
พ่่นจะกระทุ้้�งเม็็ดไข้�ข้้�นม็าให้�ห้ม็ดและลดไข้�
3. ยาพ่่นผิิวภายนอก ถ้�าพ่ิษไข้� และเม็็ดไข้�ยัังข้้�นไม็่ห้ม็ดผู้้�ป่่วยั 
จะตััวร�อนเป่็นเป่ลว ให้�ใช้�ยัาพ่่นผู้ิวภายันอก ได�แก่ ข้้�กาแดงทุ้ั�งใบ
และรากยั่านางแดงทัุ้�งใบและราก รากฟัักข้�าว นำ�าห้นักเสม็อภาค 
บดแทุ้รกดินป่ระสิวละลายันำ�าซาวข้�าว ห้รือทัุ้�งกินทัุ้�งพ่่น  
ถ้�ายัังไม็่ดีข้้�นให้�ใช้�ยัาข้นานทุ้ี� 4 ตั่อไป่
4. ยาพ่่นและยากิน ได�แก่ ใบและเป่ลือกทุ้องห้ลางใบม็น ข้�าวสาร 
นำ �าห้นักเสม็อภาค บดแทุ้รกดินป่ระสิวทุ้ั�งกินทัุ้�งพ่น่เป็่นการกระทุ้้�ง
พ่ิษภายัใน
5. ยาแปรไข้้ บรรเทุ้าอาการไข้�ให้�เบาลง (ลดไข้�) ป่ระกอบด�วยั  
ใบม็ะยัม็ ใบคนทีุ้สอ ใบม็ะนาว ใบห้ม็ากผู้้� ห้ญ้�าแพ่รก ข้มิ็�นอ�อยั  
ใบม็ะกร้ด ใบม็ะเฟัือง ใบม็ะต้ัม็ ใบห้ม็ากเม็ียั ห้ญ้�าป่ากควายั  
นำ�าห้นักเสม็อภาคบดละลายันำ�าซาวข้�าวกิน
6. ยาพ่่นแปรผิิวภายนอก ป่ระกอบด�วยั รังห้ม็าร่าทีุ้�ค�างแรม็ปี่ 
ห้ญ้�าแพ่รก ห้ญ้�าป่ากควายั ใบม็ะเฟัือง นำ�าห้นักเสม็อภาค   
บดป่ั�นเป่็นเม็็ด เอานำ�าซาวข้�าวเป่็นกระสายัยัา พ่่นเพี่ยัง 3 ครั�ง
เทุ้่านั�น ถ้�าอาการไม็่ดีข้้�นตัาม็ลำาดับ ควรให้�กินยัารักษาไข้�เฉพ่าะ
เร้ยักว่า ยัาครอบไข้�
7. ยาครอบไข้้ ป่ระกอบด�วยั จันทุ้น์แดง ใบสวาด ง�วนห้ม้็  
รากจิงจ�อ ใบผัู้กห้วานบ�าน ใบม็ะนาว กระลำาพ่ัก จันทุ้น์ข้าว  
ห้ัวคล�า รากสะแก รากฟัักข้�าว เถ้ายั่านาง กฤษณา ข้อนดอก  
ห้นักสิ�งละเสม็อภาค บดแทุ้รกพ่ิม็เสนพ่อควร ละลายันำ�าซาวข้�าว
เป่น็กระสายัยัาข้ั�นตัอนการรักษาดงักลา่วข้้�นกบัความ็รน้แรงข้อง
โรค ตัาม็ห้ลักการจะเร่�ม็ใช้�ยัากระทุ้้�งพ่ิษไข้� (ข้นานทุ้ี� 1-4) โดยัเร่�ม็
จากข้นานทีุ้� 1 ก่อน ห้ากไม็่ม็ีข้้�นจึงจะพ่ิจารณาใช้�ยัาข้นาดถ้ัดไป่  
แล�วตัาม็ด�วยัยัาแป่รไข้� และครอบไข้�เป่็นลำาดับส้ดทุ้�ายั

