ข้้อห้้ามและหลัักการรัักษาไข้้ตามคััมภีีร์ตั
์ ักศิิลา2
ข้้อห้้าม 10 ประการในการรัักษาไข้้ ได้้แก่่

1. ห้้ามวางยาร้้อน, เผ็็ด, เปรี้้�ยว
2. ห้้ามปล่่อยปลิิง (เอาโลหิิตออกจากร่่างกาย)
3. ห้้ามถููกเหล้้า
4. ห้้ามถููกน้ำำ��มััน
5. ห้้ามดื่่�มน้ำำ��ร้้อน
6. ห้้ามอาบน้ำำ��ร้้อน
7. ห้้ามกิินส้้มมีีผิิวมีีควััน
8. ห้้ามกิินกะทิิ น้ำำ��มััน
9. ห้้ามนวด
10. ห้้ามประคบ เพื่่�อช่่วยลดความร้้อนในร่่างกายและป้้องกััน
ไม่่ให้้ ไข้้กำำ�เริิบ รุุนแรงขึ้้�น
หลัักการรัักษาไข้้ตามพระคััมภีีร์ตั
์ ักกะศิิลา2
ขั้้�นตอนการรัักษาไข้้ตามแนวทางของคััมภีีร์ตั
์ ักศิิลา

พ่่นจะกระทุ้้�งเม็็ดไข้้ขึ้้�นมาให้้หมดและลดไข้้
3. ยาพ่่นผิิวภายนอก ถ้้าพิิษไข้้ และเม็็ดไข้้ยัังขึ้้�นไม่่หมดผู้้�ป่่วย
จะตััวร้้อนเป็็นเปลว ให้้ใช้้ยาพ่่นผิิวภายนอก ได้้แก่่ ขี้้�กาแดงทั้้�งใบ
และรากย่่านางแดงทั้้�งใบและราก รากฟัักข้้าว น้ำำ��หนัักเสมอภาค
บดแทรกดิิ น ประสิิ ว ละลายน้ำำ�� ซาวข้้ า ว หรืื อ ทั้้� ง กิิ น ทั้้� ง พ่่ น
ถ้้ายัังไม่่ดีีขึ้้�นให้้ใช้้ยาขนานที่่� 4 ต่่อไป
4. ยาพ่่นและยากิิน ได้้แก่่ ใบและเปลืือกทองหลางใบมน ข้้าวสาร
นํํ ้้าหนัักเสมอภาค บดแทรกดิินประสิิวทั้้�งกิินทั้้�งพ่่นเป็็นการกระทุ้้ง�
พิิษภายใน
5. ยาแปรไข้้ บรรเทาอาการไข้้ ให้้เบาลง (ลดไข้้) ประกอบด้้วย
ใบมะยม ใบคนทีีสอ ใบมะนาว ใบหมากผู้้� หญ้้าแพรก ขมิ้้�นอ้้อย
ใบมะกรููด ใบมะเฟืือง ใบมะตููม ใบหมากเมีีย หญ้้าปากควาย
น้ำำ��หนัักเสมอภาคบดละลายน้ำำ��ซาวข้้าวกิิน
6. ยาพ่่นแปรผิิวภายนอก ประกอบด้้วย รัังหมาร่่าที่่�ค้้างแรมปีี
หญ้้ า แพรก หญ้้ า ปากควาย ใบมะเฟืื อ ง น้ำำ��หนัั ก เสมอภาค
บดปั้้�นเป็็นเม็็ด เอาน้ำำ��ซาวข้้าวเป็็นกระสายยา พ่่นเพีียง 3 ครั้้�ง
เท่่านั้้�น ถ้้าอาการไม่่ดีีขึ้้�นตามลํําดัับ ควรให้้กิินยารัักษาไข้้เฉพาะ
เรีียกว่่า ยาครอบไข้้
7. ยาครอบไข้้ ประกอบด้้วย จัั น ทน์์ แ ดง ใบสวาด ง้้วนหมูู
รากจิิงจ้้อ ใบผัักหวานบ้้าน ใบมะนาว กระลำำ�พััก จัันทน์์ขาว
หััวคล้้า รากสะแก รากฟัักข้้าว เถาย่่านาง กฤษณา ขอนดอก
หนัักสิ่่�งละเสมอภาค บดแทรกพิิมเสนพอควร ละลายน้ำำ��ซาวข้้าว
เป็็นกระสายยาขั้้น� ตอนการรัักษาดัังกล่่าวขึ้้น� กัับความรุุนแรงของ
โรค ตามหลัักการจะเริ่่�มใช้้ยากระทุ้้�งพิิษไข้้ (ขนานที่่� 1-4) โดยเริ่่�ม
จากขนานที่่� 1 ก่่อน หากไม่่มีีขึ้้�นจึึงจะพิิจารณาใช้้ยาขนาดถััดไป
แล้้วตามด้้วยยาแปรไข้้ และครอบไข้้เป็็นลำำ�ดัับสุุดท้้าย

