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สาํหรบัตาํรบัเบญจอาํมฤตทีนํ่ามาใชก้นัทัว่ไปในขณะนี้นัน้ เป็นตาํรบัจากคมัภรีธ์าตุบรรจบ ซึง่เตมิ 
พรกิไทย ขงิ ดปีล ี ซึง่จะเรยีกยาทัง้ ๓ ชนิดนี้รวมกนัวา่พกิดัตรกีฏุก และมวีตัถุประสงคท์ีใ่สเ่พิม่เตมิ เพือ่
ชว่ยในการปรบัสมดลุยแ์ละคมุการทาํงานของธาตุลม ทีอ่าจเปลีย่นแปลง เชน่ เกดิอาการทอ้งอดื หลงัจาก
ถ่าย เป็นตน้    

ยาตาํรบัน้ีมีฤทธ์ิเป็นยาถ่ายอยา่งแรง จากฤทธ์ิของ ดีเกลือ ตองแตก รงทอง และ ยาดาํ ส่วน
มหาหิงคุ ์ พริกไทย ขิง ดีปลี เป็นตวัยาช่วย ท่ีลดอาการท้องอืด ซ่ึงเป็นอาการขา้งเคียงท่ีมกัเกิด
ตามมาหลงัจากถา่ยท้อง 

ดีเกลือ เดมิใชด้เีกลอืไทย (โซเดยีมซลัเฟต) ซึง่อาจมปีญัหา ทาํใหบ้วมน้ํา และมปีญัหากบัไต หวัใจ 
ปจัจุบนัจงึใหใ้ชเ้ฉพาะดเีกลอืฝรัง่ เป็นสารจาํพวกแมกนีเซยีมซลัเฟต หรอืเรยีกวา่ เกลอืยปิซัม่(Epsom salt) 
ขนาดทีใ่ช ้ ๑๐-๑๕ กรมัตอ่ครัง้ วนัละครัง้เดยีว เป็นยาถ่ายทีอ่อกฤทธิเ์รว็ ภายในครึง่ถงึหนึ่งชัว่โมง  ตอ้ง
ระมดัระวงัการใชใ้นผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยโรคไต และผูป้ว่ยทีต่อ้งจาํกดัเกลอืแมกนีเซยีม  