เอกสารอ้างอิง
1.  สำานักงานราช้บัณฑิตัยัสภา กรม็การแพ่ทุ้ยั์แผู้นไทุ้ยัและการแพ่ทุ้ยั์ทุ้างเลือก กระทุ้รวงสาธารณส้ข้. พ่จนาน้กรม็ ศัพ่ทุ้์แพ่ทุ้ยั์และ  
 เภสัช้กรรม็แผู้นไทุ้ยั ฉบับราช้บัณฑิตัสภา พ่.ศ. 2559. กร้งเทุ้พ่ฯ:โรงพ่ิม็พ่์สำานักงานพ่้ทุ้ธศาสนาแห้่งช้าตัิ.
2.  ม็้ลนิธิฟัื�นฟั้ส่งเสริม็การแพ่ทุ้ยั์ไทุ้ยัเดิม็ฯ และโรงเรียันอายั้รเวทุ้ธำารงสถ้านการแพ่ทุ้ยั์แผู้นไทุ้ยัป่ระยั้กตั์ คณะแพ่ทุ้ยัศาสตัร์ศิริราช้  
 พ่ยัาบาล ม็ห้าวิทุ้ยัาลัยัม็ห้ิดล. พ่ิม็พ่์ครั�งทุ้ี� 3. กร้งเทุ้พ่ฯ:ศ้ภวนิช้การพ่ิม็พ่์.2555.
3.  รร.แพ่ทุ้ย์ัแผู้นโบราณ. ตัำารายัาศลิาจารกึในวดัพ่ระเช้ต้ัพ่นวมิ็ลม็งัคลาราม็(วดัโพ่ธิ)์ พ่ระนคร พ่ระบาทุ้สม็เดจ็พ่ระนั�งเกล�าเจ�าอย่้ัห้วั 
 ทุ้รงพ่ระกร้ณาโป่รดเกล�าให้�จารึกไว�เม็ื�อ พ่.ศ. 2375 ฉบับสม็บ้รณ์ 2505. ห้น�า 63.

ข้อ้ห้้ามและห้ลักการรกัษาไข้ต้ามคััมภีีรตั์กศิิลา2

ข้อ้ห้้าม 10 ประการในการรกัษาไข้ ้ได้้แก่
1.  ห้้ามวางยัาร�อน, เผู้็ด, เป่ร้�ยัว
2.  ห้้ามป่ล่อยัป่ลิง (เอาโลห้ิตัออกจากร่างกายั)
3.  ห้้ามถ้้กเห้ล�า
4.  ห้้ามถ้้กนำ�าม็ัน
5.  ห้้ามดื�ม็นำ�าร�อน
6.  ห้้ามอาบนำ�าร�อน
7.  ห้้ามกินส�ม็ม็ีผู้ิวม็ีควัน
8.  ห้้ามกินกะทุ้ิ นำ�าม็ัน
9.  ห้้ามนวด
10. ห้้ามป่ระคบ เพ่่�อช่้วยัลดความ็ร�อนในร่างกายัและป้่องกัน 
 ไม็่ให้�ไข้�กำาเร่บ ร้นแรงข้้�น

