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ค าน า 
 

ศาสตร์ด้านอายุรเวทของอินเดียถือว่ามีความต่อเนื่องกันมากว่าพันปี มีการพัฒนาแนวคิดและ
องค์ความรู้ด้านสมุนไพรจนล ้าหน้า สามารถน้าองค์ความรู้ด้านอายุรเวทมาพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนในประเทศอินเดียให้ดีขึ น มีการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ จ้าหน่ายทั งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ลดการน ้าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เน้นการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญาของบรรพชน 
และยังสามารถน้าเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งได้ การท่ีอายุรเวทของ
อินเดียแข็งแกร่งนั นมิใช่แต่เพียงความสามารถของเอกชน หากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วย ดังเช่น 
นายกรัฐมนตรีของอินเดียคนปัจจุบัน คือ นเรนทร โมฑี ผลักดันให้เกิดวันโยคะสากลขึ น ซึ่งมีการเฉลิม
ฉลองโดยการเล่นโยคะท่ัวทุกมุมโลก มีผลท้าให้ครูสอนโยคะกลายเป็นเสมือนสินค้าส่งออกของอินเดียได้
อีกทางหนึ่งด้วย อายุรเวทนี มีพัฒนาการจากคัมภีร์สันสกฤตท่ีบรรดาพราหมณ์สกุลต่างๆ ได้สืบทอด
พัฒนาในสายของตัวเองจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ท้าให้มีต้าราอายุรเวทนับหมื่นนับแสนเล่มให้ค้นคว้า
ไม่รู้จบ ในบรรดาต้าราเหล่านี  คัมภีร์จรกสัมหิตาถึงเป็นต้นธารแห่งอายุรเวท เหมือนเขาหิมาลัยเป็นต้น
ก้าเนิดสายธารแห่งคงคามหานทีฉะนั น   

คัมภีร์จรกสัมหิตา รจนาด้วยภาษาสันสกฤต จึงยากท่ีมีคนไทยรู้จักและศึกษา ผู้วิจัยจึงพยายาม
ท้าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์นี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจชาวไทยบ้าง แต่กระนั นด้วยข้อจ้ากัดด้าน
ระยะเวลาและเงินทุน ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์เพียงโรคและสมุนไพรท่ีปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตา ยังมิอาจ
พรรณาเนื อหาและแนวคิดในคัมภีร์ทั งหมดได้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณกรรณิการ์ อาจฤทธิ์  เภสัชกร ผู้สนใจในศาสตร์อายุรเวทและภาษา
สันสกฤต ท่ีกรุณาตรวจสอบข้อมูลช่ือโรคและสมุนไพรต่างๆ ท่ีปรากฏในงานวิจัยเล่มนี  ขอขอบคุณ
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้การสนับสนุนทุนในการวิจัยครั ง
นี  

ผู้วิ จัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื อหาและข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั งนี จักเป็นประโยชน์แก่
นักวิชาการชาวไทยผู้สนใจในอายุรเวทอินเดียและผู้ท่ีสนใจด้านแพทย์ทางเลือกบ้างไม่มากก็น้อย 
 
 
         ผู้วิจัย  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพบว่า คัมภีร์จรกสัมหิตาน่าจะถูกแต่งขึ นในราวต้นคริสตกาลจนถึงประมาณ
ศตวรรษที่ 6 การจ้าแนกหรือการจัดหมวดหมู่ ในคัมภีร์จรกสัมหิตาเรียกว่า วิภาควิทยา (วิภาควิทฺ
ยา)  เป็นจุดเด่นส้าคัญประการหนึ่งของคัมภีร์จรกสัมหิตาซึ่งส่งต่อให้กับคัมภีร์อายุรเวทอื่นๆ ใน
ภายหลัง ส่ิงต่างๆ รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ถูกจ้าแนกออกอย่างเป็นระบบ เช่น การจ้าแนก
สาขาของอายุรเวทเป็น 8 สาขา  การจ้าแนก ทฺรวฺย คือ สารส้าคัญ เป็น 3 ประเภท ซึ่งตรงกับหลัก
เภสัชวัตถุของแพทย์แผนไทยที่แบ่งเป็น 3 เหมือนกันคือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ  

โรคในคัมภีร์จรกสัมหิตา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคที่มีการจัดหมวดหมู่ และโรคที่
ปรากฏเด่ียวๆ ไม่มีการจัดหมวดหมู่  
 โรคที่มีการจัดหมวดหมู่นั นมีทั งหมด 8 หมวด  รวม  64  ชนิด 

โรคที่ปรากฏเด่ียวๆ ไม่มีการจัดหมวดหมู่ มีทั งหมด   141  ชนิด 
รวมโรคทั งหมดที่ปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตามี  205  ชนิด 

การศึกษาวิเคราะห์พบพืชสมุนไพรทั งหมดมี 336 ชนิด พบพืชสมุนไพรที่มีชื่อภาษาไทยมี
จ้านวน 232 ชนิด ยังไม่พบชื่อในภาษาไทยจ้านวน 104 ชนิด เปรียบเทียบพบสมุนไพรที่นิยมใช้ใน
ประเทศไทย 44 ชนิด และพบการใช้ในต้าราแพทย์แผนไทยทั งหมด 82 ชนิดนั น พืชสมุนไพรที่พบ
มากที่สุดในต้ารับยาแพทย์แผนไทย 5 ล้าดับ คือ 1. พริกไทย 2. แห้วหมู 3. ชะเอมเทศ 4. อบเชย
ต้น 5. สะเดา 

นอกจากนี ยังพบความเหมือนและความต่างในการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตากับ
ต้าราแพทย์แผนไทย สมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่มักมีสรรพคุณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คัมภีร์
จรกสัมหิตาซึ่งส่วนหนึ่งแต่งเป็นโศลกร้อยกรองให้รายละเอียดในทางสรรพคุณได้น้อยกว่าต้ารา
แพทย์แผนไทยที่ส่วนใหญ่แต่งเป็นร้อยแก้วซึ่งเหมาะแก่การพรรณนามากกว่า ในด้านการประกอบ
ยาจะพบว่าคัมภีร์จรกสัมหิตามีการใช้เป็นยาเดี่ยวจ้านวนมาก แต่ต้าราแพทย์แผนไทยนิยมใช้เป็น
ยาต้ารับ ส่วนการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรนั นพบว่า แพทย์แผนไทยมีการใช้ส่วนต่าง ๆ ที่
หลากหลายมากกว่าในคัมภีร์จรกสัมหิตา อาจเป็นเพราะยุคสมัยที่ต่างกันนับพันปี 

 
 
ค าส าคัญ: 
พืชสมุนไพร, อายุรเวท, คัมภีร์จรกสัมหิตา 
 
 
 
 



Abstract 

 The study shows that the Caraka Saṃhitā was composed around 1st 

century upto 6th century. The content of text was divided into several segments 

called Vibhāgavidya. This division gives fundamental idea to the later Ayurvedic 

texts. The systematic grouping of branches, parts of human body, desises, 

medicines etc. is described in the text. This plays important role in developing the 

Ayurvedic studies. Fundamental idea such as 8 branches of Ayurveda, Dravya or 

substances of medicine was followed by later Ayurvedic texts. It is interesting to 

note that the division of medicine substances into 3 groups i.e. Plants, Animals 

and Minerals is the same as in Thai traditional medicine.  

Diseases in Caraka Saṃhitā can be divied in to two types i.e. grouping and 

ungrouping. The groupting diseases are 64 in 8 groups. The ungrouping deseases 

are 205. In total 205 diseases are found in Caraka Saṃhitā.  

The study shows 336 medicinal plants discovered in Caraka Saṃhitā, out 

of which 232 have Thai names and 104 are not available in Thai. Among those 

herbal plants, 82 are regularly engaged in Thai traditional medicine. The top 5 

herbs frequently found in Thai traditional medicine are namely; 1) Black pepper 

2) Nut grass 3) Liquorice 4) Cinnamon and 5) Margosa tree.  

It is noteworthy here that there are both similarity and difference between 

the therapies of herbal plants in Caraka Saṃhitā and in Thai traditional medicine. 

In the term of similarity, most of herbal plants are used in the same manners. 

Caraka Saṃhitā, which was composed partly in verses, provides lesser details of 

herbal properties than Thai traditional medicine texts, which was in proses. In the 

term of differences, the therapy in Caraka Saṃhitā is mostly Mono-herbal. On 

the contrary, the Multi-herbal therapy is prevalent in Thai traditional medicine 

texts. According to Thai traditional medicine all parts of herbal plants are utilized, 

not like that in Caraka Samhita, in which only some parts are used. It is likely due 

to the difference of periods, i.e. nearly millennium of years.  

 

 

Keywords: Herbal plants, Ayurveda, Caraka Saṃhitā, Thai traditional medicine 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
อายุรเวท (Ayurveda) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของอินเดียโบราณที่ว่าด้วยการด ารงชีวิตให้มีอายุ

ยืนยาว ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียจวบจนถึงปัจจุบัน ค าว่า “อายุรเวท” มาจากค า
สันสกฤตว่า อายุสฺ + เวท มีความหมายตามพยัญชนะว่า “ศาสตร์แห่งชีวิต” ในปัจจุบันใช้หมายถึง
การแพทย์แผนโบราณของอินเดียและถูกยอมรับในฐานะแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
อายุรเวทของอินเดียมีประวัติความเป็นมานับพันปี จัดเป็นอุปเวทหรือคัมภีร์ชั้นรองที่ช่วย เสริมและ
อธิบายความในคัมภีร์อาถรรพเวทในส่วนที่ว่าด้วยคาถารักษาโรคต่างๆ นอกจากเป็นอุปเวทของ    
อาถรรพเวทแล้ว อายุรเวทยังถือว่าเป็นคัมภีร์ขยายความหรือภาษยะของคัมภีร์ครโภปนิษัทอีกด้วย 
คัมภีร์อายุรเวทส่วนใหญ่มีเนื้อหากล่าวถึง โรค, สาเหตุ, อาการ, ยา และข้อปฏิบัติต่างๆ สายของส านัก
คิดของอายุรเวทมีอยู่ 2 ส านักคือ ส านักความคิดทางเวชศาสตร์ และ ส านักความคิดทางศัลยศาสตร์ 
โดยมีคัมภีร์จรกสัมหิตาและสุศรุตสัมหิตาเป็นคัมภีร์หลักของส านักทั้ง 2 โดยล าดับ (Lochan, 2557: 
23) 

จรกสัมหิตาเป็นหนึ่งในคัมภีร์อายุรเวทที่เรียกว่า “พฺฤหตฺตฺรยี” คือ คัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่สามคัมภีร์
อันประกอบด้วย จรกสัมหิตา, สุศรุตสัมหิตา, และ อัษฎางคหฤทยสัมหิตา คัมภีร์จรกสัมหิตาถือว่าเป็น
คัมภีร์เก่าแก่ที่สุด ต านานกล่าวว่า พระพรหมเป็นผู้ให้ก าเนิดอายุรเวทขึ้น โดยแบ่งเป็นสามกอง 
(สฺกนฺธ) ใหญ่ คือ สาเหตุ (เหตุ), อาการ (ลิงฺค) และ การรักษา (เอาษธ) ความรู้ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอด
มาสู่ท้าวทักษะ ผู้เป็นประชาบดี และสู่เทพอัศวิน, พระอินทร์ และจากพระอินทร์ ศาสตร์นี้ได้ถูก
ถ่ายทอดสู่โลกมนุษย์โดยฤษีภารทวาชะ (ซึ่งข้อนี้ต่างกับที่เล่าไว้ในสุศรุตสัมหิตาที่ว่า ศาสตร์ดังกล่าวได้
ถูกถ่ายทอดจากพระอินทร์สู่โลกมนุษย์โดยเทพธันวันตริ) จากนั้นฤษีอาเตรยะ ปุนรวสุ ผู้เป็นศิษย์แห่ง
ฤษีภารทวาชะได้สืบทอดศาสตร์แห่งอายุรเวทต่อมา ฤษีท่านนี้ได้สอนอายุรเวทแก่ศิษย์ทั้ง 6 ของท่าน 
คือ อัคนิเวศะ, เภละ, ชตูกรณะ, ปราศระ, หารีตา และ กษารปาณี ในบรรดาศิษย์ทั้ง 6 ท่านนี้ ปรากฏ
ว่า ท่านอัคนิเวศะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดและได้แต่งคัมภีร์จรกสัมหิตานี้ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่
มนุษยชาติ แต่อย่างไรก็ตาม คัมภีร์นี้กลับได้ชื่อว่า “จรกสัมหิตา” ตามชื่อของท่านจรกะ ผู้เรียบเรียง
คัมภีร์นี้ต่อมาในภายหลัง ซึ่งท่านจรกะได้เพิ่มเติมงานของท่านอื่นๆ เข้าในงานเดิมของท่านอัคนิเวศะ
ด้วย นักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่า คัมภีร์จรกสัมหิตาน่าจะถูกแต่งขึ้นในราวต้นคริสตกาลจนถึงประมาณ
ศตวรรษที่ 6 เป็นอย่างมาก คัมภีร์จรกสัมหิตานี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 8 สถาน หรือบรรพ, จ านวน  120 
บท ดังต่อไปนี้คือ 

บรรพที่ 1  สูตฺร (กฎทั่วไป) มีจ านวน 30 บท ว่าด้วย สุขภาพ อาหาร และอวัยวะต่างๆ  
บรรพที่ 2 นิทาน มี 8 บท ว่าด้วยสาเหตุของโรค 
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บรรพที่ 3 วิมาน มี 8 บท ว่าด้วยการวินิจฉัยโรค 
บรรพที่ 4 ศารีร มี 8 บท ว่าด้วยอวัยวะต่างๆ  
บรรพที่ 5 อินฺทฺริย มี 12 บท ว่าด้วยอาการของโรคที่เกิดในส่วนต่างๆ   
บรรพที่ 6 จิกิตฺสา มี 30 บท ว่าด้วยการรักษา 
บรรพที่ 7 กลฺป มี 12 บท ว่าด้วยยาและพิษ  
บรรพที่ 8 สิทฺธิ มี 12 บท ว่าด้วยความส าเร็จในการรักษา 

คัมภีร์จรกสัมหิตามีคัมภีร์อธิบายความชื่อ อายุรเวททีปิกา แต่งโดยจักรปาณิทัตตะ (Ayurveda 
Dipika of Cakrapani Datta)  

คัมภีรจ์รกสัมหิตา ระบุว่า ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง 5 คือ  
1. ดิน (ปฺฤถวี),  
2. น้ า (ชล)  
3. ลม (วายุ) 
4. ไฟ (เตช) 
5. ที่ว่าง (อากาศ)  

ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่รับแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ระบุว่า มนุษย์
ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ แนวคิดเรื่อง ธาตุ 4 นี้ เป็นแนวคิดที่ปรากฏในต ารายาและ
คัมภีร์เวชศาสตร์โบราณของไทยส่วนใหญ่ มีเพียงคัมภีร์ธาตุวิภังค์ กับ คัมภีร์ฉันทศาสตร์เท่านั้นที่
กล่าวถึง ธาตุทั้ง 5 (ประทีป, 2540:3) ตามแบบจรกสัมหิตา 
 ดังนั้น การศึกษาโรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตา จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่ส าคัญของอินเดีย ซึ่งยังอาจเชื่อมโยงกับการแพทย์แผนไทยได้ และอาจน ามา
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาโรคในคัมภีร์จรกสัมหิตา 
2. เพ่ือศึกษาพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตา 
 

ผลส ำเร็จของกำรวิจัยท่ีคำดว่ำจะได้รับ และหน่วยงำนท่ีน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.  เป็นพื้นฐานการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
2.  เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สนใจการแพทย์ทางเลือก) 
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ทฤษฎี สมมติฐำนหรือกรอบแนวควำมคิด (Conceptual Framework) ของโครงกำรวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรคัดเลือกต้นฉบับตัวบทสันสกฤตอ้ำงอิงและกำรสืบค้นวิเครำะห์ 

แม้ว่าคัมภีร์จรกสัมหิตาจะเป็นที่นิยมศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดียและ
ประเทศอื่น ตัวคัมภีร์มีการตีพิมพ์มากมายหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่เป็นการตีพิมพ์แต่เพียงบางส่วน 
เนื่องด้วยเพราะเป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหามาก คือ มีจ านวน 12,000 โศลก ตามเนื้อความใน สิทฺธสฺิถาน บท
ที่ 12 โศลกที่ 52 ที่ว่า 

 

คดัเลอืกตน้ฉบบั รวบรวมรายช่ือโรคและพืชสมนุไพรจากคมัภีร ์

จรกสมัหิตา 

ถ่ายถอด และตรวจสอบ กบัช่ือทางวิทยาศาสตร ์ 

วิเคราะห ์สงัเคราะหจ์ดัหมวดหมู่โรคและพืชสมนุไพร 

ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์และเภสชักร 

 

สรุปผลการวิจยั 
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“หากว่า สัมหิตาอันมีจ านวน 12,000 โศลกตั้งอยู่ในผู้ใด 
ผู้นั้นจึงได้ช่ือว่า ผู้รู้อรรถ ผู้รู้วิจาร และ เป็นผู้ฉลาดในการรักษาโรค” 

 
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลือกใช้ตั วบทสันสกฤตฉบับ  Vedic Literature Collection ของ Maharishi 

University of Management เป็นหลัก เพราะเป็นฉบับที่มีเนื้อความครบถ้วนตีพิมพ์เป็นชุด 8 เล่ม
เรียงตามบรรพหรือสฺถานทั้ง 8 เป็นจ านวนหน้ารวม 1,115 หน้า แต่หนังสือชุดนี้มีเพียงตัวบทสันสกฤต
เท่านั้น ไม่มีค าแปลหรือดัชนีค้นค าใดๆ เลย ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยหนังสือชุดอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์
เนื้อความในคัมภีร์จรกสัมหิตาด้วย หนังสือชุดที่ส าคัญคือ  

คัมภีร์จรกสัมหิตาที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นชุดใหญ่ คือ  Carakasamhita [text with English 
translation & critical exposition based on Carakapani Datta’s Ayurveda Dipika] ซึ่ ง เ ป็ น
การตีพิมพ์ซ้ าใหม่ (reprinted) ในปี ค.ศ. 2014 จากต้นฉบับเดิมปี ค.ศ. 1972 เป็นชุด 7 เล่ม (7 
volums) โดยเป็นผลงานแปลของ Dr. Ram Karan Sharma และ Vaidya Bhagwan Dash ซึ่งผู้วิจัย
ถือว่าเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดที่หาได้ในปัจจุบัน (2019) และผู้วิจัยได้อาศัยค าแปลจาก
หนังสือชุดนี้เป็นแนวทางในการสรุปความในงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะหนังสือชุดในได้อิงอาศัยคัมภีร์อธิบาย 
หรือ ทีปิกาของจักรปาณิทัตตะด้วย แต่เนื่องจากความผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ท าให้ส านักพิมพ์
ตีพิมพ์โศลกจากคัมภีร์ทีปิกาของจักรปาณิทัตตะเข้ามาในหนังสือโดยไม่ได้แสดงความแตกต่างไว้ด้วย 
ท าให้ใช้อ้างอิงตัวบทสันสกฤตได้ล าบากมาก อีกประการหนึ่งโศลกที่ตีพิมพ์ในหนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 
8,418 โศลกกับอีกครึ่งโศลก หรือ 8,419 โศลก (Sharma & Dash, 2014:xxvii) ซึ่งเมื่อเทียบกับ
จ านวนโศลกที่แจ้งไว้ในคัมภีร์เองข้างต้น จะเห็นว่าตัวบทสันสกฤตหายไป 3,581 โศลก 

ในส่วนของการสืบค้น วิเคราะห์และเทียบเคียง หาชื่อโรคและพืชสมุนไพรที่ตรงกับภาษาไทย 
ผู้วิจัยได้อาศัยงานของ Priyadaranjan Ray & Hirendra Nath Gupta เรื่อง Caraka Samhita (A 
Scientific Synopsis) โดยอาศัยชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในเล่มเป็นหลักแล้วตรวจสอบกับตัวบท
สันสกฤตแล้วถ่ายถอดออกชื่อเฉพาะเป็นอักษรไทย แล้วให้ช่ือโรคและพืชสมุนไพรในภาษาไทย ในส่วน
ของชื่อโรคไม่พบข้อผิดพลาดแต่อย่างใด เพราะมีจ านวนไม่มากนัก แต่ในส่วนของชื่อพืชสมุนไพร 
ผู้วิจัยพบว่า พืชสมุนไพรหลายชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบทสันสกฤตแล้วมีชื่อต่างกันเล็กน้อย เช่น 
“ภทฺรมุษฺฏา” ในตัวบทใช้เป็น “ภทฺรมุสฺตา” และพบว่าพืชสมุนไพร 5 ชนิดที่อ้างถึง คือ เอลปรฺณี, 
โกษำมฺร, มุษฺกก, ปฺรวำลชำติ และ ศิํศป ไม่พบในตัวบทสันสกฤตเลย อีกทั้งในหนังสือเล่มนี้ก็มิได้
บอกต้นฉบับตัวบทสันสกฤตที่ใช้อ้างอิง จึงไม่สามารถค้นคว้าเทียบเคียงได้เลย 

 ในส่วนของการวิเคราะห์หาชื่อพืชสมุนไพรภาษาไทยนั้น ผู้วิจัยอาศัยพจนานุกรมสันสกฤต
ประกอบกับชื่อวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ ในหนังสือ Caraka Samhita (A Scientific 
Synopsis) แล้วตรวจสอบกับหนังสือ Medicinal Plants of India ของ Jain, S. K. & Robert A. De 
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Filipps จากนั้นจึงหาชื่อภาษาไทยจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กับแพทย์แผนโบราณประยุกต์คือ น.ส. วรดี วารีผล กับเภสัชกรคือ คุณกรรณิการ์ 
อาจฤทธิ์  

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในการอ้างอิงจะใช้อักษรย่อ แทนชื่อบรรพต่างๆ ในคัมภีร ์ดังนี้ 
สู.   =  สูตฺรสฺถาน 
นิ.  = นิทานสฺถาน  
วิ.  = วิมานสฺถาน 
ศา.  = ศารีรสฺถาน 
อิ.  = อินฺทฺริยสฺถาน 
จิ.  = จิกิตฺสาสฺถาน 
ก.  = กลฺปสฺถาน 
สิ.  = สิทฺธสฺิถาน 

จากนั้นตามด้วยตัวเลขบทล าดับต่างๆ ค้ันด้วยเครื่องหมาย , แล้วตามด้วยตัวเลขแสดงโศลกที่อ้างถึง 
เช่น 

สู. 13,99 หมายถึง  สูตฺรสฺถาน บทที่ 13 โศลกที่ 99 

วิ. 3,3  หมายถึง วิมานสฺถาน บทที่ 3 โศลกที่ 3 
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บทท่ี 2 
คัมภีร์จรกสัมหิตำ 

 
ก ำเนิดและสมัยที่รวบรวม 

 ชื่อคัมภีร์ จรกสัมหิตา (จรกส หิตา) มีความหมายตรงตัวว่า เอกสารหรือต าราที่เรียบเรียงโดย
ท่านจรกะ เป็นคัมภีร์ที่แต่งด้วยภาษาสันสกฤตเป็นต้นเค้าของศาสตร์ “อายุรเวท” (ศาสตร์แห่งชีวิต) 
ของอินเดีย แนวคิดและมุมมองทางปรัชญาที่มาจากคัมภีร์จรกสัมหิตานี้เป็นพื้นฐานความรู้และหลัก
ปฏิบัติในการรักษาของแพทย์อินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นการยากที่จะระบุวันเวลาที่
รวบรวมคัมภีรจ์รกสัมหิตาขึ้นหรือแม้แต่จะระบุตัวผู้รวบรวมด้วยความแน่นอน ข้อมูลส่วนใหญ่ที่อ้างถึง
ในงานต่างๆ ในปัจจุบันได้จากคัมภีร์ซึ่งแต่งขึ้นในคริสต์วรรษที่ 9 โดย ทฤฒพละ (ทฺฤฒพล) ซึ่งได้กล่าว
ย้ าว่า เขาเพียงแค่แก้ไขงานของจรกะโดยการฟื้นฟูและเพ่ิมเติมข้อความบางส่วนที่หายไป แต่กระนั้นก็
มีนักวิชาการบางท่านที่ระบุว่า บรรพสุดท้ายของคัมภีรจ์รกสัมหิตาคือ สิทฺธิสถาน นั้นได้ถูกเพ่ิมเติมโดย
ท่านทฤฒพละเอง (Ray & Gupta, 1965:1)   

คัมภีร์จรกสัมหิตาได้แสดงมูลเหตุของการแต่งขึ้นตามขนบอินเดียโบราณที่จะต้องอ้างถึงเหล่า
เทพเจ้าและฤษีไว้ในบรรพที่ 1 ว่า เหล่าฤษีในเทือกเขาหิมาลัยได้ประชุมกันด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
บรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ซึ่งมีผลท าให้มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรง อันเป็นส่ิงที่ทุกคน
ปรารถนา ฤษีเหล่านั้นได้ตัดสินใจที่จะแสดงถึงขึ้นตอนต่าง ๆ ที่จะน าให้บรรลุเป้าหมายการมีอายุยืน
ยาว หนึ่งในบรรดาฤษีเหล่านั้นนามว่า อาเตรยะ ปุนรวสุ (อาเตฺรย ปุนรวฺสุ) ได้ให้ศิษย์ของท่าน 6 คน 
เขียนเรียบเรียงความรู้ด้านอายุรเวทที่ท่านได้ถ่ายทอดให้ท่านตรวจสอบดู ปรากฏว่าในบรรดาศิษย์ทั้ง 
6 คนนั้น ต าราของอัคนิเวศะ (อคฺนิเวศ) ซึ่งเรียกว่า อัคนิเวศสัมหิตา ได้รับการยกย่องว่าเรียบเรียงได้ดี
ที่สุด แต่ปัจจุบันต้นฉบับได้สูญหายไปแล้ว จากอัคนิเวศสัมหิตา ต าราอายุรเวทได้ถูกน ามาปรับปรุง
ใหม่โดยท่านจรกะในยุคต่อมา ซึ่งก็คือคัมภีร์จรกสัมหิตานั่นเอง ซึ่งเนื้อหาถูกแสดงในรูปแบบการถาม-
ตอบ ระหว่างศิษย์คืออัคนิเวศะ กับอาจารย์คืออาเตรยะ ก าเนิดของคัมภีร์จรกสัมหิตาที่แสดงมานี้
สอดคล้องกับเนื้อความของคัมภีร์ในยุคหลังเช่น อายุรเวททีปิกา ของจักรปาณิทัตตะ (จกฺรปาณิทตฺต) 
ซึ่งแต่งขึ้นในราว (คริสต์ศตวรรษที่ 11) ซึ่งจักรปาณิทัตตะก็อ้างความรู้ด้านอายุรเวทที่สืบสายมาจาก
คัมภีร์อัคนิเวศสัมหิตาเช่นกัน  

ข้อมูลหนึ่งที่น่าจะช่วยในการก าหนดอายุ คือ ช่วงชีวิตของ อาเตรยะ, อัคนิเวศะ และจรกะ ว่า
มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคสมัยใดกันแน่ ซึ่งชื่อบุคคลข้างต้นนี้มีปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ทั้งของ พราหมณ์, พุทธ, 



7 
 

จีน และอาหรับ บางชื่อสามารถสืบไปได้ถึงยุคพระเวท หรือ ราวสองพันปีก่อนคริสตกาล ดังที่นามว่า 
อาตระ (อาตฺร) และ อาเตรยะ (อาเตฺรย) ปรากฏในคัมภีร์พระเวทที่เก่าที่สุด คือ ฤคเวท แต่ในคัมภีร์
พุทธศาสนาในจีนกล่าวถึง อาเตรยะ ท่านหนึ่งว่า เป็นชื่อของอาจารย์วิชาการแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่ตัก
สิลา และท่านผู้นี้ยังเป็นครูของหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจ าพระองค์ของพระพุทธองค์อีกด้วย 
แต่ข้อมูลทั้งสองแห่งก็มีข้อเคลือบแคลง ด้วยว่า อาเตรยะ ปุนรวสุ ที่ปรากฏในคัมภีร์ จรกสัมหิตานี้ 
ระบุว่า เป็นบุตรแห่งจันทรภาค (จนฺทฺรภาค (สู. 13,99)) ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ถูกอ้างถึงทั้งในคัมภีร์พุทธหรือ
พราหมณ์เลย อีกประการหนึ่งคัมภีร์จรกสัมหิตายังมีเนื้อความตอนหนึ่ง (วิ. 3,3) ระบุว่า อาเตรยะ 
ปุนรวสุ ได้เดินทางไปยังเมืองกามปิลยะ (กามปิลฺย) เมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนแม่น้ าคงคา ซึ่งข้อมูลนี้ก็ไม่
ปรากฏในคัมภีร์อื่นๆ อีกเช่นกัน มีแต่เพียงชื่อที่ว่า อาเตรยะ ซึ่งได้มาจากชื่อ อัตริ (อตฺริ) และมี
ความหมายว่า ผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอแห่งอัตริ ซึ่งอาจหมายถึงสาวกหรือผู้ติดตามแห่งอัตริก็ได ้

ส่วนชื่อ อัคนิเวศะ นั้นพบในอาทิบรรพ โศลกที่ 5,107 และ 5,108 ของมหาภารตะในฐานะผู้ที่
ได้รับความรู้แห่งธนุรวิทยา (ศาสตร์แห่งธนู) จากฤษีภรทวาชะ (ภรทฺรวาช) แต่ก็เป็นการยากที่จะ
เช่ือมโยงบุคคลผู้นี้กับอัคนิเวศะในจรกสัมหิตา  

อาจสันนิษฐานได้กว้างๆว่า จรกสัมหิตาน่าจะถูกแต่งขึ้นในราวต้นคริสตกาล เพราะในคัมภีร์
อายุรเวททีปิกา ของจักรปาณิทัตตะ และงานเขียนของศิวทาสเสนาที่แต่งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่  
12 ระบุว่า ปตัญชลี (ปตญฺชลิ) นักไวยากรณ์ ผู้แต่งคัมภีร์อัษฏาธยายี ได้ปรับปรุงแก้ไขคัมภีร์
จรกสัมหิตา ซึ่งปตัญชลีนี้มีอายุอยู่ในราวต้นคริสตกาล และคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนได้
กล่าวถึงชื่อ เทเห โล เกีย (Tehe lo kia) ว่าเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในราชส านักของพระเจ้ากนิษกะ 
(ค.ศ. 200) ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งนักวิชาการบางท่านได้เทียบว่าชื่อนี้น่าจะถอด
เป็นสันสกฤตว่า จรกะ และคงหมายถึงท่านผู้เรียบเรียงคัมภีร์จรกสัมหิตานั่นเอง  (Ray & Gupta, 
1965:2)  หรืออย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน ค.ศ. 600 ก่อนที่ทฤฒพละจะแต่งคัมภีร์ขยายความขึ้นในคริสต์
วรรษที่ 9   

ขอบเขตและหมวดย่อยต่ำงๆของจรกสัมหิตำ 

จรกสัมหิตาเป็นปฐมบทของต าราอายุรเวททั้งมวลก าหนดขอบเขตกว้างๆ ว่า เป็นวิชาแห่ง
สาเหตุและอาการของโรค, การรักษา และการบ ารุงร่างกาย (สู. 1,23) ซึ่งเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
การแพทย์โบราณ ที่ว่าด้วยการเกิด การมชีีวิตที่ยืนยาวและปราศจากการเริ่มต้นใดๆ (สู. 30,27) 

 คัมภีรจ์รกสัมหิตาได้จ าแนกอายุรเวท เป็น 8 สาขา ดังความว่า (สู. 30,28) 
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तस्यायुरे्वदस्याङ्गान्यष्टौ; तद्यथा- कायचिककत्सा, शालाक्य,ं शल्यापहततृकं, 

चर्वषगररै्वरोचिकप्रशमन,ं भूतचर्वद्या, कौमारभतत्यकं, रसायन,ं र्वाजीकरणचमचत||२८|| 

 “อายุรเวทนั้นมีองค์ 8 คือ กายจิกิตฺสา, ศาลากฺย, ศลฺยาปหรฺตฺฤก, วิษครไวโรธิกปฺรสมน,  
ภูตวิทฺยา, เกามารภฤตฺยก, รสายน และ วาชีกรณ” 
 
