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รายละเอียดข้อมูลตำรับยาแผนไทยที่มีใบและก้านกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย ๕ ตำรับ 
1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ 
2. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 
3. ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
4. ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและแก้โรคผิวหนัง 
5. ตำรับยาแก้โรคจิต 

 
1..ตำรับยาศุขไสยาศน์ 

         

1. ชื่อยา ยาศุขไสยาศน์ ชนิดแคปซูล 
            ยาศุขไสยาศน์ ชนิดผง 
2. สูตรตำรับยา  

2.1 ตัวยาสำคัญ ในตำรับ 78 กรัม มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ 
ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ของพืชท่ีให้เครื่องยา 
ชื่อละติน 

ของเครื่องยา 
น้ำหนักยา 
๗๘ กรัม 

๑ กัญชา ใบ Cannabis sativa L. Cannabidis Sativae 
Folium 

๑๒ กรัม 

๒ ดีปลี ผลแก่ Piper retrofractum Vahl Piperis Retrofracti 
Fructus 

๑๑ กรัม 

๓ ขิงแห้ง เหง้า Zingiber officinale Roscoe Zingiberis Preparata ๑๐ กรัม 
๔ พริกไทย เมล็ด Piper nigrum L. Piperis Nigri Fructus ๙ กรัม 
๕ บุนนาค ดอก Mesua ferrea L. Mesuae Ferreae Flos ๘ กรัม 
๖ ลูกจันทน์ เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Fragrantis 

Semen 
๗ กรัม 

๗ โกฐกระดูก ราก Aucklandia lappa Decne Aucklandiae Lappae 
Radix 

๖ กรัม 

๘ เทียนดำ เมล็ด Nigella sativa L. Nigellae Sativae 
Semen 

๕ กรัม 

๙ สมุลแว้ง เปลือกต้น Cinnamomum bejolghota 
(Buch.-Ham.) Sweet 

Cinnamomi 
Bejolghotae Cortex 

๔ กรัม 

๑๐ หัสคุณเทศ ลำต้น หรือ 
ราก 

Kleinhovia hospita L. Kleinhoviae Hospitae 
Lignum หรือ 
Kleinhoviae Hospitae 
Radix 

๓ กรัม 

๑๑ สะเดา ใบ Azadirachta indica var. 
siamensis Valeton 

Azadirachtae Indicae 
Folium 

๒ กรัม 

๑๒ การบูร - d-camphor หรือ  
dl-camphor 

Camphora 1 กรัม 
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2.2 ส่วนประกอบ 
ไม่มี  

3. ที่มาของตำรับยา 
        คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ 

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา 
         ๔.๑ การเตรียมใบกัญชา (การสะตุใบกัญชา) 
               ๑. นำใบกัญชาไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
               ๒. นำใบกัญชาไปคั่วไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าใบกัญชาจะแห้งกรอบ 
               ๓. นำใบกัญชาที่ผ่านการสะตุไปเทใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น ก่อนนำบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
         ๔.๒ การเตรียมหัสคุณเทศ  
               นำหัสคุณเทศไปคั่วหรือเผาไฟ จึงนำไปใช้ปรุงยาได้  

5. กรรมวิธีการผลิต 
    5.1 ยาแคปซูล 

      1) นำตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
      2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น การบูร กัญชาสตุ หัสคุณเทศที่คั่วหรือเผาไฟแล้ว) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
      3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร 
      4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
      5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
      6) บรรจุยาผงในแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม แล้วนำไปบรรจุในภาชนะบรรจุ 
 5.2 ยาผง 
      1) นำตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
      2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น การบูร กัญชาสตุ หัสคุณเทศที่คั่วหรือเผาไฟแล้ว) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
      3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร 
      4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
      5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
      6) บรรจุยาผงในภาชนะบรรจุ 

