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ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยซ่ึงมีการพัฒนามาจากระบบการแพทยอายุรเวทของอินเดียไดจัดระบบ
สรีรวิทยาของรางกายออกเปนธาตุรูป 4 ชนิดคือ 
ปถวีธาตุ หรือ ธาตุดิน  มีลักษณะท่ีคงรูป 20 ประการ ไดแก เกศา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟน) 
ตะโจ(ผิวหนัง) มังสัง(กลามเนื้อ) นหารู( เสนเอ็น) อัฏฐิ(กระดูก) อัฏฐิมิญชัง(เยือ่หุมกระดูก) วักกงั 
(มาม) หทยัง (หัวใจ) ปหกัง(ไต)  ยกนัง(ตับ) ปบผาสัง(ปอด) กิโลมกัง(พังผืด) อันตัง(กระเพาะอาหาร
และลําไสใหญ) อันตคุนัง(ไสนอย) อุทริยัง(อาหารใหม) กรีสัง (อาหารเกา)  มัตถเก มัตถลุงคัง (เนื้อใน
สมอง)   
อาโปธาตุ หรือ ธาตุน้ํา มีลักษณะเปนของเหลว ไหลเวยีน อาศัยธาตุดินเพื่อการคงอยู อาศัยธาตุลมเพ่ือ 
การเคล่ือนท่ี 12 ประการ ไดแก  ปตตัง(น้ําดี ) เสมหงั(เสลด) ปุพโพ(น้ําหนอง ) โลหิตตัง(น้ําเลือด ) 
เสโท (น้ํา เหง่ือ ) เมโท (มันขน) อัสสุ(น้ําตา ) วสา (มันเหลว) เขโฬ(น้ําลาย)  สิงฆานิกา(น้ํามูก ) ลสิกา
(น้ําไขขอ ) มุตตัง(น้ําปสสาวะน้ํามูตร)  
วาโยธาตุ หรือ ธาตุลม มีลักษณะของพลัง และการเคล่ือนท่ีได ธาตุลมอาศัยธาตุดินและธาตุน้ํา เปนส่ือ 
ในการนําพาพลัง ขณะเดยีวกันธาตุลมพยงุธาตุดินและ ทําใหธาตุน้ํา เคล่ือนท่ีได  มี 6 ประการ อุทธังค
มาวาตา (ลมพดัจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน เชน การเรอ)  อโคมาวาตา (ลมพัดจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลางเชน 
ผายลม)  โกฏฐาสยาวาตา (ลมพัดในกระเพาะอาหารและลําไส) กุจฉิสยาวาตา(ลมพัดอยูในทองนอก
ลําไส) อังคมังคานุสารีวาตา(ลมพัดท่ัวรางกาย) อัสสาสะปสสาสะวาตา (ลมสําหรับหายใจเขาออก) 
เตโชธาต ุหรือ ธาตุไฟ มีลักษณะของการเผาผลาญใหแหลกสลาย ใหความรอน ธาตุไฟทําใหธาตุดินอุน 
มี 4 ประการ  สันตัปปคคี(ไฟทําใหรางกายอบอุน เปนปกติ)  ปริทัยหคัคี(ไฟทําใหรอนระสํ่าระสาย  ซ่ึง 
ทําใหเราตองอาบน้ําและพดัว)ี ชิรณัคคี(ไฟทําใหชรา) ปริณามัคคี (ไฟยอยอาหาร)  
 จากการแบงระบบสรีรวิทยาเปนธาตุรูปท้ัง 4 มีการแบงความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากธาตุรูป 
เรียกวาธาตุสมุฏฐานพิการ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1    สมุฏฐานปถวีพกิาร 

ปถวีธาต ุ อาการ 
เกศาพิการ เจ็บตามหนังหวั ผมรวง 
โลมาพิการ เจ็บตามผิวหนงั ขนรวง 
นขาพิการ ปวดท่ีโคนเล็บ เปนหนองท่ีโคนเล็บ เล็บถอด 
ทันตาพิการ เปนรํามะนาด ปวดฟน  
ตะโจพิการ คัน แสบรอนตามผิวหนัง ผิวหนังสาก 
มังสังพิการ เนื้อเปนผ่ืนแดง ชํ้า แสบรอน เปนไฝ เปนหดู พเปนรายย้ํา 
นหารูพิการ รูสึกตึง 
อัฏฐิพิการ เจ็บปวดในกระดูก 
อัฏฐิมิญชังพิการ เปนเหน็บชา 
วักกังพิการ รูสึกสะทานรอนสะทานหนาว 
หทยังพิการ อารมณเสีย ใจนอย  โกรธงาย หิวโหย 
ยกนังพิการ ตับชํ้า ตับโต ตับยอย เปนฝท่ีตับ 
กิโลมกังพิการ กระหายน้ํา อกแหง 
ปหกังพิการ รูสึกขัด แนนในอก ทองพอง ออนเพลีย กําลังนอย 
ปบผาสังพิการ กระหายน้ํา รอนในอก หอบหนัก 
อันตังพิการ ทองเสีย แนนทอง ไสตีบ 
อันตคุนงัพิการ เรอและหาว อุจจาระเปนโลหิต หนามืดตามัว เม่ือยบ้ันเอว เสียดสีขางท้ังสอง รอน

