
บัญชีรายช่ือต ารับยาแผนไทย 
ที่ประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่อนุญาตให้
เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนด
ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือ 
การศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 

                                      จ านวน 16 ต ารับ 

 
 

 

 

  

ชื่อต ำรับยำ                         ที่มำของต ำรับยำ 
1. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
2. ยาศุขไสยาศน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

4. ยาน ้ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร 

5. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

6. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช  
7. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 
8. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
9. ยาอัมฤตย์โอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
10. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
11. ยาแกล้มแก้เส้น เวชศาสตร์วัณณนา 
12. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
13. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
14. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
15. ยาท้าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
16. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
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๑. ยาอัคคินีวคณะ 

ที่มาของต ารับยา  คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
“  อัคคินีวคณะ ให้เอา กันชา ยิงสม สิ่งละส่วน เปลือกอบเชย ใบกระวาน กานพลู สะค้าน สิ่ง

ละ 2 ส่วน ขิงแห้ง 3 ส่วน รากเจตมูลเพลิง ดีปลี สิ่งละ 4 ส่วน น้้าตาลกรวด 6 ส่วน กระท้าเป็นจุณ น้้าผึ้งรวง
เป็นกระสาย บดเสวยหนักสลึง 1 แก้อาเจียน 4 ประการ ด้วยติกกะขาคินีก้าเริบ และวิสมามันทาคินีอันทุพล 
จึงคลื่นเหียนอาเจียน มิให้เสวยพระกระยาหารได้ ให้จ้าเริญพระธาตุทั้ง 4 ให้เสวยพระกระยาหาร เสวยมีรสชู
ก้าลังยิ่งนัก 

ข้าพระพุทธเจ้า ขุนประสิทธิโอสถจีน ประกอบทูลเกล้าฯถวาย ครั้งสมเด็จพระนารายณ์เปนเจ้า
เมืองลพบุรี เสวยเพลาเช้าอัตรา ดีนักแล  ฯ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 10 ชนิด รวมน้ าหนัก 27 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 กัญชา 1 ส่วน 
2 ยิงสม (โสม) 1 ส่วน 
3 เปลือกอบเชย 2 ส่วน 
4 ใบกระวาน 2 ส่วน 
5 กานพลู 2 ส่วน 
6 สะค้าน 2 ส่วน 
7 ขิงแห้ง 3 ส่วน 
8 เจตมูลเพลิง 4 ส่วน 
9 ดีปลี 4 ส่วน 

10 น้ าตาลกรวด 6 ส่วน 
 
ข้อบ่งใช้   แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ 
รูปแบบยา    ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ  3.75 กรัม  วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า  
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
   - น้ าผึ้งรวง 
   - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้    ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ติกกะขาคิน ีหมายถึง ไฟย่อยอาหารก าเริบ ซึ่งมักสัมพันธ์หรือเกิดจากปิตตะก าเริบ  
 2. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึง ไฟย่อยอาหารที่มีลักษณะที่ไม่สม่ าเสมอหรือ 

    ไมค่งท่ี เช่น บางมื้อกินอาหารได้มากเนื่องจากไฟย่อยอาหารมีก าลังแรง แต่พอถึง 
 มื้อต่อไปมีอาการเบือ่อาหาร ไม่อยากรับประทานอาหาร เนื่องจากไฟย่อยอาหาร

(อัคนิ) อ่อนก าลังลง ลักษณะอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน ไม่สม่ าเสมอของ 
ไฟย่อยอาหารเป็นผลจากความผิดปกติของ “วาตะ” อาจกล่าวอีกอย่างว่า  
“วาตะท าให้ไฟย่อยอาหารมีลักษณะที่ไม่แน่นอน” 

3. ยามีรสร้อน ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารและ
แบ่งรับประทานก่อนอาหารเช้าและเย็น 

4. ชื่ออ่ืนในต ารายาเกร็ด เช่น อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี  

เอกสารอ้างอิง ๑. คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ (ฉบับใบลาน). กรมหลวงวงสาฯ กรมหมื่นไชยนาท 
ประทาน พ.ศ.2459. 

 ๒. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. ค าอธิบายต าราพระโอสถ
พระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษา มหาราชา ๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์และมูลนิธิ
ภูมิปัญญา. ๒๕๔๘. หน้า ๒๙.  
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๒. ยาศุขไสยาศน์ 

ที่มาของต ารับยา  คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

 “ยาศุขไสยาศน์ ให้เอา การบูร 1 ส่วน ใบสเดา 2 ส่วน สหัสคุณเทศ 3 ส่วน สมุลแว้ง 4 ส่วน  
เทียนด้า 5 ส่วน โกฏกระดูก 6 ส่วน ลูกจันทน์ 7 ส่วน ดอกบุนนาค 8 ส่วน พริกไท 9 ส่วน ขิงแห้ง 10 ส่วน  
ดีปลี 11 ส่วน ใบกันชา 12 ส่วน ท้าเปนจุณละลายน้้าผึ้งเมื่อจะกินเศกด้วยสัพพีติโย 3 จบ แล้วกินพอควร  
แก้สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีก้าลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 12 ชนิด รวมน้ าหนัก 78 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 การบูร 1 ส่วน 
2 ใบสะเดา 2 ส่วน 
3 หัสคุณเทศ 3 ส่วน 
4 สมุลแว้ง 4 ส่วน 
5 เทียนด า 5 ส่วน 
6 โกฐกระดูก 6 ส่วน 
7 ลูกจันทน์ 7 ส่วน 
8 ดอกบุนนาค 8 ส่วน 
9 พริกไทย 9 ส่วน 

10 ขิงแห้ง 10 ส่วน 
11 ดีปลี 11 ส่วน 
12 ใบกัญชา 12 ส่วน 

 
ข้อบ่งใช ้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 
รูปแบบยา ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น้ าผึ้งรวง 
 - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 - ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ 

ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
 - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

Administrator
Sticky Note
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- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ
โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล  

ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
เอกสารอ้างอิง ๑. คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ (ฉบับใบลาน). กรมหลวงวงสาฯ กรมหมื่นไชยนาท 

ประทาน พ.ศ.2459. 
 ๒. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. ค าอธิบายต าราพระโอสถ

พระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา ๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์และมูลนิธิ
ภูมิปัญญา. ๒๕๔๘. หน้า ๓๔.  
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๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 

ที่มาของต ารับยา  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

“สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะก้าเนิดแห่งลม อันชื่อว่าเนาวนารีวาโย เป็นค้ารบ ๑๘ นั้น เกิดแต่
ปลายปัตคาดปลายสันทฆาตเจือกันกล่าวคือจับต้นคอเป็นต้นก็ดี ในล้าคอก็ดี เหตุว่าแล่นถึงกันมักบังเกิดแก่
สตรีทรงครรภ์ กระท้าให้ปลายมือปลายเท้า ดุจปลาดุกยอก แล้วขึ้นมาจับเอาต้นคอให้คอแข็ง จะเบือนคอก็
มิได้ สมมติว่าคอแข็งแล้วกระท้าพิษให้ร้อนเป็นก้าลัง จึงพระฤาษีเพทะกะเทพให้แต่งยานี้แก้ เอากัญชา ๑, ดีปลี 
๑, พริกไทย ๑, ขิงแห้ง ๑, ขอบชะนางทั้ง ๒, ตานหม่อน ๑, ลูกจันทน์ ๑, ดอกจันทน์, สมุลแว้ง ๑,อบเชย ๑, 
กานพลู ๑, เอาเสมอภาค ท้าเป็นจุณบดละลายน้้าผึ้งกินหนัก ๑ สลึง ให้กินเช้าเย็น อาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าให้กิน 
๗ วันหายวิเศษนัก ฯ”  

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 12 ชนิด รวมน้ าหนัก 12  ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 กัญชา 1 ส่วน 
2 ดีปลี 1 ส่วน 
3 พริกไทย 1 ส่วน 
4 ขิงแห้ง 1 ส่วน 
5 ขอบชะนางแดง 1 ส่วน 
6 ขอบชะนางขาว 1 ส่วน 
7 ตานหม่อน 1 ส่วน 
8 ลูกจันทน์ 1 ส่วน 
9 ดอกจันทน์ 1 ส่วน 

10 สมุลแว้ง 1 ส่วน 
11 อบเชย 1 ส่วน 
12 กานพลู 1 ส่วน 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมเนาวนารีวาโย 
รูปแบบยา   ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
   - น้ าผึ้งรวง 
   - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้    ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง       - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 
  และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 
rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเนาวนารีวาโย เป็นลมที่ท าให้มีอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้าคล้าย 
ปลาดุกยอก ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้  

เอกสารอ้างอิง โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ. ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   
(วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า ๓๒๒. 
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๔. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ 

ที่มาของต ารับยา  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,จารึกต ารายา วัดราชโอรสาราวรวิหาร. 

“๏ สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดข้ึนเป็นอุปปาติก คือกระษัยเหล็กนั้นเป็นค้า
รบ ๓ มีประเภทกระท้าให้หน้าเหน่าและท้องน้อยนั้นแข็งดุจดังแผ่นศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั้นแก่เข้า
แข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก และให้บริโภคอาหารมิได้ ให้ปวดขบดังจะขาดใจตายดังนี้ ฯ 

อนึ่ง เอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ใบเสี้ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย หอมแดง หญ้าไซ  
เกลือ ลูกคัดเค้า ยาทั้งนี้เอาน้้าสิ่งละทะนาน 1 น้้ามันงาทะนาน 1 หุงให้คงแต่น้้ามันแล้ว จึงเอา ลูกจันทน์ 
ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนด้า เทียนขาว การบูร สิ่งละ ๑ สลึง ท้าเป็นจุณปรุงลงในน้้ามันนั้น แล้วจึง
เอามาทาท้องรีดเสียให้ได้ ๓ วันก่อน แล้วจึงกินน้้ามันนี้อีก ๓ วันหายวิเศษนัก ยาน้้ามันขนานนี้ชื่อ สนั่นไตรภพ 
แก้กล่อนกระษัยทั้งปวงหายดีนักฯ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 18 ชนิด ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ใบกะเพรา 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
2 ใบแมงลัก 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
3 ใบผักเสี้ยนผี 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
4 กระชาย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
5 กัญชา 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
6 พริกไทย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
7 หอมแดง 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
8 หญ้าไซ 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
9 เกลือ 1 กิโลกรัม 

10 ลูกคดัเค้า 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด) 
11 ลูกจันทน์ ๑ สลึง 
12 ดอกจันทน์ 1 สลึง 
13 กระวาน ๑ สลึง 
14 กานพลู ๑ สลึง 
15 เทียนด า ๑ สลึง 
16 เทียนขาว ๑ สลึง 
17 การบูร ๑ สลึง 
18 น้ ามันงา ๑ ทะนาน 

 
ข้อบ่งใช้  แก้กษัยเหล็ก 
รูปแบบยา   ยาน้ ามัน 
ขนาดและวิธีใช ้ - ใช้น้ ามันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา  

๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานยาน้ ามัน 
 - รับประทานครั้งละ 3 - 5 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 3 วัน 
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ข้อห้ามใช ้ หา้มใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
 - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได ้
 - ควรระวังในการทาบริเวณผิวที่บอบบางหรือผิวหนังที่แตก เนื่องจากอาจท าให้เกิด

การระคายเคืองได ้
ข้อมูลเพิ่มเติม กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแน่นแข็งเป็น 
 ดานอยู่ในท้องน้อย ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้ 
 เป็นต้น  
เอกสารอ้างอิง 1. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ. ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

(วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให ้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า ๓๔๘. 

