
  

 

 

คู่มือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแแลสุขภาพ 





 
 

ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

อุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธิ์ 
นิศานาถ  แก้ววินัด 

 
 

 
 
 

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2559 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



 
 

  



 
 

ค าน า 
 

 คู่มือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
จัดท าขึ้นจากการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ในการดูแลสุขภาพของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบ
โครงการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาใน
การดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุ  จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) โครงการการจัดการความรู้
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2559 ซึ่งจะท า
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรและน าสมุนไพรมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ
สมุนไพรในท้องถิ่นต่อไป ก่อนที่ภูมิปัญญาในการน าสมุนไพรในท้องถิ่น
เพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีการสืบทอด
กันมาอย่างยาวนานจะสูญหายไป  โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุ  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ หรือน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็น
ทางเลือกในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคต่อไป 
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ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 จากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์ สรุปได้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านท่ี
ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร และไทยลาวใช้ในการดูแลสุขภาพ 
โดยส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพร และวิธีการในการดูแลสุขภาพท่ีคล้ายคลึงกัน 
โดยสมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรท่ีพบเห็นได้ในบริเวณบ้าน ชุมชน 
และป่าชุมชนนั้น ๆ อาจแตกต่างกันในเรื่องของภาษาท่ีใช้เรียกชื่อสมุนไพร
นั้น ๆ อีกท้ัง 3 กลุ่มชาติพันธุ์มีการตั้งถิ่นฐานในภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นการเลือกใช้สมุนไพรจึงแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพรของแต่ละชุมชน  
 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
นับเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อท่ีท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา 
โดยเรียนรู้มาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูก หลานและญาติพี่น้อง โดยผ่าน
วิธีการหลายอย่าง เช่น การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่  
ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ความเฉลียวฉลาด
ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยายหรือบรรพบุรุษจึงนับเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของสมาชิกใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้คนสมัยก่อนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด้าน
ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ท้ังนี้พืช
สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติท่ีมนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาล ดังนั้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านจึง
ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีล้ าค่าของสังคมไทยท่ีเกิดจากความสามารถ
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จ าแนกแยกแยะฤทธิ์ และสรรพคุณของสมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อใช้ใน 
การเยียวยารักษาความเจ็บป่วย นอกจากนี้สมุนไพรยังถูกใช้เป็นอาหารเสริม
ส าหรับคนท่ัวไปท่ีมีสุขภาพปกติ เพื่อท าให้เกิดสมดุลของการท างานของ
ร่างกาย เสริมภูมิต้านทานและป้องกันโรคบางชนิดได้ด้วย 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ หมายถึง 
องค์ความรู้อันเกิดผลจากประสบการณ์ การทดลองศึกษากันมาอย่างต่อเนื่อง 
ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมของ     
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ในท่ีนี้
ได้แก่ พืชวัตถุหรือพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ในท้องถิ่นนั้น ๆ ท่ีน ามาใช้ใน        
การปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรคพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
สุรินทร์ ส าหรับใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ท้องผูก ท้องเสีย ถ่ายพยาธิ เป็นไข้ ไอ อาการแก้ปวดเมื่อย (ยากษัย
เส้น) ขับปัสสาวะ บรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ผื่นคันตามผิวหนัง กลาก
เกลื้อน หิด ฝี แผลท่ัวไป แผลไฟไหม้ แมลงกัดต่อย เจ็บคอ ลิ้นเป็นฝ้า และ
เพื่อบ ารุงร่างกายหรือบ ารุงโลหิต   
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ข้อแนะน าในการน าสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ 
 วิธีการเก็บสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา 
 สรรพคุณของสมุนไพรจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ 
โดยปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว หากเก็บ
เก่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม จะท าให้ได้สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ โดยหลักท่ัวไปใน   
การเก็บสมุนไพรมาใช้เป็นยามีดังนี้ [11] 
   สมุนไพรประเภทรากหรือหัว เช่น ขมิ้นชัน กระทือ ข่า 
ควรเก็บเกี่ยวในช่วงท่ีหยุดการเจริญเติบโต ใบดอกร่วงหมด หรือช่วงต้น
ฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เนื่องจากช่วงนี้รากและหัวจะมีการสะสมปริมาณตัวยา
ไว้ค่อนข้างสูง  
   สมุนไพรประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น เช่น ใบชุมเห็ดเทศ     
ใบกะเพรา ฟ้าทะลายโจร ควรเก็บในช่วงท่ีสมุนไพรเจริญเติบโตมากท่ีสุด 
หรือสมุนไพรบางชนิดจะระบุเวลาในเก็บโดยเฉพาะ เช่น ใบเพสลาดต้อง
เก็บในช่วงใบไม่อ่อนหรือแก่เกินไป 
   สมุนไพรประเภทเปลือกต้นและเปลือกราก เปลือกต้นนิยม
เก็บระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน เนื่องจากช่วงนี้จะมีปริมาณยาสูงและ
ลอกเปลือกง่าย โดยการลอกเปลือกต้น ไม่ควรลอกรอบต้นเพราะจะท าให้
สมุนไพรตายได้ 
   สมุนไพรประเภทดอก โดยท่ัวไปจะเก็บในช่วงดอกเริ่มบาน 
แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม หรือเก็บช่วงท่ีเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดง เช่น 
กานพล ู
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   สมุนไพรประเภทผลและเมล็ด โดยท่ัวไปมักจะเก็บตอน
ผลแก่เต็มท่ี เช่น ดีปลี มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ชุมเห็ดไทย บางชนิดเก็บ
ในช่วงท่ีผลยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง ซึ่งผลอ่อนจะใช้รักษาโรคท้องร่วง 
 

 การแปรสภาพและเก็บรักษาพืชสมุนไพร 
 การน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคนั้น สามารถใช้ได้หลาย
รูปแบบ โดยใช้แบบสดซึ่งสามารถใช้ได้เลย หรือแบบแห้งซึ่งจะต้องผ่าน     
การแปรสภาพท่ีเหมาะสมก่อนน ามาใช้ โดยมีหลักการท่ัวไปดังนี้ [11] 
   รากและส่วนที่อยู่ใต้ดิน ควรท าความสะอาด โดยล้างดิน
และสิ่งสกปรกออกให้หมด และเอารากฝอยออก ถ้าหากเป็นสมุนไพรท่ีมี
เนื้อแข็ง ต้องหั่นเป็นชิ้นท่ีเหมาะสม เพื่อท าไห้แห้งง่าย ส่วนพืชท่ีอ่อนจะ
ถูกท าให้แห้งตามชนิดของพืชนั้น ๆ หรืออาจน ามานึ่ง ก่อนผ่านกรรมวิธี
การท าให้แห้ง จะท าให้แห้งง่ายขึ้น และเป็นการหยุดการท างานของ
เอนไซม์ในหัวหรือราก 
   เปลือก ควรหั่นเป็นชิ้นขนาดเหมาะสมและตากให้แห้ง 
   ใบและต้น ใบพืชบางอย่างมีน้ ามันหอมระเหยจึงไม่ควรผึ่ง
ตากแดด ควรผึ่งไว้ในที่ร่ม ส่วนพืชท่ีไม่มีน้ ามันหอมระเหยควรอบให้แห้ง
หรือตากแดดได้ 
   ดอก หลังเก็บมาแล้วควรตากแดดให้แห้งและควรเก็บ
รักษารูปดอกไว้ให้สมบูรณ ์
   ผล โดยท่ัวไปจะเก็บผลและตากแดดให้แห้งได้เลย มีเพียง
บางชนิดเท่านั้นที่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน 
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   เมล็ด เก็บผลสดมาตากให้แห้งแล้วจึงเอาเปลือกหรือเมล็ด
ออก หรือบางอย่างเก็บท้ังผลแห้ง 
  

 วิธีการเตรียมยาสมุนไพร 
 การปรุงยาท่ีประชาชนทั่วไปสามารถท าได้มีหลายวิธี [11] เช่น  
   ยาชง การชงยานิยมใช้กับสมุนไพรแห้งท่ีบดเป็นผงหยาบ
มีขนาดเล็กกว่าสมุนไพรท่ีใช้ต้ม [6] เป็นการปรุงยาโดยใช้น้ าเดือดใส่ลง
ในสมุนไพร โดยท่ัวไปมักใช้สมุนไพรตากแห้งแล้วบดเป็นผงหยาบ โดยใช้
สมุนไพร 1 ส่วน เติมน้ าเดือด 10 ส่วน หรือตามท่ีระบุในต ารับยา สามารถใช้
วิธีนีไ้ด้กับสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขิง มะตูม ชุมเห็ดเทศ  
   ยาต้ม เป็นการปรุงยาโดยใช้สมุนไพรแห้งหรือสดต้มรวม
กับน้ า โดยใส่สมุนไพรลงไปในหม้อแล้วเติมน้ าให้สูงกว่าสมุนไพรเล็กน้อย 
หลังจากนั้นน าไปตั้งไฟให้เดือดแล้วต้มต่อไปอีกประมาณ 10 นาที วันต่อไป
เติมน้ าแล้วต้มต่อแบบเดียวกัน สามารถใช้ได้ประมาณ 3-5 วันจึงเปลี่ยนตัว
ยาใหม่หรือเรียกว่า ต้มจนยาจืด [6] หรืออาจใช้วิธีต้มแบบ 3 เอา 1 คือใส่น้ า
สามส่วนแล้วต้มเคี่ยวให้เหลือ หนึ่งส่วนแล้วน าไปแบ่งรับประทาน ส่วน
กากท้ิงไป 
   ยาดอง เป็นวิธีการปรุงยาโดยใช้วิธีการสกัดโดยใช้เหล้า 
หรือ น้ ามะกรูด หรือ น้ าส้ม เป็นต้น แต่ท่ีนิยมใช้คือเหล้า มีขั้นตอนการท า
โดยการบดสมุนไพรให้เป็นผงหยาบแล้วห่อผ้าขาวบางหลวม ๆ ใส่ใน
ภาชนะท่ีท าด้วยกระเบ้ืองหรือแก้ว แล้วเติมเหล้าลงไปท้ิงไว้ประมาณ 1 
อาทิตย์ โดยคนยาให้ท่ัววันละครั้ง  
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  ข้อควรระวัง สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ ไม่ควรดื่มยาดองโดยใช้เหล้า และไม่ควรดื่มเกิน 2 ถ้วย
ตะไลต่อวัน [6] 
   ยาผง ท าได้โดยการบดสมุนไพรแห้งให้เป็นผง แล้วน าไปใช้
ได้เลย หรืออาจน าไปปรุงยาในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เช่น ยาลูกกลอน ยาเม็ด 
ยาแคปซูล  
   ยาลูกกลอน เป็นวิธีการผลิตยาโดยใช้ยาผงผสมกับน้ าผึ้ง
ในอัตราส่วน ผงสมุนไพร 1-2 ส่วน ต่อ น้ าผึ้ง 1 ส่วน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของผงสมุนไพร 
  

 ข้อแนะน าส าหรับการใช้สมุนไพร 
 ถึงแม้ว่าการใช้สมุนไพรเป็นยาในการรักษาโรค จะมีความ
ปลอดภัยสูงก็ตาม แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกต้อง อาจท าให้เกิดโทษหรือ
อาจไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ ซึ่งการใช้สมุนไพรจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ยาสมุนไพรต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดย
ควรหยุดใช้สมุนไพรเมื่ออาการหายไป โดยท่ัวไปไม่ควรกินยาอะไร
ติดต่อกันทุกวันเกินหนึ่งเดือน เพราะจะท าให้เกิดพิษสะสมขึ้นมาได้ [2]  
หากอาการเจ็บป่วยยังไม่หายหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรปรึกษาแพทย์ 
ดังนั้นการใช้สมุนไพรท่ีถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้ [11, 12] 
 1. ใช้สมุนไพรให้ถูกชนิด ซึ่งชื่อท่ีใช้เรียกสมุนไพรมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรู้จักชื่อเรียก
สมุนไพรท่ีถูกต้อง เพื่อรักษาตรงตามอาการของโรค 
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 2.  ใช้สมุนไพรให้ถูกส่วน โดยสารส าคัญท่ีออกฤทธิ์ในแต่ละ
ส่วนของสมุนไพรจะแตกต่างกันไป เช่น ผลแก่มีฤทธิ์เป็นยาระบาย 
ในขณะท่ีผลอ่อนมีฤทธิ์ฝาดสมาน  
 3. ใช้สมุนไพรให้ถูกขนาดหรือในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม นั่นคือ
หากใช้สมุนไพรในปริมาณน้อยเกินไปอาจท าให้การรักษาไม่ได้ผล แต่หาก
ใช้ในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ 
 4. ใช้สมุนไพรให้ถูกวิธี ท้ังนี้สมุนไพรแต่ละชนิดมีลักษณะ    
การน าไปใช้แตกต่างกัน เช่น บางชนิดต้องใช้แบบสด บางชนิดต้องใช้
แบบแห้ง บางชนิดต้องสกัดด้วยเหล้า และบางชนิดต้องใช้แบบต้ม เป็นต้น 
 5. ใช้สมุนไพรให้ถูกกับโรคหรืออาการ เช่น ท้องผูกก็ต้องใช้
สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์เป็นยาระบาย หากใช้กล้วยดิบท่ีมีฤทธิ์ฝาดสมานจะท า
ให้ท้องผูกมากขึ้น เป็นต้น 
 

 อาการแพ้ที่เกิดจากสมุนไพร 
 ถึงแม้ว่าการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการโรค จะมีความ
ปลอดภัยสูง หากสมุนไพรก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยาท่ัวไป คือมีท้ังคุณ 
และโทษ หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกชนิด อาจเกิดอาการแพ้ควรหยุดการใช้
สมุนไพรนั้น ๆ ถ้าหยุดแล้วอาการหายไป อาจทดลองใช้สมุนไพรนั้นอีกครั้ง
อย่างระมัดระวัง ถ้าอาการเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกแสดงว่าเป็นพิษของยาสมุนไพร 
ควรหยุดใช้สมุนไพรดังกล่าวและเปลี่ยนไปใช้สมุนไพรชนิดอื่น หากอาการ
แพ้รุนแรง ควรไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือ
โรงพยาบาล ซึงอาการท่ีเกิดจากการแพ้ยาสมุนไพร [11, 12] มีดังนี ้ 
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 1.  มีอาการเบ่ืออาหาร คลื่นไส้ หรืออาเจียน ถ้าเกิดก่อนใช้ยา
สมุนไพร อาจเป็นเพราะอาการโรคนั้น ๆ  
 2.  มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ล าตัว โดยอาจเป็นตุ่มเล็ก ๆ ตุ่มโต ๆ 
เป็นป้ืน หรือเม็ดแบนคล้ายลมพิษ อาจมีอาการบวมท่ีตา (ตาปิด) หรือริม
ฝีปาก (ปากเจ่อ) หรือมีเพียงดวงสีแดงท่ีผิวหนัง 
 3.  มีอาการหูอ้ือ ชาท่ีลิ้น ชาท่ีผิวหนัง หรือตามัว 
 4.  ประสาทรับความรู้สึกท างานไวเกินปกติ เช่น เพียงสัมผัส
ผิวหนังก็รู้สึกเจ็บ ลูบผมก็รู้สึกแสบหนังศีรษะ 
 5.  มีอาการใจสั่น ใจเต้นหรือรู้สึกวูบวาบคล้ายหัวใจจะหยุดเต้น 
และเป็นบ่อย ๆ 
 6.  มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือปัสสาวะเหลืองหากเขย่าจะ
เกิดฟองสีเหลือง (เป็นอาการของดีซ่าน) อาการนี้แสดงถึงอันตรายร้ายแรง 
ต้องรีบไปพบแพทย ์
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กลุ่มอาการหรือโรคที่แนะน าให้ใช้สมุนไพร 
 สมุนไพรพื้นบ้านหรือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ส าหรับรักษาอาการกลุ่มโรคต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่มโรค และ
จ าแนกออกตามอาการเจ็บป่วยของกลุ่มโรคนั้น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

กลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย รายการสมุนไพร 
1. ระบบ
ทางเดินอาหาร 

ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
แน่นจุกเสียด 

ขมิ้น ขิง กานพลู กระเทียม ตะไคร้ 
พริกไทย ดีปลี ข่า กระชาย แห้ว
หมู มะนาว [11] กะเพรา [5] 
ต้นตะเกา เครือรางจืด ตะลิงปลิง 
[13] 

อาการท้องผูก มะขาม แมงลัก ขี้เหล็ก คูน [11] 
ขันทองพยาบาท สมอไทย [13] 

อาการท้องเสีย ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร กล้วยน้ าว้าดิบ
หรือห่าม ทับทิม มังคุด [11]  
แค [13] 

ถ่ายพยาธิ มะเกลือ เล็บมือนาง มะหาด 
ฟักทอง [11] 

อาการปวดฟัน แก้ว ข่อย [11] 
อาการเบ่ืออาหาร บอระเพ็ด ขี้เหล็ก มะระ  

สะเดาบ้าน [11] 
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กลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย รายการสมุนไพร 
2. ระบบ
ทางเดินหายใจ 

อาการไอ เจ็บคอ 
และระคายคอจาก
เสมหะ 

ขิง ดีปล ีมะขามป้อม มะขาม 
มะนาว มะแว้งเครือ  
มะแว้งต้น [11] 
สมอไทย ฟ้าทะลายโจร [13] 

3. ระบบขับถ่าย อาการขัดเบา 
ขับปัสสาวะ 

กระเจี๊ยบแดง ตะไคร ้สับปะรด      
หญ้าคา อ้อยแดง [11] 
ใบเตย ลูกยอ มะละกอ รากหญ้าคา 
แห้วหมู เครือรางจืด [13] 

ริดสีดวงทวารหนัก เพชรสังฆาต [5, 13]  
4. โรคผิวหนัง อาการกลาก เกลื้อน 

หิด 
กระเทียม ข่า พลู [11] 

แผลไฟไหม้             
น้ าร้อนลวก 

น้ ามันมะพร้าว  ว่านหางจระเข้ 
บัวบก [11] 

ฝี แผลพพุอง ขมิ้น เทียนบ้าน ว่านหางจระเข้           
ฟ้าทะลายโจร [11] 

อาการแพ้ อักเสบจาก
แมลง สัตว์กัดต่อย 

ขมิ้น ต าลึง เสลดพังพอน  [11] 
โลดทะนงแดง [13] 

อาการลมพิษ ผื่นคัน
ตามผิวหนัง 

พล ู[11] 

5. อาการ
เจ็บป่วยอื่น ๆ  

อาการเคล็ด ขัดยอก  ไพล [11] 
อาการนอนไม่หลับ ขี้เหล็ก [11] 



ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ : 11 
 

กลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย รายการสมุนไพร 
5. อาการ
เจ็บป่วยอื่น ๆ 

อาการไข้ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด [11] 
ย่านาง [13] 

ร้อนใน  เครือรางจืด บอระเพ็ด [13] 
ยาบ ารุงก าลัง บัวบก [6, 8, 13] กระชาย [6, 13] 

 
 โดยโรคหรืออาการดังกล่าวให้ใช้สมุนไพรท่ีแนะน าข้างต้น และเมื่อ
อาการหายไปก็ควรหยุดใช้ แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควร
ปรึกษาแพทย์เพื่อท าการรักษาต่อไป  อาการท่ีไม่ควรรักษาด้วยการใช้
สมุนไพรหรือซื้อยารับประทานเอง [11] ได้แก ่
 1.  ไข้สูง ตัวร้อนจัด ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม 
 2.  ไข้สูงและดีซ่าน อ่อนเพลียมาก อาจเจ็บแถวชายโครง 
 3.  ปวดแถวสะดือ เวลาเอามือกดจะเจ็บปวดมากขึ้น หน้าท้องแข็ง 
 4.  เจ็บแปลบในท้องคล้ายมีอะไรฉีกขาด ปวดท้องรุนแรงมาก 
คลื่นไส ้อาเจียน บางทีมีประวัติปวดท้องบ่อย ๆ 
 5.  อาเจียนเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือด 
 6.  ท้องเดินอย่างรุนแรง อุจจาระเป็นน้ าบางทีเป็นลักษณะน้ าซาวข้าว 
อ่อนเพลียมาก ตาลึก ผิวหนังแห้งต้องพาไปพบแพทย์โดยด่วน 
 7.  ถ่ายอุจจาระเป็นมูกและเลือด ถ่ายบ่อยมาก คนไข้เพลียมาก 
 8.  ส าหรับเด็ก ถ้ามีอาการไข้สูง ไอมาก หายใจมีเสียงผิดปกติคล้าย
กับมีอะไรติดอยู่ในคอ บางทีมีอาการหน้าเขียวด้วย (อาจเป็นโรคคอตีบ) ต้อง
รีบพาไปหาแพทย์โดยเร็วท่ีสุด 
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 9.  อาการตกเลือดเป็นเลือดสด ๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทาง
ช่องคลอด ต้องพาไปพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด 
 ส าหรับกลุ่มอาการหรือโรคท่ีไม่ควรใช้สมุนไพร คือ ผู้ท่ีเป็นโรค
ร้ายแรง โรคเรื้อรังหรือโรคท่ียังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่าสามารถรักษาด้วย
สมุนไพรได้ เช่น งูพิษกัด สุนัขบ้ากัด บาดทะยัก กระดูกหัก มะเร็ง วัณโรค 
กามโรค เอดส์ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเรื้อน ดีซ่าน หลอดลม
อักเสบเรื้อรัง ปอดบวม (ปอดอักเสบ) อาการบวม ไทฟอยด์ และโรคตา    
ทุกชนิด [11] 
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ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
กลุ่มโรคหรืออาการในระบบทางเดนิอาหาร 
 สมุนไพรพื้นบ้านแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการจุกเสียด แน่นท้อง  
 อาการ   
 อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เกิดจากการท่ีอาหารไม่ย่อย หรือย่อย    
ไม่สมบูรณ์ การท่ีรับประทานอาหารย่อยยาก มีไขมันสูง อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 
รสจัด หรือรับประทานอาหารเร็วเกินไป เคี้ยวไม่ละเอียด มีความเครียด 
ความกังวลอารมณ์เศร้าหมอง ท าให้การย่อยอาหารไม่ดีจะเกิดลมใน
กระเพาะอาหารมากและดันขึ้นมาที่บริเวณยอดอก จึงเกิดอาการอึดอัดใน
ท้อง จุกเสียด แน่น คลื่นไส้ เรอเหม็นเปรี้ยว อาเจียน ถ้าเป็นมากจะปวดท้อง
เกร็ง อาจท้องผูกหรือท้องเสียร่วมด้วยก็ได้ เบ่ืออาหาร ปวดศีรษะ และเป็น
แผลร้อนในปากด้วย  
 วิธีปฏิบัติตัว   
 ควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  เคี้ยว
อาหารให้ละเอียดก่อนกลืน หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีก๊าซ เช่น น้ าอัดลม ถั่ว 
มะม่วง เป็นต้น และใช้สมุนไพรขับลมท่ีจะกล่าวถึงร่วมกับสมุนไพรช่วย
ย่อย เช่น เนื้อสับปะรดสด หัวกระเทียมสดหรือเหง้าขมิ้นชัน 

 ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 
 เมื่อมีอาการท้องอืดรุนแรงมาก พร้อมกับอาการท้องแข็ง ปวด

ท้องมาก อาจเป็นอาการของโรคท่ีอันตรายอื่น ๆ เช่น โรคกระเพาะอาหาร
ทะล ุโรคของถุงน้ าดี โรคตับ เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน 
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 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ อาการจุกเสียด แน่นท้อง กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อเกิดขึ้นจากโลหิตไหลเวียนไม่สะดวก กล้ามเนื้อหดเกร็ง ส่งผลให้
ระบบการท างานของกระเพาะไม่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือก
รับประทานอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์เป็นหลัก ท าให้กระเพาะอาหารท างาน
หนักเกินไป เกิดอาการท้องอืด 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารผิดหรือท่ีเรียกว่าผิดส าแดงอาหาร 
(เตือฮ) โรคผิดส าแดงนี้ในอดีตมักเกิดขึ้นกับหญิงท่ีมีลูกแล้วเป็นส่วนมาก 
เนื่องด้วยสภาพร่างกายท่ีต้องใช้งานหนักในขณะคลอดลูก การเสียเลือดมาก
และระบบกล้ามเนื้อมีการบิดเกร็งอย่างมาก ท าให้ร่างกายเปราะบางและ
อ่อนไหวต่อการรับรู้สภาพของการเปลี่ยนแปลงท้ังทางตรงและทางอ้อม 
อาการผิดส าแดง (เตือฮจ าแน็ย) จะมีอาการแตกต่างกันไป ได้แก่ ปวดหัว 
เป็นไข้ วิงเวียนศีรษะ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก ท้องไส้ป่ันป่วน คลื่นไส้ 
อาเจียน ขากรรไกรแข็ง ลิ้นแข็ง ท้องเสีย เป็นต้น อาการต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ส่งผลให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ สมุนไพรท่ีนิยมใช้เป็นสมุนไพรจ าพวก
เดียวกับการดูแลรักษาอาการผิดส าแดงอาหาร ซึ่งเป็นยาต ารับ ประกอบด้วย
พันธุ์ไม้ท้องถ่ินท่ีหาได้ง่าย เช่น ต้นตะเกา สามารถใช้ท้ังแก่น เปลือก และ
กระพี้หรือเครือรางจืด น ามาต้มเอาน้ าดื่ม  
 กลุ่มชาติพันธ์ลาว สมุนไพรท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ขิง ขมิ้น กะเพรา  
ตะลิงปลิง ซึ่งสามารถรับประทานสด ๆ หรือขยี้ด้วยมือเพื่อเอาน้ ามาทา
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บริเวณท้อง หรือแช่น้ าดื่ม หรือน ามาตากแห้งแล้วชงกับน้ าร้อนเพื่อดื่มเป็นชา 
หรือน าใบกะเพราประมาณ 20-30 ใบ ขยี้ด้วยมือ กระท่ังได้น้ า จากนั้นน า
น้ าใบกะเพราผสมกับปูน (ปูนเคี้ยวหมาก) ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะท่ีไม่ท า
ให้ยาท่ีได้เหลวหรือข้นเกินไป จากนั้นน ายาท่ีได้ทาท่ีท้อง (ยกเว้นบริเวณ
สะดือ) 
 

    
ต้นตะเกา 

 

           
               เครือรางจืด           ตะลิงปลิง 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการจุกเสียด 
แน่นท้อง 

กะเพรา  

                        
  กะเพราแดง [15]    กะเพราขาว [15] 
ชื่อพื้นเมือง   : กะเพรา (ไทย)  มะเรียะเปรอว (เขมร)  ผละเพรา (กูย)     

ผักอีตู่ไทย (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Ocimum sanctum Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 30-6 ซม. 

ล าต้นและกิ่งก้านเป็นรูปสี่เหลี่ยม โคนต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง 
ยอดเป็นไม้เนื้ออ่อน มีขนอ่อนปกคลุมท่ัวไป ใบเป็นใบ
เดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปรียาว ขอบใบเรียบหรือหยักเป็น
ซี่ฟัน หลายใบแหลม เนื้อใบบางและนุ่ม แผ่นใบมีขน ดอก
ออกรวมกันเป็นช่อบริ เวณปลายยอดและปลายกิ่ ง 
ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ ออกเป็นวงรอบช่อเป็นชั้น ๆ 
กลีบดอกสีขาวหรือขาวปนม่วงแดง เมล็ดเป็นรูปไข่ขนาด
เล็ก สีน้ าตาล มีจุดสีเข้ม เมื่อน าไปแช่น้ าเปลือกหุ้มเมล็ดจะ
พองออกเป็นเมือก ในประเทศไทยพบกระเพราอยู่ 3 พันธุ์ 
คือ กระเพราขาว มีใบสีเขียวอ่อน ก้านสีเขียว กลีบดอกสี
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ขาว กระเพราแดง กิ่งและก้านมีสีเขียวอมแดง ดอกสีขาว
หรือขาวปนม่วง ต้นและใบมีขนาดใหญ่กว่ากระเพราขาว
เล็กน้อย และกระเพราลูกผสม ใบเป็นสีม่วงแดงอมเขียว
หรือสีม่วงแดง [1]  

ส่วนที่ใช ้  : ใบ  ท้ังต้น 
สรรพคุณ  : มีรสเผ็ด ฉุน ขม จึงช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง แก้ลม 

ช่วยย่อยและขับลม โดยกระเพรามีอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพรา
แดงกับกะเพราขาว ท่ีนิยมน ามาใช้ท ายาคือกะเพราแดง
เพราะมีน้ ามันหอมระเหยมากกว่า จึงมีกลิ่นฉุนกว่า [5]  

วิธีใช ้  : ใช้ใบและยอด 1 ก ามือ โดยน้ าหนักสดประมาณ 25 กรัม 
หรือแห้งประมาณ 4 กรัม น ามาต้มเอาน้ าดื่มเป็นยาขับลม
และเหมาะส าหรับน าไปเป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อ
ช่วยลดอาการท้องอืดเฟ้อ [11] 

ข้อควรระวัง : กะเพราไม่ควรใช้ในคนท้อง และในหญิงท่ีให้นมบุตร [8] 
 

ข่า 

   
เหง้าข่า 

ชื่อพื้นเมือง   : ข่า (ไทย)  รันเดง (เขมร)  ตัมเริง (กูย)  ข่า (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Alpinia galanga  Sw. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ข่าเป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี ล าต้นแท้เป็นหัว
อยู่ใต้ดิน มีลักษณะเป็นข้อและปล้อง หัวอ่อนสีขาว เมื่อ
แก่เป็นสีเหลือง ก้านและใบอยู่เหนือดิน สูงประมาณ 1-2 
เมตร ล าต้นท่ีเห็นเป็นล าต้นเทียม เกิดจากกาบใบหุ้มซ้อน
กัน ใบสีเขียวเข้ม รูปไข่ยาวรี ขอบขนานปลายแหลม 
ออกแบบสลับ ดอกออกเป็นช่อท่ียอด ก้านดอกยาวมีขน 
ดอกย่อยขนาดเล็กสีชมพูหรือสีขาวอมม่วงแดง ผลรี 
เปลือกสีแดงอมส้ม เมื่อแก่เป็นสีด าขนาดประมาณ 1 ซม. 
มีเมล็ดอยู่ข้างใน [1] 

ส่วนที่ใช ้  : เหง้าสดหรือแห้ง   
สรรพคุณ  : เป็นยาบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด และ

แน่นท้อง และช่วยให้เจริญอาหาร [4] 
วิธีใช ้  : ใช้เหง้าสดหรือแห้ง ขนาดหัวแม่มือ (สดใช้ 5 กรัม แห้ง    

