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คํานํา 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ดําเนินการ

จัดทําหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเลือก สมุนไพรพ้ืนบ้านต้านโรค รหัส ทช 02009 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สําหรับคนไทยในต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม         
มีสติปัญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจในสาระ
เน้ือหาน้ี  รวมทั้งหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนเล่มน้ี ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เก่ียวข้องที่ร่วมค้นคว้าและเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อต่างๆ เพ่ือให้ได้สื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตร   
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่อยู่นอกระบบอย่างแท้จริง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะเรียบเรียง ตลอดจนผู้จัดทําทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสน้ี 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หวังว่าหนังสือ  
เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใดจะขอ     
น้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณย่ิง 
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คําแนะนําการใช้หนงัสือเรียน 
 

หนังสือแบบเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเลือก สมุนไพรพ้ืนบ้านต้านโรค  
รหัส  ทช02009 จํานวน 1 หน่วยกิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สําหรับคนไทยในต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ประกอบด้วยสาระสําคัญ  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คําช้ีแจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ส่วนที่ 2 เน้ือหาสาระและกิจกรรมท้ายบท 
ส่วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมทา้ยบท แบบทดสอบย่อยท้ายบท 
 

ส่วนที ่1 คําชีแ้จงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ผู้เรียนต้องศึกษารายละเอียดในคํานําและคําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียน เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งการเรียนรู้เน้ือหาและการปฏิบัติ
กิจกรรมท้ายบท ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. หารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพ่ือร่วมกันวางแผนการเรียน (ใช้เวลาเรียน 40 
ช่ัวโมง ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) 

2. ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือแบบเรียน หากมีข้อสงสัยในเร่ืองใด สามารถศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้จากสื่อต่างๆ หรือหารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพ่ือขอคําอธิบายเพ่ิมเติม 

3. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามที่กําหนด 
4. เข้าสอบวัดผลการเรียนรูป้ลายภาคเรียน 
5. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลรายวิชา ซึ่งมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  

โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็นระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน และปลายภาคเรียน 40 คะแนน ดังน้ี 
       5.1  คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน  แบ่งส่วนคะแนนตามกิจกรรม ได้แก่ 
             1)  ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน 20 คะแนน โดยทํากิจกรรมท้ายบทให้ครบถ้วน 
             2)  ทําบันทึกการเรียนรู้ 20 คะแนน โดยสรุปย่อเน้ือหาหรือวิเคราะห์เน้ือหาจาก
การศึกษาหนังสือแบบเรียนรายวิชาน้ี เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ และการนําความรู้ไปใช้ โดยทํา
ตามท่ีครูกําหนด และจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ดังน้ี 
       -  ปก  (รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ – นามสกุล รหัสประจําตัว 
ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  
       -  ส่วนบันทึกการเรียนรู้ (เน้ือหาประกอบด้วย : หัวข้อ / เรื่องที่ศึกษา และ 
จุดประสงค์ที่ศึกษา และขั้นตอนการศึกษาโดยระบุว่ามีวิธีรวบรวมข้อมูลอย่างไร นําข้อมูลมาใช้อย่างไร) 



        -  ประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้เรียน (บอกความรู้ที่รับและนํามาพัฒนาตนเอง /   
การนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ หรือในชีวิตประจําวัน) 
 3)  ทํารายงานหรือโครงงาน คิดสัดส่วน 20 คะแนน โดยจัดทําเน้ือหาเป็น
รายงานหรือโครงงานตามที่ครูกําหนด รูปแบบเอกสารรายงานหรือโครงงาน ดังน้ี 
      -  ปก (เรือ่งที่รายงาน รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ – นามสกุล          
รหัสประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 
        -  หลักการและเหตุผล 
        -  วัตถุประสงค์ 
        -  เป้าหมาย 
        -  ขอบเขตของการศึกษา 
        -  วิธีดําเนินงานและรายละเอียดของแผน 
        -  ระยะเวลาดําเนินงาน 
        -  งบประมาณ 
        -  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
        5.2  คะแนนปลายภาค 40 คะแนน ผู้เรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน
โดยใช้เครื่องมือ (ข้อสอบแบบปรนัย หรือ อัตนัย) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 

ส่วนที่  2  เนือ้หาสาระและกิจกรรมท้ายบท  
                 ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของรายวิชา และต้องศึกษา
เน้ือหาสาระตามที่กําหนดในรายวิชาให้ละเอียดครบถ้วน  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชา  ซึ่งในรายวิชาน้ี 
ได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5  บท  ดังน้ี  
    บทที่ 1 ลักษณะและธรรมชาติของสมุนไพร 

บทที่ 2 สมุนไพรกับการสาธารณสุขมลูฐาน 
บทที่ 3 การจําแนกสมุนไพร 
บทที่ 4 สรรพคุณของสมุนไพร 
บทที่ 5 การเลือกใช้สมนุไพร 

   ส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียน  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาแต่ละบท/ตอนแล้ว  ต้องทํา
กิจกรรม ท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด ตามท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  เพ่ือสะสมเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน  

 
 
 



ส่วนที่  3  แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหดั และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย 
                  แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย จัดทํา
แยกไว้เป็นบท เรียงลําดับ  

-------------------------------------- 
 



 

 1

โครงสร้างรายวิชา ทช02009 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค  
  สาระทักษะการดําเนินชีวิต ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 หนว่ยกิต (40  ชั่วโมง) 
 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
   1.  สามารถจําแนกสมุนไพรแต่ละชนิด  

2.  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละประเภท 
3.  สามารถบอกวิธีการใช้สมุนไพร ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
4.  เลือกใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  บทที่ 1 ลักษณะและธรรมชาติของสมุนไพร 
  บทที่ 2 สมุนไพรกับการสาธารณสุขมลูฐาน 

บทที่ 3 การจําแนกสมุนไพร 
  บทที่ 4 สรรพคุณของสมุนไพร 
  บทที่ 5 การเลือกใช้สมนุไพร 
 



 

 2

บทที่ 1 
ลักษณะและธรรมชาติของสมุนไพร 

 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  1.  สามารถบอกความหมายของสมุนไพรได้ 
  2.  มคีวามรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับสมุนไพร 
  3.  สามารถบอกความแตกต่างของสมุนไพรแต่ละชนิดได้ 
  4.  บอกประโยชน์ของสมุนไพรได้อย่างน้อย 3 ประการ 
  5.  สามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับพัฒนาการด้านสมุนไพรได้  
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่ 1   ความหมายของสมุนไพร   
  เรื่องที่ 2   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสมุนไพร 
  เรื่องที่ 3   คุณสมบัติของสมุนไพร 
  เรื่องที่ 4   ประโยชน์ของสมุนไพร 
  เรื่องที่ 5   พัฒนาการด้านสมุนไพร 
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เรื่องที่  1   ความหมายของสมุนไพร 
 

  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที่ 14 ได้ให้ความหมายของคําว่า สมุนไพรไว้ ดังน้ี 
สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสําหรับ
รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ น้ี จะต้องนําเอาสมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะ
เรียกว่า "ยา" ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียก
พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า "เภสัชวัตถุ" พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน 
กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอม และมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาสําหรับขับลม แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ พืชเหล่าน้ีถ้านํามาปรุงอาหาร เราจะเรียกว่า  "เครื่องเทศ" ในพระราชบัญญัติยา ฉบับที่  3 ปี
พุทธศักราช 2552 ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุน้ีไว้เป็น 2 ประเภทคือ 
           1.  ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือในการ
บําบัดโรคของสัตว์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศให้
เป็นยาแผนโบราณ หรือได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเป็นยาแผนโบราณ          

2.  ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุที่ยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า 
สมุนไพรไว้ ดังน้ี สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสม
กับสารอ่ืน ตามตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้ําผึ้ง รากดิน 
(ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กํามะถัน ยางน่อง โล่ต๊ิน 
 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า “ ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก
พฤกษาชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ  ซึ่งมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ”   

 

โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า สมุนไพร หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้มีการผสม หรือมีการปรุงแต่ง หรือมีการแปรสภาพแต่อย่างใด ในการนําไปใช้อาจมีการ
ดัดแปลงรูปร่าง หรือลักษณะเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกข้ึน   
 

เรื่องที่  2    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสมุนไพร 

  สมุนไพร เป็นสิ่งที่ กําเนิดขึ้นจากธรรมชาติ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของผู้นําไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนําไปปรุงอาหาร การนําไปใช้เพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือการนําไปใช้เพ่ือการบรรเทา หรือรักษาโรค เพราะในสมุนไพรแต่ละชนิด 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  ทั้ง 3 ลักษณะ เช่น กระเทียม  สามารถนําไปใช้เพ่ือแต่งกลิ่นและรสอาหาร 
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ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไปใช้ในการควบคุมความดันโลหิตหรือระดับคลอเลสเตอรอลท่ีสูง และในบาง
แห่งก็จัดให้อยู่ในกลุ่มของอาหารเสริมสุขภาพ  
 

  ในการสาธารณสุขมูลฐานส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญที่ พืชสมุนไพร ซึ่งจะมีองค์ประกอบ
ที่สําคัญ ที่ควรศึกษา 5 ส่วน ดังน้ี 
  1.  ราก  เป็นส่วนประกอบของพืชสมุนไพร ที่เป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่ไม่มี       
ข้อ ปล้อง ตา และใบ เจริญลงสู่ดินตามแรงดึงดูดของโลก รากมีหน้าที่ในการคํ้าจุนส่วนต่าง ๆ ของพืชให้
ทรงตัวอยู่ได้ ดูดและลําเลียงนํ้า ตลอดจนสะสมอาหาร ยึดเกาะ และใช้ในการหายใจ อาหารท่ีสะสมไว้   
จะมีการดูดซึมขึ้นไปสู่ต้นพืชเพ่ือบํารุงเลี้ยงต้นพืชให้มีความเจริญเติบโต และงอกงาม  

ลักษณะของรากจะมีทั้งรากแท้และรากฝอย ในการสังเกตราก ควรต้องดูคุณสมบัติ   
ของราก ต้ังแต่ความสด ความแห้ง ขนาดของราก ความเปราะของเนื้อราก สี กลิ่น รสของราก การนําราก
ของพืชสมุนไพรมาใช้น้ัน จําเป็นต้องรู้จักการสังเกตอย่างละเอียด เพ่ือป้องกันการเก็บสมุนไพรผิดต้น       
ไปทําการรักษาโรค พืชสมุนไพรที่มีการนํารากมาใช้ในการรักษาโรค ได้แก่ กระชาย แก้อาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ ปลาไหลเผือก แก้ไข้ และมะละกอ ใช้ขับปัสสาวะ เป็นต้น 
  2.  ลําต้น เป็นส่วนของพืชที่เจริญมาจากต้นอ่อน แตกต่างจากรากตรงที่ มีข้อ ปล้อง 
และยอด มีทั้งลําต้นที่อยู่เหนือดิน และลําต้นที่อยู่ใต้ดิน นับเป็นส่วนที่มีความสําคัญสําหรับพืชในการ     
ที่จะต้ังเป็นโครงให้กับต้นพืช 
  ลักษณะของลําต้น หากแบ่งตามลักษณะภายนอก จะแบ่งได้เป็น ประเภทไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
และไม้เลื้อย การนําลําต้นของพืชมาใช้ประโยชน์ จําเป็นต้องรู้จักการสังเกตเพ่ือดูว่า ลําต้นของพืช        
ที่จะนํามาใช้น้ัน มีลักษณะเป็นอย่างไร สังเกตได้จากลักษณะของตา ข้อ และปล้อง ความสมบูรณ์      
ของส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีนับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ สมุนไพรส่วนที่ใช้ลําต้นเป็นยา เช่น อ้อยแดง ใช้แก้อาการ
ขัดเบา ชิงช้าชาลี บอระเพ็ดใช้แก้ไข้ เป็นต้น 
  3.  ใบ เป็นอวัยวะท่ีเจริญออกไปบริเวณด้านข้าง โดยมีตําเหน่งอยู่ที่ข้อ ปล้องของต้น
และก่ิงใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ รูปร่างและขนาดของใบแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช 
หน้าที่หลักของใบคือ ใช้ในการสังเคราะห์แสง การหายใจและการคายน้ํา 
  ลักษณะของใบ ประกอบด้วยโครงสร้างภายในใบ 3 ส่วน คือ แผ่นใบ ก้านใบ และหูใบ 
ในการสังเกตเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ ควรสังเกตดูรูปร่างของใบ ปลาย ริม เส้นและเน้ือของใบอย่างละเอียด 
โดยอาจนําไปเปรียบเทียบลักษณะของใบที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้สามารถจําแนกใบพืชได้       
อย่างถูกต้อง ป้องกันข้อผิดพลาดในการนําไปใช้ สมุนไพรที่ใช้ใบเป็นยา เช่น กระเพรา ใช้ได้ทั้งใบสด      
หรือใบแห้ง แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น จุกเสียด ขี้เหล็ก รักษาอาการท้องผูก ใบชุมเห็ดเทศ ขย้ีหรือ ตําในครก     
ให้ละเอียดเติมนํ้าเล็กน้อย ใช้รักษาโรคกลากได้ 
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  4.  ดอก ส่วนประกอบของพืชในส่วนที่เป็นดอก ส่วนใหญ่ จะมีองค์ประกอบเป็นช้ันๆ 
แบ่งได้เป็น 4 ช้ัน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย นอกจากน้ียังสามารถ           
แบ่งออกเป็นดอกสมบูรณ์ และดอกไม่สมบูรณ์ โดยพิจารณาจากส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์      
ดอกสมบูรณ์เพศ และดอกไม่สมบูรณ์เพศ โดยพิจารณาจากการมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย              
ในดอกเดียวกัน หรือมีเพียงเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียว 
  ลักษณะของดอก จะมีความแตกต่างกันไป จึงจําเป็นต้องรู้จักการสังเกตอย่างละเอียด 
เช่น จํานวนของกลีบดอก การเรียงตัวของกลีบดอก รูปร่างของกลีบดอก สี กลิ่น เป็นต้น สมุนไพรที่ใช้
ส่วนของดอกเป็นยา เช่น กานพลู นํ้ามันหอมระเหย ในดอกกานพลู มีฤทธ์ิขับลม ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย     
ฤทธ์ิขับพยาธิ ดีปลี แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น 
  5.  ผล  คือ ส่วนหน่ึงของพืชที่เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกันหรือคนละดอกก็ได้ มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทและสายพันธ์ุ รูปร่าง
ลักษณะของผล  มีหลายอย่าง ตามชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างกัน แบ่งตามลักษณะของการเกิดได้           
3 ประเภท คือ ผลเด่ียว ผลกลุ่ม และผลรวม  

ลักษณะของผลไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัว ที่สามารถสังเกต หรือแยกแยะได้
โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง สี หรือกลิ่น การเลือกใช้ประโยชน์จึงควรให้ความสําคัญที่ความถูกต้อง     
และความสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุไม้น้ันๆ ผลที่มีการนํามาใช้เป็นยา เช่น มะเกลือ ดีปลี มะแว้งต้น กระวาน 
เป็นต้น บางชนิดสามารถนําเมล็ดภายในผลมาใช้เป็นยาได้อีก เช่น สะแก ฟักทอง ฉะนั้นในการ
สังเกตลักษณะของผล ควรสังเกตลักษณะ รูปร่างของเมล็ดไปพร้อมกันด้วย 
  ในการนําพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ สามารถนํามาใช้ได้เกือบทุกส่วน โดยแต่ละส่วน  
จะมีตัวยามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คํานึงถึงความถูกต้องของคุณสมบัติของพืช
สมุนไพรท่ีจะนํามาใช้ ส่วนไหนของพืชที่ควรนํามาใช้ประโยชน์เป็นยา เช่น ราก ลําต้น ใบ ดอก หรือผล 
พ้ืนดินที่ปลูกพืชสมุนไพร วิธีการปลูก การดูแล อากาศ  ช่วงเวลาในการเก็บ ระยะเวลาท่ีเหมาะสม      
การเลือกเก็บยาอย่างถูกวิธีน้ันก็จะมีผลต่อคุณภาพหรือฤทธ์ิของยาที่จะนํามารักษาโรคด้วย จึงต้อง      
ให้ความสําคัญในการเก็บสมุนไพรอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ได้ยาที่มีคุณภาพ เช่น ลําโพง ควรปลูกในพ้ืนดิน      
ที่เป็นด่าง จะมีปริมาณตัวยาสูง สะระแหน่ หากปลูกในที่ดินทราย ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจะสูง 
 

เรื่องที่  3   คุณสมบัติของสมุนไพร 

                สมุนไพรนอกจากจะนํามาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น นํามาบริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องด่ืม สีผสมอาหาร 
และสีย้อม ตลอดจนใช้ทําเคร่ืองสําอางอีกด้วย 
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                คุณสมบัติของสมุนไพร   
                     1.  ทําลายหรือยับย้ังเช้ือโรค   
                     2.  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค   
                      3.  บรรเทาอาการเจ็บป่วย และปรับสภาพร่างกายให้เป็นปกติ   
                     4.  มีผลข้างเคียงหรือตกค้างน้อยมาก เน่ืองจากเป็นสารธรรมชาติ 
  การเลือกเก็บส่วนที่เป็นพืชสมุนไพรอย่างถูกวิธีการนั้น จะมีผลอย่างมาก                
ต่อประสิทธิภาพของการท่ีจะนํามารักษาโรค หากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณตัวยา    
ที่มีอยู่ในสมุนไพรน้ัน ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทําให้คุณภาพของพืชสมุนไพรที่ได้มาน้ันไม่เกิดผลดี
ในการบําบัดรักษาโรค ได้เท่าที่ควร 
  หลักในการเก็บพืชสมุนไพร มีดังน้ี 
  1.  ประเภทรากหรือหัว ควรเก็บในช่วงเวลาที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบ ดอกร่วง
หมดแล้ว หรือในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะเหตุว่าในช่วงเวลาน้ีรากและหัวมีการสะสม
อาหารไว้ค่อนข้างสูง  

วิธีการเก็บ ให้ใช้วิธีการขุดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้รากหรือหัวเกิดการเสียหาย   
แตกชํ้า หัก หรือขาดได้ ตัวอย่างรากหรือหัวของพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใช้ เช่น ข่า กระชาย  ขิง เป็นต้น 
  2.  ประเภทใบหรือต้น ควรจะเก็บใบที่เจริญเติบโตมากที่สุด หรือพืชบางอย่างอาจระบุ
ช่วงเวลาเก็บได้อย่างชัดเจน เช่น เก็บใบอ่อนหรือใบที่ไม่แก่เกินไป เก็บในช่วงออกดอก หรือช่วงเวลา      
ที่ดอกบาน เป็นต้น การกําหนดช่วงเวลาในการเก็บที่เหมาะสม จะทําให้ได้รับประโยชน์ เพราะ      
ช่วงเวลาน้ันจะเป็นช่วงเวลาที่ใบหรือต้นที่เก็บมามีคุณประโยชน์ตามท่ีต้องการมากที่สุด  

        วิ ธี การ เ ก็บ ก็ ใ ช้ วิ ธี เ ด็ด  เ ช่น ใบกระ เพรา ใบฝ ร่ั ง  ใบ ฟ้าทะลายโจร  เ ป็น ต้น  
          3.  ประเภทเปลือกต้นหรือเปลือกราก โดยมากจะเก็บช่วงฤดูร้อนต่อกับช่วงฤดูฝน 
เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีปริมาณยาในพืชสมุนไพรสูง และลอกออกได้ง่าย สะดวก ในการลอกเปลือกต้นน้ัน 
ไม่ควรลอกเปลือกออกทั้งรอบต้น เพราจะกระทบกระเทือนในการส่งลําเลียงอาหารของพืช จะทําให้ตาย
ได้ ทางที่ดีควรลอกเปลือกก่ิงหรือส่วนที่เป็นแขนงย่อย ไม่ควรลอกจากลําต้นใหญ่ของต้นไม้ หรืออาจจะใช้ 
วิธีลอกออกในลักษณะคร่ึงวงกลมก็ได้  
             ส่วนเปลือกราก ควรเก็บในช่วงฤดูฝนเหมาะมากที่สุด เน่ืองจากการลอกเปลือกรากเป็น
ผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  4.  ประเภทดอก โดยทั่วไปนิยมเก็บในช่วงดอกเร่ิมบาน แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม 
เช่น กานพลู เป็นต้น 
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  5.  ประเภทผลและเมล็ด พืชสมุนไพรบางอย่าง อาจจะเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สมบูรณ์
หรือ ยังไม่สุกก็มี เช่น ฝรั่ง เก็บเอาผลอ่อนมาเป็นยาแก้ท้องร่วง แต่โดยท่ัวไปมักเก็บเมื่อผลแก่เต็มที่แล้ว 
ตัวอย่างเช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ดีปลี เมล็ดฟักทอง เมล็ดชมเห็ดไทย เมล็ดสะแก เป็นต้น            

คุณภาพของสมุนไพรที่จะใช้รักษาโรคได้ดีหรือไม่น้ัน สําคัญอยู่ที่ช่วงเวลาการเก็บ
สมุนไพรและวิธีการเก็บ ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะต้องคํานึงถึงอีกคือ พ้ืนดินที่ปลูกพืชสมุนไพร             
สภาพสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโต และภูมิอากาศ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีต่างก็มีผลต่อพืชสมุนไพรด้วยกัน
ทั้งสิ้น จึงควรพิจารณาให้ดีในเรื่องน้ีด้วย  
            การเก็บพืชสมุนไพรให้ถูกต้อง เหมาะสม ในช่วงเวลาที่สมควรเก็บ จะทําให้ได้พืช
สมุนไพรที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีสรรพคุณทางยาดี  
 

