
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  ก ำหนดฉลำกและเอกสำรก ำกบัยำเสพตดิใหโ้ทษ  หรือค ำเตือน  หรือข้อควรระวังกำรใช้ 
ที่ภำชนะบรรจ ุ หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต  น ำเขำ้  หรือส่งออก   

ส ำหรบัยำแผนไทยซึ่งมกีัญชำปรุงผสมอยู่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๓  (๗)  แห่งพระรำชบญัญตัิยำเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มำตรำ  ๓๔/๑  (๓)  
และมำตรำ  ๓๔/๒  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติคณะกรรมกำรควบคุม 
ยำเสพติดให้โทษ  ในกำรประชุมครั้งที่  ๔๐๕-๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหำคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมกำร
ควบคุมยำเสพติดให้โทษจึงออกประกำศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ  “ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ  เรื่อง  ก ำหนด
ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษ  หรือค ำเตือน  หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะบรรจุ  หรือ 
หีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต  น ำเข้ำ  หรือส่งออก  ส ำหรับยำแผนไทยซึ่งมีกัญชำ
ปรุงผสมอยู่  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกำศนี้ 
“ฉลำก”  หมำยควำมว่ำ  รูป  รอยประดิษฐ์  เครื่องหมำย  หรือข้อควำมใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่

ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 
“เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  หมำยควำมว่ำ  กระดำษ  หรือสิ่งอื่นใดที่ท ำให้

ปรำกฏควำมหมำยด้วยรูป  รอยประดิษฐ์  เครื่องหมำย  หรือข้อควำมใด ๆ  อันเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท  ๕  ซึ่งสอดแทรก  หรือรวมไว้กับภำชนะ  หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 

“ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย”  หมำยควำมว่ำ  ยำเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๕  ที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ตำมศำสตร์องค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยซึ่งมีกัญชำปรุงผสมอยู่   

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญำตผลิต  น ำเข้ำ  หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  
ต้องจัดให้มี 

(๑) ฉลำกซึ่งแสดงไว้ที่ภำชนะ  หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  โดยให้อยู่ 
ในต ำแหน่งที่เห็นได้ง่ำยและชัดเจน 

(๒) เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภำชนะหรือ 
หีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เว้นแต่กรณีเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต 
เพื่อส่งออก  กำรจัดให้มีเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตำมวรรคหนึ่ง  ต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จ
ก่อนจ ำหน่ำยหรือส่งออก 

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญำตผลิตซึ่งกระท ำโดยกำรปรุงยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพำะกัญชำ  
เพ่ือจ ำหน่ำยเฉพำะผู้ป่วยของตน  ต้องจัดให้มีฉลำกผนึกไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษ  
ในประเภท  ๕  ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย  ฉลำกต้องแสดงรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อต ำรับ   
(๒) ขนำดและวิธีใช้ 
(๓) ชื่อผู้ป่วย 
(๔) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  (๑)  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง  (๒)   

หำกใช้ยำนี้แล้วมีผื่น  ปำกบวม  ตำบวม  หน้ำบวม  ให้หยุดยำทันที  และพบแพทย์หรือเภสัชกร”   
(๕) ค ำว่ำ  “ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  ด้วยอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขำวมีเส้นกรอบสีแดง

เห็นได้ชัดเจน   
(๖) ปริมำณที่บรรจุ 
(๗) วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  หรือ  วัน  เดือน  ปี  ที่จ่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 
(๘) เลขที่ใบอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ข้อ ๖ ฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  ที่ผลิตหรือน ำเข้ำ   

อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อต ำรับ   
(๒) ปริมำณที่บรรจุ   
(๓) เลขที่หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผู้อนุญำตออกให้  โดยรูปแบบกำรแสดงเลขที่หนังสือ

รับรองผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด  (ถ้ำมี) 
(๔) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  หรือเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่วิเครำะห์  (batch  or  

lot  number  or  control  number) 
(๕) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต  (name  and  address  of  manufacturer) 
(๖) ข้อควำมว่ำ  “วันที่ผลิต”  เพื่อแสดงวัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต   
(๗) ข้อควำมว่ำ  “ยำสิ้นอำยุ”  เพ่ือแสดงวัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตภัณฑ์สิ้นอำยุ  หำกไม่สำมำรถ

ระบเุป็นวันที่ให้ระบุเป็นเดือน  ปี   
(๘) ค ำว่ำ  “ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  ด้วยอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขำวมีเส้นกรอบสีแดง  

เห็นได้ชัดเจน 
(๙) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง”  ด้วยอักษรสีแดง 

