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ความหมายของสมุนไพร

สมุนไพร หมายถึง สิ่งที่ได้จากพืช สัตว์และแร่ธาตุ สมุนไพร
ส าหรับสาธารณสุขมูลฐานส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร

สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง สมุนไพรที่ถูก
คัดเลือกเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
ปัจจุบันมีจ านวนมากกว่า 50 ชนิด



ไขมัน

แอลคาลอยด์

กลัยโคไซด์

แทนนิน

น้ ามันหอมระเหย เรซินและบาลซัม

คาร์โบไฮเดรต

สารส าคัญในสมุนไพรสารส าคัญในสมุนไพร
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วิธีการเตรียมยาสมุนไพร

ยาชง หมายถึง การใช้น้ าเดือดใส่ในสมุนไพร 

ยาต้ม หมายถึง การใช้สมุนไพรต้มรวม
กับน้ า



วิธีการเตรียมยาสมุนไพร

ยาดอง เป็นการปรุงยาโดยใช้การสกัดโดยใช้
เหล้า น้ ามะกรูดหรือน้ าส้ม แต่นิยมใช้เหล้า

ยาผง ท าได้โดยบดสมุนไพรแห้งให้เป็นผงแล้ว
น าไปใช้ได้เลย

ยาลูกกลอน เป็นวิธีการผลิตยาโดยใช้ยาผง
ผสมกับน้ าผึ้ง



ข้อแนะน าการใช้สมุนไพร

• ใช้สมุนไพรให้ถูกต้น

• ใช้ให้ถูกส่วน

• ใช้ให้ถูกขนาด

• ใช้ให้ถูกวิธี

• ใช้ให้ถูกกับโรค



สมุนไพรรักษาแผลในทางเดินอาหาร

•ขมิ้นชัน

•กล้วยดิบ

เหง้าขมิ้นมีน้้ามันหอมระเหยและสารสีเหลือง คือ 
เคอร์คิวมินมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหาร
ส่วนที่ใช้ เหง้าสดตากแห้ง บดเป็นผง

ผลกล้วยดิบกระตุ้นให้เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
หลั่งสาร mucin มาเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร

ส่วนที่ใช้ ผลกล้วยดิบฝานเป็นแว่น ตากแห้ง บดเป็นผง



สมุนไพรรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

มักเป็นสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย มีฤทธิ์ช่วยขับลม เช่น

• ขมิ้นชัน

• ขิง

• กานพลู

• กระเทียม

• กะเพรา

• ตะไคร้

• พริกไทยด า

• ข่า

• กระชาย
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สมุนไพรอาการท้องเสีย

•ฟ้าทะลายโจร
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการ
ท้องเสียและอาการในระบบทางเดินหายใจได้

วิธีใช้
• ยาลูกกลอน น้าใบสดมาตากแห้ง บดเป็นผง ปั้นเป็น
ลูกกลอน
• ยาดองเหล้า ใช้ใบแห้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แช่เหล้านาน 
7 วัน



สมุนไพรอาการท้องเสีย

•ฝรั่ง
ส่วนที่ใช้ ใบแก่หรือผลอ่อน

ใบฝรั่งมีแทนนินและน้ ามันหอมระเหย สารแทนนินมีฤทธิ์ลดการ
ระคายเคืองของล าไส้และลดการเสียน้ า สารสกัดจากใบฝรั่งมีฤทธ์ิฆ่า
เชื้อแบคทีเรียได้

วิธีใช้
• ใช้ใบแก่ ปิ้งไฟและชงน้ าดื่ม 
• ใช้ผลอ่อนฝนน้ าปูนใสดื่มเมื่อท้องเสีย



สมุนไพรอาการท้องเสีย

•กล้วยน้ าว้า
ส่วนที่ใช้ ผลดิบ
มีสารแทนนินรักษาอาการท้องเสีย 
รับประทานทั้งผลหรือท้าเป็นยา
ลูกกลอน

•ทับทิม
ส่วนที่ใช้ เปลือกผลดิบ
มีสารแทนนิน                               
เป็นยาแก้ท้องเสียและบิด                       
ใช้ฝนกับน้้าปูนใส หรือต้มกับ
น้้าปูนใส ใช้น้้าดื่ม

•มังคุด

ส่วนที่ใช้ เปลือกผลดิบ  ใช้ฝนกับน้้าปูนใส



สมุนไพรอาการท้องผูก

•มะขาม
ส่วนที่ใช้ เนื้อฝักแก่
เนื้อมะขามมีสารประเภทกรด
อินทรีย์ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบาย

•มะขามแขก
ส่วนที่ใช้ ใบและฝักแห้ง

มี ส า ร ก ลุ่ ม แ อ น ท ร า ค วิ โ น น               
มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของล้าไส้

•แมงลัก
ส่วนที่ใช้ เมล็ดแก่

สามารถเพิ่มปริมาณอุจจาระ ท้าให้อุจจาระอ่อนตัวกว่าปกติ
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สมุนไพรแก้อาการคลื่นไส้