 2. จารึกต ารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร. กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2545. หน้า 128. 
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๕. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง 

ที่มาของต ารับยา  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 “๏ สิทธิการิยะ จะกล่าวด้วยต้ารายาคือวิเศษสรรพคุณส้าเร็จ อันอาจารย์เจ้าในก่อนประมวลไว้ ให้
แก้สรรพโรคทั้งปวงต่าง ๆ สืบกันมา ฯ  
  ในที่นี้จะว่าแต่สรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยาที่จะแก้ซึ่งโรคสรรพลมทั้งปวงอันก้าเริบพัดขึ้นเบื้อง
บนนั้นโดยนัยดังนี้ ฯ 
 ยาแก้ลมขึ้นสูง เอายาด้า, กัญชา, อุตพิด, ดองดึง สิ่งละ ๔ ส่วน กระเทียม ๖ ส่วน, ว่านน้้า, ชะเอมเทศ,  
โกฐน้้าเต้า, โกฐพุงปลา, มหาหิงคุ์ สิ่งละ ๘ ส่วน ว่านเปราะ, ผลผักชี สิ่งละ ๑๒ ส่วน ขิงแห้ง, แก่นแสมทะเล,  
รากส้มกุ้ง, สะค้าน สิ่งละ ๑๖ ส่วน พริกไทย, เปลือกกันเกรา สิ่งละ ๒๔ ส่วน ท้าเป็นจุณบดละลายน้้าผึ้งรวง 
ให้กินหนัก ๑ สลึง แก้ลมข้ึนสูงหายดีนัก ฯ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 18 ชนิด รวมน้ าหนัก 198 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ยาด า 4 ส่วน 
2 กัญชา 4 ส่วน 
3 อุตพิด 4 ส่วน 
4 ดองดึง 4 ส่วน 
5 กระเทียม 6 ส่วน 
6 ว่านน้ า 8 ส่วน 
7 ชะเอมเทศ 8 ส่วน 
8 โกฐน้ าเต้า 8 ส่วน 
9 โกฐพุงปลา 8 ส่วน 

10 มหาหิงคุ์ 8 ส่วน 
11 ว่านเปราะ 12 ส่วน 
12 ผลผักชี 12 ส่วน 
13 ขิงแห้ง 16 ส่วน 
14 แก่นแสมทะเล 16 ส่วน 
15 รากส้มกุ้ง 16 ส่วน 
16 สะค้าน 16 ส่วน 
17 พริกไทย 24 ส่วน 
18 เปลือกกันเกรา 24 ส่วน 

ข้อบ่งใช ้  แก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
รูปแบบยา    ยาผง ยาแคปซูล  
ขนาดและวิธีใช ้       รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 

น  ากระสายยาที่ใช้ 
  - น้ าผึ้งรวง 
  - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
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ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ลมขึ้นเบื้องสูง เป็นโรคลมที่ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอ้ือ 

อ่อนเพลีย สวิงสวาย เป็นต้น  
 2. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา  

เอกสารอ้างอิง 1. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ. ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
(วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า ๔๒๙. 

 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข. พจนานุกรม
ศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 4. 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 255๙. หน้า 466. 
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๖. ยาไฟอาวุธ 

ที่มาของต ารับยา  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 

“...อันว่าลมที่กลิ้งขึ้นกลิ้งลงแลลั่นอยู่ในท้องที่เปนป้างคลื่นดุจดังลูกฟูกนั้นก็หาย ถ้าไม่หายท่านให้แต่ง
ยาอันชื่อว่าอินทจักร์นั้นให้กินต่อไป ถ้ามิฟังยาอันใดแล้ว ท่านให้แต่งยาอันชื่อว่าไฟอาวุธนั้นให้กินต่อไป 

ยาชื่อไฟอาวุธขนานนี้ เอาผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ 
ชะเอมเทศ ๑ กันชา ๑ แก่นแสมทะเล ๑ เอาสิ่งละ ๑ ส่วน อุตพิด ๑ เปลือกสมุลแว้ง ๑ ดีปลี ๑ ใบพิมเสน ๑ 
เอาสิ่งละ ๒ ส่วน รากจิงจ้อ ๑ รากส้มกุ้ง ๑ รากเปล้าน้อย ๑ รากเปล้าใหญ่ ๑ รากสะค้าน ๑ รากพาชไหน ๑ 
เอาสิ่งละ ๓ ส่วน สหัศคุณเทศ ๔ ส่วน บุกรอ ๙ ส่วน พริกไทย ๑ ขิงแห้ง ๑ รากเจตมูล ๑ เอาสิ่งละ ๑๖ ส่วน 
รวมยา ๓๒ สิ่งนี้ท้าเปนจุณ เอาน้้ามะนาวเปนกระสายบดท้าแท่งไว้ กินแก้ทราง ๗ จ้าพวก แก้ตานโจรทั้ง ๑๒ 
จ้าพวก แก้หืดน้้านมทั้ง ๗ จ้าพวก แก้ไอผอมเหลือง แลแก้ไส้พองท้องใหญ่ แก้พุงโรแลลมจุกเสียด แลแก้ป้าง
แก้ม้ามแก้ดานเสมหะให้ปวดมวนเสียดแทง แก้อุจจาระเปนเสมหะโลหิตระคนกันมักให้ถอยก้าลัง มักให้เปนไข้
ไม่รู้สึกตัวให้ลงเปนโลหิต แก้ไข้เพ่ือเสมหะเพ่ือลม” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 32 ชนิด รวมน้ าหนัก 104 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ผลจันทน์ 1 ส่วน 
2 ดอกจันทน์ 1 ส่วน 
3 กระวาน 1 ส่วน 
4 กานพลู 1 ส่วน 
5 โกฐสอ 1 ส่วน 
6 โกฐเขมา 1 ส่วน 
7 โกฐหัวบัว 1 ส่วน 
8 โกฐจุฬาลัมพา 1 ส่วน 
9 โกฐเชียง 1 ส่วน 

