
บทที่ 7 

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

นําพร   อินสนิ 

 

แนวคดิ 

 คนไทยนยิมใชสมุนไพรในการรกัษาโรคเม่ือเจ็บปวยมาเปนเวลานาน จนสั่งสมเปนภูมิปญญา

ของทองถิน่ตางๆ ที่มีคุณคาหลายดาน บทบาทของสมุนไพรจงึไมไดเปนเพียงแคยารักษาโรค แตยงัเปน

อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องประทนิผิวเพื่อความสวยงามไดอีกดวย แมในปจจุบันความกาวหนาทาง

วทิยาศาสตรการแพทยจะกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหคนพบวธิกีารทันสมัยในการรกัษาโรค แตการ

ใชยาสมุนไพรก็ยังคงเปนสิง่ที่ไดรับการยอมรับ อีกทัง้ยังมีการกําหนดใหมีสมุนไพรในงานสาธารณสุข

มูลฐานข้ึน เพื่อใชเปนแหลงขอมูลสําหรับประชาชนในการเลอืกใชสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวย

ในเบื้องตน  

 อยางไรกต็าม ถงึแมสมุนไพรจะเปนสิง่ที่ไดมาจากธรรมชาต ิ แตกส็ามารถกอใหเกดิอันตราย

จากการใชไดหากบุคคลไมมีความรูและความเขาใจที่ถกูตอง ดังนัน้ เราจงึตองเรยีนรูทัง้ในแงของ

คุณประโยชนและวธิกีารใชเพื่อใหสมุนไพรเกดิประสทิธภิาพในการรกัษาและเกดิความปลอดภัยสงูสดุ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนอธบิายถงึขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรได 

2. เพื่อใหผูเรยีนมีความรู เขาใจ และบอกหลกัเบื้องตนในการใชสมุนไพรได 

3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธบิายวธิกีารเลอืกใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานได 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพร 

2. หลักเบื้องตนในการใชสมุนไพร 

3. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. คนควาดวยตนเอง ตามใบงานเรื่อง สมุนไพรใกลตัว 
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แผนการเรียนการสอน ใชเวลา 25 นาท ี

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยสนทนาเกีย่วกับความสําคัญของสมุนไพรตางๆ ทีผู่เรยีนเคยมี 

ประสบการณเกี่ยวกบัการใชในการรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน 
2. บรรยาย เรื่อง ขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับสมุนไพรหลกัเบื้องตนในการใชสมุนไพร และสมุนไพร 

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

3. สรุปเนื้อหา เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิด 

4. มอบหมายงานคนควาตามประเดน็ในใบงานเรื่อง สมุนไพรใกลตัว 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน หนังสอื 

2. Power point 

3. ใบงาน 

4. เวบไซด 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรยีน ความสนใจของผูเรยีน การตัง้ประเด็นคําถาม 

2. ผลงานของผูเรยีน 

3. การสอบ 

 

เนื้อหา 

1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพร 

1.1 ความหมายของสมุนไพร 

ตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถงึ พชืที่ใช ทําเปนเครื่องยา  

สมุนไพรกําเนดิมาจากธรรมชาตแิละมีความหมายตอชีวติมนุษยโดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถงึ

ทัง้การสงเสรมิสุขภาพและการรักษาโรค  

ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 ไดระบุวา ยาสมุนไพร  

หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษาชาตสิัตวหรอืแรธาต ุซ่ึงมิไดผสมปรุงหรอืแปรสภาพ เชน พชืก็ยังเปน

สวนของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงมิไดผานข้ันตอนการแปรรูปใด ๆ แตอยางไรก็ตาม ในทาง

การคานัน้ สมุนไพรมักจะถกูดดัแปลงในรูปแบบตาง ๆ เชน ถูกหัน่ใหเปนช้ินเลก็ลง บดเปนผงละเอียด 

หรอือัดเปนแทง  
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  อาจกลาวไดวา สมุนไพร (Medicinal Plant or Herb) หมายถงึ ยาที่ไดจากสวนของพชื 

สัตว และแร ซ่ึงยังมิไดผสมปรงุ หรอื แปรสภาพ และใชเพื่อบรรเทาหรอืรกัษาอาการเจ็บปวย 

     1.2 ขอดแีละขอเสยีของการใชสมุนไพร 

  ขอดี 

1) สมุนไพรทีเ่รานํามาใชในการบําบัดทําใหเกดิพิษจากการใชไดนอย มีผลขางเคียงที ่

นอยกวาการใชยาแผนปจจบุัน 

2) สมุนไพรทีใ่ชในการบําบัดโรคมีความจําเปนในภาวะที่ขาดแคลนได และเปนที่พ่ึง 

ของคนในชนบทที่อยูหางไกล 

3) สมุนไพรที่นํามาบําบัดรักษาโรคมีราคาคอนขางถกู จงึชวยใหประหยดัคาใชจาย    

ขอเสยี 

1) มีความยุงยากในการเตรยีม ข้ันตอนในการเตรยีมมีความสลับซับซอน ทําใหไม 

สะดวกและเสยียเวลาในการเตรยีมยาสมุนไพร 

2) สมุนไพรทีน่ํามาบําบัดรกัษาโรคนัน้มักเห็นผลชากวายาแผนปจจุบนัและสมุนไพรมี 

ฤทธิ์ออน กวายาแผนปจจุบัน 

3) การออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรนัน้ไมแนนอนเพราะข้ึนอยูกบัปจจัยหลายประการ  

