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บทคัดย่อ

 รปูแบบการวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชงิลึกแบบกึง่โครงสร้างร่วมกบัวธิกีารศึกษา

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) แผลเปื่อยในช่องปาก เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุที่พบ

ได้บ่อยที่สุดคือ แผลแอฟทัส (aphthous ulcer) หรือ “แผลร้อนใน” ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดกับคนเราเกือบทุกคนและ

อาการไม่รนุแรง ส�าหรบัการรกัษานัน้จะเป็นแบบการรกัษาประคบัประคองตามอาการเช่นการรบัประทานยาแก้ปวด

แก้อักเสบ ทั้งการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาแบบการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้การรักษา

แบบการแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทยเริ่มลดลงเนื่องจากขาดการรวบรวมและบันทึกข้อมูล และหมอพื้นบ้านส่วน

ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หากไม่มีการรวบรวมไว้อาจท�าให้สูญหายได้ ส�าหรับการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคแผลเปื่อยในช่องปากจากหมอพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านจ�านวน 20 คน พบว่ามีการใช้ยาต�ารับ (formulation) 5 ต�ารับ

และใช้สมนุไพรเดีย่ว 17 ชนดิ เมือ่ตรวจสอบชนดิพชืทัง้ในต�ารบัและพชืเด่ียว พบว่ามกีารใช้พชืสมนุไพรทัง้หมด 28 ชนดิ 

(species) จากทั้งหมด 16 วงศ์ (Family) และวงศ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือพืชในวงศ์ถั่ว (Fabaceae, synonym 

Leguminasae) จ�านวน 9 ชนดิ และส่วนของพชืท่ีใช้มากท่ีสุดคอืเปลือกต้นของพืช จ�านวน 10 ชนดิ และเมือ่พิจารณา

การใช้งานของหมอพื้นบ้านจ�านวน 20 คนพบว่า พืชที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือหมาก (Areca catechu Linn.)

จ�านวน 12 คน และ Sesbania grandiflora (Desv.) Linn. จ�านวน 11 คนสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพืชในวงศ์ถั่ว

ที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน (astringent) และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ฤทธิ์ในการรักษาของสมุนไพรยัง

คงต้องท�าต่อไปเพื่อยืนยันฤทธิ์ในการรักษา

ค�าส�าคัญ: แผลในช่องปาก สมุนไพร หมอพื้นบ้าน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน



105กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ: นำาเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

บทน�า

 ก่อนศตวรรษที่ 19 ยารักษาโรคจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหรือส่วนของสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาพื้น

บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยน�ามาใช้ทั้งในรูปสมุนไพรเด่ียวหรือต�ารับ ข้ึนอยู่กับความหลายหลายทางชีวภาพ

ของสมุนไพรในพื้นที่ จนกระทั่งเมื่อถึงกลางศตวรรษที่ 19 ได้มีการแยกสกัดและท�าบริสุทธิ์สารประกอบที่ออกฤทธิ์

จากสูตรต�ารับสมุนไพร ซึ่งการประสบความส�าเร็จนี้ท�าให้มีการก่อตั้งบริษัทผลิตยาขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามียาหรือ

สารประกอบท่ีออกฤทธิ์จากการสกัดแยกสมุนไพรออกมามากมาย เช่น มอร์ฟีนจากฝิ่น โคเคนจากใบโคคา ควินิน

จากเปลือกของต้นซิงโคนา1 ซึ่งสารประกอบจากธรรมชาติเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์ยาในเวลาต่อมา 

ซึง่สามารถผลติหรอืสงัเคราะห์สารอนพุนัธ์ เพือ่ให้มฤีทธิใ์นการรกัษาทีดี่กว่าสารประกอบทีไ่ด้จากธรรมชาติ2 งานวจิยั

เหล่านี้ในช่วงแรก ๆ  จะท�าแบบลองผิดลองถูก (Trial and error) ในขั้นตอนการค้นพบยาใหม่และการพัฒนายาใหม่

ในปัจจุบนันัน้มพีฒันาการมาเรือ่ย ๆ  การวจิยัยาส่วนใหญ่มุง่เน้นไปที ่lead compounds ซึง่เป็นสารเคมทีีม่ฤีทธิท์าง

เภสัชวิทยาหรือมีฤทธิ์ทางชีวภาพ3 ซึ่งการพัฒนายานั้นมีการด�าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยาแผนปัจจุบัน

ที่ใช้นั้นออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าสมุนไพร จึงท�าให้การใช้สมุนไพรลดลง อาจน�าไปสู่การสูญพันธุ์ของพืชสมุนไพรดังกล่าว4

ปากเป่ือยเป็นแผล เป็นสิง่ทีพ่บได้บ่อยทัง้ในเดก็และผูใ้หญ่ สาเหตทุีพ่บได้บ่อยทีส่ดุคอื แผลแอฟทสั (aphthous ulcer) 

หรอื “แผลร้อนใน” ซึง่เป็นโรคทีเ่กดิกบัคนเราเกอืบทกุคน แต่จะพบมากในผูห้ญงิมากกกว่าผูช้าย ต�าแหน่งทีพ่บบ่อย

ได้แก่ ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม บนลิ้น ใต้ลิ้น ส่วนน้อยอาจพบได้ที่เพดานปาก เหงือก หรือต่อมทอนซิล แผลอาจมีเพียง

แห่งเดียวหรือ 2-3 แห่งก็ได้ แผลร้อนในเป็นโรคที่ไม่มีอันตราย แม้ไม่ได้รักษาก็หายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์5

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น หากสามารถรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรป้องกันหรือรักษา

อาการแผลเป่ือยในช่องปาก มาพสิจูน์ด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตร์เพือ่ให้ข้อมลูประกอบการสนบัสนนุการประยกุต์

ใช้ภูมปัิญญาพืน้บ้านด้านการใช้พชืสมนุไพร จงึเป็นการอนรัุกษ์ภมูปัิญญาพ้ืนบ้านไม่ให้สูญหายไป และมปีระโยชน์ใน

วงกว้างเน่ืองจากเป็นโรคทีพ่บได้ง่าย โดยผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษาภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสมนุไพรในการรกัษา

โรคแผลเป่ือยในช่องปากของหมอพืน้บ้านท่ีได้รบัการขึน้ทะเบยีนเพือ่เกบ็รวบรวมองค์ความรูด้้านการรกัษาแผลเป่ือย

ในช่องปากและปัจจุบันเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจท�าให้วิธีการรักษา

โรคแบบดัง้เดมิอาจสญูหายได้จงึจ�าเป็นต้องท�าการศกึษา รวบรวม ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืสมนุไพรและ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านก่อนที่จะสูญหายไป

วิธีการศึกษา

 รปูแบบการวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชงิลึกแบบกึง่โครงสร้างร่วมกบัวธิกีารศึกษา

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) เพื่อสรุปองค์ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านอื่น ๆ ในการ

รกัษาแผลเป่ือยในช่องปาก ประเดน็สมัภาษณ์จะครอบคลมุถงึ ประสบการณ์การรกัษาแผลเป่ือยในช่องปาก สมนุไพร

หรือต�ารับยาที่ใช้ ส่วนประกอบของต�ารับ ส่วนของพืช/สัตว์ที่ใช้ วิธีการเตรียมต�ารับ รวมถึงวิธีการทางแพทย์พื้นบ้าน

อื่น ๆ ที่ใช้ในการรักษา จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธี Content Analysis เพื่อสรุปองค์ความรู้

ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาแผลเปื่อยในช่องปากและรวบรวมจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามรูปแบบการใช้ ชนิดของพืช

และส่วนที่ใช้ ความถี่ของการใช้พืชโดยหมอพื้นบ้าน
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ผลการศึกษา

 จากการสมัภาษณ์หมอพืน้บ้านจ�านวน 20 คน พบว่ามกีารใช้ยาต�ารบั (formulation) 5 ต�ารบัและใช้สมนุไพร

เดี่ยว 17 ชนิด เมื่อตรวจสอบชนิดพืชทั้งในต�ารับและพืชเดี่ยว พบว่ามีการใช้พืชสมุนไพรทั้งหมด 28 ชนิด (species) 

จากทั้งหมด 16 วงศ์ (Family)และวงศ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือพืชในวงศ์ถั่ว (Fabaceae, synonym Leguminasae) 

จ�านวน 9 ชนิด และส่วนของพืชที่ใช้มากที่สุดคือเปลือกต้นของพืช จ�านวน 10 ชนิด และเมื่อพิจารณาการใช้งานของ

หมอพืน้บ้านจ�านวน 20 คนพบว่า พชืทีม่คีวามถีใ่นการใช้มากท่ีสุดคอืหมาก (Areca catechu Linn.) จ�านวน 12 คน 

และ Sesbania grandiflora (Desv.) Linn.จ�านวน 11 คน

 

