
บุษราภรณ  ธนสลีังกูร 

สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 





กลุมอาการที่ เ กี่ ยวกับระบบศอ

เสมหะ ซึ่งมักมีอาการคันจมูก จาม 

คัดจมูก นํ้ามูกใส ไมมีไข  

ศอเสมหะกําเรบิ 

สงิฆานกิาพกิาร 



(2) เกณฑคัดกรองเขารับรักษา  

1. ผูปวยมีอาการทางจมูก ไดแก คันจมูก จาม คัดจมูก และนํ้ามูกมีสีใส  

2. มีอาการนอยกวา 4 วันตอสัปดาหหรือมีอาการติดตอกันนอยกวา  

    4 สัปดาห 

3. ไมมีไข หายใจปกติ  



(3) เกณฑสงตอแพทยแผนปจจุบนั  
1. เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก หรือมีภาวะพรองออกซิเจน 

2. อุณหภูมิ ≥ 38 องศาเซลเซียส 

3. เลือดกําเดาไหล 

4. หายใจทางจมูกไมได น้ํามูกสีเหลือง/เขียวขน หูอ้ือ ปวดหู หูน้ําหนวก ปวด

บริเวณหนาผากและโหนกแกม  

5. พบภาวะแทรกซอน เชน ปวดศีรษะอยางรุนแรง หรืออาการอ่ืนๆ ตาม

ดุลยพินิจของแพทยผูทําการรักษา 



(4) การตรวจวินิจฉัย 
1. การซักประวัติ  

 ขอมูล เหตุผล 
ธาตุเจาเรือน มักเกดิในกลุมของผูที่มีอาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) เปนเจาเรือน  

ธาตุสมุฏฐาน อาการภูมิแพทางเดนิหายใจสวนตน มักมีน้ํามูก จามบอยๆ คัดจมูก และ

คันจมูก อาจสัมพันธกับอาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) ไดแก  

- สงิฆานกิาพกิาร มีอาการน้ํามูกไหล ทําใหหายใจไมสะดวก  

- ศอเสมหะกําเรบิ  ทําใหมีเสมหะในลําคอถงึจมูก (ศอเสลด)  

อุตุสมุฏฐาน ฤดูหนาว (เหมันตฤดู) พกัิดเสมหะ เปนสมุฏฐานของอาโปธาต ุ 

อายุสมุฏฐาน - ชวงอาย ุแรกเกดิ-16 ป พกัิดเสมหะ  

กาลสมุฏฐาน - ชวงเวลา 06.00-10.00 น. และ 18.00-22.00 น. เปนชวงที่อาโปธาต ุ

(ธาตุน้ํา) พกัิดเสมหะ กระทําโทษ  

ประเทศสมุฏฐาน - ผูที่อาศัยอยูในลักษณะภูมิประเทศแบบที่เปนน้ําเค็ม มีโคลนตมชืน้แฉะ 

เชน ชายทะเล (ประเทศหนาว) อาโปธาต ุ(ธาตุน้ํา) พกัิดเสมหะ  

มูลเหตุการเกดิโรค - กระทบรอน-เย็น  

- การอดนอน  

- ทํางานเกนิกําลังพักผอนไมเพยีงพอ   



2. การตรวจรางกาย 

 2.1 การประเมินลักษณะท่ัวไป  

 2.2 การตรวจ : ดู คลํา เคาะ ฟง 

 



(5) การรักษาและฟนฟูสภาพ 

5.1 การรักษาดวยยาสมุนไพร 

 1) ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2558  

 2) ยาตํารับ/สมุนไพร ปรุงเฉพาะราย  

5.2 การอบสมุนไพร 

  



บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติพ.ศ.2558 

ตํารับยา อาการ/สรรพคุณ 

 

ปราบชมพูทวีป 
รสรอน 
บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการเนื่องจากการแพ

อากาศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ประสะเปราะใหญ 
รสรอนสุขุม 
ถอนพิษไขตานซางสําหรับเด็ก  

-หมายเหตุ ตัวยาหลักในตํารับนี้คือเปราะหอม ซ่ึงมีรสรอน หอม 

เผ็ดเล็กนอย มี สรรพคุณ ขับลมในลําไสใหผายเรอ ชวยกระจาย

เลือดลมใหเดินสะดวก บรรเทาอาการหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

จันทนลีลา 
 

รสขม สุขุมหอม รอน 
บรรเทาอาการไขตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ตรีผลา 

 

รสเปรี้ยว ฝาด หวาน 
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ยาตํารับ/สมุนไพร ปรุงเฉพาะราย 



การอบสมุนไพร 



(6) คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพ่ือการสงเสริม  

     ปองกัน และฟนฟูสภาพ 
1. งดอาหารแสลง  

2. หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกดิโรค  

3. หลีกเล่ียงปจจัยหรอืส่ิงกระตุน  

4. รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ  

5. ควรดื่มนํ้าอุนหรือสมุนไพรท่ีมรีสรอนสุขุม เพื่อลดเสมหะ และทําใหระบบทางเดนิหายใจ

สะดวก 



6. รับประทานอาหารทีบํ่ารุงชี่ และชวงที่มอีาการควรรับประทานอาหารที่มรีสรอน 

ทําใหเหงื่อออก ชวยในการกระจายของชี่ปอด  

7. ไมควรอาบนํ้าหรอืสระผมดวยนํ้าที่เย็นเกนิไปหรอือาบนํ้าตอนดกึ โดยเฉพาะ

เวลาที่อากาศเย็น 

8. บรหิารรางกายดวยทาฤๅษดีัดตน  

9. การนวดกดจุดตัวเองตามทฤษฏกีารแพทยแผนจนี 

คําแนะนําฯ (ตอ) 



(7) การประเมินผลและติดตามผลการรักษา 

1. ประเมินอาการและอาการแสดงตามเกณฑการรักษา  

- เมื่อรักษาดวยการแพทยแผนไทยภายใน 2  สัปดาหแลว

อาการไมดีข้ึน  ใหแพทยประเมินเพ่ือทําการสงตอผูปวย

อยางถูกตอง 

- เมื่อรักษาดวยการแพทยแผนจีนดวยการฝงเข็ม 10 ครั้ง หรือ

ประมาณ 6 สัปดาห หากอาการไมดีข้ึน พิจารณาสงตอ

แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
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