เชน ฤดูกาล ความอุดมสมบรูณ เปนตน 

     1.3 อาการแพสมุนไพรและแนวทางการแกไข 

สมุนไพรมีคุณสมบัตเิชนเดยีวกับยาทั่วไป คอืมีทัง้คุณและโทษ ซ่ึงอาการแพสมุนไพร 

นัน้เราสามารถสงัเกตจากอาการผิดปกตติางๆ ตอไปนี้  

1) ผ่ืนข้ึนตามผิวหนัง อาจเปนตุมเลก็ๆ ตุมโตๆ เปนปน หรอืเม็ดแบนคลายลมพิษ อาจ 

บวมที่ตา (ตาปด) หรอืรมิฝปาก (ปากเจอ) หรอืมีเพียงดวงสแีดงที่ผิวหนัง 

2)  เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจยีน (หรอือยางใดอยางหนึ่ง) ถามีอยูกอนกนิยา อาจเปน 

เพราะโรค 

3)  หูอ้ือ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง 

4)  ประสาทรบัความรูสกึทํางานไวเกนิปกต ิเชนเพียงแตะผิวหนังก็รูสกึเจ็บ ลูบผมก ็

รูสกึแสบหนงัศรีษะ 

5)  ใจสัน่ ใจเตน หรอืรูสกึวูบวาบคลายหัวใจจะหยดุเตน และเปนบอยๆ 

6) ตัวเหลอืง ตาเหลอืง ปสสาวะเหลอืง เขยาเกดิฟองสเีหลอืง (เปนอาการของดซีาน)  

อาการนี้แสดงถงึอันตรายรายแรง ตองรบีไปพบแพทย 

  แนวทางการแกไขเม่ือมีอาการแพสมุนไพร คอื  
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1) ถาเกดิอาการแพข้ึนควรหยดุใชสมุนไพรนัน้  

2) หากหยดุแลวอาการหายไป อาจทดลองใชยาอีกครัง้โดยระมัดระวัง ถาอาการ 

เชนเดมิเกดิข้ึนอีก แสดงวาเปนพิษของยาสมุนไพรแน ควรหยุดยาและเปลี่ยนไปใชยาอ่ืน  

3) ถาอาการแพรุนแรงควรไปรับการรกัษาจากบุคลากรทางการแพทย 

     1.4 อาการเจ็บปวยท่ีไมควรใชสมุนไพรในการรักษา 

     โรคหรอือาการดังกลาวใหใชสมุนไพรที่แนะนํา และเม่ืออาการหายไปกห็ยุดใช แตถา

อาการยังไมดข้ึีนใน 2-3 วัน ควรปรกึษาแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป 

อาการที่ไมควรรกัษาดวยการซ้ือยารับประทานเองหรอืใชสมุนไพร ไดแก 

1) ไขสูง ตัวรอนจัด ตาแดง ปวดเม่ือยมาก ซึม เพราะอาจเปนอาการของไขหวัดใหญ 

2)  ไขสูงและดซีาน ออนเพลยีมาก อาจเจ็บแถวชายโครง เพราะอาจเปนอาการของ 

โรคตับอักเสบ 

3) ปวดแถวสะดอื เวลาเอามือกดจะเจ็บปวดมากข้ึน หนาทองแข็ง เพราะอาจเปน 

อาการของไสติ่งอักเสบ 

4) เจ็บแปลบในทองคลายมีอะไรฉกีขาด ปวดทองรุนแรงมาก คลื่นไส อาเจยีน บางท ี

มีประวัตปิวดทองบอยๆ เพราะอาจเปนอาการของกระเพาะอาหารทะล ุ

5)  อาเจยีนเปนเลอืดหรอืไอเปนเลอืด เพราะอาจเปนอาการของเลอืดออกจาก 

กระเพาะอาหาร หลอดอาหารหรอืปอด 

6) ทองเดนิอยางรุนแรง อุจจาระเปนน้ํา บางทเีปนลักษณะน้ําซาวขาว ออนเพลยีมาก  

ตาลึกผิวหนังแหง ตองพาไปพบแพทยโดยดวน เพราะอาจเปนอาการของโรคอุจจาระรวงอยางแรง 

7) ถายอุจจาระเปนมูกและเลอืด ถายบอยมาก คนไขเพลยีมาก เพราะอาจเปนอาการ 

ของโรคบดิรุนแรง 

8) สําหรับเด็ก ถามีอาการไขสูง ไอมาก หายใจมีเสยีงผิดปกตคิลายกับมีอะไรตดิอยู 

ในคอ บางทมีีอาการหนาเขียวดวย ตองรบีพาไปหาแพทยโดยเร็วทีสุ่ด เพราะอาจเปนอาการของโรคคอ

ตบี 

9) อาการตกเลอืดเปนเลอืดสดๆ จากทางไหนกต็าม โดยเฉพาะทางชองคลอด ตอง 

พาไปพบแพทยโดยเร็วที่สดุ เพราะอาจเปนอาการจากการฉกีขาดของอวัยวะภายใน 

นอกจากนี้ ยงัมีกลุมอาการ / โรคที่ไมควรใชสมุนไพร ไดแก โรครายแรง โรคเรื้อรัง  

หรอืโรคที่ยงัพิสจูนไมไดแนชัดวารักษาดวยสมุนไพรได เชน งูพิษกัด สุนัขบากัด บาดทะยัก กระดกูหัก 

มะเร็ง วัณโรค กามโรค ความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคเรอืน ดซีาน หลอดลมอักเสบเรื้อรงั ปอดบวม 

(ปอดอักเสบ) อาการบวม ไทยฟอยด โรคตาทกุชนดิ 
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2. หลักเบื้องตนในการใชสมุนไพร 

