
หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 
 

1 
 

 

การแพทย์ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์อาศยัความรู้ท่ีสืบทอดจากกรุงศรีอยธุยา ต าราและคมัภีร์แพทย์

ท่ีใช้ส่วนหนึง่ตกทอดมาจากแพทย์รุ่นก่อน และอีกสว่นหนึ่งเป็นการรวบรวมคดัลอกขึน้มาใหม ่โดยการเรียก

ประชุมแพทย์และผู้ มีความรู้ มีการน าต ารายาและคมัภีร์แพทย์ท่ีมีอยู่ตามวดั บ้านเรือนราษฎร และท่ีเป็น

สมบตัิของแพทย์มาตรวจทาน แก้ไขเรียบเรียงขึน้ใหม่โดยเลือกเอาแตต่ ารายาท่ีเห็นว่าดีและเช่ือถือได้มา

คดัลอกเก็บไว้ใช้เป็นต าราในกรมหมอหลวง 

ความรู้เก่ียวกับการแพทย์ไทยในราชส านกั ซึ่งถือเป็นสถาบนัหลกัท่ีอปุถัมภ์ค า้จนุการแพทย์แผน

ไทยก่อนยุคสมัยใหม่ ได้สูญหายไปเม่ือกรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลง ความรู้และต าราต่างๆ ด้าน

การแพทย์ท่ีถูกรวบรวมไว้ก็สูญหายไปด้วย มีหลักฐานท่ีบ่งบอกถึงระบบการแพทย์ในราชส านักและ

ต าแหน่งแพทย์ตามท าเนียบศกัดินาปรากฏอยู่ในพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน พ.ศ. ๑๙๙๘  ซึ่งแสดง

ต าแหน่งทางการแพทย์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในราชส านัก และอาจมีนัยยะไปถึงแนวคิดในการจัดแบ่ง

หมวดหมู่ความรู้ทางการแพทย์ของไทยของราชส านกัด้วย โดยโครงสร้างท่ีมีมาแตเ่ดิมตัง้แตอ่ยธุยา ได้แก่ 

เจ้ากรมแพทยาหน้า ต าแหน่งแพทย์ใหญ่ และตวัองค์กรประกอบด้วย กรมแพทยาหน้า กรมแพทยาหลัง 

โรงพระโอสถ กรมหมอยาซ้าย กรมหมอยาขวา โรงพระโอสถ กรมหมอกมุาร กรมหมอนวด กรมหมอยาตา

ขวา กรมหมอยาตาซ้าย กรมหมอวรรณโรค   

 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ( พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒ ) 

 ตัง้ต ารายาแลฤๅษีดัดตน 

  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดให้ “ตัง้ต ารายาแลฤๅษีดดัตนไว้เป็น

ทาน” ภายในศาลาราย แม้ต ารายาท่ีจารึกไว้จะเกิดการช ารุดจนเสียหาย แตจ่ากหลกัฐานท่ีบนัทึกไว้ระบวุ่า

มีการจารึกวิชาการแพทย์ตา่งๆ ไว้ท่ีผนงัศาลา มีข้อความวา่  

  “ผนงัใหญ่ศาลาหลงัเหนือเขียนแผนไข้ทรพิษ คอสองทางเฉลียงเขียนแผนนวด และจารึกยาปรอท

แก้  วรรณโรค … ผนงัใหญ่ศาลาหลงัใต้เขียนแผนแมซื่อ้ประจ ากมุาร คอสองเขียนคนแปลกเพสละบองราห ู

(คือเด็ก เป็นซางอนัส าแดงอาการตา่งๆ) และจารึกต ารายากบัจารึกเร่ืองประจ าภาพตา่งๆ ตดิไว้ตามผนงัแล

เสาทัว่ไป เฉลียงหลงัศาลารายทกุหลงัก่อเป็นแทน่หินแปลกๆ กนั (มีภาพเป็นกฎีุและเขาไม้อยูห่ลงัแทน่) ตัง้

รูปฤๅษีดดัตนท่าต่างๆ อันหล่อด้วยสังกะสีดีบุกประสมหลงัละส่ีละห้าตามส่วนห้องมากและน้อย จารึก

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
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โคลงสุภาพบอกท่าดดั และบอกชะนิดลมติดไว้ตามข้างผนงั และมีโคลงบอกด้านนามผู้สร้างศาลา พร้อม

ทัง้ชา่งวาดเขียนทัง้ฝ่ายวดัฝ่ายบ้านติดไว้ด้วย” 

 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๖๗ )        

การรวบรวมต ารายาโรงพระโอสถ    

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั ทรงให้มีการรวบรวมต าราการแพทย์ขึน้ โดยมีพระพงศ์ 

