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ภก. พินิต ชินสร้อย 

ในภาวการณ์ปัจจุบันทีมีการแข่งขันสูง การทํางานทีต้องการประสิทธิผลในระยะเวลาอันสั น ความเครียดสูง 

ว ัฒนธรรมในการดํารงชีวิตทีเปลียนแปลง เช่น อาหารการกินทีรีบเร่ง และไม่เป็นเวลา เช่น กินอาหารเช้าน้อย กินอาหารมือคํา

มาก เปลียนประเภทอาหาร จากอาหารไทยเปลียนไปกินอาหารไขมันสูงทีเป็นว ัฒนธรรมของคนเมืองหนาว กินผักน้อย หรือ 

บางรายกินผักมาก แต่ความหลากหลายน้อย กินข้าวขัดขาว เป็นต้น นอกจากนี  ย ังมีปัจจ ัยอืนทีเกียวข้องอีกทีเป็นปัจจัยใหญ่คือ 

เทคโนโลยีทีก้าวไกล มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนวัยรุ่น และวัยทํางานเป็นอันมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนท 

ทีสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทําให้พฤติกรรมการนอนเปลียนแปลงไป ส่วนใหญ่นอนน้อยลง หรือ นอนผิดเวลา นอนกลางวัน

และตืนกลางคืน บางคนกินอาหารมือดึก ซึ งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นอันมาก เนืองจากตามทฤษฎีการแพทย์แผนตะวันออก

นาฬิกาชีวิตของมนุษย์ต้องสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมภายนอก ความร้อน ความชุ่มชืน ความเย็นจากภายนอกในแต่ละช่วงเวลามี

อิทธิพลต่อการทํางานของร่างกาย การปรับเปลียนเวลามีผลต่อสุขภาพอย่างยิง มีงานวิจัยทีพิสูจน์ว่า คนทีนอนกลางว ัน ตืน

กลางคืนมักเป็นโรคอ้วน และมีภูมิต้านทานตํ า จากเหตุผลดังกล่าวทีกล่าวมาข้างต้น ทําให้สุขภาพของกลุ่มวัยรุ่น ว ัยทํางาน

ปัจจุบัน ต้องเผชิญต่อความเสียงต่อโรคทีจะตามมา หลายคนมีเริมมีอาการขาดสมดุลร่างกาย เช่น เป็นหว ัดบ่อย อ่อนเพลีย นอน

ไม่หลับ  เครียด อารมณ์สับสน วุ่นวาย ทํางานไม่ไดท้ั งทีอยากทํา อ่านหนังสือไม่ได้ ขาดสมาธิในการจดัการปัญหา เป็นต้น 

อาการเหล่านีเมือเกิดในระยะแรกเริม อาจรู้สึกว่าเป็นเรืองปกติ ไม่ถึงขึ นทีต้องใช้ยารักษา แต่หากทิงไวไ้ม่สามารถปรับ

พฤติกรรม หรือแก้ไขต้นเหตุเหล่านีโดยวิธีวิธีหนึง ก็จะทําให้เป็นโรคได้ในทีสุด  

ยาหอม เป็นชือกลุ่มยาตํารับ ทีใช้กันมานาน มีจุดประสงค์หลักในการปรับสมดุลธาตุ เริมจากธาตุลม  ทีเรียกชือว่า ”ยา

หอม” เกิดเนืองจากในตํารับมีส่วนประกอบหลักมาจากสมุนไพรทีมีกลินหอมหลายชนิดเช่น เกสรดอกไม ้ จ ําพวกมะลิ พิกุล 

บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง ดอกจําปา กระดังงา ลําดวน ลําเจียก และของหอมอืนๆได้แก่ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กฤษณา ขอน

ดอก กระลําพัก เปลือกสมุลแว ้ง เปราะหอม ชะลูด หญ้าฝรัน เทียน และโกฐ รวมทั งจ ันทน์แดง จ ันทน์เทศ จันทน์ชะมด เป็นต้น 

