
การส่งเสริมสมุนไพรเพือ่การพึง่พาตนเอง 

โดย 

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร 



สาเหตุการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย 

ชีวิตคือ ธาตุ 4 ท่ีมาประกอบกนัและเป็นท่ีตั้งท่ีแรกเกิดของโรค 
แบ่ง 

     กองท่ี 1  ปถวธีาตุสมุฏฐาน   (ธาตุดิน)    มี 20 ประการ 
     กองท่ี 2  อาโปธาตุสมุฏฐาน  (ธาตุน ้ า)    มี 12ประการ 
     กองท่ี 3 วาโยธาตุสมุฏฐาน   (ธาตุลม)    มี 6 ประการ  
     กองท่ี 4 เตโชธาตุสมุฏฐาน   (ธาตุไฟ)    มี 4 ประการ 



ปัจจยัต่างๆท่ีท าใหเ้กิดโรค 
ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย 

 ความไม่สมดุลของธาตุ  ๔   (ธาตุสมุฏฐาน) 

 การเปลีย่นแปลงของฤดู                 (อุตุสมุฏฐาน) 

 การเปลีย่นแปลงของช่วงอายุ   (อายุสมุฏฐาน) 

 การเปลีย่นแปลงของเวลา   (กาลสมุฏฐาน) 

 ทีอ่ยู่อาศัย     (ประเทศสมุฏฐาน) 

 พฤตกิรรมมูลเหตุของการเกดิโรค  



 ตรีโทษ = องคป์ระกอบพ้ืนฐานสามประกอบของร่างกายมนุษย ์
ตรีโทษ คุณสมบัตพิืน้ฐาน หน้าที ่ สภาวะทางจิตใจที่

เกีย่วข้อง 

วาตะ เบา เยน็ แหง้ 
เคล่ือนไหว 

ควบคุมการท างานของ
ร่างกาย จิตใจ และการ
รับรู้ 

สมดุล: ความกระตือรือร้น 
ความปรารถนา 

ไม่สมดุล: จิตใจไม่มัน่คง วติก
กงัวล กลวัหนาว 

ปิตตะ ร้อน เบา ชุ่มช้ืน 
เคล่ือนไหว 

ควบคุมการยอ่ยอาหาร เม
แทบอลิซึม ความร้อนใน
ร่างกาย 

สมดุล: ความกลา้หาญ 
ความเฉลียวฉลาด 

ไม่สมดุล: ใจร้อน โกรธง่าย  
ข้ีร้อน 

กะผะ หนกั เยน็ ชุ่มช้ืน น่ิง ควบคุมโครงสร้างของ
ร่างกาย 

สมดุล: ความเมตตากรุณา 

ไม่สมดุล: เฉ่ือยชา ยดึติด โลภ 
ชอบร้อน กลวัหนาว 

Calecott, 2006; 
Frawley, 2005 



http://ayurvedadosha.org/doshas 



MEDICINE 

 
Every thing in the Universe is potentially 

medicine 

But one who knows to use them 

appropriately are very rare 

 

JAGATYEVAM… 

 



DOSHA   DHATHU  MALAM 

FUNTIONAL UNITS 

(3) 

STRUCTURAL UNITS  

(7) 

EXCRETARY ELEMENTS 

(>5) 

HEALTH 

(When they are in Harmonious state to each other) 

DISEASE 

When they are individually   

or 

As a group vitiated and is in a position to influence each other 

 

Ref: Rogasth dosha vaishamyanus 

 



แนวคิด/ทฤษฎี การแพทยต์ะวนัออก 

กลไกของร่างกายหลกัๆประกอบดว้ย 
ส่วนท่ีท าหนา้ท่ี 
ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของร่างกาย 
ส่วนท่ีขบัถ่ายของเสีย 



ร่างกายจะแขง็แรง หายจากโรคภยัและฟ้ืนฟตูวัเองได ้
จาก… 
 การทาํหน้าทีแ่ละโครงสร้างต้องสมดุลย์ 

 สมดุลท่ีเกิดจากการปรับดว้ยอาหาร 
 สมดุลท่ีเกิดจากการปรับของจิตใจ 
 สมดุลท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างของร่างกาย เช่นการนวดอบประคบ 

โยคะ ช่ีกง ไทเกก็ 

 สามารถกาํจัดของเสีย/สารพษิได้ดี 
 มีการบํารุงและเสริมสร้าง 

 มีการเยยีวยารักษา ฟ้ืนฟู 
 

 



สุขภาพกาย 

สมดุลย ์
ก าจดัพษิ 
เสริมสร้าง 

 



พลงัธาตุสมดุลย ์
ดว้ยอาหาร 



ยาขม 

ยาสตรี 



คงความปกติใหก้บัชีวิต ดว้ยยาหอม 
 อยา่ใหก้ลไกของเราแปรปรวนจนเกิด

โรคภยัไขเ้จบ็ 
 อยา่ใหโ้รคภยัไขเ้จบ็มาท าใหก้ลไกของ

ร่างกายเราแปรปรวน 
 ดูแลกลไกใหเ้ป็นปกติ ดูแลชีวติใหเ้ป็นปกติ

ดว้ย 
 

ยาหอม 



สมดุลยร่์างกาย 



สมดุลร่างกาย(ต่อ) 



จิตใจสมดุลย ์



ประสาทสัมผสัทั้งหา้ไดรั้บการดูแล 
ตา…เห็นอะไรสวนๆงามๆสงบ 
ผวิหนงั…ไดรั้บการสัมผสั 
หู…ดนตรีบ าบดั 
จมูก…aromatherapy 

ใจ…สมาธิบ าบดั 
 



การกาํจัดพษิ 

การขบัออกมาทางอุจจาระ 
การขบัออกมาทางเหง่ือ 
การขบัออกมาทางปัสสาวะ 
การขบัออกมาทางลมหายใจ 

 



สมุนไพรท่ีช่วยลดผลกระทบจากกมัมนัตภาพรังสี 

โสม แป๊ะก วย บวับก ขิง  มะขามป้อม หญา้ใตใ้บ  พืชตระกลู
สะระแหน่ กระเพรา หวา้ มะตูม ชิงชา้ชาลี ตาเสือ 

ขม้ินชนั รากสามสิบ เห็ดหลินจืด ชาเขียว หอม กระเทียม วา่นหาง
จรเขห้รือสมุนไพรท่ีมีสารโพล่ีฟีนอลสูงๆ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.matichon.co.th/online/2011/03/13000960421300096074l.jpg&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php%3Fnewsid%3D1300096042%26grpid%3D03%26catid%3D04&usg=__vkDUFlSO9G9kjJRyTp8vGFNmWMA=&h=487&w=800&sz=16&hl=th&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=Q9mN4YlYg5zF_M:&tbnh=87&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%2B%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%26hl%3Dth%26sa%3DG%26biw%3D802%26bih%3D425%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=G3CDTdyKGYbrrQfR8bnSCA


สมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 2549 
•  ปี 2549 สามารถบรรจุยาเขา้ในบญัชียาหลกัได ้19 รายการ 
กลุ่มยาแผนไทยจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ซ่ึงประกอบดว้ยตวัยา
สมุนไพรหลายชนิด จ านวน 11 ต ารับ เช่น  ยาแกไ้ขห้า้ราก 
ยาเขียวหอม ยาจนัทร์ลีลา  ยาประสะมะแวง้ ยาเหลืองปิดสมุทร 
ยาธาตุบรรจบ ยาประสากานพลู  
• กลุ่มยาพฒันาจากสมุนไพร มี 8 รายการ ไดแ้ก่ ขม้ินชนั ขิง 
ชุมเห็ดเทศ  ฟ้าทะลายโจร บวับก พญายอ  พริก ไพล  





1. ระบบทางเดินอาหาร 

1.2.1 กลุ่มยาขบัลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ 

(1) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาลูกกลอน(รพ.)  

(2) ยาธาตุอบเชย ยาน ้า(รพ.) 
(3) ยาเบญจกลู ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน  

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาชง (รพ.)  ยาเมด็ (รพ.) 
(4) ยาประสะกะเพรา ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 
(5) ยาประสะกานพล ู ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็  

ยาผง(รพ.) 
(6) ยาประสะเจตพงัคี ยาแคปซูล ยาผง 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 



 (7) ยามนัทธาตุ ยาผง ยาเมด็ 
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(8) ยามหาจกัรใหญ่ ยาเมด็ 
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(9) ยาวสิัมพยาใหญ่ ยาผง ยาลูกกลอน 

(10) ยาอภยัสาลี ยาลกูกลอน  ยาเมด็  
 1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาท้องผูก 

(1) ยาถ่ายดีเกลือฝร่ัง ยาแคปซูล ยาเมด็  
(2) ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน  

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  



1.2.3 กลุ่มยาแก้ท้องเสีย 

(1) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาลูกกลอน(รพ.) 

(2) ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเมด็  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.)  

(1) ยาผสมเพชรสงัฆาต ยาแคปซูล 
ยาแคปซูล(รพ.)  

(2) ยาริดสีดวงมหากาฬ ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.) 

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 



1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา  
 (1) ยาประสะไพล ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาลูกกลอน(รพ.) 

(2) ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล(รพ.)  ยาลูกกลอน(รพ.) 

(3) ยาไฟประลยักลัป์ ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(4) ยาไฟหา้กอง ยาผง  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(5) ยาเลือดงาม ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.) 

(6) ยาสตรีหลงัคลอด ยาตม้(รพ.) 



 

1.4 ยาแก้ไข้ 

 (1) ยาเขียวหอม ยาผง 
ยาเมด็(รพ.)  ยาผง(รพ.) 

(2) ยาจนัทน์ลีลา ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ 
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(3) ยาประสะจนัทน์แดง ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(4) ยาประสะเปราะใหญ่ ยาผง ยาเมด็ 
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.) ยาเมด็(รพ.) 

(5) ยามหานิลแท่งทอง ยาเมด็ 
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(6) ยาหา้ราก ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ 



1. 5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดนิหายใจ 
 

(1) ยาแกไ้อผสมกานพล ู ยาลกูกลอน(รพ.) 
(2) ยาแกไ้อผสมมะขามป้อม ยาน ้า(รพ.) 
(3) ยาแกไ้อผสมมะนาวดอง ยาลกูกลอน(รพ.) 
(4) ยาแกไ้อพ้ืนบา้นอีสาน ยาน ้า(รพ.) 
(5) ยาตรีผลา ยาลกูกลอน ยาเมด็   

ยาแคปซูล(รพ.) ยาชง(รพ.) 
(6) ยาประสะมะแวง้ ยาเมด็ 

ยาแคปซูล(รพ.) ยาผง(รพ.)  ยาลกูกลอน(รพ.) 
(7) ยาปราบชมพทูวีป ยาแคปซูล(รพ.) ยาลกูกลอน(รพ.) 
(8) ยาอ ามฤควาที    ยาผง  ยาลูกกลอน 

ยาผง(รพ.)  ยาลกูกลอน(รพ.) 



1.6 ยาบํารุงโลหิต 

(1)  ยาบ ารุงโลหิต ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็  
ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.)  ยาเมด็(รพ.) 

