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บทนํา 
 

สถานการณท่ัวโลกในป ค.ศ. 2011 พบวามีประชากรเสียชีวิตจากโรคท่ีตองการการดูแลแบบ
ประคับประคอง มากกวา 29 ลานคนท่ัวโลก สําหรับในประเทศไทยจากฐานขอมูล ระบบสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข (Health data center; HDC service) ปงบประมาณ 2562 พบวาผูปวย ท่ีไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคอง เปนเด็กอายุนอยกวา 15 ป รอยละ 9.40 ผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน รอยละ 33.65 และ
ผูสูงอายุข้ึนไป 60 ป รอยละ 25.56 และหากแบงสัดสวนตามกลุมโรคตาง ๆ พบวาเปนกลุมโรคมะเร็ง รอยละ 
35.36 โรคหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ รอยละ 13.6 ภาวะไตวายเรื้อรัง รอยละ 14.68 โรคถุงลมโปงพอง  
รอยละ 20.89 ภาวะหัวใจลมเหลว รอยละ 17.31 โรคสมองเสื่อม รอยละ 14.01 ผูสูงอายุภาวะพ่ึงพิง รอยละ 
14.93  

การขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคองจําเปนตองมีองคประกอบตาง ๆ คือ การมีบุคลากรท่ี
สามารถ ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง การมีระบบการวินิจฉัย (ICD-10; Z51.5) ในการใหบริการแบบ
ประคับประคอง ท้ังผูปวยในและผูปวยนอกในฐานขอมูลโรงพยาบาลและสงขอมูลเขาระบบสารสนเทศของ
กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center; HDC) การจัดการอาการอยางมีคุณภาพโดยไดรับการบรรเทา
อาการปวดและยาเพ่ือบรรเทาอาการไมสุขสบายตาง ๆ ตามคําแนะนําดานยาขององคการอนามัยโลก (World 
Health Organization essential medicines in palliative care)  และแนะนํ าให มี เครื อข ายการดู แล
ประคับประคองอยางไรรอยตอรวมกับหนวยงานราชการ หรือภาคประชาสังคมหรืออาสาสมัครดูแลผูปวย และ
จัดการใหมีอุปกรณการดูแลตอเนื่องท่ีบานรวมถึงการจัดบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในการดูแล
ประคับประคอง  
 นับตั้งแตมีการอนุญาตใหนํากัญชามาใชประโยชนทางการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกไดขับเคลื่อนนโยบายการนํากัญชามาใชในทางการแพทยแผนไทย โดยสนับสนุนการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย เพ่ือใหเกิดการเขาถึงการใชตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
ซ่ึงตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมหลายตํารับสามารถชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยระยะประคับประคองได กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกับผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต ในหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐ จึงจัดทําแนวทางการ
ดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทยข้ึน โดยรวบรวมขอมูลวิชาการเก่ียวกับตํารับ
ยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมเพ่ือจัดการอาการและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยระยะประคับประคอง และเปน
แนวทางสําหรับผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย/การแพทยแผนไทยประยุกต และสหวิชาชีพตอไป 
 
 
 
 

นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ 
อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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คํานิยาม 
 

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หมายถึง วิธีการดูแลท่ีเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผูปวยและครอบครัวท่ีเผชิญกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามชีวิต โดยการปองกันและบรรเทาอาการท่ีทําใหทุกข
ทรมานท้ังอาการเจ็บปวยทางกาย ปญหาทางจิตใจสังคมและจิตวิญญาณแบบองครวม และควรใหการรักษา
ดังกลาวตั้งแตระยะแรกท่ีเริ่มวินิจฉัยวาเปนผูปวยระยะสุดทายจนกระท่ังผูปวยเสียชีวิตและรวมถึงการดูแล
ครอบครัวของผูปวยหลังจากการสูญเสีย 

การดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (Integrative Palliative Care) หมายถึง การดูแล
ผูปวยแบบประคับประคองแบบองครวมดวยกระบวนการทางการแพทยแผนไทยตามหลักธรรมานามัย 
ผสมผสานองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนปจจุบัน เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและบําบัด เยียวยา บรรเทาความทุกขครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม ขนมธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว ตัง้แตเริ่มวินิจฉัยวาเปนโรคหรือภาวะท่ีไม
สามารถรักษาใหหายไดและไมตอบสนองตอการรักษา มุงเนนการใหความสําคัญและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระยะสุดทายของชีวิตและระยะหลังการสูญเสีย 

การดูแลผูปวยระยะทาย หมายถึง การดูแลผูปวยท่ีมีระยะเวลาของการมีชีวิตจํากัด เริ่มเขาสูภาวะ
พ่ึงพิง ตองการความชวยเหลือ เคลื่อนไหวลดลง นั่งและนอนเปนสวนใหญของวัน โดยมีเปาหมายเพ่ือเติมเต็ม
คุณภาพชีวิตและบําบัดความทุกขทรมานแบบองครวมทางรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไมใชการรักษา
โรคใหหายขาด และการยื้อชีวิตหรือเหนี่ยวรั้งความตาย เริ่มตั้งแตระยะเริ่มตนของการเจ็บปวยท่ีคุกคามตอ
ชีวิต การดูแลชวงใกลเสียชีวิต ระหวางเสียชีวิต และหลังเสียชีวิต การจากไปเปนไปตามเจตนารมณของผูปวยท่ี
แสดงไวอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

ภาวะกําลังจะเสียชีวิต (Active Dying) หมายถึง ภาวะท่ีอวัยวะสําคัญตอการมีชีวิตทํางานลมเหลว
อยางตอเนื่อง จนกระท่ังระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทสวนกลาง หรือกานสมอง
หยุดทํางาน โดยท่ัวไประยะเวลาการเสียชีวิต อาจเปนนาที ชั่วโมง หรือเปนวัน 

ทีมสหวิชาชีพ (Interdisciplinary Team) หมายถึง กลุมของผูใหการดูแลท่ีมีความรูความสามารถ
หลากหลายทํางานรวมกันในหนวยงานหรือระบบเดียวกัน รวมถึงชุมชนท่ีผูปวยพํานักอยูเพ่ือดูแลผูปวยอยาง
รอบดานและตอเนื่อง โดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือแกปญหาท่ีซับซอนของผูปวย ผูดูแล และครอบครัว 
ประกอบดวย บุคลากรทางการแพทยและทางสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ผูนําศาสนา 
อาสาสมัคร และอ่ืน ๆ โดยสมาชิกของทีมมีการประสานการทํางานรวมกัน 

การดูแลในวาระสุดทายของชีวิต (End-of-Life Care) หมายถึง การดูแลผูปวยในชวงใกลเสียชีวิต
โดยมีเปาหมาย คือ การใหผูปวยตายดี 

การดูแลแบบองครวม (Holistic Care) หมายถึง การดูแลอยางครอบคลุมท้ังทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ  

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง การใหความหมายและคุณคาของชีวิตตามความชอบ ความ
เชื่อ และความศรัทธาของบุคคลในทุก ๆ มิติของชีวิต รวมถึง สุขภาวะ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปจจัย
แวดลอมทุกดาน ซ่ึงการใหความหมายและคุณคานี้สามารถแปรเปลี่ยนไปตามบริบท 

การดูแลท่ีมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-Centered Care) หมายถึง การดูแลผูปวยท่ียึดถือ
มุมมองจากประสบการณ ความคาดหวัง และความตองการของผูปวยเปนหลัก โดยยังคงรักษาสิทธิ  
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ความประสงค เคารพการตัดสินใจของผูปวย โดยการทําความเขาใจชีวิตในภาพรวมตามความคาดหวัง  
ความตองการของผูปวย ครอบครัว และผูดูแล และนําไปสูการออกแบบการดูแลแบบองครวม  

การตายดี (Good Death) หมายถึง การตายโดยท่ีผูปวยไดรับรูวาความตองการของเขาไดรับการ
ดูแลใหปลอดจากความทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ตั้งแตกอนเขาถึงชวงใกลตาย 
สมาชิกในครอบครัวและทีมสุขภาพมีความเคารพและยอมรับความตองการของผูปวย   

จิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง การใหความหมายของความเปนมนุษย ซ่ึงแตละปจเจกบุคคล
แสวงหาความหมาย กําหนดทิศทาง การยอมรับและเขาใจความเปนจริงแหงชีวิต เปนกระบวนการอันเปน
พลวัต เกิดข้ึนภายในบุคคล แปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ ความเชื่อ ความสัมพันธของแตละบุคคลนั้นกับ
ตัวตน ครอบครัว ชุมชน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และองคประกอบในการใหความหมายท่ียึดเหนี่ยวของ
ชีวิต 

ธรรมานามัย หมายถึง การดําเนินชีวิตอยางสอดคลองกับธรรมชาติตามหลักศาสนา ท่ีใหความสําคัญ
ตอสิ่งท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวมท่ีให
ความสําคัญกับสุขภาพแบบบูรณาการท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  
โดยใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางในการดํารงชีวิตดวยความไมประมาท มีองคประกอบ 3 สวนคือ  

- กายานามัย การดูแลทางรางกาย โดยการดูแลดานยา อาหาร การพักผอนและการออกกําลังกาย 
- จิตตานามัย การดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ  
- ชีวิตานามัย การดูแลดานการดําเนินชีวิตในบริบทของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของผูปวยและ

ครอบครัว 
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การดูแลแบบประคับประคองเฉพาะโรค 
 

1. การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็ง  
มะเร็ง เปนภาวะท่ีเซลลมีการแบงตัวท่ีผิดปกติ มีการเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง เกิดเปนกอนเนื้อ

แทรกอยูตามอวัยวะท่ีเปนตนกําเนิดของมะเร็งกดเบียดอวัยวะขางเคียง และสุดทายจะแพรกระจายไปยัง
อวัยวะอ่ืน ๆ ของรางกายโดยกอนเนื้อท่ีเกิดจากเซลลมะเร็งจะไมสามารถทํางานไดตามปกติ และจะทําใหการ
ทํางานของอวัยวะเดิมเสื่อมถอยลงจนเกิดความลมเหลวของระบบอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย นําไปสูการเสียชีวิต
ในท่ีสุด มนุษยเรามีความพยายามท่ีจะตอสูกับมะเร็งมาเปนเวลานาน ปจจุบันองคความรูในการรักษามะเร็ง
กาวหนาไปมากไมวาจะเปนการตรวจคัดกรองเพ่ือเพ่ิมโอกาสพบผูปวยมะเร็งในระยะเริ่มตนการผาตัดดวย
เทคนิค และอุปกรณท่ีทันสมัย  ยาเคมีบําบัดท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความจําเพาะตอเซลลมะเร็งแตละชนิด 
และการฉายรังสีท่ีมีความแมนยําสูง เพ่ือใหผลจากการรักษาดีข้ึน ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทําให
ผูปวยมีระยะเวลาการมีชีวิตท่ียาวนานข้ึน  

อยางไรก็ตามยังมีการรักษาอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําควบคูไปพรอมกับการรักษามะเร็ง และเม่ือถึงเวลาท่ีการ
รักษาท้ัง การผาตัด การใหยาเคมีบําบัด และการฉายรังสีไมใชหนทางท่ีดีท่ีสุด การรักษาชนิดนี้จะยังคงเปนการ
รักษาท่ีใหอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยควบคุมอาการของมะเร็งไมใหเกิดความทุกขทรมานจนรบกวนการใชชีวิต 
และชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตราบเทาท่ีระยะเวลาของรางกายจะเอ้ืออํานวยใหการรักษานี้มีชื่อวา  
การดูแลแบบประคับประคอง  

การดูแลแบบประคับประคอง ควรทํารวมกับการดูแลผูปวยมะเร็งท่ัวไป และแนะนําใหมีการสงปรึกษา
และประสานงานกับทีมผูดูแลแบบประคับประคองตั้งแตเนิ่น ๆ เพ่ือนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปวยและ
ครอบครัว 

ในผูปวยมะเร็ง ความเจ็บปวดเปนปญหาท่ีสําคัญและเปนปญหาท่ีผูปวยกังวลมากท่ีสุด โดยความปวด
จากมะเร็งสามารถพบไดทุกระยะของโรค โดยพบรอยละ 55.0 ในระหวางการรักษามะเร็ง และเพ่ิมเปนรอยละ 
66.4 ชวงท่ีโรคลุกลามหรือในระยะสุดทาย ความลมเหลวในการควบคุมอาการปวดจากมะเร็งจะสงผลกระทบ
ตอทุกมิติของคุณภาพชีวิตผูปวย 

2. การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยโรคระบบประสาท  
การใหการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยดวยโรคทางระบบประสาทมีความทาทายหลายประการ

เนื่องจากโรคทางระบบประสาทหลายโรคมีระยะเวลาในการดําเนินโรคยาวนาน และในขณะเดียวกันการ
ดําเนินโรคก็ยังมีความแตกตางกันแมจะเปนโรคเดียวกัน นอกจากนี้โรคทางระบบประสาทยังมีความ
ยากลําบากในการพยากรณโรคผูปวยบางรายมีการเสียชีวิตแบบกะทันหัน ขณะท่ีบางรายการดําเนินโรคเปน
แบบเรื้อรัง ผูปวยดวยโรคทางระบบประสาทเปนผูปวยท่ีตองการการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพโดยแทจริง 
บางครั้งตองการผูเชี่ยวชาญในการดูแลเฉพาะทางอีกดวยและเม่ือโรคดําเนินไปผูปวยสวนใหญมีปญหาดานพุฒิ
ปญญา (cognitive function) และอาการทางจิตเวชสงผลตอความสามารถในการตัดสินใจ เปนตน 

การดูแลแบบประคับประคองเขามามีบทบาทในการดูแลผูปวยดวยโรคทางระบบประสาทเนื่องจาก
การดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลท่ีเนนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหแกผูปวย ซ่ึงตรงกับหลักการในการ
รักษาโรคทางระบบประสาทหลาย ๆ โรค การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยดวยโรคทางระบบประสาท
สามารถใหการดูแลไปพรอมกับการดูแลรักษาหลักตั้งแตเริ่มไดรับการวินิจฉัย ข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรค
และบริบทของสถานพยาบาล 
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โรคทางระบบประสาทท่ีสามารถใหการดูแลแบบประคับประคองได เชน โรคหลอดเลือดสมองท่ีมี
อาการรุนแรง (severe stroke) โรคพารกินสันระยะทาย (advanced Parkinson’s disease) โรคสมองเสื่อม
ระยะทาย (advanced dementia) โรคกลามเนื้อออนแรงท่ีมีการดําเนินโรคไปมาก (progressive and 
incurable neuromuscular disease) โรคปลอกประสาทอักเสบระยะทาย (advanced multiple sclerosis) 
เปนตน 

3. การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยโรคไตเรื้อรัง 
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ใหความหมายของการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรั งแบบ

ประคับประคองวาเปนการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังแบบองครวมชนิดประคับประคอง (comprehensive 
conservative care; CCM) หมายถึง การดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 ซ่ึงมุงเนนการรักษาอาการ
และความไมสบายจากโรค รักษาคุณภาพชีวิตของผูปวยท้ังทางดานกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยไม
ใชการบําบัดทดแทนไตชนิดใดชนิดหนึ่งเปนสวนประกอบท้ังการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทาง
ชองทอง และการปลูกถายไตและใหการดูแลอยูบนพ้ืนฐานของคุณคา ความตองการ และเปาหมายการรักษา
ของผูปวยและครอบครัว แตมีการวางแผนและเปาหมายการรักษาโดยอาศัยองคประกอบดังตอไปนี้ 

กระบวนการรักษาท่ีมีจุดประสงคเพ่ือชะลอการลดลงของอัตราการกรองของไตและลดโอกาสการเกิด
ภาวะแทรกซอน หรืออาการไมพึงประสงคไมใชการบําบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่งรวมดวย ไดแก การฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทางชองทอง และการปลูกถายไต 

3.1 การรักษาควรเนนท่ีการแกไขอาการผิดปกติท่ีปรากฏ 
3.2 การตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาควรไดรับการวางแผนและวางเปาหมายไวลวงหนา 

(advance care planning) โดยผานการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปวยและ
ทีมผูดูแลรักษา 

3.3 รูปแบบการรักษาประคับประคองควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ใหครบถวน ไดแก ปจจัยทาง
กายภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 

4. การดูแลแบบประคับประคองในผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส 
เปาหมายการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสแบบประคับประคองเริ่มตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอช

ไอวีถึงระยะสุดทายของชีวิต (เอดส) มุงทําใหคุณภาพชีวิตของท้ังผูปวยและครอบครัวท่ีตองเผชิญกับโรค โดย
ใหการปองกันการรับและถายทอดเชื้อ การสงเสริมสุขภาพ บรรเทาอาการ ตลอดจนการบรรเทาความทุกข
ทรมานดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยูอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตั้งแตระยะ
ท่ีเริ่มมีการวินิจฉัยวาเปนผูปวยโรคระยะสุดทายจนกระท่ังเสียชีวิต และรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูปวย
หลังจากการสูญเสีย ประเด็นทาทายสําคัญในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสแบบประคับประคอง มีดังนี้ 

4.1 มุงเนนผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง (patient and family’s focus) ผูปวยเปนผูเลือก 
และใชชีวิตอยางมีคุณภาพการรักษาความลับ (confidential) 

4.2 การไมตีตราและไมเลือกปฏิบัติ (non-stigma and discrimination) 
4.3 การพยาบาลขามวัฒนธรรม (culturally sensitive care) ท่ีเนนการดูแลผูปวยแบบไรพรหมแดน 
4.4 การประสานความรวมมือของทีมสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาล (collaborated and 

coordinated care) โดยผูจัดการพยาบาลประคับประคองรายกรณี (case manager) 
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4.5 การดูแลแบบองครวม (holistic care) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพท้ังภายในสถานพยาบาล 
เครือขายภายนอกครอบครัวและชุมชน 
 

5. การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยโรคปอด 
โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังสวนใหญเปนผลมาจากการสูบบุหรี่ เม่ือสารพิษจากควันบุหรี่เขาสูทางเดินหายใจ 

สารนี้จะสงผลกระทบทําใหหลอดลมมีการอักเสบอยางเรื้อรัง เซลลขนกวัด (ciliated columnar cells) 
ทํางานลดลง และตอมเมือกเพ่ิมจํานวนและขนาดโตมากข้ึน ผูปวยจะมีอาการไอและมีเสมหะเรื้อรัง เกิดการค่ัง
ของเสมหะรวมกับหลอดลมตีบแคบสงผลใหเกิดการอุดก้ันของทางเดินหายใจ นอกจากนี้เกิดการทําลาย 
อิลาสติน (elastin) ท่ีผนังของถุงลม สงผลใหถุงลมปอดสูญเสียความยืดหยุนรวมกับขณะหายใจออก หลอดลม
จะตีบแคบลงกอนท่ีอากาศในถุงลมจะออกใหหมด มีอากาศค่ังคางอยูในถุงลม ผนังถุงลมขยายออกเรื่อย ๆ  
เกิดภาวะถุงลมปอดโปงพอง การแลกเปลี่ยนกาซของถุงลมปอดลดลงสงผลใหผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังมี
อาการหายใจลําบาก อาการหายใจลําบาก (dyspnea) เปนการรับรูของผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังถึงความ
ยากลําบากในการหายใจของตนเอง และตองออกแรงในการหายใจมากกวาปกติ หากผูปวยมีอาการหายใจ
ลําบากมากข้ึนอยางรวดเร็วภายใน 24 - 48 ชั่วโมง มีอาการไอและเสมหะมากข้ึนรวมดวย เรียกวา  
อาการกําเริบเฉียบพลัน (acute exacerbation) และหากอาการหายใจลําบากไมรุนแรง และอาการคงท่ีอยู
ตลอดเวลาเปนระยะเวลานานกวา 1 เดือน เรียกวา อาการระยะสงบ (stable stage)  

 
6. การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยโรคตับ 
โรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease; CLDs) คือ ภาวะของตับท่ีมีการทํางานลดลง เกิดจากการท่ีตับ 

ไดรับอันตรายหรืออักเสบจากหลายสาเหตุ เชน การด่ืมสุรา การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือการใชยาบางชนิด 
ติดตอกันนาน ๆ สงผลใหเนื้อตับถูกทําลายกลายเปนพังผืด ถามีการทําลายเซลลตับอยางเรื้อรังจนมีพังผืด
เกิดข้ึนมาก เนื้อตับท่ีเคยนุมจะคอย ๆ แข็งข้ึนจนกลายเปน “ตับแข็ง” (cirrhosis) สงผลใหสมรรถภาพการ
ทํางานของตับลดลง และอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งตับ ปจจุบันอุบัติการณท่ัวโลกของผูเสียชีวิตจาก
โรคตับประมาณ 2 ลานคนตอป ในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิต จากภาวะแทรกซอนของโรคตับแข็ง 1 ลานคน และ
เสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบและมะเร็งตับอีก 1 ลานคน นับเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับท่ี 11 และ 16 
ตามลําดับ สาหรับประเทศไทยสถานการณภาพรวมโรคตับอักเสบ ในชวงป พ.ศ. 2549 - 2558 พบอัตราปวย
อยูระหวาง12.06 - 15.06 คนตอแสนประชากร แมวาปจจุบันมีความกาวหนาทางการแพทยมากข้ึนและการ
ปลูกถายตับถือเปนการรักษาท่ีเพ่ิมอัตรารอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูปวยตับวาย แตพบวามีผูปวยจํานวน
มากไมสามารถเขารับการปลูกถายตับได ปญหาท่ีสําคัญคือการขาดแคลนอวัยวะ ในประเทศไทยอัตราผูใหตอผู
รอคอยไมต่ํากวา 1:80 ทําใหมีผูปวยเสียชีวิตเปนจํานวนมากระหวางการรอรับการปลูกถายตับ สําหรับอาการ
ท่ีพบไดในผูปวยตับวาย ไดแก ปวด คลื่นไส อาเจียน ทองมาน ความดันในตับสูง อาเจียนเปนเลือด  
ภาวะสับสน ตัวเหลือง ตาเหลือง เปนตน อาการเหลานี้สงผลตอคุณภาพชีวิตท้ังตอตัวผูปวย และครอบครัว  
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โครงสรางและกระบวนการจัดบริการ 
 
การจัดระบบบริการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการมีโครงสรางและกระบวนการดูแลโดยทีม

บุคลากรสหวิชาชีพและจิตอาสาชวยดูแลบําบัด รักษา จัดการอาการไมสุขสบายและอาการโรคของผูปวยแบบบูรณาการ
ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบผสมผสาน โดยมีแนวทางการจัดระบบบริการเพ่ือใหดําเนินการไดอยางมี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. โครงสรางการจัดบรกิาร 
1.1. ดานบุคลากร ในทีมสุขภาพ ประกอบดวย 

1) แพทย/จิตแพทย/แพทยแผนไทย/แพทยแผนไทยประยุกต  
2) พยาบาล 
3) เภสัชกร 
4) นักโภชนากร 
5) นักสังคมสงเคราะห 
6) นักจิตวิทยา 
7) ผูนําชุมชน/อาสาสมัคร/จิตอาสา 
8) ผูนําทางศาสนา/ผูนําทางความเชื่อและพิธีกรรม 

การจัดทีมสหวิชาชีพเพ่ือใหบริการ สามารถจัดไดตามความเหมาะสมของบริบทแตละหนวยงาน ไมจําเปนตอง
มีองคประกอบครบ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพควรไดรับการเตรียมความพรอมท้ังดานทัศนคติ ความรู และทักษะการดูแล
แบบประคับประคองแบบบูรณาการ และควรแบงขอบเขตการทํางานตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรแตละวิชาชีพเพ่ือ
ความชัดเจนในการทํางาน โดยแพทยแผนไทยในทีมสหวิชาชีพมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

- ใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองรวมกับสหวิชาชีพดวยทัศนคติท่ีเปนบวก 
- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการตรวจและการดูแลรักษา 
- ตรวจ วินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวยขณะท่ีพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลและการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
- อธิบายอาการ แผนการรักษา และใหคําปรึกษากับผูปวยและญาติ 
- การรกัษาและจัดการอาการโดยใชยาสมุนไพร และไมใชยา 
- สื่อสารกับผูปวยและญาติดวยทักษะการสื่อสารท่ีสรางขวัญและกําลังใจ 
- ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงตอขอมูลในการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง 
- ติดตามประเมินผลการดูแลรักษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนําและการสอนญาติในการดูแลตอเนื่องท่ีบาน  

หมายเหตุ : กรณีมีการสั่งจายยากัญชาหรือตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีเปนยาเสพติดใหโทษ แพทยผู
สั่งจายยากัญชาตองผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยและการแพทยแผนไทย และไดรับใบอนุญาตการ
ใชกัญชาทางการแพทยและการแพทยแผนไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 ดานการจัดสถานท่ีหนวยงานบริการ 
1) มีการจัดหองพักผูปวยเปนสัดสวน หรือหองสวนตัวท่ีญาติสามารถเฝาได 
2) มีการจัดพ้ืนท่ีเตียงผูปวย และอยูในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทสะดวก  
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3) ญาติผูปวยสามารถเขาเยี่ยมและทํากิจกรรมกับผูปวยไดตามความตองการ โดยไมรบกวนผูปวย
รายอ่ืน 

4) จัดสิ่งแวดลอมใหใกลชิดธรรมชาติ มีแสงสวางเพียงพอ ลักษณะสีท่ีใชควรเปนโทนสีออน  
(ตามหลักของ Healing environment) 

5) มีสัญญาณออดท่ีผูปวยและญาติสามารถกดเรียกขอความชวยเหลือไดสะดวก 
6) มีระบบสงตอเชื่อมโยงใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่องระหวางหนวยบริการ บาน และชุมชน   

2. กระบวนการจัดบริการ ประกอบดวย 
1) ทีมสหสาขาวิชาชีพมีสวนรวมในการดูแลผูปวยและครอบครัวโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง 
2) การบริการผูปวยตามระบบบริการสุขภาพ 
3) ญาติ/จิตอาสา/อาสาสมัคร มารวมทํากิจกรรมกับผูปวยและครอบครัว 
4) กระบวนการใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว รวมถึงการประเมินสภาพทางเศรษฐกิจของแต

ละครอบครวัเพ่ือใหการชวยเหลือโดยนักสังคมสงเคราะห 
5) การประเมินสภาพจิตใจของครอบครัวของผูปวยและผูดูแล วามีผลกระทบในเรื่องใดบาง เชน 

ภาวะซึมเศรา ภาวะเศรษฐกิจ การขาดงาน การขาดเรียน เปนตน 
6) การสงตอจากหนวยบริการเพ่ือดูแลในวาระสุดทายท่ีบาน 
7) ทีมเยี่ยมบานติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่องท่ีบาน 
8) การดูแลผูปวยระยะใกลเสียชีวิตและภาวะโศกเศราของญาติและครอบครัวหลังผูปวยเสียชีวิต 

การจัดบริการ มีดังนี้ 
1. มีระบบการคัดกรองผูปวยและขอบเขตโรคตามเกณฑผูปวย Palliative Care ของกรมการแพทย 
เกณฑการคัดกรองผูปวย  
การคัดกรองผูปวยมะเร็งเพ่ือเขารับบริการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทย ตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน โดยพิจารณาจากเกณฑตามกลุมอาการ/โรค และการประเมิน
สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูปวยข้ันตน (General criteria) ของกรมการแพทย (List Diseases) กอน และเขียน 
Consult เปนลายลักษณอักษร 
 2.  มีกระบวนการดูแลรักษาแบบองครวมดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทย ผสมผสานองคความรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนปจจุบันแบบบูรณาการ 

 การดูแลรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน 
 1) การจัดการอาการโดยการใช ยามอรฟน กัญชา ท่ีโรงพยาบาลหรือท่ีบาน และการแพทยผสมผสาน เชน 

สวดมนต สมาธิบําบัด และดนตรีบําบัด เปนตน 
2) การวางแผนการดูแลลวงหนา (Advance Care Plan) 
3) การจัดประชุมกลุมครอบครวั (Family Meeting) 
4) การใหความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 
5) การทําหนังสือแสดงเจตนาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและจริยธรรมในการดูแลแบบประคับประคอง  
(Palliative care) ไดแก 

- การแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุทายของ
ชีวิต หรือยุติการทรมานจากความเจ็บปวย (Living Will)  
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- การแสดงเจตนาท่ีจะตายตามธรรมชาติหรือ AND (Allow Natural Death) 
- การไมใช (Withhold) หรือการยุติการใช (Withdraw) เครื่องมือทางการแพทยในการพยุงชีพ 

การดแูลรักษาทางการแพทยแผนไทย 
1) การจัดการอาการโดยการใชยาแผนไทยและสมุนไพร  

1.1 ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  
1.2 ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ  
1.3 ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล  
1.4 ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย  
1.5 ยากัญชาทางการแพทยแผนไทย 

2) การจัดการอาการโดยไมใชยา   
2.1 หัตถเวชกรรมไทย เชน การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบไอน้ําสมุนไพร และอ่ืน  ๆ 
ตามดุลยพินิจของแพทยแผนไทย เปนตน 
2.2 ธรรมานามัย สมาธิบําบัด สติบําบัด กิจกรรมบําบัด ฯลฯ 

 3. การจัดการขอมูลท่ีเชื่อมโยงระหวางหนวยบริการและชุมชนเพ่ือใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพจวบจนวาระสุดทายของชีวิตไดอยางท่ัวถึง  

 4. การสงตอผูปวยและการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีหรือชุมชนเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ  

3. มาตรฐานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (Standard of Integrative Palliative Care) 
1. สถานพยาบาลมีกระบวนการจัดบริการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (Integrative 

Palliative care) ท้ังในสวนการดูแลผูปวยมะเร็งตามปกติ (Usual Care) และการดูแลเฉพาะดานแบบประคับประคอง 
2. ผูปวยควรไดรับการคัดกรองความตองการการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตการมารับบริการครั้ง

แรกและตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังเม่ือมีอาการบงชีท้างคลินิก 
3. ผูปวยและครอบครัวควรไดรับการบอกกลาวใหทราบวา  การดูแลแบบประคับประคองจะบูรณาการ

ผสมผสานเขาเปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาโรค 
4. ทีมสหวิชาชีพไดรับการพัฒนาองคความรูดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ

ครอบคลุมทุกมิติท้ังระดับวิชาชีพและผูฝกหัด   
5. ผูเชี่ยวชาญการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการมีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือให

การดูแลเฉพาะทางโดยตรงแกผูปวยและครอบครวัตามการรองขอ 
6. สถานพยาบาลควรมีระบบในการติดตามคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการอยาง

ตอเนื่อง 
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แนวทางเวชปฏิบัติการดแูลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
  
 
 
        
      
 
 
        
 

7.  
8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1 : แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูปวยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ 
  

แพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ 

วางแผนการดูแลรวมกัน  

(2) 

แพทยแผนไทย/สหวิชาชีพ  

แพทยวินิจฉัย Palliative care หรือ 

Consult Palliative Care  

(1) 
 

การดูแลระยะทาย 

(5) 

การดูแลหลังการเสียชีวิต  

(6) 

-  ตรวจประเมิน วินิจฉัยอาการ  
-  การดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ   
-  คําแนะนําการปฏิบัติตัวผูปวยและญาติ        

-  ประเมินและติดตามผลการดูแล    

 

        แพทยแผนไทย 
- การจัดการอาการโดยใชยา  
  ยาสมุนไพรเด่ียว, ยาตํารับ 
- การจัดการอาการโดยไมใชยา    
  - หัตถเวชกรรมไทย 
  - ธรรมานามัย 
  - สมาธิบําบัด สติบําบัด 
  - กิจกรรมบําบัด ฯลฯ  

(3) 
 

แพทยแผนปจจุบัน 
- การจัดการอาการโดยใชยา  
  และไมใชยา 
- Advance Care Planning 
- Family Meeting 
- Living Will 
- AND 
- Withhold, Withdraw ฯลฯ 

(4) 
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แนวทางเวชปฏิบัติการดแูลผูปวยระยะประคับประคองทางการแพทยแผนไทย 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 : แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูปวยแบบประคับประคองทางการแพทยแผนไทย 

ดีข้ึน 

ผูปวยระยะประคับประคอง  
(7) 

ซักประวัติและตรวจรางกาย  
ประเมินผลเพ่ือวางแผนการรักษา 

โดยแพทยแผนไทย/แพทยแผนไทยประยุกต  
(8) 

การจัดการอาการโดยใชยา 
- ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
- ยาสามญัประจําบานแผนโบราณ 
- ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของ

โรงพยาบาล 
- ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
- ยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม  

(9) 
 

