
 สมุนไพรไทยยอดฮิต 20 ชนิดท่ีทุกคนรู้จักช่ือเสียงเรียงนามกนัดี ว่าแต่รู้จักสรรพคุณครบถ้วนแล้วหรือยัง 
 
          กับอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บคอ ไอ น ้าร้อนลวก มดกัด ยุงกัด ท้องเสีย 
ท้องอืด ฯลฯ หลายคนมักจะเลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยคิดว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจดี แต่ลองชะเง้อมองซิว่า 
รอบ ๆ บ้านมีพืชสมุนไพรไทยอะไรปลูกอยู่หรือเปล่า เพราะพืชสมุนไพรเหล่านี สามารถน้ามาใช้รักษาอาการ
เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี  ได้ผลชะงัดนักแล แถมบางชนิดยังสามารถรักษาโรคยอดฮิต อย่าง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งได้ด้วย  

 
 

ว่านหางจระเข้ 
ว่านหางจระเข้ 

 
          ไม้ล้มลุกใบใหญ่หนาท่ีทุกคนรู้จักกันดี แม้ถิ่นก้าเนิดจะอยู่ไกลถึงฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกา แต่
ในประเทศไทยก็มีการปลูกว่านหางจระเข้อย่างแพร่หลาย ซึ่งในต้ารับยาไทยก็ใช้ว่านหางจระเข้บ้าบัดอาการ

ต่าง ๆ ได้มากมาย จนเป็นที่รู้จักว่า เป็นพืชอัศจรรย์ท่ีมีสรรพคุณสารพัดประโยชน์  
 

          โดย "วุ้นในใบสด" สามารถน้ามาบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ แต่สรรพคุณเด่น ๆ ท่ีทุกคนน่าจะรู้จักก็
คือ น้ามาพอกแผลน ้าร้อนลวก ไฟไหม้ แก้ปวดแสบปวดร้อน แผลเรื อรัง รักษาผิวที่ถูกแดดเผา แผลใน

กระเพาะอาหาร และช่วยถอนพิษได้ เพราะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยสมานแผล แต่มีข้อแนะน้าว่า ก่อนใช้
ควรทดสอบดูก่อนว่าแพ้หรือไม่ โดยเอาวุ้นทาบริเวณท้องแขนด้านใน ถ้าผิวไม่คันหรือแดงก็ใช้ได้ นอกจากส่วน

วุ้นในใบสดแล้ว ส่วน "ยางในใบ" ก็สามารถน้ามาท้าเป็นยาระบายได้ และส่วน "เหง้า" ก็น้าไปต้มน ้า
รับประทาน แก้โรคหนองในได้ด้วย  

 

https://health.kapook.com/herb


 
ขมิ นชัน 

 
ขม้ินชัน 
 
          เรียกกันท่ัวไปว่า "ขมิ น" เป็นไม้ล้มลุกมีสีเหลืองอมส้ม มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีกล่ินหอม คนนิยม
น้า "เหง้า" ทั งสดและแห้งมาใช้รักษาอาการท่ีเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร รวมทั งแก้ท้องเสีย ท้องร่วง จุกเสียด
แน่นท้อง และสามารถน้าขมิ นชันมาทาภายนอก เพื่อใช้รักษาแผลเรื อรัง แผลสด โรคผิวหนัง พุพอง รักษา
ชันนะตุได้ด้วย 
 
          นอกจากนั น "ขม้ินชัน" ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระ "คูเคอร์
มิน" ท่ีช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับ อีกทั งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง หรือใครท่ีมีแผลอักเสบ "ขมิ นชัน" ก็มี
สรรพคุณช่วยให้แผลหายเร็วขึ น เพราะมีฤทธิ์ไปลดการอักเสบ ฆ่าเชื อแบคทีเรียท่ีท้าให้เกิดหนอง และหาก
รับประทานขมิ นชันทุกวัน ตามเวลาจะช่วยให้ความจ้าดีขึ น ไม่อ่อนเพลียยามต่ืนนอน และช่วยให้ระบบขับถ่าย
ดีขึ นด้วย 
 

