
สมุนไพร 
สมุนไพรได้จากธรรมชาติ พืช สัตว์ และแร่ ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือบำรุง

ร่างกาย 

 

ในปัจจุบันนี้ พืชสมุนไพรกำลังได้รับความสนใจและทวีความสำคัญมากขึ้นในประเทศประชาชนที่มีกำลัง
ซื้อค่อนข้างต่ำไม่สามารถหาซื้อยาสังเคราะห์ ที ่มีราคาสูง เมื ่อมีการรับรอง สิทธิบัตรยา  ประชาชนที่มีความ
ต้องการยาซึ่งมีตัวยาจากสารธรรมชาติ จึงหันมาใช้สมุนไพร  

สมุนไพร แบ่งออกได้เปน็ ๒ ประเภท 

๑. สมุนไพรในครัว มีดังนี้ 

๑. ขม้ิน 

 

ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ขิง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้า
เป็นสีเหลือง มีกล่ินหอมเฉพาะตัว มีสีเหลืองเข้ม จนสีแสดจัด  

สรรพคุณ ล้างพิษในตับ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แก้อาการท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอ
การแก่ก่อนวัยรักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกัดต่อย ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 

วิธีใช้ ใช้ผงขม้ินชัน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันหมู 2 – 3 ช้อนโต๊ะ เค่ียวด้วยไฟอ่อนๆ จน
น้ำมันกลายเป็นสีเหลือง ใช้น้ำมันท่ีได้ใส่แผลนำขม้ินชันมาล้างให้สะอาดแล้วตำจนละเอียด ค้ันเอาน้ำท่ีได้มาใส่แผล 

เอาขม้ินชันผสมกับน้ำปูนใสเล็กน้อย จากนั้นให้ผสมสารส้ม หรือดินประสิว พอกบริเวณท่ีเป็นแผลและแก้เคล็ดขัด
ยอก 



๒.ตะไคร้ 

 

ตะไคร้ เป็นพืชตระกูลหญ้า ตะไคร้เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตง่าย อาจมีทรงพุ่มสูงถึง 1 เมตร มีลำต้นท่ีแท้จริง
ประมาณ 4-7 เซนติเมตร ลำของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบ ใบของ
ตะไคร้อุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหย ท่ีนิยมนำมาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองท่ีปลูกกันโดยท่ัวไป 

สรรพคุณ แก้ปวดข้อและฟกช้ำ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ช่วยให้เจริญอาหาร 
แก้ท้องเสียท้องอืด แก้จุกเสียด แน่นท้องขับลมในลำไส้ 

วิธีใช้  ใช้ลำต้นแก่ๆ ทุบพอแหลก ประมาณ 1 กำมือ (ประมาณ 40- 60 กรัม ) ต้มเอาน้ำดื่ม หรือ
ประกอบเป็นอาหารนำตะไคร้ท้ังต้นรวมทั้งรากจำนวน 5 ต้น สับเป็นท่อน ต้มกับเกลือ ต้ม 3 ส่วน ให้เหลือ 1 ส่วน 
รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยแก้ว รับประทาน 3 วัน จะหายปวดท้อง 

๓.มะกรูด 

 

มะกรูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิด
ลดรูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วท่ีกลางใบเป็นตอน ๆ มี
ก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ทำให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5 - 4 เซนติเมตร ยาว 4 - 7 เซนติเมตร ใบสี
เขียวแก่พื้นผิวใบเรียบเกล้ียง เป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกล่ินหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่ โดยใบด้านบนสีเข้ม ใต้
ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกล่ินหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้าย
มะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก ผลมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ท่ีผิวผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เมื่อ
ผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกท่ีขั้ว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ๆ 



สรรพคุณ  แก้อาการไข้ถอนพิษสำแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้ฝีภายใน และช่วยอาการเสมหะ
เป็นพิษ 

วิธีใช้  ใบมะกรูดและน้ำมะกรูดสามารถใช้ดับกลิ่นคาวในอาหารและใช้ในการประกอบอาหารและแต่ง
กลิ่นคาวหวานของอาหาร เช่น ต้มยำ แกงเผ็ด ผัดเผ็ด ฉู่ฉี่ ห่อหมก ฯลฯ มีการนำเปลือกของมะกรูดมาใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องสำอางบางชนิด อย่างเช่น สบู่ แชมพูมะกรูดหรือยาสระผมมะกรูด ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลง 

