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ค�ำน�ำ

 ปัจจุบันกระแสเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ก�าลังเป็นที่สนใจในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก  

เป็นเหตุให้ประชาชนหันมาใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น 

เรือ่ยๆ จังหวดัเชียงใหม่ได้จดัท�าโครงการพลิกโฉมเชยีงใหม่สูก่ารเป็นเมืองอจัฉรยิะ เมอืงแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ 

และเมืองนวตักรรมการแพทย์ และสขุภาพ โดยม ีกจิกรรมหลกัที ่๑ เชียงใหม่เมอืงสขุภาพภมูปัิญญาไทย Chiang Mai 

Thai Wisdom Medicopolis กิจกรรมย่อยที่ ๑ : การพัฒนาบุคลากรด้านคลินิกการแพทย์แผนไทย ๑๐๐ คน  

เพื่อพัฒนาบุคคลากรและรูปแบบการบริการด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพื่อส่งเสริม

สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อน�ามาใช้เป็นจุดเด่นในด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย มีการพัฒนาสถานพยาบาลที่มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีระบบ ระเบียบ

แบบแผน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้ง 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  

กิจกรรมหนึ่งที่ส�าคัญ คือ การจัดท�าคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับการ

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย เนื้อหาประกอบด้วย การใช้กัญชาทางการแพทย์

แผนไทย การใช้ต�ารับยาตามคัมภีร์ตักศิลารักษาโรคไข้พิษไข้กาฬซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ที่ก�าลังระบาดอยู่ใน

ปัจจุบัน แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคส�าหรับโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ตามแบบแพทย์แผนไทย

 การจัดท�าคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้ ได้รับความร่วมมือจาก

คณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์รักษาโรคหลายๆ ท่าน มาช่วยกันร้อยเรียง 

บอกเล่าประสบการณ์ วิธีการ และขั้นตอนการรักษาโรค ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น คู่มือเล่มนี้จึงเหมาะส�าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล นักศึกษาแพทย์แผนไทย และนักวิชาการผู้มีพื้นฐาน 

ทางการแพทย์แผนไทย ทีต้่องการแสวงหาความรู้เพิม่เติมให้แตกฉาน อนัจะท�าให้เกดิการยกระดบัคณุภาพ มาตรฐาน 

การวินิจฉัย การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมอย่างยั่งยืนต่อไป

 คณะผู้จัดท�า ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งหลายและรูปภาพประกอบที่น�ามาจัดท�าเป็นคู่มือเล่มนี ้

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา หวังว่าคู่มือเวชปฏิบัติส�าหรับแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี ้

จะใช้เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนไทยได้อย่างแพร่หลาย  และเป็นประโยขน์ต่อประชาชนทัว่ไป หากมข้ีอบกพร่อง 

หรือผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท�าขอน้อมรับค�าแนะน�าติชมไว้ด้วยความยินดี เพื่อจะได้ท�าการปรับปรุงให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดท�า
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา 
อาจารย์วัลลภ  เผ่าพนัส

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ผู้เรียบเรียง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมี

ความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง

มาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

 ค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง เศรษฐกิจที ่

พึง่ตนเองได้ เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยูพ่อกนิเป็นหลกั 

ซึง่ไม่ได้เน้นก�าไรสทุธหิรอืความร�า่รวยเป็นเป้าหมายสงูสดุ เป็นระบบ 

เศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงด�าริ

ขึ้นมา เพื่อแสวงหาทางออกจากวิกฤตเศรษกิจให้กับสังคมไทย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ “การที่พึ่งตนเองได้” 

 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ก็คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่าง 

เพยีงพอแก่ความต้องการ ทีส่�าคญัต้องไม่ท�าตนและผูอ้ืน่เดอืนร้อน  

ซึ่งสอดคล้องกับหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

แนวทางการปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน�าค�าสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการประสาน

กลมกลืนกับวิธีชีวิตของชาวบ้าน ที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดังกล่าว คือหลัก

การเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ในระดับโลกิยธรรม การเดินทางสายกลาง คือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้าน

ทั่วไปได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอย

 ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซ่ึงมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก  

อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และ เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเป็นวิถีพุทธ

 
 

 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงกบัหลกัธรรมในพทุธศาสนา  
 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลที< 9 

เนื<องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541 

 

"คนเราถา้พอใจในความตอ้งการ กมี็ความโลภนอ้ย เมื<อมีความโลภนอ้ยกเ็บียดเบียนคนอื<นนอ้ย ถา้ทุก

ประเทศมีความคิด อนันีLไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่ พอประมาณ 

ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสุข" 

คาํวา่ "เศรษฐกิจพอเพียง" หมายถึง เศรษฐกิจที<

พึ<งตนเองได ้ เนน้การผลิตและการบริโภคแบบพออยูพ่อกินเป็น

หลกั ซึ< งไม่ไดเ้นน้กาํไรสุทธิหรือความรํ< ารวยเป็นเป้าหมาย

สูงสุด เป็นระบบเศรษฐกิจที<พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

รัชกาลที< 9 ทรงดาํริขึLนมา เพื<อแสวงหาทางออกจากวกิฤตเศรษ

กิจใหก้บัสงัคมไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกคื็อ "การที<

พึ<งตนเองได"้  

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัของเศรษฐกิจพอเพียงกคื็อ 

ความสงบสุขของผูค้นในสงัคม ประชาชนมีกินมีใชอ้ยา่ง

เพียงพอแก่ความตอ้งการ ที<สาํคญัตอ้งไม่ทาํตนและผูอื้<นเดือนร้อน ซึ< งสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนของ

พระพทุธศาสนา  

  

แนวทางการปฏบิัตติามระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 

แนวคิดหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนาํคาํสอนทางพระพทุธศาสนา มาเป็นแนวทางใน

การประสานกลมกลืนกบัวธีิชีวติของชาวบา้น ที<เป็นเกษตรกรอยา่งชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม หลกั

จริยธรรมดงักล่าว คือหลกัการเดินสายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา ในระดบัโลกิยธรรม การเดินทางสาย

กลาง คือธรรมที<เหมาะแก่ชาวบา้นทั<วไปไดแ้ก่ ความเป็นรู้จกัพอในการบริโภคใชส้อย

บทนํา 
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แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 ประหยัด	ลดละความฟุ่มเฟือย ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จ�าเป็น ดังพระราชด�ารัสว่า “ความเป็นอยู่

ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”

 ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ดังพระราชด�ารัสที่ว่า “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการ

ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส�าคัญ”

	 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการค้าขายกนัอย่างรนุแรงดงัอดตี ดังพระราชด�ารสั

ว่า “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งใน

เจตนาและการกระท�าที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

	 ไม่หยดุนิง่ทีจ่ะหาทางให้ชวีติหลดุพ้นจากความทกุข์ยาก	 ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมรีายได้จนถึงขัน้	

พอเพียง ดังพระราชด�าริว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง 

เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือ ให้เกียรติว่ายืน

ได้ด้วยตนเอง”

	 ลดละส่ิงชัว่ให้หมดสิน้ไป	 ดงัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายาม

ไม่ก่อความชัว่ให้เป็นเครือ่งท�าลายตวัท�าลายผูอ้ืน่ พยายามลด พยายามละความชัว่ทีต่นเองมอียู ่ พยายามก่อความด ี

ให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” 

หลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง

 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริและพระราชทานไว้ให้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศแก่คนไทยนั้น วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม 

ประชาชนมกีนิมใีช้อย่างเพยีงพอแก่ความต้องการ ทีส่�าคญัต้องไม่ท�าตนและผูอื้น่เดอืนร้อน หากวเิคราะห์โดยละเอยีด

ก็จะพบว่า ทรงประยุกต์มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง จาก พระราชด�ารัสอธิบายขยายความหมาย

ของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้น นั้นท�าให้เราพบว่ามีหลักธรรมต่อไปนี้ปรากฏเป็นรากฐานอยู่ใน

ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



3

หลักมัชฌิมาปฏิปทา	(การปฏิบัติตนในทางสายกลาง)

 มัชฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนา หมายถึง ทางสายกลาง คือ การไม่ยึดถือสุดทางท้ัง ๒ ได้แก่  

อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองให้ล�าบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามใน 

ความสบาย เป็นหลักค�าสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ คือ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 นอกจากคุณค่าขั้นสูงสุดของหลักมัชฌิมาปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้ว คุณค่าในเบื้องต้น ยังเป็น

ไปเพื่อการรู้จักการด�าเนินชีวิตให้เกิดความพอดี เป็นแนวทางของการแก้ทุกข์ที่เรียกว่า “อริยมรรคมีองค์ ๘” โดยมุ่ง

เน้นให้มีความสุขกายและสุขใจไปด้วย ดังนี้

	 สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา

	 สัมมาสังกัปปะ คือ ด�าริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม

	 สัมมาวาจา	คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม

	 สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง

	 สัมมาอาชีวะ คือ การท�ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่นๆ มากเกินไป

	 สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม

	 สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ด�ารงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ

	 สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ 

	 อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถ	(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)

 หลักอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เป็นค�าสอนให้บุคคลพึ่งตนเอง ซึ่งแนวทางของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้ 

มุ่งเน้นให้พ่ึงตนเองในการท�ามาหาเลี้ยงชีพ ในการสร้างฐานะ และการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ เพื่อจับจ่าย 

ใช้สอยในยามจ�าเป็น นอกจากเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้ว จะต้องเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นด้วย นอกจากในระดับบุคคลแล้ว 

ยังมุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศชาติให้พึ่งตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั่นคือการพัฒนาที่ไม่อิงเศรษฐกิจ

โลกจนเกินไป

หลักสันโดษ

 หลักสันโดษ มุ่งให้บุคคลพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้มา และใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จัก 

ประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย และโปร่งใส  

ไม่ทะเยอทะยานต่อสู้ และเบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สันโดษ มี 

ความหมาย ๓ นัยคือ ยินดีสิ่งที่เป็นของตน ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ และ ยินดีด้วยใจที่มั่นคง 

หลักสัปปุริสธรรม	๗

หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท�าให้คนมีคุณสมบัติของคนดี ประกอบด้วย

๑. ธัมมัญญุตา – ความรู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล  

  และรู้หลักการที่จะท�าให้เกิดผล

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒. อัตถญัญตุา – ความรูจ้กัอรรถ รูค้วามมุ่งหมาย หรอื รูจั้กผล คอื รูค้วามหมาย รูค้วามมุง่หมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์

๓. อัตตัญญุตา – ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก�าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ 

  คุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป

๔. มัตตัญญุตา – ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์ 

  รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นต้น

๕. กาลัญญุตา – ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ  

  ท�าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา เป็นต้น

๖. ปริสัญญุตา – ความรู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้ 

  เมื่อเข้าไปหา จะต้องท�ากริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น

๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา – ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย  

  ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ  

  ด้วยดี เป็นต้น

ทิฏฐธัมมิกัตถะ

 เป็นข้อปฏิบัติส�าคัญ ที่ท�าให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท�าให้มีทรัพย์สินเงินทอง พึ่งตนเองได้ 

เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน บางทีเรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” โดยมีค�าย่อคือ อุ อา กะ สะ ดังนี้ 

อุฏฐานะสัมปทา	 (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณาหาวิธีการ

ที่แยบคายในการท�างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท�า รู้จักด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ ท�าการงาน

ประกอบอาชีพให้ได้ผลดี

อารักขสัมปทา	(อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้

สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่างๆ

กัลยาณมิตตตา	 (กะ)	 หมายถึง การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญ ที่ช่วยให้เจริญ

ก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้นๆ ท�าให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จัก

ปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชั่วชักจูงไปในทางอบายมุข ซึ่งจะท�าให้ทรัพย์สินไม่เพิ่มพูนหรือมีแต่ 

จะหดหายไป

สมชีวิตา	(สะ)	หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง 

ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ�าเป็น

โภคาวิภาค	4

เป็นวิธีการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยจัดสรรทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

 แบ่ง 1 ส่วน เพื่อใช้บริโภคเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงดูครอบครัว และคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ 

   เป็นสุข และใช้ท�าความดี บ�าเพ็ญประโยชน์แต่สาธารณะ เป็นต้น

 แบ่ง 2 ส่วน  เพื่อจัดสรรไว้ส�าหรับลงทุนประกอบกิจการงานต่างๆ

 แบ่ง 1 ส่วน  เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็น เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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โภคอาทิยะ	๕

เมื่อมีทรัพย์สิน ควรน�ามาใช้ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ประกอบด้วย

 ๑. ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดาบิดา ให้เป็นสุข 

 ๒. ใช้ทรัพย์นั้นบ�ารุงเลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข

 ๓. ใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ

 ๔. ท�าพล ีคอื การสละบ�ารงุสงเคราะห์ ๕ อย่าง ได้แก่  ๑) อตถิพิล ี(ใช้ต้อนรบัแขก)  ๒) ญาตพิล ี(ใช้สงเคราะห์

ญาติ)  ๓) ราชพลี (ใช้บ�ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร)  ๔) เทวตาพลี (บ�ารุงเทวดา) และ  ๕) ปุพพเปตพลี 

(ท�าบุญอุทิศให้แก่บุพการี)

 ๕. ใช้เพื่อบ�ารุงสมณพราหมณ์

กามโภคีสุข	๔	(สุขของคฤหัสถ์ ๔)

คือ คนครองเรือนควรจะมีความสุข ๔ ประการ ซึ่งคนครองเรือนควรจะพยายามให้เข้าถึงให้ได้ คือ

 ๑. อัตถิสุข – สุขเกิดจากการมีทรัพย์ เป็นหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความอุ่นใจ ปลาบปลื้มภูมิใจว่า

เรามีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยก�าลังของตนเอง

 ๒. โภคสุข – สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ หรือใช้จ่ายทรัพย์ คือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์แก่

ชีวิตของตน เลี้ยงดูบุคคลอื่น และท�าประโยชน์สุขต่อผู้อื่นและสังคม เป็นต้น

 ๓. อนณสุข – สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องทุกข์ใจ เป็นกังวลใจเพราะมีหนี้สินติดค้างใคร

 ๔. อนวัชชสุข – สุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่สุจริต ที่ใครจะ

ว่ากล่าวติเตียนไม่ได้ มีความบริสุทธิ์ และมีความมั่นใจในการด�าเนินชีวิตของตน 

สรุป

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็นหลัก

เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จ�ากัด หรือความอยาก หรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้น

ตัณหาหรือความอยาก เพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึ้น (บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการ

ของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจ�ากัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ�ากัด หากมีการใช้เกินความจ�าเป็น ทรัพยากรเหล่านั้น

ก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ�ากัดความอยาก 

ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอม มาจากความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ ที่มนุษย์ 

ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ และต้องน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ 

ความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งใดควรท�า สิ่งใดไม่ควรท�า สิ่งใดควรยึดถือเป็นที่พึ่ง สิ่งใดไม่ควรยึดถือเป็นที่พึ่ง เมื่อได้

ศึกษาจนเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติจนเกิดผลแล้ว จนพบความเป็นจริงแห่งชีวิตว่าสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตคืออะไร 

เมือ่นัน้กจ็ะได้เข้าใจในหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นอย่างดี เพราะหลักเศรษฐกจิพอเพียงเป็นนโยบายท่ีแสดงให้เหน็ถงึ

ความเป็นจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา นั่นเอง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งที่มา  : 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/61873 สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-sufficiency-economy  

สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ความสอดคล้องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา

 เน้นความเป็นเศรษฐกจิแบบองค์รวม กล่าวคอื เป็นระบบการพฒันาชวีติของปัจเจกชน ควบคูก่บัการพฒันา

สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม โดยมีจรยิธรรมคอืความเมตตา ความเกือ้กูลสงเคราะห์ ความสามัคค ีความไม่เหน็แก่ตัว 

ดังหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้ว่า	“มนุษย์อยู่ดี	ชุมชนอยู่ได้	ธรรมชาติยั่งยืน”

 เป็นระบบเศรษฐกจิแบบมัชฌมิา ทีมี่สมัมาอาชวีะเป็นหวัใจส�าคญั ซ่ึงสามารถโยงไปสูก่ารทีพ่ระพุทธศาสนา 

มีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง ๒ ด้าน คือ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียว และ การทรมานตนเองในรูปแบบต่างๆ

 เป็นระบบเศรษฐกิจ ท่ีมุ่งพัฒนาท้ังคนและทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถ้าคนไทยปฏิบัติตามระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะ	“เศรษฐกิจงอกงาม	ธรรมงอกเงย	คนก็มีความสุข”

 เป็นระบบเศรษฐกจิ ทีไ่ม่เบยีดเบยีนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่งท�าลายทรพัยากรธรรมชาตจินกลายเป็นการท�าร้าย

ธรรมชาติ

 เป็นระบบเศรษฐกิจที่ฝึกให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในด้านการสามารถพึ่งตนเองได้

เป็นระบบเศรษฐกิจแบบมชัฌิมา ที<มีสัมมาอาชีวะเป็นหัวใจสําคญั ซึ< งสามารถโยงไปสู่การที<

พระพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง 2 ด้าน คือ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียว และ การ

ทรมานตนเองในรูปแบบต่างๆ 

เป็นระบบเศรษฐกิจ ที<มุ่งพฒันาทัLงคนและทัLงกระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ< งถา้คนไทยปฏิบติั

ตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงกจ็ะส่งผลใหเ้กิดภาวะ “เศรษฐกจิงอกงาม ธรรมงอกเงย คนกม็ี

ความสุข” 

เป็นระบบเศรษฐกิจ ที<ไม่เบียดเบียนใครใหเ้ดือดร้อน ไม่มุ่งทาํลายทรัพยากรธรรมชาติจนกลายเป็นการ

ทาํร้ายธรรมชาติ 

เป็นระบบเศรษฐกิจที<ฝึกใหม้นุษยต์ระหนกัรู้ถึงศกัยภาพในดา้นการสามารถพึ<งตนเองได ้

 
แหล่งที<มา  :  

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/61873 สืบคน้เมื<อวนัที< 31 มีนาคม 2564 

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-sufficiency-economy  สืบค้นเมื<อ

วนัที< 31 มีนาคม 2564 
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การใช้ต�ารับยาแผนไทย
ตามคัมภีร์ตักศิลา

ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียบเรียงโดย

อาจารย์กิตติ		กิตติจารุวงศ์

สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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รุ ล้อม รักษา

  เจ็บคอ

  ตาแดง ออกผื่นแดง

  ปากแห้ง คอแห้ง เหงือก

     ฟันแห้ง จมูกแห้ง

  มีไข้ ตัวร้อนรุมๆ

  จับสะบัดร้อนสะท้านหนาว

  ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม

    กินข้าวไม่ได้

  ยาฟ้าทะลายโจร

  ยาห้าราก

  ยาหกสิงห์

  ยาแก้ไข้ห้าต้น

  ยาขมทั้งห้า

  ยาเขียวมหากาฬ

  ยาประสะฟ้าทะลายโจร

  ไอมองคร่อ

  ปวดศีรษะ

  เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว

  จับหอบ หายใจแน่นอก

  ยาเขียวหอม

  ยาประสะเปราะใหญ่

  ยาจันทลีลา

  ยาประสะจันทร์แดง

  ยาแดงดับพิษ

  ยาเขียวเบ็ญจขันธ์

  ยามหากาฬ

  ยาห้ารากหลวง

  ยาจันทน์ไทใหญ่

  น�้ามูก น�้าตา ไหลหยดย้อย

  ไอ จาม

  ท้องเสีย

  หืดไอ ริดสีดวงมองคร่อ

  มี ๗ ประการ

  ยาครอบไข้ตักศิลา

  ยาจันทหฤทัย

  ยาขาว

  ยาขาวจันทน์

  ยากล่อมนางนอนใหญ่

  ยามหานิลแท่งทอง

  ยาเขียวประทานพิษ

  ยาจักรวาลฟ้าครอบ

  ยาแดงมโหสถ

ระบบระบบ ระบบ

เสมหะปิตตะ วาตะ

ยาครอบไข้

ยากระทุ้งพิษไข้

ยาแปรไข้

การใช้ต�ารับยาแผนไทยตามคัมภีร์ตักศิลา
ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ไข้หวัดใหญ่

อาการจับไข้

เสมหะ

ปิตตะ

วาตะ

ไข้จะเริ่มเข้าสู่รูปธาตุดิน	:	ระบบยาครอบไข้

  น�้ามูก น�้าตา ไหลหยดย้อย

  ไอ จาม ท้องเสีย ถ่ายบิด

  หืดไอ หายใจหอบเหนื่อย

  ริดสีดวงมองคร่อ

  ฝี ๗ ประการ (ฝีนอกไส้)

ไข้เข้ารูปธาตุไฟ	:	ระบบยากระทุ้งพิษไข้

 เจ็บคอ ปากแห้ง คอแห้ง

  ฟันแห้ง  จมูกแห้ง  น�้ามูกแห้ง

  มีไข้ ตัวร้อนรุมๆ

  จัยสะบัดร้อนสะท้านหนาว

  ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม
    กินข้าวไม่ได้

ไข้แปรเข้ารูปธาตุอื่น	:	ระบบยาแปรไข้

  ไอมองคร่อ  ปวดศีรษะ

  เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว ปวดตามข้อ

  จับหอบ เหนื่อย หายใจแน่นอก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ไข้ตักศิลา กับ โควิด 19

 โรคระบาดทีท่�าให้ผูค้นเสยีชวีติคราวละมากๆ  เป็นแสนเป็นล้านคนในปัจจบุนั  พบว่าเป็นโรคตดิเช้ือในกลุ่ม

เชือ้แบคทเีรีย  เชือ้ไวรสั  เป็นส่วนใหญ่  แต่โบราณเรยีกโรคระบาดเหล่านีว่้า  โรคห่าลงเมอืง  ไม่ว่าจะเป็นเชือ้ใดก็ตาม  

หรือเรียกว่า  อหิวาตกภัย  คืออาการหรือโรคที่มีพิษถึงตาย  โดยโรคเหล่านี้จะมีระบาดทั่วๆ ไปไม่แผ่วงกว้างนัก   

แต่จากสถิติประมาณ ๑๐๐ ปี  จะมีการระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งหนึ่งทุกๆ รอบ ๑๐๐ ปี  ท�าให้แพทย์ทุกยุคทุกสมัย 

ได้เรียนรู้  สาเหตุ  อาการ  ลักษณะประเภทของโรคหรือไข้ระบาดต่างๆ กันไป  และด้วยการสั่งสมองค์ความรู้ในการ

ดแูลรักษาโรคระบาดดงักล่าว  หมอไทยได้รวบรวมไว้เป็นข้อมลูกลุม่อาการแห่งโรคและวธีิรกัษา  รวมท้ังข้อห้ามและ 

วิธีปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบในพระคัมภีร์ตักศิลา  โดยแบ่งโรคตามกลุ่มอาการออกเป็น ๑๑ กลุ่ม  ๗๗ อาการ  และ

มีการดูแลรักษาโรคตามระบบตักศิลาถึง ๗ ขั้นตอน

๑.	โรคไข้พิษไข้กาฬที่กล่าวในพระคัมภีร์ตักศิลา

 ๑. ไข้พิษไข้กาฬ  ๒๑ จ�าพวก  ๖.  ไข้กระโดง (ไข้กาฬ) ๔ จ�าพวก

 ๒. ไข้รากสาด  (ไข้กาฬ) ๙ จ�าพวก  ๗.  ฝีกาฬ  ๖ ชนิด

 ๓. ไข้ประดง (ไข้กาฬแทรกไข้พิษ)   ๘  จ�าพวก ๘.  ไข้คดไข้แหงน ๒ จ�าพวก

 ๔. ไข้กาฬ  ๑๐ จ�าพวก  ๙.  ไข้หวัด  ๒ จ�าพวก

 ๕. ฝีกาฬ (เกิดในไข้พิษ) ๑๐ จ�าพวก  ๑๐. ไข้ก�าเดา  ๒ จ�าพวก

       ๑๑. ไข้สามฤดู  ๓  จ�าพวก

๒.	ข้อห้ามในการรักษาไข้พิษไข้กาฬ

 ๑. ห้ามวางยารสร้อน    ๖.  ห้ามปล่อยปลิง  (ห้ามน�าโลหิตออก)

 ๒. ห้ามวางยารสเผ็ด    ๗.  ห้ามถูกน�้ามัน

 ๓. ห้ามวางยารสเปรี้ยว    ๘.  ห้ามถูกเหล้า

 ๔. ห้ามประคบ     ๙.  ห้ามกินของร้อน  ห้ามอาบน�้าร้อน

 ๕. ห้ามนวด     ๑๐. ห้ามกินส้มมีผิวมีควัน  ห้ามกะทิน�้ามัน

ถ้าไม่รู้กระท�าผิดดังกล่าวมานี้  อาจเป็นอันตรายถึงตายได้

๓.	ยารักษาไข้พิษไข้กาฬ

 ให้แพทย์ใช้ยากระทุ้งพิษให้สิ้น  ถ้ากระทุ้งพิษไม่หมด  ก็จะกลับลงไปกินตับกินปอด  ให้ถ่ายออกมาเป็น

โลหิตและเสมหะ  ท�าพิษต่างๆ  ถ้ารักษาดีก็มีโอกาสรอด  ถ้ารักษาไม่ดีก็ตาย  ดังนั้น  แพทย์เมื่อจะกระทุ้งพิษให้ 

ไข้พิษไข้กาฬออกมานั้น  จะต้องใช้ยาชื่อแก้วห้าดวง  (ยาห้าราก)  และยาอื่นๆ ตามล�าดับดังนี้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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			ขนานที่	๑	 ยากระทุ้งพิษไข้		(ยาแก้วห้าดวง,		ยาเบ็ญจโลกวิเชียร)
 ๑. รากชิงชี่
 ๒. รากย่านาง
 ๓. รากคนทา
 ๔. รากเท้ายายม่อม
 ๕. รากมะเดื่อชุมพร
ยาทัง้น้ีเอาเสมอภาค  รบัประทานครัง้ละ ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ  ห่างกันประมาณ ๓ ช่ัวโมงต่อครัง้  มสีรรพคุณกระทุง้พิษไข้

			ขนานที่	๒	 ยาประสะผิวภายนอก
 ๑. ใบย่านาง
 ๒. ใบมะขาม
 ๓. เถาวัลย์เปรียง
ยาทั้งน้ีเอาเสมอภาค  บดแทรกดินประสิว  ละลายน�้าซาวข้าวพ่น  ถ้ายังมิดีขึ้น  กระท�าพิษให้ตัวร้อนเป็นเปลว   
ถ้าตัวร้อนจัดให้แต่งยาพ่นซ�้าอีก

			ขนานที่	๓	 ยาพ่นภายนอก
 ๑. เถาขี้กาแดง (ใบ + ราก)
 ๒. เถาย่านาง (ใบ + ราก)
 ๓. รากฟักข้าว
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค  บดแทรกดินประสิวพอควร  ละลายน�้าซาวข้าวทั้งกินและพ่นภายนอก  เมื่อใช้ยาดังกล่าวแล้ว  
อาการยังไม่ดีขึ้น  ให้ใช้ยาขนานต่อไป

			ขนานที่	๔	 ยาพ่นและยากิน
 ๑. ใบทองหลางใบมน
 ๒. เปลือกทองหลางใบมน
 ๓. ข้าวสาร
ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค  บดแทรกดินประสิว  ทั้งกินทั้งพ่น  เมื่อได้ใช้ยากินกระทุ้งภายในและพ่นภายนอกแล้ว  ก็ให้
ต้มยากินรักษาภายในอีกด้วย

			ขนานที่	๕	 ยาแปรไข้
 ๑. ใบมะยม  ใบมะเฟือง   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. ใบมะกรูด  ใบมะนาว   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. ใบมะตูม  ใบคนทีสอ   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. ใบหมากผู้  ใบหมากเมีย  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. หญ้าแพรก  หญ้าปากควาย  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๖. ขมิ้นอ้อย    ๑ ส่วน
ยาทั้งน้ีเอาเสมอภาค  บดละลายน�้าซาวข้าว  รับประทานแปรไข้จากร้ายเป็นดี  นอกจากยารับประทานแปรไข้
ภายในแล้ว  ยังมียาพ่นแปรพิษภายนอกอีก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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			ขนานที่	๖	 ยาพ่นแปรผิวภายนอก

 ๑. รังหมาร่าที่ค้างแรมปี

 ๒. หญ้าแพรก

 ๓. หญ้าปากควาย

 ๔. ใบมะเฟือง

ยาทัง้นีเ้อาเสมอภาค  บดป้ันเมด็  เอาน�า้ซาวข้าวเป็นกระสาย  พ่นเพียง ๓ คร้ังเท่านัน้  เมือ่ได้ท�าการรักษาเป็นระยะ 

มาแล้ว  อาการไข้ดีขึ้นตามล�าดับ  ก็ควรให้ยากินรักษาไข้เฉพาะเรียกว่ายาครอบไข้ตักศิลา

			ขนานที่	๗	 ยาครอบไข้ตักศิลา

 ๑. จันทน์แดง  จันทน์ขาว   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ใบสวาด  ใบมะนาว  ใบผักหวานบ้าน  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. หัวคล้า  เถาย่านาง  ง้วนหมู   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. รากจิงจ้อ  รากสะแก  รากฟักข้าว  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๕. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก   สิ่งละ ๑ ส่วน

ยาทัง้น้ีเอาเสมอภาค  บดแทรกพมิเสนพอควร  ใช้น�า้ซาวข้าวเป็นกระสาย  รับประทานเป็นยารกัษาภายใน รบัประทาน

เป็นประจ�าจนกว่าจะหาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



14

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กัญชาในต�ารับยาไทย
การใช้กัญชาในการรักษาโรค

ตามหลักการแพทย์แผนไทย ๑๖ ต�ารับ

เรียบเรียงโดย

อาจารย์กิตติ		กิตติจารุวงศ์

สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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กัญชาในต�ารับยาไทย
การใช้กัญชาในการรักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนไทย ๑๖ ต�ารับ

 
7 

 

กญัชาในตํารับยาไทย 

การใช้กญัชาในการรักษาโรคตามหลกัการแพทย์แผนไทย 16 ตํารับ 

๑.	ยาอัคคินีวคณะ
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8 
 

 
8 

 

๒.	ยาศุขไสยาศน	์(สุขุม-ร้อน)	(วิสมะวาโย)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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9 

 

 
9 

 

 
9 

 

 
9 

 

 
9 

 

๓.	ยาเนาวนารีวาโย	(รสร้อน-สุขุม)	(วิสมะอาโป)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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10 

 

๔.	ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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11 

 

๕.	ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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12 

 

๖.	ยาไฟอาวุธ	(รสร้อน-สุขุม)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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13 

 

๗.	ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไขผอมเหลือง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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14 

 

๘.	ยาสัณฑมาต	กล่อนแห้ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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15 

 

๙.	ยาอัมฤตโอสถ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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16 
 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

๑๐.	ยาอไภสาลี	(รสร้อน-สุขุม)	(วิสมะอาโป)

วิธีท�า     บดเป็นผง ปั้นน�้าผึ้ง กินเช้า - เย็น ทุกวัน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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17 

 

๑๑.	ยาแก้ลมแก้เส้น	(รสร้อน-สุขุม)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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18 

 

 
18 

 
 

18 
 

 
18 

 

๑๒.	ยาแก้โรคจิต	(รสสุขุมเย็น)	วิสมะอาโป

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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19 

 

 
19 

 

๑๓.	ยาไพสาลี	(รสร้อน-สุขุม)	วิสมะวาโย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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19 

 

 
19 

 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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20 

 

 
20 

 

๑๔.	ยาปราบชมพูทวีป	(รสร้อน-สุขุม)	วิสมะปถวี

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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21 

 

 
21 

  
21 

 

 
21 

 

๑๕.	ยาท�าลายพระสุเมรุ	(ร้อน-สุขุม)	วิสมะเตโช



33

 
22 

 

 
 

22 
 

 

 
22 

 

 

๑๖.	ยาทัพยาธิคุณ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค
ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 

ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

เรียบเรียงโดย

อาจารย์กิตติ		กิตติจารุวงศ์

สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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หลกัการวนิจิฉัยโรคและรกัษาโรคทีพ่บบ่อยในผูส้งูอายุ
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

๑. กลุ่มโรคกษัย

 โรคท่ี เกิดในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมและความสึกหรอของร่างกาย ซ่ึงทางแพทย์แผนไทย เรียกว่า 

โรคกษัย โดยที่พบบ่อย ได้แก่ โรคนิ่ว ยูริกที่กรวยไต โรคกระเพาะเรื้อรัง โรคโลหิตจาง  ภาวะตกขาวเรื้อรัง กระเพาะ

ปัสสาวะอักเสบ  ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มโรคที่คนอีสานและคนล้านนาเจ็บป่วยอยู่เป็นประจ�าจึงเรียก ว่าโรคอีสานรวมมิตร

โรคล้านนารวมมิตร ซึ่งก็คือโรคกษัยแต่โบราณนั่นเอง

กษัยกล่อนไฟ ระบบพัทธะปิตตะ (ตับ, ม้าม)  อพัทธะปิตตะ (ไทรอยด์)

กษัยกล่อนลม ระบบบอันตัง -อันตคุนัง  (กระเพาะ - ล�าไส้)  ลมในไส้
  ระบบไหลเวียนโลหิต  (กระดูก  กล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น)  ลมนอกไส้

กษัยกล่อนน�้า ระบบโลหิต  น�้าเหลือง  เสมหะ  (โลหิตจาง  กาฬพิษ)

กษัยกล่อนดิน ระบบคูถเสมหะ  ไส้เลื่อน ๕ ประการ  กษัยเส้น ๒  อัมพฤกษ์-อัมพาต

กษัยกล่อนเถา นิ่วที่กรวยไต  กล่อนแห้ง ๕ ประการ 

โรคอสีานรวมมิตร VS  โรคล้านนารวมมิตร VS  โรคกษัต ๑๘ + ๘ จ�าพวก

โรคนิว่ยูริค  VS  โรคกษัยกล่อนเถา
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กษยักล่อนไฟ ระบบพทัธะปิตตะ (ตบั, มา้ม)  อพทัธะปิตตะ (ไทรอยด)์ 

กษยักล่อนลม ระบบบอนัตงั -อนัตคุนงั  (กระเพาะ - ลาํไส้)  ลมในไส ้

 ระบบไหลเวยีนโลหิต  (กระดูก  กลา้มเนื8อ  เส้นเอ็น)  ลมนอกไส ้

กษยักล่อนนํ8 า ระบบโลหิต  นํ8 าเหลือง  เสมหะ  (โลหิตจาง  กาฬพิษ) 

กษยักล่อนดิน ระบบคูถเสมหะ  ไสเ้ลืGอน ๕ ประการ  กษยัเส้น ๒  อมัพฤกษ-์อมัพาต 

กษยักล่อนเถา นิGวทีGกรวยไต  กล่อนแหง้ ๕ ประการ  

หลกัการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคทีFพบบ่อยในผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 

1.กลุ่ม โรคกษัย 

โรคทีG เกิดในผูสู้งอาย ุเกิดจากความเสืGอมและความซึกหรอของร่างกาย  ซึGงทางแพทยแ์ผนไทย เรียกวา่โรค

กษยั โดยทีGพบบ่อย ไดแ้ก่ โรคนิGว ยูริกทีGกรวยไต โรคกระเพาะเรื8 อรัง โรคโลหิตจาง  ภาวะตกขาวเรื8 อรัง กระเพาะ

ปัสสาวะอกัเสบ  ซึGงเป็นเป็นกลุ่มโรคทีGคนอีสานและคนลา้นนาเจบ็ป่วยอยู่เป็นประจาํจึงเรียก วา่โรคอีสานรวมมิตร 

โรคลา้นนารวมมิตร  

โรคที่พบบ่อยที่สุด

ต้นทางของโรคอีสานรวมมิตร

ปลายทางของโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ

และไตวายเรื้อรัง โรคระบาดไม่ติดเชื้อ

แต่คนรู้จักน้อยที่สุด

โรคที่บรรพชนรู้จักดีที่สุด

ต้นทางของโรคกษัยทั้งปวง

ปลายทางของโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ลมหทัยวาคะ

และมานกษัย ป้องกันได้ ถ้าตระหนักรู้

แต่คนรุ่นเรารู้จักน้อยที่สุด



38

อาการของกษัย

๑. กษัยล้น   :  ท้องลั่น  จุกแดกอก  ปวดหัวเหน่า

๒. กษัยราก  :  อาเจียน  เรอลมเปล่า  ตึงทั่วกาย  ลมปะกัง  ลมในไส้แปรออกนอกไส้

๓. กษัยเหล็ก :  ปวดท้องน้อย  หัวเหน่า  ลามแน่นขึ้นอก

๔. กษัยปู :  เป็นแผลที่กระเพาะอาหาร-ล�าไส้  ปวดท้องน้อย

๕. กษัยจุก :  จุกเสียดแน่นขึ้นอก  จุกแดกอก

๖. กษัยปลาไหล :  ปวดท้องน้อย  ปัสสาวะอุจจาระขัด  ลามไปปวดแน่นขึ้นอก  ปวดทุกข้อกระดูก

๗. กษัยปลาหมอ :  ให้จุกแดกอกก่อนแล้วลามลง  ให้ปวดท้องน้อย  อุจจาระปัสสาวะขัด

๘. กษัยปลาดุก :  มดลูกอักเสบบวม  มดลูกลอย  มดลูกเคลื่อนลงต�่า  มดลูกตะแคงซ้าย-ขวา

๙. กษัยปลวก :  หอบหืด  แน่นอก  ผอมซีด

๑๐. กษัยลิ้นกระบือ  :  ครั่นตัว  ให้ร้อน  จุกแน่นอก  กินไม่ได้  นอนไม่หลับ  ท้องบวม

๑๑. กษัยเต่า :  จกุยอดอก  ทานของมนัอาการก�าเริบ  ซูบผอม  ผิวเหลืองดังขมิน้  โลหิตตกทวารหนกัทวารเบา

๑๒. กษัยดาน :  จุกเสียดแน่นอก  แล้วลามปวดขัดท้องน้อย

๑๓. กษัยท้น :  แน่นขึ้นอก  เมื่อกินอาหารเข้าไปแน่นขึ้นมาแต่ท้องน้อย

๑๔. กษัยเสียด :  มักปวดเสียดตามชายโครง  ตามเส้นตะคริว  น่องแข็ง  หนัก

๑๕. กษัยเพลิง :  จกัษแุดง  หน้าแดง  มนึศรีษะ  เจ็บอก  หายใจหอบ  ผะอดืผะอม  ตึงท่ัวกาย  ปัสสาวะร้อนขดั   

     บวมหน้า  บวมท้อง  บวมเท้า

๑๖. กษัยน�้า :  แน่นอก  หายใจขัด  ท้องบวม  ปัสสาวะขัด  สีแดง  เหลืองเข้ม  โลหิตจาง

๑๗. กษัยเชือก :  แข็งตึงหัวเหน่า  แน่นชายโครง  จุกเสียด  อุจจาระปัสสาวะขัด  ปัสสาวะด�า

๑๘. กษัยลม :  จุกเสียด  แน่นอก  หายใจขัด  ปวดทั่วกาย  เสียวทุกเส้นขน  ปวดเกร็งในช่องท้อง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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กษัยที่มีผลต่ออวัยวะต่างๆ	ของร่างกาย

กษัย  :  เป็นภาษามคธ  แปลว่า  เกาะติด  ยึดติด  รัดรึง  ย้อมฟาด  ซึ่งเป็นเหตุต้นทางให้เกิดกลุ่มอาการทางกษัย   

 ส่วนอาการทางกษัยทั้งสิ้นในพระคัมภีร์กษัยนั้นเป็นผลแห่งกษัยที่ไปเกาะติด  ยึดติด  รัดรึง  อวัยวะหรือ 

 ระบบต่างๆ ของร่างกายนั่นเอง

 
25 

 

กษัยที่มีผลต่ออวัยวะต่างๆ ของรา่งกาย 
 

 
กษัย  : เป็นภาษามคธ  แปลว่า  เกาะติด  ยึดติด  รัดรึง  ย้อมฟาด  ซึ่งเป็นเหตุต้นทางให้เกิดกลุ่มอาการทาง

กษัย  ส่วนอาการทางกษัยทั้งสิ้นในพระคัมภีร์กษัยนั้นเป็นผลแห่งกษัยที่ไปเกาะติด  ยึดติด  รัดรึง  

อวัยวะหรือระบบต่างๆ ของร่างกายนั่นเอง 

 

 

 

คันหนังศีรษะมีสะเก็ดรังแค 

ปวดหัวไมเกรน 

ตาฝ้า ตาฟาง จอประสาทตาเส่ือม 

น้ำในหูไม่เท่ากัน 

กษัยราก (ให้เรอลมเปล่า อาเจียน) 

กษัยล้น (ให้ท้องล่ัน จุกแดกอก) 

กษัยดาน (อกท้องแขง็เป็นดาน) 

กษัยจุก (จุกเสียดแน่นอก) 

กษัยปลวก (หอบหืด) 

กษัยปู (โรคกระเพาะอาหาร) 

กษัยล้ินกระบือ (โรคตับ) 

กษัยเต่า (น่ิวไต น่ิวถุงน้ำดี) 

กษัยเหล็ก ปลาไหล ปลาหมอ 

(กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) 

กษัยปลาดุก (มดลูก ลูกหมากบวม) 

ตกขาว 

ปวดท้องประจำเดือนมาก 

คันตามผิวหนัง 

กษัยกล่อนเถา 

(ปัสสาวะมีตะกอนข้นขาว หรือสีปูนกินหมาก) 

กษัยเสียด 

(ปวดกล้ามเน้ือน่อง สีข้าง และทั่วกาย) 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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หลักการวินิจฉัยระบบวาตะ

การวินิจฉัยระบบวาตะ ประกอบด้วยหทัยวาตะ สัตถกะวาตะ สุมนาวาตะ ลม ๖  กอง และลมจร  ก่อให้เกิดเส้นทาง

เดินของลม ดังแสดงในภาพ

เสน้ทางเดนิของลมท่ีหมอไทยตอ้งก�าหนดใหไ้ด ้(๑๔ + ๗ + ๗)

 
26 

 

หลกัการวนิิจฉัยระบบวาตะ 

การวนิิจฉยัระบบวาตะ ประกอบดว้ยหทยัวาตะ สตัถกะวาตะ สุมนาวาตะ ลม 6  กอง และลมจร  ก่อใหเ้กิด

เสน้ทางเดินของลม ดงัแสดงในภาพทีG ……. 

 

ภาพเส้นทางเดินลมได้รับความเอื้อเฟื้อจาก	อ.คมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา

๑.๑.

๒.

๓.

๑๔

๑๓

๑๒

๗๗

๔ ๓

๒

๘๘

๙ ๙
๑๑

๑๐

๖
๑

๖

๕๕

๔

๖

๒

๑

๓
๕

๗

๑

๒

๕

๖

๗

๓

๔๔

๓

๒

๑

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อาการเรื้อรัง	๗	อย่าง	ประวัติ	๓	อย่าง

   อาการเรื้อรัง ๗ อย่าง

			ประวัติ	๓	อย่าง

 อาการเรื้อรัง ๗ อย่าง ประวัติ ๓  อย่าง เป็นตัวบ่งชี้ว่า เป็นโรคอีสานรวมมิตร หรือล้านนารวมมิตร หรือ

โรคกษัย ดังแสดงในภาพ

  ๑. มีปัสสาวะขัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และ/หรือมีตะกอนขุ่นขาวเมื่อตั้งทิ้งไว้

  ๒. การบริโภคหน่อไม้หรือเนื้อสัตว์  หรือของหมักดองจะท�าให้อาการเพิ่มขึ้น

  ๓. การเคาะสีข้างแบบประยุกต์  (modified fist test)  ให้ผลบวก

 
27 

 

อาการเรืOอรัง 7 อย่าง ประวตั ิ3 อย่าง 

               อาการเรื8อรัง 7 อยา่ง ประวติั 3  อยา่ง เป็นตวับ่งชี8วา่ เป็นโรคอีสานรวมมิตร หรือลา้นนารวม

มิตร หรือโรคกษยั ดงัแสดงในภาพ 

 

   อาการเรื้อรัง ๗ อยา่ง  . 

  
   ประวัติ ๓ อยา่ง  . 

๑. มีปัสสาวะขัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และ/หรือมีตะกอนขุ่นขาวเมื่อตั้งทิ้งไว้ 

๒. การบริโภคหน่อไม้หรือเนื้อสัตว์  หรือของหมักดองจะทำให้อาการเพิ่มขึ้น 

๓. การเคาะสีข้างแบบประยุกต ์ (modified fist test)  ให้ผลบวก 

๑. ปวดหัวข้างเดียวหรือสองข้าง 

๒. ลมแน่นจุกอก จุกคอ แน่นท้อง 

๓. ปวดหลัง ปวดเอว 

๔. ปวดเสียด 

ที่ท้องน้อย 

ปวดเสียดชายโครง 

ร้อนออกสีข้างหรือแผ่นหลัง 

ในหญิงมีภาวะตกขาว 

ในชายมีภาวะลูกหมากบวม 

มีภาวะฉี่ขัด ปัสสาวะ

บ่อย ปัสสาวะเข้มร้อน 

๕. ปวดข้อหลายข้อ 

๖. ปวดเส้นเอ็น กล้ามเน้ือ 

กระดูก 

๗. อ่อนเพลียโดยหาสาเหตุไม่ได้ 

บวม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อาการอื่นที่พบในโรคกษัย

มีภาวะฉี่ขัด ปัสสาวะ

ตาฝ้า  ตาฟาง  ตาต้อกระจก  จอรับภาพประสาทตาเสื่อม

น�้าในหูไม่เท่ากัน  บ้านหมุน

ปวดเสียวเหงือกเหมือนไฟฟ้าช็อตแปลบๆ  กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกเหมือนไฟฟ้าช็อต

จับหอบหายใจไม่เต็มปอด  ลิ้นหัวใจรั่ว  หัวใจเต้นผิดปกติ

จุกเสียดแน่นท้อง  จุกอก  จุกคอ  อาเจียน

คันตามผิวหนัง  บางจุดเป็นก้อนเนื้อแข็งเป็นไตแบบคีลอยด์

ปวดหลัง  ปวดเอว  ปวดสีข้าง  ปวดท้อง  ปวดท้องน้อย

รู้สึกร้อนออกสีข้างหรือแผ่นหลังด้านใดด้านหนึ่ง

ปวดตามข้อ  เส้นเอ็น  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ปวดน่อง  และที่อื่นๆ

อ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  อยากนอนช่วงบ่ายๆ  ไม่ทราบสาเหตุ

มีนิ่วไต  นิ่วถุงน�้าดี

ต่อมลูกหมากโต  มดลูกบวม  ตกขาว  ปวดประจ�าเดือนมาก

ปัสสาวะร้อน  สีเข้ม  มีตะกอนขุ่นข้น  ปัสสาวะบ่อย  ปัสสาวะขัด

เป็นโรคเกาต์  รูมาตอยด์  สะเก็ดเงิน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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หลักการส�ารวจโรคกษัยด้วยตนเอง

การปฏิบัติตนป้องกันการเกิดโรคกษัย

๑. มีอาการเรื้อรัง ๗ อย่าง  และประวัติ ๓ อย่าง  หรือมีอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ  ในกลุ่มอาการกษัย  

และเป็นๆ หายๆ ไม่หายขาด

๒. ด้านพันธุกรรม  มีพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกัน  มีใครเป็นโรคเกาต์,  โรคนิ่ว,  โรคทาลาสซีเมีย  หรือไม่

๓. มักมีอาหารแสลงเป็นปัจจัยให้โรคก�าเริบ  หรืออาหารที่ท�าให้เลือดเป็นกรด

๔. อาการหลักที่พบบ่อย  และอาการรองที่พบได้  โดยไม่มีความผิดปกติของร่างกาย

๕. มีต้อลม  ต้อเนื้อที่ตาขาวตาด�าร่วมด้วยหรือไม่

๖. สุดท้ายให้ปัสสาวะใส่ถุงใส  ฉี่ตอนเช้ามาดูตอนเย็น  ถ้าพบตะกอนหรือผลึกนิ่วก็ยืนยันโรคกษัย  (ถุงใส่ปัสสาวะ

ให้ผูกหูไว้ข้างหนึ่ง  อีกข้างเปิดปากถุงให้อากาศเข้าไป)

๑. เลี่ยงอาหารแสลง  เช่น  ของหมักดอง  ขนมจีน  เครื่องในสัตว์  หน่อไม้  เหล้าเบียร์  หรืออาหารที่ให้สาร

โปรตีนสูง  หรืออาหารที่แสลงต่อคนเป็นโรคเก๊า

๒. ทานอาหารที่มีฤทธิ์ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  เช่น  รางจืด,  ใบเตย,  น�้าต้มลูกเดือย,  แกนสับปะรด,  ชงชาหญ้า

หนวดแมว,  ขลู่,  ใบหม่อน,  เจียวกู่หลาน,  น�้ามะพร้าวอ่อน  แกว่งด้วยสารส้มสัก ๓ – ๔ รอบ,  แกงปลาแห้ง  

ผักเซียงดา,  แกงอ่อมใส่ใบเล็บครุฑ,  แกงขี้เหล็กใส่มะเขือพวง,  ใบยอผัดผักบุ้งไฟแดง,  แกงคั่วผักชะคราม  

ฯลฯ

๓. น�้าอย่าให้ขาดจากร่างกาย  ดื่มน�้าบ่อยๆ  วันละ ๒ – ๓ ลิตร  เพราะถ้าร่างกายขาดน�้านิ่วจะตกตะกอนง่าย

๔. ออกก�าลังกายให้ระบบเลือดลมไหลเวียนดี  แต่ต้องกินน�้าเข้าไปทดแทนเหงื่อที่เสียไปด้วย

๕. ให้ระวังฤดูร้อนร่างกายเสียเหงื่อมาก  ท�าให้เลือดข้นมากขึ้น  กลุ่มอาการทางกษัยจะก�าเริบในฤดูนี้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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การป้องกันและรักษา

๑.	ยาน�้าเขียวขับลม

๑.๑	ต�ารับส�าหรับการดูแลพึ่งพาตน

 ๑. ยาน�้าเขียวขับลม ต�ารับยา อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา 

วิธีท�า

 ๑. น�าตะไคร้มา ๓ ต้น  (เอาทั้งใบ ต้น ราก)  ล้างสะอาด  ต้มให้เดือดแล้วดับไฟ

 ๒. น�าใบรางจืด ๑๐ ใบ  เตยแก่ๆ ๑๐ ใบ  (หรือตามต้องการ)  ปั่นหรือคั้นน�้าแล้วกรอง  น�าน�้าที่ได้เทใส ่

     ลงในหม้อน�้าตะไคร้

 ๓. ตักใส่แก้วเติมน�้าผึ้งนิด  น�้ามะนาวหน่อย  เปรี้ยวน�าหวาน  จะทานร้อนทานเย็นตามชอบ

สรรพคุณ

 ๑. รากตะไคร้ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ต้นช่วยย่อยขับลม  ใบละลายลิ่มเลือด

 ๒. ใบเตย + ใบรางจืด  ช่วยขับนิ่วยูริก  และท�าให้ตับเย็นลง  ลดความร้อนในร่างกาย

 ๓. น�้ามะนาวช่วยขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ  ท�าให้เลือดเป็นด่าง  ซึ่งช่วยป้องกันโรคที่จะมาจาก 

     นิ่วยูริก

 ๔. น�้าผึ้งให้พลังงานและวิตามินต่างๆ

 ๕. ป้องกันและแก้โรคอีสานรวมมิตร  หรือโรคกษัยได้

ตะไคร้ ใบรางจืด ใบเตย
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การป้องกันและรักษา 

1.1 ตำรับสำหรบัการดูแลพึ่งพาตน 

1. ยาน้ำเขียวขับลม   ตำรับยา อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา  

     

   ยาน้ำเขียวขับลม  . 

 

   

 
 

วิธีทำ 

๑. นำตะไคร้มา ๓ ต้น  (เอาทั้งใบ ต้น ราก)  ล้างสะอาด  ต้มให้เดือดแล้วดับไฟ 

๒. นำใบรางจืด ๑๐ ใบ  เตยแก่ๆ ๑๐ ใบ  (หรือตามต้องการ)  ปั่นหรือคั้นน้ำแล้วกรอง  นำน้ำที่ได้

เทใส่ลงในหม้อน้ำตะไคร้ 

๓. ตักใส่แก้วเติมน้ำผึ้งนิด  น้ำมะนาวหน่อย  เปรี้ยวนำหวาน  จะทานร้อนทานเย็นตามชอบ 

 

สรรพคุณ 

๑. รากตะไคร้ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ต้นช่วยย่อยขับลม  ใบละลายลิ่มเลือด 

๒. ใบเตย + ใบรางจืด  ช่วยขับนิ่วยูริก  และทำให้ตับเย็นลง  ลดความร้อนในร่างกาย 

๓. น้ำมะนาวช่วยขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ  ทำให้เลือดเป็นด่าง  ซึ่งช่วยป้องกันโรคที่จะมา

จากนิ่วยูริก 

ตะไคร้ ใบรางจืด ใบเตย 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. น้ำผึ้งให้พลังงานและวิตามินต่างๆ 

๕. ป้องกันและแก้โรคอีสานรวมมิตร  หรือโรคกษัยได้ 

 

2. ยาน้ำแก้โรคล้านนารวมมิตร 

    

 

              

      
 

วิธีทำ 

๑. นำตะไคร้ ๓ ต้น  ทั้งราก  ต้น  ใบ  ล้างน้ำสะอาด  ทุบพอแหลก  ลงต้มพอเดือด  ปิดไฟทันที 

๒. นำใบพลูคาว  ใบเตย  ใบย่านาง  ลูกมะเฟือง  ปั่นหรือคั้นเอาน้ำ  กรองเอาแต่น้ำ  ได้แล้วเทใส่

ลงในหม้อตะไคร ้

๓. ตักใส่แก้วเติมน้ำผึ้งนิด  มะนาวหน่อย  เอาเปรี้ยวนำหวาน  ดื่มร้อนหรือเย็นตามชอบ 

สรรพคุณ 

ช่วยขับลม  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้โรคกษัย  โรคอีสานรวมมิตร  โรคล้านนารวมมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบพลูคาว ใบเตย ใบย่านาง 

ลูกมะเฟือง ตะไคร้ 

วิธีท�า

 ๑. น�าตะไคร้ ๓ ต้น  ทั้งราก  ต้น  ใบ  ล้างน�้าสะอาด  ทุบพอแหลก  ลงต้มพอเดือด  ปิดไฟทันที

 ๒. น�าใบพลูคาว  ใบเตย  ใบย่านาง  ลูกมะเฟือง  ปั่นหรือคั้นเอาน�้า  กรองเอาแต่น�้า  ได้แล้วเทใส่ลงใน 

      หม้อตะไคร้

 ๓. ตักใส่แก้วเติมน�้าผึ้งนิด  มะนาวหน่อย  เอาเปรี้ยวน�าหวาน  ดื่มร้อนหรือเย็นตามชอบ

สรรพคุณ

 ช่วยขับลม  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้โรคกษัย  โรคอีสานรวมมิตร  โรคล้านนารวมมิตร

ใบพลูคาว

ลูกมะเฟือง

ใบเตย

ตะไคร้

ใบย่านาง

๒.	ยาน�้าแก้โรคล้านนารวมมิตร

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สรรพคุณ 
 ขบันิว่  ขบัปัสสาวะ  แก้โรคกษยั  ผืน่คนัจากนิว่ยริูก  บ�ารุงกระดูก  ช่วยนอนหลับ  ลดเบาหวาน  ลดความดนั

รับประทานครั้งละ ๒ กรัม ๓ เวลา  

น�้ามะพร้างอ่อนแกว่งด้วยสารส้ม ๓ - ๔ รอบ ดื่มวันละ ๑ ผล  เป็นเวลา ๕ - ๗ วัน

 
32 

 

3.น้ำต้มลูกเดือย 

สรรพคุณ ขบันิGว  ขบัปัสสาวะ  แกโ้รคกษยั  ผืGนคนัจากนิGวยริูก  บาํรุงกระดูก  ช่วยนอนหลบั  ลดเบาหวาน  

ลดความดนั 

4. ชาชงหญ้าหนวดแมว  หรือ ชาชงขลู่  

     รับประทานครั8 งละ 2  กรัม 3 เวลา   

 
5. นํOามะพร้าวอ่อนแกว่งสารส้ม   

    นํ8ามะพร้างอ่อนแกวง่ดว้ยสารสม้ 3-4 รอบ ดืGมวนัละ 1 ผล  เป็นเวลา 5-7 วนั 

6. กาํแพงเจด็ชัOน รางจืด ใบเตย ต้มดืFมต่างนํOา   
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6. กาํแพงเจด็ชัOน รางจืด ใบเตย ต้มดืFมต่างนํOา   

  ต�ารับ ที่ ๔-๖ ต�ารับจาก อาจารย์สุทธิวัสส์ ค�าภา

๓.	น�้าต้มลูกเดือย

๔.	ชาชงหญ้าหนวดแมว		หรือ	ชาชงขลู่	

๕.	น�้ามะพร้าวอ่อนแกว่งสารส้ม		

๖.	ก�าแพงเจ็ดชั้น	รางจืด	ใบเตย	ต้มดื่มต่างน�้า		
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3.น้ำต้มลูกเดือย 
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7.	น�้ามะกรูด	หรือน�้ามะนาว	หรือน�้าส้มสายชู
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1.2 ตาํรับยาทีFใช้รักษาโรคกษยั 
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1.2 ตาํรับยาทีFใช้รักษาโรคกษยั 
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๑.๒	ต�ารับยาที่ใช้รักษาโรคกษัย

๑.	ยาเนาวหอย		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. กระดูกเสือ  กระดูกโค  กระดูกแพะ  กระดูกงูเหลือม (เผา) สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. หอยกาบ  หอยอีรม  หอยขม  หอยแครง  หอยจุ๊บแจง  สิ่งละ ๒ ส่วน

 ๓. หอยตาวัว  หอยพิมพการัง  หอยสังข์  หอยมุก   สิ่งละ ๒ ส่วน

 ๔. รากทนดี        ๓ ส่วน

 ๕. เจตมูลเพลิง  สหัสคุณเทศ     สิ่งละ ๔ ส่วน

 ๖. พริกไทย        ๓๒ ส่วน 

วิธีท�า   

 ท�าเป็นผง  บดท�าแท่งไว้  ละลายน�้าผึ้งกิน  หนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ  

  แก้กษัยจุกหายวิเศษนัก  ถ้ามิฟังละลายน�้าปูนใสให้กินดูก่อน  ถ้ามิฟังจึงหุงน�้ามันแก้ต่อไป  (ขับลม  ล้าง

ล�าไส้  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้กษัยไตพิการ  ขับลมในเส้น  บ�ารุงกระดูก  ลดการปวดตามข้อต่อต่างๆ  ขับลมตาม

โพรงกระดูก  และข้อต่อ) 

๒.	ยาน�้ามันแก้กษัยจุก

 ๑. น�้าขอบชะนางทั้ง ๒  น�้าเอื้องเพ็ดม้า  น�้าผักเสี้ยนผี  สิ่งละ ๑ ทะนาน

 ๒. น�้าเปลือกกุ่มทั้ง ๒  น�้ากระเทียม  น�้าหอมแดง   สิ่งละ ๑ ทะนาน

 ๓. น�้าเปลือกทองหลางใบมน  น�้ากระทือ  น�้าพริกไทย  สิ่งละ ๑ ทะนาน

 ๔. น�้าใบคนทีสอ  น�้าเปลือกมะรุม  น�้าหญ้าไซ   สิ่งละ ๑ ทะนาน

 ๕. น�้ากระพังโหมทั้ง ๒  น�้ามันงา     สิ่งละ ๑ ทะนาน 

วิธีท�า	๑		หุงให้คงแต่น�้ามัน  แล้วจึงเอา

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู   สิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. เทียนด�า  เทียนขาว      สิ่งละ ๑ สลึง

 ๓. ดีปลี  การบูร  หิงคุ์ยางโพ  (มหาหิงคุ์อย่างดี)   สิ่งละ ๑ สลึง

วิธีท�า	๒		

	 ท�าเป็นผงปรุงลงในน�้ามัน  แล้วจึงเอามากินบ้าง  รีดตามเส้นท้องนั้นบ้าง 

สรรพคณุ	 

 แก้กษัยจกุหายวเิศษนกั  (ขบัลม  ขับน�า้ย่อยอาหาร  แก้จกุเสยีด)  แล้วจงึแต่งยาตดัรากกษยัจกุให้กนิต่อไป  

ลดอาการเกร็งของเส้น  กระจายก้อนลม  กระตุ้นภูมิคุ้มกัน  รักษาศออุระเสมหะที่ก�าเริบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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   ๓.	ยาเบญจอ�ามฤตย์	(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. มหาหิงคุ์  ยาด�า     หนักสิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. รงทอง        ๒ สลึง

 ๓. ลูกมะกรูด        ๓ ผล

 (เอามหาหิงคุ์  ยาด�า  รงทอง  ยัดใส่ในมะกรูดสิ่งละผล  แล้วเอามูลโคพอกสุมไฟแกลบให้สุก)

 ๔. ขิงแห้ง  พริกไทย  ดีปลี    หนักสิ่งละ ๑ สลึง

 ๕. รากทนดี        ๑ บาท

 ๖. ดีเกลือ        ๔ บาท

วิธีท�า   

 ตัวยา ๕ สิ่งหลังนี้ประสมกับมะกรูดที่สุมไว้  ท�าเป็นจุณ  ละลายน�้าส้มมะขามเปียกให้รับประทาน  ครั้งละ 

๑ สลึง  (๓.๗๕ กรัม) 

สรรพคุณ   

 ฟอกอุจจาระอันลามกให้สิ้น  ช�าระล�าไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง  กระตุ้นการท�างานของล�าไส้น้อยใหญ่  

เพิ่มปิตตะให้กล้าเพื่อขับของเสียในล�าไส้น้อย-ใหญ่  ฟอกโลหิตอันเป็นพิษ

๔.	ยานารายณ์พังค่าย		(รสร้อน-สุขุม)		.

 ๑. มหาหิงคุ์ ๑   ล�าพัน ๒  เจตมูลเพลิง ๓  ส่วน

 ๒. ผักชีล้อม ๔   โกฐสอ ๕  พริกไทย ๖   ส่วน

 ๓.  มะตูมอ่อน ๗   ลูกช้าพลู ๘   ขิงแห้ง ๙  ส่วน

 ๔. สมอไทย ๑๐   เทียนด�า ๑๑   แก่นบุนนาค ๑๒ ส่วน

 ๕. เปล้าน้อย ๑๓   รากตองแตก ๑๔    ส่วน

วิธีท�า	  

 บดเป็นผงละลายน�้าร้อนกิน  หนัก ๑ สลึง  ให้กินต่อจากยา  เบญจอ�ามฤตย์  ๕ วัน  แล้วกลับไปกินยา

เบญจอ�ามฤตย์อีกครั้งหนึ่ง  น�้าหนักตามล�าดับ

สรรพคุณ	 

 ขับลม  บ�ารุงธาตุ  ระบายอ่อนๆ  กระจายกองลมที่เสียดเข้าตามเส้นน้อยใหญ่ให้วิ่งได้ดี

ขั้นตอนการรักษา

 ๑. รุ  ด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์  (รุลมในไส้ / ลมนอกไส้ / ระบบทางเดินอาหาร/ รุตะกรันตับ-ไต)

 ๒. ล้อม  ด้วยยานารายณ์พังค่าย  (โดยเพิ่มก�าเดา ๔  เพื่อคุมลมพัดทั่วกาย / ลมทั้งปวง / ลมริดสีดวง)

 ๓. รักษา  ด้วยยาดาวดึงษา  (โดยรุตะกรันที่อวัยวะธาตุดินทั้ง ๕)

 ๔. ตัดราก  ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา  และแกงยากษัยกล่อนเถา  เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วใหม่และ 

     สลายนิ่วเก่า
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๕.	ยาดาวดึงษา		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. การบูร      ๓ สลึง

 ๒. โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐกักกรา    ๑ บาท

 ๓. เทียนด�า  เทียนแดง  เทียนขาว  เทียนตาตั๊กแตน  ๑ บาท

 ๔. กานพลู  ดีปลี  สหัสคุณเทศ  มหาหิงคุ์  ยาด�า  ๑ บาท

 ๕. พริกไทย      ๕  บาท   ๒  สลึง

 ๖. เจตมูลเพลิง  สมอไทย  รากตองแตก   ๖ บาท

 ๗. จิงจ้อ       ๘ บาท

วิธีท�า	  

 บดเป็นผงละลายน�้าผึ้ง  น�้าร้อน  น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้าส้มซ่า  ก็ได้

สรรพคุณ	  

 แก้สารพัดกษัย  สารพัดโรคทั้งปวงแล  ยานี้ชื่อดาวดึงษา  พระอินทราเธอให้ทานแก่คนทั้งหลาย  ตีค่าไว้

แสนต�าลึงทอง ๑ แล  (แล้วจึงต้มยาขนานที่ ๔ ให้กิน)  ช่วยขับลมกองหยาบ  ลดอาการลมตีขึ้นเบื้องบน  บ�ารุงหัวใจ  

รักษาระบบทางเดินหายใจ  ขับระบบเสมหะ  ขับนิ่ว  ระบายและถ่ายของเสีย

๖.	ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. เกลือ     ๑ ก�ามือ

 ๒. มะกรูด  มะนาว   ๗ ลูก

 ๓. ขิง  ดีปลี  กระเทียม   ๗ แว่น, ดอก, หัว

 ๔. พริกไทย  ไพล  สารส้ม  ๑ บาท

 ๕. ดินประสิวขาว    ๖ สลึง

วิธีท�า	  

 ต้ม ๓  เอา ๑  กินเพลาเย็นทุกวัน

สรรพคุณ  

  เป็นยาตดัรากกษยั  ถอนพษิ  ดับพษิ  ขบัปัสสาวะ  ล้างตะกรันในโลหติ  ขบัลมกระจายลม  เพิม่ลมดันลงล่าง

๗.	ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา	(รสสุขุม-ร้อน)

 ๑. เปลือกทองหลางใบมนทั้ง ๒  เปลือกมะรุม  สิ่งละ ๗ ส่วน

 ๒. ใบสวาด  ลูกคัดเค้า     สิ่งละ ๗ ส่วน

 ๓. ปลาร้าปลาสร้อย      ๗ ตัว

 ๔. ปลาดุกย่าง       ๑ ตัว

 ๕. ใบสลอดอ่อน       ๗ ใบ
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วิธีท�า   

 หั่นเป็นผักใส่ลง  ท�าเป็นแกงยา  ถ่ายลงเป็นเสลดเขียวเหลืองออกมาหายแล

สรรพคุณ	 

 ถ่ายท้อง  ขบัน�า้ด ี  แก้ปัสสาวะพกิาร  ให้สารอาหารโปรตนี  (ช่วยไม่ให้เป็นนิว่)  และเส้นใย  ฟอกของเสีย 

ในระบบอวัยวะน้อยใหญ่ บ�ารุงเยื่อใยตามผนังอวัยวะ  ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถาใช้เครื่องยาคล้ายกับยาแกงกษัย

ปลาดุก  ให้สังเกตดูว่าใช้ยาหลักเหมือนกันแต่ยาล้อมอาการอาจต่างกันไปตามอาการกษัยนั้น ๆ

๘.	ยาถ่ายกษัย		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก    สิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู  สิ่งละ ๑ สลึง

 ๓. เทียนด�า  เทียนขาว  เทียนเยาวพานี  เทียนข้าวเปลือก สิ่งละ ๑ สลึง

 ๔. โกฐหัวบัว  โกฐก้านพร้าว  โกฐกระดูก  โกฐพุงปลา สิ่งละ ๑ สลึง

 ๕. สมอทั้ง ๓      สิ่งละ ๒ สลึง

 ๖. ลูกสลอดประสะแล้ว  (เอาเท่ายาทั้งหลาย)   ๒๑ สลึง

วิธีท�า	  

 ลูกสลอดนั้นปอกเปลือกผ่าเอาไส้ในออกเสีย  แล้วเอาข้าวสุกห่อให้มิด  แล้วเอาผ้าขาวห่อต้มให้น�้าแห้งถึง 

๓ หน  แล้วเอาขึ้นตากแดดให้แห้ง  แล้วเอาต้ม ด้วยใบมะขาม ๑  ใบส้มป่อย ๑  เกลือ ๑  ต้มไปให้น�้าแห้ง ๓ 

หน  แล้วตากแดดให้แห้ง  เอาเท่ายาทั้งหลาย  ต�าเป็นผงละลายน�้าผึ้งกินดีนัก  กิน ๕ กล�่า  ถ่าย ๕ ครั้ง  กิน ๗ กล�่า  

ถ่าย ๗ ครั้ง  (๒ กล�่าเท่ากับ ๑ ไพ)  ยานี้มีคุณมากนัก  แก้โรคทั้งปวงวิเศษนัก  อย่าสนเท่ห์เลย

สรรพคุณ   

 ถ่ายกษัย  กระจายลม  ขับเสมหะ  ปรับธาตุ  บ�ารุงปอด/ทางเดินหายใจ/บ�ารุงหัวใจ  ลดอาการปวดบิด

จากการถ่าย

------------------------------------------
 จะเห็นว่ากษัยกล่อนดินและกล่อนเถาอาการคล้ายกันมาก  คืออาการช่วงอุระเสลดเหมือนกัน  ต่างกันที่คูถ
เสมหะ
 กษัยกล่อนดินนั้นตึงหัวเหน่าซ้าย-ขวา  แล้ววิ่งลงลูกอัณฑะ  แต่กษัยกล่อนเถาและลมวารยักษ์วาโยวิ่ง
ลงต่อมลูกหมาก  และปัสสาวะดังปูนกินหมาก  ส่วนการวางยาค่อนข้างเหมือนกัน 
 ส่วนกษัยกล่อนดินจากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์นั้น  นอกจากอาการกษัยลงลูกอัณฑะแล้ว  ยังกล่าวถึง 
กษัยเส้น  ลมพรรดึกให้โทษ ๑๑ ประการ  เหมือนนหารูพิการในคัมภีร์โรคนิทาน  ซึ่งจะน�าไปสู่อาการลมอัมพฤกษ์-

อัมพาตในที่สุด
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๙.	ยาแก้กษัยจุกเสียด		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กานพลู     สิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. ตรีกฏุก  เจตมูลเพลิง  ฝักส้มป่อยคั่ว    สิ่งละ ๓ บาท

 ๓. แก่นแสมทั้ง ๒  สหัสคุณทั้ง ๒     สิ่งละ ๓ บาท

 ๔. สมุลแว้ง        ๖ บาท

วิธีท�า	  

 บดเป็นผงละลายน�้าผึ้ง  น�้ากระเทียมกิน

สรรพคุณ			

	 แก้กษัยจุกเสียด  ถ้าจะแก้ลมอัมพฤกษ์  ลมชื่อมหาสดมภ์  ละลายน�้าขิง  ข่า  กระเทียม  ตามแต่จะละลาย

กินเถิด  ห้ามน�้ามะนาวแล  แก้อาการใจสั่น  ขับฟอกโลหิต  ถ่ายเลือดเน่าเสีย  กระจายเลือดลม  ลดอาการลมจุกอก  

ขับเสมหะจากปอด

๑๐.	ยาแก้กษัยเจ็บขัดอก		พรรดึก		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. ลูกกระวาน   ๒  บาท   ๒  สลึง

 ๒. อบเชยเทศ   ๓  บาท   ๓  สลึง

 ๓. ดอกบุนนาค   ๔ บาท

 ๔. ลูกเอ็นเทศ  ขิงแห้ง  ๕ บาท

 ๕. ชะเอมเทศ   ๕ บาท ๒ สลึง

 ๖. ดีปลี    ๖ บาท

 ๗. พริกล่อน   ๘ บาท ๓ สลึง

 ๘. มะขามป้อม   ๑๐ บาท

วิธีท�า	  

 บดเป็นผง  แล้วเอาน�้าตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย  คุลีการเข้าด้วยยาน�้าผึ้งกิน

สรรพคุณ		

 แก้ลมกษยัซึง่เจบ็อก ขดัในอก  แก้พรรดกึดนีกัแล  ช่วยย่อย  ขบัลม  กระจายเลือดลม  บ�ารงุปอด  ลดภาวะ

ลมกองละเอียด  (มะขามป้อมมีสรรพคุณขับนิ่วยูริก  และละลายนิ่วในถุงน�้าดีได้  หมอพื้นบ้านจะทานมะขามป้อม

วันละ ๒ ผล  เป็นเวลา ๒ เดือน  นิ่วถุงน�้าดีจะละลายหมด

๑๑.	ยาไฟสุมขอน		(ยาต�าราหลวง)		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. หอยแครงเผา  ปูนผง     สิ่งละ ๔ ส่วน

 ๒. เจตมูลเพลิง  สมุลแว้ง      สิ่งละ ๔ ส่วน

 ๓. หญ้ายองไฟ  ขิงแห้ง      สิ่งละ ๔ ส่วน
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 ๔. ดีปลี        ๖ ส่วน

 ๕. แก่นแสม  พริก  ขิง     สิ่งละ ๘ ส่วน

วิธีท�า  

 ต�าผงละลายสุราเสวยดีนักแล

สรรพคุณ		

	 แก้กษัยเลือด  กษัยลมจุกเสียด  เพิ่มปิตตะ  ให้เพิ่มวาตะ  เพื่อกระจายกองลม  ขับเคลื่อนเสมหะได้ดี

๑๒.	.ยาอัมฤตย์โอสถ		(ยาต�าราหลวง)		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. สหัสคุณ  แก่นแสมทะเล  รากส้มกุ้ง   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ลูกมะตูม  ลูกมะแหน   ลูกพิลังกาสา    สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. สมอเทศ  สมอไทย  ดีปลี     สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. โกฐเขมา  เทียนด�า  เทียนขาว     สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๕. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๖. เปลือกหอยโข่ง  หอยขม  หอยแครง  เบี้ยผู้ (เผา)  สิ่งละ ๓ ส่วน

 ๗. กัญชา       ๑๐ ส่วน

 ๘. พริกไทย  (๒ เท่ายาทั้งหลาย)

วิธีท�า	  

 ต�าผงกระสายยักย้ายใช้ให้ชอบโรคทั้งหลายเถิด  ต�าราหลวงสองขนานเท่านั้นแล

สรรพคุณ	 

 แก้ลมกษัยทั้งปวง  กระจายกองลมตามเส้นเอ็นน้อย-ใหญ่  ขับลมตามโพรงกระดูก  บ�ารุงเนื้อกระดูก

๑๓.	ยาพรหมภักตรใหญ่		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. มหาหิงคุ์    ๑ ส่วน

 ๒. เปลือกมะเกลือ   ๑ ส่วน

 ๓. ลูกสลอด  (เท่ายาทั้งนั้น)  ๒ ส่วน

 ๔. การบูร  (เท่ายาสลอด)   ๒ ส่วน

วิธีท�า	  

 บดด้วยน�้าผึ้งรวงปั้นเท่าลูกมะกล�่า

สรรพคุณ		

	 ยาประจุส�าหรับโรคทั้งปวง  กินแก้ลมมือตายตีนตาย  แลบวมทั่วตัว  ท้องมาน  เลือดตกอยู่ก็หาย  ได้ท�ามา

แล้วดีนักแล  ถ่ายเสมหะภายในล�าไส้  ถ่ายระบบเสมหะ
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๑๔.	ยาพรหมภักตร		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. พริกไทย     ๑ สลึง

 ๒. ขิง  แห้วหมู สิ่งละ    ๒ สลึง

 ๓. ลูกมะตูม  ลูกพิลังกาสา  สิ่งละ ๒ สลึง

 ๔. ผักแพวแดง     ๓ สลึง

 ๕. บอระเพ็ด  สลอด   สิ่งละ ๑ บาท

 ๖. บุกรอ     ๑ ต�าลึง

วิธีท�า	  

 ต�าเป็นผงละลายน�้าผึ้งรวง  ปั้นเท่าเม็ดฝ้ายกิน  เม็ด ๑  ลงที ๑

สรรพคุณ  

 กระจายกองลมในระบบเสมหะ  จับตะกรันในระบบน�้าเหลือง

๑๕.	ยาประจุครอบกษัยทั้งปวง		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. พริก  ขิง  ดีปลี  กระเทียม  สิ่งละ ๑ บาท

 ๒. ไพล  มหาหิงคุ์  การบูร  เทียนด�า สิ่งละ ๑ บาท

 ๓. ยาด�า      ๒ บาท

 ๔. รงทอง     ๑ สลึง

 ๕. พิมเสน  ดีงูเหลือม    ๑ สลึง

 ๖. ลูกสลอดประสะแล้ว  (เท่ายาทั้งหลาย)         ๑๐  บาท   ๓   สลึง

วิธีท�า   

 บดด้วยน�้ามะนาวปั้นเม็ดเท่าลูกมะกล�่า  ละลายน�้าร้อนกิน ๕ เม็ด  หญิงชายก็ดี  ก�าลังน้อยให้กิน ๓ เม็ด  

ประกอบฝีเหือด  และเลือดลม  หายมากแล้วอย่าสนเท่ห์เลย

สรรพคุณ	 

 ถ่ายเมือกมันปะระเมหะที่ก่อให้เกิดวาตะ  และอุจจาระธาตุพิการ

๑๖.	ยาประจุครอบกษัย		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. มิ้นอ้อย  ดองดึง   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๒. ดีปลี  ขันทศกร   สิ่งละ  ๒ สลึง

 ๓. ตรีผลา  ขิงแห้ง   สิ่งละ ๓ สลึง

 ๔. พริกไทย  รากเจตมูลเพลิง  สิ่งละ ๑ บาท

 ๕. รากทนดี               ๓  บาท   ๒   สลึง
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วิธีท�า		 

 ต�าเป็นผงแล้วเอาน�้าผึ้ง ๔ ส่วน  น�้าอ้อยแดง ๑ ส่วน  คุลีการเข้าด้วยกัน  กินหนัก ๑ สลึง  กินวัน ๑  คุ้มไป
เดือน ๑  กินเดือน ๑  คุ้มไปปี ๑  แลรูปงามแล

สรรพคุณ		
 ขับลมกองหยาบ  ปรับธาตุ  ปรับระบบเสมหะ  ล้างตะกรันในเสมหะ

๑๗.	ยาจันทหฤทัย		(รสสุขุม-ร้อน)

 ๑. ดอกพิกุล  ดอกสารภี  เกสรบัวหลวง  ดอกบุนนาค  สิ่งละ ๑ บาท
 ๒. ลูกสมอทั้ง ๓  มะขามป้อม     สิ่งละ ๑ บาท
 ๓. ชะเอมเทศ  ชะลูด      สิ่งละ ๑ บาท
 ๔. อบเชยทั้ง ๒       สิ่งละ ๑ สลึง
 ๕. ว่านน�้า  หอม  กระเทียม  ลูกจันทน์  จันทน์เทศ  ลูกผักชี  สิ่งละ ๒ สลึง
 ๖. เปราะหอม        ๓ บาท

 ๗. จันทนา  จันทน์ชะมด       ๑๐ บาท

วิธีท�า	  ชะมด  พิมเสน  เป็นกระสายบด
 ถ้าจะแก้เชื่อมมัว   น�้าจันทน์น�้าดอกไม้
 ถ้าจะแก้กระหายน�้า  น�้าไส้ฟัก  น�้าขันทศกร  รากฟักข้าว
 แก้ระทดระทวยทิ้งอาหาร  รากบัว  รากมะกอก  ข้าวคั่ว  ต�าเอาน�้าละลายยากิน  ชูก�าลัง
 แก้ชัก  ฝีดาษ   ละลายน�้าสุรา  เอาดีตัดลง  ว่านน�้า  กระเทียม  หัวหอม  ๓ สิ่งคั่ว

     ให้กรอบ  น�้ากระสายยักใช้เถิดวิเศษนัก

สรรพคุณ	

 แก้ไข้ทั้งปวง  กระจายลมกองละเอียด  กระจายลมร้อนให้วิ่งและระบายออกได้ดี  บ�ารุงอวัยวะภายใน

๑๘.	ยาดองแก้เลือดของขรัวพ่อฉิม		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. กระเทียม  ว่านน�้า      สิ่งละ ๕  ต�าลึง
 ๒. ผักเป็ดแดง  บอระเพ็ด      สิ่งละ ๕  ต�าลึง
 ๓. ไพล  เกลือ        สิ่งละ ๕  ต�าลึง
 ๔. ดีเกลือ       สิ่งละ ๑ ต�าลึง
 ๕. การบูร        ๑๐ ต�าลึง
 ๖. มะกรูด        ๓๓ ลูก

วิธีท�า		 

 ต้มกับผักเป็ดแดง  ต�าคั้นเอาน�้าดอง  จึงเอายาทั้งนั้นปรุงลงกินดีนักแล

สรรพคุณ		

 ล้างเมือกมันตามผนังล�าไส้น้อยใหญ่  ลดปิตตะอันเกิดโรคในระบบเสมหะ
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๑๙.	ยาแก้ลมมือเท้าตาย		และลมริศดวง		(รสร้อน-ร้อน)		(ยาทุนกษัยวาโย)