สรุปสาขาทั้ง 8 ของอายุรเวท ประกอบด้วย 
(1) กายจิกิตฺสา : การรักษาบ าบัด 

 (2) ศาลากฺย : ศาสตร์แห่งโรคเฉพาะทางตา, หู, จมูก, ปาก, คอ และอื่นๆ 
 (3) ศลฺยาปหรตฺฤก : ศัลยศาสตร ์
 (4) วิษครไวโรธิกปฺรศมน : พิษวิทยา 
 (5) ภูตวิทยา : ความรู้เกี่ยวกับอาการทางจิต 
 (6) เกามารภฤตฺย : กุมารเวช 
 (7) รสายน : การฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 
 (8) วาชีกรณ : ความรู้ส าหรับการเพิ่มความแข็งแรง 

ซึ่งอายุรเวททั้ง 8 สาขานี้ ถือมาตรฐานของอายุรเวทสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลทางความคิดที่สืบทอดมานับพันปี 

 คัมภีรจ์รกสัมหิตายังได้ก าหนดหมวดย่อยไว้ในสาขาแต่ละสาขาอีกสาขาละ 10 หมวดต่อไปนี้ 
(สู. 30,32) 

 (1) ศรีร : กายวิภาคศาสตร ์
 (2) วฤตฺติ  : สรีรวิทยา 
 (3) เหตุ : การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของโรค 
 (4) วฺยาธิ : พยาธิวิทยา 
 (5) กรฺม : การรักษา 
 (6) การฺย : วุตถุประสงค์ 
 (7) กาล : อิทธิพลของอายุ และฤดูกาล 
 (8) กรตฺฤ : แพทย์ผู้รักษา  
 (9) กรณ : ยารักษา และอุปกรณ์ 
 (10) วิธิวินิศฺจย : วิธีการ และขั้นตอน 
 

คัมภีรจ์รกสัมหิตามีเนื้อหาแบ่งเป็น  8 สถาน  หรือ บรรพ, จ านวน  120 บท ดังต่อไปนี้คือ 
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บรรพที่ 1  สูตฺรสฺถาน (กฎทั่วไป) มีจ านวน 30 บท ว่าด้วย สุขภาพ อาหาร และอวัยวะต่างๆ  
  บทที่ 1 ทีรฺฆนีชีวิตีย ว่าด้วย การมีชีวิตยืนยาว 
  บทที่ 2 อปามารฺคตณฺฑุลีย ว่าด้วย เมล็ดในของหญ้าพันงูขาว (achyranthes aspera 
linn.) 
  บทที่ 3 อารคฺวธีย   ว่าด้วย ต้นราชพฤกษ์ (cassia fistula linn.) 
  บทที่ 4 ษฑฺวิเรจนศตาศฺริตีย  ว่าด้วย ยาระบาย 106 ชนิด 
  บทที่ 5 มาตฺราศิตีย  ว่าด้วย ปริมาณอาหาร 
  บทที่ 6 ตสฺยาศิตีย  ว่าด้วย คุณภาพอาหาร 
  บทที่ 7 นเวคานฺธารณีย ว่าด้วย การขับถ่าย 
  บทที่ 8 อินฺทฺริโยปหฺรมณีย ว่าด้วย ประสาทสัมผัสต่างๆ 
  บทที่ 9 ขุฑฺฑากจตุษฺปาท ว่าด้วย องค์ประกอบส่ีประการทางอายุรเวทโดยย่อ 
  บทที่ 10 มหาจตุษฺปาท  ว่าด้วย อธิบายองค์ประกอบส่ีประการทางอายุรเวท 
  บทที่ 11 ติไสฺรษณีย  ว่าด้วย ความปรารถนาพ้ืนฐานในชีวิตสามประการ 
  บทที่ 12 วาตกลากลีย  ว่าด้วย คุณและโทษของวาตะ 
  บทที่ 13 สฺเนห   ว่าด้วย การรักษาด้วยน้ ามัน 
  บทที่ 14 สฺเวท   ว่าด้วย การรักษาด้วยการอบ 
  บทที่ 15 อุปกลฺปนีย  ว่าด้วย คุณสมบัติของแพทย์ 
  บทที่ 16 จิกิตฺสาปฺราภฺฤตีย ว่าด้วย หน้าที่ของแพทย์ 
  บทที่ 17 กิยนฺตะ ศิรสีย ว่าด้วย โรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับศีรษะ 
  บทที่ 18 ตฺริโศถีย  ว่าด้วย อาการบวม 3 ประเภท 
  บทที่ 19 อษฺโฏทรีย  ว่าด้วย โรคเกี่ยวกับท้อง 8 อย่าง 
  บทที่ 20 มหาโรคธฺยาย  ว่าด้วย โรคต่างๆ 
  บทที่ 21 อษฺเฏานินฺทิติย ว่าด้วย สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา 8 อย่าง 
  บทที่ 22 ลงฺฆนพฺฤมฺหณีย ว่าด้วย การดูแลรักษา 
  บทที่ 23 สงฺตรฺปณีย  ว่าด้วย กฎเกณฑ์การกระตุ้นให้สดช่ืน 
  บทที่ 24 วิธิโศณิตีย  ว่าด้วย รูปแบบของเลือดและกฏเกณฑ์ 
  บทที่ 25 ชชฺชะปุรุษีย  ว่าด้วย ก าเนิดของผู้ชายและโรคต่างๆ 
  บทที่ 26 อาเตฺรยภทฺรกาปีย ว่าด้วย บทสนทนาระหว่างอาเตรยะกับภัทรกาปยะ 
  บทที่ 27 อนฺนปานวิธิ  ว่าด้วย คุณสมบัติของอาหารและเครื่องดื่ม 
  บทที่ 28 วิวิธาศิตปีตีย  ว่าด้วย อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ  
  บทที่ 29 ทศปฺราณายตนีย ว่าด้วย ที่พึ่งพิงของชีวิต 10 อย่าง 
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  บทที่ 30 อรฺเถทศมหามุลีย ว่าด้วย หลอดเลือดทั้ง 10 ที่ไหลออกจากหัวใจ 
 

บรรพที่ 2 นิทานสฺถาน มี 8 บท ว่าด้วยสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรคต่างๆ 
  บทที่ 1 ชฺวรนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยไข้ต่างๆ  

บทที่ 2 รกฺตปิตฺตนิทาน ว่าด้วย การวินิจฉัยรักตะปิตตะ (เลือดที่ไหลออกจาก
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย)  

  บทที่ 3 คุลฺมนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยคุลมะ (อาการบวม)  
  บทที่ 4 ปฺรเมหนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยประเมหะ (ปัสสาวะผิดปกติ)  
  บทที่ 5 กุษฺฏนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยไข้ต่ากุฏฐัง (โรคผิวหนังเรื้อรัง)  
  บทที่ 6 โศษนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยวรรณโรค  
  บทที่ 7 อุนฺมาทนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยโรคทางจิต  
  บทที่ 8 อปสฺมารนิทาน  ว่าด้วย การวินิจฉัยโรคลมต่างๆ  
 
บรรพที่ 3 วิมานสฺถาน มี 8 บท ว่าด้วยการวินิจฉัยโรค 
  บทที่ 1 รสวิมาน  ว่าด้วย รสต่างๆ  
  บทที่ 2 ตฺริวิธกุกฺษียวิมาน ว่าด้วย สมรรถนะของท้อง  
  บทที่ 3 ชนปโทธฺว สนียวิมาน ว่าด้วย โรคระบาดต่างๆ  
  บทที่ 4 ตฺริวิธโรควิเศษวิชฺญานียวิมาน  ว่าด้วย การก าหนดส่วนเพ่ือความ 

เข้าใจโรคต่างๆ   
  บทที่ 5 สฺโรโตวิมาน  ว่าด้วย ช่องทางการไหลเวียนต่างๆ  
  บทที่ 6 โรคานิกวิมาน  ว่าด้วย ลักษณะเฉพาะของโรคต่างๆ  
  บทที่ 7 วฺยาธิตรูปียวิมาน ว่าด้วย ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของคนไข้  
  บทที่ 8 โรคภิษคฺชิตียวิมาน ว่าด้วย ความต้องการเฉพาะในกระบวนการรักษาต่างๆ  
 
บรรพที่ 4 ศารีรสฺถาน มี 8 บท ว่าด้วยอวัยวะต่างๆ  
  บทที่ 1 กติธาปุรุษียศารีร ว่าด้วย จิตวิญญาณ  
  บทที่ 2 อตุลฺยโคตฺรียศารีร ว่าด้วย พัฒนาการของตัวอ่อน 
  บทที่ 3 ขุฑฺฑิกาครฺภาวกฺรานฺติศารีร ว่าด้วย รูปแบบของตัวอ่อนอย่างย่อ  
  บทที่ 4 มหาครฺภาวกฺรานฺติศารีร ว่าด้วย อธิบายรูปแบบของตัวอ่อน  
  บทที่ 5 ปุรุษวิจยศารีร  ว่าด้วย บุคคลและจักรวาล  
  บทที่ 6 ศารีรวิจยศารีร  ว่าด้วย ร่างกาย  
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  บทที่ 7 ศารีรส ขฺยาศารีร ว่าด้วย อวัยวะส่วนต่างๆ   
  บทที่ 8 ชาติสุตฺรียศารีร  ว่าด้วย ทฤษฎีการให้ก าเนิด  
 
บรรพที่ 5 อินฺทฺริยสฺถาน มี 12 บท ว่าด้วยอาการต่างๆ เมื่อใกล้ตาย   
  บทที่ 1 วรฺณสฺวรีย อินฺทฺริย ว่าด้วย ผิวพรรณและเสียงที่เปล่ียนเมื่อใกล้ตาย 
  บทที่ 2 ปุษปิตก อินฺทฺริย ว่าด้วย กลิ่นที่เปลี่ยนเมื่อใกล้ตาย 
  บทที่ 3 ปริมรฺศนีย อินฺทฺริย ว่าด้วย ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เมื่อใกล้ตาย 
   บทที่ 4 อินฺทฺริยานิก อินฺทฺริย ว่าด้วย ประสาทสัมผัสที่เปลี่ยนเมื่อใกล้ตาย 
  บทที่ 5 ปุรฺวรูปีย อินฺทฺริย ว่าด้วย อาการเตือนของโรคต่างๆ เมื่อใกล้ตาย 
   บทที่ 6 กตมานิศริรีย อินฺทฺริย ว่าด้วย ลักษณะร่างกายของคนไข้เมื่อใกล้ตาย  
  บทที่ 7 ปนฺนรูปีย อินฺทฺริย ว่าด้วย ลักษณะม่านตาของคนไข้เมื่อใกล้ตาย 
  บทที่ 8 อวากฺศิรสีย อินฺทฺริย ว่าดว้ย นิมิตต่างๆ เมื่อใกล้ตาย  
  บทที่ 9 ตสฺยศฺยาวนิมิตฺตีย อินฺทฺริย ว่าด้วย ตามีสีต่างๆ เมื่อใกล้ตาย  
  บทที่ 10 สทฺโยมรณีย อินฺทฺริย ว่าด้วย สัญญาณต่างๆ เมื่อในขณะที่จะตาย  
  บทที่ 11 อณุชฺโยตีย อินฺทฺริย ว่าด้วย การลดลงของการเต้นหัวใจเมื่อจะตาย  
  บทที่ 12 โคมยจูรฺณีย อินฺทฺริย ว่าด้วย การปรากฏขึ้นของส่ิงที่เหมือนผงมูลโคเมื่อจะ 

ตาย  
 
บรรพที่ 6 จิกิตฺสาสฺถาน มี 30 บท ว่าด้วยการรักษา 
  บทที่ 1 รสายนาธฺยาย  ว่าด้วย การรักษาโดยยารสต่างๆ  
  บทที่ 2 วาชีกรณาธฺยาย ว่าด้วย การรักษาด้วยยากระตุ้น 
  บทที่ 3 ชฺวรจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาไข้ต่างๆ  
   บทที่ 4 รกฺตปิตฺตจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษารักตะปิตตะ 
  บทที่ 5 คุลฺมจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาอาการบวมต่างๆ 
   บทที่ 6 ปฺรเมหจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาระบบขับถ่ายผิดปกติรวมถึงโรคอ้วน  
  บทที่ 7 กุษฺฐจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษากุฐัง (โรคผิวหนัง) ชนิดต่างๆ  
  บทที่ 8 ราชยกฺษฺมาจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาวัณโรคต่างๆ  
  บทที่ 9 อุนฺมาทจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาโรคจิต  
  บทที่ 10 อปสฺมารจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคเรื้อน  
  บทที่ 11 กฺษยจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษากษัย  
  บทที่ 12 ศฺวยถุจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาอาการบวมน้ า 
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  บทที่ 13 อุทรโรคจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคในท้อง 
  บทที่ 14 อรฺศสฺจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาริดสีดวง 
  บทที่ 15 คฺรหณิโทษจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาป่วง 
  บทที่ 16 ปาณฺฑุจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคโลหิตจาง 
  บทที่ 17 หิกฺกาศฺวาสจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาสะอึกและหอบหืด 
  บทที่ 18 กาสจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาหลอดลมอักเสบ 
  บทที่ 19 อติสารจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาท้องร่วง 
  บทที่ 20 ฉรฺทิจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาอาเจียน 
  บทที่ 21 วิสรฺปจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาไฟลามทุ่งและเริม 
  บทที่ 22 ตฺฤษฺณาจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษากระหาย 
  บทที่ 23 วิษจิกิตฺสา  ว่าด้วย การรักษาพิษ 
  บทที่ 24 มทาตฺยยจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาพิษสุราเรื้อรัง 
  บทที่ 25 ทฺวิวฺราณียจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาแผลมีหนอง 
  บทที่ 26 ตฺริมารฺมียจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะส าคัญทั้ง 3  
  บทที่ 27 อุรุสฺตมฺภจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาอาการกระตุกที่ต้นขา 
  บทที่ 28 วาตพฺยาธิจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคลม 
  บทที่ 29 วาตรกฺตจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคเก๊าท์และข้อต่ออักเสบ 
  บทที่ 30 โยนิโรคจิกิตฺสา ว่าด้วย การรักษาโรคโยนี 
 
บรรพที่ 7 กลฺปสฺถาน มี 12 บท ว่าด้วยการรักษาแบบต่างๆ  
  บทที่ 1 มทนกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบมทนะ (นวดเฟ้น)  
  บทที่ 2 ชีมูตกกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบชีมูตกะ 
  บทที่ 3 อิกฺษฺวากุกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบอิกษวากุ 
   บทที่ 4 ธามารฺควกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบธามารควะ 
  บทที่ 5 วตฺสกกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบวัตสกะ 
   บทที่ 6 กฺฤตเวธนกลฺป   ว่าดว้ย การรักษาแบบกฤตเวธนะ  
  บทที่ 7 ศฺยามาตฺริวฺฤตฺกลฺป  ว่าด้วย การรักษาแบบศยามาตริวฤตกะ  
  บทที่ 8 จตุรงฺคุลกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบจตุรังคุละ 
  บทที่ 9 ติลฺวกกลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบติลวกะ  
  บทที่ 10 สุธากลฺป   ว่าด้วย การรักษาแบบสุธา  
  บทที่ 11 สปฺตตลาศงฺขินีกลฺป  ว่าด้วย การรักษาแบบสัปตลาศังขินี 



13 
 

  บทที่ 12 ทนฺตีทฺรวนฺตีกลฺป  ว่าด้วย การรักษาแบบทันตีและทรวันตี 
 
บรรพที่ 8 สิทฺธสฺิถาน มี 12 บท ว่าด้วยความส าเร็จในการรักษา 
  บทที่ 1 กลฺปนาสิทฺธ ิ  ว่าด้วย ข้อแนะน าในการท าปัญจกรรม  
  บทที่ 2 ปญฺจกรฺมสิทฺธิ  ว่าด้วย ข้อบ่งชี้ในการท าปัญจกรรม 
  บทที่ 3 พสฺติสูตฺริสิทฺธ ิ  ว่าด้วย ข้อก าหนดในการรักษาด้วยยาสวนทวาร 
   บทที่ 4 สฺเนหวฺยาปติสิทฺธ ิ ว่าด้วย ความซับซ้อนในการใช้ยาสวนทวารที่เหมือน 

น้ ามัน 
  บทที่ 5 เนตฺรพสฺติวฺยาปติสิทฺธิ ว่าด้วย ความซับซ้อนในการใช้ยานัตถุ์ 
   บทที่ 6 วมนวิเรจนวฺยาปติสิทฺธิ ว่าด้วย ความซับซ้อนในการใช้ยาสวนทวารและยาถ่าย  
  บทที่ 7 พสฺติวฺยาปติสิทฺธ ิ ว่าด้วย การรักษาด้วยยาสวนทวาร  
  บทที่ 8 ปฺราสฺฤตโยคิสิทฺธ ิ ว่าด้วย ต าหรับยานิรูหะ 
  บทที่ 9 ตฺริมารฺคสิทฺธ ิ  ว่าด้วย โรคที่เกิดที่ทวารทั้งสามและวิธีรักษา  
  บทที่ 10 พสฺติสิทฺธิ  ว่าด้วย ยาสวนทวารที่เหมาะสม  
  บทที่ 11 กลฺปมาตฺราสิทฺธิ ว่าด้วย การก าหนดพิกัดยาที่เหมาะสม 
  บทที่ 12 อุตฺตรพสฺติสิทฺธิ ว่าด้วย ความส าเร็จในการรักษาด้วยยาสวนทวาร 

 

แนวคิด และทฤษฎี 

 คัมภีร์จรกสัมหิตากล่าวว่า มนุษย์เป็นตัวแทนของจักรวาล (ศา. 5,3) ตามแนวค าสอนทาง
ปรัชญาของสางขยะและเวทานตะ ดังนั้น แต่ละคนจึงเป็นแบบจ าลองของจักรวาล ทั้งโลกภายนอก
และมนุษย์แต่ละคนต่างเป็นการปรากฏของคนและวิญญาณอันเป็นนิรันดร์เดียว  หรือ พรหมัน 
(พรหฺมนฺ) กล่าวคือวิญญาณและวัตถุนั้นไม่ได้แยกออกจากกัน เป็นสองอย่างแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
ทั้งมนุษย์และโลกที่มองเห็นต่างถูกสร้างจากธาตุทั้ง 5 เรียกว่า มหาภูตะ คือ  

1. ปฺฤถฺว ี  ดิน 
2. อปฺ   น้ า  
3. เตชสฺ  ไฟ 
4. วายุ  ลม 
5. อากาศ  ช่องว่าง  
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แต่ส่ิงที่ท าให้มนุษย์ต่างจากวัตถุคือมี วิญญาณ หรือตัวตน ในแต่ละบุคคลเทียบเท่ากับพรหมันใน
จักรวาล (ศา. 5,4) ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นจากส่วนต่างอันละเอียดที่นับไม่ถ้วน ซึ่งเพราะว่าความวิจิตร
พิสดารของพวกมัน ที่มองไม่เห็นและไม่เป็นไปตามการรับรู้ความรู้สึก  

 จิตใจที่ดีและร่างกายที่ดีนั้นถือว่าจ าเป็นส าหรับการที่จะเข้าถึงพรหมัน จรกสัมหิตายังระบุอีก
ด้วยว่า (ศา. 5,18) จิตใจและร่างกายที่ดีนั้นย่อมใช้ในการปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายทั้ง 4 แห่งชีวิต หรือที่
เรียกว่า อาศรม (อาศรฺม) อันประกอบด้วย  

1. ธรรม การกระท าให้ถูกต้องตามหน้าที่ 
2. อรรถ ความมั่นคง ทรัพย์สมบัติ 
3. กาม ความพึงพอใจในส่ิงที่ปรารถนา 
4. โมกษะ การหลุดพ้นเข้าถึงภาวะอันสูงสุด (สู. 1,15-16) 

 
 ชีวิตตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์จรกสัมหิตา มี 4 แบบ คือ 

1. สุขมายุะ  ชีวิตเป็นสุข เป็นชีวิตที่ไม่ป่วยทั้งทางกายและทางใจ  
2. อสุขมายุะ  ชีวิตอันไม่เป็นสุข ซึ่งตรงกันข้ามกันกับข้อแรก 
3. หิตมายุะ  ชีวิตที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
4. อหิตมายุะ  ชีวิตที่เลว ไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งใดเลย (สู. 30,23-22) 

ซึ่งชีวิตควรอยู่ในฝ่ายดีทั้ง 2 คือ เป็นชีวิตที่มีสุข และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย 

ตรีโทษ: เหตุเกิดโรคในร่ำงกำย 

 คัมภีร์จรกสัมหิตาถือว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย เพราะความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ ใน
ร่างกายก่อเกิดเป็นโทษ โทษมี 3 อย่าง จึงเรียกว่า ตรีโทษ ประกอบด้วย วาตะ, ปิตตะ และ กผะ (สู.
7,39) โทษทั้ง 3 นี้ ถ้าเกิดความผิดปกติ (ปฺรกุปิต) ย่อมท าให้ร่างกายอ่อนแอลง ส่ิงเหล่านี้เรียกว่า มละ 
หรือ มลทิน ตราบใดที่โทษทั้ง 3 ยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะยังไม่เป็นโทษต่อร่างกาย เพียงท าให้
ร่างกายอ่อนแอลงเท่านนั้น แต่ถ้าโทษทั้ง 3 ก าเริบจนขาดสมดุลแล้วย่อมท าให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ (สู. 
28, 3)  

 ต าแหน่งต่างๆ ในร่างกาย ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตะ ปิตตะ และ กผะ ที่ผิดปกติ จรกสัมหิตา
อธิบายว่า กระเพาะปัสสาวะ ล าไส้ตรง เอว กระดูกขา และ ล าไส้เล็กที่เป็นกระบวนการของวาตะ 
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เหง่ือ เลือด และ กระเพาะ ที่เป็นผลของ ปิตตะ และ ศรีษะ ล าคอ ข้อต่อต่างๆ ไขมัน และ ทรวงอก ที่
เป็นผลของ กผะ (สู. 20, 8)  

กำรจ ำแนก  

การจ าแนกหรือการจัดหมวดหมู่ ในคัมภีร์จรกสัมหิตาเรียกว่า วิภาควิทยา (วิภาควิทฺยา) (วิ. 4, 
4) เป็นจุดเด่นส าคัญประการหนึ่งของคัมภีรจ์รกสัมหิตาซึ่งส่งต่อให้กับคัมภีร์อายุรเวทอื่นๆ ในภายหลัง 
ส่ิงต่างๆ รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ถูกจ าแนกออกอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น  

ปี (ส วตฺสร) วันในแต่ละปีแบ่งออกตามอิทธิพลของดวงอาทติย์ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์คือ
ความชุ่มช้ืนแก่พื้นโลก จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1. อุทกายน   ช่วงดูดซับความชุ่มชื้น 
2. ทกฺษิณายน  ช่วงปลดปล่อยความชุ่มชื้น 

ในแต่ละช่วงจะถูกแบ่งย่อยออกอีกเป็น 3 ฤดูกาล (สู. 6, 4) รวมเป็น 6 ฤดูกาล คือ  

1. ศิศิร  ปลายฤดหูนาว  
2. วสนฺต  ฤดใูบไม้ผลิ  
3. คฺรีษฺม  ฤดรู้อน    
4. วรฺษา  ฤดฝูน    
5. ศรตฺ  ฤดใูบไม้ร่วง  
6. เหมนฺต  ต้นฤดหูนาว  

ภูมิประเทศ พื้นที่ที่อาศัยอยู่ ถูกจัดหมวดหมู่ตามลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้ าฝน และพืชพรรณ 
ดังนี้คือ  

1. ชงฺคล   พื้นที่แห้ง 
2. อนุป   พื้นที่ชุ่มน้ า 
3. สาธารณ   พื้นที่กลางๆ (ก.1,8) 

ปฺรำณี คือ ส่ิงมีชีวิต ถูกแบ่งตามลักษณะการเกิด ได้ดังนี้ 

1. ชรายุช   เกิดจากครรภ์ 
2. อณฺฑช   เกิดจากไข่ 
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3. สฺเวทช   เกิดจากความร้อนและความชุ่มชื้น หรือเหง่ือไคล 
4. อุทฺภิทฺช   เกิดจากเมล็ด (ศา. 3,16) 

ส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ยังสามารถแบ่งตามบริบทที่หลากหลายได้อีก คือ 

1. กฺฤมิ   พยาธิที่พบในส่ิงมีชีวิต  (สู. 19, 4-9) 
2. กีฏ   แมลงไร้ปีก   (สู. 27, 213) 
3. ปตงฺค   แมลงที่บินได้   (ศา. 8, 59) 
4. เอกศผ   สัตว์ที่มีกีบเท้าเด่ียว   (สู. 27, 211) 
5. ทฺวิศผ   สัตว์ที่มีกีบเท้าคู่   (จิ. 17, 118) 
6. มฺฤค   สัตว์กินพืช   (สู. 13, 11) 
7. กฺรวฺยาท   สัตว์กินเนื้อ   (สู. 22, 27) 
8. ศฺวาปท   สัตว์ผู้ล่า   (ศา. 8, 59) 
9. วฺยาล  สัตว์ผู้ถูกล่า   (จิ. 23, 176) 
10. โกมายุ   สัตว์ที่มีพิษที่เข้ียวหรือเหล็กไน (จิ. 23, 10) 
11. สรฺปฺ   งู    (สู. 27, 213) 

อุทฺภิทฺ คือ ต้นไม้หรือพืชพรรณ มี 4 ประเภท (สู. บทที่ 27) 

1. วนสฺปติ   มผีลอย่างเดียว 
2. วานสฺปตฺย  มีทั้งผลและและดอก 
3. โอษธิ   ตายหลังจากออกผลแล้ว 
4. วิรุธ   ไม้พุ่มหรือพืชสมุนไพร 

อุทฺภิท ต้นไม้หรือพืชพรรณ ยังแบ่งออกเป็น 50 กลุ่มตามการออกฤทธิ์ทางยา (สู. บท. 4) 

i. ชิวนีย  กระตุ้นใหม้ีอายุยืน 
ii. พฺฤหนีย ชูก าลัง และ บ ารุง 
iii. เลขนีย  ลดความอ้วนและอาการคัน 
iv. เภทนีย  กระตุ้นการขับถ่าย 
v. สนฺธานีย กระตุ้นการเช่ือมต่อส่วนที่แตกออก 
vi. ทีปนีย  กระตุ้นการขับถ่าย 
vii. พลฺย  กระตุ้นความแข็งแรง 
viii. วรณฺฺย  ท าให้ผิวกระจ่างใส 
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ix. กณฐย  บ ารุงเสียง 
x. หฺฤทย  บ ารุงหัวใจ 
xi. ตฺฤปฺติฆฺน ขจัดความรู้สึกอิ่ม แน่น 
xii. อรฺศฺฆฺน  บ าบัดริดสีดวง 
xiii. กุษฺฐฆฺน บ าบัดโรคผิวหนัง 
xiv. กณฺฑุฆฺน บรรเทาอาการคัน 
xv. กฺฤมิฆฺน  ฆ่าพยาธิ 
xvi. วิษฆฺน  แก้พิษ 
xvii. สฺตนฺยชนน กระตุ้นน้ านม 
xviii. สฺตนฺยโศธน ท าความสะอาดน้ านม 
xix. ศุกฺรชนน กระตุ้นการผลิตน้ าเช้ือ 
xx. ศุกฺรโศธน  ท าความสะอาดน้ าเชื้อ 
xxi. สฺเนโหปค  ท าให้ผิวเนียน 
xxii. สฺเวโทปค  ขับเหง่ือ 
xxiii. วมโนปค  ท าใหส้ ารอก 
xxiv. วิเรจโนปค   ท าให้ระบาย 
xxv. อรุสฺถาปโนปค  เป็นประโยชน์ในยาสวนทวารหนักเพ่ือแก้ไขความผิดปกติ 
xxvi. อนุวสโนปค  ใช้ในการสวนทวาร 
xxvii. ศิโรวิเรจโนปค  รักษาส่ิงที่ออกมาจากจมูก 
xxviii. ฉรทินิคฺรหณ  บ าบัดอาการคล่ืนไส้ 
xxix. ตฺฤษฺณานิคฺรหณ บรรเทาอาการกระหาย 
xxx. หิกฺกานิคฺรหณ  บรรเทาอาการสะอึก 
xxxi. ปุรีษส คฺรหนีย  ช่วยให้ขับถ่ายสม่ าเสมอ 
xxxii. ปุรีษวิรชนีย  เปลี่ยนสีอุจจาระ 
xxxiii. มูตฺรส คฺรหนีย  บรรเทาอาการปัสสาวะบ่อย 
xxxiv. มูตรฺวิรชณีย  รักษาอาการปัสสาวะมีสี 
xxxv. มูตฺรวิเรจนีย  ขับปัสสาวะ 
xxxvi. กาศหร   บรรเทาอาการไอ 
xxxvii. ศฺวาสหร  กระตุ้นลมเบ่งระหว่างคลอด 
xxxviii. สฺวยถุหร  บรรเทาอาการบวมและบวมน้ า 
xxxix. ชฺวรหร   บรรเทาไข้ 
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xl. ศฺรมหร   บรรเทาอาการเหนื่อยล้า 
xli. ทาหปฺรศมน  บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน 
xlii. ศีตปฺรศมน  บรรเทาอาการหนาวส่ัน 
xliii. อุทรฺทปฺรศมน  รักษาโรคลมพิษ 
xliv. องฺคมรฺทปฺรศมน ฟื้นฟูอาการปวดตามแขนขา 
xlv. ศูลปฺรศมน  บรรเทาอาการปวดท้อง 
xlvi. โศณิตสฺถาปร  ห้ามเลือด 
xlvii. เวทนาสฺถาปน  บรรเทาความรู้สึกเจ็บป่วย 
xlviii. ส ชฺญาสฺถาปน  ท าให้รู้สึกตัว 
xlix. ปฺรชาสฺถาปน  กระตุ้นเกี่ยวกับการให้ก าเนิดและแก้หมัน 

l. วยะสฺถาปน  ชะลอวัย 

ทฺรวฺย คือ สารส าคัญ สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 

(1) ชงฺคม  มีต้นก าเนิดจากร่างกายของส่ิงมีชีวิตที่เคล่ือนไหวได้ ได้แก่  
มธุ  น้ าผ้ึง  โครส  นม   ปิตฺต  น้ าดี  
วสา  ไขมัน  มชฺชา  ไขกระดูก  อสฺฤกฺ  เลือด  
อามิษ  เนื้อ  มูตฺร  ปัสสาวะ  จรฺม  หนัง  
เรตสฺ  น้ าเชื้อ   อษฺฐิ กระดูก   
สฺนายุ  เอ็นยึดกล้ามเนื้อและเอ็นยึดกระดูก 
ศฺฤงค  เขาสัตว์ นข  เล็บ   ขุร  กีบเท้า 
เกศ  ผม   โลม  ขน    
โรจนา คราบเหลืองที่สะสมจากน้ าดี (สู. 1, 69) 

(2) อุทฺภทิ ฺ  มีต้นก าเนิดจากต้นพืช คือ  
มูล  ราก   ตฺวากฺ  เปลือก  สาร  ไส้ไม ้
นิรฺยฺยาส  ยางหรือสารหล่ัง   นาล  โพรงล าต้นและกิ่งก้าน 
ขร  ส่วนที่เป็นหนาม)   ปลฺลว  ต้นกล้า หรือ หน่อ 
กฺษาร  ส่วนที่เป็นด่าง   กฺษีร  น้ าเล้ียง  
ผล  ผล     ปุษฺป  ดอก  
ภสฺม  เถ้า     ไตลานิ  น้ ามันหอมระเหย 
กณฺตก  หนาม     ปตฺราณิ ใบ 
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ศุงฺค  ฝัก หรือ กระเปาะ   กนฺท  หัว  
ปฺรโรห การเจริญเติบโตของพยาธิ (สู. 1, 73-74) 

(3) ปารถิว  มีต ้นก าเนิดจากแร่ ได้แก่ 
สวรฺณฺ  ทอง   
ปญฺจโลห โลหะพื้นฐานทั้ง 5 ได้แก่ เงิน ทองแดง เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว 
มล  แร่ หรือ การกัดกร่อนของโลหะ 
สิกตา  ทราย 
มนะศิลา  หรดาลแดง 
มณิ  เพชรพลอย หรือ หินมีค่า 
ลวณ  เกลือ 
ไคริก  ดินแดง 
อญฺชน  พลวงด า 
อาล  หรดาลกลีบทอง 

ข้อนี้ตรงกับหลักเภสัชวัตถุของแพทย์แผนไทย ที่แบ่งเป็น 3 เหมือนกันคือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุ
วัตถุ 