๔.สัปปะรด 

 

สับปะรด เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ลำต้นมีขนาดสูงประมาณ 
80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูกได้ง่ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลที่เรียกว่า จุก เปลือก
ของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผลเป็นผลไม้เขตร้อนท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ
สามของโลก 

สรรพคุณ ต่อต้านหวัด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเป้นมะเร็ง ลดอาการท้องผูก 
ลดเสมหะ 

วิธีใช้ นำเปลือกสับปะรดหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใส่ลงไปในถังหมัก ตามด้วยกากน้ำตาลและหัว
เชื้อจุลินทรีย์ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้น เติมน้ำลงไป ปิดฝาหมักเอาไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแดด เป็นเวลา  1  
เดือน แล้วกรองเอาแต่น้ำมาใช้ 

 

 

 

 

 

 

 



๕. มะแขว่น  

 

มะแขว่น เป็นพืชเครื่องเทศหนึ่งที่พบมากทางภาคเหนือของไทย เป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัด
ภาคเหนือหลายจังหวัดมะแข่วนมีความต้องการใช้ในการบริโภคประจำวัน โดยเป็นเครื ่องเทศหรือเป็น
ส่วนประกอบของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือหลากหลายชนิด ผลผลิตมะแขว่น ได้จากทั้งการเก็บจากป่า และการ
ปลูกท่ีแพร่หลายไปไม่น้อย 

สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ ขับโลหิตระดูของสตรี แก้ปวดฟัน แก้ลมวิงเวียน บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ขับลม 
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน แก้ท้องเสียง 

วิธีใช้ นำเมล็ดใส่ลาบ ส้มตำ ยำจิ้นไก่แล้วก็ใส่ยำเนื้อไก่ หลู้ แกงขนุน ถ้าเป็นภาคใต้ก็ใช้ผสมเครื่องแกง 
เช่น แกงฟักทอง แกงปลาไหล ส่วนใบอ่อน ผลอ่อน ก็ใช้เป็นผักสดจ้ิมน้ำพริก 

๖. ข่า 

 

ข่า เป็นพืชท่ีมีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า "เหง้า" อยู่ในวงศ์ขิง เป็นไม้ล้มลุก เป็นพืชสมุนไพรท่ีนำมาใช้ในการ
ประกอบอาหารในประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

สรรพคุณ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ รักษาโรคน้ำกัดเท้า รักษาอาการเท้าบวม ช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้
ดี บรรเทาอาการในระบบหายใจ บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย 



วิธีใช้ รักษาท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม แก้ท้องเดิน (ที่เรียกโรคป่วง) แก้บิด อาเจียน ปวดท้อง ใช้
เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 1-1 ½ นิ้วฟุต (หรือประมาณ 2 องคุลี) ตำให้ละเอียด เติมน้ำปูนใส ใช้น้ำยาด่ืม ครั้ง
ละ ½ ถ้วยแก้ว วันละ 3 เวลา หลังอาหาร 

๗. ขิง  

 

ขิง เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ แทงหน่อ
หรือลำต้นเทียมข้ึนเป็นกอประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เป็นชนิดใบเด่ียว ออกเรียงสลับกันเป็นสอง
แถว 

 สรรพคุณ ช่วยลดน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ประสิทธิภาพของสมองดีขึ้น แก้ปวดลดอาการ
อักเสบ ลดอาการจุกเสียด รักษาอาการปวดไมเกรน บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ 

วิธีใช้ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม จุกเสียด แน่นท้อง รับประทาน 2-4 กรัม ต่อวันป้องกันและบรรเทา
อาการคล่ืนไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ รับประทานวันละ 1-2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที - 1 ช่ัวโมง หรือ
เมื่อมีอาการ 

๘. พริกไทยดำ  

 

