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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร	 มุ ่งศึกษาสารัตถะและความถี่ของ

เภสัชวัตถุในต�ารับยากวาดคอแพทย์แผนไทย	 อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	

เอกสารช้ันต้นจากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	

จ�านวน	 ๑๘	 ฉบับ	 โดยเอกสารฉบับที่เก่าแก่ที่สุด	 คือ	 ต�ารายาวัดพรหมพิราม	

ต�าบลพรหมพิราม	 อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 สมุดข่อยเลขที่	 พส.ข.๐๒๑๕	

ระบุวันที่บันทึก	คือ	๒๗	ธันวาคม	๒๔๑๐	ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	

	 ผลการศึกษาพบว่า	มีต�ารับยากวาดคอปรากฏทั้งสิ้น	๑๒	ฉบับ	จ�านวน	๘๖	

ต�ารับ	พบสารัตถะจ�าแนกตามสรรพคุณได้	๕	ประเภท	คือ	๑.	ใช้ในการรักษาโรคซาง	

(โรคในเดก็ชนิดหน่ึง)	จ�านวน	๖๔	ต�ารบั	(มากทีส่ดุ)	๒.	มสีรรพคณุในการรกัษาไข้ต่าง	ๆ 	

จ�านวน	๑๖	ต�ารับ	๓.	มีสรรพคุณในการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะและล�าไส้	จ�านวน	๔	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕30

ต�ารับ	 ๔.	 มีสรรพคุณในการรักษาได้สารพัดโรค	 (ครอบจักรวาล)	 จ�านวน	 ๑	 ต�ารับ

และ	๕.	ไม่ระบุสรรพคุณ	จ�านวน	๑	ต�ารับ	

	 พบพืชวัตถุจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๕๐	 ชนิด	 โดยพบขิงมีความถี่สูงสุด	 พบสัตว์วัตถุ

จ�านวนทั้งส้ิน	 ๔๑	 ชนิด	 โดยพบล้ินทะเลมีความถี่สูงสุด	 พบธาตุวัตถุจ�านวนทั้งส้ิน

๒๓	 ชนิด	 โดยพบน�้าประสานทองมีความถี่สูงสุดและพบน�้ากระสายยาจ�านวนทั้งส้ิน	

๒๒	 ชนิด	 โดยพบน�้าสุรามีความถี่สูงสุด	 ต�ารับยากวาดคอในต�ารายาแพทย์แผนไทย

อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นเครื่องมือบันทึกภูมิปัญญาการรักษาโรค

ส�าคัญของชาวพรหมพิรามในอดีตได้อย่างดี

ค�ำส�ำคัญ : ยากวาดคอ,	ต�ารายาแผนไทย,	พรหมพิราม,	พิษณุโลก
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Abstract

	 This	article	aims	to	study	methods	and	pharmaceutical	substances	

found	 in	 Thai	 traditional	 ya kwat	 (throat	 swabbing)	 medical	 texts	 of	

Phromphiram	District,	Phitsanulok	Province.	The	primary	texts,	covering	18	

manuals,	are	from	the	Art	and	Cultural	Center	of	Pibulsongkram	Rajabhat	

University.	The	oldest	of	 these	manuals	are	 the	pharmacopoeia	 texts	 from	

Phromphiram	 Temple,	 Tambon	 Phromphiram,	 Amphoe	 Phromphiram,	

Phitsanulok	Province,	folding-leaf	book	number	พส.ข.0215,	dated	27	December	

1867	A.D.	in	the	reign	of	King	Mongkut	(Rama	IV).

	 This	study	discovered	that	the	ya kwat	drug	remedies	were	found	

in	 12	 texts,	 covering	 86	 remedies.	 It	 was	 discovered	 that	 there	 are	 five	

different	methods	based	on	their	properties.	The	first	property	is	to	cure	“sang”	
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(one	kind	of	pediatric	disease)	covering	64	remedies.	The	second	property

is	to	cure	various	illnesses	covering	16	remedies.	The	third	property	is	to	cure	

urinary	 tract	 and	 intestines	 diseases	 covering	 four	 remedies.	 The	 fourth	

property	is	to	cure	a	range	of	diseases	covering	one	remedy.	The	fifth	property	

has	an	unidentified	cure	covering	one	remedy.

	 The	study	found	150	plant-based	substances	used,	with	the	highest	

frequency	being	ginger	(Zingiber officinale	Roscoe).	There	were	41	animal-based	

substances	used,	with	the	highest	frequency	being	cuttlebone.	There	were	23	

mineral-based	 substances	 used,	 with	 the	 highest	 frequency	 being	 borax.

The	liquid	adjuvant	used	in	the	remedies	cover	22	types,	with	the	highest	

frequency	being	liquor.	The	ya kwat	drug	remedies	from	the	Thai	traditional	

medical	texts	of	Phromphiram	District,	Phitsanulok	Province	clearly	demon

strate	a	record	of	wisdom	of	medical	treatment	of	the	Phromphiram	villagers	

from	the	past.

Keywords: ya kwat traditional	 medicine,	 Thai	 traditional	 medical	 texts	

	 Phromphiram,	Phitsanulok
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บทน�ำ

	 อ�าเภอพรหมพิรามเป็นอ�าเภอหน่ึงของจังหวัดพิษณุโลก	 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

และตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก	ประกอบไปด้วย	๑๒	ต�าบล	คือ	ต�าบลพรหมพิราม	

ท่าช้าง	 มะตูม	 วงฆ้อง	 ศรีภิรมย์	 หอกลอง	 ดงประค�า	 ทับยายเชียง	 วังวน	 มะต้อง	

หนองแขมและตลุกเทียม	 อ�าเภอพรหมพิรามมีประวัติเป็นมาค่อนข้างยาวนาน	 โดย

ยกฐานะเป็นอ�าเภอเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๘	ตามระบบการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองต่าง	ๆ	

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่ม	

มีแม่น�้าน่านไหลผ่าน	 เป็นอ�าเภอหน่ึงของจังหวัดพิษณุโลกที่มีเส้นทางรถไฟสายเหนือ

ผ่าน	 โดยปรากฏนามช่ือเมืองในลิลิตพายัพ	 พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศพระบรม

โอรสาธิราช	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๘	ดังนี้

	 ๏	 พรหมพิรำมนามแปลกแท้	 เทียวหนา

	 	 ฤๅเรียกตามพรหมา	 ธิราชเจ้า

	 	 ฤๅรามธะกรีฑา	 พลพัก	ที่นอ

	 	 มองจับบ่ได้เค้า	 เหตุทั้งนามกร	ฯ

	(Vajiravudh	(Rama	VI),	1973,	p.	27)

	 นอกจากน้ันอ�าเภอพรหมพริามยงัเป็นทีต่ัง้ของเขือ่นนเรศวร	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๕	

โครงการชลประทานในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชฯ	 ฝายที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น�้าน่านบริเวณบ้านหาดใหญ่	 ต�าบลหนองแขม	

อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	เป็นฝายที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาทางอุทกภัย

ในลุ่มแม่น�้าน่านของภาคเหนือตอนล่าง	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมระบบชลประทาน

ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างท�าให้ชาวบ้านสามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

อีกด้วย

	 อ�าเภอพรหมพริามซ่ึงเป็นทีรู่จั้กของคนทัว่ไปน้ัน	มกัจะอยูใ่นรปูแบบของอ�าเภอ

ที่ตั้งของเขื่อนนเรศวร	 ระบบการชลประทานส�าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนใน

จังหวัดพษิณุโลกและใกล้เคยีง	แต่เรือ่งราวทีย่งัไม่ค่อยมผู้ีใดกล่าวถงึหรอืศกึษามากนัก	

คือ	 สมุดข่อยโบรำณเก่ียวกับต�ำรำยำ ซ่ึงเคยเก็บรักษาไว้ตามวัดต่าง	 ๆ	 ของอ�าเภอ
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พรหมพริามในอดตี	เอกสารส�าคญัและทรงคณุค่าเกีย่วกบัภมูปัิญญาด้านการรกัษาโรค

ของคนอ�าเภอพรหมพิรามในอดีต	 โดยปัจจุบันต�ารายาโบราณเหล่าน้ี	 ต้นฉบับถูกเก็บ

รักษาไว้	 ณ	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัด

พิษณุโลก	โดยปรากฏความเป็นมาของเอกสารว่า

พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์	 พฤกษะวัน	 ผู้อ�านวยการ	

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมฯ	 ในสมัยน้ันได้เป็นผู้น�าในการส�ารวจ

เอกสารท้องถิน่พษิณุโลกและใกล้เคยีง	ซ่ึงรวบรวมได้เป็นจ�านวนมาก	

โดยส่วนใหญ่เป็นใบลาน	สมดุไทยขาว-ด�า	สมดุข่อย	สมดุฝรัง่	บันทกึ

ในรปูแบบของอักษรไทย	อักษรขอม	และอักษรธรรมล้านนาบางส่วน	

โดยบันทึกทั้งในรูปแบบภาษาไทยและบาลีซ่ึงเป็นการบันทึก

เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา	พิธีกรรม	ต�ารายา	กฎหมาย	บันทึกทั่วไป	

โดยเอกสารเหล่าน้ีล้วนมอีายอุย่างต�า่คอื	๖๐	ปี	(สมยั	พ.ศ.	๒๕๒๖)	

โดยคณะกรรมการท�างานของส�านักศิลปะและวัฒนธรรมในสมัย

น้ันได้ท�าส�าเนาไมโครฟิล์มไว้จ�านวนหน่ึง	และปรวิรรตเป็นภาษาไทย

บ้างในบางฉบับ	เช่น	นิราศเมอืงหล่ม	พระมาลัย	เป็นต้น	และหลงัจาก

น้ันเอกสารโบราณต้นฉบับเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาไว้ในส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรมฯ	มาตั้งแต่นั้น	(Pruksawan,	1983,	p.	1-3)	

	 จากการส�ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า	 การศึกษาเกี่ยวกับ

สมดุข่อยต�ารายาแพทย์แผนไทยท้องถิน่อ�าเภอพรหมพริาม	เอกสารจากส�านักศลิปะและ

วัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัดพิษณุโลกน้ัน	 สามารถสรุปได้

สังเขป	ดังนี้

	 งานของ	Sornchan	(2021) ศึกษาสารัตถะในต�ารายาวัดสันติกาวาส	อ�าเภอ

พรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดยมุ ่งศึกษาสาระส�าคัญที่ปรากฏในต�ารายา

วัดสันติกาวาส	 อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 เอกสารเลขที่	 พส.ข.๐๒๓๙