เรื่องที่  4  ประโยชน์ของสมุนไพร 

ประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเหน็ว่าสมุนไพรมีประโยชน์  คือ 
              1.  เป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวยาสําคัญ เช่นใช้ผลิตควินิน เป็นต้น 
             2.  เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารต้ังต้นในการสังเคราะห์ยา เช่น พืชสกุลกลอย เป็น
วัตถุดิบในการผลิตไดออสเจนิน  ซึ่งเป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาประเภทสเตียรอยด์ หรือนํ้ามันพืชเป็น
วัตถุดิบในการผลิตบีตาซิโตสเตียรอล ซึ่งใช้ผลิตยาสเตียรอยด์ เป็นต้น 
              3.  เป็นแบบอย่างในการสังเคราะห์ยา  ยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีต้นกําเนิดจาก
ธรรมชาติแทบทั้งสิ้น เมื่อค้นพบตัวยาสําคัญจากธรรมชาติแล้วจึงมีการสังเคราะห์เลียนแบบขึ้น การศึกษา
หายาใหม่ ๆ จากพืชยังคงดําเนินอยู่ต่อไป 

4.  เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือบํารุงสุขภาพ ในช่วงเวลา 4 - 5 ปีที่ผ่านมาน้ีชาวตะวันตกได้หัน
มานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากกลัวความเป็นพิษรุนแรงจากยาสังเคราะห์และสาร
ตกค้างจากกระบวนการสังเคราะห์ นอกจากน้ียังเน่ืองมาจากความเช่ือที่ว่าในพืชและสัตว์มีระบบการ
ป้องกันตัวเองที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระบบเอนไซม์ เป็นต้น จึงเช่ือว่าผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์น่าจะ
ปลอดภัยกับคนด้วย ตัวอย่างเช่น โสม นมผึ้ง และเกสรผึ้ง เป็นต้น 
  นอกจากน้ี ยังสามารถกล่าวถึงประโยชน์โดยทั่วไปของสมุนไพร ได้ดังน้ี 
  1.  สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจ           
มีราคาแพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นน้ัน  

2.  ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
มากกว่ายาแผนปัจจุบัน  

3.  สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปท้ังในเมืองและ 
ชนบท  



 

 8

4.  มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบัน ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อ
จากต่างประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า  

5.  ใช้เป็นยาบํารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง  
6.  ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตําลึง  
7.  ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู  
8.  ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวกขนมปัง 

เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน  
9.  สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ  
10. ใช้ปรุงเป็นเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ประคําดีควาย  
11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ  
12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกทํารายได้ให้กับประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน เร่ว  
13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการนําพืช

สมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ  
14. ทําให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดําเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติย่ิงขึ้น  
15. ทําให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย 

 

เรื่องที่  5   พัฒนาการด้านสมุนไพร 

  สมุนไพร คือ ของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับมวลมนุษยชาติ มนุษย์เรารู้จักใช้สมุนไพร 
ในด้านการบําบัดรักษาโรค มาต้ังแต่ยุคนีแอนเดอร์ทัล โดยพบว่ามีการใช้สมุนไพรในการฝังศพ การใช้     
ต้นตะบองเพชรเป็นยาฆ่าเช้ือและรักษาบาดแผล ในยุคอียิปต์โบราณได้เกิดมีตําราสมุนไพรที่เก่าแก่เกิดขึ้น 
ซึ่งได้กล่าวถึงตําราสมุนไพรกว่า 800 ตํารับ และมีสมุนไพรกว่า 700 ชนิด โดยมีรูปแบบการเตรียมยา    
ที่หลากหลาย ต้ังแต่ การต้ม การชง การทําเป็นผง การกลั่นเป็นเม็ด การทําเป็นยาพอก การทําเป็นขี้ผึ้ง 

นอกจากน้ียังพบว่าชาติต่าง ๆ ในแถบยุโรปและแอฟริกา มีหลักฐานการใช้สมุนไพร 
ตามลําดับก่อนหลังของการเริ่มใช้สมุนไพร คือ หลังจากสมุนไพรได้เจริญรุ่งเรืองในอียิปต์แล้ว ก็ได้มีการ
สืบทอดกันมา เช่น กรีก โรมัน อาหรับ อิรัก เยอรมัน โปรตุเกส สวีเดน และโปแลนด์ ส่วนในแถบเอเซีย 
ตามบันทึกประวัติศาสตร์พบว่ามีการใช้สมุนไพรที่อินเดียก่อน แล้วสืบทอดมาที่จีน มะละกา และประเทศไทย 
  ประเทศไทยนับเป็นประเทศหน่ึงในทวีปเอเชีย ที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญ
งอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่มากมายเป็นแสน ๆ ชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นเอง        
ตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูก สมุนไพรหลายชนิด ถูกนํามาใช้ในรูปของยากลางบ้าน               
ยาแผนโบราณ มีรากฐานมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีคัมภีร์อายุรเวท ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
วินิจฉัยโรค ในปีพุทธศักราช 1800 ตรงกับรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช นับเป็นยุคทอง     
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ของสมุนไพรไทย เพราะในรัชสมัยของพระองค์มีสวนป่าสมุนไพรที่ใหญ่โตมากอยู่บนยอดเขาคีรีมาส 
อําเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือที่หลายร้อยไร่ ปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ เป็นป่าสงวนเพ่ือเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจ 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นว่าสมุนไพร      
เป็นทั้งยาและอาหารประจําครอบครัว ชาติจะเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยครอบครัวเล็ก ๆ ที่มีความมั่นคง
แข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนิน
โครงการตามพระราชดําริ สวนสมุนไพรขึ้นในประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2522 โดยทรงมีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมศึกษาค้นคว้า ในเรื่องเก่ียวกับสมุนไพรทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการ           
ทางชีววิทยา ทางการแพทย์ การบําบัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพืชที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิด
โครงการพระราชดําริ สวนป่าสมุนไพรข้ึนมากมายหลายแหล่ง อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสกัดเป็นยาแทนยาสังเคราะห์ที่ใช้กันในปัจจุบัน 
   กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร     
เพ่ือเสริมสร้างการพ่ึงตนเองในด้านยา ทั้งน้ีเน่ืองจากในแต่ละปีประเทศไทยนํายาจากต่างประเทศเข้ามา
เป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 50,000 บาท ซึ่งเป็นผลให้ 
   1.  ราคายาสูง จนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อหายาบางชนิดได้ ราคายาน้ีนับวัน        
จะสูงขึ้นเพราะไม่มีคู่แข่งภายในประเทศ ผู้ผลิตจึงสามารถต้ังราคาได้ตามใจชอบ และยังเป็นที่หว่ันเกรง
กันว่าหากประเทศไทยรับรองสิทธิบัตรยา ราคายาจะสูงขึ้นไปอีก 
            2.  สญูเสียเงินตราต่างประเทศปีละมากๆ 
            3.  เสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนยา หากถูกตัดขาดจากภายนอก เช่น ในภาวะสงคราม 
            4.  เกิดปัญหาการใช้ยาเกินความจําเป็นและเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดๆ  เน่ืองจาก
ยาที่นําเข้าส่วนใหญ่เป็นยาสงัเคราะห์ หรือสารบริสุทธ์ิ มีรูปแบบที่น่าใช้ 
  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ได้สรุป
แนวทางที่สําคญั เก่ียวกับการพัฒนาด้านสมุนไพรไว้ 4 ประการ คอื 
  1.  การพัฒนาเพ่ือการส่งออก 
  2.  การพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมยา 
       (1)  อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 
       (2)  อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน 
  3.  การพัฒนาเพ่ือใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน 
  4.  การพัฒนาเพ่ือยุทธปัจจัย  
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            ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 คณะกรรมการพัฒนา
สมุนไพรได้พิจารณาเห็นว่ารายช่ือยาที่ใช้เป็นยุทธปัจจัยสอดคล้องกับรายช่ือยาในอุตสาหกรรม  
ยาแผนปัจจุบันจึงรวมเข้าเป็นหัวข้อเดียวกับการพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมยา           

ในการพัฒนาด้านสมุนไพรที่มกีารดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันน้ัน มีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการรักษาอาการเจ็บไข้ของตนเองและครอบครัว ซึ่งมี 3 ลกัษณะ คือ 
            1.  การใช้บริการจากสถานบริการของรัฐ  ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปของการแพทย์ 
แผนตะวันตก 
            2.  พ่ึงพาแพทย์พ้ืนบ้าน 
            3.  รักษาตนเอง 
  พฤติกรรมการรักษาอาการเจ็บไข้ของตนเองและครอบครัวของคนไทย 2 ประการหลัง 
นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ยังคงมีความสําคัญต่อคนไทยจํานวนไม่น้อย โดยเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลในชนบทท่ีห่างไกลต่อสถานบริการของรัฐ และมีฐานะค่อนข้างยากจน การดูแลรักษาตนเอง       
ในเบื้องต้นจึงนับเป็นข้อดีสําหรับคนเหล่าน้ี เพราะจะทําให้สามารถรักษาอาการที่เจ็บป่วยในเบ้ืองต้นได้ 
ก่อนที่จะมีอาการกําเริบมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ียังมีข้อจํากัด
เฉพาะโรคที่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยตนเองเท่าน้ัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจึงต้องมีการพัฒนาในด้าน
ความรู้และความสามารถให้กับประชาชนควบคู่กันไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

กิจกรรมท้ายบท 
 

1.  ให้ผู้เรียนทาํกิจกรรมท้ายบทต้ังแต่ บทที ่1 – บทที ่5 ให้ครบถ้วน โดยสามารถตรวจคําตอบได้จาก
แนวคําตอบท้ายเล่ม (20 คะแนน) 
 

กิจกรรมที่ 1 ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  สมุนไพร หมายถึง  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
  2. องค์ประกอบที่สําคัญของสมุนไพร มีดังน้ี 

2.1  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................……
……………………………………………………………………......................................................................……………..... 
  2.2  ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  2.3  .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  2.4  ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  2.5  .................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
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  3.  สมุนไพร มคีุณสมบัติ ดังน้ี 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

  4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากสมุนไพร มีดังน้ี 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ 2 ตอบคําถามต่อไปนี ้
 

  1.  เหตุใดสมุนไพรจึงมีบทบาทในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

  2.  สมุนไพรต่อไปน้ีมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติของการรักษาโรคอย่างไร 
กระเทียม  มะละกอ  กระชาย  ใบชุมเห็ดเทศ  อ้อยแดง 
  ขี้เหล็ก มคีุณสมบัติ  ................................................................................... 
  มะละกอ  มคีณุสมบัติ  ..................................................................................
  กระชาย  มีคณุสมบัติ  .................................................................................. 
  ใบชุมเห็ดเทศ  มีคุณสมบัติ .................................................................................. 
  อ้อยแดง  มีคณุสมบัติ  ..................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนดให้ 
 

ให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในด้านพัฒนาการของสมุนไพร ให้บุคคลใกล้ชิดทราบ 
โดยบันทึกรายละเอียดของเน้ือหาที่ถ่ายทอดไว้ในแบบบันทกึ 
 

แบบบันทึก พัฒนาการด้านสมุนไพร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
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บทที่ 2 
สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 

 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  1.  บอกความหมายของการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
  2.  บอกความสําคัญของการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
  3.  บอกหลักการของการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
  4.  วิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหว่างสมุนไพรกับการสาธารณสุขมลูฐานได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่ 1  ความหมายของการสาธารณสุขมลูฐาน  
  เรื่องที่ 2  ความสําคัญของการสาธารณสุขมลูฐาน 
  เรื่องที่ 3  หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน 
  เรื่องที่ 4  สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
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เรื่องที่  1   ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน 

  การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง กลวิธีทางการสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นจากระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีอยู่ในระดับตําบลและหมู่บ้าน การสาธารณสุขมูลฐานเป็นวิธีการให้บริการ
สาธารณสุขที่ผสมผสานทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟู
สภาพ ที่ดําเนินการโดยประชาชนเอง ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานและ
การประเมินผล โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษา 
ฝึกอบรมและระบบ ส่งต่อผู้ป่วย โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก 
  พลโท อัศวิน เทพาคํา ได้กล่าวไว้ในสารานุกรมสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 ถึงหลักการ
สาธารณสุขว่า ศาสตราจารย์ชารลส์-เอดวาร์ด เอ วินสโลว์ (Charles-Edward A. Winslow)  ผู้มีช่ือเสียง
ทางด้านสาธารณสุข ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า "การสาธารณสุข" ไว้เมื่อ พ.ศ. 2464 ว่า 
          "การสาธารณสุข เป็นวิทยาการและศิลปะแห่งการป้องกันโรค การทําให้อายุยืนยาว              
การส่งเสริมอนามัยและประสิทธิภาพของบุคคล โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในเร่ืองต่าง ๆ    
อันได้แก่  การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษาเก่ียวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล 
การจัดบริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล เพ่ือการวินิจฉัยโรคต้ังแต่เริ่มแรก และให้การรักษาเพ่ือมิให้
ลุกลามต่อไป รวมทั้งการพัฒนากลไกแห่งสังคม เพ่ือให้ทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอต่อการ 
ดํารงไว้ซึ่งอนามัยที่ดีของตน” 
            บุคคลในชุมชนที่มีการสาธารณสุขดี ย่อมมสีุขภาพอนามัยที่ดีตามไปด้วย คําว่า 
"อนามัย" หมายถึง สภาวะความสมบูรณแ์ขง็แรงทั้งร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ด้วยดี มิใช่เพียงสภาวะที่ปราศจากโรคหรือความพิการเท่าน้ัน 
            ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ว่า "อนามัยเป็นสิทธิของมนุษยชน มนุษย์ทุกคน     
ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือมั่นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ย่อมมีสทิธิที่จะได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง เพ่ือให้มีอนามัยในระดับอันสมควร"   
  การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นจุดเริ ่มต้นของการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถช่วยตนเองได้ โดยอาศัยการพัฒนาสาธารณสุขผสมผสานไปกับการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา การเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความคิด แรงงาน เงิน หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น    
ความร่วมมือเหล่านี้จะต้องเป็นความต้องการและความสมัครใจของชุมชนเอง ในอันที่จะแก้ไขปัญหา    
ที่เกิดขึ้นเพ่ือตัวของเขาเอง เพ่ือครอบครัว และเพ่ือชุมชนของเขา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น 

การพัฒนางานสาธารณสุขแต่เพียงส่วนเดียว ไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาสาธารณสุข  
ของประเทศได้ เพราะเหตุว่างานสาธารณสุขน้ัน จะต้องควบคู่กันไปกับงานพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชน เช่น รายได้ การครองชีพ อาชีพ ภาวะการศึกษา เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีการสาธารณสุขมูลฐาน  
เป็นจุดศูนย์กลางที่สําคัญของการผสมผสานระหว่างงานสาธารณสุข และงานพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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เรื่องที่  2   ความสาํคญัของการสาธารณสุขมูลฐาน 

  รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชนบทควบคู ่ไปกับการพัฒนาในเขตเมือง    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน ด้อยการศึกษา และมีสถานภาพทางสุขภาพตํ่า             
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ให้รักษาระดับไว้ได้หรือดีย่ิงขึ้นไป รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าสุขภาพ
อนามัยเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลจึงได้เร่งระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่   
อย่างจํากัดมาดําเนินการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บริการ
สาธารณสุขเหล่าน้ัน ยังไม่สามารถครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ได้ เน่ืองจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด 
การกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขยังอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุลกัน ส่วนใหญ่
ยังคงกระจุกตัว อยู่ในเมืองหลวงหรือตามเมืองใหญ่ๆ และประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัย 
และการใช้ประโยชน์จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่ ทําให้บริการสาธารณสุขที่รัฐจัดให้       
ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้  

กลวิธีในการพัฒนาประชาชนให้เกิดความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือ        
หรือดําเนินการด้านสาธารณสุขที่จําเป็น ขั้นมูลฐานหรือขั้นพ้ืนฐานได้ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่รัฐบาล         
ให้ความสนใจ โดยได้ใช้วิธีการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ และสามารถช่วยตนเองในเบ้ืองต้น
ได้ โดยได้ส่งเสริม และให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็นขั้นมูลฐาน
หรือขั้นพ้ืนฐานสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกคนมากขึ้น ในการดําเนินการจะใช้วิธีการ      
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน และใช้ทรัพยากร         
ในท้องถิ่นที่มีอยู่ ด้วยวิธีหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งน้ีโดยประสานความคิดและความร่วมมือ          
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยภาครัฐให้การสนับสนุน   
เรื่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ความรู้ด้านสาธารณสุขที่จําเป็นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากประชาชนในชุมชนของตนเอง แนวความคิดในลักษณะน้ีเรียกว่า  "การสาธารณสุขมูลฐาน" 

การสาธารณสุขมูลฐาน จึงเป็นกลวิธีที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้การบริการสาธารณสุข
ผสมผสานทั้งในด้านป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งสามารถขยาย
การดําเนินการให้ครอบคลุมประชากรได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า 
เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกต้องการ ซึ่งได้มีการต้ังความหวังไว้ว่า ในปี พ.ศ.2543 ที่ผ่านมาประชาชน
ทุกคน จะมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามที่ควรจะเป็น ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพของท้องถิ่น               
งานสาธารณสุขมูลฐาน จึงเป็นกลวิธีที่สําคัญที่เสริมบริการสาธารณสุขของรัฐให้ได้ผลครอบคลุมประชาชน
ทุกคน โดยท่ีไม่ต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมากนัก ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกัน
ในหลักการและกลวิธีของการสาธารณสุขมูลฐาน  
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เรื่องที่  3   หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน 

หลักการที่สําคญัของการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้  
มี  4 ประการ คือ 

1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้ังแต่การเตรียมเจ้าหน้าที่ เตรียมชุมชน การฝึกอบรม   
การติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ     
เข้ามาร่วมช่วยเหลือ งานด้านสาธารณสุข ทั้งด้านกําลังคน กําลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะเมื่อ
ประชาชนในชุมชนนั้น เป็นผู้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนของตน ก็จะเป็นผู้กําหนดปัญหาสาธารณสุข  
ของชุมชนน้ันเอง เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ทําให้ชุมชน              
มีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาใด ประชาชนในชุมชนจะสามารถแก้ไขได้ วิธีการใด
อยู่นอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็จะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลหรือองค์กรภายนอก
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างของรูปแบบการ 
ดําเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ 
     (1)  การสํารวจและใช้ผลการสํารวจความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  

(2)  การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุข 
(3)  การจัดต้ังศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
(4)  การคัดเลือกและฝึกอบรม อสม. กสค. เป็นต้น 

2.  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน     
ควรเป็นเทคนิควิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือยุ่งยาก แต่จะมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ เทคนิควิธีการที่ใช้ต้ังแต่ วิธีการค้นหาปัญหา 
กระบวนการในการ แก้ไขปัญหา จนกระทั่งถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง เทคนิคที่นํามาใช้
อาจเป็นภูมิความรู้ด้ังเดิม  ในชุมชน ที่ชุมชนมีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเอง     
มาเป็นเวลาช้านานแล้ว เช่น การใช้ยาหรือแพทย์แผนไทยในการรักษาพยาบาลโรคบางอย่าง หรือการ
นวดไทย หรือเป็นภูมิความรู้ใหม่ที่ชุมชน ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเหมาะสมกับชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น 
การใช้อาหารเสริมในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ การจัดทําโอ่งนํ้าเพ่ือเก็บนํ้าสะอาด เป็นต้น หากการ
เรียนรู้ไปยังอีกชุมชนหน่ึงในลักษณะที่ประชาชนถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนด้วยกันเอง อาจจะเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ หรือโดยการสนับสนุนช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรียกว่า การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ระหว่างหมู่บ้าน จะส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ีเป็นไปโดยกว้างขวาง รวดเร็ว และเป็นประโยชน์
กับประชาชน ที่จะสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง โดยมีแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ 

3.  การปรับระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐเพ่ือรองรับการสาธารณสุขหรือระบบบริการของ
รัฐและระบบบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วของรัฐ จะต้องปรับให้เช่ือมต่อและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 
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                         (1)  ต้องการให้เกิดการกระจายการครอบคลุมบรกิารให้ทั่วไป 
    (2)  การกระจายทรัพยากรลงสู่มวลชน 
    (3)  การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

                  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามที่จะปรับระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐให้เอ้ือต่องานสาธารณสุขมูลฐาน โดยได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สําคญัขึ้นหลาย
โครงการ คือ 
                          (1)  โครงการบัตรสุขภาพ 

     (2)  โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในสว่น
ภูมิภาค (พบส.) 
        (3)  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) 
เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง           
การปรับเปลี่ยนระบบบริการจะต้องมีการดําเนินงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับสถานีอนามัยซึ่งอยู่ใกล้
ชุมชน โรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอ โรงพยาบาลท่ัวไป /โรงพยาบาลศูนย์ในระดับจังหวัด รวมท้ัง
สถานบริการเฉพาะทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และได้รับการส่งต่อ
เพ่ือดูแลอย่างต่อเน่ืองในกรณีจําเป็น 

4.  การผสมผสานกับงานของกระทรวงอ่ืน ๆ งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จผลได้  
ต้องมีการผสมผสานการทํางานไปด้วยกัน ทั้งภายในกระทรวงและต่างกระทรวง แนวคิดที่สําคัญของการ
ดําเนินงาน ในด้านน้ี คือ การประสานเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนทํางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ 
ในลักษณะที่ส่งเสริมหรือสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสุขภาพ ไม่ใช่การขอให้บุคลากรของหน่วยงานอ่ืน
มาร่วมกันปฏิบัติงานภาคสาธารณสุข ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การประสานงานระหว่างสาขาเป็นไป    
อย่างได้ผลคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ว่า การดําเนินงานเร่ืองอะไร ของหน่วยงานใด จะมีส่วน    
ในการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี เช่น การศึกษา การเกษตร การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
บทบาทขององค์กรชุมชน ฯลฯ 
 