 ๑. โกฐสอ  โกฐพุงปลา     สิ่งละ ๑ เฟื้อง

 ๒. ว่านน�้า  กานพลู  รากช้าพลู    สิ่งละ ๑ สลึง

 ๓. เกลือสินเธาว์  การบูร     สิ่งละ ๒ สลึง

 ๔. เจตมูลเพลิง  แห้วหมู  บอระเพ็ด   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๕. ลูกกระวาน  กระเทียม  ขมิ้นอ้อย   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๖. มหาหิงคุ์  หัสด�าเทศ  ยาด�า  รากตองแตก  สิ่งละ ๑ บาท

 ๗. พริกไทย  ดีปลี  ลูกกระดอม    สิ่งละ ๖ สลึง

 ๘. ใบสะเดา       ๑ ต�าลึง

วิธีท�า  

 ต�าเป็นผงละลายน�้าร้อนหรือน�้าส้มก็ได้  น�้าส้มซ่าก็ได้  น�้าผึ้งก็ได้  น�้าร้อนก็ได้

สรรพคุณ

	 แก้ลมอันเกิดแต่เท้า  ให้เท้าตายมือตาย  และแก้ลมริศดวง  ก็หายสิ้นแล  ให้รับประทานเท่าผลสมอ   

แก้ลม ๓๐๐ จ�าพวกก็หายแล  ถ้ารับประทานได้ ๗ วัน  เสียงดังจักจั่นเรไร  ถ้ารับประทาน ๑๕ วัน  เสียงดังนก 

การะเวก  ถ้ารับประทานได้นานๆ  เสียงดังหงษ์ทองอยู่ในถ�้าคูหาสวรรค์  ถ้ารับประทานถึงเดือน ๑  เรียน 

พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ จบคาถา  ปัญญาสว่าง  ปราศจากพยาธิ ๕๐๐ จ�าพวกก็หายสิ้นแล  รับประทานถึง  

๖ เดือน  จักษุสว่างทั้ง ๒ ข้าง  รับประทานถึง ๗ เดือน  รู้ก�าเนิดเทวดาในชั้นฟ้า  รับประทานถึง ๘ เดือน   

พระเวสสุวรรณลงมาสู่เราแล  รับประทานถึง ๙ เดือนอายุยืนได้ถึง ๒๐๐ ปี  ให้ท�ายานี้กินเถิด  ถ้าผู้ใดได้ต�ารานี้แล้ว 

ไม่ท�ากิน  เหมือนเหยียบแผ่นดินผิดทีเดียวแล  ต�ารานี้ท่านคิดปริศนาได้อย่าสนเท่ห์เลย  ถ้าได้พบให้ท�ากิน 

จ�าเริญอาหาร  ด้วยแล  (กระจายกองลมที่อยู่ตามเส้นสุมนา  อัพยา  และเส้นต่างๆ ให้แล่นได้ดี  ไม่ติดขัด  น�า 

เลือดลมที่ดีไปหล่อเลี้ยงรูปธาตุดินให้กลับมาดีดังเดิม  โดยเฉพาะนหารูที่ยืดหยุ่นคุณภาพดี  น�าเลือดดีไปดูแลรูป

ธาตุดิน  จึงฟื้นคืนการท�างาน  จึงจะท�าให้ต�ารับยานี้มีคุณภาพมากมายตามสรรพคุณยาที่กล่าวไว้  เครื่องยาละม้าย

ต�ารับยาแก้ปถวีธาตุ ๘  ในพระคัมภีร์โรคนิทาน  ที่บ�ารุง  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  เส้นเอ็น  กล้ามเนื้อ  กระดูก)

------------------------------------------

ทุน  :  เสียชาติ,  กษัย  :  ยึดติด  เกาะติดรัดรึง,  ทุนกษัย  :  เสียชาติกษัย  คือ  เสียคุณสมบัติกษัยไป  คือโลหิต

กระจายตัวไหลไปไม่ติดขัด  เมื่อโลหิตรูปธาตุไฟ  ลม  น�้า  ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงรูปธาตุดิน  ย่อมมีผลให้ธาตุดินทรง

อยู่  และฟื้นคืนกลับมาท�าหน้าที่ได้ดังเดิม
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หลักทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกษัย

๑.  ผู้ป่วยต้องมีประวัติไม่สบายมานานอย่างน้อย ๑ เดือน  โดยอาจได้รับการรักษามาแล้วหรือไม่ก็ตาม

๒.  อาการที่ผู้ป่วยบอกเล่า  และอาการแสดงจากการตรวจพบไม่หนักมาก  และมักเป็นๆ หายๆ ไม่หายขาด

๓.  แม้อาการหรืออาการแสดงจะบ่งบอกว่าหนักก็ตาม  แต่เมื่อมียารักษา  และอ้างสรรพคุณว่าท�าให้หายได้ ก็ให้

วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รุนแรงพอสมควร  แต่พอจะรักษาให้ทุเลาได้โดยทางยา  หากเป็นมากก็ไม่อาจรักษาได้  

เช่น  กษัยกล่อนน�้า  ถ้าปล่อยให้เป็นมานกษัยแล้วจะรักษายากให้หายดังเดิม

๔.  การวินิจฉัยโรคกษัยนั้น  ให้ยึดถือกลุ่มอาการกษัยทั้ง ๒๖ กษัย  (๑๘+๘)  ในคัมภีร์เป็นหลักว่าผู้ป่วยเป็นโรค

กษัยชนิดใด  แล้วให้วางยาตามหลัก  รุ  ล้อม  รักษา  จนผู้ป่วยอาการดีขึ้น  พร้อมแนะน�าการปฏิบัติตนเรื่อง

อาหารแสลง  อากาศร้อน  น�้าอย่าขาดจากร่างกาย  อาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกษัย  และพันธุกรรม  

ทั้งนี้หมอต้องหาข้อมูลเรื่องพันธุกรรม  อาหารแสลงโรค  ตรวจร่างกาย  ตรวจปัสสาวะ  เพื่อยืนยันว่าเป็นโรค

ทางกษัย

๕.  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกษัย  จ�าเป็นต้องมีการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง  เพื่อให้ทราบว่ากษัยแต่ละจ�าพวกนั้นมี

สาเหตุจากอะไร  และเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร  และควรน�าเอาอาการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาร่วมกับการใช้

ยารักษา  และควรรีบรักษา  อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง  อาการจะเพิ่มขึ้นเป็นกษัยหลายชนิดและเข้ากษัยกล่อน

รักษายาก

๖.  ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกษัยแต่ละจ�าพวก  ถือเอาว่าส่วนใหญ่รักษาได้ผลดี  รวมทั้งยาบางอย่างก็ใช้เพียงเพื่อ

บรรเทาอาการเท่านั้น  โดยที่แพทย์ได้วินิจฉัยตั้งแต่ต้นแล้วว่า  เป็น  “อสาทิยโรค  คือ  โรคที่รักษาไม่หาย”  

ดังนั้นการรักษาพึงให้การรักษาแต่ยังอ่อนอยู่  หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย  เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามและ

แพร่กระจายของโรค  ครั้นแก่เข้าหรืออาการหนัก  กษัยอาจแตกออกเป็นเลือด  น�้าเหลือง  ซึมไปในล�าไส้เล็ก  

ล�าไส้ใหญ่  ท�าให้ท้องใหญ่กลายเป็นมาน  (ท้องโต)  ท�าให้มีอาการเป็นไปต่างๆ  ถึงขั้นนี้แล้วเป็น  “อติศัยโรค”  

หรือแก้ได้ตามบุญตามกรรม

๗.  การใช้ยาในแต่ละต�ารับจะประกอบด้วยตัวยา ๓ ประการ  ได้แก่

๗.๑ ตัวยาตรง  คือ  ตัวยาที่ให้การรักษาโรคนั้นได้โดยตรง  มักมีเครื่องยาที่ออกฤทธิ์ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  

อยู่ด้วยเสมอ

๗.๒ ตัวยาช่วย  คือ  ตัวยาที่ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนได้  ช่วยในการบ�ารุงและเจริญอาหาร  ท�าให้หาย

เร็ว  ช่วยในการขับถ่าย  เพื่อไม่ให้มีการคั่งค้างของเสียภายในร่างกาย  หรือช่วยลดการอักเสบภายใน

๗.๓ ตัวยาคุมฤทธิ์  คือ  ตัวยาที่ช่วยคุมฤทธิ์ตัวยาตรง  และตัวยาช่วยที่จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย

๘. การดูแลผู้ป่วยโรคกษัย  ต้องห้ามรับประทานของแสลง  (อชิณโรค)  และให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่

ลดการเกิดนิ่วยูริก  หรือมีสรรพคุณขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ

๙. ผู้ป่วยควรได้รับการแนะน�าให้ดื่มน�้าวันละ ๑.๕ - ๒ ลิตร  หรือไม่ควรให้ร่างกายขาดน�้า  จะมีผลให้โรคก�าเริบ

ได้ง่าย

๑๐. ในหลักโรคกษัย ควรให้ความรู้ในเรื่องพันธุกรรมกับผู้ป่วยด้วย เพื่อเกิดประเพณีการดูแลสุขภาพแบบส่งต่อ 

รุน่ต่อรุน่ เพราะลูกหลานจะได้รบัมรดกทางพนัธุกรรมจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะกลุม่ทาลาสซเีมยี เป็นบรรพบุรษุ

ของโรคกษัย
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๑๑. หลักการวางยารักษาโรคกษัย  ให้ใช้หลัก  รุ  ล้อม  รักษา  คือ

ก. รุ  อาการโรคหลัก  เช่น  กษัยลิ้นกระบือ ๑)  รุด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์

ข. ล้อม  อาการข้างเคียง  ด้วย   ๒)  ยานารายณ์พังค่าย  หรือยาดองแก้กษัยลิ้น 

           กระบือตอนปลาย

ค. รักษา  อาการหลัก  ด้วย   ๓)  ยาเนาวหอย  และยาส�าหรับธาตุ

๑๒. ต�ารับยาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาโรคกษัย  มีเครื่องยาสมุนไพรจ�านวนมากในแต่ละต�ารับมีสรรพคุณทางขับนิ่วขับ

ปัสสาวะ  ลดกรดยูริก  เช่น  เนาวหอย  รากจิงจ้อ  รากตองแตก  ดองดึง  เปลือกกุ่มทั้ง ๒  เปลือกทองหลาง

ทั้ง ๒  เปลือกมะรุม  เปลือกตีนเป็ดน�้า  สารส้ม ดินประสิว

๑๓. ต�ารับยาทีร่ะบใุนคมัภร์ีกษยัว่ารกัษากษยั ๒๖ จ�าพวก  หรอืแก้กษยัทัง้ปวง  คอื  ยาเนาวหอย  และยาพรหมพักตร์

๑๔. น�้ากระสายยาที่ใช้  มักมีผลละลายนิ่ว  ท�าให้เลือดเป็นด่าง  เช่น  น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้าส้มซ่า  น�้าด่าง 

น�า้ส้มสายช ู  เป็นต้น บางกษัยจะมกีารใช้น�า้กระสายยา น�า้ด่าง และน�า้ส้มซ่า น�า้มะกรูด น�า้มะนาว สลบักนัไป  

บางกษัยจะใช้น�้าสุรา  หรือน�้ามันงาเป็นกระสายยา  เพื่อให้โอสถสารในต�ารับยาแล่นเร็วแล่นลึกในระดับ

หลอดเลือดฝอย

๑๕. ผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคกษัยมักจะมีบรรพบุรุษเป็นโรคทาลาสซีเมี พาหะของทาลาสซีเมีย เป็นโรคเก๊า เป็นนิ่ว  

และตาขาวตาด�ามีต้อลม  ต้อเนื้อ  ปรากฏให้เห็น  ซึ่งเป็นไปตามหลักพันธุกรรมของโรคกษัย

๑๖. การดูแลโรคกษัยควรใช้หลักการป้องกันและใช้อาหารเป็นยา  โดยการหลีกเลี่ยงอาหารแสลง  คืออาหารกลุ่ม

ที่มีโปรตีนสูงๆ  เช่น  เนื้อเป็ด  ไก่  เครื่องในสัตว์  หน่อไม้  และของหมักดองที่ท�าให้เลือดเป็นกรด  เช่น  

เหล้า  เบียร์  และใช้อาหารเป็นยา  เช่น  การกินแกงผักเซียงดากับปลาแห้ง  ผักเซียงดาช่วยขับนิ่วขับปัสสาวะ  

ขนมจีนน�า้เงีย้วใส่ดอกง้ิวและบบีน�า้มะนาว  ช่วยขบัเกลอืซเิตรทออกทางปัสสาวะ  ช่วยให้เลอืดเป็นด่าง  ดอกงิว้

ช่วยขับนิว่ปัสสาวะ  แกงปลาไหลใส่เปลอืกเพกา  เพกาขบัน่ิวขบัปัสสาวะ  หรอืจะเอาเนือ้สัตว์มาต้ม  ย�า  ต�า  แกง  

ต้องเอาเนื้อไปลาบกับเปลือกเพกา  หรือเปลือกมะกอก  เปลือกกุ่ม  เปลือกมะรุม  เปลือกทองหลาง  เปลือกไม้ 

ดังกล่าวมีสรรพคุณแก้ลมกษัย  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  หรือแกงหน่อไม้  แกงเปรอะ  ใส่ใบย่านาง  แกงลาว  ช่วยลด 

หรือฆ่าฤทธิ์กษัย

๑๗. ค�าว่าริดสีดวง  ในพระคัมภีร์กษัย  หมายถึง  ภาวะการอักเสบ  บวม  แดงร้อน  (Inflame)  มักเกิดจากภาวะ

กษัยเกาะติด  ยึดติด  รัดรึง  ท�าให้เกิดความร้อน  คือการอักเสบ  จากผลึกนิ่วยูริกจากเกลือยูเรท  ที่แหลมคม

ปักเอาเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ  ท�าให้มีอาการวิปริตไปต่างๆ  ตามต�าแหน่งที่นิ่วยูริกปัก  หรือกษัยไปเกาะยึด

๑๘. การเกิดริดสีดวง

 ริดสีดวงเกิดแต่กองปถวี  ให้ก�าเริบนั้นเป็นริดสีดวงเลือด  ริดสีดวงลม  ริดสีดวงเสมหะ  ทั้ง ๓ เจือกัน 

   (กติกะปถวี)

 ริดสีดวงเกิดแต่กองอาโป  ให้ก�าเริบนั้นเป็น  ริดสีดวงเสมหะ  (กติกะอาโป)

 ริดสีดวงเกิดแต่กองวาโย  ให้ก�าเริบนั้นเป็น  ริดสีดวงลม  (กติกะวาโย)

 ริดสีดวงเกิดแต่กองเตโช  ให้ก�าเริบนั้นเป็น  ริดสีดวงโลหิต  (กติกะเตโช)

๑๙. ต�ารับต�าราหลายเล่มได้บอกสรรพคุณของต�ารับยาพรหมภักตร์  และยาเนาวหอยว่า  แก้กษัยทั้งปวงและท่าน

มักวางคู่กันโดยวางยาเนาวหอย ๗ วัน  แล้วเว้นวางยาพรหมภักตร์สลับกัน

๒๐. จากพระคมัภร์ีกษยั  ท่านจะเริม่ด้วยกษยัล้น  และเรียงล�าดบัโรคจนเข้ากษยักล่อน  และสดุท้ายทีก่ษยักล่อนเถา  

บ่งชี้ให้เรารู้ว่า  การดูแลกลุ่มอาการกษัยต้องท�าให้เลือดเป็นด่าง  และรุนิ่วสลายออกดังกษัยกล่อนเถา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มโรคหวัใจ
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๒. กลุ่มโรคหัวใจ

๒.๑	ความรู้พื้นฐานกลุ่มโรคหัวใจ	ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน		

ประเภทของโรคหัวใจ

 ๑. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน  (Coronary artery disease)

 ๒. โรคลิ้นหัวใจและความผิดปกติของเส้นเลือดแดงเอออร์ตา  (Valvular and aortic disease)

 ๓. โรคหัวใจโต  (Hypertensive heart disease)

 ๔. โรคหัวใจผิดปกติแต่ก�าเนิดในผู้ใหญ่  (Congenital heart disease in adults)

 ๕. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ  (Cardiomyopathy)

 ๖. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ  (Cardiac arrtythmia)

 ๗. โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ  (Pericardial disease)

 โรคหัวใจทั้ง ๗ ประเภทนี้จะน�าไปสู่โรคหัวใจวาย  (Heart failure)  ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีด

เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้พอเพียง  ท�าให้เกิดภาวะหัวใจท�างานล้มเหลว  เนื้อเยื่อต่างๆ ขาดออกซิเจน  เมื่อไตได้รับ

เลือดน้อยลงท�าให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมา  ท�าให้เกิดการคั่งของน�้า  และเกลือในร่างกาย  เป็นเหตุให้หัวใจวาย  

แบ่งเป็น ๒ ชนิด

 ๑. หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว  :  หัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและจะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย  

หัวใจห้องนี้จะแข็งแรงกว่าหัวใจห้องอื่น  หากหัวใจห้องนี้วายร่างกายไม่สามารถสูบฉีดเลือด  ท�าให้เลือดคั่งในปอด  

เกิดภาวะน�้าท่วมปอด  (Pulmonary edema)  นอกจากนั้นยังท�าให้เกิดอาการบวมที่เท้า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อาการโรคหัวใจวาย

 ๑. เหนื่อยง่าย  อาการมากน้อยขึ้นกับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับใด

 ๒. นอนราบไม่ได้  จะเหนื่อย  ต้องลุกขึ้นมานั่งหลังจากนอนไปแล้ว ๑ – ๒ ชั่วโมง  บางรายต้องนั่งหลับ

 ๓. เหนื่อย  หายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ  (orthopnea)  เพราะของเหลวที่ท้องและขา ๒ ข้างไหลกลับ

เข้าในอกเพิ่มขึ้น

 ๔. แน่นหนาอกตอนกลางคืน  ต้องลุกขึ้นมานั่ง

 ๕. อ่อนเพลียง่าย  ไม่ค่อยมีแรง

 ๖. ข้อเท้าบวม  บวมท้องเนื่องจากมีการคั่งของน�้าและเกลือ

 ๗. น�้าหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว

 ๘. ไอเรื้อรังโดยเฉพาะหากเสมหะมีเลือดปกออกมาต้องรีบไปพบแพทย์  เพราะนั่นคืออาการน�้าท่วมปอด

 ๙. เบื่ออาหาร  คลื่นไส้อาเจียนเนื่องจากระบบย่อยอาหารได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลง

 ๑๐. ความจ�าเสื่อม  สับสน

 ๑๑. ใจสั่น  หัวใจเต้นเร็ว

อาการ สาเหตุ อาการของผู้ป่วย

๑. แน่นหน้าอก เลือดคั่งในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด เหนื่อยเวลาท�างานหนัก  เหนื่อยเวลา

พัก  เหนื่อยหรือแน่นหน้าอกเวลานอน

๒. ไอเวลานอน เลือดคั่งในปอดและมีการรั่วของเลือด

เข้าในปอด

ไอเวลานอน  แน่นหน้าอกเวลานอน  

ต้องลุกนั่งจึงหาย

๓. บวม เลือดไม่สามารถผ่านหัวใจ  เกิดการคั่ง

ในเนื้อเยื่อ  และมีการรั่ว

บวมหลังเท้า  ข้อเท้า  ท้อง  มือ

๔. อ่อนเพลียไม่มีแรง จากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ

น้อย  เกิดการคั่งของของเสีย

อ่อนเพลีย  ไม่มีแรงเดินหรือขึ้นบันได

๕. คลื่นไส้  ไม่อยากอาหาร กระเพาะล�าไส้ได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อย รู้สึกแน่นท้องตลอดเวลา

๖. สับสน  ความจ�าไม่ดี มีการคั่งของเกลือแร่ ผู้ป่วยมีอาการมึนงง  ความจ�าไม่ดี

๗. ใจสั่น หัวใจต้องเต้นเร็ว ใจสั่น  เหนื่อยง่าย

 ๒. หัวใจห้องขวาล้มเหลว  :  หวัใจห้องขวาจะรบัเลือดจากร่างกายแล้วสบูไปปอด  หากหวัใจห้องขวาล้มเหลว  

จะท�าให้เกิดอาการบวมของเท้า
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2. หัวใจห้องขวาลม้เหลว  :  หัวใจห้องขวาจะรับเลือดจากร่างกายแลว้สูบไปปอด  หากหัวใจ

หอ้งขวาลม้เหลว  จะทาํใหเ้กิดอาการบวมของเทา้ 

 
 

 

อาการโรคหัวใจวาย 

1. เหนืGอยง่าย  อาการมากนอ้ยขึ8นกบัความรุนแรงของโรคอยูใ่นระดบัใด 

2. นอนราบไม่ได ้ จะเหนืGอย  ตอ้งลุกขึ8นมานัGงหลงัจากนอนไปแลว้ 1 – 2 ชัGวโมง  บางรายตอ้งนัGง

หลบั 

3. เหนืGอย  หายใจไม่สะดวกขณะนอนราบ  (orthopnea)  เพราะของเหลวทีGทอ้งและขา 2 ขา้ง

ไหลกลบัเขา้ในอกเพิGมขึ8น 

4. แน่นหนาอกตอนกลางคืน  ตอ้งลุกขึ8นมานัGง 

5. อ่อนเพลียง่าย  ไม่ค่อยมีแรง 

6. ขอ้เทา้บวม  บวมทอ้งเนืGองจากมีการคัGงของนํ8าและเกลือ 

7. นํ8าหนกัเพิGมอยา่งรวดเร็ว 

8. ไอเรื8 อรังโดยเฉพาะหากเสมหะมีเลือดปกออกมาตอ้งรีบไปพบแพทย ์ เพราะนัGนคืออาการนํ8 าท่วม

ปอด 

9. เบืGออาหาร  คลืGนไสอ้าเจียนเนืGองจากระบบยอ่ยอาหารไดรั้บเลือดไปเลี8ยงนอ้ยลง 

10. ความจาํเสืGอม  สบัสน 

11. ใจสัGน  หวัใจเตน้เร็ว 

 
 
 
 
 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สาเหตุหัวใจวาย
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อาการ สาเหตุ อาการของผู้ป่วย 

1. แน่นหนา้อก เลือดคัGงในหลอดเลือดทีGไปเลี8ยงปอด เหนืGอยเวลาทาํงานหนกั  เหนืGอยเวลาพกั  

เหนืGอยหรือแน่นหนา้อกเวลานอน 

2. ไอเวลานอน เลือดคัGงในปอดและมีการรัGวของเลือด

เขา้ในปอด 

ไอเวลานอน  แน่นหนา้อกเวลานอน  

ตอ้งลุกนัGงจึงหาย 

3. บวม เลือดไม่สามารถผา่นหวัใจ  เกิดการคัGง

ในเนื8อเยืGอ  และมีการรัGว 

บวมหลงัเทา้  ขอ้เทา้  ทอ้ง  มือ 

4. อ่อนเพลียไม่มี
แรง 

จากหวัใจสูบฉีดเลือดไปเลี8ยงเนื8อเยืGอ

นอ้ย  เกิดการคัGงของของเสีย 

อ่อนเพลีย  ไม่มีแรงเดินหรือขึ8นบนัได 

5. คลืGนไส ้ ไม่

อยากอาหาร 

กระเพาะลาํไสไ้ดรั้บเลือดไปเลี8ยงนอ้ย รู้สึกแน่นทอ้งตลอดเวลา 

6. สบัสน  

ความจาํไม่ดี 

มีการคัGงของเกลือแร่ ผูป่้วยมีอาการมึนงง  ความจาํไม่ดี 

7. ใจสัGน หวัใจตอ้งเตน้เร็ว ใจสัGน  เหนืGอยง่าย 

 
สาเหตุหวัใจวาย 

 

 
 

 เมืGออายมุากขึ8น  การบีบตวัของหัวใจก็จะลดลง  หากมีภาวะทีGทาํให้หัวใจทาํงานมากขึ8น  หรือมี

การสูญเสียความสามารถในการบีบตวัของหวัใจก็จะเกิดโรคหวัใจวาย  นอกจากนั8นยงัมีพฤติกรรมทีGเสีGยง เมื่ออายุมากขึ้น  การบีบตัวของหัวใจก็จะลดลง  หากมีภาวะที่ท�าให้หัวใจท�างานมากขึ้น  หรือมีการสูญเสีย

ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจก็จะเกิดโรคหัวใจวาย  นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  

เช่น  การสูบบุหรี่  อ้วน  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  การขาดการออกก�าลังกาย  เหล่านี้ล้วนท�าให้เกิดโรค

หัวใจวายได้  สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

	 ๑.	หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ	 	 (coronary	heart	disease)  ผู้ป่วยมักมีประวัติเจ็บและแน่น

หน้าอกมาก่อน  เมื่อเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ  กล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่าง

เพียงพอ  ส�าหรับผู้ท่ีมีหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเฉียบพลันท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไปบางส่วน  

หากบริเวณที่ตายกินบริเวณกว้างก็อาจจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน

	 ๒.	กล้ามเนื้อหัวใจเอง	 ได้แก่ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ  การติดเชื้อไวรัสบางตัวท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

และเกิดล้มเหลว  (Cardiomyopathy)  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง

	 ๓.	ความดันโลหิตสูง	 ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว  ต้องท�างานมากขึ้น  และเกิดล้มเหลวได้

	 ๔.	ลิ้นหัวใจ  เช่น  โรคหัวใจรูมาติก  (rheumatic heart disease)  ท�าให้ลิ้นหัวใจตีบ  หรือมีการติดเชื้อ

ที่ลิ้นหัวใจ

	 ๕.	โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด

	 ๖.	โรคปอด  เช่น  โรคถุงลมโป่งพอง  สามารถท�าให้หัวใจช่องขวาวาย

	 ๗.	โรคเบาหวาน	 ท�าให้ความดันสูง  ไขมันสูง  อ้วน  มีผลต่อโรคหัวใจ

	 ๘.	หัวใจเต้นผิดปกติ  อาจเต้นผิดจังหวะ  หรือเต้นช้าเกินไป  (bradyarrhythmia)  หรือเต้นเร็วเกินไป  

(tachyarrhythmia)  ท�าให้หัวใจปั๊มเลือดไม่เพียงพอ

	 ๙.	สารพิษ		เช่น  สุรา  ยาเสพติด  จะท�าลายกล้ามเนื้อหัวใจ  เป็นต้น

	 ๑๐.	โลหิตจาง	 ถ้าเป็นมากมีผลต่อโรคหัวใจวาย

	 ๑๑.	ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



63

 
51 

 

ความรุนแรง ปริมาณผู้ป่วย อาการ 

1 35 % ไม่มีอาการทาํงานไดเ้หมือนคนปกติ 

2 35 % มีอาการเลก็นอ้ยเวลาทาํงานปกติ  พกัจะไม่เหนืGอย 

3 25 % ไม่สามารถทาํงานปกติไดเ้พราะเหนืGอย  เช่น  เดินกเ็หนืGอย  แต่

พกัจะไม่เหนืGอย 

4 5 % ไม่สามารถทาํงานปกติได ้ เช่น  เดิน  อาบนํ8า  ขณะพกักเ็หนืGอย 

 
 
 
 

โรคหัวใจโต 
 

 
 
โรคหวัใจโต  (Enlarged heart)  หมายถึง  ขนาดของหวัใจทีGตรวจพบวา่โตขึ8น  โดยเป็นผลทีGเกิดขึ8น

ตามมา  เนืGองจากโรคอืGนๆ หลายชนิด  ขนาดหวัใจทีGโตกวา่ปกตินั8น  อาจแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ  คือ  หวัใจ

โตจากกลา้มเนื8อทีGหนาตวักว่าปกติ  เช่น  ในกรณีความดนัโลหิตสูง  หรือลิ8นหัวใจตีบ  ก็ทาํให้กลา้มเนื8อ

หวัใจหนาขึ8นได ้ อีกประการหนึGงคือ  ขนาดของหวัใจโตขึ8น  เพราะกลา้มเนื8อหวัใจบีบตวัไม่ดี  มีเลือดคัGง

คา้งในหอ้งหวัใจมาก  ทาํใหข้นาดของหวัใจโตขึ8น 

 

อาการโรคหัวใจโต 

 ผูที้Gหวัใจโตส่วนใหญ่  จะไม่ค่อยมีอาการ  หากหวัใจยงัทาํงานปกติ  แต่หากหวัใจทาํงานผิดปกติ

จะเกิดอาการต่างๆ จากโรคทีGเป็น  อาการต่างๆ  ไดแ้ก่ 

การปรับตัวของหัวใจเมื่อเป็นโรคหัวใจ

 โรคหัวใจวายเป็นโรคเรื้อรัง  และมีการด�าเนินของโรคอยู่ตลอดเวลา  หากเป็นใหม่มักจะไม่มีอาการ หรือมี

อาการแต่ไม่มาก  เนื่องจากหัวใจมีการปรับตัวดังนี้

	 ๑.	หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น	 หรือที่เรียกว่าหัวใจโต 	(Cardiomegaly)  การที่หัวใจมีขนาดโตขึ้นเพื่อรองรับ

กับความต้องการเลือดของร่างกาย  แต่เมื่อโตถึงระดับหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจจึงยืด  ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

	 ๒.	กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้น		(Hypertrophy)	 เพื่อเพิ่มแรงบีบให้กับหัวใจ

	 ๓.	หัวใจเต้นเร็วขึ้น		ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่น

การแบ่งความรุนแรงของโรคหัวใจ

ความรุนแรง ปริมาณผู้ป่วย อาการ

๑ ๓๕ % ไม่มีอาการท�างานได้เหมือนคนปกติ

๒ ๓๕ % มีอาการเล็กน้อยเวลาท�างานปกติ  พักจะไม่เหนื่อย

๓ ๒๕ % ไม่สามารถท�างานปกติได้เพราะเหนื่อย  เช่น  เดินก็เหนื่อย  แต่พักจะ

ไม่เหนื่อย

๔ ๕ % ไม่สามารถท�างานปกติได้  เช่น  เดิน  อาบน�้า  ขณะพักก็เหนื่อย

โรคหัวใจโต

โรคหัวใจโต	 	 (Enlarged	 heart)  หมายถึง  ขนาดของหัวใจที่ตรวจพบว่าโตขึ้น  โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมา  

เนือ่งจากโรคอ่ืนๆ หลายชนดิ  ขนาดหัวใจทีโ่ตกว่าปกตินัน้  อาจแบ่งเป็น ๒ ชนดิใหญ่ๆ  คอื  หัวใจโตจากกล้ามเนือ้ท่ี

หนาตวักว่าปกต ิ เช่น  ในกรณีความดนัโลหิตสงู  หรอืลิน้หวัใจตบี  กท็�าให้กล้ามเนือ้หัวใจหนาขึน้ได้  อกีประการหนึง่

คอื  ขนาดของหวัใจโตขึน้  เพราะกล้ามเนือ้หวัใจบีบตวัไม่ดี  มเีลอืดคัง่ค้างในห้องหวัใจมาก  ท�าให้ขนาดของหวัใจโตขึน้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



64

		อาการโรคหัวใจโต

 ผู้ที่หัวใจโตส่วนใหญ่  จะไม่ค่อยมีอาการ  หากหัวใจยังท�างานปกติ  แต่หากหัวใจท�างานผิดปกติจะเกิด
อาการต่างๆ จากโรคที่เป็น  อาการต่างๆ  ได้แก่
 ๑. หายใจล�าบาก  เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 ๒. หายใจเร็ว
 ๓. เวียนศีรษะ  อ่อนเพลียง่าย
 ๔. ใจสั่น
 ๕. บวมบริเวณเท้าตอนสายๆ
 ๖. ไอโดยเฉพาะเวลานอน
 ๗. นอนราบไม่ได้เนื่องจากแน่นหน้าอก

			สาเหตุที่ท�าให้หัวใจโต

	 ๑.	ความดันโลหิตสูง		:	 ขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตผ่านหลอดเลือดแดง  แล้วไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย  

แรงทีเ่กดิขึน้ในการท�าให้เลอืดไหลเวยีนอยู่นีจ้ะมผีลต่อผนงัหลอดเลอืดแดง ด้วยแรงมากระท�ามาก ผนังหลอดเลือดแดง
กต้็องยดืขยายมากไปด้วย  หากหวัใจสบูฉดีโลหติด้วยความแรงทีส่งูกว่าปกตติลอดเวลา  ระบบการไหลเวียนของโลหิต
จะตกอยูใ่นสภาพทีห่ลอดเลอืดแดงรับบทหนกัตลอดเวลา  หากไม่ได้รบัการรกัษาให้ความดันโลหติทีสู่งกลบัไปสู่ปกติ
	 ๒.	 โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว	 	 :  เกิดเนื่องจากมีการติดเชื้อที่บริเวณทางเดินหายใจ  หลังจากนั้นเชื้อหรือ
ปฏกิริยิาการตดิเชือ้ก็ลงไปจูโ่จมทีล่ิน้หวัใจ  ท�าให้ลิน้หวัใจเกดิการอกัเสบ  ท�าให้ลิน้หวัใจตบี  และลิน้หวัใจรัว่ตามมา
	 ๓.	 โรคหัวใจขาดเลือด	 	หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย	 	 :  ในประเทศไทยพบว่าจ�านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หวัใจมแีนวโน้มสงูขึน้ทกุปี  ผูป่้วยมอีาการเจบ็หน้าอก  ใจสัน่  เหนือ่ยง่ายเมือ่ออกก�าลงักาย  บางครัง้เป็นลมหมดสติ
โดยไม่ทราบสาเหตุ  สาเหตุเกิดจากการตีบแคบ  หรืออุดตันในหลอดเลือดโคโรนารี่  ที่น�าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
หวัใจ  ท�าให้หวัใจขาดเลอืด  จึงเกดิอาการต่างๆ  เช่น  จุกแน่น  เสยีดบรเิวณทรวงอก  อาจแผ่กระจายไปทีแ่ขน  ล�าคอ  
ขากรรไกร  กราม  หากเป็นมากจะอ่อนเพลีย  เหงื่อออก  เป็นลม  จนถึงเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
	 ๔.	 โรคเบาหวาน	 	 :  ผู้ป่วยโรคเบาหวานพบความผิดปกติของหลอดเลือดทั่วร่างกาย  มากบ้างน้อยบ้าง  
แล้วแต่ความรุนแรง  และความเร้ือรังของโรค  นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานยังมีความผิดปกติของไขมันในเลือด   
ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การท�างานของหัวใจบกพร่องไป
	 ๕.	โรคกล้ามเนือ้หวัใจหนากว่าปกตชินดิไม่ทราบสาเหต	ุ	:	 เช่ือว่าเป็นพนัธกุรรม  ลกัษณะของโรคพบการ
หนาตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ  ส่วนใหญ่เป็นการหนาตัวที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่ผนังกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายและบริเวณผนังกั้นกลาง  ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา  ท�าให้เกิดการอุดกั้น
เลือดที่ไหลออกจากหัวใจขณะที่บีบตัว
	 ๖.	โรคหัวใจจากแอลกอฮอล์		:	 การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงจะส่งผลโดยตรงต่อความดันโลหิต  ท�าให้
ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น  พบว่าการท�างานของกล้ามเนื้อหัวใจบกพร่อง  และเป็นไปในลักษณะเรื้อรัง  นอกจากนี้

สารอะเซทัลดีไฮด์ที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์  ยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระจ�านวนมาก  สารเหล่านี้มี

บทบาทส�าคัญที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด  และเซลล์เนื้อเยื่อปลายทาง  ผลที่ส�าคัญประการหนึ่ง

เป็นความผิดปกติของไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
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			สาเหตุของโรคหัวใจโตอื่นๆ

 ๑. โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด  เช่น  ผนังหัวใจรั่ว  เป็นต้น

 ๒. ผู้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติก็จะท�าให้หัวใจโต

 ๓. ผู้ที่เป็นความดันในปอดสูง

 ๔. ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางหรือซีดเป็นเวลานาน

 ๕. โรคของต่อมไทรอยด์  ไม่ว่าจะท�างานมากไปหรือน้อยไป  ก็ท�าให้เกิดหัวใจโต

 ๖. ผู้ที่รับประทานธาตุเหล็กมากไป  จะมีการสะสมธาตุเหล็กเกิดโรค  hemochromatosis

 ๗. มีความผิดปกติเกี่ยวกับโปรตีน  ท�าให้มีการสะสมโปรตีนในกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่า  Amvloidosis

โรคหัวใจตีบ
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5. โรคกล้ามเนืOอหัวใจหนากว่าปกติชนิดไม่ทราบสาเหตุ  :  เชืGอว่าเป็นพนัธุกรรม  ลกัษณะของ

โรคพบการหนาตวัผิดปกติของกลา้มเนื8อหัวใจ  ส่วนใหญ่เป็นการหนาตวัทีGเกิดขึ8นไม่เท่ากนัในแต่ละ

บริเวณ  โดยเฉพาะอยา่งยิGงทีGผนงักลา้มเนื8อหวัใจหอ้งล่างซา้ยและบริเวณผนงักั8นกลาง  ระหวา่งหวัใจหอ้ง

ล่างซา้ยและขวา  ทาํใหเ้กิดการอุดกั8นเลือดทีGไหลออกจากหวัใจขณะทีGบีบตวั 

6. โรคหัวใจจากแอลกอฮอล์  :  การดืGมแอลกอฮอลใ์นปริมาณสูงจะส่งผลโดยตรงต่อความดนั

โลหิต  ทาํให้ความดนัโลหิตเพิGมสูงขึ8น  พบว่าการทาํงานของกลา้มเนื8อหัวใจบกพร่อง  และเป็นไปใน

ลกัษณะเรื8 อรัง  นอกจากนี8 สารอะเซทลัดีไฮด์ทีGเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์  ยงัเป็นสารทีGก่อให้เกิด

อนุมูลอิสระจาํนวนมาก  สารเหล่านี8 มีบทบาทสําคญัทีGทาํให้เกิดอนัตรายต่อเซลลเ์ยืGอบุหลอดเลือด  และ

เซลล์เนื8อเยืGอปลายทาง  ผลทีGสําคญัประการหนึG งเป็นความผิดปกติของไมโตคอนเดรียทีGอยู่ในเซลล์

กลา้มเนื8อหวัใจ 

 

สาเหตุของโรคหัวใจโตอืFนๆ 

1. โรคหวัใจพิการแต่กาํเนิด  เช่น  ผนงัหวัใจรัGว  เป็นตน้ 

2. ผูเ้ป็นโรคหวัใจเตน้ผดิปกติกจ็ะทาํใหห้วัใจโต 

3. ผูที้Gเป็นความดนัในปอดสูง 
4. ผูที้Gมีภาวะโลหิตจางหรือซีดเป็นเวลานาน 

5. โรคของต่อมไทรอยด ์ ไม่วา่จะทาํงานมากไปหรือนอ้ยไป  กท็าํใหเ้กิดหวัใจโต 

6. ผูที้Gรับประทานธาตุเหลก็มากไป  จะมีการสะสมธาตุเหลก็เกิดโรค  hemochromatosis 

7. มีความผิดปกติเกีG ยวกับโปรตีน   ทําให้มีการสะสมโปรตีนในกล้ามเนื8 อหัวใจทีG เ รียกว่า  

Amvloidosis 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
 

 
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  หมายถึง  โรคทีGเกิดจากภาวะเส้นเลือดทีGไปเลี8ยงหัวใจมีการตีบตนั  ผลจากไขมนั

สะสมทีGผนงัดา้นในของเส้นเลือด  ทาํใหก้ลา้มเนื8อหวัใจขาดเลือดไปเลี8ยง  ในประเทศไทยในช่วง 20 ปีทีG

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ	  หมายถึง  โรคที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบตัน  ผลจากไขมันสะสมที่

ผนังด้านในของเส้นเลือด  ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง  ในประเทศไทยในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา  พบอัตรา

การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒๐ เท่า  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ  ทั้งนี้

เนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา  เช่น  บริโภคอาหารแบบฟาสต์ฟู้ด

พยาธิก�าเนิดของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน	 	 :	  เกิดจากภาวะเส้นเลือดตีบแข็งที่เรียกว่า  Altherosclerosis  ซึ่ง 

เริ่มก่อตัวตั้งแต่วัยเด็กและค่อยๆ พอกตัวบริเวณผนังภายใน  เส้นเลือดทั่วร่างกาย  จนท�าให้เส้นเลือดตีบตัน  และ

แสดงอาการของการขาดเลือดมาเลี้ยงในที่สุด

 
54 

 

ผา่นมา  พบอตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดเพิGมสูงขึ8นถึง 20 เท่า  โดยเฉพาะในพื8นทีGภาค

กลางและภาคเหนือ  ทั8งนี8 เนืGองจากการรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา  เช่น  บริโภคอาหารแบบฟาสตฟ์ู้ด 

 

 
 

พยา ธิกํ า เ นิ ดของ โรค เ ส้น เ ลื อด หั ว ใจตีบตัน   :  เ กิ ด จ ากภาวะ เส้น เ ลื อด ตีบแข็ ง ทีG เ รี ย กว่ า  

Altherosclerosis  ซึG งเริG มก่อตวัตั8 งแต่วยัเด็กและค่อยๆ พอกตวับริเวณผนังภายใน  เส้นเลือดทัGว

ร่างกาย  จนทาํใหเ้สน้เลือดตีบตนั  และแสดงอาการของการขาดเลือดมาเลี8ยงในทีGสุด 

 

อาการของโรค  :  ผูป่้วยจะมีอาการแน่นหนา้อกตรงกลางร้าวไปไหล่ซา้ยและแขนซา้ย  บางรายมีปวดร้าว

ขึ8นไปตามคอ  อาการเป็นมากขึ8นเวลาออกแรง  นัGงพกัจะดีขึ8น  ในรายทีGเส้นเลือดหวัใจตีบมากจนตนั  จะ

ทาํใหมี้การขาดเลือดอยา่งรุนแรงของกลา้มเนื8อหวัใจ  จนเกิดภาวะกลา้มเนื8อหวัใจตายในทีGสุด  ซึG งผูป่้วยจะ

มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรง  กระสับกระส่าย  เหงืGอออกตวัเยน็  ถา้นาํส่งโรงพยาบาลไม่ทนัก็อาจ

เสียชีวติได ้

 
 
 

อาการร่วมจากโรคหัวใจขาดเลือด 
1. เจ็บแน่นกลางอก  อาจเป็นดา้นซ้ายหรือทั8งสองดา้น  (มกัจะไม่เป็นดา้นขวาดา้นเดียว)  บาง

รายจะร้าวไปทีGแขนซา้ย  หรือทั8งสองขา้ง  หรือจุกแน่นทีGคอ  บางรายเจบ็บริเวณกรามคลา้ยเจบ็ฟัน 

2. อาการตามขอ้ 1  เกิดขึ8นขณะออกกาํลงั  เช่น  เดินเร็วๆ  หรือขึ8นบนัได  วิGง  โกรธ  โมโห  

อาการดงักล่าวจะดีขึ8นเมืGอหยดุออกกาํลงั 

3. ในบางรายทีGอาการรุนแรง  อาการแน่นอกอาจเกิดขึ8นในขณะพกั  เช่น  นัGง  นอน  หรือหลงั

อาหาร 
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อาการของโรค	 	 :	 	 ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้าย  บางรายมีปวดร้าวขึ้นไป

ตามคอ  อาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง  นั่งพักจะดีขึ้น  ในรายที่เส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน  จะท�าให้มีการ

ขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ  จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด  ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่น

หน้าอกรุนแรง  กระสับกระส่าย  เหงื่อออกตัวเย็น  ถ้าน�าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจเสียชีวิตได้

อาการร่วมจากโรคหัวใจขาดเลือด
 ๑. เจ็บแน่นกลางอก  อาจเป็นด้านซ้ายหรือทั้งสองด้าน  (มักจะไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว)  บางรายจะร้าว
ไปที่แขนซ้าย  หรือทั้งสองข้าง  หรือจุกแน่นที่คอ  บางรายเจ็บบริเวณกรามคล้ายเจ็บฟัน
 ๒. อาการตามข้อ ๑  เกดิขึน้ขณะออกก�าลงั  เช่น  เดินเรว็ๆ  หรอืขึน้บนัได  วิง่  โกรธ  โมโห  อาการดงักล่าว
จะดีขึ้นเมื่อหยุดออกก�าลัง
 ๓. ในบางรายที่อาการรุนแรง  อาการแน่นอกอาจเกิดขึ้นในขณะพัก  เช่น  นั่ง  นอน  หรือหลังอาหาร
 ๔. กรณทีีเ่กดิหลอดเลอืดหวัใจอดุตนั  กล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนั  อาการจะรนุแรงมาก  อาจมีอาการอืน่
ร่วมด้วย  เช่น  เหงื่อออกมาก  เป็นลม  (อาการเช่นนี้ยังพบได้ในโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ปริฉีก)
 อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือด  นอกจากอาการเจ็บหน้าอกแล้ว  ต้องอาศัยประวัติอื่นๆ ด้วย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้นผู้ป่วยบางรายที่อาการไม่เหมือนนัก แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อ ก็ควรได้รับ 

การตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วย

			๑.	หอบ		เหนื่อยง่ายผิดปกติ

 อาการเหนื่อยง่าย  เวลาออกแรง  เช่น  เดิน  วิ่ง  ท�างาน  มีสาเหตุมากมาย  เช่น  โลหิตจาง  โรคอ้วน  
ความดันโลหิตสูง โรคปอด ไทรอยด์เป็นพิษ  โรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว ความวิตกกังวล หรือโรคแพนนิค ก็ท�าให้
เหนื่อยได้เช่นกัน  อาการเหนื่อยแบบหมดแรง  มือเท้าเย็น  ชา  พูดก็เหนื่อย  (โดยอัตราการหายใจปกติ)  เหล่านี้มัก

จะไม่ใช่อาการเหนื่อยจากโรคหัวใจ

			๒.	ใจสั่น

 ใจส่ันในความหมายแพทย์ หมายถึง การที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ผิดจังหวะ หรือเต้นไม่สม�่าเสมอ  
เต้นๆ หยดุๆ  อาการดงักล่าวอาจพบได้ในคนปกต ิ โรคหวัใจ  และโรคอืน่ๆ ทีม่ผีลต่อหวัใจ  เช่น  ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ   
โรคปอด  แพทย์จะซกัประวตัลิะเอียดถงึลกัษณะของอาการใจสัน่  เพือ่ให้แน่ใจว่าเกดิจากหวัใจเต้นผดิจงัหวะหรอืไม่  

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึก  “ใจสั่น”  โดยหัวใจเต้นปกติ

   ๓.	ขาบวม

 อาการขาบวม  เกิดจากร่างกายมีเกลือโซเดียมคั่งอยู่  อาจเกิดจากโรคไตขับเกลือไม่ได้  โรคหลอดเลือดด�า
อุดตัน  ขาดอาหารโปรตีนในเลือดต�่า  โรคตับ  ยาและฮอร์โมนบางชนิด  โรคหัวใจ  หรือในบางรายไม่พบสาเหตุ  
(idiopathic edema)  การบวมในผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจด้านขวาท�างานลดลง  เลือดจากขาไม่สามารถ
ไหลเทเข้าหัวใจด้านขวาได้โดยสะดวก  จึงมีเลือดค้างอยู่ที่ขามากขึ้น  โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรังก็ให้อาการเช่นนี้

ได้เช่นกัน
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			๔.	เป็นลม		วูบ	 

 ในความหมายของแพทย์  หมายถึงการหมดสติ  (syncope)  การหมดสติ  หรือเกือบหมดสติชั่วขณะ  โดยอาจ 

รู้สึกหน้ามืดจะเป็นลม  ตาลาย  มองไม่เห็นภาพชัดเจน  โดยอาการเป็นอยู่ชั่วขณะ  ไม่รวมถึงอาการเวียนศีรษะ  

บ้านหมนุ  โคลงเคลง  วบูวาบตามตวั  หายใจไม่ออก  อาการดงักล่าวอาจเกดิจากความผดิปกตขิองสมอง  เช่น  ลมชัก  

(แม้จะไม่ชกัให้เหน็)  เลอืดออกในสมอง  ความผดิปกตขิองหัวใจ  เช่น  หวัใจเต้นผดิจังหวะชนิดร้ายแรง  หรอืหยุดเต้น

ชัว่ขณะ  หรอืความผดิปกตขิองระบบประสาทอัตโนมติัทีค่วบคุมหัวใจ  นอกจากนัน้แล้ว  “วบู”  ยังอาจพบได้ในคนปกติ

ที่ขาดน�้า  เสียเลือด  ท้องเสีย  ไม่สบาย  ขาดการออกก�าลังกาย  ยาลดความดันโลหิต

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

๑. เพศ  :  พบว่าเพศชายอัตราการเกิดมากกว่าหญิง ๓ เท่า  และอัตราการเสียชีวิตในเพศชายมากกว่าหญิง ๕ เท่า

๒. พันธุกรรม  :  ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนวัยอันควร  (ผู้ชาย  อายุน้อยกว่า ๕๕ ปี,   

ผู้หญิงอายุน้อยกว่า ๖๕ ปี)  จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

๓. ภาวะไขมันในเลือดสูง

๔. ความดันโลหิตสูง

๕. Pulse pressure  (ค่าความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง)

๖. เบาหวานและภาวการณ์ควบคุมน�้าตาลไม่ดี

๗. ภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน  :  การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นหลังการหมดประจ�าเดือน  

เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง

๘. ขาดการออกก�าลังกาย

๙. การสูบบุหรี่

๑๐. ดื่มสุรา

๑๑. อาหาร  อาหารที่มีไขมันสูง  อาหารรสมัน  รสหวานจัด

๑๒. โรคอ้วน

๑๓. มีโรคหรือกลุ่มอาการทางกษัยเรื้อรัง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



68

 
57 

 

 
 

สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด 

 
โรคหัวใจขาดเลือด   :  พบบ่อยมากโดยสาเหตุเกิดจากมีภาวะแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดง  

(Arteriosclerosis)  คลา้ยๆ กบัสนิมทีGเกาะอยูที่Gผนงัท่อนํ8 านานๆ  เขา้ก็ทาํให้ท่อตนั  แต่การแขง็ตวั

ของผนงัหลอดเลือดนั8นเกิดจากมีการสะสมของไขมนัและหินปูน  รวมทั8งเซลลต่์างๆ  ทีGผนงัหลอดเลือด

แดงชั8นในสุด  การสะสมนี8 จะเกิดอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  เมืGอมีการสะสมมากคราบเหล่านี8 จะพอกตวัหนา

ขึ8นๆ  จึงทาํใหรู้ท่อหลอดเลือดหวัใจตีบแคบลง  ส่งผลใหเ้ลือดไปเลี8ยงกลา้มเนื8อหวัใจไดน้อ้ย  ซีGงทาํใหเ้กิด

อาการเจ็บหน้าอก  (Angina)  ถา้การอุดตนัหลอดเลือดแดงทีGหัวใจเกิดขึ8นอย่างเฉียบพลนั  (Heart 

Attack)  เป็นสาเหตุของการเสียชีวติทีGสาํคญั 

 

 

1. ใจสัGน  หวัใจเตน้แรง 

2. เหนืGอยง่ายเวลาออกแรง 
3. เจบ็แน่นหนา้อกตรงกลาง 
4. หนา้มืดเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ 

5. นอนศีรษะสูง / เหนืGอยตอนกลางคืน 

10 อาการเตือนโรคหัวใจ 

สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหวัใจขาดเลอืด		:		พบบ่อยมากโดยสาเหตเุกดิจากมีภาวะแข็งตวัของผนังหลอดเลือดแดง		(Arteriosclerosis)  

คล้ายๆ กับสนิมที่เกาะอยู่ที่ผนังท่อน�้านานๆ  เข้าก็ท�าให้ท่อตัน  แต่การแข็งตัวของผนังหลอดเลือดนั้นเกิดจากมีการ

สะสมของไขมันและหินปูน  รวมทั้งเซลล์ต่างๆ  ที่ผนังหลอดเลือดแดงชั้นในสุด  การสะสมนี้จะเกิดอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป  เมือ่มกีารสะสมมากคราบเหล่านีจ้ะพอกตวัหนาขึน้ๆ  จงึท�าให้รทู่อหลอดเลอืดหวัใจตบีแคบลง  ส่งผลให้เลือด

ไปเล้ียงกล้ามเนือ้หวัใจได้น้อย  ซีง่ท�าให้เกดิอาการเจบ็หน้าอก  (Angina)  ถ้าการอดุตนัหลอดเลอืดแดงทีห่วัใจเกดิขึน้

อย่างเฉียบพลัน  (Heart Attack)  เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ส�าคัญ

๑๐	อาการเตือนโรคหัวใจ

    ๑. ใจสั่น  หัวใจเต้นแรง

    ๒. เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง

    ๓. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง

    ๔. หน้ามืดเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ

    ๕. นอนศีรษะสูง / เหนื่อยตอนกลางคืน

    ๖. ริมฝีปากและมือเท้าเขียว

    ๗. บวมทั้งตัวโดยเฉพาะขา

    ๘. เส้นเลือดที่คอโป่งพอง

    ๙. ท้องโต  ตับโต  ไม่ทราบสาเหตุ

    ๑๐. ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ
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๒.๒	หลักการวินิจฉัยและการรักษากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

    			๒.๒.๑.	หทยัง	หรือดวงฤทัยแตกหรือพิการ

 ๑)	กลุ่มอาการ		

                                 หทยัง หรือ ดวงฤทัยแตกหรือพิการ
      ให้เป็นเสียจริต

      ถ้ายังอ่อนอยู่ก็ให้คุ้มดีคุ้มร้าย

      มักให้ขึ้งโกรธ

      บางทีให้ระส�่าระสาย

      ให้หิว  หาก�าลังไม่ได้

 ๒)		ต�ารับยารักษา	หทยัง

			๑.	ยามูลจิตรใหญ่

 ๑. ลูกคนทีสอ  ใบหัสคุณเทศ  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ผลสะบ้าปิ้งไฟ   จันทน์ทั้ง ๒  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. เทียนข้าวเปลือก  เทียนตาตั๊กแตน สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. ดีปลี  เทพธาโร   สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า บดปั้นแท่งไว้  ฝนด้วยน�้าดอกไม้  ร�าหัดพิมเสนกิน  หายแล  ใช้ได้ ๑๐๘ แล

			๒.	ยาปฐมสักขะระใหญ่	

 ๑. ผลเอ็น  ใบกระวาน   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ชะเอมเทศ  อบเชยเทศ  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. ขิงแห้ง  พริกไทย  ดีปลี  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. ดอกบุนนาค  เกสรบัวหลวง  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๕. รากน�้าใจใคร่  จันทน์ขาว  สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า	  เอาเสมอภาค  ท�าเป็นจุณ  ใส่น�้าตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย  ละลายน�้าร้อนกิน

รับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหาร  ๒ – ๓ เวลา

สรรพคุณ แก้ลม  แก้โลหิตจับดวงหฤทัย  ให้คลั่งไคล้ทุรนทุรายหายแล
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			๓.	ยาสว่างอารมณ์

 ๑. รากบัวหลวง  เม็ดบัวหลวง    สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. หัวถั่วพู  แห้วสด  กระจับสด    สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. ชะลูด  ขอนดอก  กรุงเขมา    สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. เกสรบัวหลวง  เกสรบัวขม  เกสรบัวเผื่อน  สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๕. บัวสัตตบงกช  บัวสัตตบุษย์    สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๖. ดอกพิกุล  ดอกบุนนาค  ดอกสารภี  ดอกกรรณิกา สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๗. ชะมด  พิมเสน     สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๘. หญ้าฝรั่น  อ�าพัน     สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๙. ย่านาง  เกล็ดหอยเทศ     สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า    บดเป็นผง  ปั้นแท่งไว้  ละลายน�้าดอกไม้เทศกิน

สรรพคุณ  กินชูก�าลัง  แก้สวิงสวาย  ถึงบริโภคอาหารไม่ได้สัก ๗ วัน  ก็ไม่ตาย  แก้หฤทัยระส�่าระสาย  กินหายแล

			๔.	ยาสมมิตรสวาหะ

 ๑. นมผา  ศิลายอน  บัลลังก์ศิลา      สิ่งละ ๑ บาท

 ๒. สังข์  ดินถน�า  แก้วแกลบ  ดินดานในน�้า     สิ่งละ ๑ บาท

 ๓. เทียนทั้ง ๕  โกฐทั้ง ๙       สิ่งละ ๑ บาท

 ๔. แฝกหอม  บัวบก  บัวน�้าทั้ง ๕  ดอกสัตตบงกช    สิ่งละ ๑ บาท

 ๕. ดอกกาหลง  ดอกชงโค  ดอกโยทกา     สิ่งละ ๑ บาท

 ๖. ดอกพิกุล  ดอกบุนนาค  ดอกสารภี  ดอกกระดังงา  ดอกมะลิลา  สิ่งละ ๑ บาท

 ๗. ดอกมะลิซ้อน  ดอกซ่อนกลิ่น  ดอกจ�าปา  ดอกค�าไทย  ดอกสลิด  สิ่งละ ๑ บาท

 ๘. ดอกพะยอม  ดอกกรรณิกา  ดอกส�าโรง  ดอกประดู่   สิ่งละ ๑ บาท

 ๙. ดอกผักคราด  ดอกมหาหงส์  ดอกข่า  ดอกกระทือ  ดอกเร่ว  สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๐. ดอกกระเจียว  ดอกแคทั้ง ๒  ดอกทองกวาวทั้งเครือทั้งต้น  สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู    สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๒. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก  ชะลูด  อบเชย  สนเทศ   สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๓. ผักกะโฉม  ใบพิมเสน  ใบสันพร้าหอม  ใบชะมดต้น  ใบทองพันชั่ง สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๔. ว่านกลีบแรด  ว่านร่อนทอง  สังกะระณี  เนระพูสี   สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๕. ระย่อม  พิษนาศ  ว่านเพ็ชรโองการ  ว่านฤาษีประสมแล้ว  สิ่งละ ๑ บาท

 ๑๖. ชะมด  พิมเสน  อ�าพัน  หญ้าฝรั่น  เกล็ดหอยเทศ   สิ่งละ ๑ สลึง

 ๑๗. กระแจะตะนาว        ๑ บาท

วิธีท�า     บดปั้นแท่งไว้  ฝนด้วยน�้าดอกไม้เทศ  แทรกน�้าตาลทรายกิน

สรรพคุณ   แก้ใจพิการต่างๆ  แก้คุณไสยอันซ�้าด้วยอาคมต่างๆ  หายแล (ธาตุวิภังคุ์ ใช้ชื่อ ยาสมิทธิสวาหะ)
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			๕.	ยามหาสดมภ์ใหญ่	

 ๑. ชะมดเชียง  พิมเสน  การบูร   สิ่งละ ๒ ส่วน

 ๒. เทียนด�า  ดองดึง  เจตมูลเพลิง   สิ่งละ ๒ ส่วน

 ๓. กฤษณา  กระล�าพัก  จันทน์เทศ  สิ่งละ ๓ ส่วน

 ๔. ก�ายาน      ๔ ส่วน

 ๕. ขิง  ดีปลี     สิ่งละ ๘ ส่วน

 ๖. สนเทศ       ๔๐ ส่วน

วิธีท�า    ท�าเป็นจุณแล้วใส่น�้ามะนาวเป็นกระสาย  บดปั้นเป็นแท่ง  ตากไว้ในที่ร่มให้แห้ง  แล้วใส่ขวดปิดไว้อย่าให้ 

    ลมเข้าได้

สรรพคุณ  ถ้าลมจับแน่นิ่งไป  ให้ฝนด้วยน�้ามะนาว ๗ เม็ด  ละลายกิน  ถ้าคางแข็งให้งัดปากเผยอออก  แล้วกรอก 

    เข้าไป  ฟื้นแล  ถ้าจะแก้ไข้ระส�่าระสาย  หิวโหยหาแรงมิได้  ให้ฝนด้วยน�้าดอกไม้ไทย  ไม้เทศ  แทรก 

     น�้าตาลกรวดให้กินหายแล  วิเศษนักแล

กฤษณา แกแล  ก�าแพงเจ็ดชั้น

	 ๒.๒.๒	นหารู	หรือเส้นเอ็นพิการ

	 	 ๑)	มูลเหตุก่อโรค	

นหารู หรือ เส้นเอ็นพิการ
	 	   เส้นประธาน ๑๐ เส้น มีบริวาร ๒๗๐๐ เส้นนั้นก็หวาดไหวไปสิ้นทั้งนั้น

	 	   ที่กล้าก็กล้า ที่แข็งก็แข็ง ที่ตั้งดานก็ตั้งดาน ที่ขอดก็ขอดเข้าเป็นก้อนเป็นเถาไป

	 	   แต่จะให้โทษหนักแต่เส้นอันชื่อว่าสุมนากับเส้นอัมพฤกษ์นั้น

	 	   ท�าเหตุให้ระส�่าระสาย ให้ร้อนให้เย็นให้เมื่อยให้เสียวไปทุกเส้นเอ็นทั้งตัว

	 	   ตั้งแต่ที่สุดบาทาตลอดขึ้นไปถึงศีรษะ ให้เจ็บเป็นเวลา

	 	   แต่เส้นอัมพฤกษ์สิ่งเดียวนั้นให้โทษถึง ๑๑ ประการ

	 	   ถ้าพร้อมทั้ง ๒,๗๐๐ เส้นแล้วก็ตายแล

	 	   ถ้าเป็นแต่ ๒ เส้น ๓ เส้น ๔ เส้น  ยังแก้ได้ผล
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๓. กฤษณา  กระลาํพกั  จนัทนเ์ทศ สิGงละ ๓ ส่วน 

๔. กาํยาน  ๔ ส่วน 

๕. ขิง  ดีปลี สิGงละ ๘ ส่วน 

๖. สนเทศ
6  ๔๐ ส่วน 

 

วธีิทาํ ทาํเป็นจุณแลว้ใส่นํ8 ามะนาวเป็นกระสาย  บดปั8 นเป็นแท่ง  ตากไวใ้นทีGร่มให้แห้ง  แลว้ใส่

ขวดปิดไวอ้ยา่ใหล้มเขา้ได ้

สรรพคุณ ถา้ลมจบัแน่นิGงไป  ให้ฝนดว้ยนํ8 ามะนาว ๗ เม็ด  ละลายกิน  ถา้คางแขง็ให้งดัปากเผยอออก  

แลว้กรอกเขา้ไป  ฟื8 นแล  ถา้จะแกไ้ขร้ะสํGาระสาย  หิวโหยหาแรงมิได ้ ใหฝ้นดว้ยนํ8 าดอกไม้

ไทย  ไมเ้ทศ  แทรกนํ8าตาลกรวดใหกิ้นหายแล  วเิศษนกัแล 

 
 

             
  กฤษณา           แกแล           กาํแพงเจด็ชัOน 

 
2.2.2 นหารู หรือเสน้เอน็พิการ 

  2.2.2 นหารู หรือเส้นเอน็พกิาร 
 

1) มูลเหตุก่อโรค  

 
 

        นหารู หรือ เส้นเอน็พกิาร 
- เส้นประธาน ๑๐ เส้น มบีริวาร ๒๗๐๐ เส้นนัOนกห็วาดไหวไปสิOนทัOงนัOน 

- ทีFกล้ากก็ล้า ทีFแขง็กแ็ขง็ ทีFตัOงดานกต็ัOงดาน ทีFขอดกข็อดเข้าเป็นก้อนเป็นเถาไป 

- แต่จะให้โทษหนักแต่เส้นอนัชืFอว่าสุมนากบัเส้นอมัพฤกษ์นัOน 

- ทาํเหตุให้ระสํFาระสาย ให้ร้อนให้เยน็ให้เมืFอยให้เสียวไปทุกเส้นเอน็ทัOงตวั 

                                                        
6 สนเทศ : ธาตุวภิงัคุ ์ใช ้๔ ส่วน 
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 	 ๒)	ต�ารับยารักษา

			๑.	ยาแก้นหารูพิการหรือแตก

 ๑. ขิงแห้ง  พริกไทย  สะค้าน    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. เทียนด�า  ว่านน�้า     สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. โกฐพุงปลา  กระวาน  (ทั้งใบและผล)  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว หญ้าตีนนก สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. เกลือสินเธาว์  มหาหิงคุ์    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๖. แก่นขี้เหล็ก  พญามือเหล็ก   สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า  ยาทัง้น้ีสิง่ละ ๑ ส่วน  ท�าเป็นจณุ  ละลายน�า้มะนาว  น�า้มะกรดู  น�า้ส้มซ่า  น�า้ส้มสายช ู น�า้สรุากไ็ด้  

รับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหาร ๓ เวลา 

สรรพคุณ แก้เส้นเอ็นพิการแตกหายแล

			๒.	ยาแก้เส้นเป็นดานเป็นเถา

 ๑. เปลือกหอยกาบ หอยนางรม หอยขม หอยแครง หอยตาวัว สิ่งละ ๔  บาท

 ๒. หอยพิมพการัง  หอยสังข์  หอยมุก  หอยโข่ง   สิ่งละ ๔ บาท

 ๓. กระดูกเสือ กระดูกวัว กระดูกแพะ กระดูกเลียงผา   สิ่งละ ๔ บาท

     กระดูกควายเผือก

 ๔. รากตองแตก  รากส้มเสี้ยว  ส้มสันดาน    สิ่งละ  ๖ บาท

 ๕. สหัสคุณเทศ        ๓ ต�าลึง

 ๖. รากมะตาดเครือ       ๑๐ บาท

 ๗. ปูนผง        ๓ บาท

 ๘. พริกไทย  เท่ายาทั้งหลาย

  ตัวยาในข้อ ๑ – ๓ เผาไฟให้โชน  ตัวยาทั้งหมดท�าเป็นจุณไว้  แล้วจึงเอา

  ๑. ด่างขี้เหล็ก  ด่างงวงตาล  ด่างส�าโรง  ด่างช้าแป้น

  ๒. ด่างต่อไส้  ด่างผักโหมหนาม  ด่างพันงูแดง  ด่างบอระเพ็ด

วิธีท�า	  ยาทั้งนี้แช่เป็นด่างอุ่นไฟให้ร้อน  ละลายยาเนาวหอยกิน

รับประทาน ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหาร ๓ เวลา   เอาน�้าด่างดังกล่าวละลายกิน

สรรพคุณ แก้เส้นเป็นดาน  เป็นเถา  เป็นก้อน  แก้เส้นแตก  ให้ปวดก�าเริบต่างๆ  หายแล  แล้วท่านให ้

  ประกอบยาต�ารับ ๓ ต้มกินต่อไป
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			๓.	ยาช�าระน�้าเหลือง	แก้เส้นพิการ

 ๑. เบ็ญจขี้เหล็ก    สิ่งละ ๒ สลึง

 ๒. สมอทั้ง ๓  มะขามป้อม  สิ่งละ ๒ สลึง

 ๓. ใบมะกา  รากตองแตก   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๔. แห้วหมู  บอระเพ็ด   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๕. ขมิ้นอ้อย  โกฐน�้าเต้า   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๖. เถาวัลย์เปรียงสด  ใส่ให้มาก

 ๗. เทียนทั้ง ๕    สิ่งละ ๒ สลึง

 ๘. ยาด�า      ๒ บาท

 ๙. ราชพฤกษ์     ๕ ฝัก

วิธีท�า  ต้มกิน  แทรกดีเกลือ  ตามธาตุหนัก  ธาตุเบาเถิด  

รับประทาน ครั้งละ ๑/๒ – ๑ ถ้วยชา  เวลาท้องว่างหรือก่อนนอน

สรรพคุณ ช�าระน�้าเหลือง   และแก้เส้นพิการ  หายแล

  (ธาตุวิภังคุ์ : ตัวยา ๑ – ๕  เอาหนัก ๕ สลึง,  ยาด�า ๑ บาท)

	 ๒.๒.๓	ลมอุธังคมาวาต-ลมอโธคมาวาต

 ๑)	มูลเหตุแห่งโรคหทวาตะ

 อนัว่าลมทัง้สอง  อทุธังคมาวาต  พดัข้ึนเบือ้งบน  อโธคมาวาต  พดัลงไปจนปลายเท้าเป็นเบ้ืองต�า่  แต่สะดือ

ขึ้นมาจนศีรษะเรียกว่า  เบื้องบน  แลลมทั้งสองระคนกันเข้าเมื่อใดโลหิตนั้นประดุจเดียวกันกับไฟ  อันเกิดได้วันละ 

๑๐๐ หน  อาการท้ัง ๓๒ ก็พิกลจากภาคท่ีอยู่  เตโชธาตุก็มิปกติ  จึงมีค�าถามเข้ามาว่า  เหตุประการใดจึงลมทั้ง  

๒ ระคนกันเข้าได้ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งปวง?  จึงกล่าวแก้ว่ามนุษย์ทั้งหลาย

 
64 

 

 (ธาตุวภิงัคุ ์: ตวัยา ๑ – ๕  เอาหนกั ๕ สลึง,  ยาดาํ ๑ บาท) 

 

2.2.3 ลมอุธังคมาวาต-ลมอโธคมาวาต 

                   1) มูลเหตุแห่งโรคหทวาตะ 
     

 

  ลมอุธังคมาวาต – ลมอโธคมาวาต 

   
 
 
อนัวา่ลมทั8งสอง  อุทธงัคมาวาต  พดัขึ8นเบื8องบน  อโธคมาวาต  พดัลงไปจนปลายเทา้เป็นเบื8องตํGา  

แต่สะดือขึ8นมาจนศีรษะเรียกวา่  เบื8องบน  แลลมทั8งสองระคนกนัเขา้เมืGอใดโลหิตนั8นประดุจเดียวกนักบัไฟ  

อนัเกิดไดว้นัละ ๑๐๐ หน  อาการทั8ง ๓๒ ก็พิกลจากภาคทีGอยู ่ เตโชธาตุก็มิปกติ  จึงมีคาํถามเขา้มาวา่  เหตุ

ประการใดจึงลมทั8ง ๒ ระคนกนัเขา้ไดใ้หโ้ทษแก่มนุษยท์ั8งปวง?  จึงกล่าวแกว้า่มนุษยท์ั8งหลาย 

1. บริโภคอาหารมไิด้เสมอ 

- บางจาํพวกมากกวา่อิGม 

- เน่า 
- หยาบ 

- บางจาํพวกล่วงผดิเวลา 

- บางจาํพวกดิบ 

- บูด 

- กินนอ้ยยิGงนกั 

- อยากเนื8อผูอื้GนยิGงนกั 

ลมอุธังคมาวาต - ลมอโธคมาวาต
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แปดจาํพวกนี8 เป็นอาหารใหโ้ทษใช่แต่เท่านั8น 

2.บุคคลบางจาํพวก  (อตสีิต ํ อจจุณ์หํ)  ต้องร้อนแลเยน็ยิFงนัก 
เหตุดงันั8นลมอโธคมาวาต  จึงพดัขึ8นไปหาลมอุทธงัคมาวาต  บางทีลมอุทธงัคมาวาตพดัลงมา

หาลมอโธคมาวาต  จึงพดัโลหิตเป็นฟอง  อาการ ๓๒ จึงเคลืGอนจากทีGอยู ่ จึงมีกะทูถ้ามแพทยผ์ูใ้หญ่วา่  เกิด

เหตุใดจึงเป็นไขเ้ยยีวยายากยิGงนกั?  แพทยผ์ูใ้หญ่จึงวสิชันาวา่  อาศยัลมอนัหนึGง  ชืGอ  หทยัวาต 

 

2.2.4 ลมหทยัวาต 

       1) มูลเหตุแห่งโรค 

 

ลมหทยัวาต8 

 
 

                                                        

ลมหทัยวาตะ  :  น่าจะเป็นอาการของเส้นเลือดไปเลี8ยงกลา้มเนื8อหวัใจตีบ  ดูตามสรรพคุณของยาจิตรารมณ์ใชด้อกมะลิ

บาํรุงหัวใจและขบัปัสสาวะ  เป็นยาหลกั  ส่วนยารองคือ  เมล็ดสะเดาอ่อน  มีสรรพคุณขยายหลอดเลือดทีGมาเลี8ยงหัวใจ  

(ในปัจจุบนัถา้มีปัญหาโรคหัวใจบางทีมีอาการบวมมือ  บวมเทา้  คุณหมอก็จะให้ยาขบัปัสสาวะร่วมดว้ย)  ซึG งตรงกบั

สรรพคุณของดอกมะลิทีGช่วยขบัปัสสาวะ 

 

๑.	บริโภคอาหารมิได้เสมอ

	   บางจ�าพวกมากกว่าอิ่ม   	   บางจ�าพวกดิบ

	   เน่า		 	 	 	 	   บูด

	   หยาบ	 	 	 	 	   กินน้อยยิ่งนัก

	   บางจ�าพวกล่วงผิดเวลา	 	 	   อยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนัก

	 แปดจ�าพวกนี้เป็นอาหารให้โทษใช่แต่เท่านั้น

๒.	บุคคลบางจ�าพวก		(อติสีต�		อจจุณ์ห�)		ต้องร้อนแลเย็นยิ่งนัก

 เหตุดงันัน้ลมอโธคมาวาต  จงึพดัข้ึนไปหาลมอทุธงัคมาวาต  บางทลีมอทุธังคมาวาตพัดลงมาหาลมอโธคมาวาต  

จึงพัดโลหิตเป็นฟอง  อาการ ๓๒ จึงเคลื่อนจากที่อยู่  จึงมีกะทู้ถามแพทย์ผู้ใหญ่ว่า  เกิดเหตุใดจึงเป็นไข้เยียวยายาก

ยิ่งนัก?  แพทย์ผู้ใหญ่จึงวิสัชนาว่า  อาศัยลมอันหนึ่ง  ชื่อ  หทัยวาต

	 ๒.๒.๔	ลมหทัยวาต

	 ๑)	มูลเหตุแห่งโรค

ลมหทัยวาต
Blood Supply to The Heart

------------------------------------------

ลมหทัยวาตะ	 	 :  น่าจะเป็นอาการของเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ  ดูตามสรรพคุณของยาจิตรารมณ์ใช้ 

ดอกมะลิบ�ารุงหัวใจและขับปัสสาวะ  เป็นยาหลัก  ส่วนยารองคือ  เมล็ดสะเดาอ่อน  มีสรรพคุณขยายหลอดเลือด

ที่มาเลี้ยงหัวใจ  (ในปัจจุบันถ้ามีปัญหาโรคหัวใจบางทีมีอาการบวมมือ  บวมเท้า  คุณหมอก็จะให้ยาขับปัสสาวะร่วม

ด้วย)  ซึ่งตรงกับสรรพคุณของดอกมะลิที่ช่วยขับปัสสาวะ
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	 หทัยวาต	 เกิดขึ้นในน�้าเลี้ยงหัวใจ  พยาธิมรณสัญกรรรมบังเกิดขณะใดลมบังเกิดขึ้นขณะนั้น  (มระณ�  นิยต�  

ขย�  ชวิีต�)  ถ้าแลมนษุย์ผู้ใดมคีวามตายอนัเท่ียงเป็นชวิีตขยัจนสิน้ไปแห่งชวิีตโดยแท้แล้ว  เยยีวยารักษามหิาย  ถ้าเป็น

ปัจจุบันโทษยังมิตัด  พึงให้รวมยาระงับลมให้หทัยวัตถุเสียก่อน  จึงให้แต่งยานี้ชื่อ  จิตรารมณ์

 	 ๒)	ต�ารับยารักษา	หทัยวาตะ

         	 	 	ลมหทัยวาตะ	 :  ตามพระคัมภีร์ชวดารให้ยา ๒ ต�ารับไว้ดูแล  คือ  ๑. ยาจิตรารมณ์  (รสหอมเย็น)  

 ๒. ยากล่อมอารมณ์ (รสหอมร้อน)  ตามพระคัมภีร์ชวดารบอกไว้ว่า  ถ้าบังเกิดลมหทัยวาตะ  ให้ใช้ยาจิตรารมณร์ะงับ

ลมในหทัยวัตถุเสียก่อน  และใช้ยากล่อมอารมณ์ประกอบกันไปโดยยักน�้ากระสายยาตามโรคตามอาการ  ยากล่อม 

อารมณ์มีรสสุขุมร้อน  มีสรรพคุณขับลมและกระจายลมในเส้น  เปิดทางเดินเลือดลม  ถ้าให้น�้ากระสายยาที่ม ี

รสร้อน  เช่น  น�้าต้มกระเทียม  ขิง  ข่า  จะช่วยขจัดลมในช่องท้องมิให้เกิดลมตีขึ้นเบื้องบน  แปรไปเป็นลมเสียดแทง

หัวใจ  ลมหทัยวาตะ  เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม  ส่วนยาจิตรารมณ์ซึ่งมีรสหอมเย็นต้องทานเป็นประจ�าไว้เพื่อคุมลม

หทัยวาตะ  ในหทัยวัตถุมิให้ก�าเริบ  เมื่อจะกินให้ใช้น�้ากระสายยาให้เหมาะสม

๑.	ยาจิตรารมณ์		(รสสุขุม	-	เย็น)

 ๑. ผลจันทน์  ดอกจันทน์  เทียนทั้ง ๕   สิ่งละ ๑ เฟื้อง

 ๒. เปลือกผลส้มทั้ง ๘     สิ่งละ ๑ สลึง

 ๓. โกฐพุงปลา  ตรีผลา  ดอกบุนนาค   สิ่งละ ๒ สลึง

 ๔. ชะลูด  ดอกพิกุล     สิ่งละ ๓ สลึง

 ๕. จันทน์ทั้ง ๒      สิ่งละ ๓ สลึงเฟื้อง

 ๖. กฤษณา  ขอนดอก  กะล�าพัก  อบเชย  กระแจะตะนาว สิ่งละ ๑ บาท

 ๗. สารภี  โกฐสอ  พริกไทยล่อน  ชะมดเชียง  การบูร สิ่งละ ๑ บาท

 ๘. ชะเอมทั้ง ๒  เปราะหอม    สิ่งละ ๖ สลึง

 ๙. พิมเสน       ๗ สลึง

 ๑๐. ผลสะเดาอ่อน      ๑ ต�าลึง

 ๑๑. ดอกมะลิสดเท่ายาทั้งหลาย

วิธีท�า	  น�้าดอกไม้เทศเป็นกระสายยา  บดท�าแท่งไว้เท่าผลมะแว้ง

  ละลายน�้าร้อน  น�้าผึ้ง  น�้าส้มซ่า  น�้าสุรา  กระสายต่างๆ  แทรกน�้าตาลกรวดกิน

สรรพคุณ แก้ลมสวิงสวาย  แลดวงจิตให้ระส�่าระสาย

  แลให้วิงเวียนลมตรีโทษเกิดในหทัย

  แลดวงจิตขุ่นมัว  แลให้ร้อนอก  ในท้องในสันหลัง  กินหายแล
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๒.		ยากล่อมอารมณ์		(รสสุขุม	-	ร้อน)

 ๑. ผลกัญชาเทศ  (ถ้าไม่มีผลให้เอาใบแทน)    ๒ สลึง

 ๒. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก  ชะลูด  อบเชย  ชะเอมทั้ง ๒ สิ่งละ ๒ สลึง

 ๓. ดอกส้มทั้ง ๘  ดอกขิง  ดอกข่า  ดอกขมิ้น  ดอกกระทือ  ดอกไพล สิ่งละ ๒ สลึง

 ๔. ดอกพิกุล  ดอกบุนนาค  ดอกสารภี     สิ่งละ ๒ สลึง

 ๕. โกฐสอ  เทียนทั้ง ๕  ผลผักชีทั้ง ๒  จันทน์ทั้ง ๒    สิ่งละ ๒ สลึง

 ๖. มหาหิงคุ์  ใบกระท่อม  กระเทียม     สิ่งละ ๒ สลึง

 ๗. พิมเสน        ๕ สลึง

 ๘. ดอกมะลิ        ๒ ต�าลึง

 ๙. กานพลู  กึ่งยาทั้งหลาย

 ๑๐. การบูร  เท่ายาทั้งหลาย

วิธีท�า  บดผง  น�้าผึ้งเป็นกระสาย  ปั้นเม็ดเท่าผลหวาย  น�้ากระสายยักใช้ตามโรคนั้นเถิด

สรรพคุณ แก้ลมปัจฉิมที่สุด  ลมตรีโทษ  หทัยวาต   มาบังเกิดดุจหม้อข้าวเดือด  ชื่อว่าลมทักขิณคุณ

	 ๒.๒.๕	ลมอัมพฤกษ์-ลมอัมพาต	

 อันว่าลมเกิดในทิศเบื้องต�่าคือลมอัมพฤกษ์อัมพาต  ลมทั้ง ๒ นี้บังเกิดปลายแม่เท้าไปตราบเท่าเบื้องบน  

หวาดหวั่นไหวทั้ง ๖  สรีรกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมาก  โดยอธิบายในคัมภีร์ทั้งหลายต่างๆ  ในคัมภีร์ชวดารว่า

จะได้สมควรหามิได้

 อัมพฤกษ์	 	 อัมพาต  ทั้ง ๒ นั้น  เป็นที่ตั้ง  เป็นฐานแห่งลมทั้งหลาย  อันบังเกิดจรได้วันละ ๑๐๐ หน  

๑,๐๐๐ หน  แพทย์จะได้หยั่งรู้หามิได้  ก�าหนดได้แต่อัมพฤกษ์ – อัมพาต  ก็เรียกว่าอัมพฤกษ์ – อัมพาต

 อัมพฤกษ์	 –	อัมพาต	  มีครุวรรณา ดุจปืนเป็นที่ตั้งแห่งดินประสิว  ลูกกระสุนแลเพลิงจึงแล่นออกจากล�า

