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พฤษ
หนา
ปถวีกำเริบ
หทัยวัตถุ
วาโยกำเริบ ระคน
หทัยวาตะระคน

เมถุน
คอ
กรกฏ
อก

เมษ
ศีรษะ

เตโชกำเริบ
พัทธะ
ปตตะระคน

อาโปกำเริบ
ศอเสมหะระคน

สิงห
ทองบน

เตโชหยอนอพัทธะ
ปตตะระคน ปถวี
หยอน
อุทริยะ
ระคน

กันย
ทองนอย

มีน
เทา
อาโปพิการ
คูถเสมหะ
ระคน วาโยพิการ
สุมนาระคน

กุมภ
หนาแขง

ปถวีพิการ
กรีสะระคน

วาโยหยอน
สัตถกะ
วาตะระคน

ตุลย
สะโพก

เตโชพิการ
กำเดาระคน
อาโป
หยอนอุระ
เสมหะระคน

มังกร
เขา
ธนู
ตนขา

พิจิก
อวัยวะเพศ
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สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา

คาถาบูชาพระบรมครูแพทยชีวกโกมารภัจจ

(แพทยประจำองคพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา)
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กลาว 3 จบ)
โอมนะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะ สัตตานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนาโหมิ
(กลาว ๓ จบ)
ปโยเทวะ มนุษยสานัง ปโยพรหมมา นะมุตตะโม ปโยนาคะ สุปนนานัง
ปนินทรียัง นะมามิหัง นะโมพุทธายะ นะวะ นะเวียน นะสถิต นะเสถียร เอหิมามา
นะเวียน นะแวะ นะไปทางเวียน นะเวียนมาหากู เอหิมามา ปยังมะมะ นะโมพุทธายะ
(กลาว 1 จบ)
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ (กลาว ๓ จบ)
นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ (กลาว ๓ จบ)
มหาลาภา ปยามะมะ (กลาว ๓ จบ)
สาธุโนภันเต…. (ปรบมือ 9 ครั้ง)
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คูมือเวชปฏิบัติแพทยแผนไทย
ที่ปรึกษา

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูวาราชการจังหวัดลำปาง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

คณะผูนิพนธ

อาจารยวัลลภ เผาพนัส
อาจารยกิตติ กิตติจารุวงค
อาจารยสุนทรี พีรกุล
อาจารยบุญยงค ทาตุย
อาจารยบุญธรรม อินทจักร

ผูสนับสนุนขอมูล

รศ. นพ. ทวี เลาหพันธ
อาจารยมนาวุฒิ ผุดผาด
อาจารยประศาสน สวัสดิ์อำไพรักษ
อาจารยบุณยพร ยี่มี
อาจารยเนตรดาว ยวงศรี
อาจารยกอบชัย ปฐมโพธิภัทร

กองบรรณาธิการ

รศ. ดร. ภญ. พาณ� ศิริสะอาด
ผศ. ดร. ภก. ไชยวัฒน ไชยสุต
ภก. อิศรา นานาวิชิต
ภก. พลแกว วัชระชัยสุรพล
ภญ. อัญชญา ดุจจานุทัศน
นางสาวนิโลบล แกวพรหม
นางจรรยา วงคชัย
พญ. ธมนตพร ชัยศิริรัตน
นางเสาวลักษณ อินทขิล
นายธีรชัย ปนทอง
นางฐนิศศาอนงค ไชยรังสี
นางสาวรุงวรรณา นันติ
นางสาวปฐมา เดชะ

พิมพครั้งแรก
จำนวน
ออกแบบรูปเลม
จัดพิมพโดย

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
ผูวาราชการจังหวัดลำพูน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนไทย
สมาคมผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
บุณยวรีคลินิกการแพทยแผนไทย
คลินิกแพทยแผนไทยเนตรดาว
โอสถสถานหลวงพอสนอง กตปุญโญคลินิกการแพทยแผนไทย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕๐๐ เลม
หางหุนสวนจำกัด เยส กูดไอเดีย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกลุมจังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙
ภายใตโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผูประกอบการและนักลงทุนตลอดหวงโซอุปทานเพื่อเพิ�มศักยภาพและการขยาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย

ก
คำนำ
ปจจุบันกระแสสังคมทั�วโลก มีความสนใจและฟนฟูใชประโยชนจากการแพทยดั้งเดิม เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ
ที่การแพทยสมัยใหมไมสามารถตอบสนองไดทั้งหมด เชน ศาสตรการแพทยแผนไทยที่เปนการดูแลสุขภาพองครวม
สอดคลองกับวิถชี มุ ชนและวัฒนธรรมทองถิน� กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดใหเปน ๑ ใน ๑๓ สาขาหลัก ทีจ่ ะเรงรัดพัฒนา
ใหเปนทางเลือกของประชาชน และยังเปน ๑ ใน ๕ เรื่องหลัก ที่เรงรัดปฏิรูป เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค
ในอีก ๒๐ ปขา งหนา และเปาหมายสุขภาพระดับโลก ประกอบดวย เอกภาพการจัดการ การเงินและการคลังดานสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันปจจัยเสี่ยง การดูแลผูสูงอายุระยะยาว และการใชภูมิปญญาไทย การแพทยแผนไทย
พัฒนาสุขภาพ
กลุมจังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑ และจังหวัดเชียงใหม ไดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑ เชียงใหม ลำพูน ลำปาง และแมฮอ งสอน ทีเ่ นนการพัฒนา
สุขภาพเพือ่ สงเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ มีการพัฒนาผูป ระกอบการธุรกิจสุขภาพในทุกๆดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ�ง การแพทยแผนไทยและภูมิปญญาไทย มาใชในการเปนจุดเดน ดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ลำพูน
ลำปาง และแมฮองสอน กิจกรรมหลักที่สำคัญ คือการพัฒนาคลินิกการแพทยแผนไทยตนแบบ ที่มีระบบ ระเบียบ
แบบแผน เปนที่ยอมรับของครูแพทยแผนไทย ผูทรงคุณวุฒิการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย และแพทยพื้นบาน
อันจะสงผลดีตอผูรับบริการหรือผูปวย โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติและผูสูงอายุ ซึ�งเปนกลุมที่มีความนิยมสูง
ในการมาใชบริการการแพทยแผนไทย อีกกิจกรรมหนึ�งที่สำคัญ คือ การจัดทำตำราการรักษาโรคดวยแพทยแผนไทย
เรียกวา คูม อื เวชปฏิบตั กิ ารแพทยแผนไทย สำหรับการปฏิบตั งิ านในคลินกิ แพทยแผนไทย ประกอบดวย หลักการวินจิ ฉัย
โรคแพทยแผนไทย กองพิกดั สมุฏฐานทัง้ สีแ่ ละตรีธาตุ ไฟ ๔ กอง ระบบลม ๓ กอง เสมหะ ๓ กอง หลักการวางยารักษาโรค
ของแพทยแผนไทย หลักการวางยารักษา ใชหลัก รุ ลอม รักษา การกำหนดขนาดยา ยารสประธาน ๓ รส แนวทาง
การตรวจโรคตามแบบแพทยแผนไทย สำหรับโรคตาง ๆ ๑๐ อาการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง (โรคลมสันนิบาตปะกังชาติ
หรือ ลมตีขึ้นเบื้องสูง) โรคกรดไหลยอน เรอเหม็นเปรี้ยว โรคไมเกรน (ลมปะกัง) โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท
โรคลมผิดเดือน ภาวะวัยทอง โรคไขหวัด โรคปวดประจำเดือน โรคทองเสีย โรคอาหารเปนพิษ ผิดสำแดง กินผิด
และโรคทองผูก ซึ�งทั้ง ๑๐ อาการโรค เปนโรคซึ�งพบไดบอย ทั้งในคนทองถิ�น นักทองเที่ยวและผูสูงอายุ การจัดทำ
คูม อื เวชปฏิบตั แิ พทยแผนไทยเลมน�้ เหมาะสำหรับแพทยแผนไทย นักศึกษาแพทยแผนไทย และนักวิชาการ ผูม พี น้ื ฐาน
การตรวจวินจิ ฉัยดวยวิธกี ารทางแพทยแผนไทย อันจะทำใหเกิดการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การวินจิ ฉัย การรักษาโรค
ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานลานนาตอไป

คณะผูจัดทำ

ข
สาร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
กลุม จังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑ เชียงใหม แมฮอ งสอน ลำปาง ลำพูน มีนโยบายในการสงเสริม
และพัฒนาผูป ระกอบการใหเกิดการรวมตัวทางธุรกิจ ( Cluster ) เพือ่ เพิม� ขีดความสามารถในการแขงขัน
และสรางความเขาใจใหกบั ผูป ระกอบการ สามารถนำธุรกิจทองถิน� เขาสูร ะดับสากล จึงไดจดั ทำโครงการ
พัฒนาเชือ่ มโยงผูป ระกอบการ และนักลงทุน ตลอดหวงโซอปุ ทานเพือ่ เพิม� ศักยภาพ และขยายการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมอบหมายใหสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ของผูป ระกอบการดานสุขภาพ ๔ ดาน ไดแก ดานบริการ
การแพทย ดานบริการสุขภาพ ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ และดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
การพัฒนาคลินกิ แพทยแผนไทยนัน้ จะเปนประโยชนในการสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
เน�อ� งจากกระแสความนิยมเรือ่ งสุขภาพ มีนกั ทองเทีย่ วเดินทางมาใชบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียงมากขึน้ การมีมาตรฐานสำหรับการรักษาดวยวิธี
การแพทยแผนไทยจึงเปนสิง� จำเปนอยางยิง� เพือ่ เพิม� ความเชือ่ มัน� ใหแกผบู ริโภค และเปนการสงเสริม
ภูมปิ ญ ญาไทย ตอไป
ผมหวังเปนอยางยิง� วา คูม อื เวชปฏิบตั แิ พทยแผนไทยเลมน�้ จะเปนประโยชนแกผปู ระกอบการ
คลินกิ แพทยแผนไทย ผูส นใจ นักศึกษา และประชาชน ในการนำไปใชปฏิบตั ไิ ดจริงตอประชาชนคนไทย
และนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ เพือ่ การเผยแพรชอ่ ื เสียงของภูมปิ ญ ญาไทย และการแพทยแผนไทยสืบไป

นายปวิณ ชำนิประศาสน
ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุม จังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑

ค
สาร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดรบั มอบหมายจากกลุม จังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑
เชียงใหม แมฮอ งสอน ลำปาง ลำพูน ใหดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานประกอบการ
ดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิง� การแพทยแผนไทย ซึง� เปนมรดกภูมปิ ญ ญาของชาติดา นการดูแล
รักษา สงเสริมสุขภาพของคนไทยมาเปนเวลาชานาน หัวใจสำคัญของการพัฒนาคือ การมีมาตรฐาน
การรักษาในคลินกิ ทีช่ ดั เจน เปนทีย่ อมรับ และสามารถสอบทวนวิธกี าร ขัน้ ตอนในการรักษาผูป ว ยได
การมีแนวทางในการรักษาของแพทยแผนไทยนั้น จำเปนตองมีคูมือเวชปฏิบัติแพทยแผนไทย
สำหรับแพทยแผนไทยในคลินิกตาง ๆ เพื่อใหเกิดแนวทางการรักษาที่มีมาตรฐาน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมรวมกับ สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการแพทยแผนไทย จึงไดรวมกันจัดทำคูมือเวชปฏิบัติแพทยแผนไทยเลมน�้ขึ้น
ขอขอบคุณอาจารยและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดรวมมือรวมใจในการแตงตำรา
และเรียบเรียงจนสำเร็จลุลวงดวยดี หวังเปนอยางยิ�งวา คูมือเวชปฏิบัติแพทยแผนไทยเลมน�้
จะเปนประโยชนตอประชาชน ผูปวย ทั้งชาวไทย ชาวตางประเทศและแพทยแผนไทยตอไป

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

ง
สาร
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
ปจจุบนั เปนทีย่ อมรับกันแลววา ศาสตรแหงการแพทยแผนไทยไดรบั การยอมรับและไดรบั
ความสนใจจากประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางมาก และนับวันก็ยิ�งไดรับนิยม
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา เปนองคกรสาธารณะประโยชนทม่ี วี ตั ถุประสงค
ในการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม วิจัย และพัฒนา ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทย
พื้นบานลานนาใหเติบโตอยางยั�งยืน ไดรับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ใหจัดทำคูมือเวชปฏิบัติสำหรับแพทยแผนไทยในคลินิกแพทยแผนไทย โดยเริ�มตนที่ ๑๐ กลุม
อาการของโรคกอนเปนเบื้องตน ภายใตโครงการพัฒนาเชื่อมโยงผูประกอบการและนักลงทุน
ตลอดหวงโซอุปทานเพื่อเพิ�มศักยภาพ และขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย (MICE
บริการสุขภาพ) งบกลุมจังหวัดภาคเหน�อตอนบน ๑ เพื่อใชคูมือเวชปฏิบัติเปนแนวทางในการ
ตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคในคลินกิ การแพทยแผนไทยใหมรี ปู แบบมาตรฐานใกลเคียงกัน กอใหเกิด
รูปแบบการบริการสุขภาพแพทยแผนไทยทีเ่ ปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม ทีส่ ามารถสรางมูลคา
เพิม� ทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายใหสถานพยาบาลทีเ่ ปนคลินกิ การแพทยแผนไทยในกลุม จังหวัด
ภาคเหน�อตอนบน ๑ อันประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง และ
จังหวัดลำพูน มีบริการดานการแพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา หวังวาคูมือเวชปฏิบัติสำหรับแพทยแผนไทยใน
คลินิกแพทยแผนไทยเลมน�้ จะใชเปนประโยชนตอบุคคลากรทางการแพทยแผนไทย หากมี
ขอผิดพลาดประการใด คณะผูจ ดั ทำขอนอมรับคำแนะนำติเตียนไวดว ยความยินดี เพือ่ จะไดทำการ
ปรับปรุงในโอกาสตอไป

อาจารยวลั ลภ เผาพนัส
ประธานสมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คำนำ
สารผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สารนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สารจากสมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา
หลักการวินิจฉัยโรค
กองพิกัดสมุฏฐานทั้งสี่ และตรีธาตุ
ระบบไฟ ๓ กอง (System)
แผนผังการวินิจฉัย
แผนผังปตตะ
แผนผังการตรวจปตตะ
หลักการตรวจวินิจฉัยโรคทางปตตะ
ระบบลม ๓ กอง (หทัยวาตะ สัตถกะวาตะ สุมนาวาตะ)
แผนผังวาตะ
แผนผังการตรวจทางวาตะ
พระคัมภีรมัญชุสาระวิเชียร (ลมคุละมะ)
เปรียบเทียบลมคุละมะ ๑๐ ประการ
หลักการวินิจฉัยโรคทางวาตะลม ๖ กอง
เสมหะ ๓ กอง
แผนผังเสมหะ
แผนผังการตรวจทางเสมหะ
หลักการวางยารักษาโรคของแพทยแผนไทย
การวางยาทางปตตะ : พัทธะปตตะ อพัทธะปตตะ กำเดา
การวางยาทางวาตะ : หทัยวาตะ สัตถกวาตะ สุมนาวาตะ
การวางยาทางเสมหะ : ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ

ก
ข
ค
ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๘
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

แนวทางการตรวจโรคตามแบบแพทยแผนไทย
๓๗
โรคความดันโลหิตสูง (โรคลมสันนิบาตปะกังชาติ หรือ ลมตีขน้ึ เบือ้ งสูง) ๔๒
โรคกรดไหลยอน เรอเหม็นเปรี้ยว
๔๙
โรคไมเกรน ลมปะกัง
๕๕
โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท
๖๒
โรคลมผิดเดือน ภาวะวัยทอง
๖๘
โรคไขหวัด
๗๔
โรคปวดประจำเดือน
๘๐
โรคทองเสีย
๘๒
โรคอาหารเปนพิษ ผิดสำแดง กินผิด
๘๗
โรคทองผูก
๘๙
บรรณานุกรม
๙๓

๑
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อาจารยกิตติ กิตติจารุวงศ

พฤษ
หนา
ปถวีกำเริบ
หทัยวัตถุ
วาโยกำเริบ ระคน
หทัยวาตะระคน

เมถุน
คอ
กรกฏ
อก

เมษ
ศีรษะ
เตโชกำเริบ
พัทธะ
ปตตะระคน

อาโปกำเริบ
ศอเสมหะระคน

สิงห
ทองบน

เตโชหยอนอพัทธะ
ปตตะระคน ปถวี
หยอน
อุทริยะ
ระคน

กันย
ทองนอย

มีน
เทา
อาโปพิการ
คูถเสมหะ
ระคน วาโยพิการ
สุมนาระคน

กุมภ
หนาแขง

ปถวีพิการ
กรีสะระคน

วาโยหยอน
สัตถกะ
วาตะระคน

ตุลย
สะโพก

เตโชพิการ
อาโป กำเดาระคน
หยอนอุระ
เสมหะระคน

มังกร
เขา
ธนู
ตนขา

พิจิก
อวัยวะเพศ

หลักวาดวยสรรพสิ�งตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

๑. สรรพสิ�งลวนเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนปรกติของสรรพสิ�ง และเปนไปตามเหตุตามปจจัย
๒. สรรพสิ�งลวนเปลี่ยนแปลง มีทั้งขัดแยงกัน เกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เจือระคนกัน กระทบกัน
๓. สรรพสิง� มิสามารถดำรงอยูไ ดนานหรือตลอดไป มีอาการเกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไปเสมอ (ชาติ,จลนะ,ภินนะ)

ธาตุทั้ง ๔ ในการแพทยแผนไทย

๑. รูปธาตุ ประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ มี ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ มีปรกติเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
โดยมีเหตุใหเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ซึ�งเปนผลมาจากเหตุปจจัยนั้น
๒. ธาตุทง้ั ๔ นัน้ มีทง้ั เชือ่ มโยงกัน เกือ้ กูลกัน เพือ่ ดำรงธาตุไวได เพือ่ เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป และมีการ
กระทบกัน มีขัดแยงกัน ทำใหรูปธาตุนั้น เปลี่ยนไปไมปรกติ ไมบริบูรณได
๓. ธาตุดนิ กับธาตุนำ้ และธาตุไฟกับธาตุลม นัน้ เชือ่ มโยงเกือ้ กูลกัน ซึง� แตละธาตุนน้ั ก็มคี รบทัง้ ๔ ธาตุ
เปนองคประกอบรวมกัน พึ�งพากัน รวมตัวกันได เกิดเปนธาตุใหมไดไมรูสิ้น
๔. ธาตุทั้ง ๔ นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะ ธาตุดินแข็ง ธาตุน้ำเหลว ธาตุลมเบา ธาตุไฟรอน และหาก
กระทบกันขัดแยงกัน จะแปรลักษณะเฉพาะไปเปนอีกธาตุหนึง� หรือทำใหลกั ษณะเฉพาะนัน้ มากขึน้
ก็ได (กำเริบ) นอยลงก็ได (หยอน) จนถึงระดับที่เสียคุณลักษณะเดิมไป (พิการ)
๕. รูปธาตุปรกติประกอบดวย ธาตุดิน ๒๐ สวน ธาตุน้ำ ๑๒ สวน ธาตุลม ๖ สวน ธาตุไฟ ๔ สวน
เปนปรกติธาตุ ๔๒ สวน มีตรีธาตุเปนกลไกขับเคลื่อนของแตละสวนๆ

๒
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เตโช

ปถวี

วาโย

อาโป

พัทธะ

หทัยวัตถุ

หทัยวาตะ

ศอ

กำเริบ

อพัทธะ

อุทริยะ

สัตถกวาตะ

อุระ

หยอน

กำเดา

กรีสะ

สุมนา

คูถ

พิการ

๑.
๒.
๓.
๔.

ธาตุไฟ
ธาตุลม
ธาตุน้ำ
ธาตุดิน

กลไกของธาตุทั้ง ๔ มีการขับเคลื่อนตรีธาตุ ดังน�้
ผลคือ
ผลคือ
ผลคือ
ผลคือ

พัทธะ
หทัยวาตะ
ศอเสมหะ
หทัยวัตถุ

วาดวยหลักตรีธาตุ
หากระบบปตตะกำเริบ
หากระบบปตตะหยอน
หากระบบวาตะกำเริบ
หากระบบวาตะหยอน
หากระบบเสมหะกำเริบ
หากระบบเสมหะหยอน

อพัทธะ
สัตถกวาตะ
อุระเสมหะ
อุทริยะ

เกิดแตธาตุแหง
เกิดแตธาตุแหง
เกิดแตธาตุแหง
เกิดแตธาตุแหง

ระบบปตตะ ระบบวาตะ

เปนเหตุให
เปนเหตุให
เปนเหตุให
เปนเหตุให
เปนเหตุให
เปนเหตุให

วาตะกำเริบ
วาตะหยอน
เสมหะหยอน
เสมหะกำเริบ
ปตตะหยอน
ปตตะกำเริบ

กำเดา
สุมนา
คูถเสมหะ
กรีสัง

ระบบเสมหะ

กระทบให
กระทบให
จาก
จาก
ดวย
ดวย

เสมหะหยอน
เสมหะกำเริบ
ปตตะกำเริบ
ปตตะหยอน
วาตะหยอน
วาตะกำเริบ

เมื่อแจงในกฎไตรลักษณ รูหลักธาตุ ๔ ตรีสมุฏฐาน มีอาการ ๓ คือ กำเริบ หยอน พิการ และ
หลักสมุฏฐานวินิจฉัย จากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย จึงนำมากำหนดเปนหลักในการวินิจฉัยโรค และ
อาการ ดังน�้

๓

๔
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สังเกตการเดิน รูปราง อารมณ ผิวพรรณ ระหวางเดินมาพบแพทย
ฟงน้ำเสียงที่เปลงออกมาจากลำคอ
สังเกตดูดวงตาในระยะใกล
สังเกตระยะการไดยิน
สังเกตอาการเคลื่อนไหวของแขนขา การทรงตัว
หาปตตะ/วาตะ/เสมหะ จากลักษณะทางกายภาพภายนอก
คำนวณหาธาตุเจาเรือนปฏิสนธิ และธาตุเจาเรือนกำเนิด
ตรวจรางกาย
เริ�มที่ตรวจภาวะลมกองหยาบ/ลมกองสุมนา/ลมดานตะคุณ/ลมปะกัง
ตรวจภาวะกำเดา และ พัทธะปตตะ
ตรวจภาวะเถาดานในชองทอง
ตรวจการลั�นของกระดูก/ตรวจตามแนวเสนประธานสิบ
สรุปผลวินิจฉัยเปนอาการหรือโรค

๕
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กำเดาอุนกายกำเริบ/กำเดาระส่ำระสายกำเริบ/กำเดาเสื่อมกำเริบ
อพัทธะปตตะที่ศอเสมหะ (ไทรอยด/พาราไทรอยด/ตอมใตและเหน�อสมอง)
อพัทธะปตตะที่อุระเสมหะ (ตอมไทมัส, ตับออน)
พัทธะปตตะ
(ตับ/ตับออน/ถุงน้ำดี/น้ำดี)
(กระเพาะ/ลำไสเล็ก)

จุดกึ�งกลาง
ลำตัว

อพัทธะปตตะที่คูถเสมหะ
(ตอมเพศ/ตอมหมวกไต)

กำเดายอยหยอน
กำเดาอุนกายหยอน/กำเดาระส่ำระสายหยอน/กำเดาเสื่อมหยอน

๖
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ตรวจกำเดาอุนกายที่ศีรษะ
สังเกตสีของหูทั้งสองขางแดงมากนอยเพียงใด
สังเกตดวงตาวาแดงก่ำเพราะกำเดาอุนกายไหม
ตรวจลมหายใจวารอนจากกำเดาอุนกายเพียงใดบาง
ตรวจชองปากดูกำเดาฝาตามลิ้น
ตรวจภาวะบวมที่ลำคอดวยอพัทธะปตตะ
ตรวจภาวะลมกองหยาบอันเกิดแตกำเดายอยวากำเริบไหม
ตรวจกดบริเวณพัทธะปตตะ
สอบถามเรื่องระดูขาวในเพศหญิงเพื่อดูอพัทธะปตตะที่คูถเสมหะ
ตรวจกดที่หนาขาใกลอัณฑะเพื่อดูตอมลูกหมาก (อพัทธะปตตะ)
สอบถามเรื่องการขับถายปสสาวะ เพื่อตรวจตอมหมวกไต (อพัทธะปตตะ)
จับเทาเพื่อตรวจกำเดาอุนกายวาหยอนเพียงใด

๗

ä¿ ô ¡Í§ (Function Ë¹ŒÒ·Õè)
๑. ไฟยอยอาหาร :

ทำใหเกิดลมกองหยาบทั้งหมด มีลมในไส ลมนอกไส ตนทางไฟยอยอยูที่
พัทธะปตตะ คือ น้ำดี (จากตับ ตับออน ถุงน้ำดี กระเพาะ ลำไส)
๒. ไฟระส่ำระสาย : ตนทางอยูที่จิต จิตตกไฟกำเริบ ( สงผลตออพัทธะปตตะ)
จิตสวางใจสบาย เกิดความเย็น
จิตตก รอนอกรอนใจ ออนอกออนใจ อกแหงใจแหง เกิดบริเวณลิ้นป
(ลมดานตะคุณ) ทำใหเกิดลมสวิงสวาย (ชีพจรเตนไมสม่ำเสมอ)
๓. ไฟอุน กาย
: ตนทางอยูท ล่ี มหายใจเขา - ออก และลมพัดทัว� กาย (การเผาผลาญภายในเซลล)
ถาไฟอุนกายกำเริบ น้ำจะกำเริบตาม เพราะลมไปดันน้ำเลือด
ถาไฟอุนกายหยอน น้ำจะหยอนตาม เพราะขาดแรงลมไปดันน้ำเลือด
๔. ไฟเสื่อม
: การเผาผลาญหรือการสันดาปภายในเซลล ทำใหเกิดไฟกำเดามหาศาล
ไฟแหงการ(เปลี่ยนแปลง) (มีหกลานลานเซลล) ระบบภูมิคุมกันในรางกาย ไดแก ระบบน้ำเหลือง มาม
ไขกระดูก สรางเม็ดเลือดขาวไปฆาเชือ้ โรค ทำใหเกิดไฟเสือ่ ม ระบบฮอรโมน
จากตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ตอมตับออน ตอมหมวกไต ตอมอัณฑะ - รังไข

๑. ลมในไส ลมนอกไสกำเริบ
๒. ลมขึ้นบน กำเริบ
๓. ลมลงลาง กำเริบ
๔. ลมหายใจกำเริบ
๕. หายใจเขาออกสั้น
๖. ลมแลนทั�วกายกำเริบ
๗. ไฟพัทธะและไฟอพัทธะ

ไฟยอยอาหารกำเริบตาม
ไฟอุนกายกำเริบตาม
ไฟอุนกายหยอน
ไฟอุนกายกำเริบ
ไฟอุนกายหยอน (ตัวเย็น)
ไฟอุนกาย ไฟระส่ำระสาย จะกำเริบตาม
กอเกิดลมกำเดา

การรักษาปตตะ : รุปตตะ ลอมวาตะ รักษาปตตะ (ในกรณ�ปตตะกำเริบ

วาตะกำเริบตาม)

๘
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๑. พัทธะปตตะ
อาการ

๒. อพัทธะปตตะ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตับ, ถุงน้ำดี, ตับออน, มาม, กระเพาะ - ลำไส
๑. กดหนาทองเจ็บ ๒. ทองอืดแนน ๓. ปวดแนนใตชายโครง
๔. ตัวเหลืองตาเหลือง ๕. ออนเพลียงายและลงพุง ๖. คันออกรอนเน�อ้ ตัว
ตอมเหน�อสมอง เชือ่ มการทำงานของระบบปตตะและระบบวาตะเขาดวยกัน
จึงคุมอพัทธะปตตะทั้งปวง
ตอมใตสมอง ควบคุมดินใหทำงาน
๑) ติดลูกยาก ๒) เบาจืด
๓) ควบคุมอพัทธะปตตะทั้งปวง
ตอมไทรอยด
ศอเสมหะเชื่อมกับสมอง ใหพลังกับทุกระบบของรางกาย
ตอมตับออน
ควบคุมน้ำตาล
ตอมหมวกไต
คุมความดันเลือด คุมน้ำในกาย คุมเรื่องเพศ
อัณฑะ + รังไข
การสืบพันธุ
ตอมน้ำเหลือง ตรวจจับทำลายเชื้อโรคและสิ�งแปลกปลอม

ตอมเหน�อสมอง ควบคุมความอยากน้ำ อยากอาหาร อุณหภูมิ การนอน ทำงานประสานกับตอมไรทอ
ทั้งปวง

ตอมใตสมอง ควบคุมดินใหทำงาน เชน ใตผิวหนังมีสีตางๆ ที่ไตคุมความดันและการดูดกลืนของน้ำ

ทีม่ ดลูกทำใหมดลูกหดตัว เตานมเกิดการหลัง� น้ำนม ตอมเพศ ใหเจริญเติบโต กระตุน การเจริญเติบโต
อวัยวะทุกสวนของรางกาย ควบคุมระบบตอมไรทอ

ไทรอยด คอบวม

ใจสัน� ใจเตนแรง เหน�อ� ยงาย กลามเน�อ้ ออนแรง หิวบอย กินมากแตนำ้ หนักลด
ขี้รอน เหงื่อออกมาก มีภาวะกลัดกลุม นอนไมหลับ ตาโปน

ไต บวมน้ำ ความดันโลหิต ดูตระกรันในหลอดเลือด ผิวแดงซา ๆ ใตผิวหนัง การขับถายปสสาวะ
ดูเปลือกตาบวม เทาบวม มือบวม ทองบวม

รังไข ดูภาวะประจำเดือน ไมมปี ระจำเดือนตามวัย เติบโตไมสมสวน ขาดเสนหท างเพศ ติดลูกยาก

สอบถามเรื่องระดูขาว

๙
อัณฑะ ดูน้ำกามขน, ใส

กดที่หนาขาใกลลูกอัณฑะ

หยดลงในน้ำดูแบบดูน้ำนม
ดูตอมลูกหมาก

ตอมน้ำเหลือง ถาอักเสบจะมีอาการบวมตามซอกคอ, ใตรกั แร, ขาหน�บ, ขอพับขา ทำหนาทีต่ รวจจับ
ทำลายเชื้อโรคและสิ�งแปลกปลอม ทำใหเกิดไฟระส่ำระสาย

๓. ไฟกำเดา

ปตตะ

มาจาก

ไฟยอยอาหาร (อิ�มปวด หิวปวด กินไดไมมาก ทองผูก ดูฝาที่ลิ้น)
ไฟระส่ำระสาย (รอนๆ หนาวๆ)
ไฟเสื่อม (ไฟเปลี่ยนแปลงตามวัย เด็ก
หนุมสาว
เฒาชรา)
ไฟอุนกาย (มือเย็น เทาเย็น)
๑. ธาตุจุติ (เดือน ๔, ๕, ๖ หรือเกิดในเดือน ๑, ๒, ๓)
๒. การทำงานภายใน (นอนดึก เครื่องในรอน)
๓. รสอาหาร (รสเผ็ดรอน รสจัด กินกรด กินเกลือ กินของแหง ของมัน
ทำใหปตตะกำเริบ)
๔. อารมณ (โทสะ อิจฉาตารอน ปวดหัว ทองเสีย ปวดทอง ระดูไมมา)
๕. เสพกามคุณภาพ
๖. กินอาหารที่เปนพิษตอปตตะ เชน นมขน สุรา สารกันบูด ผงชูรส
๗. ฤดูหนาวจัด ฤดูรอนจัด
๘. อากาศเย็นจัด อากาศรอนจัด
๙. เวลาเที่ยงวัน และเที่ยงคืน
๑๐. ในระหวางอาหารกำลังยอย

๑๐
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ลมประสาท
๑๔

ลมอัษฎากาศ
๑๓

ลมสวิงสวาย
๑๒

ลมมึนตึงในศีรษะ

1. ลมตีขึ้นเบื้องบน 14 ลม

๙

ลมปะกัง
ลมออกหู ออกตา ออกจมูก

๑๑

๘

๙
๘

ลมปะกัง
ลมออกหู ออกตา ออกจมูก

๑๐

ลมขับน้ำมูก น้ำเหงื่อ น้ำลาย ลมออกปาก
๒

ลมราวขึ้นคอบาไหลเสนหลัง/ ๗
ลมเขากำดน
๔

ลมเหน็บตะคริวขึน้ บนลงมือ ๖

ลมเขากำดน

๓

ลมเสียดชายโครงขวา

ลมเสียดหัวใจ
๖ ลมเหน็บตะคริวขึ้นบนลงมือ

๑

จุกอกลม

ลมเสียดแทงสองราวขาง ๕

2. ลมกลางลำตัว 7 ลม

๗ ลมราวขึ้นคอบาไหลเสนหลัง/

ลมจุกคอ

ลมเขาตับ

ลมในลำไส ๔
(ลมขับน้ำดี ขับน้ำยอย/ขับของเสีย
กากอาหารออกทางทวาร)
ลมเสียดสะโพก ๖

3. ลมตีลงเบื้องลาง 7 ลม

ลมเขาปตฆาตนอกในขวา ๑
ลมรัตฆาตขวา
(ลมนำโลหิตลงลาง) ๒

ลมสุมนา
๑

๒

๕ ลมเสียดแทงสองราวขาง

ลมเขามาม

๓

ลมนอกลำไส (ดูดซึม คลุกเคลาอาหาร

๕ ลำเลียงไปเลี้ยงรางกาย)

๗ ลมกอน ลมเถา ลมดาน
๕

ลมขับปสสาวะ (เสนสิกขิน�)
๖

ลมขับอุจจาระ (เสนสุขุมัง)
ขับน้ำกาม ๗ ลมขับระดู

ลมเขาปตฆาตนอกในซาย (ลมในเสน

๑ พังผืด ขอ กระดูก กลามเน�้อ)
๒ ลมรัตฆาตซาย

(ลมนำโลหิตลงลาง)

ลมเขาเสนหนาขาขวา ๓

๓ ลมเขาเสนหนาขาซาย

ลมเหน็บ/ชา/ตะคริว/เขาขวา ๔

๔ ลมเหน็บ/ชา/ตะคริว/เขาซาย

เสนทางเดินของลมที่หมอไทยตองกำหนดใหได (๑๔ + ๗ + ๗)

๑๑
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ลมปะกัง/ลมตีขึ้นเบื้องบน
ลมออกหู/ออกตา/ออกจมูก
ลมออกปาก
ลมจุกคอ
ลมเขากำดน/ลมราวเขาบาไหลเสนหลัง
ลมแนนเขาอก

ลมเสียดชายโครงดานขวา

ลมหทัยวาตะ/ลมสัตถะกะวาตะ

ลมเหน็บชาตะคริวขึ้นบนลงมือ
ลมกองสุมนา
ลมกองหยาบเบียดเขาตับ
ลมรัตตะคาตดานขวา
ลมในเสนสิกขิน�

จุดกลางลำตัว
ลมนอกลำไส/ลมในลำไส
ลมขับปสสาวะ/ขับอุจจาระ

ลมเขาเสนหนาขาขวา

ลมกองหยาบเบียดเขามาม
ลมรัตตะคาตดานซาย
ลมในเสนสุขุมัง
ลมเขาเสนหนาขาซาย

ลมปตตะคาตนอกในดานขวา

ลมปตตะคาตนอกในดานซาย
ลมเหน็บชาตะคริวลงเทา

๑๒
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ตรวจกำเดาอุนกายที่ศีรษะเพื่อดูลมตีขึ้นเบื้องบน
ตรวจลมราวตามคอบาไหลและเสนหลัง ถึงจุดอัพยา
ตรวจกดบริเวณลำคอดูลมจุกคอ
ตรวจกดที่กองลมดานตะคุน

ตรวจลมเขากองหทัย

ปดและเปดประตูลมที่ตนแขนสองขางเพื่อตรวจลมที่วิ�งลงปลายมือ
ตรวจกดที่กองลมสุมนา
เริ�มตรวจที่ชองทอง ดูลมกองในไสนอกไส
ตรวจเสนสิกขิน�เพื่อดูลมขับปสสาวะ

ตรวจเสนสุขุมังเพื่อดูลมขับถายอุจจาระ

ปดและเปดประตูลมที่หนาขาสองขางเพื่อตรวจลมที่วิ�งลงปลายเทา

๑๓
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๕.ลมเสลศะมะกะคุละมะ (โรคปอด)
๖.ลมปตตะคุละมะ
• ตับ ตับออน
• ถุงน้ำดี ทอน้ำดี
๓.ลมกูปะคุละมะ
โรคกระเพาะ, ลำไส
๑.ลมทักษิณะ
๑๐.ลมประวาตะ
๗.ลมกฤตคุละมะ
• ไสตง�ิ อักเสบ
• ปกมดลูก, รังไข
• ไทฟอยด
• ทอไตอักเสบ
• ไสเลือ่ น
• ลำไสเล็กอักเสบ
• ลำไสใหญขาขึน้
๔. ลมโลหะคุละมะ
• ตอมลูกหมากโต
• กระเพาะปสสาวะ
• มดลูก
๘. ลมรัตตะ
• ฝเสน, ฝสปาย
• มะเร็งตอมน้ำเหลือง
ขาหน�บ

๒. วามะกะ
• ทอไตอักเสบ
• ลำไสใหญขาลง

๙. ลมทัษฐะ
• ปกมดลูก, รังไข
• ไสเลือ่ น

๘. ลมรัตตะ
• ฝเสน, ฝสปาย
• มะเร็งตอมน้ำเหลือง
ขาหน�บ

รูปภาพ : แสดงตำแหนงลมคุละมะบริเวณชองทองและทรวงอก
เทียบกับอาการของโรคในปจจุบัน

๑๔
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ชื่อลมคุละมะ
๑.
๒.
๓.
๔.