เรื่องที่  4   สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 

  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกําหนดแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น ต้ังแต่     
ปี 2504 – ปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละแผน จะมีสาระสําคัญที่สรุปได้ดังน้ี 
  1.  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) มีสาระสําคัญ คือ การสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ปรับปรุงและขยายสถานีอนามัยและโรงพยาบาลควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมการสุขาภิบาล และ
อบรมบุคลากรสาธารณสุข  
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2.  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) มีสาระสําคัญ คือ การสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยเพ่ิมในส่วนของการพัฒนาสังคม ปรับปรุงขยายสถานีอนามัยและโรงพยาบาล  
การเพ่ิมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 

3.  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) มีสาระสําคัญ คือ ขยายการพัฒนาสถานีบริการ 
บุคลากรภาครัฐและเอกชน การจัดต้ังหน่วยงานวางแผน การอนามัยแม่และเด็ก นโยบายประชากร     
การวางแผนครอบครัวและการควบคุมโรค มีนโยบายการให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้มีรายได้น้อย 

4.  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) มีสาระสําคัญ คือ การขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร
ชนบทขยายงานอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว โภชนาการ การควบคุมและป้องกันโรค  
สนับสนุนการจัดต้ังโรงพยาบาลเอกชน และการกระจายอํานาจในส่วนภูมิภาค  

5.  ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) มีสาระสําคัญ คือ เน้นการสาธารณสุขมูลฐานเน้น
สุขภาพดีถ้วนหน้า เน้นการประสานงานกับกระทรวงหลัก สนับสนุนการจัดต้ังโรงพยาบาลชุมชน        
สถานีอนามัย จัดทําบัญชียาหลัก ต้ังกองทุนยาหมู่บ้าน และเริ่มมีการสํารวจความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
  6.  ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) มีสาระสําคัญ คือ เน้นคุณภาพชีวิต และสุขภาพดีถ้วน
หน้า สนับสนุนวิจัยและพัฒนา ประสานภาครัฐและเอกชน เริ่มมีบัตรสุขภาพ และเริ่มมีการปรับโครงสร้าง
ในช่วงปลายแผน 

7.  ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีสาระสําคัญ คือ เน้นการปรับปรุงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการบริการและบริหารสาธารณสุข สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาการบริการ
ตามระบบประกันสุขภาพ การปรับโครงสร้าง เพ่ิมสํานักนโยบาย สถาบันสุขภาพจิต สถาบันพัฒนา
กําลังคน สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ต้ังศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
  จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง ฉบับที่ 7 รัฐบาลเริ่ม                  
ให้ความสําคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า หมายถึง การที่ทุกคนเกิดมามีชีวิต      
ที่ยืนยาวและอยู่อย่างมีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุไม่จําเป็นและสามารถเข้าถึงบริการท่ีเหมาะสม 
สามารถดํารงชีวิตอยู่และสร้างสรรค์ให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างมีคุณค่า และตายอย่างมีศักด์ิศรี ดังน้ัน
รัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญ และมีนโยบาย สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และการแพทย์      
แผนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรต่อรัฐสภา  
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ความว่า “... ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้ากับระบบ 
บริการสาธารณสุขของชุมชน อย่างเหมาะสม ”  
  จากแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการขึ้น เพ่ือให้ผลกัดันการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผน โดยในส่วนของแผนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ได้กําหนดให้มีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพร และ การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข
มูลฐาน คือ 
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  1. สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน อันได้แก่ การแพทย์แผนไทย      
เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 
สุขภาพของชุมชน  
  2.  สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการใช้สมุนไพร การแพทย์
พ้ืนบ้าน การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถ
ปรับประสานกับการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้  
  สมุนไพร นับเป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้านที่สําคัญประการหน่ึง ที่สามารถนําไปใช้ในการดูแล
รักษาสุขภาพด้วยตนเองในเบ้ืองต้น และเป็นวิทยาการที่มีความเหมาะสมในงานสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพร
ที่ส่งเสริมในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วยสมุนไพรเด่ียว และสมุนไพรแบบตํารับ (ยาไทย) ในที่น้ี       
จะกล่าวถึงสมุนไพรเด่ียวที่ได้มีการคัดเลือกรายการให้เป็นสมุนไพรเพ่ือใช้สําหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน 
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค อาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น สมุนไพรสําหรับงาน สาธารณสุข    
มูลฐานส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร มีรูปร่างลักษณะ โครงสร้าง และบทบาทที่แตกต่างกัน  การนําสมุนไพร
มาใช้เป็นยาต้องคํานึงถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด พันธ์ุพืช สภาวะแวดล้อมในการปลูก ฤดูกาล  
และช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร นับเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพของสมุนไพร  
   อาการที่ควรได้รับการดูแลจากแพทย์ โดยไม่ควรรักษาด้วยการ ซื้อยารับประทานเอง 
หรือใช้สมุนไพรในการรักษา คือ 

1.  มีอาการไข้สูง อาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือไข้ป่า 
2.  มีอาการไข้สูง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย หรือเจ็บบริเวณชายโครง อาจป่วยเป็น ดีซ่าน          

ตับอักเสบ ฯลฯ 
3.  มีอาการปวดท้องบริเวณสะดือ มีไข้ ท้องแข็ง อาจป่วยเป็น ไส้ต่ิงอักเสบ หรือลําไส้อักเสบ 
4.  มีอาการเจ็บในท้อง ปวดท้องรุนแรง ตัวร้อน คลื่นไส ้อาเจียน อาจมีปัญหาเก่ียวกับ

กระเพาะอาหาร หรือลําไส ้
5.  มีอาการอาเจียน หรือไอเป็นโลหิต อาจมีปัญหาเก่ียวกับกระเพาะอาหาร หรือปอด 

เมื่อเลือดหยุดต้องรีบพบแพทย์ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนให้มากทีส่ดุ 
6.  มีอาการทอ้งเดินอย่างรุนแรง ถ่ายเป็นนํ้าคล้ายนํ้าซาวข้าว ถ่ายติดต่อกันหลายครั้ง 

อ่อนเพลีย ตาลึก ผิวหนังแหง้ อาจเป็นอหิวาตกโรค ต้องพาไปหาแพทย์โดยด่วน 
7.  มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด ถ่ายบ่อย อ่อนเพลีย อาจเป็นโรคบิดอย่างรุนแรง 
8.  ในเด็กที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 12 ปี ถ้ามีไข้สูง ไอมาก หายใจติดขัด หน้าเขียว  

อาจเป็นโรคคอตีบ ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน  
9.  มีอาการตกเลือดไม่ว่าจะมาจากอวัยวะใด โดยเฉพาะในกรณีที่มาจากช่องคลอด   

ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

กิจกรรมที่ 4   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  การสาธารณสุขมลูฐาน หมายถึง
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  2.  การสาธารณสุขมลูฐาน มคีวามสําคัญ ดังน้ี  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

3.  หลักการของการสาธารณสุขมลูฐาน คอื 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 5   ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

ให้วิเคราะห์ถึงความเก่ียวข้องระหว่างสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 
การจําแนกสมุนไพร 

 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  1.  สามารถอธิบายการจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ 
  2.  สามารถอธิบายการจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของสมุนไพรได้ 
  3.  สามารถอธิบายการจําแนกพืชสมุนไพรตามการสาธารณสุขมลูฐานได้ 
  4.  สามารถจําแนกพืชสมุนไพรแต่ละชนิดได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่  1   การจําแนกพืชสมนุไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์  
           เรื่องที ่ 2    การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของสมุนไพร 
           เรื่องที ่ 3    การจําแนกพืชสมุนไพรตามการสาธารณสุขมลูฐาน 
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เรื่องที่  1  การจําแนกพชืสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน ์ 

  สมุนไพรแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันในการนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจจําแนกได้ ดังน้ี 

  1.  ประเภทนํ้ามันหอมระเหย  (Essential oil) เป็นกลุ่มสมุนไพรที่นํามาสกัด       

โดยวิธีการกลั่นเพ่ือให้ได้นํ้ามันหอมระเหย ซึ่งจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพร วิธีการน้ี
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดีมาก เพราะสามารถใช้ได้ในปริมาณท่ีน้อยเม่ือเทียบกับการนํามาใช้       
โดยวิธีการอ่ืน เช่น 

    (1)  นํ้ามนัตะไคร้หอม ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ แชมพู นํ้าหอมหรือใช้ทําสารไล่แมลง 
      (2)  นํ้ามันไพล ใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมทาภายนอก ลดอาการอักเสบจากการฟกชํ้า 
      (3)  นํ้ามันกระวาน ใช้แต่งกลิ่นเหล้า เครื่องด่ืมต่าง ๆ  รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมนํ้าหอม 
      (4)  นํ้ามันพลู ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง หรือใช้เป็นเจลทาภายนอกแก้คัน     
  2. ประเภทรับประทานคล้ายยา สมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามารับประทาน หรือ    
ทําเป็นยาเพ่ือใช้ในการบรรเทา และรักษาโรคบางอย่างได้ ซึ่งบางชนิดสามารถนํามาใช้ได้เลย แต่บางชนิด
ต้องมีการนํามาผสมกับสมุนไพรอ่ืนในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงจะใช้ได้ เช่น  

    (1)  บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร  ใช้รับประทานแก้ไข้  
      (2)  กระเพรา ไพล ขิง ใช้รับประทานแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ   

    (3)  ขี้เหล็ก ไมยราพ ใช้รับประทานเพ่ือระงับประสาท    
    (4)  คําฝอย กระเจี๊ยบแดง กระเทียม  ใช้รับประทานเพ่ือลดไขมันในเส้นเลือด 

  3. ประเภทใช้ภายนอก เพ่ือการบําบัดโรคที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง หรือแผลที่เกิดขึ้น
บริเวณร่างกาย หรือแผลในปาก มีทั้งที่สามารถใช้เพียงชนิดเดียว และใช้หลายชนิดรวมกัน ซึ่งจะมีวิธีการ
นํามาใช้ที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิดใช้สด บางชนิดต้องนํามาบดเป็นผง ในขณะที่บางชนิดจะนํามาทําเป็น
ครีม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสารสําคัญที่มีอยู่ในพืชสมุนไพร และความสะดวกในการนํามาใช้ เช่น 
      (1)  บัวบก หว้า โทงเทง ใช้ในการรักษาแผลในปาก 
      (2)  ฝั่ง กานพลู  ใช้ในการระงับกลิ่นปาก 
      (3)  ผักบุ้งทะเล เสลดพังพอน เท้ายายม่อม ตําลึง  ใช้ในการแก้อาการแพ้ 
      (4)  บัวบก ยาสูบ ว่านหางจระเข้  ใช้ในการรักษาแผลนํ้าร้อนลวก 
      (5)  ตําลึง พุดตาน ว่านมหากาฬ เสลดพังพอน ใช้แก้โรคงูสวัด 
  4. ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น   
ตามธรรมชาติ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ันอย่างแท้จริง โดยไม่ต้อง    
ผ่านการปรุงแต่ง ซึ่งอาจทําให้คุณค่าบางอย่างเส่ือมไป และนอกจากน้ียังทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย    
ในการนํามารับประทาน เช่น  
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   (1)  บุก  ใช้ในการดูดจับไขมันจากเส้นเลือด ลดนํ้าหนัก 
      (2)  ส้มแขก  ใช้ในการเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน ลดนํ้าหนัก 
      (3)  หญ้าหนวดแมว คําฝอย หญ้าหวาน ใช้เป็นเคร่ืองด่ืมในการบํารุงสุขภาพ 
  5. ประเภทเครื่องสําอางค์ เป็นการนําสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องสําอาง  
ในปัจจุบันได้รับการยอมรับมากขึ้น เน่ืองจากปลอดภัยกว่าการใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี และมีคุณสมบัติ
ที่ดีกว่า หรือไมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร   
มีมากมายหลายชนิด เช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลช่ัน ซึ่งจะมีการนําสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสม เช่น 
อัญชัน ว่านหางจระเข้ ปะคําดีควาย เห็ดหลินจือ ขมิ้น มะขาม ฯลฯ 
  6.  ประเภทป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อหรือเมา   
มีรสขมมีคุณสมบัติที่สามารถปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยไม่มีพิษตกค้าง  
ในผลผลิต ไม่มีพิษต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ป้องกันกําจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา 
ยาสูบ ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล ฯลฯ 
 

เรื่องที่  2   การจําแนกพชืสมุนไพรตามลักษณะของสมุนไพร 

  สมุนไพรแต่ละชนิดที่นํามาใช้ประโยชน์ จะมีความแตกต่างตามลักษณะของสมุนไพร 
เช่น บางชนิดจะใช้ราก บางชนิดจะใช้ดอก หรือบางชนิดอาจใช้ลําต้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสมุนไพร
ชนิดน้ันเป็นสําคัญ ดังน้ันหากมีการจําแนกสมุนไพรตามลักษณะที่นํามาใช้ประโยชน์แล้ว สามารถจําแนกได้ ดังน้ี 
  1.  สมุนไพรทีใ่ช้ประโยชน์จากราก  
   ราก  คือ อวัยวะท่ีเป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล ์ไม่มีข้อ ปลอ้ง ตาและใบ 
รากเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาดและความยาวแตกต่างกัน รากของพืชมีหลายชนิด 
ได้แก่ 
        1.1  รากแก้ว เป็นรากที่งอกออกมาจากเมล็ด โคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้ว
ค่อย ๆ เรียวไปจนถึงปลายราก 
        1.2  รากแขนง เป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้ว จะเจริญเติบโตขนานไปกับพ้ืนดิน 
และสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อย ๆ 
        1.3  รากฝอย เป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตสม่ําเสมอกัน จะงอกออกมาเป็นกระจุก 
        1.4  รากขนอ่อนหรือขนราก เป็นขนเส้นเล็ก ๆ จํานวนมากมายที่อยู่รอบ ๆ ปลายราก 
ทําหน้าที่ดูดนํ้าและแร่ธาตุ 
  รากของต้นพืชหลายชนิด ใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น กระชาย  ขิง ข่า ตะไคร ้ไพล  หญ้าคา
ทองพันช่ัง อัคคีทวาร ตําลึง ว่านมหากาฬ ย่านาง หอมแดงสด กระเทียม ขมิ้นชัน 
 
 



 26 

  2.  สมุนไพรทีใ่ช้ประโยชน์จากลําต้น 
ลําต้น คือ อวัยวะของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือพ้ืนดินต่อจากราก มีขนาด รูปร่าง 

และลักษณะแตกต่างกันไป ลําต้นมีทั้งลําต้นอยู่เหนือดิน และลําต้นอยู่ใต้ดิน ทําหน้าที่เป็นแกนช่วยพยุง
อวัยวะต่างๆ ได้แก่ ก่ิง ใบ ดอก ผล และเมล็ด ช่วยให้ใบกางออก รับแสงแดดเพ่ือประโยชน์ในการสร้าง
อาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นทางลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุที่รากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วน
ต่างๆ ของพืช และเป็นทางลาํเลียงอาหารท่ีใบสร้างขึ้น ส่งผ่านลําต้นไปยังรากและส่วนอ่ืนๆ 
  ลําต้นของพืชหลายชนิด ใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ผักชี บอระเพ็ด อ้อย 
เพชรสังฆาต ประคําดีควาย ตะไคร้ โหระพา ขี้เหล็ก   
  3.  สมุนไพรทีใ่ช้ประโยชน์จากใบ 
  ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อของลําต้นและก่ิง ใบส่วนใหญ่จะมีสาร      
สีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์ ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบประกอบด้วย ก้านใบ 
แผ่นใบ เส้นกลาง และเส้นใบ มีหน้าที่ในการสร้างอาหาร เรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่า      
การสังเคราะห์ด้วยแสงคายนํ้าทางปากใบ หายใจโดยจะดูดแก๊สออกซิเจนและคายแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์  นอกจากน้ีใบยังอาจเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือทําหน้าที่พิเศษอ่ืนๆ เช่น การสะสมอาหาร 
ที่เห็นชัดเจน คือ ใบว่านหางจระเข้ ใบทําหน้าที่ในการขยายพันธ์ุ เช่น ใบควํ่าตายหงายเป็น ใบเศรษฐี
พันล้าน  
  ใบของพืชหลายชนิดใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น กระเพรา แมงลัก โหระพา ขี้เหล็ก    
ชุมเห็ดเทศ มะขามแขก ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร ผักคราดหัวแหวน ขลู่ หญ้าหนวดแมว อัคคีทวาร ทองพันช่ัง 
พญาปล้องทอง พลู ตําลึง ว่านมหากาฬ ผักบุ้งทะเล บัวบก หอมหัวแดง น้อยหน่า พญายอ    
  4.  สมุนไพรทีใ่ช้ประโยชน์จากดอก 
       ดอก คือ อวัยวะสืบพันธ์ุของพืช ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ  

     4.1  กลีบเลี้ยง เป็นส่วนของดอกที่อยู่ช้ันนอกสุดเรียงกันเป็นวง ทําหน้าที่ป้องกัน
อันตรายต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม แมลงและศัตรูอ่ืนๆ ที่จะมาทําอันตรายในขณะที่ดอกยังตูม ช่วยในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และช่วยในการลอ่แมลงเพ่ือผสมเกสร  

     4.2  กลีบดอก เป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่างๆ 
สวยงาม เช่น สีแดง เหลือง ชมพู ขาว มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิด   
ที่โคนกลีบดอกจะมีต่อมนํ้าหวานเพ่ือช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร 
       4.3 เกสรตัวผู้ เป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้ามาข้างใน ประกอบด้วย
ก้านชูอับเรณู อับเรณู ซึ่งภายในบรรจุละอองเรณูมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง อับเรณูทําหน้าที่สร้างละออง
เรณู ภายในละอองเรณูมีเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ 
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       4.4  เกสรตัวเมีย เป็นส่วนของดอกที่อยู่ช้ันในสุด ประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย 
ก้านยอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ออวุล และเซลล์ไข่ดอก ทําหน้าที่ในการช่วยล่อแมลงให้เข้ามาผสมเกสร   
และทําหน้าที่ในการผสมพันธ์ุให้กับต้นไม้ 
  ดอกของพืชหลายชนิดใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น ขี้เหล็ก ชุมเห็ดเทศ ผักคราดหัวแหวน 
ดาวเรือง สะเดา กระเจี๊ยบแดง กานพลู 
  5. สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากผล 

ผล คือ ส่วนหน่ึงของพืชที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน 
หรือคนละดอกก็ได้ มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทและสายพันธ์ุ รูปร่างลักษณะ     
ของผลมีหลายอย่าง ตามชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างกัน แบ่งตามลักษณะของการเกิดได้ 3 แบบ 

     5.1  ผลเด่ียว หมายถึง ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวกัน 
     5.2  ผลกลุ่ม หมายถึง ผลที่เกิดจากปลายช่อของรังไข่ในดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า 
     5.3  ผลรวม หมายถึง ผลที่เกิดมาจากดอกหลายดอก เช่น สับปะรด 
ผล ทําหน้าที่ในการห่อหุ้มเมล็ด และป้องกันเมล็ดไม่ให้ได้รับอันตราย เพราะเมล็ด   

เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้พืชสามารถแพร่กระจาย และดํารงพันธ์ุอยู่ได้ หรือขยายพันธ์ุให้มากขึ้นได้ 
  ผลของพืชหลายชนิดใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น มะขาม มะขามแขก แมงลัก มะละกอ ฝรั่ง 
ยอ ผักชี มะขามป้อม สับปะรด มะแว้งเครือ มะแว้งต้น กลว้ยนํ้าว้า กระวานไทย คูน 
 

เรื่องที่  3   การจําแนกพชืสมุนไพรตามการสาธารณสุขมูลฐาน 

  ดังได้กล่าวแล้วว่า "การสาธารณสุข เป็นวิทยาการและศิลปะแห่งการป้องกันโรค       
การทําให้อายุยืนยาว การส่งเสริมอนามัยและประสิทธิภาพของบุคคล โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่  การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษา
เก่ียวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล  การจัดบริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล เพ่ือการวินิจฉัยโรคต้ังแต่
เริ่มแรก และให้การรักษาเพ่ือมิให้ลุกลามต่อไป รวมท้ังการพัฒนากลไกแห่งสังคม เพ่ือให้ทุกคน            
มีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอต่อการดํารงไว้ซึ่งอนามัยที่ดีของตน”  ดังน้ันสมุนไพร จึงนับเป็นปัจจัย
หน่ึงในการที่จะทําให้ การสาธารณสุขมูลฐานได้รับความสําเร็จ เพราะสมุนไพรสามารถนํามาใช้ในการ
บรรเทา หรือรักษาโรคในเบ้ืองต้นได้ ย่อมส่งผลให้ประชากรในแต่ละชุมชนสามารถช่วยตนเองได้ มีรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง โดยลดการเป็นภาระในส่วนที่สังคมและรัฐบาลต้องแบกรับไว้ได้เป็นอย่างดี           
การสาธารณสุขมูลฐาน ได้จําแนกกลุ่มสมุนไพรไว้ตามการรักษากลุ่มโรค หรืออาการเจ็บป่วย ดังน้ี 
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การจําแนกสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน 
 

