
สรรพคุณสมุนไพรพืน้บ้าน 

ตะไคร้ 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ Cymbopogon citratus Stapf. 

วงศ ์GRAMINEAE 

ช่ืออ่ืนๆ 

ภาคเหนือ : จะไค (Cha-khai) จะไค ้(Cha-khai) 

ภาคใต ้: ไคร (Khrai) 

ชวา : ซีเร (Sere) 

ถ่ินกาํเนิด อินโดนีเซีย ศรีลงักา พม่า อินเดีย อเมริกาใต ้ไทย 

รูปลกัษณะ : ไมล้ม้ลุกทีมีอายไุดห้ลายปี ชอบดินร่วนซุย ปลูกได ้ตลอดปี ใบสีเขียวยาวแหลม ดอกฟูสีขาว หวั

โตข้ึน จากดินเป็นกอๆ กล่ินหอมฉุนค่อนขา้งร้อน 

การปลูก : ไถพรวนดินและตากดินไวป้ระมาณ 7 - 10 วนั ยอ่ยดินใหล้ะเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัคลุกเคลา้

ใหเ้ขา้กบัดินขดุหลุมปลุกระยะ30 x 30 เซนติเมตร ก่อนนาํตะไคร้ไปปลูก นาํพนัธุ์ท่ีเตรียมไวต้ดัใบออก ให้

เหลือตน้ยาว ประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร มาแช่นํ้าประมาณ 5 - 7 วนั เพื่อใหร้ากงอก รากท่ีแก่เตม็ท่ีจะมีสี

เหลืองเขม้ นาํไปปลุกในแปลงวางตน้พนัธุ์ ใหเ้อียง 45 องศา ไปดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้กลบดิน จากนั้นรดนํ้าให้

ชุ่ม หลงัปลูกไดป้ระมาณ 30 วนั กค็วรใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 46 - 0 - 0 อตัรา 50 กิโลกรัม/ไร่ 

สรรพคุณและส่วนท่ีนาํมาใชเ้ป็นยา 

นํ้ามนัจากใบและตน้ – แต่งกล่ินอาหาร เคร่ืองด่ืม สบู่ 

ลาํตน้แก่หรือเหงา้ – แกอ้าการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ขบัปัสสาวะ แกน่ิ้ว ขบัประจาํเดือน 

  



ขงิ  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Zingiber officinale Roscoe. 

ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

ช่ือพื้นเมือง: ขิงแกลง, ขิงแดง (จนัทรบุรี) ขิงเผอืก (เชียงใหม่) สะเอ (แม่ฮ่องสอน) ขิงบา้น ขิงแครง ขิงป่า ขิง

เขา ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) เกีย (จีนแตจ๋ิ้ว) 

ลกัษณะทัว่ไป : ไมล้ม้ลุก สูง 0.3-1 เมตร มีเหงา้ใตดิ้น เปลือกนอกสีนํ้าตาลแกมเหลือง เน้ือในสีนวลแกมเขียว 

มีกล่ินเฉพาะ แตกสาขา คลา้ยน้ิวมือ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปขอบขนาน แกมใบหอก กวา้ง 1.5-2 ซม. ยาว 15-

20 ซม. ดอกช่อแทงออกจากเหงา้ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ใบประดบัสีเขียวอ่อน ผลแหง้ มี 3 พสูรรพคุณ

เหงา้แก่ทั้งสดและแหง้ใชเ้ป็นยาขบัลม ช่วยใหเ้จริญอาหาร แกอ้าเจียน แกไ้อ ขบัเสมหะและขบัเหง่ือ ผงขิง

แหง้มีฤทธ์ิขบันํ้าดี ช่วยยอ่ยไขมนั ลดการบีบตวัของลาํไส้ บรรเทาอาการปวดทอ้งเกร 

 

 

 

 

 



บัวบก  

   

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Centella asiatica Urban 

วงศ ์: Umbelliferae 

ช่ือสามญั : Asiatic Pennywort/Tiger Herbalช่ืออ่ืน : ผกัแวน่ ผกัหนอก 

รูปลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก อายหุลายปี เล้ือยแผไ่ปตามพื้นดิน ชอบท่ีช้ืนแฉะ แตกรากฝอยตามขอ้ ไหลท่ีแผไ่ปจะ

งอกใบจากขอ้ ชูข้ึน 3-5 ใบ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไต เส้นผา่ศนูยก์ลาง 2-5 ซม. ขอบใบหยกั กา้นใบยาว ดอก

ช่อ ออกท่ีซอกใบ ขนาดเลก็ 2-3 ดอก กลีบดอกสีม่วง ผลแหง้ แตกไดส้รรพคุณและส่วนท่ีนาํมาใชเ้ป็นยาใบ

สด - ใชเ้ป็นยาภายนอกรักษาแผลเป่ือย แผลไฟไหมน้ํ้าร้อนลวก โดยใชใ้บสด 1 กาํมือ ลา้งใหส้ะอาด ตาํ

ละเอียด คั้นเอานํ้าทาบริเวณแผลบ่อย ๆ ใชก้ากพอกดว้ยกไ็ด ้แผลจะสนิทและเกิดแผลเป็นชนิดนูน 

(keloid) นอ้ยลง สารท่ีออกฤทธ์ิคือ กรด madecassic, กรด asiatic และ asiaticoside ซ่ึงช่วยสมานแผลและเร่ง

การสร้างเน้ือเยือ่ ระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ท่ีทาํใหเ้กิดหนองและลดการอกัเสบ มีรายงานการ

คน้พบฤทธ์ิฆ่าเช้ือรา อนัเป็นสาเหตุของโรคกลาก ปัจจุบนั มีการพฒันายาเตรียมชนิดครีม ใหท้ารักษาแผล

อกัเสบจากการผา่ตดั นํ้าตม้ใบสด - ด่ืมลดไข ้รักษาโรคปากเป่ือย ปากเหมน็ เจบ็คอ ร้อนใน กระหายนํ้ า ขบั

ปัสสาวะ แกท้อ้งเสีย 

 

 

 



ข่า 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Languas galaga (Linn). Stuntz 

ช่ือวงศ์: ZINGIBERACEAE 

ช่ือพืน้เมือง: ข่า ข่าใหญ่ ข่าหลวง ข่าหยวก (ภาคเหนือ) กฎุกกโรหินี เสะเออเคย (แม่ฮ่องสอน) สะเชย 

(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ลกัษณะทัว่ไป : ไม้ล้มลกุ สูง 1.5-2 เมตร เหง้ามข้ีอและปล้องชัดเจน ใบเดี่ย ใบสีเขยีวอ่อนสลบักนั รูปร่างรียาว 

ปลายแหลม ดอกออกเป็นช่อทีน่อ ดอกย่อยขนาดเลก็ กลบีดอกสีขาว โคนติดกนัเป็นหลอดส้ันๆ ปลายแยก

เป็น 3 กลบี กลบีใหญ่ทีสุ่ดมร้ิีวสีแดง ใบประดับรูปไข่ ผลแห้ง แตกได้ รูปกลมสรรพคุณเหง้าสดตําผสมกบั

เหล้าโรง ใช้ทารักษาโรคผวิหนังทีเ่กดิจากเช้ือรา เช่น กลาก เกลือ้น เหง้าอ่อนต้มเอานํา้ดื่ม บรรเทาอาการ

ท้องอดื ท้องเฟ้อ และขบัลม ข่าไม่มฤีทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุและไม่เป็นพษิ 

 

 

 

 

 

 



กระชาย 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf. 

ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

ช่ือพื้นเมือง: ขิง กระชาย กะชาย วา่นพระอาทิตย ์(กรุงเทพฯ) กระแอม ระแอน (ภาคเหนือ) ขิงทราย 

(มหาสารคาม) จ๊ีปู ซีฟู (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) เป๊าะส่ี เป๊าซอเร้าะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ลกัษณะทัว่ไป : ไมล้ม้ลุก ไม่มีลาํตน้บนดิน มีเหงา้ใตดิ้น ซ่ึงแตกรากออกไป เป็นกระจุกจาํนวนมาก อวบนํ้า 

ตรงกลางพองกวา้งกวา่ส่วนหวัและทา้ย ใบเด่ียว เรียงสลบัในระนาบเดียวกนั รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ตรง

กลางดา้นในของกา้นใบมีรองลึก ดอกช่อ ออกแทรกอยูร่ะหวา่งกาบใบท่ีโคนตน้ กลีบดอกสีขาวหรือชมพู

อ่อน ใบประดบัรูปใบหอก สีม่วงแดง ดอกยอ่ยบานคร้ังละ 1 ดอก ผลของกระชายเป็นผลแหง้สรรพคุณเหงา้

ใชแ้กโ้รคในปาก ขบัปัสสาวะ รักษาโรคบิด แกป้วดมวนทอ้ง ขบัระดูขาว 

 

 

มะกรูด  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ Citrus hystrix DC. 