10 เทียนด า 1 ส่วน 
11 เทียนแดง 1 ส่วน 
12 เทียนขาว 1 ส่วน 
13 เทียนข้าวเปลือก 1 ส่วน 
14 เทียนตาตั๊กแตน 1 ส่วน 
15 ชะเอมเทศ 1 ส่วน 
16 กัญชา 1 ส่วน 
17 แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
18 อุตพิด 2 ส่วน 
19 เปลือกสมุลแว้ง 2 ส่วน 
20 ดีปลี 2 ส่วน 
21 ใบพิมเสน 2 ส่วน 
22 รากจิงจ้อ 3 ส่วน 
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ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 
23 รากส้มกุ้ง 3 ส่วน 
24 รากเปล้าน้อย 3 ส่วน 
25 รากเปล้าใหญ่ 3 ส่วน 
26 รากสะค้าน 3 ส่วน 
27 รากพาชไหน 3 ส่วน 
28 หสัคุณเทศ 4 ส่วน 
29 บุกรอ 9 ส่วน 
30 พริกไทย 16 ส่วน 
31 ขิงแห้ง 16 ส่วน 
32 เจตมูลเพลิงแดง 16 ส่วน 

 
ข้อบ่งใช ้  แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ    
รูปแบบยา  ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
  - น้ ามะนาว 
  - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้  ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง   - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะที่ค่ังค้างในล าไส้ท าให้ท้องแข็งปวดมวน 
เอกสารอ้างอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย 

สพานยศเส; ร.ศ. ๑๒๘. หน้า ๓๕๔. 
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๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 

ที่มาของต ารับยา  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 

 “กัญชา แก้ไข้ผอมเหลืองหาก้าลังมิได้ ให้ตัวสั่นเสียงสั่นเปนด้วยวาโยธาตุก้าเริบ แก้นอนมิหลับ  
เอาตรีกะฏุก 1 จันทน์ทั้ง ๒ ใบสะเดา 1 ใบคนทีเขมา 1 พริกล่อนเสมอภาค ใบกันชาเท่ายาทั้งหลายท้าผง  
เอาน้้ามะพร้าว น้้าผึ้ง น้้าส้มซ่า น้้าตาลทราย กระทือสด น้้าเบ็ญจทับทิมต้มละลายยากินหายแล” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 8 ชนิด รวมน้ าหนัก 16 ส่วน  ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ขิงแห้ง 1 ส่วน 
2 พริกไทยล่อน 2 ส่วน 
3 ดีปลี ๑ ส่วน 
4 จันทน์แดง ๑ ส่วน 
5 จันทน์ขาว ๑ ส่วน 
6 ใบสะเดา ๑ ส่วน 

           7 ใบคนทีเขมา ๑ ส่วน 
8 ใบกัญชา 8 ส่วน 

 
ข้อบ่งใช ้  1. แก้นอนไม่หลับ  
  2. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีก าลัง  
รูปแบบยา  ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
  น  ากระสายยาที่ใช ้
   - น้ ามะพร้าว น้ าผึ้งรวง น้ าส้มซ่า น้ าตาลทราย กระทือสด น้ าเบญจทับทิมต้ม 
   - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 - ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง  เช่น  ยานอนหลับ  

และยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 
- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท างานเกี่ยวกับ

เครื่องจักรกล  
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ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ไข้ผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมก าเริบส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร  
เมื่อเป็นเรื้อรัง ร่างกายผ่ายผอม ซีด เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีก าลัง ซึ่งอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น โรคริดสีดวง 

 2. ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง เกิดได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตา จมูก 
ล าไส้ ทวารหนัก ต าราการแพทย์แผนไทยว่า มี 18 ชนิด แต่ละชนิดมีอาการและชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่อวัยวะนั้น เช่น ริดสีดวง
ตา ริดสีดวงทวารหนัก  

เอกสารอ้างอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย 
สพานยศเส; ร.ศ. ๑๒๘. หน้า ๔๗๖. 
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๘. ยาแก้สันฑฆากล่อนแห้ง 
ที่มาของต ารับยา  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖ 

“จะว่าด้วยโรคส้าหรับบุรุษหรือสัตรีก็เหมือนกัน แต่จะว่าด้วยบุรุษนั้นก่อน ถ้าผู้ใดเปนโทษสัณฑฆาฏ
แลกล่อนแห้ง มักให้ผูกพรรดึกแลลมเสียดแทง ให้เปนลูกเปนก้อนเปนดานในท้องให้เมื่อยขบทั่วสารพางค์ มัก
ให้เจ็บบั้นเอว ให้มือเท้าตายเปนเหน็บชา มักขัดหัวเหน่าน่าตะโพก ตึงสองราวข้างไปจนตลอดทวารหนัก 
ปัสสาวะเปนโลหิตให้ปวดสีสะวิงเวียนหน้าตา ปากเบี้ยวตาแหกเสียงแห้งเจราไม่ไคร่ได้ยิน จักษุมืดหูหนัก แล
จุกเสียดท้องขึ้นแน่นน่าอก เสพย์อาหารไม่มีรศ โรคทั้งนี้เปนเพ่ือวาตะ, เสมหะ, โลหิต, ก้าเริบ เมื่อจะเปนนั้นให้
เหม็นเนื้อตัวแลอาหารถอย บางทีให้จับสบัดร้อนสท้านหนาว มักอยากของเปรี้ยวหวานแลเย็น เปนทั้งนี้เพราะ
โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง บุรุษแลสัตรีเปนเหมือนกันจะแก้ท่านให้แต่งยานี้ 