 
 

ทองพันช่ัง 
 
ทองพันชั่ง 
 
          เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณค่าไม่ต่างไปจากช่ือ "ทองพันช่ัง" หลายพื นท่ีอาจเรียกว่า "ทองคันช่ัง" หรือ "หญ้า
มันไก่" เป็นไมพุ้่มขนาดเล็ก ออกดอกสีขาว ส่วนทีใ่ช้ท ายาคือ ใบและราก ท่ีหากน าปริมาณ 1 ก ามือมาต้ม
รับประทานเช้าเยน็ จะช่วยดับพิษไข้ รักษาโรคผิวหนัง ริดสีดวงทวารหนัก แก้ไอเป็นเลือด ฆ่าพยาธิ 



นอกจากนั น ยังสามารถน้าใบและรากมาต้าละเอียด เพื่อรักษาโรคกลาก เกลื อน ได้ด้วย 
 
          นอกจากสรรพคุณข้างต้นแล้ว มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบว่า "ทองพันช่ัง" มีฤทธิ์ยับยั งมะเร็งเย่ือบุช่อง
ปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูกได้ รวมทั งช่วยขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิตสูง แก้ผมร่วง รักษาโรคนิ่ว 
ฯลฯ แต่ข้อควรระวังคือ ผู้ท่ีเป็นโรคโลหิตจาง โรคหัวใจ โรคหืด โรคความดันโลหิตต้่า โรคมะเร็งในเม็ดเลือด ไม่
ควรรับประทาน 
 
 

 
 

กะเพรา 
 
กะเพรา 
 
          แม้จะเป็นผักท่ีคนไทยนิยมส่ังมารับประทานเวลาท่ีนึกไม่ออก แต่ก็มีน้อยคนท่ีจะรู้ว่า กะเพรา มี
สรรพคุณอะไรบ้าง ท่ีเห็นชัด ๆ เลยก็คือ ใบกะเพรา มีฤทธิ์ขับลม ช่วยแก้จุดเสียด แน่นท้อง แก้ปวดท้อง
อุจจาระ ส่วนน ้าสกัดทั งต้น สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ส าหรบัเมล็ดกะเพรา ก็สามารถพอกตาให้
ผงหรือฝุ่นที่เข้าตาหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั นแล้ว รากกะเพราแห้ง ๆ ยังน้ามาชงกบัน ้าร้อนด่ืม
แก้โรคธาตุพิการได้ด้วย 
 
          และสรรพคุณเด็ดของกะเพราอีกประการก็คือ ช่วยขับไขมันและน้ าตาล เคยสงสัยบ้างไหมล่ะ ท้าไม
อาหารตามส่ังต้องมีเมนูผัดกะเพราเนื อ กะเพราไก่ กะเพราหมู นั่นก็เพราะนอกจากใบกะเพราจะช่วยดับกล่ิน
คาวของเนื อสัตว์ได้แล้ว ยังมีฤทธิ์ขับไขมัน และน ้าตาลส่วนเกินออกจากร่างกาย อีกทั ง กะเพราจะช่วยขับน ้าดี
ในตับออกมาให้ช่วยย่อยไขมันได้ดีขึ นด้วย เพราะฉะนั น หากบอกว่า รับประทานกะเพราแล้วจะช่วยป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ ก็คงไม่ผิดนัก 
 
 



 
 

กระชายด้า 
กระชายด า 
 
          สมุนไพรแสนมหัศจรรย์ของท่านชาย (อิอิ) เพราะสรรพคุณของกระชายด าที่ได้รับการกล่าวขานกัน
มากก็คือ สรรพคุณเพิ่มพลังทางเพศ หรือแก้โรคกามตายด้าน เนื่องจากฤทธิ์ของกระชายด้าจะไปบ้ารุงก้าลัง 
เพิ่มฮอร์โมนให้หนุ่ม ๆ ท้าให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ น  
 