ตัวยาทีใส่ไปจํานวนมาก บางตํารับมีมากถึง 56 ชนิด ล้วนมีสรรพคุณสําคัญต่อร่างกายทั งสิ น ยาหอมใช้ในวิถีชีวิตของคนไทย

ตั งแต่ตั งแต่ก่อนเกิดจนวันตาย เริมตั งแต่ ตํารับยาหอมสําหรับบํารุงโลหิตระดูสตรี เพือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถตั งครรภ์ได้ 

บางตํารับตั งขึน เพือดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ เรียกว่ายาหอมครรภ์รักษา แต่ในกลุ่มนี ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทย

ผู ้ เชียวชาญ  ยาหอมยังใช้ในว ัยเจริญพันธ์เพือป้องกันและรักษาโรคเกียวกับลม ใชใ้นช่วงพักฟืน เพือช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ

ปกติ ตํารับยาหอมแก้ลมวิงเวียนสําหรับผู ้ สูงอายุ และแก้โรคลมอีกหลายชนิด ยาหอมบางตํารับใช้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพือให้

มีสติสัมปชัญญะได้สังเสียลูกหลาน จึงนับได้ว่า ยาหอมเป็นยาทีสําคัญของชีวิต  จากปัจจัยปัญหาข้างต้นของว ัยรุ่น และวัย

ทํางาน การใช้ยาหอมปรับสมดุล น่าจะเป็นการปรับการทํางานของร่างกายแบบองค์รวมทีจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ น 

ป้องกันโรคทีอาจเกิดได ้

 



ใช้ยาหอมเพือปรับสมดุล  
 ยาหอมสามารถใช้ในโรคเกียวกับลม ดังนั นระดับการใช้ยาหอมจึงมีตั งแต่การใช้อย่างง่าย จนไปถึงการใช้โดยผู ้

ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย กลุ่มยาหอมทีสามารถใช้ในโรคง่ายในบ้านมีมากมายหลายตํารับ และขึ นทะเบียนเป็นยา

สามัญประจําบ้าน  อนึ งการเกิดปัญหาเกียวกับนั น สามารถพบเห็นได้โดยทั วไป ในชีวิตประจําว ัน ในทุกช่วงอายุ อาการเหล่านี

ได้แก่ ท้องอืด ท้องเฟ้อ วิงเวียน หงุดหงิด เศร้าซึม หดหู่ การใช้ยาหอมแก้ปัญหาเบืองต้น เป็นหนทางหนึงทีจะป้องกันปัญหา

ไม่ให้ลุกลาม ลดการใช้ยา ลดระยะเวลาพักฟืน เป็นการดูแลสุขภาพทีประหย ัดทั งเงินและเวลา ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นการ

ประหยัดในระบบสุขภาพ และเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย  

ยาหอมทีจัดเป็นยาแผนโบราณสามัญประจําบ้าน มีเป็นจ ํานวนมาก ในทีนี  จะกล่าวถึง ยาหอมทีระบุสูตร วิธีทํา 

สรรพคุณ ไว ้ในประกาศยาสามัญประจําบ้าน ๔ ชนิด คือ  ยาหอมเทพจิตร  ยาหอมทิพโอสถ  ยาหอมอินทจักร  ยาหอมนวโกฐ 

เพือให้เข้าใจได้มากขึน กรณีทีต้องการซือยาหอมสามัญประจําบ้านอืนๆทีผลิตโดยบริษ ัทเอกชนต่างๆทีมีสูตรคล้ายคลึงหรือ

แตกต่างจากสูตรเหล่านี  ให้สอบถามสูตรและวิธีใช้ โดยไม่จําเป็นต้องทราบสูตรทั งหมด แต่ให้ทราบส่วนประกอบหลัก และ

แนวโน้ม เพือเทียบเคียงทําความเข้าใจ  

ยาหอมส่วนใหญ่ระบุสรรพคุณทัวไปใช้แก้ลมวิงเวียน ได้เหมือนกัน แต่องค์ประกอบในสูตรตํารับมีความจําเพาะที

