
มนุษย์ทุกคนล้วนเกิด แก่ เจ็บ ตาย การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมา
จนแก่เฒ่าและตายไป  ในสมัยโบราณคนไทยได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือบำบัดรักษาโรคภัยไข้
เจ็บที่เกิดขึ้นโดยการลองผิดลองถูกอาจเริ่มต้นจากการบีบนวดบริเวณที่เจ็บปวดตามร่างกายแล้ว
สามารถทำให้ผ่อนคลายหรือหายจากความเจ็บปวดได้หรือโดยการสังเกตผลจากการกินพืช ส่วน
ของพืช ผัก ผลไม้บางชนิด ตลอดจนสัตว์หรือส่วนของสัตว์ซึ่งทำให้บรรเทาหรือหายจากความ
เจ็บป่วยได้ ประสบการณ์เหล่านี้ค่อย ๆ ถูกสะสมไว้แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คน
อีกรุ่นหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน ความรู้ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เมื่อได้ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สรุป และจัด
ให้เป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่กลายเป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของคนไทยซึ่งในสมัยก่อน
เรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกเป็น การแพทย์แผนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การเช็ดแหก 

       

    
รายละเอียด  

การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียก
เพ้ียนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เข้ียว กระดูกเขา
ควายป่า,มีเข้ียวหมูป่า หิน มีดลงอาคม 
สรรพคุณ  

โรคที่สามารถบำบัดได้โดยการเช็ดแหก 

1.การปวดเรื้อรัง เช่น ปวดต้นคอ ปวดหัว หัวไหล่ ปวดแขน ขา-เข่า                                                         

2.โรคเกี่ยวกับความเครียด เวียนหัวหรืออาเจียน นอนไม่หลับ 

3.โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ หายใจอึดอัก หอบ เหนื่อยง่าย                                                                   

4.ปรับความผิดปกติของประจำเดือน 

วิธีการรักษา  

การแหก คือการเอา อุปกรณ์ หรือ สมุนไพร เช่น ใบไม้ ไพร มีดหมอ เขาสัตว์ เหรียญ ฯลฯ หิน มา
ขุดมาถูกับผิวหนัง การเช็ดแหกจะต้องเอาอุปกรณ์จุ่มลงไปในน้ำที่มีการท่องคาถากำกับ แล้วตอน
เช็ดก็ต้องเช็ดลงเช็ดออก 



2. พอกเข่า  

   

 

 

 

 

รายละเอียด  

ส่วนประกอบของสมุนไพรไทยกว่าสิบชนิด โดยเฉพาะจาดสารสกัดจากเมล็ดลำไย  เถาเอ็นอ่อน 
เถาวัลย์เปรียงและวานนางดำ รักษาอาการปวดเอ็น กระดูก กล้ามเนื้อ  
สรรพคุณ  

ช่วยลดอาการปวดเข่า ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ บวมแดง ฟกช้ำ โรคเก๊าต์  ปวดหลัง   เอวไหล่ ปวด
เมื่อยตามร่างกาย นิ้วล็อก ตะคริว ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 

วิธีการรักษา  

1.เตรียมสมุนไพรแห้ง  

2.นำสมุนไพรแห้งทั้งหมดมาใส่โหลแล้วเทเหล้าโรง (เหล้า 40 ดีกรี) ให้ท่วมตัวยา 
จากนั้นหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่จะนำมาใช้ 

3.เมื่อจะนำมาใช้ให้รินแต่น้ำยาที่หมักไว้ใส่สำลีแผ่นแล้วนำมาพอกให้รอบบริเวณข้อ
เข่าที่มีอาการปวดเข่า เข่าบวม ระยะเวลาที่ใช้ในการพอกประมาณ 15 – 20 นาที หลังจาก
นั้นก็นำแผ่นสำลีออก ควรพอกเข่าวันละ 1 – 2 ครั้ง เช้า เย็น เพื่อให้อาการทุเลาลง 

 



3. ย่ำขาง 

     

 
รายละเอียด  

ย่ำขาง เป็นศาสตร์แห่งการบำบัดแบบล้านนามีการสืบทอดภูมิปัญญามารุ่นต่อรุ่น ใช้สำหรับการ
บำบัดหรือรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย 
สรรพคุณ  

ทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดี 
วิธีการรักษา  

ผู้เป็นหมอต้องมีสมาธิและจิตที่นิ่งพอสมควรหรือคาถาเป็นตัวกำกับขั้นตอนคือ ผู้เป็นหมอนั้น
จะต้องใช้เท้าไปชุบน้ำยาสมุนไพรหรือน้ำมันงาแล้วนำไปเหยียบที่เหล็กร้อนที่กำลังเผาไฟ โดยให้
เท้าของหมอเกิดความความร้อนอุ่นแล้วนำพาความร้อนไปถ่ายเทให้แก่มาทำการบำบัดรักษาจะ
เหยียบตรงส่วนที่เจ็บปวดตึง ใช้เท้าเป็นตัวนวดและคลึงตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเพื่อให้ความร้อน
และสมุนไพรผ่านเข้าสู่ร่างกายแก่ผู้ที่ทำการรักษา 

 
 
 
 
 



4. นวด  

   

 

 

  

 

รายละเอียด  

การฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด   การดึง การประคบ และการอบ ทั้งนี้
ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยนั้นร่างกายคนเราประกอบด้วย "เส้น" หรือ "เอ็น" หรือ "เส้นเอ็น" 
จำนวนมากโดยมีเส้นหลัก ๑๐ เส้น ซึ่งสำคัญกว่าเส้นอื่น ๆ เรียก เส้นสิบหรือเส้นประธานสิบ 
ภายในเส้นเหล่านี้เป็นทางไหลเวียนของ "เลือด" และ "ลม" ซึ่งในภาวะปกติจะไหลเวียนอย่างสมดุล 
หากมีการอุดกั้นหรือขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและลมดังกล่าวก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วย
หรือมีอาการผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ปวดเมื่อย มึนงง ท้องอืดเฟ้อ  

สรรพคุณ  

แพทย์แผนไทยก็จะบำบัดความเจ็บป่วยหรืออาการต่าง ๆ ด้วยการใช้ยาหรือด้วยการนวดตามจุด
และเส้นที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้เลือดและลมไหลเวียนเป็นปกติ 

วิธีการนวด 

                  1. การกด มักจะใช้นิ้วมือเป็นการนวด โดยทั่วไปนิยมใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นตัวหลัก 
เทคนิคการวางนิ้วอาจจะกดลงไปตรงๆ ด้วยกลางนิ้วบริเวณข้อต่อที่ 2 ไม่ใช้บริเวณปลายนิ้วกด 
อาจกดเพียงนิ้วเดียว หรือใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองวางคู่กันกดลงไปก็ได้ เทคนิคการกดนั้น มักจะใช้
กับบริเวณที่เปน็จุดเฉพาะ ซึ่งจะลงน้ำหนักได้แม่นยำตรงจุด ใช้กับการนวดกล้ามเนื้อทั่วๆ ไป 

               2. การคลึง คือ การหมุนวนเป็นวงกลมขณะนวด พร้อมยังมีการเคล่ือนที่ไปรอบๆ
บริเวณนั้นด้วย โดยมักจะใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้องออกแรงมากโดยใช้นิ้วมือฝ่ามือ หรือสันมือ
ในการคลึงก็ได้ กล้ามเนื้อจะผ่อนคลายได้ดีเราจะรู้สึกสบายเป็นวิธีการที่นุ่มนวลไม่รุนแรง 



               3. การบีบ วิธีนี้ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือการใช้แรงกระทำต่อกล้ามเนื้อโดยตรง ต้องการ
ให้กล้ามเนื้อทั้งมัดนั้นมีการผ่อนคลาย มักจะใช้กับกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา หลัง เป็นต้น และ
ใช้กับกล้ามเนื้อที่มีอาการเกร็งตัวได้ดี 

               4. การบิด คือการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อให้ไปในแนวขวางเป็นการยึดกล้ามเนื้อ 
เส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ โดยจับกล้ามเนื้อให้เต็มฝ่ามือ แล้วบิดหมุนเป็นลูกคล่ืนไปตามกล้ามเนื้อ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ เช่น แขน ขา และหลังเป็นต้น 

                5. การดัด มักจะใช้กับข้อต่อที่มีการติดแข็ง หรือมีอาการขัดในข้อ เทคนิคนี้
ค่อนข้างต้องใช้ความชำนาญสูงเพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย ทั้งต่อเยื่อพังผืด เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ 
และข้อต่อ 

                6. การดึง เป็นการหยิบกล้ามเนื้อยืดออก มักใช้กบัรายที่มีการหดรั้งของ
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ เทคนิคดึงนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญเหมือนกัน เพราะจะเกี่ยวข้องกับข้อ
ต่อซึ่งบริเวณที่บาดเจ็บนั้นจะอ่อนแอ และอาจฉีกขาดได้ง่าย ถ้าเราใช้แรงดึงที่มากเกินไป 