ห้ลักการรกัษาไข้ต้ามพระคััมภีีรตั์กกะศิิลา2

ข้ั�นตอนการรกัษาไข้ต้ามแนวทางข้องคััมภีีรตั์กศิิลา
1.  ยากระทุ้้้งพ่ิษไข้้ (ยากิน, ยาพ่่น)
2.  ยาแปรไข้้ (ยากินและยาพ่่น) และ
3.  ยาครอบไข้้
1. ยากระทุ้้้งพ่ิษไข้้ เพ่่�อข้ับพ่ิษไข้�ทีุ้�อยั้่ภายัในร่างกายัให้�ออกม็า
ภายันอกร่างกายั ถ้�ากระทุ้้�งพิ่ษออกไม่็ห้ม็ด พ่ิษจะกลับลงไป่กิน
ตัับ ป่อด ให้�ถ้่ายัออกม็าเป่็นโลห้ิตัเสม็ห้ะ ทุ้ำาพ่ิษตั่าง ๆ จนอาจ 
เสียัช้วีต่ัได� ยัาทีุ้�ใช้�กระทุ้้�งพ่ษิไข้� ช้ื�อวา่ ยัาห้�าราก (แก�ว 5 ดวง ห้รอื
เบญ้จโลกะว่เช้ียัร) ป่ระกอบด�วยัรากสม้็นไพ่ร 5 ช้นิด ได�แก่  
1.รากชิ้งช้ี� 2.รากย่ัานาง 3.รากคนทุ้า 4.รากทุ้�าวยัายัม่็อม็ และ 
5.รากม็ะเดื�อช้้ม็พ่ร ยัาทุ้ั�งห้ม็ดนี�เอาสิ�งละเสม็อภาค ตั�ม็กิน
2. ยาประสะผิิวภายนอก (ยัาพ่่น) ได�แก่ ใบยั่านาง  ใบม็ะข้าม็และ
เถ้าวัลย์ัเป่ร้ยัง นำ�าห้นกัเสม็อภาค แทุ้รกดินป่ระสิว ละลายันำ�าซาวข้�าว



 ป่ากแห้�ง ป่ากเป่รี�ยัว ป่ากข้ม็ กนิข้�าวไม่็ได� แล�วแป่รไป่ให้�ไอม็าก  
 คอแห้�ง ป่ากแห้�ง ฟัันแห้�ง จม้็กแห้�ง นำ�าม็ก้แห้�ง บางทุ้นีำ�าม็ก้ไห้ล 
 ห้ยัดยั�อยั
3.  ไข้�กำาเดาน�อยั ป่วดศีรษะ ตัาแดง ตััวร�อนเป่็นเป่ลว ไอ  
 สะบัดร�อนสะบัดห้นาว ป่ากข้ม็ ป่ากเป่รี�ยัว กินข้�าวไม็่ได�  
 อาเจียัน นอนไม็่ห้ลับ
4.  ไข้�กำาเดาให้ญ้่ ป่วดศีรษะม็าก ตัาแดง ตััวร�อนเป่็นเป่ลว ไอ  