(1) ยากษยัเส้น ยาลูกกลอน(รพ.) 
(2) ยาแกล้มอมัพฤกษ ์ ยาผง(รพ.) 
(3) ยาธรณสัีนฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน  

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง(รพ.) 
(4) ยาผสมโคคลาน ยาชง(รพ.) ยาตม้ (รพ.) 
(5) ยาผสมเถาวลัยเ์ปรียง ยาลูกกลอน(รพ.) 
(6) ยาสหศัธารา ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาลูกกลอน(รพ.) 

1.7.1 ยาสําหรับรับประทาน 

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนือ้และกระดูก 
 



(1) ยาข้ีผึ้งไพล ยาข้ีผึ้ง(รพ.) 

(2) ยาประคบ ยาประคบสมุนไพร(สด/แหง้) (รพ.) 

1.7.2 ยาสําหรับใช้ภายนอก. 

(1) ยาตรีเกสรมาศ ยาชง(รพ.) 
(2) ยาตรีพิกดั ยาแคปซูล(รพ.) 
(3) ยาเบญจกลู ยาแคปซูล ยาผง ยาเมด็ ยาลกูกลอน  

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเมด็ (รพ.)  
(4) ยาปลกูไฟธาตุ ยาแคปซูล(รพ.) ยาลูกกลอน(รพ.) 

1.8 ยาบํารุงธาตุ ปรับธาตุ 



(1) ยากลว้ย ยาผง(รพ.) 
(2)  ยาขม้ินชนั ยาแคปซูล ยาเมด็ 

ยาแคปซูล(รพ.) ยาเมด็ (รพ.) 
(3)  ยาขิง ยาแคปซูล ยาผง 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.) 
(4)  ยาชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูล ยาผง 

ยาแคปซูล(รพ.) ยาชง (รพ.) 
(5)  ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาลูกกลอน (รพ.)   
(6) ยามะขามแขก ยาแคปซูล(รพ.) ยาชง(รพ.) 

2.1  ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 
 





(1)  ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล  ยาเมด็ ยาลูกกลอน 

ยาแคปซูล(รพ.)  ยาลูกกลอน (รพ.)   

2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดนิหายใจ 



(1) ยาทิงเจอร์ทองพนัชัง่ ทิงเจอร์(รพ.) 

(2) ยาทิงเจอร์พลู ทิงเจอร์(รพ.) 

(3)  ยาบวับก ยาครีม  
ยาครีม (รพ.)   

(4) ยาเปลือกมงัคุด ยาน ้าใส(รพ.) 

(5)  ยาพญายอ ยาครีม ยาโลชนั  สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) 
ยาข้ีผึ้ง (รพ.) ทิงเจอร์ (รพ.) สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) 
(รพ.) โลชนั(รพ.) 

2.3  ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผวิหนัง 
 

 



2.4 ยาสําหรับกระดูกและกล้ามเนือ้ 

(1) ยาเถาวลัยเ์ปรียง ยาแคปซูล(รพ.) 

(1)  ยาพริก  ยาเจล  
ยาครีม (รพ.)  ยาเจล(รพ.)   ยาข้ีผึ้ง (รพ.) 

(2)  ยาไพล ยาครีม 

(3)  ยาน ้ามนัไพล ยาน ้ามนั(รพ.) 

2.4.2  ยาสําหรับใช้ภายนอก 

2.4.1 ยารับประทาน 



(1) ยากระเจ๊ียบแดง ยาชง(รพ.) 
(2) ยาหญา้หนวดแมว ยาชง(รพ.) 

(1) ยาบวับก ยาแคปซูล(รพ.)  ยาชง(รพ.) 
(2) ยามะระข้ีนก ยาแคปซูล(รพ.) ยาชง(รพ.) 
(3) ยาหญา้ปักก่ิง ยาแคปซูล(รพ.)  ยาชง(รพ.) 

(1) ยารางจืด ยาแคปซูล(รพ.)  ยาชง(รพ.) 

(1) ยาหญา้ดอกขาว ยาชง(รพ.) 

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดนิปัสสาวะ 
 

2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน 
 

2.7 ยาถอนพษิ เบื่อเมา 
 

2.8 ยาลดความอยากบุหร่ี 
 



 
คงความปกติใหก้บัชีวิต 

ด้วย…ยาหอม 
 อยา่ใหก้ลไกของเราแปรปรวน

จนเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 
 อยา่ใหโ้รคภยัไขเ้จบ็มาท าให้

กลไกของร่างกายเราแปรปรวน 
 ดูแลกลไกใหเ้ป็นปกติ ดูแลชีวิต

ใหเ้ป็นปกติดว้ย 
 



ยาหอมคือต ารับยาทัว่ไปท่ีใชรั้กษาโรคต่างๆแลว้ใส่ตวัยา
ท่ีมีผลต่อเลือดลมลงไปดว้ย นัน่คือแนวคิดของ
การแพทยต์ะวนัออกท่ีไม่ไดม้องการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 
ไม่ไดกิ้ดข้ึนและมีผลต่ออวยัวะท่ีแสดงอาการเท่านั้น แต่
มีสาเหตุท่ีเช่ือมโยงกนัหลายระบบและการเจบ็ป่วยนั้นมี
ผลต่อระบบการท างานของร่างกายหลายระบบ เช่น 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบหวัใจและหลอดเลือด   

ยาหอมคืออะไร 



 ยาหอมมีตวัอยาท่ีรักษาโรคนั้นๆโดยเฉพาะ 
 ยาหอมไปปรับพลงัของเลือดลมใหเ้ขา้มาสู่สภาวะปกติ 
 การท่ีเรามีพลงัของเลือดลมปกติระบบต่างๆกท็ างานปกติ 
 ระบบต่างๆท างานเป็นปกติ ร่างกายกส็ามารถสู้กบัโรคภยัไขเ้จบ็

ได ้ฟ้ืนฟตูวัเองได ้เซลต่างๆของร่างกายกเ็สียหายนอ้ย 

 ยาหอมจึงเสมือน UPS ท่ีดูแลร่างกายเม่ือเลือดลมแปรปรวน 

ยาหอมท าหนา้ท่ีอยา่งไร 



ยาขม 

ยาสตรี 



ต้านอนุมูลอสิระ ป้องกนัโรคความจําเส่ือม ป้องกนัมะเร็ง 
 



ยารักษาโรค อาหาร 

เคร่ืองสําอาง 



เป็นอาหาร 
  โดยนิยมใช้แต่งกลิน่และรส ได้แก่ อาหารทาง

ภาคใต้ เช่น แกงเหลอืง แกงไตปลา แกงกะหร่ี ไก่
ทอดขมิน้ 
 



ขม้ินชนั อาหารส าคญัของคนใต ้

 อาหารใส่ขม้ินชนั…กินทุกวนัคือคนใต ้

ปลาทอดขมิน้: หง้าขมิน้ตาํด้วยเกลอื ทาตามปลา นําไปทอด 



 

มากกว่าความร่อยคอืสุขภาพ 



ขม้ินชนั…ยาส าคญัของสตรีมุสลิม 

“กยู”ิ หรือ “ขมิน้ชัน” คอืสมุนไพรทีส่ตรีหลงัคลอดทุกคนต้องรับประทาน
...โดยเมื่อคลอดหมอตําแยจะนําขมิน้ทีเ่ตรียมไว้แล้วให้รับประทานทนัทแีละ
รับประทานตลอดระยะเวลา 40  วนั 

เช่ือว่าสรรพคุณคอื…การรักษาแผลข้างในให้กบัคนสตรีหลงัคลอดนั้นเอง 

วธีิการเตรียมคอื  

 ตําขมิน้ให้ละเอยีดแล้วผสมนํา้เลก็น้อย 
ให้ดืม่น้ันเอง 

 



ขม้ินชนั…ยาส าคญัของสตรีมุสลิม 

ขมิน้ป้องกนัหน้าท้องลายหลงัคลอด: ใช้เป็นยาประคบ

หน้าท้องให้สตรีหลงัคลอด 

 นําขมิน้กบัเกลอืตาํให้ละเอยีดพนัหน้าท้องในช่วง 40 วนั หรือช่วงการอยู่ไฟ
น้ันเอง   

ขมิน้ดบักลิน่คาวหลงัคลอด: 
 นําข้าวสารมาแช่แล้วนําเหง้าขมิน้มาตําพร้อม 

ข้าวสารที่แช่ไว้เป็นเนือ้เดยีวกแัล้วทาตัวก่อนนอน  



ขม้ินชนั: ยารักษาโรคกระเพาะ 

 นางมือลอ มะแซ สตรีสูงอายุวยั 90 ปี ของหมู่บ้านกาํปงบือแน 
อาํเภอรามัน จ.ยะลา ยงัตําขมิน้คั้นนํา้ดืม่แก้โรคกระเพาะ และ
อาการปวดท้อง จากวยัสาวจนถงึปัจจุบัน   

 ทหารชาวไต ใช้ขมิน้ชัน ไพล นํา้ผึง้ ป้ันเป็นลูกกลอนขนาด
เท่ากบัขีก้ระต่าย วนัละ 3 เม็ด วนัละ 3 เวลา 3 เดอืน 

 ชาวบ้านทั่วไปกนิขมิน้ชันซอยจิม้เกลอืรักษาโรคกระเพาะ 
 



ขม้ินชนัรักษาโรคล าไสแ้ปรปรวน 

อาการ ปวดเกร็งท้องบริเวณท้องน้อย แน่นท้อง ท้องอดื หน้าท้องโต
ขึน้เหมือนมีลมในท้อง อาจมีอาการเรอหรือผายลมมากขึน้ การ
ถ่ายอุจจาระไม่ปกต ิ อาการอย่างนี ้แม่ๆชาวไทยใหญ่จะ… 

 
เอาหัวขมิน้กบัเกลอืมาคัว่ให้สุก   
จากน้ันเอานํา้อุ่นมาผสมแล้วดืม่กนิ  
หรือจะ  ต้ม,น่ึง, ตากแห้งตําผงขมิน้  
ใว้ใส่ในอาหารกนิกไ็ด้  

 



ขม้ินชนั: ยาอายวุฒันะ บ ารุงร่างกาย  

ขม้ินชนั: ยาอายวุฒันะ บ ารุงร่างกาย บ ารุงธาตุ ป้องกนัตอ้ 
 น าหวัมากินสดๆ ตม้กิน ท าเป็นยาลูกกลอนกิน ใชข้ม้ินชนัตวัเดียวอาจผสมใส่

ตวัยาอ่ืนๆเช่น บอระเพด็ ผกัเส้ียนผ ีแหว้หมู น ้ าผึ้ง เป็นตน้ 



ขม้ินชนั: ยารักษาโรคผิวหนงั 

แผลสด: ผงขม้ิน 1 ชอ้นโตะ๊เค่ียวกบัน ้ามนัมะพร้าว 2-3 ชอ้นโตะ๊ ทาบ่อยๆ 
หรือใชค้ั้นน ้าจากหวัสดทาหรือขม้ินชนัผสมน ้าปูนใสทา 

แกข้นหนอน: หวัขม้ินมาตดัแลว้ทาหรือจะต าพอกกไ็ดข้นตวัหนอนจะออกมา 
ตุ่มอกัเสบจากการถูกยงุกดั: น าผงขม้ินหรือขดูเอาหวัสดๆทาบ่อยๆ 
แกก้ลากเกล้ือน:ผงขม้ินผสมน ้าสะอาดทา 



ขม้ินชนั: ผิวพรรณคนไทย 

 สาวไทย พม่า มอญ ไทยใหญ่ สมยัก่อน ใชข้ม้ินทาอาบน ้า  ท าใหผ้วิผดุผอ่ง
ยิง่ข้ึน วิธีอาบน ้าดว้ยขม้ินนั้นจะทาขม้ินหมกัไวท่ี้ผวิสกัพกั แลว้จึงขดัออก
ดว้ยส้มมะขามเปียก ท าใหผ้วิหนงันุ่มนวล ทั้งยงัป้องกนัปัญหาของผวิพรรณ   

“…ทีแ่ต่งตัวต้ังใจจะให้งาม ขมิ้นใส่ส้มมะขามขัดสี แล้ว
อาบน ้าช าระอินทรีย์ ทาแป้งสารภีรวยร่ืน..” 

