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ศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มอาการโรค

กลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติของกล้ามเนื้อและกระดูก.

symptoms of musculoskeletal system

Symptoms related to muscle and bone disorders.

กลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการคลอดลูกและการดูแลมารดาหลังคลอด	

รวมถึงอาการของโรคที่เกิดแก่สตรีและเด็กหญิง	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ระบบสืบพันธุ์.

obstetrics and gynecology symptoms 

Symptoms related to childbirth and postpartum care 
including symptoms of woman and girl diseases, especially 
those affecting the genital tract.

กลุ่มอาการระบบทางเดินปสสาวะ 

กลุ่มอาการผิดปรกติของอวัยวะต่าง	ๆ 	ได้แก่	ไต	ท่อปสสาวะ	กระเพาะ

ปสสาวะ	และหลอดปสสาวะ	ซึ่งทำาหน้าที่สร้าง	เก็บ	และขับปสสาวะ.

symptoms of urinary system 

Symptoms related to disorders of the organs, including 
kidney, ureters, urinary bladder, and urethra, that produce, 
collect, and eliminate urine.
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กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ 

กลุ่มอาการผิดปรกติของอวัยวะที่ทำาหน้าที่เกี ่ยวกับการหายใจ	ซึ่ง

ประกอบด้วยจมูก	ช่องจมูก	คอหอย	กล่องเสียง	หลอดลม	และปอด.

symptoms of respiratory system

Symptoms related in disorders of the organs functioning 
in respiration, consisting mainly the nose, nasal passages, 
pharynx, larynx, bronchi, and lung. 

กลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร 

กลุ่มอาการผิดปรกติของระบบย่อยอาหารซึ่งประกอบด้วยกระเพาะ

อาหารและลำาไส้.

symptoms of gastrointestinal system

Symptoms related to the disorders of digestive system that 
consists of the stomach and intestines.

กลุ่มอาการระบบผิวหนัง 

กลุ่มอาการผิดปรกติของพ้ืนผิวช้ันนอกท่ีปกคลุมร่างกายโดยธรรมชาติ.

skin disorders

Symptoms related to the disorders of the natural outer 
covering of the body.
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ศัพท์เกี่ยวกับยาตำารับ, ยาแผนไทย, 
ยาโบราณ, พิกัดยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

กลุ่มยาแก้ไข้ 

ยาที่ใช้ลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นเกินปรกติ	 (สูงกว่า	 ๓๗	 องศา

เซลเซียส).

antipyretic drugs

Drugs used to reduce fever. (Body temperature is higher 
than 37 degree Celcius).

กลุ่มยาแก้ลม

ยาท่ีใช้แก้อาการของโรคลมหรือความผิดปรกติท่ีมีสาเหตุมาจากธาตุลม.

Drugs used to correct wind disorders.

กลุ่มยาบำารุงธาตุ

(1).	ยาที่ใช้รักษาให้ธาตุทั้ง	๔	ในร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ดี.

(2).	ยาที่ทำาให้ระบบย่อยอาหารทำางานได้ดีขึ้น	คำาว่า	“ธาตุ”	ในที่นี้

หมายถึง	ธาตุไฟสำาหรับย่อยอาหาร	(ปริณามัคคี).

dhatu tonics, dhatutonic drugs

(1)  Drugs used to enrich or maintain 4 elements in the body.

(2) Drugs used to strengthen the digestive system by 
 boosting the fi re involved in food digestion. (Pa-Ri-Na-
 Mak-Khi).
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กลุ่มยาบำารุงโลหิต 

ยาที่ทำาให้เลือดมากขึ้นหรือดีขึ้น.

blood tonics, blood tonic drugs

Drugs used to increase or nourish blood.

กลุ่มยาปรับธาตุ 

ยาที่ทำาให้ธาตุทั้ง	๔	สมดุล	ทำาหน้าที่ได้ตามปรกติ.

dhatu adjusting drugs

Drugs used to correct the balance and the functions of the 
4 dhatu.

ตรีผลา [TRI-PHA-LA]

(๑).	 พิกัดยาชนิดหนึ่งประกอบด้วยผลไม้	 ๓	 อย่าง	 ได้แก่	 สมอพิเภก	

สมอไทย	และมะขามปอม	ในปริมาณเท่ากันโดยนำ้าหนัก.

(๒).	 ตำารับยาแผนไทยซึ่งมีตัวยา	 ๓	 สิ่ง	 ได้แก่	 สมอไทย	 สมอพิเภก	

และมะขามปอม	ใช้เปนยาบรรเทาอาการไอ.

Triphala

(  1)  A set of 3 herbal materia medica in equal amount: 
Terminaliae Chebulae Fructus, Terminaliae Belliricae 
Fructus and Phylanthi Emblicae Fructus.

(2)  Thai traditional medicinal formula comprises 3 
kinds of fruits, namely chebulic, belleric and emblic 
myrobalans in equal amount, used as mild laxative and 
throat demulcent to relieve cough.
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เบญจโลกวิเชียร [BEN-CHA-LO-KA-WI-CHIAN]

(๑).	พิกัดตัวยาซึ่งประกอบด้วยรากคนทา	 รากชิงชี่	 รากย่านาง	 ราก

มะเดื่ออุทุมพร	 และรากเท้ายายม่อม	 ในสัดส่วนเท่ากันโดยนำ้าหนัก.

(๒).	ตำารับยาซึ่งประกอบด้วยตัวยา	 ๕	 สิ่ง	 ได้แก่	 รากคนทา	 รากชิงชี่	

รากมะเดื่ออุทุมพร	รากย่านาง	และรากเท้ายายม่อม	ในสัดส่วนเท่ากัน	

มีสรรพคุณแก้ไข้.

Benchalokawichian

(1)  A set of 5 herbal materia medica in equal amount: 
Harrisoniae Perforatae Radix, Capparidis Micranthae 
Radix, Tiliacorae Triandrae Radix, Fici Racemosae Radix 
and Clerodendri Petasitedis Radix. 

(2)  A Thai traditional remedy consists of 5 herbal materia 
medica in equal amount: Harrisoniae Perforatae Radix, 
Capparidis Micranthae Radix, Tiliacorae Triandrae Radix, 
Fici Racemosae Radix and Clerodendri Petasitedis Radix, 
used as an antipyretic.

ยาแก้ไอผสมกานพลู [YA-KAE-AI-PHA-SOM-KAN-PHLU]

เภสัชตำารับยาของโรงพยาบาลชุมชน	มีตัวยา	๑๕	สิ่ง	โดยมีชะเอมเทศ

เปนตัวยาหลักและมีกานพลูเปนตัวยาหนึ่ง	 มีข้อบ่งใช้สำาหรับบรรเทา

อาการไอ.

compound clove antitussive pill

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 15 materia medica, of which Glycyrrhizae 
Radix (licorice) is the major ingredient and clov e is one of 
the constituents. It is indicated for cough relief.
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ยาแก้ไอผสมมะขามปอม [YA-KAE-AI-PHA-SOM-MA-KHAM-POM]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีสารสกัดมะขามปอม

ร้อยละ	๖๐	มีข้อบ่งใช้สำาหรับบรรเทาอาการไอ.

compound emblic myrobalan antitussive mixture

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 60% aqueous extract of Phyllanthi 
Emblicae Fructus. It is indicated for cough relief.

ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง [YA-KAE-AI-PHA-SOM-MA-NAO-DONG]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๙	 สิ่ง	 โดยมี

มะนาวดองและบวยเปนตัวยาหลัก	 มีข้อบ่งใช้สำาหรับบรรเทาอาการไอ.

compound citrus antitussive pill 

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 9 materia medica, of which driedlime 
and plum pickles are the major ingredients. It is indicated 
for cough relief.

ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน [YA-KAE-AI-PHUEN-BAN-I-SAN]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๑๗	 สิ่งโดยมี

มะขามปอมและสมอไทยเปน		ตัวยาหลัก	 มีข้อบ่งใช้สำาหรับบรรเทา

อาการไอ.

local northeastern antitussive mixture

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 17 materia medica, mainly Emblic 
and Chebulic myrobalans. It is indicated for cough relief.
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ยาขี้ผึ้งไพล [YA-KHI-PHUENG-PHLAI]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	มีตัวยา	๒	ชนิด	คือ	

นำา้มันไพลและนำา้มันระกำา	 ใช้ภายนอกเปนยาบรรเทาอาการปวดเม่ือย

ตามร่างกาย.

compound zingiberis montani rhizoma ointment

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 2 ingredients, Zingiberis Montani 
Oleum and methyl salicylate. It is applied externally to 
relieve muscle pain.

ยาเขียวหอม [YA-KHIEW-HOM]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยาเท่ากัน	 ๑๘	 สิ่ง	 ใช้เปนยาบรรเทาอาการไข้	

กระหายนำ้า	โดยเฉพาะอาการไข้จากหัดและอีสุกอีใส.

Ya Khiew Hom

A Thai traditional remedy comprises equal amount of 18 
herbal materia medica, used to relieve fever, internal heat 
and thirst, particularly fever due to measles and chickenpox.

ยาจันทน์ลีลา [YA-CHAN-TA-LI-LA]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๐	สิ่ง	รวมถึงโกฐสอ	โกฐจุฬาลัมพา	และ

จันทน์ขาว	ใช้เปนยาบรรเทาอาการไข้ตัวร้อน	โดยเฉพาะไข้เปลี่ยนฤดู.

Ya Chantalila

A Thai traditional remedy comprises 10 materia medica,  
including Angelicae Dahuricae Radix, Artemisiae Annuae 
Herba, and Santali Albi Lignum, used to relieve fever, 
particularly fever due to seasonal change.
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ยาตรีเกสรมาศ [YA-TRI-KE-SON-MAT]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๓	 สิ่ง	 ได้แก่	 เปลือกฝนต้น	 เกสรบัวหลวง	

และลูกมะตูมอ่อน	ใช้เปนยาแก้อ่อนเพลียและปรับธาตุ.

Ya Trikesonmat

A Thai traditional remedy comprises 3 herbal materia 
medica, Jatrophae Multifedae Cortice, Nelumbinis Stamen 
and Aglei Marmalodis Fructus, in equal amount. It is used 
for general fatigue and dhatu adjustment.

ยาตรีพิกัด [YA-TRI-PHI-KAT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๙	สิ่ง	รวมทั้ง	ผลสมอไทย	เหง้าขิงแห้ง	และ

รากเจตมูลเพลิงแดง	ใช้เปนยาปรับสมดุลธาตุ.

Ya Triphikat

A Thai traditional remedy comprises 9 herbal materia 
medica, includingTerminalia Chebulae Fructus, Zingiberaris 
Ligulati Rhizoma and Plumbaginis Indicae. It is used for 
dhatu adjustment.

ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง [YA-THAI-DI-KLUEA-FA-RANG]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๖	สิ่ง	 โดยมีดีเกลือฝรั่งเปนตัวยาหลัก	 ใช้

เปนยาถ่าย	สำาหรับบำาบัดอาการท้องผูก.

compound magnesium sulfate capsule/tablet

A Thai traditional remedy comprises16 materia medica, of 
which magnesium sulfate is the major ingredient. It is used 
as a laxative to relieve constipation 
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ยาธรณีสันฑะฆาต [YA-THO-RA-NI-SAN-THA-KHAT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๒๖	สิ่ง	 โดยมีพริกล่อนและยาดำาเปนตัวยา

หลัก	ใช้เปนยาแก้ท้องผูก.

Ya Thoranisanthakhat

A Thai traditional remedy comprises 26 materia medica, 
of which Piperis Nigri Semen and Aloes are the major 
ingredients. It is used  to relieveconstipation.

ยาธาตุบรรจบ [YA-THAT-BAN-CHOP]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๒๒	สิ่ง	โดยมีสมอไทยเปนตัวยาหลัก	ใช้เปน
ยาแก้ไข้	แก้ร้อนใน	กระหายนำ้าบรรเทาอาการท้องเสียซึ่งไม่ได้เกิดจาก

การติดเชื้อ.