 สมุนไพรที่ใช้ในการรักษามีทั้งที่เป็นต�ารับ 5 ต�ารับและสมุนไพรเดียวทั้งหมด 17 ชนิด มีวิธีการปรุง วิธีใช้

และข้อห้าม ดังนี้

 สมุนไพร 

 หมอ จ�านวน   ส่วนที่ใช้ วิธีปรุงยา วิธีใช ้ ข้อห้าม

 พื้นบ้าน ยา ต�ารับ เดี่ยว    

    หมาก ผล ปอกเปลือกออก เคี้ยวจนน�้าเป็น
  1    ให้เหลือแต่เนือ้ใน สีแดงแล้ว
 1  -    คายออก 
  2  แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก เคี้ยวไว้ประมาณ  
      หุ้มออก 3-5 นาที
  1 - ข่อย ล�าต้น ต้มใส่เกลือ
      เอา 1 ใน 2 อมไว้ 5 นาที 
 2 2 ฝาง มะขามเทศ - แก่นเปลือก ต้ม เอา 1 ใน 2 อมไว้ 5 นาที 
  3 - ฟ้าทะลายโจร ทั้งต้น ต้ม เอา 1 ใน 2 อมไว้ 5 นาที 
  4 ย่านาง กรุงเขมา - ราก ต้มครั้งละ  ดื่มครั้งละ  
      1 ก�ามือ  250 ml
  1 - หมาก ผล ปอกเปลือกออก อมไว้ 10 นาที
      ให้เหลือแต่เนื้อใน  
    มะขามเทศ เปลือก ถากเปลือก เคี้ยวไว้
  2    ด้านนอกออก 3-5 นาที
      ทุบให้ละเอียด  
 3   แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก เคี้ยวไว้  5 นาที
  3    ด้านนอกออก
      ทุบให้ละเอียด  
    ทับทิม ผล คว้านเอาเนื้อใน อมไว้ 3-5 นาที 
  4    ออกเอาเฉพาะ
      เปลือกผล ต้ม 
      10 นาที กรองเอาน�า้
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 สมุนไพร 

 หมอ จ�านวน   ส่วนที่ใช้ วิธีปรุงยา วิธีใช้ ข้อห้าม

 พื้นบ้าน ยา ต�ารับ เดี่ยว   

  1  ชะเอมเทศ ราก ต้มครั้งละ รบัประทานครัง้ละ ห้าม

      1 ก�ามือ 250 ml เช้า-เย็น รบัประทาน

    มะหาด เปลือก ถากเปลือก อมไว้ 10 นาที ไก่ 

 4 2 -   ด้านนอกออก  ปลาร้า

      ทุบให้ละเอียด  ของ

  3  หมาก ผล ปอกเปลือกออก อมไว้ 10 นาที เผ็ดร้อน

      ให้เหลอืแต่เน้ือใน 

    แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้  10 นาที

  4    ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

  1 -   ปอกเปลือกออก อมไว้ 10 นาที 3 วันแรก

      ให้เหลอืแต่เน้ือใน เป็นเวลา ห้าม 

      1 สัปดาห์  รบัประทาน 

 5   หมาก ผล   อาหาร

        รส-เปรี้ยว

        ของ

        หมักดอง

  1 - หมาก ผล ปอกเปลือกออก อมไว้ 10 นาที

      ให้เหลือแต่เนื้อใน  

 6 2 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้  10 นาที

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

  1 แดง,เถาเอ็นอ่อน - เปลือก ทุบให้ละเอียด อมไว้ 

       30-45 นาที

       ติดต่อกัน

       3-4 วัน

 7 2 - หนามแท่ง เปลือก ทุบให้ละเอียด อมไว้

       30-45 นาที

       ติดต่อกัน

       3-4 วัน 

  3 - เครือไส้ไก่ ทั้งต้น  เคี้ยวและอมไว้

       10 นาที

       ติดต่อกัน 3-4 วัน 



108 กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ: นำาเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

 สมุนไพร

 หมอ จ�านวน   ส่วนที่ใช้ วิธีปรุงยา วิธีใช ้ ข้อห้าม

 พื้นบ้าน ยา ต�ารับ เดี่ยว   

  1 แคขาว,มะละกอ - ราก เอามาแช่น�้า 1 วัน อม 10 นาที

   ตัวผู้,กล้วยญวน,    (เป็นมาก

   หมากมะพร้าว    ประมาณ 1 วัน

 8      เป็นน้อยประมาณ

       1-2 สัปดาห์) 