กล้อง  ประหารชีวิตสรรพสัตว์ทั้งปวงให้วินาศฉิบหาย  อัมพฤกษ์ – อัมพาตเหมือนล�ากล้อง  สิ่งอันประกอบเหมือน

ลมอันจรนั้นแล

	 ๒.๒.๖	ต�ารับยารักษาโรคหทัยวาตจากคัมภีร์ชวดาร

๑.		ยาวาตาพินาศ

 ๑. เบญจกูล      สิ่งละ ๒ สลึง

 ๒. ตรีผลา  ล�าพัน  กระเทียม    สิ่งละ ๓ สลึงเฟื้อง

 ๓. เทียนทั้ง ๕  มหาหิงคุ์  ยาด�า    สิ่งละ ๓ สลึงเฟื้อง

 ๔. ผลคนทีสอ  ผลโหระพาเทศ  ผักชีล้อม  ผักชีลา   สิ่งละ ๓ สลึงเฟื้อง

 ๕. ใบมะตูม  ใบสหัสคุณ  ใบกระวาน  ใบสลอด   สิ่งละ ๓ สลึงเฟื้อง
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 ๖. ผิวมะกรูด       ๗ ผล
 ๗. ดีเกลือ       ๑ ต�าลึง
 ๘. สมอไทย  (ที่กินผลลงนั้น)     ๒ ต�าลึง

 ๙. ผลสลอดเม็ดแก่      ๓ เม็ด

วิธีท�า	  บดด้วยน�้าส้ม ๘ ประการ  จ�าเพาะหมักไว้สดๆ กินไป

สรรพคุณ ประจุลมร้ายทั้งปวง  แลลมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล

๒.	ยาเบญจขันธ์

 ๑. เบญจมูลเหล็ก ๑ ส่วน
 ๒. เบญจเทียน ๑ ส่วน
 ๓. เบญจโกฐ ๑ ส่วน
 ๔. เบญจสมอ ๑ ส่วน

 ๕. เบญจเกลือ ๑ ส่วน

วิธีท�า  ยาทั้งนี้ต้ม ๓ เอา ๑

สรรพคุณ กนิผายลมทัง้ปวง  อันบงัเกิดในเส้นในเอน็  หายแล  (น�ากรสีงัในบพุโพโลหติงัออกจากรปูธาตท้ัุง 4   
  และในเส้นในเอ็น  ท�าความสะอาดหลอดเลือด  ป้องกันการแข็งตัวของเลือด  และประจุด้วยยา 
  วาตาพินาศ 7 วันครั้ง  และใช้ยาจิตรารมณ์  และยากล่อมอารมณ์ประกอบกันไป  โดยให้หลัก  รุ  ล้อม   
  รักษา  ให้ผู้ไข้กินได้  นอนได้  ถ่ายดี)

๓.	ยาเขียวประทานพิษ

 ๑. พริกไทย  ใบสะค้าน  ใบดีปลี  ใบมะตูม  ใบสมี  ใบล�าพัน  สิ่งละ ๒ สลึง
 ๒. ใบสหัสคุณ  ใบกระวาน  ใบผักเสี้ยนทั้ง ๒  ใบโหระพา  สิ่งละ ๒ สลึง
 ๓. ใบเถาวัลย์เปรียง  ใบแมงลัก  ใบกะเพรา  ใบมะระ   สิ่งละ ๒ สลึง
 ๔. ใบผักกระโฉม  ใบพรมมิ  ใบผักกาด  ใบมูลเหล็ก    สิ่งละ ๒ สลึง
 ๕. ใบคนทีสอ  ใบมะกรูด  ใบมะนาว  ใบมะค�าไก่    สิ่งละ ๒ สลึง
 ๖. ใบหมากผู้  ใบหมากเมีย  ใบมะยม  ใบมะเฟือง  ใบสลอด   สิ่งละ ๒ สลึง
 ๗. กระทือ  ไพล  พริก  ขิง  หอม  กระเทียม  ตะไคร้หอม  สิ่งละ ๗ สลึง
 ๘. เปลือกกุ่ม  เปลือกมะรุม  เปลือกทองหลาง    สิ่งละ ๗ สลึง
 ๙. เจตมูลเพลิง  ผักแพวแดง  กระดอม  แห้วหมู    สิ่งละ ๗ สลึง
 ๑๐. ผลพิลังกาสา  ผักชีล้อม  ผักชีลา  เทียนทั้ง ๕    สิ่งละ ๗ สลึง
 ๑๑. มะแว้งทั้ง ๒  มะเขือขื่น  สมุลแว้งทั้ง ๒    สิ่งละ ๗ สลึง
 ๑๒. เปราะหอม        ๕ สลึง
 ๑๓. ใบสะเดา  กึ่งยา

 ๑๔. ใบพิมเสน  เท่ายา

วิธีท�า	๑		 ตัวยาทั้งหมดบดเป็นผง  แล้วเอา
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 ๑๕. แก่นสน  กฤษณา  แก่นปรู  สักขี  กระล�าพัก  ขอนดอก  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๑๖. ชะลูด  โกฐทั้ง ๕  เกสรบัวน�้าทั้ง ๕  เกสรดอกไม้สดทั้ง ๕ สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๑๗. ดอกมะลิสด  (เท่ายาในข้อ ๑๕ และ ๑๖)    ๒๒ ส่วน

วิธีท�า	๒  ต้ม ๓ เอา ๑  เอาน�้าบดยานั้นปั้นเท่าเม็ดพุทธรักษา
  ขนาดรับประทาน  กินครั้งละ ๕ เม็ด  ๗ เม็ด

(ยาเขียวประทานพิษ  :  มีส่วนประกอบของยาเขียวประสะพิมเสน  ผสมกับยาหอมเทพวิจิตร  ทั้งลดไข้  ดับพิษ
โลหิต  และบ�ารุงหัวใจ  คุมไฟอุ่นกาย  ลดไฟระส�่าระส่าย  และน�าความร้อนออกจากรูปธาตุทั้ง ๔)

สรรพคุณ

 ๑. แก้ลมกาฬสิงคลี ละลาย น�้าสุรา  (โรคอยู่ที่ตับ,  ให้ฤทธิ์ยาวิ่งเข้าตับ,  และรวดเร็ว)
 ๒. แก้ลมชิวหาสดมภ์ ละลาย น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้ามะงั่ว  (ใช้ทั้ง ๓ มิใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ๓. แก้ลมมหาสดมภ์ ละลาย น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้ามะงั่ว
 ๔. แก้ลมทักขิณโรธ ละลาย น�้าผึ้งน�้าข่า  (รสหวานน�า  ร้อนตาม)
 ๕. แก้ลมตติยาวิโรธ ละลาย น�้าขิงน�้าผึ้ง  (รสร้อนน�า  หวานตาม)
 ๖. แก้ลมอีงุ้มอีแอ่น ละลาย น�้าเกลือ  น�้าส้มสายชู  น�้ามะขามเปียก
 ๗. แก้ลมอินทรธนู ละลาย น�้าเบญจกูลต้ม
 ๘. แก้ลมกุมภัณฑยักษ์ ละลาย น�้าร้อน  น�้าขิง  น�้าข่าก็ได้
 ๙. แก้ลมอัศมุขี  ละลาย น�้าไพล
 ๑๐. แก้ลมราทยักษ์ ละลาย น�้าร้อน  น�้าผึ้ง
 ๑๑. แก้ลมบาทจิตร์ ละลาย น�้าจันทน์หอม  น�้าหญ้าแห้วหมู
 ๑๒. แก้ลมพุทธยักษ์ ละลาย น�้าผึ้ง  น�้าขิง  น�้าไพล  (รสหวานน�า  ร้อนตาม)
 ลมนอกกว่านี้ก็แก้ได้  ทั้งกินทั้งทา  แก้สรรพลมทั้งหลาย  ลมกษัย  ลมริศดวง ลมกาฬวิงเวียน  ลมโฮกเหียน  
แลลมต่างๆ  น�้ากระสายต่างๆ ตามแต่จะใช้

๕.	ยาเหลือง

 ๑. ตุ๊กต�่า  สุพรรณถันเหลือง  สุพรรณถันแดง  ชาดหรคุณ สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. เมล็ดในมะนาว  ข่า  กระทือ  พริก  ขิง    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. กระเทียม  เปล้าน้อย  พาดไฉน    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. กระวาน  กานพลู      สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. เทียนทั้ง ๕  ผลผักชีทั้ง ๒     สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๖. สหัสคุณ   (กึ่งยาทั้งหลาย)     ๑๐ ส่วน
 ๗. ไพล  (เท่ายาทั้งหลาย)      ๒๐ ส่วน

วิธีท�า		  ต�าเป็นผงไว้  น�้ากระสายน�้าผึ้ง  น�้าอ้อย  น�้าสุรา  น�้าส้มก็ได้  ตามควรแก่โรคเถิด

สรรพคุณ แก้ลมทั้งหลายต่างๆ  แก้ลมแก้พิษต่างๆ  แก้ทราง อันเกิดแต่ลมเสมหะ  แก้ลมริศดวง แก้ลมเถา 
  ลมดานก็ได้  แก้สรรพลมแล  แก้ลมพิษงูเห่า  แก้แต่ต้นจนที่สุด
(มฤีทธิไ์ปในทางต้านการอกัเสบ  ขบัลมในไส้  กระจายเลอืดลมให้ไหลเวยีนสะดวก  น่าจะพฒันาให้มสีรรพคณุเหมือน
ยายูนนานไป่เย่าของจีน)
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------------------------------------------
ลมราทยักษ์และลมปัตฆาตคู่กัน		:	 เส้นทวารี  จุดเริ่มต้นอยู่ต�่ากว่าสะดือสองนิ้วมือ  แล่นไปต้นขาด้านในลงไปตาม
หน้าแข้งด้านใน  จนจดปลายเท้าข้างขวาด้านใน  และกระหวัดกลับมาทางหน้าแข้งด้านนอก  ขึ้นไปต้นขา  และ 
กระหวัดกลับมาทางต้นขาใกล้สะโพก  ขึ้นไปตามชายโครงด้านหน้า  ผ่านหัวนมไปใต้คางขวา  ขึ้นไปยังนัยน์ตา 
ข้างขวา  ลมประจ�าเส้นทวารมีี ๒ ลม  คือ  ๑. ลมทพิจกัษุ  เมือ่เกดิโทษจะท�าให้ปวดตาท้ังสองข้าง  ปวดกระบอกตา  
ตาพร่ามัว  ลืมตาไม่ขึ้น  วิงเวียน  บางทีอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้  ๒. ลมปัตฆาต  เนื่องจากเส้นทวารีพิการเรื้อรัง  
เพราะกินน�้ามันมะพร้าวและมีกามสังโยค  (สังโยคแปลว่าประกอบกัน)  มักจะเกิดวันอังคาร  การรักษาให้นวดตาม
แนวเส้นทวารี

๖.	ยาแก้ลมนิ่งแน่ไป

 ๑. ผักเสี้ยนทั้ง ๒  ใบละหุ่งแดง  ใบล�าโพง
วิธีท�า	๑		 บดพอกแต่สะดือจนถึงหน้าอก  แล้วจึงเอา
 ๒. พริกไทย  เจตมูลเพลิง  ข่า  พริกเทศ  

วิธีท�า	๒  ต�าพอกฝ่าเท้าทั้ง ๒  แล้วเผาเหล็กนาบ  แล้วจึงเอา
 ๓. หอม  ไพล  มะกรูด  ๓ ผล

วิธีท�า	๓		 ต�าพอกกระหม่อม  เผาเหล็กแดงอังเข้าให้ชิดอย่าให้ถึงยา  แล้วเอาปากกัดเข้าที่หัวแม่เท้าให้หนักๆ  
  ถ้าร้องโอยแล้วมิเป็นไร  หายแล

๗.	ยาแก้ลมมหาสดมภ์		ลมอัมพาตคู่กัน

 ๑. ผักคราด  แมงลัก  ข่า    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. สารส้ม  เกลือสินเธาว์  พรมมิ   สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า  บดปั้นแท่งไว้  ทาลิ้นหด

สรรพคุณ แก้ลมมหาสดมภ์  ลมอัมพาตคู่กัน  เมื่อจับนั้นให้ลิ้นหดเข้า

๘.	ยาแก้ลมราทยักษ์		ลมปัตฆาตคู่กัน	         

 ๑. มหาหิงคุ์  ว่านน�้า   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. ผลช้าพลู  ขิง  ผักแพวแดง  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. เทียนเยาวพาณี  โกฐสอ  สิ่งละ ๑ ส่วน
สรรพคุณ	๑ ๑. แก้ลม ๘ ประการ  แต่ต้นจนปัจฉิมที่สุด บดละลายน�้าร้อน
  ๒. แก้ลมพัดเสมหะในอกให้เป็นหืดไอ บดละลายน�้าขิงกิน
      ลมนั้นให้เย็นไปทั่วกายก็ดี
  ๓. ลมอติสารให้ปิดให้ลง   บดละลายน�้าผึ้งกิน
  ๔. ลมพัดให้แสบไส้เป็นก้อนในท้อง  บดละลายน�้าส้มซ่าแทรกเบญจกูล
        และคอแห้ง    กินหายแล
สรรพคุณ	๒ แก้ลมราทยักษ์  ลมปัตฆาตคู่กัน  แลลมพิษก็ได้
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เส้นสกิขณิ	ี	:		จดุเริม่ต้นอยูต่�า่กว่าสะดอื ๔ นิว้มอื  เฉยีงไปทางขวาเลก็น้อย  แล่นลงไปทีห่วัเหน่าและลงไปสูอ่วยัวะเพศ  
เส้นนี้ไม่มีลมประจ�า  แต่เกิดโทษเนื่องจากกินผิดส�าแดง  ลมกุจฉิสยาวาตาผิดปกติ  อาการท�าให้ท้องเสีย  ท้องขึ้น  
ผะอืดผะอม  เสียดสีข้างทั้งสอง  ปัสสาวะขัด  ขุ่น  เจ็บหัวเหน่า  ท�าให้เกิดลมราทยักษ์  ลมนี้เกิดน�้ากามเกิดโทษ  
การรักษาให้นวดตามแนวเส้นสิกขิณี

๙.	ยาชุมนุมวาโย

 ๑. ผลช้าพลู  สะค้าน  ดีปลี    สิ่งละ ๒ สลึง
 ๒. เทียนทั้ง ๕  กระวาน  กานพลู     สิ่งละ ๒ สลึง
 ๓. โกฐสอ  กรุงเขมา  สมุลแว้ง     สิ่งละ ๒ สลึง
 ๔. ไพล  ข่า  กระทือ  กระชาย     สิ่งละ ๒ สลึง
 ๕. คนทีสอ(ใช้ทั้งใบและผล)  เข้าค่า  ดองดึง  เปล้าทั้ง ๒  สิ่งละ ๒ สลึง
 ๖. ผิวมะกรูด  ผิวมะนาว  สหัสคุณทั้ง ๒    สิ่งละ ๒ สลึง
 ๗. มหาหิงคุ์  ตรีผลา  ยาด�า     สิ่งละ ๒ สลึง
 ๘. สารส้ม  เกลือสินเธาว์  น�้าประสานทอง    สิ่งละ ๒ สลึง
 ๙. ใบเปราะหอม  ใบสะเดา     สิ่งละ ๒ สลึง
 ๑๐. พริกไทย       ๕ บาท
 ๑๑. กระเทียม       ๕ บาท
 ๑๒. ขิงสด       ๘ บาท
 ๑๓. ผลสลอด       ๓ สลึง

วิธีท�า  บดผงเอาน�า้ส้ม ๘ ประการเป็นกระสาย บดป้ันแท่งเท่าผลมะแว้ง ละลายน�า้ผึง้รวง พมิเสน ร�าหัดกิน

สรรพคุณ แก้ลมในเส้นและผิวหนัง  ในโลหิต  ในกระดูก  ในเนื้อ  และอาการต่างๆ  บ�าบัดลม ๑๐๐ จ�าพวก   
  ดังกล่าวมาแต่ต้นนั้นหายแล
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๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้  บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโย  เกิดแต่อนันทจักรวรรดิ์  ตามอาจารย์ท่านแนะไว้  ดังนี้

 
 

๒. ชื่อ  เพร�าพะวาตา       จับให้ใจหมุนดังกังหันให้เหนื่อย
๓. ชื่อ  หทัยวาตะ         จับให้มึนตึง  ให้ใจลอยอยู่เป็นนิจ
๔. ชื่อ  อัษฎากาศ       จับหาสติมิได้เขม่นทั้งกาย  ให้ชาไปทั้งตัว  ให้แสยง

๕. ชื่อ  พยัติวาโยมรรคะ       จับในที่ระหว่างใจสงัด

๒.๒.๗	การรักษาทางหัตถเวชในการรักษาโรคหทวาต

         การรักษาทางหัตเถเวชในการรักษาโรคหทยวาต โดยศึกษาจากแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์แผ่นที่ ๒๕ แผนนวด

หงาย-คว�่า
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2.2.7 การรักษาทางหัตถเวชในการรักษาโรคหทวาต 
         การรักษาทางหตัเถเวชในการรักษาโรคหทยวาต โดยศึกษาจากแผน่ภาพจารึกวดัโพธิl แผน่ทีG 

25 แผนนวดหงาย-คว ํGา 

 

 
1. ลกัษณะแผนหงายรูปนี8   บอกทีGแกใ้นกองวิสมะวาโย  เกิดแต่อนนัทจกัรวรรดิl   ตามอาจารยท์่าน

แนะไว ้ ดงันี8  

 
 ลม (5 อย่างนีO แขนทางซ้ายด้านหน้า) คาํอธิบาย 

ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๕	แผนนวดหงาย

ลักษณะแผนหงานรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโยเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์ท่านแนะไว้ ดังนี้

๖. ชื่อ  พหิวาตา  (อหิวาตา)      จับกระท�าพิษร้ายหนักดังสรรพพิษ
๗. ชื่อ  สักวาต        จับให้เจ็บทุกชิ้นเนื้อทั่วร่างกาย
๘. ชื่อ  สุมนา        จับให้อั้นไปทั้งกายมิได้รู้สึกตน
๙. ชื่อ  วิปัสสนวาตา         จับในระหว่างที่ตั้งแห่งนิมิตทั้งปวง

ลม	(๕	อย่างนี้	แขนทางซ้ายด้านหน้า)

ลม	(๔	อย่างนี้	แขนทางขวาด้านหน้า)

ค�าอธิบาย

ค�าอธิบาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๕	แผนนวดคว�่า

ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโยเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์ท่านแนะไว้ ดังนี้
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วิสมะวาโย		(หทัยวาตะ)

   จักกล่าววาโยไซ้  เมื่อหย่อนไปให้โทษมา

  สิบสามตามสังขยา  คือวาตาวิบัติไป

  มักถอดใจใหญ่นัก  หาวเรอมักผายลมใน

  เป็นลมท้นท้องให้   กระบัดไปร้อนหนาวนา

  ให้ร้อนในทรวงอก  กายสั่นงกเท้าหัตถา

  ลมแล่นทั่วกายา   เท้าหัตถานั้นตายไป

  ลมพัดต้องดวงจิตร  ลมท�าพิษให้คลั่งไคล้

  สิบสามโทษนี้ให้   วาโยไซ้ผ่อนหย่อนลง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



83

จารึกแผ่นที่	๒๕	แผนนวดคว�่า

	 ๒.๒.๘	ลมเกิดในพัทธปิตตะ	๔	จ�าพวก	ตามคัมภีร์ฉันทวาตปฏิสนธิ

๑. ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้  บอกที่แก้ในกองวิสมะวาโย  ประชุมในกองวาตะโรค  ตามอาจารย์แนะไว้  ดังนี้

 ๑. เส้นนี้  แก้ปวดเสมหะ    ๗. เส้นนี้  แก้จุกอก

 ๒. เส้นนี้  แก้บริโภคอาหารมิได้ไม่มีรส  ๘. เส้นนี้  แก้มือแลเท้าตายทั้ง ๒ ข้าง

 ๓. เส้นนี้  แก้รากลมเปล่า    ๙. เส้นนี้  แก้หิวหาแรงมิได้

 ๔. เส้นนี้  แก้ปวดสีข้างแลชายโครงทั้งสอง  ๑๐. เส้นนี้  แก้คางทูมแลหายใจขัดอกสะอื้น

 ๕. เส้นนี้  แก้ตัวโก่งอยู่มิให้ตึงตัวได้   ๑๑. เส้นนี้  แก้หอบเป็นก�าลัง  มักเกิดลมมีพิษ

 ๖. เส้นนี้  แก้ตัวแข็ง    ๑๒. เส้นนี้  แก้ร้อนในอก

(๗ อย่างนี้แขนซ้ายด้านหลัง)  (๖ อย่างนี้แขนขวาด้านหลัง)

หมายเหตุ  :  ตามภาพบอกรูปที่ ๒๕  ในกองวิสมะวาโย  โรคทางสุมนา ๔ ประการ

 ๑. ลมหทัยวาตะ

 ๒. ลมสัตถกวาตะ

 ๓. ลมอัษฎากาศ

 ๔. ลมสุมนาวาตะ

เนื้อหาลมเกิดในพัทธะปิตตะ ๔ จ�าพวก  จากคัมภีร์ฉันทวาตปฏิสนธิ

 
78 

 

 
 
 

2.2.8 ลม เ กิ ด ใ นพั ท ธ ปิ ต ต ะ  4 จํ า พ ว ก  ต ามคั ม ภี ร์ ฉั น ท ว า ตปฏิ ส น ธิf

 
               1) ลมหทยัวาต 

                  1.1) อาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลมเกิดในพัทธปิตตะ ๔ จ�าพวก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๑)	ลมหทัยวาต

																		๑.๑)	อาการ

	 	 ๑.๒)	ต�ารับยารักษาลมหทัยวาตะ
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       1.2) ตาํรับยารักษาลมหทยัวาตะ 
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       1.2) ตาํรับยารักษาลมหทยัวาตะ 
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2.2.8 ลม เ กิ ด ใ นพั ท ธ ปิ ต ต ะ  4 จํ า พ ว ก  ต ามคั ม ภี ร์ ฉั น ท ว า ตปฏิ ส น ธิf

 
               1) ลมหทยัวาต 

                  1.1) อาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.	ยาหทัยวาตาธิคุณ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.	ยามหาหทัยวาตาธิคุณ
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            2) ลมสัตถกวาตะ 

                    2.1) อาการ 
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            2) ลมสัตถกวาตะ 

                    2.1) อาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	 ๒)	ลมสัตถกวาตะ

	 	 		๒.๑)	อาการ
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            2) ลมสัตถกวาตะ 

                    2.1) อาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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81 

 

 
 
 

          2.2) ตาํรับยารักษาลมสัตถกวาตะ 

๑.	ยาทวิวาตาธิคุณ

๒.	ยามหาวาตาธิคุณ

	 	 ๒.๒)	ต�ารับยารักษาลมสัตถกวาตะ
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          2.2) ตาํรับยารักษาลมสัตถกวาตะ 
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          2.2) ตาํรับยารักษาลมสัตถกวาตะ 
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82 
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๓)	ลมอัษฎากาศ

	 	 ๓.๑)	อาการ

๓.	ยาจุลชาติวาโย
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3.ลมอษัฎากาศ 

    3.1) อาการ 
 

 
 

 3.2) ตาํรับยารักษาลมอษัฎากาศ 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 	 ๓.๒)	ต�ารับยารักษาลมอัษฎากาศ

๑.	ยาอนันทวาต

๒.	ยามหาอนันทวาต
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4) ลมสุมนา  

84 
 

 

 
4) ลมสุมนา 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๔)	ลมสุมนา

	 	 ๔.๑)		อาการ

 	 ๔.๒)	ต�ารับยารักษาลมสุมนา
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    4.1)  อาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2) ตาํรับยารักษาลมสุมนา 
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2.2.9 ตาํรับยาอืFนทีFรักษาโรคหทยวาต 
 

๑.	ยาสมมิตร์ใหญ่

 
86 

 

 
 

 
 

2.2.9 ตาํรับยาอืFนทีFรักษาโรคหทยวาต 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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86 

 

 
 

 
 

2.2.9 ตาํรับยาอืFนทีFรักษาโรคหทยวาต 
 

๒.	ยาสุขเกษม
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2.2.9 ตาํรับยาอืFนทีFรักษาโรคหทยวาต 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๒.๒.๙	ต�ารับยาอื่นที่รักษาโรคหทยวาต

๑.	ยาไพสาลี		(วิสมะวาโย)		(แก้ลมในลม)
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1.ยาไพสาล ี (วสิมะวาโย)  (แก้ลมในลม) 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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88 

 

 
 

 ยาไพสาลี  รสร้อน – ร้อนสุขมุ  แกใ้นกองลม  และเป็นลมทีGมีเหตุมาแต่รูปธาตุลม  เป็นวสิม

วาโย  คือ  แกล้มในลม  ท่านจึงตอ้งวางเครืGองยาทีGมีรสร้อน  สุขมุร้อน  เป็นรสยานาํเขา้สู่รูปธาตุลม  

เช่น  หสัคุณเทศ  รสร้อน-เมา  เจตมูลเพลิง  รสร้อน-ร้อน  ขิงแห้ง  รสร้อน-ร้อน  ดงันั8นตาํรับยา

ไพสาลีจึงเหมาะแกล้มทีGมีเหตุมาแต่รูปธาตุลม  (วิสมะวาโย)  ดงัรูปแผนนวดวดัโพธิl แผ่นทีG 25  

หงาย-คว ํGา  แกล้มหทยัวาตะ  สตัถกวาตะ  สุมนาวาตะ  ลมอษัฎากาศ  (ลมหาสติมิได,้  ลมเขม่นกาย)  

และลมเกิดแต่อนนัทจกัรวรรดิ  คือลมเกิดแต่เบื8องบน 

 

 
88 

 

 
 

 ยาไพสาลี  รสร้อน – ร้อนสุขมุ  แกใ้นกองลม  และเป็นลมทีGมีเหตุมาแต่รูปธาตุลม  เป็นวสิม

วาโย  คือ  แกล้มในลม  ท่านจึงตอ้งวางเครืGองยาทีGมีรสร้อน  สุขมุร้อน  เป็นรสยานาํเขา้สู่รูปธาตุลม  

เช่น  หสัคุณเทศ  รสร้อน-เมา  เจตมูลเพลิง  รสร้อน-ร้อน  ขิงแห้ง  รสร้อน-ร้อน  ดงันั8นตาํรับยา

ไพสาลีจึงเหมาะแกล้มทีGมีเหตุมาแต่รูปธาตุลม  (วิสมะวาโย)  ดงัรูปแผนนวดวดัโพธิl แผ่นทีG 25  

หงาย-คว ํGา  แกล้มหทยัวาตะ  สตัถกวาตะ  สุมนาวาตะ  ลมอษัฎากาศ  (ลมหาสติมิได,้  ลมเขม่นกาย)  

และลมเกิดแต่อนนัทจกัรวรรดิ  คือลมเกิดแต่เบื8องบน 

 

 ยาไพสาล ี รสร้อน – ร้อนสขุุม  แก้ในกองลม  และเป็นลมทีม่เีหตมุาแต่รปูธาตลุม  เป็นวสิมวาโย  คอื  แก้

ลมในลม  ท่านจึงต้องวางเครื่องยาที่มีรสร้อน  สุขุมร้อน  เป็นรสยาน�าเข้าสู่รูปธาตุลม  เช่น  หัสคุณเทศ  รสร้อน-

เมา  เจตมูลเพลิง  รสร้อน-ร้อน  ขิงแห้ง  รสร้อน-ร้อน  ดังนั้นต�ารับยาไพสาลีจึงเหมาะแก้ลมที่มีเหตุมาแต่รูปธาตุลม   

(วสิมะวาโย)  ดงัรปูแผนนวดวัดโพธิแ์ผ่นที ่๒๕  หงาย-คว�า่  แก้ลมหทยัวาตะ  สัตถกวาตะ  สมุนาวาตะ  ลมอษัฎากาศ  

(ลมหาสติมิได้,  ลมเขม่นกาย)  และลมเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ  คือลมเกิดแต่เบื้องบน

ไฟ                         ลม ๓                       ลมบน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวยาแทรกทั้ง	๘ ราศีพฤษภ ปถวีธาตุก�าเริบ ราศีสิงห์ เตโชธาตุหย่อน

๑. จันทน์ทั้ง ๒ พริกไทย ๑ ดอกดีปลี ๑

๒. กฤษณา ขิงแห้ง ๒ รากช้าพลู ๒

๓. ชะลูด รากเจตมูลเพลิง ๓ เถาสะค้าน ๓

๔. เกสรบัวหลวง เถาสะค้าน ๔ ลูกสมอพิเภก ๔

๕. ดอกพิกุล ดอกดีปลี ๘ ขิงแห้ง ๘

๖. ดอกบุนาก รากช้าพลู ๑๖ รากเจตมูลเพลิง ๑๖

๗. ดอกสารภี ตรีผลา ๑/๒

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

  ปวดศีรษะ    ปากหวาน    น�้าลายไหล

  กระหายน�้า   เจ็บอก     นอนไม่หลับ

  เหงื่อออกมาก  ท้องลั่น    เสียดแทงสองราวข้าว

  หนักตัว   ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก ข้อกระดูก

๒.	เตโชธาตุหย่อน		(ราศีสิงห์		:		อพัทธะปิตตะระคน	/	เข้ารูปธาตุลม)	 อาการดังนี้

   ขัดในอก    แสบไส้     ตัวเย็น

   นอนไม่สนิท    นอนหลับแล้วสะดุ้ง

   มักร�าคาญกาย    อยากกินอาหารสดคาว

๒.	ยาไพสาลี		(วิสมะวาโย)		(แก้ลมในลม)

๓.	ยาธาตุบรรจบคนเกิดราศีกุมภ์

ตัวยาแทรกทั้ง	๘ ราศีกุมภ์ วาโยธาตุพิการ ราศีพฤษภ ปถวีธาตุก�าเริบ

๑. จันทน์ทั้ง ๒ ดอกดีปลี ๑ พริกไทย ๑

๒. กฤษณา รากช้าพลู ๒ ขิงแห้ง ๒

๓. ชะลูด รากเจตมูลเพลิง ๓ รากเจตมูลเพลิง ๓

๔. เกสรบัวหลวง เถาสะค้าน ๔ เถาสะค้าน ๔

๕. ดอกพิกุล ลูกสมอไทย ๘ ดอกดีปลี ๘

๖. ดอกบุนนาค พริกไทย ๑๖ รากช้าพลู ๑๖

๗. ดอกสารภี ขิงแห้ง ๑/๒ ตรีผลา ๑/๒

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.	ปฐมสันนิบาต		ลงตรีโทษที่เสมหะ

๑.	วาโยธาตุพิการ		(ราศีกุมภ์		:		สุมนาวาตะระคน	/	เข้ารูปธาตุดิน)		อาการดังนี้

  ร่างกายเป็นพิษ    เปื่อยพัง    ให้ขาดเป็นชิ้นๆ

  ดังเอามีดเฉือน   เปื่อยเน่าไปทั่วกาย   ท้องเปล่าอาเจียน

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

  ปวดศีรษะ    ปากหวาน    น�้าลายไหล

  กระหายน�้า   เจ็บอก     นอนไม่หลับ

  เหงื่อออกมาก    ท้องลั่น    เสียดแทงสองราวข้าง

  หนักตัว    ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก   ข้อกระดูก

กลไกตรีธาตุโรคลมหทัยวาตะ		(หัวใจโต,	หลอดเลือดหัวใจตีบ)

เสมหะ
๑๒

วาตะ
๑๐

ปิตตะ
๗

(รุ  :  ตรีโทษ)

 บุพโพโลหิตก�าเริบ  : ข้นไปด้วย

น�้าตาล  น�้ามัน  ยูริก  เริ่มก่อตัว

เป็นก้อนเป็นลิ่ม

 เหงื่อออกมาก  กระหายน�้า  หนัก

ตัว  ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก  

ปากหวาน

 น�้าหนักเพิ่มรวดเร็ว

(ล้อม  :  ทุวันโทษ)

 ลมในไส้หย่อน  :  ท้องอืดเฟ้อ  

ลมจุกอกจุกคอ  ท้องลั่น

 ลมพัดทั่วกายหย่อน  :  มือ

เท้าเป็นเหน็บชา  อุจจาระขัด  

ปัสสาวะขัด

(รักษา  :  เอกโทษ)

 ไฟย่อยหย่อน  :  ขัดในอก  แสบ

ไส้  อยากอาหารสดคาว  กิน

อาหารน้อย

 ไฟอุ่นกายหย่อน  :  ตัวเย็น  มัก

ร�าคาญกาย

เมื่อลงตรีโทษที่เสมหะ  :  มวลบุพโพโลหิต  (กรีสังในโลหิตัง)  ข้นมากขึ้น  จะก่อให้เกิดมวลพลังงานความร้อนก�าเริบ

เสิบสานขึ้น  (ไฟปริทัยหัคคีก�าเริบขึ้น)  เกิดลมริศดวง  (มีการอักเสบเกิดขึ้น)  กระทบให้เสมหะหย่อนลงจากไฟระ

ส�่าลมระส่าย  ที่ก�าเริบขึ้นเข้าทุติยะมหาสันนิบาต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.	ทุติยะมหาสันนิบาต		ลงตรีโทษที่วาตะ

๓.	ตติยะมหาสันนิบาต		ลงตรีโทษที่วาตะ

วาตะ
๑๐

ปิตตะ
๗

เสมหะ
๑๒

(รุ  :  ตรีโทษ)

 ลมตีขึ้นเบื้องสูง : ใจสั่น  เหนื่อย

ง่าย  วิงเวียน  ลม แน่นอก   

นอนราบไม่ได้

 ลมตีลงล่างก�าเริบ : อุจจาระ

ปัสสาวะขัด  มือเท้าเย็นเป็น

เหน็บชา

(ล้อม  :  ทุวันโทษ)

 ไฟปริทัยหัคคีก�าเริบ

 ไฟชีรณัคคีก�าเริบ  ให้สะท้านร้อน  

สะท้านหนาว  เหงื่อแตก  มือเท้า

เย็น  ตัวร้อนเป็นตอนๆ  วูบวาบ

(รักษา  :  เอกโทษ)

บุพโพโลหิตงวดข้นเข้า  กระทบให้ 

นหารูตีบแคบ  และแตกได้

วาตะ
๗

ปิตตะ
๑๐

เสมหะ
๑๒

 หัวใจโต

 อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

 อ่อนระโหยโรยแรง

 นอนไม่หลับ  วูบ  ลมหน้ามืด

 ลมแน่นอก

 ความจ�าเสื่อม  สับสน

 กินอาหารไม่รูรส

 มือเย็นเท้าเย็นแต่ภายในร้อน

 ผิวหนังแตกแห้ง

 ดูหน้าคนไม่รู้จัก

 หายใจดุจสะอึก

 เสโทตกแต่หน้าถึงคอ

 ปอดบวม  น�้าท่วมปอด  ไอ  

เสมหะจุกคอ

 ไตวาย  บวมหน้า  บวมเท้า  บวม

ท้อง

 ลิ้นแห้ง  แลบลิ้นไม่ออก 

 เจรจาไม่มีเสียง

 หน้าเย็น

เมื่อไฟปริทัยหัคคีและไฟชีรนัคคีก�าเริบ  ท�าให้เกิดลมระส่ายพัดตีขึ้นบนและพัดตีลงล่าง  กระทบให้เสมหะหย่อน

งวดแห้งไป  และไปกระท�าให้ธาตุดิน  (หลอดเลือดหัวใจ,  หทัยวัตถุ)  เสียรูปปกติไปท�าให้สูญเสียการท�าหน้าที่และ

ไปกระทบอีก ๒ ระบบ  เสมหะที่ก�าเริบและหย่อนหมายบุพโพโลหิตังที่พิการไปเลี้ยงดินย่อมท�าให้ดินพิการไปด้วย  

จึงมีผลให้ดินผลิตไฟหย่อนไปจากปกติได้  ไฟหย่อนและลมหย่อน

เสมหะก�าเริบในระบบปิหกัง  ส่งผลกระทบต่อระบบปิตตะ  คือ  ตับหย่อน  การท�างานผลิตไฟย่อยได้น้อยลง  ส่งผล 

กระทบต่อระบบหทยงั  หรือระบบการไหลเวยีนโลหติทัว่กายหย่อน  การท�างานโลหิตข้นในระยะตตยิะมหาสนันบิาตน้ี

ธาตุดินที่ดูแลการท�างานของระบบไฟ  ระบบน�้า  ระบบลมหย่อน  การท�างานลงในระยะนี้ไฟเกิด  (ไฟย่อย,  ไฟอุ่น

กาย)  ท�างานน้อยกว่าไฟดับ  (ไฟระส�่า,  ไฟเสื่อม)  ในขั้นตอนนี้แพทย์ต้องท�าให้ผู้ไข้กินได้  ถ่ายดี  นอนหลับสบาย   

โดยบ�ารุงธาตุดินท่ีดูแลท้ัง 3 ระบบ  เพิ่มไฟย่อยและไฟอุ่นกาย  บ�ารุงโลหิต  รุคูถเสมหะทั้งในไส้และนอกไส้   

เพิ่มการไหลเวียนโลหิต  ทั้งน�าตะกรันออกจากระบบนหารูและโลหิตัง
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- ลมตีลงล่างกาํเริบ : อุจจาระ

ปัสสาวะขดั  มือเทา้เยน็เป็น

เหน็บชา 

�  เมืGอไฟปริทยัหคัคีและไฟชีรนคัคีกาํเริบ  ทาํให้เกิดลมระส่ายพดัตีขึ8นบนและพดัตีลงล่าง  กระทบให้

เสมหะหยอ่นงวดแหง้ไป  และไปกระทาํใหธ้าตุดิน  (หลอดเลือดหวัใจ,  หทยัวตัถุ)  เสียรูปปกติไปทาํให้

สูญเสียการทาํหนา้ทีGและไปกระทบอีก 2 ระบบ  เสมหะทีGกาํเริบและหยอ่นหมายบุพโพโลหิตงัทีGพิการไป

เลี8ยงดินยอ่มทาํใหดิ้นพิการไปดว้ย  จึงมีผลใหดิ้นผลิตไฟหยอ่นไปจากปกติได ้ ไฟหยอ่นและลมหยอ่น 

 
 
 

 
 
 

 
- หวัใจโต 

- อ่อนเปลี8ยเพลียแรง 
- อ่อนระโหยโรยแรง 
- นอนไม่หลบั  วบู  ลมหนา้มืด 

- ลมแน่นอก 

- ความจาํเสืGอม  สบัสน 

 

 
- กินอาหารไม่รูรส 

- มือเยน็เทา้เยน็แต่ภายในร้อน 

- ผวิหนงัแตกแหง้ 
- ดูหนา้คนไม่รู้จกั 

- หายใจดุจสะอึก 

- เสโทตกแต่หนา้ถึงคอ 

 
- ปอดบวม  นํ8าท่วมปอด  ไอ  

เสมหะจุกคอ 

- ไตวาย  บวมหนา้  บวมเทา้  

บวมทอ้ง 

- ลิ8นแหง้  แลบลิ8นไม่ออก  

- เจรจาไม่มีเสียง 
- หนา้เยน็ 

 

• เสมหะกาํเริบในระบบปิหกงั  ส่งผลกระทบต่อระบบปิตตะ  คือ  ตบัหยอ่น  การทาํงานผลิตไฟยอ่ยได้

นอ้ยลง  ส่งผลกระทบต่อระบบหทยงั  หรือระบบการไหลเวียนโลหิตทัGวกายหยอ่น  การทาํงานโลหิต

ขน้ในระยะตติยะมหาสันนิบาตนี8 ธาตุดินทีGดูแลการทาํงานของระบบไฟ  ระบบนํ8 า  ระบบลมหย่อน  

การทาํงานลงในระยะนี8 ไฟเกิด  (ไฟยอ่ย,  ไฟอุ่นกาย)  ทาํงานนอ้ยกว่าไฟดบั  (ไฟระสํGา,  ไฟเสืGอม)  

ในขั8นตอนนี8แพทยต์อ้งทาํใหผู้ไ้ขกิ้นได ้ ถ่ายดี  นอนหลบัสบาย  โดยบาํรุงธาตุดินทีGดูแลทั8ง 3 ระบบ  

เพิGมไฟยอ่ยและไฟอุ่นกาย  บาํรุงโลหิต  รุคูถเสมหะทั8งในไส้และนอกไส้  เพิGมการไหลเวยีนโลหิต  ทั8ง

นาํตะกรันออกจากระบบนหารูและโลหิตงั 

 
 

3. ตติยะมหาสันนิบาต  ลงตรีโทษทีFวาตะ$ 

วาตะ$ 
7 

ปิตตะ$ 
10 

เสมหะ# 
12 
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- กินอาหารไม่รูรส 
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- ไตวาย  บวมหนา้  บวมเทา้  

บวมทอ้ง 
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- เจรจาไม่มีเสียง 
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การทาํงานลงในระยะนี8 ไฟเกิด  (ไฟยอ่ย,  ไฟอุ่นกาย)  ทาํงานนอ้ยกว่าไฟดบั  (ไฟระสํGา,  ไฟเสืGอม)  

ในขั8นตอนนี8แพทยต์อ้งทาํใหผู้ไ้ขกิ้นได ้ ถ่ายดี  นอนหลบัสบาย  โดยบาํรุงธาตุดินทีGดูแลทั8ง 3 ระบบ  

เพิGมไฟยอ่ยและไฟอุ่นกาย  บาํรุงโลหิต  รุคูถเสมหะทั8งในไส้และนอกไส้  เพิGมการไหลเวยีนโลหิต  ทั8ง

นาํตะกรันออกจากระบบนหารูและโลหิตงั 

 
 

3. ตติยะมหาสันนิบาต  ลงตรีโทษทีFวาตะ$ 

วาตะ$ 
7 

ปิตตะ$ 
10 

เสมหะ# 
12 
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การดูแลรักษาโรคหัวใจ  (หทัยวัตถุ,  หทัยวาตะ)

 ด้วยการบริโภคอาหารมิได้เสมอ 8 จ�าพวก  แลต้องร้อนแลเย็น  เป็นเหตุ  ให้เกิดไฟระส�่าลมระส่าย  

ให้ลมอโธคมาวาตาพัดขึ้นไปหาลมอุทธังคมาวาตา  บางทีลมอุทธังคมาวาตา  พัดลงมาหาลมอโธคมาวาตา  จึงพัด

โลหิตให้เป็นฟอง  อาการ 32 จึงเคลื่อนไปจากที่อยู่  ไปกระทบให้เกิดลมหทัยวาตะ  หทัยวาตะเกิดในน�้าเลี้ยงหัวใจ  

พยาธิมรณสัญกรรมบังเกิดขึ้นขณะใดลมบังเกิดขึ้นขณะนั้น  ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความตายอันเที่ยงเป็นชีวิตขัยจนสิ้นไป

แห่งชีวิตโดยแท้แล้ว  เยียวยารักษามิหาย  ถ้าเป็นปัจจุบันโทษยังมิตัด  พึงให้รวมยาระงับลมให้หทัยวัตถุเสียก่อน

ยารุลมหทัยวาตะ

๑. ยาจิตรารมณ์  รุลมหทัยวาตะ  เพื่อขับลมเบื้องสูงลงเบื้องล่าง  คุมลมสวิงสวาย  ดวงจิตระส�่าระส่าย  

   ลมตรีโทษเกิดในหทัย

๒. ยากล่อมอารมณ์ รุลมพัดทั่วกายมิให้ติดขัด  เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกไม่ติดขัด  บ�ารุงประสาท

๓. ยาชุมนุมวาโย  รุระบบทางเดินอาหาร  ตลอดคูถเสมหะ  แก้ลมในเส้น  ในเอ็น  ประจุลมร้ายทั้งปวง

๔. ยามหาวัฒโนทัย รุลมในไส้  ไม่ให้แปรออกนอกไส้  แล้วตีขึ้นเบื้องสูง  คุมลมในช่องท้อง

ยาล้อมลมหทัยวาตะ

๑. ยาเขียวประสะพิมเสน ล้อมไฟอุ่นกายที่ก�าเริบ  (ไฟปริทัยหัคคี)  ให้ลดระดับลงสู่ปกติ  เป็นการขับความร้อน 

   ออกจากร่างกาย  และท�าให้ความข้นของเลือดลดลง

๒. ยาประสะจันทน์แดง ประสะลูกกระวาน  ป้องกันลมมิให้ตีขึ้นเบื้องสูง  แก้ปวดหัว  มึนหัว  นอนมิหลับ

๓. ยาทุนกษัยวาโย ปรบัสมดลุโลหติ  ลดไฟระส�า่ลมระส่าย  ลมริศดวง  กระจายกองลมพัดท่ัวกายมใิห้ติดขดั

๔. ยาธาตุบรรจบ  ปรับสมดุลไฟย่อยและไฟอุ่นกาย  เพื่อให้ธาตุทั้ง 4 เข้าสู่สมดุล 

๕. ยาเบญจขันธ์  ผายลมทั้งปวงอันบังเกิดในเส้นในเอ็น

ยารักษาลมหทัยวาตะ

๑. ยาประสะแห้วหมู ขจัดตะกรันในหลอดโลหิต

๒. ยาตรีผลาธิคุณ ลดน�้าหนักตัว  ปรับสมดุลเนื้อโลหิต  ลดเบาหวาน  ความดัน  ไขมัน  ยูริก

๓. ยาจันทน์สามโลก เพื่อลดมวลน�้าตาลในเลือด  กรณีมีเบาหวานแทรก

๔. ยาหอมระย่อม เพื่อปรับความดันโลหิตมิให้มีลมสวิงสวาย

๕. ยาบอระเพ็ดพุงช้าง เพื่อลดมวลไขมัน  กรณีไขมันในเลือดสูง

๖. ยากล่อมนางนอน สมุฏฐานเหตุมาจากโรคตับ

๗. ยาเนาวหอย  สมุฏฐานเหตุมาจากโรคนิ่ว/โรคไต

๘. ยาตรีวาสังข์  สมุฏฐานเหตุมาจากม้าม

๙. ยาบ�ารุงโลหิต  สมุฏฐานเหตุมาจากโลหิตจาง

๑๐. ยาอายุวัฒนะ บ�ารุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
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โรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke)  เป็นการหยดุการทาํงานของสมองอยา่งฉบัพลนัโดยมีสาเหตุ

จาก   การรบกวนหลอดเลือดทีG เ ลี8 ยงสมอง   โรคนี8 อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะทีGของสมอง  

(ischemia)  ซึG งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดทีGลิGมเลือด (thrombosis)  หรือภาวะมีสิGงหลุดอุดตนั

หลอดเลือด (embolism)  หรืออาจเกิดจากการตกเลือด (hemorrhage)  ในสมอง  ผลจากภาวะ

ดงักล่าวทาํให้สมองส่วนทีGขาดเลือดหรือตกเลือด  ทาํงานไม่ได ้ และอาจส่งผลทาํให้เป็นอมัพาตครึG งซีก  

(hemiplegia :  ไม่สามารถขยบัแขนขาส่วนใดส่วนหนึGงหรือซีกใดซีกหนึGง)  ไม่สามารถทีGจะทาํความ

เขา้ใจหรือพูดได  ้ หรือตาบอดครึG งซีก  (hemiamopsia :  ไม่สามารถขยบัแขนขาส่วนใดส่วนหนึG ง  

หรือซีกใดซีกหนึGง)  ไม่สามารถทีGจะทาํความเขา้ใจหรือพูดได ้ หรือตาบอดครึG งซีก  (hemianopsia : 

ไม่สามารถมองเห็นครึG งซีกหนึGงของลานสายตา)  ทั8งนี8ถา้มีความรุนแรงมาก  อาจทาํใหถึ้งขั8นเสียชีวติได ้

 

โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. Ischemic  Stroke เป็น “ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตนั” หรือ “ภาวะสมองขาดเลือด” 

พบไดป้ระมาณ 80% ของโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจากการเสืGอมสภาพของหลอดเลือดจากการ

สะสมของคราบไขมนั หินปูน ทีGผนังหลอดเลือดชั8นในจนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุ่น ทาํให้รูของ

หลอดเลือดค่อยๆ ตีบแคบลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการลาํเลียงเลือดลดลง หรืออาจเกิดจากลิGมเลือด

จากหวัใจ หรือการปริแตกของผนงัหลอดเลือดหลุดมาอุดตนัหลอดเลือด 

2. Hemorrhagic Stroke เป็น “ภาวะหลอดเลือดสมองแตก” หรือ “ภาวะเลือดออกใน

สมอง” ส่งผลใหเ้ซลลส์มองไดรั้บบาดเจบ็จากการมีเลือดคัGงในเนื8อสมอง ทาํใหเ้นื8อสมองตายมกัพบในผูที้G

มีความดนัโลหิตสูง ทาํให้หลอดเลือดมีความเปราะเเละโป่งพอง และสาเหตุอืGนๆ ทีGพบได ้เช่น ภาวะโป่ง

พองของหลอดเลือดสมอง ผูที้Gมีการแขง็ตวัของเลือดผดิปกติ เช่น โรคเลือด โรคตบั การรับประทานยาตา้น

การแขง็ตวัของเลือด การไดรั้บสารพิษ การใชส้ารเสพติด เป็นตน้ 

3. Transient ischemic attack (TIA) เป็น “ภาวะสมองขาดเลือดชัGวคราว” มีอาการ

คลา้ยโรคสมองขาดเลือด แต่มีอาการชัGวคราวมกัเป็นไม่เกิน 24 ชัGวโมง ประมาณ 15% ของผูป่้วยทีGมี

๓. โรคอัมพฤกษ์  อัมพาต  

๓.๑	ความรู้พื้นฐานกลุ่มโรคอัมพฤกษ์	อัมพาต	ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน		

โรคหลอดเลือดสมอง	

 ค�าว่า stroke หรือ CVA หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ท�าให้

สมองส่วนดงักล่าวตายภายในไม่กีน่าที อาการของโรค stroke จะเกดิบริเวณของร่างกายทีค่วบคมุด้วยสมองส่วนน้ัน 

เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉียบพลัน อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา พูดล�าบาก หรือไม่เข้าใจค�าพูด หรือ

มีปัญหาเรื่องการมองเห็น

	 โรคหลอดเลอืดสมอง	(Stroke)	เป็นการหยดุการท�างานของสมองอย่างฉบัพลนัโดยมสีาเหตุจาก การรบกวน

หลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง  โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง  (ischemia)  ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะ

หลอดเลือดที่ลิ่มเลือด (thrombosis)  หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือด (embolism)  หรืออาจเกิดจากการ

ตกเลือด (hemorrhage)  ในสมอง  ผลจากภาวะดังกล่าวท�าให้สมองส่วนที่ขาดเลือดหรือตกเลือด  ท�างานไม่ได้  

และอาจส่งผลท�าให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก  (hemiplegia :  ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่ง)  

ไม่สามารถที่จะท�าความเข้าใจหรือพูดได้  หรือตาบอดครึ่งซีก  (hemiamopsia :  ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใด

ส่วนหนึ่ง  หรือซีกใดซีกหนึ่ง)  ไม่สามารถที่จะท�าความเข้าใจหรือพูดได้  หรือตาบอดครึ่งซีก  (hemianopsia :  

ไม่สามารถมองเห็นครึ่งซีกหนึ่งของลานสายตา)  ทั้งนี้ถ้ามีความรุนแรงมาก  อาจท�าให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็น	๓	ประเภท ได้แก่

 ๑.	Ischemic		Stroke	เป็น “ภาวะหลอดเลอืดสมองตบีตนั” หรอื “ภาวะสมองขาดเลอืด” พบได้ประมาณ 

๘๐% ของโรคหลอดเลอืดสมอง มสีาเหตมุาจากการเสือ่มสภาพของหลอดเลอืดจากการสะสมของคราบไขมนั หนิปนู 

ที่ผนังหลอดเลือดชั้นในจนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุ่น ท�าให้รูของหลอดเลือดค่อยๆ ตีบแคบลง ส่งผลให้

ประสิทธิภาพของการล�าเลียงเลือดลดลง หรืออาจเกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจ หรือการปริแตกของผนังหลอดเลือด

หลุดมาอุดตันหลอดเลือด
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 ๒. Hemorrhagic	Stroke เป็น “ภาวะหลอดเลือดสมองแตก” หรือ “ภาวะเลือดออกในสมอง” ส่งผลให้

เซลล์สมองได้รับบาดเจ็บจากการมีเลือดคั่งในเนื้อสมอง ท�าให้เนื้อสมองตายมักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ท�าให้

หลอดเลือดมีความเปราะเเละโป่งพอง และสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้ เช่น ภาวะโป่งพองของหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มี 

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคเลือด โรคตับ การรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด การได้รับสารพิษ 

การใช้สารเสพติด เป็นต้น

 ๓. Transient	ischemic	attack	(TIA)	 เป็น “ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว” มีอาการคล้ายโรคสมอง

ขาดเลือด แต่มีอาการชั่วคราวมักเป็นไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ประมาณ ๑๕% ของผู้ป่วยที่มีอาการสมองขาดเลือด

ชั่วคราว จะมภีาวะโรคหลอดเลอืดสมองตามมาจงึถอืเป็นภาวะเร่งด่วนทีต้่องรีบมาโรงพยาบาล เพราะมโีอกาสเส่ียงท่ี

จะท�าให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีดังนี้

 ๑. ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ควรควบคุมความดัน

โลหิตให้น้อยกว่า ๑๔๐/๙๐ mmHg ในผู้ที่อายุน้อยกว่า ๖๐ ปี, เป็นเบาหวาน หรือเป็นโรคไตวายเรื้อรัง และควร

ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า ๑๕๐/๙๐ mmHg ในผู้ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี

 ๒. โรคเบาหวาน ส�าหรบัผูป่้วยเบาหวานควรควบคมุระดับน�า้ตาลก่อนอาหารให้อยูร่ะหว่าง ๘๐ - ๑๓๐ mg/dl 

หรือ น�้าตาลสะสม (HbA1C) ให้น้อยกว่า ๗เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดในร่างกาย

 ๓. คอเลสเตอรอลในเลือดสูง การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง จะท�าให้ร่างกายมีค่าไขมันไม่ดี 

(LDL) ในเลือดสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 ๔. โรคอ้วน ควรควบคุมน�้าหนักให้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง ๑๘.๕ - ๒๕ ซึ่งค�านวณโดยวัด 

น�้าหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกก�าลังสอง

 ๕. การขาดการออกก�าลังกาย ควรออกก�าลังกายอย่างน้อยวันละ ๓๐ - ๔๐ นาที เป็นจ�านวน ๓ - ๔ ครั้ง/ 

สัปดาห์

 ๖. การสูบบุหรี่จัดและการดื่มสุราเป็นประจ�า ผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิน ๒ หน่วย ( standard drink)/ 

วัน หรือมากกว่า ๑๔ หน่วย/ สัปดาห์  ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิน ๑ หน่วย ( standard drink)/ วัน หรือมากกว่า 

๗ หน่วย / สัปดาห์ จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยที่ ๑ standard drink มีค่าเท่ากับ  

๑๐ - ๑๒ กรัมของ ethanol alcohol เช่น ๑ standard drink ของเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ ๔% จะมีปริมาณเท่ากับ 

๓๐๐ ml เป็นต้น

 ๗. การใช้สารเสพติด

 ๘. การหยุดหายใจขณะนอนหลับตอนกลางคืน ผู้ที่มีประวัติหยุดหายใจขณะนอนหลับตอนกลางคืน ซึ่งพบ

ได้บ่อยในคนที่นอนกรนดังๆ หรือมีน�้าหนักตัวมากๆ ควรมาพบแพทย์เพื่อท�า sleep test ดูว่ามีออกซิเจนในเลือด

ต�่าในช่วงนอนหลับหรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้

 ๙. หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอตีบ พบในผู้ที่มีอายุมาก มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง 

เช่น เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ สามารถตรวจคัดกรองได้โดยการท�าอัลตร้าซาวนด์ดู

หลอดเลือดบริเวณคอ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



100

 
97 

 

10. หวัใจเตน้ผดิจงัหวะหรือมีลิ8นหวัใจผดิปกติ สามารถทาํใหเ้กิดลิGมเลือดไปอุดตนัในหลอดเลือด

สมองได ้สามารถตรวจคดักรองไดโ้ดยการตรวจร่างกาย ตรวจคลืGนไฟฟ้าหัวใจ หรือการตรวจหัวใจดว้ย

คลืGนความถีGสูง (echocardiogram) 

 
 

 
 

ปัจจยัเสีFยงทีFไม่สามารถป้องกนัได้ 

๑. ผูสู้งอายุ มีโอกาสเป็นไดม้าก เรามกัพบโรคหลอดเลือดสมองในผูสู้งอายุ เนืGองมาจากการ

เสืGอมสภาพของหลอดเลือด  

๒. เพศชาย พบอุบติัการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดม้ากกวา่เพศหญิง 

๓. มีประวติัโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว 

๔. มีประวติัเคยเป็นโรคหวัใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน 

 

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองทีGเราสามารถสงัเกตไดห้ลกัๆ มี 5 สญัญาณเตือนสาํคญั ดงันี8  

 ๑๐. หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีลิ้นหัวใจผิดปกติ สามารถท�าให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในหลอดเลือดสมองได้ 

สามารถตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจร่างกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง 

(echocardiogram)

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันได้

 ๑. ผู้สูงอายุ มีโอกาสเป็นได้มาก เรามักพบโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ 

     ของหลอดเลือด 

 ๒. เพศชาย พบอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าเพศหญิง

 ๓. มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว

 ๔. มีประวัติเคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

 อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่เราสามารถสังเกตได้หลักๆ มี ๕ สัญญาณเตือนส�าคัญ ดังนี้

 ๑. ชาหรืออ่อนแรงใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพลัน ท�าให้มุมปากตก ปากเบี้ยว อมน�้าไม่อยู่ น�้าไหลออก 

     จากมุมปาก

 ๒. ชาหรืออ่อนแรงที่แขนขาซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพลัน สูญเสียการทรงตัว

 ๓. พูดไม่ชัด พูดไม่ออก สับสน  นึกค�าพูดไม่ออก 

 ๔. การมองเห็นมีปัญหาฉับพลัน อาจมองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพครึ่งเดียว ตาบอดหนึ่งหรือสองข้าง

 ๕. มีอาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน
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  อาการ 5 สัญญาณเตือนดังกล่าว อาจเกิดเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการร่วมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับต�าแหน่ง

ทีส่ญูเสยีหน้าทีไ่ป บางรายอาจมอีาการผดิปกตเิหล่านีช้ัว่ขณะแล้วดขีึน้ภายใน ๒๔ ชัว่โมง เนือ่งจากสมองขาดเลือด

ชั่วคราว (Mini Stroke) แต่อย่างไรหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรรอดูอาการแต่ควรรีบ 

พบแพทย์โดยด่วน เพราะหากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันการณ์ ลดความเสี่ยง

ต่อความพิการและเสียชีวิตได้

การได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ

 เมือ่ศรีษะได้รบับาดเจบ็หรอืการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง อาจท�าให้เกิดความเสียหายภายในสมองได ้

เนือ้เยือ่สมองอาจฉกีขาดหรอืฟกช�า้จากการกระแทกระหว่างสมองกบักะโหลกศีรษะ จนสร้างความเสยีหายแก่เส้นเลือด 

และเส้นประสาทในสมอง ความเสียหายมักเกิดขึ้นกับสมองซีกซ้ายที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนส่งผล

ต่ออาการอัมพาตของร่างกายในซีกขวา และความเสียหายในสมองซีกขวาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย จะ

ท�าให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตบริเวณร่างกายซีกซ้าย อย่างไรก็ตาม อาการอัมพาตของร่างกายในแต่ละซีกนั้นขึ้นอยู่กับ

ต�าแหน่งของสมองที่ได้รับบาดเจ็บ

การได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง

 ไขสนัหลงัเป็นเส้นประสาททีอ่ยูภ่ายในกระดกูสันหลงัทีเ่ชือ่มไปถึงกระดกูคอ มหีน้าท่ีควบคมุระบบประสาท

ส่วนกลางซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกายในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ท�าให้สมองสามารถ 

สั่งการควบคุมการแสดงออก ปฏิกิริยา และการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายได้ ดังนั้น เมื่อไขสันหลังเกิดความ 

เสยีหาย เช่น กระดกูบรเิวณคอ หรอืกระดกูสนัหลงับาดเจ็บจากแรงกระแทก อาจท�าให้ไขสนัหลังได้รบัความเสียหาย

จนไม่สามารถส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวได้อีกต่อไป

 การบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังมักมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากกว่าการได้รับการกระทบ

กระเทือนจนสร้างความเสียหาย อุบัติเหตุรุนแรงที่อาจท�าให้ไขสันหลังบาดเจ็บ ได้แก่ อุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุ

จากการท�างาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเล่นกีฬาหรือท�ากิจกรรมต่างๆ การหล่นจากที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะ

อาการอัมพาตนั้นขึ้นอยู่กับบริเวณไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บด้วย เช่น การบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนกลาง

อาจท�าให้เป็นอมัพาตชนิดพาราพลเีจยี (ร่างกายส่วนล่างล�าตัวลงมาเป็นอมัพาต) หรอืการบาดเจบ็บรเิวณกระดกูคอ

อาจท�าให้เป็นอัมพาตชนิดเตตร้าพลีเจีย หรือควอดริพลีเจีย (เป็นอัมพาตทั้งแขนและขาทั้งสองข้าง)

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	หรือเอ็มเอส	(Multiple	Sclerosis)

 ระบบภูมคุ้ิมกนัร่างกายซึง่ท�าหน้าท่ีป้องกนัและก�าจดัการตดิเชือ้ท�างานผดิปกต ิส่งผลให้สารมยัอลีนิ (Myelin) 

ทีหุ่ม้อยูร่อบใยประสาทบรเิวณไขสันหลังถกูท�าลาย เมือ่ปลอกประสาทนีถ้กูท�าลาย ส่งผลรบกวนต่อการน�าสญัญาณ 

สื่อประสาทระหว่างสมองกับร่างกาย ท�าให้เกิดอาการอัมพาตได้ในที่สุด
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สาเหตุของอัมพาตที่มาจากสาเหตุอื่นๆ

 ๑. โรคทางระบบประสาท เช่น โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic Lateral Sclerosis) หรอื

โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neuron Disease) ซึ่งเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเสื่อมหรือตาย

ก่อนถึงอายุขัย อาจท�าให้เกิดอัมพาตทั้งตัวได้

 ๒. โรคที่ภูมิคุ้มกันท�าลายตนเอง เช่น กลุ่มอาการจีบีเอส หรือ กิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre Syndrome) 

ที่ระบบประสาทส่วนปลายเกิดการอักเสบติดเชื้อฉับพลัน

 ๓. โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรือโรคใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก (Bell’s Palsy) เส้นประสาทบริเวณใบหน้าซึ่ง

ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเกิดการอักเสบ

 ๔. โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) มีความผิดปกติทางสมองท�าให้ร่างกายขยับหรือเคลื่อนไหวล�าบาก

หรือผิดปกติ

 ๕. กลุ่มอาการหลังจากโรคโปลิโอ (Post-Polio Syndrome)

 ๖. เนื้องอกที่เส้นประสาท (Neurofibromatosis)

 ๗. มะเร็งสมอง มะเร็งไขสันหลัง มักท�าให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีก

 ๘. โรคไลม์ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อ แบคทีเรียจะไปท�าลายเส้นประสาท ท�าให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราวบริเวณ

ใบหน้า

 ๙. พิการแต่ก�าเนิด เช่น สไปนา ไบฟิดา เป็นอาการพิการแต่ก�าเนิดบริเวณกระดูกสันหลังและระบบ

ประสาท ท�าให้ร่างกายอัมพาตบางส่วน หรืออัมพาตอย่างถาวร

 ๑๐. โรคสมองอักเสบ  หรือ  โรคฝีในสมอง  สาเหตุจากสมองอักเสบ  ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้  ถ้าอักเสบโดย

ทัว่ไป  เช่น  ไข้สมองอกัเสบ  จะมอีาการไข้สงู  ไม่รูส้กึตวั  ต่อมาแขนขาเกิดอาการเกรง็  หรอืถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใด

ส่วนหนึ่ง  การควบคุมการส่วนนั้นจะเสียหน้าที่  อาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมพาตทั้งตัว  แต่จะเป็นเฉพาะส่วน

 ๑๑. โรคพยาธิในสมอง  เกิดจากการรับประทานของดิบ  ของไม่สะอาด  ท�าให้เกิดพยาธิ  หรือซิสต์ของ

พยาธิในสมองได้  เช่น  ตัวจี๊ดไขสมอง  เกิดอัมพาตได้

 ๑๒. โรคเบาหวาน

 ๑๓. โรคไขมันในเลือดสูง

 ๑๔. โรคความดันโลหิตสูง

 ๑๕. โรคหัวใจรูมาติก  และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 ๑๖. โรคอ้วน

 ๑๗. โรคโปลิโอ

 ๑๘. โรคท้าวแสนปม  (Neurofibromatosis)

	 อัมพาต	(Paralysis) คือ อาการที่กล้ามเนื้อของอวัยวะส่วนต่าง ๆ  ในร่างกายไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ 

เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยท่ีท�าให้ระบบสั่งการของสมองส�าหรับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดความผิดพลาด  

เป็นอาการที่เกิดอย่างปัจจุบันทันที  ต่อการท�างานของสมองบางส่วน  หรือทั้งหมด  โดยที่อาการนั้นเป็นอยู่นาน 

๒๔ ชั่วโมง  หรือท�าให้สูญเสียชีวิต  มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมอง  หรือไขสันหลัง  ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดตีบ

หรือแตกก็ได้  ในผู้ป่วยบางรายมีการชาหรือเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆ ร่วมด้วย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาพอัมพาต 

อยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย  อาจอยู่ที่สมอง  หรือไขสันหลัง  หรือส่วนปลายประสาท
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	 อัมพาต  หมายถึง   อาการอ่อนแรงจนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย
	 อัมพฤกษ์	  หมายถึง   อาการอ่อนแรงที่ผู้ป่วยยังพอขยับร่างกายส่วนนั้นได้บ้าง
 อาการจะต้องเกิดในทันทีทันใด  เช่น  ตื่นนอนเช้า ขณะก�าลังท�างาน  หรือก�าลังท�ากิจวัตรต่างๆ  แล้วมี
อาการชา  หรืออ่อนแรง  ในบางคนอาจจะมอีาการเตือนมาก่อน  เช่น  มอีาการอ่อนแรงคร่ึงซีก  ตาข้างหนึง่ข้างใด
มองไม่เห็นชั่วระยะเวลาสั้นๆ  แต่เป็นนาที  หรือเป็นชั่วโมง  แล้วอาการดีขึ้นเป็นปกติ  ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการเตือน
แล้วรีบมาพบแพทย์  ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการเกิดอัมพาต  อัมพฤกษ์ได้

จากการศึกษาของต่างประเทศพบว่า		อัมพาตจะพบมากขึ้นตามอายุทั้งเพศชายและหญิง เช่น

 ➢  อายุ ๔๕ - ๕๔ ปี พบอัมพาต ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ ราย
 ➢  อายุ ๕๖ - ๖๔ ปี พบอัมพาต ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๑๐๐ ราย
 ➢  อายุ ๗๕ - ๘๔ ปี พบอัมพาต   ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๕๐ ราย
 ➢  อายุ มากกว่า ๘๕ ปี  พบอัมพาต   ประมาณ ๑ ต่อ ประชากร ๓๐ ราย

นอกจากนีย้งัพบว่าผูช้าย มคีวามเสีย่งมากกว่าผู้หญงิ ในช่วงอาย ุ๔๕ - ๖๔ ปี แต่ถ้าอายมุากกว่า ๖๕ ปีแล้ว โอกาส 

ในการเกิดอัมพาต จะค่อนข้างเท่ากัน                 

ชนิดของอัมพาต

 	 อัมพาตเฉพาะที่	มีอวัยวะบางส่วนที่เป็นอัมพาตและขยับเขยื้อนไม่ได้ เช่น ใบหน้า หรือมือ
 	 อัมพาตทั่วร่างกาย เป็นอัมพาตในบริเวณกว้าง ส่งผลให้อวัยวะบางส่วนหรือหลายส่วนขยับเคลื่อนไหว
ไม่ได้ ได้แก่
  ๑. โมโนพลีเจีย (Monoplegia)  – แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
  ๒. เฮมิพลีเจีย (Hemiplegia)  –  แขน และขาข้างใดข้างหนึ่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้  
       หรือที่เรียกว่า อัมพาตครึ่งซีก
  ๓. พาราพลีเจีย (Paraplegia)  –  ขาทั้งสองข้าง หรือตั้งแต่บริเวณอุ้งเชิงกรานและ
       ช่วงล่างของล�าตัวลงไปขยับเคลื่อนไหวไม่ได้
  ๔. เตตร้าพลีเจีย หรือ ควอดริพลีเจีย (Tetraplegia หรือ Quadriplegia) – แขนและขาทั้งสอง 
       ข้างขยับเคลื่อนไหวไม่ได้

อัมพาตยังแบ่งเป็น	๒	ประเภท ตามลักษณะกล้ามเนื้อในบริเวณที่เป็นอัมพาตด้วย ได้แก่

 	 อัมพาตแบบกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก	(Flaccid	Paralysis)	กล้ามเนื้อจะหดตัวและอ่อนแรง
 	 อัมพาตแบบกล้ามเนื้อเกร็ง	(Spastic	Paralysis) กล้ามเนื้อจะตึงและแข็ง ซึ่งอาจท�าให้กล้ามเนื้อ
กระตุกหรือเกิดตะคริวได้

 อัมพาตอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว อย่างผู้ป่วยโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy) ซึ่งมีใบหน้าบิดเบี้ยว
จากกล้ามเนื้อบนใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเพราะเกิดภาวะอักเสบที่ประสาทสมองเส้นที่ ๗ หากได้รับการดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจะฟื้นตัวกลับมาและหายจากอาการอัมพาตบางส่วน หรือหายดีเป็นปกติได้

 อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยบางรายอาจยากที่จะหายดีเป็นปกติ หรืออาจเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับ
สภาพร่างกาย การรักษา และการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการอัมพาตด้วย
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๓.๒	หลักการวินิจฉัยและรักษา	โรคอัมพฤกษ์	อัมพาต	ตามแนวทางแพทย์แผนไทย	

	 ๓.๒.๑	มูลเหตุจากลมอัมพฤกษ์	อัมพาต

ลมอัมพฤกษ์–อัมพาต	ในแบบแผนไทย

ตามต�ารับวินิจฉัยและต�ารับรักษาในสายราชสกุล	“ทินกร”

 ดิน  คือ  ร่างกาย  น�้า  คือ  เลือด  ลม  พัดอยู่ภายในร่างกาย  ไฟให้ความอบอุ่นร่างกายและใช้ย่อยอาหาร  
ถ้าดินน�้าลมไฟอยู่ในสัดส่วนดังนี้  ดิน ๒๐ ส่วน / น�้า ๑๒ ส่วน / ลม ๖ ส่วน / ไฟ ๔ ส่วน  ดินรวมกับน�้ามองเห็นได้  
จงึนบัเรยีกเป็นอาการครบ ๓๒  ส่วนลมและไฟมองไม่เห็น  จงึไม่ถกูนบัรวม  ถ้าส่วนใดมมีากไปเรยีกก�าเริบ  ถ้าส่วนใด
มีน้อยไปเรียกหย่อน  ถ้าก�าเริบมาก  หย่อนมาก  ก็จะพิการคือเจ็บป่วยนั่นเอง

 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของลมที่พัดอยู่ภายในร่างกาย  อันเป็นสาเหตุหลักท�าให้เกิดอาการอัมพฤกษ์
อมัพาต  ประกอบไปด้วยหกส่วน  แยกได้เป็น  ๑. ลมพดัจากเท้าไปท่ีศรีษะ  ๒. ลมพดัจากศรีษะมาทีเ่ท้า  ๓. ลมท่ีวิง่
อยู่ภายนอกล�าไส้  ๔. ลมที่วิ่งอยู่ในกระเพาะอาหารและล�าไส้  ๕. ลมหายใจเข้าและออก  ๖. ลมพัดทั่วกายแต่ละ
กองลมก็ท�าหน้าที่ต่างๆ กันไป  เช่น  ลมพัดทั่วกาย  ท�าให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้  หากก�าเริบคือมากไปก็จะท�าให้
อึดอัดไปทั้งตัว  ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว  หากหย่อนคือน้อยไปแข้งขาจะขัด  เคลื่อนไหวล�าบาก  นอกจากนั้นลม 
ยังสามารถเข้าไปแทรกอยู่ในน�้า  ท�าให้น�้าพัดพาไปทั่วกาย  เช่น  การไหลเวียนของโลหิตต้องอาศัยลมน�าไป  และ 
ยังแทรกเข้าไปได้ในไฟ  ท�าให้เกิดความร้อน  ให้ความอบอุ่นและย่อยอาหารไปสร้างเลือดได้อีก  เปรียบเสมือนกลไก
ส�าคัญท�าให้ร่างกายนั้นท�างานเป็นปกติ

 จะเห็นได้ว่าลมนัน้นอกจากมคีณุแล้วยังมโีทษได้ เพราะหากมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไปไม่อยูใ่นภาวะทีส่มดลุ  
สามารถเป็นเหตุให้เกิดอาการต่างๆ นานา  สร้างโรคให้เกิดขึ้นได้มากมาย  จนถูกเปรียบในแผนไทยไว้ว่าโรคอาจเกิด
ได้จากลม ๑๐๘ เป็นเหตุ  อัมพฤกษ์อัมพาตก็เช่นกัน  เป็นอาการทางลมประเภทหนึ่ง  ในทางแผนไทยถึงได้เรียกว่า  
ลมอัมพฤกษ์ - อัมพาต  ไม่ใช่โรค  และมาหลังจากเกิดโรคแล้วต่างหากเป็นอาการข้างเคียงของอาการ  คือโรคหลัก 
ที่เป็นมาแต่ก่อนแล้ว  เช่น  เป็นโรคตับแข็ง  อาการข้างเคียงคือท้องจะอืดเป็นประจ�า  และหากผู้ป่วยมีภาวะ 
ไขมันในโลหิต  (แผนไทยเรียกตะกรันในหลอดโลหิต)  ก็อาจจะเกิดลมไปดันไขมันขึ้นไปอุดตันบริเวณศีรษะ  ท�าให้
การไหลเวียนของโลหิตไปที่ศีรษะหยุดกระทันหัน  เกิดอาการปากเบี้ยว  พูดไม่ชัด  แขนขาอ่อนแรง  หรืออาการ
อัมพฤกษ์นั่นเอง  เมื่อเป็นอาการทางลมจึงเกิดจากลม  จากกองลมในกระเพาะ  และลมในล�าไส้น้อยใหญ่  แผนไทย
เรียกกองลมนี้ว่า  “ลมกองหยาบ”  เพราะมีมวลลมขนาดใหญ่และมากเนื่องจากเกิดในร่างกายบริเวณที่มีพื้นที่มาก
ไม่ว่าจะล�าไส้ที่ยาวหรือกระเพาะที่ใหญ่

 ฉะนัน้จึงสามารถแยกสมฏุฐานอาการ (ต้นทางของอาการ) ได้เป็นสองกลุ่ม คือเป็นโรคอยู่แล้วลมอมัพฤกษ์
ตามมา และมอีาการอยูแ่ล้ว ลมอมัพฤกษ์ตามมา ขอท�าความเข้าใจเสียก่อนว่า ถ้าเป็นโรคแผนไทยเรียกพิการ  ถ้า
เป็นอาการหมายเพียงแค่ก�าเริบหรือหย่อนเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นพิการคือป่วย ในยุคสมัยปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยอาการ 
อัมพฤกษ์ - อัมพาตเป็นอันมาก  และส่วนใหญ่ไปรักษากันที่อาการอัมพฤกษ์-อัมพาต  โดยละเลยถึงต้นทางที่ท�าให้ 
เกิดอาการนั้นๆ  อาการที่หายดีแล้วจึงอาจกลับมาได้อีกในทุกเวลา  โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า  และทีส่�าคญั  
อาการอมัพฤกษ์ - อัมพาต  เกดิขึน้ในปัจจบัุนกจ็รงิ  แต่ใช้เวลาสะสมอาการมายาวนานกว่าจะบงัเกิดขึน้  การที่อวัยวะ
ในร่างกายบางส่วนเสื่อมไปจากเหตุนานา  เช่น  เกิดจากอายุที่มากขึ้น  เกิดจากใช้อวัยวะส่วนนั้นมากกว่าส่วนอื่น  

ลมอัมพฤกษ์	-	อัมพาต
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แผนไทยเรียกอาการเหล่านี้ว่า  “กระษัย”  อันหมายถึง  อาการที่เสื่อมไปแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปทีละ
น้อยๆ  จนเกิดการก�าเริบหรือหย่อน  น�าไปสู่ความพิการ  คือเจ็บป่วย

กระษัยจึงท�าให้เกิดอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

 อาการทางกระษัยนั้นมีหลากหลายมากมาย  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกระษัยอันเนื่องให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ -

อัมพาตเท่านั้น  นั่นคือกระษัยลมเป็นสมุฏฐานเหตุอาการ  และกระษัยกล่อนที่เกิดแต่โรคหรืออาการอื่น

กระษัยทางลม

 กระษัยล้น คืออาการท้องอืด,  ท้องเฟ้อ,  จุกเสียดแน่น  ลมเป็นเหตุแห่งอาการ

 กระษัยราก คืออาการอาเจียนเปล่า,  อาการเรอบ่อยๆ,  อาการปวดศีรษะ

 กระษัยจุก คือมีลมมากในช่องท้อง

 กระษัยปลาไหล คืออาการกระเพาะอาหารอักเสบ/ล�าไส้ใหญ่น้อยอักเสบ,  ท้องผูก,  มีลมมากในล�าไส้

 กระษัยปลวก คือมีลมมากในล�าไส้น้อยและใหญ่

 กระษัยปลาหมอ คืออาการมีลมในล�าไส้วิ่งเสียดแทงขึ้นไปข้างบน

 กระษัยดาน คืออาการระบบย่อยอาหารพิการ

 กระษัยท้น คืออาการกระเพาะอาหารหรือล�าไส้อักเสบ

 กระษัยลม คืออาการจุกเสียดแน่น  เมื่อยขบในข้อกระดูก

 กระษัยเหล็ก คืออาการท้องผูกเป็นพรรดึก

กระษัย/กล่อนอื่นๆ

 นอกจากนั้นยังมีกระษัยประเภทที่ท�าให้เกิดโรคตามมา

 กระษัยกระบือ คืออาการโรคตับ

 กระษัยเต่า คืออาการจากโรคท�าให้ม้ามโต  (มีอาการท้องบวมลม)

 กระษัยเสียด คืออาการระบบประสาทอักเสบ

 กระษัยน�้า คืออาการปวดเมื่อยซ�้าซากไปตามเนื้อตามตัว

ท้ายสุดเป็นอาการกล่อน	 ซึ่งพัฒนาอาการมาจากอาการกระษัย

 กล่อนดิน คืออาการลมเสียดแทงราวนมสองข้าง,  แน่นที่หน้าอก  เป็นโรคหัวใจ

 กล่อนน�้า คืออาการท้องมาน,  ท้องบวม/ท้องโต  จากโรคต่างๆ

 กล่อนลม คืออาการแน่นหน้าอก  ร้อนในอกแต่ตัวเย็น  อาการทางความดันโลหิต

 กล่อนไฟ คืออาการแน่นหน้าอก  ระบบย่อยอาหารพิการ

 กล่อนเถา คืออาการมีลมมากในช่องท้อง  จนแข็งเป็นล�าขวางท้องอยู่

	 สรุป	  กระษัยเหตุแห่งอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต  ส่วนใหญ่เกิดแต่ลมเป็นเหตุ  ส่วนที่มาจากโรคเป็นเหตุ 

มโีรคตบั/โรคหัวใจ/โรคทีท่�าให้ม้ามโต (มอีาการท้องบวมลม)/โรคความดนัโลหติสูง/โรคทางประสาท  เช่น  ปวดศีรษะ

เรื้อรัง/ไมเกรน  เป็นต้น  แต่ทั้งหมดก็มีเหตุจากลมอีกเช่นกัน
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กระษัย/กล่อนท�าให้เกิดอาการ แต่เหตุสมุฏฐานที่แท้จริง

มาจากลม		จึงเรียกอาการนี้ว่า		“ลมอัมพฤกษ์-อัมพาต”

 ลมเป็นเหตุ  เพราะลมที่วิ่งแรงย่อมไปผลักดันให้โลหิตวิ่งแรงตามไปด้วย  แต่เมื่อไปเจอตะกรันขวางทางเดิน 

โลหิตอยู่จึงเกิดแรงอัดอั้น  ท�าให้เส้นโลหิตแตก  ถ้าไปเกิดในสมองก็จะท�าให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาตตามมา

 ชัดเจนเลยว่าลมเป็นเหตุและอัมพฤกษ์-อัมพาต  คืออาการตาม  ไม่ใช่อาการหลัก  ในต�ารับวินิจฉัยของ

ราชสกุล  “ทินกร”  กล่าวว่า  อัมพฤกษ์-อัมพาต  มีแบบที่ปรากฏอาการชัดเจนแล้วคือพิการเดินไม่ได้ถาวร  หรือ