Yathat Banchop

A Thai traditional remedy comprises 22 materia medica, 
of which Terminaliae Chebulae Fructus is the major 
ingredient. It is used to relieve fever, internal heat, thirst 
and non-infectious diarrhea.

ยาธาตุอบเชย [YA-THAT-OP-CHOEI]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๗	 สิ่ง	 รวมทั้ง
อบเชยเทศ	กระวาน	และชะเอม	มีข้อบ่งใช้สำาหรับบรรเทาอาการท้อง

อืดท้องเฟอ.

compound cinnamon stomachic mixture

A Thai traditional remedy from a community hospital formulary 
comprises 7 materia medica, including Cinnamomi Veri 
Cortex, Amomi Testacei Fructus, and Glycyrrhizae Radix. 
It is indicated for the relief of fl atulence.
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ยาบำารุงโลหิต [YA-BAM-RUNG-LO-HIT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๓๘	สิ่ง	ในจำานวนนี้มีแก่นฝางและดอก

คำาไทย	เปนตัวยาหลัก	ใช้เปนยาบำารุงโลหิต.

Ya Bamrung Lohit

A Thai traditional remedy comprises 38 materia medica, of 
which Caesalpiniae Sappanis Lignum and Bixae Orellanae 
Flos are the major ingredients. It is used as a blood tonic.

ยาเบญจกูล [YA-BEN-CHA-KUL]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๕	 สิ่ง	 ได้แก่	 ดีปลี	 รากช้าพลู	 เถาสะค้าน	

รากเจตมูลเพลิงแดง	และขิงแห้ง	ใช้เปนยาบำารุงธาตุและปรับธาตุ.

Ya Benchakul

A Thai traditional remedy comprises 5 herbal materia 
medica. Piperis Retrofracti Fructus, Piperis Sarmentosi 
Radix, Piperis Wallichii Caulis, and Zingiberis Ligulati 
Rhizoma, in equal amount.  It is used as a dhatu tonic.

ยาประสะกะเพรา [YA-PRA-SA-KA-PHRAO]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๙	ส่ิง	ในจำานวนน้ีร้อยละ	๕๐	เปนใบกะเพราแดง	

ใช้เปนยาบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ	จุกเสียด.

Ya Prasa Kaphrao

A Thai traditional remedy comprises 9 materia medica, of 
which half is red cultivar of Ocimi Tenuifl ori Folium. It is 
used to relieve fl atulence.
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ยาประสะกานพลู [YA-PRA-SA-KAN-PHLU]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๓๐	สิ่ง	ในจำานวนนี้ร้อยละ	๕๐	เปนกานพลู	

ใช้เปนยาบรรเทาอาการปวดท้อง	จุกเสียด	แน่นเฟอจากอาหารไม่ย่อย	

เนื่องจากธาตุไม่ปรกติ.

Ya Prasa Kanphlu

A Thai traditional remedy comprises 30 materia medica, of 
which half is Syzygii Aromatici Flos. It is used to relieve 
abdominal pain, fl atulence, dyspepsia and indigestion due 
to impaired fi re dhatu.

ยาประสะจันทน์แดง [YA-PRA-SA-CHAN-DAENG]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๒	สิ่ง	ในจำานวนนี้มีจันทน์แดงร้อยละ	๕๐	

ใช้เปนยาแก้ไข้ตัวร้อน	แก้ร้อนในกระหายนำ้า.

Ya Prasa Chan Daeng 

A Thai traditional remedy comprises 12 herbal materia 
medica, of which half is Pterocarpi Santalini Lignum. It is 
used to relieve fever, internal heat and thirst. 

ยาประสะเจตพังคี [YA-PRA-SA-CHET-TA-PHANG-KHI]

ตำาร ับยาแผนไทย	 มีต ัวยา	 ๑๖	 สิ ่ง	 ในจำานวนนี ้ร ้อยละ	 ๕๐	

เปนรากเจตพังคี	ใช้เปนยาบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ.

Ya Prasa Chettaphangkhi 

A Thai traditional remedy comprises 16 materia medica, 
of which half is Crotonidis Crassifolii Radix. It is used to 
relieve fl atulence.
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ยาประสะเปราะใหญ่ [YA-PRA-SA-PROA-YAI]

ตำาร ับยาแผนไทย	 มีต ัวยา	 ๒๑	 สิ ่ง	 ในจำานวนนี ้ร ้อยละ	 ๕๐	

เปนเปราะหอม	ใช้เปนยาแก้ไข้	แก้ร้อนใน	กระหายนำ้า.

Ya Prasa Proa Yai

A Thai traditional remedy comprises 21 herbal materia 
medica, of which half is Kaempferiae Galangae Rhizoma.  
It is used to relieve fever, internal heat and thirst.

ยาประสะมะแว้ง [YA-PRA-SA-MA-WAENG]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๗	 สิ ่ง	 ในจำานวนนี ้ม ีผลมะแว้งต้น

และผลมะแว้งเครือร้อยละ	๕๐	ใช้เปนยาบรรเทาอาการไอ.

Ya Prasa Mawaeng

A Thai traditional remedy comprises 7 materia medica, 
of which half is Solani Sanitwongsei Fructus and Solani 
Trilobati Fructus. It is used to relieve cough.

ยาปราบชมพูทวีป [YA-PRAP-CHOM-PHU-THA-WIP]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๒๓	สิ ่ง	ในจำานวนนี ้มีเหงือกปลาหมอ	

(ทั ้งต้น)	พริกไทยดำา	และใบกัญชาเทศ	เปนตัวยาหลัก	ใช้เปนยา

บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก	และอาการเนื่องจากการแพ้อากาศ.

Ya Prap Chomphuthawip

A Thai traditional remedy comprises 23 materia medica, 
of which Acanthi Illicifolii Herba (or Acanthi Ebracteati 
Herba) Piperis Nigri Fructus and Leonuri Sibirici Folium 
are the major ingredients. It is used to relieve the symptoms 
of the early stage of common cold and allergic rhinitis.
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ยาปลูกไฟธาตุ [YA-PLUK-FAI-THAT]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	มีตัวยา	๑๑	สิ่ง	รวมถึง

เหง้าว่านชักมดลูก	 รากเจตมูลเพลิงแดง	 และโกฐเชียง	 ใช้เปนยาขับ

นำ้าคาวปลา	บำารุงเลือด.

Ya Pluk Fai That

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 11 herbal materia medica, including  
Curcumae Comosae Rhizoma, Plumbaginis Indicae Radix 
and Angelicae Sinensis Radix Lateralis. It is used to 
promotelochial discharge and as ablood tonic. 

ยาผสมโคคลาน [YA-PHA-SOM-KHO-KHLAN]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๔	 หรือ	 ๖	 สิ่ง	

โดยมีเถาโคคลาน	 (โพคาน)	 เปนองค์ประกอบหลัก	 ใช้เปนยาบรรเทา

อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย.

compound malloti repandi caulis decoction

Thai traditional remedies from community hospital 
formulary comprises 4 or 6 herbal materia medica, of which 
Malloti Repandi Caulis is the major ingredient. It is used to 
relieve muscle pain. 
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ยาผสมเถาวัลย์เปรียง [YA-PHA-SOM-THAO-WAN-PRIANG]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๔	 สิ่ง	 โดยมี
เถาวัลย์เปรียงเปนองค์ประกอบหลัก	ใช้เปนยาบรรเทาอาการปวดเม่ือย

ตามร่างกาย.

compound solarii scandenidis caulis pill
Th ai traditional remedies from community hospital 
formulary comprises 4 herbal materia medica, of which 
Solarii Scandenidis Caulisis the major ingredient. It is used 
to relieve muscle pain. 

ยาผสมเพชรสังฆาต [YA-PHA-SOM-PHET-SANG-KHAT]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๓	 หรือ	 ๔	 สิ่ง	
โดยมีเพชรสังฆาตเปนองค์ประกอบหลัก	 ใช้เปนยาบรรเทาอาการ

ริดสีดวงทวารหนัก.

compound cissi quadrangularis caulis capsule
Thai traditional remedies from community hospital 
formulary comprises 3 or 4 herbal materia medica, of which 
Cissi Quadrangularis Caulis is the major ingredient. It is 
used to relieve the symptoms of hemorrhoid. 

ยาไฟประลัยกัลป [YA-FAI-PRA-LAI-KAN]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๔	ส่ิง	รวมถึงรากเจตมูลเพลิงแดง	เหง้าไพล

และดีปลี	ใช้เปนยาขับนำ้าคาวปลา.

Ya Fai Pralaikan
A Thai traditional remedy comprises 14 materia medica, 
including Plumbaginis Indicae Radix, Zingiberis Montanii 
Rhizoma and Piperis Retrofracti Fructus. It is used to 
promote lochial discharge.
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ยาไฟห้ากอง [YA-FAI-HA-KONG]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๕	สิ่ง	รวมถึงรากเจตมูลเพลิงแดง	เหง้าไพล	

และดีปลี	ใช้เปนยาขับนำ้าคาวปลาและช่วยให้มดลูกเข้าอู่.

Ya Fai Ha Kong

A Thai traditional remedy, comprises 5 materia medica, 
including Plumbaginis Indicae Radix, Zingiberis Offi cinalis 
Rhizoma, Piperis Nigri Semen, Potash Alum and Acaciae 
Concinnae Fructus. It is used to promote lochial discharge 
and postpartum uterine involution.

ยามหาจักรใหญ่ [YA-MA-HA-CHAK-YAI]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๒๔	 สิ่ง	 โดยมีใบกระพังโหมและยาดำาเปน	

ตัวยาหลัก	ใช้เปนยาบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ	และแก้ลมซาง	

(โรคลมชนิดหนึ่งเกิดในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ	๕	ขวบ).

Ya Mahachak Yai

A Thai traditionalremedy comprises 24 materia medica, of 
which Oxystelmae secamones Folium and Aloin.  It is used 
to relieve fl atulence and the symptoms of ‘Lom Sang’ (wind 
disorders in newborn to fi ve-year-old children).

Thai-English Dictionary - AC_A5.indd   15 1/13/21   1:47 PM



Thai-English Dictionary 
of Thai Traditional Medicine (EngDict TTM) DICTTTM

ENG

16

ยามหานิลแท่งทอง [YA-MA-HA-NIN-THANG-THONG]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๑	สิ่ง	รวมทั้งจันทน์แดง	จันทน์ขาว	และ
ใบย่านาง	ใช้เปนยาบรรเทาอาการไข้จากหัดและอีสุกอีใส	และแก้ร้อน

ในกระหายนำ้า.

Ya Maha Nin Thang Thong

A Thai traditional remedy comprises 11 materia medica, 
including Pterocarpi Santalini Lignum, Santali Albi Lignum, 
and Tiliacorae Triandrae Folium.  It is used to relieve fever, 
particularly fever due to measles and chickenpox, internal 
heat and thirst.

ยามันทธาตุ [YA-MAN-THA-THAT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๒๗	สิ่ง	โดยมีขิงและเบญกานีเปนตัวยาหลัก	

ใช้เปนยาบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ	แก้ธาตุไม่ปรกติ.

Ya Manthathat 

A Thai traditional remedy comprises 27 materia medica, 
of which Zingiberis Offi cinalis Rhizoma and Querci 
Infectoriae Galla, used to relieve fl atulence and fi re dhatu 
disorders.

ยาริดสีดวงมหากาฬ [YA-RIT-SI-DUANG-MA-HA-KAN]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๒๒	 สิ่ง	 รวมทั้งมดยอบและอบเชยเทศ	 ใช้

เปนยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก.

Ya Ritsiduang Mahakan

A Thai traditional remedy comprises 22 herbal materia 
medica in equal amount, including Commiphorae Myrrhae 
Resina and Cinnamomi Veri Cortex. It is used to relieve the 
symptoms of hemorrhoid.
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ยาเลือดงาม [YA-LUEAT-NGAM]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๒๓	 สิ ่ง	

รวมทั้งรากเจตมูลเพลิงแดงและเหง้าไพล	 ใช้เปนยาบรรเทาอาการ

ปวดประจำาเดือน	ช่วยให้ประจำาเดือนมาเปนปรกติและแก้มุตกิต.