สามารถนํามาใชป้รับสมดุลตามหลักการแพทย์แผนไทยสําหรับว ัยทํางาน ดังนี คือ  

อาการอ่อนเพลีย เครียดจากการทํางาน  ง่วงนอนยามบ่าย  

อาการอ่อนเพลียสําหรับคนสุขภาพปกติ เกิดขึ นได้ในบางเวลา มักเกิดจากความเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอ  กิน

อาหารไม่ถูกต้อง ไม่ออกกําลังกาย ถ้าสังเกตุให้ดี จะเห็นว่า อาการอ่อนเพลียเหล่านี  เกิดขึ นในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น.  

ซึงเป็นช่วงเวลาของการทํางานของธาตุลม การทํางานธาตุลมไม่สมดุลแม้เล็กน้อย  ก็ทําให้การเคลือนไหว ของเลือดทีจะนํานํ า

อาหารไปทั วร่างกายช้าลง การเดินของลมขึ นสู่เบืองสูงลดลง เป็นเหตุให้ง่วงเหงาหาวนอน หรือมีความรู้สึกมึน ตือ คิดไม่ออก 

แก้ปัญหาไม่ได้ การใช้ยาหอมเพียงเล็กน้อยในช่วงนี  จะสามารถปรับให้ธาตุลมเดินตามปกติ ยาหอมทีผสมโสม หรือ ยินเซียง 

ตามตําราไทย จะช่วยบํารุงร่างกาย ในคนทีทํางานหนัก ต้องยืนหรือเดินทั งวัน จนอ่อนเพลียในช่วงบ่าย บางคนมีอาการเท้าบวม

ตอนบ่าย หรือ เย ็น นอกจากการนวดแล้ว กินยาหอมจะปรับการเดินของลมทีลงไปด้านล่างเดินได้ทั ว ลดอาการอ่อนเพลีย ใน

กรณีทีเมีอาการอย่างต่อเนืองยาวนาน ควรกินยาหอมพร้อมนํ ากระสายเพือแก้อาการตรง จะได้ผลเร็วขึ น  ยาหอมในกลุ่มนี เป็นยา

หอมทีมีองค์ประกอบเป็นสมุนไพร รสสุขุม ร้อน ยาหอมทีหาได้ตามท้องตลาด เช่น  ยาหอมอินทจักร แต่การกินยาหอมจะ

แตกต่างจากการดืมกาแฟ หรือ เครืองดืมชูกําลัง เนืองจากยาหอมไม่ได้กระตุ ้นการทํางานของประสาท แต่เป็นการปรับการ

ทํางานของธาตุลมให้สมดุล ดังนันความรู้ สึกสดชืนทีได้รับจึงเป็นลักษณะความรู้ สึกตืนเป็นปกติ ไม่ง่วงเท่านันเอง และถ้าการ

ขาดสมดุลนีเกิดขึนจากพฤติกรรมความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้ยาหอมจึงออกฤทธิแก้ไขได้แค่ชัวคราว การออก

กําลังกาย หากิจกรรมลดความเครียด และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ จึงจะแก้ปัญหาระยะยาวได้   

 

 

 

 



ป้องกันไข้หวัด  

 อาการไข้หว ัดมาจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเริมจากจากระทบร้อน หรือ กระทบเย็นมากเกินไป เช่น โดนละอองฝน 

ตากฝนจนเปียก หรือ ตากแดดเป็นเวลานานเกินควร ทําให้ร่างกายขาดสมดุล ซึงมักมีอาการไข้ตามมา การป้องกันโดยการปรับ

สมดุลนั น จะลดการเป็นโรคทีต้องเสียสุขภาพ เสียเงินในการใช้ยารักษาอาการรุนแรงทีอาจตามมา ถ้าทิงเอาไว้ การกินยาหอม

ป้องกันไข้หว ัดนั น ตอ้งเลือกใช้ให้ถูกต้อง โดยการสังเกตอาการเริมแรกดังนี 

กรณี ตากฝน หนาวสัน ตัวเย็น หลังจากอาบนํ าสระผม เช็ดผมให้แห้งแล้ว ให้ใช้ยาหอมอินทจักร ทันที และหากยังมี 