1. ยากระทุ้้�งพิิษไข้้ (ยากิิน, ยาพ่่น)
2. ยาแปรไข้้ (ยากิินและยาพ่่น) และ
3. ยาครอบไข้้
1. ยากระทุ้้�งพิิษไข้้ เพื่่�อขัับพิิษไข้้ที่่�อยู่่�ภายในร่่างกายให้้ออกมา
ภายนอกร่่างกาย ถ้้ากระทุ้้�งพิิษออกไม่่หมด พิิษจะกลัับลงไปกิิน
ตัับ ปอด ให้้ถ่่ายออกมาเป็็นโลหิิตเสมหะ ทำำ�พิิษต่่าง ๆ จนอาจ
เสีียชีวิิต
ี ได้้ ยาที่่�ใช้้กระทุ้้ง� พิิษไข้้ ชื่่อ� ว่่า ยาห้้าราก (แก้้ว 5 ดวง หรืือ
เบญจโลกะวิิเชีียร) ประกอบด้้วยรากสมุุนไพร 5 ชนิิด ได้้แก่่
1.รากชิิงชี่่� 2.รากย่่านาง 3.รากคนทา 4.รากท้้าวยายม่่อม และ
5.รากมะเดื่่�อชุุมพร ยาทั้้�งหมดนี้้�เอาสิ่่�งละเสมอภาค ต้้มกิิน
2. ยาประสะผิิวภายนอก (ยาพ่่น) ได้้แก่่ ใบย่่านาง ใบมะขามและ
เถาวััลย์์เปรีียง น้ำำ�หนั
� กั เสมอภาค แทรกดิินประสิิว ละลายน้ำำ�� ซาวข้า้ ว
เอกสารอ้างอิง
1. ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. พจนานุกรม ศัพท์แพทย์และ		
เภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตสภา พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส�ำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ.
2. 	มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธ�ำรงสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช		
	พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:ศุภวนิชการพิมพ์.2555.
3. รร.แพทย์แผนโบราณ. ต�ำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ)์ พระนคร พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั
	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์ 2505. หน้า 63.