          แต่ใช่ว่า กระชายด้า จะมีประโยชน์แค่เรื่องเพิ่มพลังทางเพศเท่านั นนะ เพราะกระชายด้ายังสรรพคุณ
มากมาย ทั งบ้ารุงหัวใจ บ้ารุงก้าลัง เป็นยาเจริญอาหาร และบ้ารุงธาตุ แก้หัวใจส่ันหวิว แก้ลมวิงเวียนแน่น
หน้าอก แผลในปาก ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ น ผิวพรรณผ่องใส ขับปัสสาวะ แก้โรคกระเพาะ ฯลฯ และด้วย
สรรพคุณอันแสนมหัศจรรย์มากมายขนาดนี  กระชายด้า เลยถูกขนานนามว่าเป็น "โสมไทย" ซึ่งนิยมปลูกมาก
จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลยทีเดียว 

 
 

ว่านชักมดลูก 
 

ว่านชักมดลูก 
          มาท่ีพืชสมุนไพรส้าหรับสาว ๆ กันบ้าง แค่ช่ือก็บอกอยู่แล้ว เหมาะกับคุณสุภาพสตรีเป็นท่ีสุด เพราะ
เหง้าของว่านชักมดลูกมีสรรพคุณช่วยขับประจ้าเดือนในสตรีท่ีประจ้าเดือนมาไม่ปกติ ส่วนผู้หญิงท่ีเพิ่งคลอด
บุตร ว่านชักมดลูกก็จะช่วยบีบมดลูกให้เข้าอู่เร็วขึ น ขับน ้าคาวปลา และรักษาโรคมดลูกพิการปวดบวมได้  
 
          นอกจากนั น ว่านชักมดลูก ยังแก้ริดสีดวงทวาร แก้ไส้เล่ือน แก้โรคลม รักษาอาการอาหารไม่ย่อย 
ขณะท่ีรากของว่านชักมดลูกสามารถใช้แก้ท้องอืดเฟ้อได้อีกต่างหาก  
 
 



 
กระเจ๊ียบแดง 

 
กระเจี๊ยบแดง 
          หลายคนน้าใบและยอดของกระเจ๊ียบแดงไปใส่ในแกง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรสเปรี ยวในอาหารแล้ว 
ใบกระเจ๊ียบแดงยังแก้โรคพยาธิตัวจ๊ีด แก้ไอ ละลายเสมหะ ส่วนดอกใช้แก้โรคนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 
ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลือด  
          แต่ส่วนที่มีสรรพคุณมากเป็นพิเศษก็คือ ส่วนกลีบเลี้ยงของดอก หรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผล สามารถ
ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ าหนัก ลดความดันโลหิต น้าไปท้าเป็นน ้ากระเจ๊ียบด่ืมช่วยให้ร่างกายสดช่ืน 
ลดความเหนียวข้นของเลือด ขับปัสสาวะ ป้องกันต่อมลูกหมากโตให้คุณผู้ชายได้ด้วย และมีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์พบว่า หากรับประทานกระเจ๊ียบแดงต่อเนื่อง 1 เดือน จะท้าให้ระดับน ้าตาลในเลือดลดลง ระดับ
ไขมันในเลือด ทั งคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันเลว (LDL) ลดลง และยังเพิ่มไขมันชนิดดีคือ HDL ได้
ด้วย 

 
มะขามป้อม 

มะขามป้อม 
          เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลางท่ีจัดเป็นยาอายุวัฒนะ เพราะมีสรรพคุณเพียบในแทบทุกส่วนของต้น แต่
ท่ีรู้จักกันดีก็คือ ผลของมะขามป้อมจะมีรสเปรี ยวมาก ๆ แต่ก็ชุ่มคอ และให้วิตามินซีสูงมากเช่นกัน ดังนั น จึงมี
คนน้าผลมะขามป้อมสดมาใช้เป็นยาแก้หวัด แก้ไอ ละลายเสมหะ รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน  
          นอกจากนั นแล้ว ส่วน "ราก" ยังแก้พิษตะขาบกัด แก้ร้อนใน ลดความดันโลหิต แก้โรคเรื อน ส่วน
เปลือก แก้โรคบิด และฟกช ้า ส่วนปมก้าน ใช้เป็นน ้ายาบ้วนปาก แก้ปวดฟัน "ผลแห้ง" ใช้รักษาอาการท้อง
เสียง หนองใน เย่ือบุตาอักเสบ แก้ตกเลือด และส่วน "เมล็ด" ก็สามารถน้าไปเผาไฟผสมกับน ้ามันพืช ทาแก้คัน 
แก้หืด หรือจะต้าเมล็ดให้เป็นผง ชงกับน ้าร้อนด่ืมแก้โรคเบาหวาน หอบหืด หลอดลมอักเสบก็ได้ 
 