การจัดการอาการโดยไมใชยา 
  - หัตถเวชกรรมไทย 
  - ธรรมานามัย 
  - สมาธิบําบัด สตบํิาบัด 
  - กิจกรรมบําบัด ฯลฯ  

(10) 

 

ขอหามใช  

(11) 

ปรับการรักษา ใหคําแนะนํา

(13) 

พิจารณา 

แนวทางการรักษาอ่ืน  

(12) 

ติดตามอาการ 
ประเมินผลและ 

ติดตามการรักษาตอเนื่อง  

(14) 
ไมดีข้ึน 

ติดตามอาการ 

ม ี

ไมม่ี 

ดีข้ึน ไมดีข้ึน 
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คําอธิบายแผนภูมิ 

1. แพทยวินิจฉัย Palliative care หรือ Consult Palliative care 
ผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทาง

การแพทยแผนไทย โดยมีการบันทึกขอมูลรหัส Z51.5 ควบคูกับการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ/การสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50 ถึง U77 โดยการสง Consult มาทางหนวยบริการแพทย
แผนไทย 
2. แพทยแผนไทย/สหวิชาชีพ  

ดูแล/จัดการอาการของผูปวยตามศาสตรการแพทยแผนไทยเปนหลัก โดยมีข้ันตอนการรับบริการ 
ดังนี้  
2.1 ตรวจประเมิน วินิจฉัยอาการ  
2.2 การดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ 
2.3 คําแนะนําการปฏิบัติตัวผูปวยและญาติ 
2.4 ประเมินและติดตามผลการดูแล    

3. แพทยแผนไทย  
3.1. การจัดการอาการโดยใชยา ใชตํารับยาสมุนไพร/ตํารับยาแผนไทยในการดูแล/จัดการอาการของผูปวย 

- ยาสมุนไพรเดี่ยว, ยาตํารับแผนไทย 
3.2. การจัดการอาการโดยไมใชยา เปนการใชหัตถการตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทยในการดูแล/จัดการ
อาการของผูปวย 

- หัตถเวชกรรมไทย 
- ธรรมานามัย 
- สมาธิบําบัด สติบําบัด 
- กิจกรรมบําบัด ฯลฯ 

4. แพทยแผนปจจุบัน  
ดูแล/จัดอาการอาการของผูปวยดวยศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน 

4.1 การจัดการอาการโดยใชยา และไมใชยา 
4.2 Advance Care Planning 
4.3 Family Meeting 
4.4 Living Will 
4.5 Withhold, Withdraw ฯลฯ 

5. การดูแลระยะทาย  
เปนการดูแลผูปวยท่ีมีระยะเวลาของการมีชีวิตจํากัด เริ่มเขาสูภาวะพ่ึงพิง ตองการความชวยเหลือ 

เคลื่อนไหวลดลง นั่งและนอนเปนสวนใหญของวัน โดยมีเปาหมายเพ่ือเติมเต็มคุณภาพชีวิตและบําบัดความ
ทุกขทรมานแบบองครวมทางรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไมใชการรักษาโรคใหหายขาด และการยื้อ
ชีวิตหรือเหนี่ยวรั้งความตาย เริ่มต้ังแตระยะเริ่มตนของการเจ็บปวยท่ีคุกคามตอชีวิต การดูแลชวงใกลเสียชีวิต 
ระหวางเสียชีวิต และหลังเสียชีวิต การจากไปเปนไปตามเจตนารมณของผูปวยท่ีแสดงไวอยางสมศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
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6. การดูแลหลังการเสียชีวิต 
หลังจากการตายโดยท่ีผูปวยไดรับรูวาความตองการของเขาไดรับการดูแลใหปลอดจากความทุกข

ทรมานทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ต้ังแตกอนเขาถึงชวงใกลตายสมาชิกในครอบครัวและทีม
สุขภาพมีความเคารพและยอมรับความตองการของผูปวย  รวมถึงการดูแลสภาพรางกาย - จิตใจของสมาชิก
ครอบครัวของตัวผูปวย 
7. ผูปวยระยะประคับประคอง 

ผูปวยระยะประคับประคอง หมายถึง ผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care)  
ท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทยแผนไทย โดยมีการบันทึกขอมูลรหัส Z51.5 ควบคูกับการวินิจฉัย
รหัสกลุมโรคและอาการ/การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50 ถึง U77 
8. ซักประวัติและตรวจรางกาย ประเมินผลเพ่ือวางแผนการรักษาโดยแพทยแผนไทย/แพทยแผนไทย

ประยุกต  
การซักประวัติอาการของผูปวย เพ่ือประเมินอาการและความรุนแรงของโรค ความสัมพันธของปตตะ 

วาตะ และเสมหะสมุฏฐาน 
9. การจัดการอาการโดยใชยา ใชตํารับยาสมุนไพร/ตํารับยาแผนไทยในการดูแล/จัดการอาการของผูปวย 

9.1 การใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
9.2 การใชยาสามัญประจําบานแผนโบราณ 
9.3 การใชยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
9.4 ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
9.5 การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

10. การจัดการอาการโดยไมใชยา เปนการใชหัตถการตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทยในการดูแล/จัดการ
อาการของผูปวย 
10.1 หัตถเวชกรรมไทย 
10.2 ธรรมานามัย 
10.3 สมาธิบําบัด สติบําบัด 
10.4 กิจกรรมบําบัด ฯลฯ 

11. ขอหามใช ผูปวยมีอาการ/โรคท่ีอยูในขอหามใชการรักษาตาง ๆ ท่ีกําหนดไว 
11.1 ผูปวยท่ีมีประวัติแพกัญชาและสวนประกอบอ่ืน ๆ ในตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู  
11.2 ผูปวยท่ีไมไดรับการวินิจฉัยตรงตามอาการหรือโรคตามแนวแนวเวชปฏิบัติการใชตํารับยาแผนไทยท่ี

มีกัญชาปรุงผสมอยู ในสถานบริการสุขภาพ 
11.3 ผูปวยโรคเรื้อรังข้ันรุนแรงหรือไมสามารถคุมอาการได เชน โรคหัวใจ ยังมีอาการกําเริบบอย ๆ  โรค

ความดันโลหิตสูงท่ีคุมความดันไมได เปนตน 
11.4 ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติ 
11.5 ผูปวยท่ีมีภาวะทางคลินิกอ่ืน ๆ ซ่ึงแพทยใหความเห็นวาจะเปนอันตรายตอผูปวย 
11.6 อยูในระหวางการตั้งครรภ วางแผนการตั้งครรภ หรือใหนมบุตร 
11.7 ผูปวยโรคติดตอรายแรง หรือผูปวยโรคติดเชื้อในระยะแพรกระจาย 
11.8 ผูปวยท่ีเปนโรคทางจิตเวช หรือ มีอาการของโรคอารมณแปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล 
11.9 ผูปวยท่ีติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเปนผูดื่มสุราอยางหนัก 

12. พิจารณาแนวทางการรักษาอ่ืน ท่ีเหมาะสมกับอาการของผูปวย 
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13. การประเมินผลและติดตามการรักษาตอเนื่อง 
ประเมินอาการทางคลินิกเพ่ือประเมินการรักษา และปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา เชน การประเมิน PPS, 

การประเมิน ESAS, การประเมิน EQ5D5L 
14. ปรับการรักษา และใหคําแนะนํา 

การปรับตัวยา หรือขนาดยาสมุนไพร/ตํารับยาแผนไทยท่ีใชในการดูแลอาการของผูปวย และปรับการ
ทําหัตถการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เชน การรวด ประคบ เปนตน 

การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวของผูปวย การดูแลสภาพรางกาย จิตใจ สภาพแวดลอมความเปนอยู
ใหเหมาะสมกับอาการ/โรคของผูปวย 
15. พิจารณาหยุดการรักษา เม่ืออาการของโรคโดยรวมปกติไมตองใชยา 

เม่ือผูปวยไมมีอาการของโรคจึงพิจารณาหยุดการรักษานั้น เชนผูปวยไมมีอาการนอนไมหลับ จึง
พิจารณาหยุดจายยาท่ีชวยในการนอนหลับ 

 

การตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย 

1. การซักประวัติ เก่ียวกับโรคและอาการผูปวยตามสมุฏฐานวินิจฉัย 
2. ตรวจรางกายท่ัวไป การจับชีพจร การตรวจเปลวกําเดา (อุณหภูมิ หรือความรอน) การดู คลํา เคาะ 

ฟง การตรวจรางกายทางหัตถเวช เพ่ือใหทราบตําแหนงและอาการท่ีไดจากการสังเกตและการตรวจวาเปน
อยางไร  

3. การตรวจวิเคราะหทางการแพทยแผนไทย โดยตรวจอาการตาง ๆ และซักประวัติตามอาการของ
กลไกการเกิดโรค เพ่ือใหทราบสาเหตุและความหนักเบาของโรคหรืออาการเจ็บปวย 

กลุมอาการท่ีพบไดบอยในผูปวยระยะประคับประคอง 
1. กลุมอาการทางปตตะสมุฏฐาน เชน อาการสะทานรอนสะทานหนาว ปลายมือปลายเทาเย็น อาการเบื่อ

อาหาร อาหารไมยอย 
2. กลุมอาการทางวาตะสมุฏฐาน เชน อาการปวดท่ัวไป อาการทองอืดทองเฟอ ปวดทอง รับประทาน

อาหารไดนอย อ่ิมทองไปดวยลม ปวดเสียดทอง คลื่นไสอาเจียน อาการหายใจลําบาก หงุดหงิด  
อาการวิตกกังวล  

3. กลุมอาการทางเสมหะสมุฏฐาน เชน มีอาการทางเสมหะใหไอเปนเวลานานไมหาย ทองผูกบาง ลงทองบาง 
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การดูแลรักษาทางการแพทยแผนไทย 

ผูปวยในระยะแบบประคับประคองจะมีอาการจากตัวโรคท่ีผูปวยเปนสงผลใหผูปวยมีความไมสุขสบาย
ทางดานสภาพรางกายและสภาพจิตใจ คุณภาพชีวิตลดลง การดูแลแบบประคับประคองโดยใชศาสตร
การแพทยแผนไทย มีหลักการดูแลแบบองครวมใหผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลางโดยมีการรักษาแบบใช
ตํารับยาสมุนไพร และการรักษาโดยไมใชยาสมุนไพร เชน หัตถการตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทยเพ่ือ
ตอบสนองตอแนวทางการรักษาทางดานกาย รวมกับการดูแลทางดานสังคม และจิตวิญญาณ โดยการมีสวน
รวมของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา มีเปาหมายในการลดความทุกข ทรมาน 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตผูปวย ลดความทุกขทรมาน ใหความสําคัญถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหผูปวยและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระยะสุดทายของชีวิต และระยะหลังการสูญเสีย 

ปญหาท่ีพบบอยในชวงการดูแลในระยะทายของชีวิตไดแก อาการปวด อาการออนเพลีย อาการ         
เบื่ออาหาร อาการคลื่นไสอาเจียน อาการทองผูก อาการนอนไมหลับ โดยในผูปวยระยะทาย ผูปวยบางคนอาจ
มีปญหาทางกายหลายอยางรวมกัน 
 
การดูแลรักษาแบบใชยาสมุนไพร 

1. การใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
2. การใชยาสามัญประจําบานแผนโบราณ 
3. การใชยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
4. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
5. การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

 
การดูแลรักษาแบบไมใชยา  

1. การใชหัตถการทางการแพทยแผนไทย เชน การนวดไทย การประคบรอนสมุนไพร การอบไอน้ํา 
และหัตถการอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยแผนไทย 

2. การใชหลักธรรมานามัย สมาธิบําบัด สติบําบัด กิจกรรมบําบัด 
 
  



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  21 
 

การใชยาแผนไทยในกลุมอาการตาง ๆ ในผูปวยระยะประคับประคอง 
 

1. กลุมอาการปวด (ตามรางกาย/กลามเนื้อ) 
ความปวดเปนอาการท่ีพบไดบอยในผูปวยระยะประคับประคอง โดยอาการปวดมีผลโดยตรงกับ

ความสุขสบายของผูปวย ตอสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิต อาการปวดเกิดจากโรคของตัวผูปวยเอง ความเครียด  
หรือผลขางเคียงของการรักษา ซ่ึงตองประเมินและหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน อาการปวดจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการ
ดูแลอยางเหมาะสมตามผลการตรวจประเมินความปวดของผูปวยแตละราย และรักษาผูปวยตามสาเหตุตอไป 
ตารางท่ี 1 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการปวด (ตามรางกาย/กลามเนื้อ) 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยากษัยเสน  
2. ยาแกลมอัมพฤกษ  
3. ยาธรณีสัณฑฆาต 
4. ยาผสมโคคลาน 
5. ยาผสมเถาวัลยเปรียง  
6. ยาสหัศธารา 
7. ยาไพล 
8. ยาน้ํามันไพล 
9. ยาข้ีผึ้งไพล 
10. ยาพริก 
11. ยาประคบ 
12. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
13. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
14. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

1. ยาแกลมแกเสน* 
2. ยาทําลายพระสุเมรุ* 
3. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง* 
4. น้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)* 
5. ยาทัพยาธิคุณ 
6. ยาอัมฤตยโอสถ 
7. ยาแกลมเนาวนารีวาโย 
8. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

2. กลุมอาการปวดทอง ทองแข็งเปนดาน 
 อาการปวดทองชนิดท่ีแข็งเปนดานทุกประเภท อาการหัวหนาวทองนอยแข็งเกร็งเวลาขยับแลวปวด 
หากมีอาการมากจะเจ็บตึงถึงยอดอก กินอาหารไมได ในผูปวยระยะประคับประคอง ตองมีการประเมินใหการ
รักษาอยางเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการปวดทอง ทองแข็งเปนดาน 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาธรณีสัณฑฆาต 
2. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
3. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
4. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
 

1. ยาน้ํามันสนั่นไตรภพ* 
2. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง* 
3. ยาไฟอาวุธ  
4. ยาไพสาลี 
5. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 
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3. กลุมอาการทองอืด จุกเสียด แนน  
อาการทองอืดเปนอาการท่ีพบไดท่ัวไปในผูปวยระยะประคับประคอง สงผลตอความสุขสบายกาย  

ลดคุณภาพชีวิตของตัวผูปวยได ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการ โดยอาจมีนอยเปนลักษณะรําคาญ ๆ หรือมี
อาการมากจนรบกวนตลอดท้ังวัน ดังนั้นการจัดการอาการทองอืด จุดเสียด แนน จึงตองมีการประเมินใหการ
รักษาอยางเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย  
ตารางท่ี 3 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการทองอืด จุกเสียด แนน 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาธาตุบรรจบ  
2. ยาธาตุอบเชย  
3. ยาเบญจกูล 
4. ยาประสะกะเพรา 
5. ยาประสะกานพล ู
6. ยาประสะเจตพังคี 
7. ยามันทธาตุ 
8. ยามหาจักรใหญ 
9. ยาวิสัมพยาใหญ 
10. ยาอภัยสาลี 
11. ยาขม้ินชัน 
12. ยาขิง 
13. ยาปลูกไฟธาตุ 
14. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
15. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
16. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

1. ยาไฟอาวุธ* 
2. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง* 
3. ยาทําลายพระสุเมรุ 
4. ยาทัพยาธิคุณ 
5. ยาไพสาลี 
6. ยาอไภยสาลี 
7. ยาอัคคินีวคณะ 
8. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

4. กลุมอาการทองผูก 
อาการทองผูก เปนอาการท่ีพบบอยโดยเฉพาะผูปวยระยะประคับประคองท่ีมีการใช opioid และ 

สาเหตุอ่ืน ๆ  เชน การรับประทานอาหารท่ีมีกากใยอาหารนอย การดื่มน้ํานอย ผูปวยนอนติดเตียงหรืออัมพฤกษ 
อัมพาต อาการทองผูกจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามผลการตรวจประเมินความปวดของ
ผูปวยแตละราย และรักษาผูปวยตามสาเหตุตอไป 
ตารางท่ี 4 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการทองผูก 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาตรีผลา 
2. ยาชุมเห็ด 
3. ยามะขามแขก 
4. ยาถายดีเกลือฝรั่ง 
5. ยาธรณีสัณฑฆาต 
6. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 

1. ยาน้ํามันสนั่นไตรภพ* 
2. ยาทัพยาธิคุณ* 
3. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง* 
4. ยาไฟอาวุธ 
5. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
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การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

7. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
8. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