ชั่วคราว  กับแบบที่มีโอกาสจะเป็นได้ในวันหน้า  หากไม่ป้องกันไว้ก่อน  ซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียด  ดังนี้

 แบบที่มีโอกาสจะเป็นได้ในวันหน้า  อาการทางลมล้วนเป็นสมุฏฐานของแบบนี้  จึงต้องกล่าวเรื่องลมเป็น

หลัก  โดยเฉพาะลมกองหยาบ  ซึ่งมักเกิดกับปัจฉิมวัย  คือผู้มีอายุตั้งแต่ ๓๒ ปีขึ้นไป  เพราะในวัยนี้ลมจะก�าเริบ

ได้ง่ายมาก  มักเกิดอาการท้องอืดเฟ้อ  อาหารไม่ย่อย  ย่อยยาก  ธาตุไฟในการย่อยอาหารหย่อนลง  ลมจึงบังเกิด 

ตามมา  อายุปัจฉิม  อวัยวะน้อยใหญ่ใช้งานมายาวนาน  อันเกิดจากการท�างาน  การใช้ชีวิต  อาหารการกินต่างๆ  

ของเสียของสะสมในหลอดโลหิตมีมากมาย  ระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารเต็มไปด้วยตะกรันและเถาดาน  

เกดิเป็นอาการกระษยัชนดิต่างๆ  และง่ายมากท่ีจะเกดิลมอมัพฤกษ์ - อมัพาตได้  ผู้มอีาการลมกองหยาบไปดนัโลหิต

ตีขึ้นบนหรือความดันโลหิตสูง  ประจวบกับมีไขมันเหลวมาก  มีตะกรันในหลอดโลหิตอยู่ย่อมมีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน  

ปฐมเหตุแห่งอาการแบ่งพิจารณาได้เป็น ๕ ประการ  กล่าวคือ

 ๑. เหตุเกิดแต่อาหาร  ชอบทานอาหารผิดส�าแดง  คือ  อาหารเสียบูดเน่า/อาหารปนเปื้อนสกปรก/อาหาร

ที่ทานแล้วมักแพ้เป็นอาการต่างๆ ได้/อาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ  อาหารใหม่เมื่อทานเข้าไปแล้วไฟในการย่อยอาหาร

หย่อนท�าให้ท้องอืดเฟ้อ  อาหารไม่ย่อย  อาหารเก่าที่ไม่ถูกขับออกมาพร้อมอาหารใหม่ที่ใช้แล้ว  หรืออุจจาระ  ท�าให้

ระบบทางเดินอาหาร  ระบบการขับถ่ายสกปรก  ทานอาหารไม่เป็นเวลา  น�้าย่อยกัดจนเป็นอาการกระเพาะอักเสบ  

ชอบทานอาหารรสจัดมากๆ  ท�าให้เกิดความร้อนและความระคายเคืองในกระเพาะ  เหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดลม 

กองหยาบทั้งสิ้น  เป็นปฐมเหตุแห่งอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต  ที่ ๑

 ๒. เหตุเกิดแต่อารมณ์  ความเครียด  หรือที่หนักกว่าคือความวิตกกังวล  ก็เป็นเหตุเช่นกัน  อาการกิน 

ไม่ได้นอนไม่หลับหรือกินได้น้อย  กินไม่ถูกเวลาอันเกิดจากความเครียด  ย่อมส่งผลให้เกิดลมกองหยาบ  เมื่อเครียด  

วิตก  ท้องอืดเฟ้อจะตามมา  แม้ไม่อืดเฟ้อแต่ลมดันขึ้นบน  ส่งผลให้ปวดศีรษะไมเกรนตามมาเช่นกันได้  เป็นปฐม

เหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต  ที่ ๒

 ๓. เหตุเกิดแต่อาชีพ  และอิริยาบถ  เช่น  ผู้ท�างานส�านักงาน  มักมีอิริยาบถนั่ง  พนักงานขายของในห้าง

มักมีอิริยาบถยืน  เป็นต้น  นั่งมาก  ยืนมาก  กลั้นลม  กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ  ทานอาหารไม่เป็นเวลา  ท�างานข้าม

เวลาที่ควร  เช่น  ท�างานเกินเวลา  เวลาท�างานบ่ายต้องตื่นสาย  กินสาย  ท�างานหนักทั้งกายใจ  อาการตามมา เช่น  

ปวดท้อง  ปวดหัว  เมื่อยตามเนื้อตัวไม่หาย  เพลียทั้งที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย  ก็เป็นเหตุให้ลมแรงกล้าขึ้นแปรปรวนได้ 

ธาตุลมไม่สมดุล เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ ๓

 ๔. เหตุเกิดแต่อายุ  ดังกล่าวไว้ข้างต้น  ปัจฉิมวัย  หรือผู้มีอายุย่างเข้า ๓๒ ปีขึ้นไป  วาตะ-ปิตตะ  คือ

ระบบลมและไฟก�าเริบ  หากอายุมากขึ้นไปอีก  วาตะ-วาตะ  คือระบบลมล้วนๆ จะก�าเริบ  น�าพาอาการมากมายให้

เกิดขึ้น  เช่น  อาหารไม่ย่อย/ท้องอืด/ท้องเฟ้อ/เรอเหม็นเปรี้ยว (กรดไหลย้อน)/ปวดแขนขาหลังไหล่/เรี่ยวแรงน้อย  

เหนื่อยเพลียง่าย  และอื่นๆ อีกมากมายตามมา  เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต  ที่ ๔
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 ๕. เหตเุกดิแต่การใช้ชวิีต  ชอบเข้าสถานทีอ่โคจร  เทีย่วเตร่  อยู่ในสถานทีปิ่ดบ่อยๆ  ไม่มกีารระบายอากาศ  

ชอบทานเหล้า  สบูบหุร่ี  ท�างานเสรจ็เทีย่วต่อ  ทัง้ทีเ่หนือ่ยมากแล้ว  ไม่ท�าอาหารทานเอง  ชอบทานอาหารนอกบ้าน  

เป็นปฐมเหตุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต  ที่ ๕

 จากปฐมเหตท้ัุง ๕ ประการ  ท�าให้เกดิอาการทางกระษยั/กล่อน  ชนดิต่างๆ ตามมา  แต่เป็นกระษยั/กล่อนท่ีมี

ลมเป็นสมฏุฐานเหตทุัง้ส้ิน  การเข้าใจถงึปฐมเหตุอาการ  ท�าให้สามารถปรบัการใช้ชวิีต  การกิน  การอยู ่ ให้เหมาะสม  

หากท�าไม่ได้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาร่วมกับการนวดอบประคบนาบ  บรรเทาอาการลงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด  

อัมพฤกษ์ - อัมพาตในวันหน้า  แต่ถึงที่สุดแล้วการปรับการใช้ชีวิตก็เป็นการรักษาที่ตรงจุดมากที่สุด

 นอกจากนั้น  เหตุที่กองลมก�าเริบยังอาจมาจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยโรคตับ/โรคไต/

ม้ามย้อย/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจชนิดต่างๆ/อ้วนมาก/อวบมาก/ท้องผูกเรื้อรัง เหล่านี้เป็นอาการที่อาจท�าให้ลม

กองหยาบนั้นก�าเริบขึ้นได้  ผู้ใดมีโอกาสที่จะเป็นสูงสุดเรียงตามล�าดับได้ดังนี้

   เหตุที่เกิดมาจากอายุ/อาหาร/อารมณ์/อาชีพ/อิริยาบถ/การใช้ชีวิต/โรคประจ�าตัว

   เกิดเป็นกระษัย/กล่อน

   เกิดลมกองหยาบจากอาการกระษัย/กล่อน

   มีตะกรันในหลอดโลหิต

   ลมแรงพัดไปพบตะกรันในหลอดเลือด  ท�าให้โป่งพองจนเส้นเลือดแตก

   เกิดเป็นลมอัมพฤกษ์/อัมพาตในที่สุด

 แพทย์แผนไทย  หากพบผู้ป่วยมีภาวะลมกองหยาบอยู่  ผสมกับผู้ป่วยอวบอ้วน  หรือมีโรคประจ�าตัวอยู่  

แล้วมีอาการลมกองหยาบเป็นอาการข้างเคียง แพทย์แผนไทยจะรู้ได้ทันทีว่าผู้ป่วยมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะมีอาการ

อัมพฤกษ์-อัมพาตในวันหน้าแน่นอน  จึงต้องรีบท�าการป้องกันลมกองหยาบให้เกิดน้อยที่สุด  พร้อมกับรุตะกรันใน

หลอดโลหิตออก  แล้วจึงรักษาโรคหรืออาการหลักให้ดีขึ้นหรือหายไป  แต่หากเราเข้าใจสมุฏฐานเหตุข้างต้นเราเอง

ก็สามารถดูแลป้องกันด้วยตนเองได้  ไม่ต้องไปพบแพทย์  แต่ถ้าท�าไม่ได้ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้  ควรรีบหาวิธีจัดการ

ก่อนที่ปัญหาจะเกิด

แต่ถ้า

   รู้ว่าป่วยเพราะอาชีพ  แต่เลิกอาชีพที่ประกอบอยู่ไม่ได้

   รู้ว่าเพราะอิริยาบถ  แต่ต้องท�าเพราะเป็นอาชีพ

   รู้ว่าติดเหล้าบุหรี่  แต่เลิกไม่ได้

   รู้ว่าชอบเที่ยวเตร่  แต่ต้องเที่ยว

   รู้ว่ามีอายุมาก  แต่ยังต้องท�างาน

   รู้ว่าอาหารนอกบ้านไม่สะอาด  แต่จ�าเป็นต้องทาน

   รู้ว่ามีโรคประจ�าตัวอยู่  แต่ยังรักษาไม่หาย

   รู้ตัวว่าอ้วน  แต่ลดไม่ได้

   รู้ตัวว่าชอบกิน  แต่ต้องกิน  เพราะอดใจไม่ไหว

   รู้ตัวว่าวิตก  เครียด  แต่ละอารมณ์ไม่ได้

 ถ้าแต่แบบนี้  อาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต  ย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอน

	 ลิ้นกระด้างคางแข็ง		พูดอ้อแอ้		แขนขาอ่อนแรง		ยืนเดินนั่งนอนเองไม่ได้
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	 เข้าแบบที่สอง	  คือ  ปรากฏอาการชัดเจนแล้ว  จึงมาพบแพทย์ไทย  แพทย์จะท�าการหา สมุฏฐานเหตุ

แห่งอาการเสียก่อน ไม่ใช่ไปรักษาที่อาการปรากฏทันที  เช่น  เป็นโรคหัวใจหรือโรคตับมาก่อน  แล้วค่อยเกิดอาการ

อมัพฤกษ์ - อัมพาต แพทย์จะท�าการรักษาโรคท่ีเป็นอยูไ่ปพร้อมกบัรกัษาอาการอมัพฤกษ์-อมัพาตทีเ่กดินัน้ไปพร้อมกนั

การป้องกันอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต ด้วยตนเองในแบบฉบับแพทย์แผนไทย

เมื่อเหตุเกิดแต่ลม		ก็ต้องป้องกันที่ลม		โดยปรับเปลี่ยนปฐมเหตุแห่งการเกิดอาการเป็นหลัก

  อาหาร  ท�าเองดทีีส่ดุ  หากท�าไม่ได้ต้องมัน่ใจในอาหารนัน้เสยีก่อนว่าสะอาดจริงๆ  ไม่ปนเป้ือนเคมจีากผัก  เน้ือสัตว์  

หรือเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส  ทานอาหารตามเวลาทุกมื้อ  ไม่กินของผิดส�าแดง  ไม่กินอาหารดิบ  ทานอาหารด้วย

รสดังนี้  ร้อนมากินเย็น (ที่ไม่ใช่น�้าแข็ง  แต่มาจากพืชผักรสเย็น  เช่น  ผักขึ้นใกล้น�้าชายคลอง)  ขมหรือจืด  (คือ

กลมกล่อมไม่หนักไปรสใดรสหนึ่ง)  เย็นมากินเปรี้ยว (พืชผักหรือรสอาหารเปรี้ยวน�า)  ฝนมากินร้อน (ร้อนคือ

เผ็ดไม่มาก  ไม่ใช่อุณหภูมิอาหาร  เช่น  ต้มย�า/ไข่พะโล้/ก๋วยเตี๋ยวต้มย�า)

  อารมณ์  ถ้าเลิกเครียดไม่ได้ก็เพียงอย่าให้เกิดความเครียดต่อเนื่อง  การหาวิธีลดความเครียด  ความวิตกกังวล  

ต้องหาได้ด้วยตนเองเหมาะกับตนเองเท่านั้น  วิธีของผู้อื่นหรือผู้อื่นแนะน�าอาจไม่เหมาะกับตนก็ได้  เมื่อใจเย็น  

กายก็เย็นสบาย  เมื่อใจร้อน  กายก็ร้อนรุ่ม  พยายามเสถียรอารมณ์ให้ได้

  อาชีพ  เป็นเหตุส่วนมากของอาการต่างๆ  ตั้งแต่อาการทางกระษัย/กล่อนทางลม  อันเป็น สมุฏฐานเหตุ  พยายาม

อย่าให้อิริยาบถของอาชีพมาก่อให้เกิดลมกองหยาบ  เช่น  ถ้านั่งมากก็ต้องมียืนเดิน  ถ้ายืนมากก็ต้องนั่งบ้าง   

ไม่ท�างานเกินก�าลังกายใจ  กินให้ได้เป็นเวลา  หลับให้ได้ตามเวลา  รุความเครียดออกจากใจ  เป็นต้น

  อริยิาบถ  ปรบัเปลีย่นอริยิาบถไปเรือ่ย ๆ  ไม่มอีริยิาบถใดนานเกนิควร  ท้ังยนื  เดนิ  นัง่  และนอน  หากปวดขา

อย่าเดินมาก  ถ้าปวดสะโพกอย่านั่งมาก  ถ้าปวดหัวให้เคลื่อนไหวตลอดเวลา  ถ้าอายุมากอย่าเอาแต่นั่งนอน   

ถ้าขี้เกียจให้หางานท�าอย่าหยุดเฉย  ถ้านอนเล่นให้พลิกไปพลิกมา  ถ้าปวดข้อมืออย่ายกของหนัก  เป็นต้น

  อายุ  ไม่มีใครหยุดอายุที่ล่วงไปแล้วได้  แต่ถ้ารู้ว่าอยู่วัยใดแล้วอาการใดก�าเริบได้ง่ายก็จะเข้าใจได้ง่ายข้ึนว่าต้อง

ท�าตัวเช่นไร  แรกเกิดถึง ๑๖ ปี  มักป่วยทางเสมหะ  (เป็นหวัดง่าย  ปวดท้องท้องเสียง่าย  หายใจขัดได้ง่าย)  ๑๖ ปี 

ถึง ๓๒ ปี  มักป่วยทางความร้อน  (สิว  ฝ้า  เครียด  ร้อนกายร้อนใจง่าย  กินเร็วหิวเร็ว)  วัยเด็กให้รสเปรี้ยว  ขม  

หวาน  วัยกลางคนให้รสเย็น  ขม  จืดกลมกล่อม  วัยท้ายให้รสเผ็ด  รสร้อน  ก็จะไม่ค่อยป่วยด้วยอาการทางลม

  การใช้ชีวิต  ไม่เหนื่อยไปท�างานเกินก�าลัง  ไม่เที่ยว  ไม่ดื่ม  ไม่สูบ  กินได้กินปลอดภัย  อยู่ในที่อากาศถ่ายเท   

ไม่หมกมุน่ในกามคณุ  ออกก�าลงักาย  แน่นอนย่อมห่างไกลจากอาการอมัพฤกษ์-อมัพาต  ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์

โรค/อาการ ที่อาจเป็นลมอัมพฤกษ์-อัมพาตได้

แพทย์ไทยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส�าหรับอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตจากผู้มีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้

โรคสมุฏฐานเหตุ

 โรคหัวใจ เกิดลมกองหยาบได้ง่าย  การสูบฉีดโลหิตไม่สม�่าเสมอ  มีอาการลมสวิงสวาย

 โรคตับ  เกิดลมกองหยาบ  เป็นอาการข้างเคียงของโรคตับ  ท้องจะบวมลมและน�้า

 โรคไต  เกิดลมกองหยาบได้  เป็นอาการข้างเคียงเช่นกัน  ท้องจะบวมโต

 โรคทางม้าม เมื่อม้ามโต  ลมกองหยาบจะเกิดตามมา

 โรคอ้วน/อวบ โอกาสเกิดตะกรันในหลอดโลหิตสูง  มีโรคแทรกมาก  ลมกองหยาบจะมากก�าเริบง่าย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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 โรคทางความดันโลหิต เกิดแต่ลมก�าเริบไปดันโลหิตให้วิ่งขึ้นบน  มักร่วมกับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 โรคเบาหวาน  มกัมีความดนัโลหติแทรก  และส่วนใหญ่มกัจะอ้วน/อวบ  มตีะกรันในหลอดโลหติ

 โรคทางลมประสาท เช่น  อาการจิตตก/ลมชัก/สันนิบาตลูกนก  (พาร์กินสัน)/ภาวะหลงลืมมาก 

    (อัลไซเมอร์) ลมปะกัง (ไมเกรน)  ทุกอาการล้วนเกิดแต่ลมเป็นสมุฏฐานเหตุ

 โรคพษิสุราเรือ้รัง  ความเป็นไปได้สงูมาก  เหตเุพราะน�าโรคต่างๆ มามากมาย  โดยเฉพาะโรคทางตบั

 หรือกล่าวได้ว่า หากแพทย์วินิจฉัยอาการของโรคแล้ว  สมุฏฐานเหตุมาจากลมเมื่อไร  แพทย์จะตระหนักถึง

อาการอัมพฤกษ์ - อัมพาตทันที  และหาทางป้องกันมิให้เกิดซ�้าซ้อนกับโรคที่เป็นอยู่แล้ว

อาการสมุฏฐานเหตุ

 มีอาการลมกองหยาบ ท้องอืดเฟ้อ  อาหารย่อยยาก  ท้องบวมลม  เรอเหม็นเปรี้ยว (กรดไหลย้อน)   

    ธาตุไฟในการย่อยอาหารหย่อน  ผะอืดผะอม  คลื่นไส้

 มีอาการลมหทัยวาตะ ลมแน่นหน้าอก  ลมเสียดเข้าหัวใจ  ลมเสียดเข้าชายโครงซ้าย

 มีอาการลมตีขึ้นเบื้องสูง ปวดศีรษะ  หน้ามืด  ตาลาย  วิงเวียน  มึนในศีรษะ

 แพทย์ไทยทราบดีว่าลมเป็นเหตุ  ฉะนั้น  ถ้าอาการเหล่านี้เกิด  แพทย์ไทยจะท�าการรักษาลมให้สมดุลโดย

ทันที  เช่น  รุลมกองหยาบออก  ล้อมลมหทัยวาตะไว้ไม่ให้ก�าเริบ  เอาลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องล่าง  เป็นต้น

การรกัษาอาการด้วยยา อาหาร และน�า้กระสายยา ในกรณทีีเ่ป็นเพียงก�าเริบ/หย่อนเท่าน้ัน

 หากมีอาการทางลมกองหยาบ  ให้ทานยารสร้อนน�า  เช่น  ยาหอมที่เข้าพวก  ดีปลี  กระวาน  กานพลู  
เมนทอล  แต่ต้องไม่มีการบูร  ให้ทานอาหารรสร้อน  รสเผ็ด  เพราะท�าให้เกิดลมมาขับลม  เช่น  ผัดกระเพรา/
ต้มย�า/แกงเผ็ด/ย�าชนิดต่างๆ  เป็นต้น  หรือท�าน�้ากระสายยารสร้อนทานเอง  เช่น  น�้าขิง  น�้ากระเพรา

 หากมีอาการลมกองละเอียด  ให้ทานยารสกลางๆ  เช่น  ยาหอมที่เข้าพวก  ชะมดเช็ด  พิมเสน  หญ้าฝรั่น  
ให้ทานอาหารรสกลางๆ  คือ  กลมกล่อมมีครบทุกรส  ไม่มีรสใดมาน�าหน้า  น�้ากระสายยาก็ต้องออกร้อนกลางๆ  
เช่น  น�้าขิงผสมกับน�้าเตยหอม  น�้าอัญชันในน�้ากระเพรา  เป็นต้น

 หากมีอาการลมตีขึ้นเบื้องสูง  ให้ทานยาหอมเช่นกัน  แต่เป็นรสกลางๆ  คือ  ยาหอมที่ปรุงจากสมุนไพรร้อน
และเย็นในสัดส่วนพอกัน  ให้ทานอาหารรสร้อนเปรี้ยว  เช่น  ย�าชนิดต่างๆ  ให้มีรสเปรี้ยวน�าเผ็ดร้อนตาม  ก๋วยเตี๋ยว
ต้มย�าก็เปรี้ยวน�าเผ็ดตาม  น�้ากระสายยา  เช่น  น�้ามะนาวผสมน�้าขิง  ให้เปรี้ยวน�าร้อน  น�้ามะนาวในน�้ากระเพรา   
ก็เช่นกัน
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แพทย์ไทยทราบดีว่าลมเป็นเหตุ  ฉะนั้น  ถ้าอาการเหล่านี้เกิด  แพทย์ไทยจะทำการรักษาลมให้

สมดุลโดยทันที  เช่น  รุลมกองหยาบออก  ล้อมลมหทัยวาตะไว้ไม่ให้กำเริบ  เอาลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องล่าง  

เป็นต้น 

 

การรักษาอาการด้วยยา อาหาร และนํOากระสายยา ในกรณทีีFเป็นเพยีงกาํเริบ/หย่อน

เท่านัOน 
หากมีอาการทางลมกองหยาบ  ให้ทานยารสร้อนนำ  เช่น  ยาหอมที่เข้าพวก  ดีปลี  กระวาน  

กานพลู  เมนทอล  แต่ต้องไม่มีการบูร  ให้ทานอาหารรสร้อน  รสเผ็ด  เพราะทำให้เกิดลมมาขับลม  เช่น  

ผัดกระเพรา/ต้มยำ/แกงเผ็ด/ยำชนิดต่างๆ  เป็นต้น  หรือทำน้ำกระสายยารสร้อนทานเอง  เช่น  น้ำขิง  น้ำ

กระเพรา 

หากมีอาการลมกองละเอียด  ให้ทานยารสกลางๆ  เช่น  ยาหอมที่เข้าพวก  ชะมดเช็ด  พิมเสน  

หญ้าฝรั่น  ให้ทานอาหารรสกลางๆ  คือ  กลมกล่อมมีครบทุกรส  ไม่มีรสใดมานำหน้า  น้ำกระสายยาก็ต้อง

ออกร้อนกลางๆ  เช่น  น้ำขิงผสมกับน้ำเตยหอม  น้ำอัญชันในน้ำกระเพรา  เป็นต้น 

หากมีอาการลมตีขึ้นเบื้องสูง  ให้ทานยาหอมเช่นกัน  แต่เป็นรสกลางๆ  คือ  ยาหอมที่ปรุงจาก

สมุนไพรร้อนและเย็นในสัดส่วนพอกัน  ให้ทานอาหารรสร้อนเปรี้ยว  เช่น  ยำชนิดต่างๆ  ให้มีรสเปรี้ยวนำ

เผ็ดร้อนตาม  ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เปรี้ยวนำเผ็ดตาม  น้ำกระสายยา  เช่น  น้ำมะนาวผสมน้ำขิง  ให้เปรี้ยวนำ

ร้อน  น้ำมะนาวในน้ำกระเพรา  ก็เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาอาการ อมั

พฤกษ์-อมัพาต แบบ

ฉบับในตาํรับสมุฏฐานวนิิจฉัย 

ของราชสกลุ “ทนิกร” 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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การรักษาอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต แบบฉบับในต�ารับสมุฏฐานวินิจฉัย
ของราชสกุล “ทินกร”

 ใช้วิธีวางยารุคือขับออก  วางยาล้อมคือรักษาอาการข้างเคียง  วางยารักษาคือรักษาโรคหลักที่ท�าให้เกิด
อาการ  โดยวางน�้ากระสายยาก�ากับตลอดการวางยาในแต่ละขั้นตอน  พร้อมต�ารับการนวด/อบ/ประคบ/นาบหม้อ
เกลือ  ในแต่ละขั้นตอนของการรุ/ล้อม/รักษา

 ต�ารับยารุ/ล้อม/รักษา  เฉพาะในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต  ซึ่งเป็นเพียงอาการข้างเคียง  ส่วนอาการหรือ
โรคหลกัให้รกัษาไปตามทีแ่พทย์หาสมฏุฐานวินจิฉยัได้  และกระท�าการรักษาไปพร้อมกนัทัง้โรคหลกัและอาการข้างเคยีง

ยารุอาการ/โรค

ต�ารับยารุอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต	 (แจ้งเฉพาะชื่อยาในต�ารับของราชสกุลเท่านั้น)

 ยาพิษพินาศ  เพื่อขับของเสีย เช่น อนุมูลอิสระในกระแสโลหิต ตับ หรือไต พร้อมถ่าย

    น�้าเหลืองเสีย ขับพิษตกค้างและท�าความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะ

 ยาท�าลายพระสุเมรุ เพื่อเปิดทางเดินลมให้น�าพาเลือดวิ่งไปได้ทั่วกายไม่ติดขัด

 ยาอากาศบริรักษ์  เพื่อขับรุลมกองหยาบออกจากช่องท้อง

 ยาธาตุส�าราญ  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีท้องบวมลมมาก  ต้องใช้ร่วมกับยาอากาศบริรักษ์

 ยาธรณีไหว  เพื่อก�าจัดเถาดานและท�าความสะอาดระบบทางเดินอาหาร

 ยาแดงดับพิษ

 ยาเขียวประสะพิมเสน 

ต�ารับน�้ากระสายยาส�าหรับการรุ  ให้วางควบคู่กับยารุ

 น�้ากระสายยาขับพิษแก้อักเสบ

 น�้ากระสายยาขับลมกองหยาบ

 น�้ากระสายยาช่วยขับของเสียออกจากระบบทางเดินอาหาร

 น�้ากระสายยาขับความร้อน

ต�ารับการนวดอบประคบในขั้นตอนวางยารุ

 ประคบทั่วตัว  เพื่อให้เส้นเอ็นหย่อนตัวลง

 นาบหม้อเกลือ  เพื่อท�าให้หน้าท้องที่บวมลมยุบตัวลง

 อบกระโจม  เพื่อขับของเสียออกทางเหงื่อ

 นวดโกยหน้าท้อง  เพื่อขับลมกองหยาบและช่วยให้หน้าท้องยุบตัวลง

ยาทั้งสองขนาดนี้เพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายให้กายเย็นลง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยาล้อมอาการ/โรค

ต�ารับยาล้อมอาการ	 เฉพาะในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตเท่านั้น  ไม่ได้ล้อมอาการจากโรคหลัก

ต�ารับยาล้อมอาการ

 ยามหาสนันบิาต เพือ่ท�าให้เส้นเอน็คลายตัวลง  รักษาอาการทีช่าตามปลายมอืและเท้า (ยาแก้ลมสนันบิาต)
 ยามหาโมคจร เพื่อท�าให้ลมที่โคจรอยู่ในโพรงช่องกระดูกขับเคลื่อนได้ดีไม่ติดขัด  (ยาอัมฤตย์โอสถ)
 ยามณทิีนกร เพือ่ท�าให้กล้ามเนือ้รอบหวัเข่าผ่อนคลายความตงึแขง็ทีเ่กลยีวซ้อนกนัอยู ่(ยามหาประสาน)

 ยาอัฐถารมย์ เพื่อท�าให้เกิดน�้าในไขข้อกระดูก  ไม่ติดขัดเวลาเคลื่อนไหว  (ยาคนทีสอ)

ต�ารับน�้ากระสายยาล้อมอาการ

 น�้ากระสายยารุลมในเส้น  เพื่อท�าให้เส้นเอ็นอ่อนตัวไม่ตึงขึง

 น�้ากระสายยาบ�ารุงเส้นเอ็น เพื่อให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแข็งแรง

ต�ารับการนวดอบประคบ  ในขั้นตอนการล้อมอาการ

 นวด  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
 นาบหม้อเกลือ ช่วยการไหลเวียนของโลหิตไปตามเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

 อบกระโจม ให้เส้นเอ็นผ่อนคลายเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

ยารักษาอาการ/โรค

ต�ารับยารักษาอาการอัมพฤกษ์	-	อัมพาต

 ยาเทพจิตรารมย์  เพือ่ขบัลมเบือ้งสงูให้ลงเบือ้งล่าง  ลดอาการปวดมึนในศรีษะ (ยาหอมเทพวจิิตร)
 ยาอดุลส�าราญ  เพื่อบ�ารุงระบบทางเดินประสาท  (ยาหอมกล่อมอารมณ์  ยาหอมนวโกฐ  
    ยาหอมอินทรจักร)
 ยาเศียรสมุทร  เพื่อป้องกันลมมิให้ขึ้นเบื้องบนได้  (ยาหอมระย่อม)
 ยานเรศเรืองฤทธิ์  เพื่อรักษาลมอัมพฤกษ์-อัมพาต  (ยาปราบชมพูทวีป,  ยาไพสาลี,  ยาอภัยสาลี)

 ยาหอมภูลประสิทธิ์ เพื่อมิให้เกิดอาการลมสวิงสวาย  บ�ารุงหัวใจ  บ�ารุงระบบประสาท

ต�ารับน�้ากระสายยา  รักษาอาการ

 น�้ากระสายยาสามมะ  เพื่อลดความดันในศีรษะลงล่าง
 น�้ากระสายยารุอารมณ์   ท�าให้จิตใจผ่อนคลายสงบ
 น�้ากระสายยาบ�ารุงหัวใจ  ป้องกันลมกองละเอียดกระท�าต่อหัวใจ

 น�้ากระสายยาบ�ารุงประสาท บ�ารุงระบบเส้นประสาทในสมอง

ต�ารับการนวดอบประคบ	 ระหว่างรักษาอาการ

 นวด  เน้นการไหลเวียนของโลหิตในศีรษะ  และลดอาการกล้ามเนื้อร้อน
 อบกระโจม ช่วยการไหลเวียนของโลหิตเป็นหลัก
 นาบหม้อเกลือ ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

 ฝึกพยุงตัว เน้นการพยุงนั่ง/พยุงเดิน  ท�าให้กล้ามเนื้อเคยชินและแข็งแรงขึ้น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ต�ารับยาส�าหรับเหตุสมุฏฐานหลักในอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

 ยารุมันเหลว  เพื่อขจัดตะกรันในหลอดโลหิต
 ยารุน�้าหนักตัว  เพื่อลดน�้าหนักให้อยู่ในภาวะพร้อมส�าหรับการเดิน
 ยานภาเศียร  เพื่อปรับความดันในระบบโลหิตมิให้มีลมสวิงสวาย
 ยารุธารา  เพื่อขับของเสียในระบบทางเดินอาหาร  ให้ระบบสะอาดเป็นปกติเสมอ
 ยากล่อมนางนอน หากสมุฏฐานเหตุมาจากโรคตับ
 ยาบวรนาภี/ยาแสงทินกร หากสมุฏฐานเหตุมาจากโรคไต/นิ่ว
 ยาภูลประสิทธิ์  หากสมุฏฐานเหตุเป็นเพราะหทัยวาตะ
 ยาอรทัย   หากมีภาวะเบาหวานแทรก

 การวางขนาดยาหนักเบาก่อนหลัง  ต้องอยู่ในความพิจารณาของแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการ  ให้เป็นไปตามโรค
เรียงตามล�าดับอาการส�าคัญมากน้อย  ในระหว่างการรักษาแพทย์ต้องท�าให้ผู้ป่วยกินได้นอนหลับอยู่เสมอเพื่อเสริม
สร้างร่างกายให้แข็งแรง  ง่ายต่อการรักษาในแต่ละขั้นตอน

ต�ารับยาเกร็ด
(ภูมิรู้เฉพาะตนของแพทย์ที่ปรุงยาตามสมุนไพรที่มีหาได้ในเขตนั้นๆ)

เป็นของหม่อมเจ้าเจียก	ทินกร

ส�าหรับอาการอัมพฤกษ์	-	อัมพาต

ต�ารับยารักษาอาการ		อัมพฤกษ์-อัมพาต

 เนระพูสี     หนัก  ๑ สลึง

 ว่านร่อนทอง  ลูกจันทน์   หนักสิ่งละ ๒ สลึง

 มะเฟืองทั้งห้า  รากระย่อม  ว่านกีบแรด หนักสิ่งละ ๑ บาท

 ยาด�าสะตุ    หนัก   ๒   บาท ๒ สลึง

 ใบหนาด  แก่นขี้เหล็ก  สารส้มสะตุ  หนักสิ่งละ ๒ บาท

 ลูกมะค�าดีควาย  เกลือสินเธาว์  หนักสิ่งละ ๓ บาท

 เทียนด�า     หนัก  ๔ บาท

 ใบมะระ  ใบพิมเสน   หนักสิ่งละ  ๘  บาท ๑ สลึง

 เถาวัลย์เปรียง    หนัก  ๑ ต�าลึง

 ทั้งหมดน�ามาบดละเอียด  ท�าผง  ยักน�้ากระสายยาไปตามอาการ

ต�ารับน�้ากระสายยา		รักษาอาการ

 หัวกระเทียมแห้ง  ๓๐ หัว  น�ามาชั่งน�้าหนักได้เท่าไหร่

 น�า  ขิงแห้ง  หัวแห้วหมู  โคกกระสุน  ส่วนเสมอรวมกันเท่ากับน�้าหนักหัวกระเทียม

 ให้ต้มดื่มต่างน�้า  ในช่วงเวลาเช้าถึงเย็น

 ผักเสี้ยนผีทั้งต้น  ให้ต้มดื่มต่างน�้า  ในช่วงเวลาเย็นถึงค�่า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ข้อบ่งใช้ของยาและน�้ากระสายยา

 ขนาดของยาให้วางแต่น้อยไปหามาก  ทั้งยาและน�้ากระสายยา  สังเกตว่ามีอาการข้างเคียงหรือไม่  ถ้ามีให้
ลดขนาดยาหรือเลิก  จนกว่าอาการข้างเคียงจะเบาบางลง  จึงเริ่มวางยาใหม่จากน้อยไปหามาก

 ให้ทานยานี้ร่วมกับยาหอมลมกองละเอียด  และยาหอมที่มีสรรพคุณบ�ารุงประสาท

 หากมีอาการแทรกใดเกิดขึ้นระหว่างท�าการรักษา  ให้หยุดยาและรักษาอาการแทรกจนหายขาดเสียก่อน
จึงเริ่มวางยาได้ใหม่
 ในระหว่างวางยาให้ท�าการอบประคบนวดนาบ  แล้วแต่แพทย์เหน็ควรเหมาะสมว่าควรใช้วิธใีดในช่วงอาการใด 
 ต�ารับยาเกร็ดนี้เป็นต�ารับที่หม่อมเจ้าเจียกปรุงขึ้นเฉพาะหน้าตามเหตุปัจจุบัน  เช่น  ไปต่างแดนต่างบ้าน  
มิได้น�ายาหรือสมุนไพรติดตัวไปพอ ต้องไปหาเอาข้างหน้า ฉะนั้นจึงมิได้รักษาแบบ รุ/ล้อม/รักษา ตามต�ารับใน
ราชสกุล

อาหารเป็นยาส�าหรับผู้ป่วยอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต

หากแพทย์ต้องการบ�ารุงร่างกายผู้ป่วย

 ให้เน้นอาหารจากวัตถุดิบและรสของอาหาร ฝาด/หวาน/มัน/เค็ม เพื่อบ�ารุงธาตุดินให้แข็งแรงสมบูรณ์  

เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก

หากแพทย์ต้องวางรสอาหารเป็นยา ให้วางหลักดังนี้

 ถ้าคนไข้มีปิตตะ คือความร้อน ให้กินอาหารและวัตถุดิบ เย็น/ขม/กลมกล่อม

 ถ้าคนไข้มีวาตะ คือลมมาก ให้กินอาหารและวัตถุดิบ ร้อน/เผ็ดร้อน

 ถ้าคนไข้มีเสมหะ คือน�้ามาก ให้กินอาหารและวัตถุดิบ เปรี้ยว/ขม/ฝาด

หากแพทย์ก�าหนดรสของอาหาร ในแต่ละมื้อได้ก็จะเป็นการอ�านวยให้ร่างกายผู้ป่วยแข็งแรงได้ไว

 ตอนเช้า  ให้กินอาหารรสเปรี้ยว/ขม/ฝาด

 ตอนกลางวัน ให้กินอาหารรสเย็น/ขม/กลมกล่อม

 ตอนค�่า  ให้กินอาหารรสร้อน/เผ็ดร้อน

 แต่ทัง้นีใ้ห้ดอูาการผูป่้วยประกอบไปด้วยว่ามีปิตตะ/วาตะ/เสมหะอยู ่  ให้ผนัแปรตามอาการเป็นหลักมใิช่ยดึ

ตามเวลาเพียงอย่างเดียว
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การรักษาทางหัตเวชส�าหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์

ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๘	แผนนวดหงาย

การรักษาทางหัตเวชส�าหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์ แผ่นที่ ๒๘ แผนนวดหงาย - คว�่า

ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่ในกองสมะปัถวีเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์แนะไว้
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ตอนค่ำ  ให้กินอาหารรสร้อน/เผ็ดร้อน 

แตท่ัง้นีใ้หด้อูาการผู้ปว่ยประกอบไปดว้ยวา่มปีติตะ/วาตะ/เสมหะอยู ่ ใหผ้นัแปรตามอาการเปน็หลกั

มิใชย่ึดตามเวลาเพียงอย่างเดียว 

 

     การรักษาทางหัตเวชสําหรับโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต  ตามแผ่นภาพจารึกวดัโพธิf 
  

       การรักษาทางหัตเวชสำหรับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  ตามแผ่นภาพจารึกวัดโพธิ์ แผ่นที่ 28 แผนนวด

หงาย- คว่ำ 
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ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๘	แผนนวดหงาย

ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้ บอกที่ในกองสมะปัถวีเกิดแต่อนันทจักรวรรดิ ตามอาจารย์แนะไว้
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โรคแปรเข้ากษยักล่อนดนิ 

 
 

1. ลกัษณะแผนหงายรูปนี8   บอกทีGแกใ้นกองสมะปถว ี เกิดแต่อนนัทจกัรวรรดิl   ตามอาจารยแ์นะไว ้ 

ดงันี8  

2. เสน้นี8   อมัพาต  ลมเดินเป็นอุทธงัมกัจบัใหต้ายไป  จาํหระหนึGงใหลิ้8นหด 

3. เสน้นี8   แกค้างแขง็ 

4. เสน้นี8   แกเ้จรจามิออก  แลมกัลืมหลง 

5. เสน้นี8   แกล้มกามจร (กามวจระ)  หากาํลงัมิไดใ้หมี้กาํลงั 

6. เสน้นี8   แกอ้งคชาตตาย 

7. เสน้นี8   แกอ้มัพฤกษ ์ เดินเป็นอโธ  มกักระทาํใหเ้ทา้ร้อนเป็นพิษ 

8. เสน้นี8   แกแ้สยงเทา้ 

9. เสน้นี8   แกจ้บัเพืGอพิษ  ไขเ้จลียงสะทา้นร้อนสะทา้นหนาว 

จารึกแผ่นทีF 28  แผนนวดหงาย 

โรคแปรเข้ากษัยกล่อนดิน

จารึกแผ่นที่	๒๘	แผนนวดหงาย

๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้  บอกที่แก้ในกองสมะปถวี  เกิดแต่อนันทจักรวรรดิ์  ตามอาจารย์แนะไว้  ดังนี้
๒. เส้นนี้  อัมพาต  ลมเดินเป็นอุทธังมักจับให้ตายไป  จ�าหระหนึ่งให้ลิ้นหด
๓. เส้นนี้  แก้คางแข็ง
๔. เส้นนี้  แก้เจรจามิออก  แลมักลืมหลง
๕. เส้นนี้  แก้ลมกามจร (กามวจระ)  หาก�าลังมิได้ให้มีก�าลัง
๖. เส้นนี้  แก้องคชาตตาย
๗. เส้นนี้  แก้อัมพฤกษ์  เดินเป็นอโธ  มักกระท�าให้เท้าร้อนเป็นพิษ
๘. เส้นนี้  แก้แสยงเท้า
๙. เส้นนี้  แก้จับเพื่อพิษ  ไข้เจลียงสะท้านร้อนสะท้านหนาว
๑๐. เส้นนี้  แก้หิวบริโภคอาหารมิได้มักให้ราก
๑๑. เส้นนี้  แก้หอบยิ่งนัก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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หมายเหตุ	  จารึกแผ่นที่ ๒๘ โรคด�าเนินมาจากฤดูร้อนเข้าฤดูฝน  ต่อฤดูหนาว  เข้าสันนิบาตฤดู  จากโรคทาง 

ปิตตะ  วาตะ  เสมหะ  จนเข้ากษัยกล่อนดิน  เข้ากษัยเส้น  ออกกลุ่มอาการทางโรคอัมพฤกษ - อัมพาต และมี

ผลเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสื่อมด้วยพลังงานในสี่รูปธาตุติดขัด  ให้ศึกษาในเรื่องกษัยกล่อนดิน

จารึกแผ่นที่	๒๘	แผนนวดคว�่า

๑. ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้  บอกที่แก้ในกองสมะปถวี  เกิดแต่อนันทจักรวรรดิ์  ตามอาจารย์แนะไว้  ดังนี้

๒. เส้นนี้  แก้ศีรษะสั่น    ๑๑.  เส้นนี้  แก้ไหล่ตาย

๓. เส้นนี้  แก้ไหล่ลด    ๑๒.  เส้นนี้  แก้ยอกสะบัก

๔. เส้นนี้  แก้สะบักจม    ๑๓.  เส้นนี้  แก้มือชาให้เย็น

๕. เส้นนี้  แก้ยกแขนมิขึ้น    ๑๔.  เส้นนี้  แก้นิ้วกระดิกมิได้

๖. เส้นนี้  แก้ขาตาย – แก้เพลีย   ๑๕.  เส้นนี้  แก้ขาทั้งสองตึง

๗. เส้นนี้  แก้ร้อน    ๑๖.  เส้นนี้  แก้เท้าเย็นเป็นเหน็บ

๘. เส้นนี้  แก้หลังแข็ง    ๑๗.  เส้นนี้  แก้ลมหลังโกง

๙. เส้นนี้  แก้เสียดตลอดศีรษะ   ๑๘.  เส้นนี้  แก้เสียดชายโครง

๑๐. เส้นนี้  แก้คอแข็ง    ๑๙.  เส้นนี้  แก้เบือนคอมิได้

หมายเหต ุ :  บอกรปูที ่๒๘  กล่าวถงึฤดรูวมเดอืนยีจ่นเดือนสี ่ เป็นเหมนัต์คมิหนัต์ตราเจอืกันทัง้สองนา ในสามเดอืน

โทษปถว ี เป็นเหตดุ้วยตนนอน  ผดิเวลาล่วงมดิ ี ปถวยีีสิ่บนี ้ เกดิโทษสิบสามสถาน  ให้ต่ืนแลอยากน�า้  มนัให้ร้อน

ไม่ส�าราญ  ให้เสยีดสองข้างปานดจุบ้ามกัโกรธขึง้  ให้เจบ็แขง็คอมอื  ทัง้ปากหวานเจบ็อกตงึ  ให้ลงมลูหนกัจงึ  เบาบ่ตก

น�้าลายไหล  ท้องลั่นให้ปั่นป่วน  ท�าเสียงครวญอยู่ภายใน  ปถวียี่สิบไซร้  ก�าเริบเพื่อเจือปนกัน  ให้แพทย์พึงสังเกต  

โรคเพื่อเหตุสิ่งใดนั้น  พิเคราะห์จงแม่นมั่น  จึงวางยาตามคัมภีร์  ผิแพทย์จะแก้พลัน  ซึ่งมูลโทษปถวี  ใบสะเดาเทียน 

ด�าด ี ตรกีฏุกโกฐก้านพร้าว โกฐสอชะเอมเทศ เปลอืกตนีเป็ดเกลอืสนิเธาว์ มะตมูอ่อนชะเอมเรา สมอไทยใบรกัมี 

บอระเพ็ดแลแห้วหมู  ทั้งชีลาตูมกากี  เสมอภาคท�าผงดี  ลายน�้าผึ้งเร่งภุญชา  แก้โทษปถวี  เกิดกาลีดีหนักหนา  

หายพลันอย่ากังขา  โทษวิบัติก�าจัดสูญ

สมปถวี

   ไนยหนึ่งปถวีธาตุ  เมื่อนิราศออกจากตน

  เจ็บท้องเป็นสาละวน  ท้องขึ้นท้นผอมเหลืองไป

  สมมุติว่าริดสีดวง   เพศนี้ล่วงจักแปรไป

  เป็นองคสูตรไซร้    น�้ามูตรในเป็นมูตรหนอง

  ให้เสียดสันหลังไป    อาหารไซร้มิอยู่ท้อง

  ปถวีนี้คะนอง   ให้เร่งยาในห้าวัน
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	 ๓.๒.๒		มูลเหตุจากกษัยกล่อนดิน

	 	 ๑)	การวินิจฉัยกลุ่มอาการ

กษัยกล่อนดิน	(นิ่วยูริกจับอัณฑะหรือรังไข่)	และ	(กษัยเส้นเกิดเพื่อลมพรรดึก)

หญิง

     ๕. ท้องขึ้น

     ๖. กินอาหารไม่รู้รส

     ๗. จับสะบัดร้อนสะท้านหนาว

     ๘. อยากเปรี้ยว อยากหวาน อยากของแสลง

ชาย

     ๑. เสียวตามราวข้างทรวงอก

     ๒. เสียวตลอดถึงหัวใจ

     ๓. ปวดขบทรวงอก

     ๔. เจ็บทั่วกาย
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๑. กษัยจับเอาท่อไตหรือปีกมดลูกรังไข่ ๑. ตั้งเป็นก้อนตามหัวเหน่าซ้าย-ขวา 

    ด้านซ้าย-ขวา ๒. เลื่อนลงลูกอัณฑะฟกบวมร้อน 

 ๓. เมื่อยขบขัดเหน่าหน้าตะโพก 

 ๔. ถ่วงตึงทวารเบา 

                 กษัยจับรังไข่ซ้าย-ขวา  กษัยจับอัณฑะ 

กษยักล่อนดนิ  :  เกดิเพราะลมพรรดกึในกองปัตฆาตในปถว ี เป็นอาการของโรคกษยั  (นิGว   

ยริูกในชายจบัทีGลูกอณัฑะ  ในหญิงกษยัจบัทีGรังไข่  ปีกมดลูกดา้นซา้ย-ขวา  เป็นการฝังตวัของนิGวยริูก

บริเวณดงักล่าว  และทาํใหเ้กิดอกัเสบบวมแดงร้อน 

สมุฏฐาน  ปถวธีาตุพบิติั 

อาการ เมืGอจะบงัเกิดขึ8นนั8น  ตั8งเป็นกอ้นขึ8นตามหนา้เหน่าซา้ย--กดี็ขวากดี็  แลว้เลืGอนลงมาเอาลูก

อณัฑะกาํเริบฟกขึ8นตอ้งเขา้มิไดจ้ะกระทบผา้นุ่งกมิ็ได ้ ใหเ้จบ็เสียวตลอดถึงหวัใจ  ใหเ้สียวตามราวขา้ง

และทรวงอก  ใหป้วดขบในทรวงอกเป็นกาํลงั  ใหเ้จบ็ไปทัGวสรรพางคก์าย  ใหเ้มืGอยขบขดัเหน่าหนา้

ตะโพก  ใหถ้่วงตึงลงไปทวารเบา  ใหท้อ้งขึ8นเป็นกาํลงั  บริโภคอาหารไม่มีรส  บางทีใหจ้บัสะบดัร้อน  

สะทา้นหนาว  มกัใหอ้ยากเปรี8 ยวอยากหวาน  ซึG งอยากทั8งนี8 มิไดช้อบแก่โรค  บุรุษสตรีเป็นดุจกนั  อนัวา่

ลกัษณะกษยัจาํพวกนี8 เกิดเพืGอลมพรรดึก  คือ  กองปัตฆาตกาํเนิดแต่ปถวใีหเ้ป็นเหตุตามอาจารยก์ล่าวไว ้ 

ดงันี8  ฯ 

 
การวินิจฉัย 

เกิดจากนิ่วยูริกจับเอาเส้นปัตฆาตในซ้าย-ขวา  ตามแนวเส้นปัตฆาตใน  คือบริเวณท้องน้อย ลากผ่านหัวเห

น่า  เข้าทวารเบา  ในชายวิ่งลากผ่านต่อมลูกหมาก  อัณฑะ  แล้วลากผ่านขาด้านในซ้ายขวา  นิ่วยูริกจับเอาลูก

อัณฑะก็เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน  และมีอาการเสียวตามราวข้างและทรวงอก  คล้ายกับมีอาการกษัยปลาไหล  

หรือกษัยปลาหมอร่วมด้วย  แสดงว่านิ่วยูริกจับอยู่ที่หลายระบบของร่างกาย  จึงมีอาการต่างๆ ร่วมดว้ย  กษัยกล่อน

ดิน  จึงขึ้นกับกษัยกล่อนเข้ายึดเกาะธาตุดินกองใด  เช่น  กษัยเส้น  เข้าหลอดเลือด  เส้นเอ็น (อัมพฤกษ์-อัมพาต)  

 กษยักล่อนดนิ		:		เกดิเพราะลมพรรดกึในกองปัตฆาตในปถว	ี เป็นอาการของโรคกษยั  (นิว่   ยรูกิในชายจับ

ที่ลูกอัณฑะ  ในหญิงกษัยจับที่รังไข่  ปีกมดลูกด้านซ้าย-ขวา  เป็นการฝังตัวของนิ่วยูริกบริเวณดังกล่าว  และท�าให้

เกิดอักเสบบวมแดงร้อน

สมุฏฐาน	 ปถวีธาตุพิบัติ

อาการ เมื่อจะบังเกิดขึ้นนั้น  ตั้งเป็นก้อนขึ้นตามหน้าเหน่าซ้าย -- ก็ดีขวาก็ดี  แล้วเลื่อนลงมาเอาลูกอัณฑะก�าเริบ

ฟกขึ้นต้องเข้ามิได้จะกระทบผ้านุ่งก็มิได้  ให้เจ็บเสียวตลอดถึงหัวใจ  ให้เสียวตามราวข้างและทรวงอก  ให้ปวดขบ

ในทรวงอกเป็นก�าลงั  ให้เจ็บไปทัว่สรรพางค์กาย  ให้เมือ่ยขบขดัเหน่าหน้าตะโพก  ให้ถ่วงตงึลงไปทวารเบา  ให้ท้องขึน้

เป็นก�าลัง  บริโภคอาหารไม่มีรส  บางทีให้จับสะบัดร้อน  สะท้านหนาว  มักให้อยากเปรี้ยวอยากหวาน  ซึ่งอยาก

ทั้งนี้มิได้ชอบแก่โรค  บุรุษสตรีเป็นดุจกัน  อันว่าลักษณะกษัยจ�าพวกนี้เกิดเพื่อลมพรรดึก  คือ  กองปัตฆาตก�าเนิด

แต่ปถวีให้เป็นเหตุตามอาจารย์กล่าวไว้  ดังนี้ ฯ

กษัยจับรังไข่ซ้าย-ขวา กษัยจับอัณฑะ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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การวินิจฉัย

 เกดิจากนิว่ยูรกิจบัเอาเส้นปัตฆาตในซ้าย-ขวา  ตามแนวเส้นปัตฆาตใน  คอืบรเิวณท้องน้อย ลากผ่านหวัเหน่า  

เข้าทวารเบา  ในชายวิ่งลากผ่านต่อมลูกหมาก  อัณฑะ  แล้วลากผ่านขาด้านในซ้ายขวา  นิ่วยูริกจับเอาลูกอัณฑะ

ก็เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน  และมีอาการเสียวตามราวข้างและทรวงอก  คล้ายกับมีอาการกษัยปลาไหล  หรือ

กษัยปลาหมอร่วมด้วย  แสดงว่านิ่วยูริกจับอยู่ที่หลายระบบของร่างกาย  จึงมีอาการต่างๆ ร่วมด้วย  กษัยกล่อนดิน 

จึงขึ้นกับกษัยกล่อนเข้ายึดเกาะธาตุดินกองใด  เช่น  กษัยเส้น  เข้าหลอดเลือด  เส้นเอ็น (อัมพฤกษ์-อัมพาต)   

เข้ามดลูกรังไข่ (ซีสต์  ถุงน�้ารังไข่)  เข้าลูกหมาก (ต่อมลูกหมากโต) เข้าอัณฑะๆ บวมแดง  หรือคูถเสมหะหย่อนเป็น

ไส้เลื่อน  ทั้งนี้ขึ้นกับกองธาตุใดมากระทบปถวีธาตุให้ก�าเริบ

กล่อนดิน

เหตุเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารซ�้าซาก  การทานอาหารย่อยยาก

การดื่มน�้าน้อย  ความเครียด  วิตกกังวล  ท�าให้ปิตตะนั้นกล้า

ก�าเดาย่อย/ก�าเดาอุ่นกายก�าเริบ

เนื่องจาการกระตุ้นการขับเคลื่อนของอาหารเก่าอาหารใหม่ให้ย่อยและถ่ายออก  

เมื่อไฟก�าเริบ               วาตะย่อมก�าเริบตาม  แต่เป็นลมร้อน

ท�าให้เผาผลาญระบบน�้ารอบข้างนั้นแห้งลง  การขับเคลื่อนของคูถเสมหะลดลง  นิ่วยูริกตกตะกอนเพิ่มตามแนว

เส้นปัตฆาตและท้องผูกเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดลมในไส้และลมนอกไส้มากขึ้น

จนดันเข้าเส้นเอ็นรอบข้าง  ส่งผลให้อัณฑะนั้นบวม 

เนื่องจากลมเป็นเหตุดันลงล่าง

ลมร้อนสะสมมาก  น�้าหล่อเลี้ยงอวัยวะน้อย-ใหญ่นั้นแห้ง  ท�าให้เจ็บเสียวตั้งแต่ช่วงล่างตลอดจนหัวใจ

เนื่องจากลมร้อนเสียดขึ้น  นานเข้าจนกลายเป็นลมพรรดึก

ปิตตะก�าเริบ

พัทธะปิตตะก�าเริบ

อพัทธะปิตตะก�าเริบ 

ก�าเดาย่อยก�าเริบ

ก�าเดาอุ่นกายก�าเริบ 

วาตะก�าเริบ

ลมในไส้

ลมนอกล�าไส้

ลมในไส้

ลมทั่วกาย

เสมหะหย่อน     

ศอเสมหะ

อุระเสมหะ

คูถเสมหะ

(หย่อนลง)

 เกิดลมริดสีดวง (เลือด-ลม)

ลงล่างจับเอาอัณฑะ/รังไข่

แปรเป็นลมพรรดึกให้ท้องผูก

ให้ปวดขบขัดหัวเหน่าตึงลงทวารเบา

แล้วแล่นขึ้นเสียดถึงหัวใจและเส้นเอ็น

ธาตุดินนั้นพิการ (อัณฑะ, รังไข่)

นหารูพิการ  (เส้นเอ็น, หลอดเลือดเส้นประสาท)

(การขับเคลื่อนไหลลื่นน้อยลง)

ลมร้อน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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	 	 ๒)	ต�ารับยารักษาโรคกษัยกล่อนดิน

๑.	ยาแก้กษัยกล่อนดิน	๑		(จากศิลาจารึกวัดโพธิ์	ฯ)		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. เทียนด�า  เทียนแดง  เทียนขาว  เทียนตาตั๊กแตน  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. โกฐสอ  โกฐกักกรา     สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. มหาหิงคุ์  การบูร  ยาด�า    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. สหัสคุณเทศ  กานพลู  ดีปลี    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. เจตมูลเพลิง       ๕ ส่วน
 ๖. รากตองแตก       ๖ ส่วน
 ๗. รากจิงจ้อ       ๘ ส่วน
 ๘. พริกไทย       ๑๐ ส่วน 

วิธีท�า	   ท�าเป็นจุณ  บดละลายน�้ามะนาว  น�้าส้มซ่า  น�้าผึ้งก็ได้  ให้กินหนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ   แก้ปถวีกษัย  ซึ่งกระท�าให้เสียดราวข้าง  และทรวงอกนั้นหายดีนักฯ  กระจายกองวาตะที่อั้นอยู ่

  ตามข้อตามโพรงกระดูก  ถ่ายของเสียจากอวัยวะภายใน  ล้างระบบน�้าเหลือง  เสมหะ  โลหิตที ่

  เป็นพิษ  ละลายนิ่วยูริกด้วยสรรพคุณของรากตองแตก  และรากจิงจ้อ

๒.	ยาแก้กษัยกล่อนดิน	๒		(จากศิลาจารึกวัดโพธิ์	ฯ)		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. ขิง     ๗ แว่น
 ๒. ดีปลี     ๗ ดอก
 ๓. กระเทียม    ๗ กลีบ
 ๔. ผลมะกรูด    ๗ ผล
 ๕. ดินประสิวขาว  สารส้ม   ๒ สลึง

 ๖. พริกไทย  ไพล  เกลือวิทู  ๑ สลึง 

วิธีท�า    ต้มตามวิธีให้กิน

สรรพคุณ		  แก้ปถวีกษัย  ซึ่งกระท�าให้ปวดถ่วงนั้นหายวิเศษนักฯ  เพิ่มวาตะ  ช่วงคูถเสมหะ  ล้างตะกรันใน 

  ระบบเสมหะ  เพิ่มลมดันตะกรันของเสียในโลหิต  กระตุ้นการดูดซึมของล�าไส้  (ต�ารับนี้เหมือน 

  ต�ารับยาตัดรากกษัยกล่อนเถา)

๓.	ยาแก้กษัยกล่อนดิน	๓		(จากศิลาจารึกวัดโพธิ์	ฯ)		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. เปลือกกระถินพิมาน  เปลือกมะม่วงพรวน  เปลือกประค�าดีควาย

 ๒. ก�าแพง ๗ ชั้น  เปลือกกุ่มทั้ง ๒

 ๓. เปลือกมะรุม  เปลือกทองหลางหนาม

 ๔. บอระเพ็ด  กระดาดขาว
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 ๕. ผิวมะกรูด  ผิวมะนาว  ผิวมะงั่ว

 ๖. พริกไทย  ขิงแห้ง  กระเทียม  ไพล 

วิธีท�า	   เอาเสมอภาค  ท�าเป็นจุณ  บดละลายน�้าผึ้งก็ได้  น�้าขิงก็ได้  ให้กิน  แก้ปถวีกษัยหายดีนักฯ 

สรรพคุณ			 ขับลม  แก้ลมเบื้องสูง  บ�ารุงเลือด  ฟอกโลหิต  ขับน�้าเหลืองเสีย  ขับนิ่วทางเดินปัสสาวะ 
  (แถวที่ ๑, ๒, ๓  มีสรรพคุณละลายนิ่วยูริก  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ขับลม
   แถวที ่๕  และก�าแพง ๗ ชัน้  ช่วยลมพัดทัว่กาย  คอืทะลุทะลวงเส้นเลือดให้ไหลเวยีนสะดวกไม่ติดขดั
   แถวที่ ๖  เพิ่มไฟก�าเดา  ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น)

๔.	ยาแก้กษัยกล่อนดิน	๔		(จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์)		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. โกฐสอ  โกฐพุงปลา  โกฐจุฬาลัมพา   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. แก่นแสมทะเล  ผักแพวแดง  ชะเอมเทศ   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. ว่านน�้า  ยาด�า  มหาหิงคุ์    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. กัญชา  หัวอุตพิด  หัวดองดึง    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. สะค้าน  ดีปลี  รากเจตมูลเพลิง    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๖. พริกไทย       ๑๕ ส่วน 

วิธีท�า  บดเป็นผง  ละลายน�้าผึ้งกิน
  ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๑ สลึง  (๓.๗๕๐ กรัม)  ยานี้กิน ๗ วัน  เว้น ๑ วัน 

สรรพคุณ   ขับลม  รักษาอาการทางศอเสมหะ  ระบบทางเดินหายใจ  ขับถ่าย/ระบายของเสีย  รักษาอาการ 
  ทางอุระเสมหะ  และคูถเสมหะได้ด้วย  (ถ้าจะแก้กษัยกล่อนดินได้  ต�ารับนี้ต้องใช้น�้ากระสายยา   
  คือน�้ากะเม็ง  และน�้าลูกประค�าดีควาย  เคี่ยวให้งวดแล้วน�าไปผึ่งแดด ๗ ครั้ง เช่นเดียวกับยา 
  ทพัพยาธคิณุ  ในคมัภร์ีมัญชสุาระวิเชยีร  ผู้แต่งต�ารบันีล้ะไว้ในฐานทีเ่ข้าใจ  ซ่ึงแพทย์ไทยเป็นทีรู่กั้น   
  ถ้าไม่ใช่แพทย์จะไม่รู้ดังนี้  ท่านให้กินยานี้ ๗ วัน  แล้วจึงกินยาทุเลาเสีย ๑ ครั้ง  แล้วท�ายาขนาน 
  ที่ ๕ กินต่อไป)

๕.	ยาแก้กษัยกล่อนดิน	๕		(จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์)		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. ดีปลี  รากเจตมูลเพลิง  ขิงแห้ง    สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. สมุลแว้ง  เทียนด�า  กระเทียม  ผักแพวแดง  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. หัวบุก  หัวกลอย  หัวอุตพิด  กระดาดทั้งสอง  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. การบูร       ๒ ส่วน
 ๖. พริกไทย       ๒๐ ส่วน 

วิธีท�า	  บดผง  ละลายน�้าผึ้ง  น�้าร้อน  หรือน�้าส้มสายชู  ก็ได้

สรรพคุณ   แก้กษัยกล่อนดิน  เกิดเพื่อปถวีธาตุ  คือเส้นกล่อนนั้นมันตั้งเป็นก้อนอยู่ตามหัวเหน่าซ้าย-ขวาก็ดี  
มันเลื่อนลงไปเอาลูกอัณฑะ  ให้ก�าเริบฟกขึ้น  จับต้องเข้ามิได้  ให้เจ็บเสียวตลอดหัวใจ  เมื่อกินยาชอบมันก็ชักหด
ขึ้นไป  ตั้งเป็นก้อนเป็นเถาขึ้นมาหัวเหน่ามันก็ให้เสียดสีข้างถึงยอดอก  แล้วมันให้ปวดยอดอก  อันว่าเส้นอันนั้นมัน
แทงเข้าเมื่อใด  มันให้โทษ ๑๑ ประการ  ดังนี้
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 ๑. มันให้เจ็บเสียดแทงเป็นพรรดึก  ๗. ให้ท้องตึงๆ ลงไปสองราวข้างและทวารเบา

 ๒. ให้เป็นก้อนอยู่ในท้อง   ๘. ให้เจ็บศีรษะ

 ๓. แล้วมันให้เจ็บทั่วสรรพางค์กาย  ๙. ให้วิงเวียนหน้าตา

 ๔. ให้เจ็บสะเอว    ๑๐. ให้ตาฟาง  หูตึง  ให้ขัดสีข้าง

 ๕. ให้มือตายเท้าตาย   ๑๑. ให้ท้องขึ้นท้องพอง  บริโภคอาหารมิรู้รส

 ๖. ให้เมื่อยขบขัดหัวเหน่าตะโพก

 โรคทั้งนี้เกิดเพราะเสมหะแห้งอยู่นอกไส้  มักเกิดพรรดึก  เมื่อจะเป็นนั้นมันให้ขึ้นเนื้อขึ้นตัว  ให้ถอย

อาหาร  บางทีมันให้จับร้อนจับหนาว  มักอยากเปรี้ยวหวาน  มันอยากอย่างนี้ชอบแก่โรค  บุรุษสตรีเป็นเหมือนกัน  

อันว่ากษัยกล่อนนี้เกิดขึ้นเพื่อเส้นและอุจจาระผูกพรรดึก  อยู่ในปถวีธาตุ

 (จากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  ซึ่งจะใช้ยาในต�ารับที่ ๔ และ ๕)

ขั้นตอนการวางยา		(จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ฯ)

๑.    รุ  ด้วยต�ารับยาเบญจอ�ามฤตย์ในกษัยกล่อนเถา  (รุลมในไส้/ลมนอกไส้/รุระบบทางเดินอาหาร)

       รุ  ด้วยต�ารับที่ ๑  คล้ายยาดาวดึงษาในกษัยกล่อนเถา  (รุธาตุดินทั้ง ๕/รุลมพรรดึก/รุลมริดสีดวง)

๒.     ล้อม  ด้วยต�ารบัที ่๓, ๔, ๕  เพิม่ไฟก�าเดา ๔  เพ่ือปรับลมกองในไส้-นอกไส้ / ลมพัดข้ึนบน-ลงล่าง / ลมพดั

ทั่วกาย  ให้พิจารณาใช้ต�ารับใดต�ารับหนึ่งในขั้นตอนนี้

๓.     รักษา  ด้วยต�ารับที่ ๒  ล้างตะกรันในธาตุดินทั้ง ๔  และอัณฑะ,  รังไข่

๔.     ตดัราก  ด้วยแกงกษยัปลาดกุในกษยักล่อนเถา  หมัน่ท�ากนิบ่อยๆ  ป้องกนัการเกดินิว่ยริูกใหม่  และละลาย

นิ่วยูริกเก่า

 	 ๓)	ต�ารับยาอื่นในรักษาโรคกษัยกล่อนดิน

๑.	ยาธรณีสัณฑฆาต

 ๑. พริกไทย         ๙๖ กรัม

 ๒. ยาด�าสะตุ         ๒๐ กรัม

 ๓. เนื้อลูกสมอไทย  มหาหิงคุ์  การบูร    หนักสิ่งละ ๖ กรัม

 ๔. รงทอง  (ประสะ)          ๔ กรัม

 ๕. ผักแพวแดง  เนื้อลูกมะขามป้อม    หนักสิ่งละ ๒ กรัม

 ๖. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู  เทียนด�า  เทียนขาว  หนักสิ่งละ ๑ กรัม

 ๗. ดองดึง  บุก  กลอย  กระดาดขาว  กระดาดแดง  กัญชา   หนักสิ่งละ ๑ กรัม

 ๘. เร่ว  ขิง  รากชะเอมเทศ  รากเจตมูลเพลิงแดง  ว่านน�้า   หนักสิ่งละ ๑ กรัม

 ๙. โกฐกระดูก  โกฐเขมา  โกฐน�้าเต้า     หนักสิ่งละ ๑ กรัม

สูตรดั้งเดิม		ต้มเครื่องกระสายยาด้วย  ลูกพุฒิ  เครื่องสี่สหาย  ตรีผลา  แล้วรินเอาแต่น�้าคลุก  รวมไปกับเครื่องยา

ที่บดเป็นจุณแล้ว  น�าผึ่งแดดให้แห้งสนิท  น�าไปบดเป็นจุณกลับอีกครั้งหนึ่ง
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น�าดินออกจากรูปธาตุไฟ  ใช้ว่านน�้าเป็นกระสายยา  น�าดินออกจากรูปธาตุลม  ใช้ลูกกระวานเป็นกระสายยา  น�าดิน
ออกจากรูปธาตุน�้า  ใช้จันทน์แดงเป็นกระสายยา  น�าดินออกจากรูปธาตุดิน  ใช้แห้วหมูและเปลือกกล้วยดิบ  (ธรณี : 
ดิน,  สัณฑะ : หนักทึบ,  ฆาต : ท�าให้ปราสนาการสิ้นไป,  ธรณีสัณฑฆาต : ท�าให้ดิน (มวลธาตุ)  ที่เสียปลาสนาการ
สิ้นไป  โดยใช้น�้ากระสายยาเป็นรสยาน�าเข้าในแต่ละรูปธาตุ  ธรณีสัณฑฆาตก็จะไปน�าเอาดินคือมวลที่เสียในรูปธาตุ
ทั้ง ๔  ออกมาได้  โดยมียาด�า  รงทอง  เปิดช่องทางน�ามวลที่เสียออกจากรูปธาตุทั้ง ๔)

ลูกพุฒิ		 :	 เป็นลูกของต้นพุดซ้อน  น�าเข้าจากเมืองจีน  เพราะเมืองไทยลูกเล็กและไม่ค่อยติดลูก  ทางเมืองเหนือ

เรียกต้นเก็ดถวา
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กลไกตรีธาตุธรณีสัณฑฆาต (รสร้อน	-	ร้อน)
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๒.	ยาหอมระย่อม

 ๑. เทียนด�า  เทียนขาว  ว่านน�้า     หนักสิ่งละ ๑๐ กรัม

 ๒. โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐหัวบัว     หนักสิ่งละ ๑๐ กรัม

 ๓. ขิง  ชะเอมเทศ  จันทน์แดง  จันทน์ขาว    หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม

 ๔. สมอไทย  มะขามป้อม  ลูกมะตูม    หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม

 ๕. ดอกมะลิ  ดอกพิกุล  ดอกบุนนาค  ดอกสารภี  เกสรบัวหลวง  หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม

 ๖. แห้วหมู         ๖๐ กรัม

 ๗. รากระย่อม         ๑๒๐ กรัม

วิธีท�า   บดเป็นผงใส่แคปซูลเบอร์ ๐  รับประทานก่อนอาหารเช้า - เย็น  ครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล

สรรพคุณ	  ช่วยลดความดันโลหิตสูง  ช่วยให้นอนหลับสบาย

๓.	ยาแก้ลมสันนิบาต

 ๑. รากช้าพลู   หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๒. เถาสะค้าน    หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๓. ลูกจันทน์    หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๔. ดอกจันทน์    หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๕. สมุลแว้ง    หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๖. ดอกบุนนาค    หนักสิ่งละ ๔ บาท

 ๗. พริกไทย    หนักสิ่งละ ๕ บาท

วิธีท�า    บดเป็นผงปั้นลูกกลอนกิน  (ขนาดเม็ดพุทรา)

  รับประทานครั้งละ  ๓  เม็ด  ก่อนอาหาร ๓ เวลา

สรรพคุณ   แก้ลมสันนิบาต มีอาการคลั่งเพ้อ แก้ลมชักสั่นกระตุก ชาปลายมือปลายเท้า แก้ลมตีขึ้นเบื้องสูง   

  คนมีไข้ห้ามรับประทาน

๔.	ยาประสะลูกกระวาน

 ๑. จันทน์ทั้ง ๒  ผลพิลังกาสา   หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. พริกหอม  พริกหาง  การบูร    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. ผลกระวานเท่ายาทั้งหลาย     ๖ ส่วน

วิธีท�า	   บดผงละลายน�้ามะงั่ว  น�้าร้อน  ดอกพิกุล  กินหายแล

สรรพคุณ   แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�าเริบ ให้ปวดศีรษะ แลร้อนกระบอกตา  ให้ท้องขึ้น และเจ็บกระดูกทุกข้อ
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๕.	ยาประสะแห้วหมู

 ๑. โกฐทั้ง 5  จันทน์ทั้ง 2     หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. กฤษณา  ขอนดอก  พริกไทย    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. หัวแห้วหมูเท่ายาทั้งหลาย     ๑๐ ส่วน

วิธีท�า    ท�าผงละลายน�้าดอกไม้  น�้าร้อน  น�้าส้มซ่า  กินหายแล

สรรพคุณ	  แก้ลม ๑๒ จ�าพวก  เจริญธาตุ  แก้ดีอันมิได้ปกติ  ให้คลั่งละเมอเพ้อไป  มิได้รู้รสอาหาร

๖.	ยาประสะขมิ้นอ้อย

 ๑. ตรีกฏุก  หอม  กระเทียมสด    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. รากอบเชย  ว่านน�้า  ข่า    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. ขมิ้นอ้อย  เท่ายาทั้งหลาย     ๘ ส่วน

วิธีท�า    ท�าผงละลายน�้าท่า  น�้าเปลือกมะรุม  น�้ากระเทียม  กินหายแล

สรรพคุณ   แก้ลมอุทธังคมาวาต  ลมปัตฆาต  แก้โลหิตและเสมหะ  แก้เจ็บทุกข้อทุกกระดูก

๗.	ยาประสะผลพิลังกาสา

 ๑. หัวแห้วหมู  ใบสะเดา     หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. ตรีกฏุก  ว่านน�้า  กระเทียม    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. ผลพิลังกาสาเท่ายาทั้งหลาย     ๗ ส่วน

วิธีท�า	   ท�าผงละลายน�้าขิง  น�้าข่า  น�้าส้มซ่า  น�้ากระเทียมก็ได้  กินแก้ลม ๑๒ จ�าพวก  หายแล

สรรพคุณ   แก้ลม ๑๒ จ�าพวก  คือ  ลมอัมพาต  ลมอุทธังคมาวาต  ลมบาทยักษ์  ลมอัศวมุขี  ลมปัตฆาต   
  ลมสัณฑฆาต  ลมชิวหาสดมภ์  ลมกระดานพัด  ลมอัมพฤกษ์  ลมอัณฑพฤกษ์ษ์  ลมไชยพฤกษ์   
  ลมกัมมัชวาต

๘.	ยาคนทีสอ

 ๑. โกฐทั้ง ๕  ตรีกฏุก     หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ผลจันทน์  ดอกจันทน์     หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. หัวหญ้าชันกาด  คนทีสอ    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า	   เอาเท่ากันท�าผลละลายน�้าผึ้ง  น�้าส้มซ่าก็ได้  กินแก้อาโปธาตุก�าเริบ

สรรพคุณ	  แก้อาโปธาตุก�าเริบเพื่อโลหิต  แก้น�้ามันในข้อ  ในกระดูก  ปวดกล้ามเนื้อ  รักษาไขข้อ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๙.	ยามหาประสาน

 ๑. ใบมะนาว  (ผิวมะกรูด)  ลูกจันทน์  ดอกจันทน์   สิ่งละ ๕๐ กรัม
 ๒. เทียนด�า  เทียนขาว  ดีปลี      สิ่งละ ๑๐๐ กรัม
 ๓. หนุมานประสานกาย        ๑๕๐ กรัม
 ๔. โกฐกระดูก        ๒๐๐ กรัม
 ๕. มะขามป้อม  สมอไทย      สิ่งละ ๒๐๐ กรัม
 ๖. เปลือกมะรุม        ๒๐๐ กรัม
 ๗. ขมิ้นอ้อย  เพชรสังฆาต      สิ่งละ ๓๐๐  กรัม

วิธีท�า    บดเป็นผงปั้นลูกกลอนด้วยน�้าผึ้ง  ขนาดเม็ดมะแว้งกินครั้งละ ๕ เม็ด  ก่อนอาหารเช้า-เย็น

สรรพคุณ	  บ�ารุงกระดูก  แก้กระดูกเสื่อม  แตก  หัก  สมานกระดูก ข้อเสื่อม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔
 โรคต่อมลกูหมากโต
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ต่อมลูกหมาก  (Prostate gland)  เป็นอวยัวะรูปร่างเหมือนลูกเกาลดั  อยูใ่ตก้ระเพาะปัสสาวะ  หุ้ม

รอบท่อปัสสาวะส่วนตน้  ขนาดปกติประมาณ 20 cc. 

 

หน้าทีFของต่อมลูกหมาก 

1. เป็นอวยัวะในระบบสืบพนัธุ์เพศชาย 

2. สร้างนํ8าเลี8ยงตวัอสุจิ 

3. สร้างสารทีGช่วยการเคลืGอนทีGของตวัอสุจิ 
 

โรคต่อมลูกหมากโตทีFพบบ่อย 

1. ต่อมลูกหมากโต  (B.P.H)  พบไดป้ระมาณ 80% 

2. มะเร็งต่อมลูกหมาก  (Prostate cancer)  พบไดป้ระมาณ 18% 

3. ต่อมลูกหมากอกัเสบ  (Prostatitis)  พบไดป้ระมาณ 2% 

 

ต่อมลูกหมากโต  (B.P.H) 

1. เป็นโรคของชายผูสู้งอาย ุ ตั8งแต่ประมาณ 50 ปี ขึ8นไป 

2. เป็นโรคเนื8องอกธรรมดาทีGพบไดบ้่อยทีGสุด 

3. ผูช้ายทีGมีอายเุกิน 50 ปี  ประมาณ 50%  จะมีความผดิปกติของการขบัถ่ายปัสสาวะ 

4. ผูช้ายทีGมีอายเุกิน 80 ปี  ประมาณ 80%  จะมีความผดิปกติของการขบัถ่ายปัสสาวะ 

 

สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต 

1. เกิดจากการเปลีGยนแปลงสมดุลของฮอร์โมนเพศชาย  ในชายสูงอาย ุ

2. มีการลดลงของฮอร์โมนเพศชายในเลือด (Testosterone)  ในขณะทีGฮอร์โมนเพศชายในต่อม

ลูกหมาก  (dihydrotestosterone = DHT)  มีความเขม้ขน้สูง  กระตุน้ใหต่้อมลูกหมากโต Comment [KC7]: แก ้“dihydrotestoterone” เป็น 

“dihydrotestosterone” 

๔.๑	ข้อมูลทั่วไป	โรคต่อมลูกหมากโต	ตามแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน	

๔. โรคต่อมลูกหมากโต

การดูแลโรคต่อมลูกหมากโต

ต่อมลกูหมาก		(Prostate	gland)  เป็นอวัยวะรปูร่างเหมอืนลูกเกาลดั  อยูใ่ต้กระเพาะปัสสาวะ  หุม้รอบท่อปัสสาวะ

ส่วนต้น  ขนาดปกติประมาณ ๒๐ cc.