ช่ือวงศ ์Rutaceac 

ช่ือสามญั Leech Lime, Mauritius Papeda, Kaffir Lime, Porcupine Orange 

ช่ือทอ้งถ่ิน 



ภาคเหนือ เรียก มะขดู, มะขนุ 

ภาคใต ้เรียก ส้มกรูด, ส้มมัว่ผ ี

เขมร เรียก โกร้ยเขียด 

กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน เรียก มะข ู

ลกัษณะทัว่ไป : มะกรูดเป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ แตกก่ิงกา้น ลาํตน้และก่ิงมีหนามแขง็ ใบ เป็นใบประกอบท่ีมี

ใบยอ่ยใบเดียว สีเขียวหนา มีลกัษณะคอดก่ิวท่ีกลางใบเป็นตอนๆ มีกา้นแผอ่อกใหญ่เท่ากบัแผน่ใบ ทาํใหเ้ห็น

ใบเป็น 2 ตอน ใบสีเขียวแก่ค่อนขา้งหนา มีกล่ินหอมมากเพราะมีต่อมนํ้ามนัอยู ่ดอก ออกเป็นกระจุก 3–5 ดอก 

กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย ผล มีหลายแบบแลว้แต่พนัธุ์ผลเลก็เท่ามะนาว ผวิขรุขระนอ้ยกวา่และไม่มีจุกท่ีหวั 

การปลูก มะกรูดปลูกไดดี้ในดินทุกชนิด ขยายพนัธุ์โดยการเพาะเมลด็ 

สรรพคุณทางยา : 

ผวิผลสดและผลแหง้ รสปร่า หอมร้อน สรรพคุณแกล้มหนา้มืด แกว้งิเวยีน บาํรุงหวัใจ ขบัลมลาํไส้ ขบัระดู 

ผล รสเปร้ียว มีสรรพคุณเป็นยาขบัเสมหะ แกไ้อ แกน้ํ้าลายเหนียว ฟอกโลหิต ใชส้ระผมทาํใหผ้มดกดาํ ขจดั

รังแค 

ราก รสเยน็จืด แกพ้ิษฝีภายใน แกเ้สมหะ แกล้มจุกเสียด 

นํ้ามะกรูด รสเปร้ียว กดัเสมหะ ใชด้องยามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโลหิตสาํหรับสตรี 

ใบ รสปร่าหอม แกไ้อ แกอ้าเจียนเป็นโลหิต แกช้ํ้าใน และดบักล่ินคาว 

 

คติความเช่ือ : มะกรูดเป็นไมม้งคลชนิดหน่ึงท่ีควรปลูกไวใ้นบริเวณบา้น โดยกาํหนดปลูกทางทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือ (พายพั) เพื่อผูอ้ยูอ่าศยั จะไดมี้ความสุข และในบางตาํราวา่เป็นความเช่ือของคนบา้นป่า ท่ีเดินทาง

ดว้ยเกวียนเทียม โคหรือกระบือเม่ือไดก้ล่ินสาบเสือ จะหยดุเดิน เจา้ของจะตอ้งขดูผวิมะนาวหรือมะกรูด ป้าย

จมูกใหด้บักล่ินสาบเสือก่อน โค กระบือจึงจะเดินต่อไป ดงันั้นการเดิน ทางสมยัก่อนผา่นป่า ผูเ้ดินทางจึง

มกัจะพกพามะนาว และมะกรูดติดตวัไปดว้ยเสมอ ในพิธีกรรมการทาํนํ้ามนตเ์พื่อสะเดาะเคราะห์ สาํหรับพรม

หรืออาบผูป่้วยใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีจะขาดไม่ได ้โดยใชร่้วมกบัใบส้มป่อย ใบเงินใบทอง ใบ

มะตูม หญา้แพรก หมากผูห้มากเมีย ใบราชพฤกษ ์เช่ือกนัวา่ใบจากตน้ไมม้งคลเหล่าน้ีจะช่วยปัดเป่าและ

บรรเทาเคราะห์โศกลงไปได ้

 

 



ว่านห่างจรเข้  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Aloe barbadensis Mill. 

ช่ือวงศ:์ ALOACEAE 

ช่ือพื้นเมือง: วา่นไฟไหม ้(ภาคเหนือ) หางตะเข ้(ภาคกลาง) 

ลกัษณะทัว่ไป : ไมล้ม้ลุกอายหุลายปี สูง 0.5-1 เมตร ขอ้และปลอ้งสั้น ใบเด่ียว เรียงรอบตน้ กวา้ง 5-12 ซม. 

ยาว 0.3-0.8 เมตร อวบนํ้ามาก สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเขม้ ภายในมีวุน้ใส ใตผ้วิสีเขียวมีนํ้ายางสีเหลือง ใบอ่อน

มีประสีขาว ดอกช่อออกจากกลางตน้ ดอกยอ่ย เป็นหลอดหอ้ยลง สีส้ม บานจากล่างข้ึนบน ผลแหง้ แตกได้

สรรพคุณวุน้สดภายในใบท่ีฝานออกใชปิ้ดพอกรักษาแผลสด แผลเร้ือรัง แผลไฟไหมน้ํ้าร้อนลวก แผลไหม้

เกรียม กินรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองสาํอาง นํ้ายางสีเหลืองจากใบเค่ียวให้

แหง้ เรียกวา่ ยาดาํ เป็นยาระบายชนิดเพิ่มการบีบตวัของลาํไส้ใหญ่ 

กานพลู  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Eugenia caryophyllum Bullock & Harrison 

วงศ ์: Myrtaceae 

ช่ือสามญั : Clove 



ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 5-10 เมตร ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรีหรือรูปใบหอก กวา้ง 2.5-4 ซม. ยาว 6-10 ซม. 

ขอบเป็นคล่ืน ใบอ่อนสีแดงหรือนํ้าตาลแดง เน้ือใบบางค่อนขา้งเหนียว ผวิมนั ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ กลีบ

ดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเล้ียงและฐานดอกสีแดงหนาแขง็ ผลเป็นผลสด รูปไข่ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทย ใชด้อกตูมแหง้แกป้วดฟัน โดยใชด้อกแช่เหลา้เอาสาํลีชุบอุดรูฟัน และ

ใชข้นาด 5-8 ดอก ชงนํ้าเดือด ด่ืมเฉพาะส่วนนํ้าหรือใชเ้ค้ียวแกท้อ้งเสีย ขบัลม แกท้อ้งอืดเฟ้อ นอกจากน้ีใช้

ผสมในยาอมบว้นปากดบักล่ินปาก พบวา่ในนํ้ามนัหอมรเหยท่ีกลัน่จากดอกมีสาร eugenol ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นยาชา

เฉพาะท่ี จึงใชแ้กป้วดฟัน และมีฤทธ์ิลดการบีบตวัของลาํไส้ ทาํใหเ้กิดอาการปวดทอ้งลดลง ช่วยขบันํ้าดี ลด

อาการจุกเสียดท่ีเกิดจากการยอ่ยไม่สมบูรณ์ และสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดเช่น เช้ือโรคไทฟอยด ์บิด

ชนิดไม่มีตวั เช้ือหนองเป็นตน้ นอกจากน้ียงักระตุน้ใหมี้การหลัง่เมือก และลดการเป็นกรดในกระเพาะอาหาร

ดว้ย 

 

 

กล้วยนํา้ว้า 

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Musa sapientum L. 

]วงศ ์: Musaceae 

ช่ือสามญั ; Banana 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก สูง 2-4.5 เมตร มีลาํตน้ใตดิ้น ลาํตน้เหนือดินเกิดจากกาบใบหุม้ซอ้นกนั ใบ เด่ียว เรียงสลบั

ซอ้นกนัรอบตน้ท่ีปลายยอด รูปขอบขนาน กวา้ง 25-40 ซม. ยาว 1-2 เมตร ผวิใบเรียบมนั ทอ้งใบสีอ่อนกวา่ มี

นวล ดอก ช่อเรียกวา่ หวัปลีออกท่ีปลายยอด ใบประดบัหุม้ช่อดอกสีแดงหรือม่วง กลีบดอกสีขาว บาง ผล เป็น

ผลสด 



ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชผ้ลดิบซ่ึงมีสารแทนนินมาก รักษาอาการทอ้งเสียและบิด โดยกินคร้ัง

ละคร่ึงหรือหน่ึงผล มีรายงานวา่ มีฤทธ์ิป้องกนัการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวท่ีถูกกระตุน้ดว้ยยา

แอสไพริน เช่ือวา่ฤทธ์ิดงักล่าวเกิดจากการถูกกระตุน้ผนงักระเพาะอาหารใหห้ลัง่สารเมือกออกมามากข้ึน จึง

นาํมาทดลองรักษาโรคกระเพาะอาหารของคน โดยใชก้ลว้ยดิบ หัน่เป็นแวน่ ตากแหง้บดเป็นผง กินวนั

ละ 4 คร้ังๆ ละ 1-2 ชอ้นแกง ก่อนอาหารและก่อนนอน อาจทาํใหเ้กิดอาการทอ้งอืด ซ่ึงป้องกนัไดโ้ดยกิน

ร่วมกบัยาขบัลม เช่น ขิง 

 

 

กระเทยีม 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Allium sativum L. 

วงศ ์: Alliaceae 

ช่ือสามญั : Common Garlic , Allium ,Garlic , 

ช่ืออ่ืน : กระเทียม (ภาคกลาง) หอมเทียม (ภาคเหนือ) หอมขาว (ภาคอีสาน) เทียม, หอมเทียม (ภาคใต)้ 

ลกัษณะ : ไม่พุ่ม สูง 2-4 เมตร ก่ิงอ่อนมีหนาม ใบประกอบชนิดมีใบยอ่ยใบเดียว เรียงสลบั รูปไข่ รูปวงรีหรือ

รูปไข่แกมขอบขนานกวา้ง 3-5ซม. ยาว 4-8 ซม. เน้ือใบมีจุดนํ้ามนักระจาย กา้นใบมีครีบเลก็ ๆ ดอกเด่ียวหรือ

ช่อ ออกท่ีปลายก่ิงและท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว กล่ินหอม ร่วงง่าย ผลเป็นผลสด กลมเกล้ียง ฉํ่านํ้า 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชน้ํ้ามะนาวและผลดองแหง้เป็นยาขบัเสมหะแกไ้อ แกโ้รคเลือดออก

ตามไรฟัน เพราะมีวติามินซี นํ้ามะนาวเป็นกระสายยาสาํหรับสมุนไพรท่ีใชข้บัเสมหะเช่นดีปลีดยกินร่วมกบั

ยาขบัลม เช่น ขิง 

 

http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/plantdat/liliacea/asativ_1.htm


ช้ีเหลก็ 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cassia siamea Britt. 

วงศ ์: Leguminosae 

ช่ือสามญั : Cassod Tree / Thai Copper Pod ช่ืออ่ืน ข้ีเหลก็แก่น ข้ีเหลก็บาน ข้ีเหลก็หลวง ข้ีเหลก็ใหญ่ลกัษณะ 

: ไมย้นืตน้ สูง 10-15เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบัใบยอ่ยรูปขอบขนาน กวา้งประมาณ 1.5 ซม. 