ชล คือ น้ าตามธรรมชาติ จัดหมวดหมู่ตามแหล่งก าเนิด 13 อย่างคือ 

a. อนูปชล  น้ าทะเลสาบ 
b. พาปีชล  น้ าบ่อขุด 
c. ไหมชล  น้ าละลายจากหิมะ 
d. กูปชล  น้ าบ่อธรรมชาติ 
e. นทฺยชล  น้ าแม่น้ า 
f. ปฺรสฺรวณชล น้ าพุร้อน 
g. ไศลชล  น้ าจากภูเขา 
h. สโรชล  น้ าสระ 
i. ศิศิร  น้ าค้าง 
j. ตฑากชล  น้ าจากอ่างหรือแอ่งเก็บน้ าที่ท าขึ้นมา 
k. โตทยชล  น้ าฝน 
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l. ตุษาร  หิมะ 
m. วรุณาลยชล น้ าทะเล (สู. 27,197-216) 

โรค คือ การเจ็บป่วย แบ่งออกเป็นดังนี้ 

a. นิชศรีรโทษ  โรคโดยก าเนิด 
b. อาคนฺตุช  โรคที่ติดต่อจากภายนอก 
c. มานส  โรคทางจิต (สู. 11, 45) 

วิษ คือ ยาพิษ แบ่งออกเป็น 

a. ชงฺคมวิษ  พิษสัตว์ 
b. สฺถาวรวิษ  พิษจากพืช 
c. ครวิษ  พิษจากการสังเคราะห์หรือพิษจากแร่ (จิ. บทที่ 23) 

กฺฤมิ คือ พยาธิในร่างกาย แบ่งเป็น 

a. สหช กาฝากทางชีวภาพ 
b. ปุรีษช เกิดจากอาจม 
c. กผช เกิดจากเสมหะและน้ ามูก 
d. โศณิตช เกิดจากกระแสเลือด 
e. มลช เกิดจากของเสียของร่างกาย (สู. บทที่ 19) 
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บทท่ี 3 
โรคในคัมภีร์จรกสัมหิตำ 

  
ชื่อโรคที่ปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตาในบทนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายถอดตัวอักษรเทวนาครีและอักษร

โรมันตามที่ปรากฏในหนังสือ  Caraka Samhita (A Scientific Synopsis) ของ Priyadaranjan 
Ray & Hirendra Nath Gupta แล้วตรวจสอบกับข้อความสันสกฤตของ Ram Karan Sharma คือ 
Carakasamhita : A Simple Survey และ Carakasamhita [text with English translation 
& critical exposition based on Carakapani Datta’s Ayurveda Dipika] แล้วจึงถ่ายถอด
ออกเป็นอักษรไทย เมื่อพิจารณาความหมายของชื่อโรคสันสกฤตประกอบกับชื่อโรคภาษาอังกฤษที่
ระบุไว้ในพจนานุกรมสันสกฤต โดยส่วนใหญ่ชื่อโรคต่าง ๆ มีปรากฏในพจนานุกรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 
A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with 
Special Reference to Cognate Indo-European Languages ข อ ง  Monier Monier-
Williams จากนั้นจึงแปลออกเป็นภาษาไทย ในส่วนท้ายสุดจะใส่ชื่อโรคภาษาอังกฤษไว้เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบกับชื่อสากลและตรวจสอบอาการส าหรับผู้สนใจ 

โรคในคัมภีร์จรกสัมหิตาส่วนใหญ่ปรากฏใน 2 บรรพ คือ สูตฺรสฺถาน กับ จิกิตฺสาสฺถาน สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคที่มีการจัดหมวดหมู่ และโรคที่ปรากฏเด่ียวๆ ไม่มีการจัดหมวดหมู่  

 
โรคท่ีมีกำรจัดหมวดหมู่นั้นมีดังนี้ คือ  

1. อติสำร = โรคบิด (Dysentery) (จิ.19,4) 
1. อามาติสาร โรคบิดถ่ายออกมาเป็นเมือก  Dysentery with mucus discharge 
2. รกฺตาติสาร โรคบิดถ่ายออกมาเป็นเลือด  Dysentery with blood discharge 

2. กรฺณโรค = โรคหู (Diseases of the ear) (จิ.26,127)   
1. ภาธิรฺย  หูหนวก, หูดับ   Deafness 
2. กรฺณโศผ หูอักเสบบวม   Inflammatory swelling inside ear 
3. กรฺณสฺราว หูน้ าหนวก   Pus discharge from the ear 
4. ปูติสฺรวณ หูเป็นหนอง   Suppuration of the inner the ear 

3. กุษฺฐ = โรคผิวหนังเรื้อรัง (Chronic skin diseases) (จิ. บทที่ 7) 
1. อลสก  ผิวหนังคันเป็นตุ่มแดง  Itching red papules 
2. จรฺมทล  ผิวหนังเป็นผื่นคันเป็นตุ่มแตกออกคัน  Easily-bursting, itching  

eruptions 
3. จรฺมกุษฺฐ ผิวหนังอักเสบออกผื่นขยายออกและแข็ง  Extensive eczema  
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with thickened dermis 
4. เอกกุษฺฐ ผิวหนังอักเสบออกผื่นเฉพาะที่   Localized eczema 
5. ททฺร ุ  กลาก   Ringworm 
6. กากน  มะเร็งผิวหนัง  Malignant growths 
7. กปาล  ลักษณะผิวหนังแดง  Erythema 
8. กิลาส  เรื้อน   Fresh leprous lesions 
9. กิฏิม  ผิวหนังแข็ง ขรุขระ ซีด Hard, rough and discolored dermatosis 
10. มณฺฑล  ลมพิษ   Urticarial dermatosis   
11. ปามา  เรื้อนนุ่ม  Mild leprosy 
12. ปุณฺฑรีก ผิวเปื่อย  Ulcerated dermatosis 
13. ฤษฺยชิหฺวก ผิวมีหนอง Suppurated dermatosis 
14. ศตรุ  เนื้อตายเน่า  Leprous sores; gangrene 
15. สิธฺม  เรื้อนกวาง  Psoriasis 
16. ศฺวิตฺร  โรคผิวหนังเป็นหย่อมๆ  Patchy dermatosis 
17. อุทุมฺพร  ผิวแสบเฉียบพลัน Acute, non-healing sores 
18. วิจรฺจิกา หิด   Scabies 
19. วิปาทิกา บวมแสบที่เท้า Dermatosis with fissures in the extremeties 
20. วิษฺโผฏก ฝี   Boils 

4. นำสำโรค = โรคจมูก (Diseases of nasal passage)  (จิ. บทที่ 26) 
1. ทุษฺฏปฺรติศย เยื่อจมูกอักเสบร้ายแรง (ถึงชีวิต)  Pernicious rhinitis 
2. ฆฺราณปาก การสูญเสียประสาทรับกลิ่น   Anosmia 
3. นาสารฺศสฺ ติ่งเนื้อในจมูก     Polypus in nose 
4. นาสารฺพุท เนื้องอกในจมูก    Tumour in nose 
5. นาสาสฺราว เยื่อเมือกอักเสบ    Catarrh 
6. นาสาศฺฤงฺคาฏต ประสาทรับกลิ่นเส่ือม  Atrophy of the sense of smell 
7. ปีนาส  เยื่อจมูกอักเสบเฉียบพลัน   Acute rhinitis 
8. ปฺรตินาห หายใจขัด    Obstruction in the nasal passage 
9. ปูยรกฺต  จมูกเป็นหนอง    Suppuration inside nose 

5. ปำณฺฑุโรค = ดีซ่ำน (Jaundice) (จิ. 16,7) 
1. หลิมก  ดีซ่านเนื่องจากโลหิตจาง  Jaundice due to anaemia 
2. กามลา  ดีซ่านเนื่องจากล าไส้ผิดปกติ  Jaundice due to intestinal  
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disorders 
3. กุมฺภกามลา ดีซ่านชนิดรุนแรง   Malignant jaundice 

6. ปีฑก = เบำหวำนปะทุ (Diabetic eruptions) (สู. 17,82) 
1. อลชี  เนื้อตายเน่าแห้ง   Dry gangrene 
2. ชาลินี  โรคฝีฝักบัว, สิวหัวใหญ่  Carbuncle with multiple  

openings 
3. กจฺฉปิกา โรคฝีฝักบัวหัวเดียว   Carbuncle with single opening 
4. ศาริวก  แผลเปื่อยเป็นวงกลม   Circular ulcers 
5. สรฺษปี  ฝีล้อมด้วยตุ่มเล็ก ๆ, งูสวัด  Large boil, surrounded by small  

secondary pustules 
6. วิทฺรธี  ฝีหลายๆจุด ที่เกิดกับอวัยวะภายใน  Abscesses of the inner  

organs 
7. วินตา  เนื้อตายเน่าเปียก   Moist gangrene 

7. อุทรโรค = โรคในท้อง (Stomach troubles) (จิ. 13,9) 
1. ฉิโทฺรทร กระเพาะทะลุ หรือ ผนังล าไส้ทะลุ  Perforation of the  

stomach or intestinal wall 
2. ชโลทร  ปวดแน่นท้องเนื่องจากการหล่ังของน้ าย่อย  Distension of the  

abdomen due to fluid secretion 
3. อุทราเวษฺฏ ปวดตั้งแต่ท้องขึ้นมาถึงอก   Cardiac pain originating in stomach   
4. อุทาวรฺต ล าไส้เกร็งตัว     Paralysis of the intestines 
5. พทฺธคุโททร เยื่อบุช่องท้องอักเสบ    Peritonitis 

8. โยนิโรค = โรคสตรี (Diseases of the reproductive organs) (จิ. บทที่ 30) 
1. อจรณา  คันช่องคลอด    Itching growth in the vagina 
2. อนฺตรฺมุข ี มดลูกกลับหัว    Inverted uterus 
3. อรชสฺก  ประจ าเดือนขาด หรือ ภาวะที่ไร้ประจ าเดือน  Scanty menstrual  

flow or amenorrhoea 
4. อติจรณา ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง  Chronic vaginitis 
5. กรฺณิน ี  ปากมดลูกอักเสบ   Inflammation of the cervix 
6. มหาโยนิ มดลูกย้อย    Prolapsed uterus 
7. ปริปฺลุต  ช่องคลอดอักเสบเฉียบพลัน  Acute vaginitis 
8. ปฺรทร  ระดูผิดปกติ    Menstrual disorders 
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9. ปฺรากฺจรณา ช่องคลอดอักเสบ   Deflorative vaginitis 
10. ปุตฺรฆฺน ิ แท้งลูกเรื้อรัง    Chronic abortion 
11. รกฺตโยนิ ระดูมาก, ประจ าเดือนมามากผิดปกติ   Menorrhagia 
12. อุทาวรฺตินี อาการปวดระดู   Dysmenorrhea 
13. อุปปฺลุต ระดูขาว, มุตกิด   Leucorrhoea 
14. วามินี  น้ าอสุจิไหลออก   Flow of old deposited semen 

 
โรคท่ีปรำกฏเด่ียวๆ ไม่มีกำรจัดหมวดหมู่แล้ว พบไดท้ั่วไปในเนื้อหาของจรกสัมหิตาดังนี้   
 

 ช่ือโรคในจรกสัมหิตำ ช่ือไทย ช่ือสำกล 
1. อธิชิหฺวำ (จิ. 12,77) โรคบิด Dysentery with discharge 
2. อคฺนิมำนฺทฺย (สู. 20,17) โรคอ้วน Excessive obesity 
3. อชำโตทก (จิ. 13,58) ภาวะขาดน้ าในท้อง Dehydration of the stomach  
4. อกฺษิเภท (สู. 20,1) ตาเหล่ Squint eye 
5. อกฺษิปำก (สู. 20,14) ตาอักเสบ Ophthalmitis  
6. อกฺษิโรค (จิ. 26,130) โรคตา Eye-affection 
7. อำลชิ (จิ. 12,88)  อาการอักเสบของ

เนื้อเยื่อตรงข้างนิ้วมือและ
นิ้วเท้า, ตะมอยเริม 

Whitlow  

8. อำมโทษ (ว.ิ 2,10) โทษจากการบริโภคของ
ดิบ 

Disorders of chime formation  

9. อมฺลปิตฺต (จิ. 15,47) ธาตุพิการ, อาหารไม่ย่อย Acid dyspepsia  
10. อำนำห (จิ. 28,29) ท้องผูกเฉียบพลัน, พรรดึก Acute constipation  
11. อนิทฺรำ (จิ. 28,21) นอนไม่หลับ Insomnia  
12. อนฺตรำยำม (จิ. 28,43) คอแข็ง Stiff neck  
13. อนฺตฺรำปำนวิทำห (สู. 

24,14) 
ล าไส้อักเสบ Intestinal inflammation  

14. อนฺตฺรวฺฤทฺธิ (จิ. 12,94) ไส้เล่ือน Hernia  
15. อปสฺมำร (จิ. 10,3) โรคลมบ้าหมู Epilepsy  
16. อปตสฺตฺรก (สู. 9,12) โรคชักจนตัวงอคล้ายธนู, 

โรคบาดทะยัก 
Convulsions with body bent 
like a bow (Tetanus)  
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17. อรฺธำวเภท (วิ. 9,74) อัมพาตครึ่งซีก, อัมพฤกษ์ Hemicranias  
18. อรฺพุท (จิ. 12,87) โรคบวมแบบไม่มีหนอง Non-suppurating swelling 
19. อรฺทิต (สู. 20,11) โรคอัมพาตใบหน้า Facial paralysis  
20. อโรจก (จิ. 26,124) โรคเบื่ออาหาร Anorexia  
21. อรฺศ (จิ. 14,7) ริดสีดวงทวาร Haemorrhoids  
22. อศฺมริ (จิ. 26,36) นิ่ว Urinary calculus  
23. อสฺถิกฺษย (สู. 17,67) กระดูกเส่ือม Atrophy of bones 
24. อำสฺยวิปำก (สู. 20,14) ปากอักเสบ Stomatitis  
25. อตกฺตฺยำภินิเวศ (จิ. 

10,52) 
ลมชักเนื่องจากภาวะจิตใจ Psychic epilepsy  

26. อติสฺถูล (สู. 21,4) โรคอ้วน Excessive obesity  
27. ภคนฺทร (จิ. 12,96) ฝีคัณฑสูตร Anal fistula  
28. จฺยุตสนฺธ ิ(จิ. 25,68) ข้อเคล่ือน Dislocation  
29. ทนฺตเภท (สู. 20,11) ฟันแตก Dental schism  
30. ทนฺตม ำส วิทฺรธิ (จิ. 

12,78)  
ร ามะนาด, ฝีที่เหงือก Gum-boil 

31. ทนฺตไศถิลฺย (สู. 20,11) ฟันหลวม Loose teeth 
32. ธมนีปฺรติจย (สู. 20,177) หลอดเลือดขยายตัว Dilatation of blood vessels 
33. ธนุษฺฏมฺภ (สู. 20,14) บาดทะยัก Tetanus  
34. ทุรฺม (สู. 17,73) โรคประสาทอ่อน, โรค

ประสาทที่มีอาการ
อ่อนเพลียอย่างเรื้อรัง 
(บางทีเหนื่อย) อ่อนแรง 

Neurasthenia  

35. เอกำงฺคโรค (สู. 20,11) อัมพาตแขนหรือขาเดียว Monoplegia  
36. คลคณฺฑ (จิ. 12,79) คอหอยพอก Tumour on the side of the 

neck  
37. คลคฺรห (สู. 18,22) คอบวมเฉียบพลัน Acute swelling inside throat  
38. คลปำก (สู. 20,14) คอเป็นหนอง Suppurated inflammation in 

the throat  
39. คลศุณฺฑิกำ (สู. 18,20) ต่อมทอนซิลอักเสบ Tonsillitis  
40. ครฺภิณีโรค (สา. 8,26) โรคที่เกิดในภาวะตั้งครรภ์ Diseases of pregnancy  
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41. คฺรหณีโทษ (จิ. 15,51) ท้องร่วง Diarrhoea   
42. คฺรนถิ (จิ. 12,81) หลอดเลือด(ด า)อัณฑะ

ขอด 
Glandular swelling; varicocele  

43. คฺฤธฺรสิ (สู. 20,11) อาการปวดหลังร้าวไปขา, 
อาการปวดตามประสาท 

Sciatica  

44. คุทภฺร ศ (สู. 20,11) ทวารหนักย้อย Prolapsed anus  
45. คุทปำก (สู. 20,14) ทวารหนักอักเสบ Proctitis of the anus 
46. คุลฺม ม้ามแข็งและบวม Hardening and swelling of the 

spleen 
47. หฺฤทฺทฺรว (สู. 20,11) ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ Tachycardia  
48. หฺฤทฺโรค (สู. 17,6) โรคหัวใจ Heart disease  
49. หฺฤนฺโมห (สู. 20,11) ความผิดปรกติทางใจ,  Cardiac irregularity or heart-

block 
50. อิกฺษุวำลิกรสเมห (นิ. 

4,10) 
ปัสสาวะมีน้ าตาล Glycosuria  

51. ชำลกครฺทภ (จิ. 12,99) ไข้หนอง Fever, due to suppuration  
52. ชำนุเภท (สู. 20,11) หน้าแข้งโก่ง Bow legs  
53. ชำนุวิเศฺลษ (สู. 20,11) เข่าชิด, ขาโก่งออก Knock-knees  
54. ชฐรำคฺนิวิกำร (ว.ิ 6,12) ไฟธาตุพิการ Morbid appetite  
55. ชฺวร (จิ. บทที่ 3) ไข้ Fever  
56. กกฺษำ (สู. 20,14) โรคผิวหนังพุพอง, โรคเริม Herpes  
57. กณฺฑุ (จิ. 29,17) โรคคัน Pruritus  
58. กำส (จิ. บทที่ 18) ไอเรื้อรัง Chronic cough  
59. เกศภูมิสฺผุฏนมฺ (สู. 

20,11) 
หนังศีรษะแตก Fissures of the scalp  

60. ขำลิตฺว (สู. 5,30) ผมร่วง Baldness  
61. ขญฺชตฺว (สู. 20,11) ง่อย Lameness  
62. ไกฺลพฺย (จิ. 30,154) ไร้สมรรถภาพทางเพศ, 

กามตายด้าน 
Impotency of the male  

63. โกฏ (สู. 24,16) กล้ามเนื้อแข็งเป็นไต
เฉพาะส่วน 

Localized thickening of 
muscle-fibres   

http://dict.longdo.com/search/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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64. กฺฤมิ (สู. 19,9) พยาธิ Parasitic infections  
65. กฺษีรโทษ (จิ. 30,237) น้ านมเป็นโทษ Disorder of lactation 
66. กุพฺชตฺว (สู. 20,11) หลังค่อม Hunch-back condition  
67. ลลำฏเภท (สู. 20,11) ปวดหัวด้านหน้า Frontal headache  
68. ลิงฺคปำก (จิ. 30,168) เป็นหนองที่อวัยวะเพศ Suppuration and sores of the 

penis  
69. มทำตฺยย (จิ. บทที่ 24) โรคพิษสุราเรื้อรัง Chronic alcoholism  
70. มธุเมห (จิ. 6,55-56) เบาหวาน Diabetes (described as 

incurable)  
71. ม ำสเกฺลท (สู. 20,14) กล้ามเนื้อเปียกและอ่อน

แรง 
Softening and degeneration of 
muscular tissues  

72. มโนวิกำร (สู. 7,52) จิตพิการ Psychic disorders  
73. มสูริกำ (จิ. 12,93) โรคแผลพุพอง Pox  
74. เมฒรฺปำก (สู. 20,14) หลอดปัสสาวะอักเสบ Urethritis  
75. มฺฤตครฺภ (ศา. 8,30) แท้ง Chronic abortion  
76. มูกตฺว (สู. 20,11) ใบ ้ Dumbness  
77. มุขโรค (จิ. 26,119) โรคปาก Oral diseases  
78. มูรฺจฺฉำ (สู. 24,35) หน้ามืด Fainting fits  
79. มูตฺรชฐร (สิ. 9,30) ปัสสาวะไม่ออก ท าให้

แน่นท้องส่วนล่าง 
Retention of urine causing 
distension of the lower 
abdomen  

80. มูตฺรกฺฤจฺฉฺร (จิ. 26,32) การถ่ายปัสสาวะล าบาก, 
ปัสสาวะขัด 

Dysuria  

81. มูตฺรกฺษย (สิ. 9,34) ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่
เกิดจากความบกพร่อง
ของไต 

Uraemia  

82. มูตฺรำตีต (สิ. 9,35) ถ่ายปัสสาวะล าบากเรื้อรัง Chronic difficulty and delay in 
micturition  

83. มูโตฺรตฺสงฺค (สิ. 9,34) ปัสสาวะเป็นเลือด  Blood discharge with urine  
84. นำฑีวฺรณ (จิ. 24,56) แผลชอนทะลุ Sinus of fistula  
85. นำฑีโรค (ศา. 8,45) โรคทารกแรกเกิด Diseases of new-born babies  
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86. นิทฺรำธิกฺย (สู. 20,17) อาการนอนมาก Hypersomnia  
87. โอษ (สู. 20,14) โรคลมเหตุร้อน Heat-stroke  
88. โอษฺฐเภท (สู. 20,11) ปากแตก Here-lips  
89. ปำทภฺร ศ (สู. 20,11) เท้าแบน Fallen arch or flat-foot  
90. ปกฺษวธ (สู. 20,11) อัมพาตทแยงซีก, อัมพาต

ครึ่งซีก 
Hemiplegia  

91. ปำงฺคุลฺย (สู. 20,11) เท้าผิดรูป, เท้าปุก Deformed foot; club-foot  
92. ปำรฺศววิมรฺท (สู. 20,11) ชักกระตุกที่หน้าอกและ

หายใจล าบาก 
Painful spasms in chest with 
breathing difficulty  

93. ปฺลีหำโรค (สู. 19,4) โรคม้าม Splenic diseases  
94. ปฺรเมห (นิ. 4,8) ทางเดินปัสสาวะผิดปกติ Urinary disorders  
95. ปูติฆฺรำณตำ (สู. 14,11) ลมหายใจเหม็น,  ปาก

เหม็น 
Halitosis  

96. รำชยกฺษมำ (จิ. 8,14) วัณโรค  Pulmonary consumption  
97. รกฺตคฺรนฺถิ (สิ. 9,41) เนื้องอกที่กระเพาะ

ปัสสาวะ 
Tumor in the neck of the 
bladder  

98. รกฺตปิตฺต (จิ. 4,11) ลักปิดลักเปิด Hemo thermia  
99. เรโตโทษ (จิ. 30,139) ท่อน้ าอสุจิเป็นโทษ Seminal disorders  
100. โรหิณี (สู. 18,34) โคนลิ้นบวมแสบ Extensive and painful swelling 

at the base of the tongue  
101. โรมำนฺติกำ (จิ. 12,92) ผ่ืนกระจายไปทั่วผิวหน้า Small eruptions spread over 

the entire skin surface  
102. ศำลุก (จิ. 12,75) คออักเสบบวมหายใจมี

เสียงครอก 
Frightful swelling and 
inflammation inside throat 
with stertorous breathing  

103. ศงฺขฺยเภท (สู. 20,11) โรคลมตะกัง, โรคปวดหัว
ข้างเดียว 

Migraine  

104. สรฺวำงฺคโรค (จิ. 28,29) อัมพฤกษ์, อัมพาต General paralysis  
105. ศิโรโรค (สู. 17,6) โรคศีรษะ Diseases of the head  
106. ศิระโศผ (จิ. 12,75) โรคไฟลามทุ่งที่ศีรษะ Erysipelas of the head  
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107. ศิรำสฺตมฺภ (จิ. 25,14) ภาวะหลอดเลือดมีล่ิม
เลือด 

Vascular thrombosis  

108. ศฺลีปำท (จิ. 12,98) โรคเท้าช้าง Elephantiasis of the leg  
109. โศณิตเกฺลท (สู. 20,14) ภาวะเลือดจางรุนแรง Pernicious anaemia  
110. โศษ (นิ. 6,11) โรคผอมแห้ง, โรคกษัย Wasting diseases  
111. โศถ (น.ิ 12,1) อาการบวมน้ า Oedema  
112. โสฺรโตโรค (สู. 20,11) โรคเกี่ยวกับของเหลวใน

ร่างกายและท่อ 
Diseases of the body fluids 
and channels  

113. สูรฺยำวรฺต (สิ. 9,79) ปวดประสาทบ่อยที่ศีรษะ Recurrent neuralgic pain in the 
head  

114. สฺวรกฺษย (สู. 24,15) เสียงหาย Aphonia  
115. ศฺวำส (จิ. 17,46) โรคหืด  Asthma  
116. เศฺวตมูตฺรวรฺคสฺตฺว (สู. 

20,17) 
ปัสสาวะขาวข้น White and flocculent urine  

117. ตำลุวิทฺรธี (จิ. 12,77) ฝีที่เพดานปาก Abscess of the palate  
118. ตมสุ (สู. 20,11) อาการอ่อนเปล้ีย, อาการ

หมดแรง 
Asthenia  

119. ตโม’ติทรฺศน (สู. 24,15) หน้ามืดบ่อย Repeated fainting fits  
120. ติมิร (สู. 20,11) ตามืดตามัว Partial loss of vision  
121. ตฺฤษฺณำ (จิ. 22,57) หิวกระหายผิดปกติ Morbid thirst  
122. ตฺวควทำรณ (สู. 20,14) ผิวตกสะเก็ด Scaly skin  
123. อุทรฺท (สู. 20,17) ลมพิษ Urticarial  
124. อุนปทำงฺกุศณียกวิกำร (ว.ิ 

3,4) 
โรคระบาด Epidemic diseases  

125. อุนฺมำท (จิ. บทที่ 9) วิกลจริต, บ้า Insanity  
126. อุปชิหฺวิกำ (จิ. 12,77) ล้ินอักเสบเฉียบพลัน Acute glossitis  
127. อุปกุศ (จิ. 12,78) โรคเหงือกอักเสบ Gingivitis  
128. อูรุสำท (สู. 20,11) กล้ามเนื้อขาลีบ Atrophy of the thigh muscles  
129. อูรุสฺตมฺภ (จิ. บทที่ 27) ขาอ่อนแรง Paralysis of the thighs  
130. อุตฺสนฺตฺร (จิ. 25,58) อวัยวะภายในเคล่ือน Displacement of internal 

organs  
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131. วำตพลำส (จิ. 29,11)  โรคไขข้ออักเสบ Rheumatism of the joints  
132. วำตษฺฏิล (สิ. 9,36) เนื้อเป็นก้อนแข็งที่ทวาร

หนัก หรือ ท่อปัสสาวะ 
Hard tumour in the rectal or 
urinary passage  

133. วิฑำลิกำ (จิ. 12,76) โรคอักเสบที่ล าคอ 
หรือ โรคต่อมทอนซิล
อักเสบ 

Angina or quinsy  

134. วิทริกำ (จิ. 12,89) ฝีมะม่วงที่ขาหนีบ Bubo in the groins  
135. วิโลม (จิ. 25,118) ขนร่วง Alopecia  
136. วิสมชฺวร (จิ. 3,53) ไข้กลับ Recurrent fevers  
137. วิสรฺป (จิ. 21,29) งูสวัด Acute spreading suppurations  
138. วิสูจิกำ (ว.ิ 2,10) อหิวาตกโรค Choleraic diarrhoea  
139. วฺรธฺน (จิ. 12,94) บวมเรื้อรัง Permanent swellings  
140. วฺรณ (จิ. บทที่ 25) แผล Wounds; sores  
141. วฺฤษณเกฺษป (สู. 20,11) อัณฑะอักเสบ Crypto-orchitis  

 
ข้อสังเกตช่ือโรคในคัมภีร์จรกสัมหิตำ 

เมื่อพิจารณาชื่อโรคต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตาแล้ว อาจตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้ว่า  
- ชื่อโรคบางชื่อก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยด้วย เช่น โรคอติสาร ในแพทย์แผน

ไทยถึงขนาดมีคัมภีร์ที่ว่าด้วยอติสารโดยเฉพาะ คือ คัมภีร์อติสาระวรรค ของกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงค้นคว้าตรวจหาตามคัมภีร์เก่า ซึ่งในเวลานั้น เกือบจะสูญส้ิน
อยู่แล้ว จบส า เร็จใน พ.ศ. 2458 (บุษบาและคณะ, 2554) คัมภีร์อติสาระวรรคได้จ าแนก
โรคอติสารไว้ 5 อย่างคือ มุธุธาตุอติสาร, ปัจฉัณณะธาตุอติสาร, รัตตะธาตุอติสาร, มุตตา
ยะธาตุอติสาร และ กาฬธาตุอติสาร จากนั้นจึงแสดงยารักษาขนานต่าง ๆ ที่รักษาโรค
อติสารทั้ง  5 ชนิดนั้น 

- ชื่อโรคบางโรคในภาษาไทย คือ ลักปิดลักเปิด น่าจะมาจากชื่อสันสกฤตว่า รกฺตปิตฺต  
- ชื่อโรคบางโรคในภาษาไทยใช้ชื่อบาลี-สันสกฤต แต่ในจรกสัมหิตาใช้อีกชื่อหนึ่ง เช่น โรค

กษัย จรกสัมหิตาใช้ โศษ, อหิวาตกโรค จรกสัมหิตาใช้ วิสูจิกำ, อัมพฤกษ์ อัมพาต 
จรกสัมหิตาใช้ สรฺวำงฺคโรค, วัณโรค จรกสัมหิตาใช้ รำชยกฺษมำ 

- โรคบางโรคที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์แพทย์แผนไทย คือ โรคเบาหวาน แต่กลับปรากฏใน
คัมภีร์จรกสัมหิตานี้ด้วย คือ ปิฑก และมธุเมห ซึ่งค าว่า มธุเมห นี้มีความหมาย
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เช่นเดียวกับ “เบาหวาน” คือ “ปัสสาวะมีรสหวาน” แสดงว่า อายุรเวทรู้จักโรคนี้มาเป็น
เวลานานแล้ว   
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บทท่ี 4 
พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตำ 

 
แม้ตามหลักการแพทย์แผนไทยได้แบ่งเภสัชวัตถุเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ 

และธาตุวัตถุ แต่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะพืชวัตถุคือ พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาเท่านั้น เพราะ
เภสัชวัตถุอีก  2 ประเภทไม่เป็นที่นิยมใช้ในวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน เพราะสัตว์วัตถุมีปัญหาการ
ปนเปื้อนเช้ือโรคและส่ิงต่าง ๆ ส่วนธาตุวัตถุหลายชนิดมีปัญหาความเป็นพิษ  

ผู้วิจัยสืบค้นชื่อเฉพาะภาษาสันสกฤตของพืชสมุนไพรจากพจนานุกรมสันสกฤตฉบับต่าง ๆ 
ประกอบกับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในหนังสือ Caraka Samhita (A Scientific Synopsis) ของ 
Priyadaranjan Ray & Hirendra Nath Gupta  แต่ชื่อสันสกฤตของพืชสมุนไพรในหนังสือเล่มนี้ก็มี
ปัญหาคือ ค าศัพท์สันสกฤตไม่ค่อยตรงกับข้อความสันสกฤต ขาดเกินเล็กๆ น้อยๆ บางชื่อก็ไม่พบใน
ข้อความสันสกฤตเลย (ดูต้อนท้ายบท) เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
หนึ่งกับหนังสือ Medicinal Plants of India ของ Jain, S. K. & Robert A. De Filipps แล้วจึง
สืบค้นชื่อภาษาไทยจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ จากนั้นจึงตรวจสอบกับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย 

 ในสคอลัมภ์แรก ผู้วิจัยถ่ายถอดชื่อพืชสมุนไพรจากอักษรเทวนาครีเป็นอักษรไทย ถัดจากชื่อ
เป็นอ้างอิงข้อความสันสกฤตที่ปรากฏ ในคอลัมภ์ถัดมาเป็นชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ หากไม่พบชื่อ
ไทย ก็จะปรากฏข้อมูลที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว คอลัมภ์ที่สามเป็นสังเขปการใช้ ส่วน
คอลัมภ์สุดท้ายเป็นการใช้พืชสมุนไพรดังกล่าว ในคอลัมภ์ด้านล่างเป็นข้อความสันสกฤตที่ชื่อพืช
สมุนไพรดังกล่าวปรากฏ ผู้วิจัยต้องตัดน ามาแสดงเพียงโศลกเดียวพอเป็นตัวอย่าง ซึ่งอาจไม่ได้เป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะส่วนมากประธานและกิริยามักอยู่คนละโศลก บางครั้งห่างกันเป็นจ านวน
หลายหน้า หากยกข้อความมาทั้งหมดก็จะกินเนื้อที่มากเกินจนไม่เห็นภาพรวมของชื่อพืชสมุนไพรที่
ต้องการเน้น ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อความเต็มได้จากอ้างอิงที่ระบุไว้แล้วดูเนื้อความสันสกฤตในโศลก
ใกล้เคียงกัน 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

1. อำฒกี สู. 21, 26 ถ่ัวแระ ถ่ัวแฮ 

Cajanus indicus Spreng. 