 สะบัดร�อนสะบัดห้นาว ป่ากแห้�ง คอแห้�ง เพ่ดานแห้�ง เช้ื�อม็ม็ัว  
 เม็ื�อยัไป่ทุ้ั�งตััว บางทุ้ผีู้ด้เป็่นเม็ด็เทุ่้าย้ังกัดทุ้ั�งตััว (เม็ด็ไม่็ม็ยีัอด)  
 บางทีุ้ไอเป่็นโลหิ้ตัออกม็าทุ้างจม้็ก ทุ้างป่าก บางทีุ้ช้ักเทุ้�า 
 กำาม็ือกำา
5.  ไข้�กระโดงแกลบ ม็ีเม็็ดผู้ื�นผู้้ดข้ึ�นม็าเห้มื็อนเม็็ดทุ้รายัทัุ้�วตััว  
 ม็ีอาการคันม็าก
6.  ไข้�ป่ระดงม็ด ป่วดห้วั ตัวัร�อนเป็่นเป่ลว ห้อบ สะอกึ ม็อืเทุ้�าเยัน็  
 เม็ื�อยัในกระด้ก สะทุ้�านร�อน สะทุ้�านห้นาว เช้ื�อม็มั็ว ป่ากข้ม็  
 ม็เีม็ด็ผู้้ดข้ึ�นม็าเป็่นเห้มื็อนย้ังกัดทุ้ั�วตัวั คนั ทุ้ำาพ่ษิให้�แสบร�อน
  แนวทุ้างการรกัษาไข้้โควดิ 19 ตัาม็ศาสตัร์การแพ่ทุ้ย์ัแผู้นไทุ้ยั 
โดยัใช้�ห้ลักการตัาม็ทีุ้� พ่ระคัม็ภีร์ตัักศิลากล่าวไว�ว่า ให้�เริ�ม็ตั�นทีุ้�
การกระทุ้้�งพ่ษิไข้�ก่อน และจบลงทุ้ี�การวางยัาครอบไข้� ซึ�งห้ลักการนี�
น่าจะเป่็นทุ้างเลือกในการรักษาผู้้�ป่่วยัโควิด 19 ในสถ้านการณ์
ป่ัจจ้บันได� อยั่างไรก็ตัาม็ ตั�องคำานึงถ้ึงความ็ป่ลอดภัยัข้องคนไข้�
เป่็นทุ้ี�ตัั�ง จึงควรจะเริ�ม็ตั�นกับผู้้�ป่่วยัทุ้ี�ม็ีอาการร้นแรงน�อยัก่อน 
ได�แก่
1. ครั�นเนื�อครั�นตััว สะบัดร�อนสะบัดห้นาว
2. ป่วดเม็ื�อยักล�าม็เนื�อ
3. เจ็บคอ
4. คัดจม็้ก ม็ีนำ�าม็้ก
5. ไอแห้�ง
6. ไอม็ีเสม็ห้ะ
7. ป่วดศีรษะ
8. จม็้กแห้�ง นำ�าม็้กแห้�ง
9. ป่ากเป่รี�ยัว ป่ากข้ม็ กินข้�าวไม็่ได�
10. ป่ากแห้�ง คอแห้�ง ฟัันแห้�ง

