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สมุนไพรในตาํรับยาแผนไทยที่ประกาศกําหนดใหเปนตํารับยาเสพติด
ใหโทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่อนุญาตใหเสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได 

1. กระชาย
กระชาย 

กระชายเป็นเหง้าหรือรากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda 
Mansf. ในวงศ์ Zingiberaceae 

เหง้ากระชาย 

เครื่องยา กระชาย 
ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา เหง้า หรือราก 
ชื่อละติน Rhizoma et Radix Boesenbergiae Rotundae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Fingerroot 
ชื่อพ้อง Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schlt., Curcuma rolunda L., Kaempferia 
pandurata Roxb. 
ชื่ออ่ืน ขิงทราย, หัวกะแอน, หัวชาย, หวัละแอน 
ลักษณะของพืช  
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าสั้น รากอวบ รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายเรียว กว้าง 1-2 
เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก ผิวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว ลำต้น
เทียม มีใบ 2-7 ใบ  

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 5-12 
เซนติเมตร ยาว 12-50 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือแหลม ขอบเรียบ เส้นกลางใบ ก้านใบ 
และกาบใบด้านบนเป็นร่อง ด้านล่างนูนเป็นสัน ก้านใบเรียบ ยาว 7-25 เซนติเมตร กาบใบสีชมพู 
ยาว 7-25 เซนติเมตร ลิ้นใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายเว้นตื้น 
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กระชาย Boesenbergia rotunda Mansf. 
1.ต้น แสดงใบ เหง้า และราก 2.รากสะสมอาหาร 3.ช่อดอก 4.ดอก
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ช่อดอก เป็นช่อแบบเชิงลด ออกที่ยอดระหว่างกาบใบคู่ในสุด ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกสีขาวอม
ชมพูอ่อน โคนติดกันเป็นหลอด ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอกโคนติดกันเป็น
หลอด ยาว 4.5-5.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก รูปขอบขนาน ขนาดไม่เท่ากัน แฉกใหญ่ 1 กลีบ 
กว้างประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร อีก 2 แฉก ขนาดเท่ากัน กว้างประมาณ 5 
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบข้าง (เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้ายกลีบดอกอยู่ด้านข้าง) มี 2 
กลีบ สีชมพูอ่อน รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปากกลีบ (เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้ายกลีบดอก
อยู่ตรงกลาง) สีขาวหรือสีชมพู รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานกว้าง ยาว 2.5-3.5 (เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้าย
กลีบดอกอยู่ด้านข้าง)  โค้งเว้าเข้าใน ขอบหยิกงอเล้กน้อย ปลายผาย มีสีชมพูหรือสีม่วงแดงเป็นเส้นๆ อยู่
เกือบทั้งกลีบ เกสรเพศผู้มี 1 อัน ก้านชูอับเรณูพับกลับ ปลายเว้าตื้น รังไข่ใต้วงกลีบรุปขอบขนาน มี 3 
ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก  
 ผล แบบผลแห้งแตก  
 เมล็ด สีดำ เยื่อหุ้มเมล็ดจักเป็นครุย 
องค์ประกอบทางเคมี 
 กระชายมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) เล้กน้อย มีองค์ประกอบเคมีเป็นสารโบเซนเบอร์จินเอ 
(boesenbergin A), โบเซนเบอร์จินบี (boesenbergin B), แพนดูราทินเอ (panduratin A), แพนดูราทิน
บี (panduratin B), คาร์ดามอนิน (cardamonin), 2’,6’-ไดไฮดรอกซี-4’-เมทอกซีชาลโคน (2’,6’-
dihydroxy-4’-methoxychalcone) , 5,7-ไดเมทอกชีเฟลโวน (5,7-dimethoxyflavone) ตลอดจน
อนุพันธ์ของกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) กลุ่มชาลโคน (chalcones) และเฟลโวน (flavone) อ่ืนๆ อีก
หลายชนิด  
ข้อบ่งใช ้
 ตำราสรรพคุณไทยว่า กระชายมีรสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดมวนในท้อง แก้ชัก แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด เป็นต้น 
 ข้อมูลจากการศึกษาทางพรีคลินิกพบว่า สารสกัดกระชายแสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และเชื้อราบาง
ชนิด สาร 5,7-ไดเมทอกชีเฟลโวน แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ลดไข้ 
หมายเหตุ 
1. ตำราบางเล่มเรียกส่วนเหง้าว่า “กระโปกกระชาย” 
2. ผลการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า กระชายและสาร 5,7-ไดเมทอกซีเฟลโวน ไม่ทำ
ให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง 
เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2558 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กระชาย 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=3 
3. Boesenbergia rotunda [Internet]. 2016 [cited 2020 Jul 3]. Available from:  
https://uses.plantnet-project.org/en/Boesenbergia_rotunda_(PROSEA) 
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2. กระเทียม 
กระเทียม 

กระเทียมเป็นหัวย่อย (bulblet) สดหรือแห้งที่ปอกเปลือกแล้วของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Allium sativum L. ในวงศ์ Alliaceae 

  
เครื่องยา กระเทียม  

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา หัวย่อย (bulblet) 
ชื่อละติน Bulbletus Allii Sativi 
ชื่อภาษาอังกฤษ Clove of Garlic 
ชื่ออ่ืน กระเทียมขาว, เทียม, หัวเทียม, หอมเทียม 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ล้มลุก สูง 30-60 เซนติเมตร มีกลิ่นแรง  
 หัวใต้ดิน ลักษณะกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4(17) เซนติเมตร มีแผ่นเยื่อสีขาวหรือสีม่วงอม
ชมพูซึ่งลอกออกได้หุ้มอยู่ 3-4 ชั้น แต่ละหัวมี 6-10(-15) กลีบ กลีบเกิดจากตาซอกใบของใบอ่อน ลำต้น
ลดรูปลงไปมาก  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับ รูปแถบ แบน กว่าง 0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนแผ่และเชื่อมติดกันเป็นหลอดหุ้มรอบโคนใบของใบที่อ่อนกว่าและก้านช่อดอก ทำให้เกิด
เป็นลำต้นเทียม ขอบเรียบ ส่วนค่อน ทางปลายใบสีเขียวและสีจะค่อยๆ จางลงจนกระทั่งถึงโคนใบ ส่วนที่
หุ้มหัวอยู่มีสีขาวหรือสีขาวอมเขียว 
 ช่อดอก แบบช่อซี่ร่ม ก้านช่อดอกแบบก้านโดด ออกตรงกลางระหว่างใบชั้นในสุด รูปทรงกระบอก
ตัน ยาว (25-)40-60 เซนติเมตร มีโคนใบที่เชื่อมต่อกันเป็นหลอดหุ้มก้านช่อดอกไว้ประมาณครึ่งของความ
ยาวก้าน แต่ละช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆ หลายดอกอยู่ปะปนกับหัวย่อยรูปไข่ขนาดเล็กจำนวนมาก 
มีใบประดับใหญ่ 1 ใบ ยาว 7-10(-20) เซนติเมตร ลักษณะบางใส แห้งง่าย หุ้มช่อดอกขระที่ยังตูมอยู่ แต่
เมื่อช่อดอกบานใบประดับจะเปิดอ้าออกด้านหนึ่ง ปลายเป็นจะงอยแหลม และมักห้อยลง 
 ดอก เล็ก สีขาวหรือขาวอมชมพูแกมเขียวถึงสีออกม่วง กลีบรวม 6 กลีบ แยกกันหรือติดกันที่โคน 
รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.4 มิลลิเมตร ยาว 3-6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 6 อัน  
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อับเรณูและยอดเกสรเพศเมียยาวยื่นพ้นส่วนอื่นๆ ของดอก รังไข่เหนือวงกลีบมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 
1-2 เม็ด  
 ผล แบบผลแห้งแตก ขนาดเล็ก เป็นกระเปาะสั้นๆ รูปไข่หรือรูปค่อนข้างกลม มี 3 พู  
 เมล็ด เล็ก สีดำ หรือผลมักฝ่อไม่มีเมล็ด 
 

 
กระเทียม Allium sativum L. 

1.ต้นกระเทียม 2.ช่อดอก 3.หัวกระเทียม 4.กลีบกระเทียม 5.กลีบกระเทียม (ภาพตัดขวาง) 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ ์
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของทวีปยุโรปถึงตอนกลางของทวีปเอเชีย และแพร่กระจายไปยัง
ประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก ในประเทศไทยนำมาปลูกมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อใช้เป็น
อาหารและเครื่องเทศ 
ลักษณะเครื่องยา 
 หัวย่อยหรือกลีบสด รูปไข่ มีขอบเหลี ่ยม 3-4 เหลี ่ยม ลักษณะกลีบโค้ง ด้านนอกด้านอื ่นๆ 
ค่อนข้างตรง กลีบที่อยู่กลางหัวจะค่อนข้างตรง ผิวและเนื้อด้านในสีนวลถึงสีเหลืองอ่อน กลิ่นฉุนเฉพาะ  
รสเผ็ดร้อน 
หัวย่อยหรือกลีบแห้ง รูปไข่ มีขอบเป็นเหลี่ยม 3-4 เหลี่ยม หรือลักษณะกลีบโค้งด้านนอก ด้านอื่นๆ
ค่อนข้างตรง กลีบที่อยู่กลางหัวจะค่อนข้างตรง ผิวสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม ย่นเล้กน้อย รอยแผลบริเวณ
ที่กาบใบติดกับลำต้น รูปกลม สีออกขาวถึงสีขาวอมเหลือง กลิ่นฉุนเฉพาะ รสเผ็ดร้อน  
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องค์ประกอบทางเคมี 
 หัวย่อยหรือกลีบสดมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 0.6-1(-1.5) ซึ่งประกอบด้วยสารที่มี
กำมะถันเป็นองค์ประกอบหลายชนิด เช่น อัลลิซิน (allicin), อัลลินิน (alliin), อะโจอีน (ajoene),  
อัลลิลโพพริลไดซัลไฟด์ (allyl propyl disulfide), ไดอัลลิลไทซัลไฟด์ (diallyl disulfide), ไดอัลลิลไทร
ซัลไฟด์ (diallyl trisulfide) , ไดเมทิลซ ัลไฟด์ (dimethyl sulfide) , ไดเมทิลไดซัลไฟด์ (dimethyl 
disulfide), ไดเมทิลไทรซัลไฟด์ (dimethyl trisulfide), อัลลิลเมทิลซัลไฟด์ (allyl methyl sulfide) 
นอกจากนี้ยังมี โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน ไขมัน กรดอะมิโน และเอนไซม์อัลลิเนส (alliinase) หัวย่อยแห้ง
พบมีอัลลิซินน้อยกว่าเนื่องจากอัลลิซินสลายตัวง่าย 
ข้อบ่งใช ้
 ใช้ภายในสำหรับขับลมในลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้ภายนอกแก้กลากเกลื้อน ใช้ร่วมกับการ
ควบคุมอาหารในกรณีมีไขมันในเลือดสูง และช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดตามวัย 
 ตำราสรรพคุณไทยว่า กระเทียมมีรสร้อน เป็นยาแก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับโลหิตระดู เป็นยาระบาย 
แก้ไอ แก้ริดสีดวงงอก แก้โรคผิวหนังบางอย่าง เป็ยาขับลมในลำไส้ ขับเนื้อร้าย บำรุงธาตุ ใช้เป็นยาแก้โรค
เส้นประสาท ใช้ภายนอกคั้นเอาน้ำจากหัวกระเทียมเป็นยาหยอดหู แก้ปวดหูและหูอื้อ แก้รัตตะปิตตะโรค 
แก้ปวดมวนในท้อง แก้เสมหะ แก้ฟกช้ำ แก้สะอึก ขับพยาธิในท้อง แก้โรคในปากในคอ แก้หืด แก้อัมพาต 
แก้ลมเข้าข้อ แก้ขัดปัสสาวะ บำรุงปอด แก้ปอดพิการ แก้น้ำลายเหนียว บ้วนปากฆ่าเชื้อโรคในปาก 
ข้อมูลการวิจัยพรีคลินิกพบว่า กระเทียมสดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มีฤทธิ์ใน
การขับพยาธิ ลดปริมาณไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ต้านการจับตัวของเกล็ดเลิือด สลายไฟบริน 
(fribrin) ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเซลล์มะเร็ง   
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบว่า กระเทียมและ/หรือผลิตภัณฑ์ จากกระเทียมมีฤทธิ์ลดการจับตัวของ
เกล็ดเลือด เพิ่มความสามารถในการสลายไฟบริน มีฤทธิ์อ่อนๆในการลดไขมันในเลือดและลดความดัน
โลหิต ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไลโพโปรตีน จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันอุดตันใน
หลอดเลือด ดังนั้น จึงมีการใช้กระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยบรรเทาภาวะไขมันในเลือดสูง 
ป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว และช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเล็กน้อย (mild 
hypertension) 
ข้อห้ามใช ้ 
 ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้กระเทียม  
คำเตือน 
1. การรับประทานกระเทียมในปริมาณมากๆ จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกหลังผ่าตัดได้ง่าย 
2. ควรระมัดระวังความผิดปรกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรือผู้ที่กำลังใช้ยาที่ทำให้เลือดใส 
(blood thinning medication) เช่น ยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) แอสไพรินหรือยาต้านเกล็ด
เลือดอ่ืน (anti-platelet agent) และยาต้านอักเสบกลึ่มที่ไใม่ใช้สเตียรอยด์ 
3. หากผู้ป่วยกินยาไซโคลสปอริน (cyclodporin) หรือยาซาควินาเวียร์ (saquinavir) อยู่ไม่ควรกิน
กระเทียมร่วมด้วย เพราะกระเทียมจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงยาเหล่านั้นให้หมดฤทธิ์ได้มากขึ้นและเร็ว
ขึ้น ทำให้ระดับยาในเลือดและประสิทธิผลในการรักษาของยาลดลงจนอาจใช้ยาไม่ได้ผล 
4. กระเทียมทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงควรระมัดระวังการใช้กระเทียมทาผิวหนังเด็ก
และทารก ถ้าสัมผัสในความเข้มข้นสูงอาจทำให้เลือดออกได้ 
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ข้อระมัดระวัง  
 ผู ้ที ่ก ินกระเทียมสดหรือผลิตภัณฑ์กระเทียมในขนาดที ่ใช้เป ็นยาติดต่อกันเป็นเวลานาน  
หากจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือทำฟันควรหยุดใช้กระเทียมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การเสียเลือดมาก เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว 
ขนาดและวิธีใช้ 
 ถ้าไม่ได้มีการระบุไว้ ให้กินกระเทียมในรูปแบบต่างๆกันพร้อมอาหาร เพื่อป้องกันการรบกวนต่อ
กระเพาะและลำไส้ โดยให้กินเฉลี่ยต่อวันในขนาดต่างๆกัน ดังนี้ 
 กระเทียมสด   2-5  กรัม 
 ผงกระเทียมแห้ง  0.4-1.2 กรัม 
 น้ำมันกระเทียม  2-5 มิลลิกรัม 
 สารสกัด   0.3-1 กรัม 
 ถ้าเป็นยาเตรียมในรูปแบบให้คำนวนเป็นอัลลิอิน 4-12 มิลลิกรัม หรือคำนวนเป็นอัลลิซิน 2-5 
มิลลิกรัม 
หมายเหตุ 
1. กระเทียมสดมีองค์ประกอบหลักเป้นสารอัลลิอิน (alliin) ซึ ่งไม่มีกลิ ่น แต่เมื ่อปอกหรือสับ
กระเทียมจะทำให้เซลล์แตก และมีเอนไซม์อัลลิเนส (allinase) เปลี่ยนอัลลิอินให้เป็นอัลลิซิน (allicin) 
และอนุพันธ์ที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบอ่ืนๆทำให้กระเทียมมีกลิ่นฉุนเฉพาะ 
2. งานวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของกระเทียมสดและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระเทียมในผู้ที่มีไขมันใน
เลือดสูงมีหลายรายงาน และผลที่ได้ขัดแย้งกันคือ มีทั้งที่ลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อย หรือใช้ไม่
ได้ผล 
อภิธานคำศัพท์ 
1. ลักษณะวิสัย (Habit) ของพืช หมายถึง รูปร่างลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ 
เช่น เป็นพุ่ม เป็นต้นสูงใหญ่ หรือเลื้อยพาดพันอยู่บนต้นไม้อ่ืน เป็นต้น 
เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2558 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กระเทียม 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=8 
3. Department of Medical Sciences. Krathiam. In: Thai herbal pharmacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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3. กระวาน 
กระวาน 

กระวานเป็นผลแก่แห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amomum testaceum Ridl. ในวงศ์ 
Zingiberaceae 
 

  
ผลกระวาน 

 
ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ, ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ, ยาไฟอาวุธ, ยาอัมฤตย์โอสถ, ยาอไภยสาลี, ยาไพสาลี 
และยาทำลายพระสุเมรุ  
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Fructus Amomi 
ชื่อภาษาอังกฤษ Camphor Seed 
ชื่อพ้อง Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. 
ชื่ออ่ืน กระวานขาว, กระวานจันท์, กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานโพธิสัตว์, best cardamom, 
clustered cardamom, round Siam cardamom, Siam cardamom 
ลักษณะของพืช  
ไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดไปตามพ้ืนดิน กาบใบหุ้มซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม สูง 1.5-2 (-3) เมตร มีลิ้นใบ  

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 6-12 เซนติเมตร 
ยาว 15-25 (-60) เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนมน ขอบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง 
ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกจากเหง้าชู้ขึ ้นมาเหนือพื้นดิน รูปทรงกระบอก หรือรูปไข่กลับ ยาว 6-15 
เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 5-16 เซนติเมตร ใบประดับบาง สีน้ำตาลอ่อน มีขนคาย รูปขอบขนาน หรือ
รูปไข่ ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปลายแหลม เรียงซ้อนสลับกันตลอดช่อ ในช่อใยประดับมีดอก 1-3 
ดอก  

ดอก สีเหลือง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 
แฉก แฉกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนนุ่มคล้ายไหม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบและยาว
กว่าหลอดกลีบเลี ้ยงเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 3 แฉก รูปขอบขนานแกมรูปแถบ ยาวประมาฯ 1.2 
เซนติเมตร เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 1 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อับเรณูรูปสี่เหลี่ยม กว้าง
ประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปลายอับเรณูมีรยางค์คล้ายปีก 3 ปีก ปีกข้างรูปสี่เหลี่ยม 
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ปลายมนหรือตัด กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ปีกกลางรูปสี่เหลี่ยมปลายตัด 
ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร รังไข่ใต้วงกลีบมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก  

ผล แบบผลแห้งแตกรูปร่างค่อนข้างกลม อาจเป็นสันเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 
เซนติเมตร สีนวล มี 3 พู ผลอ่อนมีขน ผลแก่เกลี้ยง เมล็ด เล็ก มีจำนวนมาก เมื่ออ่อนสีขาว แก่สีน้ำตาลดำ 
มีเยื้อหุ้ม 

 
 

 
ใบกระวาน 

 
ข่อดอก และช่อผล กระวาน 
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กระวาน Amomum testaceum Ridl. 

ก.โคนต้น แสดงเหง้าและราก ข.พุ่มใบลำต้นเทียม ค.ช่อดอก ง.ดอก (ด้านบน) จ. ผล 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (จีนตอนใต้ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย) 
ชอบขึ้นในที่ร่มที่มีความชื้นสูง มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ในประเทศไทยพบในป่าแถบเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี ทางใต้ของอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ลงไปทางภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาส 
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ลักษณะเครื่องยา  
 กระวานเป็นผลรูปค่อนข้างกลม มี 3พู อาจเป็นสันเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 
เซนติเมตร สีนวลหรือสีน้ำตาลอ่อน ปลายผลเป็นติ่งแหลมหรือเป็นรยางค์ยาวได้ถึง 8 มิลลิเมตร มีขนอุยที่
ขั ้วทั้ง 2 ข้าง เปลือกผลบาง เปราะ มักแตกกลางพูเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีผนังกั้น แต่ละพูมีเมล็ด
ประมาณ 10 เมล็ดเบียดติดกัน เมล็ดเล็ก รูปร่างหลายเหลี่ยมไม่แน่นอน กว้างและยาว 3-4 มิลลิเมตร สี
น้ำตาล กลิ่นหอมคล้ายการบูร รสเผ็ดร้อน 
องค์ประกอบทางเคมี 
 กระวานมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งประกอบด้วยพิมเสน (borneol) 
และการบูร (camphor) ที ่มีปริมาณใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั ้นมีสารในกลุ ่มเทอร์พีน 
(terpenes) เช่น ไพนีน (pinene), แคริโอฟิลลีน (caryophyllene) และไดเทอร์พีนเพอร์ออกไซด์ 
(diterpeneperoxide) 
ข้อบ่งใช ้
 ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
 ตำราสรรพคถุณยาไทยว่ากระวานมีรสเผ็ดร้อน เป็นยาขับลม และขับเสมหะ บำรุงธาตุ ผสมกับยา
ระบายกันไซ้ท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับโลกิต กระจายเลือดและลมให้ซ่าน 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า กระวานสามารถเสริมฤทธิ ์ของยาสเตร็ปโทมัยซิน 
(streptomycin) ในการรักษาโรค และสารไดเทอร์พีนเพอร์ออกไซด์ซึ ่งเป็นสารชนิดใหม่ที่แยกได้จาก
กระวาน มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเลีย 
ขนาดและวิธีใช้ 
 3-6 กรัม เมื่อใช้เป็นยาต้มและให้ใส่ในช่วงท้ายๆของการต้ม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันระเหยที่เป็น
สารออกฤทธิ์ระเหยไป ซึ่งจะทำให้ฤทธิ์ขับลมและกลิ่นหอมลดลง แต่ที่นิยมกันมากกว่าคือกินกระวานผงใน
ขนาด 1.5-4.5 กรัม  
หมายเหตุ นิยมใช้กระวานผสมกับยาถ่ายหรือยาระบาย เช่น ใบมะขามแขก เพ่ือบรรเทาอาการไซ้ท้อง 
เอกสารอ้างอิง  
1. กระวาน [อินเทอร์เน็ต]. 2016 [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.samunpri.com/กระวาน/ 
2. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2552 
3. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กระวาน 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=11 
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4. กะเพรา 
กะเพรา  

 กะเพราเป็นใบแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Ocimum tenuiflorum L. ในวงศ์ 
Lamiaceae (Labiatae)  

ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ใบแห้ง 
ชื่อละติน Folium Ocimi Tenuiflori 
ชื่อภาษาอังกฤษ Holy Basil Leaf 
ชื่อพ้อง Moschosma tenui (L.) Heynh Ocimum flexuosum Blanco, O.monachorum L., 
O.sanctum L. 
ชื่ออื่น ใบกอมก้อ, ใบกอมก้อขาว, ใบกอมก้อดำ, ใบกะเพราขน, ใบกะเพราขาว, ใบกะเพราแดง sacred 
basil leaf, tulsi leaf 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ล้มลุก มีขน ลำต้นและก่ิงก้านเป็นสี่เหลี่ยม มีกลิ่น  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-6 
เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนมนหรือแหลม ขอบหยักหรือเป็นคลื่น สีเขียว สีม่วงแดงแกมเขียวถึงสี
ม่วงแดง มีขนและต่อมน้ำมันก้านใบยาว 0.5-3 เซนติเมตร  
 ช่อดอก แบบช่อฉัตร มักแยกแขนง โคนช่อย่อย มีใบประดับขนาดเล็ก รูปไข่หรือรูปเกือบกลม 
ก้านดอกยาว 2-4 มิลลิเมตร มีขน กลีบเกลี ้ยงโคนติดกันเป็นรูประฆัง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร  
ปลายแยกเป็นแฉกไม่เท่ากัน 5 แฉก แฉกบนค่อนข้างแบนกลม แฉกอื่น ๆ เรียวแหลม กลีบดอกสีขาว  
สีขาวแกมม่วงหรือสีม่วงอ่อน โคนติดกันเป็นหลอด ปลายแยก เป็นรูปปากเปิด กลีบปากบนขอบหยัก  
4 กลีบ กลีบปากล่าง มีขนาดใหญ่กว่าและมีเพียงกลีบเดียว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน เกสรเพศผู้มี 2 คู่ ยาว
ไม่เท่ากัน ปลายก้านชูอับเรณูยาวพ้นปากหลอด กลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบ มีออวุล 4 เม็ด ก้านเกสรเพศ
เมียปลายแยกเป็นแฉกสั้น 2 แฉก 
  ผล แบบผลแห้งไม่แตก มีกลีบเลี้ยงติดทนและขยายใหญ่โอบรอบผล เมล็ด รูปรี ยาว 1 -1.5 
มิลลิเมตร พองและเป็นเมือกเม่ือถูกน้ำ 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั่วโลก พบได้ตามพื้นที่ราบต่ำ ไปจนถึงที่สูง 1,200 
เมตร ในประเทศไทยเป็นพืชปลูกท่ัวไปทุกภาค 

ลักษณะเครื่องยา  
 ใบแห้ง พบทั้งที่เป็นใบสมบูรณ์และใบหัก มีรอยยับย่นสีน้ำตาลอมสีเขียว ใบที่สมบูรณ์กว้าง 1 -3 
เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรูปรี อาจพบมีก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร กลิ่นหอม  
รสเผ็ดร้อน 
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องค์ประกอบทางเคมี  
 ใบกะเพรามีองค์ประกอบหลักเป็นน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ซึ่งอาจพบได้ถึงร้อยละ 2 
น้ำมันระเหยง่ายนี้ประกอบด้วยกลุ่มสารเทอร์ฟินอยด์ (terpenoids) ที่สำคัญ เช่น ยูจีนอล (eugenol), 
เมทิลยูจินอล (methyl eugenol), แอลฟา-แคริโอฟิลลีน (α-careyophyllene), บีตา-แคริโอฟิลลีน (β-
caryophyllene) ซึ่งชนิดของสารและปริมาณขึ้นอยู่กับแหล่งที่ปลูก นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่มแทนนิน 
(tannins), เมทิลชาวิคอล (methyl chavicol) เป็นต้น 

ข้อบ่งใช ้ 
 ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ใบกะเพรามีรสเผ็ดร้อน สรรพคุณแก้ปวดท้อง ท้องขึ้น แก้ลม ตานซาง ขับ
ผายลม ทำให้เรอ แก้จุกเสียดแทงในท้อง เหมาะสำหรับเด็ก 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า ใบกะเพรามีฤทธิ ์ต้านการหดเกร็งของลำไส้ ต้าน
ออกซิเจน ลดไขมันและคอเลสเตอรอล ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร ป้องกัน
พิษจากการฉายรังสี สมานแผล ลดระดับน้ำตาลในเลือด  
ขนาดและวิธีใช้ 
  4 กรัม ชงน้ำดื่ม เมื่อมีอาการ เหมาะสำหรับเด็ก  
หมายเหตุ  
 กะเพรามี 2 พันธุ์ คือ กะเพราขาว มีลำต้นและใบสีเขียว กลีบดอกสีขาว และกะเพราแดง มีลำต้น
และใบสีม่วงแดง ดอกสีขาวหรือสีขาวปนสีม่วงแดง ตำรายาไทยว่ากะเพราแดงมีรสเผ็ดร้อนแรงกว่า
กะเพราขาว   
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กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. 

