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จะเลือกใชยาหอม อยางไรจึงจะดี 
รองศาสตราจารย รุงระวี เตม็ศิริฤกษกุล  

ภาควชิาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือพูดถึงยาหอม คงไมมีคนไทยคนใดไมรูจัก แตท่ีนาเสียดายคือ คนสวนใหญแมรูจกัก็จริง แตรูจกั
เพียงแตช่ือ สําหรับคนท่ีรูจกัก็เขาใจเพยีงแตวา ยาหอมเปนยาคนแก ใชแกลมวิงเวยีนเทานั้น ผูท่ีศึกษาองค
ความรูการแพทยแผนไทยทราบดีวายาหอมในคัมภีรแพทยแผนไทยมีจํานวนมากมายกวา 300 ตํารับ ใชใน
โรคตางๆ มากมาย และในการรักษาโรคของแพทยแผนไทยสมัยโบราณนั้นจะมียาหอม พกติดตัวไวในลวม
ยาสําหรับรักษาโรคยามฉุกเฉิน แลวคอยจายยาตมตามมาภายหลัง ถือไดวายาหอมเปนยาสําคัญทีเดียวใน
การแพทยแผนไทย ความสําคัญของยาหอมนี้คอยเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากการใชสวนใหญคงอยู
เฉพาะในกลุมแพทยแผนไทย ซ่ึงมีคนไขมารับการรักษานอย และคนไขท่ีเปนโรคงายๆที่รักษาตนเองไดก็
เลือกใชแตยาแผนปจจุบันท่ีหาซ้ืองาย ประชาชนสวนใหญไมมีความรูในการเลือกใชยาไทยดวยตนเอง
เหมือนคนสมยักอน คนท่ีมีความรูบางกห็าซ้ือยาไดยาก เนื่องจากมีบริษัทท่ีผลิตยาไทยเหลืออยูไมกี่บริษัท 

การวางขายก็ไมคอยท่ัวถึง ดวยยอดขายท่ีนอย ทําใหบริษทัผูผลิตยาไทยทะยอยปดตัวลง ไมเวนแมแตบริษัท
ท่ีผลิตยาหอมซ่ึงนับวาคงอยูไดนานกวายาประเภทอ่ืน  

เม่ือมีการฟนฟกูารแพทยแผนไทย รวมถึงการรณรงคใหใชยาสมุนไพรมากข้ึน กระทรวง
สาธารณสุขไดมีประกาศบัญชียาแผนโบราณสามัญประจําบาน เม่ือป พ.ศ. 2542 ดวยจุดมุงหมายท่ีให
ประชาชนไดมียาสมุนไพรท่ีดี ปลอดภัยไวใชในบาน โดยยาประเภทนี้สามารถวางขายในท่ีใดกไ็ด ไมตอง
เปนสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตขายยา หรือสถานการแพทย ดวยตองการใหมีการกระจายยาอยางท่ัวถึง 

ประชาชนเขาถึงยาสมุนไพรได ในประกาศนั้นมียาตํารับแผนโบราณ 27 ตํารับ ซ่ึงเปนท่ียอมรับวามี
ประสิทธิภาพดี และใชกันมายาวนาน ในจํานวนนัน้ยาหอมอยูถึง 4 ชนิด คือ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพ
โอสถ ยาหอมอินทจักร และ ยาหอมนวโกฐ  ท้ัง 4 ชนิดนี้ มีขอบงใชดงันี้คือ  

ยาหอมเทพจิตร ใชแกลม บํารุงหัวใจ โดยผสมน้ําดอกไมเทศ 

ยาหอมทิพโอสถ แกลมวิงเวยีน แกลมบาดทะจิต  ใชน้ําดอกมะลิเปนน้ํากระสายยา  

ยาหอมอินทจกัร แกคล่ืนเหยีนอาเจยีน โดยใชน้ําลูกผักชี หรือเทียนดําตม หรือน้ําสุก แกลมจุกเสียด 

