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ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันจากตารายาแผนโบราณ1
เภสัชกรหญิง รศ.ดร. พาณี ศิริสะอาด2
การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น เป็ น ระบบการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพ ที่ มี ม าตรฐาน มี จุ ด เด่ น คื อ การใช้
เทคโนโลยีในการหาสาเหตุแห่ งโรค และอาการ แบ่งระบบที่ชัดเจน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร แพทย์มีความรู้ทั่วไปและความรู้ ความชานาญเฉพาะทางตามระบบ มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ได้ ก ารยอมรั บ เป็ น ระบบที่ พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง มี เหตุ ผ ล อธิ บ ายชั ด เจน ต่ อ ยอดหรื อ
ทาการศึกษาซา และนักวิจัยคนอื่นสามารถพัฒนาต่อไปได้ ส่วนการแพทย์ล้านนา การแพทย์อาข่า เมี่ยน
ม้ง เย้า และอื่นๆ (ทังสินประมาณ ๔๐ ชนเผ่า) เป็นการแพทย์ประสบการณ์ อ้างอิงธรรมชาติ ถ่ายทอด
จากปากต่อปาก องค์ความรู้ในการรักษาอยู่ที่เฉพาะตัวหมอหรือผู้ที่รับถ่ายทอด ไม่มี ตาราเป็นทางการ มี
เอกสารอ้างอิงหรือพับสา ใบลานและสมุดบันทึก ใช้หลักของศาสนาพุทธและองค์รวมในการดูแลเยียวยา
ร่างกายเอง เห็นว่ามนุษย์แตกต่างในเรื่องของธาตุ เมื่อปกติต้องบารุงร่า งกายให้แข็งแรงก่อน โรคจึงจะ
หายหรือรักษาได้ โบราณใช้หลักการแพทย์ เช่นการปล่อยปลิง การถอนพิษด้วยยาสมุนไพร และการถอน
พิษ ด้ว ยการขับ ถ่าย แม้ ความเจริ ญ ทางการแพทย์แผนปัจจุบั นล าหน้ ากว่าการแพทย์แผนโบราณ แต่
ปั จจุ บั น มนุ ษย์ กลั บ มาแสวงหาการใช้ธรรมบาบั ด หรือใช้สมุนไพรบาบั ด เนื่ องจากเกรงอันตรายจาก
สารเคมี และอาการข้างเคียงของยา แต่การนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ล้านนามาใช้ ต้องผ่านการศึกษา
ด้านองค์ความรู้ในใบลาน พับสาและเอกสารโบราณ ความเข้าใจในเวชกรรม หลักการตังตารับยาซึ่งต้อง
เข้าใจตัวยาแต่ละชนิด คัดเลือก ปรับใช้ให้สามารถประยุกต์กับยุคสมัยจึงจะสามารถพัฒนาต่อยอดจาก
ฐานรากได้
องค์ความรู้ที่ได้รับจากตารายา
วิธีปรุง ๓๔ รูปแบบ ตามวิธีนาไปใช้ เภสัชวัตถุหลากหลาย ตารับยารักษาโรคอาการมีหลายหลาก
พ้ากหนึ่ง (อีกตารับหนึ่ ง) ด้านการรักษา – วิธีการวินิจฉัย การคูณธาตุ อายุ ฤดูกาล ธาตุ รสอาหารแก้
อาการ อาหารเลียงธาตุ นิมิตมรณะ การปล่อยปลิง การนวด แหก (แทก) การกดจุด การถอนพิษ ฯลฯ
พิธีกรรม การเก็บยา การปรุงยา ก่อเจดีย์ทราย พิธีกรรมในการเอายา พลีแม่ยา การแก้ตู้ ส่งเกิด ปัด
เคราะห์ บูชาเทียน สืบชะตา ขึนท้าวทังสี่ สวดสังคหะ การย้ายผู้ ป่วยเรือรังไปเรือนคนอื่น การใช้ยานิมิต
การใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยา – ความศรั ท ธา ความเชื่ อ และ ระบบคุ ณ ค่ า ในการรั ก ษา ตั ว ยาที่ ใ ช้ รั ก ษา
ประกอบด้วย ยาที่มีคุณสมบัติ ร้อน ยาเย็น ยาเสมอ ตัวยาดังกล่ าวใช้สาหรับการตังตารับยา / ถอดยา
นอกจากนียังมียาหลักสาหรับปรับเปลี่ยนด้วยตัวยาอื่น และนากระสายยา รสยาเช่น ส้ม หวาน เผ็ด ยังมี
กล่าวว่าใช้กับอาการโรคต่างๆ
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เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ประโยชน์จากคัมภีร์โบราณล้านนาสู่ยุคประชาคมอาเซียน วันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลส์ จ. เชียงใหม่ จัดโดยสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตัวอย่างการถอดยา
“พิดเทาะ จันแดง แคว้งขาว ดังดีด จักถีบหือร้อนแท้ เอากาฝากม่วงก้วย ขีเหล็ก ผักหละแถม
ถ่านข้าวไหม้เกดแรดแท้นันก็ดี ถีบด้วยสุรา หากร้อนแท้เน้อ จักเปื่อยเสีย หือค่อยเลี่ยงเอาเถิด (๑๑)
หมายความว่ายา ๔ ตัวแรกคือ พิดเทาะ จันแดง แคว้งขาว ดังดีด ทาให้ยาร้อน ใช้สมุนไพร
พวกกาฝาก เข้าร่วมด้วย ใช้สุราร่วมให้ออกฤทธิ์ดี หากร้อนเกินไปจักเปื่อย คือจะเป็นอันตราย
ตัวอย่างการถอดยา
“ผิว่าเนือผู้ใดนันเย็นเสียแล้วพายรุน จักเสียบดังอัน พยาธิอันนันบางแล้ว หือถอนยาเย็นออกเสีย ๖ ต้น
คือว่า ผักแคบ ผักเข้า มือมะนา มะฟัก หัวทูน กล้วยตีบ ออกไว้แล้วหือกินยาอันยัง ๒ วัน ๓วันก่อน ผิว่า
เย็นบ่ออยากนา หือถอนยาเย็น ๕ ต้น คือว่า ผักสาบ ผากควาย หลับมึน ก้างปา อ้อยดา ยังเท่าใด
หือกิน ๒ วัน ๓ วัน”
ตัวอย่างยาเคล้ากอ
การรักษาตุ่ม(๑๖) “ยาสุกเอาไม้กุ่มนก ไค้ส้มเสร็จ ไค้นุ่น ไค้ชอย เขาควายแม่หงุบ หนามตางัว ไม้กัง ไม้
ยาหลวง ดูกหมาดา ไม้ซาง ง้วนหมู รากผักหละ ฝนนาเจ้าเท่านีก่อน กินยามท่าว(หกล้ม) ไข้หัวทีแลคัน
อยากนาใส่จ้าว คันบ่ อยากบ่ใส่แลเป็น ยาเคล้ากอ กันว่าคั่งไหลนัก ให้เอารากคา รากกล้วยตีบ ก้าน
หมากนา ๓ อัน หญ้าปากควาย ๓ กอ หมากแระ ๓ ยอด แก่นฝ้ าย ๗ ตาใส่ยานีกิน คันส่างหื อถอน
เสียก่อน แล้วหือเร่งยาอันนีแถมเล่าคือ รากง้วนหมู รากผักชะอม รากยาขาง แควนนักหือมันสุกออก….
กันหายแล้ว หือถอนเสียคืนกินยาเคล้าเล่าเทอะ”
การสังเคราะห์ องค์ความรู้ หลักการใช้ยา / การรักษา
-

การใช้ยาร้อนนา ก่อนจึงถอนยาออก เช่นการรักษาริดสีดวง
การใช้ยาร้อน เป็นยาบารุง
การรักษาก่อนมีอาการ การรักษาที่ตัดรากของโรค การรักษาโรคเช่นมะโหก
การเปลี่ยนแปลงตารับในการรักษา ทางเลือก และการป้องกันพิษยา
การใช้ยาหลัก ที่เตรียมไว้สาหรับการรักษาได้ทันที
การแยกตัวยาออกจากตารับ อาจไม่ประสบความสาเร็จในการรักษา

ชื่อยาที่พบประจาในใบลาน-ใช้เป็นยาหลักได้
ยาแก้ห้าต้น ยาธาตุ ยาตัสสมูล ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง
ตัวอย่างยา จากใบลาน พับสา
ยาเกี่ยวหมื่น
ตัวยา - จั๋นจี๋ จั๋นบาน หน่วยจั๋น เทียนดา พริกน้อย ดีปี๋ ขิง หอมขาว หอมแดง ขียองข่า เขาะ
เอาเท่ากัน กะดินไฟ เอาเกือตัด มหาหิงปั้นเป็นลูกใส่นาอุ่นแก้เสียบคัด อ่อนหิว เหน็ดเหนื่อย ดีทังมวลแล
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ยารักษาตะคริว
ตัวยา - กานพลู จันทน์เทศ ลูกจันทน์ เทียนดา พริกไท ดีปลี ขิง กระเทียม หอมแดง ช่อเขม่าไฟ
นามาในปริมาณที่เท่ากัน พร้อมกับ ดิน ประสิว เอาเกลื อผสม มหาหิ งคุ์ ปั้นเป็นลูกใส่ นาอุ่นแก้จุกเสียด
อ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย
ยาแก้ปวดเมื่อย ขัดดูกต่อ เจ็บเอ็น
ตัวยา - เอาหมากขั่ง หัดสะกืน พิวแดง หอมเทียม ขิง พริกน้อย หมากพู้หมากแม่ คะเนเท่ากัน
ตาผงกินนาอุ่น สุรา
เอาสลอด หัสคุณไทย เจตมูลเพลิงแดง กระเทียม ขิง พริกไทย หมาก หมากผู้หมากเมีย กะประมาณขนาด
เท่ากัน ต้าให้เป็นผงกินกับน้าอุ่นหรือสุรา
ยาถอนพิษ ยาเสพติด ยาพ่นเคมี
ตารายาสามัญประจาบ้านของหมู่บ้านตาลเหนือ ฮอด ชื่อตารับยาแก้ลมสานพิษ นามาใช้แก้พิษ
ยาฆ่าแมลง สารเคมี (พ่อน้อยโบ้) ประกอบด้วย ดีปลี ปูเลย หอม- เตียม พริกน้อย ส้มมะนาว ขิง เตรียม
โดย น าปู เลยเผาไฟให้ เป็ น เถ้า ผสมน ามะนาว ส่ วนสมุนไพร ตัวอื่นในตารับตาให้เป็นผงละเอียด ผสม
รวมกันทังหมด แล้วปั้นเป็นลูกกลอน ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ขึ้นกับผู้ป่วย
สมุนไพรล้านนารักษายาเสพติด ในตารายา
เขืองหูช้าง คันไดวอก เครือหนาแหน้ ฆ้องเขาเขียว ดีงูหว้า (เนระพูสี) ตีนเป็ดต้น (พญาสัตบัน) ตึ่ง
เครือคา แตงเถื่อน ธรณีสาร บัวราขาว บัวราดา ปังกี ผักเป๋ว (ผักเป็ดไทย) ลาโพง กาสะลัก Datura
metel L. F. SOLANACEAE ใช้ ขั บ พิ ษ ล้ า งพิ ษ สุ ร ปิ๊ ด ค า รางจื ด (เครื อ หนามแน้ ) Thunbergia
laurifolia Linn. THUNBERGIACEAE ปี บ , ก า ส ะ ล อ ง Millingtonia hortensis Linn. F.
BIGNONIACEAE ต าแยแมว Acalypha indica Linn. EUPHORBIACEAE โปร่ ง ฟ้ า Clausena Spp.
RUTACEAE เนระพูสีไทย (ดีงูหว้า) Tacca chantrieri Andre.F. TACCACEAE
ตัวอย่างวิธีการปรุงยาอาบ
เอาสมุน ไพรมาสั บ ตากแห้ ง ต้ม หรือบางอย่างใช้แช่ - ใช้อย่างสดหรือแห้ ง หม้อที่ใช้ต้ม
หม้อสาว ต้มแล้ว อาจรอให้เย็นก่อน แล้วแต่ตารับยา มีกาหนดการใช้ ว่าจะให้อาบนานเท่าใด ใช้ฟืน มี
ความยาวเป็นตัวกาหนด
ยาอาบรุมไข้เรื้อ (ตาราวัดพวกหงส์)
ใบปูเลย ๗ หาง ฮางคาว ๗ หาง ใบป่าน ๗ ใบ หญ้าไซ ว้องมือ กันใจ เอามาต้ม รม อายมัน
แล นามันอาบ ตารับนีใช้ทังรม และอาบ
ยาอาบถอนพิษ (ตาราวัดพวกหงส์)
เอาหมากผู้ หมากแม่ ส้มชื่น ใบหมากเฟือง ใบหมากยม หญ้าแพรด ใบหมากขาม ต้มอาบ
