
    

 

สมุนไพรไทย  เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งอยางหนึ่งของประเทศ  วิธีการเลือกใชสมุนไพรในการ

รักษาโรคของบรรพบุรุษไทยนั้น  ถือไดวาเปนศาสตรที่ล้ําลึก  และเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคายิ่ง  
แตการเผยแพรหลักการแพทยแผนปจจุบันจากประเทศในซีกโลกตะวันตก  มีอิทธิพลทําใหการแพทย
พื้นบานและการใชสมุนไพรเสื่อมความนิยมลง  แตนับตั้งแตแผนพัฒนาสาธารณสุข  ฉบับท่ี 4  ถึงแผนพัฒนา
สาธารณสุข  ฉบับที่ 7  รัฐบาลไทยไดมีนโยบายสนับสนุนการใชประโยชนจากสมุนไพร  และการแพทยแผน
ไทยอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ
อนามัยโลก (WHO)  ซ่ึงเนนบทบาทของหมอพื้นบานและหมอแผน
โบราณ  รวมทั้งการนําสมุนไพรมาใชในการสาธารณสุขมูลฐาน 

 สมุนไพร  (Medicinal Plant  หรือ Herb)  กําเนิดจากธรรมชาติ
และมีความหมายตอชีวิตมนุษยโดยเฉพาะในมิติทางสุขภาพ  อัน
หมายถึงทั้งทางการสงเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  ความหมายของ
ยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ. 2510  ไดระบุวา  ยาสมุนไพร  
หมายความวา  ยาที่ไดจากพฤกษาชาติ  สัตว  หรือแรธาตุ  ซึ่งมิไดผสม
ปรุงหรือแปรสภาพ 

 การใชสมุนไพรเพื่อรักษาตนเองนั้น  ผูปวยตองมีความระมัดระวังเปนอยางมาก  และมีขอจํากัดให
กระทําเฉพาะโรคสามัญที่สามารถสังเกตอาการไดดวยตนเองเทานั้น  เชน  อาการทองอืดทองเฟอ  แนนจุก
เสียด  อาการทองผูก  อาการไอ  แมลงสัตวกัดตอย  ฝ  พุพอง  ผูที่จะใชสมุนไพรควรจะเขาใจถึงสาเหตุและ
อาการของโรคเหลานี้ใหแนชัดเสียกอน  เพื่อปองกันการใชสมุนไพรผิดโรค  ซ่ึงอาการอาจกําเริบมากจนถึง
ข้ันเปนอันตรายได  นอกจากนี้ตองรูถึงอาการที่ไมควรใชสมุนไพรรักษาตนเอง  และตองรีบไปโรงพยาบาล
ทันที 

 

 



 ขอแนะนําสําหรับการใชสมุนไพร  การใชสมุนไพรที่ถูกตอง  ควรปฎิบัติดังนี้ 

1. ใชใหถูกตน  สมุนไพรมีช่ือพองหรือซํ้ากันมากและบางทองถิ่นกเ็รียกไมเหมือนกนั  จึงตองรูจักสมุนไพร
และใชใหถูกตน 

2. ใชใหถูกสวน  ตนสมุนไพรไมวาจะเปนราก  ใบ  ดอก  เปลือก  ผล  เมล็ด  จะมฤีทธิ์ไมเทากัน  บางทีผลแก  
ผลออนก็มฤีทธิ์ตางกนั  จะตองรูวาสวนใดใชเปนยาได 

3. ใชใหถูกขนาด  สมุนไพรถาใชนอยไป  ก็รกัษาไมไดผล  แตถามากไป  ก็อาจเปนเปนอันตราย  หรือเกิดพษิ
ตอรางกายได 

4. ใชใหถูกวธิี  สมุนไพรบางชนิดตองใชสด  บางชนิดตองฝนกับเหลา  บางชนิดใชตม  ดังนั้นตองรูวิธใีชให
ถูกตอง 

