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ความรู้ทั่วไปกัญชา
สารส าคัญ การออกฤทธิ์ ประโยชน์



ลิงอัดกัญชำอย่ำงเมำมันในกองทัพพระรำม 
จิตรกรรมรำมเกียรติ์ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ 
เขียนไว้เมื่อประมำณ ๘๐ ปีก่อน

ภำพจิตรกรรมฝำผนังที่ยืนยันว่ำกัญชำคู่กับคนไทยมำช้ำนำน

ลิงในกองทัพพระรำมสูบกัญชำครึกครื้น บ้องกัญชำ
มี “บัวผัน” (พวย) เสียบอยู่ไว้ใส่กะเต็นจุดไฟวำบๆ

ให้สูบได้มันส์พะย่ะค่ะ จิตรกรรมที่วัดพระแก้ว 
กรุงเทพฯ เขียนไว้เมื่อเกือบ ๑๐๐ ปี

ขอบคุณภำพประกอบ และค ำบรรยำยภำพจำกคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว



หนุ่มอัดกัญชำ ในจิตรกรรมรำมเกียรติ์ วัด
พระแก้ว กรุงเทพฯเขียนไว้เมื่อประมำณ 
๘๐ ปีก่อน

ภำพจิตรกรรมฝำผนังที่ยืนยันว่ำกัญชำคู่กับคนไทยมำช้ำนำน

หนุ่มเมืองเพชรก ำลังสูดควันกัญชำอย่ำงจดจ่อต้ังใจไม่มีว่อกแว่ก มือ
ซ้ำยถือของแหลมคอยช่วยแหย่พวยบ้องไม่ให้ตัน ข้ำงหน้ำวำงเขียงไม้
ข่อยรอห่ันกัญชำไว้ยัดเพิ่มลงบ้อง ทำงด้ำนขวำมีอีกหนุ่มท ำท่ำน้ ำลำย
หก ขณะเทน้ ำตำลเมำไหลพลั่กๆลงกะลำมะพร้ำว จิตรกรรมสีฝุ่นจำก

ผนังวิหำรวัดมหำธำตุ เมืองเพชรบุรี ฝีมือครูเลิศ พ่วงพระเดช เขียน
ขึ้นเมื่อ ๙๐ ปีก่อน ระหว่ำงพ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๖๖ สมัยรัชกำลที่ ๖

ขอบคุณภำพประกอบ และค ำบรรยำยภำพจำกคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว



กัญชา

ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa. เป็นพืชล้มลุก มีใบเป็นแฉก 

5-8 แฉก ล าต้นสูง 3-5 เมตร กัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือ

สาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีฤทธิ์ท าให้ติดและเมา แต่มี

สรรพคุณทางยา ที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ 

“กัญชามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท: กระตุ้น กด หลอน”

หลีกเลี่ยงการเสพโดยไม่จ าเป็น !!

กัญชา จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5..



C. sativa spp sativa แถบบริเวณเส้นศนูย์สูตร (โคลัมเบีย, เม็กซิโก, เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ และ ไทย) 
C. sativa spp indica ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, โมร็อกโก และทิเบต
C. sativa spp ruderralis อากาศหนาวเย็น ตอนกลางของรัสเซีย

สำยพันธุ์กัญชำ (Cannabis Sativa) มี 3 สำยพันธุ์ย่อย
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กัญชา พืชดอกแบบแยกเพศอยู่ต่ำงต้น (Dioecious plant)

ต้นตัวผู้ ออกดอกเป็นช่อดอกเล็กๆ สี
ขำว ตรงซอกใบ

ต้นตัวเมีย ดอกออกเป็นกระจุกแน่นเป็นช้ันๆ มีขนสีขำวๆ 
(หมอยกัญชำ) มีสำร THCA เยอะที่สุดในส่วนช่อดอกตัวเมียที่

ยังไม่ผสมพันธุ์ “ระยะเก็บเกี่ยว”

ต้นกระเทย มีทั้งดอกตัวเมียและ
ตัวผู้อยู่ในต้นเดียวกัน
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ระยะใดให้ตัวยามากที่สุด??
กัญชำจะให้ตัวยำที่ดีที่สุดจำก ดอกตัวเมียที่ไม่ถูกผสม ในระยะที่ไทรโครมเป็นสีน้ ำนม

 กัญชาเป็นพืชล้มลุก มีสารส าคัญทางยาหลายชนิด ที่เด่นคือ THC (เมาและติด) CBD (ไม่เมา ไม่ติด) ซึ่งจะมีอยู่ทุกส่วน และพบมาในไทรโคม

 ไทรโคม (Trichome) หรือเซลล์ขนของพืช เป็นเซลล์ที่พบในกัญชาสามารถใช้บอกระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวของช่อดอกตัวเมียซึ่งสร้าง
สารส าคัญในปริมาณสูง ไทรโครมที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะมีรูปทรงคล้ายเห็ดที่มีคริสตัลใสอยู่บนหัวเป็นส่วนที่สะสมสารกลุ่ม Cannabinoids 
มากที่สุดและปกคลุมอยู่ทั่วช่อดอก และเริ่มเห็นชัดในช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ของการท าช่อดอก พบที่เกสรตัวเมียเท่านั้น เกสรตัวเมียที่ไม่ผสมจะมีไทร
โคมหนาแน่น ถ้ามีการผสมจะท าให้ไทรโครมลดลงและเกิดเป็นเมล็ดแทน

ระยะที่ 1 ไทรโครมใส 
(Clear Trichome)

กำรสะสมสำรค่อนข้ำงน้อย

ระยะที่ 2 ไทรโครมขุ่นสีน ้านม 
(Milky Trichome)

ช่วงที่สะสม THC มำกที่สุด 

ระยะที่ 3 ไทรโครมขุ่นสีอ้าพัน 
(Amber Trichome)

เกิดกำรออกซิไดซ์ THC เปลี่ยนเป็น CBN
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สารเคมีในกัญชาหลายชนิด สามารถพัฒนาเป็นยาได้ ที่เด่นคือ THC และ CBD ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Cannabinoids 
ละลายได้ดีในน้ ามัน น าไปสู่ความเข้าใจในการสกัดสารและดูดซึม

CBD 
(สารต้านฤทธ์ิเมา)

THC 
(สารเมา)

https://www.visualcapitalist.com/anatomy-cannabis-plant/





เคมีกญัชาเปล่ียนแปลงอยา่งไรเม่ือเขา้สู่ร่างกาย

ดื่ม,กิน THC ถูกเมทำบอไลท์ที่ตับ เปลี่ยนเป็น 

11-OH-THC ฤทธิ์แรงกว่ำ THC ถึง 3-7 เท่ำ ใช้เวลำใน
กำรออกฤทธิ์ช้ำ ผู้ใช้จะรู้สึกได้หลังจำก 30-90 นำที 
และเกิดอำกำรเมาค้างอยู่นานประมาณ 6 ชั่วโมง

จะใช้การสูบ ไม่ดองเหล้ากินหรือต้มกินเพราะ... คนโบราณไม่ต้องเมานาน

สูบ กะหร่ีกัญชำ/ช่อดอกตัวเมีย เมื่อได้รับควำม

ร้อน THCA จะเปลี่ยนเป็นสำรเมำชื่อ THC และผ่ำน
เข้ำสู่กระแสเลือดโดยตรง ออกฤทธิ์รวดเร็ว 10-30 
นำที และหมดฤทธิ์ภายใน 3 ชั่วโมง



การออกฤทธ์ิ
THC สำรที่มีผลต่อจิตประสำท THC ส่วนใหญ่จะจับแบบ partial 
agonist (ตัวกระตุ้น) กับ cannabinoid receptors: CB1 และ CB2 
receptor โดยจ ำเพำะกับ CB1 ถูกพบมำกที่ระบบประสำทส่วนกลำง 
(Central nerve system) ซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนกลไกกำรเกิดอำกำรเมำ
กัญชำหรือผลทำง psychotic effect และ CB1 ยังพบที่ในระบบ
ประสำทส่วนปลำยด้วย (Peripheral nerve system) 

CB2 receptors พบที่เนื้อเยื่อระบบภมูิคุ้มกันของร่ำงกำย (Immune 
system) ระบบทำงเดินอำหำร จึงมีผลต่อ ควำมอยำกอำหำร กำรย่อย
อำหำร อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมจ ำ กำรเรียนรู้ และพฤติกรรม จ ำเพำะ
กับสำร CBN ในกัญชำ

ในทำงกลับกัน CBD จะจับกับ CB1 และ CB2 receptors ได้น้อย และ
มีลักษณะเป็นตัวยับยั้ง (negative allosteric modulator) ของ CB1 
receptor จึงท ำให้ลดอำกำรปวด อักเสบ และลดควำมกังวลได้



กญัชา ใหค้วามสุข ในรสชาติอาหาร ใบอ่อนน ำมำใส่แกงส้ม แกง
กะทิ แกงมัสมั่น เมนูผัด

ในใบกัญชำมีสำรเมำน้อย 
(THC) สำรชนิดนี้ละลำยน้ ำ
ได้น้อย กำรเอำมำใส่แกง ใน
ปริมำณจ ำกัด เช่น 1-2 ใบ 
สำรเมำจึงจะน้อยมำกๆ

