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ลมปะกังในแนวคิดทฤษฏีแพทยแผนไทย
The migraine in the conceptual and theoretical of thai traditional medical
พิกุลแกว หอมหวล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย,อ
จากการศึกษาครั้งนี้เป-นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ศึกษาเอกสาร (Document
research) มีวัตถุประสงคในการวิจัย ๑.เพื่อศึกษาการรักษาโรคลมปะกังตามคัมภีรแพทยแผนไทย ๒.เพื่อ
ศึกษาผลการรักษาโรคลมปะกังจากผูปIวยจํานวน ๑๐ ราย พบวLา อาการโรคลมปะกังเป-นโรคที่เกิดจากลม
อุทังคมาวาตาพิการทําใหทําใหมีอาการปวดศีรษะ ลมปะกังตามตําราแพทยแผนไทยโบราณ บางครั้งจะมี
อาการปวดในชLวงเชา ปวดกระบอกตา ตาพรLา ตามัว ลมปะกังเป-นโรคลมชนิดหนึ่ง ในกลุLมลมกองละเอียด
“เป-นลมระคนดวยกําเดา” ตีขึ้นเบื้องสูงถึงศีรษะ ลมปะกังเกิดจากลมรอนคือลมและกําเดาลมรอนที่ตีขึ้นเบื้อง
สูงเกิดเป-นไอรอนกระจายและเคลื่อนต่ําขึ้นที่สูงศีรษะ เมื่อลมรอนตีขึ้นศีรษะก็จะหาทางออก ทําใหเกิดอาการ
หูอื้อ ตารอนผLาว จมูกแหง ลิ้นแหง แตLถาหากเกิดการติดขัดไมLออกหรือออกนอย จะตีกลับไปที่ศีรษะ ทําให
ปวดศีรษะ มึนงง หนักศีรษะ ตาลายวิงเวียน ผะอืดผะอม หากเกิดจากเสนอิทามักจะเกิดดานซาย หากเกิดจาก
เสนปSงคลามักจะเกิดดานขวาจากขอมูลผูปIวยพบวLา ผูปIวยสLวนมากอยูLในกลุLมธาตุเจาเรือนธาตุลม และมีอายุ
อยูLในชLวง ๓๔.๖ ปX จัดอยูLในกลุLมปYจฉิมวัย มีธาตุสมุฏฐานวาโย ซึ่งสอดคลองกับคัมภีรโรคนิทาน ที่กลLาวไววLา
ลมปะกังเกิดจากลมกําเดาจะอยูLในชLวงปYจฉิมวัย อายุ ๓๐ ปX ถึงสิ้นอายุไข ดวยเป-นวัยที่กําเดากําเริบไดงLาย
จากอายุ อาชีพ อิริยาบถ ความเครียด ไฟเกิดลมเกิด เป-นลมปะกัง วิธีการรักษาโดยการใชยาตามคัมภีรมี๕ วิธี
คือ ยานัตถุ,ยาพอก,ยาสุม,ยากิน,ยาประคบและมีวิธีการรักษาโดยไมLใชยาคือการนวดตามเสนประทาน ๑๐
เสนอิทาและเสนปSงคลา การนวดรักษาตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
คําสําคัญ: ลมปะกัง, แพทยแผนไทย
Abstract
This Qualitative method was a Document research, the propose was 1) to study the
treatment migraine, or Lom pa kan in Thai from The Old text Thai traditional medicine. 2)
Find the treatment results of 10 patients in Lom pa kan. The research showed that the
symptom of Lom pa kanwere from U-tan ka mawata, a wind that cause headache.
Sometimes Lom pa kan symptom showed up in the morning,sore eyes blurry or amblyopia.
The Lom pa kan was group of wind or dizzy wind, or Lom Kong La Ead in Thai, it’s the wind
that compound with heatthat lead to the head. The heat of the wind call Lom and Kum
dao, the hot wind that lead to the head and causes heat. The heat transmit outside the
body that may cause of tinnitus, hot eyes, dry nose, dry mouth but in the other way it will
go to the head that makes severe headache dizzy nausea. If the headache on the left side
called E-ta and the other side called Ping-kala. From the patients found that their main
element of the body were Wind (Tad Lom) and the average of age were 34.6 years which in
890