6. สรรพคุณ 
        ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร๑ 

7. ขนาดและวิธีใช้ 
         7.1 ยาแคปซูล 
               - ช่วยให้นอนหลับ รับประทานครั้งละ 1-4 แคปซูล (๐.๕-๒ กรัม) วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
               - เจริญอาหาร  รบัประทานครั้งละ 1-4 แคปซูล (๐.๕-๒ กรัม)  วันละ ๑-๒ ครั้ง ก่อนอาหาร 
         7.2 ยาผง 
               - ช่วยให้นอนหลับ รับประทานครั้งละ ๐.๕-๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
               - เจริญอาหาร  รบัประทานครั้งละ ๐.๕-๒ กรัม วันละ ๑-๒ ครั้ง ก่อนอาหาร 
              น้ำกระสายยาที่ใช้ 
               - น้ำผึ้งรวง ๑ ชอ้นชา (๕ ซีซี) 
               - หากหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 
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          ข้อแนะนำการใช้ : 
๑. ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา 
๒. หากมีอาการแสบร้อนท้อง ให้ใช้น้ำผึ้งรวงเป็นน้ำกระสายยา 

       3. สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ควรใช้น้ำต้มสุกเป็นกระสาย๑ 
8. ข้อห้ามใช้ 

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์๑ หญิงให้นมบุตร๑ ผู้ที่มีไข๑้ 
9. คำเตือน 

         ไม่มี 
10. ข้อควรระวัง 

1. ควรระวังใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับและยาต้านการชัก รวมทั้ง 
แอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่๑  

2. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติกและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน๑  
  หากมีอาการแสบร้อนท้องให้รับประทานกล้วยน้ำว้าสุก ก่อนการรับประทานยา 

3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้) โรคหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ (กรณีไม่สามารถควบคุมอาการได้)  

4. ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelet) 

5. ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากมี
พริกไทยผสมในตำรับ 

6. ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจ
เกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้๑ 

7. ระวังการใช้ร่วมกันกับตำรับยาแผนไทยทีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
11. อาการไม่พึงประสงค์ 
        1. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการปากแห้ง คอแห้ง หน้าแดง 
        2. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
12. ขนาดบรรจุ 

   ยาแคปซูล 
   ใน 1 แคปซูลบรรจุผงยา 500 มิลลิกรัม ; บรรจุขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว ขวดละ 30, 50, 80, 100, 

120, 150, 200 แคปซูล ที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องๆ ละ 1 ขวด ; บรรจุแผงบลิสเตอร์แผงละ 10 แคปซูล   
ที่บรรจุในกล่อง ๆ ละ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 20 แผง 

  ยาผง  
  บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ / ซองพลาสติก ซองละ 0.5, 1 และ 2 กรัม แล้วบรรจุในกล่อง/ถุงอลูมิเนียม

ฟอยล์/ถุงพลาสติกละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ซอง 
13. การเก็บรักษา  

   เก็บในที่แห้ง 
14. ช่องทางการขาย  
       ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
15.  การควบคุมคุณภาพ 

    ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 

    16..ข้อมูลเพิ่มเติม   
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           ไม่มี  
    17. เอกสารอ้างอิง  

๑. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยในสถานพยาบาล. หน้า ๓๗-๓๘. 

๒. Department of Medical Science. Thai Herbal Pharmacopoeia 2020. Ministry of Public 
Health. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2020 

๓. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด; ๒๕๕๑.  

๔. คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ (ฉบับใบลาน). กรมหลวงวงสาฯ กรมหมื่นไชยนาท ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๙. 
 
 

2..ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 
    1. ชื่อยา ยาแก้ลมแก้เส้น ชนิดแคปซูล  
                ยาแก้ลมแก้เส้น ชนิดผง  

2. สูตรตำรับยา 
2.1 ตัวยาสำคัญ ในตำรับ 150 กรัม มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ 

ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ของพืชท่ีให้เครื่องยา 

ชื่อละติน 
ของเครื่องยา 

น้ำหนักยา 
๑๕๐ กรัม 

๑ พริกไทย เมล็ด Piper nigrum L. Piperis Nigri Fructus ๘๐ กรัม 
๒ กัญชา ใบ Cannabis sativa L. Cannabidis Sativae 

