
สมนุไพรเพือ่สขุภาพ 
นายกวี  ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

 ประเทศไทยมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรมีอยู่มากมายเป็นแสนๆ ชนิด 
ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและจากการปลูก บางชนิดก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบันสมุนไพรหลาย
ชนิดถูกน ามาใช้ในรูปของยาแผนโบราณ รากฐานของวิชาสมุนไพรได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเป็นส่วน
ใหญ่เพราะทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อพยพถิ่นฐานมาจากบริเวณเทือกเขาอัลไตน์ประเทศจีนมาถึงประเทศ
ไทยในปัจจุบัน จึงมีส่วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา ตลอดจนการบ าบัดรักษาจากประเทศอินเดีย  

ประโยชน์ของสมุนไพรไทย 

1. ใช้เป็นยาบ าบัดรักษาโรค 
2. ใช้เป็นอาหาร 
3. ใช้เป็นอาหารเสริมบ ารุงร่างกาย 
4. ใช้ขับสารพิษ 
5. ใช้เป็นเครื่องดื่ม 
6. ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ 
7. ใช้ก าจัดหรือขับไล่แมลง 

 

ด้วยคุณประโยชน์มากมายสมุนไพรจึงถูกน ามาใช้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ                  
อาจอยู่ในรูปน้ าพร้อมด่ืม  เม็ดและผง  ลูกกลอนหรือชนิดทา เป็นต้น  

 

   
 
สมุนไพรเพื่อไล่แมลงในการทดแทนสารเคมีได้พัฒนาเป็นน้ าหมักชีวภาพฉีดพ่นโดยใช้อัตราส่วน สมุนไพร 
30 กิโลกรัม:กากน้ าตาล 10 กิโลกรัม:น้ า 50 ลิตร  

     
 
หลักในการใช้สมุนไพรให้ได้ผลดีที่สุดมีดังนี้ 



1. ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรมีชื่อพ้องหรือซ้ ากันมากและบางท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกัน จึงต้องรู้จักสมุนไพร 
และใช้ให้ถูกต้น 

2. ใช้ให้ถูกส่วน ต้นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ดอก 
เปลือก ผล เมล็ด จะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน บางทีผลแก่ ผลอ่อนก็มี
ฤทธิ์ต่างกันด้วย จะต้องรู้ว่าส่วนใดใช้เป็นยาได้ 

3. ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยไป ก็รักษาไม่ได้ผล 
แต่ถ้ามากไปก็อาจเป็นอันตราย หรือเกิดพิษต่อร่างกายได้ 

4. ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สด บางชนิดต้อง
ปนกับเหล้า บางชนิดใช้ต้มจะต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกต้อง 

5. ใช้ให้ถูกกับโรค เช่น ท้องผูกต้องใช้ยาระบาย ถ้าใช้ยา
ที่มีฤทธิ์ฝาดสมานจะท าให้ท้องผูกยิ่งขึ้น 

 การใช้สมุนไพรอาจมีข้อเสียบ้าง เช่น ไม่สะดวก สมุนไพรบางชนิดหายาก และต้องปรุงผสมกันจึงจะได้
สรรพคุณที่ดีที่สุด บางชนิดมีสารออกฤทธิ์น้อยต้องใช้เป็นจ านวนมาก และปริมาณสารออกฤทธิ์มีไม่แน่นอน เป็น
ต้น และเนื่องจากยาสมุนไพรเป็นยาที่ออกฤทธิ์แบบค่อยเป็นค่อยไป และต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นหาก
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (เช่น มะเร็ง โรคเอดส์ บาดทะยัก ดีซ่าน) โรคเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง 
โรคหัวใจ) โรคติดเชื้อต่างๆ (เช่น ปอดบวม ไข้ไทฟอยด์ มาลาเรีย วัณโรค กามโรค) เป็นโรคบางอย่างที่ยังพิสูจน์
ไม่ได้ว่าสามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรอย่างชัดเจน ก็ไม่ควรที่จะเลือกใช้ยาสมุนไพร นอกจากนี้ หากมีอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง เช่น ปวดศีรษะรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อาเจียนรุนแรง ไอ เป็นเลือด ถ่ายเป็น มูกเลือด ชัก หอบ 
ตกเลือด ถูกงูพิษกัด เป็นต้น อาการเหล่านี้ไม่ควรใช้ยาสมุนไพร แต่ควรจะไปพบแพทย์ โดยเร็วที่สุด เพราะอาการ
เหล่านี้เป็นข้อจ ากัดของอาการและโรคที่ไม่ควรใช้สมุนไพร 
 