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

the group of senior, the cause of Tad Lom. The data comfirm same to the Old text called
Lod Ni-tan,Lod Pa kan had the cause from Lom Kum dao, showed in the senior, aged more
than 30 years until rest of the life. It’s the aged that caused Kum dao easily from age
working bodily movement or stress, the heat makes wind become Lom Pa-kan. From the
old text, the were 5 method of treatment that used herbs, snuff poultice Ya Sum medicine
and compressed. Massage of the main structure called E-ta and Ping Kala can also healed
from SuanSunandha massage form.
Keywords: Migraine, thai traditional
บทนํา
ปYจจุบันมีคนไทยกวLา 10 ลานคนที่มักมีอาการปวดศีรษะอยูLเป-นประจํา และเป-นหนึ่งในอาการที่ทําให
ผูปIวยตองเขาพบแพทยมากที่สุด (กองบรรณาธิการ HONESTDOCS,2562) อาการปวดศีรษะไมเกรน เป-น
อาการปวดศีรษะที่พบไดบLอยเป-นอันดับ 2 รองจากอาการปวดศีรษะจากกลามเนื้อเกร็ง (Tension type
headache) พบในผูหญิงมากกวLาผูชายประมาณ 2-3 เทLา มักเริ่มมีอาการครั้งแรกตอนชLวงวัยรุLนถึงวัยกลางคน
(โรงพยาบาลกรุงเทพ,๒๕๖๒) การสํารวจในชุมชนแหLงหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 1 ปX จะพบวLามี
ผูปIวยเป-นโรคไมเกรนสูงถึง 17% ในกลุLมผูปIวยไมเกรนนี้มีถึง 30% มีความรุนแรงจนถึงขั้นไมLสามารถทํางานได
ซึ่งมีคLาเฉลี่ยใกลเคียงกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย และพบมากในผูหญิงมากกวLาผูชาย (กรมสุขภาพจิต, 2561)
โรคไมเกรนไมLสามารถรักษาใหหายขาดได แตLสามารถลดความถี่หรือป„องกันไมLใหเกิดอาการปวด
ศีรษะได สําหรับการรักษาดวยการใชยา มียาหลากหลายชนิดที่มีขอบLงใชสําหรับโรคไมเกรน สามารถแบLงยา
ออกเป-น 2 กลุLม ไดแกL 1. กลุLมยาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ใชรักษาอาการปวดแบบเฉียบพลัน จะใชเฉพาะ
เมื่อในชLวงอาการปวดศีรษะไมเกรนเทLานั้น เชLน ยาในกลุLมทริพแทน (triptans) และเออกอทอัลคาลอยด
(ergot alkaloids) รวมถึงยาแกอักเสบที่ไมLใชLสเตียรอยด (NSAIDs) 2. กลุLมยาสําหรับใชป„องกัน ยาประเภท
นี้ผูปIวยจําเป-นตองรับประทานอยLางสม่ําเสมอเป-นประจําทุกวัน ซึ่งจะชLวยลดความรุนแรงหรือความถี่ของ
อาการปวดศี ร ษะไมเกรนได ยาในกลุL ม นี้ ไดแกL ยาโพรพราโนลอล (propranolol) (กองบรรณาธิ ก าร
HONESTDOCS,2562)
การแพทยแผนไทย โรคลมปะกังหรือลมตะกังเทียบเคียงกับโรคไมเกรน เกิดเนื่องจากการติดขัดของ
ลมอุทธังคมาวาตาที่พัดจากปลายเทาขึ้นไปถึงศีรษะ สLงผลใหการไหลเวียนของเลือด ลม เดินไมLสะดวก ทาใหมี
อาการปวดศีรษะ ปวดเป„าตา ปวดกระบอกตา ปวดขมับ อาจมีอาการคลื่นไสอาเจียนรLวมดวย (คูLมือแนวทาง
เวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกเขตสุขภาพที่,หนา44) หลักการรักษา
โรคตามทฤษฎีแพทยแผนไทยจึงจําเป-นจะตองใหผูปIวยทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยประพฤติผิดซึ่งเป-น
สาเหตุทําใหเกิดโรค และใชกระบวนการรักษาของแพทยแผนไทย เชLน ใชยาสมุนไพร การนวดแผนไทย การ
อบ การประคบ ใชการรักษาทางดานจิตใจ (เชLน พิธีกรรมหรือสมาธิบําบัด) โดยการรักษาผูปIวยแตLละรายถึงแม
เป-นโรคเดียวกันก็อาจมีวิธีการรักษาไมLเหมือนกัน ซึ่งแพทยแผนไทยจะตองทําการตรวจวินิจฉัยวLาผูปIวยเสีย
สมดุลเนื่องจากสาเหตุหรือพฤติกรรมใดแลวจึงทําการรักษา ซึ่งเป-นการปรับสมดุลใหธาตุเจาเรือนของผูปIวย
กลับคืนสูLสภาวะปกติ รLางกายก็จะปรับสภาพกลับคืนสูLความสมบูรณแข็งแรงและหายจากโรคภัยไขเจ็บไดใน
ที่สุด (วัลลภ,๒๕๕๖)

