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เดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนมหามงคล เนื่องจากเป็นเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

รามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึขอเชญิชวนพสกนกิรชาวไทยทกุภาคส่วนร่วมใจกนัน้อมใจรำาลึกถงึพระ

มหากรณุาธคิณุและเพือ่แสดงถงึความสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ บทความนี ้ขอนำาเสนอความรูเ้ก่ียวกับ “ต้นรวงผ้ึง 

ต้นไม้มหามงคล คู่พระบารมี” ดังนี้

“ต้นรวงผึ้ง” เป็นพรรณไม้หอมไทย ต้นไม้ประจำาพระองค์ เนื่องจากมีดอกสีเหลืองซ่ึงเป็นสีประจำาวันพระราชสมภพ 

และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เพื่อประกอบ 

พระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้แทนพระองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรเสมอ ต้นรวงผึ้ง 

(Yellow star) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib) Roekm. อยู่ในวงศ์ Malvaceae 

ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำาเนิดในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา  

ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร เป็นไม้ยืนต้น ลำาต้นแตกกิ่งตำ่า กิ่งค่อนข้างเล็ก ยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่น  

ใบสองข้างไม่เท่ากนั ผวิใบด้านบนสเีขยีว ด้านล่างสนีำา้ตาลอมนวล ลกัษณะเด่นของต้นรวงผึง้ คือ ดอกสเีหลอืงเข้ม มกีลิน่หอมตลอดท้ังวนั  

มีช่อดอกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉก คล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้

จำานวนมาก เมือ่ดอกผลบิานพร้อมกนัท้ังต้นจะดูสวยงามอร่ามตาและส่งกลิน่หอมช่ืนใจ ผล เป็นทรงกลม ผลแห้ง มขีน 

ประโยชน์ของต้นรวงผ้ึงในปัจจุบัน คือ ใช้เป็นไม้ประดับ ปลูกเพื่อความสวยงาม เพราะทรงพุ่มสวย ให้ร่มเงา ดอกบานนาน 

ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ติดทน และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ตลอดทั้งวัน

รวงผึ้ง
ต้นไม้มหามงคล..
             คู ่พระบารมี

ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล

วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหศิรภมูพิลราชวรางกรู กติิสริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศร- 
ราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหากษัตรย์ิไทย  
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า  
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ บรมจกัรยาดศิรสนัตตวิงศ 
เทเวศรธำารง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศ- 
วรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร พระนาม 
“วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
ทรงตั้งถวายมาจาก “วชิระ” พระนามฉายาทั้งในพระองค์เองและ
ในขณะผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกกับ 
“อลงกรณ์” จากพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต”

พระองค์เป็นพระราชโอรสเพยีงพระองค์เดยีว ในพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมือ่วันจนัทร์ที ่28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2495 เมือ่เวลา 17.45 น. ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ  
มพีระเชษฐภคิน ีคอื ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สริวัิฒนา-
พรรณวด ีและพระขนษิฐภคินสีองพระองค์ คือ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัตยิราชนารี พระองค์เสด็จขึน้ทรงราชย์ เมือ่วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 จนถึงปัจจุบัน

พระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษาข้ันต้นในระดับอนุบาลจาก
โรงเรยีนจติรลดา แล้วจงึเสด็จฯ ไปทรงศกึษาต่อในระดบัประถมศกึษา 
และระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นทรงศึกษาต่อ
วิชาทหารท่ีโรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ
ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยทหารดันทรูน  
กรงุแคนเบอร์รา ภายหลังการเสดจ็กลับมาประเทศไทย ทรงรบัราชการ
ทหาร และทรงศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 
พระองค์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ 

คณะผู้จัดทำ�

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมี 
สมเดจ็พระสงัฆราช วาสนมหาเถร วดัราชบพธิ เป็นพระราชอปัุธยาจารย์
ถวายพระสมณนามว่า วชิราลงฺกรโณ ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
หลังทรงลาผนวชพระองค์ทรงเสด็จฯ ไปศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกนัราชอาณาจกัร จากประเทศอังกฤษ และเมือ่มพีระชนมายคุรบ 
20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้มกีารจดัพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ  
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึน้เป็นสยามมกฎุราชกมุาร เมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศ-
อดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
มากมาย ทั้ง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา  
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเกษตรกรรม  
ด้านพระศาสนา ด้านการกีฬา และด้านการทหาร พระองค์ทรง
เจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาและพระราชมารดา  
ในการปฏบัิติพระราชกรณยีกจินานบัประการด้วยความวริยิะอตุสาหะ 
มุ่งม่ันตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย พระราชกรณียกิจ 
น้อยใหญ่ ทัง้ทีท่รงปฏบิตัแิทนพระองค์และทรงปฏบิตัใินส่วนพระองค์เอง
ล้วนเป็นไปเพ่ือประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อ
ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ประจำาปีพุทธศักราช 2562