ตำแหนง

ชื่อโรคในปจจุบัน

ลมทักษิณะคุละมะ
ลมวามะกะคุละมะ
ลมกูปะคุละมะ
ลมโลหะคุละมะ

ทองดานลางขวา
ทองดานลางซาย
ทองดานบน
ทองดานลาง

๑.
๒.
๓.
๔.

๕. ลมเสลศะมะกะคุละมะ
๖. ลมปตตะคุละมะ

ทรวงอก
ชองทองดานบน

๕.
๖.

๗. ลมกฤตคุละมะ
๘. ลมรัตตะคุละมะ

ชองทองดานลาง
บริเวณขาหน�บและ
หนาขาดานใน
ตั้งแอบลมวามะกะคุละมะ
ตั้งแอบลมทักษิณะคุละมะ

๗.
๘.

๙. ลมทัษฐะคุละมะ
๑๐.ลมประวาตะคุละมะ

๙.
๑๐.

ไสติ�งอักเสบ, ทอไต, ลำไสใหญ
ทอไตอักเสบ, ลำไสใหญขาลง
โรคกระเพาะ, ลำไส
- โรคตอมลูกหมากโต (ช)
- โรคมดลูกอักเสบ, มะเร็ง
และเน�้องอกของมดลูก (ญ)
- โรคกระเพาะปสสาวะ เชน
การอักเสบ เน�อ้ งอก, มะเร็ง (ทัง้ ช, ญ)
โรคในทรวงอก เชน โรคปอด
โรคเกี่ยวกับตับ, ตับออน, ถุงน้ำดี,
ทอน้ำดี
โรคไทฟอยด, ลำไสเล็กอักเสบ
ฝเสน ฝสปาย มะเร็งตอมน้ำเหลือง
ที่ขาหน�บ, ตอมน้ำเหลืองอักเสบ
โรคเกีย่ วกับปกมดลูก, รังไข, ไสเลือ่ น
โรคเกีย่ วกับปกมดลูก, รังไข, ไสเลือ่ น

๑๕

ÅÁà»š¹¡ŒÍ¹ à¶Ò ´Ò¹ ºÃÔàÇ³ª‹Í§·ŒÍ§

๑ ๒ ๓
๔ ๕ ๖
๗ ๘ ๙

๑ ชายโครงขวา : เป น จุ ด ตั บ และถุ ง น้ ำ ดี หากกดแล ว เจอก อ นแข็ ง บวกกั บ อาการตั ว เหลื อ ง
๒

๓
๔

๕
๖

ตาเหลือง หมายถึงความบกพรองของตับและถุงน้ำดี (๑ หางจากสะดือ ๓ นิ้วมือ เฉ�ยงไปทางขวา)
ใตลิ้นป หรือกลางลำตัว ตรงซี่โครงลางสุด : เปนจุดกระเพาะอาหาร ตับออน ตับ และ
กระดูกลิ้นป หากปวดเปนประจำเวลาหิวหรืออิ�ม อาจหมายถึงโรคกระเพาะ หากปวดรุนแรงรวมกับ
คลื่นไสอาเจียน ตับออนอักเสบ หากคลำเจอกอนเน�้อคอนขางแข็ง และมีขนาดใหญ อาจหมายถึง
ตับโต คลำไดสามเหลี่ยมแบนเล็ก ๆ มักเปนกระดูกลิ้นป (๒ หางจากสะดือ ๔ นิ้วมือ)
ปวดชายโครงซาย : เปนจุดของมาม (๓ หางจากสะดือ ๓ นิ้วมือ เฉ�ยงไปทางซาย)
ปวดบั้นเอวขวา : จุดทอไต ไต ลำไสใหญ
- ปวดมากหมายถึงลำไสใหญอักเสบ
- ปวดราวถึงตนขา หมายถึง นิ้วในทอไต
- ปวดรวมกับปวดหลัง มีไขรวม หนาวสั�นปสสาวะขุน กรวยไตอักเสบ
ปวดรอบสะดือ : ตำแหนงลำไสเล็ก พบในคนทองเดิน ถากดแลวปวดมาก ๆ แสดงวาไสติ�ง
กดแลวปวดทั�วไปลมในกระเพาะลำไส
ปวดบั้นเอวซาย : ตำแหนงทอไต ไต ลำไสใหญ

๑๖
๗. ปวดทองนอยขวา : จุดไสติ�ง ทอไต ปกมดลูก
- หากปวดเกร็งเปนระยะ ๆ แลวราวลงมาตนขา หมายถึง กรวยไต
- ปวดเสียดตลอดเวลา กดแลวเจ็บมาก ไสติ�งอักเสบ
- ปวดรวมกับมีไขสูง หนาวสั�น มีตกขาว ปกมดลูกอักเสบ
- คลำแลวเจอกอนเน�้อ อาจเปนไสติ�ง หรือรังไขผิดปกติ
๘. ปวดทองนอย : กระเพาะปสสาวะ มดลูก ตอมลูกหมาก
- ปวดเวลาถายปสสาวะหรือปสสาวะกะปริบกะปรอย กระเพาะปสสาวะอักเสบ หรือนิว� กระเพาะปสสาวะ
- ปวดเกร็งเวลามีประจำเดือน กำลังมีประจำเดือน ถาปวดเรื้อรังอาจเปนเรื่องมดลูกผิดปกติ
๙. ปวดทองนอยดานซาย : ปกมดลูก ทอไต ลำไสใหญขาลง
- ปวดเกร็งเปนระยะและราวมาที่ตนขา มักเปนนิ�วในทอไต
- ปวดรวมกับมีไข หนาวสั�น ตกขาว เปนเพราะมดลูกอักเสบ
- ปวดรวมกับถายอุจจาระผิดปกติ อาจเปนเพราะลำไสใหญอักเสบ
- คลำพบกอนรวมกับอาการทองผูกเปนประจำ อาจเปนเน�้องอกในลำไสใหญ
การกด ใชทอ งนิว้ โปงยืนในทามัน� คง ลงน้ำหนักหนวง เนน นิง� คอย ๆ ลงน้ำหนักกดลงแลวคอย ๆ
คลึงวนรอบๆ ถามีกอน เถา ดาน พังผืด จะมีการแข็งเกร็ง มีอาการตานมือของชองทอง
และใหดูขอมูลอื่น ๆ ที่ไดเพื่อประกอบการวินิจฉัย

๑๗
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๑. ลมอโธคมาวาตา (กองลมพัดลงลาง)
กอนอื่นแพทยจักตองเขาใจวา ลักษณะของกองลมน�้มีกำเดาแทรกอยู
ไมมาก กำเดานอยจึงลอยลงลาง ลมที่เกิดตามกำเดาจึงพัดลมลาง
เชนเดียวกัน ตามแนวเสนที่ลมพัดผาน ใหพิจารณาเสนทางแหงลม
ลงลางเปนเกณฑอันประกอบดวย
เสนประธานสิบที่ลงชวงลาง
- เสนอิทาชวงลาง เสนปคลาชวงลาง
- เสนกาลธารีชวงลาง
- เสนสหัสรังสี เสนทวารี
- เสนสิขิน� เสนสุขุมัง

เสนสัณฑฆาต ปตฆาต รัตฆาต
ลมคุละมะที่ลงชวงลาง (ในคัมภีรมัญชุสาระวิเชียร)

กำเดา
หยอน

กำเดา
กำเริบ

ลมลงลาง
กำเริบ

ลมลงลาง
หยอน

อาการ
กำเริบ

อาการ
หยอน

- ลมทักษิณะคุละมะ ลมประวาตะคุละมะ
- ลมวามะกะคุละมะ ลมทักษฐะคุละมะ
- ลมโลหะคุละมะ ลมรัตตะคุละมะ
หากลมกองลงลางกำเริบ สำแดงวากำเดานั้นหยอนไป เมื่อ
กำเดานอยลมกองลงลางจึงหยอน อาการลักษณะกำเริบจึงเกิดขึน้ แต
หากลมกองลงลางหยอน สำแดงวากำเดานัน้ มากไป เมือ่ กำเดามากลม
จึงพัดกลับขึ้นบน ลมกองลงลางจักหยอน อาการลักษณะหยอนจึง
เกิดขึ้นตาม
หากกำเดาหยอน แพทยจักตองวางตำรับยารสรอน รอนมาก
หรือรอนนอย อยูท ล่ี ำดับโรคมากนอยตางกันไป การเวชปฏิบตั จิ งึ ตอง
ใชความรอน เชน การเผายา การประคบรอน การนาบหมอเกลือ
การอบตัว การยางยา เพื่อใหกำเดาที่หยอนมีแรงกำเดาสูงขึ้น ลมลง
ลางที่กำเริบจะพัดกลับขึ้นบน
หากกำเดากำเริบ แพทยจักตองวางยาตำรับรสเย็น เย็นมาก
หรือนอย อยูที่ลำดับโรคมากนอยตางกันไป เวชปฏิบัติจึงตองใชความ
เย็น เชน การประคบเย็น การแชยา การพอกโคลน การพอกยา
เปนตน เพื่อใหกำเดาที่กำเริบมีแรงถอยลง ลมลงลางที่หยอนจะพัด
ปรกติ

๑๘
๒. ลมอุทธังคมาวาตา (กองลมพัดขึ้นเบื้องบน)
กองลมพัดขึ้นบนมีกำเดาแทรกอยูมาก ลมที่เกิดตามกำเดา
จึงพัดขึ้นบนตามธรรมชาติปรกติของกำเดา ที่ลอยตัวสูงขึ้นเสมอ
ลมรอนมากน�จ้ งึ ชือ่ “ลมอุทธังคมาวาตา พัดขึน้ เบือ้ งบน” แตการพัดขึน้
ของลมรอนน�้ในแพทยแผนไทยกำหนดเสนทางวิ�งไวทั้งดานหนากาย
ดานหลังกายแบบละเอียดลออดั�งจะกลาว

๑. เสนทางลมจาก “เสนประธานสิบ”

- เส น อิ ท า, เส น ป ง คลา, เส น กาลธารี , เส น สหั ส รั ง สี ,
เสนทวารี (นับชวงทีพ่ ดั ขัน้ เบือ้ งบนเทานัน้ ), เสนสุมนา, เสนจันทภูสงั ,
เสนรุชัง ทั้งสิบเสน มีพัดขึ้นบนอยูถึง ๘ เสน

๒. เสนทางของ “ลมสุมนา”

- เส น สุ ม นาวิ � ง แทงออกหลั ง “ลมอั พ ยา” วิ � ง ขึ ้ น บน
“ลมดานตะคุณ” ตอเปน “ลมชิวหาสดมภ”

๓. ที่ตั้งแหงลมตามคัมภีรมัญชุสาระวิเชียร

อาการจักกำเริบขึน้

อาการจักหยอน

ชองทางเล็กเปนลมละเอียด ผานชองเล็กเปนลมละเอียด
ผานชองใหญเปนลมหยาบ ผานชองใหญเปนลมหยาบ
ลมรอนวิง� ขึน้ บน

ลมรอนนอยวิง� นอยและ
แปรเปนลมลงลาง

กำเดามาก

กำเดานอย

- ทักษิณะคุละมะ, วามะกะคุละมะ (ตัง้ อยูข วาซายของนาภี),
ลมโลหะคุละมะ (อยูต่ำจากนาภี), ลมเสลศามะกะคะละมะ (อยูบน
จากนาภี), ลมกฤตคุละมะ (อยูในลำไส), ลมปตตะคุละมะ (อยูก ลางอก),
ลมทักษฐะคุละมะ อยูใกลกับลมวามะกะคุละมะ, ลมประวาตะคุละมะ
อยูใ กลกบั ลมทักษิณคุละมะ ทีพ่ ดั ขึน้ จากนาภีถงึ ๘ เสนเชนกัน
เสนทางลมทัง้ สิน้ น�เ้ ปนลมรอน หากเขาไปวิง� อยูในชองทางอวัยวะ
ทีเ่ ล็กแคบ ลมนัน้ จะยิง� รอนเขาไปอีก เพราะกำเดายิง� สูงลมนัน้ ยิง� วิง� เร็ว
แรงและละเอี ย ด หากวิ � ง ในช อ งทางที ่ ใ หญ กว า ลมร อ นจั ก น อ ย
กวาเปนลมหยาบกวา กำเดาและชองทางของอวัยวะจึงเปนตัวกำหนด
ลักษณะของลมนั้น
หากกำเดาเปลวแหงความรอนมีมาก คือกำเริบ ยอมสงผลใหลมนัน้
เกิดเปน “ลมพัดขึน้ เบือ้ งบน” ทันที เกิดอาการตามเสนทางทีล่ มรอนนัน้
วิ�งผานดั�งขางตนทั้งสามเสนทาง

๑๙
๓. โกฏฐา - กุจฉิสยาวาตา (กองลมในไส - นอกไส)
กองลมน�้เปนลมรอนดวยเหตุแหงกำเดาจากไฟยอย ไฟอุนกาย ไฟเสื่อมโทรม ชุมนุมอยูบริเวณน�้
เปนปริมาณสูง อีกทัง้ เปนทีช่ มุ นุมแหงอวัยวะนอยใหญเบียดเสียดกันอยูม ากมาย ทัง้ สองเหตุจงึ ทำใหกำเดา
ในเขตชองทองสูงกวาเขตอืน่ ๆ ในภาวะปรกติหากแพทยจบั บริเวณทองของผูไ ขจกั ตองรอนมากกวาสวนอืน่ ๆ
จึงถือเปนธรรมดา หากจับแลวเย็นกวาสำแดงวามีภาวะหยอนเกิดขึ้นแลวในชองทอง เกิดลมเชนกัน
แตเปนลมรอนนอย
แพทย จ ั ก ต อ งวิ น ิ จ ฉั ย เสี ย ก อ นว า ลมที ่ อ ยู 
กำเดารอนนอย ในไส - นอกไสนั้นเปนลมรอนหรือลมรอนนอยเพราะ
ลมพัดขึ้นบน
ตางก็ทำใหเกิดอาการทองอืดเหมือน ๆ กันวิธีการรักษา
ลมรอนนอย
ลมรอน
ก็ตางกันแบบตรงขามทีเดียว
ลมในไสนั้นหากกำเริบเกิดจากกำเดายอยมาก
ลมพัดลงลาง
กำเดารอน
เหตุแตน้ำดีมากน้ำยอยมาก หากหยอนเกิดจากกำเดา
ยอยหยอน เหตุแตนำ้ ดีหยอน น้ำยอยหยอน ลมนอกไส
เกิดแตการทำงานแหงอวัยวะในชองทองเปนสำคัญ
มีกำเริบมีหยอนไดเชน หากตับรอน เกิดกำเดา เกิดลมพัด
นอกไสกำเริบ หากไตหยอน กำเดานอย เกิดลมพัด
นอกไสหยอน เปนตน
การเวชปฏิบตั จิ งึ ตางกันไป ตามกำเดาตนเหตุวา
กำเริบหรือหยอน เชน หากลมในไสใหญนอ ยไมมลี มเบง
อุจจาระ ลมในลำไสเล็กนอยดูดซึมอาหารหรือยอยไมหมด
ตองวางยารสรอนเปนหลัก การเวชปฏิบตั ใิ ชการประคบรอน
การเผายาทีช่ อ งทอง การนาบหมอเกลือทีช่ อ งทอง เปนตน หากมีอาการลมในไสนอกไสมาก ทำใหทอ งอืดเฟอ
จนเรอเปรี้ยว ใหวางตำรับยารสสุขุม - รอน, รอน - สุขุม เปนหลัก การเวชปฏิบัติใหใชการประคบเย็น
การพอกโคลนพอกยาที่ชองทอง ลมรอนจะมีกำเดาลดลง แปรเปนลมลงลางและออกทางรูทวารไปในที่สุด
ผูไขบางคนทองอืดเฟอเกิดแตลมรอนมาก แพทยจายยารสรอนเขาไปอีก ทองยิ�งอืดเฟอมากขึ้น เชน
ขมิน้ ชันแคปซูล ลมรอนขณะนัน้ ออกไปจริง แตรสรอนยังอยู และสรางลมใหเกิดขึน้ อีก เพราะสรรพคุณรอน
ของขมิ้นชันนั�นเอง รอนมากขึ้น ๆ จนเรอเหม็นเปรี้ยวตามมา กรีสังในลำไสใหญแหงกรัง ทองผูกเถาดาน
ตามมาอีก นานวันเขาปวดเมื่อยตามเน�้อตัว เปนริดสีดวงทวาร เปนการกินยาแบบสรางโรคเพิ�มเขาไปอีก
แพทยจึงตองวินิจฉัยใหถูกตองถี่ถวนถึงปฐมเหตุของโรคนั้น ไมใชไปรักษาที่ปลายเหตุ
หากเปนผูส งู อายุ บางชวงขณะเปนปตตะกำเริบวาตะกำเริบ บางชวงขณะเปนปตตะหยอน วาตะหยอน
สลับกันไป ดวยมีกำเดาระส่ำระสายเปนเหตุดวยเปนวัยวาตะ แพทยจักตองวินิจฉัยอยางระมัดระวังยิ�ง
กองลมทีก่ ระทบกอนมักเปนกองลมในไส - นอกไสนน�ั เอง แตหากเปนวัยรุน วัยกลางคน มักจะกำเริบมากกวาหยอน
ดวยเปนวัยปตตะ วัยเด็กมักจะหยอนมากกวากำเริบดวยเปนวัยเสมหะ การเวชปฏิบตั จิ งึ ตางกันอยางสิน้ เชิง

๒๐
๔. อังคมังคานุสารีวาตา และลมอัสสาสะ - ปสสาสะ
(กองลมแลนทั�วกายและกองลมหายใจเขาออก)
กองลมทัง้ สองกองน�้ จะกำเริบหยอนไดดว ยเหตุแหงสภาพอากาศรอบตัวรอนหรือเย็น สภาพภายในกาย
ก็เปนเชนนัน้ คือ อุตสุ มุฏฐานเปนเหตุ หรือเหตุแหงอาการของโรคทีเ่ ปนอยูว า ทำใหกำเดาภายในกายกำเริบ
หรือหยอน หรือเหตุแหงลักษณะอาชีพ อิรยิ าบถสี่ หากยืน เดิน นัง� นอน ยอมสงผลตอกำเดาภายในเชนกัน
อายุก็เชนกัน มีสวนกำหนดปตตะ ทำใหกำเดากำเริบหยอนไดอีก
กำเดาภายนอกเปนตัวกำหนดลมหายใจเขา - ออก แตกำเดาภายในเปนตัวกำหนดลมแลนทัว� กาย
และลมหายใจเขาออกวากำเริบหยอน คือกำหนดลมทัง้ สองกองดังกลาว หากกำเดามากลมแลนทัว� กายจักมาก
ดันโลหิตใหตขี น้ึ บน หากกำเดานอยลมแลนทัว� กายหยอนตามโลหิตจะไหลเวียนไมดี ไฟกำเนิดลม ลมดันน้ำ
ชีวิตจึงดำรงอยางปรกติสุข ลมหายใจเขาออกมาก ลมแลนทั�วกายมาก เสมหะวิ�งขึ้นบนความดันโลหิตสูง
ลมหายใจเขาออกหยอน ลมแลนทัว� กายหยอนตาม เสมหะวิง� ลงลาง ความดันโลหิตต่ำ แขนบวมขาบวมเทาบวม
ตับรอน กำเดาขึ้นทำใหลมแลนทั�วกายกำเริบ ไตหยอน กำเดาลง ทำใหลมแลนทั�วกายหยอนตาม หอบหืด
ลมหายใจเขาออกกำเริบ ลมแลนทัว� กายกำเริบตาม เปนหวัดคัดจมูกลมหายใจเขาออกกำเริบ ลมแลนทัว� กาย
กำเริบ กำเดากำเริบตาม นอนกรนลมหายใจเขาออกขัด ลมแลนทั�วกายหยอนตาม
กำเดาจึงเปนตัวกำหนดทั้งสองกองลมน�้ทั้งสิ้น แพทยจักตองวินิจฉัยใหถูกตองวากำเริบหรือหยอน
จึงรักษาไดถูกตอง วางยารักษาไดถูกตองตามกำเดาที่เกิด ใชยารสรอน หรือยารสเย็น หรือเพียงสุขุม
เวชปฏิบัติจักใชวิธีรอน หรือวิธีเย็น
การเวชปฏิบตั ดิ ว ยวิธดี งั กลาวขางตนทัง้ หมดจักกระทำกอนการหัตถบำบัด หรือใชรว มกันในการบำบัด
แตตอ งใชเวชปฏิบตั เิ ปนตัวนำ หัตถบำบัดเปนตัวตาม เหตุเพราะหากมีอาการกำเริบสำแดงวากำเดาจักกำเริบตาม
หากมีอาการหยอน สำแดงวากำเดาจักหยอนตาม ตัวอยางเชน หากตึงคอลาไหลหลัง กระดูกทับเสน
ปวดตามแนวเสนขาลงลาง ปวดแขน นิว้ ล็อค จับโปง กำเดายอมบังเกิดตามแนวเสน ตามแนวอวัยวะทีม่ อี าการ
ตองใชเวชปฏิบัติดวยการประคบเย็น พอกโคลน พอกยา เพื่อลดกำเดาในจุดนั้นลง ทำใหเสนเอ็น พังผืด
กระดูก กลามเน�้อ ผอนคลายกำเดาลงเสียกอน เมื่อกำเดาลง ลมที่วิ�งดวยกำเดาสูงจักหยอนตามในที่สุด
แลวจึงใชหตั ถการบำบัดตอไป สวนการหัตถบำบัดเพือ่ กระจายเลือดลมใหวง�ิ ไดดี หากลมนัน้ รอนเลือดยอมวิง� สูง
ตองผอนรอนลงเสียกอนดวยการเวชปฏิบัติ หากลมนั้นเย็น ตองเพิ�มรอนดวยการเวชปฏิบัติเชนกัน เพื่อให
กำเดานั้นเหมาะสมที่จะไปดันโลหิตังใหวิ�งไดดี แลวจึงทำการหัตถบำบัดตอไป
โบราณจึงกำหนดวิธีเวชปฏิบัติไวหลากหลาย แบงออกเปน
เวชปฏิบัติที่กำเดามาก ใชการประคบเย็น พอกโคลนยา พอกยาเย็น แชยาเย็น เปนตน
เวชปฏิบัติที่กำเดานอย ใชการประคบรอน การยางยา การเผายา แชยารอน การอบตัว เปนตน
ยกเวนแพทยจกั วินจิ ฉัยวา จำตองใชเวชปฏิบตั ทิ ก่ี ำเดามาก กับอาการทีม่ กี ำเดามากอยูแ ลว เพือ่ ผล
ในการรักษาชั�วขณะนั้น แตเมื่อเสร็จการรักษาแลว ตองปดดวยเวชปฏิบัติที่กำเดานอยตอทันที

การรักษาในแบบแพทยแผนไทยนั้น ทุกอยางไมตายตัว ผันแปรไปตามอาการปรากฏ
สมุฏฐานปรากฏ และการวินิจฉัยของแพทย สามสิ�งน�้เปนสำคัญ

๒๑
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๑. ธาตุจตุ ิ (เดือน ๗, ๘, ๙) หรือเกิดในเดือน ๔, ๕, ๖
๒. กินอาหารแหงไมมนี ำ้ มัน อาหารรสเย็น อาหารเบาหรือของวาง
๓. รสอาหารทีเ่ ปนเหตุใหวาตะกำเริบ รสเผ็ดรอน รสฝาด รสขม
๔. เสพกามมาก
๕. ตืน่ บอยๆ เวลากลางคืน
๖. ใชยาลางโทษะในรางกายมากเกินไป เชน ยาทำใหอาเจียน ยาถาย
๗. เลือดออกมากเกินไป เชน ริดสีดวงทวาร ประจำเดือน แผลในกระเพาะอาหาร
๘. ไฟธาตุหยอน เปนโรคกษัยเรือ้ รัง โรคเรือ้ รังตาง ๆ
๙. อารมณ เสียใจ วิตกกังวล หวงใยมากเกินไป ความโกรธ ความกลัว
๑๐. ทีน่ อนทีน่ ง�ั ไมสบาย ทุกขทรมาน เชน เดินทางเบียดเบียดบนรถไฟ รถโดยสาร ฯลฯ
๑๑. นอนหลับเวลากลางวัน
๑๒. อดกลัน้ การกระตุน เตือนของรางกาย เชน กลัน้ ขี้ กลัน้ เยีย่ ว อดอาหาร อดน้ำ อดนอน ฯลฯ
๑๓. อุบตั เิ หตุ กระแทก ตกชาง ตกมา ตกจากทีส่ งู ฯลฯ
๑๔. โดยสารรถ เรือ ทีว่ ง�ิ เร็วเกินไป
๑๕. มีพนั ธุกรรมโรคเรือ้ รัง เชน โรคทาลัสซีเมีย โรคนิว� โรคเกา โรคกษัย โรคไทรอยด หรือ พาหะโรคเลือด

๒๒
ศอ
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๒. รอบๆ ตาดำสีฟา/โรคตับ/ลำไสใหญ
๒. เปลือกตาบวม (โรคไต)
เปลือกตาซีด/โลหิตจาง
๓. น้ำในหูขวา
๕. กำเดามาก/ไอแหง/เสลดแหง
๖. บวมหนา/บวมปกคอ (Hypothyroid)

อุระ

๒. รอบๆ ตาดำสีฟา/โรคตับ/ลำไสใหญ
๑. น้ำในสมอง
๒. เปลือกตาบวม (โรคไต)
๒. น้ำตา
เปลือกตาซีด/โลหิตจาง
๔. น้ำมูก
๓. น้ำในหูขวา
๕. น้ำลาย ๕. กำเดามาก/ไอแหง/เสลดแหง
๖. บวมหนา/บวมปกคอ (Hypothyroid)
ตอมไทรอยด
๘. สอบถามการนอนกรน/หอบหืด

๗. ดูการหายใจลึก/ตื้น
วัณโรคปอด/เหงื่อออกกลางคืน/
ไขตอนเย็น ฝประคำรอยที่คอ/
ไหปลาราบุม/หายใจจมูกบาน
มองดานขางบวม
๙. กำเดายอย/น้ำดียอย ที่ชองทอง

๑๐. ดูไต/เคาะเอว/บั้นหลังเอว

คูถ
น้ำระดู น้ำกาม
น้ำปสสาวะ อุจจาระ

๑๑. ดูหนาทองยืน่ /สอบถามระดู/มดลูกเคลือ่ น
๑๓. เล็บปุม/ปอดอุดกั้น/หัวใจโต
๑๓. เล็บซีด/ตับแข็ง/เลือดจาง
๑๕. ฉ��เหลืองเขม/ขี้เหลือง/ตับอักเสบ
ฉ��เหลืองเขม/ขี้ขาว/ทอน้ำดีอุดตัน

๑๒. หนาทองยื่น/ถามการปสสาวะ/
ดูตอมลูกหมากโต
๑๔. บวมตามขอ/โรคเกา/รูมาตอยด

https://www.pinterest.com/pin/332070172501587457

๒๓

á¼¹¼Ñ§àÊÁËÐ
น้ำในสมอง
น้ำตา
น้ำในหูขวา

น้ำในหูซาย
น้ำมูก
น้ำลาย
น้ำในอก
น้ำยอย
น้ำระดู/น้ำกาม
น้ำปสสาวะ

น้ำหลอเลี้ยงหัวใจ

๒๔

á¼¹¼Ñ§¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§àÊÁËÐ
ตรวจภาวะสมองบวม (ดูจากการตรวจทางสายตา)
ตรวจน้ำตาวามากนอยเพียงใด (เพื่อดูปตตะวากำเริบมากระทบไหม)
ดูตอเน�้อ ตอลมในตา (เพื่อดูพันธุกรรมโรคกษัย/นิ�วยูริก)
ตรวจดูการทรงตัวเพื่อดูน้ำในหูวากำเริบหรือหยอน
ตรวจน้ำมูกวากำเริบ/หยอนหรือกดที่ดั้งจมูก เพื่อดูริดสีดวงจมูก
ตรวจดูชองปากและลำคอ (ดูกำเดาที่มากระทบชองปากและลำคอ)
กำเดามากอาจมีภาวะไอแหง/เสลดแหง ถากำเดานอยอาจมี
ภาวะเสลดลำคอกำเริบเขาภูมแิ พ ตรวจตำแหนงของอพัทธะปตตะทีศ่ อเสมหะ
ตรวจการหายใจวาลึกตื้นเพียงใด (ดูจากทรวงอกเวลาหายใจ)
สอบถามภาวะนอนกรนอันเน��องดวยระบบทางเดินหายใจ อุระเสมหะ
ถาตรวจพบใหสอบถามเรื่องอาการหอบหืด/โรคทางปอดทุกชนิด
ตรวจชองทองดูอาการทางคูถเสมหะ
ดูภาวะลมกองหยาบกำเริบอันเน��องดวยกำเดายอยและน้ำดียอยเปนเหตุ
ตรวจดูมดลูกวาอยูในตำแหนงใด ตรวจภาวะระดู
ตรวจการขับถายปสสาวะ ตรวจกดตรงตำแหนงไตที่ดานหลัง

๒๕

àÊÁËÐ¡ÓàÃÔº

ÊÒàËµØÁÒ¨Ò¡

๑. ธาตุจตุ ิ (เดือน ๑, ๒, ๓) ธาตุกำเนิด (เดือน ๑๐, ๑๑, ๑๒)
๒. อาหารทีม่ รี สหวาน รสเปรีย้ ว รสเค็ม รสมัน ทำใหเสมหะกำเริบ
๓. กินมาก กินลนเกิน กินบอย กินอาหารยอยยาก
๔. ขาดการออกกำลังกาย มีนสิ ยั ขีเ้ กียจ เคลือ่ นไหวนอย
๕. กินอาหารทีม่ ฤี ทธิเ์ ย็น เชน น้ำเตาหู น้ำมะพราวออน
๖. นอนกลางวัน
๗. อยูใ นทีแ่ คบ ๆ ทีอ่ ากาศเย็น
๘. กำเริบในฤดูหนาว
๙. ในยามเชา
๑๐. ภายหลังกินอาหารเชา

๒๖
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อาจารยกิตติ กิตติจารุวงศ
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๑. ใหวางยารสเย็น รสสุขุม หรือรสขม เปนรสหลัก เชน
รสเย็น
เย็น - เย็น, เย็น - สุขุม, เย็น - ขม
รสสุขุม
สุขุม - เย็น
รสขม
ขม - รอน แกทาง ปตตะ - วาตะ
รอน - ขม แกทาง วาตะ - ปตตะ
๒. หากจำเปนตองวางยารสรอน ตองยักน้ำกระสายยาเย็น กำกับอาการไวเสมอ
๓. การวางยาลดกำเดาอุน กาย ไมควรเกิน ๓ วัน กำเดาตองลง ถาไมลงแสดงวาวางยาออนไป หรืออาจตองหา
สมุฏฐานใหม และใหคำนึงถึงการวางยาตามกาล คือวางยายามสอง ซึ�งเปนปตตะสมุฏฐาน
๔. หากวางยาเย็นมากเกินไปจะเกิดภาวะลมหยอนลงลาง
๕. ยาแกลมกองละเอียด รสหอมเย็น ทำใหอาการดีขน้ึ รวดเร็ว กรณ�กำเดากำเริบ เชน วางยาเขียวประสะ
พิมเสน + ยาหอมเทพวิจิตร = ยาเขียวประทานพิษ (เปนยาแกลมมีพิษ ๑๒ จำพวก)
๖. ใหใชยากระทุงพิษไข กรณ�เปนไขพิษ เชน ยาหาราก แลวใหยาลดกำเดาอุนกาย กรณ�เปนไขสามัญ
๗. หากวางยาทีพ่ ทั ธะปตตะ (ตับ มาม ถุงน้ำดี) ใหวางตอเน�อ� งกันจนธาตุดนิ ปกติ หรือมีภาวะดีขน้ึ กำเริบ
หรือหยอนหมดไป กำหนดนานเทาไรตองไปดูทก่ี ำลังกายและกำลังโรคใชยากลอมนางนอน และน้ำกระสายยาตับ
หรือน้ำกระสายยาปตตะตามอาการ
๘. หากวางยาทีอ่ พัทธะปตตะ ใหวางยาประมาณ ๑ เดือน เชน ในโรคไทรอยดเปนพิษ แตหากสัมพันธกบั ธาตุดนิ
ใหวางตอเน��องกันไป
๙. ใหเริ�มตนวางยาปตตะ ที่กำเดาอุนกายกอนเสมอ
๑๐. การบำรุงพัทธะปตตะใหใชยารสขมเย็นฝาด เชน ขมทัง้ ๕ (บอระเพ็ด ชิงชาชาลี ลูกกระดอม ฟาทะลายโจร
หญาใตใบ) และขมิน้ ออย ขมิน้ ชัน วานขอทองแก หรือยากลอมนางนอน เพือ่ ลอมตับดับพิษ พัทธะปตตะ
สวนอพัทธะปตตะ ใหวางยารสสุขมุ เชน ยาเขียวประสะพิมเสน ยาหอมเทพวิจติ ร สวนกำเดาใหวางยา
รสเย็น-สุขุม เชน ยาประสะจันทนแดง แตถากำเดาหยอนใหวางยารสรอน หรือรอน-สุขุม เชน
ยาปราบชมพูทวีป

