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อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และบคุลากรกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 



	 	 การนวดไทย	 เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและชุมชน	การถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น	ซึ่งมีระยะเวลานานจนกลายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาติไทยและมีการใช้มาอย่างยาวนานกว่า	700	ปี	ผ่านการ
ลองผดิลองถกูและตกผลกึเปน็หลกัการจนมเีอกลกัษณเ์ฉพาะ	โดยมกีารใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปใ์นการดแูลสขุภาพตามวฒันธรรมของสงัคมไทย	
ที่ใช้มือหรือส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกายในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกาย	 เพื่อบำบัดความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมในเส้นติดขัดและ
ทำให้ธาตุทั้ง	 4	 ได้แก่	 ธาตุดิน	 ธาตุน้ำ	 ธาตุลม	 ธาตุไฟ	 ให้เป็นปกติ	 ศาสตร์ของการนวดไทยนั้นถือว่าร่างกายมนุษย์มีเส้นเป็นเครือข่าย
ร่างแหเชื่อมโยงส่วนต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	มีจำนวน	72,000	เส้น	โดยมีเส้นหลักอยู่	10	เส้น	เรียกว่า	เส้นประธานสิบ	ซึ่งใช้เป็นหลักในการ
ตรวจวนิจิฉยัและบำบดั	โดยใชก้ารกด	คลงึ	บบี	จบั	ทบุ	สบั	ดดั	ดงึ	ดว้ยมอืหรอืสว่นตา่ง	ๆ	ของรา่งกาย	เชน่	ศอก	เขา่	เทา้	ใชอ้ปุกรณก์ารนวด 
ตนเองที่ประดิษฐ์ขึ้น	 ใช้ลูกประคบสมุนไพร	 เพื่อลดการอักเสบและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	 รวมทั้งใช้จิตวิทยาในการปลุกปลอบให้กำลังใจ	
ด้วยความกรุณา	

	 	 การนวดไทยแบ่งเป็น	2	แบบคือ	การนวดแบบราชสำนัก	และการนวดแบบเชลยศักดิ์	(แบบทั่วไป)	การนวดแบบราชสำนกั 
เป็นการนวดเพื่อถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของราชสำนัก	ผู้นวดจะต้องเดินเข่าเข้าหาผู้ปวยที่นอนอยู่บนพื้น แลว้จงึนัง่พบัเพยีบและ
คารวะขออภยัผูป้ว่ย	ผูน้วดตอ้งมกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย	ไมห่ายใจรดผูป้วย	ไมเ่งยหนา้	ใชเ้ฉพาะมอื	คอืนิว้หวัแมม่อื	ปลายนิ้วและอุ้งมือในการ
นวดเท่านั้น	 แขนต้องเหยียดตรง	 โดยเริ่มนวดตั้งแต่ใต้เข่า	 ลงมาข้อเท้าหรือจากต้นขาลงมาถงึขอ้เทา้	ผูน้วดเนน้ใหเ้กดิผลตอ่อวยัวะและ
เนือ้เยือ่	โดยยดึหลกักายวภิาค	การนวดแบบเชลยศกัดิห์รอืการนวดแบบทัว่ไป	เปน็การนวดแบบสามญัชน	มกีารสบืทอดฝกึฝนแบบแผน
การนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ซึ่งเหมาะสำหรับชาวบ้านนวดกันเอง	 ใช้สองมือและอวัยวะส่วนอื่นโดยไม่ต้องใช้ยา	 เป็นการนวดบริเวณ
กล้ามเนื้อและข้อศอกต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 รู้จักกันทั่วไปว่า	 “จับเส้น”	 เพื่อให้เลือดลมเดินได้สะดวกขึ้น	 ซึ่งตรงกับแพทย์แผนปัจจุบันคือ	
การนวดเพื่อเพิ่มหรือส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง	ผู้นวดมีความเป็นกันเองกับผู้ป่วย	 โดยเริ่มนวดที่ฝ่าเท้า	 ใช้อวัยวะทุก
ส่วนเช่น	 มือ	 เข่า	 ศอก	 ในการนวด	 โดยเน้นผลที่เกิดจากการกดและนวดคลึงตามจุดต่าง	 ๆ	ประโยชน์ของการนวด	 คือ	 เพื่อลดการ	
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ	 เพิ่มระบบไหลเวียนโลหิต	 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ	ฟื้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อและระบบ
ไหลเวียนโลหิต	
              การเสนอ	“นวดไทย”	สูม่รดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรมของมนษุยชาตติอ่องคก์ารยเูนสโก	โดยเริม่ดำเนนิการในป ีพ.ศ. 2554  
กระทรวงวฒันธรรมโดยกรมสง่เสรมิวฒันธรรม	ไดข้ึน้ทะเบยีน	“นวดไทย”	เปน็มรดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรมของชาตไิทย		ตอ่มาป ีพ.ศ. 2559 
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้เสนอให้ขึ้นทะเบียนนวดไทยในฐานะรายการ
ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก	 และ	ป ี พ.ศ. 2560	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวง	
วัฒนธรรมนำเสนอนวดไทย	 ขึ้นบัญชีรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก	 จนกระทั่ง		
ป ีพ.ศ. 2562	การนำเขา้สูก่ระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 ครั้งที่	 14	
ระหว่างวันที่	9	-14	ธันวาคม	2562		ณ	เมืองโบโกตา	สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