กลุ่มโรค อาการเจ็บป่วย สมุนไพรที่ใช ้

1. ระบบทางเดินอาหาร 1. โรคกระเพาะ ขมิ้นชัน กล้วยนํ้าว้า 

 2. อาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

ขมิ้น ขิง กานพูล กระเทียม กะเพรา ตะไคร้ พริกไทย  
ดีปลี ข่า กระชาย แห้วหมู กระวาน เร่ว มะนาว กระทือ 

 3. อาการท้องผูก ชุมเห็ดเทศ มะขาม มะขามแขก แมงลัก ขี้เหล็ก คูน 

 4. อาการท้องเสีย ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร กล้วยนํ้าว้า ทับทิม มังคดุ สีเสียดเหนือ 

 5. อาการคลื่นไส้ อาเจียน ขิง ยอ 

 6. โรคพยาธิลําไส้ มะเกลือ เล็บมอืนาง มะหาด ฟักทอง 

 7. อาการปวดฟัน แก้ว ข่อย ผกัคราดหัวแหวน 

 8. อาการเบ่ืออาหาร บอระเพ็ด ขี้เหล็ก มะระ สะเดาบ้าน 

2.  ระบบทางเดินหายใจ 1. อาการไอ และระคาย
คอจากเสมหะ 

ขิง ดีปลี เพกา มะขามป้อม มะขาม มะนาว มะแว้งเครือ 
มะแว้งต้น 

3.  ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

1. อาการขัดเบา กระเจีย๊บแดง ขลู่ ตะไคร ้สบัปะรด  หญ้าคา  อ้อยแดง  

4.  โรคผิวหนัง 1. อาการกลากเกลื้อน กระเทียม ข่า ชุมเห็ดเทศ ทองพันช่ัง พลู 

 2. ชันนะตุ ปะคําดีควาย 

 3. แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก บัวบก นํ้ามันมะพร้าว ว่านหางจระเข้  

 4. ฝี แผลพุพอง ขมิ้น ชุมเห็ดเทศ เทียนบ้าน ว่านหางจระเข้  
ว่านมหากาฬ ฟ้าทะลายโจร 

 5.อาการแพ้ อักเสบจาก
แมลงสัตว์กัดต่อย 

ขมิ้นชัน ตําลึง ผักบุ้งทะเล พญายอ เสลดพังพอน 

 6.อาการลมพิษ  พลู 

 7.อาการงูสวัด เริม  พญายอ 

5.  อาการเจ็บปวดอ่ืนๆ 1.อาการเคล็ด ขัด ยอก  ไพล 

 2.อาการนอนไม่หลับ ขี้เหล็ก 

 3.อาการไข้ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด 

 4.โรคหิดเหา น้อยหน่า 
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สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14  โดยแพทย์หญิงนันทพร นิลวิเศษ  
และคนอ่ืน ๆ ได้กล่าวถึง เกณฑ์การเลือกใช้สมุนไพรเพ่ือการสาธารณสุขมูลฐานไว้ คือ การเลือกสมุนไพร
ที่ จ ะ พั ฒ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ส า ธ า รณ สุ ข มู ล ฐ า น มี ห ลั ก เ กณ ฑ์ ที่ จ ะ ต้ อ ง ยึ ด ถื อ ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี 
            1.  เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่วินิจฉัยได้เอง  เช่น อาการ 
จุกเสียด ท้องผกู ท้องเสีย บาดแผลเล็กน้อย และโรคผิวหนังบางชนิด เป็นต้น 
            2.  เป็นสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่น เพ่ือประชาชนจะได้มีใช้เมื่อต้องการ 
            3.  ยาที่เตรียมขึ้นจากสมุนไพรต้องเป็นยาที่เตรียมได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ เทคโนโลยี
หรือความชํานาญสูง เช่น เตรียมโดยวิธีต้ม บดและชง เป็นต้น 
            4.  ยาสมุนไพรน้ันต้องใช้ได้ง่าย หากเป็นสมุนไพรที่กินได้ยาก อาจแข่งขันกับยาแผน
ปัจจุบันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีรสขมมาก อาจจะต้องปรับปรุงรูปแบบโดยบรรจุใน 
แคปซลูแทนการชงน้ํากิน 
            5.  สมุนไพรน้ันต้องปลอดภัย  อย่างน้อยควรต้องมีการตรวจสอบทางพิษวิทยาอย่าง
เพียงพอ หากไมม่ีหรือมหีลกัฐานการตรวจสอบน้อยก็ควรจะเป็นพืชอาหาร หรอืเป็นยาทีใ่ช้ภายนอกเท่าน้ัน 
            6.  ต้องแน่ใจว่าสมุนไพรน้ันให้ผลดี  อย่างน้อยควรจะมีหลกัฐานทางเภสัชวิทยาที่ยืนยัน
ผล  การใช้  และถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสาธารณสุขก็จะต้องมีหลักฐานครบถ้วนทั้งเภสัช
วิทยา  พิษวิทยา และการทดลองทางคลินิก  ดังน้ันขณะน้ีจึงได้มีการส่งเสริมการวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับของบุคลากรเหล่าน้ี 
            7.  สมุนไพรทีนํ่ามาใช้ต้องถูกชนิดจึงจะได้ผลในการรักษา 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

 กิจกรรมที่ 6  ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

         1.  การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ มีวิธีการจําแนก ดังน้ี 
            1.1  …………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………......................……………………..
………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………..……………………….
…….……………………………………………………………………………………………….………….….……………………………..
………………………………………………………………….…….…….............................................................................. 
  1.2  ……………………………………………………………………..……….……................................... 
………………………………………………………………………………………………….………..………………………………………
……………………………….…………………………………..………………………………………………………………………………
………..………………….……………………………………………………………………………………...……………………............ 
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………..……….......................................................................................... 
  1.3 ……………………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………………………..………….............. 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………..…………….......................................................................................... 
  1.4 ……………………………………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………..………………………………………………………………………………………..............………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
  1.5  ……………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
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  1.6  ……………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………..
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 

       2. การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของสมุนไพร มีวิธีการจําแนก ดังน้ี 
            2.1  …………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
  2.2  ……………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
  2.3 ……………………………………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
  2.4  ……………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………............................................................................................ 
  2.5  ……………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………............................................................................................ 
  3.  การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐาน มีวิธีการจําแนก ดังน้ี  
       3.1  ……………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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       3.2  ……………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………........………………………………….
………………………………………………….……………………...………….…………………………………………………………….
…………………………………......…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
       3.3  ……………………………………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………………….........…………………………………
……………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................................................... 
       3.4  ……………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
………………………........................................................................................................................................... 
       3.5  ……………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………...………….…………………………………………………………………..
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

กิจกรรมที่ 7   ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

ให้นําสนุนไพรที่กําหนดให้ใสใ่นตารางให้ถูกต้องตามคุณสมบัติในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยข่า กระชาย  มะขามป้อม ว่านหางจระเข้ มะขาม พริกไทย มะนาว ขลู่ ขิง ตะไคร้ สับปะรด 
กระเทียม หญา้คา ขมิ้นอ้อยแดง ดีปลี ชุมเห็ดเทศ กะเพรา กระเจี๊ยบแดง ว่านมหากาฬ ขี้เหล็ก กานพลู 
 

อาการเจ็บป่วย สมุนไพรที่ใชร้กัษา 

1. ระบบทางเดินอาหาร  

2. ระบบทางเดินหายใจ  

3. ระบบทางเดินปัสสาวะ  

4. โรคผิวหนัง  

5. อาการนอนไม่หลับ  
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บทที่ 4 
สรรพคณุของสมุนไพร 

 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละประเภท 
  2.  บอกสรรพคุณของสมุนไพรได้อย่างน้อย 5 ชนิด 
  3.  สามารถบอกวิธีการใช้สมุนไพร ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นได้ 

4.  เลือกใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เรื่องที่ 1   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด 

  เรื่องที่ 2   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการท้องผูก 
  เรื่องที่ 3   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการท้องเสีย 
  เรื่องที่ 4   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
  เรื่องที่ 5   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจ 
  เรื่องที่ 6   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการปวดฟัน 
   เรื่องที่ 7   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการระงับกลิ่นปาก 

เรื่องที่ 8   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
  เรื่องที่ 9   กลุม่ที่มสีรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคริดสีดวงทวาร 

เรื่องที่ 10  กลุม่ที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคเก่ียวกับผิวหนัง 
เรื่องที่ 11  กลุม่ที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการที่เกิดจากนํ้าร้อนลวก 
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เรื่องที่ 1   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบาํบัดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระเทียม 
ส่วนทีน่ํามาใช้  หัวใต้ดิน 
สรรพคณุ  รสเผ็ด เป็นยาขับลมในลําไส ้แก้จุกเสียด  
อืดอัด แน่น เฟ้อ แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร 
วิธีการใช ้ รับประทานกระเทียมดิบ ๆ ครัง้ละประมาณ     
5 - 7 กลีบ หลงัอาหารจะสามารถช่วยได้ 
 

 

 

ข่า 
ส่วนทีน่ําใช ้ เหง้าแก่ใต้ดิน 
สรรพคณุ  เหง้าข่ามีรสเผ็ด ช่วยขับลมในทอ้ง แก้บวม          
ฟกชํ้า 
วิธีการใช ้ 1. เหง้าแก่ของข่าสดหรือแห้ง ขนาดเท่า 
หัวแม่มือต้มกับนํ้าแล้วด่ืม 
             2. หั่นให้เป็นช้ินบาง ๆ ขนาดเลก็ แล้วผึ่งแดดให้
แห้ง นํามาชงด่ืมพร้อมกับนํ้าชา 
             3. ตําให้แหลก แล้วเติมนํ้าต้มสุกสะอาด  
หรือนํ้าปูนใส นํามาด่ืมครั้งละครึ่งแก้ว 
 

 
 
 
 

แมงลัก 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ใบสดและแห้ง 
สรรพคณุ  มีรสเผ็ดร้อน ใช้ขับลม แก้อาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมจุกเสยีด 
วิธีการใช้  1. ใช้ใบแมงลักสด ประมาณ 10 ใบ ล้างนํ้า      
ให้สะอาดตําพอแหลก เติมนํ้าต้มสุกเล็กน้อย คั้นเอาเฉพาะน้ํา 
เติมนํ้าผึ้งเข้าไป ได้ประมาณ 1 ถ้วยชา แลว้จิบไปเร่ือย ๆ   
จะช่วยขับลมในช่องท้องได้ดี 
             2. รับประทานสด เป็นผักเคียงอาหารหรือใช้   
ปรุงอาหาร 
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เรื่องที่ 2 กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการท้องผูก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มะขาม 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เน้ือในฝักแก่ 
สรรพคณุ  เน้ือในฝักแก่มีรสเปรี้ยว เป็นยาระบาย  
ขับเสมหะ เน้ือเมล็ดมีรสมันใช้ขับพยาธิ 
วิธีการใช้  1. ใช้มะขามเปียกรสเปร้ียว 10 - 12 ฝัก  
จิ้มเกลือรับประทานพอสมควร และด่ืมนํ้าตามเข้าไปมาก ๆ 
             2. นํามะขามเปียกที่มีรสเปรี้ยว 10 - 12 ฝัก 
ต้มกับนํ้าประมาณ 1 แก้ว จนเดือด แล้วเติมเกลือเล็กน้อย
ผสมเป็นนํ้ามะขาม (นํ้ามะขามข้น)  

 

 
 

 

มะละกอ 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ผลสุก 
สรรพคณุ  มะละกอสุกมีรสหวาน มีวิตามินเอมาก  
ช่วยบํารุงสายตา มีนํ้าตาล วิตามินบีหน่ึงและบีสอง วิตามินซี 
เกลือแร่ต่าง ๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีกากหรือ       
ใยอาหารมาก มะละกอดิบมีสรรพคุณในการช่วยย่อยอาหาร
ประเภทเน้ือได้ดี 
วิธีการใช ้ รับประทานมะละกอสุกทุกวันจะทําให้การ
ขับถ่ายสะดวกคล่อง เพราะอุจจาระจะมีลักษณะอ่อนน่ิม  
อยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 

ขี้เหล็ก 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกและแก่น 
สรรพคณุ  มีรสขมจัด ใช้แก้อาการท้องผูก และรักษาอาการ
นอนไม่หลับ 
วิธีการใช ้ ใช้ใบขี้เหล็ก (ทั้งใบอ่อนและใบแก่) ประมาณ    
4 - 5 กํามือ ต้มกับนํ้าพอท่วมให้เดือด นานประมาณ      
30 นาท ีแล้วเอานํ้ามาด่ืมก่อนรับประทานอาหาร หรือเวลา
ที่มีอาการ หรือด่ืมก่อนนอน 
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เรื่องที่ 3 กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการท้องเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

กล้วยน้ําว้า 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ผลดิบ 
สรรพคณุ  ผลดิบจะมีรสฝาด ใช้แก้อาการทอ้งเสีย  
โรคกระเพาะ  ผลสุก ใช้เป็นยาระบาย 
วิธีการใช ้ 1. ใช้กล้วยดิบห่ันเป็นช้ินบางๆนําไป 
ตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงแป้งใช้ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ  
ชงกับนํ้าร้อนในอัตราส่วน 1 : 1 นํามาด่ืม 
             2. ใช้ผงกล้วยดิบผสมนํ้าผึ้งในปรมิาณ 
เท่า ๆ กันแล้วด่ืมแก้อาการท้องเสีย 
 

 

ฝรั่ง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ใบและผลดิบ 
สรรพคณุ  ใช้แก้อาการท้องร่วง ผลอ่อนและใบแก่  
แก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นยาแกท้้องเสยีแบบไม่รนุแรง   
ที่ไม่ใช่เกิดจากเช้ือบิดหรืออหิวาตกโรค 
วิธีการใช ้ 1. ใช้ใบแก่ 10 – 15 ใบ ป้ิงไฟหรือคั่วแล้วชงใน
นํ้าร้อนด่ืม เมื่อมีอาการท้องเสีย 
             2. ใช้ผลอ่อน ๆ 1 ผล ฝนกับนํ้าปูนใสด่ืมเมื่อมี
อาการท้องเสยี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มังคุด 

ส่วนทีน่ํามาใช้  เปลือกผลแห้ง 
สรรพคณุ  รสฝาด แก้ท้องเสยี บิด มูกเลือด ใช้นํ้าต้ม 
เปลือกมังคุดล้างแผล จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น 
วิธีการใช ้ 1. เปลือกมังคุดเป็นยารักษาอาการท้องเสีย  
ใช้เปลือกที่ตากแห้งต้มกับนํ้าปูนใส หรือนํามาฝนกับ 
นํ้าต้มสุก 
             2. อาการเป็นบิด (ปวดเบ่ง มีมูก และอาจมี
เลือดออก) ใช้เปลือกผลแห้ง ประมาณคร่ึงผล (4 กรัม)  
ย่างไฟให้เกรียม นํามาฝนกับนํ้าปูนใสประมาณคร่ึงแก้ว 
ด่ืมทุก 2 ช่ัวโมง 
 



 38 

เรื่องที่ 4   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการคลืน่ไส้ อาเจียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กะเพรา 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ใบสดหรือแห้ง 
สรรพคณุ  ใบกะเพรามีนํ้ามันหอมระเหย  ใบกะเพรา       
มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย และช่วย   
ขับลมได้เป็นอย่างดี 
วิธีการใช้  ใช้ใบและยอดสด 1 กํามือ หรือที่ตากแห้ง
ประมาณ 4 กรัม ต้มในน้ําใหเ้ดือด แล้วนํามาด่ืม  

 

ขิง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เหง้าแก่สด 
สรรพคณุ  มีรสเผ็ดร้อน ช่วยขับลม แก้จุกเสียด  
แก้เสมหะ บํารุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียน  
วิธีการใช้  1. ใช้เหง้าสดขนาดหัวแม่มือทุบให้แตก นําไปต้ม
ในนํ้าพอท่วมต้มจนเดือด เติมนํ้าตาลเล็กน้อยจิบช้า ๆ  
             2. หั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วตากจนแห้ง นํามาตําให้
เป็นผงละเอียดเก็บไว้ชงกับนํ้าร้อนในอัตราส่วนขิง 1 ช้อนชา 
ต่อนํ้าปริมาณ 1 แก้ว แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยอ 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ผลดิบ หรือผลห่ามสด 
สรรพคณุ  มีรสฝาดเล็กน้อย ใช้แก้อาเจียน 
วิธีการใช้  1. นําผลดิบมาหั่นเป็นช้ินบางๆ แล้วตาก 
จนแห้ง นํามาคั่วไฟอ่อน ๆ ให้เหลืองเกรียม กรอบ แล้วบด
เป็นผง ใช้ผงยอ 1 ช้อนชา ชงในนํ้าเดือด 1 ลิตร กรองเอา
แต่นํ้ามาด่ืม แก้อาการคลื่นไส้ 
             2. ใช้ผลยอดิบ 2 ผล หั่นเป็นช้ินบาง ๆ        
แล้วย่างไฟอ่อน ๆ หรือคั่วไฟให้เหลืองกรอบ แล้วต้ม       
ให้เดือด  นํานํ้ามาด่ืมบ่อย ๆ 
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เรื่องที่ 5   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

มะนาว 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เปลือกและน้ําในผล 
สรรพคณุ  เปลือก ผล มีรสขม ช่วยขับลมได้ดี นํ้าในผล
มะนาวเปรี้ยวจัดเป็นยาขับเสมหะ 
วิธีการใช ้ 1. ใช้ผลสดคั้นนํ้าจะได้นํ้ามะนาว เข้มข้น ใส่
เกลือเล็กน้อยแล้วจิบบ่อย ๆ 
             2. คั้นนํ้ามะนาวสด 1 ถ้วยชา ผสมกับนํ้าผึ้ง       
1 ช้อนโต๊ะ เติมเกลือเล็กน้อย จิบบ่อย ๆ ช่วยขับเสมหะ  
หรือใช้กวาดคอก็ได้ 
 

มะขามป้อม 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ผลสด 
สรรพคณุ  รสขม ชุ่มคอ เปรี้ยว ใช้ละลายเสมหะ ไอ  
เจ็บคอ แก้หวัด แก้กระหายนํ้า คอแห้ง และคอตีบ 
วิธีการใช ้ 1. ใช้ผลสด ตําคั้นนํ้า ผสมเกลอืเล็กน้อย  
จิบบ่อย ๆ 
             2. กัดเน้ือสด เคี้ยวอมบ่อย ๆ 
             3. ใช้ผลสดตําคั้นเอานํ้า 1 ช้อนชา  
ผสมกับนํ้าผึ้ง 4  ช้อนชา ทานบ่อย ๆ ช่วยละลายเสมหะ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สับปะรด 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เน้ือสับปะรด 
สรรพคณุ  เน้ือมีรสเปรี้ยว อมหวาน ช่วยแก้ไอ  
ขับเสมหะ ช่วยแก้อาการหลอดลมอักเสบ ความดันโลหิตสูง  
ช่วยป้องกันโรคไตอักเสบ ขับปัสสาวะ  
วิธีการใช ้ 1. รับประทานเน้ือในสับปะรดเป็นผลไม ้     
หลังรับประทานอาหาร 
             2. คั้นเอานํ้า ผสมเกลือเล็กน้อย เป็น
เครื่องด่ืม หรือ ป่ันเน้ือใส่นํ้าแข็งก็ช่ืนใจดี แต่ถ้ารับประทาน
มาก กรดที่มีปริมาณสูงจะกัดเย่ือบุช่องปากได้  
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เรื่องที่ 6  กลุม่ที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการปวดฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

กานพล ู
ส่วนทีน่ํามาใช้  ดอกกานพลูแห้งที่ยังไม่ได้สกัดนํ้ามันออก 
สรรพคณุ  มีรสเผ็ด กลิ่นหอม แก้ปวดฟัน ช่วยขับลม  
วิธีการใช ้ 1. ใช้ดอกกานพลูแห้ง อมไว้บริเวณที่ปวดฟัน 
              2. ใช้ดอกกานพลูแห้ง ตําให้แหลก ผสมด้วย
เหล้าขาวเล็กน้อยอุดลงไปบริเวณรูฟันซี่ที่ปวด 
              3. ตําให้ละเอียดแล้วใช้ผงผสมกับยาสีฟัน  
ใช้แปรงฟัน แก้ปวดฟัน และดับกลิ่นปาก  

 

 
 

ดาวเรือง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ช่อดอก ใช้สด 
สรรพคณุ  รสขม ฉุนเล็กน้อย แก้เวียนศีรษะและ 
แก้ปวดฟัน 
วิธีการใช ้ 1. ใช้ดอกตําพอแหลก คั้นเอาแต่นํ้าชุบสําลี  
อุดไว้บริเวณฟันที่ปวด 
              2. ใช้ช่อดอกสดประมาณ  5 - 10 กรัม  
ต้มในน้ําให้เดือดพอประมาณ เอานํ้ามากลั้วปาก หรืออมทิ้ง
ไว้ประมาณ 1 นาที ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน 
 

 

 
 

ผักช ี
ส่วนทีน่ํามาใช้  ต้นสด ผล เมล็ด 
สรรพคณุ  แก้ปวดฟัน ปากเจ็บ 
วิธีการใช ้ ใช้เมล็ดผักชีประมาณ 10 – 20  เมล็ด นํามาต้ม
ในนํ้าให้เดือดใช้อมบ้วนปากบ่อย ๆ  
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เรื่องที่  7   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการระงบักลิ่นปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

ฝรั่ง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ใบแก่สดและผลอ่อน 
สรรพคณุ  ช่วยระงับกลิ่นปาก แก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งเป็นยาแก้ทอ้งเสียแบบไม่รุนแรง ที่ไม่ใช่เกิดจากเช้ือบิด
หรืออหิวาตกโรค 
วิธีการใช ้ 1. ใช้ใบสด 1 – 3 ใบ เคี้ยวพอละเอียด 
แล้วคายทิ้ง ทาํหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 
             2. ใช้ผลแก่ทานสดไม่ต้องปอกเปลือก 