5. ใชใหถูกกับโรค  เชน  ทองผูกตองใชยาระบาย  ถาใชยาท่ีมีฤทธิฝ์าดสมานจะทําใหทองผูกยิ่งขึ้น 

 วิธีการเก็บสมุนไพรเพื่อใชเปนยา 

ยาสมุนไพรเปนสวนประกอบที่ไดมาจากพืช  สัตวหรือแรธาตุ  ตัวยาที่มีอยูในสมุนไพรจะมากหรือ

นอยนั้น  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง  แตท่ีสําคัญคือ  ชวงเวลาที่เก็บสมุนไพร  การเก็บในชวงเวลาที่ไม
เหมาะสมจะมีผลตอฤทธิ์การรักษาโรคของยาสมุนไพรได  นอกจากคํานึงถึงชวงเวลาในการเก็บยาเปนสําคัญ
แลว  ยังตองคํานึงถึงการเก็บยาถูกตองหริอไม  สวนไหนของพืชที่ใชเปนยา  เปนตน  พื้นดินท่ีปลูก  อากาศ  
การเลือกเก็บสวนท่ีใชเปนยาอยางถูกวิธีน้ัน  จะมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพของยาที่จะนํามารักษาโรค  
หากปจจัยดังกลาวเปลี่ยนไปปริมาณตัวยาท่ีมีอยูในสมุนไพรก็จะเปลี่ยนตามไปดวย  ทําใหยานั้นไมเกิด
ผลการรักษาโรคได   

 หลักทั่วไปในการเก็บสวนที่ใชเปนยาสมุนไพร  แบงโดยสวนที่ใชเปนยาดงันี ้

 1. ประเภทรากหรือหัว  เก็บในชวงทีพ่ืชหยุดเจรญิเติบโต  ใบดอกรวงหมดหรือในชวงตนฤดูหนาวถึง
ปลายฤดรูอน  เพราะเหตูวาในชวงนี้รากและหัวมีการสะสมปริมาณตวัยาไวคอนขางสูง  วิธีการเกบ็ใชวธิีขุด
อยางระมัดระวัง  ตัวอยางเชน  กระชาย  กระทือ  ขา  เปนตน 



 2. ประเภทใบหรือเก็บทั้งตน  ควรเก็บในชวงท่ีพืชเจริญเติบโตมากที่สุดหรือบางชนิดอาจระบุชวงเวลา
การเก็บชัดเจน  เชนเก็บใบไมออนไมแกเกินไป(ใบเพสลาด)  เก็บชวงดอกตูม  เริ่มบาน  หรือชวงที่ดอกบาน  
เปนตน  การกําหนดชวงเวลาที่เก็บใบเพราะชวงเวลานั้น  ในใบมีตัวยามากที่สุด  วิธีการเก็บใชวิธีเด็ด  
ตัวอยางเชน  กระเพรา  ฝรั่ง  ฟาทะลายโจร  เปนตน 

 3 .ประเภทเปลือกตนและเปลือกราก  เปลือกตนโดยมากเก็บระหวางชวงฤดูรอนตอกับฤดูฝน  ปริมาณ
ยาในพืชสูงและลอกออกงาย  สําหรับการลอกเปลือกตนนั้นอยาลอกเปลือกออกทั้งรอบตน  เพราะ
กระทบกระเทือนในการลําเลียงอาหารของพืชอาจทําใหตายได  ทางที่ดีควรลอกจากสวนกิ่งหรือแขนงยอย  
ไมควรลอกออกจากลําตนใหญของตนไม  หรือจะใชวิธีลอกออกในลักษณะครึ่งวงกลมก็ได  สวนเปลือกราก
เก็บในชวงตนฤดูฝนเหมาะสมที่สุด  เนื่องจากการลอกเปลือกตนหรือเปลือกราก  เปนผลเสียตอการ
เจริญเติบโตของพืช  ควรสนใจวิธีการเก็บที่เหมาะสม 