ยาว 4 ซม. ใบอ่อนมีขนสีนํ้าตาลแกมเขียว ดอกช่อ ออกท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนยาวและ

หนา 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชด้อกเป็นยานอนหลบั ลดความดนัโลหิตดอกตูมและใบอ่อนเป็นยา

ระบาย ใบแกร้ะดูขาว แกน่ิ้ว ขบัปัสสาวะ แก่นแกไ้ข ้ทาํใหน้อนหลบั รักษากามโรค ใบอ่อนและแก่นมีสาร

กลุ่มแอนทราควโินนหลายชนิด จึงมีฤทธ์ิเป็นยาระบายใชใ้บอ่อนคร้ังละ 2-3 กาํมือ ตม้กบันํ้า 1-1.5 ถว้ย เติม

เกลือเลก็นอ้ย ด่ืมก่อนอาหารเชา้คร้ังเดียว นอกจากน้ีในใบอ่อนและดอกตูมยงัพบสารซ่ึงมีฤทธ์ิกดประสาท

ส่วนกลางทาํใหน้อนหลบัโดยใชว้ธีิดองเหลา้ด่ืมก่อนนอน 

 

 

 

 

 

 



คูน 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cassia fistula L. 

วงศ ์: Leguminosae 

ช่ือสามญั : Golden Shower Tree/ Purging Cassia 

ช่ืออ่ืน : ราชพฤกษ ์ลมแลง้ 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 5-15 เมตร ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบั ใบยอ่ยรูปไข่หรือรูปวงรี กวา้ง 4-8 ซม. 

ยาว 7-12 ซม. ดอกช่อออกท่ีปลายก่ิง หอ้ยเป็นโคมระยา้ กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักกลม สีนํ้าตาลเขม้หรือดาํ 

เปลือกแขง็ ผวิเรียบ ภายในมีผนงักั้นเป็นหอ้ง แต่ละหอ้งมีเมลด็ 1 เมลด็ หุม้ดว้ยเน้ือสีดาํเหนียว 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้น้ือหุม้เมลด็แกท้อ้งผกู ขบัเสมหะ ดอกแกไ้ข ้เป็นยาระบาย แก่นขบั

พยาธิไส้เดือน พบวา่เน้ือหุม้เมลด็มีสารกลุ่มแอนทราควโินน จึงมีสรรพคุณเป็นยาระบาย โดยนาํเน้ือหุม้เมลด็

ซ่ึงมีสีดาํเหนียว ขนาดกอ้นเท่าหวัแม่มือ (ประมาณ 4 กรัม) ตม้กบันํ้า ใส่เกลือเลก็นอ้ย ด่ืมก่อนนํ้า ด่ืมก่อน

นอน มีขอ้ควรระวงัเช่นเดียวกบัชุมเห็ดเทศ 

 

 

 

 

 

 



ชุมเห็ดเทศ  

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Senna alata L. 

วงศ ์: Leguminosae 

ช่ือสามญั Ringworm Bush 

ช่ืออ่ืน : ข้ีคาก ลบัมีนหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่ 

ลกัษณะ : ไมพุ้่ม สูง 1 - 3 เมตร แตกก่ิงออกดส้นขา้ง ในแนวขนานกบัพื้น ใบประกอบ แบบขนนก เรียงสลบั 

ใบยอ่ยรูปขอบขนาน รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่กลบั กวา้ง 3-7 ซม. ยาว 6-15 ซม. หูใบเป็นรูป

สามเหล่ียม ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบตอนปลายก่ิง กลีบดอกสีเหลืองทอง ใบประดบั สีนํ้าตาลแกมเหลืองหุม้ดอก

ยอ่ยเห็นชดัเจน ผลเป็นฝัก มีครีบ 4 ครีบ เมลด็แบน รูปสามเหล่ียม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : รสเบ่ือเอียน ใบตาํทาแกก้ลากเกล้ือน โรคผวิหนงั ดอกและใบตม้รับประทานแก้

อาการทอ้งผกู มีสาร แอนทราควโินน กลยัโคซายด ์หลายชนิด ไดแ้ก่ emodin, aloe - emodin และ rhein ใช้

เป็นยาระบายกระตุน้ลาํไส้ใหญ่ใหบี้บตวั การทดลองในสัตว ์และคน พบวา่ ใบแก่มีฤทธ์ิ นอ้ยกวา่ใบอ่อน 

นอกจากน้ีนํ้าจากใบ ยงัมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียดว้ย 

 

 

 

 



มะขาม  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tamarindus indica L. 

วงศ ์: Leguminosae 

ช่ือสามญั : Tamarind 

ช่ืออ่ืน : Tamarind 

ลกัษณะ : มะขามเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงกา้นสาขามาก เปลือกตน้ขรุขระและหนา สี

นํ้าตาลอ่อน ใบ เป็นใบประกอบ ใบเลก็ออกตามก่ิงกา้นใบเป็นคู่ ใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน ปลายไบและโคน

ใบมน ดอก ออกเป็นช่อเลก็ๆ ตามปลายก่ิง หน่ึงช่อมี 10-15 ดอก ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีเหลืองและมี

จุดประสีแดงอยูก่ลางดอก ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโคง้ ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สี

นํ้าตาลเกรียม เน้ือในติดกบัเปลือก เม่ือแก่ฝักเปล่ียนเป็นเปลือกแขง็กรอบหกัง่าย สีนํ้าตาล เน้ือในกลายเป็นสี

นํ้าตาลหุม้เมลด็ เน้ือมีรสเปร้ียว และหวาน 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : สรรพคุณทางยา 

· ยาระบาย แกอ้าการทอ้งผกู ใชม้ะขามเปียกรสเปร้ียว 10–20 ฝัก (หนกั 70–150 กรัม) จ้ิมเกลือรับประทาน 

แลว้ด่ืมนํ้าตามมากๆ หรือตม้นํ้าใส่เกลือเลก็นอ้ยด่ืมเป็นนํ้ามะขาม 

· ขบัพยาธิไส้เดือน นาํเอาเมลด็แก่มาคัว่ แลว้กะเทาะเปลือกออก เอาเน้ือในเมลด็ไปแช่นํ้าเกลือจนนุ่ม 

รับประทานคร้ังละ 20-30 เมด็ 

· ขบัเสมหะ ใชเ้น้ือในฝักแก่หรือมะขามเปียกจ้ิมเกลือรับประทานพอสมควร 

คุณค่าทางโภชนาการ ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวติามิน เอ มาก มะขามเปียกรสเปร้ียว ทาํใหชุ่้มคอ ลดความร้อน

ของร่างกายไดดี้ เน้ือในฝักมะขามท่ีแก่จดั เรียกวา่ "มะขามเปียก" ประกอบดว้ยกรดอินทรียห์ลายตวั เช่น กรด

ทาร์ททาร์ริค กรดซิตริค เป็นตน้ ทาํใหอ้อกฤทธ์ิ ระบายและลดความร้อนของร่างกายลงได ้แพทยไ์ทยเช่ือวา่ 



รสเปร้ียวน้ีจะกดัเสมหะใหล้ะลายไดด้ว้ย 

 

 

แมงลกั 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ocimum basilicum L.f. var. citratum Back. 

วงศ ์: Labiatae 

ช่ือสามญั : Hairy Basil 

ช่ืออ่ืน : กอ้มกอ้ขาว มงัลกั 

ลกัษณะ : แมงลกัมีลกัษณะทรงตน้ ใบ ดอก และผลคลา้ยโหระพา ต่างกนัท่ีกล่ิน ใบสีเขียวอ่อนกวา่ กลีบดอก

สีขาวและใบประดบัสีเขียว 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยมกัเรียกผลแมงลกัวา่เมด็แมงลกั ใชเ้ป็นยาระบายชนิดเพิ่มกาก เพราะ

เปลือกผลมีสารเมือกซ่ึงสามารถพองตวัในนํ้าได ้45 เท่า เหมาะสาํหรับ ผูท่ี้ไม่ชอบกินอาหารท่ีมีกากเช่น ผกั 

ผลไม ้ใชผ้ลแมงลกั 1-2 ชอ้นชา แช่นํ้า 1 แกว้ จนพองตวัเตม็ท่ี กินก่อนนอน ถา้ผลแมงลกัพองตวัไม่เตม็ท่ีจะ

ทาํใหท้อ้งอืดและอุจจาระแขง็ จากการทดลองพบวา่แมงลกัทาํใหจ้าํนวนคร้ังในการถ่ายและปริมาณอุจจาระ

เพิ่มข้ึน รวมทั้งทาํใหอุ้จจาระอ่อนตวักวา่ปกติ นอกจากน้ีใบและตน้สดมีฤทธ์ิขบัลม เน่ืองจากมีนํ้ามนัหอม

ระเหย 

 

 

 



ไพล  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Zingiber purpureum Roscoe 

วงศ ์: Zingiberaceae 

ช่ืออ่ืน : ปูลอย ปูเลย วา่นไฟ 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก สูง 0.7-1.5 เมตร มีเหงา้ใตดิ้น เปลือกนอกสีนํ้าตาลแกมเหลือง เน้ือในสีเหลืองแกมเขียว มี

กล่ินเฉพาะ แทงหน่อหรือลาํตน้เทียมข้ึนเป็นกอประกอบดว้ยกาบหรือโคน ใบหุม้ซอ้นกนั ใบ เด่ียว เรียงสลบั 

รูปขอบขนานแกมใบหอก กวา้ง 3.5-5.5 ซม. ยาว 18-35ซม. ดอก ช่อ แทงจากเหงา้ใตดิ้น กลีบดอกสีนวล ใบ

ประดบัสีม่วง ผล เป็นผลแหง้ รูปกลม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้หงา้เป็นยาขบัลม ขบัประจาํเดือน มีฤทธ์ิระบายอ่อน ๆ แกบิ้ด สมาน

ลาํไส้ ยาภายนอกใชเ้หงา้สดฝนทาแกเ้คลด็ยอก ฟกบวม เส้นตึง เม่ือยขบ เหน็บชา สมานแผล จากการวจิยั

พบวา่ในเหงา้มีนํ้ามนัหอมระเหยซ่ึงมีคุณสมบติัลดอาการอกัเสบและบวม จึงมีการผลิตยาข้ีผึ้งผสมนํ้ามนัไพล 

เพื่อใชเ้ป็นยาทาแกอ้าการเคลด็ขดัยอก นํ้ามนัไพลผสมแอลกอฮอลส์ามารถทากนัยงุได ้นอกจากน้ีพบว่าใน

เหงา้มีสาร 4-(4-hydroxy-1-butenyl) veratrole ซ่ึงมีฤทธ์ิขยายหลอดลม ไดท้ดลองใชผ้งไพล กบัผูป่้วยเดก็ท่ี

เป็นหืด สรุปวา่ใหผ้ลดีทั้งในรายท่ีมีอาการหอบหืดเฉียบพลนัและเร้ือรัง 

 

 

 

 



เทยีนบ้าน 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Impatiens balsamina L. 