 ยาแก้โรคส้าหรับบุรุษขนานนี้ เอาเถาสะค้าน ๑ ผักแพวแดง ๑ หัวดองดึง ๑ ว่านน้้า ๑ มหาหิงคุ์ 
๑ เนื้อในฝักราชพฤษ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐจุลาล้าภา ๑ กันชา ๑ หัวอุตพิด ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดีปลี ๑  
แก่นแสมทะเล ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค พริกไทยกึ่งยา แต่ว่าผ่อนตามก้าลัง ท้าผงแล้วเอาน้้าใบกะเม็ง ๑  
น้้าผลประค้าดีควาย ๑ เอาเท่ากันเคล้ายาให้ได้ ๗ ครั้ง ผึ่งให้แห้งแล้วบดกับน้้าผึ้งรับประทาน หนัก ๑ สลึง  
แก้โรคดังกล่าวมาแล้วแต่หลัง” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 1๕ ชนิด รวมน้ าหนัก 2๑ ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 สะค้าน 1 ส่วน 
2 ผักแพวแดง 1 ส่วน 
3 ดองดึง 1 ส่วน 
4 ว่านน้ า 1 ส่วน 
5 มหาหิงคุ์ 1 ส่วน 
6 เนื้อในฝักราชพฤกษ์ 1 ส่วน 
7 โกฐสอ 1 ส่วน 
8 โกฐพุงปลา 1 ส่วน 
9 โกฐจุฬาลัมพา 1 ส่วน 

10 กัญชา 1 ส่วน 
11 อุตพิด 1 ส่วน 
12 ชะเอมเทศ 1 ส่วน 
13 ดีปลี 1 ส่วน 
14 แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
15 พริกไทย 7 ส่วน 

 ส่วนประกอบอ่ืนในต ารับ 
 ใบกะเม็ง  
 ผลประค าดีควาย  
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ข้อบ่งใช ้  บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา  
ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก ที่เกิดจากโทสันฑฆาตและ
กล่อนแห้ง 

รูปแบบยา   ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้  รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น้ าผึ้งรวง 
 - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้    ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
  - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
เอกสารอ้างอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศุภ

การจ ารูญ ถนนอัษฏางค;์ ร.ศ. ๑๒๖. หน้า ๑๖๓. 
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๙. ยาอัมฤตย์โอสถ 

ที่มาของต ารับยา  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖ 

 “ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตย์โอสถ แก้ลมไกษยทั้งปวงเอา สหัสคุณ ๑ แก่นแสมทเล ๑ รากส้มกุ้ง ๑ ลูก
มะตูม ๑  ลูกมะแหน ๑ ลูกพิลังกาสา ๑ สมอเทศ ๑ สมอไทย ๑ โกฏเขมา ๑ เทียนด้า ๑ เทียนขาว ๑ ลูก
จันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ดีปลี ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค เอาเปลือกหอยโข่ง ๑ เปลือก
หอยขม ๑ เปลือกหอยแครง ๑ เบี้ยผู้เผา ๑ เอาสิ่งละ ๓ ส่วน เอากันชา ๑๐ ส่วน เอาพริกไทย ๒ เท่ายา
ทั้งหลาย ต้าผงกระสายยักย้ายใช้ให้ชอบโรคทั้งหลายเถิด”  

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 22 ชนิด รวมน้ าหนัก 76 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 หัสคุณ 1 ส่วน 
2 แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
3 รากส้มกุ้ง 1 ส่วน 
4 ลูกมะตูม 1 ส่วน 
5 ลูกมะแหน (สมอพิเภก) 1 ส่วน 
6 ลูกพิลังกาสา 1 ส่วน 
7 สมอเทศ 1 ส่วน 
8 สมอไทย 1 ส่วน 
9 โกฐเขมา 1 ส่วน 

10 เทียนด า 1 ส่วน 
11 เทียนขาว 1 ส่วน 
12 ลูกจันทน์ 1 ส่วน 
13 ดอกจันทน์ 1 ส่วน 
14 กระวาน 1 ส่วน 
15 กานพลู 1 ส่วน 
16 ดีปลี 1 ส่วน 
17 เปลือกหอยโข่ง 3 ส่วน 
18 เปลือกหอยขม 3 ส่วน 
19 เปลือกหอยแครง 3 ส่วน 
20 เบี้ยผู้เผา 3 ส่วน 
21 กัญชา 10 ส่วน 
22 พริกไทย 38 ส่วน 

ข้อบ่งใช ้  แก้ลมกษัย 
รูปแบบยา   ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร  
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 น  ากระสายยาที่ใช้ 
  - น้ าสุก 
ข้อห้ามใช ้  ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
   - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ลมกษัย เป็นลมที่ท าให้ผอมแห้งแรงน้อย ท าให้มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง เป็นต้น  
เอกสารอ้างอิง 1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ศุภการจ ารูญ ถนนอัษฏางค;์ ร.ศ. ๑๒๖. หน้า ๓72. 
 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข. พจนานุกรม

ศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 
4. โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 255๙. หน้า 464. 

 3. นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์พร้อมจักรการพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้า 201. 
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๑๐. ยาอไภยสาลี 

ที่มาของต ารับยา  เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑, ๒, ๓ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗ 

  “ยาอไภยสาลี เอาลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวาน ๓ สลึง กานพลู ๑ บาท ลูกพิลังกาสา ๑ 
บาท ๒ สลึง ว่านน้้า ๑ บาท ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนเข้าเปลือก 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 ต้าลึง ๒ บาท จันทน์เทศ ๑ ต้าลึง กัญชา 
๓ บาท ๓ สลึง พริกล่อน ๑ ต้าลึง กินเช้าเย็นทุกวัน แก้สารพัดลม ๘๐ จ้าพวก แก้โลหิต ๒๐ จ้าพวก แก้ริดสีดวง 
๒๐ จ้าพวก ยานี้กินได้ ๓ เดือน หายโรคาพยาธิมิได้มีเลย อายุวัฒนะทั้งเกิดปัญญารู้หลักนักปราชญ์มากกว่าคนทั้ง
ปวง ถ้าผู้ใดพบให้ท้ากินวิเศษนัก ใครกินยานี้ดุจยาทิพย์นั้นแล ฯ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 20 ชนิด รวมน้ าหนัก 757.50 กรัม ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ลูกจันทน์ 3.75 กรัม 
2 ดอกจันทน์ 7.50 กรัม 
3 กระวาน 11.25 กรัม 
4 กานพลู 15 กรัม 
5 ลูกพิลังกาสา 22.50 กรัม 
6 ว่านน้ า 26.25 กรัม 
7 โกฐสอ 30 กรัม 
8 โกฐเขมา 33.75 กรัม 
9 เทียนข้าวเปลือก 37.50 กรัม 

10 เทียนแดง 41.25 กรัม 
11 เทียนขาว 30 กรัม 
12 เทียนตาตั๊กแตน 33.75 กรัม 
13 เจตมูลเพลิง 45 กรัม 
14 สมอไทย 48.75 กรัม 
15 สมอเทศ 48.75 กรัม 
16 หัวบุกรอ 56.25 กรัม 
17 หัสคุณเทศ 90 กรัม 
18 จันทน์เทศ 60 กรัม 
19 กัญชา 56.25 กรัม 
20 พริกไทยล่อน  60 กรัม 

ข้อบ่งใช ้  แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น  
รูปแบบยา  ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช ้    ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
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ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 
rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ยาอไภยสาลีเป็นสูตรต ารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2561 
 เพียงแต่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ได้ใส่กัญชาในสูตรต ารับ เนื่องจากเสนอต ารับยา 
 ก่อนทีพ่ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ 
เอกสารอ้างอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์ไทย สพานยศเส; ร.ศ. ๑๒๗ หน้า ๗๒. 
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๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น 

ที่มาของต ารับยา  เวชศาสตร์วัณ์ณณา เล่ม ๕ 

 “ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว ๑ เทียนด้า ๒ เทียนข้าวเปลือก ๓ ขิง ๔ เจตมูล ๕ ใบกันชา ๒๐ 
พริกไทย ๔๐ ส่วน ท้าเปนจุณละลายน้้าผึ้ง น้้าส้มซ่ากินแก้ลมแก้เส้นแก้เมื่อยแก้เหน็บชาแก้ตีนตายมือตายหายดีนัก”  

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 7 ชนิด รวมน้ าหนัก 75 ส่วน ดังนี้ 

ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 
1 เทียนขาว 1 ส่วน 
2 เทียนด า 2 ส่วน 
3 เทียนข้าวเปลือก 3 ส่วน 
4 ขิง 4 ส่วน 
5 เจตมูลเพลิงแดง 5 ส่วน 
6 ใบกัญชา 20 ส่วน 
7 พริกไทย 40 ส่วน 

 
ข้อบ่งใช้           แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง  
รูปแบบยา    ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
   - น้ าผึ้งรวง น้ าส้มซ่า  
   - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้   ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง  
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ

โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจ าอยู่ตามเส้นต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ลมจันทกระลา  
พัดอยู่ในเส้นอิทา ลมสูญทกลา พัดอยู่ในเส้นปิงคลา เมื่อลมเหล่านี้ผิดปกติจะท าให้
ผู้ป่วยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจ าหรือบริเวณใกล้เคียง  
เป็นต้น  

เอกสารอ้างอิง สุ่ม วรกิจ พิศาล. เวชศาตร์วัณ์ณณา ต าราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕ เรียบเรียงตามต ารา
ของทา่นพระยาประเสริฐสารทด ารง (หนู) บิดา. กรุงเทพฯ : พิศาลบรรณนิติ์; ๒๔๖๐ 
หน้า 9๗๔.  
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๑๒. ยาแก้โรคจิต 

ที่มาของต ารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

 “๑๔๘๓. ยาแก้โรคจิต ขนานที่ ๑ เอาเปลือกกุ่มน้้า ๒ บาท เปลือกมะรุม ๖ บาท แห้วหมู เปล้าน้อย 
เปล้าใหญ่ รางแดง จันทน์เทศ เปลือกมะตูม ก้านกัญชา บอระเพ็ด เปลือกโมกมัน หญ้าชันกาด สนเทศ สิ่งละ 
๑ บาท ระย่อมเท่ายาทั้งหลาย รวมต้าผงละลายน้้าร้อนแทรกพิมเสน กินครั้งแรกหนัก ๒ ไพ ถ้านอนไม่หลับให้
ทวียาขึ้นไปถึง ๑ สลึง” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๔ ชนิด รวมน้ าหนัก 570 กรัม ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 เปลือกกุ่มน้ า 30 กรัม 
2 เปลือกมะรุม 90 กรัม 
3 แห้วหมู 15 กรัม 
4 เปล้าน้อย 15 กรัม 
5 เปล้าใหญ่ 15 กรัม 
6 รางแดง 15 กรัม 
7 จันทน์เทศ 15 กรัม 
8 เปลือกมะตูม 15 กรัม 
9 ก้านกัญชา 15 กรัม 

10 บอระเพ็ด 15 กรัม 
11 เปลือกโมกมัน 15 กรัม 
12 หญ้าชันกาด 15 กรัม 
13 สนเทศ 15 กรัม 
14 ระย่อม 285 กรัม 

ข้อบ่งใช ้  แก้โรคลมที่ท าให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ  
รูปแบบยา   ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ - รับประทานครั้ งแรก ครั้ งละ 500 มิลลิกรัม  วันละ 2 ครั้ ง เช้าและเย็น  

ก่อนอาหาร 
 - ถ้านอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 
  - น้ าร้อนแทรกพิมเสน 
  - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช้  - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
  - ห้ามใช้ในผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิต 
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้ยาต ารับที่มีระย่อมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสารส าคัญซึ่งมีฤทธิ์ใน

การลดความดัน คือ สาร reserpine และอัลคาลอยด์อ่ืน ๆ หากได้รับในขนาดที่สูง
เกินไป มีผลกดการท างานของประสาท ท าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง  
คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ามืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น  
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ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ยาแก้โรคจิตต ารับนี้ เป็นต ารับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) 
เล่ม ๒ ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงโรคจิตในความหมายของการแพทย์แผนปัจจุบัน  
(โรคทางจติเวชและไบโพล่า) 