 



 
 
ฟ้าทะลายโจร 
ฟ้าทะลายโจร  
 
          ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร ทุกส่วนมีรสขม สรรพคุณเด่น ๆ ท่ีทุกคน
รู้จักกันดีก็คือ ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้หวัดใหญ่ แก้ร้อนใน เพราะมีฤทธิ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย หาก
รับประทานบ่อย ๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดง่าย นอกจากเรื่องหวัดแล้ว ฟ้าทะลายโจรยังระงับอาการ
อักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ขับเสมหะ รักษาอาการท้องเสีย ล้าไส้อักเสบ รักษาโรคตับ เบาหวาน โรคงูสวัด 
ริดสีดวงทวาร และรสขมของฟ้าทะลายโจรยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย 
          ข้อควรระวัง ก็คือ คนที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A , ผู้ที่เป็น
โรคหัวใจรูห์มาติค , มีอาการเจ็บคอ เนือ่งจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย, เป็นความดันต่ า และสตรีมีครรภ์ ไม่
ควรทานฟ้าทะลายโจร  และหากใครทานแล้วเกิดปวดท้อง ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ ใจส่ัน ควรหยุดใช้ฟ้า
ทะลายโจร นอกจากนั นแล้ว ยังไม่ควรรับประทานต่อเนื่องนานเกนิไป เพราะอาจท้าให้แขนขามีอาการชา หรือ
อ่อนแรงได้ 
 
 

 
 
 

 



ย่านาง 
 
ย่านาง 
 
          ย่านางเป็นสมุนไพรรสจืด เป็นยาเย็น มีฤทธิ์ดับพิษร้อน คนจึงน้าใบย่านางไปคั นเป็นน ้าคลอโรฟิลล์ 
เพื่อเพิ่มความสดช่ืน ปรับอุณหภูมิในร่างกาย และยังน้าใบย่านางไปช่วยดับพิษไข้ ดับพิษของอาหาร แก้อาการ
ผิดส้าแดง แก้พิษเมา แก้เลือดตก แก้ก้าเดา ลดความร้อนได้ด้วย นอกจากใบแล้ว ส่วนอื่น ๆ ของย่านางก็มี
ประโยชน์เช่นกัน ทั ง "ราก" ท่ีใช้แก้ไข้พิษ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู "เถาย่านาง" ใช้แก้ไข ลดความ
ร้อนในร่างกาย  
          ขณะท่ีข้อมูลทางเภสัชวิทยาระบุว่า ย่านาง ยังช่วยต้านมาลาเรีย ยับยั้งการหดเกร็งของล าไส้ ต้าน
ฮีสตามีน ส่วนข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ย่านางมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูง ซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์ในร่างกาย แถมยังอุดมไปด้วยเส้นในอาหาร แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส ย่านาง
จึงเป็นหนึ่งในจ้านวนผักพื นบ้านท่ีนักวิจัยแนะน้าให้น้ามาใช้ในรูปแบบอาหารเพื่อรักษาโรคมะเร็ง  
 

 
 