ก.  กิ่ง แสดงใบและช่อดอก ข.  ช่อดอก 
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กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. 
กระเพราขาว กระเพราแดง ช่อดอก ใบและต้น 
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เอกสารอ้างอิง 
1. Thai herbal Pharmacopoeia. Vol. 1. Nonthaburi. Department of Medical Sciences, 
Ministry of Public Health. 1995. P. 32-7. 
2. de Guzman CC, Siemonsma JS. Editor. Plant Resources of South-East Asia No.13, 
Spices: Indonesia Prosea Foundation. 1995. P. 258-9. 
3. Keng H. Labiatae.In CGGJ van Steenis, editor. Flora Malasiana. Vol. 8, Pt. 3. The 
Netherland. Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1978. P. 378-9. 
4. สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิติ
นันทน์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ. บริษัทประชาชน จำกัด, 2544. หน้า 382. 
5. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน. คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์สำนักทำเนียบ
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5. กะเม็ง 
กะเม็ง 

 กะเม็งเป็นส่วนทั้งต้นแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eclipta prostrate (L.) L.  ในวงศ์  
Asteraceae (Compositae)  

 
เครื่องยากะเม็ง 

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้แก้สัณฑฆาตกล่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Herba Ecliptae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Eclipta Herb 
ชื่อพ้อง  Eclipta alba (L.)  Hassk., E. erecta L., E. punctata L., Verbesina alba L., V. 
prostrata L. 
ชื่ออ่ืน  กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง, false-daisy herb, trailing eclipta herb, white-head herb  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุก ลำต้นแตกกิ่งทอดไปตามพ้ืนหรือตั้งขึ้น อาจสูงได้ถึง 60 เซนติเมตร มีขน   
 ใบ  เป็นใบเดี ่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก กว้าง 0.6-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร  
ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ขอบเรียบหรือจักห่าง ๆ 2-3 จักช่วงปลายใบ แผ่นใบทั้ง 2 ด้านมีขนสั้นสาก 
ไม่มีก้านใบหรือก้านสั้น  
 ช่อดอก  แบบช่อกระจุกแน่น ออกเป็นช่อเดี่ยวที่ปลายกิ่ง หรืออก 1-3 ช่อตามซอกใบ ก้านช่อ
ดอกยาว 0.5-7 เซนติเมตร มีขนสั้นสาก วงใบประดับ 5-6 ใบ สีเขียว รูปไข่ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร  
ปลายแหลม และมีขนตามขอบส่วนปลาย   
 ดอก  สีขาว ดอกวงนอกรูปลิ้น เป็นดอกเพศเมีย มี 3-5 ดอก กลีบดอกกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร 
ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร  ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก  ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  กลีบดอก
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โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก  เกสรเพศผู้ 4 อัน  รังไข่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 1 
เม็ด ก้านเกสรเพศเมียมี 2 แฉก   
 ผล  แบบผลแห้งเมล็ดล่อน  ผลของดอกวงนอกรูปสามเหลี่ยมสันมน  ส่วนผลของดอกวงในรูป
สี่เหลี่ยมสันมนยาว 2-8 มิลลิเมตร  
 

  
  

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี ้มีเขตการกระจายพันธุ ์ในประเทศไทยทั่วทุกภาค  ตามที่ดอนและที่ลุ ่มขึ ้นทั ่วไป  
ในต่างประเทศพบตามเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก 

ลักษณะเครื่องยา   
 กะเม็งเป็นส่วนทั้งต้นแห้ง สีเขียวขี้ม้าถึงน้ำตาลอ่อน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของราก ลำตัน  
ใบ และดอก  รากเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กบริเวณโคนต้น  ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีร่องตามยาว สีเขียวถึงสีน้ำตาล 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 มิลลิเมตร ใบสีเขียวขึ้ม้า มีทั้งใบสมบูรณ์และชิ้นส่วนของใบดอกเป็นช่อกระจุกแน่น 
พบทั้งดอกตูมและดอกบาน วงในประดับสีเขียวขี้ม้า ดอกตูมสีเขียวขี้ม้า ดอกบานอาจมีทั้งดอกวงนอกและ
ดอกวงใน สีขาวถึงสีขาวอมสีน้ำตาลอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 มิลลิเมตร มีกลิ่นเฉพาะ รสเผื่อนเอียน 

องค์ประกอบทางเคมี   
 กะเม็งมีสารกลุ่มคูเมสแทน (coumestans) เช่น วีดีโลเล็กโทน (wedelolactone) ดีเมทิลวีดีโล
เล็กโทน (demethylwedelolactone) กลุ่มแอลคาลอยด์  เช่น  เวอราซีน (verazine) และอนุพันธุ์,  
อ ีคล ิปท ัลบ ีน (ecliptalbine)  น ้ ำม ันระเหยง ่ าย (volatile oil)   ประกอบด ้วย เฮปทะด ี เคน
(heptadecane), 6, 10, 14-ไทรเมทิล-2-เพนทะเดคาโนน (6,10,14-trimethyl-2-pentadecanon)  
เป็นต้น  กลุ ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) เช่น ไดออสมีทิน (diosmetin), 3-ไฮดรอกซีไบโอชานินเอ  
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(3-hydroxybiochanin A), 3-โอ-เมทิลโอโรบอล (3-O-methylorobol) และสารกลุ่มไทรเทอร์ฟีนอยด์ 
(triterpenoids) เช่น กรดเอคิโนซิสติก (echinocystic acid) และอีคลาลบาแซโพนินทู (eclalbsaponin II) 

ข้อบ่งใช้ 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า  กะเม็งมีรสขมเผื่อนเย็น สรรพคุณกระจายลม แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ  
แก้โลหิตซึ ่งทำให้ร้อน ห้ามเลือด แก้โลหิตจาง แก้อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด แก้ไอกรน  
แก้ริดสีดวงทวาร แก้เจ็บตา เจ็บคอ แก้ผื่นคัน แก้ฝีพุพอง เป็นต้น  

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า วีดีโลแล็กโทน และดีเมทิลวีดีโลแล็กโทน มีฤทธิ์ป้องกันตับ
จากสารพิษ ยับยั้งเอนไซม์ทริปซิน (trypsin)  เอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรส (HIV-1 integrase) และต้าน
พิษงูหลายชนิด, น้ำมันระเหยง่าย สารกลุ ่มเฟลโวนอยด์มีฤทธิ ์ต้านการสร้างพังผืดที ่ตัด นอกจากนี้
สารสกักะเม็งมีฤทธิ์เร่งการเจริญของขนในสัตว์ทดลอง ลดไขมันในเลือด ลดน้ำตาลในเลือดในหนูที่ถูก
เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน แก้ปวด เป็นต้น 

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่า กะเม็งมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ขับปัสสาวะ และลดไขมันใน
เลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่รุนแรง และบรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคตับอักเสบ 
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6. กัญชา 
กัญชา 

กัญชาเป็นใบ ก้านใบ หรือช่อดอกของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.  
ในวงศ์ Cannabaceae 
ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมขึ้นเบื้อง
สูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภย
สาลี ยาแก้ลมแก้เส้น ยาแก้โรคจิต ยาไพสาลี ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาทำลายพระสุเมรุ 
และยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ใบ, ช่อดอก 
ชื่อละติน  Cannabidis Sativae Flos 
ชื่อภาษาอังกฤษ cannabis, Marijuana, Ganja 
ชื่อพ้อง Cannabis sativa subp. indica (Lam.) E.Small & Cronquist, Cannabis indica Lam.) 
ชื่ออื่น กัญชาจีน, ปาง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ยานอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮองสอน), คุนเช้า คุนเช้า (จีน), ต้าหมา 
(จีนกลาง) 
ลักษณะของพืช  
ไม้ล้มลุกฤดูเดียว มีความสูงประมาณ 1 - 3 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็ก ตั้งตรง ลักษณะของลำต้นเป็นเหลี่ยม 
มีขนสีเขียวอมเทาและไม่ค่อยแตกสาขา ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ถ้าปลูกในดินร่วนซุย
และมีอาหารอุดมสมบูรณ์จะงอกงามดีมาก  
ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบแตกออกเป็นแฉก ๆ ประมาณ 5-8 แฉก แต่ละ
แฉกเป็นรูปยาวรี ปลายและโคนสอบ ส่วนขอบใบทุกแฉกเป็นหยักแบบฟันเลื่อย มีขนาดกว้างประมาณ 
0.3-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ลักษณะของใบโดยรวมจะคล้าย ๆ กับใบละหุ่ง ใบ
ฝิ่นต้น และใบมันสำปะหลัง ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข็ม ส่วนด้านล่างท้องใบมีสีเทาอ่อนเล็กน้อย มีขน
ต่อมกระจายทั่วผิวใบด้านบน ส่วนด้านล่างมีขนอ่อนนาบไปกับแผ่นใบ ก้านใบยาวประมาณ 4-15 
เซนติเมตร ในก้านหนึ่งจะมีใบเดี่ยว 3-11 ใบ มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ดอก ออกดอกเป็นช่อที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง ดอกเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว ดอกเป็นแบบแยกเพศ มีทั้งดอก
ช่อเพศผู้และดอกช่อเพศเมีย ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละต้น โดยช่อดอกและใบของต้น
เพศผู้จะจัดเรียงตัวกันแบบห่าง ๆ ซึ่งต่างจากต้นดอกเพศเมียที่จะเรียงชิดกัน ดอกเล็ก และดอกเพศเมียจะ
มีกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่ 
ผล ผลแห้งขนาดเล็ก เมล็ดล่อน ไม่แตก ลักษณะผลเป็นรูปไข่กว้าง ผิวผลเรียบเป็นมัน สีน้ำตาลแกมเทา
หรือสีเทาเข้ม มีใบประดับหุ้ม ในผลจะมีเมล็ดขนาดเล็ก เมล็ดมีลักษณะกลม 
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กัญชา Cannabis sativa L. 

1. ต้น  2. ช่อดอกเพศเมีย  3. ดอกเพศผู้ 
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กัญชา Cannabis sativa L. 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ ์
พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย มีเขตการกระจายพันธุ์ในอัฟกานิสถาน ทวีปแอฟริกาเขตร้อน ทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ และฮาวาย พบปลูกมากในยุโรป ประเทศบราซิล อเมริกันแถบตะวันออก 
และปลูกมากตามแนวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย 
องค์ประกอบทางเคมี  

ก ัญชาม ีส ่วนประกอบของสารหลายชน ิด ค ือ เทอร ์พ ีน ( terpenes) , คาร ์ โบไฮเดรต 
(carbohydrates), กรดไขมัน (fatty acids), เอมายด์ (amides), เอมีน (amines), ไฟโตสเตอรอล 



 
 

25 
 

(phytosterols) , สารประกอบฟีโนล ิก (phenolic compounds) , และสารกล ุ ่มแคนนาบ ินอยด์  
(cannabinoids)  
สารออกฤทธ ิ ์  (bioactive compounds)  ท ี ่สำค ัญของพ ืชก ัญชา ค ือสารกล ุ ่มแคนนาบ ินอยด์  
(cannabinoids)  สารแคนนาบ ินอยด ์ท ี ่ ได ้ จากพ ืชม ีช ื ่ อ เ ร ียกว ่ า  สารไฟโตแคนนาบ ินอยด์  
(phytocannabinoids) สารไฟโตแคนนาบินอยด์หลักและเป็นชนิดที่รู้จักกันมากที่สุด ได้แก่ เดลต้า-9 
ไฮโดรแคนนาบินอยด์ (delta-9 tetrahydrocannabinol; THC) และแคนนาบิไดอัล (cannabidiol; 
CBD)  

THC เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งมีรูปร่างและส่วนประกอบคล้ายกับสารสื่อประสาท 
anandamin ที่เซลล์สมองใช้ในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองในระบบประสาท เมื่อร่างกายได้รับสาร 
THC เข้าสู่สมองส่วนต่าง ๆ THC จะจับกับ endocannabinoid receptor (CB) ส่งผลทำให้เซลล์สมอง
ส่วนนั้นทำงานผิดเพี้ยนหรือผิดปกติ เช่น เมื่อ THC จับกับ CB ที่สมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) 
และ ออร์บิทอลคอร์เทกซ์ (orbitofrontal cortex) จะส่งผลรบกวนความสามารถในการคิดและเรียนรู้ 
เมื่อ THC จับกับ CB ในสมองส่วนซีรีเบลลัม (cerebellum) จะส่งผลต่อการทรงตัว ทำให้เสียสมดุลในการ
ประสานการทำงานของร่างกาย และลดความรวดเร็วของปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผู้ใช้สาร THC อาจ
ทำให้เกิดการเสพติด และเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ เมื่อรับในปริมาณมากจะทำให้เกิดภาวะโรคประสาท
เฉียบพลัน เกิดภาพหลอนหรือประสาทหลอน และสูญเสียความรู้สึกเป็นตัวตนของตัวเอง นอกจากนี้ THC 
ยังกระตุ้นการหลั่งสาร โดพามีน (dopamine) มากกว่าปกติ จนทำให้เกิดความสนุกสนานมากเกินไป จน
เกิดอาการเมาเคลื้ม หรือที่เรียกว่า “high”  
 CBD ออกฤทธิ์ตรงข้ามกับ THC ไม่ก่อให้เกิดการเสพติด และอาการมึนเมา ในบางรายช่วยทำให้
นอนหลับดี เพิ่มความอยากอาหาร และทำให้อารมณ์ดี ซึ ่งทางการแพทย์พบว่าสารสกัด CBD ใช้ต้าน
อาการไม่พึงประสงค์จากสาร THC ได้  
 สารเทอร์ปีน (terpenes) เป็นสารประกอบหลักอีกประเภทหนึ่งในกัญชา ซึ่งเป็นสารประกอบอะ
โรมาติก สารเทอร์ปีนอาจมีฤทธิ์บำบัดโรคเพิ่มเติม โดยอาจทำงานร่วมกับสารแคนนาบินอยด์ ในการเพ่ิม
ฤทธิ์ทางยา โดยสารเทอร์ปีนแตกต่างจากสารแคนนาบินอยด์ เนื่องจากสารเทอร์ปีนทั้งหมดที่พบในกัญชา 
เช่น Myrcene, Alpha-Pinene และ BetaCaryophyllene สามารถพบได้ในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 
สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนถูกผลิตขึ้นในต่อมเรซินของกัญชา ซึ่งเรียกว่า “ไตรโคม (Trichomes)” 
หรือ เซลล์ขนของพืช ซึ่งสามารถใช้บอกระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวของช่อดอกตัวเมียซึ่งสร้าง
สารสำคัญในปริมาณสูง ไตรโคมเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะมีรูปทรางคล้ายเห็ดที่มีคริสตัลใสอยู่บนหัว 
ซึ่งเป็นส่วนที่สะสมสาร cannabinoids พบอยู่หนาแน่นที่สุดบริเวณช่อดอกเพศเมียที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ 
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ไตรโคม (Trichomes)  

ข้อบ่งใช ้
 ตำราไทยจะใช้เม็ดกินเป็นยาชูกำลัง ช่วยเจริญอาหาร แต่ถ้ากินมากจะมีอาการหวาดกลัวและ
หมดสติ (เมล็ด) 
ดอกใช้เป็นยาแก้โรคเส้นประสาท เช่น นอนไม่หลับ คิดมาก หรือใช้กับผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร โดยนำมาปรุง
เป็นอาหารให้กิน (ดอก) 
 ใบใช้เป็นยาแก้ไข้ผอมเหลือง ไม่มีกำลัง ตัวสั่น เสียงสั่น (ใบ)  
 ทั้งต้น ช่วยแก้ประจำเดือนไม่ปกติของสตรี และใช้ภายนอกเป็นยาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน (ทั้ง
ต้น) 
ยอดอ่อนเมื่อนำมาสกัดด้วยแอลฮอลล์ จะได้สารที่เรียกว่า “ทิงเจอร์แคนเนบิสอินดิคา” ซึ่งเป็นน้ำยาสี
เขียว เมื่อกินเข้าไปประมาณ 5-15 หยด จะมีสรรพคุณเป็นยาช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เป็น
ยาสงบเส้นประสาท ทำให้นอนหลับ เคลิ้มฝัน แก้โรคสมองพิการ เป็นยาระงับปวด และเป็นยาแก้อักเสบ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำไปใช้เพื่อรักษาโรคบิด แก้ปวดท้อง และโรคท้องร่วง (ยอดอ่อน) 
การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุนชัดเจนในการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาในโรคหรือภาวะ ต่อไปนี้  
1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด (chemotherapy induced nausea and vomiting)  
2. โรคลมชักท่ีรักษายาก/โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา (intractable epilepsy)  
3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) 
4. ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain) 
5. ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักตัวน้อย 
6. การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ
ชีวิต (end of life) 
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวิชาการในการใช้กัญชาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกงวล
ทั่วไป (generalized anxiety disorders) และโรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating diseases) 
อ่ืนๆ อาทิ neuromyelitis optica และ autoimmune encephalitis แต่ทั้งนี้ หลักฐานจำนวนจำกัด ยัง
ต้องการข้อมูลการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนต่อไป  
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ข้อห้ามใช ้ 
1. ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำ
กว่า 18 ปี 
2. ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และยาต้านการชัก รวมทั้ง
แอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มี แอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
ข้อควรระวัง 
1. ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการ
จับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
2. ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ เนื่องจาก กระบวนการ  metabolism ของผู้สูงอายุจะช้ากว่า จึงดู
เหมือนว่ามีการตอบสนองต่อกัญชาได้สูงกว่า ดังนั้นการใช้จึงควรเริ่มต้นในปริมาณที่น้อยและปรับเพิ่มข้ึน
ช้าๆ 
ขนาดและวิธีใช้  
ไม่มีขนาดยาเริ่มต้นที่แน่นอน ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคนและปรับตามแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นขนาดต่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆ จนได้ขนาดยาเหมาะสม ที่ให้ผลการรักษาสูงสุด
และเกิดผลข้างเคียงต่ำสุด ขนาดยาในระดับต่ำมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย 
ผู้ที่เริ่มต้นรักษา และได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นครั้งแรกควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำมากๆ และควรให้ยากัญชา
ครั้งแรกในเวลาก่อนนอนและมีผ็ดูแลใกล้ชิด หากเกิดผลข้างเคียง ควรปรับลดขนาดยา เมื่อพบอาการ มึน
เวียนศีรษะ (dizziness) เสียความสมดุล (loss of co-ordination) หัวใจเต้นช้า (bradycardia) และ
ความด ันโลห ิตผ ิดปรกต ิ  (abnormal pressure)  หร ือหย ุดใช ้ยาท ันท ี  เม ื ่ อพบอาการส ับสน 
(disorientation) กระวนกระวาย (agitation) วิตกกังวล (anxiety) ประสาทหลอน (hallucination) และ
โรคจิต (psychosis) 
หมายเหตุ 
กัญชง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา ซึ่ง
ลักษณะภายนอกของพืชทั้งสองชนิดจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจนยากแต่การจำแนก กัญชงมีเส้น
ใยให้ปริมาณมากกว่ากัญชา และเป็นเส้นใยคุณภาพสูง ดังนี้ จึงนิยมเก็บเกี่ยวต้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้น
ใยทำเป็นวัสดุสิ่งทอ กระดาษ เชือก หรือ เก็บเกี่ยวเมล็ดเพื่อสกัดน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องสำอาง (Industrial Hemp) 
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cannabis for medical use) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2563 [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 
2563]. เข้าถึงได้จาก: 
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7. กันเกรา 
กันเกรา 

 กันเกราเป็นเปลือกของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว ่า Fagraea fragrans Roxb.ในวงศ์ 
Gentianaceae 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อภาษาอังกฤษ Common tembusu 
ชื่ออ่ืน มันปลา (ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ); ตราเตรา (เขมร); ปันปลา (กบินทร์); ตำเสา ทำเสา (ใต้) 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ต้นสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ  
เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาว แก่นมีความแข็งแรง คงทน แตกกิ่งก้านมาก  
 ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ออกหนาแน่นที่ปลายยอด ใบรูปวงรี ปลายใบแหลม กว้าง 4-6 เซนติเมตร 
ยาว 8-12 เซนติเมตร ขอบใบขนาน แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ฐานใบมน ปลายใบ
แหลม ท้องใบและขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน นูนเล็กน้อย ผิวใบด้านบนลื่น เป็นมันสี เขียวเข้ม 
เนื้อใบค่อนข้างเหนียว หูใบยาว 0.1-0.2 เซนติเมตร เส้นแขนงใบ 5-9 คู่ เห็นไม่ชัดเจน ด้านบน เส้นกลาง
ใบด้านบนนูนเล็กน้อย ด้านล่างเป็นสันนูนชัดเจน  
 ดอกออกเป็นช่อ แบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ยาว 4-12 เซนติเมตร ก้านช่อยาว  
2-6.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 0.3-0.6 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาวและเหลืองอ่อนจำนวน 
5 กลีบ ม้วนงอเข้าหาก้านดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายกลีบดอกแหลม กลีบดอก
รูปปากแตรแคบๆ ยาวได้ประมาณ 2 เซนติเมตร หลอดกลีบดอกยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร กลีบรูปขอบ
ขนาน ยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร พับงอกลับ ดอกเริ่มบานมีสีขาวเมื่อบานเต็มที่มีสีเหลืองอมส้ม มีก้านเกสร
ยาวออกมา เกสรตัวผู้ยาวและติดกับกลีบดอกมี 5 อัน ยื่นพ้นเลยปากหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศผู้แผ่
กว้าง ยาว 1.5-2 เซนติเมตร อับเรณูรูปรีหรือขอบขนาน ยาวได้ประมาณ 0.2 ซม เกสรตัวเมียยาวมี 1 อัน 
รังไข่ยาว 1.7-2.4 เซนติเมตร รวมก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรรูปโล่ห์หรือแยกเป็น 2 พู กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร กลีบยาวได้ประมาณ 0.2 เซนติเมตร ปลายกลีบกลม A 
 ผลอ่อนทรงกลมสีเขียว สุกสีเหลือง ส้ม หรือแดง เป็นแบบผลสดมีหลายเมล็ด ผลกลม เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5-0.8 เซนติเมตร เมล็ดมีขนาด 0.1-0.2 เซนติเมตรมีเหลี่ยม ผิวเรียบเป็นมัน ฉ่ำน้ำ มีติ่ง
แหลมสั้นติดอยู่ที่ปลาย เมล็ดมีขนาดเล็กสีน้ำตาลไหม้ มีหลายเมล็ด ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายน จัดเป็นพรรณไม้มงคล และเป็นพรรณไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบตามป่า
เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้กินเป็นผักสดได้ 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พบมากใน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และนิวกินี ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ลักษณะเครื่องยา 
  เปลือกกันเกราเป็นเปลือกต้นแห้ง เปลือกต้นหยาบหนา มีสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลปนเทา 
ภายนอกลักษณะแตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ เปลือกชั้นในมีสีเหลือง เป็นเสี้ยน 

องค์ประกอบทางเคมี  
 พบ tannin และมีสารกลุ่มแอลคาลอยด์ มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำไส้เล็ก และสาร 
Pinoresinol ในเปลือกที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย และวัณโรคได้ 

ข้อบ่งใช ้ 
 เปลือก ใช้เข้ายาบำรุงโลหิต แก้ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน 

ขนาดและวิธีใช้  
 นำเปลือกมาต้มน้ำใช้อาบหรือนำเปลือกมาบดหรือฝนใช้ทาแผล รักษาแผล แผลผุผอง แผลติด
เชื้อ รักษาโรคผิวหนัง และนำเปลือกมาต้มน้ำดื่มบำรุงโลหิต แก้ท้องเสีย 

หมายเหตุ  

 ต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม 
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กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. 