ใชน้ําขิงตม 
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ยาหอมนวโกฐ แกลมคล่ืนเหียน อาเจยีน ใชน้ําลูกผักชี เทียนดําตม แกลมปลายไข ใชกานสะเดา ลูก
กระดอม และบอระเพ็ด ตมเอาน้ํา ถาหาน้ํากระสายไมไดใชน้ําสุกแทน 

อยางไรก็ดี พบวาคนท่ัวไปยังมีความสับสนในการเลือกใชยาหอมท้ัง 4 ชนิดนี้ กอนอ่ืนควรทําความ
เขาใจเร่ือง ยาหอมตามหลักทฤษฎีการแพทยแผนไทยกอนวา ยาหอม เปนยาทีใ่ชบํารุงหัวใจ ซ่ึงในทาง
การแพทยแผนไทยไมไดหมายถึงยากระตุนการทํางานหรือการปรับการเตนของหวัใจ แตหมายถึงยาปรับการ
ทํางานของลมท่ีเคล่ือนไหวทั่วรางกายมนษุย ซ่ึงสงผลตอจิตใจ อารมณความรูสึก การหมุนเวยีนของเลือด 
เรียกรวมกันวา ลมกองละเอียด ยาหอมบางชนิดนอกจากใชบํารุงหวัใจแลว ยังใชสําหรับแกไขปญหาท่ีเกิด
จากลมกองหยาบ ซ่ึงหมายถึง ลมท่ีอยูภายในทางเดนิอาหาร ทําใหเกดิอาการจุกเสียดอีกดวย การต้ังตํารับยา
หอมจึงตองประกอบดวยสมุนไพรจํานวนมาก เพื่อปรับการทํางานของธาตุลม ไฟ และนํ้า ใหเขาสูสมดุลย 
และการใชยาแตเนิ่น กเ็ปนการปองกันไมใหเสียสมดุลยมากจนกระทบธาตุดิน และยากแกการรักษา ในองค
ความรูของแพทยแผนไทยนัน้ยาหอมต้ังข้ึนเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับลม ท่ีมีความแตกตางกันในรายละเอียด 

ประกอบดวยสมุนไพรท่ีจําแนกไดเปนกลุมดังนี้  

1. ยาพื้นฐาน เปนสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม สวนใหญมีรสสุขุม ยากลุมเปนยาพืน้ฐานดวยความประสงค
ท่ีจะทําใหรางกายเราอยูในสมดุลย คือไมรอน หรือเยน็เกนิไป สมุนไพรในกลุมนี้ไดแก โกฐท้ัง 5 เทียนท้ัง 5 

กฤษณา ขอนดอก กระลําพกั อบเชย  
2. สมุนไพรเพิ่มการทํางานของธาตุลม เปนตัวยารสรอนหรือรสเผ็ดรอน เชน สมุลแวง สนเทศ วานน้ํา 

กระชาย เปราะหอม สุรามฤต ขาตน ลูกจันทน ผิวสม ตัวยากลุมนี้เปนตัวยาหลัก เพราะยาหอมเปนยาทีใ่ช
ปรับการทํางานของธาตุลมใหเขาสูสมดุลย  แตอยางไรกด็ี ถามีตัวยากลุมนี้มาก การเติมตัวยาเหลานี้มาก จะ
ทําใหยาตํารับคอนขางไปทางรอน ซ่ึงจะเหมาะสําหรับการรักษาอาการวิงเวยีน เปนลม 

3. ยาปรับธาต ุ ซ่ึงมักนํามาจากพิกัด เบญจกูล (สะคาน ชาพลู ขิง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง) หรือ พิกดัตรี
ผลา (สมอพิเภก สมอไทย มะขามปอม) พิกัดตรีท่ีเลือกใชเพื่อปรับธาตุ มักเปนพิกดัตรีผลา ในยาหอมท่ีใช
สําหรับแกปญหาเลือดลม เพราะพิกัดนี้ใชปรับกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับธาตุไฟ  