มะรุม 
 
มะรุม 
          พืชสมุนไพรสุดแสนมหัศจรรย์ เพราะนอกจากจะน้ามาปรุงอาหารรับประทานแล้วได้รับสารอาหาร
อย่างวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม โพแทสเซียม ใยอาหาร แล้ว มะรุม ยังเป็นยาวิเศษรักษาท่ีทุกส่วนสามารถ
ใช้รักษาได้สารพัดโรค  
          เริ่มจาก "ราก" ท่ีจะช่วยบ้ารุงไฟธาตุ แก้อาการบวม "เปลอืก" ใช้ประคบแก้โรคปวดหลัง ปวดข้อ 
รับประทานเป็นยาขับลมในล้าไส้ "กระพี้" ใช้แก้ไขสันนิบาด "ใบ" มีแคลเซียม วิตามินซี และสารต้านอนุมูล
อิสระสูงมาก ใช้แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อักเสบ มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ "ดอก" ช่วยบ้ารุงร่างกาย ขับ
ปัสสาวะ ขับน ้าตา ใช้ต้มท้าน ้าชาด่ืมช่วยให้นอนหลับสบาย "ฝัก" ใช้แก้ไข้หัวลม "เมล็ด" น้ามาสกัดเป็นน ้ามัน
ใช้รักษาโรคปวดข้อ โรคเกาท์ รักษาโรคผิวหนังจากเชื อรา และ "เนือ้ในเมล็ดมะรุม" ใช้แก้ไอได้ดี รวมทั งยัง
เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายได้ด้วย หากรับประทานเป็นประจ้า แต่ส้าหรับคนท่ีเป็นโรคเลือด G6PD ไม่ควร
รับประทานมะรุม 
 
 



 
 

ชุมเห็ดเทศ 
 
ชุมเห็ดเทศ 
          ไม้พุ่มขนาดกลาง มีดอกสีเหลือง จัดเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยามาก โดยชุมเห็ดเทศทั งต้น 
มีฤทธิ์ขับพยาธิในล้าไส้ รักษาซาง โรคผิวหนัง ถ่ายเสมหะ รักษาอาการฟกช ้าบวม รักษาริดสีดวง ดีซ่าน และฝี 
ส่วนล้าต้น จะใช้เป็นยารักษาคุดทะราด กลากเกลื อน ช่วยขับพยาธิ ขับปัสสาวะ รักษาอาการท้องผูก 
          นอกจากต้นแล้ว ใบชุมเห็ดเทศก็ได้รับความนิยมในคนท่ีมีอาการท้องผูกเช่นกัน เพราะสามารถน้าใบ
ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ ไปต้มน ้ากินได้ หรือจะใช้อมบ้วนปากก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะท้าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน ้าและเกลือแร่มากโดยเฉพาะ
โปตัสเซียม รวมทั งอาจท้าให้ดื อยาได้ด้วย 

 
บอระเพ็ด 

 
บอระเพ็ด 
          เมื่อเอ่ยช่ือ "บอระเพ็ด" หลายคนคงรู้สึก "ขม" ขึ นมาทันที แต่เพราะความท่ีเจ้าบอระเพ็ดมีรสขมนี่ล่ะ 
ถึงท้าให้ตัวมันเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยามากมาย ดังส้านวนท่ีว่า "หวานเป็นลม ขมเป็นยา"  
          อย่างเช่น "ราก" สามารถน้าไปดับพิษร้อน แก้ไข้พิษ ไข้จับส่ัน ช่วยให้เจริญอาหาร "ต้น" ก็ช่วยแก้ไข้
ได้เช่นกัน และยังช่วยบ้ารุงก้าลัง บ้ารุงธาตุ แก้ร้อนใน แก้สะอึก แก้เลือดพิการ ส่วน "ใบ"นอกจากจะช่วยแก้
ไข้ได้เหมือนส่วนอื่น ๆ แล้ว ยังช่วยแก้โลหิตค่ังในสมอง ขับพยาธิ แก้ปวดฝี ช่วยลดความร้อน ท้าให้ผิวพรรณ
ผ่องใส รักษาโรคผิวหนัง ผดผ่ืนคันตามร่างกาย  
          มาถึง "ดอก" ช่วยฆ่าพยาธิในท้อง ในฟัน ในหู "ผล" ใช้แก้เสมหะเป็นพิษ แก้สะอึกได้ดี แต่ถ้าน้าทั ง 5 
ส่วน คือ ราก ต้น ใบ ดอก ผล มารวมกัน "บอระเพ็ด" จะกลายเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียว เพราะแก้อาการได้
สารพัดโรค รวมทั งโรคริดสีดวงทวาร ฝีในมดลูก เบาหวาน ฯลฯ 
 