2 กรัม) ต้มเอาน้ าดื่ม หรือต าให้แหลกเติมน้ าหรือน้ าปูนใส 
ดื่มครั้งละครึ่งถ้วยแก้ว [13] นอกจากใช้เป็นยารับประทาน
แล้ว  ข่ายังสามารถใช้เป็นยาทาภายนอกเพื่อรักษาเชื้อรา
จ าพวกกลากเกลื้อนได้ดี โดยใช้เหง้าสด ต าผสมกับ    
เหล้าโรง (คือเหล้าที่มีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์
ประมาณ 28 ดีกรี หรือ 40 ดีกรี โดยท่ัวไปเรียก เหล้าขาว) 
ทาบริเวณท่ีเป็นเพื่อฆ่าเชื้อรา [4] 
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ขิง 
 

 
เหง้าขิง 

ชื่อพื้นเมือง   : ขิง (ไทย)  กะเญ็ย (เขมร)  กะซาย (กูย)  ขิง (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Zingiber officinale Rosc. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม. ตระกูล

เดียวกับข่า ขึ้นรวมกันเป็นกอ มีล าต้นเป็นเหง้าใต้ดิน 
เปลือกนอกสีน้ าตาลแกมเหลือง มีแง่งเล็ก ๆ แตกออกจาก
เหง้า เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ แทงหน่อหรือล าต้น
เทียมขึ้นมาเหนือดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนาน แกม
ใบหอก ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อ
แทงขึ้นมาจากเหง้า ดอกมีกาบสีเขียวปนแดง ลักษณะโค้ง
ห่อรองรับ กาบปิดแน่นเมื่อดอกยังอ่อน ผลกลมโตและ
แข็ง ผลแห้งมี 3 พู ภายในมีเมล็ดสีด าอยู่หลายเมล็ด [1] 

ส่วนที่ใช ้  : เหง้า   
สรรพคุณ  : ขิงช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร ช่วยขับเหงื่อ ขับน้ านม  

และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของ
โลหิต ช่วยลดความดันโลหิต ลดคลอเลสเตอรอล ลด   
การอักเสบ เพิ่มภูมิคุ้มกัน แก้ปวด แก้คลื่นไส้อาเจียน [8] 
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วิธีใช ้  : รับประทานสดพร้อมอาหารวันละ 3 เวลา หรือใช้เหง้าสด
ขนาดนิ้วหัวแม่มือฝานต้มกับน้ าท าเป็นน้ าขิงรับประทาน 
[8] หรือใช้ผงขิงแห้งชงน้ าดื่ม 

   หากต้องการป้องกันอาเจียน ให้ใช้ขิงสด 30 กรัม หรือ
ประมาณ 7 แว่น สับให้ละเอียด ต้มดื่มขณะท้องว่างหรือ
ก่อนเดินทางครึ่งชั่วโมง หรืออมขิงไว้เมื่อมีอาการ [5] 

ข้อควรระวัง : 1. หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานมาก เพราะในทาง
การแพทย์ตะวันออกจัดว่าขิงเป็นยาร้อน อาจท าให้    
แท้งได ้[5] 

   2. การรับประทานขิงในประมาณมาก อาจเกิดอาการหัวใจ 
เต้นไม่ปกติ เนื่องจากขิงมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง [5] 

   3. ไม่ควรใช้ขิงในผู้ท่ีมีนิ่วในถุงน้ าดี เนื่องจากขิงมีฤทธิ์
ขับน้ าดี หากจะใช้ควรระมัดระวัง และอยู่ในความดูแล
ของแพทย์ [5] 

 

ขมิ้น 

     
เหง้าขมิ้น 

ชื่อพื้นเมือง   : ขมิ้น (ไทย) ระมี๊ต (เขมร) ละหมีด ปล๊อ, กะหมีด (กูย)  
ขี้หมี้น (ลาว) 
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ชื่อวิทยาศาสตร ์: Curcuma longa  Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน วงศ์เดียวกับขิง

และข่า เนื้อในของเหง้ามี 2 ชนิด คือ สีเหลืองเข้มจนถึง
สีแสดจัด และสีขาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เหง้าแต่ละ
เหง้าจะมีแง่งเล็ก ๆ เท่านิ้วมือแตกออกเป็นแขนง ตาม
แง่งจะมีตาท่ีพร้อมจะแตกออกเป็นล าต้นและใบ ล าต้น
ท่ีอยู่เหนือพื้นดินมีความสูงประมาณ 30-80 ซม. มี
ลักษณะเป็นกาบใบซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ จากโคนถึง
ปลาย ใบเรียวยาวปลายแหลมคล้ายใบดอกพุทธรักษา 
ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อแทงจากเหง้าตรงบริเวณกลาง
ระหว่างใบคู่ในสุด ดอกเป็นรูปทรงกระบอก มีสีขาว
แถบคาดเหลือง และมีกลีบประดับสีขาวหรือเขียว [1] 

ส่วนที่ใช ้  : เหง้าสด และผงแห้ง   
สรรพคุณ  : รักษาโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ และแผลในกระเพาะอาหาร 

ฤทธิ์แก้ท้องอืดเกิดจากน้ ามันหอมระเหย เคอร์คิวมิน
และสารอื่น ๆ อีกหลายชนิด 

วิธีใช ้  : ล้างเหง้าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแดด บดให้
ละเอียดผสมกับน้ าผึ้ง ป้ันเป็นเม็ดรับประทาน 2-3 เม็ด [11] 
หรือน าผงขมิ้นใส่ในอาหารรับประทานเป็นประจ า [5] 

ข้อควรระวัง : หากรับประทานขมิ้นแล้วท้องเสีย ให้หยุดยาและ
เปลี่ยนไปใช้ยาอื่น [11] 
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ตะไคร ้
 

   
      ต้นตะไคร ้    เหง้าตะไคร้ 
ชื่อพื้นเมือง   : ตะไคร้  (ไทย)  สะเลอะเกรย็  (เขมร)  ไคร, กะแวล  (กูย) 

หัวซิงไค  (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Cymbopogon citratus  (DC.) Stapf. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกจ าพวกหญ้า มีอายุหลายปี ขึ้นเป็น

กอ ล าต้นตั้งตรง มีข้อและปล้องสั้นแข็ง ส่วนล าต้นท่ี
อ่อนจะมีใบเรียงซ้อนสลับกันหนาแน่น กาบใบเป็นแผ่น
ยาวโอบซ้อนกันจนแข็งใบเป็นใบเดี่ยว เรียวยาว ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบคม มีขนเล็กน้อย ผิวใบท้ังสองด้าน
สาก ก้านใบสีขาวนวลหรือสีม่วงอ่อนแผ่นเป็นกาบ ดอก
ฟูสีขาว เป็นช่อกระจาย โดยช่อดอกย่อยจะมีก้านออกเป็น
คู่ ๆ ในแต่ละคู่จะมีใบประดับรองรับ [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ล าต้น และเหง้าแก่สดหรือแห้ง 
สรรพคุณ  : 1. ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ลดความร้อนในร่างกาย 
   2. ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฤทธิ์ในการขับลม   

เป็นฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยในต้น และใบตะไคร ้
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วิธีใช ้  : 1. ใช้ล าต้นบนดินและเหง้าสดประมาณ 1 ก ามือ (40-60 
กรัม) ตัดเป็นท่อน ๆ ทุบพอแตก ใช้ชงน้ าดื่ม หรือใช้
ประกอบอาหารรับประทาน ต้มกับน้ าดื่มวันละ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ถ้วยชา (75 มล.) ก่อนอาหารหรือใช้เหง้าแก่ท่ีอยู่
ใต้ดิน ฝานเป็นแว่นบาง ๆ คั่วไฟอ่อน ๆ พอเหลืองชงเป็น
ยาดื่มวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ถ้วยชา (75 มล.) พอปัสสาวะ
สะดวกแล้วจึงหยุดยา 

   2. ใช้ล าต้นบนดินและเหง้าแก่สดประมาณ 1 ก ามือ (40-
60 กรัม) ตัดเป็นท่อน ๆ ทุบพอแตก ใช้ชงน้ าดื่มหรือใช้
ประกอบอาหารรับประทาน [11] 

 สมุนไพรพ้ืนบ้านแก้อาการท้องผูก 
 อาการ  
 เป็นอาการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากล าไส้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวหรือบีบ
ตัวได้น้อยลง สาเหตุท่ีส าคัญคือ การรับประทานอาหารท่ีมีกากใยน้อย        
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวกับ
การขบเคี้ยว ท าให้ไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ท่ีมี   
เส้นใยกากอาหาร นอกจากนี้อาการท้องผูกยังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่น ได้แก ่
ไม่ถ่ายอุจจาระให้เป็นปกติวิสัย ผู้ป่วยท่ีอยู่เฉย ๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือนอน
บนเตียงนาน ๆ หรืออาจเกิดจากการได้รับยาหรือสารบางชนิด เช่น ยาท่ีใช้
แก้อาการท้องเสีย ชาหรือกาแฟ [11] 
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 วิธีปฏิบัติตัว 
 ควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เคี้ยวอาหาร
ให้ละเอียดก่อนกลืน 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ แก้อาการ
ท้องผูก กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาวใช้ในการดูแลรักษาอาการท้องผูก (ยาถ่าย ยาระบาย) ส่วนใหญ่
แนะน าให้รับประทานผักสวนครัว และผลไม้พื้นเมืองท่ีมีรสเปรี้ยว เช่น 
มะขาม มะขามป้อม มะยม มะนาว มะม่วงดิบ สมอไทย (ผลอ่อน) หรือผัก
ผลไม้ท่ีมีกากใยมาก ๆ หรือช่วยเพิ่มใยอาหารให้กับล าไส้ เช่น กล้วยน้ าว้า
สุก มะละกอสุก (เมื่อล าไส้มีกากอาหารมากจะไปดันผนังล าไส้ ท าให้ผนัง
ล าไส้เกิดการบีบตัว จึงท าให้รู้สึกอยากถ่ายนั่นเอง) นอกจากนี้สมุนไพร
พื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยและไทยเขมร ใช้ในการดูแลรักษา
อาการท้องผูก (ยาถ่าย ยาระบาย) เหมือนกัน คือ ขันทองพยาบาท ส่วน
สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย และไทยลาว ใช้ใน      
การดูแลรักษาอาการท้องผูก (ยาถ่าย ยาระบาย) เหมือนกัน คือขี้เหล็ก ส่วน
สมุนไพรพื้นบ้านอื่น ๆ ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ     
แต่ละชุมชนท่ีเอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพรชนิดนั้น  ๆ 
อย่างไรก็ตามสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการดูแลรักษาอาการท้องผูก (ยาถ่าย    
ยาระบาย) จะเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหาร และหรือมีฤทธิ์เป็น      
ยาระบาย และหรือมีฤทธิ์กระตุ้น การบีบตัวของล าไส้ใหญ่ ช่วยให้การขับถ่าย
ดีขึ้น 
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   ขันทองพยาบาท [10]             ผลอ่อนสมอไทย [1] 
 

 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านแก้อาการท้องผูก 

มะขาม 

  
   ฝักมะขาม    เนื้อฝักมะขามแก่ 
ชื่อพื้นเมือง   : มะขาม  (ไทย) อ าปึล  (เขมร)  ไปลแมล  (กูย)   
   บักขาม (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Tamarindus indica  Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือก

ต้นสีเทาแกมน้ าตาล ใบเป็นใบรวมออกเป็นคู่ ใบ
ย่อยเป็นรูปขอบขนาด ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ท่ี
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ปลายกิ่ง แต่ละดอกมีกลีบรองดอกสีเหลืองอ่อน 
มีจุดประสีแดงอยู่ตรงกลางดอก ฝักมะขาม
แบ่งเป็นข้อ ๆ ฝักอ่อนสีเขียวเข้ม เนื้อสีเขียวอ่อน
ติดเปลือก มะขามท่ีเกือบสุกมีสีเหลืองปนน้ าตาล 
เมื่อสุกเต็มท่ีมีสีน้ าตาลเข้ม เมล็ดค่อนข้างกลม สี
ด าและสีน้ าตาลเข้ม ซึ่งมะขามจะมี 2 ชนิดคือ 
มะขามเปร้ียว และมะขามหวาน [1] 

ส่วนท่ีใช้  : เนื้อฝักแก่   
สรรพคุณ  : มะขามมีกรดอินทรีย์ท าให้มีฤทธิ์ระบาย ลดความร้อน

ของร่างกาย ขับเสมหะ 
วิธีใช ้  : ใช้มะขามเปียกรสเปรี้ยว 10-20 ฝัก จิ้มเกลือรับประทาน 

แล้วดื่มน้ าตามมาก ๆ หรือดื่มน้ าคั้นใส่เกลือเล็กน้อยดื่ม
เป็นน้ ามะขาม 

 

ขี้เหล็ก 

   
   ใบอ่อนขี้เหล็ก         ดอกขี้เหล็ก 
ชื่อพื้นเมือง  : ขี้เหล็ก  (ไทย) อังกัย (เขมร)  งัยบัว, คัลเคล็ก  (กูย)   
   ขี้เหล็ก (ลาว) 
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ชื่อวิทยาศาสตร ์: Cassia siamea Britt. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง

ประมาณ 8-15 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่แน่นหนา ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ รูปทรงเรียว โคน
ใบมนปลายใบเรียวแหลม ใบอ่อนสีน้ าตาลอมเขียว ใบแก่
จัดสีเขียวอมเทา ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อใหญ่ตามปลาย
กิ่ง กลีบดอกและกลีบรองขนาดเท่ากัน ผลเป็นฝักรูปร่าง
แบนหนาสีน้ าตาลคล้ า เมล็ดมี 2 แถว [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ใบอ่อน  ดอก 
สรรพคุณ  : ใบมีสารแอนทราควิโนน (Antraquinone) มีฤทธิ์เป็นยา

ระบาย 
วิธีใช ้  : ใช้ใบขี้เหล็ก 4-5 ก ามือ ต้มเอาน้ าดื่มก่อนอาหาร หรือ

เวลามีอาการท้องผูก 
ข้อควรระวัง : 1.  ห้ามใช้เป็นประจ าหรือบ่อยเกินไป  
   2.  ห้ามดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ก่อนหรือหลัง

รับประทานยา 2 ชั่วโมง 
   3.  ห้ามใช้ในสตรีท่ีก าลังตั้งครรภ์แก่และผู้ป่วยท่ีเป็น