                 7. การทุบ การเคาะ และการสับ เป็นการออกแรงอย่างเป็นจังหวะ อาจใช้
กำปั้นหลวมๆ ใช้สันมือหรือใช้ฝ่ามือ เคาะสับลงไปตรงบริเวณที่ต้องการเป็นจังหวะ เพ่ือผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ โดยมากจะใช้กับกล้ามเนื้อใหญ่ๆ เช่น หลัง คอ บ่า ไหล่ เป็นต้น 

                  8. การเหยียบ มักใช้กับกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา หลัง แต่อาจเกิดอันตราย
ได้ง่าย เนื่องจาก การเหยียบนั้นกะน้ำหนักได้ไม่ค่อยแม่นยำนัก มักจะออกแรงมากเกินไป ทำให้
เกิดการบาดเจ็บจากการนวดขึ้นได้ ถ้าจะใช้เทคนิคนี้ต้องแน่ใจในฝีมือจริงๆ และต้องมั่นใจว่า
ปลอดภัยจึงจะใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 



5. ตอกเส้น  

   

 

 

 

  

รายละเอียด  

เป็นวิถีทางและภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในแถบภาคเหนือที่สืบทอดมาหลาย
ชั่วอายุคน และเป็นอีกองค์ความรู้ภูมิปัญญาหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในระบบการแพทย์พื้นบา้น
ล้านนา  

สรรพคุณ  

การนวดตอกเส้นเป็นวิธีบำบัดรักษาอาการทางกายอีกวิธีหนึ่งของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา 
ที่ได้พัฒนามาจากการเช็ด เป่า แหก เพ่ือผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษาโรคเกี่ยวกับ
กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆและเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวดไทยเพราะ
มุ่งเน้นการกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกายของคนซึ่งหมอนวดบางคนจะใช้การตอกเส้น
ควบคู่กับการนวด ผู้ทำการตอกเส้น จะต้องมีความชำนาญและฝึกฝนจนแตกฉานจึงจะสามารถทำ
การตอกได้ดี ผู้เป็นหมอนวดตอกเส้น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวด
ตอกเส้น 

 

 

 

 

 



วิธีการนวดตอกเส้น 

1.การนวดตอกเส้น จะใช้วิธีการนวดโดยใช้ไม้ล่ิมวางบนร่างกายรองรับแรงที่ตอกจากค้อน
ลงมา โดยลิ่มและค้อนตอกเส้นจะมีรูปทรงและน้ำหนักที่พอเหมาะในการจับเพ่ือตีหรือตอก
ลงไปบนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่วางลงบนร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อและ
เส้นเอ็น 
2.หมอนวดตอกเส้น จะทาน้ำมันงาลงบนผิวหนังในบริเวณที่จะตอกเส้นก่อน และทา
น้ำมันงาบนลิ่มและค้อนที่วางบนร่างกายด้วย 
3.หมอเมือง จะใช้สมาธิและคาถากำกับ 

ข้ันตอนการรักษาด้วยการนวดตอกเส้น 

1. ซักประวัติ ตรวจคนไข้เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคอะไร สามารถ
รักษาด้วยการนวดตอกเส้นได้หรือไม่ หรือต้องรักษาด้วยวิธีอื่น 
2. คนไข้ใส่ขันครูเพื่อบูชาครู 
3. หมอผู้รักษาทำวิธีไหว้ครูด้วยการบริกรรมคาถาไหว้ครูนวดตอกเส้นเพราะเช่ือว่าจะเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ และป้องกันโรคของคนไข้ที่จะสะท้อนเข้าหาหมอผู้รักษาได้ 
4. สลูปหัวค้อน (กำกับหัวค้อน) ด้วยการบริกรรมคาถาก่อนการตอกเส้นรักษาคนไข้ 
เพราะเชื่อว่าผิวหนังของคนไข้หลังการรักษาจะไม่มีรอยฟกช้ำบวม 
5. หมอผู้รักษาทาน้ำมันงาบริเวณที่จะตอกเส้น เพื่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวทำ
ให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น น้ำมันงาช่วยแก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ 
ปวดเส้นเอ็น 
6. ลงมือทำการนวดตอกเส้น ขั้นเริ่มแรกให้ตอกเบา ๆ ก่อน เพื่อให้เส้นเอ็นได้ปรับตัวและ
อ่อนตัว จากนั้นจะนวดตอกเส้นเน้นเฉพาะจุดที่คนไข้มีความเจ็บปวด (มีปัญหา) 
7. ประเมินผลโดยการใช้มือสัมผัสกับคนไข้ โดยการคลึงเพ่ือหมอผู้รักษาจะได้วินิจฉัยและ
ทำการรักษาต่อ หากอาการเส้นเอ็น, กล้ามเนื้อของคนไข้ที่มารับการรักษาไม่คลายตัว/นิ่ม 
หมอผู้รักษาควรนวดตอกเส้นต่อไปสักพักแล้วประเมินผลอีกครั้ง  