 แต่ถึงแม้ว่าการใช้สมุนไพรจะมีข้อเสียบ้างแต่การบรรเทาหรือรักษาโรคด้วยสมุนไพรมักไม่มีอาการแพ้
หรือผลข้างเคียงท่ีรุนแรงและมีข้อดีมากมาย ได้แก่ 

1. ปลอดภัย เพราะออกฤทธิ์อ่อนๆ มีผลค้างเคียงน้อย 
2. ประหยัด ราคาถูก ปลูกเองได้ 
3. พืชสมุนไพรสามารถใช้เป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถปรุงเป็นอาหารได้ทุกวัน 
4. บรรเทาอาการข้างต้นได้ 
5. ช่วยลดแทนยาจากต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพรไทยทีค่วรมไีว้ในครวัเรือน 



 

ชือ่สมนุไพร ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ ประโยชนแ์ละสรรพคณุ 
ขมิ้นชัน เหง้าแก่สด และแห้ง ช่วยขับน้ าดี ลดอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อ ช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดอาการ

ติดเชื้อ รักษาโรคผิวหนัง ช่วยขับลม ช่วยรักษาอาการท้องเสีย 
ท้องร่วง 

ตะไคร้หอม ทั้งต้น มีประโยชน์ช่วยไล่ยุงและแมลง แก้ลมในล าไส้ช่วยไม่ให้แน่นท้องและ
จุกเสียด และช่วยแก้ริดสีดวงในช่องปาก 

บอระเพ็ด ราก ต้น ใบ ดอก ผล  ใช้ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ 
รักษาโรคผิวหนังและผดผื่นคันตามร่างกาย 

พริก ผล ยอดพริก ต้น ช่วยเจริญอาหาร ขับลม แก้ตานซางในเด็กที่ซูบซีดพุงโรก้นปอด ช่วย
ให้เจริญอาหาร 

ขิง เหง้า ต้น ใบ ดอก ราก ผล  เหง้า : รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ สารส าคัญใน
น้ ามันหอมระเหย จะออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
และล าไส้ ใช้เหง้าแก่ทุบหรือบดเป็นผง ชงน้ าดื่ม แก้อาการคลื่นไส้
อาเจียน แก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ เหง้าสด ต าคั้นเอาน้ าผสมกับน้ ามะนาว 
เติมเกลือเล็กน้อย จิบแก้ไอ ขับเสมหะ 

หอมแดง ผล,ใบ ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่น หอมแดงช่วยท าให้เจริญอาหารมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความจ า ท าให้ความจ าดีขึ้น 

ฟ้าทะลายโจร ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ  พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ 
ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังฝี 

มะระขี้นก ราก เถา ใบ ดอก ผล ผลแห้ง รักษาโรคหิด ผล รสขม เย็นจัด ใช้แก้ร้อน ร้อนในกระหายน้ า
ท าให้ตาสว่าง แก้บิด ตาบวมแดง แผลบวมเป็นหนอง ฝีอักเสบ 

ว่านหางจระเข ้ ยางในใบ น้ าวุ้น เนื้อวุ้น 
และเหง้า 

รักษาแผลสดภายนอก น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ท าให้แผลเป็นจางลง ดับ
พิษร้อน ทาผิวป้องกันและรักษาอาการไหม้จากแสงแดด ทาผิวรักษา
สิวฝ้า และขจัดรอยแผลเป็น 

หญ้าปักก่ิง ทั้งต้น ดอก ช่วยป้องกันและบ าบัดโรคความดันโลหิตสูงและต่ า ดอกมีสรรพคุณ
เป็นยาบ ารุงหัวใจ ใช้เป็นยาแก้ไอ ใช้เป็นยาแก้ฝีภายในหรือภายนอก
ที่มีหนองบวมอักเสบ  

 การใช้สมุนไพรไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดโรค แต่เราสามารถน าสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารเพื่อบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรงและ
ป้องกันโรคได้ และสมุนไพรที่แนะน านี้ก็ล้วนแต่ปลูกง่าย มีสรรพคุณรักษาอาการโรคทั่ วไปที่อาจเกิดกับสมาชิกในครอบครัวได้
เสมอ จึงควรปลูกไว้ใช้ประโยชน์กันทุกบ้าน 

 

*********************************************** 

 

 

อ้างอิง :  

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพรส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล, หลักในการใช้สมุนไพร 
12 มีนาคม 2560 จาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/correct.asp, 
สมุนไพรไทยและสมุนไพรน่ารู้ 1,500+ ชนิด, 12 มีนาคม 2560 จาก http://www.เกร็ดความรู้.net/สมุนไพรไทย    
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