พริกไทยดำ เป็นพืชที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาของเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน และเป็นเครื่องเทศที่ให้รส
เผ็ดร้อน สามารถนำมาทำพริกไทยแห้งเป็นเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งถ้าทำแห้งทั้งเปลือกจะได้พริกไทยดำเนื่องจาก
เปลือกเมื่อทำให้แห้งจะมีสีดำ ส่วนพริกไทยขาวได้จากการลอกเปลือกออกก่อน พบท้ังการใช้ประกอบอาหารท้ังผล
แห้งและผลสดท่ีมีสีเขียว หรือผลแห้งป่นเป็นผงเรียกพริกไทยป่น ซึ่งพริกไทยเป็นพืชคนละสายพันธุ์กับพริก 



สรรพคุณ แก้โรคที่เกิดจากธาตุไฟพร่อง เช่น ช่วยย่อยอาหาร รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้โรคที่เกิด
จากธาตุน้ำ และธาตุลมกำเริบ 

วิธีใช้  ใช้เมล็ด ลดอาการท้องอืดเฟ้อ  แน่นจุกเสียด ขับลมในลำไส้ให้ผายเรอ ช่วยเจริญอาหาร ,แก้กอง
ลม , บำรุงธาตุ , แก้ลมอัมพฤกษ์ ,  แก้มุตตกิต , แก้ลมสัตถกะวาตะ , แก้ลมอันเนื่องจากอวัยวะสืบพันธุ์ , แก้ลม
มุตตฆาต (ลมที่ทำให้ท้องลั่นโครกคราก) ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกาย  ทำให้ตัวเย็นรู้สึกร้อน
เหงื่อออกสบาย ขับปัสสาวะ กระตุ้นประสาท บำรุงธาตุ บำรุงไฟธาตุ แก้อาหารไม่ย่อย ผลและเมล็ด รักษาอาการ
ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน แก้ลม จุกเสียด แน่นท้อง ขับลมในกระเพาะ ท้องเสีย แก้ปวดท้อง ปวดฟัน แก้
ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แก้หวัด ทำให้น้ำลายออกมาก ช่วยให้น้ำย่อยหล่ังมากขึ้น ทำให้อยากอาหาร แก้อ่อนเพลีย 
กษัยกร่อนแห้ง  แก้บิด ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตะคริว แผลปวดเพราะสุนัขกัด ฝี สะอึก ห้ามเลือด ยาหลังคลอด
บุตร ปวดศีรษะ แก้อาหารเป็นพิษ ตำรายาอินเดีย ใช้กล้ัวคอ แก้เจ็บคอ ลดไข้ 

๙. เมล็ดผักชี 

 

เมล็ดผักช ีเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กในวงศ์ ใบติดกับลำต้น มีใบย่อยเป็นจำนวนมาก ใบหยักลึกเข้าหากลาง
ใบ ดอกช่อ ดอกย่อยสีขาวอมชมพู ผลมีลักษณะรี ค่อนข้างกลม แก่จัดเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล 

สรรพคุณ ลดการอักเสบ รักษาระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยย่อยไขมัน และอีกสรรพคุณคือ ช่วยขับลม แก้
ท้องอืด ช่วยย่อยอาหาร 

วิธีใช้  ใช้รับประทานเป็นผัก และตกแต่งในอาหารหลายชนิด เช่น ใส่ในลาบ ก้อย แหนมสด รากผักชใีช้
เป็นส่วนประกอบในน้ำพริกแกง ใส่ในทอดมัน ห่อหมก น้ำจ้ิม เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ใส่ในน้ำพริกแกง สะเต๊ะ บา
เยีย ข้าวหมกไก่ 

 

 

 



๒. สมุนไพรล้านนา มีดังนี ้

๑.รังแดง 

 

รังแดง เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมักคดงอ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ต้นมี
ความสูงได้ประมาณ 10-25 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา มีความแข็งและหนามาก แตกเป็นร่อง
ลึกตามยาวของลำต้นคล้ายรอยไถ เปลือกต้นด้านในเป็นสีแดงออกน้ำตาล มีน้ำยางสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด (เด็ดปีกก่อนนำเมล็ดไปเพาะ) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พม่า ลาว เขมร และ
เวียดนาม ในประเทศไทยพบต้นรังได้มากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สรรพคุณ เป็นยาขับเสมหะ แก้ปวดเมื่อยต่าง ๆ ช่วยให้เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ช่วยลดคลอเลสเตอรอล 
ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงเส้น แก้เส้น แก้กษัย และเป็นยาบำรุงกำลัง 