Folium 
๔๐ กรัม 

๓ เจตมูลเพลิง
แดง 

ราก Plumbago indica L. Plumbaginis Indicae 
Radix 

๑๐ กรัม 

๔ ขิง เหง้า Zingiber officinale Roscoe  Zingiberis Officinalis 
Rhizoma 

๘ กรัม 

๕ เทียน
ข้าวเปลือก 

ผล Foeniculum vulgare Mill. Foeniculi Dulcis Fructus ๖ กรัม 

๖ เทียนดำ เมล็ด Nigella sativa L. Nigellae Sativae Semen ๔ กรัม 
๗ เทียนขาว ผล Cuminum cyminum L. Cumini Cymini Fructus ๒ กรัม 
2.2 ส่วนประกอบ 

ไม่มี 
3. ที่มาของตำรับยา 

         เวชศาตร์วัณ์ณณา ตำราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕  
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา 

         ๔.๑ การเตรียมใบกัญชา (การสะตุใบกัญชา) 
               ๑. นำใบกัญชาไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
                ๒. นำใบกัญชาไปคั่วไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าใบกัญชาจะแห้งกรอบ 
               ๓. นำใบกัญชาที่ผ่านการสะตุไปเทใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น ก่อนนำบรรจุในภาชนะปิดสนิท 

5. กรรมวิธีการผลิต 
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    5.1 ยาแคปซูล 
  1) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
  2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นกัญชาสตุ) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
  3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร  
  4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
  5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
  6) บรรจุยาผงในแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม แล้วนำไปบรรจุในภาชนะบรรจุ 

 5.2 ยาผง 
   1) นำตัวยาสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
   2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นกัญชาสตุ) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
   3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร 
   4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
   5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
   6) บรรจุยาผงในภาชนะบรรจุ 

6. สรรพคุณ 
    แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา๑ 

    7. ขนาดและวิธีใช้ 
         7.1 ยาแคปซูล 
               รับประทานครั้งละ 2-8 แคปซูล (๑-๔ กรัม) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
         7.2 ยาผง 
               รับประทานครั้งละ ๑-๔ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
              น้ำกระสายยาที่ใช้ 
                -  น้ำผึ้งรวงหรือน้ำส้มซ่า ๑ ช้อนชา (๕ ซีซี) 
                -  หากหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 
          ข้อแนะนำการใช้ : 

๑. ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา 
๒. ควรใช้น้ำผึ้งรวงหรือน้ำส้มซา่เป็นน้ำกระสายยา จะช่วยลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
3.  สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ควรใช้น้ำส้มซ่าหรือน้ำต้มสุกเป็นกระสาย 

8. ข้อห้ามใช้ 
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์๑ หญิงให้นมบุตร๑ ผู้ที่มีไข๑้ 

9. คำเตือน 
         ไม่มี 

10. ข้อควรระวัง 
1. ควรระวังใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับและยาต้านการชัก รวมทั้ง 

แอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่๑  
2. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยแผลเปื่อยเพปติกและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน๑  

  หากมีอาการแสบร้อนท้องให้รับประทานกล้วยน้ำว้าสุก ก่อนการรับประทานยา 
3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (กรณีไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้) โรคหัวใจ 

(กรณีไม่สามารถควบคุมอาการได้)  เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน 
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4. ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelet) 

5. ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากมี
พริกไทยผสมในตำรับปริมาณสูง  

6. ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
7. ระวังการใช้ร่วมกันกับตำรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

11. อาการไม่พึงประสงค์ 
        1. อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ งุนงง คอแห้ง แสบร้อนกลางอกได้ 
        2. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
12. ขนาดบรรจุ 

   ยาแคปซูล 
   ใน 1 แคปซูลบรรจุผงยา 500 มิลลิกรัม ; บรรจุขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว ขวดละ 30, 50, 80, 100, 

120, 150, 200 แคปซูล ที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องๆ ละ 1 ขวด ; บรรจุแผงบลิสเตอร์แผงละ 10 แคปซูล   
ที่บรรจุในกล่อง ๆ ละ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 20 แผง 

   ยาผง  
   บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์/ซองพลาสติก ซองละ 1 และ 2 กรัม แล้วบรรจุในกล่อง/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์/

ถุงพลาสติกละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ซอง 
    13. การเก็บรักษา  

  เก็บในที่แห้ง 
14. ช่องทางการขาย  
       ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
15.  การควบคุมคุณภาพ 

   ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 

    16..ข้อมูลเพิ่มเติม   
          ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจำอยู่ตามเส้นต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ลมจันทกระลา พัดอยู่ในเส้นอิทา ลมสูญทกลา 
พัดอยู่ในเส้นปิงคลา เมื่อลมเหล่านี้ผิดปกติจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจำหรือบริเวณ
ใกล้เคียง เป็นต้น 
     17. เอกสารอ้างอิง  

๑. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยในสถานพยาบาล. หน้า ๗๓-๗๔. 