๒๗
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๑. ใหวางยารสรอน สุขุม หรือเมาเบื่อเปนรสหลัก
ลมกองหยาบ ใหวางยารสรอน (รอน-รอน, รอน-สุขุม, รอน-รอนนอย)
ลมกองละเอียด ใหวางยารสสุขุม (สุขุม-เย็น, สุขุม-สุขุม, สุขุม-รอน)
รสสุขุม - เย็น แกลมกองละเอียดตีขึ้นเบื้องบน (วาตะ-ปตตะ)
สุขุม - สุขุม
แกลมพัดกลางลำตัวชวงอุระเสมหะ, แกออนเพลีย, บำรุงรางกาย
สุขุม - รอน
แกลมในเสน กลามเน�้อ และลมในกระดูก
๒. หากจำเปนตองวางยารสเย็น ตองยักน้ำกระสายยารอน กำกับอาการไวเสมอ
๓. การวางยารสรอน คุมลมกองหยาบในชองทอง ควรวางประมาณ ๑ สัปดาห หรือไมเกิน ๒ สัปดาห
๔. หากวางยารอนนานเกินไปจะทำใหกำเดากำเริบ ปากแหง คอแหง ทองผูก ประจำเดือนขาดได
๕. การวางยาทางวาตะนั้นตองรุลมหรือคุมลมในชองทองกอนเสมอ หลังจากนั้นใหรุลมที่ตีขึ้นเบื้องบน
และคอยไปรุลมชองคูถเสมหะ (ลมชวงลาง)
๖. กรณ�กำเดากำเริบ สงผลใหลมกองละเอียดกำเริบได ตองใชยารสสุขมุ เย็นกำกับจะทำใหอาการดีขน้ึ รวดเร็ว
และหากใชยารสสุขุมเย็นแลวอาการยังไมดีขึ้นใหกำกับดวยยารสเย็น-สุขุมควบคูกันไป จะลดอาการ
วางวาตะ-ปตตะได ในกรณ�วาตะกำเริบมาจากกำเดากำเริบ เชน วางยาหอมเทพวิจติ ร (รสสุขมุ เย็น) และยาเขียว
ประสะพิมเสน (รสเย็นสุขุม)
๗. กรณ�กำเดาหยอนสงผลใหลมหยอน ถาเปนอาการลมในเสน เชน วิงเวียน หนามืด ตาลาย บานหมุน
หูอื้อ มือเทาชา ใหใชยารสสุขุม-รอน กำกับ และเชนเดียวกันหากยารสสุขุมรอนกำกับแลวอาการ
ยังไมดขี น้ึ ใหใชยารสรอน-สุขมุ กำกับคูก นั ไป เชน ยาหอมอินทจักร (รสสุขมุ รอน) และยาปราบชมพูทวีป
(รสรอนสุขุม)
๘. ถาวางยาหลายขนานใหวางยาเลือดกอนอาหาร วางยาลมหลังอาหาร และใหคำนึงถึงหลักการวางยา
ตามกาล ใหวางยาม ๑ (เสมหะ) ป อ งกั น ลมหย อ น และวางยาม ๓ (วาตะ) ป องกันลมกำเริบ
ยารสสุขุมวางไดตลอดทั้งวันถามีอาการ
๙. การวางยากำกับลมนั้นใหคำนึงถึงพัทธะปตตะเสมอ โดยวางยารสสุขุม-เย็น หรือรสเย็นสุขม กำกับไว
และใหคำนึงถึงการวางยาตามกาล คือวางยามสอง (๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.) ซึ�งเปนปตตะสมุฏฐาน
เมือ่ คุมไฟไดลมจะไมกำเริบ เชน ยาเขียวประสะพิมเสน ยากลอมนางนอน ยาประสะจันทนแดง
๑๐. การวางยาหทัยวาตะนั้นใหวางยารสสุขุม-เย็น เชน ยาหอมเทพวิจิตรารมณ กำกับไวตลอดเวลา
หากอาการกำเริบใหวางยารสสุขุมรอน เชน ยาหอมกลอมอารมณ กำกับไว เมื่ออาการดีขึ้นแลว
ใหหยุดยาและวางยาหอมเทพจิตรารมณกำกับตอไปจนกวาจะหาย สวนลมสัตถกวาตะนั้นใหวางยา
รสสุขุมเปนหลัก จะเปนรสสุขุมรอน รสสุขุม-สุขุม รสสุขุมเย็น วางไปตามอาการ และใหคำนึง
ถึงหลักการวางยาตามกาลเชนกัน สวนสุมนาวาตะ ใหวางยารสสุขุมรอนเปนหลัก

๒๘
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๑. ใหวางยารสรอน รสเย็น รสสุขุม หรือรสเปรี้ยว เปนหลัก
รสรอน : ใชกับอาการเสมหะกำเริบเพราะปตตะหยอน
รสเย็น : ใชกับอาการเสมหะหยอนเพราะปตตะกำเริบ
รสสุขุม : ใชไดกับทุกอาการและใชแกโรคทางอาโป-โลหิต
รสเปรี้ยว : เปรี้ยว-รอน แกทางเสมหะ-วาตะ เชน สมกุง สมเชา สลัดได
เปรี้ยว-เย็น แกทางเสมหะ-ปตตะ เชน ลูกมะกอก ลูกมะอึก รากพุงดอ
๒. หากวางยารสรอนมากเกินไป ลมจะกำเริบ เสมหะจะหยอน มีอาการปากแหงคอแหง ทองผูก
ประจำเดือนแหง หากวางยารสเย็นมากเกินไป ลมจะหยอน เสมหะจะกำเริบ มีอาการมือชา
เทาชา แขนขาออนแรง หนามืด ตาลาย
๓. การวางยาโลหิตควรวางคูไปกับยารสสุขุม-เย็น หรือรสเย็น-สุขุม เชน วางยาบำรุงโลหิต และยาเขียว
ประสะพิมเสน
๔. ใหเริม� ตนวางยาเสมหะทีค่ ถู เสมหะกอนเสมอ โดยใหวางยามหนึง� ซึง� เปนเสมหะสมุฏฐาน และการรุคถู เ
สมหะแบบถายใหญ ควรทำอาทิตยละครัง้ ถาถายเล็กถายเบา ๆ ทำไดทกุ วัน ยาวนาน ๗ วัน ๙ วัน ๑๑ วัน
๑๓ วัน หรือ ๑๕ วัน ตอครั้งได ใหเหมาะสมกับคนไขแตละรายไป
๕. ยารสรอนมีคุณตอปบผาสัง และมดลูกเสมอ
๖. โรคทางเสมหะมักใชน้ำกระสายยารสเปรี้ยว โดยใหวางในยามหนึ�ง อาจเปนยามตน ยามกลาง
หรือยามปลาย (๖.๐๐ น. - ๗.๐๐ น., ๗.๐๐ น. - ๘.๐๐ น., ๘.๐๐ น. - ๙.๐๐ น.) เชน น้ำสมซา
น้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำมะขามเปยก น้ำสมสายชู
๗. วัยเสมหะใหใชยารสหวาน รสเปรี้ยว รสขม (เปรี้ยวคุมหวาน, ขมคุมเปรี้ยวคุมหวาน)
๘. สมุฏฐานอาโป ใหวางยารสเปรี้ยว เมาเบื่อ ขม
รสเปรีย้ ว-รอน เชน สมกุง นอย : ถายเสน แกชำ้ ใน กัดเสมหะ แกไอ ฟอกโลหิต แกลมรายตางๆ
รสเปรี้ยว-เย็น เชน รากพุงดอ : ดับพิษทั้งปวง กระทุงพิษไข
รสเปรี้ยว-สุขุม เชน ฝกสมปอย : ระบาย ขับเสมหะ แกไอ แกไขจับสั�น ทำใหอาเจียน
แกน้ำลายเหน�ยว แกโรคผิวหนัง
รสเมาเบื่อ-รอน เชน ขันทองพยาบาท : แกลมเปนพิษ แกประดง แกน้ำเหลืองเสีย
รสเมาเบื่อ-เย็น เชน เถากระไดลิง : แกพิษทั้งปวง แกไข ขับเหงื่อ
รสเมาเบื่อ-สุขุม เชน รากระยอม : แกพิษกาฬ ระงับประสาท แกนอนไมหลับ
รสขมรอน เชน ฝกออนเพกา : ขับผายลม ขับเสมหะ กระจายลมในเสน
รสขมเย็น เชน รากขี้เหล็ก : แกไขกลับไขซ้ำ
รสขมสุขุม เชน ลูกเรวใหญ : ขับลม แกริดสีดวงทั้ง ๙

๒๙
๙. ไมวา เสมหะตัวใดจะกำเริบใหวางยาแกอาโปธาตุพกิ ารในคัมภีรโรคนิทาน คัมภีรธ าตุวภิ งั ค คัมภีรธ าตุววิ รณ
ที่แกอาโปกำเริบ ๑๒ ประการไวเสมอ
๑๐. ถาเสมหะหยอนใหไปวางยาคุมปตตะทั้ง ๓ : พัทธะปตตะ อพัทธะปตตะ กำเดา กลอมนางนอน
ยาเขียวประสะพิมเสน ยาประสะจันทนแดง ตามลำดับ ซึ�งอาจวางไปพรอมกัน หรือตัวใดตัวหนึ�ง
แลวแตสมุฏฐานของผูปวย และใหเสริมยาบำรุงโลหิตไวเสมอ
หมายเหตุ การวางยาสมุฏฐานใดก็ตาม หากผูปวยอาการไมดีขึ้นใหหมอกลับไปดูสมุฏฐานปตตะเสมอ
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๑. กำลังกาย แบงเปน ๕ ประการ
๑.๑ ออนเปลี้ยเพลียแรง (มาจากกายทำงานหนัก)
๑.๒ ออนระโหยโรยแรง (เกิดแตโรคที่เขาเปน)
๑.๓ ออนกายออนใจ (ออนทั้งกายและใจ)
๑.๔ ออนใจออนกาย (วิตกกังวลออนใจมากกวากาย)
๑.๕ ออนอกออนใจ
(วิตกกังวลเรื้อรัง เครียดเรื้อรัง)
สังเกต ที่ใบหนาและนัยนตา น้ำเสียง เชน ตาเศรา ตาซึม ตาขวาง ตาขัด ตามัว ตาฟาง ตาแดง
ตาเหลือง ตาขุน ตาแฉะ
๒. กำลังโรค ตองรูระยะหรือพัฒนาการของโรค เชน โรคตับ (พัทธะปตตะ)
โรคตับแข็ง ออนเปลี้ยเพลียแรง ออนระโหยโรยแรง ทองอืด ทองบวมลม
ปวดใตชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง กินไมไดนอนไมหลับ ผอมลง
แตทองปอง ตับวาย

ËÅÑ¡¡ÒÃÇÒ§ÂÒÃÑ¡ÉÒ ãªŒËÅÑ¡ ÃØ ÅŒÍÁ ÃÑ¡ÉÒ
รุ คือ การขับของเสียจากอาการหลัก (ใหรุปตตะกอนเสมอ ตามดวยวาตะ และเสมหะ)

รุปต ตะ ใหรกุ ำเดาอุน กายกอน ถากำเดาอุน กายหยอนลง กำเดาทัง้ หมดจะหยอนตาม สงผลให
วาตะหยอนตาม
รุวาตะ รุกองลมเบื้องสูงกอน แลวคอยรุลมกองหยาบ (ลมกองละเอียดอันตรายถึงตายได)
รุเสมหะ รุคูถเสมหะ อุระเสมหะ ศอเสมหะ

รุปตตะได
(กำเดาอุนกาย)

หลัก

วาตะ
เสมหะจะลดลงเอง
(ลมกองบน)
(คูถเสมหะ)

๓๐
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๑. นั�งทำงานในออฟฟศ
กับคอมพิวเตอร
๒. พนักงานขายในหางสรรพสินคา
๓. เด็กติดเกมส
๔. ชางเสริมสวย
๕. ครู อาจารย

โรคกระเพาะ กรดไหลยอน ตึงคอบาไหล ปวดหัวไมเกรน ภูมิแพ
กระดูกคอเคลื่อน มึนตึงศีรษะ นิ้วล็อค
ปวดสนเทา ปวดนอง
ภูมิแพ ไมเกรน ตึงคอบาไหล สายตาเสีย
ปวดคอ ปวดขา ปวดแขน ไหลติด นิ้วล็อค มดลูกเคลื่อน
ครูรุนเกา (เสนเลือดขอด ปวดขา ปวดเขา ริดสีดวง ไสเลื่อน)
ครูรุนใหม (ตึงคอบาไหล ไมเกรน โรคกระเพาะ เน��องจากนั�งใช
คอมพิวเตอรนาน)
๖. แมคาขายอาหารตามสั�ง
นิ้วล็อค นิ้วมือชา
๗. ชาวนา ชาวสวน ชาวไร ปวดหลัง ปวดเอว เขาเสื่อม กระดูกคดผิดรูป โรคผิวหนังตามเทา
แพยาฆาแมลง ยาฆาหญา ภูมิแพ
๘. พนักงานขับรถ
กลามเน�้อเกร็ง ตึงคอบาไหล กระดูกคอเคลื่อน ปวดหลังปวดเอว
กระดูกเอวเคลื่อน ปวดขา
๙. ชางเดินสายไฟ ชางตีฝา เพดาน ปวดคอ ปวดหัว นิ้วล็อค
๑๐. ชางปูน
ปวดเมือ่ ยทัง้ ตัว เสนเลือดตีบ ความดันโลหิตสูง (เน�อ� งจากชอบดืม่ เหลา
แกอาการปวดเมื่อย)
๑๑. ตำรวจ
โรคกระเพาะ ไมเกรน กรดไหลยอน ไขมันสูง ความดัน เบาหวาน
(เพราะชอบดื่มสุรา) ตับแข็ง
๑๒. คนกรีดยาง
ปวดตะโพก นอง หมอนรองกระดูกทับเสน ปวดหลัง ปวดเอว
๑๓. ชาวประมง
ปวดหลังปวดเอว กระดูกเอวเคลื่อน
๑๔. พระสงฆ
ชามือเทา เลือดลมเดินไมสะดวก (นั�งทับขา) เบาหวาน ความดัน
ไตเสื่อม ลูกหมากโต ไขมัน โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ
๑๕. ผูมีอายุ ๖๐ ป
ภาวะเสื่อม เบาหวาน ความดัน ไขมัน ขอกระดูกเสื่อม
๑๖. ตีกอลฟ
ปวดขอมือ นิ้วล็อค ปวดหลัง ปวดเอว กระดูกสันหลังผิดรูป
๑๗. หมอนวด
โรคกระเพาะ (กินขาวไมตรงเวลา) ตึงคอบาไหล ลมเขาเสน ทองผูก
๑๘. ชางเย็บผา
นิ้วล็อค มือกำยากมีพังผืด ปวดหลังปวดเอว ริดสีดวง ทองผูก
๑๙. ทำงานเกีย่ วของกับแสงรังสี มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ำเหลือง รุน ลูกหลานมีความพิการ
(หอง x-ray, ชางถายรูป)
ทางสมอง เปนหมัน
๒๐. ทำงานเกี่ยวของกับแร ใยหิน มะเร็งปอด
(ผาเบรก, กระเบื้องรอน, สี)

๓๑
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มาตราชัง� ตวงของเหลว (ยาน้ำ)
ประมาณหนวยเปนซีซี
ความจุ

๑๕ หยด
๑ ชอนกาแฟ
๑ ชอนหวาน
๑ ชอนคาว
๑ ถวยตะไล
๑ ถวยชา
๑ แกวกาแฟ

๑ซีซี
๔ ซีซี
๘ ซีซี
๑๕ ซีซี
๓๐ ซีซี
๖๐ ซีซี
๒๔๐ ซีซี

ขนาด

ขนาดยาลูกกลอนน้ำหนักตอหนึง� เม็ด
มิลลิกรัม (ประมาณ)

เบอร

ยาแคปซูล
น้ำหนักตอ ๑ แคปซูล

๑ เมล็ดพริกไทย
๑ เมล็ดมะแวง
๑ เมล็ดพุทรา
๑ เมล็ดมะเขือพวง (ปลายนิว้ กอย)
๑ ปลายนิว้ โปง (แบงกิน)

เบอร ๑
เบอร ๐

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๓๐๐ - ๔๐๐ mg
๕๐๐ mg

ผูใ หญครัง้ ละ

๑๐ - ๒๐ เม็ด
๗ - ๑๐ เม็ด
๕ - ๗ เม็ด
๒ - ๔ เม็ด
๑ เม็ด

ขนาดรับประทาน (ผูใ หญ)
๓ - ๕ แคปซูล
๒ - ๔ แคปซูล

การกำหนดขนาดยาอาจเพิ�มลดตามอายุ น้ำหนักตัว หรือความแข็งแรงของผูปวย หรือตามอาการ
หนักเบาของโรคโดยทั�ว ๆ ไป
๑. ยาผง ครั้งละ ๑ - ๒ ชอนกาแฟ
๒. ยาดองเหลา ครั้งละ ๑ - ๒ ถวยตะไล (๑ ถวยชา = ๒ ถวยตะไล)
๓. ยาตม ครั้งละ ๑/๒ - ๑ แกวกาแฟ
๔. ยาเม็ดลูกกลอน ทานตามน้ำหนัก ครั้งละ ๑ - ๒ กรัม (คำนวณปริมาณตามน้ำหนักตอเม็ด)
๕. ยาเม็ดแคปซูล ทานตามน้ำหนัก ครั้งละ ๑ - ๒ กรัม (คำนวณปริมาณตามน้ำหนักตอเม็ด)

๓๒
เมือ่ กำหนดขนาดหรือปริมาณยาไดแลว ถาอาการของโรครุนแรง เชน ไขพษิ ไขกาฬ ก็ใหยาตอนทองวาง
ทุกๆ ๓ ชัว� โมง ถาอาการทุเลาลงก็ให ๓ เวลา กอนอาหาร ยารสจืด รสขม รสสุขมุ หรือรสฝาดสมานลำไส
ควรใหกอ นอาหารสัก ๑ ชัว� โมง หรือตอนทองวาง สวนยารสรอนสามารถใหไดทง้ั กอนหรือหลังอาหาร ขึน้ อยูก บั
สภาพระบบยอยของผูปวยและธาตุเจาเรือน ทั้งน�้ยังขึ้นกับหมอพิจารณาดูวาตองการปรับระบบใด เชน
ยาปรับไฟธาตุ หรือกลุม เบญจกูล ถาตองการปรับไฟธาตุใหกอ นอาหาร ถาตองการปรับธาตุลมใหหลังอาหาร
หรือเมื่อมีอาการก็ได หรือถาผูปวยไฟธาตุกำเริบ เชน เปนโรคเยื่อบุกระเพาะบาง โรคกรดไหลยอน
(ลมทุนยักษวาโย) การใหยารสรอนขณะทองวางอาจทำใหเกิดอาการแนนจุกเสียด เน�อ� งจากความรอนของรสยา
ไประคายเคืองระบบประสาททีอ่ ยูห ลังเยือ่ บุกระเพาะ-ลำไสทบ่ี างก็ได หมอจะตองปรับเปลีย่ นยาไปเปนหลังอาหาร
และยาปรับไฟธาตุหรือยาปรับธาตุเบญจกูลนัน้ ควรใหไมเกิน ๒ อาทิตย (๑๔ วัน) และควรเวนหรือหยุดเสีย
ถาไมดีขึ้นตองการใหซ้ำก็ควรเวนไปสัก ๒ - ๔ อาทิตย แลวกลับมาใหซ้ำใหมได ไมควรใหตอเน��อง
นานเกิน ๒ อาทิตย (๑๔ วัน) และควรเวนหรือหยุดเสียถาไมดขี น้ึ ตองการใหซำ้ ก็ควรเวนไปสัก ๒ - ๔ อาทิตย
แลวกลับมาใหซ้ำใหมได ไมควรใหตอเน��องนานเกิน ๒ อาทิตย เพราะจะทำใหไฟกำเริบ คือ รางกาย
รอนมากเกินไป ทำใหเกิดภาวะทองผูก ลำไสไมเคลื่อน หรือประจำเดือนหายไปไดในสตรีเพศ
อีกหลักหนึง� ทีผ่ ศู กึ ษาควรคำนึงถึงคือหลักการวางยาอยางครอบคลุม คือ “หลักรุ ลอม รักษา ตัดราก”
๑ รุ
ใหยาถายของเสียออกจากรางกาย คือ ถายดี เสลด ลม
๒ ลอม ใหยารักษาอาการขางเคียงที่เกิดขึ้น
๓ รักษา ใหยารักษาโรคหรืออาการหลัก
๔ ตัดราก ใหยาบำรุงตางๆ ไมใหกลับมาเปนใหม หรือยาอายุวัฒนะ ปรับสมดุลธาตุทั้ง ๔ หลัก
๔ หลักน�้ใหผูศึกษาพิจารณาเองวาควรใหหลักใดบาง ในบางคนใหหลัก ๓ อยางเดียวก็เพียงพอ เชน
เปนไขหวัดก็ใหจันทลีลา ในบางคนอาจใหหลักที่ ๑, ๒, ๓ เชน กษัยปู ใหยาหลักที่ ๑ (รุ) พรหมภักตร
หลักที่ ๒ ลอม (อาการทองอืดเฟอแนนจุกเสียด) ใหประสะกานพลู และหลักที่ ๓ รักษา (ใหยาฝาดสมาน
แผลในกระเพาะอาหาร) สวนหลักที่ ๔ ไมตองให เพราะยารุเปนยาตัดรากโรคกษัยปูอยูแลว หลักทั้ง
๔ ขอน�้ขอใหผูศึกษาทำความเขาใจไดจากหลักในการวางยาในคัมภีรตาง ๆ ที่ใหแนวทางไวแลว อีกหลัก
หลักหนึ�งที่ควรคำนึงคือ อาการขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการที่รางกายขับพิษออกหลังจากไดยาแลว ภายใน
๑ อาทิตย (หรือ ๒ - ๓ วันก็ได) พิจารณาเปนหลักพอคราวๆ ไว คือ
ขับพิษออกทางธาตุดิน อุจจาระดำเหม็น/ทองเสีย/ออนเพลีย
ขับพิษออกทางธาตุน้ำ ปสสาวะเขมเหลืองเหม็น/ปสสาวะบอย
ขับพิษออกทางธาตุลม วิงเวียน/หนามืดตาลาย
ขับพิษออกทางธาตุไฟ มีสิว ผดผื่น ขึ้นตามรางกาย/เหงื่อเปรี้ยว / รอนใน

๓๓
การดูแลผูปวยดวยองคความรูแพทยแผนไทยและยาไทย หมอไทยตองมีภูมิรูพอตัว
๑. การตรวจวินจิ ฉัยโรค วาคนไขปว ยดวยโรคใด หรือปวยจากสมุฏฐานใด (ปตตะ ๓ วาตะ ๓ เสมหะ ๓)
กำเริบ หรือหยอน จนเปนเหตุใหธาตุดินพิการ คือหมอตองรูสมุฏฐาน ๓ ตัวใดกำเริบ หยอน พิการ และ
ตองแกไขสมุฏฐานใดกอนหลัง ตองรูจักตำรับยาที่เหมาะสมกับอาการปวยของคนไข
๒. การจายยาใหกับคนไข หมอตองรูจักยาแตละตำรับมีรสใด (รสหลัก - รสรอง เชน รอน - รอน,
รอน - สุขุม, รอน - เย็น หรือ สุขุม - รอน, สุขุม - สุขุม, สุขุม - เย็น หรือ เย็น - เย็น, เย็น - สุขุม,
เย็น - รอน) โดยหมอตองมีภูมิรูวา รสรอน แกกองลม, รสเย็นแกกองไข, รสสุขุมแกกองอาโป โลหิต
และลมกองละเอียด เมื่อรูดังน�้หมอจึงจะสามารถวางยาไดตรงกับโรคหรือไข
๓. ขนาดและปริมาณในการใหยา ไดกลาวขางตนแลว
๔. การใหยาตามกาล ๓ และกาล ๔ หมอไทยไมไดใหคนไขกินยากอนหรือหลังอาหารเปนหลัก แต
ใหกินยาตามกาล เชน
๑) ยาลดความรอนในรางกาย หมอไทยมักใหเวลา ๑๐.๐๐ และ ๑๔.๐๐ น. เพราะเปนชวง
ปตตสมุฏฐาน หรือ ๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. (๙.๐๐ น. และ ๑๐.๐๐ น. โลกรอนขึ้นเรื่อยๆ ความรอน
ภายนอกมีอิทธิพลตอภายในกาย และ ๑๔.๐๐ น. กับ ๑๕.๐๐ น. โลกกำลังคายความรอนก็ยังมีอิทธิพล
ตอรางกายเชนกัน หมอไทยจึงวางยากำกับความรอนตามกาลมิใชกอนหรือหลังอาหาร
๒) ยาแกลม หมอไทยจะวางยาควบคุมลมในรางกาย โดยใหทานกอนนอนและตื่นนอน ตองกิน
กอนนอนเพราะเราไมสามารถตืน่ มากินยาแกลมเวลา ๒.๐๐ น. ได (เพราะหลับอยู) จึงกินคุมลมไวลว งหนา
และตืน่ นอนมาใหทานยาลมเลย เพือ่ เลือดลมในรางกายจะไดเดินสะดวก ในกรณ�ผสู งู อายุซง�ึ มีสมุฏฐานวาตะ
เปนเจาเรือน สวนโรคทีม่ อี าการทางวาตะระคนกับปตตะ เชน ลมปะกังหรือปวดหัวไมเกรน เพราะความรอน
ตีลมขึ้นเบื้องบน มักกำเริบชวง ๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หมอก็จะวางยาดัก
ทางลมระคนไฟ คือ เวลา ๙.๐๐ น. กอนเขาเวลาของปตตะ และเวลา ๑๕.๐๐ น. กอนเขาเวลาของวาตะ
ยาที่มีรสสุขุม - เย็น ก็จะควบคุมอาการของโรคที่มีสมุฏฐานวาตะระคนปตตะได (ปวดหัวไมเกรน)
ยาแกทางอาโปโลหิต หมอไทยจะวางยาชวง ๖.๐๐ น., ๑๒.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. เปนชวงสมุฏฐาน
อาโป - โลหิต เชน การวางยากำลังราชสีห หรือวางยาในโรคศอเสมหะ, อุระเสมหะ มักเปนยาตำรับทีม่ รี สรอน
เพื่อใหพลังในระบบศอเสมหะและอุระเสมหะมักใหเวลาเชา ๖.๐๐ น. และเวลาค่ำ ๑๘.๐๐ น. ซึ�งอยูในชวง
อากาศเย็นซึ�งกระตุนใหสมุฏฐานเสมหะกำเริบไดงาย หรือยาคูถเสมหะ
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กาล ๓ : สมุฏฐาน ๓
๑๐.๐๐ น.

กาล ๓ : สมุฏฐาน ๓
๑๒.๐๐ น.

๒.๐๐ น.

ปตตะ

๙.๐๐ น.
เสมหะ

วาตะ

โลหิต

ดี

เสมหะ

ลม

๖.๐๐ น.

๖.๐๐ น.

๑. โรคทางเสมหะ (หอบหืด)
๑๐.๐๐ น.

๒.๐๐ น.

ป
ส

๙.๐๐ น.

ว
๖.๐๐ น.

โลหิต ดี
เสมหะ ลม

ส

๒.๐๐ น.

ว
๖.๐๐ น.

๓.๐๐ น.

๔. ยาหอมทิพยโอสถ ๑ - ๒ ชอนชา หลังอาหาร ๓ เวลา
๕. ยาบำรุงโลหิต ๑ - ๒ กรัม กอนนอน

๒. โรคทางวาตะ (ลมปะกัง)
ป

๑๒.๐๐ น.

๖.๐๐ น.

๑. ยาธรณ�สณ
ั ฑฆาต ๑ - ๒ กรัม กอนนอนอาทิตยละครัง้
๒. ยาปราบชมพูทวีป ๑ - ๒ กรัม ยาม ๑ หัว และยาม ๓ ทาย
๓. ยาหนุมานประสานกาย ๑ - ๒ กรัม กอนอาหาร ๓ เวลา

๑๐.๐๐ น.

๓.๐๐ น.

๑. ยาเขียวหอม ทานยามปตตะ ๑๐.๐๐ น. , ๑๔.๐๐ น.
๒. ยาหอมเทพจิตร ทานยามปตตะ ๑๐.๐๐ น. , ๑๔.๐๐ น.
๓. ยาอัตพังคีวาโย ทานกอนอาหาร ๓ เวลา

๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น.

โลหิต ดี
เสมหะ ลม
๖.๐๐ น.

๔. ยาเจตพังคี ทานหลังอาหาร ๓ เวลา
๕. ยาดาวดึงสา ทาน ๑๗.๐๐ น.

๓.๐๐ น.

๓๕
๓. โรคทางปตตะ (กรดไหลยอน)

๑๒.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น.

๒.๐๐ น.

ป
ส

๙.๐๐ น.

ว

โลหิต ดี
เสมหะ ลม

๖.๐๐ น.

๓.๐๐ น.

๖.๐๐ น.

๑. ยาธรณ�สัณฑฆาต ทานกอน (๒๑.๐๐ น.) อาทิตยละครั้ง
๒. ยาหอมทิพยโอสถ ทานกอนอาหาร (๙.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๗.๐๐ น.)
๓. ยาหอมเทพวิจติ ร ทานกอนอาหาร (๙.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๗.๐๐ น.)