องค์ัคัวามรูก้ารรกัษาไข้ต้ามแนวทางในคััมภีีรตั์กศิิลา

 เป่็นคัม็ภีร์แพ่ทุ้ยั์ทุ้ี�ม็ีการบันทุ้ึกไว�ในตัำาราแพ่ทุ้ยั์ศาสตัร์
สงเคราะห์้ ฉบบัห้ลวง ในสม็ยััรชั้กาลทุ้ี� 5 กล่าวถึ้งเรื�องโรคระบาด
ร�ายัแรง ซึ�งคนโบราณจะเรียักว่า “ห่าลง” คือ เม็ื�อเกิดการระบาด
จะม็ีผู้้�คนล�ม็ตัายัอยั่างรวดเร็ว และเป่็นจำานวนม็าก ม็ีเนื�อห้า
สำาคัญ้ว่าด�วยัไว�ป่ระเภทุ้ตั่าง ๆ เช้่น ไข้�เห้นือ ไข้�พิ่ษ ไข้�กาฬ  
ไข้�ป่ระดง ไข้�รากสาด รวม็ถ้ึงตัำารับยัาทุ้ี�ใช้�แก�
 • ไข้้เห้นือ, ไข้้ป่า1 น. โรคช้นิดห้นึ�ง ผู้้�ป่่วยัม็ีอาการไข้�ส้งม็าก
เป็่นเวลา ส่วนให้ญ่้มั็กม็อีาการห้นาวสั�นร่วม็ด�วยั นอกจากนี�อาจ
ม็ีอาการป่วดศีรษะ ม็ือและเทุ้�าเย็ัน ม็ีเห้งื�อออกม็าก กระห้ายันำ�า 
ป่ัสสาวะบ่อยั ห้ากเป่็นตัิดตั่อกันห้ลายัวันไม็่ห้ายั ผู้้�ป่่วยัจะซีด  
เบื�ออาห้าร ตัับโตั ม็�าม็โตั เป่็นตั�น โบราณเรียักไข้�ป่่า เนื�องจาก 
ผู้้�ป่่วยัม็ักเป่็นโรคนี�ห้ลังกลับออกม็าจากป่่า, ไข้�จับสั�น ไข้�ดอกสัก 
ห้รือไข้�ดอกบวบ ก็เรียัก
 • ไข้้พ่ิษไข้้กาฬ1 น. โรคกล้่ม็ห้นึ�งทุ้ี�ม็ีอาการร้นแรง ผู้้�ป่่วยัม็ี
อาการป่วดศีรษะตััวร�อนจัด ป่ากแห้�ง ฟัันแห้�ง นำ�าลายัเห้นียัว 
ตัาแดง ร�อนในกระห้ายันำ�า ม็ือเทุ้�าเย็ัน ม็ีเม็็ดสีดำา แดงห้รือเขี้ยัว 
ข้นาดเล็กบ�างให้ญ่้บ�างผู้้ดขึ้�นตัาม็ร่างกายั ตัำาราการแพ่ทุ้ย์ัแผู้นไทุ้ยั
แบ่งออกเป็่น 21 ช้นิด โดยัเรยีักช้ื�อแตักต่ัางกันตัาม็ลักษณะอาการ 
เช้่น ไข้�อีดำา ไข้�อีแดง ไข้�ป่านดำา ไข้�ป่านแดง ไข้�รากสาด ดัง 
คัม็ภีร์ตัักศิลา (1/61) ตัอนห้นึ�งว่า “...เมื่่�อผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะสะแดงเพศ
ไข้�พิศมื่์ ไข้�เหน่อและไข้�กาล ให�คนท้ั้�งหลายรู้้�ป็รู้ะจ้้กษ์์ค่ออ้นใดท่ั้�จ้ะ
เป็็นไข้�พิศม์ื่น้�นเป็นต้�น ไข้�อิดำาอิแดง ไข้�ป็านดำาป็านแดง ไข้�ลากสาด  
ไข้�สายฟ้้าฟ้าด ไข้�รู้ะบุุชาต้ิ ไข้�กะดานหิน ไข้�ส้งวาลพรู้ะอินทั้รู้  
ไข้�มื่หาเมื่ฆ ไข้�มื่หานิล ไข้�เข้�าไหมื่�ใหญ่่ ไข้�เข้�าไหมื่�น�อย ไข้�เข้�าใบุเต้รีู้ยมื่ 
ไข้�ไฟ้เด่อนห�าไข้�เป็ลวไฟ้ฟ้้า ไข้�หงษ์รู้ะทั้ศ ไข้�ดาวเรืู้อง ไข้�จ้้นทั้รู้ส้ต้รู้  
ไข้�สุรู้ิยส้ต้รู้ ไข้�เมื่ฆส้ต้รู้...”
 ไข้�ในคัม็ภีร์ตัักศิลา ม็ีห้ลายัช้นิดม็ีลักษณะอาการคล�ายัคลึง
กับอาการไข้�ทุ้ี�เจอในผู้้�ป่่วยัโควิด-19 ได�แก่2

1.  ไข้�ห้วดัน�อยั สะบัดร�อนสะทุ้�านห้นาว ป่วดศรีษะ ไอ จาม็ ม็นีำ�าม็ก้
2.  ไข้ �ห้วัดให้ญ้่ สะทุ้�านร�อนสะทุ้�านห้นาว ป่วดศีรษะม็าก  
 ไอ จาม็ ม็ีนำ�าม็้ก ตััวร�อน อาเจียัน

11. ทุ้�องเสียั
12. คลื�นไส� อาเจียัน
13. ตัาแดง
14. ม็ีเม็็ดผู้้ดข้ึ�นม็าเห้ม็ือนยั้งกัดทุ้ั�วตััว คัน แสบร�อน
15. ม็ีเม็็ดผู้้ดข้ึ�นม็าเห้ม็ือนเม็็ดทุ้รายัทุ้ั�วตััว คัน