ใช้ฝักเด่ียวๆ (ท าให้สุก) หรือ 
ใช้ในการรักษา (ภายใน) 

โรคอ้วน, โรคภายในช่องท้อง, 
ภาวะเป็นพิษ, รูมาตอยด์, 
อื่นๆ 

                                              

2. อำทิตฺยวลฺลี จิ. 
26, 262 

ทานตะวัน 

Helianthus annulus Linn. 

รากใช้ในการรักษา (ภายนอก) การดูแลหนังศีรษะ, ผมหงอก 

 
3. อคนิฺมนฺถ สู. 2, 11 Premna integrifolia Linn. ใช้ทั้งต้นในการรักษา (ภายใน) ท้องผูก, ริดสีดวงทวาร, การ

บีบตัวของทางเดินอาหารที่
ผิดปกติ,ท่อปัสสาวะ, อื่นๆ 

 

                                         
4. อคุรุ สู. 3, 28 

 

กฤษณา 

Aquilaria agallocah Roxb. 

ไม้ป่นใช้ล าพัง หรือ ในการ
รักษา (ภายนอกและภายใน) 

อาการมีไข้, อาหารเป็นพิษ, 
โรคผิวหนัง, โรคด่างขาว, รูมา
ตอยด์, สะอึก และ อื่นๆ 

                          

5. อชคนฺธำ สู. 2, 4 แครอทป่า 

Peucedenum grande Be. 

เมล็ดใช้ในการรักษา (ภายใน) อาการปวดหัว, ริดสีดวงจมูก, 
อัมพาตครึ่งล่าง, และอื่นๆ; ยัง
เป็นยาระบายและยาแก้ปวด 

                                               

6. อชกรฺณ วิ. 8/144 ไวท์แดมเมอร์ 

Vateria indica Linn. 

น าท้ังต้นมาตากแห้งและบดใช้
ในการรักษา (ภายนอกและ
ภายใน) 

โรคหนังแข็ง, แผลทะลุ, 
ริดสีดวงทวาร, อื่นๆ; เป็นยา
นอนหลับ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

         

     

7. อชโมทก ส.ู 23, 
18 

 

ข้ึนฉ่ายอินเดีย 

Carium roxburghianum 
Benth. 

เมล็ดป่นใช้ในการรักษา 
(ภายใน)  

ความผิดปกติของระบบ
ปัสสาวะ, อาหารไม่ย่อย, ดี
ซ่าน, เน้ืองอก, บวมน้ ารุนแรง, 
บิด, อื่นๆ 

                                           

8. อำขุปรฺณิก สู. 4, 
11/5 

มอร์น่ิง กลอรี่ พืชพวกผักบุ้ง 

Ipomoea reniformis Clois. 

น ารากมาป่นและตากแห้งใช้
ในการรักษา (ภายนอก) 

แผลทะลุ, ริดสีดวงทวาร, โรค
ทางเดินปัสสาวะ, ช่องคลอด
อักเสบ 

         

9. อกฺโษฏ จิ. 11, 37 วอลนัท 

Aleurites moluccana Willd. 

ถ่ัวที่กินได้ใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

โรคโลหิตจาง, กษัย, วัณโรค, 
บ ารุงก าลัง, อื่นๆ; เป็นยาชู
ก าลัง 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

10. อำมลกี สู. 4, 
16/2 

มะขามป้อม 

Phyllanthus emblica Linn. 

ผลแห้ง หรือ ผลสด ใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

เป็นยาบ ารุงก าลังในหลายโรค 

                                 

11. อมฺพษฺฏกี สู. 4, 
9/5 

กรุงเขมา 

Cissampelos pareira Linn. 

ราก เปลือก ใบ ใช่ในการ
รักษา (ภายใน) 

ความผิดปกติในการดูดซึม, ดี
ซ่าน, ปวดท้องบริเวณล าไส้, 
อื่นๆ 

      

12. อมฺลิกำ สู. 27, 
152 

มะขาม 

Tamarindus indicus Linn. 

ผลสุก ใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ท้องเสีย, บิด, บวมน้ า, อื่นๆ; 
เป็นตัวกระตุ้นความอยาก
อาหารและกระตุ้นการย่อย
อาหาร 

                                           

13. อำมรฺ สู. 2, 28 มะม่วง 

Mangifera indica Linn. 

ผลดิบใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว
กับส่วนผสมอื่นๆ (ใช้ภายใน); 
หินบด (ใช้ภายนอก) 

ความผิดปกติในการดูดซึม, 
อื่นๆ; หินใช้ส าหรับการฟ้ืนฟูสี
ผิวตามปกติ 

                           

14. อำมฺรตก จิ. 22, 
35 

มะกอก 

Spondias magnifera Willd. 

ผลเป็นส่วนผสมของวุ้นหวาน เป็นลม, โรคประสาท, ปวด
ริดสีดวงทวาร, ความผิดปกติ
เก่ียวกับหัวใจ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

15. องฺโกฏ สู. 27, 
159 

ปร ู

Alangium lamarckii Thw. 

ผลเป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี พิษเรื้อรัง, ลมบ้าหมู, อื่นๆ 

                      

16. อปำมำรฺคำ สู. 2, 
3 

หญ้าพันงูขาว 

Achyranthes aspera Linn. 

ผลแห้งเด่ียวๆ หรือ ในการ
รักษา (ภายใน) 

ภาวะติดเชื้อปรสิตในหัว, ไม
เกรน; ใช้สูดดม 

                            

17. อำรฺควถ สู. 1, 
83 

ราชพฤกษ์ 

Cassia fistula Linn 

ยาง, ราก, เปลือก และใบ ใช้
ในการรักษา (ภายใน) 

อาหารไม่ย่อยในทารก และใน
ความผิดปกติเรื้อรังทาง
ผิวหนัง; เป็นยาขับปัสสาวะ
และยาระบาย 

                                                      

18. อำรฺทฺรก วิ. 8, 
142 

ขิง 

Zingiber officinale Rosc. 

เหง้าแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ หรือ 
ในการรักษา (ภายใน) 

โรคในช่องท้อง, อาหารไม่ย่อย
, วัณโรค, อื่นๆ 

         

19. อริเมท วิ. 8, 
144 

แฉลบขาว เปลือก หรือ แก่น ใช้ในการต้ม
ยา (ใช้ภายนอก) 

โรคเก่ียวกับฟันและช่องปาก 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

Acacia leucophloea Willd. 

 

            
 

20. อรฺชก สู. 14, 32  ย่ีหร่า 

Ocimum gratissimum Linn. 

เน้ือหรือน้ าท่ีได้จากใบใช้ใน
การรักษา (ภายนอก) 

การติดเชื้อทางผิวหนัง, ภาวะ
บวมน้ า, อื่นๆ 

 

                                            
21. อรฺชุน จิ. 8, 129 

 

สมอเทศ 

Terminalia arjuna Bedd. 

เปลือกและใบใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ท้องร่วง, แผลเปื่อย, ความ
ผิดปกติของหัวใจ, อื่นๆ 

                               

22. อรฺก จิ. 23, 56 รัก 

Calotropis gigantia R.Br. 

ยางขาวจากเปลือก ใช้ในการ
รักษา (ภายนอก) 

การได้รับพิษ, รอยกัด. รอย
แผล, อื่นๆ 

      

23. อำลุก สู. 25, 39 

 

ท้อ 

Prunus persica Linn. 

กินผลเปล่าๆ เป็นยาบ ารุง 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

        

24. อสน สู. 25, 39 รกฟ้า 

Terminalia tomentosa Bed. 

ยาท่ีได้จากการต้มเปลือกใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

รูมาตอยด์, เป็นไข้, โรค
เก่ียวกับปัสสาวะ, อื่นๆ 

       

25. อศมฺนฺตก สู. 1, 
114 

ตานด า 

Diospyros montana 

ยาท่ีได้จากการต้มใบ (ภายใน) ริดสีดวงทวาร, โรคเก่ียวกับ
หัว; เป็นตัวท าให้ส ารอก, ยา
ระบาย, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

26. อโศก สู. 4, 18/2 อโศก 

Saraca indica Linn. 

ต้มดอกตูมและเมล็ดเป็นยาใน
การรักษา (ภายใน) 

การเสียเลือดมากเกินไป, การ
ตกเลือด; เป็นยานอนหลับ, 
ยาระบาย 

       

27. อศวฺคนฺธำ สู. 3, 
8 

โสมอินเดีย 

Withania somnifera Dunal 

ใบและรากใช้เป็นส่วนผสมของ
น้ ามันสมุนไพรหรือ น้ ามันฆี 

โรคผิวหนัง, สะอึก, วัณโรค, 
อื่นๆ 

                             

28. อศวฺตฺถ สู. 25, 
49 

 

โพธ์ิ 

Ficus religiosa Linn. 

รากอ่อนหรือเปลือก ใน
รูปแบบยางเหนียว (ภายใน
และภายนอก) 

การติดเชื้อทางผิวหนัง, รอย
แผล, อื่นๆ; เป็นยาชูก าลัง, 
และ ยาระบาย 



40 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

             
29. อตสี จิ. 8, 176 ลินิน  

Linum usitatissimum Linn. 

ต้มเมล็ดและใบเป็นยาใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

โรคทางเดินปัสสาวะ, โลหิต
จาง, วัณโรค, อื่นๆ 

                                                   

30. อติพลำ จิ. 3, 
267 

หญ้าขัดมอญ 

Sida rhombifolia Linn. 

สารสกัดของทั้งต้นใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

มีไข้, ซึมเศร้า, ภาวะไขข้อรูมา
ตอยด์, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

       
 
31. อติวิษำ จิ. 3, 
204 

เดือยไก่ 

Aconitum heterophylum 
Wall. 

รากแหละเหง้าใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ขัดเบา, มีไข้, โรคด่างขาว, 
โรคอ้วน, ท้องเสีย 

                                             

32. อำตฺมคุปฺตำ จิ. 
18, 76 

หมามุ่ย 

Mucuna pruiens De. 

ต้มรากและเมล็กเป็น
ส่วนประกอบของน้ ามันฆี, 
อื่นๆ 

ไอ, กล้ามเน้ือยึด, อัมพาต
ใบหน้า, อ่อนแรง, อื่นๆ 

           

33. อวำกฺปุษปี จิ. 7, 
114 

ผักแพวขาว 

Trichodesma indicum R. Br. 

สารสกัดจากใบในน้ ามันเป็น
ส่วนประกอบของน้ ามันฆี,อื่นๆ 

โรคเรื้อน, โรคผิวหนัง, 
ริดสีดวงทวาร, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                     

34. พทรี จิ. 14, 214 พุทรา 

Zizyphus jujube Linn. 

ยาต้มรสหวานของใบใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

ริดสีดวง, เสียงหาย, วิงเวียน
ศีรษะ, อื่นๆ 

                                                        

35. พกุล วิ. 7, 21 พิกุล 

Mimusops elengi Linn. 

สารสกัดจากเปลือกและราก
กับน้ าผึ้ง หรือ ในน้ ามันฆีที่ใช้
รักษา 

พยาธิ, มีไข้ 

         

36. พลำ สู. 2, 12 ตานทราย 

Sida cordofolia Linn. 

ต้มใบเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ท้องผูก, ความผิดปกติของ
ม้าม; ส าหรับฟ้ืนฟูความอ่อน
เยาว์และส าหรับส่งเสริมการ
ต้ังครรภ ์
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

37. ภทฺรมุสฺตำ จิ. 
24, 145 

หญ้าแห้วหมู 

Cyperus tubersus Roth. 

ต้มรากเป็นยาใช้ในการรักษา
(ภายใน) 

ไอ, ไอเป็นเลือด, อื่นๆ 

                                                   

38. ภลฺลำตก สู. 3, 5 รักน้ า 

Semecarpus anacardium 
Linn. 

ต้มผลเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายในและภายนอก) 

โรคผิวหนังเป็นไต, ได้รับ
สารพิษ; เป็นยาชูก าลัง และ 
ส าหรับฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 

                             

39. ทฺวำชี สู. 4, 9/2 เทียนด า 

Abroma augusta Linn. 

ชงใบและรากใช้ในการรักษา 
(ภายในและภายนอก) 

อาการอ่อนเพลีย, โรคสตรี, 
ประจ าเดือนไม่ปกติ, อื่นๆ 

          

40. ภำรฺคี จิ. 3, 213 Clerodendron serratum ใช้รากอย่างเดียว หรือ เป็น
ส่วนผสมของน้ ามันสมุนไพร 

ไอ, เป็นไข้, ผื่นแพ้บริเวณ
ผิวหนัง, อื่นๆ 

                                         

41. ภวฺย จิ. 24, 136 มะตาด 

Dillenia indica Linn. 

สารสกัดจากผล เป็นส่วนผสม
ของน้ ามันฆี 

น่ิวในไต, ขัดเบา, อัมพาต, 
อื่นๆ 

                                           

42. ภฺฤงฺครำช จิ. 18, 
117 

กะเม็ง 

Wedelia calendulacea Less. 

ด่ืมน้ าท่ีได้จากต้นผสมกับน้ าผึ้ง ไอ, ผมหงอก และ โรคชรา 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                    

43. เภำรฺช สู. 3, 4 

 

โภชพัตร 

Betula bhojapatra Wall. 

ใช้ตาและเปลือกผสมกันเป็น
ข้ีผึ้ง 

พยาธิ, หนองในฝีแตก, แผล
เปื่อย 

                      

44. พภิีตก จิ. 1/1, 
77 

สมอพิเภก 

Terminalia belerica Retz. 

ผลแห้งใช้เด่ียวๆ หรือ ในการ
รักษา (ภายใน) 

ไอ, โรคหัวใจ, อื่น ๆ; เป็นยา
ระบายและ ฟอกเลือด 

    

45. พีชปูรก จิ. 5, 
166 

ส้มซ่า 

Citrus medica Linn. 

รับประทานผลอย่างเดียว หรือ
น ามาใช้ในการรักษา (ภายใน) 

ปวดท้องรุนแรง, โรคพิษสรุา
เรื้อรัง; เป็นตัวกระตุ้นความ
อยากอาหาร 

                                                

46. พิลฺว สู. 2, 19 มะตูม 

Aegle marmelos Corr. 

ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว
หรือใช้ในการรักษา (ภายใน) 

ท้องเสีย, ท้องผูก; ใช้ฟ้ืนฟู
ร่างกาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

47. พิมฺพี สู. 1, 78  

Cephalandra indica Naud. 

รากแห้ง หรือ น้ าใช้ในการ
รักษา (ภายในและภายนอก) 

เน้ืองอกท่ีเป็นไต, ริดสีดวง
ทวาร; เป็นยาระบายและยา
ส ารอก 

                                           

48. พรฺำหฺมี จิ. 1/3, 
24 

พรมมิ, บัวบกอินเดีย   

Herpestis monniera H. B. & K. 

ต้นตากแห้งและน ามาบดใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

ความเสื่อมสมรรถภาพ, 
ความจ าเสื่อม; ใช้ป้องกันการ
แท้ง 

                                                                                                                                  

49. พฤฺหตี จิ. 19, 26 มะแว้งต้น 

Solanum indicum Linn. 

ใบและรากใช้ในการรักษา 
(ภายในและภายนอก)  

ท้องเสีย, ได้รับพิษ, โรค
ผิวหนังเรื้อรัง, อื่นๆ 

 

                                           
50. จนฺทน จิ. 1/1, 
58 

 

จันทน์ 

Santalum album Linn. 

ไม้ป่น หรือ ยางเหนียว ในการ
รักษา (ภายในและภายนอก) 

ท้องเสีย, อาเจียน, โรคผิวหนัง
เรื้อรัง, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

51. จำรฏี จิ. 9, 45 Iondium suffriciticosum De. ต้นใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี วิตกจริต, ลมชัก; ส าหรับการ
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
ของเด็ก 

                                                  

52. จวิกำ จิ. 18, 
158 

ดีปลี 

Piper chaba Hunter 

น้ าต้มจากรากและผลแห้งใช้
ส าหรับน้ ามันฆี 

การไอแบบวัณโรค, อาหารไม่
ย่อย, เสียงเปลี่ยน, ตานขโมย, 
อื่นๆ 

                                                  

53. จิลฺลี สู. 27, 98 ผักโขมป่า 

Chenopodium album Linn. 

ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นตัวล้างพิษ 

                                              

54. จิรพิลฺว จิ. 3, 
267 

หยีน้ า 

Pongamia glabra Vent. 

น้ าต้มจากต้นอ่อน ใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

มีไข้, ความผิดปกติของม้าม 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

           
 
55. จิรฺภฏ จิ. 19, 32 แคนตาลูป 

Cucumis melo Linn. 

เมล็ดใช้ต้มเป็นยา, ผล
รับประทานได้ หรือจะใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องด่ืมที่มีรส
หวาน 

บิด; เป็นยาคลายกล้ามเน้ือ 

                                         

56. จิตฺรก สู. 2, 29 เจตมูลเพลิงขาว 

Plumbago zeylonica Linn. 

ยาท่ีต้มจากรากและใบใช้ใน
การรักษาโรคเป็นยาใช้ภายใน 

โรคทางเดินปัสสาวะ, โลหิต
จาง, อื่นๆ; เป็นยาคลาย
กล้ามเน้ือและตัวช่วยย่อย
อาหาร 

                                                     

57. โจรก สู. 3, 24 ตังกุยอินเดีย รากและล าต้นใช้รักษาภายใน
และภายนอก 

ปวดศีรษะ, ลมชัก, สะอึก, 
อื่นๆ 



48 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

Angelica glauca Edgew. 

                                   

58. จุกฺร จิ. 8, 131 ผักบวก 

Rumex vesicarius Linn. 

น้ าสกัดเป็นส่วนผสมของซุป
ผัก 

คลั่งผอม 

                                           

59. จจฺจปรฺณิกำ สู. 
27, 100   

ปอกระเจาฝักยาว 

Corcorvus olitorius Linn. 

ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นการก าจัดสิ่งแปลกปลอม
ในร่างกาย 

                                         

60. ทำฑิม สู. 2, 20 ทับทิม 

Punica granalum Linn. 

ด่ืมเป็นน้ าผลไม้ หรือ ใช้ในการ
รักษา 

ท้องเสีย, ไอ, บวมน้ า, อื่นๆ; 
เป็นตัวช่วยย่อยอาการและแก้
อาเจียน 

                                            

61. ทนฺตศฐ จิ. 3, 
267 

ส้มซ่า 

Citrus medica Linn. 

ด่ืมเป็นน้ าผลไม้ หรือกับ
เครื่องด่ืมอื่นๆ 

มีไข้; เป็นตัวช่วยย่อย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

         

62. ทนฺตินฺ สู. 2, 9 ตองแตก 

Baliosperum montanum 
Muell & Arg. 

รากตากแห้งใช้ในการรักษา
ส าหรับเป็นยาภายใน 

อาการบวมน้ า, ดีซ่าน, โรค
กระเพาะ 

                                                   

63. ทรฺภ สู. 4, 12/1 Eragrotis cynosuroides 
Beauv. 

สารสกัดของหญ้าใช้ในการ
รักษาภายใน 

โรคชรา, กษัย, อื่นๆ; ส าหรับ
เพ่ิมน้ านม 

     

64. ทำรุหรทิฺรำ สู. 4, 
11/2 

ขมิ้นอินเดีย 

Berberis asialica Roxb. 

สารสกัดจากต้นใช้ในการรักษา
ภายใน 

อาการตกเลือด, ริดสีดวง
ทวาร, อาหารคัน, ผมร่วง, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

          

65. เทวทำรุ จิ. 3, 
210 

เทพทาโร 

Candras lond. (Varieties: 
C.libani Barrl & C. deodara) 

H.K. & F. 

ใบแห้งและสารสกัดจากเน้ือไม้
และรากใช้ในการรักษาภายใน 

ปวดศีรษะ, พยาธิในล าไส้, 
โรคทางเดินปัสสาวะ, เลือด
ประจ าเดือนมามากกว่าปกติ, 
แผลทะลุ, อื่นๆ 

                                                
66. ธำมำรฺคว ก. 4, 
1 

บวบหอม 

Luffa aegyptiaca Mill. 

ผล ดอก และใบอ่อน ใช้ในการ
ต้มเพ่ือใช้ภายใน 

ไอ, ภาวะเป็นพิษ, เสมหะ; 
เป็นยาระบาย, และ ยาส ารอก 

                                                       

67. ธนฺวนฺ จิ. 3, 258 Grewia tillioefolia Vahl. เปลือกน ามาบดต้มเป็นยา
รักษาภายใน, และท าเป็นข้ีผึ้ง
รักษาภายนอก 

เป็นไข้, โรคเก่ียวกับปัสสาวะ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                                                             
 
68. ธำนฺยก จิ. 2/4, 
19 

ผักชีลา 

Coriandrum satiwum Linn. 

ทั้งต้นใช้ในการรักษาภายใน เป็นตัวช่วยย่อยอาหาร, 
ท้องเสีย และ เพ่ิมสมรรถภาพ 

 

69. ธำตกี สู. 4, 
15/1 

ประทัดจีน 

Woodfordia floribunda 
Salisb. 

ดอกเป็นส่วนผสมของยาหวาน
เพ่ือใช้ภายใน 

เป็นไข้, เสียเลือดมาก; เป็นยา
เคลือบแผลในล าไส ้

     

70. ธว สู. 3, 3   

Anogeissus latifolia Wall. 

ยางเป็นส่วนผสมของน้ ามัน
สมุนไพรส าหรับใชภ้ายนอก 

โรคผิวหนังเรื้อรัง, ความชรา, 
ขัดเบา, งูกัด, อื่นๆ 

                           

71. ทฺรำกฺษำ จิ. 5, 
123 

 

เถาองุ่น 

Vitis vinifera Linn. 

ยอดอ่อนใช้ในการรักษา; ผล 
อย่างเดียวหรือในเครื่องด่ืม 

ภาวะเสียเลือดมาก, ความ
ผิดปกติของหัวใจ, ไอ, อื่นๆ 

                                                   

72. ทุคฺธิกำ จิ. 8, 
131 

Oxystelma esculentum R. Br. ส่วนผสมในซุปผัก ท้องเสีย; ริดสีดวงทวารแตก, 
อื่นๆ; เป็นยาชูก าลัง 



52 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                 

73. ทูษปฺรศำ จิ. 4, 
36 

 

จมูกปลาหลด  
Alhagi maurorum Desu. 

 

ต้มในน้ าเดือดใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

พิษสุราเฉียบพลัน 

   

74. ทรฺูวำ จิ. 3, 258 หญ้าแพรก 

Cynodon dactylon Pers. 

ใบหญ้าเป็นส่วนผสมของ
น้ ามันสมุนไพร 

เป็นไข้, ปวดเมื่อย, อื่นๆ; เป็น
ยาห้ามเลือด 

 

                                                                                                                                                     

                                           



53 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

75. เอล สู. 2, 4  กระวานเทศ 

Elettaria cardamomum 

เป็นเครื่องเทศหรือใช้รักษา 
(ภายใน) 

เย่ือโพรงจมูกอักเสบ, ไมเกรน, 
เก่ียวกับเย่ือหุ้มปอด, อื่นๆ 

                                                  

76. เอลวฺลุก จิ. 14, 
159 

เชอร์รี ่

Prunus cerasus Linn. 

ผลและรากใช้เพ่ิมรสหวานใน
การต้มยา (ภายใน) 

โรคเก่ียวกับท้อง, ภาวะ
อัมพาต, การอุดกั้นล าไส้, 
อื่นๆ 

                                        

77. เอรกำ สู. 3, 24 ธูปฤๅษี 

Typha elephantina Roxb. 

ต้มรากเป็นยารักษา (ภายใน) ปวดหัว, ภาวะไขข้อรูมาตอยด์ 

                                     

78. เอรณฺฑ สู. 2, 12 ละหุ่ง 

Ricinus communis Linn. 

ใช้น้ ามันอย่างเดียว หรือ เป็น
ยารักษา (ภายใน) 

ล าไส้บีบตัว; เป็นยาถ่าย 

                                      

79. เอรวฺำรุ จิ. 26, 
45  

 

แตงกวา 

Cucumus utilitismus Linn.  

เมล็ดใช้ในการรักษา (ภายใน) น่ิวในทางเดินปัสสาวะ, ขัด
เบา, โรคเก่ียวกับกระเพาะ
ปัสสาวะ 

                              

80. คชปิปฺปลี จิ. 12, 
41 

พริกไทย 

Scidapsus officinalis Schott. 

ผลแห้งป่นใช้ในการรักษา 
(ภายใน)  

ริดสีดวงทวาร, อาการบวมน้ า, 
โลหิตจาง 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                      

81. คเวธุก สู. 2, 25 มะเดือยหิน 

Coix lachryma Jobi Linn. 

ใช้เมล็ดอย่างเดียว หรือในการ
ชงเป็นยา, หรือปรุงเป็น
ธัญญาหาร 

ซูบผอมและอ่อนเพลีย 

                                                 

82. ห สปที จิ. 23, 
220   

แปะก๊วย 

Adiantum capillusceneris 
Linn. 

เมล็ดใช้ในการรักษา 
(ภายนอก) 

หนองจากการถูกแมลงกัด
ต่อย, ,ภาวะไขข้อรูมาตอยด์ 

                                                    

83. หปุษ สู. 23, 20 สน 

Juniperus communis Linn. 

เมล็ดในการต้มเป็นยา หรือ 
เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี (ใช้
ภายใน) 

โรคสตรี, ขัดเบา, อาการชัก
กระตุกในช่องคอ, อื่นๆ 

                                                    

84. หริทฺรำ สู. 4, 
11/4 

ขมิ้นชัน 

Curcuma longa Roxb. 

เหง้าแห้งใช้ในการรักษา 
(ภายในและภายนอก) 

โรคผิวหนัง, ภาวะเป็นพิษ, 
โรคชรา, สายตาเสื่อม, อื่นๆ 

        

85. หรีตกี สู. 13, 92 สมอไทย 

Terminalia chebula Rtz. 

รับประทานผลแห้งและเมล็ด
อย่างเดียว หรือ ใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

โรคผิวหนัง, อาการบวมน้ า, 
โรคเก่ียวกับกระเพาะ
ปัสสาวะ; เป็นยาบ ารุงทั่วไป, 
เป็นตัวฟอกเลือด, และเป็นยา
ระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                              

86. หิงฺคุ สู. 2, 29 มหาหิงคุ ์

Ferula tournex Linn. 

(varieties: F. foetida Regil, F. 
narthex Boiss) 

ผลแห้งเป็นส่วนผสมในโจ๊ก ไอ, ขัดเบา, โรคผิวหนัง, อื่นๆ 
; เป็นยาคลายกล้ามเน้ือ, ช่วย
ย่อยอาหาร, และ ฟ้ืนฟูความ
อ่อนเยาว์ 

                                                     

87. หิงฺคุปรฺณี จิ. 9, 
57 

Randia dumetorum Lamk. ยาต้มจากเมล็ดถ่ัวใช้ในการ
รักษา 

การบวมบริเวณขาหนึบ, โรค
เก่ียวข้องกับม้าม, โรคที่เกิด
จากพยาธิ, อื่นๆ 

                                                  

88. อิกฺษุ สู. 4, 10/3 อ้อยแดง 

Saccharum officinarum Linn. 

น้ าใช้ด่ืมหรือเป็นส่วนผสมของ
เครื่องด่ืม; รากใช้ในการรักษา
โรค 

เสียงหาย, อาเจียน, กระหาย
น้ า, ท าให้อายุยืน; เป็นยาชู
ก าลัง 

       

89. อิกฺษุรก จิ. 2/4, 
23 

Asterecantha longifolia Nees ใบและรากต้มใช้เป็นยาขนาน
เดียว หรือ ตามในต ารับยา 
(ยาใช้ภายใน) 

น่ิวในท่อปัสสาวะ, เพ่ิมความ
อบอุ่น; เป็นตัวช่วยเพ่ิมความ
แข็งแรง 

                                                      

90. อินฺทฺรวำรุณี จิ. 
14, 138 

ข้ีกาเทศ 

Citrullus colocynthis Schrad. 

ผลใช้ต้มเป็นยาใช้ตามต ารับยา 
(ยาใช้ภายใน) 

โรคริดสีดวงทวาร/ยาระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                      

91. อิงฺคุที จิ. 1/3, 
15 

น้ ามันซากุม 

Balanites roxburghi Plarch. 

ใช้ด่างจากเถ้าในต ารับยา โรคผิวหนัง, โรคเก่ียวกับ
ทางเดินปัสสาวะ, ส าหรับ
ฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 

                                                     

92. อิตฺกฏ สู. 4, 
12/1 

โสน 

Sesbania aculeate Pers. 

ใช้รากต้มรับประทานเป็น
ส่วนผสมในต ารับยา และ ครีม 
(เป็นยาภายในและภายนอก) 

เพ่ิมน้ านม 

     

93. ชลปิปฺปลี สู. 27, 
171 

พวงแก้วกุด่ัน 

Ranunculus sceleratus Linn. 

ใช้ทั้งต้นท าเป็นยาพอกส าหรับ
การใช้แบบพื้นบ้าน 

แผลเปื่อย, แผลอักเสบ 

                                        

94. ชมฺพุ สู. 2, 28 หว้า 

Eugenia fruiticosa Roxb. หรือ 
Eugenia jambolana Linn. 

เมล็ด ใบ และ เน้ือในเมล็ด ใช้
ในการต้มยา, เปลือก ใช้ในการ
รักษาโรค (ภายใน) 

ท้องเสีย, วัณโรค, คลื่นไส;้ 
เป็นยาฝาดสมาน 

                                  

95. ชำติผล จิ. 17, 
126 

จันทน์เทศ 

Myristica fragrans Houtt. 

ใช้น้ ามันจากผลในการเตรียม
น้ ามันรักษาโรค (เป็นยาใช้
ภายนอก) 

ผิวแห้งแตก, คัน, ได้รับ
สารพิษ, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

96. ชยำ จิ. 9, 45 แค, สมี 

Sesbania aegytica Pers. 

ใช้ทั้งต้นต้มด่ืมเป็นยาในการ
รักษา (ภายใน) 

วิกลจริต, เส้นเลือดอุดตันใน
สมอง, โรคลมชัก 

                                          

97. ชีมูต สู. 1, 81 มะระ 

Luffa echinata Roxb. 

ดอกและผลสดใช้ในการรักษา; 
ผลแห้งป่นรับประทานได้ 

ส าหรับการอาเจียนและถ่าย
ท้องในการเป็นไข้, ช่วยให้
เจริญอาหาร, โลหิตจาง 

                                          

98. ชิงฺคินี จิ. 30, 83 อ้อยช้าง 

Odina wodier Roxb. 

ต้มใบเป็นส่วนผสมของยาฉีด ขับของเสียออกจากช่องคลอด 

                                                 

99. ชีรก จิ. 2/1, 43 ย่ีหร่า, เทียนขาว 

Cuminum cyminum Linn. 

เมล็ดใช้ในการรักษา (ภายใน) ยาบ ารุงส าหรับอาการป่วย
โดยทั่วไป; เป็นตัวเพ่ิม
สมรรถภาพ 

                                                      

100. ชีวนฺติ สู. 3, 25 Dendrobium macrei Linn. ใช้แต่ผลอย่างเดียว หรือ เป็น
ส่วนผสมในยาทาหรือยาต้ม 

งูกัด, แน่นหน้าอก, ไอ; 
ส าหรับฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์
และเพ่ิมอายุ 

                             

101. ชูรฺณำหฺวำ สู. 
21, 25    

ข้าวฟ่างสมุทรโคดม  

Sorghum vulgare Pers. 

ปรุงเป็นธัญญาหาร เบาหวาน; ท าให้เย็นและ
สมานแผล 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                

102. ชฺโยติษฺมตี สู. 
1, 78 

 

โคกกระออม 

Cardiospermum haliocalum 
Linn. 

ใช้รากหรือเมล็ดต้ม
รับประทานใช้ในต ารับยา 
(เป็นยาใช้ภายใน)  

ปวดศีรษะ, ไซนัสอักเสบ, เป็น
ลม; เมื่อถ่ายท้อง 

                                                           

103. กทลี สู. 27, 38 กล้วย 

Musa sapientum Linn. 

ใช้ผลหรือสารสกัดจากเถ้าท่ี
หมักไว้ในการรักษาโรค; แก่น, 
หัว, และราก เช่นกัน (ภายใน) 

โรคผิวหนัง, ด่างขาว, ริดสีดวง
ทวาร, โรคทางเดินปัสสาวะ, 
โรคเก่ียวกับช่องท้อง, อาเจียน
เป็นเลือด 

                                                   

104. กทมฺพ จิ. 18, 
154  

 

กระทุ่ม 

Anthocephaslus cadamba 
Mig. 

