
 

ตำรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม (มีสวนของกัญชาท่ีเปนยาเสพติด)  

จำนวน 8 ตำรับ 

 

 
 
 
 
 

  

ช่ือตำรับยา 
 

ที่มาของตำรับยา 
1. ยาแกไอสม ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 489 มัดท่ี 32 ตู 112 ชั้น 5/2 หอสมุดแหงชาติ 

2. ยาหอมเทพรำจวน ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 218 มัดท่ี 20 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 

3. ยาพระศรีรัตนไตร ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 227 มัดท่ี 20 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 

4. ยาอินทจักร ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 230 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 

5. ยามหาอาวุธ ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 230 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 

6. ยาผลเตโช ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 233 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 

7. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 263 มัดท่ี 23 ตู 112 ชั้น 2/2หอสมุดแหงชาต ิ

8. ยาแกริดสีดวงหืดหอบ ตำรายาเกร็ด เลขท่ี 233 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแหงชาติ 



 

1. ยาแกไอสม 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 489 มัดท่ี 32 ตู 112 ชั้น 5/2 ประวัติท่ีมา ไดมาจากวัดมหาธาตุฯ 
พ.ศ. 2467 

 ๏ ยาแกไอสม แกไอท้ังปวง ทานใหเอา สลัดได 1 พริกชี้ฟา 1 พริกเทศ 1 พริกไทย 1 กัญชา 1 ไพล 
1 กะทือ ๑ สมมะขามเปยก 1 เกลือ 1 เอาเสมอภาคตำลูกกลอนกินหายแล  

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 9 ชนิด รวมน้ำหนักยา 9 สวน ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 สลัดได 1 สวน 
2 พริกชี้ฟา 1 สวน 
3 พริกเทศ 1 สวน 
4 พริกไทย 1 สวน 
5 กัญชา 1 สวน (11.11%) 
6 ไพล 1 สวน 
7 กะทือ 1 สวน 
8 มะขามเปยก 1 สวน 
9 เกลือ 1 สวน 

สรรพคุณ แกไอ ขับเสมหะ  
รูปแบบ ยาลูกกลอน 
ขนาดและวิธีการใช  อมครั้งละ ๑-2 เม็ด เม่ือมีอาการไอ วันละ ๓ - ๔ ครั้ง 
 ดื่ม หรือจิบน้ำอุน หลังการใชยา 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการใชในผูปวยท่ีทองเสียงาย เนื่องจากมะขามเปยกมีฤทธิ์เปนยาระบาย 

- ควรระวังการใชในผูปวยจำกัดเกลือ เนื่องจากมีเกลือปริมาณมาก 
ขอมูลเพ่ิมเติม - ใชในกรณีท่ีมีเสมหะเหนียวขนในผูปวยโรคหอบหืด 
เอกสารอางอิง  
๑. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 489. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
๒. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑0) พ.ศ. 25๖๐, 

(๒๕๖๐, 25 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 141 ง, หนา ๑-4. 
๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 
๔. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. รายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. นนทบุรี. บริษัท สามเจริญ
พาณิชย (กรุงเทพ) จำกัด, 2562.  

 
 
 

2. ยาหอมเทพรำจวน 



 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 218 มัดท่ี 20 ตู 112 ชั้น 2/2 ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 

ยาหอมชื่อเทพรำจวน แกนอนไมหลับ แกกลุมอกใจ โกฐ 5 เทียน 5 ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน 
กานพลู สน สักขี ชะลูด อบเชย สมุลแวง จ ันทนทั ้ง 2 ชะเอม พิกุล บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง  
มะลิซอน มะลิลา จำปา กระดังงา กัญชา กฤษณา กะลำพัก ขอนดอก น้ำประสานทอง ตรีกฎก เอาเทากันทำ
ผงแทรกเครื่องหอม แกลมมีพิษฯ 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 3๘ ชนิด รวมน้ำหนักยา 3๘ สวน ดังนี ้