 
 

 

 

กานพล ู
ส่วนทีน่ํามาใช้  ดอกกานพลูแห้งที่ยังไม่ได้สกัดนํ้ามันออก 
สรรพคณุ  มีรสเผ็ด กลิ่นหอม แก้ปวดฟัน ช่วยขับลม  
วิธีการใช ้ 1. ใช้ดอกกานพลูแห้ง 2 - 3 ดอก อมไว้ปากนาน
ประมาณ 2 - 3 นาที แล้วจึงคายทิ้ง 
             2. ตําให้ละเอียดแล้วใช้ผงผสมกับยาสีฟัน  
ใช้แปรงฟันเพ่ือดับกลิ่นปาก 
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เรื่องที่  8   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคระบบทางเดินปสัสาวะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

กระเจ๊ียบแดง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ดอก ทั้งสดและแห้ง  
สรรพคณุ  แก้โรคน่ิว ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลือด    
กัดเสมหะ ขับเมือกในลําไส ้
วิธีการใช้  นําเอากลีบเลี้ยง หรือกลีบรองสีม่วงแดง  
ตากให้แห้ง แลว้บดให้เป็นผงละเอียด ใช้ครัง้ละ 1 ช้อนชา 
(หนัก 3 กรัม) ชงกับนํ้าเดือด 1 ถ้วย (250 มลิลิลิตร)         
ด่ืมเฉพาะนํ้าสีแดงสด ด่ืมวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวัน
จนกว่าอาการขัดเบาและอาการอ่ืนๆจะหาย 

 

 
 

ตะไคร ้
ส่วนทีน่ํามาใช้  เหง้าและลาํต้นแก่ 
สรรพคณุ  มีกลิ่นหอม บํารุงธาตุ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ     
ขับลมในลําไส ้ทําให้เจริญอาหาร แก้กลิ่นอับ หรือดับกลิ่น
คาวของปลาและเน้ือสัตว์ได้ดีมาก 
วิธีการใช ้ 1. ผู้ที่ปัสสาวะขัด  (ไมม่ีอาการบวม) ให้ใช้
ตะไคร้แก่สดต้มด่ืมวันละ 3 ครั้งๆละ 1 ถ้วยชา ก่อนอาหาร 
             2. ใช้เหง้าที่อยู่ใต้ดิน นํามาฝานเป็นแว่นบาง ๆ 
คั่วไฟอ่อน ๆ พอเหลือง ครั้งละ 1 หยิบมือ ชงกับ นํ้าร้อนจัด 
1 ถ้วยชา แช่ทิ้งไว้ 2 นาท ีรินด่ืมเฉพาะส่วนที่ใสด่ืมจนหมด 
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อปัสสาวะคล่องก็ให้หยุดทาน 

 

 

 
 
 
 

หญ้าคา 
ส่วนทีน่ํามาใช้  รากสดหรือแห้ง 
สรรพคณุ  มีรสจืดแก้ร้อนใน กระหายนํ้า ขบัปัสสาวะ 
วิธีการใช ้ ใช้รากสดหรือรากหญ้าแห้ง แก้ขัดเบา โดยห่ัน
เป็นช้ิน ๆ ใช้วันละ 1 กํามือ (สดหนัก 40 - 50 กรัม ถ้าแหง้ 
10 – 15 กรัม) ต้มกับนํ้า 1 ถว้ยแก้ว (250 มิลลลิิตร)      
จนนํ้าเดือด แบ่งด่ืมวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ครั้งละ  
1 ถ้วยชา (75 มิลลลิิตร) 
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เรื่องที่  9   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคริดสดีวงทวาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เพชรสังฆาต 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เถา 
สรรพคณุ  มีรสขม ร้อน คัน ใช้เป็นยาแก้ริดสีดวงทวาร 
วิธีการใช้  1. ใช้เถาสด 2 - 3 องคุล ีต่อหน่ึงมื้อ              
วิธีรับประทานใช้สอดไส้ในกลว้ยสุก หรือมะขามเปียก  
แล้วกลืน รับประทาน 10 - 15 วัน จะเห็นผล 
             2. ใช้เถาตากแห้งบดเป็นผงละเอียด  
ใส่แคปซูลจุผงยา 250 มลิลิกรัม รับประทานคร้ังละ         
2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน 
รับประทาน 5 - 7 วัน อาการจะดีขึ้น รับประทานต่อ 
ก็จะหายเป็นปกติ  
ข้อควรระวัง  การรับประทานสด ถ้าเคี้ยวจะคันปาก 
คันคอ เพราะในสมุนไพรน้ีจะมีสารเป็นผลึกรูปเข็มอยู่มาก 
เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในต้นบอน ต้นเผือก  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

อัคคีทวาร 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ทั้งต้น ใบแห้ง ผล ราก 
สรรพคณุ  ใบ ต้น และราก ใช้เป็นยารักษาริดสีดวงทวาร 
วิธีการใช ้ 1. นํารากหรือต้นยาว 5 – 6  เซนติเมตร ฝนกับ
นํ้าปูนใสให้ข้น ๆ แล้วทาทีร่ิดสีดวงทวาร เป็นยา 
เกลื่อนหัวริดสีดวงทวาร 
             2. นําใบมา 10 - 20 ใบ ตากให้แห้ง แล้วบด 
ให้ละเอียดเป็นผง คลุกกับนํ้าผึ้ง ป้ันเป็นเม็ด ขนาดเม็ด
พุทรา รับประทาน ครั้งละ 2 - 4 เม็ด ทุกวันติดต่อกัน  
7 - 10 วัน 
             3. ใช้ใบแห้งป่นเป็นผง โรยในถ่านไฟ เผาเอาควัน
รมหัวริดสีดวงทวาร ให้ยุบฝอ่ 
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เรื่องที่ 10   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคเก่ียวกับผวิหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

กระเทียม 
ส่วนทีน่ํามาใช้  หัวใต้ดิน 
สรรพคณุ  มีรสเผ็ดร้อน กลิ่นฉุน รักษากลาก
เกลื้อน ท้องอืด ความดันโลหิต 
วิธีการใช ้ ใช้กลีบกระเทียมฝานเป็นช้ินบางๆ หรือตําพอ
แหลก แล้วทาบริเวณที่เป็นกลากหรือเกลื้อน วันละ 2 ครั้ง  
ทุกวัน หลังจากหายแล้ว ใหท้ายาต่อไปอีก 7 – 10  วัน 
*ควรจะทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอและกอ่น
ทากระเทียม ควรทําความสะอาดรอยกลากเกลื้อน และใช้
ใบมีดสะอาดขูดผิวที่เป็นก่อน 

 

 
 

ข่า 
ส่วนทีน่ําใช ้ เหง้าแก่ ใต้ดิน 
สรรพคณุ  เหง้าข่ามีรสเผ็ด แก้กลากเกลื้อน ขับลม แก้บวม
วิธีการใช ้ ให้เอาหัวข่าแก่มาล้างให้สะอาด แล้วฝาน
ออกเป็นแว่นบาง ๆ หรือทุบให้แตก เอาไปแช่ในเหล้าโรง 
พอท่วม ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนํามาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อน 
จนกว่าจะหาย ก่อนทาให่ทําความสะอาดบริเวณที่เป็นก่อน 
 

 

 
 
 
 

ทองพันชั่ง 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ใบสดหรือราก ใช้ได้ทั้งสดและแห้ง 
สรรพคณุ  ใบมีรสเบ่ือเมา เป็นยาที่ดับพิษไข้ แก้กลาก
เกลื้อน และผืน่คันต่าง ๆ  
วิธีการใช้  ใช้ใบสด หรือรากตําให้ละเอียด แช่เหล้าโรง 
พอท่วมเอาไว้ 7 วัน แล้วเอามาทาบริเวณที่เป็น วันละ  
3 ครั้ง จนกว่าจะหาย เมื่อหายแล้วทาต่ออีก 7 วัน 
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เรื่องที่ 11   กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการทีเ่กิดจากน้ําร้อนลวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ว่านหางจระเข้ 
ส่วนที่นํามาใช้  วุ้นใส จากภายในใบ เก็บช่วงอายุ 1 ปี 
สรรพคุณ  มีรสจืด เย็น รักษาไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก แผลสด 
แผลเรื้อรัง แผลไหม้เกรียมจากแดดและรังสีหรือกิน  
เพ่ือรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้  
วิธีการใช้  วุ้นจากใบ รักษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก   
ให้เลือกใบว่านส่วนที่อยู่ข้างล่างของต้น เพราะใบใหญ่ 
จะได้วุ้นมาก ปอกเปลือกสีเขียวด้วยมีดที่สะอาด  
ล้างยางให้สะอาดด้วยนํ้าต้มสุก หรือนํ้าผสมด่างทับทิม      
ขูดเอาวุ้นใส มาพอกท่ีแผล  2 ครั้ง เช้าและเย็น 
จนกว่าแผลจะหาย ช่วยระงับความเจ็บปวด  ช่วยให้แผล  
หายเร็วขึ้น และไม่เกิดแผลเป็น 

 
 
 

 
 

 

บัวบก 
ส่วนทีน่ํามาใช้  ต้นสดและใบสด เก็บใบทีส่มบูรณ์เต็มที ่
 สรรพคุณ  กลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย แก้โรค                     
ความดันโลหิตสูง แก้อ่อนเพลีย ใช้รักษาแผลไฟไหม ้  
นํ้า ร้อนลวก 
วิธีการใช ้ ใบบัวบก เอามาใช้รักษาแผลนํ้าร้อนลวกได้ดี  
โดยนําเอาใบบัวบก ใบสดทั้งต้น 1 กํามือ ลา้งให้สะอาดแล้ว
โขลกละเอียด คั้นเอานํ้าทาบริเวณที่เป็นแผล บ่อยๆ หรือ 
จะใช้กากพอกด้วยก็ได้ แต่ต้องระวังการติดเช้ือ 
 

 
 
 

 
 
 
 

มังคุด 
ส่วนทีน่ํามาใช้  เปลือกผลแห้ง 
สรรพคณุ  รสฝาด ต้มเปลือกมังคุดชะล้างแผลจะช่วยให้ 
แผลหายเร็วขึน้รักษาแผลเร้ือรัง แผลมีหนอง  
แก้ท้องเสีย บิดมูกเลือด  
วิธีการใช ้ ใช้เปลือกผลสดหรือแห้ง 1 – 2  ผล สับเป็นช้ิน
เล็กๆแล้วต้มในนํ้า 1 ลิตร ให้เดือด 15 นาที เติมเกลือแกง
ประมาณ 1 ช้อนชา ใช้ชะล้างที่บาดแผลเรือ้รัง แผลมีหนอง 
มังคุด สามารถรักษาอาการของผู้ที่เป็นเบาหวานได้ดี 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

กิจกรรมที่ 8   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

          สมุนไพรไทย มสีรรพคณุในการรักษาโรคต่าง ๆ  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามอาการของโรคได้ ดังน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

กิจกรรมที่ 9   ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

ให้บอกสรรพคณุของสมุนไพรที่กําหนดให้โดยละเอียด ตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  กระเทียม ใช้บําบัดในกลุ่มที่มีอาการ 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………….…………..……......................................................................................... 

     ส่วนที่นํามาใช้ ………………………………………………………………………........................... 
     สรรพคุณ  ................................................................................................................. 

                วิธีการใช้  ……….……………………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………….………….…….………………………………………
………………………………………………………………...…………….………………………………………………………………….
………………..…………….…………………………………………………………………………………………………………........... 
  2.  มะขาม ใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการ ……………………………………………..........................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
                          สรรพคณุ    ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
                  วิธีการใช้  ………………………………………………………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………....................................
...................................................................................................................................................................... 
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  3.  กล้วยนํ้าว้า ใช้บําบัดในกลุม่ที่มีอาการ ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
..................................................................................................................................................................... 

     ส่วนที่นํามาใช้ ........................................................................................................... 
     สรรพคุณ ................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
                          วิธีการใช้ ................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………............... 
  4.  กานพล ูใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการ ......................……………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 

     ส่วนที่นํามาใช้   ......................................................................................................... 
     สรรพคุณ  .................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………...…………….................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
                  วิธีการใช้   ……………………………………………………………………………........…................ 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………………………………………….….............. 
  5.  ว่านหางจระเข้ ใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 

     ส่วนที่นํามาใช้   ......................................................................................................... 
     สรรพคุณ  .................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………...…............................................ 
                 วิธีการใช้   ……………………………………………………………………………........…............... 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………............................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 10   ดําเนิการตามคําสั่งที่กําหนดให้ 
 

หากท่านมีอาการท้องเสีย เป็นบิด ถ่ายเป็นมูกเลือด และต้องเลือกใช้สมุนไพรในการ
บําบัดรักษา ท่านจะเลือกใช้สมุนไพรใด ระหว่างฝร่ัง กับมังคุด โดยให้บอกรายละเอียดของวิธีนําไปใช้ด้วย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................................................... 
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บทที่ 5 
การเลือกใช้สมุนไพร 

 

สาระสาํคญั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  1.  มคีวามรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสมุนไพร 
  2.  สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างเหมาะสม 
  3.  บอกอาการที่เกิดจากการแพ้สมุนไพรได้ อย่างน้อย 3 อาการ 
    

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่ 1 ข้อควรรู้เก่ียวกับสมุนไพร  
  เรื่องที่ 2  หลักการเลือกใช้สมุนไพรที่ถกูต้อง 
  เรื่องที่ 3  ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร 
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เรื่องที่  1   ข้อควรรูเ้ก่ียวกับสมุนไพร 

ในการนําสมุนไพรไปใช้ จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆ เก่ียวกับสมุนไพร เพ่ือให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งมีข้อควรรู้เก่ียวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ 
ดังน้ี 

1. ด้านพฤกษศาสตร์ ต้องรู้จักจําแนกพืชสมุนไพร รู้จักการสังเกตลักษณะของราก      
ลําต้น ดอก ผล และเมล็ดของพืช ตลอดจนรูปร่าง ขนาด สี กลิ่น และรส 

2. ด้านการปลูกและกระจายพันธ์ุ ควรต้องรู้จักการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
ตัวอย่าง แหล่งขยายพันธ์ุ และแหล่งวัตถุดิบ  

3. ความรู้ด้านการเก็บสมุนไพร ต้องรู้จักธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด เพ่ือเลือก
วิธีการเก็บ และเตรียมยาสมุนไพรให้สอดคล้องกับสมุนไพรชนิดน้ัน เช่น การทําให้แห้ง เพ่ือประโยชน์   
ในการเตรียมสมุนไพรที่ถูกต้อง  

4. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับยาสมุนไพร ผู้ใช้ควรมีความทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ
สมุนไพรแต่ละชนิด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อการใช้สมุนไพร ซึ่งจะทําให้เพ่ิมพูนประสบการณ์          
และสามารถแนะนําและการใช้สมุนไพรให้กับผู้อ่ืนได้ด้วย 

5. ความรู้ด้านวิธีการใช้ยาสมุนไพร และข้อควรระวังของสมุนไพรแต่ละชนิด         
อย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 

สารเคมีที่ได้จากพืช 

ในการนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ นอกจากองค์ประกอบซึ่งเป็นลักษณะทางภายนอก          
อันได้แก่ รูป ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของพืชแล้ว ส่วนองค์ประกอบภายในหรือสารสําคัญต่างๆ ของพืช     
ก็จําเป็นต้องศึกษาเช่นกันได้มีการจําแนกกลุ่มของสารเคมีที่ได้จากพืชเพ่ือเป็นยารักษาโรคได้เป็น 9 กลุ่ม คือ  

1.  คาร์โบไฮเดรต คือ สารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน             
ซึ่งสามารถพบได้ในพืชและสัตว์ 

2.  แอลคาลอยด์ เป็นสารอินทรีย์ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ และมีพิษ สามารถ
พบได้  ในพืชช้ันสูง และมีสูตรโครงสร้างที่ซับซ้อน เป็นสารที่มีรสขมและไม่สามารถละลายในนํ้าได้ 
นอกจากน้ียังมี ฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย  ซึ่งปัจจุบันสามารถพบได้ถึง 5,000 ชนิด  

3.  ไกลโคไซด์ เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจาก AGYCONE กับส่วนที่เป็นนํ้าตาลและสามารถ 
ละลายในน้ําได้ดี 

4.  นํ้ามันหอมระเหย เป็นนํ้ามันที่ได้จากพืชโดยการกลั่นด้วยไอนํ้า หรือการบีบ มีกลิ่น
เฉพาะตัว คือ ระเหยได้ง่ายในอุณหภูมิธรรมดา และสามารถพบได้ในพืชเขตร้อน 

5.  ไขมัน คือสารที่ไม่ละลายในนํ้า แต่ละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ เมื่อทําปฏิกิริยา  
กับด่างจะกลายเป็นสบู่ 
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6.  เรซิน คือสารอินทรีย์หรือสารผสมประเภทโพลีเมอร์ มีรูปร่างไม่แน่นอน มีสูตร
โครงสร้างทางเคมีที่สลับซับซ้อน ไม่ละลายในนํ้า แต่สามารถละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ เมื่อเผาไฟ  
จะเกิดการหลอมเหลว 

7.  วิตามิน คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่เล็กน้อยในอาหาร ตามธรรมชาติสามารถ  
เข้าสู่ร่างกายจากอาหารหรือแหล่งอ่ืน เพ่ือให้มีหน้าที่เฉพาะทางกายภาพ หรือเพ่ือการเติบโตเข้าสู่สภาพปกติ 

8.  สเตียรอยด์ คือ สารประกอบอินทรีย์อย่างหนึ่ง (สร้างในสิ่งมีชีวิต) ในยามปกติ
ร่างกายมนุษย์มีสเตียรอยด์หลายอย่างที่สร้างขึ้นมาเพ่ือการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือให้
เกิดสมดุลในการดําเนินชีวิต ในทางการแพทย์มีการใช้เตียรอยด์พวกฮอร์โมนเพศเป็นยามาเป็นระยะ
เวลานาน ในการใช้พืชเป็นยาบําบัดโรค ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพ่ือความถูกต้องและปลอดภัย 

9.  ยาปฏิชีวนะ เป็นผลิตผลทางเคมีที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่จะได้จากแบคทีเรียและ
ราสําหรับพืชช้ันสูงก็มีสารที่มีฤทธ์ิเป็นยาปฏิชีวนะ แต่ยาปฏิชีวนะท่ีได้จากพืชสมุนไพรที่ใช้อยู่ในตลาดยา
ยังมีจํานวนไม่น้อยเช่นกัน 

 

วิธีการเก็บสมุนไพร  

ตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพร จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สําคัญ คือ 
ช่วงเวลาในการเก็บสมุนไพร หากเก็บในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อฤทธ์ิของยาสมุนไพรน้ันๆ      
คือ อาจมีฤทธ์ิที่อ่อนมาก ไม่เหมาะกับการรักษา หรือมีความเป็นพิษ นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงว่าเก็บยา
ถูกต้นหรือไม่ ส่วนไหนของพืชที่เป็นยา พ้ืนดินที่ปลูก อากาศ การเลือกเก็บส่วนที่ใช้เป็นยาอย่างถูกต้อง 
ถูกวิธี จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนํามารักษาโรค  หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไป ปริมาณ
ตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรจะเปลี่ยนไปด้วย ทําให้ยาน้ันไม่เกิดผลในทางการรักษา     

 

การเก็บสมุนไพร 

การเก็บสมุนไพร  ตามตําราโบราณ  มีวิธีเก็บ  4  วิธี  คือ 

1. เก็บตามฤดูกาล 

ฤดูที่เก็บ ส่วนทีเ่ก็บ 

ฤดูร้อน แก่น  หรือราก 

ฤดูฝน  ใบ  ลูก  ดอก 

ฤดูหนาว เปลือก  กะพ้ี  เน้ือไม้ 
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2.  เก็บตามทศิทั้ง  4 

วันที่เก็บ ทิศที่เก็บ 

วันจันทร์ /  วันเสาร์                  ทิศตะวันตก 

วันพุธ  /  วันศุกร์                   ทิศใต้ 

วันอาทิตย์  /  วันอังคาร              ทิศตะวันออก 

วันพฤหัสบดี ทิศเหนือ 
 

3.  เก็บตามวันและเวลา 

วัน 
เวลา 

เช้า สาย   เที่ยง เย็น 

วันอาทิตย์ ต้น   ใบ ราก เปลือก 

วันจันทร์ ใบ แก่น ต้น เปลือก 

วันอังคาร ใบ เปลือก ต้น ราก 

วันพุธ ราก เปลือก ต้น แก่น 

วันพฤหัสบดี แก่น ใบ ราก เปลือก 

วันศุกร์ ใบ ราก เปลือก ต้น 

วันเสาร์ ราก ต้น เปลือก ใบ 
 

4.  เก็บตามยาม    เวลากลางวันมี  4  ยาม                         

ยาม เวลากลางวัน ส่วนทีเ่ก็บ เวลากลางคนื ส่วนทีเ่ก็บ 

1 06.00 - 09.00  น. ใบ  ดอก  ผล 18.00 - 21.00  น. เก็บ ราก 

2 09.00 - 12.00  น. ก่ิง  ก้าน 21.00 - 24.00  น. ต้น  เปลือก  แก่น 

3 12.00 - 15.00  น. ต้น  เปลือก  แก่น 24.00 - 03.00  น. ก่ิง  ก้าน 

4 15.00 - 18.00  น. ราก 03.00 - 06.00  น. ใบ  ดอก  ผล 
 

ความหมายของคําทีค่วรทราบเพื่อการใชส้มุนไพรอย่างถูกต้อง 

                 1.  ใบเพสลาด  หมายถึง  ใบไม้ที่จวนแก่ 

                 2.  ทั้งห้า  หมายถึง  ส่วนของราก  ต้น  ผล  ใบ  ดอก 

                 3.  เหล้า  หมายถึง  เหล้าโรง ( 28  ดีกรี) 
4.  ยาทั้งห้า หมายถึง การเก็บยาจากพืชชนิดเดียวแต่เอายา 5 อย่าง ในต้นน้ัน คือ ราก 