อมรินทร์ (หรือ พระพงศ์นรินทร์)  เป็นหวัหน้า โดยให้ออกไปเสาะหาต ารายาลกัษณะโรคทัง้ปวงมา และให้ 

ขนุนาง ราษฎร  ตลอดจนพระราชาคณะทกุอาราม ได้รวบรวมส่งมาด้วย  ผู้ใดมีต ารายาดีๆ ท่ีบรรพบรุุษได้

เก็บไว้ให้น าเข้ามาทลูเกล้าฯ ถวายและให้กรมหมอหลวงคดัเลือกจดเป็น “ต าราหลวงส าหรับโรงพระโอสถ” 

นอกจากนี ้ยงัทรงให้ตรา “กฎหมายพนกังานโอสถเสวย” ซึ่งก าหนดมาตรการความปลอดภยัท่ีเจ้าพนกังาน

พระโอสถเสวย ผู้แตง่ และผู้ก ากบัจะต้องปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัมิให้พระโอสถของพระมหากษัตริย์ปนเปือ้นสิ่ง

อ่ืนใด  

           ตรากฎหมายพนักงานโอสถเสวย   
     พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ทรงให้ตรา “กฎหมายพนกังานโอสถเสวย” เพ่ือป้องกนัมิ   

ให้พระโอสถของพระมหากษัตริย์ปนเปือ้นสิ่งอ่ืนใด ปรากฏข้อความดงันี ้คือ     

  “... และเจ้าพนกังานพระโอสถเสวย ถ้าเป็นพระโอสถน า้ใส่โถขวดแก้วๆ ใสถ่งุปิดตรา จงมัน่คง ถ้า

เจ้าพนักงานมิเชิญไว้ดงันี ้โทษเฆ่ียน อนึ่ง ถ้าจะประกอบพระโอสถอย่างประมาท ต้องให้บริสุทธ์ิ ถ้ามิ   

บริสทุธ์ิ ผู้ประกอบโทษเฆ่ียนตดัมือ   

  ถ้าจะประกอบพระโอสถนัน้ อย่าให้ผู้ อ่ืนนอกกว่าผู้ก ากับ  เข้าไปนัง่ใกล้เคียงเป็นอนัขาด  ถ้าผู้ อ่ืน  

จะเข้าไปใกล้เคยีงไซร้  ผู้ เข้าไปใกล้เคยีงแลเจ้าพนกังานโทษเฆ่ียน ริบราชบาท   

  ถ้าประกอบพระโอสถให้เศร้าหมองมีมณฑิลอปัุทะวไซร้ โทษถึงตาย อนึ่งผู้ ใดเข้าไปใกล้เคียง ท าให้

พระโอสถเป็นมณฑิลอปัุทะวได้ไซร้  ผู้ท าแลเจ้าพนกังานโทษถงึตาย  

  ถ้าเจ้าพนกังานแสร้งแกล้งประกอบให้เป็นมณฑิลอปัุทะวโดยไซร้ โทษตายทัง้โคตร อนึ่งพระโอสถ

ประกอบแล้วให้ผู้ แต่แลผู้ก ากับ เทียบทาบด ูให้สนิทจงดี  ถ้ามิสนิทผิดขอใดไซร้ โทษผู้ แต่งผู้ก ากับเทียบ 

ทานนัน้ดจุกนัทกุข้อ…”   

 



หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 
 

3 
 

 การระบาดของอหวิาตกโรค  

 ในช่วงกลางรัชสมยัเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค เรียกว่า ไข้ป่วงใหญ่ นาน ๑๕ วนั ทัว่ประเทศ   

คนตายไปประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน พงศาวดารรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๒ ระบุว่า ไข้ป่วงระบาดมาทางทะเล 

มาจากเกาะหมาก (ปีนัง) มาระบาดในเมืองสมุทรปราการ มีคนตายจ านวนมาก แล้วจึงระบาดมาถึง

กรุงเทพฯ มีคนตายจ านวนมากจนมีศพท่ีวดัสระเกศ วดับางล าพู วดับพิตรพิมุข วดัประทุมคงคา และวัด

อ่ืนๆ มากเหมือนกับกองฟืน ยังมีศพท่ีตายลอยมาตามน า้อีกจ านวนมาก อาหารก็กินได้แต่ปลาแห้งและ

พริกกบัเกลือ น า้ในแมน่ า้ล าคลองก็กินไมไ่ด้  

วิธีแก้ปัญหาในเวลานัน้คือ การท าพิธีอาฏานิยสตูรด้วยการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืน และ