ยาดาํ เป็นสารสกดัทีไ่ดจ้ากการเคีย่วยางสเีหลอืงจากใบวา่นหางจระเข ้ ปกตสิารออกฤทธิก์ลุม่แอน 
ทราควโินนในยาดาํนัน้ไมอ่อกฤทธิก์ระตุน้การเคลือ่นไหวของลาํไส ้  เมือ่กนิเขา้ไปกจ็ะเคลือ่นทีต่ามการบบี
ตวัตามปกตขิองทางเดนิอาหาร เมือ่ถงึลาํไสต้อนลา่ง รา่งกายจะเปลีย่นสารออกฤทธิ ์ กระตุน้ใหล้าํไสบ้บีตวั 
จดัเป็นยาถ่ายทีอ่อกฤทธิช์า้ ใชเ้วลาประมาณ ๖-๘ ชัว่โมง ตามปกตถิา้ใชย้าดาํเพยีงอยา่งเดยีว หรอืใชร้ว่ม
พชือื่นทีม่สีารออกฤทธิก์ลุม่เดยีวกนั แนะนํารบัประทานกอ่นนอนเทา่นัน้  แต่การใชร้ว่มกบัดเีกลอืฝรัง่ซึง่
เป็นสารออกฤทธิเ์รว็  หากผสมแบบธรรมดา ยาดาํเปลีย่นแปลงเป็นสารออกฤทธิไ์มท่นั เพราะดเีกลอืฝรัง่จะ
ทาํใหเ้กดิการถ่ายเสยีกอ่น ยาดาํไมม่ฤีทธิ ์  แตใ่นตาํรบันี้ มกีารนํายาดาํใสใ่นผลมะกรดู เอาขีว้วัพอก แลว้
เผาไฟ  จงึทาํใหเ้ป็นไปไดว้า่ สารแอนทราควโินนในยาดาํ ทาํปฏกิริยิากบักรดและความรอ้น กลายเป็นสาร
ออกฤทธิ ์ ดงันัน้จงึสามารถออกฤทธิผ์สมผสานกบัดเีกลอืฝรัง่ไปพรอ้มกนัได ้ ไมส่ญูเสยียาโดยเปล่า
ประโยชน์ เมือ่เป็นดงันี้ อาจมบีางทา่นถามวา่ ถา้งัน้ควรเตรยีมยาดาํแบบนี้ทุกครัง้จะทาํใหย้าดาํออกฤทธิเ์รว็
ขึน้ใชห่รอืไม ่ ไมต่อ้งรอนาน  คาํตอบกค็อื ถา้ใชย้าดาํอยา่งเดยีว ไมม่ดีเีกลอืฝรัง่ชว่ยใหย้าเคลื่อนทีไ่ปยงั
ลาํไสต้อนลา่งอยา่งรวดเรว็ ยาดาํจะออกฤทธิก์ระตุน้การบบีตวัของกระเพาะและลาํไสต้อนบน เกดิอาการ
ปวดมวนทอ้ง คลื่นไส ้อาเจยีน มากกวา่ การทาํใหถ้่าย การเตรยีมยาดาํแบบนี้จะใชเ้มือ่ใชย้าดาํผสมกบัยาที่
ออกฤทธิเ์รว็แบบดเีกลอืฝรัง่เทา่นัน้  

รงทอง หมายถงึยางสเีหลอืงทีไ่ดจ้ากตน้รงทอง (Garcinia hanburyi) ยางนี้กรดีจากลาํตน้ ทิง้ให้
แหง้ มชีือ่ภาษาองักฤษวา่ gamboge ซึง่ประกอบดว้ยเรซนิและกมั(สารคลา้ยแป้ง)  ยางรงทองเป็นยาถ่ายที่
มฤีทธิแ์รงจงึตอ้งมกีรรมวธิกีารทาํใหฤ้ทธิอ์่อนลง เพือ่ลดอาการปวดมวน และควรใชใ้นขนาดน้อยๆ คอืไม่
เกนิมือ้ละ ๖๐ มลิลกิรมั  อยา่งไรกด็ ีกรรมวธิเีตรยีมรงทองในตาํรบัเบญจอํามฤตยน์ี้ แตกตา่งจากการเตรยีม
ตามปกต ิกลา่วคอื ใหใ้สใ่นผลมะกรดู เอาขีว้วัพอกแลว้สมุไฟจนสกุ ซึง่อาจมผีลตอ่สารเคมใีนยางรงทอง
แตกต่างควรศกึษาตอ่ไป  และขณะทีย่งัไมม่ขีอ้เทจ็จรงิพสิจูน์ตามหลกัวทิยาศาสตร ์ควรยดึการเตรยีมตาม
ภมูปิญัญาเพือ่ใหอ้อกฤทธิอ์ยา่งทีต่อ้งการ   นอกจากนี้ มกีารศกึษาจาํนวนมาก รายงานวา่ เรซนิ และสาร
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บรสิทุธิแ์ยกจากยางรงทอง เชน่ กรดแกมโบจกิ (gambogic) แกมโบเจนนกิ (gambogenic) เป็นพษิตอ่เซลล ์
เหนี่ยวนําใหเ้ซลลม์ะเรง็ตาย  เชน่ เซลลม์ะเรง็เตา้นม ปอด และ ตบั   ทมีวจิยัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๕๕๕ ไดร้ายงานวา่ ยางรงทอง สามารถยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ตบั เซลลม์ะเรง็ปอด  เซลลม์ะเรง็
ลาํไสส้ว่นปลาย  เซลลม์ะเรง็ปากมดลกู และเซลลม์ะเรง็ต่อมลกูหมากได ้โดยยางของรงทองสามารถยบัยัง้
เซลลม์ะเรง็ปอดและมะเรง็ลาํไส ้ไดด้ทีีส่ดุ แต่เมือ่นํามาสะตุโดยหอ่ดว้ยใบตองหรอืใบบวั แลว้ป้ิงไฟ มฤีทธิ ์
อ่อนลงแต่ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ 

