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ภายใต้โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
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สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
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สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
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สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาว
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ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาย
ใต้โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพและเมืองนวัตกรรมการ
แพทย์และสุขภาพ

ค�ำน�ำ
ปัจจุบันกระแสเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ก�ำลังเป็นที่สนใจในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก
เป็นเหตุให้ประชาชนหันมาใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น
เรือ่ ยๆ จังหวัดเชียงใหม่ได้จดั ท�ำโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สกู่ ารเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์ และสุขภาพ โดยมี กิจกรรมหลักที่ ๑ เชียงใหม่เมืองสุขภาพภูมปิ ญ
ั ญาไทย Chiang Mai
Thai Wisdom Medicopolis กิจกรรมย่อยที่ ๑ : การพัฒนาบุคลากรด้านคลินิกการแพทย์แผนไทย ๑๐๐ คน
เพื่อพัฒนาบุคคลากรและรูปแบบการบริการด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพื่อส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อน�ำมาใช้เป็นจุดเด่นในด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย มีการพัฒนาสถานพยาบาลที่มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีระบบ ระเบียบ
แบบแผน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
กิจกรรมหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การจัดท�ำคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย เนื้อหาประกอบด้วย การใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย การใช้ต�ำรับยาตามคัมภีร์ตักศิลารักษาโรคไข้พิษไข้กาฬซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ที่ก�ำลังระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคส�ำหรับโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ตามแบบแพทย์แผนไทย
การจัดท�ำคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
คณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์รักษาโรคหลายๆ ท่าน มาช่วยกันร้อยเรียง
บอกเล่าประสบการณ์ วิธีการ และขั้นตอนการรักษาโรค ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น คู่มือเล่มนี้จึงเหมาะส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล นักศึกษาแพทย์แผนไทย และนักวิชาการผู้มีพื้นฐาน
ทางการแพทย์แผนไทย ทีต่ อ้ งการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมให้แตกฉาน อันจะท�ำให้เกิดการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
การวินิจฉัย การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมอย่างยั่งยืนต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งหลายและรูปภาพประกอบที่น�ำมาจัดท�ำเป็นคู่มือเล่มนี้
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หวังว่าคู่มือเวชปฏิบัติส�ำหรับแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้
จะใช้เป็นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์แผนไทยได้อย่างแพร่หลาย และเป็นประโยขน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไป หากมีขอ้ บกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท�ำขอน้อมรับค�ำแนะน�ำติชมไว้ด้วยความยินดี เพื่อจะได้ท�ำการปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทอาจารย์
ธศาสนา
วัลลภ เผ่าพนัส
สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
ผู้เรียบเรียง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที< 9
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เนื<องในโอกาสวั
นเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาคม 2541
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็
จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุ4ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

"คนเราถ้
พอใจในความต้
ก็มีความโลภน้
อย เมื<ออมียก็คเวามโลภน้
อยก็
นคนอื<นน้อย ถ้าทุก
“คนเราถ้าาพอใจในความต้
องการองการ
ก็มีความโลภน้
อย เมื่อมีความโลภน้
บียดเบียนคนอื
่นน้เอบียยถ้ดเบี
าทุกยประเทศมี
ความคิด อันคนีวามคิ
้ไม่ใช่เศรษฐกิ
ดว่าท�ำอะไรต้
สุดโต่ง ไม่โลภอย่
ง
ประเทศมี
ด อันจนีมีL ไคม่วามคิ
ใช่เศรษฐกิ
จ มีอคงพอเพี
วามคิยดง ว่หมายความว่
าทําอะไรต้า อพอประมาณ
งพอเพียง ไม่หมายความว่
า าพอประมาณ
มากสคนเราก็
นสุข” างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ นสุ ข"
ไม่
ุ ดโต่ง อไม่ยู่เโป็ลภอย่
ค�ำคํว่าาว่า “เศรษฐกิ
จพอเพี
ยง” ยหมายถึ
เศรษฐกิ
่
"เศรษฐกิ
จพอเพี
ง" งหมายถึ
ง จทีเศรษฐกิ
จที<
พึง่ ตนเองได้ เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยูพ่ อกินเป็นหลัก
พึซึง่ < งไม่ตนเองได้
เน้นการผลิตและการบริ โภคแบบพออยูพ่ อกินเป็ น
ได้เน้นก�ำไรสุทธิหรือความร�ำ่ รวยเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นระบบ
หลั
ก จที่พซึระบาทสมเด็
< งไม่ได้เน้จนพระเจ้
กําไรสุ
อความรํ
รวยเป็ำรินเป้าหมาย
เศรษฐกิ
าอยูท่หธิัวหรัชรืกาลที
่ ๙ < าทรงด�
กฤตเศรษกิ
จให้กับสังคมไทย
สูขึ้นงมา
สุ ด เพื่อแสวงหาทางออกจากวิ
เป็ นระบบเศรษฐกิ
จที<พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยูห่ วั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ “การที่พึ่งตนเองได้”
รัชกาลที< 9 ทรงดําริ ขL ึนมา เพื<อแสวงหาทางออกจากวิกฤตเศรษ
กิจให้กวับั ตสัถุงปคมไทย
ญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงก็
ระสงค์หรือปรั
เป้าชหมายหลั
กของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงคือ "การที<
ความสงบสุ
พึก็ค< งือตนเองได้
" ขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่าง
ความต้องการ ทีส่ ำ� คัญต้องไม่ทำ� ตนและผูอ้ น่ื เดือนร้อน
วัเพีตยถุงพอแก่
ประสงค์
หรื อเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
ความสงบสุ ขของผูค้ นในสังคม
ประชาชนมีกินมีใช้อย่าง
แนวทางการปฏิ
บัติตามระบบเศรษฐกิ
เพี
ยงพอแก่ความต้
องการ ที<สาํ จคัแบบพอเพี
ญต้องไม่ยทงาํ ตนและผูอ้ ื<นเดือนร้อน ซึ<งสอดคล้องกับหลักคําสอนของ
แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน�ำค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการประสาน
พระพุ
กลมกลืทนกัธศาสนา
บวิธีชีวิตของชาวบ้าน ที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดังกล่าว คือหลัก
การเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ในระดับโลกิยธรรม การเดินทางสายกลาง คือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้าน
ทั่วไปได้แก่ ความเป็บนัตรู้จติ ักามระบบเศรษฐกิ
พอในการบริโภคใช้สจอยแบบพอเพียง
แนวทางการปฏิ

แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนําคําสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็ นแนวทางใน

ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก
การประสานกลมกลื
นกัตามหลั
บวิธีชกเบญจศี
ีวติ ของชาวบ้
าน ที<เป็ นซึ่งเกษตรกรอย่
อบายมุข ด้วยการประพฤติ
ล และ เบญจธรรม
ถือเป็นหัวใจส�ำาคังชาญฉลาด
ญของการเป็นวิถและเป็
ีพุทธ นรู ปธรรม หลัก

จริ ยธรรมดังกล่าว คือหลักการเดินสายกลาง หรื อ มัชฌิมาปฏิปทา ในระดับโลกิยธรรม การเดินทางสาย
กลาง
คือธรรมที<เหมาะแก่ชาวบ้านทัว< ไปได้แก่
ความเป็ นรู ้จกั พอในการบริ โภคใช้สอย
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แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือย ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จ�ำเป็น ดังพระราชด�ำรัสว่า “ความเป็นอยู่
ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ดังพระราชด�ำรัสที่ว่า “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส�ำคัญ”
ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายกันอย่างรุนแรงดังอดีต ดังพระราชด�ำรัส
ว่า “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งใน
เจตนาและการกระท�ำที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”
ไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะหาทางให้ชวี ติ หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรูใ้ ห้เกิดมีรายได้จนถึงขัน้
พอเพียง ดังพระราชด�ำริว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือ ให้เกียรติว่ายืน
ได้ด้วยตนเอง”
ลดละสิง่ ชัว่ ให้หมดสิน้ ไป ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายาม
ไม่กอ่ ความชัว่ ให้เป็นเครือ่ งท�ำลายตัวท�ำลายผูอ้ นื่ พยายามลด พยายามละความชัว่ ทีต่ นเองมีอยู่ พยายามก่อความดี
ให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
หลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�ำริและพระราชทานไว้ให้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศแก่คนไทยนั้น วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม
ประชาชนมีกนิ มีใช้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ ทีส่ ำ� คัญต้องไม่ทำ� ตนและผูอ้ นื่ เดือนร้อน หากวิเคราะห์โดยละเอียด
ก็จะพบว่า ทรงประยุกต์มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง จาก พระราชด�ำรัสอธิบายขยายความหมาย
ของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้น นั้นท�ำให้เราพบว่ามีหลักธรรมต่อไปนี้ปรากฏเป็นรากฐานอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
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หลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบัติตนในทางสายกลาง)
มัชฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนา หมายถึง ทางสายกลาง คือ การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง ๒ ได้แก่
อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองให้ล�ำบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามใน
ความสบาย เป็นหลักค�ำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นอกจากคุณค่าขั้นสูงสุดของหลักมัชฌิมาปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้ว คุณค่าในเบื้องต้น ยังเป็น
ไปเพื่อการรู้จักการด�ำเนินชีวิตให้เกิดความพอดี เป็นแนวทางของการแก้ทุกข์ที่เรียกว่า “อริยมรรคมีองค์ ๘” โดยมุ่ง
เน้นให้มีความสุขกายและสุขใจไปด้วย ดังนี้
สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
สัมมาสังกัปปะ คือ ด�ำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
สัมมาอาชีวะ คือ การท�ำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่นๆ มากเกินไป
สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ด�ำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
หลักอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เป็นค�ำสอนให้บุคคลพึ่งตนเอง ซึ่งแนวทางของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้
มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ในการสร้างฐานะ และการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ เพื่อจับจ่าย
ใช้สอยในยามจ�ำเป็น นอกจากเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้ว จะต้องเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นด้วย นอกจากในระดับบุคคลแล้ว
ยังมุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศชาติให้พึ่งตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั่นคือการพัฒนาที่ไม่อิงเศรษฐกิจ
โลกจนเกินไป
หลักสันโดษ
หลักสันโดษ มุ่งให้บุคคลพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้มา และใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จัก
ประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย และโปร่งใส
ไม่ทะเยอทะยานต่อสู้ และเบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สันโดษ มี
ความหมาย ๓ นัยคือ ยินดีสิ่งที่เป็นของตน ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ และ ยินดีด้วยใจที่มั่นคง
หลักสัปปุริสธรรม ๗
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท�ำให้คนมีคุณสมบัติของคนดี ประกอบด้วย
๑. ธัมมัญญุตา – ความรู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล
		
และรู้หลักการที่จะท�ำให้เกิดผล
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๒. อัตถัญญุตา – ความรูจ้ กั อรรถ รูค้ วามมุง่ หมาย หรือ รูจ้ กั ผล คือ รูค้ วามหมาย รูค้ วามมุง่ หมาย รูป้ ระโยชน์ทปี่ ระสงค์
๓. อัตตัญญุตา – ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก�ำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
		
คุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป
๔. มัตตัญญุตา – ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์
		
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นต้น
๕. กาลัญญุตา – ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ
		
ท�ำหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา เป็นต้น
๖. ปริสัญญุตา – ความรู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้
		
เมื่อเข้าไปหา จะต้องท�ำกริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น
๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา – ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย
		
ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ
		
ด้วยดี เป็นต้น
ทิฏฐธัมมิกัตถะ
เป็นข้อปฏิบัติส�ำคัญ ที่ท�ำให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มีทรัพย์สินเงินทอง พึ่งตนเองได้
เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน บางทีเรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” โดยมีค�ำย่อคือ อุ อา กะ สะ ดังนี้
อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณาหาวิธีการ
ที่แยบคายในการท�ำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท�ำ รู้จักด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ ท�ำการงาน
ประกอบอาชีพให้ได้ผลดี
อารักขสัมปทา (อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้
สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่างๆ
กัลยาณมิตตตา (กะ) หมายถึง การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ที่ช่วยให้เจริญ
ก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้นๆ ท�ำให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จัก
ปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชั่วชักจูงไปในทางอบายมุข ซึ่งจะท�ำให้ทรัพย์สินไม่เพิ่มพูนหรือมีแต่
จะหดหายไป
สมชีวิตา (สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง
ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ�ำเป็น
โภคาวิภาค 4
เป็นวิธีการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยจัดสรรทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
แบ่ง 1 ส่วน เพื่อใช้บริโภคเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงดูครอบครัว และคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
			
เป็นสุข และใช้ท�ำความดี บ�ำเพ็ญประโยชน์แต่สาธารณะ เป็นต้น
แบ่ง 2 ส่วน เพื่อจัดสรรไว้ส�ำหรับลงทุนประกอบกิจการงานต่างๆ
แบ่ง 1 ส่วน เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น
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โภคอาทิยะ ๕
เมื่อมีทรัพย์สิน ควรน�ำมาใช้ประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ประกอบด้วย
๑. ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดาบิดา ให้เป็นสุข
๒. ใช้ทรัพย์นั้นบ�ำรุงเลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข
๓. ใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
๔. ท�ำพลี คือ การสละบ�ำรุงสงเคราะห์ ๕ อย่าง ได้แก่ ๑) อติถพิ ลี (ใช้ตอ้ นรับแขก) ๒) ญาติพลี (ใช้สงเคราะห์
ญาติ) ๓) ราชพลี (ใช้บ�ำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร) ๔) เทวตาพลี (บ�ำรุงเทวดา) และ ๕) ปุพพเปตพลี
(ท�ำบุญอุทิศให้แก่บุพการี)
๕. ใช้เพื่อบ�ำรุงสมณพราหมณ์
กามโภคีสุข ๔ (สุขของคฤหัสถ์ ๔)
คือ คนครองเรือนควรจะมีความสุข ๔ ประการ ซึ่งคนครองเรือนควรจะพยายามให้เข้าถึงให้ได้ คือ
๑. อัตถิสุข – สุขเกิดจากการมีทรัพย์ เป็นหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความอุ่นใจ ปลาบปลื้มภูมิใจว่า
เรามีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยก�ำลังของตนเอง
๒. โภคสุข – สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ หรือใช้จ่ายทรัพย์ คือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์แก่
ชีวิตของตน เลี้ยงดูบุคคลอื่น และท�ำประโยชน์สุขต่อผู้อื่นและสังคม เป็นต้น
๓. อนณสุข – สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องทุกข์ใจ เป็นกังวลใจเพราะมีหนี้สินติดค้างใคร
๔. อนวัชชสุข – สุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่สุจริต ที่ใครจะ
ว่ากล่าวติเตียนไม่ได้ มีความบริสุทธิ์ และมีความมั่นใจในการด�ำเนินชีวิตของตน
สรุป

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็นหลัก
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จ�ำกัด หรือความอยาก หรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้น
ตัณหาหรือความอยาก เพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึ้น (บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการ
ของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจ�ำกัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ�ำกัด หากมีการใช้เกินความจ�ำเป็น ทรัพยากรเหล่านั้น
ก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ�ำกัดความอยาก
ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอม มาจากความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ ที่มนุษย์
ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ และต้องน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ
ความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งใดควรท�ำ สิ่งใดไม่ควรท�ำ สิ่งใดควรยึดถือเป็นที่พึ่ง สิ่งใดไม่ควรยึดถือเป็นที่พึ่ง เมื่อได้
ศึกษาจนเข้าใจ และน�ำไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้ว จนพบความเป็นจริงแห่งชีวิตว่าสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตคืออะไร
เมือ่ นัน้ ก็จะได้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเป็นจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา นั่นเอง
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ความสอดคล้องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา
เน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม กล่าวคือ เป็นระบบการพัฒนาชีวติ ของปัจเจกชน ควบคูก่ บั การพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม โดยมีจริยธรรมคือความเมตตา ความเกือ้ กูลสงเคราะห์ ความสามัคคี ความไม่เห็นแก่ตวั
ดังหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้ว่า “มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ได้ ธรรมชาติยั่งยืน”
เป็ นระบบเศรษฐกิ จแบบมัชฌิมา ที<มีสัมมาอาชี วะเป็ นหัวใจสําคัญ ซึ< งสามารถโยงไปสู่ การที<
พระพุ
ธศาสนามี ทจ่ าแบบมั
ที ป ฏิชเสธความสุ
โต่ ง 2 วด้ะเป็
านนคืหัอวใจส�
การหมกมุ
ในกามสุ ข อย่ก่ าารที
งเดี พ่ย วระพุ
และ
การ
เป็นทระบบเศรษฐกิ
ฌิมา ทีม่ สี ดมั มาอาชี
ำคัญ ซึง่ ่ นสามารถโยงไปสู
ทธศาสนา
มีท่าทีทรมานตนเองในรู
ปฏิเสธความสุดโต่งป๒แบบต่
ด้านาคืงๆอ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียว และ การทรมานตนเองในรูปแบบต่างๆ
เป็ นระบบเศรษฐกิ
ุ่งพั้ฒ
นาทัLงคนและทั
ซึ<งถ้าคนไทยปฏิ
บตั ิ
L งกระบวนการทางเศรษฐกิ
เป็นระบบเศรษฐกิ
จ ที่มจุ่งพัฒที<มนาทั
งคนและทั
้งกระบวนการทางเศรษฐกิ
จ ซึ่งถ้จาคนไทยปฏิ
บัติตามระบบ
ตามระบบเศรษฐกิ
แบบพอเพี
จะส่ ง“เศรษฐกิ
ผลให้เกิดจภาวะ
จงอกงาม
คนก็มี
เศรษฐกิ
จแบบพอเพียงก็จจะส่
งผลให้เกิยดงก็ภาวะ
งอกงาม“เศรษฐกิ
ธรรมงอกเงย
คนก็มีคธรรมงอกเงย
วามสุข”
ความสุ ข”
เป็นระบบเศรษฐกิจ ทีไ่ ม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มงุ่ ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติจนกลายเป็นการท�ำร้าย
เป็ นระบบเศรษฐกิจ ที<ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่งทําลายทรัพยากรธรรมชาติจนกลายเป็ นการ
ธรรมชาติ
ทําร้ายธรรมชาติ
เป็นระบบเศรษฐกิ
จที่ฝึกให้
ย์ตมระหนั
รู้ถึงศักกยภาพในด้
านการสามารถพึ
่งตนเองได้
เป็ นระบบเศรษฐกิ
จทีม<ฝนุึ กษให้
นุษย์ตกระหนั
รู ้ถึงศักยภาพในด้
านการสามารถพึ
< งตนเองได้
แหล่งทีแหล่
่มา ง: ที<มา :
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/61873 สื บค้นสืเมืบ<อค้วันนทีเมื< 31
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/61873
่อวัมีนนทีาคม
่ ๓๑2564
มีนาคม ๒๕๖๔
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-sufficiency-economy สื บ ค้น เมื< อ
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-sufficiency-economy
วันที< 31 มีนาคม 2564
สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
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ตามคัมภีร์ตักศิลา
ส�ำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียบเรียงโดย
อาจารย์กิตติ  กิตติจารุวงศ์
สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
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8

การใช้ต�ำรับยาแผนไทยตามคัมภีร์ตักศิลา

ส�ำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019









รุ

ล้อม

รักษา

ระบบ

ระบบ

ระบบ

ปิตตะ

วาตะ

เสมหะ

เจ็บคอ
ตาแดง ออกผื่นแดง
ปากแห้ง คอแห้ง เหงือก
ฟันแห้ง จมูกแห้ง
มีไข้ ตัวร้อนรุมๆ
จับสะบัดร้อนสะท้านหนาว
ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม
กินข้าวไม่ได้
ยากระทุ้งพิษไข้









ยาฟ้าทะลายโจร
ยาห้าราก
ยาหกสิงห์
ยาแก้ไข้ห้าต้น
ยาขมทั้งห้า
ยาเขียวมหากาฬ
ยาประสะฟ้าทะลายโจร






ไอมองคร่อ
ปวดศีรษะ
เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
จับหอบ หายใจแน่นอก
ยาแปรไข้











ยาเขียวหอม
ยาประสะเปราะใหญ่
ยาจันทลีลา
ยาประสะจันทร์แดง
ยาแดงดับพิษ
ยาเขียวเบ็ญจขันธ์
ยามหากาฬ
ยาห้ารากหลวง
ยาจันทน์ไทใหญ่







ยาครอบไข้
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น�้ำมูก น�้ำตา ไหลหยดย้อย
ไอ จาม
ท้องเสีย
หืดไอ ริดสีดวงมองคร่อ
มี ๗ ประการ
ยาครอบไข้ตักศิลา
ยาจันทหฤทัย
ยาขาว
ยาขาวจันทน์
ยากล่อมนางนอนใหญ่
ยามหานิลแท่งทอง
ยาเขียวประทานพิษ
ยาจักรวาลฟ้าครอบ
ยาแดงมโหสถ
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ไข้หวัดใหญ่

อาการจับไข้

ปิตตะ

วาตะ

เสมหะ

ไข้เข้ารูปธาตุไฟ : ระบบยากระทุ้งพิษไข้
 เจ็บคอ ปากแห้ง คอแห้ง
 ฟันแห้ง จมูกแห้ง น�้ำมูกแห้ง
 มีไข้ ตัวร้อนรุมๆ
 จัยสะบัดร้อนสะท้านหนาว
 ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม
กินข้าวไม่ได้
ไข้แปรเข้ารูปธาตุอื่น : ระบบยาแปรไข้
 ไอมองคร่อ ปวดศีรษะ
 เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว ปวดตามข้อ
 จับหอบ เหนื่อย หายใจแน่นอก

ไข้จะเริ่มเข้าสู่รูปธาตุดิน : ระบบยาครอบไข้
 น�้ำมูก น�้ำตา ไหลหยดย้อย
 ไอ จาม ท้องเสีย ถ่ายบิด
 หืดไอ หายใจหอบเหนื่อย
 ริดสีดวงมองคร่อ
 ฝี ๗ ประการ (ฝีนอกไส้)
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ไข้ตักศิลา กับ โควิด 19

โรคระบาดทีท่ ำ� ให้ผคู้ นเสียชีวติ คราวละมากๆ เป็นแสนเป็นล้านคนในปัจจุบนั พบว่าเป็นโรคติดเชือ้ ในกลุม่
เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส เป็นส่วนใหญ่ แต่โบราณเรียกโรคระบาดเหล่านีว้ า่ โรคห่าลงเมือง ไม่วา่ จะเป็นเชือ้ ใดก็ตาม
หรือเรียกว่า อหิวาตกภัย คืออาการหรือโรคที่มีพิษถึงตาย โดยโรคเหล่านี้จะมีระบาดทั่วๆ ไปไม่แผ่วงกว้างนัก
แต่จากสถิติประมาณ ๑๐๐ ปี จะมีการระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งหนึ่งทุกๆ รอบ ๑๐๐ ปี ท�ำให้แพทย์ทุกยุคทุกสมัย
ได้เรียนรู้ สาเหตุ อาการ ลักษณะประเภทของโรคหรือไข้ระบาดต่างๆ กันไป และด้วยการสั่งสมองค์ความรู้ในการ
ดูแลรักษาโรคระบาดดังกล่าว หมอไทยได้รวบรวมไว้เป็นข้อมูลกลุม่ อาการแห่งโรคและวิธรี กั ษา รวมทัง้ ข้อห้ามและ
วิธีปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบในพระคัมภีร์ตักศิลา โดยแบ่งโรคตามกลุ่มอาการออกเป็น ๑๑ กลุ่ม ๗๗ อาการ และ
มีการดูแลรักษาโรคตามระบบตักศิลาถึง ๗ ขั้นตอน
๑. โรคไข้พิษไข้กาฬที่กล่าวในพระคัมภีร์ตักศิลา
๑. ไข้พิษไข้กาฬ		
๒๑ จ�ำพวก		
๒. ไข้รากสาด (ไข้กาฬ) ๙
จ�ำพวก		
๓. ไข้ประดง (ไข้กาฬแทรกไข้พิษ) ๘ จ�ำพวก
๔. ไข้กาฬ		
๑๐ จ�ำพวก		
๕. ฝีกาฬ (เกิดในไข้พิษ) ๑๐ จ�ำพวก		
							
๒. ข้อห้ามในการรักษาไข้พิษไข้กาฬ
๑. ห้ามวางยารสร้อน				
๒. ห้ามวางยารสเผ็ด				
๓. ห้ามวางยารสเปรี้ยว				
๔. ห้ามประคบ					
๕. ห้ามนวด					
ถ้าไม่รู้กระท�ำผิดดังกล่าวมานี้ อาจเป็นอันตรายถึงตายได้

๖. ไข้กระโดง (ไข้กาฬ)
๗. ฝีกาฬ		
๘. ไข้คดไข้แหงน
๙. ไข้หวัด		
๑๐. ไข้ก�ำเดา		
๑๑. ไข้สามฤดู		

๔
๖
๒
๒
๒
๓

จ�ำพวก
ชนิด
จ�ำพวก
จ�ำพวก
จ�ำพวก
จ�ำพวก

๖. ห้ามปล่อยปลิง (ห้ามน�ำโลหิตออก)
๗. ห้ามถูกน�้ำมัน
๘. ห้ามถูกเหล้า
๙. ห้ามกินของร้อน ห้ามอาบน�้ำร้อน
๑๐. ห้ามกินส้มมีผิวมีควัน ห้ามกะทิน�้ำมัน

๓. ยารักษาไข้พิษไข้กาฬ
ให้แพทย์ใช้ยากระทุ้งพิษให้สิ้น ถ้ากระทุ้งพิษไม่หมด ก็จะกลับลงไปกินตับกินปอด ให้ถ่ายออกมาเป็น
โลหิตและเสมหะ ท�ำพิษต่างๆ ถ้ารักษาดีก็มีโอกาสรอด ถ้ารักษาไม่ดีก็ตาย ดังนั้น แพทย์เมื่อจะกระทุ้งพิษให้
ไข้พิษไข้กาฬออกมานั้น จะต้องใช้ยาชื่อแก้วห้าดวง (ยาห้าราก) และยาอื่นๆ ตามล�ำดับดังนี้

11

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ขนานที่ ๑ ยากระทุ้งพิษไข้  (ยาแก้วห้าดวง,  ยาเบ็ญจโลกวิเชียร)
๑. รากชิงชี่
๒. รากย่านาง
๓. รากคนทา
๔. รากเท้ายายม่อม
๕. รากมะเดื่อชุมพร
ยาทัง้ นีเ้ อาเสมอภาค รับประทานครัง้ ละ ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ห่างกันประมาณ ๓ ชัว่ โมงต่อครัง้ มีสรรพคุณกระทุง้ พิษไข้
   ขนานที่ ๒ ยาประสะผิวภายนอก
๑. ใบย่านาง
๒. ใบมะขาม
๓. เถาวัลย์เปรียง
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค บดแทรกดินประสิว ละลายน�้ำซาวข้าวพ่น ถ้ายังมิดีขึ้น กระท�ำพิษให้ตัวร้อนเป็นเปลว
ถ้าตัวร้อนจัดให้แต่งยาพ่นซ�้ำอีก
   ขนานที่ ๓ ยาพ่นภายนอก
๑. เถาขี้กาแดง (ใบ + ราก)
๒. เถาย่านาง (ใบ + ราก)
๓. รากฟักข้าว
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค บดแทรกดินประสิวพอควร ละลายน�้ำซาวข้าวทั้งกินและพ่นภายนอก เมื่อใช้ยาดังกล่าวแล้ว
อาการยังไม่ดีขึ้น ให้ใช้ยาขนานต่อไป
   ขนานที่ ๔ ยาพ่นและยากิน
๑. ใบทองหลางใบมน
๒. เปลือกทองหลางใบมน
๓. ข้าวสาร
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค บดแทรกดินประสิว ทั้งกินทั้งพ่น เมื่อได้ใช้ยากินกระทุ้งภายในและพ่นภายนอกแล้ว ก็ให้
ต้มยากินรักษาภายในอีกด้วย
   ขนานที่ ๕ ยาแปรไข้
๑. ใบมะยม ใบมะเฟือง 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ใบมะกรูด ใบมะนาว 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. ใบมะตูม ใบคนทีสอ 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. หญ้าแพรก หญ้าปากควาย สิ่งละ ๑
ส่วน
๖. ขมิ้นอ้อย				
๑
ส่วน
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค บดละลายน�้ำซาวข้าว รับประทานแปรไข้จากร้ายเป็นดี นอกจากยารับประทานแปรไข้
ภายในแล้ว ยังมียาพ่นแปรพิษภายนอกอีก
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ขนานที่ ๖ ยาพ่นแปรผิวภายนอก
๑. รังหมาร่าที่ค้างแรมปี
๒. หญ้าแพรก
๓. หญ้าปากควาย
๔. ใบมะเฟือง
ยาทัง้ นีเ้ อาเสมอภาค บดปัน้ เม็ด เอาน�ำ้ ซาวข้าวเป็นกระสาย พ่นเพียง ๓ ครัง้ เท่านัน้ เมือ่ ได้ทำ� การรักษาเป็นระยะ
มาแล้ว อาการไข้ดีขึ้นตามล�ำดับ ก็ควรให้ยากินรักษาไข้เฉพาะเรียกว่ายาครอบไข้ตักศิลา
   ขนานที่ ๗ ยาครอบไข้ตักศิลา
๑. จันทน์แดง จันทน์ขาว 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ใบสวาด ใบมะนาว ใบผักหวานบ้าน สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. หัวคล้า เถาย่านาง ง้วนหมู 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. รากจิงจ้อ รากสะแก รากฟักข้าว
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก 		
สิ่งละ ๑
ส่วน
ยาทัง้ นีเ้ อาเสมอภาค บดแทรกพิมเสนพอควร ใช้นำ�้ ซาวข้าวเป็นกระสาย รับประทานเป็นยารักษาภายใน รับประทาน
เป็นประจ�ำจนกว่าจะหาย
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กัญชาในต�ำรับยาไทย
การใช้กัญชาในการรักษาโรค
ตามหลักการแพทย์แผนไทย ๑๖ ต�ำรับ

เรียบเรียงโดย
อาจารย์กิตติ  กิตติจารุวงศ์
สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่

15

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

16

กัญชาในต�
ำรัาบ
กัญชาในตํ
รับยาไทย
ยาไทย

การใช้กัญชาในการรั
ษาโรคตามหลั
กการแพทย์
แผนไทย
การใช้ กญั กชาในการรั
กษาโรคตามหลั
กการแพทย์แผนไทย
16 ตํารับ๑๖ ต�ำรับ

๑. ยาอัคคินีวคณะ

7
17

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยาศุขไสยาศน์ (สุขุม-ร้อน) (วิสมะวาโย)

18
88

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยาเนาวนารีวาโย (รสร้อน-สุขุม) (วิสมะอาโป)

99

19

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยาน�้ำมันสนั่นไตรภพ

10

20

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

11

21

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ยาไฟอาวุธ (รสร้อน-สุขุม)

12

22

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๗. ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไขผอมเหลือง

13

23

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ยาสัณฑมาต กล่อนแห้ง

14

24

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๙. ยาอัมฤตโอสถ

15
25

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. ยาอไภสาลี (รสร้อน-สุขุม) (วิสมะอาโป)

วิธีท�ำ

บดเป็นผง ปั้นน�้ำผึ้ง กินเช้า - เย็น ทุกวัน

16
26
16
16
16

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น (รสร้อน-สุขุม)

17

27

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒. ยาแก้โรคจิต (รสสุขุมเย็น) วิสมะอาโป

18
18

2818

18

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. ยาไพสาลี (รสร้อน-สุขุม) วิสมะวาโย

29

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

19

19

30

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔. ยาปราบชมพูทวีป (รสร้อน-สุขุม) วิสมะปถวี

20

31

20

๑๕. ยาท�ำลายพระสุเมรุ (ร้อน-สุขุม) วิสมะเตโช

21

2132
2121

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖. ยาทัพยาธิคุณ

2222

33

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

34

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค
ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

เรียบเรียงโดย
อาจารย์กิตติ  กิตติจารุวงศ์
สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่

35

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

36

หลักการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคทีFพบบ่ อยในผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์ แผนไทย
1.กลุ่ม โรคกษัหลั
ย กการวินจิ ฉัยโรคและรักษาโรคทีพ
่ บบ่อยในผูส
้ ง
ู อายุ

โรคทีG เกิดในผูส้ ูงอายุ เกิดตามแนวทางการแพทย์
จากความเสืG อมและความซึ กหรอของร่แางกาย
ซึG งทางแพทย์แผนไทย เรี ยกว่าโรค
ผนไทย
กษัย โดยทีGพบบ่อย ได้แก่ โรคนิGว ยูริกทีGกรวยไต โรคกระเพาะเรื8 อรัง โรคโลหิ ตจาง ภาวะตกขาวเรื8 อรัง กระเพาะ
ปั สสาวะอักเสบ ซึG งเป็ นเป็ นกลุ่มโรคทีGคนอีสานและคนล้านนาเจ็บป่ วยอยู่เป็ นประจําจึงเรี ยก ว่าโรคอีสานรวมมิ ตร
๑. กลุ่มโรคกษัย
โรคล้านนารวมมิตร
โรคที่ เกิดในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมและความสึกหรอของร่างกาย ซึ่งทางแพทย์แผนไทย เรียกว่า
โรคกษัย โดยที่พบบ่อย ได้แก่ โรคนิ่ว ยูริกที่กรวยไต โรคกระเพาะเรื้อรัง โรคโลหิตจาง ภาวะตกขาวเรื้อรัง กระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มโรคที่คนอีสานและคนล้านนาเจ็บป่วยอยู่เป็นประจ�ำจึงเรียก ว่าโรคอีสานรวมมิตร
โรคล้านนารวมมิตร ซึ่งก็คือโรคกษัยแต่โบราณนั่นเอง

โรคอีสานรวมมิตร VS โรคล้านนารวมมิตร VS โรคกษัต ๑๘ + ๘ จ�ำพวก
โรคที่พบบ่อยที่สุด

โรคที่บรรพชนรู้จักดีที่สุด

แต่คนรู้จักน้อยที่สุด

แต่คนรุ่นเรารู้จักน้อยที่สุด

โรคนิว่ ยูรคิ

VS

โรคกษัยกล่อนเถา

ต้นทางของโรคอีสานรวมมิตร

ต้นทางของโรคกษัยทั้งปวง

ปลายทางของโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ

ปลายทางของโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ลมหทัยวาคะ

และไตวายเรื้อรัง โรคระบาดไม่ติดเชื้อ

และมานกษัย ป้องกันได้ ถ้าตระหนักรู้

ทธะปิตทตะธะปิ
(ตับตตะ
, ม้าม)(ตับอพั, ทม้ธะปิ
) (ไทรอยด์)
กษัยกล่อนไฟ กษัยกล่อนไฟ ระบบพัระบบพั
าม)ตตะอพั(ไทรอยด์
ทธะปิ ตตะ
กษัยกล่อนลม ระบบบอันตัง -อันตคุนัง (กระเพาะ - ล�ำไส้) ลมในไส้
ระบบบอั
นตัตง -อั
นตคุก นกล้
งั า(กระเพาะ
) ลมในไส้
ระบบไหลเวี
ยนโลหิ
(กระดู
มเนื้อ เส้นเอ็- นลํ)าไส้
ลมนอกไส้

กษัยกล่อนลม 		

ษัยกล่อนนํ8า

ษัยกล่อนดิน

ษัยกล่อนเถา

ระบบไหลเวี
ต (กระดู
ก กล้กาฬพิ
ามเนืษ8อ) เส้นเอ็น) ลมนอกไส้
กษัยกล่อนน�้ำ ระบบโลหิ
ต น�้ำเหลือยงนโลหิ
เสมหะ
(โลหิตจาง
นํ8าเหลืไส้อเลืง่อเสมหะ
(โลหิกษั
ตจาง
) -อัมพาต
กษัยกล่อนดินระบบโลหิ
ระบบคูถตเสมหะ
น ๕ ประการ
ยเส้นกาฬพิ
๒ อัมษพฤกษ์

กษัยกล่อนเถาระบบคู
นิ่วทีถ่กรวยไต
เสมหะกล่ไส้อนแห้
เลืGองน๕๕ประการ
ประการ กษัยเส้น ๒ อัมพฤกษ์-อัมพาต

นิGวทีGกรวยไต กล่อนแห้ง ๕ ประการ
37

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อาการของกษัย
๑. กษัยล้น
: ท้องลั่น จุกแดกอก ปวดหัวเหน่า
๒. กษัยราก : อาเจียน เรอลมเปล่า ตึงทั่วกาย ลมปะกัง ลมในไส้แปรออกนอกไส้
๓. กษัยเหล็ก : ปวดท้องน้อย หัวเหน่า ลามแน่นขึ้นอก
๔. กษัยปู
: เป็นแผลที่กระเพาะอาหาร-ล�ำไส้ ปวดท้องน้อย
๕. กษัยจุก
: จุกเสียดแน่นขึ้นอก จุกแดกอก
๖. กษัยปลาไหล : ปวดท้องน้อย ปัสสาวะอุจจาระขัด ลามไปปวดแน่นขึ้นอก ปวดทุกข้อกระดูก
๗. กษัยปลาหมอ : ให้จุกแดกอกก่อนแล้วลามลง ให้ปวดท้องน้อย อุจจาระปัสสาวะขัด
๘. กษัยปลาดุก : มดลูกอักเสบบวม มดลูกลอย มดลูกเคลื่อนลงต�่ำ มดลูกตะแคงซ้าย-ขวา
๙. กษัยปลวก : หอบหืด แน่นอก ผอมซีด
๑๐. กษัยลิ้นกระบือ : ครั่นตัว ให้ร้อน จุกแน่นอก กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ท้องบวม
๑๑. กษัยเต่า : จุกยอดอก ทานของมันอาการก�ำเริบ ซูบผอม ผิวเหลืองดังขมิน้ โลหิตตกทวารหนักทวารเบา
๑๒. กษัยดาน : จุกเสียดแน่นอก แล้วลามปวดขัดท้องน้อย
๑๓. กษัยท้น : แน่นขึ้นอก เมื่อกินอาหารเข้าไปแน่นขึ้นมาแต่ท้องน้อย
๑๔. กษัยเสียด : มักปวดเสียดตามชายโครง ตามเส้นตะคริว น่องแข็ง หนัก
๑๕. กษัยเพลิง : จักษุแดง หน้าแดง มึนศีรษะ เจ็บอก หายใจหอบ ผะอืดผะอม ตึงทัว่ กาย ปัสสาวะร้อนขัด
		
บวมหน้า บวมท้อง บวมเท้า
๑๖. กษัยน�้ำ	 : แน่นอก หายใจขัด ท้องบวม ปัสสาวะขัด สีแดง เหลืองเข้ม โลหิตจาง
๑๗. กษัยเชือก : แข็งตึงหัวเหน่า แน่นชายโครง จุกเสียด อุจจาระปัสสาวะขัด ปัสสาวะด�ำ
๑๘. กษัยลม : จุกเสียด แน่นอก หายใจขัด ปวดทั่วกาย เสียวทุกเส้นขน ปวดเกร็งในช่องท้อง
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กษัยยทีที่มีผ่มลต่
ออวัอยอวั
วะต่ยาวะต่
งๆ ของร่
กษั
ีผลต่
างๆางกาย
ของร่างกาย
คันหนังศีรษะมีสะเก็ดรังแค
ปวดหัวไมเกรน
ตาฝ้า ตาฟาง จอประสาทตาเสื่อม
น้ำในหูไม่เท่ากัน
กษัยราก (ให้เรอลมเปล่า อาเจียน)
กษัยล้น (ให้ท้องลั่น จุกแดกอก)
กษัยดาน (อกท้องแข็งเป็นดาน)
กษัยจุก (จุกเสียดแน่นอก)
กษัยปลวก (หอบหืด)
กษัยปู (โรคกระเพาะอาหาร)
กษัยลิ้นกระบือ (โรคตับ)
กษัยเต่า (นิ่วไต นิ่วถุงน้ำดี)
กษัยเหล็ก ปลาไหล ปลาหมอ
(กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)
กษัยปลาดุก (มดลูก ลูกหมากบวม)
ตกขาว
ปวดท้องประจำเดือนมาก
คันตามผิวหนัง
กษัยกล่อนเถา
(ปัสสาวะมีตะกอนข้นขาว หรือสีปูนกินหมาก)
กษัยเสียด
(ปวดกล้ามเนื้อน่อง สีข้าง และทั่วกาย)

กษัย : เป็นภาษามคธ แปลว่
แปลว่าา เกาะติ
เกาะติดด ยึยึดดติติดด รัรัดดรึรึงง ย้ย้ออมฟาด
มฟาด ซึซึ่งเป็
่งเป็นนเหตุ
เหตุต้นตทางให้
้นทางให้
ดกลุ
่มอาการทาง ย
เกิเดกิกลุ
่มอาการทางกษั
ส่กษั
วนอาการทางกษั
ยทั้งสิ้นในพระคั
ภีร์กษัยนัม้นภีเป็
ที่ไปเกาะติ
ยึดติด ดรัดรึยึงดติอวั
ย ส่วนอาการทางกษั
ยทั้งสิ้นมในพระคั
ร์กนษัผลแห่
ยนั้นงเป็กษันยผลแห่
งกษัยดที่ไปเกาะติ
ด ยรัวะหรื
ดรึง อ
ระบบต่
างๆอระบบต่
ของร่างกายนั
่นเองางกายนั่นเอง
อวัยวะหรื
างๆ ของร่
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หลักการวินิจฉัยระบบวาตะ

การวิ
นิจฉัยนระบบวาตะ
ประกอบด้วยหทัยวาตะ สัตถกะวาตะ สุ มนาวาตะ ลม 6 กอง และลมจร ก่อให้เกิด
หลั
กการวิ
ิจฉัยระบบวาตะ
เส้นทางเดิ
ของลม ดังแสดงในภาพที
การวิ
นิจฉัยนระบบวาตะ
ประกอบด้วยหทัG …….
ยวาตะ สัตถกะวาตะ สุมนาวาตะ ลม ๖ กอง และลมจร ก่อให้เกิดเส้นทาง

เดินของลม ดังแสดงในภาพ

เส้นทางเดินของลมที่หมอไทยต้องก�ำหนดให้ได้ (๑๔ + ๗ + ๗)
๑๔
๑๓
๑๒

๑.
๙

๑๑

๙
๘

๘
๑๐
๒

๗

๗
๓

๔
๖

๖

๑
๕

๒.

๔

๕
๑
๒

๓

๕
๗

๖
๕

๓.
๑

๑

๖

๒

๒

๗

๓

๓
๔

๔

ภาพเส้นทางเดินลมได้รับความเอื้อเฟื้อจาก อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
26
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อาการเรื
างติประวั
อาการเรื
้อรัง ๗O อรัอย่งา7ง อย่
ประวั
๓ อย่าตง ิ 3 อย่ าง
อาการเรื
รังา7ง อย่
าง ประวั
เป็ นโรคอี
สานรวมมิ
อล้านนารวม
อาการเรื
้อรัง ๗8 ออย่
ประวั
ติ ๓ ตอย่ิ 3างอย่เป็านง ตัเป็วนบ่ตังชีว้วบ่่างชีเป็8 วนา่ โรคอี
สานรวมมิ
ตร หรืตอร ล้หรืานนารวมมิ
ตร หรือ
มิตรยหรื
โรคกษัย ดังแสดงในภาพ
โรคกษั
ดังอแสดงในภาพ
อาการเรื
้อรั้องรัง๗๗อย่อย่างาง .
อาการเรื
๑. ปวดหัวข้างเดียวหรือสองข้าง

๒. ลมแน่นจุกอก จุกคอ แน่นท้อง

๓. ปวดหลัง ปวดเอว
ปวดเสียดชายโครง
ร้อนออกสีข้างหรือแผ่นหลัง
มีภาวะฉี่ขัด ปัสสาวะ
บ่อย ปัสสาวะเข้มร้อน

๔. ปวดเสียด
ที่ท้องน้อย
๕. ปวดข้อหลายข้อ

ในหญิงมีภาวะตกขาว
ในชายมีภาวะลูกหมากบวม
บวม

๖. ปวดเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ
กระดูก
๗. อ่อนเพลียโดยหาสาเหตุไม่ได้

ประวั
ติ ต๓ิ ๓อย่อย่าางง .
   ประวั

		
		
		

๑. มีปัสสาวะขัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ/หรือมีตะกอนขุ่นขาวเมื่อตั้งทิ้งไว้
มีปัสสาวะขั
ดอย่
และ/หรืกดองจะทำให้
อมีตะกอนขุอ่นาการเพิ
ขาวเมื่อ่มตัขึ้ง้นทิ้งไว้
๒.๑. การบริ
โภคหน่
อไม้างน้
หรืออยปี
เนื้อลสัะต๑ว์ ครั
หรื้งอของหมั
การบริโภคหน่
อไม้หรือเนืก้อต์สัต(modified
ว์ หรือของหมั
ดองจะท�
ให้อาการเพิ่มขึ้น
๓.๒. การเคาะสี
ข้างแบบประยุ
fist กtest)
ให้ผำลบวก
๓. การเคาะสีข้างแบบประยุกต์ (modified fist test) ให้ผลบวก
27
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อาการอื่นที่พบในโรคกษัย
มีภาวะฉี่ขัด ปัสสาวะ
ตาฝ้า ตาฟาง ตาต้อกระจก จอรับภาพประสาทตาเสื่อม
น�้ำในหูไม่เท่ากัน บ้านหมุน
ปวดเสียวเหงือกเหมือนไฟฟ้าช็อตแปลบๆ กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกเหมือนไฟฟ้าช็อต
จับหอบหายใจไม่เต็มปอด ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจเต้นผิดปกติ
จุกเสียดแน่นท้อง จุกอก จุกคอ อาเจียน
คันตามผิวหนัง บางจุดเป็นก้อนเนื้อแข็งเป็นไตแบบคีลอยด์
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดสีข้าง ปวดท้อง ปวดท้องน้อย
รู้สึกร้อนออกสีข้างหรือแผ่นหลังด้านใดด้านหนึ่ง
ปวดตามข้อ เส้นเอ็น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดน่อง และที่อื่นๆ
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง อยากนอนช่วงบ่ายๆ ไม่ทราบสาเหตุ
มีนิ่วไต นิ่วถุงน�้ำดี
ต่อมลูกหมากโต มดลูกบวม ตกขาว ปวดประจ�ำเดือนมาก
ปัสสาวะร้อน สีเข้ม มีตะกอนขุ่นข้น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด
เป็นโรคเกาต์ รูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน
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หลักการส�ำรวจโรคกษัยด้วยตนเอง
๑. มีอาการเรื้อรัง ๗ อย่าง และประวัติ ๓ อย่าง หรือมีอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ ในกลุ่มอาการกษัย
และเป็นๆ หายๆ ไม่หายขาด
๒. ด้านพันธุกรรม มีพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกัน มีใครเป็นโรคเกาต์, โรคนิ่ว, โรคทาลาสซีเมีย หรือไม่
๓. มักมีอาหารแสลงเป็นปัจจัยให้โรคก�ำเริบ หรืออาหารที่ท�ำให้เลือดเป็นกรด
๔. อาการหลักที่พบบ่อย และอาการรองที่พบได้ โดยไม่มีความผิดปกติของร่างกาย
๕. มีต้อลม ต้อเนื้อที่ตาขาวตาด�ำร่วมด้วยหรือไม่
๖. สุดท้ายให้ปัสสาวะใส่ถุงใส ฉี่ตอนเช้ามาดูตอนเย็น ถ้าพบตะกอนหรือผลึกนิ่วก็ยืนยันโรคกษัย (ถุงใส่ปัสสาวะ
ให้ผูกหูไว้ข้างหนึ่ง อีกข้างเปิดปากถุงให้อากาศเข้าไป)

การปฏิบัติตนป้องกันการเกิดโรคกษัย
๑. เลี่ยงอาหารแสลง เช่น ของหมักดอง ขนมจีน เครื่องในสัตว์ หน่อไม้ เหล้าเบียร์ หรืออาหารที่ให้สาร
โปรตีนสูง หรืออาหารที่แสลงต่อคนเป็นโรคเก๊า
๒. ทานอาหารที่มีฤทธิ์ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ เช่น รางจืด, ใบเตย, น�้ำต้มลูกเดือย, แกนสับปะรด, ชงชาหญ้า
หนวดแมว, ขลู่, ใบหม่อน, เจียวกู่หลาน, น�้ำมะพร้าวอ่อน แกว่งด้วยสารส้มสัก ๓ – ๔ รอบ, แกงปลาแห้ง
ผักเซียงดา, แกงอ่อมใส่ใบเล็บครุฑ, แกงขี้เหล็กใส่มะเขือพวง, ใบยอผัดผักบุ้งไฟแดง, แกงคั่วผักชะคราม
ฯลฯ
๓. น�้ำอย่าให้ขาดจากร่างกาย ดื่มน�้ำบ่อยๆ วันละ ๒ – ๓ ลิตร เพราะถ้าร่างกายขาดน�้ำนิ่วจะตกตะกอนง่าย
๔. ออกก�ำลังกายให้ระบบเลือดลมไหลเวียนดี แต่ต้องกินน�้ำเข้าไปทดแทนเหงื่อที่เสียไปด้วย
๕. ให้ระวังฤดูร้อนร่างกายเสียเหงื่อมาก ท�ำให้เลือดข้นมากขึ้น กลุ่มอาการทางกษัยจะก�ำเริบในฤดูนี้
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การป้องกันและรักษา
การป้องกันและรักษา
๑.๑ ต�ำรับส�ำหรับการดูแลพึ่งพาตน
่งพาตน คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
๑. ยาน�1.1้ำเขีตำรั
ยวขับสำหรั
บลมบต�การดู
ำรับแยาลพึอาจารย์
1. ยาน้ำเขียวขับลม ตำรับยา อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

๑. ยาน�้ำเขียวขับลม
ตะไคร้
ตะไคร้

วิธีท�ำ

ยาน้ำเขียวขับลม .

ใบรางจื
ใบรางจืดด

ใบเตย
ใบเตย

วิธีทำ

๑. น�ำตะไคร้ม๑.า ๓นำตะไคร้
ต้น (เอาทั
น ราก)
งสะอาด
ต้มให้ต้เดืมให้
อดแล้
วดับวดัไฟบไฟ
มา ๓้งต้ใบ
น ต้(เอาทั
้งใบ ต้ล้น าราก)
ล้างสะอาด
เดือดแล้
นำใบรางจื
ด ๑๐ ๆใบ๑๐
เตยแก่
๑๐อใบตามต้
(หรือตามต้
น้ำแล้
วกรอง น�นำน้
๒. น�ำใบรางจื๒.ด ๑๐
ใบ เตยแก่
ใบ ๆ(หรื
งการ)องการ)
ปั่นหรืปัอ่นหรื
คั้นอน�คั้ำนแล้
วกรอง
ำน�้ำที่ไได้ด้เทใส่
เทใส่ลงในหม้อน้ำตะไคร้
ลงในหม้อน�้ำตะไคร้
ำผึ้งนิด น้ำมะนาวหน่
้ยวนำหวาน
จะทานร้
อนทานเย็
นตามชอบ
๓. ตักใส่แก้วเติ๓.มน�ตั้ำกผึใส่้งแนิก้ดวเติน�มน้้ำมะนาวหน่
อย เปรีอ้ยยวน�เปรี
ำหวาน
จะทานร้
อนทานเย็
นตามชอบ

สรรพคุณ
๑. รากตะไคร้ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ต้นช่วยย่อยขับลม ใบละลายลิ่มเลือด
สรรพคุณ
๒. ใบเตย + ใบรางจืด ช่วยขับนิ่วยูริก และทำให้ตับเย็นลง ลดความร้อนในร่างกาย
๑. รากตะไคร้๓.ขับนิน้่วำมะนาวช่
ขับปัสวสาวะ
วยย่อยขับลม
ใบละลายลิ
เลืนอด่ดาง ซึ่งช่วยป้องกันโรคที่จะมา
ยขับเกลืต้อนซิเช่ตรทออกทางปั
สสาวะ
ทำให้เลือ่มดเป็
๒. ใบเตย + ใบรางจื
ด ่วยูช่รวิกยขับนิ่วยูริก และท�ำให้ตับเย็นลง ลดความร้อนในร่างกาย
จากนิ

๓. น�้ำมะนาวช่วยขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ ท�ำให้เลือดเป็นด่าง ซึ่งช่วยป้องกันโรคที่จะมาจาก
นิ่วยูริก
30
๔. น�้ำผึ้งให้พลังงานและวิตามินต่างๆ
๕. ป้องกันและแก้โรคอีสานรวมมิตร หรือโรคกษัยได้
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2. ยาน้ำแก้โรคล้านนารวมมิ
ตร

๒. ยาน�้ำแก้โรคล้านนารวมมิตร

ใบพลูคคาวาว
ใบพลู

ลูกมะเฟือง

วิธีทำ

ใบย่
นาง
ใบย่าานาง

ใบเตย
ใบเตย

ตะไคร้

ลูกมะเฟื อง

ตะไคร้

๑. นำตะไคร้ ๓ ต้น ทั้งราก ต้น ใบ ล้างน้ำสะอาด ทุบพอแหลก ลงต้มพอเดือด ปิดไฟทันที
๒.
นำใบพลูคาว ใบเตย ใบย่านาง ลูกมะเฟือง ปั่นหรือคั้นเอาน้ำ กรองเอาแต่น้ำ ได้แล้วเทใส่
๑. น�ำตะไคร้ ๓ ต้น ทั้งราก ต้น ใบ ล้างน�้ำสะอาด ทุบพอแหลก ลงต้มพอเดือด ปิดไฟทันที
อตะไคร้
๒. น�ลงในหม้
ำใบพลูคาว
ใบเตย ใบย่านาง ลูกมะเฟือง ปั่นหรือคั้นเอาน�้ำ กรองเอาแต่น�้ำ ได้แล้วเทใส่ลงใน
๓. หม้
ตักอใส่ตะไคร้
แก้วเติมน้ำผึ้งนิด มะนาวหน่อย เอาเปรี้ยวนำหวาน ดื่มร้อนหรือเย็นตามชอบ
สรรพคุณ๓. ตักใส่แก้วเติมน�้ำผึ้งนิด มะนาวหน่อย เอาเปรี้ยวน�ำหวาน ดื่มร้อนหรือเย็นตามชอบ
ช่วยขับลม ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้โรคกษัย โรคอีสานรวมมิตร โรคล้านนารวมมิตร
วิธีท�ำ

สรรพคุณ
ช่วยขับลม ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้โรคกษัย โรคอีสานรวมมิตร โรคล้านนารวมมิตร

31
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๓. น�้ำต้มลูกเดือย

3.น้ำต้มลูกเดือย

3.น้ำต้มลูกเดือย
3.น้ำต้มลูกเดือย

สรรพคุณ
3.น้ำต้มลูกเดือย
ขับนิว่ ขับปัสสาวะ แก้โรคกษัย ผืน่ คันจากนิว่ ยูรกิ บ�ำรุงกระดูก ช่วยนอนหลับ ลดเบาหวาน ลดความดัน
สรรพคุณ ขับนิGว ขับปัสสาวะ แก้โรคกษัย ผืนG คันจากนิGวยูริก บํารุ งกระดูก ช่วยนอนหลับ ลดเบาหวาน
ลดความดั
สรรพคุนณ ขับนิGว ขับปั สสาวะ แก้โรคกษัย ผืนG คันจากนิGวยูริก บํารุ งกระดูก ช่วยนอนหลับ ลดเบาหวาน
น ่ ๔. ชาชงหญ้าหนวดแมว  หรือ ชาชงขลู่
4. ชาชงหญ้ าหนวดแมว หรืลดความดั
อ ชาชงขลู
4. ชาชงหญ้
าหนวดแมว
อ ชาชงขลู
่ ย ผืนG คันจากนิGวยูริก บํารุ งกระดูก ช่วยนอนหลับ ลดเบาหวาน
ขับปั สหรื
สาวะ
แก้โรคกษั
รับรัประทานครั
้ง8 ละ
๒2ณกรั
เวลา
บประทานครัสรรพคุ
งรัละบประทานครั
กรัขัมบนิ3๓Gว8 งเวลา
ละ 2 กรัม 3 เวลา
ลดความดัน
4. ชาชงหญ้ าหนวดแมว หรื อ ชาชงขลู่
สรรพคุ
ณ ขับนิGวงละ
สาวะ
โรคกษัย ผืนG คันจากนิGวยูริก บํารุ งกระดูก ช่วยนอนหลับ ลดเบาหวาน
รับประทานครั
ม 3แก้เวลา
8 ขับ2ปัสกรั
ลดความดัน
4. ชาชงหญ้ าหนวดแมว หรื อ ชาชงขลู่
รับประทานครั8งละ 2 กรัม 3 เวลา

5. นําO มะพร้ าวอ่ อนแกว่ งสารส้ ม
นํ8ามะพร้างอ่อนแกว่งด้วยสารส้ม 3-4 รอบ ดืGมวันละ 1 ผล เป็ นเวลา 5-7 วัน

๕. น�้ำมะพร้าวอ่อนแกว่งสารส้ม  
5. นําO มะพร้ าวอ่อนแกว่งสารส้ ม
5. นําO มะพร้ าวอ่ อนแกว่ งสารส้ ม
นแกว่
งงด้ด้ววายสารส้
มม3-4
วัดืน่มละรอบ
ผล
นเวลา
วัน๕5-7
น�้ำนํมะพร้
ยสารส้
- รอบ
๔ รอบ
วัน1ละ
ผล
เป็5-7
นเป็เวลา
- ๗วันวัน
8 ามะพร้าางอ่งอ่ออนแกว่
นํ8ามะพร้
งอ่อนแกว่
ง๓
ด้วยสารส้
มดืGม3-4
ดืGมวั๑นเป็ละ
1 ผล
นเวลา
5. นําO มะพร้ าวอ่ อนแกว่ งสารส้ ม
นํ8ามะพร้างอ่อนแกว่งด้วยสารส้ม 3-4 รอบ ดืGมวันละ 1 ผล เป็ นเวลา 5-7 วัน

6. กําแพงเจ็ดชัOน รางจืด ใบเตย ต้ มดืFมต่ างนําO
6. กําแพงเจ็ดชัOน รางจืด ใบเตย ต้ มดืFมต่ างนําO

ก�ำแพงเจ็ดชั้น รางจืด ใบเตย ต้มดื่มต่างน�้ำ  
6. กําแพงเจ็ดชัOน รางจื๖.
6. กําแพงเจ็ดชัOน รางจื
ด ใบเตย ต้ มดืFมดต่ใบเตย
างนําO ต้มดืFมต่างนําO

32

ต�ำรับ ที่ ๔-๖ ต�ำรับจาก
32 อาจารย์สุทธิวัสส์ ค�ำภา
32

32
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7. น�้ำมะกรูด หรือน�้ำมะนาว หรือน�้ำส้มสายชู

1.2 ตํารับยาทีใF ช้ รักษาโรคกษัย
1.2 ตํารับยาทีใF ช้ รักษาโรคกษัย
34
34
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๑.๒ ต�ำรับยาที่ใช้รักษาโรคกษัย
๑. ยาเนาวหอย  (รสร้อน-สุขุม)

วิธีท�ำ

๑. กระดูกเสือ กระดูกโค กระดูกแพะ กระดูกงูเหลือม (เผา)
สิ่งละ
๒. หอยกาบ หอยอีรม หอยขม หอยแครง หอยจุ๊บแจง		
สิ่งละ
๓. หอยตาวัว หอยพิมพการัง หอยสังข์ หอยมุก			
สิ่งละ
๔. รากทนดี								
๕. เจตมูลเพลิง สหัสคุณเทศ					
สิ่งละ
๖. พริกไทย								

๑
๒
๒
๓
๔
๓๒

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

ท�ำเป็นผง บดท�ำแท่งไว้ ละลายน�้ำผึ้งกิน หนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ
แก้กษัยจุกหายวิเศษนัก ถ้ามิฟังละลายน�้ำปูนใสให้กินดูก่อน ถ้ามิฟังจึงหุงน�้ำมันแก้ต่อไป (ขับลม ล้าง
ล�ำไส้ ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้กษัยไตพิการ ขับลมในเส้น บ�ำรุงกระดูก ลดการปวดตามข้อต่อต่างๆ ขับลมตาม
โพรงกระดูก และข้อต่อ)
๒. ยาน�้ำมันแก้กษัยจุก
๑. น�้ำขอบชะนางทั้ง ๒ น�้ำเอื้องเพ็ดม้า น�้ำผักเสี้ยนผี		
สิ่งละ
๒. น�้ำเปลือกกุ่มทั้ง ๒ น�้ำกระเทียม น�้ำหอมแดง			
สิ่งละ
๓. น�้ำเปลือกทองหลางใบมน น�้ำกระทือ น�้ำพริกไทย		
สิ่งละ
๔. น�้ำใบคนทีสอ น�้ำเปลือกมะรุม น�้ำหญ้าไซ			
สิ่งละ
๕. น�้ำกระพังโหมทั้ง ๒ น�้ำมันงา					
สิ่งละ
วิธีท�ำ ๑  หุงให้คงแต่น�้ำมัน แล้วจึงเอา
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู			
สิ่งละ
๒. เทียนด�ำ เทียนขาว						
สิ่งละ
๓. ดีปลี การบูร หิงคุ์ยางโพ (มหาหิงคุ์อย่างดี)			
สิ่งละ
วิธีท�ำ ๒
ท�ำเป็นผงปรุงลงในน�้ำมัน แล้วจึงเอามากินบ้าง รีดตามเส้นท้องนั้นบ้าง

๑
๑
๑
๑
๑

ทะนาน
ทะนาน
ทะนาน
ทะนาน
ทะนาน

๑
๑
๑

สลึง
สลึง
สลึง

สรรพคุณ
แก้กษัยจุกหายวิเศษนัก (ขับลม ขับน�ำ้ ย่อยอาหาร แก้จกุ เสียด) แล้วจึงแต่งยาตัดรากกษัยจุกให้กนิ ต่อไป
ลดอาการเกร็งของเส้น กระจายก้อนลม กระตุน้ ภูมิคุ้มกัน รักษาศออุระเสมหะที่ก�ำเริบ
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๓. ยาเบญจอ�ำมฤตย์ (รสร้อน-ร้อน)

วิธีท�ำ

๑. มหาหิงคุ์ ยาด�ำ					
หนักสิ่งละ
๑
สลึง
๒. รงทอง								
๒
สลึง
๓. ลูกมะกรูด								
๓
ผล
(เอามหาหิงคุ์ ยาด�ำ รงทอง ยัดใส่ในมะกรูดสิ่งละผล แล้วเอามูลโคพอกสุมไฟแกลบให้สุก)
๔. ขิงแห้ง พริกไทย ดีปลี				
หนักสิ่งละ
๑
สลึง
๕. รากทนดี								
๑
บาท
๖. ดีเกลือ								
๔
บาท

ตัวยา ๕ สิ่งหลังนี้ประสมกับมะกรูดที่สุมไว้ ท�ำเป็นจุณ ละลายน�้ำส้มมะขามเปียกให้รับประทาน ครั้งละ
๑ สลึง (๓.๗๕ กรัม)
สรรพคุณ
ฟอกอุจจาระอันลามกให้สิ้น ช�ำระล�ำไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง กระตุ้นการท�ำงานของล�ำไส้น้อยใหญ่
เพิ่มปิตตะให้กล้าเพื่อขับของเสียในล�ำไส้น้อย-ใหญ่ ฟอกโลหิตอันเป็นพิษ
๔. ยานารายณ์พังค่าย  (รสร้อน-สุขุม)  .

วิธีท�ำ 

๑. มหาหิงคุ์ ๑ ล�ำพัน ๒ เจตมูลเพลิง ๓		
๒. ผักชีล้อม ๔ โกฐสอ ๕ พริกไทย ๖ 		
๓. มะตูมอ่อน ๗ ลูกช้าพลู ๘ ขิงแห้ง ๙
๔. สมอไทย ๑๐ เทียนด�ำ ๑๑ แก่นบุนนาค ๑๒
๕. เปล้าน้อย ๑๓ รากตองแตก ๑๔ 		

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

บดเป็นผงละลายน�้ำร้อนกิน หนัก ๑ สลึง ให้กินต่อจากยา เบญจอ�ำมฤตย์ ๕ วัน แล้วกลับไปกินยา
เบญจอ�ำมฤตย์อีกครั้งหนึ่ง น�้ำหนักตามล�ำดับ
สรรพคุณ
ขับลม บ�ำรุงธาตุ ระบายอ่อนๆ กระจายกองลมที่เสียดเข้าตามเส้นน้อยใหญ่ให้วิ่งได้ดี
ขั้นตอนการรักษา
๑. รุ ด้วยยาเบญจอ�ำมฤตย์ (รุลมในไส้ / ลมนอกไส้ / ระบบทางเดินอาหาร/ รุตะกรันตับ-ไต)
๒. ล้อม ด้วยยานารายณ์พังค่าย (โดยเพิ่มก�ำเดา ๔ เพื่อคุมลมพัดทั่วกาย / ลมทั้งปวง / ลมริดสีดวง)
๓. รักษา ด้วยยาดาวดึงษา (โดยรุตะกรันที่อวัยวะธาตุดินทั้ง ๕)
๔. ตัดราก ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา และแกงยากษัยกล่อนเถา เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วใหม่และ
สลายนิ่วเก่า
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๕. ยาดาวดึงษา  (รสร้อน-สุขุม)
๑. การบูร						
๒. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐกักกรา				
๓. เทียนด�ำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนตาตั๊กแตน		
๔. กานพลู ดีปลี สหัสคุณเทศ มหาหิงคุ์ ยาด�ำ		
๕. พริกไทย						
๖. เจตมูลเพลิง สมอไทย รากตองแตก			
๗. จิงจ้อ							
วิธีท�ำ 

๓
๑
๑
๑
๕
๖
๘

สลึง
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒

สลึง

บดเป็นผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำร้อน น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำส้มซ่า ก็ได้

สรรพคุณ
แก้สารพัดกษัย สารพัดโรคทั้งปวงแล ยานี้ชื่อดาวดึงษา พระอินทราเธอให้ทานแก่คนทั้งหลาย ตีค่าไว้
แสนต�ำลึงทอง ๑ แล (แล้วจึงต้มยาขนานที่ ๔ ให้กิน) ช่วยขับลมกองหยาบ ลดอาการลมตีขึ้นเบื้องบน บ�ำรุงหัวใจ
รักษาระบบทางเดินหายใจ ขับระบบเสมหะ ขับนิ่ว ระบายและถ่ายของเสีย
๖. ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา  (รสร้อน-ร้อน)
๑. เกลือ					
๒. มะกรูด มะนาว			
๓. ขิง ดีปลี กระเทียม			
๔. พริกไทย ไพล สารส้ม		
๕. ดินประสิวขาว				
วิธีท�ำ 

๑
๗
๗
๑
๖

ก�ำมือ
ลูก
แว่น, ดอก, หัว
บาท
สลึง

ต้ม ๓ เอา ๑ กินเพลาเย็นทุกวัน

สรรพคุณ
เป็นยาตัดรากกษัย ถอนพิษ ดับพิษ ขับปัสสาวะ ล้างตะกรันในโลหิต ขับลมกระจายลม เพิม่ ลมดันลงล่าง
๗. ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา (รสสุขุม-ร้อน)
๑. เปลือกทองหลางใบมนทั้ง ๒ เปลือกมะรุม		
สิ่งละ
๒. ใบสวาด ลูกคัดเค้า					
สิ่งละ
๓. ปลาร้าปลาสร้อย						
๔. ปลาดุกย่าง							
๕. ใบสลอดอ่อน							
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๗
๗
๗
๑
๗

ส่วน
ส่วน
ตัว
ตัว
ใบ
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วิธีท�ำ

หั่นเป็นผักใส่ลง ท�ำเป็นแกงยา ถ่ายลงเป็นเสลดเขียวเหลืองออกมาหายแล

สรรพคุณ
ถ่ายท้อง ขับน�ำ้ ดี แก้ปสั สาวะพิการ ให้สารอาหารโปรตีน (ช่วยไม่ให้เป็นนิว่ ) และเส้นใย ฟอกของเสีย
ในระบบอวัยวะน้อยใหญ่ บ�ำรุงเยื่อใยตามผนังอวัยวะ ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถาใช้เครื่องยาคล้ายกับยาแกงกษัย
ปลาดุก ให้สังเกตดูว่าใช้ยาหลักเหมือนกันแต่ยาล้อมอาการอาจต่างกันไปตามอาการกษัยนั้น ๆ
๘. ยาถ่ายกษัย  (รสร้อน-สุขุม)
๑. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก				
สิ่งละ
๒. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู		
สิ่งละ
๓. เทียนด�ำ เทียนขาว เทียนเยาวพานี เทียนข้าวเปลือก สิ่งละ
๔. โกฐหัวบัว โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา
สิ่งละ
๕. สมอทั้ง ๓						
สิ่งละ
๖. ลูกสลอดประสะแล้ว (เอาเท่ายาทั้งหลาย)			

๑
๑
๑
๑
๒
๒๑

สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง

วิธีท�ำ 

ลูกสลอดนั้นปอกเปลือกผ่าเอาไส้ในออกเสีย แล้วเอาข้าวสุกห่อให้มิด แล้วเอาผ้าขาวห่อต้มให้น�้ำแห้งถึง
๓ หน แล้วเอาขึ้นตากแดดให้แห้ง แล้วเอาต้ม
ด้วยใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑ เกลือ ๑ ต้มไปให้น�้ำแห้ง ๓
หน แล้วตากแดดให้แห้ง เอาเท่ายาทั้งหลาย ต�ำเป็นผงละลายน�้ำผึ้งกินดีนัก กิน ๕ กล�่ำ ถ่าย ๕ ครั้ง กิน ๗ กล�่ำ
ถ่าย ๗ ครั้ง (๒ กล�่ำเท่ากับ ๑ ไพ) ยานี้มีคุณมากนัก แก้โรคทั้งปวงวิเศษนัก อย่าสนเท่ห์เลย
สรรพคุณ
ถ่ายกษัย กระจายลม ขับเสมหะ ปรับธาตุ บ�ำรุงปอด/ทางเดินหายใจ/บ�ำรุงหัวใจ ลดอาการปวดบิด
จากการถ่าย
-----------------------------------------จะเห็นว่ากษัยกล่อนดินและกล่อนเถาอาการคล้ายกันมาก คืออาการช่วงอุระเสลดเหมือนกัน ต่างกันที่คูถ
เสมหะ
กษัยกล่อนดินนั้นตึงหัวเหน่าซ้าย-ขวา แล้ววิ่งลงลูกอัณฑะ แต่กษัยกล่อนเถาและลมวารยักษ์วาโยวิ่ง
ลงต่อมลูกหมาก และปัสสาวะดังปูนกินหมาก ส่วนการวางยาค่อนข้างเหมือนกัน
ส่วนกษัยกล่อนดินจากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์นั้น นอกจากอาการกษัยลงลูกอัณฑะแล้ว ยังกล่าวถึง
กษัยเส้น ลมพรรดึกให้โทษ ๑๑ ประการ เหมือนนหารูพิการในคัมภีร์โรคนิทาน ซึ่งจะน�ำไปสู่อาการลมอัมพฤกษ์อัมพาตในที่สุด
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๙. ยาแก้กษัยจุกเสียด  (รสร้อน-สุขุม)

วิธีท�ำ 

๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู					
สิ่งละ
๒. ตรีกฏุก เจตมูลเพลิง ฝักส้มป่อยคั่ว				
สิ่งละ
๓. แก่นแสมทั้ง ๒ สหัสคุณทั้ง ๒					
สิ่งละ
๔. สมุลแว้ง								

๑
๓
๓
๖

สลึง
บาท
บาท
บาท

บดเป็นผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำกระเทียมกิน
สรรพคุณ   
แก้กษัยจุกเสียด ถ้าจะแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมชื่อมหาสดมภ์ ละลายน�้ำขิง ข่า กระเทียม ตามแต่จะละลาย
กินเถิด ห้ามน�้ำมะนาวแล แก้อาการใจสั่น ขับฟอกโลหิต ถ่ายเลือดเน่าเสีย กระจายเลือดลม ลดอาการลมจุกอก
ขับเสมหะจากปอด
๑๐. ยาแก้กษัยเจ็บขัดอก  พรรดึก  (รสร้อน-สุขุม)
๑. ลูกกระวาน			
๒. อบเชยเทศ			
๓. ดอกบุนนาค			
๔. ลูกเอ็นเทศ ขิงแห้ง		
๕. ชะเอมเทศ			
๖. ดีปลี				
๗. พริกล่อน			
๘. มะขามป้อม			
วิธีท�ำ 

๒
๓
๔
๕
๕
๖
๘
๑๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒
๓

สลึง
สลึง

๒

สลึง

๓

สลึง

บดเป็นผง แล้วเอาน�้ำตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย คุลีการเข้าด้วยยาน�้ำผึ้งกิน

สรรพคุณ  
แก้ลมกษัยซึง่ เจ็บอก ขัดในอก แก้พรรดึกดีนกั แล ช่วยย่อย ขับลม กระจายเลือดลม บ�ำรุงปอด ลดภาวะ
ลมกองละเอียด (มะขามป้อมมีสรรพคุณขับนิ่วยูริก และละลายนิ่วในถุงน�้ำดีได้ หมอพื้นบ้านจะทานมะขามป้อม
วันละ ๒ ผล เป็นเวลา ๒ เดือน นิ่วถุงน�้ำดีจะละลายหมด
๑๑. ยาไฟสุมขอน  (ยาต�ำราหลวง)  (รสร้อน-ร้อน)
๑. หอยแครงเผา ปูนผง					
๒. เจตมูลเพลิง สมุลแว้ง 					
๓. หญ้ายองไฟ ขิงแห้ง 					
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สิ่งละ ๔
สิ่งละ ๔
สิ่งละ ๔

ส่วน
ส่วน
ส่วน
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๔. ดีปลี								
๖
๕. แก่นแสม พริก ขิง					
สิ่งละ ๘
วิธีท�ำ

ส่วน
ส่วน

ต�ำผงละลายสุราเสวยดีนักแล

สรรพคุณ  
แก้กษัยเลือด กษัยลมจุกเสียด เพิ่มปิตตะ ให้เพิ่มวาตะ เพื่อกระจายกองลม ขับเคลื่อนเสมหะได้ดี
๑๒. .ยาอัมฤตย์โอสถ  (ยาต�ำราหลวง)  (รสร้อน-ร้อน)
๑. สหัสคุณ แก่นแสมทะเล รากส้มกุ้ง			
สิ่งละ
๒. ลูกมะตูม ลูกมะแหน ลูกพิลังกาสา 			
สิ่งละ
๓. สมอเทศ สมอไทย ดีปลี 				
สิ่งละ
๔. โกฐเขมา เทียนด�ำ เทียนขาว 				
สิ่งละ
๕. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู 		
สิ่งละ
๖. เปลือกหอยโข่ง หอยขม หอยแครง เบี้ยผู้ (เผา)		
สิ่งละ
๗. กัญชา							
๘. พริกไทย (๒ เท่ายาทั้งหลาย)
วิธีท�ำ 

๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑๐

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

ต�ำผงกระสายยักย้ายใช้ให้ชอบโรคทั้งหลายเถิด ต�ำราหลวงสองขนานเท่านั้นแล

สรรพคุณ
แก้ลมกษัยทั้งปวง กระจายกองลมตามเส้นเอ็นน้อย-ใหญ่ ขับลมตามโพรงกระดูก บ�ำรุงเนื้อกระดูก
๑๓. ยาพรหมภักตรใหญ่  (รสร้อน-สุขุม)
๑. มหาหิงคุ์				
๒. เปลือกมะเกลือ			
๓. ลูกสลอด (เท่ายาทั้งนั้น)		
๔. การบูร (เท่ายาสลอด)			
วิธีท�ำ 

๑
๑
๒
๒

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

บดด้วยน�้ำผึ้งรวงปั้นเท่าลูกมะกล�่ำ

สรรพคุณ  
ยาประจุส�ำหรับโรคทั้งปวง กินแก้ลมมือตายตีนตาย แลบวมทั่วตัว ท้องมาน เลือดตกอยู่ก็หาย ได้ท�ำมา
แล้วดีนักแล ถ่ายเสมหะภายในล�ำไส้ ถ่ายระบบเสมหะ
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๑๔. ยาพรหมภักตร  (รสร้อน-สุขุม)
๑. พริกไทย					
๒. ขิง แห้วหมู สิ่งละ				
๓. ลูกมะตูม ลูกพิลังกาสา		
สิ่งละ
๔. ผักแพวแดง					
๕. บอระเพ็ด สลอด			
สิ่งละ
๖. บุกรอ					
วิธีท�ำ 

๑
๒
๒
๓
๑
๑

สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
บาท
ต�ำลึง

ต�ำเป็นผงละลายน�้ำผึ้งรวง ปั้นเท่าเม็ดฝ้ายกิน เม็ด ๑ ลงที ๑

สรรพคุณ
กระจายกองลมในระบบเสมหะ จับตะกรันในระบบน�้ำเหลือง
๑๕. ยาประจุครอบกษัยทั้งปวง  (รสร้อน-ร้อน)
๑. พริก ขิง ดีปลี กระเทียม		
สิ่งละ
๒. ไพล มหาหิงคุ์ การบูร เทียนด�ำ	
สิ่งละ
๓. ยาด�ำ						
๔. รงทอง					
๕. พิมเสน ดีงูเหลือม				
๖. ลูกสลอดประสะแล้ว (เท่ายาทั้งหลาย)

๑
๑
๒
๑
๑
๑๐

บาท
บาท
บาท
สลึง
สลึง
บาท

๓

สลึง

วิธีท�ำ

บดด้วยน�้ำมะนาวปั้นเม็ดเท่าลูกมะกล�่ำ ละลายน�้ำร้อนกิน ๕ เม็ด หญิงชายก็ดี ก�ำลังน้อยให้กิน ๓ เม็ด
ประกอบฝีเหือด และเลือดลม หายมากแล้วอย่าสนเท่ห์เลย
สรรพคุณ
ถ่ายเมือกมันปะระเมหะที่ก่อให้เกิดวาตะ และอุจจาระธาตุพิการ
๑๖. ยาประจุครอบกษัย  (รสร้อน-ร้อน)
๑. มิ้นอ้อย ดองดึง			
สิ่งละ
๒. ดีปลี ขันทศกร			
สิ่งละ
๓. ตรีผลา ขิงแห้ง			
สิ่งละ
๔. พริกไทย รากเจตมูลเพลิง		
สิ่งละ
๕. รากทนดี
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๒
๒
๓
๑
๓