 



 ยาภายนอก 
 ช่วยรักษาแผล ทําให้แผลไม่เป็น

หนอง ช่วยสมานแผล 
 รักษาพษิแมลงสัตว์กดัต่อย 

 

 ยารับประทาน 
 กาํจัดสารพษิออกจากร่างกาย 
 ช่วยบรรเทาอาการท้องอดื 
 ช่วยย่อยอาหาร 
 ช่วยบํารุงร่างกายและบํารุงตบั 
 รักษาระบบทางเดินหายใจที่

ผดิปกติ หืด ไอ  
 รักษาอาการปวดและอกัเสบ 

 

• เป็นยารักษาโรค 



•ค่าใชจ่้ายรักษาโรคมะเร็ง เฉล่ียปีละ 1 หม่ืน  6 พนัลา้นบาท   

• 2553 พบวา่คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็ง 241,051 คน  
หรือมีผูป่้วยเพ่ิมข้ึนปีละ 80,350 คน 

• โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั1  

•2553มีผูเ้สียชีวิต 56,058 ราย   
•2554 มีแนวโนม้พบผูป่้วยโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23  
 

“Teaspoon Of Tumeric A Day  

Can Keep Cancers At Bay” 



ขม้ินชนั ป้องกนัมะเร็ง 
 Inhibitors preventing carcinogen 

formation and/or absorption โดยไปยบัย ั้ง
การเกิดสารก่อมะเร็ง 

 Blocking agents โดยป้องกนัมิใหส้ารก่อมะเร็งไป
ท าปฏิกิริยากบัโมเลกลุเป้าหมาย เช่น DNA ซ่ึงจะเป็นการ
ป้องกนัมิใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุและการท าลาย DNA  

 ยบัย ั้งcarcinogen activation 
 เพ่ิมระดบัcarcinogen detoxification 

enzyme system)  

 Suppressing agents ยบัย ั้งเปล่ียนแปลงจากเซลท่ี
ไดรั้บสารก่อมะเร็งไปเป็นเซลมะเร็ง  
 



 Curcumin's anti-cancer effects are exerted 

upon numerous biochemical pathways 

involved in carcinogenesis, cell proliferation, 

apoptosis (programmed cell death), 

metastasis, and angiogenesis. It suppresses 

growth of several tumor cell lines, including 

T-cell leukemia and colon cancer lines. 

Overexpression of cell cycle regulatory 

proteins 

 



 Curcumin increases chemosensitivity of 

cancer cells to anti-cancer drugs and to 

radiation, while protecting healthy cells from 
radiation's effects. 

 “except for people taking blood-thinners, and 

possibly pregnant women or individuals with 

gallstones, "there seems little reason to recommend 

that anyone avoid taking a moderate (e.g., 1–2 g) 

dose of turmeric powder per day...or its equivalent in 

curcumin."  

 . Mariann Garner-Wizard  
The American Botanical Council 



 Curcumin increases chemosensitivity of 

cancer cells to anti-cancer drugs and to 

radiation, while protecting healthy cells from 
radiation's effects. 
 

Mariann Garner-Wizard  

The American Botanical Council 



 Over 1700 papers have been published in the last 50 years 

 reduces blood cholesterol; prevents low-density lipoprotein 

oxidation; inhibits platelet aggregation; 

  suppresses thrombosis and myocardial infarction; suppresses 

symptoms associated with type II diabetes, rheumatoid arthritis, 

multiple sclerosis, and Alzheimer's disease; inhibits HIV replication; 

enhances wound healing;  

 protects from liver injury; prevents cataract formation; protects from 

pulmonary toxicity and fibrosis;has therapeutic effects in 

leishmaniasis; and has antiatherosclerotic activity."  

 Curcumin's anti-cancer effects are exerted upon numerous 

biochemical pathways involved in carcinogenesis, cell proliferation, 

apoptosis (programmed cell death), metastasis, and angiogenesis. It 

suppresses growth of several tumor cell lines, including T-cell 

leukemia and colon cancer lines. Overexpression of cell cycle 

regulatory proteins 



สรรพคุณอืน่ๆของขมิน้ 
  ขมิน้สามารถทาํลายเช้ือไวรัสทีผ่่านมาทางอาหารได้ ต้านเช้ือไวรัสโดยเฉพาะ

เช้ือ HIV 
  ป้องกนัมะเร็งจากสารก่อมะเร็งต่างๆ 
 ป้องกนัโรคสมองเส่ือม(Alzheimer's disease X 

Alzheimer's disease)  
  กระตุ้นภูมคุ้ิมกนัและปฏิกริิยาการแพ้ 

 ปัจจุบัน ขมิน้ชันแคปซูลอยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาต ิและเป็นยาในงานสาธารณสุข
มูลฐาน 



แก้ไอ ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลอืด  
ต้านอนุมูลอสิระ กาํจัดพษิโลหะ อายุวฒันะ 



 เป็นผลไม้ทีม่ีวติามินซีสูงทีสุ่ด คอื มีวติามินซี 276 มิลลกิรัมต่อ 100 กรัม 

 มีแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัส แมกนีเซียม กาํมะถนั มังกานีส สังกะสี คอปเปอร์ 
โซเดยีม เซเลเนียม สูงกว่าแอปเป้ิลหลายเท่า 

 เป็นแหล่งของธาตุเหลก็ได้ด ีเพราะวติามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหลก็ 

 มีกรดอะมิโนทีจ่ําเป็นของร่างกาย ซ่ึงพบได้น้อยในพชื คอื lysine และ 
methionine ซ่ึงมีมากกว่าในแอปเป้ิลถึง 3 เท่า 

 



  ปัจจุบนัมะขามป้อมไดเ้ป็นส่วนประกอบของยาแผนปัจจุบนัในการ
รักษาโรคต่างๆดงัน้ี 

 Shawkat®  รักษาผูป่้วยท่ีก าลงัมีอาการของโรคตบัอกัเสบบีและซี 
   กระตุน้เซลลต์บัทดแทนเซลลท่ี์ถูกท าลาย 
 Livzon ®  ป้องกนัหรือรักษาโรคจากสภาวะเอดส์ ไขห้วดัใหญ่ วณั

  โรค ตบัอกัเสบ ตบัแขง็และสภาวะภูมิคุน้กนับกพร่อง 
 Livad ®  รักษาตบัอกัเสบ 

 Glufac ®  รักษาโรคเบาหวาน 



 ฤทธ์ิลดโคเลสเตอรอล 

 ฤทธ์ิลดความดนัโลหิต 

 ฤทธ์ิต้านการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร 

 ฤทธ์ิยบัยั้งความเป็นพษิต่อตบัของสารพษิพวกโลหะหนัก 

 ฤทธ์ิต้านมะเร็งในหนูโดยกระตุ้น natural killer cells และ antibody 
dependent cellular cytotoxicity (ADCC) activities ในหนู 

 ฤทธ์ิต้านสารอนุมูลอสิระอย่างแรง 

 มีรายงานว่าสามารถเพิม่อตัราการรอดชีวติ  

 และยบัยั้งการเหน่ียวนําของรังสีทีท่าํให้นํา้หนักลด 

 



ผลติภัณฑ์ขายดขีองอภัยภูเบศร 

แก้หวดั 

แก้ไอ  

แก้เจ็บคอ 



ยาแก้ไอมะขามป้อม 

วจิัยยาแก้ไอมะขามป้อมชนิดนํา้  งานวจิัยได้ไปนําเสนอทีโ่ปรตุเกส 

แก้ไอ ทาํให้ชุ่มคอ  แก้เจ็บคอ 

ผลการทดลองพบวา่ ไดผ้ลลดการไอไดดี้เทียบเท่ากบัแอมบรอกซอล  แต่ยาแกไ้อ
มะขามป้อมท าใหชุ่้มคอกวา่ 



นํา้มะขามป้อม  

เคร่ืองด่ืม เพื่อสุขภาพ 

นํา้มันหมกัผมมะขามป้อม 
บ ารุงผม  
ป้องกนัผมหงอกก่อนวยั 



ครีมบาํรุงผวิหน้าเอมบริกาพลสั อายเจลสมุนไพร 





เพิม่ภูมคุ้ิมกนั บํารุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร  
แก้ปวดเมือ่ย แก้หวดั ทาํให้นอนหลบัสบาย 



 คนโบราณใช้บํารุงธาตุไฟ ช่วยย่อย ทาํให้มีชีวติชีวา แก้หวดั แก้ปวด
เมื่อย  

 เป็นต้นไม้มงคล ปลูกไว้เพือ่เป็นเคลด็ เพือ่ทีจ่ะได้รับการสรรเสริญ
เยนิยอ 

 มีงานวจิยัสมัยใหม่ พบว่ายอเพิม่ภูมิคุ้มกนั ยดือายุของหนูทีเ่ป็น
มะเร็ง มีสารทีป่รับสมดุลของอารมญ์ 



 Reached $4.8 billion in 2008, a slight increase of 

about 1% over the previous year, according to 
Nutrition Business Journal (NBJ), Boulder, CO.  

 The top five selling herbs/botanicals in 2008 

were 

 Noni ($270 million) 

 Mangosteen ($210 million) 

 Goji (Wolfberry) ($170 million) 

 Green tea ($140 million)  

 Echinacea ($120 million) 



 นําลูกยอแก่จัดจนเปลีย่นเป็นสีขาวแต่ยงัไม่งอม หมกัในขวดเกลอื (เอา
ลูกยอฝังเข้าไปในเกลอื) หมกัไว้ 1-2 วนั ลูกยอจะสุกงอมเอามาจิม้เกลอื 
นํา้ตาล หรือนํา้ผึง้ กนิทั้งเนือ้ทั้งเมด็วนัละ 1 ลูก 

 นําลูกยอดบิแก่ที่เมด็ข้างในแขง็แล้ว มาฝานเป็นช้ินบางๆ จิม้เกลอื หรือ
นํามาทําส้มตํา 

 นํานํา้ยอรับประทาน โดยใช้ผลยอ 4 ส่วน ใบ  1 ส่วน สับเป็นช้ินเลก็ๆ ต้ม
กบันํา้ 10 ลติร เคีย่วจนมสีีนํา้ตาล กรอง จากน้ันเตมินํา้ผึง้ นํา้มะขาม
ตามใจชอบ 



  นํา้ยอไม่ได้มผีลต่อไต แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตต้องระวงั เน่ืองจาก
นํา้ยอมโีปแตสเซียมสูง 



 ใบหรือทัง้ต้นบนดนิ 
„  แก้เจบ็คอ  

„  แก้ท้องเสีย แก้ไข้  
„  ยาขมเจริญอาหาร  



       A n d r o g r a p h o l i d e 
          พบในทุกส่วนเหนือดนิ  

 ดอก5.9%  
  ใบ u p t o  3.7% 

 ล าต้น1%  



„  การรักษาอาการเน่ืองจากหวัด ( C o m m o n  c o l d )  
„  d o u b l e - b l i n d  p l a c e b o - c o n t r o l l e d  s t u d y 
„  สารสกัดใบฟ้าทะลายโจร (1,200 m g / d a y  =  a n d r o g r a p h o l i d e  48 m g / d a y ) 
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„   การรักษาอาการเน่ืองจากหวัด ( C o m m o n  c o l d )  
„  randomized double-blind placebo-controlled study (n=50) 
„  สารสกัดใบฟ้าทะลายโจร 1,020 m g / d a y 
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„ การรักษาอาการเน่ืองจากหวัด (Common cold)  
„ randomized double-blind placebo-controlled study 
„ สารสกัดใบฟ้าทะลายโจร 1200 mg/day (andrographolide    
  + deoxyandrographolide อย่างน้อย 60 mg/day) 
„ วันที่ 2 ของการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัด มีอาการ
อ่อนเพลีย,  
  นอนไม่หลับ, เจบ็คอ และน า้มูกไหล ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเม่ือ
เทยีบ  กับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก 

Phytomedicine 1999; 6: 217-23.  