๒. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด; ๒๕๕๑.  

๓. Department of Medical Science. Thai Herbal Pharmacopoeia 2020. Ministry of 
Public Health. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2020.  

๔. สุ่ม วรกิจ พิศาล. เวชศาตร์วัณ์ณณา ตำราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕ เรียบเรียงตาม ตำราของท่านพระ
ยาประเสริฐสารทดำรง (หนู) บิดา. กรุงเทพฯ : พิศาลบรรณนิติ์; ๒๔๖๐ หน้า ๙๗๔. 
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3. ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
1. ชื่อยา ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ชนิดแคปซูล 
            ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ชนิดผง 
2. สูตรตำรับยา 

2.1 ตัวยาสำคัญ ในตำรับ 16 กรัม มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ 
ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ของพืชท่ีให้เครื่องยา 
ชื่อละติน 

ของเครื่องยา 
น้ำหนักยา 

๑๖ กรัม 
๑ กัญชา ใบ Cannabis sativa L. Cannabidis Sativae 

Folium 
๘ กรัม 

๒ พริกไทย
ล่อน 

เมล็ด Piper nigrum L. Piperis Nigri Semen ๒ กรัม 

๓ ขิงแห้ง เหง้า Zingiber officinale Roscoe  Zingiberis Rhizoma 
Preparata 

๑ กรัม 

๔ คนทีเขมา ใบ Vitex negundo L. Viticis Negundinis 
Folium 

๑ กรัม 

๕ จันทน์ขาว แก่น Santalum album L. Santali Albi Lignum ๑ กรัม 
๖ จันทน์แดง 

หรือ 
ลักจั่น 

แก่น 
(จันทน์แดง) 

หรือ 
แก่นที่มีราลง 

(ลักจั่น) 

Pterocarpus santalinus L. 
f. หรือ Dracaena 
cochinchinensis (Lour.) S. 
C. Chen 

Santali Rubri Lignum 
หรือ Dracaenae 
Cochinchinensis Lignum 

๑ กรัม 

๗ ดีปลี ผลแก่ Piper retrofractum Vahl Piperis Retrofracti 
Fructus 

๑ กรัม 

๘ สะเดา ใบ Azadirachta indica var. 
siamensis Valeton 

Azadirachtae Indicae 
Folium 

๑ กรัม 

2.2 ส่วนประกอบ 
ไม่มี 

3. ที่มาของตำรับยา 
    แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา 

๔.๑ การเตรียมใบกัญชา (การสะตุใบกัญชา) 
๑. นำใบกัญชาไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
๒. นำใบกัญชาไปคั่วไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าใบกัญชาจะแห้งกรอบ 
๓. นำใบกัญชาที่ผ่านการสะตุไปเทใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น ก่อนนำบรรจุในภาชนะปิดสนิท 

5. กรรมวิธีการผลิต 
    5.1 ยาแคปซูล 

       1) นำตัวยาสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
        2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นใบกัญชาสต)ุ ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
       3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร 
       4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
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       5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
       6) บรรจุยาผงในแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม แล้วนำไปบรรจุในภาชนะบรรจุ 
 5.2 ยาผง 
       1) นำตัวยาสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
        2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นใบกัญชาสต)ุ ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
       3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตร 
       4) นำไปบดให้ละเอียด นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
       5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
       6) บรรจุยาผงในภาชนะบรรจุ 

6. สรรพคุณ 
- แก้นอนไม่หลับ  
- แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง 

7. ขนาดและวิธีใช้ 
         7.1 ยาแคปซูล 

- แก้นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล (๑-๒ กรัม) ก่อนนอน 
- แก้ไข้ผอมเหลือง รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล (๑-๒ กรัม) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