Ya Lueat Ngam

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 22 materia medica, including 
Plumbaginis Indicae Radix and Zingiberia Montani 
Rhizoma. It is used to relieve dysmenorrhea, irregular 
menstruation and leukorrhea. 

ยาวิสัมพยาใหญ่ [YA-WI-SAM-PHA-YA-YAI]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๑๙	สิ่ง	โดยมีดีปลีเปนตัวยาหลัก	ใช้เปนยา

บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ	และจุกเสียด.

Ya Wisamphaya Yai

A Thai traditional remedy comprises 19 herbal materia 
medica, of which Piperis Retrofracti Fructus is the major 
ingredient. It is used to relieve fl atulence.

ยาสตรีหลังคลอด [YA-SAT-TRI-LANG-KHLOT]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	มีตัวยา	๑๗	สิ่ง	รวมถึง

เหง้าว่านชักมดลูก	รากเจตมูลเพลิงแดง	และโกฐเชียง	ใช้เปนยาขับนำ้า

คาวปลาและบำารุงเลือด.

Ya Sattri Lang Khlot

A Thai traditional remedy from a community hospital 
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formulary comprises 17 herbal materia medica, including  
Curcumae Comosae Rhizoma, Plumbaginis Indicae Radix 
and Angelicae Sinensis Radix Lateralis. It is used to promote 
lochial discharge and as a blood tonic. 

ยาสหัศธารา [YA-SA-HAT-SA-THA-RA]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๒๑	 สิ่ง	 โดยมีพริกไทยล่อนและรากเจตมูล

เพลิงแดงเปนตัวยาหลัก	 ใช้เปนยาขับลมในเส้นและแก้โรคลมกอง

หยาบ.

Ya Sahatsathara

A Thai traditional remedy comprises 21 materia medica,  
of which Piperis Nigri Semen and Plumbagonis Indicae 
Radixare the major ingredients. It is used to promote the 
fl ow of wind dhatu along ‘sen’ line and relief wind disorder. 

ยาหอมแก้ลมวิงเวียน [YA-HOM-KAE-LOM-WING-WIAN]

เภสัชตำารับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชน	 มีตัวยา	 ๒๓	 สิ่ง	 โดยมี

ชะเอมเ	ทศและแก่นจันทน์เทศเปนองค์ประกอบหลัก	 ใช้เปนยาแก้ลม

วิงเวียน	อ่อนเพลีย	และนอนไม่หลับ.

Yahom Kae Lom Wing Wian 

A Thai traditional remedy from a community hospital 
formulary comprises 23 materia medica, of which 
Glycyrrhizae Radixand Santali Albi Lignum are the major 
ingredients. It is used to relievedizziness, fatigue and 
insomnia. 
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ยาหอมทิพโอสถ [YA-HOM-THIP-PHA-O-SOT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๔๘	สิ่ง	ใช้เปนยาแก้ลมวิงเวียน.

Yahom Thipha-osot

A Thai traditional remedy comprises 48 materia medica.      
It is used to relieve dizziness.

ยาหอมเทพจิตร [YA-HOM-THEP-PHA-CHIT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๔๘	สิ่ง	ใช้เปนยาแก้ลมวิงเวียน.

Yahom Thephachit

A Thai traditional remedy comprises 48 materia medica.      
It is used to relieve dizziness.

ยาหอมเนาวโกฐ [YA-HOM-NAO-WA-KOT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๕๕	สิ่ง	 ใช้เปนยาแก้ลมวิงเวียน	คลื่นเหียน	

อาเจียน	ในผู้สูงอายุหรือผู้ปวยหลังฟนไข้.

Yahom Naowakot

A Thai traditional remedy comprises 55 materia medica.      
It is used to relieve malaise, dizziness, nausea and vomiting 
in elderly people or patients after sickness.

ยาหอมอินทจักร์ [YA-HOM-IN-THA-CHAK]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๔๙	 สิ่ง	 ใช้เปนยาแก้ลมวิงเวียน	 คลื่นไส้	

อาเจียน	และจุกเสียด.

Yahom Inthachak 

A Thai traditional remedy comprises 49materia medica.        
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It is used to relieve nausea, vomiting, malaise, dizziness, 
and fl atulence.

ยาห้าราก [YA-HA-RAK]

ดู	เบญจโลกวิเชียร	(ความหมายที่	๒).

Ya Ha Rak

See Bencha Lokawichien (defi nition 2)

ยาเหลืองปดสมุทร [YA-LUEANG-PIT-SA-MUT]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๒๗	สิ่ง	โดยมีเหง้าขมิ้นชัน	ใช้เปนยาบรรเทา

อาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ.

Ya Lueang Pit Samut

A Thai traditional remedy comprises13materia medica, of 
which Curcumae Longae Radix is the major ingredient.           
It is used to relieve non-infectious diarrhea. 

ยาอภัยสาลี [YA-A-PHAI-SA-LI]

ตำารับยาแผนไทย	 มีตัวยา	 ๑๙	 สิ่ง	 โดยมีหัสคุณเทศเปนตัวยาหลัก							

ใช้เปนยาบรรเทาอาการจุกเสียดแน่น	บำาบัดโรคลม.

Ya Aphaisali

A Thai traditional remedy comprises 19 herbal materia 
medica, of which Clausenae Excavatae Radix is the major 
ingredient. It is used to relieve fl atulence and wind disorders.
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ยาอำามฤควาที [YA-AM-MA-RUEK-KHA-WA-THI]

ตำารับยาแผนไทย	มีตัวยา	๖	สิ่ง	โดยมีชะเอมเทศเปนตัวยาหลัก	ใช้เปน

ยาบรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ.

dahuric angelica root, Angelicae Dahuricae Radix

A Thai traditional remedy comprises 6 materia medica, of 
which Glycyrrhizae Radix is the major ingredient. It is used 
as expectorant and antitussive.

ลูกประคบสมุนไพร [LUK-PRA-KOP-SA-MUN-PHRAI]

รูปแบบหนึ่งของตำารับยาแผนไทย	 เตรียมโดยการนำาตัวยาสมุนไพร

หลายชนิดมาห่อด้วยผ้าดิบ	ผูกเปนลูกกลมและแน่น	ใช้น่ึงแล้วนำาไปนาบ	

หรือกดคลึงตามร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อย	ฟกชำ้า.

herbal compress

A dosage form of Thai traditional medicine preparation 
made by tightly wrapping several herbal ingredients with 
cotton cloth into a form of herbal ball with the stick on top. 
It must be steamed before application or massage on the 
affected areas of the body to relieve pain or bruise.
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ศัพท์เกี่ยวกับสมุนไพรและเครื่องยา

กระวาน [KRA-WAN]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amomum testaceum Ridl.	
(วงศ์	Zingiberaceae)	มีสรรพคุณขับลม.

camphor seed, clustered cardamom, Siam cardamom, 
Amomi Testacei Fructus

The dried fruit of Amomum testaceum Ridl. (Zingiberaceae) 
used as carminative. 

กะทือ [KA-THUE]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber zerumbet (L.)
Roscoe ex Sm.	(วงศ์	Zingiberaceae)	มีสรรพคุณขับลม.

Zingiberis Zerumbeti Rhizoma

The dried rhizome of Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex 
Sm. (Zingiberaceae), used as carminative.

กะเพราแดง [KA-PHRAO-DAENG]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Ocimum tenuifl orum L.			
(วงศ์	Labiatae)	มีสรรพคุณขับลม.

red holy basil, red sacred basil, Ocimi Tenuifl ori Folium 
Rubrum

The dried leaves of the red cult ivar of Ocimum tenuifl orum 
L. (Labiatae), used as carminative. 
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การบูร [KA-RA-BUN]

สารผลึกไม่มีสีหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอมและระเหยได้มีสูตรโมเลกุล	
C10H16O	 ได้จากต้นการบูร	 (Cinnamomum camphora (L.) J. 
Presl)	หรือสังเคราะห์ทางเคมีจากแอลฟาไพนีนจากนำา้มันสน	มีสรรพคุณ	

ทำาให้ร้อนแดงและแก้ปวด.

camphor, Camphora, d-camphor, dl-camphor
A volatile, aromatic, colorless or a white crystalline powder 
with molecular formula C10H16O, obtained from the camphor 
tree (Cinnamomum camphora (L.) J. Presl) as d-camphor, 
or chemically synthesized from α-pinene obtained from 
turpentine oil (dl-camphor), It is used as rubefacient and 
mild analgesic.

เกลือแกง [KLUEA-KANG]

ผงผลึกสีขาวของเกลือโซเดียม	คลอไรด์	 (NaCl)	 ใช้ปรุงแต่งอาหาร	

และใช้เปนยาบำารุงธาตุ.

table salt, Natrium Chloridum
White crystalline powder of sodium chloride (NaCl) suitable 
for use as condimentin cooking and to nourish dhatu.

เกลือสินเธาว์ [KLUEA-SIN-THAO]

ผงผลึกสีขาวของเกลือโซเดียมคลอไรด์	 (NaCl)	 พบเปนแร่ธาตุในชั้น

ดินและหิน	ใช้เปนยาบำารุงธาตุ.

rock salt
White crystalline powder of sodium chloride salt (NaCl) 
occurring in solid form as a mineral in the soil in certain 
land areas, used to nourish dhatu.
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โกฐกระดูก [KOT-KRA-DUEK]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Aucklandia lappa DC.	หรือ
ช่ือพ้องว่า Saussurea lappa C.B. Clarke	 (วงศ์	 Compositae)	 มี
สรรพคุณเปนยาบำารุงโลหิต	บำารุงหัวใจ	และบำารุงกระดูก.

costus root, Aucklandiae Lappae Radix

The dried root of Aucklandia lappa DC. or Saussurea lappa 
C.B. Clarke (Compositae), used as blood tonic, cardiotonic 
and to nourish the bones.

โกฐกะกลิ้ง [KOT-KA-KLING]

เมล็ดแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Strychnos nux-vomica L.	
(วงศ์	Loganiaceae)	มีสรรพคุณเปนยาขมเจริญอาหาร.

dog button, quaker button, Nux-vomicae Semen

The dried seed of Strychnos nux-vomica L. (Loganiaceae), 
used as bitter tonic.

โกฐกักกรา [KOT-KAK-KRA]

ปุมหูด	 (gall) ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pistacia integerrima 
Stew. ex Brandis	(วงศ์	Anacardiace ae)	มีสรรพคุณแก้ไข้	แก้ท้อง

เสีย	และฝาดสมาน.

pistachia gall, Pistachiae Galla

The dried leaf gall of Pistacia integerrima Stew. ex Brandis 
(Anacardiaceae), used as antipyretic, antidiarrheal and 
astringent.
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โกฐก้านพร้าว [KOT-KAN-PHRAO]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรว์า Picrorhiza kurroa Royle 
ex Benth.	 (วงศ์	 Scrophulariaceae)	 มีสรรพคุณแก้ไข้และช่วยให้

เจริญอาหาร.

picrorhiza rhizome and root, Neopicrorhizae 
Scrophulariifl orae Rhizoma

The dried rhizome and root of Picrorhiza kurroa Royle 
ex Benth. (Scrophulariaceae), used as antipyret ic and 
stomachic.

โกฐเขมา [KOT-KHA-MAO]

เหง้าแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Atractylodes lancea 
(Thunb.) DC.	(วงศ์	Compositae)	มีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร.

atractylodes black rhizome, Atractylodis Lanceae 
Rhizoma

Th e dried rhizome of Atract ylodes lancea (Thunb.) DC. 
(Compositae), used as stomach ic.