สลึง
สลึง
สลึง
บาท
บาท

๒

สลึง
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วิธีท�ำ  

ต�ำเป็นผงแล้วเอาน�้ำผึ้ง ๔ ส่วน น�้ำอ้อยแดง ๑ ส่วน คุลีการเข้าด้วยกัน กินหนัก ๑ สลึง กินวัน ๑ คุ้มไป
เดือน ๑ กินเดือน ๑ คุ้มไปปี ๑ แลรูปงามแล
สรรพคุณ  
ขับลมกองหยาบ ปรับธาตุ ปรับระบบเสมหะ ล้างตะกรันในเสมหะ
๑๗. ยาจันทหฤทัย  (รสสุขุม-ร้อน)
๑. ดอกพิกุล ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค		
สิ่งละ
๒. ลูกสมอทั้ง ๓ มะขามป้อม					
สิ่งละ
๓. ชะเอมเทศ ชะลูด						
สิ่งละ
๔. อบเชยทั้ง ๒							
สิ่งละ
๕. ว่านน�้ำ หอม กระเทียม ลูกจันทน์ จันทน์เทศ ลูกผักชี		
สิ่งละ
๖. เปราะหอม								
๗. จันทนา จันทน์ชะมด							

๑
๑
๑
๑
๒
๓
๑๐

บาท
บาท
บาท
สลึง
สลึง
บาท
บาท

วิธีท�ำ  ชะมด พิมเสน เป็นกระสายบด
ถ้าจะแก้เชื่อมมัว			
น�้ำจันทน์น�้ำดอกไม้
ถ้าจะแก้กระหายน�้ำ		
น�้ำไส้ฟัก น�้ำขันทศกร รากฟักข้าว
แก้ระทดระทวยทิ้งอาหาร		
รากบัว รากมะกอก ข้าวคั่ว ต�ำเอาน�้ำละลายยากิน ชูก�ำลัง
แก้ชัก ฝีดาษ			
ละลายน�้ำสุรา เอาดีตัดลง ว่านน�้ำ กระเทียม หัวหอม ๓ สิ่งคั่ว
					
ให้กรอบ น�้ำกระสายยักใช้เถิดวิเศษนัก
สรรพคุณ
แก้ไข้ทั้งปวง กระจายลมกองละเอียด กระจายลมร้อนให้วิ่งและระบายออกได้ดี บ�ำรุงอวัยวะภายใน
๑๘. ยาดองแก้เลือดของขรัวพ่อฉิม  (รสร้อน-สุขุม)
๑. กระเทียม ว่านน�้ำ						
สิ่งละ
๒. ผักเป็ดแดง บอระเพ็ด 					
สิ่งละ
๓. ไพล เกลือ 							
สิ่งละ
๔. ดีเกลือ							
สิ่งละ
๕. การบูร								
๖. มะกรูด								
วิธีท�ำ  

ต้มกับผักเป็ดแดง ต�ำคั้นเอาน�้ำดอง จึงเอายาทั้งนั้นปรุงลงกินดีนักแล

สรรพคุณ  
ล้างเมือกมันตามผนังล�ำไส้น้อยใหญ่ ลดปิตตะอันเกิดโรคในระบบเสมหะ
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๕
๕
๕
๑
๑๐
๓๓

ต�ำลึง
ต�ำลึง
ต�ำลึง
ต�ำลึง
ต�ำลึง
ลูก
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๑๙. ยาแก้ลมมือเท้าตาย  และลมริศดวง  (รสร้อน-ร้อน)  (ยาทุนกษัยวาโย)

วิธีท�ำ

๑. โกฐสอ โกฐพุงปลา					
สิ่งละ
๒. ว่านน�้ำ กานพลู รากช้าพลู				
สิ่งละ
๓. เกลือสินเธาว์ การบูร					
สิ่งละ
๔. เจตมูลเพลิง แห้วหมู บอระเพ็ด			
สิ่งละ
๕. ลูกกระวาน กระเทียม ขมิ้นอ้อย			
สิ่งละ
๖. มหาหิงคุ์ หัสด�ำเทศ ยาด�ำ รากตองแตก		
สิ่งละ
๗. พริกไทย ดีปลี ลูกกระดอม				
สิ่งละ
๘. ใบสะเดา							

๑
๑
๒
๒
๒
๑
๖
๑

เฟื้อง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
บาท
สลึง
ต�ำลึง

ต�ำเป็นผงละลายน�้ำร้อนหรือน�้ำส้มก็ได้ น�้ำส้มซ่าก็ได้ น�้ำผึ้งก็ได้ น�้ำร้อนก็ได้
สรรพคุณ
แก้ลมอันเกิดแต่เท้า ให้เท้าตายมือตาย และแก้ลมริศดวง ก็หายสิ้นแล ให้รับประทานเท่าผลสมอ
แก้ลม ๓๐๐ จ�ำพวกก็หายแล ถ้ารับประทานได้ ๗ วัน เสียงดังจักจั่นเรไร ถ้ารับประทาน ๑๕ วัน เสียงดังนก
การะเวก ถ้ารับประทานได้นานๆ เสียงดังหงษ์ทองอยู่ในถ�้ำคูหาสวรรค์ ถ้ารับประทานถึงเดือน ๑ เรียน
พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ จบคาถา ปัญญาสว่าง ปราศจากพยาธิ ๕๐๐ จ�ำพวกก็หายสิ้นแล รับประทานถึง
๖ เดือน จักษุสว่างทั้ง ๒ ข้าง รับประทานถึง ๗ เดือน รู้ก�ำเนิดเทวดาในชั้นฟ้า รับประทานถึง ๘ เดือน
พระเวสสุวรรณลงมาสู่เราแล รับประทานถึง ๙ เดือนอายุยืนได้ถึง ๒๐๐ ปี ให้ท�ำยานี้กินเถิด ถ้าผู้ใดได้ต�ำรานี้แล้ว
ไม่ท�ำกิน เหมือนเหยียบแผ่นดินผิดทีเดียวแล ต�ำรานี้ท่านคิดปริศนาได้อย่าสนเท่ห์เลย ถ้าได้พบให้ท�ำกิน
จ�ำเริญอาหาร ด้วยแล (กระจายกองลมที่อยู่ตามเส้นสุมนา อัพยา และเส้นต่างๆ ให้แล่นได้ดี ไม่ติดขัด น�ำ
เลือดลมที่ดีไปหล่อเลี้ยงรูปธาตุดินให้กลับมาดีดังเดิม โดยเฉพาะนหารูที่ยืดหยุ่นคุณภาพดี น�ำเลือดดีไปดูแลรูป
ธาตุดิน จึงฟื้นคืนการท�ำงาน จึงจะท�ำให้ต�ำรับยานี้มีคุณภาพมากมายตามสรรพคุณยาที่กล่าวไว้ เครื่องยาละม้าย
ต�ำรับยาแก้ปถวีธาตุ ๘ ในพระคัมภีร์โรคนิทาน ที่บ�ำรุง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูก)
-----------------------------------------ทุน : เสียชาติ, กษัย : ยึดติด เกาะติดรัดรึง, ทุนกษัย : เสียชาติกษัย คือ เสียคุณสมบัติกษัยไป คือโลหิต
กระจายตัวไหลไปไม่ติดขัด เมื่อโลหิตรูปธาตุไฟ ลม น�้ำ ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงรูปธาตุดิน ย่อมมีผลให้ธาตุดินทรง
อยู่ และฟื้นคืนกลับมาท�ำหน้าที่ได้ดังเดิม
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หลักทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกษัย
๑. ผู้ป่วยต้องมีประวัติไม่สบายมานานอย่างน้อย ๑ เดือน โดยอาจได้รับการรักษามาแล้วหรือไม่ก็ตาม
๒. อาการที่ผู้ป่วยบอกเล่า และอาการแสดงจากการตรวจพบไม่หนักมาก และมักเป็นๆ หายๆ ไม่หายขาด
๓. แม้อาการหรืออาการแสดงจะบ่งบอกว่าหนักก็ตาม แต่เมื่อมียารักษา และอ้างสรรพคุณว่าท�ำให้หายได้ ก็ให้
วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รุนแรงพอสมควร แต่พอจะรักษาให้ทุเลาได้โดยทางยา หากเป็นมากก็ไม่อาจรักษาได้
เช่น กษัยกล่อนน�้ำ ถ้าปล่อยให้เป็นมานกษัยแล้วจะรักษายากให้หายดังเดิม
๔. การวินิจฉัยโรคกษัยนั้น ให้ยึดถือกลุ่มอาการกษัยทั้ง ๒๖ กษัย (๑๘+๘) ในคัมภีร์เป็นหลักว่าผู้ป่วยเป็นโรค
กษัยชนิดใด แล้วให้วางยาตามหลัก รุ ล้อม รักษา จนผู้ป่วยอาการดีขึ้น พร้อมแนะน�ำการปฏิบัติตนเรื่อง
อาหารแสลง อากาศร้อน น�้ำอย่าขาดจากร่างกาย อาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกษัย และพันธุกรรม
ทั้งนี้หมอต้องหาข้อมูลเรื่องพันธุกรรม อาหารแสลงโรค ตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ เพื่อยืนยันว่าเป็นโรค
ทางกษัย
๕. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกษัย จ�ำเป็นต้องมีการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง เพื่อให้ทราบว่ากษัยแต่ละจ�ำพวกนั้นมี
สาเหตุจากอะไร และเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร และควรน�ำเอาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาร่วมกับการใช้
ยารักษา และควรรีบรักษา อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง อาการจะเพิ่มขึ้นเป็นกษัยหลายชนิดและเข้ากษัยกล่อน
รักษายาก
๖. ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกษัยแต่ละจ�ำพวก ถือเอาว่าส่วนใหญ่รักษาได้ผลดี รวมทั้งยาบางอย่างก็ใช้เพียงเพื่อ
บรรเทาอาการเท่านั้น โดยที่แพทย์ได้วินิจฉัยตั้งแต่ต้นแล้วว่า เป็น “อสาทิยโรค คือ โรคที่รักษาไม่หาย”
ดังนั้นการรักษาพึงให้การรักษาแต่ยังอ่อนอยู่ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามและ
แพร่กระจายของโรค ครั้นแก่เข้าหรืออาการหนัก กษัยอาจแตกออกเป็นเลือด น�้ำเหลือง ซึมไปในล�ำไส้เล็ก
ล�ำไส้ใหญ่ ท�ำให้ท้องใหญ่กลายเป็นมาน (ท้องโต) ท�ำให้มีอาการเป็นไปต่างๆ ถึงขั้นนี้แล้วเป็น “อติศัยโรค”
หรือแก้ได้ตามบุญตามกรรม
๗. การใช้ยาในแต่ละต�ำรับจะประกอบด้วยตัวยา ๓ ประการ ได้แก่
๗.๑ ตัวยาตรง คือ ตัวยาที่ให้การรักษาโรคนั้นได้โดยตรง มักมีเครื่องยาที่ออกฤทธิ์ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ
อยู่ด้วยเสมอ
๗.๒ ตัวยาช่วย คือ ตัวยาที่ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ ช่วยในการบ�ำรุงและเจริญอาหาร ท�ำให้หาย
เร็ว ช่วยในการขับถ่าย เพื่อไม่ให้มีการคั่งค้างของเสียภายในร่างกาย หรือช่วยลดการอักเสบภายใน
๗.๓ ตัวยาคุมฤทธิ์ คือ ตัวยาที่ช่วยคุมฤทธิ์ตัวยาตรง และตัวยาช่วยที่จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย
๘. การดูแลผู้ป่วยโรคกษัย ต้องห้ามรับประทานของแสลง (อชิณโรค) และให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่
ลดการเกิดนิ่วยูริก หรือมีสรรพคุณขับนิ่ว ขับปัสสาวะ
๙. ผู้ป่วยควรได้รับการแนะน�ำให้ดื่มน�้ำวันละ ๑.๕ - ๒ ลิตร หรือไม่ควรให้ร่างกายขาดน�้ำ จะมีผลให้โรคก�ำเริบ
ได้ง่าย
๑๐. ในหลักโรคกษัย ควรให้ความรู้ในเรื่องพันธุกรรมกับผู้ป่วยด้วย เพื่อเกิดประเพณีการดูแลสุขภาพแบบส่งต่อ
รุน่ ต่อรุน่ เพราะลูกหลานจะได้รบั มรดกทางพันธุกรรมจากบรรพบุรษุ โดยเฉพาะกลุม่ ทาลาสซีเมีย เป็นบรรพบุรษุ
ของโรคกษัย
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๑๑. หลักการวางยารักษาโรคกษัย ให้ใช้หลัก รุ ล้อม รักษา คือ
ก. รุ อาการโรคหลัก เช่น กษัยลิ้นกระบือ
๑) รุด้วยยาเบญจอ�ำมฤตย์
ข. ล้อม อาการข้างเคียง ด้วย			
๒) ยานารายณ์พังค่าย หรือยาดองแก้กษัยลิ้น
						
กระบือตอนปลาย
ค. รักษา อาการหลัก ด้วย			
๓) ยาเนาวหอย และยาส�ำหรับธาตุ
๑๒. ต�ำรับยาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาโรคกษัย มีเครื่องยาสมุนไพรจ�ำนวนมากในแต่ละต�ำรับมีสรรพคุณทางขับนิ่วขับ
ปัสสาวะ ลดกรดยูริก เช่น เนาวหอย รากจิงจ้อ รากตองแตก ดองดึง เปลือกกุ่มทั้ง ๒ เปลือกทองหลาง
ทั้ง ๒ เปลือกมะรุม เปลือกตีนเป็ดน�้ำ สารส้ม ดินประสิว
๑๓. ต�ำรับยาทีร่ ะบุในคัมภีรก์ ษัยว่ารักษากษัย ๒๖ จ�ำพวก หรือแก้กษัยทัง้ ปวง คือ ยาเนาวหอย และยาพรหมพักตร์
๑๔. น�้ำกระสายยาที่ใช้ มักมีผลละลายนิ่ว ท�ำให้เลือดเป็นด่าง เช่น น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำส้มซ่า น�้ำด่าง
น�ำ้ ส้มสายชู เป็นต้น บางกษัยจะมีการใช้นำ�้ กระสายยา น�ำ้ ด่าง และน�ำ้ ส้มซ่า น�ำ้ มะกรูด น�ำ้ มะนาว สลับกันไป
บางกษัยจะใช้น�้ำสุรา หรือน�้ำมันงาเป็นกระสายยา เพื่อให้โอสถสารในต�ำรับยาแล่นเร็วแล่นลึกในระดับ
หลอดเลือดฝอย
๑๕. ผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคกษัยมักจะมีบรรพบุรุษเป็นโรคทาลาสซีเมี พาหะของทาลาสซีเมีย เป็นโรคเก๊า เป็นนิ่ว
และตาขาวตาด�ำมีต้อลม ต้อเนื้อ ปรากฏให้เห็น ซึ่งเป็นไปตามหลักพันธุกรรมของโรคกษัย
๑๖. การดูแลโรคกษัยควรใช้หลักการป้องกันและใช้อาหารเป็นยา โดยการหลีกเลี่ยงอาหารแสลง คืออาหารกลุ่ม
ที่มีโปรตีนสูงๆ เช่น เนื้อเป็ด ไก่ เครื่องในสัตว์ หน่อไม้ และของหมักดองที่ท�ำให้เลือดเป็นกรด เช่น
เหล้า เบียร์ และใช้อาหารเป็นยา เช่น การกินแกงผักเซียงดากับปลาแห้ง ผักเซียงดาช่วยขับนิ่วขับปัสสาวะ
ขนมจีนน�ำ้ เงีย้ วใส่ดอกงิว้ และบีบน�ำ้ มะนาว ช่วยขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ ช่วยให้เลือดเป็นด่าง ดอกงิว้
ช่วยขับนิว่ ปัสสาวะ แกงปลาไหลใส่เปลือกเพกา เพกาขับนิว่ ขับปัสสาวะ หรือจะเอาเนือ้ สัตว์มาต้ม ย�ำ ต�ำ แกง
ต้องเอาเนื้อไปลาบกับเปลือกเพกา หรือเปลือกมะกอก เปลือกกุ่ม เปลือกมะรุม เปลือกทองหลาง เปลือกไม้
ดังกล่าวมีสรรพคุณแก้ลมกษัย ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ หรือแกงหน่อไม้ แกงเปรอะ ใส่ใบย่านาง แกงลาว ช่วยลด
หรือฆ่าฤทธิ์กษัย
๑๗. ค�ำว่าริดสีดวง ในพระคัมภีร์กษัย หมายถึง ภาวะการอักเสบ บวม แดงร้อน (Inflame) มักเกิดจากภาวะ
กษัยเกาะติด ยึดติด รัดรึง ท�ำให้เกิดความร้อน คือการอักเสบ จากผลึกนิ่วยูริกจากเกลือยูเรท ที่แหลมคม
ปักเอาเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ท�ำให้มีอาการวิปริตไปต่างๆ ตามต�ำแหน่งที่นิ่วยูริกปัก หรือกษัยไปเกาะยึด
๑๘. การเกิดริดสีดวง
 ริดสีดวงเกิดแต่กองปถวี ให้ก�ำเริบนั้นเป็นริดสีดวงเลือด ริดสีดวงลม ริดสีดวงเสมหะ ทั้ง ๓ เจือกัน
(กติกะปถวี)
 ริดสีดวงเกิดแต่กองอาโป ให้ก�ำเริบนั้นเป็น ริดสีดวงเสมหะ (กติกะอาโป)
 ริดสีดวงเกิดแต่กองวาโย ให้ก�ำเริบนั้นเป็น ริดสีดวงลม (กติกะวาโย)
 ริดสีดวงเกิดแต่กองเตโช ให้ก�ำเริบนั้นเป็น ริดสีดวงโลหิต (กติกะเตโช)
๑๙. ต�ำรับต�ำราหลายเล่มได้บอกสรรพคุณของต�ำรับยาพรหมภักตร์ และยาเนาวหอยว่า แก้กษัยทั้งปวงและท่าน
มักวางคู่กันโดยวางยาเนาวหอย ๗ วัน แล้วเว้นวางยาพรหมภักตร์สลับกัน
๒๐. จากพระคัมภีรก์ ษัย ท่านจะเริม่ ด้วยกษัยล้น และเรียงล�ำดับโรคจนเข้ากษัยกล่อน และสุดท้ายทีก่ ษัยกล่อนเถา
บ่งชี้ให้เรารู้ว่า การดูแลกลุ่มอาการกษัยต้องท�ำให้เลือดเป็นด่าง และรุนิ่วสลายออกดังกษัยกล่อนเถา
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๒

กลุม
่ โรคหัวใจ
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๒. กลุ่มโรคหัวใจ

๒.๑ ความรู้พื้นฐานกลุ่มโรคหัวใจ ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน  

ประเภทของโรคหัวใจ
๑. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary artery disease)
๒. โรคลิ้นหัวใจและความผิดปกติของเส้นเลือดแดงเอออร์ตา (Valvular and aortic disease)
๓. โรคหัวใจโต (Hypertensive heart disease)
๔. โรคหัวใจผิดปกติแต่ก�ำเนิดในผู้ใหญ่ (Congenital heart disease in adults)
๕. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (Cardiomyopathy)
๖. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrtythmia)
๗. โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial disease)
โรคหัวใจทั้ง ๗ ประเภทนี้จะน�ำไปสู่โรคหัวใจวาย (Heart failure) ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้พอเพียง ท�ำให้เกิดภาวะหัวใจท�ำงานล้มเหลว เนื้อเยื่อต่างๆ ขาดออกซิเจน เมื่อไตได้รับ
เลือดน้อยลงท�ำให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมา ท�ำให้เกิดการคั่งของน�้ำ และเกลือในร่างกาย เป็นเหตุให้หัวใจวาย
แบ่งเป็น ๒ ชนิด
๑. หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว : หัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและจะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย
หัวใจห้องนี้จะแข็งแรงกว่าหัวใจห้องอื่น หากหัวใจห้องนี้วายร่างกายไม่สามารถสูบฉีดเลือด ท�ำให้เลือดคั่งในปอด
เกิดภาวะน�้ำท่วมปอด (Pulmonary edema) นอกจากนั้นยังท�ำให้เกิดอาการบวมที่เท้า
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2. หัวใจห้องขวาล้มเหลว : หัวใจห้องขวาจะรับเลือดจากร่ างกายแล้วสู บไปปอด หากหัวใจ
ห้๒.องขวาล้
าให้เกิ:ดอาการบวมของเท้
หัวใจห้มอเหลว
งขวาล้จะทํ
มเหลว
หัวใจห้องขวาจะรัา บเลือดจากร่างกายแล้วสูบไปปอด หากหัวใจห้องขวาล้มเหลว

จะท�ำให้เกิดอาการบวมของเท้า

อาการโรคหั
อาการโรคหั
วใจวายวใจวาย
๑. เหนื
ยง่Gอายยง่าอาการมากน้
นระดับบใดใด
1. ่อเหนื
ย อาการมากน้ออยขึยขึ้น8 นกักับบความรุ
ความรุนนแรงของโรคอยู
แรงของโรคอยูใ่ ่ในระดั
๒. นอนราบไม่
ได้ จะเหนื
่อย G อต้ยอต้งลุองลุ
กขึก้นขึมานั
่งหลั
งจากนอนไปแล้
งนังG ่งหลับ
2. นอนราบไม่
ได้ จะเหนื
งG หลั
งจากนอนไปแล้ว ว๑1 ––๒2 ชัชั่ววG โมง
โมง บางรายต้
บางรายต้อองนั
8 นมานั
๓. เหนื่อหลัย บหายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ (orthopnea) เพราะของเหลวที่ท้องและขา ๒ ข้างไหลกลับ
เข้าในอกเพิ่ม3.ขึ้นเหนืG อย หายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ (orthopnea) เพราะของเหลวทีGทอ้ งและขา 2 ข้าง
๔. แน่นไหลกลั
หนาอกตอนกลางคื
บเข้าในอกเพิGมนขึ8นต้องลุกขึ้นมานั่ง
๕. อ่4.อนเพลี
ง่าย ไม่ค่อยมีแรงน ต้องลุกขึ8นมานังG
แน่นยหนาอกตอนกลางคื
๖. ข้5.อเท้อ่าอบวม
่องจากมี
นเพลียบวมท้
ง่าย ไม่องเนื
ค่อยมี
แรง การคั่งของน�้ำและเกลือ
๗. น�6.้ำหนัข้อกเท้เพิา่มบวม
อย่าบวมท้
งรวดเร็องเนื
ว GองจากมีการคังG ของนํ8าและเกลือ
7. นํ้อ8 ารัหนั
กเพิGมอย่างรวดเร็ ว เลือดปกออกมาต้องรีบไปพบแพทย์ เพราะนั่นคืออาการน�้ำท่วมปอด
๘. ไอเรื
งโดยเฉพาะหากเสมหะมี
8.่ออาหาร
ไอเรื8 อรังคลื
โดยเฉพาะหากเสมหะมี
เลือดปกออกมาต้
องรี บไปพบแพทย์
นG คืออาการนํ8าท่วม
๙. เบื
่นไส้อาเจียนเนื่องจากระบบย่
อยอาหารได้
รับเลือดไปเลีเพราะนั
้ยงน้อยลง
ปอด ำเสื่อม สับสน
๑๐. ความจ�
๑๑.9.ใจสัเบื่นGออาหาร
หัวใจเต้คลืนGนเร็ไส้
ว อาเจียนเนืGองจากระบบย่อยอาหารได้รับเลือดไปเลี8ยงน้อยลง
10. ความจําเสืG อม สับสน
อาการ
11. ใจสันG หัวใจเต้นเร็ ว

๑. แน่นหน้าอก

สาเหตุ
เลือดคั่งในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด

๒. ไอเวลานอน

เลือดคั่งในปอดและมีการรั่วของเลือด
เข้าในปอด
๓. บวม
เลือดไม่สามารถผ่านหัวใจ เกิดการคั่ง
ในเนื้อเยื่อ และมีการรั่ว
๔. อ่อนเพลียไม่มีแรง
จากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี48
้ยงเนื้อเยื่อ
น้อย เกิดการคั่งของของเสีย
๕. คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร กระเพาะล�ำไส้ได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อย
๖. สับสน ความจ�ำไม่ดี
มีการคั่งของเกลือแร่
๗. ใจสั่น
หัวใจต้องเต้นเร็ว
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อาการของผู้ป่วย
เหนื่อยเวลาท�ำงานหนัก เหนื่อยเวลา
พัก เหนื่อยหรือแน่นหน้าอกเวลานอน
ไอเวลานอน แน่นหน้าอกเวลานอน
ต้องลุกนั่งจึงหาย
บวมหลังเท้า ข้อเท้า ท้อง มือ
อ่อนเพลีย ไม่มีแรงเดินหรือขึ้นบันได
รู้สึกแน่นท้องตลอดเวลา
ผู้ป่วยมีอาการมึนงง ความจ�ำไม่ดี
ใจสั่น เหนื่อยง่าย

ความจําไม่ดี
7. ใจสันG

หัวใจต้องเต้นเร็ ว

ใจสันG เหนืGอยง่าย
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สาเหตุ
หวั ใจวาย
สาเหตุ
หัวใจวาย

เมืGออายุมากขึ8น การบีบตัวของหัวใจก็จะลดลง หากมีภาวะทีGทาํ ให้หัวใจทํางานมากขึ8น หรื อมี
มากขึ้น การบีบตัวของหั
วใจก็วจใจก็
ะลดลง
ให้หัวใจท�8 นำยังานมากขึ
หรืGเอสีมีG ยกง ารสูญเสีย
การสูเมืญ่อเสีอายุ
ยความสามารถในการบี
บตัวของหั
จะเกิดหากมี
โรคหัภวาวะที
ใจวาย่ท�ำนอกจากนั
งมีพฤติก้นรรมที

ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจก็จะเกิดโรคหัวใจวาย นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
เช่น การสูบบุหรี่ อ้วน การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การขาดการออกก�ำลังกาย เหล่านี้ล้วนท�ำให้เกิดโรค
หัวใจวายได้ สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่
๑. หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ  (coronary
heart disease) ผู้ป่วยมักมีประวัติเจ็บและแน่น
49
หน้าอกมาก่อน เมื่อเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ กล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่าง
เพียงพอ ส�ำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเฉียบพลันท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไปบางส่วน
หากบริเวณที่ตายกินบริเวณกว้างก็อาจจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
๒. กล้ามเนื้อหัวใจเอง ได้แก่ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ การติดเชื้อไวรัสบางตัวท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
และเกิดล้มเหลว (Cardiomyopathy) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง
๓. ความดันโลหิตสูง ท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว ต้องท�ำงานมากขึ้น และเกิดล้มเหลวได้
๔. ลิ้นหัวใจ เช่น โรคหัวใจรูมาติก (rheumatic heart disease) ท�ำให้ลิ้นหัวใจตีบ หรือมีการติดเชื้อ
ที่ลิ้นหัวใจ
๕. โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด
๖. โรคปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง สามารถท�ำให้หัวใจช่องขวาวาย
๗. โรคเบาหวาน ท�ำให้ความดันสูง ไขมันสูง อ้วน มีผลต่อโรคหัวใจ
๘. หัวใจเต้นผิดปกติ อาจเต้นผิดจังหวะ หรือเต้นช้าเกินไป (bradyarrhythmia) หรือเต้นเร็วเกินไป
(tachyarrhythmia) ท�ำให้หัวใจปั๊มเลือดไม่เพียงพอ
๙. สารพิษ  เช่น สุรา ยาเสพติด จะท�ำลายกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น
๑๐. โลหิตจาง ถ้าเป็นมากมีผลต่อโรคหัวใจวาย
๑๑. ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ
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การปรับตัวของหัวใจเมื่อเป็นโรคหัวใจ
โรคหัวใจวายเป็นโรคเรื้อรัง และมีการด�ำเนินของโรคอยู่ตลอดเวลา หากเป็นใหม่มักจะไม่มีอาการ หรือมี
อาการแต่ไม่มาก เนื่องจากหัวใจมีการปรับตัวดังนี้
๑. หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือที่เรียกว่าหัวใจโต (Cardiomegaly) การที่หัวใจมีขนาดโตขึ้นเพื่อรองรับ
กับความต้องการเลือดของร่างกาย แต่เมื่อโตถึงระดับหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจจึงยืด ท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
๒. กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้น  (Hypertrophy) เพื่อเพิ่มแรงบีบให้กับหัวใจ
๓. หัวใจเต้นเร็วขึ้น  ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่น
ความรุนแรง
ปริมาณผู้ป่วย
การแบ่งความรุน1 แรงของโรคหัว35
ใจ %
ความรุนแรง 2 ปริมาณผู35
้ป่วย%
3
25 %

๑
๒
๓
๔

4

๓๕ %
๓๕ %
5%
๒๕ %
๕%

อาการ
ไม่มีอาการทํางานได้เหมือนคนปกติ
มีอาการเล็กน้อยเวลาทํางานปกติ
พักจะไม่เหนืGอย
อาการ
สามารถทํ
างานปกติ
ด้เพราะเหนืGอย เช่น เดินก็เหนืGอย แต่
ไม่มไม่ีอาการท�
ำงานได้
เหมือไนคนปกติ
พักจะไม่เหนืGอย
มีอาการเล็
กน้อยเวลาท�ำงานปกติ พักจะไม่เหนื่อย
ไม่สามารถทํางานปกติได้ เช่น เดิน อาบนํ8า ขณะพักก็เหนืGอย

ไม่สามารถท�ำงานปกติได้เพราะเหนื่อย เช่น เดินก็เหนื่อย แต่พักจะ
ไม่เหนื่อย
ไม่สามารถท�ำงานปกติได้ เช่น เดิน อาบน�้ำ ขณะพักก็เหนื่อย

โรคหั
ใจโต
โรคหัววใจโต

โรคหัวใจโต  
(Enlarged
heart)heart)
หมายถึหมายถึ
ง ขนาดของหั
วใจทีวใจที
่ตรวจพบว่
าโตขึาโตขึ
้น 8 นโดยเป็
นผลที
่เกิGเดกิขึด้นขึตามมา
โรคหัวใจโต
(Enlarged
ง ขนาดของหั
Gตรวจพบว่
โดยเป็
นผลที
8น
เนือ่ งจากโรคอื
ๆ Gอหลายชนิ
ด Gนขนาดหั
วใจทีดโ่ ตกว่
าปกติวใจที
นนั้ Gโตกว่
อาจแบ่
งเป็นน8 นั ๒อาจแบ่
ชนิดใหญ่
อ ดหัใหญ่
วใจโตจากกล้
มเนือ้ ที่
ตามมาน่ เนื
งจากโรคอื
ๆ หลายชนิ
ขนาดหั
าปกติ
งเป็ นๆ 2คืชนิ
ๆ คือ หัวาใจ
หนาตัวกว่
าปกติ เช่
น 8 อในกรณี
นโลหิตเช่สูนง ในกรณี
หรือลิน้ หัความดั
วใจตีบนโลหิ
ก็ทำ�ตให้
ามเนื
โตจากกล้
ามเนื
ทีGหนาตัความดั
วกว่าปกติ
สู งกล้หรื
อลิอ้8นหัหัววใจหนาขึ
ใจตีบ ก็น้ ทได้าํ ให้อีกกล้ประการหนึ
ามเนื8 อ ง่
คือ ขนาดของหั
วใจโตขึ
ามเนืG งอ้ คืหัอวใจบี
บตัวไม่ดวี ใจโตขึ
มีเลือดคั
ค้างในห้อางหั
วใจโตขึ
หัวใจหนาขึ
กประการหนึ
ขนาดของหั
มเนืวใจมาก
ตัวขไม่นาดของหั
ดี มีเลือดคั
งG น้
8 อหัวใจบีท�บำให้
8 นได้น้ อีเพราะกล้
8 น ง่ เพราะกล้
ค้างในห้องหัวใจมาก ทําให้ขนาดของหัวใจโตขึ8น

อาการโรคหัวใจโต
ผูท้ ีGหวั ใจโตส่ วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีอาการ63
หากหัวใจยังทํางานปกติ แต่หากหัวใจทํางานผิดปกติ
จะเกิดอาการต่างๆ จากโรคทีGเป็ น อาการต่างๆ ได้แก่

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  อาการโรคหัวใจโต
ผู้ที่หัวใจโตส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีอาการ หากหัวใจยังท�ำงานปกติ แต่หากหัวใจท�ำงานผิดปกติจะเกิด
อาการต่างๆ จากโรคที่เป็น อาการต่างๆ ได้แก่
๑. หายใจล�ำบาก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
๒. หายใจเร็ว
๓. เวียนศีรษะ อ่อนเพลียง่าย
๔. ใจสั่น
๕. บวมบริเวณเท้าตอนสายๆ
๖. ไอโดยเฉพาะเวลานอน
๗. นอนราบไม่ได้เนื่องจากแน่นหน้าอก
   สาเหตุที่ท�ำให้หัวใจโต
๑. ความดันโลหิตสูง  : ขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตผ่านหลอดเลือดแดง แล้วไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
แรงทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำให้เลือดไหลเวียนอยูน่ จี้ ะมีผลต่อผนังหลอดเลือดแดง ด้วยแรงมากระท�ำมาก ผนังหลอดเลือดแดง
ก็ตอ้ งยืดขยายมากไปด้วย หากหัวใจสูบฉีดโลหิตด้วยความแรงทีส่ งู กว่าปกติตลอดเวลา ระบบการไหลเวียนของโลหิต
จะตกอยูใ่ นสภาพทีห่ ลอดเลือดแดงรับบทหนักตลอดเวลา หากไม่ได้รบั การรักษาให้ความดันโลหิตทีส่ งู กลับไปสูป่ กติ
๒. โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว   : เกิดเนื่องจากมีการติดเชื้อที่บริเวณทางเดินหายใจ หลังจากนั้นเชื้อหรือ
ปฏิกริ ยิ าการติดเชือ้ ก็ลงไปจูโ่ จมทีล่ นิ้ หัวใจ ท�ำให้ลนิ้ หัวใจเกิดการอักเสบ ท�ำให้ลนิ้ หัวใจตีบ และลิน้ หัวใจรัว่ ตามมา
๓. โรคหัวใจขาดเลือด  หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย  : ในประเทศไทยพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี ผูป้ ว่ ยมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสัน่ เหนือ่ ยง่ายเมือ่ ออกก�ำลังกาย บางครัง้ เป็นลมหมดสติ
โดยไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุเกิดจากการตีบแคบ หรืออุดตันในหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่น�ำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
หัวใจ ท�ำให้หวั ใจขาดเลือด จึงเกิดอาการต่างๆ เช่น จุกแน่น เสียดบริเวณทรวงอก อาจแผ่กระจายไปทีแ่ ขน ล�ำคอ
ขากรรไกร กราม หากเป็นมากจะอ่อนเพลีย เหงื่อออก เป็นลม จนถึงเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
๔. โรคเบาหวาน   : ผู้ป่วยโรคเบาหวานพบความผิดปกติของหลอดเลือดทั่วร่างกาย มากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่ความรุนแรง และความเรื้อรังของโรค นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานยังมีความผิดปกติของไขมันในเลือด
ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้การท�ำงานของหัวใจบกพร่องไป
๕. โรคกล้ามเนือ้ หัวใจหนากว่าปกติชนิดไม่ทราบสาเหตุ   : เชือ่ ว่าเป็นพันธุกรรม ลักษณะของโรคพบการ
หนาตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนใหญ่เป็นการหนาตัวที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่ผนังกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายและบริเวณผนังกั้นกลาง ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา ท�ำให้เกิดการอุดกั้น
เลือดที่ไหลออกจากหัวใจขณะที่บีบตัว
๖. โรคหัวใจจากแอลกอฮอล์  : การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงจะส่งผลโดยตรงต่อความดันโลหิต ท�ำให้
ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น พบว่าการท�ำงานของกล้ามเนื้อหัวใจบกพร่อง และเป็นไปในลักษณะเรื้อรัง นอกจากนี้
สารอะเซทัลดีไฮด์ที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระจ�ำนวนมาก สารเหล่านี้มี
บทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอันตรายต่อเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด และเซลล์เนื้อเยื่อปลายทาง ผลที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
เป็นความผิดปกติของไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
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สาเหตุของโรคหัวใจโตอืFคูน่มๆือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิด เช่น ผนังหัวใจรัGว เป็ นต้น
ผูเ้ ป็ นโรคหัวใจเต้นผิดปกติกจ็ ะทําให้หวั ใจโต
วใจพิกนารแต่
ก�ำเนิดง เช่น ผนังหัวใจรั่ว เป็นต้น
ผูท้ ๑.ีGเป็โรคหั
นความดั
ในปอดสู
๒. ผู้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติก็จะท�ำให้หัวใจโต
ผูท้ ๓.ีGมีผูภ้ทาวะโลหิ
ตจางหรื อซี ดเป็ นเวลานาน
ี่เป็นความดันในปอดสูง
โรคของต่
มไทรอยด์
างานมากไปหรื อน้อยไป ก็ทาํ ให้เกิดหัวใจโต
๔. ผู้ที่มีภอาวะโลหิ
ตจางหรืไม่อซีวดา่ จะทํ
เป็นเวลานาน
อมไทรอยด์
ว่าจะท�ำจะมี
งานมากไปหรื
อน้อยไปเหล็ก็กทเกิ
�ำให้ดเโรค
กิดหัวhemochromatosis
ใจโต
ผูท้ ๕.ีGรับโรคของต่
ประทานธาตุ
เหล็กไม่มากไป
การสะสมธาตุ
ผู้ที่รับดประทานธาตุ
หล็บกมากไป
เหล็กเกิดโรค hemochromatosis
มี ค๖.วามผิ
ปกติ เ กีG ย เวกั
โปรตี นจะมีทํการสะสมธาตุ
า ให้ มี ก ารสะสมโปรตี
น ในกล้า มเนื8 อหั ว ใจทีG เ รี ยกว่ า
๗. มีความผิดปกติเกี่ยวกับโปรตีน ท�ำให้มีการสะสมโปรตีนในกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่า Amvloidosis
Amvloidosis

   สาเหตุของโรคหัวใจโตอื่นๆ

โรคเส้ นเลื
ดหับ ว ใจตี บ
โรคหัวอใจตี

โรคเส้
อดหัววใจตี
ใจตีบ หมายถึ
หมายถึง โรคที
โรคที่เGกิเกิดดจากภาวะเส้
นเลืนอดที
บตักนารตีผลจากไขมั
นสะสมที่ น
โรคเส้
นเลืนเลือดหั
จากภาวะเส้
เลือ่ไปเลี
ดที้ยGไงหั
ปเลีวใจมี
วใจมี
บตัน ผลจากไขมั
8 ยงหัการตี
ผนังด้Gผานในของเส้
นเลือด ท�นำเลื
ให้กล้ามเนืาให้
้อหัวกใจขาดเลื
้ยง ในประเทศไทยในช่
วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา พบอัตรา ปี ทีG
สะสมที
นังด้าพบอั
นในของเส้
ล้วใจและหลอดเลื
ามเนื8ออหัดไปเลี
วใจขาดเลื
ผ่านมา
ตราการเสี ยชีอวิตดด้วทํยโรคหั
อดเพิGมอสูดไปเลี
งขึ8นถึ8 ยง ง20ในประเทศไทยในช่
เท่า โดยเฉพาะในพื8นวทีง Gภ20
าค
การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒๐ เท่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ทั้งนี้
กลางและภาคเหนื
ทั8งนี8เนืGอนงจากการรั
เอาวั
นตกเข้ามา ฟเชู่้ดน บริ โภคอาหารแบบฟาสต์ฟ้ดู
เนื่องจากการรั
บเอาวัฒอนธรรมตะวั
ตกเข้ามาบเช่
น ฒบรินธรรมตะวั
โภคอาหารแบบฟาสต์

53

พยาธิก�ำเนิดของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน  : เกิดจากภาวะเส้นเลือดตีบแข็งที่เรียกว่า Altherosclerosis ซึ่ง
นเลื อดหั
ว ใจตีงภายใน
บ ตั น :เส้นเกิเลืดจากภาวะเส้
น เลืำอดตี
ง ทีบG ตัเรีนยกว่
เริ่มก่พยาธิ
อตัวตั้งกํแต่า วเนิัยเด็ด กของโรคเส้
และค่อยๆ พอกตั
วบริเวณผนั
อดทั่วร่างกาย จนท�
ให้เส้นบแข็
เลือดตี
และา
Altherosclerosis
ซึG ง เริ้ยG มงในที
ก่ อ ตั่สวุดตั8ง แต่ ว ยั เด็ก และค่อ ยๆ พอกตัว บริ เวณผนัง ภายใน เส้น เลื อ ดทัวG
แสดงอาการของการขาดเลื
อดมาเลี
ร่ างกาย จนทําให้เส้นเลือดตีบตัน และแสดงอาการของการขาดเลือดมาเลี8ยงในทีGสุด
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อาการของโรค : ผูป้ ่ วยจะมีอาการแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไปไหล่ซา้ ยและแขนซ้าย บางรายมีปวดร้าว
ขึ8นไปตามคอ อาการเป็ นมากขึ8นเวลาออกแรง นังG พักจะดีข8 ึน ในรายทีGเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะ
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อาการของโรค   :   ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้าย บางรายมีปวดร้าวขึ้นไป
ตามคอ อาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง นั่งพักจะดีขึ้น ในรายที่เส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะท�ำให้มีการ
ขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่น
หน้าอกรุนแรง กระสับกระส่าย เหงื่อออกตัวเย็น ถ้าน�ำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจเสียชีวิตได้
อาการร่วมจากโรคหัวใจขาดเลือด
๑. เจ็บแน่นกลางอก อาจเป็นด้านซ้ายหรือทั้งสองด้าน (มักจะไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว) บางรายจะร้าว
ไปที่แขนซ้าย หรือทั้งสองข้าง หรือจุกแน่นที่คอ บางรายเจ็บบริเวณกรามคล้ายเจ็บฟัน
๒. อาการตามข้อ ๑ เกิดขึน้ ขณะออกก�ำลัง เช่น เดินเร็วๆ หรือขึน้ บันได วิง่ โกรธ โมโห อาการดังกล่าว
จะดีขึ้นเมื่อหยุดออกก�ำลัง
๓. ในบางรายที่อาการรุนแรง อาการแน่นอกอาจเกิดขึ้นในขณะพัก เช่น นั่ง นอน หรือหลังอาหาร
๔. กรณีทเี่ กิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน อาการจะรุนแรงมาก อาจมีอาการอืน่
ร่วมด้วย เช่น เหงื่อออกมาก เป็นลม (อาการเช่นนี้ยังพบได้ในโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ปริฉีก)
อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากอาการเจ็บหน้าอกแล้ว ต้องอาศัยประวัติอื่นๆ ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้นผู้ป่วยบางรายที่อาการไม่เหมือนนัก แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อ ก็ควรได้รับ
การตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วย
   ๑. หอบ  เหนื่อยง่ายผิดปกติ
อาการเหนื่อยง่าย เวลาออกแรง เช่น เดิน วิ่ง ท�ำงาน มีสาเหตุมากมาย เช่น โลหิตจาง โรคอ้วน
ความดันโลหิตสูง โรคปอด ไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว ความวิตกกังวล หรือโรคแพนนิค ก็ท�ำให้
เหนื่อยได้เช่นกัน อาการเหนื่อยแบบหมดแรง มือเท้าเย็น ชา พูดก็เหนื่อย (โดยอัตราการหายใจปกติ) เหล่านี้มัก
จะไม่ใช่อาการเหนื่อยจากโรคหัวใจ
   ๒. ใจสั่น
ใจสั่นในความหมายแพทย์ หมายถึง การที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ผิดจังหวะ หรือเต้นไม่สม�่ำเสมอ
เต้นๆ หยุดๆ อาการดังกล่าวอาจพบได้ในคนปกติ โรคหัวใจ และโรคอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อหัวใจ เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
โรคปอด แพทย์จะซักประวัตลิ ะเอียดถึงลักษณะของอาการใจสัน่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่
บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึก “ใจสั่น” โดยหัวใจเต้นปกติ
๓. ขาบวม
อาการขาบวม เกิดจากร่างกายมีเกลือโซเดียมคั่งอยู่ อาจเกิดจากโรคไตขับเกลือไม่ได้ โรคหลอดเลือดด�ำ
อุดตัน ขาดอาหารโปรตีนในเลือดต�่ำ โรคตับ ยาและฮอร์โมนบางชนิด โรคหัวใจ หรือในบางรายไม่พบสาเหตุ
(idiopathic edema) การบวมในผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจด้านขวาท�ำงานลดลง เลือดจากขาไม่สามารถ
ไหลเทเข้าหัวใจด้านขวาได้โดยสะดวก จึงมีเลือดค้างอยู่ที่ขามากขึ้น โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรังก็ให้อาการเช่นนี้
ได้เช่นกัน
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   ๔. เป็นลม  วูบ
ในความหมายของแพทย์ หมายถึงการหมดสติ (syncope) การหมดสติ หรือเกือบหมดสติชั่วขณะ โดยอาจ
รู้สึกหน้ามืดจะเป็นลม ตาลาย มองไม่เห็นภาพชัดเจน โดยอาการเป็นอยู่ชั่วขณะ ไม่รวมถึงอาการเวียนศีรษะ
บ้านหมุน โคลงเคลง วูบวาบตามตัว หายใจไม่ออก อาการดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดปกติของสมอง เช่น ลมชัก
(แม้จะไม่ชกั ให้เห็น) เลือดออกในสมอง ความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง หรือหยุดเต้น
ชัว่ ขณะ หรือความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตทิ คี่ วบคุมหัวใจ นอกจากนัน้ แล้ว “วูบ” ยังอาจพบได้ในคนปกติ
ที่ขาดน�้ำ เสียเลือด ท้องเสีย ไม่สบาย ขาดการออกก�ำลังกาย ยาลดความดันโลหิต
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน
๑. เพศ : พบว่าเพศชายอัตราการเกิดมากกว่าหญิง ๓ เท่า และอัตราการเสียชีวิตในเพศชายมากกว่าหญิง ๕ เท่า
๒. พันธุกรรม : ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนวัยอันควร (ผู้ชาย อายุน้อยกว่า ๕๕ ปี,
ผู้หญิงอายุน้อยกว่า ๖๕ ปี) จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน
๓. ภาวะไขมันในเลือดสูง
๔. ความดันโลหิตสูง
๕. Pulse pressure (ค่าความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง)
๖. เบาหวานและภาวการณ์ควบคุมน�้ำตาลไม่ดี
๗. ภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน : การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นหลังการหมดประจ�ำเดือน
เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง
๘. ขาดการออกก�ำลังกาย
๙. การสูบบุหรี่
๑๐. ดื่มสุรา
๑๑. อาหาร อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสมัน รสหวานจัด
๑๒. โรคอ้วน
๑๓. มีโรคหรือกลุ่มอาการทางกษัยเรื้อรัง
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สาเหตุขของโรคหั
องโรคหัววใจขาดเลื
อดอ ด
สาเหตุ
ใจขาดเลื

โรคหัอวด  :  พบบ่
ใจขาดเลื ออดยมากโดยสาเหตุ
: พบบ่ อ ยมากโดยสาเหตุ
เ กิ ด จากมี
ว ของผนัอดแดง  (Arteriosclerosis)
ง หลอดเลื อ ดแดง
โรคหัวใจขาดเลื
เกิดจากมีภาวะแข็
งตัภวาวะแข็
ของผนังงตัหลอดเลื
่อตัน แต่กอารแข็
ยๆ กับสนิ
อนํก8 าารแข็
นานๆงตัเข้วาของผนั
ก็ทาํ ให้ทงหลอดเลื
คล้ายๆ กับ(Arteriosclerosis)
สนิมที่เกาะอยู่ที่ผนังท่อคล้
น�้ำานานๆ
เข้ามก็ทีทGเกาะอยู
�ำให้ทท่ ่อีGผตันันงท่แต่
ดนั้นงเกิตัวดจากมีการ
ของผนังหลอดเลือดนั8นเกิดจากมีการสะสมของไขมันและหิ นปูน รวมทั8งเซลล์ต่างๆ ทีGผนังหลอดเลือด
สะสมของไขมั
นและหินปูน รวมทั้งเซลล์ต่างๆ ที่ผนังหลอดเลือดแดงชั้นในสุด การสะสมนี้จะเกิดอย่างค่อยเป็น
แดงชั8นในสุ ด การสะสมนี8 จะเกิดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เมืGอมีการสะสมมากคราบเหล่านี8 จะพอกตัวหนา
ค่อยไป เมือ่ มีการสะสมมากคราบเหล่านีจ้ ะพอกตัวหนาขึน้ ๆ จึงท�ำให้รทู อ่ หลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง ส่งผลให้เลือด
ขึ8นๆ จึงทําให้รูท่อหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง ส่ งผลให้เลือดไปเลี8ยงกล้ามเนื8อหัวใจได้นอ้ ย ซีG งทําให้เกิด
ไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจได้นอ้ ย ซีง่ ท�ำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก (Angina) ถ้าการอุดตันหลอดเลือดแดงทีห่ วั ใจเกิดขึน้
อาการเจ็บหน้าอก (Angina) ถ้าการอุดตันหลอดเลือดแดงทีG หัวใจเกิ ดขึ8นอย่างเฉี ยบพลัน (Heart
อย่างเฉียบพลั
น (Heart
Attack)
เป็นสาเหตุ
Attack)
เป็ นสาเหตุ
ของการเสี
ยชีวติ ทีขGสองการเสี
าํ คัญ ยชีวิตที่ส�ำคัญ

10 ๑๐
อาการเตื
อนโรคหั
วใจวใจ
อาการเตื
อนโรคหั
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ใจสันG หัวใจเต้นแรง
๑. ใจสั่น หั1.วใจเต้
นแรง
2. เหนืGอยง่ายเวลาออกแรง
๒. เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง
3. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง
๓. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง
4. หน้ามืดเป็ นลมไม่ทราบสาเหตุ
๔. หน้ามืด5.เป็นนอนศี
ลมไม่รทษะสู
ราบสาเหตุ
ง / เหนืGอยตอนกลางคืน
๕. นอนศีรษะสูง / เหนื่อยตอนกลางคืน
๖. ริมฝีปากและมือเท้าเขียว
๗. บวมทั้งตัวโดยเฉพาะขา
57
๘. เส้นเลือดที่คอโป่งพอง
๙. ท้องโต ตับโต ไม่ทราบสาเหตุ
๑๐. ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ
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๒.๒ หลักการวินิจฉัยและการรักษากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแนวทางการแพทย์แผนไทย
   ๒.๒.๑. หทยัง หรือดวงฤทัยแตกหรือพิการ
๑) กลุ่มอาการ  
				
				
				
				
				

หทยัง หรือ ดวงฤทัยแตกหรือพิการ






ให้เป็นเสียจริต
ถ้ายังอ่อนอยู่ก็ให้คุ้มดีคุ้มร้าย
มักให้ขึ้งโกรธ
บางทีให้ระส�่ำระสาย
ให้หิว หาก�ำลังไม่ได้

๒)  ต�ำรับยารักษา หทยัง
   ๑. ยามูลจิตรใหญ่
๑. ลูกคนทีสอ ใบหัสคุณเทศ		
๒. ผลสะบ้าปิ้งไฟ จันทน์ทั้ง ๒		
๓. เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน
๔. ดีปลี เทพธาโร			

สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ

๑
๑
๑
๑

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

วิธีท�ำ บดปั้นแท่งไว้ ฝนด้วยน�้ำดอกไม้ ร�ำหัดพิมเสนกิน หายแล ใช้ได้ ๑๐๘ แล
   ๒. ยาปฐมสักขะระใหญ่
๑. ผลเอ็น ใบกระวาน			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ชะเอมเทศ อบเชยเทศ		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. ขิงแห้ง พริกไทย ดีปลี		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. รากน�้ำใจใคร่ จันทน์ขาว		
สิ่งละ ๑
ส่วน
วิธีท�ำ
เอาเสมอภาค ท�ำเป็นจุณ ใส่น�้ำตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย ละลายน�้ำร้อนกิน
รับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๒ – ๓ เวลา
สรรพคุณ
แก้ลม แก้โลหิตจับดวงหฤทัย ให้คลั่งไคล้ทุรนทุรายหายแล
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   ๓. ยาสว่างอารมณ์
๑. รากบัวหลวง เม็ดบัวหลวง				
๒. หัวถั่วพู แห้วสด กระจับสด				
๓. ชะลูด ขอนดอก กรุงเขมา				
๔. เกสรบัวหลวง เกสรบัวขม เกสรบัวเผื่อน		
๕. บัวสัตตบงกช บัวสัตตบุษย์				
๖. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกกรรณิกา
๗. ชะมด พิมเสน					
๘. หญ้าฝรั่น อ�ำพัน					
๙. ย่านาง เกล็ดหอยเทศ					
วิธีท�ำ บดเป็นผง ปั้นแท่งไว้ ละลายน�้ำดอกไม้เทศกิน
สรรพคุณ กินชูก�ำลัง แก้สวิงสวาย ถึงบริโภคอาหารไม่ได้สัก ๗ วัน

สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

ก็ไม่ตาย แก้หฤทัยระส�่ำระสาย กินหายแล

   ๔. ยาสมมิตรสวาหะ
๑. นมผา ศิลายอน บัลลังก์ศิลา						
สิ่งละ ๑
บาท
๒. สังข์ ดินถน�ำ แก้วแกลบ ดินดานในน�้ำ					
สิ่งละ ๑
บาท
๓. เทียนทั้ง ๕ โกฐทั้ง ๙							
สิ่งละ ๑
บาท
๔. แฝกหอม บัวบก บัวน�้ำทั้ง ๕ ดอกสัตตบงกช				
สิ่งละ ๑
บาท
๕. ดอกกาหลง ดอกชงโค ดอกโยทกา					
สิ่งละ ๑
บาท
๖. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกกระดังงา ดอกมะลิลา		
สิ่งละ ๑
บาท
๗. ดอกมะลิซ้อน ดอกซ่อนกลิ่น ดอกจ�ำปา ดอกค�ำไทย ดอกสลิด		
สิ่งละ ๑
บาท
๘. ดอกพะยอม ดอกกรรณิกา ดอกส�ำโรง ดอกประดู่			
สิ่งละ ๑
บาท
๙. ดอกผักคราด ดอกมหาหงส์ ดอกข่า ดอกกระทือ ดอกเร่ว		
สิ่งละ ๑
บาท
๑๐. ดอกกระเจียว ดอกแคทั้ง ๒ ดอกทองกวาวทั้งเครือทั้งต้น		
สิ่งละ ๑
บาท
๑๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู				
สิ่งละ ๑
บาท
๑๒. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก ชะลูด อบเชย สนเทศ			
สิ่งละ ๑
บาท
๑๓. ผักกะโฉม ใบพิมเสน ใบสันพร้าหอม ใบชะมดต้น ใบทองพันชั่ง
สิ่งละ ๑
บาท
๑๔. ว่านกลีบแรด ว่านร่อนทอง สังกะระณี เนระพูสี			
สิ่งละ ๑
บาท
๑๕. ระย่อม พิษนาศ ว่านเพ็ชรโองการ ว่านฤาษีประสมแล้ว		
สิ่งละ ๑
บาท
๑๖. ชะมด พิมเสน อ�ำพัน หญ้าฝรั่น เกล็ดหอยเทศ			
สิ่งละ ๑
สลึง
๑๗. กระแจะตะนาว								
๑
บาท
วิธีท�ำ
บดปั้นแท่งไว้ ฝนด้วยน�้ำดอกไม้เทศ แทรกน�้ำตาลทรายกิน
สรรพคุณ แก้ใจพิการต่างๆ แก้คุณไสยอันซ�้ำด้วยอาคมต่างๆ หายแล (ธาตุวิภังคุ์ ใช้ชื่อ ยาสมิทธิสวาหะ)
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๓. กฤษณา กระลําพัก จันทน์เทศ
   ๕. ยามหาสดมภ์
หญ่
๔. กําใยาน
ขิงยดีง ปพิลีมเสน การบูร			
๑.๕.ชะมดเชี
6
๒.๖.เทียนด�
ำ ดองดึ
ง เจตมูลเพลิง			
สนเทศ

สิG งละ

๓
๔
๘
๔๐

ส่ วน
ส่ วน
ส่ วน
ส่ วน

สิ่งละ ๒ สิG งละส่วน
สิ่งละ ๒
ส่วน
๓. กฤษณา กระล�ำพัก จันทน์เทศ		
สิ่งละ ๓
ส่วน
๔ นแท่ส่วงน ตากไว้ในทีG ร่มให้แห้ง แล้วใส่
วิธีทาํ ๔. ก�ำทํยาน						
าเป็ นจุณแล้วใส่ น8 าํ มะนาวเป็ นกระสาย บดปั8 นเป็
๕. ขิง ดีปลี					
สิ่งละ ๘
ส่วน
ขวดปิ
ดไว้
อ
ย่
า
ให้
ล
มเข้
า
ได้
๖. สนเทศ 						
๔๐ ส่วน
สรรพคุ
บแน่
ไป ให้ฝนนด้
วยนํ8าบดปั
มะนาว
ละลายกิ
งดั ดปากเผยอออก
วิธีท�ำณ ท�ำถ้เป็านลมจั
จุณแล้
วใส่นนิG�้ำงมะนาวเป็
กระสาย
้นเป็น๗แท่เม็ง ดตากไว้
ในที่ร่มนให้ถ้แห้าคางแข็
ง แล้วใส่งให้
ขวดปิ
ไว้อย่าให้
แล้าวได้กรอกเข้าไป ฟื8 นแล ถ้าจะแก้ไข้ระสํGาระสาย หิ วโหยหาแรงมิได้ ให้ฝนด้วยนํ8าดอกไม้
ลมเข้
ตาลกรวดให้
กแลงให้งัดปากเผยอออก แล้วกรอก
สรรพคุณ ถ้าไทย
ลมจับไม้
แน่นเทศ
ิ่งไป แทรกนํ
ให้ฝนด้ว8 ายน�
้ำมะนาว ๗ เม็กินด หายแล
ละลายกิวินเศษนั
ถ้าคางแข็
เข้าไป ฟื้นแล ถ้าจะแก้ไข้ระส�่ำระสาย หิวโหยหาแรงมิได้ ให้ฝนด้วยน�้ำดอกไม้ไทย ไม้เทศ แทรก
น�้ำตาลกรวดให้กินหายแล วิเศษนักแล

กฤษณา
กฤษณา

แกแล

แกแล

กําแพงเจ็ดชัก�O นำแพงเจ็ดชั้น

2.2.2 นหารู หรื อเส้นเอ็นพิการ

๒.๒.๒ นหารู หรือเส้นเอ็นพิการ

2.2.2 นหารู หรื อเส้ นเอ็นพิการ
๑) มูลเหตุก่อโรค

1) มูลเหตุก่อโรค

นหารู หรือ เส้นเอ็นพิการ

เส้นประธาน ๑๐ เส้น มีบริวาร ๒๗๐๐ เส้นนั้นก็หวาดไหวไปสิ้นทั้งนั้น
 ที่กล้าก็กล้า ที่แข็งก็แข็ง ที่ตั้งดานก็ตั้งดาน ที่ขอดก็ขอดเข้าเป็นก้อนเป็นเถาไป
 แต่จะให้โทษหนักแต่เส้นอันชื่อว่าสุมนากับเส้นอัมพฤกษ์นั้น
 ท�ำเหตุให้ระส�่ำระสาย ให้ร้อนให้เย็นให้เมื่อยให้เสียวไปทุกเส้นเอ็นทั้งตัว
เส้ นประธาน ๑๐ เส้ น มีบริวาร ๒๗๐๐ เส้ นนัOนก็หวาดไหวไปสิOนทัOงนัOน
 ตั้งแต่ที่สุดบาทาตลอดขึ้นไปถึงศีรษะ ให้เจ็บเป็นเวลา
ทีกF ล้ าก็กแต่ล้ าเส้ทีนแFอัข็มพฤกษ์
งก็แข็สงิ่งทีเดีตF ยOวนั
งั ดานก็
ตOงั ดาน
ขF อดก็ขอดเข้ าเป็ นก้ อนเป็ นเถาไป
้นให้โทษถึ
ง ๑๑ทีประการ
 ถ้โาทษหนั
พร้อมทัก้ง แต่
๒,๗๐๐
แต่ จะให้
เส้ นอัเส้นนชืแล้
F อว่วาก็สุตมายแล
นากับเส้ นอัมพฤกษ์ นOัน
 ถ้าเป็นแต่ ๒ เส้น ๓ เส้น ๔ เส้น ยังแก้ได้ผล
ทําเหตุ
ให้ ระสํF าระสาย ให้ ร้อนให้ เย็นให้ เมืFอยให้ เสี ยวไปทุกเส้ นเอ็นทัOงตัว


นหารู หรื อ เส้ นเอ็นพิการ
6

สนเทศ : ธาตุวภิ งั คุ์ ใช้ ๔ ส่ วน
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๒) ต�ำรับยารักษา
   ๑. ยาแก้นหารูพิการหรือแตก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
วิธีท�ำ		
รับประทาน
สรรพคุณ

ขิงแห้ง พริกไทย สะค้าน				
เทียนด�ำ ว่านน�้ำ					
โกฐพุงปลา กระวาน (ทั้งใบและผล)		
เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว หญ้าตีนนก
เกลือสินเธาว์ มหาหิงคุ์				
แก่นขี้เหล็ก พญามือเหล็ก			
ยาทัง้ นีส้ งิ่ ละ ๑ ส่วน ท�ำเป็นจุณ ละลายน�ำ้ มะนาว
ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๓ เวลา
แก้เส้นเอ็นพิการแตกหายแล

สิ่งละ ๑
ส่วน
สิ่งละ ๑
ส่วน
สิ่งละ ๑
ส่วน
สิ่งละ ๑
ส่วน
สิ่งละ ๑
ส่วน
สิ่งละ ๑
ส่วน
น�ำ้ มะกรูด น�ำ้ ส้มซ่า น�ำ้ ส้มสายชู น�ำ้ สุราก็ได้

   ๒. ยาแก้เส้นเป็นดานเป็นเถา
๑. เปลือกหอยกาบ หอยนางรม หอยขม หอยแครง หอยตาวัว
สิ่งละ ๔
บาท
๒. หอยพิมพการัง หอยสังข์ หอยมุก หอยโข่ง			
สิ่งละ ๔
บาท
๓. กระดูกเสือ กระดูกวัว กระดูกแพะ กระดูกเลียงผา 		
สิ่งละ ๔
บาท
กระดูกควายเผือก
๔. รากตองแตก รากส้มเสี้ยว ส้มสันดาน				
สิ่งละ ๖
บาท
๕. สหัสคุณเทศ								
๓
ต�ำลึง
๖. รากมะตาดเครือ							
๑๐ บาท
๗. ปูนผง								
๓
บาท
๘. พริกไทย เท่ายาทั้งหลาย
		
ตัวยาในข้อ ๑ – ๓ เผาไฟให้โชน ตัวยาทั้งหมดท�ำเป็นจุณไว้ แล้วจึงเอา
		
๑. ด่างขี้เหล็ก ด่างงวงตาล ด่างส�ำโรง ด่างช้าแป้น
		
๒. ด่างต่อไส้ ด่างผักโหมหนาม ด่างพันงูแดง ด่างบอระเพ็ด
วิธีท�ำ
ยาทั้งนี้แช่เป็นด่างอุ่นไฟให้ร้อน ละลายยาเนาวหอยกิน
รับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๓ เวลา เอาน�้ำด่างดังกล่าวละลายกิน
สรรพคุณ
แก้เส้นเป็นดาน เป็นเถา เป็นก้อน แก้เส้นแตก ให้ปวดก�ำเริบต่างๆ หายแล แล้วท่านให้
		
ประกอบยาต�ำรับ ๓ ต้มกินต่อไป
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   ๓. ยาช�ำระน�้ำเหลือง แก้เส้นพิการ
๑. เบ็ญจขี้เหล็ก				
สิ่งละ ๒
สลึง
๒. สมอทั้ง ๓ มะขามป้อม		
สิ่งละ ๒
สลึง
๓. ใบมะกา รากตองแตก			
สิ่งละ ๒
สลึง
๔. แห้วหมู บอระเพ็ด			
สิ่งละ ๒
สลึง
๕. ขมิ้นอ้อย โกฐน�้ำเต้า			
สิ่งละ ๒
สลึง
๖. เถาวัลย์เปรียงสด ใส่ให้มาก
๗. เทียนทั้ง ๕				
สิ่งละ ๒
สลึง
๘. ยาด�ำ						
๒
บาท
๙. ราชพฤกษ์					
๕
ฝัก
วิธีท�ำ		
ต้มกิน แทรกดีเกลือ ตามธาตุหนัก ธาตุเบาเถิด
์ : ตัวยาเวลาท้
๑ – ๕อเอาหนั
ก ๕อก่สลึองนนอน
, ยาดํา ๑ บาท)
รับประทาน ครั้งละ ๑/๒(ธาตุ
– ๑วภิ ถ้งั วคุยชา
งว่างหรื
สรรพคุณ
ช�ำระน�้ำเหลือง และแก้เส้นพิการ หายแล
2.2.3 ลมอุธังคมาวาต-ลมอโธคมาวาต
		
(ธาตุวิภังคุ์ : ตัวยา ๑ – ๕ เอาหนัก ๕ สลึง, ยาด�ำ ๑ บาท)
1) มูลเหตุแห่ งโรคหทวาตะ
๒.๒.๓ ลมอุธังคมาวาต-ลมอโธคมาวาต
๑) มูลเหตุแห่งโรคหทวาตะ

ลมอุธังคมาวาต – ลมอโธคมาวาต
ลมอุธังคมาวาต - ลมอโธคมาวาต

อันว่าลมทัง้ สองอันว่อุาทลมทั
ธังคมาวาต
ดขึน้ เบือ้ พังบน
พัดลงไปจนปลายเท้
าเป็าเป็นเบื
ดขึ8นเบือโธคมาวาต
พัดลงไปจนปลายเท้
นเบือ้ 8 องต�
งตํำ่ Gา แต่สะดือ
8 องบน อโธคมาวาต
8 งสอง อุทธังพัคมาวาต
ยกว่า ้งเบืสองระคนกั
นเข้ตานัเมื้นGอประดุ
ใดโลหิจตเดี
นั8นยประดุ
วกันกัอับนไฟ
8องบน แลลมทั
ขึ้นมาจนศีรษะเรีแต่ยสกว่ะดืาอขึ8นเบืมาจนศี
้องบนรษะเรี
แลลมทั
นเข้8งสองระคนกั
าเมื่อใดโลหิ
วกันจกัเดีบยไฟ
เกิดได้วันละ
อันเกิด้งได้๓๒
วนั ละ
หน อาการทั่อ8 งยู๓๒
ก็พิกลจากภาคที
ก็มิปกติามาว่
จึงมีคาาํ ถามเข้
า เหตุ งลมทั้ง
๑๐๐ หน อาการทั
ก็พ๑๐๐
ิกลจากภาคที
่ เตโชธาตุ
ก็มิปกติGอยู่ เตโชธาตุ
จึงมีค�ำถามเข้
เหตุาปมาว่
ระการใดจึ
ประการใดจึ
ทษแก่
นุษษย์ทย์8 งั ทปวง?
จึงกล่าวแก้วา่ มนุษย์ท8 งั หลาย
๒ ระคนกันเข้าได้
ให้โทษแก่งลมทั
มนุษ8ง ๒ย์ทระคนกั
ั้งปวง?นเข้จึางได้กล่ให้าโวแก้
ว่ามมนุ
ั้งหลาย
1. บริโภคอาหารมิได้ เสมอ
-

บางจําพวกมากกว่าอิGม
เน่า
หยาบ
บางจําพวกล่วงผิดเวลา
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-

บางจําพวกดิบ
บูด
กินน้อยยิงG นัก
อยากเนื8อผูอ้ ืGนยิงG นัก
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๑. บริโภคอาหารมิได้เสมอ
 บางจ�ำพวกมากกว่าอิ่ม			
 บางจ�ำพวกดิบ
 เน่า
 บูด
แปดจําพวกนี8เป็ นอาหารให้โทษใช่แต่เท่านั8น
 หยาบ
 กินน้อยยิ่งนัก
2.บุ
ค
คลบางจํ
า
พวก
(อติ
ส
ี
ต
ํ
อจจุ
ณ
์
ห
ํ
)
ต้ องร้ อนแลเย็นยิงF นัก
 บางจ�ำพวกล่วงผิดเวลา
 อยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนัก
เหตุด้เงั ป็นัน8 นอาหารให้
ลมอโธคมาวาต
แปดจ�ำพวกนี
โทษใช่แจึต่งเท่พัาดนัขึ้น8 นไปหาลมอุทธังคมาวาต บางทีลมอุทธังคมาวาตพัดลงมา
หาลมอโธคมาวาต จึงพัดโลหิ ตเป็ นฟอง อาการ ๓๒ จึงเคลืGอนจากทีGอยู่ จึงมีกะทูถ้ ามแพทย์ผใู ้ หญ่วา่ เกิด
ใดจึงเป็ ำนพวก  (อติ
ไข้เยียวยายากยิ
งG นัก?ณ์หแพทย์
ใู ้ หญ่
จึงวิสชั นนาว่
๒. บุเหตุ
คคลบางจ�
สีตํ  อจจุ
ํ)  ต้อผงร้
อนแลเย็
ยิ่งนัากอาศัยลมอันหนึGง ชืGอ หทัยวาต
เหตุดงั นัน้ ลมอโธคมาวาต จึงพัดขึน้ ไปหาลมอุทธังคมาวาต บางทีลมอุทธังคมาวาตพัดลงมาหาลมอโธคมาวาต
จึงพัดโลหิต2.2.4
เป็นฟอง ลมหทั
อาการ ย๓๒
วาตจึงเคลื่อนจากที่อยู่ จึงมีกะทู้ถามแพทย์ผู้ใหญ่ว่า เกิดเหตุใดจึงเป็นไข้เยียวยายาก
ยิ่งนัก? แพทย์ผู้ใหญ่
ัชนาว่แาห่ งอาศั
1)จมูึงวิลสเหตุ
โรคยลมอันหนึ่ง ชื่อ หทัยวาต
๒.๒.๔ ลมหทัยวาต
๑) มูลเหตุแห่งโรค

ลมหทัยวาต

8

ลมหทัยวาต
Blood Supply to The Heart

-----------------------------------------ลมหทั
ยวาตะ :: น่น่าจะเป็
นอาการของเส้
นเลือนดไปเลี
วใจตี้อบหัวดูใจตี
ตามสรรพคุ
ของยาจิตณ
รารมณ์
ใช้ดอกมะลิ
8 ยงกล้า้ยมเนื
ลมหทั
ยวาตะ  
าจะเป็
นอาการของเส้
เลือดไปเลี
งกล้8 อาหัมเนื
บ ดูตณามสรรพคุ
ของยาจิ
ตรารมณ์ใช้
บํารุ งบหัว�ำใจและขั
บปั สสาวะ
นยาหลัเป็ก นส่ยาหลั
วนยารองคื
เมล็ดสะเดาอ่
น มีดสสะเดาอ่
รรพคุณอขยายหลอดเลื
Gมาเลี8ยงหัวใจ อด
ดอกมะลิ
รุงหัวใจและขั
บปัสเป็สาวะ
ก ส่อวนยารองคื
อ อเมล็
น มีสรรพคุอดที
ณขยายหลอดเลื
(ในปั จจุบนั ถ้ามีปัญหาโรคหัวใจบางทีมีอาการบวมมือ บวมเท้า คุณหมอก็จะให้ยาขับปั สสาวะร่ วมด้วย) ซึG งตรงกับ
ที่มาเลี้ยงหัวใจ (ในปัจจุบันถ้ามีปัญหาโรคหัวใจบางทีมีอาการบวมมือ บวมเท้า คุณหมอก็จะให้ยาขับปัสสาวะร่วม
สรรพคุณของดอกมะลิทีGช่วยขับปั สสาวะ
ด้วย) ซึ่งตรงกับสรรพคุณของดอกมะลิที่ช่วยขับปัสสาวะ
65
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หทัยวาต เกิดขึ้นในน�้ำเลี้ยงหัวใจ พยาธิมรณสัญกรรรมบังเกิดขณะใดลมบังเกิดขึ้นขณะนั้น (มระณํ นิยตํ
ขยํ ชีวติ )ํ ถ้าแลมนุษย์ผใู้ ดมีความตายอันเทีย่ งเป็นชีวติ ขัยจนสิน้ ไปแห่งชีวติ โดยแท้แล้ว เยียวยารักษามิหาย ถ้าเป็น
ปัจจุบันโทษยังมิตัด พึงให้รวมยาระงับลมให้หทัยวัตถุเสียก่อน จึงให้แต่งยานี้ชื่อ จิตรารมณ์
๒) ต�ำรับยารักษา หทัยวาตะ
   ลมหทัยวาตะ : ตามพระคัมภีร์ชวดารให้ยา ๒ ต�ำรับไว้ดูแล คือ ๑. ยาจิตรารมณ์ (รสหอมเย็น)
๒. ยากล่อมอารมณ์ (รสหอมร้อน) ตามพระคัมภีร์ชวดารบอกไว้ว่า ถ้าบังเกิดลมหทัยวาตะ ให้ใช้ยาจิตรารมณ์ระงับ
ลมในหทัยวัตถุเสียก่อน และใช้ยากล่อมอารมณ์ประกอบกันไปโดยยักน�้ำกระสายยาตามโรคตามอาการ ยากล่อม
อารมณ์มีรสสุขุมร้อน มีสรรพคุณขับลมและกระจายลมในเส้น เปิดทางเดินเลือดลม ถ้าให้น�้ำกระสายยาที่มี
รสร้อน เช่น น�้ำต้มกระเทียม ขิง ข่า จะช่วยขจัดลมในช่องท้องมิให้เกิดลมตีขึ้นเบื้องบน แปรไปเป็นลมเสียดแทง
หัวใจ ลมหทัยวาตะ เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ส่วนยาจิตรารมณ์ซึ่งมีรสหอมเย็นต้องทานเป็นประจ�ำไว้เพื่อคุมลม
หทัยวาตะ ในหทัยวัตถุมิให้ก�ำเริบ เมื่อจะกินให้ใช้น�้ำกระสายยาให้เหมาะสม
๑. ยาจิตรารมณ์  (รสสุขุม - เย็น)
๑. ผลจันทน์ ดอกจันทน์ เทียนทั้ง ๕			
สิ่งละ ๑
เฟื้อง
๒. เปลือกผลส้มทั้ง ๘					
สิ่งละ ๑
สลึง
๓. โกฐพุงปลา ตรีผลา ดอกบุนนาค			
สิ่งละ ๒
สลึง
๔. ชะลูด ดอกพิกุล					
สิ่งละ ๓
สลึง
๕. จันทน์ทั้ง ๒						
สิ่งละ ๓
สลึงเฟื้อง
๖. กฤษณา ขอนดอก กะล�ำพัก อบเชย กระแจะตะนาว สิ่งละ ๑
บาท
๗. สารภี โกฐสอ พริกไทยล่อน ชะมดเชียง การบูร
สิ่งละ ๑
บาท
๘. ชะเอมทั้ง ๒ เปราะหอม				
สิ่งละ ๖
สลึง
๙. พิมเสน							
๗
สลึง
๑๐. ผลสะเดาอ่อน						
๑
ต�ำลึง
๑๑. ดอกมะลิสดเท่ายาทั้งหลาย
วิธีท�ำ
น�้ำดอกไม้เทศเป็นกระสายยา บดท�ำแท่งไว้เท่าผลมะแว้ง
		
ละลายน�้ำร้อน น�้ำผึ้ง น�้ำส้มซ่า น�้ำสุรา กระสายต่างๆ แทรกน�้ำตาลกรวดกิน
สรรพคุณ
แก้ลมสวิงสวาย แลดวงจิตให้ระส�่ำระสาย
		
แลให้วิงเวียนลมตรีโทษเกิดในหทัย
		
แลดวงจิตขุ่นมัว แลให้ร้อนอก ในท้องในสันหลัง กินหายแล
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๒.  ยากล่อมอารมณ์  (รสสุขุม - ร้อน)
๑. ผลกัญชาเทศ (ถ้าไม่มีผลให้เอาใบแทน)				
๒
สลึง
๒. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก ชะลูด อบเชย ชะเอมทั้ง ๒
สิ่งละ ๒
สลึง
๓. ดอกส้มทั้ง ๘ ดอกขิง ดอกข่า ดอกขมิ้น ดอกกระทือ ดอกไพล สิ่งละ ๒
สลึง
๔. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๕. โกฐสอ เทียนทั้ง ๕ ผลผักชีทั้ง ๒ จันทน์ทั้ง ๒ 			
สิ่งละ ๒
สลึง
๖. มหาหิงคุ์ ใบกระท่อม กระเทียม 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๗. พิมเสน								
๕
สลึง
๘. ดอกมะลิ								
๒
ต�ำลึง
๙. กานพลู กึ่งยาทั้งหลาย
๑๐. การบูร เท่ายาทั้งหลาย
วิธีท�ำ		
บดผง น�้ำผึ้งเป็นกระสาย ปั้นเม็ดเท่าผลหวาย น�้ำกระสายยักใช้ตามโรคนั้นเถิด
สรรพคุณ
แก้ลมปัจฉิมที่สุด ลมตรีโทษ หทัยวาต มาบังเกิดดุจหม้อข้าวเดือด ชื่อว่าลมทักขิณคุณ
๒.๒.๕ ลมอัมพฤกษ์-ลมอัมพาต
อันว่าลมเกิดในทิศเบื้องต�่ำคือลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมทั้ง ๒ นี้บังเกิดปลายแม่เท้าไปตราบเท่าเบื้องบน
หวาดหวั่นไหวทั้ง ๖ สรีรกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมาก โดยอธิบายในคัมภีร์ทั้งหลายต่างๆ ในคัมภีร์ชวดารว่า
จะได้สมควรหามิได้
อัมพฤกษ์   อัมพาต ทั้ง ๒ นั้น เป็นที่ตั้ง เป็นฐานแห่งลมทั้งหลาย อันบังเกิดจรได้วันละ ๑๐๐ หน
๑,๐๐๐ หน แพทย์จะได้หยั่งรู้หามิได้ ก�ำหนดได้แต่อัมพฤกษ์ – อัมพาต ก็เรียกว่าอัมพฤกษ์ – อัมพาต
อัมพฤกษ์ – อัมพาต มีครุวรรณา ดุจปืนเป็นที่ตั้งแห่งดินประสิว ลูกกระสุนแลเพลิงจึงแล่นออกจากล�ำ
กล้อง ประหารชีวิตสรรพสัตว์ทั้งปวงให้วินาศฉิบหาย อัมพฤกษ์ – อัมพาตเหมือนล�ำกล้อง สิ่งอันประกอบเหมือน
ลมอันจรนั้นแล
๒.๒.๖ ต�ำรับยารักษาโรคหทัยวาตจากคัมภีร์ชวดาร
๑.  ยาวาตาพินาศ
๑. เบญจกูล						
๒. ตรีผลา ล�ำพัน กระเทียม				
๓. เทียนทั้ง ๕ มหาหิงคุ์ ยาด�ำ				
๔. ผลคนทีสอ ผลโหระพาเทศ ผักชีล้อม ผักชีลา 		
๕. ใบมะตูม ใบสหัสคุณ ใบกระวาน ใบสลอด 		
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สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ

๒
๓
๓
๓
๓

สลึง
สลึงเฟื้อง
สลึงเฟื้อง
สลึงเฟื้อง
สลึงเฟื้อง
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๖. ผิวมะกรูด							
๗. ดีเกลือ							
๘. สมอไทย (ที่กินผลลงนั้น)					
๙. ผลสลอดเม็ดแก่						
วิธีท�ำ
บดด้วยน�้ำส้ม ๘ ประการ จ�ำเพาะหมักไว้สดๆ กินไป
สรรพคุณ
ประจุลมร้ายทั้งปวง แลลมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล

๗
๑
๒
๓

ผล
ต�ำลึง
ต�ำลึง
เม็ด

๒. ยาเบญจขันธ์
๑. เบญจมูลเหล็ก
๑
ส่วน
๒. เบญจเทียน ๑
ส่วน
๓. เบญจโกฐ ๑
ส่วน
๔. เบญจสมอ ๑
ส่วน
๕. เบญจเกลือ ๑
ส่วน
วิธีท�ำ		
ยาทั้งนี้ต้ม ๓ เอา ๑
สรรพคุณ
กินผายลมทัง้ ปวง อันบังเกิดในเส้นในเอ็น หายแล (น�ำกรีสงั ในบุพโพโลหิตงั ออกจากรูปธาตุทงั้ 4
		
และในเส้นในเอ็น ท�ำความสะอาดหลอดเลือด ป้องกันการแข็งตัวของเลือด และประจุด้วยยา
		
วาตาพินาศ 7 วันครั้ง และใช้ยาจิตรารมณ์ และยากล่อมอารมณ์ประกอบกันไป โดยให้หลัก รุ ล้อม
		
รักษา ให้ผู้ไข้กินได้ นอนได้ ถ่ายดี)
๓. ยาเขียวประทานพิษ
๑. พริกไทย ใบสะค้าน ใบดีปลี ใบมะตูม ใบสมี ใบล�ำพัน		
สิ่งละ
๒. ใบสหัสคุณ ใบกระวาน ใบผักเสี้ยนทั้ง ๒ ใบโหระพา		
สิ่งละ
๓. ใบเถาวัลย์เปรียง ใบแมงลัก ใบกะเพรา ใบมะระ 		
สิ่งละ
๔. ใบผักกระโฉม ใบพรมมิ ใบผักกาด ใบมูลเหล็ก 			
สิ่งละ
๕. ใบคนทีสอ ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบมะค�ำไก่ 			
สิ่งละ
๖. ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบมะยม ใบมะเฟือง ใบสลอด 		
สิ่งละ
๗. กระทือ ไพล พริก ขิง หอม กระเทียม ตะไคร้หอม		
สิ่งละ
๘. เปลือกกุ่ม เปลือกมะรุม เปลือกทองหลาง 			
สิ่งละ
๙. เจตมูลเพลิง ผักแพวแดง กระดอม แห้วหมู 			
สิ่งละ
๑๐. ผลพิลังกาสา ผักชีล้อม ผักชีลา เทียนทั้ง ๕ 			
สิ่งละ
๑๑. มะแว้งทั้ง ๒ มะเขือขื่น สมุลแว้งทั้ง ๒ 			
สิ่งละ
๑๒. เปราะหอม								
๑๓. ใบสะเดา กึ่งยา
๑๔. ใบพิมเสน เท่ายา
วิธีท�ำ ๑
ตัวยาทั้งหมดบดเป็นผง แล้วเอา
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๒
๒
๒
๒
๒
๒
๗
๗
๗
๗
๗
๕

สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
สลึง
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๑๕. แก่นสน กฤษณา แก่นปรู สักขี กระล�ำพัก ขอนดอก		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๑๖. ชะลูด โกฐทั้ง ๕ เกสรบัวน�้ำทั้ง ๕ เกสรดอกไม้สดทั้ง ๕
สิ่งละ ๑
ส่วน
๑๗. ดอกมะลิสด (เท่ายาในข้อ ๑๕ และ ๑๖)				
๒๒ ส่วน
วิธีท�ำ ๒		
ต้ม ๓ เอา ๑ เอาน�้ำบดยานั้นปั้นเท่าเม็ดพุทธรักษา
		
ขนาดรับประทาน กินครั้งละ ๕ เม็ด ๗ เม็ด
(ยาเขียวประทานพิษ : มีส่วนประกอบของยาเขียวประสะพิมเสน ผสมกับยาหอมเทพวิจิตร ทั้งลดไข้ ดับพิษ
โลหิต และบ�ำรุงหัวใจ คุมไฟอุ่นกาย ลดไฟระส�่ำระส่าย และน�ำความร้อนออกจากรูปธาตุทั้ง ๔)
สรรพคุณ
๑. แก้ลมกาฬสิงคลี
ละลาย น�้ำสุรา (โรคอยู่ที่ตับ, ให้ฤทธิ์ยาวิ่งเข้าตับ, และรวดเร็ว)
๒. แก้ลมชิวหาสดมภ์ ละลาย น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำมะงั่ว (ใช้ทั้ง ๓ มิใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๓. แก้ลมมหาสดมภ์
ละลาย น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำมะงั่ว
๔. แก้ลมทักขิณโรธ
ละลาย น�้ำผึ้งน�้ำข่า (รสหวานน�ำ ร้อนตาม)
๕. แก้ลมตติยาวิโรธ
ละลาย น�้ำขิงน�้ำผึ้ง (รสร้อนน�ำ หวานตาม)
๖. แก้ลมอีงุ้มอีแอ่น
ละลาย น�้ำเกลือ น�้ำส้มสายชู น�้ำมะขามเปียก
๗. แก้ลมอินทรธนู
ละลาย น�้ำเบญจกูลต้ม
๘. แก้ลมกุมภัณฑยักษ์ ละลาย น�้ำร้อน น�้ำขิง น�้ำข่าก็ได้
๙. แก้ลมอัศมุขี		
ละลาย น�้ำไพล
๑๐. แก้ลมราทยักษ์
ละลาย น�้ำร้อน น�้ำผึ้ง
๑๑. แก้ลมบาทจิตร์
ละลาย น�้ำจันทน์หอม น�้ำหญ้าแห้วหมู
๑๒. แก้ลมพุทธยักษ์
ละลาย น�้ำผึ้ง น�้ำขิง น�้ำไพล (รสหวานน�ำ ร้อนตาม)
ลมนอกกว่านี้ก็แก้ได้ ทั้งกินทั้งทา แก้สรรพลมทั้งหลาย ลมกษัย ลมริศดวง ลมกาฬวิงเวียน ลมโฮกเหียน
แลลมต่างๆ น�้ำกระสายต่างๆ ตามแต่จะใช้
๕. ยาเหลือง
๑. ตุ๊กต�่ำ สุพรรณถันเหลือง สุพรรณถันแดง ชาดหรคุณ สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. เมล็ดในมะนาว ข่า กระทือ พริก ขิง 			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. กระเทียม เปล้าน้อย พาดไฉน 			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. กระวาน กานพลู 					
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. เทียนทั้ง ๕ ผลผักชีทั้ง ๒ 				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๖. สหัสคุณ (กึ่งยาทั้งหลาย)					
๑๐ ส่วน
๗. ไพล (เท่ายาทั้งหลาย)						
๒๐ ส่วน
วิธีท�ำ 
ต�ำเป็นผงไว้ น�้ำกระสายน�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย น�้ำสุรา น�้ำส้มก็ได้ ตามควรแก่โรคเถิด
สรรพคุณ
แก้ลมทั้งหลายต่างๆ แก้ลมแก้พิษต่างๆ แก้ทราง อันเกิดแต่ลมเสมหะ แก้ลมริศดวง แก้ลมเถา
		
ลมดานก็ได้ แก้สรรพลมแล แก้ลมพิษงูเห่า แก้แต่ต้นจนที่สุด
(มีฤทธิไ์ ปในทางต้านการอักเสบ ขับลมในไส้ กระจายเลือดลมให้ไหลเวียนสะดวก น่าจะพัฒนาให้มสี รรพคุณเหมือน
ยายูนนานไป่เย่าของจีน)
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๖. ยาแก้ลมนิ่งแน่ไป
๑. ผักเสี้ยนทั้ง ๒ ใบละหุ่งแดง ใบล�ำโพง
วิธีท�ำ ๑  
บดพอกแต่สะดือจนถึงหน้าอก แล้วจึงเอา
๒. พริกไทย เจตมูลเพลิง ข่า พริกเทศ
วิธีท�ำ ๒
ต�ำพอกฝ่าเท้าทั้ง ๒ แล้วเผาเหล็กนาบ แล้วจึงเอา
๓. หอม ไพล มะกรูด ๓ ผล
วิธีท�ำ ๓
ต�ำพอกกระหม่อม เผาเหล็กแดงอังเข้าให้ชิดอย่าให้ถึงยา แล้วเอาปากกัดเข้าที่หัวแม่เท้าให้หนักๆ
		
ถ้าร้องโอยแล้วมิเป็นไร หายแล
๗. ยาแก้ลมมหาสดมภ์  ลมอัมพาตคู่กัน
๑. ผักคราด แมงลัก ข่า				
๒. สารส้ม เกลือสินเธาว์ พรมมิ			
วิธีท�ำ		
สรรพคุณ

สิ่งละ ๑
สิ่งละ ๑

ส่วน
ส่วน

บดปั้นแท่งไว้ ทาลิ้นหด
แก้ลมมหาสดมภ์ ลมอัมพาตคู่กัน เมื่อจับนั้นให้ลิ้นหดเข้า
๘. ยาแก้ลมราทยักษ์  ลมปัตฆาตคู่กัน

๑. มหาหิงคุ์ ว่านน�้ำ			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ผลช้าพลู ขิง ผักแพวแดง		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. เทียนเยาวพาณี โกฐสอ		
สิ่งละ ๑
ส่วน
สรรพคุณ ๑ ๑. แก้ลม ๘ ประการ แต่ต้นจนปัจฉิมที่สุด บดละลายน�้ำร้อน
		
๒. แก้ลมพัดเสมหะในอกให้เป็นหืดไอ
บดละลายน�้ำขิงกิน
		
ลมนั้นให้เย็นไปทั่วกายก็ดี
		
๓. ลมอติสารให้ปิดให้ลง			
บดละลายน�้ำผึ้งกิน
		
๔. ลมพัดให้แสบไส้เป็นก้อนในท้อง		
บดละลายน�้ำส้มซ่าแทรกเบญจกูล
และคอแห้ง				
กินหายแล
สรรพคุณ ๒ แก้ลมราทยักษ์ ลมปัตฆาตคู่กัน แลลมพิษก็ได้
-----------------------------------------ลมราทยักษ์และลมปัตฆาตคู่กัน  : เส้นทวารี จุดเริ่มต้นอยู่ต�่ำกว่าสะดือสองนิ้วมือ แล่นไปต้นขาด้านในลงไปตาม
หน้าแข้งด้านใน จนจดปลายเท้าข้างขวาด้านใน และกระหวัดกลับมาทางหน้าแข้งด้านนอก ขึ้นไปต้นขา และ
กระหวัดกลับมาทางต้นขาใกล้สะโพก ขึ้นไปตามชายโครงด้านหน้า ผ่านหัวนมไปใต้คางขวา ขึ้นไปยังนัยน์ตา
ข้างขวา ลมประจ�ำเส้นทวารีมี ๒ ลม คือ ๑. ลมทิพจักษุ เมือ่ เกิดโทษจะท�ำให้ปวดตาทัง้ สองข้าง ปวดกระบอกตา
ตาพร่ามัว ลืมตาไม่ขึ้น วิงเวียน บางทีอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้ ๒. ลมปัตฆาต เนื่องจากเส้นทวารีพิการเรื้อรัง
เพราะกินน�้ำมันมะพร้าวและมีกามสังโยค (สังโยคแปลว่าประกอบกัน) มักจะเกิดวันอังคาร การรักษาให้นวดตาม
แนวเส้นทวารี
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เส้นสิกขิณ  ี :  จุดเริม่ ต้นอยูต่ ำ�่ กว่าสะดือ ๔ นิว้ มือ เฉียงไปทางขวาเล็กน้อย แล่นลงไปทีห่ วั เหน่าและลงไปสูอ่ วัยวะเพศ
เส้นนี้ไม่มีลมประจ�ำ แต่เกิดโทษเนื่องจากกินผิดส�ำแดง ลมกุจฉิสยาวาตาผิดปกติ อาการท�ำให้ท้องเสีย ท้องขึ้น
ผะอืดผะอม เสียดสีข้างทั้งสอง ปัสสาวะขัด ขุ่น เจ็บหัวเหน่า ท�ำให้เกิดลมราทยักษ์ ลมนี้เกิดน�้ำกามเกิดโทษ
การรักษาให้นวดตามแนวเส้นสิกขิณี
๙. ยาชุมนุมวาโย
๑. ผลช้าพลู สะค้าน ดีปลี				
สิ่งละ ๒
สลึง
๒. เทียนทั้ง ๕ กระวาน กานพลู 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๓. โกฐสอ กรุงเขมา สมุลแว้ง 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๔. ไพล ข่า กระทือ กระชาย 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๕. คนทีสอ(ใช้ทั้งใบและผล) เข้าค่า ดองดึง เปล้าทั้ง ๒ สิ่งละ ๒
สลึง
๖. ผิวมะกรูด ผิวมะนาว สหัสคุณทั้ง ๒ 			
สิ่งละ ๒
สลึง
๗. มหาหิงคุ์ ตรีผลา ยาด�ำ 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๘. สารส้ม เกลือสินเธาว์ น�้ำประสานทอง 			
สิ่งละ ๒
สลึง
๙. ใบเปราะหอม ใบสะเดา 				
สิ่งละ ๒
สลึง
๑๐. พริกไทย							
๕
บาท
๑๑. กระเทียม							
๕
บาท
๑๒. ขิงสด							
๘
บาท
๑๓. ผลสลอด							
๓
สลึง
วิธีท�ำ		
บดผงเอาน�ำ้ ส้ม ๘ ประการเป็นกระสาย บดปัน้ แท่งเท่าผลมะแว้ง ละลายน�ำ้ ผึง้ รวง พิมเสน ร�ำหัดกิน
สรรพคุณ
แก้ลมในเส้นและผิวหนัง ในโลหิต ในกระดูก ในเนื้อ และอาการต่างๆ บ�ำบัดลม ๑๐๐ จ�ำพวก
		
ดังกล่าวมาแต่ต้นนั้นหายแล
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การรักษาทางหัตเถเวชในการรักษาโรคหทยวาต โดยศึกษาจากแผ่นภาพจารึ กวัดโพธิl แผ่นทีG
๒.๒.๗ การรักษาทางหัตถเวชในการรักษาโรคหทวาต
25 แผนนวดหงาย-ควํGา
การรักษาทางหัตเถเวชในการรักษาโรคหทยวาต โดยศึกษาจากแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์แผ่นที่ ๒๕ แผนนวด
หงาย-คว�่ำ
ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๕ แผนนวดหงาย
ลักษณะแผนหงานรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโยเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์ท่านแนะไว้ ดังนี้

๑. 1.ลักษณะแผนหงายรู
ปนี้ บอกที
ก้ในกองวิ
มะวาโยสมะวาโย
เกิดแต่อนันเกิทจั
กรวรรดิ
์ ตามอาจารย์
ท่านแนะไว้ ทดั่างนนี้
ลักษณะแผนหงายรู
ปนี8 ่แบอกที
Gแก้ใสนกองวิ
ดแต่
อนันทจั
กรวรรดิl ตามอาจารย์

งนี้8 แขนทางซ้ายด้านหน้า)
ลมแนะไว้
(๕ อย่ดัางนี

ค�ำอธิบาย

๒. ชื่อลมเพร�(5ำพะวาตา				
อย่างนีO แขนทางซ้ ายด้านหน้า)
๓. ชื่อ หทัยวาตะ			
๔. ชื่อ อัษฎากาศ				
๕. ชื่อ พยัติวาโยมรรคะ				
ลม (๔ อย่างนี้ แขนทางขวาด้านหน้า)

จับให้ใจหมุ
นดับงกัายงหันให้เหนื่อย
คําอธิ
จับให้มึนตึง ให้ใจลอยอยู่เป็นนิจ
จับหาสติมิได้เขม่นทั้งกาย ให้ชาไปทั้งตัว ให้แสยง
จับในที่ระหว่างใจสงัด
74
ค�ำอธิบาย

๖. ชื่อ
๗. ชื่อ
๘. ชื่อ
๙. ชื่อ

จับกระท�ำพิษร้ายหนักดังสรรพพิษ
จับให้เจ็บทุกชิ้นเนื้อทั่วร่างกาย
จับให้อั้นไปทั้งกายมิได้รู้สึกตน
จับในระหว่างที่ตั้งแห่งนิมิตทั้งปวง

พหิวาตา (อหิวาตา)			
สักวาต					
สุมนา					
วิปัสสนวาตา			
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วิสมะวาโย  (หทัยวาตะ)
			
จักกล่าววาโยไซ้		
		
สิบสามตามสังขยา		
		
มักถอดใจใหญ่นัก		
		
เป็นลมท้นท้องให้			
		
ให้ร้อนในทรวงอก		
		
ลมแล่นทั่วกายา			
		
ลมพัดต้องดวงจิตร		
		
สิบสามโทษนี้ให้			

เมื่อหย่อนไปให้โทษมา
คือวาตาวิบัติไป
หาวเรอมักผายลมใน
กระบัดไปร้อนหนาวนา
กายสั่นงกเท้าหัตถา
เท้าหัตถานั้นตายไป
ลมท�ำพิษให้คลั่งไคล้
วาโยไซ้ผ่อนหย่อนลง
ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๕ แผนนวดคว�่ำ
ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโยเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์ท่านแนะไว้ ดังนี้
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จารึกแผ่นที่ ๒๕ แผนนวดคว�่ำ
๑. ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโย ประชุมในกองวาตะโรค ตามอาจารย์แนะไว้ ดังนี้
๑. เส้นนี้ แก้ปวดเสมหะ				
๗. เส้นนี้ แก้จุกอก
๒. เส้นนี้ แก้บริโภคอาหารมิได้ไม่มีรส		
๘. เส้นนี้ แก้มือแลเท้าตายทั้ง ๒ ข้าง
๓. เส้นนี้ แก้รากลมเปล่า				
๙. เส้นนี้ แก้หิวหาแรงมิได้
๔. เส้นนี้ แก้ปวดสีข้างแลชายโครงทั้งสอง		
๑๐. เส้นนี้ แก้คางทูมแลหายใจขัดอกสะอื้น
๕. เส้นนี้ แก้ตัวโก่งอยู่มิให้ตึงตัวได้			
๑๑. เส้นนี้ แก้หอบเป็นก�ำลัง มักเกิดลมมีพิษ
๖. เส้นนี้ แก้ตัวแข็ง				
๑๒. เส้นนี้ แก้ร้อนในอก
(๗ อย่างนี้แขนซ้ายด้านหลัง) (๖ อย่างนี้แขนขวาด้านหลัง)
หมายเหตุ : ตามภาพบอกรูปที่ ๒๕ ในกองวิสมะวาโย โรคทางสุมนา ๔ ประการ
๑. ลมหทัยวาตะ
๒. ลมสัตถกวาตะ
๓. ลมอัษฎากาศ
๔. ลมสุมนาวาตะ
เนื้อหาลมเกิดในพัทธะปิตตะ ๔ จ�ำพวก จากคัมภีร์ฉันทวาตปฏิสนธิ

ลมเกิ
ตตะ
ตามคัสนธิม ภี ร์ ฉั นทวาตปฏิ ส นธิf
๒.๒.๘ 2.2.8
ลมเกิดในพั
ทธปิดตในพั
ตะ ๔ทจ�ธปิ
ำพวก
ตามคั4มจํภีาร์ฉพวก
ันทวาตปฏิ
ลมเกิดในพัทธปิตตะ ๔ จ�ำพวก

1) ลมหทัยวาต
1.1) อาการ

83

1) ลมหทัยวาต
1.1) อาการ
๑) ลมหทัยวาต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๑.๑) อาการ

บยารักษาลมหทัยวาตะ

1.2) ตํารับยารักษาลมหทัยวาตะ
๑.๒) ต�ำรับยารักษาลมหทัยวาตะ
๑. ยาหทัยวาตาธิคุณ
78

84

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยามหาหทัยวาตาธิคุณ

2) ลมสั ตถกวาตะ
2.1) อาการ

มสั ตถกวาตะ2) ลมสัตถกวาตะ
ลมสัตอาการ
ถกวาตะ
2.1) อาการ ๒) 2.1)
  ๒.๑) อาการ

80
80

85

.2) ตํารับยารักษาลมสั ตถกวาตะ
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๒.๒) ต�ำรับยารักษาลมสัตถกวาตะ
๑. ยาทวิวาตาธิคุณ

๒. ยามหาวาตาธิคุณ

81

86

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยาจุลชาติวาโย

82

3.ลมอัษฎากาศ
๓)3.1)
ลมอัษอาการ
ฎากาศ

๓.๑) อาการ

3.2) ตํารับยารักษาลมอัษฎากาศ
87
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๓.๒) ต�ำรับยารักษาลมอัษฎากาศ
๑. ยาอนันทวาต

๒. ยามหาอนันทวาต

4) ลมสุ มนา

4) ลมสุ มนา

84

84

88
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4.1)
อาการ
๔) ลมสุ
มนา

๔.๑)  อาการ

๔.๒) ต�ำรับยารักษาลมสุมนา
๑. ยาสมมิตร์ใหญ่

4.2) ตํารับยารักษาลมสุ มนา
85

89

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยาสุขเกษม

2.2.9 ตํารับยาอืFนทีรF ักษาโรคหทยวาต

ษาโรคหทยวาต

86

86

90
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๒.๒.๙ ต�ำรับยาอื่นที่รักษาโรคหทยวาต
๑. ยาไพสาลี
  (วิสมะวาโย)  (แก้
1.ยาไพสาลี
(วิสมะวาโย)
(แก้ลมในลม)ลมในลม)

87
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ยาไพสาลี รสร้อน – ร้อนสุ ขมุ แก้ในกองลม และเป็ นลมทีGมีเหตุมาแต่รูปธาตุลม เป็ นวิสม
วาโย คือ แก้ลมในลม ท่านจึงต้องวางเครืG องยาทีGมีรสร้อน สุ ขมุ ร้อน เป็ นรสยานําเข้าสู่ รูปธาตุลม
เช่น หัสคุณเทศ รสร้อน-เมา เจตมูลเพลิง รสร้อน-ร้อน ขิงแห้ง รสร้อน-ร้อน ดังนั8นตํารับยา
ไพสาลี จึงเหมาะแก้ลมทีG มีเหตุมาแต่รูปธาตุลม (วิสมะวาโย) ดังรู ปแผนนวดวัดโพธิl แผ่นทีG 25
หงาย-ควํGา แก้ลมหทัยวาตะ สัตถกวาตะ สุ มนาวาตะ ลมอัษฎากาศ (ลมหาสติมิได้, ลมเขม่นกาย)
และลมเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ คือลมเกิดแต่เบื8องบน
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ยาไพสาลี รสร้อยาไพสาลี
น – ร้อนสุรสร้ขมุ อน แก้
นลมที
ม่ เี หตุนลมที
มาแต่Gมีเรหตุ
ปู ธาตุ
เป็นลวิมสมวาโย
– ร้ใอนกองลม
นสุ ขมุ แก้และเป็
ในกองลม
และเป็
มาแต่ลมรูปธาตุ
เป็ นวิสม คือ แก้
ลมในลม ท่านจึงวาโย
ต้องวางเครื
อนงต้อสุงวางเครื
ขุมร้อนG องยาที
เป็นGมรสยาน�
ม เช่นาเข้หัาสสู่คุรูปณธาตุ
เทศลม รสร้อนคือ แก้่อลงยาที
มในลม่มีรท่สร้านจึ
ีรสร้อนำเข้สุาขสูมุ ่รรู้ปอนธาตุเป็ลนรสยานํ
น หัอสน-ร้
คุณอเทศ
อน ขิงแห้จงึงเหมาะแก้
รสร้อน-ร้ลอมที
น ่มดังีเหตุ
นั8นมตําแต่
ารับยารูปธาตุลม
เมา เจตมูลเพลิง เช่รสร้
น ขิรสร้
งแห้องน-เมา
รสร้อเจตมู
น-ร้อลนเพลิดังงนัรสร้
้นต�อำน-ร้
รับยาไพสาลี
จึงเหมาะแก้
ี เหตุมหงาย-คว�
าแต่รูปธาตุ
ม ล(วิมหทั
สมะวาโย)
ปแผนนวดวั
โพธิl แผ่นทีลมอั
G 25ษฎากาศ
(วิสมะวาโย) ดังรูปไพสาลี
แผนนวดวั
ดโพธิแ์ ลผ่มที
นทีGม่ ๒๕
ำ่ ลแก้
ยวาตะ ดัสังตรูถกวาตะ
สุมดนาวาตะ
หงาย-ควํ
Gา แก้ลและลมเกิ
มหทัยวาตะ
สุ มนาวาตะ
ลมอัษดฎากาศ
(ลมหาสติมิได้, ลมเขม่
นกาย)
ดแต่สัตอถกวาตะ
นันทจักรวรรดิ
คือลมเกิ
แต่เบื้อ(ลมหาสติ
งบน มิได้, ลมเขม่นกาย)
และลมเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ คือลมเกิดแต่เบื8องบน

ไฟ

ลม ๓ 88
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ลมบน
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๒. ยาไพสาลี  (วิสมะวาโย)  (แก้ลมในลม)
ตัวยาแทรกทั้ง ๘
๑. จันทน์ทั้ง ๒
๒. กฤษณา
๓. ชะลูด
๔. เกสรบัวหลวง
๕. ดอกพิกุล
๖. ดอกบุนาก
๗. ดอกสารภี

ราศีพฤษภ
พริกไทย
ขิงแห้ง
รากเจตมูลเพลิง
เถาสะค้าน
ดอกดีปลี
รากช้าพลู
ตรีผลา

ปถวีธาตุก�ำเริบ
๑
๒
๓
๔
๘
๑๖
๑/๒

ราศีสิงห์
ดอกดีปลี
รากช้าพลู
เถาสะค้าน
ลูกสมอพิเภก
ขิงแห้ง
รากเจตมูลเพลิง

เตโชธาตุหย่อน
๑
๒
๓
๔
๘
๑๖

๑. ปถวีธาตุก�ำเริบ  (ราศีพฤษภ  :  หทัยวัตถุระคน / เข้ารูปธาตุไฟ)  อาการดังนี้
		
		
		
		

ปวดศีรษะ 		
กระหายน�้ำ 		
เหงื่อออกมาก		
หนักตัว			

ปากหวาน 		
เจ็บอก 			
ท้องลั่น 			
ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก

น�้ำลายไหล
นอนไม่หลับ
เสียดแทงสองราวข้าว
ข้อกระดูก

๒. เตโชธาตุหย่อน  (ราศีสิงห์  :  อพัทธะปิตตะระคน / เข้ารูปธาตุลม) อาการดังนี้
			
			
			

ขัดในอก 		
นอนไม่สนิท 		
มักร�ำคาญกาย 		

แสบไส้ 			
นอนหลับแล้วสะดุ้ง
อยากกินอาหารสดคาว

ตัวเย็น

๓. ยาธาตุบรรจบคนเกิดราศีกุมภ์
ตัวยาแทรกทั้ง ๘
๑. จันทน์ทั้ง ๒
๒. กฤษณา
๓. ชะลูด
๔. เกสรบัวหลวง
๕. ดอกพิกุล
๖. ดอกบุนนาค
๗. ดอกสารภี

ราศีกุมภ์
ดอกดีปลี
รากช้าพลู
รากเจตมูลเพลิง
เถาสะค้าน
ลูกสมอไทย
พริกไทย
ขิงแห้ง

วาโยธาตุพิการ
๑
๒
๓
๔
๘
๑๖
๑/๒
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ราศีพฤษภ
พริกไทย
ขิงแห้ง
รากเจตมูลเพลิง
เถาสะค้าน
ดอกดีปลี
รากช้าพลู
ตรีผลา

ปถวีธาตุก�ำเริบ
๑
๒
๓
๔
๘
๑๖
๑/๒

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑. วาโยธาตุพิการ  (ราศีกุมภ์  :  สุมนาวาตะระคน / เข้ารูปธาตุดิน)  อาการดังนี้
		
		

ร่างกายเป็นพิษ
ดังเอามีดเฉือน 		

เปื่อยพัง 		
เปื่อยเน่าไปทั่วกาย

ให้ขาดเป็นชิ้นๆ
ท้องเปล่าอาเจียน

๒. ปถวีธาตุก�ำเริบ  (ราศีพฤษภ  :  หทัยวัตถุระคน / เข้ารูปธาตุไฟ) อาการดังนี้
		
		
		
		

ปวดศีรษะ 		
กระหายน�้ำ 		
เหงื่อออกมาก 		
หนักตัว 		

ปากหวาน 		
เจ็บอก 			
ท้องลั่น 		
ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก

น�้ำลายไหล
นอนไม่หลับ
เสียดแทงสองราวข้าง
ข้อกระดูก

กลไกตรีธาตุโรคลมหทัยวาตะ  (หัวใจโต, หลอดเลือดหัวใจตีบ)
๑. ปฐมสันนิบาต  ลงตรีโทษที่เสมหะ
เสมหะ
๑๒
(รุ : ตรีโทษ)
 บุพโพโลหิตก�ำเริบ : ข้นไปด้วย
น�้ำตาล น�้ำมัน ยูริก เริ่มก่อตัว
เป็นก้อนเป็นลิ่ม
 เหงื่อออกมาก กระหายน�้ำ หนัก
ตัว ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก
ปากหวาน
 น�้ำหนักเพิ่มรวดเร็ว

วาตะ
๑๐
(ล้อม : ทุวันโทษ)
 ลมในไส้หย่อน : ท้องอืดเฟ้อ
ลมจุกอกจุกคอ ท้องลั่น
 ลมพัดทั่วกายหย่อน : มือ
เท้าเป็นเหน็บชา อุจจาระขัด
ปัสสาวะขัด

ปิตตะ
๗
(รักษา : เอกโทษ)
 ไฟย่อยหย่อน : ขัดในอก แสบ
ไส้ อยากอาหารสดคาว กิน
อาหารน้อย
 ไฟอุ่นกายหย่อน : ตัวเย็น มัก
ร�ำคาญกาย

เมื่อลงตรีโทษที่เสมหะ : มวลบุพโพโลหิต (กรีสังในโลหิตัง) ข้นมากขึ้น จะก่อให้เกิดมวลพลังงานความร้อนก�ำเริบ
เสิบสานขึ้น (ไฟปริทัยหัคคีก�ำเริบขึ้น) เกิดลมริศดวง (มีการอักเสบเกิดขึ้น) กระทบให้เสมหะหย่อนลงจากไฟระ
ส�่ำลมระส่าย ที่ก�ำเริบขึ้นเข้าทุติยะมหาสันนิบาต

94
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๒. ทุติยะมหาสันนิบาต  ลงตรีโทษที่วาตะ
วาตะ
๑๐

ปิตตะ
๗

เสมหะ
๑๒

(รุ : ตรีโทษ)
(รักษา : เอกโทษ)
(ล้อม : ทุวันโทษ)
บุพโพโลหิตงวดข้นเข้า กระทบให้
 ลมตีขึ้นเบื้องสูง : ใจสั่น เหนื่อย
 ไฟปริทัยหัคคีก�ำเริบ
 ไฟชีรณัคคีก�ำเริบ ให้สะท้านร้อน นหารูตีบแคบ และแตกได้
ง่าย วิงเวียน ลม แน่นอก
นอนราบไม่ได้
สะท้านหนาว เหงื่อแตก มือเท้า
เย็น ตัวร้อนเป็นตอนๆ วูบวาบ
 ลมตีลงล่างก�ำเริบ : อุจจาระ
ปัสสาวะขัด มือเท้าเย็นเป็น
เหน็บชา - ลมตีลงล่างกําเริ บ : อุจจาระ
ปั สสาวะขัด มือเท้าเย็นเป็ น

- ท
ลมตี
าเริ บ : อุจรจาระ
เมื่อไฟปริ
ัยหัลงล่คคีางกํแเหน็
ละไฟชี
นัคคีก- �ำลมตี
เริบลงล่าท�งกํำาเริให้บเ:กิอุดจจาระ
ลมระส่ายพัดตีขึ้นบนและพัดตีลงล่าง กระทบให้เสมหะหย่อน
บ
ชา
ปั สสาวะขัด มือเท้าเย็นเป็ น
ปั สสาวะขัด มือเท้าเย็นเป็ น
งวดแห้งไปเหน็และไปกระท�
ำให้ธาตุดละไฟชี
ิน บ(หลอดเลื
อดหัวใจ, หทัยวัตถุ) เสียรูปปกติไปท�ำให้สูญเสียการท�ำหน้าที่และ
บชา เมืGอไฟปริ ทยั หัคคีแเหน็
ชา รนัคคีกาํ เริ บ ทําให้เกิดลมระส่ ายพัดตีข8 ึนบนและพัดตีลงล่าง กระทบให้
ไปกระทบอี
๒เสมหะหย่
ระบบ
เสมหะที
นหมายบุ
ตดังตีเวกิทีลใจ,
่พลมระส่
ิกางหทั
ารไปเลี
อมท�ดไตีำปทํ
ดางินกระทบให้
พิการไปด้วย
งคไป
ให้
ธาตุายพั
ดรินนัดคตี(หลอดเลื
ยาวัยพัตถุดตี)้ยขงดิ
เสี
ยนรู ปย่ปกติ
 เมืก
Gอไฟปริ
ทยั หัคคีอแนงวดแห้
ละไฟชี
รนั
คี่กกเมืา�ำํ Gและไปกระทํ
อเริเริ
ไฟปริ
บบทํและหย่
าทให้ยั หัเกิคดคีาลมระส่
แอ
ละไฟชี
คีขพก8 ึนาํ โพโลหิ
บนและพั
เริ บ ทํอาดหั
ให้
ดงล่
กระทบให้
ลให้
งล่าให้
8 ึนบนและพั
เสมหะหย่
งไป
าให้ได้
อธนงวดแห้
าตุไฟหย่
ดิน ก(หลอดเลื
ง2ไป
และไปกระทํ
อดหัเสมหะที
วใจ, หทั
าอ
ให้
ยาํ ธวัเริาตุ
ตบถุดและหย่
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การดูแลรักษาโรคหัวใจ (หทัยวัตถุ, หทัยวาตะ)

ด้วยการบริโภคอาหารมิได้เสมอ 8 จ�ำพวก แลต้องร้อนแลเย็น เป็นเหตุ ให้เกิดไฟระส�่ำลมระส่าย
ให้ลมอโธคมาวาตาพัดขึ้นไปหาลมอุทธังคมาวาตา บางทีลมอุทธังคมาวาตา พัดลงมาหาลมอโธคมาวาตา จึงพัด
โลหิตให้เป็นฟอง อาการ 32 จึงเคลื่อนไปจากที่อยู่ ไปกระทบให้เกิดลมหทัยวาตะ หทัยวาตะเกิดในน�้ำเลี้ยงหัวใจ
พยาธิมรณสัญกรรมบังเกิดขึ้นขณะใดลมบังเกิดขึ้นขณะนั้น ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความตายอันเที่ยงเป็นชีวิตขัยจนสิ้นไป
แห่งชีวิตโดยแท้แล้ว เยียวยารักษามิหาย ถ้าเป็นปัจจุบันโทษยังมิตัด พึงให้รวมยาระงับลมให้หทัยวัตถุเสียก่อน

๑. ยาจิตรารมณ์		
			
๒. ยากล่อมอารมณ์
๓. ยาชุมนุมวาโย		
๔. ยามหาวัฒโนทัย

ยารุลมหทัยวาตะ
รุลมหทัยวาตะ เพื่อขับลมเบื้องสูงลงเบื้องล่าง คุมลมสวิงสวาย ดวงจิตระส�่ำระส่าย
ลมตรีโทษเกิดในหทัย
รุลมพัดทั่วกายมิให้ติดขัด เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกไม่ติดขัด บ�ำรุงประสาท
รุระบบทางเดินอาหาร ตลอดคูถเสมหะ แก้ลมในเส้น ในเอ็น ประจุลมร้ายทั้งปวง
รุลมในไส้ ไม่ให้แปรออกนอกไส้ แล้วตีขึ้นเบื้องสูง คุมลมในช่องท้อง

ยาล้อมลมหทัยวาตะ
๑. ยาเขียวประสะพิมเสน ล้อมไฟอุ่นกายที่ก�ำเริบ (ไฟปริทัยหัคคี) ให้ลดระดับลงสู่ปกติ เป็นการขับความร้อน
			
ออกจากร่างกาย และท�ำให้ความข้นของเลือดลดลง
๒. ยาประสะจันทน์แดง ประสะลูกกระวาน ป้องกันลมมิให้ตีขึ้นเบื้องสูง แก้ปวดหัว มึนหัว นอนมิหลับ
๓. ยาทุนกษัยวาโย
ปรับสมดุลโลหิต ลดไฟระส�ำ่ ลมระส่าย ลมริศดวง กระจายกองลมพัดทัว่ กายมิให้ตดิ ขัด
๔. ยาธาตุบรรจบ		
ปรับสมดุลไฟย่อยและไฟอุ่นกาย เพื่อให้ธาตุทั้ง 4 เข้าสู่สมดุล
๕. ยาเบญจขันธ์		
ผายลมทั้งปวงอันบังเกิดในเส้นในเอ็น
ยารักษาลมหทัยวาตะ
๑. ยาประสะแห้วหมู ขจัดตะกรันในหลอดโลหิต
๒. ยาตรีผลาธิคุณ
ลดน�้ำหนักตัว ปรับสมดุลเนื้อโลหิต ลดเบาหวาน ความดัน ไขมัน ยูริก
๓. ยาจันทน์สามโลก เพื่อลดมวลน�้ำตาลในเลือด กรณีมีเบาหวานแทรก
๔. ยาหอมระย่อม
เพื่อปรับความดันโลหิตมิให้มีลมสวิงสวาย
๕. ยาบอระเพ็ดพุงช้าง เพื่อลดมวลไขมัน กรณีไขมันในเลือดสูง
๖. ยากล่อมนางนอน สมุฏฐานเหตุมาจากโรคตับ
๗. ยาเนาวหอย		
สมุฏฐานเหตุมาจากโรคนิ่ว/โรคไต
๘. ยาตรีวาสังข์		
สมุฏฐานเหตุมาจากม้าม
๙. ยาบ�ำรุงโลหิต		
สมุฏฐานเหตุมาจากโลหิตจาง
๑๐. ยาอายุวัฒนะ
บ�ำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
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๓

โรคอัมพฤกษ์
อัมพาต
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๓. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

๓.๑ ความรู้พื้นฐานกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน  
โรคหลอดเลือดสมอง
ค�ำว่า stroke หรือ CVA หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ท�ำให้
สมองส่วนดังกล่าวตายภายในไม่กนี่ าที อาการของโรค stroke จะเกิดบริเวณของร่างกายทีค่ วบคุมด้วยสมองส่วนนัน้
เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉียบพลัน อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา พูดล�ำบาก หรือไม่เข้าใจค�ำพูด หรือ
มีปัญหาเรื่องการมองเห็น

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็ นการหยุดการทํางานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุ
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นการหยุดการท�ำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจาก การรบกวน
จาก การรบกวนหลอดเลื อ ดทีG เ ลี8 ยงสมอง โรคนี8 อาจเกิ ด จากการขาดเลื อ ดเฉพาะทีG ข องสมอง
หลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะ
(ischemia)
มีสาเหตุจากภาวะหลอดเลื
GลิGมดเลื
หรื อภาวะมี
งหลุดอุดดจากการ
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ส
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ไ
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ง
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า
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เ
ป็
นอั
ม
ก ่ง)
และอาจส่งผลท�ำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia : ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรืพาตครึ
อซีกใดซีG งซีกหนึ
(hemiplegia
: ไม่าสใจหรื
ามารถขยั
วนใดส่ ว่งซีนหนึ
งหรื อซี กใดซี กหนึ: G ง)ไม่ไม่
สามารถทีบGจแขนขาส่
ะทําความ
ไม่สามารถที
่จะท�ำความเข้
อพูดได้บแขนขาส่
หรือตาบอดครึ
ก G (hemiamopsia
สามารถขยั
วนใด
เข้า่งใจหรื
G งซี ก ่จ(hemiamopsia
บแขนขาส่
วนหนึG ง :
ส่วนหนึ
หรืออพูซีดกได้
ใดซีกหรืหนึอ่งตาบอดครึ
) ไม่สามารถที
ะท�ำความเข้าใจหรือ:พูดไม่ได้สามารถขยั
หรือตาบอดครึ
่งซีก วนใดส่
(hemianopsia
หรื อซี กใดซี กนหนึ
Gจะทําความเข้
อพูดนได้แรงมาก
หรื อตาบอดครึ
:
ไม่สามารถมองเห็
ครึG่ งซี) กไม่
หนึส่งามารถที
ของลานสายตา)
ทั้งนีา้ถใจหรื
้ามีความรุ
อาจท�ำให้G งซีถึงกขั้น(hemianopsia
เสียชีวิตได้
ไม่สามารถมองเห็นครึG งซี กหนึGงของลานสายตา) ทั8งนี8ถา้ มีความรุ นแรงมาก อาจทําให้ถึงขั8นเสี ยชีวติ ได้
โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่
โรคหลอดเลื
อดสมองสามารถแบ่
ได้ เป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่ บตัน” หรือ “ภาวะสมองขาดเลือด” พบได้ประมาณ
๑. Ischemic  Stroke
เป็นง“ภาวะหลอดเลื
อดสมองตี
1. Ischemic
น “ภาวะหลอดเลื
อดสมองตีบอตัดจากการสะสมของคราบไขมั
น” หรื อ “ภาวะสมองขาดเลืนอหิด”นปูน
๘๐% ของโรคหลอดเลื
อดสมองStroke
มีสาเหตุมเป็าจากการเสื
อ่ มสภาพของหลอดเลื
ประมาณ
80% ของโรคหลอดเลื
อดสมองดมีหยุ
สาเหตุ
G อมสภาพของหลอดเลื
อดจากการ
ที่ผนัพบได้
งหลอดเลื
อดชั้นในจนหนานู
น แข็ง ขาดความยื
่น ท�มำาจากการเสื
ให้รูของหลอดเลื
อดค่อยๆ ตีบแคบลง
ส่งผลให้
หิ นอปูดลดลง
น ทีG ผนัหรื
งหลอดเลื
ดหยุ่น ทํางให้
รูของ อด
8 นในจนหนานู
ประสิสะสมของคราบไขมั
ทธิภาพของการล�ำเลีนยงเลื
ออาจเกิอดดชั
จากลิ
่มเลือดจากหันวใจแข็งหรืขาดความยื
อการปริแตกของผนั
หลอดเลื
ดค่อยๆอตีดบแคบลง ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของการลําเลียงเลือดลดลง หรื ออาจเกิดจากลิGมเลือด
หลุดหลอดเลื
มาอุดตันอหลอดเลื
จากหัวใจ หรื อการปริ แตกของผนังหลอดเลือดหลุดมาอุดตันหลอดเลือด
2. Hemorrhagic Stroke เป็ น “ภาวะหลอดเลื อดสมองแตก” หรื อ “ภาวะเลื อดออกใน
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สมอง” ส่ งผลให้เซลล์สมองได้รับบาดเจ็บจากการมีเลือดคังG ในเนื8อสมอง ทําให้เนื8อสมองตายมักพบในผูท้ ีG
มีความดันโลหิ ตสู ง ทําให้หลอดเลือดมีความเปราะเเละโป่ งพอง และสาเหตุอืGนๆ ทีGพบได้ เช่น ภาวะโป่ ง
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๒. Hemorrhagic Stroke เป็น “ภาวะหลอดเลือดสมองแตก” หรือ “ภาวะเลือดออกในสมอง” ส่งผลให้
เซลล์สมองได้รับบาดเจ็บจากการมีเลือดคั่งในเนื้อสมอง ท�ำให้เนื้อสมองตายมักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ท�ำให้
หลอดเลือดมีความเปราะเเละโป่งพอง และสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้ เช่น ภาวะโป่งพองของหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มี
การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคเลือด โรคตับ การรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด การได้รับสารพิษ
การใช้สารเสพติด เป็นต้น
๓. Transient ischemic attack (TIA) เป็น “ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว” มีอาการคล้ายโรคสมอง
ขาดเลือด แต่มีอาการชั่วคราวมักเป็นไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ประมาณ ๑๕% ของผู้ป่วยที่มีอาการสมองขาดเลือด
ชั่วคราว จะมีภาวะโรคหลอดเลือดสมองตามมาจึงถือเป็นภาวะเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาล เพราะมีโอกาสเสีย่ งที่
จะท�ำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีดังนี้
๑. ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ควรควบคุมความดัน
โลหิตให้น้อยกว่า ๑๔๐/๙๐ mmHg ในผู้ที่อายุน้อยกว่า ๖๐ ปี, เป็นเบาหวาน หรือเป็นโรคไตวายเรื้อรัง และควร
ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า ๑๕๐/๙๐ mmHg ในผู้ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี
๒. โรคเบาหวาน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานควรควบคุมระดับน�ำ้ ตาลก่อนอาหารให้อยูร่ ะหว่าง ๘๐ - ๑๓๐ mg/dl
หรือ น�้ำตาลสะสม (HbA1C) ให้น้อยกว่า ๗เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดในร่างกาย
๓. คอเลสเตอรอลในเลือดสูง การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง จะท�ำให้ร่างกายมีค่าไขมันไม่ดี
(LDL) ในเลือดสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
๔. โรคอ้วน ควรควบคุมน�้ำหนักให้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง ๑๘.๕ - ๒๕ ซึ่งค�ำนวณโดยวัด
น�้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกก�ำลังสอง
๕. การขาดการออกก�ำลังกาย ควรออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ ๓๐ - ๔๐ นาที เป็นจ�ำนวน ๓ - ๔ ครั้ง/
สัปดาห์
๖. การสูบบุหรี่จัดและการดื่มสุราเป็นประจ�ำ ผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิน ๒ หน่วย ( standard drink)/
วัน หรือมากกว่า ๑๔ หน่วย/ สัปดาห์ ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิน ๑ หน่วย ( standard drink)/ วัน หรือมากกว่า
๗ หน่วย / สัปดาห์ จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยที่ ๑ standard drink มีค่าเท่ากับ
๑๐ - ๑๒ กรัมของ ethanol alcohol เช่น ๑ standard drink ของเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ ๔% จะมีปริมาณเท่ากับ
๓๐๐ ml เป็นต้น
๗. การใช้สารเสพติด
๘. การหยุดหายใจขณะนอนหลับตอนกลางคืน ผู้ที่มีประวัติหยุดหายใจขณะนอนหลับตอนกลางคืน ซึ่งพบ
ได้บ่อยในคนที่นอนกรนดังๆ หรือมีน�้ำหนักตัวมากๆ ควรมาพบแพทย์เพื่อท�ำ sleep test ดูว่ามีออกซิเจนในเลือด
ต�่ำในช่วงนอนหลับหรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้
๙. หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอตีบ พบในผู้ที่มีอายุมาก มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
เช่น เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ สามารถตรวจคัดกรองได้โดยการท�ำอัลตร้าซาวนด์ดู
หลอดเลือดบริเวณคอ
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10. หัวใจเต้นผิดจังหวะหรื อมีลิ8นหัวใจผิดปกติ สามารถทําให้เกิดลิGมเลือดไปอุดตันในหลอดเลือด
๑๐. หัวใจเต้
นผิดจังหวะหรื
อมีลิ้นโดยการตรวจร่
หัวใจผิดปกติางกาย
สามารถท�
ำให้Gนเไฟฟ้
กิดลิา่มหัเลืวอใจดไปอุ
ตันในหลอดเลื
สมองได้
สามารถตรวจคั
ดกรองได้
ตรวจคลื
หรื อดการตรวจหั
วใจด้อวดสมองได้
ย
สามารถตรวจคั
ดกรองได้
โดยการตรวจร่างกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
คลืGนความถี
Gสูง (echocardiogram)

(echocardiogram)

ไF ม่ สามารถป้
ปัจจัยเสีปั่ยจงทีจัย่ไเสีม่สF ยงที
ามารถป้
องกันอได้งกันได้
๑. ผูมีส้ โู งอกาสเป็
อายุ มี โอกาสเป็
มาก
เรามักพบโรคหลอดเลื
อดสมองในผู
เนืG องมาจากการ
๑. ผู้สูงอายุ
นได้มากนได้
เรามั
กพบโรคหลอดเลื
อดสมองในผู
้สูงอายุ ส้ เนืู ง่ออายุ
งมาจากการเสื
่อมสภาพ
เสืG อมสภาพของหลอดเลื
ของหลอดเลือด อด
๒. เพศชาย
บตั กิการเกิ
ารณ์กดารเกิ
ดโรคหลอดเลื
อดสมองได้
มากกว่
าเพศหญิ
๒. เพศชาย
พบอุบัตพบอุ
ิการณ์
โรคหลอดเลื
อดสมองได้
มากกว่
าเพศหญิ
งง
๓. มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว
๓. มีประวั
ติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว
๔. มีประวัติเคยเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด หรื อโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
๔. มีประวัติเคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
สั ญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

สัญญาณเตื
อนโรคหลอดเลื
อดสมอง
อาการเตื
อนโรคหลอดเลื
อดสมองทีGเราสามารถสังเกตได้หลักๆ มี 5 สัญญาณเตือนสําคัญ ดังนี8
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่เราสามารถสังเกตได้หลักๆ มี ๕ สัญญาณเตือนส�ำคัญ ดังนี้
๑. ชาหรืออ่อนแรงใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพลัน ท�ำให้มุมปากตก ปากเบี้ยว อมน�้ำไม่อยู่ น�้ำไหลออก
จากมุมปาก
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๒. ชาหรืออ่อนแรงที่แขนขาซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพลัน สูญเสียการทรงตัว
๓. พูดไม่ชัด พูดไม่ออก สับสน นึกค�ำพูดไม่ออก
๔. การมองเห็นมีปัญหาฉับพลัน อาจมองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพครึ่งเดียว ตาบอดหนึ่งหรือสองข้าง
๕. มีอาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน
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อาการ 5 สัญญาณเตือนดังกล่าว อาจเกิดเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการร่วมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่ง
ทีส่ ญ
ู เสียหน้าทีไ่ ป บางรายอาจมีอาการผิดปกติเหล่านีช้ วั่ ขณะแล้วดีขนึ้ ภายใน ๒๔ ชัว่ โมง เนือ่ งจากสมองขาดเลือด
ชั่วคราว (Mini Stroke) แต่อย่างไรหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรรอดูอาการแต่ควรรีบ
พบแพทย์โดยด่วน เพราะหากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันการณ์ ลดความเสี่ยง
ต่อความพิการและเสียชีวิตได้
การได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
เมือ่ ศีรษะได้รบั บาดเจ็บหรือการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง อาจท�ำให้เกิดความเสียหายภายในสมองได้
เนือ้ เยือ่ สมองอาจฉีกขาดหรือฟกช�ำ้ จากการกระแทกระหว่างสมองกับกะโหลกศีรษะ จนสร้างความเสียหายแก่เส้นเลือด
และเส้นประสาทในสมอง ความเสียหายมักเกิดขึ้นกับสมองซีกซ้ายที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนส่งผล
ต่ออาการอัมพาตของร่างกายในซีกขวา และความเสียหายในสมองซีกขวาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย จะ
ท�ำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตบริเวณร่างกายซีกซ้าย อย่างไรก็ตาม อาการอัมพาตของร่างกายในแต่ละซีกนั้นขึ้นอยู่กับ
ต�ำแหน่งของสมองที่ได้รับบาดเจ็บ
การได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง
ไขสันหลังเป็นเส้นประสาททีอ่ ยูภ่ ายในกระดูกสันหลังทีเ่ ชือ่ มไปถึงกระดูกคอ มีหน้าทีค่ วบคุมระบบประสาท
ส่วนกลางซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกายในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ท�ำให้สมองสามารถ
สั่งการควบคุมการแสดงออก ปฏิกิริยา และการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายได้ ดังนั้น เมื่อไขสันหลังเกิดความ
เสียหาย เช่น กระดูกบริเวณคอ หรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บจากแรงกระแทก อาจท�ำให้ไขสันหลังได้รบั ความเสียหาย
จนไม่สามารถส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวได้อีกต่อไป
การบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังมักมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากกว่าการได้รับการกระทบ
กระเทือนจนสร้างความเสียหาย อุบัติเหตุรุนแรงที่อาจท�ำให้ไขสันหลังบาดเจ็บ ได้แก่ อุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเล่นกีฬาหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ การหล่นจากที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะ
อาการอัมพาตนั้นขึ้นอยู่กับบริเวณไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บด้วย เช่น การบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนกลาง
อาจท�ำให้เป็นอัมพาตชนิดพาราพลีเจีย (ร่างกายส่วนล่างล�ำตัวลงมาเป็นอัมพาต) หรือการบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ
อาจท�ำให้เป็นอัมพาตชนิดเตตร้าพลีเจีย หรือควอดริพลีเจีย (เป็นอัมพาตทั้งแขนและขาทั้งสองข้าง)
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือเอ็มเอส (Multiple Sclerosis)
ระบบภูมคิ มุ้ กันร่างกายซึง่ ท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันและก�ำจัดการติดเชือ้ ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้สารมัยอีลนิ (Myelin)
ทีห่ มุ้ อยูร่ อบใยประสาทบริเวณไขสันหลังถูกท�ำลาย เมือ่ ปลอกประสาทนีถ้ กู ท�ำลาย ส่งผลรบกวนต่อการน�ำสัญญาณ
สื่อประสาทระหว่างสมองกับร่างกาย ท�ำให้เกิดอาการอัมพาตได้ในที่สุด
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สาเหตุของอัมพาตที่มาจากสาเหตุอื่นๆ
๑. โรคทางระบบประสาท เช่น โรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic Lateral Sclerosis) หรือ
โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neuron Disease) ซึ่งเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเสื่อมหรือตาย
ก่อนถึงอายุขัย อาจท�ำให้เกิดอัมพาตทั้งตัวได้
๒. โรคที่ภูมิคุ้มกันท�ำลายตนเอง เช่น กลุ่มอาการจีบีเอส หรือ กิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre Syndrome)
ที่ระบบประสาทส่วนปลายเกิดการอักเสบติดเชื้อฉับพลัน
๓. โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรือโรคใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก (Bell’s Palsy) เส้นประสาทบริเวณใบหน้าซึ่ง
ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเกิดการอักเสบ
๔. โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) มีความผิดปกติทางสมองท�ำให้ร่างกายขยับหรือเคลื่อนไหวล�ำบาก
หรือผิดปกติ
๕. กลุ่มอาการหลังจากโรคโปลิโอ (Post-Polio Syndrome)
๖. เนื้องอกที่เส้นประสาท (Neurofibromatosis)
๗. มะเร็งสมอง มะเร็งไขสันหลัง มักท�ำให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีก
๘. โรคไลม์ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อ แบคทีเรียจะไปท�ำลายเส้นประสาท ท�ำให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราวบริเวณ
ใบหน้า
๙. พิการแต่ก�ำเนิด เช่น สไปนา ไบฟิดา เป็นอาการพิการแต่ก�ำเนิดบริเวณกระดูกสันหลังและระบบ
ประสาท ท�ำให้ร่างกายอัมพาตบางส่วน หรืออัมพาตอย่างถาวร
๑๐. โรคสมองอักเสบ หรือ โรคฝีในสมอง สาเหตุจากสมองอักเสบ ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้ ถ้าอักเสบโดย
ทัว่ ไป เช่น ไข้สมองอักเสบ จะมีอาการไข้สงู ไม่รสู้ กึ ตัว ต่อมาแขนขาเกิดอาการเกร็ง หรือถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใด
ส่วนหนึ่ง การควบคุมการส่วนนั้นจะเสียหน้าที่ อาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมพาตทั้งตัว แต่จะเป็นเฉพาะส่วน
๑๑. โรคพยาธิในสมอง เกิดจากการรับประทานของดิบ ของไม่สะอาด ท�ำให้เกิดพยาธิ หรือซิสต์ของ
พยาธิในสมองได้ เช่น ตัวจี๊ดไขสมอง เกิดอัมพาตได้
๑๒. โรคเบาหวาน
๑๓. โรคไขมันในเลือดสูง
๑๔. โรคความดันโลหิตสูง
๑๕. โรคหัวใจรูมาติก และหัวใจเต้นผิดจังหวะ
๑๖. โรคอ้วน
๑๗. โรคโปลิโอ
๑๘. โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis)
อัมพาต (Paralysis) คือ อาการที่กล้ามเนื้อของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้
เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยที่ท�ำให้ระบบสั่งการของสมองส�ำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดความผิดพลาด
เป็นอาการที่เกิดอย่างปัจจุบันทันที ต่อการท�ำงานของสมองบางส่วน หรือทั้งหมด โดยที่อาการนั้นเป็นอยู่นาน
๒๔ ชั่วโมง หรือท�ำให้สูญเสียชีวิต มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือไขสันหลัง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดตีบ
หรือแตกก็ได้ ในผู้ป่วยบางรายมีการชาหรือเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาพอัมพาต
อยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย อาจอยู่ที่สมอง หรือไขสันหลัง หรือส่วนปลายประสาท
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อัมพาต
หมายถึง
อาการอ่อนแรงจนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย
อัมพฤกษ์
หมายถึง
อาการอ่อนแรงที่ผู้ป่วยยังพอขยับร่างกายส่วนนั้นได้บ้าง
อาการจะต้องเกิดในทันทีทันใด เช่น ตื่นนอนเช้า ขณะก�ำลังท�ำงาน หรือก�ำลังท�ำกิจวัตรต่างๆ แล้วมี
อาการชา หรืออ่อนแรง ในบางคนอาจจะมีอาการเตือนมาก่อน เช่น มีอาการอ่อนแรงครึง่ ซีก ตาข้างหนึง่ ข้างใด
มองไม่เห็นชั่วระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นนาที หรือเป็นชั่วโมง แล้วอาการดีขึ้นเป็นปกติ ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการเตือน
แล้วรีบมาพบแพทย์ ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการเกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ได้
จากการศึกษาของต่างประเทศพบว่า  อัมพาตจะพบมากขึ้นตามอายุทั้งเพศชายและหญิง เช่น
➢ อายุ ๔๕ - ๕๔ ปี พบอัมพาต
ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ ราย
➢ อายุ ๕๖ - ๖๔ ปี พบอัมพาต
ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๑๐๐ ราย
➢ อายุ ๗๕ - ๘๔ ปี พบอัมพาต
ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๕๐ ราย
➢ อายุ มากกว่า ๘๕ ปี พบอัมพาต
ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๓๐ ราย
นอกจากนีย้ งั พบว่าผูช้ าย มีความเสีย่ งมากกว่าผูห้ ญิง ในช่วงอายุ ๔๕ - ๖๔ ปี แต่ถา้ อายุมากกว่า ๖๕ ปีแล้ว โอกาส
ในการเกิดอัมพาต จะค่อนข้างเท่ากัน
ชนิดของอัมพาต
 อัมพาตเฉพาะที่ มีอวัยวะบางส่วนที่เป็นอัมพาตและขยับเขยื้อนไม่ได้ เช่น ใบหน้า หรือมือ
 อัมพาตทั่วร่างกาย เป็นอัมพาตในบริเวณกว้าง ส่งผลให้อวัยวะบางส่วนหรือหลายส่วนขยับเคลื่อนไหว
ไม่ได้ ได้แก่
		
๑. โมโนพลีเจีย (Monoplegia) –
แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
		
๒. เฮมิพลีเจีย (Hemiplegia) –
แขน และขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
							
หรือที่เรียกว่า อัมพาตครึ่งซีก
		
๓. พาราพลีเจีย (Paraplegia)
–
ขาทั้งสองข้าง หรือตั้งแต่บริเวณอุ้งเชิงกรานและ
							
ช่วงล่างของล�ำตัวลงไปขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
		
๔. เตตร้าพลีเจีย หรือ ควอดริพลีเจีย (Tetraplegia หรือ Quadriplegia) – แขนและขาทั้งสอง
							
ข้างขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
อัมพาตยังแบ่งเป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะกล้ามเนื้อในบริเวณที่เป็นอัมพาตด้วย ได้แก่
 อัมพาตแบบกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก (Flaccid Paralysis) กล้ามเนื้อจะหดตัวและอ่อนแรง
 อัมพาตแบบกล้ามเนื้อเกร็ง (Spastic Paralysis) กล้ามเนื้อจะตึงและแข็ง ซึ่งอาจท�ำให้กล้ามเนื้อ
กระตุกหรือเกิดตะคริวได้
อัมพาตอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว อย่างผู้ป่วยโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy) ซึ่งมีใบหน้าบิดเบี้ยว
จากกล้ามเนื้อบนใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเพราะเกิดภาวะอักเสบที่ประสาทสมองเส้นที่ ๗ หากได้รับการดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจะฟื้นตัวกลับมาและหายจากอาการอัมพาตบางส่วน หรือหายดีเป็นปกติได้
อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยบางรายอาจยากที่จะหายดีเป็นปกติ หรืออาจเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับ
สภาพร่างกาย การรักษา และการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการอัมพาตด้วย
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๓.๒ หลักการวินิจฉัยและรักษา โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามแนวทางแพทย์แผนไทย
๓.๒.๑ มูลเหตุจากลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
ลมอัมพฤกษ์ - อัมพาต
ลมอัมพฤกษ์–อัมพาต ในแบบแผนไทย
ตามต�ำรับวินิจฉัยและต�ำรับรักษาในสายราชสกุล “ทินกร”
ดิน คือ ร่างกาย น�้ำ คือ เลือด ลม พัดอยู่ภายในร่างกาย ไฟให้ความอบอุ่นร่างกายและใช้ย่อยอาหาร
ถ้าดินน�้ำลมไฟอยู่ในสัดส่วนดังนี้ ดิน ๒๐ ส่วน / น�้ำ ๑๒ ส่วน / ลม ๖ ส่วน / ไฟ ๔ ส่วน ดินรวมกับน�้ำมองเห็นได้
จึงนับเรียกเป็นอาการครบ ๓๒ ส่วนลมและไฟมองไม่เห็น จึงไม่ถกู นับรวม ถ้าส่วนใดมีมากไปเรียกก�ำเริบ ถ้าส่วนใด
มีน้อยไปเรียกหย่อน ถ้าก�ำเริบมาก หย่อนมาก ก็จะพิการคือเจ็บป่วยนั่นเอง
ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของลมที่พัดอยู่ภายในร่างกาย อันเป็นสาเหตุหลักท�ำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์
อัมพาต ประกอบไปด้วยหกส่วน แยกได้เป็น ๑. ลมพัดจากเท้าไปทีศ่ รี ษะ ๒. ลมพัดจากศีรษะมาทีเ่ ท้า ๓. ลมทีว่ งิ่
อยู่ภายนอกล�ำไส้ ๔. ลมที่วิ่งอยู่ในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ๕. ลมหายใจเข้าและออก ๖. ลมพัดทั่วกายแต่ละ
กองลมก็ท�ำหน้าที่ต่างๆ กันไป เช่น ลมพัดทั่วกาย ท�ำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ หากก�ำเริบคือมากไปก็จะท�ำให้
อึดอัดไปทั้งตัว ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว หากหย่อนคือน้อยไปแข้งขาจะขัด เคลื่อนไหวล�ำบาก นอกจากนั้นลม
ยังสามารถเข้าไปแทรกอยู่ในน�้ำ ท�ำให้น�้ำพัดพาไปทั่วกาย เช่น การไหลเวียนของโลหิตต้องอาศัยลมน�ำไป และ
ยังแทรกเข้าไปได้ในไฟ ท�ำให้เกิดความร้อน ให้ความอบอุ่นและย่อยอาหารไปสร้างเลือดได้อีก เปรียบเสมือนกลไก
ส�ำคัญท�ำให้ร่างกายนั้นท�ำงานเป็นปกติ
จะเห็นได้วา่ ลมนัน้ นอกจากมีคณ
ุ แล้วยังมีโทษได้ เพราะหากมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่อยูใ่ นภาวะทีส่ มดุล
สามารถเป็นเหตุให้เกิดอาการต่างๆ นานา สร้างโรคให้เกิดขึ้นได้มากมาย จนถูกเปรียบในแผนไทยไว้ว่าโรคอาจเกิด
ได้จากลม ๑๐๘ เป็นเหตุ อัมพฤกษ์อัมพาตก็เช่นกัน เป็นอาการทางลมประเภทหนึ่ง ในทางแผนไทยถึงได้เรียกว่า
ลมอัมพฤกษ์ - อัมพาต ไม่ใช่โรค และมาหลังจากเกิดโรคแล้วต่างหากเป็นอาการข้างเคียงของอาการ คือโรคหลัก
ที่เป็นมาแต่ก่อนแล้ว เช่น เป็นโรคตับแข็ง อาการข้างเคียงคือท้องจะอืดเป็นประจ�ำ และหากผู้ป่วยมีภาวะ
ไขมันในโลหิต (แผนไทยเรียกตะกรันในหลอดโลหิต) ก็อาจจะเกิดลมไปดันไขมันขึ้นไปอุดตันบริเวณศีรษะ ท�ำให้
การไหลเวียนของโลหิตไปที่ศีรษะหยุดกระทันหัน เกิดอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง หรืออาการ
อัมพฤกษ์นั่นเอง เมื่อเป็นอาการทางลมจึงเกิดจากลม จากกองลมในกระเพาะ และลมในล�ำไส้น้อยใหญ่ แผนไทย
เรียกกองลมนี้ว่า “ลมกองหยาบ” เพราะมีมวลลมขนาดใหญ่และมากเนื่องจากเกิดในร่างกายบริเวณที่มีพื้นที่มาก
ไม่ว่าจะล�ำไส้ที่ยาวหรือกระเพาะที่ใหญ่
ฉะนัน้ จึงสามารถแยกสมุฏฐานอาการ (ต้นทางของอาการ) ได้เป็นสองกลุม่ คือเป็นโรคอยูแ่ ล้วลมอัมพฤกษ์
ตามมา และมีอาการอยูแ่ ล้ว ลมอัมพฤกษ์ตามมา ขอท�ำความเข้าใจเสียก่อนว่า ถ้าเป็นโรคแผนไทยเรียกพิการ ถ้า
เป็นอาการหมายเพียงแค่ก�ำเริบหรือหย่อนเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นพิการคือป่วย ในยุคสมัยปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยอาการ
อัมพฤกษ์ - อัมพาตเป็นอันมาก และส่วนใหญ่ไปรักษากันที่อาการอัมพฤกษ์-อัมพาต โดยละเลยถึงต้นทางที่ท�ำให้
เกิดอาการนั้นๆ อาการที่หายดีแล้วจึงอาจกลับมาได้อีกในทุกเวลา โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า และทีส่ ำ� คัญ
อาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต เกิดขึน้ ในปัจจุบนั ก็จริง แต่ใช้เวลาสะสมอาการมายาวนานกว่าจะบังเกิดขึน้ การที่อวัยวะ
ในร่างกายบางส่วนเสื่อมไปจากเหตุนานา เช่น เกิดจากอายุที่มากขึ้น เกิดจากใช้อวัยวะส่วนนั้นมากกว่าส่วนอื่น
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แผนไทยเรียกอาการเหล่านี้ว่า “กระษัย” อันหมายถึง อาการที่เสื่อมไปแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปทีละ
น้อยๆ จนเกิดการก�ำเริบหรือหย่อน น�ำไปสู่ความพิการ คือเจ็บป่วย
กระษัยจึงท�ำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

อาการทางกระษัยนั้นมีหลากหลายมากมาย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกระษัยอันเนื่องให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตเท่านั้น นั่นคือกระษัยลมเป็นสมุฏฐานเหตุอาการ และกระษัยกล่อนที่เกิดแต่โรคหรืออาการอื่น
กระษัยทางลม
กระษัยล้น
คืออาการท้องอืด, ท้องเฟ้อ, จุกเสียดแน่น ลมเป็นเหตุแห่งอาการ
กระษัยราก
คืออาการอาเจียนเปล่า, อาการเรอบ่อยๆ, อาการปวดศีรษะ
กระษัยจุก
คือมีลมมากในช่องท้อง
กระษัยปลาไหล คืออาการกระเพาะอาหารอักเสบ/ล�ำไส้ใหญ่น้อยอักเสบ, ท้องผูก, มีลมมากในล�ำไส้
กระษัยปลวก คือมีลมมากในล�ำไส้น้อยและใหญ่
กระษัยปลาหมอ คืออาการมีลมในล�ำไส้วิ่งเสียดแทงขึ้นไปข้างบน
กระษัยดาน คืออาการระบบย่อยอาหารพิการ
กระษัยท้น
คืออาการกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้อักเสบ
กระษัยลม
คืออาการจุกเสียดแน่น เมื่อยขบในข้อกระดูก
กระษัยเหล็ก คืออาการท้องผูกเป็นพรรดึก
กระษัย/กล่อนอื่นๆ
นอกจากนั้นยังมีกระษัยประเภทที่ท�ำให้เกิดโรคตามมา
กระษัยกระบือ คืออาการโรคตับ
กระษัยเต่า
คืออาการจากโรคท�ำให้ม้ามโต (มีอาการท้องบวมลม)
กระษัยเสียด คืออาการระบบประสาทอักเสบ
กระษัยน�้ำ	
คืออาการปวดเมื่อยซ�้ำซากไปตามเนื้อตามตัว
ท้ายสุดเป็นอาการกล่อน ซึ่งพัฒนาอาการมาจากอาการกระษัย
กล่อนดิน
คืออาการลมเสียดแทงราวนมสองข้าง, แน่นที่หน้าอก เป็นโรคหัวใจ
กล่อนน�้ำ	
คืออาการท้องมาน, ท้องบวม/ท้องโต จากโรคต่างๆ
กล่อนลม
คืออาการแน่นหน้าอก ร้อนในอกแต่ตัวเย็น อาการทางความดันโลหิต
กล่อนไฟ
คืออาการแน่นหน้าอก ระบบย่อยอาหารพิการ
กล่อนเถา
คืออาการมีลมมากในช่องท้อง จนแข็งเป็นล�ำขวางท้องอยู่
สรุป กระษัยเหตุแห่งอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ส่วนใหญ่เกิดแต่ลมเป็นเหตุ ส่วนที่มาจากโรคเป็นเหตุ
มีโรคตับ/โรคหัวใจ/โรคทีท่ ำ� ให้มา้ มโต (มีอาการท้องบวมลม)/โรคความดันโลหิตสูง/โรคทางประสาท เช่น ปวดศีรษะ
เรื้อรัง/ไมเกรน เป็นต้น แต่ทั้งหมดก็มีเหตุจากลมอีกเช่นกัน
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กระษัย/กล่อนท�ำให้เกิดอาการ แต่เหตุสมุฏฐานที่แท้จริง

มาจากลม  จึงเรียกอาการนี้ว่า  “ลมอัมพฤกษ์-อัมพาต”
ลมเป็นเหตุ เพราะลมที่วิ่งแรงย่อมไปผลักดันให้โลหิตวิ่งแรงตามไปด้วย แต่เมื่อไปเจอตะกรันขวางทางเดิน
โลหิตอยู่จึงเกิดแรงอัดอั้น ท�ำให้เส้นโลหิตแตก ถ้าไปเกิดในสมองก็จะท�ำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาตตามมา
ชัดเจนเลยว่าลมเป็นเหตุและอัมพฤกษ์-อัมพาต คืออาการตาม ไม่ใช่อาการหลัก ในต�ำรับวินิจฉัยของ
ราชสกุล “ทินกร” กล่าวว่า อัมพฤกษ์-อัมพาต มีแบบที่ปรากฏอาการชัดเจนแล้วคือพิการเดินไม่ได้ถาวร หรือ
ชั่วคราว กับแบบที่มีโอกาสจะเป็นได้ในวันหน้า หากไม่ป้องกันไว้ก่อน ซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียด ดังนี้
แบบที่มีโอกาสจะเป็นได้ในวันหน้า อาการทางลมล้วนเป็นสมุฏฐานของแบบนี้ จึงต้องกล่าวเรื่องลมเป็น
หลัก โดยเฉพาะลมกองหยาบ ซึ่งมักเกิดกับปัจฉิมวัย คือผู้มีอายุตั้งแต่ ๓๒ ปีขึ้นไป เพราะในวัยนี้ลมจะก�ำเริบ
ได้ง่ายมาก มักเกิดอาการท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ย่อยยาก ธาตุไฟในการย่อยอาหารหย่อนลง ลมจึงบังเกิด
ตามมา อายุปัจฉิม อวัยวะน้อยใหญ่ใช้งานมายาวนาน อันเกิดจากการท�ำงาน การใช้ชีวิต อาหารการกินต่างๆ
ของเสียของสะสมในหลอดโลหิตมีมากมาย ระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารเต็มไปด้วยตะกรันและเถาดาน
เกิดเป็นอาการกระษัยชนิดต่างๆ และง่ายมากทีจ่ ะเกิดลมอัมพฤกษ์ - อัมพาตได้ ผูม้ อี าการลมกองหยาบไปดันโลหิต
ตีขึ้นบนหรือความดันโลหิตสูง ประจวบกับมีไขมันเหลวมาก มีตะกรันในหลอดโลหิตอยู่ย่อมมีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน
ปฐมเหตุแห่งอาการแบ่งพิจารณาได้เป็น ๕ ประการ กล่าวคือ
๑. เหตุเกิดแต่อาหาร ชอบทานอาหารผิดส�ำแดง คือ อาหารเสียบูดเน่า/อาหารปนเปื้อนสกปรก/อาหาร
ที่ทานแล้วมักแพ้เป็นอาการต่างๆ ได้/อาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ อาหารใหม่เมื่อทานเข้าไปแล้วไฟในการย่อยอาหาร
หย่อนท�ำให้ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย อาหารเก่าที่ไม่ถูกขับออกมาพร้อมอาหารใหม่ที่ใช้แล้ว หรืออุจจาระ ท�ำให้
ระบบทางเดินอาหาร ระบบการขับถ่ายสกปรก ทานอาหารไม่เป็นเวลา น�้ำย่อยกัดจนเป็นอาการกระเพาะอักเสบ
ชอบทานอาหารรสจัดมากๆ ท�ำให้เกิดความร้อนและความระคายเคืองในกระเพาะ เหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดลม
กองหยาบทั้งสิ้น เป็นปฐมเหตุแห่งอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต ที่ ๑
๒. เหตุเกิดแต่อารมณ์ ความเครียด หรือที่หนักกว่าคือความวิตกกังวล ก็เป็นเหตุเช่นกัน อาการกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับหรือกินได้น้อย กินไม่ถูกเวลาอันเกิดจากความเครียด ย่อมส่งผลให้เกิดลมกองหยาบ เมื่อเครียด
วิตก ท้องอืดเฟ้อจะตามมา แม้ไม่อืดเฟ้อแต่ลมดันขึ้นบน ส่งผลให้ปวดศีรษะไมเกรนตามมาเช่นกันได้ เป็นปฐม
เหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ ๒
๓. เหตุเกิดแต่อาชีพ และอิริยาบถ เช่น ผู้ท�ำงานส�ำนักงาน มักมีอิริยาบถนั่ง พนักงานขายของในห้าง
มักมีอิริยาบถยืน เป็นต้น นั่งมาก ยืนมาก กลั้นลม กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ ทานอาหารไม่เป็นเวลา ท�ำงานข้าม
เวลาที่ควร เช่น ท�ำงานเกินเวลา เวลาท�ำงานบ่ายต้องตื่นสาย กินสาย ท�ำงานหนักทั้งกายใจ อาการตามมา เช่น
ปวดท้อง ปวดหัว เมื่อยตามเนื้อตัวไม่หาย เพลียทั้งที่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย ก็เป็นเหตุให้ลมแรงกล้าขึ้นแปรปรวนได้
ธาตุลมไม่สมดุล เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ ๓
๔. เหตุเกิดแต่อายุ ดังกล่าวไว้ข้างต้น ปัจฉิมวัย หรือผู้มีอายุย่างเข้า ๓๒ ปีขึ้นไป วาตะ-ปิตตะ คือ
ระบบลมและไฟก�ำเริบ หากอายุมากขึ้นไปอีก วาตะ-วาตะ คือระบบลมล้วนๆ จะก�ำเริบ น�ำพาอาการมากมายให้
เกิดขึ้น เช่น อาหารไม่ย่อย/ท้องอืด/ท้องเฟ้อ/เรอเหม็นเปรี้ยว (กรดไหลย้อน)/ปวดแขนขาหลังไหล่/เรี่ยวแรงน้อย
เหนื่อยเพลียง่าย และอื่นๆ อีกมากมายตามมา เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต ที่ ๔
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๕. เหตุเกิดแต่การใช้ชวี ติ ชอบเข้าสถานทีอ่ โคจร เทีย่ วเตร่ อยูใ่ นสถานทีป่ ดิ บ่อยๆ ไม่มกี ารระบายอากาศ
ชอบทานเหล้า สูบบุหรี่ ท�ำงานเสร็จเทีย่ วต่อ ทัง้ ทีเ่ หนือ่ ยมากแล้ว ไม่ทำ� อาหารทานเอง ชอบทานอาหารนอกบ้าน
เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ ๕
จากปฐมเหตุทงั้ ๕ ประการ ท�ำให้เกิดอาการทางกระษัย/กล่อน ชนิดต่างๆ ตามมา แต่เป็นกระษัย/กล่อนที่มี
ลมเป็นสมุฏฐานเหตุทงั้ สิน้ การเข้าใจถึงปฐมเหตุอาการ ท�ำให้สามารถปรับการใช้ชวี ติ การกิน การอยู่ ให้เหมาะสม
หากท�ำไม่ได้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาร่วมกับการนวดอบประคบนาบ บรรเทาอาการลงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
อัมพฤกษ์ - อัมพาตในวันหน้า แต่ถึงที่สุดแล้วการปรับการใช้ชีวิตก็เป็นการรักษาที่ตรงจุดมากที่สุด
นอกจากนั้น เหตุที่กองลมก�ำเริบยังอาจมาจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยโรคตับ/โรคไต/
ม้ามย้อย/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจชนิดต่างๆ/อ้วนมาก/อวบมาก/ท้องผูกเรื้อรัง เหล่านี้เป็นอาการที่อาจท�ำให้ลม
กองหยาบนั้นก�ำเริบขึ้นได้ ผู้ใดมีโอกาสที่จะเป็นสูงสุดเรียงตามล�ำดับได้ดังนี้
 เหตุที่เกิดมาจากอายุ/อาหาร/อารมณ์/อาชีพ/อิริยาบถ/การใช้ชีวิต/โรคประจ�ำตัว
 เกิดเป็นกระษัย/กล่อน
 เกิดลมกองหยาบจากอาการกระษัย/กล่อน
 มีตะกรันในหลอดโลหิต
 ลมแรงพัดไปพบตะกรันในหลอดเลือด ท�ำให้โป่งพองจนเส้นเลือดแตก
 เกิดเป็นลมอัมพฤกษ์/อัมพาตในที่สุด
แพทย์แผนไทย หากพบผู้ป่วยมีภาวะลมกองหยาบอยู่ ผสมกับผู้ป่วยอวบอ้วน หรือมีโรคประจ�ำตัวอยู่
แล้วมีอาการลมกองหยาบเป็นอาการข้างเคียง แพทย์แผนไทยจะรู้ได้ทันทีว่าผู้ป่วยมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะมีอาการ
อัมพฤกษ์-อัมพาตในวันหน้าแน่นอน จึงต้องรีบท�ำการป้องกันลมกองหยาบให้เกิดน้อยที่สุด พร้อมกับรุตะกรันใน
หลอดโลหิตออก แล้วจึงรักษาโรคหรืออาการหลักให้ดีขึ้นหรือหายไป แต่หากเราเข้าใจสมุฏฐานเหตุข้างต้นเราเอง
ก็สามารถดูแลป้องกันด้วยตนเองได้ ไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้าท�ำไม่ได้ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรรีบหาวิธีจัดการ
ก่อนที่ปัญหาจะเกิด
แต่ถ้า