5. กลุมอาการเบ่ืออาหาร 
อาการเบื่ออาหาร น้ําหนักลดเปนอาการท่ีพบไดบอยในผูปวยระยะประคับประคองโดยมากมีสาเหตุ 

มาจากโรคของผูปวย สภาพรางกายตามอายุท่ีมาก หรือสภาพจิตใจ หรือเกิดจากผลขางเคียงของการรักษา 
อาการเบื่ออาหารจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามผลการตรวจประเมินความปวดของผูปวย
แตละราย และรักษาผูปวยตามสาเหตุ 
ตารางท่ี 5 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการเบ่ืออาหาร 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาหอมนวโกฐ 
2. ยามะระข้ีนก 
3. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
4. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
5. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

1. ยาศุขไสยาศน* 
2. ยาน้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)*  
3. ยาแกนอนไมหลับ/แกไขผอมเหลือง  
4. ยาอัคคินีวคณะ  
5. ยาอัมฤตยโอสถ  
6. ยาอไภยสาลี  
7. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

6. กลุมอาการออนเพลีย  
อาการออนเพลียเปนอาการท่ีผูปวยรูสึกวาหมดแรง เหนื่อยลาท้ังกายและใจ ความสามารถในการทํา

กิจวัตรประจําวันลดลง สัมพันธภาพกับบุคคลลดลง เกิดสภาวะถดถอยของรางกาย และความทนทานของ
รางกายลดลง สงผลใหผูปวยสูญเสียหนาท่ีของอวัยวะนั้น ๆ หรือเกิดจากผลขางเคียงของการรักษา ซ่ึงตอง
ประเมินและหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน และรักษาผูปวยตามสาเหตุดังกลาว 
ตารางท่ี 6 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการออนเพลีย 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาหอมเทพจิตร 
2. ยาหอมอินทจักร 
3. ยาหอมนวโกฐ 
4. ยาหอมแกลมวิงเวียน 
5. ยาตรีเกสรมาศ 
6. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
7. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
8. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

1. ยาแกนอนไมหลับ/แกไขผอมเหลือง* 
2. ยาอไภยสาล*ี 
3. ยาศุขไสยาศน 
4. ยาแกลมเบื้องสูง 
5. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 
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7. กลุมอาการคล่ืนไส อาเจียน 
อาการคลื่นไสเปนอาการท่ีผูปวยมีอาการไมสบายทอง มีน้ําลายมาก กลืนอาหารไดลําบาก บางครั้ง

อาจวิงเวียนศีรษะ อาการอาเจียนเปนอาการท่ีมีการหดรัดตัวของกระเพาะอาหารซ่ึงจะบีบเอาอาหารและ
น้ํายอยในกระเพาะ ใหไหลยอนข้ึนมาท่ีปาก บางทีอาจไมมีอาหารออกมาก็ไดเนื่องดวยผูปวยระยะทาย มักมี
ปญหาเรื่องคลื่นไสอาเจียน ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากพยาธิสภาพของโรค สภาพรางกายของผูปวย หรือเกิดจาก
ผลขางเคียงของการรักษา ซ่ึงตองประเมินและหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน และรักษาผูปวยตามสาเหตุ  
ตารางท่ี 7 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการคล่ืนไส อาเจียน 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาขิง 
2. ยาหอมอินทจักร 
3. ยาหอมนวโกฐ 
4. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
5. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
6. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

1. ยาอัคคินีวคณะ* 
2. ยาน้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)* 
3. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

8. กลุมอาการนอนไมหลับ 
อาการนอนไมหลับในผูปวยในผูปวยระยะประคับประคองเปนอาการที่พบไดบอย อาจมีสาเหตุ

มาจากความวิตกกังวล ความเครียด ความปวด นอนไมหลับจากอาการปวยจากโรคที่ผูปวยเปน หรือ
อาจใชเวลานอนในเวลากลางวันมากเกินไปจนในเวลากลางคืนไมสามารถนอนหลับไดดี เนื่องจาก
อาการนอนไมหลับเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุจึงตองมีการประเมินใหการรักษา และพูดคุยอยางเหมาะสม
กับผูปวยในแตละราย และรักษาตามสาเหตุนั้น ๆ 
ตารางท่ี 8 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการนอนไมหลับ 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาหอมเทพจิตร 
2. ยาหอมอินทจักร 
3. ยาแกลมวิงเวียน 
4. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
5. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
6. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
 

1. ยาศุขไสยาศน* 
2. ยาน้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)* 
3. ยาแกนอนไมหลับ/แกไขผอมเหลือง 
4. ยาแกโรคจิต  
5. ยาทัพยาธิคุณ  
6. ยาไพสาลี 
7. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 
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9. กลุมอาการวิตกกังวล หงุดหงิด 
อาการวิตกกังวล หงุดหงิดในผูปวยระยะประคับประคองเปนอาการที่พบไดบอย อาจมีสาเหตุมา

จากความกังวล ไมพอใจในสภาวะของความเจ็บปวยในตัวเอง ซึ่งอาจสงผลกลับใหสภาพรางกายแยลง
ตามมา เปนภาวะที่ทําใหญาติมีความกังวลใจ ดังนั้นการรักษาภาวะนี้เพ่ือลดอาการสับสนวุนวายจะชวย
ทําใหผูปวยรูสึกสบายตัวข้ึน และจากไปตามธรรมชาติอยางสงบ ท้ังยังชวยใหญาติคลายความวิตกกังวล
ได ดังนั้นการจัดการอาการวิตกกังวล หงุดหงิดจึงตองมีการประเมินใหการรักษา และพูดคุยอยางเหมาะสมกับ
ผูปวยในแตละราย 
ตารางท่ี 9 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการวิตกกังวล หงุดหงิด 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาหอมเทพจิตร 
2. ยาหอมอินทจักร 
3. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
4. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
5. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
 

1. ยาศุขไสยาศน* 
2. น้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)* 
3. ยาแกโรคจิต 
4. ยาแกนอนไมหลับ/แกไขผอมเหลือง 
5. ยาอไภยสาลี 
6. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 

10. กลุมอาการหายใจลําบาก  
อาการหายใจลําบากเปนความรูสึกท่ีผูปวยรูสึกหายใจติดขัดเหนื่อยหอบ หรือการหายใจไมอ่ิม เหมือน

สําลักหรือหายใจหนักๆ เปนอาการท่ีพบไดบอยในผูปวยระยะประคับประคองเนื่องจากตัวโรคลุกลาม อาจจะ
พบปญหาการทํางานของปอดท่ีผิดปกติหรือไมก็ได ดังนั้นการจัดการอาการหายใจลําบากจึงตองมีการประเมิน
ใหการรักษาอยางเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย 
ตารางท่ี 10 ตัวอยางยาแผนไทยท่ีมีการใชในกลุมอาการหายใจลําบาก 

การใชยาแผนไทย การใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

1. ยาแผนไทยท่ีอยูในเภสัชตํารับของโรงพยาบาล 
2. ยาปรุงสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
3. ตํารับยาอ่ืน ๆ ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 

 

1. ยาไพสาล*ี 
2. ยาอไภยสาลี* 
3. ยาแกลมแกเสน 
4. ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอ่ืน ๆ 

ตามดุลยพินิจของแพทยผูตรวจ 
* ตํารับยาท่ีมีประสบการณใชในผูปวยระยะประคับประคอง 
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ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่ใชในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
 

ตํารับยาท่ีไมเปนยาเสพติด 

- ตํารับยาศุขไสยาศน – 

ท่ีมาของตํารับยา  คัมภีรธาตุพระนารายน 

“ยาศุขไสยาศน ใหเอา การบูร 1 สวน ใบสเดา 2 สวน สหัสคุณเทศ 3 สวน สมุลแวง 4 สวน  
เทียนดํา 5 สวน โกฏกระดูก 6 สวน ลูกจันทน 7 สวน ดอกบุนนาค 8 สวน พริกไท 9 สวน ขิงแหง 10 สวน  
ดีปลี 11 สวน ใบกันชา 12 สวน ทําเปนจุณละลายน้ําผึ้งเม่ือจะกินเศกดวยสัพพีติโย 3 จบ แลวกินพอควร  
แกสรรพโรคท้ังปวงหายสิ้น มีกําลังกินเขาได นอนเปนศุขนักแลฯ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตวัยา 12 ชนิด รวมน้ําหนัก 78 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

การบูร ผลึกท่ีแทรกอยูในเนื้อไมของตน
การบูร 

1 

ใบสะเดา ใบ 2 

หัสคุณเทศ ตน 3 

สมุลแวง เปลือกตน 4 

เทียนดํา เมล็ด 5 

โกฐกระดูก หัว 6 

ลูกจันทน เมล็ด 7 

บุนนาค ดอก 8 

พริกไทย ผลแหง 9 

ขิงแหง เหงา 10 

ดีปลี ผลแหง 11 

กัญชา ใบ 12 

สรรพคุณตามตํารา แกสรรพโรคท้ังปวงหายสิ้น มีกําลังกินเขาได นอนเปนสุข 
ขอบงใช   ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร  
รูปแบบยา   ยาผง , แคปซูล  
ขนาดและวิธีใช   สําหรับอาการนอนไมหลับ รับประทานครัง้ละ 0.5 - 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง กอนนอน 

 สําหรับอาการเบ่ืออาหาร  รับประทานครั้งละ 0.5 - 2 กรัม วันละ 1 - 2 ครั้ง กอนอาหาร 
น้ํากระสายยาท่ีใช  

- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 ซีซี) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง  1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelet)  
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2. ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของ
ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได  

3. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 
rifampicin เนื่องจากมีพริกไทยผสมในตํารับ 

4. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรค

แผลเปอยเพปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน  

5. ควรระวังใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับและ
ยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู  

6. ยานี้อาจทําใหงวงซึมได ควรหลีกเลี่ยงการขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับ
เครื่องจักรกล  

7. สําหรับผูปวยเบาหวาน ควรใชน้ําตมสุกเปนกระสาย 
ขอมูลเพ่ิมเติม  อาจทําใหเกิดอาการปากแหง คอแหง หนาแดงได 
เอกสารอางอิง   1. คัมภีรธาตุพระนารายน (ฉบับใบลาน). กรมหลวงวงสาฯ กรมหม่ืนไชยนาท  

   ประทาน พ.ศ.2459.  
2. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส. คําอธิบายตําราพระโอสถ 

พระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา มหาราชา 5 ธันวาคม 

พุทธศักราช 2542. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรและมูลนิธิภูมิ

ปญญา. 2548. 

หมายเหตุ - หากมีอาการแสบรอน ทอง ใหปรับลดขนาดยาลงและ/หรือเปลี่ยนชวงเวลาในการ
กินยาเปนหลังอาหาร 

 - ใชในผูท่ีมีอาการหรือภาวะเจ็บปวยแลวทําใหมีอาการออนเพลีย กินไมได นอนไมหลับ 
- ใชในผูท่ีมีอาการนอนไมหลับจากทางหทัยวาตะ (อาการท่ีเก่ียวของ/มีสาเหตุมา
จากจิตใจ เชน อาการออนเพลีย กินไมได นอนไมหลับ จิตใจระส่ําระสาย) 
- อยูในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ
ดานสมุนไพร พ.ศ. 2564 (14 พฤษภาคม 2564) : บัญชี 2  
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- ตํารับยาแกนอนไมหลับ/แกไขผอมเหลือง - 
ท่ีมาของตํารับยา  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.128 

“กัญชา แกไขผอมเหลืองหากําลังมิได ใหตัวสั่นเสียงสั่นเปนดวยวาโยธาตุกําเริบ แกนอนมิหลับ  
เอาตรีกะฏก 1 จันทนท้ัง ๒ ใบสะเดา 1 ใบคนทีเขมา 1 พริกลอนเสมอภาค ใบกันชาเทายาท้ังหลายทําผง  
เอาน้ํามะพราว น้ําผึ้ง น้ําสมซา น้ําตาลทราย กระทือสด น้ําเบ็ญจทับทิมตมละลายยากินหายแล” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 8 ชนิด รวมน้ําหนัก 16 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา 

ขิงแหง เหงา 1 สวน 

พริกไทยลอน ผลสุกตากแหงท่ีรอนเปลือกออก
แลว 

2 สวน 

ดีปลี ผลแหง 1 สวน 

จันทนแดง แกนท่ีมีเชื้อราลง จนทําใหแกนมี
สีแดง 

1 สวน 

จันทนขาว เนื้อไมและแกน 1 สวน 

ใบสะเดา ใบ 1 สวน 

ใบคนทีเขมา ใบ 1 สวน 

ใบกัญชา ใบ 8 สวน 

สรรพคุณตามตํารา ออนเพลีย ผอมแหง ตัวสั่นมือสั่น กินขาวไมได นอนไมหลับ  
ขอบงใช  - แกนอนไมหลับ ท่ีรักษาดวยยาศุขไสยาศนแลวอาการไมดีข้ึน 
   - แกไขผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น ออนเพลีย ไมมีกําลัง 
รูปแบบยา   ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   แกนอนไมหลับ รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรมั กอนนอน 

แกไขผอมเหลือง รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและ
เย็น 
น้ํากระสายยาท่ีใช 

- น้ํามะพราว, น้ําผึ้งรวง, น้ําสมซา, น้ําตาลทราย, กระทือสด, น้ําเบญจทับทิม
ตมตามอาการแสดงของผูปวย 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   1. หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
2. หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน  ยานอนหลับและยา
ตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู 

ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  
   และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
2.  ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ   

rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
3. ยานี้อาจทําใหงวงซึมได ควรหลีกเลี่ยงการขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับ
เครื่องจักรกล  
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4. ควรระวังในผูท่ีประกอบอาชีพทางน้ําหรือผูท่ีรางกายตองสัมผัสความเย็นเปน
เวลานาน เพราะจะทําใหเปนตะคริวตรงบริเวณทองได 

ขอมูลเพ่ิมเติม 1. ไขผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมกําเริบสงผลใหนอนไมคอยหลับ เบื่ออาหาร  
เม่ือเปนเรื้อรัง รางกายผายผอม ซีด เหลือง ออนเพลีย และไมมีกําลังซ่ึงอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุ เชน โรคริดสีดวง 

 2. ริดสีดวง เปนโรคกลุมหนึ่ง เกิดไดกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน ตา จมูก 
ลําไสทวารหนัก ตําราการแพทยแผนไทยวา มี 18 ชนิด แตละชนิดมีอาการและชื่อ
เรียกแตกตางกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือกอนเนื้อเกิดข้ึนท่ีอวัยวะนั้น เชน ริดสีดวง
ตา ริดสีดวงทวารหนัก  

เอกสารอางอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทย 
สพานยศเส; ร.ศ. 128. หนา 476. 

หมายเหตุ  - 
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- ตํารับยาแกลมแกเสน - 

ท่ีมาของตํารับยา  เวชศาตรวัณณณา ตําราแพทยแบบเกา เลม 5 

“ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว 1 เทียนดํา 2 เทียนขาวเปลือก 3 ขิง 4 เจตมูล 5 ใบกันชา 20 พริกไทย 
40 สวน ทําเปนจุณละลายน้ําผึ้ง น้ําสมสากินแกลมแกเสนแกเม่ือยแกเหน็บชาแกตีนตายมือตายหายดีนัก” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 7 ชนิด รวมน้ําหนัก 75 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

เทียนขาว เมล็ด 1 

เทียนดํา เมล็ด 2 

เทียนขาวเปลือก เมล็ด 3 

ขิง เหงา 4 

เจตมูลเพลิง ราก 5 

ใบกัญชา ใบ 20 

พริกไทย ผลแหง 40 

สรรพคุณตามตํารา บรรเทาอาการปวดเม่ือยตึงลากลามเนื้อ กระดูก เสนเอ็น และขอตามรางกาย  

ลดอาการมือชาเทาชา แขนขาออนโรย อาการเม่ือยลา ปวดตามเสน 

ขอบงใช  แกลมในเสน บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อท่ีมีอาการมือเทาชา/ออนแรง 

รูปแบบยา   ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช  รับประทานครัง้ละ 1 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น     

น้ํากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้งรวงหรือน้ําสมซา 1 ชอนชา (5 ซีซี)  
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง 1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
2.  ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ   

rifampicin 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

4. ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอายุ 
ขอมูลเพ่ิมเติม ลมในเสน เปนลมท่ีพัดประจําอยูตามเสนตาง ๆ ในรางกาย เชน ลมจันทกระลา  

พัดอยูในเสนอิทา ลมสูญทกลา พัดอยูในเสนปงคลา เม่ือลมเหลานี้ผิดปกติจะทําให
ผูปวยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเสนท่ีลมนั้นพัดประจําหรือบริเวณใกลเคียง  
เปนตน  
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เอกสารอางอิง สุม วรกิจ พิศาล. เวชศาตรวัณณณา ตําราแพทยแบบเกา เลม 5 เรียบเรียงตามตํารา
ของทานพระยาประเสริฐสารทดํารง (หนู) บิดา. กรุงเทพฯ : พิศาลบรรณนิติ์; 2460 
หนา 974. 