แก่น เปลือก ใบ  ดอกหรือฝัก 

                  5.  แอลกอฮอล์  หมายถึง  แลกอฮอล์ชนิดสีขาวสําหรับผสมยา  ห้ามใช้แอลกอฮอล์ชนิดจุดไฟ 
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                 6. นํ้าปูนใส  หมายถึง  นํ้ายาที่ทําขึ้นโดยการนําปูนที่รับประทานกับหมากมาละลายนํ้า 
สะอาด  ต้ังทิ้งไว้  แล้วรินนํ้าใสมาใช้ 

                 7.  ต้มเอานํ้าด่ืม  หมายถึง  ต้มสมุนไพรด้วยการใส่นํ้าพอประมาณ  หรือสามเท่าของ
ปริมาณที่ต้องการใช้  ต้มพอเดือดอ่อน ๆ ให้เหลือ  1  ส่วน  จาก  3  ส่วนข้างต้น  รินเอานํ้าด่ืมตามขนาด 

                 8.  ชงนํ้าด่ืม  หมายถึง  ใส่นํ้าเดือดหรือนํ้าร้อนจัดลงบนสมุนไพรที่อยู่ในภาชนะปิดฝา
ทิ้งไว้ สักครู่จึงใช้ด่ืม 

                 9.  1  กํามือ  มีปริมาณเท่ากับสี่หยิบมือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ได้
จากการใช้มือเพียงข้างเดียวกําโดยให้ปลายน้ิวจรดอุ้งมือโหย่ง  ๆ 

                 10.  1 กอบมือ  มีปริมาณเท่ากับสองฝ่ามือ  หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพร   
ที่ได้จากการใช้มือทั้งสองข้างกอบเข้าหากันให้ส่วนของปลายน้ิวแตะกัน 

             11.  1  ถ้วยแก้ว  มีปริมาตรเท่ากับ  250  มิลลิลิตร 

                 12.  1  ถ้วยชา     มีปริมาตรเท่ากับ  75  มิลลิลิตร 

                 13.  1  ช้อนโต๊ะ  มีปริมาตรเท่ากับ  15  มิลลิลิตร 

                 14.  1  ช้อนคาว  มีปริมาตรเท่ากับ  8  มิลลิลิตร 

                 15.  1  ช้อนชา  มีปริมาตรเท่ากับ  5  มิลลิลิตร 
 

เรื่องที่  2   หลักการเลือกใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง 

ในการเลือกใช้สมุนไพร สามารถใช้ได้ทั้งสดๆ คือ กินสดๆ หรือกินเป็นอาหารก็ได้ หรือ
บางชนิดจะนํามาใช้ในการปรงุเป็นยา ซึ่งจะมีวิธีการปรุงยาสมุนไพรมากมายหลายวิธี เพ่ือให้ได้สมนุไพร
ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค ใช้ได้สะดวก มีรสและกลิน่ที่ชวนกิน อีกทั้ง   
ยังสามารถพกพา  ได้อย่างสะดวกและเก็บไว้ได้นาน 

 

วิธีปรุงยาสมุนไพรที่นิยมใช้ในปัจจุบนั 

วิธีการปรุงยา ถึงจะมีมากมายแต่ก็มีการเลือกใช้อยู่เพียงไม่ก่ีวิธีโดยแต่ละกรรมวิธี       
ที่นิยมใช้ จะมีอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

  1.  การชง   
                 การชง เป็นวิธีพ้ืนฐานและง่ายมาก เหมือนกับการชงชา ใช้นํ้าเดือดเทลงไปใน
สมุนไพร ใช้ได้ทั้งสมุนไพรสดและแห้ง แต่มักใช้สมุนไพรตากแห้งทํายาชง หรือบดเป็นผงชงกับนํ้าร้อน    
ก็ได้ ภาชนะที่ใช้ชงยาควรเป็นกระเบ้ืองแก้วหรือภาชนะเคลือบ ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะ ควรชงยาสมุนไพร
สดใช้ในแต่ละวัน ชงแล้วด่ืมทันที ไม่ทิ้งไว้นาน ด่ืมวันละ  3  ครั้ง ด่ืมร้อนหรือเย็นก็ได้ สมุนไพรบางชนิด  
ที่มีสรรพคุณไม่รุนแรง ใช้ด่ืมแทนนํ้าได้ เช่น ขิง มะตูม เก๊กฮวย เป็นต้น 
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                 วิธีการชง ใส่สมุนไพรลงในกาหรือหม้อชงยา 1 ส่วน เติมนํ้าเดือด 10 ส่วน  ปิดฝาทิ้งไว้  10  นาที 
จากน้ันรินยาผ่านตะแกรงหรือผ้าขาวบาง เพ่ือกรองเศษสมุนไพรที่ติดมากับนํ้ายา แล้วนําไปด่ืมโดยเก็บ
ส่วนที่เหลือไว้ในเหยือกแช่ไว้ในตู้เย็นไว้ใช้ด่ืมในมื้อต่อไป 

   2.  การต้ม  
                 การต้ม เป็นวิธีการท่ีสกัดตัวยาสมุนไพรได้ดีกว่าการชง  โดยใช้สมุนไพรสดหรือแห้งต้ม
รวมกับนํ้า มักใช้รากไม้ เปลือกไม้ ก่ิงก้าน เมล็ดหรือผลบางชนิด มีวิธีการทําที่ไม่ยาก คือ หั่นหรือสับ
สมุนไพรเป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อต้ม แล้วใส่นํ้าลงไปให้ท่วมยาเล็กน้อย ใช้ไฟขนาดปานกลางต้ม       
จนเดือด แล้วจึงลดไฟให้อ่อนควรคนยาเร่ือย ๆ เพ่ือไม่ให้ยาไหม้ ตามตําราไทยมักจะต้ม
แบบ 3 เอา 1  คือ ใส่นํ้า 3 ส่วน ของปริมาณที่จะใช้ แล้วต้มให้เหลือ 1 ส่วน แต่บางตําราก็ต้ม
แบบ 3 เอา 2 เช่นเดียวกับวิธีการชง ควรทําสด ๆ ใช้ในแต่ละวันไม่ควรทําทิ้งไว้ข้ามคืน ด่ืมวันละ 3 ครั้ง 
ร้อนหรือเย็นก็ได้ 

                 วิธีการต้ม ใส่สมุนไพรลงในหม้อต้ม  ใส่นํ้าให้ท่วมสมุนไพรต้มด้วยไฟปานกลาง    
จนเดือด แล้วจึงหรี่ไฟอ่อนต้มต่อไปเหลือนํ้า 1 ใน 3 เทยาสมุนไพรผ่านตะแกรงหรือผ้าขาวบาง         
แล้วใช้ด่ืม ที่เหลือเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ด่ืมในมื้อต่อไป 

                 3.  การดอง 
                 การดอง ด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์น้ี เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสกัดตัวยา   
ออกจากพืชสมุนไพร โดยการแช่สมุนไพรสดหรือแห้งในเหล้าหรือแอลกอฮอล์ เหมาะสําหรับสมุนไพร    
ที่มีสารออกฤทธ์ิ ที่ละลายนํ้าได้น้อย ใช้ได้กับทุกส่วนของสมุนไพร เหล้าหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้             
ในการดอง นอกจากจะทําหน้าที่สกัดตัวยาจากสมุนไพร แล้วยังทําหน้าที่เป็นตัวกันบูดอีกด้วย ยาดอง   
จึงเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปี ตามตําราไทยมักจะใช้เหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี                

วิธีการดอง อาจจะใส่สมุนไพรดองในเหล้าโดยตรง หรืออาจห่อสมุนไพรด้วยผ้าขาวบาง    
แล้วดองในเหล้าตามวิธีตําราไทยก็ได้ มีข้อควรระวังสําหรับสตรีมีครรภ์หรืออยู่ระหว่าง       
ให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่แพ้เหล้า ควรหลีกเลี่ยงการใช้หรือรับประทาน     
ยาดอง  เพราะอาจเกิดอันตรายข้ึนได้ 

                 4.  การเช่ือม  
                 การเช่ือมเป็นการเติมนํ้าเช่ือมหรือนํ้าผึ้งลงในยาชงหรือยาต้ม เพ่ือรักษายาไว้ใช้ได้นาน ๆ  
เหมาะสําหรับการปรุงยาแก้ไอ เพราะนํ้าผึ้งมีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ  และการที่ยามีส่วนผสม       
ของน้ําผึ้งจะทําให้ยามีรสหวาน จึงทําให้รสชาติของยาดีขึ้น รับประทานง่ายโดยเฉพาะสําหรับเด็ก    
                 วิธีการทํา ให้เทยาชงหรือยาต้มที่เตรียมมาแล้ว (จากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2) ลงใน
หม้อ 1 ส่วน ต้ังไฟเปิดไฟอ่อน ๆ เติมนํ้าผึ้งอีก 1 ส่วน คนจนเข้ากันดีจึงยกลงจากไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น 
แล้วจึงเทใส่ขวดหรือภาชนะสีทึบที่มีฝาปิด ควรใช้ฝาหรือจุกไม้ก๊อก เพราะขณะที่เก็บยาในนํ้าเช่ือม  
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อาจจะเกิดการหมักจากนํ้าตาลและเกิดแก๊ส หากใช้จุกไม้ก๊อก แก๊สจะซึมผ่านจุกได้ หากใช้ฝาเปิดสนิท
ชนิดอ่ืนอาจทําให้ขวดระเบิดได้ 

                 5.  การสกัดด้วยนํ้ามัน (Infused  Oils) 
                 ตัวยาสมุนไพรสามารถถูกสกัดด้วยการแช่หรือทอดในนํ้ามันพืช นํ้ามันสมุนไพรที่ได้
มักจะใช้ สําหรับภายนอกของร่างกาย เช่น นํ้ามันสําหรับการนวด หรือนําไปเป็นส่วนผสมยาหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น สบู่สมุนไพร นํ้ามันสมุนไพร  สามารถอยู่ได้นานเป็นปีหากเก็บไว้ในที่เย็น          
และมืด สมุนไพรปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ผลทางยาได้ดี 

                 การสกัดยาสมุนไพรด้วยนํ้ามันทําได้  2  วิธี คือ วิธีร้อนและวิธีเย็น สําหรับการสกัดด้วย
วิธีเย็นควรทําซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง โดยการเติมสมุนไพรเข้าไปใหม่ จะช่วยให้ตัวยาเข้มข้นขึ้น การสกัดโดย
วิธีร้อน ตามตําราฝร่ังจะใช้ต้มสมุนไพรในนํ้ามันในหม้อ  2 ช้ัน ที่คล้ายกับวิธีตุ๋น ตามตําราไทยจะใช้วิธี
ทอดในนํ้ามันโดยตรง 
  วิธีทํา  
  วิธีร้อน ใส่สมุนไพรสดหรือแห้งลงในหม้อต้ม 2 ชั้น แล้วเทนํ้ามันพืชให้ท่วม เปิดไฟ
อ่อน ๆ หมั่นคนบ่อย ๆ นาน 3 ช่ัวโมง กรองนํ้ามันสมุนไพรที่ได้ผ่านผ้าขาวบาง คั้นส่วนเหลือจากผ้าขาว
บางให้หมด เทใส่ขวดหรือภาชนะสีทึบ ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ใช้ 

   วิธีเย็น ใส่สมุนไพรสดหรือแห้งให้เต็มขวด หรือภาชนะ ที่จะใช้แช่ เติมนํ้ามันพืชให้ท่วม 
สมุนไพร ปิดฝาแล้วนําไปไว้ในที่ ๆ แสงแดดส่องถึง เช่น ริมหน้าต่างนาน 2-3  สัปดาห์ จากน้ันกรอง
นํ้ามัน สมุนไพรผ่านผ้าขาวบาง คั้นนํ้ามันสมุนไพรส่วนที่เหลือออกให้หมด แล้วเทใส่ขวดสีทึบมีฝาปิด   
หากต้องการให้นํ้ามันสมุนไพรที่สกัดด้วยวิธีเย็นน้ีมีความเข้มข้นของตัวยามากขึ้น ก็ให้นําไปแช่สมุนไพร 
อีกคร้ัง โดยการเติมสมุนไพรใหม่ลงไป  แช่ทิ้งไว้อีก 2-3  สัปดาห์ จึงนําไปกรองบรรจุขวด   
   6.  ครีม  
                 ครีมเป็นส่วนผสมของน้ํากับไขมันหรือนํ้ามัน เมื่อทาครีมลงบนผิวหนังแล้วเน้ือครีมจะซึม
ผ่านผิวหนังลงไปได้ ดังน้ันการทําครีมสมุนไพร จะต้องใช้ตัวที่ช่วยผสานนํ้าให้เข้ากับนํ้ามัน ซึ่งสามารถ   
ใช้นํ้ามันพืชกับขี้ผึ้งเป็นตัวผสานได้ การทําครีมสมุนไพรไว้ใช้เองภายในบ้านสามารถเก็บไว้ได้นาน     
หลายเดือน โดยเฉพาะถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ถ้าต้องการให้เก็บได้นานกว่าน้ันจะต้องเติมสารที่ช่วยกันบูดลงไป 
  วิธีทํา ใช้ขี้ผึ้งสีขาว 25 กรัม ผสมกับลาโนลีน 25 กรัม ใส่ลงในหม้อ 2 ช้ัน ต้ังไฟอ่อน   
ให้ขี้ผึ้งละลายและผสมเข้ากับลาโนลีน จากนั้นเติมนํ้ามันพืช 100 มิลลิลิตร กลีเซอรีน 25 มิลลิกรัม      
นํ้า 75 มิลลิลิตร และสมุนไพรแห้ง 50 กรัม เคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ นาน 3 ช่ัวโมง จากน้ันกรองส่วนผสมผ่าน
ผ้าขาวบางเอาของเหลวที่ได้ใส่ในชาม อ่าง เอากากทิ้งไป คนจนกระทั่งเย็นจะได้ครีมสมุนไพร บรรจุ     
ในขวดสีทึบ เก็บไว้ใช้ได้นาน 
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                 7.  ผง  แคปซลู  และลูกกลอน  
                 สมุนไพรสามารถบดเป็นผงละเอียดแล้วขงน้ําด่ืมหรือโรยผสมลงในอาหาร แต่เพ่ือความ
สะอาดในการรับประทาน พกพาและเก็บไว้ใช้ได้นานข้ึน ก็สามารถบรรจุในแคปซูล หรือผสมนํ้าผึ้ง    
แล้วป้ันเป็นลูกกลอน 

  วิธีบรรจุแคปซูล นําสมุนไพรมาบดเป็นผงตากให้แห้งสนิท  แล้วจึงนํามาบดเป็นผงด้วย
การตําหรือเครื่องบดยาให้ละเอียด จากนั้นบรรจุผงสมุนไพรในแคปซูลที่เตรียมไว้ หรือบรรจุผงยาด้วย
เครื่องบรรจุแคปซูลก็ได้ 
  วิธีทํายาลูกกลอน นําผงสมุนไพรใส่ชามปากกว้างเติมนํ้าผึ้งทีละน้อย นวดให้เข้ากันจนผง
ยาทั้งหมดเกาะกันและไม่เหนียวติดมือ เมื่อนวดผงยาได้ที่แล้ว ทําเป็นลูกกลอนได้ 2 วิธี คือ การใช้เครื่อง 
และการใช้มือคลึง โดยคลึงเป็นเส้นยาว ๆ ก่อน แล้วจึงเด็ดเป็นท่อน ๆ นํามาคลึงด้วยมือจนกลมใส่ถาด
หรือกระจาดไปอบหรือตากแดด แล้วจึงนํามาบรรจุขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิด 

                 8.  การประคบ  
                 การประคบมักจะใช้สําหรับบรรเทาอาการบวมหรือบาดเจ็บที่กล้ามเน้ือเป็นวิธีที่ง่าย 

วิธีทํา ใช้ผ้านุ่ม ๆ จุ่มลงในน้ําต้มสมุนไพรแล้วบิดพอหมาด ๆ นํามาประคบบริเวณ      
ที่บาดเจ็บ การประคบอาจนํามาใช้ในการบรรเทาอาการปวดศีรษะ ยาชง ยาต้ม ยาดอง ก็สามารถนํามา
ผสมให้เจือจางแล้วนํามาประคบด้วยผ้าได้ 

   9.  การพอก  
                 วิธีน้ีจะคล้ายกับการประคบ แต่จะใช้ส่วนผสมของสมุนไพรมาพอกบริเวณที่บาดเจ็บ 
แทนที่จะใช้ผ้าชุบนํ้าสมุนไพร การพอกอาจจะใช้วิธีพอกร้อนหรือพอกเย็นก็ได้   

วิธีการพอกร้อน ให้สับสมุนไพรเป็นช้ินเล็ก ๆ หรือป่ันด้วยเครื่องป่ัน แล้วใส่ลงในหม้อ 
ใส่นํ้าพอขลุกขลิก ต้มนาน 2-5  นาที จากน้ันทิ้งไว้ให้เย็น ให้ผิวหนังพอทนได้ จึงตักเฉพาะสมุนไพร      
มาพอกที่บริเวณที่บาดเจ็บ อาจใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าปิดแผลปิดทับอีกช้ันหน่ึงก็ได้ 
 

เรื่องที่  3   ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร 

  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14 โดยแพทย์หญงินันทพร นิลวิเศษ และคนอ่ืนๆ 
ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพรไว้ ดังน้ี  
            1. ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจําเป็น ถ้าใช้ยาสมุนไพรแล้ว 3 – 5  วัน อาการ 
ยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากใช้ยาไม่ถูกกับโรค 
            2.  เมื่อใช้ยาสมุนไพรควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น  ถ้ามีอาการผิดปรกติควร
รบีปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน 
            3.  ควรใช้ยาตามหลักการรักษาของแพทย์แผนโบราณอย่างเคร่งครัด เพราะการ
ดัดแปลงเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้อาจทําใหเ้กิดอันตรายได้ 
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            4.  อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป เช่น ยาที่บอกว่าให้ต้มกิน  อย่านําไปเคี่ยวจนแห้งเพราะ   
จะทําให้ยาเข้มข้นเกินไปจนทําให้เกิดพิษได้ 
            5.  ขนาดที่ระบุไว้ในตํารับยามักเป็นขนาดของผู้ใหญ ่ในเด็กจะต้องลดขนาดลง 
            6.  ควรระวังความสะอาดของสมุนไพรสมุนไพรที่ซื้อมาจากร้านบางครั้งอาจเก่ามาก   
ถ้าสังเกตเห็นราหรือแมลงชอนไชไม่ควรใช้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสําคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทําให้  
ใช้ไม่ได้ผล และยังอาจได้รับพิษจากแมลงหรือเช้ือราน้ันอีกด้วย 
  นอกจากน้ี ในการนํายาสมุนไพรมาใช้ ยังต้องคํานึงถึงหลักการใช้ที่ถูกต้องด้วย คือ 

1.  ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรที่มีช่ือพ้องหรือซ้ํากันมาก และบางท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกัน 
จึงต้องรู้จักสมุนไพร และใช้ให้ถูกต้น 

2.  ใช้ให้ถูกส่วน ต้นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด จะมีฤทธ์ิ      
ไม่เท่ากัน บางที่ผลแก่-ผลอ่อน จะมีฤทธ์ิแตกต่างกัน ดังน้ันจึงต้องรู้ว่าส่วนใดใช้เป็นยาได้ 

3.  ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยไปก็รักษาไม่ได้ผล แต่ถ้ามากไปอาจเป็นอันตราย
หรือเกิดพิษต่อร่างกายได้ 

4. ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สด บางชนิดต้องปนกับเหล้า บางชนิดใช้ต้ม 
จะต้องรู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้อง 

5.  ใช้ให้ถูกกับโรค เช่น ท้องผูกต้องใช้ยาระบาย ถ้าใช้ยาที่มีฤทธ์ิฝาดจะทําให้ทอ้งผูกย่ิงขึ้น 
 

อันตรายจากการแพ้ยาสมุนไพร 
 

                 สมุนไพรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยาทั่วไป  คือมีทั้งคุณและโทษ บางคนใช้แล้วเกิดอาการ
แพ้ได้ แต่เกิดขึ้นได้น้อยเพราะสมุนไพรมิใช่สารเคมีชนิดเดียวเช่นยาแผนปัจจุบัน ฤทธ์ิจึงไม่รุนแรง (ยกเว้น
พวกพืชพิษบางชนิด) แต่ถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นควรหยุดยาเสียก่อน ถ้าหยุดแล้วอาการหายไป อาจทดลอง 
ใช้ยาอีกครั้ง โดยระมัดระวัง ถ้าอาการเช่นเดิมเกิดขึ้นอีก แสดงว่าเป็นพิษของยาสมุนไพร ฉะน้ันควร  
หยุดยาและเปลี่ยนไปใช้ยาอ่ืน หรือถ้าอาการแพ้รุนแรง ควรไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 
 

อาการท่ีเกิดจากการแพ้ยาสมุนไพร มีดังน้ี 

                 1.  ผื่นขึ้นตามผิวหนัง 
                2.  เบ่ืออาหาร คลื่นไส้อาเจียน  
                 3.  หูอ้ือ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง 
                 4. ประสาทความรู้สึกทํางานไวเกินปกติ เช่น เพียงแตะผิวหนัง หรือลูบผมก็รู้สึกเจ็บแสบ 