         7.2 ยาผง 
- แก้นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม ก่อนนอน 
- แก้ไข้ผอมเหลือง รับประทานครั้งละ ๑-๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

              น้ำกระสายยาที่ใช้ 
       น้ำมะพร้าว น้ำผึ้งรวง น้ำส้มซ่า น้ำตาลทราย กระทือสด น้ำเบญจทับทิม เสมอภาค ต้มรวมกันเป็นน้ำ
กระสาย หรือ ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน         
          ข้อแนะนำการใช้ : 
              ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยา 

8. ข้อห้ามใช้ 
๑ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร๑  
๒ ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ ยาต้านการชัก  
๓ ห้ามใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เนื่องจากมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง 

9. คำเตือน 
         ไม่มี 

10. ข้อควรระวัง 
1. ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว

ของเลือด (antiplatelet) 
2. ควรระวังการใช้ในผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ำ หรือผู้ที่ร่างกายจะต้องสัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานาน

เพราะอาจจะทำให้เป็นตะคริวตรงบริเวณท้องได้ 
3. ควรระวังการใช้ร่วมกันกับตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

11. อาการไม่พึงประสงค์ 
            1. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอนทางหู อาการอยู่ไม่นิ่ง 
            2. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
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12. ขนาดบรรจุ 
   ยาแคปซูล 
   ใน 1 แคปซูลบรรจุผงยา 500 มิลลิกรัม ; บรรจุขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว ขวดละ 30, 50, 80, 100, 

120, 150, 200 แคปซูล ที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องๆ ละ 1 ขวด ; บรรจุแผงบลิสเตอร์แผงละ 10 แคปซูล   
ที่บรรจุในกล่อง ๆ ละ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 20 แผง 

   ยาผง  
   บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์/ซองพลาสติก ซองละ 1 และ 2 กรัม แล้วบรรจุในกล่อง/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์/

ถุงพลาสติกละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ซอง 
    13. การเก็บรักษา  

   เก็บในที่แห้ง 
14. ช่องทางการขาย  
       ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
15.  การควบคุมคุณภาพ 

   ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 

    16..ข้อมูลเพิ่มเติม   
ไข้ผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมกำเริบส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร เมื่อเป็นเรื้อรัง ร่างกายผ่ายผอม ซีด

เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีกำลังซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคริดสีดวง 
          

    17. เอกสารอ้างอิง  
๑. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล กรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน
สถานพยาบาล. หน้า ๖๔–๖๕. 

๒. Department of Medical Science. Thai Herbal Pharmacopoeia 2020. Ministry of Public Health. 
Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2020 

๓. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสพานยศเส; ร.ศ. ๑๒๘. 
หน้า ๔๗๖ 

 
4..ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและแก้โรคผิวหนัง 

1. ชื่อยา ยาทาริดสีดวงทวารหนักและแก้โรคผิวหนัง 
2. สูตรตำรับยา 

2.1 ตัวยาสำคัญ ในตำรับ 60 กรัม มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ 
ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ของพืชท่ีให้เครื่องยา 
ชื่อละติน 

ของเครื่องยา 
น้ำหนักยา 

๖๐ กรัม 
๑ กัญชา ใบ Cannabis sativa L. Cannabidis Sativae 

Folium 
๑๕ กรัม 

๒ ขม้ินชัน เหง้า Curcuma longa L. Curcumae Longae 
Rhizoma 

๑๕ กรัม 

๓ ฝ้าย น้ำมันในเมล็ด Gossypium herbaceum L. Gossypii Oleum 30 กรัม 
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2.2 ส่วนประกอบ 
ไม่มี 

3. ที่มาของตำรับยา 
        ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒  

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา - 
5. กรรมวิธีการผลิต 

 1. นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
         2. การเตรียมใบกัญชา (การสะตุใบกัญชา) 

  - นำใบกัญชาไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
  - นำไปค่ัวไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าใบกัญชาจะแห้งกรอบ 

    - นำไปใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น นำไปบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
3. นำเหง้าขมิ้นชัน มาหั่น แล้วนำไปอบให้แห้ง 
4. นำใบกัญชาสตุ เหง้าขมิ้นชันที่อบแห้งแล้ว และน้ำมันเมล็ดฝ้าย มาชั่งน้ำหนักตามสูตร  
4. บดใบกัญชาสตุ และเหง้าขมิ้นขัน โดยบดแยกแต่ละชนิดให้ แล้วร่อนผ่านแร่งเบอร์ ๘๐ 

        5. ผสมผงยาให้เข้ากันดี แล้วนำไปผสมกับน้ำมันเมล็ดฝ้าย 
        6. นำยาน้ำมันใส่ในภาชนะบรรจุ 

6. สรรพคุณ 
        - แก้ริดสีดวงทวารหนัก  
        - แก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก)๑ 
   7. ขนาดและวิธีใช้ 
        ก่อนการใช้ยาให้ทำความสะอาดบริเวณท่ีมีอาการ 
       - แก้ริดสีดวงทวารหนัก ทาวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน 
       - แก้โรคผิวหนัง (เช่น เรือ้นกวาง เรื้อนมูลนก) ทาวันละ ๑-๒ ครั้ง 

8. ข้อห้ามใช้ 
ไม่มี 

9. คำเตือน 
        ไม่มี 

10. ข้อควรระวัง 
           1. ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของตำรับ๑  
           2. ควรระวังการใช้ร่วมกันกับตำรับยาแผนไทยทีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

11. อาการไม่พึงประสงค์ 
      ยานี้อาจทำให้มีอาการระคายเคืองผิวหนังได้ 
12. ขนาดบรรจุ 

  บรรจุในขวดแก้ว ขวดละ 30, 60, 100, 120, 150 และ 180 กรัม ที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องๆ ละ 1 ขวด 
13. การเก็บรักษา  

  เก็บในที่แห้ง 
14. ช่องทางการขาย  
      ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
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15.  การควบคุมคุณภาพ 
  ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

กฎหมายกำหนด 
    16..ข้อมูลเพิ่มเติม   
           ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง เกิดได้กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตา จมูก ลำไส้ ทวารหนัก ตำรา
การแพทย์แผนไทยว่า มี ๑๘ ชนิด แต่ละชนิดมีอาการและชื่อเรียกแตกต่างกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือก้อนเนื้อ
เกิดข้ึนที่อวัยวะนั้น เช่น ริดสีดวงตา ริดสีดวงทวารหนัก 
     17. เอกสารอ้างอิง  

๑. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยในสถานพยาบาล. หน้า ๘๐–๘๑. 

๒. Department of Medical Science. Thai Herbal Pharmacopoeia 2020. Ministry of Public 
Health. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2020 

๓. นิทเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ: พร้อมจักรการพิมพ์; 
๒๕๑๖. หน้า ๒๗๖. 

 
5. ตำรับยาแก้โรคจิต 

1. ชื่อยา  ยาแก้โรคจิต ชนิดแคปซูล 
             ยาแก้โรคจิต ชนิดผง 
2. สูตรตำรับยา 

2.1 ตัวยาสำคัญ ในตำรับ 570 กรัม มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ 
ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

ของพืชท่ีให้เครื่องยา 
ชื่อละติน 

ของเครื่องยา 
น้ำหนักยา 

  ๕๗๐ กรัม 
๑ ระย่อม ราก Rauvolfia serpentina (L.) 

Benth. ex Kurz 
Rauvolfiae 
Serpentinae Radix 

๒๘๕ กรัม 

๒ มะรุม เปลือกต้น Moringa oleifera Lam. Moringae Oleiferae 
Cortex 

๙๐ กรัม 

๓ กุ่มน้ำ เปลือกต้น Crateva religiosa G.Forst., 
Crateva magna (Lour.) DC. 