หมายเหตุ - ในผูปวยน้ําหนักนอย ใชแลวอาจมีอาการ มึนงง งวงซึม 
- อยูในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ
ดานสมุนไพร พ.ศ. 2564 (14 พฤษภาคม 2564) : บัญชี 2  
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- ตํารับยาแกโรคจิต – 

ท่ีมาของตํารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 

 “๑๔๘๓. ยาแกโรคจิต ขนานท่ี ๑ เอาเปลือกกุมน้ํา ๒ บาท เปลือกมะรุม ๖ บาท แหวหมู เปลานอย 
เปลาใหญ รางแดง จันทนเทศ เปลือกมะตูม กานกัญชา บอระเพ็ด เปลือกโมกมัน หญาชันกาด สนเทศ สิ่งละ 
๑ บาท ระยอมเทายาท้ังหลาย รวมตําผงละลายน้ํารอนแทรกพิมเสน กินครั้งแรกหนัก ๒ ไพ ถานอนไมหลับให
ทวียาข้ึนไปถึง ๑ สลึง” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 14 ชนิด รวมน้ําหนัก 38 สวน ดังนี้ 

ตัวยา น้ําหนักยา น้ําหนักยา (สวน) 

เปลือกกุมน้ํา เปลือกตน 2 

เปลือกมะรุม เปลือกตน 6 

แหวหมู หัว 1 

เปลานอย ใบ 1 

เปลาใหญ ใบ 1 

รางแดง ใบ เถา 1 

จันทนเทศ แกน 1 

เปลือกมะตูม เปลือกตน 1 

กานกัญชา กาน 1 

บอระเพ็ด เถา 1 

เปลือกโมกมัน เปลือกตน 1 

หญาชันกาด หัว ราก 1 

สนเทศ ใบ ตน 1 

ระยอม ราก 19 

สรรพคุณตามตํารา ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ชวยใหนอนหลับไดงายข้ึน 
ขอบงใช  ภาวะเครียดท่ีมีอาการนอนไมหลับ 

รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 

ขนาดและวิธีใช  - ลดความเครียด รับประทานครั้งละ 0.5 - 1กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น     

- ลดภาวะเครียดท่ีนอนไมหลับรวมดวย รับประทานครั้งละ 1 - 4 กรัม วันละ 1 ครั้ง 

กอนนอน  

น้ํากระสายยาท่ีใช 

- น้ํารอน (แทรกดวยพิมเสน) 

- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข 
ขอควรระวัง    1. ระวังการใชยาตํารับท่ีมีระยอมเปนสวนประกอบ เนื่องจากสารสําคัญซ่ึงมีฤทธิ์ในการ

ลดความดัน คือ สาร reserpine และอัลคาลอยดอ่ืน ๆ หากไดรับในขนาดท่ีสูงเกินไป  
มีผลกดการทํางานของประสาท ทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปากแหง คัดจมูก 
ทองรวง มึนงง หนามืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น 



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  34 
 

2. ระวังในการใชยาในผูปวยท่ีมีภาวะความดันโลหิตต่ําและผูปวยโรคซึมเศรา 
ขอมูลเพ่ิมเติม 1. ยาแกโรคจิตตํารับนี้ เปนตํารับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 

ท้ังนี้ไมไดหมายถึงโรคจิตในความหมายของการแพทยแผนปจจุบัน (โรคทางจิตเวช 
และไบโพลา) 
2. ระยอมจะตองฆาฤทธิ์ตามกรรมวิธีกอนนําไปปรุงยา 

เอกสารอางอิง นิทเทส (ถมรัตน) พุมชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2. กรุงเทพ ฯ: พรอม
จักรการพิมพ; 2516. หนา 158. 

หมายเหตุ  - มีระยอม ขุนนิทเทสสุขกิจ มักใชระยอมในการรักษาโรคจิต ระยอมสามารถลดความ
ดันโดยกระทําท่ีหทัยวาตะ ท่ีมีการแนนหนาอก ใจสั่น นอนไมหลับ  
- ระวังการใชในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตต่ํา 
- ใชในผูปวยท่ีมีอาการนอนไมหลับเนื่องจากการทํางานท่ีผิดปกติของหัวใจ เชน ภาวะใจ
สั่น แนนหนาอก เปนตน  
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- ตํารับยาทาริดสีดวง และโรคผิวหนัง – 

ท่ีมาของตํารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 

 “๒๗๔๗. เอาขม้ินชัน ใบกัญชา สิ่งละ ๑๕ กรัม น้ํามันเม็ดฝาย พอเปยก ใสแกริดสีดวงทวารหนัก 
ใสแกโรคผิวหนังตาง ๆ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 3 ชนิด รวมน้ําหนัก 60 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

ขม้ินชัน เหงา 15 

ใบกัญชา ใบ 15 

น้ํามันเมล็ดฝาย น้ํามัน 30 

 

สรรพคุณตามตํารา รักษาหัวริดสีดวงทวารหนักท่ีอักเสบ รักษาโรคผิวหนัง เชน เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก 
ขอบงใช  ทาแกริดสีดวงทวารหนัก และทาแกโรคผิวหนัง (เชน เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก)  
รูปแบบยา    ยาน้ํามัน 
ขนาดและวิธีใช   ทาวันละ 2 ครั้ง หลังอาบน้ําเชาและเย็น 
ขอหามใช        - 
ขอควรระวัง    ควรระวังการใชกับผูท่ีแพสวนประกอบของตํารับ 
ขอมูลเพ่ิมเติม  -  
เอกสารอางอิง             นิทเทส (ถมรัตน) พุมชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2. กรุงเทพ ฯ: 

พรอมจักรการพิมพ; 2516. หนา 276. 
หมายเหตุ  - 
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ตํารับยาท่ีเปนยาเสพติด 

- ตํารับยาทําลายพระสุเมรุ - 

ท่ีมาของตํารับยา  คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 2 

“ยาทําลายพระสุเมรุ เอาลูกจันทน ๑ เฟอง ดอกจันทน ๑ สลึง ลูกกระวาน ๑ สลึงเฟอง กานพลู ๒ สลึง 
เกลือสินเธาว ๓ สลึง ดีปลี ๒ สลึงเฟอง หวานน้ํา ๓ สลึงเฟอง โกฐสอ ๑ บาท โกฐเขมา ๑ บาทเฟอง เทียนดํา ๕ 
สลึง เทียนแดง ๕ สลึงเฟอง เทียนขาว ๖ สลึง เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึงเฟอง เทียนขาวเปลือก ๗ สลึง ขิงแหง ๗ สลึง
เฟอง กัญชา ๒ บาท รากเจ็ตมูลเพลิง ๒ บาทเฟอง หัวบุกรอ ๙ สลึง เนื้อลูกสมอไทย ๙ สลึงเฟอง เนื้อลูกสมอเทศ 
๑๐ สลึง การะบูน ๑๐ สลึงเฟอง หัศกุนเทศ ๑๐ สลึงเฟอง พริกไทยลอน ๕๗ บาท ๓ สลึง บดเปนผงละลายน้ําออย
แดง หรือน้ํานมโค กินครั้งละ ๑ สลึง แกลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเม่ือยขบใน
รางกาย ลมสะดุงแลสั่นไปท้ังตัว ลมเปรี่ยวดํา แกจุกผามมานยอย มารกะไษย ไสพองทองใหญ ลมคลั่งเพอ ลมอํามะ
พฤกษอํามะพาธ ลมปตฆาต แกโรคผิวหนัง ลมชักปากเบี้ยวตาแหก แกริดสีดวงทวาร แกโรคเสมหะโลหิตเรื้อรัง 
หายแล” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 23 ชนิด รวมน้ําหนัก 714 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

ลูกจันทน เมล็ด  1 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด  2 

กระวาน ผล  3 

กานพลู ดอกตูม  4 

เกลือสินเธาว เกลือแกงท่ีไดจากใตดิน 6 

ดีปลี ผลแหง 5 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 7 

โกฐสอ รากแหง 8 

โกฐเขมา เหงาแหง 9 

เทียนดํา เมล็ด  10 

เทียนแดง เมล็ด 11 

เทียนขาว เมล็ด 12 

เทียนตาตั๊กแตน เมล็ด 13 

เทียนขาวเปลือก เมล็ด 14 

ขิงแหง เหงา 15 

กัญชา ชอดอก  16 

เจตมูลเพลิง ราก  17 

บุกรอ หัวใตดิน 18 

สมอไทย ผลแหง 19 

สมอเทศ ผลแหง  20 

การบูร ผลึกท่ีแทรกอยูในเนื้อไมของตน
การบูร 

21 
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ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

หัสคุณเทศ ตน 21 

พริกไทยลอน ผลสุกตากแหงท่ีรอนเปลือกออก
แลว 

462 

สรรพคุณตามตํารา  แกลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเม่ือยขบในรางกาย 
ลมสะดุงและสั่นไปท้ังตัว ลมเปลี่ยวดํา  ลมอัมพฤกษอัมพาต ลมปตฆาต  

ขอบงใช ฟนฟูอาการกลามเนื้อออนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ อัมพาต ท่ีมีคะแนน motor 
power ในชวง 3 – 5 คะแนน 

รูปแบบยา   ยาผง, แคปซูล  
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม วันละ 1 - 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

น้ํากระสายยาท่ีใช  
- น้ําออยแดง น้ํานมโค ปริมาณครึ่งแกว (125 มิลลิลิตร) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข   
ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelet)  
2. ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของ 

ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได  
3. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
4. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรค
แผลเปอยเพปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน  

ขอมูลเพ่ิมเติม   ลมเปลี่ยวดํา เปนโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเปน 
ตะคริว ผูปวยมีอาการกลามเนื้อเกร็งอยางรุนแรง กระตุก ทําใหเจ็บปวดบริเวณท่ี 
เปนมาก มักแกโดยการนวดจุดบริเวณตาตุมดานในหรืออาจรักษาดวยยาสังขวิไชย  
หรือยาทําลายพระสุเมรุ (ขอมูลจากพจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผน 
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 หนา 472)  

เอกสารอางอิง  ขุนโสภิตบรรณลักษณ (อําพัน กิตติขจร). คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 2. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพอุตสาหกรรมการพิมพ; 2504. หนา 268. 

หมายเหตุ - ลมอัมพฤกษ อัมพาต ตีกันแลนข้ึนศีรษะทําใหตามืดหัวหนัก แลนข้ึนสมอง (ตึงตามเสน)  
แกลมในเสน ปวดเม่ือยลา ตึงสะบักบาไหล ปวดบั้นเอว แขนขาออนแรง 
- อยูในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ
ดานสมุนไพร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 (4 มิถุนายน 2564) : บัญชี 2 
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- ตํารับยาทัพยาธิคุณ - 

ท่ีมาของตํารับยา  คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 2 

 “ยาชื่อทัพยาธิคุณ เอาสะคาน ผักแพวแดง ดองดึง หวานน้ํา ยาดํา มหาหิงคุ โกฐสอ โกฐจุลาลําพา  
โกฐพุงปลา กัญชา หัวอุตพิด เนื้อฝกราชพฤกษ ชะเอมเทศ ดีปลี แกนแสมทะเล เอาสิ่งละ ๑ สวน พริกไทย
ลอนเทายาท้ังหลาย ตําเปนผง เอาน้ําใบกําเม็ง น้ําลูกประคําดีควาย เคลายาผงตากแดดใหแหงสิ่งละ ๗ ครั้ง 
แลวบดดวยน้ําผึ้งกินหนัก ๑ สลึง แกกลอน ๕ ประการ ซ่ึงใหจุกเสียดแลเปนพรรดึก แกลมเปนกอนในอุทร ให
เจ็บท่ัวรางกาย เจ็บสะเอว มือเทาตายกระดางแลเม่ือยขบทุกขอทุกลํา ขัดแขงขา เจ็บทวารหนัก เบาพิการตาง ๆ 
เจ็บศีรษะเวียนหนาตา เจ็บไหลท้ังสอง ปากเปรี้ยว เสียงแหบแหง ขัดสีขาง ขัดอก ทองข้ึน กินอาหารไมมีรส 
นอนไมใครหลับ โรคท้ังนี้เปนเพราะเสมหะแหง บุรุษและสตรีเปนเหมือนกัน” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 16 ชนิด รวมน้ําหนัก 30 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

สะคาน เถา 1 

ผักแพวแดง ใบ ราก 1 

ดองดึง เหงาแหง 1 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 1 

ยาดํา น้ํายางสีเหลืองจากใบ นําไปเค่ียว
ดวยไฟออนๆ จนขนเหนียว แลว
ผึ่งแดดใหแหง จะแข็งกลายเปน

กอนสีดํา 

1 

มหาหิงคุ ชันน้ํามันหรือยางท่ีไดมาจากหัว
รากใตดินหรือลําตนของพืชใน

ตระกูล Ferula 

1 

โกฐสอ รากแหง 1 

โกฐจุฬาลัมพา ใบและชอดอก 1 

โกฐพุงปลา กอนแข็ง ปูด (gall) จากใบ  
และยอดออนของสมอไทย 

1 

กัญชา ชอดอก 1 

อุตพิด หัว 1 

เนื้อในฝกราชพฤกษ เนื้อในฝกแก 1 

ชะเอมเทศ ราก 1 

ดีปลี ผลแหง 1 

แกนแสมทะเล แกน 1 

พริกไทยลอน ผลสุกตากแหงท่ีรอนเปลือกออก
แลว 

15 

สวนประกอบอ่ืนในตํารับ : ใบกะเม็ง ลูกประคําดีควาย 
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สรรพคุณตามตํารา แกกลอน 5 ประการ ท่ีทําใหจุกเสียดเปนพรรดึก เจ็บเม่ือยขบตามรางกาย กิน
อาหารไมรูรส นอนไมหลับจากเสมหะแหง 

ขอบงใช ภาวะหลอดเลือดและเสนประสาทสวนปลายผิดปกติ ท่ีทําใหมีอาการชาและปวดเม่ือย 
รูปแบบยา  ยาผง, แคปซูล  
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 – 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

น้ํากระสายยาท่ีใช  
- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 ซีซี) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
2. ควรระวังการใชยานี้ รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปอยเพปติก  

ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน  
4. สําหรับผูปวยเบาหวาน ควรใชน้ําตมสุกเปนกระสาย 

ขอมูลเพ่ิมเติม  1. กลอน 5 ประการ ไดแก กลอนเอ็น กลอนแหง กลอนน้ํา  กลอนลม และกลอน
หิน (* คําอธิบาย กลอน 5 ประการ รอการรับรองความหมายศัพทจาก 
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมการแพทยแผนไทย ในวันท่ี 16 ส.ค.62) 
2. ดองดึงจะตองฆาฤทธิ์ตามกรรมวิธีกอนนํามาปรุงยา 

เอกสารอางอิง   ขุนโสภิตบรรณลักษณ (อําพัน กิตติขจร). คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 2. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพอุตสาหกรรมการพิมพ; 2504. หนา 268. 