รู้ว่าป่วยเพราะอาชีพ แต่เลิกอาชีพที่ประกอบอยู่ไม่ได้
 รู้ว่าเพราะอิริยาบถ แต่ต้องท�ำเพราะเป็นอาชีพ
 รู้ว่าติดเหล้าบุหรี่ แต่เลิกไม่ได้
 รู้ว่าชอบเที่ยวเตร่ แต่ต้องเที่ยว
 รู้ว่ามีอายุมาก แต่ยังต้องท�ำงาน
 รู้ว่าอาหารนอกบ้านไม่สะอาด แต่จ�ำเป็นต้องทาน
 รู้ว่ามีโรคประจ�ำตัวอยู่ แต่ยังรักษาไม่หาย
 รู้ตัวว่าอ้วน แต่ลดไม่ได้
 รู้ตัวว่าชอบกิน แต่ต้องกิน เพราะอดใจไม่ไหว
 รู้ตัวว่าวิตก เครียด แต่ละอารมณ์ไม่ได้
ถ้าแต่แบบนี้ อาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต ย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอน
ลิ้นกระด้างคางแข็ง  พูดอ้อแอ้  แขนขาอ่อนแรง  ยืนเดินนั่งนอนเองไม่ได้
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เข้าแบบที่สอง คือ ปรากฏอาการชัดเจนแล้ว จึงมาพบแพทย์ไทย แพทย์จะท�ำการหา สมุฏฐานเหตุ
แห่งอาการเสียก่อน ไม่ใช่ไปรักษาที่อาการปรากฏทันที เช่น เป็นโรคหัวใจหรือโรคตับมาก่อน แล้วค่อยเกิดอาการ
อัมพฤกษ์ - อัมพาต แพทย์จะท�ำการรักษาโรคทีเ่ ป็นอยูไ่ ปพร้อมกับรักษาอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตทีเ่ กิดนัน้ ไปพร้อมกัน
การป้องกันอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต ด้วยตนเองในแบบฉบับแพทย์แผนไทย

เมื่อเหตุเกิดแต่ลม  ก็ต้องป้องกันที่ลม  โดยปรับเปลี่ยนปฐมเหตุแห่งการเกิดอาการเป็นหลัก
 อาหาร ท�ำเองดีทส
ี่ ดุ หากท�ำไม่ได้ตอ้ งมัน่ ใจในอาหารนัน้ เสียก่อนว่าสะอาดจริงๆ ไม่ปนเปือ้ นเคมีจากผัก เนือ้ สัตว์
หรือเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ทานอาหารตามเวลาทุกมื้อ ไม่กินของผิดส�ำแดง ไม่กินอาหารดิบ ทานอาหารด้วย
รสดังนี้ ร้อนมากินเย็น (ที่ไม่ใช่น�้ำแข็ง แต่มาจากพืชผักรสเย็น เช่น ผักขึ้นใกล้น�้ำชายคลอง) ขมหรือจืด (คือ
กลมกล่อมไม่หนักไปรสใดรสหนึ่ง) เย็นมากินเปรี้ยว (พืชผักหรือรสอาหารเปรี้ยวน�ำ) ฝนมากินร้อน (ร้อนคือ
เผ็ดไม่มาก ไม่ใช่อุณหภูมิอาหาร เช่น ต้มย�ำ/ไข่พะโล้/ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ)
 อารมณ์ ถ้าเลิกเครียดไม่ได้ก็เพียงอย่าให้เกิดความเครียดต่อเนื่อง การหาวิธีลดความเครียด ความวิตกกังวล
ต้องหาได้ด้วยตนเองเหมาะกับตนเองเท่านั้น วิธีของผู้อื่นหรือผู้อื่นแนะน�ำอาจไม่เหมาะกับตนก็ได้ เมื่อใจเย็น
กายก็เย็นสบาย เมื่อใจร้อน กายก็ร้อนรุ่ม พยายามเสถียรอารมณ์ให้ได้
 อาชีพ เป็นเหตุส่วนมากของอาการต่างๆ ตั้งแต่อาการทางกระษัย/กล่อนทางลม อันเป็น สมุฏฐานเหตุ พยายาม
อย่าให้อิริยาบถของอาชีพมาก่อให้เกิดลมกองหยาบ เช่น ถ้านั่งมากก็ต้องมียืนเดิน ถ้ายืนมากก็ต้องนั่งบ้าง
ไม่ท�ำงานเกินก�ำลังกายใจ กินให้ได้เป็นเวลา หลับให้ได้ตามเวลา รุความเครียดออกจากใจ เป็นต้น
 อิรย
ิ าบถ ปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถไปเรือ่ ย ๆ ไม่มอี ริ ยิ าบถใดนานเกินควร ทัง้ ยืน เดิน นัง่ และนอน หากปวดขา
อย่าเดินมาก ถ้าปวดสะโพกอย่านั่งมาก ถ้าปวดหัวให้เคลื่อนไหวตลอดเวลา ถ้าอายุมากอย่าเอาแต่นั่งนอน
ถ้าขี้เกียจให้หางานท�ำอย่าหยุดเฉย ถ้านอนเล่นให้พลิกไปพลิกมา ถ้าปวดข้อมืออย่ายกของหนัก เป็นต้น
 อายุ ไม่มีใครหยุดอายุที่ล่วงไปแล้วได้ แต่ถ้ารู้ว่าอยู่วัยใดแล้วอาการใดก�ำเริบได้ง่ายก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าต้อง
ท�ำตัวเช่นไร แรกเกิดถึง ๑๖ ปี มักป่วยทางเสมหะ (เป็นหวัดง่าย ปวดท้องท้องเสียง่าย หายใจขัดได้ง่าย) ๑๖ ปี
ถึง ๓๒ ปี มักป่วยทางความร้อน (สิว ฝ้า เครียด ร้อนกายร้อนใจง่าย กินเร็วหิวเร็ว) วัยเด็กให้รสเปรี้ยว ขม
หวาน วัยกลางคนให้รสเย็น ขม จืดกลมกล่อม วัยท้ายให้รสเผ็ด รสร้อน ก็จะไม่ค่อยป่วยด้วยอาการทางลม
 การใช้ชีวิต ไม่เหนื่อยไปท�ำงานเกินก�ำลัง ไม่เที่ยว ไม่ดื่ม ไม่สูบ กินได้กินปลอดภัย อยู่ในที่อากาศถ่ายเท
ไม่หมกมุน่ ในกามคุณ ออกก�ำลังกาย แน่นอนย่อมห่างไกลจากอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
โรค/อาการ ที่อาจเป็นลมอัมพฤกษ์-อัมพาตได้

แพทย์ไทยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส�ำหรับอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตจากผู้มีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้
โรคสมุฏฐานเหตุ
โรคหัวใจ
เกิดลมกองหยาบได้ง่าย การสูบฉีดโลหิตไม่สม�่ำเสมอ มีอาการลมสวิงสวาย
โรคตับ		
เกิดลมกองหยาบ เป็นอาการข้างเคียงของโรคตับ ท้องจะบวมลมและน�้ำ
โรคไต		
เกิดลมกองหยาบได้ เป็นอาการข้างเคียงเช่นกัน ท้องจะบวมโต
โรคทางม้าม เมื่อม้ามโต ลมกองหยาบจะเกิดตามมา
โรคอ้วน/อวบ โอกาสเกิดตะกรันในหลอดโลหิตสูง มีโรคแทรกมาก ลมกองหยาบจะมากก�ำเริบง่าย
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โรคทางความดันโลหิต เกิดแต่ลมก�ำเริบไปดันโลหิตให้วิ่งขึ้นบน มักร่วมกับผู้ป่วยโรคหัวใจ
โรคเบาหวาน		
มักมีความดันโลหิตแทรก และส่วนใหญ่มกั จะอ้วน/อวบ มีตะกรันในหลอดโลหิต
โรคทางลมประสาท
เช่น อาการจิตตก/ลมชัก/สันนิบาตลูกนก (พาร์กินสัน)/ภาวะหลงลืมมาก
				
(อัลไซเมอร์) ลมปะกัง (ไมเกรน) ทุกอาการล้วนเกิดแต่ลมเป็นสมุฏฐานเหตุ
โรคพิษสุราเรือ้ รัง		
ความเป็นไปได้สงู มาก เหตุเพราะน�ำโรคต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะโรคทางตับ
หรือกล่าวได้ว่า หากแพทย์วินิจฉัยอาการของโรคแล้ว สมุฏฐานเหตุมาจากลมเมื่อไร แพทย์จะตระหนักถึง
อาการอัมพฤกษ์ - อัมพาตทันที และหาทางป้องกันมิให้เกิดซ�้ำซ้อนกับโรคที่เป็นอยู่แล้ว
อาการสมุฏฐานเหตุ
มีอาการลมกองหยาบ ท้องอืดเฟ้อ อาหารย่อยยาก ท้องบวมลม เรอเหม็นเปรี้ยว (กรดไหลย้อน)
				
ธาตุไฟในการย่อยอาหารหย่อน ผะอืดผะอม คลื่นไส้
แพทย์ไทยทราบดีว่าลมเป็นเหตุ ฉะนั้น ถ้าอาการเหล่านี้เกิด แพทย์ไทยจะทำการรักษาลมให้
มีอาการลมหทัยวาตะ ลมแน่นหน้าอก ลมเสียดเข้าหัวใจ ลมเสียดเข้าชายโครงซ้าย
สมดุลโดยทันที เช่น รุลมกองหยาบออก ล้อมลมหทัยวาตะไว้ไม่ให้กำเริบ เอาลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องล่าง
มีอาการลมตีขึ้นเบื้องสูง ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาลาย วิงเวียน มึนในศีรษะ
เป็นต้น
แพทย์ไทยทราบดีว่าลมเป็นเหตุ ฉะนั้น ถ้าอาการเหล่านี้เกิด แพทย์ไทยจะท�ำการรักษาลมให้สมดุลโดย
ทันทีการรั
เช่นกษาอาการด้
รุลมกองหยาบออก
ล้อมลมหทั
ยวาตะไว้
ไม่ให้ก�ำเริในกรณี
บ เอาลมเบื
้องสูยงงกํ
ลงสูาเริ่เบืบ้อ/หย่
งล่างอนเป็นต้น
วยยา อาหาร
และนํ
าO กระสายยา
ทเFี ป็ นเพี

เท่ านัOน

การรักษาอาการด้วยยา อาหาร และน�ำ้ กระสายยา ในกรณีทเี่ ป็นเพียงก�ำเริบ/หย่อนเท่านัน
้
หากมีอาการทางลมกองหยาบ ให้ทานยารสร้อนนำ เช่น ยาหอมที่เข้าพวก ดีปลี กระวาน
หากมีเมนทอล
อาการทางลมกองหยาบ
ทานยารสร้ออนน�
ยาหอมทีเ่เกิข้ดาลมมาขั
พวก บดีลมปลีเช่นกระวาน กานพลู
กานพลู
แต่ต้องไม่มีการบูร ให้ให้ทานอาหารรสร้
น ำรสเผ็เช่ดน เพราะทำให้
เมนทอล
แต่ต้องไม่
มีการบูดร/ยำชนิ
ให้ทดานอาหารรสร้
รสเผ็
ด เพราะท�อำนทานเอง
ให้เกิดลมมาขั
ผัดกระเพรา/ต้
มยำ/แกงเผ็
ต่างๆ เป็นต้น อหรืนอทำน้
ำกระสายยารสร้
เช่น บน้ลม
ำขิง น้เช่ำน ผัดกระเพรา/
ต้มย�ำกระเพรา
/แกงเผ็ด/ย�ำชนิดต่างๆ เป็นต้น หรือท�ำน�้ำกระสายยารสร้อนทานเอง เช่น น�้ำขิง น�้ำกระเพรา
หากมี
อาการลมกองละเอียยดด ให้
ให้ททานยารสกลางๆ
น นยาหอมที
่เข้าพวก
ชะมดเช็
ด พิมดเสนพิมเสน หญ้าฝรั่น
หากมี
อาการลมกองละเอี
านยารสกลางๆเช่เช่
ยาหอมที
่เข้าพวก
ชะมดเช็
หญ้าฝรั่น ให้ทานอาหารรสกลางๆ
คือ อกลมกล่
อมมีกครส
รบทุกไม่รสมีรไม่
มีรสใดมานำหน้
กระสายยาก็ตต้อ้อง งออกร้อนกลางๆ
ให้ทานอาหารรสกลางๆ
คือ กลมกล่
มมีครบทุ
สใดมาน�
ำหน้า า น�น้้ำำกระสายยาก็
น้ำขิงผสมกับน้ำเตยหอม น้ำอัญชันในน้ำกระเพรา เป็นต้น
เช่น ออกร้
น�้ำขิองนกลางๆ
ผสมกับน�เช่้ำนเตยหอม
น�้ำอัญชันในน�้ำกระเพรา เป็นต้น
หากมีอาการลมตีขึ้นเบื้องสูง ให้ทานยาหอมเช่นกัน แต่เป็นรสกลางๆ คือ ยาหอมที่ปรุงจาก
หากมีอนและเย็
อาการลมตี
้องสูงน ให้ให้ททานยาหอมเช่
กัน ้ยแต่ว เเช่ป็นนรสกลางๆ
คือ ให้ยาหอมที
รุงจากสมุนไพรร้อน
สมุนไพรร้
นในสัขดึ้นส่เบื
วนพอกั
านอาหารรสร้อนนเปรี
ยำชนิดต่างๆ
มีรสเปรี้ย่ปวนำ
และเย็
ดส่วนพอกั
ทานอาหารรสร้
อนเปรี
ว เช่น ย�ำเช่ชนิน ดน้ต่ำามะนาวผสมน้
งๆ ให้มีรสเปรี
วน�เปรี
ำเผ็้ยดวนำ
ร้อนตาม ก๋วยเตี๋ยว
เผ็ดนร้ในสั
อนตาม
ก๋วยเตี๋ยนวต้ให้
มยำก็
เปรี้ยวนำเผ็ดตาม
น้ำ้ยกระสายยา
ำขิง ้ยให้
ต้มย�ำร้อก็นเปรีน้้ยำมะนาวในน้
วน�ำเผ็ดตาม
น�้ำกระสายยา
ำกระเพรา
ก็เช่นกัน เช่น น�้ำมะนาวผสมน�้ำขิง ให้เปรี้ยวน�ำร้อน น�้ำมะนาวในน�้ำกระเพรา

ก็เช่นกัน

การรักษาอาการ
พฤกษ์ -อัมพาต
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ของราชสกุล “ทินกร”
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การรักษาอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต แบบฉบับในต�ำรับสมุฏฐานวินิจฉัย
ของราชสกุล “ทินกร”

ใช้วิธีวางยารุคือขับออก วางยาล้อมคือรักษาอาการข้างเคียง วางยารักษาคือรักษาโรคหลักที่ท�ำให้เกิด
อาการ โดยวางน�้ำกระสายยาก�ำกับตลอดการวางยาในแต่ละขั้นตอน พร้อมต�ำรับการนวด/อบ/ประคบ/นาบหม้อ
เกลือ ในแต่ละขั้นตอนของการรุ/ล้อม/รักษา
ต�ำรับยารุ/ล้อม/รักษา เฉพาะในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ซึ่งเป็นเพียงอาการข้างเคียง ส่วนอาการหรือ
โรคหลักให้รกั ษาไปตามทีแ่ พทย์หาสมุฏฐานวินจิ ฉัยได้ และกระท�ำการรักษาไปพร้อมกันทัง้ โรคหลักและอาการข้างเคียง
ยารุอาการ/โรค
ต�ำรับยารุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต (แจ้งเฉพาะชื่อยาในต�ำรับของราชสกุลเท่านั้น)
ยาพิษพินาศ		
เพื่อขับของเสีย เช่น อนุมูลอิสระในกระแสโลหิต ตับ หรือไต พร้อมถ่าย
				
น�้ำเหลืองเสีย ขับพิษตกค้างและท�ำความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะ
ยาท�ำลายพระสุเมรุ
เพื่อเปิดทางเดินลมให้น�ำพาเลือดวิ่งไปได้ทั่วกายไม่ติดขัด
ยาอากาศบริรักษ์		
เพื่อขับรุลมกองหยาบออกจากช่องท้อง
ยาธาตุส�ำราญ		
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีท้องบวมลมมาก ต้องใช้ร่วมกับยาอากาศบริรักษ์
ยาธรณีไหว		
เพื่อก�ำจัดเถาดานและท�ำความสะอาดระบบทางเดินอาหาร
ยาแดงดับพิษ
ยาทั้งสองขนาดนี้เพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายให้กายเย็นลง
ยาเขียวประสะพิมเสน
ต�ำรับน�้ำกระสายยาส�ำหรับการรุ ให้วางควบคู่กับยารุ
น�้ำกระสายยาขับพิษแก้อักเสบ
น�้ำกระสายยาขับลมกองหยาบ
น�้ำกระสายยาช่วยขับของเสียออกจากระบบทางเดินอาหาร
น�้ำกระสายยาขับความร้อน
ต�ำรับการนวดอบประคบในขั้นตอนวางยารุ
ประคบทั่วตัว		
เพื่อให้เส้นเอ็นหย่อนตัวลง
นาบหม้อเกลือ		
เพื่อท�ำให้หน้าท้องที่บวมลมยุบตัวลง
อบกระโจม		
เพื่อขับของเสียออกทางเหงื่อ
นวดโกยหน้าท้อง		
เพื่อขับลมกองหยาบและช่วยให้หน้าท้องยุบตัวลง
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ยาล้อมอาการ/โรค
ต�ำรับยาล้อมอาการ เฉพาะในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตเท่านั้น ไม่ได้ล้อมอาการจากโรคหลัก
ต�ำรับยาล้อมอาการ
ยามหาสันนิบาต เพือ่ ท�ำให้เส้นเอ็นคลายตัวลง รักษาอาการทีช่ าตามปลายมือและเท้า (ยาแก้ลมสันนิบาต)
ยามหาโมคจร เพื่อท�ำให้ลมที่โคจรอยู่ในโพรงช่องกระดูกขับเคลื่อนได้ดีไม่ติดขัด (ยาอัมฤตย์โอสถ)
ยามณีทนิ กร เพือ่ ท�ำให้กล้ามเนือ้ รอบหัวเข่าผ่อนคลายความตึงแข็งทีเ่ กลียวซ้อนกันอยู่ (ยามหาประสาน)
ยาอัฐถารมย์ เพื่อท�ำให้เกิดน�้ำในไขข้อกระดูก ไม่ติดขัดเวลาเคลื่อนไหว (ยาคนทีสอ)
ต�ำรับน�้ำกระสายยาล้อมอาการ
น�้ำกระสายยารุลมในเส้น		
น�้ำกระสายยาบ�ำรุงเส้นเอ็น

เพื่อท�ำให้เส้นเอ็นอ่อนตัวไม่ตึงขึง
เพื่อให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแข็งแรง

ต�ำรับการนวดอบประคบ ในขั้นตอนการล้อมอาการ
นวด		
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
นาบหม้อเกลือ ช่วยการไหลเวียนของโลหิตไปตามเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
อบกระโจม
ให้เส้นเอ็นผ่อนคลายเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ยารักษาอาการ/โรค
ต�ำรับยารักษาอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต
ยาเทพจิตรารมย์		
เพือ่ ขับลมเบือ้ งสูงให้ลงเบือ้ งล่าง ลดอาการปวดมึนในศีรษะ (ยาหอมเทพวิจติ ร)
ยาอดุลส�ำราญ		
เพื่อบ�ำรุงระบบทางเดินประสาท (ยาหอมกล่อมอารมณ์ ยาหอมนวโกฐ
				
ยาหอมอินทรจักร)
ยาเศียรสมุทร		
เพื่อป้องกันลมมิให้ขึ้นเบื้องบนได้ (ยาหอมระย่อม)
ยานเรศเรืองฤทธิ์		
เพื่อรักษาลมอัมพฤกษ์-อัมพาต (ยาปราบชมพูทวีป, ยาไพสาลี, ยาอภัยสาลี)
ยาหอมภูลประสิทธิ์
เพื่อมิให้เกิดอาการลมสวิงสวาย บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงระบบประสาท
ต�ำรับน�้ำกระสายยา รักษาอาการ
น�้ำกระสายยาสามมะ		
น�้ำกระสายยารุอารมณ์ 		
น�้ำกระสายยาบ�ำรุงหัวใจ		
น�้ำกระสายยาบ�ำรุงประสาท

เพื่อลดความดันในศีรษะลงล่าง
ท�ำให้จิตใจผ่อนคลายสงบ
ป้องกันลมกองละเอียดกระท�ำต่อหัวใจ
บ�ำรุงระบบเส้นประสาทในสมอง

ต�ำรับการนวดอบประคบ ระหว่างรักษาอาการ
นวด		
เน้นการไหลเวียนของโลหิตในศีรษะ และลดอาการกล้ามเนื้อร้อน
อบกระโจม
ช่วยการไหลเวียนของโลหิตเป็นหลัก
นาบหม้อเกลือ ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
ฝึกพยุงตัว
เน้นการพยุงนั่ง/พยุงเดิน ท�ำให้กล้ามเนื้อเคยชินและแข็งแรงขึ้น
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ต�ำรับยาส�ำหรับเหตุสมุฏฐานหลักในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

ยารุมันเหลว		
เพื่อขจัดตะกรันในหลอดโลหิต
ยารุน�้ำหนักตัว		
เพื่อลดน�้ำหนักให้อยู่ในภาวะพร้อมส�ำหรับการเดิน
ยานภาเศียร		
เพื่อปรับความดันในระบบโลหิตมิให้มีลมสวิงสวาย
ยารุธารา		
เพื่อขับของเสียในระบบทางเดินอาหาร ให้ระบบสะอาดเป็นปกติเสมอ
ยากล่อมนางนอน
หากสมุฏฐานเหตุมาจากโรคตับ
ยาบวรนาภี/ยาแสงทินกร หากสมุฏฐานเหตุมาจากโรคไต/นิ่ว
ยาภูลประสิทธิ์		
หากสมุฏฐานเหตุเป็นเพราะหทัยวาตะ
ยาอรทัย			
หากมีภาวะเบาหวานแทรก
การวางขนาดยาหนักเบาก่อนหลัง ต้องอยู่ในความพิจารณาของแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการ ให้เป็นไปตามโรค
เรียงตามล�ำดับอาการส�ำคัญมากน้อย ในระหว่างการรักษาแพทย์ต้องท�ำให้ผู้ป่วยกินได้นอนหลับอยู่เสมอเพื่อเสริม
สร้างร่างกายให้แข็งแรง ง่ายต่อการรักษาในแต่ละขั้นตอน
ต�ำรับยาเกร็ด

(ภูมิรู้เฉพาะตนของแพทย์ที่ปรุงยาตามสมุนไพรที่มีหาได้ในเขตนั้นๆ)
เป็นของหม่อมเจ้าเจียก ทินกร
ส�ำหรับอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต
ต�ำรับยารักษาอาการ  อัมพฤกษ์-อัมพาต
เนระพูสี					
หนัก		
๑
ว่านร่อนทอง ลูกจันทน์			
หนักสิ่งละ
๒
มะเฟืองทั้งห้า รากระย่อม ว่านกีบแรด หนักสิ่งละ
๑
ยาด�ำสะตุ				
หนัก 		
๒
ใบหนาด แก่นขี้เหล็ก สารส้มสะตุ		
หนักสิ่งละ
๒
ลูกมะค�ำดีควาย เกลือสินเธาว์		
หนักสิ่งละ
๓
เทียนด�ำ					
หนัก		
๔
ใบมะระ ใบพิมเสน			
หนักสิ่งละ
๘
เถาวัลย์เปรียง				
หนัก		
๑
ทั้งหมดน�ำมาบดละเอียด ท�ำผง ยักน�้ำกระสายยาไปตามอาการ

สลึง
สลึง
บาท
บาท ๒
บาท
บาท
บาท
บาท ๑
ต�ำลึง

ต�ำรับน�้ำกระสายยา  รักษาอาการ
หัวกระเทียมแห้ง ๓๐ หัว น�ำมาชั่งน�้ำหนักได้เท่าไหร่
น�ำ ขิงแห้ง หัวแห้วหมู โคกกระสุน ส่วนเสมอรวมกันเท่ากับน�้ำหนักหัวกระเทียม
ให้ต้มดื่มต่างน�้ำ ในช่วงเวลาเช้าถึงเย็น
ผักเสี้ยนผีทั้งต้น ให้ต้มดื่มต่างน�้ำ ในช่วงเวลาเย็นถึงค�่ำ
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ข้อบ่งใช้ของยาและน�้ำกระสายยา

ขนาดของยาให้วางแต่น้อยไปหามาก ทั้งยาและน�้ำกระสายยา สังเกตว่ามีอาการข้างเคียงหรือไม่ ถ้ามีให้
ลดขนาดยาหรือเลิก จนกว่าอาการข้างเคียงจะเบาบางลง จึงเริ่มวางยาใหม่จากน้อยไปหามาก
ให้ทานยานี้ร่วมกับยาหอมลมกองละเอียด และยาหอมที่มีสรรพคุณบ�ำรุงประสาท
หากมีอาการแทรกใดเกิดขึ้นระหว่างท�ำการรักษา ให้หยุดยาและรักษาอาการแทรกจนหายขาดเสียก่อน
จึงเริ่มวางยาได้ใหม่
ในระหว่างวางยาให้ทำ� การอบประคบนวดนาบ แล้วแต่แพทย์เห็นควรเหมาะสมว่าควรใช้วธิ ใี ดในช่วงอาการใด
ต�ำรับยาเกร็ดนี้เป็นต�ำรับที่หม่อมเจ้าเจียกปรุงขึ้นเฉพาะหน้าตามเหตุปัจจุบัน เช่น ไปต่างแดนต่างบ้าน
มิได้น�ำยาหรือสมุนไพรติดตัวไปพอ ต้องไปหาเอาข้างหน้า ฉะนั้นจึงมิได้รักษาแบบ รุ/ล้อม/รักษา ตามต�ำรับใน
ราชสกุล
อาหารเป็นยาส�ำหรับผู้ป่วยอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

หากแพทย์ต้องการบ�ำรุงร่างกายผู้ป่วย
ให้เน้นอาหารจากวัตถุดิบและรสของอาหาร ฝาด/หวาน/มัน/เค็ม เพื่อบ�ำรุงธาตุดินให้แข็งแรงสมบูรณ์
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก
หากแพทย์ต้องวางรสอาหารเป็นยา ให้วางหลักดังนี้
ถ้าคนไข้มีปิตตะ คือความร้อน ให้กินอาหารและวัตถุดิบ เย็น/ขม/กลมกล่อม
ถ้าคนไข้มีวาตะ คือลมมาก
ให้กินอาหารและวัตถุดิบ ร้อน/เผ็ดร้อน
ถ้าคนไข้มีเสมหะ คือน�้ำมาก
ให้กินอาหารและวัตถุดิบ เปรี้ยว/ขม/ฝาด
หากแพทย์ก�ำหนดรสของอาหาร ในแต่ละมื้อได้ก็จะเป็นการอ�ำนวยให้ร่างกายผู้ป่วยแข็งแรงได้ไว
ตอนเช้า		
ให้กินอาหารรสเปรี้ยว/ขม/ฝาด
ตอนกลางวัน ให้กินอาหารรสเย็น/ขม/กลมกล่อม
ตอนค�่ำ		
ให้กินอาหารรสร้อน/เผ็ดร้อน
แต่ทงั้ นีใ้ ห้ดอู าการผูป้ ว่ ยประกอบไปด้วยว่ามีปติ ตะ/วาตะ/เสมหะอยู่ ให้ผนั แปรตามอาการเป็นหลักมิใช่ยดึ
ตามเวลาเพียงอย่างเดียว
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การรักษาทางหั
ตเวชสำหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์ แผ่นที่ 28 แผนนวด
การรักษาทางหัตเวชส�ำหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์
หงาย- คว่ำ
การรักษาทางหัตเวชส�ำหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์ แผ่นที่ ๒๘ แผนนวดหงาย - คว�่ำ
ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๘ แผนนวดหงาย
ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่ในกองสมะปัถวีเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์แนะไว้
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ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๘ แผนนวดหงาย
ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่ในกองสมะปัถวีเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์แนะไว้

โรคแปรเข้ากษัยกล่อนดิน

โรคแปรเข้ ากษัจารึยกล่
อนดิน
กแผ่นที่ ๒๘ แผนนวดหงาย

๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองสมะปถวี เกิดแต่อนันทจักรวรรดิ์ ตามอาจารย์แนะไว้ ดังนี้
๒. เส้นนี้ อัมพาต ลมเดินเป็นอุทธังมักจับให้ตายไป จ�ำหระหนึ่งให้ลิ้นหด
๓. เส้นนี้ แก้คางแข็ง
๔. เส้นนี้ แก้เจรจามิออก แลมักลืมหลง
๕. เส้นนี้ ปแก้นี8ลมกามจร
หาก�ำลังมิไเกิ
ด้ใดห้แต่
มีก�ำอลันัง นทจักรวรรดิl ตามอาจารย์แนะไว้
ลักษณะแผนหงายรู
บอกทีGแ(กามวจระ)
ก้ในกองสมะปถวี
๖. เส้นนี้ แก้องคชาตตาย
ดังนี8
๗. เส้นนี้ แก้อัมพฤกษ์ เดินเป็นอโธ มักกระท�ำให้เท้าร้อนเป็นพิษ
๘. เส้ลมเดิ
นนี้ แก้นแเป็สยงเท้
เส้นนี8 อัมพาต
นอุทาธังมักจับให้ตายไป จําหระหนึGงให้ลิ8นหด
๙. เส้นนี้ แก้จับเพื่อพิษ ไข้เจลียงสะท้านร้อนสะท้านหนาว
เส้นนี8 แก้ค๑๐.
างแข็เส้งนนี้ แก้หิวบริโภคอาหารมิได้มักให้ราก
๑๑. เส้นนี้ แก้หอบยิ่งนัก

จารึกแผ่นทีF 28 แผนนวดหงาย

.
.
. เส้นนี8 แก้เจรจามิออก แลมักลืมหลง
. เส้นนี8 แก้ลมกามจร (กามวจระ) หากําลังมิได้ให้มีกาํ ลัง 115
. เส้นนี8 แก้องคชาตตาย
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หมายเหตุ จารึกแผ่นที่ ๒๘ โรคด�ำเนินมาจากฤดูร้อนเข้าฤดูฝน ต่อฤดูหนาว เข้าสันนิบาตฤดู จากโรคทาง
ปิตตะ  วาตะ  เสมหะ จนเข้ากษัยกล่อนดิน เข้ากษัยเส้น ออกกลุ่มอาการทางโรคอัมพฤกษ - อัมพาต และมี
ผลเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสื่อมด้วยพลังงานในสี่รูปธาตุติดขัด ให้ศึกษาในเรื่องกษัยกล่อนดิน
จารึกแผ่นที่ ๒๘ แผนนวดคว�่ำ
๑. ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองสมะปถวี
๒. เส้นนี้ แก้ศีรษะสั่น				
๓. เส้นนี้ แก้ไหล่ลด				
๔. เส้นนี้ แก้สะบักจม				
๕. เส้นนี้ แก้ยกแขนมิขึ้น				
๖. เส้นนี้ แก้ขาตาย – แก้เพลีย			
๗. เส้นนี้ แก้ร้อน				
๘. เส้นนี้ แก้หลังแข็ง				
๙. เส้นนี้ แก้เสียดตลอดศีรษะ			
๑๐. เส้นนี้ แก้คอแข็ง				

เกิดแต่อนันทจักรวรรดิ์ ตามอาจารย์แนะไว้ ดังนี้
๑๑. เส้นนี้ แก้ไหล่ตาย
๑๒. เส้นนี้ แก้ยอกสะบัก
๑๓. เส้นนี้ แก้มือชาให้เย็น
๑๔. เส้นนี้ แก้นิ้วกระดิกมิได้
๑๕. เส้นนี้ แก้ขาทั้งสองตึง
๑๖. เส้นนี้ แก้เท้าเย็นเป็นเหน็บ
๑๗. เส้นนี้ แก้ลมหลังโกง
๑๘. เส้นนี้ แก้เสียดชายโครง
๑๙. เส้นนี้ แก้เบือนคอมิได้

หมายเหตุ : บอกรูปที่ ๒๘ กล่าวถึงฤดูรวมเดือนยีจ่ นเดือนสี่ เป็นเหมันต์คมิ หันต์ตราเจือกันทัง้ สองนา ในสามเดือน
โทษปถวี เป็นเหตุดว้ ยตนนอน ผิดเวลาล่วงมิดี ปถวียสี่ บิ นี้ เกิดโทษสิบสามสถาน ให้ตนื่ แลอยากน�ำ้ มันให้รอ้ น
ไม่สำ� ราญ ให้เสียดสองข้างปานดุจบ้ามักโกรธขึง้ ให้เจ็บแข็งคอมือ ทัง้ ปากหวานเจ็บอกตึง ให้ลงมูลหนักจึง เบาบ่ตก
น�้ำลายไหล ท้องลั่นให้ปั่นป่วน ท�ำเสียงครวญอยู่ภายใน ปถวียี่สิบไซร้ ก�ำเริบเพื่อเจือปนกัน ให้แพทย์พึงสังเกต
โรคเพื่อเหตุสิ่งใดนั้น พิเคราะห์จงแม่นมั่น จึงวางยาตามคัมภีร์ ผิแพทย์จะแก้พลัน ซึ่งมูลโทษปถวี ใบสะเดาเทียน
ด�ำดี ตรีกฏุกโกฐก้านพร้าว โกฐสอชะเอมเทศ เปลือกตีนเป็ดเกลือสินเธาว์ มะตูมอ่อนชะเอมเรา สมอไทยใบรักมี
บอระเพ็ดแลแห้วหมู ทั้งชีลาตูมกากี เสมอภาคท�ำผงดี ลายน�้ำผึ้งเร่งภุญชา แก้โทษปถวี เกิดกาลีดีหนักหนา
หายพลันอย่ากังขา โทษวิบัติก�ำจัดสูญ
สมปถวี
			
ไนยหนึ่งปถวีธาตุ		
		
เจ็บท้องเป็นสาละวน		
		
สมมุติว่าริดสีดวง			
		
เป็นองคสูตรไซร้ 		
		
ให้เสียดสันหลังไป 		
		
ปถวีนี้คะนอง			

เมื่อนิราศออกจากตน
ท้องขึ้นท้นผอมเหลืองไป
เพศนี้ล่วงจักแปรไป
น�้ำมูตรในเป็นมูตรหนอง
อาหารไซร้มิอยู่ท้อง
ให้เร่งยาในห้าวัน
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๓.๒.๒  มูลเหตุจากกษัยกล่อนดิน
๑) การวินิจฉัยกลุ่มอาการ
กษัยกล่อนดิน (นิ่วยูริกจับอัณฑะหรือรังไข่) และ (กษัยเส้นเกิดเพื่อลมพรรดึก)
หญิง

ชาย
๑. เสียวตามราวข้างทรวงอก
๒. เสียวตลอดถึงหัวใจ
๓. ปวดขบทรวงอก
๔. เจ็บทั่วกาย

๕. ท้องขึ้น
๖. กินอาหารไม่รู้รส
๗. จับสะบัดร้อนสะท้านหนาว
๘. อยากเปรี้ยว อยากหวาน อยากของแสลง

๑. กษัยจับเอาท่อไตหรือปีกมดลูกรังไข่
ด้านซ้าย-ขวา

๑. ตั้งเป็นก้อนตามหัวเหน่าซ้าย-ขวา
๒. เลื่อนลงลูกอัณฑะฟกบวมร้อน
๓. เมื่อยขบขัดเหน่าหน้าตะโพก
๔. ถ่วงตึงทวารเบา

ยจับรังไข่ซ้าย-ขวา
กษัยจับรังไข่ซกษั้าย-ขวา

กษัยจับอักษั
ณฑะ
ยจับอัณฑะ

กษัยกล่กษั
อนดิ
กในกองปักตในกองปั
ฆาตในปถวี
เป็นอาการของโรคกษั
ย (นิว่ ยูรกิ ยในชายจั
ยกล่น  :  เกิ
อนดินดเพราะลมพรรดึ
: เกิดเพราะลมพรรดึ
ตฆาตในปถวี
เป็ นอาการของโรคกษั
(นิGว บ
ที่ลูกอัณยูรฑะ
ในหญิบงกษั
่รังไข่ในหญิ
ปีกมดลู
กด้ยาจันซ้
นการฝั
วของนิ
่วยูริกบริ
และท�
ิ กในชายจั
ทีGลยูกจัอับณทีฑะ
งกษั
บทีาGรย-ขวา
ังไข่ ปีเป็
กมดลู
กด้งาตันซ้
าย-ขวา
เป็ นเวณดั
การฝังกล่
งตัาววของนิ
ิก
Gวยูำรให้
เกิดอักบริ
เสบบวมแดงร้
เวณดังกล่าอวนและทําให้เกิดอักเสบบวมแดงร้อน
สมุฏฐาน
พิบธัตาตุ
ิ พบิ ตั ิ
สมุฏปถวี
ฐานธาตุปถวี
อาการอาการ
เมื่อจะบัเมืงGอเกิจะบั
ดขึ้นงนัเกิ้นดขึตั8 น้งนัเป็8 นนก้ตัอ8 งนขึ
เหน่าซ้ายาเหน่
-- ก็าดซ้ีขาวาก็
ดี ดแล้
วเลื่อดนลงมาเอาลู
กอัณฑะก�ำกเริบ
เป็ น้นตามหน้
ก้อนขึ8นาตามหน้
ย--ก็
ีขวาก็
ี แล้วเลืGอนลงมาเอาลู
ฟกขึ้นต้องเข้ามิได้จะกระทบผ้านุ่งก็มิได้ ให้เจ็บเสียวตลอดถึงหัวใจ ให้เสียวตามราวข้างและทรวงอก ให้ปวดขบ
อัณฑะกําเริ บฟกขึ8นต้องเข้ามิได้จะกระทบผ้านุ่งก็มิได้ ให้เจ็บเสี ยวตลอดถึงหัวใจ ให้เสี ยวตามราวข้าง
ในทรวงอกเป็นก�ำลัง ให้เจ็บไปทัว่ สรรพางค์กาย ให้เมือ่ ยขบขัดเหน่าหน้าตะโพก ให้ถว่ งตึงลงไปทวารเบา ให้ทอ้ งขึน้
และทรวงอก ให้ปวดขบในทรวงอกเป็ นกําลัง ให้เจ็บไปทัวG สรรพางค์กาย ให้เมืGอยขบขัดเหน่าหน้า
เป็นก�ำลัง บริโภคอาหารไม่มีรส บางทีให้จับสะบัดร้อน สะท้านหนาว มักให้อยากเปรี้ยวอยากหวาน ซึ่งอยาก
บริ โ้เภคอาหารไม่
มีรกส บางที
ให้จบั ตสะบั
8 นเป็ นกํยาจ�ลัำงพวกนี
ทั้งนี้มิไตะโพก
ด้ชอบแก่ให้
โรคถ่วบุงตึรุษงลงไปทวารเบา
สตรีเป็นดุจกัน อัให้นว่ทาอ้ ลังขึ
กษณะกษั
กิดเพื่อลมพรรดึ
คือ กองปั
ฆาตก�ดำร้เนิอดน
มักให้อยากเปรี
ซึG งอยากทั8งนี8มิได้ชอบแก่โรค บุรุษสตรี เป็ นดุจกัน อันว่า
แต่ปถวีสะท้
ให้เป็านนหนาว
เหตุตามอาจารย์
กล่าวไว้8 ยวอยากหวาน
ดังนี้ ฯ
ลักษณะกษัยจําพวกนี8เกิดเพืGอลมพรรดึก คือ กองปัตฆาตกําเนิดแต่ปถวีให้เป็ นเหตุตามอาจารย์กล่าวไว้
ดังนี8 ฯ

การวินิจฉัย
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การวินิจฉัย
เกิดจากนิว่ ยูรกิ จับเอาเส้นปัตฆาตในซ้าย-ขวา ตามแนวเส้นปัตฆาตใน คือบริเวณท้องน้อย ลากผ่านหัวเหน่า
เข้าทวารเบา ในชายวิ่งลากผ่านต่อมลูกหมาก อัณฑะ แล้วลากผ่านขาด้านในซ้ายขวา นิ่วยูริกจับเอาลูกอัณฑะ
ก็เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน และมีอาการเสียวตามราวข้างและทรวงอก คล้ายกับมีอาการกษัยปลาไหล หรือ
กษัยปลาหมอร่วมด้วย แสดงว่านิ่วยูริกจับอยู่ที่หลายระบบของร่างกาย จึงมีอาการต่างๆ ร่วมด้วย กษัยกล่อนดิน
จึงขึ้นกับกษัยกล่อนเข้ายึดเกาะธาตุดินกองใด เช่น กษัยเส้น เข้าหลอดเลือด เส้นเอ็น (อัมพฤกษ์-อัมพาต)
เข้ามดลูกรังไข่ (ซีสต์ ถุงน�้ำรังไข่) เข้าลูกหมาก (ต่อมลูกหมากโต) เข้าอัณฑะๆ บวมแดง หรือคูถเสมหะหย่อนเป็น
ไส้เลื่อน ทั้งนี้ขึ้นกับกองธาตุใดมากระทบปถวีธาตุให้ก�ำเริบ
กล่อนดิน
เหตุเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารซ�้ำซาก การทานอาหารย่อยยาก
การดื่มน�้ำน้อย ความเครียด วิตกกังวล ท�ำให้ปิตตะนั้นกล้า
ก�ำเดาย่อย/ก�ำเดาอุ่นกายก�ำเริบ
เนื่องจาการกระตุ้นการขับเคลื่อนของอาหารเก่าอาหารใหม่ให้ย่อยและถ่ายออก
เมื่อไฟก�ำเริบ

วาตะย่อมก�ำเริบตาม แต่เป็นลมร้อน

ท�ำให้เผาผลาญระบบน�้ำรอบข้างนั้นแห้งลง การขับเคลื่อนของคูถเสมหะลดลง นิ่วยูริกตกตะกอนเพิ่มตามแนว
เส้นปัตฆาตและท้องผูกเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดลมในไส้และลมนอกไส้มากขึ้น
จนดันเข้าเส้นเอ็นรอบข้าง ส่งผลให้อัณฑะนั้นบวม
เนื่องจากลมเป็นเหตุดันลงล่าง
ลมร้อนสะสมมาก น�้ำหล่อเลี้ยงอวัยวะน้อย-ใหญ่นั้นแห้ง ท�ำให้เจ็บเสียวตั้งแต่ช่วงล่างตลอดจนหัวใจ
เนื่องจากลมร้อนเสียดขึ้น นานเข้าจนกลายเป็นลมพรรดึก
ปิตตะก�ำเริบ

วาตะก�ำเริบ

เสมหะหย่อน

ธาตุดินนั้นพิการ (อัณฑะ, รังไข่)
นหารูพิการ (เส้นเอ็น, หลอดเลือดเส้นประสาท)

พัทธะปิตตะก�ำเริบ
อพัทธะปิตตะก�ำเริบ
ก�ำเดาย่อยก�ำเริบ
ก�ำเดาอุ่นกายก�ำเริบ

ลมในไส้
ลมนอกล�ำไส้
ลมในไส้
ลมทั่วกาย

ลมร้อน

ศอเสมหะ
อุระเสมหะ
คูถเสมหะ
(หย่อนลง)

(การขับเคลื่อนไหลลื่นน้อยลง)
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๒) ต�ำรับยารักษาโรคกษัยกล่อนดิน
๑. ยาแก้กษัยกล่อนดิน ๑  (จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ ฯ)  (รสร้อน-สุขุม)
๑. เทียนด�ำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนตาตั๊กแตน		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. โกฐสอ โกฐกักกรา					
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. มหาหิงคุ์ การบูร ยาด�ำ				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. สหัสคุณเทศ กานพลู ดีปลี				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. เจตมูลเพลิง							
๕
ส่วน
๖. รากตองแตก							
๖
ส่วน
๗. รากจิงจ้อ							
๘
ส่วน
๘. พริกไทย							
๑๐ ส่วน
วิธีท�ำ  		
ท�ำเป็นจุณ บดละลายน�้ำมะนาว น�้ำส้มซ่า น�้ำผึ้งก็ได้ ให้กินหนัก ๑ สลึง
สรรพคุณ
แก้ปถวีกษัย ซึ่งกระท�ำให้เสียดราวข้าง และทรวงอกนั้นหายดีนักฯ กระจายกองวาตะที่อั้นอยู่
		
ตามข้อตามโพรงกระดูก ถ่ายของเสียจากอวัยวะภายใน ล้างระบบน�้ำเหลือง เสมหะ โลหิตที่
		
เป็นพิษ ละลายนิ่วยูริกด้วยสรรพคุณของรากตองแตก และรากจิงจ้อ
๒. ยาแก้กษัยกล่อนดิน ๒  (จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ ฯ)  (รสร้อน-ร้อน)
๑. ขิง					
๗
แว่น
๒. ดีปลี					
๗
ดอก
๓. กระเทียม				
๗
กลีบ
๔. ผลมะกรูด				
๗
ผล
๕. ดินประสิวขาว สารส้ม			
๒
สลึง
๖. พริกไทย ไพล เกลือวิทู		
๑
สลึง
วิธีท�ำ 		
ต้มตามวิธีให้กิน
สรรพคุณ
แก้ปถวีกษัย ซึ่งกระท�ำให้ปวดถ่วงนั้นหายวิเศษนักฯ เพิ่มวาตะ ช่วงคูถเสมหะ ล้างตะกรันใน
		
ระบบเสมหะ เพิ่มลมดันตะกรันของเสียในโลหิต กระตุ้นการดูดซึมของล�ำไส้ (ต�ำรับนี้เหมือน
		
ต�ำรับยาตัดรากกษัยกล่อนเถา)
๓. ยาแก้กษัยกล่อนดิน ๓  (จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ ฯ)  (รสร้อน-สุขุม)
๑. เปลือกกระถินพิมาน เปลือกมะม่วงพรวน เปลือกประค�ำดีควาย
๒. ก�ำแพง ๗ ชั้น เปลือกกุ่มทั้ง ๒
๓. เปลือกมะรุม เปลือกทองหลางหนาม
๔. บอระเพ็ด กระดาดขาว

119

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ผิวมะกรูด ผิวมะนาว ผิวมะงั่ว
๖. พริกไทย ขิงแห้ง กระเทียม ไพล
วิธีท�ำ  		
เอาเสมอภาค ท�ำเป็นจุณ บดละลายน�้ำผึ้งก็ได้ น�้ำขิงก็ได้ ให้กิน แก้ปถวีกษัยหายดีนักฯ
สรรพคุณ  
ขับลม แก้ลมเบื้องสูง บ�ำรุงเลือด ฟอกโลหิต ขับน�้ำเหลืองเสีย ขับนิ่วทางเดินปัสสาวะ
		
(แถวที่ ๑, ๒, ๓ มีสรรพคุณละลายนิ่วยูริก ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ขับลม
แถวที่ ๕ และก�ำแพง ๗ ชัน้ ช่วยลมพัดทัว่ กาย คือทะลุทะลวงเส้นเลือดให้ไหลเวียนสะดวกไม่ตดิ ขัด
แถวที่ ๖ เพิ่มไฟก�ำเดา ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น)
๔. ยาแก้กษัยกล่อนดิน ๔  (จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์)  (รสร้อน-สุขุม)
๑. โกฐสอ โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. แก่นแสมทะเล ผักแพวแดง ชะเอมเทศ			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. ว่านน�้ำ ยาด�ำ มหาหิงคุ์				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. กัญชา หัวอุตพิด หัวดองดึง				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. สะค้าน ดีปลี รากเจตมูลเพลิง				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๖. พริกไทย							
๑๕ ส่วน
วิธีท�ำ		
บดเป็นผง ละลายน�้ำผึ้งกิน
		
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ สลึง (๓.๗๕๐ กรัม) ยานี้กิน ๗ วัน เว้น ๑ วัน
สรรพคุณ
ขับลม รักษาอาการทางศอเสมหะ ระบบทางเดินหายใจ ขับถ่าย/ระบายของเสีย รักษาอาการ
		
ทางอุระเสมหะ และคูถเสมหะได้ด้วย (ถ้าจะแก้กษัยกล่อนดินได้ ต�ำรับนี้ต้องใช้น�้ำกระสายยา
		
คือน�้ำกะเม็ง และน�้ำลูกประค�ำดีควาย เคี่ยวให้งวดแล้วน�ำไปผึ่งแดด ๗ ครั้ง เช่นเดียวกับยา
		
ทัพพยาธิคณ
ุ ในคัมภีรม์ ญ
ั ชุสาระวิเชียร ผูแ้ ต่งต�ำรับนีล้ ะไว้ในฐานทีเ่ ข้าใจ ซึง่ แพทย์ไทยเป็นทีร่ กู้ นั
		
ถ้าไม่ใช่แพทย์จะไม่รู้ดังนี้ ท่านให้กินยานี้ ๗ วัน แล้วจึงกินยาทุเลาเสีย ๑ ครั้ง แล้วท�ำยาขนาน
		
ที่ ๕ กินต่อไป)
๕. ยาแก้กษัยกล่อนดิน ๕  (จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์)  (รสร้อน-ร้อน)
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ดีปลี รากเจตมูลเพลิง ขิงแห้ง				
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. สมุลแว้ง เทียนด�ำ กระเทียม ผักแพวแดง		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. หัวบุก หัวกลอย หัวอุตพิด กระดาดทั้งสอง		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. การบูร							
๒
ส่วน
๖. พริกไทย							
๒๐ ส่วน
วิธีท�ำ  บดผง ละลายน�้ำผึ้ง น�้ำร้อน หรือน�้ำส้มสายชู ก็ได้
สรรพคุณ แก้กษัยกล่อนดิน เกิดเพื่อปถวีธาตุ คือเส้นกล่อนนั้นมันตั้งเป็นก้อนอยู่ตามหัวเหน่าซ้าย-ขวาก็ดี
มันเลื่อนลงไปเอาลูกอัณฑะ ให้ก�ำเริบฟกขึ้น จับต้องเข้ามิได้ ให้เจ็บเสียวตลอดหัวใจ เมื่อกินยาชอบมันก็ชักหด
ขึ้นไป ตั้งเป็นก้อนเป็นเถาขึ้นมาหัวเหน่ามันก็ให้เสียดสีข้างถึงยอดอก แล้วมันให้ปวดยอดอก อันว่าเส้นอันนั้นมัน
แทงเข้าเมื่อใด มันให้โทษ ๑๑ ประการ ดังนี้
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๑. มันให้เจ็บเสียดแทงเป็นพรรดึก		
๗. ให้ท้องตึงๆ ลงไปสองราวข้างและทวารเบา
๒. ให้เป็นก้อนอยู่ในท้อง			
๘. ให้เจ็บศีรษะ
๓. แล้วมันให้เจ็บทั่วสรรพางค์กาย		
๙. ให้วิงเวียนหน้าตา
๔. ให้เจ็บสะเอว				
๑๐. ให้ตาฟาง หูตึง ให้ขัดสีข้าง
๕. ให้มือตายเท้าตาย			
๑๑. ให้ท้องขึ้นท้องพอง บริโภคอาหารมิรู้รส
๖. ให้เมื่อยขบขัดหัวเหน่าตะโพก
โรคทั้งนี้เกิดเพราะเสมหะแห้งอยู่นอกไส้ มักเกิดพรรดึก เมื่อจะเป็นนั้นมันให้ขึ้นเนื้อขึ้นตัว ให้ถอย
อาหาร บางทีมันให้จับร้อนจับหนาว มักอยากเปรี้ยวหวาน มันอยากอย่างนี้ชอบแก่โรค บุรุษสตรีเป็นเหมือนกัน
อันว่ากษัยกล่อนนี้เกิดขึ้นเพื่อเส้นและอุจจาระผูกพรรดึก อยู่ในปถวีธาตุ
(จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งจะใช้ยาในต�ำรับที่ ๔ และ ๕)
ขั้นตอนการวางยา  (จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ฯ)
๑. รุ ด้วยต�ำรับยาเบญจอ�ำมฤตย์ในกษัยกล่อนเถา (รุลมในไส้/ลมนอกไส้/รุระบบทางเดินอาหาร)
รุ ด้วยต�ำรับที่ ๑ คล้ายยาดาวดึงษาในกษัยกล่อนเถา (รุธาตุดินทั้ง ๕/รุลมพรรดึก/รุลมริดสีดวง)
๒. ล้อม ด้วยต�ำรับที่ ๓, ๔, ๕ เพิม่ ไฟก�ำเดา ๔ เพือ่ ปรับลมกองในไส้-นอกไส้ / ลมพัดขึน้ บน-ลงล่าง / ลมพัด
ทั่วกาย ให้พิจารณาใช้ต�ำรับใดต�ำรับหนึ่งในขั้นตอนนี้
๓. รักษา ด้วยต�ำรับที่ ๒ ล้างตะกรันในธาตุดินทั้ง ๔ และอัณฑะ, รังไข่
๔. ตัดราก ด้วยแกงกษัยปลาดุกในกษัยกล่อนเถา หมัน่ ท�ำกินบ่อยๆ ป้องกันการเกิดนิว่ ยูรกิ ใหม่ และละลาย
นิ่วยูริกเก่า
๓) ต�ำรับยาอื่นในรักษาโรคกษัยกล่อนดิน
๑. ยาธรณีสัณฑฆาต
๑. พริกไทย									
๒. ยาด�ำสะตุ									
๓. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร				
หนักสิ่งละ
๔. รงทอง (ประสะ)			
					
๕. ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม				
หนักสิ่งละ
๖. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนด�ำ เทียนขาว หนักสิ่งละ
๗. ดองดึง บุก กลอย กระดาดขาว กระดาดแดง กัญชา 		
หนักสิ่งละ
๘. เร่ว ขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง ว่านน�้ำ 		
หนักสิ่งละ
๙. โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน�้ำเต้า 				
หนักสิ่งละ
สูตรดั้งเดิม  ต้มเครื่องกระสายยาด้วย ลูกพุฒิ เครื่องสี่สหาย ตรีผลา แล้วรินเอาแต่น�้ำคลุก
ที่บดเป็นจุณแล้ว น�ำผึ่งแดดให้แห้งสนิท น�ำไปบดเป็นจุณกลับอีกครั้งหนึ่ง

121

๙๖ กรัม
๒๐ กรัม
๖
กรัม
๔
กรัม
๒
กรัม
๑
กรัม
๑
กรัม
๑
กรัม
๑
กรัม
รวมไปกับเครื่องยา
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น�ำดินออกจากรูปธาตุไฟ ใช้ว่านน�้ำเป็นกระสายยา น�ำดินออกจากรูปธาตุลม ใช้ลูกกระวานเป็นกระสายยา น�ำดิน
ออกจากรูปธาตุน�้ำ ใช้จันทน์แดงเป็นกระสายยา น�ำดินออกจากรูปธาตุดิน ใช้แห้วหมูและเปลือกกล้วยดิบ (ธรณี :
ดิน, สัณฑะ : หนักทึบ, ฆาต : ท�ำให้ปราสนาการสิ้นไป, ธรณีสัณฑฆาต : ท�ำให้ดิน (มวลธาตุ) ที่เสียปลาสนาการ
สิ้นไป โดยใช้น�้ำกระสายยาเป็นรสยาน�ำเข้าในแต่ละรูปธาตุ ธรณีสัณฑฆาตก็จะไปน�ำเอาดินคือมวลที่เสียในรูปธาตุ
ทั้ง ๔ ออกมาได้ โดยมียาด�ำ รงทอง เปิดช่องทางน�ำมวลที่เสียออกจากรูปธาตุทั้ง ๔)
ลูกพุฒิ   : เป็นลูกของต้นพุดซ้อน น�ำเข้าจากเมืองจีน เพราะเมืองไทยลูกเล็กและไม่ค่อยติดลูก ทางเมืองเหนือ
เรียกต้นเก็ดถวา

กลไกตรีธาตุธรณีสัณฑฆาต
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๒. ยาหอมระย่อม
๑. เทียนด�ำ เทียนขาว ว่านน�้ำ					
หนักสิ่งละ
๑๐ กรัม
๒. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว					
หนักสิ่งละ
๑๐ กรัม
๓. ขิง ชะเอมเทศ จันทน์แดง จันทน์ขาว				
หนักสิ่งละ
๒๐ กรัม
๔. สมอไทย มะขามป้อม ลูกมะตูม				
หนักสิ่งละ
๒๐ กรัม
๕. ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง
หนักสิ่งละ
๒๐ กรัม
๖. แห้วหมู									
๖๐ กรัม
๗. รากระย่อม									
๑๒๐ กรัม
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผงใส่แคปซูลเบอร์ ๐ รับประทานก่อนอาหารเช้า - เย็น ครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล
สรรพคุณ
ช่วยลดความดันโลหิตสูง ช่วยให้นอนหลับสบาย
๓. ยาแก้ลมสันนิบาต
๑. รากช้าพลู			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๒. เถาสะค้าน 			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๓. ลูกจันทน์ 			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๔. ดอกจันทน์ 			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๕. สมุลแว้ง 			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๖. ดอกบุนนาค 			
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๗. พริกไทย 			
หนักสิ่งละ
๕
บาท
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผงปั้นลูกกลอนกิน (ขนาดเม็ดพุทรา)
		
รับประทานครั้งละ ๓ เม็ด ก่อนอาหาร ๓ เวลา
สรรพคุณ
แก้ลมสันนิบาต มีอาการคลั่งเพ้อ แก้ลมชักสั่นกระตุก ชาปลายมือปลายเท้า แก้ลมตีขึ้นเบื้องสูง
		
คนมีไข้ห้ามรับประทาน
๔. ยาประสะลูกกระวาน
๑. จันทน์ทั้ง ๒ ผลพิลังกาสา			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๒. พริกหอม พริกหาง การบูร 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๓. ผลกระวานเท่ายาทั้งหลาย					
๖
ส่วน
วิธีท�ำ  		
บดผงละลายน�้ำมะงั่ว น�้ำร้อน ดอกพิกุล กินหายแล
สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�ำเริบ ให้ปวดศีรษะ แลร้อนกระบอกตา ให้ท้องขึ้น และเจ็บกระดูกทุกข้อ

123

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ยาประสะแห้วหมู
๑. โกฐทั้ง 5 จันทน์ทั้ง 2 				
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๒. กฤษณา ขอนดอก พริกไทย 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๓. หัวแห้วหมูเท่ายาทั้งหลาย					
๑๐ ส่วน
วิธีท�ำ 		
ท�ำผงละลายน�้ำดอกไม้ น�้ำร้อน น�้ำส้มซ่า กินหายแล
สรรพคุณ
แก้ลม ๑๒ จ�ำพวก เจริญธาตุ แก้ดีอันมิได้ปกติ ให้คลั่งละเมอเพ้อไป มิได้รู้รสอาหาร
๖. ยาประสะขมิ้นอ้อย
๑. ตรีกฏุก หอม กระเทียมสด 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๒. รากอบเชย ว่านน�้ำ ข่า 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๓. ขมิ้นอ้อย เท่ายาทั้งหลาย					
๘
ส่วน
วิธีท�ำ 		
ท�ำผงละลายน�้ำท่า น�้ำเปลือกมะรุม น�้ำกระเทียม กินหายแล
สรรพคุณ
แก้ลมอุทธังคมาวาต ลมปัตฆาต แก้โลหิตและเสมหะ แก้เจ็บทุกข้อทุกกระดูก
๗. ยาประสะผลพิลังกาสา
๑. หัวแห้วหมู ใบสะเดา 				
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๒. ตรีกฏุก ว่านน�้ำ กระเทียม 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๓. ผลพิลังกาสาเท่ายาทั้งหลาย					
๗
ส่วน
วิธีท�ำ  		
ท�ำผงละลายน�้ำขิง น�้ำข่า น�้ำส้มซ่า น�้ำกระเทียมก็ได้ กินแก้ลม ๑๒ จ�ำพวก หายแล
สรรพคุณ
แก้ลม ๑๒ จ�ำพวก คือ ลมอัมพาต ลมอุทธังคมาวาต ลมบาทยักษ์ ลมอัศวมุขี ลมปัตฆาต
		
ลมสัณฑฆาต ลมชิวหาสดมภ์ ลมกระดานพัด ลมอัมพฤกษ์ ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ลมไชยพฤกษ์
		
ลมกัมมัชวาต
๘. ยาคนทีสอ
๑. โกฐทั้ง ๕ ตรีกฏุก 				
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๒. ผลจันทน์ ดอกจันทน์ 				
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
๓. หัวหญ้าชันกาด คนทีสอ 			
หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
วิธีท�ำ  		
เอาเท่ากันท�ำผลละลายน�้ำผึ้ง น�้ำส้มซ่าก็ได้ กินแก้อาโปธาตุก�ำเริบ
สรรพคุณ
แก้อาโปธาตุก�ำเริบเพื่อโลหิต แก้น�้ำมันในข้อ ในกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ รักษาไขข้อ
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๙. ยามหาประสาน
๑. ใบมะนาว (ผิวมะกรูด) ลูกจันทน์ ดอกจันทน์			
สิ่งละ
๒. เทียนด�ำ เทียนขาว ดีปลี 					
สิ่งละ
๓. หนุมานประสานกาย 							
๔. โกฐกระดูก								
๕. มะขามป้อม สมอไทย 					
สิ่งละ
๖. เปลือกมะรุม								
๗. ขมิ้นอ้อย เพชรสังฆาต 					
สิ่งละ
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผงปั้นลูกกลอนด้วยน�้ำผึ้ง ขนาดเม็ดมะแว้งกินครั้งละ ๕ เม็ด
สรรพคุณ
บ�ำรุงกระดูก แก้กระดูกเสื่อม แตก หัก สมานกระดูก ข้อเสื่อม
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๕๐ กรัม
๑๐๐ กรัม
๑๕๐ กรัม
๒๐๐ กรัม
๒๐๐ กรัม
๒๐๐ กรัม
๓๐๐ กรัม
ก่อนอาหารเช้า-เย็น
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๔

โรคต่อมลูกหมากโต
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๔. โรคต่อมลูกหมากโต

๔.๑ ข้อมูลทั่วไป โรคต่อมลูกหมากโต ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน
การดูแลโรคต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมาก (Prostate
ยวะรู ปอร่นลู
างเหมื
อนลูดกเกาลั
ใ่ ต้กระเพาะปั
สสาวะ
หุ ้ม อปัสสาวะ
ต่อมลูกหมาก  (Prostate
gland) เป็gland)
นอวัยวะรูเป็ ปนอวั
ร่างเหมื
กเกาลั
อยูใ่ ต้ด กอยู
ระเพาะปั
สสาวะ
หุม้ รอบท่
รอบท่อปัปสสาวะส่
น ขนาดปกติ
ส่วนต้น ขนาดปกติ
ระมาณวนต้๒๐
cc. ประมาณ 20 cc.
าทีกขF หมาก
องต่ อมลูกหมาก
หน้าที่ของต่หน้
อมลู
1. เป็ นอวัยวะในระบบสื บพันธุ์เพศชาย
๑. เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
2. สร้างนํ8าเลี8ยงตัวอสุ จิ
๒. สร้างน�้ำเลี้ยงตัวอสุจิ
3. สร้างสารทีGช่วยการเคลืGอนทีGของตัวอสุ จิ
๓. สร้างสารที่ช่วยการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

โรคต่ อมลูกหมากโตทีพF บบ่ อย
โรคต่อมลูกหมากโตที
่พบบ่
อย (B.P.H) พบได้ประมาณ 80%
1. ต่อมลู
กหมากโต
2. กมะเร็
งต่อมลูก(B.P.H)
หมาก (Prostate
cancer)
๑. ต่อมลู
หมากโต
พบได้ประมาณ
๘๐%พบได้ประมาณ 18%
มลูกกหมาก
หมากอัก(Prostate
เสบ (Prostatitis)
2%๑๘%
๒. มะเร็3.งต่ต่ออมลู
cancer) พบได้
พบได้ประมาณ
ประมาณ

๓. ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) พบได้ประมาณ ๒%
ต่ อมลูกหมากโต (B.P.H)
ต่อมลูกหมากโต  (B.P.H)
1. เป็ นโรคของชายผูส้ ู งอายุ ตั8งแต่ประมาณ 50 ปี ขึ8นไป
๑. เป็น2.โรคของชายผู
้สูงอายุ ตั้งแต่
ประมาณ
เป็ นโรคเนื8องอกธรรมดาที
Gพบได้
บ่อยทีGสุด๕๐ ปี ขึ้นไป
๒. เป็น3.โรคเนื
้องอกธรรมดาที
บ่อยที50%
่สุด จะมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ
ผูช้ ายที
Gมีอายุเกิน 50 ปี่พบได้
ประมาณ
4. ผู่มช้ ีอายที
เกิน 80
ประมาณ๕๐%
80% จะมี
ดปกติ
ของการขั
บถ่ายปับสถ่สาวะ
๓. ผู้ชายที
ายุเGมกิีอนายุ๕๐
ปี ปีประมาณ
จะมีความผิ
ความผิ
ดปกติ
ของการขั
ายปัสสาวะ
๔. ผู้ชายที่มีอายุเกิน ๘๐ ปี ประมาณ ๘๐% จะมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ

สาเหตุของโรคต่ อมลูกหมากโต
เกิดกจากการเปลี
สาเหตุของโรคต่1.อมลู
หมากโต Gยนแปลงสมดุลของฮอร์โมนเพศชาย ในชายสูงอายุ
มีการลดลงของฮอร์โมนเพศชายในเลือด (Testosterone) ในขณะทีGฮอร์โมนเพศชายในต่อม
๑. เกิด2.จากการเปลี
่ยนแปลงสมดุลของฮอร์โมนเพศชาย ในชายสูงอายุ
ลูกหมาก (dihydrotestosterone = DHT) มีความเข้มข้นสู ง กระตุน้ ให้ต่อมลูกหมากโต

๒. มีการลดลงของฮอร์โมนเพศชายในเลือด (Testosterone) ในขณะที่ฮอร์โมนเพศชายในต่อมลูกหมาก
(dihydrotestosterone = DHT) มีความเข้มข้นสูง กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโต
๓ ฮอร์โมนเพศชายในเลือด (Testosterone) ถูกเปลีย่ นแปลงเป็นฮอร์โมนเพศชายทีต่ อ่ มลูกหมาก (DTH)
โดยเอนไซม์ ๕ - ∞ reductase type ๒ ซึ่ง DTH มีความแรงมากกว่า Testosterone ๑๐ เท่า
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3. ฮอร์ โ มนเพศชายในเลื อ ด (Testosterone) ถู ก เปลีG ย นแปลงเป็ นฮอร์ โ มนเพศชายทีG ต่ อ ม
ลูกหมาก
อาการของโรคต่
อมลูก(DTH)
หมากโตโดยเอนไซม์ 5 - ∞ reductase type 2 ซึG ง DTH มีความแรงมากกว่า
Testosterone
10 เท่า
ระยะแรก
ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ดราด
อาการของโรคต่
ระยะหลัง อมลูกหมากโต
ปัสสาวะล�ำบาก ปัสสาวะออกช้า ปัสสาวะออกไม่หมด ต้องตื่นนอน ปัสสาวะบ่อย
ระยะแรก ปั สสาวะบ่ตอนกลางคื
อย กลั8นปันสสาวะไม่
อยู่ อปัอกสสาวะเล็ดราด
			
ปัสสาวะไม่
ระยะหลัง ปั สสาวะลําบาก ปั สสาวะออกช้า ปั สสาวะออกไม่หมด ต้องตืGนนอน ปั สสาวะบ่อยตอน
อาการแทรกซ้อน
กลางคืน ปั สสาวะไม่ออก
ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร นิ่วกระเพาะปัสสาวะ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไตวาย
อาการแทรกซ้ อน
ไส้เลืGอน ริ ดสี ดวงทวาร นิGวกระเพาะปั สสาวะ ติดเชื8อทางเดินปั สสาวะ ไตวาย

ต่ต่ออมลู
มลูกกหมากอั
หมากอักกเสบ
เสบ
ต่อมลูกหมากปกติ

ต่อมลูกหมากอักเสบ

มีอาการถ่ายปั สสาวะผิดปกติได้เหมือนโรคต่อมลูกหมากโต
มีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติได้เหมือนโรคต่อมลูกหมากโต
สาเหตุ
สาเหตุ
๑. เกิดจากการติดเชื้อกามโรค มักพบในคนหนุ่ม
1.๒. เกิเกิดดจากการติ
กพบในคนหนุ
จากการติดดเชื
เชื8 อ้อกามโรค
ทางเดินปัสมัสาวะ
อาจมีนิ่วต่่มอมลูกหมากร่วมด้วย
2.๓. เกิติดดเชื
จากการติ
ดเชือมลู
นปั สลักสาวะ
อาจมีกนหมากจะแข็
ิGวต่อมลูกหมากร่
วยอนมะเร็งลูกหมาก
8 อทางเดิ
้อวัณโรคต่
กหมาก
ษณะของลู
งขรุขระวมด้เหมื
3. ติดเชื8อวัณโรคต่อมลูกหมาก ลักษณะของลูกหมากจะแข็งขรุ ขระ เหมือนมะเร็ งลูกหมาก

4.2 หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคต่ อมลูกหมากโต ตามแนวทางแพทย์ แผนไทย
4.2.1 คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา
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๔.๒ หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ตามแนวทางแพทย์แผนไทย  
๔.๒.๑  คัมภีร์มุจฉาปัก1)ขันมูธิลกเหตุ
า ก่อโรค
๑) มูลเหตุก่อโรค

ต่อมลูกหมากโต + อุปทม ๓

2) การดูแลรักษา

๒) การดูแลรักษา

อุอุปปทม
ทมย๓กล่๓อน และกาฬมูตร15
เกิดเพราะโทษดาน
กษั
เกิดเพราะโทษดาน  กษัยกล่อน  และกาฬมูตร
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สาเหตุ

บังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์ มิได้มักมากในทางกิเลสกามคุณ คือ สมณะพราหมณ์ ทั้งหลาย
อันมีศีลสุทธิเป็นต้น และฆราวาสอันรักษาศีล ๕ เป็นนิจศีล และศีล ๘ เป็นอุโบสถศีล และ
130
มีปัญญาเป็นที่สุด มิได้เสพเมถุนธรรมด้วยมาตุคามเลย แลโรคนั้นบังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน
และกษัยกล่อน มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า เดิมให้ขัดปัสสาวะ คือกล่อนลงฝักถึง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สาเหตุ		
		
		
		
		
อาการ		
		
		
		
การรักษา
		

บังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์ มิได้มักมากในทางกิเลสกามคุณ คือ สมณะพราหมณ์ ทั้งหลายอัน
มีศีลสุทธิเป็นต้น และฆราวาสอันรักษาศีล ๕ เป็นนิจศีล และศีล ๘ เป็นอุโบสถศีล และมี
ปัญญาเป็นที่สุด มิได้เสพเมถุนธรรมด้วยมาตุคามเลย แลโรคนั้นบังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน และ
กษัยกล่อน มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า เดิมให้ขัดปัสสาวะ คือกล่อนลงฝักถึงองค์ก�ำเนิด
ให้องค์ก�ำเนิดบวม
กระท�ำให้แสบร้อน ให้ปัสสาวะมิได้โชนและอ่อนไปหยดย้อย ครั้นกินยาสบก็หายไป แล้วกลับ
เป็นใหม่หลายครั้งหลายหน ครั้นแก่เข้าก็กลายเป็นบุพโพโลหิตให้ไหลออกมาทางช่องทวารเบา
แล้วให้เจ็บปวดต่างๆ ถ้าผูใ้ ดเป็นดังกล่าวมานี้ เรียกว่าโรคส�ำหรับบุรษุ จะได้เป็นอุปทมนัน้ หามิได้
อาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังนี้
๑. ให้ใช้ยาขนานที่ ๓ ในข้อ ๒ (ยาแก้อุปทมโรคส�ำหรับบุรุษ), (ดูคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา)
๒. หรือใช้ยาขนานต่อไปนี้

-----------------------------------------กาฬมูตร : โรคเกิดจากขัดปัสสาวะ, ปัสสาวะไม่ออก จึงเน่าเสียอยู่ภายในร่างกาย หรือโรคทางเดินปัสสาวะ
อย่างหนึ่ง โดยมีกาฬ (เม็ด) เกิดขึ้นภายในระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อ ๓ : มีการติดเชื้อของท่อปัสสาวะโดยมิได้เสพเมถุน (ดูคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา)
ต�ำรับยารักษาตามคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา

๑. แก้โรคบุรุษอันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์
๑. ขมิ้นอ้อย		
๖
ส่วน
๒. ไพล			
๖
ส่วน
๓. ยาข้าวเย็น		
๑๐ ส่วน
๔. รากย่านาง		
๒๐ ส่วน
วิธีท�ำ		
ต้มตามวิธีให้กิน
สรรพคุณ
แก้โรคส�ำหรับบุรุษ อันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์ และช�ำระบุพโพในล�ำปัสสาวะ แก้ปวดถ่วงตึงใน
		
หัวเหน่านั้นหายดีนักฯ
(อุปทม ๓ : โรคนี้บังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน และกษัยกล่อน มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า เดิมให้ขัดปัสสาวะ คือ
กล่อนลงฝักถึงองค์ก�ำเนิด ให้องค์ก�ำเนิดบวม อาการของโรคอุปทม ๓ ตามพระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา สมุฏฐาน
เกิดจากโทษดาน และกษัยกล่อนลงฝักถึงองค์ก�ำเนิด ซึ่งเริ่มจากกษัยกล่อนเถา แล้วนิ่วยูริกฝังตัวบริเวณเนื้อ
ต่อมลูกหมาก ท�ำให้เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน ปัสสาวะขัด ต�ำรับยาที่ให้ใช้ไพล ขมิ้นอ้อย ข้าวเย็นเหนือ
ข้าวเย็นใต้ เพื่อลดการอักเสบ รากย่านาง มีสรรพคุณถอนพิษของแสลง และลดนิ่วยูริก ยาต�ำรับนี้จึงเป็นยา
ล้อมอาการอักเสบ บวม ของต่อมลูกหมาก การดูแลที่ดีต้องให้น�้ำกระสายยา หรือต�ำรับยาขับนิ่ว ขับปัสสาวะ
ร่วมด้วย อาการจึงจะทุเลาลง ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องย้อนกลับดูแลพัทธะปิตตะ (ตับ) ซึ่งเป็นต้นทางของโรค โดยใช้
ยากล่อมนางนอน แล้วกลับไปดูแลปิหกังต่อ ส่วนอาการต่อมลูกหมากโตก็ใช้ยาล้อมอาการไปเรื่อยๆ จนโรคทุเลา
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หรือตำรับยาขับนิ่ว ขับปัสสาวะร่วมด้วย อาการจึงจะทุเลาลง ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องย้อนกลับดูแลพัทธะปิตตะ
ือเวชปฏิ
บัตอิแมนางนอน
พทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ
(ตับ) ซึ่งเป็นต้นทางของโรคคู่มโดยใช้
ยากล่
แล้วกลับไปดูแลปิหกัจงพอเพี
ต่อ ยส่งวนอาการต่อมลูกหมาก
โตก็ใช้ยาล้อมอาการไปเรื่อย ๆ จนโรคทุเลาลง แต่ต้องไปห้ามของแสลง เช่น ขนมจีน หน่อไม้ ของหมัก
ลง แต่ดอง
ต้องไปห้
ไม้ ของหมั
เหล้่มาีโปรตี
เบีนยสูร์ง เป็เป็ดนต้ไก่
เหล้าามของแสลง
เบียร์ เป็ด ไก่เช่นเครืขนมจี
่องในสันตว์ หน่
ผักอชะอม
ถั่วงอกกดอง
อาหารที
น) เครื่องในสัตว์ ผักชะอม

ถั่วงอก อาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นต้น)

เครื่องยาข้าวเย็นเหนือ

๒. ยาตัดรากโรคบุรุษเกิดแต่บุคคลอันบริสุทธิ์ .
๑. รากขนุนสำมะลอ
เทียดนดำ
เทียนขาว
่งละนบริส๑ุทธิ์
๒. ยาตั
รากโรคบุ
รุษเกิดแต่บุคสิคลอั

ส่วน

๑. รากขนุนส�ำมะลอ เทียนด�ำ เทียนขาว			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ตรีกฏุก						
สิ่งละ ๒
ส่วน
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๓. ขมิ้นอ้อย							
๓
หัว
๔. กระดูกงูเหลือม						
๔
ส่วน
๕. เขม่าเหล็ก							
๘
ส่วน
๖. ข้าวเย็นใต้							
๑๐ ส่วน
๗. ขันทองพยาบาท						
๑๐ ส่วน
๘. หนอนตายหยาก						
๑๐ ส่วน
๙. รากพุงดอ รากพุงแก					
สิ่งละ ๑๐ ส่วน
๑๐. โรกทั้ง ๒ รากก้างปลาทั้ง ๒				
สิ่งละ ๑๐ ส่วน
๑๑. แก่นขี้เหล็ก มาศเหลือง				
สิ่งละ ๑๐ ส่วน
วิธีท�ำ ต้มตามวิธีให้กิน
สรรพคุณ
แก้โรคส�ำหรับบุรุษ อันบังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์นั้น เป็นยาตัดรากมิให้กลายไปได้นั้นดีนักฯ
(ต�ำรับนี้ใช้กรณีตัดรากโรคต่อมลูกหมากโตมิให้กลับมาเป็นอีก และกรณีต่อมลูกหมากโตที่มีสาเหตุมาจากเนื้อเซลล์
ลูกหมากเองขยายตัวผิดปกติ มะเร็งต่อมลูกหมาก)
๓. ยาตัดรากอุปทมโรคส�ำหรับบุรุษ
๑. เขม่าเหล็ก ตรีกฏุก					
สิ่งละ
๒. ขมิ้นอ้อย							
๓. เทียนด�ำ เทียนขาว กระดูกงูเหลือม			
สิ่งละ
๔. โรคทั้ง ๒ คุยทั้ง ๒ ก้างปลาทั้ง ๒			
สิ่งละ
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๒
๓
๔
๔

บาท
หัว
บาท
บาท
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๕. รากขนุนส�ำมะลอ สุพรรณถันเหลือง			
สิ่งละ ๔
บาท
๖. แก่นขี้เหล็ก แก่นมะหาด				
สิ่งละ ๑๐ บาท
๗. หนอนตายหยาก พุงแก				
สิ่งละ ๑๐ บาท
๘. ขันทองพยาบาท						
๒๐ บาท
๙. ข้าวเย็นเหนือ							
๑๐ บาท
๑๐. ข้าวเย็นใต้							
๑๐ บาท
วิธีท�ำ		
ต้มกินตามวิธี
สรรพคุณ
แก้อปุ ทม โรคส�ำหรับบุรษุ ถ้ามิหายกลายเป็นคุดทะราดเข้าข้อ เข้ากระดูก ให้ขดั มือขัดเท้าต่างๆ
		
(กามโรค ซิฟิลิส ระยะเข้าข้อ และระยะเข้าระบบประสาท) เป็นยาตัดรากอุปทม แล
๔. ยาประคบ  แก้ขัดปัสสาวะ
๑. ไพล ๑
ส่วน
๒. ขมิ้นอ้อย ๑
ส่วน
๓. พันธุ์ผักกาด ๑
ส่วน
๔. มะกรูด
๑
ส่วน
๕. ส้มซ่า
๑
ส่วน
๖. แป้งเหล้า ๑
ส่วน
วิธีท�ำ 		
บดห่อผ้าประคบหัวหน่าว
สรรพคุณ
แก้ขัดปัสสาวะนั้นหายดีวิเศษนักฯ
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ควําF

1) การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิf แผ่นทีF 29 แผนนวดหงายคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์

การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์ แผ่นที่ 29 แผนนวดหงาย-คว�่ำ
ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๙ แผนนวดหงาย
ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปัถวี เกิดแต่กองตรีกุฎวาด ตามอาจารย์แนะไว้
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1.

2.
3.
4.
5.

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๒๙ แผนนวดคว�่ำ
ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปัถวี เกิดแต่กองตรีกุฎวาด ตามอาจารย์แนะไว้

จารึกแผ่นที่ ๒๙ แผนนวดหงาย
๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปถวี เกิดแต่กองตรีกูฏวาต ตามอาจารย์แนะไว้ ดังนี้
๒. เส้นนี้ อัณฑพาต แก้ลมถ่วงฝักให้ปวด สมมุติว่าไส้เลื่อน โดยก�ำลังเส้นนั้นพองขึ้น
๓. เส้นนี้ แก้ฝักฟกให้เจ็บระบมมีพิษ
๔. เส้นนี้ ปแก้นีล8 มให้
หดขึ้น Gแให้ก้หใย่อนกองวิ
นฝักและแก้สเมะปถวี
มื่อยตะโพกและต้
ลักษณะแผนหงายรู
บอกที
เกิดนขาแต่กองตรี กูฏวาต ตามอาจารย์แนะ
๕. เส้นนี้ อัณฑพฤกษ์ แก้วุทธิโรค สมมุติว่ากล่อน และอุ้งเดินไกลมิได้ ให้ตึงถ่วง
ดังนี8
๖. เส้นนี้ แก้ปวดฝัก ให้เสียวถึงองคชาต
๗. เส้นนี้ แก้ปัสสาวะ เดินมิได้สะดวก แลปัสสาวะด�ำแดงขาวเหลือง

จารึกแผ่นทีF 29 แผนนวดหงาย

เส้นนี8
เส้นนี8
เส้นนี8
เส้นนี8

อัณฑพาต แก้ลมถ่วงฝักให้ปวด สมมุติวา่ ไส้เลืGอน โดยกําลังเส้นนั8นพองขึ8น
แก้ฝักฟกให้เจ็บระบมมีพิษ
แก้ลมให้หดขึ8น ให้หย่อนฝักและแก้เ135
มืGอยตะโพกและต้นขา
อัณฑพฤกษ์ แก้วทุ ธิโรค สมมุติวา่ กล่อน และอุง้ เดินไกลมิได้ ให้ตึงถ่วง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จารึกแผ่นที่ ๒๙  แผนนวดคว�่ำ
๑. ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปถวี เกิดแต่กองตรีกูฏวาต ตามอาจารย์แนะไว้ ดังนี้
๒. เส้นนี้ แก้ลมขึ้นสูง กระท�ำให้จักษุมัวไป
๓. เส้นนี้ แก้ลมยืดตัวมิขึ้น ให้ยอกสันหลัง
๔. เส้นนี้ แก้สันหลังเหน็บแลชาไปทั้งตัว
๕. เส้นนี้ แก้เท้าก้าวมิออก ให้ตึง ให้แข็งให้เมื่อยขบเป็นก�ำลัง
๖. เส้นนี้ แก้ลมให้จักษุมัว
๗. เส้นนี้ แก้ลมให้ยอกไหล่ แลให้มือชา ให้เย็นถึงข้อศอก เป็นเหน็บ
๘. เส้นนี้ แก้คอแข็งเบือนคอมิได้ให้เจ็บ
๙. เส้นนี้ แก้หนักสะโพกไหวตัวขึ้นมิได้ ให้แข็งกระด้าง ให้เมื่อยยิ่งนัก
หมายเหตุ : ภาพบอกรูปที่ ๒๙ วิสมะปถวี กล่าวเรื่ององคสูตร และไส้เลื่อนองคสูตร เป็นการด�ำเนินโรคต่อจาก
สัณฑฆาต แปรเข้าสายฮอร์โมน ก่อเกิดแบ่งออกได้ 4 จ�ำพวก เข้ากษัยกล่อนดิน และกษัยกล่อนเถา
ไส้เลื่อน  เป็นการเคลื่อนที่ของอวัยวะในช่องท้องช่วงคูถเสมหะ ออกไปจากที่เดิม แบ่งเป็น ๕ ประการ คือ
๑. ล�ำไส้เลื่อน
๒. มดลูกเคลื่อน
๓. ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด
๔. เถาดาน
๕. กระบังลมล่างหย่อน
วิสมะปถวี  (กรีสัง)
			
จะกล่าวธาตุปถวี		
		
อาพาธนั้นบันดาล		
		
ผมร่วงเจ็บในสมอง		
		
เจ็บในก้อนเนื้อนั้น		
		
ผิวหนังแตกระแหง		
		
นาภีนั้นปวดเจ็บไป		

โทษนั้นสี่สิบสองสถาน
ให้เจ็บปากและเจ็บฟัน
หนังหัวพองขนลุกชัน
เจ็บแถวเอ็นแลดวงใจ
เจ็บทุกแห่งกระดูกใน
ปถวีไซร้หย่อนแลนา
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

		

การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์ แผ่นที่ ๓๐ แผนนวดหงาย - คว�่ำ
ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๓๐ แผนนวดหงาย
ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองกติกะปัถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะไว้
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำอ่านปัจจุบัน

จารึกแผ่นที่ ๓๐ แผนนวดคว�่ำ
ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองกติกะปัถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะไว้

จารึกแผ่นที่ ๓๐  แผนนวดหงาย

จารึกแผ่นทีF 30 แผนนวดหงาย

๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกทีแ่ ก้ในกองกติกะปถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะน�ำไว้ ดังนี้
		

แก้อาการ				

ค�ำอธิบาย

นนี้ แก้มุตฆาตขวา			
แก้ปัสกสาวะหยดย้
ย กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะนํา
1. ๒.ลักเส้ษณะแผนหงายรู
ปนี8 บอกทีGแก้ในกองกติ
ะปถวี เกิดอแต่
๓. เส้นนี้ แก้สันฑฆาตขวา		
แก้ยอกอกสลักอก
ไว้เส้ดันงนีนี้ 8 แก้ปัตฆาตขวา			 แก้ย่อตัวมิลงให้แข็ง
๔.
๕. เส้นนี้ แก้รัตฆาตขวา			
แก้เสียดราวข้างและแก้จับเจลียงเป็นพิษ
๖. เส้แก้
นนีอ้ าการ
มุตฆาตซ้าย			 คําอธิแก้บปายัสสาวะบ่อยๆ
๗. เส้นนี้ สันฑฆาตซ้าย			
แก้เจ็บอกดังเป็นหนอง
เส้นเส้นีน8 นีแก้้ ปัมตุตฆาตซ้
ฆาตขวา
แก้ปัสสาวะหยดย้
๘.
าย			
แก้ครัอ่นยตัวตึงตัว
๙. เส้นนี้ รัตฆาตซ้าย			
แก้เอี้ยวตัวมิได้ แก้จับสันนิบาตมีพิษ

2.
3. เส้นนี8 แก้สนั ฑฆาตขวา แก้ยอกอกสลักอก
4. เส้นนี8 แก้ปัตฆาตขวา แก้ยอ่ ตัวมิลงให้138
แข็ง
5. เส้นนี8 แก้รัตฆาตขวา แก้เสียดราวข้างและแก้จบั เจลียงเป็ นพิษ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กติกะปถวี  (มันทปถวี)  (หทัยวัตถุ)
		
ไนยหนึ่งเมื่อพิการ
		
ท้องนั้นเจ็บหนักหนา		
		
ท้องลั่นเสียงต่างๆ 		
		
โทษนี้ปถวีให้			

ให้เจ็บซ่านทั้งกายา
ให้วาตาตีขึ้นไป
เสียดแทงข้างขบตอดใน
พิการไซ้จึ่งวิกล

กติกะปถวี  (อุทริยัง)
		
อนึ่งเล่ากองปถวี		
		
สิบสามตามสังขยา		
		
ให้คลั่งให้เจ็บอก			
		
ให้เศียรร้าวณะภายใน		
		
ขัดหนักและขัดเบา		
		
ต่างๆ ให้พึงฟัง			
		
ข้อมือแลข้อแขน			
		
โทษนี้ปถวีเล่า			

ก�ำเริบมีก�ำลังมา
คือนิทราไม่หลับใหล
น�้ำลายตกกระหายไป
มักโกรธใจให้เจ็บหลัง
ท้องนั้นเล่าลั่นเสียงดัง
เจ็บกระทั่งถึงทวารเบา
ตลอดแล่นเมื่อยขบเอา
อย่าดูเบาสุขุมา

จารึกแผ่นที่ ๓๐ แผนนวดคว�่ำ
๑. ลักษณะแผนคว�่ำรูปนี้ บอกที่แก้ในกองกติกะปถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะน�ำไว้ ดังนี้
๒. เส้นนี้ แก้ปวดศีรษะ
๓. เส้นนี้ แก้ปวดปัสสาวะ
๔. เส้นนี้ แก้ตึงสันหลังตลอดหน้าอก
๕. เส้นนี้ แก้หลังยืดมิขึ้น
๖. เส้นนี้ แก้หลังแข็งดังไม้เสียบ
๗. เส้นนี้ แก้ตึงราวข้างให้ยอกเสียด
๘. เส้นนี้ แก้ลมเบื้องบนให้ออก
๙. เส้นนี้ แก้มูตรอติสาร
๑๐. เส้นนี้ แก้เสียดสันหลังให้เจ็บดั่งเอาเข็มแทง
๑๑. เส้นนี้ แก้คอแข็งให้ปวด
๑๒. เส้นนี้ แก้เกลียวคอเบือนมิได้ ให้ปวดขบ
๑๓. เส้นนี้ แก้ลมเข้าเส้น ให้พองขึ้น ให้บวม
กษัยกล่อนเถา  มี ๕ จ�ำพวก คือ
๑. กล่อนเอ็น			
๒. กล่อนแห้งจากเส้นมุตฆาต
๓. กล่อนแห้งจากเส้นสันฑฆาต
๔. กล่อนแห้งจากเส้นปัตฆาต
๕. กล่อนแห้งจากเส้นรัตฆาต

อาการปวดหัวเหน่า เมื่อยแข้งขาสะบัดร้อนสะบัดหนาว
ระบบทางเดินปัสสาวะหยุดหรือขัดเมื่อยเอวและต้นขา
ท้องแข็งเป็นดาน ดันไปที่ถุงอัณฑะ
เมื่อยตึงตัว เหน็บชา ปวดถ่วงอัณฑะ
องคชาตบวม เสียดสีข้างและชายโครง ปัสสาวะขัด
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอาการกษัยกล่อนเถาศึกษาจากมานหินในพระคัมภีร์อุทรโรค
ลม
รัตฆาต
ปัตฆาต
สัณฑฆาต
มุตฆาต

ที่เกิด
ไฟย่อย
ลมพัดทั่วกาย
ดิน
น�้ำ

ต�ำแหน่ง
ลมในไส้
ลมนอกไส้
ลมพัดขึ้นบน
ลมพัดลงล่าง

กษัยกล่อนเถา (นิ่วยูริกที่กรวยไต)
๑. เพื่อลมสัณฑฆาต ปัตฆาต
๒. เส้นพองขวางอยู่หัวเหน่า
๓. เสียดชายโครงถึงยอดอก
๔. จุกอก จุกคอ

สมุฏฐานสมุปิฏหฐาน
กังพิกปิารหกังพิการ
อาการ		
เกิดเพื่อลมสัณฑฆาต และลมปัตฆาต แล่นเข้าในล�ำเส้นนั้น ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่ หัวเหน่า
อาการ เกิดเพื่อลมสัณฑฆาต และลมปัตฆาต แล่นเข้าในลำเส้นนั้น ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่
		
มาประจบเกลียวข้าง ถ้าผู้ชายมันขึ้นข้างขวา ถ้าผู้หญิงมันขึ้นข้างซ้าย มันเสียดตามชายโครงถึง
หั		
วเหน่า มาประจบเกลี
ผู้ชายมันขึ้นข้างขวา ถ้ยาวถึผู้หงล�ญิำงคอมันขึลางที
้นข้ามงซ้ันามัยกให้มัอนาเจี
เสียยดตามชายโครงถึ
ง
ยอดอกยวข้
มันาก็ง ให้ถ้ปาวดขบเอาในอกตลอดเสี
นน�้ำลาย ถ้ามันราก
ยอดอก
วดขบเอาในอกตลอดเสี
งลำคอกหน่
ลางที
อาเจียนน้
นรากออกมาที
		มันก็ให้ปออกมาที
่ปวดขบนั้นมันก็คย่อวถึ
ยสงบลงสั
อยมันก็มัทก�ำให้
เพศประดุ
จฝีำปลาย
ลวก ถ้ฝีามมัะเร็
งทรวง ผิดกั่ นที่
ปวดขบนั
จฝีปลวก
ฝีมะเร็งทรวง
กันวาที่ ติ่เป็ดข้นาน้งจะเหลื
ำมูตร อถ้งสัาเป็
น อย
		้นมันก็ค่อเป็ยสงบลงสั
นน�ำ้ มูตร กถ้หน่
าเป็อนยกษัก็ยทน�ำเพศประดุ
ำ้ มูตรแดง (อาจมี
เลือดออกจากนิ
ว่ ครูด)ผิดแต่
กหน่
		
เอาถ้เวลืยรองไว้
ดู เมื่อมั่วครู
นนอนลงอยู
ยนั้นดังปูอนงสักินกหน่
หมาก
ริกวตะกอนสี
กษั
ยน้ำมูตรแดง ให้
(อาจมี
อดออกจากนิ
ด) แต่ว่าทติี่กด้นข้ถ้าวงจะเหลื
อย (กรดยู
ให้เอาถ้
ยรองไว้ดชมพู
ู เมื) ่อและ
มัน
		 ่ที่ก้นถ้วถ้ยนั
าฝี้นสีมดัันงปูด�นำ กิแลโรคอั
้มันเป็รนิกเพราะกิ
นของคาวหวานนั
เป็นๆ หายๆ
นอนลงอยู
นหมากนนี(กรดยู
ตะกอนสี
ชมพู) และถ้ากฝีจึสงีมเป็ันนดำแต่แลโรคอั
นนี้มันไปประมาณ
เป็นเพราะ
ก็กลายเป็ไปประมาณ
น มานกษั๑๒
ย รัปีกษาไม่
ถ้าจะแก้
ได้เมื่อมันนยังอ่มานกษั
อนๆ อยูย่นั้น
กิ		
นของคาวหวานนั๑๒กจึปีงเป็๑๓
น ปีแต่แล้
เป็นวมัๆนหายๆ
๑๓ ไปีด้ แล้
วมันก็ๆกลายเป็
กษา
ท่านให้ช�ำระด้วยยาเบญจอ�ำมฤตย์ อันอยู่ข้างต้นนั้น กินวันหนึ่งเว้นเสีย ๕ วัน จึงกินทีหนึ่ง แล้วจึง
รัการรั
กษาไม่
ได้ ถ้าจะแก้
ๆ ได้เมื่อมันยังอ่อนๆ อยู่นั้น
		
กินยา นารายณ์พังค่าย ห้าวัน จึงกินยาช�ำระทีหนึ่ง แล้วให้ท�ำยาดาวดึงษากินเวลาเย็น

การรักษา ท่านให้ชำระด้วยยาเบญจอำมฤตย์ อันอยู่ข้างต้นนั้น กินวันหนึ่งเว้นเสีย ๕ วัน จึงกิน
ทีการวิ
หนึ่งนิจแล้ฉัยวจึงกินยา นารายณ์พังค่าย ห้าวัน จึงกินยาชำระทีหนึง่ แล้วให้ทำยาดาวดึงษากินเวลาเย็น

อาการของโรคนิ่วยูริกตกตะกอนที่กรวยไต / ท่อไต / กระเพาะปัสสาวะ ท�ำให้มีอาการปวดท้องน้อยด้าน
การวิ
นิจฉัยตามเส้นทางเดินท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ ให้ปัสสาวะสีดังปูนกินหมาก เพราะมีตะกอนนิ่วครูดกับ
ซ้าย-ขวา
หลอดเลือาการของโรคนิ
อดฝอยที่กรวยไต่วยูท�รำิกให้ตกตะกอนที
มีเลือดปนมากั
บตะกอนนิ
ดข้างจะเหลื
ารอักเสบที่ถุงน�้ำดี
่กรวยไต
/ ท่อ่วไตปั/สสาวะติ
กระเพาะปั
สสาวะองเพราะมี
ทำให้มีอกาการปวด

ท้องน้อยด้านซ้าย-ขวา ตามเส้นทางเดินท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ ให้ปัสสาวะสีดังปูนกินหมาก เพราะมี
ตะกอนนิ่วครูดกับหลอดเลือดฝอยที่กรวยไต ทำให้มีเลือดปนมากับตะกอนนิ่ว ปัสสาวะติดข้างจะเหลือง
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หรือท่อน�้ำดีตับร่วมด้วย ท�ำให้มีอาการเหมือนลมแน่นจุกอก จุกคอ ลมแน่น อก ลมแล่นเสียดชายโครง ถ้าไม่เร่ง
รักษาจะน�ำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง และให้โลหิตจาง เป็นกษัยโลหิต และท�ำให้ท้องบวมโต เป็นมานกษัย
กษัยกล่อนเถา
เกิดจากพฤติกรรมการยกของหนักอยู่เป็นนิจ การใช้อิริยาบถซ�้ำๆ เป็นเวลานาน
การกลั้นอุจจาระปัสสาวะ การดื่มน�้ำน้อย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้
วาตะนอกไส้ก�ำเริบ
(เนื่องจากการขยับเขยื้อนภายในร่างกาย) ระคนกับ
วาตะในไส้ก�ำเริบ
(เนื่องจากการบีบตัวของล�ำไส้น้อย+ใหญ่และอวัยวะ)
นานเข้าลมตีขึ้นเส้นตรงจุดศูนย์กลางท้อง (เส้นด้านข้างปัตฆาต/สัณฑฆาต)
ลมตีขึ้นเบื้องสูงร่วม

ลมร้อน

ให้เสียดตามชายโครงถึงยอดอก
เสียดถึงล�ำคอ

ลมร้อนในก�ำเริบไปกระทบคูถเสมหะ
ให้คูถเสมหะนั้นงวดตัวตกเป็นตะกรัน
ภายในกระเพาะปัสสาวะ และไต
โดยเสียดสีเป็นเวลานาน
ท�ำให้น�้ำมูตรแดง
เนื่องจากความร้อนแห้งเกิน

ลมร้อนนั้นกระทบอุระเสมหะเป็นเวลานาน
ท�ำให้เกิดการอักเสบจนการเป็น
ฝีปลวก ฝีมะเร็งทรวงได้ เนื่องจาก
วาตะร้อน

ลมตีลงล่างร่วม

อุระเสมหะ

วาตะร้อน

คูถเสมหะหย่อน

อาการเหล่านี้นานไปรักษาไม่ได้ เนื่องจากเป็นมานกระษัย
การสะสมที่เรื้อรังรักษาไม่ถูกวิธีก็ท�ำให้โรคพัฒนามากขึ้น
ตีขึ้นปิตตะ วาตะ เสมหะ จนทั้ง ๓ ระคนกัน
แสดงออก ณ ปัถวีแล (ไตวายเรื้อรัง
โลหิตจาง)
มานกษัย (ท้องมานจากไตวายเรื้อรัง)
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ต�ำรับยารักษาโรคกษัยกล่อนเถา

๑. ยาเบญจอ�ำมฤตย์  (รสร้อน-ร้อน)
๑. มหาหิงคุ์ ยาด�ำ			
หนักสิ่งละ
๑
สลึง
๒. รงทอง						
๒
สลึง
๓. ลูกมะกรูด						
๓
ผล
(เอามหาหิงคุ์ ยาด�ำ รงทอง ยัดใส่ในมะกรูดสิ่งละผล แล้วเอามูลโคพอกสุมไฟแกลบให้สุก)
๔. ขิงแห้ง พริกไทย ดีปลี		
หนักสิ่งละ
๑
สลึง
๕. รากทนดี						
๑
บาท
๖. ดีเกลือ						
๔
บาท
วิธีท�ำ  		
ตัวยา ๕ สิ่งหลังนี้ประสมกับมะกรูดที่สุมไว้ ท�ำเป็นจุณ ละลายน�้ำส้มมะขามเปียกให้รับประทาน
		
ครั้งละ ๑ สลึง (๓.๗๕ กรัม)
สรรพคุณ
ฟอกอุจจาระอันลามกให้สิ้น ช�ำระล�ำไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง กระตุ้นการท�ำงานของล�ำไส้
		
น้อยใหญ่ เพิ่มปิตตะให้กล้าเพื่อขับของเสียในล�ำไส้น้อย-ใหญ่ ฟอกโลหิตอันเป็นพิษ
๒. ยานารายณ์พังค่าย (รสร้อน-สุขุม)
๑. โกฐสอ เทียนด�ำ ผักชีล้อม			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. มะตูมอ่อน มหาหิงคุ์ ล�ำพัน			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. สมอ แก่นบุนนาค เปล้าน้อย			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๔. ขิงแห้ง พริกไทย ลูกช้าพลู เจตมูลเพลิง
สิ่งละ ๑
ส่วน
๕. รากตองแตก						
๑
ส่วน
วิธีท�ำ  บดเป็นผงละลายน�้ำร้อนกิน หนัก ๑ สลึง ให้กินต่อจากยา เบญจอ�ำมฤตย์ ๕ วัน แล้วกลับไปกินยา
เบญจอ�ำมฤตย์อีกครั้งหนึ่ง
สรรพคุณ ขับลม บ�ำรุงธาตุ ระบายอ่อนๆ กระจายกองลมที่เสียดเข้าตามเส้นน้อยใหญ่ให้วิ่งได้ดี
ขั้นตอนการรักษา
๑. รุ ด้วยยาเบญจอ�ำมฤตย์ (รุลมในไส้ / ลมนอกไส้ / ระบบทางเดินอาหาร/ รุตะกรันตับ-ไต)
๒. ล้อม ด้วยยานารายณ์พังค่าย (โดยเพิ่มก�ำเดา ๔ เพื่อคุมลมพัดทั่วกาย / ลมทั้งปวง / ลมริดสีดวง)
๓. รักษา ด้วยยาดาวดึงษา (โดยรุตะกรันที่อวัยวะธาตุดินทั้ง ๕)
๔. ตัดราก ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา และแกงยากษัยกล่อนเถา เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วใหม่และ
สลายนิ่วเก่า
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๓. ยาดาวดึงษา (รสร้อน-สุขุม)
๑. การบูร							
๓
สลึง
๒. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐกักกรา					
๑
บาท
๓. เทียนด�ำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนตาตั๊กแตน			
๑
บาท
๔. กานพลู ดีปลี สหัสคุณเทศ มหาหิงคุ์ ยาด�ำ			
๑
บาท
๕. พริกไทย							
๕
บาท ๒
สลึง
๖. เจตมูลเพลิง สมอไทย รากตองแตก				
๖
บาท
๗. จิงจ้อ								
๘
บาท
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำร้อน น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำส้มซ่า ก็ได้
สรรพคุณ
แก้สารพัดกษัย สารพัดโรคทั้งปวงแล ยานี้ชื่อดาวดึงษา พระอินทราเธอให้ทานแก่คนทั้งหลาย
		
ตีค่าไว้แสนต�ำลึงทอง ๑ แล (แล้วจึงต้มยาขนานที่ ๔ ให้กิน) ช่วยขับลมกองหยาบ ลดอาการ
		
ลมตีขึ้นเบื้องบน บ�ำรุงหัวใจ รักษาระบบทางเดินหายใจ ขับระบบเสมหะ ขับนิ่ว ระบายและ
		
ถ่ายของเสีย
๔. ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา  (รสร้อน-ร้อน)
๑. เกลือ								
๑
ก�ำมือ
๒. มะกรูด มะนาว						
๗
ลูก
๓. ขิง ดีปลี กระเทียม						
๗
แว่น, ดอก, หัว
๔. พริกไทย ไพล สารส้ม					
๑
บาท
๕. ดินประสิวขาว							
๖
สลึง
วิธีท�ำ 		
ต้ม ๓ เอา ๑ กินเพลาเย็นทุกวัน
สรรพคุณ
เป็นยาตัดรากกษัย ถอนพิษ ดับพิษ ขับปัสสาวะ ล้างตะกรันในโลหิต ขับลมกระจายลม
		
เพิ่มลมดันลงล่าง
๕. ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา (รสสุขุม-ร้อน)
๑. เปลือกทองหลางใบมนทั้ง ๒ เปลือกมะรุม		
สิ่งละ ๗
ส่วน
๒. ใบสวาด ลูกคัดเค้า					
สิ่งละ ๗
ส่วน
๓. ปลาร้าปลาสร้อย						
๗
ตัว
๔. ปลาดุกย่าง							
๑
ตัว
๕. ใบสลอดอ่อน							
๗
ใบ
วิธีท�ำ  		
หั่นเป็นผักใส่ลง ท�ำเป็นแกงยา ถ่ายลงเป็นเสลดเขียวเหลืองออกมาหายแล
สรรพคุณ
ถ่ายท้อง ขับน�ำ้ ดี แก้ปสั สาวะพิการ ให้สารอาหารโปรตีน (ช่วยไม่ให้เป็นนิว่ ) และเส้นใย ฟอก
		
ของเสียในระบบอวัยวะน้อยใหญ่ บ�ำรุงเยือ่ ใยตามผนังอวัยวะ ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถาใช้เครือ่ งยา
		
คล้ายกับยาแกงกษัยปลาดุก ให้สังเกตดูว่าใช้ยาหลักเหมือนกันแต่ยาล้อมอาการอาจต่างกันไป
		
ตามอาการกษัยนั้นๆ
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๖. ยาถ่ายกษัย (รสร้อน-สุขุม)
๑. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก					
สิ่งละ ๑
สลึง
๒. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู			
สิ่งละ ๑
สลึง
๓. เทียนด�ำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เทียนข้าวเปลือก		
สิ่งละ ๑
สลึง
๔. โกฐหัวบัว โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา		
สิ่งละ ๑
สลึง
๕. สมอทั้ง ๓							
สิ่งละ ๒
สลึง
๖. ลูกสลอดประสะแล้ว (เอาเท่ายาทั้งหลาย)				
๒๑ สลึง
วิธีท�ำ
ลูกสลอดนั้นปอกเปลือกผ่าเอาไส้ในออกเสีย แล้วเอาข้าวสุกห่อให้มิด แล้วเอาผ้าขาวห่อต้มให้
		
น�้ำแห้งถึง ๓ หน แล้วเอาขึ้นตากแดดให้แห้ง แล้วเอาต้ม ด้วยใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑
		
เกลือ ๑ ต้มไปให้นำ�้ แห้ง ๓ หน แล้วตากแดดให้แห้ง เอาเท่ายาทัง้ หลาย ต�ำเป็นผงละลายน�ำ้ ผึง้
		
กินดีนกั กิน ๕ กล�ำ่ ถ่าย ๕ ครัง้ กิน ๗ กล�ำ่ ถ่าย ๗ ครัง้ (๒ กล�ำ่ เท่ากับ ๑ ไพ) ยานีม้ คี ณ
ุ มากนัก
		
แก้โรคทั้งปวงวิเศษนัก อย่าสนเท่ห์เลย
สรรพคุณ
ถ่ายกษัย กระจายลม ขับเสมหะ ปรับธาตุ บ�ำรุงปอด/ทางเดินหายใจ/บ�ำรุงหัวใจ ลดอาการ
		
ปวดบิดจากการถ่าย
๗. ยาแก้กษัยจุกเสียด (รสร้อน-สุขุม)
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู					
สิ่งละ ๑
สลึง
๒. ตรีกฏุก เจตมูลเพลิง ฝักส้มป่อยคั่ว				
สิ่งละ ๓
บาท
๓. แก่นแสมทั้ง ๒ สหัสคุณทั้ง ๒					
สิ่งละ ๓
บาท
๔. สมุลแว้ง								
๖
บาท
วิธีท�ำ บดเป็นผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำกระเทียมกิน
สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสียด ถ้าจะแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมชื่อมหาสดมภ์ ละลายน�้ำขิง ข่า กระเทียม ตามแต่จะ
ละลายกินเถิด ห้ามน�้ำมะนาวแล แก้อาการใจสั่น ขับฟอกโลหิต ถ่ายเลือดเน่าเสีย กระจายเลือดลม ลดอาการ
ลมจุกอก ขับเสมหะจากปอด
๘. ยาแก้กษัยเจ็บขัดอก  พรรดึก  (รสร้อน-สุขุม)
๑. ลูกกระวาน						
๒. อบเชยเทศ						
๓. ดอกบุนนาค						
๔. ลูกเอ็นเทศ ขิงแห้ง					
๕. ชะเอมเทศ						
๖. ดีปลี							
๗. พริกล่อน						
๘. มะขามป้อม						
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วิธีท�ำ  		
สรรพคุณ  
		
		

บดเป็นผง แล้วเอาน�้ำตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย คุลีการเข้าด้วยยาน�้ำผึ้งกิน
แก้ลมกษัยซึง่ เจ็บอก ขัดในอก แก้พรรดึกดีนกั แล ช่วยย่อย ขับลม กระจายเลือดลม บ�ำรุงปอด
ลดภาวะลมกองละเอียด (มะขามป้อมมีสรรพคุณขับนิ่วยูริก และละลายนิ่วในถุงน�้ำดีได้ หมอ
พื้นบ้านจะทานมะขามป้อมวันละ ๒ ผล เป็นเวลา ๒ เดือน นิ่วถุงน�้ำดีจะละลายหมด)

จะเห็นว่าการดูแลโรคกษัยกล่อนเถาแบบไทยนั้นใช้หลักการวางยาแบบ รุ ล้อม รักษา ตัดราก คือ
๑. รุ (ด้วยยาเบญจอ�ำมฤตย์ ฟอกอุจจาระอันลามก และช�ำระเมือกมันปะระเมหะทั้งปวง)
๒. ล้อม (ด้วยยานารายณ์พังค่าย คือ ล้อมอาการต่างๆ ที่เนื่องมาจากโรคกษัยกล่อนเถา)
๓. รักษา (ด้วยยาดาวดึงษา เป็นยาขับนิ่วในปัสสาวะในไตโดยตรง)
๔. ตัดราก (ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา เป็นยาสลายนิ่วและลดการอักเสบในกรวยไต)
๕. ป้องกัน (ใช้ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา เป็นอาหารเป็นยาป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วยูริกใหม่อีก)
น�้ำกระสายยาก็ใช้ น�้ำมะกรูด น�้ำส้มซ่า น�้ำมะขามเปียก ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ที่ปาก และกระเพาะอาหาร
แต่เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วมีฤทธิ์ขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ ท�ำให้เลือดและน�้ำปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นด่าง
มากขึ้น และลดภาวะการรวมตัวเป็นนิ่วยูริกที่มีอยู่ในกระแสโลหิต
๑. ยาเบญจอ�ำมฤตย์		
เป็นยาถ่ายฟอกอุจจาระอันลามก ช�ำระล�ำไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง ใช้ดี
				
เกลือเป็นยาถ่ายหลัก และมีรากทนดีเป็นยาช่วยมีสรรพคุณ เป็นยาถ่าย แก้บวมน�ำ้
				
แก้ฟกบวม ถ่ายเสมหะเป็นพิษ แก้ม้ามอักเสบ
๒. ยานารายณ์พังค่าย		
เป็นต�ำรับยาที่มีรสสุขุมร้อน แก้ในทางลมและโลหิต สรรพคุณตามต�ำรับยา ใช้
				
เมล็ดผักชีลอ้ มเป็นยาหลัก มีรสหอมร้อน ขับลมในล�ำไส้ แก้ธาตุพกิ าร แก้หอบ
				
บ�ำรุงปอด แก้ไอ แก้ลมท�ำให้สะอึก ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ
๓. ยาดาวดึงษา 		
เป็นยาแก้สารพัดกษัย สารพัดโรคทั้งปวง แก้บวมเพื่อริดสีดวงทางเลือด ลม
				
แก้ลมทัง้ ปวง แก้บวมน�ำ้ บวมลม แก้ลมในเนือ้ ชือ่ กัศวาต ลม ๓๒ จ�ำพวก แก้ลม
				
ทัง้ หลาย ทัง้ จิงจ้อเป็นยาหลัก สรรพคุณแก้เสมหะ โลหิตก�ำเดา และลม แก้อกั เสบ
				
ทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะขัดปวด ขับปัสสาวะ แก้จุกเสียด ฟกบวม แก้ลม
				
พรรดึก เป็นยาระบายส�ำหรับคนท้องผูกเรื้อรัง แก้ปวดข้อ แก้ไขข้ออักเสบ
				
และใช้น�้ำมะกรูด น�้ำมะนาว น�้ำส้มซ่า เป็นน�้ำกระสายยาท�ำให้ไตมีพลังในการ
				
ขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะมากขึ้น
๔. ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา
มีไพลช่วยลดอาการอักเสบ ดินประสิวและสารส้มช่วยขับนิว่ ขับปัสสาวะ กระจาย
				
ปะระเมหะทัง้ ปวง มะกรูดมะนาวนอกจากช่วยให้เลือดและปัสสาวะเป็นด่างแล้ว
				
ยังช่วยขยายหลอดเลือดโดยท�ำงานร่วมกับรสร้อนของขิงแห้ง พริกไทย ดีปลี
				
กระเทียม ท�ำให้หลอดเลือดขยายตัวและเคลือ่ นตัวดีขนึ้ เป็นการล้างปะระเมหะ
				
ออกจากท่อไต
๕. ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา
สูตรยาแกงคล้ายกับกษัยปลาดุก ปลาไหล ปลาหมอ

145

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ต�ำรับยาอื่นในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

๑. ยาปราบชมพูทวีป  (รสร้อน – สุขุม) วิสมะปถวี
๑. ลูกจันทน์					
๑
เฟื้อง
๒. ดอกจันทน์					
๑
สลึง
๓. กระวาน					
๑
สลึงเฟื้อง
๔. การบูร					
๒
สลึง
๕. ดีปลี						
๒
สลึงเฟื้อง
๖. พิลังกาสา					
๓
สลึง
๗. ล�ำพันหางหมู					
๓
สลึงเฟื้อง
๘. โกฐสอ					
๑
บาท
๙. โกฐเขมา					
๑
บาท
๑๐. เทียนด�ำ					
๑
บาทสลึง
๑๑. เทียนแดง					
๑
บาท 		
สลึงเฟื้อง
๑๒. เทียนตั๊กแตน				
๑
บาท ๒
สลึงเฟื้อง
๑๓. เทียนแกลบ					
๑
บาท ๓
สลึง
๑๔. ขิงแห้ง					
๑
บาท ๓
สลึงเฟื้อง
๑๕. เจตมูลเพลิง					
๒
บาท
๑๖. บุกรอ					
๒
บาท ๑
สลึงเฟื้อง
๑๗. กานพลู					
๒
บาท ๒
สลึง
๑๘. สมอไทย					
๓
บาท
๑๙. สมอเทศ					
๓
บาท
๒๐. หัสคุณเทศ					
๕
บาท		
สลึงเฟื้อง
๒๑. พริกไทยล่อน				
๓๑ บาท
๒๒. ใบกัญชา					
๓๑ บาท ๒
สลึง
๒๓. เหงือกปลาหมอทั้งห้า			
๓๒ บาท
วิธีปรุง		
น�ำยาทั้งหมดบดเป็นผง ผสมน�้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทรา
รับประทาน ส�ำหรับคนธรรมดาไม่เป็นโรค ให้ทาน ๒ เวลา หลังอาหารและก่อนนอน ส�ำหรับคนเป็นโรคให้ทาน
		
๓ เวลา ถ้ามีไข้ห้ามทานยานี้
สรรพคุณ
แก้โรคกุฎฐัง ๓๐ จ�ำพวก
ตามืด ตาฟาง หูตึง หูหนวก คุดทะราด ๓๐ จ�ำพวก พุงโร ไส้พอง ไส้เลื่อน ท้องใหญ่ ท้องมาน หืด ๓๐ จ�ำพวก
ขี้เรื้อน ฝีดาษ ลม ๓๐ จ�ำพวก ลมจุก ลมชัก ลมวิงเวียนศีรษะ ลมทั่วสรรพางค์กาย บวมทั้งตัว ลมชักปากเบี้ยว
ลมปัตฆาต จามไอ โลหิตมาไม่เสมอ ลมท�ำให้นอนไม่หลับ ธาตุทั้งสี่ไม่เสมอกัน มือเท้าตาย เดินไม่ได้ (ยาปราบ
ชมพูทวีป รสร้อน-สุขุม แก้ในกองลมเข้ารูปธาตุดิน อาการทางวิสมะปถวี คือ ลมในดิน ลมที่มีเหตุมาแต่รูปธาตุ
ดิน ดังภาพจารึกที่ ๒๙ หงาย-คว�่ำ) ซึ่งกล่าวถึงโรคไส้เลื่อน ปวดฝักเสียวองคชาต ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ลมอัณฑพาต
จึงใช้เหงือกปลาหมอทั้ง ๕ เข้ารูปธาตุดิน)
ดิน
ไฟ
ลม
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นอกจากยาปราบชมพู
วีปรยัักงษากลุ
ใช้รักษากลุ
่มโรคทางวาตะ
เสมหะ
ดังแสดงในแผนภาพ  
่มโรคทางวาตะ
นอกจากยาปราบชมพู
ทวีปยัทงใช้
และและ
เสมหะ
ดังแสดงในแผนภาพ

ภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนต1ํา

สรรพคุณยาปราบชมพูทวีป

๑. นอนไม่หลับ ไมเกรน ความจําไม่ดี จดจําไม่นาน
๒. การได้ยินผิดปกติ ต้อหิน สายตาไม่ดี
๓. เป>นหวัดบ่อย ติดเชืAอทางระบบหายใจ หายใจไม่
สะดวก เสียงแหบ
๔. ตอบสนองช้า เปลือกตาบวม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
ง่วงซึม ซึมเศร้า
๕. รู้สึกแสบๆ เจ็บๆ เหมือนถูกหนามตํา

๑. แก้ลมทําให้นอนไม่หลับ ปวดหัว ลมทําให้เผลอ
สติหลงลืม ลมวิตกวิจารณ์
๒. หูอืAอ หูตึง หูหนวก ตามืด ตาฟาง
๓. แก้หวัด แก้ไอ จาม ภูมิแพ้ หืดไอ ๕ จําพวก
๔. แก้ลมชัก ลมวิงเวียน ลมชักปากเบีAยว ลมลิAน
กระด้างคางแข็ง ลมมักให้หาวเรอ สะอึก ลมทัVว
สรรพางค์กาย แก้กล่อน ๕ จําพวก

๑. แก้ลมจุก ลมขัดในอก ลมบวมทัAงตัว
๒. พุงโร ไส้พอง ท้องใหญ่ ท้องมาน ไส้เลืVอน
๓. แก้โรคผิวหนัง กุฏฐัง ๓๐ จําพวก คุดทะราด

๑. โรคผิวหนัง เช่น คัน ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน
สิว ผิวหนังแห้ง ผิวลอกเป>นขุยๆ เล็บเปราะ
๒. ปวดเมืVอยกล้ามเนืAอ มือเท้าเป>นพังผืด เหน็บชา

ขีAเรืAอน ฝ^ดาษ
๔. ปวดเมืVอย แก้ลมตามกล้ามเนืAอ เหน็บชา
ลมป`ตฆาต

๑. ท้องผูก
๒. แท้งลูกง่าย ติดลูกยาก
๓. เนืAองอกรังไข่ ซีสต์เต้านม ซีสต์รังไข่
๔. ปวดประจําเดือน ประจําเดือนมามาก

๑. แก้ท้องผูก
๒. แก้เสมหะ ๓๐ จําพวก แก้ลม ๓๐ จําพวก
๓. แก้ลมอัมพฤกษ์ – อัมพาต มือเท้าชา
๔. แก้ปวดประจําเดือน ระดูมาไม่ปกติ เพราะธาตุ
ทัAง ๔ ไม่เสมอกัน

โรคระบาดสมัยใหม่ (Modern Epidemic)
ข้อมูลจาก
หนังสือทําไมคุณถึงปdวย เล่ม ๒
โดย นพ.เป^eยมโชค ชลิดาพงษ์

สรรพคุณยาในตระกูลยาทําลายพระสุเมรุ
เช่น ยาปราบชมพูทวีป ยาไพศาลี ยาอภัยสาลี
ยาสารพัดโรค ยาสมใจนึก ยาหงสา
กลุ่มอาการโรคทีVเกิดจาก Thyroxin H ตVํา จึง
สามารถใช้ยาปราบชมพูทวีปรักษาควบคุม
อาการได้
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ภาพแสดงสรรพคุณยาปราบชมพูทวีปกับกลุ่มอาการ วาตะ และเสมหะ เปรียบเทียบกับกลุ่มอาการทาง
แพทย์แผนปัจจุบัน ในภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมยต�่ำ
๒. ยาพระอานนท์  (รสร้อน-สุขุม)
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์					
๑
เฟื้อง
๒. เกลือสินเธาว์						
๑
สลึงเฟื้อง
๓. กานพลู						
๒
สลึง
๔. ดีปลี							
๒
สลึงเฟื้อง
๕. ลูกพิลังกาสา						
๓
สลึงเฟื้อง
๖. ว่านน�้ำ						
๑
บาท
๗. โกฐสอ โกฐเขมา					
๑
บาทเฟื้อง
๘. เทียนด�ำ						
๕
สลึงเฟื้อง
๙. เทียนแดง						
๖
สลึง
๑๐. เทียนขาว						
๖
สลึงเฟื้อง
๑๑. เทียนตาตั๊กแตน					
๗
สลึง
๑๒. สมอไทย						
๙
สลึง
๑๓. สมอเทศ						
๙
สลึงเฟื้อง
๑๔. บุกรอ หัสคุณเทศ กัญชา				
๑๐ สลึง
๑๕. ลูกกระวาน						
๑
บาท
๑๖. ขิงแห้ง						
๒
บาท
๑๗. เจตมูลเพลิง						
๒
บาทเฟื้อง
๑๘. พริกไทยล่อน					
๖ ต�ำลึง ๒ บาท ๒ สลึงเฟื้อง
๑๙. เทียนข้าวเปลือก					
๑ ต�ำลึง ๓ สลึงเฟื้อง
ยา ๒๓ สิ่งนี้ ต�ำผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำนมโค น�้ำอ้อยแดงกิน
แก้ริดสีดวง ๕๐๐ จ�ำพวก ท้องมาร ๕ จ�ำพวก ไส้เลื่อน ๕ จ�ำพวก แก้กล่อน ๕ จ�ำพวก หืดไอ ๑๘ จ�ำพวก
กุฏฐัง ๕ จ�ำพวก แก้เสมหะ ๑๐ จ�ำพวก บาทจิตต์ ๙๐ จ�ำพวก แก้ตามืด ตาฟาง แก้ลมหูหนัก หูตึง ตีขึ้นตีลง
ให้เจ็บตะโพก ให้จุกเสียด เมื่อยขบ แก้สลัดอก ขี้เรื้อน คุดทะราด แก้ฝีในคอและเพดาน แก้ลมให้จาม ให้กะทก
ตัวสัน่ ลมปัตฆาตราทยักษ์ แก้ลมให้ลงราก สะอึก บาดทะยัก ลมภัณฑยักษ์ แก้ลมจ�ำปราบ กุมหลวง สะแกเวียน
เกิดโทษ สันนิบาต แก้โทษโลหิตพิการต่างๆ ลมมักให้ทุ่มเถียง ลมมักให้หึงผัวเมีย ลมมักให้ด่าพ่อตีแม่ ลมมัก
ให้วิตกวิจารณ์ แก้ลมให้นอนมิหลับ ให้ง่วงเหงาหาวนอน ให้ขัดในคอพูดจามิออก ให้ปวดมวนไส้พอง แก้ป้าง
จุกผามม้ามย้อย เป็นง่อยเปลี้ยเสียขา พูดจามิออก กินข้าวน�้ำปะทะอก เมื่อได้กินยานี้หายสิ้นแลฯ (แก้ลมในรูป
ธาตุทั้ง ๔)
(ต�ำรายาสมุนไพร โดย ส.ธรรมภักดี)
๑. เข้ารูปธาตุไฟ : สมอไทย สมอเทศ
๒ เข้ารูปธาตุลม : กระวาน ขิงแห้ง เจตมูลเพลิง
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๓. เข้ารูปธาตุน�้ำ : บุกรอ หัสคุณเทศ กัญชา
๔. เข้ารูปธาตุดิน : เทียนข้าวเปลือก มีรสสุขุม หวาน มัน ฝาด แก้ปถวีธาตุก�ำเริบ
ต�ำรับนี้จึงเข้าได้สี่รูปธาตุ จะเน้นรูปธาตุใดก็ให้ยักน�้ำกระสายยาอีกทีหนึ่ง
๓. ยาดาวดึงสาทศวิเวก
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู				
สิ่งละ ๑
สลึง
๒. โกฐกักกรา โกฐหัวบัว โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐสอ			
สิ่งละ ๑
บาท
๓. เทียนตาตั๊กแตน เทียนด�ำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ สิ่งละ ๑
บาท
๔. ลูกสมอไทย รากตองแตก						
สิ่งละ ๑
บาท
๕. ขิง หัสคุณเทศ ว่านน�้ำ มหาหิงคุ์					
สิ่งละ ๑
บาท
๖. การบูร									
๓
บาท
๗. พริกไทย ดีปลี							
สิ่งละ ๔
บาท
๘. เจตมูลเพลิง									
๕
บาท
๙. จิงจ้อเหลี่ยม									
๖
บาท
วิธีท�ำ
ท�ำเป็นจุณ ใส่กระทะคัว่ ให้เหลือง เอาน�ำ้ มะนาวพรมคัว่ ละลายน�ำ้ ผึง้ กิน แก้ลมทัง้ ปวง แก้บวม
		
ใช้น�้ำร้อน
สรรพคุณ
แก้บวม แก้ริดสีดวง เลือด ลม แก้ลมทั้งปวง (อายุรเวทศึกษา หน้า ๑๐๐ ต�ำรับที่ ๙๓๓)
(จิงจ้อเหลี่ยม รากมีรสร้อนขื่น แก้เสมหะและลม ท�ำให้อาหารงวด แก้ไฟธาตุกล้า แก้ฟกบวม แก้พรรดึก ช่วย
ย่อยอาหาร แก้ก�ำเดาโลหิตและเสมหะ เป็นยาระบายส�ำหรับคนท้องผูกเรื้อรัง แก้พิษแมลงป่อง พิษงู แก้ไข้
ขับปัสสาวะ แก้ไขข้ออักเสบ)

4.2.2 คั ม ภี ร์ ฉั น ทวาตปฏิ ส นธิf
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๕. อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง

๔. จับที่สมองและไขสันหลัง (มือเท้าตาย)
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4.2.2
์ ฉั น ทวาตปฏิ
ส นธิf
๔.๒.๒ คัคัมม
ภีรภี
์ ฉันรทวาตปฏิ
สนธิ

๔. จับที่สมองและไขสันหลัง (มือเท้าตาย)

๕. อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง

๑. จุกแน่นอก

๒. เสียดชายโครงทั้ง ๒
หิวโหยหาแรงมิได้

๓. ต่อมลูกหมากโต

สมุฏฏฐาน
ฐาน  :: เกิเกิดดแต่
แต่กกองอชิ
องอชิณณวาต
วาต
สมุ
๑) วารยักษวาโย

ลักษณะอาการ
มักกระท�ำให้อยากคาวหวานและเนื้อ ปลา ปู153หอย ครั้นบริโภคเข้าไป ท�ำให้เสียดชายโครงทั้งสองข้าง
และให้จุกอก แล้วแล่นมาจับเอาองคชาต กระท�ำให้ตีนมือตาย และหิวโหยหาแรงมิได้ ลมจ�ำพวกนี้บังเกิดขึ้นกับ
ผู้ใดถึงปี ๑ จะท�ำให้มือตีนทั้งสองนั้นเสีย ดังกล่าวมานี้ฯ พระฤาษีธรณางค์ให้แต่งยาแก้ ดังนี้
สาเหตุ เกิดแต่กองอชิณวาต (กองลมนี้เกิดแต่กินของแสลง กินล้นเกิน)
๑. กินของคาวมาก  คอเลสเตอรอล
๒. กินของหวานมาก  ไตรกลีเซอไรด์
๓. กินเนื้อ ปู ปลา หอย  กรดยูริก
๔. เสียดชายโครงทั้งสองข้าง จุกแน่นอก  มีนิ่วยูริกอยู่ที่ไต
๕. แล่นมาจับองคชาต  ต่อมลูกหมากอักเสบ บวมโต
๖. กระท�ำให้มือตีนตาย  เกิดลมอัมพฤกษ์อัมพาต เพราะนิ่วยูริกจับที่เส้นประสาทสั่งการในสมองหรือ
				
ไขสันหลัง
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๒) ต�ำรับยารักษาวารยักษวาโย
๑. ยาแก้ลมวารยักษวาโย ๑
๑. เปลือกมะกอก สารส้ม กระเทียม			
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ขิงแห้ง พริกไทยล่อน ดีปลี				
สิ่งละ ๑
ส่วน
วิธีท�ำ		
เอาเสมอภาค บดละลายน�้ำอ้อยแดงกิน หนัก ๑ สลึง
สรรพคุณ
แก้ลมวารยักษวาโยนั้นหายดีนัก
(ดูจากตัวยาสมุนไพรในต�ำรับนี้ มีสรรพคุณขับนิ่ว ขับปัสสาวะโดยตรง โดยเฉพาะใช้น�้ำอ้อยแดงเป็นกระสายยา)
๒. น�้ำมันอินทสังหาร
๑.
๒.
๓.

ผักเสี้ยนผี หญ้าไซ ส้มกบ เปลือกเพกา
สิ่งละ
๑
ทะนาน
รากกะทกรก รากขัดมอน			
สิ่งละ
๑
ทะนาน
ผักตบ ผักแพวแดง			
สิ่งละ
๑
ทะนาน
วิธีท�ำ ๑
เอาน�้ำสิ่งละ ๑ ทะนาน น�้ำมันงา ๑ ทะนาน หุงให้คงแต่น�้ำมัน แล้วจึงเอา
๕. เที๔.ยนดำ ลูเทีกจัยนนขาว
การบู
ร เกลื
อสินเธาว์
๑ ๑ สลึงสลึง
ทน์ ดอกจั
นทน์
กระวาน
กานพลู สิ่งละสิ่งละ
เทียนด�นจุำ ณเทีปลงลงในน้
ยนขาว การบู
๑
สลึง
วิธีทำ๕.๒ ทำเป็
ำมันร ทัเกลื้งกิอนสิทัน้งเธาว์
ทา สิ่งละ
วิธสรรพคุ
ีท�ำ ๒		 ณ แก้
ท�ำลเป็มวารยั
นจุณปลงลงในน�
น ทั้งเกิศษนั
นทั้งกทา ได้ใช้แล้วฯ
กษวาโยนั้ำ้นมัหายวิ
(โดยมากตำรั
งการนำโอสถสารของยาไปยั
สรรพคุณ บยาทีแก้่ต้อลมวารยั
กษวาโยนั้นหายวิเศษนัก งเนื
ได้ใ้อช้เยืแล้่อวต่ฯางๆ ไปกับโลหิตนำไปมักใช้น้ำมันงาเป็นตัวนำ
ำรับยาทีต่ อ้ บงการน�
งเนืบอ้ นิเยื่วอ่ ต่ขัางๆ
บโลหิและลดการอั
ตน�ำไปมักใช้นกำ�้ เสบภายใน)
มันงาเป็นตัวน�ำ ดูจาก
ดูจ(โดยมากต�
ากสมุนไพรในตำรั
นี้แล้วำมีโอสถสารของยาไปยั
สรรพคุณไปในทางขั
บปัสไปกั
สาวะ
สมุนไพรในต�ำรับนี้แล้วมีสรรพคุณไปในทางขับนิ่ว ขับปัสสาวะ และลดการอักเสบภายใน)

เพกา

๓. ยาแก้ลมวารยักษวาโย ๒ .
๑. โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕
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สิ่งละ ๑
สิ่งละ ๑

ส่วน
ส่วน
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๓. ยาแก้ลมวารยักษวาโย ๒
๑. โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕					
สิ่งละ ๑
ส่วน
๒. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ผักแพวแดง		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. ดองดึง กัญชา รากจิงจ้อ				
สิ่งละ ๒
ส่วน
๔. น�้ำประสานทอง การบูร มหาหิงคุ์			
สิ่งละ ๒
ส่วน
๕. พริกไทย ขิงแห้ง ดีปลี รากส้มกุ้งทั้ง ๒			
สิ่งละ ๑๐
ส่วน
๖. กระเทียม ผิวมะกรูด เทพธาโร เปล้าน้อย		
สิ่งละ ๑๒
ส่วน
๗. สมอพิเภก							
๑๖
ส่วน
๘. มะขามป้อม							
๓๒
ส่วน
๙. สมอไทย							
๔๘
ส่วน
วิธีท�ำ		
ท�ำเป็นจุณ ละลายน�้ำกระสายอันควรแก่โรค กินหนัก ๑ สลึง
สรรพคุณ
แก้ลมวารยักษวาโยอันบังเกิดแต่กองอชิณวาตนั้นหายวิเศษนักฯ
วิเคราะห์ต�ำรับยา
ยาต�ำรับนี้มีสรรพคุณปรับสมดุลโลหิต จึงน�ำมาใช้ในกรณีปรับสมดุลของสารประกอบใน
			
กระแสโลหิตให้สปู่ กติ เช่น คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
			
นิ่วปะระเมหะทั้งปวง
๑. ตรีผลา ช่วยขับสารพิษ และโลหะหนักออกจากตับเป็นการช่วยฟื้นฟูตับ ซึ่งดูแลเกี่ยวกับไขมันและระบบ
ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย
๒. กระเทียม ผิวมะกรูด เทพธาโร เปล้าน้อย มีสารแอนตี้ออกซิเดนท์สูงมาก ช่วยให้ไขมันในร่างกายไม่ถูกออก
ซิไดซ์ ซึ่งจะเป็นไขมันที่ตับน�ำไปใช้งานไม่ได้ จึงคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดเป็นจ�ำนวนมาก
๓. โกฐ เทียน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู มีรสหอมร้อน ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของโลหิตดี
ขึ้น อีกทั้งขยายหลอดโลหิต
๔. รากจิงจ้อ ดองดึง ช่วยลดกรดยูริก เพราะมีสาร colchicine
๕. พริกไทย ขิงแห้ง ดีปลี รากส้มกุ้งทั้ง ๒ ช่วยละลายลิ่มเลือดไม่ให้เลือดข้น ท�ำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลด
การตกตะกอนของนิ่วยูริก
จะเห็นว่าต�ำรับนี้แก้ที่ระบบโลหิตเป็นหลัก เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการจากนิ่วยูริกจากการกินล้น
เกิน หรือกินของแสลงโรค ซึ่งท�ำให้เลือดมีภาวะเป็นกรด และน�ำไปสู่การรวมตัวเป็นนิ่วยูริก ในต�ำแหน่งต่างๆ
ของร่างกาย
๔. ยาแก้ลมวารยักษวาโย ๓
๑. ครั่งดุ้น อุตพิด						
๒. เทียนด�ำ เทียนขาว บอระเพ็ด					
๓. สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม เกลือสินเธาว์			
๔. มหาหิงคุ์ เกสรบัวหลวง บุกรอ					
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สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ
สิ่งละ

๑
๒
๒
๔

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
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๕. พริกไทย สารส้ม						
สิ่งละ ๘
ส่วน
๖. รากจิงจ้อ								
๑๖
ส่วน
วิธีท�ำ		
ท�ำเป็นจุณ ละลายน�้ำส้มซ่า กินหนัก ๑ สลึง
สรรพคุณ
แก้ลมวารยักษวาโยหายฯ
(ต�ำรับนีอาการของโรคกษั
้เป็นต�ำรับยารักษานิ
ยูริกโดยตรง
าตัว่งยาสมุ
นไพรที่ใช้มีสรรพคุบยาแก้
ณเป็นลมวารยั
ไปในท�กำษวาโย
นองเดี๓ยวกับต�ำรับ
ยกล่อ่วนเถา
หรือนิ่วยูริกจะเห็
อีกส่นวว่นหนึ
และเราสามารถนำตำรั
ยาที่ชื่อดาวดึ
ษา แแก้
ยกล่
นเถา
่งอาการจากโรคลมวารยั
ไปใช้ใงนการดู
ลผูโ้ปรคกษั
่วยโรคกิ
นล้อนเกิ
น คือ ซึความดั
น เบาหวาน ไขมัน กได้ษวาโย
อีกส่วนหนึก็่งถ) ือว่าเป็นโรคในกลุ่มอาการของ
โรคกษัยกล่อนเถา หรือนิ่วยูริก อีกส่วนหนึ่ง และเราสามารถน�ำต�ำรับยาแก้ลมวารยักษวาโย ๓ ไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคกินล้นเกิน คือ ความดัน เบาหวาน ไขมัน ได้อีกส่วนหนึ่ง)

ข้อสรุป แนวทางการดูแลโรคต่อมลูกหมากโต

ค�ำแนะน�ำ
๑. แนะน�ำเรื่องอาหารแสลง เช่น ของคาว พวกเนื้อ กุ้ง หอย ปู ปลา ของหวาน เช่น น�้ำตาลทราย
ข้อสรุปจแนวทางการดู
กหมากโต
น�ำ้ อัดลม น�ำ้ เต้าหู้ รวมทัง้ แอลกอฮอล์
ากเหล้า เบียร์ ต้แอลโรคต่
งเลีย่ ง อไม่มลู
ควรบริ
โภคหรือไม่. ควรทานคราวละมาก ๆ หรือ
ทานบ่อย ๆ เป็นประจ�ำ
คำแนะนำ
๒. แนะน�ำออกก�ำลังกายให้กะบังลมช่วงล่างแข็งแรง ยืดหยุ่นดี
๑. แนะนำเรื
ของคาว
้อ รกุามี้ง นหอย
ปู กปลา
ของหวานำให้เช่
น ำเริบ
๓. ยาบางชนิ
ด เช่น่องอาหารแสลง
Salbutamol เช่กลุนม่ ยาแก้
แพ้ พวกเนื
คลอเฟนิ
ควรหลี
เลีย่ งเพราะท�
อาการก�
น้๔.
ำตาลทราย
ลม ้งน้เชิำเต้งกราน
าหู้ รวมทั
แอลกอฮอล์
เบีนยร์ ต้องเลี่ยง ไม่ควรบริโภคหรือไม่ควร
แช่น�้ำอุ่นน้บริำอัเดวณอุ
วัน้งละ
๑๕ นาทีจากเหล้
เช้า า– เย็
ทานคราวละมาก
ๆ วหรืเหน่
อทานบ่
อย ตๆย์เป็
๕. ใช้ยาประคบหั
า อาทิ
ละนประจำ
๒ – ๓ ครั้ง
๒. แนะนำออกกำลังกายให้กะบังลมช่วงล่างแข็งแรง ยืดหยุ่นดี
๖. นวดกษัย ส่งเลือดลงไปเลี้ยงที่ อวัยวะเพศเพิ่มขึ้น
๓. ยาบางชนิด เช่น Salbutamol กลุ่มยาแก้แพ้ คลอเฟนิรามีน ควรหลีกเลี่ยงเพราะทำให้
อาการกำเริบ
๔. แช่น้ำอุ่นบริเวณอุ้งเชิงกราน วันละ ๑๕ นาที เช้า – เย็น
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การรักษาทางยา
รุ ๑ 		
				
			
				
			
ล้อม ๒
			
				
รักษา ๓
ตัดราก ๔
-

ถ่าย เช่น ยาเบญจอ�ำมฤตย์ ยาธรณีสัณฑฆาต ยาพรหมภักตร์ ยาดาวดึงสา
ยาลมวารยักษ์วาโย
ยาขับนิ่ว ขับปัสสาวะ เช่น ยาเนาวหอย ยานารายณ์พังค่าย ยาแก้ลมวาร
ยักษ์วาโย ๑ ยามหานทีคุณ ยาปิหกัง
รุลมในไส้ - นอกไส้ เช่น ยาอินทรีย์ธาตุประชุม ยาปราบชมพูทวีป
ถ้ามีลมจุกแน่นอกล้อมอาการด้วยยานารายณ์พังค่าย ยามหาวัฒโนทัย
ถ้ามีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน ล้อมด้วยยาตรีผลาธิคุณ ๒ หรือยา
ลมวาร ยักษ์วาโย ๒
ยาลดการอักเสบที่ลูกหมาก เช่น ยาตรีศิวคุณ ยาอุปทม ๓
ยาบ�ำรุงก�ำลัง ยาบ�ำรุงไต ยาอายุวัฒนะ ยาบ�ำรุงโลหิต

หัตถการ  : เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลพลังงานบริเวณคูถเสมหะ
๑. เผายา
๒. ทับหม้อ
๓. นั่งถ่าน
๔. นวดกษัย
การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

การดูแลต่อมลูกหมากโตแบบวิถีชาวบ้าน
๑. ให้ยาต้มดื่มขับนิ่ว ขับปัสสาวะ บ�ำรุงไต เพื่อให้ปัสสาวะได้สะดวก
๒. ให้ยารักษาและลดการอักเสบในลูกหมาก โดยใช้น�้ำหมักลูกสมอ ลูกมะขามป้อม ลูกยอ บอระเพ็ด ล�ำไย ลิ้นจี่
พลูคาว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างรวมกันเท่าที่มี ๑ ช้อนโต๊ะ ใช้น�้ำต้มว่านชักมดลูกเป็นน�้ำกระสาย
ยา ๑ แก้วกาแฟ ดื่มเช้า-เย็น ก่อนอาหาร เป็นเวลา ๒-๔ อาทิตย์
๓. ให้ทานยาบ�ำรุงโลหิต ยาบ�ำรุงก�ำลัง เป็นตัวตัดรากโรค
๑. ยาต้มขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  บ�ำรุงไต  
รางแดง
ณ แก้
ยเส้กนษัยคลายเส้
นเอ็น แก้นปเอ็วดหลั
ง ปวดเอว
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ลงฝัก แก้กล่อนทุกชนิด ขับปัสสาวะ

แก้กล่อนลงฝัก แก้กล่อนทุกชนิด ขับปัสสาวะ

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณ แก้เส้น ถ่ายกษัย แก้เส้นเอ็นพิการ เส้น
154่อยตามร่างกาย แก้กษัยเหน็บชา ขับปัสสาวะ
เลือดขอด แก้ปวดเมื
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มพรรดึ
ก
ยย่
อาหาร
อาหาร
เถาจิ
งจ้อเหลี
ม กสรรพคุ
แก้จุกเสีแก้ยดก�ำเดาโลหิ
บวม ตแก้และเสมหะ
ลมพรรดึกเป็นช่ยา
วยย่อย
แก้
ฟกบวม
แก้พ่ยรรดึ
ช่วยย่ณอยอาหาร
อาหาร
อาหาร
รากจิ
งงำจ้จ้หรั
ออ บสรรพคุ
ณ
ลลมมองทำให้
ไไฟธาตุ
รากจิ
สรรพคุ
ณกเรืแก้
แก้้อรัเเงสมหะ
สมหะ
แก้
ทำให้
าหารงวด
แก้
ฟธาตุ
ระบายส�
คนที่ท้องผู
แก้พิษแก้
แมงป่
พิษงูออาหารงวด
แก้ไข้ ขับปัแก้
สสาวะ
อาหาร
รากจิ
ง
จ้
อ
สรรพคุ
ณ
แก้
เ
สมหะ
แก้
ล
ม
ทำให้
อ
าหารงวด
แก้
ไ
ฟธาตุ
รากจิ
งจ้อฟฟอแก้
สรรพคุ
แก้กกเสมหะ
ลม ทำให้
แก้ไฟธาตุ
กล้
แก้
กบวม
พพรรดึ
ช่ช่ววยย่
ยอาหาร
แก้
ำเดาโลหิ
ตตและเสมหะ
แก้
ปาาวดข้
ไขข้ออัแก้
กล้
แก้
กบวม
แก้กณเสบ
รรดึ
ยย่ออแก้
ยอาหาร
แก้อกกอาหารงวด
ำเดาโลหิ
และเสมหะ
รากจิ
ง
จ้
อ
สรรพคุ
ณ
แก้
เ
สมหะ
แก้
ล
ม
ทำให้
าหารงวด
แก้ไฟธาตุ
กล้
า
แก้
ฟ
กบวม
แก้
พ
รรดึ
ก
ช่
ว
ยย่
อ
ยอาหาร
แก้
ก
ำเดาโลหิ
ต
และเสมหะ
กล้นนา ยาระบายสำหรั
แก้ฟกบวม แก้บบพคนที
รรดึก่่ทท้้ออช่งผู
วยย่
กำเดาโลหิ
เป็
กกเรื
ออรัรังง แก้
ิิษษแมงป่
อองง ตพิพิและเสมหะ
ษษงูงู แก้
เป็
ยาระบายสำหรั
คนที
งผู
เรืออ้้ยอาหาร
แก้พพแก้
แมงป่
แก้ไไข้ข้
กล้
า
แก้
ฟ
กบวม
แก้
พ
รรดึ
ก
ช่
ว
ยย่
ยอาหาร
แก้
ก
ำเดาโลหิ
ต
และเสมหะ
งผู
เรืเรื
้อ้อรัรัต้งงมดืแก้
พพิษิษแมงป่
งง ง้ พิละ
วิธีท�ำ ทัง้ หมดเอาเสมอภาค ต้มน�เป็
ำ้ ให้
ดืยาระบายสำหรั
ด เบาไฟลง
เคีบบย่ คนที
อี่ท่ทกไ้อ้อขข้
๒๐
ม่ จนยาจื
ด ดืม่ ออครั
คนที
งผูออกกอัอันาที
แก้
แมงป่
พิษษ๑งูงู แก้แก้
แก้ว ไไข้ข้
ขัขัเป็
บบนนปัปัเยาระบายสำหรั
สสอสาวะ
แก้
ปปวดข้
ออวต่อแก้
กกเสบ
สาวะ
แก้
วดข้
แก้
ไ
ขข้
เสบ
บอคนที
่ทขข้
้องผู
กกเรื
้อนรัไพรตั
ง แก้
พิษแมงป่อง กพิเบาของ
ษงู แก้ไข้
สาวะ
แก้
ป
วดข้
แก้
ไ
อ
อั
เสบ
เช้า - เย็น หรือดื่มต่างน�้ำขัก็ขัเป็บไบด้ปันปัสยาระบายสำหรั
ยามท้
อ
งว่
า
ง
ถ้
า
ต้
งการสรรพคุ
ณ
สมุ
ว
ใดตามอาการหนั
สสาวะ แก้ปวดข้อ แก้ไขข้ออักเสบ
ขับปัอสยสาวะ
ปวดข้อ แก้ไขข้ออักเสบ
โรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่
ปรับได้แก้ตามอาการของโรค
159
159
159
159
159

155

๑ ๑แก้๑แก้
ว ๑แก้
วเช้แก้
วาเช้-เย็
นเช้
า-เย็
นวาหรื
-เย็
นเช้
หรื
อนดืาหรื
อ-เย็
่มดืหรื
ต่อ่มนาดือต่งน้
่มดืาหรื
ต่งน้
ำ่มาก็ต่องน้
ำไาดืด้ก็งน้
ำ่มไก็ด้ต่ยามท้
ำไาก็ด้งน้
ยามท้
ได้ยามท้
งว่ไอด้างว่องยามท้
งว่
าองถ้งว่
าางถ้ต้าาอองถ้ต้งว่
งการสรรพคุ
าอถ้ต้างการสรรพคุ
าองต้งการสรรพคุ
อถ้งการสรรพคุ
ณสมุ
ณสมุ
ณนไพรตั
สมุ
ณนสมุ
ไพรตั
นไพรตั
วณ
นใดตามอาการ
ไพรตั
วใดตามอาการ
วนใดตามอาการ
วใดตามอาการ
๑วาเช้-เย็
แก้
ำอก็ยามท้
าต้องการสรรพคุ
สมุ
ไพรตั
วใดตามอาการ
หนั
ก
เบาของโรคก็
ใ
ห้
ใ
ส่
ส
มุ
น
ไพรตั
ว
นั
น
้
มากหน่
อ
ย
ปรั
บ
ได้
ต
ามอาการของโรค
๑
แก้
ว
เช้
า
-เย็
น
หรื
อ
ดื
่
ม
ต่
า
งน้
ำ
ก็
ไ
ด้
ยามท้
อ
งว่
า
ง
ถ้
า
ต้
อ
งการสรรพคุ
ณ
สมุ
น
ไพรตั
ว
ใดตามอาการ
หนัหนั
กเบาของโรคก็
หนั
กหนั
เบาของโรคก็
กเบาของโรคก็
กเบาของโรคก็
ให้ให้ส่ใสห้ส่มุใสนห้ส่มุไพรตั
ใสนส่มุไพรตั
สในห้มุไพรตั
วน้นนัไพรตั
มากหน่
ว้นนัมากหน่
้นมากหน่
อวยนัอ้นยปรั
อยปรั
อบยได้
ปรั
บตได้
ปรั
ตบามอาการของโรค
ได้
ตปรัามอาการของโรค
ตบามอาการของโรค
หนักเบาของโรคก็
ใวนส่นัไพรตั
สว้นมุนัมากหน่
มากหน่
อบามอาการของโรค
ยได้
ได้ตามอาการของโรค
คู่มือใเวชปฏิ
พทย์แวผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ
ยง
หนักเบาของโรคก็
ห้ใส่สบมุัตนิแไพรตั
นั้นมากหน่อย ปรับได้ตจพอเพี
ามอาการของโรค
๒.๒.ยาแก้
ยาแก้
ต่อก่อมลู
กหมาก
๒. ๒.๒.
ยาแก้
๒.ยาแก้
ตยาแก้
่อตมลู
ตหมากโตและลดการอั
มลู
่อกกกมลู
หมากโตและลดการอั
กหมากโตและลดการอั
ก่อหมากโตและลดการอั
กเสบในลู
กกกเสบในลู
กเสบในลู
เสบในลู
กเสบในลู
กหมาก
กหมาก
หมาก
กหมาก
. .ก. หมาก
. . .
ยาแก้
ตหมากโตและลดการอั
มลูกหมากโตและลดการอั
กกกเสบในลู
ยาแก้
ต๒.่อ่อตมลู
มลู
หมากโตและลดการอั
เสบในลู
หมาก
๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก .
๑๑. ๑.๑.๑.๑. ๑.
๑.

น้ำน�น้ำหมั
กก น้กำหมัก
น้ำน้หมั
ก้ำหมั
ำหมั
น้หมั
กำกหมั
น้ำหมัก

บอระเพ็
บอระเพ็
บอระเพ็
บอระเพ็
บอระเพ็
ดดดดบอระเพ็
ดด ด
บอระเพ็
บอระเพ็ด

๒
๒. ๒.๒.๒.๒. ๒.
๒.

สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย
สมอไทย

มะขามป้
มออมมอม
มะขามป้
มะขามป้
มะขามป้
มะขามป้
มะขามป้
อมออมมะขามป้
อม
มะขามป้อม

าว
พลูพลู
คพลู
าว
พลู
คคาว
คาว
าวคาวพลูคาว
พลู
คพลู
พลูคาว

ลิ้นลิจีลิ้น่ ้นลิจี้นลิจี่ ลิ่จี้น้น่ จีจี่ ่ ลิ้นจี่
ลิ้นจี่

ลูกกลูลูยอยอ
ยอ
ลูกลูยอ
กกลูยอ
กยอลูกยอ
ลูกยอ

ลำไย
ลำไย
ลำไย
ลำไย
ลำไย
ล�ำไยลำไย
ลำไย

+ +++ + +
+

มดลู
กก ก
ว่านชั
ว่ว่าาว่นชั
กนชั
ามดลู
ว่นชั
กากมดลู
นชั
กกมดลู
ว่ว่กกาามดลู
นชักกมดลู
นชั
มดลูกก
ว่านชักมดลูก

ต้อมมต้อมต้ม
หม้หม้
อหม้
ต้หม้
อมอต้หม้
หม้ออต้ต้มม
หม้
หม้อต้ม

๓๓. ๓.๓.๓.๓.
๓.
๓.

๔
๔.

+
น�น้ำ้ำต้ต้มมว่ว่าานชั
นชักกมดลู
มดลูกก

+
น้น�ำ้ำหมั
๑๑ช้ช้อนโต๊
160
หมัก160
กชีชีว160
วภาพ
ภาพ
อนโต๊ะ ะ
160
160

น�น้้ำำผึผึ้ง้ง ๑๑ ช้ช้ออนชา
นชา
160
160
านชักกมดลู
มดลูกก๑๑แก้
แก้ววกาแฟ
กาแฟ เทน้
เทน�ำ้ หมักส�สำหรั
ำหรับดืดืม่ ่ม ๑๑ ช้ช้ออนโต๊
วิธวิีทธำีท�ำ ใช้ใช้
น้ำนต้ำ�้ มต้ว่มาว่นชั
นโต๊ะะ และน�
และน้ำ้ ผึำง้ผึ้ง๑-๒
๑-๒ช้อช้นชา
อนชาคนให้
คนเข้ากัน
ก่อานอาหาร
นเวลา ๑เป็เดืนอเวลา
น อาการต่
กหมากโตและค่
า PSA ของมะเร็
งต่อของ
มลูกหมาก
ให้ดืเข้่มาเช้กัาน-เย็ดืน่มเช้
-เย็น ก่อเป็
นอาหาร
๑ เดืออนมลูอาการต่
อมลูกหมากโตและค่
า PSA
จะลดลงสู
มะเร็
งต่อมลู่ปกกติ
หมากจะลดลงสู่ปกติ

156
๓. ยาตัดรากต่อมลูกหมากโต .

