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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคสะเก็ดเงินของแพทย์

แผนไทยโดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดชายฝั่งตะวันออก2 จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
จันทบุรีตัวอย่างและประชากรโดยก าหนดแพทย์แผนไทย 2 คนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น มี
ประสบการณ์รักษานานกว่า 20 ปีขึ้นไปด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการ
อย่างมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สมุดบันทึก กล้องถ่ายภาพ
แถบบันทึกเสียงข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา จากการศึกษาพบว่าแพทย์แผนไทยทั้ง 2 คน อายุระหว่าง 54-85 ปี ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นจากบรรพบุรุษ ขั้นตอนการเรียนจากการสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วยเก็บยา
สมุนไพร การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวและเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง แล้วจึงมา
สอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยภายหลัง องค์ความรู้ของด้านการ การวินิจฉัยและแนวทางการ
รักษาพบว่าเป็นเรื่องของธาตุในร่างกายที่ผิดปกติ เลือดลม น้ าเหลือง รวมทั้งจิตใจอารมณ์ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ทั้งนี้การรักษาจึงเน้นในการปรับธาตุให้สมดุล และค าแนะน าในเรื่องการกินของ
ต้องห้ามต่างๆ 
  
ค าส าคัญ: แพทย์แผนไทย,โรคสะเก็ดเงิน 
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abstract  
  

Research topic : Thai Traditional Medicine:psoriasis treatment 
Researcher       : Boonsri Lertviriyachit E-mail : boonsri12@hotmail.com 
Institution        : College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University 

 
The objective of this study  is to study the principle knowledge of  psoriasis of 

Thai traditional medicine. Samples and Population: Two famous and accepted Thai 
traditional healers, who have more than 20 years’ experience, in 2 provinces in the East 
shore viz. Samut Prakan province and Chanthaburi province. Data were collected 
through indepth interviews and participant-observation method.The instrument used 
was unstructured interviews, camera, cassette tape and descriptive analysis. As a results, 
the 2 Thai traditional healers  were in the range of 54-85 years old with 25-45 years of 
treating experiences. From younger to adult received the knowledge transmission from 
family members. The learning process was through close observation as an apprentice 
to the transmitting teacher and assistant in collecting the herbs and learning by doing in 
individual sitiuations.Then they had taken exam to  get the Thai traditional medical 
certificate. Knowledge of Thai traditional healers in terms of healing: disorder physical 
fundamental factor,blood, wind, lymph, emotion and consumer behaviors. So  the 
treatment need to balance the fundamental factors and  contra indication do and 
don’t. 
  
Key words: Thai Traditional Medicine, Psoriasis 

 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 
 

                                                                                                           (3)  
 
 

 
กิติกรรมประกาศ 

 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จได้เพราะความอนุเคราะห์จากแพทย์แผนไทยทั้ง2ท่านคือหมอ

อรุณวรรณ เฮงตระกูล และหมอเพ็ญศรี สงวนทรัพย์ รวมทั้งแพทย์แผนไทยสุรัสวดี สินวัต จาก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า และท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามถึงที่ช่วยให้ข้อมูล เอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
ลงพื้นที ่ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่กรุณาให้ค าแนะน าเรื่องเครื่องมือวิจัย และสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ให้โอกาสในการท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการให้กาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทุ่มเทกับการพัฒนาการวิจัยให้ดีขึ้นต่อไป  

 
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์  
 
พฤศจิกายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 
 

                                                                                                           (4)  
 
 

สารบัญ     
      หน้า 

  
บทคัดย่อ              (1) 
ABSTRACT             (2)  
กิติกรรมประกาศ             (3)  
สารบัญ              (4)  
สารบัญภาพ             (6)  
บทที่1 บทน า              1  

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา                    1  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย           3  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย             3  
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ                      3  

บทที่2 ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          4  
2.1ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย          4  
2.2โรคสะเก็ดเงิน             13 

2.3โรคสะเก็ดเงินกับแพทย์แผนไทย                                                                20 

2.4งานวิจัยที่เก่ียวข้อง            22 

บทที่3 วิธีการด าเนินการวิจัย           25  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          25  
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล          25 
3.3 วัสดุอุปกรณ์           26 
3.4การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล        26 

บทที่4 ผลการศึกษา           28  

4.1 ผลการศึกษา           28 

บทที่5 สรุปและข้อเสนอแนะ               41 
5.1 อภิปรายผลและวิเคราะห์                 43 

5.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                  45 

www.ssru.ac.th



 
 

                                                                                                           (5)  
 
 

                             หน้า 
 
บรรณานุกรม                   46  

ภาคผนวก           48 
 ภาคผนวก ก           49 
 ภาคผนวก ข                                                                             54 
ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย          57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



 
 

                                                                                                           (6)  
 
 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่           หน้า 

 2.1 ภาพที่ 1 อาจารย์แพทย์แผนไทยอรุณวรรณ เฮงตระกูล                                     28 

 2.2 ภาพที่ 2 อาจารย์แพทย์แผนไทยเพ็ญศรี สงวนทรัพย์      30 

   

 

 

www.ssru.ac.th



 

1 

 

 

 
 

บทท่ี1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 
โรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ สะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่รักษาโดยยา 
สังเคราะห์ทางเคมีแล้วยังไม่หายขาด ความรุนแรงของโรคมีลักษณะค่อยเป็นๆ ค่อยไป ท าให้กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวนาน โดยการศึกษา
ด้านระบาดวิทยาพบว่าโรคสะเก็ดเงินจากข้อมูลสถิติปีงบประมาณ2555ของมูลนิธิสะเก็ดเงินแห่งชาติ 
(National Psoriasis Foundation) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีชาวอเมริกันจ านวน 7.5 ล้านคนเป็นโรค
สะเก็ดเงิน  ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้พอๆ กัน 
ส่วนประเทศไทยข้อมูลสถิติในปี2552 , 2553 และ 2554 มีผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมารับการรักษาท่ี
สถาบันโรคผิวหนังจ านวน 2,062 ราย 1,964รายและ 2,196 รายตามล าดับส าหรับสถิติผู้ป่วยนอก 10 
อันดับแรกในปี 2554 พบผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมากเป็นอันดับที่ 6 ในขณะที่สถิติผู้ป่วยในพบผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินมากเป็นอันดับหนึ่งใน 5 อันดับ  คิดเป็นร้อยละ78(ฝ่ายแผน, 2555) 
 โรคสะเก็ดเงินนี้อาจก าเริบได้จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ยาบางตัว ความเครียด การสูบบุหรี่ 
การดื่มแอลกอฮอล์ โรคอ้วน และการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยเอดส์ โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรัง 
ผู้ป่วยต้องยอมรับความจริงว่าโรคนี้ไม่หายขาด และใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้โดยไม่เครียด เพราะ
ความเครียดท าให้โรคสะเก็ดเงินก าเริบได้ (ประวิตร พิศาลบุตร2553)โรคนี้มีอาการทางผิวหนังท าให้
ผิวหนังผู้ป่วยดูน่ารังเกียจ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตนเองและรู้สึกอับอาย เครียดมีปมด้อย อาจ
แยกตัวจากสังคม 
 ส่วนค่าใช้จ่ายการรักษาโรคสะเก็ดเงินมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง บางรายมีการตอบสนองต่อ
ยาไม่แน่นอนท าให้ต้องเปลี่ยนวิธีรักษาอยู่เสมอส่วนใหญ่ยาที่ใช้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ หากการ
ดูแลรักษาไม่ครอบคลุมจะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทรุดลง(ณัฐพร แตงทรัพย์2550,105)ดังนั้น
ความเจ็บป่วยที่เรื้อรังและค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาของโรคสะเก็ดเงินจึงอาจสร้างความทุกข์ทรมานและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ หน้าที่การงาน รวมทั้งภาวะเศรษฐานะของผู้ป่วยและคนรอบข้าง
อย่างมากมาย  
 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องได้รับการรักษาแบบองค์รวมซึ่งจะ
พิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบ าบัดรักษา หรือปฏิบัติตนเพ่ือให้หายจากโรคภัยด้วย
ตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก”
เพ่ือให้ตนเองมีคนภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงมีการค้นหาวิธีรักษาแบบต่างๆ การงดของต้องห้ามต่างๆ ที่
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กระตุ้นให้อาการก าเริบ การนั่งสมาธิ รวมถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะด้วยการรักษา
ด้วยยาสมุนไพรทั้งภายในและภายนอก 
 การแพทย์แผนไทย ไม่แยกจิตออกจากกายเป็นการแพทย์องค์รวมเป็นวิถีไทย(กัญจนา ดี
วิเศษและคณะ 2546) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นวิถีหรือองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งการ
ส่งเสริม การรักษา การฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้  ของตนเอง ของคนไทยที่
หล่อหลอมสืบต่อกันมาเนิ่นนาน ถ้าแยกย่อยภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยออกมาเป็นรายละเอียด
ก็จะได้ตั้งแต่เรื่องการกินอาหาร การถนอมอาหาร การกินอาหารเพื่อส่งเสริมรักษาร่างกายของเราให้
เติบโตแข็งแรง ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เรียกว่าภูมิปัญญาด้านการกินอาหารและยา ถ้าเพียงรู้สึกไม่สบาย 
ร่างกายผิดปกติ เช่น ขับถ่ายไม่ออกก็กินแกงขี้เหล็ก หรือเอาดอกชุมเห็ดเทศมาจิ้มน้ าพริกกินก็
สามารถขับถ่ายระบายได้แล้ว แต่ถ้ามีอาการป่วยไข้ ไม่สบายคนไทยก็ใช้ลักษณะการรักษาในลักษณะ 
Home Medicine คือ ระบบวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในครอบครัวกันเองโดยมีคนในบ้านคนใดคน
หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปู่ย่าตายายที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตมามากกว่าผู้อ่ืนเป็นผู้แนะน าให้
ค าปรึกษาเป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัว แล้วยกระดับขึ้นมาเป็น องค์ความรู้และทฤษฎี อันเกิด
จากปราชญ์ชาวบ้านที่ช่วยเหลือกันในครอบครัวแล้วขยายสู่เพื่อนบ้านและชุมชน จนกลายเป็นที่พึ่ง
ของคนในหมู่บ้าน คนก็นับถือยกย่องผู้รู้เหล่านี้เป็นพ่อหมอ แม่หมอ จนมีการเรียนการสืบทอดกันมา
ยาวนานจนกลายเป็นทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2548: 10-12) 
 ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้น ด้วยสถานการณ์
ด้านสาธารณสุขขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปและต้องสานต่อในการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้
คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อป้องกันโรคและแก้ปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศให้มากยิ่งข้ึนพร้อมกับส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย(คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2554)  
นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสุขได้รับรองผลการรักษาของหมอพ้ืนบ้านและน าเข้าสู่ระบบริการใน
โรงพยาบาลปีนี้ 23 แห่ง ใน 16 จังหวัด รักษา 8 โรค ได้แก่ 1.งูพิษกัด 2.โรคกระดูกหัก 3.โรคอัม
พฤกษ์/อัมพาต 4.อาการปวดเมื่อย 5.ไหล่ติด 6.โรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน 7.โรคสะเก็ดเงิน 8.โรคตับ
แข็ง พร้อมส่งเสริมการใช้สมุนไพรมีนโยบายส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งเป็นการดึงของดีที่มีแต่ดั้งเดิมกลับมาใช้
ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งระบบบริการดูแลรักษาการเจ็บป่วย ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภัย ในปี 2555 นี้ ได้คัดเลือกภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิชาการว่ามีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย เข้าสู่ระบบบริการควบคู่การแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล 23 แห่ง ใน 16 จังหวัด
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและจะขยายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ(นายวิทยา บุรณศิริ, 2555) 
เพ่ือเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาด้านการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและ
บ าบัดรักษาโรคเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาองค์ความรู้
ของแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง โรคสะเก็ดเงิน มาสู่การเรียนการสอนต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
               ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคสะเก็ดเงินของแพทย์แผนไทย 
 
1.3  ขอบเขตกำรวิจัย 
 
               ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคสะเก็ดเงินของแพทย์แผนไทยในจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 
2 จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 – 
กันยายน 2555 
 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 1.น าระบบองค์ความรู้มาประยุกต์ในการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยเพ่ือการบริการสู่ใน
ชุมชน 
 2.เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับวงการสาธารณสุขต่อไป 
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บทท่ี2 
 

ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง             
 
 ในการวิจัยเรื่องการแพทย์แผนไทย:การบ าบัดรักษาโรคสะเก็ดเงินนี้สามารถอธิบายโดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ 
ทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย 
 
ความหมายการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนไทย หมายถึง ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ในการรักษาบ ารุงสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น อาหาร ยาสมุนไพร การประคบ
สมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดไทย และสมาธิบ าบัด (เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ และ กัญจนา  ดี
วิเศษ, 2540) 
การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพและการ
บ าบัดรักษาโรค ความเจ็บป่ วยของคนไทย แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย 
และ วิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติของการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการใช้สมุนไพร (คือ การต้ม 
การอบ การประคบ การปั้นเป็นลูกกลอน) หัตถบ าบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใช้พุทธ
ศาสนาหรือพิธีกรรม เพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิม และธรรมชาติ
บ าบัด ซึ่งได้จากการสั่งสมและถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการบอกเล่า การสังเกต การ
บันทึก การวิเคราะห์ วิจัย และการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย (ประทีป ชุม
พล, 2545: 15) 
การแพทย์แผนไทย หมายถึง องค์ความรู้ วิถกีารดูแลสุขภาพ ในการบ าบัดรักษาความเจ็บป่ วย
ประชาชน แบบดั้งเดิม สอดคล้อง วัฒนธรรมไทย และ วิถีแบบไทย เช่นการนวด การใช้สมุนไพร การ
ใช้พุทธศาสนาหรือพิธีกรรม เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพจิต (รัชนี จันทร์เกษ จิราพร ลิ้มปานานนท์ 
ประพจน์ เภตรากาศ และคณะ 2551-7) 
กระบวนทัศน Paradigm)อันเป็นรากฐานของระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุนั้นถือว่าจักรวาลอันกว้
างใหญและองค์ประกอบน้อยใหญ่ในจักรวาลล้วนประกอบขึ้นด้วยธาตุเป็นองคป์ระกอบขั้นรากฐานสิ่ง
ที่แนน่อนหนึ่งๆจะประกอบดวยธาตุชนิดต่างๆในสัดสวนที่แน่นอนและความแตกตางของสรรพสิ่ง
ชนิดต่างกันของธาตุอันเป็นองคประกอบพ้ืนฐานในปรัชญาอินเดียนั้นถือว่าจักรวาลมีองคประกอบ
พ้ืนฐาน4ประการได้แก่ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ)ธาตุน้ํา (อาโปธาตุ)   ธาตุลม (วาโยธาตุ)    และธาตุไฟ
(เตโชธาต ในขณะที่จีนถือว่าจักรวาลมีธาตุ 5ธาตุหรือเบญจธาตุเป็นพื้นฐานได้แก่ธาตุทอง ไม้ ไฟ ลม
และน้ า  ธาตุเหลานี้มีคุณสมบัติที่แตกตางกันและมีบทบาทหนาที่แตกตางกันในจักรวาลระบบใดๆไม่ว
าจะเปนระบบจักรวาล ระบบนิเวศ ระบบสังคม ตลอดจนระบบรางกายของมนุษย์ จะมีการ
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เคลื่อนไหวและเกิดปฏิกิริยาระหวางธาตุเหลานี้ ภาวะสมดุลแหงธาตุจะท าใหระบบใดๆ ด าเนินไปได
โดยปกติ ในทางตรงกันขามหากธาตุหนึ่งธาตุใดหรือหลายธาตุเกิดการแปรปรวนไปจนผิดปกติ จะท า
ใหระบบเสียภาวะสมดุล ซึ่งจะท าใหระบบรางกายเกิดภาวะเจ็บปวย การแพทยแบบทฤษฎีธาตุของ
ไทยมีที่มาจากอินเดีย โดยเกี่ยวของกับวิถีชีวิตคนไทยที่เปนชาวพุทธและน าความคิดหรือหลักการทาง
พุทธศาสนามาประยุกตใชรวมกับการแพทยบานที่มีอยูเดิมคัมภีรการแพทยไทยหลายฉบับมีการอางง
ถึงหมอชีวกโกมารภัจจอันเปนแพทยประจ าองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนผูรจนาคัมภีร
แพทยตางๆและแพทยไทยยังถือเอาหมอชีวกโกมารภัจจว าเปนบิดาแหงการแพทยแผนโบราณของ
ไทยอีกดวยทั้งทฤษฎีธาตุการแพทยไทยนั้นยึดถือเหมือนกับอินเดียวารางกายมนุษยประกอบดวยธาตุ 
4 ประการไดแก ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ)    ธาตุน้ า(อาโปธาตุ)  ธาตุลม(วาโยธาตุ)   และธาตุไฟ(เตโชธาตุ)  
ความเจ็บป่วยต่างๆมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากการแปรปรวนของธาตุ ซึ่งธาตุทั้ง 4 นี้จะแปรปรวนหรือ
ผิดปกติได้ใน3 ลักษณะ (โกมาตร+ยงศักดิ์2550) ได้แก่ 
ก าเริบ หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของคุณลักษณะแห่งธาตุนั้นในระบบร่างกาย หย่อน หมายถึง การลดทอน
ลงของคุณลักษณะแห่งธาตุนั้นในระบบร่างกาย พิการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจาก
ธรรมดาของธาตุนั้น  

ภาวะที่ธาตุใดธาตุหนึ่งหย่อนหรือก าเริบ จึงมีความหมายในเชิงปริมาณในขณะที่ธาตุพิการ  เป็นการ
เปลี่ยนไปของคุณภาพของธาตุนั้นๆ การวินิจฉัยโรคในระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุ  จึงเป็นการ
วินิจฉัยไปที่ความผิดปกติของธาตุ เช่นปฐวีธาตุพิการเตโชธาตุก าเริบ เป็นต้น  ความเจ็บป่วยจึงเกิด
จากความไม่สมดุลย์ของระบบต่างๆในร่างกาย  ซึ่งรากฐานทางการแพทย์ตะวันออกมองว่าการกิน
สมุนไพรก็คือ การเอาธาตุดินน้ าลมไฟไปเสริมหรือไปปรับธาตุดิน น้ า ลม ไฟในร่างกายเราให้เป็นปกติ
หรือเกิดความสมดุลย์  

แนวคิดการเกิดโรคแพทย์แผนไทย 

รู้ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แปลว่าสมุฎฐาน แบ่งออกเป็น 4 กอง 
 กองที่ 1  กองธาตุสมุฎฐาน  กองที่ 2  กองอุตุสมุฎฐาน 
 กองที่ 3  กองอายุสมุฎฐาน  กองที่ 4  กองกาละสมุฎฐาน 
 ในสมุฎฐานกองหนึ่ง ๆ จัดแบ่งออกเป็นหมวด ๆ ดังนี้ 