*สำรเมำในกัญชำ ละลำยใน
น้ ำมันได้ดี กำรน ำไปชุบแป้ง
ทอด สำรเมำจะถูกสกัดให้
ออกไปกับน้ ำมันที่ใช้ทอด



ภูมิปัญญาไทยกบัการใช้ ใบสด
ยอดอ่อนกัญชำ กินสดๆเป็นจิ้มน้ ำพริก น้ ำบูดู หั่นใส่ในข้ำวย ำ กินได้ไม่เมำ

สารในใบสดเป็น THCA ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท กินสดได้ปลอดภัย 
THCA ถ้ำถูกควำมร้อนจะแปลงร่ำงเป็นสำร THC ทีมีฤทธิ์ต่อจิตประสำท

THCA แก้ปวดได้ดี และมีรำยงำนว่ำ THCA มีฤทธ์ิต้ำน neuroprotective 
activity (เกี่ยวกับโรคฮันติงตัน) ดีกว่ำ THC ประมำณ 5 เท่ำ

โรคฮันติงตัน (อังกฤษ: Huntington's disease / chorea / disorder) เป็น
โรคทำงพันธุกรรมที่ท ำให้เกิดกำรเสื่อมของระบบประสำท ส่งผลต่อกำร
ควบคุมกำรประสำนงำนของกล้ำมเนื้อ ท ำให้สติปัญญำเสื่อมถอย และน ำไปสู่
ภำวะสมองเสื่อมได้ ภำวะกำรเคลื่อนไหวผิดปกติที่ไม่เป็นจังหวะ ไม่สม่ ำเสมอ 
เร็ว และไม่ซ้ ำแบบเดิมในทุกครั้งที่เคลื่อนไหว มักเกิดขึ้นที่ ปลำยแขน หรือ
ปลำยขำ ร่วมกับภำวะสมองเสื่อม และมีอำกำรทำงสุขภำพจิต

ไม่แปลกใจที่เห็นในต่ำงประเทศ
มีน้ ำคั้นกัญชำสดด้วย !!



กำรใช้กัญชำใน หมอพื้นบ้ำน
หมอยาทางภาคใต้
ท้าให้กินข้าวได้มาก นอนหลับสบาย : ใบกัญชำใส่ในต้มแกง เพื่อเพิ่มรสชำติอำหำร 

แก้ปวดฟัน : ใช้ใบกัญชำโดยน ำใบมำขยี้พอแหลก น ำไปพอกหรืออุดบริเวณที่มีอำกำร 

รักษาอาการปวดเมื่อย เป็นยำแก้กษัยเส้น ช่วยให้ผ่อนคลาย คลำยเครียด : น ำใบไปต้ม
จนเดือด ดื่มอุ่นๆ 

แก้อาการผมร่วง คันหนังศีรษะ น ำใบต ำละเอียดผสมน้ ำต้มสุก น ำมำพอกหนังศีรษะ
ประมำณครึ่งชั่วโมง

นอกจำกภำคใต้แล้วหมอยำพื้นบ้ำนในภำคอื่น

ใช้ดอกกัญชำปิ้งไฟให้เหลือง กรอบ ต ำผสมพริกแกงเผ็ดปรุงให้คนไข้เบ่ืออำหำร ท ำให้กิน
ข้ำวได้มำกโดยไม่รู้ตัว 

หมอยำบำงท่ำนใช้น ้าจากบ้องกัญชากรอกให้คนไข้อหิวาต์กิน ตื่นมำอำกำรทุเลำลง



แก้เมากัญชา อมน้ ำมะนำว แรกๆ จะไม่เปรี้ยว ให้กิน
จนกว่ำจะเปรี้ยว สำมำรถแก้พิษได,้ ใช้รำงจืดถอนพิษ
เมำกัญชำได้

เลิกกัญชาหรือเลิกเหล้า
• กำกน้ ำตำล (ที่ต้มจำกอ้อย) ผสมน้ ำผึ้ง น้ ำตำล 2: 

น้ ำผึ้ง 1 ส่วน กินกำกน้ ำตำลก่อนแล้วกินน้ ำผึ้งตำม
(หมอชำวบ้ำน, จ. สกลนคร)

สูตรแก้เมากัญชา, สูตรเลิกกัญชา



การใชท้างการแพทย์

นาบิกซีมอล (Nabiximol) ชื่อการค้าคือซา
ติเวกซ์ (SatavexR) รูปแบบสเปรย์ในช่องปำก 
ใต้ลิ้น แทนกำรสูบ THC:CBD 1.08:1 ลดกำรปวด
ประสำท อำกำรนอนไม่หลับ รักษำอำกำรปวด
เส้นประสำทอย่ำงรุนแรง ในแคนำดำและยุโรป

บริษัท GW Pharmaceuticals

โดรนาบินอล (Dronabinol) คือ มา
รินอล (MarinalR) เป็นแคปซูล THC บ่งใช้ต้ำน
กำรอำเจียน กระตุ้นควำมอยำกอำหำร ใช้ป้องกัน
กำรคลื่นไส้อำเจียนที่เกิดจำกยำรักษำโรคมะเร็ง ใช้
ในกรณีที่ใช้ยำอื่นไม่ได้ผล เพิ่มกำรอยำกอำหำรใน
ผู้ป่วยเอดส์ เม็ดเจลลำตินแคปซูลใน USA, Canada 

นาบิโลน (Nabilone) คือ ซีซาเมท 
(CesametR) อนำลอคของ THC ใช้ป้องกัน
กำรคลื่นใส้กำรอำเจียน ที่เกิดจำกยำรักษำ
โรคมะเร็ง ใช้ในกรณีที่ใช้ยำอื่นไม่ได้ผล จ ำหน่ำย
ใน USA, Canada 



ประโยชน์จากกัญชา

• ยำส ำหรับคน
• ยำส ำหรับสัตว์
• อำหำรและเครื่องด่ืม
• น้ ำมัน, เครื่องส ำอำง
• เสื้อผ้ำ สิ่งทอ
• ยำหม่อง
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กญัชา
การแพทยด์ั้งเดิมและ
การแพทยแ์ผนไทย



การใช้กัญชาในทางการแพทย์อายุรเวท

ในอินเดีย มีกำรใช้กัญชำทั้งทำงศำสนำและกำรแพทย์ 
เป็นหนึ่งใน 5 พืชที่ศักดิ์สิทธิ์ มีกำรใช้เหล้ำที่ผสมกัญชำเพื่อบูชำเทพเจ้ำ  

ในอำยุรเวทมีศัพท์ที่เรียกกัญชำที่แตกต่ำงกัน เช่น Bhang (ฤทธิ์อ่อนสุด มีแต่ใบแห้งเป็นส่วนประกอบ)
Ganja (ประกอบด้วยดอกเพศเมียที่มีเรซินติดอยู่ มีฤทธิ์เทียบเท่ำ sinsemilla)  

ตามองค์ความรู้ดั งเดิม 
กัญชำมีรสขม เพิ่มธำตุไฟ มีคุณสมบัติร้อน มีกำรแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว บ ำรุงสมองในแง่ของเพิ่มกำรส่งสัญญำณประสำท ถูก

บันทึกในคัมภีร์โบรำณว่ำมีฤทธิ์ "antithetical“ คือ สำมำรถเปลี่ยนเป็นฤทธิ์ตรงข้ำมได้ในเวลำไม่นำน เช่น ที่ขนำดต่ ำจะท ำให้มีควำมคิดรวดเร็ว 
แต่ขนำดสูงก็อำจท ำให้เกิดภำวะง่วงนอน ในอำยุรเวทเป็นยำเพิ่มปิตตะ (activating, heating, metabolic functions) ยำที่เพิ่มปิตตะ
นอกเหนือจำกกำรเพิ่มไฟแล้ว  ยังกระตุ้นกำรท ำงำนของตับ เนื่องจำกตับเป็นที่ตั้งของไฟ เพิ่มไฟย่อยในกระเพำะ รวมทั้งช่วยขับเสมหะและลด
กำรสร้ำงสำรคัดหลั่งต่ำงๆ มีฤทธิ์ขับปัสสำวะ 



การใช้กัญชาในทางการแพทย์อายุรเวท

ต้ารับที่เข้ากัญชามีการผสมกับเครื่องยาอื่น 
หำกต้องกำรให้ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ก็จะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทอ่ืนๆ เช่น ฝิ่น, datura, 
บุหรี,่ เหล้ำ, โกฐกะกล้ิง เพื่อให้เสริมฤทธิ์กัน ออกฤทธิ์ได้หลำยกลไก ส่วนต ำรับที่ต้องกำรฤทธิ์อื่นๆ ก็มีส่วนประกอบของ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ตำมที่ต ำรับต้องกำร 

ต้ารับที่มีการใช้บ่อยๆ 
• ต ำรับ bhang ผสมกับ ghee (clarified butter), พริกไทย และเมล็ดฝ่ิน ใช้ส ำหรับท้องเสีย 
• ต ำรับ bhang ผสมกับขมิ้นชัน หัวหอม และ warm gingilie oil ทำหัวริดสีดวง
• มีต ำรับยำที่ธำตุวัตถุ คือ ผสมกับเกลือ เพื่อรักษำอำกำรท้องเสีย
• ส่วนสัตว์วัตถุที่ผสมในต ำรับบ่อยคือ น้ ำผึ้ง นมและเนย  ต ำรับในอินเดียจ ำนวนมำกที่ผสมพริกไทยและน้ ำผึ้ง เพรำะเชื่อว่ำ