หน้าที่ของต่อมลูกหมาก

 ๑. เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
 ๒. สร้างน�้าเลี้ยงตัวอสุจิ
 ๓. สร้างสารที่ช่วยการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

โรคต่อมลูกหมากโตที่พบบ่อย

 ๑. ต่อมลูกหมากโต  (B.P.H)  พบได้ประมาณ ๘๐%
 ๒. มะเร็งต่อมลูกหมาก  (Prostate cancer)  พบได้ประมาณ ๑๘%
 ๓.  ต่อมลูกหมากอักเสบ  (Prostatitis)  พบได้ประมาณ ๒%

ต่อมลูกหมากโต		(B.P.H)

 ๑. เป็นโรคของชายผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ประมาณ ๕๐ ปี ขึ้นไป

 ๒. เป็นโรคเนื้องอกธรรมดาที่พบได้บ่อยที่สุด

 ๓. ผู้ชายที่มีอายุเกิน ๕๐ ปี  ประมาณ ๕๐%  จะมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ

 ๔. ผู้ชายที่มีอายุเกิน ๘๐ ปี  ประมาณ ๘๐%  จะมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ
 

สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต

 ๑. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลของฮอร์โมนเพศชาย  ในชายสูงอายุ

 ๒. มีการลดลงของฮอร์โมนเพศชายในเลือด (Testosterone)  ในขณะที่ฮอร์โมนเพศชายในต่อมลูกหมาก   

     (dihydrotestosterone = DHT)  มีความเข้มข้นสูง  กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโต

 ๓ ฮอร์โมนเพศชายในเลอืด  (Testosterone)  ถูกเปล่ียนแปลงเป็นฮอร์โมนเพศชายท่ีต่อมลูกหมาก (DTH)   

    โดยเอนไซม์ ๕ - ∞ reductase type ๒  ซึ่ง  DTH  มีความแรงมากกว่า Testosterone ๑๐ เท่า
   

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

 ระยะแรก ปัสสาวะบ่อย  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  ปัสสาวะเล็ดราด

 ระยะหลัง ปัสสาวะล�าบาก  ปัสสาวะออกช้า  ปัสสาวะออกไม่หมด  ต้องตื่นนอน  ปัสสาวะบ่อย

   ตอนกลางคืน  ปัสสาวะไม่ออก

อาการแทรกซ้อน

 ไส้เลื่อน  ริดสีดวงทวาร  นิ่วกระเพาะปัสสาวะ  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  ไตวาย

ต่อมลูกหมากอักเสบ

สาเหตุ

 ๑. เกิดจากการติดเชื้อกามโรค  มักพบในคนหนุ่ม

 ๒. เกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  อาจมีนิ่วต่อมลูกหมากร่วมด้วย

 ๓. ติดเชื้อวัณโรคต่อมลูกหมาก  ลักษณะของลูกหมากจะแข็งขรุขระ  เหมือนมะเร็งลูกหมาก
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3. ฮอร์โมนเพศชายในเลือด  (Testosterone)  ถูกเปลีGยนแปลงเป็นฮอร์โมนเพศชายทีGต่อม

ลูกหมาก (DTH)  โดยเอนไซม ์5 - ∞ reductase type 2  ซึG ง  DTH  มีความแรงมากกว่า 

Testosterone 10 เท่า 

อาการของโรคต่อมลูกหมากโต 

ระยะแรก ปัสสาวะบ่อย  กลั8นปัสสาวะไม่อยู ่ ปัสสาวะเลด็ราด 

ระยะหลงั ปัสสาวะลาํบาก  ปัสสาวะออกชา้  ปัสสาวะออกไม่หมด  ตอ้งตืGนนอน  ปัสสาวะบ่อยตอน

กลางคืน  ปัสสาวะไม่ออก 

อาการแทรกซ้อน 

 ไสเ้ลืGอน  ริดสีดวงทวาร  นิGวกระเพาะปัสสาวะ  ติดเชื8อทางเดินปัสสาวะ  ไตวาย 

 
 
 

 

 
 

มีอาการถ่ายปัสสาวะผดิปกติไดเ้หมือนโรคต่อมลูกหมากโต 

 
 

สาเหตุ 

1. เกิดจากการติดเชื8อกามโรค  มกัพบในคนหนุ่ม 

2. เกิดจากการติดเชื8อทางเดินปัสสาวะ  อาจมีนิGวต่อมลูกหมากร่วมดว้ย 

3. ติดเชื8อวณัโรคต่อมลูกหมาก  ลกัษณะของลูกหมากจะแขง็ขรุขระ  เหมือนมะเร็งลูกหมาก 

 

4.2 หลกัการวนิิจฉัยและรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ตามแนวทางแพทย์แผนไทย   

      4.2.1  คมัภร์ีมุจฉาปักขนัธิกา 

ต่อมลูกหมากอกัเสบ 

Comment [KC8]: แก ้“Tertosterone” เป็น “Testosterone” 

ต่อมลูกหมากปกติ ต่อมลูกหมากอักเสบ

มีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติได้เหมือนโรคต่อมลูกหมากโต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๔.๒	หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคต่อมลูกหมากโต	ตามแนวทางแพทย์แผนไทย		

	 ๔.๒.๑		คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา

	 	 ๑)	มูลเหตุก่อโรค
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          1) มูลเหตุก่อโรค 

 
 

2) การดูแลรักษา 
 

อุปทม ๓ 

ต่อมลูกหมากโต	+	อุปทม	๓

อุปทม	๓
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เกดิเพราะโทษดาน  กษยักล่อน  และกาฬมูตร15 

 

 
 

สาเหตุ บังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์  มิได้มักมากในทางกิเลสกามคุณ  คือ  สมณะพราหมณ์  ทั้งหลาย

อันมีศีลสุทธิเป็นต้น  และฆราวาสอันรักษาศีล ๕  เป็นนิจศีล  และศีล ๘  เป็นอุโบสถศีล  และ

มีปัญญาเป็นที่สุด  มิได้เสพเมถุนธรรมด้วยมาตุคามเลย  แลโรคนั้นบังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน  

และกษัยกล่อน  มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า  เดิมให้ขัดปัสสาวะ  คือกล่อนลงฝักถึง

องค์กำเนิด  ให้องค์กำเนิดบวม 

อาการ กระทำให้แสบร้อน  ให้ปัสสาวะมิได้โชนและอ่อนไปหยดย้อย  ครั้นกินยาสบก็หายไป  แล้ว

กลับเป็นใหม่หลายครั้งหลายหน  ครั้นแก่เข้าก็กลายเป็นบุพโพโลหิตให้ไหลออกมาทางช่อง

ทวารเบา  แล้วให้เจ็บปวดต่างๆ  ถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวมานี้  เรียกว่าโรคสำหรับบุรุษ  จะได้เป็น

อุปทมนั้นหามิได้ อาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังนี ้

การรักษา ๑. ให้ใช้ยาขนานที่ ๓  ในข้อ ๒  (ยาแก้อุปทมโรคสำหรับบุรุษ),  (ดูคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา) 

 ๒. หรือใช้ยาขนานต่อไปนี้ 

 ตาํรับยารักษาตามคมัภร์ีมุจฉาปักขนัธิกา 
 

                                                        

กาฬมูตร  : โรคเกิดจากขัดปัสสาวะ,  ปัสสาวะไม่ออก  จึงเน่าเสียอยู่ภายในร่างกาย  หรือโรคทางเดินปัสสาวะ 

อย่างหนึ่ง  โดยมีกาฬ  (เม็ด)  เกิดขึ้นภายในระบบทางเดินปัสสาวะ 

   ข้อ ๓   : มีการติดเชื้อของท่อปัสสาวะโดยมิได้เสพเมถุน  (ดูคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา) 

	 	 ๒)	การดูแลรักษา

เกิดเพราะโทษดาน		กษัยกล่อน		และกาฬมูตร

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สาเหตุ  บังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์  มิได้มักมากในทางกิเลสกามคุณ  คือ  สมณะพราหมณ์  ทั้งหลายอัน 
  มีศีลสุทธิเป็นต้น  และฆราวาสอันรักษาศีล ๕  เป็นนิจศีล  และศีล ๘  เป็นอุโบสถศีล  และมี 
  ปัญญาเป็นที่สุด  มิได้เสพเมถุนธรรมด้วยมาตุคามเลย  แลโรคนั้นบังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน  และ 
  กษัยกล่อน  มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า  เดิมให้ขัดปัสสาวะ  คือกล่อนลงฝักถึงองค์ก�าเนิด   
  ให้องค์ก�าเนิดบวม

อาการ  กระท�าให้แสบร้อน  ให้ปัสสาวะมิได้โชนและอ่อนไปหยดย้อย  ครั้นกินยาสบก็หายไป  แล้วกลับ 
  เป็นใหม่หลายครั้งหลายหน  ครั้นแก่เข้าก็กลายเป็นบุพโพโลหิตให้ไหลออกมาทางช่องทวารเบา   
  แล้วให้เจบ็ปวดต่างๆ  ถ้าผูใ้ดเป็นดงักล่าวมานี ้ เรยีกว่าโรคส�าหรบับรุษุ  จะได้เป็นอปุทมนัน้หามิได้  
  อาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังนี้

การรักษา ๑. ให้ใช้ยาขนานที่ ๓  ในข้อ ๒  (ยาแก้อุปทมโรคส�าหรับบุรุษ),  (ดูคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา)
  ๒. หรือใช้ยาขนานต่อไปนี้

 ต�ารับยารักษาตามคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา

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

๑.	แก้โรคบุรุษอันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์

 ๑. ขมิ้นอ้อย  ๖ ส่วน

 ๒. ไพล   ๖ ส่วน

 ๓. ยาข้าวเย็น  ๑๐ ส่วน

 ๔. รากย่านาง  ๒๐ ส่วน

วิธีท�า  ต้มตามวิธีให้กิน

สรรพคุณ แก้โรคส�าหรับบุรุษ  อันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์  และช�าระบุพโพในล�าปัสสาวะ  แก้ปวดถ่วงตึงใน 
  หัวเหน่านั้นหายดีนักฯ
(อุปทม ๓  :  โรคนี้บังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน  และกษัยกล่อน  มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า  เดิมให้ขัดปัสสาวะ  คือ
กล่อนลงฝักถึงองค์ก�าเนิด  ให้องค์ก�าเนิดบวม  อาการของโรคอุปทม ๓  ตามพระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา  สมุฏฐาน
เกิดจากโทษดาน  และกษัยกล่อนลงฝักถึงองค์ก�าเนิด  ซึ่งเริ่มจากกษัยกล่อนเถา  แล้วนิ่วยูริกฝังตัวบริเวณเนื้อ 
ต่อมลูกหมาก  ท�าให้เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน  ปัสสาวะขัด  ต�ารับยาที่ให้ใช้ไพล  ขมิ้นอ้อย  ข้าวเย็นเหนือ   
ข้าวเย็นใต้  เพื่อลดการอักเสบ  รากย่านาง  มีสรรพคุณถอนพิษของแสลง  และลดนิ่วยูริก  ยาต�ารับนี้จึงเป็นยา
ล้อมอาการอักเสบ  บวม  ของต่อมลูกหมาก  การดูแลที่ดีต้องให้น�้ากระสายยา  หรือต�ารับยาขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ 
ร่วมด้วย  อาการจึงจะทุเลาลง  ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องย้อนกลับดูแลพัทธะปิตตะ (ตับ)  ซึ่งเป็นต้นทางของโรค  โดยใช้
ยากล่อมนางนอน  แล้วกลับไปดูแลปิหกังต่อ  ส่วนอาการต่อมลูกหมากโตก็ใช้ยาล้อมอาการไปเรื่อยๆ  จนโรคทุเลา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ลง  แต่ต้องไปห้ามของแสลง  เช่น  ขนมจีน  หน่อไม้  ของหมักดอง  เหล้า  เบียร์  เป็ด  ไก่  เครื่องในสัตว์  ผักชะอม  
ถั่วงอก  อาหารที่มีโปรตีนสูง  เป็นต้น)
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   ๑. แก้โรคบุรุษอันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์  . 

๑. ขมิ้นอ้อย ๖ ส่วน 

๒. ไพล ๖ ส่วน 

๓. ยาข้าวเย็น ๑๐ ส่วน 

๔. รากย่านาง ๒๐ ส่วน 

วิธีทำ ต้มตามวิธีให้กิน 

สรรพคุณ แก้โรคสำหรับบุรุษ  อันบังเกิดแก่บุคคลบริสุทธิ์  และชำระบุพโพในลำปัสสาวะ  แก้ปวด

ถ่วงตึงในหัวเหน่านั้นหายดีนักฯ 

(อุปทม ๓  :  โรคนี้บังเกิดขึ้นด้วยโทษดาน  และกษัยกล่อน  มักบังเกิดแต่สะดือลงมาหัวเหน่า  เดิมให้ขัด

ปัสสาวะ  คือกล่อนลงฝักถึงองค์กำเนิด  ให้องค์กำเนิดบวม  อาการของโรคอุปทม ๓  ตามพระคัมภีร์มุจฉา

ปักขันธิกา  สมุฏฐานเกิดจากโทษดาน  และกษัยกล่อนลงฝักถึงองค์กำเนิด  ซึ่งเริ่มจากกษัยกล่อนเถา  แล้ว

นิ่วยูริกฝังตัวบริเวณเนื้อต่อมลูกหมาก  ทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงร้อน  ปัสสาวะขัด  ตำรับยาที่ให้ใช้ไพล  

ขมิ้นอ้อย  ข้าวเย็นเหนือ  ข้าวเย็นใต ้ เพื่อลดการอักเสบ  รากย่านาง  มีสรรพคุณถอนพิษของแสลง  และลด

นิ่วยูริก  ยาตำรับนี้จึงเป็นยาล้อมอาการอักเสบ  บวม  ของต่อมลูกหมาก  การดูแลที่ดีต้องให้น้ำกระสายยา  

หรือตำรับยาขับนิ่ว  ขับปัสสาวะร่วมด้วย  อาการจึงจะทุเลาลง  ถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องย้อนกลับดูแลพัทธะปิตตะ 

(ตับ)  ซึ่งเป็นต้นทางของโรค  โดยใช้ยากล่อมนางนอน  แล้วกลับไปดูแลปิหกังต่อ  ส่วนอาการต่อมลูกหมาก

โตก็ใช้ยาล้อมอาการไปเรื่อย ๆ  จนโรคทุเลาลง  แต่ต้องไปห้ามของแสลง  เช่น  ขนมจีน  หน่อไม ้ ของหมัก

ดอง  เหล้า  เบียร์  เปด็  ไก่  เครื่องในสัตว ์ ผักชะอม  ถั่วงอก  อาหารที่มีโปรตีนสูง  เป็นต้น) 

 

 
   ๒. ยาตัดรากโรคบุรุษเกิดแต่บุคคลอันบริสุทธิ์  . 

๑. รากขนุนสำมะลอ  เทียนดำ  เทียนขาว สิ่งละ ๑ ส่วน 

เคร่ืองยาข้าวเย็นเหนือ 

๒.	ยาตัดรากโรคบุรุษเกิดแต่บุคคลอันบริสุทธิ์

 ๑. รากขนุนส�ามะลอ  เทียนด�า  เทียนขาว   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ตรีกฏุก      สิ่งละ ๒ ส่วน

 ๓. ขมิ้นอ้อย       ๓ หัว

 ๔. กระดูกงูเหลือม      ๔ ส่วน

 ๕. เขม่าเหล็ก       ๘ ส่วน

 ๖. ข้าวเย็นใต้       ๑๐ ส่วน

 ๗. ขันทองพยาบาท      ๑๐ ส่วน

 ๘. หนอนตายหยาก      ๑๐ ส่วน

 ๙. รากพุงดอ  รากพุงแก     สิ่งละ ๑๐ ส่วน

 ๑๐. โรกทั้ง ๒  รากก้างปลาทั้ง ๒    สิ่งละ ๑๐ ส่วน

 ๑๑. แก่นขี้เหล็ก  มาศเหลือง    สิ่งละ ๑๐ ส่วน

วิธีท�า ต้มตามวิธีให้กิน

สรรพคุณ แก้โรคส�าหรับบุรุษ  อันบังเกิดแก่บุคคลอันบริสุทธิ์นั้น  เป็นยาตัดรากมิให้กลายไปได้นั้นดีนักฯ

(ต�ารับนี้ใช้กรณีตัดรากโรคต่อมลูกหมากโตมิให้กลับมาเป็นอีก  และกรณีต่อมลูกหมากโตที่มีสาเหตุมาจากเนื้อเซลล์

ลูกหมากเองขยายตัวผิดปกติ  มะเร็งต่อมลูกหมาก)

๓.	ยาตัดรากอุปทมโรคส�าหรับบุรุษ

 ๑. เขม่าเหล็ก  ตรีกฏุก     สิ่งละ ๒ บาท

 ๒. ขมิ้นอ้อย       ๓ หัว

 ๓. เทียนด�า  เทียนขาว  กระดูกงูเหลือม   สิ่งละ ๔ บาท

 ๔. โรคทั้ง ๒  คุยทั้ง ๒  ก้างปลาทั้ง ๒   สิ่งละ ๔ บาท

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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 ๕. รากขนุนส�ามะลอ  สุพรรณถันเหลือง   สิ่งละ ๔ บาท

 ๖. แก่นขี้เหล็ก  แก่นมะหาด    สิ่งละ ๑๐ บาท

 ๗. หนอนตายหยาก  พุงแก    สิ่งละ ๑๐ บาท

 ๘. ขันทองพยาบาท      ๒๐ บาท

 ๙. ข้าวเย็นเหนือ       ๑๐ บาท

 ๑๐. ข้าวเย็นใต้       ๑๐ บาท

วิธีท�า  ต้มกินตามวิธี

สรรพคุณ แก้อปุทม  โรคส�าหรบับรุษุ  ถ้ามหิายกลายเป็นคดุทะราดเข้าข้อ เข้ากระดูก  ให้ขัดมอืขัดเท้าต่างๆ   

  (กามโรค ซิฟิลิส ระยะเข้าข้อ และระยะเข้าระบบประสาท)  เป็นยาตัดรากอุปทม แล

๔.	ยาประคบ		แก้ขัดปัสสาวะ

 ๑. ไพล ๑ ส่วน

 ๒. ขมิ้นอ้อย ๑ ส่วน

 ๓. พันธุ์ผักกาด ๑ ส่วน

 ๔. มะกรูด ๑ ส่วน

 ๕. ส้มซ่า ๑ ส่วน

 ๖. แป้งเหล้า ๑ ส่วน

วิธีท�า	  บดห่อผ้าประคบหัวหน่าว

สรรพคุณ แก้ขัดปัสสาวะนั้นหายดีวิเศษนักฯ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์ 

การรักษาทางหัตเวช	ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์	แผ่นที่	29	แผนนวดหงาย-คว�่า

ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๙	แผนนวดหงาย
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๒. ขมิ้นอ้อย ๑ ส่วน 

๓. พันธุ์ผักกาด ๑ ส่วน 

๔. มะกรูด ๑ ส่วน 

๕. ส้มซ่า ๑ ส่วน 

๖. แป้งเหล้า ๑ ส่วน 

วิธีทำ บดห่อผ้าประคบหัวหน่าว 

สรรพคุณ แก้ขัดปัสสาวะนั้นหายดีวิเศษนักฯ 

 

การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวดัโพธิf  

        1) การรักษาทางหัตเวช ตามจารึกแผ่นภาพวดัโพธิf แผ่นทีF 29 แผนนวดหงาย-

ควํFา 
 

 

ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปัถวี เกิดแต่กองตรีกุฎวาด ตามอาจารย์แนะไว้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ลกัษณะแผนหงายรูปนี8   บอกทีGแกใ้นกองวิสมะปถวี  เกิดแต่กองตรีกูฏวาต  ตามอาจารยแ์นะไว ้ 

ดงันี8  

2. เสน้นี8   อณัฑพาต  แกล้มถ่วงฝักใหป้วด  สมมุติวา่ไสเ้ลืGอน  โดยกาํลงัเสน้นั8นพองขึ8น 

3. เสน้นี8   แกฝั้กฟกใหเ้จบ็ระบมมีพิษ 

4. เสน้นี8   แกล้มใหห้ดขึ8น  ใหห้ยอ่นฝักและแกเ้มืGอยตะโพกและตน้ขา 

5. เสน้นี8   อณัฑพฤกษ ์ แกว้ทุธิโรค  สมมุติวา่กล่อน  และอุง้เดินไกลมิได ้ ใหตึ้งถ่วง 

6. เสน้นี8   แกป้วดฝัก  ใหเ้สียวถึงองคชาต 

7. เสน้นี8   แกปั้สสาวะ  เดินมิไดส้ะดวก  แลปัสสาวะดาํแดงขาวเหลือง 

 
 
 
 

จารึกแผ่นทีF 29  แผนนวดหงาย 
จารึกแผ่นที่	๒๙	แผนนวดหงาย

 ๑. ลักษณะแผนหงายรูปนี้  บอกที่แก้ในกองวิสมะปถวี  เกิดแต่กองตรีกูฏวาต  ตามอาจารย์แนะไว้  ดังนี้

 ๒. เส้นนี้  อัณฑพาต  แก้ลมถ่วงฝักให้ปวด  สมมุติว่าไส้เลื่อน  โดยก�าลังเส้นนั้นพองขึ้น

 ๓. เส้นนี้  แก้ฝักฟกให้เจ็บระบมมีพิษ

 ๔. เส้นนี้  แก้ลมให้หดขึ้น  ให้หย่อนฝักและแก้เมื่อยตะโพกและต้นขา

 ๕. เส้นนี้  อัณฑพฤกษ์  แก้วุทธิโรค  สมมุติว่ากล่อน  และอุ้งเดินไกลมิได้  ให้ตึงถ่วง

 ๖. เส้นนี้  แก้ปวดฝัก  ให้เสียวถึงองคชาต

 ๗. เส้นนี้  แก้ปัสสาวะ  เดินมิได้สะดวก  แลปัสสาวะด�าแดงขาวเหลือง

ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๒๙	แผนนวดคว�่า

ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้ บอกที่แก้ในกองวิสมะปัถวี เกิดแต่กองตรีกุฎวาด ตามอาจารย์แนะไว้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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จารึกแผ่นที่	๒๙		แผนนวดคว�่า

 ๑. ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้  บอกที่แก้ในกองวิสมะปถวี  เกิดแต่กองตรีกูฏวาต  ตามอาจารย์แนะไว้  ดังนี้

 ๒. เส้นนี้  แก้ลมขึ้นสูง  กระท�าให้จักษุมัวไป

 ๓. เส้นนี้  แก้ลมยืดตัวมิขึ้น  ให้ยอกสันหลัง

 ๔. เส้นนี้  แก้สันหลังเหน็บแลชาไปทั้งตัว

 ๕. เส้นนี้  แก้เท้าก้าวมิออก  ให้ตึง  ให้แข็งให้เมื่อยขบเป็นก�าลัง

 ๖. เส้นนี้  แก้ลมให้จักษุมัว

 ๗. เส้นนี้  แก้ลมให้ยอกไหล่  แลให้มือชา  ให้เย็นถึงข้อศอก  เป็นเหน็บ

 ๘. เส้นนี้  แก้คอแข็งเบือนคอมิได้ให้เจ็บ

 ๙. เส้นนี้  แก้หนักสะโพกไหวตัวขึ้นมิได้  ให้แข็งกระด้าง  ให้เมื่อยยิ่งนัก

หมายเหตุ  :  ภาพบอกรูปที่ ๒๙ วิสมะปถวี  กล่าวเรื่ององคสูตร  และไส้เลื่อนองคสูตร  เป็นการด�าเนินโรคต่อจาก

สัณฑฆาต  แปรเข้าสายฮอร์โมน  ก่อเกิดแบ่งออกได้ 4 จ�าพวก  เข้ากษัยกล่อนดิน  และกษัยกล่อนเถา

ไส้เลื่อน		เป็นการเคลื่อนที่ของอวัยวะในช่องท้องช่วงคูถเสมหะ  ออกไปจากที่เดิม  แบ่งเป็น ๕ ประการ  คือ

 ๑. ล�าไส้เลื่อน

 ๒. มดลูกเคลื่อน

 ๓. ต่อมลูกหมากโต  ปัสสาวะขัด

 ๔. เถาดาน

 ๕. กระบังลมล่างหย่อน

วิสมะปถวี		(กรีสัง)

   จะกล่าวธาตุปถวี  โทษนั้นสี่สิบสองสถาน

  อาพาธนั้นบันดาล  ให้เจ็บปากและเจ็บฟัน

  ผมร่วงเจ็บในสมอง  หนังหัวพองขนลุกชัน

  เจ็บในก้อนเนื้อนั้น  เจ็บแถวเอ็นแลดวงใจ

  ผิวหนังแตกระแหง  เจ็บทุกแห่งกระดูกใน

  นาภีนั้นปวดเจ็บไป  ปถวีไซร้หย่อนแลนา
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  	การรักษาทางหัตเวช	ตามจารึกแผ่นภาพวัดโพธิ์	แผ่นที่	๓๐	แผนนวดหงาย	-	คว�่า
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ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๓๐	แผนนวดหงาย

ลักษณะแผนหงายรูปนี้ บอกที่แก้ในกองกติกะปัถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะไว้
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จารึกแผ่นที่	๓๐		แผนนวดหงาย

 ๑. ลักษณะแผนหงายรปูนี ้ บอกทีแ่ก้ในกองกติกะปถว ี เกดิแต่กองอมัพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะน�าไว้  ดงันี้

  แก้อาการ    ค�าอธิบาย

 ๒. เส้นนี้  แก้มุตฆาตขวา   แก้ปัสสาวะหยดย้อย

 ๓. เส้นนี้  แก้สันฑฆาตขวา  แก้ยอกอกสลักอก

 ๔. เส้นนี้  แก้ปัตฆาตขวา   แก้ย่อตัวมิลงให้แข็ง

 ๕. เส้นนี้  แก้รัตฆาตขวา   แก้เสียดราวข้างและแก้จับเจลียงเป็นพิษ

 ๖. เส้นนี้  มุตฆาตซ้าย   แก้ปัสสาวะบ่อยๆ

 ๗. เส้นนี้  สันฑฆาตซ้าย   แก้เจ็บอกดังเป็นหนอง

 ๘. เส้นนี้  ปัตฆาตซ้าย   แก้ครั่นตัวตึงตัว

 ๙. เส้นนี้  รัตฆาตซ้าย   แก้เอี้ยวตัวมิได้  แก้จับสันนิบาตมีพิษ
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1. ลกัษณะแผนหงายรูปนี8   บอกทีGแกใ้นกองกติกะปถวี  เกิดแต่กองอมัพฤกษ ์ตามอาจารยแ์นะนาํ

ไว ้ ดงันี8  

 
 

2. เสน้นี8   แกมุ้ตฆาตขวา แกปั้สสาวะหยดยอ้ย 

3. เสน้นี8   แกส้นัฑฆาตขวา แกย้อกอกสลกัอก 

4. เสน้นี8   แกปั้ตฆาตขวา แกย้อ่ตวัมิลงใหแ้ขง็ 

5. เสน้นี8   แกรั้ตฆาตขวา แกเ้สียดราวขา้งและแกจ้บัเจลียงเป็นพิษ 

6. เสน้นี8   มุตฆาตซา้ย แกปั้สสาวะบ่อยๆ 

7. เสน้นี8   สนัฑฆาตซา้ย แกเ้จบ็อกดงัเป็นหนอง 

8. เสน้นี8   ปัตฆาตซา้ย แกค้รัGนตวัตึงตวั 

9. เสน้นี8   รัตฆาตซา้ย แกเ้อี8ยวตวัมิได ้ แกจ้บัสนันิบาตมีพิษ 

จารึกแผ่นทีF 30  แผนนวดหงาย 

แก้อาการ คาํอธิบาย 

ค�าอ่านปัจจุบัน
จารึกแผ่นที่	๓๐	แผนนวดคว�่า

ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้ บอกที่แก้ในกองกติกะปัถวี เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะไว้
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กติกะปถวี		(มันทปถวี)		(หทัยวัตถุ)

   ไนยหนึ่งเมื่อพิการ ให้เจ็บซ่านทั้งกายา
  ท้องนั้นเจ็บหนักหนา  ให้วาตาตีขึ้นไป
  ท้องลั่นเสียงต่างๆ   เสียดแทงข้างขบตอดใน
  โทษนี้ปถวีให้   พิการไซ้จึ่งวิกล

กติกะปถวี		(อุทริยัง)

   อนึ่งเล่ากองปถวี  ก�าเริบมีก�าลังมา
  สิบสามตามสังขยา  คือนิทราไม่หลับใหล
  ให้คลั่งให้เจ็บอก   น�้าลายตกกระหายไป
  ให้เศียรร้าวณะภายใน  มักโกรธใจให้เจ็บหลัง
  ขัดหนักและขัดเบา  ท้องนั้นเล่าลั่นเสียงดัง
  ต่างๆ ให้พึงฟัง   เจ็บกระทั่งถึงทวารเบา
  ข้อมือแลข้อแขน   ตลอดแล่นเมื่อยขบเอา
  โทษนี้ปถวีเล่า   อย่าดูเบาสุขุมา

จารึกแผ่นที่	๓๐	แผนนวดคว�่า

 ๑. ลักษณะแผนคว�่ารูปนี้  บอกที่แก้ในกองกติกะปถวี  เกิดแต่กองอัมพฤกษ์ ตามอาจารย์แนะน�าไว้  ดังนี้
 ๒. เส้นนี้  แก้ปวดศีรษะ
 ๓. เส้นนี้  แก้ปวดปัสสาวะ
 ๔. เส้นนี้  แก้ตึงสันหลังตลอดหน้าอก
 ๕. เส้นนี้  แก้หลังยืดมิขึ้น
 ๖. เส้นนี้  แก้หลังแข็งดังไม้เสียบ
 ๗. เส้นนี้  แก้ตึงราวข้างให้ยอกเสียด
 ๘. เส้นนี้  แก้ลมเบื้องบนให้ออก
 ๙. เส้นนี้  แก้มูตรอติสาร
 ๑๐. เส้นนี้  แก้เสียดสันหลังให้เจ็บดั่งเอาเข็มแทง
 ๑๑. เส้นนี้  แก้คอแข็งให้ปวด
 ๑๒. เส้นนี้  แก้เกลียวคอเบือนมิได้  ให้ปวดขบ
 ๑๓. เส้นนี้  แก้ลมเข้าเส้น  ให้พองขึ้น  ให้บวม

กษัยกล่อนเถา		มี	๕	จ�าพวก  คือ

 ๑. กล่อนเอ็น   อาการปวดหัวเหน่า  เมื่อยแข้งขาสะบัดร้อนสะบัดหนาว
 ๒. กล่อนแห้งจากเส้นมุตฆาต ระบบทางเดินปัสสาวะหยุดหรือขัดเมื่อยเอวและต้นขา
 ๓. กล่อนแห้งจากเส้นสันฑฆาต ท้องแข็งเป็นดาน  ดันไปที่ถุงอัณฑะ
 ๔. กล่อนแห้งจากเส้นปัตฆาต เมื่อยตึงตัว  เหน็บชา  ปวดถ่วงอัณฑะ
 ๕. กล่อนแห้งจากเส้นรัตฆาต องคชาตบวม  เสียดสีข้างและชายโครง  ปัสสาวะขัด
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กลุ่มอาการกษัยกล่อนเถาศึกษาจากมานหินในพระคัมภีร์อุทรโรค

ลม ที่เกิด ต�าแหน่ง

รัตฆาต ไฟย่อย ลมในไส้

ปัตฆาต ลมพัดทั่วกาย ลมนอกไส้

สัณฑฆาต ดิน ลมพัดขึ้นบน

มุตฆาต น�้า ลมพัดลงล่าง

สมุฏฐาน  ปิหกังพิการ

อาการ  เกิดเพื่อลมสัณฑฆาต  และลมปัตฆาต  แล่นเข้าในล�าเส้นนั้น  ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่     หัวเหน่า   

  มาประจบเกลียวข้าง  ถ้าผู้ชายมันขึ้นข้างขวา  ถ้าผู้หญิงมันขึ้นข้างซ้าย  มันเสียดตามชายโครงถึง 

  ยอดอก  มันก็ให้ปวดขบเอาในอกตลอดเสียวถึงล�าคอ  ลางทีมันมักให้อาเจียนน�้าลาย  ถ้ามันราก 

  ออกมาที่ปวดขบนั้นมันก็ค่อยสงบลงสักหน่อย  ก็ท�าเพศประดุจฝีปลวก  ฝีมะเร็งทรวง  ผิดกันที่ 

  เป็นน�า้มตูร  ถ้าเป็นกษยัน�า้มูตรแดง  (อาจมเีลอืดออกจากนิว่ครดู)  แต่ว่าตดิข้างจะเหลอืงสกัหน่อย   

  ให้เอาถ้วยรองไว้ดู  เมื่อมันนอนลงอยู่ที่ก้นถ้วยนั้นดังปูนกินหมาก  (กรดยูริกตะกอนสีชมพู)  และ 

  ถ้าฝีสีมันด�า  แลโรคอันนี้มันเป็นเพราะกินของคาวหวานนักจึงเป็น  แต่เป็นๆ หายๆ  ไปประมาณ  

  ๑๒ ปี  ๑๓ ปี  แล้วมันก็กลายเป็น     มานกษัย  รักษาไม่ได้  ถ้าจะแก้ๆ ได้เมื่อมันยังอ่อนๆ อยู่นั้น

การรักษา    ท่านให้ช�าระด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์  อันอยู่ข้างต้นนั้น  กินวันหนึ่งเว้นเสีย ๕ วัน  จึงกินทีหนึ่ง  แล้วจึง 

  กินยา  นารายณ์พังค่าย  ห้าวัน  จึงกินยาช�าระทีหนึ่ง  แล้วให้ท�ายาดาวดึงษากินเวลาเย็น 

การวินิจฉัย

 อาการของโรคนิ่วยูริกตกตะกอนที่กรวยไต / ท่อไต / กระเพาะปัสสาวะ  ท�าให้มีอาการปวดท้องน้อยด้าน

ซ้าย-ขวา  ตามเส้นทางเดินท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ  ให้ปัสสาวะสีดังปูนกินหมาก  เพราะมีตะกอนนิ่วครูดกับ

หลอดเลือดฝอยที่กรวยไต  ท�าให้มีเลือดปนมากับตะกอนนิ่ว  ปัสสาวะติดข้างจะเหลืองเพราะมีการอักเสบที่ถุงน�้าดี  
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สมุฏฐาน  ปิหกังพิการ 

อาการ เกิดเพื่อลมสัณฑฆาต  และลมปัตฆาต  แล่นเข้าในลำเส้นนั้น  ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่     

หัวเหน่า  มาประจบเกลียวข้าง  ถ้าผู้ชายมันขึ้นข้างขวา  ถ้าผู้หญิงมันขึ้นข้างซ้าย  มันเสียดตามชายโครงถึง

ยอดอก  มันก็ให้ปวดขบเอาในอกตลอดเสียวถึงลำคอ  ลางทีมันมักให้อาเจียนน้ำลาย  ถ้ามันรากออกมาที่

ปวดขบนั้นมันก็ค่อยสงบลงสักหน่อย  ก็ทำเพศประดุจฝีปลวก  ฝีมะเร็งทรวง  ผิดกันที่เป็นน้ำมูตร  ถ้าเป็น

กษัยน้ำมูตรแดง  (อาจมีเลือดออกจากนิ่วครูด)  แต่ว่าติดข้างจะเหลืองสักหน่อย  ให้เอาถ้วยรองไว้ด ู เมื่อมัน

นอนลงอยู่ที่ก้นถ้วยนั้นดังปนูกินหมาก  (กรดยูริกตะกอนสีชมพู)  และถ้าฝีสีมันดำ  แลโรคอันนี้มันเป็นเพราะ

กินของคาวหวานนักจึงเป็น  แต่เป็นๆ หายๆ  ไปประมาณ ๑๒ ปี  ๑๓ ปี  แล้วมันก็กลายเป็น     มานกษัย  

รักษาไม่ได้  ถ้าจะแก้ๆ ได้เมื่อมันยังอ่อนๆ อยู่นั้น 

การรักษา   ท่านให้ชำระด้วยยาเบญจอำมฤตย ์ อันอยู่ข้างต้นนั้น  กินวันหนึ่งเว้นเสีย ๕ วัน  จึงกิน

ทีหนึ่ง  แล้วจึงกินยา  นารายณ์พังค่าย  ห้าวัน  จึงกินยาชำระทีหนึง่  แล้วให้ทำยาดาวดึงษากินเวลาเย็น  

 

การวินิจฉัย 

อาการของโรคนิ่วยูริกตกตะกอนที่กรวยไต / ท่อไต / กระเพาะปัสสาวะ  ทำให้มีอาการปวด

ท้องน้อยด้านซ้าย-ขวา  ตามเส้นทางเดินท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ  ให้ปัสสาวะสีดังปูนกินหมาก  เพราะมี

ตะกอนนิ่วครูดกับหลอดเลือดฝอยที่กรวยไต  ทำให้มีเลือดปนมากับตะกอนนิ่ว  ปัสสาวะติดข้างจะเหลือง

เพราะมีการอักเสบที่ถุงน้ำด ี หรือท่อน้ำดีตับร่วมด้วย  ทำให้มีอาการเหมือนลมแน่นจุกอก  จุกคอ  ลมแน่น 

อก  ลมแล่นเสียดชายโครง  ถ้าไม่เร่งรักษาจะนำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง  และให้โลหิตจาง  เป็นกษัยโลหิต  

และทำให้ท้องบวมโต  เป็นมานกษัย 

 

กษัยกล่อนเถา 

เกิดจากพฤติกรรมการยกของหนักอยู่เป็นนิจ  การใช้อิริยาบถซ้ำๆ เป็นเวลานาน 

การกลั้นอุจจาระปัสสาวะ  การดื่มน้ำน้อย  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้ 

กษัยกล่อนเถา	(นิ่วยูริกที่กรวยไต)

๑. เพื่อลมสัณฑฆาต ปัตฆาต

๒. เส้นพองขวางอยู่หัวเหน่า

๓. เสียดชายโครงถึงยอดอก

๔. จุกอก จุกคอ
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หรือท่อน�้าดีตับร่วมด้วย  ท�าให้มีอาการเหมือนลมแน่นจุกอก  จุกคอ  ลมแน่น อก  ลมแล่นเสียดชายโครง  ถ้าไม่เร่ง

รักษาจะน�าไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง  และให้โลหิตจาง  เป็นกษัยโลหิต  และท�าให้ท้องบวมโต  เป็นมานกษัย

กษัยกล่อนเถา

เกิดจากพฤติกรรมการยกของหนักอยู่เป็นนิจ  การใช้อิริยาบถซ�้าๆ เป็นเวลานาน

การกลั้นอุจจาระปัสสาวะ  การดื่มน�้าน้อย  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้

วาตะนอกไส้ก�าเริบ

(เนื่องจากการขยับเขยื้อนภายในร่างกาย)  ระคนกับ

วาตะในไส้ก�าเริบ

(เนื่องจากการบีบตัวของล�าไส้น้อย+ใหญ่และอวัยวะ)

นานเข้าลมตีขึ้นเส้นตรงจุดศูนย์กลางท้อง  (เส้นด้านข้างปัตฆาต/สัณฑฆาต)

ลมตีขึ้นเบื้องสูงร่วม

ให้เสียดตามชายโครงถึงยอดอก

เสียดถึงล�าคอ

ลมร้อนนั้นกระทบอุระเสมหะเป็นเวลานาน

ท�าให้เกิดการอักเสบจนการเป็น

ฝีปลวก  ฝีมะเร็งทรวงได้  เนื่องจาก

อาการเหล่านี้นานไปรักษาไม่ได้  เนื่องจากเป็นมานกระษัย

การสะสมที่เรื้อรังรักษาไม่ถูกวิธีก็ท�าให้โรคพัฒนามากขึ้น

ตีขึ้นปิตตะ  วาตะ  เสมหะ  จนทั้ง ๓ ระคนกัน

แสดงออก ณ ปัถวีแล  (ไตวายเรื้อรัง       โลหิตจาง)

มานกษัย  (ท้องมานจากไตวายเรื้อรัง)

วาตะร้อน        อุระเสมหะ วาตะร้อน      คูถเสมหะหย่อน      นิ่วที่ไต

ลมร้อน ลมตีลงล่างร่วม

ลมร้อนในก�าเริบไปกระทบคูถเสมหะ

ให้คูถเสมหะนั้นงวดตัวตกเป็นตะกรัน

ภายในกระเพาะปัสสาวะ และไต

โดยเสียดสีเป็นเวลานาน

ท�าให้น�้ามูตรแดง

เนื่องจากความร้อนแห้งเกิน
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ต�ารับยารักษาโรคกษัยกล่อนเถา

๑.	ยาเบญจอ�ามฤตย์		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. มหาหิงคุ์  ยาด�า   หนักสิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. รงทอง      ๒ สลึง

 ๓. ลูกมะกรูด      ๓ ผล

       (เอามหาหิงคุ์  ยาด�า  รงทอง  ยัดใส่ในมะกรูดสิ่งละผล  แล้วเอามูลโคพอกสุมไฟแกลบให้สุก)

 ๔. ขิงแห้ง  พริกไทย  ดีปลี  หนักสิ่งละ ๑ สลึง

 ๕. รากทนดี      ๑ บาท

 ๖. ดีเกลือ      ๔ บาท

วิธีท�า		  ตัวยา ๕ สิ่งหลังนี้ประสมกับมะกรูดที่สุมไว้  ท�าเป็นจุณ  ละลายน�้าส้มมะขามเปียกให้รับประทาน   

  ครั้งละ ๑ สลึง  (๓.๗๕ กรัม) 

สรรพคุณ	   ฟอกอุจจาระอันลามกให้สิ้น  ช�าระล�าไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง  กระตุ้นการท�างานของล�าไส ้

  น้อยใหญ่  เพิ่มปิตตะให้กล้าเพื่อขับของเสียในล�าไส้น้อย-ใหญ่  ฟอกโลหิตอันเป็นพิษ

๒.	ยานารายณ์พังค่าย	(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. โกฐสอ  เทียนด�า  ผักชีล้อม   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. มะตูมอ่อน  มหาหิงคุ์  ล�าพัน   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๓. สมอ  แก่นบุนนาค  เปล้าน้อย   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๔. ขิงแห้ง  พริกไทย  ลูกช้าพลู  เจตมูลเพลิง สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๕. รากตองแตก      ๑ ส่วน

วิธีท�า	  บดเป็นผงละลายน�้าร้อนกิน  หนัก ๑ สลึง  ให้กินต่อจากยา เบญจอ�ามฤตย์  ๕ วัน  แล้วกลับไปกินยา

เบญจอ�ามฤตย์อีกครั้งหนึ่ง

สรรพคุณ	 ขับลม  บ�ารุงธาตุ  ระบายอ่อนๆ  กระจายกองลมที่เสียดเข้าตามเส้นน้อยใหญ่ให้วิ่งได้ดี

ขั้นตอนการรักษา

 ๑. รุ  ด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์  (รุลมในไส้ / ลมนอกไส้ / ระบบทางเดินอาหาร/ รุตะกรันตับ-ไต)

 ๒. ล้อม  ด้วยยานารายณ์พังค่าย  (โดยเพิ่มก�าเดา ๔  เพื่อคุมลมพัดทั่วกาย / ลมทั้งปวง / ลมริดสีดวง)

 ๓. รักษา  ด้วยยาดาวดึงษา  (โดยรุตะกรันที่อวัยวะธาตุดินทั้ง ๕)

 ๔. ตัดราก  ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา  และแกงยากษัยกล่อนเถา  เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วใหม่และ

สลายนิ่วเก่า
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๓.	ยาดาวดึงษา	(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. การบูร       ๓ สลึง
 ๒. โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐกักกรา     ๑ บาท
 ๓. เทียนด�า  เทียนแดง  เทียนขาว  เทียนตาตั๊กแตน   ๑ บาท
 ๔. กานพลู  ดีปลี  สหัสคุณเทศ  มหาหิงคุ์  ยาด�า   ๑ บาท
 ๕. พริกไทย       ๕  บาท   ๒ สลึง
 ๖. เจตมูลเพลิง  สมอไทย  รากตองแตก    ๖ บาท
 ๗. จิงจ้อ        ๘ บาท

วิธีท�า    บดเป็นผงละลายน�้าผึ้ง  น�้าร้อน  น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้าส้มซ่า  ก็ได้

สรรพคุณ    แก้สารพัดกษัย  สารพัดโรคทั้งปวงแล  ยานี้ชื่อดาวดึงษา  พระอินทราเธอให้ทานแก่คนทั้งหลาย   
  ตีค่าไว้แสนต�าลึงทอง ๑ แล  (แล้วจึงต้มยาขนานที่ ๔ ให้กิน)  ช่วยขับลมกองหยาบ  ลดอาการ 
  ลมตีขึ้นเบื้องบน  บ�ารุงหัวใจ  รักษาระบบทางเดินหายใจ  ขับระบบเสมหะ  ขับนิ่ว  ระบายและ 
  ถ่ายของเสีย

๔.	ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. เกลือ        ๑ ก�ามือ
 ๒. มะกรูด  มะนาว      ๗ ลูก
 ๓. ขิง  ดีปลี  กระเทียม      ๗ แว่น, ดอก, หัว
 ๔. พริกไทย  ไพล  สารส้ม     ๑ บาท
 ๕. ดินประสิวขาว       ๖ สลึง

วิธีท�า    ต้ม ๓  เอา ๑  กินเพลาเย็นทุกวัน

สรรพคุณ    เป็นยาตัดรากกษัย  ถอนพิษ  ดับพิษ  ขับปัสสาวะ  ล้างตะกรันในโลหิต  ขับลมกระจายลม  
  เพิ่มลมดันลงล่าง

๕.	ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา	(รสสุขุม-ร้อน)

 ๑. เปลือกทองหลางใบมนทั้ง ๒  เปลือกมะรุม  สิ่งละ ๗ ส่วน
 ๒. ใบสวาด  ลูกคัดเค้า     สิ่งละ ๗ ส่วน
 ๓. ปลาร้าปลาสร้อย      ๗ ตัว
 ๔. ปลาดุกย่าง       ๑ ตัว

 ๕. ใบสลอดอ่อน       ๗ ใบ

วิธีท�า	   หั่นเป็นผักใส่ลง  ท�าเป็นแกงยา  ถ่ายลงเป็นเสลดเขียวเหลืองออกมาหายแล

สรรพคุณ   ถ่ายท้อง  ขบัน�า้ด ี แก้ปัสสาวะพิการ  ให้สารอาหารโปรตีน  (ช่วยไม่ให้เป็นนิว่)  และเส้นใย  ฟอก 
  ของเสยีในระบบอวยัวะน้อยใหญ่ บ�ารุงเยือ่ใยตามผนงัอวยัวะ  ยาแกงแก้กษยักล่อนเถาใช้เครือ่งยา 
  คล้ายกับยาแกงกษัยปลาดุก  ให้สังเกตดูว่าใช้ยาหลักเหมือนกันแต่ยาล้อมอาการอาจต่างกันไป 

  ตามอาการกษัยนั้นๆ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



144

๖.	ยาถ่ายกษัย	(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก     สิ่งละ ๑ สลึง
 ๒. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู   สิ่งละ ๑ สลึง
 ๓. เทียนด�า  เทียนขาว  เทียนเยาวพาณี  เทียนข้าวเปลือก  สิ่งละ ๑ สลึง
 ๔. โกฐหัวบัว  โกฐก้านพร้าว  โกฐกระดูก  โกฐพุงปลา  สิ่งละ ๑ สลึง
 ๕. สมอทั้ง ๓       สิ่งละ ๒ สลึง
 ๖. ลูกสลอดประสะแล้ว  (เอาเท่ายาทั้งหลาย)    ๒๑ สลึง

วิธีท�า	 	 ลูกสลอดนั้นปอกเปลือกผ่าเอาไส้ในออกเสีย  แล้วเอาข้าวสุกห่อให้มิด  แล้วเอาผ้าขาวห่อต้มให้ 
  น�้าแห้งถึง ๓ หน  แล้วเอาขึ้นตากแดดให้แห้ง  แล้วเอาต้ม ด้วยใบมะขาม ๑  ใบส้มป่อย ๑   
  เกลอื ๑  ต้มไปให้น�า้แห้ง ๓ หน  แล้วตากแดดให้แห้ง  เอาเท่ายาท้ังหลาย  ต�าเป็นผงละลายน�า้ผึง้ 
  กนิดนีกั  กิน ๕ กล�า่  ถ่าย ๕ ครัง้  กนิ ๗ กล�า่  ถ่าย ๗ ครัง้  (๒ กล�า่เท่ากบั ๑ ไพ)  ยาน้ีมคีณุมากนกั   
  แก้โรคทั้งปวงวิเศษนัก  อย่าสนเท่ห์เลย

สรรพคุณ    ถ่ายกษัย  กระจายลม  ขับเสมหะ  ปรับธาตุ  บ�ารุงปอด/ทางเดินหายใจ/บ�ารุงหัวใจ  ลดอาการ 
  ปวดบิดจากการถ่าย

๗.	ยาแก้กษัยจุกเสียด	(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กานพลู     สิ่งละ ๑ สลึง
 ๒. ตรีกฏุก  เจตมูลเพลิง  ฝักส้มป่อยคั่ว    สิ่งละ ๓ บาท
 ๓. แก่นแสมทั้ง ๒  สหัสคุณทั้ง ๒     สิ่งละ ๓ บาท

 ๔. สมุลแว้ง        ๖ บาท

วิธีท�า   บดเป็นผงละลายน�้าผึ้ง  น�้ากระเทียมกิน

สรรพคุณ	  แก้กษัยจุกเสียด  ถ้าจะแก้ลมอัมพฤกษ์  ลมชื่อมหาสดมภ์  ละลายน�้าขิง  ข่า  กระเทียม  ตามแต่จะ
ละลายกินเถิด  ห้ามน�้ามะนาวแล  แก้อาการใจสั่น  ขับฟอกโลหิต  ถ่ายเลือดเน่าเสีย  กระจายเลือดลม  ลดอาการ
ลมจุกอก  ขับเสมหะจากปอด

๘.	ยาแก้กษัยเจ็บขัดอก		พรรดึก		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. ลูกกระวาน      ๒  บาท   ๒  สลึง
 ๒. อบเชยเทศ      ๓  บาท   ๓  สลึง
 ๓. ดอกบุนนาค      ๔ บาท
 ๔. ลูกเอ็นเทศ  ขิงแห้ง     ๕ บาท
 ๕. ชะเอมเทศ      ๕ บาท ๒ สลึง
 ๖. ดีปลี       ๖ บาท
 ๗. พริกล่อน      ๘ บาท ๓ สลึง

 ๘. มะขามป้อม      ๑๐ บาท
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วิธีท�า	   บดเป็นผง  แล้วเอาน�้าตาลทรายเท่ายาทั้งหลาย  คุลีการเข้าด้วยยาน�้าผึ้งกิน

สรรพคุณ		  แก้ลมกษยัซึง่เจบ็อก ขดัในอก  แก้พรรดึกดนีกัแล  ช่วยย่อย  ขับลม  กระจายเลอืดลม  บ�ารุงปอด   

  ลดภาวะลมกองละเอียด  (มะขามป้อมมีสรรพคุณขับนิ่วยูริก  และละลายนิ่วในถุงน�้าดีได้  หมอ 

  พื้นบ้านจะทานมะขามป้อมวันละ ๒ ผล  เป็นเวลา ๒ เดือน  นิ่วถุงน�้าดีจะละลายหมด)

จะเห็นว่าการดูแลโรคกษัยกล่อนเถาแบบไทยนั้นใช้หลักการวางยาแบบ  รุ  ล้อม  รักษา  ตัดราก  คือ

 ๑.   รุ  (ด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์  ฟอกอุจจาระอันลามก  และช�าระเมือกมันปะระเมหะทั้งปวง)

 ๒.   ล้อม  (ด้วยยานารายณ์พังค่าย  คือ  ล้อมอาการต่างๆ ที่เนื่องมาจากโรคกษัยกล่อนเถา)

 ๓.   รักษา  (ด้วยยาดาวดึงษา  เป็นยาขับนิ่วในปัสสาวะในไตโดยตรง)

 ๔.   ตัดราก  (ด้วยยาตัดรากกษัยกล่อนเถา  เป็นยาสลายนิ่วและลดการอักเสบในกรวยไต)

 ๕.   ป้องกัน  (ใช้ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา  เป็นอาหารเป็นยาป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วยูริกใหม่อีก)

 น�้ากระสายยาก็ใช้  น�้ามะกรูด  น�้าส้มซ่า  น�้ามะขามเปียก  ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด  ที่ปาก  และกระเพาะอาหาร  

แต่เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วมีฤทธิ์ขับเกลือซิเตรทออกทางปัสสาวะ  ท�าให้เลือดและน�้าปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นด่าง

มากขึ้น  และลดภาวะการรวมตัวเป็นนิ่วยูริกที่มีอยู่ในกระแสโลหิต

๑.	ยาเบญจอ�ามฤตย์  เป็นยาถ่ายฟอกอุจจาระอันลามก  ช�าระล�าไส้เมือกมันปะระเมหะทั้งปวง  ใช้ดี 

    เกลอืเป็นยาถ่ายหลกั และมรีากทนดเีป็นยาช่วยมสีรรพคณุ  เป็นยาถ่าย  แก้บวมน�า้   

    แก้ฟกบวม  ถ่ายเสมหะเป็นพิษ  แก้ม้ามอักเสบ

๒.	ยานารายณ์พังค่าย  เป็นต�ารับยาที่มีรสสุขุมร้อน  แก้ในทางลมและโลหิต  สรรพคุณตามต�ารับยา  ใช้ 

    เมลด็ผกัชล้ีอมเป็นยาหลกั  มรีสหอมร้อน  ขบัลมในล�าไส้  แก้ธาตพิุการ  แก้หอบ   

    บ�ารุงปอด  แก้ไอ  แก้ลมท�าให้สะอึก  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ

๓.	ยาดาวดึงษา	  เป็นยาแก้สารพัดกษัย  สารพัดโรคทั้งปวง  แก้บวมเพื่อริดสีดวงทางเลือด  ลม   

    แก้ลมท้ังปวง  แก้บวมน�า้บวมลม  แก้ลมในเน้ือชือ่กศัวาต  ลม ๓๒ จ�าพวก  แก้ลม 

    ทัง้หลาย ท้ังจงิจ้อเป็นยาหลัก สรรพคณุแก้เสมหะ โลหติก�าเดา และลม แก้อักเสบ 

    ทางเดินปัสสาวะ  ปัสสาวะขัดปวด  ขับปัสสาวะ  แก้จุกเสียด  ฟกบวม  แก้ลม 

    พรรดึก  เป็นยาระบายส�าหรับคนท้องผูกเรื้อรัง  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ   

    และใช้น�้ามะกรูด  น�้ามะนาว  น�้าส้มซ่า  เป็นน�้ากระสายยาท�าให้ไตมีพลังในการ 

    ขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะมากขึ้น

๔.	ยาตัดรากกษัยกล่อนเถา มไีพลช่วยลดอาการอกัเสบ  ดนิประสวิและสารส้มช่วยขบันิว่  ขับปัสสาวะ  กระจาย 

    ปะระเมหะทัง้ปวง มะกรูดมะนาวนอกจากช่วยให้เลอืดและปัสสาวะเป็นด่างแล้ว   

    ยังช่วยขยายหลอดเลือดโดยท�างานร่วมกับรสร้อนของขิงแห้ง  พริกไทย  ดีปลี   

    กระเทยีม  ท�าให้หลอดเลอืดขยายตวัและเคลือ่นตวัดขีึน้  เป็นการล้างปะระเมหะ 

    ออกจากท่อไต

๕.	ยาแกงแก้กษัยกล่อนเถา สูตรยาแกงคล้ายกับกษัยปลาดุก  ปลาไหล  ปลาหมอ
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ไฟ ลมดิน

ต�ารับยาอื่นในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

๑.	ยาปราบชมพูทวีป		(รสร้อน	–	สุขุม)	วิสมะปถวี

 ๑. ลูกจันทน์     ๑ เฟื้อง
 ๒. ดอกจันทน์     ๑ สลึง
 ๓. กระวาน     ๑ สลึงเฟื้อง
 ๔. การบูร     ๒ สลึง
 ๕. ดีปลี      ๒ สลึงเฟื้อง
 ๖. พิลังกาสา     ๓ สลึง
 ๗. ล�าพันหางหมู     ๓ สลึงเฟื้อง
 ๘. โกฐสอ     ๑ บาท
 ๙. โกฐเขมา     ๑ บาท
 ๑๐. เทียนด�า     ๑ บาทสลึง
 ๑๑. เทียนแดง     ๑ บาท    สลึงเฟื้อง
 ๑๒. เทียนตั๊กแตน    ๑ บาท   ๒  สลึงเฟื้อง
 ๑๓. เทียนแกลบ     ๑ บาท   ๓   สลึง
 ๑๔. ขิงแห้ง     ๑ บาท ๓ สลึงเฟื้อง
 ๑๕. เจตมูลเพลิง     ๒ บาท
 ๑๖. บุกรอ     ๒ บาท ๑ สลึงเฟื้อง
 ๑๗. กานพลู     ๒ บาท ๒ สลึง
 ๑๘. สมอไทย     ๓ บาท
 ๑๙. สมอเทศ     ๓ บาท
 ๒๐. หัสคุณเทศ     ๕ บาท  สลึงเฟื้อง
 ๒๑. พริกไทยล่อน    ๓๑ บาท
 ๒๒. ใบกัญชา     ๓๑ บาท ๒ สลึง
 ๒๓. เหงือกปลาหมอทั้งห้า   ๓๒ บาท

วิธีปรุง  น�ายาทั้งหมดบดเป็นผง  ผสมน�้าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทรา

รับประทาน ส�าหรับคนธรรมดาไม่เป็นโรค  ให้ทาน ๒ เวลา  หลงัอาหารและก่อนนอน  ส�าหรับคนเป็นโรคให้ทาน 

  ๓ เวลา  ถ้ามีไข้ห้ามทานยานี้

สรรพคุณ แก้โรคกุฎฐัง ๓๐ จ�าพวก
ตามืด  ตาฟาง  หูตึง  หูหนวก  คุดทะราด ๓๐ จ�าพวก  พุงโร  ไส้พอง  ไส้เลื่อน  ท้องใหญ่  ท้องมาน  หืด ๓๐ จ�าพวก  
ขี้เรื้อน  ฝีดาษ  ลม ๓๐ จ�าพวก  ลมจุก  ลมชัก  ลมวิงเวียนศีรษะ  ลมทั่วสรรพางค์กาย  บวมทั้งตัว  ลมชักปากเบี้ยว  
ลมปัตฆาต  จามไอ  โลหิตมาไม่เสมอ  ลมท�าให้นอนไม่หลับ  ธาตุทั้งสี่ไม่เสมอกัน  มือเท้าตาย  เดินไม่ได้  (ยาปราบ
ชมพูทวีป  รสร้อน-สุขุม  แก้ในกองลมเข้ารูปธาตุดิน  อาการทางวิสมะปถวี  คือ  ลมในดิน  ลมที่มีเหตุมาแต่รูปธาตุ
ดิน  ดังภาพจารึกที่ ๒๙  หงาย-คว�่า)  ซึ่งกล่าวถึงโรคไส้เลื่อน  ปวดฝักเสียวองคชาต  ลมอัณฑพฤกษ์ษ์  ลมอัณฑพาต  

จึงใช้เหงือกปลาหมอทั้ง ๕  เข้ารูปธาตุดิน)         
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	นอกจากยาปราบชมพูทวีปยังใช้รักษากลุ่มโรคทางวาตะ	และ	เสมหะ	ดังแสดงในแผนภาพ		
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 นอกจากยาปราบชมพทูวปียงัใชรั้กษากลุ่มโรคทางวาตะ และ เสมหะ ดงัแสดงในแผนภาพ   

 
 

 

 

ภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนต1ํา สรรพคุณยาปราบชมพูทวีป 

๑. นอนไม่หลับ  ไมเกรน  ความจําไม่ดี  จดจําไม่นาน 

๒. การได้ยินผิดปกติ  ต้อหิน  สายตาไม่ด ี

๓. เป>นหวัดบ่อย  ติดเชืAอทางระบบหายใจ  หายใจไม่

สะดวก  เสียงแหบ 

๔. ตอบสนองช้า  เปลือกตาบวม  อ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  

ง่วงซึม  ซึมเศร้า 

๕. รู้สึกแสบๆ เจ็บๆ เหมือนถูกหนามตํา 

๑. แก้ลมทําให้นอนไม่หลับ  ปวดหัว  ลมทําให้เผลอ

สติหลงลืม  ลมวิตกวิจารณ ์

๒. หูอืAอ  หูตึง  หูหนวก  ตามืด  ตาฟาง 

๓. แก้หวัด  แก้ไอ  จาม  ภูมิแพ้  หืดไอ ๕ จําพวก 

๔. แก้ลมชัก  ลมวิงเวียน  ลมชักปากเบีAยว  ลมลิAน

กระด้างคางแข็ง  ลมมักให้หาวเรอ  สะอึก  ลมทัVว

สรรพางค์กาย  แก้กล่อน ๕ จําพวก 

๑. โรคผิวหนัง  เช่น  คัน  ผิวหนังอักเสบ  สะเก็ดเงิน  

สิว  ผิวหนังแห้ง  ผิวลอกเป>นขุยๆ  เล็บเปราะ 

๒. ปวดเมืVอยกล้ามเนืAอ  มือเท้าเป>นพังผืด  เหน็บชา 

๑. แก้ลมจุก  ลมขัดในอก  ลมบวมทัAงตัว 

๒. พุงโร  ไส้พอง  ท้องใหญ่  ท้องมาน  ไส้เลืVอน 

๓. แก้โรคผิวหนัง  กุฏฐัง ๓๐ จําพวก  คุดทะราด  

ขีAเรืAอน  ฝ^ดาษ 

๔. ปวดเมืVอย  แก้ลมตามกล้ามเนืAอ  เหน็บชา  

ลมป`ตฆาต 

๑. ท้องผูก 

๒. แท้งลูกง่าย  ติดลูกยาก 

๓. เนืAองอกรังไข่  ซีสต์เต้านม  ซีสต์รังไข ่

๔. ปวดประจําเดือน  ประจําเดือนมามาก 

๑. แก้ท้องผูก 

๒. แก้เสมหะ ๓๐ จําพวก  แก้ลม ๓๐ จําพวก 

๓. แก้ลมอัมพฤกษ์ – อัมพาต  มือเท้าชา 

๔. แก้ปวดประจําเดือน  ระดูมาไม่ปกติ  เพราะธาตุ

ทัAง ๔ ไม่เสมอกัน 

โรคระบาดสมัยใหม่ (Modern Epidemic) 

ข้อมูลจาก 

หนังสือทําไมคุณถึงปdวย  เล่ม ๒ 

โดย  นพ.เป^eยมโชค  ชลิดาพงษ์ 

สรรพคุณยาในตระกูลยาทําลายพระสุเมรุ 

เช่น  ยาปราบชมพูทวีป  ยาไพศาลี  ยาอภัยสาลี 

ยาสารพัดโรค  ยาสมใจนึก  ยาหงสา 

กลุ่มอาการโรคทีVเกิดจาก  Thyroxin H  ตVํา  จึง

สามารถใช้ยาปราบชมพูทวีปรักษาควบคุม

อาการได้ 
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 ภาพแสดงสรรพคุณยาปราบชมพูทวีปกับกลุ่มอาการ วาตะ และเสมหะ เปรียบเทียบกับกลุ่มอาการทาง

แพทย์แผนปัจจุบัน ในภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมยต�่า

๒.	ยาพระอานนท์		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์     ๑ เฟื้อง

 ๒. เกลือสินเธาว์      ๑ สลึงเฟื้อง

 ๓. กานพลู      ๒ สลึง

 ๔. ดีปลี       ๒ สลึงเฟื้อง

 ๕. ลูกพิลังกาสา      ๓ สลึงเฟื้อง

 ๖. ว่านน�้า      ๑ บาท

 ๗. โกฐสอ  โกฐเขมา     ๑ บาทเฟื้อง

 ๘. เทียนด�า      ๕ สลึงเฟื้อง

 ๙. เทียนแดง      ๖ สลึง

 ๑๐. เทียนขาว      ๖ สลึงเฟื้อง

 ๑๑. เทียนตาตั๊กแตน     ๗ สลึง

 ๑๒. สมอไทย      ๙ สลึง

 ๑๓. สมอเทศ      ๙ สลึงเฟื้อง

 ๑๔. บุกรอ  หัสคุณเทศ  กัญชา    ๑๐ สลึง

 ๑๕. ลูกกระวาน      ๑ บาท

 ๑๖. ขิงแห้ง      ๒ บาท

 ๑๗. เจตมูลเพลิง      ๒ บาทเฟื้อง

 ๑๘. พริกไทยล่อน     ๖  ต�าลึง  ๒ บาท  ๒ สลึงเฟื้อง

 ๑๙. เทียนข้าวเปลือก     ๑  ต�าลึง  ๓  สลึงเฟื้อง

 ยา ๒๓  สิ่งนี้  ต�าผงละลายน�้าผึ้ง  น�้านมโค  น�้าอ้อยแดงกิน

 แก้ริดสีดวง ๕๐๐ จ�าพวก  ท้องมาร ๕ จ�าพวก  ไส้เลื่อน ๕ จ�าพวก  แก้กล่อน ๕ จ�าพวก  หืดไอ ๑๘ จ�าพวก  

กุฏฐัง ๕ จ�าพวก  แก้เสมหะ ๑๐ จ�าพวก  บาทจิตต์ ๙๐ จ�าพวก  แก้ตามืด  ตาฟาง  แก้ลมหูหนัก  หูตึง  ตีขึ้นตีลง  

ให้เจ็บตะโพก  ให้จุกเสียด  เมื่อยขบ  แก้สลัดอก  ขี้เรื้อน  คุดทะราด  แก้ฝีในคอและเพดาน  แก้ลมให้จาม  ให้กะทก   

ตวัสัน่  ลมปัตฆาตราทยกัษ์  แก้ลมให้ลงราก  สะอกึ  บาดทะยกั  ลมภณัฑยกัษ์  แก้ลมจ�าปราบ  กุมหลวง  สะแกเวยีน  

เกิดโทษ  สันนิบาต  แก้โทษโลหิตพิการต่างๆ  ลมมักให้ทุ่มเถียง  ลมมักให้หึงผัวเมีย  ลมมักให้ด่าพ่อตีแม่  ลมมัก

ให้วิตกวิจารณ์  แก้ลมให้นอนมิหลับ  ให้ง่วงเหงาหาวนอน  ให้ขัดในคอพูดจามิออก  ให้ปวดมวนไส้พอง  แก้ป้าง

จุกผามม้ามย้อย  เป็นง่อยเปลี้ยเสียขา  พูดจามิออก  กินข้าวน�้าปะทะอก  เมื่อได้กินยานี้หายสิ้นแลฯ  (แก้ลมในรูป

ธาตุทั้ง ๔)

 (ต�ารายาสมุนไพร  โดย  ส.ธรรมภักดี)

 ๑. เข้ารูปธาตุไฟ  :  สมอไทย  สมอเทศ

 ๒ เข้ารูปธาตุลม  :  กระวาน  ขิงแห้ง  เจตมูลเพลิง
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 ๓. เข้ารูปธาตุน�้า  :  บุกรอ  หัสคุณเทศ  กัญชา

 ๔. เข้ารูปธาตุดิน  :  เทียนข้าวเปลือก  มีรสสุขุม  หวาน  มัน  ฝาด  แก้ปถวีธาตุก�าเริบ

ต�ารับนี้จึงเข้าได้สี่รูปธาตุ  จะเน้นรูปธาตุใดก็ให้ยักน�้ากระสายยาอีกทีหนึ่ง

๓.	ยาดาวดึงสาทศวิเวก

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู    สิ่งละ ๑ สลึง

 ๒. โกฐกักกรา  โกฐหัวบัว  โกฐเขมา  โกฐพุงปลา  โกฐสอ   สิ่งละ ๑ บาท

 ๓. เทียนตาตั๊กแตน  เทียนด�า  เทียนขาว  เทียนเยาวพาณี  เทียนสัตตบุษย์ สิ่งละ ๑ บาท

 ๔. ลูกสมอไทย  รากตองแตก      สิ่งละ ๑ บาท

 ๕. ขิง  หัสคุณเทศ  ว่านน�้า  มหาหิงคุ์     สิ่งละ ๑ บาท

 ๖. การบูร         ๓ บาท

 ๗. พริกไทย  ดีปลี       สิ่งละ ๔ บาท

 ๘. เจตมูลเพลิง         ๕ บาท

 ๙. จิงจ้อเหลี่ยม         ๖ บาท

วิธีท�า  ท�าเป็นจณุ  ใส่กระทะคัว่ให้เหลือง  เอาน�า้มะนาวพรมคัว่  ละลายน�า้ผึง้กนิ  แก้ลมทัง้ปวง  แก้บวม 

  ใช้น�้าร้อน

สรรพคุณ	 แก้บวม  แก้ริดสีดวง  เลือด  ลม  แก้ลมทั้งปวง  (อายุรเวทศึกษา  หน้า ๑๐๐  ต�ารับที่ ๙๓๓)  

(จิงจ้อเหลี่ยม  รากมีรสร้อนขื่น  แก้เสมหะและลม  ท�าให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุกล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วย

ย่อยอาหาร  แก้ก�าเดาโลหิตและเสมหะ  เป็นยาระบายส�าหรับคนท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมลงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ไขข้ออักเสบ)
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4.2.2 คัมภีร์ ฉันทวาตปฏิสนธิf  
 

 
สมุฏฐาน  :  เกิดแต่กองอชิณวาต 

 

๔. จับที่สมองและไขสันหลัง  (มือเท้าตาย) 

๑. จุกแน่นอก 

๒. เสียดชายโครงทั้ง ๒ 

หิวโหยหาแรงมิได้ 

๓. ต่อมลูกหมากโต 

๕. อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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4.2.2 คัมภีร์ ฉันทวาตปฏิสนธิf  
 

 
สมุฏฐาน  :  เกิดแต่กองอชิณวาต 

 

๔. จับที่สมองและไขสันหลัง  (มือเท้าตาย) 

๑. จุกแน่นอก 

๒. เสียดชายโครงทั้ง ๒ 

หิวโหยหาแรงมิได้ 

๓. ต่อมลูกหมากโต 

๕. อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง 

	 ๔.๒.๒	คัมภีร์	ฉันทวาตปฏิสนธิ

สมุฏฐาน		:	 เกิดแต่กองอชิณวาต

	 	 ๑)	วารยักษวาโย

ลักษณะอาการ

 มักกระท�าให้อยากคาวหวานและเนื้อ  ปลา  ปู  หอย  ครั้นบริโภคเข้าไป  ท�าให้เสียดชายโครงทั้งสองข้าง  
และให้จุกอก  แล้วแล่นมาจับเอาองคชาต  กระท�าให้ตีนมือตาย  และหิวโหยหาแรงมิได้  ลมจ�าพวกนี้บังเกิดขึ้นกับ
ผู้ใดถึงปี ๑  จะท�าให้มือตีนทั้งสองนั้นเสีย  ดังกล่าวมานี้ฯ  พระฤาษีธรณางค์ให้แต่งยาแก้  ดังนี้
สาเหตุ   เกิดแต่กองอชิณวาต  (กองลมนี้เกิดแต่กินของแสลง  กินล้นเกิน)

 ๑. กินของคาวมาก    คอเลสเตอรอล

 ๒. กินของหวานมาก    ไตรกลีเซอไรด์

 ๓. กินเนื้อ  ปู  ปลา  หอย    กรดยูริก

 ๔. เสียดชายโครงทั้งสองข้าง  จุกแน่นอก    มีนิ่วยูริกอยู่ที่ไต

 ๕. แล่นมาจับองคชาต    ต่อมลูกหมากอักเสบ  บวมโต

 ๖. กระท�าให้มือตีนตาย    เกิดลมอัมพฤกษ์อัมพาต  เพราะนิ่วยูริกจับที่เส้นประสาทสั่งการในสมองหรือ 

        ไขสันหลัง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๕. เทียนดำ  เทียนขาว  การบูร  เกลือสินเธาว์      สิ่งละ      ๑       สลึง 

วิธีทำ ๒ ทำเป็นจุณปลงลงในน้ำมัน  ทั้งกินทั้งทา 

สรรพคุณ แก้ลมวารยักษวาโยนั้นหายวิเศษนัก  ได้ใช้แล้วฯ 

(โดยมากตำรับยาที่ต้องการนำโอสถสารของยาไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ  ไปกับโลหิตนำไปมักใช้น้ำมันงาเป็นตัวนำ  

ดูจากสมุนไพรในตำรับนี้แล้วมีสรรพคุณไปในทางขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  และลดการอักเสบภายใน) 

 

 
 
 

 

   ๓. ยาแก้ลมวารยักษวาโย ๒  . 

๑. โกฐทั้ง ๕  เทียนทั้ง ๕    สิ่งละ ๑        ส่วน 

๒. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กานพลู  ผักแพวแดง สิ่งละ ๑        ส่วน 

๓. ดองดึง  กัญชา  รากจิงจ้อ    สิ่งละ ๒        ส่วน 

๔. น้ำประสานทอง  การบูร  มหาหิงคุ์   สิ่งละ ๒        ส่วน 

๕. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี  รากส้มกุ้งทั้ง ๒  สิ่งละ ๑๐       ส่วน 

๖. กระเทียม  ผิวมะกรูด  เทพธาโร  เปล้าน้อย  สิ่งละ ๑๒       ส่วน 

๗. สมอพิเภก      ๑๖       ส่วน 

๘. มะขามป้อม      ๓๒       ส่วน 

๙. สมอไทย       ๔๘       ส่วน 

วิธีทำ ทำเป็นจุณ  ละลายน้ำกระสายอันควรแก่โรค  กินหนัก ๑ สลึง 

สรรพคุณ  แก้ลมวารยักษวาโยอันบังเกิดแต่กองอชิณวาตนั้นหายวิเศษนักฯ 

เพกา 

 	 ๒)	ต�ารับยารักษาวารยักษวาโย

๑.	ยาแก้ลมวารยักษวาโย	๑

 ๑. เปลือกมะกอก  สารส้ม  กระเทียม   สิ่งละ ๑ ส่วน

 ๒. ขิงแห้ง  พริกไทยล่อน  ดีปลี    สิ่งละ ๑ ส่วน

วิธีท�า  เอาเสมอภาค  บดละลายน�้าอ้อยแดงกิน  หนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ แก้ลมวารยักษวาโยนั้นหายดีนัก

(ดูจากตัวยาสมุนไพรในต�ารับนี้  มีสรรพคุณขับนิ่ว  ขับปัสสาวะโดยตรง  โดยเฉพาะใช้น�้าอ้อยแดงเป็นกระสายยา)

๒.	น�้ามันอินทสังหาร

 ๑. ผักเสี้ยนผี  หญ้าไซ  ส้มกบ  เปลือกเพกา      สิ่งละ      ๑       ทะนาน

 ๒. รากกะทกรก  รากขัดมอน        สิ่งละ      ๑       ทะนาน

 ๓. ผักตบ  ผักแพวแดง        สิ่งละ      ๑       ทะนาน

วิธีท�า	๑		 เอาน�้าสิ่งละ ๑ ทะนาน  น�้ามันงา ๑ ทะนาน  หุงให้คงแต่น�้ามัน  แล้วจึงเอา

 ๔. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู      สิ่งละ      ๑       สลึง

 ๕. เทียนด�า  เทียนขาว  การบูร  เกลือสินเธาว์      สิ่งละ      ๑       สลึง

วิธีท�า	๒  ท�าเป็นจุณปลงลงในน�้ามัน  ทั้งกินทั้งทา

สรรพคุณ แก้ลมวารยักษวาโยนั้นหายวิเศษนัก  ได้ใช้แล้วฯ

(โดยมากต�ารบัยาทีต้่องการน�าโอสถสารของยาไปยงัเนือ้เยือ่ต่างๆ  ไปกบัโลหติน�าไปมกัใช้น�า้มนังาเป็นตัวน�า  ดจูาก 

สมุนไพรในต�ารับนี้แล้วมีสรรพคุณไปในทางขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  และลดการอักเสบภายใน)
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๓.	ยาแก้ลมวารยักษวาโย	๒

 ๑. โกฐทั้ง ๕  เทียนทั้ง ๕     สิ่งละ ๑        ส่วน

 ๒. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กานพลู  ผักแพวแดง  สิ่งละ ๑        ส่วน

 ๓. ดองดึง  กัญชา  รากจิงจ้อ    สิ่งละ ๒        ส่วน

 ๔. น�้าประสานทอง  การบูร  มหาหิงคุ์   สิ่งละ ๒        ส่วน

 ๕. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี  รากส้มกุ้งทั้ง ๒   สิ่งละ ๑๐       ส่วน

 ๖. กระเทียม  ผิวมะกรูด  เทพธาโร  เปล้าน้อย  สิ่งละ ๑๒       ส่วน

 ๗. สมอพิเภก       ๑๖       ส่วน

 ๘. มะขามป้อม       ๓๒       ส่วน

 ๙. สมอไทย       ๔๘       ส่วน

วิธีท�า  ท�าเป็นจุณ  ละลายน�้ากระสายอันควรแก่โรค  กินหนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ   แก้ลมวารยักษวาโยอันบังเกิดแต่กองอชิณวาตนั้นหายวิเศษนักฯ

วิเคราะห์ต�ารับยา ยาต�ารับนี้มีสรรพคุณปรับสมดุลโลหิต จึงน�ามาใช้ในกรณีปรับสมดุลของสารประกอบใน 

   กระแสโลหติให้สูป่กต ิ เช่น  คอเลสเตอรอล  ไตรกลเีซอไรด์  เบาหวาน  ความดนัโลหติสงู   

   นิ่วปะระเมหะทั้งปวง

๑. ตรีผลา  ช่วยขับสารพิษ  และโลหะหนักออกจากตับเป็นการช่วยฟื้นฟูตับ  ซึ่งดูแลเกี่ยวกับไขมันและระบบ

ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย

๒. กระเทียม  ผิวมะกรูด  เทพธาโร  เปล้าน้อย  มีสารแอนตี้ออกซิเดนท์สูงมาก  ช่วยให้ไขมันในร่างกายไม่ถูกออก

ซิไดซ์  ซึ่งจะเป็นไขมันที่ตับน�าไปใช้งานไม่ได้  จึงคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดเป็นจ�านวนมาก

๓. โกฐ  เทียน  ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู  มีรสหอมร้อน  ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของโลหิตดี

ขึ้น  อีกทั้งขยายหลอดโลหิต

๔. รากจิงจ้อ  ดองดึง  ช่วยลดกรดยูริก  เพราะมีสาร  colchicine 

๕. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี  รากส้มกุ้งทั้ง ๒  ช่วยละลายลิ่มเลือดไม่ให้เลือดข้น  ท�าให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น  ลด

การตกตะกอนของนิ่วยูริก

 จะเห็นว่าต�ารับนี้แก้ที่ระบบโลหิตเป็นหลัก  เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการจากนิ่วยูริกจากการกินล้น

เกิน  หรือกินของแสลงโรค  ซึ่งท�าให้เลือดมีภาวะเป็นกรด  และน�าไปสู่การรวมตัวเป็นนิ่วยูริก  ในต�าแหน่งต่างๆ 

ของร่างกาย

๔.	ยาแก้ลมวารยักษวาโย	๓

 ๑. ครั่งดุ้น  อุตพิด      สิ่งละ ๑        ส่วน

 ๒. เทียนด�า  เทียนขาว  บอระเพ็ด     สิ่งละ ๒        ส่วน

 ๓. สมอพิเภก  สมอไทย  มะขามป้อม  เกลือสินเธาว์   สิ่งละ ๒        ส่วน

 ๔. มหาหิงคุ์  เกสรบัวหลวง  บุกรอ     สิ่งละ ๔        ส่วน
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 ๕. พริกไทย  สารส้ม      สิ่งละ ๘        ส่วน

 ๖. รากจิงจ้อ        ๑๖       ส่วน

วิธีท�า  ท�าเป็นจุณ  ละลายน�้าส้มซ่า  กินหนัก ๑ สลึง

สรรพคุณ	  แก้ลมวารยักษวาโยหายฯ

(ต�ารับนี้เป็นต�ารับยารักษานิ่วยูริกโดยตรง  จะเห็นว่าตัวยาสมุนไพรที่ใช้มีสรรพคุณเป็นไปในท�านองเดียวกับต�ารับ

ยาที่ชื่อดาวดึงษา  แก้โรคกษัยกล่อนเถา  ซึ่งอาการจากโรคลมวารยักษวาโย  ก็ถือว่าเป็นโรคในกลุ่มอาการของ 

โรคกษัยกล่อนเถา  หรือนิ่วยูริก  อีกส่วนหนึ่ง  และเราสามารถน�าต�ารับยาแก้ลมวารยักษวาโย ๓  ไปใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยโรคกินล้นเกิน  คือ  ความดัน  เบาหวาน  ไขมัน  ได้อีกส่วนหนึ่ง)

ข้อสรุป แนวทางการดูแลโรคต่อมลูกหมากโต

ค�าแนะน�า

 ๑. แนะน�าเรื่องอาหารแสลง  เช่น  ของคาว  พวกเนื้อ  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  ของหวาน  เช่น  น�้าตาลทราย  

น�า้อดัลม  น�า้เต้าหู ้ รวมทัง้แอลกอฮอล์จากเหล้า  เบยีร์  ต้องเลีย่ง  ไม่ควรบริโภคหรือไม่ควรทานคราวละมาก ๆ  หรอื

ทานบ่อย ๆ  เป็นประจ�า

 ๒. แนะน�าออกก�าลังกายให้กะบังลมช่วงล่างแข็งแรง  ยืดหยุ่นดี

 ๓. ยาบางชนดิ  เช่น  Salbutamol  กลุม่ยาแก้แพ้  คลอเฟนิรามนี  ควรหลกีเล่ียงเพราะท�าให้อาการก�าเรบิ

 ๔. แช่น�้าอุ่นบริเวณอุ้งเชิงกราน  วันละ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น

 ๕. ใช้ยาประคบหัวเหน่า  อาทิตย์ละ ๒ – ๓ ครั้ง

 ๖. นวดกษัย ส่งเลือดลงไปเลี้ยงที่ อวัยวะเพศเพิ่มขึ้น
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อาการของโรคกษัยกล่อนเถา  หรือนิ่วยูริก  อีกส่วนหนึ่ง  และเราสามารถนำตำรับยาแก้ลมวารยักษวาโย ๓  

ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคกินล้นเกิน  คือ  ความดัน  เบาหวาน  ไขมัน  ได้อีกส่วนหนึ่ง) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ข้อสรุป แนวทางการดูแลโรคต่อมลูกหมากโต  . 
 