 



 
 

เสลดพังพอนตัวเมีย 
 

 
 

เสลดพังพอนตัวผู้ 
 
เสลดพังพอน 
          "เสลดพังพอน" มี 2 ชนิด คือ "เสลดพังพอนตัวผู้" และ "เสลดพังพอนตัวเมีย" ซ่ึงทั้งสองชนิดมี
สรรพคุณเด่น ๆ คือ ใช้ถอนพิษ แต่ "เสลดพังพอนตัวผู้" จะมีฤทธิ์อ่อนกว่า และส่วนใบจะมีรสขมกว่า 
          ลองไปดูสรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้" กันก่อน "ราก" ช่วยแก้ตาเหลือง ตัวเหลือง กินข้าวไม่ได้ 
ถอนพิษงู แมลงสัตว์กัดต่อย แก้ปวดฟัน ส่วน "ใบ" ก็ช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย และยังแก้ปวดแผล แผล
จากของมีคมบาด แก้โรคฝี โรคคางทูม ไฟลามทุ่ง งูสวัด เริม ฝีดาษ แก้ฟกช ้า น ้าร้อนลวก ยุงกัด แก้ปวดฟัน 
เหงือกบวม 
          ส่วน "เสลดพังพอนตัวเมีย" จะน้ารากมาปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับประจ้าเดือน แก้ปวดเมื่อยท่ีเอว 
ส่วน "ใบ" ซึ่งมีรสจืดจะน้ามาสกัดท้าเป็นยาใช้รักษาแผลผิวหนังชนิดเริม แผลร้อนในในปาก แผลน ้าร้อนลวก
ได้ นอกจากนั น ส่วนทั ง 5 คือ ราก ต้น ใบ ดอก ผล สามารถใช้ถอนพิษต่าง ๆ ได้ดี ทั งพิษแมลงสัตว์กัดต่อย 
ตะขาบ แมลงป่อง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ แผลน ้าร้อนลวก 

 
 

มะแว้ง 
 
มะแว้ง 
          มีทั ง "มะแว้งต้น" และ "มะแว้งเครือ" ท่ีมีสรรพคุณเด่น ๆ คือ ใช้เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ เราจึงมัก
เห็นมะแว้งถูกน้ามาผสมเป็นยาอมช่วยแก้ไอ ซึ่งตามต้ารับยาแก้ไอแล้ว สามารถใช้ได้ทั ง ราก ใบ ผล 
นอกจากนั น ยังช่วยลดน ้าลายเหนียว บ้ารุงธาตุ รักษาวัณโรค แก้คอแห้ง ขับปัสสาวะ รักษาโรคทางไตและ
กระเพาะปัสสาวะ แก้โลหิตออกทางทวารหนัก และแก้โรคหอบหืดได้ด้วย 
          นอกจากนั น ลูกมะแว้งเครือสามารถน้าไปปรุงอาหาร ทานเป็นผักได้ ส่วนลูกมะแว้งต้นก็ใช้ปรุงอาหาร
ได้เช่นกัน แต่คนนิยมน้อยกว่าลูกมะแว้งเครือ  



 
 

 
 

รางจืด 
 
รางจืด 
          เมื่อพูดถึงสมุนไพรถอนพิษ หลายคนนึกถึง "รางจืด" หรือ "ว่านรางจืด" ทันที เพราะส่วนใบและราก
ของรางจืดสามารถปรุงเป็นยาถอนพิษยาฆ่าแมลงได้ มีประโยชน์ในเวลาท่ีหากใครเกิดเผลอทานยาฆ่าแมลง ยา
พิษ หรือยาเบื่อเข้าไปโดยไม่ได้ตั งใจ และอยู่ไกลโรงพยาบาล การทานรากรางจืดก็จะช่วยบรรเทาพิษใน
เบื องต้นได้  
          นอกจากนั นแล้ว รางจืด ยังสามารถปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ พิษแอลกอฮอล์ พิษส้าแดง บรรเทาอาการ
เมาค้าง บรรเทาอาการผ่ืนแพ้ เป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน ้าได้ แล้วรู้ไหมว่า ยังมีงานวิจัยจากกลุ่มหมอ
พื้นบ้านพบว่า การน ารางจืดไปต้มแล้วน ามาอาบจะช่วยท าให้ผิวพรรณผุดผ่อง และหากน้ารากรางจืดมา
ฝนกับน ้าซาวข้าวแล้วน้าไปทาหน้า จะท้าให้หน้าขาว ไม่มีสิวฝ้าอีกด้วย อุ้ย...สาว ๆ ยิ มเลยทีนี  
 