มีลักษณะและขนำดที่ชัดเจนและเด่นกว่ำข้อควำมอื่นในฉลำก  ยกเว้นชื่อต ำรับ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๑๐) ค ำเตือนหรือข้อควรระวังกำรใช้แสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจน  หำกไม่สำมำรถแสดงไว้ในฉลำก
ให้แสดงค ำเตือนหรือข้อควรระวังกำรใช้ดังกล่ำวไว้ในเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษ 

(๑๑) รหัสคิวอำร์  (QR  code)  หรือรหัสอื่น  ตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด 
ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  บรรจุไว้ในภำชนะและมีหีบห่อ  ต้องแสดงฉลำกไว้ที่

ภำชนะและที่หีบห่อบรรจุนั้นด้วย  แต่ถ้ำภำชนะบรรจุมีขนำดเล็กไม่สำมำรถแสดงรำยกำรทั้งหมดได้   
กำรแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำม  (๑)  (๔)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑) 

ข้อ ๗ ฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  ที่ผลิตเพ่ือส่งออก   
อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) รำยกำรตำมข้อ  ๖  (๑)  ถึง  (๔)   
(๒) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต  และค ำว่ำ  “Thailand”   
(๓) ชื่อผู้ส่งออกและที่ตั้งของสถำนที่ส่งออก  ในกรณีที่มีตัวแทนส่งออก   
(๔) ข้อควำมว่ำ  “manufacturing  date  …”  หรือ  “mfg.  date  …”  เพื่อแสดงวัน  เดอืน  

ปี  ที่ผลิต  และข้อควำมว่ำ  “expiry  date  …”  หรือ  “exp.  date  …”  เพ่ือแสดงวัน  เดือน  ปี   
ท่ีผลิตภัณฑ์สิ้นอำยุ   

(๕) ข้อควำมว่ำ  “warning  :  may  be  habit  forming”  ด้วยอักษรสีแดง  เห็นได้ชัดเจน   
(๖) อักษร  “E”  ในกรอบสี่เหลี่ยม  แสดงไว้ที่มุมบนด้ำนขวำของฉลำกให้เห็นได้ชัดเจน   

เพื่อแสดงว่ำเป็นฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่ำนั้น   
(๗) รหัสคิวอำร์  (QR  code)  หรือรหัสอื่น  ตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด   
กรณีที่ไม่สำมำรถระบุข้อควำมตำม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือจ ำเป็นต้องใช้ข้อควำมในภำษำอื่น 

ที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน  ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ  ให้ผู้ผลิ ตแสดงควำมจ ำนง
เป็นหนังสือต่อผู้อนุญำตโดยระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็น  และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะด ำเนินกำร
ตำมนั้นได้   

ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  บรรจุไว้ในภำชนะและมีหีบห่อ  ต้องแสดงฉลำกไว้ที่
ภำชนะและที่หีบห่อบรรจุนั้นด้วย  แต่ถ้ำภำชนะบรรจุมีขนำดเล็กไม่สำมำรถแสดงรำยกำรทั้งหมด 
ได้กำรแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำมข้อ  ๖  (๑)  และ  (๔)  และข้อ  ๗  (๔)  
และ  (๖)   

มิให้น ำควำมในข้อ  ๙  มำใช้บังคับแก่ฉลำกตำมข้อนี้ 
ข้อ ๘ เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ของผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยที่ได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
อย่ำงน้อย  ต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อต ำรับ  (product  name)   
(๒) ชื่อตัวยำอันเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  นั้น   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๓) สรรพคุณหรือข้อบ่งใช้  (indication) 
(๔) ขนำดและวิธีใช้   
(๕) ค ำเตือนหรือข้อควรระวัง  (Warning  and  Precautions)  และข้อห้ำมใช้ 
(๖) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง”  ซึ่งมีลักษณะและ

ขนำดที่ชัดเจนและเด่นกว่ำข้อควำมอื่นในเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  นั้น   
(๗) สภำวะกำรเก็บรักษำ  (storage  condition)   
(๘) รูปแบบยำและขนำดบรรจุที่มีจ ำหน่ำย  (dosage  forms  and  packaging  available) 
(๙) ชื่อผู้ผลิต  ผู้น ำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์  และสถำนทีต่ัง้  

(name  and  address  of  manufacturer/  importer/  marketing  authorization  holder)   
(๑๐) วันที่มีกำรแก้ไขปรับปรุงเอกสำร  (date  of  revision  of  package  insert) 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิตเพ่ือส่งออก  ทั้งนี้   

ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 
เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ เป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปล 

เป็นภำษำไทยด้วย 
ข้อ ๙ ข้อควำมในฉลำก  และเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ต้องอ่ำน 