คำแนะนำ 

๑. แนะนำเรื ่องอาหารแสลง  เช่น  ของคาว  พวกเนื้อ  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  ของหวาน  เช่น  

น้ำตาลทราย  น้ำอัดลม  น้ำเต้าหู้  รวมทั้งแอลกอฮอล์จากเหล้า  เบียร์  ต้องเลี่ยง  ไม่ควรบริโภคหรือไม่ควร

ทานคราวละมาก ๆ  หรือทานบ่อย ๆ  เป็นประจำ 

๒. แนะนำออกกำลังกายให้กะบังลมช่วงล่างแข็งแรง  ยืดหยุ่นด ี

๓. ยาบางชนิด  เช่น  Salbutamol  กลุ่มยาแก้แพ้  คลอเฟนิรามีน  ควรหลีกเลี่ยงเพราะทำให้

อาการกำเริบ 

๔. แช่น้ำอุ่นบริเวณอุ้งเชิงกราน  วันละ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น 
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การรักษาทางยา

	 รุ	๑    - ถ่าย  เช่น  ยาเบญจอ�ามฤตย์  ยาธรณีสัณฑฆาต  ยาพรหมภักตร์  ยาดาวดึงสา   

    ยาลมวารยักษ์วาโย

   - ยาขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  เช่น  ยาเนาวหอย  ยานารายณ์พังค่าย  ยาแก้ลมวาร 

    ยักษ์วาโย ๑  ยามหานทีคุณ  ยาปิหกัง

   - รุลมในไส้ - นอกไส้  เช่น  ยาอินทรีย์ธาตุประชุม  ยาปราบชมพูทวีป

	 ล้อม	๒	  - ถ้ามีลมจุกแน่นอกล้อมอาการด้วยยานารายณ์พังค่าย  ยามหาวัฒโนทัย

   -  ถ้ามีเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไขมัน  ล้อมด้วยยาตรีผลาธิคุณ ๒  หรือยา 

    ลมวาร ยักษ์วาโย ๒

	 รักษา	๓	 - ยาลดการอักเสบที่ลูกหมาก  เช่น  ยาตรีศิวคุณ  ยาอุปทม ๓

 ตัดราก ๔ - ยาบ�ารุงก�าลัง  ยาบ�ารุงไต  ยาอายุวัฒนะ  ยาบ�ารุงโลหิต

หัตถการ		:  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลพลังงานบริเวณคูถเสมหะ

 ๑. เผายา

 ๒. ทับหม้อ

 ๓. นั่งถ่าน

 ๔. นวดกษัย

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

๑. ให้ยาต้มดื่มขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  บ�ารุงไต  เพื่อให้ปัสสาวะได้สะดวก
๒. ให้ยารักษาและลดการอักเสบในลูกหมาก  โดยใช้น�้าหมักลูกสมอ  ลูกมะขามป้อม  ลูกยอ  บอระเพ็ด  ล�าไย  ลิ้นจี่  

พลูคาว  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างรวมกันเท่าที่มี ๑ ช้อนโต๊ะ  ใช้น�้าต้มว่านชักมดลูกเป็นน�้ากระสาย
ยา ๑ แก้วกาแฟ  ดื่มเช้า-เย็น  ก่อนอาหาร  เป็นเวลา ๒-๔ อาทิตย์

๓. ให้ทานยาบ�ารุงโลหิต  ยาบ�ารุงก�าลัง  เป็นตัวตัดรากโรค

๑.	ยาต้มขับนิ่ว		ขับปัสสาวะ		บ�ารุงไต		

รางแดง	 สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  แก้กล่อน
ลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ

การดูแลต่อมลูกหมากโตแบบวิถีชาวบ้าน
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รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ก�าแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  บ�ารุง
โลหิต  ฟอกโลหิต  แก้ประดง  เข้าข้อ

โด่ไม่รู้ล้ม	  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้ต่อม
ทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน�้าเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้ฝีหนอง  ฝี
ฝักบัว

รากแฝกหอม	  สรรพคุณ  ท�าให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในล�าไส้  ท�าให้หาวเรอ   
แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ

เถาจงิจ้อเหลีย่ม	 สรรพคุณ  แก้จุกเสยีด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร
รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ท�าให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุกล้า  
แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้ก�าเดาโลหิตและเสมหะ  เป็นยา
ระบายส�าหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  ขับปัสสาวะ  
แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ

วิธีท�า ทัง้หมดเอาเสมอภาค  ต้มน�า้ให้เดอืด  เบาไฟลง  เคีย่วต่ออกี ๒๐ นาที  ต้มด่ืมจนยาจืด  ดืม่คร้ังละ ๑ แก้ว   

 เช้า - เย็น  หรือดื่มต่างน�้าก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการหนักเบาของ 

 โรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้นเลือดขอด  
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บ�ารุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน�้า  แก้ปอดพิการ   
แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้ก�าเดา  แก้เสมหะ

 
159 

 

 

รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
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รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
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รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จกุเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
 

 
159 

 

 

รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
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รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
 

 
159 

 

 

รางแดง  สรรพคุณ  แก้กษัยเส้น  คลายเส้นเอ็น  แก้ปวดหลัง  ปวดเอว  

แก้กล่อนลงฝัก  แก้กล่อนทุกชนิด  ขับปัสสาวะ 

 

เถาวัลย์เปรียง  สรรพคุณ  แก้เส้น  ถ่ายกษัย  แก้เส้นเอ็นพิการ  เส้น

เลือดขอด  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้กษัยเหน็บชา  ขับปัสสาวะ 

 

แก่นฝางเสน  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้ปอด

พิการ  แก้ท้องร่วง  แก้ธาตุพิการ  แก้โลหิตออกทางทวารหนัก  แก้กำเดา  

แก้เสมหะ 

 

กำแพงเจ็ดชั้น  สรรพคุณ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้อพิการ  แก้โลหิตเป็นพิษ  

บำรุงโลหิต  ฟอกโลหติ  แก้ประดง  เข้าข้อ 

 

โด่ไม่รู้ล้ม  สรรพคุณ  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องมาน  แก้ดีซ่าน  แก้

ต่อมทอลซิลอักเสบ  แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ  แก้

ฝีหนอง  ฝีฝักบัว 

 

 

รากแฝกหอม  สรรพคุณ  ทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้หาว

เรอ  แก้ปวดท้อง  จุกเสียด  แก้ไข้เพื่อลม  ขับปัสสาวะ 

 

เถาจิงจ้อเหลี่ยม  สรรพคุณ  แก้จุกเสียด  บวม  แก้ลมพรรดึก  ช่วยย่อย

อาหาร 

รากจิงจ้อ  สรรพคุณ  แก้เสมหะ  แก้ลม  ทำให้อาหารงวด  แก้ไฟธาตุ

กล้า  แก้ฟกบวม  แก้พรรดึก  ช่วยย่อยอาหาร  แก้กำเดาโลหิตและเสมหะ  

เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรัง  แก้พิษแมงป่อง  พิษงู  แก้ไข้  

ขับปัสสาวะ  แก้ปวดข้อ  แก้ไขข้ออักเสบ 
 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.	ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก	

วิธีท�า ใช้น�า้ต้มว่านชักมดลกู ๑ แก้วกาแฟ  เทน�า้หมกัส�าหรบัดืม่ ๑ ช้อนโต๊ะ  และน�า้ผึง้ ๑-๒ ช้อนชา  คนให้เข้ากนั   

 ดื่มเช้า-เย็น  ก่อนอาหาร  เป็นเวลา ๑ เดือน  อาการต่อมลูกหมากโตและค่า PSA  ของมะเร็งต่อมลูกหมาก 

 จะลดลงสู่ปกติ
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วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 
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วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

 
160 

 

วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

 
160 

 

วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

 
160 

 

วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

 
160 

 

วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

 
160 

 

วิธีทำ ทั้งหมดเอาเสมอภาค  ต้มน้ำให้เดือด  เบาไฟลง  เคี่ยวต่ออีก ๒๐ นาที  ต้มดื่มจนยาจืด  ดื่มครั้งละ 

๑ แก้ว  เช้า-เย็น  หรือดื่มต่างน้ำก็ได้  ยามท้องว่าง  ถ้าต้องการสรรพคุณสมุนไพรตัวใดตามอาการ

หนักเบาของโรคก็ให้ใส่สมุนไพรตัวนั้นมากหน่อย  ปรับได้ตามอาการของโรค 

 

   ๒. ยาแก้ต่อมลูกหมากโตและลดการอักเสบในลูกหมาก  . 
 

     ๑. 

          
     น้ำหมัก   สมอไทย           มะขามป้อม    ลูกยอ 

          
 บอระเพ็ด    พลูคาว      ลิ้นจี ่       ลำไย 

 

            
        ว่านชักมดลูก           หม้อต้ม 

 

                 
 

 

๒. 

+ 

๓. 

น�้าหมัก

ว่านชักมดลูก

น�้าต้มว่านชักมดลูก น�้าหมักชีวภาพ ๑ ช้อนโต๊ะ น�้าผึ้ง ๑ ช้อนชา

หม้อต้ม

 สมอไทย มะขามป้อม ลูกยอ

ล�าไยลิ้นจี่  พลูคาวบอระเพ็ด

๑

๒

๓

๔
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         น้ำต้มว่านชักมดลูก                น้ำหมักชีวภาพ ๑ ช้อนโต๊ะ        น้ำผึ้ง ๑ ช้อนชา 

 

วิธีทำ ใช้น้ำต้มว่านชักมดลูก ๑ แก้วกาแฟ  เทน้ำหมักสำหรับดื่ม ๑ ช้อนโต๊ะ  และน้ำผึ้ง ๑-๒ ช้อนชา  คน

ให้เข้ากัน  ดื่มเช้า-เย็น  ก่อนอาหาร  เป็นเวลา ๑ เดือน  อาการต่อมลูกหมากโตและค่า PSA  ของ

มะเร็งต่อมลูกหมากจะลดลงสู่ปกต ิ

 

 

   ๓. ยาตัดรากต่อมลูกหมากโต  . 

๑. ยาบำรุงโลหิต  ให้ ๑-๒ กรัม  ก่อนอาหาร ๓ เวลา  และก่อนนอน  และปรับมาให้เช้า-เย็น  ก่อนอาหาร  

หรือก่อนนอนครั้งเดียวก็ได้ตามอาการ 

๒. ยาเขียวประสะพิมเสน  ให ้๑/๒ - ๑ กรัม  ให้คู่กับยาบำรุงโลหิต 

๓. ยาบำรุงกำลัง  ยาบำรุงไต  ให้ก่อนนอน  หรือให้ ๕ โมงเย็นครั้งเดียว 

 

 

1.2 ตาํรับยาอืFนๆ ทีFใช้รักษากลุ่มอาการต่อมลูกหมากโต 
 

     
1.ยาแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

๑. หญ้าหนวดแมว  (ว่านพยับเมฆ) ๑ กำมือ 

๒. รากหญ้าคา ๑ กำมือ 

๓. เหง้าสับปะรด ๑ กำมือ 

๔. สารส้ม  (ขนาดปลายนิ้วก้อย) 

วิธีทำ ต้มตามวิธ ี

รับประทาน ดื่มบ่อย ๆ 

สรรพคุณ แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

๔. 

+ + 
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๓.	ยาตัดรากต่อมลูกหมากโต

 ๑. ยาบ�ารุงโลหิต  ให้ ๑ - ๒ กรัม  ก่อนอาหาร ๓ เวลา  และก่อนนอน  และปรับมาให้เช้า-เย็น  ก่อน 

อาหาร  หรือก่อนนอนครั้งเดียวก็ได้ตามอาการ

 ๒. ยาเขียวประสะพิมเสน  ให้ ๑/๒ - ๑ กรัม  ให้คู่กับยาบ�ารุงโลหิต

 ๓. ยาบ�ารุงก�าลัง  ยาบ�ารุงไต  ให้ก่อนนอน  หรือให้ ๕ โมงเย็นครั้งเดียว

  

๑.	ยาแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

 ๑. หญ้าหนวดแมว  (ว่านพยับเมฆ)    ๑ ก�ามือ
 ๒. รากหญ้าคา      ๑ ก�ามือ
 ๓. เหง้าสับปะรด      ๑ ก�ามือ

 ๔. สารส้ม  (ขนาดปลายนิ้วก้อย)

วิธีท�า  ต้มตามวิธี

รับประทาน ดื่มบ่อย ๆ

สรรพคุณ แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

๒.	ยาแก้นิ่ว

 ๑. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี   สิ่งละ ๑ บาท
 ๒. หัวกระเทียม  ผิวมะกรูด    สิ่งละ ๑ บาท
 ๓. ไพล  ขมิ้นอ้อย     สิ่งละ ๑ บาท
 ๔. ก�ามะถันแดง  ขี้แมลงสาบคั่ว    สิ่งละ ๑ บาท
 ๕. น�้าประสานทองสะตุ     ๑๐ กรัม

วิธีท�า  บดเป็นผงผสมน�้าสุราปั้นแท่งไว้  กินกับน�้ากระสายยาแตงกวา  ยัดไส้สารส้มนึ่งให้สุกคั้นเป็นน�้า 
  กระสายยา  วันละ ๓ – ๕ เวลา

สรรพคุณ ถ่ายปัสสาวะคล่อง  ละลายก้อนนิ่วอย่างดี

๓.	ยาแก้ต่อมลูกหมากพิการ		(พ่อครูชุป		แป้นคุ้มญาติ)

 ๑. ฝางเสน  รากข่อย    หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๒. ชะเอมเทศ  ชะเอมไทย    หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๓. ดินประสิว       ๒ สลึง

วิธีท�า  ตัวยาทั้ง ๕ ย่อยขนาดลง  ใส่ในมะพร้าวอ่อน  ที่ปอกเปลือกและเฉาะด้านหัว  เอาตัวยาใส่ไปใน 
  มะพร้าวอ่อน  ปิดฝาที่เฉพาะแล้วสุมด้วยไฟแกลบ  ซึ่งเป็นไฟเย็น  สุมจนเดือด  กินเนื้อมะพร้าว 
  และน�้ามะพร้าว  กินวันละ ๑ ผล  ติดต่อกัน ๓ วันหายแล

ต�ารับยาอื่นๆ	ที่ใช้รักษากลุ่มอาการต่อมลูกหมากโต
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๔.	ยาตรีศิวคุณ

 ๑. ไพล  ขมิ้นอ้อย  ข่า      สิ่งละ ๖๐ กรัม
 ๒. เทียนด�า  แสมสาร  เถาวัลย์เปรียง   สิ่งละ ๖๐ กรัม
 ๓. ข้าวเย็นเหนือ  ข้าวเย็นใต้    สิ่งละ ๑๕๐ กรัม
 ๔. รากย่านาง  รากหญ้าคา    สิ่งละ ๓๐๐ กรัม

วิธีท�า	  บดผงใส่แคปซูลเบอร์ ๐  (๕๐๐ mg)  เบญจผลธาตุ  เป็นน�้ากระสายยา

รับประทาน ครั้งละ ๓ เม็ด  ก่อนอาหาร ๓ เวลา

สรรพคุณ แก้ต่อมลูกหมากโต

๕.	ยาแก้ต่อมลูกหมากโต

 ๑. รากทองพันชั่ง      ๑ ส่วน
 ๒. รากหญ้าคา       ๑ ส่วน
 ๓. หัวหญ้าชันกาด      ๑ ส่วน
 ๔. หญ้าปักกิ่ง       ๑ ส่วน

	 วิธีท�า ต้มกินตามวิธี  วันละ ๓ – ๔ ครั้ง  ก่อนนอน

๖.	ยาแก้กษัยเข้าฝัก

 ๑. เถาวัลย์เปรียง  เถาคันแดง    สิ่งละ ๑ บาท
 ๒. แก่นขี้เหล็ก  แก่นสักขี  แก่นประดู่  แก่นมะงั่ว   สิ่งละ ๑ บาท
 ๓. แก่นขนุน  แก่นลั่นทม  แก่นหนามพรหม  แก่นพยุง  สิ่งละ ๑ บาท
 ๔. แก่นมะขามไก่  แสมทะเล  แสมสาร  แก่นไม้สัก   สิ่งละ ๑ บาท
 ๕. ฝาง  โคกกระสุน  ใบมะกา     สิ่งละ ๑ บาท

วิธีท�า ต้มกินตามวิธี

รับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยกาแฟร้อน  ก่อนอาหารเช้า – เย็น  ทานติดต่อกัน ๓ หม้อๆ ละ ๗ – ๑๐ วัน 

สรรพคุณ แก้ต่อมลูกหมากโต  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

๗.	หมวดยาบ�ารุงร่างกาย		ยาอายุวัฒนะ

 ๑. ยาอายุวัฒนะ   บ�ารุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ภาวะวัยทอง เพิ่มภูมิคุ้มกัน  

     อายุวัฒนะ

 ๒. ยาฟ้าวัฒนะ   บ�ารุงร่างกาย  ควบคุมเบาหวาน  ความดัน  ไขมัน  อายุวัฒนะ

 ๓. ยาเสาธงเหล็ก   บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงไต แก้ปวดหลังปวดเอว ควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ

 ๔. ยาตรีวัฒนะ   บ�ารุงร่ากาย  บ�ารุงสมอง  ควบคุมเบาหวาน  ความดัน  ไขมัน  แก้ 

     ความจ�าเสื่อม  แก้มือเท้าชา
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 ๕. ยาสนั่นไตรภพ  บ�ารุงร่างกาย  ควบคุมเบาหวาน  ความดัน  ไขมัน  ให้เป็นปกติ

 ๖. ยาตรีผลาธิคุณ ๑  ลดความอ้วน  ลดไขมัน  ความดัน  เบาหวาน  Cyst

 ๗. ยาตรีผลาธิคุณ ๒  ลดคอเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอไรด์  ยูริก  ปรับสมดุลความดัน  

     เบาหวาน  Cyst  บรรเทาอาการโรคเก๊า  ระบายอ่อนๆ

 ๘. ยามหาปัญโญ ๑  บ�ารุงสมองและปลายประสาท  แก้ปวดศรีษะไมเกรน  ช่วยให้นอนหลบั

 ๙. ยามหาปัญโญ ๒  บ�ารุงสมอง  บ�ารุงร่างกาย  แก้ลมตีขึ้นเบื้องสูง  ลมอัมพฤกษ์

 ๑๐. ยาตรีวาสังข์ บ�ารุงสมอง ม้าม  และไขกระดูก  ช่วยให้หลับลึก

 ๑๑. ยาก�าลังเสือโคร่ง  บ�ารุงก�าลัง  บ�ารุงร่างกาย  บ�ารุงสมอง  อายุวัฒนะ

๘.	ยาอายุวัฒนะ	บ�ารุงสมอง

๘.๑		ยาอายุวัฒนะ
 ๑. เมล็ดข่อย เจริญอาหาร  ฆ่าพยาธิในล�าไส้  บ�ารุงอวัยวะภายใน  ท�าให้ไตดี
 ๒. พรกิไทยล่อน เจรญิธาตทุกุส่วนของร่างกาย  ให้ความร้อน  บ�ารุงผวิหนงั  บ�ารุงอวยัวะภายใน  มธีาตเุหลก็
   บ�ารุงประสาท  ช่วยย่อยอาหาร  ไม่ท�าให้อาหารภายในเสีย
 ๓. ทิ้งถ่อน รกัษาธาต ุ ขับถ่ายปัสสาวะ  ท�าลายตัวพยาธิ  บ�ารุงอวยัวะภายใน  กลัน่กรองน�า้อสจุเิรว็ข้ึน
 ๔. ตะโกนา ก�าจัดพยาธิภายใน  บ�ารุงอวัยวะภายใน
 ๕. หัวแห้วหมู บ�ารุงธาตุ  ปรับปรุงสิ่งที่เสื่อมให้งอกงาม
 ๖. บอระเพ็ด ก�าจัดลมเบื้องสูงให้ลงล่าง  ท�าให้ผิวเนื้อเหนียว บ�ารุงธาตุ
 ๗. กระชาย รักษาล�าไส้น้อยใหญ่  ท�าเนื้อเหี่ยวแห้งให้เปล่งปลั่ง  เป็นหนุ่มเป็นสาว

วิธีท�า   บดผง  น�้าหนักเสมอภาค

ขนาดรับประทาน วันละ ๑ เม็ด  ก่อนนอน

สรรพคุณ  บ�ารงุก�าลงั  เจรญิอาหาร  เป็นยาอายวัุฒนะ  ปรบัภาวะความดนั  เบาหวาน  วยัทอง  ภมูแิพ้

๘.๒	ยาเปลี่ยนร่าง

 ๑. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู   สิ่งละ ๓๐ กรัม

 ๒. สมุลแว้ง  ชะเอมเทศ  มหาหิงคุ์  พริกไทยด�า   สิ่งละ ๓๐ กรัม

 ๓. แก่นหัสคุณเทศ  โกฐเชียง  หญ้าฝรั่น  แห้วหมู  มะตูมอ่อน  สิ่งละ ๓๐ กรัม

วิธีท�า  บดเป็นผงละเอียดอ่อน  ปั้นลูกกลอนกับน�้าผึ้งขนาดปลายนิ้วก้อย  กินก่อนเข้านอนทุกวัน   

  รับประทาน ๑ เดือน  โรคภัยไข้เจ็บหายหมด  กลับเป็นหนุ่มสาว  มีก�าลังวังชา  

๘.๓	ยาอายุวัฒนะฟ้า

 ๑. ขี้เหล็ก  ผักเสี้ยนผี  ขมิ้นอ้อย     สิ่งละ ๕๐ กรัม

 ๒. รากเจตมูลเพลิง  แห้วหมู  กระชาย    สิ่งละ ๕๐ กรัม

 ๓. อบเชย  มะรุม  มะขามป้อม  ทองพันชั่ง    สิ่งละ ๕๐ กรัม
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 ๔. พริกไทย       ๑๐๐ กรัม

 ๕. ฟ้าทะลายโจร       ๖๐๐ กรัม

วิธีท�า  บดเป็นผง  ใส่แคปซูลเบอร์ ๐

รับประทาน ครั้งละ ๒ แคปซูล  ก่อนนอน

สรรพคุณ อายุวัฒนะ  แก้เบาหวาน  บ�ารุงตับ 

๘.๔	ยาอายุวัฒนะโสฬส

 ๑. สมอไทย  สมอเทศ     สิ่งละ ๑ บาท

 ๒. สมอพิเภก  เทียนทั้ง ๕     สิ่งละ ๒ บาท

 ๓. แห้วหมู  เมล็ดข่อย     สิ่งละ ๓ บาท

 ๔. เปลือกทิ้งถ่อน  ตะโกนา    สิ่งละ ๔ บาท

 ๕. บอระเพ็ด  โด่ไม่รู้ล้ม     สิ่งละ ๕ บาท

 ๖. ฟ้าทะลายโจร       ๑๐ บาท

 ๗. พริกไทยล่อน       ๑๕ บาท

วิธีท�า  บดเป็นผง  ปั้นลูกกลอนขนาดเม็ดมะเขือพวง

รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด  ก่อนนอน

สรรพคุณ อายุวัฒนะ  แก้เบาหวาน  ความดัน 

๘.๕	ยาอายุวัฒนะ

 ๑. รากทิ้งถ่อน  เปลือกตะโกนา  พริกไทยล่อน  รากแจง  สิ่งละ ๓๐  กรัม

 ๒. แห้วหมู  บอระเพ็ด  เมล็ดข่อย  หัวกระชาย    สิ่งละ ๓๐  กรัม

 ๓. เนื้อสมอเทศ  เนื้อสมอไทย  เนื้อสมอพิเภก  เนื้อมะขามป้อม  สิ่งละ ๓๐  กรัม

 ๔. ดอกดีปลี  เหง้าขิงแห้ง  ข่าลิง  มะตูมอ่อน  อบเชย   สิ่งละ ๓๐  กรัม

 ๕. โกฐเชียง  โกฐหัวบัว  หัวสิงหะโมรา  สมอดีงู    สิ่งละ ๓๐  กรัม

วิธีท�า  บดเป็นผงละเอียด

สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย  เจริญอาหาร  นอนหลับ  ก�าลังแข็งแรง  สมบูรณ์  ท้องไม่ผูก  อายุยืน  เปลี่ยน

  สภาพเป็นหนุ่มสาว

๘.๖		ยาเสาธงเหล็ก

 ๑. ดอกกานพลู       ๑๐๐ กรัม

 ๒. โกฐน�้าเต้าจีน       ๒๐๐ กรัม

 ๓. โกฐสอ  โกฐหัวบัว  ชะเอมจีน    สิ่งละ ๓๐๐ กรัม

 ๔. โกฐเชียง  โกฐเขมา  แห้วหมู    สิ่งละ ๔๐๐ กรัม

 ๕. ก�าลังหนุมาน  เถาเมื่อย    สิ่งละ ๕๐๐ กรัม
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 ๖. ม้ากระทืบโรง  เถาโคคลาน  เปลือกมะพลับ  สิ่งละ ๖๐๐ กรัม

 ๗. ตะโกนา  ก�าลังช้างสาร  ก�าลังเสือโคร่ง   สิ่งละ ๖๐๐ กรัม

วิธีท�า  บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเม็ดมะแว้ง

รับประทาน ครั้งละ ๕ – ๗ เม็ด  ก่อนอาหารเช้า – เย็น

สรรพคุณ บ�ารุงไต  แก้ปวดหลังปวดเอว  ควบคุมความดันโลหิตสูง

การป้องกันโรคต่อมลูกหมากโต แบบพึ่งพาตนเอง

๑. เมล็ดฟักทอง  ทานเป็นประจ�า

๒. ปลีกล้วย  ทานเป็นประจ�า

๓. ต้นนมวัว + ข้าวเปลือกข้าวเจ้า  ๑ ก�ามือ  ต้มทานต่างน�้า

๔. โกฐทั้ง ๙ + เกสรทั้ง ๕  =  ๒ : ๑ บดผงทาน ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหาร ๓ เวลา

๕. เมล็ดในลิ้นจี่  บดผงแห้ง  ปั้นเป็นลูกกลอน  ทานเช้า – เย็น

๖. ผกักาดน�า้สดๆ ๔ ต้น  ยอดอ้อยแดง ๓๐ – ๔๐ เซนตเิมตร ๑ ยอด  หัน่เป็นแว่นๆ  ใส่หม้อรวมกนัต้มน�า้ ๓ ส่วน   

    เคีย่วให้เหลอื ๑ ส่วน  ทานครัง้ละ ๑ ถ้วยชา  ทานก่อนอาหารเช้า – เยน็  ทานตดิต่อกันอย่างน้อย ๗ วนั  ถ้ายงัไม่ 

    หายก็ต้มทานอีก ๑ – ๒ หม้อ  ก็จะปกติ

๗. ยาอายุวัฒนะ + เบญจผลธาตุ  เป็นกระสาย

๘. ว่านชักมดลูก  ว่านมหาเมฆ

๙. กระชาย + ใบบัวบก

๑๐. ยาแก้ลมอัณฑพาต  แก้โลหิตพิการ  กระท�าให้คันในเนื้อแลหนังพองขึ้นมีพิษต่างๆ

   ผลกระวาน  ตรีกฏุก หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

   ใบกระวาน  เทียนด�า หนักสิ่งละ ๑ ส่วน

   หญ้าหนวดแมว  เท่ายาทั้งหลาย ๖ ส่วน

วิธีท�า	 ท�าผงละลายน�้าผึ้ง  น�้าร้อน  และสุรากินหายแล

	 ๔.๒.๓	การวินิจฉัยและการรักษา	โรคต่อมลูกหมากโต	โดย	อาจารย์	โกมล	ล้วนแก้ว

 ๑. มีถุงใต้ตา  สีออกคล�้า

 ๒. ลิ้นบวมมีรอยพิมพ์ฟัน

 ๓. มีหน้าท้อง

 ๔. ผิวหนังเหี่ยวๆ ซีด

 ๕. ตาขาวด้านล่างมีจุดหรือเส้นเลือดฝอย

 ๖. คางมีต�าหนิ

การตรวจโรคต่อมลูกหมากโต		(โดย	อ.โกมล	ล้วนแก้ว)
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๑.	การจับชีพจร		ฝ่ามือซ้าย		แบ่งจุดชีพจรบนฝ่ามือเป็น	๕	จุด

	 จุดที่	๑ ไต  การท�างานของไต  และกระเพาะปัสสาวะ

	 จุดที่	๒ องคชาติ  ต่อมลูกหมาก  อารมณ์ทางเพศ  ฮอร์โมนเพศ

	 จุดที่	๓ กระเพาะ - ล�าไส้  ต่อมลูกหมาก  อารมณ์ทางเพศ  ฮอร์โมนเพศ

	 จุดที่	๔	ขา  โคนขาถึงตาตุ่ม  การเดิน

	 จุดที่	๕ ตาตุ่มถึงเท้า  การเดินของเท้าทั้งสอง  เดินสม�่าเสมอหรือไม่  เจ็บฝ่าเท้าหรือไม่
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จุดทีG 5  ตาตุ่มถึงเทา้  การเดินของเทา้ทั8งสอง  เดินสมํGาเสมอหรือไม่  เจบ็ฝ่าเทา้หรือไม่ 

 
 
 
 
 

 
 

2. การเต้นของชีพจร  (นาท)ี  :  ตาํแหน่งชีพจรมือขา้งซา้ย  จุดทีG 2  จะเตน้กวา้ง, สูง, หนา  กวา่จุดอืGนๆ 

 
ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะลาํบากอยูน่านแรมปี  จนในทีGสุดถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลย  เนืGองจากต่อมลูกหมากอุดตนั  

ผูป่้วยจะปวดตึงทอ้งน้อย  และคลาํได้ก้อนของกระเพาะปัสสาวะ  ทีGมีปัสสาวะคัGงอยู่เต็ม  อาจทาํให้

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

-  1. ไต 
-  2. องคชาต ิ

-  3. กระเพาะ 
-  4. ขา 

-  5. ปลายเท้า 

 
169 

 

จุดทีG 5  ตาตุ่มถึงเทา้  การเดินของเทา้ทั8งสอง  เดินสมํGาเสมอหรือไม่  เจบ็ฝ่าเทา้หรือไม่ 

 
 
 
 
 

 
 

2. การเต้นของชีพจร  (นาท)ี  :  ตาํแหน่งชีพจรมือขา้งซา้ย  จุดทีG 2  จะเตน้กวา้ง, สูง, หนา  กวา่จุดอืGนๆ 

 
ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะลาํบากอยูน่านแรมปี  จนในทีGสุดถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลย  เนืGองจากต่อมลูกหมากอุดตนั  

ผูป่้วยจะปวดตึงทอ้งน้อย  และคลาํได้ก้อนของกระเพาะปัสสาวะ  ทีGมีปัสสาวะคัGงอยู่เต็ม  อาจทาํให้

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

-  1. ไต 
-  2. องคชาต ิ

-  3. กระเพาะ 
-  4. ขา 

-  5. ปลายเท้า 

๒.	การเต้นของชีพจร		(นาที)		:	 ต�าแหน่งชีพจรมือข้างซ้าย  จุดที่ ๒  จะเต้นกว้าง, สูง, หนา  กว่าจุดอื่นๆ

ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะล�าบากอยูน่านแรมปี  จนในท่ีสดุถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลย  เนือ่งจากต่อมลกูหมากอดุตนั  ผูป่้วยจะ
ปวดตงึท้องน้อย  และคล�าได้ก้อนของกระเพาะปัสสาวะ  ทีม่ปัีสสาวะคัง่อยูเ่ตม็  อาจท�าให้กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ
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การตรวจโรค  โดยใชห้ลงัมือขา้งใดขา้งหนึGงสมัผสั  ดงันี8  

1. หลงัมือสมัผสั จุดทีG 1 ใหศี้รษะร้อนรุม ๆ 

2. ปลายนิ8วมือจบั จุดทีG 2 เสน้เลือดใตซ้อกคอดา้นซา้ยจะเตน้  กวา้ง  สูง  หนากวา่ปกติ 

3. หลงัมือสมัผสั จุดทีG 3 อุณหภูมิจะร้อนรุม ๆ 

4. จบั - ตรวจ - ชีพจร  เตน้ ณ จุดทีG 4 

5. หลงัมือสมัผสัปลายเทา้  จุดทีG 5  อุณหภูมิจะเยน็ 

 
ตรวจชีพจร  ทีGจุด 2  ขอ้มือซา้ย 

สูงระดบั 3 – 4  กวา้งระดบั 3 – 4  ความหนาระดบั 3 – 4  ตรวจวิเคราะห์โรคไดต้ามขอ้ 2.1,  2.2,  

2.3,  2.4  ถา้หากชีพจรจุดทีG 1  เตน้  แคบ  ตํGา  บาง 

ตรวจชีพจร  ตน้ฝ่ามือซา้ย  จุดทีG 2  ชีพจรจะเตน้หนกั  และหนา  แสดงถึงอาการบกพร่องของต่อมลูกหมาก

โต  ระบบปัสสาวะ 

 
 
 

จุดทีG 1 

จุดทีG 2 

จุดทีG 4 

จุดทีG 3 

จุดทีG 5 

Comment [KC12]: จาก “ร้อนลุมๆ” เป็น “ร้อนรุม ๆ” 
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การตรวจโรค		โดยใช้หลังมือข้างใดข้างหนึ่งสัมผัส  ดังนี้

 ๑. หลังมือสัมผัส  จุดที่ ๑ ให้ศีรษะร้อนรุม ๆ

 ๒. ปลายนิ้วมือจับ จุดที่ ๒ เส้นเลือดใต้ซอกคอด้านซ้ายจะเต้น  กว้าง  สูง  หนากว่าปกติ

 ๓. หลังมือสัมผัส  จุดที่ ๓ อุณหภูมิจะร้อนรุม ๆ

 ๔. จับ - ตรวจ - ชีพจร  เต้น ณ จุดที่ ๔

 ๕. หลงัมอืสมัผสัปลายเท้า จุดที่ ๕  อุณหภูมิจะเย็น

ตรวจชีพจร		ที่จุด	๒	ข้อมือซ้าย

 สูงระดับ ๓ – ๔  กว้างระดับ ๓ – ๔  ความหนาระดับ ๓ – ๔  ตรวจวิเคราะห์โรคได้ตามข้อ ๒.๑,  ๒.๒,  

๒.๓,  ๒.๔ ถ้าหากชีพจรจุดที่ ๑  เต้น  แคบ  ต�่า  บาง

 ตรวจชีพจร  ต้นฝ่ามือซ้าย  จุดที่ ๒ ชีพจรจะเต้นหนัก  และหนา  แสดงถึงอาการบกพร่องของต่อมลูก

หมากโต  ระบบปัสสาวะ

 ชีพจรเต้นหนัก - หนา  (เสมหะ)  แสดงว่าบกพร่องมาก  (ป่วยมาก)

 ชีพจรเต้นเบา (เสมหะ)  หรือไม่เต้น  แสดงการท�างานของต่อมลูกหมากเป็นปกติ

 ชีพจรเต้นในจุดเดียวกัน 2 จังหวะ  แสดงว่า  อวัยวะนั้นบกพร่องมาก  มีโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น  

ทู้ – แหลม  ทู้ – แหลม

 ตรวจชีพจร  จุดที่ 1  จะได้ลักษณะดังนี้  สูงระดับ 0 – 1,  กว้างระดับ 0 – 1  ตรวจวิเคราะห์โรคได้ตาม

ข้อ 2 – 4 

สรุปสาเหตุแห่งโรคต่อมลูกหมากโต

๑.    ธาตุจุติ  (เดือน ๔, ๕, ๖)  หรือเกิดในเดือน ๑๐, ๑๑, ๑๒  

๒.    ก�าเริบฤดูหนาวเย็น

๓.    มักเป็นในอายุปัจฉิมวัย  พบบ่อยในชายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  พบได้ ๕๐%  อายุ ๘๐ ปี  พบได้ ๘๐%

๔.    อาหารที่แสลงต่อโรคกษัย  โรคเก๊าต์  โรคนิ่ว  เช่น  ของหมักดอง  หน่อไม้  เครื่องในสัตว์  สัตว์ปีก  กระถิน  

ชะโอม  อาหารโปรตีนสูง  เหล้า  เบียร์  

๕.    อากาศหนาวเย็น

๖.   อารมณ์เครียด  วิตกกังวลเรื้อรัง  กลัวจะกระทบไต  ไตเสื่อมจะคุมลูกหมาก  กระเพาะปัสสาวะไม่ได้
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สรุปสาเหตุแห่งโรคต่อมลูกหมากโต 

 
 
 
 

 
 
 
ชีพจรเตน้หนกั-หนา  (เสมหะ)  แสดงวา่บกพร่องมาก  (ป่วยมาก) 

ชีพจรเตน้เบา (เสมหะ)  หรือไม่เตน้  แสดงการทาํงานของต่อมลูกหมากเป็นปกติ 

ชีพจรเตน้ในจุดเดียวกนั 2 จงัหวะ  แสดงวา่  อวยัวะนั8นบกพร่องมาก  มีโรคแทรกซอ้นตามมา 

เช่น ทู ้– แหลม  ทู ้– แหลม 

ตรวจชีพจร  จุดทีG 1  จะไดล้กัษณะดงันี8   สูงระดบั 0 – 1,  กวา้งระดบั 0 – 1  ตรวจวเิคราะห์โรคไดต้ามขอ้ 

2 – 4  
 

 

 

 

๑. ธาตุจุต ิ (เดือน ๔, ๕, ๖)  หรือเกิดในเดือน ๑๐, ๑๑, ๑๒   

๒. กำเริบฤดูหนาวเย็น 

๓. มักเป็นในอายุปัจฉิมวัย  พบบ่อยในชายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  พบได้ ๕๐%  อาย ุ๘๐ ปี  พบได้ ๘๐% 

๔. อาหารที่แสลงต่อโรคกษัย  โรคเก๊าต์  โรคนิ่ว  เช่น  ของหมักดอง  หน่อไม้  เครื่องในสัตว์  สัตว์ปีก  

กระถิน  ชะโอม  อาหารโปรตนีสูง  เหล้า  เบียร์   

๕. อากาศหนาวเย็น 

๖. อารมณ์เครียด  วิตกกังวลเรื้อรัง  กลัวจะกระทบไต  ไตเสื่อมจะคุมลูกหมาก  กระเพาะปัสสาวะไม่ได ้

๗. อิริยาบถนั่งนานเกินไป  ทำให้การไหลเวียนเข้าบริเวณลูกหมากน้อย  เช่น  ในหมู่พระภิกษุสงฆ์  ที่นั่ง

สมาธินานเกินไป 

๘. เสพกามมากเกินไป 

ด้านข้าง ด้านบน 

ระดบัสูง 

(ปิตตะ) 

ระดบักว้าง (วาตะ) ระดบัหนา-บาง (เสมหะ) 
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๗.   อิริยาบถนั่งนานเกินไป  ท�าให้การไหลเวียนเข้าบริเวณลูกหมากน้อย  เช่น  ในหมู่พระภิกษุสงฆ์  ที่นั่งสมาธินาน

เกินไป

๘.   เสพกามมากเกินไป

๙.   นอนดึก  พักผ่อนน้อย  ท�างานมากเกินไป  ท�าให้ฮอร์โมนเพศเสื่อมถอย  ไตเสื่อม

๑๐. อั้นอุจจาระ  อั้นปัสสาวะ  อั้นน�้ากาม

๑๑. มีพันธุกรรมเรื้อรัง  เช่น  โรคทาลาสซีเมีย  พาหะทาลาสซีเมีย  โรคนิ่ว  โรคเก๊า  โรคกษัย  โรคไทรอยด์  โรค

กระเพาะเรื้อรัง  เป็นต้น

๑๒. ดื่มน�้าน้อย  ดื่มน�้าเย็น  น�้าแข็ง  น�้าอัดลม  (ขับพิษออกน้อย  เลือดเป็นกรด)

๑๓. ด้วยวัยที่มากขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชาย  หรือพลังหนุ่มลดลง  มีผลให้ไตเสื่อมลง  ไม่มีพลังไปดูแล 

ลกูหมากและกระเพาะปัสสาวะ  เป็นเหตใุห้ลกูหมากโต  และการมเีถาดานทีท้่องน้อย  และผูท้ีมี่อิรยิาบถนัง่นาน  

มผีลท�าให้พลงัเลอืดลมวิง่เข้าเลีย้งเซลล์ลกูหมากบวมโต  หรอืจากการมนีิว่ยรูกิเกาะตดิ  ย้อมติด  รดัรงึลกูหมาก  

ท�าให้เกิดการอักเสบบวมเรื้อรัง  ท�าให้ต่อมลูกหมากโต  และอาจท�าให้เกิดอาการแทรกซ้อน  เป็นไส้เลื่อน  

ริดสีดวงทวาร  ไตวาย  นิ่วกระเพาะปัสสาวะ  นิ่วไต  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  กรวยไตอักเสบ

สรุปการปฏิบัติตนในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

๑. เลีย่งอาหารแสลง  เช่น  ของหมกั  ของดอง  หน่อไม้  เคร่ืองในสตัว์  สตัว์ปีก  อาหารทีแ่สลงต่อโรคเก๊าต์  โรคกษัย  

ถั่วเหลือง  และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  ผงชูรส  และบริวาร  สารกันบูด  สารกันรา  สารเร่ง  เกลือสังเคราะห์  

สุรา  เบียร์  สารเคมีต่างๆ  ยาฆ่าหญ้า  ยาฆ่าแมลง

 สมุนไพรล้างพิษ  :  รางจืด  ผักบุ้งแดง  เถาต�าลึง  ย่านาง  ยอดอ่อนผักกระเฉด  ยอดผักหวาน  น�ามาต้ม

ดื่มต่างน�้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้

 ผักบุ้งแดง ๑ ก�ามือ  ลวกน�้าร้อน  หั่นท่อนเล็กๆ ใส่จานโรยน�้าผึ้งบีบมะนาวใส่ ๑ ลูก  กินให้หมดวันละ ๑ 

จานตอนเช้า ๗ วัน  เดือนละครั้ง

 ดื่มชาชงหญ้าหนวดแมว  ชาชงขลู่

 อาหารส�าหรับผู้มีภาวะต่อมลูกหมากโต  :  แกงผักเซียงดากับปลาแห้งใส่มะเขือส้ม  แกงแคใส่ใบชะพลู   

ใบโกศล  ใบเล็บครุฑ  และดอกงิ้ว  แกงส้มหรือผัดน�้ามันหอย  ผักกะชับ (ผักขี้อ้น,  หญ้าผมยุ่ง)  แกงส้ม

ผักกระเฉดหรือผัดไฟแดง  ผักบุ้งไฟแดง  ไข่ทอดดอกมะรุม  ยอดมะรุมลวกจิ้มน�้าพริก  แกงส้มฝักมะรุม  

แกงเลียงหัวปลี  ส้มต�าลูกยอ  ห่อหมกใบยอ  ใบยอผัดผักบุ้งไฟแดง  แกงดอกขี้เหล็ก  สะเดาน�้าปลาหวาน  

แกงส้มกุ้งยอด

๒. ดัดตนท่าผีเสื้อขยับปีก

๓. แช่น�้าแร่  หรือน�้าอุ่นบริเวณอุ้งเชิงกราน  ครั้งละ ๑๕ นาที  เช้า-เย็น

๔. พอกหรือประคบด้วยยาดังนี้  ไพล + ขมิ้นอ้อย + พันธุ์ผักกาด + ผิวมะกรูด + ผิวส้มซ่า + แป้งเหล้า  เอาเท่าๆ 

กัน  พอกหรือประคบที่หัวเหน่า  แก้ปัสสาวะขัด

๕. นวดกษัยเพื่อส่งเลือดลมไปเลี้ยงบริเวณลูกหมากมากขึ้น  และให้เลือดลมไหลเวียนดีบริเวณคูถเสมหะ

๖. มีสติอยู่กับกาย  ทุกอิริยาบถ  ทุกลมหายใจ  นั่งสมาธิ  ฝึกลมหายใจเข้าสบาย  ออกสบาย  อย่างน้อย ๒๐ นาที  

(ฮอร์โมนแห่งหนุ่มสาวจะหลั่งออกมาดูแลร่างกาย)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๗. นอนหลับก่อน ๔ ทุ่ม  ในที่ไม่มีแสงไฟ  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (ฮอร์โมนหนุ่มสาวจะหลั่งออกมาดูแลร่างกาย)

๘. ออกก�าลังกายเบาๆ ต่อเนื่อง  เช่น  เดินเร็ว  ร�าไท้เก็ก  ให้ได้ ๓๐ นาทีขึ้นไป  (ฮอร์โมนหนุ่มสาวจะหลั่งมาดูแล

ร่างกาย)  เลือดลมไหลเวียนดี  และไม่ออกก�าลังกายหรือท�างานมากเกินก�าลังตน

๙. ดูแลโรคเรื้อรังให้หาย  เช่น  โรคกระเพาะ  กรดไหลย้อน  เบาหวาน  ความดัน  ไขมัน  โรคโลหิตจาง  โรคไต  

โรคนิ่วไต  นิ่วถุงน�้าดี  โรคกษัยต่างๆ

๑๐. ใช้เครือกล้วยน�้าว้าหั่นแล้วน�ามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆ  ตากแห้งคั่วให้หอม  น�ามาท�าชาชงดื่มต่างน�้า

๑๑. ทานหัวปลีกล้วยเป็นประจ�า  ทานเมล็ดฟักทองเป็นประจ�า

๑๒. เมล็ดในลิ้นจี่  หรือล�าไย  อบแห้ง  บดเป็นผง  ปั้นน�้าผึ้งเป็นลูกกลอนกินเช้า – เย็น

๑๓. ผักกาดน�้า  (หญ้าเอ็นยืด)  สดๆ ๔ ต้น  ยอดอ้อยแดง ๓๐-๔๐ เซนติเมตร  ๑ ยอด  หั่นเป็นแว่นๆ ใส่หม้อรวม

กนัต้มน�า้ ๓ ส่วนเคีย่วให้เหลอื ๑ ส่วน  ทานคร้ังละ ๑ ถ้วยชา  ทานก่อนอาหารเช้า-เยน็  ทานตดิต่อกันอย่างน้อย 

๗ วัน  ถ้ายังไม่หายก็ต้มทานอีกติดต่อกัน ๑-๒ หม้อ  ก็จะปกติ

๑๔. ให้ท�าหัตถการ  เผายา  พอกยา  ประคบยา  ย่างยาร่วมด้วยจะหายเร็วขึ้น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ท่าดัดตนแก้ต่อมลูกหมากโต	๑

 
175 

 
 

175 
 

 
175 

 
 

175 
 

 
175 

 

 
175 

 

๑. นอนราบกับพื้นยกก้นสูง
ยกขาขึ้นทั้ง ๒ ข้าง

๒. แยกขาออกเล็กน้อย
กระดกปลายเท่าขึ้น-ลง

๓. หมุนข่อเท้าวนเข้า-ออก

๔. ปั่นจักรยานอากาศนับ ๑-๑๐

๕. กางขาออกให้มากที่สุด
แล้วหมุนเข้า นับ ๑-๑๐

๖. ท่าเหยียดล�าตัว คุกเข่า แขน
ท้าวกับพื้น หายใจเข้าลึกๆ

๗. หายใจออกพร้อมเหยียด
แขนและล�าตัวให้ตึง

๘. นั่งราบกับพื้น เหยียดตัว
ตรงไปข้างหน้า

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

๑๐. ท�าท่าผีเสื้อขยับปีก
นับ ๑-๑๐

๑๑. ลดท่อนขาลง มือจับปลายเท้า
ยืดหลังให้ตรง ออกแรงดันให้ขาแนบ

ติดพื้น กายใจเข้าออก ๕ รอบ

๑๒. หายใจออกพร้อมโน้มตัวไป
ข้างหน้าให้มากที่สุด หายใจ

เข้า-ออก สม�่าเสมอ

.

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ท่าดัดตนแก้ต่อมลูกหมากโต	๒

 
176 

 

 

 
176 

 

 

 
176 

 

 

 
176 

 

 

๑. เท้าขวาบืดไปข้างหน้า เท้าซ้าย
ขัดสมาธิ ยกมือทั้ง ๒ ขึ้น หายใจ

เข้าลึกๆ นับ  ๑-๑๐

๒. โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อม
หายใจออกมือจับเท้าเข้าหาตัว

หายใจเข้า-ออก ๕ ครั้ง 

๓. ท�าสลับกัน

๔. นั่งสมาธิ ยกแขน ๒ ข้างขึ้น
หายใจเข้านับ ๑-๑๐ แล้วหายใจออก

โน้มตัวยืดไปข้างหน้าให้สุด

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

๖. แก้ลมอัณฑพฤก : นั่งแบะขา
เท้าชิดกัน มือข้างหนึ่งกดที่

โคนคาง เอี้ยวหน้าไป งอศอก
ของแขนอีกข้าง

๙. แก้ลมในองคชาติ : ยืนส้นเท้า
ชิดกัน กอดอก

๗. ให้อยู่ระดับเอว อยู่ใต้ศอกของอีก
ข้างหนึ่ง หายใจเข้าพร้อมดันคางขึ้น
กดไหล่อีกข้างลง เกร็งลมเล่งลงมาที่

ท้องน้อย หายใจออกแล้วคล้าย

๑๐. ย่อเข้าลงหายใจเข้าลึกๆ
เกร็งหน้าท้อง ขมิบก้นหรือ
เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณก้น

๘. ท�าสลับซ้าย-ขวา

๑๑. หายใจออกพร้อมคลาย
กลับสู่ท่าเดิม ท�าซ�้าๆ ๓-๔ ครั้ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๕
ภาวะมดลูกเคลื่อน
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มดลูกแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน  คือ

   Fundus  ส่วนบนที่อยู่เหนือท่อน�าไข่  เป็นส่วนกว้างที่สุด

   Body  ส่วนที่อยู่ต�่ากว่าท่อน�าไข่  เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า  isthmus

   Cervix  ส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด  หรือที่เรียกว่า  ปากมดลูก

 ภายในมดลูกมีโพรงมดลูก (Uterine Cavity)  เป็นช่องว่างรูปสามเหลี่ยม  ส่วนในช่อง  cervix  เป็นรูป

กระสวยที่เรียกว่า  cervical canal  เมื่ออยู่ในท่ายืนตรงขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่าง  มดลูกจะงอพับไปทางด้าน

หน้าเล็กน้อย  โดยวางตัวอยู่บนกระเพาะปัสสาวะ  ในลักษณะที่เรียกว่า  anteverted and anteflexed  ซึ่งถือว่า

เป็นท่าปกติของมดลูก

 
177 

 

 
 

การดูแลโรคมดลูกเคลืFอน 

(ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย) 

 

 
 

มดลูกแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน  คือ 

- Fundus  ส่วนบนที่อยู่เหนือท่อนำไข่  เป็นส่วนกว้างที่สดุ 

- Body  ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าท่อนำไข่  เรียวลงไปจนถึงส่วนแคบที่เรียกว่า  isthmus 

- Cervix  ส่วนล่างสุดที่อยู่ติดกับช่องคลอด  หรือที่เรียกว่า  ปากมดลูก 

ภายในมดลูกมีโพรงมดลูก (Uterine Cavity)  เป็นช่องว่างรูปสามเหลี่ยม  ส่วนในช่อง  cervix  เป็น

รูปกระสวยที่เรียกว่า  cervical canal  เมื่ออยู่ในท่ายืนตรงขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่าง  มดลูกจะงอพับไป

ทางด้านหน้าเล็กน้อย  โดยวางตัวอยู ่บนกระเพาะปัสสาวะ  ในลักษณะที ่เรียกว่า  anteverted and 

anteflexed  ซึ่งถือว่าเป็นท่าปกติของมดลูก 

 
 
 
 
 

๕. ภาวะมดลูกเคลื่อน

๕.๑	ความรู้ทั่วไปกายวิภาคศาสตร์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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178 

 

 
 
 

ด้านหน้า 

๑. ปวดหัวไมเกรน 

๒. จุดใต้ราวนมกดเจ็บ 

๓. ปวดท้องน้อย ปวดหน่วงๆ  

๔. ปวดตึงหน้าขา 

๕. ปวดส้นเท้า   

ด้านหลัง 

๖. ปวดตึงคอ บ่า ไหล่ 

๗. ปวดสะบักหลัง กดเจ็บ 

๘. ข้อพับแขนด้านนอกกดเจ็บ 

๙. ปวดหลัง ปวดบั้นเอว 

๑๐. ข้อพับขาตึง 
 

	 	 	 ด้านหน้า    	 ด้านหลัง

  ๑. ปวดหัวไมเกรน    ๖. ปวดตึงคอ บ่า ไหล่

  ๒. จุดใต้ราวนมกดเจ็บ    ๗. ปวดสะบักหลัง กดเจ็บ

  ๓. ปวดท้องน้อย ปวดหน่วงๆ    ๘. ข้อพับแขนด้านนอกกดเจ็บ

  ๔. ปวดตึงหน้าขา    ๙. ปวดหลัง ปวดบั้นเอว

  ๕. ปวดส้นเท้า       ๑๐. ข้อพับขาตึง 

๕.๒	หลักการวินิจฉัยและการรักษาภาวะมดลูกเคลื่อนตามแนวทางแพทย์แผนไทย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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179 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพ	๑	มดลูก	(Uterus)

 
180 

 

ภาพ ๑ มดลูก (Uterus) 

    
• มดลูกอยู่ในช่องท้องน้อย 

• เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง 

• ตั้งอยู่ในแนวตั้งระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก 

 

 

ภาพ ๒ มดลูกเคลื่อน 

 
มดลูกเคลื่อนไปจากที่เดิม  มี ๓ แบบ 

òมดลูกต่ำ    òมดลูกลอย   òมดลูกตะแคง 

 
 
 
 

     มดลูกอยู่ในช่องท้องน้อย

     เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง

     ตั้งอยู่ในแนวตั้งระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพ	๒	มดลูกเคลื่อน

ภาพ	๓		มดลูกต�่า
 

180 
 

ภาพ ๑ มดลูก (Uterus) 

    
• มดลูกอยู่ในช่องท้องน้อย 

• เคลื่อนไปได้ทั้งซ้าย – ขวา, บน – ล่าง 

• ตั้งอยู่ในแนวตั้งระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก 

 

 

ภาพ ๒ มดลูกเคลื่อน 

 
มดลูกเคลื่อนไปจากที่เดิม  มี ๓ แบบ 

òมดลูกต่ำ    òมดลูกลอย   òมดลูกตะแคง 

 
 
 
 

มดลูกเคลื่อนไปจากที่เดิม  มี ๓ แบบ

  มดลูกต�่า            มดลูกลอย           มดลูกตะแคง
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ภาพ ๓  มดลูกต่ำ 

 
สาเหตุ 

๑. ภาวะหลังคลอดมดลูกไม่เข้าอู ่

๒. กระบังลมหย่อน 

๓. ท้องผูก, ไอเรื้อรัง 

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก 

อาการ 

๑. ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ครั้ง 

๒. ปัสสาวะเล็ดเวลาหัวเราะ ไอ จาม 

๓. ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย 

๔. ประจำเดือนมาผิดปกต ิ

 

มดลูกต่ำม ี๔ ระยะ 

 
๑. เลื่อนต่ำกว่าตำแหน่งเดิม        ๓. โผล่ออกมาสูดอากาศข้างนอก 

๒. เลื่อนต่ำถึงระดับเยื่อพรหมจาร ี     ๔. หลุดห้อยออกมาข้างนอกเกือบทั้งหมด 

 
 
 

สาเหตุ

๑. ภาวะหลังคลอดมดลูกไม่เข้าอู่

๒. กระบังลมหย่อน

๓. ท้องผูก, ไอเรื้อรัง

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก 

อาการ

๑. ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ครั้ง

๒. ปัสสาวะเล็ดเวลาหัวเราะ ไอ จาม

๓. ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย

๔. ประจ�าเดือนมาผิดปกติ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



174

 ๑. เลื่อนต�่ากว่าต�าแหน่งเดิม         ๓. โผล่ออกมาสูดอากาศข้างนอก

 ๒. เลื่อนต�่าถึงระดับเยื่อพรหมจารี       ๔. หลุดห้อยออกมาข้างนอกเกือบทั้งหมด
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ภาพ ๓  มดลูกต่ำ 

 
สาเหตุ 

๑. ภาวะหลังคลอดมดลูกไม่เข้าอู ่

๒. กระบังลมหย่อน 

๓. ท้องผูก, ไอเรื้อรัง 

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก 

อาการ 

๑. ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ครั้ง 

๒. ปัสสาวะเล็ดเวลาหัวเราะ ไอ จาม 

๓. ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย 

๔. ประจำเดือนมาผิดปกต ิ

 

มดลูกต่ำม ี๔ ระยะ 

 
๑. เลื่อนต่ำกว่าตำแหน่งเดิม        ๓. โผล่ออกมาสูดอากาศข้างนอก 

๒. เลื่อนต่ำถึงระดับเยื่อพรหมจาร ี     ๔. หลุดห้อยออกมาข้างนอกเกือบทั้งหมด 

 
 
 

มดลูกต�่ามี	๔	ระยะ

ภาพ	๔	มดลูกลอย
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ภาพ ๔ มดลูกลอย 

 
สาเหตุ 

๑. คลอดบุตรไม่ไดอ้ยู่ไฟ 

๒. กระบังลมหย่อน 

๓. กลั้นปัสสาวะ อุจจาระท้องผูกเรื้อรัง 

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก 

อาการ 

๑. ผายลมทางช่องคลอด 

๒. เวลาก้าวเดินเสียวช่องคลอด 

๓. ปวดต้นคอ ปวดร้าวมาที่ท้องน้อย 

๔. ไม่ทนร้อนทนหนาว ใจหวิวสั่น อ่อนเพลีย 

 

ภาพ ๕ มดลูกตะแคง 

 
อาการเริ่มแรก 

• ปวดท้องน้อยมาก ปวดจนบิดตัวงอ 

• ตะแคงลงข้างใดปวดข้างนั้น 

• ถ้าไม่แก้ไข gมดลูกเคลื่อน 

อาการทั่วไป 

• ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ 

• ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา 

• เย็นปลายมือปลายเท้า 

• มีตกขาว ไม่คัน ไม่มีกลิ่น 

• ปวดบ่า  คอ  ไหล่  (อาจปวดหัวไมเกรน) 

 
 

สาเหตุ

๑. คลอดบุตรไม่ได้อยู่ไฟ

๒. กระบังลมหย่อน

๓. กลั้นปัสสาวะ อุจจาระท้องผูกเรื้อรัง

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก

อาการ

๑. ผายลมทางช่องคลอด

๒. เวลาก้าวเดินเสียวช่องคลอด

๓. ปวดต้นคอ ปวดร้าวมาที่ท้องน้อย

๔. ไม่ทนร้อนทนหนาว ใจหวิวสั่น อ่อนเพลีย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพ	๕	มดลูกตะแคง
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ภาพ ๔ มดลูกลอย 

 
สาเหตุ 

๑. คลอดบุตรไม่ไดอ้ยู่ไฟ 

๒. กระบังลมหย่อน 

๓. กลั้นปัสสาวะ อุจจาระท้องผูกเรื้อรัง 

๔. อุบัติเหตุก้นกระแทก 

อาการ 

๑. ผายลมทางช่องคลอด 

๒. เวลาก้าวเดินเสียวช่องคลอด 

๓. ปวดต้นคอ ปวดร้าวมาที่ท้องน้อย 

๔. ไม่ทนร้อนทนหนาว ใจหวิวสั่น อ่อนเพลีย 

 

ภาพ ๕ มดลูกตะแคง 

 
อาการเริ่มแรก 

• ปวดท้องน้อยมาก ปวดจนบิดตัวงอ 

• ตะแคงลงข้างใดปวดข้างนั้น 

• ถ้าไม่แก้ไข gมดลูกเคลื่อน 

อาการทั่วไป 

• ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ 

• ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา 

• เย็นปลายมือปลายเท้า 

• มีตกขาว ไม่คัน ไม่มีกลิ่น 

• ปวดบ่า  คอ  ไหล่  (อาจปวดหัวไมเกรน) 

 
 

อาการเริ่มแรก

  ปวดท้องน้อยมาก ปวดจนบิดตัวงอ

  ตะแคงลงข้างใดปวดข้างนั้น

  ถ้าไม่แก้ไข   มดลูกเคลื่อน

อาการทั่วไป

  ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บ

  ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา

  เย็นปลายมือปลายเท้า

  มีตกขาว ไม่คัน ไม่มีกลิ่น

  ปวดบ่า  คอ  ไหล่  (อาจปวดหัวไมเกรน)
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ผลของโรคมดลูกเคลื่อน 
 

 
 

• ประจำเดือนขาด ๕, ๗, ๙ เดือน 

• มีระดูขาวตลอดเดือน 

• ช่องคลอดหลวม 

• มดลูกลงต่ำปวดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ 
• ไม่มีความรู้สึกทางเพศ กามตายด้าน 

• เสี่ยงต่อเนื้องอกและมะเร็งมดลกู 

• กล้ามเนื้อหน้าอก แก้ม ถุงใต้ตาหย่อน 

• มีริดสีดวงทวาร 
• มีภาวะท้องผูก 

• หูรูดหย่อน  กลั้นปัสสาวะไม่อยู ่

• ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ กว่าหน 

• ปัสสาวะลำบาก  ไม่คล่อง 

• หัวเราะไอจาม ปัสสาวะเล็ด 

• แท้งลูกง่าย  ติดลูกยาก 

• มีลมในมดลูก  ผายลมทางช่องคลอด 

• ผิวพรรณเสีย  ไม่ลื่น  ไม่แวว 

• ไม่มีกลิ่นสาปสาว 
• ไม่มีเสน่ห์เรื่องเพศ 

• มีอาการลมผิดเดือน 

• เสียการทรงตัว  หกล้มบ่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของโรคมดลูกเคลื่อน

  ประจ�าเดือนขาด ๕, ๗, ๙ เดือน

  มีระดูขาวตลอดเดือน

  ช่องคลอดหลวม

  มดลูกลงต�่าปวดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

  ไม่มีความรู้สึกทางเพศ กามตายด้าน

  เสี่ยงต่อเนื้องอกและมะเร็งมดลูก

  กล้ามเนื้อหน้าอก แก้ม ถุงใต้ตาหย่อน

  มีริดสีดวงทวาร

  มีภาวะท้องผูก 

  หูรูดหย่อน  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

  ปัสสาวะวันละ ๑๐, ๒๐, ๓๐ กว่าหน

  ปัสสาวะล�าบาก  ไม่คล่อง

  หัวเราะไอจาม ปัสสาวะเล็ด

  แท้งลูกง่าย  ติดลูกยาก

  มีลมในมดลูก  ผายลมทางช่องคลอด

  ผิวพรรณเสีย  ไม่ลื่น  ไม่แวว

  ไม่มีกลิ่นสาปสาว

  ไม่มีเสน่ห์เรื่องเพศ

  มีอาการลมผิดเดือน

  เสียการทรงตัว  หกล้มบ่อย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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กษัยปลาดุก		(มดลูกอักเสบบวม,	เคลื่อน)

	 กษยัปลาดกุ	 :	 เกดิเพือ่โลหติและน�า้เหลอืงระคนกัน  มจิีตวญิญาณดุจปลาดกุจรงิๆ  เกดิขึน้ในกระเพาะข้าว  

ถ้าสตรีจับเอามดลูก  มีสัณฐานดังแม่หญิงทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน ๘ เดือน  บางทีแทงไปข้างซ้าย, ขวา  ถ้าข้างขึ้นยัน

ไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  ถ้าข้างแรมเลื่อนลงมาอยู่ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีด�่า 

(ลกึ) ลงไปกระดกูสนัหลงั  ตงึลงไปต้นขาทัง้ ๒ มทินัรู้ว่ามคีรรภ์  ถ้าแพทย์จะรกัษาให้พจิารณาให้แม่นย�าดงันี ้ ถ้าจะแก้

ให้เอายาที่แก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน  ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กินต่อไป  

การวินิจฉัย

	 อาการ  นิ่วยูริกจับเอาท่ีมดลูกท�าให้มดลูกอักเสบบวม  ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์  ท�าให้เกิดภาวะ

มดลกูเคลือ่น ตะแคงซ้าย ตะแคงขวา หรอืมดลกูเคลือ่นต�า่ลง ท�าให้มอีาการปวดท้องน้อยและหวัเหน่า การเคลือ่นตัว

ของมดลูกท�าให้เส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้ตึงไปทั่วสรรพางค์กาย  ตามแนวเส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้  เช่น  ตึงหน้าขา  ตึงข้อ

พับเท้า  ตึงคอบ่าไหล่  ถ้ามดลูกลอยก็ยันขึ้นยอดอกท�าให้จุกแน่น  อาหารไม่ย่อย  แน่นอก  หอบสะอึก  เกิดลมตี

ขึ้นบน  ตีเข้าตับ  ม้าม  ปอด  กลุ่มอาการกษัยปลาดุกช่วงบนมักพัฒนาไปเป็นนิ่วในถุงน�้าดี  ส่วนกลุ่มอาการช่วงล่าง

มักพัฒนาไปเป็นเนื้องอกมดลูก  เนื้องอกรังไข่  ในผู้ชายจะเป็นอาการของต่อมลูกหมากโต  มีอาการปัสสาวะบ่อย  

ปัสสาวะขัด  ปวดหลัง  ปวดเอว  เสียดสะโพก  ปวดเสียวเข้าต่อมลูกหมาก  และทวารเบา

มดลูกปกติ

มดลูกต�่า  มดลูกตะแคง มดลูกลอย

๑. เกิดเพื่อโลหิตและน�้าเหลือง

๒. เกิดที่ในกระเพาะข้าว

๓. จับเอามดลูก ท้องบวม

๔. ข้างขึ้นยันยอดอก

๕. บางทีแทงซ้าย, ขวา

๖. ข้างแรมลงท้องน้อยและหัวเหน่า

๗. ปวดตึงกระดูกสันหลัง

๘. ลงถึงต้นขา

 
184 

 

กษัยปลาดุก  (มดลูกอักเสบบวม, เคลืFอน) 

 
มดลูกปกติ 

   
     มดลูกต่ำ       มดลูกตะแคง         มดลูกลอย 

กษัยปลาดุก : เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน  มีจิตวิญญาณดุจปลาดุกจริงๆ  เกิดขึ้นใน

กระเพาะข้าว  ถ้าสตรีจับเอามดลูก  มีสัณฐานดังแม่หญิงทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน ๘ เดือน  บางทีแทงไปข้าง

ซ้าย, ขวา  ถ้าข้างขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  ถ้าข้างแรมเลื่อนลงมาอยู่

ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีดำ่ (ลึก) ลงไปกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขาทั้ง ๒ มิทันรู้ว่ามีครรภ์  ถ้าแพทย์จะ

รักษาให้พิจารณาให้แม่นยำดังนี้  ถ้าจะแก้ให้เอายาที่แก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน  ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กิน

ต่อไป   
 

การวินิจฉัย 

อาการ  นิ่วยูริกจับเอาที่มดลูกทำให้มดลูกอักเสบบวม  ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์  ทำให้เกิด

ภาวะมดลูกเคลื่อน  ตะแคงซ้าย  ตะแคงขวา  หรือมดลูกเคลื่อนต่ำลง  ทำให้มีอาการปวดท้องน้อยและหัวเห

น่า  การเคลื่อนตัวของมดลูกทำให้เส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้ตึงไปทั่วสรรพางค์กาย  ตามแนวเส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว ้ 

เช่น  ตึงหน้าขา  ตึงข้อพับเท้า  ตึงคอบ่าไหล่  ถ้ามดลูกลอยก็ยันขึ้นยอดอกทำให้จุกแน่น  อาหารไม่ย่อย  

แน่นอก  หอบสะอึก  เกิดลมตีขึ้นบน  ตีเข้าตับ  ม้าม  ปอด  กลุ่มอาการกษัยปลาดุกช่วงบนมักพัฒนาไปเป็น

นิ่วในถุงน้ำดี  ส่วนกลุ่มอาการช่วงล่างมักพัฒนาไปเป็นเนื้องอกมดลูก  เนื้องอกรังไข่  ในผู้ชายจะเป็นอาการ

ของต่อมลูกหมากโต  มีอาการปัสสาวะบ่อย  ปัสสาวะขัด  ปวดหลัง  ปวดเอว  เสียดสะโพก  ปวดเสียวเข้า

ต่อมลูกหมาก  และทวารเบา 

กษัยปลาดุก 

๑. เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลือง 

๒. เกิดที่ในกระเพาะข้าว 

๓. จับเอามดลูก ท้องบวม 

๔. ข้างขึ้นยันยอดอก 

๕. บางทีแทงซ้าย, ขวา 

๖. ข้างแรมลงท้องน้อยและหัวเหน่า 

๗. ปวดตึงกระดูกสันหลัง 

๘. ลงถึงต้นขา 
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กษัยปลาดุก  (มดลูกอักเสบบวม, เคลืFอน) 

 
มดลูกปกติ 

   
     มดลูกต่ำ       มดลูกตะแคง         มดลูกลอย 

กษัยปลาดุก : เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน  มีจิตวิญญาณดุจปลาดุกจริงๆ  เกิดขึ้นใน

กระเพาะข้าว  ถ้าสตรีจับเอามดลูก  มีสัณฐานดังแม่หญิงทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน ๘ เดือน  บางทีแทงไปข้าง

ซ้าย, ขวา  ถ้าข้างขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  ถ้าข้างแรมเลื่อนลงมาอยู่

ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีดำ่ (ลึก) ลงไปกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขาทั้ง ๒ มิทันรู้ว่ามีครรภ์  ถ้าแพทย์จะ

รักษาให้พิจารณาให้แม่นยำดังนี้  ถ้าจะแก้ให้เอายาที่แก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน  ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กิน

ต่อไป   
 

การวินิจฉัย 

อาการ  นิ่วยูริกจับเอาที่มดลูกทำให้มดลูกอักเสบบวม  ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์  ทำให้เกิด

ภาวะมดลูกเคลื่อน  ตะแคงซ้าย  ตะแคงขวา  หรือมดลูกเคลื่อนต่ำลง  ทำให้มีอาการปวดท้องน้อยและหัวเห

น่า  การเคลื่อนตัวของมดลูกทำให้เส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้ตึงไปทั่วสรรพางค์กาย  ตามแนวเส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว ้ 

เช่น  ตึงหน้าขา  ตึงข้อพับเท้า  ตึงคอบ่าไหล่  ถ้ามดลูกลอยก็ยันขึ้นยอดอกทำให้จุกแน่น  อาหารไม่ย่อย  

แน่นอก  หอบสะอึก  เกิดลมตีขึ้นบน  ตีเข้าตับ  ม้าม  ปอด  กลุ่มอาการกษัยปลาดุกช่วงบนมักพัฒนาไปเป็น

นิ่วในถุงน้ำดี  ส่วนกลุ่มอาการช่วงล่างมักพัฒนาไปเป็นเนื้องอกมดลูก  เนื้องอกรังไข่  ในผู้ชายจะเป็นอาการ

ของต่อมลูกหมากโต  มีอาการปัสสาวะบ่อย  ปัสสาวะขัด  ปวดหลัง  ปวดเอว  เสียดสะโพก  ปวดเสียวเข้า

ต่อมลูกหมาก  และทวารเบา 

กษัยปลาดุก 

๑. เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลือง 

๒. เกิดที่ในกระเพาะข้าว 

๓. จับเอามดลูก ท้องบวม 

๔. ข้างขึ้นยันยอดอก 

๕. บางทีแทงซ้าย, ขวา 

๖. ข้างแรมลงท้องน้อยและหัวเหน่า 

๗. ปวดตึงกระดูกสันหลัง 

๘. ลงถึงต้นขา 
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กษัยปลาดุก  (มดลูกอักเสบบวม, เคลืFอน) 

 
มดลูกปกติ 

   
     มดลูกต่ำ       มดลูกตะแคง         มดลูกลอย 

กษัยปลาดุก : เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน  มีจิตวิญญาณดุจปลาดุกจริงๆ  เกิดขึ้นใน

กระเพาะข้าว  ถ้าสตรีจับเอามดลูก  มีสัณฐานดังแม่หญิงทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน ๘ เดือน  บางทีแทงไปข้าง

ซ้าย, ขวา  ถ้าข้างขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  ถ้าข้างแรมเลื่อนลงมาอยู่

ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีดำ่ (ลึก) ลงไปกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขาทั้ง ๒ มิทันรู้ว่ามีครรภ์  ถ้าแพทย์จะ

รักษาให้พิจารณาให้แม่นยำดังนี้  ถ้าจะแก้ให้เอายาที่แก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน  ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กิน

ต่อไป   
 

การวินิจฉัย 

อาการ  นิ่วยูริกจับเอาที่มดลูกทำให้มดลูกอักเสบบวม  ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์  ทำให้เกิด

ภาวะมดลูกเคลื่อน  ตะแคงซ้าย  ตะแคงขวา  หรือมดลูกเคลื่อนต่ำลง  ทำให้มีอาการปวดท้องน้อยและหัวเห

น่า  การเคลื่อนตัวของมดลูกทำให้เส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้ตึงไปทั่วสรรพางค์กาย  ตามแนวเส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว ้ 

เช่น  ตึงหน้าขา  ตึงข้อพับเท้า  ตึงคอบ่าไหล่  ถ้ามดลูกลอยก็ยันขึ้นยอดอกทำให้จุกแน่น  อาหารไม่ย่อย  

แน่นอก  หอบสะอึก  เกิดลมตีขึ้นบน  ตีเข้าตับ  ม้าม  ปอด  กลุ่มอาการกษัยปลาดุกช่วงบนมักพัฒนาไปเป็น

นิ่วในถุงน้ำดี  ส่วนกลุ่มอาการช่วงล่างมักพัฒนาไปเป็นเนื้องอกมดลูก  เนื้องอกรังไข่  ในผู้ชายจะเป็นอาการ

ของต่อมลูกหมากโต  มีอาการปัสสาวะบ่อย  ปัสสาวะขัด  ปวดหลัง  ปวดเอว  เสียดสะโพก  ปวดเสียวเข้า

ต่อมลูกหมาก  และทวารเบา 

กษัยปลาดุก 

๑. เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลือง 

๒. เกิดที่ในกระเพาะข้าว 

๓. จับเอามดลูก ท้องบวม 

๔. ข้างขึ้นยันยอดอก 

๕. บางทีแทงซ้าย, ขวา 

๖. ข้างแรมลงท้องน้อยและหัวเหน่า 

๗. ปวดตึงกระดูกสันหลัง 

๘. ลงถึงต้นขา 
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กษัยปลาดุก  (มดลูกอักเสบบวม, เคลืFอน) 

 
มดลูกปกติ 

   
     มดลูกต่ำ       มดลูกตะแคง         มดลูกลอย 

กษัยปลาดุก : เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน  มีจิตวิญญาณดุจปลาดุกจริงๆ  เกิดขึ้นใน

กระเพาะข้าว  ถ้าสตรีจับเอามดลูก  มีสัณฐานดังแม่หญิงทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน ๘ เดือน  บางทีแทงไปข้าง

ซ้าย, ขวา  ถ้าข้างขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  ถ้าข้างแรมเลื่อนลงมาอยู่

ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีดำ่ (ลึก) ลงไปกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขาทั้ง ๒ มิทันรู้ว่ามีครรภ์  ถ้าแพทย์จะ

รักษาให้พิจารณาให้แม่นยำดังนี้  ถ้าจะแก้ให้เอายาที่แก้กษัยปลาไหลนั้นมาแก้ดุจกัน  ถ้ามิฟังให้แต่งยานี้กิน

ต่อไป   
 

การวินิจฉัย 

อาการ  นิ่วยูริกจับเอาที่มดลูกทำให้มดลูกอักเสบบวม  ท้องบวมเหมือนหญิงตั้งครรภ์  ทำให้เกิด

ภาวะมดลูกเคลื่อน  ตะแคงซ้าย  ตะแคงขวา  หรือมดลูกเคลื่อนต่ำลง  ทำให้มีอาการปวดท้องน้อยและหัวเห

น่า  การเคลื่อนตัวของมดลูกทำให้เส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว้ตึงไปทั่วสรรพางค์กาย  ตามแนวเส้นเอ็นที่รั้งมดลูกไว ้ 

เช่น  ตึงหน้าขา  ตึงข้อพับเท้า  ตึงคอบ่าไหล่  ถ้ามดลูกลอยก็ยันขึ้นยอดอกทำให้จุกแน่น  อาหารไม่ย่อย  

แน่นอก  หอบสะอึก  เกิดลมตีขึ้นบน  ตีเข้าตับ  ม้าม  ปอด  กลุ่มอาการกษัยปลาดุกช่วงบนมักพัฒนาไปเป็น

นิ่วในถุงน้ำดี  ส่วนกลุ่มอาการช่วงล่างมักพัฒนาไปเป็นเนื้องอกมดลูก  เนื้องอกรังไข่  ในผู้ชายจะเป็นอาการ

ของต่อมลูกหมากโต  มีอาการปัสสาวะบ่อย  ปัสสาวะขัด  ปวดหลัง  ปวดเอว  เสียดสะโพก  ปวดเสียวเข้า

ต่อมลูกหมาก  และทวารเบา 

กษัยปลาดุก 

๑. เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลือง 

๒. เกิดที่ในกระเพาะข้าว 

๓. จับเอามดลูก ท้องบวม 

๔. ข้างขึ้นยันยอดอก 

๕. บางทีแทงซ้าย, ขวา 

๖. ข้างแรมลงท้องน้อยและหัวเหน่า 

๗. ปวดตึงกระดูกสันหลัง 

๘. ลงถึงต้นขา 

	 ๕.๒.๑	หลักการวินิจฉัยและรักษาตามพระคัมภีร์กษัย

	 	 ๑)	มูลเหตุก่อโรคและการวินิจฉัย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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กลไกการเกิดโรค

กษัยปลาดุก

 เกิดเพื่อโลหิตและน�้าเหลืองระคนกัน  เกิดในกระเพาะข้าว  เนื่องจากการสะสมของตะกรันต่างๆ ในอวัยวะ

น้อย-ใหญ่  เป็นเวลานาน  เมือ่ร่างกายสะสมมากจนรองรบัไม่ไหวกท็�าให้ลมกองหยาบพดัระคนไปทัว่ช่องท้อง  ส่งผลให้

ลมโกฏฐาสยาวาตาและลมกุจฉิสยาวาตาก�าเริบ  เสียดแทงไปในอวัยวะน้อยใหญ่ในช่องท้อง

 ถ้าเกิดช่วงข้างขึ้น  ปัจจัยการเกิดลมภายนอกก็มากขึ้นตาม  ท�าให้กระทบต่อลมภายในร่างกาย  กลายเป็น

ลมพัดขึ้นก�าเริบขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  เหตุเกิดเพราะลมร้อนนั้นแล

 ถ้าเกิดช่วงข้างแรม  ลมนั้นก็จะกลายเป็นลมเย็น  พัดลงล่าง  เลื่อนลงมาอยู่ที่ท้องน้อยและหัวเหน่า  บางที

ต�่า (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขา  ลมทุกกองล้วนแล้วแต่พัดเอาตะกรันให้เสียดแทงไปตามอวัยวะ

น้อย-ใหญ่  ให้อวัยวะนั้นปวดบวม  และเนื่องจากการเสียดสีของตะกรันกับผนังอวัยวะท�าให้ท้องนั้นบวมอักเสบ
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เกิดเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน  เกิดในกระเพาะข้าว  เนื่องจากการสะสมของตะกรันต่างๆ ใน

อวัยวะน้อย-ใหญ่  เป็นเวลานาน  เมื่อร่างกายสะสมมากจนรองรับไม่ไหวก็ทำให้ลมกองหยาบพัดระคนไปทั่ว

ช่องท้อง  ส่งผลให้ลมโกฏฐาสยาวาตาและลมกุจฉิสยาวาตากำเริบ  เสียดแทงไปในอวัยวะน้อยใหญ่ในช่อง

ท้อง 

ถ้าเกิดช่วงข้างขึ้น  ปัจจัยการเกิดลมภายนอกก็มากขึ้นตาม  ทำให้กระทบต่อลมภายในร่างกาย  

กลายเป็นลมพัดขึ้นกำเริบขึ้นยันไปเอายอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางทีให้หอบให้สะอึก  เหตุเกิดเพราะ

ลมร้อนนั้นแล 

ถ้าเกิดช่วงข้างแรม  ลมนั้นก็จะกลายเป็นลมเย็น  พัดลงล่าง  เลื่อนลงมาอยู่ที่ท้องน้อยและหัวเหน่า  

บางทีต่ำ (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง  ตึงลงไปต้นขา  ลมทุกกองล้วนแล้วแต่พัดเอาตะกรันให้เสียดแทงไป

ตามอวัยวะน้อย-ใหญ่  ให้อวัยวะนั้นปวดบวม  และเนื่องจากการเสียดสีของตะกรันกับผนังอวัยวะทำให้ท้อง

นั้นบวมอักเสบ 

 
 

กลไกการเกิดโรค 

พฤติกรรมการก่อโรค 

i 
สะสมของเสีย (ตะกรันของเสีย) 

i 
ลมกองหยาบ (ในช่องท้อง) 

(โกฏฐาสยาวาตา + กุจฉิสยาวาตา) 

นั้นกำเริบ 

เกิดข้างขึ้น (ลมร้อน) วิ่งขึ้นบนนั้น 

มักกำเริบให้เจ็บอกตอ้งลมมิได ้

บางทีให้หอบให้สะอึก 

 

เกิดข้างแรม (ลมเย็น) วิ่งลงล่าง 

เลื่อนลงมาอยู่ท้องน้อยแลหัวเหน่า 

บางทีต่ำ (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสนัหลัง 

ตึงลงไปต้นขา 

 
   ๑. ยาแก้กษัยปลาดกุ  (รสร้อน-สุขุม)  . 

ข้างขึ้น  แทงยอดอกให้เจ็บอกต้อง

ลมมิได ้  บางทีให้หอบให้สะอึก  จับ

เอาแต่อุทรไปคูถเสมหะ 

ข้างแรม  เลื่อนลงอยู่ท้องน้อยแล

หัวเหน่า  บางทีด่ำลึกลงไปกระดูก

สันหลัง (เส้นอัพยา)  ตึงลงไปต้นขา

ท้ัง ๒ ข้าง 

ข้างขึ้น		แทงยอดอกให้เจ็บอกต้องลมมิได้  บางที

ให้หอบให้สะอึก  จับเอาแต่อุทรไปคูถเสมหะ

ข้างแรม	 เลื่อนลงอยู่ท้องน้อยแลหัวเหน่า  บางทีด�่า

ลึกลงไปกระดูกสันหลัง (เส้นอัพยา)  ตึงลงไปต้นขา

ทั้ง ๒ ข้าง

พฤติกรรมการก่อโรค

สะสมของเสีย (ตะกรันของเสีย)

ลมกองหยาบ (ในช่องท้อง)

(โกฏฐาสยาวาตา + กุจฉิสยาวาตา)

นั้นก�าเริบ

เกิดข้างขึ้น  	(ลมร้อน) วิ่งขึ้นบนนั้น

มักก�าเริบให้เจ็บอกต้องลมมิได้

บางทีให้หอบให้สะอึก

เกิดข้างแรม   (ลมเย็น) วิ่งลงล่าง

เลื่อนลงมาอยู่ท้องน้อยแลหัวเหน่า

บางทีต�่า (ลึก) ลงไปถึงกระดูกสันหลัง

ตึงลงไปต้นขา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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การวินิจฉันโรคมดลูกเลื่อนแผนไทย

มดลูกปกติ A	มดลูกลอย B	มดลูกต�่า C	มดลูกตะะแคง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๑. เปลือกราชพฤกษ์  เปลือกตาเสือ  รากตองแตก  พาดไฉนนุ่น สิ่งละ ๑ ส่วน 

๒. พริกไทย  ขิง  กระเทียม  หอม สิ่งละ ๑ ส่วน 

๓. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู สิ่งละ ๑ ส่วน 

๔. ข่า  กระชาย  กระทือ  ไพล  ขมิ้นอ้อย  กะปิ สิ่งละ ๑ ส่วน 

๕. ปลาดุกย่าง  ๑ ตัว 

๖. ปลาร้าปลาสร้อย  ๕ ตัว  

วิธีทำ   ยา ๒๐ สิ่งนี้ทำเป็นน้ำแกง  แล้วเอาใบมะกาที่เพสลาด (ใบไม่อ่อนไม่แก)่ นั้นมาหั่นใส่ลงเป็น

ผัก  กินให้ได้ถ้วยแกงหนึ่งลงจนสิ้นโทษร้ายหายวิเศษนัก 

สรรพคุณ   ระบาย  ลดการอักเสบภายใน  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  แก้มดลูกอักเสบบวม  โปรตีนบาง

ชนิดในตำรับ (ปลาต่างๆ) ช่วยลดภาวะการเกิดนิ่วยูริก  กระจายเลือดลม  ล้างตะกรันในโลหิต  ฟอกโลหิต  

ขับระดูเน่าเสีย  (โปรตีนจากเนื้อปลา  ช่วยในการขับพิษออกทางไต  ในรูปแอมโมเนีย) 

เปลือกตาเสือ  คือเปลือกต้นมะตาเสือ  คือเปลือกต้นยอทางภาคกลาง 

 

 

   ๒. ยารุตัดรากกษัยปลาดุก  (รสร้อน-ร้อน)  . 