อญัเชิญพระแก้วมรกต พระบรมธาต ุพระราชาคณะตา่งๆ ออกโปรยทรายปลกุเสกทัว่ทัง้พระนคร ให้ขนุนาง

และประชาชนถือศีลบ าเพ็ญทาน ปล่อยสตัว์ แตผ่ลของการท าพิธีกลบัไม่ได้ท าให้โรคหาย คนท่ีเข้ากระบวน

แหแ่ละหามพระพทุธรูป พระภิกษุท่ีเดนิร่วมขบวนก็ล้มลงขาดใจตาย ท่ีกลบัมาบ้านแล้วตายก็มีมาก ในการ

ระบาดครัง้ตอ่ไปจงึยกเลิกการท าพระราชพิธีนีเ้สีย พงศาวดารฯ ยงัระบวุา่ โรคนีช้อบท่ีโสโครกโสมมคนตาย

มาก คนท่ีบ้านเรือนสะอาดก็ตายน้อย 

การจารึกต ารายาที่วัดราชโอรส   

  รัชสมัยของพระองค์ยงัมีการจดัท าจารึกต ารายาท่ีวัดราชโอรส ในปี พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยกรมหม่ืน

เจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั) ทรงปฏิสงัขรณ์วดัจอมทองถวายพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้รับพระราชทานช่ือวัดใหม่ว่า วัดราชโอรสาราม โดยกรมหม่ืนเจษฎา

บดนิทร์ได้ทรงจารึกต ารายาไทยไว้ ๑๐๘ ขนาน บนศิลา ๕๕ แผน่ ทัง้บนก าแพงพระวิหารพทุธไสยาสน์ และ

ท่ีศาลารายไว้ส าหรับให้สาธารณชนได้ศกึษาหาความรู้ 

 

พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว( พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔)      

           โครงสร้างของหมอในโรงพระโอสถ     

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ การจัดองค์กรในกรมหมอตามท่ีมีหลักฐานบันทึกไว้   

มีลกัษณะเกือบจะลอกแบบอยา่งของกรม หมอโรงพระโอสถในสมยักรุงศรีอยธุยา กลา่วคือ กรมหมอในโรง

พระโอสถ  เป็นต้นสงักัดของ “หมอหลวง”  ทัง้หมด  และอยู่ใต้ก ากับของพระบรมวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่ง

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เช่นในสมยั พ.ศ. ๒๔๐๘ มีกรมหม่ืนวงศาธิราช ทรงก ากบักรมหมอ หวัหน้าหมอหลวง

ทัง้ปวง คือ พระยาแพทยพงษาวิสุทธิ (ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต าแหน่งนีเ้รียกว่า จางวาง แพทยา 
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โรงพระโอสถ ซึง่มีบรรดาศกัดิเ์ป็น ออกยาแพทยาพงษาวิ สทุธาธิบดีอภยัพิริยนรากรมพาห)ุ  บรรดาหมอใน

กรมหมอโรงพระโอสถ  แบ่งเป็น ๒  ฝ่าย คือ “หมอโรงใน”  ซึ่งมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัเยียวยา พระบรม

วงศานวุงศ์ในเขตพระราชฐานชัน้ใน และ “หมอโรงนอก” มีหน้าท่ีรับพระบรมราชโองการ ไปตรวจเย่ียมและ

บ าบดัรักษาข้าราชการผู้ เจ็บป่วย แม้วา่หมอโรงใน  และ   หมอโรงนอกจะแยกจากกนั แตก็่อยู่ภายใต้บงัคบั

ของเจ้าหมอกรมโรงพระโอสถ คือพระยาแพทยพงษาวิสทุธิ  ผู้บงัคบับญัชารองลงไป ได้แก ่ เจ้ากรมหมอยา

ขวา (หลวงราชนิทานและหลวงราชพรหมา) ปลดักรม ยาซ้าย (พระสิทธิสาร) ปลดักรมหมอยาขวา ซึ่งหมอ

หลวงสงักดักรมหมอยาขวา และหมอยาซ้าย จะ ผลดัเปล่ียนเข้าประจ าราชการ  ผลดัละ  ๔ วนั  ๔ คืน โดย

เข้ามาประจ าราชการอยู่ในพ านักซึ่งเป็นโรงพระโอสถด้วย ซึ่งก็คือคลงัยานัน่เอง กล่าวได้ว่าในสมัย กรุง

รัตนโกสินทร์ มีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา คือ มีกรมโรงพระโอสถเพียงกรมเดียว 

รวมผู้ ช านาญการไว้ทกุประการ คือ หมอยา หมอนวด หมอกุมาร หมอตา หมอผี  หมอทรพิศม์ หมอพยุง

