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การใชยาสมุนไพรทางการแพทย

สามารถตรวจสอบได (Accountability)

• ผลท่ีตองการในการรักษาจริง

• ผลดีท่ีไดรับมีมากกวาความเสี่ยง 

Benefit > Risk

ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness)

• ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่ํา

เมื่อใชรักษาผูปวย

• ความปลอดภัยจากการปลอมปน

หรือการปนเปอนสารพิษหรือ

จุลินทรีย

ความปลอดภัย 

(Safety)

• การเขาถึงการรักษา ทุกคน

สามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียม

• ประโยชนเทาเทียม ไมเอื้อ

ประโยชนใหผูใดหรือกลุมใดเปน

พิเศษ

ความเปนธรรม 

(Equity)



ยากัญชาทางการแพทยของไทย

ยากัญชา

ยาแผนปจจุบัน

THC CBD THC:CBD นํ้ามันกัญชา

ยาแผนไทย

ยา ๑๖ ตํารับ ยาหมอพื้นบาน เครื่องยากลาง

ยาพัฒนามาจากสมนุไพร



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ

๙ ยาอัมฤตโอสถ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกตึงเมื่อยลากลามเนื้อ มือเทาแขนขาออน
โรย

๑๐ ยาอไภยสาลี

• เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๑ ยาแกลมแกเสน

• เวชศาสตรวัณณนา

• บรรเทาอาการปวดเม่ือยตึงตามรางกาย

๑๒ ยาแกโรคจิต

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• ลดความวิตกกังวล ลดความเครยีด ชวยให
นอนหลับ

๑ ยาอัคคินีวคณะ

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• แกคลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร 
พะอืดพะอม

๒ ยาศุขไสยาศน

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร แกอาการ
ออนลา

๓ ยาแกลมเนาวนารีวาโย

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

• คลายอาการปวดตงึบรเิวณปลายมือปลาย
เทา ราวไปกําดนตนคอ

๔ ยานํ้ามันสน่ันไตรภพ

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 

• แกกระษัยเหล็ก แกดาน แกอาการปวดแข็ง
เกร็งหัวเหนาทองนอยเจ็บตึงถึงยอดอก

๕ ยาแกลมข้ึนเบ้ืองสูง

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 

• แกอาการปวดศรีษะ หนามืด หูอ้ือ ใจสั่น 
ออนเพลยี สวิงสวาย 

๖ ยาไฟอาวุธ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกปวดมวนจุกเสียดมีอาการทองอืดพอง

๗ ยาแกนอนไมหลับ/ยาแกไขผอมเหลือง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกอาการออนเพลยีผอมแหง ตัวสั่นมือสั่น 
กินขาวไมได นอนไมหลบั

๘ ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกทองผูกปวดเม่ือยจุกเสียดทองนอยแนน
หนาอก

๑๓ ยาไพสาลี

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๔ ยาทาริดสีดวงทวารหนัก โรคผิวหนัง

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• รักษารดิสดีวงทวาร โรคผิวหนัง

๑๕ ยาทําลายพระสุเมรุ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• แกเกร็งปวดเมื่อยตึงชา กลามเนื้อแขนขา
ออนแรง 

๑๖ ยาทัพยาธิคุณ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• ปวดตึงเมื่อยตามรางกาย มือเทาชาแขนขา
ออนโรย



Patient Care Process Access & Entry

Assessment

Care Planning

Discharge

Care Delivery

Continuity of 

Care

Education & 

Empowerment

Hx & PE Investigation

Diagnosis

Discharge Planning

Empowerment

Communication & Information

๑ 
Screening

๒ 
Assessment

๓ Planning

๔ 
Evaluation



คลินิกคูขนานกัญชาทางการแพทย ลงทะเบียนเขาสูระบบ

แพทยแผนไทย - ขอบงชี้

มีขอหามใช

แพทยแผนไทย

แพทยแผนปจจุบัน - ขอบงชี้

แพทยแผนปจจุบันยุติการรักษา

ใหคําแนะนํา/ติดตามคัดกรองความเสี่ยง

ตรวจรางกาย Investigation

ประเมินตามกลุมโรค

คัดกรองความเสี่ยง

ตรวจรางกาย Investigation

ประเมินตามกลุมโรค

วินิจฉัยและรักษา

ยินยอมรักษา/ระบบรายงาน

ติดตามการรักษา

ประเมินผล/อาการขางเคียง

อาการดีขึ้น

ปรับขนาดยา/ยุติการรักษา

ปรับแผนการรักษา/

สงปรึกษาคลินิกคูขนาน

ไม ใช

ไมใช

ไมใช

มีขอหามใช ไมใช

วินิจฉัยและรักษา

ยินยอมรักษา/ระบบรายงาน

ติดตามการรักษา

ประเมินผล/อาการขางเคียง

อาการดีขึ้น

ปรับขนาดยา/ยุติการรักษา

ไม ใช

ไม ใช



กรอบแนวคิดการแพทยแผนไทย



นามบัญญัติ – ปรมัตถธาตุ

“ทรงไวซ่ึงลักษณะแหงตน” – ความจริงแทของสรรพส่ิงโดยทีไ่มไดขึ้นอยูกับวาส่ิงน้ันคืออะไร

“ปฐวีธาตุ” (Pañhavã – dhàtu: Element of Extension – Not Only Earth)
เน้ือมวล หนักแนนแขนแข็ง เบาบางออนกินเน้ือที่

“อาโปธาตุ” (Âpo – dhàtu: Element of Cohesion – Not Only Water)
แรงดึงดูด เกาะกุมยึดเหน่ียวเหนียวนําพา เอิบอาบซึมซาบลื่น

“วาโยธาตุ” (Vàyo – dhàtu: Element of Motion – Not Only Wind)
การเคลื่อนที่ ขยับไหวไหลเลื่อนเคลื่อนสั่นไกว หยุดน่ิงตึงเครงสงบคํ้าจุน

“เตโชธาตุ” (Tejo – dhàtu: Element of Reaction – Not Only Fire)
พลังปฏิกิริยา แผดเผายอยสลายกลายเปลี่ยนแปลง เย็นฟนฟูคงสภาพ



ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

อาโปเตโช

ปฐวี

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

อวินิพโภครูป ๘ – รูปที่อาศัย ปฐวี

เตโช

วาโย

อาโป

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

ปฐวี

อาโป

วาโย

เตโช

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ



ธาตุทั้งส่ีกับรูปอาศัย – อวินิพโภครูป ๘

ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

สิ่งที่ยังรูปใหเกิดตอจากการเกิดข้ึนของตน

สิ่งบํารุงเลี้ยงใหเกิดความเจริญงอกงาม

สารสําคัญที่สกัดได

คุณสมบัติที่สําคัญ



รสยา ๑๐ รส

เค็ม

มัน

เมาเบื่อ เปร้ียว

หวาน

ฝาดขม

เผ็ดรอน

จืด หอมเย็น



รสตามปุมรับรส (Taste) –

• หวาน เค็ม เปรี้ยว ขม จืด

กล่ินรส (Flavour) –

• หอมเย็น

สัมผัสในปาก (Oral Tactile or Mouth Feel & Texture) –

• ฝาด เผ็ดรอน มัน

ปฏิกิริยา (Reaction) ของรางกายที่มีตอยา –

• เมาเบื่อ

รสยา – เครื่องบงชี้สรรพคุณของยาสมุนไพร



ฝาด

หวาน

เมาเบื่อ

ขม

เผ็ด

รอน
มัน

หอม

เย็น

เค็ม

เปรี้ยว

จืด
รสยาและสรรพคุณ

Tannin, Catechin

Carbohydrate,

Stevioside, Glycyrrhyzin

Glycoside, Saponin,

Anthraquinone glycoside

Terpenes, Alkaloids,

Glycoside, Flavonoid

Capsaisin, Gingerols, Shogols, Resin,

Peperine, Balsam, Essential oils

Fat, Lipid, Starch or Complex Carbohydrate

Essential oils, Balsam, Coumarin

Salts & Organic salts

Organic acid

Mucilin, Gum, Polysaccharide



องคประกอบพฤกษเคมี (Phytochemical compound)

สารประกอบปฐมภูม ิ(Primary Metabolite)
สารที่จําเปนตอการดํารงชีพของส่ิงมชีีวิต

กรดอะมิโน (Amino acids)

กรดไขมัน (Fatty acids)

นิวคลีโอไทด (Nucleotides)

นํ้าตาล (Sugar)

สารประกอบทุติยภูม ิ(Secondary metabolite)
สารที่จําเปนตอความสมบูรณของส่ิงมชีีวิต

โพลีคีไทด (Polyketides)

สารอนุพันธของกรดไขมัน (Fatty acids derived compounds)

เทอรปน (Terpene)

สารอนุพันธของชิคิเมต (Shikimate derived compound)

อัลคาลอยด (Alkaloids)

เปปไทด (Peptide)

สารอนุพันธของนํ้าตาล (Modified sugars)

สารที่มีวิถีสังเคราะหแบบผสม (Mixed Biogenesis)



การคนหารสของยา

กัดเคี้ยวดูด

รสนํารสตามรสแทรก



ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณโณ โอชา

คันโธ รโส

ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วั

ณ

โ

ณ

โ

อ

ช

า

คั

น

โ

ธ

ร

โ

ส

อาหาร

น้ํา

อากาศ

แสง

ความ

รอน

ความ

ช้ืน

เสียง

กลิ่น

รสชาติ

อัชฌัตติกาธาตุ

พาหิระธาตุ



สาเหตุของการเจ็บปวย – การแพทยแผนไทย

การเสียสมดุลของธาตุภายใน (ชีวิต) และธาตุภายนอก (ส่ิงแวดลอม) 

แลวสงผลกระทบตอธาตุภายใน

• สิ่งแวดลอมทางกายภาพ – กายิกโรค (โรคทางกาย): สมุนไพรปรับสมดุลธาตุ

ภายในและภายนอก

• สิ่งแวดลอมทางสังคม – เจตสิกโรค (โรคทางจิต): สติและปญญา

พฤติกรรมการดํารงชีวิต ที่สงผลตอธาตุและการทํางานของธาตุ

ภายใน

• พฤติกรรมท่ีสงผลกระทบตอรางกาย

• พฤติกรรมท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ



กัญชา – พืชสมุนไพรไทย



กัญชาทางการแพทยแผนไทย

• กันชา, คุณเชา (จีน), ปาง (เงี้ยว), ยานอ (กะเหรี่ยง), Indian Hemp, Marijuana, 
Marihuana, Kif, Hashish, Hask, Bhang, Cannabis, Pot

ชื่อพอง

• สารออกฤทธ์ิที่สําคัญอยูในยาง มีปริมาณมากนอยตามสายพันธุและภูมิประเทศที่ปลูก

• ใบ – รสเมาเบ่ือ: แกหอบหืด เจริญอาหาร ชูกําลัง แตทําใหขลาด ตาลาย ประสาท
หลอน

• ยอดออน – รสเมาเบ่ือ: ดองแอลกอฮอลรับประทานครั้งละ ๕ – ๑๕ หยด แกโรค
เก่ียวกับระบบประสาท ทําใหนอนหลับ  แกอักเสบ ระงับปวด แกสมองพิการ แกบิด 
ปวดทอง แกกลามเน้ือกระตุก

• ดอก – รสเมาเบ่ือ: ชอดอกเรียกวากะหรี่ (กะหลี่) แกโรคเสนประสาท นอนไมหลับ 
เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ

สรรพคุณ

• เปนยาเสพติด ใชเกินขนาดทําใหประสาทมึนชา คอแหง กระหายนํ้า อยากอาหารหวาน 
ตกใจงาย  เกิดความผิดปรกติในการเห็นและการไดยิน ความจําเสื่อม สับสน หวาดกลัว

• เปนยาที่หามใช ตองมีการเตรียมยากอนใช

พิษ



PhytoCannabinoids



ชื่อสารเคมี สูตรโครงสราง คุณสมบัติ
1. ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) C21H30O2 เหลวคลายนํ้ามันหนืดและขน ไมละลายนํ้า แตละลายไดในเอทิลแอลกอฮอล

2. ∆9-trans-tetrahydrocannabinolic acid 

(THCA)
C22H30O4

มีฤทธ์ิในการตอตานเชื้อแบคทีเรียหรือเปนยาปฏิชีวนะได (Antibiotic) 

สมบัติในการละลายคลาย THC แต Decomposition or 

Decarboxylation ท่ีอุณหภูมิประมาณ 125 – 150๐C เปนสาร THC

3. Cannabinol (CBN) C21H26O2

จุดหลอมเหลว 76 – 77๐C ไมละลายนํ้า แตละลายไดในเอทิลแอลกอฮอล มี

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาแบบกลอมประสาท (Sedative) คลายกลามเน้ือ ลด

ความกังวล หรือใชเปนยาปฏิชีวนะได

4. Cannabidiol (CBD) C21H30O2

จุดหลอมเหลวต่ํา 66 – 67๐C ไมละลายนํ้า แตละลายไดในเอทิลแอลกอฮอล 

มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาคือทําใหสงบ หรือคลายเครียด (Anxiolytic) รักษาโรค

จิต แกปวด แกอาการเกร็ง

5. Cannabigerol (CBG) C21H32O2 ใชเปนยาปฏิชีวนะ ฆาเชื้อรา

6. Cannabivarin (CBV) C19H22O2 ไมมีขอมูล

7. Cannabichromene (CBC) C21H30O2 เปนยาแกปวด คลายเครียด เปนยาปฏิชีวนะ ฆาเชื้อรา

สารกลุม Cannabinoid





Phytocannabinoids



รากกัญชา – สารที่สําคัญและประโยชน





กระบวนการทาง
เภสัชกรรมแผนไทย

เภสัช

ตํารับ

เภสัช

วัตถุ

สรรพคุณ

เภสัช

คณา

เภสัช

เภสัช

กรรม

พืชกัญชาและสรรพคุณแตละสวนของ

ตัวยากัญชา

องคประกอบของตํารับยาและการเตรียม

ตัวยากอนนําเครื่องยากัญชาเขาตํารับ



การเตรียมเครื่องยากัญชา – PhytoCannabinoids

Cannabigerolic acid (CBGA)

∆9-Tetrahydrocannabinolic acid (∆9-THCA) Cannabidiolic acid (CBDA)

(-)-trans-∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) (-)-Cannabidiol (CBD)

∆8-Tetrahydrocannabinol (∆8-THC) Cannabisoin (CBE)

Cannabinol (CBN)

THCA synthase CBDA synthase

Heat 125 – 150 C Heat 125 – 150 C

Isomerization Oxidation Photo-Oxidation

Photo-Oxidation In acid

Experiment

In Plant

Photo-Oxidation
Moisture

Heat
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CBD THCไมค่ัว ค่ัว

การเตรียมเครื่องยากัญชา – การค่ัวกัญชา
• กัญชาแหงคั่วจนกระทัง่กรอบ

• วิเคราะหสาร CBD และ THC เปรียบเทียบระหวางกัญชาที่คัว่กับไมคั่ว



การใชสารที่ชวยเสริมการออกฤทธ์ิ

พริกไทย

Pro – Nano Liposphere



การออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร

• ระยะรับ รับรูรสในปากในคอ

รสะ – บอกโอชะ ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่มีผลกระทบตอกาย

• ระยะยอย รับรูดูดซึมในไสใหญ (อันตัง) รอน เย็น สุขุม

วิรยะ – บอกประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่มีผลกระทบตอสมุฏฐาน

• ระยะกระจาย โอชะซึมซาบเกิดปฏิกิริยาท่ัวสรีรกาย ไปตามรสะของตน

วิปากะ – บอกปฏิกิริยา ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

• ระยะออกฤทธ์ิ โอชะออกฤทธ์ิจําเพาะสวนเฉพาะตน รสะเหมือนกันออกฤทธ์ิตางกัน

พระภาวะ – บอกความเฉพาะ ซ่ึงเปนคุณสมบัติจําเพาะตน

รสะ

วิรยะ

วิปากะ

พระภาวะ



Gut – Brain axis

รสะ กรีสะ



Endocannabinoid system: ECS

Endocannabinoids

• สารที่รางกายสรางข้ึนและสามารถจับกับ CB 

receptor หรือเรียกวา CB endogenous 

Ligand

• Arachidonyl – Ethanolamide (AEA)

• 2 – Arachidonoyl – glycerol (2-AG)

การปรับสมดุลของรางกาย 

(Homeostasis)

• Analgesic ความเจ็บปวด

• Neuro Protectant ความจํา การติดยา และ

การเคลื่อนไหว

• Metabolism ของไขมันและกลูโคส เพื่อรักษา

สมดุลของพลังงานในรางกาย การกินอาหาร

• Anti Inflammation & Anti Oxidant การ

หลั่ง Cytokine ในระบบภูมิคุมกัน การอักเสบ

• Immune response regulation การ

ตอบสนองของระบบภูมิตานทานรางกาย

การควบคุมระบบตอมไรทอ 

(Endocrine glands)