สมุนไพทั้งสองมีฤทธิ์ต้ำนฤทธิ์กัญชำ 
(Touw, 1981)



การใช้กัญชาในทางการแพทย์อายุรเวท

• อินเดียมีต ำรับยำที่ผสมกัญชำ 191 ต ำรับ ใช้ท้ังภำยในและภำยนอก 
• ส่วนใหญ่ใช้ใบที่ผ่ำนกำรสะตุ ขนำด 125-250 มก. โดยสะตุตำมกรรมวิธีในคัมภีร์  
โดยกระบวนการสะตุ (Purification) ของกัญชามีอยู่ 4 วิธี
1. ห่อใบกัญชำในผ้ำ, ล้ำงจนกว่ำสีเขียวของใบจะซึมออกมำ จำกนั้นน ำไปตำกในที่ร่ม
2. น ำใบแห้งมำล้ำงและคั้นเอำน้ ำ น ำไปตำกกลำงแดด คั่วกับ Cow’s clarified butter 
3. น ำใบมำหมักกับนมวัวเป็นเวลำ 3 ชั่วโมง แล้วล้ำง ท ำให้แห้งก่อนน ำมำคั่วกับ Cow’s clarified 
butter
4. น ำใบมำหมักกับยำต้มของเปลือก  Acacia arabica ใช้ควำมร้อนปำนกลำง เป็นเวลำ 12 นำที 
แล้วน ำไปท ำให้แห้งใต้แสงแดด แล้วน ำมำบดผสมกับนมวัวและไปท ำให้แห้ง 

(Acharya et al, 2015)



การใช้กัญชาในทางการแพทย์อายุรเวท

ส่วนที่ท้าให้เสพติดมากที่สุด อยู่ในส่วนของ charas คือ resin ที่ได้มำจำกส่วนของใบ, ก้ำนดอก และผล มีกำรใช้
ในทำงอำยุรเวทสำมำรถกระตุ้น psychiatric states,  manic states ใช้แบบ short term รักษำกำรนอนไม่หลับ
แบบเรื้อรัง ใช้รักษำอำกำรปวดแบบเรื้อรังในระยะสุดท้ำยของโรคมะเร็งและวัณโรค และในกำรรักษำอำกำรไอ
แบบเรื้อรัง เช่น ไอกรน และในผู้ป่วยมะเร็งปอดแพทย์นิยมใช้กัญชำมำกกว่ำฝิ่น เนื่องจำกไม่ท ำให้เกิดกำรคลื่นไส้
อำเจียน ไม่กดควำมอยำกอำหำร และไม่ท ำให้เกิดอำกำรท้องผูกหรือปวดหัว

(Touw, 1981)



การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนจีน 

❖ บันทึกในต ำรำ Essential Techniques for the Welfare of the People 
(Qi Min Yao Shu) มำนำนกว่ำ 2,000 ปี 
❖ ใช้เส้นใยเพื่อใช้ท ำเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของ อำหำรและยำ 
❖ ระบุถึงเทคนิคกำรปลูกพืช 
❖ แต่ไม่ได้แบ่งอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกัญชำหรือกัญชง

มีกลิ่นฉุน มีคุณสมบัติท ำให้สมดุล ด้วยกำรปรับปัจจัยทั้งห้ำ (กำรใช้สำยตำมำกเกินไป นอนนั่ง ยืน 
และออกก ำลังกำยมำกเกินไป) และเจ็ดปัจจัยแห่งกำรท ำลำยล้ำง (กินมำกเกินไป ดื่มหรือกินของเย็น อำกำศ
เปลี่ยนแปลง เพลีย และกลัว) ช่วยลดเลือดและพลังควำมเย็น มีคุณสมบัติ quickening the blood จึง
น ำมำใช้รักษำหลำกหลำยโรค  ในต ำรำกำรแพทย์ดั้งเดิมมีกำรระบุว่ำกำรใช้กัญชำในปริมำณที่มำกเกินไปจะท ำ
ให้มีผลต่อจิตใจเช่น กำรเห็นภำพหลอน “มีกำรระบุว่ำดอกมีพิษ”



เส้นใยและเมล็ด ถูกน ำมำใช้ประโยชน์มำกที่สุด
• เมล็ดช่วยให้ควำมชุ่มชื้นกับล ำไส้ ช่วยเป็นยำระบำย 
ระบุใน Chinese Pharmacopeia และมีกำรใช้จริงในทำงคลินิก 
• ใช้ดอกเพศเมีย (female inflorescence), ใบ, รำก รวมถึงแกนกลำงต้น 
รสของเมล็ดกัญชา
มีรสหวำน (neutral/ mild properties) ใช้ในอำกำรที่เกี่ยวกับกระเพำะ ม้ำม 
และล ำไส้ใหญ่ เมล็ดกัญชำน ำมำแช่น้ ำ เลือกเฉพำะเมล็ดที่จมคั่วจนมีกลิ่นใน
ภำชนะที่ท ำด้วยเงิน บดเป็นผง ต้มกับแอลกอฮอล์ รับประทำตอนท้องว่ำง ช่วยใน
ภำวะลมที่เป็นพิษ กำรกินเมล็ดดิบอำจท ำให้มีอำกำรทำงประสำท  ปัจจุบันมีกำร
ใช้เพียงเมล็ดกัญชำในต ำรับยำ Huo Ma Ren เพื่อรักษำอำกำรท้องผูก ในใต้หวัน
ทั้งต ำรับเมล็ดกัญชำและสำรสกัดของเมล็ดกัญชำถูกสั่งจ่ำยมำกในระบบประกัน
สุขภำพ มีกำรศึกษำวิจัย RCT พบว่ำได้ผลดี (Cheng et al, 2011) เมล็ดกัญชำถือ
ว่ำเป็นอำหำรอำยุวัฒนะ

การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนจีน 



รากกัญชา
ใช้ส ำหรับลดอำกำรปวด กำรศึกษำในปัจจุบันพบว่ำ สำรส ำคัญ 
ชื่อ friedelin ที่แยกออกจำกรำกมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ และ
ช่วยปกป้องตับ สำรอีกชนิดหนึ่ง pentacyclic triterpene 
ketones มีฤทธิ์ต้ำนจุลชีพและต้ำนกำรอักเสบ ในรำกยังมี
ปริมำณสำร choline ที่มีฤทธิ์ทำงชีวภำพมำกมำย อำทิ กำร
บ ำรุงระบบประสำท กำรปลุกพลังงำนและกำรพัฒนำของสมอง

(Natasha et al, 2017)

การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนจีน 



การใช้กัญชาในองค์ความรู้ดั งเดิมแผนต่างๆ

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของกัญชาในองค์ความรู้ดั งเดิมแผนต่างๆ

หัวข้อ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท

ผลต่อสรีรวิทยา ท ำให้ลมเคลื่อนดีขึ้น ลดพลังเย็น เพิ่มไฟในระบบต่ำงๆ

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ ดอก ก่ิงก้ำน เมล็ด รำก ใบ ใบ ดอก

การสะตุ (purification) มี แต่ไม่ชัดเจนว่ำในต ำรับ

ใดบ้ำง

ไม่ได้ระบุ ระบุไว้ว่ำมี 4 วิธี แต่ไม่ได้ระบุว่ำ

ในต ำรับใดบ้ำง

การใช้ในระบบบริการ ก ำลังจะน ำมำใช้ มีกำรใช้ต ำรับที่มีส่วนประกอบ

ของผลแห้ง

ไม่มีกำรน ำมำใช้ เนื่องจำกเป็น

ยำเสพติด



ต้ารับยาแผนไทย 16 ต้ารับ

ที่ประกำศก ำหนดให้เป็นต ำรับยำเสพติดให้
โทษประเภท 5 ที่มีกัญชำปรุงผสมอยู่
ที่อนุญำตให้เสพเพื่อรักษำโรคหรือกำร

ศึกษำวิจัยได้ แนบท้ำยประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่องก ำหนดต ำรับยำเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชำปรุงผสมอยู่ ที่
ให้เสพเพื่อรักษำโรคหรือกำรศึกษำวิจัยได้ 

พ.ศ. 2562

ชื่อต ำรับยำ ทีม่ำของต ำรับยำ

1. ยำอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธำตุพระนำรำยน์
2. ยำศุขไสยำศน์ คัมภีร์ธำตุพระนำรำยน์
3. ยำแก้ลมเนำวนำรีวำโย ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

4. ยำน้ ำมันสนั่นไตรภพ
ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม,

จำรึกต ำรำยำ วัดรำชโอรสำรำมวรวิหำร
5. ยำแก้ลมขึ้นเบื้องสงู ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม
6. ยำไฟอำวุธ แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๑ พระยำพิศณุประสำทเวช 
7. ยำแก้นอนไม่หลับ /ยำแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๑ พระยำพิศณุประสำทเวช
8. ยำแก้สัณฑฆำต กล่อนแห้ง แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๒ พระยำพิศณุประสำทเวช
9. ยำอัมฤตย์โอสถ แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๒ พระยำพิศณุประสำทเวช
10. ยำอไภยสำลี เวชศึกษำ พระยำพิศณุประสำทเวช
11. ยำแก้ลมแก้เส้น เวชศำสตร์วัณณนำ
12. ยำแก้โรคจิต อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสขุกิจ) เล่ม ๒
13. ยำไพสำลี อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสขุกิจ) เล่ม ๒
14. ยำทำริดสีดวงทวำรหนักและโรคผิวหนัง อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสขุกิจ) เล่ม ๒
15. ยำท ำลำยพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
16. ยำทัพยำธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์