ก้านใบ ใบ และช่อดอก 
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กันเกรา Fagraea fragrans Roxb.ดอก ผล ใบ เปลือก และต้นกันเกรา 
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8. กานพล ู
กานพลู 

 กานพลูเป็นดอกตูมแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Syzygium aromaticum (L.) 
Merr.&L.M. Perry ในวงศ์ Myrtaceae 
 

  
เครื่องยากานพลู 

 
 

 
ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ, ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย, ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ, ยาไฟอาวุธ, ยาอัมฤตย์โอสถ, 
ยาอไภยสาลี ,ยาไพสาลี และยาทำลายพระสุเมรุ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ดอก 
ชื่อละติน Flos Caryophylli 
ชื่อภาษาอังกฤษ Clove 
ชื่อพ้อง Caryophyllus aromaticus L., Eugenia aromatica (L.) Baill., E. caryophyllus 
(Spreng.) Bullock  
ชื่ออ่ืน กรานพูล, กรามพูล, กรานพลู, กรามพลู 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ต้น สูง 9-20 เมตร กิ่งก้านรูปทรงกระบอก แตกกิ่งต่ำ ลำต้นตั้งตรง เลือกเรียบ ที่เทาออกขาว 
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก รูปรีแคบ หรือรูปไข่กลับแคบ กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร 
ยาว 6-13.5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบแคบยาว ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นมัน 
มีต่อมน้ำมันมาก เส้นแขนงใบข้างละ 15-20 เส้น ปลายเส้นโค้งจดกับเส้นถัดไปก่อนถึงขอบใบ ก้านใบเรียว
เล็ก ยาว 1-2.5 เซนติเมตร  
ช่อดอก เป็นช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร ช่อย่อยแบบช่อเชิงหลั่น แต่ละ
ช่อมี 3 ดอก ก้านช่อดอกสั้นมากหรือยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ใบประดับและใบประดับย่อยรูปสามเหลี่ยม 
ยาว 2-3 เซนติเมตร  
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ช่อดอก แสดงดอกตูม และดอกบาน 

  
 ดอก สีขาวอมเขียว สีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอมเขียว ก้านดอกยาว 3-7 มิลลิเมตร ฐานดอกรูป
ทรงกระบอกแคบ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เป็นสัน โคนค่อนข้างแคบ กลีบเลี้ยงสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสี
แดงเม่ือดอกบาน โคนเชื่มติดกันเป็นหลอดยาว 5-7 มิลติเมตร ปลายแยก 4 แฉก รูปไข่ยาว 3-4 มิลติเมตร 
ปลายแหลม ขอบเรียบ ใส กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปขอบขนานหรือกลม ยาว 7-8 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ใส  
มีต่อมน้ำมันมาก ร่วงง่าย เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ร่วงง่าย ก้านชูอับเรณูยาว 7.1-7.4 มิลลิเมตร อับเรณู
รูปไข่หรือรูปขนานแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล
จำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาฯ 4 มิลลิเมตร  
 ผล แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
ยาว 2-2.5 เซนติเมตร มักมีกลีบเลี้ยงติดทนที่ปลายผล แก่จัดสีแดง  
 เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีร่องด้านเดียว 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธ์ุ  
 พืชชนิดนี้เป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะโมลุกกะ (Molucca) ประเทศอินโดนีเซีย นำไปปลูกในเขต
ร้อนทั่วโลก ในประเทศไทยนำมาปูกบ้างแต่ไม่แพร่หลาย มีปลูกมากใจจังหวัดจันทบุรีและชุมพร ชอบขึ้น
ใบที่ดินร่วนซุย การระบายน้ำดี ความชื้นสูง ผนตกชุก ขึ้นได้ดีบนพื้นราบตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง
ประมาณ 900 เมตร 
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กานพลู Syzygium aromaticum (L.) Merr.&L.M. Perry 
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ลักษณะเครื่องยา 
 กานพลูรูปคล้ายลูกโกร่งบดยายาว 1-2 เซนติเมตร สีน้ำตาลแกมสีแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม ส่วนล่าง
เป ็ฐานดอกรูปถ้วยลักษณะคล้ายก้าน ร ูปทรงกระบอกค่อนข้างแบนหรือเป ็นสันสี ่ เหล ี ่ยม ตัน  
กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาว 1-1.3 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร มีต่อมน้ำมันกระจายอยู่
ทั่วไป ส่วนบนมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร กางออก ถัดเข้าไปเป็นกลีบ
ดอก 4 กลีบ บาง ช้อนเหลื่อมและโค้งเข้ากากันหุ้มรอบเกสรเพศผู้ซึ่งมีจำนวนมากและเกสรเพศเมียไว้ทำ
ให้มีลักษณะเป็นก้อนกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร สีจางกว่าส่วนโคน กลิ่นหอมเฉพาะ 
รสเผ็ดร้อน และชา 
องค์ประกอบทางเคมี 
 กานพลูมีองค์ประกอบหลักเป็นน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 14-23 และกรดแกลโล
แทนนิก (gallotannic acid) ร ้อยละ 10-30 น้ำม ันกานพลูประกอบด้ายสารกลุ ่มเทอร ์พ ีนอยด์ 
(terpenoids) หลายชนิด ที่สำคัญคือ ยูจีนอล (eugenol) ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 60-90 นอกจากนั้น ยังมี
แอลฟา-แคริโอฟิลลีน (𝛼-caryophyllene), บีตา--แคริโอฟิลลีน (𝛽-caryophyllene), อะเซทิลยูจีนอล 
(acetyl eugenol), เมทิลเอมิลคีโทน (methylamyl ketone), แชวิคอล (chavicol) เป็นต้น 
ข้อบ่งใช ้
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่ากานพลูมีรสเผ็ดร้อนปร่า สรรพคุณกระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว  
แก้เลือดออกตาไรฟัน แก้หืด ทำให้อาหารงวด แก้ปวดฟัน แก้รำมะนาด แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา 
แก้พิษโลหิต พิษน้ำเหลือง ขับน้ำคาวปลา ทำอุจจาระให้ปรกติ แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ แก้ท้องเสีย กดลมให้ลง
สู่เบื้องต่ำ น้ำมันกานพลูใช้แก้ปวดฟัน 
 ข้อมูลจากการวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารยูจีนอลที่มีในน้ำมันกานพลูมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ และเชื้อรา และยังมีฤทธิ์แก้ปวดและทำให้ชา จึงมีการนำน้ำมัน
กานพลูมาใช้ประโยชน์ในทางทันตกรรม ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน รักษาเบ้าฟันอักเสบหลังถอนฟัน 
(postextractive alveoliris) 
หมายเหตุ  
1. กานพลูที่ดีควรเก็บก่อนดอกบาน คือเก็บในช่วงที่ดอกตูมเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง แล้วตาก
ให้แห้งทันที เพราะเม่ือดอกบานแล้ว ปริมาณของน้ำมันระเหยง่ายจะลดลง ทำให้คุณภาพของกานพลูด้อย
ลง  
1. กานพลูที ่มีคุณภาพดีเมื ่อให้นิ ้วมือบีบจะรู ้สึกเหนียวเพราะมีน้ำมั นมาก กานพลูที ่มีขายใน
ท้องตลาดอาจเป็นกานพลูที่ถูกสกัดน้ำมันระเหยง่ายออกไปแล้วบางส่วน ทำให้คุณภาพด้อยลง 
2. ในงานสาธารณสุขมูลฐานแนะนำให้ใช้กานพลูแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกแน่น โดยให้ใช้ 5-8 ดอก 
(0.1-0.6 กรัม) ต้มน้ำดื่ม หากใช้ในเด็ก ให้ใช้ 1-3 ดอก ทุบพอแตก แช่ในกระติกน้ำร้อนที่ใช้สำหรับชงนม 
นอกจากนั้น น้ำมันกานพลูยังใช้แก้ปวดฟัน โดยใช้ใส่ซี่ที่ปวด หรือเคี้ยวดอกตูมแห้งทั้งดอก แล้วอมไว้บ
ริดวณฟันที่ปวด 
3. สารยูจีนอลซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมันกานพลู อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เลือดออก
ง่าย จึงควรระวังการใช้ในคนไข้ท่ีมีปัญหาเลือดออกง่าย และผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มที่ทำให้เลือดออกง่าย ได้แก่ 
แอสไพริน (aspirin) สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ยาต้านเกล็ดเลือด (anti-platelet drug)  
และยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drug) 
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4. มีรายงายว่าเด็กทารกที่กินน้ำมันการพลูแล้ว อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จึงควรระวัง
การใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนั้นน้ำมันกานพลูทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือก 
ดังนั้น ก่อนใช้ควรเจือจางก่อน เพราะอาจทำให้เกิดผื่นคันและเป็นรอยไหม้ได้  
 
เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2552 
2. สมุนไพรไทย กานพลู [อินเทอร์เน็ต]. 2016 [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://samonprithaithai.blogspot.com/2016/02/blog-post_12.html 
3. Clove [Internet]. [cited 2020 Jul 3]. Available from: 
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Clove 
  

http://samonprithaithai.blogspot.com/2016/02/blog-post_12.html
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9. การบูร 
การบูร 

 

  
เครื่องยา การบูร 

 
การบูร (ธรรมชาติ) 

การบูร (ธรรมชาติ) ได้จากแก่นของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum camphora 
(L.) J. Presl วงศ์ Lauraceae 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา แก่น 
ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน,์ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ, ยาไพสาลี และยาทำลายพระสุเมรุ 
ชื่อละติน Camphora 
ชื่อภาษาอังกฤษ Natural Camphora 
ช ื ่ อพ ้ อ ง  Cinnamomum camphora (L. )  Ness & Eberm. , C.  camphora (L. )  Sieb. , Laurus 
camphora L. 
ชื่ออ่ืน camphor tree, Japanese camphor tree 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร อาจสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร ลำต้นและกิ่งเรียบ ทุกส่วนมีกลิ่นหอมของ
การบูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รากและโคนต้นจะมีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่นๆ  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ รูปไข่กว้าง หรือรูปรี กว้าง 2-7 เซนติเมตร ยาว 5-11  เซนติเมตร 
ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเหนียว ด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีนวล เส้นแขนงใบ
ข้างละ 2-3 เส้น คู่ล่างออกใกล้โคนใบและเก็นชัดกว่าคู่บน มีต่อม 2 ต่อมที่ซอกใบคู่ล่าง ก้านใบยาว  
1.5-2.5 เซนติเมตร ตามีเกล็ดซ้อนเหลื่อมหุ้ม เกล็ดชั้นนอกเล็กกว่าเกล็ดชั้นในตามลำดับ  
 ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ใบประดับเรียงยาว  
ร่วงง่าย มีขนอ่อนนุ่ม  
 ดอก เล ็ก ส ีเหลืองอ่อน ก้านดอกสั ้นมาก กลีบรวม 6 กลีบ ร ูปรีปลายมน ยาวประมาณ  
2 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ด้านในมีขนนุ่ม เกสรเพศผู้ 9 อัน เรียงเป็น 3 วง วงนอกและ
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วงกลางแยกกัน มีขนนุ่มประปราย วงในมีขนและต่อม ไม่มีก้าน รูปหัวใจ รังไข่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง  
มีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร  
 ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.2  เซนติเมตร สีเขียวเข้ม  
ผลสุกสีดำ  
 เมล็ด มี 1 เมล็ด 

 

 
การบูร Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 

1.แสดงกิ่งและผล 2.ผล 3.ดอก 
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การบูร Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 

แสดงต้น ดอก และใบ 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธ์ุ  
 พืชชนิดนี้เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ต่อมาได้นำไป
ปลูกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อีย ิปต์ แอฟริกาใต้ บราซิล จาเมกา สหรัฐอเมริกา อินเดีย  
และอินโดนีเซีย 
ลักษณะเครื่องยา  
 การบูรมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ ใส โปรงแสง หรือสีขาว เมื่อทิ้งไว้บางส่วนอาจจับเป็นก้อน 
เรียกว่า flowers of camphor มีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว มีรสขมเล็กน้อย ร้อนปร่า แล้วตามด้วยความรู้สึก
เย็น 
สมบัติทางเคมี 
 การบูรธรรมชาติ เป็นสารประกอบอินทรีย์ ประเภทมอโนเทอร์พีนคีโทน (monoterpene 
ketone)  เ ลขทะ เบ ี ยน  CAS 464-49-3 ม ี ส ู ต ร โ ม เลก ุ ล  C10H16O6 น ้ ำหน ั ก โ ม เลก ุ ล  152.23  
ความถ่วงจำเพาะ 0.992 จุดหลอมเหลว 174-181 องศาเซลเซียส มีค่าการหมุนเชิงแสงจำเพาะ (specific 
rotation) ของสารละลายความเข้มข้น 10% ในเอทานอล (ethanol) 96% เป็น +40 องศา ถึง +43 
องศา ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อทิ้งไว้ในอากาศจะระเหิดได้ช้าๆที่อุณหภูมิห้อง ระเหยง่ายเมื่อ
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สัมผัสไอน้ำ ละลายในน้ำได้ยาก ไม่ละลายในกลีเซอรีน (glycerin) แต่การบูร 1 ส่วน ละลายได้ในน้ำมัน
มะกอก (olive oil)  4 ส่วน ในน้ำมันสน (turpentine oil) 1.5 ส่วน ในเอทานอล หรืออีเทอร์ (ether)  
1 ส่วน และในคลอโรฟอร์ม (chloroform) 0.5 ส่วน ละลายได้ด ีในน้ำมันระเหยยาก ( fixed oil)  
และน ้ำม ันระเหยง ่ าย (volatile oil)  เม ื ่ อผสมการบ ูรก ับคลอร ัล ไฮเดรต ( chloral hydrate)  
เกล็ดสะระแหน่ (menthol) หรือฟีนอล (phenol) จะกลายเป็นของเหลวหรืออ่อนตัวลง สามารถบด
การบูรให้เป็นผงได้ถ้าเติมเอทานอล 96% อีเทอร์ หรือคลอโรฟอร์มเล็กน้อย  
วิธีการเตรียม 
 การบูร (ธรรมชาติ) ได้จากการตกลั่นเนื้อไม้ของต้นการบูร Cinnamomum camphora (L.) J. 
Presl ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ด้วยไอน้ำ จะได้การบูรดิบ 1 ส่วน แล้วนำการบูรดิบไปแยกน้ำมันออก 
และทำให้บริสุทธิ์โดยการระเหิดซ้ำหลายๆครั้ง 
ข้อบ่งใช ้
 แก้ระคาย (counter-irritant) แก้คัน และสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม  
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า การบูรมีสรรพคุณบำรุงธาตุ ทำให้อาหารงวด ขับลม ชับเสมหะ แก้ธาตุ
พิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในลำไส้ กระจายลมทั้งปวง แก้คัน แก้ปวดตามเส้น แก้เคล็ดขัดยอก 
บวม แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้พิษแมลงกัดต่อย กระตุ้นหัวใจ แก้อาการหน้ามืด 
 ข้อมูลการใช้ทางคลินิก การบูรมีฤทธิ์แก้ระคาย ทำให้ผิวร้อนแดง ( rubefecient) แก้ปวดอย่าง
อ่อน บรรเทาอาการไฟโบรไซทิส (fibrositis-อาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และอ่อนเปลี้ยง่าย) 
บรรเทาอาการปวดประสาท (neuralgia)  บรรเทาอาการค ัน (antipruritic)  ต ้ านการต ิด เชื้อ  
(anti-infective) ระงับเชื้อ (antiseptic) 
คำเตือน 

1. สาธารณรัฐอเมริกากำหนดว่าขนาดของการบูรที่ใช้เป็นยาใช้ภายนอกต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน 
11% 

2. คณะกรรมการพิจารณายาของราชอาณาจักร (The UK Committee on the Review of 
Medicines) แนะนำว่า ไม่ควรนำการบูรไปผสมในตำรับที่ใช้เพื่อการรักษาโรคตับและถุงน้ำดี นิ่ว
ในถุงน้ำดี อาการปวดท้อว (colic) โรคไต การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ  

3. เนื่องจากการบูรมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ปัจจุบันจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาภายใน 
ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรทาหรือถูการบูรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของการบูรที่บริเวณจมูกทารกเนื่ีองจากอาจทำ
ให้ทารกหมดสติได้ 

2. ไม่ควรใช้การบูรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนปสมของการบูร ทาหรือถูบนผิวที่แตกหรือบวม บริเวณเยื่อ
เมือก หรือบริเวณใกล้ตา เพราะอาจทำให้เกิิดอาการระคายเคืองได้ 

ขนาดและวิธีใช้  
 การบูรที่ผสมในตำรับยาใช้ภายนอก มีทั้งที่เป็นส่วนผสมในตำรับยาแก้คัน แก้ปวด แก้ระคาย  
ยาทาถูสำหรับสูดดมแก้หวัด (vapour rub) ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป 
หมายเหตุ 

1. ควรเก็บการบูรไว้ในภาชนะปิดสนิท อยู่ในที่เย็น (อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)  
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2. หากกิินการบูรในขนาด 0.5-1 กรัม จะทำให้มึนงง ปวดศีรษะ ร้อน กระสับกระส่วย ขนาดสูงกว่า 
2 กรัม มีผลทำให้สงบระงับชั่วครู่ ตามด้วนการกระตุ้นเปลือกสมอง การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ 
และอาจทำให้หยุดหายใจ ขนาด 7-15 กรัม อาจทำให้ถึงแก่ชีวิต 

3. การใช้การบูรเป็นยาภายในยังปรากฎในตำรายาต่างประเทศ เช่น ตำราเครื่องยาจีนระบุให้ใช้
ขนาด 30-60 มิลลิกรัม ส่วนตำรับยาตะวันตกให้ใช้ในขนาด 120-300 มิลลิกรัม 

 
การบูร (สังเคราะห์) 

การบูรสังเคราะห์ ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มักเริ ่มต้นจากสารแอลฟาขไพนีน (α-
pinne) จากน้ำมันสน (turpentine oil) ได้เป็นการบูร (dl-Camphor) ซึ่งเป็นของผสมแรซีมิก 
(racemic mixture) 
ชื่อละติน Camphora Syntheticum  
ชื่อภาษาอังกฤษ Symthetic Camphor 
ชื ่อเคมี (1RS, 4RS)-1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1] heptan-2-one,(±)-camphor, dl-camphor,  
2-bornanone, 2-camphanone 
สมบัติทางเคมี 
 การบูรสงเคราะห์เป็นสารประกอบอินทรีย์ ประเภทมอโนเทอร์พีนคีโทน (monoterpene 
ketone) เลขทะเบียน CAS 76-22-2 มีสูตรโมเลกุล  C10H16O น้ำหนักโมเลกุล 152.23 ความถ่วงจำเพาะ 
0.992 จุดหลอมเหลว 174-181 องศาเซลเซียส เมื่อทิ้งไว้ในอากศจะระเหิดได้ช้าๆ ที่อุณหภูมิห้อง ระเหย
ง่ายเมื ่อสัมผัสไอน้ำ ละลายน้ำได้ยาก ไม่ละลายในกลีเซอรีน (glycerin) แต่การบูร 1 ส่วนละลาย
ได้  ละลายได้ในน้ำมันมะกอก (olive oil)  4 ส่วน ในน้ำมันสน (turpentine oil) 1.5 ส่วน ในเอทานอล 
หรืออีเทอร์ (ether) 1 ส่วน และในคลอโรฟอร์ม (chloroform) 0.5 ส่วน ละลายได้ดีในน้ำมันระเหยยาก 
(fixed oil) และน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) เมื่อผสมการบูรกับคลอรัลไฮเดรต (chloral hydrate) 
เกล็ดสะระแหน่ (menthol) หรือฟีนอล (phenol) จะกลายเป็นของเหลวหรืออ่อนตัวลง สามารถบด
การบูรให้เป็นผงได้ถ้าเติมเอทานอล 96% อีเทอร์ หรือคลอโรฟอร์มเล็กน้อย 
ลักษณะเครื่องยา การบูรมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ ใส โปรงแสง หรือสีขาว เมื่อทิ้งไว้บางส่วนอาจจับเป็น
ก้อน เรียกว่า flowers of camphor มีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว มีรสขมเล็กน้อย ร้อนปร่า แล้วตามด้วย
ความรู้สึกเย็น 
วิธีการเตรียม  
 ในอุตสาหกรรมมักเริ่มต้นจากสารแอลฟา-ไพนีน อันเป็นสารหลักที่พบในน้ำมันสน โดยอาจผ่าน
ปฏิกิริยาเคมี 3 ขั้นตอน คือ เปลี่ยนสารแอลฟา-ไพนีนให้เป็นสารบอร์นิลเอสเทอร์ (bornyl ester) ซึ่งเมื่อ
ถูกไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) จำได้สารไอโซบอร์น ีออล ( isoborneol) เมื ่อนำสารนี ้ไปออกซิไดซ์ 
(oxidized) จะให้การบูร 
ข้อบ่งใช ้
 แก้ระคาย (counter-irritant) แก้คัน และสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม  
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า การบูรมีสรรพคุณบำรุงธาตุ ทำให้อาหารงวด ขับลม ชับเสมหะ แก้ธาตุ
พิการ แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในลำไส้ กระจายลมทั้งปวง แก้คัน แก้ปวดตามเส้น แก้เคล็ดขัดยอก 
บวม แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้พิษแมลงกัดต่อย กระตุ้นหัวใจ แก้อาการหน้ามืด 
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 ข้อมูลการใช้ทางคลินิก การบูรมีฤทธิ์แก้ระคาย ทำให้ผิวร้อนแดง ( rubefecient) แก้ปวดอย่าง
อ่อน บรรเทาอาการไฟโบรไซทิส (fibrositis-อาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และอ่อนเปลี้ยง่าย) 
บรรเทาอาการปวดประสาท (neuralgia)  บรรเทาอาการค ัน (antipruritic)  ต ้ านการต ิด เชื้อ  
(anti-infective) ระงับเชื้อ (antiseptic) 
คำเตือน 

1. สาธารณรัฐอเมริกากำหนดว่าขนาดของการบูรที่ใช้เป็นยาใช้ภายนอกต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน 
11% 

2. คณะกรรมการพิจารณายาของราชอาณาจักร (The UK Committee on the Review of 
Medicines) แนะนำว่า ไม่ควรนำการบูรไปผสมในตำรับที่ใช้เพื่อการรักษาโรคตับและถุงน้ำดี นิ่ว
ในถุงน้ำดี อาการปวดท้อง (colic) โรคไต การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ  

3. เนื่องจากการบูรมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ปัจจุบันจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาภายใน 
ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรทาหรือถูการบูรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของการบูรที่บริเวณจมูกทารกเนื่ีองจากอาจทำ
ให้ทารกหมดสติได้ 

2. ไมค่วรใช้การบูรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนปสมของการบูร ทาหรือถูบนผิวที่แตกหรือบวม บริเวณเยื่อ
เมือก หรือบริเวณใกล้ตา เพราะอาจทำให้เกิิดอาการระคายเคืองได้ 

ขนาดและวิธีใช้  
 การบูรที่ผสมในตำรับยาใช้ภายนอก มีทั้งที่เป็นส่วนผสมในตำรับยาแก้คัน แก้ปวด แก้ระคาย ยา
ทาถูสำหรับสูดดมแก้หวัด (vapour rub) ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป 
หมายเหตุ 

1. ควรเก็บการบูรไว้ในภาชนะปิดสนิท อยู่ในที่เย็น (อุรหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส๗  
2. หากกิินการบูรในขนาด 0.5-1 กรัม จะทำให้มึนงง ปวดศีรษะ ร้อน กระสับกระส่วย ขนาดสูงกว่า 

2 กรัม มีผลทำให้สงบระงับชั่วครู่ ตามด้วนการกระตุ้นเปลือกสมอง การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ 
และอาจทำให้หยุดหายใจ ขนาด 7-15 กรัม อาจทำให้ถึงแก่ชีวิต 

3. การใช้การบูรเป็นยาภายในยังปรากฎในตำรายาต่างประเทศ เช่น ตำราเครื่องยาจีนระบุให้ใช้
ขนาด 30-60 มิลลิกรัม ส่วนตำรับยาตะวันตกให้ใช้ในขนาด 120-300 มิลลิกรัม 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การบูร [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=19 

3. Cinnamomum camphor [Internet]. [cited 2020 Jul 3]. Available from: 
http://khartasia-crcc.mnhn.fr/en/content_en/cinnamomum-camphora-l-j-presl 
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10. กุ่มน้ำ 
กุ่มน้ำ 

 กุ่มน้ำเป็นเปลือกต้นแห้งของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งใน 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Crateva magna (Lour.) DC. หรือชนิด C. religiosa G. Forst. ในวงศ์ Capparaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อละติน Cortex Cratevae Magnae 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง  Capparis magna Lour.  Crateva lophosperma Kurz, C. nurvala Buch-Hum.  
ชื่ออ่ืน  เปลือกกุ่ม, เปลือกรอถะ, เปลือกเหาะเถาะ, เปลือกอำเภอ  
ลักษณะของพืช   
กุ ่มน้ำชนิด Crateva magna (Lour.) DC. เป็นไม้ต้น สูง 4-15 เมตร ตามกิ ่งก้านมีช่องอากาศ  
 ใบ เป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ เรียงสลับ ก้านใบยาว 5-10 เซนติเมตร มีใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรูป
ใบหอก กว้าง 1.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 4.8-18 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม มีส่วนยอดแหลมยาวถึง 2.5 
เซนติเมตร โคนแหลมหรือสอบแคบ ใบย่อยด้านข้างโคนเบี้ยว ขอบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่น
หนังเกลี้ยง ด้านล่างสีอ่อนกว่าด้านบน เส้นแขนงใบข้างละ 9-20 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 
5-7 มิลลิเมตร   
ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกตามปลายยอด มีดอกจำนวนมาก ดอกสมบูรณ์เพศ ก้านดอกยาว 4-5 
เซนติเมตร เมื่อดอกร่วงมักจะทิ้งรอยแผลไว้ตามแกนกลางช่อดอก ฐานดอกรูปจานโค้งขึ้น  กลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกติดอยู่ที่ขอบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร ปลายแหลม 
กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่  รูปค่อนข้างกลมหรือรูปรี กว้าง 1.2-5 เซนติเมตร 
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ยาว 2-3 เซนติเมตร มีก้านกลีบยาว0.5-1เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีม่วง ก้านชูอับเรณูยาว  
3.5-6.5 เซนติเมตร อับเรณูขอบขนาน  ก้านชูเกสรเพศเมียเล็กเรียว ยาว 3.5-8 เซนติเมตร รังไข่เหนือวง
กลีบ ค่อนข้างเป็นรูปรีหรือรูปทรงกระบอก กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ยาว 4-6 มิลลิเมตร มี 1 ช่อง มีออวุล  
1-3 เม็ด  ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ยอดเกสรเพศเมียคล้ายตุ่ม    
ผล  แบบผลมีเนื้อมีหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปรี กว้าง 1.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 2-6 เซนติเมตร สีออกขาว  
ผิวหยาบมีตุ ่ม  ก้านผลใหญ่แข็ง  ยาว 0.8-1.3 เซนติเมตร  เมล็ด  กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 
เซนติเมตร  สีน้ำตาลเข้มขุ่น  มีเนื้อแน่น (3-5) 

กุ่มน้ำชนิด C. religiosa G. Forst. เป็นไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร  ตามก่ิงก้านมีช่องอากาศ   
ใบ เป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ เรียงสลับ ก้านใบยาว 6.5-13 เซนติเมตร มีใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรูปไข่ 
กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 5.5-16 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือค่อนข้างแหลมสั้น โคนแหลม ขอบเรียบ 
เนื้อใบค่อนข้างบาง เกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น อยู่ห่างกัน โค้ง เส้นร่างแหเห็นไม่ชัด ก้านใบย่อย
ค่อนข้างสั้นหรือยาวไม่เกิน 3 มิลลิเมตร   
ช่อดอก  แบบช่อกระจะออกตามปลายยอด มีดอกจำนวนมาก ดอกสมบูรณ์เพศ ก้านดอกยาว 4 -7 
เซนติเมตร  เมื่อดอกร่วงมักจะทิ้งรอยแผลไว้ตามแกนกลางช่อดอก ฐานดอกรูปจานโค้งขึ้น กลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกติดอยู่ที่ขอบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ  รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 5-6 มิลลิเมตร ปลาย
มนหรือแหลมเล็กน้อย กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเม่ือแก่ รูปรี กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร 
ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน ก้านกลีบยาว 0.3-1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สี
ออกแดงหรือสีม่วง ก้านชูอับเรณูยาว 1.5-5 เซนติเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน  ก้านชูเกสรเพศเมียเล็กเรียว
ยาวถึง 5.5 เซนติเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 1 -3 มิลลิเมตร ยาว 3-5 มิลลิเมตร  
มี 1 ช่อง มีออวุล 1-3 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ยอดเกสรเพศเมียคล้ายตุ่ม   
ผล  แบบผลมีเนื้อมีหนึ่งหรือหลายเมล็ด รูปกึ่งกลม ค่อนข้างยาว กว้าง 3 -9.5 เซนติเมตร ยาว 2-20 
เซนติเมตร สีอมเทาเมื่อแก่ ผิวหยาบมีตุ ่มแบน ก้านผลใหญ่แข็ง ยาว 0.8 -1.3 เซนติเมตร เมล็ด กลม  
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5-1.2 เซนติเมตร  สีน้ำตาลเข้มขุ่น  มีเนื้อแน่น (3-5) 
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีเขตกระจายพันธุ์ในอินเดีย เมียนมา ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย และหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ในประเทศไทยพบขึ้นตามริมน้ำ ที่ความสูงถึง 50 เมตร (3-5) 