หือพอ ๖ หม้อ แล้วเอาใบส้มกบ หมากขาม อาบ
ยาอาบวัดฉันทราย (สันทราย)
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หือเอาไม้จาปาลาว ต้มอาบหือพอ ๗ หม้อ กันว่าอาบหม้อใด กินชุหม้อเทอะ ขันตังเบียพัน
สาม หมากพันสาม ผ้าขาววา แดงวา เทียนเหลี่ยม
ยารมยาอาบ ตาแจ้ง
หือเอาใบหมากริว ใบมะนาว ใบมะขาม ใบลมแล้ง กะนะเท่ากัน ต้มรม ต้มอาบ
ยาอาบขาง
ก๋าม เยี่ยวแดง ดั่งนาซ่วยจิน กินสารตังสอง รากกาสะลอง รากมะพร้าวไฟ รากเขือง รากหวาน
บ้าน รากมะลิว ต้มกิน อาบ ใบบัว กล้วยตีบ ใบมะขาม รากดังดีด รากคา ใบคา ต้มอาบ
ยาอาบสาร
เข้าหมินดา เข้าหมินแดง ตัวแต๋งเปิด ใบขาม ใบข่า ใบส้มป่อย หัวปูเลย ชั่งเท่ากัน แช่กิน
อาบ
ยาอาบเกี่ยว
เปล้าน้อย เปล้าหลวง เครือเกี่ยวดา รากพริก รากนาแน้ ต้มอาบ
ยาหุงน้ามันงา
สะป๊านก๋า ผีเสือทังสอง พันธุ์ผักกาด ฮ่อมเกี่ยว ชั่งเอาเท่ากัน ตากแห้ง ตาผง หุงใส่นามันงา
สัมปะเสก ๑๐๘ คาบ ใช้สรรพะไว้ใส่ที่เจ็บ บวมปอง บาดแผล อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้เสียง
ยาอาบบวม
๑. ตาบวม กอมก้อ ๓ ยอดหมากแคว้ง ๗ ลูก เข้าหมินขึน นึ่งบดใส่นาอุ่นทา เอาผักป่งปิ๋ง รัง
ต่อ ลีบเครือ ต้มอาบ
๒. เอาสารเงิน พลูช้าง เปลือกพร้าว ต้มอาบกิน
๓. เอาหมากเฟือง ใบไผ่ บัวราดา ต้มอาบ
๔. หมากขุน ใบโว้ ต้มอาบ
๕. ผีเสือ ลูบลีบเครือ ต้มอาบ
๖. เปลือกดูก ข้าวเจ้า ตาปนกัน เอานาอาบ
จากการศึกษา ยาจากตารับยาที่ปริวรรต พบยารักษา ๖๐ โรค/อาการ ได้แก่
โรคลม ท้องผูก โรคขาง ไข้ งูสวัด ปัสสาวะ ห้ามพิษสันนิบาต กินอาหารผิดสาแดง เจ็บปวด
เมื่อยล้า หิด บวม ลูกอัณ ฑะผิดปกติ ท้องเฟ้ออาเจียน เลื อด ธาตุในร่างกายแตก ตะคริวที่หั วใจ
ปวด กามโรค รามะนาดคอ ปวดหัวสองข้าง เส้นเอ็นยึด กล้ามเนือ ถ่ายเป็นมูกเลือด จุกเสียด อาเจียน
ฝีมุตตขึด งูกัด ยาธาตุ มะเร็ง ลมสันนิบาต ผู้หญิงท้อง เสลด ริดสีดวงไอ ผื่น ระบบหายใจ นิ่ว
ท้องเสีย ร้อนในใจ สั่น โรคหัวใจ สะอืน อัมพาด ยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ หลับลวด ตาต้อ
ฟื้นไข้ ทิพย์พระญายา โรคเกี่ยวกับผู้หญิง ยาชูกาลัง คางทูม สาร ป้าง นานมหม่า แท่งดา แก้ปวด
ท้อง ยาแก้ทุกโรค - ให้คาอธิบาย
ตัวอย่างตารับยา ตัวยาและวิธีการรักษา ดังแสดงใน “ตารา ตารับยาที่ได้รับการส่งมอบ จัดเป็น
ตารับยาแห่งชาติ เป็นมรดกของประเทศ”
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ตัวอย่าง โรคลม มีตัวยาที่เป็นองค์ประกอบ จานวน ๑๐๘ ชนิด ดังนี
กล่าต้น = มะกล่าตาช้าง(๑), มะแค้ก(๑), กีบมล้าลม(๑), กีบแรด(๑), กุ่มทัง๒, แก่นหมากสมอ=
สมอไทย(๑), สมออัพยา(๑), ขจาย=กาจาย ขีอ้าย(๑), ข่า=ข่าหยวก ข่าหลวง(๑), ข่าแคงพันนา(๑), ขิง(๑),