4. ประเภทดอก  โดยทัว่ไปเก็บในชวงดอกเริ่มบาน  แตบางชนิดเก็บในชวงดอกบาน  แตบางชนดิ
เก็บในชวงดอกตูม เชน  กานพูล  เก็บชวงที่เปลี่ยนสีเขียวเปนสีแดง  เปนตน 

5. ประเภทผลและเมล็ด  พืชสมุนไพรบางอยางเก็บในชวงที่ผลยังไมสุกก็มี  เชน  ฝรั่ง  เก็บผลออนใช
แกทองรวง  แตโดยทั่วไปมักเก็บตอนผลแกเต็มที่แลว  ตัวอยางเชน  มะแวงตน  มะแวงเครือ  ดีปลี  เมล็ด
ฟกทอง  เมล็ดชุมเห็ดไทย  เปนตน 

 

 

 

 

 



การเก็บรักษาสมุนไพร 

 การเก็บยาสมุนไพรไวเปนเวลานานมักจะเกิดการขึ้นรามี
หนอนเปลี่ยนลักษณะสี  กลิ่น  ทําใหยาสมุนไพรนั้นเสื่อมคุณภาพลง  
ทําใหมีผลไมดีตอฤทธิ์การรักษาไปเลย  ดังนั้น  จึงควรจะมีการ
จัดการเก็บรักษาที่ดี  เพื่อจะประกันคุณภาพและฤทธิ์การรักษาของยา
สมุนไพรนั้น  การเก็บรักษาควรสนใจสิ่งตอไปนี้ 

 1. ยาที่จะเก็บรกัษาไวจะตองทําใหแหง  เพื่อปองกันการขึน้ราและการเปลี่ยนลกัษณะเกิดภาวะ
ออกซิไดซ (oxidize) ยาที่ข้ึนรางายตองหมั่นเอาออกตากแดดเปนประจํา 

 2. สถานที่ที่เกบ็รักษา  จะตองแหง  เย็น  การถายเทของอากาศด ี

 3. ควรเก็บแบงเปนสัดสวน  ยาที่มีพิษ  ยาท่ีมีกลิ่นหอม  ควรเก็บแยกไวในที่มิดชิดปองกันการสับสน
ปะปนกนั 

 4. สนใจปองกนั  ไฟ  หนอน  หนู  และแมลงตางๆ 

 

 วิธีการเตรียมยาสมุนไพร 

 เม่ือไดสวนของสมุนไพรที่พรอมเปนยาแลว  เราควรทราบวิธีปรุงยาสมุนไพรเพื่อเปนการเตรียมยา
สมุนไพรใหมีรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค  ขอแนะนํากรรมวิธีการปรุงยา
สมุนไพรที่ใชบอย  ดังนี้ 

 ยาชง ยาชงเปนรูปแบบที่มีการเตรียมคลายการชงชา  โดยใชน้ําเดือดใสลงในสมุนไพร  โดยทั่วไป
มักใชสมุนไพรตากแหงทําเปนยาชง  สวนของสมุนไพรที่ใชเปนยาอาจปนใบ  กิ่ง  ผล  หรือเมล็ด  ห่ันเปนชิ้น
เล็กๆบางๆ  หรือบดเปนผงหยาบ  ผึ่งแดดใหแหง  ภาชนะที่ใชชงควรเปนกระเบื้อง  แกว  หรือภาชนะเคลือบ
ไมใชภาชนะโลหะ  วิธีการชงทําไดโดยใชสมุนไพร 1 สวน  เติมน้ําเดือด 10 สวน  ปดฝาทิ้งไว 5-10 นาที จึง
รินน้ํามาดื่ม  ขนาดรับประทาน 1 แกว  พืชสมุนไพรที่ใชเปนยาชงมักเปนพืชที่มีสรรพคุณไมรุนแรง  ใชดื่ม



ตลอดวันแทนน้ํา  ยาชงนิยมปรุงแลวดื่มทันที  ไมทิ้งไวนาน  สมุนไพรท่ีใชเปนยาชง  เชน  ยาชงหญา
หนวดแมว  ยาชงชุมเห็ดเทศ  เปนตน 