รากตองแตก (Baliospermum solanifolium)  เป็นยาถ่ายอยา่งอ่อน  มบีนัทกึยาพืน้บา้นของ
อนิเดยีใชร้ากตองแตกสาํหรบัรกัษาอาการบวมน้ํา และดซีา่น พรอ้มทัง้ประกอบในตาํรบัรกัษาอาการ
ทอ้งมาน (ascites) ซึง่เป็นไปในทศิเดยีวกบัการแพทยแ์ผนไทย 

จะเหน็ไดว้า่ยาเบญจอํามฤตตัง้ตาํรบัเพือ่ใหเ้ป็นยาถ่ายอยา่งแรง การนํามาใชใ้นการรกัษาโรคมะเรง็
ตบันัน้ เป็นการใชต้ามคมัภรีโ์รคนิทาน และคมัภรีธ์าตุวภิงัค ์ ซึง่เป็นคมัภรีท์ีก่ลา่วถงึอาการผดิปกตขิองตบั 
รวมเรยีกวา่ ตบัพกิาร โดยหลกัการในการรกัษา ตอ้งการใหม้กีารถ่าย เพือ่เอาของเสยีออกก่อน แลว้จงึจ่าย
ยาอืน่ตาม ดงันัน้จงึพบวา่อาการอดึอดั ทอ้งมาน ของผูป้ว่ยมะเรง็ตบัดขีึน้ หลงัจากกนิยาเบญจอํามฤต 
เพราะเมือ่มกีารถ่ายมาก  แรงกดดนัในชอ่งทอ้งและอาการทอ้งมาน (ascites)จะลดลง ทาํใหอ้าการอดึอดัไม่
สบาย ทานอาหารไมไ่ด ้ เปลีย่นแปลงไปในทางดขีึน้ แมว้า่จะมกีารทดลองในหลอดทดลองวา่ องคป์ระกอบ
บางตวัในตาํรบันี้มฤีทธิฆ์า่เซลลม์ะเรง็ แตก่ารทดลองนัน้เป็นการใสส่ารสกดัใหส้มัผสัเซลลม์ะเรง็โดยตรง 
ต่างจากการรบัประทานซึง่ยาตอ้งผา่นการดดูซมึ และผา่นทางกระแสเลอืดไปยงัตบั  โดยอาจมกีารเปลีย่นรปู
หรอืไมก่ไ็ด ้ทาํใหก้ารออกฤทธิข์องยา อาจเหมอืนหรอืไมเ่หมอืนการทดลองในหลอดทดลอง อกีประการหนึ่ง
คอื ยาตาํรบันี้เป็นยาถ่ายทีอ่อกฤทธิเ์รว็ ดงันัน้แมว้า่ยางรงทองมสีารทีย่บัยัง้เซลลม์ะเรง็นัน้ อาจถกูขบัถ่าย
ออกกอ่นการดดูซมึ  ดงันัน้จงึยงัไมส่ามารถสรปุไดว้า่ยาเบญจอาํมฤตสามารถยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ได ้  