„ การรักษาอาการไข้และเจบ็คอ  
„ randomized double-blind placebo-controlled study (n=152) 
„ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล & พาราเซตามอล  
„ ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลหรือฟ้าทะลายโจรขนาด 6 กรัม
ต่อวัน  จะหายจากไข้และอาการเจบ็คอได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับฟ้า
ทะลายโจร ขนาด 3 กรัมต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญในวันที่ 3 หลัง
รักษา 

J Med Assoc Thai 1991; 74: 437-42.  



„ รักษาอาการอุจจาระร่วงและบดิแบคทเีรีย  
„ randomized double-blind controlled study (n=106) 
„ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล & Tetracycline 
„ ฟ้าทะลายโจรขนาด 2 กรัมต่อวัน แบ่งให้ 2 ครัง้ (2 วัน) 
หรือ 4    ครัง้ (3 วัน) ลดจ านวนอุจจาระเหลว และจ านวน
น า้เกลือที่ให้   ทดแทนได้ดีเท่ากับกลุ่มควบคุม  
„ กลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจรมีจ านวนเชือ้ Shigella ในอุจจาระ 
  น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ tetracycline  

รามาธิบดีเวชสาร 1985; 8: 57-61.  



„ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนั 
„ แก้ไข้  

„ ต้านการอักเสบ  



1.  การรักษาอาการเน่ืองจากหวัด (Common cold) ที่ไม่มีการตดิเช้ือแบคทีเรียร่วม   
     สารสกัดฟ้าทะลายโจร 1,200 มลิลกิรัมต่อวัน  
     (andrographolide และ deoxyandrographolide อย่างน้อย 60 มลิลกิรัมต่อวัน) 
2.  การรักษาอาการไข้และเจบ็คอ 
     ผงใบฟ้าทะลายโจร  6 กรัมต่อวัน 
3.  การรักษาอาการอุจจาระร่วง  
     ผงส่วนเหนือดนิฟ้าทะลายโจรขนาด 2 กรัมต่อวันแบ่งให้ 2 ครัง้ เป็นเวลา 2 วัน  





ต าราพืน้บ้าน 

„ ใช้รักษาแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวก  
   แมลงกัดต่อย ผ่ืนคัน  

สารส าคัญ 

„ ฟลาโวนอยด์  
„ กลัยโคไซด์ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ 



ก่อนใช้ 

หลังใช้ 

พฒันาเสลดพงัพอน 
ผลิตเป็นกรีเซอรีน 
ใช้ส าหรับรักษาแผล 
ในช่องปาก 

เสลดพังพอนกลีเซอรีน จุดเปล่ียนของการพัฒนาสมุนไพร 



„   เริมที่อวัยวะสืบพนัธ์ุ ชนิด Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2)  

    ทัง้ชนิดที่ตดิเชือ้ครัง้แรก และตดิเชือ้ซ า้  

„   ครีมสารสกัดใบพญายอ (5%)  

„   เปรียบเทยีบกับ acyclovir cream และยาหลอก  

„   แผลของผู้ป่วยเริมทัง้ชายและหญิงที่ใช้ครีมพญายอ และ 

acyclovir     cream ตกสะเกด็ได้ภายใน 3 วัน และหายภายใน 7 วัน 

Com Dis J 1992; 18: 152-61; Bull Dep Med Services 1993; 18: 226-31.  



„  ผู้ป่วยโรคงสูวัด (Herpes Zoster)  

„  randomized placebo-controlled study (n=51)  

„  ครีมสารสกัดใบพญายอ (5%)  

„  กลุ่มที่ได้รับครีมพญายอมีการตกสะเกด็ของแผลภายใน 3 

วัน และหาย ภายใน 7 วัน  

„  นอกจากนีร้ะดับความปวดลดลงเร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยา
หลอก 

J Med Assoc Thai 1995; 78: 624-7.  



„ ผู้ป่วยโรคงสูวัด (Herpes Zoster)  

„  randomized placebo-controlled double-blind study (n=120) 

„  ครีมสารสกัดใบพญายอ (5%)  

„  จ านวนผู้ป่วยที่แผลตกสะเกด็สมบรูณ์ภายใน 3 วัน: 

กลุ่มครีมพญายอ > กลุ่มยาหลอก (มีนัยส าคัญ)  

„   ค่าเฉล่ียจ านวนวันที่แผลหาย:    ครีมพญายอ    14.2 วัน     

ยาหลอก    18.0  วัน 

Int J  Dermatology 1996; 35: 665-6.  



„ สารสกดัมีฤทธ์ิยบัย ัง้เชื้อ Herpes Simplex Virus Type-2     

   (HSV-2) ซึง่เป็นสาเหตุของโรคเรมิ 

„ ตา้นเชื้อ Varicella-zoster virus ซึง่เป็นไวรสัท่ีก่อใหเ้กดิโรค 

   อสีกุอใีสและงูสวดั  

„ สารสกดักระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัในหลอดทดลอง  



„  เป็นยาภายนอกส าหรับเริม 

    และงสูวัด 

„  ใช้พญายอในกลีเซอรีน 

    หรือพญายอครีมทาบริเวณ 

    ที่เป็นวันละ 4-5 ครัง้  



บวับก (Centella asiatica วงศ์ Apiaceae)  

„ เป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงใน WHO Monographs on  selected medicinal 
plants Volume 1 และใน Thai   Herbal Pharmacopoeia 

 บํารุงสมอง ขบัปัสสาวะ ลดความดนั รักษาแผล แก้ช้ําใน 



อาหาร 

ยารักษาโรค 

 เคร่ืองสําอาง 



 เป็นอาหาร 

 พม่า : ยาํใบบัวบก 

  มาเลเซีย : ผสมใบบัวบกลงในสลดั 

 ไทย : ผกัแกล้มลาบ ส้มตํา น้ําพริก หรือกนิกบั
หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผดัไท นํ้าใบบัวบก  

   



เป็นยารักษาโรค 
  ตํารายาไทย : แก้อ่อนเพลยี เมือ่ยล้า บํารุงธาตุ บํารุง

หัวใจ ขับปัสสาวะ ขับโลหิตเสีย  
  คมัภร์ีอายุรเวทของอนิเดยี : ยาระบาย ยาบํารุง ช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพ บํารุงเสียง ช่วยให้ความจําดขีึน้ เป็นยา
เจริญอาหาร แก้ไข้ แก้อกัเสบ ผวิหนังเป็นด่างขาว 
โลหิตจาง มหีนองออกจากปัสสาวะ หลอดลมอกัเสบ 
นํา้ดใีนร่างกายมากเกนิไป ม้ามโต หืด กระหายนํา้  





สรรพคุณในบญัชียาหลกัฯ 
 1. ยาครีมบัวบก - มีสารสกดัเอทิลแอลกอฮอลข์องใบบวับกแหง้ร้อยละ ๗ 
โดยน ้าหนกั (w/w)  
เป็นยาใชภ้ายนอกส าหรับใชส้มานแผล 
2. ยาชงบัวบก และยาแคปซูล - ใชแ้กไ้ข ้แกร้้อนใน ช ้าใน  ยาแคปซูล
รับประทานคร้ังละ ๔๐๐ มก.  วนัละ ๓ คร้ัง หลงัอาหาร 



ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา 

„ ฤทธ์ิในการรักษาแผล 
„ กระตุน้การสร้าง collagen, DNA & protein 
„ เร่งกระบวนการสร้างเน้ือเยือ่ใหม่ 
„ ลดการเกิด fibrosis ของแผล รักษาแผลเป็น & keloid 
„ ลดการอกัเสบ, เพิ่ม antioxidants ของแผล  
„ เพิ่ม expression ของ growth factor genes และ 
  ยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลอดเลือดใหม่ 



ฤทธ์ิเพิม่ความจํา 

สารสกดัจากน ้าทั้งตน้ ขนาด 200 มก./กก. (Kumar and 
Gupta, 2002) หรือฉีดส่วนสกดัแอลคาลอยด ์ขนาด 50 
มก./กก.  (Deshpande et al., 1980) หรือป้อนหนูเมาส์
ดว้ยต ารับยาท่ีมีบวับก ขนาด 0.5 มก./กก. (Kulkarini and 
Verma, 1992) ท าใหค้วามจ าดีข้ึน เพ่ิมความสามารถใน
การเรียนรู้  



ฤทธ์ิเพิม่ความจํา 

 เม่ือป้อนสารสกดับวับก ขนาด 10-30 มก./กก. แก่หนู
ถีบจกัรท่ีถูกเหน่ียวน าใหเ้กิดภาวะบกพร่องของการ
เรียนรู้และความจ าโดยการท าใหส้มองขาดเลือด
ชัว่คราว พบวา่สารสกดัมีฤทธ์ิแกไ้ขภาวะบกพร่องของ
การเรียนรู้ และความจ าได ้  ( มยรีุ และคณะ 2008) 



ผลการวจิัยทางคลนิิก 



ผลการรักษาแผลที่ผวิหนัง แผลหลงัผ่าตัด  

„รายงานการวิจยัในต่างประเทศหลายรายงานพบวา่ สารสกดับวับก ชนิดข้ีผึ้ง 
1% หรือผง 2 % มีประสิทธิผลในการสมานแผลท่ีผวิหนงั 
„การทดลองทาครีมท่ีมีสารสกดับวับก 1% ในผูป่้วยท่ีมีแผลเป่ือยติดเช้ือเร้ือรัง 
22 ราย พบวา่หลงัใชย้าเป็นเวลา 3 สัปดาห์มีผูป่้วย 17 รายท่ีแผลหาย และ 5 ราย 
มีขนาดของแผลลดลง 