ใช้ยางหรือสารสกัดจากเปลือก
ในต ารับยา (ยาใช้ภายใน) 

ความผิดปกติของทางเดิน
ปัสสาวะ, ไขข้อรูมาตอยด์; 
เป็นยานอนหลับ 

 
                                                 

105. กทร สู. 4, 
17/3 

ต้นกัมอะคาเซีย 

Acacia Arabica Willd. 

ยางเหนียว หรือ น้ ายาง หรือ 
ยาต้มจากใบใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ลมพิษ, เป็นไข้, อื่นๆ 

 

106. กำโกทุมฺพริกำ 
จิ. 7, 170   

มะเด่ือปล้อง 

Ficus hispida Linn. 

ส่วนเหนียวของผลใข้ในการ
รักษา (ภายนอก) 

โรคด่างขาว 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                  

107. กำกมำจี สู. 27, 
89 

หญ้าต้อมต๊อก 

Solanum nigrum Linn. 

ใช้ทั้งต้นปรุงอาหารและใช้เป็น
ผัก 

แผลบนผิวหนัง, อาการบวม
น้ า, อื่นๆ; ใช้เป็นยาเพ่ิม
สมรรถภาพ 

                                                    

108. กำกนำส จิ. 18, 
40 

หลิวน้ า 

Hygrophilia augustifolia R. 

ยางจากใช้ในข้ีผึ้งหรือใน
น้ ามันฆี (ภายใน) 

ตุ่มไตบนผิวหนัง, ดีซ่าน, ไอ, 
วัณโรค, อื่นๆ 

                                            

109. กำกำณฺฑ จิ. 
23, 49   

ถ่ัวพร้า 

Canavalia ensiformis De. 

ใช้เมล็ดถ่ัวเป็นอาหาร เป็นตัวช่วยขจัดสิ่ง
แปลกปลอม, เป็นตัวเพ่ิม
ความต้องการทางเพศ และ 
เพ่ิมสมรรถภาพ 

 

110. กกฺโกล จิ. 26, 
203 

พริกหาง 

Piper cubebe Linn. 

ยางจากผลเป็นส่วนผสมใน
น้ ามันสมุนไพรหรือน้ ายาบ้วน
ปาก 

โรคเก่ียวกับปากและฟัน, ไข้, 
เสียงหาย, อื่นๆ 

                                    

111. กลมฺพ สู. 27, 
101 

ผักบุ้ง 

Ipomoea reptans Poir. 

ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นตัวช่วยย่อยอาหาร, 
ระบายความร้อน, และขจัดสิ่ง
แปลกปลอมในร่างกาย 

 

                                           
 



60 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

112. กำลำนุสำริวำ 
จิ. 26, 237      

เครือปลาสงแดง 

Ichnocarpus frutescens R. Br. 

สารสกัดของใบเป็นข้ีผึ้ง (ใช้
ภายนอก) 

โรคทางตาท้ังหมด; เป็นตัว
ช่วยในการมองเห็น 

 

                                       
113. กำลศำก สู. 27, 
91 

ปอกระเจา 

Corchorus capsularis Linn. 

ใบเป็นอาหาร (ใช้รักษา
ภายใน) 

ได้รับสารพิษ, อาการบวมน้ า, 
ไส้เลื่อน, อื่นๆ 

                                               

114. กลำย จิ. 20, 
37 

ถ่ัวผี 

Lathyrus sativus Linn. 

 ยาต้มจากใบ (ใช้รักษา
ภายใน); ยางจากเมล็ดถ่ัว
ส าหรับเฉพาะที่ 

อาเจียน, คลื่นไส้, แผลสดเป็น
หนอง 

                        

115. กำเลยก สู. 3, 
26  

ไม้จันทน์ 

Santalum flavum Linn. 

ยางจากไม้ป่นเป็นข้ีผึ้ง (ใช้
ภายนอก) 

เป็นตัวช่วยระบายความร้อน 

                         

116. กมล สู. 3, 24 บัวบงกช 

Nellumbium speciosum 
Willd. 

เมือกกลีบเลี้ยงเป็นส่วนผสม
ของข้ีผึ้ง; สกัดเย็นด้วยน้ า ใช้
เป็นเครื่องด่ืม 

เลือดก าเดาไหล, ขัดเบา 

                                    

117. กมฺปิลฺลก สู. 1, 
83 

ค าแสด, แทงทวย สารสกัดเป็นส่วนผสมของ
น้ ามันสมุนไพร และ ในการ
รักษาโรคภายใน 

โรคผิวหนังเรื้อรัง, อาการบวม
น้ า; เป็นยาระบาย 



61 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

Mallotus phillippinensis 
Muell. 

              

118. กนกปุษฺปี จิ. 7, 
167 

ดาวกระจาย 

Euphorbia thomsoniana 
Boiss. 

กลีบดอกเป็นส่วนผสมของข้ีผึ้ง โรคด่างขาว 

                                           

119. กณฺฏกำรี สู. 2, 
22 

มะเขือพวง 

Solonum anthocarpum Schr. 

สารสกัดของต้นและผลในการ
รักษาโรค (ภายใน) 

ปัสสาวะอักเสบ, ท้องเสีย, 
อื่นๆ; ส าหรับฟ้ืนฟูความอ่อน
เยาว์ 

                                           

120. กปตีน สู. 4, 
15/3 

โพทะเล 

Thespesia populnea Solard. 

สารสกัดจากรากและเปลือกใช้
ในน้ ามันฆี  

ริดสีดวงทวารแตก, เจ็บปวด
ในส่วนล าไส้ตรง,อื่นๆ 

 

121. กปิตฺถ จิ. 6, 35 มะขวิด 

Feronia elephantum Corr. 

ใบป่นท าเป็นยาน้ ากับน้ าผึ้ง; 
ผลใชร้ับประทานหรือในการ
รักษา (ภายใน) 

ปัสสาวะอักเสบ, โรคผิวหนัง
เรื้อรัง, ได้รับสารพิษ 

                       

122. กรมรทฺ วิ. 8, 
140 

หนามแค 

Carissa carandas Linn. 

ยาต้มจากผลใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ความผิดปกติของฮอร์โมน 



62 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

          

123. กรญฺช สู. 3, 3 หยีน้ า 

Pongamia glabra Vent. 

ใบแช่ในดีวัวและท าให้เป็น
ข้ีผึ้ง; ตากแห้งเป็นผงใช้รักษา
โรค (ภายใน) 

โรคผิวหนัง, ปวดในกระเพาะ
และม้าม 

                       

124. กำรเวลฺลิกำ วิ. 
8, 143 

มะระข้ีนก 

Momordica charantia Linn. 

ยาต้มของผลและใบเป็น
ส่วนผสมของยาสวนทวาร 
หรือ ในการรักษา (ภายใน)  

ไอ, เสียเลือดมาก, อื่นๆ 

        

125. กรวีร สู. 3, 15 ย่ีโถ 

Nerium odorum Soland. 

ยาต้มของเปลือกราก ในน้ าใน
การรักษาโรค (ภายใน) 

โรคผิดหนัง, การได้รับสารพิษ, 
แผลสด 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                             

126. กรจฺูร สู. 27, 
155 

ขมิ้นอ้อย 

Curcunta zedoaria Rosc. 

ผลที่ปอกเปลือกแล้ว
รับประทานได้ 

ไอ, สะอึก, ริดสีดวงทวาร, 
อื่นๆ; ใช้เป็นตัวช่วยให้เจริญ
อาหาร 

                                             

127. กรีร จิ. 30, 82 คาเปอร ์

Capparis aphylla Roth. 

ยาต้มของใบเป็นส่วนผสมของ
ยาฉีดล้างช่องคลอด, หรือ ยา
สวนทวาร 

สารคัดหลัง่ที่ผิดปกติจากช่อง
คลอด; การกลั้นปัสสาวะ, 
อุจจาระ และ ลม 

                                                       

128. กรกฺนฺธุ สู. 4, 
13/4 

พุทราจีน 

Zizyphus ecruplia Mill. 

ยาต้มของต้นใช้ในการรักษา
หรือสวนทวารแบบอุ่น 
(ภายในและภายนอก) 

เป็นยาระบาย 

            

129. กรกฺฏศฤฺงฺคี จิ. 
17, 101 

มะม่วงหิมพานต์ 

Rhus succedanea Linn. 

เมล็ดถ่ัวป่นใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ไอ, สะอึก, คลื่นไส้ 

                                     

130. กรกฺฏก สู. 27, 
40  

 

ฟักข้าว 

Momordica cochinelinesis 
Spreng. 

ผลปรงุสุกใช้เป็นอาหารอย่าง
หน่ึง 

เป็นตัวช่วยก าจัดสิ่ง
แปลกปลอมในร่างกาย 

                                                      



64 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

131. กรฺโกฏก จิ. 3, 
190 

ฟักข้าว 

Momardica dioica Roxb. 

ใบและผลปรงุเป็นผัก  แก้ไข้; เป็นยาสมานแผล 

                                                

132. กำรฺปำส จิ. 26, 
62 

ฝ้าย    

Gossyium harbaceum Linn. 

ยาต้มที่ได้จากรากน ามาใช้ใน
การรักษา (ภายในและ
ภายนอก) 

ขัดเบา, หิด หรือ เรื้อน, และ 
คอหอยพอก 

                   

133. กรปฺูร จิ 28, 
153 

ผักแขยง 

Limoniphila gratisstina 
Blume 

ทั้งต้นน ามารวมในน้ ามัน
สมุนไพร (ใช้ภายใน) 

วัณโรค, ผิวซีด; เป็นยากระตุ้น 

                                                   

134. กรวฺุทำร สู. 27, 
99     

ชงโคนา 

Bauhinia racemosa Lamk. 

ใช้เป็นอาหารอย่างหน่ึง อุณหภูมิในเลือดสูง, การตก
เลือด, เป็นยาก าจัดสารพิษ 

                                                  

135. กำศ สู. 4, 
12/1 

เลา 

Saccharum sponlaneum 
Linn. 

ยาต้มของหญ้า (รักษาภายใน) โรคชรา, เป็นไข้; เป็นตัวเพ่ิม
น้ านม 

          

136. กำสมรฺท จิ. 18, 
117     

ข้ีเหล็ก เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี ไอ, โรคผู้หญิง, อื่นๆ 



65 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

Cassia sophera Linn. Or 
Senna purpuria Roxb. 

                                                

137. กำศฺมรี จิ. 26, 
160 

ซ้อ 

Gmelina arborea Linn. 

ยางเหนียวของใบเป็นส่วนผสม
ของน้ ามันฆี 

ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือหลัง, อัม
พฤกษ์ใบหน้า, เสียงแหบ, 
อื่นๆ 

                                                  

138. กเศรุก สู. 3, 21 

 

แห้ว 

Seirpus grossus Linn. หรือ 
S.kysoor Clarke 

ยางเหนียวของหัวใต้ดิน 
(รักษาภายนอกและภายใน) 

รูมาตอยด์, อุณหภูมิในเลือด
สูง, โรคกษัย, อื่นๆ 

                                 

139. กตก จิ. 26, 
245 

 

แสลงใจ 

Strychus polatorum Linn. 

ยางเหนียวของเมล็ดใช้ในข้ีผึ้ง โรคตา, สายตาเสื่อม, ตาแฉะ, 
อื่นๆ 

                                                  

140. กฏภี จิ. 9, 70 ทิ้งถ่อน 

Albizia procera Benth 

เปลือกป่นผสมกับปัสสาวะ
แพะและส่วนผสมอื่นๆ จน
เหนียว (ใช้ภายใน) 

พยาธิในล าไส้, สารพิษตกค้าง, 
อาการบวมน้ า, โรคทางเดิน
ปัสสาวะ, อื่นๆ 

                                                      

141. กฏฺผลำ สู. 4, 
9/5      

Myrica nagi Thunb. เปลือกใช้ในยาน้ าเชื่อม (รักษา
ภายใน) 

โรคหืดหลอดลม, ไอ, ท้องร่วง, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

 

142. กฏฺผล จิ. 30, 
79 

ชะมดต้น 

Hibiscus abelmoschus Linn. 

ยาต้มจากเมล็ดใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

อาเจียน, ความผิดปกติของ
ม้าม, บาดแผลทรวงอก, อื่นๆ 

                                                 

143.  กฏุโรหิณี      

สู. 4, 12/2   
โกฐก้านพร้าว 

Picrorhiza kurroa Royle 

 

ยาต้มจากรากและหัวในต ารับ
ยา (ใช้ภายใน) 

โรคผิวหนัง, ดีซ่าน, ริดสีดวง
ทวาร; ท าน้ านมให้บริสุทธ์ิ 

                                                         

144. กฏฺวงค สู. 25, 
40 

เพกา 

Ailanthus excelsa Roxb. 

ยาต้มจากใบในต ารับยา (ใช้
ภายใน) 

ประจ าเดือนผิดปกติ, แผล
ทรวงอก, ท้องร่วง,อื่นๆ 



67 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

              

145. เกศร จิ. 2/1, 
31 

เปล้าใหญ่ 

Ochrocarpus longifolius 
Hook & Benth. 

หน่อแห้งป่นใช้ในการรักษา 
(ใช้ภายใน)  

ชีพจรผิดปกติ, เป็นไข้, ดีซ่าน, 
อื่นๆ 



68 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                  

146. ขทิร จิ. 4, 70 สีเสียด 

Acacia catechu Willd. 

ดอกหรือไวน์ที่ได้จากการบ่ม
น้ ายางใช้ในการรักษา (ภายใน) 

อุณหภูมิในเลือดสูง, โรค
ทางเดินปัสสาวะ, เลือดเป็น
พิษ 

                                                   

147. ขรฺชูร สู. 23, 
38 

อินทผลัม 

Phoenix sylvestris Roxb. 

ผลแห้งใช้เป็นอาหารหรือดอง
เหล้า 

พิษสุราเรื้อรงั, กษัย, มี
บาดแผล, โรคไฟลามทุ่ง 

                    

148. กิรำตติกฺต สู. 4, 
12/2 

Swertia chirata Ham. ทั้งต้นใช้ในการท าเป็นครีม
หรือการต้มยา (ใช้ภายใน)  

เป็นไข้; เป็นตัวเช็ดคราบเลือด
และคราบน้ านม 

        

149. โกทฺรวำ สู. 21, 
25 

Paspalum scrobiculatum 
Linn. 

ใช้เป็นธัญญาหาร  ริดสีดวง, ไอ, โรคอ้วน 

 

                                                 

150. ไกฏรฺย สู. 4, 
10/3     

สะเดาหวาน 

Murraya koenighi Spreng. 

ใบและเปลือกใช้ในการต้มยา 
(ใช้ภายใน) 

พยาธิในล าไส้, ขัดเบา, เสียง
แหบ 

 

         

151. กฺรมุก สู. 25, 
49 

หมาก 

Areca catechu Linn. 

ยางที่เคี่ยวจากเมล็ดถ่ัวกับไม้
จันทน์ หรือ ในการต้มกับยา
ตัวอื่นๆ (ใช้ภายใน) 

โรคหืดหลอดลม, โลหิตจาง, 
เบื่ออาหาร, โรคผิวหนัง 



69 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

            
 
152. กฺฤษฺณไสเรยก 
จิ. 26, 262    

หญ้าหัวนาค, สังกรณี  

Barleria strigosa Willd. 

ยาต้มของต้น, ใช้ในต ารับยา 
(ภายนอก) 

โรคตาทุกชนิด, โรคผิวด่าง, 
อื่นๆ 

                                                 

153. กฺฤษฺณศณ จิ. 
26, 263 

หิ่งหาย 

Crotalaria verrucosa Linn. 

น าต้นมาคั้นเอาน้ า ใช้ในการ
รักษา (ภายนอก) 

โรคตาทุกชนิด, โรคผิวด่าง, 
อื่นๆ 



70 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                           

154. กฺฤตเวธน สู. 1, 
83 

บวบ 

Luffa acutangula Roxb. 

ผลและเมล็ดใช้ในต ารับยา (ใช้
ภายนอก); ดอกหมักเป็นไวน์ 

ใช้เป็นยาระบายและยา
ส ารอก; เป็นยาบ ารุง 

                                                   

155. กฺษวก วิ. 7, 17 กระต่ายจันทร์ 

Centipeda orbicularia Lour. 

สารสกัดของเมล็ดและใบใช้ใน
ต ารับยา (ใช้ภายในและ
ภายนอก) 

โรคหนอนพยาธิ, เป็นไข้, โรค
ผิวหนัง, อื่นๆ 

      

156. กฺษีรวลฺลี วิ. 8, 
139 

Holostemma rheedii Wall. ใบน ามาต้มในนมเพ่ือเป็นยา , 
ใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี 

ความผิดปกติของน้ าดีสีเหลือง 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

           
 

157. กฺษีรวิทำรี วิ. 8, 
139 

ผักบุ้งรั้ว    

Ipomoea digitata Linn. 

ใบน ามาต้มในนมเพ่ือเป็นยา , 
ใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี 

ความผิดปกติของน้ าดีสีเหลือง 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

               
 

158. กุลตฺถ สู. 2, 12 Dolichos biflorus Linn. เมล็ดที่ปรุงสุกใช้เป็นอาหาร
หรือน ามาท าเป็นครีมในต ารับ
ยา (ใช้ภายใน) 

ความผิดปกติของทางเดิน
อาหาร, เป็นไข้, ผอมแห้ง, ไอ, 
อื่นๆ 

                                             

159. กุมำรชีว สู. 27, 
100     

ประค าไก่ 

Putranjiva roxburghii Wall. 

ใบใช้เป็นผัก  เป็นตัวล้างพิษ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

160. กุมฺภี  วิ. 8, 
144 

 

ฝรั่งป่า, กระโดนดิน 

Careya arborea Roxb. 

ยาต้มของใบใช้ในการรักษา ความผิดปกติของน้ าดีสีด า; 
เป็นยาสมานแผลและยา
ระบาย 

 

 
 

                                    
 
 

161. กุมุท สู. 27, 
117 

บัวแดง 

Nymphaea alba Linn. 

เมล็ดและดอกน ามา
รับประทานสดๆ 

โรคทางเดินปัสสาวะ, โรคพิษ
สุราเรื้อรงั; เป็นยาสมานแผล
ในล าไส้ 

                                             

162. กุงฺกุม จิ. 23, 
54 

หญ้าฝรั่น 

Crocus sativa Linn. 

เถาวัลย์ป่นเป็นส่วนผสมในยา
เม็ด 

ต้อกระจก, ตาฟาง, ตาบอดใน
ที่มืด 

                                                     

163. กุษฺมำณฺฑ สู. 
27, 102 

ฟักเขียว 

Benincasa cerifera Savi. 

ปรุงเป็นอาหาร; ล าต้นใช้เป็น
ผัก 

เป็นต้วช่วยย่อยและเป็นตัว
ล้างสารพิษ 

 

                                                 



74 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

164. กุษฺฐ สู. 3, 4 โกฐสอเทศ 

Saussurla lappa Clark. หรือ 
Iris florentina Linn. 

รากแช่ในน้ าดีวัวเพ่ือน ามาทา
ภายนอก; น ามาต้มเป็นยา 
หรือ ป่นเป็นผง ใช้ในการ
รักษา (ใช้ภายใน) 

โรคโลหิตจาง, โรคผิวหนังที่
เกิดจากการติดเชื้อเรื้อรัง, 
สารพิษตกค้าง, จุกเสียด, 
ความผิดปกติทางหัวใจ, อื่นๆ 

                               

165. กุสฺตุมฺพุรุก วิ. 
7, 17 

ผักช ี  

Coriandrum sativum Linn. 

ใช้ในต ารับยาต่างๆ และ ในยา
สวนทวาร (ภายในและ
ภายนอก) 

ริดสีดวงทวาร, โรคผิวหนัง, 
พยาธิในล าไส้ 

         

166. กุสุมฺภ สู. 13, 
10 

ค าฝอย 

Carthamus tinctorius Linn. 

เมล็ดหรือน้ ามันใช้เป็นอาหาร
หรือปรุงพอสุก; เป็นยาทา
เฉพาะที่ 

เสมหะ, น่ิว, ขัดเบา, แมลง
สัตว์กัดต่อย 

                    

167. กุฏช สู. 1, 83 โมกหลวง 

Holarrhena antidysentrica 
Wall. 

เปลือกและเมล็ดใช้ในต ารับยา 
(ใช้ภายในและภายนอก) 

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ, 
ตกเลือด, เป็นไข้, การดูดซึม
ผิดปกติ; เป็นยาระบายและยา
ส ารอก 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

168. กุตุมฺพก สู. 27, 
98 

สะระแหน่ 

Leucas linifolia Spreng. 

ล าต้นปรุงเป็นยาหม้อ เป็นยาก าจัดสารพิษ 

                                         

169. กุวล สู.  4, 
10/4 

พุทราป่า 

Zizyphus sativus Gaertn. 

ผลรับประทานสดๆ  เป็นเหล้าและยาระบาย 

            

170. ลกฺษฺมณ สู. 27, 
101 

แมนเดรก 

Atropa mandragora Linn. 

ปรุงเป็นยาหม้อ ท้องผูก 

 
                                                 

171. ลำมชฺชก สู. 3, 
29 

เข็มชมพู 

Andropogon iwarancusya 
Jons. 

ใบแห้งป่นเพ่ือเป็นยาทา
ภายนอก 

ลมพิษ, กลิ่นต้ว 

                                    

172. ลำงฺคลกี  สู. 
27, 108    

ขยุ้มตีนหมา 

Ipomoea pestigridis Linn. 

ยาดมจากกลีบสดหรือกลีบ
แห้ง; ผสมกับฉ่ีวัว (ใช้ภายใน)  

เจ็บท้องคลอด, คันในร่มผ้า, 
โรคทางผิวหนัง; เป็นยา
ระบาย 

                                             

173. ลศุน สู. 2, 5 

 

กระเทียม 

Allium satiwum Linn. 

เครื่องเทศใช้เป็นสมุนไพร
เชิงเด่ียวหรือในต ารับยา (ใช้
ภายในและภายนอก) 

ไซนัส, โรคผิวหนังจากการติด
เชื้อ, พยาธิในล าไส้, โรคเรื้อน, 
อื่นๆ; ยาปลุกก าหนัด 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                 

174. ลวล สู. 27, 
145 

 

มะยม 

Phyllanthus distichus Muell. 

ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว เป็นยาสมานแผล, ท าเป็น
เหล้า และ เป็นตัวเรียก
น้ าย่อย 

                                                  

175. ลวงฺค จิ. 26, 
203 

กานพลู 

Eugenia caryophyllata 
Thunberg 

ดอกแห้งเพียงอย่างเดียว หรือ 
ในน้ ามันสมุนไพร 

อาการไอ, สะอึก, อาเจียน, 
การอักเสบในช่องปากและ
ล าคอ, กลิ่นปาก 

                                         

176. โลธฺร สู. 3, 5 เหมือดหอม 

Symplocos racemosa Roxb. 

เปลือกของรากตากแห้งใช้น า
การรักษาภายในและภายนอก 

โรคผิวหนังติดเชื้อที่รักษายาก, 
อุณหภูมิในเลือดสูง, โรค
ทางเดินปัสสาวะ; เป็นยา
ระบายล าไส ้

                              

177. โลณิกำ จิ. 14, 
123 

ผักเบี้ยใหญ่ 

Portulaca oleracea Linn. 

ล าต้นปรุงเป็นผัก ริดสีดวงทวาร 

                                                

178.  มทน สู. 1, 81  

Randia dumetorum Lamk. 

เปลือกและเมล็ดในต ารับยา
อันหลากหลาย, ใส่น้ าผึ้งและ
เกลือเม็ด ส าหรับการใช้ภายใน 

เป็นไข้, ริดสีดวงทวาร, หวัด
เรื้อรัง, น้ ามูกไหล, อื่นๆ; เป็น
ยาส ารอกและยาระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                 

179. มทยนฺติกำ จิ. 
10, 21 

เทียนกิ่งขาว, เฮนน่า 

Lawsonia alba Lamk. 
ทั้งต้นเป็นส่วนผสมของ
น้ ามันฆี เพ่ือใช้ภายในและ
ภายนอก 

ลมบ้าหมู, ความดันโลหิตสูง, 
ดีซ่าน, ผมหงอก, อื่นๆ 

 

                                             

180. มธุปรณีฺ สู. 4, 
9/5 

Bassia latifolia Roxb. ผลรับประทานเปล่าๆ หรือ 
น ามาท าเป็นเหล้า 

รูมาตอยด์, เป็นไข้, โรคม้าม, 
โรคกระเพาะ, อื่นๆ; ส าหรับ
การฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์และ
เพ่ิมความเป็นชาย 

       

181. มหำเมทำ สู. 4, 
9/1 

ผักชีช้าง, รากสามสิบ 

Asparagus racemosa Willd. 
หรือ A. sermentosa Willd. 

ปรุงเป็นผัก, เปลือกและใบใช้
ในการรักษา (ภายใน) 

เป็นยาชา และ ยาอายุวัฒนะ 

           

182. มหำศรฺำวณี จิ. 
3, 258 

หญ้าข้าวสาร 

Sphaeranthus indicus Linn. 

ยาท่ีต้มจากใบ ใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

เป็นไข้, รูมาตอยด์; เพ่ือฟ้ืนฟู
ความอ่อนเยาว์ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

 

                                                                                                     
 

183. มกุษฺฐ สู. 26, 
84 

ถ่ัวมอธ 

Phaseolus aconitifolius Jach. 

เมล็ดถ่ัวแห้งปรุงเป็นอาหาร เป็นไข้, อุณหภูมิในเลือดสูง, 
วัณโรคและกษัย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

               
184. มำลตี สู. 5, 73 Aganosma carryophyllata 

G.Don. 
ล าต้นใช้ในการต้มยา; ยังท า
เป็นน้ ามันหอมระเหยจากกลีบ
ดอกในการรักษา (ใช้ภายใน
และภายนอก) 

ท้องร่วง, โรคผู้หญิง, อื่นๆ; 
ส าหรับดับกลิ่นปาก 

                                                       

185. ม ำสี จิ. 7, 87 โกฐชฎามังส ี

Nardostachys jatamansi De. 

รากหรือใบแห้งใช้ในต ารับยา 
(ภายนอกและภายใน) 

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ, 
ริดสีดวงทวาร, ไส้ตรงปลิ้น, 
ได้รับสารพิษ, น่ิวทางเดิน
ปัสสาวะ, อื่นๆ 

                                              

186. มคฺฑูกปรฺณี  สู. 
27, 95    

บัวบก 

Hydrocotyle asiatica Linn. 

ต้มใบเป็นยาใช้ภายใน แผลทรวงอก, ท้องร่วง, อื่นๆ; 
เพ่ือฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 

                                                    

187. มญฺชิษฺฐำ สู. 4, 
10/2 

Rubia cordifolia Linn. รากแห้งป่นและผลใช้ในต ารับ
ยา (ใช้ภายใน) 

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ 
และ โรคต่างๆของม้าม 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

188. มริจ สู. 2, 3 พริกไทย 

Piper nigrum Linn. 

เมล็ดแห้งใช้เป็นเครื่องเทศ
หรือในต ารับยา (ใช้รักษา
ภายใน) 

ไซนัส, โรคโลหิตจาง, หน้ามืด
เป็นลม, วัณโรค, อาการไอ, 
อื่นๆ 

                                                       

189. มำริษ สู. 27, 
100 

Amaranthus gangeticus Linn. ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นตัวล้างสารพิษ 

                                           

190. มธุก สู. 2, 7 ชะเอมเทศ 

Glycyrrhiza glabra Linn. 

ล าต้นใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว
และในการรักษาต่างๆ 
(ภายใน) 

อาการไอ, สะอึก, เป็นไข้, โรค
ม้าม; เป็นยาฟ้ืนฟูความอ่อน
เยาว์ 

                                                

191. มรุพก กะ. 1, 
23 

Origanum maryorama Linn. เคี่ยวเมล็ดเป็นครีมในการ
รักษา (ภายใน) 

เป็นยาส ารอก 

           

192. มำส สู. 2, 28 ถ่ัวด า 

Phaseolus mungo Linn. 

เป็นส่วนผสมในโจ๊ก, ยาต้ม, 
น้ ามันสมุนไพร, อื่นๆ (ใช้รักษา
ภายใน) 

การเกิดหนอง, รูมาตอยด์, 
อื่นๆ; เป็นยาอายุวัฒนะ 

                                        

193. มำษปรณีฺ สู. 4, 
9/1 

Teremnus habialis Spreng. ปรุงเป็นอาหาร; ยางเหนียว
เป็นส่วนผสมของการรักษา 
(ใช้รักษาภายใน) 

เป็นไข้, รูมาตอยด์; เพ่ือความ
มีอายุยืน 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

  

194. มสุร สู. 27, 28 Leus esculenta Moench. ปรุงเป็นอาหารหรือเป็น
ส่วนผสมของต ารับยา (ใช้
ภายใน) 

จุกแน่นท้อง, อุณหภูมิเลือดสูง
, โรคม้าม 

                                            

195. มตฺสฺยำขฺยก  จิ. 
1/3, 24    

ผักเป็ดแดง 

Atternanthera sessilis R. Br. 

ทั้งต้นใช้ในการรักษา 
(ภายนอกและภายใน) 

เป็นตัวช่วยในด้านความจ า, 
สติปัญญา, และท าให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

                                                 

196. มำตุลงฺค สู. 4, 
10/4 

ส้มโอ   

Citrus decumana Linn. 

กลีบดอกใช้รักษาภายใน คลื่นไส,้ โรคโลหิตจาง, จุก
เสียด, ดีซ่าน, ภาวะเป็นหนอง
, อื่นๆ 

        

197. เมทำ สู. 4, 9/1 หมีเหม็น 

Litsaea sebitera Pers. 

น้ าในผลหรือยาต้มของเปลือก, 
ใช้ในต ารับยา (รักษาภายใน) 

โรคบิด, ท้องร่วง, ไขข้อรูมา
ตอยด์, เป็นยาอายุวัฒนะ 

             

198. เมษศฤฺงฺคี จิ. 3, 
267 

ปอบิด, ลูกบิด 

Helicteres isora Linn. 

ต้มใบเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

เป็นไข้ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

         

199. มฺฤคลิณฺฑิกำ สู. 
25, 49 

มะเฟือง 

Averrhoa carambola Linn.  

ผลใช้หมักท าเบียร์ คล้ายกับ
หมักเหล้า 

อาการนอนไม่หลับ, โรค
ซึมเศร้า, เบื่ออาหาร, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

       

200. มุทฺค สู. 21, 25 ถ่ัวเขียว 

Phaseolus radiatus Linn. หรือ 
P. aurca Prain หรือ 
P.sublobatus Roxb. 

ใช้เป็นอาหารประเภทธัญพืช โรคอ้วน, โรคทางเดิน
ปัสสาวะ; เป็นอาหารให้
พลังงานอย่างนึง 

          

201. มุทฺคปรฺณี จิ. 7, 
123 

Phaeseolus trilobus Ait. ใช้เป็นอาหารประเภทธัญพืช โรคผิวหนัง, ภาวะรูมาตอยด์, 
อื่นๆ; เพ่ือการมีอายุยืน 



84 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                             

202. มุกูลก สู. 27, 
157  

Pinus gerardiana Wall. ต้นใช้ในการต้มยา (รักษา
ภายใน) 

บวมหนอง, โรคทางเดิน
ปัสสาวะ, อื่นๆ 

                                           

203. มูลก สู. 27, 
168 

Raphanus sativus Linn. หัวอ่อนรับประทานเป็นอาหาร
หรือน ามาใช้ในการรักษา 
(ภายนอกและภายใน) 

ความไม่สมดุลของธาตุน้ าทั้ง
สามของร่างกาย (เป็นยาระงับ
ประสาท), โรคผิวหนังจากการ
ติดเชื้อ, อาการบวมน้ า, พิษ
สุราเรื้อรงั, อื่นๆ 

                                          

204. มุญฺชำตก จิ. 
22, 30 

Eulophia camestris Wall. น้ าท่ีคั้นจากรากน ามาใช้เปล่าๆ
, ใช้ในต ารับยา, และในยาสวน
ทวาร (ภายในและภายนอก) 

กระหายน้ าผิดปกติ, ตกขาว, 
มีไข้ผิดปกติ, อื่นๆ; เป็นยา
กระตุ้นก าหนัด 

                                               

205. มูรฺวำ สู. 4, 
11/1 

Sanseviera roxburghia 
Schott. 

ดอกและใบแห้งน ามาใช้ใน
ต ารับยา (รักษาภายใน) 

เป็นไข้, อาเจียน, อื่นๆ; เป็น
ตัวเรียกน้ าย่อย 

 

206. มุสตฺ สู. 3, 5 หญ้าแห้วหมู 

Cyperus rolundus Linn. 