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 โกฐเชียง 1 สวน 
2 โกฐสอ 1 สวน 
3 โกฐหัวบัว 1 สวน 
4 โกฐเขมา 1 สวน 
5 โกฐจุฬาลัมพา 1 สวน 
6 เทียนตาตั๊กแตน 1 สวน 
7 เทียนขาว 1 สวน 
8 เทียนขาวเปลือก 1 สวน 
9 เทียนแดง 1 สวน 

10 เทียนดำ 1 สวน 
11 ลูกจันทน 1 สวน 
12 ดอกจันทน 1 สวน 
13 กระวาน 1 สวน 
14 กานพลู 1 สวน 
15 แกนสน 1 สวน 
16 สักขี 1 สวน 
17 ชะลูด 1 สวน 
18 อบเชย 1 สวน 
19 สมุลแวง 1 สวน 
20 จันทนแดง 1 สวน 
21 จันทนขาว 1 สวน 
22 ชะเอม 1 สวน 
23 ดอกพิกุล 1 สวน 
24 ดอกบุนนาค 1 สวน 
25 ดอกสารภี 1 สวน 
26 เกสรบัวหลวง 1 สวน 
27 ดอกมะลิซอน 1 สวน 
28 ดอกมะลิลา 1 สวน 
29 ดอกจำปา 1 สวน 
30 ดอกกระดังงา 1 สวน 
31 กัญชา 1 สวน (2.63%) 



 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
32 กฤษณา 1 สวน 
33 กะลำพัก 1 สวน 
34 ขอนดอก 1 สวน 
35 น้ำประสานทองสะตุ 1 สวน 
36 พริกไทย 1 สวน 
37 ขิง 1 สวน 
38 ดีปลี 1 สวน 

สรรพคุณ แกกลุมอกกลุมใจ ชวยเจริญอาหาร 
รูปแบบ ยาผง 
ขนาดและวิธีการใช รับประทานครัง้ละ ๑–1.5 กรัม ละลายน้ำกระสายสุก ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เม่ือมีอาการ 
 น้ำกระสายท่ีใช 
 - ละลายน้ำสุกกิน แทรกพิมเสนเล็กนอย 
 - หากไมมีพิมเสนใชเพียงน้ำสุก 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
1. น้ำประสานทองตองสะตุตามกรรมวิธีกอนนำไปปรุงยา โดยนำใสหมอดินหรือกระทะ ตั้งไฟจนละลาย 

และฟูขาวดีท่ัวกัน แลวจึงยกลงจากไฟ จึงนำไปใชปรุงยาได 
2. ใชกะลำพักสลัดได 
เอกสารอางอิง  
๑. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 218. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
๒. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, 

(๒๕60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-3. 
๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 
๔. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. รายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. นนทบุรี. บริษัท สามเจริญ
พาณิชย (กรุงเทพ) จำกัด, 2562.  

๕. สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คูมือหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ. 
นนทบุรี, 2561. 

๖. กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทยแผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัช
กรรม. ม.ป.ท.: 2541. 

 
 

3. ยาพระศรีรัตนไตร 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 227 มัดท่ี 20 ตู 112 ชั้น 2/2 ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ. 



 