หมายเหตุ  - ใชคลายธรณีสัณฆาต 
- ใชไดดีในกลุมท่ีมีอาการชาจากปลายประสาท (อาการชาแบบหนาตื้อ, เม่ือยลาไม
ทราบสาเหตุ) 
- แกลมในเสน ทองผูกเปนเถาดาน ในลําไสรวมดวย 
- เม่ือยลาตามกลามเนื้อ กระดูก เสน เอ็น ขอ  
- แขนขาออนแรง ชา 
- ภาวะหลอดเลือดและเสนประสาทสวนปลายผิดปกติ ท่ีทําใหมีอาการชาและปวด
เม่ือย 

 

  



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  40 
 

- ตํารับยาไฟอาวุธ – 

ท่ีมาของตํารับยา  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.128 

“...อันวาลมท่ีกลิ้งข้ึนกลิ้งลงแลลั่นอยูในทองท่ีเปนปางคลื่นดุจดังลูกฟูกนั้นก็หาย ถาไมหายทานใหแตงยา
อันชื่อวาอินทจักรนั้นใหกินตอไป ถามิฟงยาอันใดแลว ทานใหแตงยาอันชื่อวาไฟอาวุธนั้นใหกินตอไป 

ยาชื่อไฟอาวุธขนานนี้ เอาผลจันทน ๑ ดอกจันทน ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ โกฐท้ัง ๕ เทียนท้ัง ๕ ชะเอม
เทศ ๑ กันชา ๑ แกนแสมทะเล ๑ เอาสิ่งละ ๑ สวน อุตพิด ๑ เปลือกสมุลแวง ๑ ดีปลี ๑ ใบพิมเสน ๑ เอาสิ่งละ ๒ 
สวน รากจิงจอ ๑ รากสมกุง ๑ รากเปลานอย ๑ รากเปลาใหญ ๑ รากสะคาน ๑ รากพาชไหน ๑ เอาสิ่งละ ๓ สวน 
สหัศคุณเทศ ๔ สวน บุกรอ ๙ สวน พริกไทย ๑ ขิงแหง ๑ รากเจตมูล ๑ เอาสิ่งละ ๑๖ สวน รวมยา ๓๒ สิ่งนี้ทําเปน
จุณ เอาน้ํามะนาวเปนกระสายบดทําแทงไว กินแกทราง ๗ จําพวก แกตานโจรท้ัง ๑๒ จําพวก แกหืดน้ํานมท้ัง ๗ 
จําพวก แกไอผอมเหลือง แลแกไสพองทองใหญ แกพุงโรแลลมจุกเสียด แลแกปางแกมามแกดานเสมหะใหปวดมวน
เสียดแทง แกอุจจาระเปนเสมหะโลหิตระคนกันมักใหถอยกําลัง มักใหเปนไขไมรูสึกตัวใหลงเปนโลหิต แกไขเพ่ือ
เสมหะเพ่ือลม” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 32 ชนิด รวมน้ําหนัก 74 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

ผลจันทน เมล็ด 1 

ดอกจนัทน เยื่อหุมเมล็ด 1 

กระวาน ผล 1 

กานพลู ดอกตูม 1 

โกฐสอ รากแหง 1 

โกฐเขมา เหงาแหง 1 

โกฐหัวบัว เหงาแหง 1 

โกฐจุฬาลัมพา ใบและชอดอก 1 

โกฐเชยีง ราก 1 

เทียนดํา เมล็ด 1 

เทียนแดง เมล็ด 1 

เทียนขาว เมล็ด 1 

เทียนขาวเปลือก เมล็ด 1 

เทียนตาตั๊กแตน เมล็ด 1 

ชะเอมเทศ ราก 1 

กัญชา ชอดอก 1 

แกนแสมทะเล แกน 1 

อุตพิด หัว 2 

เปลือกสมุลแวง เปลือกตน 2 

ดีปลี ผลแหง 2 

ใบพิมเสน ใบ 2 

รากจิงจอ ราก 3 
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ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

รากสมกุง ราก 3 

รากเปลานอย ราก 3 

รากเปลาใหญ ราก 3 

รากสะคาน ราก 3 

รากพาชไหน ราก 3 

สหัศคุณเทศ ใบ 4 

บุกรอ หัวใตดิน 9 

พริกไทย ผลแหง 16 

ขิงแหง เหงา 16 

เจตมูลเพลิง ราก 16 

สรรพคุณตามตํารา แกลมจุกเสียด ปวดมวนทอง แกดานเสมหะ  แกทองมาน  
ขอบงใช   ลมจุกเสียด ปวดมวนทอง แกดานเสมหะ 
รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น     

น้ํากระสายยาท่ีใช 
- น้ํามะนาว 1 ชอนชา (5 ซีซี)  
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช        หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง    1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
2.  ควรระวั งการ ใช ร วมกั บยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากมีพริกไทยผสมในตํารับ 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก
และกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

ขอมูลเพ่ิมเติม    ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะท่ีค่ังคางในลําไสทําใหทองแข็งปวดมวน 
เอกสารอางอิง  พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทย  

สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หนา 354. 
หมายเหตุ  - ใชแกอาการทางลมท่ีทําใหจุกเสียดแนนทอง ระบบยอยอาหารแปรปรวน 

 - ใชแกปวดมวนทอง  
- ใชแกดานเสมหะ ผูปวยมักมีอาการถายเปนเมือก   
- ใชแกลมจุกเสียด ลมกุฏฉิสยาวาตา โกฏฐาสยาวาตากําเริบ แนนทองผายลมแลวอาการ
ดีข้ึน 
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- ตํารับยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง - 

ท่ีมาของตํารับยา  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.126 

“จะวาดวยโรคสําหรับบุรุษหรือสัตรีก็เหมือนกัน แตจะวาดวยบุรุษนั้นกอน ถาผูใดเปนโทษสัณฑฆาฏแลก
ลอนแหงมักใหผูกพรรดึกแลลมเสียดแทง ใหเปนลูกเปนกอนเปนดานในทองใหเม่ือยขบท่ัวสารพางค มักใหเจ็บบั้นเอว 
ใหมือเทาตายเปนเหน็บชา มักขัดหัวเหนานาตะโพก ตึงสองราวขางไปจนตลอดทวารหนัก ปสสาวะเปนโลหิตใหปวด
สีสะวิงเวียนหนาตา ปากเบี้ยวตาแหกเสียงแหงเจราไมไครไดยิน จักษุมืดหูหนัก แลจุกเสียดทองข้ึนแนนนาอก เสพย
อาหารไมมีรศ โรคท้ังนี้เปนเพ่ือวาตะ, เสมหะ, โลหิต, กําเริบ เม่ือจะเปนนั้นใหเหม็นเนื้อตัวแลอาหารถอย บางทีใหจับ
สบัดรอนสทานหนาว มักอยากของเปรี้ยวหวานแลเย็น เปนท้ังนี้เพราะโลหิตแหงติดกระดูกสันหลัง บุรุษแลสัตรีเปน
เหมือนกันจะแกทานใหแตงยานี้ 

ยาแกโรคสําหรับบุรุษขนานนี้ เอาเถาสะคาน ๑ ผักแพวแดง ๑ หัวดองดึง ๑ วานน้ํา ๑ มหาหิงคุ ๑ เนื้อใน
ฝกราชพฤกษ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐจุลาลําภา ๑ กันชา ๑ หัวอุตพิด ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดีปลี ๑ แกนแสมทะเล 
๑ ยาท้ังนี้เอาเสมอภาค พริกไทยก่ึงยา แตวาผอนตามกําลัง ทําผงแลวเอาน้ําใบกะเม็ง ๑ น้ําผลประคําดีควาย ๑ เอา
เทากันเคลายาใหได ๗ ครั้ง ผึ่งใหแหงแลวบดกับน้ําผึ้งรับประทาน หนัก ๑ สลึง แกโรคดังกลาวมาแลวแตหลัง” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 15 ชนิด รวมน้ําหนัก 21 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

สะคาน เถา 1 

ผักแพวแดง ใบ ราก 1 

ดองดึง เหงาแหง 1 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 1 

มหาหิงคุ ชันน้ํามันหรือยางท่ีไดมาจากหัว
รากใตดินหรือลําตนของพืชใน

ตระกูล Ferula 

1 

เนื้อในฝกราชพฤกษ เนื้อในฝกแก 1 

โกฐสอ รากแหง 1 

โกฐพุงปลา กอนแข็ง ปูด (gall) จากใบ  
และยอดออนของสมอไทย 

1 

โกฐจุฬาลัมพา ใบและชอดอก 1 

กัญชา ชอดอก 1 

อุตพิด หัว 1 

ชะเอมเทศ ราก 1 

ดีปลี ผลแหง 1 

แกนแสมทะเล แกน 1 

พริกไทย ผลแหง 7 

สวนประกอบอ่ืนในตํารับ : ใบกะเม็ง ลูกประคําดีควาย 
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สรรพคุณตามตํารา อาการท่ีเกิดจากโทสันฑฆาตและกรอนแหง ท่ีมีอาการทองผูกเปนพรรดึก อาการ
ปวดเม่ือยท่ัวรางกาย มือชาเทาชาปวดศีรษะ หนามืดวิงเวียน จุกเสียดทอง แนน
หนาอก  

ขอบงใช  โทสันฑฆาต และ กลอนแหง 
รูปแบบยา   ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 

น้ํากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 ซีซี) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
2. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ   

rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรค
แผลเปอยเพปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

ขอมูลเพ่ิมเติม  1. ตองฆาฤทธิ์ดองดึงกอนนําไปปรุงยา 
2. โทสันฑฆาต หมายถึง โรคชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการกระทบกระแทกอยางแรงจน
ชอกช้ํา เปนอาการตอเนื่องจากเอกสันฑฆาต เกิดอาการทองผูกจนเปนพรรดึก เกิด
เปนลมเขาไปอยูในทอง ทําใหเจ็บปวดไปท้ังตัว มีอาการปวดเม่ือยบั้นเอว ขัดตะโพก 
เวียนศีรษะ สะบัดรอนสะทานหนาว เปนตน 

เอกสารอางอิง   พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
ศุภการจํารูญ ถนนอัษฏางค; ร.ศ. 126. หนา 

หมายเหตุ  - ใชแกปวดเม่ือยตึงลา ปวดหลัง เปนมานาน นวดและใชธรณีสัณฑฆาตไมดีข้ึน 
   - ใชแกลมในเสน ทองผูกรวมดวย เม่ือยตึงลา แขนขาออนแรง ชา 
   - ชวยระบายนอยกวาทัพยาธิคุณ 
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- ตํารับยาอัคคินีวคณะ - 

ท่ีมาของตํารับยา  คัมภีรธาตุพระนารายน 

“อัคคินีวคณะ ใหเอา กันชา ยิงสม สิ่งละสวน เปลือกอบเชย ใบกระวาน กานพลู สคาน สิ่งละ ๒ สวน 
ขิงแหง ๓ สวน รากเจตมูลเพลิง ดีปลี สิ่งละ ๔ สวน น้ําตาลกรวด ๖ สวน กระทําเปนจุณ น้ําผึ้งรวงเปนกระสาย 
บดเสวยหนักสลึง ๑ แกอาเจียน ๔ ประการ ดวยติกกะขาคินีกําเริบ และวิสมามันทาคินีอันทุพล จึงคลื่นเหียน
อาเจียน มิใหเสวยพระกระยาหารได ใหจําเริญพระธาตุท้ัง ๔ ใหเสวยพระกระยาหาร เสวยมีรสชูกําลังยิ่งนัก 

ขาพระพุทธเจา ขุนประสิทธิโอสถจีน ประกอบทูลเกลาฯถวาย ครั้งสมเด็จพระนารายณเปนเจาเมือง
ลพบุรี เสวยเพลาเชาอัตรา ดีนักแล  ฯ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 10 ชนิด รวมน้ําหนัก 27 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

กัญชา ชอดอก 1 

ยิงสม (โสม) ราก 1 

เปลือกอบเชย เปลือกตน 2 

ใบกระวาน ใบ 2 

กานพลู ดอกตูม 2 

สะคาน เถา 2 

ขิงแหง เหงา 3 

เจตมูลเพลิง ราก 4 

ดีปลี ผลแหง 4 

น้ําตาลกรวด น้ําตาลกรวด 6 

สรรพคุณตามตํารา แกอาการท่ีเกิดจากไฟยอยอาหารผิดปกติ ทําใหการเคลื่อนตัวของลําไสทําใหเกิด
อาการผิดปกติ ไดแก คลื่นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร กินอาหารแลวมีอาการลําไส
เคลื่อนไมสะดวก รอนไมสบายทอง พะอืดพะอม จะเรอก็เรอไมออก จะผายลมก็ผาย
ลมไมออก 

ขอบงใช  แกคลื่นเหียนอาเจียน ท่ีเกิดจากไฟยอยอาหารผิดปกติ 
รูปแบบยา  ยาผง , แคปซูล  
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครัง้ละ 2 - 4 กรัม  วันละ 1 - 2 ครั้ง กอนอาหารเชาและเย็น  

น้ํากระสายยาท่ีใช  
- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 ซีซี) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง  1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelet)  
2. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรค
แผลเปอยเพปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน  
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ขอมูลเพ่ิมเติม 1. ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟยอยอาหารกําเริบ ซ่ึงมักสัมพันธหรือเกิดจากปตตะกําเริบ  
 2. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึง ไฟยอยอาหารท่ีมีลักษณะท่ีไมสมํ่าเสมอหรือ 

    ไมคงท่ี เชน บางม้ือกินอาหารไดมากเนื่องจากไฟยอยอาหารมีกําลังแรง แตพอถึง 
 ม้ือตอไปมีอาการเบื่อหรือไมอยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟยอยอาหารหรือ

อัคนิออนกําลังลง ลักษณะหรืออาการข้ึน ๆ ลง ๆ หรือไมแนนอนหรือไมสมํ่าเสมอ
ของไฟยอยอาหารเปนผลจากความผิดปกติของ “วาตะ” หรืออาจกลาวอีกอยางวา 
“วาตะทําใหไฟยอยอาหารมีลักษณะท่ีไมแนนอน” 

3. ยามีรสรอน ผูปวยท่ีมีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหารและ
แบงรับประทานกอนอาหารเชาและเย็น 

4. ชื่ออ่ืนในตํารายาเกร็ด เชน อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี  
เอกสารอางอิง  1. คัมภีรธาตุพระนารายน (ฉบับใบลาน). กรมหลวงวงสาฯ กรมหม่ืนไชยนาท 

ประทาน พ.ศ.2459. 
2. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส. คําอธิบายตําราพระโอสถ
พระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 
2542. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรและมูลนิธิภูมิปญญา. 2548. 

หมายเหตุ - ใชแกอาการจุกเสียด แนนทอง คลื่นไส อาเจียน ลมตีข้ึน  
- ใชในกลุมคนไขคีโมอาเจียนจุกทอง  
- ใชในกลุมคนไขตับท่ีแนนทอง ออนเพลีย มีกําลังนอย 
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- ตํารับยาแกลมเนาวนารีวาโย - 

ท่ีมาของตํารับยา  ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

“สิทธิการิยะ จะกลาวลักษณะกําเนิดแหงลม อันชื่อวาเนาวนารีวาโย เปนคํารบ ๑๘ นั้นเกิดแตปลาย
ปตคาดปลายสันทฆาตเจือกันกลาวคือจับตนคอเปนตนก็ดี ในลําคอก็ดี เหตุวาแลนถึงกันมักบังเกิดแกสตรีทรง
ครรภ กระทําใหปลายมือปลายเทา ดุจปลาดุกยอก แลวข้ึนมาจับเอาตนคอใหคอแข็ง จะเบือนคอก็มิได สมมติ
วาคอแข็งแลวกระทําพิษใหรอนเปนกําลัง จึงพระฤาษีเพทะกะเทพใหแตงยานี้แก เอากัญชา ๑, ดีปลี ๑, 
พริกไทย ๑, ขิงแหง ๑, ขอบชะนางท้ัง ๒, ตานหมอน ๑, ลูกจันทน ๑, ดอกจันทน, สมุลแวง ๑,อบเชย ๑, 
กานพลู ๑, เอาเสมอภาค ทําเปนจุณบดละลายน้ําผึ้งกินหนัก ๑ สลึง ใหกินเชาเย็น อาจารยทานกลาวไววาให
กิน ๗ วันหายวิเศษนัก ฯ”  

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 12 ชนิด รวมน้ําหนัก 12  สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา สวน) 

กัญชา ชอดอก 1 

ดีปลี ผลแหง 1 

พริกไทย ผลแหง 1 

ขิงแหง เหงา 1 

ขอบชะนางแดง ตน ใบ 1 

ขอบชะนางขาว ตน ใบ 1 

ตานหมอน ใบ 1 

ลูกจันทน เมล็ด 1 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด 1 

สมุลแวง เปลือกตน 1 

อบเชย เปลือกตนชั้นใน 1 

กานพลู ดอกตูม 1 

สรรพคุณตามตํารา  คลายอาการปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเทาตึงราวไปกําดนตนคอ ทําใหคอแข็ง 
เคลื่อนไหวคอไมสะดวก มักเกิดกับสตรีท่ีต้ังครรภหมายถึง เริ่มเกิดเม่ือตั้งครรภแต
จะแสดงอาการเม่ือคลอดแลว ท่ีมีอาการปวดตึง ตนคอ แขน ขา ปลายมือ ปลายเทา 
อาการปวดจากเสนประสาทอักเสบ ปลอกประสาทอักเสบ   

ขอบงใช แกลมเนาวนารีวาโย แกลมปลายปตคาตสัญญาณ 4 หลัง  
รูปแบบยา   ยาผง, แคปซูล  
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครัง้ละ 2 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

น้ํากระสายยาท่ีใช  
- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 มิลลิลิตร) 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกครึ่งแกว (125 มิลลิลิตร) แทน 

ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelet)   



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  47 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม   ลมเนาวนารีวาโย เปนลมท่ีทําใหมีอาการเจ็บแปลบท่ีปลายมือปลายเทาคลาย 
ปลาดุกยอก ตนคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไมได  

เอกสารอางอิง  โรงเรียนแพทยแผนโบราณ. ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัด
โพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
จารึกไวเม่ือ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ, 2505. หนา 322. 