•ขิง
ส่วนที่ใช้ เหง้าแก่

วิธีใช้ ใช้เหง้าแก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือ                  
(น้้าหนักประมาณ 5 กรัม) ทุบให้แตก ต้มเอาน้้าดื่ม

•ยอ
ส่วนที่ใช้ ผลดิบหรือผลห่ามสด 

วิธีใช้ ใช้ผลยอฝานเป็นชิ้นบางๆ ย่างหรือคั่วไฟอ่อนๆ ให้เหลืองกรอบ 
น้ามาต้มหรือชงน้้าด่ืม



สมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิ

•มะเกลือ
ส่วนที่ใช้ ผลดิบ
มีสารที่ละลายน้้าได้ แต่ไม่ดูดซึมในกระเพาะอาหารและล้าไส้                   
เมื่อพยาธิกินจะท้าให้พยาธิตายได้ ใช้ได้ผลดีกับพยาธิเส้นด้ายและ
พยาธิปากขอ

วิธีใช้ ผลสดสีเขียว จ้านวนเท่ากับอายุ แต่ไม่เกิน 25 ผล                       
โขลกพอแหลกแล้วผสมกับหัวกะทิสด คั้นเอาแต่น้้าด่ืม



สมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิ

•มะหาด
ส่วนที่ใช้ แก่นต้น
เอาแก่นต้นมาต้มเคี่ยวกับน้้า จะมีฟองเกิดขึ้น ช้อนเอาฟองมากตาก
แห้ง เรียกว่า ปวกหาด น้ามารับประทานกับน้้า ใช้ถ่ายพยาธิตัวตืด
และพยาธิไส้เดือน

•ฟักทอง
ส่วนที่ใช้ เมล็ดแก่
ใช้เมล็ด 60 กรัม ทุบให้แตกผสมกับน้้าตาลและนมหรือน้้าจนได้ 500 
มิลลิลิตร ใช้ฆ่าพยาธิตัวตืด



สมุนไพรแก้อาการเบื่ออาหาร

•บอระเพ็ด

•สะเดา

•ขี้เหล็ก

•มะระขี้นก
ใช้เถาหรือต้นสด 
ต้าคั้นเอาน้้าดื่ม

ผลอ่อนใช้รับประทานเพื่อเจริญ
อาหาร ผลสุกห้ ามรับประทาน 
เพราะท้าให้คลื่นไส้ อาเจียน

ใช้ใบอ่อนและดอกตูมปรุงเป็นอาหาร



สมุนไพรแก้อาการไอ มีเสมหะ

•ขิง

•มะแว้งเครือ
•มะแว้งต้น

•มะขามป้อม
•มะขาม
•มะนาว

ใช้เหง้าขิงแก่ฝนกับน้ ามะนาว หรือขิงสดต าผสมน้ า ใช้จิบ
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สมุนไพรแก้อาการขัดเบา

•กระเจี๊ยบแดง

•ขลู่

•ตะไคร้

อาการขัดเบา หมายถึง อาการถ่ายปัสสาวะกะปริบกะปรอย
และปวดแสบหรือปวดขัดเวลาถ่าย

ควรระมัดระวังการใช้ใน
•ผู้ป่วยโรคหัวใจ
•สตรีมีครรภ์
เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้
มักมโีปแตสเซียมสูง



สมุนไพรแก้กลากเกลื้อน

•กระเทียม
ฝานกระเทียมแล้วน ามาถูกบ่อยๆ หรือต าคั้นน้ าทาบริเวณที่เป็น

•ชุมเห็ดเทศ

•ทองพันชั่ง

•พลู

ต้าใบชุมเห็ดเทศผสมน้้าทาบริเวณที่เป็น

ต้าใบให้ละเอียดแช่เหล้านาน 7 วัน

ต้าใบให้ละเอียดแช่เหล้า คั้นน้้าน้ามาทา



สมุนไพรแก้แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก

•ว่านหางจระเข้

ส่วนที่ใช้ วุ้นจากใบ

วิธีใช้
ใช้วุ้นโดยล้างยางสีเหลืองให้สะอาด เอาวุ้นใสมาพอกแผลให้ชุ่ม
ตลอดเวลาในชั่วโมงแรก หลังจากนั้นทาวันละ 3-4 ครั้ง จนกว่าแผล
จะหาย



สมุนไพรแก้เริม งูสวัด

•พญายอ
ใช้ใบสดต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าทาบริเวณ
ที่เป็น

•ไพล
ใช้ เหง้าแก่ ต าแล้วคั้นเอาแต่น้ าทาถูนวด
บริเวณที่มีอาการ

สมุนไพรแก้เคล็ด ขัดยอก



สมุนไพรแก้อาการนอนไม่หลบั

•ขี้เหล็ก
ใช้ใบต้มเอาน้ ารับประทานก่อนนอน
หรือใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า

สมุนไพรแก้เหา

•น้อยหน่า
ใช้ ใบสดและเมล็ด ต าให้ละเอียดผสมน้ ามัน
มะพร้าว ขยี้ให้ทั่วศีรษะแล้วใช้ผ้าโพกไว้ครึ่งชั่วโมง