891

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทยแมวLาจะมีมุมมองในสมุฏฐานการวินิจฉัยและแนวทางการ
รั ก ษาที่ แ ตกตL า งกั น กั บ ศาสตรการแพทยแผนตะวั น ตก แตL ก็ ส ามารถดู แ ลสุ ข ภาพไดอยL า งครอบคลุ ม มี
ประสิทธิภาพที่ไมLยิ่งหยLอนกวLากัน และสามารถนํามาประสานเพื่อเติมซึ่งกันและกันใหเต็มสิ่งหนึ่งที่ขาพเจา
มั่นใจก็คือ “โรคที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถรักษาไดดวยวิถีธรรมชาติ” (สุขศาลา,๒๕๖๐)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปYญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ลมปะกังในแนวคิด
ทฤษฏีแพทยแผนไทย เพื่อเป-นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองดวยการแพทยแผนไทยและภูมิ
ปYญญาไทยที่สืบทอดตLอกันมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรักษาโรคลมปะกังตามคัมภีรแพทยแผนไทย
2. เพื่อศึกษาผลการรักษาโรคลมปะกังจากผูปIวยจํานวน ๑๐ ราย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป-นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ในการศึกษาคนควาเอกสาร โดย
การวิเคราะหสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคลมปะกังตามแนวคิดทฤษฏีการแพทยแผนไทย โดยศึกษา
จากคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย,คัมภีรชวดาร, คัมภีรโรคนิทาน และCase study ผูปIวยโรคลมปะกังจํานวน ๑๐ราย
ทบทวนวรรณกรรม
โรคลมปะกังมีอาการเทียบเคียงได?คล?ายกับอาการของโรคไมเกรน แต,ยังไม,มีข?อยืนยันว,าเปAนโรค
เดียวกัน
1. โรคไมเกรน (Migraine)
มิเกรน หรือไมเกรน (Migraine) เป-นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะอาการที่สําคัญ คือ ปวด
ตุˆบๆ ที่บริเวณขมับขางเดียวหรือสองขางก็ได เป-นอาการปวดศีรษะจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่พบ
บLอยที่สุด เพราะการทํางานของหลอดเลือดในสมองผิดปกติในชLวงที่มีอาการ ผูปIวยจะรูสึกปวดอยLางรุนแรง
บริเวณศีรษะดานหนา ขมับสองขาง เบาตาหรือหูขางใดขางหนึ่ง อาการปวดจะเป-นพักๆ เป-นๆ หายๆโอกาส
ของการเกิดโรคไมเกรน ผูหญิงมีโอกาสเป-นโรคไมเกรนมากกวLาผูชายไดถึง 3 เทLา โยอาการมักจะเริ่มในกลุLม
ผูปIวยที่มีอายุระหวLาง 10 – 55 ปX และโรคนี้ยังสามารถถLายทอดทางพันธุกรรม
ลักษณะอาการ
ปวดหัวไมเกรน (Migraine Headache) จะมีลักษณะสําคัญที่สังเกตไดงLาย คือ การปวดหัวขางเดียว
ปวดแบบตื้อๆ และจะเกิดขึ้นอยLางรวดเร็ว ความรุนแรงของปวดหัวไมเกรนสLวนมากจะอยูLในระดับปานกลาง
ถึงระดับที่รุนแรง ผูปIวยที่มีอาการสLวนใหญLจะมีอาการคลื่นไสรLวมดวย สLวนการปวดหัวก็มีบางที่ปวดหัวทั้ง
ศีรษะหรือปวดหัวทั้งสองขางแตLเป-นสLวนนอยเทLานั้น ชLวงระยะเวลาที่จะมีอาการไมเกรนจะแตกตLางกันออกไป
ตั้งแตLครึ่งชั่วโมงจนถึง 12 ชั่วโมง คนที่ปวดไมเกรนอาการจะปวดมากยิ่งขึ้นเมื่อรLางกายมีการเคลื่อนไหว
กLอนจะเกิด อาการไมเกรนจะมี อาการนํา ของโรคไมเกรนใหสังเกตไดกLอนประมาณ 30 นาที อาการนํ า
ดังกลLาว เชLน เห็นแสงระยิบระยับวูบวาบ สายตาพรLามัวชั่วขณะหนึ่งบางครั้งจะรูสึกวLารLางกายขางใดขางหนึ่งมี
อาการชา เป-นตน
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สาเหตุที่ก,อให?เกิดโรค
ไมเกรนเป-นโรคเกิดจากการอักเสบของเสนเลือด และเสนประสาทรอบๆ สมอง ระบบประสาทของ
ผูปIวยที่เป-นโรคไมเกรนจะรับความรูสึกไดเร็วมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวและการ
เปลี่ ยนแปลงและการเปลี่ ยนแปลงของรLางกายมากกวL าผูที่ ไมLไดปIว ยเป- นโรคนั้น ระบบประสารทจะมี การ
ตอบสนองตLอการเปลี่ยนเปลงอยLางรวดเร็ว จนทําใหเกิดอาการอักเสบดังกลLาวเกิดขึ้น และอาการปวดอยLาง
รุนแรงตามมา
สาเหตุที่กLอใหเกิดโรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 2 สิ่ง และอีกหลายๆ ปYจจัยดังนี้
1.การเปลี่ย นแปลงของสิ่งแวดลอม อุ ณหภูมิที่เ ปลี่ ยนแปลงไมL วLา จะเป- น “อากาศที่ รอน” หรื อ
“อากาศที่เย็นมาก” อยูLทLวมกลางแสงแดดเป-นเวลานาน หรือไดกลิ่นบางอยLางที่ทําใหปวดหัว เชLน กลิ่นน้ําหอม
ควันบุหรี่ แสงสวLางจา ควันจากทLอไอเสียรถยนตที่รุนแรง หรือการอยูLหนาจอคอมพิวเตอรเป-นเวลานานๆ
2. การเปลี่ยนแปลงของรLางกายฮอรโมน ผูหญิงจํานวนมากที่เป-นไมเกรนบางคนจะมีอาการปวดไม
เกรนในชLวงที่มีประจําเดือนหรือตั้งครรภในชLวง 3 เดือนแรก บางคนที่ใชยาฮอรโมนคุมกําเนิดบางชนิดอาจจะ
กระตุนใหมีอาการปวดไมเกรนที่รุนแรงหรือระยะเวลาในการปวดนานมากขึ้นได
การวินิจฉัยไมเกรน
หากผูปIวยเป-นไมเกรน หรือมีประวัติของคนในครอบครัวที่เป-นไมเกรน แพทยหรือผูเชี่ยวชาญดาน