เข้าจ้าว(๑) เครือเขามวก=เถามวก มูกขาว(๑) ไคร้นา(๑) , ไคร้นุ่น=สนุ่น(๑), ค้อนก้อม=มะรุม(๑), ง้วน
หมู(๑), งาช้าง(๑), จันทน์ทัง๒(๑), จีจ้อ=โสมชบา(๑), จีจ้อหลวง = จิงจ้อเหลี่ยม(๑), ชะเอม, ชีพุก = ขะ
ย่อมใหญ่ (๑),ยาแก้ราก(๑), ขม(๑), ชุ่งชาลิ ง(๑), ดอกกึง(๑), ดอกด้าย = หงอนไก่ไทย(๑), ดูกหมา(๑),
ตับเต่าน้อย = กล้วยเต่า(๑), ตีนเป็ด = พญาสัตบรรณ(๑), ยางขาว(๑), ตึ่งเครือฅา = เขียวงู(๑), ถั่วถิม =
ถั่วเขียว(๑), ทันทัง ๒(๑), ทุน =บอน(๑), นามันงา(๑), เน่าใน(๑), ใบหมากนา(๑), ใบหมากฟัก(๑), ปมนุ่ม
แน้ =รางจื ด ดอกม่ ว ง(๑), ปลาฝา, ปอบ้ าน=ปอกะเด้ ง ปอท้ ง (๑), ปอหมั น(๑), เปลื อ กกอกพั น น า(๑),
เปลือกดื่อเกลียง=เปลือกพิน(๑),พันนา(๑),เปลือกม่วง(๑),เปลือกม่วงทัด(๑),เปลือกสุรพีพันนา(๑), ผักเผ็ด
(๑), ผักหนอก(๑), ผักหวานบ้าน(๑), ผากควาย(๑), ผาแป้ง=ช้าแป้น ขากะอ้าย(๑), พริกน้อย(๑), พังคี(๑),
พายซะเมา พิษนาศน์ สิบสองราศี (๑), พิดเทาะ หนามพุงดอ(๑), พิน มะตูม กะทันตาเถร มะปิน (๑), ฟัน
เตา เมล็ดแตงโม(๑), ภิมาน กระถินพิมาน(๑), มะเดื่ออุทุมพร(๑), ไม้แก้ว พิกุล(๑), ไม้ขีเหล็ก ขีเหล็กบ้าน
(๑), ไม้คอม ให้คอย(๑), ไม้ฅ่า=มะค่าโมง(๑),ไม้ช้าลิว = มะนาวผี (๑), ขีติว(๑), นางกาน(๑), ไม้ภิมาน=
กระถินพิมาน(๑), ไม้มูกทัง๒ มูกน้อย มูกหลวง = โมกหลวง(๑),ไม้สา=ปอสา(๑), ไม้หมาก=หมากเมีย(๑),
ไม้หาฟาน = หางรอก(๑), ยอดหย้าเยี่ยวหมู(๑), ยางพราย=ยางโอน(๑), รากแฅว้งเผือก = มะแว้ง(๑), ราก
ง้วนหมู = กระทุงหมาบ้า(๑), รากดีด(๑), รากดีหมี(๑), รางเอยน(๑), จันทน์ทัง๒(๑), ลมแล้ง(๑), ลืมดา =
ยางดา, หมากบ้าลืมดา(๑), ส้มชื่น=เขยตาย(๑), สะเพาลม(๑), สานทัง ๒ = สานเงิน และ สานคา (ต้นกาง
หลวง) (๑), หมากกอกฟานซ้อม = มะกอกพราน(๑), หมากขามป้อม = กาทวด , อิ่ว(๑), หมากแฅว้ง =
มะแว้ง(๑), หมากแตก = กระทงลายมะแตก(๑), หมากทัน = พุทรา หมากแหน = สมอพิเภก สมอแหน
(๑), หวานกีบแรด(๑), หอม(๑), หอม=หอมแดง(๑), ห้อมเกี่ยว = กะเม็ง หอยกาบล้า(๑), หัวถั่วพู(๑), หัว
ผักกูด = ผักกูด(๑), หัวหมากกาบิด(๑), หัวหย้าเหนียวหมู=หญ้าแห้วหมู(๑), หัวหอมบั่ว(๑), หัสสะคืน(๑),
หุงแดง(๑), เหมือดคน(๑), อ้อยช้าง(๑), อ้อยดา = อ้อยแดง(๑), ขิง=ขิงแกลง (๒), พริก(๒) , พิดพิวแงด=
เจตมูลเพลิงแดง(๒), พูลีย,ไพล(๒), ลมแล้ง=คูน ราชพฤกษ์(๓)
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การใช้ประโยชน์จากตารายารักษาผู้ป่วย : นายทวี ทิพพ์ยอด อายุ ๗๗ ปี
• โรคหรืออาการป่วยที่มาใช้ยาครังนี คือ เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว ได้เกิดอุบัติเหตุ ขี่รถมอเตอร์ไซด์ล้มลง ลุก