 ยาตม ยาตมเปนการปรุงยาสมุนไพรโดยใชสมุนไพรแหงหรือสด  ตมรวมกับน้ํา  สวนของสมุนไพร
มีทั้งใบ  ลําตน  แกน  เมล็ดและราก  วิธีการเตรียมทําโดยหั่นหรือสับสมุนไพรเปนชิ้นเล็กพอดี  ใสลงในหมอ
ดิน  กระเบื้อง  หรือภาชนะที่ไมใชโลหะ  และใสนํ้าลงไปพอทวมยา  หากเปนสมุนไพรแหงใหแชน้ําทิ้งไว
ซักครู  สมุนไพรสดไมตองแชน้ํา  ใชไฟขนาดกลางตมใหเดือด  หลังจากเดือดแลวใหใชไฟออน  ควรคนยา
อยางสม่ําเสมอไมใหยาไหม (การตมยาไทยมักจะตมแบบ 3 เอา 1 คือใสนํ้า 3 สวน  ของปริมาณที่ใชตมให
เหลือ 1 สวน)  ระยะเวลาของการตมขึ้นอยูกับสวนของพืชสมุนไพร  หากเปนสวนของใบ  ดอก  หรือกิ่ง
ขนาดเล็ก  ใชเวลาตม 3-4 นาที  ยาตมท้ิงไวไมคางคืน  ตมและรับประทานใหหมดภายในวันเดียว  โดยทั่วไป
มักแบงรับประทานเปน 3 ครั้ง  กอนอาหาร  และวันรุงขึ้นคอยเติมน้ําและตมใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 ยาดอง เปนยาที่ใชสารละลายหลายชนิด  เชนเหลา  นํ้ามะกรูด  น้ําสม  เปนตน  แชสมุนไพรแบบเย็น  
การปรุงยาใหนําสวนของสมุนไพรที่ใชเปนยามาบดเปนผงหยาบและหอดวยผาขาวบางหลวมๆเผื่อยาพอง
เวลาอมนํ้า  ถาหากเปนรากหรือแกนใหฝานเปนชิ้นบางๆเทาๆกัน  เพ่ือใหนํ้าซึมเขาสูยาไดทั่วถึง  ภาชนะที่ใช
เตรียมยาดองเหลาควรใชโถกระเบื้องหรือขวดโหลแกวที่มีฝาปดสนิท  เมื่อใสยาลงในภาชนะเรียบรอยแลว  
ใหเทน้ําเหลาใหทวมยา  ตั้งทิ้งไว 7 วนั  และคนยาใหทั่ววันละ 1 ครั้ง  ขนาดรับประทาน ½ หรือ 1 ถวยชา  ยา
ดองเหลาเปนยาท่ีคอนขางแรง  ปริมาณที่ใชมักนอยกวายาตม  และหามใชกับผูปวยโรคความดันสูง  
โรคหัวใจ  หญิงมีครรภ  และผูท่ีแพเหลา 

 ยาผง ยาผงปรุงจากสวนของพืชสมุนไพร  บดละเอียดเปนผงชนิดเดยีวหรือหลายชนิดผสมกนั  ยา
แผนโบราณหลายตํารับปรุงเปนยาผง  เชน  ยาหอม  ยาเขยีว  เปนตน  เวลารบัประทานมักจะใชกับน้ํากระสาย
ยา  อาจเปนน้ําสุก  นํ้าดอกมะลิ  นํ้าซาวขาว  น้ํามะนาว  นํ้ามะกอก  ปนตน  ขนาดรบัประทาน ½ - 1 ชอนชา  
ขอควรระวังคอื  ยาบางตัวกอนบดเปนผงหามตากแดด  เพราะจะทําใหยาเสียตองใชวธิีผึ่งลมจนแหงกอน  จึง
นํามาบดเปนยา 