ลักษณะเครื่องยา   
 เปลือกกุ่มน้ำเป็นเปลือกต้นแห้ง รูปและขนาดไม่แน่นอน ผิวนอกสีน้ำตาลอมสีเทา ขรุขระ มีรอย
แตกตามขวางหรือแตกเป็นเกล็ด ผิวด้านในค่อนข้างเรียบ มีเสี้ยนตามยาว สีเหลืองอ่อน รอยตัดขรุขระ  
สีเหลืองอ่อน กลิ่นเฉพาะรสขมเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี   
 เปลือกกุ ่มน้ำมีสารกลุ่มไทรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoids) ที ่สำคัญคือ ลูพีออล (lupeol) 
นอกจากนี้ยังพบสารอื ่น เช่น ลูพีออลแอซีเทต ( lupeol acetate) ลูพิโนน (lupenone) คาดาบิซีน 
(cadabicine) คาดาบีซีนไดแอซีเทต (cadabiine diacetate) คาทีซีน (catechin)  
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ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า  เปลือกกุ่มน้ำมีรสร้อน สรรพคุณแก้สะอึก ขับลม ขับเหงื่อ ขับผายลม            
แก้ริดสีดวงทวาร แก้กระษัย แก้ปวดท้อง แก้ลงท้อง บำรุงธาตุ เป็นต้น  

 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารสกัดเปลือกกุ่มน้ำด้วยน้ำและสารลูพีออล สามารถ
ป้องก้นการเกิดนิ่วได้ โดยลูพีออลขนาด 10-50 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกลัม สามารถลดขนาดก้อน
นิ่วลงได้ร้อยละ 20-95 นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าหนูที่ได้รับน้ำต้มเปลือกกุ่มน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับผง
เปลือก 8 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 10 วัน มีผลลดระดับเอนไซม์โซเดียม-โพแทสเซียม แอดีโนซีน ไทรฟสอฟา
เทส (Na+K+ adenosine triphospatase: Na+K+ ATPase) ที่เยื่อบุผิวลำไส้เล็ก  เป็นผลให้การดูดซึม
โซเดียมและน้ำกลับจากลำไส้ลดลง จึงทำให้อุจจาระเหวและระบายได้ง่ายขึ้น  
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11. เกลือสมุทร 

เกลือสมุทร 

 เกลือสมุทรเป็นธาตุวัตถุที่ได้จากน้ำทะเล มีสูตรโมเลกุล NaCl 

 
เครื่องยา เกลือสมุทร 

ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ชื่อละติน Natrii Choloridum  
ชื่อภาษาอังกฤษ Sea Salt 
ชื่ออ่ืน เกลือทะเล, เกลือแกง, เกลือสมุทร, common salt, saline, salt, table salt 
ชื่อเคมี sodium chloride 
สมบัติทางเคมี  
เกลือสมุทรเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ ไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว เลขทะเบียน CAS 7647-14-5 มีสูตรโมเลกุล 
NaCl น้ำหนักโมเลกุล 58.44 จุดหลอมเหลว 804 องศาเซลเซียส ละลายได้ดีในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยใน
แอลกอฮอลล์ 
ลักษณะเครื่องยา  
เกลือสมุทรเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น รสเค็ม 
วิธีการเตรียม  
เกลือสมุทรได้จากการทำนาเกลือ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. สูบหรือปล่อยให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในอ่างขังตื้นๆขนาดใหญ่ แล้วปล่อยให้น้ำระเหยไปด้วยความ
ร้อนจากแสงแดดและกระแสลมช่วยพัดดาไอน้ำไป ในขั้นตอนนี้โคลน ดิน ทราย จะตกตะกอน  
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2. สํบน้ำเกลือท่ีได้เข้าไปยังอ่างที่ 2 ในขั้นนี้น้ำจะค่อยๆระเหยไป จนน้ำเกลือที่เหลือมีความหนาแน่น 
1.04 สารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซัลเฟตจะตกตะกอน 

3. น้ำเกลือจะถูกสูบเข้าไปในอ่างที่ 3 แล้วปล่อยให้น้ำระเหยออกไปอีกจนความหนาแน่นเพิ่มขึ้นถึง 
1.15 เกลือสมุทรจะเริ่มตกผลึก 

4. เกลือที่ได้จะถูกไถถากให้มารวมกันเป็นกองเพ่ือตากแดดให้แห้ง ก่อนที่จะขนเข้าโรงเก็บเพ่ือนำไป
ทำให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง 

5. นำเกลือที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์โดยการต้มกับน้ำในกระทะขนาดใหญ่ กรอง แล้วนำน้ำเกลือที่ได้เป
เคี่ยวจนเกลือสมุทรตกตะกอนออกมา ทำซ้ำหลายๆครั้ง จนได้เกลือสมุทรที่บริสุทธิ์ตามต้องการ 

ข้อบ่งใช ้
 ใช้รักษาอาการขาดอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte deficiency) ใช้เตรียมสารละลายไอโซทอนิก 
(isotonic solution) ความเข้มข้นร้อยละ 0.9 สำหรับเป็นสารชะล้างปลอดเชื้อ (sterile irrigation) ใช้กับ
ตา กระเพาะปัสสาวะ ทำความสะอาดแผล และใช้เตรียมเป็นยาเตรียมหยอดจมูกสำหรับบรรเทาอาการคัด
จมูก 
 ตำราสรรพคุณไทยว่า เกลือสมุทรมีรสเค็ม สรรพคุณบำรุงธาตุทั้ง 4 แก้น้ำดีพิการ แก้โรคท้องมาน 
เป็นต้น 
คำเตือน 

1. ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว บวมน้ำ  
มีภาวะคั่งของโซเดียม เช่น โรคไตบกพร่องรุนแรง ตับแข็ง ผู้ป่วยที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ 
(corticosteroid) หร ือคอร ์ต ิโคโทรฟิน (corticotrophin) และภาวะเล ือดม ีโปรต ีนน ้อย 
(hypoproteinemia) 

2. การใช้เกลือสมุทรมากเกินไปอาจระคายเคืองเยื ่อบุของกระเพาะและลำไส้ ทำให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บวม มีเสียงในหู ไวต่อความร้อนที่ริมฝีปาก ลิ้น และลำตัว มีภาวะ
โซเดียมในเลือดเกิน (hypermatremia) ซึ่งเป็นหากรุนแรงจะทำให้ขาดน้ำในสมอง มีอาการชัก 
หายใจล้มเหลว และเสียชีวิต 

ขนาดและวิธีใช้ 
สำหรับผู้ที ่สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ขนาดใช้จะขึ้นกับอายุ น้ำหนัก และสภาพร่างกายของผู้ป่วย 

สำหรับผู้ป่วยภาวะสูญเสียเกลือเรื้อรัง (chronic salt-losing condition) โดยปรกติจไให้กิน 1-2 กรัม วัน
ละ 3 ครั้ง ไม่เกินวันละ 4.8 กรัม 
หมายเหตุ 

1. เกลือสมุทรที่ใช้ในตำรับยาไทย ตำราอาจระบุให้ใช้ “เกลือสะตุ” หรือ “เกลือประสะ” ซึ่งเตรียม
ได้โดยเอาเกลือสมุทรคั่วในหม้อดินหรือในกระทะร้อนๆ จนเป็นผงละเอียด ตำราสรรพคุณไทยว่า
มีรสหวาน ย่อยอาหารให้พลันแหลก แก้ร้อน ผายธาตุ แก้พิษ แก้กำเดา แก้ลมจุกเสียด 

2. เกลือที่ใช้ในตำรายาไทยหลายขนาน หากไม่มีการระบุว่าเป็นเกลือชนิดใด ให้ถือว่าเป็นเกลือสมุทร 
3. ตำราสรรพคุณยาไทยมีการกำหนดเกลือไว้เป็นจุลพิกัดเรียก “เกลือทั้ง 2” ได้แก่ เกลือตัวผู้และ

เกลือตัวเมีย ซึ่งมีรสเค็ม แก้พรรดึก ขับเมือกมันในลำไส้ เป็นต้น เกลือตัวผู้เป็เกลือสมุทรที่เป็น
ผลึกรูปยาว ส่วนเกลือตัวเมียเป็นเกลือสมุทรที่ผลึกเป็นเม็ด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเกลือซึ่ง
แปรรูปโดยวิธีการต่างๆ รวมกันไว้เป็นพิกัดยาเรียก “เกลือทั้ง 5” ได้แก่ เกลือสินเทา เกลือกวิก 
เกลือพิก เกลือฝ่อ และเกลือสมุทรี การทำเกลือทั้ง 5 ทำได้โดยการนำเกลือสมุทรมาบดเป็นผง ใส่
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ในหม้อดินใหม่ เติมน้ำท่าพอควร นำไปต้มให้แห้ง ปิดฝาหม้อ แล้วน้ำไปสุมด้วยไฟแกลบจนหม้อ
แดง ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วแบ่งเกลือที่ได้เป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน นำแต่ละส่วนมาเตรียมเป็นเกลือแต่ละ
ชนิด เอาเกลือมาส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำนมโคเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้
แห้ง เกลือที่ได้เรียก “เกลือสินเทา” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาสุราเท่ากับ
เกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้แห้ง (หมายถึงวันแรกกวนให้ปริมาตรลดลงจากเดิม 1 ใน 3, วันที่ 2 
กวนต่อให้ปริมาตลดลงจากเดิม 1 ใน 3 และในวันที ่ 3 กวนต่อจนแห้ง) เกลือที ่ได ้เร ียก  
“เกลือวิก” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำผึ้งเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้
แห้ง เกลือที่ได้เรียก “เกลือพิก” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำมั้นงาและ
น้ำมันเปรียงเท่ากับเกลือสิ่งละ 1 ส่วน กวน 3 วันให้แห้ว เกลือที่ได้เรียก “เกลือฝ่อ” และเอา
เกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำมูครโคเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้แห้ง เกลือ
ที่ได้เรียก “เกลือสมุทรี” 

4. เกลือใช้ปรุวแต่งอาการให้มีรสเค็ม ใช้ไเป็นสารกันบูดเน่า ทำปลาเค็ม เนื้อเค็ม ใช้ในอุตสาหกรรม
ทำเครื่องดองต่างๆ สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่าเท่ากับร้อยละ 6 สามารถป้องกัน
ไม่ให้เชื้อ clostridium botulinum และเชื้อก่อโรคอื่นๆ เจริญเติบโตได้ ใช้ถนอมหนังสดก่อน
ฟอก เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเคมีภัณฑ์บางชนิด เช่น โซดาซักผ้า (โซเดียมคาร์บอเนต) โซดาไฟ 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ใช้ในอุสหากรรมทำสบู่ อุสาหกรรมผลิตโซดาไฟ ใช้เป็นส่วนประกอบในยา
ออกฤทธิ์เนิ่น ให้ตัวยาค่อยๆปลดปล่อยออกมา 

5. เกลือสมุทรเมื่ออยู่ในสภาพบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ใช้เตรียมน้ำเกลือในสภาพปลอดเชื้อ 
โดยอาจผสมเดกซ์โทรส (dextrose) หรือส่วนผสมอื่นๆ สำหรับให้ผู้ป่วยทางเส้นเลือด 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2560 

2. เกลือสมุทร [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://www.koi2u.com/wp-content/uploads/2014/08/11.jpg 
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12. เกลือสินเธาว์ 

เกลือสินเธาว์  
เกลือสินเธาว์เป็นธาตุวัตถุที่ได้จากดินเค็ม มีสูตรเคมีเป็น NaCl 
 

 
เครื่องยา เกลือสินเธาว์ 

 
ใช้ในตำรับ ยาไพสาลี และยาทำลายพระสุเมรุ 
ชื่อละติน Natrii Chloridum 
ชื่อภาษาอังกฤษ Rock salt 
ชื่ออ่ืน เกลือแกง, เกลือหิน, เกลือบก, เกลือสินเทา, เกลือสินเธาว์, common salt, hopper salt, saline, 
table salt 
สมบัติทางเคมี 
 เกลือสินเธาว์เป็นผลึกรูปลูกบาศก์ ไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว เลขทะเบียน CAS 7647-14-5 มีสูตร
เคมี NaCl น้ำหนักโมเลกุล 58.44 จุดหลอมเหลว 804 องศาเซลเซียส ละลายได้ดีในน้ำ ละลายได้เล็กน้อย
ในแอลกอฮอลล์ 
ลักษณะเครื่องยา  
เกลือสมุทรเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ ไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น รสเค็ม 
วิธีการเตรียม  

เกลือชนิดนี้ทำกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดนครราชสีมา 
อุดรธานี มันทำกันในฤดูแล้ว พ้ืนที่ที่จะมีดินโป่วหรือเอือดนั้น มักเป็นที่ชายเนิน ชายหนอง ชายบึง ชายทุ่ง 
หรือชายดง โดยขุดดินจากบริเวณท่ีเลือกไว้มาใส่ไว้ในที่สำหรับเกรอะ เมื่อเกรอะได้เป็นน้ำเกลือแล้ว จึงเอา
น้ำเกลือนั้นไปเครี่ยวให้เป็นเกลืออีกทีหนึ่ง วิธีนี้เรียก วิธีหุงเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันในครัวเรือน แต่
ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมก็ให้วิธีเจาะบ่อ แล้วฝังท่อสูบน้ำหรือไขน้ำลงไปละลายเกลือที่อยู่ใต้พื้นดิน แล้วสูบ
ออกมาอีกทางหนึ่ง เอาน้ำที่สูบออกมานั้นไปกรองให้สะอาด แล้วทำให้น้ำระเหยจนได้เกลือตกผลึกออกมา
โดยใช้ความร้อนหรือแสงแดดตามแต่สะดวก 
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การทำเกลือสินเธาว์ มี 2 วิธี ทำให้ได้เกลือสินเธาว์ 2 ประเภท คือ 
1. เกลือตาก ทำได้โดยการฉีดน้ำเข้าไปในหลุมที่ขุดถึงชั้นที่มีเกลือสินเธาว์ หรือ “เอือด” แล้วฉีดน้ำ

ให้เกลือละลาย จากนั้นจึงสูบขึ้นมาตากแดดไว้จนเกลือตกผลึกลงมา 
2. เกลือต้ม ทำได้โดยการใช้ไฟเคี่ยวน้ำเกลือให้งวดจนเกลือตกผลึกออกมา 

ข้อบ่งใช ้
ใช้รักษาอาการขาดอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte deficiency) ใช้เตรียมสารละลายไอโซทอนิก 

(isotonic solution) ความเข้มขน้ร้อยละ 0.9 สำหรับเป็นสารชะล้างปลอดเชื้อ (sterile irrigation) ใช้กับ
ตา กระเพาะปัสสาวะ ทำความสะอาดแผล และใช้เตรียมเป็นยาเตรียมหยอดจมูกสำหรับบรรเทาอาการคัด
จมูก 
 ตำราสรรพคุณไทยว่า เกลือสมุทรมีรสเค็ม แก้รู้ทำลายพรรดึก แก้ระส่ำระสาย แก้สมุฏฐานตรีโทษ 
แก้นิ่ว ขับพยาธิภายในท้อง ล้างเมือกมันภายใน 
คำเตือน 

1. ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว บวมน้ำ  
มีภาวะคั่งของโซเดียม เช่น โรคไตบกพร่องรุนแรง ตับแข็ง ผู้ป่วยที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ 
(corticosteroid) หร ือคอร ์ต ิโคโทรฟิน (corticotrophin) และภาวะเล ือดม ีโปรต ีนน ้อย 
(hypoproteinemia) 

2. การใช้เกลือสมุทรมากเกินไปอาจระคายเคืองเยื ่อบุของกระเพาะและลำไส้ ทำให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บวม มีเสียงในหู ไวต่อความร้อนที่ริมฝีปาก ลิ้น และลำตัว มีภาวะ
โซเดียมในเลือดเกิน (hypermatremia) ซึ่งเป็นหากรุนแรงจะทำให้ขาดน้ำในสมอง มีอาการชัก 
หายใจล้มเหลว และเสียชีวิต 

ขนาดและวิธีใช้ 
สำหรับผู้ที ่สูญเสียอิเล็กโทรไลต์ขนาดใช้จะขึ้นกับอายุ น้ำหนัก และสภาพร่างกายของผู้ป่วย 

สำหรับผู้ป่วยภาวะสูญเสียเกลือเรื้อรัง (chronic salt-losing condition) โดยปรกติจไให้กิน 1-2 กรัม วัน
ละ 3 ครั้ง ไม่เกินวันละ 4.8 กรัม 
หมายเหตุ  

1. เกลือสินเธาว์ใช้ประโยชน์เหมือนกับเกลือสมุทร แต่เกลือสินเธาว์ไม่มีธาตุไอโอดีน ผู้บริโภคเกลือ
สินเธาว์เป็นประจำอาจขาดไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคคอหอยพอก และโรคเอ๋อ (congenital 
hypothyroidism) 

2. เกลือสินเธาว์ใช้ในตไรายาไทย ตำราอาจระบุให้ใช้ “เกลือสะตุ” หรือ “เกลือประสะ” ซึ่งเตรียมได้
โดยเอาเกลือสมุทรคั่วในหม้อดินหรือในกระทะร้อนๆ จนเป็นผงละเอียด ตำราสรรพคุณไทยว่ามี
รสหวาน ย่อยอาหารให้พลันแหลก แก้ร้อน ผายธาตุ แก้พิษ แก้กำเดา แก้ลมจุกเสียด 

3. ตำราสรรพคุณยาไทยมีการกำหนดเกลือไว้เป็นจุลพิกัดเรียก “เกลือทั้ง 2” ได้แก่ เกลือตัวผู้และ
เกลือตัวเมีย ซึ่งมีรสเค็ม แก้พรรดึก ขับเมือกมันในลำไส้ เป็นต้น เกลือตัวผู้เป็เกลือสมุทรที่เป็น
ผลึกรูปยาว ส่วนเกลือตัวเมียเป็นเกลือสมุทรที่ผลึกเป็นเม็ด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเกลือซึ่ง
แปรรูปโดยวิธีการต่างๆ รวมกันไว้เป็นพิกัดยาเรียก “เกลือทั้ง 5” ได้แก่ เกลือสินเทา เกลือกวิก 
เกลือพิก เกลือฝ่อ และเกลือสมุทรี การทำเกลือทั้ง 5 ทำได้โดยการนำเกลือสมุทรมาบดเป็นผง ใส่
ในหม้อดินใหม่ เติมน้ำท่าพอควร นำไปต้มให้แห้ง ปิดฝาหม้อ แล้วน้ำไปสุมด้วยไฟแกลบจนหม้อ
แดง ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วแบ่งเกลือที่ได้เป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน นำแต่ละส่วนมาเตรียมเป็นเกลือแต่ละ
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ชนิด เอาเกลือมาส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำนมโคเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้
แห้ง เกลือที่ได้เรียก “เกลือสินเทา” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาสุราเท่ากับ
เกล ือ  1 ส ่ วน กวน 3 ว ัน ให ้แห ้ ง  (หมายถ ึ งว ันแรกกวนให ้ปร ิมาตรลดลงจากเดิม  
1 ใน 3, วันที่ 2 กวนต่อให้ปริมาตลดลงจากเดิม 1 ใน 3 และในวันที่ 3 กวนต่อจนแห้ง) เกลือที่ได้
เรียก “เกลือวิก” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำผึ้งเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 
วันให้แห้ง เกลือที่ได้เรียก “เกลือพิก” เอาเกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำมั้นงาและ
น้ำมันเปรียงเท่ากับเกลือสิ่งละ 1 ส่วน กวน 3 วันให้แห้ว เกลือที่ได้เรียก “เกลือฝ่อ” และเอา
เกลืออีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เอาน้ำมูครโคเท่ากับเกลือ 1 ส่วน กวน 3 วันให้แห้ง เกลือ
ที่ได้เรียก “เกลือสมุทรี” 

4. เกลือใช้ปรุวแต่งอาการให้มีรสเค็ม ใช้ไเป็นสารกันบูดเน่า ทำปลาเค็ม เนื้อเค็ม ใช้ในอุตสาหกรรม
ทำเครื่องดองต่างๆ สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่าเท่ากับร้อยละ 6 สามารถป้องกัน
ไม่ให้เชื้อ clostridium botulinum และเชื้อก่อโรคอื่นๆ เจริญเติบโตได้ ใช้ถนอมหนังสดก่อน
ฟอก เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเคมีภัณฑ์บางชนิด เช่น โซดาซักผ้า (โซเดียมคาร์บอเนต) โซดาไฟ 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ใช้ในอุสหากรรมทำสบู่ อุสาหกรรมผลิตโซดาไฟ ใช้เป็นส่วนประกอบในยา
ออกฤทธิ์เนิ่น ให้ตัวยาค่อยๆปลดปล่อยออกมา 

5. บริเวณท่ีมีดินเอือดและดินโป่งคือพ้ืนดินที่มีเกลือปนอยู่ ดินเอือดพบมากในภาคอีสานบริเวณแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ลักาณะดินเป็นดินเหนี่ยวสีน้ำตาลไหม้ ชุ่มชื้น และพบคราบเกลือเป็นขุย
สีขาวปนสีเทาตามผิวดิน เมื่อขูดดินฝุ่นออกแล้วจะเห็นดินดาน แข็ง สีน้ำตาลเข้ม เรียก ดินขี้
กระทาเกลือ หรือ ดินขี้เทา (ดินที่มีเกลือตกกระค้างอยู่บนผิว) เกลือที่พบ่วนใหญ่เป็นเกลือคลอ
ไรด์ของโซเดียม มักพบพรรณไม้ที่ทนดินเค็มขึ้นอยู่ เช่น สะแกนา ขลู่ พุงดอ กระถิ่นทุ่ง ส่วนดิง
โป่งพบเป็นหย่อมเล็กๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะดินร่วนสีน้ำตาลแดง เกลือที่พบ ได้แก่ 
เกลือซัลเฟตของโซเดียม เกลือแคลเซียม และเกลือแมกนีเซียม พบพรรณไม้ทั่วไปและวัชพืช
ขึ้นอยู่หนาแน่น 

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2560 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เกลือสินเธาว์ 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=179 
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13. โกฐกระดูก 
โกฐกระดูก 

โกฐกระดูกเป็นรากแห้งของพื่ชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Saussurea lappa C.B. Clarke ในวงศ์ 
Asteraceae (Compositae) 

  

  
เครื่องยา โกฐกระดูก 

 
ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Radix Saussureae Lappae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Costus Root 
ชื่อพ้อง Aucklandia costus Falc., A. lappa Decne, Saussurea costus (Falc.) Lipsch. 
ชื่ออ่ืน มู่เซียง, บักเฮียง, aucklandia, costus, kut, kut root, kuth, kuth root, saussurea 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ลุ้มลุกอายุหลายปี สูง 1-2 เมตร 
 ราก ใหญ่ แข็ง แตกแขนงมาก ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร 
มีกลิ่นหอมฉุน 
 ลำต้น ตั้งตรง แข็ง แตกกิ่งน้อย ตอนบนมีขนนุ่มสีน้ำตาล  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบที่โคนต้นออกเป็นกระจุกรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญ่ ยาว 0.6-1.2 
เซนติเมตร ขอบใบหยักไม่สม่ำเสมอและเป็นคลื่น แฉกปลายกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร โคนใบแผ่เป็น
ปีกยาว ใบตามต้นมีขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมแกมรูปขอบขนาน กว้าง 17-30 เซนติเมตร ยาว 20-30 
เซนติเมตร อาจมีโคนใบแผ่เป็นแผ่นบางห่อลำต้นไว้บางส่วน ด้านบนมีขนสาก ด้านล่างเกลี้ยง  
 ช่อดอก แบบช่อกระจุกแน่น มี 2-3 ช่อ ออกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ไม่มีก้านช่อ ช่อย่อย
ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.7 เซนติเมตร มีวงใบประดับรูปใบหอกแกมรูปไข่ แข็ง เรียบ  
ปลายแหลม โค้งลง กลีบเลี้ยงเป็นขน กลีบดอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีม่วงแกมสีฟ้า โคนเชื่อมติดกัน
เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้มี 5 อัน อับเรณูติดกัน ยื่นพ้นหลอดดอก โคนมีรยางค์เป็นพู่ 
รังไข่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด  
 ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน แบนโค้ง ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร ขอบหนา มีสันตามยาว 2 สัน 
ปลายแคบลง แพปพัสสีน้ำตาล ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร 
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โกฐกระดูก Saussurea lappa C.B. Clarke 