• Hypothalamus – Pituitary Adrenal 

axis

• Hypothalamus – Pituitary – Growth 

hormone axis

• Hypothalamus – Pituitary – Thyroid 

axis

• Hypothalamus – Pituitary –

Gonadal axis

• Hypothalamus Prolactin axis



EndoCannabinoid system

AEA 2-AG

CB2

CB1

TRPV

CB3

GPR
Transient Receptor Potential channels, Vanilloid subtype

G-protein coupled receptor



Cannabinoid receptor: CB receptor

• ระบบประสาทสวนกลาง (Central nervous system) Hippocampus, Basal ganglia, 

Cerebral cortex, Cerebellum, Limbic system และ Hypothalamus

• การควบคุมการกินอาหาร ความอ่ิม ความเจ็บปวด อุณหภูมิรางกาย ความจํา การติดยา 

การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต และการเคลื่อนไหว

• อวัยวะรอบนอก (Peripheral tissues) Adipocytes (Adipose tissues), 

Hepatocytes, Skeletal muscles, Endothelial cells, Gastrointestinal tract, 

Heart, Lungs, Gonads และ Islets of Langerhans ของตับออน

• การควบคุม Metabolism ของไขมันและกลูโคส รักษาสมดุลของพลังงานในรางกาย

Cannabinoid receptor 1: CB1

• ระบบภูมิคุมกัน (Immune system) ไดแก Lymphoid tissues, Spleen, Thymus, 

Tonsils, Peripheral macrophages และ Blood cells 

• มีบทบาทควบคุมการหลั่ง Cytokine ในระบบภูมิคุมกัน ไมมีบทบาทควบคุมการกิน

อาหารและสมดุลของพลังงาน

Cannabinoid receptor 2: CB2



CB1 receptor – GPCR family Nervous system

CNS

๑. Olfactory bulb, Hippocampus, 

Basal ganglia, and Cerebellum

๒. Cerebral cortex, Septum, 

Amygdala, Hypothalamus, and 

Parts of Brainstem and Dorsal 

horn of Spinal cord

๓. Thalamus and Ventral horn of 

Spinal cord

PNS

๑. Sympathetic nerve terminals

๒. Nociception – Trigeminal 

ganglion, Dorsal root ganglion, 

and Dermic nerve endings of 

primary sensory neurons

Gastrointestinal (GI) tract

๑. Neuronal route – Enteric 

nervous system

๒. Non-neuronal route – Intestinal 

mucosa, Enteroendocrine cells, 

Immune cells, Enterocytes

๓. Mobility of GI tract, Secretion of 

Gastric acids, Fluids, 

Neurotransmitter, Hormones, 

Permeability of Intestinal 

epithelium



Cannabinoid receptor in Brain: Limbic system



Behavior & 
Cognitive Activity

มโนธาตุ – ใจ

มโนวิญญาณ – การรูที่ใจ

Fast tract – Autonomous

๑ ๒

๓

๑.ปสาทรูปหา รับ รู เกิดวิญญาณ

๒.มโนธาตุ รับ รู เกิดมโนวิญญาณ

๓.ตอบสนอง สั่งการ เกิดมโนสัญเจตนา

๔

๔.รูสึก จําได เรียนรู ปรุงแตง เกิดเวทนา สัญญา สังขาร

๕.ตอบสนอง สั่งการ เกิดมโนสัญเจตนา

Slow tract – Somatic

สมมุติ – การเรียนรู

สังขาร – การปรุงแตง



Hypothalamus & 
Homeostasis

สุมนาวาตะ – อพัทธะปตตะ



สุมนา – วาตะ – ปตตะ

Anterior Pituitary

Adrenal Cortex

Sympathetic

Adrenal Medulla

Nor – epinephrine

Nor – epinephrine

& Epinephrine

การเตนของหัวใจ

การบีบตัวของหัวใจ

การหดตัวของหลอดเลือด

การสรางความรอน

การเผาผลาญพลังงาน

การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต

การสรางพลังงาน สลายเน้ือเยื่อ ควบคุมสมดุลเกลือแร

ระบบฮอรโมน ระบบภูมิตานทาน ระบบการอักเสบ

CHR: Corticotropin releasing hormone

ACTH: Adrenocorticotropic hormone



วาตะ – ปตตะ – เสมหะ

Anterior Pituitary

Adrenal Cortex

การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต

การสรางพลังงาน สลายเน้ือเยื่อ ควบคุมสมดุลเกลือแร

ระบบฮอรโมน ระบบภูมิตานทาน ระบบการอักเสบ

CHR: Corticotropin releasing hormone

ACTH: Adrenocorticotropic hormone

กระทบการไหลเวียนโลหิต การกระจายสารนํ้า

เกิดภาวะซึมเศรา



CB1 receptor – GPCR family Gastrointestinal (GI) tract

CNS

๑. Olfactory bulb, Hippocampus, 

Basal ganglia, and Cerebellum

๒. Cerebral cortex, Septum, 

Amygdala, Hypothalamus, and 

Parts of Brainstem and Dorsal 

horn of Spinal cord

๓. Thalamus and Ventral horn of 

Spinal cord

PNS

๑. Sympathetic nerve terminals

๒. Nociception – Trigeminal 

ganglion, Dorsal root ganglion, 

and Dermic nerve endings of 

primary sensory neurons

Gastrointestinal (GI) tract

๑. Neuronal route – Enteric 

nervous system

๒. Non-neuronal route – Intestinal 

mucosa, Enteroendocrine cells, 

Immune cells, Enterocytes

๓. Mobility of GI tract, Secretion of 

Gastric acids, Fluids, 

Neurotransmitter, Hormones, 

Permeability of Intestinal 

epithelium



Gut – Brain axis

รสะ กรีสะ



Cannabinoids and GI tract

Inhibitory role

• Reduces gastric and Intestinal motility and several Motility-related parameters

• Inhibits gastric and intestinal secretion

• Modulates visceral sensitivity

• Reducing pain sensations

• Reduces the activity of the local Immune system, lowering Inflammatory responses

Pathophysiological conditions

• Upregulate level – Hyper or Hypo active bowel sound and Abdominal pain

• Increased expression of cannabinoid receptors

• Enhanced endocannabinoid levels

• Full activity not in physiological conditions but under pathophysiological states



CB2 receptor – GPCR family

๑. Spleen macrophage, Immune cell

๒. Cardiovascular system, GI tract, Liver, Adipose tissue, Bone 

and Reproductive organ

Peripheral CBr



PhytoCannabinoids
•Anxiolytic

•Anti Oxidant

•Reduce Depression

•Anti Inflammation

•Reduce Nausea

•Reduce Pain

•Muscle relaxant

•Relieve Spasm

•Decrease Seizure

•Bone Stimulant

•Anti Bacterial

•Anti Fungal

•Neuroprotective effects

•Anxiolytic

•Anti Inflammation

•Reduce Nausea

•Reduce Pain

•Muscle relaxant

•Relieve Spasm

•Decrease Seizure

•Bone Stimulant

•Anti Oxidant

•Increase Appetite

•Decrease Appetite

Non – Psychoactive Psychoactive



PhytoCannabinoids

CBG

Mother cannabinoid 

เมื่อใชรวมกับ THC จะชวย

ลดความเจ็บปวดไดดีกวาการ

ใช THC อยางเดียว

CBN

การเปล่ียนสภาพของ THC 

เมื่อใชรวมกับ THC จะชวย

ลดความเจ็บปวดไดดีกวา

การใช THC อยางเดียว

CBD

CB1 และ CB2 antagonist 

เมื่อใชรวมกับ THC จะชวย

ลดความเจ็บปวดไดดีกวาการ

ใช THC อยางเดียว

ทําให THC ผาน Blood 

brain barrier ออกฤทธ์ิไดดี

ขึ้น



Aromatic substance – Most common Terpenes in Cannabis



Cannabis flavonoids – Cannaflavins

• Color pigmentation to plants

Polyphenolic compounds

• Antioxidant with Cardiovascular health benefit

Anthoxanthins or Anthocyanins (Red Purple Blue depending on pH levels)

• Anti-inflammatory properties that might be stronger than Aspirin

Cannaflavin A, B and C

• Anti-inflammatory, Anti-fungal, Antioxidant and Anti-cancer

Kaempferol, Quercetin, Silymarin and Orientin



Entourage effect

Pharmacokinetic 
mechanism

• Changing absorption, distribution, 
metabolism, and excretion

• CBD boosted blood levels of THC by 
inhibiting the human CYP2C9 enzyme

• CBD pretreatment boosted blood and 
brain levels of THC by inhibiting P-gp
& BCRP drug transport

• Myrcene can increase brain levels of 
THC

Direct Pharmacodynamic 
mechanism

• Binding to the same receptor

• Synergistic – Positive allosteric 
modulator:

• Terpene potentiated CB1 receptor 
activation and TRPV1 receptor that 
important for pain and epilepsy

• Antagonist – Negative allosteric 
modulator:

• CBD reduced CB1 (CB2, GPR18, 
and GPR55) receptor activation

Indirect Pharmacodynamic 
mechanism

• Binding to a different receptor

• Synergistic –

• Myrcene potentiate sedative effects of 
THC through the GABA system (GABA-
A)

• Antagonist –

• CBD & CBD-A reduce anxiety produced 
by THC through the serotonin system 
(5-HT1A)

• CBD reduces psychosis-like effects of 
THC through the dopamine system

• Pinene improves THC-
induced memory deficits through 
the acetylcholine system



CBD

THC

THCA

CBG

CBN

CBDA

THCV CBC

Entourage effect

PhytoCannabinoids

Terpenoids Flavonoids Botanical compounds

Full spectrum Enhancing & Synergistic effect

The Whole Better than Part



Adverse reaction

Cardiovascular 

• Orthostatic Hypotension

• Tachycardia

• Peripheral vasodilation

• Dizziness

• Dry mouth

• Respiratory problems 

(Smoking)

Psychotropic 

• Initial Euphoria and 

Relaxation 

• Followed by a Depressant 

period

• Alterations Memory and 

Cognitive perceptual 

abilities

Others:

• Increased appetite, 

Decreased appetite,  

Drowsiness, Paranoia, 

Ocular irritation, 

Confusion, Anxiety, 

Difficulty controlling 

movements, Diarrhoea, 

Gastro-intestinal irritation, 

Hallucinations, Headache



Ancient cannabis antidotes

(A) Lemon (Citrus limon). (B) Calamus plant roots (Acorus calamus).

(C) Pine nuts (Pinus spp.). (D) Black pepper (Piper nigrum).



Endocannabinoid cycle

Phosphatidyl ethanolamine

N-acyl-phosphatidyl ethanolamine (NAPE)

N-acyltransferase

Arachidonyl – Ethanolamide (AEA)

NAPE-specific phospholipase D (NAPE-PLD)

Arachidonic acid

Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH)

Ethanolamine

Phosphoinositides

Diacylglycerol (DAG)

Phospholipase C (PLC)

2 – Arachidonoyl – glycerol (2-AG)

DAG lipase α or β (DAGLα or β)

Arachidonic acid

Monoacylglycerol Lipase (MAGL)

Glycerol

Arachidonyl – Ethanolamide (AEA) 2 – Arachidonoyl – glycerol (2-AG)

Post synaptic

Pre synaptic

Post synaptic

Pre synaptic



Clinical Endocannabinoid deficiency syndrome

• AEA deficiency in 
• Migraine

• Autistic

CBD

CBD

THC



ฤทธิ์สูงสุด

Individual Drug Response

• Stimulate Endocannabinoid by Exogenous cannabinoid

• Titration: Start Low & Go Slow

• Tolerance: Stop 48 hr. then Start Low

ขนาดยา

การออกฤทธ์ิ



Efficacy & Safety factor

• Sativa or IndicaCannabis Strain: 

• THC or CBDCondition of Treatment: 

• Individual Endocannabinoid toneIndividual Drug Response: 

• Natural PhytocannabinoidFull Spectrum Cannabis: 



ขอบงใชทางการแพทย

N/V ChemoRx

Epilepsy

Multiple sclerosis

Neuropathic pain

Anxiety

Chronic pain

Palliative care

CA end stage

Cancer GlaucomaFibromyalgia StrokePTSD

Parkinson

Alzheimer



กัญชาในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

สวนที่ใชทํายา

• ใบ ชอดอก เมล็ด ราก กาน 

ท้ังสดและแหง

รูปแบบยา

• เม็ด ผง ลูกกลอน ปนแทง 

ตม ดอง หุงคงแตนํ้ามัน

ตํารับยาที่มีกัญชา

สวนประกอบ

• ตํารับยา > ๒๖,๐๐๐ ตํารับ 

มีกัญชา > ๒๐๐ ตํารับ

• ตัดความซํ้าซอนคงเหลือ 

๙๐ ตํารับ



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชา ๔ กลุม

กลุม ก

จํานวน ๑๖ ตํารับ

• ตํารับยาที่มีประสิทธิผล

• มีความปลอดภัย

• วิธีการผลิตไมยุงยาก

ซับซอน

• ตัวยาหาไมยาก

• และมีสรรพคุณตํารับที่

แกปญหาสาธารณสุข

กลุม ข

จํานวน ๑๑ ตํารับ

• ตํารับยาที่มีประสิทธิผล

• แตมีวิธีการผลิตไมชัดเจน

• และมีตัวยาหายาก

กลุม ค

จํานวน ๓๒ ตํารับ

• ตํารับยาที่เห็นควรใหมีการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

กลุม ง

จํานวน ๓๑ ตํารับ

• ตํารับยาที่มีสวนประกอบอยู

ในอนุสัญญา CITES และ 

WHO ประกาศ

• และมีตัวยาที่กฎหมายไม

อนุญาตใหใช



การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

• ตัวยาสมุนไพร

สรรพคุณเภสัช

• ตํารับยาตามสมุฏฐานแผนไทย

เภสัชกรรมไทย

• ตํารับยาแกสมุฏฐานเฉพาะบุคคล

เวชกรรมไทย



ยาสมุนไพรที่พัฒนาจากยากัญชา



ธาตุทั้งส่ีกับรูปอาศัย – อวินิพโภครูป ๘

ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

สิ่งท่ียังรูปใหเกิดตอจากการเกิดขึ้นของตน

สิ่งบํารุงเลี้ยงใหเกิดความเจริญงอกงาม

สารสําคัญท่ีสกัดได

คุณสมบัติท่ีสําคัญ



ฝาด

หวาน

เมาเบื่อ

ขม

เผ็ด

รอน
มัน

หอม

เย็น

เค็ม

เปรี้ยว

จืด
รสยาและสรรพคุณ

Tannin, Catechin

Carbohydrate,

Stevioside, Glycyrrhyzin

Glycoside, Saponin,

Anthraquinone glycoside

Terpenes, Alkaloids,

Glycoside, Flavonoid

Capsaisin, Gingerols, Shogols, Resin,

Peperine, Balsam, Essential oils

Fat, Lipid, Starch or Complex Carbohydrate

Essential oils, Balsam, Coumarin

Salts & Organic salts

Organic acid

Mucilin, Gum, Polysaccharide



Cannabinoids – รสเมาเบื่อ (Intoxicant Taste)

แกพิษ แกพิษดีและโลหิต แกพิษไข แกพิษแมลงสัตวกัดตอย แกพิษเสมหะ แก

พยาธิ ผื่นคัน

• เชน กระทอม กัญชา ลําโพง สะแก กระเบียน กระเบา สะบา รากทองพันช่ัง ชุมเห็ดเทศ 

ชุมเห็ดไทย รากขันทองพยาบาท มะเกลือ เถากระไดลิง มะคําดีควาย มะระข้ีนก ยาดํา

องคประกอบ – กลัยโคไซด (Glycoside) แอนทราควโินนกลัยโคไซด 

(Anthraquinone Glycoside) ซาโปนิน (Saponin)

• บรรเทาอาการอักเสบ

• ระงับประสาท

• กระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ

แสลง 

• หัวใจและนํ้าดีพิการ, ไอ



Flavonoids & Terpenes – รสขม (Bitterness)

บํารุงโลหิตและดี แกโลหิตและดีพิการ แกกําเดา แกไข แกรอนในกระหาย

นํ้า ชวยเจริญอาหาร

• เชน แค สะเดา ลูกใตใบ แสลงใจ เถาบอระเพ็ด เถามะระ ลูกกระดอม เถาชิงชาชาลี 

เถาข้ีกาแดง มะกาเครือหรือสะไอเครือ ลูกประคําดีควาย ใบและลูกมะแวงเครือ ดีสัตว

ตางๆ

องคประกอบ – เทอปน (Terpenes) อัลคาลอยด (Alkaloids) กลัยโคไซด 

(Glycoside) ฟลาโวนอยด (Flavonoid)

• กระตุนการทํางานของระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทอัตโนมัติ

• แกไข

• ฆาเช้ือจุลชีพ

แสลง 

• หัวใจพิการ, ลมจุกเสียดแนนเฟอ



Terpenes – รสหอมเย็น (Savouriness)

บํารุงหัวใจ ตับ ปอด บํารุงครรภ แกออนเพลีย บํารุงกําลัง ทําให

ชื่นใจ แกกระหายนํ้า ดับพิษรอน

• เชน เกสรทั้งหา หญาฝรั่น รากแฝกหอม นํ้าดอกไมเทศ ตนเตยหอม ราก

ชะลูด กฤษณา ขอนดอก กะลําพัก

องคประกอบ – นํ้ามันหอมระเหย  (Essential Oils) บาลซ่ัม 

(Balsum) คูมาริน (Coumarin) ท่ีเปลือกชั้นในของชะลูด

• กระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ

• กระตุนการไหลเวียนโลหิต

แสลง 

• โรคลมจุกเสียด, ลมปวง (ลมกองหยาบ)



รสเมาเบื่อ

•แสดงออก ในอาการเอียน คล่ืนเหียน พะอืดพะอม อยากจะอาเจียน ข่ืนเอียน ปนปวนวิงเวียน มึนงง

ระดับตน

• แสดงออก ในอาการเมา เดินเซ บังคับการเดินไมได อาการส่ัน อาการชา อาการแสบรอน คัน อาเจียน ทองเสีย ปวด

ทอง หนามืดตาลาย ใจส่ัน จังหวะหัวใจเตนแปรปรวนแกวงโยน มีอาการจนทํากิจวัตรตามปรกติไมได

ระดับกลาง

• แสดงออก ในอาการทางกายและจิตอยางมาก ทําใหบังคับตนเองไมได ไมมีสติ หมดสติ เพอ คล่ัง เปนบา ซึม หลับ 

ออนแรง ชัก กลามเนื้อเกร็ง ทองเสียรุนแรง ความรุนแรงจนถึงถึงข้ันเสียชีวิต

ระดับรุนแรง



การใชกัญชาอยางยาสมุนไพรเดี่ยว – การใชตามสรรพคุณเภสัช

การใชเปนยาเด่ียว

การใชเปนยาแทรก

การใชเปนกระสายยา

การใชดอกกัญชา

การใชใบกัญชา

การใชรากกัญชา



• ตําราสรรพคุณยาและตํารับยาฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทและพระองคเจาสายสนิทวงศ

• ตํารายาหมอประจาํบาน ๒๔๖๒

การสกัดสารจากสมุนไพรในการแพทยแผนไทย



นํ้ามันกัญชาการแพทยแผนไทย – ยาสมุนไพรที่พัฒนาจากยากัญชา

• นํ้ามันมะพราว ๑๐๐ สวน + ดอกกัญชาแหง ๑๐ สวน

• นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ปวดศีรษะขางเดียว ปวดเรื้อรัง สั่นจากกลุม

โรคระบบประสาท

นํ้ามันกัญชาหมอเดชา

• ลดปวด คลื่นไสอาเจียน เบ่ืออาหาร นอนไมหลับ

นํ้ามันเมตตาโอสถ – High THC

• ใชเสริมกับยาเมตตาโอสถ เพื่อการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative care)

• ปวดประสาท สั่นจากโรคพารกินสัน โรคลมชักรักษายาก (โดยเฉพาะ

ในเด็ก) สะเก็ดเงิน (ทาภายนอกรวมไปดวย)

นํ้ามันการุณยโอสถ – High CBD

• CBD oil 100 mg.: 1 ml.