5. ใจสั่น หรือรู้สกึวูบวาบคล้ายหัวใจจะหยุดเต้น และเป็นบ่อย  ๆ 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

กิจกรรมที่ 11   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  ใบเพสลาส หมายถึง.................................................................................................... 
  2.  เหล้า หมายถึง …………………........................................................................................ 
  3.  นํ้าปูนใส หมายถึง.........................................................................………………….......... 
  4.  1  ถ้วยแก้ว  มีปริมาตรเท่ากับ....................................................................................    
                     5.  1 กอบมือ หมายถึงเท่ากับ ......................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ 12   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนดให้ 
 

หากต้องการด่ืมนํ้าขิงสด ท่านมีวิธีการชงอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
 
กิจกรรมที่ 13  ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

หากท่านมีความประสงค์จะแปรรูปสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวก และสามารถนําติดตัวไปได้ 
โดยวิธีการบรรจุแคปซลู หรือลูกกลอน ท่านจะมีวิธีการทําอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 14   ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

ท่านจะสังเกตได้อย่างไรว่าท่านแพ้สมุนไพรบางชนิดหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 

กิจกรรมที่ 15   ดําเนนิการตามคําสัง่ที่กําหนดให้ 
 

ให้บอกข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร อย่างน้อย 5 ประการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท้ายเล่ม 
 

2.  ให้ผู้เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู้ โดยสรุปย่อเน้ือหาหรือวิเคราะห์เน้ือหาจากการศึกษาหนังสือ
แบบเรียนรายวิชาน้ี ต้ังแต่บทที่ 1 – บทที่ 5 โดยจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ตามหัวข้อที่กําหนด  
ในคําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียน ที่อยู่ส่วนหน้าต่อจากสารบัญ (20 คะแนน) 
 

3.  ให้ผู้เรียนเลือกทํารายงานหรือโครงงาน โดยกําหนดหัวข้อที่สนใจตามเน้ือหาที่ได้ศึกษามาแล้วต้ังแต่          
บทที่ 1 – บทที่ 5 โดยจัดทําเป็นรายงานหรือโครงงานซึ่งมีรูปแบบเอกสารรายงานหรือโครงงาน         
ตามหัวข้อที่กําหนดในคําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียน ที่อยู่ส่วนหน้าต่อจากสารบัญ (20 คะแนน) 
 

หัวข้อเรื่องที่นา่สนใจในการจัดทํารายงาน หรือโครงงาน 
1.  ประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค (ศกึษาอย่างน้อย 3 ราย) 
2.  การใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคในต่างประเทศ 
3.  สมุนไพรไทยในต่างประเทศ 
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แนวคําตอบ 
กิจกรรมท้ายบท 

 

บทที่  1   ลักษณะและธรรมชาติของสมุนไพร 

 

กิจกรรมที่ 1   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรอือาการเจ็บป่วยต่างๆ 
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า สมุนไพรไว้  

ดังน้ี สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืน           
ตามตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้ําผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน)                
เขากวางอ่อน กํามะถัน ยางน่อง โล่ต๊ิน 
  2. องค์ประกอบที่สําคัญของสมุนไพร มีดังน้ี 
   2.1  ราก  คือ ส่วนที่เป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่ไม่มี ข้อ ปล้อง ตา และใบ เจริญลงสู่
ดินตามแรงดึงดูดของโลก มีหน้าที่ในการค้าํจุนส่วนต่างๆ ของพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ ดูดและลําเลียงนํ้า ตลอดจนสะสม
อาหาร ยึดเกาะ และใช้ในการหายใจ อาหารท่ีสะสมไว้ จะมีการดูดซึมขึ้นไปสู่ต้นพืชเพ่ือบํารุงเลี้ยงต้นพืชให้มีความ
เจริญเติบโต และงอกงาม  
   2.2  ลําต้น คือ ส่วนของพืชที่เจริญมาจากต้นอ่อน แตกต่างจากรากตรงที่ มีข้อ ปล้อง 
และยอด  มีทั้งลําต้นที่อยู่เหนือดิน และลําต้นที่อยู่ใต้ดิน นับเป็นส่วนที่มีความสําคัญสําหรับพืชในการที่จะต้ังเป็น
โครงให้กับต้นพืช 
   2.3  ใบ เป็นอวัยวะที่เจริญออกไปบริเวณด้านข้าง โดยมีตําเหน่งอยู่ที่ข้อปล้องของต้น
และกิ่งใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ รูปร่างและขนาดของใบแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช หน้าที่หลัก
ของใบคือ ใช้ในการสังเคราะห์แสง การหายใจและการคายน้ํา 
   2.4  ดอก ส่วนประกอบของพืชในส่วนที่เป็นดอก ส่วนใหญ่ จะมีองค์ประกอบเป็นช้ันๆ 
แบ่งได้เป็น 4 ช้ัน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย นอกจากน้ียังสามารถแบ่งออกเป็นดอก
สมบูรณ์ และดอกไม่สมบูรณ์ โดยพิจารณาจากส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ ดอกสมบูรณ์เพศ และดอกไม่
สมบูรณ์เพศ โดยพิจารณาจากการมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน หรือมีเพียงเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัว
เมียเพียงอย่างเดียว 
   2.5  ผล  คือ ส่วนหน่ึงของพืชที่เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกัน หรือคนละดอกก็ได้ มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทและสายพันธ์ุ รูปร่างลักษณะของ
ผลมีหลายอย่าง ตามชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างกัน แบ่งตามลักษณะของการเกิดได้ 3 ประเภท คือ ผลเด่ียว ผลกลุ่ม 
และผลรวม  
  3.  สมุนไพร มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 3.1  ทําลายหรือยับย้ังเช้ือโรค   
                               3.2  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค   
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                         3.3  บรรเทาอาการเจ็บป่วย และปรับสภาพร่างกายให้เป็นปกติ   
                         3.4  มีผลข้างเคียงหรือตกค้างน้อยมาก เน่ืองจากเป็นสารธรรมชาติ 
  4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากสมุนไพร มีดังน้ี 

4.1  เป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวยาสําคัญ  เช่น ใช้ผลิตควินิน เป็นต้น 
          4.2  เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารต้ังต้นในการสังเคราะห์ยา  เช่น พืชสกุลกลอย  

เป็นวัตถุดิบในการผลิตไดออสเจนิน  ซึ่งเป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาประเภทสเตียรอยด์ หรือนํ้ามันพืชเป็นวัตถุดิบ
ในการ ผลิตบีตาซิโตสเตียรอล ซึ่งใช้ผลิตยาสเตียรอยด์ เป็นต้น 
          4.3  เป็นแบบอย่างในการสังเคราะห์ยา  ยาส่วนใหญท่ี่ใช้ในปัจจุบันมีต้นกําเนิดจาก
ธรรมชาติแทบทั้งสิ้น เมื่อค้นพบตัวยาสําคัญจากธรรมชาติแล้วจึงมีการสังเคราะห์เลียนแบบขึ้น การศึกษาหายา
ใหม่ๆ  จากพืชจึงยังคงดําเนินอยู่ต่อไป 
             4.4  เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือบํารุงสุขภาพ  ในช่วงเวลา  ๔-๕ ปีที่ผ่านมาน้ีชาวตะวันตกได้หัน
มานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากย่ิงขึ้น  เน่ืองจากกลัวความเป็นพิษรุนแรงจากยาสังเคราะห์และสารตกค้าง
จากกระบวนการสังเคราะห์ นอกจากน้ียังเน่ืองมาจากความเช่ือที่ว่าในพืชและสัตว์มีระบบการป้องกันตัวเองที่
คล้ายคลึงกัน  เช่นระบบเอนไซม์ เป็นต้น จึงเช่ือว่าผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์น่าจะปลอดภัยกับคนด้วย 
ตัวอย่างเช่น โสม นมผึ้ง และเกสรผึ้ง เป็นต้น 
  นอกจากน้ี ยังสามารถกล่าวถึงประโยชน์โดยทั่วไปของสมุนไพร ได้ดังน้ี 
   (1)  สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคา
แพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นน้ัน  

   (2)  ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
มากกว่าแผนปัจจุบัน  

(3)  สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและ 
ชนบท  

(4)  มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบัน ที่ต้องสั่งซื้อจากต่าง 
ประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า  

(5)  ใช้เป็นยาบํารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง  
(6)  ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตําลึง  
(7)  ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู  
(8)  ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวก  

ขนมปัง เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน  
(9)  สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ  
(10)  ใช้ปรุงเป็นเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ปรนะคําดีควาย  
(11)  ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ  
(12)  เป็นพืชที่สามารถส่งออกทํารายได้ให้กับประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน เร่ว  
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(13)  เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการ  
นําพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ  

(14)  ทําให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดําเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติย่ิงขึ้น  
(15)  ทําให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย 
 

กิจกรรมที่ 2  ตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

  1.  เหตุใดสมุนไพรจึงมีบทบาทในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  แนวตอบ 
  กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือเสริมสร้าง
การพ่ึงตนเองในด้านยา ทั้งน้ีเน่ืองจากในแต่ละปีประเทศไทยนํายาจากต่างประเทศเข้าเป็นมูลค่าสูงถงึกว่า 50,000 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให ้
             (1)  ราคายาสงู จนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อหายาบางชนิดได้ ราคายาน้ีนับวันจะ
สูงขึ้นเพราะไม่มีคู่แข่งภายในประเทศ   ผู้ผลิตจึงสามารถต้ังราคาได้ตามใจชอบ  และยังเป็นที่หว่ันเกรงกันว่าหาก
ประเทศไทยรบัรองสิทธิบัตรยา ราคายาจะย่ิงสูงขึ้นไปอีก 
             (2)  สญูเสียเงินตราต่างประเทศปีละมากๆ 
             (3)  เสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนยา หากถูกตัดขาดจากภายนอก เช่น ในภาวะสงคราม 
             (4)  เกิดปัญหาการใช้ยาเกินความจําเป็นและเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดๆ  เน่ืองจาก
ยาที่นําเข้าส่วนใหญ่เป็นยาสงัเคราะห์ หรือสารบริสุทธ์ิ มีรูปแบบที่น่าใช้ 
  2.  สมุนไพรต่อไปน้ีมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติของการรักษาโรคอย่างไร 
กระเทียม  มะละกอ  กระชาย  ใบชุมเหด็เทศ  อ้อยแดง 
  ขี้เหล็ก มคีุณสมบัติ  รักษาอาการท้องผูก     
  มะละกอ  มคีณุสมบัติ  ใช้ขับปัสสาวะ  
  กระชาย  มีคณุสมบัติ  แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ  
  ใบชุมเห็ดเทศ  มีคุณสมบัติ ใช้รักษาโรคกลาก 
  อ้อยแดง  มีคณุสมบัติ  ใช้แก้อาการขัดเบา  
 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
ให้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในด้านพัฒนาการของสมุนไพร ให้บุคคลใกล้ชิดทราบ โดยบันทึก

รายละเอียดของเน้ือหาที่ถ่ายทอดไว้ในแบบบันทึก 
 

แบบบันทึก พัฒนาการด้านสมุนไพร 
  สมุนไพร มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ที่เห็นชัดเจน คือ ในยุคอียิปต์โบราณ ซึ่งมีตําราสมุนไพรที่เก่าแก่
เกิดขึ้นถึง 800 ตํารับ จากน้ันได้มีการสืบทอดต่อกันมาในประเทศแถบยุโรปและในแถบเอเชีย ในประเทศไทย 
สมุนไพรถูกนํามาใช้ในลักษณะของยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ ซึ่งมีรากฐานมาจากประเทศอินเดีย และที่จัดว่า
เป็นยุคทองของสมุนไพรไทย คือ ในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
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  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ดําเนินโครงการตามพระราชดําริ คือ ให้มีการจัดต้ังสวนสมุนไพรขึ้นในพุทธศักราช 2522 นอกจากน้ียังโปรดให้มี
การรวบรวม ค้นคว้าเก่ียวกับสมุนไพรในทุก ๆ ด้าน กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้มีนโยบายที่
ชัดเจนในการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร เพ่ือการเสริมสร้างการพ่ึงตนเองในด้านยา โดยกําหนดให้มีการนํา
สมุนไพรมาใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาด้านสมุนไพรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่สมัยโบราณมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการดําเนินงานที่มีลักษณะสอดคล้องกับพฤติกรรมรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเอง และ
ครอบครัวใน 3 ลักษณะ คือ การใช้บริการจากสถานบริการของรัฐ การพ่ึงพาแพทย์พ้ืนบ้าน และการรักษาตนเอง 
ซึ่ง 2 ประการหลังนับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อจํากัดที่ใช้ได้เฉพาะโรคที่สามารถวินิจฉัยได้
ด้วยตนเองเท่าน้ัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านตัวสมุนไพร และในด้านความรู้ 
ความสามารถให้กับประชาชนควบคู่กันไป เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทที่ 2  สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
 

กิจกรรมที่ 4  ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง กลวิธีทางการสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นจากระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีอยู่ในระดับตําบลและหมู่บ้าน การสาธารณสุขมูลฐานเป็นวิธีการให้บริการสาธารณสุขที่
ผสมผสานทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ที่ดําเนินการ
โดยประชาชนเอง ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผล โดยได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษา ฝึกอบรมและระบบ  ส่งต่อผู้ป่วย โดยอาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก 
  2.  การสาธารณสุขมลูฐาน มคีวามสําคัญ ดังน้ี  

เป็นกลวิธีที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้การบริการสาธารณสุขผสมผสานทั้งในด้านป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งสามารถขยายการดําเนินการให้ครอบคลุมประชากรได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า เป็นไปตามท่ีองค์การอนามัยโลกต้องการ     ซึ่ง
ได้มีการต้ังความหวังไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2543 ที่ผ่านมา ประชาชนทุกคนจะมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามที่ควรจะเป็น ตาม
สภาพเศรษฐกิจและสภาพของท้องถิ่น งานสาธารณสุขมูลฐาน จึงเป็นกลวิธีที่สําคัญที่เสริมบริการสาธารณสุขของ
รัฐให้ได้ผลครอบคลุมประชาชนทุกคน โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมากนัก ซึ่งทุกประเทศทั่ว
โลกต่างก็เห็นพ้องต้องกันในหลักการและกลวิธีของการสาธารณสุขมูลฐาน 

3.  หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน คือ 
3.1  การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้ังแต่การเตรียมเจ้าหน้าที่ เตรียมชุมชน การฝึกอบรม 

การติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเขา้มาร่วม
ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข  

3.2  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  
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ควรเป็นเทคนิควิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือยุ่งยาก แต่จะมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องถิ่นและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในแต่ละ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ เทคนิควิธีการท่ีใช้ต้ังแต่ วิธีการค้นหาปัญหา กระบวนการ ในการแก้ไข
ปัญหา จนกระทั่งถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง เทคนิคที่นํามาใช้อาจเป็นภูมิความรู้ด้ังเดิมในชุมชน ที่
ชุมชนมีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เช่น การใช้ยาหรือแพทย์
แผนไทยในการรักษาพยาบาลโรคบางอย่าง หรือการนวดไทย หรือเป็นภูมิความรู้ใหม่ที่ชุมชนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมว่า
เหมาะสมกับชุมชน 

3.3  การปรับระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐเพ่ือรองรับการสาธารณสุข หรือระบบ 
บริการของรัฐและระบบบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วของรัฐ จะต้องปรับให้เช่ือมต่อและรองรับงานสาธารณสุขมลูฐาน
ด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ต้องการให้เกิดการกระจายการครอบคลุมบริการให้ทั่วไป การกระจายทรัพยากรลงสู่
มวลชน และการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

3.4  การผสมผสานกับงานของกระทรวงอ่ืน ๆ งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จผลได้ 
ต้องมีการผสมผสานการทํางานไปด้วยกันได้ ทั้งภายในกระทรวงและต่างกระทรวง เป็นการประสานเพื่อให้
หน่วยงานอ่ืนทํางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ัน ๆ ในลักษณะที่ส่งเสริมหรือสอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
สุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 5   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

ให้วิเคราะห์ถึงความเก่ียวข้องระหว่างสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

  รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในด้านการสาธารณสุข โดยไดกําหนดเป็นนโยบายที่มีความชัดเจน ดังจะ
เห็นได้จากแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง ฉบับที่ 7 ที่ให้ความสําคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
โดยเป้าหมาย คือ การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า หมายถึง การที่ทุกคนเกิดมามีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่อย่างมีคุณภาพ     
ไม่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุไม่จําเป็นและสามารถเข้าถึงบริการที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่และสร้างสรรค์         
ให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างมีคุณค่า และตายอย่างมีศักด์ิศรี  

สมุนไพร นับเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยให้นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลประสบความสําเร็จ ดังน้ัน
รัฐบาลจึงได้ใหค้วามสําคัญ และมีนโยบาย สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรต่อรัฐสภา ในวันที่    21 ตุลาคม 2535 
ความว่า “... ให้มีการผสมผสานการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร เข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชน อย่าง
เหมาะสม ”  

กลวิธีการพัฒนาสมุนไพร และ การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมลูฐาน มีดังน้ี 
  1. สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน อันได้แก่ การแพทย์แผนไทย 
เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพ
ของชุมชน  
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  2.  สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการใช้สมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน การ
นวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง เป็นระบบ สามารถปรับประสาน กับการ
ดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้  
 

บทที่ 3  การจําแนกสมุนไพร 
 

กิจกรรมที่ 6  ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
ให้อธิบายรายละเอียดตามหัวข้อที่กําหนดให้ 

  1.  การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ มีวิธีการจําแนก ดังน้ี 

   1.1  ประเภทน้ํามันหอมระเหย  (Essential oil) เป็นกลุ่มสมุนไพรทีนํ่ามาสกัดโดย

วิธีการกลั่น นํามาใช้ประโยชน์ได้ดี เช่น 
 (1)  นํ้ามันตะไคร้หอม ใช้ในการผลิตสบู่ แชมพู นํ้าหอมหรือสารไล่แมลง 

         (2)  นํ้ามันไพล ใช้เป็นครีมทาภายนอก ลดอาการอักเสบจากการฟกชํ้า 
         (3)  นํ้ามันกระวาน ใช้แต่งกลิ่นเหล้า เครื่องด่ืมต่าง ๆ และทํานํ้าหอม 
         (4)  นํ้ามันพลู ใช้ในการทําเคร่ืองสําอาง หรือใช้เป็นเจลทาภายนอกแก้คัน     
   1.2  ประเภทรับประทานคล้ายยา บางชนิดต้องมีการนํามาผสมกับสมุนไพรอ่ืน ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม จึงจะใช้ได้ เช่น บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร  ใช้รับประทานแก้ไข้ กระเพรา ไพล ขิง              
ใช้รับประทานแก้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขี้เหล็ก ไมยราพ ใช้รับประทานเพ่ือระงับประสาท คําฝอย กระเจี๊ยบแดง 
กระเทียม  ใช้รับประทานเพ่ือลดไขมันในเส้นเลือด 
   1.3  ประเภทใช้ภายนอก เพ่ือการบําบัดโรคที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง หรือแผลที่เกิดขึ้น
บริเวณร่างกาย หรือแผลในปาก มีทั้งที่สามารถใช้เพียงชนิดเดียว และใช้หลายชนิดรวมกัน เช่น บัวบก หว้า 
โทงเทง ใช้ในการรักษาแผลในปาก ฝั่ง กานพลู  ใช้ในการระงับกลิ่นปาก ผักบุ้งทะเล เสลดพังพอน เท้ายายม่อม 
ตําลึง  ใช้ในการแก้อาการแพ้ บัวบก ยาสูบ ว่านหางจระเข้  ใช้ในการรักษาแผลนํ้าร้อนลวก ตําลึง พุดตาน ว่าน
มหากาฬ เสลดพังพอน ใช้แก้โรคงูสวัด 
   1.4  ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น บุก ใช้ในการดูดจับไขมันจาก
เส้นเลือด ลดนํ้าหนัก ส้มแขก  ใช้ในการเปล่ียนไขมันเป็นพลังงาน ลดนํ้าหนัก หญ้าหนวดแมว คําฝอยหญ้าหวาน  
ใช้เป็นเคร่ืองด่ืมในการบํารุงสุขภาพ  