1. ราก 2. ใบและกลุ่มดอก 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้เป็นพืชเฉพาะถิ่นในหุบเขาของแคว้นกัษมิระ (แคชเมียร์) ของประเทศอินเดีย พบขึ้น
ตามหุบเขาชื้น ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,500-5,000 เมตร ออกดอกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
เป็นผลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ปัจจุบันเป็นพืชปลูกในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม 
ลักษณะเครื่องยา 
 โกฐกระดูกเป็นรากแห้งรูปทรงกระบอกหรือกึ่งทรงกระบอก ยาว 5-10 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5-5 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลแกมสีเหลืองถึงสีน้ำตาลแกมเทา มีรอยย่นเห็นชัดเจน มีร่อง
ตามยาว ด้านข้างมีรอยแผลราก เนื้อแข็ง หักยาก รอยหักสีน้ำตาลแกมสีเท่าถึงสีน้ำตาลเข้ม ชั้นนอกสี
เหลืองแกมสีเทาถึงสีเหลืองแกมสีน้ำตาล วงแคมเบียมสีน้ำตาล มีเส้นตามแนวรัศมี และท่อน้ำมันเป็นจุดสี
น้ำตาลกระจายทั่วไป กลิ่นหอมเฉพาะ รสขมเล็กน้อย 
องค์ประกอบทางเคมี 
 โกฐกระดูกมีองค์ปรกอบเป ็นน้ำม ันระเหยง ่าย (volatile oil) ร ้อยละ 0.3-3 น้ำม ันนี ้มี
องค์ประกอบหลักเป็นสารอะโพลทาซีน (aplotaxene) ราวร้อยละ 20, สารไดไฮโดรคอสทัสแล็กโทน 
( dihydrocostuslactone)  ร า ว ร ้ อ ย ล ะ  15, ก ร ด ค อ ส ต ิ ก  ( costic acid)  ร า ว ร ้ อ ย ล ะ  14,  
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สารคอสทัสแล็กโทน (costus lactone) ราวร้อยละ 10, สารคอสทอล (castol) ราวร้อยละ 7 เป็นต้น  
โกฐกระดูกมีน้ำตาลอินนูลิน (inulin) อยู่ราวร้อยละ 18 ของน้ำหนักแห้ง นอกนั้นเป็นสางองค์ประกอบ
อ่ืนๆ รวมทั้งแอลคาลอยด์ซอสซูรีน (saussurine) 
ข้อบ่งใช ้
 ตำราสรรพคุณไทยว่าโกฐกระดูกมีรสขม หวาน มัน สรรพคุณแก้เสมหะและลม แก้หืด หอบ บำรุง
หัวใจให้ชุ่มชื้น บำรุงกระดูก โกฐนี้จัดอยู่ในโกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และ โกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารสกัดน้ำและสารสกัดแอลกอฮอล์ของโกฐกระดูกมี
ฤทธิ์ขยายหลอดลมในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวของหลอดลม และพบว่าผลนี้เกิดจากน้ำมัน
ระเหยง่าย เช่น สารคอสทัสแล็กโทน และแอลคาลอยด์ซอสซูรีน 
หมายเหตุ 

1. ชื่อ “โกฐกระดูก” หมายถึงโกฐซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายกระดูกมนุษย์ 
2. โกฐกระดูกที่มีขายในท้องตลาดส่วนใหญ่มากจากมณฑลยูนนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เก็บในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ ล้างน้ำให้สะอาด ตัดรากย่อยออก แล้วหันเป็นท่อนๆ ท่อนที่มี
ขนาดใหญ่จะถูกฝานตามยาวเป็นชิ้นๆ ตากในที่ร่มจนแห้งสนิท 

3. โกฐกระดูกเป็นเครื ่องยาที ่ร ับรองในตำรายาของประเทศจีน ในชื ่อมอโนกราฟ “ Redix 
Aucklandiae” ระบุข้อบ่งใช้แก้อาการเจ็บหน้าอก แก้โรคบิดที่มีอาการปวดเบ่ง และอาหารไม่
ย่อยที่มีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย และยังรับรอง “Redix Aucklandiae (roasted)” ซึ่งเป็นโกฐ
กระดูกที่ทำให้ปราศจากน้ไมันหอมระเหยด้วยการปิ้ง สำหรับแก้อาการท้องเสียที่มีอาการปวด
ท้องร่วมด้วย โดยระบุขนาดท่ีใช้ 1.5-6 กรัม 

4. ผงโกฐกระดูกนอกจากจะใช้เป็นเครื่องเทศ เป็นยาฆ่าเชื้อ ยาฝาดสมาน เป็นยาหลักสำหรับทำขี้ผึ้ง
ฝาดสมานสไหรับเรียกเนื้อในแผลเรื้อรังและแผลกลายแล้ว ยังใช้ เป็นยาชูกำลังในผู้ป่วยที่เป็น
อหิวาตกโรค ใช้สระผมช่วยทำให้ผมสีดอกเลากลับดำได้ นอกจากนั้น ยังใช้เป็นยาปราบหนอนที่
กินหญ้า หนอนที่ขนสัตว์ ใช้ผสมทำเทียบอบ ทำธูปหอม ใช้ผสมกับชะมดเชียงเป็นยาแก้ปวดฟัน 
ชาวฮินดูใช้โกฐกระดูกเป็นยาชูกไลัง แก้ไอ แ้ท้องเสีย แก้โรคผิวหนั ง และเป็นยากระตุ้นความ
กำหนัด หมอพื้นบ้านชาวมุสลิมใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับพยาธิ แก้ไข้จับสั่น แก้ไอกรณ และแก้
โรคไขข้อ 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2552. 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐกระดูก [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=25 
3. Department of Medical Sciences. Kot Kraduk. In: Thai herbal pharmacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019.  
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14. โกฐเขมา 
โกฐเขมา 

 โกฐเขมาเป็นเหง้าแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 
ในวงศ์ Asteraceae 

   
เครื่องยา โกฐเขมา 

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ, ยาอัมฤตย์โอสถ, ยาอไภยสาลี, ยาไพสาลี และยาทำลายพระสุเมรุ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Rhizoma Atracylodes 
ชื่อภาษาอังกฤษ Atractylodes Rihizome 
ชื่อพ้อง Atractylis lancea Thumb.; Acarna chinensis Bunge; Atractylis  chinensis (Bunge)DC.; 
A.   chinensis var.  liaotugensis Kitag. ; A.  chinensis var.  quiqueloba Blalanov & Sk. , A. 
chinensis var.  simplicifolia (Loesen)  Chu, A.  ovata Thunb. , A.  ovata var.  simplicifolia 
Loesen, A.  seperate Bailey; Atracylodes chinensis ( Bunge)  Koidz. , A.  chinensis var. 
simplicifolia ( Loesen)  Kitag. , A.  erossodentata Koidz. , A.  lancea ( Thunb. )  DC.  var. 
simplicifolia (Loesen) Kitam., A. lyrata Sieb. & Zucc., A. ovata (thunb.) DC.; Giraldia stapfii 
Baroni 
ชื่ออ่ืน โฺกฐหอม, ซังตุ๊กม ชางจู๋, atractylodes black rhizome, atractylodes 
ลักษณะพืช 
 ไม่ล้มลุกอายุหลายปี สูง 30-100 เซนติเมตร  
 เหง้า ทอดนอนหรือตั้งข้ึน มีรากพิเศษขนาดเท่าๆกันจำนวนมาก  
 ลำต้น ขึ้นเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ไม่แตกกิ่งหรือแตกกิ่งเฉพาะตอนบน มีขนคล้ายใยแมงมุมเล็กน้อย
หรือเกลี้ยง 
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ มีหลายรูปแบบ ขอบมีขนครุยหรือหยักซี่ฟัน 
ใบใกล้โคนต้นรูปไข่ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ขอบเรียบหรือหยักแบบขนนก 3-5(-9) 
แฉก แฉกข้างรูปรี หรือรูปไข่กลับแกมรูปรี แฉกปลายรูปกลม รูปไข่กลับรูปไข่ หรือรูปรี ก้านใบสั้นหรืออาจ
ยาวได้ถึง 3.5 เซนติเมตร ใบบริเวณกลางต้นรูปไข่กลับ รูปไข่กลับแกมรูปรี รูปรีแคบ หรือรูปใบหอกกลับ 
โคนรูปลิ่มแกมสอบเรียว ขอบเรียบหรือหยักเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม 1-2 แฉกใกล้โคนใบ ใบบริเวณ
ปลายอาจมีขอบหยักแหลม 1-2 แฉก ก้านใบยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร  
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โกฐเขมา Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 

1. ก้านและดอก 2. เหง้าและราก 
 ช่อดอก แบบช่อกระจุกแน่น มี 1 ถึงหลายช่อ ออกที่ปลายกิ่ง วงใบประดับซ้อนกันแน่น รูประฆัง 
เส้นผ่านศุนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ใบประดับมี 5-7 วง ขอบมีขนคล้ายใยแมงมุงเล็กน้อย ปลายมน  
ใบประดับวงนอกรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 3-6 มิลลิเมตร ใบประดับวง
กลางรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปรีหรือรูปรี กว่าง 3-4 มิลติเมตร ยาว 0.6-1 เซนติเมตร ใบประดับวงในรูปรีถึงรูป
แถบกว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 1.1-1.2 เซนติเมตร ใบประดับวงในสุดอาจมีสีแดง ด้านบนของฐานดอกร่วม
แบน ดอกสีขาว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรือดอกเพศเมียที่มีเกสรเพศผู้ลดรูป กลีบเลี้ยงเป็นขน สีน้ำตาลถึง
ขาวหม่น มี 1 แถว โคนติดกันเป็นวง ยาว 7-8 มิลลิเมตร กลีบดอกยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร ปลายเป็น  
5 หยัก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่หลอดกลีบดอก รักไข่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมีย
สั้น ยอดเกสรเพศเมียรุปสามเหลี่ยม มีขนนุ่ม  
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 ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปไข่กลับ 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  
ขึ้นตามทุ่งหญ้าในป่า และตามซอกหิน ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700-2,500 เมตร ออกดอกและเป็นผล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 
ลักษณะเครื่องยา  
 โกฐเขมามีลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลมหรือยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร อาจมีแง่ง
ยาว 3-10 เซนติเมตร ผิวเป็นปุ่มปม สีน้ำตาลแกมเทา หรือเกือบสีดำ มีรอยย่น และรอยบิดตามขวาง  
มีกลิ่นหอม เนื้อแน่น เมื่อฝานหัวออกใหม่ๆ จะมีสีขาวมอที่ด้านใน ผิวสีเหลือง เนื้อในมีแต้มสีแสดของซัน
น้ำมันอยู่ประปรายทั่วไป 
องค์ประกอบทางเคมี  
โกฐเขมามีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 3.5-5.6 น้ำมันนี ้มีสารอนุพันธ์เซสควิเทอร์พีน 
(sesquiterpene derivatives) หลายชนิด เช ่น อะแทร็กทิโลด ิน (atractylodin), อะแทร็กท ิลอน 
(atractylon) , บีต ้า-ย ู เดสมอล (𝛽-eudesmol) , เอล ิมอล (elemol) นอกจากน ั ้นย ังม ีไฮน ีซอล 
(hinesol)   ไ ฮดรอกซ ี อะแทร ็ กท ิ ลอน  ( hydroxyratractylon) , อะ เซทอกซ ี อะแทร ็ กท ิ ลอน 
(acetoxyatraxtylon) 
ข้อบ่งใช ้ 

ขับลม บำรุงธาตุ  
ตำราสรรพคุณไทยว่าโกฐเขมามีกลิ่นหอม รสร้อน ใช้เป็นยาบำรุงธาตุ เป็นยาบำรุง ใช้แก้โรคเข้า

ข้อ เป็นยาเจริญอาหาร ยาขับปัสสาวะ แก้โรคในปากและคอ ระงับอาการหอบ แก้หวัด คัดจมูก แก้ไข้  
แก้ลมตะกัง แก้เหงื่อออกมาก แก้ไข้รากสาดเรื้อรัง โกฐเขมาจัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจ
โกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารอะแทร็กทิลอนในโกฐเขมามีฤทธิ์ป้องกตับจากสารพิษ 
นอกจากนั้น พบว่าโกฐเขมาไม่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ แต่เพ่ิมการขับเกลือ 
ข้อควรระวัง 
 ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยอาการท้องเสียที่ีมีอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 
ขนาดและวิธีใช้ 
 กินครั้งละ 3-9 กรัม หรือใช้เป็นเครื่องยาตามตำรับ 
หมายเหตุ  

1. ชื่อ “โกฐเขมา” หมายถึงโกฐที่มีสีดำ เนื่องจากโกฐชนิดนี้มีสีนำ้ตาลแกมสีเทา หรือเกือบสีดำ  
คำ เขมา อ่านว่า ขะเหมฺา เป็นคำในภาษาเขมร แปลว่า ดำ และเนื่องจากโกฐชนิดนี้มีกลิ่นหอม
เฉพาะ บางตำราจึงเรียกว่า “โกษฐ์หอม” หรือ “โกฐหอม” โกฐเขมาที่มีคุณภาพดีควรมีขนาด
ใหญ่ผิวสีเข้ม เนื้อแน่น แข็ง มีกลิ่นห้อมมากเมื่อผ่าออกเห็นจุดสีแดงเข็ม (cinnabar) 

2. แหล่งผลิตโกฐเขมาในเชิงการค้า ได้แก้ มณฑลเจียงซู หูเป่ย์ เหอหนาน อานฮุย และเจ้อเจียง  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เหง้าของต้นโกฐเขมาจะเก็บกันในฤดูใบไม้ร่วง หรือฤดูใบไม้ผลิ นำมา
ล้างน้ำให้สะอาด ตัดเอารากแขนงออก แล้วตากแดดให้แห้ง  

3. ตำรายาของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมอโนกราฟโกฐเขมา โดยระบุข้อบ่งใช้ว่าแก้ท้องเสีย 
อาการบวม ปวดตามข้อ บรรเทาอาการไข้หวัด และแก้โรคตาบอดตอนกลางคืน โดยอาจใช้โกฐ
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เขมาที่ฝารเป็นชิ้นบางๆ ตากแดดให้แห้ง หรือโกฐเขมาที่ฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วคั่วกับรำข้าว โดย
การใช้รำข้าวหนัก 1 ส่วน 10 กิโลกรัม สำหรับเครื่องยาหนัก 10 ส่วน 100 กิโลกรัม โดยการเอา
รำข้าวขึ้นตั้งไฟในกระทะร้อนๆ จนควันขึ้น แล้วเอาแผ่นโกฐเขมาคั่วกับรำข้าวจนผิวนอกเป็นสี
เหลืองเข้ม ร่อนเอารำข้าวออก แล้วทำให้เย็น 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐเขมา 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=27  

3. Department of Medical Sciences. Kot Khamao. In: Thai herbal pharmacopoeia 
2019. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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15. โกฐจุฬาลัมพา 
โกฐจุฬาลัมพา 

โกฐจุฬาลัมพาเป็นส่วนเหนือดินแห้งที่เก็บในระยะออกดอกของพืชดอกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Artemisia annua L. ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) 

 
เครื่องยา โกฐจุฬาลัมพา 

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ, ยาแก้แก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง และยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น ยกเว้นราก 
ชื่อละติน Herba Artemisia Annuae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Sweet Wormwood Herb 
ชื่อพ้อง Artemisia chamomilla C.G.A. Winkl., A. stewartii C.B. Clarke, A. wadei Edgew. 
ชื่ออ่ืน โกฐจุลา, โกฐจุลาลำภา, โกฐจุฬาลำพา, โกฐจุฬาลำพาจีน, โกฐจุฬาลัมภา, ชิงฮาว, แชเฮา 
ลักษณะพืช  
 ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 0.7-1.6 (-2) เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งต้นมีกลิ่นแรง มีขนประปราย หลุดร่วง
ง่าย  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน มีต่อมโปร่งแสง ใบบริเวณโคนต้นรูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ 
กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 3 หรือ 4 ชั้น เป็น 5-8(-10) คู่  
แฉกใบจักฟันเลื่อยลึกรูปสามเหฃี่ยม กว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร เส้นกลาง
ใบเด่นชัดทางด้านบน แกนกลางใบมีปีกแคบ อาจจักฟันเลื่อยเล็กน้อยหรือเรียบ ใบบริเวณกลางต้นหยักลึก
แบบขนนก 2 หรือ 3 ชั้น ใบใกล้ยอดรวมทั้งใบประดับหยักลึกแบบขนนก 1 หรือ 2 ชั้น ก้านใบสั้นมาก  
 ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง รูปพีระมิดกว้าง ช่อย่อยแบบช่อกระจุกแน่น รูปกลม มีจำนวนมาก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-2.5 มิลลิเมตร สีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม ก้านช่อย่อยสั้น ดอกไม่มีแพปพัส วงนอก
เป็นดอกเพศเมีย มี 10-18 ดอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายจักเป็นซี่ฟฟัน 2-(3-4) ซี่ ยอดเกสร
เพศเมีแหลม ดอกย่อยตรงกลางเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มี 10-30 ดอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลาย
จักซี่ฟัน 5 ซี่ เกสรเพศผู้มี 5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกัน แต่ละอันมีรยางค์ด้านบน 1 อัน รูปสามเหลี่ยมปลาย
แหลม และมีรยางค์ปลายมนที่โคน 2 อัน  
 ผล เป็นผลแบบแห้งเมล็ดล่อนรูปไข่แกมรูปรี ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 



 
 

64 
 

 
โกฐจุฬาลัมพา Artemisia annua L. 

1.ก้านดอก 2.ใบ 3.ช่อดอก(capitulum) 4.ดอกย่อยชั้นใน และเกสรเพศเมีย 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ภาคเหนือของทวีปแอฟริกา และ
ในทวีปเอเชีย ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมักพบขึ้นทั่วไปตามเนินเขา ข้างทาง ที่รกร้าง หรือตามชายป่า ที่
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สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200-3,650 เมตร มีผู ้นำมาทดลองปลูกในประเทศไทยและพบว่าขึ้นได้ดี  
ออกดอกและเป็นผลได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
ลักษณะเครื่องยา 
 โกฐจุฬาลัมพาประกอบด้วยส่วนลำต้นแห้งรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 มิลลิเมตร  
ยาว 30-80 เซนติเมตร มักแตกกิ่งที่ตอนบนของลำต้น มีสี เขียวแกมสีเหลืองหรือสีเหลืองแกมสีน้ำตาล  
มีสันตามยาว เนื้อแน่นเล็กน้อย หักง่าย ส่วนใบมักพบเรียงสลับม้วนหรือหดย่น หักง่าย สีเขียวเข้มหรือสี
เขียวแกมน้ำตาล อาจพบใบหยักลึกสามชั้น แฉกรูปขอบขนานหรือรูปรียาว ผิวทั้ง 2 ด้านมีขนนุ่ม ช่อดอก
เป็นช่อแยกแขนง ช่อย่อยเป็นช่อกระจุกแน่น สีเหลืองอ่อนถึงสีขาวแกมสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
2.5 มิลลิเมตร มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสขมเล็กน้อย  
องค์ประกอบทางเคมี  
 โกฐจุฬาลัมพามีสารอนุพันธ์เซสควิเทอร์พีนแล็กโทน (sesquiterpenelactones) หลายชนิด  
แต่ท ี ่สำค ัญคือ ช ิงฮาวซู (qinghaosu) หรืออาร ์เทแอนนูอ ิน (arteammuin) หร ืออาร ์เทมิซ ินิน 
(artemisinin) ร้อยละ 0.3-0.6 นอกจากนั้น ยังพบสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) อีกหลายชนิด เช่น 
คาสทิซิน (casticin), เซอร์ซิลินีออล (cirsilineol), คริโซพลีนอดดี (chrysoplenol-D), คริโซพลีเนทิน 
(cyrysoplenetin) 
ข้อบ่งใช ้
 แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น (ไข้ป่า) 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐจุฬาลัมพามีสรรพคุณแก้ไข้เจลียง (ไข้จับวันเว้นวัน -เป็นไข้จับสั่น
ประเภทหนึ่ง) แก้ไข้ ลดเสมหะ แก้หืด แก้ไอ ใช้เป็นยาขับเหงื่อ โกฐจุฬาลัมพาจัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัด
โกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารซิงฮาวซู (อาร์เทแอนนูอินหรืออาร์เทมิซินิน) แสดง
ฤทธิ์ต้านเชื้อไข้จับสั่นชนิดฟัลซิพารัม (plasmodium falciparum) และชนิดไวแวกซ์ (plasmodium 
vivax) โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ดื้อยา ปัจจุปันสารชนิดนี้กับอนุพันธ์กึ ่งเคมีสังเคราะห์ของสารชนิดนี้ถูก
นำมาใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่งในประเทศไทย และอีกหลายเประเทศ 
ขนาดและวิธีใช้  
 ครั้งละ 6-12 กรัม โดยเติมลงในยาต้มเมื่อต้มยาอ่ืนเกือบเสร็จแล้ว หรือใช้เป็นเครื่องยาตามตำรับ
ยา 
หมายเหตุ  

1. โกฐจุฬาลัมพาที่มีขายในท้องตลาดได้จากพืชปลูกในมณฑลเหอเป่ย์ ชานตง เจียงซู หูเป่ย์ และฝู
เจี้ยน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเก็บส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นโกฐจุฬาลัมพาในฤดูใบไม้
รว่งเมื่อดอกไม้บานเต็มท่ี ตัดส่วนต้นและกิ่งแก่ออก แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 

2. ตำรับยาของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมอโนกราฟโกฐจุฬาลัมพา โดยระบุข้องบ่งใช้แก้ไข้อันเกิด
จากความร้อนในฤดูร้อน แก้ไข้ต่ำๆ ที่ไม่มีเหงื่อ แก้ไข้อันเนื่องจากวัณโรค และแก้ไข้จับสั่น 

3. เครื่องยาที่เรียก “โกฐจุฬาไทย” หรือ “โกฐจุฬาลัมพาไทย” เป็นส่วนเหนือดินแห้งของพืชสกุล 
Artermisia ชนิดอื่น เช่น  A. pallens Wall. ex Besser, A. vulgaris L. var. indica Maxim. 

4. สมุนไพรจีนที่เรียกว่า “อ้าย” หรือ “เหี่ย” ที่ใช้สำหรับการรมยา (moxobusion) ได้จากใบของ
พืชสกุลเดียวกับโกฐจุฬาลัมพา แต่ต่างชนิดกัน คือชนิด Artemisia argyi Levl. & Vant. มักมี
ผู้เรียกสมุนไพรนี้ผิดเป็นโกฐจุฬาลัมพา 
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เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐจุฬาลัมพา 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=28 

3. Department of Medical Sciences. Kot Chula Lampha. In: Thai herbal 
pharmacopoeia 2019. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of 
Thailand; 2019. 
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16. โกฐเชียง 
โกฐเชียง 

โกฐเชียงเป็นรากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angelica sinensis (Oliv.) Diels ในวงศ์ 
Apiaceae (Umbelliferae) 

 
เครื่องยา โกฐเชียง 

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Radix Angelicae Sinensis 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chinese Angelica Branching Root 
ชื่อพ้อง Amgelica polymorpha Maxim. var. sinensis  Oliv., A. wilsonii H. Wolff 
ชื่ออ่ืน กุ้ยบ้วน, กุยเหว่ย, guiwei 
ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง สีเขียวอมม่วง สูง 0.5-1 เมตร  

ราก อวบหนา รูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก มีกลิ่นหอมมาก  
ลำต้น สีเขียวแกมสีม่วง มีร่องตามยาว แตกกิ่งตอนบน 
ใบ หยักลึก แบบขนนก 2-3 ชั้น รูปไข่ กว้าง 12-25 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร แฉกใบมี

ก้านเห็นได้ดชัดเจน รูปไข่ถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่กว้าง 0.8-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-3.5 เซนติเมตร มักแยก
เป็นแฉกย่อย 2-3 แฉก ขอบใบจักฟันเลื่อยแบบไม่สม่ำเสมอ ก้านใบยาว 5-20 เซนติเมตร โคนแผ่เป็ครีบ
แคบๆ สีเขียวแกมสีม่วง  

ช่อดอก แบบข่อซี่ร่มเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ มีช่อย่อยขนาดไม่เท่ากัน 10-30 
ช่อ ก้านช่อดอกยาว 8-20 เซนติเมตร มีขนหรือเกือบเกลี้ยง ใบประดับมี 2 ใบ หรืออาจไม่มี รูปแถบ  
ขนาดไม่เท่ากัน มีใบประดับย่อย 2-4 ใบ รูปแถบ ยาว 3-5 มิลลิเมตร มีดอก 13-36 ดอก  
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โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diels 

1. พุ่มใบ  2. ใบ  3. ดอก  4. ผล (schizocarp)  5. ราก 
ดอก สีขาวหรือสีแดงแกมสีม่วง ก้านดอกเรียว ยาว 1-3 เซนติเมตร(เมื่อเป็นผล) กลีบเลี้ยงลดรูป 

กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ปลายเว้าติ้น เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 
เม็ด โคนก้านเกสรเพศเมียกลมแบน ขอบแผ่เป็นปีกยื่นออก  

ผล แบบผงแห้งแยกแล้วแตก รูปรี รูปไข่ รูปไข่กลับหรือรูปเกือบกลม กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 
4-6 มิลลิเมตร สันด้านล่างหนาแคบ ด้านข้างมีปีกบาง กว้างเท่ากับความกว้างของผล อาจมีหรือไม่มีท่อ
น้ำมันตามร่อง  
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พืชชนิดนี้มี 2 พันธุ์ (variety) คือ  Angelica sinensis (Oliv.) Diels var. sinensis ซึ่งมีผลรูปรี
หรือรูปไข่ ตามร่องมีท่อน้ำมัน 1-2 ท่อ กับ Angelica sinensis (Oliv.) Diels var. wilsonii (H. Wolff) 
Z.H. Pan & M.F. Watson ซึ่งมีผลรูปไข่กลับหรอืเกือบกลม ตามร่องไม่มีท่อน้ำมัน 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  

พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ทางภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นตามป่าดิบเขา ที่
สูงจากระดับน้ไทะเล 2,500-3,000 เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นผลระหว่างเดือน
กระกฎาคมถึงกันยายน มีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นพืชปลูกในสาธารณรัฐประชาชนจีนมานานนับพันปีแล้ว 
ปัจจุบันปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม 
ลักษณะเครื่องยา 

โกฐเชียงเป็นรากแขนงย่อยรูปทรงกระบอก ส่นโคนโตกว่าส่วนปลาย เส็นผ่านศูนย์กลาง 0.3-1 
เซนติเมตร ผิวสีขาวนวลถึงสีน้ำตาล เนื้อหยุ่นเหนียว รอยหักสีขาวแกมเหลือง เปลือกหนา มีร่องและท่อ
คัดหลั่งเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลจำนวนมาก เมื้อรากสีอ่อนกว่า วงแคมเบียบสีน้ำตาลแกมสีเหลือง กลิ่นหอม
เฉพาะ รสหวาน เผ็ด และขมเล็กน้อย 
องค์ประกอบทางเคมี 

โกฐเชียงมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 0.2-0.65 ในน้ำมันระเหยง่ายนี้มีสารซี-ลิกัสทิ
ไลด์ (Z-ligustilide) ราวร้อยละ 45-65 และมีการเอ็น-บิวทิลิดีนทาไลด์ (n-bytylidene pthalide) อัน
เป็นสารที่ทำให้โกฐเชียงมีกลิ่นหอมเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีสารอื่นๆ อีกลายชนิด เช่น กรดเฟรูลิก 
(ferulic acid), กรดเอ็น-วาเลอโรฟีโนน-โอ-คาร์บอกซิลิก (n-valerophenone-O-carboxylic acid) และ
พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharides) ในโกฐเชียงยังมีวิตามินหลายชนิด เช่น กรดนิโคทินิก (nicotinic 
acid), วิตามินบี 12 (vitamin B12), วิตามินบี 1 (vitamin B1), วิตามินเอ (vitamin A), วิตามินอี 
(vitamin E), ไบโอทิน (biotin) และมีธาตุเหล็กมากกว่าส่วนเหง้า (กุยโถว) และรากแก้ว (กุยเซิน) 
ข้อบ่งใช ้ 

บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย 
ตำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐเชียงมีกลิ่นหอม รสหวานขม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้สะอึก แก้เสียดแทง

ราวข้าง โกฐเชียงจัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9 
(เนาวโกฐ) 

ข้อมูลจากการศึกษาวิจับพรีคลินิกพบว่า โกฐเชียงมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยากว้างขวางมาก มีรายงาย
ผลการศึกษาจำนวนมาก ทั้งการศึกษาพรีคลินิกและการทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับผลของโกฐเชียงต่อ
ระบบต่างๆของร่างกาย แต่ผลการศึกษาเหล่านี้ยังมิอาจสรุปเพื่อยืนยันสรรพคุณของโกฐเชียงได้อย่าง
ชัดเจนตามหลักฐานการศึกษทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษษรายงายว่าโกฐเชียงอาจมีฤทธิ์
ลดความดันเลือดที่ปอดและตับ ฤทธิ์ต้านการจับก้อนของเลือด บำรุงเลือด คลายกล้ามเนื้อเรียบ (รวมทั้ง
กล้ามเนื้อมดลูก) กระตุ้นมดลูก และแก้ปวด 
ข้อห้ามใช ้ 

ห้ามใช้โกฐเชียงก่อนการผ่าตัดทุกชนิด เนื่องจากอาจทำให้มีเลือดออกมากและหยุดยาก ตำรา
แพทย์แผนจีนยังระบุว่า ห้อมใช้โกฐเชียงกับโรคหรือไข้ที่มีเลือดออกอันเกิดจากร้อนในและการติดเชื้อไวรัส 
เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  
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คำเตือน  
1. โกฐเชียงอาจมีผลต้านการจับก้อนของเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาต้านการจับก้อนของ
เลือดที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น วอร์ฟารีน (warfarin) 
2. การใช้โกฐเชียงในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งได้ 
3. หากจำเป็นต้องใช้โกฐเชียงในผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติเหตุเลื อดออกบางประเภท หรือใน
ระหว่างการได้รับยาต้านการจับก้อนของเลือด หรือต้องใช้ในระหว่างมีระดู หรือต้องการใช้ในระหว่างไตร
มาสแรกของการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 
4. การใช้โกฐเชียงในระหว่างการให้นมบุตร อาจทำให้เด็กทารกมีอาการผื่นแพ้ได้  
ข้อควรระวัง  
การใช้โกฐเชียงในระหว่างมีระดูอาจทำให้มีเลือดออกมากกว่าปกติ และในระหว่างการใช้โกฐเชียง  
หากมีภาวะเลือดออก อาจทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนช้ากว่าปกติ 
หมายเหตุ  

1. ชื่อ “โกฐเชียง” หมายถึง โกฐที่ได้จากพืชที่ขึ้นหรือปลูกในที่สูง คำ “เชียง” ในภาษาไทยอาจมี
ความหมายหลายอย่าง เช่น เมืองที่อยู่ริมน้ไ แต่ในที่นี้หมายถึง “ท่ีสูง” 

2. โกฐเชียงที่มีคุณภาพดีจะต้องเ็นโกฐเชียงที ่ผลิตในมณฑลกานซู่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
และหากเก็บโกฐเชียงไว้นานกว่า 1 ปี สารลิกัสทิไทล์ (ligustilide) และกรดเฟรูลิก (ferulic acid) 
จะมีปริมาณลดลง 

3. นิยมเก็บเกี ่ยวต้นโกฐเชียงเมื ่ออายุ 2-3 ปี ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร ่วง โดยการขุดรากอย่าง
ระมัดระวัง จากนั้นสลัดเบาๆ เพื่อเอาเศษดินออก แล้วตากในที่ร่ม 2-3 วัน โดยไม่ล้างน้ำ แล้วจึง
นำมามัดรวมกันห้อยไว้เหนือเตาไฟหรืออังไฟอ่อนๆ ทิ้งไว้ 1-3 เดือน หรือตลอดฤดูหนาว 

4. คนจีนเรียกรากของ Angelica sinensis (Oliv.) Diels ว่า “ตังกุย” (danggui) โดยเรียกส่วนของ
รากแต่งต่างกัน รือ ส่วนเหง้าอวบสั้นที่อยู่ตอนบนสุดเรียก “กุยโถว” มักใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ส่วน
รากแก้วเรียก “กุยเซิน” (แต่ปัจจุบันนี้ทั้งกุยโถวและกุยซินมันไม่แยกจากกัน และเรียกรวมกนัว่า 
“กุยโถว”) และส่วนรากแขนงเรียก “กุยเหว่ย” ใช้เป็นยาขับฤดู แพทย์จีนนิยมใช้ตังกุยในตำรับยา
เกี่ยวโรคทางนารีเวช เช่น เป็นยาขับระดู แก้รกตีขึ้น ขับรก และแก้ไข้ในเรือนไฟ ยาเกี่ยวกับ
อาการเลือดออกทุกชนิด แก้หวัด แก้ท้อขึ้น ท้องเฟ้อ ตกมูกเลือด 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐเชียง 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=30 

3. Department of Medical Sciences. Kot Chiang. In: Thai herbal pharmacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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17. โกฐน้ำเต้า 

โกฐน้ำเต้า 
โกฐน้ำเต้าเป็นเหง้าและรากแห้งของพืชชนิดใดชนิดหนึ ่งใน 3 ชนิด คือ ชนิดที ่ม ีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Rheum officinale Baill., หรือ R. palmatum L. หรือชนิด R. tanguticum 
(Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. ในวงศ์ Polygomaceae หรือ เหง้าและรากแห้งของพืช 2 
หรือ 3 ชนิดข้างต้นปนกัน 

 
เครื่องยา โกฐน้ำเต้า 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้าหรือราก 
ชื่อละติน Rhizoma et Radix Rhei 
ชื่อภาษาอังกฤษ Medicinal Rhubarb 
ชื่อพ้อง 1. Rheum potaninii Losinsk. เป็นชื่อพ้องของ R. palmatum L.  
 2.  Rheum palmatum L.  var.  tanguticum Maxin.  ex Regel, R.  palmatum subsp. 
dissectum Stapf; R. tanguticum (Maxim. ex Regel) var. viridiflorum Y.K. Yang & D.K. Zhang. 
เป็นชื่อพ้องของ R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. 
ชื่ออ่ืน ต้าหวง, ตั่วอ้ึง, rhubarb 
ลักษณะพืช  
1. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. officinale Baill. เป็นไม่ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-2 เมตร ราก เหง้า และลำต้น 
อ้วนสั้น ลำต้นกลวง เปลือกเป็ร่องตามยาว มีขนสีขาว โดยเฉพาะตรงข้อป่องออก  

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน ที่โคนต้นอาจมีน้อย หนาแน่น หรือออกเป็นกระจุก ใบค่อนข้างกลม 
หรืออาจพบรูปไข่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 30-50 เซนติเมตร ปลายแฉก แหลม โคนก่ึงรูปหัวใจ ขอบหยัก
เป็นแฉกแบบนิ้วมือ มีขนสั้นนุ่มด้านล่าง เส้นโคนใบ 5-7 เส้น ใบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาขนาดค่อยๆ เล็ก
ลงและเรียงสลับห่างๆ หรือไม่ม่ี ก้านใบท่ีโคนต้นคล้ายทรงกระบอก ยาวเกือบเท่าแผ่นใบ มีขนสั้นนุ่ม หูใบ
เป็นปลอกขนาดใหญ่ กว้างได้ถึง 15 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนหนาแน่น  

ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง แผ่กระจาย ช่อย่อยแบบช่อกระจุก กระจุกละ 4-5 ดอก  
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 ดอก สีเขียวถึงสีขาวอมเหลือง ก้านดอกยาว 3-3.5 เซนติเมตร กลีบรวม 6 กลีบ วงนอก 3 กลีบ 
วงใน 3 กลีบ รูปรี กว้าง 1.2-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 9 อัน สั้นกว่ากลีบรวมรัง
ไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียโค้งพับลง ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก 
แฉกมักพองกลม 

 
ต้นโกฐน้ำเต้า 

 

 
ช่อดอก 
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โกฐน้ำเต้า Rheum officinale Baill. 

 ผล แบบผลเมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมรูปรีกว้าง 7-9 มิลลิเมตร ยาว 0.8-1 เซนติเมตร เป็นสาม
มุม มีปีกกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ใกล้ขอบมีเส้นตามยาว 
เมล็ด รูปไข่กว้าง 
2. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. palmatum L. เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-2 เมตร ราก เหง้า และลำต้น
อ้วนสั้น ลำต้นกลวง เปลือกเป็นร่องตามยาว มีขนสีขาว ข้อพองออก เกือบเรียบหรือมีขนคาย  
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ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน ที่โคนต้นอาจมีน้อย หนาแน่น หรือออกเป็นกระจุก ใบค่อนข้างกลม ขนาดใหญ่ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-60 เซนติเมตร ปลายแฉกเรียวแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบหยักเป็นแฉกแบบนิ้วมือกรื
อแบบขนนก มีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ด้านบนมีขนสีขาวถึงมีปุ่มเล้กๆ มีเส้นโคนใบ 5 เส้น ใบที่อยู่เหนือโคนต้น
ขึ้นมาขนาดค่อยๆเล็กลง และเรียงสลับห่างๆ หรือไม่มี ก้านใบที่โคนต้นคล้ายทรงกระบอก ยาวเกือบเท่า
แผ่นใบมีปุ่มเล็กๆอยู ่หนาแน่น หูใบเป็นปลอกขนาดใหญ่ อาจกว่างถึง 15 เซนติเมตร ด้านนอกมีขน
หนาแน่น  

ช่อดอก แบบช่อแยงแขนง แขนงชิดกัน มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ก้านดอกเรียวยาว 2-2.5 เซนติเมตร  
ดอก สีแดงแกมม่วง หรืออาจะบสีขาวแกมเหลือง กลีบรวม 6 กลีบ วงนอก 3 กลีบ รูปรีถึงรูป

เกือบกลม ขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 9 อัน สั้นกว่ากลีบรวม รังไข่เหนือวงกลีบ รูปคล้าย
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุด 1 เม็ด ก้านเกสณเพศเมียพับลงเล็กน้อย ยอดเกสรเพศ
เมียมี 3 แฉก แฉกมักะองกลม 

ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ยาว 8-9 มิลลิเมตร ปลาย
ทั้ง 2 ข้างเว้าบุ๋มเป็นสามมุม มีปีกกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร มีเส้นตามยาวใกล้ขอบ  
เมล็ด รูปไข่กว้าง สีน้ำตาลดำ  
3. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี 
สูง (0.6-)1.5-2 เมตร รากและเหง้าอ้วนสั้น สีเหลือง ลำต้นอ้วนสั้น กลวง เปลือกเป็นร่องตามยาว ไม่มีขน
หรือมีขนสั้นนุ่ม ข้อพองออก  

ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบที่โคนต้นเรียงเวียงอาจมีน้อย หนาแน่น หรือเป็นกระจุก ใบรูปค่อนข้างกลม
หรือรูปไข่กว้าง ยาว 30-60 เซนติเมตร ปลายแฉกแหลม โคนรูปกึ่งหัวใจ ขอบหยักเป็นแฉกแบบนิ้วมือ 5 
แฉก 3 แฉกกลางหยักลึกแบบขนนก มีขนสั้นนุ่มทางด้านล่าง ด้านบนมีปุ่มเล็กๆ หรือมีขนสีขาว เส้นโคน
ใบ 3-5 เส้น ใบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาเรียงสลับ มีขนาดค่อยๆเล็กลง หยักแฉกมาก ก้านใบที่โคนต้นคล้าย
ทรงกระบอก ยาวเกือบเท่าแผนใบ มีปุ่มเล็กๆหนาแน่น หูใบเป็นปลอกขนาดใหญ่หุ้มลำต้น มีขนสั้นนุ่มด้าน
นอก  

ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง แขนงชิดกัน 
ดอก สีแดงอมม่วง อาจพบมีสีแดงอ่อน ก้านดอกเรียงยาว 2-3 เซนติเมตร กลีบรวม 6 กลีบ รูป

เกือบกลม วงนอก 3 กลีบ วงใบ 3 กลีบ โตกว่าวงนอกประมาณ 2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มักมี 9 อัน รังไข่
เหนือวงกลีบ รูปไข่กว้าง มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียมี 3 
แฉก แฉกมักพองกลม 

ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ยาว 0.8-
1 เซนติเมตร เป็นสามมุม มีปีกกว้าง 2-3 มิลลิเมตร มีเส้นตามยาวใกล้ขอบ  

เมล็ด รูปไข่ สีดำ 
พืชชนิดนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. var. tanguticum 
ซึ่งต้นสูง 1.5-2 เมตร เกลี้ยง หรือมีขนแข็งเอนบริเวณข้อตามส่วนบนของต้น ช่อดอกแตกก่ิงมากกว่า และ
พันธุ์ R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. var. liupanshanense C.Y. Cheng & T.C. 
Kao ซึ่งมีลำต้นสูง 0.6-1 เมตร มีขนนุ่มหนาแน่น ช่อดอกแตกก่ิงน้อยกว่า 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  

1. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. officinale Baill. มีเขตการกระจายพันธุ์ในสาธารณะรัฐประชาชนจีน พบที่
มณฑลฝูเจี้ยน กุ้ยโจว เหอหนาน หูเป่ย์ ฉ่านซี ซื่อชวน และหยุนหนาน ขึ้นตามเนินเขาหรือในป่า
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ดิบเขา ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-4,000 เมตร ปลูกกันทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือ
ใช้เป็นยา ออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นผลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 

2. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. palmatum L. โกฐน้ำเต้าชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ ์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบที่มณฑลกานซู หูเปย์ ชิงไห่ ฉ่านซี เสฉวน หยุนหนาน เขตปกครองตนเอง
มองโกเลียใน และเขตปกครองตนเองทิเบต จามเนินเขาหรือในหุบเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 
1,500-4,400 เมตร เป็นพืชปลูกเพื ่อใช ้ประโยชน์ทางยาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สหพันธรัฐรัสเซีย ออกดอกเดือนมิถุนายน เป็นผลเดือยสิงหาคม 

3. ต้นโกฐน้ำเต้าชนิด R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Maxim. ex Balf. มีเขตการกระจาย
พันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มณฑลกานซู ชิงไห่ และเขตการปกครองตนเองทิเบต พบขึ้น
บริเวณที ่ส ูงจากระดับน้ำทะเล 1,600-3,000 เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายน เป็นผลเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม 

ลักษณะเครื่องยา  
โกฐน้ำเต้ามีลักษณะเป็นก้อน รูปกึ่งทรงกระบอก รูปกรวย รูปไข่ หรือเป็นชิ้นที่มีรูปร่างไม่แน่นอน  

ยาว 3-17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลแกมสีเหลือง หรือสีนำ้ตาลแกม
สีแดง เมื่อลอกผิวออก เนื้อแน่น แต่อาจมีเนื้อนุ่มตรงกลาง รอยหักสีน้ำตาลแกมสีแดง หรือสีน้ำตาลแกมสี
เหลือง ส่วนเหง้ามักมีไส้เนื้อไม้กว้าง มีจุดรูปดาวซึ่งเป็นมัดท่อลำเลียงที่ผิดปรกติ เรียงเป็นวงหรือกระจาย
ไม่สม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นรากมักมีเนื้อไม้ มีเส้นตามแนวรัศมี วงแคมเบียมเห็นได้ชัดเจน ไม่มีจุดรูปดาว  
มีกลิ่นเฉพาะ รสขม ฝาดเล็กน้อย เมื่อเคี้ยวจะเหนียวและรู้สึกว่าเป็นเม็ดหยาบๆ 
องค์ประกอบทางเคมี  

โกฐน้ำเต้ามีสารสำคัญ กลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinones) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสารไฮดรอก
ซีแอนทราซีน (hydroxyanthracene) แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ  

กลุ่มย่อยแอนทราควิโนนเสรี (free anthraquinones) เช่น คริโซฟานอล (chrysophanol), อิโม
ดิน (emodin), เรอิน (rhein)  

กลุ ่มย ่อยแอนทราคว ิโนนไกลโคไซด์ (anthraquinone glycodides) เช ่น เรอิโนไซด ์ เอ 
(rheinoside A), เรอิโนไซด์บี (rheinoside B), เรอิโนไซด์ซี (rheinoside C), เรอิโนไซด์ดี (rheinoside 
D), คริโซฟาเนอิน (chrysophanein), กลูโคอิโมดิน (glucoemodin), พาลเมทิน (palmatin),  

กลุ ่มย ่อยไบแอนโทรน (bianthrones) เช ่น เซนโนไซด์เอ (sennoside A) , เซนโนไซด์บี 
(sennoside B), เซนโนไซด์ซี (sennoside C), เซนโนไซด์ดี (sennoside D), เซนโนไซด์อี (sennoside 
E), เซนโนไซด์เอฟ (sennoside F), เรอิดินเอ (rheidin A), เรอิดินบี (rheidin ฺB), เรอิดินซี (rheidin C) 
นอกจากนั้นในโกฐน้ำเต้ายังมีสารกลุ่มแทนนิน (tannins) ด้วย 
ข้อบ่งใช ้
 ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบายสำหรับบำบัดอาการท้องผูกเป็นครั้งคราว 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐน้ำเต้ามีสรรพคุณขับลมลงสู่คูถทวาร ทำให้อุจจาระ ปัสสาวะเดิน
สะดวก เป็นยาระบายชนิด “รู้เปิดรู้ปิด” แพทย์ตามชนบทนำโกฐน้ำเต้ามานึ่งให้สุก แล้วตากแดดให้แห้ง 
ผสมเป็นยาระบาย ใช้แก้อาการท้องผูก โรคริดสีดวงทวาร โกฐน้ำเต้าเป็นโกฐชนิหนึ่งใน 3 ชนิดที่ตำรา
แทพย์แผนไทยจัดอยู่ใน “พิกัดโกฐพิเศษ” ร่วมกับโกฐกะกลิ้งและโกฐกักกรา 
 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสำคัญในโกฐน้ำเต้า โดยเฉพาะสารเซนโนไซด์ ทั้ง 6 ชนิด 
(sennoside A-F) และสารเรอิโนไซด์ทั้ง 4 ชนิด (rheinosides A-D) ออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
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ใหญ่ ช่วยเร่งการขับกากอาหารออกจากลำไส้ใหญ่ และเพิ่มการซึมผ่านของของเหลวผ่านเยื่อเมือกลำไส้
ใหญ่ ทำให้มีปริมาณน้ำในลำไส้ใหญ่มากขึ้น จึงแสดงฤทธิ์เป็นยาถ่าย โดยจะมีฤทธิ์ฝาดสมานตามมาหลัง
การถ่ายอุจาระอันเนื่องจากฤทธิ์ของแทนนินในโกฐน้ำเต้า 
ข้อห้ามใช ้
 ห้ามใช้โกฐน้ำเต้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบในช่องท้อง ไตอักเสบหรือมีอาการ
ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
คำเตือน 

1. ควรใช้โกฐน้ำเต้าเฉพาะเมื่อไม่สามารถแก้อาการท้องผูกได้ด้วยการปรับเปลี่ยนโภชนาการหรือใช้
ยาระบายชนิดเพ่ิมกาก เมื่อใช้โกฐน้ำเต้าแล้วมีเลือดออกทางทวารหนัก หรือเมื่อใช้ในขนาดสูงสุด
ที่แนะนำแล้ว ลำไส้ยังไม่มีการเคลื่อนไหว อางบ่งถึงภาวะรุนแรงที่อาจเกิดอันตรายได้ การใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่ากำหนด อาจทำให้ลำไส้เกิดการเคยชินได้ 

2. ไม่ควรใช้ในผู ้ป่วยโรคลำไส้อุดตัดคอดตีบ ขาดความตึงตัว หรืออยู ่ในภาวะขาดน้ำและสาร
อิเล็กทรอไลต์อย่างรุนแรง 

3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง หรือลำไส้อักเสบ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบมี
แผล กลุ่มอาการลำไส้ระคายเคือง (irritable bowel syndrome) หรือในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ 

4. ไม่ควรใช้ในสตรีระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ 
5. การใช้โกฐน้ำเต้าในขนาดแรกอาจทำให้เกิด/มีอาการปวดมวนไม่สบายในท้องได้ หากมีอาการนี้ 

ควรลดขนาดยาลง 
6. การใช้โกฐน้ำเต้าเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการปวดเฉียบและมวนเกร็งในลำไส้ใหญ่ และอุจจาระ

เหลวเหมือนน้ำ 
ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรใช้โกฐน้ำเต้าติดต่อกันนานเกิน 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะเสียสมดุบของ
สารอิเล็กทรอไลต์ เช่น การเพิ่มการสูญเสียโพแทสเซียม ซึ่งอาจไปมีผลเพิ่มฤทธิ์ของไกลโคไซด์ที่
แสดงฤทธิ ์ต่อหัวใจ (cardiac glycoside) และยาแก้ภาวะหัวใจเสียจังหวะ หากใช้ยาเหล่านี้
ร่วมกับโกฐน้ำเต้า 

2. กาใช้โกฐน้ำเต้าร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์ (thiazide diuretics) ยากลุ่มคอร์ทิโคส
เตียรอยด์ (corticosteriods) หรือชะเอมเทศ จะทำให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากขึ้น 

ขนาดและวิธีใช้ 
 ยาเตรียมที่มีอนุพันธ์ของสารไฮดรอกซีแอนทราซีน 10-30 มิลลิกรัม กินวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 
หรือใช้โกฐน้ำเต้า 3-30 กรัม ต้มน้ำดื่ม โดยไม่ควรต้มนานหากต้องการใช้เป็นยาถ่าย หรือใช้เป็นเครื่องยา
ผสมตามตำรับยา 
หมายเหตุ 

1. โกฐน้ำเต้าเป็นเครื ่องยาที ่ร ับรองในตำรับยาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในชื ่อ Radix & 
Rhizoma Rhei มีข้อบ่งใช้สำหรับแก้อาหารไข้ที่มีอาการท้องผูกร่วมด้วย แก้อาการปวดท้อง
เนื ่องจากมีอุจจาระค้างในลำไส้ใหญ่มาก แก้อาการเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 
นอกจากนั้น โกฐน้ำเต้ายังใช้เป็นยาภายนอกแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก โดยบดให้เป็นผงละเอียด 
ผสมเหล้าข้าวเล็กน้อย แล้วทาบางๆ หรือพอกบริเวณแผล 
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2. โกฐน้ำเต้าที่นำเข้าจากประเทศอินเดียส่วนใหญ่เป็เหง้าและรากแห้งของ Rheumemodi Waii.  
ที่พบในประเทศอินเดีย เครื่องยาที่ได้จากพืชชนิดนี้ใช้กันมากในอินเดียและประเทศใกล้เคียง เช่น 
เนปาล ปากีสถาน ตำราอายุรเวชของอินเดียมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยานี้ อย่างไรก็ตาม โกฐ
น้ำเต้าที่ได้จากพืชชนิดนี้มีคุณภาพด้อยกว่าโกฐน้ำเต้าที่ได้จากพืช 3 ชนิด ที่มีแหล่งกำเนิดจาก
ประเทศจีน 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. โกฐน้ำเต้า [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://medthai.com/โกฐน้ำเต้า/ 

3. Rheum officinaler [Internet]. 2007 [cited 2020 Jul 3]. Available from: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rheum_officinale_-
_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-256.jpg 
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18. โกฐพุงปลา 
โกฐพุงปลา 

โกฐพุงปลาเป็นปุ่มหูด (gall) เกิดจากใบหรือกิ่งอ่อนของต้นสมอไทยท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Terminalia chebula Retz. ในวงศ์ Combretaceae 

 
เครื่องยา โกฐพุงปลา 

 
ใช้ในตำรับ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาแก้แก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง และยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ปุ่มหูด (gall) 
ชื่อละติน Rhizoma et Radix Rhei 
ชื่อภาษาอังกฤษ Medicinal Rhubarb 
ชื่อพ้อง Terminalia tomentella Kurz 
ชื่ออ่ืน ปูดกกส้มมอ, myrobalan gall 
ลักษณะพืช 
 ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นค่อนข้างเปลา ไม่มีพูพอน หรืออาจมีบ้างเล็กน้อยช่วงโคน
ต้น เปลือกหนา ขรุขระ สีน้ำตาลแก่ค่อนข้างดำ แตกปริเป็นร่องลึกตามยาว เปลือกในสีน้ำตาลแดง  
เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่ ค่อนข้างโปรง กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน  
กว้าง 10-13 เซนติเมตร ยาว 18-28 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนและมักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบ
ใกล้โคนใบมีตุ่มหูด 1 คู่ แผ่นค่อนข้างหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนสีขาว ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนนุ่มสี
น้ำตาลอ่อน และจะหลุดร่วงไปหมด หรือเกือบหมดเมื ่อใบแก่จัด ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-2.5 
เซนติเมตร  

ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ไม่แยกแขนง ออกเป็นช่อยาวบริเวณรอยแผลใบใกล้ปลายกิ่ง  
ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ด้านในมีขนแน่น เมื่อ

ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 10 อัน เรียงเป็น 2 แถวรอบรังไข่ รังไข่ใต้
วงกลีบ รูปไข่เกลี้ยง ภายในมี 1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด 
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โกฐพุงปลา Terminalia chebula Retz.   

1.ลักษณะวิสัย 2.กิ่งและดอก 3.กิ่งและผล 4.เครื่องยา 
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โกฐพุงปลา Terminalia chebula Retz.   