สารบาญสรรพคุณต้ารับยาผสมกัญชา 16 ต้ารับ

ในต ำรับยำที่มีเครื่องหมำย *
หมำยเป็นต ำรับยำที่ต้องใช้ด้วยควำมควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง มีทั้งสิ้น 6 ขนำน

1. ต ำรับยำศุขไสยยำศน*์
2. ต ำรับยำแก้นอนไม่หลับ(ยำแก้ไข้ผอมเหลือง) *
3. ต ำรับยำไพสำลี (เข้ำทำงวำตะสมุฏฐำน) *
4. ต ำรับยำแก้ลมแก้เส้น *
5. ต ำรับยำอัมฤตโอสถ *
6. ยำแก้โรคจิต*

ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา



1. ต้ารับยาอัคคีนีวคณะ



ข้อบ่งใช้ แก้คลื่นเหียนอำเจียน ท่ีเกิดจำกไฟย่อยอำหำรผิดปกติ
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
รสประธานต้ารับยา: รสร้อนมำก (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ  3.75 กรัม  วันละ 1 ครั้ง ก่อนอำหำรเช้ำ 

น้ ำกระสำยยำท่ีใช-้ น้ ำผ้ึงรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ท่ีมีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเป่ือยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็น
ต ำรับยำรสร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ติกกะขำคินี หมำยถึง ไฟย่อยอำหำรก ำเริบ ซึ่งมักสัมพันธ์หรือเกิดจำกปิตตะก ำเริบ 

2. วิสมำมันทำคินี อันทุพล หมำยถึง ไฟย่อยอำหำรท่ีมีลักษณะที่ไม่สม่ ำเสมอหรือ
ไม่คงท่ี เช่น บำงมื้อกินอำหำรได้มำกเนื่องจำกไฟย่อยอำหำรมีก ำลังแรง แต่พอถึง มื้อต่อไปมีอำกำรเบ่ือหรือไม่อยำกรับประทำนอำหำร
เนื่องจำกไฟย่อยอำหำรหรืออัคนิอ่อนก ำลังลง ลักษณะหรืออำกำรขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไม่แน่นอนหรือไม่สม่ ำเสมอของไฟย่อยอำหำรเป็นผลจำก
ควำมผิดปกติของ “วำตะ” หรืออำจกล่ำวอีกอย่ำงว่ำ “วำตะท ำให้ไฟย่อยอำหำรมีลักษณะที่ไม่แน่นอน”
3. ยำมีรสร้อน ผู้ป่วยท่ีมีภำวะโรคกระเพำะอำหำรควรรับประทำนหลังอำหำรและแบ่งรับประทำนก่อนอำหำรเช้ำและเย็น
4. ชื่ออื่นในต ำรำยำเกร็ด เช่น อัคคีวัชณะ, ยำชื่ออัคคีวัฒนะ, ยำชื่ออัคนี 

เอกสารอ้างอิง ๑. คัมภีร์ธำตุพระนำรำยน์ (ฉบับใบลำน). กรมหลวงวงสำฯ กรมหมื่นไชยนำท ประทำน พ.ศ.2459.
๒. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมำส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำรำชำ ๕ ธันวำคม 
พุทธศักรำช ๒๕๔๒. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์อมรินทร์และมูลนิธิภูมิปัญญำ. ๒๕๔๘.
๓. อำจำรย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยำ

1. ต้ารับยาอัคคีนีวคณะ



ล้าดับ ตัวยา น ้าหนักยา
1 กำรบูร 1 ส่วน
2 ใบสะเดำ 2 ส่วน
3 หัสคุณเทศ 3 ส่วน
4 สมุลแว้ง 4 ส่วน
5 เทียนด ำ 5 ส่วน
6 โกฐกระดูก 6 ส่วน
7 ลูกจันทน์ 7 ส่วน
8 ดอกบุนนำค 8 ส่วน
9 พริกไทย 9 ส่วน
10 ขิงแห้ง 10 ส่วน
11 ดีปลี 11 ส่วน
12 ใบกัญชำ 12 ส่วน

ที่มาของต้ารับยา  คัมภีร์ธาตุพระนารายน์

“ยำศุขไสยำศน์ ให้เอำ กำรบูร 1 ส่วน ใบสเดำ 2 ส่วน 
สหัสคุณเทศ 3 ส่วน สมุลแว้ง 4 ส่วน เทียนด ำ 5 ส่วน 
โกฏกระดูก 6 ส่วน ลูกจันทน์ 7 ส่วน ดอกบุนนำค 8 ส่วน 
พริกไท 9 ส่วน ขิงแห้ง 10 ส่วน ดีปลี 11 ส่วน ใบกันชำ 
12 ส่วน ท ำเปนจุณละลำยน้ ำผึ้งเมื่อจะกินเศกด้วยสัพพีติ
โย 3 จบ แล้วกินพอควร แก้สรรพโรคทั้งปวงหำยสิ้น มี
ก ำลังกินเข้ำได้ นอนเป็นศุขนักแลฯ”

สูตรต้ารับยา ประกอบด้วย ตัวยา 12 ชนิด รวมน ้าหนัก 78 ส่วน ดังนี 

2. ต้ารับยาศุขไสยยาศน์ *



ต้ารับนี ใช้ทดแทนยานอนหลับ/อาการตื่นกลัว/ลดอาการวิตกกังวล ไม่อยากอาหาร
รสประธานต้ารับยา: รสสุขุมออกร้อน (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
ข้อบ่งใช้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอำหำร  
รูปแบบยา ยำผง , แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำผึ้งรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ - ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี

- ห้ำมใช้ร่วมกับยำที่มีฤทธิ์กดระบบประสำทส่วนกลำง เช่น  ยำนอนหลับและยำต้ำนกำรชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ปว่ยที่มีควำมผิดปกติของตับ ไต เนื่องจำกอำจเกิดกำรสะสมของกำรบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็นต ำรับยำ

รสร้อน
- ยำนี้อำจท ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรือท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

เอกสารอ้างอิง ๑. คัมภีร์ธำตุพระนำรำยน์ (ฉบับใบลำน). กรมหลวงวงสำฯ กรมหมื่นไชยนำท ประทำน พ.ศ.2459.
๒. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมำส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. ค ำอธิบำยต ำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำรำชำ ๕ 
ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์อมรินทร์และมูลนธิิภูมิปัญญำ. ๒๕๔๘.

2. ต้ารับยาศุขไสยยาศน์ *



3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย



ข้อบ่งใช้ แก้ลมเนำวนำรีวำโย
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 คร้ัง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำผึ้งรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเนำวนำรีวำโย เป็นลมที่ท ำให้มีอำกำรเจ็บแปลบ๊ที่ปลำยมือปลำยเท้ำคล้ำย

ปลำดุกยอก ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้ 

เอกสารอ้างอิง โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ. ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม   (วัดโพธิ์) พระนคร, 
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้จำรึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ,์ 2505. หน้ำ ๓๒๒.

3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย



• ที่มาของต้ารับยา  ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลำรำม ,จำรึกต ำรำยำ วัดรำชโอรสำรำวรวิหำร.

“๏ สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดขึ้นเป็นอุปปา
ติก คือกระษัยเหล็กนั้นเป็นค ารบ ๓ มีประเภทกระท าให้หน้าเหน่า
และท้องน้อยนั้นแข็งดุจดังแผ่นศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั้น
แก่เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก และให้บริโภคอาหารมิได้ ให้ปวดขบ
ดังจะขาดใจตายดังนี้ ฯ
อนึ่ง เอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ใบเสี้ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย 
หอมแดง หญ้าไซ เกลือ ลูกคัดเค้า ยาทั้งนี้เอาน้ าสิ่งละทะนาน 1 
น้ ามันงาทะนาน 1 หุงให้คงแต่น้ ามันแล้ว จึงเอา ลูกจันทน์ 
ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนด า เทียนขาว การบูร สิ่งละ ๑ 
สลึง ท าเป็นจุณปรุงลงในน้ ามันนั้น แล้วจึงเอามาทาท้องรีดเสียให้ได้ 
๓ วันก่อน แล้วจึงกินน้ ามันนี้อีก ๓ วันหายวิเศษนัก ยาน้ ามันขนานนี้
ชื่อ สนั่นไตรภพ แก้กล่อนกระษัยทั้งปวงหายดีนักฯ”

4. ยาน ้ามันสนั่นไตรภพ



ข้อบ่งใช้ แก้กษัยเหล็ก
รูปแบบยา ยำน้ ำมัน
ขนาดและวิธีใช้ - ใช้น้ ำมันทำรีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชำยโครง ทิศตำมเข็มนำฬิกำ ๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทำนน้ ำมัน

- รับประทำนครั้งละ 3 - 5 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ก่อนอำหำรเช้ำ เป็นเวลำ 3 วัน
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็นต ำรับยำ

รสร้อน
- ควรระวังกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ปว่ยที่มีควำมผิดปกติของตับ ไต เนื่องจำกอำจเกิดกำรสะสมของกำรบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวังในกำรทำบริเวณผิวที่บอบบำงหรือผิวหนังที่แตกเนื่องจำกอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได้

ข้อมูลเพิ่มเติม กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจำกอุปปำติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจำกลมอัดแน่นแข็งเป็น
ดำนอยู่ในท้องน้อย ผู้ป่วยมีอำกำรเจ็บปวดท้องแข็งลำมขึ้นไปถึงยอดอก กินอำหำรไม่ได้
เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 1. โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ. ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม (วัดโพธิ์) พระนคร, พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้ จำรึกไว้เมื่อ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้ำ ๓๔๘.