กองที่ 1  กองธาตุสมุฎฐาน 
 แปลว่า  ธาตุเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค  แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
 หมวดที่ 1  ปัถวีธาตุ    สมุฎฐาน  (ธาตุดิน)  มี 20 อย่าง 
 หมวดที่ 2 อาโปธาตุ   สมุฎฐาน  (ธาตุน้ า)  มี 12 อย่าง 
 หมวดที่ 3  วาโยธาตุ    สมุฎฐาน  (ธาตุลม)  มี 6 อย่าง 
 หมวดที่ 4  เตโชธาตุ    สมุฎฐาน  (ธาตุไฟ)  มี 4 อย่าง 
 เมื่อธาตุทั้ง 4 หมวดรวมกันเข้า จึงเป็นกองธาตุสมุฎฐาน 42 อย่าง หรือจะเรียกธาตุสมุฎฐาน
ทั้ง 4 นี้ว่า ธาตุดิน, ธาตุน้ า, ธาตุลม, ธาตุไฟ ก็ได้ 
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หมวดที่ 4  ปัถวีธาตุ  แปลว่าธาตุดินเป็นที่ตั้งที่แรกของโรคมี 20 อย่าง 
1.   เกศา  (ผม)  ที่เป็นเส้นงอกอยู่บนศรีษะ 
 -  เมื่อพิการ  ให้มีอาการเจ็บตามหนังศีรษะและผมร่วง ๆ 
2  โลมา  (ขน)  ที่เป็นเส้นขนงอกอยู่ทั่วร่างกาย เช่น ขนค้ิว, หนวดเครา และขนอ่อนตามตัว 
 -  เมื่อพิการ  ให้มีการเจ็บตามผิวหนัง  และขนร่วง ฯ 
3.   นขา  (เล็บ)  ที่งอกอยู่ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า 
 -  เมื่อพิการให้มีอาการปวด หรือเป็นเม็ดเป็นหนองที่โคนเล็บ บางที่ให้เล็บถอด ฯ  
4.   ทันตา  (ฟัน)  มีฟันอย่างหนึ่ง, รวมเรียกว่าฟัน  ชุดแรกเป็นฟันน้ านมผลัดหนึ่ง มี  ๒๐ ซี่ ชุดหลัง
เป็นฟันแก่ผลัดหนึ่ง มี ๓๒ ซ่ี 
  -  เมื่อพิการ  ให้เป็นแมง, ร ามะนาด, ปวดตามรากฟัน ฟันผุ ฯ 
5.   ตะโจ  (หนัง)  ตามต าราท่านกล่าวไว้เข้าใจว่า หมายแต่เพียงหนังที่หุ้มกายภายนอก ซึ่งมีอยู่ ๓ 
ชั้น คือ หนังหนาชั้นใน หนังชั้นกลาง, หนังก าพร้าชั้นนอก แต่ที่จริงหนังเช่นในปาก เป็นหนังเปียกชนิด
หนึ่ง ควรนับรวมเข้าด้วย 
  -  เมื่อพิการ  ให้คัน, รู้สึกสากชา และแสบร้อนตามผิวหนัง ฯ 
6.   มังสัง  (เนื้อ)  ที่เป็นกล้ามเนื้อและเป็นแผ่นอยู่ในกายทั่วไป 
  -  เมื่อพิการ  ให้เนื้อเป็นผื่นแดง, ช้ าและแสบร้อน เป็นหูด, ไฝ, พรายย้ า ฯ 
7.  นหารู  (เส้น – เอ็น)  ที่เป็นเส้นยึดเหนี่ยวอยู่ในกายทั่วไป 
  -  เมื่อพิการ  ให้รู้สึกตึงรัดผูกดวงใจ  สวิงสวายและอ่อนหิว ฯ 
8.   อัฐิ  (กระดูก)  มีกระดูกอ่อนอย่างหนึ่ง  กระดูกแข็งอย่างหนึ่ง 
  -  เมื่อพิการ  ให้ปวดเจ็บในแท่งกระดูก,  กระดูกแตก,  หัก,  เดาะ ฯ 
9.   อัฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก  (ที่จริงควรเรียกว่าไขเพราะเป็นน้ ามัน)  ส่วนเยื่อนั้นมีหุ้มอยู่นอกกระดูก 
  -  เมื่อพิการ  ให้ไขมันข้นเข้า  และให้มีอาการเป็นเหน็บชา ฯ 
10.  วักกัง  (ม้าม)  ที่เกาะอยู่ข้างหลังกระเพาะอาหารเบื้องซ้าย 
  -  เมื่อพิการ  ให้สะท้านร้อนสะท้านหนาว  และเป็นไข้โรคกระษัยลม  หรือม้ามย้อย ฯ 
11.   หทยัง  (หัวใจ)  ที่ตั้งอยู่ในทรวงอกเบื้องซ้าย  ส าหรับสูบฉีดโลหิต 
  -  เมื่อพิการ  ให้เสียอารมณ์,  ใจน้อย,  มักขึ้โกรธ, หิวโหย ฯ 
12.  ยกนัง  (ตับ)  ตับแก่ตั้งอยู่ในชายโครงข้างขวา  ตับอ่อนแนบอยู่ภายในของตับแก่ 
  -  เมื่อพิการ  ให้ตับโต, ตับย้อย,  ตับช้ า,  ตับแข็ง และเป็นฝีที่ตับ ฯ 
13.   กิโลมกัง  (พังผืด)  ที่เป็นเนื้อยืดหดได้อยู่ในกาย 
  -  เมื่อพิการ  ให้อกแห้ง,  กระหายน้ า,  และเป็นโรค  เช่น  ริดสีดวง  ผอมแห้ง ฯ 
14.   ปิหกัง  (ไต)  มีอยู่ ๒ ไต  อยู่ติดกระดูกสันหลังตอนบั้นเอวขวาซ้าย  ส าหรับขับปัสสาวะ 
  -  เมื่อพิการ  ให้ขัด,  แน่นในอก,  ท้องพอง,  อ่อนเพลีย,  ก าลังน้อย 
15.   ปับผาสัง  (ปอด)  ที่อยู่ในทรวงอกข้างขวาและซ้าย  ส าหรับหายใจ 
  -  เมื่อพิการ  ให้กระหายน้ า,  ร้อนในอก,หอบ เรียกกาฬข้ึนปอด ฯ 
16.   อันตัง  (ล าไส้ใหญ่)  เข้าใจว่านับทั้ง ๒ ตอน คือ ตอนบน ซึ่งน่าจะรวมกระเพาะอาหารเข้าด้วย
กับตอนล่างที่ต่อจากล าไส้น้อยไปยังทวารหนักอีกตอนหนึ่ง 
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  -  เมื่อพิการ  ให้แน่น  ท้องเดินเป็นก าลัง  และไส้ตีบ ฯ 
17.   อันตคุนัง  (ล าไส้น้อย)  ไส้เล็กที่ขดต่อจากกระเพาะอาหารไปต่อกับล าไส้ใหญ่ตอนกลาง  (บาง
ต าราเรียกว่าสายรัดไส้) 
  -  เมื่อพิการ  ให้หาว,  เรอ,  อุจจาระเป็นโลหิต  เป็นหนอง,  หน้ามืด,  ตามัว,  เมื่อยบั้นเอว,  
เสียดราวสองข้าง,  ร้อนคอและร้อนท้อง ฯ 
18.   อุทริยัง  (อาหารใหม่)  อาหารที่อยู่เพียงล าไส้ตอนบน  (กระเพาะอาหาร) และล าไส้น้อย 
  -  เมื่อพิการ  ให้ท้องเดิน,  จุกเสียด,  ผะอืดผะอม,  อาเจียน  และสะอึก  ฯ   
19.  กรีสัง  (อาหารเก่า)  กากอาหารที่ตกจากล าไส้น้อยมาอยู่ในล าไส้ใหญ่ตอนล่าง  และตกไปทาง
ทวารหนัก 
  -  เมื่อพิการ  ให้อุจจาระไม่ปกติ,  ธาตุเสีย,  และเป็นโรค  เช่น  โรคริดสีดวง ฯ 
20.   มัตถเกมตถลุงคัง  (มันสมอง)  ซึ่งเป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะถึงกระดูกสันหลัง ต่อเนื่องกับ
เส้นประสาททั่วไปในร่างกาย 
  -  เมื่อพิการ  ให้หูตึง,  มัวตา,  ลิ้นกระด้างคางแข็ง,  หรืออาเจียน  ฯ 

 หมวดที่ 2  อาโปธาตุ  คือธาตุน้ าเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค  12 อย่าง 
1.   ปิดตั้ง  (น้ าดี)  แยกออกเป็นสองอย่าง  คือ   
 ก.  พัทธปิตตะ  (น้ าดีในฝัก)  ตั้งอยู่ที่ซอกตับ 
 -  เมื่อพิการ  ให้มีอาการคลุ้มคลั่งดังเสียจริต  ฯ 
 ข.  อพัทธปิตตะ  (น้ าดีดอกฝัก)  น้ าดีที่ตกลงในล าไส้ 
 -  เมื่อพิการ   ให้ปวดศีรษะ,  ตัวร้อน,  สะท้านร้อนสะท้านหนาว,  ตาเหลืองปัสสาวะเหลือง,  
จับไข้ ฯ 
2.  เสมหัง  (น้ าเสลด)  แยกออกเป็น ๓ อย่างคือ 
 ก.  ศอเสมหะ  (น้ าเสลดในคอ) 
 -  เมื่อพิการ   ให้ไอ,  เจ็บคอ,  คอแห้ง,  เป็นหืด ฯ 
 ข.  อุระเสมหะ  (น้ าเสลดในทรวงอก)   
 -  เมื่อพิการ   ให้ผอมเหลือง,  เป็นดานเสมหะ,  แสบในอก  อกแห้ง  ฯ 
 ค.  คูถเสมหะ  (น้ าเสลดในล าไส้ใหญ่ตอนล่างทางทวารหนัก) 
 -  เมื่อพิการ   ให้ตกออุจจาระเป็นเสมหะ,  โลหิต,  มูกเลือด,  และเป็นโรค  เช่นบิด,  ริดสีดวง ฯ 
3.  บุพโพ  (น้ าหนอง  ที่ออกตามแผลต่าง ๆ เกิดข้ึนเนื่องจากช้ าชอกเป็นแผล) 
 -  เมื่อพิการ  ให้ไอ,  เบื่ออาหาร,  ร่างกายซูบผอม  ฯ 
4.  โลหิตัง  (น้ าโลหิต)   มีโลหิตแดงอย่างหนึ่ง  โลหิตด าอย่างหนึ่ง 
 -  เมื่อพิการ  ให้ตัวร้อนเป็นไข้  คลั่งเพ้อ  ปัสสาวะแดงเป็นเม็ดตามผิวหนัง  เช่น  ประดงต่าง ๆ 
เป็นโรคปานด าปานแดง  และกาฬโรค ฯ 
5.  เสโท  (น้ าเหงื่อ)  ที่ซึมออกมาตามร่างกายทั่วไป 
 -  เมื่อพิการ  ให้สวิงสวาย,  ตัวเย็น,  อ่อนอกอ่อนใจ  ฯ 
6.  เมโท  (น้ ามันข้น)  ที่เป็นเนื้อมันสีขาวแกมเหลืองอ่อนมีอยู่ในกาย 
 -  เมื่อพิการ  ให้ผุดเป็นแผ่น,  เป็นดวง  ปวดแสบร้อน  ผิวหนังเป็นน้ าเหลือง  ฯ 
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7.  อัสสุ  (น้ าตา)  ที่เป็นน้ าใส ๆ ที่ออกจากตาทั้ง ๒ ข้าง 
 -  เมื่อพิการ  ให้ตาเป็นฝ้า,  น้ าตาไหล,  ตาแฉะ,  ตาแดง  ตาเป็นต้อ  ฯ 
8.  วสา  (น้ ามันเหลว)  ที่เป็นมันเหลวและน้ าเหลืองท่ีซึมซาบไปทั่วกาย 
 -  เมื่อพิการ  ให้ผิวกายเหลือง,  ตาเหลือง,  ท้องเดิน  ฯ 
9.  เขโฬ  (น้ าลาย)  ที่เป็นน้ าลายอยู่ในปาก 
 -  เมื่อพิการ  ให้เจ็บคอ,  เป็นเม็ดในคอ  และที่โคนลิ้น  ฯ 
10.  สังฆานิกา  (น้ ามูก)  เป็นน้ าใสออกจากทางช่องจมูก 
 -  เมื่อพิการ  ให้ปวดสมอง,  ตามัว,  น้ าตาไหล  ฯ 
11.  สาลิกา  (น้ ามันไขข้อ)  น้ ามันที่อยู่ในข้อทั่วไป 
 -  เมื่อพิการ  ให้เจ็บตามข้อ  และท่อนกระดูกท่ัวตัว  ฯ 
12.  มูตตัง  (น้ าปัสสาวะ)  น้ าปัสสาวะที่ออกจากกระเพาะปัสสาวะ 
 -  เมื่อพิการ  ให้น้ าปัสสาวะเป็นสีแดง,  เหลือง,  ด า  และขาวขุ่น  ฯ 

 หมวดที่  3   วาโยธาตุสมุฎฐาน  คือธาตุลม  เป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค  6  อย่าง 
1.   อุทธังคมาวาตา  (ลมพัดขึ้น)  ลมส าหรับพัดแต่ปลายเท้า  ตลอดถึงศีรษะ  บางท่านว่าลมพัดแต่
กระเพาะอาหารถึงล าคอได้แก่การเรอ   
 -  เมื่อพิการ  ให้มือเท้าขวักไขว่,  ร้อนในท้องทุรนทุราย,  หาวเรอ,  เสมหะเฟ้อ  ฯ 
2.   อโธคมาวาตา  (ลมพัดลง)  ลมส าหรับพัดตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้า  บางท่านว่า  ลมพัดแต่
ล าไส้น้อยถึงทวารหนัก  ได้แก่ผายลม 
 -  เมื่อพิการ   ให้ยกมือเท้าไม่ไหว,  เมื่อยขบไปทุกข้อ ฯ 
3.  กุจฉิสยาวาตา  (ลมในท้อง)  ลมส าหรับพัดอยู่ในช่องท้องแต่นอกล าไส้ 
 -  เมื่อพิการ  ให้ท้องสั่น,  ดวงจิตสวิงสวาย,  เมื่อยขบไปทุกข้อ  ฯ 
4  โกฏฐาสยวาตา  (ลมในล าไส้)   ลมส าหรับพัดอยู่ในล าไส้และในกระเพาะอาหาร 
 -  เมื่อพิการ  ให้ขัดในอก,  จุกเสียด  คลื่นเหียน,  อาเจียน,  และเบื่ออาหาร ฯ 
5.   อังคคามังนุสารีวาตา  (ลมพัดในกาย)  ลมส าหรับพัดท่ัวร่างกาย  (โลหิตแต่ก่อนเรียกลม) 
 -  เมื่อพิการ  ให้นัยตาฟาง,  วิงเวียน,  เจ็บสองหน้าช า,  เจ็บตามกระดูกสันหลัง  อาเจียนแต่
ลมเปล่า,  สะบัดร้อนสะบัดหนาว,  เบื่ออาหาร  ฯ 
6.  อัสสาสะปัสสาสะวาตา  (ลมหายใจ)  ลมส าหรับหายใจเข้าและหายใจออก 
 -  เมือ่พิการ  ให้หายใจไม่สะดวก,  หายใจสั้นเข้า ๆ จนหายใจไม่ออกเข้า ๆ  ฯ 

 หมวดที่  4   เตโชธาตุสมุฎฐาน  คือธาตุไฟ  เป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค  4 อย่าง 
1.    สันตัปปัคคี  (ไฟส าหรับอบอุ่นกาย)  ไฟซึ่งท าให้ตัวเราอบอุ่นเป็นปกติอยู่เสมอ 
 -  เมื่อพิการ  ท าให้กายเย็นชืด  ฯ 
2.   ปริทัยหัคคี  (ไฟส าหรับร้อนระส่ าระสาย)  ไฟซึ่งท าให้เราต้องอาบน้ าและพัดวี   
 -  เมื่อพิการ   ท าให้ร้อนภายใน,  เย็นภายนอก,  มือเท้าเย็น,  เหงื่อออก  ฯ 
3  ชิรณัคคี  (ไฟส าหรับเผาให้แก่คร่ าคร่า)  ไฟซึ่งท าให้ร่างกายเราเหี่ยวแห้งทรุดโทรมชราภาพไป 
 -  เมื่อพิการ  ท าให้กายไม่รู้สึกสัมผัส,  ลิ้นไม่รู้รส,  หูตึง  หน้าผากตึง  อาการเหล่านี้เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาได้  ฯ 
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4.  ปริณามัคคี  (ไฟส าหรับย่อยอาหาร)   ไฟซึ่งท าให้อาหารที่เรากลืนลงไปนั้นแหลกละเอียด 
 -  เมื่อพิการ  ให้ขัดข้อมือข้อเท้า,  เป็นมงคร่อ  คือ  ปอดเป็นหวัด,  ไอ  ปวดฝ่ามือฝ่าเท้า,  ให้
ท้องแข็ง  ผะอืดผะอม ฯ 
 ชื่อของธาตุดิน  20  ธาตุน้ า  12  ธาตุลม  6  ธาตุไฟ  4  ดังกล่าวมาแล้วนี่แหละ  เป็นที่ตั้งที่
แรกเกิดของโรค  เพราะถ้าธาตุทั้ง 4 นั้น พิการไปแต่ละอย่าง  ร่างกายก็ต้องมีความเจ็บไข้ไปตามธาตุ
นั้น  ลักษณะและอาการของธาตุทั้ง 4  ที่พิการได้น ามากล่าวไว้พอเป็นสังเขปเพียงเท่านี้  อนึ่ง  ธาตุ
ทั้ง 42 ประการนี้ มีธาตุที่เป็นหัวหน้ามักจะพิการบ่อย ๆ ในธาตุ 42 อย่าง  เมื่อย่อลงแล้วคงมีอยู่ 3 
สมุฎฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ปิดตะสมุฎฐานาอาพาธา เจ็บไข้ด้วยดี 
 2.  เสมหะสมุฎฐานาอาพาธา เจ็บไข้ด้วยเสลด 
 3.  วาตะสมุฎฐานาอาพาธา เจ็บไข้ด้วยลม 
 เมื่อสมุฎฐานทั้ง 3 อย่างประชุมกัน  (เป็นพร้อมกัน)  เป็น  สันนิปาติกาอาพาธา  เจ็บไข้ด้วยโทษ
ประชุมกันเรียกว่าสันนิบาต  สมุฎฐานทั้ง 3 นี้  มักจะพิการเสมอไปมิใคร่จะขาด  ถ้าฤดูผันแปรวิปริต
ไปเมื่อใด  สมุฎฐานทั้ง 3 ก็พิการไปเมื่อนั้น 

กองที่  2  กองอุตุสมุฎฐาน 
 แปลว่าฤดูเป็นที่ตั้งท่ีแรกเกิดของโรค  แบ่งออกเป็น  3  หมวด 
 ฤดูนี้เป็นของที่มีอยู่ส าหรับโลก  ในปีหนึ่งย่อมผันแปรไปตามกาลหมุนเวียนของวันและเดือน  
โลกได้สมมุติใช้สืบกันมาโดยนิยมจนตราบเท่าทุกวันนี้  การที่ฤดูผันแปรเปลี่ยนไปนี้  ย่อมท าให้มนุษย์
เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้  คือความเจ็บไข้เกิดขึ้นได้เพราะฤดูแปรไป  เพราะฉะนั้น  ท่านจึงจัดเอาฤดูเข้า
เป็นสมุฎฐานของโรคในหนึ่งปีมี  12 เดือน  ท่านแบ่งเป็นปีละ  3  ฤดู  ปีละ 4 ฤดู และ 6 ฤดู  รวมมี
ฤดูอยู่  3  อย่าง  จะได้กล่าวแยกให้เข้าใจง่ายเป็นหมวด ๆ ดังนี้ 

หมวด  1 
   ฤดู  3  ในปีหนึ่งแบ่งเป็น  3  ฤดู ๆ ละ  4  เดือน 
1.  คิมหันตะฤดู  (ฤดูร้อน)  แบ่งเป็นเวลาหน้าร้อน 4 เดือนต่อจากฤดูหนาว  นับจากแรม 1 ค่ า เดือน 
4 เดือน  5  เดือน  6  เดือน  7  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  8  อากาศหน้าร้อนรักษาร่างกายมนุษย์  เมื่อ
อากาศภายนอกสัมผัสกับธาตุของมนุษย์ก็ได้กระทบความร้อนเป็นธรรมดา  แต่เมื่อมีอากาศเย็นฝน
อากาศหนาวมาผสม  มนุษย์อาจเจ็บไข้ 
 -  ท่านจึงก าหนดฤดูร้อนนี้  เป็นสมุฎฐานเตโชพิกัดสันตัปปัคคี 
2.  วสันตฤดู      (ฤดูฝน)  แบ่งเป็นเวลาหน้าฝน 4เดือน  นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  8  เดือน  9  
เดือน 10  เดือน  11  ถึงขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12  อากาศหน้าฝนรักษาร่างกายมนุษย์  เมื่ออากาศ
ภายนอกสัมผัสกับธาตุของมนุษย์ก็ได้กระทบความเย็นเป็นธรรมดา  แต่เมื่อมีอากาศหนาวอากาศร้อน
มาผสม  มนุษย์อาจเจ็บไข้ 
 -  ท่านจึงก าหนดฤดูฝนนี้  เป็นสมุฎฐานวาโยพิกัดกุจฉิสยาวาตา 
3.  เหมันตฤดู     (ฤดูหนาว)  แบ่งเป็นเวลาหน้าฝน  4  เดือน  ต่อจากฤดูฝน  นับจากแรม  1  ค่ า  
เดือน  12  เดือน  1  เดือน  2 เดือน  3  ถึงขึ้น  15  ค่ า  เดือน  4  อากาศหน้าหนาวรักษาร่างกาย
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มนุษย์  เมื่ออากาศภายนอกสัมผัสกับธาตุของมนุษย์ก็ได้กระทบความเย็นเป็นธรรมดา  แต่เมื่อมี
อากาศหนาวอากาศร้อนมาผสมกัน  มนุษย์อาจเจ็บไข้ 
 -  ท่านจึงก าหนดฤดูหนาวนี้  เป็นสมุฎฐานอาโปพิกัดเสมหะ,  โลหิต 
 เมื่อฤดทั้ง  3  ที่กล่าวมาได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันในระหว่างปี  และมีอากาศร้อน,  
เย็น,  หนาว  เจือปนกันอยู่เช่นนี้  ด้วยการสัมผัสของธาตุภายนอกกับธาตุภายในร่างกายมนุษย์ไม่
เสมอกัน  และเมื่อระหว่างฤดูหนึ่งกับอีกฤดูหนึ่งเปลี่ยนติดต่อกันย่อมมีอากาศผสม  จึงไม่เป็นไป
ตามปกติแห่งร่างกายมนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงตามไปไม่ทัน  ได้กระทบกับอากาศผิดฤดูซึ่งคุ้นเคยอยู่
แล้ว  หรือความต้านทานโรคของร่างกายมีน้อย  จึงบังเกิดการเจ็บไข้ขึ้นได้ 

หมวด  2 
  ฤดู  4  ในปีหนึ่งแบ่งเป็น  4  ฤดู ๆ ละ  3  เดือน 
ฤดูท่ี  1    นับจากข้ึน  1  ค่ า  เดือน  5  เดือน  6  ถึงสิ้นเดือน  7 
 -  เป็นสมุฎฐาน เตโชธาตุ 
ฤดูท่ี  2    นับจากข้ึน  1  ค่ า  เดือน  8  เดือน  9  ถึงสิ้นเดือน  10 
 -  เป็นสมุฎฐาน วาโยธาตุ 
ฤดูท่ี  3   นับจากข้ึน  1  ค่ า  เดือน  11  เดือน  12  ถึงสิ้นเดือน  1 
 -  เป็นสมุฎฐาน อาโปธาตุ 
ฤดูท่ี  4    นับจากข้ึน  1  ค่ า  เดือน  2  เดือน  3  ถึงสิ้นเดือน  4 
 -  เป็นสมุฎฐาน ปัถวีธาตุ 

หมวด  3 
  ฤดู  6  ในปีหนึ่งแบ่งเป็น  6  ฤดู ๆ ละ  2  เดือน 
ฤดูท่ี  1    นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  4  เดือน  5  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  6 
 -  ถ้าเป็นไข้  เป็นเพ่ือเตโชธาตุ  เพ่ือดี  ก าเดา 
ฤดูท่ี  2    นับจากแรม  1 ค่ า  เดือน  6  เดือน  7  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  8 
 -  ถ้าเป็นไข้  เเป็นพ่ือเตโชธาตุ  เพ่ือวาโย,  ก าเดา  ระคนกัน 
ฤดูท่ี  3    นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  8  เดือน  9  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  10 
 -  ถ้าเป็นไข้  เป็นเพ่ือวาโยธาตุ  และเสมหะ 
ฤดูท่ี  4    นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  10  เดือน  11  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  12 
 -  ถ้าเป็นไข้  เป็นเพ่ือวาโยธาตุ  และเสมหะ 
 
ฤดูท่ี  5    นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  12  เดือน  1  ถึงข้ึน  15  ค่ า  เดือน  2  
 -  ถ้าเป็นไข้  เป็นเพ่ือวาโยธาตุ  และเสมหะ 
ฤดูท่ี  6 นับจากแรม  1  ค่ า  เดือน  2  เดือน  3  ถึงข้ึน  15 ค่ า  เดือน  4 
 -  ถ้าเป็นไข้  เป็นเพราะปัถวีธาตุเพ่ือโลหิต,  ลม,  ก าเดาระคนเสมหะ 

กองที่  3  กองอายุสมุฎฐาน 
 แปลว่าอายุเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค  แบ่งออกเป็น  3  วัย 
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 ชีวิตของมนุษย์โลกนี้  ท่านก าหนดไว้เป็น  3  วัย  คือ  ปฐมวัย  (อายุตอนต้น)  มัชฌิม
วัย  (อายุตอนกลาง)  ปัชฉิมวัย  (อายุตอนปลาย ตลอดจนสิ้นอายุขัย) 
1.  ปฐมวัย  (อายุตอนต้น)   แบ่งออกเป็น  2 ระยะ 
 ก.  ระยะแรก  นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ  8 ปี 
 -  มีเสมหะเป็นเจ้าเรือน  โลหิตแทรก 
 ข.  ระยะหลัง  นับแต่อายุ  8  ปี  ถึงอายุ  16  ปี 
 -  มีโลหิตเป็นเจ้าเรือน  เสมหะยังระคนอยู่ 
 เมื่อกล่าวรวมแล้ว  ปถมวัยนับจากแรกเกิด  ถึงอายุ  16 ปี  เป็นสมุฎฐานอาโป  พิกัดเสมหะ
และโลหิตระคนกัน 
2.  มัชฌิมวัย  (อายุตอนกลาง)  นับจากอายุ  16  ปี  ถึงอายุ  32  ปี 
  -  เป็นสมุฎฐานอาโปธาตุ  พิกัดโลหิต  2  ส่วน  สมุฎฐานวาโยธาตุ  1  ส่วนระคนกัน 
3.  ปัจฉิมวัย  (อายุตอนปลาย)  นับจากอายุ  32  ปี  ถึงอายุ  64  ปี 
  -  เป็นสมุฎฐาน  วาโยธาตุ 
     เมื่อมีอายุพ้น  64  ปี  ล่วงไปแล้วจนถึงสิ้นอายุขัย 
  -  สมุฎฐานวาโยธาตุเป็นเจ้าเรือน  อาโปธาตุแทรก  พิกัดเสมหะและเหงื่อ 
 

