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ในปัจจุบันการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีการส่งเสริมและ
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ชนิดเป็นผักที่รับประทานเป็นอาหารอยู่เป็นประจ า



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
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1.โรคกระเพาะอาหาร

ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa Linn.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ส่วนที่ใช้ : เหง้าแห้งหรือสด

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ :

มีสารเคอร์คิวมิน ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ท าให้เกิดการกระตุ้นการหลั่ง 
mucin ออกมาเคลือบกระเพาะมีผลช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากแผลในกระเพาะได้ 

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน





โรคกระเพาะอาหาร

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ในกล้วยดิบมีสารแทนนิน มากช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้ และรักษาแผล

ในกระเพาะอาหาร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum L.
ชื่อวงศ์ : MUSACEAE
ส่วนที่ใช้ : ผลดิบหรือห่าม
รสและสรรพคุณ : รสฝาด ฤทธิ์ฝาดสมาน 

กล้วยน้้าว้า



วิธีใช้ :

 ใชก้ล้วยน้้าว้าห่ามรับประทานครั้งละ ½ - 1 ผล 

 หรือใช้กล้วยน้้าว้าดิบฝานเป็นแว่นตากแดดให้
แห้ง บดเป็นผงชงน้ าดื่มครั้งละ ½ - 1 ผล 

 หรือบดเป็นผงปั้นเป็นยาลูกกลอนรับประทาน
ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อน
นอน รับประทานแล้วอาจมีอาการท้องอืดเฟ้อ 
ป้องกันได้โดยใช้ร่วมกับยาขับลม เช่น น้ าขิง    
เป็นต้น

วิธีใช้กล้วยน้้าว้า



2.ท้องผูก

ชุมเห็ดเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Classia alata L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE
ส่วนที่ใช้ : ใบสดหรือแห้ง ดอกสด 
รสและสรรพคุณ :

รสเบื่อเอียน ใช้แก้กลากเกลื้อน      
โรคผิวหนังและอาการท้องผูก 

วิธีใช้ :
ใชด้อกสด 1 ช่อ ต้มรับประทานกับน้ าพริก หรือ น าใบย่อยสด 12 ใบ หั่นตากแดด 

น ามาต้มเอาน้ าดื่ม หรือ น าใบชุมเห็ดเทศแห้ง มาบดเป็นผง บรรจุในถุงกระดาษเช่นเดียวกับถุงชา 
น ามาแช่น้ าร้อนนาน 10 นาที ดื่มก่อนนอนเมื่อมีอาการ 

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน



2.ท้องผูก

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

แมงลัก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum bassilicum Linn. 
ชื่อวงศ์ : LABIATAE
ส่วนที่ใช้ : เมล็ดแก่ 
สรรพคุณ :

เมล็ดแมงลักเมื่อแช่น้ าแล้วจะพองเป็นเยื่อขาวโตและ   
เป็นเมือก เมื่อรับประทานจะท าให้ถ่ายอุจจาระสะดวก    
เพราะเมือกขาวท าให้ลื่น อุจจาระไม่เกาะล าไส้ 
วิธีใช้ :

ใช้เมล็ดแมงลัก 1-2 ช้อนชา ล้างน้ าให้สะอาด 
แช่น้ าอุ่น 1 แก้ว จนพองตัวเต็มที่ รับประทานก่อนนอน



3.ท้องเสีย

ฝรั่ง

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

วิธีใช้ 
ใชใ้บแก่ 10-15 ใบ ย่างไฟให้กรอบ ต้มน้ าดื่ม 1 แก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ดื่มต่างน้ า 

หรือใช้ผลดิบ 1 ผล ฝนกับน้ าปูนใสดื่ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn.
ชื่อวงศ์ : MYETACEAE
ส่วนที่ใช้  ใบแก่สดหรือลูกอ่อน
สรรพคุณ ฝาดสมาน



3.ท้องเสีย

ทับทิม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn.
ชื่อวงศ์ : MYETACEAE
ส่วนที่ใช้ เปลือกผลแห้ง มีสารส าคัญแทนนิน 
และกรดแทนนิก
สรรพคุณ ฝาดสมาน

วิธีใช้ 
ใช้เปลือกผลแห้งประมาณหนึ่งในสี่ของผล ต้มกับน้ าปูนใสแล้วดื่มแต่ส่วนน้ าที่ต้ม 

หรือใชค้รั้งละ 3-5 กรัม (1 ก ามือ) ต้มน้ าดื่ม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น



4. ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum L.
ชื่อวงศ์ : ALLIACEAE
ส่วนที่ใช้ : หัวใต้ดิน 
รสและสรรพคุณ 

รสเผ็ดร้อน เป็นยาขับลมในล าไส้ แก้กลากเกลื้อน    
แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร 