2. จำรึกต ำรำยำวัดรำชโอรสำรำมวรวิหำร. กรุงเทพฯ:กรมศิลปำกร,2545.หน้ำ 128.

4. ยาน ้ามันสนั่นไตรภพ



ที่มาของต้ารับยา  ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

“๏ สิทธิกำริยะ จะกล่ำวด้วยต ำรำยำคือวิเศษสรรพคุณส ำเร็จ อัน
อำจำรย์เจ้ำในก่อนประมวลไว้ ให้แก้สรรพโรคทั้งปวงต่ำง ๆ สืบกันมำ ฯ 
ในที่นี้จะว่ำแต่สรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยำที่จะแก้ซึ่งโรคสรรพลม

ทั้งปวงอันก ำเริบพัดขึ้นเบื้องบนนั้นโดยนัยดังนี้ ฯ
ยำแก้ลมขึ้นสูง เอำยำด ำ, กัญชำ, อุตพิด, ดองดึง สิ่งละ ๔ 

ส่วน กระเทียม ๖ ส่วน, ว่ำนน้ ำ, ชะเอมเทศ, 
โกฐน้ ำเต้ำ, โกฐพุงปลำ, มหำหิงคุ์ สิ่งละ ๘ ส่วน ว่ำนเปรำะ, ผลผักชี สิ่ง
ละ ๑๒ ส่วน ขิงแห้ง, แก่นแสมทะเล, 
รำกส้มกุ้ง, สะค้ำน สิ่งละ ๑๖ ส่วน พริกไทย, เปลือกกันเกรำ สิ่งละ ๒๔ 
ส่วน ท ำเป็นจุณบดละลำยน้ ำผึ้งรวง ให้กินหนัก ๑ สลึง แก้ลมขึ้นสูงหำย
ดีนัก ฯ”

5. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง



ข้อบ่งใช้ แก้ลมขึ้นเบ้ืองสูง
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำผึ้งรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด 
(antiplatelets) 

- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน 

เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน
ข้อมูลเพ่ิมเติม 1. ลมขึ้นเบื้องสูง เป็นโรคลมที่ท ำให้มีอำกำรปวดศีรษะ ตำแดง หูตำฝ้ำฟำง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวำย เป็นต้น 

2. ดองดึงจะต้องฆ่ำฤทธิ์ตำมกรรมวิธีก่อนน ำไปปรุงยำ 
เอกสารอ้างอิง 1. โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ. ต ำรำยำศิลำจำรึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 
(วัดโพธิ)์ พระนคร, พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้จำรึกไว้เม่ือ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ,์ 2505. หน้ำ ๔๒๙.

2. พจนำนุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2559. หน้ำ 466.

5. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง



6. ยาไฟอาวุธ



ต้ารับนี แก้พิษเสมหะ-วาตะ ใช้ไฟเป็นอาวุธประหารโรคทางปุพโพ โลหิตตัง 
รสประธานต้ารับยา: รสร้อนสุขุม (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดำนเสมหะ 
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้; น้ ำมะนำว (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน 
เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม ดำนเสมหะ หมำยถึง เสมหะที่คั่งค้ำงในล ำไส้ท ำให้ท้องแข็งปวดมวน
เอกสารอ้างอิง พิศณุประสำทเวช, พระยำ. แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย สพำนยศเส; ร.ศ. ๑๒๘. หน้ำ ๓๕๔.

อำจำรย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยำ

6. ยาไฟอาวุธ



7. ต้ารับยาแก้นอนไม่หลับ(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) *



ต้ารับนี ใช้ลดปิดตังที่ก้าเริบ แลใช้กับโบราณโรคในช่องคูถเสมหะทั งปวง (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
รสประธานต้ารับยา:  รสสุขุม ติดจะร้อน สุขุมร้อน (ข้อมูลโดยอาจารยแ์พทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
ข้อบ่งใช้ 1. แก้นอนไมห่ลับ 

2. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอำกำรตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีก ำลัง 
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช;้ น้ ำมะพร้ำว น้ ำผึ้งรวง น้ ำส้มซ่ำ น้ ำตำลทรำย กระทือสด น้ ำเบญจทับทิมตม้ (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไมไ่ด ้ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ - ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี

- ห้ำมใช้ร่วมกับยำทีม่ีฤทธิ์กดระบบประสำทส่วนกลำง เช่น  ยำนอนหลับ 
และยำต้ำนกำรชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกบัยำในกลุ่มสำรกันเลือดเปน็ลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังกำรใช้ร่วมกบัยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนีม้พีริกไทยเปน็ส่วนประกอบ
- ยำนี้อำจท ำให้ง่วงซึมได ้ควรหลีกเลี่ยงกำรขบัขี่ยำนพำหนะ หรือท ำงำนเกี่ยวกบัเครื่องจักรกล 
- ควรระวังในผู้ท่ีประกอบอำชีพทำงน้ ำหรือผู้ที่ร่ำงกำยต้องสัมผัสควำมเย็นเป็นเวลำนำน เพรำะจะท ำให้เป็นตะคริวตรงบรเิวณท้องได้

ข้อมูลเพ่ิมเติม 1. ไข้ผอมเหลือง เกิดจำกธำตุลมก ำเริบส่งผลให้นอนไมค่อ่ยหลับ เบื่ออำหำร 
เมื่อเป็นเรื้อรัง ร่ำงกำยผ่ำยผอม ซีด เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีก ำลังซึง่อำจเกดิจำกหลำยสำเหต ุเช่น โรคริดสีดวง
2. ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึง่ เกิดได้กบัอวัยวะตำ่งๆ ของร่ำงกำย เช่น ตำ จมูก ล ำไส้ ทวำรหนัก ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยว่ำ มี 18 ชนิด 
แต่ละชนิดมีอำกำรและชื่อเรียกแตกตำ่งกนัไป บำงชนิดอำจมีติง่หรือก้อนเนื้อเกดิขึ้นทีอ่วัยวะนั้น เช่น ริดสีดวงตำ ริดสีดวงทวำรหนกั 

เอกสารอ้างอิง พิศณุประสำทเวช, พระยำ. แพทย์ศำสตร์สงเครำะห ์เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย สพำนยศเส; ร.ศ. ๑๒๘. หน้ำ ๔๗๖.
อำจำรยแ์พทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยำ

7. ต้ารับยาแก้นอนไม่หลับ(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) *



8. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง



ข้อบ่งใช้ บรรเทำอำกำรท้องผูกเป็นพรรดึก อำกำรปวดเมื่อยทั่วร่ำงกำย มือชำเท้ำชำ ปวดศีรษะ 
หน้ำมืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้ำอก ที่เกิดจำกโทสันฑฆำตและกล่อนแห้ง

รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำผึ้งรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline 
และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ

ข้อมูลเพ่ิมเติม ต้องฆ่ำฤทธิ์ดองดึงก่อนน ำไปปรุงยำ
เอกสารอ้างอิง พิศณุประสำทเวช, พระยำ. แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๒. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศุภกำรจ ำรูญ ถนนอัษฏำงค;์ ร.ศ. ๑๒๖. หน้ำ ๑๖๓.

8. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง



ที่มาของต้ารับยา  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุ
ประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

“ขนำนหน่ึงช่ืออัมฤตย์โอสถ แก้ลมไกษยทั้งปวงเอำ สหัสคุณ ๑ แก่นแสมทเล ๑ 
รำกส้มกุ้ง ๑ ลูกมะตูม ๑  ลูกมะแหน ๑ ลูกพิลังกำสำ ๑ สมอเทศ ๑ สมอไทย 
๑ โกฏเขมำ ๑ เทียนด ำ ๑ เทียนขำว ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวำน ๑ 
กำนพลู ๑ ดีปลี ๑ ยำทั้งนี้เอำเสมอภำค เอำเปลือกหอยโขง่ ๑ เปลือกหอยขม 
๑ เปลือกหอยแครง ๑ เบี้ยผู้เผำ ๑ เอำสิ่งละ ๓ ส่วน เอำกันชำ ๑๐ ส่วน เอำ
พริกไทย ๒ เท่ำยำทั้งหลำย ต ำผงกระสำยยักย้ำยใช้ให้ชอบโรคทั้งหลำยเถิด” 

9. ต้ารับยาอัมฤตโอสถ *



ต้ารับยาขนานนี ดีต่อเรอเปรี ยวที่เป็นโบราณโรคจนเข้าเขตกระษัยท้น และใช้เป็นต้ารับยาล้อมในอาการกระษัยลิ นกระบือ 

รสประธานต้ารับ : รสร้อน สุขุม (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)

ข้อบ่งใช้ แกล้มกษัย

รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล

ขนาดและวิธีใช้  รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี

ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง

- ควรระวังในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก โรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน

- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมกษัย เป็นลมที่ท ำให้ผอมแหง้แรงน้อย ท ำให้มึนตึง มือเท้ำอ่อนแรง เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง  1. พิศณุประสำทเวช, พระยำ. แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศุภกำรจ ำรูญ ถนนอัษฏำงค์; ร.ศ. ๑๒๖. หน้ำ ๓72.
2. พจนำนุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2559  หน้ำ 464
3. นิทเทส (ถมรัตน)์ พุ่มชูศรี. อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสขุกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ: พร้อมจักรกำรพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้ำ 201.