หมายเหตุ - ใชในหญิงตั้งครรภมีภาวะหลังพังผืดหดรัดหลังตั้งครรภ ผิดปกติลมในเสน 
- ใชในผูท่ีมีอาการเจ็บตึงกลามเนื้อ พังผืดหดรัดกลามเนื้อ 
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- ตํารับยาแกลมเบ้ืองสูง – 

ท่ีมาของตํารับยา  ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 “๏ สิทธิการิยะ จะกลาวดวยตํารายาคือวิเศษสรรพคุณสําเร็จ อันอาจารยเจาในกอนประมวลไว ให
แกสรรพโรคท้ังปวงตาง ๆ สืบกันมา ฯ  
  ในท่ีนี้จะวาแตสรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยาท่ีจะแกซ่ึงโรคสรรพลมท้ังปวงอันกําเริบพัดข้ึนเบื้องบนนั้นโดยนัยดังนี้ ฯ 
 ยาแกลมข้ึนสูง เอายาดํา, กัญชา, อุตพิด, ดองดึง สิ่งละ ๔ สวน กระเทียม ๖ สวน, วานน้ํา, ชะเอมเทศ,  
โกฐน้ําเตา, โกฐพุงปลา, มหาหิงคุ สิ่งละ ๘ สวน วานเปราะ, ผลผักชี สิ่งละ ๑๒ สวน ขิงแหง, แกนแสมทะเล,  
รากสมกุง, สะคาน สิ่งละ ๑๖ สวน พริกไทย, เปลือกกันเกรา สิ่งละ ๒๔ สวน ทําเปนจุณบดละลายน้ําผึ้งรวง 
ใหกินหนัก ๑ สลึง แกลมข้ึนสูงหายดีนัก ฯ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 18 ชนิด รวมน้ําหนัก 198 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

ยาดํา น้ํายางสีเหลืองจากใบ นําไปเค่ียวดวย
ไฟออนๆ จนขนเหนียว แลวผึ่งแดดให

แหง จะแข็งกลายเปนกอนสีดํา 

4 

กัญชา ชอดอก 4 

อุตพิด หัว 4 

ดองดึง เหงาแหง 4 

กระเทียม หัวใตดิน 6 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 8 

ชะเอมเทศ ราก 8 

โกฐน้ําเตา เหงาแหง 8 

โกฐพุงปลา กอนแข็ง ปูด (gall) จากใบ  
และยอดออนของสมอไทย 

8 

มหาหิงคุ ชันน้ํามันหรือยางท่ีไดมาจากหัวรากใต
ดินหรือลําตนของพืชในตระกูล Ferula 

8 

วานเปราะ เหงา 12 

ผลผักชี ผล 12 

ขิงแหง เหงา 16 

แกนแสมทะเล แกน 16 

รากสมกุง ราก 16 

สะคาน เถา 16 

พริกไทย ผลแหง 24 

เปลือกกันเกรา เปลือกตน 24 
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สรรพคุณตามตํารา แกอาการของลมข้ึนเบื้องสูง คือ กลุมอาการปวดศีรษะ หนามืด มึนงง หูอ้ือ ใจสั่น 
ออนเพลีย สวิงสวาย ท่ีมักจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดและการทํางานของระบบ
ประสาทท่ีแปรปรวน คลายยาลดความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการโรคลมปะกัง 

ขอบงใช  ปวดศีรษะไมเกรน (โรคลมปะกัง)  
รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัมวันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็นหรือเม่ือมี

อาการ     
น้ํากระสายยาท่ีใช 

- น้ําผึ้งรวง 1 ชอนชา (5 ซีซี)  
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช        หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง     1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
 2. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ   

rifampicin 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรคแผลเปอยเพ
ปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

ขอมูลเพ่ิมเติม 1. ลมข้ึนเบื้องสูง เปนโรคลมท่ีทําใหมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝาฟาง หูอ้ือ 
ออนเพลีย สวิงสวาย เปนตน  

      2. ดองดึงจะตองฆาฤทธิ์ตามกรรมวิธีกอนนําไปปรุงยา  
เอกสารอางอิง  1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณ. ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

(วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด
เกลาใหจารึกไวเม่ือ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ, 2505. หนา ๔๒๙. 

       2. พจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 
2559. หนา 466. 

หมายเหตุ  - ระวังการใชในกลุมผูท่ีมีความดันโลหิตท่ีต่ํากวา 100/60 (pule pressure ไมเกิน 50) 
   - ชวยระบาย ตึงตามตัว  
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- ตํารับยาอัมฤตยโอสถ - 

ท่ีมาของตํารับยา  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.126 

“ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตยโอสถ แกลมไกษยท้ังปวงเอา สหัสคุณ ๑ แกนแสมทเล ๑ รากสมกุง ๑ ลูกมะตูม 
๑  ลูกมะแหน ๑ ลูกพิลังกาสา ๑ สมอเทศ ๑ สมอไทย ๑ โกฏเขมา ๑ เทียนดํา ๑ เทียนขาว ๑ ลูกจันทน ๑ 
ดอกจันทน ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ดีปลี ๑ ยาท้ังนี้เอาเสมอภาค เอาเปลือกหอยโขง ๑ เปลือกหอยขม ๑ 
เปลือกหอยแครง ๑ เบี้ยผูเผา ๑ เอาสิ่งละ ๓ สวน เอากันชา ๑๐ สวน เอาพริกไทย ๒ เทายาท้ังหลาย ตําผง
กระสายยักยายใชใหชอบโรคท้ังหลายเถิด ตําราหลวง ๒ ขนานเทานี้แล” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 22 ชนิด รวมน้ําหนัก 76 สวน ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (สวน) 

สหัสคุณ ตน 1 

แกนแสมทะเล แกน 1 

รากสมกุง ราก 1 

มะตูม ผลแหง 1 

มะแหน (สมอพิเภก) ผลแหง 1 

พิลังกาสา ผลแหง 1 

สมอเทศ ผลแหง 1 

สมอไทย ผลแหง 1 

โกฐเขมา เหงาแหง 1 

เทียนดํา เมล็ด 1 

เทียนขาว เมล็ด 1 

ลูกจันทน เมล็ด 1 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด 1 

กระวาน ผล 1 

กานพลู ดอกตูม 1 

ดีปลี ผลแหง 1 

เปลือกหอยโขง เปลือกหอยโขง 3 

เปลือกหอยขม เปลือกหอยขม 3 

เปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครง 3 

เบี้ยผูเผา เปลือกหอยเผา 3 

กัญชา ชอดอก 10 

พริกไทย ผลแหง 38 

สรรพคุณตามตํารา อาการเรื้อรังจากความเสื่อมของรางกาย ทําใหตึง เม่ือยลากลามเนื้อ เบื่ออาหาร ผอม
แหง มือเทาออนแรง แขนขาออนโรย 

ขอบงใช - แกลมกษัย  
รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น     
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น้ํากระสายยาท่ีใช 
ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) 

ขอหามใช        หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง     1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
 2. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรคแผลเปอยเพ
ปติกและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

4. ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอายุ 
ขอมูลเพ่ิมเติม  ลมกษัย เปนลมท่ีทําใหผอมแหงแรงนอย ทําใหมึนตึง มือเทาออนแรง เปนตน  

เอกสารอางอิง 1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ศุภการจํารูญ ถนนอัษฏางค; ร.ศ. 126. หนา 372. 
2. พจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559  หนา 
464 
3. นิทเทส (ถมรัตน) พุมชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2. กรุงเทพ ฯ: 
พรอมจักรการพิมพ; 2516. หนา 201. 

หมายเหตุ - ชวยขับเมือกมันในลําไส 
- ใชในผูท่ีมีอาการปวดเม่ือยท่ีเปนเรื้อรังท่ีเกิดจากความเสื่อมของรางกาย ทําให 
เบื่ออาหาร ผอมแหง ปวดตึงเม่ือยลาแขนขาออนโรย 
- ใชแกปวดเม่ือยกลามเนื้อตึง ขยับตัวแลวมีอาการเจ็บ  
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- ตํารับยาอไภยสาลี - 

ท่ีมาของตํารับยา  เวชศึกษา แพทยศาสตรสังเขป เลม 1, 2, 3 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.127 

 “ยาอไภยสาลี เอาลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวาน ๓ สลึง กานพลู ๑ บาท ลูกพิลังกาสา ๑ บาท 
๒ สลึง วานน้ํา ๑ บาท ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนเขาเปลือก ๒ บาท ๒ สลึง  
เทียนแดง ๒ บาท ๓ สลึง เทียนขาว ๒ บาท เทียนตาตั๊กแตน ๒ บาท ๑ สลึง เจตมูลเพลิง ๓ บาท สมอไทย ๓ บาท 
๑ สลึง สมอเทศ ๓ บาท ๑ สลึง หัวบุกรอ ๓ บาท ๓ สลึง สหัศคุณเทศ ๑ ตําลึง ๒ บาท จันทนเทศ ๑ ตําลึง กัญชา 
๓ บาท ๓ สลึง พริกลอน ๑ ตําลึง กินเชาเย็นทุกวัน แกสารพัดลม ๘๐ จําพวก แกโลหิต ๒๐ จําพวก แกริดสีดวง 
๒๐ จําพวก ยานี้กินได ๓ เดือน หายโรคาพยาธิมิไดมีเลย ยาอายุวัฒนะท้ังเกิดปญญารูหลักนักปราชญมากกวาคน
ท้ังปวง ถาผูใดพบใหทํากินวิเศษนัก ใครกินยานี้ดุจยาทิพยนั้นแล ฯ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 20 ชนิด รวมน้ําหนัก 50 บาท 2 สลึง (757.50 กรัม) ดังนี้ 

ตัวยา น้ําหนักยา น้ําหนักยา (กรัม) 

ลูกจันทน เมล็ด 3.75 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด 7.50 

กระวาน ผล  11.25 

กานพลู ดอกตูม  15 

พิลังกาสา ผล  22.50 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 26.25 

โกฐสอ รากแหง 30 

โกฐเขมา เหงาแหง 33.75 

เทียนขาวเปลือก เมล็ด  37.50 

เทียนแดง เมล็ด 41.25 

เทียนขาว เมล็ด  30 

เทียนตาตั๊กแตน เมล็ด  33.75 

เจตมูลเพลิง ราก  45 

สมอไทย ผล  48.75 

สมอเทศ ผล  48.75 

บุกรอ หัวใตดิน 56.25 

สหัศคุณเทศ ใบ 90 

แกนจันทนเทศ แกน  60 

กัญชา ชอดอก  56.25 

พริกไทยลอน ผลสุกตากแหง 
ท่ีรอนเปลือกออกแลว 

60 

สรรพคุณตามตํารา แกโรคลม บํารุงรางกาย อายุวัฒนะ  
ขอบงใช  แกโรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแนน     
รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น     



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  53 
 

น้ํากระสายยาท่ีใชใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) 
ขอหามใช        หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง     1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
 2. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ

rifampicin 
ขอมูลเพ่ิมเติม ยาอไภยสาลีเปนสูตรตํารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแหงชาติป 2561 
 เพียงแตในบัญชียาหลักแหงชาติไมไดใสกัญชาในสูตรตํารับ เนื่องจากเสนอตํารับยา 
 กอนท่ี พรบ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562 ประกาศใช 
เอกสารอางอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษา แพทยศาสตรสังเขป เลม 1. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพไทย สพานยศเส; ร.ศ.127 หนา 72. 
หมายเหตุ  - ชวยยอยอาหาร บํารุงธาตุ (เนนบํารุงเดนกวาไพสาลี) 
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- ตํารับยาไพสาลี - 

ท่ีมาของตํารับยา  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 

“ยา ไพสาลี วา พระพุทธเจา ทรงใหพระอานนททําแจกเปนทาน เอาลูกจันทน ดอกจันทน สิ่งละ ๑ 
สลึง กระวาน ๑ สลึง ๑ เฟอง กานพลู ๒ สลึง ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟอง ลูกพิลังกาสา ๓ สลึง วานน้ํา ๓ สลึง ๑ 
เฟอง เกลือสินเธาว ๑ บาท เทียนดํา ๑ เฟอง เทียนเยาพาณี ๖ สลึง ๑ เฟอง การบูร ๗ สลึง สมอเทศ ๗ สลึง 
๑ เฟอง เทียนขาวเปลือก ๖ สลึง  สมอไทย ๒ บาท สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟอง โกฐสอ ๙ สลึง   
โกฐเขมา ๙ สลึง ๑ เฟอง บุกรอ ๗ สลึง ขิงแหง ๑๐ สลึง ๑ เฟอง เจตมูลเพลิง ๗ สลึง หัสคุณเทศ ๕ บาท 
กัญชา ๓๐ บาท พริกไทยรอน ๖๐ บาท ยาท้ังนี้ทําเปนผงละลายน้ําผึ้งน้ําออยแดง น้ํานมโคก็ได กิน หนัก ๑ 
สลึง กิน ๓ เวลา แกสารพัดโรค ไสเลื่อนกลอน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูตึง ลมสติมัก
หลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก  ข้ีเรื้อน คุดทะราด เปนฝในเพดานและลําคอ ลมมักใหหาวเรอ ใหราก
สะอึก ลมสะแกเวียน นอนไมหลับ ใหงวงเหงาหาวนอน ลมปวดมวนในทอง เปนปางเปนจุกผามมามยอย หงอย 
เพอ พูดมิชัด” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 23 ชนิด รวมน้ําหนัก 121 บาท 1 สลึง 1 เฟอง (1,820.63 กรัม) ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (กรัม) 

ลูกจันทน เมล็ด 3.75 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด 3.75 

กระวาน ผล 5.625 

กานพลู ดอกตูม 7.5 

ดีปล ี ผลแหง 9.375 

พิลังกาสา ผล 11.25 

วานน้ํา รากและลําตนใตดิน 13.125 

เกลือสินเธาว เกลือแกงท่ีไดจากใตดิน 15 

เทียนดํา เมล็ด 1.875 

เทียนเยาวพาณี เมล็ด 24.375 

การบูร ผลึกท่ีแทรกอยูในเนื้อไมของตน
การบูร 26.25 

สมอเทศ ผลแหง 28.125 

เทียนขาวเปลือก เมล็ด 22.5 

สมอไทย ผลแหง 30 

สมอพิเภก ผลแหง 31.875 

โกฐสอ รากแหง 33.75 

โกฐเขมา เหงาแหง 35.625 

บุกรอ หัวใตดิน 26.25 

ขิงแหง เหงา 39.375 

เจตมูลเพลิง ราก 26.25 

หัสคุณเทศ ตน 75 



 

แนวทางการดูแลผูปวยระยะประคับประคองดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทย (ฉบับมกราคม 2565) I  55 
 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา (กรัม) 

กัญชา ชอดอก 450 

พริกไทยลอน ผลสุกตากแหงท่ีรอนเปลือกออก
แลว 

900 

สรรพคุณตามตํารา แกโรคลม บํารุงรางกาย อายุวัฒนะ 
ขอบงใช แกโรคลม บํารุงรางกาย อายุวัฒนะ บรรเทาอาการไอ เสมหะ ในผูปวยโรคปอดอุดก้ัน

เรื้อรัง (COPD) คงท่ี ระดับท่ี 1 - 2 
รูปแบบยา    ยาผง, แคปซูล 
ขนาดและวิธีใช   รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม  วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร เชา กลางวันและเย็น     

น้ํากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้งรวง น้ําออยแดง น้ํานมโค 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําสุกครึ่งแกว (125 ซีซี) แทน  

ขอหามใช        หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง     1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

    และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
 2. ควรระวังการใชรวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin 
 3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมความดัน

โลหิตได) โรคหัวใจ (กรณีท่ีไมสามารถควบคุมอาการได) ผูปวยโรคแผลเปอยเพปติก
และกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

4. ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอายุ 
5. ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ 

ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได 
ขอมูลเพ่ิมเติม  มีการวิจัยเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของตํารับยาอภัยสาลีในผูปวย

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังคงท่ี ระดับท่ี 1 - 2 โรงพยาบาลเทิง โดยสถาบันวิจัยการแพทยแผน
ไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารอางอิง 1. นิทเทส (ถมรัตน) พุมชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2. กรุงเทพ ฯ:  
พรอมจักรการพิมพ; 2516. หนา 223. 
2. วิวรรณ วรกุลพาณิชย, มณฑกา ธีรชัยสกุล, อนุธิดา ทับมี, มนัชยา มรรคอนันตโชติ, 
ณัฐวัฒน เปรี่ยมงูเหลือม. ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของตํารับยาอภัยสาลี
ในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังคงท่ี ระดับท่ี 1 - 2. วารสารการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 2561;16(1):34-43. 