โกฐจุฬาลัมพา [KOT-CHU-LA-LAM-PHA]

ส่วนเหนือดินแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Artemisia annua L.	
(วงศ์	Compositae)	มีสรรพคุณแก้ไข้และแก้มาลาเรีย.

sweet wormwood herb, Artemisiae Annuae Herba

The dried aerial part of Artemisia annua L. (Compositae), 
used as antipyretic and antimalarial.
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โกฐชฎามังสี [KOT -CHA-DA-MANG-SI]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่	อวิทยาศาสตร์ว่า Nardostachys jatamansi 
(D.Don) DC.	 (วงศ์	 Caprifoliaceae)	 มีสรรพคุณลดอาการเกร็ง	

ต้านเชื้อ	ขับพยาธิ	เปนต้น.

jatamansi, nardus root, spikenard root, Nardostachydis 
Radix et Rhizoma
The dried rhizome of Nardostachys jatamansi (D.Don) DC. 
(Caprifoliaceae), used as antispasmodic, antimicrobial, 
anthelminthic, etc.

โกฐเชียง [KOT-CHIANG]

รากแขนงแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Angelica sinensis 
(Oliv.) Diels.	 (วงศ์	 Umbelliferae)	 มีสรรพคุณบำารุงเลือดและ

ความผิดปรกติของระดู.

Angelicae Sinensis Radix Lateralis   
The dried lateral root of Angelica sinensis (Oliv.) Diels.
(Umbelliferae), used as blood tonic and for the treatment of 
menstrual disorders.

โกฐนำ้าเต้า [KOT-NAM-TAO]

รากและเหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Rheum offi cinale 
Baill., R. palmatum L.	หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. 	
(วงศ์	Polygon aceae)	มีสรรพคุณเปนยาถ่ายยาระบายชนิดรู้ปดรู้เปด.

rhubarb, Rhei Rhizoma et Radix
The dried root and rhizome of Rheum offi cinale Baill., 
R. palmatum L. Or R. tanguticum Maxim. ex Balf. 
(Poly gonaceae), used as laxative and cathartic with 
astringent effect.
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โกฐพุงปลา [KOT-PHUNG-PLA]

ปุมหูดของใบของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia chebula 
Rertz.	(วงศ์	Combretaceae)	มีสรรพคุณแก้ท้องเสียและฝาดสมาน.

myrobalan gall, terminalia gall, Terminaliae Galla

The dried leaf gall of Terminalia chebula Rertz. 
(Combretaceae), used as antidiarrheal and astringent.

โกฐสอ [KOT-SOA]

รากแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Angelica dahurica (Hoffm.) 
Benth. & Hook. f. ex. Franch. & Sav.	(วงศ์	Umbelliferae)	มี
สรรพคุณแก้ไข้	แก้ปวด	(โดยเฉพาะปวดศีรษะ).	

dahuric angelica root, Angelicae Dahuricae Radix

The dried root of Ange lica dahurica (Hoffm.) Benth. 
& Hook.f. ex. Franch. & Sav. (Umbelliferae), used as 
antipyretic and analgesic (particularly for headache).

โกฐหัวบัว [KOT-HUA-BUA]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Ligusticum chuanxiong 
Hort. (วงศ์	Umbelliferae)	แก้ความผิดปรกติของระดู,	แก้ปวด.

sichuan lovage, szechwan lovage, Chuanxiong Rhizoma

The dried rhizome of Ligusticum chuanxiong Hort.
(Umbelliferae), used for menstrual disorders and  as 
analgesic. 
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ขนุน-แก่น [KAN-KHA-NUN]

แก่นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Artocarpus heterophyllus 
Lam.	(วงศ์	Moraceae)	มีสรรพคุณบำารุงกำาลังและบำารุงโลหิต.

jackfruit wood, Artocarpi Heterophylli Lignum

The dried wood of Artocarpus heterophyllus Lam.

(Moraceae), used as tonic and blood tonic.

ขมิ้นชัน [KHA-MIN-CHAN]

เหง้าแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Curcuma longa L.										
(วงศ์	 Zingiberaceae)	 ใช้แต่งสี	 แต่งกลิ่นรส	 และใช้เปนยาบรรเท	า

อาการแน่นจุกเสียด	ท้องอืดท้องเฟอ.

turmeric, Curcumae Longae  Rhizoma

The dried rhizome of Curcuma longa L. (Zingiberaceae), 
used as a coloring and fl avoring agent, and to relieve 
fl atulence and dyspeps ia.

ขันทองพยาบาท-แก่น [KAN-THONG-PHA-YA-BAT]

แก่นแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Suregada multiflora        
(A. Juss) Baill. (วงศ์	Euphorbiaceae)	มีสรรพคุณแก้อาการผื่นคัน

ตามผิวหนัง	แก้กลากเกลื้อน.

suregada wood, Suregadae Multifl orae Lignum

The dried wood of Suregada multiflora (A. Juss) 
Baill. (Euphobi aceae), used for skin rash and itching, 
dermatophytosis, and tinea versicolor.
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ข่า [KHA]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Alpinia galanga (L.) 
Willd.	(วงศ์	Zingiberaceae)	มีสรรพคุณขับลม	แก้ท้องอืดท้องเฟอ	

ใช้ภายนอกแก้กลากเกลื้อน.

galangal, greater galangal, Alpiniae Galangae Rhizoma

The dried rhizome of Alpinia galanga (L.) Willd. 
(Zingiberaceae), used as carminative, antifl atulent, topically 
used for dermatophyto sis and tinea versicolor.

ขิง [KHING]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber offi cinale Roscoe	
(วงศ์	 Zingiberaceae)	 เปนยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ	 แก้คลื่นไส้

อาเจียน	และใช้เปนเครื่องเทศแต่งกลิ่นรส.

ginger, Zingiberis Offi cinalis Rhizoma

The dried rhizome of Zingiber officinale Roscoe 
(Zingiberaceae), used as carminative, antiflatulent, 
antiemetic, and as fl avoring and spice.

ขิงแห้ง [KHING-HAENG]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์	ว่า	Zingiber ligulatum Roxb. 
(วงศ์	Zingiberaceae)	มีสรรพคุณขับลม	บำารุงธาตุ	และปรับธาตุ.

Zingiberis Ligulati Rhizoma 

The dried rhizome of Zingiber ligulatum Roxb. 
(Zingiberaceae), used as carminative, dhatu tonic and to 
balance dhatu.
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ขี้กาแดง-ราก [RAK-KHI-KA-DAENG]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Trichosanthes bracteata 
(Lam.) Voight	(วงศ์	Cucurbitaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้	ดับพิษร้อน.

Trichosanthis Bracteatae Radix

The dried root of Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight 
(Cucurbitaceae), used as antipyretic, and to reduce internal 
heat.

คนทา-ราก [RAK-KHON-THA]

รากแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Harrisonia perforata 
(Blanco) Merr.	(วงศ์	Simaroubaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้.

Harrisoniae Perforatae Radix

The dried root of Harrisonia perfolata (Blanco) Merr. 
(Simaroubaceae), used as antipyretic.

คำาฝอย-ดอก [D OK-KHAM-FOI]

ดอกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carthamus tinctorius L.	
(วงศ์	Compositae)	มีสรรพคุณบำารุงโลหิต.

false saffron, saffl ower, Carthami Tinctorii Flos

The dried fl ower of Carthamus tinctorius L. (Compositae), 
used as blood tonic.
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คูน [KHUN]

เย่ือหุ้มเมล็ดของฝกแก่ของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cassia fi stula L.	
(วงศ์	Leguminosae)	มีสรรพคุณเปนยาระบาย.

purging cassia pulp, Cassiae Fistulae Pulpa

The aril of the ripe pod of Cassia fi stula L. (Leguminosae), 
used as laxative.

จันทน์ขาว [CHAN-KHAO]

แก่นแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Santalum album L.									
(วงศ์	Santalaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้.

sandalwood, Santali Albi Lignum 

The dried heartwood of Santalum album L. (Santalaceae), 
used as antipyretic.

จันทน์แดง [CHAN-DAENG]

แก่นของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Pterocarpus santalinus L. 
f.	 (วงศ์	 Leguminosae)	 มีสรรพคุณแก้ไข้	 แก้ร้อนใน	 บรรเทาหัด	

อีสุกอีใส.	

red sandalwood, red santal, red saunders, rubywood, 
saunders wood,Santali Rubri Lignum 

The dried heartwood of Pterocarpus santalinus L. f. 
(Leguminosae), used to reduce fever and internal heat, and 
relieve symptoms of measles and chickenpox. 
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จำาปา-ดอก [DOK-CHAM-PA]

ดอกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnolia champaca (L.) 
Baill. ex Pierre	(วงศ์	Magnoliaceae)	มีสรรพคุณบำารุงหัวใจ.

champaca, Magnoliae Champacae Flos

The dried fl ower of Magnolia champaca (L.) Baill. ex 
Pierre (Magnoliaceae), used for refreshing mind.

เจตมูลเพลิงแดง [CHET-TA-MUN-PHLOENG-DAENG]

รากแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumbago indica L.								
(วงศ์		Plumbaginaceae)	มีสรรพคุณบำารุงธาตุไฟ.

fi re plant root, offi cinal leadwort root, rose-coloured 
leadwort root, rosy leadwortroot, Plumbaginis Indicae 
Radix

The dried root of Plumbago indica L. (Plumbaginaceae), 
used asfi re dhatu tonic.

ชะพลู-ใบ [BAI-CHA-PHLU]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Piper sarmentosum Roxb.	
(วงศ์	Piperaceae)	ใช้เปนยาขับลม.

Piperis Sarmentosi Folium

The dried leaf of Piper sarmentosum Roxb. (Piperaceae), 
used as carminative.
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ชะพลู-ราก [RAK-CHA-PHLU]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper sarmentosum Roxb. 
(วงศ์	Piperaceae)	มีสรรพคุณบำารุงธาตุและปรับธาตุ.

Piperis Sarmentosi Radix 

The dried root of Piper sarmentosum Roxb. (Piperaceae), 
used as dhatu tonic, and to balance dhatu. 

ชะเอมเทศ [CHA-EM-THET]

รากแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Glycyrrhiza glabra L.				
(วงศ์	Leguminosae)	มีสรรพคุณแก้ไอ	ขับเสมหะ	และทำาให้ชุ่มคอ.

licorice, licorice root, Russian licorice, Spanish licorice, 
Glycyrrhizae GrabraeRadix

The dried root of Glycyrrhiza grabra L. (Leguminosae), 
used as antitussive, expectorant, and throat demulcent.

ชิงชี่-ราก [RAK-CHING-CHI]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Capparis micrantha DC.	
(วงศ์	Capparaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้	และบรรเทาหัด	อีสุกอีใส.

Capparidis Micranthae Radix 

The dried root of Capparis micrantha DC. (Capparaceae), 
used as antipyretic, and to relieve symptoms of measles and 
chickenpox.

ชุมเห็ดเทศ [CHUM-HET-THET]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Senna alata (L.) Roxb.	(วงศ์	
Leguminosae)	 มีสรรพคุณเปนยาระบายและใช้ภายนอกแก้กลากเกล้ือน.
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ringworm senna leaf, seven-candle golden stick leaf, 
Sennae Alatae Folium
The dried leafl et of Senna alata (L.) Roxb. (Leguminosae), 
used as laxative, and topically used for dermatophytosis 
and tinea versicolor.

ชุมเห็ดไทย [CHUM-HET-THAI]

เมล็ดแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Senna tora (L.) Roxb.	
(วงศ์	Leguminosae)	มีสรรพคุณเปนยาระบาย.

cassia seed, Sennae Torae Semen 
The dried seed of Senna tora (L.) Roxb. (Leguminosae), 
used as laxative.

ดอกคำาไทย [DOK-KHAM-THAI]

ดอกแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Bixa orellana L.	(วงศ์	Bixaceae)
ใช้เปนยาบำารุงโลหิต.

anatto fl ower, lipstick fl ower, Bixae Orellanae Flos
The  dried fl ower of Bixa orellana L. (Bixaceae), used as 
blood tonic.