ครรภ์ ซึง่ตา่งไปจากราชการในแผน่ดนิกรุงศรีอยธุยา   

กระบองแดง: มีหลกัฐานสมยัต้นรัตนโกสินทร์บอกว่า หมอหลวงสามารถเดินทางไปเก็บสมุนไพร

ตามบ้านของราษฎร หรือท่ีของใครก็ได้ ทัว่ราชอาณาจักร โดยมี กระบองแดงและย่ามพระราชทานเป็น

สญัลกัษณ์   

การทดลองท าพันธ์ุหนองฝีป้องกันไข้ทรพษิ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

             หมอบรัดเลย์เห็นว่า การปลกูทรพิษยงัเป็นอนัตรายอยู่ จึงไม่เลิกล้มการทดลองเพ่ือท าการปลูกฝี

ให้ส าเร็จ ในปีพ.ศ. ๒๓๘๔ ได้ท าการทดลองปลกูฝีกับเด็กจ านวน ๗๕ คนในบ้านพระยาพระคลงั โดยใช้

สะเก็ดพนัธุ์หนองฝีโคซึง่น ามาจากอเมริกา ปรากฏว่าปลกูขึน้เพียง ๓-๔ ราย หมอบรัดเลย์ได้เอาพนัธุ์หนอง

ให้ผู้ อ่ืนทดลองปลูก แตไ่ม่คอ่ยมีคนอยากทดลอง เม่ือท าการได้ประมาณ ๓ เดือน พนัธุ์หนองฝีจึงหมดลง 

โดยมีคนท่ีปลกูขึน้ทัง้หมดในครัง้นีร้าว ๑๐๐ คน  

            ถึงจะท าการปลูกฝีส าเร็จ แต่ยังมีปัญหาเร่ืองพันธุ์หนองฝีท่ีต้องน าเข้าจากอเมริกาซึ่งใช้เ วลา

เดินทางนาน หมอบรัดเลย์จึงท าการทดลองผลิตสะเก็ดพนัธุ์หนองฝีด้วยตนเอง ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๘๕ 

โดยการฉีดหนองจากผู้ ป่วยไข้ทรพิษเข้าไปในววัหลายตวั และยงัได้รับพระราชทานววัจากพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีเดียวกัน บุตรีของหมอบรัดเลย์เสียชีวิตลงจากไข้ทรพิษ เม่ืออายุได้ ๗ เดือน 

หมอบรัดเลย์จึงตัง้คลินิกรับปลกูฝีขึน้เป็นการส่วนตวั เม่ือปี พ.ศ. ๒๓๙๔ คิดคา่ปลกูฝีคนละ ๑ บาท หากฝี

ขึน้ดี จะคืนเงินให้คร่ึงหนึ่ง โดยเงินท่ีได้จะน าไปซือ้หนองฝีจากอเมริกามาปลูกใหม่ แต่ระหว่างรอ ได้ใช้

หนองจากคนท่ีปลกูฝีขึน้ดีแล้วมาปลกูตอ่กนัไป  
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การปลกูฝีได้เป็นผลส าเร็จ ท าให้ภารกิจหลกัอย่างหนึ่งของพวกมิชชนันารี คือการเดินทางออกไป

ปลกูฝีแม้ในหมู่บ้านตามชนบทตา่งๆ เป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เม่ือรัฐบาลไทยได้ตัง้

สถานผลิตพนัธุ์หนองฝีขึน้ท่ีส่ีกัก๊พระยาศรี และออกกฎหมายบงัคบัให้ทกุคนปลกูฝีป้องกนัไข้ทรพิษใน พ.ศ. 

๒๔๕๖ การปลกูฝีโดยพวกมิชชนันารีจงึคอ่ยๆ ลดความส าคญัลง 

การท าสูตกิรรมแบบตะวันตก ๑  (พ.ศ. ๒๓๘๕) 

           หมอบรัดเลย์เห็นว่าการผดงุครรภ์แบบดัง้เดิมท่ีท ากันในสงัคมไทย ผู้หญิงต้องเส่ียงอนัตรายจาก

การท าคลอดอยู่มาก เหตหุนึ่งมาจากการต้องอยู่ไฟหลงัคลอดเป็นเวลานาน อีกทัง้ทารกท่ีเกิดมามกัมีโรค

แทรกซ้อน อตัราการตายของแม่และเด็กสงู หมอบรัดเลย์พยายามผลกัดนัให้สงัคมไทยหนัมาใช้วิธีการสูติ