      การใชสมุนไพรเพื่อดแูลรักษาโรคหรอือาการข้ันพื้นฐาน แมจะมีความปลอดภัยในการ 

ใชรักษากวายาแผนปจจุบนั อยางไรกต็ามการใชสมุนไพรในการปรงุยาสมุนไพรก็มีขอควรระวังดวย

เชนกัน เพราะบางคนที่ใชสมุนไพรชนดิเดยีวกนัอาจจะไมแพ บางคนอาจจะแพ ดังนัน้การปรุงยา

สมุนไพรใชเองในครอบครัว การใชสมุนไพรจงึควรยดึหลักการงายๆ คอื 

     2.1 ใชใหถูกตน พชืสมุนไพรมีช่ือเรยีกตางกนัในแตละภาคหรอืทองถิน่ ตนเหมือนกนั 

เรยีกช่ือตางกัน ตนตางกันมีเรยีกช่ือเหมือนกัน การจะนาํมาใชทํายาใชตองปรกึษาผูรูเกี่ยวกับตนไม 

ผูเช่ียวชาญ เชน นักพฤกษศาสตร หมอแผนโบราณ หมอพื้นบาน เปนตน 

2.2 ใชใหถูกสวน พชืสมุนไพรแตละชนดิตามตําราหรอืจากหมอพื้นบานใชสบืตอกนัมา ใช 

สวนที่มาทําเปนยาไมเหมือนกนั เชน ตามตําราบอกวาใชราก ใชใบ ใชดอก ใชผล ตองนําสวนที่เปนยา

มาใชใหตรง เพราะฤทธิ์ของยาในสวนตาง ๆ ของพชืสมุนไพรมีฤทธิ์ทางยาไมเทากนั 

2.3  ใชใหถูกขนาด การนําสมุนไพรมาใชตองคํานงึถงึขนาดของสมุนไพร เชน หนกักี่บาท  

หนักกีก่รัม ควรจะนํามาใชใหถกูตอง ถาขนาดของยามากไปอาจจะเปนอันตราย นอยไปกจ็ะทําใหรกัษา

ไมไดผล 

2.4  ใชใหถูกวธิ ี ตามตําราระบุไวใหใชสด ตม ดองเหลา ชง ใหสกัดน้ํามัน ใหทําเปนข้ีผ้ึง  

การทําเปนลูกกลอน การพอก ตองใชใหถกูวธิ ี

2.5  ใชใหถูกกับโรค การใชใหถกูกบัโรค เชน เปนไขก็ใชยาแกไข ทองเสยีใชสมุนไพรที่มี 

ฤทธิ์ฝาดสมาน ทองผูก ใชสมุนไพรมีฤทธิ์ชวยระบาย 

      นอกจากหลกัการเบื้องตนทีก่ลาวมานี้ ยังตองระมัดระวังในเรื่องความสะอาด การเก็บ 

ยา การเตรยีมยา และเครื่องมือเครื่องใชในการทํายาจะตองสะอาดดวย 

3. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

               รฐับาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทยมาตั้งแตแผนพัฒนา

สาธารณสุข ฉบับที ่4 จนถงึปจจุบนั โดยมีนโยบายดานสมุนไพร คอื สงเสรมิ สนับสนนุ เรงรัด และ

ประสานงานการวจิยัและพัฒนาสมุนไพรเพื่อนําผลมาใชใหเปนประโยชนตอสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เพื่อการผลติยาและผลติภัณฑอ่ืนๆ ในข้ันอุตสาหกรรม

ในประเทศและเพื่อการสงออก โดยกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใชยา

สมุนไพรข้ึน โดยมีหนาที่พิจารณาและกําหนดแนวทางการพัฒนาสมุนไพรและยาแผนโบราณรวมทัง้ให

คําแนะนําในการตดิตอประสานงานวจิัยสมุนไพรระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ ในป พ.ศ.2529 ได

เปลี่ยนช่ือคณะกรรมการดงักลาวเปน คณะกรรมการสมุนไพรแหงชาต ิ และใหมีหนาทีก่ําหนดนโยบาย

ดานสมุนไพรในทางที่จะอํานวยประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอเศรษฐกจิของชาต ิ
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     สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานถกูกําหนดข้ึนโดยคัดเลอืกจากสมุนไพรที่หาไดงายใน

ทองถิ่น ราคาถกู สมุนไพรหลายชนดิเปนผักทีร่ับประทานอยูเปนประจํา ประชาชนทั่วไปสามารถใชได

งาย วธิกีารใชสอดคลองกับลกัษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ยงัเปนสมุนไพรที่มี

การศกึษายนืยนัแลววาสมุนไพรเหลานี้มีสารสําคัญทีส่ามารถออกฤทธิ์ในการรักษาโรคไดจรงิ รวมถงึ

สมุนไพรทีถ่กูกําหนดในงานสาธารณสุขมูลฐานจะเปนชนดิที่มีความปลอดภัยสูงและมีผลขางเคียงต่ํา

อีกดวย 

     ในปจจุบนัการใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีการสงเสรมิและเผยแพรมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสมุนไพรตัวเดยีวเพื่อรักษาโรคหรอือาการเบื้องตนที่พบบอยๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 กลุมอาการ / โรคท่ีแนะนําใหใชสมุนไพร 

กลุมโรค/อาการเบื้องตนที่แนะนําใหใชสมุนไพรมี 18 โรค ดังนี้ 

1) อาการทองผูก 

2) อาการทองอึดอัด ทองเฟอ แนนจกุเสยีด 

3) อาการทองเสยี (แบบไมรนุแรง) 

4) พยาธลิําไส 

5) บดิ 

6) อาการคลื่นไส อาเจยีน (เหตุจากธาตุไมปกติ) 