๏ สิทธิการิยะ ทานใหเอา มหาหิงคุ 1 ตำลึง 2 บาท การบูร 3 บาท ดีปลี 1 ตำลึง กระวาน 1 ตำลึง 
1 บาท สมอเทศ 1 ตำลึง ลูกจันทน 1 ตำลึง 1 บาท กานพลู 3 บาท กัญชา 3 ตำลึง กฤษณา 1 ตำลึง 1 
บาท  กะลำพัก 1 ตำลึง 1 บาท จันทนชะมด 1 ตำลึง สมอไทย 1 ตำลึง ดอกจันทน 3 บาท ขิงแหง 1 ตำลึง 
2 บาท โกฐหัวบัว 1 ตำลึง โกฐเขมา 2 บาท โกฐสอ 2 บาท พิมเสน 1 บาท สมอพิเภก 1 ตำลึง พริกหอม 2 
ตำลึง ลูกพิลังกาสา 3 บาท พริกไทย 1 ตำลึง ตำเปนผงละลายน้ำผึ้งรวง เอาขัณฑสกรใสดวย ใหกินเทาลูก
เดือยกินเชากินค่ำ ใหจำเริญอายุศม บำบัดพยาธิท้ังหลาย ชื่อพระศรีรัตนไตรแล 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 22 ชนิด รวมน้ำหนักยา 1,455 กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 พิมเสน 15 กรัม 
2 โกฐเขมา 30 กรัม 
3 โกฐสอ 30 กรัม 
4 การบูร 45 กรัม 
5 กานพลู 45 กรัม 
6 ลูกพิลังกาสา (ผลแกจัด) 45 กรัม 
7 ดอกจันทน 45 กรัม 
8 ดีปลี 60 กรัม 
9 เนื้อผลสมอเทศ 60 กรัม 

10 เนื้อผลสมอพิเภก 60 กรัม 
11 พริกไทย 60 กรัม 
12 โกฐหัวบัว 60 กรัม 
13 เนื้อผลสมอไทย 60 กรัม 
14 จันทนชะมด 60 กรัม 
15 กระวาน 75 กรัม 
16 ลูกจันทน 75 กรัม 
17 กฤษณา 75 กรัม 
18 กะลำพัก 75 กรัม 
19 มหาหิงคุ 90 กรัม 
20 ขิงแหง 90 กรัม 
21 พริกหอม 120 กรัม 
22 กัญชา 180 กรัม (12.37%) 

 
  



 

สรรพคุณ  บำรุงรางกาย เจริญอาหาร ชวยใหนอนหลับ เปนยาอายุวัฒนะ 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช รับประทานครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา และกอนนอน   

น้ำกระสายท่ีใช 
 - น้ำผึ้งรวง 

- ถาหาน้ำกระสายไมได ใหใชน้ำสุกแทน 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม - น้ำกระสาย ใชเพียงน้ำผึ้งก็เพียงพอ ไมแนะนำใหใชขัณฑสกร 
เอกสารอางอิง 
๑. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 227. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
๒. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, (๒๕60, 

24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-3. 
๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 
๔. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. พจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราช

บัณฑิตยสภา พ.ศ. 255๙. นนทบุรี. โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. ยาอินทจักร 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 230 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2  ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 

ยาชื่ออินทจักร ขนานนี้ ทานใหเอา หิงยางโพธิ์ 1 บาท วานน้ำ 2 บาท ลูกพิลังกาสา 2 บาท ขิงแหง 
2 บาท พริกไทย 1 บาท กัญชา 1 บาท ดีปลี 1 ตำลึง 2 บาท บุกรอ 5 ตำลึง สิริยา 8 สิ่งนี้ทำเปนจุณลาย
น้ำผึ้งรวง น้ำนมโคกินเทาเม็ดพริกไทยไปจนหมด 1 เฟอง มีกำลังไดถึง 200 บุรุษเปนอายุวัฒนะ ยาขนานนี้
พระยาหงสาไดเสพแลวมีกำลังมากนัก ทานจึงตีคาไวเปนราคา 100000 ตำลึงทองฯ 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 8 ชนิด รวมน้ำหนักยา 525 กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 หิงคุยางโพธิ์ 15 กรัม 
2 วานน้ำ 30 กรัม 
3 ลูกพิลังกาสา (ผลแกจัด) 30 กรัม 
4 ขิงแหง 30 กรัม 
5 พริกไทย 15 กรัม 
6 กัญชา 15 กรัม (2.85%) 
7 ดีปลี 90 กรัม 
8 บุกรอ 300 กรัม 

สรรพคุณ  บำรุงกำลัง เปนยาอายุวัฒนะ 
รูปแบบ  ยาผง ยาแคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช  รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน 