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

กระเทียม

วิธีใช้ : ใช้กระเทียมสดรับประทานครั้งละ ประมาณ 5-7 กลีบ หลังอาหาร หรือเวลามีอาการ



กะเพรา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum Tenuiflorum L.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
ส่วนที่ใช้ : ใบสด หรือแห้ง 
รสและสรรพคุณ

รสเผ็ดร้อน แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น จุกเสียด
วิธีใช้

ใช้ใบและยอดกะเพรา 1 ก ามือ 
(ถ้าใบสดหนัก 25 กรัม,แห้งหนัก 5 กรัม) 
ต้มเอาน้ าดื่ม ใช้ได้ดีในเด็ก

4. ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน



ดีปลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofracnon Vahl.
ชื่อวงศ์ PIPERACEAE
ส่วนที่ใช้ : ผลแก่แห้ง
รสและสรรพคุณ : รสเผ็ดร้อน ขม ขับลม บ ารุงธาตุ 
แก้จุกเสียด
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
ดีปลีแห้งประกอบด้วย " อัลคาลอยด์" ชื่อว่า 
Piperine ประมาณ 4 - 6% chavicine, น้ ามันหอม
ระเหย  ตามรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า ใช้รักษาโรค
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ท้องอืดเฟ้อ ธาตุไม่ปกติ

4. ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน



5. คลื่นไส้อาเจียน

ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale Rosc.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ส่วนที่ใช้ : เหง้าแก่สด 
รสและสรรพคุณ :

รสหวานเผ็ดร้อน แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ      
แก้คลื่นเหียนอาเจียน 

วิธีใช้ :
ใช้เหง้าแก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือ ทุบให้แตก    

ต้มเอาน้ าดื่ม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน



6. เบื่ออาหาร

บอระเพ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa L.
ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE
ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถาหรือต้นสด 
รสและสรรพคุณ :

รสขมจัด เย็นมีสรรพคุณระงับความร้อน แก้ไข้ทุก
ชนิด ช่วยเจริญอาหาร แก้อาการเบื่ออาหาร

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

วิธีใช้ : ใช้เถาบอระเพ็ดหรือต้นสด ครั้งละ 2 คีบครึ่ง ต าคั้นเอาน้ าดื่มหรือต้ม 3เอา 1 ดื่มก่อน
อาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการไข้ หรือเวลา  มีอาการเบื่ออาหารหรืออาจใช้           
วิธีดองน้ าผึ้ง หรือปั้นเป็นยาลูกกลอน



7. แก้ปวดฟัน

ผักคราดหัวแหวน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spilanthes acmella (Linn.) Murr.
ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE
ส่วนที่ใช้เป็นยา : ดอกสด 
รสและสรรพคุณ : รสเผ็ดร้อน
1.ยาพื้นบ้านใช้แก้อาการปวดฟัน ขับปัสสาวะ แก้บิด 
ระงับไอ
2.ในต ารายาไทยใช้ต้นสดต าผสมเหล้าหรือน้ าส้มสายชู 
อมแก้ฝีในล าคอ หรือต่อมน้ าลายอักเสบ ท าให้ลิ้นชา    
แก้ไข้ 

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

วิธีใช้
ใช้ดอกสดปริมาณพอเหมาะกับเกลือ อมหรือกัดไว้บริเวณที่ปวด



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ระบบทางเดินหายใจ 
สมุนไพรรักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ เหง้าแก่สด
วิธีใช้ ใช้เหง้าขิงแก่ฝนกับน้ ามะนาว หรือใช้เหง้าขิงสด
ต าผสมน้ าต้มสุกเล็กน้อย คั้นเอาน้ าและเติมเกลือเล็กน้อย ใช้กวาดคอ
หรือจิบบ่อยๆ



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ เปลือกและน้ าของลูกมะนาว
สรรพคุณ น้ ามะนาวมีสารเคมีหลายชนิดและวิตามินซี กรดในน้ ามะนาวกระตุ้นให้มีการหลั่ง
น้ าลาย ท าให้ชุ่มคอลดอาการไอได้
วิธีใช้ ใช้ผลสดคั้นน้ าจะได้น้ ามะนาวเข้มข้น และใส่เกลือเล็กน้อย จิบบ่อยๆ หรือท าเป็นน้ ามะนาว
ใส่เกลือและน้ าตาลดื่มบ่อยๆ





สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ ผลแก่สด
วิธีใช้ น าผลแก่สด 5-10 ผลโขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ า ใส่เกลือ 
รับประทานบ่อยๆ หรือใช้ผลสดเคี่ยว แล้วดื่มทั้งน้ าและเนื้อ                  
จนกว่าอาการจะดีขึ้น



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ระบบทางเดินปัสสาวะ
สมุนไพรรักษาอาการขัดเบา



