
และการแพทยทางเลอืก

กลุมงานการแพทย
แผนไทย

โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี



 QR CODE สไลด

แพทยแผนไทย



 

ดานเวชกรรมไทย๑

 

ศาสตรดานการแพทยแผนไทย

ดานเภสัชกรรมไทย๒

ดานหัตถเวชกรรมไทย๓

ดานผดุงครรภไทย๔



ดานเภสัชกรรมไทย
  ดานเวชกรรมไทย

การตรวจ วินิจฉัย และบําบัดโรค การปองกัน

โรคดวยวิธีการแบบแผนไทย  

การทํายา การผลิตยา การเลือกสรรยา รวม

ถึงการจายยาตามใบส่ังยาของผูประกอบ

วิชาชีพและการจัดจําหนายยาตามกฎหมาย

วาดวยยา 



ดานหัตถเวชกรรมไทย ดานผดุงครรภไทย

การตรวจ วินิจฉัย บําบัด และปองกันโรค รวมถึงการ

สงเสริมและการฟนฟูสุขภาพดวยวิธีการกด การคลึง

การบีบ การดัด การดึง การประคบสมุนไพร          

 และการอบ

การดูแลมารดาและทารกต้ังแตระยะเร่ิมต้ังครรภ

จนกระท่ังคลอด รวมถึงการดูแลสุขภาพมารดา

หลังคลอด เชน การนวด ประคบสมุนไพร         

 การทับหมอเกลือ การอบสมุนไพร



คลินิกท่ีเปดใหบริการ

อาคารเจาพระยายมราชและ                   

 หนวยบริการแพทยแผนไทยมังกรสวรรค

คลินิก OPD คูขนาน และคลินิกกัญชา

ทางการแพทยแผนไทย

หองตรวจเบอร 9 อาคารอํานวยการ

คลินิกฝงเข็ม

เปดใหบริการทุกวันจันทร-อาทิตย 

เวลา 8.00-17.00 น.

ใหบริการ ตรวจวินิจฉัยโรคดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย จายยาสมุนไพร และ

ใหบริการนวดแผนไทยเพ่ือการรักษา

เปดใหบริการทุกวันจันทร-ศุกร 

เวลา 8.00-16.00 น.

ใหบริการ ตรวจวินิจฉัยโรคดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย จายยาสมุนไพร มี

การปรึกษาเคสระหวางแพทยแผนไทย

และแพทยแผนปจจุบัน

เปดใหบริการทุกวันจันทร-ศุกร 

เวลา 8.00-16.00 น.

  ใหบริการฝงเข็มเพ่ือการักษา ใหคําแนะนํา

ในการดูแลสุขภาพแบบองครวมทําหัตถการ

ฝงเข็มโดยแพทยแผนปจจุบันท่ีผานการ

อบรมดานการฝงเข็มโดยเฉพาะ



ตารางปฏิบัติงานแพทยฝงเข็ม

รายช่ือแพทย วัน เวลา

นพ.พัฒน  วรรณปยะรัตน วันจันทร  วันอังคาร  และวันศุกร 8.30 - 12.00 น.

พญ.สุมาลี  วรรณปยะรัตน วันพุธ 8.30 - 12.00 น.

นพ.พิชัย  ลิมปชาติไพบูลย วันพฤหัสบดี 8.30 - 12.00 น.



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

-โรคแผลในกระเพาะอาหาร          

 -อาการทองอืด 

-กรดไหลยอน                                

 -ริดสีดวงทวารหนัก 

-อาหารไมยอย                              

 -ทองผูก

-ทองเสียชนิดไมติดเช้ือ      มะขามแขก

๑. กลุมระบบทางเดินอาหาร ไดแก

ยาท่ีใชรักษากลุมโรคระบบทางเดินอาหาร 

กลวยผง

ยาธาตุอบเชย

ขม้ินชัน

เพชรสังฆาต

สารสกัดฟาทะลายโจร



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

๒. กลุมระบบทางเดินหายใจ ไดแก

ยาท่ีใชรักษากลุมโรคระบบทางเดินหายใจ

-ภูมิแพอากาศ       

-คัดจมูกน้ํามูกไหล

-ไขหวัด                

-หอบหืด สารสกัดฟาทะลายโจรยาปราบชมพูทวีป



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

๓. กลุมระบบกระดูกและกลามเน้ือ ไดแก

ยาท่ีใชรักษากลุมโรคระบบกระดูกและกลามเน้ือ

-กลุมโรค MPS             

-โรคเขาเส่ือม

-ปวดตึงกลามเน้ือ      

-Office syndrome

-อัมพฤกษ อัมพาต       

-ชาปลายมือ ปลายเทา

ยาธรณีสัณฑฆาตยาเถาวัลยเปรียง ยาสหัสธารา

การนวดแผนไทย

และการประคบสมุนไพร



กลุมอาการท่ีสามารถรักษาดวยศาสตรการนวดแผนไทย

หัวไหลติด

(Frozen shoulder) 

อัมพฤกษ อัมพาต

(Paralysis)

 

ปวดศีรษะไมเกรน

(Migraine)