อาการหนาว เย็น ใช้ซํ าได้ อีก ๒-๓  มือ  

รู้สึกตัวรุม อาการไข้ตํ า  ๆหรือ ลมหายใจออกร้อนๆ  แตะผิวรู้สึกร้อน อาการเหล่านี  อาจเกิดหลังกระทบ ฝน หรือร้อน

ตากแดดจัด ให้ใชย้าหอมนวโกฐ  

ทังยาหอมอินทจักรและยาหอมนวโกฐ ใช้ไม่ได้ผลเมือมีการดําเนินของโรครุนแรง เช่น มีไข้สูง  

เจริญอาหาร หลังหายไข้ 

หลังจากมีอาการไข้นั นธาตุทั ง   ในร่างกายเราจะถูกกระทบ และทําให้สมดุลเสียไป เนืองจากขณะเป็นไข้นั นธาตุ

ต่างๆ เกิดการเปลียนแปลง การพักฟืนของร่างกาย หลังจากเป็นไข้หว ัด   บางครั งจะมีอาการอ่อนเพลีย กินข้าวไม่ได้ เบืออาหาร 

ซึงจะทําให้ต้องพักฟืนนาน ยาหอมสําหรับแก้ลมปลายไข้ ช่วยให้ร่างกายปรับการเดินของลม  ทําให้อาการอ่อนเพลียลดลงได้ 

เพราะเลือดลมเดินได้สะดวกขึ นทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆดีขึ น คนไข้เข้าสู่ภาวะปกติเร็วขึ น  ในขณะเดียวกันนียาหอม

กลุ่มนีจะมีสมุนไพรรสขมเพือช่วยเจริญอาหาร ลดไข้ตํ าๆ ทีย ังมีอยู่ในผู ้ ป่วย  ตัวอย่างสมุนไพรรสขมทีแทรกในยากลุ่มนี เช่น  

ลูกกระดอม  บอระเพ็ด ราชดัด  ตัวอย่างยาหอมทีใช้ในกลุ่มนี  เช่น ยาหอมนวโกฐ   อาการป่วยบางชนิด มีเฉพาะอาการเพลีย แต่

ไม่เบืออาหาร สามารถใช้ยาหอมอีกชนิดหนึง คือ ยาหอมทิพโอสถ ช่วยบํารุงร่างกาย ได้เช่นเดียวกัน  

แก้อาการนอนไม่หลับ 

อาการนอนไม่หลับ เป็นอาการทีมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู ้ ทีประสบปัญหานี มากมาย หากมีการแก้ไขได้ใน

เบืองต้น ก็จะลดความเสียงในการเกิดโรคทีอาจตามมาได้ การใช้ยาหอมสําหรับอาการนอนไม่หลับนี  มีหลักวิธีคิดไม่เหมือนกับ

การแพทย์แผนตะวันตก ตามปกติในเวลากลางคืน เป็นเวลาทีการทํางานของลมลดลงแต่เคลือนไหวสมํ าเสมอ แต่ในคนทีมี

ความเครียด หรือคนสูงว ัยทีม ักมีอาการนอนไม่หลับ เนืองจากการเคลือนไหวของลมเบืองบนทีมากเกินไป ในเวลาทีควรลดลง 

ลมเดินไม่สมํ าเสมอ สับสน ยาหอมทีประกอบด้วยดอกไม้หลายชนิด จะทําให้การเดินของลมเรียบ สมําเสมอ ช่วยทําให้นอน

หลับได้ดี ยาหอมทีควรใช้ในกลุ่มนี ได้แก่ ยาแท่งทอง ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแดงมโหสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมสรรพคุณ  

ยาหอมทีแก้อาการนอนไม่หลับมีได้หลายชนิด จําเป็นต้องคัดเลือกให้เหมาะสมสําหรับการใช้  เช่น อาการนอนไมห่ลับ 

