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บัญชียาจากสมุนไพร สําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตาม
บัญชียาหลักแห่งชาต ิพ.ศ. 2556 

 

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้ใน รพ.สต.ท่าช้าง 
 

กลุ่มยาสมุนไพร รายการยาสมุนไพร รูปแบบยา 
ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ยาหอมนวโกฐ แคปซูล 

ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 
 1. กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

 
ยาขมิ้นชัน 

 
แคปซูล 

 2. กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ยามะขามแขก แคปซูล 
 3. กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 
 4. กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร - - 
 5. กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส ้อาเจียน - - 
ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 
ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ยาทิงเจอร์เสลดพังพอน 

เสลดพังพอนกลเีซอรีน 
ครีมบัวบก 

ทิงเจอร์ 
กลเีซอรีน 
ครีม 

ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 
 ยาสําหรับรับประทาน 

 
ยาธรณีสันฑฆาต 
ยาสหัศธารา 

 
แคปซูล 
แคปซูล 

 ยาสําหรับใช้ภายนอก น้ํามันไพล 
ไพลจีซาล 

น้ํามัน 
ครีม 

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ - - 

ยาแก้ไข ้แก้ร้อนใน ยามะระขี้นก 
ยารางจืด 

แคปซูล 
ยาชง 

ยาถอนพิษเบื่อเมา ยารางจืด ยาชง 

ยาลดความอยากบุหร่ี - - 
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ข้อมูลการใช้ยาตามบัญชียาจากสมุนไพร 
 

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต 
ยาหอมนวโกฐ 

 

 
 
สูตรตํารับยา ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย 
 1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว 
โกฐพุงปลา โกฐชฎามังส ีหนักสิ่งละ 4 กรัม 
 2. เทียนดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี 
เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
 3. เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตีนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลําพัก 
ขอนดอก เนื้อไม้กฤษณา หนักสิ่งละ 4 กรัม 
 4. เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลงิแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสิ่งละ 3 กรัม 
 5. หัวแห้วหม ูลูกกระวาน ดอกกานพล ูดอกจันทน์ ลูกจันทน ์เปลือกอบเชยญวน 
ลูกผักชีลา แก่นสน หนักสิ่งละ 4 กรัม 
 6. แก่นสักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม 
เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ 4 กรัม 
 7. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภ ีดอกมะล ิหนักสิ่งละ 4 กรัม 
 8. เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
 9. พิมเสน หนัก 1 กรัม 
 
ข้อบ่งใช้  
1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ 
2. แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหารท้องอืด และอ่อนเพลีย) 
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ขนาดและวิธีใช้ (ตามคําแนะนําแพทย์แผนไทยวิชาชีพ) 
 รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล ก่อนมื้ออาหาร 3 เวลา 
 
น้ํากระสายยาท่ีใช้ 
 - กรณีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ ใช้น้ําลูกผักชี (15 กรัม) 
หรือเทียนดํา (15 กรัม) ต้มเป็นน้ํากระสายยา 
 - กรณีแก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร 
ท้องอืด อ่อนเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ 15 กรัม) และเถา
บอระเพ็ด (7 องคุลี หรือ 15 กรัม) ต้มเป็นน้ํากระสายยา 
 - ถ้าหาน้ํากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ําสุกแทน 
 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ ์และผู้ท่ีมีไข้ 
 
ข้อควรระวัง  
 - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยา
ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําการใชย้าสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยวิชาชีพ  
 

- ยาหอมนวโกฐ รสยารวมเป็นยาสุขุมร้อน จึงไม่เหมาะสําหรับใช้รักษาผู้ท่ีมีความร้อนภายใน
ร่างกายมาก เช่น กรณีเป็นไข,้ เป็นความดันโลหิตสูง เพราะอาจทําให้อาการเจ็บป่วย
เป็นมากขึ้นได ้

- สามารถทานยาหอมนวโกฐ ควบคู่กับการใช้น้ํากระสายยาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการรักษาได ้
- ยามีประสิทธิผลท่ีดีต่อการรักษาอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน ความดันโลหิตต่ํา หลัง

รับประทานยาควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
- กรณีมีอาการฉุกเฉิน เช่น วิงเวียน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ให้รับประทานยาโดยการอมผง

ยาไว้ท่ีใต้ล้ินคร้ังละ 1-2 แคปซูล (ถอดเปลือกแคปซลูออกใช้เฉพาะผงยาเท่านั้น) โดยไม่
ต้องดื่มน้ําตาม แล้วนอนพักนาน 10-15 นาที จากนั้นจึงดื่มน้ําอุ่นตามอย่างน้อย 1 แก้ว 
(ประมาณ 250 ซีซ)ี อาการจะทุเลาลง 
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ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

ยาขม้ินชัน 
 

  
ตัวยาสําคัญ  
 ผงเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีสารสําคัญ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
น้ําหนัก (w/w) และน้ํามันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน้ําหนัก (v/w) 
ข้อบ่งใช้  
 บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขนาดและวิธีใช้ (ตามคําแนะนําแพทย์แผนไทยวิชาชีพ) 
 รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล (500 มิลลิกรัม - 1 กรมั) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 3 เวลา 
ข้อห้ามใช้  
 ห้ามใช้กับผู้ท่ีท่อน้ําดีอุดตัน หรือผู้ท่ีไวต่อยานี้ 
ข้อควรระวัง  
 - ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ําดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
 - ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ ์ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
 - ควรระวงัการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัว
 ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 
 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP 2A6 
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, 
 cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว 
อาการไม่พึงประสงค์  
 ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ 
 



โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลท่าช้าง   5 

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 

ยามะขามแขก 
 

  
 

ตัวยาสําคัญ  
 ผงใบ หรือผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.) 
ข้อบ่งใช้  
 บรรเทาอาการท้องผูก 
ขนาดและวิธีใช้ 
 รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล (800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม) ก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้  
 ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ข้อควรระวัง  
 - ควรระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ํากว่า 12 ป ีหรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease 
 - การรบัประทานยาในขนาดสูง อาจทําให้เกิดไตอักเสบ (nephritis) 
 - ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทําให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ํา
 และเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทํา
 ให้ลําไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย 
 - ควรระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
อาการไม่พึงประสงค์  
 ปวดมวนท้อง ผื่นคัน 
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ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ 
กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย, อาการของโรคหวัด 

ยาฟ้าทะลายโจร 
 

  
 

ตัวยาสําคัญ  
 ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees] ที่มี
สาระสําคัญ total lactone โดยคํานวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ําหนัก (w/w) 
ข้อบ่งใช้  
 - บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน 
 - บรรเทาอาการเจ็บคอ 
 - บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ขนาดและวิธีใช้ (ตามคําแนะนําแพทย์แผนไทยวิชาชีพ) 
 รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล (500 มิลลิกรัม – 2 กรัม) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้  
 - ห้ามใช้ในผู้ท่ีมีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร 
 - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทําให้เกิดทารกวิรูปได้ 
ข้อควรระวัง  
 - หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทําให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 
 - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงข้ึนระหว่างใช้ยา ควร
 หยุดใช้และพบแพทย์ 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัว
 ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
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ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 
 

ยาทิงเจอรเ์สลดพังพอน       เสลดพังพอนกลีเซอรีน 
 
 
ตัวยาสําคัญ  
 สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง [Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau] 
โดยมีปริมาณแตกต่างกันตามรูปแบบยาดังนี้ 
 
 - ยาทิงเจอร์ ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอสด ร้อยละ 10 โดย
 น้ําหนักต่อปริมาตร (w/v) 
 - สารละลาย (สําหรับป้ายปาก) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล ์(70 เปอร์เซ็นต์) ของ พญายอ
 ในกลีเซอรีนร้อยละ 2.5 - 4 โดยน้ําหนัก (w/w) 
  
 
ข้อบ่งใช้  
 - ยาทิงเจอร์ บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด 
 - สารละลาย (สําหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสี
 และเคมีบําบัด 
 
ขนาดและวิธีใช้  
 ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 5 ครั้ง 
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ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 
ครีมบัวบก 

 

 
 
 
ตัวยาสําคัญ  
 สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบบัวบกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.] 
 ร้อยละ 7 โดยน้ําหนัก (w/w) 
ข้อบ่งใช้  
 ใช้สมานแผล 
ขนาดและวิธีใช้  
 ทําความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนทายาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ 1 - 3 ครั้ง หรือ ตามแพทย์สั่ง 
ข้อห้ามใช้  
 - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยี่หร่า ผักช ี
 - ห้ามใช้ในผู้ท่ีมีประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง 
 - ห้ามใช้ในแผลเปิด 
ข้อควรระวัง  
 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
อาการไม่พึงประสงค์  
 มีรายงานว่าการทาสารสกัดใบบัวบกชนิดข้ีผึ้งหรือผง อาจทําให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้ 
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ยารักษากลุ่มอาการทางทางกล้ามเนื้อและกระดูก 
ยาสหัศธารา 

 

 
 
สูตรตํารับ ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย 
 1. พริกไทยล่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม 
หัศคุณเทศ หนัก 48 กรัม 
 2. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม 
 3. เหง้าว่านน้ํา หนัก 88 กรัม 
 4. การบูร หนัก 14 กรัม ดอกจันทน ์หนัก 13 กรัม เทียนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน ์หนัก 12 กรัม 
เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงค์ุ หนักสิ่งละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย ์หนัก 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสิ่งละ   
8 กรัม เทียนดํา หนัก 7 กรัม โกฐกักกรา หนัก 6 กรัม โกฐเขมาหนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนกั 4 กรัม  
โกฐพุงปลา หนัก 3 กรัม 
 
ข้อบ่งใช้ :  ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ (ลมในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น) 
ขนาดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล (1 – 1.5 กรัม) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้ :  ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ และผู้ท่ีมีไข้ 
อาการไม่พึงประสงค ์:  ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส ้คอแห้ง ผื่นคัน 
ข้อควรระวัง  
 - ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรค
 กรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตํารับยารสร้อน 
 - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต 
 เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
 rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

ยาตํารับนีม้ีสรรพคุณเด่นในการ
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่มี
อาการชาปลายมือปลายเท้าร่วม 
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ยารักษากลุ่มอาการทางทางกล้ามเนื้อและกระดูก 
ยาธรณีสันฑฆาต 

 

  
 
สูตรตํารับ ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย 
 1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม 
 2. ยาดําสะตุ หนัก 20 กรัม 
 3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ุ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม 
 4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม 
 5. ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม 
 6. ลูกจันทน ์ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพล ูเทียนดํา เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย 
หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา 
โกฐน้ําเต้า หนักสิ่งละ 1 กรัม 
 
ข้อบ่งใช้ :   แก้กษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกาย) 
ขนาดและวิธีใช้  
 รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล (500 มิลลิกรัม - 1 กรัม) วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้ :   ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ท่ีมีไข้ และเด็ก 
ข้อควรระวัง  
 - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยา
 ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต 
 เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
 - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
 rifampicin เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
 

ยาตํารับนี้มีสรรพคุณเด่นใน
การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ และช่วยใน
การขับถ่ายให้สะดวกขึ้น 
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ยารักษากลุ่มอาการทางทางกล้ามเนื้อและกระดูก 
 

น้ํามันไพล     ไพลจีซาล (ครีมไพล) 
 
ยาน้ํามัน 
ตัวยาสําคัญ  
 ยาที่มีสารสกัดน้ํามันไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] ที่ได้จากการทอด 
(hot oil extract) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตํารับ 
ข้อบ่งใช้  
 บรรเทาอาการบวม ฟกช้ํา เคล็ดยอก 
ขนาดและวิธีใช้  
 ทาและถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้  
 - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
 