ได้ชัดเจน  ต้องใช้ข้อควำมเป็นภำษำไทย  ในกรณีมีข้อควำมภำษำต่ำงประเทศรวมอยู่ด้วย  ต้องไม่ขัดกับ
ข้อควำมภำษำไทย 

ข้อ ๑๐ เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยซึ่งมีกัญชำปรุงผสมอยู่  
ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทย  ต้องมีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้  ขนำดและวิธีใช้  ข้อห้ำมใช้  ข้อควรระวัง  
และข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  26  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สุขุม  กำญจนพิมำย 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

ประธำนกรรมกำรควบคมุยำเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  

บัญชีรายชื่อต ารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และข้อมูลเพิ่มเติมใน 

ต ารับการแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดฉลากและ

เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออกส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      
จ านวน ๑๖ ต ารับ 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 

๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

๒. ยาศุขไสยาศน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๔. ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 

จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร 

๕. ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๖. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๘. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๙. ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๐. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา 

๑๒. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๓. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๔.    ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๕.    ยาท าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 

๑๖. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 



 

๑. ยาอัคคินีวคณะ (คัมภีร์ธาตุพระนารายน์) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้งรวง 
-  ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 

เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟย่อยอาหารหรือไฟในช่องท้องที่เพ่ิมมากผิดปกติ

(ก าเริบ) ซึ่งมักสัมพันธ์หรือเกิดจากปิตตะก าเริบ 
๒. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึงไฟย่อยอาหารที่มีลักษณะที่ไม่สม ่าเสมอ

หรือไม่คงที่ เช่น บางมื้อกินอาหารได้มากเนื่องจากไฟย่อยอาหารมีก าลังแรง  
แต่พอถึงม้ือต่อไปมีอาการเบื่อหรือไม่อยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟย่อย
อาหารหรืออัคนิอ่อนก าลังลง ลักษณะ หรืออาการขึ้นๆ ลงๆ หรือไม่แน่นอน
หรือไม่สม ่าเสมอของไฟย่อยอาหารเป็นผลจากความ ผิดปกติของ “วาตะ” 
หรืออาจกล่าวอีกอย่างว่า “วาตะท าให้ไฟย่อยอาหารมีลักษณะที่ไม่แน่นอน” 

๓. ยามีรสร้อน ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหาร  
๔. ชื่ออ่ืนในต ารายาเกร็ด อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี 

 



 

๒.ยาศุขไสยาศน์ (คัมภีร์ธาตุพระนารายน์) 
 

ข้อบ่งใช้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
- ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ  
  ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการซับขี่ยานพาหนะ หรือท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

 



 

๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมเนาวนารีวาโย 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเนาวนารีวาโย เป็นลมที่ท าให้มีอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้าคล้าย
ปลาดุก ยอก ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้ 

 



 

๔. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้กษัยเหล็ก 
ขนาดและวิธีใช้ - ใช้น ้ามันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 

๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานน ้ามัน 
- การรับประทานครั้งละ ๑ ช้อนชา วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา ๓ วัน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อย (กรณีการรับประทานยา) 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแน่น

แข็งเป็นดาน อยู่ในท้องน้อย ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึง   
ยอดอก กินอาหารไม่ได้ เป็นต้น 

 



 

๕. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้งรวง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑.ลมขึ้นเบื้องสูง เป็นโรคลมที่ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอ้ือ  
อ่อนเพลีย สวิงสวาย เป็นต้น  

๒.ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน าไปปรุงยา 
 



 

๖. ยาไฟอาวุธ (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรมั วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้ามะนาว 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง -  ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะที่ค่ังด้างในล าไส้ท าให้ท้องแข็งปวดมวน 
 



 

๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 
ข้อบ่งใช้ ๑. แก้นอนไม่หลับ 

๒. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีก าลัง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้  
- น ้ามะพร้าว น้ าผึ้ง น้ าส้มส้า น้ าตาลทราย กระทือสด น้ าเบ็ญจทับทิมต้ม 

- - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 

- ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ
ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

- ควรระวังในผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ าหรือผู้ที่ร่างกายต้องสัมผัสความเย็นเป็น
เวลานาน เพราะจะท าให้เป็นตะคริวตรงบริเวณท้องได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ไข้ผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมก าเริบส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร เมื่อ
เป็นเรื้อรัง ร่างกายผ่ายผอม ซีด เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีก าลังซึ่งอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เซ่น โรคริดสีดวง 

๒. ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง เกิดได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เซ่น ตา จมูก 
ล าไส้ ทวารหนัก ต าราการแพทย์แผนไทยว่า มี ๑๘ ชนิด แต่ละชนิดมีอาการ
และชื่อเรียกแตกต่างกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่อวัยวะนั้น 
เช่น ริดสีดวงตา ริดสีดวงทวารหนัก (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๕๗) 