นํ้ามันคูเมือง



สรรพคุณเภสัช

ใบ 

• เปนยาสงบระงับประสาท ทําใหนอนหลับ เคลิ้มฝน 

• แกโรคสมองพิการ ชักเกร็งกระตุก

• ระงับปวด และเปนยาแกอักเสบ 

• แกไขผอมเหลือง ไมมีกําลัง ตัวสั่น เสียงสั่น

ชอดอก 

• ใชเปนยาแกโรคเสนประสาท เชน นอนไมหลับ คิดมาก 

• ผูท่ีเบื่ออาหาร โดยนํามาปรุงเปนอาหารใหกิน 

• ผสมกับยาฉุนพญามือเหล็ก นํามาห่ันแลวสูบเปนยาชวยกัดเสมหะในลําคอ



สรรพคุณเภสัช

กัญชามีรสเมาเบื่อ ขม หอมเย็น

• ฤทธ์ิทางปตตะ (สันตัปปคคี, ปริทัยหัคคี) – ปตตะกําเริบ รอนวูบวาบ ปวดเมื่อยลา

• ฤทธ์ิทางวาตะ (หทัยวาตะ) – พิษกําเดาโลหิตทําใหวาตะกําเริบ เกิดลมรอนตีข้ึนเบ้ืองสูงทําใหปวดศีรษะ รอนวูบวาบ จิต

ระส่ําระสาย

เจ็บปวยเรื้อรังจากปตตะกําเริบเกิดพิษกําเดา กระทบโลหิตตัง สุมนาวาตะ หทัยวาตะ



กวฬิงการาหาร

ปริณามัคคีในปตตัง ยอยอุทริยัง (กวฬิการาหาร) ไดเปน

• อุทริยะ โอชะที่มีคุณสมบัติเปนสารอาหารหลอเลี้ยงรูปกาย แสดงคุณสมบัติ

ตาม “รสะ” ของตน

• กรีสะ โอชะที่ไมไดมีคุณสมบัติเปนสารอาหาร รางกายขับออกไปกับกรีสัง

อาหารชรูป – เมื่ออาหารยอยแลวเกิดเปนรสขึ้นแยกเปน ๕ สวน

๑. สัตว (พยาธิ) ทั้งหลายยอมเค้ียวกินเสียสวนหน่ึง

๒. ไฟธาตุยอมเผาผลาญเสียสวนหน่ึง

๓. สวนหน่ึงก็เปนมูตร

๔. สวนหน่ึงก็เปนคูถ

๕. สวนหน่ึงถึงความไปเพิ่มพูนโกฏฐาสมี เลือด เน้ือ มันขน เอ็น กระดูก เยื่อ

ในกระดูก และนํ้าสุกกะคือนํ้าอสุจิ เปนตน ใหเจริญ

ปฐวี

อาโปเตโช

วาโย

วัณณะ โอชา

คันธะ รสะ

ปริณามัคคี๑

อุทริยะ๑

กรีสะ๑

อุทริยัง

กําเดา๑

อุทริยะ๒

กรีสะ๒

กําเดา๒

ปริณามัคคี๒

สันตัปปคคี

กรีสัง



คูถเสมหัง

โลหิตัง

ยกนัง

อันตัง

กวฬิงการาหาร
อุทริยัง

กรีสะอุทริยะ

ปริณามัคคี

กรีสัง

เค็ม

มัน

เมาเบ่ือ เปรี้ยว

หวาน

ฝาดขม
เผ็ด

รอน

จืด
หอม

เย็น
พลังงาน

สันตัปปคคี

กําเดา

เนื้อเยื่อ

กรีสัง

กรีสะ

ปริณามัคคี ชิรณัคคี



อาการความผิดปรกติของระบบทางเดินอาหาร

อาการความผิดปรกติของ 

• การยอยอาหาร (ปริณามัคคี)

• การดูดซึมอาหาร (เสมหะ)

• การขยับเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและลําไส การ

ขับถายกากอาหาร (โกฏฐาสยาวาตา)

• การรับรูและการสั่งการของระบบประสาทลําไส (กุจ

ฉิสยาวาตา)

มักมีอาการ

• ทองขึ้น ทองลั่น จุกเสียด ขัดอก แนนเฟอ ทองอืด

• เบื่ออาหาร เหม็นคาวคอ กินอาหารไมรูรส

• ปนปวนทอง คลื่นไส พะอืดพะอม ใหอาเจียน ใหจุก 

ใหเสียด ระบบการขับถายผิดปรกติ ทองผูกทองเสีย

• ใหปวดทองใหแดกขึ้นแดกลง ใหขัดในอก เจ็บอก ให

สวิงใหสวาย 





• การเสื่อมของระบบประสาทท่ีเก่ียวของกับการดมกลิ่น

• การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติของลําไส ทําใหมีอาการทองผูก

• การนอนหลับและความผิดปกติทางดานอารมณจิตใจ เชน ยํ้าคิดยํ้าทํา อาการซึมเศรา วิตกกังวล หรือรองตะโกนขยับแขนขา

อยางรุนแรงในขณะหลับ



กัญชากับพารกินสัน



นํ้ามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)

ตํารับยาในตํารายาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

“การประกาศกําหนดตําราการแพทยแผนไทยของชาติและตํารับยาแผนไทยของชาติ ฉบับท่ี ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร (๒๐๐ – ๒๒๐ หยด)

• Delta-9-Tetrahydrocannabinol (∆9-THC) 2.1 mg/ml

• Cannabidiol (CBC) 0.6 mg/ml

ปริมาณตัวยาสําคัญ

• นอนไมหลับ

• อาการปวด (ปวดศีรษะ)

• เบ่ืออาหาร

ขอบงใช



นํ้ามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)

วิธีการใช

• หยดใสชอนรับประทานครั้งละ ๑ – ๕ (๓) หยด (๑ หยด มีปริมาณ THC ประมาณ ๐.๑ มิลลิกรัม)

• หากอาการไมดีขึ้น ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑ – ๒ หยด ทุก ๑ – ๒ สัปดาห ขนาดสูงสุดไมเกิน ๒๐ หยดตอวัน (มีปริมาณ THC ประมาณ ๒.๑ มิลลิกรัม)

• หากอาการดีขึ้น ปรับลดลงครั้งละ ๑ หยด ทุก ๑ สัปดาห

ผลการสัง่ใช

• นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวดเรื้อรัง ปวดไมเกรน อาการดีขึ้น

• อาการสั่นในผูปวยพารกินสนัลดลง

• ลดอาการปวดของผูปวยกลุมโรคมะเร็ง (ใชยาแกปวดอ่ืนลดลง)

• คุณภาพชีวิตของผูปวยในแตละอาการดขีึ้น

อาการไมพึงประสงค

• พบประมาณรอยละ ๑.๒๕ – คอแหง ปากแหง เวียนศีรษะ ใจสั่น งวงซึม เปนตน ซ่ึงเปนอาการไมพึงประสงคแบบไมรายแรง



ตํารับยาที่มีกัญชาเปนสวนผสม



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ
ลําดับ ช่ือตํารับยา ที่มาของตํารับยา สรรพคุณ

๑ ยาอัคคินีวคณะ คัมภีรธาตุพระนารายน แกคลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร พะอืดผะอม

๒ ยาศุขไสยาศน คัมภีรธาตุพระนารายน ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร แกอาการออนลา

๓ ยาแกลมเนาวนารวีาโย ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม คลายอาการปวดตงึบรเิวณปลายมือปลายเทา ราวไปกําดนตนคอ

๔ ยาน้ํามันสนัน่ไตรภพ ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม

จารกึตาํรายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 

แกกระษัยเหล็ก แกดาน แกอาการปวดแข็งเกร็งหัวเหนาทองนอยเจ็บตึงถึงยอดอก

๕ ยาแกลมขึ้นเบื้องสูง ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม แกอาการปวดศรีษะ หนามืด หูอ้ือ ใจสั่น ออนเพลีย สวิงสวาย 

๖ ยาไฟอาวุธ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพศิณุประสาทเวช แกปวดมวนจุกเสียดมีอาการทองอืดพอง

๗ ยาแกนอนไมหลบั/ยาแกไขผอมเหลือง แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพศิณุประสาทเวช แกอาการออนเพลยีผอมแหง ตัวสั่นมือสั่น กินขาวไมได นอนไมหลบั

๘ ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพศิณุประสาทเวช แกอาการทองผูกปวดเม่ือยจุกเสียดทองนอยแนนหนาอก

๙ ยาอัมฤตโอสถ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพศิณุประสาทเวช แกตึงเมื่อยลากลามเนื้อ มือเทาออนแรงแขนขาออนโรย

๑๐ ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพศิณุประสาทเวช แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๑ ยาแกลมแกเสน เวชศาสตรวัณณนา บรรเทาอาการปวดเม่ือยตึงตามรางกาย

๑๒ ยาแกโรคจติ อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ ลดความวิตกกังวล ลดความเครยีด ชวยใหนอนหลับ

๑๓ ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๔ ยาทาริดสดีวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ รักษารดิสดีวงทวาร โรคผิวหนงั

๑๕ ยาทําลายพระสเุมรุ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภติบรรณลกัษณ แกเกร็งปวดเมื่อยตึงชา กลามเนื้อแขนขาออนแรง 

๑๖ ยาทัพยาธิคุณ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภติบรรณลกัษณ ปวดตึงเมื่อยตามรางกาย มือเทาชาแขนขาออนโรย



• เพื่อใหมีสรรพคุณในการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพตรงตามสมุฏฐานของโรค

• ปองกันผลขางเคียงจากการใชยา

• ปองกันโรคแทรกซอนที่อาจจะตามมา

• และใหสามารถใชยาไดตรงตามที่กําหนดในแผนการรักษา

วัตถุประสงค –

• ตัวยาตรงหรือตัวยาหลัก (Major) – โรคหลัก อาการหลัก

• ตัวยาชวยหรือตัวยารอง (Adjuvant) – โรคแทรก อาการรอง

• ตัวยาคุมหรือตัวยาประกอบ (Minor) – อาการอ่ืน ผลขางเคียง

• ตัวยาแตงหรือตัวยาเสริม (Additive) – รูปลักษณ กลิ่น รสชาติ สัมผัส

• กระสายยา (Aqueous Adjuvant) – เรงฤทธ์ิยา ปรับฤทธ์ิยา กระจายตัวยา

ตัวยาในตํารับ (Drug Formulary)

เภสัชกรรมไทย – หลักการจัดตํารับยา
ตัวยาหลัก

ตัวยารอง

ยาตัวประกอบ

ตัวยาเสริม

กระสายยา



ตํารับยากัญชา

กัญชามีฤทธิ์ทางเมาสุขุม – รสหลักเปน รสเมาเบื่อ รสขม รสหอมเย็น 

• รสเมาเบื่อท่ีไมรอนมากไมเย็นมาก

• ฤทธ์ิของตัวยามีสรรพคุณไปทาง ปตตะและวาตะ

การใชกัญชาใหไดรสเมาเบื่อระดับใด 

• ขึ้นอยูกับการตั้งตํารับยาของแพทยผูใช ถูกสวน ถูกขนาด ถูกวิธี

• การเตรียมตัวยากอนปรุงเขาตํารับ

การวางกัญชาในตํารับยาเพื่อวัตถปุระสงคใด – ไมจําเปนตองมากปริมาณ “สงผลมากในปริมาณนอย” 

• การใชกัญชาใหไดรสเมาเบื่อในอาการ กลุมอาการ หรือโรคใด โดยการตั้งตํารับยาตามหลักเภสัชกรรมไทย



ตํารับยากัญชา

• ตกสันนิบาต เปนยาโรคเรื้อรังท้ังสิ้น

โบราณโรค

• การเตรียมเครื่องยากอนปรุงเพื่อลดพิษและปรับทิศทางการออกฤทธ์ิของยา 

• การใชตัวยาในตํารับเพื่อควบคุมฤทธ์ิยา สงเสริมฤทธ์ิยา ปองกันอาการขางเคียงของยา

• การใชตัวยาในตํารับเพื่อควบคุมทิศทางการออกฤทธ์ิของตํารับยา  

• การปรุงยาและการบริหารยาใหมีรูปแบบเหมาะสมกับตํารับเฉพาะราย

การใชยาทั้งตํารบั  



ตํารับยาที่มีกัญชาเปนสวนผสม

• สงเสริมการออกฤทธ์ิของสมุนไพรกัญชา และลดอาการขางเคียงจากรสเมาเบื่อ

ตํารับยารส รอน – สุขุม

•หทัยวาตะ – ใจสั่น นอนไมหลับ จิตกระสับกระสาย มึนงงวิงเวียน เบื่ออาหาร ออนลาแขนขาออนโรย

•สัตถกะวาตะ – ปวดแปลบเฉียบพลัน ปวดเกร็งกลามเน้ือ ปวดตึงเสนในชองทอง

•สุมนาวาตะ – ปวดเมื่อยตึงลา แขนขาออนแรง กระตุกสั่น ปวดราวในเสน

สวนใหญออกฤทธิ์ทาง วาตะ

บางตํารับเปนตัวยาหลัก บางตํารับเปนตัวยารอง บางตํารับเปนตัวยาประกอบ

มักจะมีตัวยารอนกระจายอังคะมังคานุสารีวาตา โดยเฉพาะ “พริกไทย”



การวางยากองวาตะ

กุจฉิสยาวาตา โกฏฐาสยาวาตา – วางยารอนระดับกลาง รอนไมมาก

• อบเชย สมุลแวง ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน กานพลู ลูกเอ็น โกษฐ เทียน

อุทธังคมาวาตา อโธคมาวาตา – หทัยวาตะวางยาสุขุม สุมนาวาตะวางยาสุขุมแตรอนมากขึน้

• เกสรท้ังหลาย กฤษณา กะลําพัก ชะลูด ขอนดอก

• ขิงแหง กระชาย (อัมพฤกษอัมพาตมีผักเสี้ยนผี)

อังคมังคานุสารีวาตา – วางยารอนมากขึ้น

• พริกไทย ดีปลี ตรีกฏก สหัสคุณ เบญกูล

อัสสาสะปสสาสะวาตา – บริหารการหายใจรวมกบัรักษาหทยัวาตะควบคุมวาตะใหสม่ําเสมอ วางยาสุขุมรอน



เครื่องยาในตํารับตามธาตุพิการ
กรีสัง

• ขับรุ – สลัดได ยาดํา รงทอง เน้ือในฝกคูน

• กัดเถาดาน – อุตพิด กระดาดแดง กระดาดขาว หัวบุกรอ เกลือสินเธาว เปลือกหอย กลอย ดองดึง โหราเทาสุนัข

• คูถเสมหะ – โกษฐสอ สมอไทย สมอเทศ ใบสมอทะเล

กุจฉิสยาวาตา โกฏฐาสยาวาตา

• เบญจกูล โกษฐ เทียน ขิงแหง ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน กานพลู ลูกเอ็น

• อุทธังคมาวาต ลมในลําไสตีข้ึน – อบเชย สมุลแวง มหาหิงคุ วานนํ้า

อังคมังคานุสารีวาตา

• โกษฐ เทียน ขิงแหง พริกไทย

ปรินามัคคี

• โกษฐ เทียน ขิงแหง

ยกนัง
• พิลังกาสา หญาใตใบ



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ

๙ ยาอัมฤตโอสถ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกตึงเมื่อยลากลามเนื้อ มือเทาแขนขาออน
โรย

๑๐ ยาอไภยสาลี

• เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๑ ยาแกลมแกเสน

• เวชศาสตรวัณณนา

• บรรเทาอาการปวดเม่ือยตึงตามรางกาย

๑๒ ยาแกโรคจิต

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• ลดความวิตกกังวล ลดความเครยีด ชวยให
นอนหลับ

๑ ยาอัคคินีวคณะ

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• แกคลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร 
พะอืดพะอม

๒ ยาศุขไสยาศน

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร แกอาการ
ออนลา

๓ ยาแกลมเนาวนารีวาโย

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

• คลายอาการปวดตงึบรเิวณปลายมือปลาย
เทา ราวไปกําดนตนคอ

๔ ยานํ้ามันสน่ันไตรภพ

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 

• แกกระษัยเหล็ก แกดาน แกอาการปวดแข็ง
เกร็งหัวเหนาทองนอยเจ็บตึงถึงยอดอก

๕ ยาแกลมข้ึนเบ้ืองสูง

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 

• แกอาการปวดศรีษะ หนามืด หูอ้ือ ใจสั่น 
ออนเพลยี สวิงสวาย 

๖ ยาไฟอาวุธ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกปวดมวนจุกเสียดมีอาการทองอืดพอง

๗ ยาแกนอนไมหลับ/ยาแกไขผอมเหลือง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกอาการออนเพลยีผอมแหง ตัวสั่นมือสั่น 
กินขาวไมได นอนไมหลบั

๘ ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกทองผูกปวดเม่ือยจุกเสียดทองนอยแนน
หนาอก

๑๓ ยาไพสาลี

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

๑๔ ยาทาริดสีดวงทวารหนัก โรคผิวหนัง

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• รักษารดิสดีวงทวาร โรคผิวหนัง

๑๕ ยาทําลายพระสุเมรุ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• แกเกร็งปวดเมื่อยตึงชา กลามเนื้อแขนขา
ออนแรง 

๑๖ ยาทัพยาธิคุณ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• ปวดตึงเมื่อยตามรางกาย มือเทาชาแขนขา
ออนโรย



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ
๑ ยาอัคคินีวคณะ

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• แกคลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร 
พะอืดพะอม

๖ ยาไฟอาวุธ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกปวดมวนจุกเสียดมีอาการทองอืดพอง

กลุมอาการไฟธาตุยอยอาหารแปรปรวนเรื้อรัง ลมในทองในไสแปรปรวนหรือออนกําลัง



๑. ยาอัคคินีวคณะ – คัมภีรธาตุพระนารายน

“...๏๑๑ อัคคินีวคณะ ใหเอา กันชา ยิงสม ส่ิงละสวน 

เปลือกอบเชย ใบกระวาน กานพลู 

สคาน ส่ิงละ ๒ สวน ขิงแหง ๓ สวน รากเจตมูลเพลิง ดีปลี ส่ิงละ ๔ สวน 

นํ้าตาลกรวด ๖ สวน 

กระทําเปนจุณ นํ้าผ้ึงรวงเปนกระสาย บดเสวยหนักสลึง ๑ แกอาเจียน ๔ ประการ ดวยติกกะขาคินีกําเริบ 
และวิสมามันทาคินีอนัทพุล จึงคล่ืนเหียนอาเจียน มิใหเสวยพระกระยาหารได ใหจําเริญพระธาตุทั้ง ๔ ให
เสวยพระกระยาหาร เสวยมีรสชูกําลังย่ิงนัก

ขาพระพุทธเจา ขุนประสิทธิโอสถจีน ประกอบทูลเกลาฯ ถวาย ครั้งสมเด็จพระนารายณเปนเจา
เมืองลพบุรี เสวยเพลาเชาอัตรา ดีนักแลฯ...”