โรคความดันโลหิตสูง โรคตับอักเสบ ดีซ่าน 
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 สมุนไพรพื้นบ้านแก้อาการท้องเสีย 
 อาการ  
 สมุนไพรท่ีออกฤทธิ์แก้อาการท้องเสีย ส่วนใหญ่จะมีสารกลุ่ม
แทนนินซึ่งมีรสฝาด และมีฤทธิ์ฝาดสมาน เนื่องจากขณะท้องเสีย เนื้อเยื่อท่ี
ผนังล าไส้ใหญ่จะมีการระคายเคือง ท าให้ล าไส้ใหญ่บีบตัวมากกว่าปกติ 
จึงเกิดการถ่ายอุจจาระบ่อย ๆ เมื่อรับประทานสมุนไพรเข้าไปสัมผัสกับ
ผนังล าไส้ใหญ่จะรวมตัวกับโปรตีนท่ีเนื้อเยื่อบุผิวแล้วเปลี่ยนเป็นสารท่ี
สามารถเคลือบเนื้อเยื่อไว้ ท าให้ลดอาการระคายเคือง จึงหยุดถ่ายอุจจาระ 
และสามารถท าลายโปรตีนของตัวเชื้อโรคและท าให้เชื้อโรคตาย [11] 
 วิธีปฏิบัติตัว 
 เมื่อมีอาการท้องเสียควรงดอาหารรสจัด และทานอาหารอ่อน ๆ 
และทดแทนการสูญเสียน้ าและเกลือด้วยการดื่มน้ าเกลือซึ่งมีจ าหน่ายหรือ
สามารถเตรียมเองได้ โดยใช้น้ าตาล 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชา        
น้ าสะอาด 1 ขวดน้ าปลา ต้มให้เดือดสักครู่ ท้ิงให้เย็น ดื่มแทนน้ า 
 ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 
 การใช้สมุนไพรท่ีมีสารกลุ่มแทนนินมีข้อควรระวังส าหรับผู้ท่ี
มีแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้  เพราะแทนนินอาจถูกดูดซึมเข้า
ร่างกายในปริมาณมาก และมีผลเสียต่อตับได้ 
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 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ แก้อาการ
ท้องเสีย กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย  ไทยเขมร 
และไทยลาวใช้ในการดูแลรักษาอาการท้องเสีย  มีท้ังสมุนไพรพื้นบ้านท่ี
ใช้เหมือนกัน นั่นคือ ยอด ใบ ผล หรือเปลือกต้นฝรั่ง โดยสามารถเคี้ยว
รับประทานสด ๆ แช่น้ าดื่มหรือการน าเปลือกต้นฝรั่ง น าไปคลุกเกลือ 
จากนั้นน าไปป้ิงไฟให้เกลือซึมเข้าไปในเปลือกฝรั่ง กระท่ังเปลือกฝรั่งแห้ง 
จากนั้นน าไปแช่น้ าดื่ม ส่วนสมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์    
ไทยกูย และไทยลาว ใช้ในการดูแลรักษาอาการท้องเสียเหมือนกันคือต้นแค 
(เปลือกหรือเยื่ออ่อนต้นแค) และสบู่ด า และสมุนไพรพื้นบ้านอื่น ๆ ท่ีไม่
เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การเจริญเติบโตของสมุนไพรชนิดใด แต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรต่างๆ ท่ี
ใช้ในการดูแลรักษาอาการท้องเสีย จะต้องเป็นสมุนไพรท่ีมีรสฝาด มีฤทธิ์
ฝาดสมาน เป็นรสยาท่ีน าไปใช้แก้ในทางสมานแผล แก้ท้องร่วง ช่วยฆ่า
เชื้อโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เคลือบแผลในกระเพาะ
อาหาร เมื่อร่างกายเจ็บป่วยเราสามารถน าสมุนไพร หรืออาหารท่ีมีรสฝาด
มาใช้ในการรักษาอาการท้องเสียได้ 
 

    
 ต้นสบู่ด า          ต้นแค 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านแก้อาการท้องเสีย 
 

กล้วยน้ าว้า 

   
  ผลกล้วยน้ าว้าดิบ        ผลกล้วยน้ าว้าสุก 
ชื่อพื้นเมือง   : กล้วยน้ าว้า (ไทย) เจ็ย (เขมร) ไปลเปรี๊ยด (กูย)  
   ก้วย (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Musa sapientum Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้ล้มลุก ล าต้นเกิดจากกาบหุ้มซ้อนกัน 

ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบกว้าง เส้นขอบใบ
ขนานกัน ปลายใบมน มีติ่ง ผิวใบเรียบลื่น ใบสีเขียว 
ด้านล่างมีไขนวลหรือแป้งปกคลุม เส้นและขอบใบเรียบ 
ขนาดและความยาวของใบขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ ดอก
ห้อยลงมา มีกาบหุ้มสีแดงเป็นรูปกลมรี ช่อดอกเมื่อเจริญ
ขึ้นจะกลายเป็นผล แต่ละผลรวมกันเรียกว่าหวี หลาย ๆ 
หวีรวมกันเป็นเครือ ปลายเครือมีหัวปลี ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับดอกกล้วย ขนาดและสีของผลกล้วยแตกต่างกัน
ตามชนิดของแต่ละพันธุ์ เช่น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เมล็ดขรุขระ เปลือกหุ้มเมล็ดสีด า หนาและเหนียว เนื้อ
ในเมล็ดสีขาว [1] 
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ส่วนที่ใช ้  : ผลกล้วยดิบ หรือผลห่าม   
สรรพคุณ  : กล้วยดิบมีสารกลุ่มแทนนิน ใช้แก้ท้องเสียท่ีไม่รุนแรง

มาก และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ส าหรับกล้วยท่ีเพิ่ง
เริ่มสุกเปลือกยังมีสีเขียวอยู่บ้างจะเป็นท้ังยาและอาหารท่ี
ดีมากส าหรับคนท้องเสีย แล้วยังช่วยหล่อลื่นล าไส้ เพิ่ม
กากเวลาถ่าย ในขณะท่ีกล้วยสุกจะมีฤทธิ์ช่วยระบาย 
เหมาะส าหรับคนท่ีมีอาการท้องผูก แต่ต้องรับประทาน
เป็นประจ าวันละ 5-6 ลูก ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน จึงจะ
เห็นผล [5] 

วิธีใช ้  : รับประทานผลดิบสดครั้งละครึ่งถึงหนึ่งผล หรืออาจใช้   
ผลดิบหั่นบาง ๆ ตากแห้ง บดเป็นผงชงน้ าดื่ม ใช้ผงยา
เท่ากับครึ่งถึงหนึ่งผล อาจมีอาการท้องอืดหลังรับประทาน
กล้วยดิบ แก้ได้โดยดื่มน้ าต้มขิงหรือสมุนไพรขับลมอื่น ๆ 

 

ทับทมิ 

         
  ต้นทับทิม            ผลทับทิม 
ชื่อพื้นเมือง   : ทับทิม (ไทย) กะตึม (เขมร) ต็อกกะตึม, ทับทิม (กูย)           

บักทับทิม (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Punica granatum L. 



32 : ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นหรือพรรณพุ่มขนาดกลาง สูง 2-5 
เมตร เปลือกล าต้นเป็นสีเทา กิ่งและยอดอ่อนเป็นเหลี่ยมมี
หนามแหลม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกกลับปลายแหลม 
โคนใบสอบ ส่วนท่ีค่อนไปทางปลายใบกว้าง ขอบเรียบ 
ผิวใบหนาและเป็นมัน ใบอ่อนมีสีแดง ดอกออกเป็นช่อ
หรือเดี่ยว กลีบดอกสีส้มแดง ผลมีรูปทรงกลม ขนาด 5-12 
ซม. เปลือกผลหนา ผิวเรียบเกลี้ยงเป็นมัน เมื่อสุกมีสี
เหลืองปนน้ าตาลและมีสีแดงฉาบบาง ๆ เป็นตอน ๆ ผล
แก่จะแตกอ้าเห็นภายในมีเมล็ดจ านวนมาก และมีเนื้อสี
ชมพูอ่อน โปร่งแสง มีรสเปรี้ยวอมหวาน ห่อหุ้มเมล็ดไว้ 
เมล็ดรูปร่างเป็นเหลี่ยมมน ๆ อัดกันแน่นเต็มผล เมล็ดมี
ท้ังชนิดสีแดง ชมพู และสีเหลืองซีด โดยออกดอกและติด
ผลราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม [14, 16] 

ส่วนที่ใช ้  : เปลือกผลแห้ง   
สรรพคุณ  : เปลือกผล ต้านมะเร็ง สมานแผล แก้บิด แก้ท้องร่วง 
วิธีใช ้  : ใช้เปลือกผลแห้งประมาณหนึ่งในสี่ของผลต้มกับน้ าปูนใส

แล้วดื่มแต่ส่วนน้ าท่ีต้ม หรือใช้ครั้งละ 3-5 กรัม (1 ก ามือ) 
ต้มน้ าดื่ม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 

 
 

ฝรั่ง 
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ผลอ่อนฝรั่ง 

ชื่อพื้นเมือง   : ฝรั่ง (ไทย) ละปู๊ด (เขมร) สะเดีย, สะดา (กูย)            
   บักสีดา (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Psidium guajava  L. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร เปลือกต้นเรียบ ใบ

เดี่ยวออกเรียงตรงข้าม เป็นรูปวงรีหรือรูปวงรีแกมขอบ
ขนาน ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ ออกท่ีซอกใบ กลีบ
ดอกมีสีขาว ร่วงง่าย เกสรตัวผู้มีจ านวนมาก ผลเป็นผลสด 
เนื้อผลเป็นสีขาว มีเมล็ดจ านวนมาก รูปกลมแบน [16] 

ส่วนที่ใช ้  : ใบแก่สด  ผลอ่อน 
สรรพคุณ  : ใบ แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน (ท่ีไม่ใช่บิดหรือ

อหิวาตกโรค)  ระงับกลิ่นปาก ผลอ่อน แก้ท้องเสีย 
ท้องร่วง ท้องเดิน  แก้บิดมูกเลือด  เปลือก แก้ท้องเสีย 
ท้องร่วง ท้องเดิน 

วิธีใช ้  : ใช้ใบแก่ 10-15 ใบ ย่างไฟให้กรอบ ต้มน้ าดื่ม 1 แก้ว      
เติมเกลือเล็กน้อย ดื่มต่างน้ าหรือใช้ผลดิบ 1 ผล ฝนกับ            
น้ าปูนใสดื่ม [11]  
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ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
กลุ่มโรคหรืออาการในระบบทางเดนิหายใจ 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ 
 อาการ  
 อาการไอ คือ ร่างกายก าลังพยายามท าให้ปอดและทางเดินหายใจ
โล่ง โดยอาจไอแบบแห้ง ๆ (ไม่มีเสมหะ) หรือไอมีเสมหะ การไออาจเกิดขึ้น
จากการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย บางครั้งอาจเกิดจากภาวะภูมิแพ้ หรือสิ่ง
ระคายเคืองโดยเฉพาะบุหรี่ อาการไออาจเป็นผลจากการระคายเคืองโดยตรง
ต่อปอด หรือจากน้ ามูกท่ีไหลลงในหลอดลมซึ่งเกิดจากการคั่งของมูกใน
ทางเดินหายใจ ถ้าสาเหตุเกิดจากหัด การไออาจอยู่อีกเป็นเวลานานหลาย
สัปดาห์หลังจากอาการอื่น ๆ หายหมดแล้วก็ได้  
 วิธีปฏิบัติตัว 
 ควรหลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นท่ีจะท าให้ไอมากขึ้น เช่น สารเคมี ควัน
บุหรี่  ฝุ่น มลพิษทางอากาศ สารก่ออาการระคายเคือง อากาศเย็น ๆ 
โดยเฉพาะแอร์หรือพัดลมเป่า การดื่มหรืออาบน้ าเย็น การรับประทาน
ไอศกรีม หรืออาหารท่ีระคายคอ เช่น อาหารท่ีทอดด้วยน้ ามัน ถ้าต้องการเปิด
เครื่องปรับอากาศ ควรตั้งอุณหภูมิให้สูงกว่า 25 องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้
อากาศเย็นจนเกินไป ในกรณีท่ีใช้พัดลม ไม่ควรเปิดเบอร์แรงสุด และควรให้
พัดลมส่ายไปมา ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศจากเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมโดยตรง เนื่องจากอากาศท่ีเย็นสามารถกระตุ้นหลอดลมท าให้
หลอดลมหดตัวท าให้มีอาการไอมากขึ้นได้ ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้
เพียงพอขณะนอน เช่น นอนห่มผ้า ถ้าจะให้ดี ควรใส่ถุงเท้าเวลานอนด้วย    
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ในกรณีท่ีไม่ชอบห่มผ้าหรือห่มแล้วชอบสะบัดหลุดโดยไม่รู้ตัว ควรใส่เสื้อ
หนา ๆ หรือใส่เสื้อ 2 ชั้นเข้านอน ควรปิดปากและจมูกเวลาไอ ด้วยผ้าเช็ดหน้า
หรือกระดาษทิชชู ควรล้างมือทุกครั้งถ้าใช้มือป้องปากเวลาไอ ควรดื่มน้ าอุ่น
มาก ๆ ผู้ที่สูบบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี ่[11] 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพรักษา
อาการไอ ระคายคอจากเสมหะ กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาว ใช้ในการดูแลรักษาอาการไอ สมุนไพรพื้นบ้านท่ีใช้เหมือนกัน 
คือการรับประทานผักหรือผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว  ซึ่งสามารถรับประทานได้ท้ัง
แบบผลสด หรือบีบคั้นน้ า เช่น มะขามป้อม มะขาม  มะแว้ง และสมอไทยจิ้ม
กับเกลือ รับประทานทีละน้อย เรื่อย ๆ กระท่ังอาการไอดีขึ้นหรือมะนาว    
ผ่าซีก โรยเกลือเล็กน้อย บีบน้ ามะนาวใส่ปากทีละน้อย ส่วนสมุนไพร
พื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยลาวใช้ในการดูแล
รักษาอาการไอ นั่นคือ ฟ้าทะลายโจร  น าใบฟ้าทะลายโจรมาชงในน้ าร้อน
เหมือนการชงน้ าชาหรือน าไปต้มน้ าดื่มจิบเรื่อย ๆ กระท่ังอาการไอดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการดูแลรักษาอาการไอต้องเป็น
สมุนไพรท่ีมสีารส าคัญเป็นกรด คือ รสเปรี้ยว เนื่องจากตามสรรพคุณยาไทย 
รสเปรี้ยวช่วยบ ารุงธาตุน้ ากัดเสมหะ ฟอกโลหิต ท าให้อาการไอหายเร็วขึ้น 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ 

มะนาว 

 
ต้นมะนาว 

ชื่อพื้นเมือง   : มะนาว (ไทย) โกร็ยชมัร (เขมร)  โกร็ย (กูย)  
   บักนาว (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Citrus aurantifolia Swing 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2-3 เมตร ผิวเปลือก      

ล าต้นเรียบเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีหนามแหลมตามซอกใบ ใบ
เรียงสลับรูปไข่ ปลายค่อนข้างแหลม ริมขอบใบหยัก 
ดอกเดี่ยวสีขาวเป็นช่อสั้น ๆ ออกตามซอกใบและปลาย
กิ่ง มีกลิ่นหอม ผลกลมสีเขียวเกล้ียงเป็นมัน ผลอ่อนมีสี
เขียวเข้ม เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง ภายในผลมีถุงน้ ารูปร่างรี       
รสเปรี้ยว [1] 

ส่วนที่ใช ้  : เปลือก น้ าของลูกมะนาว 
สรรพคุณ  : กรดในน้ ามะนาวกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ าลาย ท าให้ชุ่มคอ

ลดอาการไอได้ 
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วิธีใช ้  : ใช้ผลสดคั้นน้ าจะได้น้ ามะนาวเข้มข้น และใส่เกลือ
เล็กน้อย จิบบ่อย ๆ หรือท าเป็นน้ ามะนาวใส่เกลือและ
น้ าตาลดื่มบ่อย ๆ 

 
มะแว้งเครือ/มะแว้งต้น 

    
    มะแว้งเครือ [11]    มะแว้งต้น [11] 
ชื่อพื้นเมือง   : มะแว้งเครือ/มะแว้งต้น (ไทย) ตร็อบจังก็อมเวือร (เขมร) 