9. ต้ารับยาอัมฤตโอสถ *



ที่มาของต้ารับยา  เวชศึกษำ แพทย์ศำสตร์สังเขป เล่ม ๑, ๒, ๓ พระยำ
พิศณุประสำทเวช ร.ศ. ๑๒๗

“ยำอไภยสำลี เอำลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวำน ๓ สลึง กำนพลู 
๑ บำท ลูกพิลังกำสำ ๑ บำท ๒ สลึง ว่ำนน้ ำ ๑ บำท ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บำท 
โกฐเขมำ ๒ บำท ๑ สลึง เทียนเข้ำเปลือก ๒ บำท ๒ สลึง 
เทียนแดง ๒ บำท ๓ สลึง เทียนขำว ๒ บำท เทียนตำตั๊กแตน ๒ บำท ๑ สลึง 
เจตมูลเพลิง ๓ บำท สมอไทย ๓ บำท ๑ สลึง สมอเทศ ๓ บำท ๑ สลึง หัวบุก
รอ ๓ บำท ๓ สลึง สหัศคุณเทศ ๑ ต ำลึง ๒ บำท จันทน์เทศ ๑ ต ำลึง กัญชำ 
๓ บำท ๓ สลึง พริกล่อน ๑ ต ำลึง กินเช้ำเย็นทุกวัน แก้สำรพัดลม ๘๐ 
จ ำพวก แก้โลหิต ๒๐ จ ำพวก แก้ริดสีดวง ๒๐ จ ำพวก ยำน้ีกินได้ ๓ เดือน 
หำยโรคำพยำธิมิได้มีเลย อำยุวัฒนะทั้งเกิดปัญญำรู้หลักนักปรำชญ์มำกกว่ำ
คนทั้งปวง ถ้ำผู้ใดพบให้ท ำกินวิเศษนัก ใครกินยำนี้ดุจยำทิพย์นั้นแล ฯ”

10. ยาอไภยสาลี



ข้อบ่งใช้ แก้โรคทำงลม บรรเทำอำกำรจุกเสียดแน่น 
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin 
เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม ยำอไภยสำลีเป็นสูตรต ำรับเดียวกันกับยำอภัยสำลี ในบัญชียำหลักแห่งชำติปี 2561
เพียงแต่ในบัญชียำหลักแห่งชำติไม่ได้ใส่กัญชำในสูตรต ำรับ เนื่องจำกเสนอต ำรับยำ
ก่อนท่ี พรบ.ยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ประกำศใช้

เอกสารอ้างอิง พิศณุประสำทเวช, พระยำ. เวชศึกษำ แพทย์ศำสตร์สังเขป เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ไทย สพำนยศเส; ร.ศ. ๑๒๗ หน้ำ ๗๒.

10. ยาอไภยสาลี



11. ต้ารับยาแก้ลมแก้เส้น *



ต้ารับนี ใช้รับทานประกอบหัตถการนวดดียิ่ง และใช้ได้ดีกับผู้มีอาชีพในอริิยาบถนั่งนานๆ (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
รสประธานต้ารับยา: รสร้อนมำก (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
ข้อบ่งใช้          แก้ลมในเส้น บรรเทำอำกำรมือเท้ำชำ อ่อนแรง 
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้; น้ ำผึ้งรวง น้ ำส้มซ่ำ (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด 
(antiplatelets)

- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง 
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน 
เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน

- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจ ำอยู่ตำมเส้นต่ำง ๆ ในร่ำงกำย เช่น ลมจันทกระลำ พัดอยู่ในเส้นอิทำ ลมสูญทกลำ พัดอยู่ในเส้นปิงคลำ 

เมื่อลมเหล่ำนี้ผิดปกติจะท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรปวดหรือชำตำมแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจ ำหรือบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 
เอกสารอ้างอิง สุ่ม วรกิจ พิศำล. เวชศำตร์วัณ์ณณำ ต ำรำแพทย์แบบเก่ำ เล่ม ๕ เรียบเรียงตำมต ำรำของท่ำนพระยำประเสริฐ
สำรทด ำรง (หน)ู บิดำ. กรุงเทพฯ : พิศำลบรรณนิติ์; ๒๔๖๐ หน้ำ 9๗๔.

11. ต้ารับยาแก้ลมแก้เส้น *



12. ยาแก้โรคจิต *



รสประธานต้ารับ : สุขุมเย็น (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)

ข้อบ่งใช้ แกโ้รคลมที่ท ำให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ 

รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล

ขนาดและวิธีใช้ - รับประทำนครั้งแรก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 
- ถ้ำนอนไม่หลับ รับประทำนครั้งละ 1  กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้; น้ ำร้อนแทรกพิมเสน (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)

ข้อห้ามใช้ - ห้ำมใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี

- ห้ำมใช้ในผู้ที่ใช้ยำลดควำมดันโลหิต

ข้อควรระวัง ควรระวังกำรใช้ยำต ำรับที่มีระย่อมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจำกสำรส ำคัญซึ่งมีฤทธิ์ในกำรลดควำมดัน คือ สำร reserpine และอัล
คำลอยด์อื่น ๆ หำกได้รับในขนำดที่สูงเกินไป มีผลกดกำรท ำงำนของประสำท ท ำให้เกิดอำกำรวิงเวียนศีรษะ ปำกแห้ง 

คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ำมืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น 

ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ยำแก้โรคจิตต ำรับนี้ เป็นต ำรับยำตำมหนังสืออำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ทั้งนี้ไม่ได้หมำยถึงโรคจิตในควำมหมำย
ของกำรแพทย์แผนปัจจุบัน (โรคทำงจิตเวชและไบโพล่ำ)

2. ระย่อมจะต้องฆ่ำฤทธิ์ตำมกรรมวิธีก่อนน ำไปปรุงยำ

เอกสารอ้างอิง นิทเทส (ถมรัตน)์ พุ่มชูศรี. อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสขุกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ: พร้อมจักรกำรพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้ำ ๑๕๘.

12. ยาแก้โรคจิต *



ที่มาของต้ารับยา  อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒

“ ยำ ไพสำลี ว่ำ พระพุทธเจ้ำ ทรงให้พระอำนนท์ท ำแจกเป็นทำน เอำลูก
จันทน์ ดอกจันทน์ สิ่งละ ๑ สลึง กระวำน ๑ สลึง ๑ เฟื้อง กำนพลู ๒ สลึง ดีปลี ๒ 
สลึง ๑ เฟื้อง ลูกพิลังกำสำ ๓ สลึง ว่ำนน้ ำ ๓ สลึง ๑ เฟื้อง เกลือสินเธำว์ ๑ บำท 
เทียนด ำ ๑ เฟื้อง เทียนเยำพำณี ๖ สลึง ๑ เฟื้อง กำรบูร ๗ สลึง สมอเทศ ๗ สลึง ๑ 
เฟื้อง เทียนข้ำวเปลือก ๖ สลึง  สมอไทย ๒ บำท สมอพิเภก ๒ บำท ๑ เฟื้อง โกฐสอ 
๙ สลึง  โกฐเขมำ ๙ สลึง ๑ เฟื้อง บุกรอ ๗ สลึง ขิงแห้ง ๑๐ สลึง ๑ เฟื้อง 
เจตมูลเพลิง ๗ สลึง หัสคุณเทศ ๕ บำท กัญชำ ๓๐ บำท พริกไทยร่อน ๖๐ บำท ยำ
ทั้งนี้ท ำเป็นผงละลำยน้ ำผึ้งน้ ำอ้อยแดง น้ ำนมโคก็ได้ กิน หนัก ๑ สลึง กิน ๓ เวลำ แก้
สำรพัดโรค ไส้เลื่อนกล่อน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตำมืด ตำฟำง หูหนวก หูตึง ลมสติมัก
หลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก  ขี้เรื้อน คุดทะรำด เป็นฝีในเพดำนและล ำคอ 
ลมมักให้หำวเรอ ให้รำกสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงำหำวนอน ลม
ปวดมวนในท้อง เป็นป้ำงเป็นจุกผำมม้ำมย้อย หงอย เพ้อ พูดมิชัด ”

13. ยาไพสาลี



ข้อบ่งใช้ แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม  วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำ กลำงวันและเย็น

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำผึ้งรวง น้ ำอ้อยแดง น้ ำนมโค (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline 
และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก 
ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน
- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ
- ควรระวังกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของตับ ไต 

เนื่องจำกอำจเกิดกำรสะสมของกำรบูรและเกิดพิษได้
เอกสารอ้างอิง นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อำยุรเวทศึกษำ (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ:  พร้อมจักรกำรพิมพ์; ๒๕๑๖. หน้ำ ๒๒๓.