หญ้าตากแห้ง, น ามาป่น และ 
แช่ในน้ าดีวัว, ใช้ในการรักษา 
(ทั้งภายในและภายนอก)  

โรคผิวหนังที่รักษายาก, 
บาดแผลต่างๆ, อัมพฤกษ์, 
โรคทางเดินปัสสาวะ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

207. นำฑี สู. 27, 97 ผักบุ้ง 

Ipomoea aquatica Forsk. 

ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นตัวช่วยย่อยและตัว
ควบคุมของการหลัง่ปัสสาวะ 

                                                

208. นำคพลำ จิ. 
1/1, 58 

Sida spinosa Linn. ต้มรากแห้งเป็นยา, ใช้ในต ารับ
ยา (รักษาภายใน) 

ความอ่อนแอของตัวอสุจิ, 
ความอ่อนเพลียทั่วไป, โรค
ทรวงอก, อื่นๆ 

       

209. นำครงฺค สู. 27, 
156 

ส้มเกลี้ยง 

Citrus aurantium Linn. 

ใช้ผลเพียงอย่างเดียว เป็นเหล้าและตัวช่วยย่อย 

                                                         

210. นล จิ. 4, 103 หญ้าแขม 

Phragmites karka Trin. 

ยาต้มของหญ้าแขมใช้ในการ
รักษา (ภายในและภายนอก) 

อุณหภูมิในเลือดสูง, เป็นไข้, 
เริม, ไฟลามทุ่ง, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

211. นลิกำ จิ. 28, 
152 

Onosma echoides Linn. ดอกตูมใช้เป็นส่วนผสมของ
น้ ามันสมุนไพร (ใช้ภายใน) 

อาการไอ, วัณโรค, ผิวซีด, 
บาดแผลทรวงอก, อื่นๆ 

                                             

212. นนฺทตีก วิ. 8, 
140 

ไทรย้อยใบทู่ 
Ficus retusa Linn. 

ผลแห้งเป็นส่วนผสมในต ารับ
ยา (ใช้รักษาภายใน) 

ความไม่สมดุลของน้ าใน
ร่างกาย (ยากล่อมประสาท) 

           

213. นวมำลิกำ จิ. 
26, 177 

มะลลิา 

Jasminum sambac Ait. 
กลีบและใบเป็นส่วนผสมของ
การรักษาโพรงจมูก 

โรคเก่ียวกับศีรษะต่างๆ 

                                

214. นีวำร จิ. 4, 36 ปู่เจ้าลอยท่า 

Hygroryza aristata Ness. 

ธัญพืชใช้เป็นอาหาร อุณหภูมิเลือดสูง 

                                             

215. นิจุล สู. 2, 10 จิกนา 

Barringtonia acutangula 
Gaertn. 

ผลและใบใช้ในการท าน้ าด่าง
ข้ีเถ้าหรือเคี่ยวในต ารับยา (ใช้
ภายใน) 

ความผิดปกติต่างๆ ในช่อง
ท้องและม้าม, ดีซ่าน, อื่นๆ; 
เป็นยาระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                 

216. นิโกจก สู. 27, 
157 

Pistacia vera Linn. เมล็ดถ่ัวแห้งกระเทาะเปลือก
ใช้เป็นอาหาร 

โรคโลหิตจาง, กษัย; เป็นยาชู
ก าลังและยากระตุ้นก าหนัด 

                                      

217. นีลิกำ จิ. 26, 
12 

คราม 

Indigofera tinctoria Linn. 

ใบเป็นส่วนผสมของยาเหน็บ
ทวารหรือยาสวนทวาร 

การคั่งของปัสสาวะ, ผายลม, 
ท้องผูกเฉียบพลัน 

                          

218. นิมฺพ สู. 3, 3 สะเดา 

Azadirachita indica Juss. 

เคี่ยวหรือต้มทั้งต้นใช้ในการ
รักษา (ภายนอกและภายใน) 

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ, 
โรคทางเดินปัสสาวะ, เป็นไข้, 
และเป็นอาหารเสริมอย่าง
หน่ึง 

                       

219. นิรฺคุณฺฑิ สู. 4, 
11/5 

คนทีเขมา 

Vitex negundo Linn. 

ยางเหนียวของหัวใต้ดินและใบ
ใช้ในการรักษา (ภายนอก) 

ปวดเส้นประสาทบริเวณเหนือ
กระดูกหาปลาร้า ไซนัส, แผล
ทะลุ, หิด, อื่นๆ 

      

220. นิษฺปำว สู. 27, 
100 

ถ่ัวแปบ 

Dolichos lablab Linn. 

เมล็ดปรุงเป็นผัก การขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ 

                                    

221. ปทฺมก สู. 3, 24 นางพญาเสือโคร่ง 

Prunus puddum Roxb. 

เหง้าหรือผลใช้ในต ารับยา 
(รักษาภายนอกและภายใน) 

ปวดหัว, เป็นไข้, อาการไข้, 
ภาวรูมาตอยด์, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                   

222. ปลำณฺฑุ สู. 27, 
175 

หอมแดง 

Allium cepa Linn. 

หัวใต้ดินและล าต้นในสลัดผัก
และซุปผัก,หรือรับประทาน
เปล่าๆ 

ตกเลือด, ขับถ่ายไม่ออก, 
อาการไอ, สะอึก, อื่นๆ; เป็น
ยาเจริญอาหารและยากระตุ้น
ก าหนัด 

                                              

223.  ปำลงฺกยำ สู. 
27, 100     

Spinacea oleracea Linn. ล าต้นปรุงเป็นยาหม้อ ขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ 

                                      

224. ปลำศ สู. 2, 13 ทองกวาว 

Butea frondosa Roxb. 

น้ าคั้นจากราก, เปลือก, ใบ, 
และส่วนอื่นๆ ในครีมทา
ภายนอกและเป็นส่วนผสมของ
น้ ามันฆี 

ท้องผูกเฉียบพลัน, เสียดท้อง, 
ขัดเบา, โรคผิวหนังจากการ
ติดเชื้อ, อื่นๆ 

                                                         

225. ปนส สู. 27, 
143 

ขนุน 

Artocarpus integrifolia Linn. 

ผลสุกเต็มที่ใช้เป็นอาหาร สมานแผลล าไส ้

                                                  

226. ปรปฺฏก สู. 27, 
97 

Rangia repens Neus. ต้มใบเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

เป็นไข้, อุณหภูมิเลือดสูง, 
ท้องร่วง, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

227. ปรุษก สู. 4, 
13/4 

Grewia asiatica Linn. ผลเปล่าๆ หรือ ปรุงยา; ต้มใบ, 
รากหรือเปลือกเป็นยารักษา
ภายใน 

เป็นไข้, พิษสุราเฉียบพลัน, 
โรคม้าม, อาการไอ, รูมา
ตอยด์; เป็นยาระบาย 

            

228. ปำษำณเภท สู. 
4, 15/5     

Coleus amboinicus Lour. ใบแห้งป่นผสมกับฉ่ีวัว (ใช้
ภายใน) 

น่ิว; เป็นยาขับปัสสาวะ 

              

229. ปำฏลำ สู. 2, 
11 

Stereospermum chelonoides 
De. 

ต้มหรือเคี่ยวดอกและใบเป็น
ยา (รักษาภายใน) 

ท้องผูก, เป็นไข้, ได้รับสารพิษ
, อื่นๆ  

 

                                          
230. ปำฐำ จิ. 3, 
204 

Stephania hernadofolia 
Walp. 

รากและใบใช้ในการปรงุยา 
(ใช้ภายใน) 

เป็นไข้, ความผิดปกติใน
ทางเดินปัสสาวะ, วัณโรค, 
ริดสีดวงทวาร, อื่นๆ 

                                          

231. ปโฏล สู. 3, 8 Trichosanthes diocea Roxb. ต้มใบเป็นยาใช้ภายใน; ผล
น้ าเต้าปรุงเป็นผัก 

อาการคันในร่มผ้า, สิว, เป็น
ไข้ทุกชนิด, ท้องร่วง, อื่นๆ; 
เป็นยาเจริญอาหาร  

                             

232. ปตฺร สู. 3, 29 อบเชยต้น 

Cinnamonum chelonoides 
De. 

ใบและเปลือกแห้งใช้ในต ารับ
ยา (ภายนอกและภายใน) 

กลิ่นตัว, เป็นไข้, โลหิตจาง, 
ความผิดปกติของหัวใจ, อื่นๆ; 
เป็นยาฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

233. ปตฺตุร สู. 27, 
100 

หงอนไก่ 

Celosia argentea Linn. 

ต้มเมล็ดเป็นยา,ใช้ในการ
รักษา; ต้นน ามาปรุงเป็นยา
หม้อ (รักษาภายใน) 

ขัดเบา, เป็นไข้, ท้องผูกเป็น
ประจ า, อื่นๆ 

                                     

234. ปยสฺย สู. 4, 
9/2 

ผักบุ้งทะเล 

Ipomoea paniculata R. Br. 

ใช้เป็นผัก ผอมแห้ง, อ่อนเพลีย, เสียง
แห้ง, อื่นๆ; เป็นยาฟ้ืนฟูความ
อ่อนเยาว์ 

      

235. ผลฺคุ สู. 27, 
128 

มะเด่ือฝรั่ง 

Ficus carica Linn. 

ยางเหนียวจากผลใช้ในการ
รักษา; และปรุงเป็นผัก 

ผอมแห้งและอ่อนเพลีย; น่ิว
ทางเดินปัสสาวะ 

                                                 

236. เผนิล จิ. 29, 
110 

ประค าดีควาย 

Sapindus trifoliatus Linn. หรือ 
S. mukorossi Gaertn. 

ต้มเมล็ดและผลเป็นยา 
น ามาใช้ในการรักษา (ภายใน) 

เป็นไข้, รูมาตอยด์ 

                                                          

237. ผญฺชี สู. 27, 
98 

Rices ornate Chois. ปรุงเป็นยาหม้อ เป็นยาล้างสารพิษ 

                                         

238. ปิลุ สู. 2, 4 Salvadora persica Linn. ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว
หรือในการปรุงยา (ใช้ภายใน) 

เย่ือจมูกอักเสบ, เป็นลม, ไม
เกรน, อื่นๆ; เป็นยาระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

239. ปิปฺปลี สู. 2, 3 ดีปลี 

Piper longum Linn. 

ดอก, ผล และ ราก แห้งใช้เป็น
ส่วนผสมของการปรุงยา; และ
เป็นเครื่องเทศในการปรงุ
อาหาร 

ใช้ในโรคต่างๆ; เป็นยาช่วยใน
เรื่องการย่อยอาหาร 

                                                         

240. ปฺลกฺษ สู. 4, 
15/3 

Ficus infectoria Roxb. ต้มใบอ่อนเป็นยาใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

ท้องร่วง, อุณหภูมิในเลือดสูง, 
ความอ่อนแอของเชื้ออสุจิ, 
อื่นๆ 

           

241. ปรำจีนำมลก สู. 
27, 146 

พรุนอินเดีย 

Flacourtia cataphracta 
Roxb. 

ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว ผลที่ตามมาของการได้รับ
สารพิษ 

                                        

242. ปฺริยำล สู. 3, 
21 

Buchanania latifolia Roxb. ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว; 
น้ ามันใช้ในการรักษา 

รูมาตอยด์, ลมพิษ, เป็นไข้, 
กระหายน้ าผิดปกติ, อื่นๆ 

                                

243. ปฺริยงฺคุ สู. 4, 
15/1 

Aglaia roxburghiana Miq. ผลใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียว; 
เมล็ดใช้เป็นธัญพืช 

เป็นไข้, อุณหภูมิในเลือดสูง, 
โรคผิวหนัง, ริดสีดวง, ปวดหู, 
อื่นๆ; เป็นยาสมานแผลใน
ล าไส้ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

244. ปฺฤษฺณีปรฺณี สู. 
2, 11 

หาวกระรอก 

Uraria lagopoides De. 

ทั้งต้นใช้ในการรักษา การบีบตัวของทางเดินอาหาร
ผิดปกติ, ท้องร่วง, เป็นไข้, 
อาการไอ, วัณโรค, อื่นๆ 

  

                                         
245. ปฺฤถฺวิกำ สู. 5, 
20 

Amomum subulatum Roxb. ผลแห้งใช้เป็นสมุนไพร
เชิงเด่ียว หรือ ในต ารับยา 
(รักษาภายใน) 

ไมเกรน, เย่ือจมูกอักเสบ, เป็น
ไข้, ผืนผิวหนัง, อื่นๆ 

                                                   

246. ปุค สู. 5, 77 หมากสง 

Areca catechu Linn. 

เมล็ดถ่ัวแห้งใช้เปล่าๆ  กลิ่นปาก, เสียงหาย 

                                                

247. ปุนรฺนว สู. 2, 
12 

Boerhavia repens Linn. 
(Varieties : B. diffuse & B. 

procumbens) 

ต้มใบและรากเป็นยา ใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

ท้องผูก, โรคผิวหนังจากการ
ติดเชื้อ, อาการบวมน้ า, โรค
ทางเดินปัสสาวะ; เป็นยาฟ้ืนฟู
ความอ่อนเยาว์ 

                                              

248. รำชำทน จิ. 30, 
97 

เกด 

Mimusops hexandra Roxb. 

ยางของใบและผลใช้ในน้ ามันฆี ประจ าเดือนผิดปกติ 

                                                        

249. รกฺตจนฺทน จิ. 
30, 92 

จันทน์แดง 

Pterocarspus santalinus 
Linn. 

ยาต้มของใบ, หรือผงป่น, ใช้
ภายใน 

ริดสีดวงแตก, ท้องร่วง, 
ประจ าเดือนมามากกว่าปกติ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                    

250. รำสฺนำ สู. 3, 
22 

Vanda roxburghii Br. ยางของรากและเหง้าใช้ในการ
รักษา (ภายในและภายนอก) 

ภาวะรูมาตอยด์, เจ็บหน้าอก, 
เป็นไข้, บวมน้ า, โรคหัวใจ, 
อื่นๆ 

                                     

251. โรหิณี สู. 4, 
10/1 

Soymida febrifuga Juss. ยาต้มของเปลือกใช้ในการ
รักษา 

อ่อนเพลีย, โรคผิวหนังเรื้อรัง; 
เป็นตัวเช็ดน้ านม 

        

252. โรหิษ จิ. 3, 
267 

Andropogon schoenanthus 
Linn. 

ยาต้มของหญ้าและรากใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

เป็นไข้, โรคในช่องท้อง, ความ
ผิดปกติของน้ าในร่างกาย, ดี
ซ่าน, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

               
 
253. โรหีตก จิ. 7, 
129 

 

ตาเสือ 

Amoora rohitaka W. & A. 

เปลือกป่นใช้ในการต้มยาเพ่ือ
เป็นส่วนผสมของน้ ามันฆี เป็น
ต้น 

ความผิดปกติของทางเดิน
ปัสสาวะ, ม้ามโต, ดีซ่าน, 
โลหิตจาง, พยาธิในล าไส้, 
อื่นๆ 

                                         

254. รุห จิ. 23, 80 Loranthus falcatus Linn. ยาต้มของใบใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ต้อกระจก, ตาบอดในที่มืด, 
เน้ืองอก, หิด, อื่นๆ 

                                                    

255. ไศเลย จิ. 3, 
267 

Permelia parlata Esche. ในต ารับยา (ภายนอกและ
ภายใน) 

เป็นไข้, สารพิษตกค้าง, ความ
ผิดปกติของเลือด 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                
256. ไสเรย สู. 14, 
32 

อังกาบหนู 

Barleria prionitis Linn. 

ยางของใบเป็นส่วนผสมของยา
พอกและการอบไอน้ า 

ปวดเมื่อยตามร่างกาย, ถุง
อัณฑะโค, ปวดหลังร้าวลงขา, 
อื่นๆ 

 
                                                

257. ไศวล จิ. 4, 
103 

Vallisneria spirallis Linn. ในต ารับยา (ภายนอกและ
ภายใน) 

อุณหภูมิในเลือดสูง, เวียน
ศีรษะ, กระหายน้ ากว่าปกติ, รู
มาตอยด์ 

                                   

258. ศำล สู. 4, 
18/2 

สาละอินเดีย 

Shorea robusta Gaertn. 

ยาต้มของยางไม้และใบใช้
รักษาภายใน 

ความผิดปกติของทางเดิน
ปัสสาวะ, แผลทรวงอก, ความ
อ่อนแอของเชื้ออสุจิ; เป็นยา
ปลุกอารมณ ์
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

259.  ศำเลย จิ. 4, 
75 

 

Foeniculum vulgare Gaertn. 
หรือ Trigonella foenum 

graccum Linn. 

เปลือกน ามาเคี่ยวกับไม้จันทน์
ให้เหนียวและใช้รักษา
ภายนอกและภายใน 

หืดหลอดลม 

                                     

260. ศำลปรฺณี สู. 2, 
11 

Desmodium gangeticum De. ยาต้มของใบใช้ในการรักษา
(ภายใน) 

ท้องผูก, ท้องร่วง, บวมน้ า, 
เป็นไข้, อื่นๆ 

 
                                             

261. ศลฺลกี สู. 4, 
15/2 

Boswellia serrate Roxb. ยางหรือยาต้มของเปลือกเปล่า 
หรือ แช่ในน้ ามันฆี (รักษา
ภายใน) 

อาการไอ, อาการสะอึก, 
คลื่นไส,้ อื่นๆ 

    

262. ศำลฺมลี สู. 27, 
99 

Bombax malabaricum De. น าดอกสดหรือยางใช้รักษา 
(ภายในและภายนอก)  

อุณหภูมิในเลือดสูง, โรคบิด, 
ไว้ตรงปลิ้น, อื่นๆ 

                                                         

263. สมงฺคำ จิ. 4, 
76 

Mimosa pudica Linn. ยางหรือยาต้มในต ารับยา 
(ภายนอกและภายใน) 

อุณหภูมิในเลือดสูง, ริดสีดวง, 
ท้องร่วง, อื่นๆ 

                               

264. ศมี สู. 25, 49 Prosopis spicigera Linn. ผลและเปลือกใช้ในการต้มยา เป็นยาสมานแผลในล าไส้ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                      
 

265. ศณ สู. 27, 99 Crotalaria jimcea Linn. ใบปรุงเป็นผัก; ยาต้มของดอก
และรากใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

โรคบิด, ถ่ายอุจจาระผิดปกติ 

                                                        

266. ศงฺขปุษฺปี จิ. 
1/1, 58 

Canscora decussate Roem. ใบใช้ในการรักษา (ภายใน) อาการไอ, ภาวะรูมาตอยด์, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

        

267. ศงฺขินี สู. 1, 81 Ctenolipis cerasiformis H. & 
K. 

ยาต้มจากผลเป็นส่วนผสมใน
การรักษาและยาสวนทวาร 
(ภายนอกและภายใน) 

การดูดซึมผิดปกติ; เป็นยา
ระบายและยาชูก าลัง 

                                              

268. สปฺตปรฺณ สู. 3, 
4 

พญาสัตบรรณ 

Alstonia scholaris R. Br. 

ยางของเปลือกใช้ในข้ีผึ้ง โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคทางเดิน
ปัสสาวะ, บวมน้ า, อื่นๆ 

                                 

269. สรล จิ. 3, 267 Pinus longifolis Roxb. ยาต้มของใบและเปลือกใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

เป็นไข้, เบื่ออาหาร, อัมพฤกษ์
ใบหน้า,อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

              
270. สำริว สู. 4, 
10/2 

Hemidesmus indicus Br. ใบอย่างเดียวน ามาใช้ในการ
ต้มยา (ใช้ภายใน) 

ผิวซีด, เสียงหาย, โรคบิด, 
อาการไอ, ประจ าเดือน
ผิดปกติ, อื่นๆ 

         

271. สรฺษป สู. 2, 3 Brassica campestris Linn. 
(Varieties – B. sarson, B. 

juncea, B. napus) 

เมล็ดป่นหรือน้ ามันจากต้นใช้
เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียวหรือ
น ามาใช้ในต ารับยาหรือในยา
เหน็บ (ภายนอกและภายใน) 

เย่ือจมูกอักเสบ, ไมเกรน, คัน
ในร่มผ้า, ขัดเบา, น้ ามูกไหล, 
เกิดแก๊สในล าไส้เฉียบพลัน 

 

                                                                                                                                      

272. ศตกุสุม สิ. 12, 
16/1 

Peucedenum graveolens 
Benth. 

สารสกัดจากต้นเป็นส่วนผสม
ของยาสวนทวาร 

ขาหนีบบวม, จุกเสียด, 
ประจ าเดือนมามาก, ริดสีดวง
ทวาร, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

 

273. สำตลำ จิ. 13, 
128 

 

Acacia concina De. รากใช้ในการรักษา (ภายใน) ความผิดปกติในช่องท้อง, 
ได้รับสารพิษ,ม้ามแข็ง, บวม
น้ า, ดีซ่าน, อื่นๆ  

                                                          

274. ศิคฺร ุสู. 3, 8 

 

Moringa pterygospermus 
Gaertn. 

เปลือกป่น, ราก, และยางแห้ง
ใช้ในการรักษาหรือผสมด้วย
การกลั่น (ใช้ภายในและ
ภายนอก) 

จมูกสูญเสียการได้กลิ่น, เป็น
ลม, ผื่นเรื้อรัง, อาการปวด
ริดสีดวงทวาร, อื่นๆ 

                                 

275. สิมฺพติกำ สู. 
27, 142    

Pyrus malus Linn. ใช้แต่ผลเพียงอย่างเดียว เป็นยาสมานแผลในล าไส้ 

 

                                          
276. ศิรีษ สู. 2, 5 Albizzia lebbeck Benth. เมล็ดป่น, เปลือกและใบใช้เป็น

สมุนไพรเชิงเด่ียวหรือในต ารับ
ยา (ภายนอกและภายใน) 

ไมเกรน, ทางเดินปัสสาวะ
ผิดปกติ, โรคผิวหนังติดเชื้อ
เรื้อรัง, ภาวะได้รับสารพิษ, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                

277. เศลฺษฺมำตก สู. 
4, 11/6 

Cordia mixa Roxb. หรือ C. 
obliqua Willd. 

เปลือกท าเป็นข้ีผึ้งส าหรับใช้
ทาเฉพาะที่ 

ได้รับพิษ; ส าหรับเช็ดคราบ
น้ านม 

                   

278. โสมรำชี สู. 2, 
24 

Psoralea corylifolia Linn. เมล็ดปรุงในโจ๊ก หรือใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

สารพิษตกค้าง, ตาบอดในที่
มืด, เน้ืองอก, ต้อกระจก 

                                      

279. สฺปฤฺกฺก จิ. 12, 
66 

Melilotus indica All. เมล็ดบดเป็นส่วนผสมของยา
เม็ด 

เป็นไข้, ผอมแห้ง, การคลอด
แนวขวางและยาก 

                          

280. ศฺฤงฺคำฏก จิ. 
2/2, 14 

Trapa bispinosa Roxb. เมล็ดถ่ัวแกะเปลือก
รับประทานเปล่าๆ หรือ ปรงุ
เป็นยา (รักษาภายใน) 

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ, 
เจ็บหน้าอก, เสียงหาย, ความ
ผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

                                               

281. สเฺถำเณยก จิ. 
3, 267 

Clerodendron infortunatum 
Linn. 

ต้มเปลือกเป็นยาใช้รักษา
ภายใน 

เป็นไข้; เป็นยาส ารอก 

 



102 
 

ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

            
282. สุธำ จิ. 5, 107 Euphorbia nerfolia Linn. น้ านมใช้ในต ารับยา (ภายใน) บวมน้ า, ริดสีดวงทวาร, การ

ระคายเคืองของล าไส,้ อื่นๆ 

                                                         

283. ศูกรี จิ. 9, 46 Tacca pinnatifida Fors.  

หรือ  T. integrifolia Ker. 

แป้งจากหัวใต้ดิน ใช้ในวุ้น
สมุนไพร 

อาการชัก, ความวิกลจริต 

                                                     

284. สุนิษณฺณก จิ. 
18, 81 

Marsilia quadrifolia Figar. หน่ออ่อนปรุงเป็นผัก อาการไอ, กล้ามเน้ือขา
กระตุก, อื่นๆ 

                                                

285. สุรส สู. 3, 8 กะเพรา 

Ocimum sanctum Linn. 

ยางเหนียวหรือสารสกัดของใบ
ใช้ในการรักษา (ภายใน) 

ผื่น, เป็นไข้, ความผิดปกติของ
ม้าม, สารพิษตกค้าง, อัม
พฤกษ์, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                              

286. ตำฑก สู. 25, 
49 

Berassus flabellifer Linn. ส่วนต่างๆ หมักในเบียร์-คล้าย
กับเหล้า 

นอนไม่หลับ, โรคซึมเศร้า, 
ขาดสารอาหาร 

            

287. ตคร จิ. 6, 27 Valariana hardwickii Wall. ยาต้มของรากใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

เป็นไข้, โรคทางเดินปัสสาวะ, 
แมลงสัตว์กัดต่อย, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

288. ตำลมูลี จิ. 18, 
75 

Curculigo orchioides Gaertn. รากป่นเป็นส่วนผสมของการ
ผสมตัวยาด้วยควัน 

อาการไอ 

 

289. ตำลีศ จิ. 8, 
145 

Abies webbiana Lindl. ใบป่นใช้ในการรักษา (ภายใน) อาการไอ, โลหิตจาง, ความ
ผิดปกติของการย่อยอาหาร, 
จุกเสียด, อื่นๆ 

                       

290. ตมำล จิ. 3, 
267 

Garcinia xanthochymus 
Hook. 

ยาต้มของผลและเมล็ดใช้ใน
การรักษา (ภายใน) 

ผื่น, ภาวะได้รับสารพิษ, อื่นๆ 

           

291. ตำมลกี จิ. 5, 
119 

Phyllanthus niruri Linn. ยาต้มของต้นใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ภาวะโลหิตเป็นพิษ, ดีซ่าน, 
เริม, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                                                   

292. ตำมพฺูล สู. 5, 
77 

พลู 

Piper betel Linn. 

เคี้ยวใบพร้อมกับหมากพลู, 
อื่นๆ 

กลิ่นปาก 

                                            

293. ตณฺฑุล จิ. 4, 
73 

ข้าว 

Oryza sativa Linn. 

ธัญญาหาร; ส่วนผสมของโจ๊ก, 
ขนมหวาน, อื่นๆ 

เป็นยาแก้ง่วงและยาชูก าลัง 

           

294. ตณฺฑุลียก จิ. 
23, 198 

Amaranthus polygamous 
Will. 

ทั้งต้นปรุงเป็นผัก; เป็น
ส่วนผสมของยาสวนทวาร 

ภาวะน้ าเป็นพิษ, ภาวะ
สารพิษตกค้าง, ตกเลือด
ภายใน 

                                                  

295. ฏงฺก สู. 27, 
136 

แพร์ 

Pyrus communis Linn. 

ใช้ผลเพียงอย่างเดียว เป็นยาสมานแผลล าไส ้

                                      

296. ตรุณี สิ. 10, 31 Rosa centifolia Linn. กลีบเป็นส่วนผสมของยาสวน
ทวาร 

เป็นยาสมานแผลล าไส ้

                                  

297. ติล สู. 3, 14 งา 

Sesamum indicum Linn. 

น้ ามันจากเมล็ด หรือ ด่างเถ้า 
ใช้ในการรักษา (ภายนอกและ
ภายใน) 

ผื่น, ปวดในช่องคลอด, 
ท้องผูกฉับพลัน, โรคทรวงอก, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                            

298. ติลปรฺณี จิ. 3, 
267 

Gynandrodropsis 
pentaphylla De. 

ทั้งต้นและรากใช้ในการรักษา 
(ภายใน)  

เป็นไข้ 

         

299. ตินฺทุก สู. 25, 
40 

Diospyros embroypteris Pers. ใช้ผลเพียงอย่างเดียว ลมพิษ, เสมหะ, การหลั่งน้ าดี
ปริมาณมาก, ริดสีดวงทวาร, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

         

300. ตินิส จิ. 1/2, 
12 

Ougeinia dabbergioide 
Benth. 

น้ าคั้นสดจากเปลือกและเหง้า
ใช้ในการรักษา 

เป็นไข้, อ่อนเพลีย; เป็นยา
ฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 

         

301. ตฺรยมำณ จิ. 3, 
220 

Delphinium zalil Aitch. น าต้นมาต้มเป็นยาใช้ในการ
รักษา (ภายใน)  

อาการหนาวสั่น, ไข้สูง, ความ
ผิดปกติของม้าม, โรคผิวหนัง
เรื้อรัง, อื่นๆ 

                                                 

302. ตฺฤณศูนฺย สู. 
27, 145 

Pandanus suberifolium Linn. ดอกใช้ในการรักษา เป็นยาต้านพิษและยาลดไข้ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

303. ตฺริวฺฤต สู. 4, 
13/5 

Operaculina turpethum 
Manso. 

ดอกและเปลือกใช้ในการรักษา
และเป็นส่วนผสมของยาสวน
ทวาร 

    แผลที่มีหนอง, กระดูกหัก, 
อื่นๆ; เป็นยาระบาย 

          

304. ตูท สู. 27, 135 Morinda citrifolia Linn. ต้มรากเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

เป็นยาบ ารุงตับ 

                                                      

305. ตุมพฺี จิ. 26, 15 Lagenaria vulgaris Seringe. หมักต้นอ่อน, ผล, และเมล็ด
ในนม ใช้เป็นยาส ารอก 

อาการไอ, อาเจียน, ใจสั่น, 
ได้รับสารพิษ, อื่นๆ 

                             

306. ตุรุษฺก, จิ. 28, 
153 

Attingia excels Noronha น้ าของต้นน ามาเป็นส่วนผสม
ของน้ ามันสมุนไพร (ใช้ภายใน) 

อาการไอ, วัณโรค, อ่อนเพลีย, 
แผลทรวงอก, อื่นๆ 

                                               

307. ตุวร จิ. 22, 26 Avicennia officinalis Linn. ครีมจากเมล็ดส าหรับใช้
เฉพาะที่ 

กลิ่นเหม็นอับของช่องคลอด 

                                     

308. ตฺวกฺ สู. 3, 28 อบเชย 

Cinnamomum zeylonicum 
Bl. 

เปลือกป่นใช้เป็นสมุนไพร
เชิงเด่ียวหรือในต ารับยา 
(ภายในและภายนอก) 

อาการหนาวสั่น, ปวดหู, ปวด
ตา, ความผิดปกติจากหู, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

309. อุทกีรฺยก สู. 2, 
9 

Caesalpinia digyna Rottl. ยาต้มของราก ใช้รักษาภายใน
หรือในยาสวนทวาร 

การสะสมของสิง่แปลกปลอม
ที่ปลายล าไส้ใหญ่; เป็นยา
ระบาย 

                                           

310. อุทุมฺพร สู. 5, 
22 

มะเด่ืออุทุมพร 

Ficus glomerata Roxb. 

เปลือกรากป่นใช้ส าหรับ
รมควัน; หรือ เป็นส่วนผสม
ของต ารับยา (รักษาภายใน) 

ปวดตา, ปวดหู, ปวดฟัน, 
ภาวะการเกิดหนอง, อื่นๆ 

                                               

311. อจฺุจฏก สิ. 12, 
7    

Blepharis edulis Pers. หมักต้นในนมเพ่ือใช้ในการ
สอดท่อ 

ความอ่อนแอทางเพศ 

   

312. อุปกุญฺจิกำ จิ. 
13, 125 

Nigella sativa Linn. เมล็ดป่นใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

ท้องผูกฉับพลัน, จุกเสียด, ฝี
คัณฑสูตร, แมลงสัตว์กัดต่อย, 
อื่นๆ 

                                          

313. อุโปทิกำ สู. 2, 
33 

Basella rubra Linn.. เป็นยาหม้อหรือเป็นส่วนผสม
ของโจ๊ก 

ภาวะน้ าเป็นพิษ, ท้องร่วง, 
ภาวะรูมาตอยด์, อื่นๆ 

                                                    

314. อุศีร สู. 4, 
10/2 

Andropogon squarrosus Linn. ใบป่นหรือน้ าหมักในต ารับยา 
(ภายนอกและภายใน) 

โรคชรา, อ่อนเพลีย, เป็นไข้, 
โรคผิวหนังเรื้อรัง, สารพิษ
ตกค้าง, ริดสีดวงทวาร, 
ภาวะการเกิดหนอง, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

      

315. อุตฺปล สู. 4, 
15/4 

บัวเผื่อน 

Nymphaea stellata Willd. 
หรือ N. Cyanea Roxb. 