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยาตัดรากต่อมลูกหมากโต
๑. ยาบ�ำรุงโลหิต ให้ ๑ - ๒ กรัม ก่อนอาหาร ๓ เวลา และก่อนนอน และปรับมาให้เช้า-เย็น ก่อน
อาหาร หรือก่อนนอนครั้งเดียวก็ได้ตามอาการ
๒. ยาเขียวประสะพิมเสน ให้ ๑/๒ - ๑ กรัม ให้คู่กับยาบ�ำรุงโลหิต
๓. ยาบ�ำรุงก�ำลัง ยาบ�ำรุงไต ให้ก่อนนอน หรือให้ ๕ โมงเย็นครั้งเดียว

ต�ำรับยาอื่นๆ ที่ใช้รักษากลุ่มอาการต่อมลูกหมากโต
๑. ยาแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
๑. หญ้าหนวดแมว (ว่านพยับเมฆ)				
๒. รากหญ้าคา						
๓. เหง้าสับปะรด						
๔. สารส้ม (ขนาดปลายนิ้วก้อย)
วิธีท�ำ		
ต้มตามวิธี
รับประทาน ดื่มบ่อย ๆ
สรรพคุณ
แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

๑
๑
๑

ก�ำมือ
ก�ำมือ
ก�ำมือ

๒. ยาแก้นิ่ว
๑. พริกไทย ขิงแห้ง ดีปลี			
สิ่งละ ๑
บาท
๒. หัวกระเทียม ผิวมะกรูด 			
สิ่งละ ๑
บาท
๓. ไพล ขมิ้นอ้อย 				
สิ่งละ ๑
บาท
๔. ก�ำมะถันแดง ขี้แมลงสาบคั่ว 			
สิ่งละ ๑
บาท
๕. น�้ำประสานทองสะตุ					
๑๐ กรัม
วิธีท�ำ		
บดเป็นผงผสมน�้ำสุราปั้นแท่งไว้ กินกับน�้ำกระสายยาแตงกวา ยัดไส้สารส้มนึ่งให้สุกคั้นเป็นน�้ำ
		
กระสายยา วันละ ๓ – ๕ เวลา
สรรพคุณ
ถ่ายปัสสาวะคล่อง ละลายก้อนนิ่วอย่างดี
๓. ยาแก้ต่อมลูกหมากพิการ  (พ่อครูชุป  แป้นคุ้มญาติ)
๑. ฝางเสน รากข่อย				
หนักสิ่งละ
๑
บาท
๒. ชะเอมเทศ ชะเอมไทย 			
หนักสิ่งละ
๑
บาท
๓. ดินประสิว							
๒
สลึง
วิธีท�ำ		
ตัวยาทั้ง ๕ ย่อยขนาดลง ใส่ในมะพร้าวอ่อน ที่ปอกเปลือกและเฉาะด้านหัว เอาตัวยาใส่ไปใน
		
มะพร้าวอ่อน ปิดฝาที่เฉพาะแล้วสุมด้วยไฟแกลบ ซึ่งเป็นไฟเย็น สุมจนเดือด กินเนื้อมะพร้าว
		
และน�้ำมะพร้าว กินวันละ ๑ ผล ติดต่อกัน ๓ วันหายแล
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๔. ยาตรีศิวคุณ
๑. ไพล ขมิ้นอ้อย ข่า 					
๒. เทียนด�ำ แสมสาร เถาวัลย์เปรียง			
๓. ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้				
๔. รากย่านาง รากหญ้าคา				
วิธีท�ำ
บดผงใส่แคปซูลเบอร์ ๐ (๕๐๐ mg) เบญจผลธาตุ
รับประทาน
สรรพคุณ

สิ่งละ ๖๐ กรัม
สิ่งละ ๖๐ กรัม
สิ่งละ ๑๕๐ กรัม
สิ่งละ ๓๐๐ กรัม
เป็นน�้ำกระสายยา

ครั้งละ ๓ เม็ด ก่อนอาหาร ๓ เวลา
แก้ต่อมลูกหมากโต
๕. ยาแก้ต่อมลูกหมากโต

๑. รากทองพันชั่ง						
๒. รากหญ้าคา							
๓. หัวหญ้าชันกาด						
๔. หญ้าปักกิ่ง							
วิธีท�ำ ต้มกินตามวิธี วันละ ๓ – ๔ ครั้ง ก่อนนอน

๑
๑
๑
๑

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

๖. ยาแก้กษัยเข้าฝัก
๑. เถาวัลย์เปรียง เถาคันแดง				
สิ่งละ ๑
บาท
๒. แก่นขี้เหล็ก แก่นสักขี แก่นประดู่ แก่นมะงั่ว 		
สิ่งละ ๑
บาท
๓. แก่นขนุน แก่นลั่นทม แก่นหนามพรหม แก่นพยุง
สิ่งละ ๑
บาท
๔. แก่นมะขามไก่ แสมทะเล แสมสาร แก่นไม้สัก 		
สิ่งละ ๑
บาท
๕. ฝาง โคกกระสุน ใบมะกา 				
สิ่งละ ๑
บาท
วิธีท�ำ ต้มกินตามวิธี
รับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยกาแฟร้อน ก่อนอาหารเช้า – เย็น ทานติดต่อกัน ๓ หม้อๆ ละ ๗ – ๑๐ วัน
สรรพคุณ

แก้ต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
๗. หมวดยาบ�ำรุงร่างกาย  ยาอายุวัฒนะ

๑. ยาอายุวัฒนะ			
					
๒. ยาฟ้าวัฒนะ			
๓. ยาเสาธงเหล็ก			
๔. ยาตรีวัฒนะ			
					

บ�ำรุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ภาวะวัยทอง เพิ่มภูมิคุ้มกัน
อายุวัฒนะ
บ�ำรุงร่างกาย ควบคุมเบาหวาน ความดัน ไขมัน อายุวัฒนะ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงไต แก้ปวดหลังปวดเอว ควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ
บ�ำรุงร่ากาย บ�ำรุงสมอง ควบคุมเบาหวาน ความดัน ไขมัน แก้
ความจ�ำเสื่อม แก้มือเท้าชา
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๕. ยาสนั่นไตรภพ		
๖. ยาตรีผลาธิคุณ ๑		
๗. ยาตรีผลาธิคุณ ๒		
					
๘. ยามหาปัญโญ ๑		
๙. ยามหาปัญโญ ๒		
๑๐. ยาตรีวาสังข์ บ�ำรุงสมอง
๑๑. ยาก�ำลังเสือโคร่ง		

บ�ำรุงร่างกาย ควบคุมเบาหวาน ความดัน ไขมัน ให้เป็นปกติ
ลดความอ้วน ลดไขมัน ความดัน เบาหวาน Cyst
ลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ยูริก ปรับสมดุลความดัน
เบาหวาน Cyst บรรเทาอาการโรคเก๊า ระบายอ่อนๆ
บ�ำรุงสมองและปลายประสาท แก้ปวดศีรษะไมเกรน ช่วยให้นอนหลับ
บ�ำรุงสมอง บ�ำรุงร่างกาย แก้ลมตีขึ้นเบื้องสูง ลมอัมพฤกษ์
ม้าม และไขกระดูก ช่วยให้หลับลึก
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงสมอง อายุวัฒนะ
๘. ยาอายุวัฒนะ บ�ำรุงสมอง

๘.๑  ยาอายุวัฒนะ
๑. เมล็ดข่อย
๒. พริกไทยล่อน
			
๓. ทิ้งถ่อน
๔. ตะโกนา
๕. หัวแห้วหมู
๖. บอระเพ็ด
๗. กระชาย
วิธีท�ำ			
ขนาดรับประทาน
สรรพคุณ		

เจริญอาหาร ฆ่าพยาธิในล�ำไส้ บ�ำรุงอวัยวะภายใน ท�ำให้ไตดี
เจริญธาตุทกุ ส่วนของร่างกาย ให้ความร้อน บ�ำรุงผิวหนัง บ�ำรุงอวัยวะภายใน มีธาตุเหล็ก
บ�ำรุงประสาท ช่วยย่อยอาหาร ไม่ท�ำให้อาหารภายในเสีย
รักษาธาตุ ขับถ่ายปัสสาวะ ท�ำลายตัวพยาธิ บ�ำรุงอวัยวะภายใน กลัน่ กรองน�ำ้ อสุจเิ ร็วขึน้
ก�ำจัดพยาธิภายใน บ�ำรุงอวัยวะภายใน
บ�ำรุงธาตุ ปรับปรุงสิ่งที่เสื่อมให้งอกงาม
ก�ำจัดลมเบื้องสูงให้ลงล่าง ท�ำให้ผิวเนื้อเหนียว บ�ำรุงธาตุ
รักษาล�ำไส้น้อยใหญ่ ท�ำเนื้อเหี่ยวแห้งให้เปล่งปลั่ง เป็นหนุ่มเป็นสาว
บดผง น�้ำหนักเสมอภาค
วันละ ๑ เม็ด ก่อนนอน
บ�ำรุงก�ำลัง เจริญอาหาร เป็นยาอายุวฒ
ั นะ ปรับภาวะความดัน เบาหวาน วัยทอง ภูมแิ พ้

๘.๒ ยาเปลี่ยนร่าง
๑. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู			
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๒. สมุลแว้ง ชะเอมเทศ มหาหิงคุ์ พริกไทยด�ำ			
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๓. แก่นหัสคุณเทศ โกฐเชียง หญ้าฝรั่น แห้วหมู มะตูมอ่อน
สิ่งละ ๓๐ กรัม
วิธีท�ำ		
บดเป็นผงละเอียดอ่อน ปั้นลูกกลอนกับน�้ำผึ้งขนาดปลายนิ้วก้อย กินก่อนเข้านอนทุกวัน
		
รับประทาน ๑ เดือน โรคภัยไข้เจ็บหายหมด กลับเป็นหนุ่มสาว มีก�ำลังวังชา
๘.๓ ยาอายุวัฒนะฟ้า
๑. ขี้เหล็ก ผักเสี้ยนผี ขมิ้นอ้อย					
๒. รากเจตมูลเพลิง แห้วหมู กระชาย				
๓. อบเชย มะรุม มะขามป้อม ทองพันชั่ง				
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สิ่งละ ๕๐
สิ่งละ ๕๐
สิ่งละ ๕๐

กรัม
กรัม
กรัม
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๔. พริกไทย							
๕. ฟ้าทะลายโจร							
วิธีท�ำ		
บดเป็นผง ใส่แคปซูลเบอร์ ๐
รับประทาน ครั้งละ ๒ แคปซูล ก่อนนอน
สรรพคุณ
อายุวัฒนะ แก้เบาหวาน บ�ำรุงตับ
๘.๔ ยาอายุวัฒนะโสฬส
๑. สมอไทย สมอเทศ					
สิ่งละ
๒. สมอพิเภก เทียนทั้ง ๕					
สิ่งละ
๓. แห้วหมู เมล็ดข่อย					
สิ่งละ
๔. เปลือกทิ้งถ่อน ตะโกนา				
สิ่งละ
๕. บอระเพ็ด โด่ไม่รู้ล้ม					
สิ่งละ
๖. ฟ้าทะลายโจร							
๗. พริกไทยล่อน							
วิธีท�ำ		
บดเป็นผง ปั้นลูกกลอนขนาดเม็ดมะเขือพวง
รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนนอน
สรรพคุณ
อายุวัฒนะ แก้เบาหวาน ความดัน

๑๐๐ กรัม
๖๐๐ กรัม

๑
๒
๓
๔
๕
๑๐
๑๕

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘.๕ ยาอายุวัฒนะ
๑. รากทิ้งถ่อน เปลือกตะโกนา พริกไทยล่อน รากแจง		
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๒. แห้วหมู บอระเพ็ด เมล็ดข่อย หัวกระชาย 			
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๓. เนื้อสมอเทศ เนื้อสมอไทย เนื้อสมอพิเภก เนื้อมะขามป้อม
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๔. ดอกดีปลี เหง้าขิงแห้ง ข่าลิง มะตูมอ่อน อบเชย 		
สิ่งละ ๓๐ กรัม
๕. โกฐเชียง โกฐหัวบัว หัวสิงหะโมรา สมอดีงู 			
สิ่งละ ๓๐ กรัม
วิธีท�ำ		
บดเป็นผงละเอียด
สรรพคุณ
แก้ปวดเมื่อย เจริญอาหาร นอนหลับ ก�ำลังแข็งแรง สมบูรณ์ ท้องไม่ผูก อายุยืน เปลี่ยน
		
สภาพเป็นหนุ่มสาว
๘.๖  ยาเสาธงเหล็ก
๑. ดอกกานพลู							
๒. โกฐน�้ำเต้าจีน							
๓. โกฐสอ โกฐหัวบัว ชะเอมจีน				
สิ่งละ
๔. โกฐเชียง โกฐเขมา แห้วหมู				
สิ่งละ
๕. ก�ำลังหนุมาน เถาเมื่อย				
สิ่งละ
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๒๐๐
๓๐๐
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๖. ม้ากระทืบโรง เถาโคคลาน เปลือกมะพลับ		
สิ่งละ ๖๐๐ กรัม
๗. ตะโกนา ก�ำลังช้างสาร ก�ำลังเสือโคร่ง			
สิ่งละ ๖๐๐ กรัม
วิธีท�ำ		
บดเป็นผง ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเม็ดมะแว้ง
รับประทาน ครั้งละ ๕ – ๗ เม็ด ก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
บ�ำรุงไต แก้ปวดหลังปวดเอว ควบคุมความดันโลหิตสูง
การป้องกันโรคต่อมลูกหมากโต แบบพึ่งพาตนเอง

๑. เมล็ดฟักทอง ทานเป็นประจ�ำ
๒. ปลีกล้วย ทานเป็นประจ�ำ
๓. ต้นนมวัว + ข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑ ก�ำมือ ต้มทานต่างน�้ำ
๔. โกฐทั้ง ๙ + เกสรทั้ง ๕ = ๒ : ๑ บดผงทาน ๑ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๓ เวลา
๕. เมล็ดในลิ้นจี่ บดผงแห้ง ปั้นเป็นลูกกลอน ทานเช้า – เย็น
๖. ผักกาดน�ำ้ สดๆ ๔ ต้น ยอดอ้อยแดง ๓๐ – ๔๐ เซนติเมตร ๑ ยอด หัน่ เป็นแว่นๆ ใส่หม้อรวมกันต้มน�ำ้ ๓ ส่วน
เคีย่ วให้เหลือ ๑ ส่วน ทานครัง้ ละ ๑ ถ้วยชา ทานก่อนอาหารเช้า – เย็น ทานติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ถ้ายังไม่
หายก็ต้มทานอีก ๑ – ๒ หม้อ ก็จะปกติ
๗. ยาอายุวัฒนะ + เบญจผลธาตุ เป็นกระสาย
๘. ว่านชักมดลูก ว่านมหาเมฆ
๙. กระชาย + ใบบัวบก
๑๐. ยาแก้ลมอัณฑพาต แก้โลหิตพิการ กระท�ำให้คันในเนื้อแลหนังพองขึ้นมีพิษต่างๆ
 ผลกระวาน ตรีกฏุก หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
 ใบกระวาน เทียนด�ำ	 หนักสิ่งละ
๑
ส่วน
 หญ้าหนวดแมว เท่ายาทั้งหลาย
๖
ส่วน
วิธีท�ำ  ท�ำผงละลายน�้ำผึ้ง น�้ำร้อน และสุรากินหายแล
๔.๒.๓ การวินิจฉัยและการรักษา โรคต่อมลูกหมากโต โดย อาจารย์ โกมล ล้วนแก้ว

การตรวจโรคต่อมลูกหมากโต  (โดย อ.โกมล ล้วนแก้ว)
๑. มีถุงใต้ตา สีออกคล�้ำ
๒. ลิ้นบวมมีรอยพิมพ์ฟัน
๓. มีหน้าท้อง
๔. ผิวหนังเหี่ยวๆ ซีด
๕. ตาขาวด้านล่างมีจุดหรือเส้นเลือดฝอย
๖. คางมีต�ำหนิ
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๑. การจับชีพจร  ฝ่ามือซ้าย  แบ่งจุดชีพจรบนฝ่ามือเป็น ๕ จุด
จุดที่ ๑ ไต การท�ำงานของไต และกระเพาะปัสสาวะ
จุดที่ ๒ องคชาติ ต่อมลูกหมาก อารมณ์ทางเพศ ฮอร์โมนเพศ
จุดที่ ๓ กระเพาะ - ล�ำไส้ ต่อมลูกหมาก อารมณ์ทางเพศ ฮอร์โมนเพศ
5 ตาตุ่มถึงงเท้ตาตุ
า การเดิ
ของเท้านทั8งสอง เดินสมํGาเสมอหรื อไม่ เจ็บฝ่ าเท้าหรื อไม่
จุดที่ ๔ ขาจุดทีG โคนขาถึ
่ม นการเดิ
จุดทีG 5 ตาตุ่มถึงเท้า การเดินของเท้าทั8งสอง เดินสมํGาเสมอหรื อไม่ เจ็บฝ่ าเท้าหรื อไม่
จุดที่ ๕ ตาตุ่มถึงเท้า การเดินของเท้าทั้งสอง เดินสม�่ำเสมอหรือไม่ เจ็บฝ่าเท้าหรือไม่
- 5. ปลายเท้ า
ขา า
-- 5.4.ปลายเท้
-- 4.3.ขากระเพาะ
องคชาติ
--3.2.กระเพาะ
ไต
-- 2.1.องคชาติ
- 1. ไต

๒. การเต้นของชี
จร  (นาที
ต�ำ)แหน่
ชีพงจรมื
อข้อข้าางซ้
่ ๒ นจะเต้
าง,กว่สูางจุ,ดอืหนา
2. พการเต้
นของชีพ)จร  :(นาที
: ตํางแหน่
ชีพจรมื
งซ้าายยจุดจุทีดG 2ทีจะเต้
กว้าง, สูนงกว้
, หนา
Gนๆ กว่าจุดอื่นๆ
2. การเต้ นของชีพจร (นาที) : ตําแหน่งชีพจรมือข้างซ้าย จุดทีG 2 จะเต้นกว้าง, สู ง, หนา กว่าจุดอืGนๆ

ผูป้ ่ ผูวยถ่
ายปัายปั
สสาวะลํ
าบากอยู
น่ านแรมปี
งจากต่ออมลู
มลูกกหมากอุ
หมากอุดตัดนตัน
ป้ ่ วยถ่
สสาวะลํ
าบากอยู
น่ านแรมปี จนในที
จนในทีGสGสุ ดุ ดถ่ถ่าายปั
ยปัสสสาวะไม่
สาวะไม่ออกเลย เนืเนืGอGองจากต่

ผูป้ ว่ ยถ่ายปัสสาวะล�
ำบากอยูงท้น่งอท้านแรมปี
จนในที
ส่ นของกระเพาะปั
ดุ ถ่ายปัสสาวะไม่
เนือ่ งG งG อยูงจากต่
อมลูาให้ากให้หมากอุดตัน ผูป้ ว่ ยจะ
ป้ ่ วยจะปวดตึ
อ งน้
และคลํ
า ได้กก้อ้อนของกระเพาะปั
ทีG มี ปปั สั สสาวะคั
ผูป้ ่ ผูวยจะปวดตึ
งน้
อ ยอ ยและคลํ
า ได้
ส สาวะออกเลย
สาวะคั
อยู่เต็่เ ต็มม อาจทํ
อาจทํ
กระเพาะปั
สาวะอั
กนของกระเพาะปั
เสบ
ปวดตึงท้องน้อยกระเพาะปั
และคล�สสาวะอั
ำสได้
กกอ้ เสบ
สสาวะ ทีม่ ปี สั สาวะคัง่ อยูเ่ ต็ม อาจท�ำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
จุดทีG 1
จุดทีG 2
จุดทีG 3

จุดทีG 4
169
169

จุดทีG 5

การตรวจโรค โดยใช้หลังมือข้างใดข้างหนึGงสัมผัส ดังนี8
1. หลังมือสัมผ สั จุดทีG 1 ให้ศีรษะร้อนรุ ม ๆ
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2. ปลายนิ8วมือจับ จุดทีG 2 เส้นเลือดใต้ซอกคอด้านซ้ายจะเต้น กว้าง สู ง หนากว่าปกติ
3. หลังมือสัมผ สั จุดทีG 3 อุณหภูมิจะร้อนรุ ม ๆ

Comment [KC12]:

จาก “ร้อนลุมๆ
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การตรวจโรค  โดยใช้หลังมือข้างใดข้างหนึ่งสัมผัส ดังนี้
๑. หลังมือสัมผัส		
จุดที่ ๑ ให้ศีรษะร้อนรุม ๆ
๒. ปลายนิ้วมือจับ
จุดที่ ๒ เส้นเลือดใต้ซอกคอด้านซ้ายจะเต้น กว้าง สูง หนากว่าปกติ
๓. หลังมือสัมผัส		
จุดที่ ๓ อุณหภูมิจะร้อนรุม ๆ
๔. จับ - ตรวจ - ชีพจร เต้น ณ จุดที่ ๔
๕. หลังมือสัมผัสปลายเท้า จุดที่ ๕ อุณหภูมิจะเย็น
ตรวจชีพจร  ที่จุด ๒ ข้อมือซ้าย
สูงระดับ ๓ – ๔ กว้างระดับ ๓ – ๔ ความหนาระดับ ๓ – ๔ ตรวจวิเคราะห์โรคได้ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒,
๒.๓, ๒.๔ ถ้าหากชีพจรจุดที่ ๑ เต้น แคบ ต�่ำ บาง
ตรวจชีพจร ต้นฝ่ามือซ้าย จุดที่ ๒ ชีพจรจะเต้นหนัก และหนา แสดงถึงอาการบกพร่องของต่อมลูก
หมากโต ระบบปัสสาวะ
ด้านข้าง

ด้านบน

ระดับสู ง
(ปิ ตตะ)

ระดับหนา-บาง (เสมหะ)

ระดับกว้ าง (วาตะ)

ชีพจรเต้
นหนั
ก ก- -หนา
หนา (เสมหะ)
(เสมหะ)แสดงว่
แสดงว่
าบกพร่
องมาก
(ป่วยมาก)
ชีพจรเต้
นหนั
าบกพร่
องมาก
(ป่ วยมาก)
ชีพจรเต้
นเบา
ไม่เต้เต้นนแสดงการทํ
แสดงการท�
ำงานของต่
อมลูกหมากเป็
ชีพจรเต้
นเบา(เสมหะ)
(เสมหะ) หรื
หรื ออไม่
างานของต่
อมลูกหมากเป็
นปกติ นปกติ
ชีพจรเต้
นในจุ
า อวัา ยวะนั
บกพร่้นอบกพร่
งมาก อมีงมาก
โรคแทรกซ้
อนตามมา อนตามมา เช่น
ชีพจรเต้
นในจุ
ดเดีดเดียยวกัวกันน 22 จัจังงหวะ
หวะแสดงว่
แสดงว่
อวัย8 นวะนั
มีโรคแทรกซ้
้ – แหลม ทู ้ – แหลม
ทู้ – แหลม ทูเช่้ น– ทูแหลม
ตรวจชี
งนี8 งสูนีง้ ระดั
0 –บ1,0 กว้
–1 บ
ตรวจวิ
โรคได้เคราะห์
ตามข้อ โรคได้ตาม
ตรวจชี
พจรพจรจุดจุดทีที่ 1G 1 จะได้
จะได้ลลกั ักษณะดั
ษณะดั
สูงบระดั
– า1,งระดักว้บ า0งระดั
0 –เคราะห์
1 ตรวจวิ
2–4
ข้อ 2 – 4

ปสาเหตุ
แห่งงโรคต่
โรคต่ออมลูมลู
กหมากโต
สรุปสรุ
สาเหตุ
แห่
กหมากโต
๑.
๒.
๓.
๔.

อเกิดในเดื
น ๑๐,๑๑,
๑๑,๑๒
๑๒
ธาตุจุติ ๑.(เดืธาตุ
อนจุต๔,ิ (เดื๕,อน๖)๔, ๕,หรื๖)อเกิหรืดในเดื
อน อ๑๐,
๒. หกำเริ
บฤดูนหนาวเย็น
ก�ำเริบฤดู
นาวเย็
๓. มักเป็ปนัจในอายุ
ฉิมวัย อพบบ่
อยในชายอายุ
๘๐ ปี๘๐พบได้
๘๐% ๘๐%
มักเป็นในอายุ
ฉิมวัยปัจพบบ่
ยในชายอายุ
๕๐๕๐ปีปีขขึ้นึ้นไปไป พบได้
พบได้๕๐%
๕๐%อายุอายุ
ปี พบได้
๔. อาหารที่แสลงต่อโรคกษัย โรคเก๊าต์ โรคนิ่ว เช่น ของหมักดอง หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก
อาหารที่แสลงต่อโรคกษัย โรคเก๊าต์ โรคนิ่ว เช่น ของหมักดอง หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก กระถิน
กระถิน ชะโอม อาหารโปรตีนสูง เหล้า เบียร์
ชะโอม ๕.อาหารโปรตี
นสูนง เหล้า เบียร์
อากาศหนาวเย็
๕. อากาศหนาวเย็
น เครียด วิตกกังวลเรื้อรัง กลัวจะกระทบไต ไตเสื่อมจะคุมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะไม่ได้
๖. อารมณ์
๖. อารมณ์เ๗.ครียอิดริยาบถนั
วิตกกั่งนานเกิ
งวลเรืน้อไปรัง ทำให้
กลัวกจะกระทบไต
กระเพาะปั
สาวะไม่
ารไหลเวียนเข้าบริไตเสื
เวณลู่อกมจะคุ
หมากน้มอลูยกหมาก
เช่น ในหมู
่พระภิกษุสสงฆ์
ที่นั่ง ได้
สมาธินานเกินไป
๘. เสพกามมากเกินไป
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๗. อิริยาบถนั่งนานเกินไป ท�ำให้การไหลเวียนเข้าบริเวณลูกหมากน้อย เช่น ในหมู่พระภิกษุสงฆ์ ที่นั่งสมาธินาน
เกินไป
๘. เสพกามมากเกินไป
๙. นอนดึก พักผ่อนน้อย ท�ำงานมากเกินไป ท�ำให้ฮอร์โมนเพศเสื่อมถอย ไตเสื่อม
๑๐. อั้นอุจจาระ อั้นปัสสาวะ อั้นน�้ำกาม
๑๑. มีพันธุกรรมเรื้อรัง เช่น โรคทาลาสซีเมีย พาหะทาลาสซีเมีย โรคนิ่ว โรคเก๊า โรคกษัย โรคไทรอยด์ โรค
กระเพาะเรื้อรัง เป็นต้น
๑๒. ดื่มน�้ำน้อย ดื่มน�้ำเย็น น�้ำแข็ง น�้ำอัดลม (ขับพิษออกน้อย เลือดเป็นกรด)
๑๓. ด้วยวัยที่มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชาย หรือพลังหนุ่มลดลง มีผลให้ไตเสื่อมลง ไม่มีพลังไปดูแล
ลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ เป็นเหตุให้ลกู หมากโต และการมีเถาดานทีท่ อ้ งน้อย และผูท้ มี่ อี ริ ยิ าบถนัง่ นาน
มีผลท�ำให้พลังเลือดลมวิง่ เข้าเลีย้ งเซลล์ลกู หมากบวมโต หรือจากการมีนวิ่ ยูรกิ เกาะติด ย้อมติด รัดรึงลูกหมาก
ท�ำให้เกิดการอักเสบบวมเรื้อรัง ท�ำให้ต่อมลูกหมากโต และอาจท�ำให้เกิดอาการแทรกซ้อน เป็นไส้เลื่อน
ริดสีดวงทวาร ไตวาย นิ่วกระเพาะปัสสาวะ นิ่วไต ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ
สรุปการปฏิบัติตนในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

๑. เลีย่ งอาหารแสลง เช่น ของหมัก ของดอง หน่อไม้ เครือ่ งในสัตว์ สัตว์ปกี อาหารทีแ่ สลงต่อโรคเก๊าต์ โรคกษัย
ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผงชูรส และบริวาร สารกันบูด สารกันรา สารเร่ง เกลือสังเคราะห์
สุรา เบียร์ สารเคมีต่างๆ ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง
 สมุนไพรล้างพิษ : รางจืด ผักบุ้งแดง เถาต�ำลึง ย่านาง ยอดอ่อนผักกระเฉด ยอดผักหวาน น�ำมาต้ม
ดื่มต่างน�้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้
 ผักบุ้งแดง ๑ ก�ำมือ ลวกน�้ำร้อน หั่นท่อนเล็กๆ ใส่จานโรยน�้ำผึ้งบีบมะนาวใส่ ๑ ลูก กินให้หมดวันละ ๑
จานตอนเช้า ๗ วัน เดือนละครั้ง
 ดื่มชาชงหญ้าหนวดแมว ชาชงขลู่
 อาหารส�ำหรับผู้มีภาวะต่อมลูกหมากโต : แกงผักเซียงดากับปลาแห้งใส่มะเขือส้ม แกงแคใส่ใบชะพลู
ใบโกศล ใบเล็บครุฑ และดอกงิ้ว แกงส้มหรือผัดน�้ำมันหอย ผักกะชับ (ผักขี้อ้น, หญ้าผมยุ่ง) แกงส้ม
ผักกระเฉดหรือผัดไฟแดง ผักบุ้งไฟแดง ไข่ทอดดอกมะรุม ยอดมะรุมลวกจิ้มน�้ำพริก แกงส้มฝักมะรุม
แกงเลียงหัวปลี ส้มต�ำลูกยอ ห่อหมกใบยอ ใบยอผัดผักบุ้งไฟแดง แกงดอกขี้เหล็ก สะเดาน�้ำปลาหวาน
แกงส้มกุ้งยอด
๒. ดัดตนท่าผีเสื้อขยับปีก
๓. แช่น�้ำแร่ หรือน�้ำอุ่นบริเวณอุ้งเชิงกราน ครั้งละ ๑๕ นาที เช้า-เย็น
๔. พอกหรือประคบด้วยยาดังนี้ ไพล + ขมิ้นอ้อย + พันธุ์ผักกาด + ผิวมะกรูด + ผิวส้มซ่า + แป้งเหล้า เอาเท่าๆ
กัน พอกหรือประคบที่หัวเหน่า แก้ปัสสาวะขัด
๕. นวดกษัยเพื่อส่งเลือดลมไปเลี้ยงบริเวณลูกหมากมากขึ้น และให้เลือดลมไหลเวียนดีบริเวณคูถเสมหะ
๖. มีสติอยู่กับกาย ทุกอิริยาบถ ทุกลมหายใจ นั่งสมาธิ ฝึกลมหายใจเข้าสบาย ออกสบาย อย่างน้อย ๒๐ นาที
(ฮอร์โมนแห่งหนุ่มสาวจะหลั่งออกมาดูแลร่างกาย)
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๗. นอนหลับก่อน ๔ ทุ่ม ในที่ไม่มีแสงไฟ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ฮอร์โมนหนุ่มสาวจะหลั่งออกมาดูแลร่างกาย)
๘. ออกก�ำลังกายเบาๆ ต่อเนื่อง เช่น เดินเร็ว ร�ำไท้เก็ก ให้ได้ ๓๐ นาทีขึ้นไป (ฮอร์โมนหนุ่มสาวจะหลั่งมาดูแล
ร่างกาย) เลือดลมไหลเวียนดี และไม่ออกก�ำลังกายหรือท�ำงานมากเกินก�ำลังตน
๙. ดูแลโรคเรื้อรังให้หาย เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคโลหิตจาง โรคไต
โรคนิ่วไต นิ่วถุงน�้ำดี โรคกษัยต่างๆ
๑๐. ใช้เครือกล้วยน�้ำว้าหั่นแล้วน�ำมาฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ตากแห้งคั่วให้หอม น�ำมาท�ำชาชงดื่มต่างน�้ำ
๑๑. ทานหัวปลีกล้วยเป็นประจ�ำ ทานเมล็ดฟักทองเป็นประจ�ำ
๑๒. เมล็ดในลิ้นจี่ หรือล�ำไย อบแห้ง บดเป็นผง ปั้นน�้ำผึ้งเป็นลูกกลอนกินเช้า – เย็น
๑๓. ผักกาดน�้ำ (หญ้าเอ็นยืด) สดๆ ๔ ต้น ยอดอ้อยแดง ๓๐-๔๐ เซนติเมตร ๑ ยอด หั่นเป็นแว่นๆ ใส่หม้อรวม
กันต้มน�ำ้ ๓ ส่วนเคีย่ วให้เหลือ ๑ ส่วน ทานครัง้ ละ ๑ ถ้วยชา ทานก่อนอาหารเช้า-เย็น ทานติดต่อกันอย่างน้อย
๗ วัน ถ้ายังไม่หายก็ต้มทานอีกติดต่อกัน ๑-๒ หม้อ ก็จะปกติ
๑๔. ให้ท�ำหัตถการ เผายา พอกยา ประคบยา ย่างยาร่วมด้วยจะหายเร็วขึ้น
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ท่าดัดตนแก้ต่อมลูกหมากโต ๑

๑. นอนราบกับพื้นยกก้นสูง
ยกขาขึ้นทั้ง ๒ ข้าง

๒. แยกขาออกเล็กน้อย
กระดกปลายเท่าขึ้น-ลง

๓.. หมุนข่อเท้าวนเข้า-ออก

๔. ปั่นจักรยานอากาศนับ ๑-๑๐

๕. กางขาออกให้มากที่สุด
แล้วหมุนเข้า นับ ๑-๑๐

๖. ท่าเหยียดล�ำตัว คุกเข่า แขน
ท้าวกับพื้น หายใจเข้าลึกๆ

๗. หายใจออกพร้อมเหยียด
แขนและล�ำตัวให้ตึง

๘. นั่งราบกับพื้น เหยียดตัว
ตรงไปข้างหน้า

๙. งอเข่าทั้ง ๒ ข้าง พับขาเข้ามา
ให้ฝ่าเท้าประกบกัน มือ ๒ ข้าง
จับที่นิ้วเท้า ดัรส้นเท้าชิดตัว

๑๐. ท�ำท่าผีเสื้อขยับปีก
นับ ๑-๑๐

๑๑. ลดท่อนขาลง มือจับปลายเท้า ๑๒. หายใจออกพร้อมโน้มตัวไป
ยืดหลังให้ตรง ออกแรงดันให้ขาแนบ ข้างหน้าให้มากที่สุด หายใจ
ติดพื้น กายใจเข้าออก ๕ รอบ
เข้า-ออก สม�่ำเสมอ
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ท่าดัดตนแก้ต่อมลูกหมากโต ๒

๑. เท้าขวาบืดไปข้างหน้า เท้าซ้าย
ขัดสมาธิ ยกมือทั้ง ๒ ขึ้น หายใจ
เข้าลึกๆ นับ๑-๑๐

๒. โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อม
หายใจออกมือจับเท้าเข้าหาตัว
หายใจเข้า-ออก ๕ ครั้ง

๔. นั่งสมาธิ ยกแขน ๒ ข้างขึ้น
หายใจเข้านับ ๑-๑๐ แล้วหายใจออก
โน้มตัวยืดไปข้างหน้าให้สุด

๕. มือ ๒ ข้างดันคางขบฟันให้แน่น
หายใจเข้า กลั้นลมหายใจ ให้
ความรู้สึกอยู่ที่อวัยวะเพศและ
ก้นเกร็งแล้วคลาย ท�ำ ๓-๔ ครั้ง

๖. แก้ลมอัณฑพฤก : นั่งแบะขา
เท้าชิดกัน มือข้างหนึ่งกดที่
โคนคาง เอี้ยวหน้าไป งอศอก
ของแขนอีกข้าง

๗. ให้อยู่ระดับเอว อยู่ใต้ศอกของอีก
ข้างหนึ่ง หายใจเข้าพร้อมดันคางขึ้น
กดไหล่อีกข้างลง เกร็งลมเล่งลงมาที่
ท้องน้อย หายใจออกแล้วคล้าย

๘. ท�ำสลับซ้าย-ขวา

๙. แก้ลมในองคชาติ : ยืนส้นเท้า
ชิดกัน กอดอก

๑๐. ย่อเข้าลงหายใจเข้าลึกๆ
เกร็งหน้าท้อง ขมิบก้นหรือ
เกร็งกล้176
ามเนื้อบริเวณก้น

๑๑. หายใจออกพร้อมคลาย
กลับสู่ท่าเดิม ท�ำซ�้ำๆ ๓-๔ ครั้ง

176
176
176
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๓. ท�ำสลับกัน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๕

ภาวะมดลูกเคลื่อน
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การดูแลโรคมดลูกเคลืFอน
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๕. ภาวะมดลูกเคลื่อน

(ตามแนวทางการแพทย์ แผนไทย)

๕.๑ ความรู้ทั่วไปกายวิภาคศาสตร์

กแบ่เป็งนออกได้
มดลูกแบ่มดลู
งออกได้
๓ ส่วเนป็นคือ๓ ส่วน คือ
 Fundus
ส่วนบนทีส่่อวยูนบนที
่เหนือท่่ออยูน�่เหนื
ำไข่อท่เป็อนนำไข่
ส่วนกว้เป็านงทีส่่สวุดนกว้างที่สดุ
- Fundus
 Body ส่วนที่อยู่ต�่ำกว่าท่อน�ำไข่ เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า isthmus
- Body ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าท่อนำไข่ เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า isthmus
 Cervix ส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด หรือที่เรียกว่า ปากมดลูก
- Cervix ส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด หรือที่เรียกว่า ปากมดลูก
ภายในมดลูกมีโพรงมดลูก (Uterine Cavity) เป็นช่องว่างรูปสามเหลี่ยม ส่วนในช่อง cervix เป็นรูป
ภายในมดลูกมีโพรงมดลูก (Uterine Cavity) เป็นช่องว่างรูปสามเหลี่ยม ส่วนในช่อง cervix เป็น
กระสวยที่เรียกว่า cervical canal เมื่ออยู่ในท่ายืนตรงขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่าง มดลูกจะงอพับไปทางด้าน
รูหน้ปกระสวยที
่เรียกว่า cervical canal เมื่ออยู่ในท่ายืนตรงขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่าง มดลูกจะงอพับไป
าเล็กน้อย โดยวางตัวอยู่บนกระเพาะปัสสาวะ ในลักษณะที่เรียกว่า anteverted and anteflexed ซึ่งถือว่า
ทางด้
นหน้ของมดลู
า เล็ ก น้กอ ย โดยวางตั ว อยู ่ บ นกระเพาะปั ส สาวะ ในลั ก ษณะที ่ เ รี ย กว่ า anteverted and
เป็นท่าาปกติ
anteflexed ซึ่งถือว่าเป็นท่าปกติของมดลูก
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๕.๒ หลักการวินิจฉัยและการรักษาภาวะมดลูกเคลื่อนตามแนวทางแพทย์แผนไทย

		
		
		
		
		

ด้านหน้า				
ด้านหน้า
๑. ปวดหัว๑.ไมเกรน				
ปวดหัวไมเกรน
๒. จุดใต้ร๒.าวนมกดเจ็
บ				
จุดใต้ราวนมกดเจ็
บ
๓. ปวดท้อ๓.งน้ปวดท้
อย ปวดหน่
ว
งๆ
			
องน้อย ปวดหน่
วงๆ
๔. ปวดตึง๔.หน้ปวดตึ
าขา				
งหน้าขา
๕. ปวดส้น๕.เท้ปวดส้
า 					
นเท้า

178
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ด้านหลัง

ด้านหลัง
๖. ปวดตึงคอ บ่า ไหล่
๖. ปวดตึงคอ บ่า ไหล่
๗. ปวดสะบั
หลังบกดเจ็บ
๗. ปวดสะบั
กหลัง กกดเจ็
อพับแขนด้
านนอกกดเจ็
บ
๘. ข้๘.
อพับข้แขนด้
านนอกกดเจ็
บ
๙. ปวดหลั
ง ปวดบั
๙. ปวดหลั
ง ปวดบั
้นเอว ้นเอว
ข้อพัง บขาตึง
๑๐. ข้๑๐.
อพับขาตึ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ
ภาพ๑๑มดลู
มดลูก ก(Uterus)
(Uterus)
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•มดลู
มดลู
กอยู่ในช่
่ในช่อองท้
งท้อองน้
กอยู
งน้ออยย
• เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง
 เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง
• ตั้งอยู่ในแนวตั้งระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก
 ตั้งอยู่ในแนวตั้งระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก


ภาพ ๒172
มดลูกเคลื่อน

• เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง
• ตั้งคูอยู่มือใ่ นแนวตั
างกระเพาะปั
สสาวะกับทวารหนัจกพอเพียง
เวชปฏิบ้งัตระหว่
ิแพทย์
แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ

ภาพ ๒๒ มดลู
มดลูกกเคลื
ภาพ
เคลื่อ่อนน



มดลูกเคลื
กเคลื่อ่อนไปจากที
นไปจากที่เ่เดิดิมม มีมี๓ ๓แบบ
มดลู
แบบ
òมดลูกต่ำ òมดลูกลอย òมดลูกตะแคง
มดลูกต�่ำ
 มดลูกลอย
 มดลูกตะแคง

ภาพ ๓  มดลูกต�่ำ

ภาพ ๓ มดลูกต่ำ
180

๑.
๒.
๓.
๔.

สาเหตุ
สาเหตุ
ภาวะหลังคลอดมดลูกไม่เข้าอู่
๑. ภาวะหลังคลอดมดลูกไม่เข้าอู่
งลมหย่อน
๒.กระบั
กระบั
งลมหย่อน
ท้องผูก, ไอเรื้อรัง
๓. ท้องผูก, ไอเรื้อรัง
ก้นกกระแทก
๔.อุบอุัตบิเหตุ
ัติเหตุ
้นกระแทก

๑.
๒.
๓.
๔.

อาการ
อาการ
ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ครั้ง
๑. ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ครั้ง
ปัสสาวะเล็ดเวลาหัวเราะ ไอ จาม
๒. ปัสสาวะเล็ดเวลาหัวเราะ ไอ จาม
ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย
๓. ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย
ประจำเดือนมาผิ
ปกติำเดือนมาผิดปกติ
๔. ดประจ�

มดลูกต่ำมี ๔ ระยะ
173

๓. ท้องผูก, ไอเรื้อรัง
๔. อุบตั ิเหตุก้นกระแทก

๓. ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย
๔. ประจำเดือนมาผิดปกติ
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มดลูกกต�่ำต่มีำ๔มีระยะ
มดลู
๔ ระยะ

๑.๑.เลืเลื
่อนต่
ำกว่่ำกว่
าตำแหน่
งเดิงมเดิม
่อนต�
าต�ำแหน่
๒.๒.เลืเลื
่อนต่
ำถึ่ำงถึระดั
บเยืบ่อเยืพรหมจารี
่อนต�
งระดั
่อพรหมจารี

๓.
อากาศข้
างนอก
		โผล่ออกมาสู
๓. ดโผล่
ออกมาสู
ดอากาศข้างนอก
๔. หลุดห้อยออกมาข้
อบทัา้งหมด
		
๔. หลุดาห้งนอกเกื
อยออกมาข้
งนอกเกือบทั้งหมด

มดลูกลอย
ภาพภาพ๔๔ มดลู
กลอย
181

สาเหตุ สาเหตุ
๑. คลอดบุ
ตรไม่ได้ได้ออยูยู่ไ่ไฟฟ
๑. คลอดบุ
ตรไม่
๒. กระบังลมหย่อน
๒. กระบั
๓. กลัง้นลมหย่
ปัสสาวะอนอุจจาระท้องผูกเรื้อรัง
๓. กลั๔.้นอุปับสัติเสาวะ
อุจจาระท้องผูกเรื้อรัง
หตุก้นกระแทก
๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก

๑.
๒.
๓.
๔.
174

อาการ
อาการ
๑. ผายลมทางช่อองคลอด
งคลอด
ผายลมทางช่
๒. เวลาก้าวเดินเสียวช่องคลอด
เวลาก้
าวเดิ
ยวช่
องคลอด
๓. ปวดต้
นคอนเสี
ปวดร้
าวมาที
่ท้องน้อย
ปวดต้
คออนทนหนาว
ปวดร้าวมาที
อย ย
๔. ไม่ทนนร้
ใจหวิว่ทสั่น้องน้
อ่อนเพลี
ไม่ทนร้อนทนหนาว ใจหวิวสั่น อ่อนเพลีย

ภาพ ๕ มดลูกตะแคง

๓. กลั้นปัสสาวะ อุจจาระท้องผูกเรื้อรัง ๓. ปวดต้นคอ ปวดร้าวมาที่ท้องน้อย
๔. อุบัติเหตุคูก่ม้นือกระแทก
๔. ไม่ทนร้อนทนหนาวจพอเพี
ใจหวิวยสัง่น อ่อนเพลีย
เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ

ภาพ
ภาพ ๕๕ มดลู
มดลูกกตะแคง
ตะแคง





อาการเริ
่มแรก่มแรก
อาการเริ
• ปวดท้องน้อยมาก ปวดจนบิดตัวงอ
ปวดท้
องน้อยมาก ปวดจนบิดตัวงอ
• ตะแคงลงข้างใดปวดข้างนั้น
ตะแคงลงข้
• ถ้าไม่าแงใดปวดข้
ก้ไข gมดลูากงนั
เคลื้น่อน

ถ้าไม่แก้ไข



มดลูกเคลื่อน

•
•
•
•
•

อาการทั่วไป
อาการทั่วไป
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ
 ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ
ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา
 ปวดเชิ
เย็นปลายมื
อปลายเท้งากราน ร้าวชาออกขา
มีตกขาว ไม่เย็
คันนไม่
มีกลิ่น อปลายเท้า
ปลายมื
ปวดบ่า คอ ไหล่ (อาจปวดหัวไมเกรน)



มีตกขาว ไม่คัน ไม่มีกลิ่น
ปวดบ่า คอ ไหล่ (อาจปวดหัวไมเกรน)

ผลของโรคมดลู
กเคลื
เคลื่อ่อนน
182 ก
ผลของโรคมดลู












ประจ�
ำเดือนขาด
เดืออนน
• ประจำเดื
อนขาด๕,๕,๗,
๗, ๙๙ เดื
มี•ระดู
มีรขะดูาวตลอดเดื
ขาวตลอดเดืออนน
ช่องคลอดหลวม
ช่•องคลอดหลวม
• มดลู
กลงต่
ำปวดเจ็บบเวลามี
เวลามีเเพศสั
มดลู
กลงต�
่ำปวดเจ็
พศสัมมพัพันนธ์ ธ์
• ไม่มีความรู้สึกทางเพศ กามตายด้าน
ไม่
มีความรู้สึกทางเพศ กามตายด้าน
• เสี่ยงต่อเนื้องอกและมะเร็งมดลูก
เสี• ่ยกล้
งต่าอมเนื
เนื้อ้อหน้
งอกและมะเร็
มดลู
ก อน
าอก แก้ม ถุงงใต้
ตาหย่
กล้
าอก แก้ม ถุงใต้ตาหย่อน
• ามีมเนื
ริดสี้อดหน้
วงทวาร
มี•ริดมีสีภดาวะท้
วงทวาร
องผูก
มีภาวะท้องผูก
หูรูดหย่อน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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๑๐,อยู๒๐,
หูรูดหย่ปัอสนสาวะวั
กลั้นปันสละ
สาวะไม่
่ ๓๐ กว่าหน
ปัสนสาวะล�
ไม่กว่
คล่าอหนง
ปัสสาวะวั
ละ ๑๐,ำบาก
๒๐, ๓๐
ปัสสาวะลำบาก
ไม่คล่อปัง สสาวะเล็ด
หัวเราะไอจาม
หัวเราะไอจาม
ปัสสาวะเล็ด
 แท้งลูกง่าย ติดลูกยาก
แท้งลูกง่าย ติดลูกยาก
 มีลมในมดลูก ผายลมทางช่องคลอด
มีลมในมดลูก ผายลมทางช่องคลอด
 ผิวพรรณเสีย ไม่ลื่น ไม่แวว
ผิวพรรณเสี
ย ไม่ลื่น ไม่แวว
มีกลิ่นสาปสาว
ไม่มีกลิไม่
่นสาปสาว
ห์เรื่องเพศ
ไม่มีเสน่ไม่ห์เมรืีเ่อสน่
งเพศ
มีอ
าการลมผิ
ดเดือน ดเดือน
มีอาการลมผิ
เสียการทรงตั
ว หกล้มวบ่อหกล้
ย มบ่อย
เสียการทรงตั
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๕.๒.๑ หลักการวินิจฉัยและรักษาตามพระคัมภีร์กษัย
๑) มูลเหตุก่อโรคและการวินิจฉัย

กษัยปลาดุ
  (มดลูกกอัอักกเสบบวม,
เคลื่อเคลื
น) F อ น)
กษั ย ปลาดุ
ก ก(มดลู
เสบบวม,
กษักษัย ปลาดุ
ย ปลาดุก ก(มดลู
(มดลูก อักกอัเสบบวม,
ก เสบบวม,เคลื
เคลืF อ Fน)
อ น)
๑. เกิด๑.เพืเกิ่อดโลหิ
และน�
้ำเหลื
เพื่อตโลหิ
ตและน้
ำเหลืององ
ดดเกิทีเพื
เพื่ใดนกระเพาะข้
่อ่อเพืโลหิ
โลหิ
่อโลหิ
ตตและน้
และน้
ตาและน้
เหลื
ำเหลื
อองง อง
๒. เกิด๒.๑.๑.ที่ใเกิ๑.เกินกระเพาะข้
วาำวำเหลื
๒. จัเกิ
๒.
เกิบดดเอามดลู
เกิทีที่ใด่ในกระเพาะข้
ที่ใท้นกระเพาะข้
าาวว าว
กองบวม
ท้องบวม
๓. จับ๓.๒.เอามดลู
กนกระเพาะข้
๓.
๓. ข้จั๓.
จัเอามดลู
เอามดลู
กก ท้ท้กอองบวม
ท้งบวม
องบวม
ยันยอดอก
๔. ข้า๔.งขึ
้นจัาบยับงขึเอามดลู
นบ้นยอดอก

บางที
าย, ขวา
๕.๕.
บางที
แทงซ้แาทงซ้
ย, ขวา
๕.
๕.๖.
๕.
บางที
แทงซ้
ทงซ้
แทงซ้
าาอย,ย,งน้าขวา
ย,
ขวา
ขวา
๖.
ข้บางที
างแรมลงท้
ออยและหั
วเหน่า วเหน่า
ข้บางที
าแงแรมลงท้
งน้อยและหั
๖.
๖.๗.
ข้๖.
ข้าางแรมลงท้
งแรมลงท้
ข้างงแรมลงท้
อกองน้
ยและหั
วเหน่
าา า
๗.
ปวดตึ
กระดู
สังน้นออองน้
หลั
ปวดตึ
งกระดู
กยและหั
สัองยและหั
นหลัววเหน่
งเหน่
๗.
๗. ลงถึ
๗.
ปวดตึ
ปวดตึ
กระดู
กกสัสันกนหลั
สัหลันงหลั
ง ง
๘.
งต้งงนกระดู
๘.ปวดตึ
ลงถึ
งขาต้งกระดู
นขา
๘.
๘. ลงถึ
๘.
ลงถึลงถึ
งงต้ต้นนงขา
ต้ขานขา

๔.
๔. ข้๔.
ข้าางขึ
งขึ
ข้า้น้นงขึยัยัน้ นยอดอก
ยัยอดอก
นยอดอก

มดลูกปกติ
มดลู
ปกติ

มดลู
มดลูมดลู
กกปกติ
ปกติ
กปกติ

มดลูกต่ำ
มดลูกตะแคง
มดลูกลอย
มดลู
มดลู
มดลู
ก
ก
ต่
ต่
ำ
ก
ำ
ต่
ำ
มดลู
มดลู
มดลู
ก
ก
ตะแคง
ตะแคง
ก
ตะแคง
มดลู
มดลูมดลู
กกกลอย
ลอย
กกลอย
กษัยปลาดุ
จริ
งๆ เกิดขึ้นใน
มดลูกต�ก่ำ: เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลื
มดลูอกงระคนกั
ตะแคง น มีจิตวิญญาณดุจปลาดุ
มดลู
ลอย

กษัากษั
ยถ้ปลาดุ
ก จ:กับเกิเอามดลู
: ดเกิเพืด่อเพืโลหิ
ตัณและน้
ำเหลื
ำงเหลื
องระคนกั
น นมีจมีไิตด้จวิิตญ๗วิญาณดุ
ญญาณดุ
จปลาดุ
กจริ
งๆงแๆเกิ
ดเกิขึด้นขึใน
กระเพาะข้
วยปลาดุ
าสตรี
ก่อโลหิ
มีตสและน้
ฐานดั
แม่
หอญิงระคนกั
งทรงครรภ์
เดื
อน ๘จปลาดุ
เดื
อนกจริ
บางที
ทงไปข้
า้นง ใน
าถ้วาข้ากวาถ้งขึ
า:สตรี
ถ้้นเกิายัสตรี
ับจอ่เอามดลู
ับโลหิ
เอามดลู
ก กมีำ้ สเเหลื
มีัณ
ัณอกต้
ฐานดั
แม่งแม่
หนญิไหด้งญิมีทรงครรภ์
ทรงครรภ์
ไ๗ด้จปลาดุ
เดื
๗สอะอึ
เดืนอก๘นจริถ้เดื
๘งาๆข้อเดืานงแรมเลื
อเกินบางที
แนลงมาอยู
ทงไปข้
แทงไปข้
าง่ างาว
กษัขวา
ยปลาดุ
ดนจเพืไปเอายอดอกให้
ตและน�
องระคนกั
จงบางที
ติ วิญใญาณดุ
ดขึบางที
น้ ่อในกระเพาะข้
ซ้กระเพาะข้
าย,กระเพาะข้
จ็สบฐานดั
องงลมมิ
ห้หได้อบให้
ซ้งน้
ย,
ขวา
ขวาถ้าวกข้ถ้เหน่
างขึ
้นนยัไปเอายอดอกให้
นไปเอายอดอกให้
เจ็บเจ็อกต้
บอกต้
งลมมิ
บางที
ห้อบให้
หอบให้
กันกรูถ้้วาา่าข้งซ้
ถ้มีาคงแรมเลื
ถ้าสตรี
ับาเอามดลู
มีข้าสา้นงขึ
ัณยับางที
ฐานดั
ทรงครรภ์
เดืงไอด้นตึไงด้บางที
๘ลงไปต้
เดื
อให้นนหใขาทั
บางที
ทงไปข้
าข้รรภ์
ย,างแรมเลื
ขวาถ้่อานลงมาอยู
ถ้่อานลงมาอยู
ข้างขึ
ท้ซ้าอจย,
อยแลหั
ดงำ่ แม่(ลึหกญิ) งลงไปกระดู
กได้อสังลมมิ
น๗อหลั
้ง ๒สแะอึ
มิสทะอึ
แพทย์
จะ้น่ ยัน่
ท้งน้อองน้ยแลหั
วเหน่
าแอม่งลมมิ
าบางที
บางที
ดได้งำ่ นีด(ลึ้บางที
ำ่ ถ้ก(ลึา) จะแก้
กลงไปกระดู
กสสัะอึ
กนสัหลั
งถ้กาษัตึงข้ยงาปลาไหลนั
ลงไปต้
ตึงแรมเลื
งลงไปต้
น่อขาทั
น้นนลงมาอยู
ขาทั
้ง ๒้ง ดมิ๒ุจท่ทมิกัันนท้อรูงน้
ัน้ว่ารูถ้มีอ้วาค่ายแลหั
ถ้งยานี
าาแพทย์
ไปเอายอดอกให้
เจ็วบเหน่
อกต้
ใ)ห้ลงไปกระดู
หอบให้
ก่แนก้หลั
บางที
รัท้กอษาให้
พอิจยแลหั
ารณาให้
นยำดั
ให้เอายาที
มาแก้
มิมีรรภ์
ฟคังรรภ์
ให้วแถ้เหน่
ต่าแพทย์
้กจินะจดะ �่ำ
รักอษาให้
รักษาให้
พิจกพารณาให้
ม่ยำดั
นยำดั
งนีน้งขาทั
นีถ้้ าจะแก้
ถ้ง้ า๒จะแก้
ห้รูว้ เอายาที
ก้่แกก้ษัถ้กยาษัปลาไหลนั
ยปลาไหลนั
้นมาแก้
ดพุจจิ ดกัารณาให้
ุจนกันถ้ามิถ้แฟามิม่ังฟนให้ย�ังแให้
ต่นีง้ ยานี
้ก ิน
(ลึก) ต่ลงไปกระดู
สัิจนารณาให้
หลัง แตึม่งแนลงไปต้
มิใทห้นั เใอายาที
า่ มีค่แรรภ์
แพทย์
จะรั้นกมาแก้
ษาให้
ำต่ดัแงยานี
ถ้้กาินจะแก้
ไป
ต่อต่ไปอ่แไปก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กินต่อไป
ให้เอายาที
การวินิจฉัย
การวิ
การวิ
นิจนอาการ
ฉัิจยฉัย นิ่วยูริกจับเอาที่มดลูกทำให้มดลูกอักเสบบวม ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์ ทำให้เกิด
การวินิจฉัย อาการ
อาการ
นิยู่วรยูิกรจัิกบจัเอาที
่มดลู่มดลู
กทำให้
กทำให้
มดลูอมมดลู
ดลู
กอักกกอัเสบบวม
กเสบบวม
องบวมเหมื
อนหญิ
อนหญิ
งตั้งตัครรภ์
งครรภ์
ทำให้
ทำให้
เวกิเหดเกิด
ภาวะมดลูกเคลื
่อนนิ่วตะแคงซ้
าบยเอาที
ตะแคงขวา
หรื
เคลื
่อนต่ำท้ลงอท้งบวมเหมื
ทำให้
มีอาการปวดท้
อ้งน้
อยและหั
อาการ
่ว่อยูวนรของมดลู
จับตะแคงซ้
เอาที
ท�นำเอ็ให้นทีม่รดลู
กอัหรื
ท้่ออนต่
งตั้งครรภ์
เกิกวดไว้
กเคลื
เคลื
่อิกนตะแคงซ้
า่มยดลู
ายตะแคงขวา
อกมดลู
อไว้มดลู
กเคลื
่อ่วนต่
ำงบวมเหมื
ลงำลงทำให้
มาการปวดท้
ีอาการปวดท้
ยและหั
เหภาวะ
วเห
น่ภาวะมดลู
า ภาวะมดลู
การเคลื
่อกนินตั
กทำให้
เกส้ตะแคงขวา
ั้งหรื
มดลู
กเสบบวม
ตกึงเคลื
ไปทั
สรรพางค์
กทำให้
ายมอีอนหญิ
ตามแนวเส้
นอเอ็งน้นออทีงน้ท�ยและหั
่รำอั้งให้
มดลู
มดลูกน่เคลื
อ่ นการเคลื
ตะแคงซ้
ยวของมดลู
ตะแคงขวา
หรือนเมดลู
นต�กไว้
ำ่ ลง ไปทั
ท�ตึงำไปทั
ให้่วมสรรพางค์
อี าการปวดท้
อตามแนวเส้
งน้ตามแนวเส้
อยและหันวเอ็เหน่
อ่ นตัว
นตั่อนตั
วาตึของมดลู
ส้เอ็นนาเอ็ไหล่
ทีกน่รเคลื
ทีั้งมดลู
่รอ่ ั้งถ้มดลู
กายกาย
นเอ็ทีาน่รทีั้การเคลื
งมดลู
่รั้งมดลู
เช่านน่าการเคลื
ตึงหน้า่อขา
งข้อพับกเท้ทำให้
ากทำให้
ตึเงส้คอบ่
ามดลูกตไว้กึงลอยก็
ย่วันสรรพางค์
ขึ้นยอดอกทำให้
จุกแน่น นอาหารไม่
ยก่อไว้ยกไว้
ของมดลู
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ส้านขาเอ็
กบไว้าเท้ตาตึึงไปทั
่วสรรพางค์
กายามดลู
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เช่นเช่
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ข้พัดอลมตี
บพัเท้
ตึงตีคอบ่
กตามแนวเส้
ลอยก็
กลอยก็
ันยขึนัน้นเอ็
ขึยอดอกทำให้
้นนยอดอกทำให้
นน กนอาหารไม่
แน่
นอก
ขึ้นบนงคอบ่
เข้าาไหล่
ตัาบไหล่ม้ถ้าามถ้มดลู
ปอด
กลุ่มยอาการกษั
ยปลาดุกช่วงบนมั
พัฒอาหารไม่
นาไปเป็น
พับเท้แน่
า แน่
ตึ
ง
คอบ่
า
ไหล่
ถ้
า
มดลู
ก
ลอยก็
ย
น
ั
ขึ
น
้
ยอดอกท�
ำ
ให้
จ
ก
ุ
แน่
น
อาหารไม่
ย
อ
่
ย
แน่
น
อก
หอบสะอึ
เกิดนลมตี
นอกนงอก
ก ก่มเกิอาการช่
ดเกิลมตี
ดลมตี
ขวึ้นงล่
ขบน
ึ้นาบน
ตับม้ามม้านมปอด
กลุกลุ
่มอาการกษั
่มกอาการกษั
ยปลาดุ
ยปลาดุ
งบนมั
ช่ว้ชงบนมั
กพักฒพันาไปเป็
ฒนกอาการ
นาไปเป็
น
นิ่วในถุ
น้หอบสะอึ
ำดีหอบสะอึ
ส่วนกลุ
งมัตีกเข้พัตีาเฒตัข้บานาไปเป็
เนืปอด
้องอกมดลู
เนื้องอกรั
งไข่กช่กวในผู
ายจะเป็
ขึ้นบนนิ่วตีนิในถุ
เข้างตัน้บำงน้ดีม้ำดีาส่มวนกลุ
กลุอาการช่
่มอาการกษั
ยพัปลาดุ
กช่วงบนมั
กงอกมดลู
พั้อฒงอกมดลู
นาไปเป็
่ว้อในถุ
งน�้ำไข่
ดีในผูส่ในผู
ว้ชนกลุ
่มอาการช่
วงล่าง
ส่ปอด
วนกลุ
่มมีอาการช่
วสงล่
วางล่งมัากงมั
นเนืดน้อเนื
กเนืน้อนิเนืงอกรั
งอกรั
ายจะเป็
้ชายจะเป็
อาการ
ของต่่วอในถุ
มลูกหมากโต
อ่มาการปั
สาวะบ่
อยกฒพันาไปเป็
ปัฒสนาไปเป็
สาวะขั
ปวดหลั
งก ปวดเอว
เสีงไข่ยงดสะโพก
ปวดเสีนอาการ
ยนวเข้
า
มักพัฒของต่
นาไปเป็
น
เนื
อ
้
งอกมดลู
ก
เนื
อ
้
งอกรั
ง
ไข่
ในผู
ช
้
ายจะเป็
น
อาการของต่
อ
มลู
ก
หมากโต
มี
อ
าการปั
ส
สาวะบ่
ของต่
อกมลู
อมลู
กหมากโต
กหมากโต
มีอมีาการปั
อาการปั
สสาวะบ่
สสาวะบ่
อยอยปัสปัสาวะขั
สสาวะขั
ด ดปวดหลั
ปวดหลั
ง งปวดเอว
ปวดเอวเสียเสีดสะโพก
ยดสะโพกปวดเสี
ปวดเสี
ยวเข้
ยวเข้
า อาย
ต่อมลู
หมาก
และทวารเบา
ปัสสาวะขั
ดมลู
ปวดหลั
ง และทวารเบา
ปวดเอว เสียดสะโพก ปวดเสียวเข้าต่อมลูกหมาก และทวารเบา
ต่อต่มลู
กหมาก
กหมาก
กษั
ยอปลาดุ
ก และทวารเบา
กษักษั
ยปลาดุ
ยปลาดุ
กก
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เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน เกิดในกระเพาะข้าว เนื่องจากการสะสมของตะกรัน
อวัยวะน้อย-ใหญ่คู่มเป็
นเวลานาน เมื่อร่างกายสะสมมากจนรองรับไม่ไหวก็ทำให้ลมกองหยาบพัดระ
ือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ช่องท้อง ส่งผลให้ลมโกฏฐาสยาวาตาและลมกุจฉิสยาวาตากำเริบ เสียดแทงไปในอวัยวะน้อยให
กษัยปลาดุก
ท้อง
เกิดเพื่อโลหิตและน�้ำเหลืองระคนกัน เกิดในกระเพาะข้าว เนื่องจากการสะสมของตะกรันต่างๆ ในอวัยวะ
ถ้าเกิดช่วงข้างขึ้น ปัจจัยการเกิดลมภายนอกก็มากขึ้นตาม ทำให้กระทบต่อลมภายใน
น้อย-ใหญ่ เป็นเวลานาน เมือ่ ร่างกายสะสมมากจนรองรับไม่ไหวก็ทำ� ให้ลมกองหยาบพัดระคนไปทัว่ ช่องท้อง ส่งผลให้
กลายเป็นลมพัจดฉิขึส้ยาวาตาก�
นกำเริบำขึเริ้นบยันเสีไปเอายอดอกให้
เจ็อบยใหญ่
อกต้ใอนช่งลมมิ
ลมโกฏฐาสยาวาตาและลมกุ
ยดแทงไปในอวัยวะน้
องท้อไงด้ บางทีให้หอบให้สะอึก เหตุเก
นนัางขึ
้นแล
ถ้าลมร้
เกิดช่อวงข้
้น ปัจจัยการเกิดลมภายนอกก็มากขึ้นตาม ท�ำให้กระทบต่อลมภายในร่างกาย กลายเป็น
ลมพัดขึ้นก�ำเริบขึ้นยันถ้ไปเอายอดอกให้
เจ็บอกต้ลมนั
องลมมิ
บางทีให้หอบให้
สะอึนก พัเหตุ
เกิดเพราะลมร้
อนนั้นแล ่ที่ท้องน้อยและ
าเกิดช่วงข้างแรม
้นก็ได้จะกลายเป็
นลมเย็
ดลงล่
าง เลื่อนลงมาอยู
ถ้าบางที
เกิดช่วงข้
้นก็จงะกลายเป็
าง เลืน่อขานลงมาอยู
ี่ท้องน้อวยและหั
เหน่พาัดเอาตะกรั
บางที นให้เสีย
ต่ำางแรม
(ลึก) ลมนั
ลงไปถึ
กระดูกสันนลมเย็
หลันง พัตึดงลงล่
ลงไปต้
ลมทุก่ทกองล้
นแล้ววแต่
ต�่ำ (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง ตึงลงไปต้นขา ลมทุกกองล้วนแล้วแต่พัดเอาตะกรันให้เสียดแทงไปตามอวัยวะ
ตามอวัยวะน้อย-ใหญ่ ให้อวัยวะนั้นปวดบวม และเนื่องจากการเสียดสีของตะกรันกับผนังอวัยวะท
น้อย-ใหญ่ ให้อวัยวะนั้นปวดบวม และเนื่องจากการเสียดสีของตะกรันกับผนังอวัยวะท�ำให้ท้องนั้นบวมอักเสบ
นั้นบวมอักเสบ
างขึ
้น แทงยอดอกให้
เจ็อบงลมมิ
อกต้ไอด้ง บางที
ข้ข้างขึ
้น  แทงยอดอกให้
เจ็บอกต้
ได้ สะอึ
บางที
หอบให้
ะอึกถเสมหะ
จับ
ให้ลมมิ
หอบให้
ก จัใบห้เอาแต่
อุทสรไปคู
เอาแต่อุทรไปคูถเสมหะ
ข้างแรม เลื่อนลงอยู่ ท้ อ งน้อ ยแล
ข้หัางแรม
นลงอยูด่ท่ำ้อลึงน้กอลงไปกระดู
ยแลหัวเหน่าก บางทีด�่ำ
วเหน่าเลื่อบางที
ลึสักนลงไปกระดู
ง (เส้ตึนอังลงไปต้
พยา) ตึนงลงไปต้
หลัง (เส้กนสัอันพหลัยา)
ขา นขา
ทั้ง ๒ ข้าง
ทั้ง ๒ ข้าง
กลไกการเกิดโรค

กลไกการเกิดโรค
พฤติกรรมการก่
อโรคกรรมการก่อโรค
พฤติ

i
นของเสีย)
สะสมของเสียสะสมของเสี
(ตะกรันของเสียย(ตะกรั
)
i
ลมกองหยาบ (ในช่องท้อง)
ลมกองหยาบ (ในช่องท้อง)
(โกฏฐาสยาวาตา + กุจฉิสยาวาตา)
(โกฏฐาสยาวาตา + กุจฉิสยาวาตา)
นั้นก�ำเริบ นั้นกำเริบ

(ลมร้
บนนั้นอน) วิ่งขึ้นบนนั้น
เกิดข้อน)างขึวิ่ง้นขึ้น(ลมร้
มักก�ำเริบให้เจ็บอกต้องลมมิได้
มักกำเริบให้เจ็บอกต้องลมมิได้
บางทีให้หอบให้สะอึก

เกิดข้างขึ้น

บางทีให้หอบให้สะอึก

เกิ
ดข้นา)งแรม
(ลมเย็
วิ่งลงล่(ลมเย็
าง น) วิ่งลงล่าง
เลื่อนลงมาอยู่ทเลื้องน้
อยแลหัวเหน่
่อนลงมาอยู
่ท้อา งน้อยแลหัวเหน่า
บางทีต�่ำ (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง
บางทีต่ำ (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง
ตึงลงไปต้นขา
ตึงลงไปต้นขา
เกิดข้างแรม

๑. ยาแก้กษัยปลาดุก (รสร้อน-สุขุม) .
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การวินิจฉันโรคมดลูกเลื่อนแผนไทย

มดลูกปกติ

A มดลูกลอย

B มดลูกต�่ำ

188
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C มดลูกตะะแคง

เปลือกราชพฤกษ์ เปลือกตาเสือ รากตองแตก พาดไฉนนุ่น
สิ่งละ ๑ ส่วน
คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พริกไทย ขิง กระเทียม หอม
สิ่งละ ๑ ส่วน
ลูกจันทน์๒)ดอกจั
ทน์กษากระวาน กานพลู
สิ่งละ ๑ ส่วน
ต�ำรับนยารั
๒.๑)อต�ำไพล
รับยาหลั
ษา
ข่า กระชาย กระทื
ขมิก้นในการรั
อ้อย กกะปิ
สิ่งละ ๑ ส่วน
ปลาดุกย่าง
๑ ตัว
๑. ยาแก้กษัยปลาดุก  (รสร้อน-สุขุม)
ปลาร้
าปลาสร้
อย เปลือกตาเสือ รากตองแตก พาดไฉนนุ่น สิ่งละ ๑
๑. เปลื
อกราชพฤกษ์
ส่วน๕ ตัว
ไทย๒๐ขิงสิ่งกระเที
ยมนน้หอม					
สิ่งละอ่อนไม่
๑ แก่) ส่นัว้นนมาหั่นใส่ลงเป็น
วิธ๒.ีทำพริกยา
นี้ทำเป็
ำแกง แล้วเอาใบมะกาที่เพสลาด (ใบไม่
จันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู			
สิ่งละ ๑
ส่วน
ผัก กินให้ไ๓.
ด้ถลู้วกยแกงหนึ
่งลงจนสิ้นโทษร้ายหายวิเศษนัก
๔. ข่า กระชาย กระทือ ไพล ขมิ้นอ้อย กะปิ			
สิ่งละ ๑
ส่วน
สรรพคุ
ณ กย่ระบาย
ลดการอักเสบภายใน ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้มดลู๑กอักเสบบวม
โปรตีนบาง
๕. ปลาดุ
าง								
ตัว
ชนิดในตำรั๖.บ (ปลาต่
างๆ) อช่ย							
วยลดภาวะการเกิดนิ่วยูริก กระจายเลือดลม ล้างตะกรั
ปลาร้าปลาสร้
๕ นในโลหิ
ตัว ต ฟอกโลหิต
ขับระดู
วยในการขั
บพิษออกทางไต
ปแอมโมเนี
วิธีทเ�ำน่าเสีย (โปรตี
ยา น๒๐จากเนื
สิ่งนี้ทอ�ำปลา
เป็นน�้ำช่แกง
แล้วเอาใบมะกาที
่เพสลาด ในรู
(ใบไม่
อ่อนไม่แก่ย) )นั้นมาหั่นใส่ลงเป็นผัก
กินให้
ได้ถน้วมะตาเสื
ยแกงหนึอ่งลงจนสิ
้นโทษร้
เศษนัก
เปลื		
อกตาเสือ คือเปลื
อกต้
คือเปลื
อกต้านยหายวิ
ยอทางภาคกลาง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สรรพคุณ
		
		
		

ระบาย ลดการอักเสบภายใน ขับนิว่ ขับปัสสาวะ แก้มดลูกอักเสบบวม โปรตีนบางชนิดในต�ำรับ
(ปลาต่างๆ) ช่วยลดภาวะการเกิดนิว่ ยูรกิ กระจายเลือดลม ล้างตะกรันในโลหิต ฟอกโลหิต ขับระดู
เน่าเสีย (โปรตีนจากเนื้อปลา ช่วยในการขับพิษออกทางไต ในรูปแอมโมเนีย) เปลือกตาเสือ
๒. ยารุ
ก (รสร้อน-ร้อน) .
คือเปลือกต้นมะตาเสื
อ ตคืัดอรากกษั
เปลือกต้ยนปลาดุ
ยอทางภาคกลาง

๑. โหราเดือยไก่ มหาหิงคุ์ ๒.ยาดำ
กระเทียม การบูร
สิ่งละ ๑ ส่วน
ยารุตัดรากกษัยปลาดุก  (รสร้อน-ร้อน)
๒. พริกไทย
๑๖ ส่วน
๑. โหราเดือยไก่ มหาหิงคุ์ ยาด�ำ กระเทียม การบูร		
สิ่งละ ๑
ส่วน
๓. ดี๒.
งูเหลื
อ
ม
ดี
ต
ะพาบน้
ำ
ดี
ป
ลาไหล
ดี
น
าค
(เอาแทรกลงพอควร)
พริกไทย								
๑๖ ส่วน

หลือม ๑๐
ดีตะพาบน�
ดีปลาไหล
นาค (เอาแทรกลงพอควร)
วิธ๓.ีทำดีงูเเอายา
สิ่งนี้ ้ำ ตำเป็
นผง ดีเอารากลำโพงกาสลั
ก ต้มเป็นน้ำกระสาย บดทำแท่งไว้แต่
วิธีท�ำ
เอายา ๑๐ สิดง่ ไดมาเคล้
นี้ ต�ำเป็นาผง ผึเอารากล�
ก งต้มเป็
ำ้ กระสาย บดท�
พอประมาณ
พอประมาณ
แล้วเอายางสลั
่งแดดแต่ำโพงกาสลั
พอยางแห้
แล้นวน�เอามาเคล้
าอีกำให้แท่ไงด้ไว้๓แต่หน
จึงผึ่งแดด
เอายางสลั
ง ดแล้ลง
วเอามาเคล้
ผึ่งแดด
ให้แ		
ห้งทีเดียวใส่ห่อแล้
ต้มวให้
กิน ถ้าดกิไดมาเคล้
น ๓ เม็าด ผึลง่งแดดแต่
๓ หนพอยางแห้
กิน ๔ เม็
๔ หน ากิอีนกให้๕ได้เม็๓ด หน
ลง ๕จึงหน
ให้กิน
		
ให้แห้งทีเดียวใส่ห่อต้มให้กิน ถ้ากิน ๓ เม็ด ลง ๓ หน กิน ๔ เม็ด ลง ๔ หน กิน ๕ เม็ด ลง
ไปตามกำลั
ร้ายตัดำตัลัวงกษั
งต้มยาสมานให้หายแล้
กินต่อวไปจึงต้มยา
		งจะสู้ยาได้
๕ หนลงจนสิ
ให้กิน้นไปตามก�
จะสูย้ยตายขาดออกมา
าได้ ลงจนสิ้นร้ายตัหายแล้
ดตัวกษัวยจึตายขาดออกมา
สรรพคุณ สมานให้
ขับนิ่วกินขัต่บอปัไปสสาวะ ขับอุจจาระ ฟอกโลหิต ประจุกษัย ให้เลือดลมวิ่งได้ดี ถ่ายเมือก
		
มันตามผนั
สรรพคุณงลำไส้ ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ขับอุจจาระ ฟอกโลหิต ประจุกษัย ให้เลือดลมวิ่งได้ดี ถ่ายเมือกมันตาม
		

ผนังล�ำไส้

๓. ยาสมานลำไส้ กษัยปลาดุก (รสสุขุม-เย็น) .
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๓. ยาสมานล�ำไส้  กษัยปลาดุก  (รสสุขุม-เย็น)
๑.
เทียนด�ำ เทียนขาว					
สิ่งละ ๔
ส่วน
๒.
ใบถั่วแระ ใบผักเป็ด ใบกะเม็ง				
สิ่งละ ๔
ส่วน
๓.
ยาข้าวเย็น							
๑๐ ส่วน
๔.
เปลือกกันเกรา							
๒๐ ส่วน
วิธีท�ำ
มะพร้าวไฟ ๑ ผล ทุบใส่ทั้งน�้ำทั้งเนื้อ ๑๗ รวมยาทั้งนี้ ต้ม ๓ เอา ๑ กินเป็นยาตัดราก สมานล�ำไส้
		
ในโรค กษัยปลาไหล กษัยปลาหมอ กษัยปลาดุก กษัยเต่า กษัยดาน กษัยปลวก ทั้ง ๖ จ�ำพวกนี้
		
หายสิ้นวิเศษนัก (ต�ำรับนี้น่าสนใจมาก เพราะแก้ได้ทั้ง ๖ กษัย เป็นต�ำรับที่มีสรรพคุณบ�ำรุงธาตุ
		
บ�ำรุงโลหิต แก้อักเสบภายใน ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ลดอาการเกร็งของอวัยวะน้อย-ใหญ่ ขับลม
		
กองหยาบ) (กันเกรา มีคุณบ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงไขมัน เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้จับสั่น
		
มองคร่อ หืดไอ แก้ริดสีดวง แก้ท้องมาน แก้ลงท้องมูกเลือด แก้แน่นอก บ�ำรุงม้าม ขับลม
		
แก้โลหิตพิการ แก้ปวดแสบปวดร้อน ตามผิวหนังร่างกาย)
กษัยปลาดุก ควรจะมีการนวดโกยมดลูก การทับหม้อเกลือ ร่วมด้วย พร้อมการวางยาจึงจะได้ผลดี
แต่คัมภีร์นี้มิได้กล่าวไว้ เพราะอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจกันในหมู่แพทย์แล้ว หรือผู้แต่งคัมภีร์มิใช่ผู้มีความช�ำนาญ
ทางหมอต�ำแย จึงมิได้กล่าวถึง และกล่าวโรคกษัยปลาดุกเฉพาะในสตรีอย่างเดียว ยังมิได้กล่าวถึงกษัยปลาดุก
ในเพศชาย ถ้าจะอนุมานเอากษัยปลาดุกในเพศชายน่าจะมีภาวะต่อมลูกหมากบวมอักเสบจากการทีน่ วิ่ ยูรกิ ไปเกาะที่
เนื้อลูกหมาก ท�ำให้อักเสบบวม ปัสสาวะขัด ซึ่งจะไปอยู่ในกลุ่มอาการของโรคลมวารยักษ์วาโย และกษัยกล่อนเถา
หรือคล้ายกษัยเชือก แต่กษัยปลาดุกมิได้กล่าวถึงสีน�้ำปัสสาวะอย่างกษัยเชือก ที่มีน�้ำปัสสาวะสีด�ำ แต่กลุ่มอาการ
โดยรวมคล้ายๆ กัน ยาที่วางก็คล้ายๆ กัน ขอท่านผู้อ่านลองศึกษาเปรียบเทียบดู

ปลาไหล
ปลาหมอ

เต่า
ยาสมานล�ำไส้

ปลาดุก

ดาน
ปลวก

-----------------------------------------๑๗
ศิลาจารึก : ทั้งเยื่อ
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๒.๒) ต�ำรับยาอื่นในการรักษา
๑. ยาประสะไพล
๑. การบูร								
๑
๒. พริกไทย ขิงแห้ง ดีปลี				
หนักสิ่งละ
๘
๓. หัวหอม กระเทียม ขมิ้นอ้อย				
หนักสิ่งละ
๘
๔. ผิวมะกรูด ว่านน�้ำ เทียนด�ำ เกลือสินเธาว์		
หนักสิ่งละ
๘
๕. ไพล									
๘๑
วิธีท�ำ  		
บดเป็นผง ใช้น�้ำสุกหรือน�้ำสุราเป็นกระสายยา
ข้อบ่งใช้  
๑. ระดูมาไม่สม�่ำเสมอ หรือมาน้อยกว่าปกติ
		
๒. ขับน�้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอด
ขนาดและวิธีใช้
		
๑. กรณีระดูมาไม่สม�่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ครั้งละ ๑ ช้อนชา (๑ กรัม)
		
ละลายน�้ำสุก ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง
		
ก่อนอาหาร เป็นเวลา ๓ – ๕ วัน เมื่อระดูมาให้หยุดรับประทาน
		
๒. กรณีขับน�้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร ครั้งละ ๑ ช้อนชา (๑ กรัม)
		
ละลายน�้ำสุก ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง
		
ก่อนอาหารเป็นเวลา ๑๕ วัน ให้หยุดรับประทาน

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

๒. ยารักษาโรคมดลูกเคลื่อน
๑. รากพุมเรียง รากขนุนละมุด รากมะดัน หนักสิ่งละ			
๔
บาท
๒. รากบานไม่รู้โรย โคกกระสุน โคกกระออม		
หนักสิ่งละ
๔
บาท
๓. ว่านชักมดลูก ใบหนาด
หนักสิ่งละ				
๔
บาท
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผง ใช้น�้ำสุกหรือน�้ำสุราเป็นกระสายยา
		
ขนาดรับประทาน ดื่มครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนกาแฟ ก่อนอาหารเช้า – เย็น เป็นเวลา ๑๕ วัน
สรรพคุณ
แก้โรคมดลูกเคลื่อน ชักมดลูกเข้าอู่
๓. ยาบ�ำรุงก�ำลัง
๑. เปล้าเลือด								
๒. สบู่เลือด								
๓. บอระเพ็ดพุงช้าง							
๔. กระชายด�ำ								
๕. โสม									
๖. กวาวเครือขาว							
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๔
๔
๔
๔
๔
๑/๒

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ช้อนโต๊ะ
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วิธีท�ำ
   บดผงรับประทานกับน�้ำผึ้ง น�้ำมะนาว
ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงก�ำลัง
๔. ยาบ�ำรุงร่างกาย
๑. สารส้ม เบญจกานี						
สิ่งละ
๒. ตรีกฏุก ขมิ้นอ้อย เทียนขาว					
สิ่งละ
๓. ครั่ง ฝางเสน รากเสนียด					
สิ่งละ
๔. ไพล เทียนด�ำ	สิ่งละ							
วิธีท�ำ  		
บดเป็นผง น�้ำผึ้ง น�้ำมะนาว น�้ำมะขามเปียก เป็นกระสายยา
ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ก่อนอาหาร ๓ เวลา
สรรพคุณ  
   บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงร่างกาย

๑
๒
๒
๔

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

๑
๒
๒
๒

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

๕. ยาแก้มดลูกอักเสบ
๑. เกสรทั้ง ๕							
สิ่งละ
๒. จันทน์แดง จันทน์ขาว						
สิ่งละ
๓. ว่านนางค�ำ								
๔. ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้					
สิ่งละ
วิธีท�ำ 		
ต้ม ๓ เอา ๑
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑/๒ – ๑ แก้วกาแฟ ๓ เวลาก่อนอาหาร
สรรพคุณ
แก้มดลูกอักเสบ
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๖. ยาแก้ริดสีดวงทวาร

๖.๑ ยาแก้ริดสีดวงมหากาฬ  (คัมภีร์มหาโชตรัตน์)
๑. เทียนทั้ง ๕						
หนักสิ่งละ
๒
สลึง
๒. โกฐสอ โกฐจุฬาลัมพา โกฐกักกรา โกฐก้านพร้าว
หนักสิ่งละ
๒
สลึง
๓. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์					
หนักสิ่งละ
๒
สลึง
๔. ตรีกฏุก สะค้าน					
หนักสิ่งละ
๒
สลึง
๕. มดยอบ สนเทศ สมุลแว้ง อบเชยเทศ			
หนักสิ่งละ
๒
สลึง
๖. ขอบชะนางทั้ง ๒					
หนักสิ่งละ
๑
บาท
๗. ชาดก้อน								
๑
สลึง
๘. เกลือ, พิมเสน (แทรกพอควร)
วิธีท�ำ
ชาดก้อนใส่กระเบื้องขึ้นตั้งไฟ เอาน�้ำมะนาวบีบลงคั่วให้แห้ง ให้ได้ ๓ ครั้ง ให้เกรียมแล้วจึง
		
ประสมเข้ากับยานั้น เอาสุราเป็นกระสาย พิมเสนเกลือ (๑ เฟื้อง) แทรกปั้นเท่าเม็ดพริกไทย
ขนาดรับประทาน ละลายสุรากิน ๓ เม็ด ถ้ากินมิได้กินแต่เม็ดหนึ่ง
สรรพคุณ
แก้ริดสีดวงเปื่อยทวารทั้ง ๙ ริดสีดวงในอกเป็นปรวดเรื้อรัง เป็นหนองฟูมอยู่ก็ดี มะเร็ง
		
คุดทะราด ฝีเปื่อยทั้งตัว ยาอันใดมิฟัง อุปทม ไส้ด้วนไส้ลาม ไส้เลื่อนก็ดี เป็นฝีนานหายก็ดี
		
ชายหญิงเป็นช�ำ้ รัว่ ถ้าได้กนิ ยานีห้ ายสิน้ ทุกประการ อย่าสนเท่หเ์ ลย ยานีเ้ ป็นมหาวิเศษนักแลฯ

.