วงศ ์: Balsaminaceae 

ช่ือสามญั : Garden Balsam 

ช่ืออ่ืน : เทียนดอก เทียนสวน 

ลกัษณะ : พรรณไมพ้วกคลุมดิน ลาํตน้จะอุม้นํ้า ลาํตน้จะไม่ตั้งตรงข้ึนไป จะเอียงเลก็นอ้ย เปราะง่าย ใบมี

ลกัษณะมนรี ปลายแหลม ดอกนั้นจะมีหลายสี เข่น สีชมพ ูสีแดง ส้ม และขาว เป็นดอกเด่ียว จะออกติดกนัช่อ

หน่ึง อาจะจะมี 2-3 ดอก กลีบดอกจะซอ้น ๆ กนัเป็นวงกลม มีกลีบเล้ียง 3 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดา้นล่าง

งอเปราะ มีจะงอยยืน่ออกมาเป็นหลอดเลก็-ยาว ปลายโคง้ข้ึน ขนาดดอก 3-6 ซม. 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ใชรั้กษาฝี แผลพพุอง ใชใ้บสดและดอกสดประมาณ 1 กาํมือ ตาํละเอียดพอกฝี หรือ

คั้นนํ้าทาบริเวณท่ีเป็นฝีและแผลพุพองวนัละ 3 คร้ัง (สีจากนํ้าคั้นจะติดอยูน่าน จึงควรระวงัการเปรอะเป้ือน

เส้ือผา้และร่างกายส่วนอ่ืน ๆ ) 

 

 

 

 



กะเพา  

  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ocimum sanctum L. 

วงศ ์: Labiatae 

ช่ืออ่ืน : กอมกอ้ กอมกอ้ดง กะเพราขาว กะเพราแดง 

ลกัษณะ : กะเพรามี 3 พนัธุ์ คือ กะเพราแดง กะเพราขาวและกะเพราลูกผสมระหวา่งกะเพราแดงและกะเพรา

ขาว มีลกัษณะทัว่ไปคลา้ยโหระพา ต่างกนัท่ีกล่ินและก่ิงกา้นซ่ึงมีขนปกคลุมมากกวา่ใบกะเพราขาวสีเขียว

อ่อน ส่วนใบกะเพราแดงสีเขียวแกมม่วงแดง ดอกยอ่ยสีชมพแูกมม่วง ดอกกะเพราแดงสีเขม้กวา่กะเพราขาว 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชใ้บหรือทั้งตน้เป็นยาขบัลมแกป้วดทอ้ง ทอ้งเสีย และคล่ืนไส้อาเจียน 

นิยมใชก้ะเพราแดงมากกวา่กะเพราขาว โดยใชย้อดสด 1 กาํมือ ตม้พอเดือด ด่ืมเฉพาะส่วนนํ้า พบวา่ฤทธ์ิขบั

ลมเกิดจากนํ้ามนัหอมระเหย การทดลองในสัตว ์แสดงวา่นํ้าสกดัทั้งตน้มีฤทธ์ิลดการบีบตวัของลาํไส้ สารสกดั

แอลกอฮอลส์ามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สาร eugenol ในใบมีฤทธ์ิขบันํ้าดี ช่วยยอ่ยไขมนัและลด

อาการจุกเสียด 

 

 

 

 

 

 



ยอ   

  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Morinda citrifolia L. 

วงศ ์: Rubiaceae 

ช่ือสามญั : Indian Mulberry 

ช่ืออ่ืน : มะตาเสือ ยอบา้น 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 2-6 เมตร ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรี กวา้ง 8-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. หูใบอยูร่ะหวา่ง

โคนกา้นใบ ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ ฐานดอกอดักนัแน่นเป็นรูปทรงกลม กลีบดอกสีขาว ผลเป็นผลสด เช่ือม

ติดกนัเป็นผลรวม ผวิเป็นตุ่มพอง 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชผ้ลสดดิบหรือห่าม ฝานเป็นช้ินบาง ยา่งหรือคัว่ไฟอ่อน ๆ ใหเ้หลือง 

ตม้หรือชงกบันํ้า ด่ืมแกค้ล่ืนไส้อาเจียน สารท่ีอ 

 

 

 

 

 

 



ฟักทอง 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cucurbita moschata Decne. 

วงศ ์: Cucurbitaceae 

ช่ือสามญั : Pumpkin 

ช่ืออ่ืน : หมากอึ (ภาคอีสาน) มะฟักแกว้ ฟักแกว้ (ภาคเหนือ) มะนํ้าแกว้ หมกัอ้ือ (เลย) หมากฟักเหลือง 

(แม่ฮ่องสอน) นํ้าเตา้ ภาคใต ้

ลกัษณะ : เป็นพืชลม้ลุก มีเถายาวเล้ือยปกคลุมดิน ลาํตน้มีลกัษณะกลมหรือเป็นเหล่ียมมน ผวิเป็นร่องตาม

ความยาว มีขนอ่อน ๆ มีหนวดสาํหรับยดึ เกาะยดึบริเวณขอ้ ใบเป็นใบเด่ียว มีขนาดใหญ่ ออกเรียงสลบักนั 

โคนใบเวา้คลา้ยรูปหวัใจ ขอบใบหยกัเป็นเหล่ียม 5 เหล่ียม มีขนทั้ง 2 ดา้นของตวัใบดอกเป็นดอกเด่ียวสีเหลือง

มีขนาดใหญ่ ลกัษณะคลา้ยระฆงัหรือกระด่ิงออกบริเวณง่ามใบผลมีขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นพเูลก็ ๆ โดยรอบ

เปลือกนอกขรุขระและแขง็ มีสีเขียวและจะเปล่ียนเป็นสีเขียวอ่อนและ สีเหลืองเขม้ และสีเหลืองตามลาํดบั 

เน้ือภายในมีสีเหลืองอมเขียว สีเหลือง และสีส้ม เมลด็มีจาํนวนมากซ่ึงอยูต่รงกลางผลระหวา่งเน้ือฟู ๆ มีรูปร่าง

คลา้ยไข่ แบน มีขอบนูนอยูโ่ดยรอบ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : เน้ือฟักทองประกอบดว้ยแป้ง โปรตีน ไขมนั ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหลก็ และ สาร

เบตา้ - แคโรทีน ซ่ึงเป็นสารท่ีร่างกายนาํไปสร้างวติามิน เอ เมลด็มีฟอสฟอรัสในปริมาณสูง รวมทั้งแป้ง 

โปรตีน และนํ้าประมาณร้อยละ 40 ส่วนเมลด็แหง้มีสารคิวเคอร์บิทีน (Cucurbitine) เป็นสารสาํคญั ซ่ึงมีฤทธ์ิ

ฆ่าพยาธิไดผ้ลดี นอกจากนั้น ฟักทองสามารถกระตุน้การหลัง่อินซูลิน ซ่ึงช่วยป้องกนัโรคเบาหวาน ความดนั

โลหิต ควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด บาํรุงนยันต์า ตบัและไต เมลด็ใชเ้ป็นยาขบัพยาธิตวัตืด ป้องกนัการเกิดน่ิว

ในกระเพาะปัสสาวะ และช่วยดบัพิษปอดบวม รากช่วยแกพ้ิษแมลงสัตวก์ดัต่อย ยางช่วยแกพ้ิษผืน่คนั เริม และ

งูสวดั อกฤทธ์ิคือ asperuloside 



มะเกลอื  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. 