๑. โหราเดือยไก่  มหาหิงคุ์  ยาดำ  กระเทียม  การบูร สิ่งละ ๑ ส่วน 

๒. พริกไทย  ๑๖ ส่วน 

๓. ดีงูเหลือม  ดีตะพาบน้ำ  ดีปลาไหล  ดีนาค  (เอาแทรกลงพอควร)  

วิธีทำ  เอายา ๑๐ สิ่งนี้  ตำเป็นผง  เอารากลำโพงกาสลัก  ต้มเป็นน้ำกระสาย  บดทำแท่งไว้แต่

พอประมาณ  แล้วเอายางสลัดไดมาเคล้า  ผึ่งแดดแต่พอยางแห้ง  แล้วเอามาเคล้าอีกให้ได้ ๓ หน  จึงผึ่งแดด

ให้แห้งทีเดียวใส่ห่อต้มให้กิน  ถ้ากิน ๓ เม็ด  ลง ๓ หน  กิน ๔ เม็ด  ลง ๔ หน  กิน ๕ เม็ด  ลง ๕ หน  ให้กิน

ไปตามกำลังจะสู้ยาได ้ ลงจนสิ้นร้ายตัดตัวกษัยตายขาดออกมา  หายแล้วจึงต้มยาสมานให้กินต่อไป 

สรรพคุณ   ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ขับอุจจาระ  ฟอกโลหิต  ประจุกษัย  ให้เลือดลมวิ่งได้ด ี ถ่ายเมือก

มันตามผนังลำไส ้

 

 
 

   ๓. ยาสมานลำไส้  กษัยปลาดุก  (รสสุขุม-เย็น)  . 

๑.	ยาแก้กษัยปลาดุก		(รสร้อน-สุขุม)

 ๑. เปลือกราชพฤกษ์  เปลือกตาเสือ  รากตองแตก  พาดไฉนนุ่น สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. พริกไทย  ขิง  กระเทียม  หอม     สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  กระวาน  กานพลู   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. ข่า  กระชาย  กระทือ  ไพล  ขมิ้นอ้อย  กะปิ   สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. ปลาดุกย่าง        ๑ ตัว

 ๖. ปลาร้าปลาสร้อย       ๕ ตัว 

วิธีท�า	 	 ยา ๒๐ สิ่งนี้ท�าเป็นน�้าแกง  แล้วเอาใบมะกาที่เพสลาด (ใบไม่อ่อนไม่แก่) นั้นมาหั่นใส่ลงเป็นผัก   
  กินให้ได้ถ้วยแกงหนึ่งลงจนสิ้นโทษร้ายหายวิเศษนัก

สรรพคุณ	 ระบาย  ลดการอกัเสบภายใน  ขบันิว่  ขบัปัสสาวะ  แก้มดลกูอกัเสบบวม  โปรตนีบางชนดิในต�ารบั  
  (ปลาต่างๆ) ช่วยลดภาวะการเกดินิว่ยริูก  กระจายเลอืดลม  ล้างตะกรนัในโลหติ  ฟอกโลหติ  ขับระด ู
  เน่าเสีย  (โปรตีนจากเนื้อปลา  ช่วยในการขับพิษออกทางไต  ในรูปแอมโมเนีย) เปลือกตาเสือ   
  คือเปลือกต้นมะตาเสือ  คือเปลือกต้นยอทางภาคกลาง

๒.	ยารุตัดรากกษัยปลาดุก		(รสร้อน-ร้อน)

 ๑. โหราเดือยไก่  มหาหิงคุ์  ยาด�า  กระเทียม  การบูร  สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. พริกไทย        ๑๖ ส่วน
 ๓. ดีงูเหลือม  ดีตะพาบน�้า  ดีปลาไหล  ดีนาค  (เอาแทรกลงพอควร) 

วิธีท�า	 	 เอายา ๑๐ สิง่นี ้ ต�าเป็นผง  เอารากล�าโพงกาสลกั  ต้มเป็นน�า้กระสาย  บดท�าแท่งไว้แต่พอประมาณ   
  แล้วเอายางสลัดไดมาเคล้า  ผึ่งแดดแต่พอยางแห้ง  แล้วเอามาเคล้าอีกให้ได้ ๓ หน  จึงผึ่งแดด 
  ให้แห้งทีเดียวใส่ห่อต้มให้กิน  ถ้ากิน ๓ เม็ด  ลง ๓ หน  กิน ๔ เม็ด  ลง ๔ หน  กิน ๕ เม็ด  ลง  
  ๕ หน  ให้กินไปตามก�าลังจะสู้ยาได้  ลงจนสิ้นร้ายตัดตัวกษัยตายขาดออกมา  หายแล้วจึงต้มยา 
  สมานให้กินต่อไป

สรรพคุณ	   ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ขับอุจจาระ  ฟอกโลหิต  ประจุกษัย  ให้เลือดลมวิ่งได้ดี  ถ่ายเมือกมันตาม 
  ผนังล�าไส้

	 	 ๒)	ต�ารับยารักษา

	 	 	 ๒.๑)	ต�ารับยาหลักในการรักษา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยาสมานล�าไส้

ปลาไหล

ปลาหมอ

ปลาดุก

เต่า

ดาน

ปลวก

๓.	ยาสมานล�าไส้		กษัยปลาดุก		(รสสุขุม-เย็น)

๑. เทียนด�า  เทียนขาว     สิ่งละ ๔ ส่วน
๒. ใบถั่วแระ  ใบผักเป็ด  ใบกะเม็ง    สิ่งละ ๔ ส่วน
๓. ยาข้าวเย็น       ๑๐ ส่วน
๔. เปลือกกันเกรา       ๒๐ ส่วน 

วิธีท�า	 	 มะพร้าวไฟ ๑ ผล  ทุบใส่ทั้งน�้าทั้งเนื้อ ๑๗   รวมยาทั้งนี้  ต้ม ๓ เอา ๑  กินเป็นยาตัดราก  สมานล�าไส้ 
  ในโรค  กษัยปลาไหล  กษัยปลาหมอ  กษัยปลาดุก  กษัยเต่า  กษัยดาน  กษัยปลวก  ทั้ง ๖ จ�าพวกนี้ 
  หายสิ้นวิเศษนัก  (ต�ารับนี้น่าสนใจมาก  เพราะแก้ได้ทั้ง ๖ กษัย  เป็นต�ารับที่มีสรรพคุณบ�ารุงธาตุ   
  บ�ารุงโลหิต  แก้อักเสบภายใน  ขับนิ่ว  ขับปัสสาวะ  ลดอาการเกร็งของอวัยวะน้อย-ใหญ่  ขับลม 
  กองหยาบ)  (กันเกรา  มีคุณบ�ารุงร่างกาย  บ�ารุงธาตุ  บ�ารุงไขมัน  เป็นยาอายุวัฒนะ  แก้ไข้จับสั่น 
  มองคร่อ  หืดไอ  แก้ริดสีดวง  แก้ท้องมาน  แก้ลงท้องมูกเลือด  แก้แน่นอก  บ�ารุงม้าม  ขับลม   
  แก้โลหิตพิการ  แก้ปวดแสบปวดร้อน  ตามผิวหนังร่างกาย)

 กษัยปลาดุก  ควรจะมีการนวดโกยมดลูก  การทับหม้อเกลือ  ร่วมด้วย  พร้อมการวางยาจึงจะได้ผลดี   
แต่คัมภีร์นี้มิได้กล่าวไว้  เพราะอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจกันในหมู่แพทย์แล้ว  หรือผู้แต่งคัมภีร์มิใช่ผู้มีความช�านาญ
ทางหมอต�าแย  จึงมิได้กล่าวถึง  และกล่าวโรคกษัยปลาดุกเฉพาะในสตรีอย่างเดียว  ยังมิได้กล่าวถึงกษัยปลาดุก 
ในเพศชาย ถ้าจะอนมุานเอากษยัปลาดกุในเพศชายน่าจะมภีาวะต่อมลกูหมากบวมอักเสบจากการทีน่ิว่ยรูกิไปเกาะที ่
เนื้อลูกหมาก  ท�าให้อักเสบบวม  ปัสสาวะขัด  ซึ่งจะไปอยู่ในกลุ่มอาการของโรคลมวารยักษ์วาโย  และกษัยกล่อนเถา 
หรือคล้ายกษัยเชือก  แต่กษัยปลาดุกมิได้กล่าวถึงสีน�้าปัสสาวะอย่างกษัยเชือก  ที่มีน�้าปัสสาวะสีด�า  แต่กลุ่มอาการ
โดยรวมคล้ายๆ กัน  ยาที่วางก็คล้ายๆ กัน  ขอท่านผู้อ่านลองศึกษาเปรียบเทียบดู

------------------------------------------
 ๑๗ ศิลาจารึก  :  ทั้งเยื่อ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.๒)	ต�ารับยาอื่นในการรักษา

๑.	ยาประสะไพล

 ๑. การบูร        ๑ ส่วน
 ๒. พริกไทย  ขิงแห้ง  ดีปลี    หนักสิ่งละ ๘ ส่วน
 ๓. หัวหอม  กระเทียม  ขมิ้นอ้อย    หนักสิ่งละ ๘ ส่วน
 ๔. ผิวมะกรูด  ว่านน�้า  เทียนด�า  เกลือสินเธาว์  หนักสิ่งละ ๘ ส่วน
 ๕. ไพล         ๘๑ ส่วน

วิธีท�า	   บดเป็นผง  ใช้น�้าสุกหรือน�้าสุราเป็นกระสายยา

ข้อบ่งใช้		 ๑. ระดูมาไม่สม�่าเสมอ  หรือมาน้อยกว่าปกติ
  ๒. ขับน�้าคาวปลาในสตรีหลังคลอด

ขนาดและวิธีใช้  
  ๑.  กรณีระดูมาไม่สม�่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ครั้งละ ๑ ช้อนชา (๑ กรัม)  
      ละลายน�้าสุก ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ  วันละ ๓ ครั้ง
      ก่อนอาหาร  เป็นเวลา ๓ – ๕ วัน  เมื่อระดูมาให้หยุดรับประทาน
  ๒. กรณีขับน�้าคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร ครั้งละ ๑ ช้อนชา (๑ กรัม)  
      ละลายน�้าสุก ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ  วันละ ๓ ครั้ง
      ก่อนอาหารเป็นเวลา ๑๕ วัน  ให้หยุดรับประทาน

๒.	ยารักษาโรคมดลูกเคลื่อน

 ๑. รากพุมเรียง  รากขนุนละมุด  รากมะดัน หนักสิ่งละ   ๔ บาท
 ๒. รากบานไม่รู้โรย  โคกกระสุน  โคกกระออม  หนักสิ่งละ ๔ บาท
 ๓. ว่านชักมดลูก  ใบหนาด หนักสิ่งละ    ๔ บาท

วิธีท�า    บดเป็นผง  ใช้น�้าสุกหรือน�้าสุราเป็นกระสายยา
  ขนาดรับประทาน  ดื่มครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนกาแฟ  ก่อนอาหารเช้า – เย็น  เป็นเวลา ๑๕ วัน

สรรพคุณ	  แก้โรคมดลูกเคลื่อน  ชักมดลูกเข้าอู่

๓.	ยาบ�ารุงก�าลัง

 ๑. เปล้าเลือด        ๔ บาท
 ๒. สบู่เลือด        ๔ บาท
 ๓. บอระเพ็ดพุงช้าง       ๔ บาท
 ๔. กระชายด�า        ๔ บาท
 ๕. โสม         ๔ บาท
 ๖. กวาวเครือขาว       ๑/๒ ช้อนโต๊ะ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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วิธีท�า	 	 			บดผงรับประทานกับน�้าผึ้ง  น�้ามะนาว

ขนาดรับประทาน		ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ  ก่อนอาหารเช้า – เย็น 

สรรพคุณ	     บ�ารุงร่างกาย  บ�ารุงก�าลัง

๔.	ยาบ�ารุงร่างกาย

 ๑. สารส้ม  เบญจกานี      สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. ตรีกฏุก  ขมิ้นอ้อย  เทียนขาว     สิ่งละ ๒ ส่วน
 ๓. ครั่ง  ฝางเสน  รากเสนียด     สิ่งละ ๒ ส่วน
 ๔. ไพล  เทียนด�า สิ่งละ       ๔ ส่วน

วิธีท�า	      บดเป็นผง  น�้าผึ้ง  น�้ามะนาว  น�้ามะขามเปียก  เป็นกระสายยา

ขนาดรับประทาน		ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ  ก่อนอาหาร ๓ เวลา

สรรพคุณ			 			บ�ารุงโลหิต  บ�ารุงร่างกาย

๕.	ยาแก้มดลูกอักเสบ

 ๑. เกสรทั้ง ๕       สิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. จันทน์แดง  จันทน์ขาว      สิ่งละ ๒ ส่วน
 ๓. ว่านนางค�า        ๒ ส่วน
 ๔. ข้าวเย็นเหนือ  ข้าวเย็นใต้     สิ่งละ ๒ ส่วน

วิธีท�า       ต้ม ๓ เอา ๑

ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๑/๒ – ๑ แก้วกาแฟ  ๓ เวลาก่อนอาหาร

สรรพคุณ     แก้มดลูกอักเสบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. ยาแก้ริดสีดวงทวาร

๖.๑	ยาแก้ริดสีดวงมหากาฬ		(คัมภีร์มหาโชตรัตน์)

 ๑. เทียนทั้ง ๕      หนักสิ่งละ ๒ สลึง
 ๒. โกฐสอ  โกฐจุฬาลัมพา  โกฐกักกรา  โกฐก้านพร้าว หนักสิ่งละ ๒ สลึง
 ๓. ลูกจันทน์  ดอกจันทน์     หนักสิ่งละ ๒ สลึง
 ๔. ตรีกฏุก  สะค้าน     หนักสิ่งละ ๒ สลึง
 ๕. มดยอบ  สนเทศ  สมุลแว้ง  อบเชยเทศ   หนักสิ่งละ ๒ สลึง
 ๖. ขอบชะนางทั้ง ๒     หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๗. ชาดก้อน        ๑ สลึง
 ๘. เกลือ,  พิมเสน  (แทรกพอควร)

วิธีท�า         ชาดก้อนใส่กระเบื้องขึ้นตั้งไฟ  เอาน�้ามะนาวบีบลงคั่วให้แห้ง  ให้ได้ ๓ ครั้ง  ให้เกรียมแล้วจึง 
     ประสมเข้ากับยานั้น  เอาสุราเป็นกระสาย  พิมเสนเกลือ  (๑ เฟื้อง)  แทรกปั้นเท่าเม็ดพริกไทย

ขนาดรับประทาน  ละลายสุรากิน ๓ เม็ด  ถ้ากินมิได้กินแต่เม็ดหนึ่ง

สรรพคุณ      แก้ริดสีดวงเปื่อยทวารทั้ง ๙  ริดสีดวงในอกเป็นปรวดเรื้อรัง  เป็นหนองฟูมอยู่ก็ดี  มะเร็ง   
     คุดทะราด  ฝีเปื่อยทั้งตัว ยาอันใดมิฟัง อุปทม  ไส้ด้วนไส้ลาม  ไส้เลื่อนก็ดี  เป็นฝีนานหายก็ดี   
     ชายหญงิเป็นช�า้รัว่  ถ้าได้กินยานีห้ายสิน้ทกุประการ  อย่าสนเท่ห์เลย  ยานีเ้ป็นมหาวิเศษนกัแลฯ

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

 ๑. หัวไพล  ยาด�า  มะขามเปียก  เกลือ    สิ่งละ ๑๐ บาท
 ๒. ขมิ้นอ้อย  เกลือสินเธาว์  ดีเกลือไทย    สิ่งละ   ๕  บาท
 ๓. มหาหิงคุ์  พริกไทย      สิ่งละ   ๕ บาท
 ๔. สมอพิเภก  สมอไทย  มะขามป้อม    สิ่งละ   ๕ บาท

วิธีท�า	      บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเม็ดมะเขือพวง

ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๒ เม็ด  หลังอาหารเย็นทุกวัน

สรรพคุณ			    ระบาย  แก้ริดสีดวงทวาร  มะเร็งมดลูก  ระดูเหม็น  ปวดมดลูก  โรคเบาแดง  แก้สิวฝ้า  
     ผอมเหลือง  กระชับมดลูก  มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น

๖.๓	ยาแก้ริดสีดวงงอกทางทวาร

 ๑. ขมิ้นชัน  ขมิ้นอ้อย     หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๒. บอระเพ็ด  หัวไพล     หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๓. เกลือเม็ด  ดีเกลือ     หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๔. ข้าวเย็นเหนือ  ข้าวเย็นใต้    หนักสิ่งละ ๑๐ บาท

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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วิธีท�า       บดผง  ปั้นเท่าเม็ดพุทรา

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด  ก่อนอาหารเช้า – เย็น 

สรรพคุณ		 		 แก้ริดสีดวงทวาร

๖.๔	ยามหาเสน่ห์

๑. ไพล  ว่านชักมดลูก       สิ่งละ ๑๐๐ กรัม
๒. ขมิ้นอ้อย  ว่านมหาเมฆ      สิ่งละ   ๕๐ กรัม
๓. กระชายด�า  แห้วหมู  พริกไทย      สิ่งละ   ๕๐ กรัม
๔. ข่า  โด่ไม่รู้ล้ม  ว่านน�้า       สิ่งละ   ๕๐ กรัม
๕. ตรีผลา        สิ่งละ   ๕๐ กรัม

วิธีท�า	      บดเป็นผง

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหารเช้า – เย็น 

สรรพคุณ	     บ�ารุงร่างกาย  กระชับช่องทวารที่ ๑๐  แก้เครื่องหลวม  ชักมดลูก

๖.๕	ยาปถวีธาตุ	๔		(อันตังพิการ)

 ๑. ไพล  กระชาย       หนักสิ่งละ ๑๐๐ กรัม
 ๒. ขมิ้นอ้อย  ขมิ้นชัน     หนักสิ่งละ ๑๐๐ กรัม
 ๓. ว่านชักมดลูก  กระชายด�า    หนักสิ่งละ ๑๐๐ กรัม
 ๔. แห้วหมู  พริกไทย     หนักสิ่งละ ๑๐๐ กรัม
 ๕. บอระเพ็ด  มะตูมอ่อน     หนักสิ่งละ ๑๐๐ กรัม

วิธีท�า       บดเป็นผงใส่แคปซูล ๕๐๐ mg

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๒ – ๓ แคปซูล  ก่อนอาหาร  และก่อนนอน

สรรพคุณ			 			ขับลม  สมานแผลภายในและภายนอก  ท�าให้สตรีเสน่ห์แรง  (กระชับมดลูก)

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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199 

 

 

   ยาบำรุงร่างกาย  . 

๑. หัวแห้วหมู  เถาบอระเพ็ด  หัวกระเทียม หนักสิ่งละ ๔ บาท 

๒. บอระเพ็ดพุงช้าง  เถาโคคลาน  พริกไทย หนักสิ่งละ ๔ บาท 

๓. ม้ากระทืบโรง  กำลังวัวเถลิง  หัวกระชาย หนักสิ่งละ ๑๖ บาท 

๔. โด่ไม่รู้ล้ม  เถาวัลย์เปรียง หนักสิ่งละ ๑๖ บาท 

วิธีทำ   หัวแห้วหมู  หัวกระชาย  หัวกระเทียม  บอระเพ็ด  เอาสดๆ โขลกรวมกับพริกไทย  เถาโคคลาน  

ม้ากระทืบโรง  กำลังวัวเถลิง  โด่ไม่รู้ล้ม  เถาวัลย์เปรียง 

ขนาดรบัประทาน  ครั้งละ ๑ เม็ดก่อนนอน 

สรรพคุณ   บำรุงกำลัง  บำรุงร่างกาย  บำรุงกำหนัด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๗. ยาบ�ารุงไต  ยาบ�ารุงก�าลัง  ยาอายุวัฒนะ

๗.๑	ยาปถวีธาตุ	๒		(ปิหกัง)

 ๑. เบญจผลธาตุ      หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๒. กฤษณา  ขอนดอก  กระล�าพัก    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๓. รากแฝกหอม  บอระเพ็ด    หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๔. รากกระชาย  ใบบัวบก     หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
 ๕. รากหญ้าคา  เหง้าสับปะรด    หนักสิ่งละ ๒ ส่วน
 ๖. ตรีผลา      หนักสิ่งละ ๒ ส่วน

วิธีท�า	      บดผงใส่แคปซูลๆ ละ ๕๐๐ mg

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๓ แคปซูลก่อนอาหารเช้า – เย็น 

สรรพคุณ	     ขับปัสสาวะ  บ�ารุงไต  บ�ารุงตับ

๗.๒	ยาบ�ารุงก�าลัง

 ๑. โกฐเชียง      หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๒. แห้วหมู  พริกไทย     หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๓. กระชาย  กวาวเครือ  สมอไทย    หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๔. ก�าลังทรพี  ก�าลังวัวเถลิง  มะขามป้อม   หนักสิ่งละ ๕ บาท
 ๕. ก�าลังเสือโคร่ง  ก�าลังเจ็ดช้างสาร   หนักสิ่งละ ๕ บาท

วิธีท�า	      บดผงผสมน�้าผึ้ง  ปั้นลูกกลอนขนาดเม็ดพุทรา

ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๒ – ๓ เม็ด  ก่อนอาหารเช้า – เย็น 

สรรพคุณ      แก้ปวดเมื่อย  บ�ารุงก�าลัง ฯลฯ  
                 (จากวัดสมานราษฎร์  อ.เมือง  จ.ชลบุรี)

๗.๓	ยาบ�ารุงร่างกาย

 ๑. หัวแห้วหมู  เถาบอระเพ็ด  หัวกระเทียม   หนักสิ่งละ ๔ บาท
 ๒. บอระเพ็ดพุงช้าง  เถาโคคลาน  พริกไทย   หนักสิ่งละ ๔ บาท
 ๓. ม้ากระทืบโรง  ก�าลังวัวเถลิง  หัวกระชาย  หนักสิ่งละ ๑๖ บาท
 ๔. โด่ไม่รู้ล้ม  เถาวัลย์เปรียง    หนักสิ่งละ ๑๖ บาท

วิธีท�า	 	 			หวัแห้วหม ู หวักระชาย  หวักระเทยีม  บอระเพ็ด  
     เอาสดๆ โขลกรวมกับพรกิไทย  เถาโคคลาน   
     ม้ากระทืบโรง  ก�าลังวัวเถลิง  โด่ไม่รู้ล้ม  เถาวัลย์เปรียง

ขนาดรับประทาน  ครั้งละ ๑ เม็ดก่อนนอน

สรรพคุณ		    บ�ารุงก�าลัง  บ�ารุงร่างกาย  บ�ารุงก�าหนัด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๘. ยาแก้ปวดหัวไมเกรน  แก้ปวดท้อง

๘.๑	ยาแก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�าเริบ

 ๑. การบูร        ๒ บาท
 ๒. พริกหอม  พริกหาง หนักสิ่งละ     ๒ บาท
 ๓. ลูกพิลังกาสา  จันทน์ทั้ง ๒    หนักสิ่งละ ๒ บาท
 ๔. ลูกกระวาน        ๑๒ บาท

วิธีท�า	     บดเป็นผง  ใช้น�้ามะงั่ว  น�้าดอกพิกุลหรือน�้าสุกเป็นกระสายยา

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนชา  ก่อนอาหาร ๒ – ๓ เวลา

สรรพคุณ		    แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุก�าเริบ  แก้ปวดหัว  ร้อนออกกระบอกตา  ท้องขึ้นอยู่ประจ�า  เจ็บปวด 
     กระดูกทุกข้อทุกส่วน

๘.๒	ยาตรีขันธวาต

 ๑. เทียนทั้ง ๕      หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๒. ตรีผลา      หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๓. ดองดึง  ว่านน�้า     หนักสิ่งละ ๑ บาท
 ๔. มหาหิงคุ์        ๒ บาท
 ๕. กระเทียม  (หัว  ราก  ใบ)      ๑๒ บาท

วิธีท�า	      บดเป็นผง  ละลายน�้าผึ้งกิน  หรือใส่แคปซูลเบอร์ ๐  (๕๐๐ mg)

ขนาดรับประทาน	 ครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนชา  ก่อนอาหาร ๒ – ๓ เวลา,  
                        ครั้งละ ๒ เม็ด  ก่อนอาหาร ๓ เวลา

สรรพคุณ			 			แก้จุกเสียด  แก้ปวดศีรษะ

๘.๓	ยาบ�ารุงก�าลัง

 ว่านชักมดลูก ๒ ส่วน   ก�าแพงเจ็ดชั้น ๑ ส่วน
 กระชายด�า ๑ ส่วน   เถาวัลย์เปรียง ๑ ส่วน
 สบู่เลือดตัวผู้ ๑ ส่วน   ดอกค�าฝอย ๑ ส่วน
 สบู่เลือดตัวเมีย ๑ ส่วน   เถาเลือดไก่ ๑ ส่วน
 เปล้าเลือด  ๑ ส่วน   เจียวกู้หลาน ๑ ส่วน 

วิธีท�า     บดเป็นผง

ขนาดรับประทาน   ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหารเช้า - เย็น

สรรพคุณ				 			บ�ารุงโลหิต  ชักมดลูก  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

 
201 

 

 

   ยาบำรุงกำลัง  . 

ว่านชักมดลูก ๒ ส่วน กำแพงเจ็ดชั้น ๑ ส่วน 

กระชายดำ ๑ ส่วน เถาวัลย์เปรียง ๑ สว่น 

สบู่เลือดตัวผู ้ ๑ ส่วน ดอกคำฝอย ๑ ส่วน 

สบู่เลือดตัวเมีย ๑ ส่วน เถาเลือดไก ่ ๑ ส่วน 

เปล้าเลือด  ๑ ส่วน เจียวกู้หลาน ๑ ส่วน  

วิธีทำ บดเป็นผง 

ขนาดรบัประทาน   ครั้งละ ๑ ช้อนชา  ก่อนอาหารเช้า - เย็น 

สรรพคุณ   บำรุงโลหิต  ชักมดลูก  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
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ท่าดัดตนป้องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน
(กระบังลมช่วงล่างหย่อน)

 
189 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน 

๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ 

๓. นั่งแช่น้ำอุ่นโรยด่างทับทิมพอสีเรื่อๆ  หรือน้ำต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น  ประมาณ ๑ สัปดาห์ 

๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน 

๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 

 
ท8าดัดตนป:องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน 

(กระบังลมช8วงล8างหย8อน) 

 
ภาพที่ ๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ 

 
ภาพที่ ๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ ๓  ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๔  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย 

 
189 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน 

๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ 

๓. นั่งแช่น้ำอุ่นโรยด่างทับทิมพอสีเรื่อๆ  หรือน้ำต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น  ประมาณ ๑ สัปดาห์ 

๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน 

๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 

 
ท8าดัดตนป:องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน 

(กระบังลมช8วงล8างหย8อน) 

 
ภาพที่ ๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ 

 
ภาพที่ ๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ ๓  ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๔  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย 

 
189 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน 

๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ 

๓. นั่งแช่น้ำอุ่นโรยด่างทับทิมพอสีเรื่อๆ  หรือน้ำต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น  ประมาณ ๑ สัปดาห์ 

๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน 

๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 

 
ท8าดัดตนป:องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน 

(กระบังลมช8วงล8างหย8อน) 

 
ภาพที่ ๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ 

 
ภาพที่ ๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ ๓  ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๔  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย 

 
189 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน 

๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ 

๓. นั่งแช่น้ำอุ่นโรยด่างทับทิมพอสีเรื่อๆ  หรือน้ำต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น  ประมาณ ๑ สัปดาห์ 

๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน 

๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 

 
ท8าดัดตนป:องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน 

(กระบังลมช8วงล8างหย8อน) 

 
ภาพที่ ๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ 

 
ภาพที่ ๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ ๓  ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๔  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย 
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ขั้นตอนการดูแลรักษา 
๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน 

๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ 

๓. นั่งแช่น้ำอุ่นโรยด่างทับทิมพอสีเรื่อๆ  หรือน้ำต้มสมุนไพรแช่ ๑๕ นาที  เช้า – เย็น  ประมาณ ๑ สัปดาห์ 

๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน 

๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 

 
ท8าดัดตนป:องกันและรักษาโรคมดลูกเคลื่อน 

(กระบังลมช8วงล8างหย8อน) 

 
ภาพที่ ๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ 

 
ภาพที่ ๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ ๓  ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๔  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย 

ภาพที่	๑  ท่าเตรียมนอนในท่าสบายๆ

ภาพที่	๓	 ยกเท้าซ้ายขึ้นจนตั้งฉาก

ภาพที่	๒  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมยกเท้าซ้ายขึ้น

ภาพที่	๔	 มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าซ้าย

	 	 ๓)	การดูแลรักษา

	 	 	 ขั้นตอนการดูแลรักษา

   ๑. นวดรักษาโกยมดลูกเคลื่อน

   ๒. วางยาว่านชักมดลูก ๑ เดือน  และยาอื่นๆ ตามอาการ

   ๓. นัง่แช่น�า้อุ่นโรยด่างทบัทมิพอสเีรือ่ๆ  หรอืน�า้ต้มสมนุไพรแช่ ๑๕ นาท ี เช้า – เยน็  

       ประมาณ ๑ สปัดาห์

   ๔. บริหารร่างกายดัดตนแก้มดลูกเคลื่อน

   ๕. หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรค

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



188

 
190 

 

 
ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 
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ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 
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ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 
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ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 

ภาพที่	๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก

ภาพที่	๙	 ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 
ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม

ภาพที่	๘	 มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา

ภาพที่	๑๐  ยกเข่าคู่ พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ
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ภาพที่ ๑๑  ยกขาทั้งสองขึ้นตั้งฉาก 

 

 
ภาพที่ ๑๒  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าคู่ 

 
ภาพที่ ๑๓  ยกเข่าคู่ชิดอกก้มศีรษะโน้มเข้าหัวเข่า 

หายใจออกช้าๆ แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๔  ยกขาซ้ายขึ้นแล้วไขว้ไปทางด้านขวา 

ศีรษะหันไปทางด้านซ้ายให้ร ู ้ส ึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๕  ยกขาขวาขึ้นไขว้ไปทางด้านซ้าย 

หันศีรษะไปทางด้านขวาให้รู ้สึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๖  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น อาจใช้หมอนรองร่วมด้วย

ก็ได ้
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ภาพที่ ๑๑  ยกขาทั้งสองขึ้นตั้งฉาก 

 

 
ภาพที่ ๑๒  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าคู่ 

 
ภาพที่ ๑๓  ยกเข่าคู่ชิดอกก้มศีรษะโน้มเข้าหัวเข่า 

หายใจออกช้าๆ แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๔  ยกขาซ้ายขึ้นแล้วไขว้ไปทางด้านขวา 

ศีรษะหันไปทางด้านซ้ายให้ร ู ้ส ึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๕  ยกขาขวาขึ้นไขว้ไปทางด้านซ้าย 

หันศีรษะไปทางด้านขวาให้รู ้สึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๖  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น อาจใช้หมอนรองร่วมด้วย

ก็ได ้

ภาพที่	๑๑		ยกขาทั้งสองขึ้นตั้งฉาก ภาพที่	๑๒		มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าคู่
 

190 
 

 
ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 
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ภาพที่ ๕  ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่า

ซ้าย ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ 

 
ภาพที่ ๗  ยกขาขวาขึ้นตั้งฉาก 

 
ภาพที่ ๘  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าขวา 

 

 
ภาพที่ ๙  ยกเข่าขวาชิดอกก้มศีรษะเข้าหาเข่าขวา 

ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๐  ยกเข่าคู ่พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ 

ภาพที่	๕	 ยกเข่าชิดอกพร้อมก้มศีรษะเข้าหาเข่าซ้าย 
ผ่อนลมหายใจออก แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม

ภาพที่	๖  ยกขาด้านขวาขึ้น พร้อมหายใจเข้าช้าๆ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ ๑๑  ยกขาทั้งสองขึ้นตั้งฉาก 

 

 
ภาพที่ ๑๒  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าคู่ 

 
ภาพที่ ๑๓  ยกเข่าคู่ชิดอกก้มศีรษะโน้มเข้าหัวเข่า 

หายใจออกช้าๆ แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๔  ยกขาซ้ายขึ้นแล้วไขว้ไปทางด้านขวา 

ศีรษะหันไปทางด้านซ้ายให้ร ู ้ส ึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๕  ยกขาขวาขึ้นไขว้ไปทางด้านซ้าย 

หันศีรษะไปทางด้านขวาให้รู ้สึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๖  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น อาจใช้หมอนรองร่วมด้วย

ก็ได ้
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ภาพที่ ๑๑  ยกขาทั้งสองขึ้นตั้งฉาก 

 

 
ภาพที่ ๑๒  มือทั้ง ๒ ประสานกันจับที่เข่าคู่ 

 
ภาพที่ ๑๓  ยกเข่าคู่ชิดอกก้มศีรษะโน้มเข้าหัวเข่า 

หายใจออกช้าๆ แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๔  ยกขาซ้ายขึ้นแล้วไขว้ไปทางด้านขวา 

ศีรษะหันไปทางด้านซ้ายให้ร ู ้ส ึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๕  ยกขาขวาขึ้นไขว้ไปทางด้านซ้าย 

หันศีรษะไปทางด้านขวาให้รู ้สึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๑๖  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น อาจใช้หมอนรองร่วมด้วย

ก็ได ้
ภาพที่	๑๕  ยกขาขวาขึ้นไขว้ไปทางด้านซ้าย 
หันศีรษะไปทางด้านขวาให้รู้สึกพอตึงๆ แล้ว

กลับไปอยู่ในท่าเตรียม

ภาพที่	๑๖	 ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น อาจใช้หมอนรอง
ร่วมด้วยก็ได้

 
192 

 

 
ภาพที่ ๑๗  ฝึกหายใจเข้า แขม่วท้องขมิบก้น  

กลั้นลมหายใจไว้นับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออก 

 
ภาพที่ ๑๘  ยกก้นขึ้นพร้อมหายใจเข้าและแขม่วท้อง 

ขมิบก้น กลั้นลมหายใจนับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออกเอา

ก้นลง ทำ ๓ – ๖ ยก  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๙  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ประสานมือทั้ง

สองโกยมดลูกด้านซ้าย 

 
ภาพที่ ๒๐  โกยมดลูกด้านขวา 

 

 
ภาพที่ ๒๑  โกยมดลูกตรงกลางใต้ท้องน้อย  ทำ ๓ 

– ๖ ชุด  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๒๒  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ยกก้นขึ้น  หายใจ

เข้า  แขม่วท้อง  ขมิบก้น  ทำ ๓ – ๖ ชุด 

 
192 

 

 
ภาพที่ ๑๗  ฝึกหายใจเข้า แขม่วท้องขมิบก้น  

กลั้นลมหายใจไว้นับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออก 

 
ภาพที่ ๑๘  ยกก้นขึ้นพร้อมหายใจเข้าและแขม่วท้อง 

ขมิบก้น กลั้นลมหายใจนับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออกเอา

ก้นลง ทำ ๓ – ๖ ยก  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๙  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ประสานมือทั้ง

สองโกยมดลูกด้านซ้าย 

 
ภาพที่ ๒๐  โกยมดลูกด้านขวา 

 

 
ภาพที่ ๒๑  โกยมดลูกตรงกลางใต้ท้องน้อย  ทำ ๓ 

– ๖ ชุด  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 
ภาพที่ ๒๒  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ยกก้นขึ้น  หายใจ

เข้า  แขม่วท้อง  ขมิบก้น  ทำ ๓ – ๖ ชุด 

 
192 

 

 
ภาพที่ ๑๗  ฝึกหายใจเข้า แขม่วท้องขมิบก้น  

กลั้นลมหายใจไว้นับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออก 

 
ภาพที่ ๑๘  ยกก้นขึ้นพร้อมหายใจเข้าและแขม่วท้อง 

ขมิบก้น กลั้นลมหายใจนับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออกเอา

ก้นลง ทำ ๓ – ๖ ยก  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม 

 

 
ภาพที่ ๑๙  ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ประสานมือทั้ง

สองโกยมดลูกด้านซ้าย 

 
ภาพที่ ๒๐  โกยมดลูกด้านขวา 

 

 
ภาพที่ ๒๑  โกยมดลูกตรงกลางใต้ท้องน้อย  ทำ ๓ 
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เข้า  แขม่วท้อง  ขมิบก้น  ทำ ๓ – ๖ ชุด 

 
192 

 

 
ภาพที่ ๑๗  ฝึกหายใจเข้า แขม่วท้องขมิบก้น  

กลั้นลมหายใจไว้นับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออก 

 
ภาพที่ ๑๘  ยกก้นขึ้นพร้อมหายใจเข้าและแขม่วท้อง 

ขมิบก้น กลั้นลมหายใจนับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออกเอา
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ภาพที่	๑๗  ฝึกหายใจเข้า แขม่วท้องขมิบก้น  กลั้นลม
หายใจไว้นับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออก

ภาพที่	๑๙		ชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้น  ประสานมือทั้งสอง
โกยมดลูกด้านซ้าย

ภาพที่	๑๘		ยกก้นขึ้นพร้อมหายใจเข้าและแขม่วท้อง 
ขมิบก้น กลั้นลมหายใจนับ ๖ – ๑๐ แล้วหายใจออกเอา

ก้นลง ท�า ๓ – ๖ ยก  แล้วกลับไปอยู่ในท่าเตรียม

ภาพที่	๒๐	 โกยมดลูกด้านขวา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ ๒๓  นั่งในท่าเทพธิดาเตรียม  หายใจเข้า

เช้าๆ  แล้วกลั้นลมหายใจไว้ 

 

 
ภาพที่ ๒๔  ก้มตัวและศีรษะลง  ยืดแขนทั้ง ๒ ไป

ด้านหน้าพอรู้สึกตึงๆ  พร้อมผ่อนลมหายใจออก 

 
ภาพที่ ๒๕  หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมกลับมาอยู่ใน

ท่าเทพธิดาดังเดิม 

 
ภาพที่ ๒๖  อยู่ในท่าเทพธิดา จบ ๑ ชุด  ใช้เวลา

ประมาณ ๓๐ นาที 
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ภาพที่	๒๓	 นั่งในท่าเทพธิดาเตรียม  หายใจเข้าเช้าๆ  
แล้วกลั้นลมหายใจไว้

ภาพที่	๒๕	 หายใจเข้าช้าๆ  พร้อมกลับมาอยู่
ในท่าเทพธิดาดังเดิม

ภาพที่	๒๔  ก้มตัวและศีรษะลง  ยืดแขนทั้ง ๒ 
ไปด้านหน้าพอรู้สึกตึงๆ  พร้อมผ่อนลมหายใจออก

ภาพที่	๒๖	 อยู่ในท่าเทพธิดา จบ ๑ ชุด 
ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
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คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ต�ารับยาที่ใช้ในการดูแลรักษา
โรคในผู้สูงอายุ 

เรียบเรียงโดย

อาจารย์เนตรดาว		ยวงศรี

คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาว
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๑.		พิกัดยา

ตรีผลา

สรรพคุณ	 แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกสมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน

( ฝาดสุขุม )

แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒. ลูกสมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้
ไอเจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ  
แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอน
สะดุ้งผวา ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม
ร่างกายตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล
เรื้อรัง

๓. ลูกมะขามป้อม ๑ เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 
ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 
แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่า 
น�้าส้มคั้นถึง ๒๐ เท่า

ตรีสาร

สรรพคุณ	 แก้เสมหะ ปิตตะ วาตะในกองธาตุ ฤดู อายุและกองสมุฏฐาน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. รากเจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี
ฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒. เถาสะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ
ลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 
ท�าให้ผายเรอ

๓. รากช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม
ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

ต�ารับยาที่ใช้ในการดูแลรักษาโรคในผู้สูงอายุ 
อ.เนตรดาว	ยวงศรี					

	คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว
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ตรีกฏุก

สรรพคุณ แก้วาตะ เสมหะ ปิตตะ ในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุ กระตุน้การบบีตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๒. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ 

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๓. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ แก้
ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน 
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 
ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

ตรีทิพยรส

สรรพคุณ บ�ารุงธาตุ  บ�ารุงตับ  ปอดและหัวใจ  บ�ารุงกระดูก  บ�ารุงครรภ์รักษา  ท�าให้ชุ่มชื่น  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม  แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง

กระดูก

๒. กระล�าพัก ๑ หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

๓. ขอนดอก ๑ จืดหอม แก้ลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับปอด บ�ารุงทารกใน

ครรภ์ ท�าหัวใจให้ชุ่มชื้น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ตรีผลสมุฏฐาน

สรรพคุณ	 แก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่างๆ  แก้โรคไตพิการ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกมะตูม ๑ ฝาดร้อนปร่าขื่น แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ

อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ารุงก�าลัง

๒. ลูกยอ ๑ ร้อนปร่า แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับโลหิตระดู ขับลมใน

ล�าไส้ ขับผายลม หั่นปิ้งไฟพอเหลืองท�ากระสาย

ยาแก้อาเจียน เผาเป็นถ่านผสมเกลือเล็กน้อย 

อมแก้เหงือกเปื่อยเป็นขุมบวม

๓. ลูกผักชีลา ๑ ขมฝาดร้อนหอม ขบัลมในล�าไส้ บ�ารงุธาตุ แก้ไตพิการ เจรญิอาหาร 

ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

ตรีสมอ

สรรพคุณ	 แก้เสมหะ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี 

ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษ

ร้อนภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ 

แก้ไอเจบ็คอ ขบัน�า้เหลอืงเสยี แก้เสมหะเป็น

พษิ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอน

สะดุ้งผวา ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม

ร่างกายตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล

เรื้อรัง

๒. สมอเทศ ๑ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย

รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๓. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ตรีสินธุรส

สรรพคุณ	 แก้ร้อนในกระหายน�้า  แก้พิษไข้  แก้ดีพิการ  แก้นิ่ว  ขับปัสสาวะ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. รากมะตูม ๑ ฝาดปร่าซ่าขื่น

เล็กน้อย

แก้พิษฝี พิษไข้ แก้สติเผลอ รักษาน�้าดี 

ขับลมให้เรอ

๒. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๓. น�้าตาลกรวด ๑ หวานเย็น แก้ร้อนใน ชูก�าลัง แก้คอแห้ง ท�าให้เนื้อหนัง

ชุ่มชื่น

วิธีต้มยา	ตรีสินธุรส

 ๑. ใช้หม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลส ใส่รากมะตูม เติมน�้า ๑ ลิตร ท�าเครื่องหมายไว้ที่ข้างหม้อ เติมน�้าอีก  

     ๑ ลิตร ท�าเครื่องหมายเช่นกัน เติมน�้าอีก ๑ ลิตร (รวมทั้งหมด ๓ ลิตร) ตั้งไฟให้เดือด จนน�้าลดเหลือ 

     ๒ ลิตร 

 ๒. ใส่เมล็ดเทียนขาว ตั้งไฟต่อจนน�้าลดเหลือ ๑ ลิตร กรองเอากากออก

 ๓. ใส่น�้าตาลกรวด คนจนละลาย ตั้งทิ้งไว้พออุ่น กรอกใส่ขวด เก็บใส่ตู้เย็น

 ๔. เวลารับประทาน ตวงยาตามที่ก�าหนด ตั้งทิ้งไว้จนหายเย็น หรือเติมน�้าร้อน

ตรีสุรผล

สรรพคุณ	 แก้ลมสัมปะชวร  บ�ารุงโลหิต  แก้ลมสลบ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สมุลแว้ง ๑ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม

ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๒. เนื้อไม้ ( กฤษณา ) ๑ หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ

และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ารุงโลหิตในหัวใจ ท�าให้

หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย

น�้า ใช้ปรุงเป็นยาบ�ารุงและรักษาโรคหัวใจ แก้โรค

ลมกองละเอียด

๓. เทพทาโร ๑ เผ็ดร้อนหอม แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลมในล�าไส้และ

กระเพาะอาหาร แก้ปวดท้อง ขับผายลม ท�าให้

เรอ บ�ารุงธาตุ ฝนกับเปลือกหอยขมน�้าซาวข้าว

ด�ากันยา แก้ไข้สะอึก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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จตุวาตะผล

สรรพคุณ แก้ไข้  แก้พรรดึก  แก้ตรีสมุฏฐาน  ขับผายลม  บ�ารุงธาตุ  แก้ลมกองริดสีดวง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. เหง้าขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๒. กระล�าพัก ๑ หอมสุขุม 

 ( ขมหอม )

แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

๓. อบเชยเทศ ๑ เผ็ดหวาน แก้ลมอัณฑพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้ไข้

สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม

๔. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

จตุผลาธิกะ

สรรพคุณ แก้ไข้  แก้ลม  แก้โรคตา  บ�ารุงธาตุ  ผายธาตุ  รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๓. สมอเทศ ๑ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้

ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๔. มะขามป้อม ๑ เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 

ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 

แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่า

น�้าส้มคั้นถึง ๒๐ เท่า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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เบญจกูล

สรรพคุณ       กระจายกองลมและโลหิต  แก้คูถเสมหะ  แก้ลมพานไส้  บ�ารุงกองธาตุทั้ง  ๔ 

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ดอกดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ แก้
ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน 
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 
ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๒. รากช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลมใน
ล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๓. เถาสะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบงัเกดิในกองธาต ุกองสมฏุฐาน ขบัลมใน 
ล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ ท�าให้
ผายเรอ

๔. รากเจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม 
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๕. เหง้าขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�าไส้

เบญจโลธิกะ

สรรพคุณ	      แก้ไข้เพื่อดี   แก้รัตตะปิตตะโรค   แก้ลมวิงเวียน   กล่อมพิษทั้งปวง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. แก่นจันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๒. แก่นจันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๓. แก่นจันทน์ชะมด ๑ ขมหอมสุขุม แก้ไข้ แก้ลม บ�ารุงหัวใจ ท�าให้สดชื่น บ�ารุงก�าลัง 
แก้คลื่นเหียนอาเจียน

๔. เนระพูสี ๑ สุขุม แก้โรคความดันเลือดต�่า บ�ารุงก�าลังทางเพศ 
บ�ารุงก�าลังสตรีระหว่างตั้งครรภ์

๕. มหาสะด�า ๑ เย็น แก้กาฬ แก้พิษในกระดูก แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ที่มี
แว่นวงสีม่วงด�าแดงตามผิวหนัง ให้มีอาการร้อน
ในระส�่าระสาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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เบญจโลกวิเชียร

( ยา ๕ ราก )

สรรพคุณ	 ใช้กระทุง้พษิต่างๆ หรอืถอนพษิต่างๆ  แก้ไข้ต้นมอื แก้ไข้พษิ ไข้กาฬ ไข้หวั  แก้ไข้เพือ่ดแีละโลหติ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. รากชิงชี่ ๑ ขมขื่น แก้โรคที่เกิดในท้อง ขับลมให้ซ่านออกมา แก้ไข้
ร้อนภายในทุกชนิด แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต ไข้พิษ 
ไข้กาฬ แก้โรคตา

๒. รากย่านาง ๑ จืดขม แก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ แก้เมาสุรา 
ถอนพิษผิดส�าแดง แก้ไม่ผูกไม่ถ่าย แก้ไข้รากสาด 
ไข้กลับ แก้ลม แก้โรคหัวใจบวม แก้ก�าเดา  

๓. รากเท้ายายม่อม ๑ จืดขื่น ขับเสมหะลงสู่เบื้องต�่า ถอนพิษไข้ทุกชนิด 
แก้ร้อนใน กระหายน�้า แก้หืดไอ แก้อาเจียน
 ดับพิษฝี แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ ตัดไข้จับ 
แก้ไข้เพื่อดีพิการ

๔. รากคนทา ๑ ขมเฝื่อน แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ตักศิลา แก้ไข้เส้น 
กระทุ้งพิษไข้หัว แก้ไข้ทุกชนิด

๕. รากมะเดื่อชุมพร ๑ ฝาดเย็น แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต 
แก้ไข้หัว ไข้กาฬ แก้พิษร้อน แก้ท้องร่วง

เบญจผลธาตุ

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ  บ�ารุงธาตุ  บ�ารุงก�าลัง  แก้ทางเดินปัสสาวะ  เจริญไฟธาตุ   แก้ตับทรุด

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. หัวกกลังกา ๑ ขม ต้มเอาน�้าดื่มหรือบดเป็นผงละลายน�้าร้อนรับ
ประทาน บ�ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะเฟื่อง 
ขับน�้าลาย

๒. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้
อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของ
เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๓. หญ้าชันกาด ๑ เย็นจืดเฝื่อน แก้ทางเดินปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไต
พิการ ดับร้อน แก้พิษไข้ พิษกาฬ ฝนหยอดตา 
แก้ตาฟาง ตาแดง ตามัว แก้พิษปวดเคืองตา

๔. เปราะหอม ๑ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 
แก้ลงท้อง

๕. หัวเต่าเกียด ๑ เย็น กลิ่นหอมฉุน ชักตับ ชักดาก แก้ตับปอดพิการ แก้
ตับทรุดเนื่องจากชอกช�้า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สัตตะโกฐ

สรรพคุณ แก้ไข้จับ  แก้ไข้เพื่อเสมหะ  หืดไอ  แก้โรคปอด  แก้โรคในปาก  ชูก�าลัง  บ�ารุงโลหิต 
  แก้ลมในกองธาตุ  แก้ไข้เรื้อรัง  แก้หอบสะอึก

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. โกฐก้านพร้าว ๑ ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้

เสมหะเป็นพิษ

๗. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม  แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง

กระดูก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.	กลุ่มยาแก้ไข้	แก้อักเสบ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ

จันทน์ลีลา 

(ยาสามัญประจ�าบ้าน) 

สรรพคุณ แก้ไข้  แก้ตัวร้อน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐสอ ๔ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๒. โกฐเขมา ๔ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๓. โกฐจุฬาลัมพา ๔ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 
สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 
แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๔. จันทน์ขาว ๔ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๕. จันทน์แดง ๔ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๖. ลูกกระดอม ๔ ขมเย็น บ�ารุงน�้าดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร 
ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด
ส�าแดง

๗. บอระเพ็ด ๔ ขมเย็น แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้า ท�าให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ารุงก�าลัง 
บ�ารุงน�้าดี บ�ารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

๘. รากปลาไหลเผือก ๔ ขมเมาเล็กน้อย ถ่ายพิษต่างๆ ถ่ายฝีในท้อง ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะ
และโลหิต แก้ไข้ ตัดไข้ทุกชนิด แก้ลม แก้วัณโรค
ระยะบวม

๙. พิมเสน ๑ หอมเย็น แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ารุงหัวใจ 
ท�าให้ชุ่มชื่น ท�าให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด
แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง 
แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย

หมายเหตุ	 รายการที ่๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งยาสามญัประจ�าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ใช้ จันทน์ขาว แต่ต�าราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม รายการที่ ๔  ใช้ จันทน์เทศ 

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ทศโอสถ	   

( สัตตะโกฐ + ตรีสาร )

สรรพคุณ (ยาน�้าเด็ก) แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หอบ แก้โรคในปอด ( เช้า – เย็น )  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๒. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๓. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๔. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง

กระดูก

๗. โกฐก้านพร้าว ๑ ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้

เสมหะเป็นพิษ

๘. เจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี

ฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๙. สะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ

ลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 

ท�าให้ผายเรอ

๑๐. ช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสะมะแว้ง

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ

วิธีการ  ละลาย น�้ามะนาว แทรกเกลือ กินหรืออม  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สารส้ม ๑ ฝาดเปรี้ยว สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน 

ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู แก้

ร�ามะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�าให้ฟันมั่นคง 

แก้แผลในปากคอ สมานแผล ห้ามเลือดในแผล

เล็กน้อย

๒. ขมิ้นอ้อย ๓ ฝาดเฝื่อน แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานล�าไส้ แก้ระดูขาว ขับ

ปัสสาวะ แก้ฟกบวม แก้อักเสบ แก้พิษโลหิต แก้

ลม รักษาอาการเลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียนไม่

สะดวก แก้ระดูมาไม่ปกติ ต�าผสมกับการบูรเล็ก

น้อย ดองกับน�้าฝนกลางหาว รินเอาน�้าหยอดตา 

แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว

๓. ใบสวาด ๔ ร้อน ขับผายลม แก้จุกเสียดแน่น แก้เสมหะ

๔. ใบตานหม่อน ๔ หวานชุ่มเย็น แก้พิษตานซาง บ�ารุงเนื้อหนังให้ชุ่มชื่น คุมธาตุ 

ขับไส้เดือน

๕. ใบกะเพรา ๔ เผ็ดร้อน บ�ารุงไฟธาตุ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้ลมตานซาง 

ขับผายลม ท�าให้เรอ แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียน

อาเจียน น�้าคั้นจากใบรับประทานขับเหงื่อ แก้ไข้ 

ขับเสมหะ ทาผิวหนังแก้กลากเกลื้อน หยอดหูแก้

ปวดหู ใบสดหรือแห้งชงกับน�้าร้อนดื่มบ�ารุงธาตุ 

ขับลมในเด็กอ่อน

๖. ลูกมะแว้งต้น ๘ ขมขื่นเปรี้ยว แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้เพื่อศอเสมหะพิการ ขับ

ปัสสาวะ ลดน�้าตาลในเลือดได้เล็กน้อย เจริญ

อาหาร บ�ารุงน�้าดี (ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 

อาจให้โทษต่อไตได้)

๗. ลูกมะแว้งเครือ ๘ ขมขื่นเปรี้ยว ปรุงยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ เจริญอาหาร แก้เบา

หวาน

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสะจันทน์แดง		

(ยาสามัญประจ�าบ้าน)

สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน  กระหายน�้า

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. รากเหมือดคน ๔ สุขุม แก้พิษ ถอนพิษ ถอนพิษผิดส�าแดง แก้ไข้กลับไข้ซ�้า 

ไข้พิษ ไข้หวัด ไข้หัด ไข้ปอดบวม ถอนพิษยาเบื่อ

เมา แก้เมาเห็ด เมาหอย

๒. รากมะปรางหวาน ๔ จืดเย็น ถอนพิษผิดส�าแดง แก้ไข้กลับไข้ซ�้า แก้ไข้ตัวร้อน

๓. รากมะนาว ๔ จืดเย็น แก้ไข้ แก้ไข้กลับไข้ซ�้า ถอนพิษผิดส�าแดง ฝนกับ

สุราทาแก้ปวดฝี แก้พิษอักเสบ

๔. เปราะหอม ๔ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด

คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 

แก้ลงท้อง

๕. โกฐหัวบัว ๔ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๖. จันทน์เทศ ๔ ขมหอมสุขุม แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ารุงตับปอด 

หัวใจ และน�้าดี

๗. ฝางเสน ๔ ขมฝาด บ�ารุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย

น�้า แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร

หนัก แก้เสมหะ ก�าเดา

๘. มะลิ ๑ หอมเย็นขม บ�ารุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�าให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ารุง

ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้เจ็บตา

๙. บุนนาค ๑ หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ

กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด 

ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�าลัง บ�ารุงโลหิต แก้กลิ่น

สาบสางในร่างกาย

๑๐. สารภี ๑ ขมหอมเย็น แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร 

บ�ารุงหัวใจ ชูก�าลัง

๑๑. เกสรบัวหลวง ๑ ฝาดหอม แก้ไข้รากสาด แก้ไข้มีพิษร้อน ชูก�าลัง ท�าให้ชื่นใจ 

บ�ารุงครรภ์รักษา

๑๒. จันทน์แดง ๓๒ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสะเปราะใหญ่

(ยาสามัญประจ�าบ้าน)

สรรพคุณ ถอนพิษไข้ตานทราง  ส�าหรับเด็ก
  ละลาย  น�้าดอกไม้เทศ  หรือ  น�้าสุก  รับประทาน  หรือผสม  น�้าสุรา  สุมกระหม่อม

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 
สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 
แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ แก้
อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนแดง ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม แก้
ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง รับ
ประทานช่วยลดอาหารได้

๘. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๙. เทียนข้าวเปลือก ๑ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน ๑ ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๑๑. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม แก้
ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๒. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๓. กระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๑๔. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา ท�า

อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ พิการ 

แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๑๕. แก่นจันทน์เทศ ๑ ขมหอมสุขุม แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ารุงตับปอด 

หัวใจ และน�้าดี

๑๖. แก่นจันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๑๗. พิกุล ๑ หอมสุขุม แก้ลม บ�ารุงโลหิต

๑๘. บุนนาค ๑ หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ

กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด 

ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�าลัง บ�ารุงโลหิต แก้กลิ่น

สาบสางในร่างกาย

๑๙. สารภี ๑ ขมหอมเย็น แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร 

บ�ารุงหัวใจ ชูก�าลัง

๒๐. เกสรบัวหลวง ๑ ฝาดหอม แก้ไข้รากสาด แก้ไข้มีพิษร้อน ชูก�าลัง ท�าให้ชื่นใจ 

บ�ารุงครรภ์รักษา

๒๑. เปราะหอม ๒๐ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด

คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 

แก้ลงท้อง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อ�ามฤควาที

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ แก้ไอ  ขับเสมหะ
  ละลาย  น�้ามะนาว  แทรกเกลือ  ใช้จิบ หรือ  กวาดคอ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐพุงปลา ๑ ฝาด แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก

เลือด

๒. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๓. ลูกผักชีลา ๑ ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�าไส้ บ�ารุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ

อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๔. เนื้อมะขามป้อม ๑ เปรี้ยวฝาดขม  เป็นยาฝาดสมาน แก้ริดสีดวงทวาร แก้บิดท้อง

เสีย ใช้ควบกับธาตุเหล็ก แก้ดีซ่านและช่วย

ย่อยอาหาร หมักได้แอลกอฮอล์ รับประทานแก้

อาหารไม่ย่อย แก้ไอ

๕. เนื้อสมอพิเภก ๑ ลูกแก่ - เปรี้ยวฝาด

หวาน

แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๖. ชะเอมเทศ ๑ หวานขมชุ่ม แก้น�้าลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) ท�า

เสมหะให้งวด ท�าให้ชุ่มคอ บ�ารุงปอด แก้พิษ คั่ว

แล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย 

แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ารุง

กล้ามเนื้อให้เจริญ

หมายเหตุ	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ยาอ�ามฤควาท ีไม่ใส่ รากไคร้เครอื แต่ต�ารบัยาดัง้เดมิมรีากไคร้เครอืด้วยรากไคร้เครอื (รสขมขืน่ปร่า)  

  แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ เจริญอาหาร ชูก�าลัง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยาธาตุบรรจบ		

(ยาสามัญประจ�าบ้าน)

สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ  ท้องเสีย   ใช้  เปลือกแค  หรือ  เปลือกสะเดาหรือ  เปลือกลูกทับทิมต้มก ั
  บน�้าปูนใส  แก้ท้องขึ้น  ท้องเฟ้อ   ใช้  กระเทียม ๓ กลีบ  ทุบชงน�้าร้อน  หรือ ใบกะเพรา  
  ต้มเป็นกระสายยา

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ขิง ๔ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�าไส้

๒. โกฐเชียง ๔ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๓. โกฐสอ ๔ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๔. โกฐเขมา ๔ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐพุงปลา ๔ ฝาด แก้โรคอจุจาระธาต ุลงแดง อตสิาร แก้บดิมูกเลอืด

๖. เทียนด�า ๔ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนแดง ๔ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม แก้
ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง รับ
ประทานช่วยลดอาหารได้

๘. เทียนขาว ๔ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๙. เทียนเยาวพาณี 4 ร้อนหอม กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน
ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่
ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ

๑๐. เทียนสัตตบุษย์ 4 เผ็ดหอมหวานร้อน

เล็กน้อย

แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่าระสาย แก้ไข้ แก้
หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ายาอม
แก้ไอ

๑๑. ลูกจันทน์ ๔ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม 
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๓.	กลุ่มโรคทางเดินอาหาร

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



209

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๒. ดอกจันทน์ ๔ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๓. กระวาน ๔ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา
สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๑๔. กานพลู ๔ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 
แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 
แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา ท�า
อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ พิการ 
แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๑๕. ใบพิมเสน ๔ เย็นหอม ถอนพิษร้อน  ดับพิษไข้  แก้ไข้ทุกชนิด  แก้ลม  
บ�ารุงหัวใจ

๑๖. ลูกผักชีลา ๔ ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�าไส้ บ�ารุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๑๗. ดีปลี ๔ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้
โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับ
พยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๘. เปราะหอม ๔ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 
แก้ลงท้อง

๑๙. เปลือกสมุลแว้ง ๔ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม
ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๒๐. การบูร ๔ ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�าไส้ 
แก้ไอ แก้เลือดลม ชูก�าลัง แก้คัน แก้โรคตา ขับ
ลมให้ผาย กระจายลม บ�ารุงก�าหนัด ขับเหงื่อ แก้
ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม แก้
กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอย
ผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชา
เฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง บ�ารุง
หัวใจ ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง
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๒๑. โกฐก้านพร้าว ๘ ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ 

แก้เสมหะเป็นพิษ

๒๒. เนื้อสมอไทย ๑๖ ฝาดเปรี้ยว แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้โรค

เกี่ยวกับน�้าดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับ ม้ามโต 

แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง

หมายเหตุ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ยาธาตุบรรจบ ไม่ใส่ รากไคร้เครือ แต่ต�ารับดั้งเดิมมี รากไคร้เครือ ๔ ส่วน

  รากไคร้เครอื (ขมขืน่ปร่า) แก้ไข้ ไข้จบัสัน่ ไข้เพ้อคล่ัง แก้พษิไข้ พษิกาฬ ขบัเหงือ่ เจรญิอาหาร ชกู�า
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ยาประสะกานพลู

(ยาสามัญประจ�าบ้าน) 

สรรพคุณ    แก้ปวดท้อง  เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
      ใช้ ไพลเผาไฟ  ฝนกับน�้าปูนใส  ถ้าหาน�้ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น�้าสุกแทน
ขนาดรับประทาน	  ทุก ๓ ชั่วโมง  ผู้ใหญ่  ครั้งละ ๑ ช้อนชา

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. เทียนด�า ๔ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ แก้
อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๒. เทียนขาว ๔ เผ็ดร้อนขมหอม  แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๓. โกฐสอ ๔ สุขมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๔. โกฐกระดูก ๔ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง
กระดูก

๕. รากกรุงเขมา ๔ เย็นหอมสุขุม แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ 
บ�ารุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลม โลหิตและ
ก�าเดา แก้โรคตา ขบัปัสสาวะ แก้อาการบวมน�า้ 
แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ

๖. รากแจง ๔ ขมเมา บ�ารุงร่างกาย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้
ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ อบแก้ขาบวม  

๗. เปลือกเพกา ๔ ฝาดขมเย็น สมานแผล ดับพิษกาฬ แก้ร้อนใน แก้ท้องร่วง 
ท�าให้น�้าเหลืองเป็นปกติ ดับพิษโลหิต ต�าผสมสุรา
พ่นตามตัวสตรีที่ทนการอยู่ไฟไม่ได้ ให้ผิวหนัง
ชา ต�าผสมกับน�้าส้มมดแดงกับเกลือสินเธาว์ รับ
ประทานขับลมในล�าไส้ แก้บิด แก้อาเจียนไม่
หยุด ต้มรับประทานแก้เสมหะจุกคอ ขับเสมหะ 
ขับเลือดเน่าในเรือนไฟ บ�ารุงโลหิต แก้บิด แก้
จุกเสียด ฝนกับสุรากวาดปาก แก้พิษซาง เม็ดสี
เหลือง แก้ละออง แก้ซางเด็ก ทาแก้ปวดฝี แก้ฟก
บวม

๘. เปลือกขี้อ้าย ๔ ฝาด กล่อมอาจม แก้อุจจาระธาตุให้หายเป็นฟอง 
แก้ท้องร่วง แก้บิดเรื้อรัง แก้ปวดเบ่ง ชะล้าง
บาดแผล แก้ลงแดง
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๙. ใบกระวาน ๔ เผ็ดร้อนหอม ขับลมให้ผายเรอ ขับเสมหะ แก้ไข้เซื่องซึม ให้ปิด
ธาตุ แก้ร�ามะนาด แก้ลม ให้ความอบอุ่น น�ามาก
ลั่นได้การบูร

๑๐. ลูกกระวาน ๔ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา
สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๑๑. ลูกผักชีลา ๔ ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�าไส้ บ�ารุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ
อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๑๒. แฝกหอม ๔ หอม ท�าดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ 
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม ขับ
ปัสสาวะ

๑๓. ว่านน�้า ๔ หอมร้อน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 
ขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ 
ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด
ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง 
ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม
ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา
หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม
หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ 
รับประทานแก้หอบหืด บ�ารุงหัวใจ เผาให้เป็น
ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

๑๔. กระชาย ๔ เผ็ดร้อนขม แก้โรคอันเกิดในปาก แก้มุตกิด แก้ลมในกอง
หทัยวาต แก้ปากเปื่อย ขับระดูขาว แก้ใจสั่น แก้
ปวดมวนในท้อง แก้บิดปวดเบ่ง แก้ล�าไส้ใหญ่
อักเสบ  บ�ารุงก�าลัง

๑๕. เปราะหอม ๔ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 
แก้ลงท้อง

๑๖. ก�ามะถันเหลือง ๔ เมาฝืดคอ ขับลมในกระดูก  แก้น�้าเหลืองเสีย  แก้ประดง  
ฆ่าพยาธิทั้งภายนอกและภายใน  แก้จุกเสียด
ในโรคป่วง  แก้โรคผิวหนังผื่นคันพุพอง  รักษา
บาดแผลและโลหิต
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๑๗. การบูร ๔ ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�าไส้ 
แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คัน แก้โรคตา ขบัลม 
ให้ผาย กระจายลม บ�ารุงก�าหนัด ขบัเหง่ือ แก้ปวด 
ตามเส้น เกลือ่นฝี แก้เคลด็ขดัยอกบวม แก้กระตกุ 
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่ 
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง บ�ารุงหัวใจ  
ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง

๑๘. รากข้าวสาร ๘ เมา ท�าให้อาเจียน ถอนพิษ

๑๙. เนื้อไม้ ๘ หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ารุงโลหิตในหัวใจ ท�าให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้า ใช้ปรุงเป็นยาบ�ารุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม
กองละเอียด  

๒๐. ลูกจันทน์ ๘ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม 
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๒๑. ขมิ้นชัน ๘ ฝาดหวานเอียน แก้ไข้เพื่อดี คลั่งเพ้อ แก้ไข้เรื้อรัง ผอมเหลือง 
แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะและโลหิต แก้ท้อง
ร่วง สมานแผล แก้ธาตุพิการ ขับผายลม แก้ผื่น
คัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในร่างกาย คุมธาตุ 
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร น�้าคั้นจากเหง้าสด 
หยอดตา แก้ตาบวม ตาแดง ทาแก้แผลถลอก 
แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ท�าให้
ผิวพรรณผุดผ่อง

๒๒. ขิงแห้ง ๓ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาต ุกระตุน้การบบีตวัของกระเพาะอาหาร
และล�าไส้

๒๓. ดีปลี ๓ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร  
แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรค 
ลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ 
แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ
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๒๔. เจตมูลเพลิงแดง ๒ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี

ฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒๕. เถาสะค้าน ๒ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับ

ลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 

ท�าให้ผายเรอ

๒๖. รากช้าพลู ๒ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๒๗. ไพล ๒ ฝาดขื่นเอียน ขับระดู แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บิดมูก

เลือด ขับลม แก้ท้องเสีย แก้ล�าไส้อักเสบ ขับ

เลือดร้าย แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวด

ฟัน แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัว

สั่นตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้

โรคผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติด

เชื้อ ดูดหนอง  สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

เป็นยาชาเฉพาะที่

๒๘. เปลือกซิก ๑๐ ฝาด สมานแผลในปากคอ แก้โรคเหงือกบวม แก้ปวด

ฟัน แก้ท้องร่วง แก้ริดสีดวงทวารหนัก แก้โลหิต

ตกใน

๒๙. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ แก้

ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๓๐. กานพลู ๑๒๕ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา ท�า

อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ 

แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

หมายเหตุ	 น�้าหนักยานี้อิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ต�ารับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๔ ส่วน) และน�้าประสานทองสะตุ (๒ ส่วน)

   รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า) แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ  

      เจริญอาหาร ชูก�าลัง

   น�้าประสานทองสะตุ (ปร่าชา)  แก้ละอองซาง กัดเม็ดยอดในปากคอ กัดเม็ดฝี

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสะเจตพังคี

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ แก้กระษัยจุกเสียด

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม แก้

ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๒. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๓. ลูกกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๔. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา ท�า

อุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ 

แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๕. ใบกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับลมให้ผายเรอ ขับเสมหะ แก้ไข้เซื่องซึม ให้ปิด

ธาตุ แก้ร�ามะนาด แก้ลม ให้ความอบอุ่น น�ามาก

ลั่นได้การบูร

๖. รากกรุงเขมา ๑ เย็นหอมสุขุม แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ 

บ�ารุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลม โลหิตและ

ก�าเดา แก้โรคตา ขับปัสสาวะ แก้อาการบวม

น�้า แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะ

อักเสบ

๗. พญารากขาว ๑ ขม บ�ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูก�าลัง

ส�าหรับคนฟื้นไข้

๘. ลูกสมอทะเล ๑ ร้อนสุขุม แก้ลมเป็นพิษ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

๙. เปลือกหว้า ๑ ฝาด แก้ท้องร่วง ปิดธาตุ แก้น�้าลายเหนียว ต้มชะล้าง

บาดแผล

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๐. การบูร ๑ ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้
ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�าไส้ 
แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คัน แก้โรคตา ขบัลม 
ให้ผาย กระจายลม บ�ารงุก�าหนดั ขับเหงือ่ แก้ปวด 
ตามเส้น เกลือ่นฝี แก้เคลด็ขดัยอกบวม แก้กระตกุ 
แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง
แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่ 
แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง บ�ารุงหัวใจ  
ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง

๑๑. เกลือสินเธาว์ ๑ เค็ม แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๒. พริกไทยล่อน ๒ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๓. บอระเพ็ด ๒ ขมเย็น แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค
แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน�้า ท�าให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ารุงก�าลัง 
บ�ารุงน�้าดี บ�ารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

๑๔. รากระย่อม ๒ ขม แก้พิษกาฬ แก้ป้างเพื่อดีและโลหิต ระงับ
ประสาท แก้จุกเสียด บ�ารุงน�้านมช่วยย่อยอาหาร 
บ�ารุงประสาท แก้นอนไม่หลับ แก้คลุ้มคลั่ง
เนื่องจากดีและโลหิต แก้ความดันโลหิตสูง  
เจริญอาหาร ขับพยาธิ ขับระดู แก้บิด แก้ท้อง
เดิน ขับปัสสาวะ ระงับปวด

๑๕. ข่า ๑๖ เผ็ดร้อนขม แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่น ขับลมให้กระจาย แก้
ฟกบวม แก้พิษ แก้บิด แก้ตกโลหิต แก้ลมป่วง 
แก้กลากเกลื้อน ขับน�้าคาวปลา แก้สันนิบาตหน้า
เพลิง ต�ากับมะขามเปียกและเกลือ ให้สตรีรับ
ประทานหลังคลอด ขับเลือดน�้าคาวปลา ขับรก

๑๖. รากเจตพังคี ๓๓ ขมร้อนขื่น แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวดท้อง ขับ
ผายลม ท�าให้เรอ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ขับ
ลมในล�าไส้ แก้มูกเลือด ฝนกับน�้าปูนใสและ
มหาหิงคุ์ ทาท้องเด็กแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ

หมายเหตุ	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ยาประสะเจตพังคี ไม่ใส่รากไคร้เครือ แต่ต�ารับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๑ ส่วน)
  รากไคร้เครอื (ขมขืน่ปร่า) แก้ไข้ ไข้จับสัน่ ไข้เพ้อคลัง่ แก้พษิไข้ พษิกาฬ ขบัเหงือ่ เจรญิอาหาร ชกู�าลงั

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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มันทธาตุ

(ยาสามัญประจ�าบ้าน)

สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ  แก้ท้องขึ้น  ท้องเฟ้อ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 

แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนแดง ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง

สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม  

แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 

รับประทานช่วยลดอาหารได้

๘. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๙. เทียนข้าวเปลือก ๑ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง

พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 

(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน ๑ ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 

ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๑๑. แก่นจันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๒. แก่นจันทน์เทศ ๑ ขมหอมสุขุม แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ารุงตับปอด 
หัวใจ และน�้าดี

๑๓. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๔. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง
เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ
อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ  
แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง  
ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๕. รากช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม
ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๑๖. เถาสะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน  
ขับลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ  
บ�ารุงธาตุ ท�าให้ผายเรอ

๑๗. เจตมูลเพลิงแดง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๘. ลูกผักชีล้อม ๑ หอมร้อน ขับลมในล�าไส้  ท�าให้ผายเรอ  แก้ธาตุพิการ  
แก้หอบ  บ�ารุงปอด  แก้ไอ  แก้ลมท�าให้สะอึก  
แก้ลมวิงเวียน  แก้อาเจียน

๑๙. ลูกผักชีลา ๑ ขมฝาดร้อนหอม ขบัลมในล�าไส้ บ�ารงุธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร 
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๒๐. เปลือกสมุลแว้ง ๑ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม
ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๒๑. เปลือกโมกมัน ๑ ขมร้อนฝาดเมา บ�ารุงธาตุทั้ง 4 ให้เจริญ รู้ปิดธาตุ แก้บิดมูกเลือด 
แก้คุดทะราด แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาโรค
ไต เจริญอาหาร

๒๒. กระเทียม ๑ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 
บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ 
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก  
อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน
ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๒๓. พริกไทยล่อน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๒๔. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๒๕. การบูร ๑ ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้

ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�าไส้ 

แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คัน แก้โรคตา ขบัลม 

ให้ผาย กระจายลม บ�ารงุก�าหนดั ขับเหงือ่ แก้ปวด 

ตามเส้น เกลือ่นฝี แก้เคลด็ขดัยอกบวม แก้กระตกุ 

แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง

แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่ 

แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง บ�ารุงหัวใจ  

ใช้ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง

๒๖. ขิง ๓ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๒๗. ลูกเบญจกานี ๓ ฝาดจัด แก้ท้องร่วง แก้บิดปวดเบ่ง สมานบาดแผล แก้

อาเจียน แก้ปวดมดลูก ฝนกับน�้าสมานแผลเนื้อ

อ่อน สมานทั้งภายนอกและภายใน

หมายเหตุ	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

  ยามันทธาตุ ไม่ใส่รากไคร้เครือ แต่ต�ารับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ (๑ ส่วน)

  รากไคร้เครอื (ขมข่ืนปร่า) แก้ไข้ ไข้จับส่ัน ไข้เพ้อคล่ัง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขบัเหง่ือ เจริญอาหาร ชกู�าลงั

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยาวิสัมพยาใหญ่	

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ       แก้ท้องขึ้น  อืดเฟ้อ  จุกเสียด

วิธีการท�า       บดเป็นผง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกผักชีลา ๘ ขมฝาดร้อนหอม ขับลมในล�าไส้ บ�ารุงธาตุ แก้ไตพิการ เจริญ

อาหาร ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๒. ลูกจันทน์ ๘ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๓. ดอกจันทน์ ๘ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๔. ลูกกระวาน ๒ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๕. กานพลู ๒ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๖. โกฐเชียง ๒ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๗. โกฐสอ ๒ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๘. โกฐหัวบัว ๒ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๙. โกฐเขมา ๒ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



221

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๐. โกฐจุฬาลัมพา ๒ สุขมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๑๑. อบเชย ๒ เผ็ดหวาน แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ  

แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม

๑๒. สมุลแว้ง ๒ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม

ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๑๓. สมอเทศ ๒ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย 

รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๑๔. สมอไทย ๒ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๕. ว่านน�้า ๒ หอมร้อน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

ขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ 

ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด

ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง 

ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม

ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา

หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม

หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ 

รับประทานแก้หอบหืด บ�ารุงหัวใจ เผาให้เป็น

ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

๑๖. บอระเพ็ด ๒ ขมเย็น แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค

แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน

กระหายน�้า ท�าให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ารุงก�าลัง 

บ�ารุงน�้าดี บ�ารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๗. ขิงแห้ง ๒ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๑๘. พญารากขาว ๒ ขม บ�ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย ชูก�าลัง

ส�าหรับคนฟื้นไข้

๑๙. ดีปลี ๕๔ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง

เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ

อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ  

แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง  

ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

หมายเหตุ  น�้าหนักยานี้อิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ต�ารับดั้งเดิมมี รากไคร้ครือ ๒ ส่วน และดีปลี ๕๖ ส่วน
  รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า) แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ เจริญอาหาร  
     ชูก�าลังแล้วดื่ม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แก้ปัสสาวะมากเกินไป

( ต�าราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๒ หน้า ๑๔๐ )

สรรพคุณ แก้ปัสสาวะบ่อยและออกมากเกินไป  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๒. จันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๓. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 
ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๔. สมอเทศ ๑ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้
ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๕. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๖. รากช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม
ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๗. สะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน  
ขับลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ  
บ�ารุงธาตุ ท�าให้ผายเรอ

๘. เจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๙. แฝกหอม ๑ หอม ท�าดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ 
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม  
ขับปัสสาวะ

๑๐. ลูกผักชีลา ๑ ขมฝาดร้อนหอม ขบัลมในล�าไส้ บ�ารงุธาตุ แก้ไตพิการ เจรญิอาหาร 
ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๔.	กลุ่มโรคในระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๑. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 

แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง

ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ 

ดันเลือด ลดการอกัเสบ แก้บดิ ท้องเสยี แก้อาเจียน 

แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ 

มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๒. ลูกกระดอม ๑ ขมเย็น บ�ารุงน�้าดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร 

ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด

ส�าแดง

๑๓. สมอไทย ๑ มันกร่อยหวานเล็ก

น้อย

แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้าเหลืองเสีย แก้เส้น

เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า

เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก  

แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย

๑๔. อ้อยแดง ๑ หวานขมชุ่ม แก้ร้อนใน  ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้หืดไอ  

แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ไข้สัมประชวน แก้ปัสสาวะ

พิการ ขับนิ่ว แก้ช�้ารั่ว แก้ท้องผูก บ�ารุงกระเพาะ

อาหาร แก้ขัดเบา บ�ารุงธาตุ แก้สะอึก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แก้ปัสสาวะไม่ออก	/	ยาขับปัสสาวะ

(ต�าราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๒ หน้า ๑๔๐)

สรรพคุณ	                   แก้ปัสสาวะไม่สะดวก  ปัสสาวะหยดย้อย

วิธีปรุง				                    ต้ม

ขนาดรับประทาน          ๓  เวลา  ก่อนอาหาร

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. เหง้าสับปะรด ๑ หวานเย็น ต้มดื่ม ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้มุตกิดระดูขาว  

แก้หนองใน

๒. รากล�าเจียก ๑ จืดหวาน แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปัสสาวะพิการ  

ขับเสมหะ แก้เบาหวาน แก้โรคทางเดินปัสสาวะ

อักเสบ แก้หนองใน แก้ระดูขาวมีกลิ่นเหม็น

๓. รากเตย ๑ หวานเย็นหอม แก้กระษัยไตพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไข้ที่มีพิษร้อน 