อนึง่จากแนวคดิการรกัษาโรคตบัของการแพทยแ์ผนไทยดงัทีก่ลา่วมาเบื้องตน้นัน้ การใช้ยาถ่าย
เป็นยานําเพือ่กาํจดัของเสียทีค้่างอยู ่ ต่อมาจะใช้ยาตาํรบัอืน่รกัษาโรคตบัอย่างแท้จริง โดยอาจใช้
หยดุยาน้ี หรอืใช้ร่วมกนั ข้ึนอยู่กบัอาการของโรคและดลุยพินิจของแพทยแ์ผนไทยผูร้กัษา หากใช้
ยาน้ีเพียงตาํรบัเดียวติดต่อกนัเป็นเวลานาน จะทาํให้ธาตไุฟลดลง และต่อมาอาจกระตุ้นการทาํงาน
ของตบัท่ีเป็นอวยัวะหลกัในการรบัผิดชอบต่อธาตไุฟ ต้องทาํงานเพ่ิมขึน้ อาจไม่เกิดผลดีต่ออาการ
และโรคมะเรง็ตบั ดงันัน้การใชย้าเบญจอาํมฤต ควรตอ้งเป็นตาํรบัทีเ่ตรยีมถกูตอ้งตามหลกัการดัง้เดมิ ควร
ปรกึษาแพทยแ์ผนไทย ซึง่ตอ้งมกีารใชย้าตาํรบัอืน่ๆรว่ม เพือ่ลดความเสีย่งต่ออนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ใชย้าไมถ่กูตอ้ง อนัจะสง่ผลรา้ยตอ่ผูป้ว่ย  อยา่งไรกด็ ี การรกัษามะเรง็ตบั ควรปรกึษาแพทยท์ัง้ ๒ แผน
เพือ่ใหท้ราบแน่ชดั ถงึขอ้ดขีอ้เสยี ปจัจยัเสีย่งทัง้หลาย กอ่นตดัสนิใจ ในวถิทีางทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ ความ
เสีย่งน้อยทีส่ดุต่อไป 
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ตองแตก     

คมั
นน้ี ทา่นใหเ้อ
ง ยาดาํ ทัง้ 
ารากตองแตก
าหนกั ๑ สลงึ

คมั
หาหงิคุ ์ยาดํ
ลกูมะกรดูสิง่ล
 ๑ บาท ดเีก
๑ สลงึ ฟอกอุ

นิดเดยีวกนั 

ด จากทัง้ ๒ ค
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มภีรป์ระถมจิ
า มหาหงิคุ ์๑
๓ สิง่นี้ ยดัเ
ก ๔  สว่น
ง ละลายน้ําส้

มัภีรธ์าตบุรร
ดาํบรสิทุธิ ์ เอา
ละ ๑ ลกู แลว้
กลอื  ๔ บาท 
อุจจาระอนัลา

ตองแตกเป็น

คมัภรีเ์ทา่กนั 

     
                    

จินดา 
๑ ยาดาํ ๑ สิง่
เขา้ในผลมะก
น ดเีกลอื ๑๖ 
สม้มะขามเปีย

รจบ 
าสิง่ละ ๑ สลึ
วเอาขีโ้คพอก
 เอาประสะกบั
มกใหส้ิน้โทษ

นตน้ทีข่อบใบ

 (๑ บาท เทา่

                    

งละสว่น รงท
กรดูสิง่ละผล 
 สว่น ทาํเป็น
ยกกนิ ลงสะด

ลงึ รงทอง ๒
ก สมุไฟแกลบ
บัมะกรดูทีส่มุ
ษ ชาํระลาํไส้

บเวา้เป็นแฉก 

ากบั ๔ สลงึ) 

               ทน

ทอง ๒ สว่น ม
แลว้จงึเอามลู
นจุณ แลว้ปร
วกดนีกั  

 สลงึ ลกูมะก
บใหส้กุ เอาขิ
มไฟไว ้บดเป็
ซ้ึง่เป็นเมอืกม

 และทนดเีป็

นดี 

มะกรดูใหญ่ 
ลโคสดพอก 
ระสมกนัเขา้ 

กรดู ๓ ลกู 
งแหง้ ดปีล ี
นผงละลาย
มนั และปะ

นตน้ทีข่อบ
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