7) อาการไอ ขับเสมหะ 

8) อาการไข 

9) อาการขัดเบา (คอืปสสาวะไมสะดวก กะปรบิกะปรอยแตไมมีอาการบวม) 

10) โรคกลาก 

11) โรคเกลื้อน 

12) อาการนอนไมหลับ 

13) ฝ แผลพุพอง (ภายนอก) 

14) อาการเคล็ดขัดยอก (ภายนอก) 

15) อาการแพ อักเสบ แมลงสตัวกดัตอย (ภายนอก) 

16) แผลไฟไหม น้ํารอนลวก (ภายนอก) 

17) เหา 

18) ชันนะต ุ

หากเปนโรค/ อาการเหลานี้ใหใชสมุนไพรที่แนะนํา และหยุดใชเม่ือหายไป แตถา 

อาการยังไมดข้ึีนภายใน 2-3 วัน ควรไปปรกึษาศูนยบรกิารสาธารณสุขหรอืโรงพยาบาล 
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      3.2 ตวัอยางของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีใชรักษากลุมโรคหรืออาการ

เจ็บปวย มีดังตอไปนี้ 

            1) ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษากลุมโรคหรอือาการในระบบทางเดนิอาหาร 

  -  สมุนไพรแกทองอืด ทองเฟอ อาการจุกเสยีด แนนทอง อาการทองอืด ทองเฟอ  

เกดิจากการที่อาหารไมยอย หรอืยอยไมสมบูรณ (Indigestion หรอื Dyspepsia) การที่รับประทาน

อาหารยอยยาก มีไขมันสูง อาหารสกุๆดบิๆ รสจดั หรอืรับประทานอาหารเร็วเกนิไป เค้ียวไมละเอียด มี

ความเครยีด ความกังวลอารมณเศราหมอง ทําใหการยอยอาหารไมดจีะเกดิลมในกระเพาะอาหารมาก

และดันข้ึนมาที่บรเิวณยอดอก จงึเกดิอาการอึดอัดในทอง จุกเสยีด แนน คลื่นไส เรอเหม็นเปรี้ย 

อาเจยีน ถาเปนมากจะปวดทองเกร็ง อาจทองผูกหรอืทองเสยีรวมดวยก็ได เบื่ออาหาร ปวดศรีษะ และ

เปนแผลรอนในปากดวย 

     วธิปีฏิบัตติัวเม่ือมีอาการ ควรรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ  

เค้ียวอาหารใหละเอียดกอนกลนื หลกีเลีย่งอาหารที่มีกาซ เชน น้ําอัดลม ถั่ว มะมวง เปนตน และใช

สมุนไพรขับลมที่จะกลาวถงึรวมกับสมุนไพรชวยยอย เชน เนื้อสับปะรดสด หัวกระเทยีมสดหรอืเหงา

ขม้ินชัน 

     ขอควรระวังในการใชสมุนไพรเพื่อแกทองอืด ทองเฟอ อาการจกุเสยีด แนนทอง 

เม่ือมีอาการทองอืดรนุแรงมาก พรอมกับอาการทองแข็ง ปวดทองมาก อาจเปนอาการของโรคที่

อันตรายอ่ืนๆ เชน โรคกระเพาะอาหารทะล ุโรคของถุงน้าํดี โรคตับ เปนตน ควรปรกึษาแพทยโดย 

ดวน 

     ตัวอยางสมุนไพรที่ใชแกทองอืด ทองเฟอ อาการจกุเสยีด แนนทอง 

 กระชาย Boesenbergia pandurata ใชเหงาใตดนิ เพื่อแกปวดมวนทอง ขับ 

ลม มีน้ํามันหอมระเหยทีมี่ฤทธิ์ขับลม ทําใหกระเพาะอาหารและลําไสเคลื่อนไหวดข้ึีนและชวยเจรญิ

อาหารดวย วธิใีช คอืนําเหงาและรากประมาณครึ่งกํามือ (สด 5-10 กรัม แหง 3-5 กรัม) ตมพอเดอืด

เอาน้ําดื่ม หรอืปรุงอาหารรับประทานได 

 กระเทยีม  Allium sativum Linn. ใชหัวใตดนิรักษาอาการทองอืด ทองเฟอ  

ซ่ึงเปนผลจากสารสําคัญตางๆในน้ํามันหอมระเหย ชวยตานการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร สารสําคัญ 

มีในหัวกระเทยีมนอยมาก สวนใหญเปนสารที่ไมคงตัวสลายตัวไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือถกูความ

รอน ดังนัน้กระเทยีมเจยีว กระเทยีมดอง จะไมใหผลเปนยา วธิใีช  คอื นําหัวกระเทยีม 5-7 กลบี ซอย

ละเอียด รับประทานหลังอาหาร หรอืเวลามีอาการ 

 กะเพรา Ocimum sanctum Linn.  ใชใบหรอืทัง้ตนเพื่อขับลม แกปวดทอง  

วธิใีช คอื ใชใบและยอด 1 กํามือ (น้ําหนักสดประมาณ 25 กรัม แหงประมาณ 4 กรัม) ตมเอาน้ําดื่ม 
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เปนยาขับลม 

 ขา Languas galangal ใชเหงาและรากเปนยาขับลม รักษาอาการจุกเสยีด  

แนนทอง อาหารไมยอย ปวดทอง ทองเสยี วธิใีช คอืใชเหงาสดหรอืแหง ขนาดหัวแมมือ (สดใช 5 กรัม 

แหง 2 กรัม) ตมเอาน้ําดื่ม และตําใหแหลกเตมิน้ํา หรอืน้ําปูนใส ดื่มครัง้ละครึง่ถวยแกว 