๔. ยาหอมนวโกศ ทานหลังอาหารทันทีทุกเวลา
๕. ยาดาวดึงสา ทานกอนอาหาร (๑๗.๐๐ น.)
๖. ยาบำรุงโลหิต + ยาเขียวหอม ทานกอนนอน

ÂÒÃÊ»ÃÐ¸Ò¹ ó ÃÊ áÂ¡Â‹ÍÂà»š¹ ù ÃÊ)

รอน

สุขุม

เย็น

รอนมาก

สุขุมรอน

เย็นมาก

รอนกลาง

สุขุม-สุขุม

เย็นกลาง

รอนนอย

สุขุม-เย็น

เย็นนอย

àÃÕÂ§ÅÓ´Ñº¤ÇÒÁáÃ§
รอน รอน รอน สุขุม สุขุม สุขุม เย็น เย็น
รอน สุขุม เย็น รอน สุขุม เย็น รอน สุขุม

เย็น
เย็น

๓๖
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ปตตะ

รสรอน
รสสุขุม

เสมหะ วาตะ

รสเย็น

วาตะ (ลมกองหยาบ)
เสมหะ + วาตะ (อาโปโลหิต
และลมกองละเอียด)
ปตตะ (รอน)

รสรอน - รอน
รอน - สุขุม
รอน - เย็น

ลมกองหยาบ
ลมกองหยาบ + ลมกองละเอียด
ลมกองหยาบ + ปตตะ

รสสุขุม - รอน

สุขมุ - เย็น

ลมกองละเอียด + ลมในเสน,
อาโปโลหิต
ลมกองละเอียด + อาโปโลหิต,
บำรุงตับ ปอด หัวใจ
ลมกองละเอียด + อาโปโลหิต + กำเดา

รสเย็น - เย็น
เย็น - สุขมุ
เย็น - รอน

ปตตะ
ปตตะ + ลมกองละเอียด + อาโปโลหิต
ปตตะ + วาตะ

รอน

สุขุม

เย็น

รอน+สุข

ส-ว

ุม สุขุม+รอ

สุขุม+เย็น

สุข

อน

ว-ส

ุขุม
ส
+
ุม

ป-ว
ว-ป
ว-ว

รอน+เย็น รอน+
ร

ป-ส
ส-ป
ส-ส

ป-ป

เย็น+เย็น เย
ม
ุ
็น+ร
ุข
ส
+
อน
เย็น

สุขุม - สุขุม

น
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๑. การซักประวัติทั�วไป

ชื่อ/นามสกุล
อายุ
ที่อยูปจจุบัน/จังหวัดหรือประเทศที่เกิด
เพศชาย/หญิง
สถานะภาพ โสด คู หยา รอง มาย สมณะ
เชื้อชาติ/สัญชาติ / ศาสนา
วัน / เดือน / ปเกิด
อาชีพ
น้ำหนักตัว / สวนสูง
ความดันโลหิต / ชีพจร / อุณหภูมิรางกาย
การหายใจเปนอยางไร / กี่ครั้งตอนาที
ประวัติการแพยาสมุนไพร
ตรวจธาตุเจาเรือนหลัก ธาตุเจาเรือนรอง

(สำหรับเวชระเบียน)
(เพื่อดูอายุสมุฏฐาน)
(เพื่อดูถิ�นที่เกิดประเทศสมุฏฐาน)
(เพื่อแยกกลุมอาการของโรค)
(เพื่อวิเคราะหวิถีชีวิตความเปนอยู)
(เพื่อดูลัทธิและความประพฤติ)
(เพื่อใชตรวจธาตุเจาเรือน)
(เพื่อใชหาพฤติกรรมที่เปนมูลเหตุกอโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะห็โรค)
(เพื่อความระมัดระวังในการจายยา)
(เพื่อดูจุดออนของรางกาย)

อาการเจ็บปวยมีอาการอยางใด
วันเวลาที่เริ�มปวยเกิดขึ้นเมื่อใด
ปวยมานานเทาใด
มีเหตุอยางไรมากอนจึงเกิดการเจ็บปวย
การรักษาในอดีตเปนอยางไร
ยาแผนปจจุบันที่คนไขยังกินอยูประจำ
ประวัติความเจ็บปวยของคนในครอบครัว

(เพื่อดูอาการสำคัญ)
(สำหรับกาลสมุฏฐาน และอุตุสมุฏฐาน)
(เพื่อทราบอายุของโรค)
(เพื่อวิเคราะหความเปนมาของโรค)
(เพื่อการวางแผนรักษาใหม)
(เพื่อใชพิจารณาการวางยารักษาโรคแผนไทย)
(เพื่อดูเรื่องโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม)

ตรวจตา
ตรวจหู
ตรวจจมูก
ตรวจลิ้น
ตรวจเล็บ
ตรวจอุจจาระ
ตรวจปสสาวะ
ตรวจรูปรางผิวพรรณ
ตรวจโครงสรางรางกาย
ตรวจเฉพาะจุดที่ปวย (เชน หัวเขาที่บวมรอน)
ตรวจการเดินชีพจร

(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)

๒. ประวัติอาการของโรค

๓. การตรวจรางกาย

๓๘
๔. การสอบถามและสังเกตุอาการเพิ�มเติม

สอบถามเรื่องอาหารการกิน
สอบถามเรื่องการดื่มน้ำ
สอบถามเรื่องการพักผอนหลับนอน
สอบถามการออกกำลังกาย
สอบถามเรื่องการขับถายอุจจาระ
สอบถามเรื่องการขับถายปสสาวะ
สอบถามเรื่องประจำเดือน (กรณ�คนไขเปนสตรี)
สังเกตุโดยการฟงเสียงของคนไข
สังเกตุสภาพจิตใจระดับความเครียดของคนไข

(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)
(เพื่อวิเคราะหโรค)

๕. การวินจิ ฉัยโรค หลังจากทีห่ มอทำการซักประวัติ ตรวจรางกาย สอบถามและสังเกตุอาการของคนไข

เรียบรอยแลว หมอจะตองประมวลผลและวินิจฉัยใหไดวาอาการเจ็บปวยของคนไข เกิดจากสมุฏฐานอะไร
พิกัดอะไร เกิดจาก ปตตะ วาตะ เสมหะ อยางหนึ�งอยางใดกระทำใหธาตุทั้ง 4 เกิดกำเริบ หยอน พิการ
หรือเกิดการระคนกันขึน้ มา ซึง� ทำใหโรครุนแรงมากขึน้ หมอจะตองวินจิ ฉัยใหได โดยการวินจิ ฉัยหมออาจเรียก
ชื่อโรคตามธาตุที่พิการ หรือเรียกชื่อสมมุติตามคัมภีรแพทยแผนไทยที่เรียกชื่อโรคตาง ๆ ไว เชน โรคกษัย
โรคไขพิษไขกาฬ โรคลม เปนตน
๖. การรักษา เมื่อวินิจฉัยโรคไดแลว ลำดับตอไปหมอตองวางแผนการรักษาโรค โดยใชเครื่องมือทางการ
แพทยแผนไทยเพือ่ ไปปรับสมดุลรางกายใหคนไข ซึง� เครือ่ งมือทีแ่ พทยแผนไทยสามารถใชได คือ การใชยา
สมุนไพรตำรับตาง ๆ ใชการนวดแผนไทย ใชการอบ การประคบสมุนไพร ใชการรักษาทางดานจิตใจ
(เชน การฝกสมาธิหรือพิธกี รรมบำบัด) หรือใชเครือ่ งมืออืน่ ๆ ตามกรรมวิธแี พทยแผนไทย โดยการรักษาผูป ว ย
แตละรายถึงแมเปนโรคเดียวกันก็อาจมีวธิ กี ารรักษาไมเหมือนกัน ซึง� แพทยแผนไทยจะตองทำการตรวจวินจิ ฉัย
วาผูปวยเสียสมดุลเน��องจากสาเหตุหรือพฤติกรรมใดแลวจึงทำการรักษาใหเหมาะสมกับคนไขแตละราย
โดยยึดหลักการปรับสมดุลใหรา งกายของผูป ว ยกลับคืนสูส ภาวะปกติ รางกายก็จะปรับสภาพกลับคืนสูค วามสมบูรณ
แข็งแรงและหายจากโรคภัยไขเจ็บไดในที่สุด
๗. การใหคำแนะนำ หลังจากหมอวางหลักการรักษาโรคใหกับคนไขแลว หมอตองใหคำแนะนำแกคนไข
เพิม� เติมดวย โดยพิจารณาจากสาเหตุทท่ี ำใหคนไขเกิดการเจ็บปวย เชน คนไขชอบรับประทานอาหารหวาน
มัน เค็ม ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค หรือมีพฤติกรรมหรืออิริยาบทอันหนึ�งอันใดที่ทำใหเกิดโรค ก็ตองให
คนไขปรับแกเรื่องการบริโภคอาหารหรือเลิกพฤติกรรมหรืออิริยาบทที่กอโรคนั้น ๆ ดวย จึงจะทำใหคนไข
หายจากโรคไดเร็วขึ้น
๘. การนัดหมายเพือ่ ติดตามผลการรักษา เมือ่ หมอไดทำการรักษาคนไขไปสักระยะหนึง� ประมาณ ๗ - ๑๕ วัน
หมอตองนัดหมายคนไขใหกลับมาตรวจอาการซ้ำอีกครัง้ หนึง� เพือ่ ประเมินอาการของโรควาไดผลเปนอยางไรบาง
อาการดีขึ้นเทาไหร หรืออาการทรงตัว หรืออาการแยลง เพื่อจะไดปรับแกใหทันตามอาการ หากรักษาแลว
คนไขอาการไมดีขึ้น ควรสงตอคนไขใหไปรักษาตอที่อื่นที่มีความเหมาะสมตอไป
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๔๑

๔๒
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วัลลภ เผาพนัส
สมุฏฐานการเกิดโรค

สาเหตุ ก ารเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง ในทั ศ นะ
ของการแพทยแผนไทย เกิดจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ
ปตตะ (พลังรอน) วาตะ (พลังการขับเคลือ่ น) และ เสมหะ
(พลังเย็น) มาประชุมกันและเกิดการติดขัดของพลังทัง้ ๓
ขึ้นภายในรางกายของเรา โดยเฉพาะที่หัวใจ ตับ ไต
และหลอดเลือด เกิดภาวะตีบอุดตันของลิม� เลือด และ/หรือ
ไขมัน (ปะระเมหะ) ทำใหการไหลเวียนของเลือดและลม
เดินสะดุดเดินไมสะดวกติดขัดอุดกลัน้ สะสมนานวันจึงเกิด
ความรอนสะสม (ปตตะ) ในรางกายเพิม� มากขึน้ เปนเหตุ
ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº¨Ò¡ http://www.abhaiherb.com/knowledge/thaiherb/4122
ทำใหเลือดและลมในรางกายรอนขึ้นดวย เมื่อเลือดลม
ในรางกายรอนขึ้นจึงเกิดแรงดันของเลือดลมเพิ�มมากขึ้น อุปมาเหมือนกับกาตมน้ำที่เดือดก็จะมีแรงดัน
ของลมและไอน้ำพัดขึ้นสูเบื้องบน ซึ�งในรางกายเมื่อเกิดภาวะการติดขัดของพลังทั้ง ๓ ไหลเวียนไมสะดวก
ทำใหหวั ใจตองออกแรงมากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสูบฉ�ดโลหิตใหแรงขึน้ ภาวะความดันโลหิตสูงจึงเกิดขึน้ ซึง� แพทยแผนไทย
เรียกวาโรคลมสันนิบาตปะกังชาติหรือโรคลมตีขึ้นเบื้องสูง
สำหรับสาเหตุทท่ี ำใหปต ตะ (พลังรอน) วาตะ (พลังการขับเคลือ่ น) และเสมหะ (พลังเย็น) มาประชุมกัน
และเกิดการติดขัดของพลังทั้ง ๓ ขึ้นภายในรางกาย เกิดจากผูปวยมีพฤติกรรมกอโรค ซึ�งตามทฤษฎี
แพทยแผนไทยระบุวาเกิดจากมูลเหตุของการเกิดโรค ๘ ประการ คือ
๑. อาหาร
๒. อิริยาบท
๓. ความรอนและเย็น
๔. อดขาว อดนอน อดน้ำ
๕. กลั้นอุจจาระ ปสสาวะ
๖. ทำการเกินกำลังกาย
๗. ความเศราโศกเสียใจ
๘. โทสะ
ซึ�งตองพิจารณาประกอบกับเรื่องที่ตั้งแรกเกิดของโรค คือ สมุฐานตาง ๆ อันประกอบไปดวย
๑. ธาตุสมุฐาน
๒. อุตุสมุฐาน
๓. อายุสมุฐาน
๔. กาลสมุฐาน
๕. ประเทศสมุฐาน
นอกจากน�้ยังพบวา ผูที่มีปจจัยบางอยางดังตอไปน�้มีโอกาสปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงได คือ

๔๓
๑. เกิดจากโอปกมิกาพาต คือ ถูกทำรายโดยการ ทุบ ถอง โบย ตี หรือเกิดจากอุบัติเหตุตาง ๆ แลว
เลือดเสียหรือโลหิตพิการเรื้อรัง โดยมิไดรับการรักษาแตตนจนกลายมาเปนไขโอปกกะมิกาพาต จึงเกิดเปน
โรคปวดศีรษะและความดันสูงขึ้น
๒. เกิดกับผูส งู อายุทอ่ี ยูในชวงปจฉิมวัยขึน้ ไป แมวา โรคความดันโลหิตสูงจะเกิดขึน้ ไดทกุ ชวงอายุ แต
พบวาผูมีอายุมากกวา ๓๐ ปขึ้นไป เสนเลือดจะเริ�มแข็งตัวไมยืดหยุนเหมือนวัยเด็ก จึงเปนสาเหตุของ
ความดันโลหิตสูงไดงาย
๓. เกิดจากชาติโทษ คือ กรรมพันธุซึ�งมารดาหรือบิดาเคยเปนโรคเชนน�้มากอน ก็ติดตอกันมาจนถึง
บุตรหลานได
๔. เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เชน โรคลมชัก และโรคหลอดเลือดนิ�ง คือไมยืดไมหด เปนตน ในการ
ตรวจวินจิ ฉัยโรค แพทยแผนไทยจะตองทำการซักประวัตแิ ละตรวจรางกายคนไขอยางละเอียดเพือ่ หาสาเหตุ
และสมุฏฐานของการเกิดโรคใหได เพือ่ ปรับแกในสวนทีเ่ ปนสาเหตุทท่ี ำใหคนไขเกิดโรค จึงจะทำใหการรักษา
ไดผลอยางชัดเจน

ลักษณะอาการของโรค

อาการของโรคความดันโลหิตสูง หากเทียบเคียงการแพทยแผนโบราณของไทยเราจะเรียกวาโรค
“ลมสันนิบาตปะกังชาติหรือโรคลมตีขึ้นเบื้องสูง” อาการเฉพาะก็คือ ผูปวยจะมีอาการปวดขบศีรษะ
ในเมือ่ พระอาทิตยสวางวัน อาการจะเจ็บปวดมากขึน้ ตามดวงอาทิตยทเ่ี คลือ่ นไปจนถึงบายแลวคอยเบาบางลง
เมือ่ พระอาทิตยตกดิน และจะเริม� ปวดใหมอกี เมือ่ พระอาทิตยขน้ึ ในตอนเชา เปนเชนน�้ไปจนค่ำลงจึงคอย ๆ
สงบลงในเวลากลางคืน สามารถเกิดไดกับทุกคน ไมเฉพาะแตคนที่เครงเครียด แตอาจเกิดกับผูที่อารมณดี
และดำเนินชีวิตตามปกติก็ได

๔๔
การรักษาโรค

หลักของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั แิ ผนไทย คือ การปรับสมดุลรางกายใหปต ตะ (พลังรอน)
วาตะ (พลังการขับเคลือ่ น) และเสมหะ (พลังเย็น) กลับคืนสูค วามสมดุล สามารถไหลเวียนไดตามปกติไมตดิ ขัด
ซึ�งมีหลักการรักษาอยู ๒ หลักใหญ ดังน�้ คือ
๑. การรักษาโดยใชยาสมุนไพร
๒. การรักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต

๑. การรักษาโดยใชยาสมุนไพร

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคทีเ่ กิดจาก ปตตะ วาตะ และเสมหะ ระคนกัน ซึง� ถือวาเปนโรคทีม่ คี วามซับซอน
มากแลว หมอจะตองตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสมุฏฐานของโรคใหถูกตองแมนยำ และจะตองวางยารักษาใหตรง
กับโรคและอาการขางเคียงของโรคที่ผูปวยเปนอยู ผลการรักษาจึงจะทำใหผูปวยหายจากโรคได การรักษา
ความดันโลหิตสูงดวยยาสมุนไพรไทย ควรรักษาตามขั้นตอนดังน�้ จึงจะไดผลดี
๑.๑ ใหยาลดความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติโดยใชตำรับยา
อยางหนึ�งอยางใด ดังน�้
ตำรับที่ ๑ ยาแกความดันโลหิตสูง (โรคปวดศีรษะ ลมปะกัง)
ยาตำรับน�้เปนของ อาจารย พันโท อม แสงปญหา มีตัวยาและน้ำหนักในตำรับ ดังน�้
๑) เบญจผลธาตุ
สิ�งละ ๑ สวน
๒) หัวใจเบญจกูล
สิ�งละ ๑ สวน
๓) ผักเบี้ยหิน
๕ สวน
๔) เหงือกปลาหมอทะเล
๗ สวน
๕) ดอกคำฝอยจีน
๗ สวน
วิธีทำและวิธีใช ตมก็ได ทำผงบรรจุแคปซูลก็ได
วิธีตม
ตม ๓ เอา ๑ กินครั้งละครึ�งแกวกอนอาหาร ๓ เวลา
วิธีทำแคปซูล
บดยาเปนผงละเอียดแลว เอาเหงือกปลาหมอตมเอาน้ำเปนกระสาย
หมายาไว ๑๒ ชั�วโมง แลวตากแดดหรืออบใหแหง บดอีกครั้งหนึ�ง
บรรจุแคปซูลเบอรศูนย (๕๐๐ มิลลิกรัม)
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๓ เวลา กอนอาหาร
สรรพคุณ
ลดความดันโลหิตสูง แกปวดศีรษะ
ตำรับที่ ๒ ยาแกความดันโลหิตสูง
(ตำรับยาแผนโบราณ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนา ๒๕-๒๖)
มีตัวยาและน้ำหนักในตำรับ ดังน�้
๑) เทียนแกลบ
๒๐๐ กรัม
๒) กาฝากมะมวงพรวน
๑๕๐ กรัม
๓) เน�้อในฝกคูณ
๑๕๐ กรัม

๔๕
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

ดอกกาหลง
๑๔๐ กรัม
ขี้เหล็กทั้งหา
๑๐๐ กรัม
รากชาพลู รากผักเสี้ยนผี
สิ�งละ ๑๐๐ กรัม
แกนมะเกลือ
๗๕ กรัม
โคกกระสุนทั้งหา โคกกระออม สิ�งละ ๗๕ กรัม
จุกกระเทียม รากทรงบาดาล
สิ�งละ ๗๕ กรัม
รากเจตมูลเพลิง หัวขาวเย็น
สิ�งละ ๗๕ กรัม
แกนแสมสาร แกนแสมทะเล สิ�งละ ๖๐ กรัม
แกนปรู พริกไทย ขิง
สิ�งละ ๕๐ กรัม
รากสมกุงนอย รากสมกุงใหญ สิ�งละ ๕๐ กรัม
เทียนเกล็ดหอย
สิ�งละ ๕๐ กรัม
สักขี
สิ�งละ ๕๐ กรัม
วิธที ำ
นำตัวยาทัง้ หมดมารวมกัน ใสหมอเติมน้ำ ๓ สวน ตมเคีย่ วใหเหลือ ๑ สวน
รับประทาน
ผูใหญครั้งละ ๒-๔ ชอนโตะ กอนอาหารเชา - เย็น
สรรพคุณ
ลดความดันโลหิตสูง แกปวดศีรษะ
หมายเหตุ สามารถใชตำรับยาแกความดันโลหิตสูงอืน่ นอกเหน�อจากน�ไ้ ด ตามทีแ่ พทยแผนไทยเห็นสมควร
ผูป ว ยทีเ่ ปนโรคความดันโลหิตสูง และไมเคยทานยาเคมีมากอนเลย จะตอบสนองตอยาสมุนไพรไดคอ นขางดี
สามารถควบคุมและทำใหความดันโลหิตลดลงมาอยูในเกณฑปกติไดอยางรวดเร็ว ระยะเวลาการรักษาจะสัน้
และหายจากโรคไดเร็วกวาผูที่เคยทานยาเคมีมากอน
๑.๒ เมือ่ ใชยาควบคุมความดันใหเปนปกติไดแลว ใหใชยารุเพือ่ ถายของเสียชำระมูกมันทีต่ กคางในลำไสเล็ก
และลำไสใหญ ถายปตตะ วาตะ เสมหะ ถายกษัยเสนเถาดานออกจากรางกายสัปดาหละ ๑ ครั้ง
โดยใชตำรับยาถายชือ่ “ยาธรณ�สนั ฑะฆาต” ซึง� จะทำใหลำไสสะอาด และชวยใหเลือดลมในรางกายเดินสะดวกดีขน้ึ
สงผลใหความดันโลหิตดีขึ้นดวย
ขอควรระวังในการใชยาธรณ�สนั ฑะฆาต หากยังควบคุมความดันโลหิตใหอยูใ นเกณฑปกติยงั ไมได ยังไมควร
ใชยาน�้เพราะเปนยารอน ระหวางการใชยาอาจจะทำใหความดันโลหิตสูงขึ้นได
หมายเหตุ สามารถใชตำรับยาถายอื่นนอกเหน�อจากน�้ไดตามที่แพทยแผนไทยเห็นสมควร
๑.๓ ผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงบางรายหากมีอาการนอนไมคอยหลับ หรือนอนหลับไมสนิท
ควรใหยาหอมประเภทบำรุงประสาท บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ รวมดวย โดยใหผูปวยรับประทานกอนนอน
จะทำใหผปู ว ยนอนหลับไดดขี น้ึ เชน ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพยโอสถ เปนตน เปนการลอมอาการขางเคียง
ทำใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๑.๔ ใหยาตำรับประเภท บำรุงตับ บำรุงไต ฟน ฟูหลอดเลือด ใหฟน คืนสภาพ กลับมาทำหนาที่ไดอยาง
สมดุลตามปกติ เชน ยาตรีผลา ยาเบญจผลธาตุ เปนตน

๔๖
๒. การรักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต

๒.๑ การควบคุมอาหาร
ลดการบริโภคอาหารที่มี รสหวาน รสมัน และรสเค็ม
รสหวาน ไดแก น้ำตาลทุกชนิด ผลไมที่มีรสหวานทุกชนิด เชน ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มะมวงสุก
มะละกอสุก เปนตน เปนสาเหตุใหไตรกลีเซอร ไรด ในเลือดสูง
รสมัน ไดแก เน�้อสัตวติดมัน เครื่องในสัตว หนังเปด หนังไก หัวกุง ปลาหมึก ของทอดน้ำมันทุกชนิด
เปนตน เปนสาเหตุใหไขมันแอลดีแอลและคลอเลสเตอรรอล ในเลือดสูง
รสเค็ม ไดแก เกลือ น้ำปลา กะป ปลารา ปลาเค็ม เน�อ้ เค็ม หัวไชโป เปนตน เปนสาเหตุใหโซเดียม (เกลือ)
ในเลือดสูง ไตตองทำงานหนักในการขับโซเดียมออกทางปสสาวะเพิ�มการบริโภคอาหารที่มีรส เปรี้ยว ขม
ฝาด และรสจืด-หอมเย็น
รสเปรีย้ ว ไดแก มะนาว มะขามเปรีย้ ว มะกรูด มะขามปอม มะเขือเทศ กระเจีย๊ บ เปนตน ชวยลางไขมัน
ในลำไสและรางกาย (ยกเวนรสเปรี้ยวจากของหมักดอง)
รสขม ไดแก มะระ มะระขีน้ ก ผักเซียงดา ผักงวนหมู มะเขือพวง ใบยอ ฝกเพกา (มะริดไม) ใบบัวบก
เปนตน ชวยบำรุงเลือด บำรุงตับและน้ำดี
รสฝาด ไดแก มะขามปอม สมอไทย สมอพิเภก ฝรัง� ดิบ ยอดจิก ยอดกระโดน ใบมะกอก ยอดมะมวง
เปนตน ชวยลางไขมันในลำไส (รับประทานมากทำใหทองผูก)
รสจืด-หอมเย็น ไดแก ใบเตย ดอกขจร ดอกโสน สายบัว ผักบุง ไทย ดอกแค ผักกาดหอม ผักกาดขาว
ดอกมะลิ ดอกพิกุล เปนตน ชวยบำรุงหัวใจ บำรุงกำลังทำใหสดชื่น
๒.๒ ตืน่ นอนตอนเชาไมตอ งแปรงฟนใหดม่ื น้ำสะอาดประมาณ ๒ - ๓ แกว ถาไมไดเปนโรคกระเพาะอาหาร
ใหบบี น้ำมะนาวลงไปดวย จะชวยลางไขมันในลำไสเล็กถึงลำไสใหญทำใหลำไสสะอาดขึน้ ระบบดูดซึมสารอาหาร
จะดีขึ้น ขับถายงายทองไมผูกระบบการไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นเลือดไมขน
๒.๓ งดสูบบุหรี่ งดบริโภค เหลา เบียร ไวน ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ของหมักดองทุกชนิด
น้ำอัดลม นม นมเปรี้ยว เนย ครีม ครีมเทียม น้ำตาลเทียม ชอกโกแลต
๒.๔ งดบริโภคอาหารที่ใสหรือปนเปอนสารเคมี เชน ผงชูรส สารกันบูด ยาฆาแมลง สารบอแร็กซ
สารสังเคราะหเพือ่ ปรุงรสแตงกลิน� สีสงั เคราะห ดินประสิว สารฟอกขาว ยากันเชือ้ รา เปนตน (สวนใหญจะมี
ในอาหารและขนมสำเร็จรูป)
๒.๕ ออกกำลังกายเบา ๆ สม่ำเสมอ ตามที่ตนเองชอบ อยางนอย ๓ ครั้งตอสัปดาห วันละ ไมนอย
กวา ๓๐ นาที
๒.๖ ฝกนัง� สมาธิเพือ่ ควบคุมอารมณตนเอง ปลอยวางไมเครียด ไมโกรธ ไมนอ ยใจ ไมเสียใจ ไมเอาแตใจตนเอง
ไมจจู ข้ี บ้ี น ฟงเพลงเบา ๆ ไปเทีย่ วชมธรรมชาติตามทีช่ อบ มองโลกในแงดี คิดในแงบวก หัวเราะยิม้ แยม
แจมใส สงสารเห็นใจคนอื่น แผเมตตา ใหอภัย วางใจเปนกลาง ไมยึดมั�นถือมั�น
๒.๗ พักผอนใหเพียงพอ ไมควรนอนหองปรับอากาศเพราะอากาศไมถา ยเท ไมควรเขานอนเกิน ๒๒.๐๐ น.

๔๗
การติดตามประเมินผลการรักษา

การรักษาในระยะแรกแพทยแผนไทยตองเฝาติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด โดยตองนัดหมาย
ใหผูปวยมาพบแพทยทุก ๑๕ วัน จนมั�นใจแลววาสามารถควบคุมความดันโลหิตของผูปวยไดและผูปวย
มีความเขาใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและวิถชี วี ติ แลว จึงคอยนัดหมายใหผปู ว ยมาพบแพทยหา งออกไปได
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวยการแพทยแผนไทย ตองใชหลักการรักษาทัง้ ๒ หลัก คือ รักษาดวย
ยาสมุนไพรและรักษาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต ผสมผสานกัน จึงจะสามารถรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงไดผลดี ผูปวยไมจำเปนตองกินยาไปตลอดชีวิต สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเหมือน
คนปกติทั�วไป เมื่อรางกายปรับกลับคืนสูความสมดุล สามารถหายขาดจากโรคไดอยางถาวร

ขอควรระวัง

ผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมานานและทานยาเคมีควบคุมความดันฯอยูเปนประจำ ไมควรใหผูปวย
หยุดยาเคมีในทันที โดยเฉพาะผูสูงอายุซึ�งมักจะมีปญหาเสนเลือดฝอยเปราะแตกงายอาจเปนอันตรายได
ในระยะแรกผูปวยควรทานยาสมุนไพรรวมกับยาเคมีเพื่อควบคุมความดันโลหิตของแพทยแผนปจจุบันไป
พลางกอน และคอยสังเกตุอาการดูวาความดันโลหิตเปนอยางไร โดยระยะ ๑-๒ สัปดาหแรกตองเฝาระวัง
ตรวจวัดความดัน ฯ อยางสม่ำเสมอ จะพบวาความดันโลหิตจะคอย ๆ ลดลงจากที่เคยวัดตามปกติ เชน
เดิมทานยาเคมีอยูวัดความดันโลหิตได ๑๔๐ / ๙๐ มม.ปรอท พอทานยาสมุนไพรควบคูกันไป ๑ สัปดาห
ความดัน ฯ อาจลดลงเหลือ ๑๒๐ / ๘๐ มม.ปรอท ก็ใหคอ ย ๆ ลดยาเคมีลงทีล่ ะนอย เชน เคยทานยาเคมี
อยู ๒ เม็ด ก็ใหลดลงเหลือ ๑ เม็ด อยางน�เ้ ปนตน ชวงน�ต้ อ งเฝาระวังตรวจวัดความดันโลหิตทุกวัน คอย ๆ
ลดยาเคมีลงจนหยุดกินยาเคมีในที่สุด ใชยาสมุนไพรในการรักษาเพียงอยางเดียว และทำการประเมินผล
โดยการตรวจวัดคาความดันโลหิตอยูเ ปนประจำ ซึง� เมือ่ เห็นวาความดันโลหิตเริม� คงทีอ่ ยางมีเสถียรภาพแลว
คือ ความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติไมสงู แลว ก็คอ ย ๆ ลดยาสมุนไพรลง เชน เคยกินยาสมุนไพรอยูค รัง้ ละ
๓ เม็ด ก็ลดลงเหลือ ๒ เม็ด และตรวจวัดความดันฯ ดู หากความดันฯยังเปนปกติกล็ ดยาสมุนไพรลงเหลือ
๑ เม็ดจนหยุดกินยาในทีส่ ดุ และความดันโลหิตยังเปนปกติดอี ยูก ถ็ อื วาสิน้ สุดกระบวนการรักษา ถือวาหายขาด
จากโรคน�แ้ ลว ซึง� ระยะเวลาการรักษาก็ขน้ึ อยูก บั ผูป ว ยแตละรายวาจะสามารถเปลีย่ นวิถชี วี ติ และปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมไดมากนอยเพียงใด บางรายก็ใชเวลาเพียง ๒-๓ เดือน บางราย ๖ เดือน บางรายก็ ๑ ป
ถึงจะยุตกิ ารรักษาได แตรายที่ไมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและวิถชี วี ติ เลย ก็อาจจะรักษาไมหายขาดอยางถาวร

๔๘
การสงตอผูปวย

สำหรับผูปวยที่มีอาการของโรคความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย ควรสงตัวไปรักษาตอที่
โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมกวา ในกรณ�ดังตอไปน�้
๑. ปวดศีรษะ วิงเวียน มึนหัว หูอื้อ ตาพรามัว ปวดตนคอ คลื่นไสอาเจียน สาเหตุ อาจมาจากอาการ
ของความดันโลหิตสูงมาก ใหรีบนำสงโรงพยาบาลทันที
๒. หากลุกขึ้นแลว วิงเวียน มืดหนาใจสั�นจะเปนลม ตาลาย เหงื่อออก ตัวเย็น สาเหตุอาจมาจาก
ความดันโลหิตต่ำมาก ใหรีบนำสงโรงพยาบาลทันที
๓. ผูป ว ยทีม่ อี าการแขน ขาออนแรง ชาครึง� ซีก ปากเบีย้ ว อาจมีสาเหตุจากเสนเลือดในสมองตีบ บวม
หรือแตก ตองนำสงโรงพยาบาลทันที
๔. หากผูป ว ยมีอาการเจ็บแนนหนาอก ปวดราวไปยังกรามและบริเวณฟน เหงือ่ ออก หายใจขัด สาเหตุ
อาจเกิดจาดหัวใจขาดเลือด ควรนอนพัก ใชถุงน้ำอุนประคบหนาอก และรีบนำสงโรงพยาบาลทันที
๕. หากผูปวยมีอาการขาบวม เหน��อยงาย สาเหตุจากอาการแทรกซอนของโรคหัวใจ โรคไต ใหงด
อาหารเค็มทุกชนิด รีบนำสงโรงพยาบาลทันที

๔๙

âÃ¤¡Ã´äËÅÂŒÍ¹ àÃÍàËÁç¹à»ÃÕéÂÇ
อาจารยกิตติ กิตติจารุวงศ และ อาจารยวัลลภ เผาพนัส

สมุฏฐานการเกิดโรค

โรคกรดไหลยอน แพทยแผนไทยเรียกตามอาการวา “เรอเหม็นเปรี้ยว” ซึ�งมีสาเหตุมาจากธาตุลม
ที่เกิดลมในไส ลมนอกไส หรือเกิดจากกำเดายอย คือ ไอความรอนที่เกิดจากขบวนการยอยอาหาร ซึ�งจะ
ลอยสูงขึ้น และยังสะสมความรอนในลำไส ไอน้ำยอยหรือกำเดายอย ถาเกิดขึ้นมากเรียกกำเดายอยกำเริบ
ทำใหมีอาการทองอืดทองเฟอ เรอเหม็นเปรี้ยว ตามมา เมื่อกรดไหลยอนตานแรงโนมถวงของโรคขึ้นไป
สมุฏฐานแหงอาการจึงเกิดจากลมเปนเหตุ แพทยแผนไทยจึงดับลมโดยการดับไฟ ไมมีไฟก็ไมมีลมไปดัน
น้ำยอยตีขน้ึ บน การแกท่ีไฟ คือ ไฟยอยอาหาร ไฟอุน กาย ไฟรอนจากตับ ทัง้ ๓ ไฟ ใหดบั ไฟ จากตับแลว
ไฟยอยอาหาร ไฟอุนกายจะดับตาม

ลักษณะอาการของโรค

ลมกองหยาบในศาสตรการแพทยแผนไทย

เปนลักษณะอาการแหงลมที่อยูบริเวณชองทางใหญภายใน
ตั้งแตบริเวณปากตลอดลำคอ กระเพาะ ไสนอย ไสใหญ ถึงปาก
ทวารหนัก มีลักษณะเปนลมมวลหยาบกระจายตัวอยูในชองทาง
ดังกลาว บางครัง้ ใหมอี าการคลืน่ ไส ผะอืดผอมรวมดวย แลวสงผล
ตอใหอืด เมื่ออืดสำแดงวามีกองลมลนเกินระบบ ดันอวัยวะให
เหม็นเปรี้ยว
พองขึ้น เบียดดันอวัยวะใกลเคียงกันดวย อืดนั้นมาจากลมในไส
ก็ได ลมนอกไสก็ได หากเกิดแตลมในไส เหตุมาจากกำเดายอย
เรอ
และพัทธะปตตะ เปนตนเหตุ สวนลมนอกไส เหตุมาแตไฟอุน กาย
ทองเฟอ
เปนตนเหตุ กำเดายอยและกำเดาอุนกายจึงเปนเหตุตน สวนลม
ที่เกิดตามกำเดาเปนเหตุตาม อืดที่เกิดจากลมเปนเหตุทาย และ
ทองอืด
ลมที่เกิดเปนลมรอนพัดตีขึ้นบน เราเรียกวา “เฟอ” หมายลมนั้น
ลมในไส/ลมนอก
ดันขึ้นเฟอขึ้นบน เมื่อดันขึ้นเฟอก็จักออกปากเรียกวา “เรอ”
พัทธะปตตะ/อพัทธะปตตะ/กำเดา หากมีน้ำยอยออกมาดวย เราเรียก “เหม็นเปรี้ยว” คือ น้ำยอย
ออกปาก กลิ�นออกจมูก ขึ้นตอนอาการเปนดั�งภาพ
หลักสมุฏฐานวินจิ ฉัยอาการน�ค้ อื พัทธะปตตะ / อะพัทธะปตตะ กำเริบ ทำใหโกฏฐาสยาวาตา / กุจฉิสยา
วาตากำเริบตาม ดันน้ำยอยปตตังตีขึ้นบน หมอไทยจักหาเหตุที่พัทธะปตตะหรืออะพัทธะปตตะนั้นกำเริบ
ซึง� มีเหตุตางกัน แตปลายทางอาการเหมือนกัน
กำเดายอย / ไฟยอย/พัทธะปตตะ กำเดาอุนกาย / ไฟอุนกาย / อะพัทธะปตตะ
ตัง้ ตนหาเหตุทเ่ี ตโชธาตุเสียกอนวาสิง� ใดเปนมูลเหตุใหเกิดอาการทางเตโชพัทธะหรือเตโชอพัทธะกำเริบ
ทำใหเกิดไฟอุน กายแลไฟยอยกำเริบ เกิดกำเดา เกิดลมตามพัดดันน้ำยอยตีขน้ึ บน โดยพอประมวลเหตุไดดงั น�้