วงศ ์: Ebenaceae 

ช่ือสามญั : Ebony tree 

ช่ืออ่ืน : ผเีผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มกัเกลือ (เขมร-ตราด) 

ลกัษณะ : ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลาํตน้เปลา โคนตน้มกัเป็น

พพูอน ผวิเปลือกเป็นรอยแตกสะเกด็เลก็ๆ สีดาํ เปลือกในสีเหลือง กระพี้สีขาว ก่ิงอ่อนมีขนนุ่มข้ึนประปราย 

ใบ เป็นใบเด่ียวขนาดเลก็รูปไข่หรือรีเรียงตวัแบบสลบั ปลายใบสอบเขา้หากนั โคนใบกลม หรือมน ผวิใบ

เกล้ียง ใบกวา้ง 3.5-4.0 ซม. ยาว 9-10 ซม. ใบท่ียงัอ่อนจะมีขนปกคลุมทั้งสองดา้น ดอก ออกเป็นช่อตามซอก

ใบ ดอกแยกเพศต่างตน้ ดอกตวัผูมี้ขนาดเลก็ สีเหลืองอ่อน หน่ึงช่อมี 3 ดอก ดอกตวัเมียเป็นดอกเด่ียว ลกัษณะ

ดอกเหมือนกนั คือ กลีบรองดอกยาว 0.1-0.2 ซม. โครกลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย ปลายกลีบดอกแยก

เป็น 4 กลีบ สีเหลืองเรียนเวยีนซอ้นทบักนั ตรงกลางดอกมีเกสร ผล กลม ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง

ประมาณ 2 ซม. ผวิเกล้ียง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดาํ ผลแก่จดัจะแหง้ มีกลีบเล้ียงติดบนผล 4 กลีบ ผลแก่ราว

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม เมลด็ แบน สีเหลือง 4-5 เมลด็ ขนาดกวา้ง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1-2 ซม. ขยายพนัธุ์โดย

การเพาะเมลด็ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ผลดิบสด-ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิไดห้ลายชนิด ถ่ายพยาธิปากขอไดดี้ท่ีสุด เดก็อาย ุ10 ปี

ใช ้10 ผล ผูท่ี้อายมุากกวา่10 ปี ใหเ้พิ่มจาํนวนข้ึน 1 ผลต่อ 1 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 25 ผล คือผูท่ี้อาย ุ25 ปีข้ึนไป

กิน 25 ผลเท่านั้น ลา้งใหส้ะอาด ตาํพอแหลก กรองเอาเฉพาะนํ้าผสมหวักะทิ 2 ชอ้นชาต่อมะเกลือ 1 ผล กิน

คร้ังเดียวใหห้มดตอนเชา้มืด ก่อนอาหาร 3 ชัว่โมง หลงัจากน้ี 3 ชัว่โมง ถา้ไม่ถ่ายใหกิ้นยาระบายดีเกลือ โดย

ใชผ้งดีเกลือ 2 ชอ้นโต๊ะ ละลายนํ้า ประมาณคร่ึงแกว้ เพื่อถ่ายพยาธิ และตวัยาท่ีเหลือออกมา สารท่ีมีฤทธ์ิคือ



diospyrol diglucosideขอ้ควรระวงั 1: ผูท่ี้หา้มใชม้ะเกลือไดแ้ก่ เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 10 ปี หญิงมีครรภ ์หรือหลงั

คลอดไม่เกิน 6 สัปดาห์ ผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือมีอาการปวดทอ้ง ถ่ายอุจจาระผดิปกติบ่อยๆ และผูท่ี้

กาํลงัเป็นไข ้ในการเตรียมยาตอ้งใชผ้ลดิบสด เตรียมแลว้กินทนัที ไม่ควรเตรียมยาคร้ังละมากๆ ใชเ้คร่ืองบด

ไฟฟ้า จะทาํใหล้ะเอียดมาก มีตวัยาออกมามากเกินไปขอ้ควรระวงั 2 : เคยมีรายงานวา่ถา้กินยามะเกลือขนาด

สูงกวา่ท่ีระบุไว ้หรือเตรียมไวน้าน สารสาํคญัจะเปล่ียนเป็นสารพิษช่ือ diospyrol ทาํใหจ้อรับภาพ และ

ประสาทตาอกัเสบ อาจตาบอดได ้ประโยชนด์า้นอ่ืนๆ เน้ือไมใ้ชท้าํเฟอร์นิเจอร์ประดบัมุก ผล ใหสี้ดาํ ใชย้อม้

ผา้และแพรได ้

 

เลบ็มือนาง  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Quisqualis indica L. 

วงศ ์: Combretaceae 

ช่ือสามญั : Rangoon Creeper 

ช่ืออ่ืน : จะมัง่ จ๊ามัง่ มะจีมัง่ 

ลกัษณะ : ไมเ้ถาเน้ือแขง็ ตน้แก่มกัมีกล่ินท่ีเปล่ียนเป็นหนาม ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรี หรือรูปไข่แกมขอบ

ขนาน กวา้ง 5-8 ซม. ยาว10-16 ซม. ดอกช่อ ออกท่ีปลายก่ิงและซอกใบบริเวณปลายก่ิง กลีบดอกสีแดงโคน

กลีบเล้ียงเป็นหลอดเรียวยาว สีเขียว ผลเป็นผลแหง้ รูปกระสวย มีเปลือกแขง็สีนํ้าตาลเขม้ มีสันตามยาว 5 สัน 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้น้ือในเมลด็แหง้เป็นยาขบัพยาธิไส้เดือน สาํหรับเดก็กินคร้ังละ 2-

3 เมลด็ และผูใ้หญ่คร้ังละ 4-5เมลด็ โดยนาํมาป่นเป็นผง ผสมกบันํ้าผึ้ง ป้ันเป็นยาลูกกลอน หรือตม้เอานํ้าด่ืม 

หรือทอดกบัไข่กินกไ็ด ้สารท่ีมีฤทธ์ิขบัพยาธิไดแ้ก่กรดquisqualic ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึง 

 



ฟ้าทะลายโจร  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.) Wall. ex Nees 

วงศ ์: Acanthaceae 

ช่ืออ่ืน : คีปังฮี (จีน) ฟ้าทะลายโจร หญา้กนังู นํ้าลายพงัพอน 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก สูง30-60 ซม.ทั้งตน้มีรสขม ลาํตน้เป็นส่ีเหล่ียม แตกก่ิงออกเป็นพุ่มเลก็ ใบเด่ียว เรียงตรง

ขา้ม รูปไข่หรือรูปใบหอก กวา้ง 2-3 ซม. ยาว4-8 ซม. สีเขียวเขม้เป็นมนั ดอกช่อ ออกท่ีปลายก่ิงและซอกใบ 

ดอกยอ่ยขนาดเลก็กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกติดกนั ปลายแยกออกเป็น 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ มีเส้นสีแดง

เขม้พาดตามยาว ปากล่างมี 2 กลีบ ผลเป็นฝักสีเขียวอมนํ้าตาล ปลายแหลม เม่ือผลแก่จะแตกเป็นสองซีก ดีด

เมลด็ออกมา 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ชาวจีนใชฟ้้าทะลายเป็นยามาแต่โบราณ และมาเป็นท่ีนิยมใชใ้นปะเทศไทยเม่ือไม่

นานมาน้ี โดยใชเ้ฉพาะใบหรือทั้งตน้บนดินซ่ึงเกบ็ก่อนท่ีจะมีดอกเป็นยาแกเ้จบ็คอ แกท้อ้งเสีย แกไ้ข ้เป็นยา

ขมเจริญอาหาร การศึกษาฤทธ์ิลดไขใ้นสัตวท์ดลองพบวา่สารสกดัแอลกอฮอลมี์แนวโนม้ลดไขไ้ด ้รายงานการ

ใชรั้กษาโรคอุจจาระร่วงและบิดไม่มีตวั แสดงวา่ฟ้าทะลายมีประสิทธิภาพในการรักษาเท่ากบัเตตราซยัคลินแต่

ในการรักษาอาการเจบ็คอนั้นมีรายงานทั้งท่ีไดผ้ลและไม่ไดผ้ลขนาดท่ีใชคื้อพืชสด 1-3 กาํมือ ตม้นํ้าด่ืมก่อน

อาหารวนัละ 3คร้ัง หรือใชพ้ืชแหง้บดเป็นผงละเอียดป้ันเป็นยาลูกกลอนขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง

ประมาณ 0.8 ซม. กินคร้ังละ 3-6 เมด็ วนัละ 3-4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน สาํหรับผงฟ้าทะลายท่ีบรรจุ

แคปซูล ๆ ละ 500 มิลลิกรัม ใหกิ้นคร้ังละ 2 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง ก่อนอาหารเชา้และเยน็ อาการขา้งเคียงท่ีอาจพบ

คือ คล่ืนไส ้

 

 

 



กระเจี๊ยบแดง 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L. 

วงศ ์: Malvaceae 

ช่ือสามญั : Roselle 

ช่ืออ่ืน : กระเจ๊ียบ กระเจ๊ียบเปร้ีย ผกัเกง็เคง็ ส้มเกง็เคง็ ส้มตะเลงเครง 

ลกัษณะ : ไมพุ้่ม สูง 50-180 ซม. มีหลายพนัธุ์ ลาํตน้สีม่วงแดง ใบเด่ียว รูปฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กวา้งและยาว

ใกลเ้คียงกนั 8-15 ซม. ดอกเด่ียว ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกสีชมพหูรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสร

ตวัผูเ้ช่ือมกนัเป็นหลอด ผลเป็นผลแหง้ แตกได ้มีกลีบเล้ียงสีแดงฉํ่านํ้าหุม้ไว ้

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชใ้บและยอดอ่อนซ่ึงมีรสเปร้ียวแกไ้อ เมลด็บาํรุงธาตุ ขบัปัสสาวะ มี

รายงานการทดลองในผูป่้วยโรคน่ิวในท่อไต ซ่ึงด่ืมยาชงกลีบเล้ียงแหง้ของผล 3 กรัมในนํ้า 300 ซีซี วนั

ละ 3 คร้ัง ทาํใหถ่้ายปัสสาวะสะดวกข้ึน บางรายน่ิวหลุดไดเ้อง นอกจากน้ีทาํใหผู้ป่้วยกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ

มีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะนอ้ยลง 

 

 

 

 

 

 

http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/plantdat/malvacea/hsabda_1.htm


หญ้าหนวดแมว 

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Orthosiphon grandiflorus Bolding 

วงศ ์: Labiatae 

ช่ือสามญั : Cat's Whisker 

ช่ืออ่ืน : พยบัเมฆ 

ลกัษณะ : ไมพุ้่ม สูง 0.5-1 เมตร ก่ิงและกา้นส่ีเหล่ียมสีม่วงแดง ใบ เด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปไข่แกมส่ีเหล่ียมขา้ว

หลามตดั กวา้ง 2-4 ซม. ยาว4-7 ซม. ขอบใบหยกัฟันเล่ือย ดอก ช่อ ออกท่ีปลายก่ิง มี 2 พนัธุ์คือพนัธุ์ดอกสีขาว

และพนัธุ์ดอกสีม่วงนํ้าเงิน เกสรตวัผูย้ืน่พน้กลีบดอกออกมายาวมาก ผล เป็นผลแหง้ไม่แตก รูปรีขนาดเลก็ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชท้ั้งตน้เป็นยาขบัปัสสาวะ แกโ้รคปวดตามสันหลงัและบั้นเอว ใบเป็น

ยารักษาโรคเบาหวานและลดความดนัโลหิต มีการทดลองใชใ้บแหง้เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบักรดยริูคซ่ึงเป็น

สาเหตุของโรคเกาดแ์ละรักษาโรคน่ิวในไตกบัผูป่้วยโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใชใ้บแหง้ประมาณ 4 กรัม ชง

กบันํ้าเดือด 750 ซีซี ด่ืมต่างนํ้าตลอดวนั ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจของแพทย ์พบวา่ในใบมีเกลือโปแตสเซียมสูง 

ผูป่้วยโรคหวัใจไม่ควรใช ้

 

 

 

 

 



หญ้าคา 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Imperata cylindrica Beauv. 