มีเหงือ ออกทีหนังศรีษะ และเท้าเย็น  ควรใช้ยาหอมเทพจิตร ซึ งมีส่วนประกอบของมะลิมากถึง ๕๐ % และช่วยดึงลมจาก

ด้านบนลงมา เคลือนไหวไปทีเท้ามากขึ น ทําให้เท้าอุ่น กรณีนีสามารถใช้ยาหอมตัวอืนทีมีเกสรดอกไม้เป็นส่วนประกอบมากๆ 

หรือ กรณีทีหนังศรีษะร้อน เหงือซึม สามารถใช้ยาหอมนวโกฐ แตไ่ม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ป่วยทีมีประวัติ 

หรือความเสียงของโรคตับ    สําหรับบางคนทีมีความเครียดสูง กล้ามเนือคอตึงเกร็ง ทีใช้ยา ๒ ชนิดนีไม่ได้ผล อาจปรับ มาใช้ ยา

หอมอินทจักร  และสําหรับคนทีรู้สึกกระวนกระวาย นอนไม่หลับ แล้วใช้ยาหกลุ่มนีไมไ่ด้ผล ให้เปลียนมาใช้ยาทีมีชะเอมเทศ



เป็นองค์ประกอบ เยอะหน่อย เพือทําให้จิตใจชุ่มชืน ตัวอย่างยาหอมในกลุ่มนี  คือ สูตรยาหอมแก้ลมวิงเวียน ในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ  

ยาหอมเกียวข้องกับอารมณ์ 

ภาวะของอารมณ์ในร่างกายมนุษย์ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทยนั นเกียวข้องกับธาตุไฟ หากกระทบแล้วจะส่งผลต่อ

อารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก โดยเหตุทีการทํางานของธาตุทุกชนิด มีความเกียวข้องต่อเนือง ส่งเสริมซึงกันและกัน เมือเกิดปัญหา

กระทบไฟทีเกียวข้องกับอารมณ์ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยปรับสมดุลทีธาตุลมก่อน ตามคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ มียาหอมที

เกียวข้องอารมณ์หลายตํารับ จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสาเหต ุดังตัวอย่างต่อไปนี 

หงุดหงิดก่อนมีประจําเดือน 

อาการหงุดหงิด ขุ่นมัว อารมณ์เสีย ใครทําอะไรก็ดูผิดหู ผิดตา ผิดใจ อารมณ์ขุ่นเคือง ฉุนเฉียว เป็นพิเศษ พบในผู ้หญิง

บางคนก่อนมีรอบเดือนประมาณ 2-3 ว ัน และมักจะเป็นทุกครั งหรือบ่อยครั ง ในทางการแพทย์แผนไทยได้ตั งข้อสังเกตุไว ้ว่า 

อาการแบบนี มักพบตั งแต่ในครั งแรกทีมีประจําเดือน และเป็นทุกเดือน  เรียกว่า โลหิตปกติโทษ  เนืองจากเป็นลักษณะของการ

ทํางานของธาตุทีมากเกินพอดี กระทบต่ออารมณ์    การใช้ยาหอมเกสราทิคุณ หรือยาหอมทีมีส่วนประกอบของเกสรทั ง 7  พร้อม

กับตัวยาฟอกเลือด และตรีผลาตามคําแนะนําของแพทย์แผนไทย เป็นการรักษาทีต้นเหตุ ทําใหเ้ลือดลม และการเดินของลม

ประจําเดือน ให้เข้าสู่ภาวะปกติ   

รู้ สึกเศร้าซึม ความรู้ สึกหดหู ่

อารมณ์เศร้าซึมในบางช่วงเวลาของชีวิต มักเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกว ัย ซึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ ส่งผลให้การ

ทํางานของสุมนาวาตะลดลง  และกระทบสมดุลในองค์รวม   ยาหอมทีมี ดอกมะลิ และ ผิวส้ม 8 ประการ เช่น ยาหอมเทพจิตร 