 

 
กระวาน 



 
กระวาน 
          เป็นสมุนไพรไทยท่ีมีช่ือเสียงมากในต่างประเทศ มักพบขึ นอยู่ตามป่าท่ีมีความชื นสูง เช่น ป่าแถบเขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวมทั งแถบจังหวัดตราด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสรรพคุณหลัก ๆ คือ ใช้เป็นยาขับ
ลม บ้ารุงธาตุ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ผสมในยาถ่ายเป็นใช้ช่วยถ่ายท้องได้  
          นอกจากนั น "ราก" ยังช่วยฟอกโลหิต แก้ลม รักษาโรคร้ามะนาด "เมล็ด" ช่วยบ้ารุงธาตุ แก้ธาตุ
พิการ "เหง้าอ่อน" ใช้รับประทานเป็นผัก "หัวและหน่อ" ช่วยขับพยาธิในเนื อให้ออกทางผิวหนัง "แก่น" ใช้ขับ
พิษร้าน รักษาโรคโลหิตเป็นพิษ "กระพี้" รักษาโรคผิวหนัง บ้ารุงโลหิต ส่วน "ใบ" ใช้แก้ลมสันนิบาต ขับเสมหะ 
แก้ไข้เซื่องซึม แก้จุกเสียด บ้ารุงก้าลัง "ผลแก่" มีรสเผ็ดร้อนและมีกล่ินหอมคล้ายการบูร มีฤทธิ์ขับลม ยับยั ง
การเจริญของเชื อแบคทีเรียบางชนิด 
 

 
 

กานพลู 
 
กานพล ู
          ใครที่ปวดฟัน นี่คือสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดี โดยตามต้ารับยา ให้น้าดอกท่ี
ตูมไปแช่เหล้าขาว แล้วเอาส้าลีไปชุบน ้ามาอุดรูฟัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ เพราะน ้ามันหอมระเหยใน
กานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะท่ี หรือจะเคี ยวทั งดอกแล้วอมไว้ตรงบริเวณท่ีปวดฟันก็ได้ นอกจากนั น ยังน้าไป
ผสมน ้าเป็นน ้ายาบ้วนปาก ช่วยลดกล่ินปาก แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ร้ามะนาดได้ 
          กานพลูยังมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของล้าไส้ ฉะนั น ใครท่ีมีอาการปวดท้อง กานพลู ก็ช่วยลดอาการปวด
ท้อง ขับลม ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดจากการย่อยอาหารได้ เพราะจะไปช่วยขับน ้าดีมาย่อยไขมันได้
มากขึ น แถมยังกระตุ้นการหล่ังเมือก และลดภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารได้ด้วย 
 
 
 
 
 



 
 