ประสาทวิทยา จะทําการวินิจฉัยโดยการสอบถามประวัติ อาการที่เกิดขึ้น และทําการตรวจรLางกายและตรวจ
เกี่ยวกับระบบประสาท ซึ่งสLวนใหญLแลวเพียงเทLานี้ก็ทําใหแพทยสามารถวินิจฉัยโรคได
การรักษา
วิธีการรักษาจะขึ้นอยูLกับความถี่และความรุนแรงของการปวดศีรษะ รวมไปถึงขอบLงชี้ทางการแพทย
อื่น ๆ ซึ่งการรักษาบางชนิดอาจไมLเหมาะกับผูที่ตั้งครรภ สตรีใหนมบุตร และเด็ก โดยแพทยจะหาวิธีการรักษา
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ใหแกL ผู ปI ว ยไดแกL ยาบรรเทาอาการปวด ยาเออรกอต (Ergots) และยากลุL ม ทริ ป แทน
(Triptans)
โรคลมปะกังตามคัมภีรแพทยแผนไทย
โรคลมปะกัง หมายถึง โรคลมชนิดหนึ่ง ผูปIวยมีอาการปวดศีรษะมาก อาจปวดขางเดียวหรือปวด2
ขางก็ได บางตํารามักเป-นเวลาเชา ผูปIวยอาจจะมีอาการอยLางอื่นรLวมดวย เชLน ตาพรLามัว วิงเวียน อาเจียน
เป-นตน ลมตะกัง หรือสันนิบาตลมปะกัง ก็เรียก
ทางการแพทยแผนไทยไดมีการตรวจและการรักษาโรค ซึ่งกลLาวไวในคัมภีรดังนี้
๑. คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย
กลL า วถึ งกองพิ กัด สมุ ฏ ฐาน 4 ประการคื อ ธาตุ ส มุ ฏฐาน อุ ตุ ส มุ ฏ ฐาน อายุ ส มุฏ ฐาน และกาล
สมุฏฐาน เป-นการคนหาสาเหตุของการวินิจฉัยโรค การตรวจโรคและการพยากรณ
พิกัดสมุฏฐานธาตุ วLาดวยเรื่องของกายภาพของรLางกาย คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุซึ่งรLวมกัน
ทําหนาที่เป-นอวัยวะภายในรLางกาย สมุฏฐานธาตุทั้ง 4 มีเตโชธาตุเป-นตน มีปYถวีเป-นที่สุดสมุฏฐานเตโชธาตุ
พิกัด เป-นที่ตั้งแหLงจตุกาลเตโช ซึ่งจะวิปริตเป-น เอกโทษ ทุวันโทษ และ ตรีโทษก็อาศัย พัทธปSตะ อพัทธปSตะ
กําเดา ทั้งสามนี้เป-นเหตุในกองสมุฏฐานเตโชธาตุกองหนึ่ง
สมุฏฐานวาโยธาตุพิกัด เป-นที่ตั้งแหLงฉกาลวาโย (ธาตุลมทั้ง 6) ซึ่งจะวิปริตเป-น เอกโทษ ทุวันโทษ
และ ตรีโทษก็อาศัยหทัยวาตะ สัตถกวาตะ สุมนา ทั้งสามนี้เป-นเหตุในกองวาโยธาตุพิกัดสมุฏฐาน
สมุฏฐานอาโปพิกัด เป-นที่ตั้งแหLงทวาทศอาโปซึ่งจะวิปริตเป-นเอกโทษ ทุวันโทษ และ ตรีโทษ
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ก็อาศัยศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ ทั้งสามนี้เป-นเหตุในกองอาโปธาตุพิกัดสมุฏฐาน
สมุฏฐานปถวีธาตุพิกัด เป-นที่ตั้งแหLงวีสติปถวี(ธาตุดิน 20 ) ซึ่งจะวิปริตเป-น เอกโทษ ทุวันโทษ และ
ตรีโทษ ก็อาศัย
หทัยวัตถุ อุทริยะ กรีสะ ทั้งสามนี้เป-นเหตุในกองปถวีธาตุพิกัดสมุฏฐาน
ฤดูสมุฏฐาน
พิกัดสมุฏฐานฤดู 3
คิมหันตะฤดูสมุฏฐาน เป-นพิกัดแหLงปSตตะสมุฏฐานใหเป-นเหตุ
วัสสันนะสมุฏฐาน เป-นพิกัดแหLงวาตะสมุฏฐานใหเป-นเหตุ
หมันตะสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงเสมหะสมุฏฐานเป-นเหตุ
พิกัดสมุฏฐานฤดู 6
คิมหันตสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงปSตตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหตุ
วสันตสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงปSตตะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหตุ
วัสสานะสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงวาตะสมุฏฐาน ปSตตะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหตุ
สรทะสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงวาตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหตุ
เหมันตะสมุฏฐานเป-นพิกัดแหLงเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหต
ศิศิระสมุฏฐาน เป-นพิกัดแหLงเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนใหเป-นเหตุ
พิกัดอายุสมุฏฐาน
แบงออกไดเป-น 3 ชLวงวัย คือ ปฐมวัย มัชฉิมวัย และปYจฉิมวัย โดยแตLละชLวงวัยจะมีธาตุที่เป-นพิกัดที่
สL งเสริ มใหเกิ ด อาการที่ งLา ยกวL า ธาตุ อื่น คื อในชL ว งปฐมวั ย จะเจ็ บ ปI ว ยดวยธาตุ น้ํ า หรื อสมุ ฏ ฐานเสมหะ ใน
วัยมัชฉิมวัยจะเจ็บปIวยดวยธาตุไฟหรือสมุฏฐานปSตตะ และในวัยปYจฉิมวัยจะเจ็บปIวยดวยธาตุลมหรือสมุฏฐาน
วาตะ
พิกัดกาลสมุฏฐาน
กลLาวถึงกาล 3 วLาเป-นสมุฎฐานของโรคดังนี้ คือชLวงเวลากลางวัน 3 กลางคืน 3 เริ่มจาก 6 โมงเชา ถึง
10 โมงคือชLวงเวลาของเสมหะ จาก 10 โมงถึงบLาย 2 โมง คือชLวงเวลาของปSตตะ และจาก บLาย 2 โมงถึง 6
โมงเย็นคือชLวงเวลาของวาตะ กาล3 จะสะทอนไปถึงเรื่องของสมุฏฐาน 3
พิกัดสมุฏฐาน คือที่ตั้งแรกเกิดของการเกิดโรค ปYจจัย4 ก็กระทบกลไกการเกิดโรคในรLางกาย
ในคัมภีร จะกลLาวถึงพิกัดสมูฏฐาน 2 พิกัดเทLานั้น คือ ปSตตะสมุฏฐาน กับเสมหะสมุฏฐาน การหา