โดยพบพืชวัตถุ	 คือ	 ขิง	 มีความถี่ปรากฏในต�ารับยามากที่สุด	 งานของ	 Yodkrahom	

(2021) ศกึษาสารตัถะในต�ารายาวัดกรบัพวงเหนือ	อ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณโุลก	

โดยมุ่งศึกษาสาระส�าคัญที่ปรากฏในต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	 อ�าเภอพรหมพิราม	

จังหวัดพิษณุโลก	เอกสารเลขที่	พส.ข.๐๒๓๕	โดยพบพืชวัตถุ	คือ	ขิง	มีความถี่ปรากฏ
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ในต�ารับยามากที่สุด	 และงานของ	 Panyajak	 (2021)	 ศึกษาสารัตถะในต�ารายา

วัดสะพานหนิ	อ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณโุลก	โดยมุง่ศกึษาสาระส�าคญัทีป่รากฏใน

ต�ารายาวัดสะพานหิน	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	เอกสารเลขที่	พส.ข.๐๒๗๔	

โดยพบพืชวัตถุ	คือ	ขิง	มีความถี่ปรากฏในต�ารับยามากที่สุด	โดยงานวิจัยทั้ง	๓	เรื่องนี้

มุ่งน�าเสนอเน้ือหาส�าคัญของต�ารับยา	 โดยประเด็นส�าคัญที่ผู้ศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	เรื่องความถี่ของเภสัชวัตถุต่าง	ๆ 	คณะผู้วิจัยได้จ�าแนกออกเป็น

พืชวัตถุ	 สัตว์วัตถุ	 และธาตุวัตถุที่ปรากฏในต�ารายาเรียงล�าดับความถี่มากไปหาน้อย

ส่วนงานของ	 Sangngern	 (2020) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ต�ารายาวัดใหม่พรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก	 เอกสารเลขที่	 พส.ข.๐๒๑๕	 โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ	 มีการน�า

ต�ารับยาในต�ารายาวัดใหม่พรหมพิราม	(พ.ศ.	๒๔๑๐)	จ�านวน	๕	ต�ารับ	คือ	๑.	ยาพรหม

พักตร์	 ๒.	 ยาไฟประลัยกัลป์	 ๓.	 ยาสังขแพทย์	 ๔.	 ยามหานิล	 และ	๕.	 ยาสมมิทใหญ่	

มาเปรียบเทียบด้านเน้ือหากับต�ารับยาในต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงจาก

คัมภีร์ส�าคัญ	๖	คัมภีร์	คือ	๑.	คัมภีร์ปฐมจินดาร์	๒.	คัมภีร์ธาตุวิภังค์	๓.	คัมภีร์ไกษย	

๔.	คัมภีร์มหาโชตรัต	๕.	คัมภีร์ชวดารและ	๖.	คัมภีร์โรคนิทาน	โดยความน่าสนใจของ

เอกสารฉบับน้ีมีความเก่าถึงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ซ่ึงถอืว่าเป็นเอกสารทีม่คีวามเป็นมายาวนาน	และมคีณุค่าต่อท้องถิน่ในเรือ่งภมูปัิญญา

การรักษาโรคในอดีตของท้องถิ่นอ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกด้วย

	 ลักษณะร ่วมส�าคัญของงานทุกเรื่อง	 คือ	 ปริวรรตต�ารายาแพทย ์

แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกเป็นภาษาไทยปัจจุบันและจ�าแนกเน้ือหา

ที่พบโดยสังเขป	 ซ่ึงเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับต�ารายาโบราณประเภทที่มุ่งศึกษาด้านตัวยา	

สมุนไพรและต�ารับยาในภาพรวม	 ซ่ึงงานประเภทน้ีถือเป็นการบุกเบิกการศึกษา

ต�ารายาโบราณฉบบัทีย่งัไม่มผู้ีใดท�าการปรวิรรตหรอืทีเ่รยีกว่า	การศกึษาประเภทเน้นไป

ที่ต้นฉบับ	(Sangngern	&	Khatshima,	2020,	p.	77)	ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิรามไปบ้างแล้วก็ตามคือ	 จ�านวน	 ๔	 ฉบับ	 แต่ก็

ยังมีต้นฉบับอีกหลายฉบับที่ยังไม่มีผู้ใดปริวรรตและศึกษา	 ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา

ฉบับที่ยังไม่ได้ปริวรรตอีกจ�านวนหลายฉบับเพิ่มเติม	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การศึกษาเกี่ยวกับต�ารายาโบราณแพทย์แผนไทยของอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัด

พิษณุโลกอีกด้วย
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	 หรอืงานทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาต�ารบัยาจากเอกสารโบราณ	จ�านวน	๒	เรือ่ง	

คือ	งานของ	Kruathai	(2011) ศึกษาการจัดการความรู้ต�ารายาพื้นบ้านล้านนา	:	กรณี

ศึกษากลุ่มโรคมะเร็งหรือบ่าเฮ็ง	โดยใช้ต�ารายาล้านนาจ�านวนทั้งสิ้น	๓๔	ฉบับ	ทั้งแบบ

ชนิดใบลาน	พบัสา	และสมดุทัว่ไปทีใ่ช้ในปัจจุบัน	โดยเอกสารเหล่าน้ีรวบรวมจากจังหวัด

เชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	 พะเยา	 เชียงราย	 ล�าพูน	 ล�าปาง	 โดยคณะผู้วิจัยปริวรรต

ตามหลักการปริวรรตเอกสารโบราณ	 และมีผู้เช่ียวชาญด้านต�ารายาตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง	และศึกษาความถี่	(frequency)	ของตัวยาที่ปรากฏในการใช้รักษาโรค

มะเร็งหรือบ่าเฮ็ง	 งานวิจัยน้ีผู้ศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบันทึกความถี่

ที่ปรากฏในต�ารายา	และงานของ	Klinhom	(2009) ศึกษาเรื่อง	การสังคายนาต�ารายา

พืน้บ้านอีสาน:	กรณีไข้หมากไม้	โดยมุง่สังคายนารวบรวมองค์ความรูจ้ากต�าราการแพทย์

พืน้บ้านอีสานเพือ่จัดระบบให้เป็นหมวดหมูโ่ดยใช้ไข้หมากไม้เป็นกรณศีกึษา	โดยใช้เฉพาะ

ต�ารายา	เล่ม	๑-๓	ของโครงการใบลานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซ่ึงปรวิรรตจากอักษร

ธรรมและอักษรไทยน้อย	จ�านวน	๙	วัด	ต�ารา	๒๗	ฉบับ	โดยสังคายนาและด�าเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้โบราณให้คนปัจจุบันเข้าใจ	 และน�าไปใช้ปฏิบัติได้	 โดย

แนวคิดในการศึกษา	 คือ	 การจดบันทึกความรู้ทางต�ารายาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเริ่มตั้งแต่

การเรยีนกบัครไูปจนสู่การถ่ายทอดออกมาในรปูแบบของการรกัษา	ผลการศกึษาพบว่า	

ไข้หมากไม้	คือ	 ไข้ที่พบทั่วไปในภาคอีสาน	มักพบในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลมี	๒	แบบ	คือ	

ไข้หมากไม้น้อยและไข้หมากไม้ใหญ่	 โดยผู้วิจัยศึกษาต�ารับยารักษาไข้หมากไม้จาก

ต�ารายา	 ๒๗	 ฉบับ	 พบยารักษาไข้หมากไม้ทั้งหมด	 ๓๔๙	 ต�ารับ	 โดยผู้วิจัยจ�าแนกไข้

หมากไม้ตามลักษณะอาการต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งบอกตัวยาและวิธีการรักษาตามต�ารับ	

โดยงานวิจัยเรื่องน้ีน่าสนใจในแง่การศึกษาต�ารับยาจากเอกสารโบราณโดยเจาะจง

เฉพาะไข้	ท�าให้ขอบเขตการศึกษาชัดเจน	

	 เมื่อสังเคราะห์แนวคิดจากการส�ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว	

ผู้ศึกษาจะมุ่งศึกษาเฉพาะต�ารับยำกวำดที่ปรากฏในต�ารายาแพทย์แผนไทยของอ�าเภอ

พรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น	โดยมุ่งศึกษาเฉพาะสารัตถะของต�ารับยา	ด้วยวิธี

กำรวิเครำะห์ข้อมูล	(textual	analysis)	และศกึษำควำมถี่	(frequency)	ของเภสัชวัตถุ

ที่ปรากฏในต�ารับยากวาดและน�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
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	 เหตุที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะต�ารับยากวาดในต�ารับยาแพทย์แผนไทยของ

ต�ารายาอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกน้ัน	 เน่ืองจากยังไม่มีผู้ใดศึกษาเฉพาะ

ต�ารับยากวาด	 อีกทั้งภูมิปัญญาด้านการกวาดยาน้ันถือเป็นวิธีการรักษาโรคในเด็ก

ที่ส�าคัญของคนในสมัยโบราณ	 ดังที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมจินดา	 คัมภีร์แพทย์แผนไทย

โบราณที่กล่าวถึงโรคต่าง	ๆ	ที่เกิดในเด็ก	ตัวอย่างจากต�ารับยากวาดถอนเสมหะในคอ

เด็กว่า	ยากวาดถอนเสมหะในคอเด็ก ท่านให้เอาก�ามะถันแดง เม็ดในมะนาว กระเทียม 

รากมะยงคุป่์า น�า้ประสานทอง ดจีระเข้ ยาทัง้ ๖ ส่ิงน้ีเอาจ�านวนเท่ากนั บดท�าเป็นแท่ง

ไว้ละลายน�้ามะนาวแล้ว “กวาด” เด็กให้อาเจียน ถอนเสมหะในทรวงอกดีนัก 

(Phrakhamphi	Pathamacinta,	1999,	p.	118)	โดยต�ารับยากวาดเป็นหนึ่งในต�ารับยา

สามญัประจ�าบ้านแผนโบราณ	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๕๖	คอื	ต�ารบั

ยาแสงหมึก	ใช้ในการกวาดคอเด็ก	มีสรรพคุณแก้ตัวร้อน	แก้ท้องขึ้น	แก้ไอ	ขับเสมหะ	

แก้แผลในปากและแก้ละออง	(Ya	saeng	muek,	2013,	p.	39)

	 การกวาดยาเป็นวิธีการรักษาชนิดหน่ึงของหมอยา	 คือ	 การน�ายาใส่ที่น้ิวมือ

แล้วล้วงเข้าไปในล�าคอของเด็กหรือผู้ใหญ่	 (Khrupanyamart	 (ed.),	 2004,	 p.	 140)	