การนวดแบบราชสำนัก การนวดแบบเชลยศักดิ์ 

“การนวดไทยเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย ให้คงอยู่และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกสืบไป” 

กฤษณะ คตสุข , ธนดล มางาม

“การนวดไทย....สู่มรดกโลก”

(ที่มาของภาพ	:	https://m.se-ed.com/Product/Productlmage/	
9786169157960#1)	

(	ที่มาของภาพ	:	https://	sites.google.com/site/khorngkarwdphaenthiy/)	
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	 พบกับบทความยาหอมอีกครั้ง	 หลังจากที่เคยบอกเล่าในหัวข้อเรื่องยาหอม	 :	 ยาไทย	ยาดี	
ไม่เชยอย่างที่คิด	 ในจุลสาร	ปีที่	 2	ฉบับที่	 1	กันบ้างแล้ว	 โอกาสนี้จะเน้นย้ำว่า	 ยาหอมเป็นยาที่ช่วย
ดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่มวัย	 ไม่จำเฉพาะว่าต้องเป็นผู้สูงวัยเท่านั้น	 โดยมีเรื่องราวที่ชวนให้ติดตาม
กันถึง	4	ตอน	เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้	ซึมซับ	เรื่องราวดี	ๆ	ของยาหอม	เพื่อให้	รู้จัก	เชื่อมั่น	ชอบ	และ
ใช้	เพื่อดูแลสุขภาพของทุกคน	
	 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมืองไทย	 คือ	ประเทศในเขตร้อนชื้น	 ทำให้ผู้คนมีโอกาส
เจบ็ไขไ้ดป้ว่ยดว้ยโรคลมเปน็สว่นใหญ่	ซึง่โรคลมทางการแพทยแ์ผนไทยนัน้	แบง่ออกเปน็	2	กลุม่ใหญ่	
คือ	ลมกองหยาบ	 เป็นลมที่เกิดในช่องท้อง	 เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร	 มักให้มีอาการท้องอืด		
ท้องเฟ้อ	 อาหารไม่ย่อย	 จุกเสียด	หากไม่รักษาจะทำให้เกิดความเสียสมดุล	 ทำให้มีอาการท้องผูก	
หรือ	ท้องเสีย	ต้องใช้ยาลมเพื่อรักษาอาการดังกล่าว	ซึ่งส่วนใหญ่มักมีรสประธานยาเป็นรสร้อน	และ
ลมกองละเอียด	 คือ	ลมที่มีความละเอียดอ่อน	ทำหน้าที่พัดเอาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง	ๆ	 ของ
ร่างกาย	หากลมกองหยาบมีความผิดปกติและไม่รีบรักษา	จะแปรเปลี่ยนให้ลมกองละเอียดตีขึ้น	
ทำให้มีความผิดปกติ	และเกิดอาการต่าง	ๆ	 เช่น	แน่นหน้าอก	มีลมจุกในคอ	วิงเวียนศีรษะ	หน้ามืด	
ตาลายคล้ายจะเป็นลม	 ฯลฯ	 อาการดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยยาหอมที่มีรสประธานรสสุขุม	
และอาศัยความหอมของเครื่องยาเป็นตัวช่วยสำคัญให้ลมสามารถเคลื่อนไปได้สะดวก	ช่วยปรับ
สมดุลของลมในร่างกาย	ทำให้จิตใจชุ่มชื่น	มีอารมณ์ที่สงบได้นั่นเอง		
	 หากย้อนประวัติของยาหอมนั้นอยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า	200	ปี	จากหลักฐานที่ปรากฏใน