เตโชธาตุ – คัมภีรธาตุพระนารายน

• ลักษณเตโชธาตุออกจากตัวน้ัน ใหรอนปลายมอืปลายเทา แลวใหปวดขบมีพิศม แลวก็ใหแปรไปใหบวม
หนา บวมมือ บวมทอง บวมเทา แลวก็ผ่ืนขึ้นทั้งตัวดังผด แลหักจมไปทําทอง บุพโพโลหติ ใหมือแลเทาตาย 
รูมิถึงแกมติอง พรอมดวยโทษ ๑๕ วันตัด ฯ

• เตโชธาตุพิการน้ัน ใหกลัดอกกลัดใจ ใหไอเปนมองครอ ใหทําทอง ทองขึ้น ใหบวมมอื บวมเทา มักใหนอน
หลับแตเพลากลางวัน เหตุดังนั้นคือไฟธาตุอนัชื่อ ชิรนัคคี สําหรับเผากายใหเหี่ยวแหง คร่ําคราน้ันยอมเย็น   
จึงใหเปนไปตางๆ ฯ



ปริณามัคคี – คัมภีรธาตุพระนารายน

• ปริณามัคคีไฟเผาอาหารน้ันมีลักษณะ ๔ ประการ คือ

๑. สมาธาตุ ไฟธาตุน้ันเสมอบริโภคอาหารเขาไปพอบังควร ไฟธาตุเผาอาหารแหลกแลวก็มิไดอยากอาหารอีกเลย 
อิ่มเปนปรกติอยู ฯ

๒. วิสมาธาตุน้ัน บางวันใหผูก บางวันใหลง บางวันใหอยากอาหาร บางวันใหคับทอง แนนอกแนนใจ มักใหแคนคอ
ดังน้ี เหตุไฟธาตุมิไดเสมอ วาโยเดินมิสดวก จึงต้ังเปนลมกอนเขาได ในทองโทษวาโยมีกําลัง ฯ

๓. ติกขะธาตุน้ัน คือไฟธาตุแรงเผาอาหารฉับพลันย่ิงนัก บริโภคอาหารเขาไปมากแลว อยูบมนิาน ใหอยากอาหาร
อีก ฯ

๔. มันทกะธาตุน้ัน ไฟเผาอาหารออน บริโภคอาหารก็มิได บังเกิดใหลงเองวันละ ๒ เพลา ๓ เพลา ใหถอยแรงจะ
เดินไกลก็มิไดดังน้ี เสมหะจึงประชุมกันเขาได โทษในเสมหะกําเริบมีกําลัง แลไฟเผาอาหารมิไดเสมอแลวเมื่อใด 
โรคน้ันจะแปรใหเปนตางๆ ฯ



ประกอบดวยตัวยา ๑๐ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๒๗ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๒๗ สวน หรือประมาณรอยละ ๓.๗๐ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา

กัญชา ๑ สวน

ยิงสม (โสม) ๑ สวน

เปลือกอบเชย ๒ สวน

ใบกระวาน ๒ สวน

กานพลู ๒ สวน

สะคาน ๒ สวน

ขิงแหง ๓ สวน

เจตมูลเพลิง ๔ สวน

ดีปลี ๔ สวน

นํ้าตาลกรวด ๖ สวน



วิเคราะหตํารับยา

• ยาตํารับน้ีเปนยารอนแตมี อบเชย ใบกระวาน กานพลู ขิงแหง เปนตัวยาคุมความรอนไมใหกําเริบ 
โดยเฉพาะถาใช ขิงแหง จะแกจุกเสียดกระเพาะอาหารคุมความรอนทีท่ําใหไฟธาตุกําเริบของดีปลีและ
เจตมูลเพลิงไดดี 

• ไมนาจะมีผลกระทบใหอาการกําเริบในผูท่ีเปนโรคกระเพาะอาหาร 

• สวนอบเชยและกานพลูเปนตัวยาที่ควบคุมการทาํงานของระบบประสาทลําไสใหเดินหนาไปเปนปรกติ 
• จึงไมนาจะกระทบในผูท่ีมีอาการคลายกรดไหลยอน



ขอแนะนําการใช

• กลุมผูปวยโรคตับเรื้อรังหรือระบบการยอยอาหารแปรปรวนมานานจนกินไมยอย ลําไสไมมกีําลังเคล่ือน
• แกอาการท่ีเกิดจากไฟยอยอาหารคือนํ้ายอยอาหารผิดปกติทําใหยอยอาหารไมได ไปกระทบลมคือการเคลื่อนของลําไส

ทําใหเกิดอาการความผิดปรกติ ไดแก คลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร กินอาหารแลวมีอาการลําไสเคลื่อนไมสะดวก รอน
ไมสบายทอง พะอืดผะอม จะเรอก็เรอไมออก จะผายลมก็ผายไมออก

• ทองอืดแนน ลมตีขึ้น ออนเพลียกําลังนอย

• Functional Digestive disorder: Gastro – duodenal disorder for example Postprandial 
distress syndrome, Excessive gastric belching, Chronic nausea vomiting syndrome,

• Abdominal discomfort with or without anorexia nausea vomiting



วิธีการใช

• รูปแบบยา 
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช 
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๑ – ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช 
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๒๕ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน



๖. ยาไฟอาวุธ
– แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

“...อันวาลมที่กล้ิงขึ้นกล้ิงลงแลล่ันอยูในทองทีเ่ปนปางคล่ืนดุจดังลูกฟูกนั้นก็หาย ถาไมหายทานให
แตงยาอันชื่อวาอินทจกัรนั้นใหกินตอไป ถามิฟงยาอันใดแลว ทานใหแตงยาอันชื่อวาไฟอาวุธน้ันใหกินตอไป

ยาชื่อไฟอาวุธขนานนี้ เอาผลจันทน ๑ ดอกจันทน ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ 

ชะเอมเทศ ๑ กันชา ๑ แกนแสมทะเล ๑ เอาส่ิงละ ๑ สวน อุตพิด ๑ เปลือกสมุลแวง ๑ ดีปลี ๑ ใบพิมเสน ๑ 
เอาส่ิงละ ๒ สวน รากจิงจอ ๑ รากสมกุง ๑ รากเปลานอย ๑ รากเปลาใหญ ๑ รากสะคาน ๑ รากพาชไหน ๑ 
เอาส่ิงละ ๓ สวน สหัศคุณเทศ ๔ สวน บุกรอ ๙ สวน พริกไทย ๑ ขิงแหง ๑ รากเจตมูล ๑ เอาส่ิงละ ๑๖ สวน 

รวมยา ๓๒ ส่ิงนี้ทําเปนจุณ เอาน้ํามะนาวเปนกระสายบดทําแทงไว กินแกทราง ๗ จําพวก แกตานโจรทั้ง ๑๒ 
จําพวก แกหืดน้ํานมทั้ง ๗ จําพวก แกไอผอมเหลือง แลแกไสพองทองใหญ แกพุงโรแลลมจกุเสียด แลแกปาง
แกมามแกดานเสมหะใหปวดมวนเสียดแทง แกอุจจาระเปนเสมหะโลหติระคนกันมกัใหถอยกําลัง มักใหเปนไข
ไมรูสึกตัวใหลงเปนโลหติ แกไขเพื่อเสมหะเพื่อลม...”



ประกอบดวยตัวยา ๓๒ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๗๔ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๗๔ สวน หรือประมาณรอยละ ๑.๓๕ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา

ผลจันทน ๑ สวน

ดอกจันทน ๑ สวน

กระวาน ๑ สวน

กานพลู ๑ สวน

โกฐสอ ๑ สวน

โกฐเขมา ๑ สวน

โกฐหัวบัว ๑ สวน

โกฐจุฬาลมัพา ๑ สวน

โกฐเชียง ๑ สวน

เทียนดํา ๑ สวน

เทียนแดง ๑ สวน

เทียนขาว ๑ สวน

เทียนขาวเปลือก ๑ สวน

เทียนตาตั๊กแตน ๑ สวน

ชะเอมเทศ ๑ สวน

กัญชา ๑ สวน

ตัวยา นํ้าหนักยา

แกนแสมทะเล ๑ สวน

เปลือกสมุลแวง ๒ สวน

ดีปลี ๒ สวน

ใบพิมเสน ๒ สวน

รากจิงจอ ๓ สวน

รากสมกุง ๓ สวน

รากเปลานอย ๓ สวน

รากเปลาใหญ ๓ สวน

รากสะคาน ๓ สวน

รากพาชไหน ๓ สวน

สหัศคุณเทศ ๔ สวน

บุกรอ ๙ สวน

พริกไทย ๑๖ สวน

ขิงแหง ๑๖ สวน

เจตมูลเพลงิ ๑๖ สวน



วิเคราะหตํารับยา

• ยารสรอนปรับปริณามัคคีไฟธาตุยอยอาหาร ชวยกระตุนไฟธาตุในการยอยอาหาร

• ตัวยารสรอนชวยผลักกุจฉิสยาวาตาและโกฏฐาสยาวาตา ชวยการทํางานของระบบประสาทลําไส

• ตัวยากระจายลมองัคะมงัคานุสารีวาตา ชวยกระจายลมทัว่กายและแกปวดเมื่อยตึงลา 

• ตัวยากัดเถาดานประเมหะในลําไส ชวยขบัรุของเสียกรีสะทีต่กคางใหออกไป

• สรรพคุณตํารับแกอาการตับโตมามโตพุงโรมนี้ําในชองทอง



ขอแนะนําการใช

• แกอาการยอยอาหารผิดปรกติเรื้อรัง โรคตับเรื้อรังทองมาน ตับมามโต ทําใหมอีาการทองอดืพอง 

• แกลมจุกเสียดตีขึ้น ปวดมวนทอง

• ถายไมมลีมเบง ถายมีมกูเลือดปน

• ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะทีค่ั่งคางในลําไสทาํใหทองแขง็ปวดมวน

• Ascites with hepatomegaly or splenomegaly and abdominal discomfort



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๑ – ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้ามะนาว ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๒๕ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน



สรุป – ตํารับยาไฟธาตุยอยอาหารแปรปรวน

ชื่อตํารับ สรรพคุณ หมายเหตุ

อัคคินีวคณะ ระบบการยอยแปรปรวนมานาน ไฟธาตุออน ลําไสไมมีกําลังเคลื่อน

ไฟอาวุธ ระบบการยอยแปรปรวนมานาน ลําไสตีระคนปวดมวนจุกเสียด



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ

๑๒ ยาแกโรคจิต

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• ลดความวิตกกังวล ลดความเครยีด ชวยให
นอนหลับ

๒ ยาศุขไสยาศน

• คัมภีรธาตุพระนารายน

• ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร แกอาการ
ออนลา

๗ ยาแกนอนไมหลับ/ยาแกไขผอมเหลือง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกอาการออนเพลยีผอมแหง ตัวสั่นมือสั่น 
กินขาวไมได นอนไมหลบั

กลุมอาการไฟธาตุแปรปรวนเรื้อรัง กระทบหทัยวาตะ ออนเพลีย นอนไมหลับ



การดําเนินของชีวิต

ปตตะ เสมหะ

วาตะ

ปฐวี

กวฬิงการาหาร

อัสสาสะ ธา
รณ

ะธ
าต

ุ มละธาตุ

มุตตัง คูถ เสโท

ปสสาสะ

อาหารชรูป

อุทริยัง กรีสัง

ปราณ ปราณ

การรบั การกระทบ – ตา หู จมูก ล้ิน กาย

การรู การตอบสนอง – จิต เจตสิก เจตนา



โกฏฐาสยาวาตา

การเคลื่อนในลําไส
โกฏฐาสยาวาตา



การเคล่ือนนอกลําไส
กุจฉิสยาวาตา



การเคล่ือนนอกลําไส
กุจฉิสยาวาตา



กุจฉิสยาวาตา

การเคล่ือนนอกลําไส





Enteric Nervous System: ENS

โกฏฐาสยาวาตา

กุจฉิสยาวาตา



สันตัปปคคี
ยกนัง

• เจาแหงความรอน (สันตัปปคคี) แหลงกําเนิดปตตัง (ปริณามัคคี)

ปริณามัคคี

• กระตุนกุจฉิสยาวาตาและโกฏฐาสยาวาตา

สันตัปปคคี

• เพิ่มกําเดาโลหิต และกระตุนกุจฉิสยาวาตาและโกฏฐาสยาวาตา

ลมรอนตีขึ้นเบื้องสูง

• เกิดวาโยท่ีมีกรีสะและกําเดาตียอนระคน ความรอนตีขึ้นเบื้องสูง กระทบสุมนาวาตะ

และหทัยวาตะ 



Heart rate control

มโนธาตุ – ใจ

มโนวิญญาณ – การรูที่ใจ

Fast tract – Autonomous

๑ ๒

๓

๑.ปสาทรูปหา รับ รู เกิดวิญญาณ

๒.มโนธาตุ รับ รู เกิดมโนวิญญาณ

๓.ตอบสนอง สั่งการ เกิดมโนสัญเจตนา



Hypothalamus & 
Homeostasis

สุมนาวาตะ – อพัทธะปตตะ



สุมนา – วาตะ – ปตตะ

Anterior Pituitary

Adrenal Cortex

Sympathetic

Adrenal Medulla

Nor – epinephrine

Nor – epinephrine

& Epinephrine

การเตนของหัวใจ

การบีบตัวของหัวใจ

การหดตัวของหลอดเลือด

การสรางความรอน

การเผาผลาญพลังงาน

การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต

การสรางพลังงาน สลายเน้ือเยื่อ ควบคุมสมดุลเกลือแร

ระบบฮอรโมน ระบบภูมิตานทาน ระบบการอักเสบ

CHR: Corticotropin releasing hormone

ACTH: Adrenocorticotropic hormone



ยาหอม
ยาหอมเทพจติร ในผงยา ๓๖๖ กรัม

ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผ่ือน หนัก

สิ่งละ ๔ กรัม ดอกมะลิ หนัก ๑๘๓ กรัม

ผิวมะกรูด ผิวมะง่ัว ผิวมะนาว ผิวสมตรังกานูหรือสมจุก ผิวสมจีน ผิวสมโอ ผิว

สมเขียวหวาน หนักสิ่งละ ๔ กรัม ผิวสมซา หนัก ๒๘ กรัม

โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐกานพราว 

โกฐพุงปลา โกฐชฎามังส ีหนกัสิ่งละ ๔ กรัม

เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี 

เทียนสัตตบุษย เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ ๔ กรัม

ลูกจันทน ดอกจันทน ลูกกระวาน ดอกกานพลู แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว

หรือแกนจันทนชะมด

กฤษณา กระลําพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม ราก

แฝกหอม หนักสิ่งละ ๒ กรัม

พิมเสน หนัก ๔ กรัม การบูร หนัก ๑ กรัม

ยาหอมนวโกษฐ ในผงยา ๒๑๒ กรัม
โกฐสอ โกศเขมา โกศหัวบัว โกศเชียง โกศจุฬาลัมพา โกศกระดูก โกศกานพราว 

โกฐพุงปลา โกฐชฎามังส ีหนกัสิ่งละ ๔ กรัม

เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี 

เทียนสัตตบุษย เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ ๔ กรัม

เปลือกสมุลแวง หญาตีนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลาํพัก 

ขอนดอก เนื้อไมกฤษณา หนักสิ่งละ ๔ กรัม

เหงาขิงแหง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะคาน รากชาพลู หนักสิ่งละ ๓ 

กรัม

หัวแหวหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน ลูกจันทน เปลือกอบเชยญวน 

ลูกผักชีลา แกนสน หนักสิ่งละ ๔ กรัม

แกนสักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แกนจันทนเทศ แกนจันทนแดง ลูกกระดอม 

เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ ๔ กรัม

เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ ๔ กรัม

เนื้อลูกมะขามปอม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ ๔ กรัม

พิมเสน หนัก ๑ กรัม



๒. ยาศุขไสยาศน – คัมภีรธาตุพระนารายน

“...ยาศุขไสยาศน ใหเอา การบูร ๑ สวน ใบสเดา ๒ สวน สหัสคุณเทศ ๓ สวน 

สมุลแวง ๔ สวน เทียนดํา ๕ สวน โกฏกระดูก ๖ สวน ลูกจันทน ๗ สวน 

ดอกบุนนาค ๘ สวน 

พริกไท ๙ สวน ขิงแหง ๑๐ สวน  ดีปลี ๑๑ สวน 

ใบกัญชา ๑๒ สวน

ทําเปนจุณละลายนํ้าผ้ึงเมื่อจะกินเศกดวยสัพพีติโย ๓ จบ แลวกินพอควร แกสรรพโรคทั้งปวงหาย
ส้ิน มีกําลังกินเขาได นอนเปนศุขนักแลฯ...”

ปตตะ กระทบ วาตะ โดยเฉพาะหทัยวาตะ

ไมมีกําลัง กินขาวไมได นอนไมเปนสุข



ประกอบดวยเครื่องยา ๑๒ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๗๘ สวน
ตํารับนี้มกีัญชา ๑๒ ใน ๗๘ สวน หรือประมาณรอยละ ๑๕.๓๘ จึงเปนตัวยาหลัก

ตัวยา นํ้าหนักยา

การบูร ๑ สวน

ใบสะเดา ๒ สวน

หัสคุณเทศ ๓ สวน

สมุลแวง ๔ สวน

เทียนดํา ๕ สวน

โกฐกระดูก ๖ สวน

ลูกจันทน ๗ สวน

บุนนาค ๘ สวน

พริกไทย ๙ สวน

ขิงแหง ๑๐ สวน

ดีปลี ๑๑ สวน

ใบกัญชา ๑๒ สวน

ตรีกฏก



วิเคราะหตํารับยา

• ยามีดีปลี พริกไทยมากเปนยารอนชวยปรับไฟธาตุและกระจายลม

• ตัวยาคุมฤทธิ์คอื ขิงแหง ลูกจันทน โกษฐ เทียน สมุลแวง ชวยเรื่องการทํางานของระบบลําไส

• กัญชาเปนตัวยาหลักชวยปรับหทัยวาตะ ใหจิตใจสบาย นอนหลับงาย

• ชวยใหนอนหลับ ลดอาการวิตกกังวล ชวยเจริญอาหาร แกอาการออนลา

• Sleep disorder: Anxiety disorder, Insomnia with anorexia or fatigue



ขอแนะนําการใช

• กลุมผูปวยเรื้อรังที่มอีาการทางหทยัวาตะ เชน นอนไมหลับ จิตระสํ่าระสาย หงดุหงดิงายหลับไมสนิท

• ชวยใหนอนหลับ ลดอาการวิตกกังวล

• ชวยเจริญอาหาร

• แกอาการออนลา ฟนฟูกําลัง

• Sleep disorder: Anxiety disorder, Insomnia with anorexia or fatigue



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• นอนไมหลับ – รับประทานครั้งละ ๐.๕ – ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน

• เบื่ออาหาร – รับประทานครั้งละ ๐.๕ – ๒ กรัม วันละ ๑ – ๒ ครั้ง กอนอาหาร

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๒๕ มิลลิลิตร) แทน

• อาการไมพึงประสงค – หากมีอาการแสบรอนทอง ใหปรับลดขนาดยาลงและ/หรือเปล่ียนชวงเวลาในการ
กินยาเปนหลังอาหารแทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธ์ิกดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับและยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอลหรือสิ่งท่ีมี
แอลกอฮอลผสมอยู

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชยาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสม
ของการบูรและเกิดพิษได



ปริมาณสารที่สําคัญในตํารับยา



ทดสอบการแตกตัวของยาแคปซูล



๗. ยาแกนอนไมหลับ/ยาแกไขผอมเหลือง
– แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

“...กัญชา แกไขผอมเหลืองหากําลังมไิด ใหตัวส่ันเสียงส่ันเปนดวยวาโยธาตุกําเริบ แกนอนมิหลับ

เอาตรีกระฏก จันทนทั้ง ๒ ใบสะเดา ใบคนทีเขมา พริกลอนเสมอภาค 

ใบกัญชาเทายาทั้งหลายทําผง 

เอาน้ํามะพราว นํ้าผ้ึง น้ําสมสา นํ้าตาลทราย กะทือสด นํ้าเบญจทับทิมตมละลายยากินหายแล...”



ประกอบดวยตัวยา ๘ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๒๔๐ กรัม
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๒ สวน หรือรอยละ ๕๐ จึงเปนตัวยาหลัก

ตัวยา นํ้าหนักยา

ขิงแหง ๑๕ กรัม

พริกไทย ๑๕ กรัม

ดีปลี ๑๕ กรัม

จันทนแดง ๑๕ กรัม

จันทนขาว ๑๕ กรัม

ใบสะเดา ๑๕ กรัม

ใบคนทีเขมา ๑๕ กรัม

พริกไทยลอน ๑๕ กรัม

ใบกัญชา ๑๒๐ กรัม



วิเคราะหตํารับยา

• รสยาตํารับมีรสเมารอนรักษาอาการทางปตตะ

• ตํารับยารอนนอยกวาศุขไสยาสน แตฤทธิ์เมามากกวาศุขไสยาสน

• พริกไทยและพริกไทยลอน เปนตัวยารองกระจายลมทัว่รางกาย

• ขิงแหงรสสุขุมรอน จันทนแดงและจนัทนขาวรสสุขมุเปนตัวยาประกอบคุมไมใหกระทบจากรสยาจากตัวยา
หลักและยารองมาก



ขอแนะนําการใช

• ตํารับยารักษาอาการปตตะกําเริบที่เปนเรื้อรัง ซ่ึงอาจจะเกิดจากโรคเรื้อรังแลวทาํใหรางกายทรุดโทรม 

• หรืออาการของกลุมทีเ่กิดจากสมองมคีวามเส่ือมแลวสงผลตอการทํางานระบบในรางกายทาํใหรางกาย
เส่ือมโทรม

• ภาวะโรคตับเรื้อรังจนรางกายทรุดโทรมผอมเหลือง ออนเพลียผอมแหง

• ตัวส่ันมือส่ัน กินขาวไมได นอนไมหลับ

• Anorexia – Cachexia syndrome with tremor and insomnia, Parkinsonism



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• นอนไมหลับ – รับประทานครั้งละ ๑ – ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน
• ไขผอมเหลือง – รับประทานครั้งละ ๑ – ๒ กรัม วันละ ๑ – ๒ ครั้ง กอนอาหาร

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• แกออนเพลีย – นํ้ามะพร้ําว นํ้าผึ้งรวง นํ้าตาลทราย
• แกปวดบิดมวนทอง – นํ้ากระทือสด
• แกทองเสียถายเหลว – นํ้าเบญจทับทิมตม
• ใหฤทธ์ิยาแลนเร็ว – นํ้าสมซา
• ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๒๕ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป
• หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธ์ิกดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับและยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอลหรือสิ่งท่ีมี

แอลกอฮอลผสมอยู

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)
• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย

ในปริมาณสูง
• ยาน้ีอาจทําใหงวงซึมได ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล
• ควรระวังในผูท่ีประกอบอาชีพทางนํ้าหรือผูท่ีรางกายตองสัมผัสความเย็นเปนเวลานาน เพราะจะทําใหเปนตะคริวตรง

บริเวณทองได



๑๒. ยาแกโรคจิต – อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ 

“...๑๔๘๓. ยาแกโรคจิต ขนานที่ ๑ เอาเปลือกกุมน้ํา ๒ บาท เปลือกมะรุม ๖ บาท แหวหม ูเปลา
นอย เปลาใหญ รางแดง จันทนเทศ เปลือกมะตูม กานกัญชา บอระเพ็ด เปลือกโมกมัน หญาชันกาด สนเทศ 
ส่ิงละ ๑ บาท 

ระยอมเทายาทั้งหลาย 

รวมตําผงละลายนํ้ารอนแทรกพิมเสน กินครั้งแรกหนัก ๒ ไพ ถานอนไมหลับใหทวียาขึ้นไปถึง ๑ สลึง...”