Cratevae Religiosae 
Cortex 

๓๐ กรัม 

๔ กัญชา  ก้านใบ Cannabis sativa  L. Cannabidis Sativae 
Petiolus 

๑๕ กรัม 

๕ จันทน์เทศ แก่น Santalum album L.. Santali Albi Lignum ๑๕ กรัม 
๖ บอระเพ็ด เถา Tinospora crispa (L.) Hook. 

f. & Thomson 
Tinosporae Crispae 
Caulis 

๑๕ กรัม 

๗ เปล้าน้อย ลำต้น 
หรือ ราก  

Croton stellatopilosus H. 
Ohba 

Crotonis 
Stellatopilosi Lignum 
หรือ Crotonis 
Stellatopilosi Radix 

๑๕ กรัม 
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ลำดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ของพืชท่ีให้เครื่องยา 

ชื่อละติน 
ของเครื่องยา 

น้ำหนักยา 
  ๕๗๐ กรัม 

๘ เปล้าใหญ่ ลำต้น 
หรือ ราก 

Croton oblongifolius Roxb. Crotonis Oblongifolii 
Lignum หรือ Crotonis 
Stellatopilosi Radix 

๑๕  กรัม 

๙ มะตูม เปลือกต้น Aegle marmelos (L.) 
Corrêa 

Aegles Marmelotis 
Cortex 

๑๕ กรัม 

๑๐ โมกมัน เปลือกต้น Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb. 

Wrightiae Arboreae 
Cortex 

๑๕ กรัม 

๑๑ รางแดง เถา Ventilago denticulata 
Willd. 

Ventilaginis 
Denticulatae Caulis 

๑๕ กรัม 

๑๒ สนเทศ แก่น Platycladus orientalis (L.) 
Franco 

Platycladi 
Orientalidis Lignum 

๑๕ กรัม 

๑๓ หญ้าชันกาด หัว Panicum repens L. Panici Rapensi 
Rhizoma 

๑๕ กรัม 

๑๔ แห้วหมู หัว Cyperus rotundus L. Cyperi Rhizoma ๑๕ กรัม 
2.2 ส่วนประกอบ 

ไม่มี 
4. ที่มาของตำรับยา 

อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา 

๔.๑ การเตรียมก้านใบกัญชา (การสะตุก้านใบกัญชา) 
      ๑. นำก้านใบกัญชาไปล้างด้วยน้ำสะอาด ๓ น้ำ แล้วผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  
      ๒. นำก้านใบกัญชาไปคั่วไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ นาที หรือจนกว่าก้านใบกัญชาจะแห้งกรอบ 
      ๓. นำก้านใบกัญชาที่ผ่านการสะตุไปเทใส่ถาด รอจนกว่าจะเย็น ก่อนนำบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
๔.๒ การเตรียมรากระย่อม (การฆ่าฤทธิ์รากระย่อม) เป็นการลดพิษของระย่อม ทำให้สารรีเซอร์ปีน(Reserpine) 
ซึ่งเป็นสารสำคัญมีปริมาณลดลง  มีวิธีดังนี้ 

                ๑. นำรากระย่อมไปหั่นให้เป็นท่อนขนาดเล็ก แล้วใส่ลงในภาชนะสะอาด 
       ๒. เติมน้ำซาวข้าว พอท่วม ตั้งทิ้งไว้ ๓-๔ ชั่วโมง (คนทุก ๆ ๓๐ นาที) หรือแช่ไว้จนพองตัวเต็มที่  
       ๓. นำรากระย่อมที่ได้ไปล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปพ่ึงแดดให้แห้ง 
       ๔. นำรากระย่อมที่แห้งแล้วมาค่ัวจนกรอบ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น  
       ๕. บรรจุในภาชนะปิดสนิท 

5. กรรมวิธีการผลิต 
    5.1 ยาแคปซูล 

      1) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
      2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น กัญชาสตุ รากระย่อมที่ฆ่าฤทธิ์แล้ว) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
      3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตรยา  
      4) นำไปบดให้ละเอียด ตามคสามเหมาะสม นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
      5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
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      6) บรรจุยาผงในแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม แล้วนำไปบรรจุในภาชนะบรรจุ 
 5.2 ยาผง 
       1) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม 
       2) อบตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น กัญชาสตุ รากระย่อมที่ฆ่าฤทธิ์แล้ว) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง 
       3) นำสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักตามสูตรยา  
       4) นำไปบดให้ละเอียด ตามคสามเหมาะสม นำผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100 
       5) ผสมผงยาให้เข้ากัน 
       6) บรรจุยาผงในภาชนะบรรจุ 