น้ำกระสายท่ีใช 
 - น้ำผึ้งรวง 
 - น้ำนมวัว 
 - ถาหาน้ำกระสายไมได ใหใชน้ำสุกแทน 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม  

๑. ตัวยาบุกรอตองเตรียมตามกรรมวิธีกอนนำไปปรุงยา โดยถาเปนตัวยาสด ใหหั่นเปนแวนบาง ๆ นำมา

ลางน้ำสะอาด 7 ครั้ง แลวนำมาตากหรืออบใหแหง ค่ัวดวยไฟออน ๆ พอสุก จึงนำมาปรุงยาได 

๒. หิงคยางโพธิ์ หมายถึง มหาหิงคุซ่ึงฆาฤทธิ์แลว 
๓. วานน้ำ ปริมาณการใชไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด  

  



 

เอกสารอางอิง  
1. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 230. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
2. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, (๒๕

60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-3. 
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 
4. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. รายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. นนทบุรี. บริษัท สามเจริญ
พาณิชย (กรุงเทพ) จำกัด, 2562.  

5. ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส. คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม ๒ เครื่องยาพฤกษวัตถุ. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพอมรินทร. ๒๕๔๖. หนา 180-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ยามหาอาวุธ 



 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 230 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2  ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 

ยาชื่อมหาอาวุธขนานนี้ ทานใหเอา กลอย 3 สลึง กระดาด 3 สลึง เจตมูล 3 สลึง บุกรอ 1 ตำลึง 
อุตพิด 1 ตำลึง ดีปลี 1 ตำลึง ลูกจันทน 1 บาท ดอกจันทน 1 ตำลึง 1 บาท กัญชา 1 ตำลึง 1 บาท พริกไทย 
4 ตำลึง 1 บาท 1 สลึง สิริยา 10 สิ่งนี้ทำเปนจุณลายน้ำผึ้งรวงกินผลพุทรา แกริดสีดวงผอมเหลืองใหตกโลหิต 
แลแกริดสีดวงข้ึนปาก ข้ึนตา ข้ึนลิ้น ข้ึนเพดาน ก็ดี แกตีนมือเหน็บชาแล แกมือตีนตายเม่ือยลาใหหนาวเสียว
เสียดสีขางแลชายโครงใหครั่นตัว แลใหหลับลืมตาเวลานั้น  

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 10 ชนิด รวมน้ำหนักยา 637.5กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 กลอย 11.25 กรมั 
2 กระดาด 11.25 กรมั 
3 เจตมูลเพลิงแดง 11.25 กรมั 
4 ลูกจันทน 15 กรัม 
5 บุกรอ 60 กรัม 
6 อุตพิด 60 กรัม 
7 ดีปลี 60 กรัม 
8 ดอกจันทน 75 กรัม 
9 กัญชา 75 กรัม (11.๗๖%) 

10 พริกไทย 258.75 กรัม 

สรรพคุณ แกริดสีดวงผอมเหลือง ท่ีทำใหมือตีนตาย เม่ือยลา เสียดชายโครง 
รูปแบบ ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช รับประทานครัง้ละ ๑-1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชา และกอนนอน 

น้ำกระสายท่ีใช 
 - น้ำผึ้งรวง 
 - ถาหาน้ำกระสายไมได ใหใชน้ำสุกแทน 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม        1. ริดสีดวงผอมเหลือง หมายถึง โรคริดสีดวงท่ีเกิดเรื้อรังทำใหรางกายซูบผอม 

2. กลอย กระดาด บุกรอ อุตพิด ตองนำไปเตรียมตามกรรมวิธีกอนนำไปปรุงยา โดย
ถาเปนตัวยาสด ใหหั่นเปนแวนบาง ๆ นำมาลางน้ำสะอาด 7 ครั้ง แลวนำมาตากหรือ
อบใหแหง ค่ัวดวยไฟออน ๆ พอสุก จึงนำมาปรุงยาได 