 ยาลกูกลอน การปรุงยาลูกกลอนทําไดโดยเอาสวนของสมุนไพร  มาห่ันเปนแวนบางๆ  ผึ่งแดดให
แหง  บดเปนผงละเอียด  และนําผงมาผสมกับน้ําผึ้ง (น้ําผึ้งที่ใชปนลูกกลอนมักตมใหรอนเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก
ออกกอน)  อัตราสวนผสมระหวางผงสมุนไพรตอนํ้าผึ้งเทากับ 1-2 สวน : 1 สวน  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ



ผงสมุนไพร  ปนเปนกอนกลมขนาดเทาปลายนิ้วกอย  นําไปอบแหงหรือตากแดดจัด 1-2 วัน  และบรรจุ
ภาชนะที่ปดมิดชิดและสะอาด 

 นอกจากการปรุงยาดังกลาวแลว  ยาสมุนไพรยังปรุงไดอีกหลายวิธี  เชน  การรม  การพอก  การเตรียม
เปนยาประคบ  การหุงดวยน้ํามัน  เปนตน  การเลือกกรรมวิธีปรุงยาไดเหมาะสมจะทําใหสมุนไพรออกฤทธิ์
ไดเต็มท่ี  สงผลตอการรักษาความเจ็บปวดไดอยางถูกตอง 

 ความหมายของคําที่ควรทราบเพื่อการใชสมุนไพรอยางถูกตอง   

ใบเพสลาด หมายถึงใบไมที่ยังไมแก  แตไมออนเกินไป 

ท้ังหา  หมายถึงใชท้ังตน ราก ใบ ดอก ผล 

เหลา  หมายถึงเหลาโรง(28 ดกีรี) 

แอลกอฮอล หมายถึงแอลกอฮอลชนิดสีขาวสําหรับผสมยา  หามใชแอลกอฮอลชนิดจุดไฟ 

น้ํายาสกดัแอลกอฮอล  หมายถึงเมื่อเอายาไปแชในแอลกอฮอล(แอลกอฮอลกินได)สกัพักหนี่ง เชน 1 วัน หรือ 
1 อาทิตย  แลวกรองเอาน้ํายาที่กรองได  เรียกวาน้ํายาสกัดแอลกอฮอล หรือเรียกวาทิงเจอร 

น้ําปูนใส หมายถึงน้ํายาที่ทําขึ้นโดยการนําปนูที่รับประทานกับหมากมาละลายน้าํสะอาด  ตั้งทิง้ไว  
แลวรินน้ําใสมาใช 

ตมเอาน้ําดื่ม หมายถึงตมสมุนไพรดวยการใสนํ้าพอประมาณ  หรือสามเทาของปรมิาณที่ตองการใช  ตมพอ
เดือดออนๆ  ใหเหลือ 1 สวน จาก 3 สวน  รนิเอาน้ําตามขนาด 

ชงน้ําดื่ม หมายถึงใสนํ้าเดือดหรือน้ํารอนจัดลงบนสมุนไพรท่ีอยูในภาชนะปดฝาทิ้งไวสักครูจงึใชดื่ม 

น้ํากระสายยา หมายถึงน้ําสะอาด  หรือนํ้าจากพืชเชน  น้ํามะนาว  น้ําจากผลมะแวง  จากสัตวเชน  น้ําผึ้งเปน
ตน  การใสนํ้ากระสายยาเพื่อใหยานั้นออกฤทธิ์แรงขึ้นและน้ํากระสายยาที่แตกตางกันออกไป  จะสามารถ
รักษาโรคไดแตกตางกันดวย 

สวน  หมายถึงสวนของการตวง(ปริมาตร)  ไมใชการช่ัง(น้ําหนัก)  ในยาโบราณนิยมใชเปนสวน  
เชนพริกไทย 1 สวนตอเหงือกปลาหมอ 2 สวน  หมายถงึถาใชพรกิไทย 1 ถวย  ใชเหงือกปลาหมอ 2 ถวย 