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  
ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ผูบ้ริหารและบคุลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
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เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประชาชนคนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ มักถือเป็นโอกาสเดินทางเข้าวัดเพื่อทำาบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การทำาบุญนั้น คือ การทำาความดี ทำากรรมดี การ
ทำาสิ่งที่มีประโยชน์ตามหลักคำาสอนในศาสนา โดยการทำาบุญ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากใจ การทำาบุญจึง
นำาความสุขทางจิตใจมาให้ ทำาให้จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ การทำาบุญสามารถทำาได้ 3 วิธี คือ 1) การให้ทาน ได้แก่ การทำาบุญตักบาตร 
เลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน หรือบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้อื่น 2) การรักษาศีล และ 3) การเจริญภาวนา เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อทำาจิตใจให้สงบ เยือกเย็น และเป็นสุข

ในโอกาสสำาคัญนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอแนะนำาการถวายสังฆทานท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภาพพระสงฆ์ คือ การถวายผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ที่มีความจำาเป็นและเหมาะสมกับฤดูฝนจำานวน 8 ชนิด ได้แก่  
ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ เจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด และท้องเสีย ยาอมมะแว้ง ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ยาขมิ้นชัน สำาหรับ 
ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด น�้ามันไพล ยาหม่องไพล บรรเทาอาการปวดเมื่อย ยาหอม แก้ลมวิงเวียน แก้คล่ืนไส้อาเจียน  
คาลาไมน์พญายอ แก้ผดผื่นคัน ยาดมสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ทำาให้สดชื่น  
ผ่อนคลาย และ สเปรย์ตะไคร้หอม สำาหรบัป้องกันยงุ หรอืหากท่านประสงค์จะเลอืกรายการยาจาก
สมุนไพรสำาหรับถวายพระสงฆ์เองตามท่ีต้องการ ท่านสามารถสืบค้นสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการเจ็บ
ป่วยโรคต่าง ๆ รวมทั้งค้นหาสถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใกล้บ้านได้จากแอปพลิเคชัน 
สมุนไพรเฟิร์ส (samunpraifirst) โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์สที่โทรศัพท์มือถือ พร้อม
ดาวน์โหลด จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพร และร้านค้าที่จำาหน่ายสมุนไพรใกล้ตัว 
เพียงเท่านี้ ก็สามารถหาสมุนไพรท่ีมีความปลอดภัยสำาหรับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นการทำาบุญ 
ที่ฉลาดและได้บุญสูงสุดอีกด้วย 

สังฆทานสมุนไพร
กลุ่มง�นสื่อส�รองค์กร

ต�าราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทย
ที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ โดยได้ท�าการบันทึกรวบรวมไว้ต้ังแต่สมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช นับเป็นบันทึกที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการการแพทย์แผนไทย  
ซึ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
https://indi.dtam.moph.go.th/ หรือสแกน QR CODE

ตำาราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นมรดกทางภูมปัิญญา
อนัทรงคณุค่าของแผ่นดิน ทัง้ทางประวติัศาสตร์และการแพทย์
แผนไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่บรรพบุรุษได้สะสม
องค์ความรู ้ไว้ใช้บำาบัดรักษาผู ้ป่วย ผ่านการสืบทอดมา
ต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต้นฉบับมีชื่อ
เรียกว่า “คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์” เป็นคัมภีร์ใบลานก้อม  
ฉบับลานดิบ จำานวน 1 ผูก มีขนาดกว้าง 5.6 เซนติเมตร 
ยาว 40 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร เป็นหลักฐาน 
ทางการแพทย์แผนไทยทีส่ำาคญัทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ว่า “เรียกว่า  
ตำาราพระโอสถพระนารายณ์เนือ่งจากเป็นตำาราซ่ึงหมอหลวง 
ได้รวบรวมตำารบัยาทีป่รงุพระโอสถถวายสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราชไว้หลายขนาน” มีการจดบันทึกช่ือหมอและวัน 
ที่ได้ตั้งพระโอสถไว้อย่างชัดเจน โดยคัมภีร์อธิบายถึงอาการ
ของโรคอันเกดิจากความผิดปกติของธาตุทัง้ 4 ส่วนประกอบ
ในตำารับยา วิธีการปรุงยา และสรรพคุณในแต่ละตำารับ 
มีตำารับยาทั้งหมด 81 ตำารับ แบ่งเป็น 5 กลุ่มโรค ได้แก ่ 
1) โรคและอาการระบบทางเดินอาหาร 2) โรคและอาการ
เกี่ยวกับเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ 3) โรคและอาการระบบทางเดิน
หายใจและโรคตา 4) โรคติดเชื้อ 5) โรคและอาการไม่สบาย
อื่น ๆ เช่น ไข้ต่าง ๆ สัตว์พิษกัดต่อย เป็นต้น

ตำาราพระโอสถพระนารายณ์เป็นมรดกอันทรงคุณค่า
ต ่อประวัติศาสตร์และสะท้อนสภาพสังคมในสมัยนั้น  
เนือ้หาในตำาราทำาให้ผู้อ่านทราบบรบิทของสังคมในสมยัอยธุยา
หลายประการ เช่น วิธีการรักษาโรคในสมัยนั้น การใช้ภาษา 
ที่ไพเราะ การใช้สูตรปรุงยาบางขนานที่ใช้พืชสมุนไพรจาก
ต่างประเทศผสมกบัสมุนไพรไทย การแทรกแนวคดิคตธิรรม
ตามหลักศาสนา เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้
คัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์ หรือคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

เป็นตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำารับยาในคัมภีร์
เป็นตำารับยาแผนไทยของชาติ  

ตำารับยาที่มีการนำามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน เช่น

ยาน�้ามันมหาจักร สรรพคุณ รักษา
แผลเรื้อรัง แผลเปื่อย และแก้ปวดเมื่อยร่างกาย  
ซึ่งประกอบด้วย นำ้ามันงา มะกรูดสด เทียนทั้ง 5 
(เทียนดำา เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก 
เทียนต๊ักแตน) ดีปลี การบูร รูปแบบยา เป็นยา
นำ้ามัน วิธีใช้ ทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย วันละ 
2-3 ครั้ง เช้า (กลางวัน) เย็น  

ยาทาพระเส้น สรรพคุณ แก ้
ปวดเมื่อยตามเส้นเอ็น ตะคริว ตำารับยา
ประกอบด้วย พรกิไทย ข่า กระชาย หอมแดง 
กระเทียม มหาหิงค์ ยาดำา ตะไคร้หอม  
ใบขี้เหล็ก ใบตองแตก ใบมะขาม ใบเลี่ยน 
ใบมะคำาไก่ ใช้นำ้าสุราขาวหรือนำ้าส้มสายชู
บรสิทุธิเ์ป็นนำา้กระสาย รปูแบบยา เป็นยาผง 

วิธีใช้ ผสมผงยากับนำ้าสุราขาว หรือนำ้าส้มสายชู ใช้ทาหรือ
พอก วันละ 2-3 ครั้ง เช้า (กลางวัน) เย็น

ยาอังคบพระเส้น หรือยาประคบ
คลายเส้น สรรพคุณ คลายกล้ามเนื้อและเส้น 
รักษากลุ่มอาการปวดของกล้ามเนื้อ ตำารับยา
ประกอบด้วย เทียนดำา เกลือ อบเชย ไพล  
ใบพลบัพลงึ ใบมะขาม รูปแบบยา เป็นลกูประคบ 
วธิใีช้ นึง่ให้ร้อน แล้วใช้ประคบบรเิวณทีม่อีาการ 
วันละ 1-2 ครั้ง เช้า เย็น 