ตำราพระโอสถพระนารายณ์	มีตำรับที่น่าสนใจ	 โดยเฉพาะยาหอมดุมและยามโหสถธิจันทน์	 ซึ่งต่าง
เป็นยารักษาพิษไข้สันนิบาตรุนแรง	 และ	ยาทรงทาพระนลาฎ	ช่วยแก้เลือดกำเดาที่ทำให้ปวดศีรษะ	
โดยตำรับที่ยกมาส่วนใหญ่มีเครื่องยาที่มีกลิ่นหอม	หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย	
ความหอมของเครื่องยามีส่วนช่วยให้ลมในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น	 ช่วยบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น	 และ
ทำให้มีกำลัง	ซึ่งช่วยให้อาการไข้ทุเลาลงได้	นอกจากนี้ในพระคัมภีร์การแพทย์แผนไทยอื่น	ๆ	พบว่ามี
การบันทึกตำรับยาหอมมากกว่า	300	ตำรับ	ใช้รักษาโรคภัยต่าง	ๆ	แพทย์ในสมัยก่อนจึงนิยมพกยาหอม 
ไว้ในล่วมยาสำหรับใช้เป็นยารักษาโรคฉุกเฉิน	 ควบคู่กับการใช้น้ำกระสายยาเพื่อช่วยละลายยา	
และช่วยให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ้นด้วย	 เมื่ออาการต่าง	ๆ	ทุเลาลงจนพ้นขีดอันตรายแล้วจึงจะตั้งยาตำรับ
อื่น	 ๆ	 รักษาอาการผู้ป่วยตามสาเหตุต่อไป	 ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่ายาหอมเป็นมรดกและเป็น	
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้าง	และมีการสืบทอดต่อกันมาเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี		
	 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยาหอมเป็นยาแผนโบราณตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2542	ปัจจุบัน	
ยาหอมตำรับยาหอมทิพโอสถ	ยาหอมเทพจิตร	 ยาหอมนวโกฐ	ยาหอมแก้ลมวิงเวียน	และยาหอม
อินทจักร์	ถูกกำหนดให้เป็นตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสามารถจ่ายยาหอมตำรับดังกล่าวนี้แก่ประชาชน	 โดยประชาชน	
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย	
	 กล่าวโดยสรุป	ยาหอมเป็น	มรดกไทย ภูมิปัญญาไทย	ที่ควรค่าต่อการรักษา	 เพื่อสืบสาน
ความเป็นไทยและเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี	 สำหรับในตอนที่	 2	 จะชวนให้ทุกท่านทำความรู้จักกับ
วัตถุดิบสำคัญ	ๆ	ที่ทำให้เราได้มียาหอมไว้ใช้กัน	อย่าลืมติดตามตอนต่อไป	

(ตอนที่ 1 ยาหอม มรดกไทย ภูมิปัญญาไทย)
ยาหอม…ยาสามัญ ทีไ่มธ่รรมดา  

พท.ชัยพร กาญจนอักษร, พท.ป.ผุสชา จันทร์ประเสริฐ



 

ที่ปรึกษา	 	 นายแพทย์มรุต	 	 จิรเศรษฐสิริ	 	 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