เหง้า, กลีบ และเมล็ด ใช้ใน
การรักษา (ภายในและ
ภายนอก) 

โรคชรา, อ่อนเพลีย, เป็นไข้, 
โรคผิวหนังเรื้อรัง, สารพิษ
ตกค้าง, ริดสีดวงทวาร, 
ภาวะการเกิดหนอง, อื่นๆ 

       

316. วจำ สู. 2, 9 ว่านน้ า 

Acorus calumas Linn. 

ผงจากใบและเหง้าหรือยาต้ม
ใช้ในการรักษา (ภายใน) 

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ, 
การตกเลือด, เป็นไข้, โรค
ทางเดินปัสสาวะ, อื่นๆ; เป็น
ยาระบาย, เป็นยาเจริญ
อาหารและยาชูก าลัง 

                                            

317. พำลก จิ. 17, 
124 

Pavonia odarata Willd. ยาต้มของเปลือกรากเป็น
ส่วนผสมของยาน้ าเชื่อมหรื้อ
น้ าหมักรสหวาน 

หอบหืด, สะอึก, คลื่นไส้
ฉับพลัน, สารพิษตกค้างฐ 
อื่นๆ 

 

                                                                      
   

318. ว ศ จิ. 21, 125 ไผ่ป่า 

Bambusa arundinacea Retz. 

ยางหรือยาต้มของใบหรือเมล็ด
ใช้ในการรักษา (ภายนอกและ
ภายใน) 

ภาวะการเกิดหนองฉับพลัน, 
แมลงสัตว์กัดต่อย, พยาธิล าไส้
, ไขมันสูง, อื่นๆ 

                                                

319. วญฺชุล สู. 4, 
18/2 

Salix tetrasperma Roxb. ใบใช้ในน้ าหมักรักษาภายใน
หรือในยาสวนทวาร 

การหลั่งน้ าดีมากเกินไป; เป็น
ยาปลุกอารมณ์ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

      

320. วรก สู. 27, 14 ข้าวฟ่าง 

Panicum miliaceum Linn. 

ปรุงเป็นธัญพืช เป็นยาสมานแผลล าไส้และยา
ระงับประสาท 

                                             

321. วำรฺตำก สู. 27, 
162 

มะเขือ 

Solanum melongena Linn. 

ปรุงเป็นผัก ท้องอืด, โรคโลหิตจาง, ไอ, 
อื่นๆ 

                                              

322. วรุณ จิ. 3, 267 กุ่มบก 

Crataeva religiosa Forst. 

ต้นอ่อนและใบในการต้มยาใช้
ในการรักษา (ภายนอกและ
ภายใน) 

การดูดซึมผิดปกติ, ริดสีดวง
ทวาร, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

          

323. วำสำ สู. 3, 3 เสนียด 

Adhatoda vasica Nees. 

ใบและดอก น ามาต้มยา หรือ 
ใช้เพียงอย่างเดียวหรือในการ
ปรุงยา (ใช้ภายใน) 

สะอึก, โรคผิวหนังเรื้อรัง, เป็น
ไข้, วัณโรคปอด, อื่นๆ 

                            

324. วำสฺตุก สู. 27, 
88 

กีนัว 

Chenopodium album Linn. 

ทั้งต้นใช้ในการต้มยา (ใช้
ภายใน) 

ท้องผูก, เจ็บหน้าอก 

                                                

325. วฏ สู. 4, 15/3 ไทร 

Ficus bengalensis Linn. 

ใช้ผลเพียงอย่างเดียวหรือตาก
แห้งและป่นเพ่ือผสมด้วยควัน; 
ยังใช้ในการต้มยา (รักษา
ภายใน) 

ปัสสาวะบ่อย, เป็นไข้, สารพิษ
ตกค้าง, อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

          

326. วำตำม สู. 27, 
157 

หูกวาง 

Terminalia catappa Linn. 

ใช้เมล็ดเพียงอย่างเดียวหรือใน
ต ารับยา (ใช้ภายใน) 

อ่อนเพลีย, ผอมแห้ง, กษัย, 
โลหิตจาง, อื่นๆ; เป็นยา
กระตุ้นก าหนัด 

                                                    

327. เวตส จิ. 3, 
258 

หวายดง 

Calamus viminalis Willd. 

ใบปรุงเป็นผัก ไข้จับสั่น, ตกเลือด, กระหาย
น้ าผิดปกติ, ประจ าเดือน
ผิดปกติ, อื่นๆ 

 

                                                          
 

328. วิฑงฺค สู. 1, 81 ส้มจี้ด 

Embelia ribes Burm f. 

ท าเป็นผง หรือ น ามาต้มเป็น
ยา (ใช้ภายนอกและภายใน) 

โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคบิด, 
ท้องร่วง, อื่นๆ; เพ่ือสุขอนามัย
ช่องปากและเป็นยาระบาย 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

                  

329. วิกงฺกต สู. 27, 
145 

Gymnosporia montana 
Benth. 

ต้มใบ, เหง้า และ ผล เป็นยา
ใช้ในการรักษา (ภายใน) 

อาการภายหลังรับสารพิษ 

               

330. วฤฺกฺษำมฺล จิ. 
11, 85 

มังคุดป่า 

Garcinia indica chois. 

ใช้ผลเพียงอย่างเดียวหรือใน
ต ารับยา (ใช้ภายใน) 

ท้องอืด, บวมน้ า, พิษสุรา
เรื้อรัง, อื่นๆ; เป็นเหล้า 

           

331. วฤฺศฺจิกำลี จิ. 9, 
47 

Trigia involucrate Linn. ส่วนผสมของน้ ามันฆี (ใช้
ภายใน) 

เป็นตัวเพ่ิมความจ า, 
เสริมสร้างสติปัญญาและการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

              

332. วิษำณิกำ สู. 1, 
78 

Docmia extensa R. Br. ต้มต้นเป็นยาใช้ในการรักษา 
(ภายใน) 

การดูดซึมผิดปกติ, ท้องผูก; 
เป็นตัวเช็ดคราบน้ านม 

            

333. ยมำนี จิ. 6, 41  ผักชีลาว 

Carum copticum Benth. 

ยาต้มจากเมล็ดแห้งใช้ในการ
รักษา (ภายใน) 

อาหารไม่ย่อย, โลหิตจาง, 
ริดสีดวงทวาร, พิษสุราเรื้อรัง, 
อื่นๆ 
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ชื่อในจรกสัมหิตำ, 
อ้ำงอิง 

ช่ือไทย หรือ ชือ่ทางวทิยาศาสตร์ กำรใช้ 

 

ใช้รักษำ 

334. ยว สู. 2, 12  ข้าวบาร์เล่ย์ 

Hordenum vulgare Linn. 

เป็นธัญพืชหรือใส่ในโจ๊ก ท้องผูก, โรคคอ, โรคบิด, 
อาการไอ, อาเจียน, อัมพฤกษ์
, อื่นๆ 

                                   

335. ยวำสก จิ. 3, 
222 

 

คาเมล ธอร์น 

Alhagi maurorum Desu. 

น้ าต้นมาต้มเป็นยาในต ารับยา 
(ใช้ภายใน) 

เป็นไข้, อุณหภูมิในเลือดสูง 

                                           

336. ยูถิกำ จิ. 8, 
129 

มะลิ 

Jasminum auricubtum Vahe. 

ต้นอ่อนปรุงเป็นผัก, ใบน ามา
ต้มเป็นยาส าหรับการรักษา 
(ภายใน) 

ท้องร่วง, จุกเสียด, ดีซ่าน, 
อื่นๆ 

                                      

 

ข้อสังเกตช่ือพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตำ 

 การศึกษาพบว่ามีชื่อภาษาไทยของพืชสมุนไพรจ านวนหนึ่งที่ซ้ ากัน เช่น “ฟักข้าว” ซึ่งภาษา
สันสกฤตใช้ต่างกันคือ  กรฺกฏก (130) กับ  กรฺ โกฏก (131) และชื่อวิทยาศาสตร์ก็ต่ างกัน คือ 
Momordica cochinelinesis Spreng. แ ล ะ  Momardica dioica Roxb. ที่ เ ป็ น เ ช่ น นี้ เ พ ร าะ
ภาษาไทยไม่ได้จ าแนกความแตกต่างกันของทั้งสองชนิด คงใช้เรียกชื่อเดียวเท่านั้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือ 
“ดีปลี” ภาษาสันสกฤตใช้ จวิกำ (52) กับ ปิปฺปลี (239) แต่ใช้รักษาโรคใกล้เคียงกันคืออาหารไม่ย่อย 

 ชื่อบางชื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นค ายืมจากสันสกฤต ได้แก่ 

 อรฺก  > รัก (22) 

 อโศก  > อโศก (26) 
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 พกุล  > พิกุล (35) 

 เภารฺช  > โภชพัตร (43) 

 พิภีตก  > สมอพิเภก (44) 

 พฺราหฺมี  > พรมมิ (48) 

 จนฺทน  > จันทน์ (50)  

 ทาฑิม  > ทับทิม (60) 

 เทวทาร ุ > เทพธาโร (65) 

หิงฺคุ  > มหาหิงค์ุ (86) 

 กปิตฺถ  > มะขวิด (121) 

 ปิปฺปลี  > ดีปลี (239) 

 อุทุมฺพร  > มะเดื่ออุทุมพร (310) 

ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงและความหมายเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาแยกเป็นอกีประเด็นหนึ่ง 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ 

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการสืบค้นชื่อพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาคือ ชื่อพืชสมุนไพรใน
คัมภีร์แตกต่างจากในพจนานุกรมหรือไม่พบในพจนานุกรม หากพบก็มักไม่ให้รายละเอียด ตัวอย่างเช่น  

- ชื่อพืชสมุนไพรล าดับที่ 43. เภารฺช ในพจนานุกรมเป็น ภูรฺช (Monier-Williams, 1970)    
- ชื่อพืชสมุนไพรล าดับที่ 59. จจฺจปรฺณิกา ในพจนานุกรมเป็น จุจฺจุปรฺณิกา และให้ความหมาย

ไว้เพียง a kind of vegetable (Monier-Williams, 1970)  ส่วนใน ในหนังสือ Caraka 
Samhita (A Scientific Synopsis) เป็น จุญฺจูปรณิกา   

และจากการศึกษาพบว่า มี ชื่อพืชสมุนไพรที่ ระบุ ไว้ ในหนังสือ  Caraka Samhita (A 
Scientific Synopsis) ของ Priyadaranjan Ray & Hirendra Nath Gupta แตกต่างจากข้อความ
สันสกฤตจ านวน 10 ชื่อ คือ  

1. ล าดับที่ 43. เป็น ภูรฺช    ข้อความสันสกฤตใช้ เภารฺช 
2. ล าดับที่ 59. เป็น จุญฺจูปรณิกา  ข้อความสันสกฤตใช้ จจฺจปรฺณิกา  
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3. ล าดับที่ 73. เป็น ทุะสฺปรฺศา    ข้อความสันสกฤตใช้ ทูษปฺรศา 
4. ล าดับที่ 130. เป็น กรฺกฏกี    ข้อความสันสกฤตใช้ กรฺกฏก 
5. ล าดับที่ 143. เป็น กฏฺฏโรหิณี      ข้อความสันสกฤตใช้ กฏุโรหิณี       
6. ล าดับที่ 160. เป็น กุมฺมี    ข้อความสันสกฤตใช้ กุมฺภี 
7. ล าดับที่ 172. เป็น ลางฺคลิกี      ข้อความสันสกฤตใช้ ลางฺคลกี      
8. ล าดับที่ 186. เป็น มณฺฑูกปรฺณี     ข้อความสันสกฤตใช้ มคฺฑูกปรฺณี 
9. ล าดับที่ 223.  เป็น ปาลงฺคฺกฺย   ข้อความสันสกฤตใช้ ปาลงฺกยา 
10. ล าดับที่ 311.  เป็น  อุญฺจฏก  ข้อความสันสกฤตใช้ อุจฺจฏก 

 

และมีพืชสมุนไพรที่ไม่ปรากฏในตัวบทสันสกฤต 5 ชนิดด้วยกัน คือ   

1. เอลปรฺณี  (ข่า) 
2. โกษามฺร  (ตะคร้อ) 
3. มุษฺกก   (ไม่ปรากฏชื่อไทย) 
4. ปฺรวาลชาต ิ (ไม่ปรากฏชื่อไทย) 
5. ศํิศป   (ไม่ปรากฏชื่อไทย) 

 

ศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตำกับสมุนไพรไทย 

 พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาทั้งหมดมีจ านวน 336 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีชื่อภาษาไทยมี
จ านวน 207 ชนิด ยังไม่พบชื่อในภาษาไทยจ านวน 129 ชนิด การที่สมุนไพรจ านวนมากไม่พบชื่อ
ภาษาไทยและสมุนไพรหลายชนิดมีชื่อที่เป็นการทับศัพท์ เช่น ไวท์แดมเมอร์ (6), มอร์นิ่ง กลอรี่ (8) 
วอลนัท (9) คาเปอร์ (127), แมนเดรก (170), คาเมล ธอร์น (335) หรือชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ เช่น ข้ึนฉ่าย
อินเดีย (7) เถ้าอินเดีย (98) มะเดื่อฝรั่ง (235) พรุนอินเดีย (241) แสดงให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ 
(Geography) ที่แตกต่างของทั้งสองประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ K.R. Bhavana & 
Shreevathsa (2014) ที่ระบุว่า คัมภีร์จรกสัมหิตา น่าจะแต่งขึ้นในบริเวณอินเดียตอนเหนือที่มีอากาศ
หนาว ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้น   

การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง มีการตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของ
การแพทย์แผนไทยไว้หลายแนวทาง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เชื่ อว่ามีพัฒนาการมาจากการเผยแพร่
ศาสนาจากประเทศอินเดียทั้งพราหมณ์และพุทธต้ังแต่โบราณโดยน าทฤษฎีการแพทย์อายุรเวทเข้ามา
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ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกเช่น จีนและเปอร์เซีย ดัง
จะเห็นได้จากต าราพระโอสถพระนารายณ์ เอกสารต ารายาของไทยที่เก่ าที่สุด ที่เชื่อว่าแต่งขึ้นในรัช
สมัยของพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 – 2231) ซึ่งปรากฏว่าในคณะแพทย์หลวง มีแพทย์ต่างชาติ
ประกอบด้วย แพทย์จีนชื่อ ขุนประสิทธิโอสถจีน , แพทย์อินเดียชื่อ ออกพระสิทธิสารพราหมณ์เทศ 
และแพทย์ฝรั่งชื่อ หมอเมสี พระแพทยโอสถฝรั่ง (ชยันต์, 2558: ค าน า) 

 พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาที่มีชื่อภาษาไทยจ านวน 204 ชนิดนี้เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในหนังสือ “สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด” ซึ่งเภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา (2535) เภสัชกร
ด้านเภสัชสาธารณสุข  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองเภสัชกรรม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้
รวบรวมและเรียบเรียงโดยรวบรวมพืชสมุนไพรที่ใช้มากและเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยจ านวน 
200 ชนิด จัดจ าแนกการใช้ตามอาการของโรค 30 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด 
2. กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผ่ืนคัน กลากเกลื้อน 
3. กลุ่มพืชหอม เป็นยาบ ารุงหัวใจ 
4. กลุ่มถ่ายพยาธิ 
5. กลุ่มยาถ่าย 
6. กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
7. กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดินท้องร่วง โรคกระเพาะ 
8. กลุ่มยาขับเสมหะ แก้ไอ 
9. กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน 
10. กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บ ารุงก าลัง บ ารุงธาตุ 
11. กลุ่มยาแก้อาเจียน 
12. กลุ่มยาขับปัสสาวะ 
13. กลุ่มยาขับน้ านม 
14. กลุ่มยากล่อมประสาท ท าให้นอนหลับ 
15. กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน 
16. กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง 
17. กลุ่มยารักษาริดสีดวงทวาร 
18. กลุ่มยาแก้ปวดฟัน 
19. กลุ่มสมุนไพรแก้มะเร็ง 
20. กลุ่มพืชถอนพิษ 
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21. กลุ่มยาแก้โรคเรื้อน 
22. กลุ่มยารักษา เหา หิด จี๊ด 
23. กลุ่มยารักษาโรคน้ ากัดเท้า 
24. กลุ่มยารักษาหูด 
25. กลุ่มสมุนไพรไล่ยุงหรือฆ่าแมลง 
26. กลุ่มยาขับประจ าเดือน 
27. กลุ่มยารักษาเบาหวาน 
28. กลุ่มสมุนไพรแก้ฟกช้ า ปวดข้อ เส้นพิการ 
29. กลุ่มรักษาตา คางทูม แก้ปวดหู 
30. สมุนไพรให้สีแต่งอาหาร 

โดยเภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา จะให้รายละเอียดของพืชสมุนไพรที่ใช้ในแต่กลุ่มอาการดังนี้คือ 

- ชือ่วิทยาศาสตร์  
- ชื่อสามัญ  
- วงศ์  
- ชื่ออื่น  
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
- สรรพคุณ  
- วิธีและปริมาณที่ใช้  
- สารเคมี 
- คุณค่าด้านอาหาร 
- ภาพพืช (อยู่ด้านท้ายเล่มในส่วนที่พิมพ์ส่ีสี) 
 

หนังสือเล่มนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะหนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาทางส านัก
อนามัยฯ ได้น าหนังสือดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด า ริฯ  และทาง
โครงการฯ เห็นว่าเนื้อหาในหนังสือมีคุณค่าและให้ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป จึงได้น าขึ้นเผยแพร่ในเวบ
ไซต์โครงการฯ ที่ http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herb1.htm   

 เมื่อน าพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาที่มีชื่อภาษาไทยมีจ านวน 204 ชนิด มาเปรียบเทียบกบั
ข้อมูลสรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิดดังกล่าว พบว่า มีพืชสมุนไพรที่ปรากฏข้อมูลการใช้ตามข้อมูล

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herb1.htm
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ดังกล่าวจ านวนถึง 44 ชนิด ถือเป็นจ านวนถึงหนึ่งในส่ีของทั้งหมด 200 ชนิด โดยจะเปรียบเทียบใน
ด้านสรรพคุณในการรักษาโรคดังต่อไปนี้ 

 

 ช่ือไทย สรรพคุณตำมกลุ่มอำกำร ช่ือสันสกฤต สรรพคุณ 
1 กฤษณำ กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บ ารุง

ก าลัง บ ารุงธาตุ 
อคุรุ แก้อาการมีไข้, อาหารเป็นพิษ, 

โรคผิวหนัง, โรคด่างขาว, รูมา
ตอยด์, สะอึก และ อื่นๆ 

2 กะเพรำ กลุ่มยาแก้อาเจียนและกลุ่ม
ยารักษาหูด 

สุรส ผ่ืน, เป็นไข้ , ความผิดปกติของ
ม้าม, สารพิษตกค้าง, อัมพฤกษ์, 
อื่นๆ 

3 กำนพลู กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และกลุ่มยาแก้
ปวดฟัน 

ลวงฺค อาการไอ, สะอึก, อาเจียน, การ
อักเสบในช่องปากและล าคอ , 
กลิ่นปาก 

4 ขนุน  สมุนไพรให้สีแต่งอาหาร ปนส สมานแผลล าไส ้
5 ขมิ้นชัน กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง 

ผ่ืนคัน กลากเกลื้อน 
หริทฺรำ โรคผิวหนัง, ภาวะเป็นพิษ, โรค

ชรา, สายตาเส่ือม, อื่นๆ  
6 ข่ำ  กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง 

ผ่ืนคัน กลากเกลื้อน 
เอลปำรณี ท้องเสีย 

7 ขิง  กลุ่มยาแก้อาเจียน อำรฺทฺรก โรคในช่องท้อง, อาหารไม่ย่อย , 
วัณโรค, อื่นๆ   

8 ข้ีเหล็ก  กลุ่มยากล่อมประสาท ท า
ให้นอนหลับ 

กำสมรฺท ไอ, โรคผู้หญิง, อื่นๆ  

9 ค ำแสด สมุนไพรให้สีแต่งอาหาร กมฺปิลฺลก โรคผิวหนังเรื้อรัง , อาการบวม
น้ า; เป็นยาระบาย   

10 แค กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน ชยำ วิกลจริต , เ ส้นเลือดอุดตันใน
สมอง, โรคลมชัก  

11 งำ  กลุ่มยารักษาหูด ติล ผ่ืน, ปวดในช่องคลอด, ท้องผูก
ฉับพลัน, โรคทรวงอก, อื่นๆ  

12 จันทน์เทศ
  

กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บ ารุง
ก าลัง บ ารุงธาตุ 

ชำติผล ผิวแห้งแตก, คัน, ได้รับสารพิษ, 
อื่นๆ   
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13 เจตมูลเพลิง

ขำว 
กลุ่มยาขับประจ าเดือน จิตฺรก โรคทางเดินปัสสาวะ, โลหิตจาง, 

อื่นๆ; เป็นยาคลายกล้ามเนื้อและ
ตัวช่วยย่อยอาหาร   

14   ดีปลี  กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ 

ปิปฺปล ี เป็ นยาช่ วยในเรื่ อ งการย่อย
อาหาร  

15 ตองแตก กลุ่มยาถ่าย ทนฺตินฺ อาการบวมน้ า , ดี ซ่ าน , โ รค
กระเพาะ  

16  ทับทิม กลุ่มถ่ายพยาธิและกลุ่มยา
แก้บิด ท้องเดินท้องร่วง 
โรคกระเพาะ 

ทำฑิม ท้องเสีย, ไอ, บวมน้ า, อื่นๆ; เป็น
ตั ว ช่ ว ย ย่ อ ย อ าก า ร แ ละ แ ก้
อาเจียน  

17 ทำนตะวัน กลุ่มยาขับปัสสาวะ อำทิตฺยวลฺลี การดูแลหนังศีรษะ, ผมหงอก  
18 เทพธำโร กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ 
เทวทำรุ ปวดศีรษะ, พยาธิในล าไส้, โรค

ทางเดินปัสสาวะ, เลือด
ประจ าเดือนมามากกว่าปกติ, 
แผลทะลุ, อื่นๆ  

19 เทียนกิ่ง กลุ่มพืชถอนพิษ มทยนฺติกำ ลมบ้าหมู, ความดันโลหิตสูง, ดี
ซ่าน, ผมหงอก, อื่นๆ  

20 บวบขม กลุ่มยารักษา เหา หิด จี๊ด
  

กฺฤตเวธน ใช้เป็นยาระบายและยาส ารอก ; 
เป็นยาบ ารุง   

21 ประทัดจีน กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน ธำตก ี เป็นไข้ , เสียเลือดมาก ; เป็นยา
เคลือบแผลในล าไส้ 

22 เปล้ำน้อย
  

กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน
ท้องร่วง โรคกระเพาะ 

เกศร ชีพจรผิดปกติ , เป็นไข้ , ดีซ่าน , 
อื่นๆ 

23 ฝรั่ง กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน
ท้องร่วง โรคกระเพาะ 

กุมฺภ ี ความผิดปกติของน้ าดีสีด า; เป็น
ยาสมานแผลและยาระบาย 

24 ฝ้ำยแดง
  

กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน กำรฺปำส ขัดเบา, หิด หรือ เรื้อน, และ คอ
หอยพอก 

25 พริกไทย กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ 

มริจ ไซนัส , โรคโลหิตจาง , หน้ามืด
เป็นลม, วัณโรค, อาการไอ, อื่นๆ
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26 เพกำ กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน

ท้องร่วง โรคกระเพาะ  
กฏฺวงค ประจ าเดือนผิดปกติ, แผลทรวง

อก, ท้องร่วง,อื่นๆ  
27 มะกอก  กลุ่มยากันหรือแก้

เลือดออกตามไรฟัน  
อำมฺรตก เ ป็ น ลม , โ รคประสาท , ปวด

ริดสีดวงทวาร , ความผิดปกติ
เกี่ยวกับหัวใจ 

28 มะขำม  กลุ่มถ่ายพยาธิและกลุ่มยา
ลดความดันโลหิตสูง 

อมฺลิกำ ท้องเสีย, บิด, บวมน้ า, อื่นๆ; เป็น
ตัวกระตุ้นความอยากอาหารและ
กระตุ้นการย่อยอาหาร  

29 มะขำมป้อม
  

กลุ่มยาขับเสมหะ แก้ไอ
และกลุ่มยากันหรือแก้
เลือดออกตามไรฟัน 

อำมลก ี เป็นยาบ ารุงก าลังในหลายโรค 

30 มะตูม กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บ ารุง
ก าลัง บ ารุงธาตุ 

พิลฺว ท้ อ ง เ สี ย , ท้ อ ง ผู ก ; ใ ช้ ฟื้ น ฟู
ร่างกาย  

31 มะม่ วง หิม
พำนต์ 

กลุ่มยารักษาหูด กรฺกฏศฺฤงฺคี ไอ, สะอึก, คล่ืนไส้  

32 มะยม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง 
ผ่ืนคัน กลากเกลื้อน 

ลวล เป็นยาสมานแผล, ท าเป็นเหล้า 
และ เป็นตัวเรียกน้ าย่อย  

33 มะระข้ีนก กลุ่มยารักษา เหา หิด จี๊ด กำรเวลฺลิกำ ไอ, เสียเลือดมาก, อื่นๆ 
34 มะแว้งต้น กลุ่มยาขับเสมหะ แก้ไอ พฺฤหตี ท้องเสีย, ได้รับพิษ, โรคผิวหนัง

เรื้อรัง, อื่นๆ  
35 มังคุด กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน

ท้องร่วง โรคกระเพาะ 
และกลุ่มยารักษาโรคน้ ากัด
เท้า 

วฺฤกฺษำมฺล ท้องอืด, บวมน้ า, พิษสุราเรื้อรัง, 
อื่นๆ; เป็นเหล้า  

36 โมกหลวง กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน
ท้องร่วง โรคกระเพาะ 

กุฏช โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ , ตก
เลือด, เป็นไข้, การดูดซึมผิดปกติ; 
เป็นยาระบายและยาส ารอก  

37 ละหุ่ง กลุ่มยาขับน้ านม เอรณฺฑ ล าไส้บีบตัว; เป็นยาถ่าย  
38 สมอไทย

  
กลุ่มยาถ่าย หรีตก ี โรคผิวหนัง, อาการบวมน้ า, โรค

เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ; เป็น



123 
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ยาบ ารุงทั่วไป, เป็นตัวฟอกเลือด, 
และเป็นยาระบาย 

39 สมอพิเภก
  

กลุ่มยาขับปัสสาวะ พิภีตก ไอ , โรคหัวใจ , อื่น ๆ ; เป็นยา
ระบายและ ฟอกเลือด  

40 สะเดำ กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน นิมฺพ โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ, โรค
ทางเดินปัสสาวะ, เป็นไข้, และ
เป็นอาหารเสริมอย่างหนึ่ง 

41 สีเสียดเหนือ
  

กลุ่มยารักษาโรคน้ ากัดเท้า ขทิร อุณหภูมิในเลือดสูง, โรคทางเดิน
ปัสสาวะ, เลือดเป็นพิษ   

42 แสลงใจ
  

กลุ่มสมุนไพรแก้ฟกช้ า 
ปวดข้อ เส้นพิการ 

กตก โรคตา, สายตาเส่ือม , ตาแฉะ , 
อื่นๆ  

43 อบเชยต้น
  

กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ 

ปตฺร ก ล่ินตั ว , เป็ น ไข้ , โล หิตจา ง , 
ความผิดปกติของหัวใจ , อื่นๆ ; 
เป็นยาฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 

44 อ้อยแดง กลุ่มยาขับปัสสาวะ อิกฺษุ เสียงหาย, อาเจียน, กระหายน้ า, 
ท าให้อายุยืน; เป็นยาชูก าลัง  

 

วิเครำะห์เปรียบเทียบกับสมุนไพรในต ำรำแพทย์แผนไทย 

ล าดับต่อไปผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตากับแพทย์
แผนไทยโดยใช้ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ ๑ ฉบับช าระ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักในการเปรียบเทียบเพราะเป็นต าราหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
แพทย์แผนไทยประยุตก์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ตรวจช าระ
คัมภีร์โบราณต่าง ๆ ถึง 13 คัมภีร์ประกอบด้วย 

1. คัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย   กล่าวถึงการค้นหาต้นเหตุแห่งการเกิดของโรค 

2. คัมภีร์โรคนิทาน  กล่าวถึงกองธาตุทั้ง 4 มีเกิด – หย่อน หรือ พิการ 

3. คัมภีร์ธาตุวิภังค์  กล่าวถึงกองธาตุพิการตามฤดู 

4. คัมภีร์ธาตุวิวรณ์  กล่าวถึงกองธาตุทั้ง 4 และโรคโลหิตระดูสตรี 
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5. คัมภีร์ประถมจินดา  มีหลายบท เช่น กล่าวถึงพรหมปโรหิตแรกปถมกาล   

การปฏิสนธิแห่งทารก ก าเนิดโลหิตระดูสตรี ครรภ์ทวารก าเนิด 
โรคกุมาร และยารักษา 

6. คัมภีร์ฉันทศาสตร์  กล่าวถึงจรรยาของแพทย์ทั้ง 8 ประการ โรคทราง  

สมุฎฐานแห่งไข้ อติสาร และมรณญาณสูตร 

7. คัมภีร์มหาโชตรัต  กล่าวถึงโรคระดูสตร ี

8. คัมภีร์จลนสังคหะ คัมภีร์ธาตุบรรจบ กล่าวถึงอุจจาระธาตุ 

9. คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา  กล่าวถึงโรคปัสสาวะ มุตกิตมุตฆาฏ 

10. คัมภีร์ชวดาร   กล่าวถึงพิษอาหารท าให้โลหิตก าเริบ 

11. คัมภีร์ตักกะศิลา  กล่าวถึงบรรดาไข้พิษทั้งปวง 

12. คัมภีร์กษัย   กล่าวถึงโรคกษัย 26 ประการ 

13. คัมภีร์สรรพคุณยา  กล่าวถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยา 

 

จากการศึกษาพบว่า พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาที่มีชื่อภาษาไทยจ านวน 207 ชนิดนั้น
เมื่อได้น ามาเปรียบเทียบกับสมุนไพรในต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับ
อนุรักษ์) เล่มที่ ๑ ฉบับช าระ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบการใช้จ านวน 82 ชนิด โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรใน
ชื่อภาษาสันสกฤต ดังนี้คือ 

 

1. กกฺโกล – พริกหาง 2. กฏภี – ทิ้งถ่อน 3. กฏฺผล – ชะมดต้น 4. กฏุโรหิณี–โกฐ
ก้านพร้าว 

5. กทลี – กล้วย 6. กปิตฺถ – มะขวิด 7. กมฺปิลฺลก – 
ค าแสด 

8. กรมรฺท – หนามแดง 

9. กรฺกนฺธ,ุ พทริ – 
พุทราจีน 

10. กรฺจุร – ขม้ิน
อ้อย 

11. กาโกทุมฺพริกา – 
มะเดื่อปล้อง 

12. การเวลฺลิกา– มะระ
ขี้นก 
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13. การฺปาส -  ฝ้าย 14. กาสมรฺท– 
ขี้เหล็ก 

15. กุงฺกุม - หญ้าฝรั่น 16. กุมารชีว - ประค าไก่ 

17. กุมภี - ฝรั่งป่า 18. กูวล - พุทราป่า  19. กุษฺฐ - โกฐสอเทศ 20. กุษฺมาณฺฑ - ฟักเขียว 
21. กุสุมฺภ  - ค าฝอย 22. กุสฺตุมฺพุรุก - 