ยาครีม 
ตัวยาสําคัญ  
 ยาที่มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] 
ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ําหนัก (v/w) 
ข้อบ่งใช้  
 บรรเทาอาการบวม ฟกช้ํา เคล็ดยอก 
ขนาดและวิธีใช้  
 ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้  
 - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนือ้เยื่ออ่อน 
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ยาแก้ไข ้แก้ร้อนใน 
ยามะระขี้นก 

 

  
 

ตัวยาสําคัญ  
 ผงจากเนือ้ผลแก่ทีย่งัไมส่กุของมะระข้ีนก (Momordica charantia L.) 
ข้อบ่งใช้  
 แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร 
ขนาดและวิธีใช้ 
 รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล (500 มลิลกิรมั - 1 กรมั) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้  
 หา้มใชใ้นเดก็หรือหญงิใหน้มบตุร เนือ่งจากมรีายงานวา่ทําใหร้ะดบัน้ําตาลในเลอืดลดลง 
 อยา่งมากจนเกิดอาการชกัได้ 
ข้อควรระวัง  
 - ไม่แนะนําให้ใช้กับผู้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก 
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ึนควรปรึกษาแพทย์ 
 - หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทําให้เกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วยบางราย 
 - ควรระวงัการใชย้านีร้ว่มกับยาลดน้ําตาลในเลอืดชนดิรบัประทาน (Oral Hypoglycemic Agents) 
 อ่ืน ๆ หรอืรว่มกับการฉดีอินสุลนิ เพราะอาจทําใหเ้กิดการเสรมิฤทธิกั์นได้ 
อาการไม่พึงประสงค์  
 คลืน่ไส้ วงิเวยีน ชาปลายมอืปลายเทา้ hypoglycemic coma อาการชกัในเดก็ 
 ทอ้งเดนิ ทอ้งอืด ปวดศีรษะ และอาจเพ่ิมระดบัเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase 
 และ alkaline phosphatase ในเลอืดได้ 
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ยาแก้ไข ้แก้ร้อนใน และถอนพิษเมาเบื่อ 
ยารางจืด 

 

  
 

ตัวยาสําคัญ  
 ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (Thunbergia laurifolia Lindl.) 
ข้อบ่งใช้  
 ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง 
 รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ําร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ 
ขอ้ควรระวัง  
 - ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ท่ีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก 
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
 - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
 - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืดอาจเร่ง
 การขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทําให้ประสิทธิผลของยาลดลง 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
 ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตําและค้ันน้ําซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิดสําแดง 
 

 
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิที่ใช้ใน รพ.สต.ท่าช้าง 
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ตารางสรุปขอมูลรายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง
รายการยาสมุนไพร สรรพคุณและประสบการณใชทางคลินิก วิธีการใชยา ขอควรระวัง การใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

ยาหอมนวโกฐ แกวิงเวียน คลื่นเหียนอาเจียน นอนไมหลับ และเจ็บเสียวในหัวใจ รับประทาน 2 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา
หามใชผูแพเกสรดอกไม และหญิง

มีครรภหามใชเกิน 5 วัน

Cinnarizine ,

Dimenhydrinate

ยาขมิ้นชัน
แกโรคกระเพาะ ปวดทอง ทองอืด ทองเฟออาหารไมยอย

แนนจุกเสียด
รับประทาน 2 เม็ด หลังอาหาร 3 เวลา

หามใชในผูปวยทอนํ้าดีอักเสบ

ทอนํ้าดีอุดตัน
Simeticone,M.carminative

ยามะขามแขก บรรเทาอาการทองผูก รับประทาน 2 เม็ด กอนนอน
ไมควรใชยาน้ีติดตอกันเปน

เวลานานเกิน 7 วัน
Bisacodyl

ยาฟาทะลายโจร แกไข แกรอนใน กระหายนํ้า แกเจ็บคอ แกทองเสีย รับประทาน 2 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา
ไมควรใชตดิตอกันนานเกิน

7 วัน ระวัง hypothermia

Paracetamol

ยาทิงเจอรเสลดพังพอน แกพิษแมลงสัตวกัดตอย เริม งูสวัด ผื่นคัน ลมพิษ ใชสําลีชุบทาบริเวณท่ีเปนบอย ๆ ไมควรใชบรเิวณแผลถลอก
Calamine lotion,Topical

Steriods, Acyclovir cream

เสลดพังพอนกลีเซอรีน เริมท่ีปาก รักษาแผลในปาก ปายแผลบริเวณปากบาง ๆ วันละ 3-5 ครั้ง - Acyclovir oral paste

ครีมบัวบก ใชสมานแผล ทาแผลหลังทายาฆาเช้ือ - เสรมิการรักษาหลัก

ยาธรณสีันทฆาต อาการทองผูก และมีอาการปวดเมื่อย รับประทาน 2 เม็ด กอนนอน
ไมควรใชยาน้ีติดตอกันเปน

เวลานานเกิน 7 วัน
Bisacodyl ,MOM

ยาสหสัธารา
ในกรณีของ osteoarthritis , peripheral neuropathy ,

Raynaud phenomenon
รับประทาน 1-2 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา ผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูง NSAIDs

นํ้ามันไพล

ไพลจีซาล
สําหรับ อาการปวดเมื่อยของกลามเน้ือ , เสนเอ็นและปวดตามขอ

ทา นวดวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น

หรือเวลามีอาการ
- Balm,NSAIDs Topical

ยามะระข้ีนก แกไข แกรอนใน เจริญอาหาร ลดระดับนํ้าตาลในเลือด รับประทาน 1-2 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา
ไมแนะนําใหใชกับผูท่ีสงสัยวาเปน

ไขเลือดออก
Paracetamol

ยารางจืด ถอนพิษ เบ่ือเมา พิษไข แกรอนใน กระหายนํ้า ชง 1-2 ชอนชา ดื่มกอนอาหาร 3 เวลา ไมควรใชตดิตอกันนานเกิน 7 วัน Dimemenhydrinate
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ตารางการเปรียบเทียบยาแผนปจจุบันกับยาสมุนไพรท่ีใชบอย

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพรที่สามารถใชแทนได หมายเหตุ

ยาฟาทะลายโจร
Paracetamol

ยารางจืด
ไข, ตัวรอน

NSAIDs ยาสหัสธารา
ในกรณีของ osteoarthritis , peripheral neuropathy ,

Raynaud phenomenon

Flanil , Balm น้ํามันไพล สําหรับ อาการปวดเมื่อยของกลามเนื้อ , เสนเอ็น และปวดตามขอ

Simeticone,

M.carminative
ยาขม้ินชัน แกโรคกระเพาะ ปวดทอง ทองอืด ทองเฟออาหารไมยอย แนนจุกเสียด

ยาธรณีสันทฆาต ใชในคนไขท่ีมีอาการทองผูก และมีอาการปวดเม่ือย ทองเปนเถาเปนดาน
Bisacodyl

ยามะขามแขก บรรเทาอาการทองผูก

Steroids Cream ยาทิงเจอรเสลดพังพอน แกพิษแมลงสัตวกัดตอย เริม งูสวัด ผ่ืนคัน ลมพิษ

Dimen,cinnarizine ยาหอมนวโกฐ แกวิงเวียน คล่ืนเหียนอาเจียน นอนไมหลับ และเจ็บเสียวในหัวใจ

Acyclovir oral paste,

Triamcinolone oral paste
เสลดพังพอนกลีเซอริน บรรเทาอาการเริม งูสวัด ท่ีปาก, แผลในปาก
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ข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
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ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCD) ที่สําคัญในชุมชนตําบลท่าช้าง 

 

สมุนไพรในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

ตําลึง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt, Coccinia cordifolia Gagnep 

วงศ์ : CUCURBITACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ผักแคบ (ภาคเหนือ) แคเตา๊ะ (แม่ฮ่องสอน) ผักตํานิน (อีสาน) 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ตําลึง เป็นสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาโรคผิวหนังพวกผื่นแพ้ ตําแย หมามุ่ย 
หนอนคัน บุ้ง หอยคัน มดคันไป ผื่นคันจากน้ําเสีย ผื่นคันจากละอองข้าว ผื่นคันชนิดที่ไม่รู้สาเหตุ เริม 
งูสวัด สุกใส หิด สิว ฝีหนอง นอกจากนีก้ารกินตําลึงจะช่วยระบายท้อง ลดการอึดอัดท้องหลังกิน
อาหารเนื่องจากมีสารช่วยย่อยแป้ง และช่วยแก้ร้อนใน เป็นต้น 

รายงานการศึกษาวิจัย : สําหรับ การรักษาเบาหวานด้วยตําลึงนั้น ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ตําลึงจํานวนมากและเป็นสมุนไพรที่น่าเชื่อ ถือได้มากที่สุดตัวหนึ่ง จากการทบทวนผลการศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรลด น้ําตาลในเลือดของทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด พบว่าตําลึงและโสมมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลการลดน้ําตาลดีท่ีสุด ตําลึงแสดงผลการ
ลดน้ําตาลทั้งในคนและสัตว์ทดลอง สรรพคุณของตําลึงที่ช่วยลดน้ําตาล คือ ใบ ราก ผล มกีารศึกษา
พบว่าการกินตําลึงวันละ 50 กรัม (ครึ่งขีด) ทุกวันสามารถรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่ได้  

 ตัวอย่างตํารับยา : ใชเ้ถาผักตําลึงสับเป็นท่อนๆ ยาว 2-3 นิ้ว จํานวน 1 กํามือ ใส่น้ําพอท่วม ต้มนาน 15-
20 นาที นํามาดื่มเช้า-เย็น ติดต่อกันอย่างน้อย 7-10 วัน ชว่ยลดน้ําตาลในเลือด หรืออาจใช้ส่วนของต้น ใบ 
และราก ต้มรวมกันแทนเถาอย่างเดียวได้ 
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มะระขี้นก 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica charantia Linn. 

วงศ์ : CUCURBITACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ผัก ไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักไห 
(นครศรีธรรมราช) ระ (ใต)้ ผักสะไล ผักไส่ (อีสาน) โกควยเก๋ียะ โควกวย (จีน) มะระเล็ก มะระข้ีนก 

(ทั่วไป) Bitter Cucumber 

การใช้ประโยชน์ทางยา : มีการนํามาใช้รักษาโรคเบาหวาน พบในตํารับยาพ้ืนบ้านของทางอินเดีย
และศรีลังกา ซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศอินเดีย แพทย์แผนเดิมของพม่าและแพทย์จีน มีการสั่ง
จ่ายมะระข้ีนกเป็นสมุนไพรเดี่ยวให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : มีรายงานการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย พบ
ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดในสัตว์ทดลอง และผู้ป่วยเบาหวาน และสามารถชะลอการเกิดต้อกระจกซึ่ง
เป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้จาก ผลการวิจัยสรุปว่ามะระมีกลไกการออกฤทธิ์ลดน้ําตาล
ในเลือดได้หลายวิธี คือ ออกฤทธิ์คล้ายอินซูลิน ออกฤทธิ์เก่ียวกับการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ออก
ฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์กลูโคส และเพ่ิมการใช้กลูโคสในตับ องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาล
ในเลือดคือ อินซูลิน คาแรนทิน (charantin) และไวซีน (vicine)  

ตัวอย่างตํารับยา : นําเนื้อมะระผลเล็ก (มีตัวยามาก) ผ่านําเมล็ดออก หั่นเนื้อมะระเป็นชิ้นเล็กๆ ตาก
แดดให้แหง้ แล้วนํามาชงกับน้ําเดือด (มะระ 1-2 ชิ้น น้ํา 1 ถ้วย) ดื่มเป็นน้ําชา ครั้งละ 2 ถ้วย วันละ 3 
เวลา หรือจะต้มน้ําดื่มก็ได้ หรอืใส่กระติกน้ําร้อนต้มดื่มเป็นกระติกปริมาณมากก็สะดวกดื่มไปเรื่อยๆ 
แทนน้ําเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ไม่เกิน 1 เดือน สามารถติดตามผลได้ 

ข้อควรระวังคือ : ผลมะระข้ีนกสุกห้ามรับประทาน เพราะจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และหา้ม
รับประทานเมล็ด เพราะมีความเป็นพิษ, คนท้อง เด็กและคนที่มีน้ําตาลในเลือดต่ําไม่ควรรับประทาน 
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ชะพลู 
 

 

 ชื่อวิทยาศาสตร ์: Piper samentosum Roxb.  

ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : ผักปูนก (ลาปาง), ช้าพล ู(ภาคกลาง) ชะพลูเถา เฌอภล ู(สุรินทร)์ ผักปูนา ผักปูลิง ผกัปูริง ปูลิงนก 
ผักพลูนก ผักอีไร ผักอีเลิศ (ภาคอีสาน) พลูลิง (ภาคเหนือ) เย่เท้ย (แม่ฮ่องสอน) พลูนก ผักปูนก (พายัพ)    

พลูลิงนก (เชียงใหม่) นมวา (ใต)้ 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ดอกทําให้เสมหะแห้ง ช่วยขับลมในลําไส้ รากขับเสมหะให้ออกมาทางระบบขับถ่าย 
ขับลมในลําไส้ ทําให้เสมหะแห้ง ต้นขับเสมหะในทรวงอก ใบมีรสเผ็ดร้อน ทําให้เจริญอาหาร ขับเสมหะ ใบ ต้น 
และดอกใช้ขับเสมหะ รากใช้ขับลม  
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การทดลองต้มชะพลูทั้งต้น แล้วป้อนน้ําชะพลูให้กระต่าย 2 กลุ่ม คือกระต่ายปกติ
และกระต่ายที่เป็นเบาหวาน เปรียบเทียบกับการใช้ยาลดน้ําตาลในเลือดชื่อ ทอลบูตาไมด์ (Tolbutamide) 
และน้ํากลั่น ปรากฏว่าน้ําชะพลูลดน้ําตาลในเลือดของกระต่ายที่เป็นเบาหวานได้ แต่ไม่สามารถลดน้ําตาลใน
เลือดของกระต่ายปกติ และเมื่อให้กระต่ายกินยาทั้งสองชนิดต่อไปอีก 4 สัปดาห์ก็พบว่าชะพลูยังคงสามารถทํา
ให้น้ําตาลในเลือดลดลงได้ ขณะที่ยาทอลบูตาไมด์เองลดน้ําตาลได้ไม่ชัดเจนเท่ากับชะพล ู

ตัวอย่างตํารับยา : นําช้าพลูท้ังห้า(ทั้งต้นจนถึงราก) 1 กํามือ (ประมาณ 9 ต้น) ต้มกับน้ํา 3 ขัน เค้ียวให้
เหลือ 1 ขัน รับประทานครั้งละ ครึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหาร 3 มื้อ ต่อเนื่องกันไม่เกิน 1 เดือน สรรพคุณ ช่วย
ลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได ้

ข้อควรระวัง : ไม่ควรกินใบชะพลูในปริมาณมากเกินไปเพราะมีสารออกซาเลต (Oxalate) ที่หาก
สะสมในร่างกายมาก ๆ จะทําให้เกิดนิ่วในไตได้ 
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กะเพรา 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร ์: Ocimum sanctum L.   

ชื่อวงศ์ : LABIATAE  

��������� : (���) ��	�
���, ��	�
�, ���������, ���������, ��������, ��������, ���	��	�� � 

(��!) Holy basil, Sacred basil, Tulsi (1231�4�), Tulasi (5�3��) 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบใช้บํารุงธาตุไฟ ขับลมแก้ปวดท้องอุจจาระ แก้ลมตานซาง แก้จุกเสียด 
แก้คลื่นเหียนอาเจียน คนไทยสมัยก่อนใช้ใบแห้งบดเป็นยานัตถ์ุแก้คัดจมูก นอกจากนั้นใบและยอดทั้ง
สดและแห้งใช้แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ส่วนของรากที่แห้งแล้วใช้ชงหรือ
ต้มกับน้ําร้อนดื่ม แก้โรคธาตุพิการ น้ําสกัดทั้งต้นมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไส้ สามารถรักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร ในใบมีฤทธิขั์บน้ําด ีช่วยย่อยไขมันและลดอาการจุกเสียด  
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่ากะเพรามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน รักษาหืด 
ต้านความเครียด ยับยั้งการเกิดมะเร็ง ต้านฮีสตามีน ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ แก้ไข้ แก้ปวด 
ลดคลอเลสเตอรอล และที่สําคัญคือลดน้ําตาลในเลือดพบว่าใบกะเพราทําให้เซลล์ตับอ่อนผลิตอินซูลิน
ได้ดีข้ึน  และการวิจัยในผู้ป่วยเบาหวาน การให้ผงใบกะเพราวันละ 2.5 กรัม 4 สัปดาห ์สามารถลด
น้ําตาลในเลือดได้ (เหมาะกับผู้ท่ีเป็นเบาหวานเล็กน้อยถึงปานกลาง) 

ตัวอย่างตํารับยา : ใช้ผงใบกระเพราทําชา ประมาณ 1 ช้อนชา น้ําร้อน 1 ถ้วย ดื่ม วันละ 3 ครั้ง 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้กะเพรา ในคนท้องและหญิงให้นมบุตร 
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สมุนไพรในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 

กระเจี๊ยบแดง 

  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa  L. 

วงศ์ : MALVACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ผักเก็งเค็ง, ส้มเก็ง เค็ง, ส้มตะเลงเครง (ตาก), ใบส้มม่า (ระนอง), แกงแคง (เชียงใหม)่, ส้มปู 
(แม่ฮ่องสอน), ส้มเก็ง ส้มพอเหมาะ (ภาคเหนือ), ส้มพอดี (ภาคอีสาน), กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ภาคกลาง) 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ประเทศต่างๆ ที่ใช้กระเจี๊ยบเป็นยา เช่น ในแอฟริกาใต้ใช้เมล็ดกระเจี๊ยบต้มกิน 
เปน็ยาขับปัสสาวะ และเป็นยาบํารุง และใช้น้ํามันจากเมล็ดรักษาแผลให้อูฐ ในแอฟริกาตะวันออกใช้ใบต้ม
น้ํากินแก้ไอ ลดความดันโลหิตสูง ขับปัสสาวะ ลดคอเลสเตอรอล ลดความหนืดของเลือด ขับพยาธิ  
ในประเทศไทย ใช้ใบสดและกลีบเลี้ยงทั้งสดและแห้งของกระเจี๊ยบต้มกิน แก้ไอ แก้นิ่ว ลดไข้ ขับน้ําดี โดย
ใช้ใบสด 30-60 กรัม ต้มหรือแกงกิน ใช้กลีบเลี้ยงแห้ง 5-10 กรัม ต้มน้ําหรือชงน้ําร้อนกิน                                              

รายงานการศึกษาวิจัย : การทดลองในแมว สารสกัดด้วยน้ําของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบ เมื่อฉีดเข้าเส้น
แล้ว มีฤทธิ์ลดความดัน สว่นน้ําต้มจากการทดลองให้คนกิน สามารถลดความดันโลหิตได้ และมีฤทธิ์
ขับปัสสาวะ โดยทําการทดลองในหน ูเมื่อใช้น้ําต้มกลีบเลี้ยงในขนาด 1 กรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่ง
กิโลกรัม สามารถเป็นยาขับปัสสาวะที่แรงมาก และในขนาดที่เท่ากันนี้สามารถขับยูริคได้ดีในหนู
เช่นกัน และน้ําต้มจากดอกทดลอง ในคนสามารถเป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาลดความดันโลหิตสูง เป็น
ยาลดการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ ภายหลังการผ่าตัดผู้สูงอายุท่ีเป็นนิ่วในไตได้ 

 ตัวอย่างตํารับยา : นํากลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงมาตากแห้ง แล้วบดเป็นผง เอามาใช้ครั้งละ 3 กรัม หรือ
ประมาณ 1 ช้อนชา ชงในน้ําเดือด 1 แก้ว 300 ซีซ ีแล้วดื่มวันละ 3 ครั้ง 
 



โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลท่าช้าง   40 

ขึน้ฉ่าย 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apium graveolens L.   

ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE  

ชื่ออ่ืนๆ : ผักปืม,ผักข้าวปืน,ผักปืน (หนือ) 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ชาวจีน ชาวเวียดนามแนะนําให้รับประทานวันละ 4 ต้น เพ่ือรักษาความดนัให้เป็น
ปกติ ซึ่งมีข้อมูลว่าในปี ค.ศ. 1992 นายมินห์ เลย (Minh Le) ชาวเวียดนามบิดาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แพทย์ชิคาโก ถูกวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และแพทย์ได้สั่งยาแผนปัจจุบันเพ่ือรักษาความ
ดันโลหิตสูง ขับปัสสาวะ แก้อาการเมาเหล้า แก้อาเจียน รับประทานมากทําให้เป็นหมันได ้ใบแก้โรคความดัน
โลหิตสูง แก้อาการตกเลือด แก้โรคลมพิษ เมล็ด ขับลม ขับประดู ขับปัสสาวะ แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
เป็นยาบํารุงหัวใจ เป็นต้น 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่พบว่า ข้ึนฉ่ายมีสรรพคุณในการลดความดันโลหิต 
ขับปัสสาวะ ลดบวม คุมกําเนิด ลดจํานวนอสุจิ ลดระดับน้ําตาลในเลือด ลดโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ 
ยับยั้งการเกิดมะเร็ง เนื้องอก ต้านการอักเสบ ทําให้กล้ามเนื้อเรียบบีบตัว มีฤทธิ์กล่อมประสาท เป็นต้น 

ตัวอย่างตํารับยา : เลือกต้นสดมาตํา ค้ันเอาแต่น้ําดื่ม หรือใช้ต้นสด 1-2 กํามือตําให้ละเอียดต้มกับน้ํา แล้ว
กรองเอากากออก ใช้รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนอาหาร หรือกินเป็นผักสดผสมในอาหาร 

ข้อควรระวัง : การรับประทานผักข้ึนฉ่ายในปริมาณมากเกินไป ในเพศชายอาจจะทําให้เป็นหมันได้ 
และจําทําให้อสุจิลดลงถึง 50% แต่ถ้าหากหยุดรับประทานแล้ว จํานวนของเชื้ออสุจิจะกลับสู่ระดับ
ปกติในระยะเวลา 8-13 สัปดาห ์
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บัวบก 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centella asiatica (L.) Urban.  

ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE  

ชื่ออ่ืนๆ : ผักหนอก (ภาคเหนือ)  ผักแว่น (ภาคใต)้ 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ตํารายาไทยใช้รักษาอาการช้ําใน บํารุงหัวใจ บํารุงร่างกาย ขับปัสสาวะ รักษาโรค
ผิวหนัง ใช้บํารุงสมอง แก้อ่อนเพลียเนื่องจากใช้สมองมาก บํารุงความจํา ลดความเสื่อมของเซลล์สมอง เพ่ิม
การไหลเวียนของหลอดเลือดเล็ก ลดความดัน ด้านความงาม บัวบกช่วยสมานแผล ลดรอยแผลเป็นช่วยให้
จางลง แก้ผิวหนังเป็นด่างขาว ในทางอายุรเวชอินเดีย ใช้บัวบกเค่ียวกับน้ํามันสามารถบํารุงหนังศีรษะ บํารุง
รากผมให้ดกดําเป็นเงางาม ลดผมหงอก ผมร่วง ช่วยเพ่ิมพูนสติปัญญา 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : จากผลการทดลองสอบฤทธิ์ลดความดันเลือดสูงในหนูขาว ( Sprague- Dawley ) 
โดยการให้สาร L-NAME ( NG -nitro-Larginine methyl ester) พบว่าสารสกัดเฮกเซนของบัวบก 
(Centellaasiatice (L.) Urban) ขนาด 1 กรัม / น้ําหนักหน ู1 กิโลกรัม / 7 วัน สามารถยับยั้งการเพ่ิมค่า
ของความดันเลือดซิสโทลิก (SP) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ต่อมาได้มีการศึกษาเพ่ือหาสารออกฤทธิ์ในส่วน
แยกย่อยจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนนี้ พบว่ามี 2 ส่วนแยกย่อยที่มีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างตํารับยา : ใช้ท้ังต้นสด 30-40 กรัม ค้ันน้ําจากต้นสด รับประทาน 5-7 วัน 

ข้อควรระวัง : ผู้ท่ีมีอาการหนาวง่าย ท้องอืดท้องเฟ้อบ่อย ไม่ควรรับประทานบัวบก 
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สมุนไพรในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

เตยหอม 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb. 

วงศ์ : PANDACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ปาแนะวองิง (มลาย)ู  หวานข้าวไหม้ (เหนือ)  ปาแนะออริง (ใต)้  ปาแนก๊อจี (ไทยมุสลิม)   

ปานหนัน (นราธิวาส-ปัตตาน)ี พ้ังลั้ง (จีน) 

การใช้ประโยชน์ทางยา : นิยมใช้รากเตย เป็นยาขับปัสสาวะ ลดความดัน ลดเบาหวาน และใช้ทุก
ส่วนในการบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื้น แก้อ่อนเพลีย ส่วนของใบใช้แก้ไข้ แก้ร้อนใน รักษาโรคหัด อีสุกอีใส  
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในห้องทดลอง พบว่าเตยหอมมีฤทธิ์ลดน้ําตาล
ในเลือด ลดความดันโลหิต ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ขับปัสสาวะ โดยเมื่อนําน้ําต้มรากเตยหอมไป
ทดลองในสัตว์ทดลอง เพ่ือดูฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด ปรากฏว่าสามารถลดน้ําตาลในเลือดของ
สัตว์ทดลองได้  

ตัวอย่างตํารับยา : นํารากเตยหอมประมาณ 1 ขีด สับเป็นท่อนเล็กๆ ต้มกับน้ํา 1 ลิตร ต้มเดือด 
จากนั้นเค่ียวต่อประมาณ 15-20 นาที นํายาที่ได้ดื่มครั้งละ ครึ่งแก้ว วันละ 3 มื้อ หรือใช้ใบเตย
ร่วมกับสมุนไพรตัวอ่ืน 

ข้อแนะนํา : ควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน 
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ตารางสรุปสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCD) ท่ีสําคัญในชุมชนตําบลท่าช้าง 
 

โรคไม่ติดต่อท่ีสําคัญ สมุนไพรท่ีใช้ดูแลสุขภาพ 
 
 

เบาหวาน 
 

 
ตําลึง 

มะระข้ีนก 
ช้าพล ู
กะเพรา 

 
 
 

ความดันโลหิตสูง 
 

 
กระเจี๊ยบแดง 

ข้ึนฉ่าย 
บัวบก 

 
เบาหวาน & ความดันโลหิตสูง 
 

 
เตยหอม 
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ยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ว่านกาบหอย 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea  Stearn 

วงศ์ : COMMELINACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ว่านหอยแครง, ว่านแสงอาทิตย์, ฮํ่าหลั่งเฮ๊ียะ, อ่ังเต็ก (จีน-แต้จิ๋ว) 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบ แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้ไอ อาเจยีนเป็นเลือด แก้ฟกช้ําภายใน
เนื่องจากพลัดตกจากที่สูงหรือหกล้มฟาดถูกของแข็ง แก้บิดถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด  
ดอก รสชุ่มชื่น ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นเลือด เลือดกําเดา ห้ามเลือด ปัสสาวะเป็น
เลือด แกไอเป็นเลือดใช้ต้มกับกับเนื้อหมูกิน แก้บิดถ่ายเป็นเลือดใช้ต้มน้ํากิน 

รายงานการศึกษาวิจัย : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อไวรัส ต้านเชือ้รา 
ยับยั้งการอักเสบ ต้านมะเร็งได ้

ตัวอย่างตํารับยา :  

1. แก้ไอ ร้อนในกระหายน้ํา แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ฟกช้ําภายในเนื่องจากพลัดตกจากที่สูงหรือหก
ล้มฟาดถูกของแข็ง ใช้ใบสด 3 ใบ ต้มน้ํา ผสมน้ําตาลกรวดเล็กน้อยดื่มต่างน้ํา 

2. แก้หวัด ไอมีเสมหะปนเลือด เลือดกําเดาออก บิดจากแบคทีเรีย ใช้ดอกนี้แห้ง 20-30 กรัม ต้มน้ําดื่ม 

3. แก้บิด ใช้ยานี้สด 120 กรัม น้ําตาล 30 กรัมต้มน้ํากินตอนอุ่นๆ โดยทั่วไปกิน 1 ชุด ก็เห็นผลแล้ว 
เมื่อกินติดต่อกันไปอีก 3-4 ชดุจะหายขาด ไม่มีอาการข้างเคียงอะไร 

4. แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน อันเกิดจากการทํานาใช้ค้ันน้ําจากใบของต้นนี้มาทาบริเวณมือและเท้า 
ปล่อยให้แห้งแล้วค่อยลงไปทํานา โดยทาน้ําค้ันของต้นนี้ 1 ครั้ง ก่อนและหลังลงไปทํานา เป็นการ
ป้องกันมือและเท้าเน่าเปื่อย ถ้ามือและเท้าเน่าเปื่อยแล้วก็ทาน้ําค้ันจากต้นนี้เป็นการรักษาได้ 
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หญ้าปักกิ่ง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia loriformis (Hassk.) Rao et Kammathy 

วงศ์ : COMMELINACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : เล่งจือเช่า (จีน) หญ้าเทวดา 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบ รับประทานกับลาบชว่ยเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 
ใบและต้น รสจืดเย็น ต้มดื่ม แก้เจ็บคอ รักษามะเร็งในเม็ดโลหิต มะเร็งในที่ต่างๆ ในลําคอ ในตับ ผิวหนัง 
เม็ดเลือด ในมดลูกและลําไส)้ 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : สารที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งในหญ้าปักก่ิง คือ กลัยโคสฟิงโกไลปิด 
(Glycosphingolipid) ที่มีชื่อว่า G1b ซึ่งเป็นกลุ่มไขมันที่มีข้ัวเป็นองค์ประกอบของเซลล์ผิว กลัยโคสฟิง
โกไลปิดมีหน้าที่เก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า กลัยโคสฟิงโกไลปิดของเซลล์มะเร็งแตกต่างจากเซลล์ปกติ 
จึงคาดว่า นอกจากฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยตรงต่อเซลล์มะเร็งเต้านม ปอด ลําไส้ใหญแ่ละตับ ระดับปาน
กลางในหลอดทดลอง G1b อาจมีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจากการทดลองเบื้องต้นพบว่า G1b เพ่ิม
อัตราส่วนของ CD 3, 4 : CD 3, 8 ที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงในวันที่ 3 และ 7 จากการตรวจ
ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษก่ึงเรื้อรังของน้ําค้ัน พบว่ามีความปลอดภัย  

ตัวอย่างตํารับยา : ใช้ใบและต้น รสจืดเย็น ต้มดื่ม แก้เจ็บคอ รักษามะเร็งในเม็ดโลหิต มะเร็งในที่
ต่างๆ ในลําคอ ในตับ ผิวหนัง เม็ดเลือด ในมดลูกและลําไส้ เป็นต้น โดยนําหญ้าปักก่ิง 6 ต้น ล้างน้ํา
ให้สะอาด ปั่นหรือตําให้แหลก เติมน้ํา 4 ช้อนโต๊ะ ค้ันเอาแต่น้ํา แบ่งครึ่ง ดื่ม 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า
ครึ่งชั่วโมงและก่อนนอน 

ข้อควรระวังคือ : ไม่ควรรับประทานของแสลง ซึ่งมีผลให้ฤทธิ์การรักษาโรคของหญ้าปักก่ิงอ่อนลง 
เช่น ฟักแฟง แตงกวา มะระ หัวไชเท้า หน่อไม้ ผักบุ้ง 
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ย่านาง 
 

 
 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels  

ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง วันยอ (สุราษฎร์ธาน)ี เถาร้อยปลา ปู่เจ้าเขาเขียว 
เถาย่านาง ย่านางขาว ย่านนาง หญ้าภคิน ี

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบ รสจืดขม รับประทาน ถอนพิษผิดสําแดง แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไข้รากสาด ไข้พิษ ไข้หัว 
ไข้กลับซ้ํา ใช้เข้ายาเขียว ทํายาพอก ลิ้นกระด้าง คางแข็ง กวาดคอ แก้ไข้ฝีดาษ ไข้ดําแดงเถา 
ราก  รสจืดขม กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ ปรุงยาแก้ไข้รากสาด ไข้กลับ ไข้พิษ ไข้ผิดสําแดง ไข้เหนือ ไข้หัวจําพวกเหือด
หัด สุกใส ฝีดาษ ไข้กาฬ รับประทานแก้พิษเมาเบื่อแก้เมาสุรา แก้พิษภายในให้ตกสิ้น บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ    
แก้โรคหัวใจบวม ถอนพิษผิดสําแดง แก้ท้องผูก แก้กําเดา แก้ลม 
ท้ังต้น ปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาวิจัยของสํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่า ในใบประกอบด้วยสารโพลีแซคคาไรด์ สารโพลีฟีนอล แคลเซียมออกซาเลท และอัลคาลอยด์ มีฤทธิ์ลดไข้ 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย แก้ปวด ลดความดันโลหิต ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านการแพ้ ลดการหดเกร็ง
ของลําไส ้ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง และมีฤทธิ์อย่างอ่อนๆ ในการต้านอนุมลูอิสระ 

ตัวอย่างตํารับยา : - เค้ียวใบสดแล้วดื่มน้ําผ่านล้างใบย่านางในปากจนจืด 1 แก้ว เค้ียวครั้งละ 7 ใบ วันละ 3 ครั้ง 
- ใช้ใบย่านาง 1 กํามือ ใส่น้ําพอท่วมยาประมาณ 3 ลิตร ต้มจนน้ํายางวดลงเหลือ 1 ใน 3 ส่วน จะได้น้ํายารสจืดดื่ม
วันละ 4 ครั้งๆ ละ 1 แก้ว ก่อนอาหารและก่อนนอน 



โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลท่าช้าง   47 

ลูกใต้ใบ 
 
 

   
 

 

 ชื่อวิทยาศาสตร ์: Phyllanthus amarus Schum & Thonn.   