กองที่  4  กองกาละสมุฎฐาน 
แปลว่าเวลาเป็นที่ตั้งท่ีแรกเกิดของโรค 

แบ่งออกเป็น  4  ตอน  (ยาม) 
 ว ิธีแบ่งเวลานี้  ท่านจัดไว้เป็นยาม 1 – 2 – 3– 4  คือเวลากลางวัน  4 ยาม  (12  ชั่วโมง)  
กลางคืน  4  ยาม  (12 ชั่วโมง)  หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับ  8  ยาม  (24 ชั่วโมง)  ส่วนยามกลางวันหรือ
ยามกลางคืนนั้นเป็นสมุฎฐาน  และพิกัดอันเดียวกัน  จะได้น ามากล่าวโดยใช้นับเวลาที่ใช้ในปัจจุบัน 
ตอนที่  1   เวลากลางวัน นับแต่  06.00  น.  ถึง  09.00  น. 
    เวลากลางคืน นับแต่  18.00 น.  ถึง  21.00 น. 
  -    เป็นสมุฎฐาน  อาโปธาตุ  พิกัดเสมหะ 
ตอนที่  2   เวลากลางวัน นับแต่  09.00 น.  ถึง   12.00  น. 
    เวลากลางคืน นับแต่  18.00 น.  ถึง  24.00  น. 
  -    เป็นสมุฎฐาน  อาโปธาตุ  พิกัดโลหะ 
ตอนที่  3   เวลากลางวัน นับแต่  12.00 น.  ถึง   15.00  น. 
    เวลากลางคืน นับแต่  24.00 น.  ถึง  03.00  น. 
  -    เป็นสมุฎฐาน  อาโปธาตุ  พิกัดด ี
ตอนที่  4   เวลากลางวัน นับแต่  15.00 น.  ถึง   18.00  น. 
    เวลากลางคืน นับแต่  03.00 น.  ถึง  06.00 น. 
  -    เป็นสมุฎฐาน  วาโยธาตุ 
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 สมุฎฐานทั้ง  4  กองที่กล่าวมาแล้วนี้  กล่าวไปตามพระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย  ยังหา
เป็นการสิ้นเชิงในการพิจารณาโรคไม่  ด้วยประเทศสถานที่อยู่ก็ย่อมเป็นที่ตั้งที่เกิดของโรคได้
เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นท่านจึงยกเอาประเทศจัดเป็นสมุฎฐานด้วยอีกประการหนึ่ง 

กองประเทศสมุฎฐาน 
 แปลว่าสถานที่อยู่  เป็นที่ตั้งแรกเกิดของโรคแบ่งเป็น  4  ประการ 
 บุคคลที่เคยอยู่ในประเทศร้อน  หรือที่ตอนเนินเขาปราศจากเปือกตม  หรือบุคคลที่อยู่
ในประเทศลุ่มเปือกตมก็ดีอยู่ในประเทศอบอุ่นหรือหนาวก็ดี  บุคคลใดเคยอยู่ในประเทศใด  ธาตุสมุฎ
ฐานอันมีอยู่ในร่างกายก็คุ้นเคยกับอากาศในประเทศนั้นเป็นปกติ  ถ้าบุคคลเคยอยู่ที่ดอนแล้วมาอยู่ใน
ที่ลุ่ม  หรือบุคคลที่อยู่ในประเทศร้อนแล้วมาอยู่ในประเทศหนาว  เมื่อยังไม่คุ้นเคยกับอากาศใน
ประเทศนั้น ๆ แล้วย่อมมีความเจ็บไข้ขึ้นได้  ที่เรียกกันว่าไข้ผิดน้ าผิดอากาศ  ที่อยู่ซึ่งเป็นลุ่มเปือกตม
อันเป็นที่โสโครกนั้น  เป็นเหตุให้เกิดโรคข้ึนได้โดยง่าย  เพราะฉะนั้นแพทย์ทั้งหลายจึงแนะน าให้รักษา
สถานที่อยู่ให้สะอาด  (สมัยก่อนมักแนะน าให้ย้ายคนไข้ไปตามทิศต่าง ๆ)  เพ่ือจะให้โรคภัยหายเร็ว
หรือป้องกันไม่ให้มีโรคเกิดขึ้น  ประเทศ สมุฎฐาน  4  ประการที่กล่าวมานี้  ท่านจึงได้จัดว่าเป็นสมุฎ
ฐานส าคัญ  เพ่ือเป็นหลักวินิจฉัยโรคว่าสถานที่อยู่ในประเทศหนึ่ง ๆ (ต่างต าบลห่ างกัน)  มีสมุฎฐาน
โรคผิดกันอย่างไร  ดังนี้ 
 1.  คนเกิดอยู่ในประเทศที่สูง  เช่น  ชาวเขา  เรียกว่าประเทศร้อน 
 -   โรคของคนในประเทศนั้น  เป็นสมุฎฐานเตโชธาตุ 
 2 คนเกิดอยู่ในประเทศที่เป็นน้ า  กรวด  ทราย  เรียกว่าประเทศอบอุ่น 
 -   โรคของคนในประเทศนั้น  เป็นสมุฎฐานอาโปธาตุพิกัดดี  และโลหิต 
 3  คนเกิดอยู่ในประเทศที่เป็นน้ าฝนเปือกตม  เรียกว่า  ประเทศเย็น 
 -   โรคของคนในประเทศนั้น  เป็นสมุฎฐานวาโยธาตุ 
 4. คนเกิดอยู่ในประเทศที่เป็นน้ าเค็มเปือกตม  เรียกว่า  ประเทศหนาว 
 -   โรคของคนในประเทศนั้น  เป็นสมุฎฐานปัถวีธาตุ 

มูลเหตุของโรค 
 ที่กล่าวมานี้เพียงกิจ  4  ประการ  และรวมประเทศสมุฎฐานอยู่ด้วย  อันเป็นความรู้ขั้น
แรกซึ่งในต าราแพทย์ฉบับหลวงกล่าวไว้ในตอนต้น  ส่วนมูลของโรคนี้ในต าราท่านกล่าวไว้ที่แห่งอ่ืน  
คณะกรรมการเห็นสมควรน ามารวมไว้ด้วยกัน  เพ่ือเป็นการสะดวกแก่การศึกษาให้ทราบถึงที่ตั้งของ
โรค  เพราะมูลของโรคนี้ควรเป็นหลักที่จะได้พิจารณาโรคร่วมกันด้วย  มูลของโรคนั้น  เกิดขึ้นจาก
กิริยาอาการความประพฤติของมนุษย์ที่ท าให้เกิดโรคขึ้นได้โดยสังเขป  ดังนี้ 
 1.  อาหาร   เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเลี้ยงร่างกาย  แต่ถ้ามนุษย์ไม่ระวังในเรื่องอาหารก็จะ
ให้โทษได้  เช่น  บริโภคมากหรือน้อยกว่าที่เคย  หรือบริโภคอาหารที่บูดเสีย  และอาหารที่ควรท าให้
สุกเสียก่อนแต่ไม่ท า  หรืออาหารที่ยังไม่เคย  แต่บริโภคมากเกินควร  บริโภคอาหารดังกล่าวมานี้  
ย่อมท าให้ปกติธาตุในร่างกายผันแปรไป  จึงเป็นมูลให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร 
 2.  อิริยาบถ   มนุษย์ทั้งหลายควรใช้อิริยาบถทั้ง  4 คือ  นั่ง,  ยืน,  เดิน,  นอน  โดย
เฉลี่ยให้เป็นการสม่ าเสมอกัน  หากฝืนอิริยาบถใดนานเกินควรไม่ให้ร่างกายได้ผลัดเปลี่ยนท่าทาง  จึง
ท าให้เส้นเอ็นหรือส่วนอื่นแห่งอวัยวะแปรไปจากปกติ  เช่น 
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 2.1.  อิริยาบถนั่ง นั่งมากเกินควร 
 2.2  อิริยาบถยืน ยืนมากเกินควร 
 2.3 อิริยาบถเดิน เดินมากเกินควร 
 2.4  อิริยาบถนอน นอนมากเกินควร 
 การฝืนอิริยาบถทั้ง 4 นี้  เป็นมูลของโรค  เพราะฝืนอิริยาบถเกินควร 
 3.  อากาศร้อนและเย็น   คือร่างกายถูกความร้อนและเย็น  เช่น  เคยอยู่ในที่ร่มแล้ว
ออกไปอยู่กลางแดดกล้า  หรือที่อบอ้าวอากาศผ่านไม่ใคร่ถึงนานเกินควร  หรือเคยอยู่ในที่ร้อน  
อบอุ่น  แล้วไปถูกความเย็นนานเกินไป  เช่น  ถูกฝนหรือถูกน้ าค้าง หรือลงไปแช่น้ าอยู่นาน ๆ ความ
ร้อนความเย็นถ้าได้รับนานเกินควร  ก็เป็นมูลของโรค  เพราะความร้อน – เย็นเกินควร 
 4.  การอดนอน – อดข้าว – อดน้ า  คือ  เมื่อถึงเวลานอนไม่ได้นอน  อยู่จนเกินเวลา  
เมื่อถึงเวลาบริโภคอาหารไม่ได้บริโภคจนเกินเวลา  เมื่อถึงเวลาอยากดื่มน้ า  ก็ไม่ได้ดื่ม  กิริยาทั้ง 3 นี้  
ต้องทนทรมานอยู่จนเกินสมควรแล้ว  ก็เป็นมูลของโรค  เพราะอดนอน – อดข้าว – อดน้ าเกินควร 
 5.  การกลั้นอุจจาระ  กลั้นปัสสาวะ   ตามธรรมชาติอุจจาระเมื่อถึงคราวจะตกแต่กลั้น
ไว้  ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป  ปัสสาวะก็เช่นกัน  เมื่อถึงคราวออกแต่กลั้นไว้ไม่ให้ออก  ทั้ง 2 อย่างนี้ 
ถ้ากลั้นไว้จะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  เป็นเวลานานเกินควร  ก็เป็นมูลของโรค  เพราะการกลั้นอุจจาระ
กลั้นปัสสาวะเกินควร 
 6.  ท างานเกินก าลัง  เช่น  ท าการหาบ,  หาม,  ยก,  แบก,  ฉุดลาก ฯ  ของที่หนักเกิน
กว่าก าลังแรง  หรือวิ่งกระโดดออกก าลังแรงมาก  หรือเหน็ดเหนื่อยเกินไป  ย่อมท าให้อวัยวะ
เคลื่อนไหวผิดปกติ  หรือใช้ความคิดคร่ าเคร่งต่องาน  ถ้าใช้เกินก าลังหักแรงทั้งก าลังกายและความคิด  
ก็เป็นมูลของโรค  เพราะท างานเกินก าลัง 
 7.  ความเศร้าโศกเสียใจ   บุคคลเมื่อมีความทุกข์ร้อนก็ย่อมเศร้าใจจนลืมความสุข
ส าราญ  แม้อาหารที่เคยบริโภคก็เสื่อมถอยหรือละเลยเสียก็ดี  เช่น  เสียใจจนลืมกินลืมนอน  เป็น
เช่นนี้น้ าเลี้ยงหัวใจที่ผ่องใสก็กลับขุ่นมัวเหือดแห้งไป  ย่อมท าให้เป็นมูลของโรค  เพราะเศร้าโศกเสียใจ
จนเกินควร 
 8.  โทษะมาก  บุคคลที่มีโทษะมากอยู่เสมอ  จนไม่สามารถยั้งสติไว้ได้ ย่อมแสดงกิริยา
อาการฝ่าฝืนร่างกายและจิตใจ  จนละทิ้งการบริหารรักษาร่างกายของตนเสีย  หรือท าการทุบตีตนเอง  
เช่นนี้ก็เป็นมูลของโรค  เพราะโทษะมากเกินไป 
 
โรคสะเก็ดเงิน 
 
โรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดง (Erythematous laque) ลอกเป็นขุย 
เป็นๆ หายๆ ผู้ป่วยบางรายเป็นเฉียบพลันแล้วผื่นก็หายไป บางรายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ความ
ผิดปกติอ่ืนๆที่อาจพบได้ คือ ความผิดปกติที่เล็บ ข้ออักเสบ เป็นต้น ผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติของ
เล็บหรือปวดข้อน ามาก่อน หรือเกิดขึ้นพร้อมๆกับอาการผื่นผิวหนังอักเสบ 
อาการและอาการแสดงของโรค ที่อวัยวะต่างๆ ดังนี้ 

www.ssru.ac.th



 

14 

 

 