วิธีใช้  ใบนำมาคั่วแล้วใช้ชงกับน้ำดื่มเหมือนชา ยอดอ่อน ใบ และเปลือกต้น ใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ทำน้ำยาสระผมสูตรแก้รังแค ซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรอื่น ๆ อีก เช่น ส้มป่อยหรือมะนาวหรือมะกรูด ใบหมี่
เหม็น และน้ำด่าง (น้ำข้ีเถ้า) นำมาต้มรวมกันแล้วนำน้ำท่ีได้มาสระผมจะช่วยแก้รังแคได้ 

๒.เถาเอ็นอ่อน 

 

เถาเอ็นอ่อน เป็นพืชท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มักพบขึ้นตามป่าราบหรือ
ตามท่ีรกร้างท่ัวทุกภาค แต่มักพบมากทางจังหวัดสระบุรี 

สรรพคุณ ใช้เป้นยาฟอกเลือด ทำให้จิตใจชุมช่ืน ขับลมในกระเพาะอาหาร แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้อาการ
ฟกช้ำดำเขียว บำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อย 



วิธีใช้ ใช้แก้อาการฟกช้ำดำเขียว โดยใช้เถาที่บดเป็นผง 0.35 กรัม ผสมกับเหล้ารับประทาน หรือใช้ยา
แห้งประมาณ 5-6 กรัม นำมาดองกับเหล้ารับประทานครั้งละ 5 ซีซี วันละ 3 ครั้ง (ตำรับนี้ใช้แก้อาการปวดเมื่อย
ตามร่างกายได้ด้วย) 
 ใบ ใช้โขลกให้ละเอียด ห่อผ้าทำลูกประคบ ประคบตามเส้นเอ็นที่ปวดเสียวและตึงเมื่อยขบ ทำให้เส้นยืดหย่อนดี 
 ต้มรับประทานเป็นยาแก้เมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน จิตใจชุ่มช่ืน เป็นยาบำรุงเส้นเอ็นในร่างกายให้แข็งแรง แก้เส้น
เอ็นพิการ 
๓.เถาวัลย์เปรียง 

 

เถาวัลย์เปรียง เป็นพืชในวงศ์ถั่ว ลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งอายุหลายปี  
สรรพคุณ เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาอาการไข้ แก้หวัด แก้ไอ แก้เสมหะพิการโดยไม่ทำให้ถ่ายอุจจาระ แก้

บิด แก้ปัสสาวะผิดปกติ เป็นยาขับระดูของสตรี รักษาอาการตกขาว บำรุงกำลัง รักษาเอ็นขอด เส้นเอ็นพิการ แก้
ปวดเมื่อย 

วิธีใช้ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 
ผงจากเถาของเถาวัลย์เปรียง รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ถึง 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที 
บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และอาการปวดจากข้อเข้าเส่ือม 
๔.ม้ากระทืบโรง 

 

ม้ากระทืบโรง เป็นไม้พุ่มรอเล้ือย เล้ือยเกาะไปตามพรรณไม้อื่นมีน้ำยางขาว สูงถึง 25 เมตร กิ่งอ่อน ก้าน
ใบผิวใบด้ายล่าง และฐานรองดอกอ่อนมีขน ใบเดี่ยว เรื่องสลับ รูปใบหอก รูปไข่หรือรูปของขนานแกมวงรี กว้าง 
7-9 ซม. ยาว 12-18 ซม. เปลือกสีน้ำตาล มีปุ่มขึ้นคล้ายหนาม ดอกช่อ ลักษณะทรงกลมคล้ายผลออกเด่ียว ๆ ท่ี
ซอกใบ แยกเพศ อยู่ในช่อเด่ียวกัน 

สรรพคุณ บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงธาตุแก้ประดงเลือดที่ทำให้เป็นจุดห่อเลือด แก้
น้ำเหลืองเสีย ช่วยย่อยอาหาร 