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ กลีบเลี้ยงและกลีบรองดอก
สรรพคุณ กลีบเลี้ยงและกลีบรองดอก มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ขับปัสสาวะ 
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นต้น
วิธีใช้ ใช้รักษาอาการขัดเบาโดยน าเอากลีบเลี้ยงหรือกลีบรองดอกสีม่วงแดง ตากแห้งและบด          
เป็นผง ใช้ครั้งละ 1 ช้อนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับน้ าเดือด 1 ถ้วย (250 มิลลิลิตร) ทิ้งไว้ 5-10 นาที 
รินเฉพาะน้ าสีแดงใสดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวันจนกว่าอาการขัดเบาจะหายไป



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อควรระวัง
1. เนื่องจากกระเจี๊ยบมีฤทธ์ิระบายอ่อนๆ จึงอาจท าให้ผู้ที่ด่ืมน้ ากระเจี๊ยบมากๆ 
เกิดอาการท้องเสียได้
2. จากผลการวิจัย เมื่อให้คนไข้ที่มีกรดยูริกสูงดื่มน้ ากระเจี๊ยบ พบว่าปริมาณ
กรดยูริกในปัสสาวะลดลง จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเก๊าต์ ซึ่งมีปริมาณกรดยูริก
ในเลือดสูง และต้องการขับออกเพ่ือไม่ให้ตกตะกอนในร่างกาย



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

กลุ่มโรคหรืออาหารทางผิวหนัง
ผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย แผลผุพอง



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ เหง้าสดและแห้ง
วิธีใช้ น าเหง้าขมิ้นยาวประมาณ 2 นิ้วฝนกับน้ าต้มสุก ทาบริเวณที่เป็น หรือใช้ผง
ขมิ้นโรยทาบริเวณที่มีอาการแพ้ คัน อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ วุ้นจากใบ
สรรพคุณ ใชัรักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก           
แผลไหม้เกรียมจากแสงแดดและการฉายรังสี 
สารส าคัญที่ชื่อ aloctin A มีฤทธิ์ลดการ
อักเสบและเพิ่มการเจริญทดแทนของเนื้อเยื่อ
บริเวณที่เป็นแผล
แต่มีข้อเสียคือ สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน 
ไม่ควรทิ้งวุ้นสดไว้เกิน 24 ชั่วโมง





สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ ใบสด
วิธีใช้ ใบสด 1 ก้ามือ ต้าให้ละเอียด คั้นเอาน้้าทาบริเวณที่เป็น               
หรือต้าผสมเหล้าเช็ดแผลได้



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ ต้นและใบสด
สรรพคุณ ช่วยสมานแผลและเร่งการสร้าง
เนื้อเยื่อ ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ที่ท าให้เกิดหนองและลดการอักเสบ
วิธีใช้ ใช้ใบสดปริมาณพอเหมาะกับขนาดของ
แผล ล้างให้สะอาด ต าคั้นเอาน้ าทาบริเวณแผล
ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ใช้กากพอกด้วยก็ได้



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

สมุนไพรที่ใช้รักษากลุ่มโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ เหง้าแก่จัด
สรรพคุณ แก้ฟกช้ า บวม เคล็ดขัดยอก ในส่วนเหง้ามีน้ ามัน
หอมระเหย ซึ่งพบว่ามีฤทธ์ิลดการอักเสบ
วิธีใช้
- ใช้เหง้าประมาณ 1 เหง้า ต าแล้วคั้นเอาน้ า ทาถูนวด
บริเวณที่มีอาการ
- ต าให้ละเอียดผสมเกลือเล็กน้อย คลุกเคล้าแล้วน ามาห่อ
เป็นลูกประคบอังไอน้ าให้ความ
ร้อน ประคบบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ า เช้าและเย็น



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ส่วนที่ใช้ ใบ
วิธีใช้ มี 2 วิธี คือ
1. น าใบฟ้าทะลายโจรสดมาล้างให้สะอาด ผึ่งลม         
ให้แห้ง บดเป็นผงละเอียด ป้ันกับน้ าผึ้งเป็นยาเม็ด
ลูกกลอน ผึ่งลมให้แห้ง รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม 
วันละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน
2. น าใบฟ้าทะลายโจรแห้งขย าให้เป็นชิ้นเล็กๆ  ใส่
ในขวดแก้ว ใช้เหล้าโรงแช่พอให้ท่วมยาเล็กน้อย  
ปิดฝาให้แน่น เขย่าขวดวันละ 1 คร้ัง ครบ 7 วัน 
กรองเอาแต่น้ าเก็บไว้ในขวด รับประทานครั้งละ            
1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 คร้ัง ก่อนอาหาร



สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อควรระวัง
1. หากรับประทานแล้วมีอาการปวดท้อง 
ท้องเสีย ปวดเอว เวียนหัว            ให้
หยุดยา
2. ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน  เพราะฟ้ฤาทะลายโจร            
เป็นยาเย็นจะท าให้มือเท้าชา อ่อนแรงได้