แนวทุ้างการใช้ต�ารับยารักษาผิู้ป่วยโควิด-19 
ทุ้ี่มีอาการร้นแรงน้อย

 1. ยาห้้าราก เพ่ื�อการกระทุ้้�งพ่ิษไข้� (ขั้บพิ่ษทีุ้�อยั้่ภายัใน
ร่างกายัให้�ผู้้ดออกม็าภายันอกให้�ห้ม็ด อาจจะป่รากฏให้�เห้็นเป็่น
เม็็ดเป่็นต่้ัม็ทัุ้�วร่างกายั) เป็่นห้นึ�งในตัำารับยัาสม้็นไพ่รในคัม็ภีร ์
ตัักศลิา และเป็่นตัำารบัยัาทีุ้�คณะกรรม็การพั่ฒนาระบบยัาแห่้งช้าตัิ 
ได�ป่ระกาศให้�บรรจุอย่้ัในบัญ้ช้ียัาจากสม้็นไพ่ร ในบัญ้ชี้ยัาห้ลัก 
แห้่งช้าตัิ ตัั�งแตั่ป่ี พ่.ศ. 2559 จนถ้ึงป่ัจจ้บัน
 2. ยาข้าว เพ่่�อครอบไข้� (รักษาอาการไข้� และจะไม่็กลับม็า 
เป่็นไข้�อีก) เป่็นตัำารับยัาทีุ้�ป่รากฏในตัำารายัาในศิลาจาร้ก 
วดัพ่ระเช้ต้ัพ่นวมิ็ลมั็งคลาราม็ (วดัโพ่ธ์ิ)3 ซึ�งเป็่นตัำาราทีุ้�กระทุ้รวง
สาธารณส้ข้ป่ระกาศเป่็นตัำาราการแพ่ทุ้ยั์แผู้นไทุ้ยัข้องช้าติั  
แก�สรรพ่ไข้� ป่ระกอบไป่ด�วยั สม้็นไพ่ร 15 ช้นิด ได�แก่ “กระเช้้าผีีมด 
หัวคล้า รากทองพัันช้ั�ง รากช้า (เมี�ยง) รากง้วนหมู รากส้มเส็ด  
รากข้้าวไหม้ รากจิิงจ้ิอ รากสวาด รากสะแก รากมะนาว  
รากย่านาง รากฟัักข้้าว รากผีักสาบ รากผีักหวานบ้าน  
เอาเสมอภาคท�าเป็นจิณุ บดท�าแท่งไว้ละลายน�า้ซาวข้้าว กินแก้ไข้้ 
รากสาด ออกด�า แดง ข้าว และแก้ ไข้้ประกายดาษ ไข้้หงส์ระทด 
และแก้ไข้้ไฟัเดือนห้า ไข้้ละอองไฟัฟ้ัา และแก้ไข้้มหาเมฆ มหานลิ” 
ในตัำาราไม่็ได�แจ�งช้ื�อตัำารบั “ยาข้าว” ไว�ถ้ก้ระบ้ช้ื�อข้้�นม็าในภายัห้ลัง 
โดยั คร้ช้้บ แป่้นค้�ม็ญ้าตัิ คร้การแพ่ทุ้ยั์แผู้นไทุ้ยั จังห้วัดอ้ดรธานี 
ซึ�งมี็ป่ระสบการณ์การรักษาไข้�กับผู้้�ป่่วยัจำานวนห้ลายัพั่นรายัใน
คลินิกม็าเป็่นระยัะเวลาม็านานเกินกว่า 10 ป่ี ซึ�งเมื็�อพ่ิจารณา
ตัำารบัยัาแก�ไข้�ดงักล่าว จะเห็้นได�ว่าม็ตัีัวยัาห้ลายัช้นิดทีุ้�อย่้ัในตัำารบั
ยัาครอบไข้�ตัาม็พ่ระคัม็ภีร์ตัักศิลา เมื็�อว่เคราะห์้รสยัาตัาม็องค์
ความ็ร้�ด�านการแพ่ทุ้ย์ัแผู้นไทุ้ยั พ่บว่า เครื�องยัาดังกล่าว  
ม็ีรสป่ระธาน (รสยัาทัุ้�งตัำารับ) เป็่นรสส้ขุ้ม็เย็ัน ซึ�งเห้ม็าะกับ 
การนำาม็าด้แลรักษาอาการไข้�


