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คำนำ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนำกัญชามา 
ใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการรักษาโรคในทางการแพทย์แผนไทย โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้ตำรับยาที่มี
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การแพทย์ของประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานจัดการกัญชาและ
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดทำองค์ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในรูปแบบของ 
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กัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบคุณคณาจารย์  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
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หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อแพทย์แผนไทย และหน่วยบริการสาธารณสุข หากยังมีส่วนที่บกพร่อง 
หรือไม่ครบถ้วนประการใด ขอได้โปรดให้คำแนะนำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทนำ 

คู่มือการปรุงยาเฉพาะรายตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ) 
สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขเล่มนี้ จะกล่าวถึงตำรับยาและวิธีการปรุงยาเฉพาะรายของตำรับยากัญชาใน
ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ซึ่งนิยามหรือความหมายของการปรุงยาเฉพาะราย หมายถึง การใช้ยาตาม 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่ มีอยู่ในตำราหรือท้องถิ่น โดยพิจารณาตามอาการ
และวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมีมาตรฐานการปรุงยาเฉพาะรายภายใต้การประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ได้แก่ การเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา 
การปรุงยาและจ่ายยาตามใบสั่งยา ให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตำรับยากัญชาที่อยู ่ในคู ่มือเล่มนี ้จะใช้กัญชาในส่วนที ่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ  ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ระบุไว้ว่า วัตถุหรือสาร
ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  

๑. เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
๒. ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 
๓. สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตรา

ไฮโดรแคนนาบินอล(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก 
๔ . กากหรือ เศษที ่เหล ือจากการสก ัดก ัญ ชา และต ้องม ีส าร เตตราไฮ โดรแคนนาบ ินอ ล

(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก 

สำหรับกัญชาส่วนช่อดอกและเมล็ดนั้น จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ ผู้สนใจสามารถดู
ข้อมูลเพ่ิมเติมในภาคผนวก ๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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คำแนะนำการใช้คู่มือ  

ข้อมูลที่ให้ใน “คำแนะนำการใช้คู่มือ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายที่มาของตำรับยากัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ) รวมทั้งอธิบายความหมายของเนื้อหาในแต่ละบท  
แต่ละหัวข้อ และภาคผนวกของคู่มือเล่มนี้ 

จากการสืบค้นตำรับยากัญชาจากตำรับยาแผนไทยของชาติของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกนั้น  พบตำรับยาที่ใช้กัญชาส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ ตำรับ ใช้ใบ ๓๑ ตำรับ 
ใช้ราก ๗ ตำรับ ใช้ก้าน ๑ ตำรับ โดยมีที่มาจากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ๑๖ ตำรับ ตำรายาเกร็ด ๒๑ 
ตำรับ และตำรับยาของบุคคลที่มอบให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ ๒ ตำรับ  

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกตำรับยากัญชา จำนวน ๑๑ ตำรับ บรรจุไว้ในคู่มือการปรุงยาเฉพาะรายเล่มนี้  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย มีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และตัวยาหาไม่ยาก ได้แก่ 

ลำดับ ตำรับยา ที่มาของตำรับยา 

๑ ยาศุขไสยาศน ์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

๒ ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑  
พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 

๓ ยาแก้มหาสันนิบาตทุวันโทษ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๔ ยาแก้บานทะโรค ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๕ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๖ ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา เล่ม ๕ 
๗ ยาแก้ปวดมุตคาด เวชศาตร์วัณ์ณณา เล่ม ๕ 
๘ ยาแก้ลมอัมพฤกษ ์ ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 
๙ ยาแก้ปัตคาดราทยักษ์ ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 

๑๐ ยาทาข้างนอก ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 

๑๑ ยาแก้นอนมิได ้
ตำรายาแผน โบ ราณ รั กษ าโรคทั่ ว ไป ของ 
พระครูปิยะสีลขันธ์ 

และนอกจากนี้คู่มือเล่มนี้ยังมีตำรับยากัญชาที่ประยุกต์จากตำรับยาการแพทย์แผนไทยจำนวน ๕ 
ตำรับ ได้แก่ ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา, ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา สูตรร้อน, ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา 
สูตรเย็น, ยาหม่อง ผสมใบกัญชา และยาน้ำมันเขียวผสมกัญชา รวมเป็น ๑๖ ตำรับ 
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เนื้อหาในคู่มือ 

• บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชา มีข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ การใช้กัญชาในอดีต ทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย การใช้กัญชาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การใช้กัญชาในทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน สารสำคัญออกฤทธิ์ อาการข้างเคียง กัญชากับสถานะทางกฎหมายใน
ประเทศไทย รวมถึงวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบกัญชา เพ่ือเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับ
ผู้อ่านในเบื้องต้น 

• บทที่ ๒ หลักเภสัชกรรม การปรุงยาเฉพาะราย จะกล่าวถึงหลักการของเภสัชกรรมแผนไทย 
โครงสร้างและส่วนประกอบของตำรับยาไทย และหลักการปรุงยา  

• บทที่ ๓ ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ)  
ประกอบด้วยตำรับยา ๑๗ ตำรับ เป็นตำรับยาจากตำรับยาแผนไทยของชาติ ๑๒ ตำรับ 

แบ่งตามกลุ่มอาการได้ ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มอาการทางเดินอาหาร กลุ่ม
อาการกล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง กลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 
กลุ่มอาการในบริเวณช่องปาก และกลุ่มอ่ืน ๆ และเป็นตำรับยาที่ประยุกต์จากตำรับยาการแพทย์
แผนไทย ๕ ตำรับ 

ข้อมูลตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ) เล่มนี้  
ได้นำมาเรียบเรียงโดยมีข้อมูล ชื่อตำรับยา ที่มาของตำรับยา สูตรตำรับยา สรรพคุณตามตำรา  
ข้อบ่งใช้ รูปแบบยา ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์(ถ้ามี) ข้อมูล
เพ่ิมเติม(ถ้ามี) การเตรียมตัวยา และวิธีการปรุงยา เพ่ือประโยชน์ในการนำไปใช้ปรุงยา สั่งยา หรือ
จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิผล  

คำอธิบายความหมายแต่ละหัวข้อของตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็น 
ยาเสพติดให้โทษ)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อตำรับยา  

เป็นชื่อภาษาไทยของตำรับยาที่ระบุไว้ใน “ตำรายาแผนไทยแห่งชาติ” และ “ตำรับยาแผนไทย
ของชาติ” ในกรณีที่ในคัมภีร์ไม่ระบุชื่อตำรับยา จะใช้วิธีนำชื่อโรคหรืออาการที่ตำรับยานั้นใช้แก้มา
ตั้งเป็นชื่อตำรับยา เช่น ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้บานทะโรค ยาแก้ลมแก้เส้น 
ยาแก้ลมอัมพฤกษ ์

ที่มาของตำรับยา  

เป็นชื่อคัมภีร์หรือตำราดั้งเดิมที่เป็นต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของตำรับยานั้น และระบุ
ข้อความเดิมเก่ียวกับสูตรตำรับยานั้นไว้ด้วยอักษรตัวเอนในเครื่องหมายอัญประกาศ  

สูตรตำรับยา  

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรและส่วนประกอบของตำรับยานั้น โดยระบุว่ามีตัวยา  
(พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ หรือธาตุวัตถุ) รวมทั้งหมดกี่ชนิด ปริมาณรวมของตัวยาทั้งหมดกี่กรัม หรือ
ทั้งหมดก่ีส่วนในกรณีท่ีสูตรตำรับระบุตัวยาเป็นส่วน  
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- ตัวยา คือ ชื่อเครื่องยาที่นำมาใช้ปรุงยา สำหรับข้อมูลตัวยาหรือเครื่องยาแต่ละชนิดว่ามี
ชื่อวิทยาศาสตร์อย่างไร ได้รวบรวมไว้ใน “ภาคผนวก ๑ ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์”  

- ปริมาณ ส่วนมากแสดงน้ำหนักเป็นกรัมหรือเป็นส่วน มีบ้างที่กำหนดน้ำหนักหรือปริมาณ
เป็นหน่วยวัดอ่ืน เช่น มิลลิลิตร ลิตร การแสดงปริมาณตัวยาที่หน่วยน้ำหนักแบบไทย (ตำลึง บาท 
สลึง เฟื้อง ไพ)  ได้แปลงหน่วยน้ำหนักแบบไทยในตำรายาให้เป็นกรัม โดยเทียบน้ำหนักดังนี้ 

๑ ตำลึง    เท่ากับ     ๔ บาท   เท่ากับ  ๖๐ กรัม 
๑ บาท     เท่ากับ     ๔ สลึง   เท่ากับ  ๑๕ กรัม 
๑ สลึง      เท่ากับ     ๒ เฟ้ือง   เท่ากับ ๓.๗๕ กรัม 
๑ เฟ้ือง     เท่ากับ     ๔ ไพ   เท่ากับ ๑.๘๗๕ กรัม 

สรรพคุณตามตำรา 

คุณสมบัติในการแก้หรือบำบัดรักษาโรคหรืออาการของตำรับยานั้นตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย  

รูปแบบยา  

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาตำรับนั้น ๆ เช่น เป็นยาต้ม ยาผง ยาลูกกลอน  
ยาเม็ด ยาเม็ดพิมพ์ ยาแคปซูล ยาน้ำมัน ยาประคบ  บางตำรับยามีรูปแบบยาได้มากกว่า  
๑ รูปแบบ เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล   

ขนาดและวิธีใช้  

ได้ระบุขนาดและวิธีใช้โดยระบุขนาดใช้ของยาเป็นระบบเมตริก คือ เป็นกรัม และยาน้ำ
กำหนดปริมาตรเป็นมิลลิลิตร มีข้อมูลน้ำกระสายยาที่ใช้ และข้อแนะนำการใช้ ส่วนตำรับยาแผนไทย
ที่มาจากคัมภีร์และตำรายาแผนไทยของชาติต่าง ๆ มักไม่ได้ระบุขนาดและวิธีใช้ไว้ การกำหนด
ขนาดและวิธีใช้ของตำรับยากลุ่มนี้เป็นเนื้อหาส่วนที่ยากที่สุด จึงต้องอาศัยประสบการณ์การเตรียมยา
และการสั่งใช้ของแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนด
ขนาดและวิธีใช้ที่เหมาะสม  

ข้อห้ามใช้  

ข้อมูลที่อธิบายว่าตำรับยานี้ห้ามใช้ในคนกลุ่มใด เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น 
หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 

ข้อควรระวัง  

ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ยาตำรับ ที่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยควรทราบ เช่น ตำรับยาที่มีการบูรเป็นส่วนประกอบ จะมีข้อควรระวังว่า 
“ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติของตับ ไต 
เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้” 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

ข้อมูลเกี่ยวกับตำรับยาที่ควรทราบเพ่ิมเติม  
  

- 4 -



การเตรียมตัวยา  

เป็นการเตรียมตัวยาก่อนนำไปใช้ปรุงยา ตัวยาบางชนิดอาจจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่าง
เสียก่อนเช่น ประสะ สะตุ ฆ่าฤทธิ์ สามารถดูรายละเอียดใน “ภาคผนวก ๒ การเตรียมตัวยา 
ก่อนใช้ปรุงยา” 

วิธีการปรุงยา  

ยาบางตำรับมีวิธีการปรุงเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน “ภาคผนวก ๓ วิธีการปรุงยา” 
ก็จะอธิบายวิธีการปรุงไว้ในหัวข้อนี้ 

• บทที่ ๔ มาตรฐานการปรุงยาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน  
จะกล่าวถึงมาตรฐานของการปรุงยา ด้านสถานที่ผลิตยา ข้อกำหนดด้านบุคลากร 

มาตรฐานแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และฉลากยา 
• ภาคผนวก  

ตอนท้ายของคู่มือเล่มนี้ มีภาคผนวกอยู่ ๔ ภาคผนวก เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้อ่าน 
ได้แก่ ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวยาก่อนใช้ปรุงยา วิธีการปรุงยา และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข มีรายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

ภาคผนวก ๑ ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรที่เป็นต้นกำเนิด

ของตัวยา ประกอบด้วย ชื่อสกุล (genus) เขียนด้วยตัวเอน ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วย
ชื่อระบุชนิด (specific epithet) ซึ่งเขียนด้วยตัวเอนเช่นกัน ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก และชื่อ 
ผู้ตั้งชื่อ (author’s name) ที่เขียนด้วยตัวอักษรปรกติ ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ทั้งนี้อาจใช้ชื่อย่อ
ตามที่กำหนดในหนังสือ Authors of Plant Names๑ และฐานข้อมูล The Plantlist๒ หากพืช
สมุนไพรชนิดใดสามารถระบุพันธุ์ (variety) หรือพันธุ์ปลูก (cultivar) ได้ ก็จะระบุไว้หลังชื่อ โดยใช้
ตัวย่อ var. หรือ cv. ตามลำดับ แล้วตามด้วยชื่อพันธุ์หรือชื่อพันธุ์ปลูก 

ภาคผนวก ๒ การเตรียมตัวยาก่อนใช้ปรุงยา  
เนื่องจากตัวยาบางชนิดมีฤทธิ์แรงเกินไปหรือมีพิษมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ตัวยา

เหล่านี้จึงต้องผ่านกระบวนการประสะ สะตุ หรือ ฆ่าฤทธิ์ ก่อนนำมาใช้ปรุงยา เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ภาคผนวกนี้จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประสะ สะตุ หรือฆ่าฤทธิ์ของตัวยาบางชนิด
ก่อนนำไปใช้ 

  

๑ Brummit RK, Powell CE. Authors of plant names. London: Royal Botanic Gardens, Kew. 1992. 
๒ The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st June 2019). 
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ภาคผนวก ๓ วิธีการปรุงยา  
คู่มือการปรุงยาเฉพาะรายตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด 

ให้โทษ) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขเล่มนี้ มีรูปแบบของยาเตรียมที่สำคัญ ๗ วิธี ได้แก่ ยาผง, 
ยาแคปซูล, ยาลูกกลอน, ยาต้ม, ยาน้ำมัน, ยาขี้ผึ้ ง และยาประคบ  ซึ่งภาคผนวกนี้ ได้อธิบาย
กระบวนการผลิตยาแต่ละรูปแบบโดยละเอียด  

ภาคผนวก ๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มี

กัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาคผนวก ๕ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
• ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 

พ.ศ. ๒๕๖๔  
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บทที่ ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชา 

กัญชา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis sativa L. 
ชื่อพ้อง :  Cannabis indica Lam.,  

 Cannabis sativa subsp. Indica (Lam) 
E.small & Cronquist

วงศ์ : Cannabaceae 
ชื่อสามัญ : cannabis, hemp, lndian hemp, ganja, 

       marihuana, marijuana 
ชื่ออ่ืน ๆ : ปาง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ยานอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 

    ซา (อีสาน) 
กัญ ชามี ถิ่ นกำเนิ ด ในทวีป เอเชี ย  แล้ วแพร่ ไปทั่ ว โลก 

คือจากอ ัฟกาน ิสถานไปย ังทว ีปแอฟริกาเขตร้อน ทว ีปย ุโรป 
ทวีปอเมริกาเหนือและใต้  การที่ต้นกัญชาถูกนำไปปลูกทั่วโลก 
เนื่ องจากเป็น พืชที่ ให้ เส้นใยที่ ดี  มีการใช้ ใบและเรือนช่อดอก 
เพศเมียกินเป็นอาหารและยา หรือใช้สูบเพ่ือเป็นเครื่องหย่อนใจ 
ในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นเส้นใยและยารักษาโรค 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของกัญชา  

กัญชาเป็นไม้ล้มลุก มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง สูง ๑-๕ เมตร มีขนสีเขียมอมเทา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่า
มือ เรียงสลับกัน ขอบเว้าลึกจนถึงโคนเป็น ๕-๗ แฉก แฉกรูปยาวรี โคนและปลายสอบ ขอบจักแบบฟันเลื่อย 
แผ่นใบด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง ดอกแยกเพศและอยู่ต่างต้นกัน (แต่อาจพบต้นที่มีดอกแยกเพศร่วมต้นได้
บ้าง) ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีกลีบชั้นเดียว ๕ กลีบ ไม่ติดกัน มีเกสร
เพศผู้ ๕ อัน ส่วนดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวตามซอกใบและยอด แต่ละดอกมีใบประดับสีเขียวเข้มคล้ายกาบ
และมีขนเป็นต่อมหุ้มอยู่ ไม่มีกลีบดอก มีรังไข่ ๑ อัน ภายในมีช่องเดียว ผลเป็นผลแห้ง ขนาดเล็ก รูปไข่หรือรูป
รีเกลี้ยง สีน้ำตาล  
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 ส่วนใหญ่กัญชาเป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีในทุกสภาพอากาศและดิน จึงทำให้กัญชาพันธ์เดียวกัน หากนำไป
ปลูกในอีกสถานที่หนึ่งที่สภาพอากาศ ดินแตกต่างกัน จะทำให้กัญชาพันธุ์นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ ส่งผลต่อลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช อาจทำให้มีความสูง การเรียงตัวของใบ และ
การสร้างสารประกอบทางเคมีแตกต่างกัน นอกจากนี้ กัญชายังสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้เนื่องจากมีดอก
แยกเพศต่างต้น หากเกสรเพศผู้ของกัญชาสายพันธุ์หนึ่งผสมพันธุ์กับเกสรเพศเมียของกัญชาอีกสายพันธุ์หนึ่ง ก็
จะเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ขึ้น  
 

 

  

ช่อดอกเพศผู้ ช่อดอกเพศเมีย 
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กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

กัญชาใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยมานานมากกว่า ๓๐๐ ปี จากการสืบค้นตำราการแพทย์
แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบตำรับยาเข้ากัญชากว่า 
๒๐๐ ขนาน ที่สำคัญเช่น ในคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ (ฉบับใบลาน) พบตำรับยาที่เข้ากัญชา ๔ ขนาน ได้แก่ ยา
อัคคินีวคณะ ยาทิพกาศ ยาศุขไสยาศน์ และยามหาวัฒนะ  

ในทางการแพทย์แผนไทย กัญชามีส่วนที่ใช้เป็นตัวยาในตำรับยาเกือบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นราก ก้านใบ 
ใบ และเรือนช่อดอกเพศเมีย (ซึ่งมีฤทธิ์แรงที่สุด) ตำราสรรพคุณยาไทยระบุว่า กัญชาทุกส่วนมี รสเมาเบ่ือ ใบมี
สรรพคุณ แก้หอบหืด เจริญอาหาร ชูกำลัง แต่ทำให้จิตใจขลาดกลัว ตาลาย ประสาทหลอน ดอกมีสรรพคุณแก้
โรคประสาท ทำให้นอนหลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ เครื่องยาช่อดอกเพศเมียของกัญชามีชื่อเรียกหลายชื่อ 
ได้แก่ “กะหลี่”(ภาคกลาง) “กะเต็น” “หัวนกเค้า” (สกลนคร) “ทำรังนอน”(กุหลี-นครศรีธรรมราช/ใต้)  
“หัวผีหลอก” (กมลาไสย-กาฬสินธุ์) 

                          
                           ใบกัญชา                                        ช่อดอกเพศเมียกัญชา 

ในตำราการแพทย์แผนไทยมักใช้ “ช่อดอกเพศเมีย” ทำยา ถือเป็น “กัญชาดี” ดังตัวอย่างตำรับยา
ต่อไปนี้  

ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ ๔๙๓ มัดที่ ๓๒ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๔/๒ ประวัติที่มา สมบัติเดิมของ
หอสมุดแห่งชาติ 

“ยาชื่อศุกขะไสยาสน์ .. ใบชุมเห็ดไทย ๑ ใบผักชี ๑ ใบผักกะเฉด ๑ ยานี้เอาสิ่งละ ๒ สลึง กัญชาดี ๓ สลึง 
บดละลายเหล้ากิน แก้นอนมิหลับกินข้าวมิได้ หายแลฯ” 

รูปแบบยากัญชาที่พบในตำราการแพทย์แผนไทย มีหลาย
รูปแบบ เช่น ยาผง ยาเม็ด ลูกกลอน ยาปั้นเป็นแท่ง ยาต้ม ยาดอง ยา
หุงคงแต่น้ำมัน ยากัดด้วยเหล้า ยาประคบ ยาทา ยาขี้ผึ้ง ยากวน เป็นต้น 
ซึ่งไม่พบรูปแบบการสูบปรากฏในตำรับยากัญชา และในตำรับยา
กัญชาที่พบกว่า ๒๐๐ ตำรับนั้น เป็นตำรับที่ใช้ใบ ๓๑ ตำรับ ใช้ราก 

๗ ตำรับ ใช้ก้าน ๑ ตำรับ และนอกจากนั้นไม่ระบุส่วนที่ใช้ ซึ่งแพทย์แผนไทยจะใช้ส่วนที่ดีที่สุด คือ ช่อดอก
เพศเมีย โดยทุกส่วนของกัญชานั้นสามารถใช้ทำยาได้ ทั้ง ช่อดอก ใบ ก้าน ลำต้น ราก เมล็ด หรือ ทั้ง ๕ และ
พบว่าสัดส่วนของกัญชาที่ใช้มากที่สุดในสูตรตำรับถึงร้อยละ ๕๐ พบทั้งที่ใช้ใบ และไม่ระบุส่วน หากหาส่วนช่อดอก
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ไม่ได้ สามารถใช้ใบแทนได้ เพราะมีรสเมาเบื่อเช่นเดียวกัน แต่ไม่ควรใช้ช่อดอก ทดแทนใบ ราก ก้าน ลำต้น
และเมล็ด เนื่องจากจะทำให้ยามีฤทธิ์แรงขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้  

ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยปรากฏชื่อกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ เช่น หางกระรอก หางเสือ ก้าน
แดง (ตะนาวศรี) ก้านขาว นกคุ่ม ฝอยทอง ไส้ปลาช่อน หมื่นศรี ฯลฯ 

สารสำคัญ 
พบสารที่เป็นองค์ประกอบของกัญชาทั้งหมด ๕๖๕ ชนิด เป็นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ๑๒๐ ชนิด 

และมีสารกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มเทอร์พีนอยด์ กลุ่มเฟลโวนอยด์ กลุ่มลิกนิน กลุ่มฟีนอล  
สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) เช่น สาร ∆9-tetrahydrocannabinol หรือ ∆9-THC  

สาร Cannabidiol (CBD) สาร Cannabigerol (CBG) สาร Cannabichromene (CBC) สาร Cannabinol 
(CBN) 

สาร ∆9- tetrahydrocannabinol หรือ ∆9-THC เป็นสารที่พบได้ในทุกส่วนของกัญชา โดยพบมากในยาง 
(resin) จากเซลล์ขน (trichome) ที่บริเวณช่อดอกเพศเมีย ซึ่งมีอยู่ในกัญชาตั้งแต่ร้อยละ ๑-๖ (ส่วนมากร้อยละ 
๑-๒) โดยสารนี้มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ แคนนาบินอยด์ (cannabinoid receptors) ในร่างกาย ทำให้ออกฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาท (psychotropic effect) ต้านการอาเจียน แก้ปวด ต้านมะเร็ง ลดความดันในลูกตา ทำให้เจริญ
อาหาร เกิดความรู้สึกเป็นสุขได้ และนอกจากนี้สารนี้อาจทำให้เกิดอาการมึนเมา เกิดความวิตกกังวล (anxiety) และ
อาจเกิดการติด (addiction) ได้ 

 
เซลล์ขน (trichomes) บริเวณช่อดอกเพศเมียของกัญชา 

(Bonini SA และคณะ, ๒๕๖๑) 

สาร Cannabidiol หรือ CBD เป็นสารสำคัญที่ส่วนใหญ่แยกได้จากกัญชาชนิดที่ให้เส้นใย สาร CBD 
ออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับแคนนาบินอยด์ (cannabinoid receptors) ได้น้อยกว่า ∆9-THC ทำให้ CBD เป็นสารที่ไม่
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แต่สามารถออกฤทธิ์ผ่านตัวรับอ่ืนได้หลายชนิด ทำให้สามารถออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
แก้ปวด คลายกังวล ต้านมะเร็ง ต้านการชัก ต้านการคลื่นไส้อาเจียน 

การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

มีการใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง อาการคลื่นไส้อาเจียน ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคลมชัก  
ลดความดันลูกตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน ช่วยให้เจริญอาหาร บำบัดผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาท โรคพาร์กินสัน 
และช่วยให้นอนหลับ  
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อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาหรือสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ 

 กัญชานอกจากจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลายแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือผลที่ได้รับจากการ
ใช้กัญชาหรือสารจากกัญชาด้วยเพ่ือให้สามารถประเมินความเหมาะสมในการรักษาได้ ผลจากการใช้กัญชาทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ในการเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความจำ 
อาการทางจิต โรคจิตเภทและอาการทางอารมณ์ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Whiting ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
สรุปอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ว่ามีอาการเวียนศีรษะ ปากแห้ง คลื่นไส้ เหนื่อยล้า 
ง่วง เคลิ้มสุข อาเจียน งุนงงสับสน เซื่องซึม สับสน เสียการทรงตัว เกิดภาพหลอน เป็นต้น  

เส้นใยจากต้นกัญชา (กัญชง) 

ต้นกัญชาชนิดให้เส้นใย มีชื่อสามัญว่า เฮมป์ (hemp) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis 
sativa L.subsp. sativa เส้นใยกัญชามีคุณสมบัติ นุ่มเหนียว ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงนำมาทำ
เป็นเครื่องนุ่งห่ม เสื้อเกราะกันกระสุน ฉนวนกันความร้อน โครงสร้างบางส่วนของรถยนต์ และเยื่อกระดาษ 
สำหรับในประเทศไทยนั้น ในทางกฎหมายเรียกเส้นใยกัญชาว่า “กัญชง” คนไทยบางถิ่นเรียกเส้นใยกัญชาว่า 
“ปอกัญชา” ซึ่งปลูกกันมากในภาคเหนือ เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้งยังคงมีการ
ใช้ผ้าที่ทอจากกัญชงเป็นเครื่องนุ่งห่ม  

กัญชากับสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย 

 ในปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ภาคผนวก ๔) ได้มีการให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้  เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ ๑. กัญชา ๒. กัญชง  
๓. พืชกระท่อม ๔. พืชฝิ่น และ ๕. เห็ดขี้ควาย สำหรับกัญชานั้น มีส่วนของกัญชาหรือสารที่ได้รับการยกเว้น ไม่
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
๒. ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 
๓. สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตรา

ไฮโดรแคนนาบินอล(tetrahydrocannabinol หรือ THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก 
๔. กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol 

หรือ THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก 

 ตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับการรับรองหรือได้รับอนุญาตในเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นตำรับที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการ
ศึกษาวิจัยได้ ตำรับยาตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก ๔ 

ตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ตำรับยากัญชาในระบบบริการสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ ได้ประกาศรายการยาจากสมุนไพร (กัญชา) จำนวน ๗ ตำรับ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลและ
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สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นตำรับยาทางการแพทย์แผนไทย ๔ ตำรับ ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ใน ภาคผนวก ๕ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆของกัญชา 

ส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษ 
• เมล็ดกัญชา ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์  
• ช่อดอก ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/ ศึกษาวิจัย/ ผลิตภัณฑ์สารสกัด 

ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ 
• ใบ กิ่ง ก้าน ราก ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์/ ศึกษาวิจัย/ ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร 

เครื่องสำอาง 
• เปลือก ลำต้น เส้นใย ใช้ศึกษาวิจัย/ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษ 
• สารสกัดที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก ใช้เพ่ือ

ศึกษาทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง 
• กากจากการสกัด ต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก 

การคัดเลือกวัตถุดิบกัญชา 

 การคัดเลือกวัตถุดิบกัญชาเพ่ือนำมาเป็นส่วนประกอบในตำรับ จากการสืบค้นตามคัมภีร์ ตำรายา
ทางด้านการแพทย์แผนไทย ไม่พบการระบุรายละเอียดที่แน่ชัดว่าจะต้องใช้กัญชาสายพันธุ์ใด ลักษณะภายนอก
เป็นอย่างไร อายุพืชเท่าไหร่ แต่จากการสอบถามหมอพ้ืนบ้านและผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนไทยได้ให้
ข้อมูลว่า ใบกัญชาที่จะนำมาใช้ในการปรุงยาต้องใช้ ใบกัญชาเพสลาด หมายถึง ใบกัญชาที่ไม่อ่อนหรือแก่
จนเกินไป ซึ่งแต่เดิมหมอพ้ืนบ้านจะใช้วิธีการเด็ดใบกัญชามาชิมรส ก่อนที่จะนำเด็ดไปปรุงยาต่อไป ในส่วนของ
ช่อดอกเพศเมีย หรือ กะหลี่กัญชา  จะสังเกตจากลักษณะภายนอก ได้แก่ ช่อดอกเป็นรูปหัวนกเค้า มีขน 
(หมอยกัญชา) เป็นสีน้ำตาลประมาณครึ่งหนึ่งของช่อดอกท้ังหมดก็สามารถนำมาใช้ปรุงยาได้ 
 การคัดเลือกวัตถุดิบกัญชาเพ่ือนำมาใช้ในการเตรียมตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา โดยอาศัยองค์ความรู้
จากหมอพ้ืนบ้านผนวกกับข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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  ช่อดอกกัญชา  
   คัดเลือกช่อดอกเพศเมียกัญชาจากแปลงปลูกท่ีมีอายุประมาณ ๔ เดือน เป็นช่อดอกเพศเมียที่ไม่มีการ
ผสมพันธุ์จนเกิดเป็นเมล็ด เมื่อส่องด้วยแว่นขยายพบว่าเซลล์ขน (trichome) เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมากกว่าร้อยละ 
๕๐ โดยเซลล์ขน (trichome) จะเริ่มต้นจากลักษณะใส เป็นสีขาวขุ่น แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และพบเกสร (Pistil) 
เปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสีน้ำตาลมากกว่าร้อยละ ๕๐ มีกลิ่นหอม มีสภาพไม่เปียกชื้น ไม่มีร่องรอยการถูก
ทำลายจากโรคพืช 

      
                                

 

    
ช่อดอกเพศเมียแห้ง (สายพันธุ์หางกระรอก) 

  
ใบกัญชา  

           ใบกัญชาจากต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๑.๕ - ๓ 
เดือน เป็นใบที่เติบโตเต็มที่ ลักษณะใบสมบูรณ์ มี
จำนวนแฉกไม่น้อยกว่า ๕ แฉก มีสีเขียวอ่อนถึง
เขียวเข้ม ไม่มีร่องรอยการทำลายจากโรคพืช และมี
สภาพไม่เปียกชื้น  
 

 
 
 

              ใบกัญชาแห้ง 

เกสร (Pistil) เซลล์ขน  
(trichome) 
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   รากกัญชา 

    
     รากกัญชาแห้ง        รากกัญชาแห้ง 

                              ที่ได้จากการปลูกลงดิน         ที่ได้จากการปลูกในกระถาง 
  

ก้านใบกัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ลำต้นกัญชา 
 

 
ลำต้นกัญชาแห้ง 
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เมล็ดกัญชา 

    
เมล็ดกัญชาแห้ง 

 กัญชา ทั้ง ๕  
ได้แก่ ราก ต้น ใบ ช่อดอกเพศเมีย และเมล็ดกัญชา 

การเตรียมกัญชาก่อนใช้ปรุงยา 

การนำกัญชาไปใช้ทำยานั้น ควรมีการเตรียมตัวยาด้วยการให้ความร้อนเสียก่อน เนื่องจากในกัญชาสดนั้นจะ
มีสาร Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) และ Cannabidiolic acid (CBDA) ซึ่งเป็นสารที่ยังไม่มีฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาท ต่อมาเมื่อกัญชาได้รับความร้อนจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสาร (decarboxylation) 
โดยสาร THCA และ CBDA จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร THC และ CBD ซึ่งเป็นสารสำคัญออกฤทธิ์ของกัญชา ดังนั้น
ก่อนนำกัญชาไปใช้ปรุงยานั้นควรนำกัญชาไปสะตุโดยการค่ัว เพ่ือทำให้ได้ยาที่มฤีทธิ์ของกัญชาแรงขึ้น 
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 บทที่ ๒  
หลักเภสัชกรรมไทย การปรุงยาเฉพาะราย  

 
 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ กำหนดนิยามของเภสัชกรรมไทยไว้ ดังนี้  
เภสัชกรรมไทย หมายถึง การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา 

การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการจัดจำหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ด้วย
กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 

๑. การเตรียมยา คือ การกระทำเพ่ือให้ได้ยาที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้กับผู้ป่วย 
๒. การผลิตยา คือ การกระทำเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป โดยเริ่มจากการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบที่ส่วนประกอบของยาตามขั้นตอนกรรมวิธี การบรรจุ
ยาที่ผสมตามกรรมวิธีแล้วในบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

๓. การประดิษฐ์ยา คือ การสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ยาที่มีสูตรตำรับ รูปแบบ ขนาด ความแรงที่เหมาะสม 
สำหรับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาทางสุขภาพได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล 

๔. การเลือกสรรยา คือ การกระทำเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการตามหลักการการแพทย์แผนไทย สำหรับ
การใช้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ยา 
ที่มีจำหน่ายหรือหาได้จากสถานที่ผลิตยาที่มีอยู่ในขณะนั้น 

๕. การควบคุมคุณภาพยา คือ การกระทำเพ่ือตรวจสอบกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาและรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการกระทำเพ่ือป้องกันไม่ให้ยาที่ผลิตขึ้นไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด 

๖. การประกันคุณภาพ คือ การกระทำเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า ยาที่ผลิตมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด  
๗. การปรุงยา คือ การนำเครื่องยามาผสม ประกอบ หรือแปรสภาพตามข้ันตอนและกรรมวิธีเพ่ือให้ได้ยา

ตามตำรับยาหรือใบสั่งยา 
๘. การจ่ายยา คือ การส่งมอบยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยาตามใบส่งของผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ หรือสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

๙. การจัดจำหน่ายยา คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ซื้อในสถานที่
ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  

 หลักเภสัชกรรมไทย 
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หลักเภสัชกรรมแผนไทย  
หลักเภสัชกรรมแผนไทยนี้เรียกว่า “หลักเภสัช ๔” สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
๑. เภสัชวัตถุ คือ รู้จักตัวยาหรือเครื่องยาต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ปรุงหรือผลิตเป็นยารักษาโรค โดยจะต้องรู้

ลักษณะพ้ืนฐานของตัวยา หรือเครื่องยาแต่ละชนิด คือต้องรู้จักชื่อ รูปลักษณะ สี กลิ่น และรส 
๒. สรรพคุณเภสัช คือ การรู้จักรสและสรรพคุณของตัวยาตามรสนั้น หมายถึง การรู้จักคุณสมบัติและ

คุณประโยชน์ของตัวยานั้น ๆ 
๓. คณาเภสัช คือ รู้จักการจัดกลุ่มของตัวยาและกำหนดเรียกชื่อของกลุ่มของตัวยานั้น เพ่ือสะดวกใน

การเรียนรู้ จดจำ บันทึก และเขียนตำรับยา 
๔. เภสัชกรรม คือ รู้จักการปรุงยา ผสม หรือประกอบตัวยาหรือเครื่องยา ตามที่กำหนดในตำรับยา

หรือตามใบสั่งยา 

โครงสร้างของตำรับยาไทย  
การเขียนตำรับยาไทย  มักใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือตำรับยาเกือบทุกขนานจะมีโครงสร้างสำคัญ 

๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนตำรับยา ส่วนวิธีการปรุงยา ส่วนวิธีการใช้ยา และส่วนสรรพคุณของยา 
๑. ส่วนนำ ในส่วนนำอาจเริ่มต้นด้วยการขอพร การสรรเสริญครูหรือยานั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อยา แต่ยา

ส่วนใหญ่อาจไม่มีส่วนนี้เลย 
๒. ส่วนตำรับยา จะระบุตัวยา และปริมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด  
๓. ส่วนวิธีการปรุงยา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการปรุงยาเป็นรูปแบบต่างๆ 
๔. ส่วนวิธีใช้ยา ตำราโดยมากมักให้วิธีการใช้ยาต่อจากส่วนวิธีการปรุงยา  
๕. ส่วนสรรพคุณยา ตำราอาจระบุสรรพคุณยาไว้ต่อจากชื่อยา หรือระบุไว้ในตอนท้ายสุด อาจจะ

พรรณนาโรค หรืออาการของโรค  

ส่วนประกอบในตำรับยาไทย   
ตำรับยาไทยมักประกอบด้วยตัวยาหลายอย่าง ซึ่งตัวยาแต่ละชนิดมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไป 
๑. ตัวยาตรง (ตัวยาหลัก) หมายถึง ตัวยาที่มีสรรพคุณบำบัดโรคหรือไข้โดยตรง เป็นตัวยาที่แสดงฤทธิ์

หรือสรรพคุณที่แพทย์ต้องการโดยตรง โดยทั่วไปตัวยาตรงอาจมีฤทธิ์แรงมากเกินไป หรือมีรสชาติ
รุนแรงที่กินได้น้อย เช่น ขมจัด เปรี้ยวจัด หรืออาจมีอาการหรือไข้อย่างอ่ืนแทรก แพทย์จึงมักใส่ยา
ช่วยลงไปด้วย 

๒. ตัวยาช่วย (ตัวยารอง) หมายถึง ตัวยาที่ช่วยให้ตัวยาตรงแสดงฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น อาจเป็นตัวยาที่ช่วย
แก้โรค (อาการ) แทรกซ้อน หรือโรค (อาการ) ตาม เช่น ในตำรับยาแก้ไอ นอกจากจะมีตัวยาที่มี
สรรพคุณแก้ไอโดยตรงแล้ว อาจใส่ตัวยาช่วยกัดเสมหะเพ่ิมเข้าไปด้วย 

๓. ตัวยาคุม (ตัวยาประกอบ) หมายถึง ตัวยาที่ทำหน้าที่คุมฤทธิ์ของตัวยาสำคัญเพ่ือให้เป็นไปตามที่
ต้องการ และอาจหมายถึงตัวยาที่ใส่ลงไปเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน หรือบำรุงร่างกาย เช่น ใส่ลูก 
ผักชีล้อมในยาถ่ายเพื่อป้องกันการไซ้ท้อง 

๔. ตัวยาปรุงแต่ง หมายถึง ตัวยาที่ใช้ปรุงแต่งสี กลิ่น และรสชาติของยาให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 
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การแบ่งตัวยาในตำรับออกเป็น ๔ กลุ่มข้างต้นนั้นเป็นการแบ่งในเชิงทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัตินั้นยาไทย
ไม่จำเป็นต้องมีตัวยาที่ทำหน้าที่ครบทั้ง ๔ อย่าง อาจมีเพียงตัวยาตรงและตัวยาช่วยเท่านั้น ส่วนตัวยาคุมหรือ
ยาปรุงแต่งอาจไม่มีก็ได้ หากไม่จำเป็นต้องมี 

ทั้งนี้หากแพทย์รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวยาในตำรับแล้ว ก็จะสามารถปรุงยาได้อย่างพลิกแพลง
และได้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายจริงๆ มิได้เพียงปรุงตามที่กำหนดไว้ในตำรับยาเท่านั้น 

การเก็บตัวยา 
๑. ชนิดของตัวยา แพทย์ผู้ปรุงยาจะต้องเก็บตัวยาให้ถูกชนิด ถูกส่วนที่ใช้ รู้จักรูป รส กลิ่น สี และชื่อของ

ตัวยา ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ การใช้ตัวยาที่ถูกต้องตรงตามตำรับยาจะทำให้ได้
ยาที่มีคุณภาพด ี

๒. คุณภาพ การเก็บตัวยาให้มีคุณภาพดีสำหรับนำมาใช้ปรุงยานั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ได้แก่ 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศของถิ่นกำเนิด อายุของตัวยา ฤดู วันและเวลาที่เก็บ ซึ่งส่งผลกับ
สรรพคุณของตัวยา ตัวยาที่มีคุณภาพดี ย่อมทำให้ยาที่ปรุงมีคุณภาพดีด้วย 

เมื่อตำราไม่ระบุส่วนของพืชที่ใช้ 
 โดยทั่วไปหากตำรายาไม่ระบุส่วนของพืชที่ใช้เป็นตัวยาในตำรับยา ก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงส่วนที่รู้กันอยู่
ทั่วไป เช่น หากตำราให้ใช้ “เจตมูลเพลิงแดง” ก็ให้เข้าใจว่าเป็น “รากเจตมูลเพลิงแดง” หรือเมื่อตำราไม่ได้
ระบุไว้ว่าให้ใช้ส่วนใดของพืชเป็นตัวยา โบราณาจารย์ให้เลือกใช้ส่วนราก โดยรากจะมีรสและสรรพคุณสูงที่สุด
หรือ ให้เลือกใช้ส่วนของพืชที่มีรสและสรรพคุณสูงที่สุด เช่น ช่อดอกกัญชา จะมีรสและสรรพคุณมากกว่าส่วนใบ  

 

 

การปรุงยา หมายถึง การผสมปรุงแต่งตัวยาต่าง ๆ ตามตำรับยา ยาที่ปรุงได้จะมีคุณภาพดีหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเลือกใช้ตัวยา การเตรียมตัวยาก่อนใช้ปรุงยา วิธีการปรุงเป็นยา การปนเปื้อน
ของโลหะหนักอันตรายและการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

หลักการปรุงยา 
๑. พิจารณาตัวยา ตำรายาใช้ส่วนใดของสมุนไพรเป็นตัวยา ตัวยาจะต้องมีการแปรสภาพก่อนจะใช้ปรุง

ยาหรือไม ่
๒. พิจารณาขนาดของตัวยา จัดตัวยาตามน้ำหนักและปริมาตรที่กำหนดในตำรับ 
๓. พิจารณาวิธีการปรุงยา วิธีการปรุงยาแบบแพทย์แผนไทย มี ๒๘ วิธี แพทย์ผู้ปรุงยาจะต้องปรุงยา

ตามวิธีที่กำหนด หากปรุงยาผิดวิธีอาจทำให้ยาที่ได้ไม่มีประสิทธิผลดังที่ต้องการ 

การเตรียมตัวยา 
๑. การทำความสะอาดตัวยา เครื่องยาสมุนไพร ที่เก็บมา ปลูกไว้ใช้ หรือซื้อมาจากร้านขายเครื่องยา 

จะต้องทำล้างทำความสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ฝุ่นละออง มูลสัตว์ 
หรือเชื้อรา คัดส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป จากนั้นนำมาผึ่งบนตะแกรง หรือภาชนะอ่ืนๆ ให้แห้งสนิท ผึ่งลม  
ผึ่งแดด หรืออบในตู้อบไฟฟ้า หรือตู้อบแสงอาทิตย์  

การปรุงยา 
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๒. การย่อยขนาดตัวยา เครื่องยาของพืชในส่วนราก เหง้า เปลือก แก่น มักมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับ
การนำมาใช้ จึงต้องทำให้เครื่องยามีขนาดเล็กลง โดยการใช้มีดสับหรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการสับเครื่องยามีมีด เขียง ถาดใบใหญ่ กระสอบป่านหรือแผ่นรองพลาสติก และผ้าขนหนู 
เริ่มต้นโดยการปูกระสอบป่านหรือแผ่นรองพลาสติกลงบนโต๊ะสับยา วางถาดลงบนกระสอบป่าน วางเขียง
ลงบนถาด ใช้ผ้าขนหนูรองเขียงไว้ เพ่ือป้องกันการเกิดเสียงดังขณะสับยา แล้วใช้มีดสับยาเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
ตามท่ีต้องการ ระมัดระวังไม่ให้ตัวยากระเด็นออกนอกถาด  

๓. การเก็บรักษาตัวยา เครื่องยาที่สะอาด แห้ง และมีขนาดตามที่ต้องการแล้ว หากไม่นำไปใช้ทันที 
จะต้องเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด มีป้ายบอกชื่อตัวยา ปริมาณบรรจุ วันเดือนปีที่บรรจุ เก็บรักษาใน
ห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้ถูกแสงแดด ไม่อับชื้น  เพ่ือป้องกันเชื้อราหรือการเน่าเสียจาก
ความชื้นในอากาศ  

๔. การเตรียมตัวยาด้วยวิธีเฉพาะ เครื่องยาบางชนิดก่อนนำมาใช้ปรุงยาจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่าง 
มีการสะตุ การประสะหรือการฆ่าฤทธิ์ตัวยาเสียก่อน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ยา 

วิธีการปรุงยา 

การปรุงยาตามแบบวิธีโบราณไทยมี ๒๓-๒๕ วิธี (ขึ้นอยู่กับตำราที่ใช้อ้างอิง) และในปัจจุบันเทคโนโลยี
การผลิตยามีความก้าวหน้ามากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุญาตให้ปรุงยาตามรูปแบบใหม่ 
ได้เพ่ิมขึ้นอีก ๓ วิธี รวมทั้งสิ้น ๒๘ วิธี เช่น ยาผง ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาดอง ยาเม็ด ยาสูบ ยาน้ำมัน ยาขี้ผึ้ง  
ยานัตถุ์ ยาประคบ ยาชง ยาแคปซูล เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีวิธีการปรุงยาที่ปรากฏในตำรับยาการแพทย์แผนไทยอีกหลายรูปแบบ รวมทั้งในภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้านไทยก็มีการปรุงยาอีก ๗ วิธี ได้แก่ การต้ม การแช่ การดอง การหมัก การกลั่น การกวน และ
การหลาม ส่วนตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม มีวิธีการปรุงยา เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาปั้นเป็นแท่ง ยาต้ม 
ยาดอง ยาหุงคงแต่นำ้มัน ยากัดด้วยเหล้า ยาประคบ ยาทา ยาขี้ผึ้ง ยากวน เป็นต้น 

 

 

การปรุงยาเฉพาะราย คือ การใช้ยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ที่มีอยู่ใน
ตำราหรือท้องถิ่น โดยพิจารณาตามอาการและวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมีมาตรฐานการปรุงยา
เฉพาะรายภายใต้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา 
การเลือกสรรยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา การปรุงยาและจ่ายยาตามใบสั่งยา ให้ดำเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แพทย์แผนไทยควรใช้ยาตามหลักการใช้ยาไทย ได้แก่ การใช้ยาให้ถูกกับสมุฏฐานแห่งโรค ถูกกับคน 
ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ และแพทย์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นสำคัญเสมอ ดังนั้น แพทย์แผนไทยจึงควรเรียนรู้ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ตัวยา
หรือตำรับยาที่อาจเกิดโทษต่อผู้ป่วย การใช้ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง หรือการใช้ส่วนของสมุนไพรที่มีพิษบางชนิด หาก

การปรุงยาเฉพาะราย 
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นำมาปรุงเป็นยาจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง ปรุงให้ถูกต้องตามกรรมวิธี และเมื่อสั่งใช้ยาแล้ว จะต้องมีการ
ติดตามผลการใช้ยาอย่างใกล้ชิด  

การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ แพทย์ควรจ่ายยาให้
ผู้ป่วยโดยเริ่มจากขนาดยาที่น้อยก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ปรับเพ่ิมขนาดยา หากแพทย์จ่ายยาไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์ขณะใช้ยาได้ นอกจากนี้กัญชามีรสเมาเบื่อ โดยตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย รสเมาเบื่อจะ
แสลงกับโรคเกี่ยวกับหัวใจ การจะปรุงยาให้ผู้ป่วยนั้นต้องพิจารณาให้รอบด้าน พิจารณาทั้งตัวยาในตำรับและ
ข้อมูลของผู้ป่วย คำนึงถึงโรคประจำตัว ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ยา อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย และหากใช้ยาแล้วมีอาการแพ้ หรือมีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นขึ้น คัน บวม หายใจลำบาก ชีพจรเต้นเร็ว 
ควรหยุดยาทันที  
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บทท่ี ๓  
ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพตดิให้โทษ) 

 

๑) ยาศุขไสยาศน์ 

ที่มาของตำรับยา คัมภีร์ธาตุพระนารายน์  

“ยาศุขไสยาศน์ ให้เอา การบูร ๑ ส่วน ใบสเดา ๒ ส่วน สหสัคุณเทศ ๓ ส่วน สมุลแว้ง ๔ ส่วน เทียน 
ดำ ๕ ส่วน โกฏกระดูก ๖ ส่วน ลูกจันทน์ ๗ ส่วน ดอกบุนนาค ๘ ส่วน พริกไท ๙ ส่วน ขิงแห้ง ๑๐ ส่วน ดีปลี 
๑๑ ส่วน ใบกันชา ๑๒ ส่วน ทำเป็นจุณละลายน้ำผึ้งเมื่อจะกินเศกด้วยสัพพีติโย ๓ จบ แล้วกินพอควร แก้ 
สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๒ ชนิด รวมน้ำหนัก ๗๘ ส่วน ดังนี้  

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ การบูร - ๑ ส่วน 
๒ สะเดา ใบ ๒ ส่วน 
๓ หัสคุณเทศ ลำต้น หรือ ราก ๓ ส่วน 
๔ สมุลแว้ง เปลือก ๔ ส่วน 
๕ เทียนดำ เมล็ด ๕ ส่วน 
๖ โกฐกระดูก ราก ๖ ส่วน 
๗ ลูกจันทน์ เมล็ด ๗ ส่วน 
๘ บุนนาค ดอก ๘ ส่วน 
๙ พริกไทย เมล็ด ๙ ส่วน 

๑๐ ขิงแห้ง เหง้า ๑๐ ส่วน 
๑๑ ดีปลี ผลแก่จัด ๑๑ ส่วน 
๑๒ กัญชา ใบ ๑๒ ส่วน 

ข้อบ่งใช ้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 
รูปแบบยา  ยาผง, ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้   สำหรับอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๐.๕-๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
    สำหรับอาการเบื่ออาหาร รับประทานครั้งละ ๐.๕-๒ กรัม วันละ ๑-๒ ครั้ง ก่อนอาหาร 
  น้ำกระสายยาที่ใช้ 

  - น้ำผึ้งรวง ๑ ช้อนชา (๕ ซีซี) 
-  ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำดอกไม้หรือน้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 

  

๑. ยารักษากลุ่มอาการนอนไม่หลับ 
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ข้อแนะนำการใช้ :  
- ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา  
- หากมีอาการแสบร้อนท้อง ให้ใช้น้ำผึ้งรวงเป็นน้ำกระสายยา 
- ผู้ป่วยควรสวดบทสามัญญานุโมทนาคาถา จำนวน ๑ จบ ก่อนรับประทานยา ดังนี้ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะฯ (๓ จบ)  
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ  

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ 

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ 

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ 
  (หรือสวดมนต์ตามหลักศาสนาของผู้ป่วย ก่อนการรับประทานยา) 

ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง  ๑. ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ 

 ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
๒. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติกและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรบัยา 
    รสร้อน หากมีอาการแสบร้อนท้องให้รับประทานกลว้ยน้ำวา้สุก ก่อนการรับประทานยา 
๓. ควรระวังใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับและ 
    ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
๔. สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ควรใช้น้ำต้มสุกเป็นกระสาย 

อาการไม่พึงประสงค์   อาจทำให้เกิดอาการปากแห้ง คอแห้ง หน้าแดงได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา   การเตรียมใบกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  
  การเตรียมหัสคุณเทศ (ดูในภาคผนวก ๒.๕) 

ข้อมูลเพิ่มเติม : หากมีการคั่วใบกัญชา ควรมีการคั่วหัสคุณเทศด้วย หรืออาจเตรียม
ตัวยาโดยการไม่คั่วตัวยาทั้งสองชนิด เพ่ือให้รสยาของตำรับไม่แตกต่างกัน 

วิธีการปรุงยา ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑)  
ยาแคปซูล (ดูในภาคผนวก ๓.๒)  
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๒) ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 

ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 

“กัญชา แก้ไข้ผอมเหลืองหากำลังมิได้ ให้ตัวสั่นเสียงสั่นเปนด้วยวาโยธาตุกำเริบ แก้นอนมิหลับ 
เอาตรีกะฏุก ๑ จันทน์ทั้ง ๒ ใบสะเดา ๑ ใบคนทีเขมา ๑ พริกล่อนเสมอภาค ใบกัญชาเท่ายาทั้งหลายทำผง
เอาน้ำมะพร้าว น้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า น้ำตาลทราย กระทือสด น้ำเบ็ญจทับทิมต้มละลายยากินหายแล” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๘ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๖ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา 
๑ ขิงแห้ง เหง้า ๑ ส่วน 
๒ พริกไทยล่อน เมล็ด ๒ ส่วน 
๓ ดีปลี ผลแก่จัด ๑ ส่วน 
๔ จันทน์แดง แก่น ๑ ส่วน 
๕ จันทน์ขาว แก่น ๑ ส่วน 
๖ สะเดา ใบ ๑ ส่วน 
๗ คนทีเขมา ใบ ๑ ส่วน 
๘ กัญชา ใบ ๘ ส่วน 

หมายเหตุ : หากหาจันทน์แดงไม่ได้ให้ใช้ “ลักจั่น” แทน 

สรรพคุณตามตำรา อ่อนเพลีย ผอมแห้ง ตัวสั่นมือสั่น กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ 
ข้อบ่งใช ้ ๑. แก้นอนไม่หลับ  
 ๒. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง 
รูปแบบยา  ยาผง, ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้  แก้นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ก่อนนอน 

แก้ไข้ผอมเหลือง รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและ 
เย็น 

 น้ำกระสายยาที่ใช้ 
 - น้ำมะพร้าว น้ำผึ้งรวง น้ำส้มซ่า น้ำตาลทราย กะทือสด น้ำเบญจทับทิม 

เสมอภาค ต้มรวมกันเป็นน้ำกระสาย 
 - ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำต้มสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 

ข้อแนะนำการใช้ :  
๑. ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา  
๒. วิธีการต้มน้ำกระสายยา โดยการต้มเดือด ทุกสิ่งเสมอภาค ต้มรวมกัน เริ่มจากต้ม

น้ำเบญจทับทิม (ส่วนลำต้น ดอก ใบ ลูก และราก) ต้มจนเดือดเติมกะทอืสด (หั่น
เป็นชิ้นเล็กๆ) เมื่อเดือดแล้วเติมน้ำมะพร้าว น้ำผึ้งรวง น้ำส้มซ่า และน้ำตาลทราย  

ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร  
 ๒. ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับและยา   
         ต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
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ข้อควรระวัง  ๑. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับ  
       เครื่องจักรกล 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. ไข้ผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมกำเริบส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร เมื่อ 

 เป็นเรื้อรัง ร่างกายผ่ายผอม ซีด เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีกำลังซึ่งอาจเกิดจาก  
 หลายสาเหตุ เช่น โรคริดสีดวง 

 ๒. ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง เกิดได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตา จมูก  
         ลำไส้ทวารหนัก ตำราการแพทย์แผนไทยว่า มี ๑๘ ชนิด แต่ละชนิดมีอาการและ 
                                 ชื่อเรียกแตกต่างกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่อวัยวะนั้น เช่น  
                                 ริดสีดวงตา ริดสีดวงทวารหนัก 
การเตรียมตัวยา   การเตรียมใบกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  
วิธีการปรุงยา ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑)  

ยาแคปซูล (ดูในภาคผนวก ๓.๒)  
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๓) ยาแก้นอนมิได้ 

ที่มาของตำรับยา ตำรายาแผนโบราณรักษาโรคทั่วไปของพระครูปิยะสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ จ.สุโขทัย  
                     มอบให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  

“เอา รากชาพลู ๑ สะม่อเทด ๑ สะม่อไท้ย ๑ ไปกันชา ๑ ตํมกีน นอนลับแล ๚”  

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๔ ชนิด รวมน้ำหนัก ๔ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ ช้าพลู  ราก ๑ ส่วน 

๒ สมอเทศ  เนื้อผล ๑ ส่วน 
๓ สมอไทย  เนื้อผล ๑ ส่วน 

๔ กัญชา  ใบ ๑ ส่วน 

สรรพคุณตามตำรา แก้นอนไม่หลับ  
ข้อบ่งใช ้ แก้นอนไม่หลับ  
รูปแบบยา  ยาต้ม, ยาผง, ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้  ยาต้ม 

ต้มเดือด น้ำหนักยา สิ่งละ ๑-๕ บาท (๑๕-๗๕ กรัม) ตามอาการคนไข้ รับประทาน
ครั้งละ ๑ ถ้วยชา (๑๓๕ มิลลิลิตร) วันละ ๒-๓ ครั้ง ก่อนอาหาร 

 ชนิดผง  

 ละลายน้ำสุก รับประทานครั้งละ ๐.๕ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร 
 ชนิดแคปซูล 

 รับประทานครั้งละ ๐.๕ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร 

 ข้อแนะนำการใช้ : ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา  
ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร  
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ยาขนานนี้ พระครูปิยะสีลขันธ์ใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆ ได้แก่ 

มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ ที่มีอาการนอนไม่หลับ มีอาการปวด หากรับประทานข้าวได้ 
ให้รับประทานยาผงหรือยาแคปซูล หากมีอาการหนัก รับประทานข้าวไม่ได้ ให้
รับประทานยาต้ม แตก่่อนใช้กัญชาจีน เมื่อได้ใช้ใบกัญชาก็ได้ผลดีเช่นกัน 

การเตรียมตัวยา   การเตรียมใบกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)   
วิธีการปรุงยา ยาต้ม (ดูในภาคผนวก ๓.๔) 
 ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑) 
 ยาแคปซูล (ดูในภาคผนวก ๓.๒)   
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๒. ยารักษากลุ่มอาการทางเดินอาหาร 
 

 

๒.๑.๑ ยาสำหรับรับประทาน  
๑) ยาแก้บานทะโรค 

ที่มาของตำรับยา ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

“๏ ปุนะจะปะรัง ลำดับนี้จะกล่าวด้วยนัยอันหนึ่งใหม่ ว่าด้วยลักษณะหฤศโรค อันชื่อว่าบานทะโรค 
กล่าวคือริดสีดวง อันบังเกิดขึ้นตามขอบทวารรอบนั้นเป็นคำรบ ๑๗ มีลักษณะอาการกระทำให้เปื่อยไปทั้ง
ทวารหนัก เป็นบุพโพโลหิตเหม็นเน่า เหม็นโขงยิ่งนัก ให้ปวดแสบ ปวดร้อนเป็นกำลัง และอุจจาระนั้นผูก เข้า
มิได้ ถ้าผูกเข้ากระทำให้เจ็บปวดให้ตึงไปทั้งทวาร มีความเวทนาเป็นอันมาก ฯ  

ขนานหนึ่ง เอา พริกไทย ขิงแห้ง ผลกระวาน ผลจันทน์ สะค้าน ดีปลี รากช้าพลู รากกัญชา เอาเสมอ
ภาค ทำเป็นจุณ บดละลายน้ำผึ้งรวงกินหนัก ๑ สลึง แก้ริดสีดวงอันบังเกิดขึ้นตามขอบทวารหนักหายดีนัก ฯ” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๘ ชนิด รวมน้ำหนัก ๘ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ พริกไทย เมล็ด ๑ ส่วน 
๒ ขิงแห้ง เหง้า ๑ ส่วน 
๓ กระวาน ผล ๑ ส่วน 
๔ ลูกจันทน์ เมล็ด ๑ ส่วน 
๕ สะค้าน เถา ๑ ส่วน 
๖ ดีปลี ผลแก่จัด ๑ ส่วน 
๗ ช้าพลู ราก ๑ ส่วน 
๘ กัญชา ราก ๑ ส่วน 

สรรพคุณตามตำรา  แก้ริดสีดวงทวารหนักที่เกิดตามขอบทวารหนัก 
ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
รูปแบบยา  ยาผง, ยาลูกกลอน  
ขนาดและวิธีใช้   ชนิดผง  
 รับประทานครั้งละ ๑ - ๑.๕ กรัมละลายน้ำผึ้งรวง ๑ ช้อนชา (๕ ซีซี) รับประทานวันละ 

๓ ครั้ง ก่อนอาหาร  
 ชนิดลูกกลอน 
    ขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๓-๕ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร  
 ข้อแนะนำการใช้ : ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา  

ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข ้
ข้อควรระวัง  ๑. ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin 

๒.๑ กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 
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ข้อมูลเพิ่มเติม  บานทะโรค เป็นริดสีดวงประเภทหนึ่ง เกิดที่ขอบทวารหนัก บริเวณรอยโรคเกิดเป็น
แผลมีเลือดปนหนองและมีกลิ่นเหม็นมาก รู้สึกปวดแสบปวดร้อนมาก ถ้าท้องผูกจะทำ
ให้เจ็บปวดและตึงบริเวณทวารหนักมาก 

การเตรียมตัวยา   การเตรียมรากกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  
วิธีการปรุงยา ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑)  

ยาลูกกลอน (ดูในภาคผนวก ๓.๓)  
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๒.๑.๒ ยาสำหรับใช้ภายนอก  

๑) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

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

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๓ ชนิด รวมน้ำหนัก ๖๐ กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา (กรัม) 
๑ ขม้ินชัน เหง้า ๑๕ 

๒ กัญชา ใบสด/ใบแห้ง ๑๕ 

๓ น้ำมันเมล็ดฝ้าย - ๓๐ 

สรรพคุณตามตำรา รักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก 
ข้อบ่งใช ้  ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
รูปแบบยา  ยาผง ยากวน  
ขนาดและวิธีใช้  ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก ทาเช้าและก่อนนอน  
 ข้อแนะนำการใช้ : ควรทำความสะอาดบริเวณท่ีมีอาการ ก่อนการใช้ยา 
ข้อห้ามใช ้ - 
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของตำรับ และระวังการใช้อาจเปื้อนเสื้อผ้าได้ 
อาการไม่พึงประสงค์   อาจมีอาการระคายเคืองผิวหนังได้ และช่วงแรกที่ทาอาจมีอาการปวดมากขึ้น  
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา    ๑. การเตรียมใบกัญชา กรณีใช้ใบกัญชาแห้ง (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  

๒. การเตรียมน้ำมันเมล็ดฝ้าย นำเมล็ดฝ้ายไปหีบด้วยเครื่องหีบน้ำมัน 

วิธีการปรุงยา ยาผง (ใช้ใบกัญชาแห้ง) 

 ๑. การเตรียมผงยา โดยบดตัวยาทีละชนิด ดูกระบวนการผลิตยาผง ภาคผนวก ๓.๑ 
 ๒. การเตรียมยา 

 ๑) นำผงขมิ้นชันและผงใบกัญชาที่บดละเอียดแล้ว มาปรุงผสมรวมกันตาม
ตำรับ หรือปรุงผสมรวมกันตามปริมาณที่จ่ายยาให้กับคนไข้แต่ละราย ผสมผงยา ๒ 
ชนิดให้เข้ากันดี เพ่ือทำให้ตัวยาแต่ละชนิดมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ  
 ๒) ใช้น้ำมันเมล็ดฝ้ายเป็นน้ำกระสายยา โดยเตรียมบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิด
มิดชิด ในปริมาณที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย  
 ๓) หยดน้ำมันเมล็ดฝ้าย ลงไปในผงยาพอเปียก ผสมให้ตัวยาเข้ากัน แล้วทายา
ในบริเวณท่ีต้องการ  
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 ยากวน (ใช้ใบกัญชาสด) 
 ๑. นำใบกัญชาสด มานวดจนใบน่วม นำมาซอย แล้วโขลกหรือบดให้ละเอียด 

 ๒. นำขมิ้นชัน (ผง/สด) มาโขลกหรือบดรวมให้เข้ากัน ตักออกใส่ภาชนะ 

 ๓. นำน้ำมันเมล็ดฝ้ายผสม กวนให้เข้ากัน 

 ๔. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ปิดฝาให้สนิท  
 การเก็บรักษา : เก็บในตู้เย็น อยู่ได้นาน ๑-๒ เดือน 
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๑) ยาแก้ลมแก้เส้น 

ที่มาของตำรับยา เวชศาตร์วัณ์ณณา ตำราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕ 

“ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๒ เทียนข้าวเปลือก ๓ ขิง ๔ เจตมูล ๕ ใบกันชา ๒๐ พริกไทย 
๔๐ ส่วน ทำเปนจุณละลายน้ำผึ้ง น้ำส้มส้ากินแก้ลมแก้เส้นแก้เมื่อยแก้เหน็บชาแก้ตีนตายมือตายหายดีนัก” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๗ ชนิด รวมน้ำหนัก ๗๕ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ เทียนขาว ผล ๑ ส่วน 
๒ เทียนดำ เมล็ด ๒ ส่วน 
๓ เทียนข้าวเปลือก ผล ๓ ส่วน 
๔ ขิง เหง้า ๔ ส่วน 
๕ เจตมูลเพลิง ราก ๕ ส่วน 
๖ กัญชา ใบ ๒๐ ส่วน 
๗ พริกไทย เมล็ด ๔๐ ส่วน 

สรรพคุณตามตำรา บรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงล้ากล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น และข้อตามร่างกาย ลดอาการ
มือชาเท้าชา แขนขาอ่อนโรย อาการเมื่อยล้า ปวดตามเส้น 

ข้อบ่งใช ้ แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา  
รูปแบบยา  ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้  รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
 น้ำกระสายยาที่ใช้ 

  - น้ำผึ้งรวงหรือน้ำส้มซ่า ๑ ช้อนชา (๕ ซีซี) 
  - ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 

 ข้อแนะนำการใช้ : ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพ่ิมขนาดยา และควรใช้น้ำผึ้งรวง 
        หรือน้ำส้มซ่าเป็นน้ำกระสายยา จะช่วยลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้  
ข้อควรระวัง  ๑. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติกและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับ 
                                 ยารสร้อน 

 ๒. สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ควรใช้น้ำส้มซ่าหรือน้ำต้มสุกเป็นกระสาย 
อาการไม่พึงประสงค์   อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คอแห้ง แสบร้อนกลางอกได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจำอยู่ตามเส้นต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ลมจันทกระลา พัดอยู่ 
 ในเส้นอิทา ลมสูญทกลา พัดอยู่ในเส้นปิงคลา เมื่อลมเหล่านี้ผิดปกติจะทำให้ผู้ป่วยมี 
 อาการปวดหรือชาตามแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจำหรือบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 

๓. ยารักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อและกระดูก 

๓.๑ ยาสำหรับรับประทาน 
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การเตรียมตัวยา    การเตรียมใบกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  
วิธีการปรุงยา ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑)  

ยาแคปซูล (ดูในภาคผนวก ๓.๒)  
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๒) ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ 

ที่มาของตำรับยา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ ๒๓๐ มัดที่ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ 

“ขนานนี้ ท่านให้เอา โกฐบัว ๑ บาท โกฐเขมา ๑ บาท กระเทียมกรอบ ๑ บาท ลูกจันทน์ ๒ บาท 
เทียนสัตตบุษย์ ๑ ตำลึง ๑ บาท ใบกัญชา ๑ ตำลึง ๑ บาท กลอย ๑ ตำลึง ๑ บาท ดีปลี ๑ ตำลึง ๑ บาท 
พริกไทย ๑ ตำลึง ๒ บาท กระวาน ๑ ตำลึง ๒ บาท ผักแพวแดง ๑ ตำลึง ๒ บาท หัสคุณเทศ ๑ ตำลึง ๒ บาท 
ข่าแห้ง ๒ ตำลึง ๒ บาท หิงยางโพธิ์ ๒ บาท ๑ สลึง สิริยา ๑๒ สิ่งนี้ทำเป็นจุณลายน้ำผึ้งไว้กินหนัก ๑ สลึง แก้
ลมอัมพฤกษ์แลกล่อนลงฟกให้องคชาติตาย แลแก้ทั้งกล่อน ๕ ประการ แลลมอุทาวาตแลลมทั้ง ๑๔ จำพวก 
หายดีนักแลฯ” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๔ ชนิด รวมน้ำหนัก ๙๑๘.๗๕ กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา (กรัม) 
๑ โกฐหัวบัว เหง้า ๑๕ 
๒ โกฐเขมา เหง้า ๑๕ 
๓ กระเทียมกรอบ หัว ๑๕ 
๔ ลูกจันทน์ เมล็ด ๓๐ 
๕ หิงคุย์างโพ - ๓๓.๗๕ 
๖ เทียนสัตตบุษย์ ผล ๗๕ 
๗ กัญชา ใบ ๗๕ 
๘ กลอย หัว ๗๕ 
๙ ดีปลี ผลแก่จัด ๗๕ 

๑๐ พริกไทย เมล็ด ๙๐ 
๑๑ กระวาน ผล ๙๐ 
๑๒ ผักแพวแดง ต้น ๙๐ 
๑๓ หัสคุณเทศ ลำต้น หรือ ราก ๙๐ 
๑๔ ข่าแห้ง เหง้า ๑๕๐ 

หมายเหตุ : หากหาหิงคุ์ยางโพไม่ได้ให้ใช้ “มหาหิงคุ์” แทน 

สรรพคุณตามตำรา แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้กล่อนลงฟัก   
ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ แก้กล่อนลงฟัก 
รูปแบบยา  ยาผง, ยาลูกกลอน, ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้   ชนิดผง 
 รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัมละลายน้ำผึ้งรวง ๑ ช้อนชา (๕ ซีซี) รับประทานวันละ ๒ 

ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน  
    ชนิดลูกกลอน 
    ขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม กินครั้งละ ๓-๖ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน  
  
 ชนิดแคปซูล 
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 รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม รับประทานวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน 
 ข้อแนะนำการใช้ : ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา  

ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้  
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin  
ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. กล่อนลงฟัก เป็นโรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่ถุงอัณฑะ ทำให้ถุงอัณฑะโต ปัสสาวะขัด 

   เป็นต้น 
 ๒. กระเทียมกรอบ คือ กระเทียมหัว หรือกระเทียมกลีบที่ไม่แกะเปลือกออก  นำไป 

    ตากแดดจนกรอบ  
การเตรียมตัวยา    ๑. การเตรียมกลอย (ดูในภาคผนวก ๒.๑)  
 ๒. การเตรียมใบกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒) 
 ๓. การเตรียมมหาหิงคุ ์(ดูในภาคผนวก ๒.๔) 
 ๔. การเตรียมหัสคุณเทศ (ดูในภาคผนวก ๒.๕) 
วิธีการปรุงยา ยาผง (ดูในภาคผนวก ๓.๑)  

ยาลูกกลอน (ดูในภาคผนวก ๓.๓) 
 ยาแคปซูล (ดูในภาคผนวก ๓.๒)  
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๑) ยาแก้ปัตคาดราทยักษ์ 

ที่มาของตำรับยา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ ๒๗๓ มัดที่ ๒๔ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ 

“ยาแก้ปัตคาดราทยักษ์ กำเนิดปัตคาดราทยักษ์มันเกิดในไส้ ให้เทา้สั่น มือสั่น สั่นทั่วสารพางค์ปาก
เบี้ยวตาแหก ให้เอาเลือดออกเสียแล้ว จึงประคบด้วยยานี้ เอา ใบกัญชา ๑ ใบข่า ๑ ใบหมีเหม็นอ่อน ๑ แป้ง
เหล้า ๑ ยานี้ตำให้แหลก เอานํ้ามะงั่วเป็นกระสายเหล้าน้อยหนึ่งห่อผ้าประคบลมแลฯ” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๔ ชนิด รวมน้ำหนัก ๔ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ กัญชา ใบสด ๑ ส่วน 
๒ ข่า ใบสด ๑ ส่วน 

๓ หมีเหม็นอ่อน ใบอ่อนสด ๑ ส่วน 

๔ แป้งเหล้า - ๑ ส่วน 

น้ำกระสายยา 
๑ น้ำมะงั่ว ผลที่แก่จัด เป็นน้ำกระสาย 
๒ เหล้า - เป็นน้ำกระสายเล็กน้อย 

สรรพคุณตามตำรา แก้โรคลมปัตคาดราทยักษ์  
ข้อบ่งใช ้ แก้โรคลมปัตคาดราทยักษ์ แก้ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ 
รูปแบบยา  ยาประคบ 
ขนาดและวิธีใช้  ใช้ประคบตามร่างกาย วันละ ๑ - ๒ ครั้ง 
ข้อห้ามใช ้ ห้ามประคบบริเวณท่ีมีบาดแผล และมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของตำรับ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. ปัตคาดราทยักษ์ หมายถึง โรคลมชนิดหนึ่ง ทำให้มีอาการปวดเมื่อยตามแนว   

 เส้นปัตคาต ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ หรือมีอาการชัก มือเท้า กำงอ มีไข้ เป็นต้น 
 ๒. แป้งเหล้า ที่มีขายทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้  
การเตรียมตัวยา    ล้างทำความสะอาด ใบกัญชา ใบข่า ใบหมีเหม็นอ่อน หลายๆครั้งจนสะอาด ปราศจาก 
                             สิ่งปนเปื้อน เลือกส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป แล้วนำมาผึ่งบนตะแกรง หรือภาชนะอ่ืน ๆ ให้แห้ง
วิธีการปรุงยา วัสดุอุปกรณ์   
  ๑. มีดและเขียง   ๓. ผ้าขาวบางสำหรับห่อยา 
  ๒. ครกและสาก   ๔. เชือก 

  กระบวนการผลิตยา 
 ๑. ชั่งใบกัญชา ใบข่า และใบหมีเหม็นอ่อนตามสัดส่วนตำรับยา 
 ๒. หั่นซอยใบกัญชา ใบข่า และใบหมีเหม็น ให้มีขนาดเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
 ๓. ตำใบกัญชา ใบข่า ใบหมีเหม็น และแป้งเหล้า ตำตัวยาพอแหลก  

๓.๒ ยาสำหรับใช้ภายนอก 
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๔. นำใบกัญชา ใบข่า ใบหมีเหม็น และแป้งเหล้าที่ตำเรียบร้อยแล้ว เทใส่ภาชนะ แล้ว 
    คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

 ๕. คั้นน้ำมะงั่ว เป็นน้ำกระสาย เทผสมแล้วคลุกเคล้ากับตัวยาให้พอเปียก แล้วพรม      
 ด้วยเหล้าเล็กน้อย 

 ๖. ตักตัวยาห่อด้วยผ้าขาวบางที่ตัดเตรียมไว้ ห่อผ้าเป็นลูกประคบ ขนาด ๓๐๐-๓๕๐  
                      กรัม พักไว้สักครู่ แล้วนำไปใช้ประคบบริเวณที่มีอาการ โดยไม่ต้องนำไปนึ่ง ลูกประคบ 
                        ที่ห่อไว้แล้วใช้ได้ภายใน ๑ วัน 
  

- 35 -



๒) ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา  

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๒ ชนิด ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ ไพล เหง้าสด ๕ กิโลกรัม 
๒ กัญชา ใบสด ๑๐๐ กรัม 
๓ น้ำมันมะพร้าว - ๑ ลิตร 

ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวด บวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก  
รูปแบบยา  ยาน้ำมัน 
ขนาดและวิธีใช้  ทา ถู นวด บริเวณท่ีมีอาการวันละ ๒-๓ ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 ๒. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
วิธีการปรุงยา ๑. นำไพลแก่ (อายุ ๑-๒ ปี) มาล้างทำความสะอาด แล้วหั่นบาง ๆ  

 ๒. ทอดไพลในน้ำมันมะพร้าวโดยใช้ไฟอ่อน ค่อยๆทอดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไพลกรอบ 
แล้วตักกากทิ้ง (ระวังไม่ให้สมุนไพรไหม้ ไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้น้ำมันหืน 
และเหนียว)  

 ๓. นำใบกัญชาสดมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆ หุงในน้ำมันไพล ด้วยไฟอ่อน 
 ๔. เมื่อได้ที่ปิดไฟ ยกลงพักไว้ให้ความร้อนลดลง แล้วใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำมนั 

  ๕. พักไว้ให้เย็นสนิทดีแล้วบรรจุลงขวดปิดฝาให้สนิท 
   (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ๓.๕) 
 

       
                               การหุงน้ำมันไพล                                   ใบกัญชาสดหุงในน้ำมันไพล 
 

 บรรจุลงขวด
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๓) ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา สูตรร้อน 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๒ ชนิด ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา (กรัม) 
๑ น้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ๕๐ 
๒ น้ำมันระกำ ๔๕ 
๓ เมนทอล ๓๐ 

๔ น้ำมันยูคาลิปตัส ๒๐ 
๕ น้ำมันเปบเปอร์มิ้นต์ ๒๐ 
๖ การบูร ๑๐ 
๗ พิมเสน ๕ 

น้ำหนักรวม ๑๘๐ 

ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวด บวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก  
รูปแบบยา  ยาน้ำมัน 
ขนาดและวิธีใช้  ทาและนวดเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ ๒-๓ ครั้ง 
ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 ๒. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา    เตรียมน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ตามสูตรและวิธีการหน้า ๑๖ 
วิธีการปรุงยา ๑. นำการบูร พิมเสน เมนทอล ชั่งน้ำหนักตามสัดส่วน ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
 ๒. เทข้อ ๑ ผสมในน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 ๓. เติมน้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันเปบเปอร์มิ้นต์ ทีละชนิด ผสมให้เป็น 

    เนื้อเดียวกัน 
 ๔. นำน้ำมันที่ได้บรรจุลงขวดแก้วปิดฝาให้สนิท  
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๔) ยาน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา สูตรเย็น 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๒ ชนิด ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา (มิลลิลิตร) 
๑ น้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ๕๐ 
๒ เมนทอล ๙๐ 
๓ พิมเสน ๔๐ 
๔ การบูร ๒๐ 
๕ น้ำมันยูคาลิปตัส ๓๐ 

๖ น้ำมันเปบเปอร์มิ้นต์ ๒๐ 
๗ น้ำมันกานพลู  ๕ 
๘ น้ำมันอบเชยเทศ  ๕ 

น้ำหนักรวม ๒๖๐ 

ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวด บวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก  
รูปแบบยา  ยาน้ำมัน 
ขนาดและวิธีใช้  ทาและนวดเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ ๒-๓ ครั้ง 
ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 ๒. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา    ๑. เตรียมน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ตามสูตรและวิธีการหน้า ๑๖ 

๒. การเตรียมตัวทำละลาย แนะนำให้ใช้อัตราส่วน เมนทอล ๔ ส่วน พิมเสน ๒ สว่น  
   และการบูร ๑ ส่วน 

วิธีการปรุงยา  ๑. เตรียมเมนทอล พิมเสน การบูร คนผสมรวมกันเป็นตัวทำละลาย 
 ๒. นำน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ผสมรวมกับข้อ ๑ แล้วคนให้เข้ากัน 

๓. เติมน้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันเปบเปอร์มิ้นต์ น้ำมันกานพลู และน้ำมันอบเชยเทศ  
    เติมทีละชนิด แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 ๔. นำน้ำมันที่ได้บรรจุลงขวดแก้วปิดฝาให้สนิท  
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๕) ยาหม่อง ผสมใบกัญชา 

สูตรตำรับยา ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา (กรัม) 
๑ น้ำมันไพล ผสมกัญชา ๕๐  
๒ วาสลีน ๘๐  
๓ น้ำมันระกำ ๔๕ 

๔ เมนทอล ๓๐ 
๕ พาราฟินชนิดแข็ง ๒๐  
๖ ขี้ผึ้ง ๒๐  
๗ น้ำมันเปบเปอร์มิ้นต์ ๒๐  
๘ น้ำมันยูคาลิปตัส ๒๐ 
๙ การบูร ๑๐  

๑๐ พิมเสน ๕  
๑๑ ไขแกะ (Wool fat) ๕ 

น้ำหนักรวม ๓๐๕ 

ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวดเมื่อย บวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก 
รูปแบบยา  ยาขี้ผึ้ง 
ขนาดและวิธีใช้  ทาและถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ ๒-๓ ครั้ง 
ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 ๒. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถปรับสัดส่วนในสูตรได้ตามความต้องการ เช่น หากต้องการให้เนื้อยาหม่องมี

ความแข็งมากขึ้น อาจปรับลดปริมาณวาสลีนลง เพ่ิมปริมาณพาราฟินชนิดแข็งให้มากขึ้น  
การเตรียมตัวยา    ๑. เตรียมน้ำมันไพล ผสมใบกัญชา ตามสูตรและวิธีการหน้า ๑๖ 
วิธีการปรุงยา ๑. ละลายพิมเสน เมนทอล การบูร จนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นผสมน้ำมันยูคาลิปตัส  

   น้ำมันเปบเปอร์มิ้นท์ และน้ำมันระกำ   
๒. นำหม้อใส่น้ำตั้งไฟให้น้ำเดือด  
๓. นำ ขี้ผึ้ง วาสลีน พาราฟินแข็ง ไขแกะ ใส่ในหม้อสเตนเลส แล้วไปวางในหม้อน้ำ 
    ที่ตั้งไฟ เมื่อส่วนขี้ผึ้งพื้นหลอมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เติมน้ำมันไพลผสมกัญชา  
    ยกหม้อออกมาวางให้อุ่นขึ้นเล็กน้อย  
๔. รอให้อุณหภูมิของขี้ผึ้งพ้ืนลดลง ประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส นำส่วนผสมในข้อ ๑  
    ผสม คนให้เข้ากัน 
๖. ทดสอบเนื้อยาในภาชนะแห้ง ถ้าเนื้อยาดีแล้วให้รีบเทใส่บรรจุภัณฑ์ขณะอุ่น 
๗. ทิ้งไว้ให้เย็น ปิดฝา  

      (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ๓.๖)   
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๑) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

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

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๓ ชนิด รวมน้ำหนัก ๖๐ กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา (กรัม) 
๑ ขม้ินชัน เหง้า ๑๕ 

๒ กัญชา ใบสด/ใบแห้ง ๑๕ 

๓ น้ำมันเมล็ดฝ้าย - ๓๐ 

สรรพคุณตามตำรา รักษาหัวริดสีดวงทวารหนักที่อักเสบ รักษาโรคผิวหนัง เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก 
ข้อบ่งใช ้  ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
รูปแบบยา  ยาผง ยากวน  
ขนาดและวิธีใช้  ทาแก้โรคผิวหนัง ทาวันละ ๑ ครั้ง หลังอาบน้ำตอนเช้า 
 ข้อแนะนำการใช้ : ควรทำความสะอาดบริเวณท่ีมีอาการ ก่อนการใช้ยา 
ข้อห้ามใช ้ - 
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของตำรับ และระวังการใช้อาจเปื้อนเสื้อผ้าได้ 
อาการไม่พึงประสงค์   อาจมีอาการระคายเคืองผิวหนังได้  
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา    ๑. การเตรียมใบกัญชา กรณีใช้ใบกัญชาแห้ง (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  

๒. การเตรียมน้ำมันเมล็ดฝ้าย นำเมล็ดฝ้ายไปหีบด้วยเครื่องหีบน้ำมัน 

วิธีการปรุงยา ยาผง (ใช้ใบกัญชาแห้ง) 

 ๑. การเตรียมผงยา โดยบดตัวยาทีละชนิด ดูกระบวนการผลิตยาผง ภาคผนวก ๓.๑ 
 ๒. การเตรียมยา 

 ๑) นำผงขมิ้นชันและผงใบกัญชาที่บดละเอียดแล้ว มาปรุงผสมรวมกันตาม
ตำรับ หรือปรุงผสมรวมกันตามปริมาณที่จ่ายยาให้กับคนไข้แต่ละราย ผสมผงยา ๒ 
ชนิดให้เข้ากันดี เพ่ือทำให้ตัวยาแต่ละชนิดมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ  
 ๒) ใช้น้ำมันเมล็ดฝ้ายเป็นน้ำกระสายยา โดยเตรียมบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิด
มิดชิด ในปริมาณที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย  
 ๓) หยดน้ำมันเมล็ดฝ้าย ลงไปในผงยาพอเปียก ผสมให้ตัวยาเข้ากัน แล้วทายา
ในบริเวณท่ีต้องการ  

๔. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 

๔.๑ ยาสำหรับใช้ภายนอก 
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 ยากวน (ใช้ใบกัญชาสด) 
 ๑. นำใบกัญชาสด มานวดจนใบน่วม นำมาซอย แล้วโขลกหรือบดให้ละเอียด 

 ๒. นำขมิ้นชัน (ผง/สด) มาโขลกหรือบดรวมให้เข้ากัน ตักออกใส่ภาชนะ 

 ๓. นำน้ำมันเมล็ดฝ้ายผสม กวนให้เข้ากัน 

 ๔. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ปิดฝาให้สนิท  
 การเก็บรักษา : เก็บในตู้เย็น อยู่ได้นาน ๑-๒ เดือน 
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๒) ยาทาข้างนอก 

ที่มาของตำรับยา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ ๕๗๖ มัดที่ ๓๖ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๔๒ 

“ยาทาข้างนอก เอา จุณสี ใบระงับ ๑ ใบรัก ๑ ใบกัญชา ๑ หุงด้วยน้ำมันดิบให้คงแต่น้ำมัน 
ทาตากแดดหาย ๚” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๕ ชนิด ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ จุนสี - - 
๒ ระงับ / ระงับพิษ ใบสด  ๑ ส่วน 

๓ รัก  ใบสด  ๑ ส่วน 

๔ กัญชา ใบสด ๑ ส่วน 

๕ น้ำมันดิบ (น้ำมันยาง) - - 

ข้อบ่งใช ้ กัดหัวฝี กัดหูด สมานแผล 
รูปแบบยา  ยาน้ำมัน 
ขนาดและวิธีใช้  ทาวันละ ๒ ครั้ง หลังอาบน้ำตอนเช้า 
ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในเด็ก และสตรีมีครรภ์ 
ข้อควรระวัง  ๑. ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของตำรับ  
 ๒. ควรระวังในการใช้กับแผลเบาหวาน 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. น้ำมันดิบ คือ น้ำมันยาง ที่ได้จากต้นยางนา ต้นยางแดง หรือต้นยางพลวง  

    น้ำมันยางเป็นของเหลวข้น สีน้ำตาลถึงดำ ได้มาจากการเจาะหลุมเข้าไปในต้นยาง    
    แล้วเอาไฟลน น้ำยางจะไหลลงมาขังในแอ่งที่เจาะเอาไว้ น้ำมันยาง มีรสร้อน เมาขื่น  
    สรรพคุณ ห้ามหนองและสมานแผล ใช้ทาแผลเน่าเปื่อย แผลมีหนอง แผลโรคเรื้อน 

 ๒. จุนสี เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์แรง การใช้ตัวยาต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จุนสีมีฤทธิ์     
    กัดทำลาย สรรพคุณ กัดหัวฝี หัวหูด รักษาคุดทะราด  

การเตรียมตัวยา    ๑. การเตรียมจุนสี (ดูในภาคผนวก ๒.๓)  
๒. การเตรียมใบรักสด ให้ระมัดระวังยางรัก เนื่องจากจะทำให้ระคายเคืองผิวหนังได ้
ควรปล่อยให้ยางจากใบรักหยดให้หมดเสียก่อน หลังจากนั้นนำมาล้างทำความสะอาด  
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วิธีการปรุงยา  

ตัวอย่างสูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๕ ชนิด ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ จุนสี - ๑๐ กรัม 
๒ ระงับ / ระงับพิษ  ใบสด ๑๐๐ กรัม 
๓ รัก  ใบสด ๑๐๐ กรัม 
๔ กัญชา ใบสด ๑๐๐ กร้ม 
๕ น้ำมันดิบ (น้ำมันยาง) - ๑๐๐ มิลลิลิตร 

กระบวนการผลิต  
๑. เตรียมจุนสี ใบรัก ก่อนใช้ปรุงยา ล้างทำความสะอาดใบระงับ ใบรัก และใบกัญชา ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 

๒. นำใบระงับ ใบรัก ใบกัญชา ไปสับหรือโขรก ผสมน้ำพอเปียก หรือใช้ใบสดคั้นน้ำ 

๓. หุงตัวยาในน้ำมันยาง  
๔. เติมจุนสี แล้วหุงเคี่ยวให้เหลือแต่น้ำมัน  
๕. กรองน้ำมันที่ได้โดยใช้ผ้าขาวบาง แล้วบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ปิดฝาให้สนิท 

              (ดขู้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ๓.๕)   
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๓) ยาน้ำมันเขียวใบกัญชา  

สูตรตำรับยา ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ กัญชา ใบสด ๕๐๐ กรัม 
๒ เสลดพังพอนตัวเมีย ใบสด  ๕๐๐ กรัม 
๓ ย่านาง ใบสด ๕๐๐ กรัม 

๔ อ่อมแซบ ใบสด ๕๐๐ กรัม 
๕ เตย ใบสด ๕๐๐ กรัม 
๖ น้ำมันมะพร้าว - ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร 
๗ น้ำมันยูคาลิปตัส - ๕๐ มิลลิลิตร 
๘ การบูร - ๕๐ กรัม 
๙ พิมเสน - ๕๐ กรัม 

๑๐ เมนทอล - ๑๕๐ กรัม 

ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวดบวมแดงร้อน พิษแมลงสัตว์กัดต่อย 
รูปแบบยา  ยาน้ำมัน 
ขนาดและวิธีใช้  ทาและถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ ๒-๓ ครั้ง 
ข้อห้ามใช ้ ๑. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 ๒. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
การเตรียมตัวยา    - 
วิธีการปรุงยา ๑. นำใบกัญชา ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ใบย่านาง ใบอ่อมแซบ และใบเตย มาล้าง 

    ทำความสะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 
 ๒. หั่นซอยตัวยาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วคั้นน้ำ  
 ๓. นำตัวยาหุงในกะท ิเคี่ยวให้คงเหลือแต่น้ำมัน แล้วใช้ผ้าขาวบางกรอง 
 ๔. นำการบูร พิมเสน เมนทอล ชั่งน้ำหนักตามสัดส่วน ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 ๕. นำน้ำมันยูคาลิปตัส ปริมาตรตามสัดส่วน เทลงใน ๔ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 ๖. นำน้ำมันที่ได้จากการหุง เทลงไป ผสมให้เข้ากัน 
 ๗. นำน้ำมันเขียวที่ได้บรรจุลงขวดแก้วปิดฝาให้สนิท  
    (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมในภาคผนวก ๓.๕) 
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๑) ยาแก้ปวดมุตคาต 

ที่มาของตำรับยา เวชศาตร์วัณ์ณณา ตำราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕ 

“ขนานหนึ่งเอา พระยามือเหล็ก ๑ ฝาง ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ แก่นขนุน ๑ รากกันชา ๑ เสมอภาคต้มกิน 
แก้ปวดมุตคาตหายดีนัก” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๕ ชนิด รวมน้ำหนัก ๕ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ พญามือเหล็ก เนื้อไม้ ๑ ส่วน 
๒ ฝาง แก่น ๑ ส่วน 
๓ เถาวัลย์เปรียง เถา ๑ ส่วน 
๔ ขนุน แก่น ๑ ส่วน 
๕ กัญชา ราก ๑ ส่วน 

สรรพคุณตามตำรา  แก้ปวดมุตคาต  
ข้อบ่งใช ้ บรรเทาอาการปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะขัด  
รูปแบบยา  ยาต้ม 
ขนาดและวิธีใช้  ต้มเดือด รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว (๒๕๐ มิลลิลิตร) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร  
ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง  
ข้อควรระวัง  หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๗ วัน แล้วอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. มุตฆาต เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปรกติของน้ำปัสสาวะ ตำรา   

 การแพทย์แผนไทยว่าเกิดจากการกระทบกระทั่ง เช่น อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ ผู้ป่วย 
 มีอาการปวดมากเวลาถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะกะปริบกะปรอย ปวดขัดสีข้าง จุกเสียด 
 หน้าอก อาเจียนลมเปล่า เบื่ออาหาร เป็นต้น 

 ๒. พญามือเหล็ก เนื้อไม้รับประทานในมื้อหนึ่งไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัม 
การเตรียมตัวยา    การเตรียมรากกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒)  
วิธีการปรุงยา ยาต้ม (ดูในภาคผนวก ๓.๔)  

๕. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 
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๑) ยาแก้มหาสันนิบาตทุวันโทษ 

ที่มาของตำรับยา  ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

“๏ ปุนะจะปะรัง ลำดับนี้จะกล่าวด้วยนัยอันหนึ่งใหม่ ว่าด้วยลักษณะมหาสันนิบาต อันบังเกิดในที่สุด
แห่งโบราณชวนกล่าวคือสันนิบาตทุวัณโทษนั้นเป็นคำรบ ๒ สืบต่อไป แล้เมื่อจะบังเกิดนั้นเกิดแต่กองสมุฏฐาน 
๖ ประการ ประชุมพร้อมกันเข้าแล้วเมื่อใดมีอาหารกระทำให้หาวเป็นต้น แลให้บิดคร้านมักทำให้ร้อนเป็นกำลัง
แล้วให้สะท้านหนาว ให้บริโภคอาหารมิได้ ให้เสโทตก ให้สยบมัวเมา ให้ปากขม ให้วิงเวียน ให้หน้าแตกระแหง
ระหวย มักพึงใจอันเย็น ให้ปัสสาวะเหลือง ให้จักษุแดง ให้เล็บแลผิวตัวนั้นเหลือง มีกลิ่นดังสาบม้า ลักษณะที่
กล่าวมานี้จัดเป็นทุวัณโทษในมหาสันนิบาตเป็นสาทะยะโรคหายในตรีโทษนั้น ตามอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ 

ขนานหนึ่งเอาสมอทั้งสาม มะขามป้อม รากกัญชา สิ่งละส่วน เบญจกูล สิ่งละ ๒ ส่วน ต้มตามวิธีให้
กิน แก้มหาสันนิบาตทุวัณโทษ ซึ่งกระทำให้เสโทตก ให้น้ำปัสสาวะเหลืองนั้นหายดีนัก ฯ” 

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๐ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๕ ส่วน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ น้ำหนักยา  
๑ สมอไทย เนื้อผล ๑ ส่วน 
๒ สมอเทศ เนื้อผล ๑ ส่วน 
๓ สมอพิเภก เนื้อผล ๑ ส่วน 
๔ มะขามป้อม ผล ๑ ส่วน 
๕ รากกัญชา ราก ๑ ส่วน 
๖ ดีปลี ผลแก่ ๒ ส่วน 
๗ ช้าพลู ราก ๒ ส่วน 
๘ สะค้าน เถา ๒ ส่วน 
๙ เจตมูลเพลิงแดง ราก ๒ ส่วน 

๑๐ ขิง เหง้า ๒ ส่วน 

สรรพคุณตามตำรา แก้มหาสันนิบาตทุวัณโทษ ซึ่งทำให้เหงื่อออก ให้น้ำปัสสาวะเหลือง 
ข้อบ่งใช ้ ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการร้อนเป็นกำลัง สะท้านหนาว บริโภคอาหารไม่ได้ มีเหงื่อออก  
                          ปัสสาวะเหลือง เล็บและผิวเหลือง 
รูปแบบยา  ยาต้ม 
ขนาดและวิธีใช้  ต้มเดือด รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร  
ข้อห้ามใช ้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก  
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย  

๖. ตำรับยาอื่น ๆ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม  ๑. มหาสันนิบาต หมายถึง สันนิบาตที่มีอาการอันเกิดจากกองธาตุทั้ง ๔ ซึ่งเป็นเรื้อรัง 
 ๒. ทุวันโทษ หมายถึง อันเกิดจากกองสมุฏฐานปิตตะ วาตะ หรือเสมหะ ๒ ใน ๓ กอง 

  สมุฏฐานร่วมกันกระทำให้เกิดโทษ 
การเตรียมตัวยา    การเตรียมรากกัญชา (ดูในภาคผนวก ๒.๒ ) 
วิธีการปรุงยา ยาต้ม (ดูในภาคผนวก ๓.๔) 
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บทที่ ๔ 

มาตรฐานการปรุงยาตำรับยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสม เพ่ือจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน 

มาตรฐานด้านสถานที่ผลิต (ปรุง) ควรมีลักษณะดังนี้  

๑. มีการแบ่งกั้นห้อง หรือเนื้อที่ หรือบริเวณโดยแยกเป็นสัดส่วน และมีพ้ืนที่เหมาะสมเป็นไปตาม
สายการผลิต ได้แก่ การเตรียมและการเก็บวัตถุดิบกัญชาและพืชสมุนไพร การปรุงผสม การบรรจุ 
การติดฉลาก การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ การเก็บตำรับยาที่ปรุงสำเร็จรอการ
จำหน่าย การเก็บวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสารชนิดอ่ืน เช่น ฝุ่นผง
ของยา จุลินทรีย์ที่ตกค้างบนเครื่องมือหรือบริเวณที่ผลิต รวมถึงการปนเปื้อนข้ามของวัตถุดิบพืช
สมุนไพรต่างๆ หรือตำรับยาปรุงสำเร็จอื่นๆ 

๒. พ้ืน ผนัง และโต๊ะบริเวณท่ีผลิตสร้างด้วยวัสดุที่ง่ายต่อการทำความสะอาด  
๓. มีอ่างล้างมือพร้อมด้วยสบู่สำหรับล้างมือในบริเวณท่ีผลิตตามความเหมาะสม 
๔. บริเวณโดยรอบสถานที่ผลิตสะอาด สถานที่ผลิตโดยเฉพาะห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต 

บริเวณบรรจุ และบริเวณเก็บตำรับยาปรุงสำเร็จจะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะและสามารถป้องกันมิให้
แมลง สัตว์หรือสิ่งอื่นเข้าไปปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรือตำรับยาที่ผลิตแล้ว 

๕. มีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจำเป็น 
๖. มีระบบน้ำสำหรับกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
๗. มีระบบการเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 

ข้อกำหนดด้านบุคลากร 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย และสาขาเภสัชกรรมไทย  
(๑.๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
(๑.๓) หมอพ้ืนบ้าน ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

๒. บุคลากรต้องมีสุขภาพและอนามัยดี ไม่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคท่ีอาจแพร่เชื้อโรคไปกับตำรับยา 
   ปรุง และมีการแต่งกายท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติหน้าที่  

คุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและวัตถุดิบในตำรับ  
กัญชาต้องมาจากแหล่งผลิต (ปลูก) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กัญชา

และสมุนไพรในตำรับมีการตรวจทางกายภาพ ต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารกำจัด
ศัตรูพืช หรือสารเจือปนอื่นเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค  

ฉลากยาควรแสดงรายการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อตำรับ 
(๒) ขนาดและวิธีใช้ 
(๓) ชื่อผู้ป่วย 
(๔) ปริมาณที่บรรจุ 
(๕) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่จ่ายยา 
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ลำดับ ชื่อตัวยา ชื่อวิทยาศาสตร์ 

๑ กระเทียม Allium sativum L. 
๒ กระวาน Wurfbainia testacea (Ridl.) Skornick. & A.D.Poulsen 
๓ กลอย Dioscorea hispida Dennst. 
๔ กลเีซอรีน Glycerine 
๕ กะทือ Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.  
๖ กะเพรา Ocimum tenuiflorum L.   
๗ กะเพราแดง Ocimum tenuiflorum L., red cultivar 
๘ กัญชา Cannabis sativa L. 
๙ กานพลู Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry 

๑๐ การบูร d-camphor, dl-camphor 
๑๑ โกฐกระดูก Aucklandia lappa Decne 
๑๒ โกฐเขมา Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 
๑๓ โกฐหัวบัว Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong 
๑๔ ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 
๑๕ ขม้ินชัน Curcuma Longa L. 
๑๖ ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. 
๑๗ ขิง Zingiber officinale Roscoe 
๑๘ ขิงแห้ง Zingiber officinale Roscoe 
๑๙ คนทีเขมา Vitex negundo L. 
๒๐ จันทน์ขาว Santalum album L. 
๒๑ จันทน์แดง Pterocarpus santalinus L.f. 
๒๒ จันทน์เทศ Santalum album L. 
๒๓ จุนสี Copper sulfate 
๒๔ เจตมูลเพลิงขาว Plumbago zeylanica L. 
๒๕ เจตมูลเพลิงแดง Plumbago indica L. 
๒๖ ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. 
๒๗ ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra L. 
๒๘ ดีปลี Piper retrofractum Vahl 
๒๙ เตย / เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. 
๓๐ เถาวัลย์เปรียง Solori scandens (Roxb.) Sirich. & Adema 
๓๑ ทับทิม Punica granatum L. 
๓๒ เทียนขาว Cuminum cyminum L. 
๓๓ เทียนข้าวเปลือก Foeniculum vulgare Mill. 

ภาคผนวก ๑  
ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ 

 

ดัชนีช่ือวิทยาศาสตร ์
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ลำดับ ชื่อตัวยา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
๓๔ เทียนดำ Nigella sativa L. 
๓๕ เทียนสัตตบุษย์ Pimpinella anisum L. 
๓๖ น้ำตาลทราย Sucrose 
๓๗ น้ำผึ้ง Honey 
๓๘ น้ำมันกานพลู  Clove oil 
๓๙ น้ำมันงา Sesamum indicum L. 
๔๐ น้ำมันยูคาลิปตัส Eucalyptus oil 
๔๑ น้ำมันระกำ Methyl Salicylate 
๔๒ บุนนาค Mesua ferrea L. 
๔๓ เปบเปอร์มินต์ Peppermint oil 
๔๔ ผักแพวแดง Arnebia euchroma (Royle ex Benth.) I.M.Johnst. 
๔๕ ฝาง Caesalpinia sappan L. 
๔๖ ฝ้าย Gossypium herbaceum L. 
๔๗ พญายอ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau  
๔๘ พญามือเหล็ก Strychnos lucida R. Br. 
๔๙ พริกไทย Piper nigrum L. 
๕๐ พริกไทยล่อน/พริก

ล่อน 
Piper nigrum L. 

๕๑ พิมเสน Borneol 
๕๒ ไพล Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. 
๕๓ มหาหิงคุ ์/ หิงคุ์ยางโพ Ferula assa-foetida L.,  Ferula sinkiangensis K.M.Shen 
๕๔ มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 
๕๕ มะงั่ว Citrus medica L. 
๕๖ มะพร้าว Cocos nucifera L. 
๕๗ เมลทอล / เกล็ด

สะระแหน่ 
Menthol 

๕๘ ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. 
๕๙ ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 

; Gurjun Oil 
๖๐ ยางพลวง / พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
๖๑ ยางแดง Dipterocarpus tuberculatus C.F.Gaertn. 
๖๒ ระงับ/ระงับพิษ  Breynia glauca Craib 
๖๓ รักขาว Cerbera manghas L. 
๖๔ ลักจั่น Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen 
๖๕ ลูกจันทน์ Myristica fragrans Houtt. 
๖๖ ส้มซ่า Citrus x aurantium L. 
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ลำดับ ชื่อตัวยา ชื่อวิทยาศาสตร์ 
๖๗ สมอเทศ Terminalia chebula Retz. 
๖๘ สมอไทย Terminalia chebula Retz. 
๖๙ สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
๗๐ สมุลแว้ง Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
๗๑ สะค้าน Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. 
๗๒ สะเดา Azadirachta indica var. siamensis Valeton 
๗๓ เสลดพังพอนตัวเมีย ดู พญายอ 
๗๔ หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. 
๗๕ หัสคุณเทศ Kleinhovia hospita L. 
๗๖ อบเชยเทศ Cinnamomum verum J. Presl 
๗๗ อ่อมแซ่บ Asystasia gangetica (L.) 
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 ภาคผนวก ๒ 
การเตรียมตัวยาก่อนใช้ปรุงยา 

ยาไทย หรือ ยาแผนไทย มักใช้เป็นยาตำรับ ซึ่งแต่ละตำรับประกอบด้วยตัวยาต่าง ๆ  ในการเตรียมตัวยา
เพ่ือใช้ปรุงยาตามตำรับยานั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากตัวยาสมุนไพรหลายชนิดต้องผ่านกระบวนการ
บางอย่าง ก่อนที่แพทย์ปรุงยาจะนำมาใช้ปรุงยาได้ ทั้งนี้เนื่องจากตัวยามีฤทธิ์แรงเกินไป ไม่สะอาด อาจมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรค มีปริมาณความชื้นมากเกินไป หรือมีพิษมาก จึงต้องผ่านกระบวนการประสะ สะตุ และ 
ฆ่าฤทธิ์เสียก่อน เพ่ือความปลอดภัยของผู้นำมาใช้ 

ประสะ เมื่ออยู่ในชื่อยา คำ ประสะ อาจมีความหมาย ๒ อย่าง คือ ทำให้สะอาด บริสุทธิ์ หรือมีมาก
ขึ้น เช่น ยาประสะน้ำนม หมายถึง ยาที่ทำให้น้ำนมสะอาดขึ้น กับมีส่วนผสมเท่ายาอ่ืนทั้งหมด เช่น ยาประสะ
กะเพรา หมายความว่า ยานั้นมีกะเพราเท่าตัวยาอ่ืนทั้งหมดรวมกัน แต่ในความหมายที่เกี่ยวกับการเตรียมตัว
ยาก่อนนำไปใช้ปรุงยานั้น คำ ประสะ หมายถึง การทำให้พิษของตัวยานั้นลดลง เช่น ประสะยางสลัดได ยาง
ตาตุ่ม ยางหัวเข้าค่า  

สะตุ ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมแผนไทย คำ สะตุ อาจหมายถึงทำให้ตัวยาแห้งและมีฤทธิ์แรงขึ้น           
(เช่น การสะตุสารส้ม) หรือทำให้พิษของตัวยาลดลง (เช่น การสะตุหัวงูเห่า) หรือทำให้ตัวยาแห้งและปราศจาก
เชื้อ (เช่น การสะตุดินสอพอง) หรือการทำให้ตัวยานั้นสลายตัวลง (เช่น การสะตุเหล็ก)  

ฆ่าฤทธิ์ หมายถึง ทำให้ความเป็นพิษของเครื่องยาบางอย่างลดลงหรือหมดไป จนสามารถนำไปใช้ปรุง
ยาได้โดยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ยา มักใช้กับตัวยาที่มีพิษมาก เช่น ลูกสลอด สารหนู ปรอท ชาด หรือใช้กับ
ตัวอย่างที่ไม่มีพิษ เช่น ชะมดเช็ด ซึ่งเป็นการฆ่ากลิ่นฉุนหรือดับกลิ่นคาว ทำให้มีชะมดเช็ดมีกลิ่นหอม 

๒.๑ กลอย 
ถ้าเป็นตัวยาสด ให้หั่นเป็นแว่นบาง ๆ นำมาล้างน้ำสะอาด ๗ ครั้ง แล้วนำมาตากหรืออบให้แห้ง คั่ว

ด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุก จึงนำมาปรุงยาได้ 

๒.๒ กัญชา 
 การสะตุกัญชา เป็นการทำให้ฤทธิ์แรงขึ้น  
      การสะตุใบ ราก และก้านกัญชา  

 ๑. นำไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
๒. ตั้งกระทะ แล้วนำไปคั่วไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าจะแห้งกรอบ 

 ๓. นำไปเทใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น ก่อนนำบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
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การคั่วใบกัญชาบนกระทะทองเหลืองโดยใช้เตาแก๊ส 

๒.๓ จุนส ี
 ตั้งไฟอ่อน ๆ ให้ละลายจุนสีในหม้อดินจนแห้ง เป็นผงสีฟ้าอ่อน จึงนำมาปรุงยาได้ 

๒.๔ มหาหิงคุ์ 
 การสะตุมหาหิงค์ เป็นการทำให้ฤทธิ์อ่อนลง 
      ๑. นำก้อนมหาหิงค์มาบดหยาดให้เป็นชิ้นพอประมาณ  
 ๒. นำใบกะเพราแดง ไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด จำนวน ๓ น้ำ  
 ๓. เด็ดเอาเฉพาะส่วนของใบและดอกของต้นกะเพราแดง  
 ๔. นำมา ๑ กำมือ เติมน้ำจนท่วม นำไปต้มให้เดือด แล้วยกลงนำไปใช้ได้ 
 ๕. นำมหาหิงค์ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด ทนความร้อน จากนั้นเติมน้ำใบกะเพราแดงลงไป คนให้ละลาย 
     เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำไปกรองให้สะอาด จากนั้นทิ้งให้มหาหิงค์แห้งแล้วจึงนำไปใช้ปรุงยา 
 

 

 

 

 

 

การสะตุมหาหิงค์ุโดยใช้น้ำต้มใบกะเพราแดง 

๒.๕ หัสคุณเทศ 
 เอาตัวยาไปคั่วหรือเผา จึงนำไปใช้ปรุงยาได้  
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ภาคผนวก ๓ 
วิธีการปรุงยา 

๓.๑ ยาผง 
ยาผงเป็นยาเตรียมแผนโบราณรูปแบบหนึ่ง ยาเตรียมแบบนี้อาจใช้กินโดยตรง แล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ 

หรืออาจแทรกด้วยกระสายบางอย่างเพ่ือช่วยให้กินยาได้ง่ายขึ้น การเตรียมยาผงทำได้โดยการชั่งตัวยาตามตำรับยา 
จากนั้นนำตัวยาไปบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องมือสำหรับบดยาชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม หรือนำไปบดด้วย
เครื่องบดยาสมุนไพรที่ใช้กระแสไฟฟ้า จากนั้นนำผงยาที่ได้ไปแร่งผ่านตะแกรงหรือแร่งที่เหมาะสม โดยทั่วไป
มักใช้แร่งเบอร์ ๑๐๐ (ความละเอียดมาก) หรือเบอร์ ๘๐ (ความละเอียดปานกลาง) หรือ เบอร์ ๖๐ (ความละเอียด
น้อย) จนได้ยาผงที่มีขนาดตามต้องการ 

กระบวนการผลิตยาผง 
๑. การเตรียมเครื่องยา มีหลักการเตรียมดังต่อไปนี้ 

๑) เครื่องยาที่ปลูกใช้เอง จะต้องนำมาล้างน้ำทำความสะอาดหลายๆครั้งจนสะอาด ปราศจาก 

สิ่งปนเปื้อน เลือกส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป จากนั้นสับหรือหั่นตัวยาให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอ
เท่า ๆ กัน แล้วนำมาผึ่งบนตะแกรง กระจาด หรือภาชนะอ่ืน ๆ ผึ่งแดด หรืออบในตู้อบไฟฟ้าหรือ
ตู้อบแสงอาทิตย์ ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดและส่วนของสมุนไพร 

๒) เครื่องยาแห้งที่ซื้อมาจากร้านขายเครื่องยา จะต้องตรวจสอบตัวยาว่าสะอาดหรือไม่ หากจำเป็น
อาจจะต้องล้างทำความสะอาด ผึ่งแดด หรืออบในตู้อบก่อนนำมาใช้ 

๓) การเตรียมเครื่องยาด้วยวิธีเฉพาะ ก่อนนำเครื่องยาบางชนิดมาใช้จะต้องผ่านกรรมวิธี ได้แก่ 
การสะตุ การประสะ การฆ่าฤทธิ์ เสียก่อน รายละเอียดดังภาคผนวก ๒ 

๒. การบดยา  
๑) ชั่งตัวยาตามที่ระบุตามตำรับยา สมุนไพรที่มีเส้นใยสูง ควรตัดหรือสับให้มีขนาดเล็กลง 
๒) นำตัวยาเข้าเครื่องบดยา อาจบดตัวยาหลายชนิดผสมกัน หรือบดตัวยาแยกกันทีละชนิด

แล้วนำมาผสมเข้าตำรับภายหลังก็ได้ โดยการบดแยกกันทีละชนิดควรเป็นสมุนไพรที่เมื่อบดแล้วมี
ลักษณะเป็นผงแห้ง 

๓) ในกรณีที่บดตัวยาหลายชนิดผสมกัน ให้คัดแยกตัวยาที่บด
ยาก เช่น แก่น เปลือก เถา ราก หัว เหง้า ออกจากตัวยาที่บดละเอียด
ได้ง่าย เช่น ใบ ดอก เกสร โดยบดตัวยาที่แข็งบดยากก่อนแล้วจึงตาม
ด้วยตัวยาที่บดง่าย กลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่น เทียนต่างๆ ลูก
จันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู ให้บดในขณะที่ตัวยาอ่ืนในตำรับ
เริ่มละเอียดแล้ว เนื่องจากตัวยามีน้ำมันจะทำให้จับตัวกันเป็นก้อน 
ส่วนกลุ่มธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุ และยางไม้ให้แยกบดโดยใช้โกร่งหรือครก
เสียก่อนแล้วค่อยนำมาบดเข้าตำรับในลำดับสุดท้าย 

                        
เครื่องบดยาขนาดเล็ก    
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 ๔) นำผงยามาร่อนผ่านตะแกรงหรือแร่งเบอร์ ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนกากที่ไม่ผ่าน
ตะแกรงร่อนนำไปบดอีกครั้ง แล้วจึงนำมาร่อนซ้ำ  

 
ตะแกรงร่อนผงยา                         

 ๓. การผสมผงยา 

 กรณีบดตัวยาหลายชนิดผสมกัน 
๑) ผงยาที่ผ่านการร่อนแล้ว อาจนำไปคนผสมกันอีกครั้ง เพ่ือให้ผงยามีความสม่ำเสมอ 

 ๒) นำผงยาที่ได้ ใส่ในภาชนะทึบแสงปิดสนิท และเพ่ือป้องกันความชื้นอาจใส่สารดูดความชื้น 
              ลงไปในภาชนะท่ีบรรจุผงยา 

กรณีบดตัวยาแต่ละชนิดแยกกัน 
๑) นำตัวยาที่บดละเอียดแล้ว มาปรุงผสมรวมกันตามตำรับ โดยผสมทีละชนิด ใช้เทคนิคผสม

แบบเรขาคณิต (Geometric dilution) เรียงลำดับจากปริมาณตัวยาน้อยไปมาก  โดยใช้ถุงพลาสติกใส
ขนาดใหญ่ (ถุง HD) แล้วเขย่าผงยาให้เข้ากันเป็นเวลา ๒ นาที (หรือเขย่าจำนวน ๒๐๐ ครั้ง) ต่อผงยา
แต่ละชนิด 

 

๒) นำผงยาที่ได้ ใส่ในภาชนะทึบแสงปิดสนิท และเพ่ือป้องกันความชื้นอาจใส่สารดูดความชื้น 
ลงไปในภาชนะท่ีบรรจุผงยา 
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๓.๒ ยาแคปซูล 
 ยาแคปซูล (capsule) เป็นรูปแบบยาเตรียมสมัยใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาต
ให้ใช้กับยาแผนโบราณไทยได้ แคปซูลที่ใช้อาจแบ่งเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ ๆ ตามลักษณะภายนอกที่ปรากฏ คือ 
 ๑. แคปซูลชนิดแข็ง (hard gelatin capsule) เป็นแคปซูลที่มีปลอก ๒ ส่วน คือ ส่วนตัว (body) และ
ส่วนฝา (cap) 
 ๒. แคปซูลชนิดนิ่ม (soft gelatin capsule) เป็นแคปซูลที่ต้องใช้เครื่องผลิตเฉพาะ ส่วนใหญ่ใช้บรรจุ
ยาที่มีลักษณะเป็นน้ำมัน ของเหลว ของก่ึงแข็ง เป็นต้น 
 ในการเตรียมยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรนั้น ส่วนใหญ่จะบรรจุผงยาสมุนไพรในแคปซูลชนิดแข็ง มักใช้
แคปซูลขนาดเบอร์ ๑ และขนาดเบอร์ ๐ ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ขนาดแคปซูล
(เบอร์)  

ปริมาตร (ml) ความหนาแน่นของผงยา (g/ml) 
๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ ๑.๒ 

น้ำหนักของผงยาที่บรรจุได้ (mg) 
๐๐๐ ๑.๓๗ ๘๒๒ ๑๐๙๖ ๑๓๗๐ ๑๖๔๔ 
๐๐ ๐.๙๑ ๕๔๖ ๗๒๘ ๙๑๐ ๑๐๙๒ 
๐ ๐.๖๘ ๔๐๘ ๕๔๔ ๖๘๐ ๘๑๖ 
๑ ๐.๕๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ 

กระบวนการผลิตยาแคปซูล 

๑. เตรียมอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน มีการทำความสะอาดที่เหมาะสม  
๒. ชั่งผงยาให้มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักยาทุกแคปซูลรวมกันตามแต่ชนิดเครื่องบรรจุและขนาดแคปซูล 
๓. บรรจุผงยาสมุนไพรลงในแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูล เกลี่ยผงยาให้ลงไปในตัวแคปซูลสลับกับ

การอัดผงยาลงในแคปซูลจนผงยาหมด เมื่อกดยาแน่นดีแล้ว จึงนำฝาแคปซูลปิดตัวแคปซูล  
๔. นำแคปซูลที่ได้มาทำความสะอาดและขัดมันด้วยผ้าขาวบางสะอาด เพ่ือกำจัดผงยาสมุนไพรที่

เกาะติดที่เปลือกด้านนอกของแคปซูล 
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๓.๓ ยาลูกกลอน 
 ยาลูกกลอนเป็นยาเตรียมที่มีรูปร่างกลม อาจทำจากผงยาชนิดเดียวหรือผงตัวยาหลายชนิดที่ผสมปรุง
ตามตำรับยา โดยมีน้ำกระสายยาที่ทำให้ผงยาเกาะติดกัน เช่น น้ำต้มสุก น้ำผึ้ง น้ำแป้ง โดยทั่วไปนิยมใช้ คือ 
น้ำผึ้ง ตำรายาแผนโบราณไทยให้วิธีการปรุงยาเตรียมรูปแบบนี้ไว้ว่า “ยาตากแห้ง ประสมแล้ว บดเป็น 
ผงละเอียด ปั้นเป็นลูกกลอน” 

องค์ประกอบในการผลิตยาลูกกลอน 
การผลิตยาลูกกลอนให้ได้คุณภาพต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ๓ ประการดังนี้ 
๑. ผงยาสมุนไพร คุณลักษณะของผงยาสมุนไพรแต่ละชนิดมีความสำคัญต่อการผลิตยาลูกกลอน

แตกต่างกัน ปัจจัยที่เก่ียวข้องมีดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ลักษณะผงยาสมุนไพรที่จะทำให้ผลิตยาลูกกลอนได้ดี จะต้องเป็นผงยาสมุนไพรที่ละเอียดผ่าน

แร่งขนาดเบอร์ ๖๐-๑๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะตัวของสมุนไพรที่ใช้มีผลต่อการผลิตยาลูกกลอน เช่น ถ้าส่วนของสมุนไพร

นั้นมีแป้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เหง้าของขมิ้น ไพล เปราะหอม รากระย่อม ผลกล้วย เมล็ดเทียนต่างๆ  
เป็นต้น จะทำให้การผลิตยาลูกกลอนทำได้ง่าย เนื่องจากสมุนไพรมีการเกาะตัวกันได้ดี ทำให้ปั้นเป็นลูกกลอน
ได้สะดวก ไม่ต้องใช้สารยึดเกาะจำนวนมาก แต่ถ้ามีส่วนผสมของเปลือก แก่น ใบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแป้ง จะมี
ปัญหาการไม่เกาะตัวของสมุนไพร ทำให้ปั้นเม็ดได้ยาก ซึ่งอาจแก้โดยบดผงยาสมุนไพรให้ละเอียดมากข้ึน และ
ใช้สารยึดเกาะช่วยในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากใช้ในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการไม่แตก
ตัว หรือการแตกตัวช้าของยาลูกกลอน 
 ๒. สารยึดเกาะ (binder) สารยึดเกาะที่ใช้ในการผลิตยาลูกกลอนนิยมใช้น้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งเทียม 

น้ำผึ้ง เป็นของเหลว เหนียว ใส สีเหลือง หรือเหลืองปนน้ำตาล หนักกว่าน้ำ คือมีน้ำหนัก
ประมาณ ๑.๓ - ๑.๕ กิโลกรัมต่อปริมาตร ๑ ลิตร น้ำผึ้งเป็นผลิตผลจากน้ำหวานของดอกไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพของน้ำผึ้ง ได้แก่ แหล่งผลิตและฤดูกาล  

 
น้ำผึ้งเทียม ส่วนผสมของน้ำผึ้งเทียมส่วนใหญ่ คือ น้ำตาลแบะแซหรือน้ำเชื่อมกลูโคส 

(glucose syrup) ได้มาจากการย่อยแป้งมันสำปะหลัง หรือแป้งข้าวโพดได้เป็นน้ำตาลกลูโคสชนิดหนึ่ง บาง
ชนิดมีแป้งผสมอยู่ ซึ่งจะช่วยทำให้การเกาะตัวดีขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ เก็บได้ไม่นานเมื่อเทียบกับน้ ำผึ้ง เกิดการ
บูด มีกลิ่นเปรี้ยว นอกจากนี้ ยาลูกกลอนที่ใช้น้ำผึ้งเทียมในการยึดเกาะ จะคงตัวไม่ได้นาน และข้ึนราได้ง่าย 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้น้ำเชื่อมและแป้งเปียกมาใช้เป็นส่วนช่วยสารยึดเกาะได้อีกด้วย 
๓. เครื่องมือการผลิต เครื่องมือการผลิตที่ใช้ในการผลิตยาลูกกลอนขึ้นอยู่กับขนาดของการผลิต 

ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องมืออย่างน้อย ๔ เครื่อง 
ได้แก่ เครื่องผสม เครื่องรีดเส้น เครื่องตัดเม็ด เครื่องปั้นเม็ดที่ประกอบด้วย ๓ ส่วนประกอบได้แก่ เครื่องกลิ้ง
เม็ดให้กลม หม้อเคลือบ และเครื่องอบแห้ง โดยในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการทำในระดับครัวเรือนเท่านั้น 
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การผลิตยาลูกกลอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตยาลูกกลอน 
๑. การเตรียมผงยา ดูกระบวนการผลิตยาผง ภาคผนวก ๓.๑ 
๒. การเคี่ยวน้ำผึ้ง เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการเคี่ยวจะช่วยไล่น้ำออกจากน้ำผึ้ง ทำให้ยา

ลูกกลอนที่ได้ไม่ขึ้นรา ยาที่ได้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน โดยอัตราส่วนที่แนะนำให้ใช้ คือ ๑ ต่อ ๑ 
โดยน้ำหนักผงยา ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำผึ้งมีดังนี้ 

๑) เทน้ำผึ้งลงในหม้อขนาดที่พอเหมาะและแห้งสนิท  
๒) นำน้ำผึ้งตั้งไฟ ในช่วงแรกควรใช้ไฟแรง คนไปเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการไหม้  เมื่อน้ำผึ้งเดือด

เป็นฟองใหญ่และผุดสูง ให้หรี่ไฟลง และเคี่ยวต่อจนน้ำผึ้งเหนียวได้ที่ ใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ นาท ี 
๓) ทดสอบว่าน้ำผึ้งได้ที่แล้วหรือไม่ ทำได้โดยการหยดน้ำผึ้งลงไปในน้ำที่อุณหภูมิห้อง น้ำผึ้งที่

เคี่ยวจนได้ท่ีแล้วจะมีสีน้ำตาลเข้มข้ึนกว่าเดิม และเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง  
๔) เมื่อเคี่ยวน้ำผึ้งจนเหนียวได้ที่แล้ว ให้เติมน้ำเดือดลงไปเจือจางตามความเหมาะสม แล้ว

เคี่ยวต่อไปจนน้ำผึ้งได้ที่ ยกลงจากเตา กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วปล่อยให้เย็น 

    

การเตรียมผงยาและการเตรียมสารยึดเกาะ 
 
 

การผสมยา 

ผสมผงสมุนไพรต่าง ๆ กับสารยึดเกาะ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

การปั้นลูกกลอน 

วิธีที่ ๑ การปั้นด้วยมือ  
และใช้รางไม้กลิ้งยา 

 

วิธีที่ ๒ การใช้เครื่องรีดเส้น
และเครื่องตัดเส้น 
๑. รีดเส้นยา 
๒. ตัดเส้นยาเป็นเม็ดลูกกลอน 

 

วิธีที่ ๓ การใช้เครื่องผลิต
ลูกกลอนอัตโนมัติ 
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 ๓. การผสมยา  
๑) ชั่งผงยาที่เตรียมในขั้นตอนที่ ๑ ตามปริมาณที่กำหนดในตำรับยา เทใส่ภาชนะ ใช้มือ

คลุกเคล้าให้ตัวยาผสมเข้ากันดี  
๒) ตวงน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้วจากขั้นตอนที่ ๒ ค่อย ๆ  เทราดลงบนผงยาทีละทัพพี พร้อมใช้มือ

คลุกเคล้าให้ผงยาเข้ากับน้ำผึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน ทดสอบเนื้อยาด้วยการปั้นเป็นก้อนแล้วบีบ เมื่อบีบ
เม็ดยาที่ปั้นจะไม่แตกร่วน หากยังแตกร่วนอยู่ อาจต้องเพ่ิมปริมาณน้ำผึ้ง หรือพยายามคลุกเคล้า
ให้ตัวยาเข้ากับน้ำผึ้งมากขึ้น แต่ถ้าเหนียวติดมือ แสดงว่าเติมน้ำผึ้งมากเกินไป ให้เติมผงยา  

๓) เมื่อได้เนื้อยาท่ีต้องการแล้ว ใช้ผ้าขาวบางที่เปียกหมาดๆ คลุมเนื้อยา เพ่ือป้องกันยาแห้ง 
๔) บันทึกปริมาณผงยาและน้ำผึ้งที่ใช้ไปทั้งหมด เพ่ือใช้คำนวณหาปริมาณผงยาในแต่ละเม็ด

ยาลูกกลอน 

๔. การทำยาลูกกลอน เมื่อผสมตัวยากับน้ำผึ้งจนเข้ากันดีแล้ว นำมาทำเป็นลูกกลอน อาจทำได้โดย 
              การปั้นด้วยมือทีละเม็ดเช่นที่ทำมาแต่โบราณ หรืออาจใช้รางกลิ้งยาลูกกลอน 

 ๑) การปั้นด้วยมือ โดยทั่วไปมักปั้นขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย (เส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มม.) 
(๑) ปั้นด้วยมือทีละเม็ด โดยพยายามปั้นเม็ดให้กลมให้ขนาดเม็ดเท่ากัน หากปั้นแล้ว

พบว่าเม็ดยาแตกร่วนง่าย ให้เติมน้ำผึ้งลงไปเพ่ิมในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะการปั้นทำได้ช้า 
ทำให้น้ำในน้ำผึ้งระเหยออกไป ผงยาจึงแห้งมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือคลึงยาให้เป็นเส้นมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดเม็ดยาที่ต้องการ จากนั้นใช้มีดตัดเป็นท่อนเล็กๆ ความยาว
เท่า ๆ กัน แล้วนำมาคลึงจนเป็นเม็ดกลมสวย 

(๒) นำยาลูกกลอนที่ปั้นแล้วมาวางเรียงไว้ในถาด โดยไม่ซ้อนกัน นำไปตากแดดจัดๆ 
จนแห้งสนิท หรือนำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ ๕๐ - ๕๕ องศาเซลเซียส นาน ๔ - ๖ ชั่วโมง ให้
เม็ดยาแห้งสนิท แต่ไม่ควรตากแดดหรืออบจนแห้งมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้เม็ดยาแตก
ตัวยาก  

(๓) เมื่อเม็ดยาแห้งดีแล้ว เก็บไว้ในขวดโหลแก้ว ปิดฝาให้สนิท 
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  ๒) การใช้รางกลิ้งยา  

(๑) ทำความสะอาดรางกลิ้งยาและฝาประกบ โดยวางรางกลิ้งและฝาประกบใน
กะละมัง ใช้น้ำเดือดเทราด เช็ดให้แห้งสนิท แล้วใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกครั้งหนึ่ง  

(๒) เตรียมชามขนาดกลาง ใส่น้ำต้มสุกประมาณครึ่งชาม แล้วเติมน้ำมันพืชลงในชาม
ประมาณ ๑ ใน ๔ ของปริมาณน้ำ ใช้ผ้าสะอาดผืนเล็กชุบน้ำสุกแล้วบิดให้แห้ง แช่ไว้ในชาม
น้ำผสมน้ำมัน 

(๓) นำรางกลิ้งยาและฝาประกบรางกลิ้งยา ถาดรองรับเม็ดยา เตรียมวางบนโต๊ะ 
(๔) นำเนื้อยามาปั้นเป็นเส้น หรือใช้มือกลิ้ง ให้มีขนาดเส้นเท่ากับรางกลิ้งยา จากนั้น

นำเส้นยาวางพาดบนราง วางฝาประกบรางกลิ้งลงบนเส้นยา ค่อยๆกลิ้งยาไปมา โดยลง
น้ำหนักทีละน้อยจนขอบฝาประกบจะชิดกับขอบรางกลิ้ง จึงลงน้ำหนักให้มากขึ้น กลิ้งไปมา 
๔-๕ ครั้ง เมื่อกลิ้งจนยาเป็นเม็ดดีแล้ว จึงดันฝาประกบไปด้านหน้า ด้วยแรงที่มากพอจะทำให้
เม็ดยาตกลงในถาดรับเม็ดยา 

(๕) เมื่อกลิ้งยาไปหลาย ๆ ครั้งแล้วยาเริ่มติดราง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำมัน บิดหมาด 
ทาบนรางกลิ้งและฝาประกบ  โดยควรทาไปในทิศทางเดียวกัน 

(๖) คัดเลือกเม็ดยาที่กลมและเรียบ นำไปตากแดด หรืออบให้แห้ง ในตู้อบที่ตั้ง
อุณหภูมิ ๕๐ - ๕๕ องศาเซลเซียส นาน ๔ - ๖ ชั่วโมง จนยาแห้งดี ทิ้งไว้ให้เย็น เก็บไว้ในขวด
โหลแก้ว ปิดฝาให้สนิท หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
๑. การปั้นเส้นยา ถ้าขนาดเล็กกว่าขนาดราง ทำให้ยาไม่เต็มเม็ด อาจพบร่องตรง

กลางเม็ดยา 
๒. การกลิ้งยาในครั้งแรกถ้าใช้แรงมากเกินไป ทำให้ยาแบนติดรางไม่เป็นเม็ด 
๓. การเช็ดรางกลิ้งยาด้วยน้ำมัน ถ้าน้ำมันโชกเกินไป ทำให้ผิวเม็ดยาเปียก และลอก

หลุดติดบนรางยา เมื่อนำมากลิ้งยาครั้งต่อไป จะทำให้ผิวยาเม็ดอ่ืนไม่เรียบ 
๔. ถ้าผงยาหยาบเกินไป เมื่อผสมน้ำผึ้งแล้ว อาจปั้นได้ยาก  
๕. การทำความสะอาดรางลูกกลอนควรใช้แปรงขนแข็งปานกลางปัดเศษผงยาที่ติด

ออกจากราง การนำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด ควรเช็ดไปทางเดียว ไม่เช็ด
ย้อนกลับไปมา เพราะจะทำให้เกิดเสี้ยน และส่วนคมรางอาจสึกได ้