1.ผิวหนัง ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า รวมทั้งฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ผื่นผิวหนังอักเสบของโรคสะเก็ดเงิน เกิดท่ี
ต าแหน่งใดของผิวหนังก็ได้ ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกันได้อย่างมาก    
ต าแหน่งผิวหนังที่พบผื่นบ่อย ได้แก่บริเวณท่ีมีการเสียดสี แกะเกา เช่น ศอก เข่า แขน ขา ก้นกบ คอ 
ศีรษะ ลักษณะส าคัญของผื่นโรคสะเก็ดเงินคือเป็นปื้นหนา มีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงิน เมื่อแกะเกาให้
สะเก็ดหลุดออก จะพบจุดเลือดออกอยู่บนผื่นผิวหนังที่อักเสบแดง การแกะเกาท าให้ตุ่มหรือปื้น
ผิวหนังที่อักเสบขยายวงกว้างออกหรือท าให้เกิดตุ่มผิวหนังอักเสบเกิดใหม่ตามรอยเกา  
ลักษณะผื่นผิวหนังอักเสบโรคสะเก็ดเงิน มีรูปร่างและการกระจายของผื่นดังนี้ 
1. ตุ่มแดง ตามรูขน 
2.ปื้นแดง หนา เป็นวงกลม บริเวณศอก เข่า มือ ก้นกบ (Psoriasis vulgaris)  
3. ผื่น แดง มีขุย บริเวณท่ีมีต่อมไขมันมาก (Seborrheic area) เช่น หนังศีรษะ หลังหู หน้าผาก ร่อง
จมูก หน้าอก (Sebo-psoriasis) 
4. ตุ่มแดง ขนาดเล็กกว่า 1 ซม. กระจายตามตัว (Guttate psoriasis) 
5. ผื่นแดงขนาด 4-5 ซม. คันกระจายตาม แขน ขา (Nummular psoriasis) 
6.ผื่นหรือปื้นแดงตามข้อพับ ขาหนีบ(Intertriginous psoriasis) 
7. ผื่นแดงเป็นวงแหวน คล้ายแผนที่ (Annular psoriasis, figurate psoriasis) 
8. ผื่นหรือปื้นหนาแดงมีสะเก็ดสีขาวกระจายทั่วตัว (Psoriasis universalis) 
9. ผื่นแดงลอกทั้งตัว ( Erythroderma) 
10. ตุ่มหนองตามฝ่ามือฝ่าเท้า นิ้วมือหรือนิ้วเท้า (Localized pustular psoriasis) 
11. ตุ่มหนองกระจายทั่วตัว ผู้ป่วยมักมีอาการตามระบบร่วมด้วยเช่น ไข้สูง ปวดเมื่อย (Generalized 
pustular psoriasis) 
12. ผื่นโรคสะเก็ดเงินที่เยื่อบุ ( Mucosal psoriasis) ต าแหน่งที่พบผื่นแดงเป็นขุยบ่อยอยู่ที่ บริเวณ
อวัยวะเพศ 
   ผู้ป่วยบางรายมีตุ่มหรือปื้นผิวหนังอักเสบเฉพาะที่ศอก เข่า แขน ขา เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น 
บางรายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณข้อพับ เช่น ขาหนีบ ร่องก้น ตุ่มหนองตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือเป็น
ตุ่มหนองเฉพาะที่ปลายนิ้วมือหรือเท้าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เป็นรุนแรง ผื่นผิวหนังอักเสบแดงจะเป็น
ทั่วทั้งตัว ผื่นแดงลอกเป็นสะเก็ดท าให้ผู้ป่วยเสียโปรตีนไปกับสะเก็ดผิวหนัง นอกจากนี้ยังเสียความ
รอ้นในร่างกายหรือน้ าทางผิวหนังมากกว่าปกติ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสะท้านเพราะเสีย
ความร้อนไปทางผิวหนังตลอดเวลา 
       ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงเป็นไข้ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ เกิดตุ่มหนองกระจายทั่วตัว  
        ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเกิดอาการเอ็นและข้ออักเสบ ร้อยละ5.4-7 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินที่มีอาการข้ออักเสบเกิดตามหลังอาการผื่นผิวหนังอักเสบ พบเพียงร้อยละ 15 ที่อาการข้อ
อักเสบน าหน้าอาการผิวหนังอักเสบ อีกร้อยละ 10 อาการผิวหนังอักเสบและอาการข้ออักเสบเกิดข้ึน
พร้อมๆ กัน อาการปวดข้อและข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแบ่งเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะ
อาการและอาการแสดงทางผิวหนังดังนั้นอาการทางข้อในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มย่อมแตกต่างกันข้ออักเสบที่
พบบ่อยคือ ข้อนิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อเท้า ข้อศอก หรือข้อไหล่ ข้อต่อของกระดูกสันหลัง ข้อสะโพกก็พบได้ 
อาการบวมแดงร้อนตามข้อเหล่านี้ แสดงถึงการอักเสบที่รุนแรง 
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2.โรคสะเก็ดเงินของเล็บมือและเล็บเท้า  ความผิดปกติท่ีเล็บมือพบได้ถึงร้อยละ 50 เล็บเท้าพบได้ร้อย
ละ 35 ลักษณะผิดปกติท่ีพบมีตั้งแต่ ผิวของเล็บเป็นหลุมเล็กๆ จนถึงเล็บผิดรูปขรุขระทั้งเล็บ ลักษณะ
ผิดปกติท่ีพบนอกจากนี้ ได้แก่ เล็บหนามีขุยขาวใต้เล็บ เล็บล่อนจากพ้ืนเล็บ เป็นต้น 
3.โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน   ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินบางรายมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย อาการข้ออักเสบ
จะเกิดตามหลังผื่นผิวหนังอักเสบ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินเกิดพร้อมๆ กับผื่นผิวหนังอักเสบ หรือมี
อาการทางข้ออักเสบน ามาก่อนก็ได้ ข้อที่เกิดการอักเสบบ่อยคือ ข้อนิ้วมือส่วนปลาย ข้อมือ ศอก เข่า 
ข้อกระดูกคอ กระดูกสันหลังเป็นต้น เมื่อมีอาการอักเสบจะมีอาการบวมแดงร้อน ถ้าไม่ได้รับการดูแล
รักษาที่ถูกต้องจะเกิดอาการพิการของข้อได้(ประวิทย์2550) 
โรคเรื้อนกวาง คือโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง พบได้ประมาณร้อยละ 1-3 
ของประชากร มีลักษณะเป็นผื่นปื้นแดง มีสะเก็ดขุยหนา มักเป็นสีเงินวาว จึงเป็นที่มาท าให้เรียกว่า 
“สะเก็ดเงิน” โดยผื่นมักอยู่บริเวณข้อศอก เข่า หลัง หรือกระจายบริเวณตามล าตัวของร่างกาย แขน 
ขา นอกจากนี้ยังพบผื่นขุยหนาบริเวณหนังศีรษะ และอาจพบความผิดปกติของเล็บร่วมด้วยได้    
โรคสะเก็ดเงินเกิดข้ึนได้อย่างไรนั้น ในปัจจุบันเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่เชื่อว่า
เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม หรือการติดเชื้อบางอย่างที่ไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนัง
แบ่งตัวเร็วกว่าปกติ ท าให้มีผื่นผิวหนังหนา ลอกเป็นสะเก็ด และมีขุยเกิดข้ึนได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินจะมีผื่นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพียงอย่างเดียว จะมีเพียงร้อยละ 10-30 ของผู้ป่วยที่มี
อาการทางข้อสะเก็ดเงินร่วมด้วยได้ กล่าวคือมีการปวดตามข้อนิ้วมือ ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง 
หรือปวดข้อตะโพกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยสะเก็ดเงินมักมีโรคอ้วนลงพุงร่วมด้วยโดยโรคนี้
สามารถวินิจฉัยจากการพบความผิดปกติ มากกว่า 3 ใน 5 ข้อดังต่อไปนี้    
1) มีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในผู้ชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตรในผู้หญิง    
2) มีความดันโลหิตมากกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท หรือได้รับยารักษาความดันโลหิต    
3)  มีระดับไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือเป็นผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและได้รับ
ยาลดไขมัน    
4) มีระดับไขมันชนิดดีน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย และน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตรในผู้หญิง หรือเป็นผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและได้รับยาลดไขมัน    
5) มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่า100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวานชนิดที่ 2    
ส่วนค าถามท่ีว่า เมื่อเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้ว มีโอกาสเสียชีวิตหรือไม่นั้น อธิบายได้ว่าโดยทั่วไปผื่น
สะเก็ดเงินไม่ท าให้เสียชีวิต ยกเว้นในกรณีที่เป็นรุนแรง มีผื่นกระจายมากกว่าร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ผิว
ของร่างกาย ก็อาจท าให้มีโอกาสเสียชีวิตได้ โรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามปกติ แต่ในกรณีท่ีมีผื่นมาก อาจมีขุยร่วงตามเก้าอ้ี ที่นอน และรบกวนการด าเนิน
ชีวิตของผู้ป่วยได้ และจากการศึกษาพบว่า มียีนหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสามารถถ่ายทอด
ไปยังลูกได้ และการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงิน เมื่อมี
ลูกโอกาสที่ลูกจะเกิดโรคได้มีประมาณร้อยละ 14แต่ถ้าท้ังพ่อและแม่เป็นโรคสะเก็ดเงิน ลูกมีโอกาส
เกิดโรคได้ถึงร้อยละ 40                  
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เนื่องจากโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จึงยังไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ แต่การรักษาจะช่วยควบคุมโรค และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ ฉะนั้นเพ่ือ
เป็นการป้องกัน จึงมีค าแนะน าเรื่องการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินว่า ควรงดเหล้า 
ไวน์ และอาหารหมักดองเพราะจะสามารถกระตุ้นให้ผื่นก าเริบได้ และยาบางชนิด เช่น ยาลิเทียม ยา
ต้านมาลาเรีย ยาลดความดันกลุ่มเบต้าบล๊อกเกอร์ รวมทั้งยาลดต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ก็
สามารถกระตุ้นให้โรคก าเริบได้        
แนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเป็นหลัก กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง การใช้ยาทา
ก็เพียงพอส าหรับการควบคุมโรคได้ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคปานกลางถึงรุนแรง อาจมี
ความจ าเป็นต้องใช้การรักษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น การรับประทานยา การฉายแสงอัลตราไวโอเลตเทียม 
การฉีดยากลุ่มชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมในการรักษาแต่ละประเภท
ส าหรับผู้ป่วยแต่ละคน       
ผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากความเครียด การอดนอน การติดเชื้อ การ
เจ็บป่วย การเกา จะกระตุ้นให้โรคก าเริบได้ ดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอ การออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสมและเมื่อมีการเจ็บป่วย ติดเชื้อ ควรรีบดูแลรักษาโดยเร็ว นอกจากนี้ควรดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้น
อยู่เสมอ ด้วยการหลีกเลี่ยงการอาบน้ าอุ่น เลือกใช้สบู่ที่มีค่า pH 5-7 หลีกเลี่ยงสบู่ที่มีน้ าหอม และทา
ครีม โลชั่นหรือน้ ามันให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังอาบน้ าทันที ซึ่งโดยทั่วไปแนะน าให้ทาครีมหลังอาบน้ า
ภายใน 3 นาที    
โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคติดต่อ การมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้องของผู้ป่วยและบุคคลข้างเคียง จะสามารถควบคุมโรคได้ และท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน(เปรมจิต ไวยาวัจมัย.2555) 
สุรวุฒิ ปรีชานนท์กล่าวถึง ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน หรือข้ออักเสบซอไรซิส(Psoriatic arthritis) เป็นกลุ่ม
ของโรคข้อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพบร่วมกับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ซึ่งชื่อภาษาไทยชื่อเดิมว่า โรค
ผิวหนังเรื้อนกวาง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินนี้คนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จัก และมักมองข้ามไปบางครั้งไม่ได้
ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินกลุ่มนี้มีอาการแสดงออกมาหลายรูปแบบตั้งแต่ชนิด
ข้อส่วนปลายอักเสบหลายข้อ คล้ายที่พบในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ จนถึงชนิดไขข้อสันหลังอักเสบ
เหมือนกับที่พบในโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินทั้งหมดมีความชุก
ประมาณร้อยละ 0.1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่คิดว่าในประเทศไทยพบได้น้อยกว่า ส่วนโรคผิวหนัง
สะเก็ดเงินพบในฝรั่งคอเคเชี่ยนประมาณร้อยละสองของประชากรทั่วไป ในคนไทยพบได้น้อยกว่า 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินพบได้ประมาณร้อยละห้าถึงเจ็ดของคนที่เป็นโรคผิวหนัง
สะเก็ดเงินทั้งหมดโรคผิวหนังสะเก็ดเงินมันเริ่มเกิดข้ึนในระหว่างอายุ 5-15ปี ส่วนโรคข้ออักเสบสะเก็ด
เงินมักเกิดข้ึนในระหว่างอายุ30-55 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยประมาณร้อยละ 10-
15 พบว่าเป็นโรคข้ออักเสบและโรคผิวหนังสะเก็ดเงินเกิดข้ึนพร้อมๆกัน และประมาณร้อยละ 10-15 
เกิดโรคข้ออักเสบขึ้นมาก่อนก่อนที่จะพบโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ในกลุ่มสุดท้ายนี้ท าให้การวินิจฉัยโรค
ได้ยาก ต้องใช้แพทย์ที่ช านาญซึ่งเคยดูแลรักษาคนไข้โรคข้ออักเสบอยู่ประจ า จึงจะดูได้ว่าเป็นโรคข้อ
อักเสบสะเก็ดเงิน ทั้งท่ียังไม่ปรากฏให้เห็นผื่นผิวหนังสะเก็ดเงิน ส าหรับการจู่โจมของโรคข้ออักเสบ
สะเก็ดเงินมักจะเป็นชนิดค่อยเป็นค่อยไป แต่ในผู้ป่วยหนึ่งในสามจะเกิดโรคข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน
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ได้ ส่วนความรุนแรงของโรคข้ออักเสบนั้นไม่มีความแน่นอนพบได้ตั้งแต่เป็นน้อยๆจนถึงเป็นมากๆ 
และมีการพิการได้มากจนช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็มี เราไม่สามารถคาดเดาได้ต้องใช้การติดตามดูท่าทีของ
โรคไปเรื่อยๆในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินทั้งหมด พบว่ามีผื่นผิวหนังสะเก็ดเงินปรากฏให้เห็นก่อนที่จะมี
ข้ออักเสบร้อยละ 75ชนิดของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคกลุ่มนี้ก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายชนิด
คือ 
1. ชนิดข้ออักเสบส่วนปลาย อักเสบชนิดน้อยข้อคือมีข้ออักเสบไม่เกินสี่ข้อ พบได้ประมาณร้อยละ30-
50 
2. ชนิดข้ออักเสบส่วนปลายอักเสบชนิดมากข้อ คือมีข้ออักเสบตั้งแต่ห้าข้อขึ้นไป พบได้ประมาณร้อย
ละ 30-50 
3. ชนิดที่มีข้ออักเสบเฉพาะที่ข้อปลายนิ้ว พบได้ทั้งหมดประมาณร้อยละ 25 
4. ชนิดที่เป็นข้อสันหลังอักเสบ และข้อตะโพกและข้อไหล่อักเสบ เหมือนกับท่ีพบในโรคข้อสันหลัง
อักเสบชนิดติดยึด พบได้ประมาณร้อยละ 5 
5. ชนิดของข้ออักเสบที่มีการท าลายข้อมากๆ (ข้ออักเสบมิวติแลน) ท าให้เกิดข้อหลวมหลุด และพิการ
ได้มากๆ พบได้ประมาณร้อยละ 5 
ข้ออักเสบกลุ่มโรคข้ออักเสบชนิดที่มีลักษณะเหมือนกันโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินยังเป็นโรคกลุ่มย่อย
ของโรคกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า กลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบ 
(Spondyloarthritis)กลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบ (Spondyloarthritis) 
ประกอบด้วย 
1. โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosingspondylitis) 
2. โรคข้ออักเสบรีแอ๊คทีฟ (Reactivearthritis) 
3. โรคข้ออักเสบที่พบร่วมกับล าไส้อักเสบ(Enteropathic arthritis) 
4. โรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบชนิด จ าแนกประเภทไม่ได้ (Undifferentiated 
Spondyloarthritis) 
5. โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriaticarthritis)ดังนั้นในระยะแรกๆของการเป็นโรคข้ออักเสบในกลุ่ม
นี้ โรคอาจจะแยกกันไม่ค่อยได้ จนมีลักษณะทางคลินิกชัดเจนขึ้นก็จะจ าแนกประเภทของโรคได้ 
แพทย์ที่มีทักษะที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคข้ออักเสบมานาน ก็จะลักษณะทั่วไปข้ออักเสบสะเก็ดเงิน หรือข้อ
อักเสบซอไรซิส(Psoriatic arthritis) เป็นกลุ่มของโรคข้อกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพบร่วมกับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน 
(Psoriasis) ซึ่งชื่อภาษาไทยชื่อเดิมว่า โรคผิวหนังเรื้อนกวาง โรคข้ออักเสบ 
สะเก็ดเงินนี้คนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จัก และมักมองข้ามไปบางครั้งไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง โรคข้อ
อักเสบสะเก็ดเงินกลุ่มนี้มีอาการแสดงออกมาหลายรูปแบบตั้งแต่ชนิดข้อส่วนปลายอักเสบหลายข้อ 
คล้ายที่พบในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ จนถึงชนิดไขข้อสันหลังอักเสบเหมือนกับที่พบในโรคข้อสันหลัง
อักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินทั้งหมดมีความชุกประมาณร้อยละ 0.1 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่คิดว่าในประเทศไทยพบได้น้อยกว่า ส่วนโรคผิวหนังสะเก็ดเงินพบในฝรั่งคอเคเชี่ยน
ประมาณร้อยละสองของประชากรทั่วไป ในคนไทยพบได้น้อยกว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคข้ออักเสบ
สะเก็ดเงินพบได้ประมาณร้อยละห้าถึงเจ็ดของคนที่เป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงินทั้งหมดโรคผิวหนัง
สะเก็ดเงินมันเริ่มเกิดข้ึนในระหว่างอายุ 5-15ปี ส่วนโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินมักเกิดข้ึนในระหว่างอายุ
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30-55 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยประมาณร้อยละ 10-15 พบว่าเป็นโรคข้ออักเสบ
และโรคผิวหนังสะเก็ดเงินเกิดขึ้นพร้อมๆกัน และประมาณร้อยละ 10-15 เกิดโรคข้ออักเสบขึ้นมาก่อน
ก่อนที่จะพบโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ในกลุ่มสุดท้ายนี้ท าให้การวินิจฉัยโรคได้ยาก ต้องใช้แพทย์ที่ช านาญ
ซึ่งเคยดูแลรักษาคนไข้โรคข้ออักเสบอยู่ประจ า จึงจะดูได้ว่าเป็นโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ทั้งท่ียังไม่
ปรากฏให้เห็นผื่นผิวหนังสะเก็ดเงิน ส าหรับการจู่โจมของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินมักจะเป็นชนิดค่อย
เป็นค่อยไป แต่ในผู้ป่วยหนึ่งในสามจะเกิดโรคข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันได้ ส่วนความรุนแรงของโรคข้อ
อักเสบนั้นไม่มีความแน่นอนพบได้ตั้งแต่เป็นน้อยๆจนถึงเป็นมากๆ และมีการพิการได้มากจนช่วย
ตัวเองไม่ได้เลยก็มี เราไม่สามารถคาดเดาได้ต้องใช้การติดตามดูท่าทีของโรคไปเรื่อยๆในโรคข้ออักเสบ
สะเก็ดเงินทั้งหมด พบว่ามีผื่นผิวหนังสะเก็ดเงินปรากฏให้เห็นก่อนที่จะมีข้ออักเสบร้อยละ 75  
ชนิดของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคกลุ่มนี้ก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายชนิดคือ 
1. ชนิดข้ออักเสบส่วนปลาย อักเสบชนิดน้อยข้อคือมีข้ออักเสบไม่เกินสี่ข้อ พบได้ประมาณร้อยละ30-
50 
2. ชนิดข้ออักเสบส่วนปลายอักเสบชนิดมากข้อ คือมีข้ออักเสบตั้งแต่ห้าข้อขึ้นไป พบได้ประมาณร้อย
ละ 30-50 
3. ชนิดที่มีข้ออักเสบเฉพาะที่ข้อปลายนิ้ว พบได้ทั้งหมดประมาณร้อยละ 25 
4. ชนิดที่เป็นข้อสันหลังอักเสบ และข้อตะโพกและข้อไหล่อักเสบ เหมือนกับท่ีพบในโรคข้อสันหลัง
อักเสบชนิดติดยึด พบได้ประมาณร้อยละ 5 
5. ชนิดของข้ออักเสบที่มีการท าลายข้อมากๆ (ข้ออักเสบมิวติแลน) ท าให้เกิดข้อหลวมหลุด และพิการ
ได้มากๆ  
ข้ออักเสบ   กลุ่มโรคข้ออักเสบชนิดที่มีลักษณะเหมือนกันโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินยังเป็นโรคกลุ่มย่อย
ของโรคกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า กลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบ 
(Spondyloarthritis)กลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบ (Spondyloarthritis) 
ประกอบด้วย 
1. โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing spondylitis) 
2. โรคข้ออักเสบรีแอ๊คทีฟ (Reactive arthritis) 
3. โรคข้ออักเสบที่พบร่วมกับล าไส้อักเสบ(Enteropathic arthritis) 
4. โรคข้อสันหลังอักเสบและข้อส่วนปลายอักเสบชนิด จ าแนกประเภทไม่ได้ (Undifferentiated 
Spondyloarthritis) 
5. โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis) 
ดังนั้นในระยะแรกๆของการเป็นโรคข้ออักเสบในกลุ่มนี้ โรคอาจจะแยกกันไม่ค่อยได้ จนมีลักษณะทาง
คลินิกชัดเจนขึ้นก็จะจ าแนกประเภทของโรคได้ แพทย์ที่มีทักษะที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคข้ออักเสบมานาน 
ก็จะสามารถจ าแนกประเภทได้เร็ว 
การวินิจฉัยแยกโรค 
การวินิจฉัยแยกโรค จากโรคข้ออักเสบชนิดอื่นนอกจากจะต้องแยกออกจากกลุ่มโรคข้อสันหลังอักเสบ
และข้อส่วนปลายอักเสบแล้ว โดยทั่วไปก็ต้องแยกจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งบางครั้งก็แยกยาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินชนิดมากข้อนั้นบางครั้งแยกไม่ได้จากโรคข้ออักเสบรูมา
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ตอยด์ นอกจากนั้นยังต้องแยกออกจากโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดอื่นๆเช่นโรคเก๊าท์ โรคข้อเสื่อม โรค
เก๊าท์เทียม โรคข้ออักเสบติดเชื้อ เป็นต้น แพทย์จะสามารถแยกชนิดของโรคต่างๆโดยใช้ลักษณะของ
ประวัติ ลักษณะของข้อที่ตรวจพบและลักษณะทางคลินิกอย่างอ่ืนๆช่วย หากยังไม่สามารถแยกโรคได้ 
แพทย์จะใช้เอกซเรย์ช่วย ซึ่งบางครั้งก็ช่วยแยกโรคได้ชัดเจนขึ้น เพราะโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
บางครั้งมีลักษณะจ าเพาะของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินการตรวจเลือดก็อาจช่วยแยกโรคอ่ืนๆออกไป
จากโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ข้ออักเสบสะเก็ดเงินมักจะรุนแรง และบางครั้งพบว่ามีการท าลายข้อ
อย่างมากในเวลาอันสั้นรูปที่1 ข้ออักเสบสะเก็ดเงินที่ข้อโคนนิ้วมือ และข้อมือเช่น ท าให้ข้อติดยึด งอ
ไม่ได้ เสียรูปร่าง บางครั้งก็ตรงกันข้ามท าให้ข้อหลวมหลุด รุ่งริ่งได้ท าให้เกิดการพิการได้มากๆ 
สาเหตุของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน 
สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่พบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางระบบภูมิคุ้มกัน
เขา้มาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจัยทางพันธุกรรม เช่นพบคนไข้ในครอบครัวเดียวกันมากกว่าที่พบในคนทั่วไป
ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดโรค เช่น การบาดเจ็บการติดเชื้อ และสภาวะความเครียดทางจิต เป็น
ต้นพบว่ามีสารที่หลั่งมาจากเซลล์ลิมย์โฟซัยต์มากระตุ้นเซลล์ผิวหนัง และเซลล์เยื่อบุข้อภายในให้
แบ่งตัวได้มากๆอาการทางผิวหนังผื่นผิวหนังสะเก็ดเงินส่วนมากพบที่บริเวณผิวด้านหลังของข้อพับ
ศอก เข่า ก้นกระเบนเหน็บแต่พบได้ทุกที่ เช่น ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ขอบผม อวัยวะเพศขนาดของผื่นสะเก็ด
เงินพบได้แล้วแต่ตั้งแต่ขนาด 1มิลลิเมตร จนโตมากๆ แพทย์ต้องตรวจดูผื่นสะเก็ดเงินตามที่ซ่อนต่างๆ
ด้วย เช่น บริเวณหนังศีรษะ สะดือ หูและรอบๆรูทวารหนัก เป็นต้น อาการและความรุนแรงของผื่น
ผิวหนังสะเก็ดเงิน ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดต่างๆของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน บางครั้งอาการ
ทางผิวหนังมีเพียงเล็กน้อยจนไม่ทันสังเหตุเห็นถ้าไม่ตรวจให้ละเอียดพอ แต่ข้ออาจจะอักเสบรุนแรงได้
มากๆ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่มีโรคข้ออักเสบร่วมด้วย มักจะเป็นพวกที่มีอาการทาง
ผิวหนังค่อนข้างมากอาการทางเล็บในคนไข้โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
เล็บได้ คือเล็บเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วย พบได้มากกว่าในคนไข้ท่ีไม่มีโรคข้ออักเสบร่วมด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของข้อปลายนิ้ว มักจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเล็บร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงของ
เล็บที่พบได้ ก็เช่น มีจุดๆ บุ๋มๆ เล็กๆ หลายจุดบนเล็บหรือพบรอยร่องแนวขวางบนเล็บ หรือพบว่ามี
การลอกหลุดของเล็บออกจากเนื้อใต้เล็บ หรือพบว่ามีการหนาตัวของเนื้อเยื่อใต้เล็บ เป็นต้น การที่พบ
การเปลี่ยนแปลงที่เล็บก็ช่วยในการวินิจฉัยด้วย คนไข้ที่มีข้อปลายนิ้วอักเสบ มักจะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เล็บให้เห็นด้วยเสมอ อาการทางเส้นเอ็นในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน การอักเสบไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะที่ข้อ ปลอกหุ้มข้อ และข้อสันหลัง เท่านั้นแต่ยังพบว่ามีการอักเสบที่เส้นเอ็นต่างๆได้มาก เช่น 
บริเวณส้นเท้า ฝ่าเท้า เอ็นร้อยหวาย เอ็นข้อมือ เอ็นนิ้วมือ เอ็นไหล่ เป็นต้น การอักเสบจะเริ่มจาก
บริเวณท่ีเส้นเอ็นติดกับกระดูกท่ีเรียกว่า เอ็นธีซิส (enthesis)พบการอักเสบของเอ็นธีซิสได้บ่อยในข้อ
อักเสบสะเก็ดเงินชนิดข้อส่วนปลายอักเสบชนิดน้อยข้อ คือไม่เกินสี่ข้อ บางครั้งเวลาที่มีเส้นเอ็นอักเสบ
ที่นิ้วมือนิ้วเท้า จะท าให้นิ้วมือ นิ้วเท้าดูอ้วนเหมือนไส้กรอก(Sausage finger)อาการอย่างอ่ืนบางครั้ง
ในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน จะเกิดมีเยื่อตาอักเสบ ม่านตาอักเสบชนิดเฉียบพลันได้ลิ้นหัวใจอาออร์ต้า
รั่วได้ อาจพบพังผืดที่ปอดกลีบบนอย่างที่พบในโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึดได้แต่ก็พบได้น้อยมาก 
การรักษาการวินิจฉัยแยกโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆส าคัญมาก เพราะโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆแต่ละโรค
ตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกัน โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินค่อนข้างดื้อต่อยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ 
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สเตียรอยด์คนไข้มักจะยังคงมีการอักเสบ และเจ็บปวดตามข้ออยู่มาก คนไข้จะยังคงไม่พึงพอใจต่อการ
รักษาด้วยยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินชนิดที่เป็นน้อยข้อคือไม่เกินสี่
ข้อ โดยทั่วไปแพทย์จะใช้วิธีฉีดยาเข้าข้อด้วยยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ เป็นทางเลือกท่ีดีที่สุดได้ผลดีที่สุด 
และมีผลเสียน้อยที่สุดในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินชนิดมากข้อ ก็ให้การรักษาคล้ายกับที่ให้การรักษาใน
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ร่วมด้วยกับยาเมโธเทร็กเซทหรือยา
เกลือทอง หรือยาฮัยดร็อกซ่ีคลอโรควิน หรือยาซาลาโซไพริน หากยังไม่ได้ผลดีอาจจะใช้ยาลดภูมิ
ต้านทาน เช่น อะซ่าไธโอปริน ตลอดจนยาเลฟลูโนไม้ด์ (อะราวา) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ แต่ก็เคยมีคนน ามาใช้ในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน บางรายรายงานว่าได้ผลดีส าหรับพวกท่ีมีข้อ
สันหลังอักเสบ เป็นอาการส าคัญ ก็ให้การรักษาแบบโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด คือให้ยาต้าน
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในขนาดสูง และให้ท ากายภาพบ าบัดเต็มที่การรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ด
เงิน นอกจากจะใช้ยารักษาแล้ว ยังคงต้องพิจารณาให้การรักษาทางกายภาพบ าบัดที่เหมาะสมร่วม
ด้วย แล้วแต่ระยะและความรุนแรงของข้ออักเสบ ตลอดจนต าแหน่งของข้อที่อักเสบการให้การรักษา
ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันหรือชะลอความพิการได้มาก หากรอจนเป็นโรคมากแล้วความพิการที่
เป็นไปแล้วอาจจะไม่คืนสภาพเลยก็ได้สิ่งที่ต้องนึกไว้เสมอคือ โรคนี้พบได้บ่อยที่ก าเริบจากสภาวะจิตใจ
ที่เครียดและหรือเศร้าหมอง จึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามปรับปรุงรักษาสุขภาพจิตร่วมไปด้วยเสมอ
ญาติและมิตรสหายก็อย่าลืมช่วยกันให้ก าลังใจผู้ป่วยจะช่วยผู้ป่วยได้มาก อย่าหวังพ่ึงแต่แพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวยาปฏิชีวนะท่ีใช้ทาทั่วไปได้แก่คลินดามัยซิน จากการทดลองพบว่า
เมื่อใช้ยาตัวนี้ จะลดจ านวนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบลงได้มาก ยาตัวนี้จึงเหมาะส าหรับสิว
หัวหนองขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นสิวหัวช้างหรือซีสต์ หรือเป็นสิวอุดตันจะได้ผลไม่ดีอิริโธรมัยซิน เชื่อว่า
ได้ผลดีใกล้เคียงกับคลินดามัยซินเตตตร้าซัยคลิน เชื่อว่าได้ผลน้อยกว่าคลินดา-มัยซิน และอิริโธรมัย
ซิน ยาปฏิชีวนะทาพวกนี้ หลายตัวบรรจุอยู่ในขวดที่มีลูกกลิ้งส าหรับทาใบหน้าเพ่ือความสะดวกบาง
ตัวท าอยู่ในรูปแผ่นกระดาษอาบน้ ายาส าเร็จรูปมาเลยเมื่อจะใช้ก็ฉีกซองแล้วใช้แผ่นกระดาษอาบน้ ายา
ปฏิชีวนะนั้นเช็ดหน้าข้อควรระวังก็คือ ยาพวกนี้เมื่อใช้ไปนานๆ ก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและให้ผล
แทรกซ้อนได้เหมือนยารับประทาน การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดทา จึงจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
แพทย์ผิวหนังอย่างเคร่งครัดเช่นกันนอกจากนั้นก็ยังมียาปฏิชีวนะในรูปยาทาตัวอื่นๆ เช่น 
Metronidazole, Nadifloxacin และมียาทาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะท่ีน ามาใช้รักษาสิว ได้แก่
sulphur, resorcinol และ salicylic acid, หรือยาทาที่มีส่วนผสมของทั้งยาปฏิชีวนะและยาที่ไม่ใช่
ยาปฏิชีวนะเช่น erythromycin - zinc complex 
  