6. สรรพคุณ 
         ลดภาวะเครียดและวิตกกังวลที่มีอาการนอนไม่หลับ 

7. ขนาดและวิธีใช้ 
         7.1 ยาแคปซูล 
               - ลดภาวะเครียดและวิตกกังวล รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล (๐.๕-๑ กรัม) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร 
เช้าและเย็น 
               - ลดภาวะเครียดที่มีอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 2-8 แคปซูล (๑-๔ กรัม) วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
         7.2 ยาผง 
              - ลดภาวะเครียดและวิตกกังวล รับประทานครั้งละ ๐.๕-๑ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
              - ลดภาวะเครียดที่มีอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๑-๔ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
            น้ำกระสายยาที่ใช้ 

- น้ำร้อน แทรกด้วยพิมเสน 
- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกครึ่งแก้ว (๖๐ ซีซี) แทน 

        ข้อแนะนำการใช้ : 
๑. ควรจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยเริ่มจากขนาดยาน้อย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ปรับเพ่ิมขนาดยา  
๒. ควรติดตามอาการผู้ป่วยควรติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากได้รับยาอย่างใกล้ชิด 

8. ข้อห้ามใช้ 
 ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์๑ หญงิให้นมบุตร๑ 

9. คำเตือน 
         ไม่มี 

10. ข้อควรระวัง 
1. ควรระวังการใช้ยาตำรับที่มีระย่อมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสารสำคัญซึ่งมีฤทธิ์ในการลดความดัน คือ สาร 
reserpine และอัลคาลอยด์อ่ืน ๆ หากได้รับในขนาดที่สูงเกินไปจะเป็นพิษต่อระบบประสาท มีผลกดการทำงาน
ของประสาท ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ามืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น 
2. ควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิต ผู้สูงอายุ เนื่องจากจะ
ทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้  
3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
4. ควรระวังใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับและยาต้านการชัก รวมทั้ง 
    แอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่๑ 

5. ควรระวังการใช้ร่วมกันกับตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
 



คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลตำรับยาแผนไทยที่มีใบและก้านกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำรากา รแพทย์แผนไทย ๕ ตำรับ (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 กค.64)   14 

11. อาการไม่พึงประสงค์ 
      1. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการคัดจมูก หน้าแดงได้ 
      2. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
12. ขนาดบรรจุ 

  ยาแคปซูล 
  ใน 1 แคปซูลบรรจุผงยา 500 มิลลิกรัม ; บรรจุขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว ขวดละ 30, 50, 80, 100, 

120, 150, 200 แคปซูล ที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องๆ ละ 1 ขวด ; บรรจุแผงบลิสเตอร์แผงละ 10 แคปซูล   
ที่บรรจุในกล่อง ๆ ละ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 20 แผง 

  ยาผง  
  บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์/ซองพลาสติก ซองละ 0.5, 1, ๒ และ 4 กรัม แล้วบรรจใุนกล่อง/ถุงอลูมิเนียม

ฟอยล์/ถุงพลาสติกละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ซอง 
13. การเก็บรักษา  

  เก็บในที่แห้ง 
14. ช่องทางการขาย  
       ใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
15.  การควบคุมคุณภาพ 

   ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 

    16..ข้อมูลเพิ่มเติม   
          ยาแก้โรคจิตตำรับนี้ เป็นตำรับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงโรค

จิตในความหมายของการแพทย์แผนปัจจุบัน (โรคทางจิตเวช และไบโพล่า)  
 
    17. เอกสารอ้างอิง  

๑. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยในสถานพยาบาล. หน้า ๗๖–๗๗. 

๒. Department of Medical Science.  Thai Herbal Pharmacopoeia 2020.  Ministry of Public 
Health. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2020 

๓. นิสเทส (ถมรัตน์) พุ่มชูศรี. อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ : พร้อมจักรการพิมพ์; 
๒๕๑๖. หน้า ๑๕๘. 

๔. คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในอากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา. กรุงเทพฯ :บริษัทอมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน); ๒๕๕๘. หน้า ๒๓๙ 

 
 

  