เอกสารอางอิง  
1. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 230. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
2. ประกาศกําหนดตําราการแพทยแผนไทยของชาติและตํารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, (๒๕

60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-3. 
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 



 

4. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. รายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. นนทบุรี. บริษัท สามเจริญ
พาณิชย (กรุงเทพ) จำกัด, 2562. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. ยาผลเตโช 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 233 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2  ไดจาก สมบัติเดิมของหอสมุด
แหงชาติ 

ยาชื่อผลเตโช การบูร 1 สลึง กัญชา 2 สลึง พริก 3 สลึง ขิง 1 บาท กานพลู 1 บาท 1 สลงึ สะคาน 
1 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 บาท 3 สลึง น้ำตาลทราย 2 บาท ใบกระวาน 2 บาท 1 สลึง ผักแพวแดง 2 บาท 2 
สลึง อบเชย 2 บาท 3 สลึง สน 3 บาท เจตมูล 3 บาท 1 สลึง ทำเปนจุณจำเริญเตโชธาตุใหกลาข้ึน แก
อาโปธาตุกำเริบใหปสสาวะมากวันละ 9 วันละ 10 ทะนานหายวิเศษนัก 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 13 ชนิด รวมน้ำหนักยา 341.25 กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1                   การบูร               3.75 กรัม 
2                   กัญชา               7.5 กรัม (๒.๑๙%) 
3                   พริก               11.25 กรัม 
4                   ขิง               15 กรัม 
5                   กานพลู               18.75 กรัม 
6                   สะคาน               22.5 กรัม 
7                   ดีปล ี               26.25 กรัม 
8                   น้ำตาลทราย               30 กรัม 
9                   ใบกระวาน               33.75 กรัม 

10                   ผักแพวแดง               37.5 กรัม 
11                   อบเชยเทศ               41.25 กรัม 
12                   แกนสน              45 กรัม 
13                   เจตมูลเพลิงแดง              48.75 กรัม 

สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ แกอาโปธาตุกำเริบท่ีทำใหปสสาวะมาก 
รูปแบบ ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เชาและเย็น กอนอาหาร 

น้ำกระสายท่ีใช 
 - น้ำสุก 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
  



 

ขอมูลเพ่ิมเติม  
1. แกอาโปธาตุกำเริบที่ทำใหใหปสสาวะมาก หมายถึง ผูที่ไฟธาตุไมสมบูรณทำใหการเผาผลาญไมดี เกิดการ

เกินของธาตุน้ำในรางกาย ซึ่งรางกายตองปรับสมดุลดวยการขับออกทางปสสาวะ  และเมื่อรางกายขับออก
มากก็ตองตองดื่มน้ำเขาทดแทน วนเวียนไป จึงตองบำรุงไฟธาตุใหสมบูรณ 

2. น้ำตาลทราย ใชแบบน้ำตาลทรายแดง 
เอกสารอางอิง 
1. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 233. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
2. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559, (๒๕

60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-3. 
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘. 
4. นายแพทยกุลพัฒน วีรสาร. แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคเนื้องอกตอมใตสมองสำหรับแพทย. กรุงเทพฯ: 

บริษัท ธนาเพรส จำกัด. 2558. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

7. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ 

ที่มา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขที่ 263 มัดที่ 23 ตู 112 ชั้น 2/2 ไดมาจากหอสมุดแหงชาติ พ.ศ.
2459. 

ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ เอา รากพุงดอ 1 รากยานาง 1 รากไมเทายายมอม 1 จันทนทั้งสอง เชือกเขา
มวกทั้งสอง เปราะหอม 1 ใบพิมเสน 1 กัญชา 1 หญาแพรก 1 หญาปากควาย 1 ใบไผปา 1 บดละลาย
น้ำดอกไมกินหายแลฯ 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 13 ชนิด รวมน้ำหนักยา 13 สวน ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 รากพุงดอ 1 สวน 
2 รากยานาง 1 สวน 

3 รากไมเทายายมอม 1 สวน 

4 เถามวกแดง 1 สวน 

5 เถามวกขาว 1 สวน 

6 จันทนแดง 1 สวน 

7 จันทนขาว 1 สวน 

8 เปราะหอม 1 สวน 

9 ใบพิมเสน 1 สวน 

10 กัญชา 1 สวน (๗.๖๙%) 
11 หญาแพรก 1 สวน 

12 หญาปากควาย 1 สวน 

13 ใบไผปา 1 สวน 

สรรพคุณ  แกไขออกผื่น 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช  รับประทานครัง้ละ 1 - ๑.๕ กรัม ละลายน้ำดอกไม ทุก 4–6 ชั่วโมง เม่ือมีอาการ 
 น้ำกระสาย 
 - น้ำดอกไมหรือน้ำดอกไมเทศ 
 - ถาหาน้ำกระสายไมได ใหใชน้ำสุกแทน 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
1. ไขออกผื่น หมายถึง ไขท่ีมีการผุดท่ีผิวหนัง 
2. หากใชยาเปนเวลานานเกิน 3 วัน แลวอาการไมดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย 
  



 

เอกสารอางอิง  
1. “ตำรายาเกร็ด”. หอสมุดแหงชาติ. หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เลขท่ี 263. หมวดตำราเวช

ศาสตร. 
2. ประกาศกำหนดตำราการแพทยแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559, (๒๕

60, 24 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ 139 ง, หนา ๑-2. 
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๗ 

เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๕ ง. หนา ๘.  



 

8. ยาแกริดสีดวงหืดหอบ 

ท่ีมา ตำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร เลขท่ี 233 มัดท่ี 21 ตู 112 ชั้น 2/2  ไดจาก สมบัติเดิมของหอสมุด
แหงชาติ 

ยาแกริดสีดวงหืดหอบ ไอ ทองเปนดาน ทานใหเอา เจตมูลเพลิงแดง 1 ตำลึง ขิงแหงหนัก 1 ตำลึง 
การบูร 1 ตำลึง กัญชา 1 ตำลึง เปลือกหอยแครง 2 บาท เอาพริกไทย 4 ตำลึง ตำเปนผงละลายน้ำผึ้ง กิน
เพลาละ 1 สลึง กินเชาเย็นทุกวัน โรคนั้นหายฯ 

สูตรตำรับยา ประกอบดวย ตัวยา 6 ชนิด รวมน้ำหนักยา 510 กรัม ดังนี้ 

ลำดับ ตัวยา น้ำหนักยา 
1 เปลือกหอยแครง ๓๐ กรัม 
2 เจตมูลเพลิงแดง 60 กรัม 
3 ขิงแหง 60 กรัม 
4 การบูร 60 กรัม 
5 กัญชา 60 กรัม (๑๑.๗๖%) 
6 พริกไทย 240 กรัม 

สรรพคุณ  แกริดสีดวงหืดหอบ ไอ ทองเปนดาน 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนาดและวิธีการใช  รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร   เชาและเย็น  

น้ำกระสาย 
 - น้ำผึ้งรวง 
 - ถาหาน้ำกระสายไมได ใหใชน้ำสุกแทน 
ขอหามใช    หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
๑. ริดสีดวงอันบังเกิดในลำไสใหญ มีอาการกระทำใหผอมแหง ผอมเหลือง ใหเมื่อยใหหอบ บางทีใหปวดทอง

และทองข้ึนมิรูวาย ใหผะอืดผะอม 

2. ดาน หมายถึง แข็ง แนน, เรียกสิ่งท่ีมีลักษณะแข็งเปนดานอยูในทอง เชน ดานเลือด ดานลม 
3. เปลือกหอยแครง ตองนำไปเตรียมตามกรรมวธิีกอนนำไปปรุงยา 
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