1. ใบและผล 2.ช่อดอก 3.ดอก 
 

ผล รูปกลมป้อมหรือรูปกระสวย กว้าง 2-3 เซนติเมตรอาจมีพูหรือสันตามความยาวได้ถึง 5 สัน 
หรือไม่มีสัน เนื้อหนา ผลแก่สีเขียวอมเหลือง เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีดำ 

เมล็ด มี 1เมล็ด รูปรี ผิวขรุขระ กว้าง 5-7 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร 
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ 
พืชชนิดนี้พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงสูงประมาณ 800 เมตร 

พบตามภาคต่างๆของประเทศทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ 
ลักษณะเครื่องยา  

โกฐพุงปลามีลักษณะเป็นถุง แบน กลวง คล้ายพุงปลา ก้างและยาว 1-3 เซนติเมตร มีขั้ว ส่วนขั่ว
ที่พับกลับหรือยื่นออกมามีสีน้ำตาลเข้ม ผิวสีน้ำตาลปนสีนวล ขรุขระ มีรอยย่นจากบริเวณขั้วเป็นริ้วลงมา
ตามยาว มักพบมีรูขนาดเล็ก 1-2 รู หรือไม่มี มีกลิ่นเฉพาะ รสฝาด ขมเล็กน้อย 
องค์ประกอบทางเคมี 
 โกฐพุงปลามีสารสำคัญเป็นกลุ่มแทนนินปรเภทสลายได้ (hydrolyzable tannins) รวมทั้งกรด
แทนนิก (tannic acid), กรดแกลลิก (gallic acid), และอนุพันธ์ของกรดทั้ง 2 ชนิด 
ข้อบ่งใช ้
 ตำราสรรพคุณไทยว่าโกฐพุงปลา มีรสฝาดจัด สรรพคุณแก้อุจจาระธาตุพิการ แก้อติสาร แก้บิดมูก
เลือด คุมธาตุ แก้ไข้จากลไส้อักเสบ แก้ไข้พิษ แก้พิษทำให้ร้อน แก้อาเจียน แก้เสมหะพิการ แก้เม็ดยอด
ภายใน สมานแผล โกฐพุงปลาจัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
หมายเหตุ  

1. โกฐพุงปลาเกิดจากแมลงเจาะกิ่งอ่อนและใบอ่อนต้นสมอไทย แล้ววางไข่ ต้นสมอไทยจะสร้างปุ่ม
หูดขึ้นมาเพ่ือห่อหุ้มไข่ของแมลงเหล่านั้นไว้ เมื่อตัวอ่อนแมลงโตจะเจาะปุ่มหูดนี้ออกมา ทำให้เห็น
เป็นรูปบนปุ่มหูดนั้น เมื่อปุ่มหูดนี้แห้งแข็ง จึงมีรูปคล้ายถุงแยนกลวง 

2. พืชชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียก “เถาพุงปลา” “พุงปลาช่อน” หรือ “บวบลม” มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 
Dischidia major (Vahl)  Merr.  ช ื ่ อพ ้ อ ง  Dischidia rafflesiana Wall.  จ ั ด อย ู ่ ใ น ว ง ศ์  
Asclepiadaceae มีผู้เรียกเป็น “โกฐพุงปลา” เช่นกัน แต่พืชชนิดนี้ไม่ใช่ “โกฐพุงปลา” ที่ใช้เป็น
เครื่องยา หรือที่จัดอยู่ในพิกัดโกฐทั้ง 9  

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐพุงปลา 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=31 

3. Department of Medical Sciences. Kot Phung Pla. In: Thai herbal pharmacopoeia 
2019. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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19. โกฐสอ 
โกฐสอ 

 โกฐสอเป็นรากแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) 
Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) ซึ ่งมี 2 พันธุ ์ คือ  
A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. var. dahurica กับ 
A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.)  Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. var. formisana (H. 
Boiddieu) Yen 
 

  
เครื่องยา โกฐสอ 

 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ, ยาแก้แก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง, ยาอไภยสาลี, โกฐสอ, ยาไพสาลี, ยาทำลายพระ
สุเมรุ และยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Radix Angelicae Dahuricae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Dahurian Angelica Root  
ชื่อพ้อง Angelica formosama H. Boissieu, A. macrocarpa H. Wolff, A. porphyrocaulis Nakai 
& Kitag. , A. porphyrocaulis Nakai & Kitag. var. albiflora (Maxim. ) Makino, A. tschiliensis H. 
Woff; Calisace dahurica Fidch. ex Hoffm.  
ชื่ออ่ืน โกฐสอจีน, ป๋ายจื่อ, แปะจี้, baizhi 
ลักษณะพืช 
 ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1-2.5 เมตร 
 ราก อวบใหญ่ เนื ้อแข็ง รูปกรวยยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร อาจยาวได้ถึง 30 
เซนติเมตร หรือมากกว่า อาจแยกแขนงที่ปลาย มีกลิ่นหอมจัด ลำต้นตั้งตรง เป็นร่องตามแนวยาว สีเขียว
แกมสีม่วง โคนต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 (-7-8) เซนติเมตร  
 ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั ้น เรียงเวียน รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้างได้ถึง 40 
เซนติเมตร ยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร ก้านใบยาว โคนแผ่เป็นกาบ ใบย่อนไม่มีก้าน รูปรีแคบถึงรูปใบหอก
แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเป็นครีบเล็กน้อย ขอบจัก
ฟันเลื่อยห่างๆ ใบตอนบนลดรูปเป็นกาบ 
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 ช่อดอก แบบช่อซี ่ร่มเชิงประกอบ ออกตามช่อใบและปลายกิ ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-30 
เซนติเมตร สีขาว ใบประดับไม่มีหรือมีไม่เกิน 2 ใบ คล้ายกาบ หุ้มช่อดอกเมื่อยังอ่อนอยู่ มีช่อย่อย  
18-40(-70) ช่อ มีขนสั้นๆ ใบประดับย่อยรูปใบหอกแกมรูปแถบ กลีบเลี้ยงลดรูป กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่
กลับ ขนาดเล็ก ปลายเว้าตื้น เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด  
โคนก้างเกสรเพศเมียเป็นรูปกรวยสั้น 
 ผล แบบผลแห้งแยกแล้วแตก รูปรีกว้างถึงรูปเกือบกลม ด้านล่างแบนราบ กว้าง 4-6 เซนติเมตร 
ยาว 4-7 เซนติเมตร สันด้านล่างหนากว่าร่อง สันด้านข้างแผ่เป็นปีกกว้าง ตามร่องมีท่อน้ำมัน 1 ท่อ  
ตามสันมีท่อน้ำมัน 2 ท่อ 
 พืชชนิดนี้มี 2 พันธุ์ (variety) คือ  A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex 
Franch. & Sav. var. dahurica มีรังไข่และผลเกลี้ยง พบขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.)  Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. var. 
formisana (H. Boiddieu) Yen ซึ่งรังไข่และผลมีขนนุ่ม พบขึ้นที่ไต้หวัน นอกจากนั้นยังพบได้ในประเทศ
ญี่ปุ่น เกาหลี และไซบีเรียของสหพันธรัฐรัสเซีย  
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ 
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และสหพันธรัฐ
รัสเซีย(ไซบีเรีย) พบขึ้นตามภูเขาสูงและชื้น ในหุบเขาริมน้ำ และชายป่า ออกดอกระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม เป็นผลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่นิยมปลูกใช้กันมีหลายพันธุ์
ปลูก เช่น Angelica dahurica cv. Qibaizhi, Angelica dahurica cv. Yubaizhi, Angelica dahurica 
cv. Hangbaizhi และ Angelica dahurica cv. Chuanbaizhi 
ลักษณะเครื่องยา  
 โกฐสอมีลักษณะเป็นรากแห้งรูปกรวยยาว ยาว 10-25 เซนติเมตร (อาจยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลแกมสีเทาหรือสีนำ้ตาลแกมสีเหลือง มีรอยย่น
ตามยาว รอยแผลจากรากแขนง และรอยแผลตามขวางคล้ายช่องหายใจ รอยแผลเหล่านี้อาจพบเรียงเป็น
แถวตามยาว 4 แถว ส่วนโคนเป็นเป็นรอยบุ๋มจากลำต้น เนื ้อแข็ง รอยหักสีขาวหรือสีขาวแกมสีเทา  
เนื้อมีแป้ง วงแคมเบียมสีน้ำตาลกึ่งสี่เหลี่ยมหรือเกือบกลม มีจุดน้ำมันสีน้ำตาลจำนวนมากกระจายทั่วไปใน
ส่วนเปลือกราก กิ่นหอม รสเผ็ดและขม 
องค์ประกอบทางเคม ี
 โกฐสอมีสารองค์ประกอบหลักเป็นคูมาริน (coumarin) และอนุพันธุ์ของคูมาริน เช่น สโกโพเลทิน 
(scopoletin) , ซ ี เดรลออปซ ิน (cedrelopsin) , 7-ด ี เมท ิลซ ู เบอโรซ ิน (7-demethylduberosin)  
และอนุพันธ์ของฟูโรคูมาริน (furocoumarin) หลายชนิด เช่น อิมเพอราโทริน (imperatorin), โซราเลน 
(psoralen), แองเจลิซิน (angelicin), เบอร์แกปเทน (bergapten), ไบแอกแองเจลิซิน (byakangelicin), 
ไบแอกแองเจลิคอล (by-akangelicol) 
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โกฐสอ Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. dahurica 

1.ต้นและใบ 2.ราก 3.ดอก 4.ช่อดอก 5.ผล(mericarp) 6.ผล (ตัดตามขวาง) 
 
ข้อบ่งใช ้
ตำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐสอมีกลิ่นหอม รสขมมัน มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้หืด แก้ไอ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น 
จัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
ข้อมูลจากการวิจับพรีคลินิกแบบนอกกายพบว่าโกฐสอมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด รวมทั้ง
เชื้อบิดและไข ้
ขนาดและวิธีใช้ 
3-9 กรัม ต้มน้ำดื่มหรือใช้เป็นเครื่องยาตามตำรับยา 
หมายเหตุ 

1. ชื ่อ “โกฐสอ” หมายถึงโกฐซึ ่งมีสีขาว ตรงกันข้ามกับ “โกฐเขมา” ซึ ่งหมายถึงโกฐที ่มีสีดำ  
คำว่า “สอ” เทียบจากภาษาเขมร แปลว่า ขาว 
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2. โกฐสอที่มีขายในท้องตลาด มักจะได้จากพืชปลูกในมณฑลซื่อซวน (เสฉวน) และมณฑลเจ้อเจียง
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเก็บรากของต้นโกฐสอในช่วงระหว่างฤดูร้อนและฤดู
ใบไม้ร่วง เมื่อใบเริ่มเฉาและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วนำมาตากแดดหรืออบแห้งที่อุณหภูมิำมเ่กิน 
60 องศาเซลเซียส 

3. ตำรับยาของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมอโนกราฟโกฐสอ โดยระบุข้อบ่งใช้ว่าใช้แก้ปวดศีรษะ
โดยเฉพาะอาการปวดศรีษะด้านหน้า แก้ปวดฟัน ลดอาการคัดจมูกจากไข้หวัดหรือโรคโพรง
อากาศอักเสบ เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โกฐสอ [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=32 

3. Department of Medical Sciences. Kot So. In: Thai herbal pharmacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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20. โกฐหัวบัว 
โกฐหัวบัว 

โกฐหัวบัวเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ligusticum sinense Oliv. cv. chuanxiong 
ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) 

 

 
เครื่องยา โกฐหัวบัว 

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Rhizoma Chuanxiong 
ชื่อภาษาอังกฤษ Szechwan Lovage Rhizome 
ชื่อพ้อง L. chuanxiong Hort. ex Y.Q. Qiu, Y.Q. Zhong, K.Y. Pan, Y.C. Tang & J.M. Xu 
ชื ่ออื ่น โกฐหัวบัวน้อย , โกฐหัวบัวใหญ่ , ชวนซวอง, ชวนเกียง, Sichuan lovage, Sichuan lovage 
rhizome, Szechuan lovage rhizome, Szechwan lovage 
ลักษณะพืช 
 ไม้ล้มลุกอายุหลายปี  
 เหง้า ค่อนข้างกลม ผิวเป็นปุ่มปม มีข้อป่องและปล้องสั้น ลำต้น ตั้งตรง อาจสูงได้ถึง 1 เมตร  
 ใบ เรียงเวียน ใบใกล้โคนต้นรูปไข่แกมรูปสามเหลี ่ยมกว้าง 10-15 เซนติเมตร ยาว 15-20 
เซนติเมตร ก้านใบยาว 10-20 เซนติเมตร โคนก้านแผ่เป็นกาบ ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 1-3 ชั้น  
แฉกปลายสุดรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยไม่
สม่ำเสมอ ส่วนใบบนต้นรูปคล้างใบใกล้โคนต้น แต่ลดรูป ไม่มีก้านใบ ขอบใบหยักแบบขนนกชั้นเดียว พืชนี้
เป็นพันธุ์ปลูก ไม่พบดอก 
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โกฐหัวบัว Ligusticum sinense Oliv. cv. chuanxiong 

1. และ 2. ลักษณะวิสัยพืช 3. แสดงข้อป่อง  4. ใบ 5. ช่อดอก 6. เครื่องยา 
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โกฐหัวบัว Ligusticum sinense Oliv. cv. chuanxiong 

1.พุ่มใบ แสดงใบ ช่อดอก และผล 2.ใบประดับ 3.ใบประดับย่อย 4.ผล 5.เหง้า และราก 
 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ 
 พืชชนิดนี้เป็นพืชถิ่นเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์มานาน
นับพันปีจนมีเหง้าใหญ่เป็นพิเศษ ปลูกกันมากในมณฑลซื่อชวน และบริเวณท่ีราบทางภาคใต้ของแม่น้ำหวง
เหอ (ฮวงโห) และเขตการปกครองตนเองมองโกเลียในของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขยายพันธุ์
โดยการแยกต้น 
ลักษณะเครื่องยา 
 โกฐหัวบัวมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกำปั้น ผิวเป็นปุ่มปมขนาดไม่เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-7 
เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลแกมสีเหลือง สากและย่น มีวงนูนขึ้นตามแนวขนานมากมาย มีรอยเป็นแอ่งบุ๋ม
รูปเกือบกลมบริเวณปลายยอดซึ่งเกิดจากรอยแผลเป็นของลำต้น และมีรอยปุ่มปมอันเกิดจากรากย่อย
กระจายอยู่ทั่วไป เนื้อแน่น หักยาก รอยหักสีขาวแกมสีเหลืองหรือสีเหลืองแกมเทา มีท่อน้ำมันสีน้ำตาล
แกมสีเหลืองกระจายทั่วไป แคมเบียมอยู่ในวงที่เป็นคลื่น กลิ่นหอมจัด รสขม เผ็ดชาเล็กน้อย ตามด้วยออก
รสหวาน 
องค์ประกอบทางเคมี  
 โกฐหัวบ ัวม ีสารองค ์ประทางเคม ีหลายกล ุ ่ม ท ี ่สำค ัญได ้แก ่  สารกล ุ ่มอ ัลค ิลทาไลด์  
(alkylphthalides) เช่น ซีลิกัสทิไลด์ (Z-ligustilide) ราวร้อยละ 0.42, ชวนซินกอล (chuanxingol),  
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เซนค ิวโนไลด ์ เอ (senkynolide A) , บิวท ิลทาไลด ์ (butylphthalide) , ซ ีขบ ิวท ิล ิด ีนทาไลด ์ (Z-
butylidenephthalide), นีโอนิดิไลด์ (neochidilide), นิดิไลด์ (cnidilide), สารกลุ ่มทาไลด์ไดเมอร์ 
(phthalide dimers) เช่น วอลลิซิไลด์ (wallichilide), เลวิสโทไลด์เอ (levistolide A), โทคิโนไลด์บี 
(tokinolide B), สารกลุ ่มฟีนอลิก (phenolics) เช ่น กรดเฟรูล ิก (ferulic acid) ราวร้อยละ 0.02  
และกลุ่มพอลิอะเซทิลิน (polyacetylenes) เช่น ฟัลคารินดิออล (falcarindiol) รวมทั้งชันที่มีรสเปรี้ยว 
ข้อบ่งใช ้ 

ตำราสรรพคุณยาไทยว่าโกฐหัวบัวมีกลิ่นหอม รสมัน มีสรรพคุณแก้ลมในกอง ริดสีดวง และ
กระจายลมทั้งปวง ยาไทยมักไม่ใช้โกฐหัวบัวเป็ยาเดี่ยว แต่มักใช้ร่วมกับเครื่องยาอื่นในตำรับยา โกฐหัวบัว
จัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโฏฐทั้ง 9 (เนาวโกฐ) 
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารสกัดโกฐหัวบัวสามารถลดรอยจากโรคท่อเลือดแดงและหลอด
เลือดแดงแข็งในกระต่าย และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำได้อย่างมี
นัยสำคัญ ยาต้มโกฐหัวบัวมีผลสงบประสาทในหนูทดลองเมื่อให้กินในขนาด 25-50 กรมั/กิโลกรัม สารสกัด
ด้วยน้ำของโกฐหัวบัวมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสัตว์ทดลอง โกฐหัวบัวขนาดต่ำๆ มีฤทธิ์กระตุ้นมดลูกของ
กระต่าย แต่เมื่อให้ในขนาดสูงจะยับยั้งการบีบตัวอย่างสมบูรณ์ และหากฉีดเข้าหลอดเลือดในขนาดที่สูงขึ้น 
ก็จะทำให้ตัวอ่อนตายได้  
ข้อควรระวัง 

หากใช้มรขนาดสูงเกินไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ 
ขนาดและวิธีใช้  

3-9 กรัม ต้มน้ำดื่ม หรือใช้เป็นเครื่องยาตามตำรับยา 
หมายเหตุ 

1. ตำรายาไทยบางเล่มเรียกโกฐหัวบัวที่มีขนาดเล็กว่า “โกฐหัวบัวน้อย” และเรียกโกฐหัวบัวที่มี
ขนาดใหญ่ว่า “โกฐหัวบัวใหญ่” 

2. โกฐหัวบัวที่มีขายตามท้องตลาดมักได้จากพืชปลูกในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จึงเรียกว่า ชวนซวอง หรือ ชวนเกียง ในภาษาจีน คำ ชวน มาจากชื่อมณฑลซื่อ
ชวน) โดยจะเก็บเหง้าของต้นโกฐหัวบัวในช่วงฤดูร้อน เมื่อข้อตามต้นเริ่มโป่งพองออกและมีสีเขียว
แกมม่วง นำเหง้าที่ได้มาล้างน้ำให้สะอาด ตัดรากแขนงออกแล้วนำมาตากแดด และอบจนแห้ง
สนิท  

3. ตำรับนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมอโนกราฟโกฐหัวบัว โดยระบุข้อบ่งใช้ว่าใช้แก้ความ
ผิดปรกติของระดู เช่น อาการปวดระดู ภาวะขาดระดู นอกจากนั้นยังใช้แก้อาการปวดต่างๆ เช่น 
แก้ปวดหัว แก้ปวดบาดแผล แก้ปวดข้อ 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. Department of Medical Sciences. Kot Hua Bua. In: Thai herbal pharmacopoeia 
2019. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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21. ขม้ินชัน 
ขม้ินชัน 

ขม้ินชันเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa L. ในวงศ์ Zingiberaceae 

 
เครื่องยา ขม้ินชัน 

ใช้ในตำรับ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Rhizoma Curcumae Longae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Turmeric 
ชื่อพ้อง Amomum curcuma Jacq., Curcuma domestica Valeton, C. rotunda L. 
ชื่ออ่ืน ขม้ิน, ขม้ินแกง, ขม้ินหยวก, ขม้ินหัว, ขี้ขมิ้น, หมิ้น, common turmeric, tumeric, yellow root 
ลักษณะพืช 

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าหลักรูปไข่ หรือรูปแกมรูปรี (บางครั้งเรียกเหง้าหลักว่า หัว) แตกแขนง
ในแนวระนาบ แต่ละแขนงมักแตกย่อยต่อไปได้อีก 1-2 ครั้ง เหง้าแขนงรูปคล้ายทรงกระบอกหรือคล้ายนิ้ว
มือ ตรงหรือโค้งเล็กน้อย (บางครั้งเรียกเหง้าแขนงว่า แง่ง) เนื้อเหง้าสีส้มและมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเหนือดิน
เป็นลำต้นเทียมที่มีกาบใบเรียงซ้อนอัดแน่นสูงได้ถึง 1 เมตร หรือมากกว่า มีใบ 6-10 ใบต่อต้น  

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ กาบใบยาว 40-60 เซนติเมตร รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 
10-20 เซนติเมตร ยาว 30-70 เซนติเมตร ปลายแหลมเรียวถึงเรียวแหลม โคนใบสอบแคบหรือมนขอบ
เรียบ  

ช่อดอก แบบช่อดอกเชิงลด ออกจามปลายต้นหรือระหว่างกาบใบ ก้านดอกรูปทรงกระบอกกว้าง 
5-9 เซนติเมตร ยาว 10-20 ฌซนติเมตร มีใบประดับเป็นจำนวนมาก รูปรีแกมรูปขอบขนานเรียงเวียนถี่
รอบแกนช่อดอก ใบประดับที่อยู่บริเวณโคนช่อดอกสีเขียวอ่อนหรือสีขาวแกมสีเขียวกว้าง 2-3 เซนติเมตร  
ยาว 5-6 เซนติเมตร ขอบโคนใบประดับประกบติดกับใบประดับที่อยู่ใกล้เคียงและติดกับแกนช่อดอกเกิด
เป็นซอกคล้ายกระเปาะ ใบประดับท่ีอยู่บริเวณปลายช่อดอกสีขาวแกมสีเขียวอ่อน ปลายมีแถบสีเขียวอ่อน 
โคนไม่ประกบติดกันเป็นกระเปาะ 
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ขม้ินชัน Curcuma longa L. 
1.ลักษณะวิสัย 2.ช่อดอก 3.เหง้า 

 
ดอก ออกในซอกกระเปาะใบประดับซอกละ 3-5 ดอก ดอกทยอยบาน กลีบเลี้ยงสีขาวใส โคน

เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร ปลายหยักเป็น 3 ซี่ ไม่เท่ากัน กลีบดอกสีขาวโคนติดกัน
เป็นหลอดยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ปลายผายและแยกเป็น 3 แฉก รูปสามเหลี่ยมยาว 1-1.5 เซนติเมตร 
แฉกกลางใหญ่กว่าปลายเป็นติ่ง เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้ายกลีบดอกมี 3 กลีบ กลีบข้างขนาดเล็กกว่ากลีบ
ปาก รูปรีแกมรูปขอบขนาน สีเหลืองอ่อน กลีบปากรูปไข่กลับ ยาว 1.2-2 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน มีแถบ
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สีเหลืองเข้มบริเวณกลางกลีบ เกสรเพศผู้สมบูรณ์มี 1 อัน ก้านสั้นมาก อับเรณูเล็กเรียว มีจะงอยโอบรอบ
ก้านเกสรเพศเมียทีโ่คน รังไข่ใต้วงกลีบมี 3 ช่อง  

ผล กลมหรือรี แต่มักไม่ติดผล  
เมล็ด มีเยื่อหุ้ม 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ 
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ปรากฎหลักฐานที่
ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติในสภาพพืชป่า ปัจจุบันมีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคที่มีอากาศ
ร้อนหรือร้อนชื้นเทั่วโลก แหล่งที่ปลูกขมิ้นชันเป็นการค้าขนาดใหญ่ของโลกคือ อินเดีย มีแหล่งอ่ืนบ้างแถบ
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ลักษณะเครื่องยา 
 ขมิ้นชันเป็เหง้าหลัก (หัว) รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปรี เหง้าแขนง (แง่ง) รูปทรงกระบอก สั้น 
แตกแขนง ยาว 2-5 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร ภายนอกสีเหลืองถึงสีน้ำตามแกมสีเหลือง มีวงรอบ
ตามขวาง ผิวมักมีรอยย่นตามยาว มักมีแขนงเป็นปุ่มเล็กสั้น หรือมีรอยแผลเป็นรูปวงกลมที่เกิดจากปุ่มนั้น
หักหรือหลุดไป เนื ้อในสีเหลืองส้มถึงสีส้ม เป็นมัน ด้านตัดขวางมีรอยวงแหวนแยกชั ้นสตีล ( stele)  
ออกจากชั้นคอร์เทกซ์ (cortex) 
องค์ประกอบทางเคมี  
 ขมิ้นชันมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ซึ ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารกลุ ่มมอโนเทอร์ พีน 
(monoterpenes) และเซสควิเทอร์พีน (sesquiterpenes) เช่น เทอร์เมอโรน (turmerone), เออาร์-
เทอร์เมอโรน (ar-turmerone), ซิงจิเบอรีน (zingiberene), เคอโลน (curlone) มีสารสีเหลืองในกลุ่ม
เคอร ์ค ิ วม ินอยด ์  (curcuminoids)  เช ่น  เคอร ์ค ิ วม ิน (curcumin) , เดสเมทอกซ ี ่ เคอร ์ค ิ วมิน 
(desmethoxycurcumin), บิสเดสเมทอกซีเคอร์คิวมิน (bisdesmethoxycurcumin) 
ข้อบ่งใช ้
 แก้จุกเสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย 
 ตำรับยาสรรพคุณไทยว่าขมิ้นชันมีรสเผ็ดร้อน บำรุงธาตุ ฟอกโลหิต แก้พิษ โลหิตแลลม แก้เสมหะ 
แก้ไข้ท้ังปวง แก้ผดผื่นคัน แก้โรคผิวหนัง แก้บาดแผลและทำให้อาการฟกบวมยุบลง 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ลดอาการบีบตัว
ของลไหส้ ต้านฮีสทามีน ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื ้อรา ยั ้บยั ้งการเป็นพิษต่อตับ ต้านมะเร็ง ขับน้ำดี  
ใช้ภายนอกรักษาบาดแผล 
 ข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกในคนพบว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ลดอาการจุกเสียด แน่นท้อง ลดอาการ
อักเสบ รักษาอาการท้องเสีย ลดความเครียดออซิเดชั่น (oxidative stress) ในผู้ป่วยทาลัสซีเมีย รักษาสิว 
ข้อห้ามใช้ 
 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการอุดตันของท่อน้ำดี หรือผู้ที่แพ้ขม้ินชัน 
ข้อควรระวัง 
 ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นนิ่งในถุงน้ำดี สตรีระหว่างตั้งครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร 
หากจะใช้ขมิ้นชันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ 
ขนาดและวิธีใช้ 
 ผงขมิ้นชันขนาด 1.5-4 กรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน 
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หมายเหตุ 
1. มีรายงานการวิจัยว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ แต่มีรายงานว่าการใช้

ขม้ินชันหรือสารเคอร์คิวมินในขนาดสูงในสัตว์ทดลองอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 
2. ควรเก็บขมิ้นชันในภาชนะปิดสนิทป้องกันแสงและความชื้น และให้นำออกมาผึ่งลมให้แห้งทุก 2-3 