สมุฏฐานที่ตั้งแรกเกิดของโรค สLวนใหญLจะอยูLที่ปSตตะกับเสมหะ ซึ่งเพราะวาตะเป-นผลพวงของเสมหะและ
ปSตตะที่ไหลเวียนไปไมLดี วาตะก็จะถูกกระทบไป
๒. คัมภีรชวดาร
ลมอุทธังคมาวาตา ลมอโธคมาวาตาบังเกิดโทษ
อันวLาลมทั้งสอง อุทธังคมาวาตา พัดขึ้นเบื้องบน อโธคมาวาตา พัดลงไปจดปลายเทาเป-นเบื่องต่ํา แตL
สะดือขึ้นมาศีรษะเรียกวLาเบื้องบน แลลมทั้งสองระคนกันเมื่อใดโลหิตนั้นประดุจเดียวกันกับไฟ อันเกิดไดวันละ
๑๐๐ หน อาการทั้ง ๓๒ ก็พิกลจากภาคที่อยูL เตโชธาตุก็มิไดปกติ
ลมอันมีพิษ
อันวLาลมอันมีพิษนั้น มี ๖ จําพวก เราจะกลLาวไปในเบื่องหนา คือ
๑ ลมกาฬสิงคลี ถาจับใหหนาเขียวใหขอบตาเขียว บางที่จับหัวใจใหใจสั่น บางทีใหถอนหายใจฮึดฮือ
บางทีใหดิ้นดุจดีปลา ใหผุดเป-นวงดํา วงแดง วงเหลือง วงเขียว เทLาใบพุทรา เทLาแวLนน้ําออย กําหนด ๓ วัน
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๒ ลมชิวหาสดมภ เมื่อแรกใหหาวใหเรอ แลใหเหียน แลขากรรไกรแข็ง อาหรือขบลงมิได ใหนิ่งแนLไปมิ
รูสึก ปลุกมิตื่นกําหนด ๓ วัน ๗ วัน
๓ ลมมหาสดมภ จับนั้น ใหหาวนอนเป-นกําลัง ใหหวาดหวั่นไหวอยูLแตLในใจ ใหนอนนิ่งแนLไป มิรูสึก
กายแล
๔ ลมทักขิณโรธ เป-นไขอันใดๆ กLอน ใหจับมือ ใหเทาเย็น ใหจักษุมัว ใหดิ้นรนหยุดมิไดอยูL เจรจามิได
ลิ้นกระดางคางแข็ง หามมิใหวางยาผLาย แพทยจะแก ๆ ใหจงดี
๕ ลมตติยาวิโรธ ใหมือ ใหเทาเย็น เป-นลูกกลิ้งอยูLในทอง ใหจุก รองดังสัตวตอด สัตวกัด บางทีปวด
แตLแมLเทาขึ้นมาถึงหัวใจ นิ่งแนLไปดุจดังพิษงูเหLา
๖ ลมอีงุมอีแอLน เมื่อลมไขเมื่อสันนิบาต เมื่อจับนั้น อีงุมงอไปขางหนา อีแอLนงอไปขางหลัง ถาลั่นเสียง
ดังเผาะเมื่อใด ตายเมื่อนั้น
๗ ลมอิรทรธนู เมื่อลมไขเหมือนรากสาด เป-นวงลอมสะดือดํา สะดือเขียว สะดือแดง สะดือเหลือง เทLา
วงน้ําออยงบแตLชายโครงตลอดจนหนาผาก พิษนั้นใหอื้ออึงคะนึงอยูLในใจ ใหเพอพกดังผีเขาอยูL ถาหญิงเป-น
ซาย ชายเป-นขวา อาการตัด
๘ ลมกุมภั ณฑยักษ ถาลมไขลงดุจดั งสัน นิบาตเมื่อจับ ใหชักมือ กําเทางอ มิไดสมฤดีเรี ยกก็ มิรูสึ ก
สมปฤดีเลยกําหนด ๑๑ วัน
๙ ลมอัศมุขี เป-นทั้งผูใหญLทั้งเด็กใหดิ้นรอง แลวชักแนLไป มิไดสมปฤดีเลย
๑๐ ลมราทธยักษ เมื่อลมไขลงดุจสันนิบาต เมื่อจับ ใหมือกํา ชัก เทางอ ลิ้นกระดาง คางแข็ง กําหนด
๑๑ วัน
๑๑ ลมบาดทะจิต เมื่อลมไขลงดุจดั่งสันนิบาต แรกจับใหละเมอเพอพกวLานั้นวLานี้ ทําอาการดุจปXศาจ
เขาอยูL ลางทีวLา บาสันนิบาตก็ถูก เพราะเหตุจิตระส่ําระสาย กําหนด ๑๐ วัน
๑๒ ลมพุทธยักษ ใหชักกระสับกระสาย ใหขบฟYนเหลือกตา ใหมือกําเทางอ ปากเบี้ยว จักษุแหง แยก
แขงแยกขา หาสมปฤดีมิได ลมจําพวกเหลLานี้ เยียวยายากนัก เป-นปYจฉิมที่สุดโรค แลวพิจารณาดูทวารหนัก
ทวารเบา ถายังอุLนอยูLใหแกตLอ ประการหนึ่ง ใหดูผิวเนื้อ เอานิ้วมือกดลงแลวยกขึ้นดู หาดลหิตมิได ลองเอานิ้ว
กดแลวยกขึ้น เป-นรอยเขียวซีด อาการตัดแล
ถาลม ๖ จําพวกเหลLานี้ มิไดพัดโลหิตๆก็มิไดใหโทษ อนึ่งใหแพทยพิจารณาวLา ลมนั้นบังเกิดขึ้นเพื่อใน
เสน แลเนื้อ แลโลหิต แลกระดูก แลผิวหนัง แลหัวใจ พึงพิจารณาลมนั้นกLอน แลวจึงพิจารณาลมที่จะซาบไปใน
ที่นั้นๆ ใหควรแกLโรคลม ถาลมในพวกใดกําเนิดขึ้นในเสน ชอบนวดแลยาประคบ กินยาแกลมในเสนจึงหาย
ยารักษาโรค
ยาแกลมปะกัง เอาพริกไทย ๒ สลึง ขิงสด ๑ บาท ผิวมะกรูดสด ๖ สลึง หญาแพรก ๓ บาท สารสม ๘
บาท ตําพอก แกลมปะกัง แกลมเขาขอ
ยานัตถุลมปะกัง มะกรูดยอด ๑ มะนาวยอด ๑ ขิง ๑ พริกไทย ๑ หญาแพรก ๑ ตําเป„นน้ํานัตถุ พระ
ตําราหลวงเป-นยาสุม เอาขิงสด ๑ พลูแกL ๑ ผักเสี้ยนผี ๑ กํายาน ๑ อบเชย ๑ สุมแกปวดศีรษะ
ยาแกลมปะกัง เอาดินรังหมารLา ๑ หญารังกา ๑ ผักเสี้ยนทั้ง ๒ มูลนกพิราบคั่ว ๑ พริกไทยลLอน ๑ ขิง
๑ เอาเสมอภาค ตําพอกแกลมปะกัง
นอกจาการรักษาโดยการใชยาแลวยังมีการรักษาโดยการนวดตามเสนประทานสิบดวย
เสนประธานสิบเป-นแนวเสนพลังชีวิตกําหนดตามพลังเสนที่วิ่งแลLนในรLางกายเชื่อวLาการนวดกระตุน
ระบบของรLางกายที่บกพรLองเนื่องจากการติดขัดของลมประจําเสนทําใหรLางกายกลับมาเป-นปกติโดยกําหนด
จุดเริ่มตนอยูLรอบสะดือลึกลงไปในทองประมาณสองนิ้วลอมสะดือเป-นจักรทราศูนยแนวแถวทอดเรียงกันมี
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จุดสิ้นสุดของเสนประธานสิบเรียกวLารากเป-นหลักฐานในการศึกษาวิชาการนวดไทย ซึ่งไดถLายทอดสืบตLอกันมา
แตLโ บราณในสมั ยกL อนเชื่ อวLา รLา งกายของมนุษยประกอบไดดวยเสนทั้งหมด 72,000 เสน โดยจะเป-น เสน
ประธาน 10 เสนแตLละเสนของเสนประธานสิบจะมีลมประจาเสนชื่อลมและโทษ(อาการ)ของลมการรักษาโรค
ลมโดยอาจสรุปแนวทางเดินของเสนประธานสิบ รวมทั้งความสัมพันธของแตLละเสนกับการเกิดโรคไดดังตLอไปนี้