หญ้าหนวดแมว 
 
หญ้าหนวดแมว 
 
          ไม้ล้มลุกขนาดเล็กท่ีมีสรรพคุณไม่น้อย โดย "ราก" สามารถใช้ขับปัสสาวะได้ "ใบ" ใช้รักษาโรคไต 
ช่วยขับกรดยูริกออกจากไต รักษาโรคเบาหวาน อาการปวดหลัง ไขข้ออักเสบ ลดความดันโลหิต "ต้น" ก็ใช้แก้
โรคไต ขับปัสสาวะได้เช่นกัน และยังช่วยรักษาโรคนิ่ว โรคเยื่อจมูกอักเสบได้ โดยน้าต้นสด หรือต้นแห้ง หรือใบ
อ่อน หรือใบตากแห้ง ไปชงกับน ้า 1 แก้ว ด่ืมวันละ 3 ครั งก่อนอาหาร ห้ามน้าไปต้ม และไม่ควรใช้ใบแก่ หรือ
ใบสด เพราะมีฤทธิ์กดหัวใจ ท้าให้ใจส่ันและคล่ืนไส้ได้ 
          ข้อควรระวังก็คือ ผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจ ไต ห้ามรับประทาน เพราะในหญ้าหนวดแมวมีโพแทสเซียมสูงมาก 
และไม่ควรรับประทานหญ้าหนวดแมวร่วมกับแอสไพริน เพราะจะยิง่ท้าให้ยาจ้าพวกแอสไพรินไปจับกล้มเนื อ
หัวใจมากขึ น 

 
บัวบก 
 
บัวบก 
         หลายคนอาจเคยด่ืมน ้าใบบัวบก ท่ีเมื่อด่ืมเข้าไปแล้วช่วยแก้ร้อนใน แก้ช ้าใน ลดการกระหายน ้าได้ดีนัก
แล ซ่ึงนอกจากใบบัวบกจะน ามาคั้นน้ าด่ืมได้แล้ว ยังสามารถน าไปทาแผล ช่วยบรรเทาอาการฟกช้ าของ
แผลได้ด้วย เพราะในใบมีกรดมาดีคาสสิค (madecassic acid) และกรดเอเซียติก (asiatic acid) ท่ีมีฤทธิ์
สมานแผน ไม่ว่าจะเป็นแผลสด แผลเรื อรัง แผลไฟไหม้ น ้าร้อนลวก หรือแผลหลังผ่าตัด ใบบัวบกจะช่วยการ
อักเสบและท้าให้แผลหายเร็วขึ น  
          นอกจากนั น ใบบัวบกยังช่วยฆ่าเชื อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุท้าให้เกิดเชื อเป็นหนองในได้  วิธีการใช้ก็
ง่าย ๆ น้าใบบัวบกสดทั งต้น 1 ก้ามือ ล้างน ้าให้สะอาด แล้วต้าให้ละเอียด เอาน ้ามาทาบริเวณท่ีเป็นแผลเป็น
บ่อย ๆ ใช้กากพอกด้วยก็ได้ จะช่วยลดอาการอักเสบและท้าให้แผลหายเร็วขึ น  



 
          ส่วนต้นของใบบัวบก ก็มีสรรพคุณทางยามากมายไม่แพ้ใบ โดยสามารถใช้เป็นยาบ้ารุงก้าลัง บ้ารุง
หัวใจ แก้อ่อนเพลีย เมื่อยล้า แก้พิษงูกัด แก้ปวดศีรษะข้างเดียว ช่วยขับปัสสาวะ แก้เจ็บคอ ใช้เป็นยาห้าม
เลือด ส่าแผลสด แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน แก้ช ้าในได้เช่นกัน และถ้าใครชอบท้าอาหาร อย่าลืมใส่ใบบัวบก
ลงผสมลงไปในเมนูของคุณด้วย เพราะในใบบัวบกมีสารอาหารเพียบ โดยเฉพาะวิตามินเอท่ีมีสูงมาก และยังให้
คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามิน และไนอาซีน เรียกว่า คุณค่าครบ
เลยล่ะ 
          จะเห็นได้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวมากมายเหล่านี มีประโยชน์อย่างท่ีนึกไม่ถึงมาก่อน แต่ค้านึงไว้ดว้ยว่า 
สมุนไพรจะรักษาโรคได้ต้องขึ นอยูก่ับวิธีการใช้สมุนไพรตามต้ารับยาด้วย และที่ส าคัญ คือสมุนไพรบางชนิดก็
ไม่เหมาะกับคนที่ป่วยด้วยโรคบางประเภท หรือสตรีมีครรภ์ ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูล และข้อควรระวังทุก
คร้ังก่อนจะใช้สมุนไพรจะดีที่สุดค่ะ   
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