4. สวนประกอบ ท่ีใสเฉพาะตํารับ เพื่อใชเฉพาะอาการ ไดแก  
พิกัดเกสร หรือ ดอกไมชนิดตางๆเชน มหาหงส กาหลง เปนตน ทําใหยาหอมประเภทนี้จะเปนยา

หอมสุขุม เย็น รสความรอน ทําใหจิตใจท่ีรอนรุม เย็นลง สงบมากข้ึน  

สมุนไพรรสขม หรือ เย็น เพื่อลดไข ลดความรอน เชน ลูกกระดอม บอระเพ็ด ราชดัด หญา
ตีนนก จันทนขาว จันทนแดง 
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ฝาง ดอกคําไทย สรรพคุณบํารุงเลือด พบในยาหอมสําหรับปญหาเกี่ยวกับประจําเดือน   

กระจับ แหวหมู สรรพคุณ บํารุงกําลัง 

จากการทีย่าหอมมีองคประกอบหลัก ขอ 1 และ 2 คลายกัน แตองคประกอบในขอ 3 และ 4 แตกตาง 

ทําใหยาหอมทุกชนิดมีสรรพคุณแกลมวิงเวียน แตบางชนิดอาจตองใชรวมกับน้ํากระสายยา เนื่องจากมีตัวยา
แกลมวิงเวยีนนอยไป นอกจากนี้ ยาหอมบางชนิดยงัมีความจําเพาะในการเลือกใช ดังนี้ 

ยาหอมเทพจิตร ประกอบดวยตัวยา 48 ชนิด ตัวยาหลักคือ ดอกมะลิ คร่ึงหนึง่ของน้ําหนักท้ังตํารับ และ
เปลือกสม 8 ชนิดรวม 56 สวนใน 368 สวนของท้ังตํารับ เหมาะสําหรับ อาการลม วิงเวยีน ซ่ึงเกิดจากฤทธ์ิ
ของตัวยารสรอนหลายชนดิ รวมถึงผิวสม 8 ประการ ตามหลักการแพทยแผนไทย ผิวสมมีสรรพคุณแกลม
วิงเวยีน หนามืดตาลาย สวิงสวาย และ บํารุงหัวใจ ซ่ึงหมายถึง บํารุงใหจิตใจรูสึกแชมช่ืน เหมาะกับคนท่ีรูสึก

ซึมเศรา มีอารมณเศราหมอง ท่ีมักเกดิข้ึนในบางเวลา หรือคนสูงอายุท่ีรูสึกเหงา เศรา โดยตัวยาหลักคือ ดอก
มะลิ มีสรรพคุณบํารุงจิตใจใหชุมช่ืน สอดคลองกับรายงานวจิัยน้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลิท่ีมีฤทธ์ิ
กระตุนใหจติใจสดช่ืน หลังการนวดอะโรมา นอกจากนี้มีรายงานวิจยัในหนูท่ีกินน้าํมันผิวสม และ การใช
น้ํามันผิวสมนวดอะโรมา ทําใหคลายกังวล และสงบระงับ อยางไรกด็ีการใชยาหอมในกลุมอาการเหลานี ้
ใชไดเฉพาะอาการท่ีแรกเร่ิม ไมใชยารักษาอาการสําหรับผูปวยท่ีเปนโรคทางจิตเวชท่ีตองปรึกษาแพทยแผน
ปจจุบัน 

ยาหอมทิพโอสถ 
ประกอบดวยตัวยา 48 ชนิด นอกจากยารสสุขุม เชน โกฐท้ัง 9 เทียนท้ัง 9 และตัวยารสรอน แลว การ