ในยาสามัญประจําบ้าน หรือ ยาจิตรารมณ์ ในคัมภีร์ชวดาร  มีตัวยารสสุขุม เย็น กลินหอม จะปรับการทํางานของสุมนาวาตะ ให้

กลับสู่สมดุลย์  จากสรรพคุณของมะลิ ทําให้จิตใจชุ่มชืน สอดคล้องรายงานวิจัยของนํ ามันหอมระเหยจากดอกมะลิทีมีฤทธิ

กระตุ้นให้จิตใจสดชืน ส่วนผิวส้ม  มีรายงานวิจัยของสารสกัดผิวส้มบางชนิดทีแสดงฤทธิ คลายกังวล และฤทธิ สงบระงับ   จะ

เห็นได้ว่า รายงานเหล่านีสนับสนุนสรรพคุณของสมุนไพรทีเป็นองค์ประกอบหลักในยาตํารับ 

อย่างไรก็ดี ให้คํานึงว่า การใช้ยาหอม เป็นการปรับสมดุลเบืองต้น ไม่ใช่ยารักษาอาการทางงจิตเวช หากอาการทาง

อารมณ์เหล่านี เกิดขึนเป็นเวลานาน จนแปรเปลียนเป็นอาการของโรคแล้ว ควรปรึกษาแพทย์  เพือเลือกใช้ยาทีเหมาะสม 

วัยรุ่น ควรใช้ยาหอมได้นานหรือไม่ 

  เนืองจากยาหอมเป็นยาปรับสมดุล ทําให้ร่างกายอุ่นพอดี การกินติดต่อกัน อาจมีผลกระทบต่อธาตุไฟ ดังนั น ในวัยทีมี

อายุ ระหว่าง ๑๖-๓๒ ปี เป็นว ัยทีต้องการพลังงาน ธาตุไฟต้องทํางานมากกว่าว ัยอืน จึงควรกินยาหอมเมือมีอาการและ

ต่อเนืองกันประมาณ ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากอาการหายแล้วให้หยุดยา 

ทําไม ลุง ป้า น้า อา ปู ่  ย่า ตา ยาย กินยาหอมได้นาน  

 สําหรับคนทีว ัยมากกว่า ๓๒ ปี จ ัดเป็นปัจฉิมว ัย ซึ งมีการทํางานของธาตุลมไม่ดีนัก มักมีปัญหาสุขภาพเกียวกับธาตุลม 

โดยเฉพาะว ัยสูงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี การกินยาหอม ว ันละ ๒ ครั ง ตอนเช้า และก่อนนอน จะช่วยให้ภาวะของลมดีขึ น ทําให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ น 

 



ข้อแนะนําทัวไปสําหรับการใช้ยาหอม 

๑. การใช้ยาหอมให้ได้ผล แม้จะเป็นชนิดเม็ด ควรนํามาละลายนํ ากระสายยา หรือนํ าอุ่น รับประทานขณะกําลังอุ่น 

เหมือนกับวิธีการเดิม เพราะการออกฤทธิ ของนํ ามันหอมระเหยทีมีในยาหอมจะช่วยทําให้ยาออกฤทธิ ได้เร็วขึ น และ

ออกฤทธิ ผ่านประสาทรับกลิน  และการดูดซึมผ่านกระเพาะอาหาร  

๒. ควรใช้ตามขนาดทีแนะนํา การกินเกินขนาดทีแนะนํา ไม่เกิดอาการพิษทันที แต่จะผลักดันให้การทํางานของธาตุ

เปลียนไปเร็ว และทําให้สมดุลอาจขาดหรือเกินไปอีกทางได้   

๓. ยาเม็ดชนิดอม หรือยาผง ละลายนํ าดืม อาจใช้ในปริมาณน้อยกว่าทีแนะนําได้ เนืองจากมีการดูดซึมในช่องปาก ออก

ฤทธิ ได้ดี และเร็วกว่าการกลืนแบบเม็ด 

ข้อควรระวังสําหรับการใช้ยาหอม 
ยาหอมไม่ใช่ยาวิเศษรักษาโรคได้ทุกโรค  แต่เป็นยาปรับสมดุลโดยเริมจากธาตุลม เพือไปกระตุ้นการทํางานของนํ า และ