เสนอิทา,เสนปSงคลา,เสนสุมนา,เสนกาลธารี,เสนสหัสรังสี,เสนทุวารี,เสนจันทภูสัง,เสนรุทัง,เสนสิขี และเสน
สุขุมัง
๓. คัมภีรโรคนิทาน
ความหมายคือการกลLางถึงเรื่องราวการเกิดโรค วLาดวยธาตุขาดไป ธาตุกําเริบ หยLอน พิการ
มนุษยทั้งหลายถึงมรณะดวยปYจจุบันโรคนิคมนั้นคือปYกกะมิกาพาธทLานทุบถองโบยรัน บอบซ้ําแลตอง
ราชอาญาของพระมหากษัตริยใหประหารชีวิตเสียดวยหอก ดาบ ป•นไฟก็ตายจุดเดียวกัน แตLวLาโดยเร็วโดยดLวน
มิไดตายโดยปรกติ มิไดตายโดยลําดับขันธลําดับชะนวนธาตุทั้ง ๔ ไมLไดลLวงเป-นลําดับกันเลย อันบุคคลตาย
โดยกําหนดสิ้นอายุปริโยสาน เป-นปรกตินั้นธาตุทั้ง ๔ ก็อันตรนสานสูญหายเป-นลําดับกันไป คือธาตุดิน ๒๐
ธาตุน้ํา๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ เมื่ออันตรธานนั้น หาสูญพรอมกันทีเดียวทั้ง ๔ ธาตุไมL ยLอมสูญไป ขาดไปแตLที
ละ ๒ สิ่ง ๓ สิ่ง
ธาตุกําเริบพิการตามฤดูกาลเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ ถาเป-นไขใน ๓ เดือนนี้ เป-นดวยนอนผิดเวลา
คือ ปถวีธาตุกําเริบ
มัตถเกมัตถลุงคัง คือ สมองศีรษะ เมื่ออยูLดีๆเป-นปรกตินั้นอันวLามันในสมองเราทLานทั้งหลายนี้พรLอง
จากกระบาล ศีรษะ ประมานเสนตอกใหญLหนึ่ง ก็เดือดจนเต็มกระบาลศีรษะ ทําใหปวดศีรษะยิ่งนัก ใหตาแดง
ใหคลั่ง เรียกวLา สันนิบาตตLอกันกับลมใหใชยานี้เป-นยาสุขุม มันในสมองยอบลงเป-นปรกติ จึงหายปวดศีรษะแล
ยาแกปวดศีรษะ ใหเอาชะเอมทั้ง ๒ อบเชยเทศ ๑ เปลือกคนทา ๑ จันทรหอม ๑ โกศสอ ๑ ในสมี ๑
ผลผักชี ๑ ขิง ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ ทําเป-นจุณกวนเป-นยานัตถุแกปวดศีรษะหายแล
ยาสุมสําหรับกันปวดศีรษะ
๑. เหมันตฤดู ใหเอาผักหนอก ๑ ขิงสดแตLนอย ๑ หอม ๕ หัว เทียนดํา ๑ ดินประสิวขาว ๑ บดสุม
เมื่อเหมันตฤดู หายแล
๒. คิมหันตฤดู เมื่อคิมหันตฤดู ใหเอาใบเสนียด ๑ เทียนดํา ๑ งาเมล็ด ๑ งาชาง ๑ ขางสาร ๑ ดิน
ประสิวขาว ๑ บดสุม สมองยุบ หายปวดศีรษะ โลหิตจมูกแลไรฟYนนั้น หายแล
๓. วสันตฤดู เมื่อวสันตฤดู ใหเอาใบหญานั้นดับไฟ ๑ เทียนดํา ๑ ไพล ๑ หัวหอม ๑ ดอกพิกุล ๑
ผักขวง๑ ใบหางนกยูง๑ ฆองสามยLาน ๑ บดสุมหามปวดศีรษะ หามจมูกตึง ดีนักแล
ปถวีธาตุแตก
มัตถเกมัตถลุงคัง คือสมองศีรษะเมื่อพิการเมื่อแตก ใหเจ็บในกระบาลศีรษะดังจะแตก ใหตามืดใหหูตึง
ปากและจมูกเฟ-ดขึ้น ลิ้นกระดาง เดิมเป-นเพระสันนิบาตลมปะกัง ถายาใดแกมิไดฟYง ตายแล
ถาจะแกเขาเมล็ดพันธุผักกาด ผลผักชี หอมแดง กระเทียม ขมิ้นออย ไพล ยอดกุLมทั้ง ๒ ตําพอก
กระหมLอม ๓ วันหาย ถาไมLฟYง ใหกอกโลหิตที่ศีรษะออกเสีย
แลวจึงใหประกอบยาใหมL ใบฝาง ใบตูมกา มูลแรด บดดวยน้ําสมมะงั่ว หLอผาขาอุLนไฟใหรอน ประคบ
ลงที่เจ็บ ๓ วันหายแล
แลวจึงใหกินยาภายใน เปลือกโลท หญารังกา หัวแหวหมู เปลือกโมกมัน ผลผักชีลอม ผลผักชีลา
เปลือกสมุลแวง การบูร สิ่งละสLวน ขิง ๒ สLวน รากชาพลู ๓ สLวน สะคาน ๕ สLวน ดีปลี ๖ สLวน เจตมูลเพลิง ๗
สLวน ยาทั้งนี้ ทําเป-นจุณไว ละลายน้ําผึ้งกิน หายแล
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วิธีการดําเนินการวิจัย
๑. ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป-นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการรักษาโรคลมปะกังตามคัมภีรแพทยแผนไทย
ในกรณีศึกษา case study จํานวน ๑๐ราย
๒. ขั้นตอนการวิจัย
๒.๑ ผูวิจัยตองมีความพรอมกLอนการดําเนินการวิจัยโดยการคนควาและศึกษาขอมูล จาก
ตําราและคัมภีร ทางการแพทยแผนไทย และมีการทบทวนวรรณกรรม รวมไปถึงงานวิจัยตLางๆที่เกี่ยวของ
๒.๒ ผูวิจัยไดนําเอกสารและขอมูลที่ไดรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองกLอนนําไปเก็บขอมูล
3. การเก็บรวมรวมข?อมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข?อมูลผู?วิจัยได?ทําควบคู,กับการวิเคราะห, สังเคราะห, ประเมินผลและ
ใช?ระบบตรวจสอบคุณภาพตามข?อมูลโครงสร?างประเด็นคําตอบที่ได?สร?างเปAนเครื่องมือช,วยไว?ดังนี้
4. การวิเคราะหข?อมูล
เมื่อผูวิจัยไดทําการไดทําการสังเกตและสัมภาษณเรียบรอยแลวไดทําการจัดรวบรวมขอมูลใหเป-น
หมวดหมูL และนํา ขอมูล ที่ไดมาวิเคราะหและสั งเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเจาะลึ ก จากนั้นจึ งนํามา
สรุปผลอภิปรายศึกษา
ผลการวิจัย
1. ข?อมูลทั่วไป
คนไขจํานวน ๑๐ ราย เป-นเพศหญิง ๙ คน เพศชาย ๑ คน สถานภาพสมรส ๔คน โสด ๕คน คูL ๑คน
มีอายุเฉลี่ย ๓๔.๖ ปXอาชีพ ขาราชการ ๔ คน พนักงานบริษัท ๑ คน นักศึกษา ๒ คน รับจาง ๑ คน อื่นๆ ๒ คน
ตารางวิเคราะหธาตุสมุฏฐาน
ตารางที่ 1
การวิเคราะหธาตุ
สมุฏฐาน