กรรมแบบใหม่ตามอย่างตะวนัตก โดยพยายามผลักดนัผ่านหมอหลวง เน่ืองจากเห็นว่าหากหมอหลวง

เช่ือถือแล้วนา่จะท าให้คนทัว่ไปยอมรับได้  

           เขาใช้วิธีแปลและเรียบเรียงต าราการท าสูติกรรมตามแบบตะวันตกท่ีตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

ออกเป็นภาษาไทย ใช้ช่ือว่า คัมภีร์ครรภ์ทรักษา เม่ือเรียบเรียงเสร็จแล้ว เขาได้น าขึน้ทูลเกล้าถวาย

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่ ๑ ฉบบั และได้มีการพิมพ์แจกจ่ายให้กบัหมอหลวง ๒๐๐ ฉบบั (กล่าว

กันว่า ก่อนหน้านี ้หมอบรัดเลย์ได้เรียบเรียงต าราปลูกทรพิษขึน้ทูลเกล้าถวายแล้ว ๑ ฉบบั แต่ไม่ปรากฏ

หลกัฐานว่าได้มีการพิมพ์เผยแพร่) จึงอาจกล่าวได้ว่า คมัภีร์ครรภ์ทรักษาเป็นต าราแพทย์แผนปัจจบุนัเล่ม

แรกท่ีพิมพ์ขึน้เป็นภาษาไทย 

 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) 

    การท าสูตกิรรมแบบตะวันตก ๒  (พ.ศ. ๒๓๙๕) 

           หลงัจากหมอบรัดเลย์ได้ตีพิมพ์ คมัภีร์ครรภ์ทรักษา ออกมาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการรักษาดแูลตาม

วิธีการดงักลา่ว จนกระทัง่ในวนัท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๕ ทางราชส านกัได้เชิญให้หมอบรัดเลย์เข้าเย่ียม

พระมเหสีพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีเพิ่งมีพระประสตูิการและดวู่าอาการ

จะย ่าแย่ลง เม่ือหมอบรัดเลย์ได้เข้าไปท าดแูล จึงให้เลิกการผทมเพลิง (การอยู่ไฟ) รวมทัง้ได้ถวายยาแบบ

ตะวนัตก จนอาการของพระนางได้ทเุลาลง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้มีพระราชหตัถเลขา

ขอบใจ และพระราชทานเงินให้ ๒๐๐ บาท แก่หมอบรัดเลย์ และพระราชทานรางวลัให้แก่หมอเฮาส์ท่ีมา

ชว่ย  ในเหตกุารณ์ดงักล่าว พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงแสดงความมัน่ใจในการสตูิกรรม

แบบตะวนัตกไว้วา่  
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  “ข้าพเจ้ามีความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลในการคลอดบุตรของยโุรปและสหรัฐอเมริกา แต่มี

ความเสียใจท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถท่ีจะท าให้สนมผู้ นีมี้ความเช่ือมัน่ ก่อนท่ีความตายจะ

คกุคามเธอ เพราะญาติพ่ีน้องจ านวนมากของเธอจงูใจให้เธอปฏิบตัิตามประเพณี การรักษาพยาบาลของ

ทา่นครัง้นี ้นบัเป็นการอศัจรรย์ท่ีสดุในพระบรมมหาราชวงันี“้ 

อหวิาตกโรคระบาด ครัง้ท่ี ๓ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (พ.ศ. ๒๔๐๓) 

           เกิดอหิวาตกโรคระบาดทัว่โลก ครัง้ท่ี ๓ ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ โดยในประเทศไทยเกิดอหิวาตก

โรคขึน้ท่ีเมืองตากก่อน แล้วจงึลกุลามมาถึงกรุงเทพฯ แตก่ารระบาดครัง้นีไ้มรุ่นแรงนกั 

          ต าแหน่งกรมหมอฝร่ังในวังหน้า 

          เม่ือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงด ารงพระยศเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล ได้

โปรดเกล้าฯ ให้มีกรมหมอฝร่ัง ขึน้ท าเนียบข้าราชการในวงัหน้า ดงัมีต าแหนง่ตามนี ้ 

          ขนุระงบัพิศม์ เจ้ากรมขวา ศกัดนิา ๔๐๐  

          ขนุสนิทแวทยา เจ้ากรมซ้าย ศกัดนิา ๔๐๐  

          หม่ืนเมทรแวทยา ปลดักรมขวาม ศกัดนิา ๓๐๐  

          หม่ืนช านาญเมทรีแวทยา ปลดักรมซ้าย ศกัดนิา ๓๐๐  

          แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวิทยาการทางการแพทย์ตะวนัตกของเจ้านายชัน้สงูในสมยันัน้ 