ง๊งอเห๊ะ (กูย) บักแว้งเครือ (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร์มะแว้งเครือ : Solanum trilobatum  L. 
ชื่อวิทยาศาสตร์มะแว้งตน้ : Solanum indicum  L. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะแว้งเครือเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่น 

ล าต้นกลม สีเขียวเป็นมัน มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ 
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบล่างมี
หนามตามเส้นใบ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบท่ีปลายกิ่ง 
ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก ย่น ปลาย
แหลม โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลืองมี 5 อัน ผล
รูปทรงกลม ขนาด 0.5 ซม. ผิวเรียบ ผลดิบสีเขียวมีลายขาว 
ผลสุกสีแดงใส เมล็ดแบน มีจ านวนมาก [15] 
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   มะแว้งต้นเป็นไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร เปลือกต้นเรียบสี
น้ าตาล ยอดอ่อนและต้นอ่อนมีขนสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว 
ออกเรียงสลับ รูปไข่หรือขอบขนาน กว้าง 4-10 ซม. ยาว   
6-12 ซม. ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบหยักเว้า แผ่นใบ
สีเขียว มีขนนุ่ม ก้านใบยาว ดอก ออกเป็นช่อตามกิ่งหรือ
ซอกใบ ดอกย่อยมี 5-10 ดอก ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงเชื่อม
ติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม ด้านนอกมีขน กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ รูปไข่ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลือง 
ติดกันเป็นรูปกรวย ผลรูปทรงกลมขนาด 1 ซม. ผิวเรียบ 
ผลดิบสีเขียวไม่มีลาย ผลสุกสีส้ม เมล็ดแบนจ านวนมาก 
[15] 

ส่วนที่ใช ้  : ผลแก่สด 
สรรพคุณ  : ผลสด แก้ไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน 

บ ารุงดี แก้น้ าลายเหนียว บ ารุงเลือด แก้โลหิตออกทาง
ทวารหนักทวารเบา 

วิธีใช ้  : น าผลแก่สด 5-10 ผลโขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ า ใส่
เกลือ รับประทานบ่อย ๆ หรือใช้ผลสดเคี้ยวแล้วกลืน 
ท้ังน้ าและเนื้อจนกว่าอาการจะดีขึ้น 
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ดีปล ี
 

         
ดีปล ี[1] 

ชื่อพื้นเมือง   : ดีปลี (ไทย) เด็ยปเล็ย (เขมร) ดีปลี (กูย) ดีปล ี(ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Piper retrofractum Vahl 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถาเล้ือยตระกูลเดียวกับพริกไทยและ

ชะพลู มีรากออกตามข้อส าหรับเกาะเลื้อยไปตามค้างเถา 
เป็นไม้เนื้อแข็ง มีข้อโป่งนูน ส่วนของล าต้นค่อนข้าง
กลมและเรียบ แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเป็นใบเดี่ยวรูป
หอก ออกแบบสลับเรียงกันตามข้อ ปลายใบแหลม โคน
ใบมน เนื้อโคนใบสองข้างไม่เท่ากัน ใบหนาเป็นมัน ดอก
ออกเป็นช่อทรงกระบอก ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ออก
บริเวณส่วนยอดของเถาหรือตามง่ามใบ ปลายเรียวมน 
ดอกอ่อนสีเขียว พอแก่จะกลายเป็นสีส้ม ผลอ่อนกลมเล็ก
สีเขียว ฝังตัวแน่นอยู่กับแกนช่อดอกท่ีอวบน้ า ผลแก่จัด
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล เมื่อสุกมีสีแดง [1] 
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ส่วนที่ใช ้  : ผลแก่แห้ง 
สรรพคุณ  : เป็นสมุนไพรท่ีช่วยดูแลท้องและปอด ใช้แก้ปัญหาเรื่อง

กระเพาะล าไส้ เช่น อาหารไม่ย่อย มีลมในกระเพาะมาก 
ท้องอืดเฟ้อ รวมท้ังเป็นตัวยาส าคัญในต ารับยาแก้โรค
เกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น แก้หวัด หอบหืด หลอดลม
อักเสบ [5] ราก ผล ดอก ปรุงเป็นยาแก้หืดและไอ แก้ลม
วิงเวียน [13] 

วิธีใช ้  : ใช้ผลแก่แห้งของดีปลีประมาณครึ่งผลถึงหนึ่งผล ฝน
กับน้ ามะนาว แทรกเกลือ กวาดคอหรือจิบบ่อย ๆ ให้
เติมน าพอควร [5] 

ข้อควรระวัง : 1. ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะจะท าให้ร้อนใน [5] 
   2. หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานเพราะอาจท าให้แท้งได้ [5] 
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ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
กลุ่มโรคหรืออาการในระบบขับถ่าย 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการขดัเบาหรอืขับปัสสาวะ 

 อาการ  
 อาการขัดเบา หมายถึง อาการถ่ายปัสสาวะกระปริดกระปรอย 
(ออกทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง) และปวดแสบหรือปวดขัดเวลาถ่ายปัสสาวะ 
ถ่ายปัสสาวะเกือบทุกชั่วโมง มีอาการคล้ายถ่ายไม่สุดตลอดเวลา บางคน
อาจมีอาการปวดบริเวณท้องน้อย มีสาเหตุได้หลายประการ เช่น หนองใน 
หนองในเทียม กระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่ว ต่อมลูกหมากโตหรือดื่มน้ า
น้อย แต่สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ [11] 
 วิธีปฏิบัติตัว 
 การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ การดื่มน้ า
ให้เพียงพอ ถ่ายปัสสาวะทุกครั้งท่ีปวด อย่าอั้นปัสสาวะนาน ๆ 
 ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 
 การใช้ยาสมุนไพรขับปัสสาวะควรระมัดระวังในการใช้กับ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ และสตรีมีครรภ์เนื่องจากสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
มักมีเกลือโปตัสเซียมสูง เนื่องจากกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ระบายอ่อน ๆ จึงอาจท า
ให้ผู้ที่ดื่มน้ ากระเจี๊ยบมาก ๆ เกิดอาการท้องเสียได้ [11] 
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 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพรักษา
อาการขัดเบาหรือขับปัสสาวะ กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร์ [13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาว ใช้ในการขับปัสสาวะเหมือนกัน  คือ รากหรือยอดหรือเหง้า
สับปะรด น ามาต้ม ดื่มน้ าจะช่วยขับปัสสาวะได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบความ
หลากหลายท่ีกลุ่มชาติพันธุ์ท้ัง 3 กลุ่ม ใช้ในการขับปัสสาวะ ดังนี้กลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยกูย   ใช้สมุนไพรในการขับปัสสาวะ เช่น รากใบเตย ลูกยอ ราก
มะละกอตัวผู้    ตะไคร้ต้น และรากหญ้าคา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ใช้
สมุนไพรในการขับปัสสาวะ เช่น งวง (ทลาย) ตาลตัวผู้ และกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยลาวใช้สมุนไพรในการขับปัสสาวะ เช่น รากตะไคร้ (ตะไคร้บ้านท่ีใช้
ประกอบอาหาร) ขมิ้น เครือ รางจืด น้ ามะพร้าวอ่อน เหง้าสับปะรด หญ้าคา 
หญ้าแห้วหมู   
 

    
      รากใบเตย     รากหญ้าคา      

    
         ลูกยอ [8] 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการขัดเบาหรือขับปัสสาวะ 

กระเจี๊ยบแดง 
 

 
ต้นกระเจ๊ียบแดง 

ชื่อพื้นเมือง   : กระเจี๊ยบแดง (ไทย) ซีงกรีง (เขมร) คัลกะเจ๊ียบ (กูย) 
กระเจี๊ยบ (ลาว) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Hibiscus sabdariffa Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกทรงพุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร 

ล าต้นตั้งตรง ผิวเรียบ สีแดงอมม่วง กิ่งก้านสีม่วงแดง 
ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีแหลม ขอบใบเรียบเป็นมัน บ้างก็มี
หยักเว้าลึก 3-5 หยัก ขนาดใบกว้างและยาวใกล้เคียงกัน 
ดอกเดี่ยวออกท่ีซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือเหลือง 
กลางดอกเป็นสีแดงเลือดนก เมื่อแก่เต็มท่ีกลีบเลี้ยงจะ
ติดกัน ผลรูปร่างรี ปลายผลยาวแหลม มีกลีบเลี้ยงสีแดง
ห่อหุ้ม ภายในผลมีเมล็ดสีด าเป็นจ านวนมาก [1] 

ส่วนที่ใช ้  : กลีบเล้ียง  กลีบรองดอก 
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สรรพคุณ  : กระเจี๊ยบแดงมีรสเปรี้ยว เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีสาร 
ต่าง ๆ หลายชนิด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาท่ีหลากหลาย เช่น ฤทธิ์ขับปัสสาวะ ฤทธิ์
ลดความดันโลหิตในช่วงเวลาสั้น ๆ [13] หรืออาจใช้     
ใบสดและกลีบเลี้ยงท้ังสดและแห้งของกระเจี๊ยบต้มดื่ม
แก้ไอ แก้นิ่ว ลดไข้ ขับน้ าดี [8] 

วิธีใช ้  : ใช้ รักษาอาการขัด เบาโดยน า เอากลีบ เลี้ ยงหรือ          
กลีบรองดอกสีม่วงแดง ตากแห้งและบดเป็นผง ใช้    
ครั้งละ 1 ช้อนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับน้ าเดือด 1 ถ้วย 
(250 มิลลิลิตร) ท้ิงไว้ 5-10 นาที รินเฉพาะน้ าสีแดงใส
ดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวันจนกว่าอาการขัดเบาจะ
หายไป 

 

สับปะรด 

  
   ต้นสับปะรด        เหง้าสับปะรด 
ชื่อพื้นเมือง   : สับปะรด  (ไทย)  มะเนื้อ  (เขมร)  อะหนัด  (กูย)          
   บักนัด  (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Ananas comosus  (L.) Merr. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 90-100 ซม. ล าต้น
ยาว 20-25 ซม. มีปล้องสั้น ๆ ล าต้นแก่จะแตกหน่อใหม่
ทางด้านข้าง ใบเรียงแบบบันไดเวียนอย่างหนาแน่นรอบ
ล าต้น ไม่มีก้านใบ ตัวใบเป็นแผ่นเรียวคล้ายดาบโค้ง 
ปลายเรียวแหลม ริมใบมีหนามแหลมขนาดเล็ก เนื้อใบ
แข็ง กว้าง 6.5 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ผิวใบด้านบนเรียบ   
สีเขียวเข้มเป็นทางสีแดงเข้ม ด้านล่างเป็นสีขาวนวล ดอก
ออกเป็นช่อท่ียอด มีขนาดและสีแตกต่างตามพันธุ์        
ช่อดอกเป็นก้านยาว มีใบประดับติดอยู่ท้ังส่วนบนและ
ส่วนล่างของช่อ ผลมีรูปร่างเกือบกลมหรือรูปไข่ป้อม
หรือทรงกระบอก มีตาแข็งอยู่รอบผล [15] 

ส่วนที่ใช ้  : เหง้าทั้งสด และแห้ง 
สรรพคุณ  : มีคุณสมบัติในการช่วยย่อย แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับ

ปัสสาวะ [5] 
วิธีใช ้  : หมอยาพื้นบ้านนิยมใช้สับปะรดเป็นยาขับปัสสาวะ รักษา

อาการบวมน้ า โดยรับประทานเนื้อสับปะรดประมาณ 2 
ขีดครึ่ง นอกจากนี้ใช้ท้ังเหง้าสดและแห้ง ช่วยขับ
ปัสสาวะ ถ้าใช้เหง้าสดใช้ประมาณ 200-250 กรัม แห้งใช้
ประมาณ  90-100 กรัม ต้มกับน้ าดื่มวันละ 3 เวลา ก่อน
อาหาร ครั้งละ 1 ถ้วยชา (ประมาณ 75 มิลลิลิตร) [5] 
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แห้วหม ู

 
ต้นแห้วหมู 

ชื่อพื้นเมือง   : แห้วหมู (ไทย) ซะเมาอั๊ยแซะ (เขมร)  อะซอมปองลิ, 
ซมมู๊มเล้ะ (กูย)  หญ่าแห้วหมู (ลาว) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Cyperus rotundus L. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 20-40 ซม. มีล าต้นใต้

ดินเป็นหัวคล้ายหัวแห้วไทย แตกแขนงล าต้นเป็นเส้น
แข็งเหนียวอยู่ใต้ดินและงอกเป็นหัวใหม่ได้  ใบเดี่ยว 
จ านวนมาก แทงออกจากหัวกว้าง 2-6 มม. ยาว 5-20 ซม. 
ดอกช่อ คล้ายดอกหญ้า สีน้ าตาลแดง แตกแขนงเป็น 4-10 
กิ่ง ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยมตรง ผลเป็นผลแห้ง [15] 

ส่วนที่ใช ้  : หัวแก ่
สรรพคุณ  : หัว ใช้หัวสด ประมาณ 60-70 หัว หรือหนักประมาณ 15 

กรัม น ามาทุบให้แตกต้มเอาน้ าดื่ม เป็นยาแก้อาการปวด
แน่นหน้าอก แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ ขับเหง่ือ แก้ปวด
ประจ าเดือน อาเจียน แก้ท้องร่วง บ ารุงทารกในครรภ์    
ขับลมในล าไส้ แก้อาการปวดท้องเนื่องจากท้องอืด หรือ
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ใช้หัวสดต าให้ละเอียดเป็นยาพอกฝีดูดหนองและใช้แก้
อาการคันเนื่องจากโรคผิวหนัง 

วิธีใช ้  : ใช้หัวแห้วหมูแห้ง 1 ก ามือ (60-70 หัวหรือหนัก 15 กรัม) 
ทุบให้แตก ต้มกับน้ า ใช้ดื่มหรือใช้หัวสดครั้งละ 5 หัว 
โขลกให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งรับประทาน [9] 

 
 สมุนไพรพ้ืนบ้านที่ใช้รักษาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
 อาการ  
 โดยมีอาการทางทวารหนักท่ีส าคัญคือเลือดออกขณะและหลัง
ถ่ายอุจจาระ และติ่งเนื้อขอบทวาร อาการในระยะแรกมักเป็น ๆ หาย ๆ   
ไม่รุนแรง ถ้ามีการดูแลรักษาปฏิบัติตนเองได้ดี อาการเลือดออกและ      
การเจ็บปวดก็จะทุเลาลง หรือหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ 
 วิธีปฏิบัติตัว 
 อาการและความรุนแรงของโรคจะทุเลา บรรเทาได้อย่างมาก
ด้วยการดูแลปฏิบัติตนเองท่ีดีดังนี้  
 1.  ควรนั่งแช่น้ าอุ่น 10-15 นาที วันละ 3 ครั้ง เพื่อช่วยลด
อาการปวด การอักเสบ และช่วยท าความสะอาดบริเวณท่ีเป็นโรค  
 2. ควรหลีกเลี่ยงอาการท้องผูก เพราะท้องผูกเป็นสาเหตุท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งของริดสีดวงทวารหนัก ทั้งเป็นสาเหตุของการเบ่ง และท า
ให้อุจจาระแข็ง ซึ่งมีวิธีแก้ไขอาการท้องผูกดังนี้ 

 รับประทานอาหารท่ีมีเส้นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และ
เมล็ดธัญพืช เพื่อช่วยให้อุจจาระนุ่มขึ้น 
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 ควรดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว/2 ลิตร อย่างสม่ าเสมอ 
 ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกาเฟอีน เช่น 