ไฟ ทําให้มีการไหลเวียนสะดวก เผาผลาญตามปกติ ซึ งเป็นหลักวิธีคิดแบบองค์รวม ดังนั น การใช้ยาหอมจะไม่ได้ให้ผลดีแบบ

ทันทีทันควัน  แต่จะทําให้สมดุลทีเบียงเบนไป ค่อยๆปรับกลับสู่สภาพเดิม   

ข้อควรระว ังทั วไปของยาหอม  

๑. ระว ังในคนทีเคยมีประวัติแพ้เกสรดอกไม้  

๒. ผู ้ ป่วยทีมีการใช้ยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด เช่น แอสไพริน ต้องหลีกเลียงการใช้ยาหอมติดต่อกันนานเกิน ๑ เดือน 

เพราะจะเสริมฤทธิ  ทําให้เลือดหยุดไหลยาก  

๓. กรณีทีใชย้าหอมติดต่อกัน นานเกิน ๑ เดือน หากต้องได้รับการผ่าตัด ต้องแจ้งแพทย์ เพือหยุดการใช้ยา   

นํากระสายยากับยาหอม 

การเลือกใช้ยาหอมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกชนิดของยาหอมให้ถูกกับโรค ขนาดทีใช้ใกล้เคียงกับนํ าหนักตัว  

และหากไม่สามารถซือหรือเก็บยาหอมหลายชนิดไว ้ในบ้าน ก็สามารถเลือกยาหอมและใชร่้วมกับนํ ากระสายยาตามทีระบุ  ดังนี 

แก้ลมวิงเวียน   ยาหอมทุกชนิด ใช้ นํ าดอกไม้ นํ าสุก 

แก้ลมบาดทะจิต (หงุดหงิด กระวนกระวาย) ยาหอมอินทจักร ละลายนํ าดอกมะลิ  

แก้คลืนเหียนอาเจียน ยาหอมอินทจักร หรือยาหอมนวโกฐ ละลายนํ าลูกผ ักชี   เทียนดําต้ม  นํ าสุก   

แก้ลมจุกเสียด   ยาหอมทุกชนิด นํ าขิงต้ม   

แก้ลมปลายไข้   ยาหอมนวโกฐ ละลายนํ าต้ม ก้านสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ด หรือ ละลายนํ าสุก 

แก้ท้องเสีย   นํ าต้มใบทับทิม ยาหอมร้อนทุกชนิด ละลายนํ าต้มเหง้ากระทือเผาไฟ 

 

ยาหอมไม่ใช่แก่ครําครึ  

จากทีกล่าวมาทั งหมด จะเห็นได้ว่ายาหอมไม่ใช่แค่ยาคนแก่ มียาาหอมเพียงตํารับเดียวในบ้าน ก็เสริมสุขภาพให้ดีทั ง

ครอบครัวได ้  การใช้ยาหอมปรับสมดุล เป็นการป้องกันโรค ลดการใช้ยา รักษาสุขภาพให้เป็นปกติ  และยังเป็นการสืบ

เจตนารมณ์ของรุ่นปู ่ ย่าตายาย ทีอุตส่าห์สั งสมความรู้ไว ้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทย  

 

 



เอกสารอ้างอิง 

1. ขุนโลภิตบรรณรักษ ์ คัมภีร์แพทย์แผนไทยแผนโบราณ เล่ม ๑-๓ 

2. พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี แพทย์ตําบล เล่ม ๑-๓ 

3. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล. จะเลือกใชย้าหอมอย่างไรจึงจะดี 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/article/103 

4. Carvalho-Freitas MI, Costa M. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. 

Biol Pharm Bull.  Dec; ( ): - . 

5. Hongratanaworakit T. Stimulating effect of aromatherapy massage with jasmine oil. Nat Prod Commun.  

Jan; ( ): - . 