 ขิง Zingiber officinale ใชเหงาขิงแกทัง้สดและแหง เปนยาขับลม เพราะมี 

น้ํามันหอมระเหย นอกจากนี้พบวาสารที่มีรสเผ็ด ทําใหลําไสเพ่ิมการเคลื่อนไหว จงึชวยบรรรเทา

อาการปวดทองเกร็ง วธิใีช คอื ใชเหงาสดขนาดนิ้วหัวแมมือ ตมกับน้ําหรอืใชผงขิงแหงชงน้ําดื่ม 

 ขม้ินชัน Curcuma longa Linn. ใชเหงาสดและผงแหง ใชรักษาโรคทองอืด  

ทองเฟอและแผลในกระเพาะอาหาร วธิใีช คอื ลางเหงาใหสะอาด หั่นเปนช้ินบางๆ ตากแดด บดให

ละเอียด ผสมกับน้ําผ้ึง ปนเปนเม็ดกนิ 2-3 เม็ด 

- สมุนไพรแกอาการทองผูก ทองผูกเปนอาการที่เกดิข้ึนเนือ่งจากลําไสใหญมีการ 

เคลื่อนไหวหรอืบบีตัวไดนอยลง สาเหตุทีส่ําคัญคอื การรับประทานอาหารที่มีกากใยนอย ซ่ึงเปน

เหตุการณที่พบไดบอยในผูสูงอาย ุ เพราะผูสูงอายุมักมีปญหาเกี่ยวกับการขบเค้ียว ทําใหไมคอยอยาก

รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไมที่มีเสนใยกากอาหาร นอกจากนี้อาการทองผูกยังเกดิข้ึนไดจาก

สาเหตุอ่ืน ไดแก ไมถายอุจจาระใหเปนปกตวิสิัยผูปวยที่อยูเฉยๆ ไมไดเคลื่อนไหวหรอืนอนบนเตยีง

นานๆ หรอือาจเกดิจากการไดรับยาหรอืสารบางชนดิ เชน ยาแกไอที่มีสารพวกฝนหรอืโคเดอีนเปน

สวนประกอบอยูดวย ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนยีม หรอืยาที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบ ยาตานการ

เคลื่อนไหวของลําไส หรอืยาที่ใชแกอาการทองเสยี ชาหรอืกาแฟ เปนตน 

      ตัวอยางสมุนไพรที่ใชแกอาการทองผูก 

 มะขาม Tamarindus indica Linn. ใชเนื้อฝกแก ซ่ึงมีกรดอินทรยี ทําใหมี 

ฤทธิ์ระบาย ลดความรอนของรางกาย วธิใีช ใชมะขามเปยกรสเปรี้ยว 10-20 ฝก จิ้มเกลอืรับประทาน 

แลวดื่มน้ําตามมากๆ หรอืดื่มน้ําค้ันใสเกลอืเลก็นอยดื่มเปนน้ํามะขาม 

 ข้ีเหล็ก Cassia siamea Britt. ใชใบออนและดอก วธิใีช คอื นําใชใบข้ีเหลก็  

4-5 กํามือ ตมเอาน้ําดื่มกอนอาหาร หรอืเวลามีอาการทองผูก 

 ชุมเห็ดเทศ Cassia alata Linn.ใชสวนใบสดหรอืแหงและดอกสด มีฤทธิ ์

กระตุนใหลําไสใหญมีการบบีตัวเพื่อขับถาย วธิใีช คอื ใชดอกชุมเห็ดเทศสด 1 ชอ ตมรับประทานกับ

น้ําพรกิ หรอืนําใบยอย 12 ใบ หั่นตากแหง นํามาตมเอาน้ําดื่ม หรอืนําใบชุมเหด็เทศมาบดเปนผง ใชผง

ยาครัง้ละ 3-6 กรัม ดื่มกอนนอน 

- สมุนไพรแกอาการทองเสยี ขณะทองเสยี เนื้อเยื่อที่ผนงัลําไสใหญจะมีการระคาย 

เคอืง ทําใหลําไสใหญบบีตัวมากกวาปกต ิ จงึเกดิการถายอุจจาระบอยๆ ผูปวยควรงดอาหารรสจดั 

รับประทานทานอาหารออนๆ และทดแทนการสูญเสยีน้ําและเกลอืแรดวยการดื่มน้ําเกลอืซ่ึงมีจําหนาย
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หรอืหรอืสามารถเตรยีมเองได โดยใชน้ําตาล 2 ชอนโตะ เกลอืปนครึ่งชอนชา น้ําสะอาด 1 ขวดน้ําปลา 

ตมใหเดอืดสกัครู ทิ้งใหเย็นใชดื่มแทนน้ํา ขณะทองเสยี  

สมุนไพรที่ออกฤทธิ์แกอาการทองเสยี สวนใหญจะมีสารสําคัญเปนสารกลุม 

แทนนนิ (Tannins) ซ่ึงมีรสฝาด และมีฤทธิ์ฝาดสมาน (astringent) เม่ือสารกลุมแทนนนิในสมุนไพรที่เรา

รับประทานเขาไปสัมผัสกับผนังลําไสใหญ จะรวมตัวกับโปรตนีที่เนื้อเยื่อบุผิวแลวเปลี่ยนเปนสารที่

เคลอืบเนื้อเยื่อไว ทําใหลดอาการระคายเคอืง จงึหยุดถายอุจจาระ และสามารถทําลายโปรตนีของตัว