สุรา เบียร์ ไวน์ กาแฟ ชา น้ าโคล่า เพราะจะท าให้ร่างกายขาดน้ า อุจจาระ
แข็ง และถ่ายล าบากขึ้น 

 ควรหลีกเลี่ยงกลั้นอุจจาระ และไม่ควรนั่งหรือเบ่ง
อุจจาระโดยไม่รู้สึกปวดจะถ่าย 
 3. ควรหลีกเลี่ยงการขัดถูบริ เวณทวารหนักอย่ างรุนแรง 
เพราะจะยิ่งระคายเคืองริดสีดวงทวารหนัก  
 4. ควรออกก าลังกายสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยเพิ่ม กระตุ้น   
การเคลื่อนไหวของล าไส้ ท าให้ถ่ายอุจจาระได้ง่าย 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพรักษา
อาการริดสีดวงทวารหนัก กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาวใช้ในการบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก คือ เพชรสังฆาต โดยตัด
เพชรสังฆาตเป็นท่อน ๆ น าไปใส่ในผลกล้วยน้ าว้าสุกแล้วจึงกลืนเลย ห้าม
เคี้ยว เนื่องจากเพชรสังฆาตจะมีผลึกรูปเข็มเป็นจ านวนมาก การเคี้ยวอาจ
ท าให้เกิดอาการคันในปาก ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปากและในล าคอได้ 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการริดสีดวงทวารหนัก 

เพชรสังฆาต 

 
ต้นเพชรสังฆาต 

ชื่อพื้นเมือง   : เพชรสังฆาต (ไทย) บาร์ฮจรุง (เขมร) คัลขวลหยัก (กูย)  
เพชรสังฆาต  (ลาว) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Cissus quadrangularis L. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา เถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยม เป็นข้อต่อ

กันมีมือส าหรับเกาะยึดออกตางข้อต่อตรงข้ามใบ ใบ 
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับตามข้อต้น รูปสามเหลี่ยม 
ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบหยักมนห่างๆ แผ่นใบ
เรียบสีเขียวเป็นมัน ก้านใบยาว 2-3 ซม. ดอกออกเป็น
ช่อตามข้อต้นตรงข้ามกับใบ ดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอก
มี 4 กลีบ โคนด้านด้านนอกมีสีแดง ด้านในสีเขียวอ่อน 
เมื่อบานเต็มท่ีดอกจะงองุ้มไปด้านล่าง เกสรเพศผู้มี 4 
อัน ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว สุก
สีแดงเข้มเกือบด า เมล็ดกลม สีน้ าตาล มี 1 เมล็ด [15] 

ส่วนที่ใช ้  : ต้นสด 
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สรรพคุณ  : มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยย่อยอาหาร ขับลมใน
ล าไส้ [5] 

วิธีใช ้  : 1. ต้นสด คั้นเอาแต่น้ า ใช้เป็นยารักษาโรคลักปิดลักเปิด 
และมีอาการประจ าเดือนมาไม่ปกติ และรักษาโรค
ริดสีดวงทวาร 

   2. ใช้ต้นสดครั้งละ 2-3 องคุลี (หนึ่งข้อนิ้วกลาง) เป็นเวลา 
10-14 วันติดต่อกัน โดยหั่นบาง ๆ ใช้เนื้อมะขามเปียก 
หรือเนื้อกล้วยสุกหุ้ม กลืนท้ังหมด [5] 
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ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
กลุ่มโรคหรืออาการทางผิวหนัง 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
 อาการและวิธีปฏิบัติตัว 

 หากแผลอยู่ในระดับตื้น คือมีความรุนแรงน้อย ผิวหนังเป็น      
สีแดง ปวดแสบร้อนเล็กน้อย ให้ใช้ความเย็นประคบทันที เช่น ใช้ผ้าชุบน้ า
เย็นจัดวางลงบนแผล โดยผ้าต้องมีความเย็นตลอดเวลาท่ีประคบ หาก
บาดเจ็บบริเวณแขน ขา มือ เท้า สามารถจุ่มลงในน้ าเย็นจัดประมาณ 10 นาที 
ไม่ควรใช้น้ าแข็งสัมผัสบริเวณท่ีบาดเจ็บโดยตรง เพราะน้ าแข็งจะมีเหลี่ยมคม
และไม่สะอาด อีกท้ังเนื้อเยื่อบริเวณนั้นอาจตายเนื่องจากความเย็นจัด 
นอกจากนี้ไม่ควรใช้ขี้ผึ้ง ครีม น้ ามัน ยาสีฟัน หรือยาหม่อง ทาแผล เพราะจะ
ท าให้ผิวหนังบริเวณนั้นระบายความร้อนออกมาไม่ได้ 
        หากอาการปวดแสบ ปวดร้อนทุเลาลงแล้ว ให้ท าความสะอาด
บริเวณนั้นด้วยน้ าสะอาด ทายาท่ีใช้ส าหรับแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก แล้วปิด
ทับด้วยผ้าพันแผล 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพรักษา
อาการแผลไฟไหม้  น้ าร้อนลวก กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร์ [13] 
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาว ใช้ในการดูแลรักษาอาการแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ใช้
เหมือนกัน คือ ว่านหางจระเข้ โดยปอกเปลือกว่านหางจระเข้ให้เหลือเฉพาะ
วุ้นใส ๆ น าไปล้างให้สะอาด จากนั้นฝานเป็นแผ่นบาง ๆ น าไปพอกบริเวณ
แผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้ดี อาจผสมกับน้ าผึ้งด้วยก็ได้ 
เนื่องจากน้ าผึ้งจะท าให้แผลแห้งเร็วขึ้น 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ว่านหางจระเข ้

  
     ต้นว่านหางจระเข้   วุ้นจากใบว่านหางจระเข้ [8] 
ชื่อพื้นเมือง   : ว่านหางจระเข้  (ไทย)  ว่านหางจระเข้  (เขมร)                       

ซอยปรีว  (กูย)  ว่านหางจระเข้  (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Aloe vera (Linn.) Burm. f. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก มีข้อและปล้องสั้น ใบเดี่ยว ออกเรียง

เวียนรอบต้น โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบมี
หนามแหลม แผ่นใบหนาอวบน้ ามาก ข้างในเป็นวุ้นใส น้ า
ยางสีน้ าตาลอมเหลือง ดอกเป็นช่อแตกออกท่ีปลายยอด 
โคนดอกย่อยเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ปลายกลีบดอกแยก
เป็น 6 แฉก สีส้มแกมเหลือง ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ [16] 

ส่วนที่ใช ้  : วุ้นจากใบ 
สรรพคุณ  : ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก แผลไหม้เกรียมจาก

แสงแดดและการฉายรังสี สารส าคัญมฤีทธิ์ลดการอักเสบ
และเพิ่มการเจริญทดแทนของเนื้อเยื่อบริเวณท่ีเป็นแผล 
แต่มีข้อเสียคือ สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน ไม่ควร
ท้ิงวุ้นสดไว้เกิน 24 ชั่วโมง 
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วิธีใช ้  : ให้เลือกใบล่างสุดของต้นมาใช้ก่อน ล้างน้ าให้สะอาด
ปอกเปลือกสีเขียวและล้างน้ ายางสีเหลืองออกให้หมด 
เพราะอาจระคายเคืองผิวหนัง และท าให้มีอาการแพ้ได้ 
ฝานเป็นแผ่นบางปิดแผล หรือขูดเอาวุ้นใส่ท่ีแผลแล้วใช้
ผ้าพันแผลท่ีสะอาดพันทับ เปลี่ยนวุ้นใหม่ วันละ 2 ครั้ง
เช้า-เย็นจนกว่าแผลจะหาย 

 

บัวบก 

   
     ต้นบัวบก [1]             ใบบัวบก 
ชื่อพื้นเมือง   : บัวบก  (ไทย)  น๊อก  (เขมร)  น๊อก  (กูย)  ผักหนอก  (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Centella asiatica (Linn.) Urban. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับผักชีและขึ้นฉ่าย 

มีลักษณะคล้ายบัว ขึ้นรวมกันเป็นกอติดดิน มีล าต้น
เลื้อยไปตามดินเรียกว่า “ไหล” ใบและรากจะออกตาม
ข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายไตหรือเป็นรูปกลม 
ขอบใบหยักมีรอยเว้าลึกท่ีฐานใบ ผิดใบด้านบนเรียบ 
ด้านล่างมีขนสั้น ๆ ก้านใบยาว แต่ละดอกมีกลีบดอกสี
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ม่วงเข้ม 5 กลีบ ผลมีเปลือกแข็งสีเขียวหรือม่วง เมล็ดมี
ขนาดเล็กสีด า [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ต้น  ใบสด 
สรรพคุณ  : ช่วยสมานแผลและเร่งการสร้างเนื้อเย่ือ ระงับการเจริญ 

เติบโตของเชื้อแบคทีเรียท่ีท าให้ เกิดหนองและลด          
การอักเสบ 

วิธีใช ้  : ใช้ใบสดปริมาณพอเหมาะกับขนาดของแผล  ล้างให้
สะอาด ต าคั้นเอาน้ าทาบริเวณแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ใช้กากพอกด้วยก็ได้ 

 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
 อาการ  
 อาการอักเสบ บวม แดง ท่ีเกิดจากแมลงกัดต่อย เกิดจากสารพิษ
จากสัตว์นั้นท าปฏิกิริยากับร่างกาย ดังนั้นการรักษาจึงขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ท่ีเกิดขึ้น สมุนไพรท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ ใช้ได้ดีกับการได้รับพิษระดับท่ีท าให้
เกิดอาการอักเสบ บวม แดง คัน เฉพาะบริเวณผิวหนังเท่านั้น [11]  
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพรักษา
อาการแมลงกัดต่อย กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์
 สมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ไทยเขมร 
และไทยลาวใช้ในการดูแลรักษาอาการแมลงกัดต่อยท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน 
โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ใช้หมากแห้งและโลดทะนงแดงน ามาฝนรวมกัน 
แล้วหยอดน้ ามะนาวลงไป คนให้เข้ากัน จากนั้นน าไปทาบริเวณท่ีถูกแมลง
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กัดต่อย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ใช้โลดทะนงแดงในการดูแลรักษาอาการ
แมลงกัดต่อยมากท่ีสุด และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวใช้เสลดพังพอนหรือว่าน
ตะขาบ ขยี้หรือบดให้ละเอียด ผสมกับน้ ามะนาว  ทาบริเวณท่ีโดนแมลงกัด
ต่อย อย่างไรก็ตามการใช้โลดทะนงแดงจะต้องมีการควบคุมการใช้เป็นพิเศษ 
เนื่องจากหากใช้ในปริมาณมากจะท าให้ผิวหนังลอกและแสบคัน  
 

           
ผลหมาก    หมากแห้ง 

 

      
โลดทะนงแดง [14] 
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการแพ้ อักเสบจากแมลง
สัตว์กัดต่อย 

ขมิ้น 
 

     
เหง้าขมิ้น 

ชื่อพื้นเมือง   : ขมิ้น (ไทย) ระมี๊ต (เขมร) ละหมีด ปล๊อ, กะหมีด (กูย)  
ขี้หมี้น (ลาว) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Curcuma longa  Linn. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน วงศ์เดียวกับขิง

และข่า เนื้อในของเหง้ามี 2 ชนิด คือ สีเหลืองเข้มจนถึง
สีแสดจัด และสีขาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เหง้าแต่ละ
เหง้าจะมีแง่งเล็ก ๆ เท่านิ้วมือแตกออกเป็นแขนง ตาม
แง่งจะมีตาท่ีพร้อมจะแตกออกเป็นล าต้นและใบ ล าต้น
ท่ีอยู่เหนือพื้นดินมีความสูงประมาณ 30-80 ซม. มี
ลักษณะเป็นกาบใบซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ จากโคนถึง
ปลาย ใบเรียวยาวปลายแหลมคล้ายใบดอกพุทธรักษา 
ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อแทงจากเหง้าตรงบริเวณกลาง
ระหว่างใบคู่ในสุด ดอกเป็นรูปทรงกระบอก มีสีขาว
แถบคาดเหลือง และมีกลีบประดับสีขาวหรือเขียว [1] 
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ส่วนที่ใช ้  : เหง้าสดและแห้ง   
สรรพคุณ  : แก้ผื่นคัน โรคผิวหนัง พุพอง รักษาชันนะตุและหนัง

ศีรษะเป็นเม็ดผื่นคัน 
วิธีใช ้  : น าเหง้าขมิ้นยาวประมาณ 2 นิ้วฝนกับน้ าต้มสุก ทา

บริเวณท่ีเป็นหรือใช้ผงขมิ้นโรยทาบริเวณท่ีมีอาการแพ้ 
คัน อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ 

 

ต าลึง 
 

   
 ต้นต าลึงตัวผู้    ต้นต าลึงตัวเมีย 
ชื่อพื้นเมือง   : ต าลึง (ไทย) บาฮ์ (เขมร) พักมลิน (กูย) บักต านิน (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Coccinia grandis (L.) Voigt  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถาเลื้อย ตระกูลเดียวกับบวบ น้ าเต้า 

และแตงกวา เถามีลักษณะกลมสีเขียว ตามข้อมีหนวด
เอาไว้ยึดเกาะหลักหรือต้นไม้อื่น ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบ
สลับมีสีเขียว ผิวเรียบไม่มีขน รูปร่างคล้าย 5 เหลี่ยม ขอบ
ใบเว้าลึกเป็นแฉก ดอกเดี่ยวสีขาว มีเกสรสีเหลืองอ่อนอยู่
ด้านใน ลักษณะคล้ายรูประฆัง ปลายแผ่กว้างเป็น 5 กลีบ 
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ดอกออกตรงซอกใบ ดอกต าลึงจะแยกเพศกันอยู่คนละ
ต้น กลีบดอกสีเขียว ถ้าใบจักมากเป็นเพศผู้ ปลายดอก
แยกออกเป็น 5 แฉก โคนติดกันเป็นกรวย เกสรตัวผู้มี 3 
อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน ผลรูปร่างกลมรีคล้ายผลแตงแต่
ขนาดเล็กกว่า ผลดิบสีเขียวประสีขาว เมื่อสุกมีสีแดง [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ใบสด   
สรรพคุณ  : ต าลึงเป็นผักท่ีมีวิตามินเอ สูงมาก รองมาจากใบยอ 

แมงลัก และโหรพา มีวิตามินซี สูงกว่ามะนาว และมี
วิตามินบี 3 ช่วยบ ารุงผิวหนัง มีธาตุเหล็ก ช่วยบ ารุงเลือด 
เป็นต้น นอกจากนี้ต าลึงยังช่วยระบาย และมีกากใยสูง [8] 

   ส าหรับใบต าลึงถ้าน าใบสดมาจะถอนพิษหมามุ่ย แก้
เจ็บตา ตาฝ้า ตาแดง ตาแฉะ ใช้เป็นยาเย็นดับพิษร้อนก็ได้ 

วิธีใช ้  : เอาใบสด 1 ก ามือ ล้างให้สะอาด ต าให้ละเอียดผสมน้ า
เล็กน้อย แล้วคั้นน้ าจากใบเอามาทาบริเวณท่ีมีอาการ 
พอน้ าแห้งแล้วทาซ้ าบ่อย ๆ จนกว่าจะหาย  