วงศ ์: Gramineae 

ช่ือสามญั : 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก สูง 0.3-0.9 เมตร มีเหงา้ใตดิ้น รูปร่างยาวและแขง็ ใบ เด่ียว แทงออกจากเหงา้ กวา้ง 1-

2 ซม. ยาวไดถึ้ง 1 เมตรขอบใบคม ดอก ช่อ แทงออกจากเหงา้ ดอกยอ่ยอยูร่วมกนัแน่น สีเงินอมเทาจาง ผล 

เป็นผลแหง้ ไม่แตก 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชร้ากและเหงา้เป็นยาขบัปัสสาวะ แกอ้าการกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

ปัสสาวะแดง บาํรุงไต ขบัระดูขาว มีการศึกษาฤทธ์ิขบัปัสสาวะในสัตวท์ดลอง พบวา่ไดผ้ลเฉพาะนํ้าตม้ส่วน

ราก 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ้อยแดง  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Saccharum officinarum L. 

วงศ ์: Gramineae 

ช่ือสามญั : Sugar-cane 

ช่ืออ่ืน : ออ้ย ออ้ยขม ออ้ยดาํ 

ลกัษณะ : 

ไมล้ม้ลุก สูง 2-5 เมตร ลาํตน้สีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกก่ิงกา้น ใบเด่ียว เรียงสลบั กวา้ง 2.5-5 ซม. 

ยาว 0.5-1 เมตร ดอกช่อ ออกท่ีปลายยอด สีขาว ผลเป็นผลแหง้ ขนาดเลก็ ออ้ยมีหลายพนัธุ์ แตกต่างกนัท่ีความ

สูงความยาวของขอ้และสีของลาํตน้ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชล้าํตน้เป็นยาขบัปัสสาวะ โดยใชล้าํตน้สด 70-90 กรัม หรือแหง้ 30-

40 กรัม หัน่เป็นช้ิน ตม้นํ้าแบ่งด่ืม วนัละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร แกไ้ตพิการ หนองในและขบัน่ิว แพทยพ์ื้นบา้นใช้

ขบัเสมหะ มีรายงานวา่ออ้ยแดงมีฤทธ์ิขบัปัสสาวะในสัตวท์ดลอง 

 

 

 

 

 

 



ขลู่  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Pluchea indica Less 

วงศ ์: Compositae 

ช่ือสามญั : Indian Marsh Fleabane 

ช่ืออ่ืน : ขลู่ หนวดงัว่ หนงดง้ิว หนวดงวั หนวดววั 

ลกัษณะ : ไมพุ้่ม สูง 1-2.5 เมตร ชอบข้ึนในท่ีช้ืนแฉะ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่กลบั กวา้ง 1-5 ซม. ยาว 2.5-

10 ซม. ขอบใบหยกัซ่ีฟันห่าง ๆ ดอกช่อ ออกท่ียอดและซอกฟัน กลีบดอกสีม่วง ผลเป็นผลแหง้ ไม่แตก 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชท้ั้งตน้ตม้กินเป็นยาขบัปัสสาวะ แกเ้บาหวาน ตม้นํ้าอาบแกผ้ืน่คนั นํ้า

คั้นใบสดรักษาริดสีดวงทวาร การทดลองในสัตวแ์ละคนปกติ พบวา่ยาชงทั้งตน้มีฤทธ์ิขบัปัสสาวะมากวา่ยาขบั

ปัสสาวะแผนปัจจุบนั (hydrochlorothiazide) และมีขอ้ดีคือสูญเสียเกลือแร่นอ้ยกวา่ 

 

 

 

 

 

 



สับปะรด  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ananas comosus Merr. 

วงศ ์: Bromeliaceae 

ช่ือสามญั : Pineapple 

ช่ืออ่ืน : ขนุนทอง ยานดั ยา่นนดั บ่อนดั มะขะนดั มะนดั ลิงทอง หมากเกง็ 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุกอายหุลายปี สูง 90-100 ซม. มีลาํตน้อยูใ่ตดิ้น ใบ เด่ียว เรียงสลบัซอ้นกนัถ่ีมากรอบตน้ 

กวา้ง 6.5 ซม. ยาวไดถึ้ง 1 เมตร ไม่มีกา้นใบ ดอก ช่อ ออกจากกลางตน้ มีดอกยอ่ยจาํนวนมาก ผล เป็นผลรวม 

รูปทรงกระบอก มีใบเป็นกระจุกท่ีปลายผล 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้น้ือผลเป็นยาแกไ้อขบัเสมหะ เหงา้เป็นยาขบัปัสสาวะ แกน่ิ้ว พบวา่ลาํ

ตน้ และผลมีเอนไซมย์อ่ยโปรตีน ช่ือ bromelain ใชเ้ป็นยาลดการอกัเสบและบวมจากการถูกกระแทกบาดแผล 

หรือการผา่ตดั โดยผลิตเป็นยาเมด็ช่ือ Ananase Forte Tablet 

 

 

 

 

 

 

 



สะแก  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Combretum quadrangulare Kurz 

วงศ ์: Combretaceae 

ช่ือสามญั : 

ช่ืออ่ืน : แก ขอนแข ้จองแข ้แพ่ง สะแก 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 5-10 เมตร ก่ิงอ่อนเป็นรูปเหล่ียม ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรี หรือรูปไข่กลบั กวา้ง 3-

8 ซม. ยาว 6-15 ซม. ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ และปลาดยอด ดอกยอ่ยมีขนาดเลก็ กลีบดอกสีขาว ผลแหง้ 

มี 4 ครีบ เมลด็สีนํ้าตาลแดง รูปกระสวย มี 4 สันตามยาว 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : เมลด็แก่-ใชข้บัพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นดา้ยในเดก็ โดยใชข้นาด 1 ชอ้นคาว 

หรือ 3 กรัม ตาํผสมกบัไข่ทอดกินคร้ังเดียว ขณะทอ้งวา่ง 

 

 

 

 

 

 

 



พลู 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Piper betle L. 

วงศ ์: Piperaceae 

ช่ือสามญั : Betel Vine 

ลกัษณะ : 

ไมเ้ถาเน้ือแขง็ รากฝอยออกบริเวณขอ้ใชย้ดึเกาะ ขอ้โป่งนูน ใบ เด่ียว เรียงสลบั รูปหวัใจ กวา้ง 8-12 ซม. 

ยาว 12-16 ซม. มีกล่ินเฉพาะและมีรสเผด็ ดอก ช่อ ออกท่ีซอกใบ ดอกยอ่ยขนาดเลก็อดัแน่นเป็นรูป

ทรงกระบอก แยกเพศ สีขาว ผล เป็นผลสด กลมเลก็เบียดอยูบ่นแกน พลูมีหลายพนัธุ์ เช่นพลูเหลือง พลู

ทองหลาง 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : 

ตาํรายาไทยใชน้ํ้าคั้นใบสดกินเป็นยาขบัลมและทาแกล้มพิษ โดยใช ้3-4 ใบ ขยี้หรือตาํใหล้ะเอียด ผสมเหลา้

โรงเลก็นอ้ย ทาบริเวณท่ีเป็น ใบมีนํ้ามนัหอมระเหย ประกอบดว้ยสาร chavicol และ eugenol ซ่ึงมีฤทธ์ิทาํให้

ชาเฉพาะท่ี สามารถบรรเทาอาการคนัและฆ่าเช้ือโรคบางชนิดดว้ย จึงมีการพฒันาตาํรับยาข้ีผึ้งผสมสารสกดัใบ

พลูข้ึนเพื่อใชเ้ป็นยาทารักษาโรคผวิหนงับางชนิด 

 

 

 

 

 



ทองพนัช่ัง  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus Kurz 

วงศ ์: Acanthaceae 

ช่ืออ่ืน : ทองคนัชัง่ หญา้มนัไก่ 

ลกัษณะ : ไมพุ้่มสูง 1-2 เมตร ก่ิงอ่อนมกัเป็นสันส่ีเหล่ียม ใบเด่ียวเรียงตรงขา้มรูปไข่หรือรูปวงรี กวา้ง 2-4 ซม. 

ยาว 4-8 ซม. ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบกลีบดอกสีขาว โดคนกลีบติดกนัเป็นหลอดปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่างมี

จุดประสีม่วงแดง ผลเป็นผลแหง้ แตกได ้

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชใ้บสดและรากโขลกละเอียด แช่เหลา้โรง 1 สัปดาห์เอานํ้าทาแกก้ลาก

เกล้ือน สารสาํคญัคือrhinacanthin และ oxymethylanthraquinone 

 

 

 

 

 

 

 

 



มะหาด 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus lakoocha Roxb. 