1.5  ประเภทเครื่องสําอางค์ ได้รับการยอมรับ เน่ืองจากปลอดภัยกว่าการใช้สาร
สังเคราะห์ทางเคมี และมีคุณสมบัติที่ดีกว่า หรือไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก เช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่ 
โลช่ัน ซึ่งนําสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสม เช่น อัญชัน ว่านหางจระเข้ มะคําดีควาย เห็ดหลินจือ ขมิ้น มะขาม  
   1.6  ประเภทป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธ์ิเบ่ือหรือเมา มี
รสขม มีคุณสมบัติที่สามารถปราบหรือควบคุมปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต 
ไม่มีพิษต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม เช่น สะเดา ยาสูบ ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ไพล  
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  2.  การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของสมุนไพร มีวิธีการจําแนก ดังน้ี 
    2.1  สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก เช่น กระชาย  ขิง ขา่ ตะไคร้ ไพล  หญ้าคา
ทองพันช่ัง อัคคีทวาร ตําลึง ว่านมหากาฬ ย่านาง หอมแดงสด กระเทียม ขมิ้นชัน 
   2.2  สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากลําต้น เช่น ฟ้าทะลายโจร ผักชี บอระเพ็ด อ้อย 
เพชรสังฆาต มะคําดีควาย ตะไคร้ โหระพา ขี้เหล็ก   
   2.3  สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากใบ เช่น กระเพรา แมงลกั โหระพา ขี้เหล็ก ชุมเห็ดเทศ 
มะขามแขก ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร ผักคราดหัวแหวน ขลู่ หญ้าหนวดแมว อัคคีทวาร ทองพันช่ัง พญาปล้องทอง พลู 
ตําลึง ว่านมหากาฬ ผักบุ้งทะเล บัวบก หอมหัวแดง น้อยหน่า พญายอ    
   2.4  สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากดอก เช่น ขี้เหล็ก ชุมเห็ดเทศ ผักคราดหัวแหวน 
ดาวเรือง สะเดา กระเจี๊ยบแดง กานพลู 
   2.5  สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากผล เช่น มะขาม มะขามแขก แมงลัก มะละกอ ฝรั่ง ยอ 
ผักชี มะขามป้อม สับปะรด มะแว้งเครือ มะแว้งต้น กล้วยนํ้าว้า กระวานไทย คูณ  
  3.  การจําแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐาน มีวิธีการจําแนก ดังน้ี  
   3.1  กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร มีสมุนไพรที่ช่วยรักษา ดังน้ี 
    (1)  โรคกระเพาะ ได้แก่ ขมิน้ชัน กล้วยนํ้าว้า 
    (2)  อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ได้แก่ ขมิ้น ขิง กานพูล กระเทียม 
กะเพรา ตะไคร้ พริกไทย  ดีปลี ข่า กระชาย แห้วหม ูกระวาน เร่ว มะนาว กระทือ 
    (3)  อาการท้องผูก ได้แก่  ชุมเห็ดเทศ มะขาม มะขามแขก แมงลัก ขี้เหล็ก คูน 
    (4)  อาการท้องเสีย ได้แก่ ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร กล้วยนํ้าว้า ทับทิม มังคุด 
สีเสียดเหนือ 
    (5)  อาการคลืน่ไส้ อาเจียน ได้แก่ ขิง ยอ 
    (6)  โรคพยาธิลําไส้ ได้แก่ มะเกลือ เล็บมือนาง มะหาด ฟักทอง 
    (7)  อาการปวดฟัน ได้แก่ แก้ว ข่อย ผักคราดหัวแหวน 
    (8)  อาการเบ่ืออาหาร ได้แก่ บอระเพ็ด ขี้เหล็ก มะระ สะเดาบ้าน 
   3.2  ระบบทางเดินหายใจ อาการไอ และระคายคอจากเสมหะ มสีมุนไพรที่ช่วยรักษา 
ดังน้ี ขิง ดีปลี เพกา มะขามป้อม มะขาม มะนาว มะแว้งเครือ มะแว้งต้น 
   3.3  ระบบทางเดินปัสสาวะ อาการขัดเบา มีสมุนไพรที่ช่วยรักษา ดังน้ี  กระเจี๊ยบแดง 
ขลู่ ตะไคร้ สับปะรด หญ้าคา อ้อยแดง 
   3.4  โรคผิวหนัง มีสมุนไพรทีช่่วยรักษา ดังน้ี  
    (1)  อาการกลากเกลื้อน ได้แก่  กระเทียม ข่า ชุมเห็ดเทศ ทองพันช่ัง พลู 
    (2)  ชันนะตุ ได้แก่ มะคําดีควาย 
    (3)  แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก ได้แก่ บัวบก นํ้ามันมะพร้าว ว่านหางจระเข้  
    (4)  ฝ ีแผลพุพอง ได้แก่  ขมิ้น ชุมเห็ดเทศ เทียนบ้าน ว่านหางจระเข้ ว่าน
มหากาฬ ฟ้าทะลายโจร 
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    (5)  อาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย ได้แก่ ขมิ้นชัน ตําลึง ผักบุ้งทะเล 
พญายอ เสลดพังพอน 
    (6)  อาการลมพิษ ได้แก่ พล ู
    (7)  อาการงูสวัด เริม ได้แก่ พยายอ  
   3.5  อาการเจ็บปวดอ่ืนๆ มีสมุนไพรที่ช่วยรักษา ดังน้ี 
    (1)  อาการเคล็ด ขัด ยอก ได้แก่ ไพล 
    (2)  อาการนอนไม่หลับได้แก่ ขี้เหล็ก 
    (3)  อาการไข้ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด 
    (4)  โรคหิดเหาได้แก่ น้อยหน่า 
 

กิจกรรมที่ 7 ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด  
 

ให้นําสนุนไพรที่กําหนดให้ใสใ่นตารางให้ถูกต้องตามคุณสมบัติในการรักษาอาการเจ็บป่วย 
ข่า กระชาย  มะขามป้อม ว่านหางจระเข้ มะขาม พริกไทย มะนาว ขลู่ ขิง ตะไคร้ สับปะรด กระเทียม หญ้าคา 
ขมิ้นอ้อยแดง ดีปลี ชุมเห็ดเทศ กะเพรา กระเจี๊ยบแดง ว่านมหากาฬ ขี้เหล็ก กานพลู 
 

อาการเจ็บป่วย สมุนไพรที่ใชร้กัษา 

1. ระบบทางเดินอาหาร ขมิ้น ขิง กานพูล กระเทียม กะเพรา ตะไคร้ พริกไทย  ดีปลี ข่า กระชาย 

2. ระบบทางเดินหายใจ มะขามป้อม มะขาม มะนาว 

3. ระบบทางเดินปัสสาวะ กระเจี๊ยบแดง ขลู่ สับปะรด หญ้าคา อ้อยแดง 

4. โรคผิวหนัง ชุมเห็ดเทศ ว่านหางจระเข้ ว่านมหากาฬ  

5. อาการนอนไม่หลับ ขี้เหล็ก 

  
บทที่ 4  สรรพคณุของสมุนไพร 
 

กิจกรรมที่ 8   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  สมุนไพรไทย มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามอาการของโรคได้ ดังน้ี 
1.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด 

  2.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการท้องผูก 
  3.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการท้องเสีย 
  4.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
  5.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจ 
  6.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการปวดฟัน 
   7.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการระงับกลิ่นปาก 

8.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
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  9.  กลุ่มทีม่ีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคริดสีดวงทวาร 
10.  กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการของโรคเก่ียวกับผิวหนัง 
11.  กลุ่มที่มีสรรพคุณในการบําบัดอาการที่เกิดจากนํ้าร้อนลวก 

 

กิจกรรมที่ 9   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

ให้บอกสรรพคณุของสมุนไพรที่กําหนดให้โดยละเอียด ตามหัวข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  กระเทียม ใช้บําบัดในกลุ่มที่มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด และกลุ่มที่มีอาการโรค
เก่ียวกับผิวหนัง 

ส่วนที่นํามาใช้    หัวใต้ดิน 
สรรพคุณ       รสเผ็ด เป็นยาขับลมในลําไส ้แก้จุกเสียด อืด แน่น เฟ้อ แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วย 

ย่อยอาหาร และรักษากลากเกลื้อน และความดันโลหิต 
   วิธีการใช้           อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด ถ้าได้รับประทานกระเทียมดิบ ๆ ครั้ง
ละประมาณ 5 - 7 กลีบ หลังอาหารจะสามารถช่วยได้ 
    อาการโรคเก่ียวกับผิวหนัง ใช้กลีบกระเทียมฝานเป็นช้ินบางๆ หรือตําพอ
แหลก แล้วทาบริเวณที่เป็นกลากหรือเกลื้อน วันละ 2 ครั้งทุกวัน หลังจากหายแล้ว ให้ทายาต่อไปอีก 7 – 10  วัน 
ควรจะทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอและก่อนทากระเทียม   
   2.  มะขาม ใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการท้องผูก 

ส่วนที่นํามาใช้    เน้ือในฝักแก่ 
สรรพคุณ          เน้ือในฝักแก่มีรสเปรีย้ว เป็นยาระบาย ขับเสมหะ เน้ือเมล็ดมรีสมันใช้ขับพยาธิ 
   วิธีการใช้      อาการท้องผูก ใช้มะขามเปียกรสเปร้ียว 10 - 12 ฝัก จิ้มเกลือ
รับประทานพอสมควร และด่ืมนํ้าตามเข้าไปมาก ๆ นอกจากน้ียังสามารถนํามะขามเปียกที่มีรส
เปรี้ยว 10 - 12 ฝัก 

ไปต้มกับนํ้าประมาณ 1 แก้ว จนเดือด แล้วเติมเกลือเล็กน้อยผสมด่ืมเป็นนํ้ามะขามได้ 
  3.  กล้วยนํ้าว้า ใช้บําบัดในกลุม่ที่มีอาการท้องเสีย 

ส่วนที่นํามาใช้    ผลดิบ 
สรรพคุณ          ผลดิบจะมีรสฝาด ใช้แก้อาการท้องเสีย โรคกระเพาะ  ผลสุก ใช้เป็นยาระบาย 
วิธีการใช้   ใช้กล้วยดิบห่ันเป็นช้ินบางๆนําไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงแป้งใช้  

1 - 2 ช้อนโต๊ะ ชงกับนํ้าร้อนในอัตราส่วน 1 : 1 นํามาด่ืม หรือใช้ผงกล้วยดิบผสมนํ้าผึ้งในปริมาณเท่า ๆ กันแล้วด่ืม
แก้อาการท้องเสีย 
  4.  กานพล ูใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการปวดฟัน 

ส่วนที่นํามาใช้    ดอกกานพลูแห้งที่ยังไม่ได้สกัดนํ้ามันออก 
สรรพคุณ          มีรสเผ็ด กลิ่นหอม แก้ปวดฟัน ช่วยขับลม  
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วิธีการใช้         ใช้ดอกกานพลูแห้ง อมไว้บริเวณที่ปวดฟัน หรือใช้ดอกกานพลูแห้ง             
ตําให้แหลก ผสมด้วยเหล้าขาวเล็กน้อยอุดลงไปบริเวณรูฟันซี่ที่ปวด หรอืตําให้ละเอียดแล้วใช้ผงผสมกับ 
ยาสีฟันใช้แปรงฟัน แก้ปวดฟัน และดับกลิ่นปาก 
  5.  ว่านหางจระเข้ ใช้บําบัดในกลุ่มทีม่ีอาการที่เกิดจากนํ้าร้อนลวก 

ส่วนที่นํามาใช้    วุ้นใส จากภายในใบ เก็บช่วงอายุ 1 ปี 
สรรพคุณ   มีรสจืด เย็น รกัษาไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก แผลสด แผลเรื้อรงั แผลไหม้เกรยีม 

จากแดดและรังสีหรือกินเพ่ือรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้            
วิธีการใช้ วุ้นจากใบรักษาแผลไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก  ให้เลือกใบว่านส่วนที่อยู่ข้างล่าง 

ของต้น เพราะใบใหญ่จะได้วุ้นมาก ปอกเปลือกสีเขียวด้วยมีดที่สะอาด ล้างยางออกให้สะอาดด้วยนํ้าต้มสุก หรือนํ้า
ผสมด่างทับทมิ ขูดเอาวุ้นใส มาพอกที่แผล ทา 2 ครั้งเช้าและเย็น จนกว่าแผลจะหาย ช่วยระงับความ
เจ็บปวด ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และไม่เกิดแผลเป็น   
 

กิจกรรมที่ 10   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

หากท่านมีอาการท้องเสีย เป็นบิด ถ่ายเป็นมูกเลือด และต้องเลือกใช้สมุนไพรในการบําบัดรักษา 
ท่านจะเลือกใช้สมุนไพรใด ระหว่างฝร่ัง กับมังคุด โดยให้บอกรายละเอียดของวิธีนําไปใช้ด้วย 
  หากมีอาการท้องเสีย เป็นบิด ถ่ายเป็นมูกเลอืด และต้องเลือกใช้สมุนไพรในการบําบัดรักษา ท่าน
จะเลือกใช้สมนุไพรใด ระหว่างฝร่ัง กับมังคุด จะเลือกใช้มงัคุด เน่ืองจากฝรั่ง มีสรรพคณุใช้แก้อาการท้องร่วง ผล
อ่อนและใบแก่แก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นยาแก้ท้องเสียแบบไม่รุนแรง ที่ไม่ใช่เกิดจากเช้ือบิดหรือ
อหิวาตกโรค ส่วนมังคุดน้ัน จะมีสรรพคุณแก้ท้องเสีย บิด มูกเลือด ซึ่งมีวิธีการใช้ดังน้ี 
  อาการเป็นบิด (ปวดเบ่ง มีมูก และอาจมีเลือดออก) ใช้เปลือกผลมังคุดแหง้ ประมาณคร่ึงผล    (4 
กรัม) ย่างไฟให้เกรียม นํามาฝนกับนํ้าปูนใสประมาณคร่ึงแก้ว ด่ืมทุก 2 ช่ัวโมง 
 

บทที่ 5  การเลือกใช้สมุนไพร 
 

กิจกรรมที่ 11   ให้อธิบายรายละเอียดตามหวัข้อที่กําหนดให้ 
 

  1.  ใบเพสลาด  หมายถึง  ใบไม้ที่จวนแก่  
  2.  เหล้า  หมายถึง  เหล้าโรง ( 28  ดีกรี) 
  3.  นํ้าปูนใส  หมายถึง  นํ้ายาท่ีทําขึ้นโดยการนําปุนที่รับประทานกับหมากมาละลายนํ้า 
สะอาด  ต้ังทิ้งไว้  แล้วรินนํ้าใสมาใช้ 
  4.  1  ถ้วยแก้ว  มีปริมาตรเท่ากับ  250  มิลลลิิตร 
  5.   1  กอบมอื  มีปริมาณเท่ากับสงฝ่ามือ  หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ได้จากการ
ใช้มือทั้งสองข้างกอบเข้าหากันให้ส่วนของปลายน้ิวแตะกัน 
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กิจกรรมที่ 12   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

หากต้องการด่ืมนํ้าขิงสด ท่านมีวิธีการชงอย่างไร 
  สิ่งแรกที่ต้องทํา คือ การคัดเลือกขิงที่แก่ เพ่ือให้มีคุณประโยชน์ตามต้องการ จากน้ันใช้เหง้าสด
ขนาดหัวแม่มือทุบให้แตก นําลงไปต้มในน้ําพอท่วม ใช้ไฟขนาดปานกลางต้มจนเดือด  แล้วจึงลดไฟให้อ่อน ตาม
ตําราไทยมักจะต้มแบบ 3 เอา 1 คือใส่นํ้า 3 ส่วนของปริมาณที่จะใช้แล้วต้มให้เหลือ 1 ส่วน  แต่บางตําราก็ต้ม
แบบ 3 เอา 2 เช่นเดียวกับวิธีการชง ควรทําสด ๆ ใช้ในแต่ละวัน ไม่ควรทําทิ้งไว้ข้ามคืน ด่ืมวันละ  3  ครั้ง  ร้อน
หรือเย็นก็ได้ 
 

กิจกรรมที่ 13   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

หากท่านมีความประสงค์จะแปรรูปสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวก และสามารถนําติดตัวไปได้ โดย
วิธีการบรรจุแคปซูล หรือลูกกลอน ท่านจะมีวิธีการทําอย่างไร 
  สมุนไพรสามารถบดเป็นผงละเอียดแล้วขงน้ําด่ืมหรือโรยผสมลงในอาหารแต่เพ่ือความสะอาดใน
การรับประทานพกพาและเก็บไว้ใช้ได้นานข้ึน ก็สามารถบรรจุในแคปซูล หรือผสมนํ้าผึ้งแล้วป้ันเป็น ลูกกลอน 

  วิธีบรรจุแคปซูล นําสมุนไพรมาบดเป็นผงตากให้แห้งสนิท  แล้วจึงนํามาบดเป็นผงด้วยการตํา
หรือเครื่องบดยาให้ละเอียด จากนั้นบรรจุผงสมุนไพรในแคปซูลที่เตรียมไว้  หรือบรรจุผงยาด้วยเคร่ืองบรรจุ
แคปซูลก็ได้ 
  วิธีทํายาลูกกลอน นําผงสมุนไพรใส่ชามปากกว้างเติมนํ้าผึ้งทีละน้อย  นวดให้เข้ากันจนผงยา
ทั้งหมดเกาะกันและไม่เหนียวติดมือ เมื่อนวดผงยาได้ที่แล้ว  ทําเป็นลูกกลอนได้  2  วิธี  คือ  การใช้เครื่อง และ
การใช้มือคลึง  โดยคลึงเป็นเส้นยาว  ๆ  ก่อน  แล้วจึงเด็ดเป็นท่อน  ๆ  นํามาคลึงด้วยมือจนกลมใส่ถาดหรือ
กระจาดไปอบหรือตากแดด  แล้วจึงนํามาบรรจุขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิด 
 

กิจกรรมที่ 14   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 
 

ท่านจะสังเกตได้อย่างไรว่าท่านแพ้สมุนไพรบางชนิดหรือไม่ 
          วิธีการสังเกตว่าแพ้สมุนไพรหรือไม่ ต้องทําความเข้าใจก่อนว่า สมุนไพรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยา
ทั่วไป  คือมีทั้งคุณและโทษ บางคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้ได้ แต่เกิดขึ้นได้น้อยเพราะสมุนไพรมิใช่สารเคมีชนิดเดียว
เช่นยาแผนปัจจุบัน ฤทธ์ิจึงไม่รุนแรง (ยกเว้นพวกพืชพิษบางชนิด) อาการท่ีเกิดจากการแพ้ยาสมุนไพร สังเกตได้ดังน้ี 

                 1.  มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 
                2.  เบ่ืออาหาร  คลื่นไส้อาเจียน  
                 3.  หูอ้ือ  ตามัว  ชาที่ลิ้น  ชาที่ผิวหนัง 
                 4.  ประสาทความรู้สึกทํางานไวเกินปกติ เช่น เพียงแตะผิวหนัง หรือลบูผมก็รู้สึกเจ็บแสบ 

                 5.  ใจสั่น  หรือรู้สึกวูบวาบคล้ายหัวใจจะหยุดเต้น และเป็นบ่อย  ๆ 
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ถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นควรหยุดยาเสียก่อน  ถ้าหยุดแล้วอาการหายไป  อาจทดลองใช้ยาอีกคร้ัง โดย
ระมัดระวัง      ถ้าอาการเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกแสดงว่าเป็นพิษของยาสมุนไพร  ฉะน้ันควรหยุดยาและเปลี่ยนไปใช้ยา
อ่ืน  หรือถ้าอาการแพ้รุนแรง  ควรไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยหรืออโรงพยาบาลใกล้บ้านทันท ี
 

กิจกรรมที่ 15   ดําเนินการตามคําสั่งที่กําหนด 

 

ให้บอกข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร อย่างน้อย 5 ประการ 
  ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร มีดังน้ี 

1. ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจําเป็น ถ้าใช้ยาสมุนไพรแล้ว 3 – 5 วันอาการยังไม่ดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากใช้ยาไม่ถูกกับโรค 
            2.  เมื่อใช้ยาสมุนไพรควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น  ถ้ามีอาการผิดปรกติควรรีบปรึกษา
แพทย์แผนปัจจุบัน 
            3.  ควรใช้ยาตามหลักการรักษาของแพทย์แผนโบราณอย่างเคร่งครัด  เพราะการดัดแปลงเพ่ือ
ความสะดวกของผู้ใช้อาจทําให้เกิดอันตรายได้ 
            4.  อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป เช่น ยาที่บอกว่าให้ต้มกิน  อย่านําไปเคี่ยวจนแห้งเพราะจะทําให้ยา
เข้มข้นเกินไปจนทําให้เกิดพิษได้ 
          5.  ขนาดที่ระบุไว้ในตํารับยามักเป็นขนาดของผู้ใหญ ่ในเด็กจะต้องลดขนาดลง 
            6.  ควรระวังความสะอาดของสมุนไพรสมุนไพรที่ซื้อมาจากร้านบางครั้งอาจเก่ามากถ้าสังเกตเห็น
ราหรือแมลงชอนไช ไม่ควรใช้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสําคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทําให้ใช้ไม่ได้ผล และยังอาจ
ได้รับพิษจากแมลงหรือเช้ือราน้ันอีกด้วย 
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กิจกรรมท้ายเล่ม 
 

1.  ให้ผู้เรียนทาํกิจกรรมท้ายบทต้ังแต่ บทที ่1 – บทที ่5 ให้ครบถ้วน โดยสามารถตรวจคําตอบ
ได้จากแนวคําตอบท้ายเล่ม (20 คะแนน) 

2.  ให้ผู้เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู้ โดยสรุปย่อเน้ือหาหรือวิเคราะห์เน้ือหาจากการศึกษา
หนังสือแบบเรียนรายวิชาน้ี ต้ังแต่บทที่ 1 – บทที่ 5 โดยจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ตามหัวข้อที่กําหนดใน
คําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียน ที่อยู่ส่วนหน้าต่อจากสารบัญ โดยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเน้ือหา และให้
ระบุ     ถึงประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้เรียน ในการนําความรู้มาพัฒนาตนเอง นําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ หรือ             
ในชีวิตประจําวัน (20 คะแนน) 

3.  ให้ผู้เรียนเลือกทํารายงานหรือโครงงาน โดยกําหนดหัวข้อที่สนใจตามเน้ือหาท่ีได้ศึกษามาแล้ว
ต้ังแต่ บทที่ 1 – บทที่ 5 โดยจัดทําเป็นรายงานหรือโครงงานซึ่งมีรูปแบบเอกสารรายงานหรือโครงงาน ตามหัวข้อ 
ที่กําหนดในคําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียน ที่อยู่ส่วนหน้าต่อจากสารบัญ ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
จากสื่อต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าได้ เช่น เอกสาร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สอบถามจาก         
ผู้ที่มีความรู้ หรือมีความชํานาญการในเร่ืองน้ันๆ แล้วนํามาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า 
ตลอดจนบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในเรื่องน้ันๆ ด้วย (20 คะแนน) 
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