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กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

 เนื่องด้วยวันที่ 8 เดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายและสำคัญของสตรีทั่วโลก 

เนื่องจากเป็นวันที่เน้นย้ำให้สังคมรำลึกถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีและความเท่าเทียมกันในสังคม จุลสารฉบับนี้จึงขอกล่าวถึง 

ความสำคัญและการยกย่องเชิดชูความงดงามของสตรีตามวิถีและวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ที่กล่าวถึงการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของสตรีไทย ดังนี้  

 “หญิงไทยน้ำใจงาม ผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใย 
วาจาไพเราะอ่อนหวาน” เป็นการเปรียบเปรยถึงสตรีไทย 
ผู้มีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
มีความงามทั้งภายในและภายนอก ความงามภายในนั้น 
เกิดจากการเลี้ยงดู การศึกษา การอบรมสั่งสอนจากครอบครวั
และครูบาอาจารย ์ ส่วนความงามภายนอกนั้นคือ ภาพลักษณ ์
ลกัษณะทา่ทาง ซึง่ประกอบกนัดว้ยหลายสว่นไดแ้ก ่ใบหนา้ เสน้ผม 
ผิวพรรณและรูปร่างโดยรวม เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจึงเป็น
ความงามของสตร ี ซึง่เกดิจากการดแูลบำรงุรกัษาสขุภาพทีด่นีัน่เอง  

 ถ้าจะกล่าวถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพและเสริมความงามของสตรีไทย จะพบว่ามีการกล่าวถึง
มากมายหลายตำรับ ทั้งตำรับของสตรีชาววังและที่มักนิยมการขัดผิวกายให้สะอาดสะอ้าน ก่อนที่จะมาประทินผิวด้วยแป้งร่ำและ
เครื่องหอม และตำรับพื้นบ้านที่มักพบว่ามีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสมุนไพรที่นิยมนำ
มาใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามของสตรีไทยมาพอสังเขป ดังนี้   
 การดแูลสขุภาพผม สตรไีทยโบราณนยิมบำรงุผม โดยเอาลกูมะกรดูสดไปยา่งไฟ จนผวิลกูมะกรดูออกนำ้มนั แลว้นำไปผา่กลาง
บบีเอาแตน่ำ้มะกรดูมาหมกัผมทิง้ไวป้ระมาณ 20-30 นาท ีแลว้ใชน้ำ้เปลา่ลา้งออกใหส้ะอาด หลงัหมกัจะรูส้กึผมนุม่สวย เงางาม เบาสบายศรีษะ  
 การดูแลสุขภาพผิวกาย คนโบราณนิยมขัดผิวให้ขาวผ่องเป็นยองใยด้วยมะขามเปียก ขมิ้น และไพล  มะขามเป็นสมุนไพร
ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ เมื่อนำมาขัดผิว จะช่วยชำระสิ่งสกปรกและช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอก เผยผิวใหม่ที่สะอาดกระจ่างใส 
ลดจุดด่างดำต่าง ๆ ได้ ขมิ้น มีสรรพคุณแก้ผดผื่นคัน โรคผิวหนัง ใช้รักษาแผลพุพอง และชันนะตุ การใช้เหง้าไพลและขมิ้นแก่มาบด
ผสมกับมะขามจะช่วยลดการอักเสบของผิว และบำรุงผิวให้ขาวนวลอย่างเป็นธรรมชาติ  
          การประทนิผวิกายดว้ยแปง้รำ่ แปง้รำ่ คอื แปง้ทีป่รงุดว้ยเครือ่งหอมทีห่ญงิสาวโบราณนยิมนำมาประทนิผวิใหง้ามผดุผอ่งนวลเนยีน
อย่างธรรมชาติและช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ส่วนประกอบโดยทั่วไปของแป้งร่ำ ได้แก่ ดินสอพอง กำยาน อบเชย กานพลู เปลือก
ชะลูด ลูกจันทน์ น้ำตาลทรายแดง ไม้จันทร์หอม ไม้กฤษณา และ ชะมดเช็ดซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้แป้งร่ำมีกลิ่นหอมตราตรึงยาวนาน  
 วิธีทำแป้งร่ำ มีดังนี้ คือ อันดับแรก ฆ่าฤทธิ์ของชะมดเช็ดโดยการสะตุด้วยน้ำมะกรูดแล้วนำไปลนไฟจนชะมดเช็ดละลาย 
จากนั้นจึงนำมาผสมกับเครื่องร่ำและสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ในภาชนะ แล้วนำไปอบด้วยควันเทียน เพื่อให้ตัวแป้งดูดเอากลิ่นหอมจาก
สมุนไพรต่าง ๆ เข้าไปทำให้กลิ่นหอม จากนั้นนำไปอบด้วยดอกไม้สดต่ออีก 3 วัน ซึ่งจะทำให้ได้แป้งร่ำที่มีกลิ่นหอมติดทนนานยิ่งขึ้น 