ผสมเกสรท้ัง 5 คือ ดอกพิกลุ ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง รวมถึง ดอกกระดังงา ดอกบัว
จงกลนี ซ่ึงมีรสเย็น หัวแหวไทย และ กระจับ มีสรรพคุณบํารุงกําลัง ดอกคําไทย ฝาง มีสรรพคุณบํารุงเลือด 
ทําใหนอกจากใชแกลมวิงเวยีน โดยละลายน้ําสุกหรือน้ําดอกไมแลว ยังสามารถใชในสตรีท่ีมักมีความรูสึก
หงุดหงิดโกรธงายในชวงกอนมีประจําเดือน เนื่องจากเปนผลกระทบของความรอนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในรอบเดือน
และกระทบตอจิตใจ การใชยาท่ีมีดอกไมเปนสวนผสมจะลดผลกระทบของความรอนดังกลาวลง ทําใหจิตใจ
เย็นลง โดยไมทําใหโลหิตเย็น ซ่ึงกระทบตอการมีประจําเดือน แตยานี้เปนเพยีงยาบรรเทาอาการเบ้ืองตน 
ไมใชการรักษาตนเหตุ ตองปรึกษาแพทยแผนไทยในการแกไขอาการเหลานี้ใหเขาสูสมดุลย  

ยาหอมอินทจักร 
ประกอบดวยตัวยา 50 ชนิด ยารสสุขุม เชน โกฐ 7 ชนดิในโกฐท้ัง 9 ยกเวนโกฐหวับัว โกฐชฎามังษ ี 

เทียนท้ัง 9 กฤษณา กระลําพกั ขอนดอก ตัวยารสรอนเชน ลูกจันทน ดอกจันทร ลูกกระวาน กานพลู เกสรท้ัง 
7 ยารสขมไดแก บอระเพ็ด ลูกกระดอม รากหญานาง ดวีัว จันทนแดง จันทรเทศ  เพือ่ลดความรอนแกไข ดับ
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พิษภายใน บํารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร เถามวกขาว มวกแดง ดอกคําไทย ฝางเสน บํารุงโลหิต ซ่ึงมีความหมาย
ทําใหเลือดด ีมีสีแดงสดใส ไมดําคลํ้า มีเลือดฝาดดี ไมไดเพิ่มการสรางเม็ดเลือด ตางจากความหมายของแผน
ปจจุบัน โกฐน้ําเตาเปนยาระบาย เพื่อชวยลดความรอน ลูกผักชีลา โกฐกักกรา แกคล่ืนเหียน มีพิกดัเบญจกูล
ปรับธาตุ 

ยาหอมอินทจกัร ใชไดดีในการแกคล่ืนไสอาเจียนโดยละลายยากับน้ําลูกผักชี หรือเทียนดําตม หรือน้ํา
สุก เนื่องจากในตํารับมีตัวยาแกคล่ืนไส 2 ชนิด คือ ลูกผักชีลา โกฐกกักรา แกลมจกุเสียด โดยละลายดวยน้ํา
ขิงตม ดวยเหตุท่ีวามีสวนประกอบของ ดวีัว ท่ีบํารุงน้ําดี บอระเพ็ด บํารุงไฟธาตุ ทําใหการเผาผลาญสมบูรณ
ดีข้ึน และมีพกิัดเบญจกูลชวยปรับธาตุ นอกจากนีย้าหอมอินทจักร สามารถใชในอาการหงุดหงิดกระวนวาย 

จิตใจไมสงบ โบราณเรียกวาลมบาดทะจติ (ละเมอเพอพกพูดคนเดยีวเหมือนผีเขา เกิดจากจิตระสํ่าระสาย) 

