
บุษราภรณ ์ ธนสีลงักูร 

สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 



 



(1) คําจํากัดความ 



 1. ผูปวยตองมลีักษณะ อาการปวดศรีษะ 2 ใน 4 ขอตอไปนี้ คอื  

 1) ปวดศรีษะขางเดยีว  

 2) ปวดตุบๆ ตามจังหวะชพีจร   

 3) ปวดปานกลางถึงรุนแรง  

 4) อาการมากขึ้นหากเคลื่อนไหวออกแรง  

2. อาจจะมอีาการคลื่นไส อาเจยีน กลัวแสง หรอืกลัวเสยีง  

3. ไมมไีข อุณหภูมนิอยกวา 38 องศาเซลเซยีส  

4. ความดันโลหติ SBP 90-140 mmHg และ DBP 60-90 mmHg 

5. ชพีจร 60-100 ครั้ง/นาที 

6. ไมมปีระวัตอิุบัตเิหตุทางศรีษะ 

(2) เกณฑคัดกรองเขารับรักษา  



 
1. อาการปวดตอเนื่องมากกวา 72 ชม. 

2. อาการเรื้อรงันานกวา 1 สัปดาห 

3. ภาวะสมองขาดเลือด  

4. อาการแทรกซอนทางระบบประสาท  

5. อุณหภูม ิ≥38 องศาเซลเซยีส  

6. ความดันโลหติ SBP ≥ 160 มิลลเิมตรปรอท หรอื DBP ≥ 

100 มิลลิเมตรปรอท หลังจากนอนพัก  แลว 30 นาท ี

7. ชพีจร < 60 ครั้ง/นาท ีหรอื > 100 ครั้ง/นาท ีหรอืคลําแลว

ชพีจรเบากวาปกติ 

8. มีภาวะแทรกซอนอื่นตามดุลยพินจิของแพทยผูดูแล  

(3) เกณฑสงตอแพทยแผนปจจุบัน  



 
1. การซักประวัติ  

 

(4) การตรวจวินิจฉัย 

ขอมูล เหตุผล 

ธาตุเจาเรือน มักเกิดในกลุมของผูท่ีมีธาตุไฟ/ธาตุลมเปนเจาเรือน จะกระทําโทษท่ีรุนแรงขึ้น 

ธาตุสมุฏฐาน เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปเล้ียงสมองไมเพียงพอ สัมพันธวาโยธาตุ 

(ธาตุลม) ไดแก ลมอุทธังคมาวาตาพิการ  

อุตุสมุฏฐาน - ฤดูรอน (คิมหันตฤด)ู  

- ฤดูฝน (วสันตฤดู) 

กาลสมุฏฐาน - ชวงเวลา 10.00 – 14.00 น. และ 22.00 – 02.00 น.  

- ชวงเวลา 14.00 – 18.00 น. และ 02.00 – 06.00 น.  

อายุสมุฏฐาน - ชวงอายุ 16-32 ป  

- ชวงเวลา 32 ป ถึงส้ินอายุขัย 

ประเทศสมุฏฐาน - ผูท่ีอาศัยอยูในลักษณะภูมิประเทศแบบท่ีสูง เนินเขา (ประเทศรอน 

- ผูท่ีอาศัยอยูในลักษณะภูมิประเทศแบบน้ําฝน โคลนตม (ประเทศเย็น) 

มูลเหตุการเกิดโรค  

 

-  อาหารใหโทษ เชน รับประทานอาหารรสเย็นจัด โดยเฉพาะในชวงมี

ประจําเดือน  

- การกระทบรอน-เย็น  

- การทํางานเกินกําลัง  

- การใชอิริยาบถและทาทางท่ีไมถูกตอง การเพงสายตามากเกินไป  
 



 

2.  การตรวจรางกายเฉพาะ 

 2.1 การตรวจจับชีพจรบริเวณขอมือ  

 2.2 การตรวจทางหัตถเวช 

 



 
5.1 การรักษาดวยหัตถเวช 

5.2 การประคบสมุนไพร 

5.3 การอบสมุนไพร 

5.4 การรักษาดวยยาสมุนไพร  

 1) ยาในบัญชียาหลกัแหงชาติ พ.ศ.2558 

 2)  ยาตํารับปรุงเฉพาะราย   

  

(5) การรักษาและฟนฟูสภาพ 



 

บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลกัแหงชาติพ.ศ.2558 

ตํารับยา อาการ/สรรพคุณ 

ยาหอมทิพยโอสถ  รสสุขุมหอม  

แกลมวงิเวยีน 
 

ยาหอมเทพจิตร  รสสุขุมหอม  

แกลมกองละเอยีด ไดแกอาการหนามืด ตาลาย สวงิสวาย (อาการที่

รูสกึใจหววิวงิเวยีน คลื่นไสตาพราจะเปนลม) ใจสั่น และบํารุงดวงจติให

ชุมชื่น 

ยาหอมนวโกฐ  รสสุขุมรอน 

แกลมวงิเวยีน คลื่นเหยีน อาเจยีน 

ยาหอมอินทจักร รสสุขุมรอน 

แกคลื่นเหยีนอาเจยีน 



 
1. งดอาหารแสลง 

2. หลกีเลี่ยงปจจัยกอโรค  

3. พักผอนใหเพยีงพอ  

4. รับประทานอาหารใหเปนเวลา  

5. หลกีเลี่ยงสิ่งกระตุน เชน แอลกอฮอล โดยเฉพาะไวนแดง ช็อคโกแลต ชสี กลวย

หอม ผลไมประเภทสม ผงชูรส นํ้าชา กาแฟ 

6. จัดทาทางในการทํางานใหถูกตอง  

7. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

(6) คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อการสงเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสภาพ 



 
1. การวัดระดับความปวด 

2. วัดความถี่ของการปวด ครั้งตอสัปดาห/เดือน 

3. จํานวนยาแกปวดที่ใชตอวัน/สัปดาห 

(7) การประเมินผลและติดตาม

ผลการรักษา 
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