  2 - หนาวเดือนห้า ทั้งต้น ฝนใส่น�า้ฝน รับประทาน

       ครั้งละ 250 ml

       เช้า – เย็น 

  1 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้  10 นาที

      ด้านนอกออก

 9     ทุบให้ละเอียด อมไว้  10 นาที  

  2 - อะราง เปลือก ถากเปลือก

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด

  1 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้  10 นาที

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

 10 2 - หมาก ผล ปอกเปลือกออก อมไว้ 10 นาที

      ให้เหลือแต่เนื้อใน  

  3 - สบู่ด�า ยาง ถากเอายาง ป้ายบริเวณ  

      แผลในปาก   

  1 - หมาก ผล ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้ ห้าม 

      ให้เหลือแต่เนื้อใน 5 นาที รบัประทาน

 11 2 - พะยอม เปลือก เอาเปลือกสดมา อมและเคี้ยวไว้ อาหาร 

     ทุบเล็กน้อย 3-5 นาที  รสเผ็ด

        รสเค็ม

  1 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมและเคี้ยวไว้ ห้าม

      ด้านนอกออก 3-5 นาที รบัประทาน

      ทุบให้ละเอียด ติดต่อกัน อาหาร

 12      1 สัปดาห์ รสเผ็ด

  2 - พะยอม เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้ รสเค็ม

      มาทุบแบบหยาบ 1 ชม. ติดต่อกัน

       1 สัปดาห์ 
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 สมุนไพร

 หมอ จ�านวน   ส่วนที่ใช้ วิธีปรุงยา วิธีใช ้ ข้อห้าม

 พื้นบ้าน ยา ต�ารับ เดี่ยว

  1 - แคแดง เปลือก ต�าให้ละเอียด อมไว้ 30 นาที ห้ามกลืน
  2 - หมาก ผล,เปลือก ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้
      ให้เหลือแต่เนื้อใน 30 นาที 
  3 - สีเสียด เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้
      มาทุบแบบหยาบ 30 นาที 
  4 - พะยอม เปลือก เอาเปลือกสดมา อมและเคี้ยวไว้
 13     ทุบแบบหยาบ 1 ชม. ติดต่อกัน
       1 สัปดาห ์
  5 - หนามแท่ง ผล บดเป็นผงแล้ว อมไว้ 10 นาที
      น�าไปตาก  
  6 - สะแก เปลือก เอาเปลือกสด เคี้ยวไว้
      มาทุบแบบหยาบ 10-15 นาที 
  7 กาฝากตะนา, - กาฝาก, ฝนใส่น�า้ รับประทาน 
   เจตพังคี  ทั้งต้น  ครั้งละ 250 ml
        เช้า-เย็น 
  8 - เสี้ยวน้อย ล�าต้น ฝนใส่น�า้ รับประทาน
       ครั้งละ 250 ml
       เช้า-เย็น 
  1 - หมาก ผล, เปลือก ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้
      ให้เหลือแต่เนื้อใน 30 นาที 
  2 - สีเสียด เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้
 14     มาทุบแบบหยาบ 30 นาที 
  3 - พะยอม เปลือก เอาเปลือกสดมา อมและเคี้ยวไว้
      ทุบแบบหยาบ 1 ชม. ติดต่อกัน
       1 สัปดาห์ 
  1 - หมาก ผล,เปลือก ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้
      ให้เหลือแต่เนื้อใน 30 นาที 
  2 - สีเสียด เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้
 15     มาทุบแบบหยาบ 30 นาที 
  3 - สบู่ด�า ยาง ถากเอายาง ป้ายบริเวณ
       แผลในปาก 
  4 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้ 10 นาที
      ด้านนอกออกทุบ