13. ยาไพสาลี



14. ต้ารับยาทารีดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง



ต้ารับนี ดีต่อแผลผุดจากโบราณโรคเช่น ผื่นภูมิแพ้, แผลเริม, แผลสะเก็ดเงนิ

• รสประธานต้ารับยา: รสร้อนสุขุม (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)

• รสของต้ารับยา: รสร้อนออกรสมัน มีรสเมำเบื่อแทรก (ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน 
ทินกร ณ อยุธยา)

• สรรพคุณต้ารบั: แก้พิษเสมหะที่ผุดทำงตะโจผ่ำนทำงบุพโพ โลหิตัง แก้ฝีผุดภำยนอกอันเกิดแต่เสม
หัง บุพโพ โลหิตังแก้กลุ่มอำกำรผื่นคัน ผื่นอักเสบอันเกิดแต่กำรสะสมตัวของกรีสะในกรีสังในบุพโพ 
โลหิตังนั้น

14. ต้ารับยาทารีดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

ข้อมูลโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา



ที่มาของต้ารับยา  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ ขุนโสภิตบร
รณลักษณ์ เล่ม ๒

“ยาท าลายพระสุเมรุ เอาลูกจันทน์ ๑ เฟื้อง ดอกจันทน์ ๑ 
สลึง ลูกกระวาน ๑ สลึงเฟื้อง กานพลู ๒ สลึง เกลือสินเธาว์ ๓ สลึง 
ดีปลี ๒ สลึงเฟื้อง หว้านน้ า ๓ สลึงเฟื้อง โกฐสอ ๑ บาท โกฐเขมา ๑ 
บาทเฟื้อง เทียนด า ๕ สลึง เทียนแดง ๕ สลึงเฟื้อง เทียนขาว ๖ สลึง 
เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึงเฟื้อง เทียนข้าวเปลือก ๗ สลึง ขิงแห้ง ๗ สลึง
เฟื้อง กัญชา ๒ บาท รากเจ็ตมูลเพลิง ๒ บาทเฟื้อง หัวบุกรอ ๙ สลึง 
เนื้อลูกสมอไทย ๙ สลึงเฟื้อง เนื้อลูกสมอเทศ ๑๐ สลึง การะบูน ๑๐ 
สลึงเฟื้อง หัศกุนเทศ ๑๐ สลึงเฟื้อง พริกไทยล่อน ๕๗ บาท ๓ สลึง บด
เป็นผงละลายน้ าอ้อยแดง หรือน้ านมโค กินครั้งละ ๑ สลึง แก้ลมจุก
เสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย 
ลมสะดุ้งแลสั่นไปทั้งตัว ลมเปรี่ยวด า แก้จุกผามม้านย้อย มารกะไษย ไส้
พองท้องใหญ่ ลมคลั่งเพ้อ ลมอ ามะพฤกษ์อ ามะพาธ ลมปัตฆาต แก้โรค
ผิวหนัง ลมชักปากเบี้ยวตาแหก แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคเสมหะโลหิต
เรื้อรัง หายแล”

15. ยาท้าลายพระสุเมรุ



15. ยาท้าลายพระสุเมรุ

ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ลมเมื่อยขบในร่ำงกำย ลมเปลี่ยวด ำ ลมอัมพฤกษ์อัมพำต 
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้: น้ ำอ้อยแดง น้ ำนมโค (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 
และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจำกเป็นต ำรบัยำ

รสร้อน
- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ
- ควรระวังกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ปว่ยที่มีควำมผิดปกติของตับ ไต เนื่องจำกอำจเกิดกำรสะสมของกำรบูรและเกิดพิษได้

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเปลี่ยวด ำ เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจำกกำรกระทบกับควำมเย็นมำกจนเป็นตะคริว ผู้ป่วยมีอำกำรกล้ำมเนื้อเกร็งอย่ำงรุนแรง กระตุก 
ท ำให้เจ็บปวดบริเวณที่เป็นมำก มักแก้โดยกำรนวดจุดบริเวณตำตุ่มด้ำนในหรืออำจรักษำด้วยยำสังขวิไชย หรือยำท ำลำยพระสุเมรุ 
เอกสารอ้างอิง ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ ำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อุตสำหกรรมกำรพิมพ์; ๒๕๐๔. หน้ำ ๒๖๘.



ที่มาของต้ารับยา คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ ขุนโสภิตบรรณ
ลักษณ์ เล่ม ๒
“ยาชื่อทัพยาธิคุณ เอาสะค้าน ผักแพวแดง ดองดึง หว้านน้ า ยาด า 
มหาหิงคุ์ โกฐสอ โกฐจุลาล าพา 
โกฐพุงปลา กัญชา หัวอุตพิด เนื้อฝักราชพฤกษ์ ชะเอมเทศ ดีปลี แก่น
แสมทะเล เอาสิ่งละ ๑ ส่วน พริกไทยล่อนเท่ายาทั้งหลาย ต าเป็นผง 
เอาน้ าใบก าเม็ง น้ าลูกประค าดีควาย เคล้ายาผงตากแดดให้แห้งสิ่งละ 
๗ ครั้ง แล้วบดด้วยน้ าผึ้งกินหนัก 1 สลึง แก้กล่อน ๕ ประการ ซึ่งให้
จุกเสียดแลเป็นพรรดึก แก้ลมเป็นก้อนในอุทร ให้เจ็บทั่วร่างกาย เจ็บ
สะเอว มือเท้าตายกระด้างแลเมื่อยขบทุกข้อทุกล า ขัดแข้งขา เจ็บ
ทวารหนัก เบาพิการต่าง ๆ เจ็บศีรษะเวียนหน้าตา เจ็บไหล่ทั้งสอง 
ปากเปรี้ยว เสียงแหบแห้ง ขัดสีข้าง ขัดอก ท้องขึ้น กินอาหารไม่มีรส 
นอนไม่ใคร่หลับ โรคทั้งนี้เป็นเพราะเสมหะแห้ง บุรุษและสตรีเป็น
เหมือนกัน”

16. ยาทัพยาธิคุณ



ข้อบ่งใช้ แก้กล่อนที่ท ำให้จุกเสียดเป็นพรรดึก เจ็บเมื่อยขบตำมร่ำงกำย กินอำหำรไม่รู้รส นอนไม่หลับ
รูปแบบยา ยำผง, แคปซูล
ขนาดและวิธีใช้  รับประทำนครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอำหำร เช้ำและเย็น 

น้ ำกระสำยยำที่ใช้น้ ำผึ้งรวง (ถ้ำหำน้ ำกระสำยยำไม่ได้ ให้ใช้น้ ำสุกแทน)
ข้อห้ามใช้ ห้ำมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
ข้อควรระวัง - ควรระวังกำรรับประทำนร่วมกับยำในกลุ่มสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยำต้ำนกำรจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังกำรใช้ร่วมกับยำ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจำกต ำรับนี้มีพริกไทยในปริมำณสูง
- ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพำะอำหำรและกรดไหลย้อน 

เนื่องจำกเป็นต ำรับยำรสร้อน
- ควรระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยสูงอำยุ

ข้อมูลเพิ่มเติม 1. กล่อน 5 ประกำร ได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน้ ำ กล่อนลม และกษัยกล่อน
2. ดองดึงจะต้องฆ่ำฤทธิ์ตำมกรรมวิธีก่อนน ำมำปรุงยำ 

เอกสารอ้างอิง ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ ำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบรำณ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ
โรงพิมพ์อุตสำหกรรมกำรพิมพ์; ๒๕๐๔. หน้ำ ๒๙๓.

16. ยาทัพยาธิคุณ
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การปลูกกัญชา
Medical grade
อภัยภูเบศรโมเดล

 ศึกษาระบบการปลูกทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบปิด, ระบบกึ่งเปิดกึ่งปิด (โรงเรือน), ระบบเปิด ตาม
ความเหมาะสมของสายพันธุ์ (THC เด่น หรือ CBD เด่น)

 ระบบการปลูกเป็นการปลูกกัญชา Medical Grade มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร Good Agricultural Practice For Herb (GAP)

 ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมีการตรวจคุณภาพ สารปนเปื้อนโลหหนัก, ยาฆ่าแมลง, สารปราบ
ศัตรูพืช, เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค, ปริมาณสาระส าคัญ (THC, CBD) มาตรฐานคุณภาพอ้างอิงตาม 
American Herbal Pharmacopeia  และ Thai Herbal  Pharmacopeia (THP)

 มมีาตรการรักษาความปลอดภัยและการก าจัดของเสียกัญชาตามที่ อย. ก าหนด
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กำรพัฒนำยำ

• มีควำมปลอดภัย

• มีประสิทธิภำพ

• มีควำมคงตัว

การผลิตยากัญชา
Key of Drug Development..



เพิ่ม yield สารเป้าหมาย

ลดปริมาณสารปนเปือ้น

พัฒนาเทคนิค และการ
ควบคุมคุณภาพ
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พัฒนาการสกัด



67

การสกัดของกลางจาก ป.ป.ส.