ประกอบดวยตัวยา ๑๔ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๓๘ บาท
ตํารับน้ีใช กานกัญชา ๑ ใน ๓๘ สวน หรือประมาณรอยละ ๒.๖ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา

เปลือกกุมนํ้า ๒ บาท

เปลือกมะรุม ๖ บาท

แหวหมู ๑ บาท

เปลานอย ๑ บาท

เปลาใหญ ๑ บาท

รางแดง ๑ บาท

จันทนเทศ ๑ บาท

เปลือกมะตูม ๑ บาท

กานกัญชา ๑ บาท

บอระเพ็ด ๑ บาท

เปลือกโมกมัน ๑ บาท

หญาชันกาด ๑ บาท

สนเทศ ๑ บาท

ระยอม ๑๙ บาท



วิเคราะหตํารับยา

• รสยาตํารับมีรสเมารอนไมมากออกสุขุมรักษาอาการทางปตตะ

• ระยอม 
• รากรสขมเมา แกพิษกาฬ แกปางเพื่อดีและโลหิต ระงับประสาท แกจุกเสียด บํารุงนํ้านม ชวยยอยอาหาร บํารุง

ประสาท แกนอนไมหลับ แกคลุมคลั่งเน่ืองจากดีและโลหิต แกความดันโลหิตสูง แกไข เจริญอาหาร ขับพยาธิ ขับระดู 
แกบิด แกทองเดิน ขับปสสาวะ ระงับปวด

• แกอาการทางจิตระส่ําระสาย ระงับประสาท ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ชวยใหนอนหลับไดงายขึ้น

• ระยอมสัดสวนสูง – ตํารับน้ีตองระวังในการกินยาปริมาณมากหรือกินตอเน่ืองในระยะเวลานาน เน่ืองจาก
ระยอมมฤีทธิ์ลดความดันโลหติและอาจจะสงผลตอการทํางานระบบประสาท ทําใหมอีาการวิงเวียนศีรษะ 
ปากแหง คัดจมูก ทองรวง มึนงง หนามืด ใจส่ัน ซึม มือแขนส่ัน



ขอแนะนําการใช

• ใชในกลุมอาการนอนไมหลับเน่ืองจากการทํางานทีผิ่ดปกติของหัวใจ เชน มีภาวะใจส่ัน แนนหนาอก

• ใชในกลุมอาการนอนไมหลับทีม่อีาการลมรอนตีขึ้นเบื้องสูง หรือความดันโลหติสูงรวมดวย

• ตองระวังในผูปวยที่มคีวามดันโลหติต่ํา

• Sleep disorder: Anxiety disorder, Insomnia



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งแรก ครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน

• ถานอนไมหลับ รับประทานครั้งละ ๑ – ๔ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้ารอนแทรกพิมเสน ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๒๕ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• หามใชในผูท่ีใชยาลดความดันโลหิต

• ขอควรระวัง
• ตองระวังในการกินยาท่ีมีระยอมเปนสวนประกอบในปริมาณมากหรือกินตอเน่ืองในระยะเวลานาน เน่ืองจากระยอมมี

สารท่ีสําคัญซ่ึงมีฤทธ์ิในการลดความดัน คือ สาร Reserpine และอัลคาลอยดอื่น จะสงผลตอการทํางานระบบประสาท 
ทําใหมีอาการวิงเวียนศีรษะ ปากแหง คัดจมูก ทองรวง มึนงง หนามืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น



สรุป – ตํารับยาออนเพลีย กินไมได นอนไมหลับ

ชื่อตํารับ สรรพคุณ หมายเหตุ

ศุขไสยาสน โรคเปนนาน จิตใจไมสบาย นอนไมหลับ ใบกัญชา

แกนอนไมหลับ/ไขผอมเหลือง โรคเรื้อรัง โรคความเสื่อม ระบบประสาทเสื่อม นอนไมหลับ ใบกัญชา

แกโรคจิต แนนหนาอกใจสั่น ปวดศีรษะตนคอมึนงง ความดันโลหิตสูง กานกัญชา



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ

๙ ยาอัมฤตโอสถ

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกตึงเมื่อยลากลามเนื้อ มือเทาแขนขาออน
โรย

๑๑ ยาแกลมแกเสน

• เวชศาสตรวัณณนา

• บรรเทาอาการปวดเม่ือยตึงตามรางกาย

๓ ยาแกลมเนาวนารีวาโย

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

• คลายอาการปวดตงึบรเิวณปลายมือปลาย
เทา ราวไปกําดนตนคอ

๘ ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง

• แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช 

• แกทองผูกปวดเม่ือยจุกเสียดทองนอยแนน
หนาอก

๑๕ ยาทําลายพระสุเมรุ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• แกเกร็งปวดเมื่อยตึงชา กลามเนื้อแขนขา
ออนแรง 

๑๖ ยาทัพยาธิคุณ

• คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ 

• ปวดตึงเมื่อยตามรางกาย มือเทาชาแขนขา
ออนโรย

กลุมอาการเสนและลมในเสน



วาโย – วาตะ – กรรมทั้งสาม

วาโย –

• พลังงานของจิตและกาย

• พลังทีท่ําใหเกิดการขยับไหวไหลเลื่อนเคลื่อนสั่นไกว หรือการหยุดน่ิงตึงเครงสงบคํ้าจุน

วาตะ –

• มโนสัญเจตนาและกิริยา

• เจตนาที่จะกระทําและกิริยาขยับไหวไหลเลื่อนเคลื่อนสั่นไกว หรือกิริยาหยุดน่ิงตึงเครงสงบคํ้าจุน

ทําใหเกิด –

• พฤติกรรมทั้งสาม (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)

• อาการจิตและกายทั้งภายในและภายนอก อาการขยับเคลื่อนไหวหรือคํ้าจุนใหสงบน่ิงคงรูปรางทาทาง



กลามเน้ือและส่ิงหลอเล้ียง



เน้ือเยื่อพังผืด

• เย่ือเหนียวที่หอหุมยึดเหนี่ยวกลามเน้ือใหติดกัน

• คลุมอยูโดยรอบและแทรกอยูภายในกลามเนื้อ กระดูก 
หลอดเลือด เสนประสาท ทอน้ําเหลือง และอวัยวะ
ตางๆ

• มีความเหนียวยืดหยุนดวยแรงเกาะกุมยึดเหน่ียว



เครือขายเน้ือเยื่อพังผืด (Fascial network)

ประสานงานและรับรูการเคลื่อนไหว การสงผานกําลังของกลามเนื้อ และการทํางานชีวกลศาสตร

• การชวยสงกําลังของกลามเนื้อในขณะท่ีมีการเคลื่อนไหว 

• เสนประสาทท่ีมาหลอเลี้ยงพังผืดรับรูอากัปกิริยาและการประสานงานการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้

กลามเนื้อมีเยื่อคลุมกลามเนื้อ (Epimysium) ปกคลุมอยู แลวเนื้อเยื่อพังผืดปกคลุมกลามเนื้ออยูทั้งรางกาย 

เนื้อเยื่อพังผืดและเครือขายใยประสาทของพังผืดชั้นลึก (Deep fascia)

• ช้ันของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท่ีหนาแนน มีโครงสรางของเสนใยเสริมแรงกันอยางตอเนื่อง ประกอบไปดวยเสนใย Collagen เรียงตัวใกลชิดกัน

อยูอยางหนาแนนเปนระเบียบ มีเสนใย Elastin อยูเบาบาง พบเสนใยประสาทไดนอยมาก

• ช้ันของเนื้อเยื่อบางหลวมคลุมอยูท้ังดานในและดานนอก ประกอบไปดวยเสนใย Collagen และเสนใย Elastin เรียงตัวผสมกันอยูอยาง

หลวมๆ มีหลอดเลือดจํานวนมากแผกระจายอยู เกิดเปนเครือขายของหลอดเลือดท่ีปกคลุมท่ัวท้ังช้ันของเสนใยหนา มีเสนใยประสาทอยู

ใกลกันกับหลอดเลือดในช้ันของเนื้อเยื่อเกีย่วพันบางหลวมนีเ้ปนจํานวนมาก



เสนประธานสิบและแนวปตฆาต กับ Core Muscle

ประสบการณในการเคลื่อนไหว (Movement experiences) – เปนประสบการณการทํางานของ

กลามเน้ือกระดูกเสนเอ็นขอที่สงเสริมเก้ือกูลกันอยางสมดุล เพื่อใหการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับความตองการหรือ

เจตจํานงในการเคลื่อนไหว

ระบบกลามเน้ือและเย่ือพังผืดแกนหลัก (Core Myofascial Structures) – เปนระบบที่ควบคุม

ความสมดุลของทาทางในการเคลื่อนไหวเพื่อใหทรงตัวอยูไดอยางเปนปรกติ เปนระบบคํ้าจุนรางกายที่ทํางาน

เช่ือมโยงเรียงรอยประสานดุจเปนโซสายเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งกลามเน้ือ เน้ือเยื่อ เอ็น เสน

สายโซในการเคลื่อนไหว (Kinetic Chain) – เปนเน้ือเยื่อและพังผืดที่เช่ือมโยงเรียงรอยประสานกันให

ระบบคํ้าจุนรางกายเคลื่อนไหวสอดคลองสมดุลกัน ซึ่งรวมเน้ือเยื่อและพังผืดของระบบคํ้าจุนรางกายที่อยูในสายการ

เคลื่อนไหว เยื่อหุมกระดูก และเน้ือเยื่อประสาท

เสนการเคลื่อนไหว (Kinetics Line) – เปนเสนหรือแนวที่เกิดจากการทํางานประสานกันของกลามเน้ือแกน

หลัก เอ็น เน้ือเยื่อ และพังผืด เพื่อใหเกิดความสมดุลของการเคลื่อนไหว (Core muscles, Deep stabilizing 

Ligaments Tendons and Fascia.)



Superficial Front Line

Superficial Back Line

Core Muscle & Kinetic Chain
“Kinetic Line”



Lateral Line Spiral Line



Deep Front Line



เสนแลเอ็น

เสนที่มีเอ็น

• เอ็น – ส่ิงที่มลัีกษณะเรียงตอกันเปนสายแถวแนว
• เสนเอ็น (Tendon)
• เสนกลามเน้ือ (Muscle)
• หลอดเลือด (Vessel)
• เสนประสาท (Nerve)

เสนที่ไมมเีอ็น

• เสน – รองรอยทีป่รากฏเปนทางเปนแถวเปนแนวเปนรอง ทิศทางการขับเคล่ือนเล่ือนไหล
• เสนทาง ทิศทาง (Line, Direction)
• ชองทาง สาย รอง ลู แถว แนว (Route, Row, Groove, Track)

Movement – Motion – Mobile

Diffusion – Perfusion – Distribution – Circulation – Propagation

System of Body balance & Stabilization

Physiological phenomenon & response

Energy balance



เสนและเอ็น

ระบบโครงขายในรางกาย

• ท่ีเปนสื่อ ชอง รอง ทาง ท่ีทําใหเกิดการขยับไหวไหลเลื่อนเคลื่อนสั่นไกว ท้ังท่ีสัมผัสเปนรูปธรรมหรือไมก็ได

ระบบเสนแลเอ็น

• ระบบของเอ็นหลอดเลือด เอ็นประสาท เอ็นกลามเน้ือ และพังผืด ท่ีเปนเสนทาง ชอง รอง ทางและสื่อกลาง ในการเกาะ

กุมเหน่ียวรั้งและนําพา ใหเกิดการไหลเวียนขยับเคลื่อนภายในกายท้ังท่ีสัมผัสเปนรูปธรรมหรือไมก็ได

๑. ระบบหลอเลี้ยงกาย – อัมพฤกษอัมพาต อัษฎากาศ สุมนา

๒. ระบบโครงสรางคํ้าจุนกาย – ปตฆาต รัตฆาต สันฑะฆาต มุตฆาต

๓. ระบบควบคุมสมดุลกาย – เสนประธานสิบ



ระบบหลอเล้ียงกาย

สุมนา

อัษฎากาศ

อัมพฤกษ

อัมพาต

หทัยวาตะ สุมนาวาตะ

สุมนา

L1 L2
L3 L4



หทัยวาตะ

หทัยวาตะเกิดขึ้นในนํ้าเลี้ยงหัวใจ หัวใจระส่ําระสายซบเซา ก็

บังเกิดลมสัตถกวาตะ ลมหทัยวาตะกําเริบ 

หทัยวัตถุก็แตกออก ถึงแกพินาศเพราะดวยกําลังลมพัดเอา

โลหิตตีขึ้นไปมีไออันรอน

สุมนาวาตะ

ลมอทุธังคมาวาตาพัดขึ้นเบื้องบน

ลมอโธคมาวาตาพัดลงเบื้องต่ํา ลมท้ังสองระคนกัน 

โลหิตน้ันรอนประดุจดังกับไฟ เตโชธาตุผิดปรกติ โลหิตเปน

ฟองมีไออันฟุงขึ้นไปดวยกําลังวาโยธาตุ

ลมอัมพฤกษอัมพาต

ลมเกิดในทิศเบื้องต่ํา

เปนท่ีตั้งเปนฐานแหงลมท้ังหลาย

บังเกิดปลายแมเทาไปตราบเทาเบื้องบน

หวาดหวั่นไหวท้ัง ๖ สริรกาย



ลมอัมพฤกษอัมพาต

เสนอัมพฤกษ – ลมอัมพฤกษเบ้ืองซาย

• ทําใหระส่ําระสาย สะบัดรอนสะทานหนาว รอนเทารอนหลัง

• ใหแสบอก ใหเจ็บระหวางสะบัก 

• ใหคลื่นเหียนจุกเสียด เปนพรรดึก 

• ปวดศีรษะวิงเวียน ใหหูตึง ใหหนาตามืด ชักปากเบี้ยว เสนและเอ็นสะเทือนใหรอนใหเย็นใหเมื่อยให

เสียวแข็งขอดเปนเถาดานไปท้ังตัวตั้งแตเทาจนศีรษะ

เสนอัมพาต – ลมอัมพาตเบ้ืองขวา

• จับหัวไหลใหมือตายจับสะโพกใหเทาตาย หูตึง มือเทาเย็นเปนเหน็บชา 

• ชักปากเบี้ยวตาเหลือก ลิ้นกระดางคางแข็ง เสนแลเอ็นแข็งเปนลํา เขาเกร็งงอ ขัดในขอ อกใจไม

สบาย 

• เปนมากจะมือเทาตายงอยเปลี้ย 

• ถากระทําใหโทษทับลมอังคะมังคานุสารีวาตาจะทําใหสั่นสะทานท้ังตัว

เสนสุมนา

เสนอัษฎากาศ



ระบบโครงสรางคํ้าจุน – สันฑะฆาตและปตฆาต





เสนสุมนา – กลามเน้ือในการกลืน

Digastric muscle

Genitoglossus muscle

Stylohyoid muscle

Sternohyoid muscle

Hyoglossus muscle



ระบบควบคุมสมดุล – เสนประธานสิบ อิทา ปงคลา สุมนา กาลทารี





สามเหล่ียมใตกําดน (Suboccipital triangle)

• Rectus Capitis Posterior Minor & Major muscle

• Obliquus Capitis Inferior & Superior muscle

• Vertebral artery

• Suboccipital nerve (C1)



ยารักษาอาการลมในเสน ยาระบบกลามเน้ือและกระดูก
ยากษัยเสน – มหาพิกัดเบญจกูล เถาโคคลาน กําลังวัวเถลิง เถาวัลยเปรียง เถามากระทืบโรง หัวกระชาย แกนแสมสาร ไพล

• บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรางกาย

ยาแกลมอัมพฤกษ – ไพล ขมิ้นออย ขา เจตมูลเพลิงแดง พริกไทยลอน หัวกระเทียม ลูกจันทน ดอกจันทน ผักเสี้ยนผี

• บรรเทาอาการปวดตามเสนเอ็น กลามเน้ือ มือ เทา ตึงหรือชา

ยาธรณีสันฑะฆาต – พริกไทย ยาดํา สมอไทย มหาหิงคุ รงทอง ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน กานพลู

• เถาดาน ทองผูก แกกษัยเสน

ยาผสมโคคลาน – ยาตม สูตรตํารับท่ี ๓ เถาโคคลาน เถาเอ็นออน แกนฝาง เถาสะคาน โดไมรูลม ทองพันชั่ง

• บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย

ยาผสมเถาวัลยเปรียง – สูตรตํารับท่ี ๑ เถาวัลยเปรียง แกนดูกหิน ขันทองพยาบาท ไพล

• บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย

ยาสหัศธารา – พริกไทย เจตมูลเพลิง ดีปลี สมอไทย หัสคุณเทศ วานนํ้า โกษฐ เทียน

• ขับลมในเสน แกโรคลมกองหยาบ



๓. ยาแกลมเนาวนารีวาโย

– ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
“...สิทธิการิยะ จะกลาวลักษณะกําเนิดแหงลม อันชื่อวาเนาวนารีวาโย เปนคํารบ ๑๘ น้ันเกิดแต

ปลายปตคาดปลายสันทฆาตเจือกันกลาวคือจบัตนคอเปนตนก็ดี ในลําคอก็ดี เหตุวาแลนถึงกันมักบังเกิดแก
สตรีทรงครรภ 

กระทําใหปลายมอืปลายเทา ดุจปลาดุกยอก แลวขึ้นมาจับเอาตนคอใหคอแข็ง จะเบือนคอก็มิได สมมติวาคอ
แข็งแลวกระทําพิษใหรอนเปนกําลัง 

จึงพระฤาษีเพทะกะเทพใหแตงยาน้ีแก เอากัญชา ๑ ดีปลี ๑ พริกไทย ๑ ขิงแหง ๑ ขอบชะนางทั้ง ๒ 
ตานหมอน ๑ 

ลูกจันทน ๑ ดอกจันทน สมุลแวง ๑ อบเชย ๑ กานพลู ๑ เอาเสมอภาค ทําเปนจุณบดละลายนํ้าผ้ึงกินหนัก ๑ 
สลึง ใหกินเชาเย็น อาจารยทานกลาวไววาใหกิน ๗ วันหายวิเศษนักฯ...”