      ให้ละเอียด  
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 สมุนไพร

 หมอ จ�านวน   ส่วนที่ใช้ วิธีปรุงยา วิธีใช ้ ข้อห้าม

 พื้นบ้าน ยา ต�ารับ เดี่ยว

  1 - หมาก ผล, เปลือก ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้

 16     ให้เหลอืแต่เนือ้ใน 30 นาที 

  2 - สบู่ด�า ยาง ถากเอายาง ป้ายบริเวณ

       แผลในปาก 

  1 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก อมไว้  10 นาที

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

 17 2 - พะยอม เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้

      มาทุบแบบหยาบ 10 นาที

       ติดต่อกัน

       1 สัปดาห์ 

  1 - ชะเอม ราก ต้ม รับประทาน

       ครั้งละ 250 ml

       เช้า-เย็น 

 18 2 - แคบ้าน เปลือก ถากเปลือก เคี้ยวไว้  5 นาที

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

  1 - สบู่ด�า ยาง ถากเอายาง ป้ายบริเวณ

       แผลในปาก 

  2 - มะหาด เปลือก ถากเปลือก อมไว้ 5 นาที

 19     ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

  3 - มะขามเทศ เปลือก ถากเปลือก เคี้ยวไว้ 5 นาที

      ด้านนอกออก

      ทุบให้ละเอียด  

  1  หมาก ผล,เปลือก ปอกเปลือกออก อมและเคี้ยวไว้

      ให้เหลอืแต่เนือ้ใน 5-10 นาที 

 20 2  สีเสียด เปลือก เอาเปลือกสด อมและเคี้ยวไว้

      มาทุบแบบหยาบ 10 นาที
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ส่วนของพืชสมุนไพรที่น�ามาใช้

 จากการรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร ทั้งหมด 27 ชนิด ที่หมอพื้นบ้านแต่ละคนน�ามาใช้รักษาโรคแผลในปาก 

พบว่ามีส่วนต่างๆของพชืสมนุไพรถกูน�ามาใช้แตกต่างกนัทัง้หมด 9 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนเปลอืก มจี�านวนมากทีส่ดุ 

10 ชนิด (ร้อยละ 37.03) รองลงมาคือ ส่วนราก 6 ชนิด (ร้อยละ 22.22)

 ส่วนของพืชสมุนไพร จ�านวน (ชนิด) ร้อยละ

 เปลือก 10 37.03

 ราก 6 22.22

 ทั้งต้น 4 14.81

 ผล 1 3.7

 เปลือกผล 1 3.7

 กาฝาก 1 3.7

 เนื้อไม ้ 2 7.4

 น�้ายาง 1 3.7

 ใช้ทั้งรากและเปลือก 1 3.7

 รวม 27 100

** แคบ้าน Sesbania grandiflora ( Desv. ) Linn. ใช้ส่วนของเปลือก อีกต�ารับใช้ในส่วนของราก

 2.8 สมุนไพรที่ใช้ซ�้ากันระหว่างหมอพื้นบ้าน

 หมอพื้นบ้านน�าสมุนไพรที่ใช้ซ�้ากัน ตั้งแต่ 2-12 คน จ�านวน 9 ชนิด พบว่า สมุนไพรที่หมอพื้นบ้านน�ามาใช้

ซ�า้กันตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป คอืหมาก (Areca catechu Linn.) แคบ้าน (Sesbania grandiflora (Desv.) Linn.) พะยอม 

(Shorea roxburghii G.Don) สีเสียด (Acacia catechu (L.f.) Willd.) และสบู่ด�า (Jatropha curcas L.)

  ชื่อสามัญ สมุนไพร วงศ ์ จ�านวนที่ใช้ (คน)

 หมาก Areca catechu Linn.  Arecaceae 12

 แคบ้าน Sesbania grandiflora (Desv.) Linn. Papilionaceae  11

 พะยอม Shorea roxburghii G.Don Dipterocarpaceae 5

 สีเสียด Acacia catechu (L.f.) Willd. Leguminosae 4

 สบู่ด�า Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 4
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 2.8.1 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรที่มีหมอพื้นบ้านน�ามาใช้มากที่สุด 4 คนขึ้นไป

 ชื่อสามัญ สมุนไพร User Pharmacological activity

 หมาก Areca catechu Linn. 1,3,4,5,6,10, Anti-inflammatory

   11,13,14,15,16,20 Anti-bacterial

    Cytotoxic

 แคบ้าน Sesbania grandiflora (Desv.) Linn. 1,3,4,6,9,10,

   12,13,15,17,18 Anti-inflammatory

 พะยอม Shorea roxburghii G.Don 11,12,13,14,17 Anti-inflammatory

    Anti-bacterial

 สีเสียด Acacia catechu (L.f.) Willd. 13,14,15,20 Anti-bacterial

 สบู่ด�า Jatropha curcas L. 10,15,16,19 Anti-inflammatory

    Anti-bacterial

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 จากการรวมรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาแผลในช่องปากพบว่าสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพืชในวงศ์

ถั่วที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน (astringent) และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ฤทธิ์ในการรักษาของสมุนไพร

ยังคงต้องท�าต่อไปเพื่อยืนยันฤทธิ์ในการรักษา
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