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       ลงชื่อ ........................................... ผูบันทึก 
           (......................................................) 
             ตําแหนง .................................................... 
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  ๓.๑ กรณีเปนตํารับยาแผนไทย 
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       ลงชื่อ ........................................... ผูบันทึก 
           (......................................................) 
             ตําแหนง ....................................................  
 



 27

แบบทะเบยีนสํารวจเลขที่ ............................../............... 

แบบทะเบียนสํารวจภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
  ตําราการแพทยแผนไทย 

วันที่สํารวจ ................................................ 
๑. แหลงที่มาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

   (๑) ไดมาจาก .................................................................................................................... 
   (๒) ไดมาเมื่อใด ................................................................................................................ 

(๓) วิธีการไดมา ............................................................................................................... 
๒. เจาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    

 ช่ือ ............................................................... นามสกุล ......................................................................... 
 ที่อยู ....................................................................................................................................................... 

๓. รายละเอียดของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
๓.๒ กรณเีปนตําราการแพทยแผนไทย 
 (๑) ช่ือตําราการแพทยแผนไทย ..................................................................................... 

   (๒) ช่ือผูแตงตําราการแพทยแผนไทย .................................................................................. 
   (๓) วัน เดือน ป  ที่แตง (ถาทราบ) ........................................................................................ 
   (๔) ภาษาที่ใช ....................................................................................................................... 
   (๕) เนื้อหาของตําราโดยยอ .................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 
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       ลงชื่อ ........................................... ผูบันทึก 
           (......................................................) 
             ตําแหนง .................................................... 
        

กรณีเจาของมตีําราการแพทยแผนไทยมากกวา  ๑  ตํารา 
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.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
 
 

       ลงชื่อ ........................................... ผูบันทึก 
           (......................................................) 
             ตําแหนง ....................................................  
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คําอธิบายการบันทึกแบบทะเบียนสํารวจภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
 

แบบทะเบียนสํารวจเลขที่ ............................................../............... 
                 (ลําดับเลขของนายทะเบียน) / ป พ.ศ.ที่เก็บขอมูล   

ตัวอยาง  แบบสํารวจทะเบยีนเลขที่   2700001/2550 
 

เลขรหัสจังหวดัตามกระทรวงมหาดไทย      ป  พ.ศ. ที่เกบ็ขอมูล 
 

     ลําดับเลขที่ภูมิปญญาของนายทะเบียน 5 หลัก 
 

แบบทะเบียนสํารวจภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
  ตํารับยาแผนไทย 
  ตําราการแพทยแผนไทย 
 ใหเลือกตํารับยาแผนไทยกรณีเปนตํารับยาแผนไทยหรือ เลือกตําราการแพทยแผนไทยกรณเีปน
ตําราการแพทยแผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสํารวจ ......................................................................................................... 
 ใหบันทกึวนั เดือน ป ที่สํารวจขอมูล 
 

๑.  แหลงท่ีมาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
(๑) ไดมาจาก .......................................................................................................................... 

 ใหบันทกึที่มาของ ตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย  วามาจากตําราใด 
หรือสถานที่ใด หรือบุคคลใด (อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได) 

เชน ไดมาจาก จารึกตํารายาวดัราชโอรสารามวรวหิาร สํานักหอสมุดแหงชาติ หรือ 
        ไดมาจาก นายสมนึก  สมบูรณสราง จังหวัดตรัง  หรือ 
        ไดมาจาก พระครูวิมล  พรัมจโร วัดดานชาง สุพรรณบุรี  เปนตน 
 

หมายเหต ุ :      ๑. ตาํรับยาแผนไทย หมายถึง สูตรซ่ึงระบุกรรมวิธีการผลิตและสวนประกอบ
ส่ิงปรุงที่มียาแผนไทยรวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 

    ๒. ตําราการแพทยแผนไทย หมายถึง หลักวิชาการตาง ๆ  เกี่ยวกับการแพทย  
แผนไทย ทั้งทีไ่ดบันทึกไวในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใด
หรือที่มิไดมีการบันทึกกันไว แตเปนการเรียนรูหรือถายทอดสืบตอกันมาไม
วาดวยวิธีใด 

(พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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(๒) ไดมาเมื่อใด ..................................................................................................................... 
   ใหบันทกึวนั เดือน ปที่ไดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยมา  
  หรือเทาที่ทราบ  