ประกอบดวยตัวยา ๑๒ ชนิด รวมน้ําหนัก ๑๒ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๑๒ สวน หรือประมาณรอยละ ๘.๓๓ เทากันกับยาอื่น จึงถือเปนตัวยาหลัก

ตัวยา นํ้าหนักยา

กัญชา ๑ สวน

ดีปลี ๑ สวน

พริกไทย ๑ สวน

ขิงแหง ๑ สวน

ขอบชะนางแดง ๑ สวน

ขอบชะนางขาว ๑ สวน

ตานหมอน ๑ สวน

ลูกจันทน ๑ สวน

ดอกจันทน ๑ สวน

สมุลแวง ๑ สวน

อบเชย ๑ สวน

กานพลู ๑ สวน



วิเคราะหตํารับยา

• เปนยารอนสุขุม กระจายองัคะมงัคานุสารีวาตา

• กัญชาใชสรรพคุณแกปวดอักเสบ คลายเสน



ขอแนะนําการใช

• คลายอาการทีป่วดตึงบริเวณปลายมอืปลายเทาแลวตึงราวไปกําดนตนคอใหคอแข็งทาํใหเคล่ือนไหวคอไม
สะดวก ที่มักเกิดกับสตรีที่ตั้งครรภ เรียก ลมเนาวนารีวาโย

• แตอาการนี้อาจจะเกิดในบุรุษได โดยนาจะเกิดจากการทีต่องเกร็งกลามเนื้อหนาทอง หลัง เชิงกราน บาไหล 
อยูนาน ทําใหลมติดขัดเดินไมสะดวก เกิดอาการปวดเกร็งของพังผืดและกลามเนื้อบริเวณหลัง เชิงกราน 
ตนขา บาไหล

• Myofascial pain syndrome especially in pregnancy, Myalgia of extremity



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)



๘. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง
– แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

“...จะวาดวยโรคสําหรับบุรุษหรือสัตรีก็เหมือนกัน แตจะวาดวยบุรุษน้ันกอน ถาผูใดเปนโทษสัณฑ
ฆาฏแล กลอนแหงมกัใหผูกพรรดึกแลลมเสียดแทง ใหเปนลูกเปนกอนเปนดานในทองใหเมื่อยขบทัว่สารพางค 
มักใหเจ็บบั้นเอว ใหมือเทาตายเปนเหน็บชา มักขัดหัวเหนานาตะโพก ตึงสองราวขางไปจนตลอดทวารหนัก
ปสสาวะเปนโลหิตใหปวดสีสะวิงเวียนหนาตา ปากเบี้ยวตาแหกเสียงแหงเจราไมไครไดยิน จักษุมืดหูหนัก แล
จุกเสียดทองขึ้นแนนนาอก เสพยอาหารไมมรีศ โรคทั้งนี้เปนเพื่อวาตะ, เสมหะ, โลหิต, กําเริบ เมื่อจะเปนน้ัน
ใหเหม็นเน้ือตัวแลอาหารถอย บางทีใหจับสบัดรอนสทานหนาว มักอยากของเปรี้ยวหวานแลเย็น เปนทั้งน้ี
เพราะโลหิตแหงติดกระดูกสันหลัง บุรุษแลสัตรีเปนเหมือนกันจะแกทานใหแตงยานี้

ยาแกโรคสําหรับบุรุษขนานนี้ เอาเถาสะคาน ๑ ผักแพวแดง ๑ หัวดองดึง ๑ วานนํ้า ๑ มหาหิงคุ ๑ 
เนื้อในฝกราชพฤกษ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐจุลาลําภา ๑ กันชา ๑ หัวอุตพิด ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดีปลี ๑ 
แกนแสมทะเล ๑ ยาทั้งน้ีเอาเสมอภาค พริกไทยกึ่งยา แตวาผอนตามกําลัง ทําผงแลวเอานํ้าใบกะเม็ง ๑ นํ้า
ผลประคําดีควาย ๑ เอาเทากันเคลายาใหได ๗ ครั้ง ผ่ึงใหแหงแลวบดกับน้ําผ้ึงรับประทาน หนัก ๑ สลึง แก
โรคดังกลาวมาแลวแตหลัง...”



ประกอบดวยตัวยา ๑๕ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๒๑ สวน 
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๒๑ สวน หรือประมาณรอยละ ๔.๗๖ จึงเปนตัวยารอง

ตัวยา นํ้าหนักยา

สะคาน ๑ สวน

ผักแพวแดง ๑ สวน

ดองดึง ๑ สวน

วานนํ้า ๑ สวน

มหาหิงคุ ๑ สวน

เน้ือในฝกราชพฤกษ ๑ สวน

โกฐสอ ๑ สวน

โกฐพุงปลา ๑ สวน

โกฐจุฬาลัมพา ๑ สวน

กัญชา ๑ สวน

อุตพิด ๑ สวน

ตัวยา นํ้าหนักยา

ชะเอมเทศ ๑ สวน

ดีปลี ๑ สวน

แกนแสมทะเล ๑ สวน

พริกไทย ๗ สวน

สวนประกอบอ่ืนในตํารับ

ใบกะเม็ง

ผลประคําดีควาย



วิเคราะหตํารับยา

• การสัณฑฆาตกรอนแหงทีร่ะบุในสรรพคุณตํารับ 
• ไมไดเปนอาการท่ีระบุวาเปนเฉพาะของบุรุษ แตเปนอาการคลายทองผูกเสียดทองนอย มีกอนลูกดานท่ีบริเวณทองนอย 

ปวดหัวเหนาสะโพก ตึงสองขางถึงทวารหนัก ปสสาวะเปนเลือด 

• ตัวยาแกลมในเสน

• มีตัวยาที่มฤีทธิ์กัดเถาดานในลําไส มีฤทธิ์ระบายแตไมรุนแรงถึงกับรุ

• อาการอาจจะเขากันไดกับ
• โรคเน้ืองอกเน้ือรายของอวัยวะบริเวณน้ีท่ีกดการทํางานของลําไสสวนปลาย ระบบทางเดินปสสาวะ และเครือขายปม

ประสาทในอุงเชิงกราน เชน ตอมลูกหมาก รังไข มดลูก ปากมดลูก



ขอแนะนําการใช

• ทองผูกเปนลูกกอนแข็งที่ทองนอย ปวดเมื่อยราวทั้งตัว ปวดเอวปวดหลังปวดหัวเหนาปวดสะโพก ปวดตึง
ทองนอยหนาอกสีขางทวารหนักมีปสสาวะเปนเลือด ปวดศีรษะวิงเวียนจุกเสียดทองนอยแนนหนาอก

• บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วรางกาย มือชาเทาชา ปวดศีรษะ หนามืดวิงเวียน ที่มีอาการทองผูกเปนพรรดึก 
จุกเสียดทอง แนนหนาอกรวมดวย ที่เกิดจากโทสันฑฆาตและกรอนแหง

• แกลมในเสน ปวดเมื่อยตึงลา ปวดหลัง แขนขาออนแรง ชา ที่มีอาการทองผูกรวมดวย เปนมานาน นวด
และใชยาธรณีสัณฑฆาตแลวยังไมดีขึ้น

• Pelvic peritonitis: CA prostate or CA ovary with carcinomatosis peritonei and related 
symptom



• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ



๙. ยาอัมฤตโอสถ
– แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

“...ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตยโอสถ แกลมไกษยทัง้ปวง

เอา สหัสคุณ ๑ แกนแสมทเล ๑ รากสมกุง ๑ ลูกมะตูม ๑  ลูกมะแหน ๑ ลูกพิลังกาสา ๑ สมอเทศ ๑ สมอ
ไทย ๑ 

โกฏเขมา ๑ เทียนดํา ๑ เทียนขาว ๑ ลูกจันทน ๑ ดอกจันทน ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ดีปลี ๑ ยาทั้งน้ีเอา
เสมอภาค 

เอาเปลือกหอยโขง ๑ เปลือกหอยขม ๑ เปลือกหอยแครง ๑ เบี้ยผูเผา ๑ เอาส่ิงละ ๓ สวน 

เอากันชา ๑๐ สวน เอาพริกไทย ๒ เทายาทั้งหลาย ตําผงกระสายยักยายใชใหชอบโรคทัง้หลายเถิด ตํารา
หลวง ๒ ขนานเทานี้แล...”



ประกอบดวย ตัวยา ๒๒ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๑๑๔ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑๐ ใน ๑๑๔ สวน หรือประมาณรอยละ ๘.๗๗ จึงเปนตัวยารอง

ตัวยา นํ้าหนักยา

สหัสคุณ ๑ สวน

แกนแสมทะเล ๑ สวน

รากสมกุง ๑ สวน

มะตูม ๑ สวน

มะแหน (สมอพิเภก) ๑ สวน

พิลังกาสา ๑ สวน

สมอเทศ ๑ สวน

สมอไทย ๑ สวน

โกฐเขมา ๑ สวน

เทียนดํา ๑ สวน

เทียนขาว ๑ สวน

ลูกจันทน ๑ สวน

ดอกจันทน ๑ สวน

ตัวยา นํ้าหนักยา

กระวาน ๑ สวน

กานพลู ๑ สวน

ดีปลี ๑ สวน

เปลือกหอยโขง ๓ สวน

เปลือกหอยขม ๓ สวน

เปลือกหอยแครง ๓ สวน

เบ้ียผูเผา ๓ สวน

กัญชา ๑๐ สวน

พริกไทย ๗๖ สวน



วิเคราะหตํารับยา

• ตํารับยารอนแกลมในเสน

• พริกไทยเปนตัวยาหลัก ชวยการทํางานของระบบประสาทและการกระจายเลือด

• กัญชาเปนตัวยารองที่ชวยเรื่องเจริญอาหาร ลดอาการตึงและคลายกลามเน้ือ

• เปลือกหอย สมอเทศ สมอไทย ชําระเมือกมันพิษในลําไสทําใหลดอาการเมื่อยลา



ขอแนะนําการใช

• ลมกษัย เปนลมที่ทําใหมนึตึง มือเทาออนแรง ทําใหผอมแหงแรงนอย เปนตน

• อาการปวดตึงเมื่อยลาแขนขาออนโรยทีเ่ปนเรื้อรังที่เกิดจากความเส่ือมของรางกาย อาจจะถึงขยับลุกน่ัง
แลวปวดเมื่อยจนตองพยุงค้ํายัน ทําใหเบื่ออาหาร ผอมแหง

• Myofascial pain, Myalgia with fatigue



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๑ – ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร)



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน

• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ



๑๑. ยาแกลมแกเสน – เวชศาสตรวัณณนา

“...ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว ๑ เทียนดํา ๒ เทียนขาวเปลือก ๓ ขิง ๔ เจตมูล ๕ 

ใบกันชา ๒๐ พริกไทย ๔๐ สวน 

ทําเปนจุณละลายนํ้าผ้ึง นํ้าสมสากินแกลมแกเสนแกเมื่อยแกเหน็บชาแกตีนตายมือตายหายดีนัก...”



ประกอบดวยตัวยา ๗ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๗๕ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๒๐ ใน ๗๕ สวน หรือประมาณรอยละ ๒๖.๖๗ จึงเปนตัวยารอง

ตัวยา นํ้าหนักยา

เทียนขาว ๑ สวน

เทียนดํา ๒ สวน

เทียนขาวเปลือก ๓ สวน

ขิง ๔ สวน

เจตมูลเพลิง ๕ สวน

ใบกัญชา ๒๐ สวน

พริกไทย ๔๐ สวน



วิเคราะหตํารับยา

• ลมในเสนเปนลมทีพ่ัดประจําอยูตามเสนในรางกาย เชน ลมจันทกระลาพัดอยูในเสนอิทา ลมสูญทกลาพัด
อยูในเสนปงคลา เมื่อลมเหลาน้ีผิดปกติจะทําใหมอีาการปวดหรือชาตามแนวเสนที่ลมน้ันพัดประจําหรือ
บริเวณใกลเคียง เปนตน

• ตํารับน้ีมีพริกไทยเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณสําคัญคือขยายหลอดเลือดทั่วรางกายชวยกระจายลมแกปวด
เมื่อยตามเสนและเอ็น

• มีใบกัญชาในสัดสวนทีสู่งแกอกัเสบและลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ แตใหระวังในผูที่น้ําหนักนอย

• บรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงลากลามเนื้อกระดูกเสนเอ็นขอตามรางกาย ลดอาการชามอืเทาแขนขาออนโรย

• Myofascial pain, Myalgia



ขอแนะนําการใช

• แกลมในเสน บรรเทาอาการมือเทาชา ออนแรง

• แกอาการปวดกลามเนื้อทีม่อีาการตึงไมมอีาการอักเสบจากการทาํงาน ในกลุม Office syndrome



วิธีการใช

• ขอบงใช
• แกลมในเสน บรรเทาอาการมือเทาชา ออนแรง

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๑ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวงหรือนํ้าสมซา ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป
• หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธ์ิกดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับและยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอลหรือสิ่งท่ีมี

แอลกอฮอลผสมอยู

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)
• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย

ในปริมาณสูง
• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด

ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน
• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ



๑๕. ยาทําลายพระสุเมรุ
– คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ 

“...ยาทําลายพระสุเมรุ เอาลูกจันทน ๑ เฟอง ดอกจันทน ๑ สลึง ลูกกระวาน ๑ สลึงเฟอง กานพลู 
๒ สลึง เกลือสินเธาว ๓ สลึง ดีปลี ๒ สลึงเฟอง หวานน้ํา ๓ สลึงเฟอง โกฐสอ ๑ บาท โกฐเขมา ๑ บาทเฟอง 
เทียนดํา ๕ สลึง เทียนแดง ๕ สลึงเฟอง เทียนขาว ๖ สลึง เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึงเฟอง เทียนขาวเปลือก ๗ 
สลึง ขิงแหง ๗ สลึงเฟอง 

กัญชา ๒ บาท รากเจ็ตมูลเพลิง ๒ บาทเฟอง หัวบุกรอ ๙ สลึง เน้ือลูกสมอไทย ๙ สลึงเฟอง เนื้อลูกสมอเทศ 
๑๐ สลึง การะบูน ๑๐ สลึงเฟอง หัศกุนเทศ ๑๐ สลึงเฟอง พริกไทยลอน ๕๗ บาท ๓ สลึง 

บดเปนผงละลายนํ้าออยแดง หรือน้ํานมโค กินครั้งละ ๑ สลึง แกลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก 
ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในรางกาย ลมสะดุงแลส่ันไปทั้งตัว ลมเปรี่ยวดํา แกจุกผามมานยอย มารกะไษย ไส
พองทองใหญ ลมคล่ังเพอ ลมอํามะพฤกษอํามะพาธ ลมปตฆาต แกโรคผิวหนัง ลมชักปากเบี้ยวตาแหก แก
ริดสีดวงทวาร แกโรคเสมหะโลหิตเรื้อรัง หายแล...” อัมพฤกษอัมพาตตีขึ้นสุมนา



ประกอบดวยตัวยา ๒๓ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๗๑๔ เฟอง
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑๖ ใน ๗๑๔ สวน หรือประมาณรอยละ ๒.๒๔ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา
ลูกจันทน ๑ เฟอง 

ดอกจันทน ๒ เฟอง 

กระวาน ๓ เฟอง 

กานพลู ๔ เฟอง 

เกลือสินเธาว ๖ เฟอง 

ดีปลี ๕ เฟอง 

วานนํ้า ๗ เฟอง 

โกฐสอ ๘ เฟอง

โกฐเขมา ๙ เฟอง 

เทียนดํา ๑๑ เฟอง 

เทียนแดง ๑๐ เฟอง 

เทียนขาว ๑๒ เฟอง 

ตัวยา นํ้าหนักยา
เทียนตาตั๊กแตน ๑๓ เฟอง 

เทียนขาวเปลือก ๑๔ เฟอง 

ขิงแหง ๑๕ เฟอง

กัญชา ๑๖ เฟอง 

เจตมูลเพลิง ๑๗ เฟอง 

บุกรอ ๑๘ เฟอง 

สมอไทย ๑๙ เฟอง

สมอเทศ ๒๐ เฟอง 

การบูร ๒๑ เฟอง 

หัสคุณเทศ ๒๑ เฟอง 

พริกไทยลอน ๔๖๒ เฟอง 

ยากองลม อังคะมังคานุสารีวาตา



วิเคราะหตํารับยา

• ตํารับยารสรอน มีพริกไทยเปนตัวยาหลักมีสรรพคุณขยายหลอดเลือดกระจายเลือดไหลเวียนทัง้รางกาย 
บรรเทาอาการปวดเมื่อยลา

• ตัวยารองเปนยารอนและมตีัวยารอนสุขมุเปนยาคุมฤทธิไ์มใหรอนเกิน ชวยในการกระจายเลือดลมไปแขน
ขามือเทา และชวยการทํางานของระบบลําไสทางเดินอาหาร

• ชวยปรับการทํางานของระบบประสาทอตัโนมตัิไมใหระสํ่าระสายเปนการลดอาการอุทธังคมาวาตาพัดตี
ระคนกันกับอโธคมาวาตาซ่ึงเปนอาการของกลุมโรคอมัพฤกษอมัพาต

• แมวาโครงสรางของตํารับยาจะไมคลายกลุมตํารับยารักษาอมัพฤกษอัมพาตทีม่กัจะม ีไพล ขมิ้นออย 
ผักเส้ียนผี แตวาวัตถุประสงคของตํารับยาเปนอยางเดียวกัน



ขอแนะนําการใช

• แกอาการที่เกิดจากการไหลเวียนเลือด หรือเลือดไปเล้ียงสมองไมเพียงพอ เชน แขนขาไมมแีรง ปวดศีรษะ
มึนงงชา ชักปากเบี้ยว การทํางานของระบบประสาทอตัโนมตัิ เชน จุกเสียด แนนหนาอก หนามืด ปวด
เมื่อยตามตัว การทํางานของระบบทางเดินอาหาร เชน ปวดทองทองทองอดื ปวดจุกเสียดชายโครงซาย
ขวา

• แกลมในเสน ปวดเมื่อยลา ตึงสะบักบาไหล ปวดบั้นเอว แขนขาออนแรง

• มีอาการลมอมัพฤกษอัมพาตพัดระคนกัน แลนขึ้นศีรษะทาํใหตามดืหัวหนัก แลนขึ้นสมอง (ตึงตามเสน)

• Post stroke, Generalized vasodilatation, Gastro – intestinal dysfunction, Dizziness



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๓ กรัม วันละ ๑ – ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าออยแดงหรือนํ้านมโคปริมาณครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกแทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน

• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ

• ควรระวังการใชยาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสม
ของการบูรและเกิดพิษได



๑๖. ยาทัพยาธิคุณ
– คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ 

“...ยาชื่อทัพยาธิคุณ   เอาสะคาน ผักแพวแดง ดองดึง หวานนํ้า ยาดํา มหาหิงคุ โกฐสอ โกฐจุลาลํา
พา โกฐพุงปลา 

กัญชา หัวอุตพิด เนื้อฝกราชพฤกษ ชะเอมเทศ ดีปลี แกนแสมทะเล เอาส่ิงละ ๑ สวน 

พริกไทยลอนเทายาทั้งหลาย 

ตําเปนผง เอาน้ําใบกําเม็ง นํ้าลูกประคําดีควาย เคลายาผงตากแดดใหแหงส่ิงละ ๗ ครั้ง 

แลวบดดวยนํ้าผ้ึงกินหนัก ๑ สลึง แกกลอน ๕ ประการ ซ่ึงใหจุกเสียดแลเปนพรรดึก แกลมเปนกอนในอุทร 
ใหเจ็บทั่วรางกาย เจ็บสะเอว มือเทาตายกระดางแลเมื่อยขบทุกขอทุกลํา ขัดแขงขา เจ็บทวารหนัก เบาพิการ
ตาง ๆ เจ็บศีรษะเวียนหนาตา เจ็บไหลทั้งสอง ปากเปรี้ยว เสียงแหบแหง ขัดสีขาง ขัดอก ทองขึ้น กินอาหาร
ไมมรีส นอนไมใครหลับ โรคทั้งน้ีเปนเพราะเสมหะแหง บุรุษและสตรีเปนเหมือนกัน...”