สะเก็ดเงินกับแพทย์แผนไทย   
 
พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค กล่าวถึง โรคเรื้อน มีแหล่งที่เกิดอยู่ 2 แห่ง คือ  

1. เกิดในกระดูก เรียกว่า กุฏฐัง เป็นอติสัยโรค คือ โรคที่รักษายาก เป็นอาการตัด รักษาไม่หาย 
2. เกิดในชิ้นเนื้อ เรียกว่า โรคเรื้อน รักษายาก แต่มีโอกาสหาย พอรักษาได้อยู่ 
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สาเหตุและอาการของกุฏฐโรค 
1. เกิดแต่กองปถวีธาตุ : เมื่อบังเกิดกระท าให้เมื่อยในข้อกระดูกและเส้นเอ็นน้อยใหญ่ ผิวเนื้อสากชา 
แล้วขึ้นใบหูก่อน ดุจดังมดตะนอยต่อย แล้วลามไป บวมที่หน้า แล้วบวมทั่วทั้งตัวดุจหนังแรด ถ้ารักษา
ไม่หาย นานเข้า ท าให้ นิ้วมือ/นิ้วเท้าบวม แตกเป็นน้ าเหลืองเน่า กินกุดเข้าไป อาการดังกล่าวนี้ รักษา
ได้ 1 ส่วน ไม่ได้ 3 ส่วน 
2. เกิดแต่กองอาโปธาตุ : เมื่อบังเกิดนั้น โลหิตและน้ าเหลือง ซึ่งก าเริบ หย่อน พิการระคนกัน กระท า
โทษประการต่างๆ บางทีเสียวเข้าไปในชิ้นเนื้อและผิวหนัง บางที ให้เขม่นไปในเส้นเอ็นและผิวหนัง 
(ถ้าจะตั้งขึ้นท่ีสุดจะเขม่นริกๆ ไปในที่นั้นก่อน) แล้วตั้งขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเมล็ดงาดุจเกลื้อน แล้วค่อย 
เจริญใหญ่เท่าใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบพุทรา ท าให้ผิวเนื้อชา หยิกไม่เจ็บ เป็นเหน็บชา ผิวเนื้อนวลดุจ
น้ าเต้า สมมุติ เรียกว่า เรื้อนน้ าเต้า เป็นนานเข้า ให้เมื่อย นิ้วมือ/เท้าบวม และหูทั้งสอง หนาขึ้น 
ผิวหน้าเหมือนมะกรูด ผิวขาวแต่ไม่แดง เป็นอสาทิยโรค รักษายากนัก 
3. เกิดแต่กองเตโชธาตุ : เมื่อบังเกิดกระท าให้เมื่อยทั่วสรรพางค์กาย สะบัดร้อน/หนาวดุจไข้แล้วผุด
แดงข้ึนมาเป็นเม็ดสัณฐานดุจประดงเพลิง เป็นๆ หายๆ ถึง 2-3 ครั้ง แล้วขึ้นจับที่หูก่อน ให้หูหนา และ
ผุดแดงขึ้นเป็นผื่นดัง มดตะนอยกัด แล้วลามขึ้นแก้ม หน้าผาก ลามท่ัวตัวแดงดุจดังเพลิง เป็นนานเข้า
ท าให้ตัวพองดุจเพลิงไหม้ แล้วเปื่อยบวม กระดูกคุด รักษายาก 
4. เกิดแต่กองวาโยธาตุ : เมื่อบังเกิดนั้น วาโยธาตุ ก าเริบ หย่อน พิการ พัดซ่านไปตามผิวเนื้อและ
ผิวหนัง ท าให้เนื้อนั้นแข็งเป็นข้อ ขอดเป็นเม็ดเท่าผลพุทรา /ผลมะกรูด /ผลมะนาว บ้าง ท าให้หนัง
เนื้อเป็นเหน็บชา หยิกหรือ มีดเชือดไม่เจ็บ ต่อมาแตกออกเป็นขุมๆ เปื่อยเน่าเหม็นดุจซากศพ กินจน
กระดูกผุด้วน กุฏฐโรคนี้สมมุติเรียกว่า เรื้อนมะกรูด เป็นอสาทิยโรคตาย 10 ส่วน รักษาได้ 1 ส่วน 
5. เกิดแต่ชาติสัมพันธุ์ตระกูล : เป็นกรรมพันธุ์ อาจเป็นชนิดใดก็ได้ สุดแล้วแต่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ของบุคคลนั้น 
6. เกิดด้วยสามัคคีรส : อาจเป็นชนิดใดก็ได้ กินอยู่หลับนอนด้วยกัน (คู่สามัคคีรส) 
7. บังเกิดเป็นอุปปาติกะ : เกิดขึ้นโดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งที่ธาตุทั้งปวงมิได้ วิปริตแปรปรวน 
 ลักษณะกุฏฐโรคอันบังเกิดเนื่องกันมาแต่สัมพันธ์ตระกูลจ าพวก  1  โรคเรื้อนอันบังเกิดด้วย
สามัคคีหลับนอนระคนอยู่ด้วยกันเป็นนิจจ าพวก  1  โรคเรื้อนอันเป็นอุปปาติกะหาเหตุมิได้  อยู่ดีๆ ก็
เกิดข้ึนเอง  และธาตุทั้งปวงก็มิได้ผิดปกติแปรปรวน   โรคทั้ง 3 จ าพวกนี้ให้แก้ตามอย่างที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นก็จะหายโดยพลัน  เป็นยาปยะโรคหายโดยง่าย 

 ลักษณะเรื้อนกวาง  เมื่อจะบังเกิดนั้น  เกิดข้ึนตามข้อมือและข้อเท้า และก าด้นต้นคอกระท า
ให้เป็นน้ าเหลืองลามออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า  บางทีก็หายขาด บางทีก็ไม่หาย  แต่ไม่ตายเป็น
แต่ล าบาก 

 ลักษณะเรื้อนมูลนกนั้น   เมื่อจะบังเกิดนั้นผุดขึ้นมาเป็นแว่น เป็นวงขึ้นตามผิวหนัง เล็กก็มี 
ใหญ่ก็มี  มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน  ดูสัณฐานดังกลาก  พรรนัย  ท าให้คัน  ถ้าแก่เข้าลามไปท้ังตัว   
พยาธิอันนี้หายบ้างมิหายบ้าง 
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 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า วิมาลา   เมื่อจะบังเกิดนั้นขึ้นที่หูและก าด้นต้นคอ  กระท าให้
เปื่อยพุพองให้คัน สัณฐานดุจมะเร็งไฟยิ่งคันยิ่งเกา  ครั้นวางยาเกาแล้วให้แสบร้อนตามที่เกา ลักษณะ
ของวิมาลานี้หายมากกว่าไม่หาย 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า หูด  เมื่อจะบังเกิดนั้นผุดเป็นตุ่มๆ ขึ้นทั้งตัว เท่าเมล็ดพริกไทย  
เท่าเมล็ดถั่วด า  เท่าผลตะขบไทย  เท่าผลมะนาวมะกรูดก็มี   ติดเต็มไปทั้งตัว  อาการมีแต่กระท าให้
เมื่อยมึนไปทั้งตัว จะเป็นอันใดหามิได้  ดุจเป็นคนดี  ถ้าบุคคลผู้ใดเป็นดังนี้ท่านว่าเป็นพยาธิกามโรค  
รักษามิหายเป็นอสาทยะพยาธิ  แต่จะได้ตายในปัจจุบันนั้นหามิได้  ไปจนถึงกาลมรณะ  เมื่อจะถึงกาล
อายุแล้วกระท าให้พยาธินั้นแตกออกทุกยอด  แล้วเปื่อยเน่าเหม็นดังศพดุจกล่าวมาแล้ว  จึงถึงกาล
อวสานของชีวิตเท่านั้น 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า เกล็ดปลา เมื่อจะบังเกิดนั้น  มักขึ้นที่หน้าก่อนแล้วลามมาถึงต้น
คอ   ลงมาถึงทรวงอกก็มี  แล้วลามเป็นเกล็ดไปทั่วทั้งตัว  สัณฐานผิวด า  ลักษณะดังกล่าวมานี้มิ
เป็นไร 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า เรื้อนบอน เมื่อแรกผุดขึ้นมานั้นเป็นรูปรุไปมิใคร่จะเห็น  ถึงแม้
จะเห็นก็เห็นแต่ขาวๆ แดงๆ  อยู่ในเนื้อร าไรมิได้เห็นถนัด 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า เรื้อนหิด มักขึ้นทั่วทั้งตัวแล้วลามไป  ดุจบุคคลเป็นกลาก 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า เรื้อนดอกหมาก นั้นผุดขึ้นเป็นขาวๆ ดังดอกหมาก ถ้าเหงื่อออก
จะท าให้คัน   เกาจนน้ าเหลืองซึมจึงหายคัน 

 ลักษณะพยาธิคือเรื้อนชื่อว่า เรื้อนมะไฟ  ขึ้นเป็นเกล็ดแดงขอบขาว  ใหญ่เท่าผลมะไฟ  ถ้า
บังเกิดแก่บุคคลผู้ใดแล้ว  มักกระท าให้ร้อนดุจต้องเพลิง  ให้พองๆ ขึ้นมา 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
สมสุข มัจฉาชีพ,สุนันทา โอศิริ(2552.,84-85)ศึกษาว่าชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมมารับการรักษาจากหมอ
พ้ืนบ้านซึ่งส่วนใหญ่ถูกงูกัด เช่น ที่วัดคลองน้ าใสวัดสุทธิวารีชาวบ้านที่ถูกงุกัดจะมารับการรักษาที่วัด
โดยตรงเนื่องจากหายทุกรายบางรายรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่ดีเพราะไม่รู้เป็นงูอะไรกัด แต่พระครู
เป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงดูบาดแผลและถามเวลาที่งูกัดก็สามารถทราบว่าเป็นงูชนิดใดพืชสมุนไพรที่ใช้
รักษามีชื่อถิ่นว่าตาหมื่น ซึ่งผุ้วิจัยไม่สามารถระบุชนิดได้เพราะได้ตัวอย่างเฉพาะใบเท่านั้น    
 
วุฒินันท์ พระภูจานงค์ (2549) ศึกษาว่าการรักษาแบบพ้ืนบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวบ้านชนบท 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพรของชาวบ้าน การได้รับข้อมูล
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เกี่ยวกับยาสมุนไพรระดับความรู้และระดับเตคติ ;มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 
 
กิตติ สมบัติ นงพรรณ พิริยานุพงศ์ และสายันต์ อาจณรงค์ (2546) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า อาการเจ็บป่วยที่รักษา
โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การต่อกระดูก การรักษาไส้
เลื่อนด้วยสมุนไพร การรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยการนวด การรักษาอาการชักด้วยสมุนไพร 
การรักษานิ่วด้วยสมุนไพร การรักษาอาการปวดฟันด้วยเวทมนต์ การคลอดกับผดุงครรภ์โบราณหรือ
หมอต าแย การรักษาแบบพ้ืนบ้านนี้จึงยังได้รับความนิยมเนื่องจากผู้รักษาไม่ ได้ก าหนดค่ารักษาเป็น
ลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับผู้ให้การรักษา (หมอพ้ืนบ้าน) ในแต่ละประเภทได้รับ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะร่วมกัน ได้แก่ การถ่ายทอดโดยการปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้จึงตกมาถึง
ปัจจุบัน  
 
สุธี เทพสุริวงศ์ และ เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ (2547) ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี เพ่ือ
พัฒนาเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ และชาวบ้านผู้ทรงความรู้ รวมทั้งสังเกต 
ถ่ายภาพประกอบ และจากการสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้าน  ผลการศึกษาปรากฏว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านใน
จังหวัดปัตตานีแบ่งได้ 7 ประเภทคือ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร หัตถกรรม การแพทย์ ศิลปะการแสดง 
การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดภูมิปัญญาดังกล่าวมี 3 ประการคือ 
 1) สภาพทางธรรมชาติ พ้ืนที่ 
2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทรัพยากรในท้องถิ่น  
3) คติความเชื่อทางศาสนา น าไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน เช่น การรักษาโรค
ด้วยสมุนไพร การบีบนวด   การบ าบัดและเยียวยาทางจิตใจด้วยไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ 
 
ชไมพันธ์ สันติกาญจน์และคณะ (2547,78-79)ศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางบวกต่อการรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทยในเรื่องควรน าสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยและมีมาตรฐานเข้าในบัญชียาหลัก
แห่งชาติมากที่สุด รองลงมาคือการน าทฤษฎีและแนวคิดแพทย์แผนไทยมาใช้ในการรักษาช่วยให้เสีย
ดุลการค้าด้านการแพทย์ และสาธารณสุขจากต่างประเทศน้อยลง ยาสมุนไพรสามารถใช้แทนยาแผน
ปัจจุบันในการรักษาโรคพื้นฐานหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
พีระ บุญจริง,( 2541: 50-52, 66)  วิธีการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านพบว่า มีการใช้สมุนไพรในการ
รักษามากท่ีสุด ซึ่งการใช้พืชมารักษาอาการเจ็บป่วยได้มีมานานนับ 5,000 ปี ตั้งแต่สมัยอียิปต์และจีน
โบราณ ส าหรับจีนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ยาสมุนไพรจีนเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่ว
โลก สมุนไพรนั้นใช้เป็นทั้งอาหารและเป็นยา สัดส่วนการใช้และสรรพคุณในการรักษาก็อาศัยจาก
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ประสบการณ์และการบอกเล่า โดยการใช้ราก ต้น ใบ ผล (หรือใช้ทั้ง 5 อย่างยาไทย) ใช้กินทา ดื่ม 
อาบหรือสกัดเป็นน้ ามัน ทั้งสูดดม ทาบนผิวหนัง หรือใช้กลิ่นในการรักษาท้ังร่างกายและจิตใจ 
สมุนไพรสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยธรรมดาได้ทุกชนิด เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เมื่อยขบ หวัด ผื่นคัน 
เบื่ออาหาร ไอ บาดเจ็บ ท้องผูก ปวดท้อง  
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บทท่ี3 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
 รปูแบบการศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลหมาะสมแนวคิดการวิจัยและระเบียบวิจัย  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
 
ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1  กลุม่ประชำกรและตัวอย่ำง 

 
 ตัวอย่างที่มีประสบการณ์มาก เลือกมาอย่างเจาะจงเพราะเป็นการเลือกตัวอย่างแบบยึด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลักเป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัดมีข้ันตอนและ
วิธีด าเนินการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การศึกษา 
 
3.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) 2จังหวัด โดยเลือกศึกษาจังหวัด
ชายฝั่งทะเลตะวันออกคือจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี  
 ส่วนที่ 2 คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดความ
เหมาะสมของแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์รักษานานกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
3.2.2 สัมภาษณ์แบบเป็นทางการแบบสอบถามปลายเปิดและไม่เป็นทางการแบบเจาะลึก 
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            ศึกษาส ารวจแหล่งข้อมูลค้นหาแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เจาะจงไว้ได้
ก่อน แล้วจึงนัดสัมภาษณ์เพ่ือลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล  โดยใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แพทย์แผนไทย ตั้งแต่ มกราคม-พฤษภาคม 2555  โดยใช้รูปแบบการเก็บดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) อย่างไม่เป็นทางการโดยก าหนดให้มีนักวิจัย
สนามเป็นคนพ้ืนที่ร่วมกับผู้วิจัย เก็บข้อมูล 
 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non-Participation 
Observation) โดยก าหนดให้มีนักวิจัยสนามเป็นคนพ้ืนที่เพ่ือเฝ้าสังเกตรายละเอียด  
 ส่วนผลการรักษาของแพทย์แผนไทยจะเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากแบบบันทึกของคนไข้โดยเก็บ
รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อมูลลักษณะย้อนหลัง(Retrospect Data Collection)โดย
เลือกเฉพาะที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์คือบันทึกภาพถ่ายไว้ ในกรณหีมออรุณวรรณเก็บข้อมูลตั้งแต่
เม.ย-พ.ค. 2527 ส่วนกรณีหมอเพ็ญศรีเก็บข้อมูลตั้งแต่ก.ย.2553-ก.พ..2555 รวมตัวอย่างกรณีศึกษา
การรักษารวมทั้งสิ้น 4 ราย 
 
3.3 วัสดุอปุกรณ์ 
 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
     1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Interview) โดยมีลักษณะข้อค าถาม
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน การศึกษาในและนอกระบบ รายละเอียดของโรคและ
แนวทางการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ยาสมุนไพร 

2.สมุดบันทึกใช้บันทึกการพูดคุยซักถามและสังเกตในรายละเอียดตามกรอบแนวคิด 

3. กล้องถ่ายภาพ  แถบบันทึกเสียง 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. แนวค าถามได้จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือสามารถวางแนวทางการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามประเด็นต่างๆ มีค าถามย่อยในแต่ละด้านประกอบเพื่อให้ได้ประเด็นครบถ้วน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
   2. แบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยให้มีความถูกต้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย 
 
3.4  กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 1.ตรวจสอบก่อนด้านผู้วิจัยโดยinvestigator triangulationว่าต่างได้พบข้อมูล เหมือนกัน 
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 2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคcontent Analysis มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น 
 3.  เรียบเรียงข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดเป็นหมวดหมู่ ความหมาย วิเคราะห์และสรุป อธิบาย
และพรรณนา 
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บทท่ี4 
 

ผลกำรศึกษำ 
 
 

 ด้วยการศึกษาการแพทย์แผนไทยกับการบ าบัดรักษาโรคสะเก็ดเงินครั้งนี้ ใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นการศึกษาแบบปรากฏการณ์ โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจ านวน 
2 คน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 
อาจารย์แพทย์แผนไทย นางอรุณวรรณ เฮงตระกูล   
 
แนวทำงกำรรักษำโรคสะเก็ดเงิน 
 
1. สาเหตุ  เป็นโรคผิวหนังที่เกิดข้ึนเองสาเหตุไม่แน่ชัด ไม่ติดต่อถึงกันแม้จะสัมผัสคนไข้ 
2.อาการ/อาการแสดง แรกเริ่มเม็ดผุดขึ้นมาแสบๆคัน เป็นมากจะคันส่วนใหญ่ลามมาจากศีรษะ แผล
เล็กๆแล้วกลายเป็นสะเก็ด  ตรวจดูด้วยตาจะเห็นเป็นร่องรอยเม็ดผื่นสะเก็ดท่ีผิวหนังหนา ที่ค่อยๆ
ลอกตัวออกร่วงหล่นเป็นสะเก็ดสีขาว เกิดจากระบบเลือดลมน้ าเหลืองผิดปกติ 
 3.ตรวจร่างกาย 
  สัมผัส ตามร่างกายมีความร้อนตลอด 
            ชีพจร ไม่ตรวจในกรณีสะเก็ดเงิน 
            ผิวพรรณ ผิวซีด เลอืดจาง 
4.การวางแผนการรักษา 
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   หลักคิดในการบ าบัดรักษา  แก้ระบบเลือดลมให้สู่ปกติ รักษาน้ าเหลือง ลมตามเส้น กระดูก 
ขับพิษทางอุจจาระ ปัสสาวะ รักษาตามอาการที่แสดงออก  ถ้าโรคนี้เรื้อรัง เข้าข้อเข้ากระดูก จะรักษา
ยากเพราะเป็นมากจนเส้นเอ็นพิการ กระดูกพิการ เวลาเดินจะไม่ตรง 
5.ยาทีใ่ช้   
ยาผงทิพกมลรสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  ยาต้มเป็นน้ ากระสายยาเพือปรับตามอาการแต่ละคนและยาทา
ผิวหนัง 
ยาผงทิพกมล รสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  สรรพคุณ แก้แก้ตะโจพิการ โรคผิวหนังผื่นแดงคัน โรคสะเก็ดเงิน 
ตัวยาหลัก เทียนทั้ง 5 โกฐทั้ง5  จันทน์ทั้ง 2  ขอนดอก  
วิธีใช ้ ต้มดืม่ก่อนอาหาร 3   เวลา  เช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ ½  แก้ว 

ยาทาผิวหนัง สรรพคุณแก้โรคผิวหนังที่เป็นสะเก็ด  ประกอบด้วย ยาหลัก ทองพันชั่ง ใบชุมเห็ดเทศ 
ลูกกระเบา 

วิธีใช้ ใช้ทาภายนอก บริเวณท่ีมีอาการเช้า - เย็น   

6.ค าแนะน า /การปฏิบัติตัวของคนไข้ 
             6.1งดยาแผนปัจจุบัน  
   6.2อาบน้ าด้วยสบู่อ่อนๆ  
   6.3ไม่แกะแผล 
   6.4ถ้าคันผิวแห้งให้ใช้น้ ามันทาผิวเด็ก  ห้ามเกาใช้มือลูบๆเวลาคันแทน 
  6.5หลีกเลี่ยงโดนแสงแดด 
  6.6งดของแสลงเด็ดขาด เช่น อำหำรทะเลทุกชนิด กะปิ น้ าปลา ของหมักดอง เผือก ชะอม เห็ด 
ขนุน ไข่มดแดง   กิน เนื้อหมู ปลาช่อน ซี่อ้ิวได้ 
7.การติดตามผลการรักษา  
   หลังกินยาประมาณสองสัปดาห์อาการสีผื่นจะจางลงอาการคันลดลง 
8.ปัญหาอุปสรรค คนไข้บางรายเลิกรักษากลางคันเพราะงดของแสลงไม่ได้ ท าให้รักษาเป็นหายๆ จน
หมดก าลังใจในการรักษา เนื่องจากอาจเป็นเพราะต้องกินของนอกบ้านหากินอาหารที่หลีกเลี่ยงยาก
มาก นอกจากต้องปรุงท าอาหารเอง 
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ภาพที่ 2  
อาจารย์แพทย์แผนไทย  นางสาวเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์  
 