THC, CBD

ปนเป้ือน
: Cd2+

CBD
THC

ยาฆ่าแมลง
โลหะหนัก
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SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE  
EXTRACTION

หลักการ การสกัดโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) เป็นตัวพาสารเป้าหมายในวัตถุดิบสมุนไพร
ออกมา ซึ่งอาศัยการปรับคุณสมบัติของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการก าหนดความดันและ
อุณหภูมิให้เหนือจุดวิกฤติ เพื่อให้ CO2 อยู่ในสภาพ
เป็นของไหลยวดยิ่ง (Supercritical fluid) ซึ่งมี
คุณสมบัติอยู่ระหว่างก๊าซและของเหลว โดยสามารถ
แพร่ผ่านเนื้อวัตถุดิบได้เหมือนก๊าซ และละลายสาร
ออกมาได้เหมือนของเหลว สุดท้าย CO2 จะถูกขจัด
ออกไปสู่บรรยากาศในรูปก๊าซ โดยมากใช้ในการสกัด
สารพวกไม่มีขั้ว (Non-polar compound) 

THC CBD Cd2+  



วางระบบการผลิตภายใต้หลกัเกณฑ ์GMP PIC/S
Good Manufacturing Practice - Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (GMP PIC/S)

Production
In-process control

Release control

Self inspection

Quality Control
GMP

Quality Assurance

Quality Management

มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานสูงสุด

LAW



แผนภาพของกระบวนการผลิตยาน ้ามนักญัชา

ขัน้ตอนการบด จดัเกบ็สารสกดัขัน้ตอนการสกดัด้วยเครื่อง Supercritical CO2

QC

ขัน้ตอนการชัง่กญัชาช้ินแห้ง

QC

ขัน้ตอนการชัง่ส่วนผสมตามต ารบั

QC

ขัน้ตอนการผสม

QC

ขัน้ตอนการบรรจใุส่ขวดสีชา

QC

ขัน้ตอนการติดฉลากและพิมพเ์ลขท่ีการผลิต

QC

จดัเกบ็เกบ็ผลิตภณัฑส์ าเรจ็ร ป

QC

1 2

9 7

5

3

8

4

6



สถานท่ีผลิตสารสกดั

สกดัด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ให้ปริมาณสารส าคญั THC และ CBD ส ง

ทางเข้าพนักงานห้องสกดักญัชา 
มีมาตรการรกัษาความปลอดภยัด้วยระบบสแกนน้ิว

เครื่อง Supercritical CO2



ห้องควบคมุคณุภาพ

ระบบบนัทึกการเข้าออกพืน้ท่ีควบคมุ

ห้องปฏิบติัการมีมาตรการรกัษาความปลอดภยั ด้วย
ระบบสแกนน้ิวและกล้องวงจรปิด
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✓ โลหะหนัก ✓ สารปราบศัตรูพืช 

วัตถุดิบกัญชา

สารสกัด, ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

✓ สารส าคญั THC, CBD
✓ เชื้อก่อโรค

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์



ข้อก าหนด (Specification) ในการควบคมุคณุภาพ

Test Requirement

ลกัษณะทางกายภาพ
- สมนุไพรช้ินแห้ง

ใช้ส่วนของช่อดอกกญัชา เพศเมีย
เรียงชิดกนั ดอกเลก็ ดอกแห้งเป็นสี
น ้าตาล

Foreign matter NMT 2.00 % w/w
Loss on drying at 105 C NMT 10.00 % v/w
Total ash NMT  20.00 % w/w
Acid-insoluble ash NMT 4.00 % w/w
Moisture content of dry material or crude 
after packaging

NMT 15.00 % w/w

สารก าจดัศตัร พืชตกค้าง
(โดยชดุทดสอบGT)

ระดบั 1 =  ไม่พบ  
ระดบั 2 =  พบในเกณฑท่ี์ปลอดภยั

การปนเป้ือนด้วยโลหะหนัก
- สารหน (As) ; ppm
- ตะกัว่ (Pb) ; ppm
- แคดเมียม (Cd) ; ppm
- ปรอท (Hg) ; ppm

ไม่เกิน 10 (ppm)  
ไม่เกิน 6 (ppm)   
ไม่เกิน 4.1 (ppm)  
ไม่เกิน 2    (ppm) 

ปริมาณสารส าคญั  
( THC CONTENT %)

18 – 26 % 

การปนเป้ือนเช้ือจลิุนทรีย์
- Total Aerobic Microbial
- Total Combined Yeasts and Molds              
- Total Coliform
- Bile-Tolerant Gram-Negative Bacteria
- Escherichia coli            
- Salmonella spp. 

< 105 CFU / g (ml)
< 104 CFU / g (ml)
< 103 CFU / g (ml)
< 102 CFU / g (ml)

ต้องไม่พบ
ต้องไม่พบ

การตรวจเอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง

Test Requirement

ลกัษณะทางกายภาพ
- สารสกดักญัชา 

ของหนืดสีอ าพนั มีกล่ิน
เฉพาะตวั

ปริมาณสารส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ  
( THC CONTENT %)

65 - 75 % 

ปริมาณสารส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ  
( CBD CONTENT %)

0 – 2.0 %

การปนเป้ือนเช้ือจลิุนทรีย์
- Total Aerobic Microbial / g (ml)  
- Total Combined Yeasts and Molds /g (ml)               
- Total Coliform
- Bile-Tolerant Gram-Negative Bacteria/g (ml)
- Escherichia coli
- Salmonella spp.  

< 105 CFU / g (ml)
< 104 CFU / g (ml)
< 103 CFU / g (ml)
< 102 CFU / g (ml)

ต้องไม่พบ
ต้องไม่พบ

การตรวจเอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง

Test Requirement
ลกัษณะทางกายภาพ ของเหลวใส

สี สีอ าพนั

กล่ิน กล่ินเฉพาะตวั

ค่าความหนืด ท่ี 20 ๐C (Viscosity) 70 – 100 cP

ค่าความหนาแน่นท่ี 20 ๐C (g/cm3) 0.85 – 1.00

ปริมาณสาระส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ 
(THC CONTENT (g))

5 ± 0.5 % w/w
5 ± 0.5 g/ 100 g

การปนเป้ือนเช้ือจลิุนทรีย์
- TPC (cfu /ml)
- Yeast & Mold (cfu /ml)
- Staphylococcus aureus  / (ml)
- Salmonella spp.  / 10 g (ml) 
- Clostridium spp. / 10  g (ml)

2 x 102

2 x 102

ต้องไม่พบ
ต้องไม่พบ
ต้องไม่พบ

การตรวจเอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง

ควบคุมมาตรฐานตาม American Herbal Pharmacopeia 
และ Thai Herbal  Pharmacopeia (THP)



คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ 
แผนปัจจุบัน
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แพทยผ์ูผ้า่นการอบรม การซกัประวตัโิดยพจิารณาถงึอาการ
ส าคญัปัจจุบนั ประวตัเิจบ็ป่วยในปัจจุบนั การรกัษาทีไ่ดร้บัมา
ก่อนมาแลว้ไมไ่ดผ้ล ประวตัเิจบ็ป่วยในอดตี ประวตัดิา้น
สขุภาพของครอบครวัรวมสขุภาพจติ การสนบัสนุนจากสงัคม
และครอบครวั

เภสัชกรผู้ผ่านการอบรมจ่ายยาและให้ค าแนะน าแบบ
เฉพาะราย ปัจจุบัน มีเภสัชกร 3 คนที่ผ่านการอบรม 

พัฒนาคลินิกบริการ
จ าหน่ายยาจากกัญชาโดยแพทย์และ
เภสัชกรที่ผ่ านการอบรม โดยมีระบบ

ติดตามผล





ขัน้ตอนการรกัษาผ ป่้วย

คดักรองตามเกณฑค์ดัออกเบือ้งต้น

ซกัประวติัโดยแพทยผ์ ้ผ่านการอบรม 
(อาการส าคญัปัจจุบนั ประวตัเิจบ็ป่วยในปัจจุบนั การรกัษาทีไ่ดร้บัมากอ่นมาแลว้ไมไ่ดผ้ล ประวตัเิจบ็ป่วยในอดตี 

ประวตัดิา้นสขุภาพของครอบครวัรวมสขุภาพจติ การสนบัสนุนจากสงัคมและครอบครวั)

ตรวจร่างกาย และการตรวจเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น

จ่ายยาและให้ค าแนะน าแบบเฉพาะราย โดยเภสชักรผ ้ผ่านการอบรม

โทรศพัทติ์ดตามหลงัการใช้ภายใน 24 ชัว่โมง และทุกสปัดาหใ์น 1 สปัดาหแ์รก

โทรศพัทติ์ดตามทุกสปัดาหใ์นเดือนแรก 

ผ ้ป่วยกลบัมาติดตามทุก 1 เดือน (ประเมินความปลอดภยัและประสิทธิผล)





คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ 
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พัฒนาคลินิกการแพทย์แผนไทย

วินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม 
• กำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย โดยพิจำรณำถึงอำกำรส ำคัญ

และเกณฑ์กำรรับเข้ำของผู้ป่วย
• กำรรักษำที่ได้รับมำก่อนมำแล้วไม่ได้ผล ประวัติเจ็บป่วยใน

อดีต 
• ประวัติด้ำนสุขภำพของครอบครัวรวมสุขภำพจิต 
• กำรสนับสนุนจำกสังคมและครอบครัว
• มีระบบกำรบันทึกและติดตำมผลกำรรักษำ
• ปรึกษำเภสัชกร กรณีที่มีกำรใชร้่วมกับยำแผนปัจจุบันหรือมี

กำรแพ้ยำและเกิดผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำต ำรับทีม่ีส่วนผสม
กัญชำ
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อภัยภูเบศรโมเดล

“เร่งผลิตยาคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยทันใช้ ควบคู่งานวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