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบขาว ไฟเดือนห้า จูเก๋ียเช่า 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ท้ังต้น ช่วยลดไข้ทุกชนิด (ไข้หวัด ไข้ทับระดู ไข้จับสั่น) ขับระดูขาว แก้น้ําดีพิการ 
แก้ดีซ่าน แก้ขัดเบา แก้ไอ แก้กามโรค แก้ปวดฝี ขับปัสสาวะ แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้ท้องเสีย 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ โดยให้หนูขาวที่เป็นมะเร็งตับกินสาร
เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีนนาน 20 สัปดาห์แล้วให้สารสกัดน้ําจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบในขนาด 150มก/
กก. น้ําหนักตัวนาน54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตายพบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่
เป็น มะเร็งตับอายุเฉลี่ย52.2+2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเฉลี่ย 
33.7+1.6 สัปดาห์ สารสกัดลูกใต้ใบยังมีผลลดค่าทางชีวเคมีอ่ืน ๆ เช่นลดระดับเอนไซม์แกมม่ากลูตามิล 
ทรานสเปปทิเดสในซีรัม ลดระดับเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอร์เรสและลดระดับสารกลูตาไทโอนใน
เนื้อเยื่อตับ 

ตัวอย่างตํารับยา : ใชท้ั้งต้นครั้งละ 1 กํามือ (แห้ง 3 กรัม สด 25กรัม) ต้มกับน้ํา ดื่มก่อนอาหารเช้า
และเย็น ใช้รักษาอาการแก้ไข้ 

ข้อควรระวัง : หญิงมีครรภ์ห้ามใช้ เพราะสมุนไพรลูกใต้ใบมีสรรพคุณเป็นยาขับประจําเดือน อาจเกิด
อันตรายกับทารกในครรภ์ได้ 
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ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค 
 

   
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gratophyllum pictum (L.) Griff.  

วงศ์ : ACANTHACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : ใบเงิน (ทองคําขาว) + ใบทอง (ทองนพคุณ ทองลงยา) + ใบนาค (นาคนอก ทองสัมฤทธิ)์ 

� ใบสามกษัตริย์ 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ตํารายาไทยใช้ ใบ แก้ไข้ ล้อมตับ ดับพิษ (ป้องกันการทําลายของตับจากสารพิษ
และความร้อน) ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ใช้ใบห้ามเลือด โดยเฉพาะเมื่อถูกเงี่ยงปลาตํา และใช้ค้ันเอาน้ํา
หยอดหูแก้ปวดหู ใช้แก้โรคผิวหนัง และใช้ปรงุยาดื่มแก้ท้องผูก ช่วยขับปัสสาวะ ในอินโดนีเซียและในหมู่
เกาะมะละกา ใช้ใบตําแล้วเอามาทาแก้ปวดบวม แก้ฝี ดอกเอามาชงเป็นน้ําชาดื่มเพ่ือขับประจําเดือน 
                                              

รายงานการศึกษาวิจัย : ไม่พบข้อมูลการศึกษาวิจัย 

 ตัวอย่างตํารับยา : ใชท้ั้งต้นครั้งละ 1 กํามือ (แห้ง 3 กรัม สด 25กรัม) ต้มกับน้ํา ดื่มก่อนอาหารเช้า 
กลางวันและเย็น ใช้รักษาอาการแก้ไข้ 

 
 

ใบเงิน ใบทอง 

ใบนาค 
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แปะตําปึง 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura divaricata DC.   

ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : เชียตอเอ๊ียะ, งู่ปุ่ยไฉ่ (จีน), จักรนารายณ์ (ไทย), กิมกอยมอเช่า ,ผักพันปี, แปะตังปุง 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบ ฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณ ฟอกเลือด ปรับระบบเลือด และน้ําเหลืองให้สมดุล รักษาแผล
ภายใน – ภายนอก ล้างสารพิษภายในร่ายกายออกทาง (อุจจาระ ปัสสาวะ และทางตา) กินข้าวได้นอนหลับ
สบาย ลดอาการปวดต่าง ๆ ระบบหายใจจะดีข้ึนไม่เหนื่อยหอบง่าย ขับลมแน่นภายในช่องท้อง 
 
รายงานการศึกษาวิจัย : สารสกัดแอลกอฮอล์จากส่วนเหนือดินของจักรนารายณ์มีคุณสมบัติต้านการอักเสบใน 
สัตว์ทดลอง และยังพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์หลายชนิด ได้แก่ Kaempferol ในรูปอิสระและกลัยโคไซด์, 
Quercetin ในรูปอิสระและกลัยโคไซด์ โดยฟลาโวนอยด์เป็นสารที่อาจแสดงฤทธิ์ต้านอักเสบ จึงได้มีการทดลอง
ใช้เจลต้านอักเสบที่มีสารสกัดจากจักรนารายณ์ 2.5% เป็นตัวยา ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัด ซึ่งมักจะมี
อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ โดยพบว่าสามารถช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอาการได้อย่างมนีัยสําคัญ 

ตัวอย่างตํารับยา : ใช้ใบสด 7 ใบ ต้มกับน้ําเปล่า 2 ถ้วย ให้เหลือน้ํา 1 ถ้วย กิน 3 ครั้ง ต่อวัน ครั้งละ 1 
ส่วน 3 ของถ้วย หรือเอาใบสด 7 ใบล้างให้สะอาดเค้ียวให้ละเอียดรับประทาน ติดต่อกันเป็นเวลา 12-20 วัน 
อาการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เป็นจะค่อยๆ ทเุลาลงและหายไป 
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มะลิ 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton  

ชื่อวงศ์ : OLEACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : มะลิลา (ทั่วไป), มะลิซ้อน (ภาคกลาง), มะลิข้ีไก่ (เชียงใหม)่, มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน),  
มะลิป้อม (ภาคเหนือ), ข้าวแตก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เตียมูน (ละว้า-เชียงใหม)่ 

 
การใช้ประโยชน์ทางยา : ตํารายาไทย “ดอกมะลิ” จัดเป็นยาในพิกัดเกสร ทั้ง 5, ทั้ง 7 และทั้ง  9  แต่ใช้
ทั้งดอก เมื่อพิจารณาจากรสของยา ดอกมะลิถูกจัดเป็น “ยารสหอมเย็น” จึงมีสรรพคุณบํารุงหัวใจ ทําให้ชื่น
ใจ แก้อ่อนเพลีย ชูกําลัง แก้ร้อนในกระหายน้ํา แต่อย่าใชม้ากเกินไป เพราะจะแสลงกับโรคลมจุกเสียด 
แน่น  ดอกมะลิลา มีสรรพคุณ ที่ระบุในตํารายาไทย ใช้บํารุงหัวใจ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ทําจิตใจให้ชุ่มชื่น 
บํารุงครรภ์รักษา แก้ร้อนใน กระหายน้ํา แก้เจ็บตา เนื่องจากมีรสฝาดสมาน จึงช่วยสมานท้อง แก้บิด แก้
ปวดท้อง แก้แผลเรื้อรัง ผิวหนังเป็นผื่นคัน น้ําแช่ดอกสดบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น นําดอกสดตําใส่พิมเสน สุมหัว
เด็กแก้ซาง แก้ตัวร้อน แก้หวัด ในตํารายาไทย มีการนําดอกมะลิ ผสมเข้าในตํารับยาหอม ที่มีสรรพคุณบํารุง
หัวใจ ทําจิตใจให้ชุ่มชื่น แก้ลมวิงเวียน  
 
รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบวา่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโคโรนารี และกระตุ้นหัวใจ 
(coronary vasodilating and cardiotropic activities) : สาร jasmolactone B และ D ที่แยกได้จาก
ดอกมะลิพวงออกฤทธิ์ดังกล่าว จึงอาจสนับสนุนการใช้ดอกมะลิในตํารับยาหอม ซึ่งเป็นตํารับยาพ้ืนบ้าน ใน
การรักษาอาการเป็นลม วิงเวยีน ที่มีการใช้ในยาไทยมาแต่โบราณ 

ตัวอย่างตํารับยา : บํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ใช้ดอกแห้ง 1.5 – 3 กรัม ต้มน้ํา หรือชงน้ําร้อนดื่ม 
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พญานาคราช 
 

  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ornamental Hemp cactus. 

วงศ์ : MONADENIUM 

ชื่ออ่ืนๆ : ว่านพญานาคราช  

การใช้ประโยชน์ทางยา : ใบ เถา รสเยน็ แก้พิษตะขาบ แมงป่อง แก้พิษงู หรือถูกงูกัด สัตว์มีพิษกัด หมากัด 
และถอนพิษต่างๆ ค่ัวให้เหลืองหรือให้นําเถานาคราชตํากับเหล้า หรือน้ําซาวข้าวพอกที่ปากแผล จะช่วย
ระงับการเจ็บปวดได้ หรือดองสุราสรรพคุณขับโลหิตระดู แก้ปวดเอวปวดหลัง เนื่องจากโลหิตระดูไม่ปกติ  
 
รายงานการศึกษาวิจัย : ไม่พบข้อมูลการศึกษาวิจัย  

ตัวอย่างตํารับยา : นําเถานาคราชตํากับเหล้าพอกที่ปากแผล จะช่วยระงับการเจ็บปวดจากสัตว์มีพิษกัด 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ตามความเชื่อต้นพญานาคราชเป็นไม้มงคลแห่งยศถาบรรดาศักดิช์่วยเรื่องยศตําแหน่ง,  

อีกประการ เมื่อนํามาปลูกไว้ในบรเิวณที่ใด จะสามารถป้องกันทําให้พ้ืนที่นั้นไม่มี "งู" เข้ามาใกล้ 
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อัญชัน 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L.  

ชื่อวงศ์ :  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : แดงชัน (เชียงใหม)่; อัญชัน (ภาคกลาง); เอ้ืองชัน (ภาคเหนือ) 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ดอก รักษาอาการผมร่วง แก้ฟกช้ําบวม ใช้ผสมอาหารให้สีม่วง, เมล็ด เป็นยาระบาย, 
ใบและราก อัญชันชนิดขาวใช้เป็นยาขับปัสสาวะและยาระบาย ชนิดม่วงแก้ตาฟางและตาแฉะ  
คนโบราณเชื่อว่าอัญชันช่วยปลูกผมปลูกค้ิว ในเด็กที่ผม บาง ก็มักนิยมใช้ขยี้ทาหนังศรีษะไว้เชื่อว่าน้ําค้ันจาก
ดอกอัญชันทําให้ผมดกดําได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ดอกอัญชันมีสารแอนโทรไซยานิน (Anthroyanin) ซึ่งมี
คุณสมบัติเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทําให้เลือดไปเลี้ยงราก ผมมากข้ึน ปัจจุบันพบว่าสาร
แอนโทรไซยานิน ที่มีอยู่มากในอัญชันมีประโยชน์มากต่อสุขภาพ เช่น ช่วยเพ่ิมความสามารถในการมองเห็น 
เพ่ิมประสิทธิภาพการมองเห็นของตา 
 

รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าความสามารถของสารแอนโทรไซยานินในดอก
อัญชันช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพของตา เช่น ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น 

ตัวอย่างตํารับยา : นําดอกอัญชันสด 100 กรัม ล้างน้ําให้สะอาด ใส่หม้อเติมน้ําเปล่า 2 ถ้วย ต้มจนเดือด 
ปิดฝาทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 นาท ีแล้วกรองดอกอัญชันข้ึนจากหม้อต้ม ดื่มน้ําอัญชันต่างน้ํา ช่วยดับกระหาย มี
ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิต้านทานร่างกาย 

 



โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลท่าช้าง   53 

ฮว่านง๊อก 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseuderanthemum palatiferum (Nees)  Radlk.  