คอ รอนทอง อุจจาระเปนหนอง 
อุทริยังพิการ สะอึก พะอืดพะอม จุกเสียด ทองเสีย 
กรีสังพิการ อุจจาระไมปกติ เปนโรคริดสีดวง 
มัตถเกมัตถลุงคัง
พิการ 

หูตึง ตามัว ล้ินกระดาง คางแข็ง 

 
ในพระคัมภีรสรรพคุณมีรายช่ือสมุนไพรท่ีใชบําบัดอาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับปถวีธาตุพกิารตามตัวอยางใน
ตารางท่ี 2  อยางไรก็ดีการใชยาแผนไทยนยิมใชเปนตํารับ เม่ือรูสรรพคุณสมุนไพรกส็ามารถนําไปใช
เลือกตํารับจากคัมภีรตางๆได 
 
 
 



ตารางท่ี 2  ตัวอยางสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณแกอาการอันเนือ่งมาจากปถวธีาตุพิการ 

สมุนไพร สวนท่ีใช  ปถวีธาตุพิการ 
ขิงแหง เหงา แกพรรดึก ลมเสียดแทง คล่ืนเหยีน 
ขิงสด ดอก หทยังพกิาร 
ดีปลี ดอก ปถวีธาตุท้ัง 20 ประการ 
เจตมูลเพลิงขาว ดอก จักษุโรค 
โกฐเขมา เหงา แกโรคในปากในคอ และแกหอบ 
โกฐพุงปลา เหงา อุจจาระไมปกติ  
โกฐน้ําเตา เหงา ทําใหอุจจาระ ปสสาวะเปนปกติ 
โกฏกักกล้ิง ผล โรคในปากในคอท่ีมีการติดเช้ือ (กิมิชาติ) 
จันทนา, จนัทน ผล ทําอุทริยังและกรีสังใหเปนปกติ 
ผักชี ผล แกสะอึกและกระหายน้ํา แกคล่ืนเหยีนและโรคอันบังเกิดแตตา 
ขม้ินชัน เหงา ชําระโรคอันเกิดแตผิวหนัง แกบาดแผล 
มหาหิงค ยาง แกพรรดึกและแกลมเสียดแทง ชวยยอย บํารุงธาตุ 
พิมเสน สารบริสุทธิ โรคอันบังเกิดแตนาสิก 
เปราะหอมแดง ดอก แกโรคอันบังเกิดแตจักษ ุ
 เหงา แกโรคซ่ึงทําใหตัวเปนผ่ืนพรึง แกบาดแผล 
สมี ใบ แกสิวท่ีหนา 
 เปลือกตน แกเกล้ือน 
 แกน ขับพยาธิลําไส 
ตีนเปดน้ํา ใบ แกกลาก 
 ดอก แกริดสีดวงทวาร 
 ผล แกผมหงอก 
ครอบฟนสี 
ครอบจักรวาล 

ดอก ชําระลําไสใหบริสุทธ์ิ 

 ใบ กระทําใหบุพโพตกออกมา (ขับหนอง) 
ขาใหญ เหงา แกฟกบวม แกพิษ แกบิดอันตกโลหิต 
 ใบ แกกลาก 
 ดอก แกเกล้ือน 
กะทือ เหงา แกปวดมวนในอุทร 
กะชาย เหงา แกโรคในปากและแกมุตกิต 



ตัวอยางตํารับยา 
ยาอินทรีธาตปุถวี  แกอุจจาระ ปสสาวะ ซ่ึงวิปริตดวยเตโชธาตุ ใหหวิโหยหาแรงมิได 

ตรีผลา   ลูกมะตูมออน   เม็ดในโคกกระออม    เทพทาโร  แกนกนัเกรา   ใบสะเดา   ใบเสนียด  ตุมกา
แดง   หวักระเทียม   ส่ิงละสวน  สะคาน   เจตมูลเพลิง   ขิง  รากชาพลู  ส่ิงละสองสวน ดีปลี 20 สวน 
บดเปนผง ละลายนํ้ารอน สมซา หรือกระเทียม กินแกบวมท้ังตัว 

ยาประสระไพล  แกจุกเสียด 
ผิวมะกรูด 2 ตําลึง วานน้ํา 2 ตําลึง กระเทียม 2 ตําลึง หอม 2 ตําลึง พริกไทย 2 ตําลึง ดีปลี 2 ตําลึง ขิง 2 
ตําลึง ขม้ินออย 2 ตําลึง เทียนดํา 2 ตําลึง เกลือสินเธาว 2 ตําลึง การบูน 1 บาท  ไพลเทาตัวยาทั้งหมด ตํา
เปนผง ละลายน้ํารอน 