วงศ ์: Moraceae 

ช่ืออ่ืน : หาด ขนุป่า มะหาดใบใหญ่ 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูงประมาณ 30 เมตร ทรงพุ่มแผก่วา้ง ใบ ด่ียว เรียงสลบั รูปขอบขนานหรือรูปวงรี 

กวา้ง 8-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. หลงัใบเป็นมนัสีเขียวเขม้ ทอ้งใบสาก ดอก ช่อ ออกท่ีซอกใบ ค่อนขา้งกลม 

กา้นสั้น แยกเพศ อยูบ่นตน้เดียวกนั ผล เป็นผลรวม สีเหลือง ผวิขรุขระ มีขนนุ่ม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชป้วกหาดเป็นยาถ่ายพยาธิเส้นดา้ย พยาธิไส้เดือนและพยาธิตวัตืด

สาํหรับเดก็ สารท่ีออกฤทธ์ิคือ 2, 4, 3, 5- tetrahydroxystillbene จากการศึกษาไม่พบความเป็นพิษ ขนาดท่ีใช้

คือ ผงปวกหาด 3 กรัม ละลายนํ้าเยน็ด่ืมตอนเชา้มืดหลงัจากนั้นประมาณ 2 ชัว่โมงใหกิ้นยาถ่าย (ดีเกลือ) 

นอกจากน้ียงัใชล้ะลายนํ้าทาแกค้นั “ปวกหาด” เตรียมโดยการเค่ียวเน้ือไมก้บันํ้า กรองเน้ือไมอ้อก บีบนํ้าออก

ใหแ้หง้ จะไดผ้งสีนวลจบักนัเป็นกอ้น ยา่งไฟจนเหลือง เรียกกอ้นน้ีไดว้า่ ปวกหาด 

 

 

 

 

 

 



พญาปล้องทอง  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Clinacantus nutans (Burm.) Lindau 

วงศ ์: Acanthaceae 

ช่ืออ่ืน : ผกัมนัไก่ ผกัล้ินเขียด พญาปลอ้งคาํ พญาปลอ้งดาํ พญายอ เสลดพงัพอน เสลดพงัพอนตวัเมีย 

ลกัษณะ : ไมพุ้่มรอเล้ือย สูง 1-3 เมตร ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปใบหอก กวา้ง 1-3 ซม. ยาว 4-12 ซม. สีเขียว

เขม้ ดอกช่อ ออกเป็นกะจุกท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีแดงส้ม โคนกลีบ สีเขียว ติดกนัเป็นหลอดยาว ปลายแยก

เป็น 2 ปาก ไม่ค่อยออกดอก ผลเป็นผลแหง้ แตกได ้

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชใ้บสดรักษาแผลไฟไหมน้ํ้าร้อนลวก แมลงกดัต่อย ผืน่คนั โดยนาํใบ

สด 5-10 ใบ ตาํหรือขยี้ทา การทดลองในสัตวพ์บวา่สารสกดัใบสดดว้ย n-butanol สามารถลดการอกัเสบได ้มี

การเตรียมเป็นทิงเจอร์เพื่อใชท้ารักษาอาการอกัเสบจากเริมในปาก โดยใชใ้บสด 1 กก. ป่ันละเอียด เติม

แอลกอฮอล ์70% 1 ลิตร หมกั 7 วนั กรอง ระเหยบนเคร่ืององัไอนํ้าใหป้ริมาตรลดลงคร่ึงหน่ึง เติมกลีเซอรีน

เท่าตวั 

 

 

 

 

 

 

 



มะนาว 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia Swing. 

วงศ ์: Rutaceae 

ช่ือสามญั : Common Lime 

ช่ืออ่ืน : ส้มมะนาว มะลิว (ภาคเหนือ) 

ลกัษณะ : ไม่พุ่ม สูง 2-4 เมตร ก่ิงอ่อนมีหนาม ใบประกอบชนิดมีใบยอ่ยใบเดียว เรียงสลบั รูปไข่ รูปวงรีหรือ

รูปไข่แกมขอบขนานกวา้ง 3-5ซม. ยาว 4-8 ซม. เน้ือใบมีจุดนํ้ามนักระจาย กา้นใบมีครีบเลก็ ๆ ดอกเด่ียวหรือ

ช่อ ออกท่ีปลายก่ิงและท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว กล่ินหอม ร่วงง่าย ผลเป็นผลสด กลมเกล้ียง ฉํ่านํ้า 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : รายาไทยใชน้ํ้ามะนาวและผลดองแหง้เป็นยาขบัเสมหะแกไ้อ แกโ้รคเลือดออกตาม

ไรฟัน เพราะมีวติามินซี นํ้ามะนาวเป็นกระสายยาสาํหรับสมุนไพรท่ีใชข้บัเสมหะเช่นดีปลี 

  

 

 

 

 

 



มะแว้งเครือ  

  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum trilobatum L. 

วงศ ์: Solanaceae 

ช่ืออ่ืน : แขวง้เคีย 

ลกัษณะ : ไมเ้ล้ือย มีหนามตามก่ิงกา้น ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่กวา้ง 4-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ขอบใบเวา้ มีหนาม

ตามเส้นใบ ดอกช่อ ออกท่ีปลายก่ิงและซอกใบ กลีบดอกสีม่วง ผลเป็นผลสด รูปกลม ผลดิบสีเขียวมีลาย

ตามยาว เม่ือสุกสีแดง 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชผ้ลสดแกไ้อขบัเสมหะ โดยใชข้นาด 4-10 ผล โขลกพอแหลกคั้นเอา

นํ้าใส่เกลือเลก็นอ้ย จิบบ่อยๆ หรือเค้ียวกลืนเฉพาะนํ้าจนหมดรสขมเฝ่ือน มะแวง้เครือเป็นส่วนผสมหลกัในยา

ประสะมะแวง้เช่นกนั นอกจากน้ีใชข้บัปัสสาวะแกไ้ขแ้ละเป็นยาขมเจริญอาหารดว้ย 

 

 

 

 

 

 



มะแว้งต้น 

    

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum indicum L. 

วงศ ์: Solanaceae 

ช่ืออ่ืน : 

ลกัษณะ : ไมพุ้่ม สูง 1-1.5 เมตร ลาํตน้มีขนนุ่ม ใบเด่ียว เรียงสลบัรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 4-10 ซม. 

ยาว 6-12 ซม. ขอบใบเวา้ ผวิใบมีขนนุ่มทั้งสองดา้น ดอกช่อ ออกตามก่ิงหรือท่ีซอกใบ กลีบดอกสีม่วง ผลเป็น

ผลสด รูปกลม ผลดิบสีเขียวอ่อน ไม่มีลาย เม่ือสุกสีส้ม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชผ้ลสดแกไ้อขบัเสมหะ รักษาเบาหวาน ขบัปัสสาวะ มีการทดลองใน

สัตว ์พบวา่นํ้าสกดัผลมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด แต่มีฤทธ์ินอ้ยและระยะเวลาการออกฤทธ์ิส้ัน พบสเตดรอยด์

ปริมาณค่อนขา้งสูง จึงไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน มะแวง้ตน้เป็นส่วนผสมหลกั ในยาประสะมะแวง้ ซ่ึง

องคก์ารเภสัชกรรมผลิตข้ึนตามตาํรับยาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ 

 

 

 

 

 

 



แห้วหมู  

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cyperus rotundus L. 

 

วงศ ์: Cyperacear 

ช่ือสามญั : Nutgrass 

ช่ืออ่ืน : หญา้ขนหม ู

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก อายหุลายปี สูง 20-40 ซม. มีลาํตน้ใตดิ้นเป็นหวัคลา้ยหวัแหว้ไทย แตกแขนงลาํตน้เป็นเส้น

แขง็เหนียวอยูใ่ตดิ้นและงอกเป็นหวัใหม่ได ้ใบเด่ียว จาํนวนมาก แทงออกจากหวักวา้ง 2-6 มม. ยาว 5-20 ซม. 

ดอกช่อ คลา้ยดอกหญา้ สีนํ้าตาลแดง แตกแขนงเป็น4-10 ก่ิง กา้นช่อดอกเป็นสามเหล่ียมตรง ผลเป็นผลแหง้ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชห้วัใตดิ้นเป็นยาบาํรุงหวัใจ ขบัเหง่ือและขบัปัสสาวะ การทดลองใน

สัตวพ์บฤทธ์ิขบัปัสสาวะ ลดไข ้ลดความดนัโลหิตและลดการอกัเสบ ซ่ึงเช่ือว่าเกิดจาก a-cyperone นอกจากน้ี

พบฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในหลอดทดลองดว้ย 

 

 

 

 

 



เร่ว  

      

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Amomum xanthioides Wall. 

วงศ ์: Zingiberaceae 

ช่ือสามญั : Bustard cardamom, Tavoy cardamom 

ช่ืออ่ืน : หมากแหน่ง (สระบุรี) หมากเนิง (อีสาน) มะอ้ี หมากอ้ี มะหมากอ้ี (เชียงใหม่) หน่อเนง (ชยัภูมิ) 

ลกัษณะ : 

เร่วเป็นพืชลม้ลุก มีเหงา้หรือลาํตน้อยูใ่นดิน จดัเป็นพืชสกลุเดียวกบั กระวาน ข่า ขิง ใบมีลกัษณะยาวเรียว 

ปลายใบแหลมและหอ้ยโคง้ลง กา้นใบมีขนาดสั้น ออกดอกเป็นช่อจากยอดท่ีแทงข้ึนมาจากเหงา้ ดอกมีสีขาว

กา้นช่อดอกสั้น ผลมีขนสีแดงปกคลุม เมลด็มีสีนํ้าตาล เร่วมีหลายชนิด เช่น เร่วหอม เร่วชา้ง เร่วกอ ซ่ึงเร่ว

เหล่าน้ีมีลกัษณะตน้แตกต่างกนัไป 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : 

นํ้ามนัหอมระเหยในเมลด็เร่วมีฤทธ์ิเป็นยาขบัลม ช่วยแกอ้าการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ แน่น จุกเสียด โดยใชเ้มลด็

ประมาณ 3 กรัม บดใหเ้ป็นผงรับประทานวนัละ 3 คร้ัง และช่วยขบัเสมหะ แกค้ล่ืนเหียนอาเจียนไดดี้อีกดว้ย 

  

 

 

 



ดีปล ี 

       