เช้ือโรคและทําใหเช้ือโรคตาย 

ตัวอยางสมุนไพรที่ใชแกอาการทองเสยี 

 กลวยน้ําวา Musa sapientum ใชลกูดบิหรอืลกูหาม มีสรรพคุณแกทองเสยี 

ที่ไมรุนแรงมากนัก วธิใีช คอื รับประทานผลดบิสดครัง้ละครึง่ถงึหนึง่ผล หรอือาจใชผลดบิหั่นบางๆ 

ตากแหงบดเปนผงชงน้ําดื่ม ใชผงยาเทากับครึง่ถงึหนึง่ผล แตมีขอควรระวัง คอื อาจมีอาการทองอืด

หลังรับประทานกลวยดบิ แกไดโดยดื่มน้ําตมขิงหรอืสมุนไพรขับลมอ่ืนๆ 

 ทับทมิ Punica granatum ใช เปลอืกผลแหง วธิใีช คอื ใชเปลอืกผลแหง 

ประมาณหนึ่งในสี่ของผล ตมกับน้ําปูนใสแลวดื่มแตสวนน้ําที่ตม หรอืใชครัง้ละ 3-5 กรัม (1 กํามือ) ตม

น้ําดื่ม วันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น 

 ฝรั่ง Psidium guajava Linn ใชใบแกสดหรอืลกูออน วธิใีช คอื ใชใบแก 10- 

15 ใบ ยางไฟใหกรอบ ตมน้ําดื่ม 1 แกว เตมิเกลอืเลก็นอยแลวดื่มแทนน้ํา หรอืใชผลดบิ 1 ผล ฝนกับน้ํา

ปูนใสดื่ม 

- สมุนไพรแกอาการคลืน่ไส อาเจยีน 

 ขิง Zingiber officinale Rosc.ใช เหงาแกสด เพื่อแกลมจกุเสยีด แกคลื่นไส 

อาเจยีน วธิใีช คอื เหงาแกสดขนาดเทาหัวแมมือ (ประมาณ 5 กรัม) ทุบใหแตก ตมเอาน้ําดื่ม 

 ยอ Morinda citrifolia Linn. ใช ผลดบิหรอืผลหามสด มีสรรพคุณ แก 

อาเจยีน ขับลม วธิใีช คอื ผลดบิหรอืผลหามสด ฝานเปนช้ินบางๆ ยางหรอืค่ัวไฟออนๆใหเหลอืงกรอบ 

ตมหรอืชงน้ําดื่ม ใชครัง้ละประมาณ 2 กํามือ (10-15 กรัม) เอาน้ําที่ไดจบิทลีะนอยและบอยๆ ครัง้ จะ

ไดผลดกีวาดื่มทเีดยีว 

2) ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษากลุมโรคหรอือาการในระบบทางเดนิหายใจ 

- สมุนไพรทีใ่ชรักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ อาการไอ เกดิจากหลายสาเหต ุ

เชน เกดิจากเช้ือแบคทเีรยี เช้ือไวรัส หรอืเปนอาการเจบ็คอ ไอแหงๆ หรอืมีเสมหะ

เล็กนอย 

     ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ 

 ขิง Zingiber officinale Rosc. ใชสวนเหงาแกสด วธิใีช คอืนําเหงาขิงแกฝน 
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กับน้ํามะนาว หรอืใชเหงาขิงสดตําผสมน้ําตมสกุเลก็นอย ค้ันเอาน้ําและเตมิเกลอืเลก็นอย ใชกวาดคอ

หรอืจบิบอยๆ 

 ดปีล ีPiper retrofractum Vahl. ใชสวนผลแกแหง วธิใีช คอืใชผลแกแหง 

ของดปีลปีระมาณครึ่งผลถงึหนึง่ผล ฝนกับน้ํามะนาว แทรกเกลอื กวาดคอหรอืจบิบอยๆ 

 มะขาม Tamarindus indica Linn. ใชสวนเนื้อฝกแก ซ่ึงมีรสเปรี้ยวเปนยา 

ระบาย ขับเสมหะ วธิใีช คอืนําเนื้อในฝกแกของมะขามเปรี้ยวหรอืมะขามเปยก จิ้มเกลอืรบัประทาน

พอสมควร หรอืค้ันเปนน้ํามะขาม เตมิเกลอืเลก็นอย จบิบอยๆ (หามใสน้ําแข็ง) 

3) ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษากลุมโรคหรอือาการในระบบทางเดนิปสสาวะ 

อาการขัดเบา หมายถงึ อาการถายปสสาวะกระปรดิกระปรอย (ออกทลีะนอยแต 

บอยครัง้) และปวดแสบหรอืปวดขัดเวลาถาย ถายปสสาวะเกอืบทุกช่ัวโมง มีอาการคลายถายไมสดุ

ตลอดเวลา บางคนอาจมีอาการปวดบรเิวณทองนอย มีสาเหตุไดหลายประการ เชน หนองใน หนองใน

เทยีม กระเพาะปสสาวะอักเสบ นิ่ว ตอมลกูหมากโตหรอืดื่มน้ํานอย แตสาเหตทุี่พบบอยที่สดุ คอื 

กระเพาะปสสาวะอักเสบ 

     การปองกนัไมใหเกดิโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ คอื การดื่มน้ําใหเพียงพอ ถาย 

ปสสาวะทุกครั้งที่ปวด อยาอ้ันปสสาวะนานๆ 

      การใชยาสมุนไพรขับปสสาวะควรระมัดระวังในการใชกับผูปวยโรคหัวใจ และสตร ี

มีครรภเนื่องจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปสสาวะมักมีเกลอืโปตัสเซียมสงู 

      ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษาอาการขัดเบา 

 กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa Linn. ใชสวนกลบีเลี้ยงและกลบีรอง 