ขึนไม่รู้สึกตัวซีกขวา ยกแขนไม่ขึน เวลานอนยกขาขวามาวางไม่ได้ ข้างซ้ายยกได้ ได้กินยานีกับ
พ่อเลียง เมื่อ ๓-๔ ปีมาแล้ว
• หลังจากกินยานีแล้ว อาการดีขึน กินแล้วแข็งแรง จะไม่หยุดยากินไปเรื่อยๆ ถ้าไม่กินยานี จะรู้สึก
ปวดขา กินแล้วจะรู้สึกว่าเดินได้ ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ
• รายละเอียดและวิธีใช้ยา : ยาชื่อสรรพยาธิ์ ผู้ป่วยทั่วไปเรียกว่ายาลม ๑๐๘ รูปแบบเป็นยาเม็ด
กินครังละ สามเม็ด วันละสามครัง หลังอาหาร หลังกินยาโรงพยาบาลประมาณ ๑๕ นาที
• ขณะนีได้กินยานีร่วมกับยาแผนปัจจุบัน คือยาลดความดันโลหิต และยาละลายไขมัน ในด้านการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันทางหมอได้ปรับยามาเรื่อยๆ เพราะความดันโลหิตปกติดี แต่ หมอบอกว่าหยุดยา
ความดันไม่ได้ จึงยังกินยาแผนปัจจุบันอยู่
จากการสัมภาษณ์ และศึกษาตารับยา พบว่า ตัวยาในตารับยา ยังต้องมีการศึกษาความชัดเจน
ของชนิดและตัวยาที่ลงความเห็นว่าถูกต้อง และควรระบุเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อให้พัฒนาเป็นยาถูกชนิด
และเนื่องจากตัวยาบางส่วนไม่อาจหาได้ หรือเกิดการสูญหาย หมอพืนบ้านได้ประยุกต์และตัดทอนหรือ
เพิ่มเติมยาบางส่วน อีกทังโรคในปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปไปจากอดีต อย่างเช่นมีโรคเรือรัง และมีชื่อใหม่ไม่
พบในใบลาน ดังเช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง ต้องอาศัยหมอพื นบ้าน ได้เทียบเคียงและ
ประมาณการใช้ตารับยาให้ เหมาะสม โดยหมอพืนบ้านบางท่าน ได้อาศัยงานวิจัยที่ทราบจากวิชาการ
สมั ย ใหม่เพิ่ มเติม ตั ว ยาเข้าในตารับ ที่ รัก ษา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการรักษา การพั ฒ นาต ารับ ยา
นั ก วิช าการด้านการแพทย์ แผนไทย หรือผู้ ศึ กษาด้ านการแพทย์แ ผนไทยที่ ไม่ได้ศึ กษาใบลาน เห็ น ว่า
ประสบการณ์การใช้จริง หรือฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากพอแล้ว มีความสาคัญกว่าการใช้
ตารับ ยาจากเอกสารโบราณ (อาจเป็น เพราะการเข้าถึงยาก ไม่สามารถอ่านได้) อย่างไรก็ดี การเริ่มต้น
การศึกษาจากพืนฐานแสดงถึง การให้คุณค่าแก่การค้นพบของบรรพบุรุษ ย่อมเป็นการสร้างความยั่งยืน
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และทาให้ ตารับ ยามีชีวิตและทาให้ เยาวชนได้เห็นรูปแบบการศึกษาพัฒ นาสืบทอดองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาให้ยั่งยืน
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการศึกษาตารายาโบราณ
ชื่อพืชสมุนไพรล้านนา เทียบกับสมุนไพรภาคกลาง ค้นหาตัวยาในตารายาร่วมกับหมอพืนบ้าน
พัฒนาตารับยา ยามะโหก ยาอบ ยารม (ส่งคณะแพทย์)
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