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Piper chaba Hunt 

วงศ ์: Piperaceae 

ช่ือสามญั : Long Pepper 

ลกัษณะ : ไมเ้ถารากฝอยออกบริเวณขอ้เพื่อใชย้ดึเกาะ ใบ เด่ียวรูปไข่แกมขอบขนาน กวา้ง 3-5 ซม. ยาว 7-

10 ซม. สีเขียวเขม้เป็นมนั ดอก ช่อ ออกท่ีซอกใบ ดอกยอ่ยอดักนัแน่น แยกเพศ ผล เป็นผลสด มีสีเขียว เม่ือสุก

จะเปล่ียนเป็นสีแดง รสเผด็ร้อน 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชผ้ลแก่จดัแต่ยงัไม่สุกตากแหง้เป็นยาขบัลม บาํรุงธาตุ แกท้อ้งเสีย ขบั

รกหลงัคลอด โดยใชผ้ล 1 กาํมือ (ประมาณ 10-15 ผล) ตม้เอานํ้าด่ืม นอกจากน้ีใชเ้ป็นยาแกไ้อ โดยเอาผลแหง้

คร่ึงผลฝนกบัมะนาวแทรกเกลือใชก้วาดคอหรือจิบบ่อยๆ ฤทธ์ิขบัลมและแกไ้อ เกิดจากนํ้ามนัหอมระเหยและ

สาร piperine พบวา่สารสกดัเมทานอลมีผลยบัย ั้งการบีบตวัของลาํไส้เลก็และสารสกดัปิโตรเลียมอีเธอร์ ทาํให้

สัตวท์ดลองแทง้ จึงควรระวงัการใชใ้นสตรีมีครรภ ์

 

 

 

 

 



น้อยหน่า  

       

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Annona squamosa L. 

วงศ ์: Annonaceae 

ช่ือสามญั : Sugar Apple 

ช่ืออ่ืน : นอ้ยแน่ นะนอแน่ หมกัเขียบ 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 3-5 เมตร ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมขอบขนาน กวา้ง 3-6 ซม. 

ยาว 7-13 ซม. ดอกเด่ียว ออกท่ีซอกใบ หอ้ยลง กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว 6 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ หนา

อวบนํ้า มีเกสรตวัผูแ้ละรังไข่จาํนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนขา้งกลม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชใ้บสดและเมลด็ฆ่าเหา โดยใชเ้มลด็ประมาณ 10 เมลด็ หรือใบสด

ประมาณ 1 กาํมือ (15 กรัม) ตาํใหล้ะเอียด ผสมกบันํ้ามนัมะพร้าวพอแฉะ ขยี้ใหท้ัว่ศีรษะ ใชผ้า้คลุมโพกไว้

ประมาณ 10 นาทีถึงคร่ึงชัว่โมง ใชห้วสีางเหาออก สระผมใหส้ะอาด (ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา เพราะจะทาํใหต้า

อกัเสบและแสบได)้ มีรายงานยนืยนัวา่นํ้ายาท่ีคั้นจากเมลด็บดกบันํ้ามนัมะพร้าวในอตัราส่วน1:2 สามารถฆ่า

เหาไดดี้ท่ีสุด คือฆ่าไดถึ้ง 98% ใน 2 ชัว่โมง ใชรั้กษาหิด กลากและเกล้ือนดว้ย 

  

 

 

 



ย่านาง 

   

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tiliacora triandra Diels 

วงศ ์: Menisspermaceae 

ลกัษณะ : ไมเ้ถา ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่แกมใบหอก กวา้ง 2-4 ซม. ยาว 5-12 ซม. ดอกช่อ ออกตามเถาและท่ี

ซอกใบ แยกเพศอยูค่นละตน้ ไม่มีกลีบดอก ผลเป็นผลกลุ่ม ผลยอ่ย รูปวงรีประโยชนท์างสมุนไพร : 

ตาํรายาไทยใชร้ากตม้กบันํ้า ด่ืมเป็นยาแกไ้ขทุ้กชนิด การทดลองพบวา่สารสกดัรากมีฤทธ์ิตา้นเช้ือมาลาเรีย

ชนิดฟัลซิพารัมในหลอดทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปลาไหลเผอืก  

       

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Eurycoma longifolia Jack 

วงศ ์: Simaroubaceae 

ช่ืออ่ืน : กรุงบาดาล คะนาง ชะนาง ตรึงบาดาล ตุงสอ แฮพนัชั้น เพียก หยกิบ่อถอง หยกิไม่ถึง เอียนดอน ไหล

เผอืกลกัษณะ : ไมย้นืคน้ สูง4-6 เมตร ลาํตน้ตรง ไม่ค่อยแตกก่ิงกา้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั 

ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายก่ิง ใบยอ่ยรูปไข่แกมวงรี กวา้ง 2-3ซม. ยาว 5-7 ซม. สีเขียวเขม้ ยอดและใบอ่อนมี

ขนสีนํ้าตาลแดง ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีม่วงแดง ผลเป็นผลสด รูปยาวรี

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชร้ากเป็นยาแกไ้ขทุ้กชนิดรวมทั้งไขจ้บัส่ัน พบวา่สารท่ีออกฤทธ์ิเป็น

สารท่ีมีรสขมไดแ้ก่eurycomalactone eurycomanol และ eurycomanone สารทั้งสามมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของเช้ือมาเลเรียชนิดฟัลซิพารัมในหลอดทดลองได ้จดัเป็นสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพ ควรศึกษาวจิยั

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



บอระเพด็ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tinospora crispa ( L.) Miers ex Hook.f. & Thoms 

วงศ ์: Menisspermaceae 

ช่ืออ่ืน : เครือเขาฮอ จุ่งจิง เจตมูลหนาม เจตมูลยาน เถาหวัดว้น หางหนู 

ลกัษณะ : ไมเ้ถาเล้ือยพนั มีลกัษณะคลา้ยชิงชา้มาก ต่างกนัท่ีเถามีขนาดใหญ่กวา่ มีปุ่มปมมากกวา่ มีรสขมกวา่

และไม่มีปุ่มใกลฐ้านใบ 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้ถาเป็นยาแกไ้ข ้ขบัเหง่ือ แกก้ระหายนํ้า แกร้้อนใน โดยนาํเถาสด

ขนาดยาว 2 คืบคร่ึง (30-40 กรัม) ตม้คั้นเอานํ้าด่ืม หรือตม้เค่ียวกบันํ้า 3 ส่วนจนเหลือ 1 ส่วน ด่ืมก่อนอาหาร

วนัละ 2 คร้ังเชา้เยน็ หรือเม่ือมีไข ้นอกจากน้ีใชเ้ป็นยาขมเจริญอาหารดว้ย ปัจจุบนัองคก์ารเภสัชกรรมผลิต

ทิงเจอร์บอระเพด็ เพื่อใชแ้ทน Tincture Gentian ซ่ึงเป็นส่วนผสมของยาธาตุท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ การ

ทดลองในสัตวพ์บวา่นํ้าสกดัเถาสามารถลดไขไ้ด ้

 

 

 

 

 

 



มงัคุด  

       

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia mangostana L. 

วงศ ์: Guttiferae 

ช่ือสามญั : Mangosteen 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบ

ขนาน กวา้ง 6-11 ซม. ยาว 15-25 ซม. เน้ือใบหนาและค่อนขา้งเหนียวคลา้ยหนงั หลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั 

ทอ้งใบสีอ่อนกวา่ ดอกเด่ียวหรือเป็นคู่ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเล้ียงสีเขียวอม

เหลือง กลีบดอกสีแดง ฉํ่านํ้า ผลเป็นผลสด ค่อนขา้งกลม 

ประโยชน์ทางสมุนไพร : ตาํรายาไทยใชเ้ปลือกผลแหง้ซ่ึงมีสารแทนนินเป็นยาฝาดสมาน แกโ้รคทอ้งร่วง 

ทอ้งเสียเร้ือรังและโรคเก่ียวกบัลาํไส้ พบสาร xanthone ในเปลือกผลมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียซ่ึงทาํใหเ้กิดหนอง 

โดยสามารถฆ่าไดท้ั้งสายพนัธุ์ปกติและสายพนัธุ์ท่ีด้ือต่อยาเพนนิซิลิน มีฤทธ์ิตา้นเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรค

ผวิหนงัหลายชนิดและลดอาการอกัเสบดว้ย จึงมีการพฒันายาในรูปครีมผสมสารบริสุทธ์ิท่ีแยกไดจ้ากเปลือก

ผล เพื่อใชรั้กษาแผลท่ีเป็นหนองและสิวซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือ ตลอดจนใชช่้วยลดร่องรอยด่างดาํบนใบหนา้

ดว้ย 

  

 

 

 



กระวาน  

  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre 

วงศ ์: Zingiberaceae 

ช่ือสามญั : Siam Cardamom, Camphor Seed 

ช่ืออ่ืน : กระวานดาํ กระวานแดง กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวนัออก) กระวานจนัทร์ กระวานโพธิสัตว ์

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุกสูง 1-3 เมตร ข้ึนในป่าช้ืน บริเวณไหล่เขาสูง มีเหงา้ใตดิ้น ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปขอบขนาน 

กวา้ง 8-15 ซม. ยาว 40-50ซม. ไม่มีกา้นใบ ดอกช่อแทงจากเหงา้ กลีบดอกสีขาว เป็นหลอดและพองเป็น

กระเปาะ ออกดอกเม่ือตน้อาย ุ2-3 ปี ผลกลมเกล้ียง ขนาด 6-15 มม. เม่ือแก่เปลือกผลจะแหง้และแขง็ เมลด็

ขนาดเลก็ 12-18 เมลด็ รวมกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยมีเยือ่บาง ๆ กั้น มีกล่ินหอมและรสเผด็ประโยชน์ทางสมุนไพร 

: ตาํรายาไทยใชผ้ลเป็นยาขบัลม รักษาโรคทอ้งอืดเฟ้อแน่นจุกเสียด โดยใชข้นาด 1-2 กรัม ชงนํ้าด่ืมและใชเ้ป็น

เคร่ืองเทศแต่งกล่ินอาหาร 
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