   มาตราที่ใชในยาไทย 

1  กํามือ  มีปรมิาณเทากับสีห่ยิบมือ  หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ไดจากการใชมือเพียงขางเดยีว
กําโดยใชปลายนิ้วจรดอุงมือโหยงๆ 

1  กอบมือ  มีปริมาณเทาสองฝามือ  หรือหมายความถึงปริมาณของสมนุไพรท่ีไดจากการใชมือท้ังสองขาง
กอบเขาหากันใหสวนของปลายนิ้วแตะกัน 

1  ถวยแกว  มปีริมาตรเทากบั  250  มิลลลิติร 

1  ถวยตะไล  มีปริมาตรเทากับ  25-30  มิลลลิิตร 

1  ถวยชา  มีปริมาตรเทากับ  75  มิลลลิิตร 

1  ชอนโตะ  มปีริมาตรเทากบั  15  มิลลลิิตร 

1  ชอนคาว  มปีริมาตรเทากบั  8  มิลลลิิตร 

1  ชอนชา  มีปริมาตรเทากับ  5  มิลลลิิตร 

1  ฝามือ  ประมาณกวาง 3 นิว้ฟุต  ยาว 4 นิว้ฟุต 

1 องคุล ี ความยาว 1 ขอแรกของนิ้วกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



อาการแพที่เกิดจากสมุนไพร 

สมุนไพรมีคุณสมบัติเชนเดียวกับยาท่ัวไป  คือมีท้ังคุณและโทษ  บางคนใชแลวเกิดอาการแพได  แต
เกิดขึ้นไดนอยเพราะสมุนไพรมิใชสารเคมชีนิดเดยีวเหมือนยาแผนปจจุบัน  ฤทธิ์จึงไมรุนแรง (ยกเวนพวกพืช
พิษบางชนิด) แตถาเกิดอาการแพควรหยุดยาเสียกอน  ถาหยุดแลวอาการหายไป  อาจทดลองใชยาอีกครั้งโดย
ระมดัระวัง  ถาอาการเชนเดิมเกิดขึ้นอีก  แสดงวาเปนพิษของยาสมุนไพรแน  ควรหยุดยาและเปลีย่นไปใชยา
อ่ืน  หรือถาอาการแพรุนแรง  ควรไปรับการรักษาที่สถานอีนามัยและโรงพยาบาล 

 

 อาการที่เกดิจากการแพยาสมนุไพร  มีดังนี ้

1. ผื่นขึ้นตามผิวหนังอาจเปนตุมเลก็ๆตุมโตๆเปนปนหรอืเปนเม็ดแบนคลายลมพิษ  อาจบวมที่ตา(ตาปด)  
หรือริมฝปาก(ปากเจอ)  หรือมีเพียงดวงสีแดงท่ีผิวหนัง 

2. เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจยีน(หรืออยางใดอยางหนึ่ง)  ถามีอยูกอนกนิยาอาจเปนเพราะโรค 

3. หูอ้ือ  ตามัว  ชาท่ีลิ้น  ชาท่ีผิวหนัง 

4. ประสาทความรูสึกทํางานไวเกนิปกติ  เชนเพียงแตะผิวหนังกร็ูสึกเจบ็  ลูบผมก็แสบหนังศรีษะ ฯลฯ 

5.  ใจสั่น  ใจเตน  หรือรูสึกวูบวาบคลายหัวใจจะหยดุเตน  และเปนบอยๆ 

6. ตัวเหลือง  ตาเหลือง  ปสสาวะสีเหลือง  เขยาเกดิฟองสีเหลือง (เปนอาการของดีซาน) อาการนีแ้สดงถึง
อันตรายรายแรง  ตองรีบไปพบแพทย 

 