ผักชี 
23. กฺรมุก  - หมาก 24. กฺฤษฺณศณ - ห่ิงหาย 

25. กฺฤษฺณไสเรยก -  
หญ้าหัวนาค 

26. ขทิร - สีเสียด 27. ชมฺพุ - หว้า 28. ชยา - สมี 

29. ชาติผล - 
จันทน์เทศ 

30. ชิงฺคินี - อ้อยช้าง 31. ชิมูต - มะระ 32. ชีรก – ยี่หร่า 

33. ชูรฺณาหฺวา -  ข้าว
ฟ่าง 

34. ชฺโยติษฺมตี - 
โคกกระออม 

35. ทนฺตินฺ - ตองแตก 36. ทาฑิม - ทับทิม 

37. ทูรฺว - หญ้าแพรก 38. ธานฺยก - ผักชีลา 39. นนฺทีตก - ไทร
ย้อยใบทู ่

40. นวมาลิกา -  มะลิลา 

41. นาครงฺค - ส้ม
เกล้ียง 

42. กลมฺพ, นาฑี - 
ผักบุ้ง 

43. นิจุล -  จิกนา 44. นิมฺพ - สะเดา 

45. นิรฺคุณฺฑิ -  คนที
เขมา 

46. นิษฺปาว - ถ่ัว
แปบ 

47. นีลิกา - คราม 48. นีวาร - ปู่เจ้าลอยท่า 

49. ปตฺร - อบเชยต้น 50. ปยสฺย- 
ผักบุ้งทะเล 

51. ปราจีนามลก-  
พรุนอินเดีย 

52. ปลาณฺฑุ - หอมแดง 

53. ปลาศ - ต้น
ทองกวาว 

54. จวิกา, ปิปปฺลี - 
ดีปลี 

55. ปุค - หมากสง 56. ปฺฤศฺนีปรฺณี - หาง
กระรอก 

57. เผนิล- ปะค าดี 
ควาย 

58. มคฺฑูกปรฺณี - 
บัวบก 

59. มตฺสฺยาขฺยก-ผัก
เป็ดแดง 

60. มธุก - ชะเอมเทศ 

61. มริจ - พริกไทย 62. มหาเมทา-ราก
สามสิบ 

63. มาตุลงฺค -  ส้มโอ 64. ม าสี - โกฐชฎามังสี 

65. มุทฺค - ถั่วเขียว 66. มุสฺต - แห้วหมู 67. มฺฤคลิณฺฑิกา -  
มะเฟือง 

68. เมทา - หมีเหม็น 

69. เมษศฺฤงฺคี – ปอ
บิด 

70. รกฺตจนฺทน- 
จันทน์แดง 

71. ราชาทน - เกด 72. โรหิตก - ตาเสือ 

73. ลวงฺค - กานพลู 74. โลณิก- 
ผักเบี้ยใหญ ่

75. ไสเรย - อังกาบ
หนู 

76. หริทฺรา - ขมิ้นชัน 



126 
 

77. หรีตกี - สมอไทย 78. หิงฺคุ - มหาหิงค์ุ 79. อิกฺษุ - อ้อย 80. อุทุมฺพร - มะเด่ือ
อุทุมพร 

81. เอรณฺฑ – ละหุ่ง 82. เอล - กระวาน
เทศ 

  

 

จากพืชสมุนไพรที่พบในคัมภีร์จรกสัมหิตาและในต าราแพทย์แผนไทยทั้งหมด 82 ชนิดนั้น พืชสมุนไพร
ที่พบมากที่สุดในต ารับยาแพทย์แผนไทย 5 ล าดับ มีดังนี้ 

1. พริกไทย 

2. แห้วหมู 

3. ชะเอมเทศ 

4. อบเชยต้น 

5. สะเดา 

 เนื่องจากแพทย์แผนไทยมีวิธีการใช้พืชสมุนไพรแตกต่างจากคัมภีร์จรกสัมหิตาคือ คัมภีร์
จรกสัมหิตามพบการใช้พืชสมุนไพรเดี่ยวจ านวนมาก สะท้อนความเป็นคัมภีร์ในยุคต้นที่เป็นการ
รวบรวมความรู้ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด เน้นฤทธิ์ยาหรือสรรพคุณสมุนไพรแต่ละตัวๆ ส่วนแพทย์
แผนไทยนิยมใช้ยาต ารับ คือใช้สมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันเป็นตัวย า ประกอบไปด้วย
สมุนไพรที่ใช้เป็นยาตรงและสมุนไพรที่ใช้เป็นยาช่วยซึ่งอาจช่วยเสริมฤทธิ์ , ทุเลาฤทธิ์ของยาตรง หรือ
ใช้เป็นตัวชูรส ชูกลิ่นยานั้น ๆ ก็ได้ เป็นวิวัฒนาการของคัมภีร์การแพทย์ในยุคหลังที่เพิ่มทักษะการปรุง
ยาให้ละเมียดขึ้น ข้อมูลสมุนไพรเดี่ยวมีปรากฏในคัมภีร์แพทย์แผนไทยเพียงคัมภีร์เดียวคือ คัมภีร์
สรรพคุณยา แต่ก็มีงานค าอธิบายต าราพระโอสถพระนารายณ์ ของชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส 
ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์ (2558) ที่ได้เสนอข้อมูลสรรพคุณของสมุนไพรเดี่ยวจากต าราแพทย์แผน
ไทย ดังนั้น ในส่วนของสรรพคุณสมุนไพรจะขอน าเสนอข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นหลัก แล้ว
แสดงต ารับยาต่างๆ ที่ปรากฏในต าราแพทย์แผนไทยอื่นๆ  
 

 

 

 1.  
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ชื่อที่พบในคัมภีร์
จรกสัมหิตา 

มริจ  
 
 
 
(ที่มา : 
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?bota
nic_id=1036) 

ตัวอย่างโศลก  अपामार्गस्य बीजानि नपप्पलीमगरिचानि च| 

निडङ्गान्यथ निगू्रनि सर्गपाांसु्तमु्बरूनि च||३||  
 (สูตฺรสฺถาน, บทที่ 2, โศลกที ่3) 

วิธีใช้ เมล็ดแห้งใช้เป็นเคร่ืองเทศหรือใช้ในต ารับยา เป็นยารักษาภายใน 

สรรพคุณทางยา รักษาโรคไซนัส, โรคโลหิตจาง, หน้ามืดเป็นลม, วัณโรค, อาการไอ, อื่นๆ 
ชื่อในคัมภีร์แพทย์
แผนไทย 

พริกไทย, พริกไท, พริกล่อน, พริกไทยล่อน 

ชื่อสามัญ Black pepper plant 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Piper nigrum Linn. 
สรรพคุณและต ารา
ทางการแพทย์แผน
ไทยที่พบชือ่
สมุนไพร   

 โบราณว่าพริกไทยมีรสเผ็ด ร้อน เป็นยาขับลม แก้อาการท้องอืดเฟ้อ เป็นยาบ ารุงธาตุ ท าให้
เจริญอาหาร เป็นยาขับเหง่ือ ขับปัสสาวะ และเป็นยากระตุ้นธาตุ (ชยันต์ และคณะ, 2558: 489) 
 ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) กล่าวถึงการใช้พริกไทยใน 12 

คัมภีร์ได้แก่ คัมภีร์โรคนิทาน, คัมภีร์ธาตุวิภังค์ , คัมภีร์ธาตุวิวรณ์, คัมภีร์ประถมจินดา, คัมภีร์

ฉันทศาสตร์, คัมภีร์มหาโชตรัต, คัมภีร์จลนสังคหะ – คัมภีร์ธาตุบรรจบ, คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, คัมภีร์

ชวดาร, คัมภีร์ตักกะศิลา, คัมภีร์กษัย และคัมภีร์สรรพคุณยา รวมทั้งสิ้น 365 ต ารับ มีเพียงคัมภีร์

สมุฏฐานวินิจฉัยคัมภีร์เดียวที่ไม่ได้กล่าวถึง  

ตัวอย่างต ารับยา คัมภีร์ประถมจินดา 
ยาต้มช่ือมหาสมพะเคราะห์ ท่านให้เอาเถาย่านางทั้งต้นทั้งราก ทับทิมทั้งต้นทั้งราก มะเกลือทั้งต้นทั้ง
ราก สะแกทั้งใบทั้งราก พุงดอทั้งใบทั้งราก ผลจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู พริกไทย ขิงแห้ง 
ดีปลี ขมิ้นอ้อย น้ าประสานทอง ฝักราชพฤกษ์ บอระเพ็ดรอบศีรษะคนไข้ เถาชิงช้าชาลีรอบศีรษะคนไข้ 
มูลกาท้ังสอง รวมยา ๒๔ สิ่งน้ี เอาเสมอภาค เอาเหล้าครุ่งเอาน้ าคร่ึงเป็นกระสาย ต้มด้วยไฟแกลบ ให้ตั้ง
ขวัญข้าว ๑ บาท จึงประสิทธ์ินัก(มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 221)  
คัมภีร์มหาโชตรัต 
ขนานหน่ึงช่ือโอสถทิพคุณ ท่านให้เอาโกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ผลจันทน์ ดอกจันทน์ จันทน์ทั้ง ๓ สมอทั้ง 
๓ มะขามป้อม พริกไทย สิ่งละส่วน อบเชย สมุลแว้ง ชะเอมเทศ กฤษณา   กระล าพัก ชะลูด ขอนดอก 
แก่นสน สักขี บอระเพ็ด สิ่งละ ๒ ส่วน แห้วหมู มะตูมอ่อน จุกโรหินี สังกรณี เนระพูสี สิ่งละ ๓ ส่วน 
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กระวาน กานพลู เทพธาโร แส่ม้าทะลาย   โลดทะนง สิ่งละ ๔ ส่วน เลือดแรด ฝางเสน สิ่งละ ๕ ส่วน 
ดอกค าฝอย ๖ ส่วน เบญจกูลตามพิกัด  บดท าแท่งไว้ละลายน้ ากระสายอันควรแก่โรค แทรกพิมเสนให้
กิน แก้โลหิตปกติโทษอันบังเกิดแต่ข้ัวดีน้ันหายวิเศษนัก (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม , 2555: 
294) 
คัมภีร์สรรพคุณยา 
พริกไทยจัดอยู่ในพิกัดยาท่ีเรียกว่า ตรีกฏุก คือสมุนไพรมีรสร้อน 3 ชนิด คือ พริกไทย ขิงแห้ง และดีปลี 
มีสรรพคุณระงับโรคลม แก้ดีและเสมหะในกองสมุฏฐานตามธาตุ ฤดูและอายุสมุฏฐาน (มูลนิธิพ้ืนฟู
ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 389)                                

 

 
 2.  

ชื่อที่พบในคัมภีร์
จรกสัมหิตา 

มุสฺต  
 
 
 
 
 
 
(ที่มา : 
https://medthai.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB
%E0%B8%A1%E0%B8%B9/) 

ตัวอย่างโศลก  िचा हिेिुस्त्रििृता निकुम्भो भल्लातकां  रै्रिकमञ्जिां च| 

मिःनिलाले रृ्हधूम एला कािीसलोध्राजुगिमुस्तसजागः||५|| 
 (สูตฺรสฺถาน, บทที่ 3, โศลกที่ 5) 

วิธีใช้ น ามาท าให้แห้งแล้วท าผงน ามาแช่ในน้ าดีวัวใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้เป็นยาภายในและภายนอก 

สรรพคุณทางยา ใช้กับโรคผิวหนังที่รักษายาก, แผล, อัมพาต, โรคเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะ 
ชื่อในคัมภีร์แพทย์
แผนไทย 

แห้วหมู, หญ้าแห้วหมู, หญ้าขนหมู 

ชื่อสามัญ Nut grass 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cyperus rotundus Linn. 

สรรพคุณและต ารา
ทางการแพทย์แผน

 สรรพคุณยาโบราณว่า หัวแห้วหมูมีกลิ่นหอม รสเผ็ดปร่า เป็นยาบ ารุงหัวใจบ ารุงหัวใจ ขับ
เหง่ือ ขับระดู ขับปัสสาวะ แก้ไข้ ขับลมในล าไส้ แก้ปวดท้อง ท้องอืด เป็นยาบ ารุงก าลัง บ ารุงธาตุ บ ารุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาฝาดสมานสงบประสาท เป็นยาอายุวัฒนะ (ชยันต์ และคณะ, 2558: 673) 
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ไทยที่พบชือ่
สมุนไพร   

 ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) มีกล่าวถึงการใช้หญ้าแห้วหมู
ใน 12 คัมภีร์ได้แก่ คัมภีร์โรคนิทาน, คัมภีร์ธาตุวิภังค์ , คัมภีร์ธาตุวิวรณ์, คัมภีร์ประถมจินดา, คัมภีร์
ฉันทศาสตร์, คัมภีร์มหาโชตรัต, คัมภีร์จลนสังคหะ – คัมภีร์ธาตุบรรจบ, คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, คัมภีร์
ชวดาร, คัมภีร์ตักกะศิลา, คัมภีร์กษัย และคัมภีร์สรรพคุณยา รวมทั้งสิ้น 250 ต ารับ ยกเว้นแต่คัมภีร์
สมุฏฐานวินิจฉัยที่ไม่ได้กล่าวถึง  

ตัวอย่างต ารับยา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ 
ตะโจ คือหนังพิการให้หนังชาสากท่ัวทั้งตัว ถึงว่าแมลงวันจะจับจะไต่อยู่ไม่รู้ตัว ให้แสบให้ร้อน เป็นก าลัง 

เรียกว่ากระมิโทษ……..ยากิน เอาขิงแห้ง ๑ รากมะแว้งทั้ง ๒ กระดอมทั้ง ๕ รากข้ีกาแดง ๑ สมอเทศ ๑ 

(สมอ พิเภกก็ว่า) สมอไทย ๑ มะขามป้อม ๑ แห้วหมู ๑ บอระเพ็ด ๑ หญ้าตีนนก ๑ โกฐสอ ๑  โกฐ

ก้านพร้าว ๑ จันทน์ทั้ง ๒ เอาเสมอภาค ต้ม ๓ เอา ๑ ปรุงขัณฑสกรแลน้ าผึ้งใส่ลงกิน แก้ไข้กระมิโทษ 

อันเกิดแต่ผิวหนังหายแล (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 53) 

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ 
เจตมูล ดีปลี ขิง ช้าพลู หัวแห้วหมู เถาสะค้าน เร่งคิดอ่านเอามะตูมอ่อน ทั้งเกสรประทุมา ขมิ้นอ้อยหา 
บอระเพ็ด ผลกระดอม ดอกพิกุลหอมมาประสม แล้วจึงต้มกินเถิด อาหารเกิดไม่ผ่ายผอม ขนานนามตาม
ค ารบนบประนอม ช่ือว่าจอมจัตตุธาตุโอสถเอย  (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 260) 
คัมภีร์กษัย  
ยากษัยท้นน้ัน เอาโกศทั้ง ๕  ผลจันทน์ กระวาน กานพลู พริกหอม พริกหาง บอระเพ็ด เปล้าทั้ง ๒ สิ่ง
ละส่วน กัญชา ๒ ส่วน ขมิ้นอ้อย แห้วหมู ผลพิลังกาสา ไคร้เครือ สิ่งละ ๔ ส่วน ดีปลี สหัศคุณ สิ่งละ ๑๖ 
ส่วน ใบกะเพราแห้ง ๓๒ ส่วน ท าเป็นจุณ บดละลายน้ าร้อนกินแก้กษัยท้น ซึ่งกระท าให้เสียดน้ันหาย 
(มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 366)  

 
3.  

ชื่อที่พบในคัมภีร์
จรกสัมหิตา 

มธุก  

  

 

(ที่มา : 
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1
%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/) 

ตัวอย่างโศลก मदिां मधुकां  निम्बां जीमूतां कृतिेधिम्| 

नपप्पलीकुटजेक्ष्वाकूणे्यलाां धामार्गिानि च||७|| 
(สูตฺรสฺถาน, บทที่ 2, โศลกที ่7)  

วิธีใช้ ล าต้นใช้เป็นสมุนไพรเชิงเด่ียวและในการรักษาต่างๆ ใช้ภายใน 
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สรรพคุณทางยา อาการไอ, สะอึก, เป็นไข้, โรคม้าม; เป็นยาฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 
ชื่อในคัมภีร์แพทย์
แผนไทย 

ชะเอมเทศ, ชเอมเทศ 

ชื่อสามัญ Liquorice plant 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Glycyrrhiza glabra Linn. 
สรรพคุณและต ารา
ทางการแพทย์แผน
ไทยที่พบชือ่
สมุนไพร   

 รากชะเอมมีรสหวาน ชุ่มคอ มีสรรพคุณแก้ไอ ขับเสมหะ แก้โลหิตอันเน่าในอุทรแลเจริญซึ่ง
หทัยวาตให้สดช่ืน แก้ก าเดาให้เป็นปกติ (ชยันต์ และคณะ, 2558: 341) 

ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) กล่าวถึงการใช้ชะเอมเทศใน 
12 คัมภีร์ได้แก่ คัมภีร์โรคนิทาน, คัมภีร์ธาตุวิภังค์ , คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ , คัมภีร์ประถมจินดา, คัมภีร์
ฉันทศาสตร์, คัมภีร์มหาโชตรัต, คัมภีร์จลนสังคหะ – คัมภีร์ธาตุบรรจบ, คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, คัมภีร์
ชวดาร, คัมภีร์ตักกะศิลา, คัมภีร์กษัย และคัมภีร์สรรพคุณยา รวมทั้งสิ้น 90 ต ารับ ยกเว้นแต่คัมภีร์
สมุฏฐานวินิจฉัยที่ไม่ได้กล่าวถึง  

ตัวอย่างต ารับยา คัมภีร์ประถมจินดา 
ยาช่ืออินทจรขนานน้ีท่านให้เอา จันทน์แดง ๑ เบญกานี ๑ เนระพูสี ๑ เขากวาง ๑ กรามแรด ๑ 
กรามช้าง ๑ รากกะเพรา ๑ ตะไคร้ ๑ น้ าประสานทอง ๑ เปราะสด ๑ ผักเสี้ยนผี ๑ ชะเอมเทศ ๑ หวาย
ตะค้า ๑ ยาข้าวเย็น ๑ ดีงูเหลือม ๑ รวมยา ๑๕ สิ่งน้ี เอาเสมอภาค ท าเป็นจุณ เอาน้ าหมากสงเป็น
กระสาย บดท าแท่งไว้ ละลายน้ าจันทน์ กินแก้ลง ตานซางดีนัก ได้เช่ือมาแล้ว อย่าสนเท่ห์เลย (มูลนิธิพ้ืน
ฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 145) 
คัมภีร์ชวดาร 
ขนานหน่ึงช่ือหงส์ทอง เอาสังข์ ๑ เบี้ยผู้เผา ๑ กฤษณา ๑ กระล าพัก ๑ ขอนดอก ๑ ผิวมะกรูด ๑ ส้มกุ้ง 

๑ กระเทียม ๑ ไพล ๑ เทียนทั้ง ๕ เกสรสารภี ๑ พิกุล ๑ บุนนาค ๑ บัวหลวง ๑  จันทน์ทั้ง ๒ กานพลู 

๑ หัวหอม ๑ อบเชยเทศ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐก้านพร้าว ๑ เอาสิ่งละ ๑ เฟ้ือง โกฐ หัวบัว ๒ สลึง โกฐ

กระดูกสลึงเฟ้ือง โกฐน้ าเต้า ๓ สลึง โกฐเชียง ๒ สลึงเฟ้ือง โกฐกักกรา ๓ สลึง โกฐจุฬาล าพา สลึงเฟ้ือง 

โกฐสอ ๗ สลึง ชะเอมเทศ ๕ บาท สลึงเฟื้อง ทองค าเปลว ๕ แผ่น ท าผงนัตถ์ุแก้ลม ๑๐๐ จ าพวก  

(มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 337) 

คัมภีร์สรรพคุณยา 
ชะเอมเทศ มีรสอันขมแลหวานย่ิง แก้ระหายน้ า แก้คอแห้ง แก้ไข้ทั้งปวง แก้จักษุโรคแล ฯ (มูลนิธิพ้ืนฟู
ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 403) 
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 4.  

ชื่อที่พบในคัมภีร์
จรกสัมหิตา 

ปตฺร   

 

 

(ที่มา: https://medthai.com/อบเชย/) 

ตัวอย่างโศลก नििीर्लामज्जकहेमलोधै्रस्त्वग्दोर्सांसे्वदहिः प्रघर्गः| 

पत्रामु्बलोध्राभयचन्दिानि ििीिदौर्गन्ध्यहिः प्रदेहः||२९|| 
(สูตฺรสฺถาน, บทที่ 3, โศลกที่ 29) 

วิธีใช้ ใบและเปลือกแห้งใช้เป็นยาท้ังภายนอกและภายใน 

สรรพคุณทางยา กลิ่นตัว, เป็นไข้, โลหิตจาง, ความผิดปกติของหัวใจ; เป็นยาฟ้ืนฟูความอ่อนเยาว์ 
ชื่อในคัมภีร์แพทย์
แผนไทย 

อบเชยต้น 

ชื่อสามัญ Cinnamon tree 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cinnamonum tamala Fr. Nees. / Cinnamonum chelonoides De. 
สรรพคุณและต ารา
ทางการแพทย์แผน
ไทยที่พบชือ่
สมุนไพร   

 อบเชยมีกลิ่นหอม รสสุขุม มีสรรพคุณบ ารุงดวงจิต แก้อ่อนเพลีย ชูก าลัง ขับผายลม บ ารุงธาตุ 
แก้ไข้สันนิบาต ใช้เป็นยานัตถ์ุแก้ปวดหัว รากและใบมีกลิ่นหอม รสสุขุม ต้มน้ าด่ืมแก้ไข้จากการอักเสบ
หลังคลอด เป็นยาขับลม บ ารุงธาตุ แก้ท้องอืดเฟ้อ (ชยันต์ และคณะ, 2558: 683) 
 ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) กล่าวถึงการใช้ใน 10 คัมภีร์ 
ได้แก่ คัมภีร์โรคนิทาน, คัมภีร์ธาตุวิภังค์ , คัมภีร์ธาตุวิวรณ์, คัมภีร์ประถมจินดา, คัมภีร์มหาโชตรัต, 
คัมภีร์จลนสังคหะ – คัมภีร์ธาตุบรรจบ, คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, คัมภีร์ชวดาร, คัมภีร์กษัย และคัมภีร์
สรรพคุณยา 

ตัวอย่างต ารับยา คัมภีร์มหาโชตรัต 

ยาชื่อประทุมเกสรา ขนานน้ี ท่านให้เอา จันทน์ทั้ง ๒ อบเชยทั้ง ๒ กระดอม บอระเพ็ด แห้วหมู สิ่งละ ๒ 

ส่วน โกฐทั้ง ๕ บัวน้ าท้ัง ๕ สิ่งละ ๔ ส่วน เบญจกูลตามพิกัด ต้มตามวิธีให้กินแก้โลหิตปกติโทษอันบังเกิด

แต่ข้ัวดีน้ันกระท าให้สวิงสวาย หายวิเศษนักแล (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 293) 

คัมภีร์จลนสังคหะ – คัมภีร์ธาตุบรรจบ 

ยาชื่ออภิญญาณเบญจกูล เอาแฝกหอม เถาวัลย์เปรียงแดง แห้วหมู บอระเพ็ด แก่นข้ีเหล็ก แก่น

กันเกรา ผลมะตูมอ่อน กกลังกา เปลือกโมกหลวง สิ่งละ ๔ ส่วน ข่า พริกล่อน ผักแพวแดง เปราะหอม 

อบเชย สมุลแว้ง ชะเอมเทศ สิ่งละ ๘ ส่วน เบญจกูลตามพิกัด ต้มตามวิธี ให้กินแก้ธาตุอภิญญาณ ซึ่งเป็น

ชาติจลนโทษในสมุฏฐานพิกัด แลอุจจาระสันนิบาตน้ัน จ าเริญอัคนีผลให้สุคติธาตุบังเกิดวัฒนะ แลบ าบัด

ชินธาตุน้ัน ย่ิงให้ปกติ  (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 307) 
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คัมภีร์สรรพคุณยา 

คุณอบเชย แก้พิษร้อน แก้ลมอัมพาต แก้ไข้จับ (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 404) 

 

 5.  

ชื่อที่พบในคัมภีร์
จรกสัมหิตา 

นิมฺพ  

 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica) 

ตัวอย่างโศลก आिग्वधः सैडर्जः किञ्जो िासा रु्डूची मदिां हरिदे्र| 

श्र्याह्वः सुिाह्वः खनदिो धिश्च निम्बो निडङ्गां  कििीिकत्वक्||३|| 
(สูตฺรสฺถาน, บทที่ 3, โศลกที่ 3) 

วิธีใช้ เคี่ยวหรือต้มทั้งต้นใช้ในการรักษาท้ังภายนอกและภายใน 
สรรพคุณทางยา โรคผิวหนังจากการติดเช้ือ, โรคทางเดินปัสสาวะ, เป็นไข้, และเป็นอาหารเสริมอย่างหน่ึง 

ชื่อในคัมภีร์แพทย์
แผนไทย 

สะเดา, สเดา, สะเดาอินเดีย 

ชื่อสามัญ Margosa tree 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Azadirachia indica Juss. 

สรรพคุณและต ารา
ทางการแพทย์แผน
ไทยที่พบชือ่
สมุนไพร   

 เปลือกสะเดามีรสขมฝาดเย็น มีสรรพคุณแก้บิดมูกเลือด แก้ท้องร่วง แก้กระษัย ใช้เป็น
ส่วนผสมยาแก้ไข้ต่าง ๆ (ชยันต์ และคณะ, 2558: 610) 
 ต าราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) กล่าวถึงการใช้ใน 9 คัมภีร์ 
ได้แก่ คัมภีร์ธาตุวิภังค์, คัมภีร์ธาตุวิวรณ์, คัมภีร์ประถมจินดา, คัมภีร์มหาโชตรัต, คัมภีร์จลนสังคหะ – 
คัมภีร์ธาตุบรรจบ, คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, คัมภีร์ชวดาร, คัมภีร์กษัย และคัมภีร์สรรพคุณยา 

ตัวอย่างต ารับยา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ 
ยาช่ือเขียวมหาพรหม ส าหรับแก้โลหิตพิการ ท าพิษให้ร้อนทั่วกายดังเปลวไฟ ให้ทุรนทุรายหาสติ

สมปฤดีมิได้ก็ดี ยาน้ีแก้ได้สิ้นทุกอัน ท่านให้เอา ใบข้ีหนอน ๑ ใบสมี ๑ ใบชิงช้าชาลี ๑ ใบข้ีเหล็ก ๑ ใบ

ผักเค็ด ๑ ใบแคแดง ๑ ใบทองหลางใบมน ๑ ใบมะเฟือง ๑ ใบพุมเรียงทั้ง ๒ ใบนมพิจิตร ๑ ใบแทงทวย 
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๑ ใบพริกไทย ๑ ใบน้ าเต้าขม ๑ ใบปีบ ๑ ใบมะระ ๑ ใบย่านาง ๑ ใบเท้ายายม่อม ๑ ใบพุงดอ ๑ ใบ

หญ้าน้ าดับไฟ ๑  ใบระงับ ๑ ใบต าลึงตัวผู้ ๑ ใบพรมมิ ๑ ใบฟักข้าว ๑ ใบหมากผู้ ๑ ใบหมากเมีย ๑ ใบ

พิมเสน ๑ ใบสันพร้าหอม ๑ ใบสะเดา ๑ ใบถ่ัวแระ ๑ ใบบอระเพ็ด ๑ เถาวัลย์ด้วน ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ 

จันทน์ขาว ๑ เอาเสมอภาค บดปั้นแท่งไว้ น้ ากระสายยักใช้ควรแก่โรคทั้งกินทั้งพ่น แก้โลหิตก าเริบแล 

(มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 47) 

คัมภีร์ประถมจินดา 
ยาชื่อน  าดับไฟขนานน้ี ท่านให้เอา ใบมะม่วงกะล่อน ๑ ใบมะลิ ๑ ใบสมี ๑ ใบต าลึงตัวผู้ ๑ ผักขวง ๑ 
ใบสะเดา ๑ ใบน้ าเต้า ๑ ใบโคกกระออม ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ บดท าแท่งไว้ ละลายน้ ามะลิสด ชโลมดับพิษดี
นัก (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 149) 
คัมภีร์สรรพคุณยา 
สะเดาน้ัน มีรสอันขมฝาดเย็น ใบกระท ืให้ระมัดในท้อง บ ืรุงเพลิงธาตุ กระท ืให้อาหารงวด ดอกแก้พิษ

โลหิต อันบังเกิดแต่ก ืเดา แก้ริดสีดวงในล าคอ ให้คันดุจตัวพยาธิไต่อยู่ ผลแก้ลมหทัยวาตะ แลลมสัตถก

วาตะ แลลมอันบังเกิดแต่กองปิตตสมุฏฐาน เปลือกแก้บิดแลมูกเลือด กระพ้ีแก้ดีแก้บ้าอันเพ้อคลั่ง แก่น

แก้ลมอันกระท าให้คลื่นเหียนอาเจียน แลลมอันผูกกลัดทวาร รากแก้เสมหะ อันเป็นสนับอยู่ภายในท้อง 

แลแก้เสมหะอันติดอยู่ในล ืคอให้ตก  (มูลนิธิพ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม, 2555: 394) 
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า คัมภีร์จรกสัมหิตาน่าจะถูกแต่งขึ้นในราวต้นคริสตกาลจนถึงประมาณ
ศตวรรษที่ 6 การจ าแนกหรือการจัดหมวดหมู่ ในคัมภีรจ์รกสัมหิตาเรียกว่า วิภาควิทยา (วิภาควิทฺยา)  
เป็นจุดเด่นส าคัญประการหนึ่งของคัมภีรจ์รกสัมหิตาซึ่งส่งต่อให้กับคัมภีร์อายุรเวทอื่นๆ ในภายหลัง ส่ิง
ต่างๆ รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ถูกจ าแนกออกอย่างเป็นระบบ เช่น การจ าแนกสาขาของอายุรเวท
เป็น 8 สาขา  การจ าแนก ทฺรวฺย คือ สารส าคัญ เป็น 3 ประเภท ซึ่งตรงกับหลักเภสัชวัตถุของแพทย์
แผนไทยที่แบ่งเป็น 3 ประเภท เหมือนกันคือ พืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ 

โรคในคัมภีร์จรกสัมหิตา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคที่มีการจัดหมวดหมู่ และโรคที่ปรากฏ
เด่ียวๆ ไม่มีการจัดหมวดหมู่  

 โรคที่มีการจัดหมวดหมู่นั้นมีทั้งหมด 8 หมวด คือ 
1. อติสาร = โรคบิด    2 ชนิด 
2. กรฺณโรค = โรคหู    4  ชนิด 
3. กุษฺฐ = โรคผิวหนังเรื้อรัง   20  ชนิด 
4. นาสาโรค = โรคจมูก    9  ชนิด 
5. ปาณฺฑุโรค = ดีซ่าน    3  ชนิด 
6. ปีฑก = เบาหวานปะทุ    7  ชนิด 
7. อุทรโรค = โรคในท้อง    5  ชนิด  
8. โยนิโรค = โรคสตรี    14  ชนิด 

รวม      64  ชนิด 
 
โรคที่ปรากฏเด่ียวๆ ไม่มีการจัดหมวดหมู่ มีทั้งหมด   141  ชนิด 
รวมโรคทั้งหมดที่ปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตามี  205  ชนิด 

การศึกษาวิเคราะห์พบพืชสมุนไพรทั้งหมดมี 336 ชนิด พบพืชสมุนไพรที่มีชื่อภาษาไทยมี
จ านวน 232 ชนิด ยังไม่พบชื่อในภาษาไทย  จ านวน 104 ชนิด เปรียบเทียบพบสมุนไพรที่นิยมใช้ใน
ประเทศไทย 44 ชนิด และพบการใช้ในต าราแพทย์แผนไทยทั้งหมด 82 ชนิดนั้น พืชสมุนไพรที่พบมาก
ที่สุดในต ารับยาแพทย์แผนไทย 5 ล าดับ คือ 1. พริกไทย 2. แห้วหมู 3. ชะเอมเทศ 4. อบเชยต้น 5. 
สะเดา 
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นอกจากนี้ยังพบความเหมือนและความต่างในการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตากับต ารา
แพทย์แผนไทย สมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่มักมีสรรพคุณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คัมภีร์จรกสัมหิตาซึ่ง
ส่วนหนึ่งแต่งเป็นโศลกร้อยกรองให้รายละเอียดในทางสรรพคุณได้น้อยกว่าต าราแพทย์แผนไทยที่ส่วน
ใหญ่แต่งเป็นร้อยแก้วซึ่งเหมาะแก่การพรรณนามากกว่า ในด้านการประกอบยาจะพบว่าคัมภีร์
จรกสัมหิตามีการใช้เป็นยาเดี่ยวจ านวนมาก แต่ต าราแพทย์แผนไทยนิยมใช้เป็นยาต ารับ ส่วนการใช้
ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรนั้นพบว่า แพทย์แผนไทยมีการใช้ส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลายมากกว่าใน
คัมภีรจ์รกสัมหิตา อาจเป็นเพราะยุคสมัยที่ต่างกันนับพันปี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์โรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตาที่ท าในครั้งนี้มีข้อจ ากัด
ด้านระยะเวลาและเงินทุน จึงมีประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม คือ 

 1. ศึกษาระเบียบแนวคิดเปรียบเทียบระหว่างคัมภีร์จรกสัมหิตากับการแพทย์แผนไทย 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบโรคต่างๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์จรกสัมหิตากับในคัมภีร์แพทย์แผนไทย 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบพืชสมุนไพรที่ปรากฏการใช้ในคัมภีร์จรกสัมหิตากับพืชสมุนไพรที่ใช้ใน
ประเทศไทย 

 4. ศึกษาสารออกฤทธิ์พืชสมุนไพรต่างๆ ในคัมภีร์จรกสัมหิตา 
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