ดอก วธิใีช คอืใชรักษาอาการขัดเบาโดยนําเอากลบีเลี้ยงหรอืกลบีรองดอกสมีวงแดง ตากแหงและบด

เปนผง ใชครัง้ละ 1 ชอนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับน้ําเดอืด 1 ถวย (250 มิลลลิติร) ทิ้งไว 5-10 นาท ีรนิ 

เฉพาะน้ําสแีดงใสดื่มวันละ 3 ครัง้ ตดิตอกันทกุวันจนกวาอาการขัดเบาจะหายไป 

      ขอควรระวัง 

* เนื่องจากกระเจี๊ยบมีฤทธิร์ะบายออนๆ จงึอาจทําใหผูที่ดื่มน้ํากระเจี๊ยบแดง 

มากๆ เกดิอาการทองเสยีได 

* เม่ือใหคนไขที่มีกรดยรูกิสูงดื่มน้ํากระเจี๊ยบ พบวาปรมิาณกรดยูรกิใน 

ปสสาวะลดลง จงึไมเหมาะกับผูปวยโรคเกาตซ่ึงมีปรมิาณกรดยูรกิในเลอืดสูง และตองการขับออกเพื่อ 

ไมใหตกตะกอนในรางกาย 

 ตะไคร Cymbopogon citratus Stapf. สวนที่ใช คอืลําตนและเหงาแกสด 

หรอืแหง วธิใีชใชลําตนบนดนิและเหงาสดประมาณ 1 กาํมือ (40-60 กรัม) ตัดเปนทอนๆ ทุบพอแตก ใช

ชงน้ําดื่ม หรือใชประกอบอาหารรบัประทาน ตมกับน้ําดืม่วันละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ถวยชา (75 มล.) กอน
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อาหารหรอืใชเหงาแกที่อยูใตดนิ ฝานเปนแวนบางๆ ค่ัวไฟออนๆ พอเหลอืง ชงเปนยา ดื่มวันละ 3 ครัง้ 

ครัง้ละ 1 ถวยชา (75 มล.) พอปสสาวะสะดวกแลวจงึหยุดยา 

 สับปะรด Ananus comosus Merr . ใชเหงาทัง้สดและแหง วธิใีช คอื 

ใชเหงาสดหรอืแหง แกอาการขัดเบา ชวยขับปสสาวะโดยใชเหงาวันละ 1 กอบมือ (สดหนกั 200 - 250 

กรัม แหงหนกั 90 - 100 กรัม) ตมกับน้ําดื่มวันละ 3 ครัง้ กอนอาหารครัง้ละ 1 ถวยชา (ประมาณ 75 

มิลลลิติร) 

4) ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษากลุมโรคหรอือาการทางผิวหนัง 

- สมุนไพรทีใ่ชรักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 

 วานหางจระเข Aloe barbadensis ใชวุนจากใบรกัษาแผลไฟไหมน้ํารอน 

ลวก แผลไหมเกรยีมจากแสงแดดและการฉายรังส ี แตสารสําคัญสลายตัวไดงายเม่ือถกูความรอน ไม

ควรทิ้งวุนสดไวเกนิ 24 ช่ัวโมง วธิใีช คอื ใหเลอืกใบลางสุดของตนของมาใชกอน ลางน้ําใหสะอาดปอก

เปลอืกสเีขียวและลางน้ํายางสเีหลอืงออกใหหมด เพราะอาจระคายเคอืงผิวหนัง และทําใหมีอาการแพ

ได ฝานเปนแผนบางปดแผล หรอืขูดเอาวุนใสที่แผลแลวใชผาพันแผลที่สะอาดพันทับ เปลี่ยนวุนใหม วัน

ละ 2 ครัง้เชา - เย็นจนกวาแผลจะหาย 

 บัวบก Centella asiatica ใชสวนตนและใบสด มีสรรพคุณ ชวยสมานแผล 

และเรงการสรางเนื้อเยื่อ ระงับการเจรญิเตบิโตของเช้ือแบคทเีรยีที่ทําใหเกดิหนองและลดการอักเสบ 

วธิใีชคอื ใชใบสดปรมิาณพอเหมาะกับขนาดของแผล ลางใหสะอาด ตําค้ันเอาน้ําทาบรเิวณแผลไฟไหม 

น้ํารอนลวก ใชกากพอกดวยก็ได 

-  สมุนไพรที่ใชรกัษาอาการแพ อักเสบจากแมลงสัตวกดัตอย 

  อาการอักเสบ บวม แดง ที่เกดิจากแมลงกดัตอย เกดิจากสารพิษจากสัตวนัน้ทํา 

ปฎิกริยิากบัรางกาย ดังนัน้การรกัษาจงึข้ึนอยูกบัความรนุแรงที่เกดิข้ึน สมุนไพรที่จะกลาวตอไปนี้ ใชได

ดกีับการไดรับพิษระดับที่ทําใหเกดิอาการอักเสบ บวม แดง คัน เฉพาะบรเิวณผิวหนังเทานัน้ 

 ขม้ินชัน Curcuma longa Linn. ใชเหงาสดและแหง วธิใีช คอื นําเหงาขม้ิน

ยาวประมาณ 2 นิ้วฝนกับน้ําตมสุก ทาบรเิวณที่เปน หรอืใชผงขม้ินโรยทา 

บรเิวณที่มีอาการแพ คัน อักเสบจากแมลงสตัวกดัตอยได 

 ตําลงึ Coccinia grandis (L.) Vogit. ใชใบสดวธิใีช เอาใบสด 1 กํามือ ลางให 

สะอาด ตําใหละเอียดผสมน้ําเล็กนอย แลวค้ันน้ําจากใบเอามาทาบรเิวณที่มีอาการ พอน้ําแหงแลวทา