องค์ความรูก
้ ารรักษาไข้ตามแนวทางในคัมภีรต
์ ักศิลา

เป็ น คั ม ภี ร ์ แ พทย์ ที่มีก ารบั น ทึ ก ไว้ ในต�ำราแพทย์ ศ าสตร์
สงเคราะห์ ฉบับหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงเรือ่ งโรคระบาด
ร้ายแรง ซึ่งคนโบราณจะเรียกว่า “ห่าลง” คือ เมื่อเกิดการระบาด
จะมีผู้คนล้มตายอย่างรวดเร็ว และเป็นจ�ำนวนมาก มีเนื้อหา
ส�ำคัญว่าด้วยไว้ประเภทต่าง ๆ เช่น ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ
ไข้ประดง ไข้รากสาด รวมถึงต�ำรับยาที่ใช้แก้
• ไข้เหนือ, ไข้ป่า1 น. โรคชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงมาก
เป็นเวลา ส่วนใหญ่มกั มีอาการหนาวสัน่ ร่วมด้วย นอกจากนีอ้ าจ
มีอาการปวดศีรษะ มือและเท้าเย็น มีเหงื่อออกมาก กระหายน�้ำ
ปัสสาวะบ่อย หากเป็นติดต่อกันหลายวันไม่หาย ผู้ป่วยจะซีด
เบื่ออาหาร ตับโต ม้ามโต เป็นต้น โบราณเรียกไข้ป่า เนื่องจาก
ผู้ป่วยมักเป็นโรคนี้หลังกลับออกมาจากป่า, ไข้จับสั่น ไข้ดอกสัก
หรือไข้ดอกบวบ ก็เรียก
• ไข้พิษไข้กาฬ1 น. โรคกลุ่มหนึ่งที่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยมี
อาการปวดศีรษะตัวร้อนจัด ปากแห้ง ฟันแห้ง น�้ำลายเหนียว
ตาแดง ร้อนในกระหายน�้ำ มือเท้าเย็น มีเม็ดสีด�ำ แดงหรือเขียว
ขนาดเล็กบ้างใหญ่บา้ งผุดขึน้ ตามร่างกาย ต�ำราการแพทย์แผนไทย
แบ่งออกเป็น 21 ชนิด โดยเรียกชือ่ แตกต่างกันตามลักษณะอาการ
เช่่ น ไข้้อีี ดำำ� ไข้้อีี แ ดง ไข้้ปานดำำ� ไข้้ปานแดง ไข้้ ร ากสาด ดัั ง
คััมภีีร์์ตัักศิิลา (1/61) ตอนหนึ่่�งว่่า “...เมื่่�อผู้้�เป็็นเจ้้าจะสะแดงเพศ
ไข้้พิิศม์์ ไข้้เหนืือและไข้้กาล ให้้คนทั้้�งหลายรู้้�ประจัักษ์์คืืออัันใดที่่�จะ
เป็็นไข้้พิิศม์์นั้น�้ เปนต้้น ไข้้อิิดำ�อิ
ำ แิ ดง ไข้้ปานดำำ�ปานแดง ไข้้ลากสาด
ไข้้สายฟ้้าฟาด ไข้้ระบุุชาติิ ไข้้กะดานหิิน ไข้้สัังวาลพระอิินทร
ไข้้มหาเมฆ ไข้้มหานิิล ไข้้เข้้าไหม้้ใหญ่่ ไข้เ้ ข้า้ ไหม้้น้้อย ไข้เ้ ข้า้ ใบเตรีียม
ไข้้ไฟเดืือนห้้าไข้เ้ ปลวไฟฟ้้า ไข้้หงษระทศ ไข้้ดาวเรืือง ไข้้จัันทรสููตร
ไข้้สุุริิยสููตร ไข้้เมฆสููตร…”
ไข้้ในคััมภีีร์์ตัักศิิลา มีีหลายชนิิดมีีลัักษณะอาการคล้้ายคลึึง
กับอาการไข้ที่เจอในผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่2
1. ไข้หวัดนอ้ ย สะบัดรอ้ นสะท้านหนาว ปวดศีรษะ ไอ จาม มีน�้ำมูก
2. ไข้หวั ด ใหญ่ สะท้านร้ อ นสะท้านหนาว ปวดศี ร ษะมาก
ไอ จาม มีน�้ำมูก ตัวร้อน อาเจียน

	ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม กินข้าวไม่ได้ แล้วแปรไปให้ไอมาก
คอแห้ง ปากแห้ง ฟันแห้ง จมูกแห้ง น�้ำมูกแห้ง บางทีน�้ำมูกไหล
	หยดย้อย
3. ไข้ก�ำเดาน ้ อ ย ปวดศี ร ษะ ตาแดง ตั ว ร ้ อ นเป็ น เปลว ไอ
สะบัดร้อนสะบัดหนาว ปากขม ปากเปรี้ยว กินข้าวไม่ ได้
อาเจียน นอนไม่หลับ
4. ไข้ก�ำเดาใหญ่ ปวดศีรษะมาก ตาแดง ตัวร้อนเป็นเปลว ไอ
สะบัดร้อนสะบัดหนาว ปากแห้ง คอแห้ง เพดานแห้ง เชื่อมมัว
เมือ่ ยไปทัง้ ตัว บางทีผุดเป็นเม็ดเท่ายุงกัดทัง้ ตัว (เม็ดไม่มยี อด)
บางที ไอเป็นโลหิตออกมาทางจมูก ทางปาก บางทีชักเท้า
ก�ำมือก�ำ
5. ไข้กระโดงแกลบ มีเม็ดผื่นผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดทรายทั่วตัว
	มีอาการคันมาก
6. ไข้ประดงมด ปวดหัว ตัวร้อนเป็นเปลว หอบ สะอึก มือเท้าเย็น
เมื่อยในกระดูก สะท้านร้อน สะท้านหนาว เชื่อมมัว ปากขม
	มีเม็ดผุดขึน้ มาเป็นเหมือนยุงกัดทัว่ ตัว คัน ท�ำพิษให้แสบร้อน
แนวทางการรักษาไข้โควิด 19 ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดยใช้หลักการตามที่ พระคัมภีร์ตักศิลากล่าวไว้ว่า ให้เริ่มต้นที่
การกระทุ้งพิษไข้ก่อน และจบลงทีก่ ารวางยาครอบไข้ ซึง่ หลักการนี้
น่าจะเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในสถานการณ์
ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้
เป็นที่ตั้ง จึงควรจะเริ่มต้นกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก่อน
ได้แก่
1. ครั่นเนื้อครั่นตัว สะบัดร้อนสะบัดหนาว
2.	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
3. เจ็บคอ
4. คัดจมูก มีน�้ำมูก
5. ไอแห้ง
6. ไอมีเสมหะ
7.	ปวดศีรษะ
8. จมูกแห้ง น�้ำมูกแห้ง
9.	ปากเปรี้ยว ปากขม กินข้าวไม่ได้
10.	ปากแห้ง คอแห้ง ฟันแห้ง