ผลการรักษาแผลทีผ่วิหนัง แผลหลงัผ่าตัด  

„  ในประเทศไทย มีการทดลองใชค้รีมบวับก ทาแผลอกัเสบหลงัการผา่ตดัในคนไขท่ี้
เป็นโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ 14 ราย แบ่งทาวนัละ 2 คร้ัง นาน 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 
2 เดือน พบว่าแผลหาย 4 ราย (28.6%) ใน 2 สัปดาห์, 4 ราย (28.6%) ใน 2-4 สัปดาห์, 5 
ราย (35.7%) ใน 4-8 สัปดาห์ และไม่หายหลงัใชย้า 2 เดือน 1 ราย (7.1%) ซ่ึงเกิดจาก
แผลกดทบั และไม่พบอาการแทรกซอ้นอ่ืน ๆ 



ผลการรักษาแผลทีผ่วิหนัง แผลหลงัผ่าตัด  

„  การศึกษาฤทธ์ิสมานแผลของครีมบวับกท่ีมีสารสกดัใบบวับก 7% ในคนไข ้21 ราย 
ท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ทางระบบปัสสาวะ และมีแผลยาว 10-23 เซนติเมตร โดย
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีทาครีมบวับกทั้งแผล ทาครีมบวับกและยาหลอกอยา่งละคร่ึงแผล 
และทายาหลอกทั้งแผล วนัละ 3-4 คร้ัง เป็นเวลา 21 วนั พบวา่กลุ่มแรกแผลหายดีท่ีสุด 
ส่วนกลุ่มท่ีใชย้าหลอกมีแผลหายไม่สู้ดี การทาหรือไม่ทายาใหผ้ลเท่ากนั  



ผลการรักษาแผลเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

„ ศึกษาประสิทธิผลของสารสกดัจากบวับกชนิดรับประทานท่ีมีต่อการหายของแผลท่ีเทา้ใน
ผูป่้วยเบาหวาน และศึกษาผลขา้งเคียงหรืออาการอนัไม่พึงประสงคข์องสารสกดัท่ีให้
รับประทานในผูป่้วย 200 คน ท่ีไดรั้บการรักษาในภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์ 

„ ผูป่้วยจะถูกสุ่มเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม เอ คือกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากบวับก และกลุ่มบีคือ
กลุ่มท่ีไดย้าหลอก ผูป่้วยจะไดรั้บยาเป็นแคปซูล รับประทานคร้ังละ 2 แคปซูลหลงัอาหาร 3 
เวลา 

 



ผลการรักษาแผลเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

„ ทั้งสองกลุ่มไดรั้บการรักษาเร่ืองเบาหวาน และวธีิการท าแผลเหมือนกนั ประเมินการหายของแผล
โดยดูจากการหดตวัของแผล และปริมาตรแผลท่ีเปล่ียนแปลงไป ร่วมกบัดูการเจริญเติบโตของ
เน้ือเยือ่บริเวณแผล 

„ ผล กลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากบวับก มีการหายของแผลท่ีเร็วข้ึน และมีการเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่ท่ี
แผลผดิปกตินอ้ยลง  ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากบวับก ไม่มีกลุ่มใดท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นหรือ
อาการอนัไม่พึงประสงค ์



  ยโุรปมีผลิตภณัฑย์าใชภ้ายนอกผสมสารสกดับวับกท่ีเป็น 
 ยา over-the-counter เพื่อรักษาแผลใชก้นัมานานแลว้ 



การใช้บัวบกรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเร้ือน 

 จากการศึกษาแบบ prospective case observation ของ Boiteau 

และ Ratsimamanga พบวา่ในกลุ่มผูป่้วย leprosy,โรคติดเช้ือท่ีผวิหนงั และวณัโรค
ผวิหนงั (lupus) การใชส้ารสกดับวับกในการรักษาจะช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบ
เชิงคุณภาพ การสมานแผลจะดีกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสารสกดั 
 การศึกษาแบบคลินิก ในผูป่้วย leprosy เปรียบเทียบประสิทธิผลของสารสกกดัแอ
ลกฮอลข์องบวับก กบัยา Dapsone โดยใหรั้บประทานวนัละ 3 คร้ังระยะเวลา 6-12 เดือน 
พบวา่ผูป่้วยท่ีไดรั้บสารสกดั ดีข้ึน และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัการใช ้Dapsone 



ผลการรักษาแผลในทางเดินอาหาร 

      เม่ือให ้titrated extract ของบวับกแก่ผูป่้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ 15 ราย ในขนาด 60 มิลลิกรัมต่อคน ประมาณ 93% ของผูป่้วยมีอาการ
ดีข้ึน และเม่ือส่องกลอ้งหรือ x-rays ดูแผล พบวา่ 73% ของแผลหาย 



ผลการรักษาแผลในปาก 

 การศึกษาวิจยัต ารับเจลท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5, 1.0 และ 
2.0% เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑย์าแผนปัจจุบนั 
triamcinolone acetonide (TA) และยาหลอกในผูป่้วย
แผลในปาก 87 คน พบวา่ต ารับเจลของสารสกดัใบ
บวับกทั้งสามความเขม้ขน้และต ารับ TA ให้ผล
ใกล้เคยีงกนัในอตัราการลดขนาดของแผล  และ
ให้ผลเร็วกว่ายาหลอก 



ผลการวจิยัทางคลินิก 

„ TTFCA รักษาความผดิปกติของหลอดเลือดด า 
• venous hypertension 

• venous insufficiency 

• post phlebitic syndrome 

• microangiopahty 
• ลด ankle edema ในผูป่้วยท่ี 
ตอ้งบินนาน > 3 ชม. 



ฤทธ์ิรักษาความผดิปรกติของหลอดเลอืดดาํ 

โรคความดนัในหลอดเลือดด าสูง (Venous hypertension) 
 ผูป่้วยท่ีมีความดนัในหลอดเลือดด าท่ีผิวสูงปานกลาง (superficial 

venous hypertension) จ านวน 22 ราย และผูป่้วยท่ีหลอดเลือดด าท่ี
แขนขาอกัเสบ (postphlebitic limbs) ร่วมกบัมีความดนัในหลอด
เลือดด าสูงจ านวน 12 ราย ผูป่้วยเหล่าน้ีมีเทา้และขอ้เทา้บวมในช่วง
เยน็ การรับประทานยาเมด็ท่ีมี TTFCA ขนาด 180 มก./วนัเป็นเวลา 
2 สปัดาห์ ท าให ้capillary permeability ลดลง การไหลเวียนของ
เลือดท่ีแขน-ขาและท่ีผวิของผูป่้วยดีข้ึน  ท าใหล้ดอาการบวม  



ฤทธ์ิรักษาความผดิปรกติของหลอดเลอืดดาํ 

Venous insufficiency 
 TTFCA ขนาด 90-180 มก/วนั ใหเ้ป็นเวลา 2-8 สปัดาห์ ท า
ใหก้ารไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน สามารถลดภาวะเทา้-ขอ้เทา้
บวม และบรรเทาอาการปวด เม่ือยลา้ของขาได ้โดยกลุ่มท่ี
ไดรั้บ TTFCA ขนาดสูงใหผ้ลดีกวา่ และปริมาณออกซิเจน
ในเลือดเพิ่มข้ึน เม่ือให ้TTFCA ขนาด 120 มก/วนั เป็นเวลา 
6 สปัดาห์  



ฤทธ์ิรักษาความผดิปรกติของหลอดเลอืดดาํ 
การเส่ือมของหลอดเลือดขนาดเลก็ (microangiopathy) ใน
ผูป่้วยเบาหวาน 

 ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีการเส่ือมของหลอดเลือดขนาดเลก็ และ
บางรายมีอาการขาบวม เม่ือกินสารสกดั TTFCA ขนาด 60 
มก./วนั วนัละ 2 คร้ัง นาน 6-12 เดือน  พบวา่มีการเส่ือมของ
หลอดเลือดขนาดเลก็ลดลง โดยท าใหเ้ลือดไหลเวยีนดีข้ึน 
และลด capillary filtration ท าใหล้ดอาการขาบวม   



ฤทธ์ิรักษาความผดิปรกติของหลอดเลอืดดาํ 
ลดอาการบวมของขาจากการนัง่เคร่ืองบินนาน 
 ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นระยะเวลานาน หรือผูท่ี้มี

ภาวะเส้นเลือดขอดเลก็นอ้ยถึงปานกลางท่ีมีอาการขาและเทา้บวม
จากการคัง่ของเลือด ไดรั้บ TTFCA  ขนาด 60 มก./วนั วนัละ 2 คร้ัง 
โดยใหรั้บประทานเป็นช่วงเวลา คือ ก่อนเดินทาง 2 วนั วนัท่ีก าลงั
เดินทางและหลงัวนัเดินทาง พบวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ TTFCA มีอตัรา
การเกิดขอ้เทา้บวม และระดบัคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึนตาม
ระยะเวลาของการบิน ขณะท่ีกลุ่มท่ีไดรั้บ TTFCA จะเกิดในระดบัท่ี
ต ่ากวา่  



ฤทธ์ิรักษาความผดิปรกติของหลอดเลอืดดาํ 
ผลของบัวบกในกลุ่มอาการหลงัหลอดเลอืดดาํอกัเสบ (post-phlebitic syndrome) 
 Montecchio และคณะ ศึกษาผลของ triterpenic fraction ของบวับก 

(CATTF)ในผูป่้วยท่ีมี post-phlebitic syndrome จ านวน 15 ราย
เปรียบเทียบกบัอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี 15 ราย โดยนบัจ านวน 
circulating endothelial cells ภายใต ้phase-contrast microscope 
ก่อนและหลงัจากรับประทาน CATTF ขนาด 30 มก./คร้ัง วนัละ 3 
คร้ัง เป็นเวลา 3 สปัดาห์ พบวา่ ก่อนไดรั้บสารสกดั ผูป่้วยจะมี
จ านวน circulating endothelial cells  เพ่ิมข้ึนกวา่ปกติ บวับกช่วยลด
ปริมาณ endothelial cells  ในเลือด ลงมาใกลเ้คียงกบัคนปกติ  



บัวบกกบัการเพิม่ความจํา 
  ความเช่ือของคนไทยมีความเช่ือว่าบัวบกสามารถเพิม่

ความจําได้ เนื่องจาก บัวบกช่วยการไหลเวยีนของเลอืดและเพิม่
พลงังานแก่เซลล์ (Bio-energizing) จงึทําให้ความจาํ
ดขีึน้ 

   



ผลต่อการเรียนรู้และอารมณ์ของผู้สูงอาย ุ

  ศึกษาผลของสารสกดับวับกขนาด 250, 500 และ 750 
มิลลิกรัม วนัละ 1 คร้ัง นาน 2 เดือน ในผูสู้งอายสุุขภาพดี 
28 คน ประเมินผลต่อการเรียนรู้ (cognitive performance) 
โดยใช ้computerized test battery & event-related 
potential และประเมินผลต่ออารมณ์ (mood) ดว้ย Bond-
Lader VAS ก่อนและหลงัไดรั้บบวับก 1 คร้ัง และ 1 เดือน
และ 2 เดือนหลงัไดรั้บยา   

 



ผลต่อการเรียนรู้และอารมณ์ของผู้สูงอายุ 

  พบวา่สารสกดับวับกขนาด 750 มก./วนั นาน 2 เดือน 
ช่วยท าใหค้วามจ าในการท างาน (working memory)
การเรียนรู้ (ประเมินจาก N100 component amplitude 
of event-related potential) และอารมณ์ของผูสู้งอาย ุ
(จากการใหค้ะแนนตนเอง) ดีข้ึน  

 