ข้อควรระวัง : อย่าให้น้ าคั้นเปรอะเป้ือนเสื้อผ้าเพราะสีจะติดนาน 
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เสลดพังพอน 

 
ต้นเสลดพังพอนตัวผู้ [11] 

ชื่อพื้นเมือง   : เสลดพังพอน (ไทย) (กูย) (ลาว) ปเจติมูลเพลิง (เขมร) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Barleria lupulina Lindl. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบ

เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปแถบแกมขอบขนาน ปลายใบมน
เป็นติ่งหนามสั้น โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ซอกใบมี
หนามแหลม ใบประดับรูปไข่มีติ่งหนามสั้น มีขนครุยสั้น
ท่ีด้านหลังของต่อมท่ีกาบหุ้มผล ใบประดับย่อยรูปใบ
หอก ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบเล้ียงเชื่อมติดกันปลายแยก
เป็นแฉกรูปไข่กว้าง ขนาดไม่เท่ากัน ปลายเป็นรยางค์แข็ง
สั้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายผาย
ออกเป็น 2 ปาก สีเหลือง ผลแห้งแตกได้รูปกระสวย [16] 

ส่วนที่ใช ้  : ใบสด   
สรรพคุณ  : ใบ มีรสจืดเย็น แก้โรคเริม งูสวัด แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย 

แผลฟกช้ าจากการกระทบกระแทก แผลมีเลือดออก 
วิธีใช ้  : ใบสด 1 ก ามือ ต าให้ละเอียด คั้นเอาน้ าทาบริเวณท่ีเป็น 

หรือต าผสมเหล้าเช็ดแผลได้  
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ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
กลุ่มโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่น ๆ 
 สมุนไพรพ้ืนบ้านที่ใช้รักษาอาการไข้ 
 อาการ  
 อาการไข้เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อ 
ท าให้เกิดการอักเสบและมีไข้  ยังผลให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่า
อุณหภูมิปกติ [11] 
 วิธีปฏิบัติตัว 
 1. พักผ่อนมาก ๆ ห้ามตรากตร าท างานหนัก หรือออกก าลังกาย
มากเกินไป 
 2. สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น อย่าถูกฝน หรือถูกอากาศเย็นจัด 
และอย่าอาบน้ าเย็น 
             3. ดื่มน้ ามาก ๆ เพื่อช่วยลดไข้ และทดแทนน้ าท่ีสูญเสียไป
เนื่องจากไข้สูง 
             4. ควรรับประทานอาหารอ่อน ข้าวต้ม น้ าหวาน น้ าผลไม้หรือ
เครื่องดื่มร้อน  ๆ
             5. เมื่อมีไข้ ควรใช้ผ้าชุบน้ าอุ่น หรือน้ าก๊อกธรรมดา (อย่าใช้  
น้ าเย็น) เช็ดตัวเวลามีไข้สูง 
             6. ถ้ามีอาการไอ จิบน้ าอุ่นมาก ๆ หรือจิบน้ าผึ้งผสมมะนาว 
(น้ าผึ้ง 4 ส่วน : มะนาว 1 ส่วน) 
             7. หากเจ็บคอ การกลั้วคอด้วยน้ าเกลือจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บ
คอได้ โดยผสมเกลือ 1 ช้อนชา กับน้ าอุ่น 1 ถ้วย อมน้ าเกลือ กล้ัวคอแหงน
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ศีรษะไปข้างหลัง เพื่อให้น้ าเกลืออาบเนื้อเย่ือในคอ อาการเจ็บคอจะบรรเทา
ไปชั่วคราว ท าซ้ าวันละ 4 ครั้ง 
             8. หลีกเลี่ยงการสั่งน้ ามูกแรง ๆ เพราะอาจท าให้เชื้อลุกลามเข้า
หูและโพรงไซนัส ท าให้เกิดการอักเสบได้ 
             9. สวมผ้าปิดปาก เมื่อต้องออกไปในท่ีสาธารณะ 
             10. หากเป็นอยู่เกิน 4 วัน หรือมีน้ ามูก เสมหะข้นเหลืองหรือ
เขียว ควรพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษา 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพที่ใช้รักษา
อาการไข้ กลุ่มชาติพันธุ ์จังหวัดสุรินทร ์[13] 
 ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย  ไทยเขมร และไทยลาว ใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลรักษาอาการเป็นไข้  มีท้ังสมุนไพรพื้นบ้านท่ีใช้
เหมือนกัน นั่นคือ เปลือกต้นมะสัง (หมากกะสัง) และรางจืด ส่วนสมุนไพร
พื้นบ้านท่ีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยและไทยเขมร ใช้ในการดูแลรักษา
อาการเป็นไข้เหมือนกัน นั่นคือ ไพลหรือว่านไฟ และสมุนไพรพื้นบ้านท่ี
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยลาวใช้ในการดูแลรักษาอาการเป็นไข้
เหมือนกัน นั่นคือฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรพื้นบ้านอื่น ๆ ท่ีไม่เหมือนกัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนท่ีเอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโต
ของสมุนไพรชนิดใด เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยนิยมใช้รากย่านาง น ามาฝน
ดื่ม หรือต้มน้ าดื่ม กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร มีการน าสมุนไพร ประกอบด้วย 
เปลือกต้นผักกุม ไพล ใบหนาด และเปลือกต้นมะสัง (หมากกะสัง) สัดส่วน
เท่า ๆ กัน จากนั้นน าไปแช่น้ าอาบ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว น าบอระเพ็ดมาตัด
เป็นปล้อง ๆ แล้วรับประทานสด ๆ   
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 แต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการดูแลรักษาอาการ    
เป็นไข้ต้องใช้ยาสมุนไพรจ าพวกท่ีมีรสขมรักษาอาการไข้ 
 

 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไข้ 
ย่านาง 

 
ย่านาง 

ชื่อพื้นเมือง   : ย่านาง (ไทย) เวือรระเยียว (เขมร) เยียวทะหวีง (กูย)  
   ย่านาง (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Tiliacora triandra  Diels 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถาเล้ือย เถามีสีเขียวสด อวบน้ า ล าต้น

เล็กเรียว แยกเป็นต้นตัวผู้และตัวเมีย กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม 
เมื่อแก่ผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว
คล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ออกติดกับล าต้นแบบ
สลับ ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว ดอกออกท่ีโคน
ก้านใบเป็นช่อยาว ในหนึ่งช่อมีดอกขนาดเล็กสีเหลือง
ประมาณ 3-5 ดอก แยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก   
ผลกลมรีเล็ก สีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีเหลืองอมแดง และ
กลายเป็นสีด าในท่ีสุด [1] 
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ส่วนที่ใช ้  : ใบ และราก 
สรรพคุณ  : ย่านางถือว่าเป็นยาเย็นมีสรรพคุณแก้ไข้  ถอนพิษ ผิด

ส าแดง พิษอื่น ๆ แก้เมารถเมาเรือ แก้เมาสุรา [3] 
   ใบ  มีรสจืดขม รับประทานถอนพิษ แก้ไข้ ไข้รากสาด     

ไข้พิษ  ไข้ เซื่องซึม ไข้หัว ไข้พิษ ปวดหัวตัวร้อน 
อีสุกอีใส หัด เป็นยากวาดคอ แก้ไข้ฝีดาษ ไข้ด าแดง  

   ราก  มีรสจืดหรือรสจืดขม แก้ไข้ ไข้รากสาด ไข้กลับ      
ไข้พิษ  ไข้ป่าเรื้อรัง ไข้ทับระดู แก้พิษเมาเบ่ือ แก้เมาสุรา 
ถอนพิษผิดส าแดง น ามาต้มรับประทานเป็นยาแก้
อีสุกอีใส ตุ่มผื่น ขับพิษต่าง ๆ แก้ท้องผูก ปรุงยา บ ารุง
หัวใจ บ ารุงธาตุ  แก้พิษภายในให้ตกสิ้น แก้โรคหัวใจ
บวม แก้ก าเดา แก้ลม แก้ไข้จับสั่น แก้เมาสุรา 

วิธีใช ้  : ใบย่านางแห้งต าเป็นผงผสมเป็นยาเขียวใช้แก้ไข้ รากเป็น
ยาแก้ไข้ โดยน ารากแห้งประมาณ 1 ก ามือ ต้มกับน้ า 2 
แก้วครึ่งเคี่ยวให้เหลือ 2 แก้ว ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 
3 เวลาก่อนอาหาร ใช้กับไข้ได้ทุกชนิด เช่น ไข้พิษ          
ไข้เหนือ ไข้หัว เช่น หัด อีสุกอีใส [9] 
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บอระเพ็ด 

 
ต้นบอระเพ็ด [11] 

ชื่อพื้นเมือง   : บอระเพ็ด (ไทย) ปะโนลเป็จ (เขมร) คัลบอระแผ็ด (กูย)  
   เครือเขาฮอ (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถากลมมี

ขนาดใหญ่เป็นปุ่มปม สีเทาอมด า มีรสขม เปลือกลอก
ออกได้ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปหัวใจ ขอบใบ
เรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ดอกออกตามซอกใบ ดอก
แยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็ก
มาก ผลรูปทรงค่อนข้างกลม สีเหลืองหรือสีแดง [15] 

ส่วนที่ใช ้  : เถาหรือต้นสด 
สรรพคุณ  : เถา มีรสขมจัดเย็น แก้ไข้ทุกชนิด แก้พิษฝีดาษ เป็นยาขม

เจริญอาหาร ต้มดื่มเพื่อให้เจริญอาหาร ช่วยย่อย บ ารุง
น้ าดี บ ารุงไฟธาตุ แก้โรคกระเพาะอาหาร บ ารุงร่างกาย แก้
สะอึก แก้มาลาเรีย เป็นยาขับเหงื่อ ดับกระหาย แก้ร้อนใน
ดีมาก แก้อหิวาตกโรค  แก้ท้องเสีย ไข้จับสั่น ระงับความ
ร้อน ท าให้เนื้อเย็น ใช้ภายนอกใช้ล้างตา ล้างแผลท่ีเกิด
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จากโรคซิฟิลิส ทุกส่วนของพืช ใช้แก้ไข้ เป็นยาบ ารุง แก้
บาดทะยัก โรคดีซ่าน ยาเจริญอาหาร แก้มาลาเรีย 

วิธีใช ้  : ใช้เถาหรือต้นสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง ต าคั้นเอาน้ าดื่ม หรือ
ต้มกับน้ า โดยใช้น้ า 3 ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ดื่ม
ก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหรือเวลามีอาการ
ไข้ [9] 

 

ฟ้าทะลายโจร 
 

  
ฟ้าทะลายโจร [8] [11] 

ชื่อพื้นเมือง   : ฟ้าทะลายโจร (ไทย) (เขมร) (กูย) (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: ndrographis paniculata ( Burm.f. ) Wall. ex Nees 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ล้มลุกมีอายุฤดูเดียว สูง 30-60 ซม. ล าต้น

ตั้งตรง กิ่งก้านเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียว
เข้ม  ออกเรียงตรงข้าม รูปคล้ายใบหอก โคนใบและปลาย
ใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก
ออกเป็นช่อแยกแขนงออกท่ีซอกใบและปลายกิ่ง  ดอก
ย่อยมีสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ส่วนปลาย
กลีบแยกเป็น 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ แต้มแถบสีม่วงแดง 



66 : ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 

ปากล่างมี 2 กลีบ เกสรเพศผู้มี 2 อัน ผลเป็นฝักรูป
ทรงกระบอก ข้างในมีเมล็ดรูปไข่สีน้ าตาล ทุกส่วนมี      
รสขม [16] 

ส่วนที่ใช ้  : ใบ 
สรรพคุณ  : รักษาอาการไข้ อาการเจ็บคอ ช่วยลดอาการเป็นหวัด แก้

โรคท้องเสีย รวมถึงใช้ส าหรับการรักษาโรคอื่น ๆ เช่น 
โรคเบาหวาน และโรคการติดเชื้อ [4] 

วิธีใช ้  : 1.  น าใบฟ้าทะลายโจรสดมาล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง 
บดเป็นผงละเอียด ป้ันกับน้ าผึ้งเป็นยาเม็ดลูกกลอน ผึ่งลม
ให้แห้ง รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อน
อาหารและก่อนนอน [4] 

   2.  น าใบฟ้าทะลายโจรแห้งขย าให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ใน
ขวดแก้ว ใช้เหล้าโรง (เหล้าขาว) แช่พอให้ท่วมยาเล็กน้อย      
ปิดฝาให้แน่น เขย่าขวดวันละ 1 ครั้ง ครบ 7 วัน กรองเอา
แต่น้ าเก็บไว้ในขวดรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ      
วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร [9] 

ข้อควรระวัง : 1.  หากรับประทานแล้วมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย ปวด
เอว เวียนหัว แสดงว่าแพ้ยา ให้หยุดยา 

   2.  ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะ
ฟ้าทะลายโจรเป็นยาเย็นจะท าให้มือเท้าชา อ่อนแรงได้ [9] 

 3. สตรีมีครรภ์และสตรีท่ีอยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่ควร
รับประทานฟ้าทะลายโจร [9]  
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 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชแ้ก้อาการเคล็ด ขัดยอก 
 อาการเคล็ด ขัดยอก เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อและเอ็นมี
การฟกช้ าหรือฉีกขาด เนื่องจากหกล้มหรือถูกบิดเบือนหรือกระแทกโดยแรง 
ท าให้เกิดอาการปวด บวมแดง ร้อนรอบ ๆ ข้อ หรือเคล็ดยอกบริเวณ
กล้ามเนื้อ มักพบบริเวณข้อเท้า ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ มักมีอาการนานเป็น
สัปดาห์หรือเป็นเดือน 
 

ไพล 
 

     
     ต้นไพล [8]         เหง้าไพล 
ชื่อพื้นเมือง   : ไพล (ไทย) ปันเล็ย (เขมร) ไพลบ๊ัว (กูย) ว่านไฟ (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Zingiber cassumunar Roxb. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ าตาล

แกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทง
หน่อหรือล าต้นเทียม ขึ้นเป็นกอ ประกอบด้วยกาบหรือ
โคนใบหุ้มซ้อนกันใบเดี่ยว กลีบดอกสีนวล ใบประดับ
สีม่วง ผลเป็นผลแห้ง รูปกลม [16] 

ส่วนที่ใช ้  : เหง้าแก่จัด   
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สรรพคุณ  : แก้ฟกช้ า บวม เคล็ดขัดยอก ในส่วนเหง้ามีน้ ามันหอม
ระเหย ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้วิงเวียน ง่วงนอน 
ท าให้สดชื่น [7] 

วิธีใช ้  : 1. ใช้เหง้าประมาณ 1 เหง้า ต าแล้วคั้นเอาน้ า ทาถูนวด
บริเวณท่ีมีอาการ 

   2. ต าให้ละเอียดผสมเกลือเล็กน้อย คลุกเคล้าแล้วน ามา
ห่อเป็นลูกประคบอังไอน้ าให้ความร้อน ประคบบริเวณ
ปวดเมื่อยและฟกช้ า เช้าและเย็น  

   3. ใช้เหง้าสดฝนทาแก้เคล็ด ยอก ฟกบวม เส้นตึง เมื่อยขบ 
เหน็บชา และสมานแผล [7] 

 

 ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใชร้ักษาอาการนอนไม่หลับ 

ขี้เหล็ก 

   
   ใบอ่อนขี้เหล็ก         ดอกขี้เหล็ก 
ชื่อพื้นเมือง   : ขี้เหล็ก (ไทย)  อังกัย (เขมร)  งัยบัว, กัญ  (กูย)   
   ขี้เหล็ก (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Cassia siamea Britt. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง

ประมาณ 8-15 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่แน่นหนา ใบ
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เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ รูปทรงเรียว โคน
ใบมนปลายใบเรียวแหลม ใบอ่อนสีน้ าตาลอมเขียว ใบแก่
จัดสีเขียวอมเทา ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อใหญ่ตามปลาย
กิ่ง กลีบดอกและกลีบรองขนาดเท่ากัน ผลเป็นฝักรูปร่าง
แบนหนาสีน้ าตาลคล้ า เมล็ดมี 2 แถว [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ดอกตูม  ใบอ่อน 
สรรพคุณ  : สารส าคัญในดอกตูมและใบขี้เหล็ก มีฤทธิ์กดประสาท

ส่วนกลาง ฤทธิ์สงบประสาทช่วยให้นอน ได้ดี ระงับ
อาการตื่นเต้นทางประสาท 

วิธีใช ้  : ใบสด 50 กรัม หรือแห้ง 30 กรัม ใส่เหล้าขาวพอท่วมยา 
แช่ไว้ 7 วัน คนทุกวัน กรองเอากากออก ดื่มครั้งละ 1-2 
ช้อนชา ก่อนนอน 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรต้มเพราะจะท าให้สารท่ีออกฤทธิ์สลายตัว ห้าม
ใช้กับผู้ป่วยท่ีมีความดันโลหิตสูง และควรระมัดระวัง
ในผู้ป่วยโรคตับ 

 
 สมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง 
 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพที่ใช้เป็น
ยาบ ารุงก าลัง กลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดสุรินทร ์ [13] 
 ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย  และไทยลาวใช้กระชายด า  
และแก่นฝาง เป็นยาบ ารุงก าลัง  ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรส่วนใหญ่ใช้
บอระเพ็ดในการบ ารุงร่างกาย   
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แก่นฝาง 

 

ตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง 
บัวบก 

   
     ต้นบัวบก [1]             ใบบัวบก 
ชื่อพื้นเมือง   : บัวบก  (ไทย)  น๊อก  (เขมร)  น๊อก  (กูย)  ผักหนอก  (ลาว) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Centella asiatica (Linn.) Urban. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับผักชีและขึ้นฉ่าย 

มีลักษณะคล้ายบัว ขึ้นรวมกันเป็นกอติดดิน มีล าต้น
เลื้อยไปตามดินเรียกว่า “ไหล” ใบและรากจะออกตาม
ข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายไตหรือเป็นรูปกลม 
ขอบใบหยักมีรอยเว้าลึกท่ีฐานใบ ผิดใบด้านบนเรียบ 
ด้านล่างมีขนสั้น ๆ ก้านใบยาว แต่ละดอกมีกลีบดอกสี
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ม่วงเข้ม 5 กลีบ ผลมีเปลือกแข็งสีเขียวหรือม่วง เมล็ดมี
ขนาดเล็กสีด า [1] 

ส่วนที่ใช ้  : ต้น  ใบสด 
สรรพคุณ  : เป็นยาเย็น เป็นยาระบาย ยาบ ารุง ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ 

บ ารุงเสียง ช่วยท าให้ความจ าดีขึ้น เป็นยาเจริญอาหาร 
แก้ไข แก้อักเสบ ผิวหนังเป็นด่างขาว เป็นต้น ต ารายา
ไทย ใช้บัวบกเป็นยาแก้ช้ าในใช้เป็นยาภายนอกรักษา
แผล ท าแผลหายเร็ว และเนื่องจากบัวบกมีรสขม เฝื่อน 
เย็น เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ลม แก้เมื่อยล้า อ่อนเพลีย 
เป็นยาอายุวัฒนะ ยาบ ารุงก าลัง [6, 8] 

วิธีใช้  : รับประทานสดเพื่อเป็นยา [8] 
ข้อควรระวัง : หากรับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้ปวด

ศีรษะ เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท าให้ง่วง มึนงง [8] 
 

กระชาย 

 
เหง้ากระชาย 

ชื่อพื้นเมือง   : กระชาย  (ไทย)  กะเจียย  (เขมร)  กะเฉ  (กูย)         
กะแอน  (ลาว)  
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ชื่อวิทยาศาสตร ์: Boesenbergia pandurata (Roxb.) Holtt. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกลงหัว มีล าต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า 

“เหง้า” แต่เป็นเหง้าสั้น แตกหน่อได้  รากอวบ รูป
ทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายรากเรียว
แหลมออกเป็นกระจุก ผิวภายนอกสีน้ าตาลอ่อน เนื้อใน
สีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว เรียง
สลับ สีเขียว รูปรี ปลายแหลม ขอบใบเรียบ เส้นกลาง
ใบ ก้านใบ และกาบใบด้านบนเป็นร่อง ด้านล่างนูนเป็น
สัน ดอกออกเป็นช่อสีขาวหรือสีขาวอมชมพูท่ียอด 
แทรกอยู่ระหว่างกาบใบ [1]  

ส่วนที่ใช ้  : เหง้า และราก (กระชายเหลืองท่ีใช้ปรุงอาหาร) 
สรรพคุณ  : รักษาโรคหรืออาการในช่องท้อง ได้แก่ ขับลม ลดอาการ

ปวดเกร็งของช่องท้อง แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาขับปัสสาวะ รักษาแผลในช่องปาก 
ช่วยเจริญอาหาร บ ารุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ บ ารุง
หัวใจ [6]  

วิธีใช ้  : เหง้าและรากกระชายสด ประมาณครึ่งก ามือ ต้มกับน้ า
ดื่มครั้งละ 1 แก้ว [6, 9] หรือรับประทานสดเพื่อเป็นยา  
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รูปแบบการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มชาติพันธุ์  
จังหวัดสุรินทร์ 
 จากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยใช้ใน
รูปแบบอาหารมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใช้ในรูปแบบยาสมุนไพรดั้งเดิม 
และการใช้ในรูปแบบยาสมุนไพรแปรรูป [13] โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบอาหาร   
  การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวในรูปแบบอาหาร คือ การน าส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรมาประกอบ
อาหารในลักษณะต่าง ๆ [13] ดังนี้ 
  1.1 เครื่องเทศในอาหาร เป็นการน าส่วนต่าง ๆ ของพืชผัก
มาใช้เป็นเครื่องเทศในอาหาร  ซึ่งนอกจากใช้ในการแต่งกลิ่น รส และเพิ่ม
สีสันของอาหารแล้ว ยังใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ และยังมีสรรพคุณ
ในทางยาท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพเช่น ผักหอมเปหรือผักชีฝรั่ง 
กระชาย กระเทียม กะเพรา โหระพา ขมิ้น ข่า ขิง ตะไคร้ พริก พริกไทย 
หอมแดง  สะระแหน่ ผักขะแยง เป็นต้น 
  1.2 ประกอบอาหาร เป็นการน าส่วนต่าง ๆ  ของพืชผักมา
เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร เช่น ส้มต า ซุปหน่อไม้ แกง
หน่อไม้ใบย่านาง ซุปมะเขือ ซุปบักมี่หรือซุปขนุน  แกงเห็ด แกงส้มดอกแค/
มะละกอ  แกงอ่อม  แกงขี้เหล็ก  เป็นต้น 
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  1.3 ผักเคียงหรือผักจ้ิม เป็นการน าส่วนต่าง ๆ ของพืชผัก
มาใช้รับประทานคู่กับอาหารจ าพวกน้ าพริก  ลาบ  ก้อย  เป็นต้น  ซึ่งพืชผักท่ี
นิยมน ามาเป็นผักเคียงหรือผักจิ้ม ได้แก่ พริก ผักติ้ว ยอดจิก ผักแว่น ผัก
แขยง  ผักเม็ก  สะเดา  ผักเสี้ยน  กระถิน  เป็นต้น 
 2. รูปแบบยาสมุนไพรดั้งเดิม 
  การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวในรูปแบบยาสมุนไพรดั้งเดิม คือ การน าส่วนต่าง  ๆ  ของ
สมุนไพรมาใช้ในรูปแบบต่างๆ [13] ได้แก่  
  2.1 ใช้ในรูปสมุนไพรสด ๆ  ท้ังนี้สมุนไพรบางชนิดนิยม
ใช้ในรูปสมุนไพรสดจึงจะให้ผลดี เช่น วุ้นจากใบว่านหางจระเข้สดใช้ทา
แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นต้น  
  2.2 คั้นเอาน้ าดื่ม ใช้สมุนไพรสด ๆ ต าให้ละเอียดจนเหลว 
ถ้าไม่มีน้ าให้เติมน้ าลงไปเล็กน้อย เพื่อคั้นเอาน้ ายาท่ีได้มาดื่ม  
  2.3 ยาต้ม น าสมุนไพรใส่ภาชนะแล้วเติมน้ าสะอาดพอ
ท่วมยา คนให้เข้ากัน แช่ท้ิงไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ใช้ไฟขนาดกลางต้มให้
เดือด พอเดือดแล้วลดไฟลง ต้มต่อไป คอยคนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ยาไหม้  โดย
ส่วนใหญ่นิยมใส่กระเทียม และพริกไทย  ลงไปด้วย เพื่อท าให้ยาต้มมีกลิ่น
หอม  น่าดื่ม 
  2.4 ยาชง มักได้จากการน าเอาส่วนของสมุนไพรมาล้าง
ให้สะอาด ผึ่งลมหรือตากให้แห้ง เติมน้ าเดือดลงในสมุนไพรแห้งนั้นท้ิงไว้     
3-5 นาที  
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  2.5 ยาลูกกลอน  เหตุท่ีต้องน าสมุนไพรมาท าเป็นยา
ลูกกลอนนั้นเนื่องจากสมุนไพรดังกล่าวมักจะมีรสท่ีไม่ค่อยชวนรับประทาน 
การท าเป็นยาเม็ด แบบลูกกลอน (เม็ดกลม) เพื่อให้การใช้หรือรับประทาน
สะดวกขึ้น  
  2.6 ยาพอก น าสมุนไพรสดๆ ท่ีล้างสะอาดดีแล้วมาต าให้
ละเอียดและเติมเหล้าเพื่อให้ออกฤทธิ์ดีขึ้น แล้วน ายาท่ีได้ไปพอกแผลตาม
ต้องการ 
  2.7 ยาดอง  การดองส่วนใหญ่นิยมดองกับเหล้าด้วยการน า
ตัวยาห่อผ้าขาวบางสะอาด ใส่โหล เทเหล้าลงไปให้ท่วมยา ปิดฝาท้ิงไว้ 
ประมาณ 7-14 วัน ก็สามารถรินเอาน้ ายามาใช้ได้  
 3. รูปแบบสมุนไพรแปรรูป 
  3.1 ยาแคปซูล เช่น ขมิ้นชันแคปซูล ฟ้าทะลายโจรแคปซูล  
เป็นต้น 
  3.2 ยาน้ า  เช่น  ยาน้ าแก้ไอมะขามป้อม เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 
         ขม้ิน     
           ขิง 
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ปัญหาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มชาติพันธุ์  
จังหวัดสุรินทร์ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ [13] ได้แก ่
 1. ไม่ทราบสรรพคุณทางยาของสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชน  จึง
ท าให้บางส่วนเห็นสมุนไพรบางชนิดเป็นวัชพืชจึงก าจัดท้ิง  หรือบางส่วน
ไม่ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู ้
 2. สมุนไพรส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ช้า  ต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ 
จึงท าให้คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นว่าสมุนไพรจะช่วยดูแลรักษาสุขภาพ หรือ
บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้จริง  หรือบางส่วนต้องการให้ออกฤทธิ์เร็ว
ทันใจ จึงไม่นิยมใช้สมุนไพร 
 3. การไม่มี เวลาในการปรุงสมุนไพร เนื่องจากการปรุง
สมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพต้องใช้เวลาท่ีค่อนข้างมาก นอกจากนี้
ตามความเชื่อของหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านยังเชื่อว่าสมุนไพรบางชนิดมี
ช่วงเวลาในการเก็บจึงจะออกฤทธิ์ทางยาท่ีดี 
 4. การไม่ยอมรับ หรือการมีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
(โรงพยาบาล)  ส่งผลท าให้ประชาชนบางส่วนไม่กล้าใช้หรือบางส่วนอาจใช้
สมุนไพรเพียงลับหลังเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 
 5. การใช้สมุนไพรผิด เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร  
ท้ังเรื่องสรรพคุณ ชื่อ ลักษณะและวิธีการใช้สมุนไพรนั้นได้รับการถ่ายทอด
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ด้วยวิธีการบอกเล่าด้วยปากเปล่า  จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการถ่ายทอด  
ส่งผลท าให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดได้รับข้อมูลและปฏิบัติท่ีผิดพลาด 
 6. ความไม่สะอาดในการน าสมุนไพรมาใช้  ท้ังนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษ สมุนไพรท่ีเกิดขึ้น
บางส่วนได้รับสารพิษตกค้าง  เมื่อน ามาใช้โดยมิได้ท าความสะอาดเป็นอย่าง
ดีอาจท าให้เป็นการน าสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง 
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แนวทางในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและส่งเสริมการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพมีดังนี ้
 1.  จากปัญหาสมุนไพรเริ่มลดน้อยลงอันเนื่องจากความต้องการ
สมุนไพรท่ีมีมากขึ้น ในขณะท่ีการปลูกทดแทนมีน้อยลง และบางต้น           
ไม่สามารถปลูกทดแทนได้จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สรรพคุณ
และภาพสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนได้รับรู้ควบคู่ไป
กับ การส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน  สวนหลังบ้าน 
ชุมชน หรือไร่นาต่าง ๆ โดยอาจน ามาปลูกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่ง
บ้านเรือน ส าหรับไว้ดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวในเบ้ืองต้น 
 2. ส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน  
โดยหาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในด้านการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และแนะน าวิธีการปลูกและดูแลรักษาอีกท้ังหา
ตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ซึ่งก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรให้ยังคงอยู่
อีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 
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แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านใน      
การดูแลสุขภาพมีดังนี้ 
 1. ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ และการน าสมุนไพรมาใช้
ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวัน ท้ังในรูปแบบสมุนไพรดั้งเดิม  
รูปแบบอาหาร และรูปแบบสมุนไพรแปรรูป  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ วิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง
รวมถึงตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง   
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  โรงพยาบาลประจ าจังหวัดท้ังของรัฐและ
เอกชน  ควรมีนโยบายสนับสนุนการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
ท่ีชัดเจน และต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้สมุนไพร 
 3. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพควรมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อการน าสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ดูแลสุขภาพ  เนื่องจากภูมิปัญญา
ในการน าสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าของคนไทย การคงอยู่ของภูมิปัญญานี้ก่อให้เกิด    
การส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน   
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย 
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ตัวอย่างการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านไว้ภายในบริเวณ และชุมชน 
 

 
การปลูกสวนป่าสมุนไพรในชุมชน 

 

 
การปลูกสวนป่าสมุนไพรในชุมชน 
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การปลูกเพชรสังฆาตเป็นแนวรั้วบ้าน 

 

 
การปลูกสมุนไพรไว้บริเวณบ้าน  

 
  

 

 
 
 

 
รูปแบบของสวนผัก หรือสมุนไพรริมรั้ว แนวตั้ง 
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