ธาตุสมุฏฐาน

ปถวี
เคสที่1
เคสที่2
เคสที่3
เคสที่4
เคสที่5
เคสที่6
เคสที่7
เคสที่8
เคสที่9
เคสที่10

ธาตุสมุฏฐาน
อาโป
วาโย
√
√
√

เตโช

√
√
√
√
√
√
√
2

รวม
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1

-
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จากตารางที่ ๑ แสดงอายุสมุฏฐานจะเห็นวLา ผูปIวย ทั้ง 10 คน อยูLในพิกัดธาตุสมุฏฐานอาโปจํานวน
๗ คน ปถวีธาตุ จํานวน ๒ คน และ วาโยธาตุจํานวน ๑ คน
ตารางที่ ๒
การวิเคราะหธาตุสมุฏฐาน

อุตุสมุฏฐาน

เสมหะ
เคสที่1
เคสที่2
เคสที่3
เคสที่4
เคสที่5
เคสที่6
เคสที่7
เคสที่8
เคสที่9
เคสที่10

ปSตตะ
√

วาตะ
√
√

√
√
√
√
√
√

√
รวม
๔
2
๔
จากตารางที่ ๒ อุตุสมุฏฐาน ผูปIวยมีอาการชLวงสมุฏฐานเสมหะ (เหมันตะสมุฏฐาน) จํานวน 4 คน อยูL
ในชLวงสมุฏฐานปSตตะ (คิมหันตะสมุฏฐาน) จํานวน ๒ คน และสมุฏฐานวาตะ (วัสสานะสมุฏฐาน) จํานวน ๔คน
ตารางที่ ๓
การวิเคราะหธาตุสมุฏฐาน

อายุสมุฏฐาน

เสมหะ
เคสที่1
เคสที่2
เคสที่3
เคสที่4
เคสที่5
เคสที่6
เคสที่7
เคสที่8
เคสที่9
เคสที่10

รวม

ปZตตะ

วาตะ
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
4

6

จากตารางที่ ๓ แสดงอายุสมุฏฐาน จะเห็นวLา ผูปIวยอยูLในพิกัด ปSตตะหรือมัชณิมวัย(๑๖ปX – ๓๐ปX)
จํานวน ๔ คน และอยูLในพิกัด วาตะหรือปYจฉิมวัย(๓๐ปXขึ้นไป – อายุขัย) จํานวน ๖ คน

898

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ตารางที่ ๔
การวิเคราะหธาตุสมุฏฐาน

กาลสมุฏฐาน

เคสที่1
เคสที่2
เคสที่3
เคสที่4
เคสที่5
เคสที่6
เคสที่7
เคสที่8
เคสที่9
เคสที่10

เสมหะ
√

ปZตตะ
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
8

รวม

วาตะ
√
√
√
√

√
√
√
8

√
√
√
√
8

จากตารางที่ ๔ แสดงความสั มพั น ธของกาลสมุ ฏ ฐานแสดงอาการเจ็ บ ปวด พิ กัด เสมหะ(๐๖.๐๐๑๐.๐๐) พิกัดปSตตะ(๑๐.๐๐-๑๔.๐๐)และพิกัดวาตา(๑๔.๐๐-๑๖.๐๐) จํานวน ๘ คน แสดงใหเห็นวLาผูปIวยมี
อาการปวดตลอดเวลา
ตารางที่ ๕
การวิเคราะหธาตุ
สมุฏฐาน

ประเทศสมุฏฐาน

ปถวี
เคสที่1
เคสที่2
เคสที่3
เคสที่4
เคสที่5
เคสที่6
เคสที่7
เคสที่8
เคสที่9
เคสที่10