การกวาดยานิยมใช้รักษาในเด็กเป็นส่วนใหญ่	 เน่ืองจากเด็กมักป่วยเป็นโรคที่เรียกว่า

“ซาง”	 ซ่ึงมีอาการตัวร้อน	 กินอาหารไม่ได้	 มีเม็ดข้ึนในปาก	 โดยหมอจะใช้ความรู้

ในการปรุงยาให้ถูกกับโรคของเด็กจึงจะรักษาหาย	 โดยต�ารับยากวาดที่ใช้จริงน้ันมัก

จะใช้น�้าสุราเป็นกระสายยา	(Soisamrong,	2010)

	 ดงัน้ันผู้ศกึษาจึงมุง่ศกึษาสารตัถะของต�ารบัยากวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทย	

อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกและศึกษาความถี่	 (frequency)	 ของเภสัชวัตถุ

ที่ปรากฏในต�ารับยากวาดเป็นหลัก	 โดยการศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา

ในการรักษาโรคด้วยการกวาดยาของเอกสารโบราณเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

โบราณในท้องถิ่นอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ซ่ึงปัจจุบันน้ันแทบไม่มี

การรักษาโรคทางคอด้วยการกวาดอีกแล้ว

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 ๑.	ศึกษาสารัตถะของต�ารับยากวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอ

พรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก
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	 ๒.	ศึกษาความถี่	 (frequency)	 ของเภสัชวัตถุที่ปรากฏของต�ารับยากวาด

ในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ

 เอกสารทีใ่ช้ในการศกึษา	คอื	สมดุข่อยต�ารายาจากอ�าเภอพรหมพริาม	เอกสาร

โบราณจากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัด

พิษณุโลก	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๘	ฉบับ	ดังนี้

 ฉบับที่ สมุดข่อย ชื่อเอกสำร จ�ำนวน จ�ำนวน เลขที่

  เลขที่  หน้ำสมุด ต�ำรับ ต�ำรับ

    ไทย ยำกวำด ยำกวำด

	 ๑	 พส.ข.	๐๒๑๕	ต�ารายาวัดพรหมพิราม	 ๑๙๔	 ๓	 ๑-๓

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๒	 พส.ข.	๐๒๓๐	ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	 ๑๑๑	 ๘	 ๔-๑๑

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม		

	 ๓	 พส.ข.๐๒๓๕	 ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	(๒)	 ๑๕๔	 ๑๒	 ๑๒-๒๓

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม		

	 ๔	 พส.ข.๐๒๓๙	 ต�ารายาวัดสันติกาวาส		 ๑๑๒	 ไม่ปรากฏ	

	 	 	 ต�าบลวงฆ้อง	 	 ต�ารับยากวาด

	 ๕	 พส.ข.๐๒๔๑	 ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	(๓)			 ๑๕๔	 ๔	 ๒๔	-๒๗

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๖	 พส.ข.๐๒๕๒	 ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	(๔)		 ๗๓	 ๑	 ๒๘

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม		

	 ๗	 พส.ข.๐๒๕๓	 ต�ารายาจาก	 ๙๔	 ไม่ปรากฏ

	 	 	 อ�าเภอพรหมพิราม	 	 ต�ารับยากวาด

	 ๘	 พส.ข.๐๒๕๙	 ต�ารายาวัดพรหมพิราม	(๒)			 ๑๙๐	 ๑	 ๒๙

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม

ตำรำงที่ ๑	ต�ารายาจากอ�าเภอพรหมพิราม	 เอกสารโบราณจากส�านักศิลปะและ

	 วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก
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ตำรำงที่ ๑	ต�ารายาจากอ�าเภอพรหมพิราม	 เอกสารโบราณจากส�านักศิลปะและ

	 วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก	(ต่อ)

 ฉบับที่ สมุดข่อย ชื่อเอกสำร จ�ำนวน จ�ำนวน เลขที่

  เลขที่  หน้ำสมุด ต�ำรับ ต�ำรับ

    ไทย ยำกวำด ยำกวำด

	 ๙	 พส.ข.๐๒๖๘	 ต�ารายาวัดกระบังมังคลาราม	 ๒๐	 ไม่ปรากฏ	

	 	 	 ต�าบลหอกลอง	 	 ต�ารับยากวาด

	 ๑๐	 พส.ข.๐๒๗๔	 ต�ารายาวัดสะพานหิน	 ๑๑๕	 ๑	 ๓๐

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๑๑	 พส.ข.๐๒๗๘	 ต�ารายาวัดสะพานหิน	(๒)		 ๑๑๖	 ๔	 ๓๑	-๓๔

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๑๒	 พส.ข.๐๒๘๐	 ต�ารายาจาก	 ๑๓๖	 ไม่ปรากฏ

	 	 	 อ�าเภอพรหมพิราม	(๒)	 	 ต�ารับยากวาด

	 ๑๓	 พส.ข.๐๒๘๖	 ต�ารายาวัดพรหมพิราม	(๓)		 ๖๔	 ๙	 ๓๕	-๔๓	

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๑๔	 พส.ข.๐๒๘๗	 ต�ารายา	 ๕๘	 ๑	 ๔๔

	 	 	 วัดกระบังมังคลาราม	(๒)	

	 	 	 ต�าบลหอกลอง	

	 ๑๕	 พส.ข.๐๓๐๐	 ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	(๕)	 ๑๓๗	 ๑๒	 ๔๕	-๕๖	

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม		

	 ๑๖	 พส.ข.๐๓๐๘	 ต�ารายาวัดพรหมพิราม	(๔)			 ๑๕๐	 ๓๐	 ๕๗	-๘๖

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	

	 ๑๗	 พส.ข.๐๓๑๑	 ต�ารายาวัดพรหมพิราม	(๕)		 ๖๗	 ไม่ปรากฏ

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	 	 ต�ารับยากวาด	

	 ๑๘	 พส.ข.๐๓๑๔	 ต�ารายาวัดสะพานหิน	(๓)		 ๑๔๔	 ไม่ปรากฏ

	 	 	 ต�าบลพรหมพิราม	 	 ต�ารับยากวาด

	 	 	 รวมทั้งสิ้น	 ๒,๐๘๙	 ๘๖
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

	 เกณฑ์ส�าคัญที่ใช้ในการคัดเลือกต�ารับยากวาด	คือ	ต้องพบข้อบ่งใช้โดยระบุ

ค�าว่า	ใช้กวาดในช่องปาก	คือ	ลิ้นหรือคอเท่านั้น	ตัวอย่างดังนี้

ตำรำงที่ ๒ ต�ารับที่	๔	ยาแก้ซางลิ้นควาย

๑. ส่วนประกอบ ๑.๑ พืชวัตถุ เม็ดมะนาว	

๑.๒ สัตว์วัตถุ หางปลาช่อน	๓	หาง	หนังแรด	

หนังกระเบน	ลิ้นทะเล	รากดิน	๕	ตัว	

ก้ามปูป่า	กระดูกหมาด�า

๑.๓ ธำตุวัตถุ น�้าประสานทอง	เกลือ

๒. น�้ำกระสำย น�้ามะนาวหรือน�้ากระเทียม

๓. วิธีกำรปรุงยำ น�าตัวยาทั้งหมดบดละลายน�้ามะนาวและเกลือแล้วกวาดลิ้น

ถ้าไม่หายเปลี่ยนเป็นฝนด้วยน�้ากระเทียมแล้วกวาด

๔. สรรพคุณ แก้ซางลิ้นควาย

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 ๑. เภสัชวัตถุ หมายถึง	วัตถุชนิดต่าง	ๆ	ที่จะน�ามาใช้เป็นยาในการรักษาโรค	

แบ่งออกเป็น	๓	ประเภท	คือ	พืชวัตถุ	สัตว์วัตถุ	และธาตุวัตถุ	(Khrupanyamart	(ed.),	

2004,	p.	26)

 ๒. พชืวตัถ	ุหมายถงึ	พชืพรรณไม้นานาชนิดทีจ่ะน�ามาใช้ปรงุเป็นยารกัษาโรค	

โดยจะต้องรู้จักส่วนต่าง	 ๆ	 ของพืชที่จะน�ามาใช้เป็นยา	 เช่น	 ราก	 แก่น	 เปลือกต้น	

กระพี้	ดอก	ใบ	ผล	เปลือกผล	ฝัก	เมล็ด	เกสร	หัว	เหง้า	และยางไม้	ว่ามีรูป	ลักษณะ	

สี	กลิ่น	รส	ชื่อ	เป็นอย่างไร	(Khrupanyamart	(ed.),	2004,	p.	26)

 ๓. สตัว์วตัถุ	หมายถงึ	ร่างกายและอวัยวะของสัตว์ชนิดต่าง	ๆ 	ทีน่�ามาใช้เป็น

ยา	เช่น	ขน	หนัง	เขา	งา	นอ	เขี้ยว	ฟัน	กราม	เล็บ	กีบ	กรวด	ปรวด	หัว	ดี	กระดูก	

๕. ที่มำ																		(Tamraya	Wat	Krap	phuang	nuea,	2021,	p.	94)
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ว่าเป็นของสัตว์ชนิดใด	มีรูปลักษณะ	สี	กลิ่น	รส	ชื่ออย่างไร	(Khrupanyamart	(ed.),	

2004,	p.	41-42)

 ๔. ธำตุวัตถุ	 หมายถึง	 แร่ธาตุต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่ง

ทีป่ระกอบขึน้จากแร่ธาตตุ่าง	ๆ 	หรอืส่ิงทีสั่งเคราะห์ขึน้	น�ามาใช้เป็นยา	ว่ามรีปู	ลักษณะ	

สี	กลิ่น	รส	ชื่ออย่างไร	(Khrupanyamart	(ed.),	2004,	p.	52)

 ๕. น�้ำกระสำยยำ	หมายถึง	น�้าที่ได้จากการน�าพืชวัตถุ	สัตว์วัตถุและธาตุวัตถุ

มาคั้น	ต้ม	ฝน	แช่	หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง	 เพื่อให้ได้น�้านั้นมาใช้ผสมยาส�าหรับ

รับประทานหรือรับประทานร่วมกับยา	 เป็นการเสริมฤทธิ์ยาในการรักษาโรคให้ได้ผล

หรือหายเร็วขึ้น	 น�้ากระสายอาจได้มาจากน�้าสะอาด	 น�้าต้มสุกก็ได้	 โดยประโยชน์ของ

น�้ากระสายยา	คือ	ท�าให้กลืนยาง่าย	ไม่ฝืดคอ	และไม่ติดคอ	เพื่อเสริมฤทธิ์ของยาให้

โรคหายเร็ว	 และเพื่อให้สรรพคุณของยาตรงกับโรคยิ่งขึ้น	 (Khrupanyamart	 (ed.),	

2004,	p.	176-177)