 อาการเจบ็ปวดและโรคที่ไมควรใชสมุนไพรหรอืซ้ือยารับประทานดวยตนเอง  

 หากผูปวยเปนโรครายแรง  โรคเรื้อรัง  หรือโรคที่ยังพิสูจนไมไดแนชัดวารักษาดวย  สมุนไพรได  เชน  
งูพิษกัด  สุนัขบากัด  บาดทะยัก  กระดูกหัก  มะเร็ง  วัณโรค  กามโรค  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรค
เรื้อน  ดีซาน  หลอดลมอับเสบเรื้อรัง  ปอดบวม(ปวดอับเสบ)  อาการบวม  ไทฟอยด  โรคตาทุกชนิด  ไมควร
ใชสมุนไพร 



 ถาผูปวยมีอาการโรค/อาการเจ็บปวดทีรุ่นแรง  ตองนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันทีไมควรซื้อยา
รับประทานเอง  หรือใชสมุนไพร  อาการที่รุนแรงมดีังนั้น  

1. ไขสูง (ตัวรอนจัด)  ตาแดง  ปวดเมื่อยมาก  ซึม  บางทีพูดเพอ (อาจเปนไขหวัดใหญหรือไขปาขึน้สมอง) 

2. ไขสูงและดซีาน  (ตัวเหลือง)  ออนเพลยีมาก  อาจเจ็บในแถวชายโครง  ( อาจเปนโรคตับอับเสบ  ถุงน้ําดี
อับเสบ  ฯลฯ ) 

3. ปวดแถวสะดือ  เวลาเอามอืกดเจ็บปวดมากขึ้น  หนาทองแข็ง  อาจทองผูกและมีไขเล็กนอยหรือมาก(อาจ
เปนโรคไสติ่งอับเสบอยางแรงหรือลําไสสวนอ่ืนอับเสบ) 

4. เจ็บแปลบในทองคลายมอีะไรฉีกขาด  ปวดทองรุนแรงมาก  ทองแข็ง  อาจมีตัวรอนและคลื่นไส  อาเจียน
ดวย  บางทีมีประวัติปวดทองบอยๆมากอน(อาจมีการทะลขุองกระเพาะอาหารหรือลําไส) 

5. อาเจียนเปนโลหิตหรือไอเปนโลหิต(อาจเปนโรครายแรงของ กระเพาะอาหารหรือปอด)  ตองใหคนไข
นอนนิ่งๆกอน  ถาแพทยอยูใกลควรเชิญมาตรวจที่บาน  ถาจําเปนตองพาไปหาแพทย  ควรรอใหเลือดหยุด
เสียกอน  และควรพาไปโดยมีการกระเทือนกระแทกนอยที่สุด 

6. ทองเดินอยางแรง  อุจจาระเปนน้ํา  บางทีมีลักษณะคลายน้ําซาวขาว  บางทีถายพุง  ถายติดตอกันอยาง
รวดเร็ว  คนไขออนเพลียมาก  ตาลึก  หนังแหง(อาจเปนอหิวาตกโรค)  ตองพาไปหาแพทยโดยดวน  ถาไปไม
ไหวตองแจงแพทยหรืออนามัยที่ใกลท่ีสุดโดยเร็ว 

7. ถายอุจจาระเปนมูกและเลอืด  บางทีเกือบไมมีเนื้ออุจจาระเลย  ถายบอยมาก   อาจตัง้สิบครั้งในหนึ่งชั่วโมง  
คนไขเพลียมาก(อาจเปนโรคบิดอยางรุนแรง) 

8. สําหรับเด็ก  โดยเฉพาะอายุภายในสิบสองป  ไขสูง  ไอมาก  หายใจมีเสียงผดิปกต ิ คลายๆกับมีอะไรอยูใน
คอ  บางทีมีอาการหนาเขียวดวย(อาจเปนโรคคอตีบ)ตองรีบพาไปพบแพทยโดยดวน 

9. อาการตกเลอืดเปนเลือดสดๆ  จากทางไหนก็ตามโดยเฉพาะทางชาองคลอด  ตองรบีพาไปแพทยโดยเร็ว
ที่สุด 
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