วิธีใช้ ใช้ลำต้น ผสมลำต้นคุย ต้มน้ำดื่ม บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะและยังช่วยในเรื่องระบบไหลเวียน
โลหิต 
๕.กำลังพญาเสือโคร่ง 

 

กำลังพญาเสือโคร่ง เป็นพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พบทั่วไปบน
ภูเขาต้ังแต่ความสูง 1,200-2,400เมตรจากระดับน้ำทะเล 

สรรพคุณ ช่วยชำระล้างไตให้สะอาด บำรุงกองธาตุ ขับลมในลำไส้ ใช้บำบัดอาการผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับ
มดลูกของผู้หญิง 

วิธีใช้ ผลของนางพญาเสือโคร่งมีรสเปรี้ยว สามารถนำมารับประทานได้ แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมนัก และไม่
ควรรับประทานมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ท้องเสียได้เนื้อไม้อ่อน สามารถนำมาใช้ทำด้ามเครื่องมือการเกษตร
ได้ 

ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากออกดอกดกและมีความสวยงาม และยังใช้ปลูกเป็นไม้เบิกนำ เนื่องจากเป็น
ไม้โตเร็ว ทนทานต่อไฟป่า และต้องการแสงมาก จึงเหมาะนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขาในพื้นที่ต้นน้ำ หรือ
ปลูกในพื้นท่ีท่ีผ่านการทำไร่เล่ือนลอยบนพื้นท่ีสูง แต่ไม่ควรนำไปปลูกบนพื้นท่ีท่ีมีลมพัด เพราะจะทำให้กิ่งก้านหัก
ได้ง่าย 

๖. ฝางเสน 

 

 



ฝางเสน   เนื้อไม้สีเหลืองส้ม แก่นมีสีแดง ถูกอากาศนานเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล เส้ียนตรง เนื้อแข็งละเอียด 
แก่นท่ีมีสีแดงเข้ม รสขมหวาน เรียกว่าฝางเสน อีกชนิด แก่นสีเหลืองอมส้ม รสฝาดขื่น ขม เรียกว่าฝางส้ม  เครื่อง
ยาฝางมีกล่ินอ่อน ฝาดเล็กน้อย 

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ รักษาโรคความดันโลหิตสูง เป็นยารักษาวัณโรคได้ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุง
โลหิต แก้ประดง แก้ปวดเมื่อย แก้กษัย แก้เส้นเลือดอุดตัน แก้กำเดา แก้หวัด แก้ร้อนใน แก้อาการไอ แก้หอบหืด 
แก้ปอดพิการ แก้ท้องร่วง แก้ปิด เป็นยาสมานลำไส้ แก้โลหิตออกทางทวานหนักและทวานเบาแก้ประจำเดือนมา
ไม่ปกติ 

วิธีใช้ แก้ท้องร่วง ตำรายาไทยใช้แก่นฝางหนัก 3-9 กรัม ต้มกับน้ำ 500 มิลลิลิตร เค่ียวให้เหลือครึ่งหนึ่ง 
ด่ืมแก้ท้องร่วง แก้น้ำกัดเท้า แก่นฝาง 2 ช้ิน ฝนกับน้ำปูนใสให้ข้นๆ ทาบริเวณน้ำกัดเท้าช่วยฆ่าเช้ือ สมานแผล 

๗.  กำแพงเจ็ดชั้น 

 

กำแพงเจ็ดชั้น ไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกลำต้นเรียบสีเทานวล เนื้อไม้มีวงปีสีน้ำตาลแดง
เข้มจำนวนหลายช้ันเห็นชัดเจน เรียงซ้อนกันเป็นช้ัน 7-9 ช้ัน ต้นมีรสเมาเบ่ือ ฝาด สุขุม 

สรรพคุณ บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง แก้โลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงน้ำเหลือง แก้อาการผอมแห้งแรงน้อย แก้
เบาหวาน แก้ประดง แก้หืด แก้เสมหะ เป็นยาระบาย ขับผายลม แก้อาการบิดมูกเลือด ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการ
ปวดประจำเดือน ขับน้ำคาวปลา บรรเทาอาการปวดประจำเดือน แก้ซางตาเหลือง ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ รักษา
บาดแผลเรื้อรัง แก้ปวดเมื่อย 