  ๕. คำนวณหาปริมาณผงยาในแต่ละเม็ดยาลูกกลอน มีสูตรคำนวณดังนี้ 
    ผงยา      =  a  กรัม 
    น้ำผึ้ง     =  b  กรัม 
    น้ำหนักเม็ดยาเมื่อทำเสร็จ เม็ดละ  =  C  กรัม 
    น้ำหนักผงยาในแต่ละเม็ด   =    a

a+b
 × c  กรมั 
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๓.๔ ยาต้ม  
ยาต้มเป็นรูปแบบการปรุงยาแผนโบราณที่แพทย์แผนไทยนิยมใช้กันมากรูปแบบหนึ่ง การปรุงยาด้วย

รูปแบบนี้มีการจัดเตรียมตัวยาได้ทั้งสดและแห้ง ตัวยาหลากหลายชนิดประสมกันต้มเดือด หรือเคี่ยว รินกินน้ำ 
โดยทั่วไปการต้มยารูปแบบนี้โบราณจะใช้หม้อดินเผาใหม่ ๆ ไม่ใช้หม้อที่ทำด้วยโลหะต่าง ๆ เช่น หม้อทองแดง 
หม้ออะลูมิเนียม เพราะทำให้ฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไป หรือมีโลหะปนเปื้อนยา ปัจจุบันนิยมใช้หม้อสเตนเลส หรือ
หม้อเคลือบตั้งต้มบนเตาแก๊ส  
 เครื่องยาที่นำไปใช้ตามตำรับนั้นต้องย่อยขนาด ให้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับต้มให้น้ำสามารถซึมซาบ
ไปในเนื้อตัวยาและดึงตัวยาสำคัญออกมาได้ ซึ่งรูปแบบยาต้มแบ่งออกเป็น ๒ วิธี ได้แก่ ต้มเดือด ต้มเคี่ยว (ต้ม
เคี่ยวให้เหลือ ๑ ใน ๓ หรือต้มเคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่ง) 

กระบวนการผลิตยาต้ม 
๑. การเตรียมเครื่องยา มีหลักการเตรียมดังต่อไปนี้ 

๑) เครื่องยาสดที่ปลูกใช้เอง จะต้องนำมาล้างน้ำทำความสะอาดหลายๆครั้งจนสะอาด 

ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เลือกส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป จากนั้นสับหรือหั่นตัวยาให้มีขนาดที่เหมาะสมและมี
ความสม่ำเสมอเท่า ๆ กัน แล้วนำมาผึ่งบนตะแกรง กระจาด หรือภาชนะอ่ืนๆ ในกรณีเป็นเครื่อง
ยาแห้ง ให้ผึ่งแดด หรืออบในตู้อบไฟฟ้าหรือตู้อบแสงอาทิตย์ ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดและ
ส่วนของสมุนไพร  

๒) เครื่องยาแห้งที่ซื้อมาจากร้านขายเครื่องยา จะต้องตรวจสอบตัวยาว่าสะอาดหรือไม่ หาก  
    จำเป็นอาจจะต้องล้างทำความสะอาด  

๓) การเตรียมเครื่องยาด้วยวิธีเฉพาะ ก่อนนำเครื่องยาบางชนิดมาใช้จะต้องผ่านกรรมวิธี 
    ได้แก่ การสะตุ การประสะ การฆ่าฤทธิ์ เสียก่อน รายละเอียดดังภาคผนวก ๒ 
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๒. การต้มยา 

๑) ต้มเดือด 

   (๑) ชั่งน้ำหนักยาตามสัดส่วน 
(๒) นำเครื่องยาใส่หม้อขนาดพอเหมาะ เติมน้ำท่วมตัวยา (โดยใช้มือกดบนยาเบาๆ

ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้ำ)  
(๓) นำไปตั้งบนเตา ใช้ไฟกลางต้มจนเดือด เมื่อเดือดแล้วหรี่ไฟลง ใช้เวลาต้ม ๑๐ - ๑๕ 

นาที โดยคนยาอย่างสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้ยาไหม้ 
(๔) ยกหม้อลง รินเอาน้ำดื่ม 

๒) ต้มเคี่ยว ให้เหลือ ๑ ใน ๓  
(๑) ชั่งน้ำหนักยาตามสัดส่วน 

(๒) นำเครื่องยาใส่หม้อขนาดพอเหมาะ เติมน้ำท่วมตัวยา (โดยใช้มือกดบนยาเบาๆ 
ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้ำ) โดยประมาณจากน้ำที่ใส่ลงไปในหม้อเป็น ๓ ส่วน 

(๓) นำไปตั้งบนเตา ใช้ไฟกลางต้มจนเดือด เมื่อเดือดแล้วหรี่ไฟลง ต้มเคี่ยวจนกระทั่ง
เหลือ ๑ ส่วน โดยคนยาอย่างสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้ยาไหม้ 

(๔) ยกหม้อลง รินเอาน้ำดื่ม 

๓. การเก็บรักษายาต้ม ควรอุ่นยา เช้า - เย็น ทุกวัน เมื่อน้ำเริ่มแห้ง ให้เติมน้ำจนท่วมตัวยาแล้วอุ่นยา
ให้เดือด ต้มรับประทานได้ ๗ - ๑๐ วัน ส่วนยาต้มที่ปรุงจากส่วนใบ นิยมต้มรับประทานเพียงวันเดียว
แล้วทิ้งไป 

๓.๕ ยาน้ำมัน  
ยาน้ำมันเป็นยาเตรียมรูปแบบหนึ่ง วิธีการปรุงยาเตรียมจาก “ยาสดหรือแห้ง ประสมแล้ว บดเป็นผง

หยาบ หุงด้วยน้ำมันเป็นยาน้ำมัน” ยาน้ำมันใช้เป็นยาภายในและยาภายนอกได้ น้ำมันที่ใช้ในการปรุงยามัก
เป็นน้ำมันพืช (ที่ใช้มากได้แก่ น้ำมันงา และน้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว) น้ำมันเนย นมหรือไขสัตว์ ผสมกับตัว
ยาตามตำรับ ตัวยาที่มีน้ำมากก็ให้บีบเอาแต่น้ำ ส่วนตัวยาที่แห้งหรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบน้อยมากจะบดเป็น
ผงแล้วผสมน้ำให้พอเปียก เมื่อผสมกับน้ำมันพืชหรือไขสัตว์แล้วก็หุงเคี่ยวให้เหลือแต่น้ำมัน เมื่อได้น้ำมันแล้ว
อาจรินเอาน้ำมันเก็บไว้ใช้ หรือเก็บน้ำมันแช่ตัวยาไว้ เมื่อจะใช้ก็ตักเอาแต่น้ำมันมาใช้ 
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๓.๖ ยาข้ีผึ้ง 
 ยาขี้ผึ้งเป็นยาเตรียมแผนโบราณรูปแบบหนึ่ง ตำรายาโบราณให้วิธีการปรุงยาเตรียมรูปแบบนี้             
ไว้ว่า เตรียมจาก “ยาประสมแล้ว ทำเป็นยากวนหรือยาขี้ผึ้งปิดแผล” ยาขี้ผึ้งเป็นรูปแบบยาใช้ภายนอกรูปแบบ
หนึ่ง การเตรียมยาขี้ผึ้งนั้นเป็นการเตรียมยาที่ต่อยอดมาจากการเตรียมยาน้ำมัน เป็นภูมิปัญญาไทยที่เอาตัวยา
ที่ไม่ละลายน้ำเตรียมให้อยู่ในรูปน้ำมัน แล้วเติมข้ีผึ้ง เพ่ือให้เป็นรูปแบบยาแบบกึ่งของแข็ง 
 ในการเตรียมยาขี้ผึ้ง จะมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน คือ ขี้ผึ้ง และตัวยาสำคัญ ขี้ผึ้งมี ๔ ประเภทหลัก 
ได้แก่ 
 ๑. ขี้ผึ้งชนิดไฮโดรคาร์บอน (oleaginous base) ขี้ผึ้งประเภทนี้มีองค์ประกอบเป็นไขล้วน ๆ ไม่มีน้ำ
เป็นองค์ประกอบ เมื่อทาจะมีลักษณะเป็นมันติดผิวหนัง ล้างออกยาก เช่น พาราฟินแข็ง (hard paraffin) 
พาราฟินนิ่ม (soft paraffin) 
 ๒. ขี้ผึ้งชนิดดูดน้ำ (absorption base) ขี้ผึ้งประเภทนี้มีองค์ประกอบเป็นไข เมื่อทิ้งไว้จะดูดน้ำได้ เช่น 
ขี้ผึ้ง (beeswax) ไขแกะ (wool fat) 
 ๓. ขี้ผึ้งชนิดละลายน้ำ (water-soluble base) ขี้ผึ้งประเภทนี้จะละลายน้ำได้ ซึมเข้าผิวหนังได้ดี ไม่มี
กลิ่นหืน ตัวอย่างขี้ผึ้งประเภทนี้ เช่น พอลิเอทิลีนไกลคอล 
 ๔. ขี้ผึ้งชนิดอิมัลชัน (emulsifying base) ขี้ผึ้งประเภทนี้จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ เช่น ลาโนลิน  

 

๓.๗ ยาประคบ 
 ยาประคบเป็นยาเตรียมแผนโบราณรูปแบบหนึ่ง ตำราโบราณให้วิธีการปรุงยาเตรียมรูปแบบนี้ไว้ว่า 
เตรียมจาก “ยาสดหรือแห้ง ประสมแล้ว ทำเป็นลูกประคบ” โดยการนำสมุนไพรหลายชนิดที่เป็นสมุนไพรสด
หรือสมุนไพรแห้ง ผ่านกระบวนการทำความสะอาด นำมาหั่นให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ นำไปตำให้พอแหลก
ก่อนนำไปบรรจุรวมกันในผ้าให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และตำแหน่งที่ต้องการใช้ลูกประคบ เช่น 
รูปทรงกลม ใช้ประคบส่วนต่างๆของร่างกาย และทรงหมอน เพ่ือใช้นาบบริเวณท่ีต้องการ เป็นต้น   
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ภาคผนวก ๔ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 64 -



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดต ารบัยาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๕  ที่มกีัญชาปรุงผสมอยู ่

ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒    

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่   
๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่   
๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๓ ให้ต ารับยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ที่ได้การรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นต ารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 

ข้อ ๔ ให้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ในต าราการแพทย์แผนไทย  โดยค าแนะน า
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย  เป็นต ารับที่ให้เสพ 
เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้  ตามบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๕ ให้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ  ภายใต้รูปแบบพิเศษ 
ของการเข้าถึงยา  (Special  Access  Scheme)  เป็นต ารับที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   
ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๖ ให้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาต 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นต ารับที่ให้เสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้ 

ข้อ ๗ ให้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์  

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน  และได้รับการรับรอง 
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   เป็นต ารับที่ ให้ เสพเพ่ือการรักษาโรค 
หรือการศึกษาวิจัยได้  ตามบัญชี  ๓  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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บัญชี ๑ รายช่ือต ารับยาและท่ีมาของต ารับยา แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

ต ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ตัวยาหาไม่ยาก และมีสรรพคุณต ารับท่ีแก้ปัญหาสาธารณสุข 

 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 
๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
๒. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๓. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๔. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๕. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช  
๖. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๗. ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๘. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
๙. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๐. ยาท าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
๑๑. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
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บัญช ี๒ รายชื่อต ารบัยา และชื่อผู้ผลิต แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
            เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรกัษาโรค  

 หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อต ารับยา ชื่อผู้ผลิต 
๑. GPO THC 

ความแรง THC 13 mg/ml 
องค์การเภสชักรรม 

๒. GPO CBD 
ความแรง CBD 100 mg/ml 

องค์การเภสชักรรม 

๓. GPO THC:CBD (1:1) 
ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

องค์การเภสชักรรม 

๔. ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 
1.7%W/V 
ความแรง THC 17 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๕.   ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น  
           สูตร THC 2.7 %W/V : CBD 2.5 %W/V 
           ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

      ๖.   ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร CBD 10 %W/V 
ความแรง CBD 100 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

      ๗.   ยาน  ามัน สูตร CBD  10 %W/W 
 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพัณณวด ี

     ๘.  ยาน  ามันกัญชาทั ง ๕ สูตรรับประทาน 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๙.  ยาน  ามันกัญชาทั ง ๕ สูตรใช้ภายนอก 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๑๐. น้้ามันกัญชา THC     
           ความแรง THC 13 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     ๑๑. น้้ามันกัญชา CBD 
           ความแรง CBD 100 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    ๑๒. น้้ามันกัญชา THC:CBD (1:1)  
           ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    ๑๓. น้้ามันกัญชา (ต้ารับหมอเดชา)  
 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

    ๑๔. ต้ารับเมตตาโอสถ 
          ความแรง THC 81mg/ml 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

    ๑๕. ต้ารับการุณย์โอสถ 
          ความแรง CBD 10mg/ml 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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บัญช ี๓ รายชื่อต ารบัยา และชื่อ ที่อยู่ของผู้ปรุง แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข    
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อต ารับยา ชื่อ และที่อยู่ของผู้ปรุง 
๑. น  ามันหมอเดชา นายเดชา  ศิริภัทร 

ที่อยู่  ๑๓/๑  หมู่ที ่ ๓   ถนนเทศบาลท่าเสด็จ  ๑   ซอย ๖ 
ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี

๒. ยาตัดราก นายบุญมี  เหนียวแน่น  
ที่อยู่ ๖๘ หมู่ที่ ๔ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. น  ามันภูพานพ่ออาน นายอาน  อุทโท 
ที่อยู่ ๑๓๒/๑  หมู่ที่ ๘ ต าบลบัวกุด  อ าเภอกุดบาก   
จังหวัดสกลนคร 

๔. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช  าใน นายสา  บุดดีค า 
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที ่๑ ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี 

๕. ยอดยาวัดค าประมง พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

๖. ต ารับน  ามันสมุนไพร วัดค าประมง พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

๗. ต ารับยาทาสมุนไพรอโรคยา พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานคิม  
จังหวัดสกลนคร 

๘.  ต ารับน  ามันผสมกัญชา นายแก้ว ใจยืน 
ที่อยู่ ๖๒ หมู่ที ่๙ ต าบลบา้นตุน่ อ าเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา 
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ภาคผนวก ๕ 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เรื่อง  บญัชียาหลักแห่งชาตดิ้านสมุนไพร 

พ.ศ.  2564 
 
 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม   
ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอด  สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งเพ่ือให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข  ตามสภาพของปัญหาสุขภาพ   
วิทยาการและข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  (๔)  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ   จึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้รายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
ด้านสมุนไพร   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๔
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รายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง 
รายการยาจากสมุนไพรส าหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้    
เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายได้อนุมัติไว้ หรือเป็นรายการยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชต ารับ
โรงพยาบาล (รพ.) ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร  ซึ่งประกอบด้วย บัญชีย่อย ๓ บัญชี ได้แก่ บัญชี ๑ บัญชี ๒ 
และบ ัญชี ๓  

 บัญชี ๑ หมายความว่า รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุน
การใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ (indication)  มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง  สามารถ
ใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น  

๑.๑ ไม่มีเงื่อนไขการใช้ 
๑.๒ มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล 

 บัญชี ๒ หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทย หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย มีลักษณะดังนี้ 

 ๑. อาศัยการวินิจฉัยและพิจารณาสั่งใช้ยาโดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 

 ๒. เป็นยาที่ใช้ตามสรรพคุณการแพทย์แผนไทย  
 ๓. มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างจ ากัด 

๔. สถานพยาบาลต้องมีระบบก ากับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้
ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต  

 บัญชี ๓ หมายความว่า รายการยาส าหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบต่อไปนี้  
 ๑. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ  
 ๒. น าเสนอร่างโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๓. ระบุรายละเอียดของโครงการ  
 ๓.๑ มีวัตถุประสงค์ 
 ๓.๒ วธิีการด าเนินโครงการ 
 ๓.๓ ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการชัดเจน   
 ๓.๔ มีการก าหนดวิธีใช้ยา  
 ๓.๕ มีแนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยา  
๔. ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้าน

สมุนไพร ทุก ๖ เดือน และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ทั้งนี้รายการยาจากสมุนไพรประกอบด้วย ชื่อยา รูปแบบยา และบัญชีย่อย นอกจากนั้นอาจระบุ
เงื่อนไข และ/หรือความแรง ไว้ด้วย  
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รายการยาจากสมุนไพร 

 
 

1 ยาแก้ลมแก้เส้น  
(คัมภีร์เวชสาตร์วัณ์ณณา)   

รูปแบบยา ยาผง (Powder)                                       บัญชี 2 

 เงื่อนไข  ใช้ส าหรับแก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา 

 
 
2 ยาน ้ามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซ่ึงยามี       

delta-9- tetrahydrocannabinol (THC)       
2.0 mg/ml 

รูปแบบยา ยาหยดในช่องปาก หรือ 
เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal 
drops)  

บัญชี 3 

 
 
3 ยาน ้ามันกัญชาที่ผลิตจากราก ล้าต้น กิ่ง ก้าน ใบ 

ดอก และเมล็ด                                                 
รูปแบบยา ยาหยดในช่องปาก หรือ 
เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal 
drops)  

บัญชี 3 

 
 
4 ยาน ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี                       

cannabidiol (CBD) 100 mg/ml และมี                                 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)         
ในอัตราส่วนที่ CBD:THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1 

รูปแบบยา ยาหยดในช่องปาก หรือ 
เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal 
drops) 

บัญชี 3 

 
 
5 ยาน ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี                      

delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) และ      
cannabidiol (CBD) ในอัตราส่วน 1:1 

รูปแบบยา ยาหยดในช่องปาก หรือ 
เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal 
drops)                                      

บัญชี 1 (1.2) 

 เงื่อนไข ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือ
มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่
ได้ผล ซึ่งสั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
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6 ยาน ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี  
delta-9- tetrahydrocannabinol (THC)       
ไม่เกิน 0.5 mg/drop 

รูปแบบยา ยาหยดในช่องปาก หรือ 
เยื่อบุในช่องปาก (Oromucosal 
drops)                                       

บัญชี 1 (1.2) 

 เงื่อนไข 1. ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะคลื่นไส้
อาเจียนจากเคมีบ าบัด ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับการสั่งใช้เคมีบ าบัดเพื่อการบ าบัดรักษา และผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  

2. ใช้รักษาเสริมในผูป้่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไมห่ลับ เบื่ออาหาร หรือมี
อาการปวดในระดบัปานกลางถงึรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล 
ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมแผนปัจจบุันทีผ่่านการอบรมหลักสูตรการ
ใช้กัญชาทางการแพทยท์ี่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  

 
 
7 ยาศุขไสยาศน์  

(คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์) 
รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาผง 
(Powder)                                       

บัญชี 2 
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เอกสารอ้างอิง 
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