ผลต่อการทาํงานของร่างกายของผู้สูงอาย ุ

  ศึกษาผลของสารสกดับวับกขนาด 250, 500 และ 750 มก. วนัละ 1 
คร้ัง นาน 90 วนั ในผูสู้งอายสุุขภาพดี 80 คน แบบ RCT เทียบกบั
ยาหลอก ต่อการท างานของร่างกาย (physical performance) และ
คุณภาพชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ (health-related QOL) โดยวดัค่า 
baseline ก่อนใหย้าโดยใช ้ 
 30-second chair stand test ‟ lower extremity test 
 hand grip test ‟ upper extremity test 
 6-minute walk test ‟ aerobic endurance 
 Questionnaire SF-36 ‟ HQOL  



ผลต่อการทาํงานของร่างกายของผู้สูงอาย ุ

 วดัค่าต่าง ๆ ทุกเดือนตลอด 3 เดือน และ 1 เดือนหลงัหยดุยา 
 พบวา่ 2 เดือนหลงักินบวับก 500 และ 750 มก./วนั เพื่อความ

แขง็แรงของขา จากการประเมินดว้ย 30-s chair stand test 
 สองเดือนหลงัไดรั้บบวับกขนาดสูง ท าให ้physical function 

subscale ของ SF-36 ดีข้ึนหมายถึง life satisfaction subscale  ดีข้ึน 



ผลต่อความกงัวล ความเครียด และการซึมเศร้า 

สารสกดับวับกดว้ยแอลกอฮอล ์70% ขนาด 500 มก.วนัละ 
2 คร้ัง นาน 2 เดือน เม่ือใหใ้นชายหญิงอายเุฉล่ีย 33 ปี 
จ านวน 33 คน พบวา่ช่วยลดความผดิปรกติท่ีเกิดจากความ
กงัวล ลดความเครียดและการซึมเศร้า ท าใหค้วามเตม็ใจท่ีจะ
ปรับตวัและเรียนรู้ดีข้ึน จึงมีศกัยภาพท่ีจะน ามาใชใ้น 
generalized anxiety disorder 

 



 เป็นเคร่ืองสําอางที่ดี 
 ป้องกนัและลบรอยแผลเป็นได้ 
 ให้พลงังานแก่เซลล์ (Bio-energizing) 
 กระตุ้นการสร้าง collagen และ elastin ซ่ึงจะช่วย

รักษาแผลและรอยเห่ียวย่น 
 ลดการอกัเสบ 
 ช่วยลดอาการหน้ามันได้ 

บวับก… 



การใช้ในเคร่ืองสําอาง 
 

 การศึกษาในอาสาสมคัรเพศหญิง จ านวน 20 คน อายรุะหวา่ง 20-25 
ปี โดยใหท้าครีมท่ีมีส่วนผสมของบวับกบริเวณแขนขา้งหน่ึง อีกขา้งทายา
หลอก วนัละ 2 คร้ัง  เป็นเวลา 1 เดือน พบวา่ผวิมีความชุ่มช้ืนเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ี  ความยดืหยุน่และสภาพผวิหนงัยงัดีข้ึนอีกดว้ย โดยไม่พบอาการ
คนั หรือ ระคายเคืองผวิ  



การใช้บัวบกป้องกนัการเกดิท้องลายในหญิงมีครรภ์ (striae 
gravidarum) 
 จากการศึกษาแบบ double-blind ของ Mallol และคณะ เพื่อดูผลการใชค้รีมทาผวิหนงั 
Trofolastin ซ่ึงมีส่วนประกอบของสารสกดับวับกผสมกบั tocopherol และ collagen-elastin 
hydrolysate ในการป้องกนัการเกิด striae gravidarum ในหญิงมีครรภ ์80 คน เปรียบเทียบกบัยา
หลอก โดยใหท้าครีมวนัละคร้ัง 12 สปัดาห์ พบวา่เกิด striae ในกลุ่มท่ีไดรั้บ Trofolastin จะนอ้ยกวา่
กลุ่มท่ีไดรั้บยาหลอก นอกจากนั้น หญงิมคีรรภ์ทีม่ปีระวตัิท้องลายในช่วง puberty ครีมบวับก
สามารถป้องกนัการเกดิท้องลายได้ 



พษิวทิยา 
•  พษิเฉียบพลนัและพษิเร้ือรัง 

  จากการศึกษาพิษเฉียบพลนัของผงบวับก พบวา่ขนาดของผงบวับก
ท่ีท าใหห้นูถีบจกัรตายร้อยละ 50 (LD50) มีค่ามากกวา่ 8 กรัมต่อกิโลกรัม และ
ไม่พบความผดิปกติทางจุลพยาธิวิทยาของเน้ือเยือ่อวยัวะภายในท่ีเกิดจาก
บวับก  ท่ีใหท้างปากแก่หนูขาว  สายพนัธ์ุวิสตาร์ท่ีใหติ้ดต่อกนันาน 6 เดือน  



พษิวทิยา 
•  พษิเฉียบพลนั 

  จากการศึกษาพิษเฉียบพลนัของผงบวับก พบวา่ขนาดของ
ผงบวับกท่ีท าใหห้นูถีบจกัรตายร้อยละ 50 (LD50) มีค่ามากกวา่ 8 
กรัมต่อกิโลกรัม และไม่พบความผดิปกตทิางจุลพยาธิวทิยาของ
เนือ้เยือ่อวยัวะภายในที่เกดิจากบัวบก 



พษิวทิยา 
•  พษิเร้ือรัง 
 การศึกษาพิษเร้ือรังในหนูขาวพนัธ์ุวสิตาร์ท่ีแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 30 ตวั 
(เพศละ 15 ตวั) โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีควบคุมดว้ยน ้า กลุ่มท่ี 2 ถึง 5 เป็นกลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บผงบวับกโดยวธีิการกรอกทางปากในขนาด 20, 200, 600 และ 1,200 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวนั เป็นระยะเวลา 6 เดือน และกลุ่มท่ี 6 เป็นกลุ่มศึกษา recovery พบวา่หนูท่ี
ไดรั้บผงบวับกทุกขนาดมีน ้าหนกัตวั การกินอาหาร และสุขภาพไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม ผงบวับกไม่ท าใหเ้กิดความเป็นพิษต่อสัตวท์ดลอง  



ข้อควรระวงั 

•   ควรหลีกเล่ียงการใชค้รีมบวับกติดต่อกนัเป็นเวลานาน เน่ืองจากมีรายงานวา่ asiaticoside ท่ีทาบนผวิหนู 
ท าใหเ้กิดเน้ืองอกบนผวิหนงั ได ้26 
 

•    หลีกเล่ียงการรับประทานติดต่อกนัเป็นเวลานาน เพราะอาจท าใหเ้กิดพิษต่อตบัไดใ้นผูป่้วยบางราย 
 
• ระมดัระวงัการใชร่้วมกบัยาท่ีมีผลต่อตบั ยาขบัปัสสาวะ และยาท่ีมีผลขา้งเคียงท าใหง่้วงนอน เพราะอาจ
เสริมฤทธ์ิกนัได ้ 
 

 



ข้อควรระวงั 

•  บวับกอาจเพิ่มระดบัน ้าตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และท าใหป้ระสิทธิผล
ของยาลดน ้าตาลและยาลดไขมนัลดลง 
 
•  เน่ืองจากบวับกมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์CYP2C9 และ CYP2C19 จึงควรระวงัการ
ใชร่้วมกบัยาท่ีใชเ้อนไซมเ์หล่าน้ีในกระบวนการเมแทบอลิซึม 
  
 



 สารสกดัน ้าจากใบบวับก  (Centella  asiatica) สามารถลดอาการ
ไม่พึงประสงคข์องการฉายรังสีขนาดต ่าใน  Sprague  Dawley  

rats  โดยยบัย ั้งการฉายรังสีท่ีเหน่ียวน าใหน้ ้าหนกัลดและการทดสอบ
สภาวะความเกลียดในการฉายรังสี  นอกจากน้ีพบวา่มีฤทธ์ิป้องกนัการฉาย
รังสีท่ีการเหน่ียวน าใหน้ ้าหนกัตวัลดในนหนู จาก 8 Gy  radiation 

 



 ต้านอนุมูลอสิระ 

 ต้านการอกัเสบ 

 ต้านมะเร็ง 

 ต้านแบคทีเรีย 

 ต้านการแพ้ 

 ฝาดสมาน 



 ข้อมูลทางเภสัชวทิยา 

 -ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
 -ตา้นการอกัเสบ 
 -ตา้นอนุมูลอิสระ 
 -ตา้นเน้ืองอก 
 -ตา้นการแพ ้
 -กระตุน้การท างานของเมด็เลือดขาว 
  

ทิศทางการพฒันา 

- ยา  

 ยาทาแผลฆ่าเขือ้ 

 ยาแก้อักเสบ 

 ยาต้านมะเร็ง 

- เคร่ืองสําอาง 

- อาหารสุขภาพ 



ไดรั้บอนุสิทธิบตัรจากงานวิจยัช้ิน
น้ี 



รูปแบบ ยาน ้าใส (รพ.) 
ตัวยาสําคัญ สารสกดัเปลือกมงัคุดแหง้ (Garcinia magostana L.) ร้อยละ 10 
โดยน ้าหนกัต่อปริมาตร ท่ีมีสารกลุ่มแซนโทน ไดแ้ก่ แมงโกสติน (mangostin) 
แกมมา-แมงโกสติน(-mangostin) เบตา้-แมงโกสติน(-mangostin) 

 ข้อบ่งใช้             ใชภ้ายนอกส าหรับทาแผลสดและแผลเร้ือรัง  
ขนาดและวธีิใช้  ทาบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 คร้ัง  เชา้ ‟ เยน็ 
ข้อห้ามใช้ หา้มทาบริเวณขอบตาและเน้ือเยือ่อ่อน 
ข้อควรระวงั   - 
อาการไม่พงึประสงค์   ยงัไม่มีรายงาน 
ข้อมูลเพิม่เตมิ วธีิทางการแพทยแ์ผนโบราณ ใชฝ้นกบัน ้าปูนใสใชรั้กษาแผล
เบาหวาน 
 



สบู่ก้อนเปลอืกมงัคุด สบู่เหลวเปลอืกมงัคุด 

สบู่เหลวล้างมอืเปลอืกมงัคุด เจลล้างหน้าเปลอืกมงัคุด 



ยาสีฟันเปลอืกมงัคุด ผงขดัหน้าเปลอืกมงัคุด 



(MURDANIA CORIFORMIS ) 

ยาเยน็ 

ต้านมะเร็ง 
เสริมภูมิคุ้มกนั 

(หญ้าปักกิ่ง) 
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ฤทธ์ิต้านการอกัเสบ  

 หญา้ปักก่ิง มีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์cyclooxygenase และ 
lipooxygenase 

 สารจากหญา้ปักก่ิง (bractenolide A และ B) มีฤทธ์ิยบัย ั้ง
เอนไซม ์iNOS (inducible nitric oxide synthase) (ทดสอบ
ใน LPS-activated macrophages) 



141 

ฤทธ์ิต้านการก่อกลายพนัธ์ุ  

• สารสกดัหญา้ปักก่ิงดว้ยแอลกอฮอล ์มีฤทธ์ิตา้นการก่อกลายพนัธ์ุของเช้ือ 
Salmonella typhimurium strain TA 100 และ TA98 ท่ีเกิดจากการ
เหน่ียวน าดว้ย Aflatoxin B และ IQ (อุษณียแ์ละคณะ, 1996 และ สีหณฐั 
และคณะ, 2549) 