แนวทำงกำรรักษำโรคสะเก็ดเงิน 
 
1. สาเหตุ  สาเหตุที่แท้จริงไม่แน่ชัด เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง หรืออาจติดต่อทางกรรมพันธุ์ 
2.อาการ โดยทั่วไปคนไข้จะรู้สึกคัน ผู้ป่วยมักจะเกา แต่ยิ่งเกาก็ยิ่งคัน และอาจเป็นแผลตามผิวหนังได้  
ผิวหนังจะมีผื่นแดง เป็นวงคล้ายกลาก มีสะเก็ด บาง ร่อน และสามารถลุกลามจนกระทั่งทั่วตัวได้  
 3.ตรวจร่างกาย 
 สภาพทั่วไป  ดูลักษณะ ผื่น ขนาด สี ต าแหน่งรอยโรคชัดเจนตามร่างกาย ส่วนความรุนแรง
ของโรคข้ึนอยู่กับรอยโรคท่ีพบว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นเรื้อรังมานาน จะใช้ระยะเวลาในการรักษา
นาน ถ้าเป็นมากจนลุกลามท่ัวตัว และโรคลุกลามเข้าถึงกระดูกแล้วจะรักษายาก 
 กรณีคนไขต้ัวร้อน หรือ รู้สึกไม่สบายตัวร่วมด้วย จึงจะท าการตรวจชีพจรและลิ้นเพ่ิมเติม 
เพ่ือพิจารณาปรับตัวยาตามความเหมาะสม แต่โดยปกติคนไขโ้รคสะเก็ดเงินจะไม่มีไข้ ถ้าคนไข้มี
อาการท้องผูกร่วมด้วย จึงจะเคาะท้องฟังเสียงของลม และคล าเส้นอัมพฤกษ์ ซึ่งโดยปกติจะไม่ตรวจ
ในคนไขโ้รคสะเก็ดเงิน 
4.การวางแผนการรักษา 
   หลักคิดในการบ าบัดรักษาคือ ปรับระบบเลือดลม บ ารุงเลือด/น้ าเหลือง ให้ปกติ บ ารุงธาตุ 
และคลายเส้น ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปรับยาให้เหมาะกับประเภทหรือสาเหตุของการเกิดโรค สะเก็ดเงินแต่ละ
ชนิด 
5.ยาที่ใช้ จะใช้ยาเพ่ือปรับระบบเลือด น้ าเหลือง และกระจายลม ยาเทพรังษี รสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  
สรรพคุณ แก้โรคผิวหนังผื่นแดงคัน โรคสะเก็ดเงิน อันเนื่องมาจากโลหิตและลม แก้ตะโจพิการ ตัวยา
หลัก เทียนทั้ง 5 โกฐกระดูก โกฐสอ   จันทน์ทั้ง 2  ขอนดอก  
วิธีใช ้ ต้มดื่มก่อนอาหาร 3   เวลา  เช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ ½  แก้ว 

ยาทาแก้โรคสะเก็ดเงิน สรรพคุณแก้โรคผิวหนัง   ใช้ทาผิวหนังบริเวณท่ีเป็นสะเก็ดล่อน  ประกอบด้วย
น้ ามันมะพร้าว ทองพันชั่ง ใบชุมเห็ดเทศ ข่า 

วิธีใช้ ใช้ทาภายนอก บริเวณท่ีมีอาการเช้า - เย็น   
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6.ค าแนะน า /การปฏิบัติตัวของคนไข้ 
             6.1การปฏิบัติตัวทั่วไป 
             6.2ให้งดของแสลงเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะรักษาไม่หายหรือหายช้า 
             6.3ต้องพยายามอย่ามีความเครียด  ความกังวลใจต่างๆ จะท าให้ฮอร์โมนไม่ปกติ การผลิต
เซลล์ที่ผิวหนังก็จะเจริญผิดปกติไปด้วย  พยายามขับถ่ายทุกวัน ถ้าท้องผูกจะมีผลให้ร่างกายเกิดความ
ร้อนมากขึ้นแผลที่เป็นจะก าเริบตามไปด้วย  หลีกเลี่ยงการออกแดด  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
      6.4งดกินยาแผนปัจจุบัน  เพราะจะกดอาการของโรคไว้  จะขัดแย้งกับการรักษาทาง
แผนไทยที่เป็นการกระตุ้นให้อาการของโรคผุดออกมาให้หมดก่อน  แล้วจะค่อยๆ ยุบลงไป 
 ของแสลง 
อาหารแสลง ผู้ป่วยต้องงดอาหารต่อไปนี้ 
  -ของหมักดอง เช่น เหล้า เบียร์ ขนมจีน ผักดองต่างๆ 
  -อาหารคาวจัดทุกชนิด ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อควาย หัวหมู ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลา
ไหล ปลาดุก ปลาหมึก กุ้ง  
  -งดรับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีกท้ังหลาย เช่น เป็ด ไก่ ห่าน นก เป็นต้น 
  -หน่อไม้ ข้าวเหนียว 
  -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
              
7.การติดตามผลการรักษา  
   นัดติดตามผลระยะแรกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะแรกของการรับยา ผื่นสะเก็ดเงินจะก าเริบ เนื่องจาก
ยากระจายเอาพิษของโรคที่อยู่ภายในให้ออกมาทางผิวหนัง จึงควรบอกให้คนไข้ทราบและแนะน า
คนไขเ้พ่ือไม่ให้ผู้ป่วยตกใจหลังจากกระทุ้งผื่นก าเริบขึ้นจนหมดแล้ว อาการจะค่อยๆ ยุบลงไปเอง และ
หายในที่สุด ทั้งนี้ระยะการก าเริบและหายของโรคไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ธาตุของ
คนไข้ และการปฏิบัติตัวของคนไข้ เมื่อคนไข้อาการดีขึ้นให้นัดห่างออกไปเป็น 2 สัปดาห์ต่อครั้งและ
ทุก 1 เดือนเม่ือผู้ป่วยมีอาการดีข้ึนมาก และให้คนไขร้ับประทานยาต้มไปจนกว่าจะหาย 
 อาการของคนไขจ้ะดีข้ึนหลังจากรับประทานยา 1-2 เดือน ขึ้นกับการปฏิบัติตัวของคนไข้และ
ระยะเวลาการด าเนินของโรคที่เป็นมา  
8.ปัญหาอุปสรรค คนไข้บางรายขาดความอดทนมุ่งม่ันที่จะรักษาเพราะไม่สามารถงดของแสลงระยะที่
กินยาสมุนไพร  
 
การวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยโรคของหมอเพ็ญศรี เกิดจากทักษะความช านาญในการซักประวัติ และการตรวจ
ร่างกาย แล้วสรุปวินิจฉัยเป็นโรคต่างๆ ตามชื่อเรียกตามธาตุทั้ง 4 พิการ เช่น  ตะโจพิการ ตับพิการ 
ไตหย่อน หรือหมอสมมุติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณหมอธรรมเนียม วุฒิกิจ เช่น 
ตกขาวระดูพุ่ง ไข้ส าแลงเมถุน โรคลูกอ่อนลูกแก่ โรคหัวใจอ่อน เป็นต้น  
 
 

www.ssru.ac.th



 

32 

 

 

การรักษาโรค 
การรักษาโรคที่หมอเพ็ญศรี มีความช านาญในการรักษามากกว่า 50 อาการโรค แนวทางในการรักษา
จะเกิดจากความช านาญ ประสบการณ์เฉพาะตัว และองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์มาเป็น
พ้ืนฐาน ได้แก่ 
 
1.โรคแต่ละโรคจะมีแนวการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆ และปรับยาไปตามอาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.การรักษาตามธาตุพิการและอาการที่ตรวจพบและปรับยาไปตามอาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.การงดสิ่งที่แสลงกับโรค/อาการ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่หมอเพ็ญศรีให้ความส าคัญมาก 

4.ถ้าไม่แน่ใจหรือรักษาไม่ได้จะแนะน าส่งต่อให้หมอท่านอ่ืนหรือแพทย์แผนปัจจุบัน 

คนไขร้ายที่1 
 
คนไข ้เพศหญิงคู ่อายุ 29 ปี วัน/เดือน/ปีเกิด  29 ตุลาคม  2525 อาชีพ ท าสวน ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด
จันทบุรี ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดจันทบุรี เชื้อชาติ/สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ  

รักษาครั้งแรก  วันที่ 27 กันยายน 2553 (เวลา 10.15 น.)  

อาการส าคัญ เป็นผื่นนูนแดงลอกเป็นสะเก็ดขุยสีขาว ตามผิวหนังเป็นมา 2 ปี 
เมื่อ  2 ปี ก่อนมีอาการผื่นแดงๆนูนขึ้นมาและเป็นสะเก็ดสีขาวลอกเป็นขุยๆตามผิวหนัง ไม่มีอาการ
คันและแสบร้อน เริ่มขึ้นครั้งแรกที่บริเวณ แขน ขา ทั้ง  2 ข้าง ประมาณ  1 เดือน หลังจากนั้นขึ้นที่
ศีรษะ หลัง  น่อง  ทรวงอก เอว จะเป็นมากบริเวณศีรษะและน่อง อาการเป็นๆหายๆ เคยรักษาแพทย์
แผนปัจจุบันมาก่อนโดยการกินยา อาการเป็นๆหายๆมาตลอด  
 เมื่อ  8 เดือนก่อนมีอาการผื่นแดงขอบนูนแดง มีสะเก็ดลอกเป็นขุยขึ้นเป็นแผ่นตามตัว มาก
ขึ้นแล้ว เนื่องจากคนไข้ได้รับประทานอาหารแสลงจ าพวกปลา เช่น ปลานิล ปลากะพง  โดยที่ไม่ทราบ
ว่าเป็นอาหารแสลง จึงมารับการรักษาท่ีคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้า  
ดื่มน้ าปกติ รับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ เช้า - กลางวัน ไม่ตรงเวลา ชอบรับประทานอาหาร   รส  
หวาน เผ็ด การนอนหลับวันละ 4-5 ชม. หลับไม่ค่อยสนิท  ปัสสาวะปกติอุจจาระ 2 วัน/ครั้ง มีอาการ
ท้องผูกเป็นประจ า ออกก าลังกายโดยการวิ่ง สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาทีปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์และปฏิเสธการสูบบุหรี่ ประจ าเดือนครั้งแรกมาตอนอายุ 14 ปี 
ประจ าเดือนมาสม่ าเสมอทุกเดือน มาครั้งละ 5- 6 วัน ลักษณะประจ าเดือน สีแดงคล้ า ไม่เป็นลิ่ม ไม่
เป็นก้อน ไม่มีกลิ่น ไม่มีตกขาว  ไม่มีอาการปวดท้องประจ าเดือนมากะปริดกะปรอย 
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ตรวจเฉพาะที่จากการตรวจร่างกาย  
มีผื่นขึ้น ตามตัวเป็นปื้นสีแดง บริเวณศีรษะไรผมข้างหน้า    แขนขาท้ัง 2 ข้าง หลัง เอว  น่อง ผื่นแดง
เป็นสะเก็ด ลอกเป็นขุยเป็นแผ่นตามตัว บริเวณศีรษะไรผมข้างหน้า แขนขาท้ัง 2 ข้าง หลัง เอว  น่อง 
 
    ก่อนรักษา                     หลังรักษา 3 สัปดาห์ 
 
                                                                                                           

       
  
 
 
 
 

                                                                   
 
 
การรักษา 
 
จ่ายยา ยาเทพรังสี  
ค าแนะน า-งดอาหารคาวจัด เนื้อสัตว์ใหญ่ จ าพวกเนื้อวัว เนื้อควาย หัวหมูแต่เนื้อหมูและส่วนอื่นกินได้ 
 -งดเนื้อสัตว์บก พวกเนื้อไก่  เนื้อเป็ด  เนื้อห่าน 
  -งดอาหารทะเลบางชนิด หมึก หอยแครง  ปูม้า และ กุ้ง -ปลาไม่มีเกล็ด จ าพวก ปลาโอ ปลา
กระเบน ปลากระบาง ปลาไหล ปลาดุก รวมถึงปลาที่มีครีบแข็ง เช่น ปลาทู ปลาทับทิม ปลานิล 
ปลากระบอก ฯลฯ เพราะมันจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการคันบริเวณรอยโรค 
อาหารที่กินได้     เนื้อหมู (ยกเว้นหัวหมู) ปูด า หอยชนิดต่างๆ (ยกเว้น หอยแครง) ผักชนิดต่างๆ ปลา
อินทรี ปลาช่อน ปลาแดง   
อาการด าเนินโรค 
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หลังรับประทานยาต้มเป็นเวลา2 สัปดาห์ คนไข้มีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงโดยเฉพาะบริเวณหลัง
และท้อง โดยสะเก็ดสีขาวเงินเพ่ิมข้ึน อาการคันและแสบร้อนยังคงเดิมหลังกินหม้อแรก แต่เมื่อ
รับประทานยาหม้อที่2 ดีขึ้นคือรู้สึกว่าอาการคันแสบร้อนลดน้อยลง 
หลังรับประทานยาต้มเป็นเวลา 4 สัปดาห์ คนไข้มีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงมากผื่นแดงสีจางลง ไม่
มีขุย โดยเฉพาะบริเวณหลังและเอว หน้าผาก เนื่องจากขุยหรือสะเก็ดสีขาวเงินบริเวณนั้นมีการหลุด
ลอกออกไป จนเห็นผิวหนังผู้ป่วยเป็นสีแดง แต่ยังคงพบขุยหรือสะเก็ดเงินหลุดลอกเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะบริเวณแขนท่อนล่างและน่องทั้ง 2 ข้าง อาการคันและแสบร้อน ลดลงมาก 
 
คนไขร้ายที่2    
               
คนไข้ ชายไทยคู่  อายุ 51ปวีัน/เดือน/ปี เกิด 23  ตุลาคม พ.ศ.  2502 อาชีพรับราชการ  ที่อยู่
ปัจจุบัน อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี เชื้อชาติ/สัญชาติ ไทย ศาสนา   พุทธ 
 
อาการส าคัญ ผื่นแดงลอกเป็นขุยตามตัวเป็นมา 2 ปี 
 
            2 ปีก่อนมาคลินิกแพทย์แผนไทย  คนไขม้ีอาการผื่นแดงลอกเป็นขุยตามตัว  เริ่มขึ้นครั้งแรก
บริเวณหนังศีรษะและหน้าผาก หลังจากนั้นมีการลามมายังใบหู  คอ  หลัง  แขนท่อนบนทั้ง 2 ข้าง  
ขาท้ัง 2 ข้างและท้อง ตามล าดับ เป็นมากบริเวณขาและหลัง ผื่นหนานูน มีขอบชัดเจน สีคล้ า  มีขุย
หรือสะเก็ดสีขาวเงินเล็กน้อย  มีอาการคันและแสบร้อนร่วมด้วย  มีอาการคันมากเมื่ออากาศร้อน  
บรรเทาอาการโดยการทาน้ ามันมะพร้าว แล้วอาการดีขึ้น  เคยรับรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพ
ฯและสถาบันโรคผิวหนัง รักษาโดยการรับประทานยาและทายา อาการทุเลาลง แต่ไม่หายขาด  จึงมา
รับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย  
เมื่อ 10 ปีก่อน  คนไขเ้ป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการ
รับประทานยามา 9 ปี    ไม่สม่ าเสมอ ปัจจุบันไม่ได้รับประทานยา  
เมื่อ 5  ปีก่อน ผู้ป่วยเคยประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ ขาหักข้างซ้าย และได้ท าการผ่าตัดที่ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลารสชาติอาหารที่ชอบคือรสหวานดื่มน้ าวันละ7-8 แก้ว นอน
หลับวันละ8 ชั่วโมง หลับสนิทดี ท างานต าแหน่งผู้บริหารมีภาวะความเครียดจากการท างาน  
การขับถ่ายปกติ ถ่ายอุจจาระวันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า อุจจาระไม่แข็ง สีเหลือง   ปัสสาวะวันละ 2-3 
ครั้ง สีเหลืองเข้ม มีฟอง ไม่มีอาการปัสสาวะแสบขัด   ไม่ออกก าลังกาย    สูบบุหรี่มาแล้ว 30ปี วัน3-
4 มวน  เลิกมาแล้ว 10 ปี    ดื่มเหล้ามาแล้ว 20 ปี ตามเทศกาล  เลิกมาแล้ว 10 ปี 
 
สภาพคนไขม้ีภาวะความดันโลหิตสูง น้ าหนักเกินมาตรฐาน รูปร่างอ้วน ผื่นแดงลอกเป็นขุยตามตัว พบ
มากบริเวณขาและหลัง ผื่นหนานูนมีขอบชัดเจน สีคล้ า  มีขุยหรือสะเก็ดสีขาวเงินเล็กน้อย  
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การรักษา 

จ่ายยา ยาเทพรังสี  

ค าแนะน า-งดอาหารคาวจัด เนื้อสัตว์ใหญ่ จ าพวกเนื้อวัว เนื้อควาย หัวหมู 

  -งดเนื้อสัตว์บก พวกเนื้อไก่  เนื้อเป็ด  เนื้อห่าน 

    -งดอาหารทะเลบางชนิด หมึก หอยแครง  ปูม้า และ กุ้ง -ปลาไม่มีเกล็ด จ าพวก ปลาโอ 
ปลากระเบน ปลากระบาง ปลาไหล ปลาดุก รวมถึงปลาที่มีครีบแข็ง เช่น ปลาทู ปลาทับทิม ปลานิล 
ปลากระบอก ฯลฯ เพราะมันจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการคันบริเวณรอยโรค 

อาหารที่กินได้ เนื้อหมู (ยกเว้นหัวหมู) ปูด า หอยชนิดต่างๆ (ยกเว้น หอยแครง) ผักชนิดต่างๆ ปลา
อินทรี ปลาช่อน ปลาแดง   

อาการด าเนินโรค 
         หลังรับประทานยาต้มเป็นเวลา1 สัปดาห์ คนไขม้ีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงโดยเฉพาะ
บริเวณหลังและท้อง มีขุยหรือสะเก็ดสีขาวเงินเพ่ิมขึ้น อาการคันและแสบร้อนยังคงเดิม 
        หลังรับประทานยาต้มเป็นเวลา 2 สัปดาห์ คนไขม้ีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงกว่าการติดตาม
ผลการรักษาครั้งแรก คนไข้พบเห็นว่ามีขุยหรือสะเก็ดสีขาวเงินหลุดลอกเป็นจ านวนมากบนเตียงนอน
หลังจากตื่นนอน  อาการคันและแสบร้อน ลดน้อยลง 
หลังรับประทานยาต้มเป็นเวลา 3 สัปดาห์ คนไข้มีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงกว่าการติดตาม
ผลการรักษาครั้งที่ 2 เป็นผื่นแดงไม่มีขุยโดยเฉพาะบริเวณหลังและหน้าท้อง เนื่องจากขุยหรือสะเก็ดสี
ขาวเงินบริเวณนั้นมีการหลุดลอกออกไป จนเห็นผิวหนังคนไข้เป็นสีแดง แต่ยังคงพบขุยหรือสะเก็ดเงิน
หลุดลอกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณแขนท่อนบนและขาท้ัง 2 ข้าง อาการคันและแสบร้อน ลด
น้อยลง 
 
 
ก่อนรักษา       หลังรักษา  4 สัปดาห์ 
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ก่อนรักษา       หลังรักษา  4 สัปดาห์ 

                   
 
 
คนไข้รายที่3 
 
คนไข ้เพศชายคู่ อายุ31 ปี วัน/เดือน/ปีเกิด  23 ธันวาคม  2522 อาชีพ ว่างงาน ที่อยู่ปัจจุบัน 
จังหวัดชลบุรีบุร ีภูมิล าเนาเดิม จังหวัดชลบุรี เชื้อชาติ/สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ   

อาการส าคัญ เป็นผื่นแดงนูนมีผิวลอกเป็นสะเก็ดสีขาวขึ้นตามตัวเป็นมา 6 ปี  
         เมื่อ 6 ปี ก่อนมาคลินิกแพทย์แผนไทยมีอาการผื่นแดงมีขอบชัดเจนและมีสะเก็ดลอกเป็นขุย
เป็นแผ่นตามตัว มีอาการคันร่วมด้วยตลอดเวลาเริ่มข้ึนครั้งแรกบริเวณหนังศีรษะประมาณ 2เดือน 
หลังจากนั้นมีการลามมาขึ้นที่ฝ่าเท้าและหน้าแข้ง ขาทั้ง ๒ ข้าง หลัง ท้องและแขนทั้ง 2 ข้าง
ตามล าดับ เป็นมากบริเวณขา แขนและหลัง อาการเป็นๆ หายๆ เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันโดย
การรับประทานยาและทายาประมาณ 3-4 เดือนอาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาด 
         เมื่อ 3ปี ก่อนมาคลินิกแพทย์แผนไทยอาการผื่นแดงมีขอบชัดเจนและมีสะเก็ดลอกเป็นขุยเป็น
แผ่นตามตัว หายแล้วแต่ตามหน้าแข้ง ขาทั้ง 2 ข้าง หลัง ท้องและแขนทั้ง2 ข้างยังคงมีรอยโรคอยู่ 
เมื่อ 8 เดือนก่อนมาคลินิกแพทย์แผนไทย มีอาการผื่นแดงมีขอบชัดเจนและมีสะเก็ดลอกเป็นขุยเป็น
แผ่นตามตัว ตกสะเก็ดข้ึนตามขาและแขนทั้ง 2 ข้างมีอาการข้อไหล่และเข่าติด เล็บหนาเป็นคลื่น เล็บ
หลุด ไม่สามารถยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ และไม่สามารถเดินเองได้ ต้องใช้ไม้เท้า เคยรับประทานยา
สมุนไพรแต่อาการไม่ดีขึ้น 
เมื่อ 5 เดือนก่อนมาคลินิกแพทย์แผนไทย อาการผื่นแดงมีขอบชัดเจนและมีสะเก็ด ลอกเป็นขุยเป็น
แผ่นตามตัว ตกสะเก็ดมากข้ึนตามขาและแขนทั้ง 2 ข้าง  มีอาการข้อไหล่และเข่าติดมากขึ้น ไม่
สามารถยกแขนข้ึนเหนือศรีษะ และเดินไม่ได้ ต้องนั่งเข็นรถ มือข้างขวายึดไม่สามารถแบมือได้    จึง
มารับการรักษาท่ีคลินิกแพทย์แผนไทย 
ผื่นนูนแดงหนา เป็นขุย เป็นสะเก็ดสีขาวตามตัวท้องมีรอยแผลเป็นจากรอยผื่นเป็นวงสีขาว แขน-ขา 
แขน ขา ผิดรูปเดินไม่ได้ชูแขนเหนือศีรษะไม่ได้เล็บผิดรูปหนาเป็นคลื่น 
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การรักษา 

จ่ายยา ยาเทพรังสี  

ค าแนะน า 

1.  งดอาการแสลง เช่น  อาหารคาว ได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก เนื้อวัว เนื้อควาย เต๋า   ตะพาบน้ า เป็นต้น 
สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด)  แอลกอฮอล์  ปลาไม่มีเกล็ด ปลาครีบแข็ง  เช่น ปลาดุก ปลาไหล ของหมักดอง  
หน่อไม้  
อาหารที่กินได้ เนื้อหมู (ยกเว้นหัวหมู) ปูด า หอยชนิดต่างๆ (ยกเว้น หอยแครง) ผักชนิดต่างๆ ปลา
อินทรี ปลาช่อน ปลาแดง   