๕๐
สมุฏฐานปตตะกำเริบ

๑. เปนผูปฎิสนธิธาตุไฟหรือธาตุลมเปนตนทาง ทำใหไฟแรงลมแรงตาม หรือลมแรงไฟแรงตาม
เปนวัฎฏะสัมพันธเน��องกันตีน้ำยอยดันขึ้นบน
๒. กินแตของเผ็ดรอนเปนประจำ ไฟยอมแรงขึ้นลมแรงตามพัดน้ำยอยตีขึ้นบน
๓. ทองรองไมกินเมื่อกินทองไมรอง น้ำยอยออกเพราะรางกายตองการพลังงานแตไมกิน น้ำยอย
ไมออก เพราะรางกายไมตองการพลังงานแตกิน ทำซ้ำทำซากเกิดภาวะกษัยลนทนดันน้ำยอยตีขึ้นบน
๔. มีภาวะวิตกกังวลซ้ำซากเกิดกำเดาตามเกิดลมตามดันน้ำยอยตีขึ้นบน
๕. อริยาบทนั�งเชนนั�งทำงานนานๆนั�งขับรถนานๆนั�งเลนเกมสนานๆนั�งนอนติดเตียงนาน ๆ มีการ
เคลื่อนไหวกายนอยลมพัดดันลงไมสะดวกตีกลับพัดขึ้นบนแทนดันน้ำยอยตีขึ้นบน
๖. กินแตหวาน มัน เค็ม เปนรสที่ทำใหเกิดความรอนเกิดลมตามมาพัดตีน้ำยอยขึ้นบน
๗. ในชวงกอนแลระหวางมีประจำเดือนเกิดกำเดาอุนกายขึ้นทำใหเกิดลมในไสตีน้ำยอยขึ้นบน
๘. ทองผูกบอยครัง้ หรือมีกลอนเถาภายในลำไสใหญมกี ารหมักหมมเกิดกำเดาเกิดลมผลักน้ำยอยตีขน้ึ บน
๙. มีไขกำเดาเกิดทองอืดเกิดแรงผลักดันน้ำยอยขึ้นบน
๑๐. มีโบราณโรคเรื้อรังทางพัทธะปตตะ / อพัทธะปตตะยอมทำใหกำเดามากลมมากดันปตตังตีขึ้นบน
๑๑. ทำงานในที่เย็นสลับกับที่รอน ลมรอนลมเย็นปะทะกันเกิดมวลลมหยาบพัดขึ้นบนดันน้ำยอยตาม
๑๒. กินแตอาหารแสลงตอโรคกษัย อาหารขยะ อาหารอุตสาหกรรมปนเปอน สารกันบูด ผงชูรส
เครื่องดื่มเย็นอุตสาหกรรม อาหารถุง อาหารสกปรก เหลาน�้ลวนเจือสารเคมีทางอุตสาหกรรมอาหาร
กินบอยเขากระทบตอระบบทางเดินอาหารเกิดกระษัยเกิดอาการตามมา
๑๓. กษัยกลอนเถา เปนตนทางของกษัยปู กษัยลน กษัยทน กษัยจุก กษัยดาน ทำใหลมดันน้ำยอย
ตีขึ้นบน แปรไปเปนลมทุนยักษวาโย ลมสูบพิษขึ้นลำไส ซึ�งเปนอาการกรดไหลยอน
๑๔. ใสเข็มขัดหรือเสื้อผารัดรูปมากเกินไป ทำใหเกิดแรงดันในชองทองตีขึ้นบน
๑๕. กินขาวแลวอยูในทานอนทันที ทำใหไฟยอยกัดเยื่อบุหูรูดหลอดอาหารหยอน
ทั้งสิ้นเกิดแตลมรอนจากกำเดาเปนเหตุ แตมีอาการอืดที่ไมเฟอไมเรอไมเปรี้ยวเกิดแตลมรอนนอย (เย็น)
ก็ไดมูลเหตุที่เกิดมาจากสมุฎฐานดั�งน�้

สมุฏฐานปตตะหยอน

๑. อายุสมุฎฐานเขาวัยวาตะขาลงจากปตตะขาลง ลมเคลื่อนไหวไดนอยเกิดอาการอืด
๒. อยูในที่มีอากาศเย็นผิดธรรมชาตินานๆก็เปนเหตุใหปตตะหยอนวาตะหยอนลมไมเคลื่อน
เกิดอาการอืด
๓. มีอาการทางเสมหะกำเริบ ปตตะหยอนวาตะหยอนก็เปนเหตุไดเชนกัน
๔. มีอาการนอนติดเตียงเคลื่อนไหวนอยปตตะนอยวาตะนอยลมเคลื่อนนอยเกิดอาการอืด
หมอไทยยังแบงพัฒนาการของอาการน�้แยกออกไดเปนสี่ลักษณะ
๑. อาการเพียงทองอืดจากลมรอนก็ไดลมเย็นก็ไดแตไมเฟอจึงไมเรอ (เขาอืด) แคในไสหรือนอกไส
๒. อาการทองอืดเฟอแตไมเรอ (เขาเฟอ) ไปถึงอก
๓. อาการทองอืดเฟอเรอ (เขาเรอ) ไปถึงคอ
๔. อาการทองอืดเฟอเรอเหม็นเปรี้ยว (เขาเหม็นเปรี้ยว) ผานอกผานคอออกปาก

๕๑
๑. ลักษณะอาการอืด

๑) เริม� ทีไ่ ฟยอยเกิดกำเดายอยเกิดลมในไสตามมาเปนลมชนิดรอนมวลออกหยาบมีลกั ษณะแผออก
ทำใหเกิดอาการทองอืดแนนไปตามไสนอยไสใหญคือมีลมในไสกำเริบ แตระบายออกไดนอย
ดวยติดกรีสงั อาหารเกาคางในลำไสใหญอาหารใหมทย่ี อ ยยากยอยไมหมดในลำไสนอ ยและอาหารใหม
ในกระเพาะอาหาร ลมในไสนั้นวิ�งเริ�มที่ปากบนถึงปากลางคือทวารหนักหมายอันตัง (ระบบ
ทางเดินอาหาร) แตถา เพียงอืดหมายวาลมในไสนน้ั อยูเ พียงในไสนอ ยไสใหญและกระเพาะอาหาร
ยังไมมอี าการเฟอดันขึน้ บน ดวยแรงกำเดายอยสงขึน้ บนนัน้ ยังไมแรงมากนักเกิดเพียงอาการอืด
มักมีเหตุมาแตอาหารไมคอยยอยหรือมีกลอนเถาในไส มีอาการทองผูกเรื้อรัง
๒) เริ�มที่กำเดาอุนกายหยอนจากเสมหะกำเริบกำเดายอยมักหยอนตามเมื่อไฟนอยลมยอมนอย
ตามลมนอยก็เคลื่อนไหวชาพัดชาทำใหเกิดอาการอืดในไสตามมา
๓) อาการอืดจากลมในไสกำเริบ (จักพัดขึน้ บนไปตามระบบอันตัง) จากมูลเหตุดง�ั ทีก่ ลาวขางตนไวแลว
๔) อาการอืดจากลมนอกไสเกิดแตเหตุอาทิความกำเริบหยอนของธาตุดนิ ในชองทอง(ที่ไมเกีย่ วกับ
ระบบอันตัง)ทำใหเกิดกำเดามากเมือ่ กำเริบและกำเดานอยเมือ่ หยอนไปสงผลตอใหเกิดอาการ
ทัองอืดจากลมรอนหรือลมรอนนอยหากเกิดแตลมรอนลมน�้จักแปรเปนลมตีขึ้นบนได

๒. ลักษณะอาการอืดแลวเฟอ

อืดคืออาการอึง้ อลอยูภ ายในหากอืดมากขึน้ ๆจักเกิดแรงดันขึน้ บนทำใหเฟอดวยแรงลมทีเ่ กิดแตกำเดา
๒ ลักษณะหนึง� จากกำเดายอยทำใหเกิดลมในระบบอันตัง(ในไส)เริม� จากอืดตอดวยเฟอดวยแรงลมในไสพดั ขึน้
แตพดั ขึน้ เพียงอกตามแรงกำเดาทีเ่ กิดมีอาการอืดแนนดันขึน้ บนในชวงกระเพาะอาหาร อาการหยุดเพียงนัน้
ผูไขจักไมมีอาการเรอออกมาแนนทองแนนอกสองจากกำเดาอุนกายทำใหเกิดลมนอกไสแตอยูในชองทัอง
เริ�มจากอืดเชนกันแตเปนอืดนอกไส(ระบบอันตัง)แลวดันขึ้นบนหมายเพียงอกทำใหเกิดอาการแนนเขาอก
แตไมมีลมขึ้นจุกคอ

๓. ลักษณะอาการอืดเฟอเรอ

อาการเชนเดียวกับเฟอแตแรงดันของลมในไสนอกไสมมี ากกวาเปนอืด-เฟอ-เรอออกปาก แรงกำเดา
ทั้งสองชนิดมากกวาเฟอแตไมเรอถาเปนลมในไสพัดขึ้นจักมีอาการเรอบอยครั้งถาลมนอกไสจักมีอาการ
ลมจุกคอกลืนไมเขาคายไมออกติดอยูเพียงนั้น(เปนอาการอันตราย)

๔. ลักษณะอืดเฟอเรอเปรี้ยว

เปนอาการมากทีส่ ดุ ของอาการทัง้ หมดดังกลาวไมเพียงแตลมทีด่ นั ขึน้ แตนำปตตัง(น้ำยอย)ขึน้ มาดวยเกิดอาการ
แสบรอนเขาอกเขาคอบางรายเขาเพียงอกบางรายดันขึน้ ถึงคอออกปากสำแดงถึงภาวะกำเริบแรงของไฟยอย
กำเดายอยแลลมพัดในไส(มิไดเกิดแตลมนอกไส)เกิดแตลมในระบบอันตังเทานั้น
ลมในไส อืด-เฟอ-เรอ-เหม็นเปรี้ยว ลมนอกไส อืด-เฟอแนนเขาอก-เฟอแนนเขาคอ-ลมตีขึ้นบน
หมายศีรษะ
การตรวจวินิฉัยสี่อาการดังกลาวหมอไทยจักตองแยกวาเกิดแตความรอน(กำเดา)หรือเกิดแตความเย็น
(ความรอนนอย)เสียกอนจากนั้นจึ�งหาวาเกิดแตลมในไส ลมนอกไสลักษณะของอาการจักเปนเครื่องแจง
แกหมอเองหากพบวาเกิดแตลมรอนในไสหมอตองหาตอวาอาการทีเ่ ปนเพียงไหนในสีล่ กั ษณะนัน้ กำเดาทีเ่ กิด
เปนกำเดายอยหรือกำเดาอุน กายเกิดแตไฟยอยหรือไฟอุน กายมาจากพัทธะปตตะหรืออพัทธะปตตะ ลำดับการ
แกรักษานั้นแตกตางกันสิ้น

๕๒

การรักษาโรค

การรักษาเหตุแตเย็น

๑. จุดไฟธาตุยอ ย ไฟธาตุอนุ กาย ใหตดิ สวางขึน้ ดวยการวางยาเพิม� ไฟยอยรสรอน (เชน ยาธาตุบรรจบ)
๒. วางยาเพิ�มลมกองลงลาง (เชน ยาปราบชมพูทวี ยาสหัสธารา)
๓. ถาเปนตำรับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ใหวางยารสหอมรอนหลังอาหารทันที เพือ่ ชวยยอยอาหาร
(เชน ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร)
๔. วางยากลุม อาการปวดเมือ่ ยแตเหตุลมลงลางหยอน เพือ่ ชวยจุดไฟธาตุใหเกิดลมลงลางมากขึน้
(เชน ยากษัยเสน ทานกอนอาหาร ๓ เวลา)
๕. การเวชปฏิบตั ิ ใหใชทางรอน เชน การยางยา การเผายา การประคบรอน การอบรอน เปนตน
การรักษาเหตุแตลมรอน (กระทำไดทั้งจากความรอนและจากความเย็น)
๑. หากเพียงอืดแตไมเฟอ แลอืดเฟอแตไมเรอ ใหใชการวางยารสรอนชวยยอย เพื่อกระจายลม
ที่อัดอั้นอยู
๒. ใหเวชปฏิบัติหัตถบำบัดโกยลมออกจากชองทอง หรือเผายาชวงกลางทองก็ได
๓. หากใชวิธีเย็น
- ใหวางยารสเย็น เชน ยาเขียวหอม ไวยามปตตะ
- ใหวางยารสหอมรอน เชน ยาหอมนวโกฐ ไวยามวาตะก็ได แลวใชหัตถบำบัดชวย
๔. ถาอาการอืดเฟอเรอแตไมเหม็นเปรีย้ ว แลอืดเฟอเรอเหม็นเปรีย้ ว เปนลำดับอาการทีม่ ากขึน้ แลว
ใหใชทั้งรอนและเย็นชวยกัน แตคาบเวลาตางกัน ดังน�้
- วางยารสเย็นไวยามแรกปลาย / ตอดวยยามสองกลางยาม / และทายยามสอง (๑๐.๐๐ น.,
๑๒.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น.) เพื่อลดกำเดาอุนกายลง
- วางยาหอมรสรอนชวยยอยไวทกุ เวลาหลังอาหาร เพือ่ ผอนลมในลำไสจากการยอยอาหารนัน้
(เชน ยาหอมนวโกฐ, ยาหอมอินทจักร)
- ยามสองเชาใหพอกยาเย็นไปที่สวนบน เพื่อนำลมตีขึ้นบนลงลาง ยามสามเชาตนยาม
ใหเผายาบริเวณหนาทอง เพื่อกระจายลมในไส
ภาวะอาการทองอืดนัน้ เกิดไดแตหลายเหตุ เปนอาการธรรมดาของผูไ ข แตไมธรรมดาสำหรับหมอไทย
เหตุเพราะอืดนัน้ หากเกิดแตเหตุทย่ี กนังทำงานกำเริบหรือหยอน จักสำแดงถึงภาวะกษัย แลวอาจเกิดเพราะ
ตับยอยตับหยอน ตับแข็ง ตับออน ฝในตับ ตับติดไขพษิ ไขกาฬ เปนตน หมอไทยจักหาเหตุตน ใหพบแลวรักษา
ทีเ่ หตุตน นัน้ สวนอาการอืดเฟอเรอเปรีย้ ว เปนปลายอาการ หมอไทยจักบรรเทาลง รักษาทีต่ น ทาง บรรเทา
ที่ปลายทาง หมอไทยกระทำดั�งน�้แล

ขั้นตอนการรักษาดวยหลักการรุ ลอม รักษา และบำรุง ดังน�้

๑.
๒.
๓.
๔.

รุ ลมในไสและนอกไส รุระบบทางเดินอาหารใหสะอาด
ลอม ไฟอุนกาย และไฟยอยอาหาร
รักษา ตับใหเย็น รักษาอารมณใหใจเย็น
บำรุง ศอ/อุระ/คูถเสลด ที่เสียหายจากน้ำยอย และบำรุงตับใหบริบูรณ

๕๓
ตำรับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ

๑.
๒.
๓.
๔.

รุ ยาหอมนวโกฏ (๙.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น.)
ลอม ยาหอมเทพจิตร (๙.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น.)
รักษา ยาหอมทิพยโอสถ (๙.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น.)
บำรุง ยาบำรุงโลหิต และยาเขียวหอม (๒๑.๐๐ น.)

น้ำกระสายยาลดอาการเรอเหม็นเปรี้ยว

สูตรตำรับ น้ำดาง น้ำปูนใส น้ำฝางเสน น้ำซาวขาว และเกลือ
การเตรียม
๑. น้ำดาง นำดางทำขนมจาง ๓ รำหัด ละลายในน้ำอุน ๑ แกว
๒. น้ำปูนใส นำปูนแดงที่ใชกินกับหมาก กึ�งชอนชา ละลายในน้ำอุน ๑ แกว
๓. น้ำฝางเสน นำฝางเสนไปตมในน้ำเดือน แลวกรอง แบงออกมา ๑ แกว
๔. น้ำซาวขาว นำขาวสาร (ขาวเจา) ไปซาว แลวรินเอาแตน้ำ ๑ แกว
วิธีทำ : นำน้ำทั้ง ๔ อยาง ๆ ละ ๑ แกว มาผสมรวมกัน ใสเกลือ ๓ รำหัด ละลายลง
วิธีใช : ใชดื่มครั้งละ ๑ แกว เมื่อมีอาการเรอเหม็นเปรี้ยว

สูตรน้ำกระสายยาชวยยอยขับลม

ขิงแก ขาแก ตะไคร ใบสะระแหน น้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำคั้นใบเตย และน้ำเชื่อม
การเตรียม
๑. ตมขิง ขา ตะไคร และใบสะระแหน ผสมกัน แลวกรองเอาแตน้ำทิ้งไวใหเย็น
๒. เติมน้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำคั้นใบเตยหอม และน้ำเชื่อม ใหไดรสเปรี้ยวนำรสหวาน
วิธีใช : ใชดื่มครั้งละ ๑ แกว หลังอาหารทันที

คำแนะนำสำหรับผูปวย

๑. ระหวางรับประทานอาหารไมควรดืม่ น้ำตาม ประเภทกินขาวคำน้ำคำ และ/หรือเพิง� รับประทานอาหาร
เสร็จใหม ไมควรดื่มน้ำเย็น น้ำแข็ง เปนประจำ การรับประทานน้ำเย็น น้ำแข็ง ขณะรับประทานอาหาร
หรือเพิง� รับประทานอาหารเสร็จใหมเปนการรบกวนระบบการยอย เพราะระหวางนัน้ ธาตุไฟยอยอาหารกำลังทำงาน
ทำใหธาตุไฟตองทำงานหนักขึน้ เพือ่ จะยอยอาหารใหหมด เมือ่ ถูกใชงานหนักเปนประจำจึงทำใหเสือ่ มเร็ว (ตับเสือ่ ม)
๒. ไมควรรับประทานอาหารทีย่ อ ยยาก เชน ของทอด ของมัน เน�อ้ สัตว ตาง ๆ เปนประจำ ทำใหธาตุไฟ (ตับ)
ทำงานหนักจึงเสื่อมเร็ว
๓. ไมควรเรงรีบรับประทานอาหารเร็วเกินไป การเคีย้ วอาหารไมละเอียด ทำใหธาตุไฟ (ตับ) ทำงานหนัก
จึงเสือ่ มเร็ว หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารกอนนอน โดยไมควรรับประทานอาหารกอนเขานอน ๓ ชัว� โมง
เพราะจะทำใหโรคกรดไหลยอนกำเริบ
๔. ควบคุมอารมย ไมควรมีอารมโกรธโมโหเกรี้ยวกราดอยูเปนประจำ ทำใหตับรอนและเสื่อมเร็ว
๕. ไมควรใชสมองครุน คิดเรือ่ งตาง ๆ หนักมากเกินไป การวิตกกังวล มีภาวะความเครียดเปนประจำ
อารมณเครียดและวิตกกังวลมีผลกระทบตอตับ และกระเพาะอาหาร ทำใหรบกวนระบบการยอย

๕๔
๖. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จใหม ๆ ไมควรไปนั�งทำงานหรือไปนอนในทันที
๗. งดการสูบบุหรี่ ดื่มเหลา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และน้ำอัดลม
๘. ไมควรปลอยทองผูกเปนเวลานาน
๙. หลีกเลี่ยงอิริยาบถนั�งนาน ๆ เชน ขับรถ เลนเกม นั�งหนาคอมพิวเตอร นอนติดเตียง
๑๐. ระวังไมใหน้ำหนักมาก หรืออวนเกินไป ไมควรใสเสื้อผารัดรูป

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผปู ว ยมาตรวจซ้ำเพือ่ ติดตามอาการและประเมินผลการรักษา ทุก ๑๕ วัน จนกวาอาการจะดีขน้ึ

ขอควรระวัง

ผูปวยที่ทำการรักษาแลวอาการไมดีขึ้นและ มีอาการดังตอไปน�้ใหรีบพบแพทยที่โรงพยาบาลทันที
๑. อาเจียนบอย หรือมีเลือดปน
๒. กลืนติด หรือกลืนลำบาก
๓. อุจจาระสีดำ หรือมีเลือดปน
๔. ออนเพลีย ซีด
๕. น้ำหนักลดอยางตอเน��องโดยไมมีสาเหตุ
๖. รับประทานยาแลวอาการยังไมดีขึ้น

๕๕
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ภาพประกอบจาก http://health.kapook.com/view93918.html

สมุฏฐานการเกิดโรค

ลมปะกัง หรือลมตะกัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา ชื่อโรคลมชนิดหนึ�ง
ตามตำราแพทยแผนโบราณวา ทำใหมอี าการปวดหัวเวลาเชา ๆ ปวดกระบอกตาเมือ่ เห็นแดดจะลืมตาไมขน้ึ
• ลมปะกังเขาแนวเสนอิทา กลาวไววาอาการตัวรอนวิงเวียนปวดหัวมาก
• สวนเสนปงคลากลาวไววาหนาตาแดง ปวดหัวแตเชาถึงเที่ยง ปวดหัวมาก ชักปากเอียง คัดจมูก
น้ำมูกไหล จาม เจ็บตาน้ำตาไหล
• สหัสรังษี มีลมจักขุนิวาตประจำเสน มีอาการเจ็บกระบอกตา วิงเวียนตาพรา ลืมตาไมได
• ในพระคัมภีรชวดารกลาวถึงลมชนิดหนึ�งชื่อวา "ลมกำเดา" โทษจากลมระคนกำเดา มีอาการ
วิงเวียน ตาลาย ตามืด ตาพรา หนักศีรษะ เจ็บศีรษะ เจ็บตา
• สวนไมเกรนในวิกีพิเดียกลาววา โรคไมเกรนหรือโรคปวดหัวขางเดียว (อังกฤษ: migraine) เปน
ความผิดปกติทางประสาทเรื้อรังอยางหนึ�ง ลักษณะเดนคือปวดศีรษะปานกลางถึงรุนแรงเปนซ้ำ
• มักสัมพันธกับอาการทางระบบประสาทอิสระจำนวนหนึ�งตรงแบบ อาการปวดศีรษะมีผลตอ
ศีรษะครึ�งซีก มีสภาพปวดตามจังหวะ (หัวใจเตน) กินเวลาตั้งแต ๒ ถึง ๗๒ ชั�วโมง
• อาการที่สัมพันธอาจมีคลื่นไส อาเจียน และไวตอแสง เสียงหรือกลิ�น
• โดยทั�วไปความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นจากกิจกรรมทางกาย
• ผูปวยไมเกรนถึงหนึ�งในสามมีสัญญาณบอกเหตุ (aura) คือ การรบกวนภาพ การรับความรูสึก
ภาษาหรือการสั�งการรางกายซึ�งบงบอกวาจะเกิดปวดศีรษะในไมชา
• บางครั้งสัญญาณบอกเหตุเกิดไดโดยมีการปวดศีรษะตามมานอยหรือไมปวดเลย
• ไมเกรนมีสาเหตุจากปจจัยสิ�งแวดลอมและพันธุกรรมผสมกัน

๕๖
• ผูปวยประมาณสองในสามเปนในครอบครัว
• การเปลีย่ นระดับฮอรโมนผสมกัน เพราะไมเกรนมีผลตอเด็กชายมากกวาเด็กหญิงเล็กนอยกอนวัย
เริ�มเจริญพันธุ แตในผูใหญ หญิงเปนมากกวาชายประมาณสองถึงสามเทา
• ความเสี่ยงของไมเกรนปกติลดลงระหวางการตั้งครรภ
• ยังไมทราบกลไกที่แนชัดของไมเกรน แตเชื่อวาเปนความผิดปกติของประสาทควบคุมหลอดเลือด
• ทฤษฎีหลักสัมพันธกบั การเราได (excitability) ทีเ่ พิม� ขึน้ ของเปลือกสมองและการควบคุมผิดปกติ
ของเซลลประสาทรับความเจ็บปวดในนิวเคลียสของประสาทไทรเจมินัลในกานสมอง
หากอานโดยพิจารณาแตตน จักพบวา ลมปะกัง กับอาการไมเกรน เปนคนละอาการกันในการแพทยแผนไทย
นัน้ ไมมอี าการปวดหัวขางเดียวมีเพียงปวดหัวเทานัน้ และลมปะกังเกิดแตวาตะเปนอาการปลายปตตะเปนอาการตน
สวนไมเกรนคือการผิดปรกติไปของธาตุดนิ เกีย่ วกับมัตถเก(ระบบสมอง)มัตถลุงคัง(ระบบประสาท)แผนตะวันออก
นัน้ มุง ทีต่ รีธาตุ แตแผนตะวันตกมุง ทีธ่ าตุดนิ หลักคิดนัน้ ตางกัน จึง� นำมาเทียบอาการใหสมกันมิไดลมปะกังคือลมปะกัง
ไมเกรนคือไมเกรน ลมปะกังมิใชไมเกรน ไมเกรนก็มใิ ชลมปะกัง แตหากเปนไมเกรนใหใชวธิ บี ำบัดแบบลมปะกัง
ดวยหลักการผันไปแหงตรีธาตุมิใชธาตุดิน หากตรีธาตุปรกติธาตุดินจึงคืนกลับเดิม

คำอธิบายวาดวยธาตุไฟกับอาการไมเกรน

-

ไฟอุนกาย
ไฟยอย
ไฟระส่ำระสาย
ไฟเสื่อมไป

คือเหตุที่เกิด
คือเหตุที่เกิด
คือเหตุที่เกิด
คือเหตุที่เกิด

ผลคือกำเดาอุนกาย
ผลคือกำเดายอย
ผลคือกำเดาระส่ำระสาย
ผลคือกำเดาเสื่อมไป

คำอธิบายวาดวยธาตุลมกับอาการไมเกรน

-

ลมมวลหยาบกับกำเดาอุนกาย
ลมมวลละเอียดกับกำเดาอุนกาย
ลมในไส คือเหตุที่เกิด ผลคือลมพัดขึ้นบน
ลมนอกไส คือเหตุที่เกิด ผลคือลมพัดขึ้นบน

สมุฏฐาน (วาตะ – ปตตะ), (ลมตีขึ้นเบื้องสูง), (สันนิบาตลมปะกัง)
๑. ธาตุ :
๒. อุตุ :

๓. อายุ :
๔. กาล :
๕. ประเทศ :
๖. พันธุกรรม :

มักเปนคนธาตุไฟ, ธาตุลม
โรคกำเริบมากในฤดูฝน อากาศรอนมาก อากาศเย็นมาก หรือกอนฝนตั้ง
เคา อาการปวดจะเริ�มกำเริบ รอนกระทบเย็น เย็นกระทบรอน
มัชฌิมวัย หรือวัยกลางคน มักเปนมากกวาวัยอื่น
อาการปวดกำเริบขางขึ้น กาลเขาเสมหะ-ปตตะ, ปตตะ-ปตตะ, ปตต-วาตะ
วาตะ-วาตะ
เตโชสมุฏฐาน วาโยสมุฏฐาน
ในกลุม ทาลัสซีเมีย พาหะทาลาสซีเมีย โรคนิว� โรคเกา โรครูมาตอยด โรคกษัย

๕๗
๗. อาหารแสลง :

อาหารที่แสลงกับคนเปนโรคเกา เชน ของหมักดอง หนอไม เครื่องในสัตว
อาหารที่มีโปรตีนสูง เหลา เบียร ผงชูรส สารกันบูด สารกันรา เปนตน
๘. อากาศ :
อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชน รอนจัด เย็นจัด ที่มีแสงจา มีกลิ�นฉุน
ควันบุหรี่ กลิ�นธูป ควันเทียน
๙. อาชีพ :
ทำงานในออฟฟศ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพที่มีอิริยาบถนั�งนาน
๑๐. อิริยาบถ :
นั�งนาน ยืนนาน อยูหนาจอคอมพิวเตอรนาน นั�ง ๆ นอน ๆ เชน นอนดู
ทีวี นอนหมอนสูง นัง� เอน ๆ ไหล ๆ นอนเปลยวน ยืนพักขาขางเดียว นัง� เกาอีโ้ ยก
เคลื่อนไหวนอย
๑๑. อารมณ :
เครียด โกรธ วิตกกังวล เปนเหตุใหโรคกำเริบ
๑๒. ออกกำลังกาย : มากเกินไป ทำงานมากเกินไป ขาดการพักผอนนอนหลับ
๑๓. เพศ :
หญิงเปนมากกวาชาย เกี่ยวของกับระบบฮอรโมนเอสโตรเจน (อพัทธะปตตะ)
บางคนปวดชวงมีประจำเดือน หรือภาวะมดลูกตะแคง
๑๔. ยาและสารเคมี : เชน ยาคุมกำเนิด ผงชูรส สารกันบูด น้ำตาลเทียม ไนเตรท (มีใน hotdog)
อาหารที่ผสม tyramin เชน เนย ปลารมควัน โยเกิรต อาหารหมัก ยีสต
๑๕. โครงสรางกระดูกสันหลัง : มีหินปูนเกาะ C๑ ขอกระดูก C๑ ทับเสนประสาท

กลไกการเกิดอาการไมเกรนในแบบแพทยแผนไทย
-

จากธาตุไฟอุนกาย ไฟยอยเปนเหตุใหเกิดผลไปกระทบธาตุลม
จากไฟระส่ำระสายเปนเหตุใหเกิดผลไปกระทบธาตุลม
จากธาตุลมทั้งหกเปนเหตุใหเกิดผลไปกระทบธาตุไฟ
จากกำเดาอุนกายไปลมนอกไสไปลมตีขึ้นบน
จากกำเดายอยไปลมในไสไปลมตีขึ้นบน
จากลมกองสุมนาขึ้นชิวหาสดมภ ไปลมตีขึ้นบน
จากลมกองสุมนาแทงออกหลังไปกองอัพยาแปรขึ้นบนเขากันดนไปดานบน
จากลมกองสุมนาไปกองดานตะคุณไปลมเสียดชายโครงออมไปดานหลังแลวแปรขึ้นบน
จากเสนสหัสรังสีซาย เสนทวารีขวา ออกตา เสนจันทภูสังซายเสนรุชังขวา ออกหู เสนอิทาซาย
เสนปงคลาขวา ออกจมูก เสนกลางกระหมอมออกหัวคิ้วถึงปลายจมูก

ลักษณะอาการของโรค

ลักษณะอาการของไมเกรนแยกตามกองธาตุ
จากกองธาตุไฟ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ดวงตารอนผาว ๆ สูแสงจามิไดจากไฟอุนกาย
กายอุนขึ้นจับสะบัดรอนสะบัดหนาวจากไฟระส่ำระสาย
มือเทาเย็นแตแกนกลางลำตัวรอนขึ้นถึงบนจากไฟอุนกาย
กองชีพจรเตนแรงขึ้นไมสม่ำเสมอจากไฟระส่ำระสาย
ธาตุดินกองอันตัง กองอันตคุณัง กองยกนัง กำเริบจากไฟยอย
ธาตุดินกองหทยัง กำเริบจากไฟระส่ำระสาย

๕๘
จากกองธาตุลม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

มีอาการคลื่นไสผะอืดผะอมหรืออาเจียรจากลมในไส
มีอาการใจหวิวใจสั�นจากกองหทัยวาตะอาจเกิดสัตถะกะวาตะได
มีอาการเสียดเขาชายโครงจากกองลมนอกไส
มีอาการทางกองลมตามเสนอิทาหรือปงคลา
มีอาการปวดหัวจี๊ดๆขางใดขางหนึ�งจากกองลมพัดขึ้นบน
มีอาการหนักหัวมึนหัวจากกองลมพัดขึ้นบน
มีอาการหูอื้ออึงจากกองลมพัดขึ้นบน

การรักษาโรค

การรักษาโดยการใชยา
ยาแกลมปะกังชาติ

เครือ่ งยา หนอไมแหง เห็ดตับเตา ใบฝายแดง ลูกจันทนเทศ ดอกจันทนเทศ กานพลู เปลือกทิง้ ถอน
รากกรวยปา ดอกดีปลี ยาทัง้ น�เ้ สมอภาค บดเปนผง ใชนำ้ ตมยาหารากเปนกระสายปน ลูกกลอน

ยาแกปวดศีรษะเรื้อรัง

เครื่องยา แกนขี้เหล็ก ผักเสี้ยนผี ตนแมงลักยาทั้งน�้เสมอภาคใหตมสามเอาหนึ�ง รับประทาน
ครั้งละ ๓-๔ ชอนโตะ วันละ ๔ เวลา
ยาแกปวดประสาท แกหวัดคัดจมูก แกมึนศีรษะ
เครือ่ งยา ยาฉุน ดอกมะลิ ผิวมะกรูด ยาน�เ้ สมอภาคใหบดละเอียดเปนจุล ผสมพิมเสนพอควร ใชนตั ถเขาจมูก

ยาแกปวดศีรษะ

เครื่องยา เมล็ดพริกไทย ไพล ดินประสิว เทียนดำ หัวกระเทียมแหง หนักสิ�งละ ๑ บาท วานน้ำ
หนัก ๕ บาท บดเปนผง รับประทาน ครัง้ ละ ๑ ชอนชาละลายน้ำใบยานาง วันละ ๓ เวลา
ยาแกปวดศีรษะมาก แกไขหวัด ขับปสสาวะ ปากคอแหง ตัวรอนจัด
เครือ่ งยา รากมะกรูด รากมะนาว รากมะปรางหวาน เทายายหมอม รากชิงชี่ รากคนทา รากยานาง
จันทนขาว กานสะเดา กฤษณา กระลำพัก เกสรบัวหลวง ยาทัง้ น�เ้ สมอภาค ตมหรือบดเปนผง
ใชครัง้ ละ ๑ ชอนชา ละลายน้ำซาวขาว หรือน้ำตม วันละ ๔ เวลา แตหากถาปวดศีรษะมาก
เอาเน�้อไมสัก หญาแพรก ตมเอาน้ำเปนกระสายกิน

หลักการวางยา
๑. รุ

- รุลำเดาอุน กาย รุความรอนตับ
- รุลมในไส - นอกไส
- รุอารมณ

๒. ลอม ๓. รักษา -

(ยาเขียวหอม ยากลอมนางนอน ยาประสะจันทนแดง)
(ยาหอมนวโกฐ หรือยาธาตุอบเชย)
(น้ำกระสายยาชวยคลายอารมณ เชน ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดไทย หรือใบมะกล่ำตาชาง)
ลอมลมพัดเบื้องสูงลงต่ำ
ลอมลงกองหทัยวาตะ (ยาหอมเทพวิจิตร)
ลอมกำเดาอุนกาย
(ยาเขียวหอม ยาประสะจันทนแดง)
รักษากองลมใหเสถียร บำรุงตับใหบริบูรณ (ยาบำรุงโลหิต)
รักษาอารมณ

๕๙
การตั้งตำรับยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
-

ตำรับยาเขียวหอม
ตำรับยาเทพจิตร
ตำรับยานวโกฎ
ตำรับยาบำรุงโลหิต

รับประทานยามปตตะ ๑๑.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น.
รับประทานยามวาตะ ๑๒.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น.
รับประทานหลังอาหารทันทีทุกมื้อ
รับประทานยามเสมหะ ๑๐.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น.

การตั้งกระสายยา ๒ ขนาน

- กระสายยาเย็น เริม� จิบสายถึงเย็น (เวนชวงระหวาง และหลัง รับประทานอาหาร) หรือ (๑๐.๐๐ น.,
๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น.)
- กระสายยารอน เริ�มจิบเย็นถึงค่ำ (๑๔.๐๐ น., ๑๖.๐๐ น., ๑๘.๐๐ น.)

สูตรตำรับกระสายยา

- ตำรับกระสายยาเย็น มะระขี้นก / ใบขี้เหล็ก / ใบสะเดา / ใบชาจีน ตมน้ำกรองเก็บ จิบอุน
- ตำรับกระสายยารอน เหงาขิง / เหงาขา / เหงาตะไคร ตมน้ำกรองเก็บ จิบอุน

การตั้งหัตถการสำหรับอาการไมเกรน

- การพอกยา, การสระยา
- การหัตถการนวด ตามแนวเสนประธานทั้งสิบ (สหัสรังษีซาย ทวารีขวา ออกตา จันทภูสังซาย
รุชังขวา ออกหู อิทาซาย ปงคลาขวา ออกจมูก เสนกลางกระหมอมออกหัวคิ้วถึงปลายจมูก)

การตั้งสำรับอาหารชอบ

- รสเปรี้ยว ตมยำ ตมขา ตมโคลง ยำชนิดตาง ๆ ใหมีรสเปรี้ยวนำ
- รสขม เชน ตมมะระจีน สะเดาน้ำปลาหวาน แกงเผ็ดมะระ แกงขีเ้ หล็ก แกงผักเซียงดากับปลาแหง,
แกงกษัยปลาดุก
- พืชผักฉ่ำน้ำ ฟก แฟง แตงทุกชนิด สตอเบอรี่ เมลอน
- พืชผักรสเย็น สายบัว ผักบุง ผักกระเฉด ใบบัวบก ดอกแค ดอกขจร ใบยานาง บวบเหลีย่ ม
เกสรบัวหลวง

การตั้งสำรับอาหารแสลง

- รสเผ็ด ตม, ยำ, ตำ, แกง ยำทุกชนิด ที่ใสพริกเปนสวนประกอบ
- รสรอน อาหารที่เขาเครื่องเทศมาก ๆ
- รสหวาน มัน เค็ม

๖๐
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๑. วาตะ / ปตตะ

๒. วาตะ / วาตะ

๓. วาตะ / เสมหะ

วางยารสสุขุม-เย็น

วางยารสสุขุม-รอน

วางยาทางอาโป-โลหิต

- ดวงตารอนผาว หรือออกสีแดง
- ริมฝปากแหง แตก สีคล้ำ
- มือเทาเย็น แตลำตัวรอน
ขึ้นศรีษะ
- กองชีพจรมักแรงเร็วไมเสมอ
- ลิ้นแดงหรือแตกระแหง
มีรอง หรือมีฝาเหลือง
- อาการกำเริบ

- เคาะทองดูลมในไส
- กดทองดูลมนอกไส เสียดเขา
ชายโครง
- ตรวจความสมดุลของกลามเน�อ้
เสนเอ็นตามแนวเสนอิทา-ปง
คลา/สหัสรังษี-ทุวารี/จันทภูสงั -รุชงั
และเสนสุมนาทั้งบนและลาง

- ประวัติมีพันธุกรรมโรคนิ�ว
โรคเกา โรคทาลาสซีเมีย
พาหะทาลาสซีเมีย หรือมีโรค
กษัยตัวใดตัวหนึ�งรวมดวย
- ตรวจภาวะมดลูกตะแคง
กษัยปลาดุก
- ปวดรวมกับภาวะมีประจำเดือน
- มีตอลม ตอเน�้อที่นัยนตา

๑. ยา
- ยาหอมเทพวิจติ ร
- ยาหอมทิพยโอสถ
หรือ
- ยาเขียวหอม
- ยาประสะจันทนแดง
- ยากลอมนางนอน
- ยามหาปญโญ ๒

๒. หัตถการ

- แนวเสนอิทา-ปงคลา
- แนวเสนสหัสรังสี-ทวารี
- แนวเสนจันทภูสัง-รุชัง
- แนวเสนสุมนา
- สอนทาษีดัดตน

- ยาหอมนวโกฐ
- ยาหอมอินทจักร
หรือ
- ยาธาตุบรรจบ
- ยาธาตุอบเชย
- ยามหาปญโญ ๑

๓. การแพทยพื้นบาน
- พอกยา, ทายา
- นัตถยา
- ประคบยา
- เช็ดแหก
- ครอบแกว

- พรหมภักตร
- บำรุงไฟธาตุ
หรือ
- ยาอัตพังคี
- ยาแกลมจันทน

๔. คำแนะนำ

- อาหารแสลง / อาหารชอบ
- อารมณกอโรค
เชน ความเครียด โทสะ
- อริยาบทกอโรค
- ออกกำลังกาย / เคลื่อนไหว
มากขึ้น
- พักผอนใหเพียงพอ

หมายเหตุ หลักการวางยาใหปรับใชตามสมุฏฐานของผูป ว ยแตละคน แตละชวงเวลา ตามหลัก รุ ลอม รักษา กลุม ใหญ
ของผูปวดหัวไมเกรนมาจากอิริยาบถไมสมดุล ทำใหตึงปวดประสาทแนวบาไหล คอตึง ปวดศีรษะ
อยูในกลุม (office syndrome) การแนะนำอิริยาบทกอโรคจึงสำคัญและขาดไมได

๖๑
คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

๑. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุนไมเกรน เชน เหลา เบียร ไวน บุหรี่ ผงชูรส อาหารที่ใสผงชูรส
เนย นม ชอคโกแลต ชา กาแฟ
๒. ควรพักผอนใหเพียงพอ การนอนควรนอนใหเปนเวลา ตื่นใหเปนเวลา
๓. ผูปวยที่เปนผูหญิงไมควรรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำใหปวดศีรษะมากขึ้น
๔. พยายามควบคุมความเครียด หาเวลานั�งพักหลับตาหยุดคิดและผอนคลายกลามเน�้อ
๕. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสิ�งแวดลอมที่กระตุนไมเกรน เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ
แสงไฟกระพริบ กลิ�นที่ฉุนเฉ�ยว

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผปู ว ยมาตรวจซ้ำเพือ่ ติดตามอาการและประเมินผลการรักษา ทุก ๑๕ วัน จนกวาอาการจะดีขน้ึ

ขอควรระวัง

หากพบวาผูป ว ยมีอาการอยางหนึง� อยางใด ดังตอไปน�้ ใหสง ตอผูป ว ยไปทำการรักษาในโรงพยาบาลทันที
๑. ปวดศีรษะอยางรุนแรง
๒. เห็นภาพซอน
๓. สายตามัวลงเรื่อย ๆ มองเห็นไมชัดเจน
๔. รูมานตา ๒ ขางไมเทากัน
๕. เดินเซ แขนขาออนแรง
๖. อาเจียรอยางรุนแรง
๗. มีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูงมาก

๖๒
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สมุฏฐานการเกิดโรค

อาจารยสนุ ทรี พีรกุล

๑. เกิดจากอิรยิ าบถไมดี อยูใ นทาเดิม ๆ เปนเวลานานๆ เชน เดิน ยืน นัง� การใชแรงกายมากเปนเวลานานๆเกิน
กลามเน�อ้ กระดูก เสนเอ็น รับภาระหนักเกิน เกิดของเสียหรือพิษสะสมในเสนเอ็นและกลามเน�อ้ เปนเหตุให
เสนเอ็นและกลามเน�อ้ ตึงตัว ขาดการยืดหยุน กลามเน�อ้ และเสนเอ็นรัดขอกระดูกสันหลัง หรือกระดูกคอ ทำให
ขอกระดูกแคบลง และเคลือ่ นไหวไมดเี กิดการกดทับเสนประสาทการไหลเวียนของเลือดไมสะดวก จึงมีอาการ
ปวดเมื่อย เคลื่อนไหวรางกายไดชามีอาการชารวมดวย
๒. เกิดจากอุบัติเหตุ ถูกชนหรือกระแทกแรงๆบริเวณหลังหรือคอทำใหเกิดการบาดเจ็บกลามเน�้อ
เสนเอ็น กระดูก
๓. เกิดจากทองผูกเรือ้ รังเปนเวลานาน ๆ กอใหเกิดตะกรันในลำไส เกิดพิษ ผนังลำไสดดู พิษกลับเขาเสนเอ็น
ทำใหเสนเอ็นพิการดังน�เ้ อ็นเมือ่ พิการ สวนวาเสนประธาน ๑๐ เสน มีบริวาร ๒๗๐๐ เสนนัน้ ก็หวาดไหวไปสิน้
ทัง้ นัน้ ทีก่ ลาก็กลา ทีแ่ ข็งก็แข็ง ทีต่ ง้ั ดานก็ตง้ั ดาน ทีข่ อดก็ขอดเขาเปนกอนเปนเถาไป เปนเหตุแตจะใหโทษนัก
แตเสนอันชื่อวาสุมะนากับเสนอำมะพฤกษนั้น ทำเหตุแตจะใหระส่ำระสาย ใหรอนใหเย็นใหเมื่อยใหเสียว
ไปทุกเสนเอ็นทัง้ ตัว ตัง้ แตทส่ี ดุ บาทาตลอดขึน้ ไปถึงศีรษะ ทำทางทีจ่ ะใหเจ็บเปนเวลา แตเสนอัมพฤกษสง�ิ เดียว
นัน้ ใหโทษถึง ๑๑ ประการ ถาพรอมทัง้ ๒๗๐๐ เสนแลวก็ตายแล ถาเปนแต ๒ เสน ๓ เสน ๔ เสน ยังแกไดแล

ภาพประกอบจาก www.spinefitpro.net/กระดูกทับเสน

ลักษณะอาการของโรค

๑. ตำแหนงของโรคมี ๒ ตำแหนง คือ
- มีอาการปวดบริเวณ คอ บา ไหล ราวลงแขน ชาทาทางปกติของแขน บางทาทางจะกระทำไดยาก
ความคลองในการใชแขนลดลง เหตุเพราะอาการปวดตึง
- มีอาการปวดบริเวณหลังราวลงตลอดขาอาจมีอาการชา รวมดวย
๒. ทองผูก ไมถายทุกวัน ถายยาก ถายไมหมด
๓. นอนไมหลับหรือนอนหลับยาก

๖๓
การรักษาโรค

๑. สมุฏฐานโรคที่เกิดจาก อิริยาบถไมดี
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
คำอธิบาย

ถายพิษ คือลดการอักเสบของกลามเน�้อ มี ๒ วิธี คือใชยา และการแหก
ใชยากลุม ทีท่ ำใหเสนเอ็นออนตัวเพือ่ ใหเลือดไหลเวียนดีขน้ึ ลดความแข็งตึงของเสนเอ็นและกลามเน�อ้
ถามีอาการชารวมดวยใหใชยารสรอน เพื่อขับลมในเสน หามใชกับผูปวยที่มีภาวะความดันสูง
ใชยาทาภายนอก ยาไพล
นวด อบ ประคบ
กายบริหารฤษีดัดตน
เมือ่ เสนเอ็น และกลามเน�อ้ ยืดหยุน ไดเปนปกติ กระดูกทีแ่ คบหายไป การกดทับเสนประสาทก็หาย
อาการปวดก็หายไป
๒. เหตุเกิดจากอุบตั เิ หตุควรพบแพทยแผนปจจุบนั เพือ่ ตรวจกระดูกหักหรือไมถา กระดูกไมหกั
รักษาโดยแพทยแผนไทยดังน�้
๒.๑ ถายพิษคือลดการอักเสบของกลามเน�้อ คือใชยา
๒.๒ ใชยากลุมที่ทำใหเสนเอ็นออนตัวเพื่อชวยเลือดไหลเวียนดีขึ้น ไมใชยารสรอน

3. ถามีอาการทองผูกรวมดวย เพิ�มยาธรณ�สันฑะฆาต

ยาที่ใชในการรักษาโรค

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
๑. ยาเถาวัลยเปรียง ใชบรรเทาอาการปวดกลามเน�้อ ลดการอักเสบของกลามเน�้อ รับประทาน
ครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารทันที
ขอหามใช หามใชในหญิงมีครรภ
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชในผูป ว ยโรคแผลเปอ ยเพปติก เน�อ� งจากเถาวัลยเปรียงออกฤทธิค์ ลายยาแกปวด
กลุมยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด
- อาจทำใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
อาการไมพึงประสงค ปวดทอง ทองผูก ปสสาวะบอย คอแหง ใจสั�น
๒. ยาธรณ�สันฑะฆาต แกกษัยเสน
ชนิดผง รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ละลายน้ำสุกหรือผสมน้ำผึ้ง
ปนเปนลูกกลอนวันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา หรือกอนนอน
ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล รับประทานครัง้ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม วันละ ๑ ครัง้
กอนอาหารเชา หรือกอนนอน
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูที่มีไข และเด็ก
ขอควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุม สารกันเลือดเปนลิม� และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด

๖๔
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน��อง โดยเฉพาะอยางยิ�งในผูปวยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
- ควรระวังการใช รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylineและ Rifampicin เน��องจาก
ตำหรับน�้มีพริกไทยในประมาณสูง
- ควรระวังการใชในผูสูงอายุ
๓. ยาผสมโคคลาน บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย
สูตรตำรับที่ ๑ ยาชง
ในผงยา ๑๐๐ กรัม ประกอบดวย เถาโคคลาน โดไมรลู ม ผลมะตูมออน
ทองพันชั�ง(ทั้งตน) หนักสิ�งละ ๒๕ กรัม
สูตรตำรับที่ ๒ ยาตม
ในยา ๑๐๕ กรัม ประกอบดวย เถาโคคลาน หนัก ๕๐ กรัม สวนเหน�อดิน
ทองพันชั�ง หนัก ๒๕ กรัม โดไมรูลม ผลมะตูมออน หนักสิ�งละ ๒๕ กรัม
สูตรตำรับที่ ๓ ยาตม ในยา ๑๐๐ กรัม ประกอบดวย เถาโคคลาน เถาเอ็นออน แกนฝาง
เถาสะคาน หนักสิ�งละ ๒๐ กรัม โดไมรูลม ทองพันชั�ง(ทั้งตน) หนักสิ�งละ ๑๐ กรัม
ชนิดชง รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม ชงน้ำรอนประมาณ ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลติ ร วันละ ๓ ครัง้ กอนอาหาร
ชนิดตม นำตัวยาทั้งหมดมาเติมใหน้ำทวมตัวยา ตมน้ำเคี่ยว สามสวนเหลือหนึ�งสวน ดื่มครั้งละ
๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร
๔. ยาสหัศธารา ขับลมในเสน แกโรคลมกองหยาบ รับประทานครั้งละ ๑-๑.๕ กรัม วันละ ๓ ครั้ง
กอนอาหาร ผูปวยโรคความดันสูง รับประทาน ๕๐๐ มิลลิกรัม กอนอาหาร เชา-เย็น
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
ขอควรระวัง
- ควรระวังการบริโภคในผูปวยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก
และกรดไหลยอน เน��องจากเปนตำรับยารสรอน
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน�อ� ง โดยเฉพาะอยางยิง� ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติของตับ ไต เน�อ� งจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
- ควรระวังการใช รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophyline และ Rifampicin เน��องจาก
ตำรับน�้มีพริกไทยในประมาณสูง
อาการไมพึงประสงค รอนทอง แสบทอง คลื่นไส คอแหง ผื่นคัน
๕. ยากษัยเสน บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรางกาย รับประทานครั้งละ
๗๕๐ มิลลิกรัม -๑ กรัม วันละ ๔ ครั้ง กอนอาหารและกอนนอน
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็ก
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชยาในผูปวยที่แพละอองเกสรดอกไม
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุม สารกันเลือดเปนลิม� และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน�อ� ง โดยเฉพาะอยางยิง� ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติของตับ ไต เน�อ� งจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได

๖๕
อาการไมพึงประสงค แสบรอนยอดอก
๖. ยาแกลมอัมพฤกษ์ บรรเทาอาการปวดตามเสนเอ็น กลามเน�้อ มือ เทา ตึงหรือชา รับประทาน
ครั้งละ ๑ กรัม ชงน้ำรอนดื่มประมาณ ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้งกอนอาหาร
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูที่มีไข และเด็ก
ขอควรระวัง - ควรระวังการใชยาอยางตอเน��อง โดยเฉพาะอยางยิ�งในผูปวยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
อาการไมพึงประสงค แสบรอนยอดอก
๗. ยาขี้ผึ้งไพล บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ทา และถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ ๒-๓ ครั้ง
ขอหามใช - หามทาบริเวณขอบตา และเน�้อเยื่อออน
- หามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล หรือมีแผลเปด
๘. ยาประคบ ประคบเพือ่ ลดอาการปวด และชวยคลายกลามเน�อ้ เอ็น และขอ กระตุน หรือเพิม� การไหลเวียน
ของโลหิต
นำยาประคบไปนึง� แลวใชประคบขณะยังอุน วันละ ๑-๒ ครัง้ ลูกประคบ ๑ ลูก สามารถใชได ๓-๔ ครัง้
โดยหลังจากใชแลวผึ�งใหแหง กอนนำไปแชตูเย็น
ขอหามใช
- หามประคบบริเวณที่มีบาดแผล
- หามประคบเมือ่ เกิดการอักเสบเฉ�ยบพลัน เชน ขอเทาแพลง หรือมีอาการอักเสบบวม แดง รอน
ในชวง ๒๔ ชัว� โมงแรก เน�อ� งจากจะทำใหอกั เสบบวมมากขึน้ และอาจมีเลือดออกมากตามมาได
โดยควรประคบหลัง ๒๔ ชั�วโมง
ขอควรระวัง
- ไมควรใชลกู ประคบทีร่ อ นเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังทีเ่ คยเปนแผลมากอน หรือบริเวณทีม่ ี
กระดูกยื่น และตองระวังเปนพิเศษในผูปวยโรคเบาหวานอัมพาต เด็ก และผูสูงอายุ เพราะมัก
มีความรูสึกในการรับรูและตอบสนองชา อาจทำใหผิวหนังไหมพองไดงาย
- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหมๆ ไมควรอาบน้ำทันทีเพราะเปนการลางตัวยาจากผิวหนัง
และรางกายยังไมสามารถปรับตัวไดทัน (จากรอนเปนเย็นทันทีทันใด)อาจทำใหเกิดเปนไขได
- ควรระวังการใชในผูที่แพสวนประกอบในยาประคบ
คำแนะนำ ผูปวยกลุมน�้สวนใหญมีวัย ปจฉิมวัย มักมีโรคประจำตัว เชน ความดัน เบาหวานไขมัน
ดังนั้นไมควรใชยารสรอน เชน สหัศธารา กรณ�ผูปวยกินยา ลดความดันแลวคุมความดันไดปกติ ก็ใช
ยาสหัศธาราได และใชตรีผลาคุมรอน
๔. การนวด ผูใหขอมูล พท.ป ธีรชัย ปนทอง แพทยแผนไทยประยุกต บ.ป ๒๒๐
๔.๑ อาการปวดทีเ่ กิดกับหลังชวงบน (Upper Back Pain) มักมีความเกีย่ วเน�อ� งกันกับโรค Myofascial
pain syndrome ดวยทางหลักการนวดราชสำนัก จะกลาวในโรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๔, สัญญาณ ๕ หลัง
ซึง� จะมีวธิ สี งั เกตใชหลักการตรวจดูการเงยหนา กมหนา เพือ่ สังเกตความสูงต่ำของโหนกแกม สังเกตอาการปวด

๖๖
บวมแดง รอน ของผิวหนังบริเวณหลังชวงบาและคอ ดูความโคง ความแคบหรือกวางระหวางขอตอกระดูก
สันหลังที่มีอาการ ใหเอียงคอไปดานขางทำไดมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกันทั้งสองขาง
- โดยทัว� ไปอาการปวดบริเวณจุดทีเ่ กิด โรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๔ หลัง จะมีอาการปวดบา
ราวไปทีศ่ อก รูส กึ ชาทีป่ ลายนิว้ มือทีเ่ สนประสารทเกีย่ วของนัน้ ๆ สวน โรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๕ หลัง
จะมีอาการปวดบา คอ ปวดขึน้ ศีรษะ บางราวไปทีท่ า ยทอยบาง ไปทีเ่ บาตาบาง หูออ้ื บางไปทีก่ ารกดทับเสน
๔.๒ อาการปวดที่เกิดกับหลังชวงบั้นเอว (Lower Back Pain) มักมีความเกี่ยวเน��องกันกับโรค
Myofascial pain syndrome ดวยทางหลักการนวดราชสำนัก จะกลาวในโรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๑
สัญญาณ ๒, สัญญาณ ๓ หลัง ซึง� จะมีวธิ สี งั เกตใชหลักการตรวจดูหลังชวงกระเบนเหน็บ สังเกตอาการปวด
บวมแดง รอน ของผิวหนังบริเวณหลัง ความโคง ความงุม เอน เอียง ความแคบหรือกวางระหวางขอตอ
กระดูกสันหลังทีม่ อี าการ ตรวจดูความยาว ความสัน้ ของสนเทาขณะนอนหงาย การพับขาเปนเลขสี่ การนอนหงาย
ยกขาขึ้นตานมือ
- โดยทั�วไปอาการปวดบริเวณจุดที่เกิดโรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๑ หลัง จะมีอาการปวด
ทั�วบริเวณกระเบนเหน็บ อาจมีอาการปวดราวไปที่กนกบบางราวลงใตขอพับเขา บางครั้งเปนตะคริวที่นอง
บางครั้งเจ็บราว ชา ที่ใตสนเทารวมดวย เวลาวัดสนเทามักสั้นกวา เมื่อพับขาเปนเลขสี่ กดจะตานมือ
และมักเจ็บเสียวบริเวณกนกบ หรือกระเบนเหน็บ
- สวนอาการปวดบริเวณจุดทีเ่ กิด โรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๒ หลัง จะมีอาการปวดบริเวณจุด
เทาสะเอว ปวดไปที่ทองนอย ปวดหนวง เจ็บหลังเวลาเบงปสสาวะ
- สวนอาการปวดบริเวณจุดทีเ่ กิด โรคลมปลายปตคาด สัญญาณ ๓ หลัง จะมีอาการปวดบริเวณ
เหน�อจุดเทาสะเอว ปวดคลายยอกหลัง บางปวดเสียวมาที่สีขาง บางปวดเวลากาวเดินขึ้นบันได เดินนาน
ก็ปวดเสียวราวที่สะโพกดานหนา เขาออนแรง ราวลงมาที่หนาแขง และปลีนองถึงหลังเทา
ตัวอยางการกดนวดรักษา อาการหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท อาการปวดทีเ่ กิดกับหลังชวงบน
เริ�มนวดจากทานั�งกอน ใหผูปวยนั�งทาหอยขา
๑. นวดพื้นฐานบา จนกวากลามเน�้อบาขางที่เปนจะนิ�ม
๒. กดจุดสัญญาณ ๔, ๕ หลัง นวดสลับกันกับนวดบา เนนการกดจุดสัญญาณที่เปน
๓. กดจุดสัญญาณ ๑, ๒, ๓, ๔ หัวไหล กดนวดทาพรหมสี่หนา
๔. ใหผปู ว ยนอนตะแครงทับขางที่ไมปวด กดนวดเสน ๑ หลังดานบน กดทีจ่ ดุ รอบสะบักทาตะแคง
๕. กดนวดหัวไหล แขนทานอน กดทีเ่ อ็นปกคางคาว นวดคลายไปยังเสน ๑, ๒ แขนใน แขนนอก เปดลม
๖. ลุกขึน้ นัง� กดจุดไหปลารา กดจุดแกลมดูดสะบัก กดทองแขน แลวพับแขนไปทางหลังหู ยืดเสนพอรูส กึ ตึง
๗. ประคบเฉพาะที่ อบสมุนไพร หรือ พอกเฉพาะที่
๔.๓ อาการหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท อาการปวดทีเ่ กิดกับหลังชวงลาง ใหผปู ว ยนอนหงาย
๑. แกะเสนรอบตาตุมใน ไมตองแกะแรง ๒-๓ ครั้ง
๒. กดจุดนาคบาท ๓-๕ ครัง้ เนนนวดเสนสันหนาแขง นวดเสน ๑, ๒, ๓ ขานอก นวดขาดานบน
โดยใหหมอนั�งพับเพียบ ใชศอกกดเสนขาดานนอกเสน ๑ แนวหัวเขาขึ้นไปถึงหัวตะคาก นวด ๓-๕ รอบ
๓. งอขาผูป ว ยไปดานขาง นวดเสนขาใน ๑, ๒, ๓ จากนองถึงขอพับขาใน ๓-๕ รอบ พับขาผูป ว ย
เปนเลข ๔ นวดแนวขาดานในเนนขาดานในใหมาก ๆ

๖๗
๔. นอนทางอขาทาเดิม แตพับใหมากขึ้น ใชปลายนิ้วทั้งสี่เกี่ยวเสนขานอก ๒ เสนบนเปดลม
๕. ใหผูปวยนอนตะแคงเปนซายตะแคงขวา กดหาเสนแข็งรอบ ๆ สลักเพชร จะพบเสนที่แข็ง
เปนลำยาว ๆ กดจนนิ�มอาการราวจะลดลง แลวกดจุดสัญญาณ ๑, ๒, ๓ สะโพก ๓ รอบเนนจุดเจ็บ
๖. ใหกดรอบ ๆ กระดูกกนกบ ถาเปนที่ S๑ ที่กระดูกกนกบจะพบเสนที่แข็งเปนลำ กดจนนิ�ม
อาการราวจะลดลง
๗. ใหกดนวดแนวเสนหนึง� หลัง กดเบา ๆ ทีช่ ว งเอวกอน ถากดถูกจะรูส กึ ราวไปสะโพก คลำหาเสน
ที่บวมที่กระดูกชวงบั้นเอวใกล ๆ กระดูกกนกบ นวดเขี่ยเสนไปเรื่อย ๆ จนกวากดแลวไมราวลงขา
๘. กดนวดสัญญาณ ๑, ๒, ๓ หลัง เนนจุดกดเจ็บและที่มีอาการปวดราว ใหผูปวยงอเขาขึ้นเขา
ตรงแนวสะโพก ใหผูปวยบิดหันไปดานขางพรอมเหยียดแขน เพื่อยึดแผนหลัง
๙. กลับสูทาตะแคงกดแนวจุดทาวสะเอว แลวกดจุดสะโพกซ้ำ คลายขาไปหนาแขง และกดใตขา
เสนพิเศษ ๑, ๒ ไปถึงเทา
๑๐. พลิกตะแคงอีกดานกดเสน ๑, ๒, ๓ ขาใน กดจุดสัญญาณ ๑-๕ เปดลม กดเนนจุดสัญญาณ
ตามอาการที่เปน กดคลึงเสนทองขาและเสนเหน�อเขา ๑ ผามือ เปดลมจบ
๑๑. ประคบเฉพาะที่ทานอนตะแคง สลับขาง พอกดูดพิษบริเวณที่เปน ถาอาการทั�วไปหายดีขึ้น
สามารถอบสมุนไพรได ถายังมีอาการปวดเสียวเล็กนอยอยูก็ไมควรนั�งอบสมุนไพร ใชนอนตะแคงประคบ
และพอกดวยยาสมุนไพร หมอบางทานอาจใชขา วกับเกลือเม็ดอยางละถวย คัว� ใหรอ น หอผาแลวจึงประคบ
ใหทำสองรอบ

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

๑. การงดอาหารแสลง การหลีกเลีย่ งทาทางหรือพฤติกรรมทีส่ ง เสริมโรค เชน หามนัง� ไขวหา ง หามเอา
กระเปาสตางคใสกระเปาหลัง ใหพยายามนั�งตัวตรง โดยเฉพาะอยางยิ�งหามยกของหนักเด็ดขาด ใหระวัง
การกมลงหยิบของให “ยอ” เขาทุกครั้ง
๒. ทาบริหาร
๒.๑ ใหนอนหงาย ใหผูปวยกอดเขาชิดอกขางละ ๑๐-๑๕ ครั้ง ทำชา ๆ ใหเกร็งไวจนเมื่อย
๒.๒ ใหตั้งเขาทั้งสองขาวไขวกัน ใชมือทั้งสองโอบใตพับเขาแลวดึงเขาหาตัว
๒.๓ โหนตัว ไมตองสูงมาก โหนแลวคอย ๆ ยอเขาลง (ยืดกระดูกสันหลัง) ใหรูสึกตึงหลัง

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพื่อติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบ ๗ วัน

ขอควรระวัง

กรณ�ที่ผูปวยไดรับอุบัติเหตุมากอน และมีการตรวจวามีกระดูกแตก หัก ราว ตองสงตอผูปวยไปรักษา
ที่โรงพยาบาลทันที

๖๘
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อาจารยกิตติ กิตติจารุวงศ และ อาจารยวัลลภ เผาพนัส

ภาพประกอบจาก http://haamor.com/th/วัยหมดประจำเดือน

สมุฏฐานแหงโรค
๑. สตรีทอ่ี ยูในขณะตัง้ ครรภไปจนถึงคลอดระบบภายในรางกายจะเสียสมดุลไป เพราะระหวางตัง้ ครรภ
มารดาตองสงสารอาหารไปเลีย้ งทารกผานทางสายสะดือ ในระหวางคลอดบุตรก็ตอ งใชลมเบงและเสียเลือดมาก
จึงทำใหรางกายของสตรีหลังคลอดบุตรอยูใน “ภาวะเย็น” (กลาวคือ อยูในภาวะเสมหะกำเริบ ปตตะ และ
วาตะหยอน) หมอแผนโบราณไทยจึงทำการปรับสมดุลรางกายโดยเสริมธาตุไฟ และมีขอหามมิใหสตรี
คลอดบุตรใหมกระทบกับสิง� เย็นทุกอยาง ไมวา จะเปนบริเวณทีอ่ ยูอ าศัย สิง� แวดลอม การบริโภคอาหารและน้ำ
โดยจะตองใหทำใหรางกายอยูในภาวะรอนหรือการอบอุนตลอดเวลา โดยมีขอปฏิบัติหรือขอหามใหหญิง
คลอดบุตรใหมตองปฏิบัติภายใน ๑ เดือนหลังคลอด ที่เรียกวา “การอยูเดือน”
หากหญิงหลังคลอดไมปฏิบัติตามขอหามตาง ๆ เชน ในชวงหลังคลอดไปรับประทานอาหารเย็นหรือ
ดื่มน้ำเย็น รวมทั้งการสูดดมกลิ�นไอแสลงตาง ๆ ก็จะทำใหเกิดอาการเจ็บปวยที่เรียกวาโรค “ลมผิดเดือน”
โดยมีสาเหตุการเกิดอาการ ๓ ประการ ดังน�้ คือ
๑.๑ การ “กินผิด” หมายถึง พฤติกรรมการกินของหญิงหลังคลอดบุตร ขณะที่อยูเดือน ไดละเลยการ
ควบคุมการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารแสลงและอาหารที่เย็น หรือยาที่แสลงกับโรค กับธาตุ
เชน ของหมักดอง อาหารทีม่ กี ลิน� แรง เชน น้ำปูปลารา กะป เน�อ้ สัตว เน�อ้ วัว เน�อ้ ควาย เปนตน ทำใหเกิด
อาการผิดสำแดง (อาการแพ) ในลักษณะตาง ๆ เชน วิงเวียนศีรษะ คลืน่ ไสอาเจียน ปวดตามขอ กลามเน�อ้
ในรายที่เปนรุนแรงอาจเปนอัมพาตได
๑.๒ การ “สาบผิด” หมายถึง สภาวะทีร่ า งกายของหญิงหลัง คลอดบุตรยังไมแข็งแรงเน�อ� งจากเลือดลมที่
ไมปกติ จึงทำใหมภี มู ติ า นทานของรางกายนอยเมือ่ ไดรบั กลิน� หรือสูดดม กลิน� ไอควันทีเ่ ปนพิษทีแ่ สลงกับเลือดลม
เชน กลิน� เผาขยะ กลิน� ควันรถยนต กลิน� น้ำหอม กลิน� สารเคมี เปนตน ทำใหเกิดอาการแพกลิน� โดยทันที เชน
วิงเวียนศีรษะ คลืน่ ไสอาเจียน ปวดศีรษะอยางแรง ปวดตามขอ กลามเน�อ้ หนามืดตาลาย แนนหนาอก ผืน่ ขึน้
บวมบริเวณใบหนา ในรายที่เปนรุนแรงอาจชักสลบ ลิ้นกระดางคางแข็ง
๑.๓ การ “อยูผ ดิ ” หมายถึง อาการแพทเ่ี กิดจากการทีห่ ญิงหลังคลอดบุตรไปอาบน้ำเย็นหรือถูกน้ำเย็น
ซึง� สภาวะรางกายยังออนแอ และไมสามารถปรับอุณหภูมิในรางกายใหมคี วามตานทานความเย็นของน้ำและ
สิง� แวดลอมภายนอก จึงทำใหเกิดอาการแพ เชน หนาวสัน� ผิดปกติ ปวด ตามกลามเน�อ้ สวนตาง ๆ ของรางกาย

๖๙
ในขอในกระดูก เมือ่ อาการเย็นจัดจะทำใหมอี าการปวดศีรษะอยางรุนแรง มือ เทาเย็นอยูต ลอดเวลา โดยอาการ
เจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการทีเ่ ลือดลม ภายในรางกายแปรปรวนทำ ใหเกิดการติดขัดของลมภายในรางกาย
ตามพื้นที่วางในกลามเน�้อและเสนเอ็น
๒. ตามภูมปิ ญ ญาแตโบราณกลาววาเมือ่ เขาหนารอน แตลมฝนมา เขาหนาฝน แตลมหนาวมา ลมมา
ผิดเดือน โบราณหมายเปรียบกับอาการหมดประจำเดือน ทีเ่ ปนทัง้ หญิงและชายถึงแมจะไมมรี ะบบประจำเดือน
เชนหญิงก็ตาม หมอไทยกลาวไววา มีเชือ้ เพศหญิงสถิตในหญิง มีเชือ้ เพศชายสถิตในชาย และยังกลาวอีกวา
ในความเปนชายก็มี ความเปนหญิงแทรกอยู ในความเปนหญิงก็มคี วามเปนชายแทรกอยู เน�อ� งแตเรามาจาก
พอและแม ปจจุบนั คือเรือ่ งของฮอรโมนเพศนัน� เอง ลมผิดเดือนโดยปกติมกั เกิดขึน้ กับปจฉิมวัย (วัยสุดทาย)
โดยเริม� นับแตอายุ ๓๒ จนสิน้ อายุขยั เปนวัยทีล่ มกำเริบไดงา ย รวมถึงลมผิดเดือนดวย แตจะเกิดขึน้ ในชวง
อายุเทาใด จะเกิดขึ้นเมื่อใด จะเกิดหรือไมเกิดก็ได
๓. ในหญิงที่มีภาวะมดลูกเคลื่อน มดลูกตะแคง มดลูกลอยออกจากอูแหงมดลูก ทำใหการขับเลือด
เสียไมเกลีย้ งเกลาตกคาง และกลับยอนไปมีผลตอสุขภาพภายหลังอีกทัง้ ทำใหรงั ไขทำงานผลิตฮอรโมนไมปกติ
เพราะมดลูกเคลือ่ นจากอู ทำใหเสนเอ็นทีย่ ดึ กับรังไขถกู ดึงรัง้ ไปดวย ซึง� มักมาจากมดลูกบวมพอง ปากมดลูกพอง
ทำใหปากมดลูกปดไมสนิท มีการติดเชื้อไดงาย
๔. หญิงระหวางมีประจำเดือนและไมระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน โดยชอบกินน้ำเย็น ของเย็นจัด
น้ำแข็ง หรือน้ำมะพราว ทำใหเลือดประจำเดือนหยุดได เกิดการตกคางของเลือด นำไปสูไ ขทบั ระดู ระดูทบั ไข
และนำไปสูโ รคลมผิดเดือนไดในทีส่ ดุ เหตุเพราะเลือดเดินไมสะดวก เลือดเสียยอนกลับเขาไปมีผลตอลมปกติ
๕. พันธุกรรม หญิงชายที่มีบิดามารดามีภาวะวัยทองหรือมารดามีภาวะลมผิดเดือน หรือหญิงใดมี
พันธุกรรมโรคกษัย เชน มีอาการทางกษัยตัวใดตัวหนึ�ง โดยเฉพาะกษัยปลาดุก และกษัยไฟ กษัยกลอนไฟ
(ไทรอยด) จะมีโอกาสมีภาวะวัยทองหรือลมผิดเดือนมากกวาคนอื่น ๆ และคนในกลุมน�้มักมีโรคกษัยเรื้อรัง
นำมากอน
๖. ความเครียด เปนมูลเหตุสำคัญที่ทำใหธาตุทั้ง ๔ ตรีสมุฏฐานเสียสมดุล ทำใหอพัทธะปตตะ
(ฮอรโมนแหงความสุข) ทีศ่ อเสมหะ ลดลง และเปนเหตุใหอพัทธะปตตะทีอ่ รุ ะและคูถเสมหะลดลง จึงกอให
เกิดอาการกำเริบทางเลือดลม

ลักษณะอาการของโรค

๑. วิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน เปนลมแนนในทอง ปวดตามรางกาย ในขอในกระดูก หนาวสั�น
รางกายออนเพลีย ซูบผอม เปนอัมพฤกษ อัมพาต ในรายทีม่ อี าการ รุนแรงอาจถึงขัน้ เสียสติ เปนบาได
๒. ประจำเดือนมาไมสม่ำเสมอ
๓. รอนๆหนาว ๆ เหงื่อแตก ใจสั�น เน��องแตกำเดาระส่ำระสายกำเริบ
๔. บางทีตัวรุม ๆเ หมือนจะมีไข เน��องแตกำเดาอุนกายกำเริบ
๕. ทองอืดพอง อาหารไมยอย กินไดนอยลง เน��องแตกำเดายอยหยอน
๖. ผิวแหงเหี่ยวไมสดใสเตงตึง เน��องแตกำเดาเสื่อมโทรม
๗. เสนผมหยาบ แหงบางลง หลุดรวงงาย
๘. ไมสบายเน�้อสบายตัว อึดอัดบอกไมถูก หงุดหงิดงาย จูจี้ผิดปกตินิสัย

๗๐
๙. ใจรอน ใจเร็วขึ้นกวาปกติมาก
๑๐. ชีพจรเตนไมสม่ำเสมอ เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวชา ความดันขึ้น ๆ ลง ๆ ไมคอยเสถียร
๑๑. วิงเวียนหนามืด ตาลาย ทรงตัวไมอยู
๑๒. กลัดกลุมคิดมาก คิดเองคนเดียว วิตกกังวลสูง หลงลืมงาย ซึมเศรา
๑๓. นอนไมหลับ กระสับกระสาย พลิกไปพลิกมา
๑๔. ในเพศชายอาจเสื่อมสมรรถนะทางเพศชั�วคราว
ในอาการทัง้ หมดไมจำเปนตองเปนทุกอาการตามกลาว แตละคนจะมีอาการตางๆกันไป และในการบำบัด
รักษานั้น หมอไทยรักษาทั้งทางกายและทางใจตามอาการที่ตางกันนั้น
ทางกาย รุอารมณใหสงบ รุกำเดาอุน กายลง รุเถาดานในชองทอง รุเลือดใหสะอาด ลอมกองหทัยวาตะ
ลอมลมสูงใหลงลาง ลอมลมในชองทอง ลอมเลือดใหบริบูรณ รักษาเชื้อเพศที่พรองไปใหเพิ�มขึ้น รักษาให
กินได นอนหลับสบายใจ
ทางใจ ใหทำกิจกรรมมากขึน้ เชน เรียนสิง� ทีน่ า สนใจเพิม� เติม ใหเขากลุม ทางสังคม เชน ไปเยีย่ มเพือ่ น
วัยเดียวกันบอย ๆ ใหปฏิบัติสงบใจดวยตนเอง
ลมผิดเดือนเปนเพียงอาการชั�วครั้งชั�วคราว ไมไดปวยเจ็บ หายได และจะกลับเปนใหม สลับกันไปมา
หมัน� ดูแลรักษากายใจ และเมือ่ มาตัง้ สติใหมน�ั พบแพทยถา อาการไมดตี อ เน�อ� ง หรือลองทำน้ำกระสายยากินดู
เมื่อลมผิดเดือนเขาดังน�้

การรักษาโรค

หลักการวางยาแกลมผิดเดือน หรือภาวะวัยทอง

๑. รุ : รุกำเดาอุนกาย (ยากลอมนางนอน ยาเขียวหอม ยาประสะจันทนแดง)
รุเถาดานในชองทอง รุเลือดใหสะอาด (ยาถายสามัญ)รุอารมณใหสงบ (ยาหอมเย็น น้ำกระสายยา
ที่ชวยสงบ เชน ชุมเห็ดเทศ เม็ดชุมเห็ดไทย ใบมะกล่ำตาชาง)
๒. ลอม : ลอมกองหทัยาวตะ (ยาหอมเทพจิตร) ลอมลมสูงใหลงลางลอมลมในชองทอง
(ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทรจักร)
๓. รักษา : รักษาเชื้อเพศที่พรองไปใหเพิ�มขึ้น (น้ำกระสายยาวัยทองตามเพศ) รักษาบำรุงเลือดให
บริบรู ณ (ยาบำรุงโลหิต, ยาฟาชมจันทร, ยาลมผิดเดือน, ยาแสงจันทรงาม) รักษาใหกนิ ไดนอนหลับสบายใจ

หลักการวางยาแกโรคโลหิตสตรี ตามคัมภีรมหาโชตรัตน

๑.
๒.
๓.
๔.

ยาพรหมภักตร :
ยาบำรุงไฟธาตุ :
ยาบำรุงโลหิต :
ยาสังขวิไชย :

รุ ประจุโลหิต ผายโลหิต ฟอกโลหิต ถายโลหิตอันพิการออกสิ้น
ลอม ลมในชองทอง เปดทางเดินเลือดลม บำรุงไฟธาตุใหธาตุทั้ง ๔ บริบูรณ
รักษา บำรุงเลือดใหบริบูรณ
แกโลหิตทำพิษตาง ๆ แกลมทั้งปวง

๗๑
หมายเหตุ ๑. ใหนำตำรับยาแกลมเกิดในพัทธปตตะ ๔ จำพวก วางลอมตามกลุมอาการ
- ลมหทัยวาตะ (น้ำดีพิการ สงผลตอจิตใจ Mental)
- ลมสัตถกวาตะ (ลมเกิดเพื่อสัณฑฆาต ระบบประสาท)
- ลมอัษฎากาศ (ลมเกิดแตอนันตจักรวรรดิ ระบบสมอง)
- ลมสุมนาวาตะ (ลมเกิดแตกองอัมพฤกษ ระบบประสาทรับรู และสั�งการ)
๒. ถาผูปวยมีภาวะไทรอยดรวม ใหนำยาในกษัยกลอนไฟมาใชรวมกับการรักษาดวย
และใหแยกวาเปนแบบปตตะหยอน (Hypothyroid) หรือปตตะกำเริบ (Hyperthyroid)
และใหวางยาลอมไปตามอาการ

ตำรับยาลมผิดเดือน (พอหมออินสม สิทธิตัน)

๑. เทียนทั้ง ๕ สิ�งละ ๑ สวน
๒. ดอกจันทน กานพลู ใบหัสคุณไทย
สิ�งละ ๑ สวน
๓. ดีปลี พริกไทย จากเจตมูลเพลิงแดง ไพล
สิ�งละ ๑ สวน
๔. ใบสลอด ใบลมแลง ใบคนทีสอขาว ใบฮอมเกี่ยว สิ�งละ ๑ สวน
วิธีทำ
เอาเสมอภาคบดเปนผง กินกับน้ำอุน หรือน้ำสุรา
รับประทาน ครั้งละ ๑-๒ ชอนกาแฟ กอนอาหารเชา-เย็น
สรรพคุณ แกลมผิดเดือน เปนยาสำหรับอยูไฟ ถาเปนอัมพฤกษ ก็ใชได

ยาฟาชมจันทร

๑. ไพล วานสากเหล็ก ขมิ้นออย
สิ�งละ ๔ สวน
๒. ชะเอมจีน กัญชาจีน วานน้ำ
สิ�งละ ๔ สวน
๓. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง
สิ�งละ ๔ สวน
๔. วานชักมดลูก วานมหาเมฆ โกฐหัวบัว
สิ�งละ ๕ สวน
๕. มากระทืบโรง โคคลาน เปลือกมะพลับ เม็ดชุมเห็ดเทศจีน สิ�งละ ๖ สวน
วิธีทำ
บดเปนผง
รับประทาน ครั้งละ ๑ ชอนโตะ วันละ ๒-๓ ครั้ง กอนอาหาร
สรรพคุณ แกปวดเมื่อยเวียนหัว ความจำเสื่อม กระดูกเสื่อม ภาวะวัยทอง

สูตรยาวัยทอง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ลูกจันทน บำรุงโลหิต ขับลม แกปวดมดลูก แกกำเดา แกทองรวง แกธาตุพิการ
ดอกจันทน บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ขับลม
เกสรทั้ง ๙ บำรุงตับ ปอด หัวใจ ใหเกิดกำลัง
มะขามปอมผง แกไข แกไอ แกทองเสีย ขับปสสาวะ
มะตูมผง แกธาตุพิการ ขับลม บำรุงกำลัง เจริญอาหาร
แหวหมู แกไขทุกอยาง บำรุงปถวีธาตุ เปนยาอายุวัฒนะ

๗๒
๗. ฝางเสนผง แกเสมหะ ดี โลหิต ขับระดูอยางแรง บำรุงโลหิต ทำใหโลหิตเย็น แกทองรวง
๘. พริกไทยผง แกลม แกเสมหะ บำรุงไฟธาตุ
วิธีทำ
บดเปนผง น้ำหนักเสมอภาค
ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๑ ชอนชา กอนอาหาร
สรรพคุณ รักษากลุมอาการหญิงหมดประจำเดือน ปวดหลังปวดเอว ปวดเมื่อยตามรางกาย
อารมณหงุดหงิด สะบัดรอนสะบัดหนาว ปวดในกระดูก ออนเพลีย ไมมีแรง คลื่นไส
อาเจียน เวียนหัว มึนซึม มีความผิดปกติทางอารมณ

ยาแสงจันทรงาม

๑. รากฟกขาว หญายองไฟ
สิ�งละ ๖๐ กรัม
๒. เบี้ยผู เบี้ยจั�น
สิ�งละ ๓๐ กรัม
๓. เปลือกหอยแครง หอยขม หอยแมลงภู
สิ�งละ ๓๐ กรัม
๔. สมอพิเภก สมอไทย สมอเทศ มะขามปอม
สิ�งละ ๓๐ กรัม
๕. ฝางเสน แกแล คำฝอย แฝกหอม เมล็ดถั�วพู
สิ�งละ ๑๕ กรัม
๖. ใบไผปา คัดเคา เถาวัลยเปรียง เถาคันแดง
สิ�งละ ๑๕ กรัม
วิธีทำ บดเปนผง ใสแคปซูล ๕๐๐ mg
รับประทาน ครั้งละ ๒ capsules กอนอาหารเชา - เย็น น้ำสุราเปนกระสาย
สรรพคุณ ลดไฝฝา ลดรอยเหี่ยวยนและริ้วรอยบนใบหนา ฟอกเลือด ผิวพรรณมีน้ำมี นวล
ใบหนาเปลงปลั�ง

น้ำกระสายยาหญิงวัยทอง

สวนประกอบ วานเปราะหอม / วานรอนทอง / เถาเอ็นออน/กาวเครือขาวสะต ุ/ วานชักมดลูกสะตุ /
ดอกคำฝอย / ดอกคำแสด / ใบและดอกขี้เหล็ก / ใบบัวบก/เมล็ดถั�วเหลืองคั�วพอหอม /
เถาบอระเพ็ด
วิธีทำ นำทั้งหมดลงตมหามเคี่ยว แลวกรองเติมน้ำตาลกรวดและเกลือเล็กนอย
วิธีใช้ ดื่มตางน้ำ ๓-๕ วันแลวหยุดหากอาการดีขึ้นใหดื่มตออีก ๕-๗ วัน ไมดีขึ้นใหพบแพทย

น้ำกระสายยาชายวัยทอง

สวนประกอบ กาวเครือแดงสะต /ุ รากปลาไหลเผือกคัว� พอหอม/กำลังทัง้ หา / เถาบอระเพ็ด / ใบบัวบก
/ รากระยอมสะตุ / ดอกคำฝอย / ลูกเดือยคั�วพอหอม
วิธีทำ และวิธีใช เชนเดียวกับน้ำกระสายยาหญิงวัยทอง
ลมผิดเดือนก็คืออาการของภาวะกระษัย ความเสื่อมไปตามอายุสังขาร เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เปน
ธรรมชาติแหงสรรพชีวิตเปนปกติ ดูกายดูใจ ตามกายตามใจ อยางรูเทาทัน แพทยชวยไดเพียงครึ�งหนึ�ง
อีกครึ�งหนึ�ง เราตองทำเอาเองไมมีคนชวยได

๗๓
รักษาทางหัตถการ

๑.
๒.
๓.
๔.

นวดโกยมดลูก
ทับหมอเกลือ
ประคบรอน
อบสมุนไพรรอน

๑.
๒.
๓.
๔.

ยางยา ยางแคร
เผายา
เช็ดแหก
ครอบถวย

รักษาดวยการแพทยพื้นบาน

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

๑. งดอาหารแสลง ควรรับประทานใหหลากหลายเพือ่ ไดสารอาหารทีค่ รบถวน ลดการบริโภคอาหารไขมัน
หวานจัดหรือเค็มจัด เนนการบริโภคผักและผลไมเปนประจำ
๒. ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอย ๓ ครั้งตอสัปดาห นานครั้งละ ๓๐ นาทีขึ้นไป
๓. อิริยาบถเคลื่อนไหวใหสมดุล
๔. ควบคุมอารมณ เลี่ยงความโกรธ เครียด ไหวพระสวดมนต คิดในแงบวก
๕. เอนกายพักผอนไมทำงานเกินกำลัง
๖. งดการดื่มเหลาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล งดสูบบุหรี่

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผปู ว ยมาตรวจเพือ่ ติดตามอาการและประเมินผลการรักษาทุก ๓ วัน จนกวาอาการจะดีขน้ึ

ขอควรระวัง

๑. ถาพบวามีเลือดออกจากชองคลอดกระปริบกระปรอยหรือออกนานกวาปกติ หรือกลับมีประจำ
เดือนครั้งใหมหลังจากหมดไปนานกวา ๖ เดือนแลว ควรแนะนำผูปวยไปตรวจที่โรงพยาบาล
๒. การใชสมุนไพรเพิ�มฮอรโมนเพศ พวกกวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือดำ ควรใชดวย
ความระมัดระวัง เพราะอาจกลายเปนสารกระตุนในการเกิดโรคมะเร็งได

๗๔

âÃ¤ä¢ŒËÇÑ´
สมุฏฐานการเกิดโรค

อาจารยสนุ ทรี พีรกุล

๑. เกิดจากการเปลี่ยนของฤดู
๑.๑ สมุฏฐานฤดู
คิมหันตะฤดู(ฤดูรอน) เปนพิกัดแหงปตตะสมุฏฐาน
วัสสานะฤดู(ฤดูฝน) เปนพิกัดแหงวาตะสมุฏฐาน
เหมันตะฤดู(ฤดูหนาว) เปนพิกัดแหงเสมหะสมุฏฐาน
๑.๒ เกิดจากการเปลี่ยนผานจากฤดูหนึ�งเขาอีกฤดูหนึ�งรางกายตองปรับธาตุเตโช วาโย อาโปเพื่อ
ใหสมดุลกับฤดูกาลใหม และในฤดูนั้นมิไดมีสมุฏฐานเดียวจะมีสมุฏฐานของฤดูขางเคียงมาเจือกระทบ
๑.๒.๑ การเปลีย่ นฤดูหนาวเขาฤดูรอ น ฤดูรอ นเปนพิกดั แหงปตตะสมุฏฐานแตชว งตนฤดูจะมีเสมหะ
สมุฏฐานเจือกระทบ เมือ่ สิน้ ฤดูหนาวคงมีแตฤดูรอ นจึงเปนพิกดั แหงปตตะสมุฏฐาน ปลายฤดูรอ นเคลือ่ นเขา
ฤดูฝนจะมีพิกัดแหงวาตะสมุฏฐานเจือกระทบเชนกัน
๑.๒.๒ การเปลี่ยนฤดูรอนเขาฤดูฝน ฤดูฝนเปนพิกัดแหงวาตะสมุฏฐานแตชวงตนฤดูจะมีปตตะ
สมุฏฐานเจือกระทบ เมือ่ สิน้ ฤดูรอ นคงมีแตฤดูฝนจึงเปนพิกดั แหงวาตะสมุฏฐานปลายฤดูฝนเคลือ่ นเขาฤดูหนาว
จะมีพิกัดแหงเสมหะสมุฏฐานเจือกระทบเชนกัน
๑.๒.๓ การเปลี่ยนฤดูฝนเขาฤดูหนาว ฤดูหนาวเปนพิกัดแหงเสมหะสมุฏฐาน แตชวงตนฤดู
จะมีวาตะสมุฏฐานเจือกระทบ เมือ่ สิน้ ฤดูฝนคงมีแตฤดูหนาวจึงเปนพิกดั แหงเสมหะสมุฏฐาน ปลายฤดูหนาว
เคลื่อนเขาฤดูรอนจะมีปตตะสมุฏฐานเจือกระทบเชนกัน ดังนั้นเหตุแหงการเกิดโรคเน��องจากการเปลี่ยน
ของฤดูมีสามสาเหตุระคนกัน ปตตะ วาตะ เสมหะ

ลักษณะอาการของโรค

๑. ไขหวัดนอย (Common cold / Upper respiratory tract infection / URI)
มีไขตัวรอนเปนชวง ๆ ครั�นเน�้อครั�นตัว ออนเพลีย ปวดหนักศีรษะเล็กนอย เปนหวัดคัดจมูก น้ำมูกใส ๆ
ไอจาม คอแหง อาจเจ็บคอเล็กนอย หรือมีเสมหะสีขาวเล็กนอย อาจรูสึกเจ็บแถวลิ้นปเวลาไอ ในผูใหญ
อาจไมมีไข ในเด็กมักจับไขขึ้นมาทันทีทันใด อาจมีไขสูงและชัก ทองเดินอาจมีมูก ถาเปนอยูเกิน ๔ วัน
อาจมีนำ้ มูกขนเหลืองหรือเขียว หรือไอมีเสมหะเปนสีเหลืองหรือเขียว และอาจมีอาการอืน่ ๆ แทรกซอนตามมา
เมือ่ ตรวจจะพบวา มีไขไมสงู มาก มีนำ้ มูก เยือ่ จมูกบวมและแดง คอแดงเล็กนอย ในเด็กอาจพบตอมทอนซิลอักเสบ
๒. ไขหวัดใหญ (Influenza / Flu)
มีอาการไขสูงหนาว ๆ รอน ๆ ปวดเมื่อยตามกลามเน�้อ โดยเฉพาะบริเวณกระเบนเหน็บและตนแขนตนขา
ปวดศีรษะ ออนเพลีย เบือ่ อาหาร ขมในคอ อาจมีเจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกใส ไอแหง ๆ จุกแนนทอ บางราย
อาจไมมอี าการคัดจมูกหรือ เปนหวัด มักเปนไขอยู ๒-๔ วัน แลวคอย ๆ ลดลง บางคนเมือ่ หายแลวอาจมี
อาการวิงเวียน เมื่อตรวจจะพบวา มีไข ๓๙.๕-๔๐ องศาเซลเซียส หนาแดง เปลือกตาแดง อาจมีน้ำมูกใส
คอแดงเล็กนอยหรือไมแดงเลย

๗๕

การรักษาโรค

๑. ปรุงยาแกอาการตามสมุฏฐานโรค โดยหลักเภสัชกรรมไทย

- ไขเพือ่ เสมหะใชยารสสุขมุ ไดแกโกฐตาง ๆ เทียนตาง ๆ กฤษณา กระลำพัก ชะลูด ขอนดอก
หญาฝรั�น
- ไขเพื่อปตตะ ใชยารสเย็น ไดแก ใบไมที่มีรสเย็น เกสรดอกไมที่ไมรอน
ไอ ใชยารสเปรี้ยวกัดเสมหะ เชน มะขามปอม

๒. ใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ

๒.๑ ผูปวยมีอาการไขสูง กระหายน้ำ ไมมีเสมหะ ตาแดง ตัวรอนปากขม

วินจิ ฉัย ไขเพือ่ กำเดา ยาทีใ่ ช ๒ ประเภท ยาบรรเทาอาการไข ไดแก ยาเขียวหอม และจันทลีลา
ตรีผลาใชเพื่อปรับธาตุทั้งสี่ใหสมดุล
ยาที่ใชในการรักษาโรค
๑. ยาเขียวหอมบรรเทาอาการไข รอนในกระหายน้ำ
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๔-๖ ชั�วโมงเมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๔-๖
ชั�วโมง เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาที่ใช
- กรณ�บรรเทาอาการไข รอนในกระหายน้ำ ใชนำ้ สุก หรือน้ำดอกมะลิเปนน้ำกระสายยา
ขนาดและวิธีใช ชนิดเม็ด
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ทุก ๔-๖ ชั�วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครัง้ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ทุก ๔-๖ ชัว� โมง เมือ่ มีอาการ
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชยาในผูปวยที่แพละอองเกสรดอกไม
- ไมแนะนำใหใชในผูท ส่ี งสัยวาเปนไขเลือดออก เน�อ� งจากอาจบดบังอาการของไขเลือดออก
- หากใชยาเปนเวลานานเกิน ๓ วัน แลวอาการไมดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย

๗๖
๒. ยาจันทลีลา บรรเทาอาการไขตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ละลายน้ำสุก ทุก ๓-๔ ชั�วโมงเมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ละลายน้ำสุก
ทุก ๓-๔ ชั�วโมงเมื่อมีอาการ
ขนาดและวิธีใช ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ทุก ๓-๔ ชั�วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ทุก ๓-๔ ชั�วโมง
เมื่อมีอาการ
ขอควรระวัง
- ไมแนะนำใหใชในผูท ส่ี งสัยวาเปนไขเลือดออก เน�อ� งจากอาจบดบังอาการของไขเลือดออก
- หากใชยาเปนเวลานานเกิน ๓ วัน แลวอาการไมดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย
ขอมูลเพิม� เติม แนะนำใหใชยาจันทลีลาไดในหญิงทีม่ ไี ขทบั ฤดู หรือไขระหวางมีประจำเดือน
แนะนำการใชยา ยาบรรเทาอาการไขตัวรอน เลือกใชเพียงตัวเดียว
๓. ยาตรีผลา ยาประจำฤดูรอน ชวยปรับธาตุเตโช วาโย อาโปใหสมดุลกับฤดูรอน
ขนาดและวิธีใช ชนิดชง
รับประทาน ครัง้ ละ ๑-๒ กรัม ชงน้ำรอนประมาณ ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิกรัม ทิง้ ไว ๓-๕ นาที
ดื่มในขณะยังอุน เมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั�วโมง
ขนาดและวิธีใช ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล
รับประทาน ๓๐๐-๖๐๐ มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ ๓-๔ ครั้ง
ขอควรระวัง ควรระวังการใชในผูป ว ยทีท่ อ งเสียงาย ใชรว มกับยาบรรเทาอาการไขตวั รอนได

๒.๒ ผูปวยมีอาการไข เจ็บคอ ตัวรอน

วินิจฉัย ไขกำเดามีการติดเชื้อ ยาที่ใช ๒ ประเภท ฟาทะลายโจร และตรีผลา
ยาที่ใชในการรักษาโรค
๑. ฟาทะลายโจร
ขนาดและวิธีใช ชนิดแคปซูล ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๒ กรัม
วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและกอนนอนใชติดตอกัน ๓ วัน แลวไมหาย ใหพบแพทย
แผนปจจุบันเพื่อรับยาปฎิชีวนะ
ขอควรระวัง หามใชยาฟาทะลายโจรติดตอกันเปนเวลานาน อาจทำใหแขนขาชาหรือออนแรง
๒. ตรีผลา (ดูรายละเอียดในขอ ๑)
คำแนะนำ กลั้วคอดวยน้ำเกลือเวลาเชา และกอนนอน เพื่อฆาเชื้อ

๗๗
๒.๓ ผูป ว ยมีอาการ รอนๆหนาว ๆ กระหายน้ำ วิงเวียน เหงือ่ ออกขนลุกอาเจียน มีนำ้ มูก
ไอ ไมอยากอาหาร ปวดเมื่อยทั�วตัว

วินิจฉัยสมุฏฐาน ตรีโทษยาที่ใช ๓ ประเภท ยาบรรเทาอาการไข ยาหอม และยาแกไอ
ยาที่ใชในการรักษาโรค
๑. ยาจันทลีลา บรรเทาอาการไขตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ละลายน้ำสุก ทุก ๓-๔ ชั�วโมงเมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ละลายน้ำสุก ทุก ๓-๔
ชั�วโมงเมื่อมีอาการ
ขนาดและวิธีใช ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ทุก ๓-๔ ชั�วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครัง้ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ทุก ๓-๔ ชัว� โมง เมือ่ มีอาการ
ขอควรระวัง
- ไมแนะนำใหใชในผูท ส่ี งสัยวาเปนไขเลือดออก เน�อ� งจากอาจบดบังอาการของไขเลือดออก
- หากใชยาเปนเวลานานเกิน ๓ วัน แลวอาการไมดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย
ขอมูลเพิม� เติม แนะนำใหใชยาจันทนลลี าไดในหญิงทีม่ ไี ขทบั ระดู หรือไขระหวางมีประจำเดือน
๒. ยาหอมทิพโอสถ
ขอบงใช แกลมวิงเวียน
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง รับประทานครัง้ ละ ๑-๑.๔ กรัม เมือ่ มีอาการ ทุก ๓-๔ ชัว� โมง
ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ ๑-๑.๔ กรัม เมื่อมีอาการ ทุก ๓-๔ ชั�วโมง
ขอควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุม สารกันเลือดเปนลิม� และยาตานการจับตัว
ของเกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน�อ� ง โดยเฉพาะอยางยิง� ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติของตับไต
เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได
๓. ยาหอมเทพจิตร
ขอบงใช แกลมกองละเอียด อาการหนามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการทีร่ สู กึ ใจหวิววิงเวียน
คลื่นไส ตาพลาจะเปนลม) ใจสั�น และบำรุงดวงจิตใหชุมชื่น
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง รับประทานครั้งละ ๑-๑.๔ กรัม ละลายน้ำสุก เมื่อมีอาการ
ขอควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุม สารกันเลือดเปนลิม� และยาตานการจับตัว
ของเกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน�อ� ง โดยเฉพาะอยางยิง� ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติของตับไต
เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได

๗๘
๔. ยาแกไอผสมกานพลู บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช อมครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ มิลลิกรัม อมเมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั�วโมง
ขอควรระวัง ควรระวังการใชในผูป ว ยทีท่ อ งเสียงาย เน�อ� งจากมะขามปอมมีฤทธิเ์ ปนยาระบาย
๕. ยาแกไอมะขามปอม บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั�วโมง
ขอหามใช

ผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได
ขอควรระวัง ควรระวังการใชในผูป ว ยทีท่ อ งเสียงาย เน�อ� งจากมะขามปอมมีฤทธิเ์ ปนยาระบาย
๖. ยาตรีผลา บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช ชนิดยาเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล
รับประทาน ครั้งละ ๓๐๐-๖๐๐ มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอวันละ ๓-๔ ครั้ง
ขอควรระวัง ควรระวังการใชในผูปวยที่ทองเสียงาย
๗. ยาประสะมะแวง บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำใหชุมคอ ชวยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน
ผูใหญ รับประทานครั้งละ ๑-๑.๔ กรัม ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือเมื่อมีอาการไอ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครัง้ ละ ๒๐๐-๔๐๐ มิลลิกรัม ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ
เมื่อมีอาการ
ขอควรระวัง
- ไมควรใชติดตอกันนานเกิน ๑๕ วัน หากอาการไมดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย
- ในผูปวยที่ตองจำกัดการใชเกลือ ไมควรใชน้ำมะนาวแทรกเกลือ
๘. ยาอำมฤควาที บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช ชนิดลูกกลอน
ผูใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือเมื่อมีอาการไอ
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ป รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
คำแนะนำ ถามีน้ำมูกมาก ดื่มน้ำขิงรสไมเผ็ดมาก เพื่อลดน้ำมูก
๙. ยาหอมนวโกฐ
- แกลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแนนในอก) ในผูสูงอายุ
- แกลมปลายไข (หลังจากฟนไขแลวยังมีอาการ เชน คลื่นเหียน วิงเวียนเบื่ออาหาร
ทองอืด และออนเพลีย)
ขนาดและวิธีใช ชนิดผง
รับประทาน ครัง้ ละ ๑-๒ กรัม ละลายน้ำกระสาย เมือ่ มีอาการ ทุก ๓-๔ ชัว� โมง ไมควรเกิน
วันละ ๓ ครั้ง
น้ำกระสายยาที่ใช
- กรณ�แกลมวิงเวียน คลืน่ เหียน อาเจียน (ลมจุกแนนในอก) ในผูส งู อายุ ใชนำ้ ลูกผักชี
(๑๕ กรัม) หรือเทียนดำ (๑๕ กรัม) ตมเปนน้ำกระสายยา

๗๙
- กรณ�แกลมปลายไข (หลังจากฟน ไขแลวยังมีอาการ เชน คลืน่ เหียน วิงเวียน เบือ่ อาหาร
ทองอืด ออนเพลีย) ใชกา นสะเดา (๓๓ กาน หรือ ๑๕ กรัม) ลูกกระดอม (๗ ลูกหรือ
๑๕ กรัม) และเถาบอระเพ็ด (๗ องคุลีหรือ ๑๕ กรัม) ตมเปนน้ำกระสายยา
- ถาหาน้ำกระสายยาไมได ใหใชน้ำสุกแทน
ชนิดเม็ด รับประทานครัง้ ละ ๑-๒ กรัม ทุก ๓-๔ ชัว� โมง เมือ่ มีอาการ ไมควรเกินวันละ ๓ ครัง้
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
ขอควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุม สารกันเลือดเปนลิม� และยาตานการจับตัว
ของเกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชยาในผูปวยที่แพละอองเกสรดอกไม

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กินอาหารตามธาตุเจาเรือน
นอนพักมาก ๆ หามทำงานหนักหรือออกกำลังกายมากเกินไป
สวมเสื้อผาใหรางกายอบอุน อยาถูกในหรือถูกอากาศเย็นจัด และอยาอาบน้ำเย็น
ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อชวยลดอาการไขและทดแทนน้ำที่เสียไปเน��องจากไขสูง
ควรกินอาหารออน น้ำขาว น้ำหวาน หรือเครื่องดื่มรอน ๆ
ระวังอยาใหเกิดแผล หามนวด อบ ประคบ
ใชผาชุบน้ำ (ควรใชน้ำอุนหรือน้ำกอกธรรมดา อยาใชน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็ง) เช็ดตัวเวลามีไขสูง

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพิ�มติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบ ๗ วัน

ขอควรระวัง

๑. กรณ�ทผ่ี ปู ว ย มีอาการหอบหายใจขัดมาก ไอหรืออาเจียนเปนเลือด อุจจาระเปนเลือดไมวา สีแดงสด
หรือดำ ทองอืดมาก ตับหยอน ซัก ผิวซีดเหีย่ ว กินอาหารไมได ตาลอยไมไดสติ คอแข็งกมหรือเอียง
ไมได มีจำ้ เลือดตามผิวหนัง หรือมีไขสงู นานเกิน ๗ วัน หรือเมือ่ ใหนาแลวไขไมลด ตองสงตอผูป ว ย
ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที
๒. กรณ�ที่ผูปวย มีอาการไขสูงปวดเมื่อยและไมมีอาการอื่น ๆ ชัดเจน อาจมีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ
ในระยะเริ�มแรกก็ได เชน ไขรากสาดนอย ตับอักเสบจากไวรัส ไขเลือดออก หัด จึงควรสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชัด ถามีอาการอื่น ๆ ปรากฏใหเห็นควรใหการรักษาตามโรคนั้น ๆ
ผูปวยที่เปนไขหวัดมักมีไข ไมเกิน ๗ วัน

๘๐
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อาจารยสนุ ทรี พีรกุล และ อาจารยวลั ลภ เผาพนัส
สมุฏฐานการเกิดโรค

การปวดประจำเดือนหรือมีอาการผิดปกติกอ นประจำเดือนมา จะถือวาเปนอาการปวยก็ได ไมปว ยก็ได
เปนสัญญาณเตือนลวงหนาวาประจำเดือนจะมา ตอเมือ่ ประจำเดือนมาแลวอาการเหลาน�ก้ ล็ ดลงและหายไป
บางคนเมือ่ ประจำเดือนมาอาการปวดทองก็หายไป บางคนปวดตอเน�อ� งอีก ๑-๒ วัน เมือ่ ประจำเดือนหยุด
อาการเหลาน�้ก็หายไป อาการเหลาน�้จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้งที่ประจำเดือนมา อาการผิดปกติ
ที่เกิดกอนฤดูมาน�้เกิดเพราะกองธาตุมิไดบริบูรณ แลวโลหิตก็มิไดงามบริบูรณขึ้นได
โลหิตฤดูเกิดจาก
๑. โลหิตอันเกิดมาแตหัวใจ เมื่อฤดูมานั้นใหคลั�งเพอไปเจรจาดวยผี ใหนอนสดุงหวาดมักขึ้งมักโกรธ
ไปตางๆ ครั้นฤดูออกมาก็หาย
๒. โลหิตอันเกิดแตขั้วดี เมื่อฤดูมานั้นใหคลั�งไคลละเมอเพอเจรจาดวยผีใหนอนสดุงหวาดไป
ครั้นมีฤดูออกมาก็หาย
๓. โลหิตอันเกิดแตผิวเน�้อนั้น ใหนอนรอนผิวเน�้อผิวหนัง ใหแดงดุจผลตำลึงสุก ลางทีก็ใหผุดขึ้น
ทั้งตัวดุจออกหัดแลฟกเปนดังไขลากสาด เปนไปถึง ๒ วัน ๓ วัน ครั้นมีฤดูออกมาแลวก็คลาย
๔. โลหิตอันบังเกิดมาแตเสนเอ็นทัง้ ปวง เมือ่ จะใกลมฤี ดูมาใหเปนประดุจดังจับไข ใหสบัดรอนสบัดหนาว
ปวดศีรษะเปนกำลัง ครั้นมีฤดูออกมาแลวก็หาย
๕. โลหิตอันเกิดมาแตกระดูกนัน้ เมือ่ จะใกลมฤี ดูมา ใหเมือ่ ยใหขบทุกขอดังจะขาดจากกัน ใหเจ็บบัน้ เอว
สันหลังยิ�งนัก มักบิดเกียจบอยๆ ครั้นเมื่อฤดูนั้นออกมาแลวก็หาย
อันวาโลหิตฤดูน�้เปนธรรมชาติของสตรี ลมกองใดที่เคยกำเริบกอนมีโลหิตฤดู ลมกองนั้นจะกำเริบขึ้น
ทุกเดือนทุกครัง้ จึงเรียกโลหิตปรกติโทษ ถาถึงกำหนดฤดูมา อาการแปลกไปอยางอืน่ ลมกองอืน่ ทำ จัดไดชอ่ื วา
ทุจริตโทษ อาการโลหิตปรกติโทษใชจะมีแต ๕ ประการที่กลาวมา อาไศรยธาตุสมุฏฐาน และฤดูสมุฏฐาน
เปนเหตุใหเกิดก็ได
สาเหตุของอาการผิดปกติกอ นมีประจำเดือน เชน ปวดทองนอย ทัองพอง ไขตำ่ ๆ ปวดเมือ่ ย ปวดหัว
หงุดหงิดงาย เปนตน
๑. แหลงที่เกิดของประจำเดือนมี ๕ แหลง หัวใจ ขั้วดี ผิวเน�้อ เสนเอ็น กระดูก จึงเกิดอาการที่
ไมเหมือนกันในแตละคนกอนมีประจำเดือน อาการเหลาน�้จะเกิดเหมือนกันทุก ๆ เดือน อาการจะลดลง
หรือหายไปเมื่อประจำเดือนมา
๒. ในระบบโลหิตจะมีธาตุลมพัดพาโลหิตไปทัว� รางกาย ดังนัน้ ลม ๖ ยอมกระทบเลือดประจำเดือนดวย
ลมกองใดที่เคยกำเริบก็จะกำเริบทุกเดือน
๓. ลมจะทำใหกลามเน�อ้ มดลูกบีบตัวเพือ่ ขับเลือดเสียออก การกินน้ำเย็น กินอาหารจืดเย็นเปนประจำ
โดยเฉพาะในชวงใกลจะมีประจำเดือน ทำใหเลือดไหลชา จึงตองใชกำลังลมมากในการขับเลือดออก มดลูก
ก็ตองบีบตัวมากกวาปกติ ทำใหเกิดอาการปวดประจำเดือน

๘๑
๔. ฤดูสมุฏฐาน ฤดูหนาวธาตุจะพิการดังนัน้ เลือดจะหน�ดขนกวาปกติ มดลูกจึงตองบีบตัวมากกวาปกติ
อาจเปนสาเหตุใหมีอาการปวดประจำเดือนได

ลักษณะอาการของโรค

ปวดประจำเดือน หมายถึง อาการปวดทองขณะมีประจำเดือน พบไดประมาณรอยละ ๗๐ ของผูหญิง
ในวัยที่มีประจำเดือน สวนใหญจะปวดไมมากและสามารถทำงานไดตามปกติ สวนนอยเทานั้นที่อาจปวด
รุนแรงจนตองพักงาน
อาการปวดประจำเดือน แบงไดเปน ชนิดปฐมภูมิ (หรือไมทราบสาเหตุ) ซึ�งพบเปนสวนมากกับชนิด
ทุติยภูมิ (หรือมีสาเหตุ) ซึ�งพบเปนสวนนอย
ปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (primary dysmenorrhea) จะพบในเด็กสาว สวนมากจะเริ�มมีอาการ
ตั้งแตมีประจำเดือนครั้งแรก หรือไมก็เกิดขึ้นภายใน ๓ ปหลังมีประจำเดือนครั้งแรก จะมีอาการมากที่สุด
ในชวงอายุ ๑๕-๒๕ ป หลังจากวัยน�้อาการจะคอย ๆ ลดลงบางรายอาจหายปวดหลังแตงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ�งหลังมีบุตรแลว จะมีสวนนอยที่ยังอาจมีอาการตลอดไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน
ปวดประจำเดือนชนิดทุตยิ ภูมิ (secondary dysmenorrhea) จะมีอาการปวดครัง้ แรกเมือ่ มีอายุมากกวา
๒๕ ปขึ้นไป โดยกอนหนาน�้จะไมเคยมีอาการปวดประจำเดือนเลย
สาเหตุปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ จะไมมีความผิดปกติของมดลูกและรังไขแตอยางไร ปจจุบันน�้
เชื่อวาสาเหตุมาจากเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนระหวางมีประจำเดือน และมีการหลั�งสารพรอสตาแกลนดิน
(prostaglandins) มากผิดปกติ ทำใหมดลูกมีการบีบเกร็งตัวเกิดอาการปวดที่บริเวณทองนอย
สาเหตุปวดประจำเดือนชนิดทุตยิ ภูมิ มักมีความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข เชน เยือ่ บุมดลูกงอกผิดที่
เน�้องอกมดลูก มดลูกยอยไปดานหลังมาก ปกมดลูกอักเสบเรื้อรัง เปนตน
เชือ่ วาอารมณมสี ว นเสริมความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือนทัง้ ๒ ชนิด เชน พบวาคนทีม่ อี ารมณ
ออนไหวงายหรือมีความเครียดมีอาการปวดรุนแรงกวาคนที่มีอารมณดี

ภาพประกอบจาก http://bedtaledidea.blogspot.com/2015/08/blog-post_97.html

๘๒

การรักษาโรค

๑. รักษาดวยการใชยา

ยาที่ใชในการรักษาโรค

๑. ยาประสะไพล บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ระดูมาไมสม่ำเสมอหรือมานอยกวาปกติ
ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ควรกินกอนมีประจำเดือน ประมาณ ๑๕ วัน หยุดกินเมื่อ
ประจำเดือนมา
ขนาดและวิธีใช
กรณ�ระดูมาไมสม่ำเสมอ หรือมานอยกวาปกติ
ชนิดผง รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม ละลายน้ำสุก วันละ ๓ ครัง้ กอนอาหารเปนเวลา ๓-๕ วัน
เมื่อระดูมา ใหหยุดรับประทาน
ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน รับประทานครัง้ ละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครัง้ กอนอาหาร
เปนเวลา ๓-๕ วัน เมื่อระดูมา ใหหยุดรับประทาน
กรณ�ปวดประจำเดือนเปนประจำ ใหรบั ประทานยากอนมีประจำเดือน ๒-๓ วันไปจนถึงวันแรก
และวันที่สองที่มีประจำเดือน
ชนิดผง รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำสุก วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร
ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร
ขอหามใช
- หามใชในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
- หามรับประทานในหญิงทีม่ รี ะดูมากกวาปกติ เพราะจะทำใหมกี ารขับระดูออกมามากขึน้
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน�อ� ง โดยเฉพาะอยางยิง� ในผูป ว ยทีม่ คี วามผิดปกติของ ตับ
ไต เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
- กรณ�ระดูมาไมสม่ำเสมอ หรือมานอยกวาปกติ ไมควรใชติดตอกันนานเกิน ๑ เดือน

๘๓

๒.

๒. ยาเลือดงาม บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ชวยใหประจำเดือนมาเปนปกติ แกมุตกิด
ขนาดและวิธีใช
ชนิดผง
รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ละลายน้ำสุก วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร
ขอหามใช
หามใชในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
ขอควรระวัง
ควรระวังการใชยาอยางตอเน��อง โดยเฉพาะอยางยิ�งในผูปวยที่มีความ
ผิดปกติของ ตับ ไต เน�อ� งจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
รักษาดวยการกดนวด แกอาการปวดประจำเดือน โดย พท.ป ธีรชัย ปน ทอง แพทยแผนไทยประยุกต
๒.๑ นวดแนวเสนตนขาดานหนา เปดลม
๒.๒ นวดแนวเสนขาดานหลัง เสน ๑, ๒ พิเศษ
๒.๓ นวดแนวหลังเสน ๑ แลวนวดกดจุดแนวจุดทาวสะเอว และกดจุดสัญญาณ ๒หลังกด ๓-๔ รอบ
เปลี่ยนขาง ทำเหมือนกับ ขอ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒, ๒.๒.๓
๒.๔ นอนหงายกดนวดทองทา แหวก นาบ กดจุดเหน�อหัวเหนา ต่ำจากสะดือ ๔นิว้ มือกดนิง� ๑๐ วินาที
กดจุดทาฝนมดลูก กรณ�ตรวจพบกอนลมทีเ่ หน�อมุมหัวตะคาก กึง� กลางระหวาสะดือ ฝนขึน้ กด
๔-๕ ครั้ง ชวยในเรื่องปสสาวะไมสุดได กดเสนปตคาด รัตคาด สัณฑคาด

ขอแนะนำ
- ควรจะนวดเพื่อลดอาการปวดประจำเดือน กอนประจำเดือนมาประมาณ ๗ วัน และหลัง
ประจำเดือน ๗ วัน แลวหมั�นใชน้ำรอนประคบตรงที่ปวด หมั�นนอนพัก และดื่มน้ำอุน
- กรณ�มีประจำเดือนมาแลว หากตองการคลายกลามเน�้อหลัง และทองนอย ใหใชเฉพาะ
ฝามือคลึงกดเบาๆ นวดไดเฉพาะทานอนหงาย และทาคว่ำดวยฝามือเต็ม ๆ มือ สำหรับ
ทาคว่ำเวลากดทีบ่ น้ั เอวและบริเวณอุง เชิงกราน จะทำใหรสู กึ สบายประจำเดือนจากมามาก
ในคืนนั้น และระยะเวลาประจำเดือนที่มารอบนั้นสั้นลง
- งดอาหารแสลงตาง ๆ
ทายืนบริหาร
ทาที่ ๑ ยืนตรง ยกแขนขึน้ โนมตัวลงมาใหปลายนิว้ มือแตะปลายเทา แลวยกแขนขึน้ ตรง ๆ
แอนตัวไปดานหลังใหมากที่สุด
ทาที่ ๒ เอามือจับเอวทั้ง ๒ ขาง ขาเหยียดตรง กางขาออกเล็กนอย บิดเอวไปทีละขาง
ซาย - ขวา
ทานอนนวดตนเอง
- นอนหงาย ชันเขาทั้งสองขางขึ้น จากนั้นใชมือทั้งสองซอนกันกดลงบนสะดือ
- เขยามือทั้งสองขึ้นลงประมาณ ๕ นาที จากนั้นผอนมือมากดไวที่สะดือตามเดิม
- ใชฝา มือทัง้ สองลูบทองตัง้ แตใตสะดือวนจากขวาไปทางซาย ๑๐-๒๐ รอบทุกวัน จะทำใหถา ยสะดวกขึน้

๘๔

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย
๑.
๒.
๓.
๔.

ดื่มน้ำเย็นเพียงบางครั้ง
ระหวางมีประจำเดือนหามกินน้ำมะพราวออน
กินอาหารใหเหมาะกับธาตุเจาเรือน
ระหวางมีประจำเดือนกินอาหาร และดืม่ น้ำสมุนไพร รสเผ็ดรอน เชนน้ำขิง น้ำตะไคร น้ำกระเพรา
น้ำกระชาย แกงสม ตมยำ ผัดขิง น้ำพริก เปนตน

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพิ�มติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบรอบเดือน

ขอควรระวัง

ในกรณ�ที่ผูปวยมีอาการ ดังน�้
๑. ปวดประจำเดือนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ�งอาจจะเปนที่มาของการเกิดโรค เชน เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ
ผิดที่ เน�้องอกของกลามเน�้อมดลูก และปกมดลูกอักเสบ
๒. ประจำเดือนมีจำนวนมากกวาปกติ และหรือ มีชวงวันที่เปนประจำเดือนผิดปกติ (ปกติ อยูในชวง
๓-๗ วัน )
๓. ประจำเดือนมาแบบกระปริบกระปรอย คือมาครัง้ ละ ๒-๓ วัน แลวหยุด และเปนอีก มากกวา ๑ ครัง้
ในแตละเดือน ซึ�งอาจเปนการตั้งครรภหรือ โรคทางนรีเวช ใหสงตอไปผูไปตรวจที่โรงพยาบาล
เพื่อตรวจอยางละเอียดตอไป

๘๕

âÃ¤·ŒÍ§àÊÕÂ
สมุฏฐานการเกิดโรค

อาจารยสนุ ทรี พีรกุล

อาการทองเสีย มี ๒ แบบ ติดเชื้อโรค และไมติดเชื้อ เกิดจากอาหารใหม กินอาหารคางนาน อาหาร
เริม� บูด กินอาหารไมสะอาด กินอาหารไมถกู กับธาตุ ผูเ ปนโรคอุจจาระธาตุนน้ั เหตุดว ยผูน น้ั เปนไขทม่ี พี ษิ จัด
ตกถึงสันนิบาต แลวเรื้อรังมา ธาตุนั้นแปรปรวนวิปริต อุจจาระไมเปนปรกติ จึงกลายเปนโรคอุจจาระธาตุ
หรือรับประทานอาหารที่แปลก หรือที่เคยรับประทานนั้นมากเกินกำลังกวาธาตุเปนตนวา เน�้อสัตวดิบ หรือ
เน�้อสัตวที่มีคาวมากแลมันไขตาง ๆ แลของที่กระทำใหทองขึ้นเฟอ เรอเหม็นบูดเปรี้ยว จุกเสียดแทง
อุจจาระก็วิปริตตาง ๆ จึงกลายเปนโรคอุจจาระธาตุ

ภาพประกอบจาก http://www.never-age.com/2193-1-สูตรธรรมชาติรักษาอาการทองเสีย.html

ลักษณะอาการของโรค

อาการทองเสีย มี ๒ แบบ ติดเชื้อโรค และไมติดเชื้อ
๑. ถายวันละหลายๆครั้ง อุจจาระเหลว จุกเสียด ปวดทอง ไมติดเชื้อ
๒. ถายวันละหลายๆครั้ง อุจจาระเหลว มูกเลือด จุกเสียด ปวดทอง อาจมีไข ติดเชื้อโรค
การถายบอยทำใหเสียน้ำออกจากรางกาย เกิดอาการออนเพลีย ชีพจรเตนเร็ว

การรักษาโรค

ยาที่ใชในการรักษาโรค
ยาบัญชียาหลักแหงชาติ

๑. ยากลวย รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการทองเสียชนิดที่ไมเกิดจากการติดเชื้อ
เชน อุจจาระไมเปนมูก หรือมีเลือดปน รับประทานครัง้ ละ ๑๐ กรัม ชงน้ำรอน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลติ ร
วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหาร

๘๖
ขอควรระวัง
- ไมควรใชในคนที่ทองผูก
- การรับประทานติดตอกันนาน ๆ อาจทำใหทองอืดได
อาการไมพึงประสงค ทองอืด
2. ยาฟาทะลายโจร บรรเทาอาการทองเสียชนิดที่ไมเกิดจากการติดเชือ้ เชน อุจจาระไมเปนมูก หรือ
มีเลือดปน รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๒ กรัม วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน
ขอหามใช้
- หามใชในผูที่มีอาการแพฟาทะลายโจร
- หามใชในหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร เน��องจากอาจทำใหเกิดทารถวิรูปได
ขอควรระวัง
- หากใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทำใหแขนขามีอาการชา หรือออนแรง
- หากใชฟาทะลายโจรติดตอกัน ๓ วัน แลวไมหาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้น
- ระหวางใชยา ควรหยุดใชและพบแพทย
- ควรระวังการใชรวมกับสารกันเลือดเปนลิ�ม และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชรวมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได
- ควรระวังการใชรว มกับยาทีก่ ระบวนการเมแทบอลิซมึ ผานเอนไซม Cytochrome P450
(CYP) เน��องจากฟาทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4
อาการไมพงึ ประสงค อาจทำใหเกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง ทองเดิน
คลื่นไส เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั�น และอาจเกิดลมพิษได

ยานอกบัญชียาหลัก

ทองเสียชนิดไมติดเชื้อใช สมุนไพรรสฝาด เชน เปลือกมังคุด ใบชา เปลือกแค ตมดื่มน้ำ

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

๑. กรณ�ถายบอย ควรดื่มเกลือแร น้ำผึ้ง น้ำมะตูม เพื่อบำรุงกำลัง แกออนเพลีย
๒. ถามีอาการปวดทองใชผาอุนหรือกระเปาน้ำรอนวางที่หนาทอง เพื่อบรรเทาอาการ

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพิ�มติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบ ๓ วัน

ขอควรระวัง

กรณ�ที่ผูปวยออนเพลียมาก ชีพจรเตนเร็วผิดปกติ ตองสงตอผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที

๘๗

âÃ¤ÍÒËÒÃà»š¹¾ÔÉ ¼Ô´ÊÓá´§ ¡Ô¹¼Ô´
อาจารยวลั ลภ เผาพนัส
สมุฏฐานการเกิดโรค
โรคอาหารเปนพิษ ผิดสำแดง กินผิด

เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไมถกู กับธาตุ หรือรับประทานอาหารที่ไมแปลก หรือรับประทานอาหาร
มากเกินกวากำลังธาตุ เปนตนวา เน�อ้ สัตวดบิ หรือเน�อ้ สัตวทม่ี คี าวมากหรือมัน ไขตาง ๆ แลของทีห่ มักดอง
บูดเนา กระทำใหธาตุในรางกาย คือ ปตตะ วาตะ เสมหะ เกิดวิปริตแปรปรวนหาเสมอเปนปรกติไม ทำใหมี
ทองขึ้นทองเฟอ เรอเหม็นบูดเปรี้ยว จุกเสียดแทง อุจจาระก็วิปริตตาง ๆ จึงกลายเปนโรคอุจจาระธาตุ
ถาจะเทียบกับทางปจจุบนั ก็คอื เกิดจากการกินอาหารทีม่ สี ารพิษปนเปอ นเขาไป อาจเปนสารพิษทีม่ าจาก
เชื้อโรค สารเคมี หรือพืชพิษ รวมถึงอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ จากเน�้อสัตวที่ปนเปอนเชื้อ อาหารกระปอง
อาหารทะเล หรืออาหารคางคืนที่ไมไดอุน เปนตน

ลักษณะอาการของโรค

อาหารเปนพิษ จะมีอาการทองขึน้ ทองเฟอ เรอเหม็นบูดเปรีย้ ว จุกเสียดแทง ปวดมวนในทองในลักษณะ
ปวดบิดเปนพัก ๆ และตอจากนัน้ ก็จะอาเจียนออกมา (ซึง� จะมีเศษอาหารทีเ่ ปนตนเหตุออกมาดวย) ตอจากนัน้
ก็จะถายเปนน้ำหลาย ๆ ครัง้ บางรายอาจมีไขและออนเพลียรวมดวยโดยทัว� ไป ถาเปนไมรนุ แรง อาการตาง ๆ
มักจะหายไดเองภายใน ๒๔-๔๘ ชั�วโมง บางครั้งอาจนานถึงสัปดาห ในรายที่เปนรุนแรงอาจอาเจียนและ
ทองเดินรุนแรง จนรางกายขาดน้ำและเกลือแรอยางรุนแรงได อาจพบวาผูที่กินอาหารรวมกันกับผูปวย
(เชน งานเลี้ยง คนในบานที่กินอาหารชุดเดียวกัน) ก็มีอาการแบบเดียวกับผูปวยในเวลาไลเลี่ยกัน

การรักษาโรค

ภาพประกอบจาก http://healthbeautydd.blogspot.com

๑. ถาผูปวยเริ�มมีอาการยังไมมาก เชน มีอาการทองขึ้นทองเฟอ จุกเสียดแทง ผะอืดผะอมคลื่นไส
คลายจะอาเจียนและสงสัยวานาจะไปกินอาหารที่มีสารพิษปนเปอนมา ใหจายยารางจืดแคปซูลขนาด
๓๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครัง้ ละ ๓-๔ แคปซูล ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที อาการก็คอ ย ๆ ทุเราลงและหายไป
๒. ถาผูปวยอาการเปนมากแลว คือ อาเจียนและทองเสียหลาย ๆ ครั้ง ปวดมวนในทอง ใหใชใบ
รางจืดประมาณ ๑ กำมือ ตำพอแหลกผสมกับน้ำซาวขาว หรือจะตมกับขาวสารใสเกลือทะเลนิดหนอย

๘๘
(เติมเกลือแร) ใหไดน้ำขาวขน ๆ รินเอาแตน้ำ ใหผูปวยรับประทานครั้งละประมาณ ๑ ถวยกาแฟ (ไมมีใบ
รางจืดใหแกะเอาจากแคปซูลประมาณ ๖-๘ เม็ด) รับประทานครั้งแรกจะอาเจียนออกมาพิษจะถูกขับออก
มาดวย ก็ใหรบั ประทานเขาไปใหม อาจจะอาเจียนออกมาประมาณ ๒-๓ ครัง้ ก็จะหยุดอาเจียนและหยุดถาย
หลังจากอาการสงบแลวใหกินรางจืดแคปซูลตออีก ๑-๒ วัน เพื่อลางพิษที่ตกคางในกระแสเลือดใหหมดไป
รางจืดมีสรรพคุณลางสารพิษ สวนน้ำซาวขาวหรือน้ำขาวตมขน ๆ มีสรรพคุณในการดูดซับพิษ เมือ่ ใชรว มกัน
ทำใหการรักษาอาหารเปนพิษหายเร็วขึ้น
๓. ใชตำรับยาแกกินผิด
ตำรับยาแกกินผิด ยาตำรับน�้เปนของ หมอบุญธรรม อินทจักร มีตัวยาและน้ำหนักในตำรับ ดังน�้
๑) จันทนเทศนอก จันทนแดงนอก จันทนผาแดง
สิ�งละ ๑ บาท
๒) กานพลู เปราะหอม ชะเอมเทศ
สิ�งละ ๑ บาท
๓) รกจันทน ลูกจันทน ลูกซัด เปลือกตีนเปดปา
สิ�งละ ๑ บาท
๔) โกฐกระดูก โกฐหัวบัว อบเชยญวน
สิ�งละ ๑ บาท
๕) การบูร พิมเสน
สิ�งละ ๑ สลึง
วิธีทำ นำตัวยาทั้งหมดบดเปนผง
วิธีใช รับประทานครั้งละ ๑ ชอนกาแฟ หลังอาหารวันละ ๓ เวลา

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

1. ใหกนิ อาหารออน เชน ขาวตม โจก งดอาหารรสเผ็ดและยอยยาก งดผักและผลไม จนกวาอาการ
จะหายดีแลว
2. หามกินยาเพื่อใหหยุดถายอุจจาระ
3. ปรุงอาหารใหสุกควรกินอาหารที่สุกใหม ๆ
4. ดื่มน้ำสะอาดที่ตมสุกแลว

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพื่อติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบ ๓ วัน

ขอควรระวัง

๑. ถาผูปวยมีอาการทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน แตไมปวดทอง ถายเหลวเปนน้ำซาวขาว แสดงวา
เปนโรคอหิวาต ซึ�งเปนโรคติดตอรายแรง ตองสงตอผูปวยไปที่โรงพยาบาลทันที
๒. ถาผูปวยทองเสียแลวมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ตาพรา กลืนน้ำลายไมได น้ำลายฟูมปาก
หายใจไมออก ตองสงตอผูปวยไปที่โรงพยาบาลทันที ถาชาอาจเสียชีวิตได

๘๙

âÃ¤·ŒÍ§¼Ù¡
สมุฏฐานการเกิดโรค

อาจารยสนุ ทรี พีรกุล

๑. เกิดจากกินอาหารไมถกู กับธาตุ กินผักผลไมนอ ย ไมกนิ อาหารทีม่ กี าก ไมกนิ อาหารทีม่ รี สเปรีย้ ว
เปนเหตุใหถายอุจจาระไมปกติดังน�้ ถายยาก ถายนอย ไมถายทุกวัน ลักษณะอุจจาระ มีสัณฐานดังมูลแมว
ไก เตา แลหยาบ ละเอียด
๒. เกิดจากทองผูกเรื้อรังนานแรมวัน แรมเดือน แรมป เปนเหตุใหธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ
แปรปรวนดังน�้
สมุฏฐานมหาภูตรูปนั้นคือ พัทธปตตะ อพัทธปตตะ กำเดา ทั้ง ๓ น�้เปน พิกัดกองสมุฏฐานเตโช คือ
หทัยวาตะ สัตถกะวาตะ สุมนาวาตะ ทัง้ ๓ น�เ้ ปน พิกดั กองสมุฏฐานวาโย คือ ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ
ทั้ง ๓ น�้เปนพิกัด กองสมุฏฐานอาโป คือหทัยวัตถุ อุทริยัง กรีสัง ทั้ง ๓ น�้เปนพิกัดกองสมุฏฐาน ปถวี
แตสมุฏฐานกองปถวีนจ้� ะเปนชาติจลนะขึน้ นัน้ หามิได ตอเมือ่ ใดสมุฏฐาน ทัง้ ๓ สิง� ใดสิง� หนึง� ก็ดเี ปนชาติจลนะขึน้
สมุฏฐานปถวีกพ็ ลอยมีกำลังขึน้ และสมุฏฐานทัง้ ปวงก็กำเริบแรงขึน้ กวาเกา เหตุวา ปถวีเปนทีต่ ง้ั แหงภูมโิ รค
ทัง้ หลาย และเปนทีค่ ำ้ ชูอดุ หนุนอุปถัมภแหงโรคขึน้ ใหจำเริญ บัดน�จ้ กั สำแดงในลักษณะอุจจาระธาตุ ซึง� จะให
วิปริตตาง ๆ นั้นเหตุวา มูลนั้นเสียดวยโกฐาสยาวาต มิไดพัดชำระปะระมะเมหะและเมือกในลำไสใหตกไป
เปนกรัน (ตะกรัน) ติดคราบไสอยูร ะคนดวยอุจจาระ ครัน้ เดินสูล ำซวงก็ลำลาบแตกออกเปนโลหิต บางทีเปน
เม็ดยอดขึน้ ตามขอบทวารใหเจ็บ แสบ ขบ บางทีขน้ึ ทีต่ น ไสตอ ลำกะรีสะมัดนัน้ ก็มที ำอาการนิว� ดุจไสลว นไสลาม
และสตรีดจุ มีครรภตำ่ ลงไปนัน้ ถาแพทย็มริ ถู งึ ไมไดแจง ในอุจจาระธาตุวธิ อี ธิบายก็สมมุตเิ รียกตาง ๆ บางทีกว็ า
ตานเถา (ดานเถา) บางทีกว็ า มุตรฆาฎ บางทีกว็ า นิว� เปนปะระมะเมหะ บางทีกว็ า เปนกระสายกรอน บางทีกว็ า
เปนริดสีดวง บางทีก็วาลามกอติสาร ซึ�งวามาทั้งน�้จะไดผิดจากธาตุโรคนั้นหามิได

ภาพประกอบจาก http://thaihealthlife.com/ทองผูก

๙๐

ลักษณะอาการของโรค

ความพิการที่แสดงออก ๑๕ ประการคือ
๑. ปวดอุจจาระผิดปกติ
๒. เสียดชายโครงและเสียดทอง
๓. บริโภคอาหารมิได
๔. อาเจียน
๕. นอนไมหลับ
๖. มึนมัวจับสะบัดรอนและสะบัดหนาว
๗. ถายอุจจาระ ปสสาวะไมสะดวก
๘. แนนอกคับใจ
๙. เสียวไปทั�วรางกาย
๑๐. เมื่อยทุกขอทุกกระดูก
๑๑. รอนกระวนกระวาย
๑๒. เจรจาพร่ำพรู
๑๓. รอนกระหายน้ำ
๑๔. รางกายซูบผอมผิวหนังสากแหง
๑๕. เกิดละอองขึ้นเปนขุมขึ้นตามลิ้นตามปาก
ขยายความ ทองผูกเรือ้ รังเกิดตะกรันในลำไส บูด กอพิษ พิษถูกดูดซึมกลับเขาเสนเอ็นเกิดความพิการ
๑๕ ประการ ดังนั้นการวางยาเพื่อรักษาความพิการน�้ตองแกอุจจาระธาตุ พิการดวย ดังนั้นทองผูกนำพา
โรคอื่น ๆ มาดวย

การรักษาโรค

๑. เหตุเกิดจากการกินอาหารไมถกู กับธาตุ ยาที่ใช กลุม ยาแกทอ งผูก และปรับการ กินอาหาร

ยาสมุนไพรเดี่ยวที่ใชในการรักษา

ใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
๑. ยาชุมเห็ดเทศ ใชใบบรรเทาอาการทองผูก รับประทานครั้งละ ๓-๖ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน
ขอหามใช ผูปวยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือปวดทอง โดยไมทราบสาเหตุ
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชในเด็กอายุต่ำกวา ๑๒ ป หรือในผูปวย inflammatory bowel disease
- การรับประทานยาในขนาดสูงอาจทำใหเกิดไตอักเสบ (nephritis)
- ไมควรใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน เพราะจะทำใหทองเสีย ซึ�งสงผลใหมีการสูญเสีย
น้ำและเกลือแรมากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และทำใหลำไสใหญชินตอยา
ถาไมใชยาจะไมถาย
- ควรระวังการใชในหญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร

๙๑
อาการไมพึงประสงค อาจทำใหเกิดอาการปวดมวนทอง เน��องจากการบีบตัวของลำไสใหญ
๒. ยามะขามแขก ใชใบ บรรเทาอาการทองผูก รับประทานครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม - ๑.๒ กรัม กอนนอน
ขอหามใช ผูปวยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือปวดทองโดยไมทราบสาเหตุ
ขอควรระวัง
- ควรระวังการใชในเด็กอายุต่ำกวา ๑๒ ป หรือในผูปวย inflammatory bowel disease
- การรับประทานยาในขนาดสูงอาจทำใหเกิดไตอักเสบ (nephritis)
- ไมควรใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน เพราะจะทำใหทองเสีย ซึ�งสงผลใหมีการสูญเสีย
น้ำและเกลือแรมากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และทำใหลำไสใหญชินตอยา
ถาไมใชยาจะไมถาย
- ควรระวังการใชในหญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร
อาการไมพึงประสงค ปวดมวนทอง ผื่นคัน
- ควรระวังการใชยาในผูสูงอายุ และผูปวยที่มีความผิดปกติของไต หรือตับ เน��องจากยา
มีสวนประกอบของแมกน�เซียม
อาการไมพึงประสงค ปวดเสียดทอง
คำแนะนำ
- กินอาหารที่มีกากมาก ๆ ไดแก ผัก ผลไม
- กินอาหารที่มีรสเปรี้ยว เพราะรสเปรี้ยวจะชวยขับถาย
๒. เหตุเกิดจากทองผูกเรือ้ รัง ยาที่ใช แกเถาดาน ทองผูก ปรับการกินอาหารแกความพิการอืน่
ยาตำรับที่ใชในการรักษาโรค
ใชยาในบัญชียาหลัก
๑. ยาธรณ�สันฑะฆาตแกเถาดาน ทองผูก
ชนิดผง ขนาดรับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม ละลายน้ำสุกหรือผสมน้ำผึ้ง ปนเปน
ลูกกลอน วันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา หรือกอนนอน
ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล ขนาดรับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม
วันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา หรือกอนนอน
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภผูที่มีไข และเด็ก
ขอควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ�มและยาตานการจับตัวของ
เกล็ดเลือด
- ควรระวังการใชยาอยางตอเน��อง โดนเฉพาะอยางยิ�งในผูปวยที่มีความผิดปกติ
- ของตับ ไต เน��องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได
- ควรระวังการใช รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เน��องจากตำรับน�้มีพริกไทยในประมาณสูง
- ควรระวังการใชในผูสูงอายุ

๙๒
๒. ยาถายดีเกลือฝรั�ง ใชบรรเทาอาการทองผูกในผูที่ทองผูกมาก หรือเรื้อรังที่ใชยาอื่นแลวไมไดผล
รับประทาน ๑ กรัม วันละ ๑ ครัง้ กอนนอน ถาไมถา ย วันตอไปรับประทานเพิม� เปน ๑.๕ กรัม แตไมเกิน
๒.๕ กรัม ตอวัน (ตามธาตุหนักธาตุเบา)
ขอหามใช
- หามใชในหญิงตั้งครรภและเด็ก
- หามใชในภาวะทางเดินอาหารอุดตัน
- หามใชในผูปวยที่มีภาวะผิดปกติเฉ�ยบพลันที่ทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน
ขอควรระวัง
- เน��องจากเปนยาถายอยางแรง ไมควรใชยาน�้ในผูปวยออนเพลียมาก หรือมีภาวะขาดน้ำ
- เมื่อถายแลว ใหเวนอยางนอย ๒ วัน แลวจึงใชยาน�้อีกครั้ง
- ควรระวังการใชยาในผูสูงอายุ และผูปวยที่มีความผิดปกติของไต หรือตับ
- เน��องจากยามีสวนประกอบของแมกน�เซียม
อาการไมพึงประสงค ปวดเสียดทอง
๓. ความพิการอื่น ๆ ใหพิจารณาการรักษาตามคัมภีรที่ตรงกับอาการนั้นรวมดวย เชน ถามีอาการ
ปวดเมื่อย ก็ใหยากลุมแกปวดเมื่อยรวมดวยเปนตน

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผูปวย

๑. รับประทานอาหารทีม่ กี ากหรือเสนใยสูง เชน ธัญพืชไมขดั สี ซึง� ประกอบดวย ขาวซอมมือ ถัว� ตาง ๆ
เพิ�มผักผลไม ผักและผลไมที่มีกากใยอาหารมาก
๒. ดื่มน้ำใหเพียงพอตอความตองการของรางกายอยางนอยวันละ ๘-๑๐ แกว
๓. ฝกตนเองใหขับถายเปนเวลา เพื่อที่ลำไสจะไดเกิดความเคยชินกับการขับถาย อาจเปนชวงเชา
หรือชวงเย็นก็ได
๔. ดื่มน้ำอุนหรือเครื่องดื่มอุนๆ ในตอนเชา เพราะจะชวยกระตุนลำไสใหเคลื่อนไหวไดมากขึ้น
๕. ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอยครั้งละประมาณ ๓๐ นาที เพื่อใหลำไสมีการเคลื่อนไหว
และสามารถขับเอากากอาหารออกจากรางกายไดงายขึ้น
๖. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสฝาดเพราะสามารถทำใหเกิดอาการทองผูกได

การติดตามประเมินผลการรักษา

นัดหมายใหผูปวยมาตรวจเพื่อติดตามอาการและประเมินผลการรักษา เมื่อครบ ๓ วัน

ขอควรระวัง

ในกรณ�ที่ผูปวยมีอาการ ดังน�้ ใหสงตอไปผูไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจอยางละเอียดตอไป
๑. ทองผูกนานเกิน ๒ สัปดาห รวมกับอาการอืน่ เชน ปวดทองมาก น้ำหนักลด ถายเปนมูกเลือด อาเจียน
๒. ทองผูกสลับทองเสียโดยไมเคยเปนมากอน เพราะเปนอาการหนึ�งของโรคมะเร็งลำไสใหญ
๓. ไมสามารถถายอุจจาระไดเองโดยไมใชยาระบาย
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