142 

ฤทธ์ิต้านการแบ่งเซลล์  

• สารสกดัน ้า และสารสกดัเอทานอล 80% ของ
หญา้ปักก่ิง ไม่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการแบ่งเซลลข์อง
เซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาว (เชียงใหม่เวชสาร 2001 
Vol.40(4),195-203 ) 
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ความเป็นพษิต่อเซลล์  

• สารสกดัน ้า และสารสกดัเอทานอล 80% ของหญา้ปักก่ิง ไม่เป็นพิษต่อ
มะเร็งเมด็เลือดขาว (เชียงใหม่เวชสาร 2001 Vol.40(4),195-203 ) 

• สารสกดั (fractions) ไม่ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งเตา้นมทั้ง 3 
ชนิดท่ีท าการทดสอบ (THE SIXTH PRINCESS CHULABHORN 
INTERNATIONAL SCIENCE CONGRESS (VOL.II), BANGKOK 
THAILAND, NOV 25-29, 2007 2007 Vol.(II),238) 
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ความเป็นพษิต่อเซลล์  

• นํา้คั้นหญ้าปักกิง่ เป็นพษิต่อเซลล์มะเร็งลาํไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งเต้านมของคน 
(การประชุมวชิาการโรคมะเร็งแห่งชาต ิคร้ังที ่5 กรุงเทพฯ, 20-22 ตุลาคม 2542 
1999)   

• นํา้คั้นหญ้าปักกิง่ เป็นพษิต่อเซลล์มะเร็งปอด ตบั รังไข่ ปากมดลูก (ในขนาดความ
เข้มข้นสูง) (งานสัมมนา เร่ืองการเผยแพร่ผลงานวจิัยด้านการพฒันาสมุนไพรเพือ่
อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ, 28-29 ก.ย. 2549)  
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ฤทธ์ิทําให้เซลล์ตายแบบ apoptosis  

„ สารสกดัน ้าใบหญา้ปักก่ิง มี 1 รายงานวา่มี
ผล แต่มี 2 รายงานวา่ ไม่มีผลเหน่ียวน าให้
เซลลต์ายแบบ apoptosis 
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ฤทธ์ิกระตุ้นเอน็ไซม์ dt-diaphorase  

„ DT-diaphorase เป็นเอนไซมส์ าคญัในการท าลายพิษ
ของสารแปลกปลอม ท าใหไ้ดส้ารท่ีไม่ก่อกลายพนัธ์ุ 

„ สารสกดัหญ้าปักกิง่ด้วยแอลกอฮอล์ 80% สามารถ
เหน่ียวนําศักยภาพของ dt-diaphorase ในเซลล์ 
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ฤทธ์ิยบัยั้งการเกดิมะเร็งในสัตว์ทดลอง  

• สารสกดัน ้ามีฤทธ์ิยบัย ั้งการเกิดเน้ืองอกบนผวิหนงัสัตวท์ดลอง (3ก./กก.) 

• สารสกดัเอทานอล 80% ขนาด 0.1 ก./กก.ยบัย ั้งการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ในหนู
แรท (เหน่ียวน าดว้ย azoxymethane) ในระยะเร่ิมตน้และระยะส่งเสริมได ้39% 

และ 17% ตามล าดบั (มีฤทธ์ิอ่อน) [เชียงใหม่เวชสาร 1999 Vol.38(1-2),1-6] 
 



บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร 

(เพชรสังฆาต) 
PET SUNG KAT 



สรรพคุณ 
นํา้จากต้น - ใชห้ยอดหู แกน้ ้ าหนวกไหล หยอดจมูกแกเ้ลือดเสียในสตรี 
ประจ าเดือนไม่ปกติ เป็นยาธาตุเจริญอาหาร 
ใบยอดอ่อน - รักษาโรคล าไสเ้ก่ียวกบัอาหารไม่ยอ่ย 
ใบ ราก - เป็นยาพอก 
เถา - ใชเ้ป็นยาแกริ้ดสีดวงทวารหนกั 
 

 เถา มีผลึก calcium oxalate รูปเขม็เป็นจ านวน
มากตน้สด 100 กรัม ประกอบดว้ย  
carotene 267 มก., ascorbic acid 

(Vitamin C.) 398 มก. 



การใช้พืน้บ้าน ตม้น ้ากินแกห้วดั บ ารุงร่างกาย บ ารุง
กระดูก 
อินเดีย-ใชรั้กษากระดูกแตก หกั แกป้วดหลงั ด่ืมน ้าคั้น
รักษาโรคประจ าเดือนผดิปกติ 
งานวจิัย (ปัจจุบนัมุ่งเนน้ท่ีการบ ารุงกระดูก) 
• สารสกดั มีวติามินซี และ carotene A สูง ใชกิ้น
และทามีฤทธ์ิดีต่อการรักษากระดูกหกั 
• มี anabolic steroids กระตุน้การสร้างเซลลท่ี์
สร้างกระดูก 
• ในสตัวท์ดลองพบ ช่วยเพิ่มความแขง็แรงของกระดูกท่ี
หกั ในมนุษยพ์บวา่ ช่วยลดระยะเวลาสมานกระดูกท่ีหกั
ได ้และเพิ่มความหนาแน่นมวลกระดูกในหญิงวยัทอง 
ข้อควรระวงั  
เถาเพชรสงัฆาตมีผลึก calcium oxalate สูง ท า
ใหค้นัหรือระคายเคืองหากสมัผสัโดยตรง 

เพชรสังฆาต 



เพชรสงัฆาต…ในบญัชียาหลกั 
ยาผสมเพชรสังฆาต   
รูปแบบยา ยาแคปซูล   ยาแคปซูล(รพ.) 
1. เถาเพชรสังฆาต หนกั 280  มก.   
2. อคัคีทวาร   หนกั 80  มก.   
3. โกฐน ้าเตา้ หนกั 40  มก. 
ข้อบ่งใช้  บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนกั 
ขนาดและวธีิใช้ รับประทานคร้ังละ 1,200 มิลลิกรัม  วนัละ 3  คร้ัง  หลงัอาหาร 
ข้อห้ามใช้ ยงัไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั ยงัไม่มีขอ้มูล 
อาการไม่พงึประสงค์ จากผลการวิจยัทางคลินิก ผูป่้วยท่ีไดรั้บเพชรสังฆาต
บางรายมีอาการ ทอ้งผกู ทอ้งเสีย 
(มี 2 สูตร) 



 สู้กบัเซลมะเร็งและความชรา 
 ขบัปัสสาวะ 
 ไอ หอบหืด หลอดลมอกัเสบ อาเจียน ลม

หายใจมีกล่ิน  
 ช่วยยอ่ย บ ารุงธาตุ แกป้วดทอ้ง ขบัลม   
 ไล่ยงุ  
 คลายเครียด 
 แกห้วดั 

ประเมนิฤทธ์ิในการเป็นสารป้องกนักมัมนัตภาพรังสี 
โดยวดัการรอดชีวติของหนู  วเิคราะห์ม้าม และการแตกหัก 
ของโครโมโซมในไขกระดูกของหนู  
และสามารถป้องกนัการฉายรังสีทีเ่หน่ียวนําให้เกดิ   
lipid  peroxidation  และลดระดบัของ  glutathione 
 



„  เป็นยาทาแก้ฟกช้ํา 

„  เหง้ามนํีา้มนัหอมระเหย 

„  สารออกฤทธ์ิทีสํ่าคญัเป็นสาร 

    กลุ่ม phenylbutanoids 

เหง้า   
-  เป็นยาแกท้อ้งข้ึน ทอ้งอืดเฟ้อ ขบัลม 
- แกบิ้ด ทอ้งเดิน ขบัประจ าเดือนสตรี ทาแกฟ้กบวม แกผ้ืน่คนั 
- เป็นยารักษาหืด 
- เป็นยากนัเลบ็ถอด 
- ใชต้ม้น ้าอาบหลงัคลอด 
นํา้คั้นจากเหง้า -  รักษาอาการเคลด็ขดัยอก ฟกบวม แพลงช ้าเม่ือย 
หัว - ช่วยขบัระดู ประจ าเดือนสตรี เลือดร้าย แกมุ้ตกิดระดูขาว 
 แกอ้าเจียน แกป้วดฟัน 
ดอก - ขบัโลหิตกระจายเลือดเสีย 
ต้น - แกธ้าตุพิการ แกอุ้จาระพิการ 
ใบ - แกไ้ข ้ปวดเม่ือย แกค้ร่ันเน้ือคร่ันตวั แกเ้ม่ือย 



ไพล: การใชป้ระโยชน์ทางยา 
 

 ใช้ครีมที่มีนํา้มนัไพล 14%  

 เป็นยาภายนอกสําหรับต้านการอกัเสบ (anti-inflammatory) 
 



( DERRIS SCANDENS ) 

ขบันํา้คาวปลา ตกขาว  
ขบัปัสสาวะแก้หวดั เสริมภูมิคุ้มกนั 

(เถาวัลย์เปรียง) 



สรรพคุณ : เถาวลัย์เปรียง 
น ามากินจะมีรสเฝ่ือนเอียนเลก็นอ้ย ใชเ้ป็นยาถ่ายเสมหะ ลงสู่ทวาร
หนกั ถ่ายเส้นและกษยั ถ่ายเส้นท าใหเ้ส้นอ่อนและหยอ่นดี รักษาเส้น
เอน็ขอด รักษาปัสสาวะพิการ ขบัปัสสาวะ และรักษาโรคบิด โรคไอ 
โรคหวดั ใชส้ าหรับเดก็เป็นยาท่ีดีมาก 



(MOMORDICA CHARANTIA ) 

เสริมภูมิคุ้มกนัโรค  
ลดนํา้ตาล  
บํารุงนํา้ด ี 

ช่วยระบาย 

(มะระขีน้ก) 



ขมเป็นยา : มะระขีน้กในภูมปัิญญาไทยและชนชาตอิืน่ 
น ้าตม้รากมะระข้ีนกใชด่ื้มเป็นยาลดไข ้บ ารุงธาตุ เป็นยาฝาดสมาน แกริ้ดสีดวงทวาร  
แกบ้าดแผลอกัเสบ ใบช่วยเจริญอาหาร ช่วยระบาย 
นํา้คั้นใบด่ืมเป็นยาท าใหอ้าเจียน บรรเทาอาการท่อน ้าดีอกัเสบ 
ดอกชงกินกบัน ้าแกอ้าการหืดหอบ 
 
 
 
 
 
ผลกินเป็นยาขม ช่วยเจริญอาหาร บ ารุงร่างกาย ขบัพยาธิ แกต้บัและมา้มอกัเสบ  
หรือจะคั้นน ้ามะระด่ืมสัปดาห์ละไม่เกิน 1 แกว้ เพ่ือลดระดบัน ้าตาลในเลือด และเป็นยาระบาย 
ส่วนเมลด็ใชเ้ป็นยาขบัพยาธิตวักลม 
มะระมีฤทธ์ิเยน็ จึงมีคําแนะนําว่าไม่ควรกนิติดกนัเกนิไป  
เวน้ระยะกินอาหารผกัอยา่งอ่ืนบา้งใหร่้างกายเกิดสมดุล แลว้จึงกลบัมากินมะระไดอี้ก 