โดยละลายยาดวยน้ําดอกมะลิ การออกฤทธ์ินาจะเปนดวยน้าํดอกมะลิท่ีใชเปนน้ํากระสายยา ดอกพิกุล รส
หอมเยน็ แกไขเพอคล่ัง และ ดวีวั ท่ีมีสรรพคุณ ดับพิษภายใน แกพิษ เพอคล่ัง สติลอย ตาลาย พาใหรสยา
แลนไปท่ัวตัว  ท้ังนี้ไมแนะนําใหใชในกรณีท่ีเปนไขสูงและเพอ เนื่องจากอาจไมสามารถลดไขไดทันเวลา 
เพราะตัวยาลดไขมีปริมาณไมมาก 

ในรายงานการวิจัยพบวายาหอมอินทรจักร เพิ่มความแรงการบีบตัวของหัวใจ และ มีฤทธ์ิเพิ่มความดัน
โลหิตเล็กนอย ซ่ึงนาจะไดผลดีตออาการเปนลม และยังพบวา ทําใหหลอดเลือดเล็กท่ีไปเล้ียงสมองขยายตัว 

และปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงสมองเพ่ิมข้ึน ตานการอาเจียน ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณแผนไทย ทําใหยืดเวลา
การนอนหลับของสัตวทดลองเม่ือใหรวมกับยานอนหลับ 

ยาหอมนวโกฐ 
ประกอบดวยตัวยา 58 ชนิด มียารสสุขุม เชน โกฐท้ัง 9 เทียนท้ัง 9 กฤษณา กระลําพกั ขอนดอก ตัวยา

รสรอนเชน ลูกจันทน ดอกจันทร ลูกกระวาน กานพลู แกนสน เกสรทั้ง 5 ยารสขม ไดแก ลูกราชดัด จันทน
แดง จันทรเทศ  บอระเพ็ด ลูกกระดอม เพื่อลดความรอนแกไข ดบัพิษภายใน บํารุงไฟธาตุ เจริญอาหาร 
ลูกผักชีลา แกคล่ืนเหียน มีพกิัดเบญจกูลปรับธาตุ เชนเดยีวกับยาหอมอินทจักร  

ใชแกคล่ืนไส โดยละลายยาดวยน้ําลูกผักชี หรือเทียนดําตม เนื่องจากในตํารับมีตัวยาแกคล่ืนไส คือ 

ลูกผักชีลา และมีตัวยาปรับสมดุลยอ่ืนๆ รวมท้ังมีพิกัดเบญจกูลชวยปรับธาตุ  แตอยางไรก็ดี จะโดดเดนใน
การใชแกลมปลายไข โดยผสมกับน้ําสุก ลมปลายไข หมายถึงอาการทองอืด เฟอ เบ่ืออาหาร ออนเพลีย เกิด
หลังจากหายไข ในระยะพักฟน เนื่องจากมียารสขมเชน ลูกกระดอม บอระเพ็ด บํารุงน้ําดี เจริญอาหาร บํารุง
ไฟธาตุ การเผาผลาญสมบูรณดีข้ึน พิกัดเบญจกูลชวยปรับธาตุ  ทําใหรางกายกลับเขาสูภาวะปกติเร็วข้ึน 
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ในรายงานการวิจัยพบวายาหอมนวโกฐเพ่ิมความแรงการบีบตัวของหัวใจ และ เพิ่มความดันโลหิต
เล็กนอย ทําใหหลอดเลือดเล็กท่ีไปเล้ียงสมองขยายตัว และปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงสมองเพ่ิมข้ึน ยาหอมนว
โกฐมีฤทธ์ิกดระบบประสาทสวนกลางทําใหหลับสบาย และทําใหการหล่ังกรดลดลง และยับยั้งการหดตัว
ของลําไสเล็ก แกปวดทองไดดี 

น้ํากระสายยา 
นอกจากขอบงใชท่ีแตกตางกัน ของยาหอมท้ัง 4 ชนิด ดงัท่ีไดกลาวมาแลว การใชยาหอมละลายกับน้ํา