 



 

๘. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวด
ศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสยีดท้องแน่นหน้าอก ที่เกิดจากโทสนัฑฆาตและกล่อนแห้ง 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวซองเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย  
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
 



 

๙. ยาอัมฤตโอสถ (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมกษัย 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมกษัย เป็นลมที่ท าให้ผอมแห้งแรงน้อย ท าให้มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง เป็นต้น 
 



 

๑๐. ยาอไภยสาลี (เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ยาอไภยสาลีเป็นสูตรต ารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแห่งชาติ     
ปี ๒๕๖๑ เพียงแต่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ได้ใส่กัญชาในสูตรต ารับ 
เนื่องจากเสนอต ารับยา ก่อนที่พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ 

 



 

๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น (เวชศาตร์วัณ์ณณา) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง น้ าส้มส้า 
- ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจ าอยู่ตามเส้นต่างๆ ในร่างกาย เซ่น ลมจันทกระลา 

พัดอยู่ในเส้นอิทา ลมสูญทกลา พัดอยู่ในเส้นปิงคลา เมื่อลมเหล่านี้ผิดปกติ    
จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจ าหรือบริเวณ
ใกล้เคียง เป็นต้น (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๗๐) 

 



 

๑๒. ยาแก้โรคจิต (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคลมที่ท าให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ 
ขนาดและวิธีใช้ - รับประทานครั้งแรก ครั้งละ ๐.๔๖๘ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

- ถ้านอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  
  น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าร้อนแทรกพิมเสน 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
- ห้ามใช้ในผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิต 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ยาต ารับที่มีระย่อมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสารส าคัญซึ่งมีฤทธิ์
ในการลดความดัน คือ สาร reserpine และอัลคาลอยด์อื่น ๆ หากได้รับในขนาด
ที่สูงเกินไปจะเป็นพิษต่อระบบประสาท มีผลกดการท างานของประสาท ท าให้เกิด
อาการวิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ามืด ใจสั่น ซึม มือแขน
สั่น หรือถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ยาแก้โรคจิตต ารับนี้ เป็นต ารับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) 
เล่ม ๒. ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงโรคจิตในความหมายของการแพทย์แผนปัจจุบัน  
(โรคทางจิตเวชและไบโพล่า) 

๒. ระย่อมจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน าไปปรุงยา 
 



 

๑๓. ยาไพสาลี (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้ง น ้าอ้อยแดง น ้านมโค 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ปว่ยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
 



 

๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง(เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
ขนาดและวิธีใช้ ทาบริเวณรอบริดสีดวงทวารหนัก หรือทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการ 
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของต ารับ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - เรื้อนกวาง เมื่อจะบังเกิดนั้น เกิดขึ้นตามข้อมือและข้อเท้า และก าด้นต้นคอ

กระท าให้ เป็นน้ าเหลืองลามออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า บางทีก็หายขาด 
บางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตายเป็น แต่ล าบาก 

- เรื้อนมูลนก เมื่อจะบังเกิดนั้นผุดขึ้นมาเป็นแว่น เป็นวงขึ้นตามผิวหนัง เล็กก็มี 
ใหญ่ก็มี มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน ดูสัณฐานดังกลาก พรรนัย ท าให้คัน ถ้าแก่
เข้าลามไปทั้งตัว พยาธิอันนี้หายบ้างมิหายบ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕. ยาท าลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย 

ลมสะดุ้ง และสั่นไปทั้งตัว ลมเปลี่ยวด า ลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมปัตฆาต 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าอ้อยแดง น ้านมโค 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อหา้มใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก 
โรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมเปลี่ยวด า เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็น

ตะคริว ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ท าให้เจ็บปวดบริเวณที่
เป็นมาก มักแก้โดย การนวดจุดบริเวณตาตุ่มด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชย 
หรือยาท าลายพระสุเมรุ (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผน
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๗๒) 

 



 

๑๖. ยาทัพยาธิคุณ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้กล่อน ๕ ประการ ที่ท าให้จุกเสียดเป็นพรรดึกเป็นก้อนในท้อง เจ็บเมื่อยขบ
ตามร่างกาย ปากเปรี้ยว กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครัง้ ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวั ง กา ร รั บประทานร่ ว มกับยา ในกลุ่ ม ส า รกั น เลื อด เ ป็ นลิ่ ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. กล่อน ๕ ประการได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน้ า กล่อนลม และกษัยกล่อน  

๒. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน ามาปรุงยา 
 