 2.  ควรรักษาความสะอาดร่างกายให้สะอาดเพ่ือป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนได้  

 3.  ท าสมาธิบ าบัดเพ่ือลดภาวะความเครียด  
 
อาการด าเนินโรค 
         หลังจากรับประทานยาต้มเป็นเวลา1 สัปดาห์ คนไข้มีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงบ้างทีบ่ริเวณ
แขนและขา และมีผื่นใหม่เพ่ิมขึ้นด้วย อาการคันและแสบร้อนยังเหมือนเดิม ส่วนอาการข้อไหล่และ
เข่าติด ไม่สามารถยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ และเดินไม่ได้ ต้องนั่งเข็นรถ มือข้างขวายึดไม่สามารถแบมือ
ได้  ยังเหมือนเดิม   
        หลังจากรับประทานยาต้มเป็นเวลา 2 สัปดาห์ คนไข้มีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงโดยทั่วตัว  
สะเก็ดสีขาวเงินหลุดลอกเป็นจ านวนมาก อาการคันและแสบร้อน ลดน้อยลง อาการข้อไหล่และเข่า
ติด ไม่สามารถยกแขนข้ึนเหนือศรีษะ และเดินไม่ได้ ต้องนั่งเข็นรถ มือข้างขวายึดไม่สามารถแบมือได้  
ยังเหมือนเดิม     
หลังจากรับประทานยาต้มเป็นเวลา 3 สัปดาห์ คนไขม้ีอาการผื่นแดงหนานูนลดลงกว่าเดิมมากตาม
บริเวณข้อศอก และขา 2ข้าง เนื่องจากขุยหรือสะเก็ดสีขาวเงินบริเวณนั้นมีการหลุดลอกออกไป จน
เห็นผิวหนังคนไขเ้ป็นสีแดง แต่ยังคงพบขุยหรือสะเก็ดเงินหลุดลอกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ
แขนท่อนบนและขาท้ัง 2 ข้าง อาการคันและแสบร้อน ลดน้อยลงยังมีอาการข้อไหล่และเข่าติดอยู่ ไม่
สามารถยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ และเดินไม่ได้ ต้องนั่งเข็นรถ แต่อาการมือข้างขวายึดสามารถแบมือได้
เล็กน้อย    
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ก่อนรักษา        หลังรักษา 3 สัปดาห์ 
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คนไข้หมออรุณวรรณ          
คนไข ้เพศหญิงคู่ อาชีพ แม่บ้าน อายุ 52 ปี  ทีอ่ยู่ ถ.รามบุตรี บางล าภู กทม. 
มารับการรักษา 3 เม.ย.2527 
อาการส าคัญ ผิวหนัง เป็นแผล เป็นมา 27 ปี 
 
ผิวหนัง เป็นแผลเป็นหลุม ดุจใช้ช้อนตักและมีน้ าเหลืองซึม (แผลมีน้ าเหลืองเยิ้มตลอดเวลา) แผลลาม
ติดกันเป็นแผ่นใหญ่ เป็นทั่วร่างกาย และบนศีรษะ ยกแขนข้างขวาไม่เหยียดตรง มีอาการปวดข้อ จะ
ปวดที่ข้อเข่ามาก ได้รับการฉีดยาแล้ว แทบเดินไม่ได้ นิ้วมือทั้งสองข้างผิดปกติ หงิก งอ นิ้วเท้าก็หด 
ตึง ยืดไม่ออก และได้รับการรักษามาตลอดทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณตลอดจนการรักษา
ทางไสยศาสตร์ 
วินิจฉัยโรค ปถวีธาตุสมุฎฐาน และ อาโปพิการ โลหิตมีลมพิษแทรก จึงท าให้ เส้นเอ็นตึงหด น้ าเหลือง
พิการ ท าให้เป็นแผล เป็นเม็ดแตกลามไหลติดกัน เลือดมีพิษแทรก ท าให้แผลลุกลามมีน้ าเหลืองแกม
เลือดซึมอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน เรียกตามแผนปัจจุบันว่าเป็น สะเก็ดเงิน 
การให้ยาคนไข้ ครั้งที่ 1– จ่ายยาทิพกมล  ครั้งละ 1½ชช. 3 เวลา ก่อนอาหาร น้ ากระสาย เถา
เอ็นอ่อน เถาวัลย์เปรียง ค าฝอย สิ่งละ 3 บาท ต้มเป็นกระสาย 
วันที่ 10 เม.ย. 27 
อาการต่างๆ ดีขึ้นบ้าง แผลยังมีน้ าเหลืองเล็กน้อย 
จ่ายยาเดิมท้ังชุด 
วันที่ 17 เม.ย. 27 ลักษณะและอาการคนไข้ เล่าว่าเส้นประสาท (เส้นเอ็นทั่วกายไม่ค่อยตึงเท่าเดิม 
แผลเริ่มแห้ง) 
จ่ายยา ทิพกมล 2 ชช. 3 เวลา ก่อนอาหาร น้ า เถาเอ็นอ่อน เถาวัลย์เปรียง ลูกสมอไทย ค าฝอย สิ่งละ 
3 บาท  
วันที่ 20 เม.ย. 27  
อาการ – สะเก็ดแผลแห้ง และเริ่มรู้สึกปวดหัวไหล่ ซึ่งไม่มีความรู้สึกมานานแล้ว ถ้าเวลาปวดจะยก
แขนไม่ข้ึน ท้องไม่ผูก ประจ าเดือนหมดแล้ว ลิ้นเป็นฝ้าขาว 
อาการตรวจพบสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ= 88 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ = 18 ครั้ง/นาที 
ความดันโลหิต= 122/70 มิลลิเมตรปรอท 
จ่าย ทิพกมล 2 ชช. 3 เวลา ก่อนอาหาร  
ที่ 24 เม.ย. 27 อาการของคนไข้ดีข้ึนมาก แผลเป็นสะเก็ดแห้งกว่าเดิม กินยาแล้ว มีเสมหะเหนียวมาก 
อาการตรวจพบสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ= 98 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต= 120/76 
มิลลิเมตรปรอท 
วันที่ 11 พ.ค. 27  
อาการน า – ผิวหนังดีขึ้นมาก คือ แห้ง ไม่มีน้ าเหลือง บริเวณท่ีเป็นคล้ายจะกลับสู่สภาพผิวหนังปกติ 
เป็นส่วนมาก เวลารับประทานยาแล้วมีอาการปวดศีรษะต้องพักผ่อน ถึงจะหาย  
อาการของผู้ป่วย แผลแห้ง ผิวหนังปรับตัว ผู้ป่วยรู้สึกถึงการไหลเวียนของโลหิตถึงปลายนิ้วมือ-เท้า 
และตามข้อมือ-เท้า ตัวยืดออกได้บ้างแล้ว  
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วันที่ 18 พ.ค. 27  
คนไข้มีอาการ – แผลที่แขนและขาทั้งสองข้างแห้งดี ไม่มีน้ าเหลือง นิ้วมือ-เท้า ทั้งสองข้างยังหดยืดได้
บ้างแล้ว ไม่ปวด  
ความดันโลหิต= 110/70 มิลลิเมตรปรอท 
ยาคนไข้ยังมีอยู่ จะมารับยาใหม่ ที่ 22 พ.ค. 27 
อาการขัดตึงลดลง มือ-เท้า มีปฏิกิริยาในการยืดหยุ่นดีขึ้น แผลลอกทั่วตัวแล้ว  
 อาการต่างๆ ดีขึ้น แผลแขนและขาแห้งดีแล้ว คันลดน้อยลง เวลายกแขนรู้สึกขัดๆ 
อาการตรวจพบสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ= 94 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ = 21 ครั้ง/นาที 
ความดันโลหิต= 108/70 มิลลิเมตรปรอท 
จ่ายยาเดิมท้ังชุด  
25 พ.ค. 27 
อาการที่แผลแขนทั้งสองข้างและขาแห้งดี คันมีเล็กน้อย แขนซ้ายยกขึ้นสูงไม่ตึง 
อาการตรวจพบสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ= 82 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ = 21 ครั้ง/นาที 
ความดันโลหิต= 100/68 มิลลิเมตรปรอท 
จ่ายยาเดิมท้ังชุด  
 
 
ก่อนรักษา                                                                   หลังรักษา 7 สัปดาห์ 
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บทท่ี5 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาการแพทย์แผนไทยกับการบ าบัดรักษาโรคสะเก็ดเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ความรู้การดูแลรักษาในบริบททางสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ คือจังหวัดด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีศึกษารายกรณี แพทย์แผนไทยที่มีผลการรักษาท่ีได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและเป็นแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์นานเกิน 20 ปีมีความเชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน  
เครื่องมือเก็บรวบรวมแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบสัมภาษณ์และอุปกรณ์บันทึกเสียง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บโดย การสัมภาษณ์แบบลึก สังเกต ใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(contentAnalysis) 
 
          ด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาองค์ความรู้มุมมองของการแพทย์แผนไทยในการ
รักษาวินิฉัยโรค ข้อห้ามและข้อพึงกระท าของคนไข้ขณะรักษาตัวซึ่งต้องท าอย่างเคร่งครัด โดยสามารถ
ประเมินผลและสรุป เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
การสืบทอดเรียนรู้วิชา 
 
 การสัมภาษณ์กรณีตัวอย่างทั้ง 2 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใกล้เคียงกัน คือความรู้ที่
ได้จากแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน โดยได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทั้ง 2 ท่าน  
 กรณีหมออรุณวรรณ เฮงตระกูล จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการ
ถ่ายทอดจากบิดาชาวจีนซึ่งเป็นหมอแผนโบราณรักษาด้วยสมุนไพรจีนและไทย หมออรุณวรรณเป็น
ผู้ช่วยเก็บรากไม้ใบยาในป่าตั้งแต่เด็กจนสาว บิดาจะสอนให้ดูลักษณะคนไข้ว่าเป็นโรคอะไร และจับชีพ
จร(แมะ)คนไข้ด้วย การเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาโดยการสังเกตจดจ าปฏิบัติไปเรียนรู้ไปในสภาพจริง 
 กรณีหมอเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี การศึกษาด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่อายุ 11-
12 ปี อยู่กับท่านลุงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงมากป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งหมด ได้
เรียนรู้การรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรมาเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 16 ปี เริ่มเรียนรู้วิชาการแพทย์แผน
ไทยอย่างจริงจัง  วิธีถ่ายทอดความรู้การให้สังเกต ติดตามและเป็นลูกมือของท่านลุง สงสัยให้ถาม มี
ข้อก าหนดว่าห้ามจด ให้จ าเอาเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวและเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงเรียนด้านเภสัชกรรมจนช านาญคล่องแคล่วจึง เรียนด้านเวชกรรม การตรวจโรค 
การตรวจร่างกาย เช่น การตรวจชีพจรข้อมือ การตรวจเส้นอัมพฤกษ์และเส้นสุมนา  
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 จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นการศึกษานอกระบบของท่านมาจากหมอพ้ืนบ้านที่เป็นบรรพบุรุษแล้ว
กรณีตัวอย่างทั้ง 2 ท่านจึงมาสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยภายหลังเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
ของกติกาสังคม โดยเน้นกระบวนการศึกษาตัวต่อตัวในสภาพการจริงซึ่งจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝัง
แน่นลงลึกและวัดประเมินได้จากการที่มีประสิทธิผลของการรักษาจริงโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
คลินิก 
 
การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา 
  
การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งเพราะจะเป็นตัวบ่งบอกพ้ืน
ฐานความรู้ ความช านาญ จากประสบการณ์ที่ยาวนานของกรณีศึกษาทั้ง 2ท่าน 
จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้ง 2ท่าน พบว่าเป็นเรื่องของธาตุในร่างกายท่ีผิดปกติ เลือดลม 
น้ าเหลือง รวมทั้งจิตใจอารมณ์ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทั้งนี้การรักษาจึงเน้นในการปรับธาตุ
ให้สมดุล และข้อห้ามในเรื่องของกินต้องห้ามต่างๆเป็นประเด็นใหญ่ 
 
สรุปขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษา  
 
กรณหีมออรุณวรรณ เฮงตระกูล วินิจฉัยว่าเพราะปถวีธาตุสมุฎฐาน และ อาโปพิการ โลหิตมีลมพิษ
แทรก จึงท าให้ เส้นเอ็นตึงหด น้ าเหลืองพิการ ท าให้เป็นแผล เป็นเม็ดแตกลามไหลติดกัน เลือดมีพิษ
แทรกให้ยาผงและยาต้ม เพื่อขับพิษ ปรับยาให้เหมาะอาการของคนไข้ 
ยาที่ใช้ จะใช้ยาผงทิพกมลรสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  ยาต้มและยาทาผิวหนัง 
ยาผงทิพกมล รสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  สรรพคุณ แก้ตะโจพิการ โรคผิวหนังผื่นแดงคัน โรคสะเก็ดเงิน ตัว 
ยาทาผิวหนัง สรรพคุณแก้โรคผิวหนังที่เป็นสะเก็ด  วิธีใช้ ใช้ทาภายนอก บริเวณที่มีอาการเช้า - เย็น   
หมอเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์ วินิจฉัยว่าเพราะความผิดปกติของเลือด ลมและน้ าเหลือง ยาที่รักษามุ่ง
ปรับระบบเลือดลม บ ารุงเลือด/น้ าเหลือง ให้ปกติ บ ารุงธาตุ และคลายเส้น โดยปรับยาให้เหมาะกับ
ประเภทหรือสาเหตุของการเกิดโรค สะเก็ดเงินแต่ละชนิด 
ยาที่ใช้ จะใช้ยาต้มและยาทาผิวหนังต ารับยาที่ใช้เพื่อรักษาคือยาเทพรังษี รสเมาเบื่อ ร้อนสุขุม  
สรรพคุณ แก้โรคผิวหนังผื่นแดงคัน โรคสะเก็ดเงิน อันเนื่องมาจากโลหิตและลม แก้ตะโจพิการ  
ซึ่งตรงกับหลักการเภสัชกรรมว่าด้วยสรรพยาเภสัชวัตถุ ตามต าราเวชศึกษา  มีรสเป็นประธาน 3 รส
คือร้อน, สุขุม,  เย็น  ซึ่งแยกออกได้เป็น 9 อย่าง หรือที่เรียกว่ายา 9 รส คือเช่น รสฝาด ส าหรับสมาน 
รสหวานซึมซาบไปตามเนื้อ รสเมาเบื่อแก้พิษ  รสเผ็ดร้อนแก้ลม 
ยาทาแก้โรคสะเก็ดเงิน สรรพคุณแก้โรคผิวหนัง   ใช้ทาผิวหนังบริเวณท่ีเป็นสะเก็ด  
 
ยาสมุนไพรของกรณีศึกษาทั้ง 2 ท่านมีหลักการแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือมุ่งปรับสมดุลอาโปธาตุ
และวาโยธาตุ แต่ตัวยาสมุนไพรที่ใช้ในรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง มีทั้งยากินและยาทา 
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การติดตามผลการรักษา 
 
โดยมากแพทย์แผนไทยจะขอให้คนไข้งดใช้ยาแผนปัจจุบันไปเลยขณะที่กินยาสมุนไพร แล้วจะติดตาม
การรักษาสัปดาห์ละครั้งถึงเดือนละครั้งเพ่ือจะได้เห็นผลการรักษาจะได้ปรับยาให้เหมาะสมในแต่ละ
ราย ระยะแรกคนไข้ทุกรายจะมีผื่นสะเก็ดเพ่ิมข้ึนเพราะมีการขับให้พิษออกมา ซึ่งต้องแจ้งให้คนไข้
ทราบล่วงหน้าจะได้ไม่ตกใจ ต่อไปแผลรอยโรคก็จะราบเรียบลงระยะเวลาขึ้นกับความรุนแรงของโรค
แต่ละคนเฉลี่ยประมาณ 3-4 สัปดาห์   ผลการรักษาแบบแพทย์แผนไทยจะมีผลการรักษาทิศทาง
เดียวกับของจีน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาว่าคนไข้ชาวจอร์แดนที่รักษาโรคสะเก็ดเงินแบบศาสตร์
แพทย์แผนจีนนานกว่า 20 วัน  อาการดีข้ึนร้อยละ 60  (tcmtreatment.com/international-case) 
ในคนไขส้ะเก็ดเงินที่มีการรักษาต่อเนื่องจ านวน 65 ราย มีผลการรักษาที่ดีขึ้น 62 รายคิดเป็นร้อยละ 
95.38 (ฉัตรชัย2553 หน้า251) 
 
การให้ค าแนะน า 
 ปัจจัยด้านของแสลงยังบอกไม่แน่ชัด เพราะคนไข้ทุกรายแม้ได้รับการแนะน าให้งดของแสลง
แต่ส่วนมากจะงดได้ในช่วงแรกและรับประทานบ้างในช่วงหลังการรักษา(ฉัตรชัย2553 หน้า254)
เพราะการศึกษาเป็นแบบย้อนหลังจึงอาจมีจุดอ่อน ถ้าจะสรุปให้แน่ชัดว่าของแสลงมีผลต่อการรักษา
ควรศึกษาแบบกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม 
แต่แพทย์แผนไทยควรให้ค าแนะน าคนไข้งดกินของที่แสลงกับโรคเพราะมิฉะนั้นจะท าให้หายช้าหรือ
รักษาไม่ได้ผล อาหารแสลงหรืออาหารต้องห้าม ในความหมายที่กว้าง หมายถึงการกินอาหารที่มาก
เกินไป หรือน้อยเกินไป ก็เกิดโทษ การกินอาหารชนิดเดียวกัน ซ้ าซาก ก็เกิดโทษ การกินอาหารที่ไม่
สอดคล้องกับภาวะร่างกายในยามปกติ (ลักษณะธาตุของแต่ละบุคคล) การกินอาหารที่ไม่สอดคล้อง
กับภาวะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือในขณะที่เป็นโรคการกินอาหารที่ไม่สอดคล้องกับยาสมุนไพรที่ใช้รักษา
ในขณะเป็นโรค การกินอาหารมากไป หรือน้อยไป และการกินอาหารชนิดเดียวกันอย่างซ้ าซากได้
กล่าวมาแล้วในครั้งก่อน  
 ด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวม เกี่ยวข้องวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศัย
แนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามธรรมชาติ มีแบบแผนเป็น
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตตามทฤษฎีของการแพทย์แผนไทย ไม่ได้มองความเจ็บป่วยเป็นเพียงเชื้อ
โรคเท่านั้น (เพ็ญนภา,2544) ฉะนั้นการกินที่สอดคล้องกับสภาวะของร่างกายนั้นๆ ของแต่ละคนจึง
เป็นวิถีทางวัฒนธรรมเพื่อการคงอยู่อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน โดยไม่มุ่งหวังแต่กินยาเพียงอย่างเดียวแต่
ต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคด้วย 
 
อภิปรำยผลและวิเครำะห์ 
 
 จากผลการศึกษาและทบทวนพระคัมภีร์ต่างๆ ที่เกียวข้องกับโรคทางผิวหนังในที่นี้มุ่งศึกษา
จากต าราเวชศึกษา และพระคัมภีร์วิถีกุฏถโรค ดังนี้ 
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  ต าราเวชศึกษากล่าวถึงลักษณะรอยโรคท่ีเกิดกับโรคผิวหนังทีเ่กียวข้องกับธาตุน้ า เช่นเมโท
เมื่อพิการ  ให้ผุดเป็นแผ่น,เป็นดวง ปวดแสบร้อน ผิวหนังเป็นน้ าเหลืองฯ โลหิตังเมื่อพิการให้ตัวร้อน
เป็นไข้ คลั่งเพ้อ ปัสสาวะแดงเป็นเม็ดตามผิวหนัง เช่น ประดงต่างๆเป็นโรคปานด าปานแดงและกาฬ
โรค ฯ แสดงออกที่ธาตุดิน เช่นตะโจเมื่อพิการ ให้คันรู้สึกสากชาและแสบร้อนตามผิวหนัง มังสังเมื่อ
พิการ  ให้เนื้อเป็นผื่นแดง, ช้ าและแสบร้อน เป็นหูด, ไฝ, พรายย้ า ฯ 
พระคัมภีร์วิถีกุฏถโรคกล่าวถึง 
 สาเหตุและอาการของกุฏฐโรคเกิดแต่กองอาโปธาตุ : เมื่อบังเกิดนั้น โลหิตและน้ าเหลือง ซึ่ง
ก าเริบ หย่อน พิการระคนกัน กระท าโทษประการต่างๆ บางทีเสียวเข้าไปในชิ้นเนื้อและผิวหนัง บางที 
ให้เขม่นไปในเส้นเอ็นและผิวหนัง (ถ้าจะตั้งขึ้นท่ีสุดจะเขม่นริกๆ ไปในที่นั้นก่อน) แล้วตั้งขึ้นเท่าเมล็ด
ถั่วเมล็ดงาดุจเกลื้อน แล้วค่อย เจริญใหญ่เท่าใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบพุทรา ท าให้ผิวเนื้อชา หยิกไม่
เจ็บ เป็นเหน็บชา ผิวเนื้อนวลดุจน้ าเต้า สมมุติ เรียกว่า เรื้อนน้ าเต้า เป็นนานเข้า ให้เมื่อย นิ้วมือ/เท้า
บวม และหูทั้งสอง หนาขึ้น ผิวหน้าเหมือนมะกรูด ผิวขาวแต่ไม่แดง เป็นอสาทิยโรค รักษายากนัก 
 โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันสมมติตั้งชื่อขึ้นมาจากอาการแสดงออกของคนไข้ท่ี
มีสะเก็ดล่อนออกมาแล้วมีสีออกวาวๆ เหมือนสีโลหะเงิน จึงไม่พบค าบัญญัติโรคนี้ในพระคัมภีร์ใดๆ 
แต่จะพอเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงท่ีสุดก็คือลักษณะของเรื้อนกวาง และเรื้อนมูลนก 

 ลักษณะเรื้อนกวางเมื่อจะบังเกิดนั้น เกิดข้ึนตามข้อมือและข้อเท้าและก าด้นต้นคอกระท าให้
เป็นน้ าเหลืองลามออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า บางทีก็หายขาดบางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตายเป็นแต่
ล าบาก 

 ลักษณะเรื้อนมูลนกนั้นเมื่อจะบังเกิดนั้นผุดขึ้นมาเป็นแว่นเป็นวงขึ้นตามผิวหนัง เล็กก็มี ใหญ่
ก็มี  มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน ดูสัณฐานดังกลาก พรรนัย ท าให้คัน ถ้าแก่เข้าลามไปทั้งตัว พยาธิอันนี้
หายบ้างมิหายบ้าง  