วิธีกำรศึกษำ

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร	(documentary	research)	

และน�าเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์	 (descriptive	 analysis)	 มี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 ๑.	ปริวรรตเอกสารให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน

	 ๒.	ศึกษาเฉพาะต�ารับยากวาดเท่านั้น	

	 ๓.	ศึกษาสารัตถะของต�ารับยากวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอ

พรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกและวิเคราะห์ข้อมูล	(textual	analysis)

	 ๔.	ศึกษาความถี่	 (frequency)	 ของเภสัชวัตถุที่ปรากฏในต�ารับยากวาดของ

ต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดยน�าเสนอความถี่จาก

มากไปหาน้อย

	 ๕.	น�าเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

	 ๖.	สรุปผล	อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
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ผลกำรศึกษำ

	 จากต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 เอกสาร

โบราณจากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัด

พิษณุโลก	 จ�านวนทั้งส้ิน	 ๑๘	 ฉบับน้ัน	 เมื่อคัดเลือกเฉพาะต�ารับยากวาดแล้วพบว่า	

มีต�ารับยากวาดปรากฏในต�ารายาจากอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ทั้งส้ิน	

๑๒	ฉบับ	จ�านวน	๘๖	ต�ารับ	(ดังตารางที่	๑)	ตัวยาที่ปรากฏนั้นมีความแตกต่างกันไป

ในแต่ละต�ารับ	 ถึงแม้ว่าจะใช้ยากวาดเพื่อรักษาโรคซางในเด็กตรงกัน	 (ซ่ึงพบเป็น

ส่วนใหญ่)	แต่กอ็าจจะแตกต่างกนัตรงส่วนประกอบของตวัยา	น�า้กระสายยาหรอืวิธกีาร

ปรุง	 โดยสารัตถะที่พบในต�ารับยากวาดจากต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	

จังหวัดพิษณุโลก	 พบสรรพคุณของการรักษาโรคต่าง	 ๆ	 ๕	 ประเภท	 เรียงล�าดับจาก

มากไปหาน้อย	ดังนี้

	 ๑.	มีสรรพคุณในการรักษาโรคซางหรืออาการอันมาจากซาง
๗
	 จ�านวน	 ๖๔	

ต�ารับ	 (มากที่สุด)	 เช่น	 ต�ารับที่	 ๗	 ยาแก้ซางล้ินควาย	 ต�ารับที่	 ๘	 ยาตัดซางก�าเนิด

วันจันทร์	ต�ารับที่	๑๒	ยากวาดซางแดง	ซางมีพิษ	ซางจรทั้งปวง	ต�ารับที่	๒๓	ยามหานิล	

และต�ารับที่	๔๐	ยาทองแนบเนื้อ	เป็นต้น

	 ๒.	มีสรรพคุณในการรักษาไข้ต่าง	 ๆ
๘
	 จ�านวน	 ๑๖	 ต�ารับ	 เช่น	 ต�ารับที่	 ๑	

 
๗
	 โรคเดก็ประเภทหน่ึง	มกัเกดิในเดก็เล็ก	ท�าให้มอีาการตวัร้อน	เชือ่มซึม	ปากแห้ง	อาเจียน	

กนิอาหารไม่ได้	ท้องเดนิ	มเีมด็ขึน้ในปาก	ในคอ	ล้ินเป็นฝ้า	เป็นต้น	ม	ี๒	ประเภท	คอื	ซางเจ้าเรอืนและ

ซางจร	ซางทั้งสองท�าให้มีอาการแตกต่างกัน	(Department	for	Development	of	Thai	Traditional	

and	Alternative	Medicine	and	Thai	Royal	Institute,	2010,	p.	123)

 
๘
	 ความเจ็บป่วยทางกายหรือจิต	 เช่น	 ไข้พิษ	 ไข้กาฬ	 ไข้เหนือ	 ไข้หวัด	 นอกจากน้ีใน

ทางการแพทย์แผนไทยยังมีไข้ตัวเย็นอันเกิดจากธาตุไฟพิการ	 (Department	 for	 Development	 of	

Thai	Traditional	and	Alternative	Medicine	and	Thai	Royal	Institute,	2010,	p.	71)
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ยาแก้ไข้เลี่ยมสมุทร
๙
และไข้สลักเพชร	 ต�ารับที่	 ๒๖	 ยากวาดแก้ไข้สันนิบาต

๑๐
	 ต�ารับที่	

๒๘	ยากวาดแก้ไข้ตานซางและไข้ละอองพระบาท
๑๑
	และต�ารับที่	๔๔	ยาแก้ไข้สันนิบาต

พุทธยักษ์
๑๒
	เป็นต้น

	 ๓.	มีสรรพคุณในการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะและล�าไส้	 จ�านวน	 ๔	 ต�ารับ	

คือ	ต�ารับที่	๒๕	ยากวาดแก้มูตรเหลือง	ต�ารับที่	๔๗	ยาแก้ตกมูกเลือด	ลงท้อง	ต�ารับ

ที่	๖๒	ยากวาดแก้ลงเลือด
๑๓
	และต�ารับที่	๖๓	ยากวาดแก้ลงเลือด

	 ๔.	มีสรรพคุณในการรักษาได้สารพัดโรค	(ครอบจักรวาล)	จ�านวน	๑	ต�ารับ	

คือ	ต�ารับที่	๑๑	ยากวาดแก้สารพัดโรค

	 ๕.	 ไม่ระบุสรรพคุณ	จ�านวน	๑	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๒๒	ยาแก้ระคูณ

	 ในด้านการปรุงยาจากต�ารับยากวาดทั้ง	๘๖	ต�ารับ	พบวิธีการปรุงยาเพื่อการ

กวาดทั้งสิ้น	๑๑	ประเภท	เรียงล�าดับที่พบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	

 
๙
	 ค้นหาแล้วไม่พบค�าว่า	 ไข้เลี่ยมสมุทร	พบแต่ค�าใกล้เคียงกันคือ	 “กาฬเลี่ยมสมุทร”	 ใน

พระคัมภีร์ตักศิลาว่า	 กาฬน้ีสามารถเกิดขึ้นที่ใดของริมฝีปากก็ได้	 บางครั้งมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วด�า

แตกร้าวโลหิตไหล	 เกิดพิษท�าให้คนไข้มีอาการสะท้านร้อนหนาว	 และท�าให้เชื่อมมัว	 (Phrakhamphi	

Taxila,	1999,	p.	704)

 
๑๐
	ไข้สันนิบาต	คือ	ความเจ็บป่วยอันเกิดจากกองสมุฏฐานปิตตะ	วาตะ	และเสมหะร่วม

กนักระท�าให้เกดิโทษเตม็ก�าลังในวันที	่๓๐	ของการเจ็บป่วย	(Department	for	Development	of	Thai	

Traditional	and	Alternative	Medicine	and	Thai	Royal	Institute,	2010,	p.	244)

 
๑๑
	โรคเด็กชนิดหน่ึงเกิดกับทารกแรกเกิดถึงเด็กอายุไม่เกิน	 ๕	 ขวบ	 ๖	 เดือน	 ผู้ป่วยมี

ฝ้าบาง	ๆ	เกิดขึ้นในปาก	ล�าคอ	กระพุ้งแก้มหรือบนลิ้น	ฝ้าบาง	ๆ	นี้อาจมีสีต่าง	ๆ	กัน	ท�าให้มีชื่อเรียก

แตกต่างกันไป	(Department	for	Development	of	Thai	Traditional	and	Alternative	Medicine	

and	Thai	Royal	Institute,	2010,	p.	226-227)

 
๑๒
	เป็นโรคลมชนิดหน่ึง	 ผู้ป่วยมักมีอาการชัก	 กระสับกระส่าย	 ขบฟัน	 ตาเหลือก	

ตาเบิกกว้าง	 ปากเบี้ยว	 มือก�าเท้างอ	 แยกแข้งแยกขา	 ไม่มีสติ	 เป็นต้น	 (Department	 for	

Development	of	Thai	Traditional	and	Alternative	Medicine	and	Thai	Royal	Institute,	2010,	

p.	224)

 
๑๓
	ลงเลือด	 หมายถึง	 อาการของโรคอย่างหน่ึง	 มีอาการถ่ายเป็นโลหิต	 (Ministry	 of	

Education,	1999,	p.	851)
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	 ประเภทที่	๑	บดตัวยาทั้งหมด	ละลายด้วยน�้ากระสายยา	แล้วกวาด	จ�านวน	

๓๕	ต�ารับ	(มากที่สุด)	คือ	ต�ารับที่	๑,	๔,	๖,	๗,	๘,	๙,	๑๐,	๑๑,	๑๒,	๑๔,	๑๘,	๑๙,	๒๔,	

๒๕,	๒๙,	๓๑,	๓๔,	๓๗,	๔๑,	๔๓,	๔๔,	๔๕,	๔๘,	๕๒,	๕๓,	๕๕,	๖๗,	๗๖,	๗๗,	๗๘,	๗๙,	

๘๐,	๘๒,	๘๕,	๘๖

	 ประเภทที่	 ๒	 บดตัวยาทั้งหมดเข้าด้วยกัน	 ท�าเป็นแท่งไว้	 ละลายด้วยน�้า

กระสายยา	แล้วกวาด	จ�านวน	๑๒	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๒๓,	๓๒,	๓๓,	๓๕,	๔๐,	๔๒,	๕๗,	

๕๘,	๖๕,	๗๔,	๗๕,	๘๓

	 ประเภทที่	 ๓	น�าตัวยาทั้งหมด	 (ไม่ระบุว่าท�าอย่างไร)	ละลายน�้ากระสายยา	

แล้วกวาด	จ�านวน	๙	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๒๑,	๒๒,	๓๖,	๓๙,	๕๐,	๖๑,	๖๓,	๖๔,	๖๙

	 ประเภทที่	๔	บดตัวยาทั้งหมด	(ไม่พบกระสายยา)	แล้วกวาด	จ�านวน	๖	ต�ารับ	

คือ	ต�ารับที่	๒,	๑๓,	๒๐,	๕๔,	๕๙,	๖๘	

	 ประเภทที่	๕	บดตัวยาทั้งหมดเข้าด้วยกัน	ท�าเป็นแท่งไว้	(ไม่ระบุกระสายยา)	

แล้วกวาด	จ�านวน	๖	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๑๕,	๑๖,	๒๖,	๗๐,	๗๑,	๗๒

	 ประเภทที่	 ๖	 บดตัวยาทั้งหมด	 ท�าเป็นแท่งไว้	 ละลายด้วยน�้ากระสายยา

ตดัหรอืแทรกด้วยเภสัชวัตถ	ุแล้วกวาด	จ�านวน	๕	ต�ารบั	คอื	ต�ารบัที	่๔๖,	๔๗,	๕๑,	๖๒,	๗๓

	 ประเภทที่	๗	บดตัวยาทั้งหมด	ท�าเป็นแท่งไว้	(ไม่พบกระสายยา)	แล้วกวาด	

จ�านวน	๔	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๕๑,	๖๐,	๖๖,	๘๔

	 ประเภทที่	 ๘	ฝนตัวยาทั้งหมด	ละลายน�้ากระสายยา	แล้วกวาด	จ�านวน	๓	

ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๕,	๒๗,	๕๖

	 ประเภทที่	๙	บดตัวยาทั้งหมด	ละลายด้วยน�้ากระสายยา	ตัดหรือแทรกด้วย

เภสัชวัตถุ	แล้วกวาด	จ�านวน	๒	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๓๐,	๓๘	

	 ประเภทที	่๑๐	น�าตวัยาทัง้หมด	(ไม่ระบวุ่าท�าอย่างไร)	ละลายด้วยน�า้กระสาย

ยา	ตัดหรือแทรกด้วยเภสัชวัตถุแล้วกวาด	จ�านวน	๒	ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๓,	๑๗	

	 ประเภทที่	๑๑	น�าตัวยาทั้งหมด	(ไม่ระบุว่าท�าอย่างไร)	แล้วกวาด	จ�านวน	๒	

ต�ารับ	คือ	ต�ารับที่	๒๘,	๔๙	
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 ควำมถ่ี (frequency) ของเภสัชวัตถุ
๑๔
	 ในต�ารับยากวาดต�ารายาแพทย์

แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 คือ	 พืชวัตถุ	 สัตว์วัตถุ	 ธาตุวัตถุและ

น�้ากระสายยา	ดังนี้

	 พบพชืวตัถุในต�ารบัยากวาดอ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณโุลก	ทัง้ส้ินจ�านวน	

๑๕๐	ชนิด	สามารถเรียงล�าดับความถี่จากมากไปหาน้อย	๑๐	อันดับแรกได้ดังนี้

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๑	คือ	ขิง พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๗	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๒	คือ	พิมเสน	(พิมเสน	๑๒	ใบ	๔)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	

๑๖	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๓	คือ	กระเทียม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๔	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๔	คือ ดีปลี พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๓	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๕	คือ	ขมิ้นอ้อยและมะนำว	(เม็ด	๘	ใบ	๑	ผล	๑	ราก	

๑)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๑	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๖	 คือ	 กะเพรำ	 (กะเพรา	 ๑	 ใบ	 ๙)	 พริกและ

จันทน์เทศ	(ผล	๖	ดอก	๔)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๐	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๗	คือ	มะกรูด	 (มะกรูด	 ๑	 ผิว	 ๖	 ผล	๑	 เม็ด	 ๑)	

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๙	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๘	คือ	กำนพลู	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๘	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๙	คือ	ไพล พบจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ต�ารับ

	 พืชวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๑๐	คือ	เทียนทั้ง ๕
๑๕
	และพริกไทย	พบจ�านวนทั้งสิ้น	

๕	ต�ารับ	

	 พบสัตว์วัตถุในต�ารับยากวาดอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ทั้งส้ิน

จ�านวน	๔๑	ชนิด	สามารถเรียงล�าดับความถี่จากมากไปหาน้อย	ได้ดังนี้

 
๑๔
	เฉพาะพืชวัตถุและสัตว์วัตถุที่ระบุว่าใช้ส่วนใดหรืออวัยวะใด	ผู้ศึกษาจะใส่อัญประกาศ

ไว้เพื่อแยกย่อยส่วนของพืชหรือสัตว์นั้นลงไป	

 
๑๕
	เทยีนด�า	เทยีนแดง	เทยีนขาว	เทยีนข้าวเปลือก	และเทยีนตาตัก๊แตน	สรรพคณุขบัเสมหะ

ในร่างกายให้ลงสู่คูถทวาร	ขับลมในล�าไส้	แก้อาเจียน	บ�ารุงธาตุ	บ�ารุงก�าลัง	(Khrupanyamart	(ed.),	

2004,	p.	115)
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	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๑	คือ ลิ้นทะเล	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๒	คือ	แมลงสำบ	(ขี้)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๓	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๓	คือ	ปลำช่อน	(เกล็ดหัว	๑	หาง	๘	หัว	๑)	และ

กระเบน	(หนัง)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๐	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๔	คือ	แรด	 (นอ	๔	หนัง	๔	กราม	๑)	พบจ�านวน

ทั้งสิ้น	๙	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๕	คือ	ช้ำง	(งา	๔	กราม	๓)	และงูเห่ำ	(ดี	๒	กระดูก	

๑	หัว	๔)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๖	 คือ	 รำกดิน และงูเหลือม	 (ดี	 ๓	 กระดูก	 ๓)	

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๖	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	๗	คือ	ชะมด	(ชะมดชุม	๑	ชะมด	๓)	ปูป่ำ	(ก้าม	๑	

กระดอง	๓)	กวำง	 (เขา)	 ไข่ฟัก	 (เปลือก)	กะปิ และนกยูง	 (แวว	๒	หัว	๑	หาง	๑)	

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๘	 คือ	 เต่ำนำ	 (กระดูก	 ๑	 กระดอง	 ๑)	แมงดำ 

(กระดอง)	 เสือ	 (เขี้ยว	๑	กระดูก	๑)	กระบือ	 (เขา)	ปูทะเล	 (ก้าม)	หมึก (หมึก	๑	

หมึกหอม	๑)	คำงคกตำยซำก ปลำทู	(หัว)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๙	 คือ ลูกอ่อน	 (ดี)	 งูทับทำง	 (กระดูก)	แมงมุม

ตำยซำก งูทับสมิงคลำ	(กระดกู)	จระเข้	(ด)ี	พะยูน	(เข้ียว)	เบีย้ผู ้ปลำ บงัคร�ำ	(กระดกู)	

หอยแครง แร้ง	(หัว)	หอยสังข์ ปลำกด	(หาง)	ไส้เดือนวงแหวน มนุษย์	(ผม)	หมำด�ำ 

(กระดูก)	ปลำไหล	(หาง)	หอยขม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑	ต�ารับ

	 พบธำตุวัตถุในต�ารับยากวาดอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ทั้งส้ิน

จ�านวน	๒๓	ชนิด	สามารถเรียงล�าดับความถี่จากมากไปหาน้อย	ได้ดังนี้

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๑	คือ	น�้ำประสำนทอง	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔๘	ต�ารับ

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๒	คือ	ดินประสิว	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๒	ต�ารับ

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๓	คือ	สำรส้ม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๙	ต�ารับ

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๔	 คือ	 เกลือและชำดหรคุณ	 พบจ�านวนทั้งส้ิน	 ๕	

ต�ารับ
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	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๕	คือ	ขัณฑสกร
๑๖
	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔	ต�ารับ

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	๖	คือ	ก�ำมะถันแดง ดีเกลือและหรดำลกลีบทอง 

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๓	ต�ารับ

	 ธาตวัุตถทุีพ่บเป็นอันดบั	๗	คอื	หรดำล ปนูขำว	และหญ้ำยองไฟ
๑๗
	พบจ�านวน

ทั้งสิ้น	๒	ต�ารับ

	 ธาตุวัตถุที่พบเป็นอันดับ	 ๘	 คือ	 ชำดหรคุณไทย ทองค�ำเปลว ชำดก้อน 

สัตตก�ำมะถัน จุนสีขำว ดินเหลือง ทองค�ำ ก�ำมะถันเหลือง ก้นหม้อแกง บัลลังก์ศิลำ

และเกลือกะตังมูตร
๑๘
	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑	ต�ารับ

	 พบน�้ำกระสำยยำในต�ารับยากวาดอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ทั้ง

สิ้นจ�านวน	๒๒	ชนิด	สามารถเรียงล�าดับความถี่จากมากไปหาน้อย	ได้ดังนี้

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๑	คือ	น�้ำสุรำ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒๑	ต�ารับ

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๒	คือ	น�้ำมะนำว	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ต�ารับ

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๓	คือ	น�้ำปูนใส	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๘	ต�ารับ

	 น�า้กระสายยาทีพ่บเป็นอันดบั	๔	คอื	น�ำ้เกลอืและน�ำ้	พบจ�านวนทัง้ส้ิน	๖	ต�ารบั

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๕	คือ	น�้ำดอกไม้	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๓	ต�ารับ

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๖	คือ	น�้ำช�ำ น�้ำนมและน�้ำผึ้ง	พบจ�านวนทั้งสิ้น	

๒	ต�ารับ

	 น�้ากระสายยาที่พบเป็นอันดับ	๗	คือ	น�้ำประค�ำดีควำย น�้ำกระเทียม น�้ำนม

หญิงที่มีบุตรเป็นหญิง น�้ำนมหญิงท่ีมีบุตรเป็นชำย น�้ำเปลือกหมำกสด น�้ำขี น�้ำปลำ

 
๑๖
	ต�ารายาบางแห่งก็เรียกว่า	 น�้าตาลกรวด	 หมายถึง	 ของที่ได้จากธรรมชาติจากแหล่ง

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขัณฑสกรที่ได้จากหยาดน�้าค้าง	 รสหวานจนขม	 สรรพคุณบ�ารุงก�าลัง	 แก้เสมหะจุก

ล�าคอ	 ท�าให้ชุ่มคอ	 แก้กระหายน�้า	 ขัณฑสกรที่ได้จากน�้าอ้อย	 สรรพคุณบ�ารุงธาตุ	 แก้ฝี	 ขัณฑสกร

ทีไ่ด้จากน�า้ผ้ึงรวงทีเ่กดิรมิทะเล	สรรพคณุแก้น่ิวแก้ท้องมาน	เป็นต้น	(Pichiansunthorn,	2001,	p.	145)

 
๑๗
	เขม่าไฟที่ติดหยากไย่เป็นเส้นห้อยอยู่ตามหลังคาครัวไฟ	 (Royal	 Institute,	 2011,	

p.	 1281)	 ถ้าเป็นหลังคามุงจากด้วยจะยิ่งมีคุณภาพดี	 สรรพคุณบ�ารุงโลหิต	 ขับโลหิตระดู	 มีรสเค็ม	