น้�ามันมหาจักร

ยาอังคบพระเส้น

ภญ.พนิดา เภารอด, กฤษณะ คตสุข

ต�าราพระโอสถพระนารายณ์



เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประชาชนคนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ มักถือเป็นโอกาสเดินทางเข้าวัดเพื่อทำาบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การทำาบุญนั้น คือ การทำาความดี ทำากรรมดี การ
ทำาสิ่งที่มีประโยชน์ตามหลักคำาสอนในศาสนา โดยการทำาบุญ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากใจ การทำาบุญจึง
นำาความสุขทางจิตใจมาให้ ทำาให้จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ การทำาบุญสามารถทำาได้ 3 วิธี คือ 1) การให้ทาน ได้แก่ การทำาบุญตักบาตร 
เลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน หรือบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้อื่น 2) การรักษาศีล และ 3) การเจริญภาวนา เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อทำาจิตใจให้สงบ เยือกเย็น และเป็นสุข

ในโอกาสสำาคัญนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอแนะนำาการถวายสังฆทานท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภาพพระสงฆ์ คือ การถวายผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ที่มีความจำาเป็นและเหมาะสมกับฤดูฝนจำานวน 8 ชนิด ได้แก่  
ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ เจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด และท้องเสีย ยาอมมะแว้ง ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ยาขมิ้นชัน สำาหรับ 
ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด น�้ามันไพล ยาหม่องไพล บรรเทาอาการปวดเมื่อย ยาหอม แก้ลมวิงเวียน แก้คล่ืนไส้อาเจียน  
คาลาไมน์พญายอ แก้ผดผื่นคัน ยาดมสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ทำาให้สดชื่น  
ผ่อนคลาย และ สเปรย์ตะไคร้หอม สำาหรบัป้องกันยงุ หรอืหากท่านประสงค์จะเลอืกรายการยาจาก
สมุนไพรสำาหรับถวายพระสงฆ์เองตามท่ีต้องการ ท่านสามารถสืบค้นสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการเจ็บ
ป่วยโรคต่าง ๆ รวมทั้งค้นหาสถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใกล้บ้านได้จากแอปพลิเคชัน 
สมุนไพรเฟิร์ส (samunpraifirst) โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์สที่โทรศัพท์มือถือ พร้อม
ดาวน์โหลด จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพร และร้านค้าที่จำาหน่ายสมุนไพรใกล้ตัว 
เพียงเท่านี้ ก็สามารถหาสมุนไพรท่ีมีความปลอดภัยสำาหรับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นการทำาบุญ 
ที่ฉลาดและได้บุญสูงสุดอีกด้วย 

สังฆทานสมุนไพร
กลุ่มง�นสื่อส�รองค์กร

ต�าราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทย
ที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ โดยได้ท�าการบันทึกรวบรวมไว้ต้ังแต่สมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช นับเป็นบันทึกที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการการแพทย์แผนไทย  
ซึ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
https://indi.dtam.moph.go.th/ หรือสแกน QR CODE

ตำาราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นมรดกทางภูมปัิญญา
อนัทรงคณุค่าของแผ่นดิน ทัง้ทางประวติัศาสตร์และการแพทย์
แผนไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่บรรพบุรุษได้สะสม
องค์ความรู ้ไว้ใช้บำาบัดรักษาผู ้ป่วย ผ่านการสืบทอดมา
ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต้นฉบับมีชื่อ
เรียกว่า “คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์” เป็นคัมภีร์ใบลานก้อม  
ฉบับลานดิบ จำานวน 1 ผูก มีขนาดกว้าง 5.6 เซนติเมตร 
ยาว 40 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร เป็นหลักฐาน 
ทางการแพทย์แผนไทยทีส่ำาคญัทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ว่า “เรียกว่า  
ตำาราพระโอสถพระนารายณ์เนือ่งจากเป็นตำาราซ่ึงหมอหลวง 
ได้รวบรวมตำารบัยาทีป่รงุพระโอสถถวายสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราชไว้หลายขนาน” มีการจดบันทึกช่ือหมอและวัน 
ที่ได้ตั้งพระโอสถไว้อย่างชัดเจน โดยคัมภีร์อธิบายถึงอาการ
ของโรคอันเกดิจากความผิดปกติของธาตุทัง้ 4 ส่วนประกอบ
ในตำารับยา วิธีการปรุงยา และสรรพคุณในแต่ละตำารับ 
มีตำารับยาทั้งหมด 81 ตำารับ แบ่งเป็น 5 กลุ่มโรค ได้แก ่ 
1) โรคและอาการระบบทางเดินอาหาร 2) โรคและอาการ
เกี่ยวกับเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ 3) โรคและอาการระบบทางเดิน
หายใจและโรคตา 4) โรคติดเชื้อ 5) โรคและอาการไม่สบาย
อื่น ๆ เช่น ไข้ต่าง ๆ สัตว์พิษกัดต่อย เป็นต้น