ผู้หญิงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้โลกนี้

สดใสสวยงามมาร่วมกันสร้างเสริม

พลังของผู้หญิง

ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและ

ความงดงามของผู้หญิงไทย

ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 





พท.ป.ผุสชา  จันทร์ประเสริฐ, พท.ชัยพร  กาญจนอักษร 

ยาหอม…
ยาสามัญ ที่ไม่ธรรมดา

  โรคหรืออาการที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ หลายอาการสามารถบำบัดเบื้องต้นด้วยยาแผนไทย เช่น  
อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด แก้ปวดท้อง แก้ลมในท้อง ซึ่งยาหอมเป็นคำตอบของการบรรเทาอาการเหล่านี้มาช้านาน  
   
 
 
 
 
 
 1) ฤทธิต์อ่ระบบหวัใจและหลอดเลอืด เครือ่งยาทีม่ฤีทธิล์ดความดนัโลหติ ไดแ้ก ่กระเทยีม กฤษณา ชะเอมเทศ เปราะหอม 
ยา่นาง เกสรบวัหลวง ฝาง หญา้ฝรัน่ อบเชยเทศ ขอนดอก เทยีนขา้วเปลอืก เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนเยาวพาณ ีฤทธิเ์พิม่อตัรา 
การเตน้ของหวัใจ ไดแ้ก ่บอระเพด็ ฝาง เทยีนแดง ขงิ ฤทธิล์ดอตัราการเตน้ของหวัใจ ไดแ้ก ่ชะเอมเทศ เทยีนดำ ฤทธิท์ีม่ผีลทำให้ 
หวัใจทีเ่ตน้ผดิปกตมิกีารเตน้ไดป้กต ิไดแ้ก ่เกสรบวัหลวง โกฐสอ ผกัชลีอ้ม ฤทธิท์ำใหร้ะบบการไหลเวยีนโลหติดขีึน้ ไดแ้ก ่แหว้หม ู 
 2) เครื่องยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ฤทธิ์ลดการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้ ได้แก่ กระเทียม ช้าพลู  
ลูกผักชี อบเชยเทศ โกฐเชียง โกฐกระดูก โกฐหัวบัว กานพลู เทียนแดง ขิง ลูกจันทน์ ฤทธิ์ลดการหลั่งน้ำย่อยและกรด ได้แก่ 
โกฐกระดูก ชะเอมเทศ และ ลูกจันทน์ ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งเมือกในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ชะเอมเทศ เปราะหอม ฤทธิ์ต้านการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ โกฐกระดูก ชะเอมเทศ เปราะหอม ดีปลี ฝาง อบเชยเทศ โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง ขอนดอก 
เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนตาตั๊กแตน เทียนสัตตบุศย์ ฤทธิ์ต้านการอาเจียน ได้แก่ แห้วหมู กานพลู ขิง 
 3) ฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง ฤทธิ์เสริมระยะเวลาหลับ ของยา pentobarbitone ยาวนานขึ้น ได้แก่ ดอกบุนนาค 
ฤทธิ์คลายความกังวล ทำให้สงบ ได้แก่ ลูกผักชี โกฐเชียง จันทน์เทศ กานพลู โกฐสอ หญ้าฝรั่น ลูกจันทน์ พิกุล ฤทธิ์ทำให้
เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น ได้แก่ หญ้าฝรั่ง 
 นอกจากนี้ ยังพบว่าสารสกัดตำรับยาหอมทั้งสองตำรับมีฤทธิ์ต่อสัตว์ทดลองในทิศทางเดียวกับเครื่องยา ซึ่งสามารถ
สรปุไดว้า่ ตำรบัยาหอมซึง่เปน็มรดกทางภมูปิญัญาของประเทศไทย ทีม่กีารใชก้นัมาอยา่งยาวนานตัง้แตใ่นอดตีสมยัรชักาลที ่ 3 
จนถึงปัจจุบัน ได้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีสรรพคุณที่สอดคล้องกับการใช้ตามภูมิปัญญา ทั้งในด้านผลต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง สามารถใช้แก้อาการเป็นลมวิงเวียน 
คลื่นเหียน อาเจียน ท้องอืด และแก้ลมจุกเสียดได้ 

 ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 12 ล้านคน 
คดิเปน็รอ้ยละ 18 ของประชากรทัง้ประเทศ และมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เปน็จำนวน 20.42 ลา้นคน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 
31.28 ในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น สังคมไทยย่อมต้องเผชิญ
กับโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมตามวัยที่มาพร้อมกับสังคมสูงอายุเช่นกัน  

 จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ยาหอม...มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รับการพิสูจน์ 
ทางวิทยาศาสตร์ เผยแพร่โดย คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง ตำรับยาหอมนวโกฐและยาหออินทจักร ์ 
ซึง่เปน็ยาหอมทีใ่ชก้นับอ่ยในสังคมไทย ว่าเป็นตำรับยาในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และบัญชียาจากสมุนไพร 
พ.ศ. 2554 กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม โดยเป็นยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหล
เวียนโลหิต (แก้ลม) และเป็นตำรับที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัย โดยผลการศึกษาพบว่า ทั้งเครื่องยา
และตำรับยามีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง ดังนี้ 



 

ที่ปรึกษา  นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

บรรณาธิการ  นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

บรรณาธิการรอง ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ  ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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จุลสารฉบับอิเลคทรอนิกส์ ได้ที่ 
http://tpd.dtam.moph.go.th/index. 
php/news-ak/dtam-news-ak 
และสามารถส่งข้อคิดเห็นมาที่ 
enewsletters.dtam@outlook.co.th 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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คณะผู้จัดทำ

คลินิกกัญชา (ทางการแพทย์แผนไทย)
พท.ป.วรรณิดา แก้วมาตย์ 

 นับตั้งแต่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เรื่อง
กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษา
หรือการวิจัยได้ จึงมีข้อสั่งการเรื่องการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
ผสมผสานนำร่องในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 
ปจัจบุนัมกีารเปดิบรกิารในระดบัโรงพยาบาลศนูยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไปในจงัหวดัตา่ง  ๆ
(จำนวนมากกว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศ) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ใน
ส่วนการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ถือเป็นภารกิจหนึ่งในคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ ปัจจุบันเปิดให้การรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
จำนวน 3 ตำรับ ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ และยาแก้ลมแก้เส้น  
 จากผลการรกัษาเบือ้งตน้ พบวา่ ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยตำรบัยาแผนไทย
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีอาการดีขึ้นและพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เพียงเล็กน้อย และเป็นแบบไม่รุนแรง ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ แสบร้อนกลางอก 
และปากแหง้ คอแหง้ ดงันัน้ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากกญัชาทางการแพทย ์
และประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวกขึน้ ในป ีพ.ศ. 2563 นี ้กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจึงมีนโยบายขยาย
การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยให้ครอบคลุม 76 จังหวัด และ 
มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทยพ์ืน้บา้นไทย ณ โรงพยาบาล 
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 
สาขากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 
6 มกราคม 2563 โดยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และ
สนใจการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์
สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการล่วงหน้า
ผ่านทาง Ganja app หรือเข้ามารับบริการ
ด้วยตนเองได้ ณ คลินิกฯ  ทั้งนี้ สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 
2606 เวลา 08.30 – 16.30 น. 