รวม

-

ธาตุสมุฏฐาน
อาโป
วาโย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
9

เตโช

-

จากตารางที่ ๕ แสดงสถานที่อยูLอาศัยของผูปIวย จากตารางเห็นวLาผูปIวยอยูLในพิกัด วาโยคือภาคกลาง
จํานวน ๙ คน และพิกัดอาโปคือภาคอีสาน ๑ คน
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สรุป
จากการศึกษาพบวLา โรคลมปะกังมีการตรวจและวิธีการรักษาตามคัมภีรคือการใชคัมภีรสมุฏฐาน
วินิจฉัยในการตรวจวิเคราะหและแยกโรค เมื่อทราบสาเหตุแลวจึงไปหาวิธีการรักษา ซึ่งแทรกอยูLในคัมภีรคือ
คัมภีรชวดารกลLาวถึงโรคลม คือ ลมอุทัง-คมาวาตาพิการ ทําใหมีอาการปวดศีรษะและปวดกระบอกตา ตา
พรLามัว และมีการกลLาวถึงยารักษาโรคลมปะกังไวหลายรูปแบบ ซึ่งเป-นตํารับยาในคัมภีรชวดารและคัมภีรโรค
นิทาน โดยมีรูปแบบของยากิน ยาพอก ยานัตถุ ยาสุม และยาประคบ โดยแบLงเป-นดังนี้ ยากิน ๑ ตํารับ, ยา
พอก ๓ ตํารับ, ยาสุม ๔ ตํารับ, ยานัตถุ ๑ ตํารับ และยาประคบ ๑ ตํารับ
นอกจากการจLายยามีการรักษาดวยการทําหัตถการคือการนวดรักษาตามแนวเสนประทาน ๑๐ คือ
การนวดเสนอิทาและเสนปSงคลาดวย และจากการศึกษาผูปIวยที่มีอาการของโรคลมปะกังทั้ง ๑๐ ราย มี
ผลการรักษาดังตLอไปนี้ ผูปIวยสLวนมากมีธาตุเจาเรือนเป-นธาตุน้ํา(อาโป) จากอุตุสมุฏฐานแสดงใหเห็นวLาผูปIวย
มีอาการปวดมากในชLวงสมุฏฐานเสมหะและสมุฏฐานวาตะ คือฤดูหนาวและฤดูฝน อายุสมุฏฐานของผูปIวยอยูL
ในพิกัดปYจฉิมวัยและมัชณิมวัย คืออายุตั้งแตL ๑๖ ปXขึ้นไป เวลาอาการปวดกําเริบมีเทLากันทั้งเสมหะ วาตะ และ
ปSตตะ แสดงใหเห็นวLาผูปIวยมีอาการปวดตลอดเวลาทั้งวันและจากตารางที่ ๕ แสดงคือ ภูมิประเทศที่ผูปIวย
อาศัยอยูLมีผูปIวยอยูLในประเทศสมุฏฐานวาโย(ภาคกลาง) จากการศึกษาคนควาแสดงใหเห็นวLาธาตุ ฤดูกาล
ชLวงเวลา อายุ และพื้นที่อยูLอาศัยมีผลตLอการเกิดโรคลมปะกังซึ่งสอดคลองกับการกลLาวไวในคัมภีรชวดาร ที่วLา
โรคลมกําเริบไดในชLวงปYจฉิมวัยและมัชณิมวัย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการรักษาโรคลมปะกังหรือสันนิบาตลมปะกัง พบวLาไมLไดมีการกลLาวถึงลักษณะอาการ
ไวมากนัก อาการโรคลมปะกังเป-นโรคที่เกิดจากลมอุทังคมาวาตาพิการทําใหทําใหมีอาการปวดศีรษะ ลม
ปะกังตามตําราแพทยแผนไทยโบราณ บางครั้งจะมีอาการปวดในชLวงเชา ปวดกระบอกตา ตาพรLา ตามัว ลม
ปะกังเป-นโรคลมชนิดหนึ่ง ในกลุLมลมกองละเอียด “เป-นลมระคนดวยกําเดา” ตีขึ้นเบื้องสูงถึงศีรษะ ลมปะกัง
เกิดจากลมรอนคือลมและกําเดา ลมรอนที่ตีขึ้นเบื้องสูงเกิดเป-นไอรอนกระจายและเคลื่อนต่ําขึ้นที่สูงศีรษะ เมื่อ
ลมรอนตีขึ้นศีรษะก็จะหาทางออก ทําใหเกิดอาการหูอื้อ ตารอนผLาว จมูกแหง ลิ้นแหง แตLถาหากเกิดการ
ติดขัดไมLออกหรือออกนอย จะตีกลับไปที่ศีรษะ ทําใหปวดศีรษะ มึนงง หนักศีรษะ ตาลายวิงเวียน ผะอืดผะอม
หากเกิดจากเสนอิทามักจะเกิดดานซาย หากเกิดจากเสนปSงคลามักจะเกิดดานขวา
จากขอมูลผูปIวยพบวLา ผูปIวยสLวนมากอยูLในกลุLมธาตุเจาเรือนธาตุลม และมีอายุอยูLในชLวง ๓๔.๖ ปX
จัดอยูLในกลุLมปYจฉิมวัย มีธาตุสมุฏฐานวาโย ซึ่งสอดคลองกับคัมภีรโรคนิทาน ที่กลLาวไววLา ลมปะกังเกิดจากลม
กํ า เดาจะอยูL ในชL ว งปY จ ฉิ มวั ย อายุ ๓๐ ปX ถึ งสิ้ น อายุ ไข ดวยเป- น วั ย ที่ กํ า เดากํ า เริ บไดงL า ย จากอายุ อาชี พ
อิริยาบถ ความเครียด ไฟเกิดลมเกิด เป-นลมปะกัง วิธีการรักษาตามคัมภีรมีทั้งแบบยากิน ยาพอก ยาสุม และ
ยาประคบ ตัวอยLางเชLน ยาแกปวดศีรษะ ใหเอาชะเอมทั้ง ๒ อบเชยเทศ ๑ เปลือกคนทา ๑ จันทรหอม ๑
โกศสอ ๑ ในสมี ๑ ผลผักชี ๑ ขิง ๑ ชะมด ๑ พิมเสน ๑ ทําเป-นจุณกวนเป-นยานัตถุแกปวดศีรษะหายแลการ
รักษาโดยไมLใชยาคือการนวดตามเสนประทาน ๑๐ เสนอิทาและเสนปSงคลา การนวดรักษาตามแบบแผนวัง
สวนสุนันทา
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