ดองดึง [DONG-DUENG]

รากแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว ่า	Gloriosa superba L.	
(วงศ์	Colchicaceae)	มีสรรพคุณแก้ปวดตามข้อขับลมและแมลงสัตว์กัดต่อย.

climbing lily rhizome, glory lily rhizome, superb lily 
rhizome, superb lily root, Gloriosae Superbae Radix

The dried root of Gloriosa superba L. (Colchicaceae), used 
for the relief of gouty arthritis pain, and as carminative and 
use externally for insect bites.
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ดีปลี [DI-PLI]

ผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper retrofractum 
Vahl	 (วงศ์	 Piperaceae)	 มีสรรพคุณขับลม	 แก้จุกเสียด	 บำารุงธาตุ	

เจริญอาหารและขับเสมหะ.

Java long pepper, Piperis Retrofracti Fructus

The dried mature fruit of Piper retrofractum Vahl 
(Piperaceae), used as carminative, antifl atulent, dhatu tonic, 
appetite stimulant, and expectorant.

ตองแตก,ทนดี [TONG-TAEK, THON-DI]

รากแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Baliospermum solanifolium 

(Burm.) Suresh (วงศ์	Euphorbiaceae)	ใช้เปนยาถ่าย.

Baliospermi Solanifolii Radix

The dried root of Baliospermum sol anifolium (Burm.) 
Suresh (Euphorbiaceae), used as laxative.

ตานหม่อน [TAN-MON]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Tarlmounia elliptica (DC.) 
“H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan”  (วงศ์	Compositae)	
มีสรรพคุณทำาให้ชุ่มคอ.

Tarlmouniae Ellipticae Folium

The dried leaf of Tarlmounia elliptica (DC.) “H.Rob., 
S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan” (Compositae), used as 
throat demulcent.

Thai-English Dictionary - AC_A5.indd   35 1/13/21   1:48 PM



Thai-English Dictionary 
of Thai Traditional Medicine (EngDict TTM) DICTTTM

ENG

36

เถาเอ็นอ่อน [THAO-EN-ON]

เถาแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Cryptolepis dubia  (Burm.f.) 
M.R.Almeidia	 (วงศ์	Apocynaceae)	 มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย

ตามร่างกาย.

Cryptolepidis Dubiae Caulis

The dried stem of Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeidia 
(Apocynaceae), used to relieve muscle pain.

ทองพันชั่ง [THONG-PHAN-CHANG]

ส่วนเหนือดินแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Rhinacanthus nasutus 
Kurz (วงศ์	Acanthaceae)	มีสรรพคุณแก้กลากเกลื้อน	แก้ผื่นคัน

ตามผิวหนัง.

dainty spurs leaf, snake jasmine leaf, Rhinacanthi 
Nasuti Herba

The dried aerial part of Rhinacanthus nasutua Kurz 
(Acanthaceae), used topically for dermatophytosis and 
tinea versicolor, and to relieve skin rash and itching.

ทับทิม-เปลือกผล [PLUEAK-PHON-THAP-THIM]

เปลือกผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Punica granatum L. 
(วงศ์	Punicaceae)	มีสรรพคุณแก้ท้องเสีย	ฝาดสมานและสมานแผล.

pomegranate rind, Punicae Granati Folium 

The dried exocarp of Punica granatum L. (Punicaceae), 
used as antidiarrheal, astringent, and to promote wound 
healing.
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เทียนเกล็ดหอย [THIAN-KLET-HOI]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plantago ovata Forssk. 
(วงศ์	Plantaginaceae)	มีสรรพคุณแก้ลมวิงเวียน.

blonde psyllium seed, Plantaginis Ovatae Semen

The dried fruit of Plantago ovata Forssk. (Umbelliferae), 
used to relieve dizziness

เทียนขาว [THIAN-KHAO]

ผลแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Cuminum cyminum L. 
(วงศ์ Umbelliferae)	มีสรรพคุณขับลมและขับเสมหะ.

cumin, cumin fruit, Cumini Cymini Fructus 

The dried fruit of Cuminum cyminum L. (Umbelliferae), 
used as carminative and expectorant.

เทียนข้าวเปลือก [THIAN-KHAO-PLUEAK]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Foeniculum vulgare Mill. 	
(วงศ ์Umbelliferae)	มีสรรพคุณขับลม.

fennel, fennel fruit,sweet fennel, Foeniculi Dulcis Fructus  

The dried fruit of Foeniculum vulgare Mill. (Umbelliferae), 
used as carminative.

เทียนดำา [THIAN-DAM]

เมล็ดแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Nigella sativa L.	
(วงศ	์Ranunculaceae)	มีสรรพคุณขับลม	และบำารุงโลหิต.
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black cumin, Nigellae Sativae Semen 

The dried seed of Nigella sativa L. (Ranunculaceae), used 
as carminative and .blood tonics.

เทียนแดง [THIAN-DAENG]

เมล็ดแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Lepidium sativum L.	
(วงศ์	Cruciferae)	 มีสรรพคุณขับเสมหะ	ขับลม	และแก้คล่ืนไส้อาเจียน.

cress seed, garden crest seed, Lepidii Sativae Semen 

The dried seed of Lepidium sat iva L. (Cruciferae), used as 
expectorant, carminative and antiemetic.

เทียนตากบ [THIAN-TA-KOP]

ผลแห้งของพ ืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า	 Carum carvi L. 
(วงศ์	Umbelliferae)	มีสรรพคุณขับลมและใช้ปรุงแต่งกลิ่นรส.

caraway, caraway fruit, Cari Carvi Fructus 

The dried fruit of Carum carvi L. (Umbelliferae), used as 
carminative and fl avoring agent.

เทียนตาตั๊กแตน [THIAN-TA-TAK-KA-TAN]

ผลแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Anethum graveolens L. 
(วงศ์	Umbelliferae)	มีสรรพคุณขับลมและบำารุงธาตุ.

dill, Anethi Graveolens Fructus  

The dried fruit of Anethum graveolens L. (Umbelliferae), 
used as carminative and dhatu tonic.
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เทียนเยาวพาณี [THIAN-YAO-WA-PHA-NI]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trachyspermum ammi (L.) 
Sprague	 (วงศ์	 Umbelliferae)	 มีสรรพคุณเปนยาขับลมและแก้

คลื่นไส้อาเจียน.

ajowan, ajowan fruit, Trachyspermi Ammi Fructus

The dried fruit of Trachyspermum ammi (L.) Sprague 
(Umbelliferae), used as carminative and antiemetic. 

เทียนสัตตบุษย์ [THIAN-SAT-TA-BUT]

ผลแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Pimpinella anisum L. 
(วงศ์	Umbelliferae)	มีสรรพคุณขับลมและใช้ปรุงแต่งกลิ่นรส.

anise, anise seed, Pimpinellae Anisi Fructus 

The dried fruit of Pimpinella anisum L. (Umbelliferae), 
used as carminative and fl avoring agent.

น้อยหน่า-เมล็ด [MA-LET-NOI-NA]

เมล็ดแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L.
(วงศ์	Annonaceae)	มีสรรพคุณฆ่าเหา.

custard apple seed, sugar apple seed, Annonae 
Squamosae Semen

The dried seed of Annona squamosa L. (Annonaceae), used 
externally to treat as pediculicide (to kill lice).
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บอระเพ็ด [BO-RA-PHET]

เถาแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Tinospora crispa (L.) 
Hook.f. &Thomson (วงศ์	 Menispermaceae)	 มีสรรพคุณแก้ไข้

และเปนยาขมเจริญอาหาร.

Tinosporae Crispae Caulis

The dried stem of Tinospora crispa (L.) Hook. f. &Thomson 
(Menispermaceae), used as antipyretic and bitter tonic.

บัวบก [BUA-BOK]

ส่วนเหนือดินแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCentella asiatica 

(L.) Urb. (วงศ์	 Umbelliferae)	 มีสรรพคุณแก้ไข้	 แก้ร้อนใน	 ชำ้าใน	

ช่วยเร่งการหายของแผล	และขับปสสาวะ.

Asiatic pennywort, gotu kola, Centellae Asiaticae Herba

The dried aerial part of Centella asiatica (L.) Urb.  
(Umbelliferae), used to relieve internal heat, promote 
wound healing and as diuretic.

บัวหลวง-เกสร [KE-SON-BUA-LUANG]

เกสรเพศผู้แห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nelumbo nucifera 
Gaertn.	(วงศ์	Nelumbonaceae)	มีสรรพคุณบำารุงหัวใจและแก้ไข้.

Sacred Lotus Stamen, Nelumbinis Stamen

The dr ied  s tamen of  Nelumbo nuci fera  Gaer tn . 
(Nelumbonaceae), used as heart tonic and to relieve internal 
heat.
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บุนนาค [BUN-NAK]

ดอกแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว ่า Mesua ferrea L.	
(วงศ์	 Guttiferae)	 มีสรรพคุณบำารุงโลหิต	 บำารุงหัวใจ	 แก้ลมวิงเวียน	

และแก้ร้อนใน.

Mesuae Ferreae Flos

The dried fl ower of Mesua ferrea L. (Guttiferae), used as 
blood tonic, heart tonic, and to relieve dizziness and internal 
heat.

ปลาไหลเผือก-ราก [RAK-PLA-LAI-PHUEAK]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Eurycoma longifolia Jack 
(วงศ์	Simaroubaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้.

Tongkat Ali, Eurycomae Longifoliae Radix

The dried root of Eurycoma longifolia Jack (Simaroubaceae), 
used as antipyretic.

เปราะหอม [PRAO-HOM]

เหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kaempferia galanga L. 
(วงศ์	Zingiberaceae)	มีสรรพคุณขับลมและเจริญไฟธาตุ.

Kaempferiae Galangae Rhizoma

The dried rhizome of Kaempferia galangal L. (Zingiberaceae), 
used as carminative and fi re dhatu tonic (promote digestion).
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ผักชีลา-ลูก [LUK-PHAK-CHI-LA]

ผลแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	Coriandrum sativum L.	
(วงศ์	Umbelliferae)	ใช้เปนยาขับลมและเปนสารปรุงแต่งกลิ่นรส.

coriander, Coriandri Sativi Fructus

The dried fruit of Coriandrum sativum L. (Umbelliferae), 
used as carminative and fl avoring agent.

แฝกหอม [FAEK-HOM]

รากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chrysopogon zizanioides 
(L.) Roberty	(วงศ์	Gramineae)	มีสรรพคุณขับลม	แก้จุกเสียด	

แก้ไข้	และขับปสสาวะ.

vetiver root, Chrysopogonis Zizanioidis Radix

The dried root of Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 
(Gramineae), used as carminative, antifl atulant, antipyretic 
and diuretic.

พญายอ [PHA-YA-YO]

ใบแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Clinacanthus nutans (Burm.f.)
Lindau	(วงศ์	Acanthaceae)	ใช้ภายนอกสำาหรับต้านอักเสบ	แก้พิษ

แมลงกัดต่อย	และแก้เริมและงูสวัด.

Clinacanti Nutansia Folium

The dried leaf of Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 
(Acanthaceae), used topically as anti-infl ammatory, for 
insect bites, and Herpes simplex and Herpes zoster sores.
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พริกขี้หนู [PHRIK-KHI-NU]

ผลแห้งของพื	ชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum annuum L.	
(วงศ์	 Solanaceae)	 มีสรรพคุณขับลม	 ทำาให้เจริญอาหาร	 บำารุงธาตุ	

และแก้ระคาย	 สารสกัดพริกใช้ภายนอกบรรเทาอาการปวดข้อ	

ปวดกล้ามเนื้อ.

chilli pepper, Capsici Annui Fructus

The dried ripe fruit of Capsicum annuum L. (Solanaceae), 
used as carminative, appetite stimulant, dhatu tonic, and 
counter-irritant. Extract of chilli pepper is use externally to 
relieve joint pain and muscle pain.