6. ย่างยา  

  

 

 

 

ใช้รักษาผู้ที่มีอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว และมีจุดเด่นในการแก้อาการเจ็บป่วยด้าน
ระบบเลือดลม กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนดี และป้องกันเลือด
ตกในหรือเลือดคั่งค้างการย่างยา เป็นการใช้ไอน้ำและความร้อนพาตัวยาและน้ำมันหอมระเหย
จากสมุนไพรไปสัมผัสผิวหนัง แทรกซึมผ่านเยื่อบุเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ และผ่านเข้าทางลมหายใจ
ที่สูดเข้าไปด้วย ทำให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทั่วร่างกายในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อน
คลาย เป็นการเยียวยาบำบัดอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีกับคนที่มีอาการเกี่ยวกับจิตประสาทและระบบ
ทางเดินหายใจด้วย 

สมุนไพรท่ีนำมาใช้ในการย่างยาประกอบด้วยสมุนไพรหลักได้แก่  

ใบหนาดเลือด เถาเอ็นอ่อน   ใบเปล้าใหญ่ ใบเม่าหลวง หว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน ตะไคร้ ไพล 
มะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย     ใบมะเฟือง และการบูร 

ระยะเวลาในการย่าง   

1.การย่างยาจะย่างจนกว่าเหง่ือจะออกทั่วร่างกาย ประมาณ ๓๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมงต่อครั้ง 
ในแต่ละวันจะย่างกี่ครั้ง และต้องย่างกี่วันขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน  

2.ระดับเล็กน้อย ย่างไฟครั้งละ ๓๐นาทีถึง ๑ ชั่วโมง ทำต่อเนื่อง ๑ ถึง ๒ วัน 

3.ระดับปานกลาง ย่างไฟครั้งละ ๑ ถึง ๒ ชั่วโมง ทำต่อเนื่อง ๒ ถึง ๔ วัน 

4.ระดับการเจ็บป่วยรุนแรง เช่นกระดูกหัก หมดสติ หลังจากได้รับการรักษาจากแพทย์แผน
ปัจจุบันแล้ว ย่างไฟครั้งละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง ทำต่อเนื่อง ๓ ถึง ๕ วัน 

 



ข้ันตอนการการย่างยา 

1. เตรียมสมุนไพรท้องถิ่น ตามอาการของผู้ป่วย 

2. เตรียมก่อไฟให้เป็นถ่านแดง นำถ่านไฟแดงใส่บนแผ่นสังกะสี 

3. เตรียมแคร่ที่จะใช่ย่าง โดยพรมน้ำบนแคร่แล้วยกมาตั้งไว้ในที่โล่ง 

4. นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ไปปูบนแคร่ นำแผ่นสังกะสีที่มีถ่านไฟแดง ไปไว้ใต้แคร่ 

5. นำผ้าห่มหนึ่งผืนชุบน้ำแล้วนำไปปูทับบนสมุนไพรบนแคร่ 

6. ให้ผู้ป่วยขึ้นไปนอนบนแคร่ที่ปูผ้าห่อและสมุนไพรไว้ ต่อมานำผ้าห่มอีกหนึ่งผืนคลุมร่าง
ผู้ป่วยตั้งแต่ศรีษะจนถึงปลายเท้า 

7. เมื่อเหง่ือออกแล้วให้พลิกร่างกายผู้ป่วย ขณะที่ทำการย่างยา หมอยาต้องคอยควบคุม
ความร้อนของถ่านไฟหากร้อนมากในพรมน้ำเป็นระยะ 

8. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น หรือมีเหง่ือซึมออกมาทั่วร่างกายแล้วก็ให้ลงจากแคร่ 

9.การแต่งกายของผู้ที่จะย่างยา ควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 