มะระข้ีนก (สีเขียว) มีคุณค่าทางอาหารเพราะมีวิตามินเอ 
(2,924 IU) ไนอะซิน (190 มก./100 ก) และมีคุณสมบติัตา้น
อนุมูลอิสระ 
การเตรียมนํา้คั้นจากผลมะระขีน้ก ขนาดท่ีใชต่้อวนั ผลสด 100 
ก. น ามาผา่คร่ึง ใชช้อ้นกาแฟขดูไส้ในและเมลด็ออก หัน่เน้ือ
ผลเป็นช้ินเลก็ขนาดกวา้ง 1 ซม. ใส่ในเคร่ืองป่ันแยกกาก จะได้
น ้ามะระประมาณ 40 มล. ด่ืมหลงัอาหารเชา้หรือเยน็  



มะระข้ีนก…ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
รูปแบบ         ยาแคปซูล(รพ.)  ยาชง(รพ.) 
ตัวยาสําคัญ     เน้ือผลแก่ท่ียงัไม่สุกของมะระข้ีนก (Momordica charantia L.) 
ข้อบ่งใช้  1.เจริญอาหาร  แกไ้ข ้แกร้้อนใน  
   2.ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดในผูป่้วยท่ีเร่ิมเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 
ขนาดและวธีิใช้ ทั้งชนิดยาแคปซูล ยาชง รับประทานวนัละ 1 ‟ 2 กรัม  แบ่งใหว้นัละ 

2-3  คร้ัง    
ข้อห้ามใช้  หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์
ข้อควรระวงั      ควรระวงัการใช ้ร่วมกบัยาลดน ้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน 
(Oral  Hypoglycemic    Agents) อ่ืนๆ หรือร่วมกบัการฉีดอินซูลิน เพราะอาจท าให้
เกิดการเสริมฤทธ์ิกนัได ้

อาการไม่พงึประสงค์ hypoglycemic coma อาการชกัในเดก็ ทอ้งเดิน คล่ืนไส้ 
วิงเวียนชาปลายมือปลายเทา้ 



 เพิ่มความชุ่มช้ืนแก่ผวิหนา้ 
 ท าใหผ้วิขาวข้ึน 
 แกสิ้ว ลดความมนับนใบหนา้ 
 รักษาความยดืหยุน่ ชะลอ
ความเห่ียวยน่ 

 ลดการอกัเสบหลงัถูกแดด 
 



ฟักแฟง 

  ยาเยน็ ช่ืนใจ  
 ท าใหส้งบ คลายเครียด 
 ช่วยขบัปัสสวะ  
 ช่วยลดน ้าตาล 

 แกแ้ผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก 



( OROXYLUM INDICUM ) 

แก้ไอ  ต้านมะเร็ง  ต้านอนุมูลอสิระ 

ชะลอความแก่ บํารุงกาํหนัด ลดไขมนั 

(เพกา) 



เพกา มีสรรคุณเป็นยา ตามต ารายาสมุนไพรนั้นเราจะใชส่้วน
ต่างๆของตน้เพกาตั้งแต่ ราก เปลือกตน้ ฝัก ใบ รวมไปถึงเมลด็ 
ซ่ึงจดัเป็นสมุนไพร “เพกาทั้ง 5” และหญิงตั้งครรภไ์ม่ควร
รับประทานฝักอ่อนของเพกา เพราะอาจท าใหแ้ทง้บุตรได ้
เน่ืองจากฝักของเพกามีฤทธ์ิร้อนมาก 



( HIBISCUS SABDARIFFA ) 

ขับปัสสาวะ ลดความดนัโลหิตขับยูริก 

(กระเจีย๊บ) 
สรรพคุณของ กระเจี๊ยบ :  
เปลอืก, ต้น มีสารกลุ่มซาโปนิน  
ใชล้า้งแผล สระผม,  
น ามาตม้น ้าผสมเกลือ อมแกป้วดฟัน  
เมลด็ เผา บดเป็นผง 
ผสมกบัน ้ามนัมะพร้าว  
ทาแกค้นั และโรคผวิหนงั 



รางจืด 

แก้ร้อนใน  
กระหายนํา้  
ถอนพษิไข้ทั้งปวง 
ต้มอาบแก้โรคผวิหนัง 

ความรู้จากหมอพ้ืนบา้น ช่วยชีวติคนดว้ย  



พริก Capsicum frutescens L. 
 ตําราไทย 

        ใช้ผงพริกแห้งทาํเป็นขีผ้ึง้ หรือสารละลายแอกอฮออล์
ใช้ทาบริเวณทีป่วด บวม ความร้อนจากพริกจะทาํให้การ
ไหลเวยีนของโลหิตดีขึน้ อาการปวดลดลง 



พริก : การใช้ประโยชน์ทางยา 
 

บรรเทาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนือ้ 
(musculoskeletal pain)  

ใช้ทาบริเวณทีป่วด 3-4 คร้ังต่อวนั 



ขิง  Zingiber officinale Roscoe. 
 ตํารายาไทย 

  เหง้าสดขนาดหัวแม่มอืทุบให้แตกต้มเอานํา้ดืม่จะช่วย
อาการคลืน่ไส้ อาเจียน แก้อาการท้องอดื ท้องเฟ้อ  ใช้ขิง
สดห่ันเป็นแว่น 1 ขยุ้มมอืชงกบันํา้เดอืด 1 แก้ว ตั้งทิง้ไว้
ให้เยน็ดื่มทเีดยีวให้หมด   เอาขงิสดขนาดเท่า
หัวแม่มอืตาํให้ละเอยีดคั้นเอานํา้ดืม่ ๆนํา้ตามลงไป 



ขิง : สารสําคญั 
  

เหง้าขงิควรมนํีา้มนัหอมระเหย ไม่น้อยกว่า 2 %v/w 
 



ขิง : กลไกการออกฤทธ์ิ 
 - สาร[6]- และ[10]- gingerol มีผลเพิม่การหลัง่

นํา้ดใีนลาํไส้เลก็ส่วนต้นของหนู 

 - สารสกดัเหง้าขงิขนาดรับประทาน 75 มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม
ในหนูสามารถเพิม่การเคลือ่นไหวของกระเพาะและลาํไส้ได้  

 - สารgingerols สามารถยบัยั้งการเจริญของเช้ือ 
Helicobacter pylori ได้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
การเกดิมะเร็งกระเพาะอาหาร และลาํไส้ใหญ่ 

 



ขิง : พษิวทิยา 
     - gingerol และ shogaol  

      มฤีทธ์ิเป็นสารก่อการกลายพนัธ์ุ     

  -      zingerone   

 มฤีทธ์ิเป็นสารต้านการกลายพนัธ์ุ  



กระเทยีม (Allium sativum) 



ประโยชน์ของกระเทยีม 
 ใชรั้กษาโรคต่างๆ เช่น โรคพยาธิ โรคปวดหวั โรคหืด โรคเก่ียวกบั

ประจ าเดือน โรคหวดัและไอ 
 จากขอ้มูลการศึกษาวจิยั พบวา่กระเทียมมีสรรพคุณ ท าใหมี้เรียว

แรง กระตุน้ก าหนดั ช่วยขบัเสมหะ ลดการปวดเกร็ง ฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย ใชข้บัลม นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิลดความดนัโลหิต ลดระดบั
ไขมนัในเลือดและโคเลสเตอรอลในเลือด ลดน ้าตาลในเลือดและ
ฤทธ์ิก าจดัพิษโลหะหนกั 



กระเทยีมกบัเส้นเลอืด 

  “ คนไทยหรือคนเอเชียส่วนใหญ่มกักินกระเทียมเป็นประจ า จึงมีเส้น
เลือดท่ีมีความยดืหยุน่ เพราะกระเทียมเป็นพนกังานท าความสะอาดเส้น
เลือดชั้นเยีย่มไม่ยอมใหไ้ขมนั (ขยะ) มาเกาะสะสมท าใหเ้ป็นโรคหวัใจและ
หลอดเลือดไดง่้ายเหมือนคนในสังคมตะวนัตก ” 

 



วธีิการใช้กระเทยีม 
1. คลายเครียดและลดความดนั : ทานกระเทียมบด 1 กลีบ

โตๆ พร้อมนม 1 แกว้ทุกเชา้ 
2. แกห้วดัและแกไ้ข ้: ใชก้ระเทียมประมาณ 2 ขีดคร่ึง บดให้

ละเอียดใส่โหลปากกวา้งแลว้เติมน ้ามนัมะกอกใหเ้ตม็ปิด
สนิท ท้ิงไว ้3 วนั เขยา่บ่อยๆ ทุกวนั แลว้บีบคั้นกรองเอา
แต่น ้ามนั โดยทานน ้ามนักระเทียมคร้ังละ 1 ชอ้นชาทุกวนั 

3. แกเ้คลด็ขดัยอก : ใชน้ ้ามนัท่ีเตรียมไดใ้นขอ้ 2 มาทาถูนวด 

4. รับประทานกระเทียมวนัละหน่ึงกลีบกบัน ้าผึ้งเป็นเวลาหน่ึง
เดือนเพ่ือฟ้ืนฟกูารท างานหวัใจท่ีอ่อนแอ 

 

 



ข้อเสียของกระเทยีม 
 หากรับประทานตอนทอ้งวา่ง อาจท าใหร้ะคายเคืองระบบทางเดิน

อาหารได ้เพราะฉะนั้นควรรับประทานพร้อมโปรตีน 
 บางคนอาจแพก้ระเทียม 
 ตอ้งระวงัการรับประทานกระเทียมร่วมกบัยาป้องกนัการแขง็ตวัของ

เลือด 
 หากรับประทานกระเทียมเป็นประจ า จะเพ่ิมความเส่ียงต่อภาวะเลือด

ไม่แขง็ตวั 



บัวหลวง (Nelumbo nucifera) 
สรรพคณุตามต ารายาไทย 
  เกสรบัวหลวง หน่ึงในพกิดัเกสร 

(บัวหลวง, บุนนาค, พกิลุ, มะล,ิ 
สารภ,ี จําปา, กระดงังา, ลาํเจียก 
และลาํดวน)  

 กลิน่หอม รสฝาด แก้ไข้ แก้ธาตุ
พกิาร บาํรุงหัวใจ 

  



ทุกส่วนเป็นยา ควรค่าสมุนไพร ASEAN 

ทาํหน้าที ่ทั้ง ป้องกนั บ ารุง และรักษา 
•  เกสร : บาํรุงหัวใจ บาํรุงปอด บาํรุงกาํลงั บาํรุงครรภ์ ขบัลม 

แก้ท้องเสีย ระดูขาว แก้อกัเสบ 

•  ดอก : บาํรุงหัวใจ แก้ช้ําใน นอนไม่หลบั 
•  ใบ: ห้ามเลอืด แก้ปวดศีรษะ เป็นไข้ ท้องร่วง แก้ร้อนใน 
•  เมลด็: อาหารบาํรุง แก้อ่อนเพลยี ลดความดนัโลหิต นอนไม่

หลบั 
•  ดบีัว: บาํรุงหัวใจ 
•  เหง้า: ยาชูกาํลงั แก้ร้อนในกระหายนํา้ บาํรุงหัวใจ 
 



 ขอบคุณค่ะ 