พริกไทย, พริกไทยดำา [PHRIK-THAI, PHRIK-THAI-DAM]

ผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L.	
(วงศ์	Piperaceae)	มีสรรพคุณขับลมและช่	วยให้เจริญอาหาร.

black pepper, Piperis Nigri Fructus

The dried matured fruit of Piper nigrum L. (Piperaceae), 
used as carminative and appetite stimulant.

พริกไทยล่อน,พริกล่อน [PHRIK-THAI-LON, PHRIK-LON]

เมล็ดแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว ่า	 Piper nigrum L.	
(วงศ์	Piperaceae)	มีสรรพคุณขับลมและเจริญไฟธาตุ.

white pepper, Piperis Nigri Semen

The dried ripe fruit of Piper nigrum L. (Piperaceae) deprived 
of the outer part of the pericap, used as carminative and to 
nourish fi re dhatu.

Thai-English Dictionary - AC_A5.indd   43 1/13/21   1:48 PM



Thai-English Dictionary 
of Thai Traditional Medicine (EngDict TTM) DICTTTM

ENG

44

พลู [PHLU]

ใบแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Piper betle L.	(วงศ์	Piperaceae)	
ใช้ภายนอกเปนยาต้านเชื้อราและต้านผื่นแพ้.
betel leaf, Piperis Folium
The dried leaf of Piper betle L. (Piperaceae), used topically 
as antifungal and antiallergic.

พิกุล [PHI-KUN]

ดอกแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Mimusops elengi L.	
(วงศ์	Sapotaceae)	มีสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนและบำารุงหัวใจ.

bullet wood fl ower
The dried fl ower of Mimusops elengi L. (Sapotaceae), used 
as to relieve dizziness and as heart tonic.

พิมเสน [PHIM-SEN]

สารผลึกที ่มีกลิ ่นหอมและระเหยได้	 มีโครงสร้างเคมี	 C10H18O	
เดิมได้จากการกล่ันเน้ือไม้ของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	 Dryobalanops 
aromatica C.F. Gaertn. (วงศ์	 Dipterocarpaceae)	 ได้เปน	
d-borneol ปจจุบันมักได้จากการสังเคราะห์ได้เปน	 dl-borneol	
มีสรรพคุณใช้ดมแก้ลมวิงเวียนและเปนตัวย	าช่วยในตำารับยาต่าง	ๆ.

borneol, Borneolum, d-borneol, dl-borneol
A volatile aromatic crystalline compound C10H18O 
d-borneol is obtained from the distillation of the wood of 
Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn. (Dipterocarpaceae), 
while the synthetic compound is the dl-borneol.	It is used as 
inhalant to relieve dizziness and as pharmaceutical aid in 
many Thai traditional medicine preparations.
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โพคาน, โคคลาน [PHO-KHAN, KHO-KHLAN]

ลำาต้นแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Mallotus repandus (Willd.) 
Müll.Arg.	 (วงศ์	Euphobiaceae)	 มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย.

Mallotus Repandus Caulis
The dried stem of Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg. 
(Euphobiaceae), used to relieve muscle pain.

ไพล [PHLAI]

เหง้าแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Zingiber montanum 
(J.Koenig) Link ex A.Dietr. (วงศ์	Zingiberace ae)	มีสรรพคุณ
ขับลม	 ขับระดู	 ใช้ภายนอกต้านอักเสบ	 แก้เคล็ดขัดยอก	 และแก้ปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อ.

Zingiberis Montani Rhizoma
The dried rhizome of Zingiber montanum (J.Koenig) 
L ink. ex A.Dietr. (Zingiberaceae), used as carminative, 
emmenagogue, used externally as anti-inflammatory, 
muscle sprain and muscle pain.

ฟาทะลายโจร [FA-THA-LAI-CHON]

ส่วนเหนือดินแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis 
paniculata (Burm.f.) Nees (วงศ์	Acanthaceae)	มีสรรพคุณแก้

ท้องเสีย	แก้ไข้	แก้เจ็บคอและบรรเทาอาการของโรคหวัด.

king of bitters,Andrographitis Herba
The dried aerial part ofAndrographis paniculata (Burm.f.) 
Nees (Acanthaceae), used as antidiarrheal, antipyretic, and 
to relieve sore throatand the symptoms of common cold.

Thai-English Dictionary - AC_A5.indd   45 1/13/21   1:49 PM



Thai-English Dictionary 
of Thai Traditional Medicine (EngDict TTM) DICTTTM

ENG

46

มะกรูด-ผิว [PEW-MA-KRUT]

เปลือกผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus hystrix DC. 
(วงศ์	Rutaceae)	มีสรรพคุณขับลมและใช้เปนตัวปรุงแต่งกลิ่นรส.
Kaffi r lime leaf, leech lime leaf, Citri Hysticis Folium
The dried peel of Citrus hystrix DC. (Rutaceae), used as 
carminative and fl avoring agent.

มะกา-ใบ [BAI-MA-KA]

ใบแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Bridelia ovata Decne.	
(วงศ์	Euphobiaceae)	มีสรรพคุณเปนยาระบายอย่างอ่อน.
Bredeliae Ovatae Folium
The dried leave of Bridelia ovata Decne. (Euphobiaceae), 
used as mild laxative.

มะขามแขก-ใบ [BAI-MA-KHAM-KAEK]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Senna alexandrina Mill.	
(วงศ์	Leguminosae)	ใช้เปนยาระบาย.
alexandria senna leaf, senna leaf, Sennae Folium
The dried leaf of Senna alexandrina Mill. (Leguminosae), 
used as laxative.

มะขามปอม [MA-KHAM-POM]

ผลแก่จัดหรือเกือบแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	
Phyllanthus emblica L.	 (วงศ์	 Euphorbiaceae)	 มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการไอขับเสมหะ	และทำาให้ชุ่มคอ.

emblic myrobalan, Phyllanthi Emblicae Fructus
The dried mature or nearly ma  ture fruit of Phyllanthus 
emblica L. (Euphorbiaceae), used as antitussive, expectorant 
and throat demulcent.
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มะเดื่ออุทุมพร [MA-DUEA-U-THUM-PHON]

รากแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิท	ยาศาสตร์ว่า Ficus racemosa L.	
(วงศ์	Moraceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้และแก้ท้องเสีย.

Ficae Racemosae Radix

The dried root of Ficus racemose L. (Moraceae), used as 
antipyretic and antidiarrheal.

มะตูมอ่อน-ผล [PHON-MA-TOM-ON]

ผลอ่อนแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Aegle marmelos (L.) 

Corrêa	 (วงศ์	 Euphorbiaceae)	 มีสรรพคุณบำารุงธาตุ	 บำารุงกำาลัง	

และแก้ท้องเสีย.

Young Bael Fruit, Agles Marmelotis Fructus 

The dried unriped fruit of Aegle  marmelos (L.) Corrêa 
(Rutaceae), used as dhatu tonic, tonic and antidiarrheal.

มะระขี้นก [MA-RA-KHI-NOK]

ผลแก่จัดและแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Momordica 
charantia L.	 (วงศ์	 Cucurbitaceae)	 มีสรรพคุณแก้ร้อนใน	 แก้ไข้	

และเจริญอาหาร.

Thai bitter gourd, Momordicae Charantiae Fructus

The dried unripe fruit of Momordica charantia L. 
(Cucurbitaceae), used to relieve internal heat, antipyretic, 
and bitter tonic.
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มะรุม-เปลือก [PLUEAK-MA-RUM]

เปลือกแห้	งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Moringa oleifera Lam.	
(วงศ์	Moringaceae)	มีสรรพคุณขับลม.

Moringae Oleiferae Cortice

The dried bark of Moringa oleifera Lam. (Moringaceae), 
used as carminative.

มะลิ [MA-LI]

ดอกแห้งของพืช	ที่มีชื ่อวิทยาศาส	ตร์ว่า Jasminum sambac (L.) 
Aiton	(วงศ์	Oleaceae)	มีสรรพคุณบำารุงหัวใจ.

jasmine, Jasmini Sambacis Flos

The dried fl ower of Jasminum sambac (L.) Aiton. 
(Oleaceae), used as heart tonic.

มะแว้งเครือ [MA-WAENG-KHRUEA]

ผลแก่จัดและแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Solanum trilobatum L.

(วงศ์	 Solanaceae)	 มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ	 ขับเสมหะ	 และ

ทำาให้ชุ่มคอ.

Solani Trilobati Fructus

The dried unripe fruit of Solanu m trilobatum L. (Solanace ae), 
used as antitussive, expectorant and throat demulcent.
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มะแว้งต้น [MA-WAENG-TON]

ผลแก่จัดและแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Solanum sanitwongsei 
Craib (วงศ์	 Solanaceae)	 มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ	 ขับเสมหะ	

และทำาให้ชุ่มคอ.

Solani Purpurei Fructus

The dried unripe fruit of Solanum sanitwongsei Craib 
(Solanaceae), used as antitussive, expectorant and throat 
demulcent. 

มังคุด-เปลือก [PLUEAK-MANG-KHUT]

เปลือกผลแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Garcinia mangostana L.
(วงศ์	Guttiferae)	มีสรรพคุณฝาดสมาน	แก้ท้องเสีย	 ใช้ภายนอก

รักษาแผล.

mangosteen peel, Garciniae Mangostanae Pericarpium

The dried peel of Garcinia mangostana L. (Guttiferae), 
used as astringent, antidiarrheal and used externally for 
wound healing.

โมกมัน-เปลือก [PLUEAK-MOK-MAN]

เปลือกต้นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia pubescens 
R.Br.	 (วงศ์	 Apocynaceae)	 มีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร	

ฝาดสมาน	และบำารุงธาตุ.

Wrightiae Pubescensis Cortice 

The dried bark of Wrightia pubescens R.Br. (Apocynaceae), 
used as stomachic, astringent and dhatu tonic.
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ไม้เท้ายายม่อม-ราก [RAK-MAI-THAO-YAI-MOM]

รากแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Clerodendrum indicum (L.) 
Kuntze	(วงศL์a biatae)	มีสรรพคุณแก้ไข้.
Clerodendri Indicae Radix
The dried root of Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 
(Labiatae), used as antipyretic.

ย่านาง-ราก [RAK-YA-NANG]

รากแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels	(วงศ์	Menispermaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้.
Tiliacorae Triandrae Radix 
The dried root of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels 

(Menispermaceae), used as antipyretic.

รางจืด [RANG-CHUET]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาส	ตร์ว่า	Thunbergia laurifolia Lindl.	
(วงศ์	Acanthaceae)	มีสรรพคุณต้านพิษและแก้ไข้.
blue trumpet vine, laurel clock vine, Thunbergiae 
Laurifoliae Folium
The dried leaf of  Thunbergia laurifolia Lindl. (Acanthaceae), 
used as  detoxicant and antipyretic.

ราชดัด-ผล [PHON-RAT-CHA-DAT]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศา	สตร์ว่า	Brucea javanica (L.) Merr.	
(วงศ์	Simaroubaceae)	มีสรรพคุณแก้ไข้และแก้บิดมีตัว.
Java Brucea fruit, Bruceae Javanicae Fructus
The dried fruit of Brucea javanica (L.) Merr. (Simaroubaceae), 
used antipyretic and antiamebic.
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ว่านนำ้า [WAN-NAM]

เหง้าแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว ่า Acorus calam us L.	
(วงศ์	Acoraceae)	มีสรรพคุณขับลม.

sweet fl ag rhizome, Acori Calami Rhizoma

The dried rhizome of Acorus cal amus L. (Acoraceae), used 
as carminative.

สมอดีงู [SA-MO-DI-NGU]

ผลแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Terminalia citrina Roxb. 
ex Fleming (วงศ์	Combretaceae)	มีสรรพคุณเปนยาระบาย	

ฝาดสมาน	และแก้ไอ.

Terminaliae Citrinae Fructus

The dried fruit of Terminalia citrina Roxb. ex Fleming 

(Combretaceae), used as laxative, astringent and antitussive.