อัมพฤกษอัมพาตตีขึ้นสุมนา

กิโลมกังพิการ – พังผืดปกปด



ภาวะเสนประสาทสวนปลายเส่ือม (Peripheral neuropathy)

สาเหตุ

• การเผาผลาญพลังงานของเซลลประสาทผิดปรกติ เกิดความเสื่อมจากปลายเขาสูตัวเซลล

• การอักเสบ เกิดหลายตําแหนง

อาการ

• ปลายเทากอนปลายมือ – ปลายน้ิวเทา ขอเทา ขาทอนลาง ขอเขา ตนขา

• ชาไมรูสึก ชาเหมือนแมลงไตผิวหนัง (อาการรวมกับหลอดเลือดเสื่อม)

• อาการมากขึ้น – จากอาการชาจะมีอาการปวด ชาเหมือนไฟลวก ชาเหมือนพริกทา ชาแปลบเหมือนไฟชอตหรือเข็มแทง

• เสนประสาทใหญท่ีมีปลอกหุม – เสียการรับความรูสึก ไมรับรูการเคลื่อนไหวและการทรงตัว ทําใหเดินเซ ลม ยืนหรือเดิน

ไมได

พบบอยใน – โรคเบาหวาน โรคเสนประสาทสวนปลายอักเสบ ผูสูงอายุ



ระบบพังผืดกลามเน้ืออักเสบ

สาเหตุ

• ความเสื่อมของรางกาย

• โรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน

• การอักเสบเรื้อรัง ของเสียตกคางในรางกาย การทํางานหนัก

อาการ

• ปวดเมื่อยกลามเน้ือ

• ปวดเมื่อยลาท่ัวรางกาย

• แขนขาออนโรย

• อาการระบบประสาทอัตโนมัติ เชน ใจสั่น วิงเวียน รอนวูบวาบ

• อาการทางดานจิตใจ เชน ออนเพลียเรื้อรัง ซึมเศรา



ประกอบดวยตัวยา ๑๖ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๓๐ สวน
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๓๐ สวน หรือประมาณรอยละ ๓.๓๓ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา

สะคาน ๑ สวน

ผักแพวแดง ๑ สวน

ดองดึง ๑ สวน

วานนํ้า ๑ สวน

ยาดํา ๑ สวน

มหาหิงคุ ๑ สวน

โกฐสอ ๑ สวน

โกฐจุฬาลัมพา ๑ สวน

โกฐพุงปลา ๑ สวน

ตัวยา นํ้าหนักยา

กัญชา ๑ สวน

อุตพิด ๑ สวน

เน้ือในฝกราชพฤกษ ๑ สวน

ชะเอมเทศ ๑ สวน

ดีปลี ๑ สวน

แกนแสมทะเล ๑ สวน

พริกไทยลอน ๑๕ สวน 

สวนประกอบอื่นในตํารับ

ใบกะเม็ง

ลูกประคําดีควาย

กัดเถาดาน



วิเคราะหตํารับยา

• โรคกษัยกรอนเปนโรคความเส่ือมเรื้อรังทีเ่ชื่อมโยงแสดงอาการในหลายระบบเกี่ยวของกัน เชน ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทกลามเน้ือ

• ตํารับยามีพริกไทยเปนตัวยาหลักสรรพคุณขยายหลอดเลือดกระจายเลือดไหลเวียนทั้งรางกาย บรรเทา
อาการปวดเมื่อยลา

• ตัวยารองมแีกนแสมทะเลรักษาอาการลมในเสนเอ็นและกลามเน้ือ รุคูถเสมหะ 

• มีตัวยาโกษฐและวานน้ําทีช่วยเรื่องการทํางานระบบลําไสและกระจายลม 

• มียากัดเถาดานในลําไส ระบายรุพิษในลําไส ทั้งหมดชวยเรื่องลมในเสนและกระจายเลือดลม

• ชวยบรรเทาอาการของเสนประสาทสวนปลายทีเ่ส่ือมเรื้อรัง 

• แตอาการจากมะเร็งตับที่ทาํใหมอืเทาบวมนาจะยังตองพิจารณาขอบงใชใหดี



ขอแนะนําการใช

• แกกลอนที่ทําใหจกุเสียดเปนพรรดึก เจ็บเมื่อยขบตามรางกําย กินอาหารไมรูรส นอนไมหลับ

• แกอาการปวดตึงตามเสน ทองอืดจกุเสียดทองผูก มือเทาชาแขนขาออนโรย เจ็บปวดเมื่อยตามรางกาย 
เวียนศีรษะพะอืดผะอมเสียดทองคล่ืนไส กินไมไดนอนไมหลับ ปวดทวารหนักทวารเบาปสสาวะขดั

• อาการจากของเสียคัง่คางในระบบทางเดินอาหารแลวเกิดอาการพิษในรางกาย

• แกลมในเสน เมื่อยตึงลาตามกลามเนื้อ กระดูก เสน เอ็น ขอ แขนขาออนแรง ชา ทองผูกเปนเถาดาน 

• ใชไดดีในกลุมทีม่อีาการชาจากปลายประสาท (อาการชาแบบหนาตื้อ, เมื่อยลาไมทราบสาเหตุ)

• ใชคลายธรณีสัณฆาต

• Peripheral neuropathy with Circulatory insufficiency and Autonomic nervous system 
disorder in chronic disease



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน

• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ



ยากษัยเสนรักษากลุมอาการทางกลามเน้ือและกระดูก

ยาสหัสธารา

ตํารับยา 

• พริกไทยลอน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี หัศคุณเทศ เน้ือลูกสมอไทย รากตองแตก เหงาวานนํ้า การบูร ดอกจันทน เทียนแดง ลูกจันทน หนัก 

เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงคุ เทียนสัตตบุษย เทียนขาว รากจิงจอ เทียนดํา โกษฐกักกรา โกษฐเขมา โกษฐกานพราว โกษฐพุงปลา

• รสรอนสุขุม ไมมีตัวยาที่ออกฤทธ์ิแบบ NSAIDs แตผลรวมเหมือน NSAIDs

เปรียบเทียบผลการรักษา – ยาแคปซูลสหัสธารา กับยาเม็ด Diclofenac

• อาการปวดกลามเน้ือ ในผูปวยอายุ ๒๕ – ๖๐ ป ที่มีอาการปวดกลามเน้ือบาหรือตนคอ อาการปวดลดลงไมแตกตางกัน

• ในผูปวยขอเขาเสื่อมอายุ ๔๕ – ๘๐ ป อาการปวดระหวางสองกลุมลดลงไมแตกตางกัน

• พบอาการขางเคียงคือ อาการมวนทอง ในระดับที่ไมแตกตางกัน

• ไมพบความเปนพิษตอตับและไตในผูปวยทั้งสองกลุม แตพบวากลุมที่ไดรับ Diclofenac มีคา AST ALT และ ALP เพิ่มข้ึน

• ผูปวยที่ไดรับยา Diclofenac มีคาความดันโลหิตเพิ่มข้ึนเล็กนอย ผูปวยที่ไดรับยาสหัสธาราไมมีการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิต



ยากษัยเสนรักษากลุมอาการทางกลามเน้ือและกระดูก
ยาบรรเทาอาการทองผูก

ยาธรณีสันฑะฆาต

ในผงยา ๑๖๐ กรัม ประกอบดวย

• ๑. พริกไทยลอน หนัก ๙๖ กรัม

• ๒. ยาดําสะตุ หนัก ๒๐ กรัม

• ๓. เน้ือลูกสมอไทย มหาหิงคุ การบูร หนักสิ่งละ ๖ กรัม

• ๔. รงทองประสะ หนัก ๔ กรัม

• ๕. ผักแพวแดง เน้ือลูกมะขามปอม หนักสิ่งละ ๒ กรัม

• ๖. ลูกจันทน ดอกจันทน ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดํา เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเรว เหงา

ขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกศกระดูก โกศเขมา โกศนํ้าเตา หนักสิ่งละ ๑ กรัม

แกกษัยเสน

• กินครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม เชาหรือกอนนอน



ยารักษาโรคอุจจาระธาตุ

ยาพรหมภักตร

• เอาโกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ สิ่งละสวน

• ตรีผลา ตรีกฏก เปราะหอม ผลเอ็น สิ่งละ ๒ สวน

• ผลจันทน กานพลู การบูร ขิง ยาดํา สิ่งละ ๔ สวน

• ยางสลัดใดประสะตามวิธี ๒๐ สวน

ทําเปนจุณ

• เอานํ้าเปลือกมะรุมตมเปนกระสาย บดทําเปนเม็ด

ไวใหกินชําระปะระเมหะเมือก

• แลตามกําลัง

• ขับทั้งลมคูถวาตะใหเปดอุจจาระเสียน้ันใหเปนปรกติ แกปวดมวนหายวิเศษนัก



สรุป – กลุมอาการเสนและลมในเสน

ชื่อตํารับ สรรพคุณ หมายเหตุ

ยาแกลมเนาวนารีวาโย อาการปวดเกร็งบริเวณหลัง เชิงกราน ตนขา บาไหล ตนคอ ลมปลายปตฆาต สันฑะฆาต

ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง ปวดเมื่อยตึงลาหลัง แขนขาชาออนแรง ท่ีมีอาการทองผูก นวดและใชยาธรณีสัณฑฆาต

แลวยังไมดีขึ้น

ยาอัมฤตโอสถ ปวดตึงเมื่อยลาแขนขาออนโรยท่ีเรื้อรังจากความเสื่อมของ

รางกาย ขยับลุกน่ังแลวปวดเมื่อย

ปวดเมื่อยจนตองพยุงคํ้ายัน

ยาแกลมแกเสน ปวดกลามเน้ือจากการทํางานท่ีมีอาการตึงไมมีอาการอักเสบ ใบกัญชา

ยาทําลายพระสุเมรุ ปวดเมื่อยลา ตึงสะบักบาไหล ปวดบั้นเอว แขนขาออนแรง Post stroke

ยาทัพยาธิคุณ ปวดเมื่อยลา ตึงสะบักบาไหล แขนขาออนแรง อาจมีทองผูก Peripheral neuropathy 



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ

๑๐ ยาอไภยสาลี

• เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

๕ ยาแกลมข้ึนเบ้ืองสูง

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 

• แกอาการปวดศรีษะ หนามืด หูอ้ือ ใจสั่น 
ออนเพลยี สวิงสวาย 

๑๓ ยาไพสาลี

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• แกโรคลม บํารุงรางกาย

กลุมบํารุงธาตุ ปรับธาตุ



๕. ยาแกลมขึ้นเบื้องสูง
– ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

“...๏ สิทธิการิยะ จะกลาวดวยตํารายาคือวิเศษสรรพคุณสําเร็จ อันอาจารยเจาในกอนประมวลไว 
ใหแกสรรพโรคทัง้ปวงตางๆ สืบกันมาฯ

ในที่น้ีจะวาแตสรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยาที่จะแกซ่ึงโรคสรรพลมทัง้ปวงอันกําเริบพัดขึ้นเบื้อง
บนนั้นโดยนัยดังน้ีฯ ยาแกลมขึ้นสูง 

เอายาดํา กัญชา อุตพิด ดองดึง ส่ิงละ ๔ สวน กระเทียม ๖ สวน 

วานนํ้า ชะเอมเทศ โกฐนํ้าเตา โกฐพุงปลา 

มหาหิงคุ ส่ิงละ ๘ สวน วานเปราะ ผลผักชี ส่ิงละ ๑๒ สวน ขิงแหง แกนแสมทะเล รากสมกุง สะคาน ส่ิงละ 
๑๖ สวน พริกไทย เปลือกกันเกรา ส่ิงละ ๒๔ สวน ทําเปนจุณบดละลายน้ําผ้ึงรวง ใหกินหนัก ๑ สลึง แกลม
ขึ้นสูงหายดีนักฯ...”



ประกอบดวยตัวยา ๑๘ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๑๙๘ สวน
ตํารับนี้มกีัญชา ๔ ใน ๑๙๘ สวน หรือประมาณรอยละ ๒.๐๒ จึงเปนตัวยาประกอบ

ตัวยา นํ้าหนักยา

ยาดํา ๔ สวน

กัญชา ๔ สวน

อุตพิด ๔ สวน

ดองดึง ๔ สวน

กระเทียม ๖ สวน

วานนํ้า ๘ สวน

ชะเอมเทศ ๘ สวน

โกฐนํ้าเตา ๘ สวน

โกฐพุงปลา ๘ สวน

มหาหิงคุ ๘ สวน

วานเปราะ ๑๒ สวน

ตัวยา นํ้าหนักยา

ผลผักชี ๑๒ สวน

ขิงแหง ๑๖ สวน

แกนแสมทะเล ๑๖ สวน

รากสมกุง ๑๖ สวน

สะคาน ๑๖ สวน

พริกไทย ๒๔ สวน

เปลือกกันเกรา ๒๔ สวน



• อาการพิษดองดึง – จากสารโคลชิซีน (Colchicine)
• อาการเปนพิษก็จะแสดงออกมาหลังจากกินประมาณ ๒ ชั่วโมง
• มีอาการแสบรอนในปากและลําคอ ทําใหคอแหง กระหายนํ้า รูสึกเหมือนหายใจไมออก มีอาการเจ็บปวดตามตัว 
• ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ คลื่นหัวใจผิดปกติจนวัดไมได 
• อาจจะมีอาการไตวายเฉียบพลัน 
• ปากและผิวหนังชา กลืนไมลง มีอาการชัก 
• อุจจาระรวงอยางแรง อุจจาระมีเลือดปน ปวดทองปวดเบง ถายจนไมมีอุจจาระ มีอาการคลื่นไส ปนปวนในทองและ

อาเจียนอยางรุนแรง ทําใหรางกายเสียนํ้ามาก และอาจสงผลทําใหหมดสติไดในท่ีสุด
• อาการรุนแรงถึงเสียชีวิต

• การฆาพิษดองดึง
• ห่ันตากแหงแลวค่ัวใหสุก
• น่ึงใหสุก ห่ันแลวค่ัวใหแหง



วิเคราะหตํารับยา

• ตํารับยารสรอน พริกไทยเปนตัวยาหลักกระจายลม กันเกราเปนตัวยาหลักบํารุงรางกาย บํารุงโลหติ แกพิษ
ปตตะ

• มีตัวยากัดเถาดานในลําไสและยารุพิษในลําไส

• มีตัวยาแกลมตีขึ้นใหจุกเสียดเรอ



ขอแนะนําการใช

• แกอาการของลมขึ้นเบื้องสูง คือ กลุมอาการปวดศีรษะ กําดน ขมับ ทัดดอกไม ขมอม หนาผาก ระหวางค้ิว 
หลังหู หนามืด มึนงง หูอื้อ ใจส่ัน ออนเพลีย สวิงสวาย อาจมีอาการนํ้าตาไหล ปวดบา ปวดหลัง ปวดตึง
ทอง มักจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดและการทํางานของระบบประสาททีแ่ปรปรวน

• แกอาการปวดเมื่อยตึงตามตัว ที่มีอาการจุกเสียดทอง ทองผูกรวมดวย

• Headache with or without dizziness, palpitation or vertigo



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น หรือเมื่อมีอาการ

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน



๑๐. ยาอไภยสาลี
– เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

“...ยาอไภยสาลี เอาลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวาน ๓ สลึง กานพลู ๑ บาท ลูก
พิลังกาสา ๑ บาท ๒ สลึง วานน้ํา ๑ บาท ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนเขาเปลือก 
๒ บาท ๒ สลึง เทียนแดง ๒ บาท ๓ สลึง เทียนขาว ๒ บาท เทียนตาตั๊กแตน ๒ บาท ๑ สลึง 

เจตมูลเพลิง ๓ บาท สมอไทย ๓ บาท ๑ สลึง สมอเทศ ๓ บาท ๑ สลึง หัวบุกรอ ๓ บาท ๓ สลึง สหัศคุณเทศ 
๑ ตําลึง ๒ บาท จันทนเทศ ๑ ตําลึง กัญชา ๓ บาท ๓ สลึง พริกลอน ๑ ตําลึง 

กินเชาเย็นทุกวัน แกสารพัดลม ๘๐ จําพวก แกโลหิต ๒๐ จําพวก แกริดสีดวง ๒๐ จําพวก ยานี้กินได ๓ 
เดือน หายโรคาพยาธิมไิดมีเลย ยาอายุวัฒนะทั้งเกิดปญญารูหลักนักปราชญมากกวาคนทั้งปวง ถาผูใดพบให
ทํากินวิเศษนัก ใครกินยานี้ดุจยาทิพยนั้นแลฯ...”