แก้พิษตานซาง แก้ร้อนในกระหายน�้า

๔. ข้าวเย็นเหนือ ๑ มันกร่อยหวาน

เล็กน้อย

แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้าเหลืองเสีย แก้เส้น

เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า

เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก  

แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย

๕. ข้าวเย็นใต้ ๑ มันกร่อยหวาน

เล็กน้อย

แก้ประดง คุดทะราด แก้น�้าเหลืองเสีย แก้เส้น

เอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อออกดอก ฝีแผลเน่า

เปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก  

แก้ปัสสาวะพิการ แก้อักเสบในร่างกาย

๖. สารส้ม ๑ ฝาดเปรี้ยว สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน 

ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู  

แก้ร�ามะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�าให้ฟันมั่นคง 

แก้แผลในปากคอ สมานแผลห้ามเลือดในแผล

เล็กน้อย

๗. รากหญ้าคา เท่า

ยาทั้ง

หลาย

หวานเย็น ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  

แก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น บ�ารุงไต ขับระดูขาว  

แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้ดีซ่าน ตัวเหลือง  

ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แก้ความดัน

เลือดสูง แก้บวมน�้า แก้หนองใน แก้ประจ�าเดือน

มามากผิดปกติ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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เทพรังษิต					

( แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  หน้า ๕๒๖ )

อาการ  ( โลหิตปรกตโิทษบงัเกิดแต่ผวิเน้ือ ) ร้อนผวิหนงั แดงทัว่ตัวดงัผลต�าลึงสกุ บางทลีายดจุไข้รากสาด    
  มีพิษร้อน เมื่อระดูมาจึงหาย

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง
กระดูก

๔. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๕. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๖. เทียนข้าวเปลือก ๑ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๗. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๘. จันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๙. เนื้อไม้ กฤษณา ๑ หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ารุงโลหิตในหัวใจ ท�าให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้า ใช้ปรุงเป็นยาบ�ารุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม
กองละเอียด

๑๐. กระล�าพัก ๑ หอมสุขุม 

(ขมหอม)

แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

๑๑. ขอนดอก ๑ จืดหอม แก้ลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับปอด บ�ารุงทารกใน
ครรภ์ ท�าหัวใจให้ชุ่มชื้น

๑๒. ใบสันพร้าหอม ๑ เย็นจืด แก้ไข้พิษ บ�ารุงหัวใจ แก้ไข้หวัด ถอนพิษไข้

๑๓. ใบพิมเสน ๑ เย็นหอม ถอนพิษร้อน ดับพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ลม 
บ�ารุงหัวใจ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๔. ใบ, ต้น ผักกระโฉม ๑ หอมเย็น ใบปรุงเป็นยาเขียว กระทุ้งพิษเหือดหัด สุกใส 

ด�าแดง ฝีดาษ ระงับความร้อน ขับเสมหะ 

แก้แน่นหน้าอก แน่นท้อง แก้ไอ ปวดท้อง ลดการ

บวมน�้า เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ต�าพอกรักษา

บาดแผล

๑๕. เปราะหอม ๒ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด

คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 

แก้ลงท้อง

๑๖. โกฐหัวบัว   ๖ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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โลหิตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์มหาโชตรัต  หน้า  ๕๓๑ )

อาการ	   “ ถ้าแลเกิดแก่สัตรีผู้ใดมีสามีแล้วก็ดี  หาสามีมิได้ก็ได้  ลักษณะเมื่อฤดูจะมีมานั้น  กระท�าให้ตึง 
  ไปทั้งตัวแล้วฤดูจึงมีมา  ให้ร้อนทางช่องครรภ์ดุจถูกพริก  แลโลหิตที่ออกมานั้นเปนฟอง  มีสีดุจ 
  น�้าฝาง  อันบุคคลเอาน�้าส้มมะนาวบีบลง  สีนั้นก็เหลืองไป  แล้วกระท�าให้ร้อนผิวเนื้อดังจะปอก   
  แลให้อาเจียน  ให้เหม็นอาหาร  บริโภคอาหารมิได้ ให้สะบัดร้อนสะบัดหนาว  แลให้จุกแดก ”

สรรพคุณ แก้โลหิตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ

วิธีการ	  บดท�าแท่งละลายน�้าข่าต้มแทรกการบูร    ให้กินแก้วิเศษโลหิต  อันเกิดแต่กองเตโชธาตุนั้น
  หายวิเศษนักแล

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๒. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๓. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 

แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๔. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๕. ลูกกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๖. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา 

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า
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๗. กระเทียม ๑ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 

บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด

ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ

ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม

เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง

ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 

แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก 

อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน

ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๘. มหาหิงค์ ๑ เฝื่อนร้อนเหม็น ขับลมในล�าไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

แก้ปวดท้อง บ�ารุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม แก้

โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด แก้ชัก

กระตกุ แก้ฮสิทเีรยี ทาแก้ท้องขึน้ นวดท้องในเดก็

๙. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 

แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง

ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ

ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้

อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของ

เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๐. ลูกพิลังกาสา ๑ ร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

๑๑. เกลือเทศ ๑ เค็ม แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 

ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๒. เกลือสินเธาว์ ๑ เค็ม แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 

ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๓. สะค้าน ๔ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม 

ในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 

ท�าให้ผายเรอ

๑๔. พริกไทย ๔ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
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๑๕. สมอไทย ๔ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๖. รากช้าพลู ๘ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๑๗. ดีปลี ๘ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง

เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ

อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ  

แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง  

ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๘. มะขามป้อม ๘ เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 

ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 

แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้าส้ม

คั้นถึง ๒๐ เท่า

๑๙. รากเจตมูลเพลิง ๑๒ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒๐. ขิงแห้ง ๑๒ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๒๑. สมอพิเภก ๑๒ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
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โลหิตอันเกิดแต่กองปถวีธาตุ

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์มหาโชตรัตน์ หน้า ๕๓๓ )

อาการ	  “ สตรผู้ีใดทีม่สีามีแล้วกด็ ี ทีห่าสามมีไิด้นัน้กด็ ี แลลกัษณะเมือ่ฤดจูะมมีาน้ัน  ให้เมือ่ยทุกข้อทุกล�า 
  ทุกกระดูก  ฤดูเดินหยดย้อยมิได้สดวก  บางทีเปนมันเมือกบางทีเปนมันเปนเมือก  บางทีเป็น 
  ประเมหะระคนออกมากับ  โลหิตเหนียวดุจยางมะตูม  กระท�าให้ร้อนให้แสบแล้วจุกเสียดให ้
  ท้องข้ึนเปนก�าลัง  แลฤดูนัน้มสีดี�า  สแีดง  สขีาว  สีเหลอืง  ระคนกนัออกมา  มีกลิน่อนัคาวยิง่นกั   

  ให้ปวดในอุทรเปนก�าลัง ”

สรรพคุณ แก้โลหิตอันเกิดแต่กองปถวี

วิธีการ  บดท�าแท่งไว้ละลายน�้าร้อนแทรกพิมเสนให้กินแก้วิเศษโลหิต  อันเกิดแต่กองปถวีธาตุนั้นหาย 
  วิเศษดีนักแล

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สารส้ม ๒ ฝาดเปรี้ยว สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน 

ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ ฟอกระดู  

แก้ร�ามะนาด เหงือกเป็นแผลบวม ท�าให้ฟันมั่นคง 

แก้แผลในปากคอ สมานแผลห้ามเลือดในแผล

เล็กน้อย

๒. ดินประสิวขาว ๒ เค็มปร่าเย็น ขับลมที่คั่งค้างตามเส้น ท�าให้เส้นเอ็นหย่อน 

ถอนพิษ แก้คันตามผิวหนัง ขับปัสสาวะ แก้โรค

ผิวหนัง

๓. ผลจันทน์เทศ ๒ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๔. เทียนด�า ๒ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้  

แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๕. เทียนขาว ๒ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๖. ขมิ้นอ้อย ๒ ฝาดเฝื่อน แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานล�าไส้ แก้ระดูขาว  

ขับปัสสาวะ แก้ฟกบวม แก้อักเสบ แก้พิษโลหิต 

แก้ลม รักษาอาการเลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียน 

ไม่สะดวก แก้ระดูมาไม่ปกติ ต�าผสมกับการบูร

เล็กน้อย ดองกับน�้าฝนกลางหาว รินเอาน�้าหยอด

ตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว
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๗. ไพล ๒ ฝาดขื่นเอียน ขับระดู แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง แก้บิดมูกเลือด  
ขับลม แก้ท้องเสีย แก้ล�าไส้อักเสบ ขับเลือดร้าย 
แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน  
แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัวสั่น
ตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้โรค
ผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติดเชื้อ 
ดูดหนอง  สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
เป็นยาชาเฉพาะที่

๘. หอยสังข์เผา ๒ เถ้าเปลือกหอยสังข์เผามีองค์ประกอบเป็นเกลือ
แมกนีเซียมซิลิเกต (silicate of magnesia) 
ท�าให้เป็นผง โรยเนื้อร้าย หรือใช้ภายในเป็นยาแก้
ไข้รากสาด หนองใน ปวดมวนในท้อง ปวดท้อง
เนื่องจากอาหารไม่ย่อย และโรคดีซ่าน

๙. เกลือสมุทร ๒ เค็มขมเย็น แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๑๐. แห้วหมู ๒ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย  
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๑. กระเทียม ๒ ส่วน ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 
บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก  
อมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตัน
ในหลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๑๒. พริกไทย ๔ ส่วน เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ แก้
ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๓. ขิงแห้ง ๔ ส่วน หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารและล�าไส้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๔. ดีปลี 4 ส่วน เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๕. เจตมูลเพลิง ๘ ส่วน ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๖. สะค้าน ๘ ส่วน เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน  

ขับลมในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ  

บ�ารุงธาตุ ท�าให้ผายเรอ

๑๗. ช้าพลู ๘ ส่วน เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๑๘. สมอไทย ๑๒ 

ส่วน

ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๙. สมอพิเภก ๑๒ 

ส่วน

เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒๐. มะขามป้อม ๑๒ 

ส่วน

เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 

ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 

แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้าส้ม

คั้นถึง ๒๐ เท่า

๒๑. สมอเทศ ๑๖ 

ส่วน

เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายรู้

ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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โลหิตอันเกิดแต่กองวาโยธาตุ

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์มหาโชตรัต  หน้า  ๕๓๒ )

อาการ    “ ถ้าเกิดแก่สัตรีผู้ใดที่มีสามีแล้วก็ดี  ที่มิได้มีก็ดี  ลักษณะเมื่อจะมีฤดูมานั้น  กระท�าให้ท้องขึ้น 
  ท้องพอง ให้จุกให้เสียดเปนก�าลัง ให้ตัวร้อนให้จับเปนเวลา  ให้คลืน่ให้เหยีนให้อาเจยีนแต่ลมเปล่า  
  ฤดูมีมาไม่สะดวกมีสีดุจน�้าดอกค�าอันจาง  ให้ปวดเปนก�าลัง ”

สรรพคุณ แก้วิเศษโลหิตอันบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ

วิธีการ	  บดเป็นผงละลาย  น�้าส้มซ่า  ให้กินหนัก ๑  สลึง  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. เทียนด�า ๒ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ แก้
อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๒. เทียนขาว ๒ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๓. เทียนข้าวเปลือก ๒ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๔. เทียนสัตตบุษย์ ๒ เผ็ดหอมหวานร้อน

เล็กน้อย

แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่าระสาย แก้ไข้ 
แก้หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ายา
อมแก้ไอ

๕. เทียนเยาวพาณี ๒ ร้อนหอม กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน
ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่
ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ

๖. แก่นสน ๒ ขมฝาดเผ็ดมัน แก้ไข้เพื่อเสมหะ กระจายลม ระงับประสาท 
แก้ฟุ้งซ่าน แก้อ่อนเพลีย แก้คลื่นเหียนอาเจียน 
บ�ารุงไขกระดูก ไขข้อ แก้ท้องเดิน

๗. แห้วหมู ๒ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย 
แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๘. มหาหิงคุ์ ๓ เฝื่อนร้อนเหม็น ขับลมในล�าไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 
แก้ปวดท้อง บ�ารุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม 
แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด 
แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง
ในเด็ก

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๙. ขิงแห้ง ๘ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๑๐. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม 

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๑. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๒. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา แก้

พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา 

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๑๓. หัสคุณเทศ ๑ ต้น, ราก -  ร้อน ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม 

ขับพยาธิ

๑๔. เปล้าน้อย ๑ แก่น – ร้อน ขับโลหิตให้ตก แก้ช�้าใน บ�ารุงโลหิต ขับระดู

๑๕. ดีปลี ๔ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๖. พริกไทย ๑๒ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ 

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๗. เกลือสินเธาว์ ๑๖ เค็ม แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 

ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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โลหิตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์   คัมภีร์มหาโชตรัต  หน้า ๕๓๐ )

อาการ  “ ถ้าสตัรผีูใ้ดทีย่งัมไิด้มสีามกีดี็  มสีามีแล้วกด็ ี เมือ่ฤดูจวนจะมมีานัน้  กระท�าให้ลงไปวนัละ ๕  ครัง้   
  วนัละ ๖ ครัง้  ฤดนูัน้เดนิออกมาเปนมวกเปนมนั  เหมน็คาวย่ิงนัก  โลหิตนัน้บางทีใส บางทีเปนเปลว   
  ดุจประเมหะแลไข่ขาว  แลฤดูนั้นเดินมิได้สดวก  ให้ปวดท้องเปนก�าลัง  ให้บริโภคอาหารมิได้ ”

สรรพคุณ แก้โลหิตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ

วิธีการ  บดปั้นแท่งไว้ละลาย น�้ามะนาวแทรกพิมเสน ให้กินแก้วิเศษโลหิต อันบังเกิดแต่กองอาโปธาตุนั้น 
  หายแล

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๒ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๒ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๒ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๒ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๒ สุขมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 
สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 
แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. เทียนด�า ๒ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนแดง ๒ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม 
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้

๘. เทียนขาว ๒ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๙. เทียนข้าวเปลือก ๒ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
( โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๐. เทียนตาตั้กแตน ๒ ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๑๑. ลูกจันทน์ ๒ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม 

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๒. ดอกจันทน์ ๒ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๓. ลูกกระวาน ๒ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๑๔. กานพลู ๒ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา 

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๑๕. มะตูมอ่อน ๒ ฝาดร้อนปร่าขื่น แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ

อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ารุงก�าลัง

๑๖. จันทน์แดง ๔ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๑๗. จันทน์ขาว ๔ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน

ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ

ตกหนัก ขับพยาธิ

๑๘. ขิงแห้ง ๔ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๑๙. พริกไทย ๘ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ 

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๒๐. ดีปลี ๑๒ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง

เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ

อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ 

แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง 

ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๒๑. ไพล ๕๗ ฝาดขื่นเอียน ขบัระด ูแก้เหนบ็ชา แก้ปวดท้อง แก้บดิมกูเลอืด 

ขบัลม แก้ท้องเสยี แก้ล�าไส้อกัเสบ ขบัเลอืดร้าย 

แก้มุตกิดระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน แก้

อาเจียนเป็นโลหิต แก้เด็กเป็นไข้สูง ตัวสั่น

ตาเหลือก แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้โรค

ผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผล ป้องกันการติดเชื้อ 

ดูดหนอง  สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

เป็นยาชาเฉพาะที่

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุ

สรรพคุณ ปวดศีรษะ  ร้อนกระบอกตา  ให้ท้องขึ้นและเจ็บกระดูกทุกข้อ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. พริกหอม ๑ ร้อน ขับลมในล�าไส้ ขับปัสสาวะ บ�ารุงธาตุ ถอนพิษฟก

บวม แก้หนองใน

๒. พริกหาง ๑ เผ็ดร้อนเล็กน้อย ขับปัสสาวะ บ�ารุงธาตุ ถอนพิษฟกบวม 

แก้หนองใน ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ

๓. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๔. จันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน

ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ

ตกหนัก ขับพยาธิ

๕. ลูกพิลังกาสา ๑ ร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

๖. ลูกกระวาน เท่า

ยาทั้ง

หลาย

เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๕.	กลุ่มยาระบบไหลเวียนโลหิต	ระบบประสาท	สมอง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แก้ปถวีธาตุก�าเริบ	

( จากคัมภีร์สรรพคุณยาไทย ของ คล้อย ทรงบัณฑิตย์ หน้า ๑๔๖ )

สรรพคุณ	 แก้ปถวีธาตุก�าเริบ แก้ลมจับหัวใจให้คลุ้มคลั่ง

วิธีการท�า	 บดเป็นผง ละลายน�้าขิง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี 

ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษ

ร้อนภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ 

แก้ไอเจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็น

พิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอน

สะดุ้งผวา ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตาม

ร่างกายตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผล

เรื้อรัง

๓. มะขามป้อม ๑ เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 

ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 

แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้าส้ม

คั้นถึง ๒๐ เท่า

๔. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๕. จันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน

ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ

ตกหนัก ขับพยาธิ

๖. รากทนดี (ตองแตก) ๑ เฝื่อนร้อนขม ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่

ถ่ายด้วยยาด�าไม่ได้ แก้บวมน�้า แก้ดีซ่าน แก้ม้าม

อักเสบ แก้โลหิตจาง

๗. ผลพิลังกาสา ๑ ร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

๘. บุนนาค ๑ หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ

กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด 

ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�าลัง บ�ารุงโลหิต แก้กลิ่น

สาบสางในร่างกาย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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จันทน์จุฬา

( คัมภีร์สรรพคุณยาไทย  ของ  อ.คล้อย  ทรงบัณฑิตย์ หน้า ๑๕๑ )

สรรพคุณ		        แก้ลมอันมิได้เสมอเป็นปกติ  กระท�าให้ร้อนให้เย็น  เป็นเหงื่อไหลออกมา หายแล

วิธีรับประทาน   บดเป็นผงละลายน�้าดอกไม้  น�้าจันทน์ขาว  น�้าร้อนกิน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐจุฬาลัมพา ๒ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๒. ขอนดอก ๑ จืดหอม แก้ลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับปอด บ�ารุงทารกใน

ครรภ์ ท�าหัวใจให้ชุ่มชื้น

๓. ขิงสด ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

หมายเหตุ  ใช้น�้าจันทน์ขาว (๑/๒ ส่วน) เป็นกระสายยา

จันทน์ขาว	 รส  ขมหวาน

สรรพคุณ บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ 
  ตกหนัก ขับพยาธิ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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จิตรารมณ์

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์ชวดาร  หน้า  ๕๔๖ )

สรรพคุณ	 แก้ลมหทัยวัตถุ แก้ลมสวิงสวาย แก้ดวงจิตระส�่าระสาย แก้ลมวิงเวียน ลมตรีโทษเกิดในหทัย 

  ท�าให้จิตขุ่นมัวท�าให้ร้อนในอก  ร้อนในท้อง  สันหลังหายแล

วิธีการ	      บดปั้นแท่งด้วยน�้าดอกไม้เทศ  ละลายน�้าร้อน  น�้าผึ้ง  น�้าส้มซ่าหรือสุรากินให้แทรกน�้าตาลกรวด

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. สมอพิเภก ๒ สลึง เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๒. สมอไทย ๒ สลึง ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๓. มะขามป้อม ๒ สลึง เปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แก้ไข้เจือลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ ลดไข้ 

ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต 

แก้ลม แก้ลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากกว่าน�้าส้ม

คั้นถึง 20 เท่า

๔. เปลือกส้มซ่า ๑ สลึง ปร่าหอม ใช้ท�ายาหอมแก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย 

แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ

๕. เปลือกส้มเกลี้ยง ๑ สลึง ปร่าหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย 

แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ

๖. เปลือกส้มแก้ว ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด

๗. เปลือกส้มจุก ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด

๘. เปลอืกส้มเขยีวหวาน ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด

๙. เปลือกส้มเหม็น ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด

๑๐. เปลือกส้มมะแป้น ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด
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๑๑. เปลือกส้มตรังกานู ๑ สลึง ร้อนสุขุมหอม ปรุงเป็นยาหอม  แก้ลม  บ�ารุงหัวใจ  แก้ลมกอง

ละเอียด

๑๒. กฤษณา ๑ บาท หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ

และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ารุงโลหิตในหัวใจ ท�าให้

หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย

น�้า ใช้ปรุงเป็นยาบ�ารุงและรักษาโรคหัวใจ แก้ลม

กองละเอียด  

๑๓. กระล�าพัก ๑ บาท หอมสุขุม

( ขมหอม )

แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

๑๔. ขอนดอก ๑ บาท จืดหอม แก้ลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับปอด บ�ารุงทารกใน

ครรภ์ ท�าหัวใจให้ชุ่มชื้น

๑๕. เปลือกชะลูด ๓ สลึง หอมเย็น ขับผายลม แก้ปวดในท้อง บ�ารุงก�าลัง 

แก้ปวดมวนท้อง บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์

๑๖. อบเชย ๑ บาท เผ็ดหวาน แก้ลมอัณฑพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้ไข้

สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม

๑๗. ชะเอมไทย ๖ สลึง หวาน แก้โรคในคอ แก้ลม แก้เลือดออกตามไรฟัน บ�ารุง

ธาต ุบ�ารงุก�าลงั บ�ารุงกล้ามเน้ือให้เจริญ ขบัเสมหะ 

แก้น�้าลายเหนียว

๑๘. ชะเอมเทศ ๖ สลึง หวานขมชุ่ม แก้น�า้ลายเหนยีว แก้เสมหะเป็นพษิ (ไอ) ท�าเสมหะ

ให้งวด ท�าให้ชุ่มคอ บ�ารุงปอด แก้พิษ คั่วแล้ว 

แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ 

แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ารุงกล้าม

เนื้อให้เจริญ

๑๙. ดอกพิกุล 3   สลึง หอมสุขุม แก้ลม บ�ารุงโลหิต

๒๐. ดอกบุนนาค 2   สลึง หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ

กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด 

ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�าลัง บ�ารุงโลหิต แก้กลิ่น

สาบสางในร่างกาย

๒๑. ดอกสารภี ๑ บาท ขมหอมเย็น แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร 

บ�ารุงหัวใจ ชูก�าลัง

๒๒. ลูกจันทน์ ๑ เฟื้อง ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม 

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๒๓. ดอกจันทน์ ๑ เฟื้อง เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม
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๒๔. เทียนด�า ๑ เฟื้อง เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๒๕. เทียนแดง ๑ เฟื้อง เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม 
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้

๒๖. เทียนขาว ๑ เฟื้อง เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๒๗. เทียนข้าวเปลือก ๑ เฟื้อง หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๒๘. เทียนตาตั๊กแตน ๑ เฟื้อง ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๒๙. โกฐสอ ๑ บาท สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓๐. โกฐพุงปลา ๒ สลึง ฝาด แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด

๓๑. เปราะหอม ๖ สลึง เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด
คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 
แก้ลงท้อง

๓๒. พริกไทยล่อน ๑ บาท เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ 
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๓๓. จันทน์แดง ๓  สลึง 

๑ เฟื้อง

ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด
ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๓๔. จันทน์ขาว ๓ สลึง 

๑ เฟื้อง

ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน
ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ
ตกหนัก ขับพยาธิ

๓๕. ชะมดเชียง ๑ บาท หอมร้อนเผ็ดขมเล็ก

น้อย (หอมสุขุม)

แก้โรคตา แก้ลมโลหิตและก�าเดา แก้โรคเส้น
ประสาท แก้ลมชัก หอบหืด ปอดบวม หลอดลม
อักเสบ บ�ารุงหัวใจ แก้อาการปวดหัวใจ แก้ปวด
ท้องอย่างรุนแรง แก้อักเสบฟกช�้า (มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด) กระตุ้นการท�างาน
ของประสาทส่วนกลาง แก้เป็นลมหมดสติได้ดี 
กระตุ้นการหายใจ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 
ท�าให้ความดันเลือดเพิ่ม แต่ไม่ท�าให้สูงเกินปกติ 
กระตุ้นให้มดลูกบีบตัว ทาแก้อักเสบ แก้ปวด
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๓๖. การบูร ๑ บาท ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม แก้

ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล�าไส้ 

แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คัน แก้โรคตา ขบัลม 

ให้ผาย กระจายลม บ�ารงุก�าหนดั ขับเหงือ่ แก้ปวด 

ตามเส้น เกลือ่นฝี แก้เคลด็ขดัยอกบวม แก้กระตกุ 

แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนัง

แตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นยาชาเฉพาะที่ 

แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง บ�ารุงหัวใจ ใช้

ปรุงกลิ่นรสในยาอื่น ไล่ยุงและแมลง

๓๗. พิมเสน ๗ สลึง หอมเย็น แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ารุงหัวใจ 

ท�าให้ชุ่มชื่น ท�าให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด

แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง 

แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย

๓๘. ลูกสะเดาอ่อน ๔ บาท ขมปร่า แก้ลมหทัยวาตะ ลมสัตถกะวาตะ เจริญอาหาร 

ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ

๓๙. กระแจะตะนาว ๑ บาท ขม แก้ไข้ ขับผายลม บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น

๔๐. ดอกมะลิ (สด) เท่า

ยาทั้ง

หลาย

หอมเย็นขม บ�ารุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�าให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ารุง

ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้เจ็บตา
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ชีรนัคคีจร

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์โรคนิทาน  หน้า  ๕๗๕ )

สรรพคุณ แก้วาโยธาตุพิการต่าง ๆ

วิธีการ  บดเป็นผง  ละลายน�้าร้อน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิง

เวียน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญ

อาหาร แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ  

แก้โรคลมบ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง  

ขับพยาธิ แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๒. รากแฝกหอม ๑ หอม ท�าดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ 

แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม  

ขับปัสสาวะ

๓. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๔. เปราะหอม ๑ เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด

คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 

แก้ลงท้อง

๕. ว่านน�้า ๑ หอมร้อน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

ขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ 

ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด

ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง 

ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม

ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา

หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม

หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ 

รับประทานแก้หอบหืด บ�ารุงหัวใจ เผาให้เป็น

ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

๖. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 

แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง

ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ 

ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บดิ ท้องเสยี แก้อาเจียน 

แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ 

มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม
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๗. รากกระเทียม เท่า

ยาทั้ง

หลาย

ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 

บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด

ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ

ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม

เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง

ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 

แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม

บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน

หลอดเลือด ลดความดันโลหิต
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	แดงสีเสน

( หนังสือแพทย์ศาสตร์สังเขป  เล่ม  ๑  โดย  พระยาพิศณุประสาทเวช  หน้า ๔๙ )

สรรพคุณ แก้อาโปธาตุหย่อน  แก้ชักหอบ  น�้าดอกไม้  
  แก้ลม        น�้าขิง  
   แก้ราก       น�้าลูกยอกับลูกผักชีต้มแทรกพิมเสน  
  แก้ลมจุกเสียดแน่นหน้าอก  น�้ากระเทียมต้มหรือน�้าขิงต้ม  
  แก้โลหิตแห้งร้าง  น�้าเทียนด�า  ต้มกินหาย

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ บาท หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ บาท สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๑ บาท มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม
ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๑ บาท สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ บาท สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 
สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 
แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. เทียนด�า ๑ บาท เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้  
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนแดง ๑ บาท เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม  
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้

๘. เทียนขาว ๑ บาท เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๙. เทียนข้าวเปลือก ๑ บาท หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๑๐. เทียนตาตั๊กแตน ๑ บาท ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๑. ลูกจันทน์ ๑ บาท ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๒. ดอกจันทน์ ๑ บาท เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๓. ลูกกระวาน ๑ บาท เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๑๔. กานพลู ๑ บาท เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๑๕. อบเชย ๑ บาท เผ็ดหวาน แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ  

แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม

๑๖. สมุลแว้ง ๑ บาท หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม

ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๑๗. เปราะหอม ๑ บาท เผ็ดขม แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมพิษ สุมศีรษะเด็ก แก้หวัด

คัดจมูก ขับลมในล�าไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ 

แก้ลงท้อง

๑๘. หัวดองดึง ๑ บาท ร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) 

แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม 

เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน

ขนาดอาจเกิดพิษได้

๑๙. เจตมูลเพลิง ๑ บาท ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒๐. เจตพังคี ๑ บาท ขมร้อนขื่น แก้ธาตุพิการ จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวดท้อง  

ขับผายลม ท�าให้เรอ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร 

ขับลมในล�าไส้ แก้มูกเลือด ฝนกับน�้าปูนใสและ

มหาหิงคุ์ ทาท้องเด็กแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๒๑. พริกไทย ๑ บาท เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๒๒. พริกหอม ๑ บาท ร้อน ขับลมในล�าไส้ ขับปัสสาวะ บ�ารุงธาตุ ถอนพิษ 

ฟกบวม แก้หนองใน

๒๓. พริกหาง ๑ บาท เผ็ดร้อนเล็กน้อย ขับปัสสาวะ บ�ารุงธาตุ ถอนพิษฟกบวม  

แก้หนองใน ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ

๒๔. ขิงแห้ง ๑ บาท หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๒๕. สักขี ๒ บาท ร้อนฝาดเมา บ�ารุงธาตุ แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ไข้พิษ  

แก้อุจจาระธาตุพิการ แก้เลือดออกตามไรฟัน 

แก้คุดทะราด ขับเสมหะ  แก้ไข้พิษ บ�ารุงโลหิต 

กล่อมเสมหะโลหิตและอาจม แก้อาเจียน

๒๖. ฝางเสน ๑ ต�าลึง ขมฝาด บ�ารุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย

น�้า แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร

หนัก แก้เสมหะ ก�าเดา

๒๗. ดอกค�าไทย ๑ ต�าลึง หวานสุขุม บ�ารุงโลหิตและน�้าเหลืองให้เป็นปกติ แก้แสบร้อน

คันตามผิวหนัง บ�ารุงโลหิตระดู ขับระดู แก้โรค

โลหิตจาง แก้บิด แก้ไตพิการ แก้ดีพิการ แก้พิษ 

บ�ารุงประสาท บ�ารุงหัวใจ

๒๘. ลูกผักชีล้อม ๒ ต�าลึง  

๑ บาท

หอมร้อน ขับลมในล�าไส้ ท�าให้ผายเรอ แก้ธาตุพิการ  

แก้หอบ บ�ารุงปอด แก้ไอ แก้ลมท�าให้สะอึก  

แก้ลมวิงเวียน แก้อาเจียน
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ตรีวาสังข์

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์โรคนิทาน  หน้า  ๕๗๖ )

สรรพคุณ	 แก้ปถวีธาตุ ๒ ประการ คือ สมองกระดูก ม้าม พิการ  บดเป็นผง ละลายน�้าผึ้ง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. กระเทียม ๑ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 

บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด

ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ

ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม 

เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง

ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 

แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม

บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน

หลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๒. ใบคนทีสอ ๑ ร้อนสุขุมหอม บ�ารุงน�้าดี ขับลม แก้หืดไอ ฆ่าแม่พยาธิ แก้สาบ

สางในร่างกาย แก้ริดสีดวงจมูก แก้เสมหะจุกคอ 

แก้ล�าไส้พิการ แก้ปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อ  

ขับเหงื่อ

๓. ใบสะเดา ๑ ขม บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช

๔. เปลือกต้นตีนเป็ด ๑ ขมเย็น แก้ไข้เพื่อดีพิการ  สมานล�าไส้  แก้บิดท้องเสีย

เรื้อรัง  ขับพยาธิ แก้ไข้หวัด  แก้หลอดลมอักเสบ

๕. ดีปลี ๒ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๖. รากช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๗. เถาสะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม 

ในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 

ท�าให้ผายเรอ

๘. รากเจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๙. ขิงแห้ง ๒ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๑๐. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๑. สมอเทศ ๑ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย 

รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๑๒. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๑๓. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๑๔. จันทน์ขาว ๑ ขมหวาน บ�ารุงประสาท บ�ารุงเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ร้อน

ในกระหายน�้า แก้ตับปอดและดีพิการ แก้เหงื่อ

ตกหนัก ขับพยาธิ

๑๕. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๖. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๗. ลูกกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก

เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา

สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง

อาหาร

๑๘. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก

ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 

แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  

แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  

ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 

พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๑๙. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๒๐. เปลือกกันเกรา ๒ แก่น - มันเมาขม บ�ารุงร่างกาย บ�ารุงธาตุ บ�ารุงไขมัน เป็นยาอายุ

วัฒนะ แก้ไข้จับสั่น มองคร่อ หืดไอ แก้ริดสีดวง 

แก้ท้องมาน แก้ลงท้องมูกเลือด แก้แน่นอก บ�ารุง

ม้าม ขับลม แก้โลหิตพิการ แก้ปวดแสบปวดร้อน

ตามผิวหนังและร่างกาย

๒๑. เปลือกสมุลแว้ง ๓ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม

ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ปราบชมพูทวีป

สรรพคุณ	 แก้สารพัดโรค    เช่น  โรคเรื้อน  มะเร็ง  ริดสีดวง  เป็นง่อย  พุงโร  ไส้พองท้องใหญ่  ท้องมาน    
  ไส้เลือ่น หดื ๒๐ จ�าพวก   โรคลม  ๑๐๘  จ�าพวก   กุฏฐงั  ๒๐  จ�าพวก  แก้เสมหะ  ๒๐  จ�าพวก   
  ตามืด  ตาฟาง  หูหนวก  หูตึง  เจ็บสะโพก  หลังเสียดแทง  ลมจุกอก  คุดทะราด ๒๐ จ�าพวก  
  ลมทั้งสรรพางค์กาย  ฝีดาษ  ลมวิงเวียนศีรษะ  ลมชักปากเบี้ยว  ตาแหก  เจ็บคอหอย  จามไอ 
  ลมปัตคาด  บาดทะยัก  ลมกระตุกทั้งสรรพางค์กาย  ลมชัก  หาว  เรอ  จามไอทุกค�่าเช้า  บวม 
  ช�า้ท้ังตวั  ลมปัสสาวะ  โลหติมาไม่สม�า่เสมอ  ธาตุทัง้ ๔ ไม่เสมอกัน  ลมมกัให้นอนหลบัและไม่หลับ   
  ลมมกัให้ขึง้โกรธ อมัพฤกษ์อมัพาต  มอืเท้าหมดความรูส้กึ  เหยยีดแขนขาไม่ออก  ชาตามจดุต่างๆ   
  มึนศีรษะ

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกจันทน์ ๑ เฟื้อง ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๒. ดอกจันทน์ ๑ สลึง เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๓. กระวาน ๑ สลึง 

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย

เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้ 

จุกเสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้

น�้ายาสีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ 

อาหารไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ 

ใช้ปรุงอาหาร

๔. พิลังกาสา ๓ สลึง ร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

๕. ดีปลี ๒ สลึง

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ  

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๖. ล�าพันหางหมู ๓ สลึง

๑ เฟื้อง

เค็มกร่อยร้อน ขับโลหิตระดู แก้พิษโลหิตระดูท�าให้คลั่งเพ้อ  

ขับลมในล�าไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง

๗. โกฐสอ ๑ บาท สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๘. โกฐเขมา ๑ บาท

๑ เฟื้อง

สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๙. เทียนด�า ๑ บาท

๑ สลึง

เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้  

แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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๑๐. เทียนแดง ๕ สลึง

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม 
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้

๑๑. เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึง

๑ เฟื้อง

ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๑๒. เทียนแกลบ ๗ สลึง เผ็ดร้อนเล็กน้อย แก้ลมขึ้นเบื้องสูง  ( ท�าให้หูอื้อ )  แก้ลมขึ้นตา
ท�าให้ตาพร่าพราย  เขม่นหน้าตา  ขนหัวลุก

๑๓. ขิงแห้ง ๗ สลึง

+ เฟื้อง

หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร
และล�าไส้

๑๔. เจตมูลเพลิง ๒ บาท ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๕. สมอไทย ๒ บาท

๑ เฟื้อง

ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 
ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๖. สมอเทศ ๙ สลึง เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย 
รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๑๗. บุก ๙ สลึง

๑ เฟื้อง

เบื่อคัน กัดเถาดาน กัดเสมหะ แก้เลือดจับเป็นก้อนเป็น
ดาน หุงกับน�้ามันทากัดฝ้าบาดแผล นิยมใช้บุก 
รอท�ายา ใช้หัวบกุเนือ้ทรายท�าเป็นอาหาร ไม่นยิม 
ใช้บุกคางคกเพราะคันมาก

๑๘. กลอย ๙ สลึง

1 เฟื้อง

เมาเบื่อ กัดเถาดานในท้อง หุงน�้ามันใส่แผล กัดฝ้ากัด
หนอง มีพิษท�าให้อาเจียนมึนงง

๑๙. กานพลู ๑๐ สลึง เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 
แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  
แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  
ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า
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๒๐. หัสคุณเทศ ๕ บาท

๑ สลึง

๑ เฟื้อง

ต้น , ราก -  ร้อน ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม 

ขับพยาธิ

๒๑. ใบกัญชาเทศ ๓๑ บาท

๒ สลึง

๑ เฟื้อง

ใบ, ราก  -  สุขุม แก้ไข้

๒๒. พริกไทยล่อนหรือ

พริกไทยด�า

๓๐ บาท

๓ สลึง

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๒๓. ต้นเหงือกปลาหมอ 

(ลูก ดอก ใบ)

๓๐ 

บาท

เค็มกร่อย แก้พิษฝีดาษ แก้ฝีภายใน ตัดรากฝีทั้งปวง แก้โรค

ผิวหนัง น�้าเหลืองเสีย ต้มอาบ แก้พิษไข้หัว  

แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ปิดหัวฝี แผลเรื้อรัง ต�าคั้น

เอาน�้าทาศีรษะบ�ารุงรากผม เป็นยาอายุวัฒนะ

๒๔. การบูร ๒ สลึง ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม 

 แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน

ล�าไส้ แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คนั แก้โรคตา 

ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ารุงก�าหนัด ขับเหงื่อ 

แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม 

แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้

รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น

ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง 

บ�ารงุหวัใจ ใช้ปรงุกล่ินรสในยาอ่ืน ไล่ยงุและแมลง

วิธีปรุง	 	 บดเป็นผง  ผสมกับนม  (นมข้น)  เนย  (มาการีน – เนยเทียมทาขนมปัง)  และ น�้าผึ้ง  คลุกเคล้า
   ให้เข้ากันปั้นเป็นก้อน  เม็ดหนึ่งให้มีน�้าหนัก  1  สลึง  หรือ  4  กรัม  (โตเท่าปลายนิ้วก้อย)  
    ตากแดดให้แห้งเก็บใส่ขวดเอาไว้

วิธีใช้	   รบัประทานวนัละ ๒ เมด็ หลงัอาหาร เช้าและก่อนนอน หากเป็นไข้ให้งด รักษาไข้ให้หายก่อนแล้ว 
  จึงรับประทานต่อไป 
 หากรู้สึกว่าอาการโรคที่เป็นค่อยทุเลา  รู้สึกตัวว่าดีขึ้นให้ท�าบุญใส่บาตร  ด้วยอาหารคาวหวานกล้วยน�้าว้า  
๑ หวี  ดอกบัวขาว ๙ ดอก ธูป เทียน เงิน  ๖ บาท ถวายแก่พระภิกษุแล้วกรวดน�้า แผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้าของ 
ยานี้

ที่มา	       ตามต�านานกล่าวกันว่า นายเดโช ได้ตามเสด็จไปถึงเมืองเขมร ในเมืองโพธิสัตย์  ที่วัดช้างเทียม
  พบแผ่นศิลาจารึก  ยาขนานนี้อยู่ที่ประตูวัด  จึงได้คัดลอกมา  ต�ารับยาขนานนี้ได้มีค�าสาปแช่ง 
  ก�ากับไว้ด้วยว่า  หากใครคิดเอาต�ารายานี้ไปซื้อขายก็ดี  หรือน�ายาไปหากินหาประโยชน์ใส่ตนก็ดี   
  ขอให้เกิดทุกข์ทรมานด้วยโรคร้าย ตกนรกหมกไหม้ อย่าได้ผุดได้เกิด แต่ขอให้ช่วยบอกต่อๆ ไป   
  จะได้อานิสงส์พันกัป

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ลดความดันโลหิต

สรรพคุณ	 ลดความดันโลหิตสูง

                                                                                                     อ.เนตรดาว  ยวงศรี

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. เทียนแกลบ ๕ เผ็ดร้อนเล็กน้อย แก้ลมขึ้นเบื้องสูง  ( ท�าให้หูอื้อ )  แก้ลมขึ้นตา
ท�าให้ตาพร่าพราย  เขม่นหน้าตา  ขนหัวลุก

๒. รากระย่อม ๕ ขม แก้พิษกาฬ แก้ป้างเพื่อดีและโลหิต ระงับ
ประสาท แก้จุกเสียด บ�ารุงน�้านมช่วยย่อยอาหาร 
บ�ารุงประสาท แก้นอนไม่หลับ แก้คลุ้มคลั่ง
เนื่องจากดีและโลหิต แก้ความดันโลหิตสูง  
เจรญิอาหาร ขบัพยาธ ิขับระด ูแก้บดิ แก้ท้องเดนิ 
ขับปัสสาวะ ระงับปวด

๓. ดอกค�าฝอย ๓ เกสร - หวานร้อน ขับระดู บ�ารุงประสาท บ�ารุงหัวใจ แก้ดีพิการ  
ขับเหงื่อ ระงับประสาท บ�ารุงโลหิต แก้ตกเลือด 
แก้ไข้ในเด็ก แก้ดีซ่าน แก้ไขข้ออักเสบ แก้หวัด
น�้ามูกไหล แก้ปวดในรอบเดือน

๔. รากหญ้าคา ๒ หวานเย็น ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  
แก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น บ�ารุงไต ขับระดูขาว แก้
ร้อนในกระหายน�้า แก้ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แก้ความดันเลือดสูง  
แก้บวมน�้า แก้หนองใน แก้ประจ�าเดือนมามาก
ผิดปกติ

๕. ฟ้าทะลายโจร ๒ ขม แก้ไข้ แก้หวัด แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ปอด
อักเสบ แก้บิด แก้ท้องเดิน ต้มกับเบญจมาศสวน
ดื่มแก้ไส้ติ่งอักเสบ ลดความดันเลือด ไม่ควรใช้
ติดต่อกันนานเกินไป ผู้ที่ความดันต�่าหรือเป็นโรค
หัวใจไม่ควรใช้

๖. กระเทียม ๒ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 
บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ 
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๗. กระล�าพัก ๑ หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ลม		๑๒		จ�าพวก

( คัมภีร์สรรพคุณยาไทย  ฉบับใบลาน )

สรรพคุณ แก้อัมพฤกษ์  ลมอัมพาต  ลมอุทธังคมาวาต  ลมบาดทะยัก  ลมอัศวมุขี  ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ 
  ลมปัตฆาต  ลมชิวหาสดมภ์  ลมกัมมัชวาต  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 

แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง

ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ

ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย  

แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต

ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๒. ใบสะเดา ๑ ขม บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช

๓. ขิง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาตุ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะ

อาหารและล�าไส้

๔. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ แก้

ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๕. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ประการ แก้ธาตุดินพิการ  

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร  

แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลม

บ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ  

แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๖. ว่านน�้า ๑ หอมร้อน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

ขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ 

ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด

ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง 

ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม

ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา

หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม

หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ 

รับประทานแก้หอบหืด บ�ารุงหัวใจ เผาให้เป็น

ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



259

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๗. กระเทียม ๑ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 

บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด

ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ

ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม

เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง

ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 

แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม

บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน

หลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๘. ลูกพิลังกาสา ๗ ร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง

ขโมย

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สรรพต้อ

( ต�ารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ฉบับสมบูรณ์  พ.ศ ๒๓๗๕  

คัมภีร์อภัยสันตา  ฝาผนังศาลา ๗ โรงเรียน  หน้า ๒๙๖ )

สรรพคุณ  แก้ลมอันบังเกิดขึ้นในต้อผักตบ  และต้อทั้งปวงหายดีนักฯ  
            สามารถลดแรงดันในลูกตาได้  รักษาทุกต้อทุกชนิด  ยกเว้น  ต้อหิน

วิธีการ		    บดเป็นผง  บดละลายน�้าผึ้งให้กินหนัก  ๑  สลึง

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๒. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๓. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ 
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๔. เทียนแดง ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม 
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้

๕. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๖. เทียนข้าวเปลือก ๑ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง
พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 
(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๗. เทียนตาตั๊กแตน ๑ ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 
ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๘. ผลกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา
สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๙. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 
แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  
แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา 
ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๐. ว่านน�้า ๑ หอมร้อน แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

ขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ 

ระงับประสาท แก้ตื่นเต้น ขี้ลืม แก้ชัก แก้ปวด

ตามข้อ แก้อาการสะลึมสะลือ แก้แผลมีหนอง 

ขับพยาธิ แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้ม

ชะล้าง แก้คันตามซอกขาและก้น ฝนกับสุราทา

หน้าอกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ต้มดื่ม

หรือเคี้ยว แก้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ อมแก้ไอ 

รับประทานแก้หอบหืด บ�ารุงหัวใจ เผาให้เป็น

ถ่านรับประทานแก้พิษสลอด

๑๑. เจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มี

ฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๒. ขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๑๓. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ 

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๔. ดองดึง ๑ ร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) 

แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม 

เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน

ขนาดอาจเกิดพิษได้

๑๕. แห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 

แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง

ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ

ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย 

แก้อาเจียน แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโต

ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๑๖. เปล้าใหญ่ ๑ ใบ - ร้อน บ�ารุงธาตุ แก้คันตามตัว แก้ลมจุกเสียด บ�ารุง

ก�าลัง แก้กระหาย แก้เสมหะและลม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๗. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๘. สมอพิเภก ๑ เปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ท�าให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ

ก�าเริบ บ�ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง

๑๙. สมอเทศ ๑ เปรี้ยวฝาด ระบายอ่อนๆ ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่าย 

รู้ปิดเอง แก้เสมหะ ท�าให้ลมเดินสะดวก

๒๐. เปลือกกันเกรา ๑๙ แก่น - มันเมาขม บ�ารุงร่างกาย บ�ารุงธาตุ บ�ารุงไขมัน เป็นยาอายุ

วัฒนะ แก้ไข้จับสั่น มองคร่อ หืดไอ แก้ริดสีดวง 

แก้ท้องมาน แก้ลงท้องมูกเลือด แก้แน่นอก บ�ารุง

ม้าม ขับลม แก้โลหิตพิการ แก้ปวดแสบปวดร้อน

ตามผิวหนังและร่างกาย

๒๑. ดีปลี ๑๙ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร  

แก้หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลม

บ้าหมู ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ  

แก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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สหัศธารา

( คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ  เล่ม ๒ ของ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ หน้า  ๒๗๙ )

สรรพคุณ แก้ลม  ๘๐  จ�าพวก,  แก้เสมหะ  ๒๐  จ�าพวก,  แก้ลมเข้าในเส้นชื่อ วาตะพรรค  ๓๐ จ�าพวก , 
           แก้ลมแล่นในเนื้อ  ๘ จ�าพวก , แก้ลมแล่นตามเส้นสันหลัง  ชื่อ ปราณยักษ์ ๒๐ จ�าพวก , 
  แก้โลหิตก�าเดา  ท�าให้เป็นฝีในอก  ๕  จ�าพวก ชื่อ อุระวาต  ให้สลักอกจุกเสียด

วิธีท�า	    แก้จุกเสียด ละลายน�้าลูกสมอไทยต้ม กิน    แก้ตัวเย็น ละลายน�้าข่าต้ม กิน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. มหาหิงค์ ๕ สลึง เฝื่อนร้อนเหม็น ขับลมในล�าไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

แก้ปวดท้อง บ�ารุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม  

แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด  

แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง 

ในเด็ก

๒. โกฐก้านพร้าว ๒ สลึง ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ  

แก้เสมหะเป็นพิษ

๓. โกฐพุงปลา ๑ สลึง 

๑ เฟื้อง

ฝาด แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก

เลือด

๔. โกฐเขมา ๒ สลึง 

๑ เฟื้อง

สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐกักกรา ๓ สลึง สุขุม แก้ลมคลื่นเหียน  แก้ดีพิการ  แก้ปวดหัวตัวร้อน

นอนสะดุ้ง  แก้ริดสีดวงทวาร  ขับลม

๖. เทียนด�า ๓ สลึง  

๑ เฟื้อง

เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้  

แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗. เทียนขาว ๑ บาท เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๘. เทียนสัตตบุษย์ ๑ บาท  

๑ เฟื้อง

เผ็ดหอมหวานร้อน

เล็กน้อย

แก้ลมครรภรักษา แก้พิษระส�่าระสาย แก้ไข้  

แก้หอบ แก้สะอึก ปรุงร่วมกับชะเอมจีน ท�ายา

อมแก้ไอ

๙. เทียนตาตั๊กแตน ๕ สลึง  ขมเผ็ดเล็กน้อย บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อในเด็ก 

ขับลม แก้เสมหะพิการ แก้ก�าเดา

๑๐. เทียนแดง ๕ สลึง  

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง

สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม  

แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 

รับประทานช่วยลดอาหารได้

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๑. ลูกจันทน์ ๖ สลึง ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๒. ดอกจันทน์ ๖ สลึง  

๑ เฟื้อง

เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๑๓. การบูร ๗ สลึง ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม  
แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน
ล�าไส้ แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คนั แก้โรคตา 
ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ารุงก�าหนัด ขับเหงื่อ 
แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม 
แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้
รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น
ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง 
บ�ารงุหวัใจ ใช้ปรงุกล่ินรสในยาอ่ืน ไล่ยงุและแมลง

๑๔. หัสคุณเทศ ๖ บาท ต้น ,ราก - ร้อน ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม กระจายเลือดลม 
ขับพยาธิ

๑๕. รากทนดี

( ตองแตก )

๑๐ 

บาท

เฝื่อนร้อนขม ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่
ถ่ายด้วยยาด�าไม่ได้ แก้บวมน�้า แก้ดีซ่าน แก้ม้าม
อักเสบ แก้โลหิตจาง

๑๖. รากจิงจ้อ      

( ใหญ่ )

๑ บาท ร้อน แก้เสมหะ โลหิต ก�าเดา และลม ช่วยย่อยอาหาร 
แก้ฟกช�้า เจริญอาหาร แก้เลือดก�าเดาไหล

๑๗. ว่านน�้า ๑๑ 

บาท

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

๑๘. ดีปลี ๑๒ 

บาท

เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ  
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 
ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๙. สมอไทย ๑๓ 

บาท

ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๒๐. รากเจตมูลเพลิง ๒๘ 

บาท

ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒๑. พริกไทย ๓๐ 

บาท

เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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อินทจักร์	(ยาหอม)

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียน   อาเจียน -  น�้าลูกผักชี  เทียนด�า  ต้ม

  แก้ลมปลายไข้          -  ก้านสะเดา  กระดอม  และบอระเพ็ด   ต้มเอาน�้า

  ถ้าหาน�้ากระสายไม่ได้ให้ใช้  น�้าสุก  แทน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๔. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 
สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 
แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง
เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 
แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง
หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๕. โกฐก้านพร้าว ๑ ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ  
แก้เสมหะเป็นพิษ

๖. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม  แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง
กระดูก

๗. โกฐพุงปลา ๑ ฝาด แก้โรคอุจจาระธาตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูก
เลือด

๘. โกฐกักกรา ๑ สุขุม แก้ลมคลื่นเหียน  แก้ดีพิการ  แก้ปวดหัวตัวร้อน
นอนสะดุ้ง  แก้ริดสีดวงทวาร  ขับลม

๙. โกฐน�้าเต้า ๑ ฝาดมันสุขุม บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ระบาย
ท้อง รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ท้องเสีย ขับลมในล�าไส้ 
ขับปัสสาวะและอุจจาระให้เดินสะดวก แก้ตาเจ็บ 
แก้ริดสีดวงทวาร

๑๐. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้ แก้
อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๑๑. เทียนแดง ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้เสมหะ แก้ลม แก้น�้าดีพิการ แก้ลมเสียดแทง
สองราวข้าง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับน�้านม  
แก้ลักปิดลักเปิดฟอกโลหิต เอามาแช่น�้าให้พอง 
รับประทานช่วยลดอาหารได้
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๑๒. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 

ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน

ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๑๓. เทียนข้าวเปลือก ๑ หวานเผ็ดหอม บ�ารุงก�าลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้อง

พิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง 

(โทษน�้าดี ) แก้คลั่ง

๑๔. เทียนเยาวพาณี ๑ ร้อนหอม กระจายเสมหะ กระจายลมที่ลั่นโครกครากอยู่ใน

ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้จุกเสียด ขับลมที่

ปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะดือ

๑๕. จันทน์เทศ ๑ ขมหอมสุขุม แก้ไข้เพื่อดี ดับพิษดี พิษโลหิต บ�ารุงตับปอด 

หัวใจ และน�้าดี

๑๖. จันทน์แดง ๑ ขมเย็น แก้ไออันเกิดจากซางและดี บ�ารุงหัวใจ แก้เลือด

ออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้บาดแผล

๑๗. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ  

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๘. ช้าพลู ๑ เผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บ�ารุงธาตุ ขับลม

ในล�าไส้ ท�าให้เสมหะแห้ง

๑๙. สะค้าน ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฏฐาน ขับลม 

ในล�าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ 

ท�าให้ผายเรอ

๒๐. เจตมูลเพลิง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน

ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  

มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๒๑. ขิง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๒๒. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต
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๒๓. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๒๔. ลูกกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา
สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๒๕. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 
แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  
แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  
ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๒๖. กฤษณา ๑ หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
และลม แก้ลมวิงเวียน บ�ารุงโลหิตในหัวใจ ท�าให้
หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวดข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหาย
น�้า ใช้ปรุงเป็นยาบ�ารุงและรักษาโรคหัวใจ แก้โรค
ลมกองละเอียด  

๒๗. กระล�าพัก ๑ หอมสุขุม (ขมหอม) แก้ไข้ ขับลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์รักษา

๒๘. ขอนดอก ๑ จืดหอม แก้ลม บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับปอด บ�ารุงทารกใน
ครรภ์ ท�าหัวใจให้ชุ่มชื้น

๒๙. มะลิ ๑ หอมเย็นขม บ�ารุงหัวใจ ดับพิษร้อน ท�าให้จิตใจชุ่มชื่น บ�ารุง
ครรภ์ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้เจ็บตา

๓๐. พิกุล ๑ หอมสุขุม แก้ลม บ�ารุงโลหิต

๓๑. บุนนาค ๑ หอมเย็นขมเล็กน้อย บ�ารุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ร้อนใน กระสับ
กระส่าย แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด 
ตาลาย ใจสั่นหวิว ชูก�าลัง บ�ารุงโลหิต แก้กลิ่น
สาบสางในร่างกาย

๓๒. สารภี ๑ ขมหอมเย็น แก้โลหิตพิการ แก้ไข้มีพิษร้อน เจริญอาหาร 
บ�ารุงหัวใจ ชูก�าลัง

๓๓. จ�าปา ๑ ขมหอม ท�าให้เลอืดเยน็ กระจายโลหติอนัร้อน ขบัปัสสาวะ 
ขับลม แก้อ่อนเพลีย วิงเวียน ศีรษะหน้ามืด
ตาลาย บ�ารุงหัวใจ แก้เส้นกระตุก แก้โรคเรื้อน 
หิด ฝี แก้โรคไต แก้หนองใน บ�ารุงน�้าดี บ�ารุง
โลหิต
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๓๔. กระดังงา ๑ หอมสุขุม บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ บ�ารุงหัวใจ

๓๕. เถามวกแดง ๑ ฝาดเมา แก้สลบ แก้พิษทั้งปวง ฆ่าพยาธิ สมานบาดแผล 

แก้โรคเรื้อน ประดงผื่นคัน น�้าเหลืองเสีย ฝนกับ

น�้ามันงา แก้พิษตะขาบแมลงป่องไม่ให้ปวด แก้

ท้องร่วง แก้ลงแดง  บ�ารุงโลหิต  แก้ไข้เซื่องซึม  

ท�าให้คลอดบุตรง่าย  ฝนทาแก้ปวดข้อ

๓๖. เถามวกขาว ๑ ฝาดเมา แก้สลบ แก้พิษทั้งปวง ฆ่าพยาธิ สมานบาดแผล 

แก้โรคเรื้อน ประดงผื่นคัน น�้าเหลืองเสีย ฝนกับ

น�้ามันงา แก้พิษตะขาบแมลงป่องไม่ให้ปวด แก้

ท้องร่วง แก้ลงแดง  บ�ารุงโลหิต  แก้ไข้เซื่องซึม  

ท�าให้คลอดบุตรง่าย  ฝนทาแก้ปวดข้อ

๓๗. อบเชยเทศ ๑ เผ็ดหวาน แก้ลมอัณฑพฤกษ์ษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ  

แก้ไข้สันนิบาต แก้อ่อนเพลีย ขับผายลม

๓๘. สมุลแว้ง ๑ หอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้ก�าเดา ขับลม

ในล�าไส้ แก้ธาตุพิการ

๓๙. บอระเพ็ด ๑ ขมเย็น แก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ ฝีกาฬ โรค

แทรกซ้อนของไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน

กระหายน�้า ท�าให้เลือดเย็น แก้สะอึก บ�ารุงก�าลัง 

บ�ารุงน�้าดี บ�ารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

๔๐. ลูกกระดอม ๑ ขมเย็น บ�ารุงน�้าดี แก้ดีแห้ง ดีฝ่อ ดีเดือด เจริญอาหาร 

ดับพิษโลหิต แก้ไข้ แก้มดลูกอักเสบ ถอนพิษผิด

ส�าแดง

๔๑. ค�าไทย ๑ หวานสุขุม บ�ารุงโลหิตและน�้าเหลืองให้เป็นปกติ แก้แสบร้อน

คันตามผิวหนัง บ�ารุงโลหิตระดู ขับระดู แก้โรค

โลหิตจาง แก้บิด แก้ไตพิการ แก้ดีพิการ แก้พิษ 

บ�ารุงประสาท บ�ารุงหัวใจ

๔๒. ฝางเสน ๑ ขมฝาด บ�ารุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหาย

น�้า แก้ท้องร่วง ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวาร

หนัก แก้เสมหะ ก�าเดา

๔๓. ล�าพันแดง ๑ เค็มกร่อยร้อน ขับโลหิตระดู แก้พิษโลหิตระดูท�าให้คลั่งเพ้อ  

ขับลมในล�าไส้ แก้จุกเสียดแน่นท้อง

๔๔. รากย่านาง ๑ จืดขม แก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ แก้เมาสุรา 

ถอนพิษผิดส�าแดง แก้ไม่ผูกไม่ถ่าย แก้ไข้รากสาด 

ไข้กลับ แก้ลม แก้โรคหัวใจบวม แก้ก�าเดา
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๔๕. ชะลูด ๑ หอมเย็น ขับผายลม แก้ปวดในท้อง บ�ารุงก�าลัง  

แก้ปวดมวนท้อง บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงครรภ์

๔๖. ลูกผักชีลา ๑ ขมฝาดร้อนหอม ขบัลมในล�าไส้ บ�ารงุธาตุ แก้ไตพิการ เจริญอาหาร 

ขับลม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น

๔๗. ดีวัว ๑ ขมร้อน เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว

๔๘. ก�ายาน ๑ ฝาดหอม บ�ารุงหัวใจ ขับปัสสาวะ แก้ปอดและหลอดลม

อักเสบ ขับเสมหะ สมานบาดแผล แก้ลม บ�ารุง

เส้นเอ็น แก้นิ่ว ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อราน�้ากัดเท้า เผา

อบห้องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ไล่ยุงริ้น

๔๙. พิมเสน ๑ หอมเย็น แก้ลมวิงเวียนหน้ามืด หัวใจอ่อน บ�ารุงหัวใจ 

ท�าให้ชุ่มชื่น ท�าให้เรอ ขับผายลม แก้จุกเสียด

แน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้บาดแผลสด แผลเรื้อรัง 

แผลกามโรค แผลเนื้อร้าย

หมายเหตุ  น�้าหนักยาอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ยาหอมอินทจักร์ต�ารับดั้งเดิม ใส่ รากไคร้เครือ ดีงูเห่า ดีหมูป่า และชะมดเช็ด 
  สิ่งละ ๑ ส่วน
   รากไคร้เครือ (ขมขื่นปร่า) แก้ไข้ ไข้จับสั่น ไข้เพ้อคลั่ง แก้พิษไข้ พิษกาฬ ขับเหงื่อ 
      เจริญอาหาร ชูก�าลัง
   ดีงูเห่า (ขมร้อน)  เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว
   ดีหมูป่า (ขมร้อน)  เป็นกระสายยาช่วยให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว
   ชะมดเช็ด  (หอมเย็นคาว) บ�ารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น ดับพิษโลหิต บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงน�้าดี

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



271

โรคนิทาน	๑

( ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  คัมภีร์โรคนิทาน หน้า ๓๒๑ )

สรรพคุณ แก้ปถวีธาตุ ๘ ประการ  คือ    ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  เนื้อ  กระดูก  เอ็น พิการ

วิธีการ     บดเป็นผงละลายน�า้ผึง้กนิเท่าผลพทุรา กนิเช้า – เย็น แก้ปถวธีาตุ ๘ จ�าพวกอนัก�าเริบดังกล่าวมาน้ัน  
  หายสิ้นแล

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ใบบอระเพ็ด ๑ ขมเมา แก้ร�ามะนาด ปวดฟัน ฆ่าแมลงที่เข้าหู ฆ่าพยาธิ
ไส้เดือน แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง ดับพิษปวดแสบ
ปวดร้อน บ�ารุงน�้าดี

๒. หัวแห้วหมู ๑ เผ็ดหอมปร่า บ�ารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในล�าไส้ 
แก้ปวดท้อง อืดเฟ้อ บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ บ�ารุง
ทารกในครรภ์ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ 
ดันเลือด ลดการอักเสบ แก้บดิ ท้องเสยี แก้อาเจยีน 
แก้ตับอักเสบ และยับยั้งการเติบโตของเชื้อ 
มาลาเรียชนิดฟัลซิรัม

๓. ชิรากากี 

(ใบมะขามแขก)

๑ เปรี้ยวหวานชุ่ม ระบายท้อง ถ่ายพิษอจุจาระเป็นมกู ถ่ายน�า้เหลือง 
ถ่ายพิษไข้ ถ่ายโรคบุรุษ ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง
ทวาร ไซ้ท้องมากกว่าฝัก เหมาะกับคนที่ก�าลัง
น้อยหรือเด็กและคนที่เป็นริดสีดวงทวาร

๔. ลูกมะตูมอ่อน ๑ ฝาดร้อนปร่าขื่น แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสียแก้บิด แก้โรคกระเพาะ
อาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บ�ารุงก�าลัง

๕. เกลือสินเธาว์ ๑ เค็ม แก้พรรดึก ล้างเมือกในล�าไส้ ขับพยาธิภายในท้อง 
ละลายนิ่ว แก้ตรีโทษ

๖. กระเทียม ๑ ร้อนฉุน แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แผลเนื้อร้าย 
บ�ารุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้โรคประสาท แก้ปวด
ห ูแก้หอูือ้ ระบายพษิไข้ แก้รดิสดีวงงอก ขบัพยาธิ
ในท้อง แก้โรคในปากคอ แก้หดื แก้อมัพาต แก้ลม
เข้าข้อ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุง
ปอด แก้ปอดพิการ แก้เสมหะ แก้น�้าลายเหนียว 
แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ฟกบวม แก้สะอึก อม
บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก ขจัดไขมันที่อุดตันใน
หลอดเลือด ลดความดันโลหิต

๗. ชะเอมเทศ ๑ หวานขมชุ่ม แก้น�้าลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) 
ท�าเสมหะให้งวด ท�าให้ชุ่มคอ บ�ารุงปอด แก้พิษ

๖.	กลุ่มโรคข้อกระดูก	กล้ามเนื้อ	เส้นเอ็น

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

คั่วแล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย 
แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ารุง
กล้ามเนื้อให้เจริญ

๘. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 
แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๙. โกฐก้านพร้าว ๑ ขม แก้ไข้ซึ่งมีอาการสะอึก แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ  
แก้เสมหะเป็นพิษ

๑๐. ขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร
และล�าไส้

๑๑. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  
แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๑๒. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ 20 ประการ แก้ธาตุดินพิการ  
แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 
แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้
หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 
ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๑๓. เปลือกต้นตีนเป็ด ๑ ขมเย็น แก้ไข้เพื่อดีพิการ  สมานล�าไส้  แก้บิดท้องเสีย
เรื้อรัง  ขับพยาธิ แก้ไข้หวัด  แก้หลอดลมอักเสบ

๑๔. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย
อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน
ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ
เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี
พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 
ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๕. ใบสะเดา ๑ ขม บ�ารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรูพืช

๑๖. ใบรัก ๑ เฝื่อน แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด

๑๗. แฝกหอม ๑ หอม ท�าดวงจิตให้ชุ่มชื่น ขับลมในล�าไส้ ท�าให้หาวเรอ 
แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นอืด แก้ไข้เพื่อลม  
ขับปัสสาวะ

๑๘. กกลังกา ๑ ขม ต้มเอาน�้าดื่มหรือบดเป็นผงละลายน�้าร้อน 
รับประทานบ�ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้เสมหะ
เฟื่อง ขับน�้าลาย
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อาโปธาตุ		น�้ามันในข้อ	

( จากคัมภีร์สรรพคุณยาไทย  ของ  คล้อย  ทรงบัณฑิตย์  หน้า ๑๔๕ )

สรรพคุณ แก้อาโปธาตุก�าเริบเพื่อโลหิตและน�้ามันในข้อในกระดูก

วิธีการ  บดเป็นผง  ละลายน�้าผึ้งหรือน�้าส้มซ่า  

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. โกฐเชียง ๑ หวานสุขุม แก้ไข้ แก้ไอ แก้สะอึก แก้เสียดแทงสองราวข้าง

๒. โกฐสอ ๑ สุขุมหอม แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ แก้สะอึก บ�ารุงหัวใจ 

แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หลอดลมอักเสบ  

๓. โกฐหัวบัว ๑ มันสุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลม

ในล�าไส้

๔. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด

แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๕. โกฐจุฬาลัมพา ๑ สุขมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด 

สุกใส ด�าแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด 

แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาทส่วนกลาง

เหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ต�าพอกแก้ลม 

แก้ช�้าใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้อง

หลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

๖. ขิงแห้ง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้

อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ

อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร

และล�าไส้

๗. พริกไทย ๑ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ แก้

ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด

๘. ดีปลี ๑ เผ็ดร้อนขม แก้ธาตุปถวีธาตุ ๒๐ ประการ แก้ธาตุดินพิการ 

แก้ท้องร่วง ขับลมในล�าไส้ แก้หดืไอ แก้ลมวงิเวยีน 

แก้ริดสีดวงทวาร แก้คุดทะราด เจริญอาหาร แก้

หลอดลมอักเสบ แก้นอนไม่หลับ แก้โรคลมบ้าหมู 

ขับน�้าดี ขับระดู ท�าให้แท้ง ขับพยาธิ แก้ปวด

กล้ามเนื้อ แก้อาการอักเสบ

๙. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  

แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๑๐. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๑. หัวหญ้าชันกาด ๑ เย็นจืดเฝื่อน แก้ทางเดินปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไต

พิการ ดับร้อน แก้พิษไข้ พิษกาฬ ฝนหยอดตา 

แก้ตาฟาง ตาแดง ตามัว แก้พิษปวดเคืองตา

๑๒. คนทีสอ ๑ ร้อนสุขุมหอม บ�ารุงน�้าดี ขับลม แก้หืดไอ ฆ่าแม่พยาธิ แก้สาบ

สางในร่างกาย แก้ริดสีดวงจมูก แก้เสมหะจุกคอ 

แก้ล�าไส้พิการ แก้ปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อ 

ขับเหงื่อ

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ธรณีสัณฑะฆาต

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ    แก้กระษัย  เถาดาน  ท้องผูก

วิธีท�า        บดเป็นผง

ขนาดรับประทาน  รับประทาน  วันละ  ๑  ครั้ง  ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
     ครั้งละ  ๑/๒ - ๑  ช้อนชา  ละลายน�้าสุกหรือผสมน�้าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน

ค�าเตือน		    คนเป็นไข้หรือสตรีมีครรภ์  ห้ามรับประทาน

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ลูกจันทน์ ๑ ร้อนหอมติดฝาด บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม  
แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บ�ารุงโลหิต

๒. ดอกจันทน์ ๑ เผ็ดร้อน  บ�ารุงโลหิต บ�ารุงธาตุ ขับลม

๓. ลูกกระวาน ๑ เผ็ดร้อนหอม ขับเสมหะ ขับโลหิต ขับลม บ�ารุงธาตุ กระจาย
เลือดและลมให้ซ่านผสมยาถ่าย ป้องกันไม่ให้จุก
เสียดและไซ้ท้อง น�าลูกมาแช่แอลกอฮอล์ได้น�้ายา
สีแดง รับประทานบ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหาร
ไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ ระบายอุจจาระธาตุ ใช้ปรุง
อาหาร

๔. กานพลู ๑ เผ็ดร้อนปร่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออก
ตามไรฟัน แก้หืด ท�าอาหารให้งวด แก้ปวดฟัน 
แก้ร�ามะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา  
แก้พิษโลหิต พิษน�้าเหลือง ขับน�้าคาวปลา  
ท�าอุจจาระให้ปกติ ดับกลิ่นกล้า แก้ธาตุทั้ง ๔ 
พิการ แก้ท้องขึ้น กดลมให้ลงสู่เบื้องต�่า

๕. โกฐกระดูก ๑ มันสุขุมหอม  แก้ลมในกองเสมหะ (มักเกิดในตอนเช้า) บ�ารุง
กระดูก

๖. โกฐเขมา ๑ สุขุมหอม แก้โรคในปากในคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียด
แทงสองราวข้าง แก้หอบหืด

๗. โกฐน�้าเต้า ๑ ฝาดมันสุขุม บ�ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ระบาย
ท้อง รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ท้องเสีย ขับลมในล�าไส้ 
ขับปัสสาวะและอุจจาระให้เดินสะดวก แก้ตาเจ็บ 
แก้ริดสีดวงทวาร

๘. เทียนด�า ๑ เผ็ดขม ขับเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับลมในล�าไส้  
แก้อาเจียน บ�ารุงโลหิตให้สมบูรณ์

๗.	กลุ่มยาประจุ	ยารุ	ยาถ่าย
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๙. เทียนขาว ๑ เผ็ดร้อนขมหอม แก้ลมและดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว 
ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก น�ามาสกัดได้น�้ามัน
ยี่หร่า ใช้ท�าเครื่องหอม เครื่องดื่มและยาขับลม

๑๐. ดองดึง ๑ ร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) 
แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม 
เป็นยาอันตราย จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้าเกิน
ขนาดอาจเกิดพิษได้

๑๑. หัวบุก ๑ เบื่อคัน กัดเถาดาน กัดเสมหะ แก้เลือดจับเป็นก้อนเป็น
ดาน หุงกับน�้ามันทากัดฝ้าบาดแผล นิยมใช้บุกรอ
ท�ายา ใช้หัวบุกเนื้อทรายท�าเป็นอาหาร ไม่นิยมใช้
บุกคางคกเพราะคันมาก

๑๒. หัวกลอย ๑ เมาเบื่อ กัดเถาดานในท้อง หุงน�้ามันใส่แผล กัดฝ้ากัด
หนอง มีพิษท�าให้อาเจียนมึนงง

๑๓. หัวกระดาดขาว ๑ เมาคัน กัดเถาดานในท้อง กัดฝ้า กัดหนอง สมานแผล 
แก้มะเร็ง ฆ่าพยาธิภายนอก

๑๔. หัวกระดาดแดง ๑ คันเมา หุงน�้ามันสมานแผล ผสมท�ายากัดฝ้าหนอง

๑๕. ลูกเร่ว ๑ ร้อนเผ็ดปร่า ขับลมในล�าไส้ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ปวดท้อง  
แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ริดสีดวง หืดไอ  
กัดเสมหะ แก้ไข้สันนิบาต ขับน�้านม บ�ารุงธาตุ

๑๖. ขิง ๑ หวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญ
อากาศธาต ุกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะอาหาร
และล�าไส้

๑๗. ชะเอมเทศ ๑ หวานขมชุ่ม แก้น�้าลายเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ (ไอ) ท�า
เสมหะให้งวด ท�าให้ชุ่มคอ บ�ารุงปอด แก้พิษ  
คั่วแล้ว แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย 
แก้ไข้ แก้ไอ สงบประสาท แก้ดีและโลหิต บ�ารุง
กล้ามเนื้อให้เจริญ

๑๘. รากเจตมูลเพลิงแดง ๑ ร้อน บ�ารุงธาตุ บ�ารุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวงทวาร เกลื่อน
ฝี ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม  
มีฤทธิ์บีบมดลูกท�าให้แท้งได้ ทาแก้โรคผิวหนัง

๑๙. ผักแพวแดง ๒ ร้อนเผ็ด แก้ลม แก้ธาตุพิการ แก้ริดสีดวง แก้หืด แก้ไอ  
แก้ปวดท้อง ท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกเสียด ขับผายลม 
แก้ท้องมาน แก้กระเพาะอาหารพิการ  
แก้อุจจาระพิการ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวด
เมื่อยตามข้อกระดูก  

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



277

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๒๐. เนื้อมะขามป้อม ๒ เปรี้ยวฝาดขม เป็นยาฝาดสมาน แก้ริดสีดวงทวาร แก้บิดท้อง

เสีย ใช้ควบกับธาตุเหล็ก แก้ดีซ่านและช่วย

ย่อยอาหาร หมักได้แอลกอฮอล์ รับประทานแก้

อาหารไม่ย่อย แก้ไอ

๒๑. รงทอง  ประสะ ๔ เอียนเบื่อ ถ่ายลม ถ่ายน�้าเหลือง ถ่ายเสมหะและโลหิต  

เป็นยาถ่ายอย่างแรง ถ่ายโรคท้องมาน แก้โลหิต

คั่งในสมอง การใช้ท�ายาต้องฆ่าฤทธิ์เสียก่อน 

ทกุคร้ัง บดผสมกะทสิดทาแผลพพุอง น�า้เหลอืงเสยี 

แก้ปวดแผล

๒๒. เนื้อสมอไทย ๖ ฝาดเปรี้ยว แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้โรค

เกี่ยวกับน�้าดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับ ม้ามโต 

แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง

๒๓. มหาหิงคุ์ ๖ เฝื่อนร้อนเหม็น ขับลมในล�าไส้ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

แก้ปวดท้อง บ�ารุงธาตุ ขับเสมหะ ขับผายลม 

แก้โรคเส้นประสาท ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวด 

แก้ชักกระตุก แก้ฮิสทีเรีย ทาแก้ท้องขึ้น นวดท้อง

ในเด็ก

๒๔. การบูร ๖ ร้อนปร่าเมา บ�ารุงธาตุ ท�าให้อาหารงวด ขับเสมหะและลม  

แก้ธาตุพิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมใน

ล�าไส้ แก้ไอ แก้เลอืดลม ชกู�าลงั แก้คนั แก้โรคตา 

ขับลมให้ผาย กระจายลม บ�ารุงก�าหนัด ขับเหงื่อ 

แก้ปวดตามเส้น เกลื่อนฝี แก้เคล็ดขัดยอกบวม 

แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้

รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เป็น

ยาชาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ขับน�้าเหลือง 

บ�ารงุหวัใจ ใช้ปรงุกล่ินรสในยาอ่ืน ไล่ยงุและแมลง

๒๕. ยาด�า ๒๐ ขมเหม็นเบื่อ เป็นยาถ่าย ถ่ายลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่า กัดฟอก

เสมหะและโลหิต ถ่ายพิษไข้ ถ่ายพยาธิตัวตืด 

ไส้เดือน ขับน�้าดี มีฤทธิ์ไซ้ท้อง ฝนกับเหล้าขาว

ทาหัวฝี ทาแก้ฟกบวม

๒๖. พริกไทยล่อน ๙๖ เผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บ�ารุงธาตุ  

แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มุตกิด
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ยาถ่าย	/	ขับฟอกโลหิต

( ยาสามัญประจ�าบ้าน )

สรรพคุณ ขับและฟอกล้างโลหิตที่เสีย

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑. ใบมะกา ๑ ขมขื่น ถ่ายเสมหะและโลหิต  ถ่ายพิษตานซาง  ถ่ายพิษ
ไข้  ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่า  ใบสดต้องปิ้งไฟ
ก่อนใช้ กันไม่ให้ไซ้ท้อง

๒. ใบมะขาม ๑ เปรี้ยวฝาด ขับเสมหะในล�าไส้ ฟอกโลหิต ขับเลือดและลมใน
ล�าไส้ แก้บิด แก้ไอ ต้มเอาน�้าโกรกศีรษะเด็กใน
ตอนเช้า แก้หวัดคัดจมูก

๓. ใบไผ่ป่า ๑ ขื่นเฝื่อน ขับและฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย ขับระดูขาว  
แก้มดลูกอักเสบ ขับปัสสาวะ

๔. ใบส้มป่อย ๑ เปรี้ยวฝาดร้อนเล็ก

น้อย

ถ่ายเสมหะ ถ่ายระดูขาว แก้บิด ล้างเมือกมันใน
ล�าไส้ ฟอกโลหิตระดู แก้โรคตา ต�าประคบแก้เส้น
ตึง  

๕. ฝักส้มป่อย ๑ เปรี้ยว เป็นยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้จับสั่น ท�าให้
อาเจียน แก้น�้าลายเหนียว ต้มเอาน�้าสระผม  
แก้รังแค แก้โรคผิวหนัง ฆ่าพยาธิไส้เดือน  
ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

๖. หญ้าไซ ๑ จืดขื่น ขับปัสสาวะ  ขับและฟอกโลหิตระดู  แก้โลหิต
ระดูเป็นลิ่มก้อนด�าเน่าเหม็น  ให้เจ็บปวดตาม
ท้องน้อย  บั้นเอว และเป็นยาบ�ารุงโลหิตในตัว  
ขับฟอกพิษในตับ

๗. ฝักคูน ๑ หวานเอียน ถ่ายเสมหะและแก้พรรดึก (แก้ท้องผูก) ระบาย
พิษไข้ เป็นยาระบายที่ไม่ปวดมวนหรือไซ้ท้อง  
ใช้ในเด็กหรือสตรีระหว่างมีครรภ์ ผู้ที่ท้องผูก
เรื้อรัง แก้ไข้มาลาเรีย แก้บิด ถ่ายพยาธิ แก้ตาน
ขโมย ใช้พอก แก้ปวดข้อ

๘. รากขี้กาแดง ๑ ขม บ�ารุงน�้าดี แก้ไข้ ดับพิษไข้ แก้ปวดศีรษะ แก้จุก
เสียด บดทาฝีฝักบัว แก้ตับโต ม้ามย้อย อวัยวะ
ในช่องท้องบวมโต

๙. รากขี้กาขาว ๑ ขม บ�ารุงร่างกาย แก้ตับหรือม้ามโต รากสดต�าผสม
น�้ามันทาแก้โรคเรื้อน    

๑๐. รากตองแตก ๑ เฝื่อนร้อนขม ถ่ายลมถ่ายเสมหะเป็นพิษ ไม่ไซ้ท้อง ใช้ในรายที่
ถ่ายด้วยยาด�าไม่ได้ แก้บวมน�้า แก้ดีซ่าน แก้ม้าม
อักเสบ แก้โลหิตจาง

คู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



279

ที่ สมุนไพร ส่วน รส สรรพคุณ

๑๑. เถาวัลย์เปรียง ๑ เฝื่อนเอียน ต้มรับประทานถ่ายเส้น ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็น

ขอด ถ่ายเสมหะ ไม่ถ่ายอุจจาระ เหมาะที่จะใช้

ในโรคบิด แก้ไอ แก้หวัด ใช้ในเด็กได้ดี ท�าให้เส้น

เอ็นอ่อนลง ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ คั่ว

ให้หอมชงดื่ม แก้เส้นเอ็นพิการ แก้เมื่อยขบตาม

ร่างกาย แก้กระษัยเหน็บชา

๑๒. หัวหอม (หอมแดง) ๑ ร้อน ขับลมในกระเพาะอาหารล�าไส้ ต�าสุมกระหม่อม

เด็กแก้หวัด

๑๓. สมอไทย ๑ ฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น�้าดี ถ่าย

อุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อน

ภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอ

เจ็บคอ ขับน�้าเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดี

พลุ่ง แก้อาเจียน บ�ารุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา 

ดองกับน�้ามูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตามข้อ  แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง

๑๔. สมอดีงู ๑ ขมฝาด แก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดู ถ่ายพิษ

ไข้ พิษเสมหะและโลหิต ถ่ายอุจจาระธาตุ ระบาย

แรงกว่าสมออื่นๆ

๑๕. ขี้เหล็ก ทั้ง 5 ๑ ขม ถ่ายพิษกระษัย พิษไข้ พิษเสมหะ ถ่ายเส้น ถ่าย

พิษทั้งปวง

๑๖. ยาด�า ๔ ขมเหม็นเบื่อ เป็นยาถ่าย ถ่ายลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต�่า กัดฟอก

เสมหะและโลหิต ถ่ายพิษไข้ ถ่ายพยาธิตัวตืด 

ไส้เดือน ขับน�้าดี มีฤทธิ์ไซ้ท้อง ฝนกับเหล้าขาว

ทาหัวฝี ทาแก้ฟกบวม

๑๗. ดีเกลือฝรั่ง ๒๐ เค็มเฝื่อน ถ่ายพรรดึก ถ่ายพิษไข้ ถ่ายกระษัย ถ่ายเสมหะ 

ขับเมือกมันในล�าไส้
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