สมอไทย [SA-MO-THAI]

ผลแก่จัดหรือเกือบแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Terminalia chebula Retz.	 (วงศ์	 Combretaceae)	 มีสรรพคุณ

เปนยาระบาย	ฝาดสมาน	และขับเสมหะ.

chebulic myrobalan, Terminaliae Chebalae Fructus 

The dried mature and nearly mature fruit of Terminalia 
chebula Retz. (Combretaceae), used as laxative, astringent 
and expectorant. 
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สมอพิเภก [SA- MO-PHI-PHEK]

ผลแก่จัดหรือเกือบแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.	 (วงศ์	 Combretaceae)	
มีสรรพคุณขับเสมหะ	ทำาให้ชุ่มคอ	และบำารุงธาตุ.

Belleric myrobalan, Terminaliae Belliricae Fructus 

The dried mature or nearly mature fruit of Terminalia 
bellirica (Gaertn.) Roxb. (Combretaceae), used as expectorant, 
throat demulcent and dhatu tonic.

สวาด [SA-WAT]

ใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Caesalpinia bonduc (L.)
Roxb.	 (วงศ์	Leguminosae)	 มีสรรพคุณขับลม	แก้ท้องอืดเฟอ	

และขับเสมหะ.

nicker-nut leaf, Caesalpiniae Bonducis Folium 

The dried leaf of Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
(Leguminosae), used as carminative, antifl atulence and 
expectorant.

สะค้าน [SA-KHAN]

เถาแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Piper wallichii (Miq.) 

Hand.-Mazz.	(วงศ์	Piperaceae)	มีสรรพคุณขับลมและบำารุงธาตุ.

Piperis Wallichii Caulis 

The dried stem of Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. 
(Piperaceae), used carminative and dhatu tonic.
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สารภี [SA-RA-PHI]

ดอกแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Mammea siamensis 
(T.And.) Kosterm.	(วงศ์	Calophyllaceae)	มีสรรพคุณบำารุงโลหิต	

บำารุงหัวใจ	แก้ลมวิงเวียน	และแก้ไข้.

Mammeae Siamensis Fl os 

The dried fl ower of Mammea siamensis (T. And.) Kosterm. 
(Calophyllaceae), used as blood tonic, heart tonic, 
antipyretic and used to relieve dizziness.

หญ้าหนวดแมว [YA-NUAT-MAEO]

ส่วนเหนือดินแห้งของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Orthosiphon aristatus 

(Blume) Miq.	 (วงศ์	Labiatae)	 มีสรรพคุณขับปสสาวะ	แก้ขัดเบา	

และขับนิ่วขนาดเล็ก.

java tea plant, kid ney tea plant, Orthosiphonis Aristati 
Herba

The dried aerial part of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 
(Labiatae), used as diuretic, for urinary irrigation to relieve 
dysuria and to expel renal gravels.

อบเชยเทศ [OP-CHOEI-THET]

เปลือกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Cinnamomum verum J.
Presl	(วงศ์	Laur aceae)	มีสรรพคุณขับลม	บำารุงธาตุ	และแก้ลมวิงเวียน.

ceylon cinnamon, true cin namon, Cinnamomi Veri Cortice

The dried bark of Cinnamomum verum J.Presl
(Lauraceae), used as carminative, dhatu tonic and used to 
relieve dizziness.
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ศัพท์เกี่ยวกับสรรพคุณ, อาการ

แก้ขัดเบา 

ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อถ่ายปสสาวะหรือถ่ายปสสาวะไม่ค่อย

ออก.

to relieve dysuria

To ease painful or diffi cult urination. 

แก้น ำ้ากัดเท้า 

ช่วยบำาบัดการติดเชื้อราที่เกิดขึ้นระหว่างนิ้วเท้า.

to treat athlete’s foot

To cure fungal infection affecting the skin between toes. 

แก้โรคผิวหนังจากเชื้อรา 

ช่วยบำาบัดการติดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง	เช่น	กลาก.

to treat dermatophytosis

To cure fungal infection of the skin, such as ringworm.

แก้ไข้ตัวร้อน 

ลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ	้นเกินปรกติ	(เกิน	๓๗	องศาเซลเซียส).

antipyretic

To reduce fever.
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แก้ท้องผูก 

บรรเทาอาการอุจจาระแข็ง	ถ่ายออกลำาบาก.

to relieve constipation

To ease emptying the bowels usually associated with 
hardened feces.

แก้ท้องเสีย 

ปองกันหรือบรรเทาอาการที่ถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าปรกติหรือถ่าย

กะปริบกะปรอย.

antidiarrheal

To prevent or relieve diarrhea.

แก้ธาตุไม่ปรกติ 

ช่วยให้ธาตุในร่างกายกลับสู่สมดุลปรกติ.

to relieve imbalanced dhathu

To help restore the equilibrium of thebody elements.

แก้มุตกิด

บรรเทาการขับของไหลเหนียวสีขาวหรือเหลืองจากช่องคลอดอันเกิด

จากการติดเชื้อหรือการอักเสบ.

anti-leucorrhea

To relievea thick, whitish or yellowish discharge from the 
vagina due to infection or infl ammation.
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ขับนำ้าคาวปลา 

ช่วยให้การขับของเหลว	ซึ่งประกอบด้วยเลือด	เยื่อเมือก	และเนื้อเยื่อ

มดลูก	ออกทางช่องคลอดหลังคลอด.

to promote lochial discharge

To assist vaginal discharge, containing blood, mucous and 
uterine tissue, after giving birth. 

ขับนิ่วขนาดเล็ก 

ช่วยขับก้อนนิ่วขนาดเล็กที่เกิดในกร	ะเพาะปสสาวะออกทางปสสาวะ.

to expel renal gravels

To help excrete small stones, formed in the urinary bladder, 
through the urine. 

ขับปสสาวะ 

เพิ่มการถ่ายปสสาวะ.

diuretic

Increasing the excretion of urine. 

ขับระดู 

ทำาให้มีระดูหรือเพิ่มระดู.

emmenagogue 

Inducingor increasing menstrual fl ow.
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ขับลม 

ไล่ลมออกจากกระเพาะอาหารและลำาไส้เล็กส่วนต้นเพื่อบรรเทา

อาการท้องอืดท้องเฟอหรือปวดท้อง.	
carminative
Expelling gas from the stomach or intestines so as to relieve 
fl atulence or abdominal pain or distention. 

ขับลมในเส้น

ช่วยปลดปล่อยลมภายในเส้นต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ออกมาภายนอก

ร่างกายทางปากหรือทวารหนัก.
to expel internal wind
To release wind in the channels of the body through the 
mount or anus. 

ขับเสมหะ 

ไล่เสมหะหรือของไหลอย่างอื่นออกจากทางเดินหายใจ.
expectorant
Promoting the discharge of phlegm or mucous from the 
respiratory tract.

ไข้หวัด 

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนจากเช้ือไวรัสทำาให้เกิดการอักเสบของ

เย่ือบุทางเดินหายใจ	ทำาให้มีอาการไอ	จาม	มีไข้	นำา้มูกไหล	เจ็บคอ	เปนต้น.
common cold 
A viral infection of the upper respiratory tract causing 
infl ammation of the respiratory tract lining The symptom 
are coughing, sneezing, fever, run ny nose, sore throat etc.
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ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ 

ช่วยให้มดลูกหดตัวกลับสู่ขนาดปกติหลังคลอด.

to promote uterine involution

To assist the decrease in size of the uterus after childbirth. 

ถอนพิษเบื่อเมา 

ช่วยบรรเทาหรือต่อต้านผลของสารพิษ	ยาพิษ	เปนต้น.

antidote

To relieve or counteract adverse effects of poisoning agents.

ท้องอืด, ท้องเฟอ, ท้องพอง 

ภาวะที่มีลมในทางเดินอาหาร.

fl atulence

The formation of excessive gas in the stomach and intestine. 

ธาตุ 

องค์ประกอบหรือโครงสร้างแกนของร่างกาย	ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ว่ามี	๔	ธาตุ	 ได้แก่	ดิน	นำ้า	ลม	และไฟ	บางตำาราว่ามีอากาศเปนธาตุ

ที่	๕.

dhatu 

The elements or building blocks of the physical body. 
According to Thai Traditional Medicine, there are four 
elements: earth, water, wind and fi re. In some treatises air 
may also be included as the fi fth element.
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บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก 

ช่วยลดอาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อแพลง	เช่น	ขาเคล็ด	คอเคล็ด.	

to relieve muscle sprain or strain

To lessen the symptoms due to muscle sprain or strain. 

บรรเทาอาการจากเริมและงูสวัด 

ช่วยลดอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเริมหรืองูสวัด.	

to relieve symptoms of herpes

To ease symptoms caused by Herpes simplex or Herpes 
zoster infection. 

บรรเทาอาการชา 

ช่วยแก้ความรู้สึกผิดปรกติ	ได้แก่	การสูญเสียการรับรู้สึก	หรือความรับ

รู้สึกลดลง	เช่น	อาการเหน็บหรือชาปลายมือปลายเท้า.

to relieve numbness

To ease the abnormal sensation, including loss or decrease 
of sensory perception, e.g. numbness of the hand or foot.

บรรเทาอาการปวดตามข้อ 

ช่วยลดความเจ็บปวดอันเกิดในข้อต่อกระดูกของร่างกาย.

to relieve joint pain

To ease pain in the joints. 
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บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น 

ช่วยลดความเจ็บปวดอันเกิดแก่กลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	

ซึ่งยึดกล้ามเนื้อกับส่วนอื่น.

to relieve pain along the tendon

To ease pain along a band of tough fi brous tissue that 
connects a muscle to a bone.

บรรเทาอาการผื่นคัน 

ช่วยทุเลาเม็ดตุ่มหรือแถบที่ผุดขึ้นตามผิวหนังที่ทำาให้เกิดอาการคัน	

หรือผิวหนังแดง	 เช่น	 ผื่น	 ลมพิษ	 มักมีสาเหตุจากการแพ้	 เนื่องจาก

แมลงกัดต่อย	อาหาร	หรือสารเคมีบางชนิด.

to relieve skin rash

To ease a temporary skin eruption that may cause itching or 
redness of the skin, e.g. rashes, hives; usually the result of 
an allergic response to insect bites, food, or chemicals.

บรรเทาอาการฟกชำ้า

ช่วยทุเลาการบาดเจ็บบนผิวหนังที่ทำาให้เกิดผิวหนังเปลี่ยนสีเนื่องจาก

หลอดเลือดแดงบริเวณนั้นฉีกขาด.

to relieve bruise

To ease an injury appearing as an area of discolored skin 
on the body due to a blow or impact rupturing underlying 
blood vessels. 
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บรรเทาอาการลมพิษ

ช่วยทุเลาอาการผื่นคันที่เห่อขึ้นตามผิวหนัง	 โดยทั่วไปอาจเกิดจาก

ปฏิกิริยาภูมิแพ้.

to relieve urticaria

To ease redness, swelling, and itching of localized areas of 
the skin, usually caused by an allergic reaction.

บรรเทาอาการไอ 

ช่วยให้อาการไอดีขึ้น.

to relieve cough, antitussive

To help reduce or suppress cough.

บำารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น 

ช่วยให้รู้สึกสดชื่น	แจ่มใส.

to refresh the mind

To restore mental strength. 

บำารุงธาตุ 

รักษาให้ธาตุทั้ง	๔	ในร่างกายอยู่ในสภาพที่ดี.

to nourish dhatu

To stabilize and balance the four elements of the body.

บำารุงร่างกาย 

ทำาให้ร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	มีสุขภาพดี	หรือทำาให้ร่างกายทำางานได้

ดีขึ้น.
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to tonify or invigorate the body

To nourish or strengthen the physical body, or restore the 
function of the body.

บำารุงเลือด, บำารุงโลหิต 

ทำาให้เลือดมากขึ้นหรือดีขึ้น.

to nourish the blood

To restore a healthy state of the blood

ปรับธาตุ 

ทำาให้ธาตุทั้ง	๔	สมดุล	ทำาหน้าที่ได้ตามปรกติ.	

to support the balance of dhatus

To help restore or maintain the equilibrium and functions of 
the four dhatus.