๖.๒ ยาแก้ริดสีดวงทวาร  (ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ)

๑ หัวไพล ยาด�ำ มะขามเปียก เกลือ				
สิ่งละ ๑๐ บาท
๒. ขมิ้นอ้อย เกลือสินเธาว์ ดีเกลือไทย				
สิ่งละ ๕ บาท
๓. มหาหิงคุ์ พริกไทย						
สิ่งละ ๕ บาท
๔. สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม				
สิ่งละ ๕ บาท
วิธีท�ำ  		
บดเป็นผง ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเม็ดมะเขือพวง
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด หลังอาหารเย็นทุกวัน
สรรพคุณ  
ระบาย แก้ริดสีดวงทวาร มะเร็งมดลูก ระดูเหม็น ปวดมดลูก โรคเบาแดง แก้สิวฝ้า
		
ผอมเหลือง กระชับมดลูก มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
๖.๓ ยาแก้ริดสีดวงงอกทางทวาร
๑. ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย					
๒. บอระเพ็ด หัวไพล					
๓. เกลือเม็ด ดีเกลือ					
๔. ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้				
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หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ

๕
๕
๕
๑๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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วิธีท�ำ 		
บดผง ปั้นเท่าเม็ดพุทรา
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด ก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
   แก้ริดสีดวงทวาร
๖.๔ ยามหาเสน่ห์
๑. ไพล ว่านชักมดลูก							
สิ่งละ ๑๐๐ กรัม
๒. ขมิ้นอ้อย ว่านมหาเมฆ						
สิ่งละ ๕๐ กรัม
๓. กระชายด�ำ แห้วหมู พริกไทย						
สิ่งละ ๕๐ กรัม
๔. ข่า โด่ไม่รู้ล้ม ว่านน�้ำ							
สิ่งละ ๕๐ กรัม
๕. ตรีผลา								
สิ่งละ ๕๐ กรัม
วิธีท�ำ  		
บดเป็นผง
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
บ�ำรุงร่างกาย กระชับช่องทวารที่ ๑๐ แก้เครื่องหลวม ชักมดลูก
๖.๕ ยาปถวีธาตุ ๔  (อันตังพิการ)
๑. ไพล กระชาย 					
หนักสิ่งละ
๑๐๐ กรัม
๒. ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน					
หนักสิ่งละ
๑๐๐ กรัม
๓. ว่านชักมดลูก กระชายด�ำ				
หนักสิ่งละ
๑๐๐ กรัม
๔. แห้วหมู พริกไทย					
หนักสิ่งละ
๑๐๐ กรัม
๕. บอระเพ็ด มะตูมอ่อน					
หนักสิ่งละ
๑๐๐ กรัม
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผงใส่แคปซูล ๕๐๐ mg
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๒ – ๓ แคปซูล ก่อนอาหาร และก่อนนอน
สรรพคุณ  
   ขับลม สมานแผลภายในและภายนอก ท�ำให้สตรีเสน่ห์แรง (กระชับมดลูก)
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๗. ยาบ�ำรุงไต ยาบ�ำรุงก�ำลัง ยาอายุวัฒนะ

๗.๑ ยาปถวีธาตุ ๒  (ปิหกัง)
๑. เบญจผลธาตุ						
หนักสิ่งละ
๒. กฤษณา ขอนดอก กระล�ำพัก				
หนักสิ่งละ
๓. รากแฝกหอม บอระเพ็ด				
หนักสิ่งละ
๔. รากกระชาย ใบบัวบก					
หนักสิ่งละ
๕. รากหญ้าคา เหง้าสับปะรด				
หนักสิ่งละ
๖. ตรีผลา						
หนักสิ่งละ
วิธีท�ำ  		
บดผงใส่แคปซูลๆ ละ ๕๐๐ mg
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๓ แคปซูลก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
ขับปัสสาวะ บ�ำรุงไต บ�ำรุงตับ
๗.๒ ยาบ�ำรุงก�ำลัง
๑. โกฐเชียง						
๒. แห้วหมู พริกไทย					
๓. กระชาย กวาวเครือ สมอไทย				
๔. ก�ำลังทรพี ก�ำลังวัวเถลิง มะขามป้อม			
๕. ก�ำลังเสือโคร่ง ก�ำลังเจ็ดช้างสาร			
วิธีท�ำ  		
บดผงผสมน�้ำผึ้ง ปั้นลูกกลอนขนาดเม็ดพุทรา
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๒ – ๓ เม็ด ก่อนอาหารเช้า – เย็น
สรรพคุณ
แก้ปวดเมื่อย บ�ำรุงก�ำลัง ฯลฯ
(จากวัดสมานราษฎร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี)

หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ
หนักสิ่งละ

๑
๑
๑
๑
๒
๒

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

๕
๕
๕
๕
๕

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยาบำรุงร่างกาย .

๗.๓ ยาบ�ำรุงร่างกาย
๑. หัวแห้วหมู เถาบอระเพ็ด หัวกระเทียม
หนักสิ่งละ ๔ บาท
๒. บอระเพ็ดพุงช้าง เถาโคคลาน พริกไทย หนักสิ่งละ ๔ บาท
กสิ่งละ ๑๖ บาท
๑. หัวแห้วหมู เถาบอระเพ็ด หัวกระเทียม			
หนัก๓.๔. สิม้โด่า่งไกระทื
ละบโรง กำลังวัวเถลิ๔ง หัวกระชาย หนัหนับาท
ม่รู้ล้ม เถาวัลย์เปรียง
กสิ่งละ ๑๖ บาท
วิ
ธ
ท
ี
ำ
หั
ว
แห้
ว
หมู
หั
ว
กระชาย
หั
ว
กระเที
ย
ม
บอระเพ็
ด
เอาสดๆ
๒. บอระเพ็ดพุงช้าง เถาโคคลาน พริกไทย			
หนักม้ากระทื
สิ่งบละ
๔
บาทโขลกรวมกับพริกไทย เถาโคคลาน
โรง กำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม เถาวัลย์เปรียง
บประทาน
้งละ ๑ เม็ดก่อนนอน ๑๖
๓. ม้ากระทืบโรง ก�ำลังวัวเถลิง หัวกระชาย		 ขนาดรั
หนั
กสิ่งครัละ
บาท
สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนัด
๔. โด่ไม่รู้ล้ม เถาวัลย์เปรียง				
หนักสิ่งละ
๑๖ บาท
วิธีท�ำ
   หัวแห้วหมู หัวกระชาย หัวกระเทียม บอระเพ็ด
		
เอาสดๆ โขลกรวมกับพริกไทย เถาโคคลาน
		
ม้ากระทืบโรง ก�ำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม เถาวัลย์เปรียง
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดก่อนนอน
สรรพคุณ  
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงก�ำหนัด
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๘. ยาแก้ปวดหัวไมเกรน แก้ปวดท้อง

๘.๑ ยาแก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�ำเริบ
๑. การบูร								
๒. พริกหอม พริกหาง หนักสิ่งละ					
๓. ลูกพิลังกาสา จันทน์ทั้ง ๒				
หนักสิ่งละ
๔. ลูกกระวาน								
วิธีท�ำ 		
บดเป็นผง ใช้น�้ำมะงั่ว น�้ำดอกพิกุลหรือน�้ำสุกเป็นกระสายยา

๒
๒
๒
๑๒

บาท
บาท
บาท
บาท

ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๒ – ๓ เวลา
สรรพคุณ  
แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�ำเริบ แก้ปวดหัว ร้อนออกกระบอกตา ท้องขึ้นอยู่ประจ�ำ เจ็บปวด
		
กระดูกทุกข้อทุกส่วน
๘.๒ ยาตรีขันธวาต
๑. เทียนทั้ง ๕						
หนักสิ่งละ
๒. ตรีผลา						
หนักสิ่งละ
๓. ดองดึง ว่านน�้ำ					
หนักสิ่งละ
๔. มหาหิงคุ์								
๕. กระเทียม (หัว ราก ใบ)						
วิธีท�ำ  		
บดเป็นผง ละลายน�้ำผึ้งกิน หรือใส่แคปซูลเบอร์ ๐ (๕๐๐ mg)
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนชา ก่อนอาหาร ๒ – ๓ เวลา,
ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนอาหาร ๓ เวลา
สรรพคุณ  
   แก้จุกเสียด แก้ปวดศีรษะ

๑
๑
๑
๒
๑๒

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘.๓ ยาบ�ำรุงก�ำลัง
ว่านชักมดลูก ๒
ส่วน			
ก�ำแพงเจ็ดชั้น
กระชายด�ำ	 ๑
ส่วน			
เถาวัลย์เปรียง
สบู่เลือดตัวผู้ ๑
ส่วน			
ดอกค�ำฝอย
สบู่เลือดตัวเมีย ๑
ส่วน			
เถาเลือดไก่
เปล้าเลือด
๑
ส่วน			
เจียวกู้หลาน
วิธีท�ำ		
บดเป็นผง
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหารเช้า - เย็น
สรรพคุณ       บ�ำรุงโลหิต ชักมดลูก แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

๑
๑
๑
๑
๑

ส่ยาบำรุ
วนงกำลัง .
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

ว่านชักมดลูก
๒ ส่วน
กำแพงเจ็ดชั้น
กระชายดำ
๑ ส่วน
เถาวัลย์เปรียง
สบู่เลือดตัวผู้
๑ ส่วน
ดอกคำฝอย
สบู่เลือดตัวเมีย ๑ ส่วน
เถาเลือดไก่
เปล้าเลือด
๑ ส่วน
เจียวกู้หลาน
วิธีทำ บดเป็นผง
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ก่อนอาหารเช้า - เย็น
สรรพคุณ บำรุงโลหิต ชักมดลูก แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
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๓) การดูแลรักษา
ขั้นตอนการดูแลรักษา
ขั้นตอนการดู
แลรักษา
			
๑. นวดรักษาโกยมดลู
กเคลื่อน แลรั
ขั้นขัตอนการดู
้นตอนการดู
แลรั
กษา
กษา
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื
่อวางยาว่
น านชักมดลูก ๑ เดือน และยาอื่นๆ ตามอาการ
			
๒.
๑. ๑.
นวดรันวดรั
กษาโกยมดลู
กษาโกยมดลู
กเคลืก่อเคลื
น ่อน
			
๓.
นั
ำ�้ อุน่ โรยด่่นาๆงทัตามอาการ
บทิมพอสีเรือ่ ๆ หรือน�ำ้ ต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที เช้า – เย็น
๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือง่ แช่
น นและยาอื
๒. ๒.
วางยาว่
วางยาว่
านชัากนชั
มดลู
กมดลู
ก ๑กเดื๑อนเดือและยาอื
น และยาอื
่นๆ ่นตามอาการ
ๆ ตามอาการ
			
ประมาณ
๑ สัปหรืดาห์
๓.๓. นั๓.นั่ง่งแช่
้ำ้ำอุอุน่่น้ำโรยด่
โรยด่
งทัาบบงทั
มต้สมุ
นนไพรแช่
นน ประมาณ
ประมาณ
ดาห์
แช่นัน่งนแช่
อุ่นโรยด่
าางทั
ทิทิมบมพอสี
ทิพอสี
มพอสี
เรืเ่อรื่อๆเรืๆ่อหรื
ๆ อหรื
น้อำน้อต้ำน้มต้ำสมุ
มนสมุ
ไพรแช่
ไพรแช่
๑๕๑๕
๑๕
นาทีนาที
นาที
เช้าเช้เช้
–าาเย็––นเย็
เย็ประมาณ
๑ สั๑ป๑ดาห์
สัสัปปดาห์
			
๔. บริ
างกายดั
๔.๔. บริ
ารร่
งกายดั
ตนแก้
ดลูหมการร่
กเคลื
เคลื
่อนน่อน ดตนแก้มดลูกเคลื่อน
๔.
บริหหบริ
ารร่หาาารร่
งกายดั
างกายดั
ดดตนแก้
ดตนแก้
มมดลู
ดลู
ก่อเคลื
			
๕. เหลี
กเลี่ยงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรค
๕.๕. หลี
เลี
งสาเหตุ
ำให้
๕.
หลีกกหลี
เลี่ย่ยกงสาเหตุ
เลี่ยงสาเหตุ
ทที่ที่ทำให้
ที่ทเำให้
กิกิดดโรค
เกิโรค
ดโรค

ท8ท8าาดั
ท8ดัด
าดดัาตนป:
ดดตนป:
อองกั
อองกั
นนและรั
และรั
กกก
ษาโรคมดลู
กษาโรคมดลู
ษาโรคมดลู
เคลื
เคลื
่อน่อน
ตนป:
งกั
และรั
กกเคลื
ท่
ดั
ตนป้
งกั
นน
และรั
ษาโรคมดลู
กกเคลื
่อ
น
(กระบั
งง
ลมช่
งล่
งหย่
ออน)
(กระบั
(กระบั
งงลมช8
ลมช8
วววงล8
วงล8
งล8
าางหย8
งหย8
น)
น)
(กระบั
ลมช8
าางหย8
ออน)

ภาพที
ภาพที
่ ๑ ่ ท่๑าเตรี
ท่ายเตรี
มนอนในท่
ยมนอนในท่
าสบายๆ
าสบายๆ
ภาพที
ภาพที่ ่ ๑๑ ท่ท่าาเตรี
เตรียยมนอนในท่
มนอนในท่าสบายๆ
าสบายๆ

ภาพที
ภาพที
่ ๒ ่ หายใจเข้
าช้าๆาาช้ช้าพร้
มยกเท้
าซ้ายขึ
าาซ้ซ้า้นายขึ
ภาพที
่ ๒๒ หายใจเข้
หายใจเข้
าๆๆอพร้
พร้ออมยกเท้
มยกเท้
ยขึ้น้น

ภาพที
ภาพที
ยกเท้
๓ ยกเท้
ยขึ
าซ้า้น้นยขึ
จนตั
้นจนตั
ฉาก้งฉาก
ภาพที
่ ่ ๓๓ ่ยกเท้
าาซ้ซ้าายขึ
จนตั
้ง้งฉาก
ภาพที่ ๓ ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก

ภาพที
ภาพที
่ ๔ ่ ่ มื๔๔อทัมืมื้งออ๒ทัทั้ง้งประสานกั
นจับนนทีจัจั่เบข่บาทีทีซ้่เ่เข่าข่ยาาซ้ซ้าายย
ภาพที
๒๒ ประสานกั
ประสานกั

ภาพที่ ๒ หายใจเข้าช้าๆ พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น

ภาพที่ ๔ มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย
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ภาพที
ภาพที
่ ๕ ่ ยกเข่
๕ ยกเข่
าชิดาอกพร้
ชิดอกพร้
อมก้อมมก้
ศีรมษะเข้
ศีรษะเข้
าหาเข่
าหาเข่
า าภาพที
ภาพที
่ ๖ ่ ยกขาด้
๖ ยกขาด้
านขวาขึ
านขวาขึ
้น พร้้นอพร้
มหายใจเข้
อมหายใจเข้
าช้าาๆช้าๆ
ยกเข่
าชิดาอกพร้
ชิดแล้
อกพร้
มก้อวบกลั
มก้
มไปอยู
ศีบมรไปอยู
ษะเข้
ศี่ใรนท่
ษะเข้
หาเข่
าาหาเข่
ภาพที
่ ๖ ่ ๖ยกขาด้
ยกขาด้
านขวาขึ
านขวาขึ
้น พร้
้น อพร้มหายใจเข้
อมหายใจเข้
าช้าาๆช้าๆ
ซ้ภาพที
ายภาพที
ซ้ผ่ายอ่ ๕นลมหายใจออก
ผ่่อ๕ยกเข่
นลมหายใจออก
วอแล้
กลั
่ใานท่
เตรี
ยเตรี
มา ยมาภาพที
ยกเข่าชิดอกพร้
มก้
ศีไปอยู
รบษะเข้
า่ใหาเข่
ซ้ภาพที
ายซ้าผ่ยอ่ นลมหายใจออก
ผ่๕อนลมหายใจออก
แล้อวแล้
กลัวมบกลั
ไปอยู
่ในท่
นท่
าเตรีาาเตรี
ยซ้มายยม ภาพที่ ๖ ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ
ภาพที
่ ๕ ่ ๕ยกเข่
ยกเข่
าชิดาอกพร้
ชิแล้
ดอกพร้
มก้
มศีมร่ใษะเข้
ศีนท่รษะเข้
าหาเข่
า าภาพที
ภาพที
่ ๖ ่ ๖ยกขาด้
ยกขาด้
านขวาขึ
านขวาขึ
้น พร้
้น อพร้มหายใจเข้
อมหายใจเข้
าช้าาๆช้าๆ
ผ่ภาพที
อนลมหายใจออก
วกลัอมก้
บอไปอยู
าเตรี
ยามหาเข่
ซ้ายซ้าผ่ยอนลมหายใจออก
ผ่อนลมหายใจออก
แล้วแล้
กลัวบกลัไปอยู
บไปอยู
่ในท่่ในท่
าเตรีาเตรี
ยม ยม

ภาพที
ภาพที
่ ๗ ่ ยกขาขวาขึ
๗ ยกขาขวาขึ
้นตั้ง้นฉาก
ตั้งฉาก
ภาพที่ ๗ ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก
ภาพที
ภาพที
่ ๗ ่ ๗ยกขาขวาขึ
ยกขาขวาขึ
้นตั้งนฉาก
ตั้งฉาก

ภาพที
ภาพที
่ ๘ ่ มื๘อทัมื้งอ๒ทั้งประสานกั
๒ ประสานกั
นจับนทีจั่เบข่ทีาขวา
่เข่าขวา
ภาพที่ ๘ มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา
ภาพที
ภาพที
่ ๘ ่ ๘มือทัมื้งอทั๒้ง ประสานกั
๒ ประสานกั
นจับนทีจับ่เข่ทีา่เขวา
ข่าขวา

ภาพที
ภาพที
่ ๗ ่ ๗ยกขาขวาขึ
ยกขาขวาขึ
้นตั้งนฉาก
ตั้งฉาก

ภาพที
ภาพที
่ ๘ ่ ๘มือทัมื้งอทั๒้ง ประสานกั
๒ ประสานกั
นจับนทีจับ่เข่ทีา่เขวา
ข่าขวา

ภาพที
่ ๑๐
ามกั
คูอ่ บพร้
อบมกั
บหายใจเข้
ภาพที
ขวาชิ
อกก้
ษะเข้
หาเข่
ขวาาขวาภาพที
ภาพที
ภาพที
่ ่ ๙๙ ่ ยกเข่
๙ยกเข่
ยกเข่
าาขวาชิ
าขวาชิ
ดดอกก้
ดอกก้
มมศีศีรรมษะเข้
ศีรษะเข้
าาหาเข่
าหาเข่
าาขวา
ภาพที
่ ๑๐
่ ๑๐
ยกเข่
ยกเข่
าคูยกเข่
่ พร้
าคู่อพร้
มกั
หายใจเข้
หายใจเข้
าช้าาๆช้าาๆช้าๆ
แล้
วดวกลั
่ในท่
าาเตรี
ภาพที
่ นลมหายใจออก
๙ ่ ๙ยกเข่
ยกเข่
าขวาชิ
าแล้
ขวาชิ
อกก้
มบศีบไปอยู
รมไปอยู
ษะเข้
ศี่ในท่
รษะเข้
หาเข่
ภาพที
่ ๑๐่ ๑๐ยกเข่
ยกเข่
าคู่ าพร้
คู่ อพร้มกัอบมกัหายใจเข้
บหายใจเข้
าช้าาๆช้าๆ
ผ่ภาพที
อผ่นลมหายใจออก
ผ่ออนลมหายใจออก
วดแล้
กลั
บอกก้
กลั
ไปอยู
่ใานท่
เตรี
ยหาเข่
เตรี
มายขวา
ยมามขวาภาพที
ผ่อนลมหายใจออก
ผ่อนลมหายใจออก
แล้วแล้
กลัวบกลัไปอยู
บไปอยู
่ในท่่ในท่
าเตรีาเตรี
ยม ยม
ภาพที
ภาพที
่ ๙ ่ ๙ยกเข่
ยกเข่
าขวาชิ
าขวาชิ
ดอกก้
ดอกก้
มศีรมษะเข้
ศีรษะเข้
าหาเข่
าหาเข่
าขวา
าขวาภาพที
ภาพที
่ ๑๐่ ๑๐ยกเข่
ยกเข่
าคู่ าพร้
คู่ อพร้มกัอบมกัหายใจเข้
บหายใจเข้
าช้าาๆช้าๆ
ผ่อนลมหายใจออก
ผ่อนลมหายใจออก
แล้วแล้
กลัวบกลัไปอยู
บไปอยู
่ในท่่ในท่
าเตรีาเตรี
ยม ยม

ภาพที
่ ๑๑  ยกขาทั
ตั้งฉาก
ภาพทีภาพที
่ ๑๑
่ ๑๑
ยกขาทั
ยกขาทั
้งสองขึ้งสองขึ
้น้งตัสองขึ
้งฉาก
้นตั้น้งฉาก

190190
190190
ภาพที
๒ ประสานกั
ภาพทีภาพที
่ ๑๒
่ ๑๒
มือ่ ๑๒  มื
ทั้งมือ๒ทัประสานกั
้งอทั๒้งประสานกั
นจับทีน่เจัข่บนาทีคูจั่เบข่ทีาคู่เข่่ าคู่
190190
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ภาพทีภาพที
่ ๑๓ ่ ๑๓
ยกเข่ยกเข่
าคู่ชิดาอกก้
คู่ชิดมอกก้
ศีรษะโน้
มศีรษะโน้
มเข้ามหัเข้
วเข่าหัาวเข่ภาพที
า ภาพที
่ ๑๔ ่ ๑๔
ยกขาซ้
ยกขาซ้
ายขึ้นาแล้
ยขึว้นไขว้
แล้วไปทางด้
ไขว้ไปทางด้
านขวา
านขวา
เวชปฏิ
จพอเพี
หายใจออกช้
หายใจออกช้
าๆ แล้าๆวกลั
แล้บวไปอยู
กลัคูบ่มไปอยู
่ใือนท่
า่ใเตรี
นท่บัตยาิแเตรี
มพทย์ยมแผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ
ศี ร ษะหั
ศี ร ษะหั
น ไปทางด้
น ไปทางด้
า นซ้ยางนซ้
ยให้ารยให้
ู ้ ส ึ กรพอตึ
ู ้ ส ึ ก พอตึ
ง ๆ แล้
ง ๆว แล้ ว
กลับไปอยู
กลับไปอยู
่ในท่า่ใเตรี
นท่ยาเตรี
ม ยม

่ ๑๖ภาพที
่ ๑๖
ชันเข่่ ๑๖
ชัานทัเข่้ง ชัา๒ทันขึเข่
้ง ้น๒าทัอาจใช้
ขึ้ง้น๒อาจใช้
หมอนรองร่
วมด้ววยมด้วย
ภาพที
ภาพที
่ ๑๕
่ ๑๕
ยกขาขวาขึ
ยกขาขวาขึ
้นไขว้
้นไไขว้
ปทางด้
ไปทางด้
านซ้
ย ภาพที
ขึห้นมอนรองร่
อาจใช้
หมอนรอง
ภาพที
่ ๑๕
ยกขาขวาขึ
้นไขว้
ไปทางด้
านซ้าายนซ้
ย าภาพที
หันหัศีหันรษะไปทางด้
รษะไปทางด้
านขวาให้
านขวาให้
รู้สรึู้สกึกพอตึ
รพอตึ
ู้สึกพอตึ
งงๆๆแล้
งๆววแล้ก็วได้ ก็ได้
ร่วมด้วยก็ได้
ศีนรศีษะไปทางด้
านขวาให้
แล้
บไปอยู
กลับไปอยู
กลับไปอยู
่ในท่กลั
า่ใเตรี
นท่
ยาเตรี
ม ย่ในท่
ม าเตรียม
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ภาพที
ฝึกหายใจเข้
ฝึกหายใจเข้
วท้อวบท้งขมิ
บกลั
ก้บน้นก้ลม
นภาพที
ภาพที
่ ๑๘่ ๑๘
ยกก้ยกก้
นขึน้ นขึพร้
มหายใจเข้
ออมหายใจเข้
าและแขม่
าและแขม่
และแขม่
วท้วอวท้ท้งอองง
ภาพที
่ ๑๘  ยกก้
ขึ้น้นอพร้
พร้
ภาพที
่ ภาพที
๑๗่ ๑๗
ฝึ่ ก๑๗
หายใจเข้
า แขม่า วแขม่
ท้า อแขม่
งขมิ
ก้อนงขมิ
กลั้นกลั
ลมหายใจไว้
้นลมหายใจไว้
นับน–๖ับ๑๐
–๖๑๐
– ๑๐
แล้วแล้
หายใจออก
วหายใจออก ขมิบขมิ
ก้นบบก้ก้กลั
น ้นกลั
ลมหายใจนั
้นนลมหายใจนั
บ ๖บบ–๖๖๑๐
–– ๑๐
แล้วแล้
หายใจออกเอา
วหายใจออกเอา
ขมิ
กลั
ลมหายใจนั
๑๐
หายใจออกเอา
หายใจไว้
ภาพที
ภาพที
่ ๑๗่ ๑๗ฝึนกับหายใจเข้
ฝึ๖กหายใจเข้
าแล้แขม่
าวหายใจออก
แขม่
วท้อวท้งขมิ
องขมิ
บก้บนก้นภาพที
ภาพที
่ ๑๘น่ ๑๘
ยกก้
ยกก้
นขึน้ ขึพร้้นอพร้มหายใจเข้
อมหายใจเข้
าแล้
และแขม่
าวและแขม่
วท้อวท้ง อง
ก้นทำ
ลง
วบกลั
ไปอยู
ก้นลง
ก้นลง
ทำ
๓ –ท�๓๖ำ–๓ยก
๖–ยก๖แล้ยก
วแล้
กลัวบแล้
กลัไปอยู
ไปอยู
่ใบนท่
่ใานท่
เตรี่ใานท่
เตรี
ยมายเตรี
ม ยม
กลั้นกลัลมหายใจไว้
้นลมหายใจไว้
นับน๖ับ –๖๑๐
– ๑๐
แล้วแล้
หายใจออก
วหายใจออก ขมิบขมิก้นบก้กลั
น ้นกลัลมหายใจนั
้นลมหายใจนั
บ ๖บ –๖๑๐
– ๑๐
แล้วแล้
หายใจออกเอา
วหายใจออกเอา
ก้นลง
ก้นลง
ทำ ทำ
๓ –๓๖– ยก
๖ ยกแล้วแล้
กลัวบกลัไปอยู
บไปอยู
่ในท่่ใานท่
เตรีาเตรี
ยม ยม

ภาพที
ภาพที
่ ๑๙่ ๑๙ชันเข่
ชันาเข่
ทั้งาทั๒้ง ขึ๒้นขึ้นประสานมื
ประสานมื
อทั้อง ทั้ง
สองโกยมดลู
สองโกยมดลู
กด้ากนซ้
ด้าานซ้
ย าย
ภาพที
ภาพที
่ ๑๙่ ๑๙นชัเข่
นเข่
ชัานทัาเข่
ขึ้นประสานมื
ประสานมื
้อง ทั้ง
ภาพที
่ ๑๙  ชั
้งทั้๒งาทั๒ขึ้ง้นขึ๒้นประสานมื
อทัอ้งทัสอง
สองโกยมดลู
สองโกยมดลู
กโกยมดลู
ด้ากนซ้
ด้าานซ้
ยกาด้ยานซ้าย
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ภาพที
ภาพที
่ ๒๐่ ๒๐โกยมดลู
โกยมดลู
กด้ากนขวา
ด้านขวา
ภาพที
ภาพที
่ ๒๐่ ๒๐
โกยมดลู
กด้ากกนขวา
ด้ด้าานขวา
๒๐โกยมดลู
โกยมดลู
นขวา

บัติแอพทย์
ยงโกยมดลู
ภาพทีภาพที
่ ๑๙ ่ ๑๙
ชันเข่ชัานทัเข่
้ง ๒าทัขึ้ง้นคู๒่มือประสานมื
ขึเวชปฏิ
้น ประสานมื
ทั้งแอผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิ
ทั้ง
ภาพทีภาพที
่ ๒๐จพอเพี
่ ๒๐
โกยมดลู
กด้านขวา
กด้านขวา
สองโกยมดลู
สองโกยมดลู
กด้านซ้
กด้าายนซ้าย

ภาพที
ภาพที
่ ๒๑่ ๒๑
่ โกยมดลู
๒๑โกยมดลู
โกยมดลู
กตรงกลางใต้
กตรงกลางใต้
ท้องน้
ยงน้อทำ
อยย ๓ทำภาพที
๓ ภาพที
่ ๒๒ภาพที
่ ๒๒
ชัน่เข่๒๒  ชั
ชัานทัเข่
้ง ๒านทัเข่ขึ้งา้น๒ทั้งยกก้
ขึ๒้น ขึนยกก้
นหายใจ
ขึ้นขึ้นหายใจ
ภาพที
กตรงกลางใต้
ทท้ออ้องน้
้นขึ้นยกก้
ชุดบวไปอยู
แล้บวไปอยู
นท่ยามเตรียม
วนท้บอทำ
เข้า แขม่
เข้หายใจเข้
า วแขม่
ท้องวาท้ขมิ
อแขม่
งบก้ขมิ
ก้ง นขมิ
๓ทำ–บก้๖๓นชุ–ดท�๖ำ ชุ๓ด – ๖ ชุด
– ๖ท�ชุ–ำด๖๓ แล้
ชุ–ดว๖กลั
แล้
กลั
่ใกลั
นท่บาไปอยู
่ใเตรี
นท่ยาม่ใเตรี
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ภาพที่ภาพที
่ ๒๓นั่ ๒๓
่งในท่
่งาในท่
เทพธิ
เทพธิ
ดาเตรี
ยมหายใจเข้
หายใจเข้
ยม หายใจเข้
า ภาพที
่ ๒๔ ่ ๒๔
ก้่ ๒๔
มตัวก้และศี
รและศี
ษะลง
รรษะลง
ยืดแขนทั
ยืยืดดแขนทั
้ง ๒ ไป
้ง้ง๒๒ไป
ภาพที
ก้มมตัตัววและศี
ษะลง
แขนทั
ภาพที
๒๓
่งนัในท่
านัเทพธิ
ดาาเตรี
ยดมาเตรี
าเช้าๆ ภาพที
เช้
าๆเช้
แล้
ๆวกลั
แล้
ว่งลมหายใจไว้
กลั
้น่งลมหายใจไว้
ด้าานหน้
ด้ภาพที
า่ ๒๔
านหน้
ตึวงก้้สและศี
ๆมึก้สตัตึึกพร้
พร้พร้
อรอนลมหายใจออก
มผ่
อดนลมหายใจออก
ไปด้
าพอรู
นหน้
ๆมผ่
อยืมผ่
อนลมหายใจออก
วนักลั
้นเทพธิ
ลมหายใจไว้
ภาพที
ภาพที
่ า๒๓
่ ๒๓
นั้นแล้
ในท่
าในท่
าเทพธิ
ดาเตรีดยาเตรี
ม หายใจเข้
ยม หายใจเข้
า ภาพที
่ า๒๔
ก้้สพอรู
มึกาตัพอรู
วงตึๆและศี
รองษะลง
ษะลง
แขนทั
ยืดแขนทั
้ง ๒ ไป
้ง ๒ ไป
เช้าๆ เช้แล้
าๆวกลั
แล้้นวลมหายใจไว้
กลั้นลมหายใจไว้

ด้านหน้
ด้าานหน้
พอรูา้สพอรู
ึกตึง้สๆึกตึพร้
งๆอมผ่
พร้ออนลมหายใจออก
มผ่อนลมหายใจออก

ภาพทีภาพที
่ ๒๕ ่ ๒๕
หายใจเข้
หายใจเข้
าช้าๆาช้พร้
าๆอมกลั
พร้อบมกลั
มาอยู
บมาอยู
่ใน ่ใภาพที
น ภาพที
่ ๒๖ ่ ๒๖
อยู่ในท่
อยูา่ใเทพธิ
นท่าเทพธิ
ดา จบดา๑จบชุด๑ ใช้
ชุดเวลา
ใช้เวลา
ท่ภาพที
าเทพธิ
ท่ภาพที
า่ ๒๕
เทพธิ
ดาดั่ ง๒๕
ดเดิาดัมงหายใจเข้
เดิม
๓๐่ ๒๖
๓๐
นาที
าพร้
ๆออมกลั
พร้
บมาอยู
่ใ่ น ่ประมาณ
ภาพที
ใน ประมาณ
ภาพที
่ ๒๖ภาพที
อยูนาที
่่ใ๒๖
นท่
อยู
า่ใเทพธิ
นท่่ใานท่
เทพธิ
ดาาเทพธิ
จบดา๑จบ
๑ ใช้
ชุ๑ดเวลา
อยู
ดชุา ดจบ
ชุใช้
ด เวลา
ภาพที
่ ๒๕หายใจเข้
หายใจเข้าช้าช้าาๆาๆช้พร้
มกลัอบมกลั
บมาอยู
มาอยู
ท่าเทพธิ
ท่าเทพธิ
ดาดังดเดิในท่
าดัม งเดิ
ม ดาดังเดิม
ประมาณ
ประมาณ
๓๐ นาที
๓๐
ใช้เนาที
วลาประมาณ ๓๐ นาที
าเทพธิ
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ต�ำรับยาที่ใช้ในการดูแลรักษา
โรคในผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย
อาจารย์เนตรดาว  ยวงศรี
คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาว
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ต�ำรับยาที่ใช้ในการดูแลรักษาโรคในผู้สูงอายุ
อ.เนตรดาว ยวงศรี     
คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

๑.  พิกัดยา
สรรพคุณ

ตรีผลา
แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกสมอพิเภก

ส่วน
๑

๒. ลูกสมอไทย

๑

๓. ลูกมะขามป้อม

๑

สรรพคุณ

รส
เปรี้ยวฝาดหวาน
( ฝาดสุขุม )
ฝาดเปรี้ยวขม

สรรพคุณ
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้
ไอเจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ
แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอน
สะดุ้งผวา ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม
ร่างกายตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล
เรื้อรัง
เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่า
น�้ำส้มคั้นถึง ๒๐ เท่า

ตรีสาร
แก้เสมหะ ปิตตะ วาตะในกองธาตุ ฤดู อายุและกองสมุฏฐาน

ที่
สมุนไพร
๑. รากเจตมูลเพลิง

ส่วน
๑

รส
ร้อน

๒. เถาสะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๓. รากช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน
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สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี
ฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ
ลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตรีกฏุก
สรรพคุณ

แก้วาตะ เสมหะ ปิตตะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

ที่
สมุนไพร
๑. ขิงแห้ง

ส่วน
๑

รส
หวานเผ็ดร้อน

๒. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

๓. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

สรรพคุณ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ แก้
ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

ตรีทิพยรส
สรรพคุณ

บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงตับ ปอดและหัวใจ บ�ำรุงกระดูก บ�ำรุงครรภ์รักษา ท�ำให้ชุ่มชื่น

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐกระดูก

ส่วน
๑

๒. กระล�ำพัก

๑

๓. ขอนดอก

๑

รส
มันสุขุมหอม

สรรพคุณ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก

หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา
จืดหอม
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แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงตับปอด บ�ำรุงทารกใน
ครรภ์ ท�ำหัวใจให้ชุ่มชื้น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตรีผลสมุฏฐาน
สรรพคุณ

แก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่างๆ แก้โรคไตพิการ

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกมะตูม

ส่วน
๑

รส
ฝาดร้อนปร่าขื่น

สรรพคุณ
แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ
อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ำรุงก�ำลัง

๒. ลูกยอ

๑

ร้อนปร่า

แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับโลหิตระดู ขับลมใน
ล�ำไส้ ขับผายลม หั่นปิ้งไฟพอเหลืองท�ำกระสาย
ยาแก้อาเจียน เผาเป็นถ่านผสมเกลือเล็กน้อย
อมแก้เหงือกเปื่อยเป็นขุมบวม

๓. ลูกผักชีลา

๑

ขมฝาดร้อนหอม

ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

ตรีสมอ
สรรพคุณ

แก้เสมหะ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

ที่
สมุนไพร
๑. สมอไทย

ส่วน
๑

รส
ฝาดเปรี้ยวขม

๒. สมอเทศ

๑

เปรี้ยวฝาด

๓. สมอพิเภก

๑

เปรี้ยวฝาดหวาน
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สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี
ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษ
ร้อนภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ
แก้ไอเจ็บคอ ขับน�ำ้ เหลืองเสีย แก้เสมหะเป็น
พิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอน
สะดุ้งผวา ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม
ร่างกายตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล
เรื้อรัง
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตรีสินธุรส
สรรพคุณ

แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้พิษไข้ แก้ดีพิการ แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ

ที่
สมุนไพร
๑. รากมะตูม

ส่วน
๑

รส
ฝาดปร่าซ่าขื่น
เล็กน้อย

สรรพคุณ
แก้พิษฝี พิษไข้ แก้สติเผลอ รักษาน�้ำดี
ขับลมให้เรอ

๒. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๓. น�้ำตาลกรวด

๑

หวานเย็น

แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
แก้ร้อนใน ชูก�ำลัง แก้คอแห้ง ท�ำให้เนื้อหนัง
ชุ่มชื่น

วิธีต้มยา ตรีสินธุรส
๑. ใช้หม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลส ใส่รากมะตูม เติมน�้ำ ๑ ลิตร ท�ำเครื่องหมายไว้ที่ข้างหม้อ เติมน�้ำอีก
๑ ลิตร ท�ำเครื่องหมายเช่นกัน เติมน�้ำอีก ๑ ลิตร (รวมทั้งหมด ๓ ลิตร) ตั้งไฟให้เดือด จนน�้ำลดเหลือ
๒ ลิตร
๒. ใส่เมล็ดเทียนขาว ตั้งไฟต่อจนน�้ำลดเหลือ ๑ ลิตร กรองเอากากออก
๓. ใส่น�้ำตาลกรวด คนจนละลาย ตั้งทิ้งไว้พออุ่น กรอกใส่ขวด เก็บใส่ตู้เย็น
๔. เวลารับประทาน ตวงยาตามที่ก�ำหนด ตั้งทิ้งไว้จนหายเย็น หรือเติมน�้ำร้อน
ตรีสุรผล
สรรพคุณ

แก้ลมสัมปะชวร บ�ำรุงโลหิต แก้ลมสลบ

ที่
สมุนไพร
๑. สมุลแว้ง

ส่วน
๑

รส
หอมร้อนปร่า

๒. เนื้อไม้ ( กฤษณา )

๑

หอมสุขุม

๓. เทพทาโร

๑

เผ็ดร้อนหอม
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สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ำรุงโลหิตในหัวใจ ท�ำให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ ใช้ปรุงเป็นยาบ�ำรุงและรักษาโรคหัวใจ แก้โรค
ลมกองละเอียด
แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลมในล�ำไส้และ
กระเพาะอาหาร แก้ปวดท้อง ขับผายลม ท�ำให้
เรอ บ�ำรุงธาตุ ฝนกับเปลือกหอยขมน�้ำซาวข้าว
ด�ำกันยา แก้ไข้สะอึก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จตุวาตะผล
สรรพคุณ

แก้ไข้ แก้พรรดึก แก้ตรีสมุฏฐาน ขับผายลม บ�ำรุงธาตุ แก้ลมกองริดสีดวง

ที่
สมุนไพร
๑. เหง้าขิงแห้ง

ส่วน
๑

รส
หวานเผ็ดร้อน

๒. กระล�ำพัก

๑

๓. อบเชยเทศ

๑

หอมสุขุม
( ขมหอม )
เผ็ดหวาน

๔. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

สรรพคุณ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา
แก้ลมอัณฑพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้ไข้
สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้

จตุผลาธิกะ
สรรพคุณ

แก้ไข้ แก้ลม แก้โรคตา บ�ำรุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

ที่
สมุนไพร
๑. สมอพิเภก

ส่วน
๑

๒. สมอไทย

๑

๓. สมอเทศ

๑

๔. มะขามป้อม

๑

รส
เปรี้ยวฝาดหวาน

สรรพคุณ
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
เปรี้ยวฝาด
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้
ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่า
น�้ำส้มคั้นถึง ๒๐ เท่า
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สรรพคุณ

เบญจกูล
กระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ บ�ำรุงกองธาตุทั้ง ๔

ที่
สมุนไพร
๑. ดอกดีปลี

ส่วน
๑

รส
เผ็ดร้อนขม

๒. รากช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน

๓. เถาสะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๔. รากเจตมูลเพลิง

๑

ร้อน

๑

หวานเผ็ดร้อน

๕.

เหง้าขิงแห้ง

สรรพคุณ

สรรพคุณ
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ แก้
ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลมใน
ล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลมใน
ล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้
ผายเรอ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้

เบญจโลธิกะ
แก้ไข้เพื่อดี แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมวิงเวียน กล่อมพิษทั้งปวง

ที่
สมุนไพร
๑. แก่นจันทน์แดง

ส่วน
๑

รส
ขมเย็น

๒. แก่นจันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

๓. แก่นจันทน์ชะมด

๑

ขมหอมสุขุม

๔. เนระพูสี

๑

สุขุม

๕. มหาสะด�ำ

๑

เย็น
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สรรพคุณ
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
แก้ไข้ แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ ท�ำให้สดชื่น บ�ำรุงก�ำลัง
แก้คลื่นเหียนอาเจียน
แก้โรคความดันเลือดต�่ำ บ�ำรุงก�ำลังทางเพศ
บ�ำรุงก�ำลังสตรีระหว่างตั้งครรภ์
แก้กาฬ แก้พิษในกระดูก แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ที่มี
แว่นวงสีม่วงด�ำแดงตามผิวหนัง ให้มีอาการร้อน
ในระส�่ำระสาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สรรพคุณ

เบญจโลกวิเชียร
( ยา ๕ ราก )
ใช้กระทุง้ พิษต่างๆ หรือถอนพิษต่างๆ แก้ไข้ตน้ มือ แก้ไข้พษิ ไข้กาฬ ไข้หวั แก้ไข้เพือ่ ดีและโลหิต

ที่
สมุนไพร
๑. รากชิงชี่

ส่วน
๑

รส
ขมขื่น

๒. รากย่านาง

๑

จืดขม

๓. รากเท้ายายม่อม

๑

จืดขื่น

๔. รากคนทา

๑

ขมเฝื่อน

๕. รากมะเดื่อชุมพร

๑

ฝาดเย็น

สรรพคุณ

สรรพคุณ
แก้โรคที่เกิดในท้อง ขับลมให้ซ่านออกมา แก้ไข้
ร้อนภายในทุกชนิด แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต ไข้พิษ
ไข้กาฬ แก้โรคตา
แก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ แก้เมาสุรา
ถอนพิษผิดส�ำแดง แก้ไม่ผูกไม่ถ่าย แก้ไข้รากสาด
ไข้กลับ แก้ลม แก้โรคหัวใจบวม แก้ก�ำเดา
ขับเสมหะลงสู่เบื้องต�่ำ ถอนพิษไข้ทุกชนิด
แก้ร้อนใน กระหายน�้ำ แก้หืดไอ แก้อาเจียน
ดับพิษฝี แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ ตัดไข้จับ
แก้ไข้เพื่อดีพิการ
แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ตักศิลา แก้ไข้เส้น
กระทุ้งพิษไข้หัว แก้ไข้ทุกชนิด
แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต
แก้ไข้หัว ไข้กาฬ แก้พิษร้อน แก้ท้องร่วง

เบญจผลธาตุ
แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงก�ำลัง แก้ทางเดินปัสสาวะ เจริญไฟธาตุ แก้ตับทรุด

ที่
สมุนไพร
๑. หัวกกลังกา

ส่วน
๑

รส
ขม

๒. แห้วหมู

๑

เผ็ดหอมปร่า

๓. หญ้าชันกาด

๑

เย็นจืดเฝื่อน

๔. เปราะหอม

๑

เผ็ดขม

๕. หัวเต่าเกียด

๑

เย็น
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สรรพคุณ
ต้มเอาน�้ำดื่มหรือบดเป็นผงละลายน�้ำร้อนรับ
ประทาน บ�ำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะเฟื่อง
ขับน�้ำลาย
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้
อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของ
เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
แก้ทางเดินปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไต
พิการ ดับร้อน แก้พิษไข้ พิษกาฬ ฝนหยอดตา
แก้ตาฟาง ตาแดง ตามัว แก้พิษปวดเคืองตา
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
กลิ่นหอมฉุน ชักตับ ชักดาก แก้ตับปอดพิการ แก้
ตับทรุดเนื่องจากชอกช�้ำ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สัตตะโกฐ
สรรพคุณ
		

แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต
แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑
๑

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑

สุขุมหอมร้อน

๖. โกฐก้านพร้าว

๑

ขม

๗. โกฐกระดูก

๑

มันสุขุมหอม
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้
เสมหะเป็นพิษ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
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๒. กลุ่มยาแก้ไข้ แก้อักเสบ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ

สรรพคุณ

แก้ไข้ แก้ตัวร้อน

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐสอ

ส่วน
๔

จันทน์ลีลา
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
รส
สุขุมหอม

สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
๒. โกฐเขมา
๔
สุขุมหอม
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
๓. โกฐจุฬาลัมพา
๔
สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
๔. จันทน์ขาว
๔
ขมหวาน
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
๕. จันทน์แดง
๔
ขมเย็น
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
๖. ลูกกระดอม
๔
ขมเย็น
บ�ำรุงน�้ำดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร
ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด
ส�ำแดง
๗. บอระเพ็ด
๔
ขมเย็น
แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ ท�ำให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ำรุงก�ำลัง
บ�ำรุงน�้ำดี บ�ำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร
๘. รากปลาไหลเผือก
๔
ขมเมาเล็กน้อย ถ่ายพิษต่างๆ ถ่ายฝีในท้อง ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะ
และโลหิต แก้ไข้ ตัดไข้ทุกชนิด แก้ลม แก้วัณโรค
ระยะบวม
๙. พิมเสน
๑
หอมเย็น
แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ำรุงหัวใจ
ท�ำให้ชุ่มชื่น ท�ำให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด
แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง
แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย
หมายเหตุ
รายการที่ ๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
ใช้ จันทน์ขาว แต่ต�ำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม รายการที่ ๔ ใช้ จันทน์เทศ
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ทศโอสถ
( สัตตะโกฐ + ตรีสาร )
สรรพคุณ (ยาน�้ำเด็ก)
ที่
สมุนไพร
๑. โกฐสอ

แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หอบ แก้โรคในปอด ( เช้า – เย็น )
ส่วน
๑

รส
สุขุมหอม

๒. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเชียง
๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑
๑

หวานสุขุม
สุขุมหอมร้อน

๖. โกฐกระดูก

๑

มันสุขุมหอม

๗. โกฐก้านพร้าว

๑

ขม

๘. เจตมูลเพลิง

๑

ร้อน

๙. สะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๑๐. ช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้
เสมหะเป็นพิษ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี
ฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ
ลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
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ประสะมะแว้ง
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ
วิ		
ธีการ		

แก้ไอ แก้เสมหะ
ละลาย น�้ำมะนาว แทรกเกลือ กินหรืออม

ที่
สมุนไพร
๑. สารส้ม

ส่วน
๑

รส
ฝาดเปรี้ยว

๒. ขมิ้นอ้อย

๓

ฝาดเฝื่อน

๓. ใบสวาด
๔. ใบตานหม่อน

๔
๔

ร้อน
หวานชุ่มเย็น

๕. ใบกะเพรา

๔

เผ็ดร้อน

๖. ลูกมะแว้งต้น

๘

ขมขื่นเปรี้ยว

๗. ลูกมะแว้งเครือ

๘

ขมขื่นเปรี้ยว
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สรรพคุณ
สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน
ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู แก้
ร�ำมะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�ำให้ฟันมั่นคง
แก้แผลในปากคอ สมานแผล ห้ามเลือดในแผล
เล็กน้อย
แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานล�ำไส้ แก้ระดูขาว ขับ
ปัสสาวะ แก้ฟกบวม แก้อักเสบ แก้พิษโลหิต แก้
ลม รักษาอาการเลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียนไม่
สะดวก แก้ระดูมาไม่ปกติ ต�ำผสมกับการบูรเล็ก
น้อย ดองกับน�้ำฝนกลางหาว รินเอาน�้ำหยอดตา
แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว
ขับผายลม แก้จุกเสียดแน่น แก้เสมหะ
แก้พิษตานซาง บ�ำรุงเนื้อหนังให้ชุ่มชื่น คุมธาตุ
ขับไส้เดือน
บ�ำรุงไฟธาตุ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้ลมตานซาง
ขับผายลม ท�ำให้เรอ แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียน
อาเจียน น�้ำคั้นจากใบรับประทานขับเหงื่อ แก้ไข้
ขับเสมหะ ทาผิวหนังแก้กลากเกลื้อน หยอดหูแก้
ปวดหู ใบสดหรือแห้งชงกับน�้ำร้อนดื่มบ�ำรุงธาตุ
ขับลมในเด็กอ่อน
แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้เพื่อศอเสมหะพิการ ขับ
ปัสสาวะ ลดน�้ำตาลในเลือดได้เล็กน้อย เจริญ
อาหาร บ�ำรุงน�้ำดี (ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
อาจให้โทษต่อไตได้)
ปรุงยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ เจริญอาหาร แก้เบา
หวาน
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ประสะจันทน์แดง  
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
สรรพคุณ

แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน�้ำ

ที่
สมุนไพร
๑. รากเหมือดคน

ส่วน
๔

๒. รากมะปรางหวาน
๓. รากมะนาว

๔
๔

๔. เปราะหอม

๔

๕. โกฐหัวบัว

๔

๖. จันทน์เทศ

๔

๗. ฝางเสน

๔

๘. มะลิ

๑

๙. บุนนาค

๑

๑๐. สารภี

๑

๑๑. เกสรบัวหลวง

๑

๑๒. จันทน์แดง

๓๒

รส
สุขุม

สรรพคุณ
แก้พิษ ถอนพิษ ถอนพิษผิดส�ำแดง แก้ไข้กลับไข้ซ�้ำ
ไข้พิษ ไข้หวัด ไข้หัด ไข้ปอดบวม ถอนพิษยาเบื่อ
เมา แก้เมาเห็ด เมาหอย
จืดเย็น
ถอนพิษผิดส�ำแดง แก้ไข้กลับไข้ซ�้ำ แก้ไข้ตัวร้อน
จืดเย็น
แก้ไข้ แก้ไข้กลับไข้ซ�้ำ ถอนพิษผิดส�ำแดง ฝนกับ
สุราทาแก้ปวดฝี แก้พิษอักเสบ
เผ็ดขม
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
มันสุขุมหอม
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
ขมหอมสุขุม
แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ำรุงตับปอด
หัวใจ และน�้ำดี
ขมฝาด
บ�ำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร
หนัก แก้เสมหะ ก�ำเดา
หอมเย็นขม
บ�ำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�ำให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ำรุง
ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้เจ็บตา
หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย
ขมหอมเย็น
แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร
บ�ำรุงหัวใจ ชูก�ำลัง
ฝาดหอม
แก้ไข้รากสาด แก้ไข้มีพิษร้อน ชูก�ำลัง ท�ำให้ชื่นใจ
บ�ำรุงครรภ์รักษา
ขมเย็น
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
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ประสะเปราะใหญ่
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
สรรพคุณ
		

ถอนพิษไข้ตานทราง ส�ำหรับเด็ก
ละลาย น�้ำดอกไม้เทศ หรือ น�้ำสุก รับประทาน หรือผสม น�้ำสุรา สุมกระหม่อม

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑
๑

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑

สุขุมหอมร้อน

๖. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๗. เทียนแดง

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๘. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๙. เทียนข้าวเปลือก

๑

หวานเผ็ดหอม

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน

๑

ขมเผ็ดเล็กน้อย

๑๑. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้ แก้
อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม แก้
ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง รับ
ประทานช่วยลดอาหารได้
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม แก้
ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๒. ดอกจันทน์
๑๓. กระวาน

ส่วน
๑
๑

๑๔. กานพลู

๑

๑๕. แก่นจันทน์เทศ

๑

๑๖. แก่นจันทน์แดง

๑

๑๗. พิกุล
๑๘. บุนนาค

๑
๑

๑๙. สารภี

๑

๒๐. เกสรบัวหลวง

๑

๒๑. เปราะหอม

๒๐

รส
เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

สรรพคุณ
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
เผ็ดร้อนปร่า
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา ท�ำ
อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ พิการ
แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
ขมหอมสุขุม
แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ำรุงตับปอด
หัวใจ และน�้ำดี
ขมเย็น
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
หอมสุขุม
แก้ลม บ�ำรุงโลหิต
หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย
ขมหอมเย็น
แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร
บ�ำรุงหัวใจ ชูก�ำลัง
ฝาดหอม
แก้ไข้รากสาด แก้ไข้มีพิษร้อน ชูก�ำลัง ท�ำให้ชื่นใจ
บ�ำรุงครรภ์รักษา
เผ็ดขม
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
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อ�ำมฤควาที
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ
		

แก้ไอ ขับเสมหะ
ละลาย น�้ำมะนาว แทรกเกลือ ใช้จิบ หรือ กวาดคอ

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐพุงปลา

ส่วน
๑

รส
ฝาด

สรรพคุณ
แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด
๒. เทียนขาว
๑
เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
๓. ลูกผักชีลา
๑
ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น
๔. เนื้อมะขามป้อม
๑
เปรี้ยวฝาดขม เป็นยาฝาดสมาน แก้ริดสีดวงทวาร แก้บิดท้อง
เสีย ใช้ควบกับธาตุเหล็ก แก้ดีซ่านและช่วย
ย่อยอาหาร หมักได้แอลกอฮอล์ รับประทานแก้
อาหารไม่ย่อย แก้ไอ
๕. เนื้อสมอพิเภก
๑
ลูกแก่ - เปรี้ยวฝาด แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
หวาน
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
๖. ชะเอมเทศ
๑
หวานขมชุ่ม
แก้น�้ำลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) ท�ำ
เสมหะให้งวด ท�ำให้ชุ่มคอ บ�ำรุงปอด แก้พิษ คั่ว
แล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย
แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ำรุง
กล้ามเนื้อให้เจริญ
หมายเหตุ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
ยาอ�ำมฤควาที ไม่ใส่ รากไคร้เครือ แต่ตำ� รับยาดัง้ เดิมมีรากไคร้เครือด้วยรากไคร้เครือ (รสขมขืน่ ปร่า)
		
แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ เจริญอาหาร ชูก�ำลัง
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๓. กลุ่มโรคทางเดินอาหาร
ยาธาตุบรรจบ  
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
สรรพคุณ
		
		

แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย ใช้ เปลือกแค หรือ เปลือกสะเดาหรือ เปลือกลูกทับทิมต้มกั
บน�้ำปูนใส แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้ กระเทียม ๓ กลีบ ทุบชงน�้ำร้อน หรือ ใบกะเพรา
ต้มเป็นกระสายยา

ที่
สมุนไพร
๑. ขิง

ส่วน
๔

๒. โกฐเชียง
๓. โกฐสอ

๔
๔

๔. โกฐเขมา

๔

๕. โกฐพุงปลา
๖. เทียนด�ำ

๔
๔

๗. เทียนแดง

๔

๘. เทียนขาว

๔

๙. เทียนเยาวพาณี

4

๑๐. เทียนสัตตบุษย์

4

๑๑. ลูกจันทน์

๔

รส
หวานเผ็ดร้อน

สรรพคุณ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
หวานสุขุม
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
สุขุมหอม
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
สุขุมหอม
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
ฝาด
แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บดิ มูกเลือด
เผ็ดขม
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม แก้
ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง รับ
ประทานช่วยลดอาหารได้
เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
ร้อนหอม
กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน
ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่
ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ
เผ็ดหอมหวานร้อน แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่ำระสาย แก้ไข้ แก้
หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ำยาอม
เล็กน้อย
แก้ไอ
ร้อนหอมติดฝาด บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
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ที่
สมุนไพร
๑๒. ดอกจันทน์
๑๓. กระวาน

ส่วน
๔
๔

รส
เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๑๔. กานพลู

๔

เผ็ดร้อนปร่า

๑๕. ใบพิมเสน

๔

เย็นหอม

๑๖. ลูกผักชีลา

๔

ขมฝาดร้อนหอม

๑๗. ดีปลี

๔

เผ็ดร้อนขม

๑๘. เปราะหอม

๔

เผ็ดขม

๑๙. เปลือกสมุลแว้ง

๔

หอมร้อนปร่า

๒๐. การบูร

๔

ร้อนปร่าเมา
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สรรพคุณ
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา ท�ำ
อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ พิการ
แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
ถอนพิษร้อน ดับพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ลม
บ�ำรุงหัวใจ
ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้
โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับ
พยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�ำไส้
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูก�ำลัง แก้คัน แก้โรคตา ขับ
ลมให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงื่อ แก้
ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้
กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอย
ผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชา
เฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง บ�ำรุง
หัวใจ ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๑. โกฐก้านพร้าว

ส่วน
๘

รส
ขม

สรรพคุณ
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ
แก้เสมหะเป็นพิษ
๒๒. เนื้อสมอไทย
๑๖
ฝาดเปรี้ยว
แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้โรค
เกี่ยวกับน�้ำดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับ ม้ามโต
แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง
หมายเหตุ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
ยาธาตุบรรจบ ไม่ใส่ รากไคร้เครือ แต่ต�ำรับดั้งเดิมมี รากไคร้เครือ ๔ ส่วน
		
รากไคร้เครือ (ขมขืน่ ปร่า) แก้ไข้ ไข้จบั สัน่ ไข้เพ้อคลัง่ แก้พษิ ไข้ พิษกาฬ ขับเหงือ่ เจริญอาหาร ชูกำ�
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยาประสะกานพลู
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
สรรพคุณ

แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
ใช้ ไพลเผาไฟ ฝนกับน�้ำปูนใส ถ้าหาน�้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น�้ำสุกแทน
ขนาดรับประทาน ทุก ๓ ชั่วโมง ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา
ที่
สมุนไพร
๑. เทียนด�ำ

ส่วน
๔

รส
เผ็ดขม

๒. เทียนขาว

๔

เผ็ดร้อนขมหอม

๓. โกฐสอ

๔

สุขมหอม

๔. โกฐกระดูก

๔

มันสุขุมหอม

๕. รากกรุงเขมา

๔

เย็นหอมสุขุม

๖. รากแจง

๔

ขมเมา

๗. เปลือกเพกา

๔

ฝาดขมเย็น

๘. เปลือกขี้อ้าย

๔

ฝาด
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สรรพคุณ
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้ แก้
อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ
บ�ำรุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลม โลหิตและ
ก�ำเดา แก้โรคตา ขับปัสสาวะ แก้อาการบวมน�ำ้
แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ
บ�ำรุงร่างกาย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้
ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ อบแก้ขาบวม
สมานแผล ดับพิษกาฬ แก้ร้อนใน แก้ท้องร่วง
ท�ำให้น�้ำเหลืองเป็นปกติ ดับพิษโลหิต ต�ำผสมสุรา
พ่นตามตัวสตรีที่ทนการอยู่ไฟไม่ได้ ให้ผิวหนัง
ชา ต�ำผสมกับน�้ำส้มมดแดงกับเกลือสินเธาว์ รับ
ประทานขับลมในล�ำไส้ แก้บิด แก้อาเจียนไม่
หยุด ต้มรับประทานแก้เสมหะจุกคอ ขับเสมหะ
ขับเลือดเน่าในเรือนไฟ บ�ำรุงโลหิต แก้บิด แก้
จุกเสียด ฝนกับสุรากวาดปาก แก้พิษซาง เม็ดสี
เหลือง แก้ละออง แก้ซางเด็ก ทาแก้ปวดฝี แก้ฟก
บวม
กล่อมอาจม แก้อุจจาระธาตุให้หายเป็นฟอง
แก้ท้องร่วง แก้บิดเรื้อรัง แก้ปวดเบ่ง ชะล้าง
บาดแผล แก้ลงแดง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๙. ใบกระวาน

ส่วน
๔

รส
เผ็ดร้อนหอม

๑๐. ลูกกระวาน

๔

เผ็ดร้อนหอม

๑๑. ลูกผักชีลา

๔

ขมฝาดร้อนหอม

๑๒. แฝกหอม

๔

หอม

๑๓. ว่านน�้ำ

๔

หอมร้อน

๑๔. กระชาย

๔

เผ็ดร้อนขม

๑๕. เปราะหอม

๔

เผ็ดขม

๑๖. ก�ำมะถันเหลือง

๔

เมาฝืดคอ
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สรรพคุณ
ขับลมให้ผายเรอ ขับเสมหะ แก้ไข้เซื่องซึม ให้ปิด
ธาตุ แก้ร�ำมะนาด แก้ลม ให้ความอบอุ่น น�ำมาก
ลั่นได้การบูร
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น
ท�ำดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม ขับ
ปัสสาวะ
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด
แก้โรคอันเกิดในปาก แก้มุตกิด แก้ลมในกอง
หทัยวาต แก้ปากเปื่อย ขับระดูขาว แก้ใจสั่น แก้
ปวดมวนในท้อง แก้บิดปวดเบ่ง แก้ล�ำไส้ใหญ่
อักเสบ บ�ำรุงก�ำลัง
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
ขับลมในกระดูก แก้น�้ำเหลืองเสีย แก้ประดง
ฆ่าพยาธิทั้งภายนอกและภายใน แก้จุกเสียด
ในโรคป่วง แก้โรคผิวหนังผื่นคันพุพอง รักษา
บาดแผลและโลหิต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๗. การบูร

ส่วน
๔

รส
ร้อนปร่าเมา

๑๘. รากข้าวสาร
๑๙. เนื้อไม้

๘
๘

เมา
หอมสุขุม

๒๐. ลูกจันทน์

๘

ร้อนหอมติดฝาด

๒๑. ขมิ้นชัน

๘

ฝาดหวานเอียน

๒๒. ขิงแห้ง

๓

หวานเผ็ดร้อน

๒๓. ดีปลี

๓

เผ็ดร้อนขม
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สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�ำไส้
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา ขับลม
ให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงือ่ แก้ปวด
ตามเส้น เกลือ่ นฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้กระตุก
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง บ�ำรุงหัวใจ
ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง
ท�ำให้อาเจียน ถอนพิษ
บ�ำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ำรุงโลหิตในหัวใจ ท�ำให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ ใช้ปรุงเป็นยาบ�ำรุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม
กองละเอียด
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
แก้ไข้เพื่อดี คลั่งเพ้อ แก้ไข้เรื้อรัง ผอมเหลือง
แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะและโลหิต แก้ท้อง
ร่วง สมานแผล แก้ธาตุพิการ ขับผายลม แก้ผื่น
คัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในร่างกาย คุมธาตุ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร น�้ำคั้นจากเหง้าสด
หยอดตา แก้ตาบวม ตาแดง ทาแก้แผลถลอก
แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ท�ำให้
ผิวพรรณผุดผ่อง
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร
แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรค
ลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ
แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๔. เจตมูลเพลิงแดง

ส่วน
๒

รส
ร้อน

สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี
ฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
๒๕. เถาสะค้าน
๒
เผ็ดร้อน
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ
ลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ
๒๖. รากช้าพลู
๒
เผ็ดร้อน
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
๒๗. ไพล
๒
ฝาดขื่นเอียน
ขับระดู แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บิดมูก
เลือด ขับลม แก้ท้องเสีย แก้ล�ำไส้อักเสบ ขับ
เลือดร้าย แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวด
ฟัน แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัว
สั่นตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้
โรคผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติด
เชื้อ ดูดหนอง สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เป็นยาชาเฉพาะที่
๒๘. เปลือกซิก
๑๐
ฝาด
สมานแผลในปากคอ แก้โรคเหงือกบวม แก้ปวด
ฟัน แก้ท้องร่วง แก้ริดสีดวงทวารหนัก แก้โลหิต
ตกใน
๒๙. พริกไทย
๑
เผ็ดร้อน
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ แก้
ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
๓๐. กานพลู
๑๒๕
เผ็ดร้อนปร่า
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา ท�ำ
อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ
แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
น�้ำหนักยานี้อิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ
หมายเหตุ
		
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ต�ำรับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๔ ส่วน) และน�้ำประสานทองสะตุ (๒ ส่วน)
		
 รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า)
แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ
						
เจริญอาหาร ชูก�ำลัง
		
 น�้ำประสานทองสะตุ (ปร่าชา)
แก้ละอองซาง กัดเม็ดยอดในปากคอ กัดเม็ดฝี

214

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประสะเจตพังคี
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ

แก้กระษัยจุกเสียด

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกจันทน์

ส่วน
๑

รส
ร้อนหอมติดฝาด

๒. ดอกจันทน์
๓. ลูกกระวาน

๑
๑

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๔. กานพลู

๑

เผ็ดร้อนปร่า

๕. ใบกระวาน

๑

เผ็ดร้อนหอม

๖. รากกรุงเขมา

๑

เย็นหอมสุขุม

๗. พญารากขาว

๑

ขม

๘. ลูกสมอทะเล

๑

ร้อนสุขุม

๙. เปลือกหว้า

๑

ฝาด
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สรรพคุณ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม แก้
ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา ท�ำ
อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ
แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
ขับลมให้ผายเรอ ขับเสมหะ แก้ไข้เซื่องซึม ให้ปิด
ธาตุ แก้ร�ำมะนาด แก้ลม ให้ความอบอุ่น น�ำมาก
ลั่นได้การบูร
แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ
บ�ำรุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลม โลหิตและ
ก�ำเดา แก้โรคตา ขับปัสสาวะ แก้อาการบวม
น�้ำ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ
บ�ำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูก�ำลัง
ส�ำหรับคนฟื้นไข้
แก้ลมเป็นพิษ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย
แก้ท้องร่วง ปิดธาตุ แก้น�้ำลายเหนียว ต้มชะล้าง
บาดแผล

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๐. การบูร

ส่วน
๑

รส
ร้อนปร่าเมา

สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�ำไส้
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา ขับลม
ให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงือ่ แก้ปวด
ตามเส้น เกลือ่ นฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้กระตุก
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง บ�ำรุงหัวใจ
ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง
๑๑. เกลือสินเธาว์
๑
เค็ม
แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ
๑๒. พริกไทยล่อน
๒
เผ็ดร้อน
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
๑๓. บอระเพ็ด
๒
ขมเย็น
แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ ท�ำให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ำรุงก�ำลัง
บ�ำรุงน�้ำดี บ�ำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร
๑๔. รากระย่อม
๒
ขม
แก้พิษกาฬ แก้ป้างเพื่อดีและโลหิต ระงับ
ประสาท แก้จุกเสียด บ�ำรุงน�้ำนมช่วยย่อยอาหาร
บ�ำรุงประสาท แก้นอนไม่หลับ แก้คลุ้มคลั่ง
เนื่องจากดีและโลหิต แก้ความดันโลหิตสูง
เจริญอาหาร ขับพยาธิ ขับระดู แก้บิด แก้ท้อง
เดิน ขับปัสสาวะ ระงับปวด
๑๕. ข่า
๑๖
เผ็ดร้อนขม
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่น ขับลมให้กระจาย แก้
ฟกบวม แก้พิษ แก้บิด แก้ตกโลหิต แก้ลมป่วง
แก้กลากเกลื้อน ขับน�้ำคาวปลา แก้สันนิบาตหน้า
เพลิง ต�ำกับมะขามเปียกและเกลือ ให้สตรีรับ
ประทานหลังคลอด ขับเลือดน�้ำคาวปลา ขับรก
๑๖. รากเจตพังคี
๓๓
ขมร้อนขื่น
แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวดท้อง ขับ
ผายลม ท�ำให้เรอ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ขับ
ลมในล�ำไส้ แก้มูกเลือด ฝนกับน�้ำปูนใสและ
มหาหิงคุ์ ทาท้องเด็กแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ
หมายเหตุ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
ยาประสะเจตพังคี ไม่ใส่รากไคร้เครือ แต่ต�ำรับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๑ ส่วน)
		
รากไคร้เครือ (ขมขืน่ ปร่า) แก้ไข้ ไข้จบั สัน่ ไข้เพ้อคลัง่ แก้พษิ ไข้ พิษกาฬ ขับเหงือ่ เจริญอาหาร ชูกำ� ลัง
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มันทธาตุ
(ยาสามัญประจ�ำบ้าน)
สรรพคุณ

แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑
๑

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑

สุขมหอมร้อน

๖. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๗. เทียนแดง

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๘. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๙. เทียนข้าวเปลือก

๑

หวานเผ็ดหอม

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน

๑

ขมเผ็ดเล็กน้อย

๑๑. แก่นจันทน์แดง

๑

ขมเย็น
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
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ที่
สมุนไพร
๑๒. แก่นจันทน์เทศ

ส่วน
๑

รส
ขมหอมสุขุม

๑๓. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด

๑๔. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

๑๕. รากช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน

๑๖. เถาสะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๑๗. เจตมูลเพลิงแดง

๑

ร้อน

๑๘. ลูกผักชีล้อม

๑

หอมร้อน

๑๙. ลูกผักชีลา

๑

ขมฝาดร้อนหอม

๒๐. เปลือกสมุลแว้ง

๑

หอมร้อนปร่า

๒๑. เปลือกโมกมัน

๑

ขมร้อนฝาดเมา

๒๒. กระเทียม

๑

ร้อนฉุน
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แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ำรุงตับปอด
หัวใจ และน�้ำดี
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน
ขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้ผายเรอ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้ผายเรอ แก้ธาตุพิการ
แก้หอบ บ�ำรุงปอด แก้ไอ แก้ลมท�ำให้สะอึก
แก้ลมวิงเวียน แก้อาเจียน
ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงธาตุทั้ง 4 ให้เจริญ รู้ปิดธาตุ แก้บิดมูกเลือด
แก้คุดทะราด แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาโรค
ไต เจริญอาหาร
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก
อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน
ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต
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ที่
สมุนไพร
๒๓. พริกไทยล่อน

ส่วน
๑

รส
เผ็ดร้อน

สรรพคุณ
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
๒๔. กานพลู
๑
เผ็ดร้อนปร่า
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
๒๕. การบูร
๑
ร้อนปร่าเมา
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�ำไส้
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา ขับลม
ให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงือ่ แก้ปวด
ตามเส้น เกลือ่ นฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้กระตุก
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง บ�ำรุงหัวใจ
ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง
๒๖. ขิง
๓
หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
๒๗. ลูกเบญจกานี
๓
ฝาดจัด
แก้ท้องร่วง แก้บิดปวดเบ่ง สมานบาดแผล แก้
อาเจียน แก้ปวดมดลูก ฝนกับน�้ำสมานแผลเนื้อ
อ่อน สมานทั้งภายนอกและภายใน
หมายเหตุ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
ยามันทธาตุ ไม่ใส่รากไคร้เครือ แต่ต�ำรับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๑ ส่วน)
รากไคร้เครือ (ขมขืน่ ปร่า) แก้ไข้ ไข้จบั สัน่ ไข้เพ้อคลัง่ แก้พษิ ไข้ พิษกาฬ ขับเหงือ่ เจริญอาหาร ชูกำ� ลัง
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ยาวิสัมพยาใหญ่
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ
วิธีการท�ำ

แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด
บดเป็นผง

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกผักชีลา

ส่วน
๘

รส
ขมฝาดร้อนหอม

สรรพคุณ
ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๒. ลูกจันทน์

๘

ร้อนหอมติดฝาด

บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต

๓. ดอกจันทน์

๘

เผ็ดร้อน

๔. ลูกกระวาน

๒

เผ็ดร้อนหอม

ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๕. กานพลู

๒

เผ็ดร้อนปร่า

กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ

๖. โกฐเชียง

๒

หวานสุขุม

แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๗. โกฐสอ

๒

สุขุมหอม

แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ

๘. โกฐหัวบัว

๒

มันสุขุมหอม

แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้

๙. โกฐเขมา

๒

สุขุมหอม

แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

220

บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๐. โกฐจุฬาลัมพา

ส่วน
๒

รส
สุขมหอมร้อน

๑๑. อบเชย

๒

เผ็ดหวาน

๑๒. สมุลแว้ง

๒

หอมร้อนปร่า

๑๓. สมอเทศ

๒

เปรี้ยวฝาด

๑๔. สมอไทย

๒

ฝาดเปรี้ยวขม

๑๕. ว่านน�้ำ

๒

หอมร้อน

๑๖. บอระเพ็ด

๒

ขมเย็น
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สรรพคุณ
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ
แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด
แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ ท�ำให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ำรุงก�ำลัง
บ�ำรุงน�้ำดี บ�ำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร
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ที่
สมุนไพร
๑๗. ขิงแห้ง

ส่วน
๒

รส
หวานเผ็ดร้อน

สรรพคุณ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
๑๘. พญารากขาว
๒
ขม
บ�ำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูก�ำลัง
ส�ำหรับคนฟื้นไข้
๑๙. ดีปลี
๕๔
เผ็ดร้อนขม
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
หมายเหตุ
น�้ำหนักยานี้อิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ
		
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ต�ำรับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ ๒ ส่วน และดีปลี ๕๖ ส่วน
		
รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า) แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ เจริญอาหาร
					
ชูก�ำลังแล้วดื่ม

222

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔. กลุ่มโรคในระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์

สรรพคุณ

แก้ปัสสาวะมากเกินไป
( ต�ำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๒ หน้า ๑๔๐ )
แก้ปัสสาวะบ่อยและออกมากเกินไป

ที่
สมุนไพร
๑. จันทน์แดง

ส่วน
๑

รส
ขมเย็น

๒. จันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

๓. สมอไทย

๑

ฝาดเปรี้ยวขม

๔. สมอเทศ

๑

เปรี้ยวฝาด

๕. สมอพิเภก

๑

เปรี้ยวฝาดหวาน

๖. รากช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน

๗. สะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๘. เจตมูลเพลิง

๑

ร้อน

๙. แฝกหอม

๑

หอม

๑๐. ลูกผักชีลา

๑

ขมฝาดร้อนหอม
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สรรพคุณ
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้
ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน
ขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้ผายเรอ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
ท�ำดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม
ขับปัสสาวะ
ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๑. แห้วหมู

ส่วน
๑

๑๒. ลูกกระดอม

๑

๑๓. สมอไทย

๑

๑๔. อ้อยแดง

๑

รส
เผ็ดหอมปร่า

สรรพคุณ
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บดิ ท้องเสีย แก้อาเจียน
แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ
มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
ขมเย็น
บ�ำรุงน�้ำดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร
ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด
ส�ำแดง
มันกร่อยหวานเล็ก แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้ำเหลืองเสีย แก้เส้น
น้อย
เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า
เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก
แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย
หวานขมชุ่ม
แก้ร้อนใน ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้หืดไอ
แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ไข้สัมประชวน แก้ปัสสาวะ
พิการ ขับนิ่ว แก้ช�้ำรั่ว แก้ท้องผูก บ�ำรุงกระเพาะ
อาหาร แก้ขัดเบา บ�ำรุงธาตุ แก้สะอึก
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แก้ปัสสาวะไม่ออก / ยาขับปัสสาวะ
(ต�ำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๒ หน้า ๑๔๐)
สรรพคุณ
วิธีปรุง    
ขนาดรับประทาน
ที่
สมุนไพร
๑. เหง้าสับปะรด