(Ministry	of	Education,	1999,	p.	878)

 
๑๘
	ต้นฉบับว่า	“มูดเกลือกตัง”	พิจารณาแล้วน่าจะหมายถึง	เกลือกะตังมูตร	คือ	เกลือที่ได้

จากการน�าน�้าปัสสาวะของคนมาเก็บใส่ภาชนะทิ้งไว้ให้เน่าแล้วเปล่ียนน�้าใส่	 เก็บไว้เป็นปีจนเกิดเป็น

ก้อนแข็ง	(Khrupanyamart	(ed.),	2004,	p.	57)
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น�้ำหมำกดิบ น�้ำดีงูต้น น�้ำส้มซ่ำ น�้ำซำวข้ำว น�้ำคนทำ และน�้ำดอกมะลิ พบจ�านวน

ทั้งสิ้น	๑	ต�ารับ

	 หลักฐานทางธรณีวิทยาของพื้นที่อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกนั้น	ดิน

ส่วนใหญ่จัดเป็นประเภทตะกอนธารน�้าพากรวดทราย	 ทรายแป้งและดินเหนียวสะสม

ตัวตามร่องน�้า	คันดินแม่น�้า	และแอ่งน�้าท่วมถึง	(Department	of	Mineral	Resources,	

2007)	 การที่อ�าเภอพรหมพิรามเป็นพื้นที่ตะกอนต่าง	 ๆ	 ท�าให้พื้นดินมีความอุดม

สมบูรณ์ทางด้านแร่ธาตุ	 จึงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวัตถ	ุ

สัตว์วัตถแุละธาตวัุตถดุงัทีป่รากฏในผลการศกึษา	โดยเฉพาะพชืวัตถทุีป่รากฏในต�ารบัยา	

กวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งพบการใช้ขิงใน

การกวาดคอมากทีส่ดุ	โดยขงิน้ันจัดเป็นพชืล้มลกุ	เจรญิเตบิโตได้ด	ีโดยเฉพาะทีร่าบลุ่ม

แมน่�า้	สะทอ้นลกัษณะเฉพาะเรื่องระบบนเิวศของอ�าเภอพรหมพิราม	จงัหวดัพิษณโุลก

ซึ่งตรงกับหลักฐานทางธรณีวิทยาของอ�าเภอพรหมพิรามอย่างชัดเจน

	 ดังน้ันต�ารับยากวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัด

พิษณุโลกถือเป็นหลักฐานส�าคัญทางเอกสารโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพของเภสัชวัตถุในเรื่องของการใช้ส่วนประกอบต่าง	ๆ	จากธรรมชาติทั้งพืช

วัตถ	ุสัตว์วัตถแุละธาตวัุตถ	ุมาปรงุยาเพือ่กวาดคอในการรกัษาโรคต่าง	ๆ 	อีกทัง้ความถี่

ของเภสัชวัตถุที่ปรากฏน้ันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศในอดีตของ

อ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณุโลกเรือ่งความนิยมในการใช้เภสัชวัตถทุีม่คีวามถีสู่งสุด	

คอื	ขงิ	(พชืวัตถ)ุ	ล้ินทะเล	(สัตว์วัตถ)ุ	น�า้ประสานทอง	(ธาตวัุตถ)ุ	และน�า้สุรา	(กระสาย

ยา)	ในการปรุงยาเพื่อกวาดคอของคนพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกในอดีตอีกด้วย

สรุปผลกำรศึกษำ

	 จากการศึกษาต�ารับยากวาด	เอกสารโบราณจากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๘	ฉบับนั้นพบว่า

มีต�ารับยากวาดปรากฏทั้งสิ้น	๑๒	ฉบับ	จ�านวน	๘๖	ต�ารับ	โดยต�ารับยากวาดทั้งหมด

นั้น	 พบสรรพคุณของการรักษาโรคต่าง	 ๆ	 จ�าแนกตามสารัตถะได้	 ๕	 ประเภท	 เรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้
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	 ๑.	มสีรรพคณุในการรกัษาโรคซางหรอือาการอันมาจากซาง	จ�านวน	๖๔	ต�ารบั	

	 ๒.	มีสรรพคุณในการรักษาไข้ต่าง	ๆ	จ�านวน	๑๖	ต�ารับ

	 ๓.	มีสรรพคุณในการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะและล�าไส้	จ�านวน	๔	ต�ารับ

	 ๔.	มีสรรพคุณในการรักษาได้สารพัดโรค	(ครอบจักรวาล)	จ�านวน	๑	ต�ารับ

	 ๕.	 ไม่ระบุสรรพคุณ	จ�านวน	๑	ต�ารับ	โดยสามารถน�าเสนอด้วยแผนภูมิ	ดังนี้

	 ในด้านการปรุงยาจากต�ารับยากวาดทั้งหมด	พบวิธีการปรุงยาเพื่อการกวาด

ทั้งสิ้น	๑๑	ประเภทเรียงล�าดับจ�านวนที่พบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	

	 ประเภทที่	๑	บดตัวยาทั้งหมด	ละลายด้วยน�้ากระสายยา	แล้วกวาด	จ�านวน	

๓๕	ต�ารับ	

	 ประเภทที	่๒	บดตวัยาทัง้หมดเข้าด้วยกนั	ท�าเป็นแท่งไว้	ละลายด้วยน�า้กระสาย

ยา	แล้วกวาด	จ�านวน	๑๒	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	๓	น�าตัวยาทั้งหมด	(ไม่ระบุว่าท�าอย่างไร)	ละลายน�้ากระสายยา	

แล้วกวาด	จ�านวน	๙	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	๔	บดตัวยาทั้งหมด	(ไม่พบกระสายยา)	แล้วกวาด	จ�านวน	๖	ต�ารับ	

แผนภูมิสรรพคุณของกำรรักษำโรคต่ำง ๆ

ของต�ำรับยำกวำดในต�ำรำยำแพทย์แผนไทย อ�ำเภอพรหมพิรำม

จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๘๖ ต�ำรับ

ไม่ระบุสรรพคุณ

รักษาได้สารพัดโรค

รักษาโรคทางเดินปัสสาวะและล�าไส้

รักษาไข้ต่าง	ๆ

รักษาโรคซาง

๐				๑๐					๒๐			๓๐			๔๐				๕๐				๖๐				๗๐
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	 ประเภทที่	๕	บดตัวยาทั้งหมดเข้าด้วยกัน	ท�าเป็นแท่งไว้	(ไม่ระบุกระสายยา)	

แล้วกวาด	จ�านวน	๖	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	 ๖	 บดตัวยาทั้งหมด	 ท�าเป็นแท่งไว้	 ละลายด้วยน�้ากระสายยา	

ตัดหรือแทรกด้วยเภสัชวัตถุ	แล้วกวาด	จ�านวน	๕	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	๗	บดตัวยาทั้งหมด	ท�าเป็นแท่งไว้	(ไม่พบกระสายยา)	แล้วกวาด	

จ�านวน	๔	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	 ๘	ฝนตัวยาทั้งหมด	ละลายน�้ากระสายยา	แล้วกวาด	จ�านวน	๓	

ต�ารับ	

	 ประเภทที่	๙	บดตัวยาทั้งหมด	ละลายด้วยน�้ากระสายยา	ตัดหรือแทรกด้วย

เภสัชวัตถุ	แล้วกวาด	จ�านวน	๒	ต�ารับ	

	 ประเภทที	่๑๐	น�าตวัยาทัง้หมด	(ไม่ระบวุ่าท�าอย่างไร)	ละลายด้วยน�า้กระสาย

ยา	ตัดหรือแทรกด้วยเภสัชวัตถุแล้วกวาด	จ�านวน	๒	ต�ารับ	

	 ประเภทที่	๑๑	น�าตัวยาทั้งหมด	(ไม่ระบุว่าท�าอย่างไร)	แล้วกวาด	จ�านวน	๒	

ต�ารับ

	 พจิารณาแล้วส่วนใหญ่วิธกีารปรงุยาของต�ารบัยากวาดในต�ารายาแพทย์แผน

ไทยอ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณโุลกน้ันอยูใ่นวิธกีารบดหรอืฝนเพือ่ให้ตวัยาละเอียด	

แล้วกวาดคอคนไข้ซึ่งอาจจะต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น

	 ด้านเภสัชวัตถพุบพชืวัตถจุ�านวนทัง้ส้ิน	๑๕๐	ชนิด	เรยีงล�าดบัความถีจ่ากมาก

ไปหาน้อย	๑๐	อันดับแรก	ดังนี้

	 อันดับ	๑	คือ	ขิง	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๗	ต�ารับ

	 อันดับ	๒	คือ	พิมเสน	(พิมเสน	๑๒	ใบ	๔)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๖	ต�ารับ

	 อันดับ	๓	คือ	กระเทียม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๔	ต�ารับ

	 อันดับ	๔	คือ	ดีปลี	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๓	ต�ารับ

	 อันดับ	๕	คือ	ขมิ้นอ้อยและมะนำว (เม็ด	๘	ใบ	๑	ผล	๑	ราก	๑)	พบจ�านวน

ทั้งสิ้น	๑๑	ต�ารับ

	 อันดับ	๖	คือ	กะเพรำ	(กะเพรา	๑	ใบ	๙)	พริกและจันทน์เทศ	(ผล	๖	ดอก	

๔)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๐	ต�ารับ
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	 อันดับ	๗	คือ	มะกรูด	 (มะกรูด	๑	ผิว	๖	ผล	๑	เม็ด	๑)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	

๙	ต�ารับ	

	 อันดับ	๘	คือ	กำนพลู	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๘	ต�ารับ		

	 อันดับ	๙	คือ	ไพล	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ต�ารับ	

	 อันดับ	๑๐	คือ	เทียนทั้ง ๕	และพริกไทย	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๕	ต�ารับ

	 หากวิเคราะห์ด้วยรสยาตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลัก

สรรพคุณเภสัช	 คือ	 การที่หมอยาจ�าเป็นต้องรู้ว่าตัวยาน้ัน	 ๆ	 มีรสเป็นอย่างไร	 โดย

โบราณาจารย์แบ่งรสยาออกเป็นรสยาประธาน	 ๓	 รส	 คือ	 ๑. สรรพคุณยำรสเย็น 

ได้แก่	 ยาที่ปรุงผสมด้วยเกสรดอกไม้	 ใบไม้ที่ไม่ร้อน	 ซึ่งจะได้ยารสเย็น	 ใช้แก้โรคทาง