ปวดประจำาเดือน 

อาการปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยในช่วงที่มีประจำาเดือน	

menstrual cramps, menstrual pain, period pain, 
dysmenorrhea

Painful cramps due to uterine contraction during menstrual 
period.

ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

อาการปวดและเพลียของกล้ามเนื้อบางส่วนของร่างกาย.

body aches, muscle aches, myalgia  

Pain in a muscle or groups of muscles.
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ปวดหลัง 

อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง.

backache, back pain 

Pain in the muscles of the back.

ปวดเอว 

อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณเอว.

low back pain

Pain in the muscles of the waist area.

มวนท้อง 

อาการที่ทำาให้รู้สึกปนปวนอยู่ในท้อง.	

abdominal discomfort, upset stomach 

Disorder of digestive system characterized as mild stomach 
ache or mild abdominal c ramps, nausea with or without 
vomiting and indigestion, etc.

ระดูมาไม่สมำ่าเสมอ

ความผิดปรกติของระดูโดยมีระยะห่างระหว่างระดู	 ช่วงเวลาที่มีระดู	

หรือปริมาณของระดูที่แตกต่างกันมาก

irregular menstruation, irregular period 

A type of menstrual disorders when the duration between 
periods, the length of periods or the amount of menstrual 
blood shed vary considerably.
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รักษาแผลจากการฉายรังสีหรือเคมีบำาบัด 

ช่วยบำาบัดการบาดเจ็บของผิวหนังหรือเน้ือเย่ืออ่ืนซ่ึงเกิดจากการได้รับ

รังสีรักษาหรือเคมีบำาบัด.

to heal wounds caused by radiation or chemotherapy

To cure sores or lesions of the skin or mucous membrane 
caused by radition or chemotherapy.

รักษาแผลไฟไหม้นำ้าร้อนลวก

ช่วยบำาบัดการบาดเจ็บของผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออื่นซึ่ งเกิดจาก

ความร้อน.

to heal burn wounds

To cure skin or tissue injury caused by heat. 

รักษาแผลเรื้อรัง 

ทำาให้บาดแผลที่เปนมานานหายสนิท.

to heal chronic wounds

To cure long-standing and slowly healing ulcers.

รักษาแผลสด 

ทำาให้บาดแผลสดหายสนิท.

to heal acute wounds 

To promote healing of minor cuts, scrapes or abrasions.
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ลดอาการปวด 

ช่วยบรรเทาภาวะเจ็บหรือไม่สบายทางกายซึ่งเกิดจากความเจ็บปวย

หรือได้รับบาดเจ็บ.
to relieve pain
To ease physical discomfort and ache caused by illness or 
injury. 

ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ	 ได้แก่	 อาการ	

ปวด	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	และกดเจ็บ.
to relieve muscle infl ammation
To ease the symptoms of muscle infl ammation, i.e., pain, 
weakness, and tenderness.

สมานแผล 

ทำาให้บาดแผลหายสนิท.
to heal a wound

To repair the injuries that break the skin.

หัด 

โรคติดเชื้อไวรัสรูบีโอลา	มักเกิดในวัยเด็ก	ทำาให้เกิดอาการนำ้ามูกไหล		

มีไข้	และมีจุดสีแดงเล็ก	ๆ	ตามตัว.	
measl es, rubeola 
An infectious disease, commonly of children, caused by 
rubeola virus and characterized by catarrhal and febrile 
symptoms, and an eruption of small red spots all over the 
body.
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อีสุกอีใส 

โรคติดเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์	มักเกิดในวัยเด็ก	ทำาให้เกิดอาการ

ปวดศีรษะวิงเวียน	และมีตุ่มตามผิวหนังและเยื่อเมือก.

chickenpox 

An infectious disease, commonly of children, caused by 
varicella zoster virus and characterized by mild headache 
and fever, malaise, and eruption of blisters on the skin and 
mucous membrane.

ศัพท์อื่น ๆ

เฉลว [CHA-LEO]

งานจักสานชนิดหนึ่ง	ส่วนใหญ่ทำาด้วยตอกขัดกันเปนมุม

ตั้งแต่	๓	มุม	ขึ้นไป	แพทย์แผนไทยใช้เปนเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์สำาหรับปกหม้อยา	เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และ

ปองกันการละลาบละล้วงเครื่องยาในหม้อยา.

chaleo 

A wickerwork commonly made of thin sliced bamboo 
folded into 3, 4, 5, 8 angles. In Thai Traditional medicine, it 
is used as a sacred symbol placed over a decoction clay pot 

to ward off an intrusion of the decoction.

ตั้งแต่	๓	มุม	ขึ้นไป	แพทย์แผนไทยใช้เปนเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์สำาหรับปกหม้อยา	เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และ
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ดรรชนี 
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ดรรชนี
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แก้มุตกิด	 55
แก้โรคผิวหนังจากเชื้อรา		 54
โกฐกระดูก	 24
โกฐกะกลิ้ง	 24
โกฐกักกรา	 24
โกฐก้านพร้าว	 25
โกฐเขมา	 25
โกฐจุฬาลัมพา	 25
โกฐชฎามังสี	 26
โกฐเชียง	 26
โกฐนำ้าเต้า	 26
โกฐพุงปลา	 27
โกฐสอ	 27
โกฐหัวบัว	 27
ขนุน-แก่น	 28
ขมิ้นชัน	 28
ขันทองพยาบาท-แก่น	 28
ขับนำ้าคาวปลา		 56
ขับนิ่วขนาดเล็ก		 56
ขับปสสาวะ		 56
ขับระดู		 56
ขับลม		 57
ขับลมในเส้น	 57
ขับเสมหะ		 57
ข่า	[KHA]	 29
ขิง	[KHING]	 29
ขิงแห้ง	 29
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ขี้กาแดง-ราก	 30
ไข้หวัด		 57
คนทา-ราก	 30
คำาฝอย-ดอก	 30
คูน	 31
จันทน์ขาว	 31
จันทน์แดง	 31
จำาปา-ดอก	 32
เจตมูลเพลิงแดง	 32
เฉลว	 66
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่		 58
ชะพลู-ใบ	 32
ชะพลู-ราก	 33
ชะเอมเทศ	 33
ชิงชี่-ราก	 33
ชุมเห็ดเทศ	 33
ชุมเห็ดไทย	 34
ดอกคำาไทย	 34
ดองดึง	 34
ดีปลี	 35
ตรีผลา	 4
ตองแตก,ทนดี	 35
ตานหม่อน	 35
ถอนพิษเบื่อเมา		 58
เถาเอ็นอ่อน	 36
ทองพันชั่ง	 36
ท้องอืด,	ท้องเฟอ,	ท้องพอง		 58
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ทับทิม-เปลือกผล	 36
เทียนเกล็ดหอย	 37
เทียนขาว	 37
เทียนข้าวเปลือก	 37
เทียนดำา	 37
เทียนแดง	 38
เทียนตากบ	 38
เทียนตาตั๊กแตน	 38
เทียนเยาวพาณี	 39
เทียนสัตตบุษย์	 39
ธาตุ		 58
น้อยหน่า-เมล็ด	 39
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก		 59
บรรเทาอาการจากเริมและงูสวัด		 59
บรรเทาอาการชา		 59
บรรเทาอาการปวดตามข้อ		 59
บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น		 60
บรรเทาอาการผื่นคัน		 60
บรรเทาอาการฟกชำ้า	 60
บรรเทาอาการลมพิษ	 61
บรรเทาอาการไอ		 61
บอระเพ็ด	 40
บัวบก	 40
บัวหลวง-เกสร	 40
บำารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น		 61
บำารุงธาตุ		 61
บำารุงร่างกาย		 61

	 หน้า

Thai-English Dictionary - AC_A5.indd   71 1/13/21   1:50 PM



Thai-English Dictionary 
of Thai Traditional Medicine (EngDict TTM) DICTTTM

ENG

72

บำารุงเลือด,	บำารุงโลหิต		 62
บุนนาค	 41
เบญจโลกวิเชียร	 5
ปรับธาตุ		 62
ปลาไหลเผือก-ราก	 41
ปวดประจำาเดือน		 62
ปวดเมื่อยตามร่างกาย		 62
ปวดหลัง		 63
ปวดเอว		 63
เปราะหอม	 41
ผักชีลา-ลูก	 42
แฝกหอม	 42
พญายอ	 42
พริกขี้หนู	 43
พริกไทย,	พริกไทยดำา	 43
พริกไทยล่อน,พริกล่อน	 43
พลู	 44
พิกุล	 44
พิมเสน	 44
โพคาน,	โคคลาน	 45
ไพล	 45
ฟาทะลายโจร	 45
มวนท้อง		 63
มะกรูด-ผิว	 46
มะกา-ใบ	 46
มะขามแขก-ใบ	 46
มะขามปอม	 46
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มะเดื่ออุทุมพร		 47
มะตูมอ่อน-ผล	 47
มะระขี้นก	 47
มะรุม-เปลือก	 48
มะลิ	 48
มะแว้งเครือ	 48
มะแว้งต้น	 49
มังคุด-เปลือก	 49
โมกมัน-เปลือก	 49
ไม้เท้ายายม่อม-ราก	 50
ยาแก้ไอผสมกานพลู	 5
ยาแก้ไอผสมมะขามปอม	 6
ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง	 6
ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน	 6
ยาขี้ผึ้งไพล	 7
ยาเขียวหอม	 7
ยาจันทน์ลีลา	 7
ยาตรีเกสรมาศ	 8
ยาตรีพิกัด	 8
ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง	 8
ยาธรณีสันฑะฆาต	 9
ยาธาตุบรรจบ	 9
ยาธาตุอบเชย	 9
ย่านาง-ราก	 50
ยาบำารุงโลหิต	 10
ยาเบญจกูล	 10
ยาประสะกะเพรา	 10
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ยาประสะกานพลู	 11
ยาประสะจันทน์แดง	 11
ยาประสะเจตพังคี	 11
ยาประสะเปราะใหญ่	 12
ยาประสะมะแว้ง	 12
ยาปราบชมพูทวีป	 12
ยาปลูกไฟธาตุ	 13
ยาผสมโคคลาน	 13
ยาผสมเถาวัลย์เปรียง	 14
ยาผสมเพชรสังฆาต	 14
ยาไฟประลัยกัลป	 14
ยาไฟห้ากอง	 15
ยามหาจักรใหญ่	 15
ยามหานิลแท่งทอง	 16
ยามันทธาตุ	 16
ยาริดสีดวงมหากาฬ	 16
ยาเลือดงาม	 17
ยาวิสัมพยาใหญ่	 17
ยาสตรีหลังคลอด	 17
ยาสหัศธารา	 18
ยาหอมแก้ลมวิงเวียน	 18
ยาหอมทิพโอสถ	 19
ยาหอมเทพจิตร	 19
ยาหอมเนาวโกฐ	 19
ยาหอมอินทจักร์	 19
ยาห้าราก	 20
ยาเหลืองปดสมุทร	 20
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ยาอภัยสาลี	 20
ยาอำามฤควาที	 21
ระดูมาไม่สมำ่าเสมอ	 63
รักษาแผลจากการฉายรังสีหรือเคมีบำาบัด		 64
รักษาแผลไฟไหม้นำ้าร้อนลวก	 64
รักษาแผลเรื้อรัง		 64
รักษาแผลสด		 64
รางจืด	 50
ราชดัด-ผล	 50
ลดอาการปวด		 65
ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ		 65
ลูกประคบสมุนไพร	 21
ว่านนำ้า	 51
สมอดีงู	 51
สมอไทย	 51
สมอพิเภก	 52
สมานแผล		 65
สวาด	 52
สะค้าน	 52
สารภี	 53
หญ้าหนวดแมว	 53
หัด		 65
อบเชยเทศ	 53
อีสุกอีใส		 66
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