ชื่อวงศ์ :  ACANTHACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : ว่านลิง, พญาวานร, ใบหูลิง, ต้นลิงง้อ 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : ในเวียดนามจะใช้ใบในการรักษาโรคต่างๆ ในคน ได้แก่ ความดันโลหิต ท้องเสีย 
ไขข้ออักเสบ คออักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เนื้องอก ลําไส้อักเสบ ตกเลือด รักษาแผล ท้องผูก เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการนํามาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แก้ท้องเสียในสุกรและสุนัข รักษา
แผล และอหิวาห์ในไก่และเป็ด เป็นต้น 
 

รายงานการศึกษาวิจัย : รายงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการทดลองในสัตว์ดังนี้คือ การรักษาอาการท้องเสียใน
สุกรได้ ทดลองวิจัยเทียบกับยาปฏิชีวนะเช่น ยาชนิดผสมคือ โคลิสติน ผสมกับนอร์ ฟอกซาซินและผสมกับ 
เจนตาไมซิน และยา คอไตมาโซลได้ผลดีเท่ากันมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกร โดยมีน้ําหนักตัวดีกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้ให้ โดยใช้ทดแทนการให้ยาปฏิชีวนะ 

ตัวอย่างตํารับยา : ส่วนสําคัญคือ ใบใช้เค้ียวกินสด ๆ หรือค้ันและกรองเอาน้ําข้น ๆ รับประทานหรือต้มเป็น
น้ําแกงรับประทานได ้โดยทั่วไปจะรับประทานกัน 1-4 ใบ คนที่มีอาการหน้ามืดตาลายหลังรับประทาน 15 
นาทีจะหาย ให้รับประทานติดต่อกัน 7 วัน วันละ 2 ครั้งก่อนอาหาร 
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เพชรสังฆาต 
 

  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis  L.  

ชื่อวงศ์ :  VITACEAE  

ชื่ออ่ืนๆ : ข่ันข้อ (ราชบุร)ี สันชะควด (กรุงเทพฯ) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ)์ 
 

การใช้ประโยชน์ทางยา : น้ําจากต้น - ใช้หยอดหู แก้น้ําหนวกไหล หยอดจมูกแก้เลือดเสียในสตรี

ประจําเดือนไม่ปรกติ เปน็ยาธาตุเจริญอาหาร, ใบยอดอ่อน - รักษาโรคลําไส้เก่ียวกับอาหารไม่ย่อย, 

ใบ ราก – เป็นยาพอก, เถา - ใช้เป็นยาแก้ริดสีดวงทวารหนัก  

 

รายงานการศึกษาวิจัย : - มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและผลการทดลองทางคลินิกของ
เพชรสังฆาต คือสารสกัดเพชรสังฆาตมีฤทธิ์เร่งการประสานงานของกระดูกที่หักในสัตว์ ทดลองมีฤทธิ์
ลดความดันโลหิตเมื่อทดลองกับสุนัข มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ          
- มีการวิจัยทางคลินิกในการใช้เพชรสังฆาตเพ่ือรักษาริดสีดวงทวารหนักที่ โรงพยาบาลกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า “เพชรสังฆาตแคปซูล” ให้ผลการรักษาที่ดีเทียบ เท่ากับยาแผนปัจจุบัน (Daflon) 

ตัวอย่างตํารับยา : ใช้เถาสด 2-3 องคุล ี(ความยาวของข้อนิ้วมือ) ต่อหนึ่งมื้อ รับประทานสดๆ ถ้าเค้ียวจะคัน
ปากคันคอ เพราะในสมุนไพรนี้จะมีสารเป็นผลึกรูปเข็มอยู่มาก เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในต้นบอน ต้น
เผือก การรับประทานจึงใช้สอดไส้ในกลว้ยสุก หรือมะขาม แล้วกลืนลงไป รับประทาน 10-15 วัน จะเห็นผล 
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ยาสมุนไพรตามภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
วานกาบหอย

ช่ือวิทยาศาสตร : Tradescantia spathacea Stearn

วงศ : COMMELINACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : วานหอยแครง, วานแสงอาทิตย, ฮํ่าหลั่งเฮ๊ียะ, อ่ังเต็ก (จีน-แตจิ๋ว)

การใชประโยชนทางยา : ใบ แกรอนในกระหายน้ํา แกไอ อาเจียนเปนเลือด แกฟกช้ําภายใน

เนื่องจากพลัดตกจากท่ีสูงหรือหกลมฟาดถูกของแข็ง แกบิดถายเปนเลือด แกปสสาวะเปนเลือด

ดอก รสชุมชื่น ใชขับเสมหะ แกไอแหงๆ แกอาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดา หามเลือด ปสสาวะเปน

เลือด แกไอเปนเลือดใชตมกับกับเนื้อหมูกิน แกบิดถายเปนเลือดใชตมน้ํากิน

รายงานการศึกษาวิจัย : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวา สามารถตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อไวรัส ตานเชื้อรา 

ยับยั้งการอักเสบ ตานมะเร็งได

ตัวอยางตํารับยา :

1. แกไอ รอนในกระหายน้ํา แกอาเจียนเปนเลือด แกฟกช้ําภายในเนื่องจากพลัดตกจากท่ีสูงหรือหก

ลมฟาดถูกของแข็ง ใชใบสด 3 ใบ ตมน้ํา ผสมน้ําตาลกรวดเล็กนอยด่ืมตางน้ํา

2. แกหวัด ไอมีเสมหะปนเลือด เลือดกําเดาออก บิดจากแบคทีเรีย ใชดอกนี้แหง 20-30 กรัม ตมน้ําด่ืม

3. แกบิด ใชยานี้สด 120 กรัม น้ําตาล 30 กรัมตมน้ํากินตอนอุนๆ โดยท่ัวไปกิน 1 ชุด ก็เห็นผลแลว 

เม่ือกินติดตอกันไปอีก 3-4 ชดุจะหายขาด ไมมีอาการขางเคียงอะไร

4. แกโรคผิวหนัง ผื่นคัน อันเกิดจากการทํานาใชค้ันน้ําจากใบของตนนี้มาทาบริเวณมือและเทา

ปลอยใหแหงแลวคอยลงไปทํานา โดยทาน้ําค้ันของตนนี้ 1 ครั้ง กอนและหลังลงไปทํานา เปนการ

ปองกันมือและเทาเนาเปอย ถามือและเทาเนาเปอยแลวก็ทาน้ําค้ันจากตนนี้เปนการรักษาได
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หญาปกก่ิง

ช่ือวิทยาศาสตร : Murdannia loriformis (Hassk.) Rao et Kammathy

วงศ : COMMELINACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : เลงจือเชา (จีน) หญาเทวดา

การใชประโยชนทางยา : ใบ รับประทานกับลาบชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน

ใบและตน รสจืดเย็น ตมด่ืม แกเจ็บคอ รักษามะเร็งในเม็ดโลหิต มะเร็งในท่ีตางๆ ในลําคอ ในตับ ผิวหนัง 

เม็ดเลือด ในมดลูกและลําไส)

รายงานการศึกษาวิจัย : สารท่ีแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งในหญาปกก่ิง คือ กลัยโคสฟงโกไลปด

(Glycosphingolipid) ท่ีมีชื่อวา G1b ซ่ึงเปนกลุมไขมันท่ีมีข้ัวเปนองคประกอบของเซลลผิว กลัยโคสฟง

โกไลปดมีหนาท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน พบวา กลัยโคสฟงโกไลปดของเซลลมะเร็งแตกตางจากเซลลปกติ 

จึงคาดวา นอกจากฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งโดยตรงตอเซลลมะเร็งเตานม ปอด ลําไสใหญและตับ ระดับปาน

กลางในหลอดทดลอง G1b อาจมีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุมกัน ซ่ึงจากการทดลองเบื้องตนพบวา G1b เพ่ิม

อัตราสวนของ CD 3, 4 : CD 3, 8 ท่ีผิวของเซลลเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงในวันท่ี 3 และ 7 จากการตรวจ

ความเปนพิษเฉียบพลันและความเปนพิษก่ึงเรื้อรังของน้ําค้ัน พบวามีความปลอดภัย

ตัวอยางตํารับยา : ใชใบและตน รสจืดเย็น ตมด่ืม แกเจ็บคอ รักษามะเร็งในเม็ดโลหิต มะเร็งในท่ี

ตางๆ ในลําคอ ในตับ ผิวหนัง เม็ดเลือด ในมดลูกและลําไส เปนตน โดยนําหญาปกก่ิง 6 ตน ลางน้ํา

ใหสะอาด ปนหรือตําใหแหลก เติมน้ํา 4 ชอนโตะ ค้ันเอาแตน้ํา แบงครึ่ง ด่ืม 2 ครั้ง กอนอาหารเชา

ครึ่งชั่วโมงและกอนนอน

ขอควรระวังคือ : ไมควรรับประทานของแสลง ซ่ึงมีผลใหฤทธิ์การรักษาโรคของหญาปกก่ิงออนลง 

เชน ฟกแฟง แตงกวา มะระ หัวไชเทา หนอไม ผักบุง
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ยานาง

ช่ือวิทยาศาสตร : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

ช่ือวงศ : MENISPERMACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : จอยนาง (เชียงใหม) เถาวัลยเขียว (กลาง) ยาดนาง วันยอ (สุราษฎรธานี) เถารอยปลา ปูเจาเขาเขียว 

เถายานาง ยานางขาว ยานนาง หญาภคินี

การใชประโยชนทางยา : ใบ รสจืดขม รับประทาน ถอนพิษผิดสําแดง แกไข ตัวรอน แกไขรากสาด ไขพิษ ไขหัว 

ไขกลับซํ้า ใชเขายาเขียว ทํายาพอก ลิ้นกระดาง คางแข็ง กวาดคอ แกไขฝดาษ ไขดําแดงเถา

ราก รสจืดขม กระทุงพิษไข แกไข ปรุงยาแกไขรากสาด ไขกลับ ไขพิษ ไขผิดสําแดง ไขเหนือ ไขหัวจําพวกเหือด

หัด สุกใส ฝดาษ ไขกาฬ รับประทานแกพิษเมาเบื่อแกเมาสุรา แกพิษภายในใหตกสิ้น บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ 

แกโรคหัวใจบวม ถอนพิษผิดสําแดง แกทองผูก แกกําเดา แกลม

ท้ังตน ปรุงเปนยาแกไขกลับ

รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาวิจัยของสํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

พบวา ในใบประกอบดวยสารโพลีแซคคาไรด สารโพลีฟนอล แคลเซียมออกซาเลท และอัลคาลอยด มีฤทธิ์ลดไข 

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย แกปวด ลดความดันโลหิต ตานเชื้อจุลชีพ ตานการแพ ลดการหดเกร็ง

ของลําไส ตานการเจริญของเซลลมะเร็ง และมีฤทธิ์อยางออนๆ ในการตานอนุมูลอิสระ

ตัวอยางตํารับยา : - เค้ียวใบสดแลวด่ืมน้ําผานลางใบยานางในปากจนจืด 1 แกว เค้ียวครั้งละ 7 ใบ วันละ 3 ครั้ง

- ใชใบยานาง 1 กํามือ ใสน้ําพอทวมยาประมาณ 3 ลิตร ตมจนน้ํายางวดลงเหลือ 1 ใน 3 สวน จะไดน้ํายารสจืดด่ืม

วันละ 4 ครั้งๆ ละ 1 แกว กอนอาหารและกอนนอน
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ลูกใตใบ

ช่ือวิทยาศาสตร : Phyllanthus amarus Schum & Thonn.