ซํ้าบอยๆ จนกวาจะหาย 

5) ตัวอยางสมุนไพรที่ใชรกัษากลุมโรคหรอือาการเจ็บปวยอ่ืนๆ 

- สมุนไพรแกอาการเคลด็ขัดยอก 

 ไพล Zingiber cassumunar Roxb. ใช เหงาแกจัด มีสรรพคุณ แกฟกชํ้า  
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บวม เคล็ดขัดยอก ในสวนเหงามีน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงพบวามีฤทธิ์ลดการอักเสบ วธิใีชคอื นําเหงา

ประมาณ 1 เหงา ตําแลวค้ันเอาน้ํา ทาถูนวดบริเวณที่มีอาการหรอื ตําใหละเอียดผสมเกลอืเล็กนอย 

คลุกเคลาแลวนํามาหอเปนลกูประคบอังไอน้ําใหความรอน ประคบบรเิวณปวดเม่ือยและฟกชํ้า วันละ 2

ครัง้ เชา -เย็น 

6) สมุนไพรรักษาอาการนอนไมหลับ 

 ข้ีเหล็ก Cassia siamea สวนที่ใช คอื ดอกตูมและใบออน มีฤทธิก์ด 

ประสาทสวนกลาง ฤทธิ์สงบประสาทชวยใหนอนไดด ี ระงับอาการตื่นเตนทางประสาท วธิใีชคอื นําใบ

สด 50 กรัม หรอืแหง 30 กรัม ใสเหลาขาวพอทวมยา แชไว 7 วัน คนทุกวัน กรองเอากากออก ดื่มครัง้

ละ 1-2 ชอนชา กอนนอน 

ขอควรระวัง 

* ไมควรตม เพราะจะทําใหสารที่ออกฤทธิส์ลายตัว 

* หามใชกับผูปวยที่มีความดนัโลหติสูง 

* ควรระมัดระวังในผูปวยโรคตับ 

7) สมุนไพรทีใ่ชรักษาอาการไข 

อาการไขเกดิจากหลายสาเหต ุสวนใหญมักเกดิจากการตดิเช้ือ ทําใหเกดิการ 

อักเสบและมีไขยังผลใหอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึนกวาอุณหภูมิปกต ิ

- สมุนไพรทีแ่นะนําเพื่อรกัษาอาการไข ไดแก 

 ฟาทะลายโจร Andrographis panicalata Wall.ex Nees. ใชใบ วธิใีช คอื 

นําใบฟาทะลายโจรสดมาลางใหสะอาด ผ่ึงลมใหแหง บดเปนผงละเอียด ปนกบัน้ําผ้ึงเปนยา 

เม็ดลูกกลอน ผ่ึงลมใหแหง รับประทานครัง้ละ 1.5 กรัม วันละ 4 ครัง้ กอนอาหารและกอน 

นอน หรอื นําใบฟาทะลายโจรแหงขยําใหเปนช้ินเล็กๆ ใสในขวดแกว ใชเหลาโรงแชพอใหทวมยา 

เล็กนอย ปดฝาใหแนน เขยาขวดวันละ 1 ครัง้ ครบ 7 วัน กรองเอาแตน้ําเก็บไวในขวดรับประทานครัง้

ละ 1-2 ชอนโตะ วันละ 3-4 ครัง้ กอนอาหาร 

 

 

     ขอควรระวัง 

     * หากรับประทานแลวมีอาการปวดทอง ทองเสยี ปวดเอว เวยีนหัว แสดง 

วาแพยา ใหหยดุยา 

     * ไมควรรับประทานตดิตอกันเปนระยะเวลานาน เพราะฟาทะลายโจรเปน 

ยาเย็นจะทําใหมือเทาชา ออนแรงได 

 บอระเพ็ด Tinospora crispa (Linn.) Miers ex Hook.F. et Thoms. 
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ใชเถาหรอืตนสด วธิใีชคอืใชเถาหรือตนสด ครัง้ละ 2 คบืครึ่ง ตําค้ันเอาน้ําดื่ม หรอืตมกับน้ํา โดยใชน้ํา 

3 สวน ตมเค่ียวใหเหลอื 1 สวน ดื่มกอนอาหารวันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น หรอืเวลามีอาการไข 

 สมุนไพรตางๆ เหลานี้ เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงจะ

เห็นไดวา สมุนไพรเหลานี้เปนสมุนไพรทีส่ามารถหาไดงายและวธิใีชในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ 

เปนวธิทีี่ทําไดงายๆ ไมยุงยากซับซอน จงึนับเปนสิ่งทีด่อียางยิ่งในการที่เราจะนําสมุนไพรเหลานี้ไปใชใน

การบรรเทาอาการเจบ็ปวยเบื้องตน 

 

บทสรุป 

 การใชสมุนไพรในการรักษาการเจ็บปวยนับภูมิปญญาทีมี่คุณประโยชนตอการดแูลสุขภาพของ

คนไทยอยางมากมาย หากเราสามารถนําความรูทีไ่ดจากการศกึษาคนควาภูมิปญญาที่มีคาเหลานี้ 

หากเราสามารถประยกุตเอาสมุนไพรมาใชประโยชนในชีวติประจําวันได กจ็ะลดการพ่ึงพายาแผน

ปจจุบัน ซ่ึงบางชนดิอาจมีราคาแพงและตองเสยีคาใชจายสูง แตอยางไรกต็ามใหพึงระลกึไวเสมอวา 

การใชสมุนไพรก็ตองอยูบนพื้นฐานหลักการใชทีถู่กตองจงึจะกอใหเกดิประโยชนอยางสูงสุด 
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