เชน  ไดมาเมื่อ  วันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2502  หรือ 
  ไดมาเมื่อ  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2510   หรือ 
  ไดมาเมื่อ  พ.ศ. 2514 
  กรณีไมทราบ ใหบันทกึ ไมทราบระยะเวลาที่ไดมา 
 

(๓) วิธีการไดมา ..................................................................................................................... 
 ใหบันทกึวิธีการที่ไดตํารับยาแผนไทยหรอืตําราการแพทยแผนไทยมา เชน บรรพบุรุษ
มอบให  คัดลอก  ซ้ือ สําเนาเอกสาร ศึกษาจากโรงเรียน หรือวัด หรือบุคคล เปนตน 

 

๒. เจาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    

 ช่ือ .......................................................... นามสกุล ........................................................................ 
 ที่อยู ....................................................................................................................................................... 
  ใหบันทกึ เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน    
  ใหบันทกึ ช่ือ-สกุล ที่อยูของเจาของ หรือผูครอบครอง ตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย

แผนไทย ณ วันท่ีเก็บขอมูล โดยบันทึก ช่ือ - นามสกุล และที่อยูของของเจาของ หรือ ผูครอบครอง
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ซ่ึงสามารถติดตอไดทั้งทางไปรษณยี โทรศัพท – โทรสาร หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail)  (เทาที่มีขอมูล) 

  กรณี   เปนเจาของ ใหใส (เจาของ) ไวหลังนามสกุลดวย 
  กรณี   เปนผูครอบครอง ใหใส (ผูครอบครอง) ไวหลังนามสกุลดวย 

 ตัวอยาง  
นาย/นาง/นางสาว   นพนันท   นามสกุล  สามิภักดิ์ (เจาของ)  อายุ  ๑๘  ป สัญชาติ  

ไทย  บานเลขที่   ๕๔  .หมูที่  ๖  ตรอก/ซอย  ชินเขต  ถนน   งามวงศวาน   ตําบล/แขวง  ทุงสอง
หอง  อําเภอ/เขต   หลักส่ี  จังหวัด  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย  ๑๐๒๑๐  โทรศัพท  ๐-๒๕๙๑-
๑๐๙๕  . โทรสาร  ๐-๒๕๙๑-๑๐๙๕  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)    nopanan@hotmail.com       

 

หมายเหต ุ :      ๑. เจาของ หมายถึง ผูคดิคน ผูปรับปรงุ หรือผูสืบทอด ตํารับยาแผนไทยหรือตาํรา
การแพทยแผนไทยนั้น 

    ๒. ผูครอบครอง หมายถึง ผูที่มีภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยท่ีมิไดเปนผูคิดคน 
ผูปรับปรุง หรือผูสืบทอด แตมีภูมิปญญาจากการซื้อ การเรียนการสอน เปนตน 
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๓. รายละเอียดของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
 ๓.๑ กรณีเปนตํารับยาแผนไทย 
  (๑) ช่ือตํารับยาแผนไทย .................................................................................................... 

ใหบันทกึชื่อของตํารับยาแผนไทย กรณีไมทราบชื่อ ตํารับยาแผนไทย ใหระบุเปนชือ่ที่
เกี่ยวของกับสรรพคุณของตํารับยาแผนไทยนั้น ๆ เปนชือ่ตํารับยาแผนไทย 

  ตัวอยาง  
นาย ค เปนเจาของตํารับยาแผนไทยตํารับหนึ่งโดยไมทราบชื่อ ซ่ึงมีสรรพคุณ แกหอบ 

เหนื่อย ใหระบุช่ือเปน ตํารับยาแกหอบเหนื่อย  
  

  (๒) สรรพคุณ  ...................................................................................................................... 
   ใหบันทึกสรรพคุณของตํารับยาแผนไทย 
 

  (๓) สวนประกอบมีสมุนไพร .......................... ชนิด 
ใหบันทึกจํานวนสมุนไพรที่มีเปนสวนประกอบในตํารับยาแผนไทย ในกรณีที่มีตํารับยา

แผนไทยยอยหรือมีพิกัดยาอยูในตํารับยาหลักใหนับตัวยาในตํารับยาแผนไทยยอยหรือในพิกัดยา
รวมกับตํารับยาแผนไทยหลักดวย  