บรรณาธิการ		 นายแพทย์สรรพงศ์	 ฤทธิรักษา	 	 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

บรรณาธิการรอง	 ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี	 จูฑะพุทธิ	 	 ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

กองบรรณาธกิาร	 ดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้ว		 ปัญญาภู												 	 ภญ.สุภาพร	ยอดโต							 ภญ.เกษวราภรณ์	วงษ์พิมพ์			
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คณะผู้จัดทำ

ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู

ยาอันดับแรกในการรักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ 
และ Champion Products ปี 2560-2564 

ขมิ้นชัน:สมุนไพรคู่ครัว 

	 ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย

มาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั	 เนือ่งจากมปีระโยชนท์ีห่ลากหลาย	

ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพของทารกและหญิงหลังคลอด	

ใชเ้ปน็เครือ่งเทศเพิม่ส	ีกลิน่	รสใหก้บัอาหาร	และใชท้ำสยีอ้มผา้	

เช่นเดียวกับในต่างประเทศ	 อาทิ	 อินเดีย	 เนปาล	 ศรีลังกา		

บงัคลาเทศ	และอนิโดนเีซยี	ทีป่รากฏวา่มปีระวตักิารใชข้มิน้ชนั	

รักษาโรคหลายชนิดมาอย่างยาวนานเช่นกัน	 ขมิน้ชนัเปน็ยา

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ในกลุ่มอาการระบบทาง

เดินอาหาร	สรรพคุณขับลม	บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ	

ปัจจุบันมีความนิยมใช้ขมิ้นชันมากขึ้น	 เนื่องจากพบว่าสาร

สำคัญในขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ

ที่ดี	สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย		 	

 ขมิน้ชนัมชีือ่ทางวทิยาศาสตรค์อื	Curcuma longa	L. 

อยู่ในวงศ์	 Zingiberaceae	 เป็นพืชล้มลุก	 อายุหลายปี		

สูง	 30-90	 ซม.	 เหง้ารูปไข่มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออก

ดา้นขา้ง	2	ดา้น	ตรงกนัขา้ม	เนือ้ในเหงา้สเีหลอืงสม้	มกีลิน่เฉพาะ 

เป็นส่วนที่ใช้ทำยาและอาหาร	 สารสำคัญในเหง้าขมิ้นชัน	

แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่มใหญ	่ ได้แก	่ กลุ่มน้ำมันระเหยง่ายซึ่งมี	

เดก็	สตรมีคีรรภ	์ผูป้ว่ยทีม่กีารใชย้าหลายชนดิ	
เปน็ประจำ	หรอืมโีรคทีเ่กีย่วกบัการอดุตนัของระบบทางเดนินำ้ด	ี	

ควรปรกึษาแพทยแ์ละเภสชักรกอ่นใชย้าจากขมิน้ชนั		
และหากเปน็ผลติภณัฑส์ำเร็จรูปในรูปแบบอื่นๆ		

ควรอา่นฉลากใหล้ะเอยีดถีถ่ว้น	กอ่นตดัสนิใจเลอืกซือ้หรอืใช้	

สีเหลืองอ่อนและกลุม่เคอรค์วิมนิอยดซ์ึง่เปน็สารสเีหลอืงเขม้		

ทั้งน้ำมันระเหยง่าย	และสารกลุ่มเคอร์คิวมินอยด์ต่างมีฤทธิ์	

ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ดี	 จากฤทธิ์ดังกล่าว

ทำให้ขมิ้นชันมีผลดีต่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม	 แผลใน

กระเพาะอาหาร	และแก้อาการท้องอืดเฟ้อได้ดี		

 ขมิน้ชนันบัวา่เปน็พชืสมนุไพรทีม่ปีระโยชนห์ลากหลาย	

และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	 ประชาชนสามารถ	

เลือกบริโภคได้ทั้งที่เป็นของสด	 หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	

ที่ปัจจุบันพบได้มากมายหลายรูปแบบทั้งส่วนของอาหาร	

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ยา	และเครื่องสำอาง		