ช่ือวงศ : EUPHORBIACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : มะขามปอมดิน หญาใตใบ หญาใตใบขาว ไฟเดือนหา จูเก๋ียเชา

การใชประโยชนทางยา : ท้ังตน ชวยลดไขทุกชนิด (ไขหวัด ไขทับระดู ไขจับสั่น) ขับระดูขาว แกน้ําดีพิการ 

แกดีซาน แกขัดเบา แกไอ แกกามโรค แกปวดฝ ขับปสสาวะ แกรอนในกระหายน้ํา แกทองเสีย

รายงานการศึกษาวิจัย : สารสกัดลูกใตใบยืดอายุหนูท่ีเปนมะเร็งตับ โดยใหหนูขาวท่ีเปนมะเร็งตับกินสาร

เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีนนาน 20 สัปดาหแลวใหสารสกัดน้ําจากสวนเหนือดิบลูกใตใบในขนาด 150มก/

กก. น้ําหนักตัวนาน54 สัปดาห หรือจนสัตวทดลองตายพบวาสารสกัดลูกใตใบสามารถยืดอายุสัตวทดลองท่ี

เปน มะเร็งตับอายุเฉลี่ย52.2+2.3 สัปดาห ในขณะท่ีสัตวทดลองกลุมท่ีไมไดรับสารสกัดมีอายุเฉลี่ย 

33.7+1.6 สัปดาห สารสกัดลูกใตใบยังมีผลลดคาทางชีวเคมีอ่ืน ๆ เชนลดระดับเอนไซมแกมมากลูตามิล 

ทรานสเปปทิเดสในซีรัม ลดระดับเอนไซมกลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอรเรสและลดระดับสารกลูตาไทโอนใน

เนื้อเยื่อตับ

ตัวอยางตํารับยา : ใชท้ังตนครั้งละ 1 กํามือ (แหง 3 กรัม สด 25กรัม) ตมกับน้ํา ด่ืมกอนอาหารเชา

และเย็น ใชรักษาอาการแกไข

ขอควรระวัง : หญิงมีครรภหามใช เพราะสมุนไพรลูกใตใบมีสรรพคุณเปนยาขับประจําเดือน อาจเกิด

อันตรายกับทารกในครรภได
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ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค

ช่ือวิทยาศาสตร : Gratophyllum pictum (L.) Griff.

วงศ : ACANTHACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : ใบเงิน (ทองคําขาว) + ใบทอง (ทองนพคุณ ทองลงยา) + ใบนาค (นาคนอก ทองสัมฤทธิ์)

 ใบสามกษัตริย

การใชประโยชนทางยา : ตํารายาไทยใช ใบ แกไข ลอมตับ ดับพิษ (ปองกันการทําลายของตับจากสารพิษ

และความรอน) ในมาเลเซียและฟลิปปนส ใชใบหามเลือด โดยเฉพาะเม่ือถูกเง่ียงปลาตํา และใชค้ันเอาน้ํา

หยอดหูแกปวดหู ใชแกโรคผิวหนัง และใชปรุงยาด่ืมแกทองผูก ชวยขับปสสาวะ ในอินโดนีเซียและในหมู

เกาะมะละกา ใชใบตําแลวเอามาทาแกปวดบวม แกฝ ดอกเอามาชงเปนน้ําชาด่ืมเพ่ือขับประจําเดือน

รายงานการศึกษาวิจัย : ไมพบขอมูลการศึกษาวิจัย

ตัวอยางตํารับยา : ใชท้ังตนครั้งละ 1 กํามือ (แหง 3 กรัม สด 25กรัม) ตมกับน้ํา ด่ืมกอนอาหารเชา

กลางวันและเย็น ใชรักษาอาการแกไข

ใบเงิน ใบทอง

ใบนาค
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แปะตําปง

ช่ือวิทยาศาสตร : Gynura divaricata DC.

ช่ือวงศ : ASTERACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : เชียตอเอ๊ียะ, งูปุยไฉ (จีน), จักรนารายณ (ไทย), กิมกอยมอเชา ,ผักพันป, แปะตังปุง

การใชประโยชนทางยา : ใบ ฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณ ฟอกเลือด ปรับระบบเลือด และน้ําเหลืองใหสมดุล รักษาแผล

ภายใน – ภายนอก ลางสารพิษภายในรายกายออกทาง (อุจจาระ ปสสาวะ และทางตา) กินขาวไดนอนหลับ

สบาย ลดอาการปวดตาง ๆ ระบบหายใจจะดีข้ึนไมเหนื่อยหอบงาย ขับลมแนนภายในชองทอง

รายงานการศึกษาวิจัย : สารสกัดแอลกอฮอลจากสวนเหนือดินของจักรนารายณมีคุณสมบัติตานการอักเสบใน

สัตวทดลอง และยังพบสารกลุมฟลาโวนอยดหลายชนิด ไดแก Kaempferol ในรูปอิสระและกลัยโคไซด,

Quercetin ในรูปอิสระและกลัยโคไซด โดยฟลาโวนอยดเปนสารท่ีอาจแสดงฤทธิ์ตานอักเสบ จึงไดมีการทดลอง

ใชเจลตานอักเสบท่ีมีสารสกัดจากจักรนารายณ 2.5% เปนตัวยา ในผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด ซ่ึงมักจะมี

อาการเยื่อบุชองปากอักเสบ โดยพบวาสามารถชวยปองกันและลดความรุนแรงของอาการไดอยางมีนัยสําคัญ

ตัวอยางตํารับยา : ใชใบสด 7 ใบ ตมกับน้ําเปลา 2 ถวย ใหเหลือน้ํา 1 ถวย กิน 3 ครั้ง ตอวัน ครั้งละ 1

สวน 3 ของถวย หรือเอาใบสด 7 ใบลางใหสะอาดเค้ียวใหละเอียดรับประทาน ติดตอกันเปนเวลา 12-20 วัน

อาการเจ็บปวยจากโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีเปนจะคอยๆ ทุเลาลงและหายไป
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มะลิ

ช่ือวิทยาศาสตร : Jasminum Sambac (L.) Aiton

ช่ือวงศ : OLEACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : มะลิลา (ท่ัวไป), มะลิซอน (ภาคกลาง), มะลิข้ีไก (เชียงใหม), มะลิหลวง (แมฮองสอน),

มะลิปอม (ภาคเหนือ), ขาวแตก (เง้ียว-แมฮองสอน), เตียมูน (ละวา-เชียงใหม)

การใชประโยชนทางยา : ตํารายาไทย “ดอกมะลิ” จัดเปนยาในพิกัดเกสร ท้ัง 5, ท้ัง 7 และท้ัง 9 แตใช

ท้ังดอก เม่ือพิจารณาจากรสของยา ดอกมะลิถูกจัดเปน “ยารสหอมเย็น” จึงมีสรรพคุณบํารุงหัวใจ ทําใหชื่น

ใจ แกออนเพลีย ชูกําลัง แกรอนในกระหายน้ํา แตอยาใชมากเกินไป เพราะจะแสลงกับโรคลมจุกเสียด 

แนน ดอกมะลิลา มีสรรพคุณ ท่ีระบุในตํารายาไทย ใชบํารุงหัวใจ ดับพิษรอน ถอนพิษไข ทําจิตใจใหชุมชื่น 

บํารุงครรภรักษา แกรอนใน กระหายน้ํา แกเจ็บตา เนื่องจากมีรสฝาดสมาน จึงชวยสมานทอง แกบิด แก

ปวดทอง แกแผลเรื้อรัง ผิวหนังเปนผื่นคัน น้ําแชดอกสดบํารุงหัวใจใหชุมชื่น นําดอกสดตําใสพิมเสน สุมหัว

เด็กแกซาง แกตัวรอน แกหวัด ในตํารายาไทย มีการนําดอกมะลิ ผสมเขาในตํารับยาหอม ท่ีมีสรรพคุณบํารุง

หัวใจ ทําจิตใจใหชุมชื่น แกลมวิงเวียน

รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบวามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโคโรนารี และกระตุนหัวใจ 

(coronary vasodilating and cardiotropic activities) : สาร jasmolactone B และ D ท่ีแยกไดจาก

ดอกมะลิพวงออกฤทธิ์ดังกลาว จึงอาจสนับสนุนการใชดอกมะลิในตํารับยาหอม ซ่ึงเปนตํารับยาพ้ืนบาน ใน

การรักษาอาการเปนลม วิงเวียน ท่ีมีการใชในยาไทยมาแตโบราณ

ตัวอยางตํารับยา : บํารุงหัวใจใหชุมชื่น ใชดอกแหง 1.5 – 3 กรัม ตมน้ํา หรือชงน้ํารอนด่ืม
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พญานาคราช

ช่ือวิทยาศาสตร : Ornamental Hemp cactus.

วงศ : MONADENIUM

ช่ืออ่ืนๆ : วานพญานาคราช 

การใชประโยชนทางยา : ใบ เถา รสเย็น แกพิษตะขาบ แมงปอง แกพิษงู หรือถูกงูกัด สัตวมีพิษกัด หมากัด 

และถอนพิษตางๆ ค่ัวใหเหลืองหรือใหนําเถานาคราชตํากับเหลา หรือน้ําซาวขาวพอกท่ีปากแผล จะชวย

ระงับการเจ็บปวดได หรือดองสุราสรรพคุณขับโลหิตระดู แกปวดเอวปวดหลัง เนื่องจากโลหิตระดูไมปกติ 

รายงานการศึกษาวิจัย : ไมพบขอมูลการศึกษาวิจัย

ตัวอยางตํารับยา : นําเถานาคราชตํากับเหลาพอกท่ีปากแผล จะชวยระงับการเจ็บปวดจากสัตวมีพิษกัด

ขอมูลเพ่ิมเติม : ตามความเชื่อตนพญานาคราชเปนไมมงคลแหงยศถาบรรดาศักด์ิชวยเรื่องยศตําแหนง,

อีกประการ เม่ือนํามาปลูกไวในบริเวณท่ีใด จะสามารถปองกันทําใหพ้ืนท่ีนั้นไมมี "งู" เขามาใกล
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อัญชัน

ช่ือวิทยาศาสตร : Clitoria ternatea L.

ช่ือวงศ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ช่ืออ่ืนๆ : แดงชัน (เชียงใหม); อัญชัน (ภาคกลาง); เอ้ืองชัน (ภาคเหนือ)

การใชประโยชนทางยา : ดอก รักษาอาการผมรวง แกฟกช้ําบวม ใชผสมอาหารใหสีมวง, เมล็ด เปนยาระบาย,

ใบและราก อัญชันชนิดขาวใชเปนยาขับปสสาวะและยาระบาย ชนิดมวงแกตาฟางและตาแฉะ

คนโบราณเชื่อวาอัญชันชวยปลูกผมปลูกค้ิว ในเด็กท่ีผม บาง ก็มักนิยมใชขยี้ทาหนังศรีษะไวเชื่อวาน้ําค้ันจาก

ดอกอัญชันทําใหผมดกดําได ท่ีเปนเชนนั้นเพราะวา ดอกอัญชันมีสารแอนโทรไซยานิน (Anthroyanin) ซ่ึงมี

คุณสมบัติเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทําใหเลือดไปเลี้ยงราก ผมมากข้ึน ปจจุบันพบวาสาร

แอนโทรไซยานิน ท่ีมีอยูมากในอัญชันมีประโยชนมากตอสุขภาพ เชน ชวยเพ่ิมความสามารถในการมองเห็น 

เพ่ิมประสิทธิภาพการมองเห็นของตา

รายงานการศึกษาวิจัย : การศึกษาวิจัยทางคลินิกพบวาความสามารถของสารแอนโทรไซยานินในดอก

อัญชันชวยเพ่ิม ประสิทธิภาพของตา เชน ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคตอหิน โรคตอกระจก เปนตน

ตัวอยางตํารับยา : นําดอกอัญชันสด 100 กรัม ลางน้ําใหสะอาด ใสหมอเติมน้ําเปลา 2 ถวย ตมจนเดือด 

ปดฝาท้ิงไว ประมาณ 2-3 นาที แลวกรองดอกอัญชันข้ึนจากหมอตม ด่ืมน้ําอัญชันตางน้ํา ชวยดับกระหาย มี

ฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ เสริมภูมิตานทานรางกาย
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ฮวานงอก

ช่ือวิทยาศาสตร : Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.