  ตัวอยาง    ตํารับยาแผนไทยหนึ่งมีสวนประกอบดังนี้  
บอระเพ็ด โกฐสอ หัวแหวหมู ตรีผลา ส่ิงละ 1 บาท นํายาทั้งนี้ ตมดื่มครั้งละ  คร่ึงแกว 

ในสวนประกอบของตํารับนี้มีพิกัดยา ตรีผลา อยู ซ่ึงมสีวนประกอบของสมุนไพร 3 ชนิด ดังนั้น
ตํารับยานี้สวนประกอบจะมสีมุนไพรทั้งหมด  6  ชนิด 
 

๓.๒ กรณเีปนตําราการแพทยแผนไทย 
(๑) ช่ือตําราการแพทยแผนไทย ........................................................................................ 

ใหบันทกึชื่อของตําราการแพทยแผนไทย กรณีไมทราบชื่อของตําราการแพทยแผนไทย  
ใหใชเนื้อหาหลักของตําราการแพทยแผนไทยเปนชื่อตําราการแพทยแผนไทย 

  ตัวอยาง     
 ๑. นาย ง เปนเจาของตําราการแพทยแผนไทยฉบับหนึ่งโดยไมทราบชื่อ มีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับการดแูลสตรีหลังคลอด ใหระบุช่ือเปน ตําราเกีย่วกับการดแูลสตรีหลังคลอด  
 ๒. นาย ก เปนเจาของตําราการแพทยแผนไทยฉบบัหนึ่งโดยไมทราบชื่อ มีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยตางๆ  ใหระบุช่ือเปน ตําราเกีย่วกับยาแผนไทย 
 ๓. นาย ก เปนเจาของตําราการแพทยแผนไทยฉบบัหนึ่งโดยไมทราบชื่อ มีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับการตรวจโรคตาง ๆ และตํารับยาแผนไทยตาง ๆ ใหระบุช่ือเปน ตําราเกี่ยวกับการตรวจ
โรค และตํารับยาแผนไทย 
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  (๒) ช่ือผูแตงตําราการแพทยแผนไทย .................................................................................. 
 ใหบันทึกชื่อผูแตง หรือช่ือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับตําราการแพทยแผนไทยนั้นๆ เชน          

ผูรวบรวม  ผูเรียบเรียง  ผูวิจัย  บรรณาธิการ เปนตน   
 กรณ ีไมเปนผูแตงแตเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับตําราการแพทยแผนไทยนั้นๆ ใหใสวงเล็บ

ไวทายชื่อ เชน นาย ค (ผูเรียบเรียง)  นาย จ (ผูรวบรวม) นายสมาน  คําดี (ผูวิจัย) เปนตน 
     กรณีไมทราบช่ือผูแตงตําราการแพทยแผนไทย  ใหระบุ ไมทราบชื่อผูแตง 
 

  (๓) วัน เดือน ป  ที่แตง (ถาทราบ) ........................................................................................ 
   ใหบันทึก วัน เดือน ป  ที่แตง  กรณีไมทราบ วัน เดือน ป  ที่แตง  ใหระบุ ไมทราบ 
 

  (๔) ภาษาที่ใช ....................................................................................................................... 
   ใหบันทึกภาษาที่ใชในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เชน ภาษาไทย ภาษาไทยเดิม ภาษา
ขอม ภาษาธรรม ภาษาไทยนอย ภาษาลาว เปนตน  กรณีไมทราบ ใหระบุ  ไมทราบภาษาที่ใช 
 

  (๕) เนื้อหาของตําราโดยยอ .................................................................................................. 
   ใหบันทึกขอมูลสรุปเนื้อหาของตําราการแพทยแผนไทยโดยยอ  
  ตัวอยาง      เนื้อหาตําราการแพทยแผนไทย    เร่ืองการอยูไฟหลังคลอด 
   “ ความหมายการอยูไฟ ประเภทการอยูไฟ  การอยูไฟดวยวิธีตางๆ อุปกรณการอยูไฟ ขอ
หามขอควรระวังในการอยูไฟ อาหารสําหรับมารดาหลังคลอด อาหารแสลงระหวางการอยูไฟ พิธีกรรมที่
เกี่ยวของกับการอยูไฟ ” 
 
 
  ลงชื่อ ........................................... ผูบันทึก 
    (......................................................) 
ตําแหนง ....................................................  
 ให ลงลายมือช่ือ พรอมทั้งชื่อ-สกุลและตําแหนง ของผูบนัทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 