กระสายยา จะทําใหรักษาอาการตางๆไดหลากหลายข้ึน ดังตอไปนี ้
แกลมวิงเวยีน  ใช น้ําดอกไม หรือ น้ําสุก 
แกลมบาดทะจิต  ใชน้ําดอกมะลิ  
แกคล่ืนเหยีนอาเจียน น้ําลูกผักชี หรือ เทียนดําตม  หรือ น้ําสุก   
แกลมจุกเสียด   น้ําขิงตม   
แกลมปลายไข   น้ําสุก 
แกทองเสีย   น้าํตมใบทับทิม หรือ น้ําตมเหงากระทือเผาไฟ 

ขอแนะนําสําหรับการใชยาหอม 
การใชยาหอมใหไดผล แมจะเปนชนดิเม็ด ควรนํามาละลายน้ํากระสายยา หรือน้ําอุน รับประทานขณะ

กําลังอุน เหมือนกับวิธีการเดิม เพราะการออกฤทธ์ิของน้ํามันหอมระเหยท่ีมีในยาหอมจะชวยทําใหยาออก
ฤทธ์ิไดเร็วข้ึน และออกฤทธ์ิผานประสาทรับกล่ิน  และการดูดซึมผานกระเพาะอาหาร  

ขอควรระวังสําหรับการใชยาหอม 
ยาหอมไมใชยารักษาอาการโดยตรง แตเปนยาปรับสมดลุยธาตุโดยเร่ิมจากธาตุลม เพื่อไปกระตุนการ

ทํางานของน้ํา และไฟ ทําใหมีการไหลเวียนสะดวก เผาผลาญตามปกติ ซ่ึงเปนหลักวิธีคิดแบบองครวม 
ดังนั้น การใชยาหอมจะไมไดใหผลดีแบบปุบปบเหมือนยาเคมีสังเคราะห แตจะทําใหสมดุลยท่ีเบ่ียงหรือเอน
ไป คอยๆปรับกลับสูสภาพเดิม ขนาดท่ีใชควรใชตามคําแนะนํา การกินเกินขนาดท่ีแนะนําไมทําใหเกิด
อาการพิษทันที แตจะผลักดันใหการทํางานของธาตุเปล่ียนไปเร็ว และทําใหสมดลุยอาจขาดหรือเกินไปอีก
ทางได จึงควรเดินทางสายกลาง เร่ิมใชยาต้ังแตมีอาการนอยๆคอยเปนคอยไปจึงจะดี 

อยางไรก็ดี การเลือกใชยาหอมใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกชนิดของยาหอมและน้ํากระสายยา
ใหถูกกับอาการ ขนาดท่ีใชใกลเคียงกับน้าํหนักตัว และหากไมสามารถซ้ือหรือเก็บยาหอมหลายชนิดไวในตู
ยาประจําบาน ก็สามารถเลือกยาหอมประเภทกลางๆเชน ยาหอมอินทจกัร และใชรวมกับน้ํากระสายยาตามท่ี
ระบุ การใชยาหอมไมใชแกครํ่าครึ แตยาหอมเพียงตํารับเดียว ก็เสริมสุขภาพใหดีท้ังครอบครัวได โดยไมตอง
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ใชยาเคมีสังเคราะห และยังเปนการสืบเจตนารมณของรุนปูยาตายาย ท่ีอุตสาหส่ังสมความรูไวเปนมรดกตก
ทอดแกลูกหลานไทย 

ผูเขียน ขอขอบคุณ หมอมานาวุธ ผุดผาด แพทยแผนไทยท่ีไดใหความรู ความเห็น ทําใหวิเคราะห
ขอมูลตามแนวคิดของการแพทยแผนไทยมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หากมีขอผิดพลาดหรือความเหน็ท่ีแตกตาง 
ผูเขียนยนิดี รับฟง เพื่อปรับใหใชยาตํารับโดยเฉพาะยาสามัญประจําบานแผนโบราณ สามารถอธิบายดวย
หลักการการแพทยแผนไทยท่ีชัดเจนและเขาใจไดงายยิ่งข้ึน  
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