เตโชธาตุ	(ธาตุไฟ)	๒. สรรพคุณยำรสร้อน	ได้แก่	ยาที่ปรุงผสมด้วยเบญจกูล	ตรีกฏุก	

ขิง	ข่า	เป็นต้น	เมื่อปรุงยาเสร็จจะได้ยารสร้อน	ใช้แก้โรคทางวาโยธาตุ	(ธาตุลม)	และ	

๓. สรรพคุณยำรสสุขุม	ได้แก่	ยาที่ปรุงผสมด้วยโกฐ	เทียน	กฤษณา	กะล�าพัก	เป็นต้น	

เมือ่ปรงุยาแล้วจะได้ยาทีเ่ป็นรสสุขมุหรอืยาหอม	ใช้แก้โรคทางโลหติ	(Pichiansunthorn,	

2001,	p.	58-59)	

	 ซึ่งยารสประธาน	๓	รสนี้ยังแยกย่อยเป็น	๙	รส	คือ	๑. รสฝำด	ส�าหรับสมาน	

๒. รสหวำน	ส�าหรับซึมซาบไปตามเนื้อ	๓. รสเมำเบื่อ	ส�าหรับแก้พิษ	๔. รสขม	ส�าหรับ

แก้ทางโลหิต	๕. รสเผ็ดร้อน	ส�าหรับแก้ลม	๖. รสมัน	ส�าหรับแก้เส้น	๗. รสหอมเย็น 

ส�าหรับบ�ารุงหัวใจ	๘. รสเค็ม	ส�าหรับซึมซาบไปตามผิวหนัง	และ	๙. รสเปรี้ยว	ส�าหรับ

กัดเสมหะ	(Pichiansunthorn,	2001,	p.	59)

	 โดยพบว่า	 พืชวัตถุที่พบส่วนใหญ่จ�านวน	 ๑๑	 ชนิดน้ัน	 มักเป็นยากลุ่มรส

เผ็ดร้อน	มสีรรพคณุขบัลม	แก้เสมหะ	และกลุม่ทีไ่ม่ได้มรีสเผ็ดร้อน	แต่มสีรรพคณุเกีย่ว

เน่ืองกับการขับเสมหะตรงกับจุดประสงค์ของการปรุงยาเพื่อกวาด	 ซ่ึงผู้ศึกษา

ใช้หนังสืออ้างอิงหลักจากหนังสือค�ำอธิบำยต�ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ฯ	 ของ	

Pichiansunthorn	(2001)	ประกอบการวิเคราะห์	ดังนี้

 ๑. กลุ่มพืชวัตถุรสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณขับลม คือ 

 ขิง Zingiber officinale	Roscoe	รสหวาน	เผ็ด	ร้อน	สรรพคุณขับลม	ดีปลี 

Piper retrofractum	Vahl	รสเผ็ดร้อน	สรรพคณุขบัลม	แก้จุกเสียด	กระเทียม Allium 
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sativum	L.	สรรพคุณขับลมแก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ กะเพรำ Ocimum tenuiflorum	L.	

สรรพคุณแก้ไข้	ขับเหงื่อ	ขับลม	พริก Capsicum annuum	L.	รสเผ็ด	ร้อน	สรรพคุณ

กัดเสมหะ	 แก้ไอ	 แก้ตานซาง จันทน์เทศ (ดอก	 ๔) Myristica	 fragrans	 Houtt. 

ดอกจันทน์	รสเผ็ดร้อน	สรรพคุณขับลม	มะกรูด	(ผิว)	Citrus hystrix	DC.	ผิวมะกรูด

รสปร่า	หอมร้อน	มีสรรพคุณขับลม	กำนพลู Syzygium aromaticum	Merr.	et	Perry	

รสเผ็ด	 ร้อน	 แก้ท้องอืดในเด็ก	 (ขับลม)	 พริกไทย Piper nigrum	 L.	 รสเผ็ด	

ร้อน	สรรพคุณขับลม	แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ	เทียนทั้ง ๕	โดยในเทียนทั้ง	๕	นั้น	มีเทียน

จ�านวนถึง	 ๔	 ชนิดที่มีรสเผ็ดร้อน	 คือ	 ๑. เทียนด�ำ Nigella sativa	 L.	 รสเผ็ด	 ขม	

สรรพคุณขับเสมหะ	 ขับลมในล�าไส้	๒. เทียนแดง Lepidium sativum	 L.	 รสเผ็ด	

ร้อน	สรรพคุณแก้เสมหะ	แก้ลม	๓. เทียนขำว Cuminum cyminum	L.	รสเผ็ดร้อน	

ขม	 สรรพคุณแก้ลม	 ขับเสมหะ	 ๔. เทียนตำต๊ักแตน Anethum graveonlens	 L.	

รสขม	เผ็ดเล็กน้อย	แก้เสมหะพิการ	

 ๒. กลุม่พชืวตัถุรสอืน่ ๆ  ท่ีมีสรรพคุณเก่ียวเน่ืองกับกำรขบัลมและขบัเสมหะ

ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของกำรปรุงยำเพื่อกวำด คือ

 พิมเสน สกัดมาจากพืชชนิด Dryobalanops aromatica Gaertn. สรรพคุณ

ขับเสมหะ มะนำว	 (เม็ด	 ๘	 ใบ	 ๑	 ผล	 ๑	 ราก	 ๑)	Madhuca pierrei	 H.J.	 Lam.

เมล็ดมะนาวมีรสขม	 สรรพคุณแก้ซางเด็ก	 แก้เม็ดยอดในปาก	 ขับเสมหะและแก้ไอ	

จันทน์เทศ	(ผล	๖) Myristica fragrans	Houtt. ผลจันทน์รสเปรี้ยว	ฝาด	มีสรรพคุณ

ขับลม	ไพล Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.	สรรพคุณเป็นยาขับลม	

แก้ปวดท้อง	 เทียนท้ัง ๕	 มี	 ๑	 ชนิดที่ไม่ได้มีรสเผ็ดร้อน	 คือ	 เทียนข้ำวเปลือก 

Foeniculum vulgare	Mill.	var.	dulce	(Mill.)	Thell.	รสหวาน	มีสรรพคุณขับลม	

	 พบสัตว์วัตถจุ�านวนทัง้สิน้	๔๑	ชนิด	เรยีงล�าดบัความถีจ่ากมากไปหาน้อย	ดงัน้ี

	 อันดับ	๑	คือ ลิ้นทะเล	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ต�ารับ

	 อันดับ	๒	คือ	แมลงสำบ	(ขี้)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๓	ต�ารับ

	 อันดับ	๓	คือ	ปลำช่อน	 (เกล็ดหัว	๑	หาง	๘	หัว	๑)	และกระเบน	 (หนัง)	

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๐	ต�ารับ

	 อันดับ	๔	คือ	แรด	(นอ	๔	หนัง	๔	กราม	๑)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๙	ต�ารับ
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	 อันดับ	 ๕	 คือ	ช้ำง	 (งา	 ๔	 กราม	 ๓)	 และงูเห่ำ	 (ดี	 ๒	 กระดูก	 ๑	 หัว	 ๔)	

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ต�ารับ

	 อันดับ	๖	คือ	รำกดินและงูเหลือม	(ดี	๓	กระดูก	๓)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๖	ต�ารับ

	 อันดับ	๗	คือ	ชะมด	(ชะมดชุม	๑	ชะมด	๓)	ปูป่ำ	(ก้าม	๑	กระดอง	๓)	กวำง 

(เขา)	ไข่ฟัก	(เปลือก)	กะปิ และนกยูง	(แวว	๒	หัว	๑	หาง	๑)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔	ต�ารับ

	 อันดับ	๘	คือ	เต่ำนำ	(กระดูก	๑	กระดอง	๑)	แมงดำ	(กระดอง)	เสือ	(เขี้ยว	

๑	กระดูก	๑)	กระบือ	(เขา)	ปูทะเล	(ก้าม)	หมึก (หมึก	๑	หมึกหอม	๑)	คำงคกตำยซำก 

ปลำทู	(หัว)	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒	ต�ารับ

	 อันดบั	๙	คอื	ลกูอ่อน	(ด)ี	งูทับทำง	(กระดกู)	แมงมุมตำยซำก งูทับสมิงคลำ 

(กระดูก)	 จระเข้	 (ดี)	 พะยูน	 (เขี้ยว)	 เบี้ยผู้ ปลำ บัวคร�ำ	 (กระดูก)	 หอยแครง 

แร้ง	(หัว)	หอยสังข์ ปลำกด	(หาง)	ไส้เดือนวงแหวน มนุษย์	(ผม)	หมำด�ำ	(กระดูก)	

ปลำไหล	(หาง)	หอยขม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑	ต�ารับ

	 สัตว์วัตถทุีพ่บมากทีสุ่ด	คอื	ลิน้ทะเล ซ่ึงเป็นช่ือของเครือ่งยาทีเ่ป็นแกนกลาง

ของล�าตัวสัตว์ที่มีลักษณะ	แข็ง	หนา	พรุนของหมึกกระดอง	 (cuttlefish)	 หลายชนิด	

จัดอยู่ในสกุล	 Sepia	 วงศ์	 Sepiadae	 มีรสเค็มกร่อยสรรพคุณฆ่าเช้ือ	 แก้มูกเลือด	

แพทย์ชนบทบางท้องถิ่นใช้ลิ้นทะเลปิ้งไฟให้เป็นสีเหลืองแก่	 ผสมเป็นยากวาดคอเด็ก	

แก้เม็ดยอดที่เกิดในปากและคอได้ดี	 (Pichiansunthorn,	 2001,	 p.	 603-606)	 โดย

ล้ินทะเลเมื่อผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่า	 เมื่อน�า

ล้ินทะเลมาใช้ร่วมกับน�้ามะนาวน้ัน	 มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช	 (DPPH)	 และ

อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล	 (hydroxyl	 radical)	 (Chaisin,	 2017)	 ปัจจุบันไม่นิยมใช้

เภสัชวัตถุจากสัตว์วัตถุแล้ว	เนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการปนเปื้อนของสารพิษ	

	 พบธาตวัุตถจุ�านวนทัง้ส้ิน	๒๓	ชนิด	เรยีงล�าดบัความถีจ่ากมากไปหาน้อย	ดงัน้ี

	 อันดับ	๑	คือ	น�้ำประสำนทอง	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔๘	ต�ารับ

	 อันดับ	๒	คือ	ดินประสิว	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๒	ต�ารับ

	 อันดับ	๓	คือ	สำรส้ม	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๙	ต�ารับ