2. ระย่อมจะต้องฆ่าฤทธิ์ตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา 
เอกสารอ้างอิง นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พร้อมจักรการพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้า ๑๕๘.  
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๑๓. ยาไพสาลี 

ที่มาของต ารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

 “ ยา ไพสาลี ว่า พระพุทธเจ้า ทรงให้พระอานนท์ท้าแจกเป็นทาน เอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ สิ่งละ ๑ 
สลึง กระวาน ๑ สลึง ๑ เฟ้ือง กานพลู ๒ สลึง ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟ้ือง ลูกพิลังกาสา ๓ สลึง ว่านน้้า ๓ สลึง ๑ เฟ้ือง 
เกลือสินเธาว์ ๑ บาท เทียนด้า ๑ เฟ้ือง เทียนเยาพาณี ๖ สลึง ๑ เฟ้ือง การบูร ๗ สลึง สมอเทศ ๗ สลึง ๑ เฟ้ือง 
เทียนข้าวเปลือก ๖ สลึง  สมอไทย ๒ บาท สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟ้ือง โกฐสอ ๙ สลึง  โกฐเขมา ๙ สลึง ๑ เฟ้ือง 
บุกรอ ๗ สลึง ขิงแห้ง ๑๐ สลึง ๑ เฟ้ือง เจตมูลเพลิง ๗ สลึง หัสคุณเทศ ๕ บาท กัญชา ๓๐ บาท พริกไทยร่อน 
๖๐ บาท ยาทั้งนี้ท้าเป็นผงละลายน้้าผึ้งน้้าอ้อยแดง น้้านมโคก็ได้ กิน หนัก ๑ สลึง กิน ๓ เวลา แก้สารพัดโรค ไส้
เลื่อนกล่อน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูตึง ลมสติมักหลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก  ขี้
เรื้อน คุดทะราด เป็นฝีในเพดานและล้าคอ ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงา
หาวนอน ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย หงอย เพ้อ พูดมิชัด ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๒๓ ชนิด รวมน้ าหนัก 1,820.63 กรัม  ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ลูกจันทน์ 3.75 กรัม 
2 ดอกจันทน์ 3.75 กรัม 
3 กระวาน 5.625 กรัม 
4 กานพลู 7.5 กรัม 
5 ดีปลี 9.375 กรัม 
6 พิลังกาสา 11.25 กรัม 
7 ว่านน้ า 13.125 กรัม 
8 เกลือสินเธาว์ 15 กรัม 
9 เทียนด า 1.875 กรัม 

10 เทียนเยาวพาณี 24.375 กรัม 
11 การบูร 26.25 กรัม 
12 สมอเทศ 28.125 กรัม 
13 เทียนข้าวเปลือก 22.5 กรัม 
14 สมอไทย 30 กรัม 
15 สมอพิเภก 31.875 กรัม 
16 โกฐสอ 33.75 กรัม 
17 โกฐเขมา 35.625 กรัม 
18 บุกรอ 26.25 กรัม 
19 ขิงแห้ง 39.375 กรัม 
20 เจตมูลเพลิง 26.25 กรัม 
21 หัสคุณเทศ 75 กรัม 
22 กัญชา 450 กรัม 
23 พริกไทยล่อน 900 กรัม 
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ข้อบ่งใช ้  แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ 
รูปแบบยา   ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้  รับประทานครั้งละ 2 กรัม  วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
   น  ากระสายยาที่ใช้ 
   - น้ าผึ้งรวง น้ าอ้อยแดง น้ านมโค 
   - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้    ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก 

และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ  
 ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม   - 
เอกสารอ้างอิง นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์พร้อมจักรการพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้า ๒๒๓. 
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๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

ที่มาของต ารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

 “เอาขม้ินชัน ใบกัญชา สิ่งละ ๑๕ กรัม น้้ามันเม็ดฝ้าย พอเปียก ใส่แก้ริดสีดวงทวารหนัก ใส่แก้โรค
ผิวหนังต่าง ๆ” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๓ ชนิด รวมน้ าหนัก 60 กรัม ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 ขม้ินชัน 15 กรัม 
2 ใบกัญชา 15 กรัม 
3 น้ ามันเมล็ดฝ้าย 30 กรัม 

 
ข้อบ่งใช ้  ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
รูปแบบยา  ยาน้ ามัน  
ขนาดและวิธีใช ้ ทาวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังอาบน้ า 
ข้อห้ามใช ้ - 
ข้อควรระวัง    ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของต ารับ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  -  
เอกสารอ้างอิง นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พร้อมจักรการพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้า ๒๗๖. 
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๑๕. ยาท าลายพระสุเมรุ 