หมายเหตุ - ตัวยามีความรอน มีสัดสวนกัญชาปริมาณมาก อาจจะทําให มีอาการเมาได   
- จะทําใหมีอาการเมาไดมากกวายาอไภยสาลี 

 - ชวยกระจายลม 
 - ชวยบํารุงธาตุ 

- ชวยยอยอาหาร  
- ใชในผูท่ีมีอาการงวงแตนอนไมหลับ 
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- ตํารับยาน้ํามันสนั่นไตรภพ – 

ท่ีมาของตํารับยา  ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

“๏ สิทธิการิยะ จะกลาวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดข้ึนเปนอุปปาติก คือกระษัยเหล็กนั้นเปนคํา
รบ ๓ มีประเภทกระทําใหหนาเหนาและทองนอยนั้นแข็งดุจดังแผนศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได ครั้นแกเขา
แข็งลามข้ึนไปถึงยอดอก และใหบริโภคอาหารมิได ใหปวดขบดังจะขาดใจตายดังนี้ ฯ 

ขนานหนึ่งเอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ผักเสี้ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย หอมแดง หญาไซ  
เกลือสมุทร ลูกคัดเคา ตําเอาน้ําสิ่งละทะนาน น้ํามันงาทะนานหนึ่งหุงคงแตน้ํามันเอา ลูกจันทน ดอกจันทน 
กระวาน กานพลู เทียนดํา เทียนขาว การบูร สิ่งละ ๑ สลึง บดปรุงลงในน้ํามัน จึ่งเอามาทาทองรีดเสียใหได ๓ 
วันกอนแลวจึ่งกินน้ํามันนี้ ๓ วัน หายดีนัก น้ํามันชื่อ สนั่นไตรภพ ครอบดานทุกประการ ฯ” 

สูตรตํารับยา ประกอบดวย ตัวยา 18 ชนิด ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา 

ใบกะเพรา ใบ 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

ใบแมงลัก ใบ 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

ผักเสี้ยนผี ท้ังตน 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

กระชาย เหงา และราก 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

กัญชา ชอดอก 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

พริกไทย ผลแหง 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

หอมแดง ลําตนใตดิน 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

หญาไซ ท้ังตน 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

เกลือสมุทร ธาตุวัตถุ 1 กิโลกรัม 

ลูกคัดเคา ผล 1 กิโลกรัม (น้ําหนักตัวยาสด) 

ลูกจันทน เมล็ด 1 สลึง (3.75 กรัม) 

ดอกจันทน เยื่อหุมเมล็ด 1 สลึง (3.75 กรัม) 

กระวาน ผล 1 สลึง (3.75 กรัม) 

กานพลู ดอกตูม 1 สลึง (3.75 กรัม) 

เทียนดํา เมล็ด 1 สลึง (3.75 กรัม) 

เทียนขาว เมล็ด 1 สลึง (3.75 กรัม) 

การบูร ผลึกท่ีแทรกอยูในเนื้อไม 
ของตนการบูร 

1 สลึง (3.75 กรัม) 

น้ํามันงา น้ํามัน 1 ทะนาน (1 ลิตร) 

สรรพคุณตามตํารา แกกระษัยเหล็ก แกดานทุกประเภท แกอาการหัวหนาวทองนอยแข็งเกร็งเวลาขยับ
แลวปวด มีอาการมากจะเจ็บตึงถึงยอดอก กินอาหารไมได 

ขอบงใช   แกกษัยเหล็ก 
รูปแบบยา  ยาน้ํามัน  
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ขนาดและวิธีใช  - ใชน้ํามันทารีดทองครั้งละ 5 มิลลิลิตร นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็ม
นาฬิกา 3 วัน กอน แลวจึงรับประทานน้ํามัน ในกรณีท่ีใชในผูปวยมะเร็ง ใหใชน้ํามันทาทอง
บริเวณรอบ  สะดือถึง ชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 3 วันกอน แลวจึงรับประทานน้ํามัน 

 - รับประทานครัง้ละ 3 - 5 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง กอนอาหารเชา เปนเวลา 3 วัน 
ขอหามใช   หามใชในหญิงตั้งครรภ ผูท่ีมีไข  
ขอควรระวัง   1. ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  

   และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
2. ควรระวังการใชยานี้ รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
3. ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปอยเพปติก  

ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน  
4. ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติของ

ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได  
5. ควรระวังในการทาบริเวณผิวท่ีบอบบางหรือผิวหนังท่ีแตกเนื่องจากอาจทําใหเกิด

การระคายเคืองได 
6.ระวังการใชในผูปวยหรือผู ท่ีสงสัยวาเปนมะเร็ งในชองทอง (Peritoneal 

carcinomatosis) หามนวดและรีด  
7. เม่ือใชยาภายใน 3 วัน หากมีอาการความดันโลหิตต่ํา มีไข ปวดเกร็งหนาทองมาก

ยิ่งข้ึน ใหหยุดใชยาทันที 
ขอมูลเพ่ิมเติม  กระษัยเปนกลุมโรคท่ีเปนเรื้อรังเปนเวลานานจนทําใหกินอาหารไมได นอนไมหลับ 

ทําใหรางกายทรุดโทรม ผอมเหลือง ซูบซีด มีอาการปวดในอุงเชิงกรานคลายการ
อักเสบของเยื่อบุภายในชองทองบริเวณอุงเชิงกราน (Pelvic peritonitis) ทําใหมี
อาการปวดมากโดยเฉพาะเวลาขยับเคลื่อนไหวรางกาย (Tender & Rebound 
tender) หนาทองบริเวณทองนอยมีอาการแข็งเกร็ง (Rigidity) เปนอาการท่ีเรื้อรัง
แลว กําเริบมากข้ึนจนมีอาการอักเสบของเยื่ อบุภายในชองทอง ท่ี อ่ืนดวย 
(Generalized peritonitis) จึงทําใหแข็งลามไปถึงยอดอก 

เอกสารอางอิง   1. โรงเรียนแพทยแผนโบราณ. ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
    (วัดโพธิ์ ) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 
    โปรดเกลาให จารึกไวเม่ือ พ.ศ.2375 ฉบับสมบูรณ, 2505. หนา 348. 

    2. จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร. กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, 2545.หนา 128. 
หมายเหตุ  - 
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- ตํารบัยาน้ํามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา) - 

ท่ีมาของตํารับยา น้ํามันกัญชาจากตํารับยาหมอพ้ืนบานท่ีไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรอง
ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สูตรตํารับยา  ประกอบดวย ตัวยา 2 ชนิด ดังนี้ 

ตัวยา สวนท่ีใช น้ําหนักยา 

กัญชา ชอดอก 100 กรัม 

น้ํามันมะพราว น้ํามัน 1 ลิตร 

กรรมวิธีการผลิต 
1. ลางชอดอกกัญชาดวยน้ํา อบใหแหง แลวนําไปบด 
2. ผสมตัวยาในขอ 1 กับนามันมะพราวในภาชนะปด (ตัวยา 100 กรัมตอนามันมะพราว 1,000 มิลลิลิตร) 
จากนั้นแชภาชนะในน้ําท่ีทําใหเดือดดวยไฟออน เปนเวลา 1 - 3 ชั่วโมง แลวท้ิงไวใหเย็น 
3. นํามากรองเอาแตน้ํามัน เก็บไวในขวดทึบแสง สําหรับบรรจุลงในขวดสําหรับหยด ตอไป 
ขอบงใช  ชวยใหนอนหลับ ชวยใหเจริญอาหาร 
รูปแบบยา  ยาน้ํามัน 
ขนาดและวิธีใช ชวยใหนอนหลับ 

ขนาดยาเริ่มตน : รับประทานครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 1 ครั้ง กอนนอน หรือตาม
ดุลพินิจของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตท่ีสั่งใชยาน้ํามันกัญชา 
ชวยใหเจริญอาหาร 
ขนาดยาเริ่มตน : รับประทานครั้งละ 1 - 3 หยด วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร หรือตาม
ดุลพินิจของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตท่ีสั่งใชยาน้ํามันกัญชา 
แกลมปะกัง 
ขนาดยาเริ่มตน : รับประทานครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 1 ครั้ง กอนนอน หรือ หยด
เม่ือมีอาการครั้งละ 3 - 5 หยด หากอาการไมดีข้ึนภายในครึ่งชั่วโมงใหปรับขนาดยา
ตามรายละเอียดการปรับขนาดยา หรือ ตามดุลพินิจของแพทยแผนไทยและแพทย
แผนไทยประยุกตท่ีสั่งใชยาน้ํามันกัญชา 
บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง 
ขนาดยาเริ่มตน : รับประทานครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 2 - 4 ครั้ง หรือเม่ือมีอาการ หรือ 
ตามดุลพินิจของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตท่ีสั่งใชยาน้ํามันกัญชา 
แกโรคสันนิบาตลูกนก 
ขนาดยาเริ่มตน : รับประทานครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 2 - 4 ครั้งตอวัน หรือตาม
ดุลพินิจของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตท่ีสั่งใชยานามันกัญชา 

การปรับขนาดยา - หากอาการไมดีข้ึนจากการติดตามอาการและประเมินผลใหปรับขนาดยาเพ่ิมข้ึน
ครั้งละ 1 - 2 หยด ทุก 1 - 2 สัปดาห ** ขนาดสูงสุดไมเกิน 20 หยด ตอวัน 
- หากอาการดีข้ึนจาการติดตามอาการและประเมินผลใหปรับขนาดยาลดลง ครั้งละ  
1 หยด ทุก 1 สัปดาห 

คําแนะนําเพ่ิมเติม - วิธีการหยดน้ํามันกัญชา ใหหยดใสชอนกอนรับประทาน เพ่ือปองกันการใชยาเกินขนาด 
- มีการติดตามอาการของผูปวยทุก 7 วัน (ทางโทรศัพทหรือนัดติดตามอาการ) 
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- หากมีอาการแพยา เชน มีผื่น ปากบวม ตาบวม หนาบวม ใหหยุดใชยาและปรึกษา
แพทยหรือเภสัชกร 
- ควรเก็บยาใหพนมือเด็ก 
- อาจพบอาการไมพึงประสงคจากใชน้ํามันกัญชา ได อยางเชน อาการมึนเวียนศีรษะ 
กระสับกระสาย สับสน ปากแหงคอแหง คลื่นไสอาเจียน เคลิมสุข ตาเบลอ เดินเซ  
ปวดศีรษะ ใจสั่น แนนหนาอก ความดันโลหิตต่ํา/สูง รูสึกวิตกกังวลหรือซึมเศรา 

ขอหามใช  1. หามใชในผู ท่ีมีประวัติแพผลิตภัณฑท่ีไดจากการสกัดกัญชา ซ่ึงอาจเกิดจาก 
สวนประกอบอ่ืน ๆ (ในผลิตภัณฑนี้มีสวนผสมของน้ํามันมะพราว) 
2. หามใชกัญชาท่ีมีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) 
ในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดข้ันรุนแรง หรือไมสามารถคุมอาการได เชน ยังมี
อาการกําเริบบอย ๆ ของการปวดเคนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ ความดันตก 
เนื่องจากอาจเพ่ิมความเสี่ยงหัวใจขาดเลือด รวมถึงหามใชในผูท่ีมีปจจัยเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดหัวใจ 
3. หามใชในสตรีมีครรภ สตรีท่ีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีไมไดคุมกําเนิด 
หรือสตรีท่ีวางแผนจะตั้งครรภ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบวามีทารกคลอดกอน
กําหนด ทารกน้ําหนักตัวนอย รวมถึงพบสารจากกัญชาผานในน้ํานมแมได 

หมายเหตุ  - อยูในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ
ดานสมุนไพร พ.ศ. 2564 (14 พฤษภาคม 2564) : บัญชี 3 

 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการใชตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมเพ่ิมเติม 

- ควรระวังการใชรวมกันในกลุมตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู 
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การบันทึกขอมูลในระบบของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
รอยละของจํานวนผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ท่ีเขาถึงบริการ

กัญชาทางการแพทยแผนไทย 
จํานวน (คน) จํานวน (ครั้ง) ของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ท่ีไดรับ

การรักษาดวยยากัญชาทางการแพทยแผนไทย โดยมีการบันทึกขอมูลรหัส Z51.5 ควบคูกับการวินิจฉัยรหัส
กลุมโรคและอาการ/การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50 ถึง U77 และควบคู
กับการจายยากัญชาทางการแพทยท้ังแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เง่ือนไขการใหรหัส Z51.5 (Palliative care)  

แพทยแผนปจจุบัน 
ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย 4 กลุมโรค 2 กลุมอายุ 

1. กลุมโรคมะเรง็ระยะแพรกระจาย : C00 - C97 (แนวทางฯหนา 10 - 18) 
2. กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) 

- หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ(Stroke) : I60 - I69 
- และภาวะสมองเสื่อม(Dementia) : F03 (แนวทางฯหนา 19 - 25) 

3. โรคไตในกลุมท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรัง : N18.5 (แนวทางฯหนา 26 - 32) 
4. โรคถุงลมโปงพอง (COPD) : J44 และภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) : I50 (แนวทางฯ

หนา33 - 43) 
5. ผูสูงอายุ (อายุ > 60 ป) ท่ีเจ็บปวยใน 4 กลุมโรคตามขอ 1 - 4 และภาวะพ่ึงพิง : R54 เขาสูระยะ

ประคับประคองตามขอบงชี้ท่ัวไปในการวินิจฉัย (แนวทางฯหนา 76 - 80) 
6. ผูปวยเด็ก (อายุ 0 - 14 ป) ประคับประคองระยะทาย 

แพทยแผนไทย 
รหัสกลุมโรคและอาการดานการแพทยแผนไทยแบงออกเปน 6 กลุมรหัส ดังนี้ 

1. โรคของสตรี: U50 - U52 
2. โรคของเด็ก: U54 - U55 
3. โรคท่ีเกิดอาการหลายระบบ: U56 - U60 
4. โรคท่ีเกิดเฉพาะตําแหนง: U61 - U72 
5. โรคและอาการอ่ืน: U74 - U75 
6. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค: U77 
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วิธีการคํานวณ (รอยละ) 
 

(Z51.5 + (U50 ถึง U77) + ยากัญชาแผนไทย) 
______________________________________      x     100 

 
  Z51.5 

 
สัดสวนของผูท่ีไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยแบบประคับประคอง เขาถึงบริการกัญชาทาง

การแพทยแผนไทย ตอผูท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองท้ังหมด (ครั้ง) 
โดยคํานวณจาก 

1. ผูท่ีไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยแบบประคับประคอง เขาถึงบริการกัญชาทางการแพทย 
แผนไทย (คน) / ผูท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองท้ังหมด (คน) x 100 

2. ผูท่ีไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยแบบประคับประคอง เขาถึงบริการกัญชาทางการแพทย 
แผนไทย (ครั้ง) / ผูท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองท้ังหมด (ครั้ง) x 100 
 

ขอมูลจากหนวยบริการท้ังประเทศ สงเขาคลัง HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประมวลผล
บนระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมถึงรายเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการ 
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ขอมูลการติดตอผูผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
 

- กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก - 
โทรศัพท : 0 2564 7889 , 06 1421 9701 
E-mail : tdc.cannabis.product@gmail.com 
 
 - ฝายผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร จ.สกลนคร - 
โทรศัพท : 0 4277 9105 
E-mail : herbal.ajaro@gmail.com 
Line : @arjaroherb 

 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย จ.แพร -  
โทรศัพท : 0 5461 3134 ตอ 620 
E-mail : D.herbcannabis@gmail.com 

 
- โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย - 
โทรศัพท : 0 4469 9238-39 ตอ 5200 (กลุมงานผลิตยาสมุนไพร) , 09 8621 2533 (ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร) 
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