คอตกหมอน

(Neck Sprain)

โรคปวดกลามเน้ือเร้ือรัง

(Myofascial pain syndrome)

ขอเขาเสื่อม

(Osteoarthritis of Knee)

โรคออฟฟศซินโดรม

 (office syndrome)



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

๔. กลุมอาการปวดศีรษะ

ยาท่ีใชรักษากลุมอาการปวดศีรษะ

-ไมเกรน          

-เวียนศีรษะ

-คล่ืนไส          

 -หนามืด ใจส่ัน  ยาหอมนวโกฐยาหอมเทพจิตร



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

๕. กลุมโรคสตรี

ยาและหัตถการท่ีใชรักษากลุมโรคสตรี

-ประจําเดือนมาไมปกติ        

-ปวดประจําเดือน

-น้ํานมไหลนอย                     

-น้ําคาวปลาไหลไมสะดวก 

การประคบเตานมยาประสะไพล

การทับหมอเกลือชาขิง



กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

-ผ่ืนคัน       

-แมลงสัตวกัดตอย

-เริม           

-อีสุกอีใส

-แผลสด

      

๖. กลุมโรคระบบผิวหนัง

ยาท่ีใชรักษากลุมโรคระบบผิวหนัง

คาลาไมลเสลดพังพอนครีมพญายอ

ครีมบัวบกยาเขียวหอม



ยาท่ีใชรักษากลุมโรคระบบทางเดินปสสาวะ

-ปสสาวะแสบขัด      

-ปสสาวะกระปริดกระปรอย

กลุมโรคและอาการท่ีสามารถรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

๗. กลุมโรคระบบทางเดินปสสาวะ

ชาชงหญาหนวดแมว



- Simethicone 

- Sodamint 

- M. carminative 

ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาสมุนไพร
ยาแผนปจจุบัน

ขม้ินชัน



สรรพคุณ

ขับลม      

ตานการอักเสบ

ตานการเกิดแผลในกระเพาะ

ขับน้ําดี

กระตุนการหล่ัง Mucin

ท่ีมา:Textbook of Natural Medicine

โดย Joseph E. Pizzorno, Jr. ND, Michael T. Murray, ND

 

ท่ีมา: PMID: 30909623

 

 



-ควรระวังในผูปวยทอน้ําดีอุดตันและมีน่ิว

ในถุงน้ําดี

-ไมแนะนําใชในผูปวยท่ีต้ังครรภ

-ระวังการใชในเด็ก

-ระวังในการใชรวมกับยาในกลุมตานการ

จับตัวของเกร็ดเลือด ยาตานการแข็งตัว

ของเลือด 

-ระวังการใชยาท่ีผานเอมไซม cypp450 

ขอควร
ระวัง



ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

- Daflon

- Siduol

ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน

ยาผสมเพชรสังฆาต



ขอควรระ
วัง

บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร

 เปนยาระบายออนๆ

สรรพคุณ

-ควรระวังการใชในผูหญิงใหนมบุตร

     -อาการปวด มวนทอง



ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน

Bromhexine 

Acetylcysteine

ยาแกไอมะขามปอม 



สรรพคุณ

ละลายเสมหะ       

มีฤทธ์ิลดอาการไอ

แกอาการเจ็บคอและชวยลด

การหล่ังของสารเย่ือเมือก

(Mucous) 

ท่ีมา: PMID: 13678247

 

-ควรระวังการใชในผูปวยความดันโลหิตสูง

ขอควรระ
วัง

-ควรระวังการใชในผูปวยเบาหวานท่ีไม

สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

-ควรหลีกเล่ียงในผูปวยท่ีจําเปนตองจํากัด

ปริมาณเกลือในรางกาย



ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน

ยาธาตุอบเชย

simethicone

M.caminative



ขอควรระวัง

สรรพคุณ

แกทองอืด ปวดทอง

จุกเสียดแนนทอง

-ระวังการใชยาอยางตอเน่ืองในผูท่ีมีความ

ผิดปกติของตับ ไต เน่ืองจากเกิดพิษสะสมของ

การบูร



ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน

Bisacodyl 

ยามะขามแขก



สรรพคุณ

บรรเทาอาการทองผูก

ไมควรใชติดตอกันนาน 

หยุดใชเม่ือมีเลือดออกจากทวารหนัก

ควรระวังการใชในเด็กอายุต่ํากวา 12 ป หรือในผูปวยโรคลําไสอักเสบเร้ือรัง 

(inflammatory bowel disease)

การรับประทานยาในขนาดสูงอาจทําใหเกิดไตอักเสบ

หามใชยาระบายมะขามแขกในผูท่ีมีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน 

(gastrointestinal obstruction) หรือปวดทองโดยไมทราบสาเหตุ

ขอควรระวัง



ยาสมุนไพรท่ีสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุบัน

ยาครีมพญายอ

acyclovir



สรรพคุณ

ขอควรระ
วัง

บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด

หามใชยาน้ีทาบริเวณริมฝปากและบริเวณ

ภายในชองปาก



คูมือการใชยาสมุนไพร



ขอบคณุค่ะ