 เนื่องจากแนวคิดทฤษฏีการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงสภาวะเจ็บป่วยเป็นสภาวะองค์รวม
การเกิดโรคกต็้องมทีี่แรกเกิดของโรคคือสมุฎฐานแบ่งออกเป็น 4 กองกองธาตุสมุฎฐาน กองอุตุสมุฎ
ฐาน กองอายุสมุฎฐาน กองกาลสมุฎฐาน และประเทศสมุฏฐาน ซึ่งกล่าวในต าราเวชศึกษา ส่วนการ
เรียกชื่อของโรคท่ีเกิดข้ึน  การที่จะรู้จักชื่อของโรคได้ก็ต้องอาศัยหลักการตรวจจากสมุฎฐานทั้ง  42 
อย่างนั้น  เมื่อปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดของร่างกายเกิดผิดปกติขึ้นแล้ว  สิ่งนั้นหรือบางส่วนนั้นแหละเป็น
เหตุให้มนุษย์เจ็บไข้  แพทย์แผนไทยได้ตั้งชื่อสมมุติเรียกเอาตามธาตุที่พิการ  หรือตามอาการที่ส าแดง
ให้เห็นกรณีโรคผิวหนังก็เรียกตามสมุฎฐานเบ็ญจอินทรีย์ว่า  กายะโรโค  คือโรคเกิดขึ้นที่ตัว  แบ่ง
ออกเป็น  2 อย่าง พหิทธโรโค  (โรคเกิดขึ้นภายนอกกาย)  เช่น  สมมุติเรียกว่า  โรคเกลื้อน,  กลาก,  
มะเร็ง  คุดทะราด,  เรื้อน  หรือเป็นแผลเป็นต่าง ๆ ปรากฏอยู่นอกกาย และอันตโรโค  (โรคที่เกิด
ภายในกาย)  เช่น  สมมุติเรียกว่า  โรคลม,  ไข้เถาดานจุก,  เสียด,  บิด,  ป่วง,  วัณโรค เป็นต้น การที่
จะรู้จักชื่อโรคนี้  สังเกตตามหลักพระคัมภีร์ที่ก าหนดไว้  โดยอาศัยเรียกตั้งชื่อตามธาตุที่พิการอย่าง
หนึ่ง  เรียกตามลักษณะกิริยาอาการความเจ็บไข้อย่างหนึ่ง  เรียกตามภาคพ้ืนภูมิประเทศบ้างก็มี เช่น
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ในต าราเวชศึกษาจะเรียกตามธาตุพิการว่าตะโจพิการ ส่วน พระคัมภีร์วิถีกุฐโรคเรียก โรคสะเก็ดเงินว่า 
เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก แต่ถ้าโรคสะเก็ดเงินแสดงอาการไปที่ข้อต่อต่างๆ แพทย์แผนปัจจุบันจะ
เรียกว่า โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ซึ่งการเรียกจะมองแยกเป็นส่วนๆ ออกไปตามหลักปรัชญาของ
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหาความเฉพาะเจาะจงภายใต้สภาวะหนึ่งไม่ใช่การมองแบบสภาวะองค์รวมเหมือน
แนวคิดทฤษฏีการแพทย์แผนไทย ฉะนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติกับร่างกายก็จะมององค์รวมซึ่งมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 
 ดังนั้นวิธีรักษาหรือแก้ปัญหาก็ต้องสอดคล้องแนวคิดของสาเหตุการเกิดหรืออาการที่
แสดงออก เพราะบางโรคเกิดขึ้นโดยหาสาเหตุไม่ได้การแพทย์แผนไทย เรียกว่าบังเกิดเป็นอุปปาติกะ
ซึ่งมีกล่าวในพระคัมภีร์วิถีกุฐโรคว่าด้วยโรคเรื้อนต่างๆ เช่น ถ้าเมื่อเห็นว่าเกิดจากธาตุ จากเลือด ลม
เป็นสาเหตุก็เน้นแก้ท่ีเลื่อดและลมโดยเอารสยาที่แก้ทางอาโปธาตุและวาโยธาตุ รวมทั้งพฤติกรรมของ
คนไข้ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญมากในการรักษาโรคด้านการกิน ซึ่งจะไปบ ารุงธาตุทั้ง4 และด้านจิตใจ
จ าเป็นต้องดูแลไปพร้อมกัน คือพยายามคลายความเครียดออกบ้าง  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในการบ าบัดรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังมากข้ึนเนื่อง
ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ประกาศให้หลายๆ โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ได้ผลดี ด้วยโรค
สะเก็ดเงินก็เป็นโรคเรื้อรังหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐเช่นกัน ฉะนั้นเพ่ือเป็นทางเลือก
ของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ  
องค์ความรู้แบบองค์รวมของแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาโรคสะเก็ดเงินที่ศึกษาในครั้งนี้
ผลการรักษาเป็นที่ยอมรับของคนไข ้เพราะเหตุที่โรคนี้เป็นโรคที่รักษาแล้วไม่หายขาด คนไข้ทุกรายมี
ประสบการณ์การรักษามายาวนานเป็นปีๆ เป็นๆ หายๆ ฉะนั้นการแพทย์แผนไทยจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของคนไข้สะเก็ดเงิน ที่ได้เข้ามาช่วยบรรเทาความทุกขเวทนาทางกายและจิตใจโดยเฉพาะด้าน
จิตใจที่ถูกมองว่าเป็นที่น่ารังเกียจของคนรอบข้าง  
ส่วนปัจจัยในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดมีผลท าให้บางรายหมดก าลังใจในการรักษาแบบองค์รวม จึง
ควรมีการศึกษาหารูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมให้กับคนไข้สะเก็ดเงินมีก าลังใจในการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
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กัญจนา ดีวิเศษและคณะ. 2546.หนังสือวิชาการ”งำนชุมนุมกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครั้งที่5  
สุขภำพดีด้วยแพทย์แผนไทย”:โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.  
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พ.ศ. 2549 ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 เรื่องบัญชียำหลัก
แห่งชำติพ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 4). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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ธำนี นนทบุร ี1-3 กันยำยน 2547. ทิศทำงภูมิปัญญำสุขภำพวิถีไทแนวคิดและยุทธศำสตร์กำร
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 พระปกเกล้ำ ปีที่27 ฉบับที่4 ต.ค. – ธ.ค.(หน้า251-254).จันทบุรี: 
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ประวัติของกรณีศึกษำ 

 
รายที่1 
ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ นางอรุณวรรณ เฮงตระกูล  อายุ 85 ปี  สมรสนายประยูร อย่างสุวรรณ บุตรธิดา 3 คน 
ภูมิล าเนาเดิม เกิดที่จังหวัดเชียงราย ต่อมาย้ายมาพ านักท่ีจังหวัดล าปาง 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา 
 ด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการถ่ายทอดจากบิดาชาวจีนซึ่งเป็นหมอแผนโบราณรักษาด้วย
สมุนไพรจีนและไทย หมออรุณวรรณเป็นผู้ช่วยเก็บรากไม้ใบยาในป่าตั้งแต่เด็กจนสาว บิดาจะสอนให้ดู
ลักษณะคนไข้ว่าเป็นโรคอะไร และจับชีพจร(แมะ)คนไข้ด้วย ส่วนมารดาก็จะท าคลอดให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ในละแวกนั้นด้วย ท่านจึงได้รับความรู้ทั้งจากบิดาและมารดา การเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาโดย
การสังเกตจดจ าปฏิบัติไปเรียนรู้ไปในสภาพจริง ต่อมาเมื่อสมรสแล้วท่านจึงมาเล่าเรียนแพทย์แผนไทย
ในระบบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนต่างๆคือ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาเวชกรรมไทย เลขท่ีใบอนุญาตบว.12686 
                สาขาเภสัชกรรมไทย เลขที่ใบอนุญาตบภ. 11974 
                สาขาผดุงครรภ์ไทย เลขที่ใบอนุญาตบผ. 2074 
ประกาศนียบัตรสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ 
ประกาศนียบัตรการแต่งหน้า ตัดผม ตัดเสื้อ การนวดหน้า การเรือนและการครัว 
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
การถ่ายทอด  ให้ลูกหลานและลูกศิษย์ที่โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยตั้งแต่พ.ศ.2525-2546 
วิสัยทัศน์ อนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
อุดมคติ น าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
ประสบการณ์ท างาน    45 ปี 
-อดีตอาจารย์พิเศษวิชาเวชกรรมไทย ที่อายุรเวทวิทยาลัย(บวรนิเวศโบราณเวชกรรม)ในสังฆราชูป
ถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายกและในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชรัตนสุดาฯ(2525-2546) 
-ผู้ร่วมผลิตผลิตวชิาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-ประธานการผลิตต าราการผดุงครรภ์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
-ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย  
 
 ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
-อาจารย์พิเศษวิชาเวชกรรมไทย ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 
(2544-ปัจจุบัน) 
ภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน  
-ผลิตและจ าหน่ายยาสมุนไพร 
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-รับปรึกษาและรักษาโรคทางเวชกรรมไทยที่คลินิกแสงอรุณ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายการยาที่ใช้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกและคลินิกแสงอรุณ 
 ยาลมเบอร์3 สรรพคุณ  ขับพิษลม ตามเส้น กล้ามเนื้อ 
 ยาบ ารุงกระดูก สรรพคุณ  บ ารุงกระดูก เส้นเอ็นน้อยใหญ่ 
 ยาบ ารุงธาตุ สรรพคุณ บ ารุงธาตุ บ ารุงประสาท  
ยาฟอกเลือด สรรพคุณ ฟอกเลือด 
ยาจันทลีลา สรรพคุณ แก้ไข้ ปวดศีรษะ 
ยาถอนพิษ สรรพคุณ ถอนพิษผิดส าแดง 
ยาจอมธาตุ สรรพคุณ แก้ปวดท้อง ช่วยย่อยอาหาร 
ยาแก้ปวดประจ าเดือน สรรพคุณ แก้ปวดประจ าเดือน 
รายที่2 
ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ นางสาวเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์ อายุ 55 ปี 
ภูมิล าเนาเดิม  หมู่บ้านคลองปลาดุก หมู่ 3 ต าบลบางกระไชย อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
บิดามารดา ชื่อนายแก้วและนางอ๊ิว สงวนทรัพย์ มีพ่ีน้อง 10คน เป็นชาย 2 คนหญิง 8คนหมอเพ็ญศรี  
เป็นบุตรคนที่ 5  
ที่อยู่ปัจจุบัน อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ประวัติการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 โรงเรียนวัดบางกระไชย  
มัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) 
การศึกษาด้านแพทย์แผนไทย 
ตั้งแต่อายุ 11-12 ปี อยู่กับท่านลุงหรือคุณหมอธรรมเนียม วุฒิกิจซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งในอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้
ทั้งหมด ได้เรียนรู้การรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรมาเรื่อยๆ ด้วยเหตุที่ยังเป็นเด็กอยู่จึงยังไม่ได้สนใจ
อะไรมากนัก จนกระทั่งอายุ 16 ปี เริ่มเรียนรู้วิชาการแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง  
 วิธีถ่ายทอดความรู้การให้สังเกต ติดตามและเป็นลูกมือของท่านลุง สงสัยให้ถาม มีข้อก าหนด
ว่าห้ามจด ให้จ าเอา ถ้าจดจิตจะไปจดจ่ออยู่กับการจด  เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว และ
เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 ปีแรกๆเรียนด้านเภสัชกรรม ยาสมุนไพร การรู้จักตัวยา สรรพคุณยา การเก็บยา การปรุงยา 
และการใช้ยาสมุนไพรจนช านาญคล่องแคล่ว 
 ปีต่อมาจึง เรียนด้านเวชกรรม การตรวจโรค การตรวจร่างกาย เช่น การตรวจชีพจรข้อมือ 
การตรวจเส้นอัมพฤกษ์และเส้นสุมนา ท่านลุงจะให้หมอเพ็ญศรีลองตรวจก่อน ท่านจึงตรวจซ้ า แล้วจึง
ให้อธิบายผลการตรวจให้ฟัง ถ้าตรวจถูกหรือผิดท่านก็จะบอก และอธิบายให้ฟัง ฝึกปฏิบัติตรวจผู้ป่วย
จริงอย่างนี้จนช านาญระดับหนึ่งเมื่อมีความรู้ความช านาญทั้งเรื่องยาสมุนไพรและการตรวจโรคแล้ว 
ท่านจะให้ตรวจโรค จ่ายยาและปรุงยาให้คนไข้เอง โดยท่านจะต้องตรวจสอบก่อน 
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 ปี พ.ศ.2528 ท่านลุงเสียชีวิตลง หมอเพ็ญศรีจึงได้ดูแลกิจการร้านยาและคลินิกวุฒิสารโอสถ 
แทนท่านลุงร่วมกับท่านป้า ภรรยาหมอธรรมเนียม เรื่อยมาเป็นเวลา 7 ปี ขณะนั้นหมอเพ็ญศรียังไม่มี
ใบประกอบโรคศิลป์ 
 ปี พ.ศ.2530 จึงได้มอบตัวศิษย์ เรียนเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทยกับอาจารย์อ้ม แสง
ปัญหา และอาจารย์วัชระ เอ่ียมสะอาด หลังจากเรียนได้ 1 ปี ก็ขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมได้เมื่อ พ.ศ.2531 และเรียนเวชกรรมได้ 3 ปี ก็สอบขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมได้เมื่อ พ.ศ.2535 
 ต่อมาจึงเปิดคลินิกวุฒิสารการแพทย์แผนไทย ให้การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยสืบ
ต่อเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์หมอธรรมเนียมวุฒิกิจสืบมาจวบจนปัจจุบัน 
 รวมระยะเวลาศึกษากับท่านลุง 16 ปี  
การถ่ายทอด  ลูกศิษย์ที่เรียนแพทย์แผนไทย 
อุดมคติ ให้แพทย์แผนไทยรุ่นหลังพัฒนาต่อยอดวงการแพทย์แผนไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ปัญหาอุปสรรค  ติดตามก ากับคนไข้ไม่ได้ว่างดของแสลงเคร่งครัดอย่างไร 
ประสบการณ์ท างาน 
 ท างานที่คลินิกวุฒิสารโอสถ 7 ปี ก่อนมีใบประกอบโรคศิลปะ 
 ท างานที่คลินิกวุฒิสารการแพทย์แผนไทย 18 ปีภายหลังสอบใบประกอบโรคศิลปจึงมาท าที่
โรงพยาบาล 
 พ.ศ.2549 เริ่มท างานที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโดยการเชิ้อเชิญของนายแพทย์ฉัตร
ชัย สวัสดิชัย และอาจารย์วาสนา สุขไพศาล พยาบาลวิชาชีพ  
ความเป็นมาของ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ด้านการแพทย์แผนไทย มีการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
แผนปัจจุบันและได้ท าการศึกษาเพ่ือรวบรวม และการเก็บข้อมูลในการรักษาโรคอย่างเป็นระบบ  มี
การจัดประชุมเครือข่ายแพทย์พ้ืนบ้านขึ้น เพ่ือท าการรวบรวมองค์รู้ไว้ไม่ให้สูญหาย 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 นักการแพทย์แผนไทย ส่วนงานบริการ  
ภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน  
 หน้าที่ให้บริการตรวจรักษา งานบริหารยาเวชภัณฑ์ ดูแลความเรียบร้อยในคลินิกการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
รายการยาที่ใช้ในโรงพยาบาล 
ยานันทไกรวาทใหญ่   แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษ ผิดส าแดง แก้ร้อนใน กระหายน้ า  แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ 
ยาทิพย์เกสร แก้หอบเหนื่อย แน่น หายใจไม่สะดวก ลดอาการไอ ขับเสมหะ แก้โรคลมกองละเอียด 
แก้ศอเสมหะ แก้อุระเสมหะ  
ยาแก้นหารูพิการ (ยาสราญจิต) แก้ลสิกาพิการ สุมนาวาตะพิการ นหารูพิการ  
ยาแก้โรคเบาหวานช่วยลดน้ าตาลในเลือด รักษาแผลเบาหวาน ป้องการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
แก้อาการปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ 
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ยาแก้โรคผิวหนังแก้แผลฝีหนอง ตะโจพิการ บุพโพพิการ 
ยานันทไกรวาทน้อย ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้หัด อีสุกอีใสแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ  
ยาแก้ปิหกังพิการ แก้ปิหกังพิการ แก้มุตตังพิการ  
ยาแก้ยกนังพิการ แก้โลหิตตังพิการ มุตตังพิการ ยกนังพิการ 
ยาแก้โลหิตตังพิการ แก้โลหิตพิการ   
ยาตวงกนกแก้โรคผิวหนัง เป็นเม็ด ผื่นคัน พุพอง น้ าเหลืองเสีย กลากเกลื้อนเรื้อนกวาง แก้โรคแผล ฝี 
หนอง โรคเรื้อน แก้ตะโจพิการ  แก้โลหิตตังพิการ  แก้บุพโพพิการ 
ยาแก้โรคสะเก็ดเงินทาผิวหนังบริเวณท่ีเป็นสะเก็ดล่อน 
ยาแก้ลสิกาพิการ ทาบริเวณท่ีปวดข้อ  ปวดเข่า แก้ลสิกาพิการ 
ยาต้มแก้กษัยแก้โรคอุจจาระธาตุพิการ ท้องผูก พรรดึก แก้กษัย มังสังพิการ นหารูพิการ กรีสังพิการ 
ยาแก้บุพโพพิการแก้บุพโพพิการ โลหิตตังพิการ 
ยาตรีสนธยาใหญ่แก้นหารูพิการ เหน็บชา เส้นเอ็นแข็งตึง ท้องผูก แก้ในกองลมทั้งปวง แก้สุมนา
วาตะ แก้ธาตุลมพิการ แก้นหารูพิการ แก้มังสังพิการ   
ยาแก้ทุราวสา แก้มุตตังพิการ แก้ทุราวสาพิการ 
ยาเทพรังษี แก้ไข้ละอองฟาง แก้โรคผิวหนังผื่นแดงคัน โรคสะเก็ดเงิน อันเนื่องมาจากโลหิตและลมแก้
ตะโจพิการ 
ยาแก้พัทธปิตตะ แก้ยกนังพิการ แก้พัทธะปิตตะ  
ยาวรรณฉวี แก้โรคผิวหนัง โรคปะดง โรคสะเก็ดเงิน อันเนื่องมาจากโลหิตและน้ าเหลืองแก้ตะโจพิการ  
แก้โลหิตตังพิการ  แก้บุพโพพิการ  
ยาฟอกโลหิต แก้โลหิตพิการ ฟอกโลหิตให้บริบูรณ์ 
จันทลีลา แก้ไข้ตัวร้อนไข้เปลี่ยนฤดู     
ยาวาตาพินาศ  แก้ลมวิงเวียนศรีษะ บ้านหมุน หน้ามืด ใจสั่น ตาลาย     
ยาทุกต ารับเป็นต ารับยาสมุนไพรที่มีประสบการณ์การใช้ในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพ 
บุรุษที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้จนกระทั่งถึงรุ่นอ.เพ็ญศรีรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 ปี 
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ตำรำงสมุนไพร 
สมุนไพร รสยา สรรพคุณ 

โกฐสอ  
 

หอม รสขมมัน  แก้ไข้ แก้หืด แก้ไอ ท าหัวใจให้ชุ่มชื่น 

โกฐเขมา ร้อนหอม แก้โรคในปากในคอ แลแก้หอบให้เสียดแทง
สีข้างทั้งสอง 

โกฐหัวบัว มันหอม แก้ลมในกองริดสีดวง แลกระจายซึ่งสรรพ
ลมทั้งปวง  

โกฐเชียง 
 
 

หวานขม แก้ไข้ให้สะอึกแลให้ไอให้เสียดแทงสองราว
ข้าง 

โกฐจุฬาล าพา  
 

สุขุมหอม แก้ไข้เจลียง แลแก้ผืนพรึงขึ้นทั้งตัว เป็น
เพ่ือเสมหะแลหืดไอ 

โกฐกระดูก ขมหวานมัน  แก้เสมหะและลม แก้หืด บ ารุงกระดูก 

เทียนด า 
 

เผ็ดขม 
 

แก้ลมอันบังเกิดแต่กองสมุฏฐาน ท าลาย
เสมหะอันผูกเป็นก้อนอยู่ในท้อง แลแก้
โลหิตให้บริบูรณ์ 

เทียนแดง  
 

เผ็ดร้อนขม รู้แก้ซึ่งเสมหะ ลม ดี ระคนกัน ซึ่งเรียกว่า
สันนิบาต แก้ลมอันเสียดแทงในล าไส้  แล
แก้ลมคลื่นเหียน 

เทียนขาว  เผ็ดร้อนขม รู้แก้ลมทั้งปวง  ท าลายเสียซึงเสมหะอันผูก   
แก้นิ่วแลมุตกิด 

เทียนตาตั๊กแตน   
 

ขมเผ็ดร้อน แก้ธาตุแลท าลายเสียซึ่งเสมหะ  โลหิต 
ก าเดาอันพิการให้บริบูรณ์ 

เทียนข้าวเปลือก 
 

หอมหวานเผ็ด ท าลายซึ่งลมอันระคนกันกับเสมหะ แก้ลม
ในกองอัมพฤกษ์แลสุมนา แก้ลมสัตถกวาต
อันจับให้ระส่ าระส่าย  แก้ลมอันบังเกิดแต่
กองปิตตะสมุฏฐาน กระท าให้คลั่ง 
 

พริกไทย 
 

เผ็ดร้อน 
 

ให้เกิดก าเดา ให้ก าเดาแห้ง ชอบแต่แก้ลม
ในอก ให้เจริญไฟธาตุ แลลมอันเย็นทั่ว
สรรพางค์กาย แก้เสมหะ 
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ขอนดอก 
 

เผ็ดจืด แก้เสมหะ แก้เหงื่อ แลไข้ร้อนเพ่ือตรีโทษ 
 

 

กระเบา เมาเบื่อ ผลแก้มะเร็งแลคุดทะราด โรคเรื้อนแล
กุฎฐัง 

หัวข้าวเย็นทั้ง
สอง  

 

รสกร่อยหวาน
เล็กน้อย 

แก้ตาแดง ดับพิษในกระดูก แก้ประดง แก้
คุดทะราด 

จันทน์ขาว  
 
 

ขมหวาน 
 

กระท าให้เกิดปัญญาแลราศี แก้ไข้อันบังเกิด
แต่ตับดีแล แก้กระหายน้ า 

 
จันทน์แดง  

 
 

ขมเย็น 
 

แก้ไข้อันบังเกิดแต่ทรวงดีแล กระท าให้ชื่น
ใจ แก้ไข้รัตตะปิตตะ แลแก้บาดแผล 

ใบชุมเห็ดเทศ  เบื่อเอียน ฆ่าพยาธิอันเดินตามผิวหนัง 
 

หัวขา่ ขมเผ็ดร้อน ขับลมให้กระจาย แก้ฟกบวมแลแก้พิษ แก้
บิดอันตกโลหิต 
 

ทองพันชั่ง เบื่อเมา ดับพิษไข้ 

เถาวัลย์เปรียง เฝื่อนเอียน ถ่ายกระษัย ถ่ายเส้น ขับปัสสาวะ 
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ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  

                                                              มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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