11.	ท้องเสีย
12. คลื่นไส้ อาเจียน
13.	ตาแดง
14.	มีเม็ดผุดขึ้นมาเหมือนยุงกัดทั่วตัว คัน แสบร้อน
15.	มีเม็ดผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดทรายทั่วตัว คัน
แนวทางการใช้ต�ำรับยารักษาผู้ป่วยโควิด-19
ที่มีอาการรุนแรงน้อย
1. ยาห้าราก เพื่อการกระทุ้งพิษไข้ (ขับพิษที่อยู่ภายใน
ร่่างกายให้้ผุุดออกมาภายนอกให้้หมด อาจจะปรากฏให้้เห็็นเป็็น
เม็็ดเป็็นตุ่่�มทั่่�วร่่างกาย) เป็็นหนึ่่�งในตำำ�รัับยาสมุุนไพรในคััมภีีร์์
ตัักศิิลา และเป็็นตำำ�รับั ยาที่่�คณะกรรมการพััฒนาระบบยาแห่่งชาติิ
ได้้ประกาศให้้บรรจุุอยู่่�ในบััญชีียาจากสมุุนไพร ในบััญชีียาหลััก
แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
2. ยาขาว เพื่่�อครอบไข้้ (รัักษาอาการไข้้ และจะไม่่กลัับมา
เป็็ น ไข้้อีี ก ) เป็็ น ตำำ�รัั บ ยาที่่� ป รากฏในตำำ� รายาในศิิ ล าจารึึก
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์ 3 ซึง่ เป็นต�ำราทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขประกาศเป็ น ต�ำราการแพทย์ แ ผนไทยของชาติ
แก้้สรรพไข้้ ประกอบไปด้้วย สมุุนไพร 15 ชนิิด ได้้แก่่ “กระเช้้าผีีมด
หััวคล้้า รากทองพัันชั่่�ง รากชา (เมี่่�ยง) รากง้้วนหมูู รากส้้มเส็็ด
รากข้้ า วไหม้้ รากจิิ ง จ้้ อ รากสวาด รากสะแก รากมะนาว
รากย่่ า นาง รากฟัั ก ข้้ า ว รากผัั ก สาบ รากผัั ก หวานบ้้ า น
เอาเสมอภาคท�ำเป็นจุณ บดท�ำแท่งไว้ละลายน�ำ้ ซาวข้าว กินแก้ ไข้
รากสาด ออกด�ำ แดง ขาว และแก้ ไข้ประกายดาษ ไข้หงส์ระทด
และแก้้ ไข้้ ไฟเดืือนห้้า ไข้้ละอองไฟฟ้้า และแก้้ ไข้้มหาเมฆ มหานิิล”
ในตำำ�ราไม่่ได้้แจ้้งชื่่อ� ตำำ�รับั “ยาขาว” ไว้้ถููกระบุุชื่่�อขึ้้น� มาในภายหลััง
โดย ครููชุุบ แป้้นคุ้้�มญาติิ ครููการแพทย์์แผนไทย จัังหวััดอุุดรธานีี
ซึ่่�งมีีประสบการณ์์การรัักษาไข้้กัับผู้้�ป่่วยจำำ�นวนหลายพัันรายใน
คลิินิิกมาเป็็นระยะเวลามานานเกิินกว่่า 10 ปีี ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณา
ตำำ�รับั ยาแก้้ไข้้ดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่ามีีตัวั ยาหลายชนิิดที่่�อยู่่�ในตำำ�รับั
ยาครอบไข้้ตามพระคััมภีีร์์ตัักศิิลา เมื่่�อวิิเคราะห์์รสยาตามองค์์
ความรู้้� ด้้ านการแพทย์์ แ ผนไทย พบว่่ า เครื่่� อ งยาดัั ง กล่่ า ว
มีี ร สประธาน (รสยาทั้้� ง ตำำ�รัั บ ) เป็็ น รสสุุขุุ ม เย็็ น ซึ่่� ง เหมาะกัั บ
การนำำ�มาดููแลรัักษาอาการไข้้