	 อันดับ	๔	คือ	เกลือและชำดหรคุณ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๕	ต�ารับ

	 อันดับ	๕	คือ	ขัณฑสกร	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๔	ต�ารับ
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	 อันดับ	๖	คือ	ก�ำมะถันแดง ดีเกลือ และหรดำลกลีบทอง	พบจ�านวนทั้งสิ้น

๓	ต�ารับ

	 อันดับ	๗	คือ	หรดำล ปูนขำว และหญ้ำยองไฟ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒	ต�ารับ

	 อันดบั	๘	คอื	ชำดหรคุณไทย ทองค�ำเปลว ชำดก้อน สตัตก�ำมะถัน จุนสขีำว 

ดินเหลือง ทองค�ำ ก�ำมะถันเหลือง ก้นหม้อแกง บัลลังก์ศิลำ และเกลือกะตังมูตร

พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑	ต�ารับ

	 ธาตวัุตถทุีพ่บมากทีสุ่ดคอื	น�ำ้ประสำนทอง	เป็นเกลือโซเดยีมโบเรต	(Sodium	

Borate)	 โดยน�้าประสานทองที่พบในธรรมชาติมักอยู่ในรูปเกลือแคลเซียมโบเรต

(Calcium	 Borate)	 เมื่อต้มกับโซเดียมคาร์บอเนต	 (Sodium	 Carbonate)	 จะได้น�้า

ประสานทองอันเป็นผลึกใส	 หรือผงสีขาว	 ไม่มีกล่ิน	 รสหวาน	 เรียกว่า	 “บอแรกซ์”	

(borax)	มีลักษณะเป็นผลึก	ผงของผลึก	หรือเป็นเม็ด	 เมื่อให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว	

เมื่อเผาน�้าประสานทองไล่น�้าออกจากโมเลกุลเรียกว่า	“น�้าประสานทองสะตุ”	มีรสปร่า	

สรรพคุณแก้ละอองซาง	ลอกลิ้นเด็ก	กัดเม็ดยอดในปาก	กัดเม็ดฝี	(Pichiansunthorn,	

2001,	p.	425-426)	แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ธาตุวัตถุเพียงบางประเภทเท่านั้น	ซึ่งปัจจุบัน

ไม่ใช้น�า้ประสานทองในการปรงุยาแล้ว	เน่ืองจากน�า้ประสานทองหรอืบอแรกซ์เป็นวัตถุ

ที่ห้ามใช้ในอาหาร	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๑๕๑	พุทธศักราช	๒๕๓๖

	 พบน�้ากระสายยาจ�านวนทั้งส้ิน	 ๒๒	 ชนิด	 สามารถเรียงล�าดับความถี่จาก

มากไปหาน้อย	ได้ดังนี้

	 อันดับ	๑	คือ	น�้ำสุรำ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒๑	ต�ารับ

	 อันดับ	๒	คือ	น�้ำมะนำว	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ต�ารับ

	 อันดับ	๓	คือ	น�้ำปูนใส	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๘	ต�ารับ

	 อันดับ	๔	คือ	น�้ำเกลือและน�้ำ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๖	ต�ารับ

	 อันดับ	๕	คือ	น�้ำดอกไม	้พบจ�านวนทั้งสิ้น	๓	ต�ารับ

	 อันดับ	๖	คือ	น�้ำช�ำ น�้ำนมและน�้ำผึ้ง	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๒	ต�ารับ

	 อันดับ	๖	คือ	น�้ำประค�ำดีควำย น�้ำกระเทียม น�้ำนมหญิงที่มีบุตรเป็นหญิง 

น�้ำนมหญิงที่มีบุตรเป็นชำย น�้ำเปลือกหมำกสด น�้ำขี น�้ำปลำ น�้ำหมำกดิบ น�้ำดีงูต้น 

น�้ำส้มซ่ำ น�้ำซำวข้ำว น�้ำคนทำ และน�้ำดอกมะลิ	พบจ�านวนทั้งสิ้น	๓	ต�ารับ
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	 น�้ากระสายยาที่พบมากที่สุด	 คือ	 น�้ำสุรำ หรือเหล้า	 เป็นของเหลวที่มีองค์

ประกอบหลักเป็นแอลกอฮอล์	(alcohol)	ประเภทเอทานอล	(ethanol)	ทีไ่ด้จากการหมกั

ของธัญพืชชนิดต่าง	ๆ 	ด้วยยีสต์ในระยะเวลาที่เหมาะสม	มีรสเมา	สรรพคุณกระทุ้งพิษ	

ขับเลือดลม	เมื่อใช้เป็นกระสายจะท�าให้ยาแล่นเร็ว	(Pichiansunthorn,	2001,	p.	169)

	 ในด้านอายุเอกสารน้ันมีการระบุศักราชวันเดือนปีที่บันทึกเอกสารจ�านวน	 ๑	

ฉบับคือ	ต�ารายาวัดพรหมพิราม	ต�าบลพรหมพิราม	เอกสารเลขที่	พส.ข.๐๒๑๕	ซึ่งระบุ

วันเดือนปีที่บันทึก	คือ	“ส�าเร็จแล้วในเดือนยี่ ปีเถาะนพศก ขึ้น ๒ ค�่าวันศุกร์ ส�าเร็จใน

เวลาบ่าย ๓ โมง” (Tamraya Wat Phromphiram,	Khoi	Book	number	พส.ข.0215,	

p.	45)	เมื่อค�านวณตามหลักการก�าหนดอายุเอกสารโบราณ	(dating)	แล้วพบว่า	ตรง

กบัวันศกุร์ที	่๒๗	ธนัวาคม	๒๔๑๐	รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	แสดง

ให้เห็นอย่างชดัเจนว่า	ชาวพรหมพิรามในอดีตมีการใช้ภูมิปัญญาทางการรักษาโรคด้วย

การแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนาน

	 ต�ารบัยากวาดในต�ารายาแผนไทยอ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณุโลก	จึงเป็น

เครื่องมือบันทึกภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคในอดีตของชาวพรหมพิราม	 โดยเฉพาะ

การรักษาโรคซางซ่ึงเป็นสรรพคุณส�าคัญที่หมอยาใช้ในการรักษาโรค	 (การกวาดคอ)	

เป็นหลัก	 อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงเภสัชวัตถุชนิดต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในต�ารับยากวาดฯ	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวิจัยเกีย่วกบัการแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย	

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 ต�ารับยากวาดในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	

จ�านวน	๘๖	ต�ารับนั้น	 เมื่อจ�าแนกสรรพคุณตามสารัตถะแล้วพบว่า	มีต�ารับยาถึง	๖๔	

ต�ารับที่ใช้ในการรักษาโรคซาง	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยของ	

Soisamrong	(2010)	ที่ว่าการรักษาด้วยวิธีการกวาดคอนั้นส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาโรค

ซางอันเป็นโรคทีเ่กดิในเดก็เป็นหลัก	อีกทัง้ในด้านการใช้น�า้กระสายยาของต�ารบัยากวาด

ในต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกน้ันยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยดังกล่าว	 ในเรื่องของการใช้น�้าสุราเป็นกระสายยา	 ซ่ึงในต�ารับยากวาดของ

ต�ารายาแพทย์แผนไทย	 อ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 พบการใช้สุราเป็น

น�้ากระสายยาจ�านวนมากที่สุด	คือ	๒๑	ต�ารับ	
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	 ในส่วนของเภสัชวัตถุของต�ารับยากวาดของต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอ

พรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกนั้นพบว่า	ขิง	เป็นพืชวัตถุที่พบมากที่สุดในต�ารับยากวาด

จ�านวน	๑๗	ต�ารับ	ซึง่สอดคล้องกับงานวจิัยของ	Sornchan	(2021)	ที่ศกึษาความถี่ของ

พชืวัตถทุีป่รากฏในต�ารายาวัดสันตกิาวาส	อ�าเภอพรหมพริาม	จังหวัดพษิณโุลก	เอกสาร

เลขที่	พส.ข.๐๒๓๙	และงานของ	Panyajak	(2021)	ที่ศึกษาความถี่ของพืชวัตถุที่พบใน

ต�ารายาวัดสะพานหิน	 อ�าเภอพรหมพิราม	 เอกสารเลขที่	 พส.ข.๐๒๗๔	 ซ่ึงพบว่า	 ขิง	

เป็นพชืวัตถทุีพ่บมากทีสุ่ด	ในส่วนของธาตวัุตถขุองต�ารบัยากวาดในต�ารายาแพทย์แผน

ไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกน้ันพบว่า	 น�้าประสานทอง	 เป็นธาตุวัตถุที่

พบมากทีสุ่ดในต�ารบัยากวาดจ�านวน	๔๘	ต�ารบั	สอดคล้องกบังานวิจัยของ	Yodkrahom	

(2021)	 ที่ศึกษาความถี่ของธาตุวัตถุที่ปรากฏต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ	 อ�าเภอ

พรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 เอกสารเลขที่	 พส.ข.๐๒๓๕	 ซึ่งพบว่า	 น�้าประสานทอง	

เป็นธาตุวัตถุที่พบมากที่สุด

	 ต�ารายาแพทย์แผนไทยอ�าเภอพรหมพิราม	 จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 (Intangible	 Culture	 Heritage)	 ประเภทองค์ความรู้ทาง

ธรรมชาติและจักรวาล	(Knowledge	and	Practices	Concerning	Nature	and	the	

Universe)	(UNESCO,	2020,	p.5)	ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย	

ซึ่งในต�ารับยากวาดพรหมพิรามปรากฏองค์ความรู้ต่าง	ๆ	เหล่านี้อย่างชัดเจน	ไม่ว่าจะ

เป็นตัวยาต่าง	ๆ	(พืช	สัตว์	ธาตุ)	วิธีการปรุงยาและสรรพคุณ	ถือเป็นมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมส�าคญัของชุมชนพรหมพริามท้องถิน่ในอดตี	ซ่ึงน�ามาใช้ในการรกัษาโรค

จริง	ๆ 	องค์ความรู้เหล่านี้ถือเป็นมรดกที่ควรอนุรักษ์ไว้และน�าความรู้ต่าง	ๆ 	มาต่อยอด

ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต	

ข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาในครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิเอกสาร	คอื	มุง่ศกึษาวิเคราะห์ตามตวับท

ของเอกสารเป็นหลัก	 หากมีการประยุกต์หรือบูรณาการด้วยวิธีการทางการแพทย์

แผนไทยจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต�ารายาแผนไทย	

ภูมิปัญญาของชาวพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลกในอนาคตต่อไป
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