วิธีใช้   ใช้ ต้น รสเมาเบ่ือฝาดสุขุม ต้มน้ำด่ืม หรือดองสุรา แก้ปวดเมื่อย หรือเข้ายาระบาย (ผสมกับราก
ตูมกาขาว รากชะมวง และรากปอด่อน) บำรุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษทำให้ร้อน บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง 
แก้ผอมแห้งแรงน้อย ขับระดูขาว แก้ปวดตามข้อ แก้ไขข้อพิการ เข้าข้อ แก้ประดง ขับผายลม ฟอกและขับโลหิต
ระดู รักษาโรคตับอักเสบ (ผสมกับเปลือกต้นมะดูก) แก้หืด (ผสมกับแก่นพลับพลา แก่นโมกหลวง ต้นสบู่ขาว ต้น
พลองเหมือด แก่นจำปา และต้นคำรอก) แก้เบาหวาน (ผสมกับรากทองพันชั่ง หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ 
หัวร้อยรู แก่นสัก และหญ้าชันกาดท้ังต้น) ราก รสเมาเบ่ือฝาด ต้มหรือดองสุราด่ืม ขับโลหิตระดู บำรุงโลหิต ดับพิษ
ร้อนของโลหิต แก้ลมอัมพฤกษ์ รักษาโรคตา บำรุงน้ำเหลือง ใบ แก้มุตกิด ขับระดู ดอก แก้บิดมูกเลือด แก่นและ
ราก ต้มน้ำด่ืมเป็นยาระบายแก้เส้นเอ็นอักเสบ 



๘. ชะเอม 

 

ชะเอม เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-2 เมตร มีรากใหญ่แตกแขนง
จำนวนมาก ใบเป็นใบประกอบลักษณะเป็นรูปขนนก ก้านใบย่อยสั้นมาก แผ่นใบรูปไข่ มีใบย่อยประมาณ 9-17 
ใบ ส่วนก้านใบย่อยนั้นจะส้ันมาก ใบจะเป็นสีเขียวอมเหลือง ดอกจะออกเป็นช่อ กลีบดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน ๆ 

สรรพคุณ แก้คอแห้ง แก้ไอ แก้น้ำลายเหนียว ขับเสมหะ มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับลม แก้พิษ แก้คัน 
บำรุงปอด แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจให้ชุ่มช้ืน แก้กำเดาไหล 

วิธีใช้ เนื้อในราก และเหง้า รสหวานขมชุ่ม ทำให้ชุ่มคอ แก้คอแห้ง แก้ไอ แก้น้ำลายเหนียว ขับเสมหะ 
แต่งกลิ่น แต่งรสหวาน ใช้ผสมในยาบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ ยาอม ยาจิบ แก้ไอต่าง ๆ หรือผสมในยาท่ี
รับประทานยาก มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ ขับลม แก้พิษ แก้คัน บำรุงปอด แก้เบื ่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้
อ่อนเพลีย บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจให้ชุ่มช้ืน แก้ไข้ สงบประสาท บำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญ ขับเลือดเน่า แก้กำเดา 
รากสดรักษาอาการเจ็บคอ เป็นแผลเรื้อรัง ระบบการย่อยอาหารไม่ดี หรืออาหารเป็นพิษ เปลือกราก รสหวานร้อน 
เป็นยาระบายท้องเด็กอ่อน 

๙. ก้านพลู 

 

 

ก้านพลู เป็นไม้ยืนต้น สูง 5 - 10 เมตร ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 - 4 ซม. 
ยาว 6 - 10 ซม. ขอบเป็นคล่ืน ใบอ่อนสีแดงหรือน้ำตาลแดง เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ผิวมัน ดอกช่อ ออกท่ี
ซอกใบ กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเล้ียงและฐานดอกสีแดงหนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่  

สรรพคุณ  ช่วยเผาผลาญแคลอรี ช่วยลดการอยากน้ำตาล แก้ปวดฟัน ช่วยระงับกล่ินปาก บรรเทาอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน แก้สะอึก ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการเหน็บชา ช่วยรักษาโรคหอบหืด แก้อาการไอ ช่วย



รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ขับเสมหะ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับน้ำคาวปลา แก้ลม แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ ขับผาย
ลม จับลมในลำไส้ แก้ปวดท้องลมระงับอาการชักกระตุก ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิด 

วิธีใช้ โดยใช้ดอกแช่เหล้าเอาสำลีชุบอุดรูฟัน และใช้ขนาด 5 - 8 ดอก ชงน้ำเดือด ด่ืมเฉพาะส่วนน้ำหรือ
ใช้เค้ียวแก้ท้องเสีย ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ นอกจากนี้ใช้ผสมในยาอมบ้วนปากดับกล่ินปาก พบว่าในน้ำมันหอมรเหย
ท่ีกล่ันจากดอกมีสารยูเจนอล ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะท่ี จึงใช้แก้ปวดฟัน และมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ ทำให้
เกิดอาการปวดท้องลดลง ช่วยขับน้ำดี ลดอาการจุกเสียดท่ีเกิดจากการย่อยไม่สมบูรณ์ และสามารถฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียหลายชนิดเช่น 

๑๐. ไพล 

 

ไพล เหง้ามีเปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว เหง้าสดฉ่ำน้ำ รสฝาด ขื่น เอียน 
ร้อนซ่า มีกล่ินเฉพาะ เหง้าไพลแก่สด และแห้ง  มีรสเผ็ดเล็กน้อย   

สรรพคุณ ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย รับสมดุลของร่างกาย แก้ปวดเมื่อยและไข้ บรรเทาอาการเลือด
กำเดาไหล 

วิธีใช้ รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม ข้อเท้าแพลงใช้หัวไพลฝนทาแก้ฟกบวม เคล็ดขัดยอก หรือใช้
เหง้าไพล ประมาณ 1 เหง้า ตำแล้วคั้นเอาน้ำทาถูนวดบริเวณที่มีอาการ หรือตำให้ละเอียด ผสมเกลือเล็กน้อย 
คลุกเคล้า แล้วนำมาห่อเป็นลูกประคบ อังไอน้ำให้ความร้อน ประคบบริเวณปวดเมื่ อย และบวมฟกช้ำ เช้า-เย็น
จนกว่าจะหาย หรือทำเป็นน้ำมันไพลไว้ใช้ก็ได้ 

๑๑. บอระเพ็ด 

 

บอระเพ็ด เป็นไม้เถาเล้ือยท่ีจัดอยู่ในประเภทไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีคุณค่าทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง 



สรรพคุณ แก้ร้อนใน แก้พิษฝีดาษ ช่วยเจริญอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด และเป้นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ ต้าน
อนุมูลอิสระ ป้องกันการชราของเซลล์ 

วิธีใช้  ทำเป็นยาจะคือส่วนของ "เถาเพสลาก" เพราะมีลักษณะไม่แก่หรืออ่อนเกินไปนัก และมีรสชาติขม
จัด แต่ถ้าเป็นเถาแก่จะแตกแห้ง รสเฝ่ือน ไม่ขม หรือถ้าอ่อนเกินไปก็จะมีรสไม่ขมมาก 

๑๒. ฟ้าทะลายโจร 

 

ฟ้าทะลายโจร  เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ในตระกูล มีถ่ินกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา โดยในตำรายาโบราณ
ของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านท่ีสามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง 

สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 

วิธีใช้  แก้ไข้เป็นหวัด ปวดหัวตัวร้อน ใช้ใบและกิ่ง 1 กำมือ (แห้งหนัก 3 กรัม สดหนัก 25 กรัม) ต้มน้ำ
ด่ืมก่อนอาหารวันละ 2ครั้ง เช้า-เย็น หรือเวลามีอาการ 
ถ้าใช้แก้ท้องเสีย ท้องเดิน เป็นบิดมีไข้ใช้ทั ้งต้นหรือส่วนทั้ง 5 ของฟ้าทะลายโจร ผึ่งลมให้แห้ง หั่นชิ ้นเล็ก ๆ 
ประมาณ 1 กำมือ(หนักประมาณ 3-9 กรัม) ต้มเอาน้ำด่ืมตลอดวัน 