ประกอบดวยตัวยา ๒๐ ชนิด รวมน้ําหนัก ๕๐ บาท ๒ สลึง
ตํารับน้ีมีกัญชา ๓ บาท ๓ สลึง ใน ๕๐ บาท ๒ สลึง หรือประมาณรอยละ ๘ จึงอยูในกลุมตัวยารอง

ตัวยา นํ้าหนักยา

ลูกจันทน ๑ สลึง

ดอกจันทน ๒ สลึง

กระวาน ๓ สลึง 

กานพลู ๑ บาท 

พิลังกาสา ๑ บาท ๒ สลึง 

วานนํ้า ๑ บาท ๓ สลึง 

โกฐสอ ๒ บาท 

โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง 

เทียนขาวเปลือก ๒ บาท ๒ สลึง 

เทียนแดง ๒ บาท ๓ สลึง

เทียนขาว ๒ บาท 

ตัวยา นํ้าหนักยา

เทียนตาตั๊กแตน ๒ บาท ๑ สลึง 

เจตมูลเพลิง ๓ บาท 

สมอไทย ๓ บาท ๑ สลึง 

สมอเทศ ๓ บาท ๑ สลึง 

บุกรอ ๓ บาท ๓ สลึง 

สหัศคุณเทศ ๑ ตําลึง ๒ บาท 

แกนจันทนเทศ ๑ ตําลึง 

กัญชา ๓ บาท ๓ สลึง 

พริกไทยลอน ๑ ตําลึง 



วิเคราะหตํารับยา

• พริกไทยเปนตัวยาหลัก ตํารับยารอนชวยการทาํงานของระบบประสาทและการกระจายเลือด

• ตํารับยาปรับสมดุลไฟธาตุยอยอาหาร กุจฉิสยาวาตาและโกฏฐาสยาวาตา ทําใหการยอย การดูดซึม และ
การทํางานของลําไสดีขึ้น

• กัญชาเปนตัวยารองที่ชวยเรื่องจิตใจและชวยเจริญอาหาร



ขอแนะนําการใช

• แกโรคลม บํารุงรางกาย อายุวัฒนะ

• ตํารับยาเนนการบํารุงรางกายโดยการปรับใหกินอาหารได ยอยอาหารดี ดูดซึมและกระจายอาหารไดดี 

• Maintain Healthy nervous system: Support energy production and metabolism, 
Appetite, Chronic fatigue syndrome: CFS, Post – exertional malaise: PEM



วิธีการใช

• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา – เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร)



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง



๑๓. ยาไพสาลี
– อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ 

“...๒๑๓๕. ยา ไพสาลี วา พระพุทธเจา ทรงใหพระอานนททาํแจกเปนทาน เอาลูกจันทน 
ดอกจันทน ส่ิงละ ๑ สลึง กระวาน ๑ สลึง ๑ เฟอง กานพลู ๒ สลึง ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟอง ลูกพิลังกาสา ๓ 
สลึง วานน้ํา ๓ สลึง ๑ เฟอง เกลือสินเธาว ๑ บาท เทียนดํา ๑ เฟอง เทียนเยาพาณี ๖ สลึง ๑ เฟอง การบูร 
๗ สลึง สมอเทศ ๗ สลึง ๑ เฟอง เทียนขาวเปลือก ๖ สลึง  สมอไทย ๒ บาท สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟอง โกฐ
สอ ๙ สลึง  โกฐเขมา ๙ สลึง ๑ เฟอง บุกรอ ๗ สลึง ขิงแหง ๑๐ สลึง ๑ เฟอง เจตมูลเพลิง ๗ สลึง 

หัสคุณเทศ ๕ บาท กัญชา ๓๐ บาท พริกไทยรอน ๖๐ บาท ยาทั้งนี้ทําเปนผงละลายน้ําผ้ึงนํ้าออยแดง น้ํานม
โคก็ได กิน หนัก ๑ สลึง กิน ๓ เวลา แกสารพัดโรค ไสเล่ือนกลอน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตามืด ตาฟาง หู
หนวก หูตึง ลมสติมักหลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก  ขี้เรื้อน คุดทะราด เปนฝในเพดานและลําคอ 
ลมมักใหหาวเรอ ใหรากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไมหลับ ใหงวงเหงาหาวนอน ลมปวดมวนในทอง เปนปาง
เปนจุกผามมามยอย หงอย เพอ พูดมิชัด (คลายอภัยสาลี ขนาน ๑๘๓๒)...”



ประกอบดวยตัวยา ๒๓ ชนิด รวมน้ําหนัก ๑๒๑ บาท ๑ สลึง ๑ เฟอง 
ตํารับน้ีมีกัญชา ๓๐ บาท ใน ๑๒๑ บาท ๑ สลึง ๑ เฟอง หรือประมาณรอยละ ๒๔.๖๙ จึงเปนตัวยารอง

ตัวยา นํ้าหนักยา

ลูกจันทน ๑ สลึง

ดอกจันทน ๑ สลึง

กระวาน ๑ สลึง ๑ เฟอง

กานพลู ๒ สลึง

ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟอง

พิลังกาสา ๓ สลึง

วานนํ้า ๓ สลึง ๑ เฟอง

เกลือสินเธาว ๑ บาท

เทียนดํา ๑ เฟอง

เทียนเยาพาณี ๖ สลึง ๑ เฟอง

การบูร ๗ สลึง

ตัวยา นํ้าหนักยา

สมอเทศ ๗ สลึง ๑ เฟอง

เทียนขาวเปลือก ๖ สลึง

สมอไทย ๒ บาท

สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟอง

โกฐสอ ๙ สลึง

โกฐเขมา ๙ สลึง ๑ เฟอง

บุกรอ ๗ สลึง

ขิงแหง ๑๐ สลึง ๑ เฟอง

เจตมูลเพลิง ๗ สลึง

หัสคุณเทศ ๕ บาท

กัญชา ๓๐ บาท

พริกไทยลอน ๖๐ บาท



วิเคราะหตํารับยา

• ประสะพริกไทย พริกไทยเปนตัวยาหลัก ตํารับยารอนชวยการทํางานของระบบประสาทและการกระจาย
เลือด

• ตํารับยาปรับสมดุลไฟธาตุยอยอาหาร กุจฉิสยาวาตาและโกฏฐาสยาวาตา ทําใหการยอย การดูดซึม และ
การทํางานของลําไสดีขึ้น

• กัญชาเปนตัวยารองที่ชวยเรื่องจิตใจและชวยเจริญอาหาร



ขอแนะนําการใช

• บํารุงรางกาย แกปวดเมื่อยลา ผลการใชจริงผูปวยบางคนมอีาการเมา

• กลุมอาการภูมแิพนํ้ามกูไหลใชไดผลดี

• แกโรคลม บํารุงรางกาย อายุวัฒนะ

• Maintain Healthy nervous system: Support energy production and metabolism, 
Appetite, Chronic fatigue syndrome: CFS, Post – exertional malaise: PEM



• รูปแบบยา
• ยาผง, แคปซูล

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ – ๔ กรัม วันละ ๓ ครั้ง กอนอาหารเชา – กลางวัน – เย็น

• ขนาดและวิธีใช
• รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา เย็น

• นํ้ากระสายยาที่ใช
• นํ้าผึ้งรวง นํ้าออยแดง นํ้านมโค ๑ ชอนชา ถาหานํ้ากระสายยาไมไดใหใชนํ้าสุกนํ้าสุกครึ่งแกว (๑๕๐ มิลลิลิตร) แทน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)

• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย
ในปริมาณสูง

• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด
ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน

• ควรระวังการใชในผูปวยสูงอายุ

• ควรระวังการใชยาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสม
ของการบูรและเกิดพิษได



สรุป – ตํารับยาบํารุงธาตุ ปรับธาตุ

ชื่อตํารับ สรรพคุณ หมายเหตุ

ยาแกลมขึ้นเบื้องสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตึงตามตัว จุกเสียดทอง มีดองดึง

ยาอไภยสาลี บํารุงรางกายโดยการปรับใหกินอาหารได ยอยอาหารดี ดูดซึม

และกระจายอาหารไดดี

ยาไพสาลี บํารุงรางกายโดยการปรับใหกินอาหารได บรรเทาปวดเมื่อยลา อาการภูมิแพนํ้ามูกไหลใชไดดี

อาจจะมีอาการเมา



ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนประกอบ ๑๖ ตํารับ
๔ ยานํ้ามันสน่ันไตรภพ

• ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 

• แกกระษัยเหล็ก แกดาน แกอาการปวดแข็ง
เกร็งหัวเหนาทองนอยเจ็บตึงถึงยอดอก

๑๔ ยาทาริดสีดวงทวารหนัก โรคผิวหนัง

• อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

• รักษารดิสดีวงทวาร โรคผิวหนัง

กลุมยาใชภายนอก



๔. ยานํ้ามันสน่ันไตรภพ – ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนฯ
และจารึกตํารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร

“...๏ สิทธิการิยะ จะกลาวลักษณะกระษัยโรคอนับังเกิดขึ้นเปนอุปปาติก คือกระษัยเหล็กนั้นเปนคํา
รบ ๓ มีประเภทกระทําใหหนาเหนาและทองนอยนั้นแข็งดุจดังแผนศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มไิด ครั้นแกเขา
แข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก และใหบริโภคอาหารมไิด ใหปวดขบดังจะขาดใจตายดังนี้ฯ

อนึ่งเอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ผักเส้ียนผี กระชาย กัญชา พริกไทย หอมแดง หญาไซ 
เกลือสมุทร ลูกคัดเคา ตําเอาน้ําส่ิงละทะนาน 

นํ้ามันงาทะนานหนึ่งหุงคงแตนํ้ามัน

เอา ลูกจันทน กระวาน กานพลู เทียนดํา เทียนขาว การบูร ส่ิงละ ๑ สลึง บดปรุงลงในน้ํามัน 

จึ่งเอามาทาทองรีดเสียใหได ๓ วันกอนแลวจึ่งกินน้ํามันนี้ ๓ วัน หายดีนัก น้ํามันชื่อ สน่ันไตรภพ ครอบดาน
ทุกประการฯ...”



ประกอบดวยตัวยา ๑๗ ชนิด
ตํารับน้ีมีกัญชา ๑ ใน ๑๐ สวน หรือประมาณรอยละ ๑๐ เทากันกับยาอื่น จึงเปนตัวยาหลัก

ตัวยา นํ้าหนักยา

ใบกะเพรา ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

ใบแมงลัก ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

ผักเสี้ยนผี ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

กระชาย ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

กัญชา ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

พริกไทย ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

หอมแดง ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

หญาไทร ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

เกลือสมุทร ๑ กิโลกรัม

ลูกคัดเคา ๑ กิโลกรัม (นํ้าหนักตัวยาสด)

ตัวยา นํ้าหนักยา

ลูกจันทน ๑ สลึง

กระวาน ๑ สลึง

กานพลู ๑ สลึง

เทียนดํา ๑ สลึง

เทียนขาว ๑ สลึง

การบูร ๑ สลึง

นํ้ามันงา ๑ ทะนาน



• กระษัย
• เปนกลุมโรคท่ีเปนเรือ้รังเปนเวลานานจนทําใหกินอาหารไมไดนอนไมหลับแลวทําใหรางกายทรุดโทรมผอมเหลืองซูบซีด 

สวนใหญเปนอุปาติกะโรค (โรคท่ีเกิดขึ้นมาเองโดยไมทราบสาเหตุ)

• กษัยเหล็ก 
• มีอาการปวดในอุงเชิงกรานคลายการอักเสบของเย่ือบุภายในชองทองบริเวณอุงเชิงกราน (Pelvic peritonitis) ทําใหมี

อาการปวดมากโดยเฉพาะเวลาขยับเคลื่อนไหวรางกาย (Tender & Rebound tender) 

• หนาทองบริเวณทองนอยมีอาการแข็งเกร็ง (Rigidity) เปนอาการท่ีเรื้อรังแลวกําเริบมากขึ้นจนมีอาการอักเสบของเย่ือ
บุภายในชองทองท่ีอื่นดวย (Generalized peritonitis) จึงทําให “ครั้นแกเขาแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก” 

• อาการเขากันไดกับโรคเน้ืองอกเน้ือรายของอวัยวะบริเวณน้ี เชน รังไข มดลูก ปากมดลูก ตอมลูกหมาก หรืออาจจะเกิด
เน้ือรายจากท่ีอื่นแลวกระจายลุกลามมาบริเวณน้ีกอนแลวจึงกระจายท่ัวไปในชองทอง



วิเคราะหตํารับยา

• ตํารับยารอน รักษาเสน แกลมในเสน



ขอแนะนําการใช

• แกกระษัยเหล็ก แกดานทุกประเภท แกอาการที่หวัเหนาทองนอยแขง็เกร็งเวลาขยับแลวปวด เปนมากจะ
เจ็บตึงถึงยอดอก กินอาหารไมได

• แกอาการเจ็บตึงทองนอย แนนในทอง ปวดตึงราวไปบั้นเอวและกนกบ ถาเปนมากจะจุกเสียดขึ้นยอดอก 
ชายโครง

• Pelvic peritonitis: Chronic disease with peritonitis, Pelvic CA with carcinomatosis 
peritonei



• รูปแบบยา
• ยานํ้ามัน

• ขนาดและวิธีใช
• ใชนํ้ามันครั้งละ ๑ ชอนชา ทารีดทอง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา ๓ วันกอน แลวจึง

รับประทานนํ้ามัน

• รับประทานครั้งละ ๓ – ๕ มิลลิลิตร วันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา เปนเวลา ๓ วัน



• ขอหามใช 
• หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป

• ขอควรระวัง 
• ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (Anticoagulant) และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(Antiplatelets)
• ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เน่ืองจากตํารับน้ีมีพริกไทย

ในปริมาณสูง
• ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรด

ไหลยอน เน่ืองจํากเปนตํารับยารสรอน
• ควรระวังการใชยาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ ไต เน่ืองจากอาจเกิดการสะสม

ของการบูรและเกิดพิษได
• ควรระวังในการทาบริเวณผิวท่ีบอบบางหรือผิวหนังท่ีแตกเน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระคายเคืองได



๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง
– อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒ 

“...๒๗๔๗. เอาขมิ้นชัน ใบกัญชา ส่ิงละ ๑๕ กรัม น้ํามันเม็ดฝาย พอเปยก ใสแกริดสีดวงทวารหนัก 
ใสแกโรคผิวหนังตางๆ...”



• ประกอบดวยตัวยา ๓ ชนิด รวมนํ้าหนัก ๓๐ กรัม
• ตํารับน้ีมีกัญชาเทากันกับขมิ้นชัน จึงเปนตัวยาหลัก

• ทารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง

• Inflamed hemorrhoid, Skin inflammation, Dermatitis

• ขอบงใช
• ทาแกริดสีดวงทวารหนัก และทาแกโรคผิวหนัง (เชน เรื้อนกวง เรื้อนมูลนก)

• รูปแบบยา
• ยานํ้ามัน

• ขนาดและวิธีใช
• ทาวันละ ๒ ครั้ง หลังอาบนํ้าเชาและเย็น

• ขอหามใช
• -

• ขอควรระวัง
• ควรระวังการใชกับผูที่แพสวนประกอบของตํารับ



สรุป – ตํารับยาใชภายนอก

ชื่อตํารับ สรรพคุณ หมายเหตุ

นํ้ามันสน่ันไตรภพ อาการเจ็บตึงทองนอย ตึงราวไปบั้นเอวและกนกบ แนนในทอง 

ยารักษาริดสีดวงทวาร โรคผวิหนัง ริดสีดวงทวาร ผิวหนังอักเสบ ใบกัญชา



มหาพิกัดตรี

มหาพิกัดตรีผลา ลูกสมอพิเภก ลูกสมอไทย ลูกมะขามปอม

มหาพิกัดตรีกฏก เหงาขิงแหง เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี

มหาพิกัดตรีสาร รากเจตมูลเพลิง เถาสะคาน รากชาพลู

แกกองปตตะ (เตโชธาตุ) ฤดูรอน ๑๒ ๘ ๔

แกกองวาตะ (วาโยธาตุ) ฤดูฝน ๔ ๑๒ ๘

แกกองเสมหะ (อาโปธาตุ) ฤดูหนาว ๘ ๔ ๑๒

อุจจาระธาตุ (ปถวีธาตุ) สวนเสมอภาค



แนวทางปฏิบัติเวชกรรมไทย



กระบวนการดูแลรักษา Access & Entry

Assessment

Care Planning

Discharge

Care Delivery

Continuity of 

Care

Education & 

Empowerment

Hx & PE Investigation

Diagnosis

Discharge Planning

Empowerment

Communication & Information

๑ 
Screening

๒ 
Assessment

๓ Planning

๔ 
Evaluation



แพทยแผนไทยในระบบสุขภาพ ผูรับบริการ

แพทยแผนไทย แพทยแผนปจจุบัน

ตรวจวินิจฉัย ตรวจวินิจฉัย

ใหการรักษา ใหการรักษา

แผนไทย

รวมดูแล

อาการดีขึ้น

การจําหนาย

การดูแลตอเน่ือง และการสรุปผล
ตองรักษาตอ

ไมใช

ใช

คัดกรอง
มีขอหาม

คัดกรอง

ไมใช

มีขอหาม

๒

๓

ใช



คลินิกคูขนานกัญชาทางการแพทย ลงทะเบียนเขาสูระบบ

แพทยแผนไทย - ขอบงชี้

มีขอหามใช

แพทยแผนไทย

แพทยแผนปจจุบัน - ขอบงชี้

แพทยแผนปจจุบันยุติการรักษา

ใหคําแนะนํา/ติดตามคัดกรองความเสี่ยง

ตรวจรางกาย Lab

ประเมินตามกลุมโรค

คัดกรองความเสี่ยง

ตรวจรางกาย Lab

ประเมินตามกลุมโรค

วินิจฉัยและรักษา

ยินยอมรักษา/ระบบรายงาน

ติดตามการรักษา

ประเมินผล/อาการขางเคียง

อาการดีขึ้น

ปรับขนาดยา/ยุติการรักษา

ปรับแผนการรักษา/

สงปรึกษาคลินิกคูขนาน

ไม ใช

ไมใช

ไมใช

มีขอหามใช ไมใช

วินิจฉัยและรักษา

ยินยอมรักษา/ระบบรายงาน

ติดตามการรักษา

ประเมินผล/อาการขางเคียง

อาการดีขึ้น

ปรับขนาดยา/ยุติการรักษา

ไม ใช

ไม ใช



แนวทางปฏิบัติเวชกรรมไทย – คลินิกเฉพาะโรค ผูปวยไข

คัดกรองอาการ
- Inclusion Criteria

- Exclusion Criteria

- Contraindication

ตรวจวินิจฉัย

ใหการรักษา

- อาการ

ปรึกษาแผนปจจุบันอาการดีขึ้น

ส้ินสุดการรักษาและ

สรุปผล
ตองรักษาตอ

ไมใช

ใช

ไมใชใช

- การรักษาอาการธาตพุกิาร (Symptomatic Treatment) การรุ รักษาอาการ รพุษิ

- การรักษาประคับประคอง (Supportive Treatment) การลอม รักษาธาตท่ีุพกิาร

- การรักษาจาํเพาะโรค (Specific Treatment) การรกัษา รักษาสาเหตุ สมุฏฐาน

- การดแูลรกัษาแบบองครวม (Holistic Care) การบํารงุ บํารุงรกัษาธาต ุฟนฟรูางกาย 

- Severity

- Classification

- Diagnosis
- สมุนไพรเดี่ยว

- ยาตํารับ

- หัตถการ

- ยาตํารับ

- ยาปรุงเฉพาะราย

- หัตถการ

- ธาตุ

- สมุฏฐาน



แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา ผูปวยไข

คัดกรองอาการ - กลุมอาการหลัก

- กลุมอาการรอง

- กลุมอาการรวม

ตรวจวินิจฉัย

ใหการรักษา

- ธาตุพิการ

ปรึกษาแผนปจจุบันอาการดีขึ้น

ส้ินสุดการรักษาและ

สรุปผล
ตองรักษาตอ

ไมใช

ใช

ไมใชใช

- อาการธาตุพิการ

- ปตตะสมุฏฐาน - อาการปตตะสมุฏฐาน

- วาตะสมุฏฐาน - อาการวาตะสมุฏฐาน

- เสมหะสมุฏฐาน - อาการเสมหะสมุฏฐาน

- สมุนไพรเดี่ยว

- ยาตํารับ

- หัตถการ

- ยาตํารับ

- ยาปรุงเฉพาะราย

- หัตถการ



ไมมรีะบบการแพทยใดที่สมบูรณพรอม...สามารถตอบทุกปญหาสุขภาพของมนุษยชาติ

การแพทยแผนตะวันตก – อาจจะไมใชทางออกสุดทายของปญหา

ดินแดนตะวันออก...ดินแดนที่อุดมไปดวยสมุนไพร และวิทยาการทางการแพทย

การแพทยแผนไทย – จะผสมผสานอยูในระบบสุขภาพไดอยางไร

พื้นที่ของการแพทยแผนไทย...

“...การปรับมุมมองของระบบสุขภาพทีม่ีตอระบบ

การแพทยแผนไทย

และการปรับศักยภาพของการแพทยแผนไทยเพื่อทีจ่ะใหอยู

ในระบบไดอยางสมศักดิ์ศรี...”



จักราวุธ เผือกคง (Jagravudh Puagkong)

Email: dr.dokdin@gmail.com

Fanpage: สุขศาลา: https://www.facebook.com/Jagravudh.Puagkong

mailto:dr.dokdin@gmail.com
https://www.facebook.com/Jagravudh.Puagkong
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