตน / สวนประกอบตํารับ
๑๘๒ ยาชื่ อ เวลาธิ คุ ณ ขนานนี้ ท า นให เ อา ลู ก เอ็ น
สมุลแวง ใบกระวาน ดีปลี ชะเอม ขมิ้นชันสิ่ง ละ
สวนพริก ไทยขิง แหง สิ่ง ละสวนลูกมะขามปอม ๘
สว นสรรพยา ๙ สิ่ ง นี้ ทํ าเป น จุ ณ แล ว จึง เอาน้ํ า
มะกรูดจอก ๑ น้ํามะนาวจอก ๑ น้ําสมซาจอก ๑
น้ํามะขามเปยกจอก ๑ น้ําผึ้งรวง ๒ จอกขัณฑสกร
๒ จอกคุลิการกันเขาเอาเกลือรําหัดเคี่ยวใหขนเอา
ทาลิ้นใหเ นื่อ งๆ ถาจะกิ นใหเ พลานั ก ๑ สลึง แก
คอแหงคอแหบแสบอุระแลริดสีดวงก็หายวิเศษนัก

พืช
๑. ลูกเอ็น
๒. สมุลแวง
๓. กระวาน
๔. ดีปลี
๕. ชะเอม
๖. ขมิ้นชัน
๗. พริกไทย
๘. ขิง
๙. มะขามปอม

สัตว
-

ธาตุ
-

พิกัดยา
-

น้ํากระสาย
๑. น้ํา
มะกรูด
๒. น้ํา
มะนาว
๓. น้ําสมซา
๔. น้ํามะ
ขามเปยก
๕. น้ําผึ้งรวง
๖. ขัณฑสกร

วิธีใช
ทา/
กิน

ลักษณะ
ผง
ละเอียด

๕๘๙

๕๙๐
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

นายกัมพล มะลาพิมพ
๑๒๒ หมู ๓ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี
ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปากคลอง
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน แพทย แผนไทยปฏิบั ติก าร สถานีอ นามั ยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินี ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