แก้ปัสสาวะไม่สะดวก ปัสสาวะหยดย้อย
ต้ม
๓ เวลา ก่อนอาหาร
ส่วน
๑

รส
หวานเย็น

๒. รากล�ำเจียก

๑

จืดหวาน

๓. รากเตย

๑

หวานเย็นหอม

๔. ข้าวเย็นเหนือ

๑

มันกร่อยหวาน
เล็กน้อย

๕. ข้าวเย็นใต้

๑

มันกร่อยหวาน
เล็กน้อย

๖. สารส้ม

๑

ฝาดเปรี้ยว

เท่า
ยาทั้ง
หลาย

หวานเย็น

๗. รากหญ้าคา
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สรรพคุณ
ต้มดื่ม ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้มุตกิดระดูขาว
แก้หนองใน
แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปัสสาวะพิการ
ขับเสมหะ แก้เบาหวาน แก้โรคทางเดินปัสสาวะ
อักเสบ แก้หนองใน แก้ระดูขาวมีกลิ่นเหม็น
แก้กระษัยไตพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไข้ที่มีพิษร้อน
แก้พิษตานซาง แก้ร้อนในกระหายน�้ำ
แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้ำเหลืองเสีย แก้เส้น
เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า
เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก
แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย
แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้ำเหลืองเสีย แก้เส้น
เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า
เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก
แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย
สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน
ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู
แก้ร�ำมะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�ำให้ฟันมั่นคง
แก้แผลในปากคอ สมานแผลห้ามเลือดในแผล
เล็กน้อย
ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
แก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น บ�ำรุงไต ขับระดูขาว
แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้ดีซ่าน ตัวเหลือง
ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แก้ความดัน
เลือดสูง แก้บวมน�้ำ แก้หนองใน แก้ประจ�ำเดือน
มามากผิดปกติ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เทพรังษิต     
( แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ หน้า ๕๒๖ )
อาการ		
		

( โลหิตปรกติโทษบังเกิดแต่ผวิ เนือ้ ) ร้อนผิวหนัง แดงทัว่ ตัวดังผลต�ำลึงสุก บางทีลายดุจไข้รากสาด
มีพิษร้อน เมื่อระดูมาจึงหาย

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑
๑

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐกระดูก

๑

มันสุขุมหอม

๔. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๕. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๖. เทียนข้าวเปลือก

๑

หวานเผ็ดหอม

๗. จันทน์แดง

๑

ขมเย็น

๘. จันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

๙. เนื้อไม้ กฤษณา

๑

หอมสุขุม

๑๐. กระล�ำพัก

๑

๑๑. ขอนดอก

๑

หอมสุขุม
(ขมหอม)
จืดหอม

๑๒. ใบสันพร้าหอม
๑๓. ใบพิมเสน

๑
๑

เย็นจืด
เย็นหอม
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
บ�ำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ำรุงโลหิตในหัวใจ ท�ำให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ ใช้ปรุงเป็นยาบ�ำรุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม
กองละเอียด
แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา
แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงตับปอด บ�ำรุงทารกใน
ครรภ์ ท�ำหัวใจให้ชุ่มชื้น
แก้ไข้พิษ บ�ำรุงหัวใจ แก้ไข้หวัด ถอนพิษไข้
ถอนพิษร้อน ดับพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ลม
บ�ำรุงหัวใจ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๔. ใบ, ต้น ผักกระโฉม

ส่วน
๑

รส
หอมเย็น

๑๕. เปราะหอม

๒

เผ็ดขม

๑๖. โกฐหัวบัว

๖

มันสุขุมหอม
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สรรพคุณ
ใบปรุงเป็นยาเขียว กระทุ้งพิษเหือดหัด สุกใส
ด�ำแดง ฝีดาษ ระงับความร้อน ขับเสมหะ
แก้แน่นหน้าอก แน่นท้อง แก้ไอ ปวดท้อง ลดการ
บวมน�้ำ เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ต�ำพอกรักษา
บาดแผล
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โลหิตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์มหาโชตรัต หน้า ๕๓๑ )
อาการ
		
		
		
สรรพคุณ
วิธีการ
		

“ ถ้าแลเกิดแก่สัตรีผู้ใดมีสามีแล้วก็ดี หาสามีมิได้ก็ได้ ลักษณะเมื่อฤดูจะมีมานั้น กระท�ำให้ตึง
ไปทั้งตัวแล้วฤดูจึงมีมา ให้ร้อนทางช่องครรภ์ดุจถูกพริก แลโลหิตที่ออกมานั้นเปนฟอง มีสีดุจ
น�้ำฝาง อันบุคคลเอาน�้ำส้มมะนาวบีบลง สีนั้นก็เหลืองไป แล้วกระท�ำให้ร้อนผิวเนื้อดังจะปอก
แลให้อาเจียน ให้เหม็นอาหาร บริโภคอาหารมิได้ ให้สะบัดร้อนสะบัดหนาว แลให้จุกแดก ”
แก้โลหิตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ
บดท�ำแท่งละลายน�้ำข่าต้มแทรกการบูร ให้กินแก้วิเศษโลหิต อันเกิดแต่กองเตโชธาตุนั้น
หายวิเศษนักแล

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐสอ

ส่วน
๑

รส
สุขุมหอม

สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ

๒. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๓. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๔. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๕. ลูกกระวาน

๑

เผ็ดร้อนหอม

ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๖. กานพลู

๑

เผ็ดร้อนปร่า

กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
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ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๗. กระเทียม

ส่วน
๑

รส
ร้อนฉุน

สรรพคุณ
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก
อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน
ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๘. มหาหิงค์

๑

เฝื่อนร้อนเหม็น

ขับลมในล�ำไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
แก้ปวดท้อง บ�ำรุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม แก้
โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด แก้ชัก
กระตุก แก้ฮสิ ทีเรีย ทาแก้ทอ้ งขึน้ นวดท้องในเด็ก

๙. แห้วหมู

๑

เผ็ดหอมปร่า

บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้
อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของ
เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๐. ลูกพิลังกาสา

๑

ร้อนฝาดสุขุม

แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย

๑๑. เกลือเทศ

๑

เค็ม

แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๒. เกลือสินเธาว์

๑

เค็ม

แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๓. สะค้าน

๔

เผ็ดร้อน

แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม
ในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ

๑๔. พริกไทย

๔

เผ็ดร้อน

แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๕. สมอไทย

ส่วน
๔

รส
ฝาดเปรี้ยวขม

สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๖. รากช้าพลู

๘

เผ็ดร้อน

แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง

๑๗. ดีปลี

๘

เผ็ดร้อนขม

แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๘. มะขามป้อม

๘

๑๙. รากเจตมูลเพลิง

๑๒

ร้อน

๒๐. ขิงแห้ง

๑๒

หวานเผ็ดร้อน

๒๑. สมอพิเภก

๑๒

เปรี้ยวฝาดหวาน

เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้ำส้ม
คั้นถึง ๒๐ เท่า
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
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ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โลหิตอันเกิดแต่กองปถวีธาตุ
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์มหาโชตรัตน์ หน้า ๕๓๓ )
อาการ
		
		
		
		
สรรพคุณ
วิธีการ		
		

“ สตรีผใู้ ดทีม่ สี ามีแล้วก็ดี ทีห่ าสามีมไิ ด้นนั้ ก็ดี แลลักษณะเมือ่ ฤดูจะมีมานัน้ ให้เมือ่ ยทุกข้อทุกล�ำ
ทุกกระดูก ฤดูเดินหยดย้อยมิได้สดวก บางทีเปนมันเมือกบางทีเปนมันเปนเมือก บางทีเป็น
ประเมหะระคนออกมากับ โลหิตเหนียวดุจยางมะตูม กระท�ำให้ร้อนให้แสบแล้วจุกเสียดให้
ท้องขึน้ เปนก�ำลัง แลฤดูนนั้ มีสดี ำ� สีแดง สีขาว สีเหลือง ระคนกันออกมา มีกลิน่ อันคาวยิง่ นัก
ให้ปวดในอุทรเปนก�ำลัง ”
แก้โลหิตอันเกิดแต่กองปถวี
บดท�ำแท่งไว้ละลายน�้ำร้อนแทรกพิมเสนให้กินแก้วิเศษโลหิต อันเกิดแต่กองปถวีธาตุนั้นหาย
วิเศษดีนักแล

ที่
สมุนไพร
๑. สารส้ม

ส่วน
๒

รส
ฝาดเปรี้ยว

๒. ดินประสิวขาว

๒

เค็มปร่าเย็น

๓. ผลจันทน์เทศ

๒

ร้อนหอมติดฝาด

๔. เทียนด�ำ

๒

เผ็ดขม

๕. เทียนขาว

๒

เผ็ดร้อนขมหอม

๖. ขมิ้นอ้อย

๒

ฝาดเฝื่อน
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สรรพคุณ
สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน
ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู
แก้ร�ำมะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�ำให้ฟันมั่นคง
แก้แผลในปากคอ สมานแผลห้ามเลือดในแผล
เล็กน้อย
ขับลมที่คั่งค้างตามเส้น ท�ำให้เส้นเอ็นหย่อน
ถอนพิษ แก้คันตามผิวหนัง ขับปัสสาวะ แก้โรค
ผิวหนัง
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานล�ำไส้ แก้ระดูขาว
ขับปัสสาวะ แก้ฟกบวม แก้อักเสบ แก้พิษโลหิต
แก้ลม รักษาอาการเลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียน
ไม่สะดวก แก้ระดูมาไม่ปกติ ต�ำผสมกับการบูร
เล็กน้อย ดองกับน�้ำฝนกลางหาว รินเอาน�้ำหยอด
ตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๗. ไพล

ส่วน
๒

รส
ฝาดขื่นเอียน

๘. หอยสังข์เผา

๒

๙. เกลือสมุทร

๒

เค็มขมเย็น

๑๐. แห้วหมู

๒

เผ็ดหอมปร่า

๑๑. กระเทียม

๒ ส่วน

ร้อนฉุน

๑๒. พริกไทย

๔ ส่วน

เผ็ดร้อน

๑๓. ขิงแห้ง

๔ ส่วน

หวานเผ็ดร้อน
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สรรพคุณ
ขับระดู แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บิดมูกเลือด
ขับลม แก้ท้องเสีย แก้ล�ำไส้อักเสบ ขับเลือดร้าย
แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน
แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัวสั่น
ตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้โรค
ผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติดเชื้อ
ดูดหนอง สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เป็นยาชาเฉพาะที่
เถ้าเปลือกหอยสังข์เผามีองค์ประกอบเป็นเกลือ
แมกนีเซียมซิลิเกต (silicate of magnesia)
ท�ำให้เป็นผง โรยเนื้อร้าย หรือใช้ภายในเป็นยาแก้
ไข้รากสาด หนองใน ปวดมวนในท้อง ปวดท้อง
เนื่องจากอาหารไม่ย่อย และโรคดีซ่าน
แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก
อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน
ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ แก้
ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๔. ดีปลี

ส่วน
4 ส่วน

๑๕. เจตมูลเพลิง

๘ ส่วน

๑๖. สะค้าน

๘ ส่วน

๑๗. ช้าพลู

๘ ส่วน

๑๘. สมอไทย

๑๒
ส่วน

๑๙. สมอพิเภก

๑๒
ส่วน
๑๒
ส่วน

๒๐. มะขามป้อม

๒๑. สมอเทศ

๑๖
ส่วน

รส
เผ็ดร้อนขม

สรรพคุณ
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
ร้อน
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
เผ็ดร้อน
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน
ขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้ผายเรอ
เผ็ดร้อน
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้ำส้ม
คั้นถึง ๒๐ เท่า
เปรี้ยวฝาด
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้
ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โลหิตอันเกิดแต่กองวาโยธาตุ
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์มหาโชตรัต หน้า ๕๓๒ )
อาการ 		
		
		
สรรพคุณ
วิธีการ 		

“ ถ้าเกิดแก่สัตรีผู้ใดที่มีสามีแล้วก็ดี ที่มิได้มีก็ดี ลักษณะเมื่อจะมีฤดูมานั้น กระท�ำให้ท้องขึ้น
ท้องพอง ให้จกุ ให้เสียดเปนก�ำลัง ให้ตวั ร้อนให้จบั เปนเวลา ให้คลืน่ ให้เหียนให้อาเจียนแต่ลมเปล่า
ฤดูมีมาไม่สะดวกมีสีดุจน�้ำดอกค�ำอันจาง ให้ปวดเปนก�ำลัง ”
แก้วิเศษโลหิตอันบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ
บดเป็นผงละลาย น�้ำส้มซ่า ให้กินหนัก ๑ สลึง

ที่
สมุนไพร
๑. เทียนด�ำ

ส่วน
๒

๒. เทียนขาว

๒

๓. เทียนข้าวเปลือก

๒

๔. เทียนสัตตบุษย์

๒

๕. เทียนเยาวพาณี

๒

๖. แก่นสน

๒

๗. แห้วหมู

๒

๘. มหาหิงคุ์

๓

รส
เผ็ดขม

สรรพคุณ
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้ แก้
อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
หวานเผ็ดหอม บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
เผ็ดหอมหวานร้อน แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่ำระสาย แก้ไข้
แก้หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ำยา
เล็กน้อย
อมแก้ไอ
ร้อนหอม
กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน
ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่
ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ
ขมฝาดเผ็ดมัน แก้ไข้เพื่อเสมหะ กระจายลม ระงับประสาท
แก้ฟุ้งซ่าน แก้อ่อนเพลีย แก้คลื่นเหียนอาเจียน
บ�ำรุงไขกระดูก ไขข้อ แก้ท้องเดิน
เผ็ดหอมปร่า
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
เฝื่อนร้อนเหม็น ขับลมในล�ำไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
แก้ปวดท้อง บ�ำรุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม
แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด
แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง
ในเด็ก
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ที่
สมุนไพร
๙. ขิงแห้ง

ส่วน
๘

รส
หวานเผ็ดร้อน

๑๐. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด

๑๑. ดอกจันทน์
๑๒. กานพลู

๑
๑

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนปร่า

๑๓. หัสคุณเทศ

๑

ต้น, ราก - ร้อน

๑๔. เปล้าน้อย
๑๕. ดีปลี

๑
๔

แก่น – ร้อน
เผ็ดร้อนขม

๑๖. พริกไทย

๑๒

เผ็ดร้อน

๑๗. เกลือสินเธาว์

๑๖

เค็ม
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สรรพคุณ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา แก้
พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม
ขับพยาธิ
ขับโลหิตให้ตก แก้ช�้ำใน บ�ำรุงโลหิต ขับระดู
แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โลหิตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์มหาโชตรัต หน้า ๕๓๐ )
อาการ
		
		
สรรพคุณ
วิธีการ		
		

“ ถ้าสัตรีผใู้ ดทีย่ งั มิได้มสี ามีกด็ ี มีสามีแล้วก็ดี เมือ่ ฤดูจวนจะมีมานัน้ กระท�ำให้ลงไปวันละ ๕ ครัง้
วันละ ๖ ครัง้ ฤดูนนั้ เดินออกมาเปนมวกเปนมัน เหม็นคาวยิง่ นัก โลหิตนัน้ บางทีใส บางทีเปนเปลว
ดุจประเมหะแลไข่ขาว แลฤดูนั้นเดินมิได้สดวก ให้ปวดท้องเปนก�ำลัง ให้บริโภคอาหารมิได้ ”
แก้โลหิตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ
บดปั้นแท่งไว้ละลาย น�้ำมะนาวแทรกพิมเสน ให้กินแก้วิเศษโลหิต อันบังเกิดแต่กองอาโปธาตุนั้น
หายแล

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง

ส่วน
๒

รส
หวานสุขุม

สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ

๒

สุขุมหอม

แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ

๓. โกฐหัวบัว

๒

มันสุขุมหอม

แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้

๔. โกฐเขมา

๒

สุขุมหอม

แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๒

สุขมหอมร้อน

๖. เทียนด�ำ

๒

เผ็ดขม

๗. เทียนแดง

๒

เผ็ดร้อนขมหอม

๘. เทียนขาว

๒

เผ็ดร้อนขมหอม

๙. เทียนข้าวเปลือก

๒

หวานเผ็ดหอม
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แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
( โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๐. เทียนตาตั้กแตน

ส่วน
๒

รส
ขมเผ็ดเล็กน้อย

สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา

๑๑. ลูกจันทน์

๒

ร้อนหอมติดฝาด

บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต

๑๒. ดอกจันทน์

๒

เผ็ดร้อน

๑๓. ลูกกระวาน

๒

เผ็ดร้อนหอม

ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๑๔. กานพลู

๒

เผ็ดร้อนปร่า

กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ

๑๕. มะตูมอ่อน

๒

ฝาดร้อนปร่าขื่น

แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ
อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ำรุงก�ำลัง

๑๖. จันทน์แดง

๔

ขมเย็น

แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๑๗. จันทน์ขาว

๔

ขมหวาน

บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๑๘. ขิงแห้ง

๔

หวานเผ็ดร้อน

ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้

๑๙. พริกไทย

๘

เผ็ดร้อน
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บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม

แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
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ที่
สมุนไพร
๒๐. ดีปลี

ส่วน
๑๒

รส
เผ็ดร้อนขม

สรรพคุณ
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๒๑. ไพล

๕๗

ฝาดขื่นเอียน

ขับระดู แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บดิ มูกเลือด
ขับลม แก้ทอ้ งเสีย แก้ลำ� ไส้อกั เสบ ขับเลือดร้าย
แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน แก้
อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัวสั่น
ตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้โรค
ผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติดเชื้อ
ดูดหนอง สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เป็นยาชาเฉพาะที่
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๕. กลุ่มยาระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท สมอง
แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุ
สรรพคุณ

ปวดศีรษะ ร้อนกระบอกตา ให้ท้องขึ้นและเจ็บกระดูกทุกข้อ

ที่
สมุนไพร
๑. พริกหอม

ส่วน
๑

รส
ร้อน

สรรพคุณ
ขับลมในล�ำไส้ ขับปัสสาวะ บ�ำรุงธาตุ ถอนพิษฟก
บวม แก้หนองใน

๒. พริกหาง

๑

เผ็ดร้อนเล็กน้อย

๓. จันทน์แดง

๑

ขมเย็น

แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๔. จันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๕. ลูกพิลังกาสา

๑

ร้อนฝาดสุขุม

แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย

๖. ลูกกระวาน

เท่า
ยาทั้ง
หลาย

เผ็ดร้อนหอม

ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

239

ขับปัสสาวะ บ�ำรุงธาตุ ถอนพิษฟกบวม
แก้หนองใน ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
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แก้ปถวีธาตุก�ำเริบ
( จากคัมภีร์สรรพคุณยาไทย ของ คล้อย ทรงบัณฑิตย์ หน้า ๑๔๖ )
สรรพคุณ
วิธีการท�ำ

แก้ปถวีธาตุก�ำเริบ แก้ลมจับหัวใจให้คลุ้มคลั่ง
บดเป็นผง ละลายน�้ำขิง

ที่
สมุนไพร
๑. สมอพิเภก

ส่วน
๑

รส
เปรี้ยวฝาดหวาน

สรรพคุณ
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒. สมอไทย

๑

ฝาดเปรี้ยวขม

๓. มะขามป้อม

๑

๔. จันทน์แดง

๑

ขมเย็น

แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๕. จันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

๖. รากทนดี (ตองแตก)

๑

เฝื่อนร้อนขม

บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่
ถ่ายด้วยยาด�ำไม่ได้ แก้บวมน�้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้าม
อักเสบ แก้โลหิตจาง

๗. ผลพิลังกาสา

๑

ร้อนฝาดสุขุม

๘. บุนนาค

๑

แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี
ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษ
ร้อนภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ
แก้ไอเจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็น
พิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอน
สะดุ้งผวา ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม
ร่างกายตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล
เรื้อรัง
เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้ำส้ม
คั้นถึง ๒๐ เท่า

แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย

หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย
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จันทน์จุฬา
( คัมภีร์สรรพคุณยาไทย ของ อ.คล้อย ทรงบัณฑิตย์ หน้า ๑๕๑ )
สรรพคุณ  
แก้ลมอันมิได้เสมอเป็นปกติ กระท�ำให้ร้อนให้เย็น เป็นเหงื่อไหลออกมา หายแล
วิธีรับประทาน บดเป็นผงละลายน�้ำดอกไม้ น�้ำจันทน์ขาว น�้ำร้อนกิน
ที่
สมุนไพร
๑. โกฐจุฬาลัมพา

ส่วน
๒

รส
สุขุมหอมร้อน

๒. ขอนดอก

๑

จืดหอม

๓. ขิงสด

๑

หวานเผ็ดร้อน

หมายเหตุ
จันทน์ขาว
สรรพคุณ
		

สรรพคุณ
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงตับปอด บ�ำรุงทารกใน
ครรภ์ ท�ำหัวใจให้ชุ่มชื้น
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้

ใช้น�้ำจันทน์ขาว (๑/๒ ส่วน) เป็นกระสายยา
รส ขมหวาน
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
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จิตรารมณ์
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์ชวดาร หน้า ๕๔๖ )
สรรพคุณ
		
วิธีการ

แก้ลมหทัยวัตถุ แก้ลมสวิงสวาย แก้ดวงจิตระส�่ำระสาย แก้ลมวิงเวียน ลมตรีโทษเกิดในหทัย
ท�ำให้จิตขุ่นมัวท�ำให้ร้อนในอก ร้อนในท้อง สันหลังหายแล
บดปั้นแท่งด้วยน�้ำดอกไม้เทศ ละลายน�้ำร้อน น�้ำผึ้ง น�้ำส้มซ่าหรือสุรากินให้แทรกน�้ำตาลกรวด

ที่
สมุนไพร
๑. สมอพิเภก

ส่วน
๒ สลึง

๒. สมอไทย

๒ สลึง

๓. มะขามป้อม

๒ สลึง

๔. เปลือกส้มซ่า

๑ สลึง

๕. เปลือกส้มเกลี้ยง

๑ สลึง

๖. เปลือกส้มแก้ว

๑ สลึง

๗. เปลือกส้มจุก

๑ สลึง

๘. เปลือกส้มเขียวหวาน ๑ สลึง
๙. เปลือกส้มเหม็น

๑ สลึง

๑๐. เปลือกส้มมะแป้น

๑ สลึง

รส
เปรี้ยวฝาดหวาน

สรรพคุณ
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�ำให้ชุ่มคอ ลดไข้
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้ำส้ม
คั้นถึง 20 เท่า
ปร่าหอม
ใช้ท�ำยาหอมแก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย
แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ
ปร่าหอม
ปรุงเป็นยาหอม แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย
แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ
ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
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ที่
สมุนไพร
๑๑. เปลือกส้มตรังกานู

ส่วน
๑ สลึง

รส
ร้อนสุขุมหอม

๑๒. กฤษณา

๑ บาท

หอมสุขุม

๑๓. กระล�ำพัก

๑ บาท

๑๔. ขอนดอก

๑ บาท

หอมสุขุม
( ขมหอม )
จืดหอม

๑๕. เปลือกชะลูด

๓ สลึง

๑๖. อบเชย

๑ บาท

๑๗. ชะเอมไทย

๖ สลึง

๑๘. ชะเอมเทศ

๖ สลึง

๑๙. ดอกพิกุล
๒๐. ดอกบุนนาค

3 สลึง
2 สลึง

๒๑. ดอกสารภี

๑ บาท

๒๒. ลูกจันทน์

๑ เฟื้อง

๒๓. ดอกจันทน์

๑ เฟื้อง

สรรพคุณ
ปรุงเป็นยาหอม แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ แก้ลมกอง
ละเอียด
บ�ำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ำรุงโลหิตในหัวใจ ท�ำให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ ใช้ปรุงเป็นยาบ�ำรุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม
กองละเอียด
แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา

แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงตับปอด บ�ำรุงทารกใน
ครรภ์ ท�ำหัวใจให้ชุ่มชื้น
หอมเย็น
ขับผายลม แก้ปวดในท้อง บ�ำรุงก�ำลัง
แก้ปวดมวนท้อง บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์
เผ็ดหวาน
แก้ลมอัณฑพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้ไข้
สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม
หวาน
แก้โรคในคอ แก้ลม แก้เลือดออกตามไรฟัน บ�ำรุง
ธาตุ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงกล้ามเนือ้ ให้เจริญ ขับเสมหะ
แก้น�้ำลายเหนียว
หวานขมชุ่ม
แก้นำ้� ลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) ท�ำเสมหะ
ให้งวด ท�ำให้ชุ่มคอ บ�ำรุงปอด แก้พิษ คั่วแล้ว
แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้
แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ำรุงกล้าม
เนื้อให้เจริญ
หอมสุขุม
แก้ลม บ�ำรุงโลหิต
หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย
ขมหอมเย็น
แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร
บ�ำรุงหัวใจ ชูก�ำลัง
ร้อนหอมติดฝาด บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
เผ็ดร้อน
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
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ที่
สมุนไพร
๒๔. เทียนด�ำ

ส่วน
๑ เฟื้อง

๒๕. เทียนแดง

๑ เฟื้อง

๒๖. เทียนขาว

๑ เฟื้อง

๒๗. เทียนข้าวเปลือก

๑ เฟื้อง

๒๘. เทียนตาตั๊กแตน

๑ เฟื้อง

๒๙. โกฐสอ

๑ บาท

๓๐. โกฐพุงปลา

๒ สลึง

๓๑. เปราะหอม

๖ สลึง

๓๒. พริกไทยล่อน

๑ บาท

๓๓. จันทน์แดง

๓ สลึง
๑ เฟื้อง
๓ สลึง
๑ เฟื้อง

๓๔. จันทน์ขาว
๓๕. ชะมดเชียง

๑ บาท

รส
เผ็ดขม

สรรพคุณ
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
หวานเผ็ดหอม บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
สุขุมหอม
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
ฝาด
แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด
เผ็ดขม
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
เผ็ดร้อน
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
ขมเย็น
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
ขมหวาน
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
หอมร้อนเผ็ดขมเล็ก แก้โรคตา แก้ลมโลหิตและก�ำเดา แก้โรคเส้น
น้อย (หอมสุขุม) ประสาท แก้ลมชัก หอบหืด ปอดบวม หลอดลม
อักเสบ บ�ำรุงหัวใจ แก้อาการปวดหัวใจ แก้ปวด
ท้องอย่างรุนแรง แก้อักเสบฟกช�้ำ (มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด) กระตุ้นการท�ำงาน
ของประสาทส่วนกลาง แก้เป็นลมหมดสติได้ดี
กระตุ้นการหายใจ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ท�ำให้ความดันเลือดเพิ่ม แต่ไม่ท�ำให้สูงเกินปกติ
กระตุ้นให้มดลูกบีบตัว ทาแก้อักเสบ แก้ปวด
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ที่
สมุนไพร
๓๖. การบูร

ส่วน
๑ บาท

รส
ร้อนปร่าเมา

๓๗. พิมเสน

๗ สลึง

หอมเย็น

๓๘. ลูกสะเดาอ่อน

๔ บาท

ขมปร่า

๓๙. กระแจะตะนาว
๔๐. ดอกมะลิ (สด)

๑ บาท
เท่า
ยาทั้ง
หลาย

ขม
หอมเย็นขม
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สรรพคุณ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�ำไส้
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา ขับลม
ให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงือ่ แก้ปวด
ตามเส้น เกลือ่ นฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้กระตุก
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง บ�ำรุงหัวใจ ใช้
ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง
แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ำรุงหัวใจ
ท�ำให้ชุ่มชื่น ท�ำให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด
แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง
แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย
แก้ลมหทัยวาตะ ลมสัตถกะวาตะ เจริญอาหาร
ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ
แก้ไข้ ขับผายลม บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น
บ�ำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�ำให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ำรุง
ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้เจ็บตา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ชีรนัคคีจร
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์โรคนิทาน หน้า ๕๗๕ )
สรรพคุณ
วิธีการ		

แก้วาโยธาตุพิการต่าง ๆ
บดเป็นผง ละลายน�้ำร้อน

ที่
สมุนไพร
๑. ดีปลี

ส่วน
๑

รส
เผ็ดร้อนขม

๒. รากแฝกหอม

๑

หอม

๓. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

๔. เปราะหอม

๑

เผ็ดขม

๕. ว่านน�้ำ

๑

หอมร้อน

๖. แห้วหมู

๑

เผ็ดหอมปร่า
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สรรพคุณ
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
ท�ำดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม
ขับปัสสาวะ
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บดิ ท้องเสีย แก้อาเจียน
แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ
มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๗. รากกระเทียม

ส่วน
รส
เท่า ร้อนฉุน
ยาทั้ง
หลาย

สรรพคุณ
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต

247

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แดงสีเสน
( หนังสือแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ โดย พระยาพิศณุประสาทเวช หน้า ๔๙ )
สรรพคุณ
		
		
		
		

แก้อาโปธาตุหย่อน แก้ชักหอบ น�้ำดอกไม้
แก้ลม
น�้ำขิง
แก้ราก
น�้ำลูกยอกับลูกผักชีต้มแทรกพิมเสน
แก้ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก น�้ำกระเทียมต้มหรือน�้ำขิงต้ม
แก้โลหิตแห้งร้าง น�้ำเทียนด�ำ ต้มกินหาย

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑ บาท
๑ บาท

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑ บาท

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเขมา

๑ บาท

สุขุมหอม

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑ บาท

สุขุมหอมร้อน

๖. เทียนด�ำ

๑ บาท

เผ็ดขม

๗. เทียนแดง

๑ บาท

เผ็ดร้อนขมหอม

๘. เทียนขาว

๑ บาท

เผ็ดร้อนขมหอม

๙. เทียนข้าวเปลือก

๑ บาท

หวานเผ็ดหอม

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน

๑ บาท

ขมเผ็ดเล็กน้อย
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๑. ลูกจันทน์

ส่วน
๑ บาท

รส
ร้อนหอมติดฝาด

๑๒. ดอกจันทน์
๑๓. ลูกกระวาน

๑ บาท
๑ บาท

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๑๔. กานพลู

๑ บาท

เผ็ดร้อนปร่า

๑๕. อบเชย

๑ บาท

เผ็ดหวาน

๑๖. สมุลแว้ง

๑ บาท

หอมร้อนปร่า

๑๗. เปราะหอม

๑ บาท

เผ็ดขม

๑๘. หัวดองดึง

๑ บาท

ร้อนเมา

๑๙. เจตมูลเพลิง

๑ บาท

ร้อน

๒๐. เจตพังคี

๑ บาท

ขมร้อนขื่น
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บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ
แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�ำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ
แก้ลงท้อง
แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout)
แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม
เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน
ขนาดอาจเกิดพิษได้
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวดท้อง
ขับผายลม ท�ำให้เรอ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร
ขับลมในล�ำไส้ แก้มูกเลือด ฝนกับน�้ำปูนใสและ
มหาหิงคุ์ ทาท้องเด็กแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๑. พริกไทย

ส่วน
๑ บาท

รส
เผ็ดร้อน

๒๒. พริกหอม

๑ บาท

ร้อน

๒๓. พริกหาง

๑ บาท

เผ็ดร้อนเล็กน้อย

๒๔. ขิงแห้ง

๑ บาท

หวานเผ็ดร้อน

๒๕. สักขี

๒ บาท

ร้อนฝาดเมา

๒๖. ฝางเสน

๑ ต�ำลึง

ขมฝาด

๒๗. ดอกค�ำไทย

๑ ต�ำลึง

หวานสุขุม

๒๘. ลูกผักชีล้อม

๒ ต�ำลึง
๑ บาท

หอมร้อน
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สรรพคุณ
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
ขับลมในล�ำไส้ ขับปัสสาวะ บ�ำรุงธาตุ ถอนพิษ
ฟกบวม แก้หนองใน
ขับปัสสาวะ บ�ำรุงธาตุ ถอนพิษฟกบวม
แก้หนองใน ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
บ�ำรุงธาตุ แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ไข้พิษ
แก้อุจจาระธาตุพิการ แก้เลือดออกตามไรฟัน
แก้คุดทะราด ขับเสมหะ แก้ไข้พิษ บ�ำรุงโลหิต
กล่อมเสมหะโลหิตและอาจม แก้อาเจียน
บ�ำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร
หนัก แก้เสมหะ ก�ำเดา
บ�ำรุงโลหิตและน�้ำเหลืองให้เป็นปกติ แก้แสบร้อน
คันตามผิวหนัง บ�ำรุงโลหิตระดู ขับระดู แก้โรค
โลหิตจาง แก้บิด แก้ไตพิการ แก้ดีพิการ แก้พิษ
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงหัวใจ
ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้ผายเรอ แก้ธาตุพิการ
แก้หอบ บ�ำรุงปอด แก้ไอ แก้ลมท�ำให้สะอึก
แก้ลมวิงเวียน แก้อาเจียน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตรีวาสังข์
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์โรคนิทาน หน้า ๕๗๖ )
สรรพคุณ

แก้ปถวีธาตุ ๒ ประการ คือ สมองกระดูก ม้าม พิการ บดเป็นผง ละลายน�้ำผึ้ง

ที่
สมุนไพร
๑. กระเทียม

ส่วน
๑

รส
ร้อนฉุน

๒. ใบคนทีสอ

๑

ร้อนสุขุมหอม

๓. ใบสะเดา
๔. เปลือกต้นตีนเป็ด

๑
๑

ขม
ขมเย็น

๕. ดีปลี

๒

เผ็ดร้อนขม

๖. รากช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน

๗. เถาสะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๘. รากเจตมูลเพลิง

๑

ร้อน
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สรรพคุณ
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต
บ�ำรุงน�้ำดี ขับลม แก้หืดไอ ฆ่าแม่พยาธิ แก้สาบ
สางในร่างกาย แก้ริดสีดวงจมูก แก้เสมหะจุกคอ
แก้ล�ำไส้พิการ แก้ปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อ
ขับเหงื่อ
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช
แก้ไข้เพื่อดีพิการ สมานล�ำไส้ แก้บิดท้องเสีย
เรื้อรัง ขับพยาธิ แก้ไข้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม
ในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๙. ขิงแห้ง

ส่วน
๒

รส
หวานเผ็ดร้อน

๑๐. สมอไทย

๑

ฝาดเปรี้ยวขม

๑๑. สมอเทศ

๑

เปรี้ยวฝาด

๑๒. สมอพิเภก

๑

เปรี้ยวฝาดหวาน

๑๓. จันทน์แดง

๑

ขมเย็น

๑๔. จันทน์ขาว

๑

ขมหวาน

๑๕. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด

๑๖. ดอกจันทน์
๑๗. ลูกกระวาน

๑
๑

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๑๘. กานพลู

๑

เผ็ดร้อนปร่า
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ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้ำ แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๙. พริกไทย

ส่วน
๑

๒๐. เปลือกกันเกรา

๒

๒๑. เปลือกสมุลแว้ง

๓

รส
เผ็ดร้อน

สรรพคุณ
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก่น - มันเมาขม บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงไขมัน เป็นยาอายุ
วัฒนะ แก้ไข้จับสั่น มองคร่อ หืดไอ แก้ริดสีดวง
แก้ท้องมาน แก้ลงท้องมูกเลือด แก้แน่นอก บ�ำรุง
ม้าม ขับลม แก้โลหิตพิการ แก้ปวดแสบปวดร้อน
ตามผิวหนังและร่างกาย
หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
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สรรพคุณ
		
		
		
		
		
		
		

ปราบชมพูทวีป
แก้สารพัดโรค เช่น โรคเรื้อน มะเร็ง ริดสีดวง เป็นง่อย พุงโร ไส้พองท้องใหญ่ ท้องมาน
ไส้เลือ่ น หืด ๒๐ จ�ำพวก โรคลม ๑๐๘ จ�ำพวก กุฏฐัง ๒๐ จ�ำพวก แก้เสมหะ ๒๐ จ�ำพวก
ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูตึง เจ็บสะโพก หลังเสียดแทง ลมจุกอก คุดทะราด ๒๐ จ�ำพวก
ลมทั้งสรรพางค์กาย ฝีดาษ ลมวิงเวียนศีรษะ ลมชักปากเบี้ยว ตาแหก เจ็บคอหอย จามไอ
ลมปัตคาด บาดทะยัก ลมกระตุกทั้งสรรพางค์กาย ลมชัก หาว เรอ จามไอทุกค�่ำเช้า บวม
ช�ำ้ ทัง้ ตัว ลมปัสสาวะ โลหิตมาไม่สม�ำ่ เสมอ ธาตุทงั้ ๔ ไม่เสมอกัน ลมมักให้นอนหลับและไม่หลับ
ลมมักให้ขงึ้ โกรธ อัมพฤกษ์อมั พาต มือเท้าหมดความรูส้ กึ เหยียดแขนขาไม่ออก ชาตามจุดต่างๆ
มึนศีรษะ

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกจันทน์

ส่วน
๑ เฟื้อง

รส
ร้อนหอมติดฝาด

๒. ดอกจันทน์
๓. กระวาน

๑ สลึง
๑ สลึง
๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๔. พิลังกาสา

๓ สลึง

ร้อนฝาดสุขุม

๕. ดีปลี

๒ สลึง
๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อนขม

๖. ล�ำพันหางหมู

๓ สลึง
๑ เฟื้อง
๑ บาท

เค็มกร่อยร้อน

๑ บาท
๑ เฟื้อง
๑ บาท
๑ สลึง

สุขุมหอม

๗. โกฐสอ
๘. โกฐเขมา
๙. เทียนด�ำ

สุขุมหอม

เผ็ดขม
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สรรพคุณ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้
จุกเสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้
น�้ำยาสีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ
อาหารไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ
ใช้ปรุงอาหาร
แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย
แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
ขับโลหิตระดู แก้พิษโลหิตระดูท�ำให้คลั่งเพ้อ
ขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๐. เทียนแดง

ส่วน
๕ สลึง
๑ เฟื้อง

รส
เผ็ดร้อนขมหอม

๑๑. เทียนตาตั๊กแตน

๖ สลึง
๑ เฟื้อง
๗ สลึง

ขมเผ็ดเล็กน้อย

๑๒. เทียนแกลบ

เผ็ดร้อนเล็กน้อย

๑๓. ขิงแห้ง

๗ สลึง
+ เฟื้อง

หวานเผ็ดร้อน

๑๔. เจตมูลเพลิง

๒ บาท

ร้อน

๑๕. สมอไทย

๒ บาท
๑ เฟื้อง

ฝาดเปรี้ยวขม

๑๖. สมอเทศ

๙ สลึง

เปรี้ยวฝาด

๑๗. บุก

๙ สลึง
๑ เฟื้อง

เบื่อคัน

๑๘. กลอย

๙ สลึง
1 เฟื้อง
๑๐ สลึง

เมาเบื่อ

๑๙. กานพลู

เผ็ดร้อนปร่า
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สรรพคุณ
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ( ท�ำให้หูอื้อ ) แก้ลมขึ้นตา
ท�ำให้ตาพร่าพราย เขม่นหน้าตา ขนหัวลุก
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
กัดเถาดาน กัดเสมหะ แก้เลือดจับเป็นก้อนเป็น
ดาน หุงกับน�้ำมันทากัดฝ้าบาดแผล นิยมใช้บุก
รอท�ำยา ใช้หวั บุกเนือ้ ทรายท�ำเป็นอาหาร ไม่นยิ ม
ใช้บุกคางคกเพราะคันมาก
กัดเถาดานในท้อง หุงน�้ำมันใส่แผล กัดฝ้ากัด
หนอง มีพิษท�ำให้อาเจียนมึนงง
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๐. หัสคุณเทศ

๒๓. ต้นเหงือกปลาหมอ
(ลูก ดอก ใบ)

ส่วน
รส
๕ บาท ต้น , ราก - ร้อน
๑ สลึง
๑ เฟื้อง
๓๑ บาท ใบ, ราก - สุขุม
๒ สลึง
๑ เฟื้อง
๓๐ บาท
เผ็ดร้อน
๓ สลึง
๑ เฟื้อง
๓๐
เค็มกร่อย
บาท

๒๔. การบูร

๒ สลึง

๒๑. ใบกัญชาเทศ
๒๒. พริกไทยล่อนหรือ
พริกไทยด�ำ

ร้อนปร่าเมา

สรรพคุณ
ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม
ขับพยาธิ
แก้ไข้
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้พิษฝีดาษ แก้ฝีภายใน ตัดรากฝีทั้งปวง แก้โรค
ผิวหนัง น�้ำเหลืองเสีย ต้มอาบ แก้พิษไข้หัว
แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ปิดหัวฝี แผลเรื้อรัง ต�ำคั้น
เอาน�้ำทาศีรษะบ�ำรุงรากผม เป็นยาอายุวัฒนะ
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม
แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน
ล�ำไส้ แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา
ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงื่อ
แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม
แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้
รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น
ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง
บ�ำรุงหัวใจ ใช้ปรุงกลิน่ รสในยาอืน่ ไล่ยงุ และแมลง

วิธีปรุง
บดเป็นผง ผสมกับนม (นมข้น) เนย (มาการีน – เนยเทียมทาขนมปัง) และ น�้ำผึ้ง คลุกเคล้า
		
ให้เข้ากันปั้นเป็นก้อน เม็ดหนึ่งให้มีน�้ำหนัก 1 สลึง หรือ 4 กรัม (โตเท่าปลายนิ้วก้อย)
		
ตากแดดให้แห้งเก็บใส่ขวดเอาไว้
วิธีใช้ 		
รับประทานวันละ ๒ เม็ด หลังอาหาร เช้าและก่อนนอน หากเป็นไข้ให้งด รักษาไข้ให้หายก่อนแล้ว
		
จึงรับประทานต่อไป
หากรู้สึกว่าอาการโรคที่เป็นค่อยทุเลา รู้สึกตัวว่าดีขึ้นให้ท�ำบุญใส่บาตร ด้วยอาหารคาวหวานกล้วยน�้ำว้า
๑ หวี ดอกบัวขาว ๙ ดอก ธูป เทียน เงิน ๖ บาท ถวายแก่พระภิกษุแล้วกรวดน�้ำ แผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้าของ
ยานี้
ที่มา
ตามต�ำนานกล่าวกันว่า นายเดโช ได้ตามเสด็จไปถึงเมืองเขมร ในเมืองโพธิสัตย์ ที่วัดช้างเทียม
		
พบแผ่นศิลาจารึก ยาขนานนี้อยู่ที่ประตูวัด จึงได้คัดลอกมา ต�ำรับยาขนานนี้ได้มีค�ำสาปแช่ง
		
ก�ำกับไว้ด้วยว่า หากใครคิดเอาต�ำรายานี้ไปซื้อขายก็ดี หรือน�ำยาไปหากินหาประโยชน์ใส่ตนก็ดี
		
ขอให้เกิดทุกข์ทรมานด้วยโรคร้าย ตกนรกหมกไหม้ อย่าได้ผุดได้เกิด แต่ขอให้ช่วยบอกต่อๆ ไป
		
จะได้อานิสงส์พันกัป
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ลดความดันโลหิต
สรรพคุณ

ลดความดันโลหิตสูง

ที่
สมุนไพร
๑. เทียนแกลบ

ส่วน
๕

๒. รากระย่อม

๕

๓. ดอกค�ำฝอย

๓

๔. รากหญ้าคา

๒

๕. ฟ้าทะลายโจร

๒

๖. กระเทียม

๒

๗. กระล�ำพัก

๑

อ.เนตรดาว ยวงศรี
รส
สรรพคุณ
เผ็ดร้อนเล็กน้อย แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ( ท�ำให้หูอื้อ ) แก้ลมขึ้นตา
ท�ำให้ตาพร่าพราย เขม่นหน้าตา ขนหัวลุก
ขม
แก้พิษกาฬ แก้ป้างเพื่อดีและโลหิต ระงับ
ประสาท แก้จุกเสียด บ�ำรุงน�้ำนมช่วยย่อยอาหาร
บ�ำรุงประสาท แก้นอนไม่หลับ แก้คลุ้มคลั่ง
เนื่องจากดีและโลหิต แก้ความดันโลหิตสูง
เจริญอาหาร ขับพยาธิ ขับระดู แก้บดิ แก้ทอ้ งเดิน
ขับปัสสาวะ ระงับปวด
เกสร - หวานร้อน ขับระดู บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงหัวใจ แก้ดีพิการ
ขับเหงื่อ ระงับประสาท บ�ำรุงโลหิต แก้ตกเลือด
แก้ไข้ในเด็ก แก้ดีซ่าน แก้ไขข้ออักเสบ แก้หวัด
น�้ำมูกไหล แก้ปวดในรอบเดือน
หวานเย็น
ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
แก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น บ�ำรุงไต ขับระดูขาว แก้
ร้อนในกระหายน�้ำ แก้ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แก้ความดันเลือดสูง
แก้บวมน�้ำ แก้หนองใน แก้ประจ�ำเดือนมามาก
ผิดปกติ
ขม
แก้ไข้ แก้หวัด แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ปอด
อักเสบ แก้บิด แก้ท้องเดิน ต้มกับเบญจมาศสวน
ดื่มแก้ไส้ติ่งอักเสบ ลดความดันเลือด ไม่ควรใช้
ติดต่อกันนานเกินไป ผู้ที่ความดันต�่ำหรือเป็นโรค
หัวใจไม่ควรใช้
ร้อนฉุน
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต
หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา
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ลม  ๑๒  จ�ำพวก
( คัมภีร์สรรพคุณยาไทย ฉบับใบลาน )
สรรพคุณ
		

แก้อัมพฤกษ์ ลมอัมพาต ลมอุทธังคมาวาต ลมบาดทะยัก ลมอัศวมุขี ลมอัณฑพฤกษ์ษ์
ลมปัตฆาต ลมชิวหาสดมภ์ ลมกัมมัชวาต

ที่
สมุนไพร
๑. แห้วหมู

ส่วน
๑

รส
เผ็ดหอมปร่า

๒. ใบสะเดา
๓. ขิง

๑
๑

ขม
หวานเผ็ดร้อน

๔. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

๕. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

๖. ว่านน�้ำ

๑

หอมร้อน
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สรรพคุณ
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�ำไส้
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ แก้
ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร
แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลม
บ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ
แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๗. กระเทียม

ส่วน
๑

รส
ร้อนฉุน

๘. ลูกพิลังกาสา

๗

ร้อนฝาดสุขุม
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สรรพคุณ
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต
แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง
ขโมย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สรรพต้อ
( ต�ำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ ๒๓๗๕
คัมภีร์อภัยสันตา ฝาผนังศาลา ๗ โรงเรียน หน้า ๒๙๖ )
สรรพคุณ
		
วิธีการ  

แก้ลมอันบังเกิดขึ้นในต้อผักตบ และต้อทั้งปวงหายดีนักฯ
สามารถลดแรงดันในลูกตาได้ รักษาทุกต้อทุกชนิด ยกเว้น ต้อหิน
บดเป็นผง บดละลายน�้ำผึ้งให้กินหนัก ๑ สลึง

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐสอ

ส่วน
๑

รส
สุขุมหอม

๒. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๓. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๔. เทียนแดง

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๕. เทียนขาว

๑

เผ็ดร้อนขมหอม

๖. เทียนข้าวเปลือก

๑

หวานเผ็ดหอม

๗. เทียนตาตั๊กแตน

๑

ขมเผ็ดเล็กน้อย

๘. ผลกระวาน

๑

เผ็ดร้อนหอม

๙. กานพลู

๑

เผ็ดร้อนปร่า
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
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ที่
สมุนไพร
๑๐. ว่านน�้ำ

ส่วน
๑

รส
หอมร้อน

สรรพคุณ
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

๑๑. เจตมูลเพลิง

๑

ร้อน

บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี
ฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๒. ขิงแห้ง

๑

หวานเผ็ดร้อน

ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้

๑๓. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๔. ดองดึง

๑

ร้อนเมา

แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout)
แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม
เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน
ขนาดอาจเกิดพิษได้

๑๕. แห้วหมู

๑

เผ็ดหอมปร่า

บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๖. เปล้าใหญ่

๑

ใบ - ร้อน
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บ�ำรุงธาตุ แก้คันตามตัว แก้ลมจุกเสียด บ�ำรุง
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ที่
สมุนไพร
๑๗. สมอไทย

ส่วน
๑

๑๘. สมอพิเภก

๑

๑๙. สมอเทศ

๑

๒๐. เปลือกกันเกรา

๑๙

๒๑. ดีปลี

๑๙

รส
ฝาดเปรี้ยวขม

สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�ำเริบ บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
เปรี้ยวฝาด
ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�ำให้ลมเดินสะดวก
แก่น - มันเมาขม บ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงไขมัน เป็นยาอายุ
วัฒนะ แก้ไข้จับสั่น มองคร่อ หืดไอ แก้ริดสีดวง
แก้ท้องมาน แก้ลงท้องมูกเลือด แก้แน่นอก บ�ำรุง
ม้าม ขับลม แก้โลหิตพิการ แก้ปวดแสบปวดร้อน
ตามผิวหนังและร่างกาย
เผ็ดร้อนขม
แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร
แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลม
บ้าหมู ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ
แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สหัศธารา
( คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ของ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ หน้า ๒๗๙ )
สรรพคุณ
		
		
วิธีท�ำ 

แก้ลม ๘๐ จ�ำพวก, แก้เสมหะ ๒๐ จ�ำพวก, แก้ลมเข้าในเส้นชื่อ วาตะพรรค ๓๐ จ�ำพวก ,
แก้ลมแล่นในเนื้อ ๘ จ�ำพวก , แก้ลมแล่นตามเส้นสันหลัง ชื่อ ปราณยักษ์ ๒๐ จ�ำพวก ,
แก้โลหิตก�ำเดา ท�ำให้เป็นฝีในอก ๕ จ�ำพวก ชื่อ อุระวาต ให้สลักอกจุกเสียด
แก้จุกเสียด ละลายน�้ำลูกสมอไทยต้ม กิน แก้ตัวเย็น ละลายน�้ำข่าต้ม กิน

ที่
สมุนไพร
๑. มหาหิงค์

ส่วน
๕ สลึง

๒. โกฐก้านพร้าว

๒ สลึง

๓. โกฐพุงปลา

๑ สลึง
๑ เฟื้อง
๒ สลึง
๑ เฟื้อง
๓ สลึง

๔. โกฐเขมา
๕. โกฐกักกรา
๖. เทียนด�ำ
๗. เทียนขาว

๓ สลึง
๑ เฟื้อง
๑ บาท

๘. เทียนสัตตบุษย์

๑ บาท
๑ เฟื้อง

๙. เทียนตาตั๊กแตน

๕ สลึง

๑๐. เทียนแดง

๕ สลึง
๑ เฟื้อง

รส
เฝื่อนร้อนเหม็น

สรรพคุณ
ขับลมในล�ำไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
แก้ปวดท้อง บ�ำรุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม
แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด
แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง
ในเด็ก
ขม
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ
แก้เสมหะเป็นพิษ
ฝาด
แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด
สุขุมหอม
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
สุขุม
แก้ลมคลื่นเหียน แก้ดีพิการ แก้ปวดหัวตัวร้อน
นอนสะดุ้ง แก้ริดสีดวงทวาร ขับลม
เผ็ดขม
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
เผ็ดหอมหวานร้อน แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่ำระสาย แก้ไข้
เล็กน้อย
แก้หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ำยา
อมแก้ไอ
ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�ำเดา
เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้
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ที่
สมุนไพร
๑๑. ลูกจันทน์

ส่วน
๖ สลึง

รส
ร้อนหอมติดฝาด

๑๒. ดอกจันทน์

เผ็ดร้อน

๑๓. การบูร

๖ สลึง
๑ เฟื้อง
๗ สลึง

ร้อนปร่าเมา

๑๔. หัสคุณเทศ

๖ บาท

ต้น ,ราก - ร้อน

๑๕. รากทนดี
( ตองแตก )

๑๐
บาท

เฝื่อนร้อนขม

๑ บาท

ร้อน

๑๑
บาท

หอมร้อน

๑๒
บาท

เผ็ดร้อนขม

๑๖. รากจิงจ้อ
( ใหญ่ )
๑๗. ว่านน�้ำ

๑๘. ดีปลี

264

สรรพคุณ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม
แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน
ล�ำไส้ แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา
ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงื่อ
แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม
แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้
รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น
ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง
บ�ำรุงหัวใจ ใช้ปรุงกลิน่ รสในยาอืน่ ไล่ยงุ และแมลง
ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม
ขับพยาธิ
ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่
ถ่ายด้วยยาด�ำไม่ได้ แก้บวมน�้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้าม
อักเสบ แก้โลหิตจาง
แก้เสมหะ โลหิต ก�ำเดา และลม ช่วยย่อยอาหาร
แก้ฟกช�้ำ เจริญอาหาร แก้เลือดก�ำเดาไหล
แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะและล�ำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ
รับประทานแก้หอบหืด บ�ำรุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด
แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๙. สมอไทย

ส่วน
๑๓
บาท

รส
ฝาดเปรี้ยวขม

๒๐. รากเจตมูลเพลิง

๒๘
บาท

ร้อน

๒๑. พริกไทย

๓๐
บาท

เผ็ดร้อน
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สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อินทจักร์ (ยาหอม)
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ
		
		

แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน
- น�้ำลูกผักชี เทียนด�ำ ต้ม
แก้ลมปลายไข้
		
- ก้านสะเดา กระดอม และบอระเพ็ด ต้มเอาน�้ำ
ถ้าหาน�้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้ น�้ำสุก แทน

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง
๒. โกฐสอ

ส่วน
๑
๑

รส
หวานสุขุม
สุขุมหอม

๓. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๔. โกฐจุฬาลัมพา

๑

สุขุมหอมร้อน

๕. โกฐก้านพร้าว

๑

ขม

๖. โกฐกระดูก

๑

มันสุขุมหอม

๗. โกฐพุงปลา

๑

ฝาด

๘. โกฐกักกรา

๑

สุขุม

๙. โกฐน�้ำเต้า

๑

ฝาดมันสุขุม

๑๐. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม

๑๑. เทียนแดง

๑

เผ็ดร้อนขมหอม
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สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ
แก้เสมหะเป็นพิษ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด
แก้ลมคลื่นเหียน แก้ดีพิการ แก้ปวดหัวตัวร้อน
นอนสะดุ้ง แก้ริดสีดวงทวาร ขับลม
บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ระบาย
ท้อง รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ท้องเสีย ขับลมในล�ำไส้
ขับปัสสาวะและอุจจาระให้เดินสะดวก แก้ตาเจ็บ
แก้ริดสีดวงทวาร
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้ แก้
อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์
แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้ำนม
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้ำให้พอง
รับประทานช่วยลดอาหารได้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๒. เทียนขาว

ส่วน
๑

รส
เผ็ดร้อนขมหอม

๑๓. เทียนข้าวเปลือก

๑

หวานเผ็ดหอม

๑๔. เทียนเยาวพาณี

๑

ร้อนหอม

๑๕. จันทน์เทศ

๑

ขมหอมสุขุม

๑๖. จันทน์แดง

๑

ขมเย็น

๑๗. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

๑๘. ช้าพลู

๑

เผ็ดร้อน

๑๙. สะค้าน

๑

เผ็ดร้อน

๒๐. เจตมูลเพลิง

๑

ร้อน

๒๑. ขิง

๑

หวานเผ็ดร้อน

๒๒. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด
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สรรพคุณ
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
บ�ำรุงก�ำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง
(โทษน�้ำดี ) แก้คลั่ง
กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน
ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่
ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ
แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ำรุงตับปอด
หัวใจ และน�้ำดี
แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล
แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ในล�ำไส้ ท�ำให้เสมหะแห้ง
แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม
ในล�ำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ
ท�ำให้ผายเรอ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๓. ดอกจันทน์
๒๔. ลูกกระวาน

ส่วน
๑
๑

๒๕. กานพลู

๑

๒๖. กฤษณา

๑

๒๗. กระล�ำพัก
๒๘. ขอนดอก

๑
๑

๒๙. มะลิ

๑

๓๐. พิกุล
๓๑. บุนนาค

๑
๑

๓๒. สารภี

๑

๓๓. จ�ำปา

๑

รส
เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

สรรพคุณ
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
เผ็ดร้อนปร่า
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
หอมสุขุม
บ�ำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ำรุงโลหิตในหัวใจ ท�ำให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ ใช้ปรุงเป็นยาบ�ำรุงและรักษาโรคหัวใจ แก้โรค
ลมกองละเอียด
หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์รักษา
จืดหอม
แก้ลม บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงตับปอด บ�ำรุงทารกใน
ครรภ์ ท�ำหัวใจให้ชุ่มชื้น
หอมเย็นขม
บ�ำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�ำให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ำรุง
ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้ำ แก้เจ็บตา
หอมสุขุม
แก้ลม บ�ำรุงโลหิต
หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�ำลัง บ�ำรุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย
ขมหอมเย็น
แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร
บ�ำรุงหัวใจ ชูก�ำลัง
ขมหอม
ท�ำให้เลือดเย็น กระจายโลหิตอันร้อน ขับปัสสาวะ
ขับลม แก้อ่อนเพลีย วิงเวียน ศีรษะหน้ามืด
ตาลาย บ�ำรุงหัวใจ แก้เส้นกระตุก แก้โรคเรื้อน
หิด ฝี แก้โรคไต แก้หนองใน บ�ำรุงน�้ำดี บ�ำรุง
โลหิต
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๓๔. กระดังงา
๓๕. เถามวกแดง

ส่วน
๑
๑

รส
หอมสุขุม
ฝาดเมา

๓๖. เถามวกขาว

๑

ฝาดเมา

๓๗. อบเชยเทศ

๑

เผ็ดหวาน

๓๘. สมุลแว้ง

๑

หอมร้อนปร่า

๓๙. บอระเพ็ด

๑

ขมเย็น

๔๐. ลูกกระดอม

๑

ขมเย็น

๔๑. ค�ำไทย

๑

หวานสุขุม

๔๒. ฝางเสน

๑

ขมฝาด

๔๓. ล�ำพันแดง

๑

เค็มกร่อยร้อน

๔๔. รากย่านาง

๑

จืดขม
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สรรพคุณ
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงหัวใจ
แก้สลบ แก้พิษทั้งปวง ฆ่าพยาธิ สมานบาดแผล
แก้โรคเรื้อน ประดงผื่นคัน น�้ำเหลืองเสีย ฝนกับ
น�้ำมันงา แก้พิษตะขาบแมลงป่องไม่ให้ปวด แก้
ท้องร่วง แก้ลงแดง บ�ำรุงโลหิต แก้ไข้เซื่องซึม
ท�ำให้คลอดบุตรง่าย ฝนทาแก้ปวดข้อ
แก้สลบ แก้พิษทั้งปวง ฆ่าพยาธิ สมานบาดแผล
แก้โรคเรื้อน ประดงผื่นคัน น�้ำเหลืองเสีย ฝนกับ
น�้ำมันงา แก้พิษตะขาบแมลงป่องไม่ให้ปวด แก้
ท้องร่วง แก้ลงแดง บ�ำรุงโลหิต แก้ไข้เซื่องซึม
ท�ำให้คลอดบุตรง่าย ฝนทาแก้ปวดข้อ
แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ
แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม
แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�ำเดา ขับลม
ในล�ำไส้ แก้ธาตุพิการ
แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ ท�ำให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ำรุงก�ำลัง
บ�ำรุงน�้ำดี บ�ำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร
บ�ำรุงน�้ำดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร
ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด
ส�ำแดง
บ�ำรุงโลหิตและน�้ำเหลืองให้เป็นปกติ แก้แสบร้อน
คันตามผิวหนัง บ�ำรุงโลหิตระดู ขับระดู แก้โรค
โลหิตจาง แก้บิด แก้ไตพิการ แก้ดีพิการ แก้พิษ
บ�ำรุงประสาท บ�ำรุงหัวใจ
บ�ำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย
น�้ำ แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร
หนัก แก้เสมหะ ก�ำเดา
ขับโลหิตระดู แก้พิษโลหิตระดูท�ำให้คลั่งเพ้อ
ขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง
แก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ แก้เมาสุรา
ถอนพิษผิดส�ำแดง แก้ไม่ผูกไม่ถ่าย แก้ไข้รากสาด
ไข้กลับ แก้ลม แก้โรคหัวใจบวม แก้ก�ำเดา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๔๕. ชะลูด

ส่วน
๑

รส
หอมเย็น

สรรพคุณ
ขับผายลม แก้ปวดในท้อง บ�ำรุงก�ำลัง
แก้ปวดมวนท้อง บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงครรภ์
๔๖. ลูกผักชีลา
๑
ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�ำไส้ บ�ำรุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น
๔๗. ดีวัว
๑
ขมร้อน
เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว
๔๘. ก�ำยาน
๑
ฝาดหอม
บ�ำรุงหัวใจ ขับปัสสาวะ แก้ปอดและหลอดลม
อักเสบ ขับเสมหะ สมานบาดแผล แก้ลม บ�ำรุง
เส้นเอ็น แก้นิ่ว ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อราน�้ำกัดเท้า เผา
อบห้องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ไล่ยุงริ้น
๔๙. พิมเสน
๑
หอมเย็น
แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ำรุงหัวใจ
ท�ำให้ชุ่มชื่น ท�ำให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด
แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง
แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย
หมายเหตุ
น�้ำหนักยาอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ
		
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ยาหอมอินทจักร์ต�ำรับดั้งเดิม ใส่ รากไคร้เครือ ดีงูเห่า ดีหมูป่า และชะมดเช็ด
		
สิ่งละ ๑ ส่วน
		
รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า)
แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ
						
เจริญอาหาร ชูก�ำลัง
		
ดีงูเห่า (ขมร้อน)		
เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว
		
ดีหมูป่า (ขมร้อน)		
เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว
		
ชะมดเช็ด (หอมเย็นคาว)
บ�ำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น ดับพิษโลหิต บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงน�้ำดี
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. กลุ่มโรคข้อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
โรคนิทาน ๑
( ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ คัมภีร์โรคนิทาน หน้า ๓๒๑ )
สรรพคุณ
วิธีการ
		

แก้ปถวีธาตุ ๘ ประการ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก เอ็น พิการ
บดเป็นผงละลายน�ำ้ ผึง้ กินเท่าผลพุทรา กินเช้า – เย็น แก้ปถวีธาตุ ๘ จ�ำพวกอันก�ำเริบดังกล่าวมานัน้
หายสิ้นแล

ที่
สมุนไพร
๑. ใบบอระเพ็ด

ส่วน
๑

รส
ขมเมา

๒. หัวแห้วหมู

๑

เผ็ดหอมปร่า

๓. ชิรากากี
(ใบมะขามแขก)

๑

เปรี้ยวหวานชุ่ม

๔. ลูกมะตูมอ่อน

๑

ฝาดร้อนปร่าขื่น

๕. เกลือสินเธาว์

๑

เค็ม

๖. กระเทียม

๑

ร้อนฉุน

๗. ชะเอมเทศ

๑

หวานขมชุ่ม
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สรรพคุณ
แก้ร�ำมะนาด ปวดฟัน ฆ่าแมลงที่เข้าหู ฆ่าพยาธิ
ไส้เดือน แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง ดับพิษปวดแสบ
ปวดร้อน บ�ำรุงน�้ำดี
บ�ำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�ำไส้
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บดิ ท้องเสีย แก้อาเจียน
แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ
มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
ระบายท้อง ถ่ายพิษอุจจาระเป็นมูก ถ่ายน�ำ้ เหลือง
ถ่ายพิษไข้ ถ่ายโรคบุรุษ ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง
ทวาร ไซ้ท้องมากกว่าฝัก เหมาะกับคนที่ก�ำลัง
น้อยหรือเด็กและคนที่เป็นริดสีดวงทวาร
แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ
อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ำรุงก�ำลัง
แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�ำไส้ ขับพยาธิภายในท้อง
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ
แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย
บ�ำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
หู แก้หอู อื้ ระบายพิษไข้ แก้รดิ สีดวงงอก ขับพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมั พาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ำรุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้ำลายเหนียว
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต
แก้น�้ำลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ)
ท�ำเสมหะให้งวด ท�ำให้ชุ่มคอ บ�ำรุงปอด แก้พิษ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

สมุนไพร

ส่วน

รส

๘. โกฐสอ

๑

สุขุมหอม

๙. โกฐก้านพร้าว

๑

ขม

๑๐. ขิงแห้ง

๑

หวานเผ็ดร้อน

๑๑. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

๑๒. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

๑๓. เปลือกต้นตีนเป็ด

๑

ขมเย็น

๑๔. สมอไทย

๑

ฝาดเปรี้ยวขม

๑๕. ใบสะเดา
๑๖. ใบรัก
๑๗. แฝกหอม

๑
๑
๑

ขม
เฝื่อน
หอม

๑๘. กกลังกา

๑

ขม
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สรรพคุณ
คั่วแล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย
แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ำรุง
กล้ามเนื้อให้เจริญ
แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ
แก้เสมหะเป็นพิษ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
แก้ไข้เพื่อดีพิการ สมานล�ำไส้ แก้บิดท้องเสีย
เรื้อรัง ขับพยาธิ แก้ไข้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
บ�ำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด
ท�ำดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�ำไส้ ท�ำให้หาวเรอ
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม
ขับปัสสาวะ
ต้มเอาน�้ำดื่มหรือบดเป็นผงละลายน�้ำร้อน
รับประทานบ�ำรุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะ
เฟื่อง ขับน�้ำลาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อาโปธาตุ  น�้ำมันในข้อ
( จากคัมภีร์สรรพคุณยาไทย ของ คล้อย ทรงบัณฑิตย์ หน้า ๑๔๕ )
สรรพคุณ
วิธีการ		

แก้อาโปธาตุก�ำเริบเพื่อโลหิตและน�้ำมันในข้อในกระดูก
บดเป็นผง ละลายน�้ำผึ้งหรือน�้ำส้มซ่า

ที่
สมุนไพร
๑. โกฐเชียง

ส่วน
๑

รส
หวานสุขุม

สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ

๑

สุขุมหอม

๓. โกฐหัวบัว

๑

มันสุขุมหอม

๔. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๕. โกฐจุฬาลัมพา

๑

สุขมหอมร้อน

แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ำรุงหัวใจ
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ
แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�ำไส้
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด
สุกใส ด�ำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�ำพอกแก้ลม
แก้ช�้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. ขิงแห้ง

๑

หวานเผ็ดร้อน

ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้

๗. พริกไทย

๑

เผ็ดร้อน

แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ แก้
ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๘. ดีปลี

๑

เผ็ดร้อนขม

๙. ลูกจันทน์

๑

ร้อนหอมติดฝาด

๑๐. ดอกจันทน์

๑

เผ็ดร้อน
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แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลมในล�ำไส้ แก้หดื ไอ แก้ลมวิงเวียน
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู
ขับน�้ำดี ขับระดู ท�ำให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๑. หัวหญ้าชันกาด

๑๒. คนทีสอ

ส่วน
๑

รส
เย็นจืดเฝื่อน

สรรพคุณ
แก้ทางเดินปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไต
พิการ ดับร้อน แก้พิษไข้ พิษกาฬ ฝนหยอดตา
แก้ตาฟาง ตาแดง ตามัว แก้พิษปวดเคืองตา

๑

ร้อนสุขุมหอม

บ�ำรุงน�้ำดี ขับลม แก้หืดไอ ฆ่าแม่พยาธิ แก้สาบ
สางในร่างกาย แก้ริดสีดวงจมูก แก้เสมหะจุกคอ
แก้ล�ำไส้พิการ แก้ปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อ
ขับเหงื่อ
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๗. กลุ่มยาประจุ ยารุ ยาถ่าย
ธรณีสัณฑะฆาต
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ
วิธีท�ำ
ขนาดรับประทาน
		
ค�ำเตือน

แก้กระษัย เถาดาน ท้องผูก
บดเป็นผง
รับประทาน วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
ครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนชา ละลายน�้ำสุกหรือผสมน�้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน
คนเป็นไข้หรือสตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทาน

ที่
สมุนไพร
๑. ลูกจันทน์

ส่วน
๑

รส
ร้อนหอมติดฝาด

๒. ดอกจันทน์
๓. ลูกกระวาน

๑
๑

เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อนหอม

๔. กานพลู

๑

เผ็ดร้อนปร่า

๕. โกฐกระดูก

๑

มันสุขุมหอม

๖. โกฐเขมา

๑

สุขุมหอม

๗. โกฐน�้ำเต้า

๑

ฝาดมันสุขุม

๘. เทียนด�ำ

๑

เผ็ดขม
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สรรพคุณ
บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ำรุงโลหิต
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ ขับลม
ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ำรุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�ำลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ำยา
สีแดง รับประทานบ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร
กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�ำอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน
แก้ร�ำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา
ท�ำอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่ำ
แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ำรุง
กระดูก
แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด
บ�ำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ระบาย
ท้อง รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ท้องเสีย ขับลมในล�ำไส้
ขับปัสสาวะและอุจจาระให้เดินสะดวก แก้ตาเจ็บ
แก้ริดสีดวงทวาร
ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�ำไส้
แก้อาเจียน บ�ำรุงโลหิตให้สมบูรณ์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๙. เทียนขาว

ส่วน
๑

รส
เผ็ดร้อนขมหอม

๑๐. ดองดึง

๑

ร้อนเมา

๑๑. หัวบุก

๑

เบื่อคัน

๑๒. หัวกลอย

๑

เมาเบื่อ

๑๓. หัวกระดาดขาว

๑

เมาคัน

๑๔. หัวกระดาดแดง
๑๕. ลูกเร่ว

๑
๑

คันเมา
ร้อนเผ็ดปร่า

๑๖. ขิง

๑

หวานเผ็ดร้อน

๑๗. ชะเอมเทศ

๑

หวานขมชุ่ม

๑๘. รากเจตมูลเพลิงแดง

๑

ร้อน

๑๙. ผักแพวแดง

๒

ร้อนเผ็ด
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สรรพคุณ
แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ำมาสกัดได้น�้ำมัน
ยี่หร่า ใช้ท�ำเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม
แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout)
แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม
เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน
ขนาดอาจเกิดพิษได้
กัดเถาดาน กัดเสมหะ แก้เลือดจับเป็นก้อนเป็น
ดาน หุงกับน�้ำมันทากัดฝ้าบาดแผล นิยมใช้บุกรอ
ท�ำยา ใช้หัวบุกเนื้อทรายท�ำเป็นอาหาร ไม่นิยมใช้
บุกคางคกเพราะคันมาก
กัดเถาดานในท้อง หุงน�้ำมันใส่แผล กัดฝ้ากัด
หนอง มีพิษท�ำให้อาเจียนมึนงง
กัดเถาดานในท้อง กัดฝ้า กัดหนอง สมานแผล
แก้มะเร็ง ฆ่าพยาธิภายนอก
หุงน�้ำมันสมานแผล ผสมท�ำยากัดฝ้าหนอง
ขับลมในล�ำไส้ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ปวดท้อง
แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ริดสีดวง หืดไอ
กัดเสมหะ แก้ไข้สันนิบาต ขับน�้ำนม บ�ำรุงธาตุ
ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุน้ การบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้
แก้น�้ำลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) ท�ำ
เสมหะให้งวด ท�ำให้ชุ่มคอ บ�ำรุงปอด แก้พิษ
คั่วแล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย
แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ำรุง
กล้ามเนื้อให้เจริญ
บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�ำให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
แก้ลม แก้ธาตุพิการ แก้ริดสีดวง แก้หืด แก้ไอ
แก้ปวดท้อง ท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกเสียด ขับผายลม
แก้ท้องมาน แก้กระเพาะอาหารพิการ
แก้อุจจาระพิการ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวด
เมื่อยตามข้อกระดูก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๒๐. เนื้อมะขามป้อม

ส่วน
๒

รส
เปรี้ยวฝาดขม

สรรพคุณ
เป็นยาฝาดสมาน แก้ริดสีดวงทวาร แก้บิดท้อง
เสีย ใช้ควบกับธาตุเหล็ก แก้ดีซ่านและช่วย
ย่อยอาหาร หมักได้แอลกอฮอล์ รับประทานแก้
อาหารไม่ย่อย แก้ไอ

๒๑. รงทอง ประสะ

๔

เอียนเบื่อ

ถ่ายลม ถ่ายน�้ำเหลือง ถ่ายเสมหะและโลหิต
เป็นยาถ่ายอย่างแรง ถ่ายโรคท้องมาน แก้โลหิต
คั่งในสมอง การใช้ท�ำยาต้องฆ่าฤทธิ์เสียก่อน
ทุกครัง้ บดผสมกะทิสดทาแผลพุพอง น�ำ้ เหลืองเสีย
แก้ปวดแผล

๒๒. เนื้อสมอไทย

๖

ฝาดเปรี้ยว

แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้โรค
เกี่ยวกับน�้ำดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับ ม้ามโต
แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง

๒๓. มหาหิงคุ์

๖

เฝื่อนร้อนเหม็น

ขับลมในล�ำไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด
แก้ปวดท้อง บ�ำรุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม
แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด
แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง
ในเด็ก

๒๔. การบูร

๖

ร้อนปร่าเมา

บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม
แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน
ล�ำไส้ แก้ไอ แก้เลือดลม ชูกำ� ลัง แก้คนั แก้โรคตา
ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ำรุงก�ำหนัด ขับเหงื่อ
แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม
แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้
รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น
ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้ำเหลือง
บ�ำรุงหัวใจ ใช้ปรุงกลิน่ รสในยาอืน่ ไล่ยงุ และแมลง

๒๕. ยาด�ำ

๒๐

ขมเหม็นเบื่อ

เป็นยาถ่าย ถ่ายลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่ำ กัดฟอก
เสมหะและโลหิต ถ่ายพิษไข้ ถ่ายพยาธิตัวตืด
ไส้เดือน ขับน�้ำดี มีฤทธิ์ไซ้ท้อง ฝนกับเหล้าขาว
ทาหัวฝี ทาแก้ฟกบวม

๒๖. พริกไทยล่อน

๙๖

เผ็ดร้อน
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แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยาถ่าย / ขับฟอกโลหิต
( ยาสามัญประจ�ำบ้าน )
สรรพคุณ

ขับและฟอกล้างโลหิตที่เสีย

ที่
สมุนไพร
๑. ใบมะกา

ส่วน
๑

๒. ใบมะขาม

๑

๓. ใบไผ่ป่า

๑

๔. ใบส้มป่อย

๑

๕. ฝักส้มป่อย

๑

๖. หญ้าไซ

๑

๗. ฝักคูน

๑

๘. รากขี้กาแดง

๑

๙. รากขี้กาขาว

๑

๑๐. รากตองแตก

๑

รส
ขมขื่น

สรรพคุณ
ถ่ายเสมหะและโลหิต ถ่ายพิษตานซาง ถ่ายพิษ
ไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่ำ ใบสดต้องปิ้งไฟ
ก่อนใช้ กันไม่ให้ไซ้ท้อง
เปรี้ยวฝาด
ขับเสมหะในล�ำไส้ ฟอกโลหิต ขับเลือดและลมใน
ล�ำไส้ แก้บิด แก้ไอ ต้มเอาน�้ำโกรกศีรษะเด็กใน
ตอนเช้า แก้หวัดคัดจมูก
ขื่นเฝื่อน
ขับและฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย ขับระดูขาว
แก้มดลูกอักเสบ ขับปัสสาวะ
เปรี้ยวฝาดร้อนเล็ก ถ่ายเสมหะ ถ่ายระดูขาว แก้บิด ล้างเมือกมันใน
ล�ำไส้ ฟอกโลหิตระดู แก้โรคตา ต�ำประคบแก้เส้น
น้อย
ตึง
เปรี้ยว
เป็นยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้จับสั่น ท�ำให้
อาเจียน แก้น�้ำลายเหนียว ต้มเอาน�้ำสระผม
แก้รังแค แก้โรคผิวหนัง ฆ่าพยาธิไส้เดือน
ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
จืดขื่น
ขับปัสสาวะ ขับและฟอกโลหิตระดู แก้โลหิต
ระดูเป็นลิ่มก้อนด�ำเน่าเหม็น ให้เจ็บปวดตาม
ท้องน้อย บั้นเอว และเป็นยาบ�ำรุงโลหิตในตัว
ขับฟอกพิษในตับ
หวานเอียน
ถ่ายเสมหะและแก้พรรดึก (แก้ท้องผูก) ระบาย
พิษไข้ เป็นยาระบายที่ไม่ปวดมวนหรือไซ้ท้อง
ใช้ในเด็กหรือสตรีระหว่างมีครรภ์ ผู้ที่ท้องผูก
เรื้อรัง แก้ไข้มาลาเรีย แก้บิด ถ่ายพยาธิ แก้ตาน
ขโมย ใช้พอก แก้ปวดข้อ
ขม
บ�ำรุงน�้ำดี แก้ไข้ ดับพิษไข้ แก้ปวดศีรษะ แก้จุก
เสียด บดทาฝีฝักบัว แก้ตับโต ม้ามย้อย อวัยวะ
ในช่องท้องบวมโต
ขม
บ�ำรุงร่างกาย แก้ตับหรือม้ามโต รากสดต�ำผสม
น�้ำมันทาแก้โรคเรื้อน
เฝื่อนร้อนขม
ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่
ถ่ายด้วยยาด�ำไม่ได้ แก้บวมน�้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้าม
อักเสบ แก้โลหิตจาง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
สมุนไพร
๑๑. เถาวัลย์เปรียง

ส่วน
๑

รส
เฝื่อนเอียน

๑๒. หัวหอม (หอมแดง)

๑

ร้อน

๑๓. สมอไทย

๑

ฝาดเปรี้ยวขม

๑๔. สมอดีงู

๑

ขมฝาด

๑๕. ขี้เหล็ก ทั้ง 5

๑

ขม

๑๖. ยาด�ำ

๔

ขมเหม็นเบื่อ

๑๗. ดีเกลือฝรั่ง

๒๐

เค็มเฝื่อน
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สรรพคุณ
ต้มรับประทานถ่ายเส้น ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็น
ขอด ถ่ายเสมหะ ไม่ถ่ายอุจจาระ เหมาะที่จะใช้
ในโรคบิด แก้ไอ แก้หวัด ใช้ในเด็กได้ดี ท�ำให้เส้น
เอ็นอ่อนลง ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ คั่ว
ให้หอมชงดื่ม แก้เส้นเอ็นพิการ แก้เมื่อยขบตาม
ร่างกาย แก้กระษัยเหน็บชา
ขับลมในกระเพาะอาหารล�ำไส้ ต�ำสุมกระหม่อม
เด็กแก้หวัด
แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้ำดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา
ดองกับน�้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
แก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดู ถ่ายพิษ
ไข้ พิษเสมหะและโลหิต ถ่ายอุจจาระธาตุ ระบาย
แรงกว่าสมออื่นๆ
ถ่ายพิษกระษัย พิษไข้ พิษเสมหะ ถ่ายเส้น ถ่าย
พิษทั้งปวง
เป็นยาถ่าย ถ่ายลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่ำ กัดฟอก
เสมหะและโลหิต ถ่ายพิษไข้ ถ่ายพยาธิตัวตืด
ไส้เดือน ขับน�้ำดี มีฤทธิ์ไซ้ท้อง ฝนกับเหล้าขาว
ทาหัวฝี ทาแก้ฟกบวม
ถ่ายพรรดึก ถ่ายพิษไข้ ถ่ายกระษัย ถ่ายเสมหะ
ขับเมือกมันในล�ำไส้
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