ที่มาของต ารับยา  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๒ 

 “ยาท้าลายพระสุเมรุ เอาลูกจันทน์ ๑ เฟ้ือง ดอกจันทน์ ๑ สลึง ลูกกระวาน ๑ สลึงเฟ้ือง กานพลู ๒ 
สลึง เกลือสินเธาว์ ๓ สลึง ดีปลี ๒ สลึงเฟ้ือง หว้านน้้า ๓ สลึงเฟ้ือง โกฐสอ ๑ บาท โกฐเขมา ๑ บาทเฟ้ือง เทียนด้า 
๕ สลึง เทียนแดง ๕ สลึงเฟ้ือง เทียนขาว ๖ สลึง เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึงเฟ้ือง เทียนข้าวเปลือก ๗ สลึง ขิงแห้ง ๗ 
สลึงเฟ้ือง กัญชา ๒ บาท รากเจ็ตมูลเพลิง ๒ บาทเฟ้ือง หัวบุกรอ ๙ สลึง เนื้อลูกสมอไทย ๙ สลึงเฟ้ือง เนื้อลูกสมอ
เทศ ๑๐ สลึง การะบูน ๑๐ สลึงเฟ้ือง หัศกุนเทศ ๑๐ สลึงเฟ้ือง พริกไทยล่อน ๕๗ บาท ๓ สลึง บดเป็นผงละลาย
น้้าอ้อยแดง หรือน้้านมโค กินครั้งละ ๑ สลึง แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบ
ในร่างกาย ลมสะดุ้งแลสั่นไปทั้งตัว ลมเปรี่ยวด้า แก้จุกผามม้านย้อย มารกะไษย ไส้พองท้องใหญ่ ลมคลั่งเพ้อ ลมอ้า
มะพฤกษ์อ้ามะพาธ ลมปัตฆาต แก้โรคผิวหนัง ลมชักปากเบี้ยวตาแหก แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคเสมหะโลหิตเรื้อรัง 
หายแล” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 23 ชนิด รวมน้ าหนัก 1,338.75 กรัม ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 
1 ลูกจันทน์ 1.875 กรัม 
2 ดอกจันทน์ 3.75 กรัม 
3 กระวาน 5.625 กรัม 
4 กานพลู 7.5 กรัม 
5 เกลือสินเธาว์ 9.375 กรัม 
6 ดีปลี 11.25 กรัม 
7 ว่านน้ า 13.125 กรัม 
8 โกฐสอ 15 กรัม 
9 โกฐเขมา 16.875 กรัม 
10 เทียนด า 18.75 กรัม 
11 เทียนแดง 20.625 กรัม 
12 เทียนขาว 22.5 กรัม 
13 เทียนตาตั๊กแตน 24.375 กรัม 
14 เทียนข้าวเปลือก 26.25 กรัม 
15 ขิงแห้ง 28.125 กรัม 
16 กัญชา 30 กรัม 
17 เจตมูลเพลิง 31.875 กรัม 
18 บุกรอ 33.75 กรัม 
19 สมอไทย 35.625 กรัม 
20 สมอเทศ 37.5 กรัม 
21 การบูร 39.375 กรัม 
22 หัสคุณเทศ 39.375 กรัม 
23 พริกไทยล่อน 866.25 กรัม 
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ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลมเปลี่ยวด า ลมอัมพฤกษ์อัมพาต  
รูปแบบยา  ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้      รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น้ าอ้อยแดง น้ านมโค 
 - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)  

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
 - ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารบันี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก  

และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ 
ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเปลี่ยวด า เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็นตะคริว 
ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ท าให้เจ็บปวดบริเวณท่ีเป็นมาก มักแก้
โดยการนวดจุดบริเวณตาตุ่มด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชย หรือยาท าลายพระสุเมรุ  

เอกสารอ้างอิง ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ าพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์; ๒๕๐๔. หน้า ๒๖๘. 
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๑๖. ยาทัพยาธิคุณ 

ที่มาของต ารับยา  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๒ 

 “ยาชื่อทัพยาธิคุณ เอาสะค้าน ผักแพวแดง ดองดึง หว้านน้้า ยาด้า มหาหิงคุ์ โกฐสอ โกฐจุลาล้าพา  
โกฐพุงปลา กัญชา หัวอุตพิด เนื้อฝักราชพฤกษ์ ชะเอมเทศ ดีปลี แก่นแสมทะเล เอาสิ่งละ ๑ ส่วน พริกไทย
ล่อนเท่ายาทั้งหลาย ต้าเป็นผง เอาน้้าใบก้าเม็ง น้้าลูกประค้าดีควาย เคล้ายาผงตากแดดให้แห้งสิ่งละ ๗ ครั้ง 
แล้วบดด้วยน้้าผึ้งกินหนัก 1 สลึง แก้กล่อน ๕ ประการ ซึ่งให้จุกเสียดแลเป็นพรรดึก แก้ลมเป็นก้อนในอุทร ให้
เจ็บทั่วร่างกาย เจ็บสะเอว มือเท้าตายกระด้างแลเมื่อยขบทุกข้อทุกล้า ขัดแข้งขา เจ็บทวารหนัก เบาพิการต่าง 
ๆ เจ็บศีรษะเวียนหน้าตา เจ็บไหล่ทั้งสอง ปากเปรี้ยว เสียงแหบแห้ง ขัดสีข้าง ขัดอก ท้องขึ้น กินอาหารไม่มีรส 
นอนไม่ใคร่หลับ โรคทั้งนี้เป็นเพราะเสมหะแห้ง บุรุษและสตรีเป็นเหมือนกัน” 

สูตรต ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 1๖ ชนิด รวมน้ าหนัก ๓0 ส่วน ดังนี้ 
ล าดับ ตัวยา น  าหนักยา 

1 สะค้าน ๑ ส่วน 
2 ผักแพวแดง 1 ส่วน 
3 ดองดึง 1 ส่วน 
4 ว่านน้ า 1 ส่วน 
6 ยาด า 1 ส่วน 
6 มหาหิงคุ์ 1 ส่วน 
7 โกฐสอ 1 ส่วน 
8 โกฐจุฬาลัมพา 1 ส่วน 
9 โกฐพุงปลา 1 ส่วน 

10 กัญชา 1 ส่วน 
11 อุตพิด 1 ส่วน 
12 เนื้อในฝักราชพฤกษ์ 1 ส่วน 
13 ชะเอมเทศ 1 ส่วน 
14 ดีปลี ๑ ส่วน 
15 แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
16 พริกไทยล่อน ๑๕ ส่วน  

 ส่วนประกอบอ่ืนในต ารับ 
 ใบกะเม็ง  
 ลูกประค าดีควาย  

ข้อบ่งใช ้ แก้กล่อนทีท่ าให้จุกเสียดเป็นพรรดึก เจ็บเมื่อยขบตามร่างกาย กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ 
รูปแบบยา  ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น้ าผึ้งรวง 
 - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
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ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อควรระวัง      - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)  

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก  

และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. กล่อน 5 ประการ ได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน้ า กล่อนลม และกษัยกล่อน 
 2. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ตามกรรมวิธีก่อนน ามาปรุงยา  
เอกสารอ้างอิง ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ าพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒. 

กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์; ๒๕๐๔. หน้า ๒๙๓. 