ตำาราพระโอสถพระนารายณ์เป็นมรดกอันทรงคุณค่า
ต ่อประวัติศาสตร์และสะท้อนสภาพสังคมในสมัยนั้น  
เนือ้หาในตำาราทำาให้ผู้อ่านทราบบรบิทของสังคมในสมยัอยธุยา
หลายประการ เช่น วิธีการรักษาโรคในสมัยนั้น การใช้ภาษา 
ที่ไพเราะ การใช้สูตรปรุงยาบางขนานที่ใช้พืชสมุนไพรจาก
ต่างประเทศผสมกบัสมุนไพรไทย การแทรกแนวคดิคตธิรรม
ตามหลักศาสนา เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้
คัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์ หรือคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

เป็นตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำารับยาในคัมภีร์
เป็นตำารับยาแผนไทยของชาติ  

ตำารับยาที่มีการนำามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน เช่น

ยาน�้ามันมหาจักร สรรพคุณ รักษา
แผลเรื้อรัง แผลเปื่อย และแก้ปวดเมื่อยร่างกาย  
ซึ่งประกอบด้วย นำ้ามันงา มะกรูดสด เทียนทั้ง 5 
(เทียนดำา เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก 
เทียนต๊ักแตน) ดีปลี การบูร รูปแบบยา เป็นยา
นำ้ามัน วิธีใช้ ทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย วันละ 
2-3 ครั้ง เช้า (กลางวัน) เย็น  

ยาทาพระเส้น สรรพคุณ แก ้
ปวดเมื่อยตามเส้นเอ็น ตะคริว ตำารับยา
ประกอบด้วย พรกิไทย ข่า กระชาย หอมแดง 
กระเทียม มหาหิงค์ ยาดำา ตะไคร้หอม  
ใบขี้เหล็ก ใบตองแตก ใบมะขาม ใบเลี่ยน 
ใบมะคำาไก่ ใช้นำ้าสุราขาวหรือนำ้าส้มสายชู
บรสิทุธิเ์ป็นนำา้กระสาย รปูแบบยา เป็นยาผง 

วิธีใช้ ผสมผงยากับนำ้าสุราขาว หรือนำ้าส้มสายชู ใช้ทาหรือ
พอกวันละ 2-3 ครั้ง เช้า (กลางวัน) เย็น

ยาอังคบพระเส้น หรือยาประคบ
คลายเส้น สรรพคุณ คลายกล้ามเนื้อและเส้น 
รักษากลุ่มอาการปวดของกล้ามเนื้อ ตำารับยา
ประกอบด้วย เทียนดำา เกลือ อบเชย ไพล  
ใบพลบัพลงึ ใบมะขาม รูปแบบยา เป็นลกูประคบ 
วธิใีช้ นึง่ให้ร้อน แล้วใช้ประคบบรเิวณทีม่อีาการ 
วันละ 1-2 ครั้ง เช้า เย็น 

น้�ามันมหาจักร

ยาอังคบพระเส้น

ภญ.พนิดา เภารอด, กฤษณะ คตสุข

ต�าราพระโอสถพระนารายณ์
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เดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนมหามงคล เนื่องจากเป็นเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

รามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึขอเชญิชวนพสกนกิรชาวไทยทกุภาคส่วนร่วมใจกนัน้อมใจรำาลึกถงึพระ

มหากรณุาธคิณุและเพือ่แสดงถงึความสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ บทความนี ้ขอนำาเสนอความรูเ้ก่ียวกับ “ต้นรวงผ้ึง 

ต้นไม้มหามงคล คู่พระบารมี” ดังนี้

“ต้นรวงผึ้ง” เป็นพรรณไม้หอมไทย ต้นไม้ประจำาพระองค์ เนื่องจากมีดอกสีเหลืองซ่ึงเป็นสีประจำาวันพระราชสมภพ 

และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เพื่อประกอบ 

พระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้แทนพระองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรเสมอ ต้นรวงผึ้ง 

(Yellow star) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib) Roekm. อยู่ในวงศ์ Malvaceae 

ต้นรวงผ้ึงเป็นพรรณไม้ท่ีมีถ่ินกำาเนิดในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา  

ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร เป็นไม้ยืนต้น ลำาต้นแตกกิ่งตำ่า กิ่งค่อนข้างเล็ก ยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่น  

ใบสองข้างไม่เท่ากนั ผวิใบด้านบนสเีขยีว ด้านล่างสนีำา้ตาลอมนวล ลกัษณะเด่นของต้นรวงผึง้ คือ ดอกสเีหลอืงเข้ม มกีลิน่หอมตลอดท้ังวนั  

มีช่อดอกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉก คล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้

จำานวนมาก เมือ่ดอกผลบิานพร้อมกนัท้ังต้นจะดูสวยงามอร่ามตาและส่งกลิน่หอมช่ืนใจ ผล เป็นทรงกลม ผลแห้ง มขีน 

ประโยชน์ของต้นรวงผ้ึงในปัจจุบัน คือ ใช้เป็นไม้ประดับ ปลูกเพื่อความสวยงาม เพราะทรงพุ่มสวย ให้ร่มเงา ดอกบานนาน 

ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ติดทน และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ตลอดทั้งวัน

รวงผึ้ง
ต้นไม้มหามงคล..
             คู ่พระบารมี

ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล

วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหศิรภมูพิลราชวรางกรู กติิสริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศร- 
ราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหากษัตรย์ิไทย  
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า  
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ บรมจกัรยาดศิรสนัตตวิงศ 
เทเวศรธำารง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศ- 
วรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร พระนาม 
“วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
ทรงตั้งถวายมาจาก “วชิระ” พระนามฉายาทั้งในพระองค์เองและ
ในขณะผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกกับ 
“อลงกรณ์” จากพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต”

พระองค์เป็นพระราชโอรสเพยีงพระองค์เดยีว ในพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมือ่วันจนัทร์ที ่28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2495 เมือ่เวลา 17.45 น. ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ  
มพีระเชษฐภคิน ีคอื ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สริวัิฒนา-
พรรณวด ีและพระขนษิฐภคินสีองพระองค์ คือ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัตยิราชนารี พระองค์เสด็จขึน้ทรงราชย์ เมือ่วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 จนถึงปัจจุบัน

พระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษาข้ันต้นในระดับอนุบาลจาก
โรงเรยีนจติรลดา แล้วจงึเสด็จฯ ไปทรงศกึษาต่อในระดบัประถมศกึษา 
และระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นทรงศึกษาต่อ
วิชาทหารท่ีโรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ
ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยทหารดันทรูน  
กรงุแคนเบอร์รา ภายหลังการเสดจ็กลับมาประเทศไทย ทรงรบัราชการ
ทหาร และทรงศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 
พระองค์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ 

คณะผู้จัดทำ�

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมี 
สมเดจ็พระสงัฆราช วาสนมหาเถร วดัราชบพธิ เป็นพระราชอปัุธยาจารย์
ถวายพระสมณนามว่า วชิราลงฺกรโณ ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
หลังทรงลาผนวชพระองค์ทรงเสด็จฯ ไปศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกนัราชอาณาจกัร จากประเทศอังกฤษ และเมือ่มพีระชนมายคุรบ 
20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้มกีารจดัพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ  
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึน้เป็นสยามมกฎุราชกมุาร เมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศ-
อดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
มากมาย ทั้ง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา  
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเกษตรกรรม  
ด้านพระศาสนา ด้านการกีฬา และด้านการทหาร พระองค์ทรง
เจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาและพระราชมารดา  
ในการปฏบัิติพระราชกรณยีกจินานบัประการด้วยความวริยิะอตุสาหะ 
มุ่งม่ันตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย พระราชกรณียกิจ 
น้อยใหญ่ ทัง้ทีท่รงปฏบิตัแิทนพระองค์และทรงปฏบิตัใินส่วนพระองค์เอง
ล้วนเป็นไปเพ่ือประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อ
ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ประจำาปีพุทธศักราช 2562

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  
ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ผูบ้ริหารและบคุลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
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