ช่ือวงศ : ACANTHACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : วานลิง, พญาวานร, ใบหูลิง, ตนลิงงอ

การใชประโยชนทางยา : ในเวียดนามจะใชใบในการรักษาโรคตางๆ ในคน ไดแก ความดันโลหิต ทองเสีย

ไขขออักเสบ คออักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เนื้องอก ลําไสอักเสบ ตกเลือด รักษาแผล ทองผูก เปนตน

นอกจากนี้ยังมีการนํามาใชในการรักษาและปองกันโรคในสัตวเลี้ยง ไดแก แกทองเสียในสุกรและสุนัข รักษา

แผล และอหิวาหในไกและเปด เปนตน

รายงานการศึกษาวิจัย : รายงานวิจัยสวนใหญเปนการทดลองในสัตวดังนี้คือ การรักษาอาการทองเสียใน

สุกรได ทดลองวิจัยเทียบกับยาปฏิชีวนะเชน ยาชนิดผสมคือ โคลิสติน ผสมกับนอร ฟอกซาซินและผสมกับ 

เจนตาไมซิน และยา คอไตมาโซลไดผลดีเทากันมีผลตอการเจริญเติบโตของลูกสุกร โดยมีน้ําหนักตัวดีกวา

กลุมท่ีไมไดให โดยใชทดแทนการใหยาปฏิชีวนะ

ตัวอยางตํารับยา : สวนสําคัญคือ ใบใชเค้ียวกินสด ๆ หรือค้ันและกรองเอาน้ําขน ๆ รับประทานหรือตมเปน

น้ําแกงรับประทานได โดยท่ัวไปจะรับประทานกัน 1-4 ใบ คนท่ีมีอาการหนามืดตาลายหลังรับประทาน 15

นาทีจะหาย ใหรับประทานติดตอกัน 7 วัน วันละ 2 ครั้งกอนอาหาร
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เพชรสังฆาต

ช่ือวิทยาศาสตร : Cissus quadrangularis L.

ช่ือวงศ : VITACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : ข่ันขอ (ราชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพฯ) สามรอยตอ (ประจวบคีรีขันธ)

การใชประโยชนทางยา : น้ําจากตน - ใชหยอดหู แกน้ําหนวกไหล หยอดจมูกแกเลือดเสียในสตรี

ประจําเดือนไมปรกติ เปนยาธาตุเจริญอาหาร, ใบยอดออน - รักษาโรคลําไสเก่ียวกับอาหารไมยอย,

ใบ ราก – เปนยาพอก, เถา - ใชเปนยาแกริดสีดวงทวารหนัก

รายงานการศึกษาวิจัย : - มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและผลการทดลองทางคลินิกของ

เพชรสังฆาต คือสารสกัดเพชรสังฆาตมีฤทธิ์เรงการประสานงานของกระดูกท่ีหักในสัตว ทดลองมีฤทธิ์

ลดความดันโลหิตเม่ือทดลองกับสุนัข มีฤทธิ์ขับปสสาวะ

- มีการวิจัยทางคลินิกในการใชเพชรสังฆาตเพ่ือรักษาริดสีดวงทวารหนักท่ี โรงพยาบาลกระทุม จังหวัด

พิษณุโลก พบวา “เพชรสังฆาตแคปซูล” ใหผลการรักษาท่ีดีเทียบ เทากับยาแผนปจจุบัน (Daflon)

ตัวอยางตํารับยา : ใชเถาสด 2-3 องคุลี (ความยาวของขอนิ้วมือ) ตอหนึ่งม้ือ รับประทานสดๆ ถาเค้ียวจะคัน

ปากคันคอ เพราะในสมุนไพรนี้จะมีสารเปนผลึกรูปเข็มอยูมาก เปนสารชนิดเดียวกันกับท่ีพบในตนบอน ตน

เผือก การรับประทานจึงใชสอดไสในกลวยสุก หรือมะขาม แลวกลืนลงไป รับประทาน 10-15 วัน จะเห็นผล
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โสมไทย

ช่ือวิทยาศาสตร : Talinum paniculatum Gaertn.

ช่ือวงศ : PORTULACACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : วานผักปง โสมคน

การใชประโยชนทางยา : ตํารายาไทย ใช เหงา รสหวานรอน บํารุงรางกาย บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แก

ออนเพลีย หรือทาภายนอกแกอักเสบ ลดอาการบวม ใบ แกบวมอักเสบมีหนอง ขับน้ํานม ราก บํารุงปอด 

แกอาการออนเพลีย หรือหลังฟนไข ปสสาวะขัด เหง่ือออกมาก ศีรษะมีไข ไอเปนเลือด แกไอ บํารุงปอด 

ประจําเดือนผิดปกติ ทองเสีย

รายงานการศึกษาวิจัย : ไมพบขอมูลการศึกษาวิจัย

ตัวอยางตํารับยา : ใบและยอดออน ใชรับประทานเปนผักใบเขียว หรือตมจืด มีสรรพคุณบํารุงรางกาย

ขอควรระวัง : ผูท่ีมีอาการของโรคไต โรคเกาต และโรคไขขออักเสบ ไมควรรับประทานในปริมาณมาก 

เนื่องจากมีกรดออกซาลิสูง
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แกนตะวัน

ช่ือวิทยาศาสตร : Helianthus tuberosus L..

ช่ือวงศ : ASTERACEAE

ช่ืออ่ืนๆ : ทานตะวันหัว, แหวบัวตอง

การใชประโยชนทางยา : เนื้อในหัว มีสารกลุมท่ีเรียกวาพรีไบโอติก (เสนใยอาหารท่ีไมถูกยอยใน

ระบบทางเดินอาหาร) จึงชวยควบคุมน้ําหนักตัว แกอาการทองผูก ทําใหสุขภาพลําไสใหญดีข้ึน

ปองกันไขมันและน้ําตาลในเลือดสูง รวมท้ังปองกันมะเร็งลําไสใหญได

รายงานการศึกษาวิจัย : จากขอมูลการศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณของแกนตะวัน พบวา สวนหัว เหมาะท่ีจะ

รับประทานหัวสด รสชาติหวาน เปนแหลงสะสมของอินนูลิน (inulin) ท่ีเต็มไปดวยน้ําตาลฟรุกโตสท่ีตอกัน

เปนโมเลกุลยาว มีคุณสมบัติชวยลดความเสี่ยงของการเปนโรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือด โรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ และสรางภูมิคุมกันโรค แตใหแคลอรีตํ่า ไมเพ่ิมน้ําตาลในเลือด จึงลด

ความเสี่ยงการเปนโรคเบาหวาน

ตัวอยางตํารับยา : หัวหรือเหงา นํามารับประทานสด หรือประกอบเปนรายการอาหาร มีสรรพคุณชวยลด

ระดับน้ําตาลในเลือด ควบคุมน้ําหนัก ชวยระบบขับถายบรรเทาอาการทองผูก และลดความเสี่ยงการเกิด

โรคมะเร็งลําไสได

ขอควรระวัง : แกนตะวันมีคุณสมบัติของเสนใยอาหารสูง การรับประทานในรูปแบบสารสกัดในปริมาณท่ีมาก

อาจทําใหเกิดผลขางเคียงได เชน มีอาการไมสบายทอง จุกเสียดแนนทอง ทองเสีย ทองอืดทองเฟอ หรือมี

อาการคลื่นไส



เอกสารอางอิง

พงพฤกษ อุดมศักด์ิ. 2553. ตํารับสมุนไพรไทย รักษาโรค บํารุงสุขภาพ. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนดลิพเพลส.

เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. 2548. การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเองดวยยาสมุนไพรในงาน

สาธารณสุขมูลฐาน. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย(กรุงเทพ).

ณรงค มูลคา. 2553. ปลูกผักพ้ืนบาน อาหาร- ยาตานโรค. กรุงเทพฯ: แซท โฟร พริ้นต้ิง.

โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร. 2549. สมุนไพรเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย. กรุงเทพฯ: ปรมัตถการพิมพ.

โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร. 2550. ขอมูลสมุนไพร ในรายการผลิตของ สมุนไพรอภัยภูเบศร.

กรุงเทพฯ: ปรมัตถการพิมพ.

เต็ม สมิตินันทน. 2544. ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานัก

วิชาการปาไม กรมปาไม.

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2549. โครงการสมุนไพรในวัด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ.

ออนไลน

http://www.alternativecomplete.com/alternative1

http://www.doctor.or.th/article/detail/11212

http://samunprithai4u.blogspot.com/

http://www.abhaiherb.com/knowledge/thaiherb/2871

http://www.vcharkarn.com/varticle/40671

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9

http://www.jiaogulan4u.com/charpoo.html

http://www.stri.cmu.ac.th/DB_Article/articledetail.php?id=16

http://www.hiso.or.th/hiso/health_news/health_story5_12.php

http://www.watsadet.ac.th/increase_data/herbs/index.html

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=135

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=140

http://tmri.dtam.moph.go.th/heab/yanang.php

http://www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=3624

http://www.jamrat.net/wbtopic.aspx?topicid=203

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1300256875&grpid=no&catid=50

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=302

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_03_9.htm

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=106



ชะพลู 37

ชุมเห็ดเทศ 18, 29

ตะไคร 22, 26

ตําลึง 35

ทับทิม 18

นอยหนา 34

นํ้ามันไพล 11

บัวบก 27, 30, 41

ผักบุงทะเล 32

ฝรั่ง 17

พญานาคราช 51

พญายอ 33

พริกไทย 22

พลู 30

ฟกทอง 22

ฟาทะลายโจร 17, 32

มะเกลือ 21

มะแวงเครือ 24

มะแวงตน 24

มะขามแขก 19

มะขามไทย 20, 24

มะขามปอม 23

มะนาว 24

มะระข้ีนก 36

มะลิ 50

มะหาด 21

มังคุด 18

ยาขมิ้นชัน 4

ยาทิงเจอรเสลดพังพอน 7

ยาธรณสีณัฑฆาต 10

ยานาง 46

ยาฟาทะลายโจร 6

ยามะขามแขก 5

ยามะระข้ีนก 12

ยารางจืด 13

ยาสหสัธารา 9

ยาหอมนวโกฐ 2

ลูกใตใบ 47

วานกาบหอย 44

วานหางจระเข 27, 30

โสมไทย 55

หญาปกก่ิง 45

หญาหนวดแมว 26

ออยแดง 26

อัญชัน 52

ฮวานง็อก 53

เตยหอม 42

เพกา 23

เพชรสังฆาต 54

เล็บมือนาง 22

เสลดพังพอนกลีเซอรีน 7

เสลดพังพอนตัวผู 33

แปะตําปง 49

แมงลัก 20

ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค 48

ไพล 34

ไพลจีซาล (ครมีไพล) 11

กระเจี๊ยบแดง 25, 39

กระเทียม 22, 29

กลวย 16

กะเพรา 22, 38

กานพลู 22

แกนตะวัน 56

ขมิ้นชัน 16, 22, 28, 32

ขลู 26

ขา 29

ขิง 22, 23

ข้ีเหล็ก 19

ข้ึนฉาย 40

ครีมบัวบก 8

คูณ 19

ดัชนียาสมุนไพร



การดําเนินโครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชน ตําบลทาชาง

รพ.สต.ทาชาง 

รวมกับ

นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม

นักศึกษาหลักสตูร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)

วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล

สื่อความรูน้ีจัดทําข้ึนเมื่อ พ.ค. 2557