เดือน 
เอกสารอ้างอิง  

1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ขมิ้นชัน 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=34  

3. Department of Medical Sciences. Khamin Chan. In: Thai herbal pharmacopoeia 
2019. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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22. ขอบชะนางขาว 
ขอบชะนางขาว 

ขอบชะนางขาวเป็นทั้งต้นของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pouzolzia pentandra Benn. อยู่
ในวงศ์ Urticaceae 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Pouzolziae Zeylanicea Folium 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่ออ่ืน หญ้ามูกมาย (สระบุรี) ขอบชะนางขาว หนอนตายอยากขาว หนอนขาว 

ลักษณะของพืช  

 เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กเนื้ออ่อน เลื้อยแผ่ไปตามดินแต่ยอดจะตั้งขึ้น ลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าก้านไม้
ขีดเพียงเล็กน้อย ลำต้นอยู่เหนือดิน ตั้งตรงได้ ลำต้นเรียบมีความสูงได้ประมาณ 2 – 3 ฟุต  

 ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน โดยใบขอบชะนางขาวลักษณะของใบเป็นรูปค่อนข้างมนและกลม
หรือเป็นรูปไข่ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร เส้นใบ
สามารถมองเห็นได้เด่นชัดเป็นเส้น 3 เส้น ใบมีขนาดใหญ่ประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว ยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่ง 
– 1 นิ้วฟุต สีของใบจะเป็นสีเขียวอ่อน ๆ มีขนเล็กน้อยอยู่ท้ังบนแผ่นใบและตามลำต้น  

 ดอก เป็นช่อกระจุกตามระหว่างซอกใบและตามกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก เป็นแบบแยกเพศ อยู่บนต้น
เดียวกัน เป็นดอกเพศผู้กับเพศเมีย โดยดอกเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีนวล  

 ผล ผลแห้งไม่แตกแบบ achene ผลเป็นสีน้ำตาลออกเป็นกระจุกจามซอกใบมีขนาดเล็กประมาณ 
2 – 3 มิลลิเมตร เมื่อแห้งแล้วจะร่วงหล่นลงบนดินหรือปลิวไปตาลม ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1 – 2 
เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมรีสีน้ำตาลและมีขนาดเล็ก 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ พบทุกภาคในประเทศไทย 

ลักษณะเครื่องยา ต้นสมบูรณ์ลำต้นเรียบมีความสูงได้ประมาณ 2 - 3 ฟุต ใบสีเขียวอ่อน ๆ มีขนเล็กน้อย
อยู่ทั้งบนแผ่นใบและตามลำต้น รสเบื่อเมา 

องค์ประกอบทางเคมี  
 ในเมล็ดของขอบชะนางพบว่ามีสาร l'-acetoxychavicol acetate และสาร l'-acetoxyeugenol 
acetate ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการรักษาแผลเรื้อรังที่กระเพาะอาหารและลำไส้ สารที่สกัดด้วยปิโตรเลยีม
อีเทอร์จากเหง้าขอบชะนางจะมีฤทธิ์ที่สามารถช่วยขับเสมหะในกระต่ายได้ค่อนข้างดี และยังทำให้มีเมือก
ในหลอดลมเพิ่มมากขึ้น และส่วนที่ระเหยจะไปช่วยในการกระตุ้นต่อมขับน้ำเมือกท่ีหลอดลม และส่วนที่ไม่
ระเหยนั้นจะซึมผ่านเยื่อที่กระเพาะอาหาร มีผลทำให้ขับเสมหะ โดยน้ำระเหยของขอบชะนางนี้จะมีฤทธิ์
ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือก การรับประทานเข้าไปจะมีฤทธิ์ในการขับลมและลดการบีบตัวของ
ลำไส้ที่บีบตัวแรงผิดปกติ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ทำเป็นยาพ่นที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันได้เป็นอย่างดี 
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ข้อบ่งใช ้  
 ทั้งต้นนำต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน ขับโลหิตประจำเดือนและ
ระดูขาวของสตรี ขับน้ำนมของสตรี ขับพยาธิในเด็ก 

ขนาดและวิธีใช้  
 ทั้งต้นนำมาปรุงเป็นยาขับโลหิตประจำเดือนของสตรี ตำรายาไทยใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็น
ยาขับประจำเดือนของสตรี เปลือกของต้น ช่วยดับพิษในกระดูกและในเส้นเอ็น รักษาพยาธิผิวหนัง เช่น 
หุงน้ำมัน ทาริดสีดวง หรือจะใช้ต้มผสมเกลือให้เค็มนำมารักษาโรครำมะนาด  

รากนำมาตำให้ละเอียดแช่กับน้ำ ตำใส่น้ำมันพืชให้ใส่ผสมจะช่วยฆ่าเหาได้  
ใบนำมาตำใช้พอกรักษาฝีและแก้อาการปวดอักเสบ 

หมายเหตุ  
 ขอบชะนางมี 2 ชนิด ได้แก่ ขอบชะนางแดงเฉพาะแผ่นใบนั้นสีจะเด่นชัด คือ หลังใบจะเป็นสี
เขียวเข้มอมสีแดง และท้องใบจะเป็นสีแดงคล้ำ ขอบชะนางขาว สีของใบจะเป็นสีเขียวอ่อน ๆ และทั้งสอง
ชนิดจะมีขนเล็กน้อยอยู่ท้ังบนแผ่นใบและตามลำต้น  

 

  

  
ขอบชะนางขาว Pouzolzia pentandra Benn. 

ใบ ดอก ช่อดอก 
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ขอบชะนางขาว Pouzolzia pentandra Benn. ต้น 
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23. ขอบชะนางแดง 
ขอบชะนางแดง 

 ขอบชะนางแดงเป็นทั้งต้นของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gonostegia pentandra (Roxb,) 
Miq. อยู่ในวงศ์ Urticaceae 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Gonostegiae Pentandrae Folium 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่ออ่ืน หญ้าหนอนตายขน หญ้าก้านเพียง 
ลักษณะพืช  
 เป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า และเลื้อยแผ่ไปตามดินแต่ยอดจะตั้งขึ้น ลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าก้านไม้
ขีดเพียงเล็กน้อย ลำต้นเรียบสูงได้ประมาณ 2 – 3 ฟุต เป็นพรรณไม้ที่มักขึ้นตามเรือกสวนริมร่อง และขึ้น
ตามพ้ืนที่ร่มเย็นที่มีอิฐปูนเก่า ๆ หรือตามที่ผุพัง  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันโดยใบของขอบชะนางแดงจะมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ใบมี
ขนาดกว้างประมาณ 1.5 – 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร เส้นใบสามารถมองเห็นได้
เด่นชัด เป็นเส้น 3 เส้น ใบจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว ยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่ง ถึง 1 นิ้วฟุต  
สีของใบและต้นจะเป็นสีม่วงอมสีแดงคล้ำ มีขนเล็กน้อยอยู่ท้ังบนแผ่นใบและตามลำต้น  
 ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามระหว่างซอกใบและตามกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก เป็นแบบแยกเพศ 
อยู่บนต้นเดียวกัน เป็นดอกเพศผู้กับดอกเพศเมีย โดยดอกเป็นสีแดง  
 ผล ผลเป็นผลแห้งไม่แตกแบบ achene ลเป็นสีน้ำตาลออกเป็นกระจุกตามซอกใบ มีขนาด
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมื่อแห้งแล้วจะร่วงหล่นลงบนดินหรือปลิวไปตามลม ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 
1 - 2 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมรีสีน้ำตาลและมีขนาดเล็ก 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ พบทุกภาคของประเทศไทย 

ลักษณะเครื่องยา  
 ทั้งต้น ต้นสมบูรณ์ลำต้นเรียบมีความสูงได้ประมาณ 2 - 3 ฟุต ใบสีม่วงอมสีแดงคล้ำ มีขนเล็กน้อย
อยู่ทั้งบนแผ่นใบและตามลำต้น รสเบื่อเมา 

องค์ประกอบทางเคมี  
 ในเมล็ดของขอบชะนางพบว่ามีสาร l'-acetoxychavicol acetate และสาร l'-acetoxyeugenol 
acetate ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการรักษาแผลเรื้อรังที่กระเพาะอาหารและลำไส้ สารที่สกัดด้วยปิโตรเลยีม
อีเทอร์จากเหง้าขอบชะนางจะมีฤทธิ์ที่สามารถช่วยขับเสมหะในกระต่ายได้ค่อนข้างดี และยังทำให้มีเมือก
ในหลอดลมเพิ่มมากขึ้น และส่วนที่ระเหยจะไปช่วยในการกระตุ้นต่อมขับน้ำเมือกที่หลอดลม และส่วนที่ไม่
ระเหยนั้นจะซึมผ่านเยื่อที่กระเพาะอาหาร มีผลทำให้ขับเสมหะ โดยน้ำระเหยของขอบชะนางนี้จะมีฤทธิ์
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ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือก การรับประทานเข้าไปจะมีฤทธิ์ในการขับลมและลดการบีบตัวของ
ลำไส้ที่บีบตัวแรงผิดปกติ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ทำเป็นยาพ่นที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันได้เป็นอย่างดี 

ข้อบ่งใช ้ 
ข้อมูลจากศูนย์สมุนไพรทักษิณระบุว่าขอบชะนางทั้งสองมีสารที่ช่วยแก้โรคมะเร็งได้  
ทั้งต้น : ขับประจำเดือน ขับปัสสาวะ  
ใบ : แก้ฝี แก้ปวดอักเสบ  
ดอกและใบ: ฆ่าหนอนและแมลงได้  

ขนาดและวิธีใช้  
 ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ และนำมาปรุงเป็นยาขับโลหิตประจำเดือนของสตรี 
ในตำรายาไทยใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับประจำเดือนและขับระดูขาวของสตรี 

ใบนำมาใช้ต้มกับน้ำอาบหลังคลอดของสตรี และใช้เป็นยาทารักษากลาก 

หมายเหตุ  

 ขอบชะนางมี 2 ชนิด ได้แก่ ขอบชะนางแดงเฉพาะแผ่นใบนั้นสีจะเด่นชัด คือ หลังใบจะเป็นสี
เขียวเข้มอมสีแดง และท้องใบจะเป็นสีแดงคล้ำ ขอบชะนางขาว สีของใบจะเป็นสีเขียวอ่อน ๆ และทั้งสอง
ชนิดจะมีขนเล็กน้อยอยู่ท้ังบนแผ่นใบและตามลำต้น  
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24. ขิง 
ขิง 

ขิงเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale Rosc. ในวงศ์ Zingiberceae 

 
เครื่องยา ขิง 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมแก้เส้น 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Rhizoma Zingiberis 
ชื่อภาษาอังกฤษ Ginger 
ชื่อพ้อง Amomum zingiberis L., Curcuma longifolia Wall. 
ชื่ออ่ืน กังเกีย, กานเจียง, dried ginger, shoga 
ลักษณะของพืช 
 ไม่ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าอวบหนา ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีเหลืองอ่อน กาบใบเรียงสลับ
โอบกีนแน่นชูเหนือดินเป็นลำต้นเทียม สูง 1.5-1 เมตร แตกกอ 
 ใบ เป็นใบเดียวเรียงสลับ รูปแถบ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่ง
ยาว โคนสอบ ผิวใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ลิ ้นใบเป็น 2 แฉกตื ้น ยาว 3-5 
มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง ปลายตัด  
 ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกจากเหง้า ก้านช่อตั้งตรวขึ้นเหนือดินยาว 15-20(-30) เซนติเมตร รูปรี
หรือรูปทรงกระบอก กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร ใบประดับเรียงซ้อนกันแน่น สีเขียวอ่อน 
รูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาส 2-3 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ปลายมีติ่งหนาม ขอบโค้งเข้า ใบประดับ
ย่อยรูปรี กว้างประมาณ 1.3 เซนติเมใตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นหลอดสี
ขาว ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 2 แฉกและแยกลึกลงด้านเดียว กลีบดอกสีเหลืองอ่อน 
โตนติดกันเป็นหลอดยาว 2-2.5 เซนติเมตร แลายแยกเป็น 3 แฉก แฉกบนรูปใบหอก กว้างประมาณ 8 
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร แฉกข้าง 2 แฉกเหมือนกัน รูปแถบ ยาวเท่ากับแฉกบน แต่แคบ
กว่าประมาณครึ่งหนึ่ง เกสรเพศผู้เป็นหมันที่เปลี่ยนไปเป็นกลีบปากรูปไข่กลับ สีม่วงและมีแต้มสีเหลืองตรง
กลาง เกสรเพศผู้เป็นหมัน ที่เหลือรูปไข่ สีเดียวกับกลีบปาก ขนาบ 2 ข้างของโคนกลีบปากและเชื่อมเป็น
แผ่นเดียวกัน เกสรเพศผู้สมบูรณืมี 1 อัน ก้านชูอับเรณูสั้นมาก อับเรณูสีนวล ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร 
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ปลายมีหงอนยาวและโค้งหุ้มก้านเกสรเพศเมียที่ยาวขึ้นไปเหนืออับเรณู รังไข่ใต้วงกลีบ ยาวประมาณ 2 
มิลลิเมตร มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล จำนวนมาก  
 ผล แบบผลแห้งแตก รูปค่อนข้างกลม สุกสีแดง  
 เมล็ด รูปรี สีน้ำตาลเข้ม โคนมีครุยเป็นถุงบางใส 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียเขตร้อน แหล่งกำเนิดยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเป็น
ภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย หรือภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทยพบทั่วไป ปลูก
เป็นพืชสวนครัวและเป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย 
ลักษณะเครื่องยา 
 เหง้าแห้งรูปร่างไม่แน่นอน ค่อนข้างแบน แตกแขนงเป็นแง่งคล้ายนิ้วมือ ยาว 3-7 เซนติเมตร  
หนา 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีเหลืองแกมสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อนแกมสีเทา ไม่เรียบ มีรอยย่นตามยาว  
และมีข้อเห็นได้ชัดเจน แง่งมักมีส่วนใบที่ลดรูปเป็เกล็ดเหลืออยู่ ส่วนบนอาจพบรอยแผลเป็นจากต้นหรือ
ตา เนื้อแน่น รอยหักสีขาวแกมสีเหลือง หรือสีขาวแกมสีเทามีเม็ดละเอียด มีเนื้อเยื่อชั้นในสุดของคอร์เทกซ์
เป็นวงชัดเจน มีมัดท่อลำเลียงและเซลล์น้ำมันสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป 
องค์ประกอบทางเคมี 
 ขิงมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นนำ้มันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 2.5-3 โดยองค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ำมันระเหยง่ายอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของขิง แต่โดยทั่วไปมักมีสารกลุ่มเซสควิ
เทอร์พีน (sesquiterpenes) เป็นหลัก เช่น (-)-ชิงติเบอรีน [(-)-zingiberene], เออาร์-เคอร์คิวมิน  
(ar-curcumene), บีตา-บิซาโบลีน (𝛽-bisabolene), (อี)-แอลฟา-ฟาร์น ีซีน [(E)-α-farnesenel],  
ซิงเจอโรน (zingerone) นอกจากนั ้น ขิงย ังมีสารรสเผ็ดร้อนที ่ไม ่ระเหยในกลุ ่มฟีน ิลแอลคาโนน 
(phenylalketones) หรือกลุ่มฟีนิลแอลคาโนนอล (phenylalkanonols) ที่เรียกรวมๆ กันว่าสารกลุ่ม 
จินเจอรอล (gingerols) และกลุ่มโซกาออล (shogaois) 
ข้อบ่งใช ้ 
 ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเหตุเมารถเมาเรือและหลัง
ผ่าตัด 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าขิงมีรสเผ็ดร้อน หวาน สรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ 
คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ 
 ข้อมูลจากการศึกษาพรีคลินิกพบว่า ขิงผงมีสรรพคุณในการป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้และ
อาเจียนเหตุเมารถเมาเรือ ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด บรรเทาอาการคลื่นไส้
อาเจียนเหตุตั้งครรถ์ บรรเทาอาการคลื่อนไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่่ได้รับเคมีบำบัด ได้เฉพาะในช่วงท้ายของ
การบำบัด 
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ขิง Zingiber officinale Rosc. 

1.ต้น แสดงเหง้า ลำต้นเทียม ใบ และช่อดอก 2.ช่อดอก (เชิงลด) 3.ดอก (มุมมองด้านหน้า) 4.ดอก 
(มุมมองเฉียง) 

 
คำเตือน 
 ขิงอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหารและอาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ
ได ้
ข้อควรระวัง 

1. ผ ู ้ป ่วยท ี ่ม ีป ัญหาการแข ็งต ัวของเล ือดหร ือผ ู ้ท ี ่อย ู ่ระหว ่างการใช ้ยาก ันเล ือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulant) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิงร่วมด้วย 
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2. ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิง 
3. ไม่ควรใช้ขิงกับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ 

ขนาดและวิธีใช้  
1. แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ กินผงขิงแห้ง ครั้งละ 2-4 กรัมต่อวัน 
2. บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเหตุเมารถเมาเรือ กินผงขิงแห้งวันละ 1-2 กรัม แบ่งให้ครั้งละ  

0.5 กรัม วันละ 2-4 ครั้ง 
3. บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัด กินผงขิงแห้งขนาด 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง 

หมายเหตุ 
 แม้ว่าผลการวิจัยทางคลินิกจะชี้ให้เห็นว่าขิงสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีมีครรภ์
ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากเกรงว่าจะทไให้เกิด
อันตรายต่อทารก เพราะมีรายงานว่า 6-จินเจอรอล (6-gingerol) และโชกาออล (shogaol) ในขิงมีฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenicity) ของจินเจอรอลและโชกาออล ทำให้ความเสี่ยงในการก่อกลายพันธุ์
ของขิงลดลง ดังนั้น สตรีมีครรภ์สามารถบริโภคขิงในปริมาณที่มีอยู่ปกติในอาหาร (ไม่เกินวันละ 1 กรัม)  
ได้ โดยไม่ถือว่าทำให้เกิดความเสี่ยงในระหว่างการตั้งครรภ์ 
เอกสารอ้างอิง  

1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง; 2552. 

2. Department of Medical Sciences. Khing. In: Thai herbal pharmacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 
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25. ขิงแห้ง 
ขิงแห้ง 

 ขิงแห้งเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber ligulatum Roxb. ในวงศ์ 
Zingiberaceae 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาไฟอาวุธ  
ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ ยาอัคคินีวคณะ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 

ชื่อละติน Zingiberis Officnalis Rhizoma 

ชื่อภาษาอังกฤษ Ginger 

ชื่ออ่ืน - 
ลักษณะของพืช  
 พืชยืนต้นสูง 2 เมตร ใบ เหง้าใต้ดินแตกแขนง, หนา, อ้วน ภายในสีเหลือง มีกลิ่นหอม ขึ้นง่าย ใบ
เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปใบหอกหรือรูปใบหอกเชิงเส้น ยาว 10 - 30 เซนติเมตร กว้าง 1.5 - 3 
เซนติเมตร ใบยอดแหลมฐานป้าน หุ้มด้วยส่วนของกาบใบที่งอกยื่นออกตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่น
ใบ ยาว 2 - 4 มิลลิเมตร มีสองแฉก  

 ช่อดอก ออกจากเหง้ารูปโคนกว้างหรือรูปกระสวย ยาว 4 - 9 เซนติเมตร กว้าง 2 - 3 เซนติเมตร 
ก้านช่อดอก ก้านตั้งตรงสูงถึง 25 เซนติเมตร ห่อหุ้มด้วยเปลือกสีเขียว กาบดอกขึ้นซ้อนกัน สีเขียว 
ลักษณะโค้งผิวเกลี้ยงรูปไข่กลับ ยาว 2 – 3 เซนติเมตร กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ปลายป้านผิวเกลี้ยงทั้ง
สองด้าน ปลายขอบสีครีมถึงครีมเหลือง ปลายแหลมคม ใบประดับ รูปไข่ขอบขนาน ปลายใบป้าน
เปลี่ยนเป็นมือจับ ยาว 2.5 – 2.8 เซนติเมตร กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง กลีบดอก 3 กลีบ  
ยาว 2.2 – 2.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยงสีขาว กลีบหลังยาว 1.7 – 1.8 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร 
กลีบด้านข้าง ยาว 1.6 – 1.7 เซนติเมตร กว้าง 1.3 – 1.4 เซนติเมตร กลีบปากปลายมักเว้าตื้น สีแดงเข้ม
กับสีเหลืองเป็นจ้ำที่ฐาน กลีบด้านข้างยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร กว้าง 5 – 6 มิลลิเมตร ปลายแหลมสีแดง
เข้มกับจุดสีครีมกระจาย เกสรเพศผู้ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร  
เส้นยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ผิวเรียบ รยางค์ยาวประมาณ 7 – 9 มิลลิเมตร ปลายแหลมสีแดงเข้ม  
รังไข่ ผิวเกลี้ยง มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีหลายออวุล  

 ผล ผลรูปรี ผลแห้งแตกเป็น 3 ซีก สีดำ มีเยื่อหุ้มเมล็ด 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  

 พืชชนิดนี ้มีถิ ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ส่วนมากพบในเขตเอเชียเขตร้อนหรือกึ ่งเขตร้อ น  
ในประเทศไทยคาดว่ามีพืชพ้ืนเมืองถึง 60 ชนิด  

ลักษณะเครื่องยา  
 เหง้ามีลักษณะเป็นข้อ ๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็ก ๆ 
ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อน ๆ  
เนื้อค่อนข้างเรียบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ เหง้าขิงแห้งมีรสเย็นกว่าเหง้าขิง และมีกลิ่นฉุนน้อยกว่า 
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องค์ประกอบทางเคมี  
 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเอทานอลของเหง้าขิงแห้ง ด้วยเทคนิค 1H-NMR (400 
MHz) และ 13C-NMR (100 MHz) spectroscopic data พบสารกลุ่ม flavonols ได้แก่  kaempferol 
7 ,4 '-dimethyl ether และ quercetin 7 ,4 '-dimethyl ether อน ุพ ันธ ์ ของ  benzoic acid ได ้ แก่   
n-propyl p-hydroxybenzoate  ศึกษาปริมาณสารสำคัญโดยใช้เทคนิค gas chromatography/mass 
spectrometry พบสารกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ elemol, β-eudesmol, α-eudesmol  สารกลุ่ม 
fatty acid ethyl esters ได้แก่ palmitic acid ethyl ester, magaric acid ethyl ester, linoleic acid 
ethyl ester, oleic acid ethyl ester, stearic acid ethyl ester  ขิงแห้งจะมีรสเย็นกว่าขิง และกลิ่น
ฉุนน้อยกว่าขิง และไม่พบ 6-gingerol เหมือนที่พบในเหง้าขิง (Kidruangphokin, et al., 2017) 

ข้อบง่ใช ้ 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เหง้าขิงมีรสหวาน ร้อน เผ็ด มีสรรพคุณ แก้พรรดึก แก้จุกเสียด แก้ลม
เสียดแทง ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร แก้แน่นเฟ้อ แก้เสมหะ แก้เสมหะในทรวงอก เจริญไฟธาตุ  
 บัญชียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ขิงแห้งในหลาย
ตำรับได้แก่ “ตำรับยาวิสัมพยาใหญ่” มีสรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด “ตำรับยาประสะกานพลู” 
มีสรรพคุณ แก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติ “ตำรับยาหอมนวโกฐ”สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน 
แก้ลมปลายไข้ เป็นต้น 
 บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้ขิงแห้งในตำรับ “ยาเบญจกูล” มีส่วนประกอบของเหง้าขิง
แห้งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้
ปกติ   

ขนาดและวิธีใช้ - 

หมายเหตุ - 
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ขิงแห้ง Zingiber ligulatum Roxb. 

เหง้า ลำต้น ใบ ช่อดอก ดอก(ด้านหน้า) และดอก(ด้านข้าง) 
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ขิงแห้ง Zingiber ligulatum Roxb. 

เหง้า ใบ ดอก ช่อดอก เหง้าโตเต็มที่ และเครื่องยา 
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เอกสารอ้างอิง 
1. Kidruangphokin M, Pranee U, Suphrom N, Boonphong S. Chemical constituents of 
Zingiber ligulatum Roxb. NU. International Journal of Science. 2017;14(2): 9-18. 
2. Phuaklee P, Sakpakdeejaroen I, Itharat A. Cytotoxic and antioxidant activities of two 
species of ginger extracts. Thai J Pharmacol. 2010;32(1): 82-85. 
3. สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน. “ขิง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp. [28 พ.ค. 2020]. 
4. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. “ขิงแห้ง”. [ออนไลน์]. 
เข้าถึงได้จาก: www.thaicrudedrug.com. [28 พ.ค. 2020]. 
  

http://www.thaicrudedrug.com/
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26. คนทีเขมา 

คนทีเขมา 

 คนทีเขมาเป็นใบแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vitex negundo L. ในวงศ์ LABIACEAE   

ใช้ในตำรับ ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ใบ 

ชื่อภาษาอังกฤษ Indian privet 

ชื่ออ่ืน กุโนกามอ (มลายู-ปัตตานี); กูนิง (มลายู-นราธิวาส) 

ลักษณะของพืช  

 คนทีเขมาเป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 3 – 6 เมตร ผิวลำต้นเป็นสีเทาปน
น้ำตาล กิ่ง ก้าน และใบมีกลิ่นหอม กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม มีสีเทาและมีขนอ่อนขึ้นปกคลุม รากเป็นสีเหลือง 
เนื้อในรากเป็นสีขาว  

 ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5 หรือ 3 ใบ โดย 3 ใบบนจะมี
ขนาดใหญ่กว่า 2 ใบล่าง ใบบนมีก้าน ส่วนใบล่างไม่มีก้าน ใบมีกลิ่น ลักษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายใบ
ยาวแหลม ส่วนขอบใบเรียบหรือหยัก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1 – 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ  
4 – 7 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ท้องใบเป็นสีขาว ปกคลุมไปด้วยขนอ่อน  

 ดอก ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกย่อยมีขนาด
เล็กและมีอยู่เป็นจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีขาวแกมม่วงอ่อน กลีบดอกแตกออกเป็น 5 แฉก ขนาดไม่
เท่ากัน มีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อย เชื่อมติดกะนที่โคน ปลายกลีบล่างแผ่โค้ง กลีบรองดอกเชื่อมกันเปน็ถ้วย 
ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกมีเกสรเพศผู้ 4 อัน ออกดอกในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  

 ผล ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปกลม แห้ง เปลือกแข็งเป็นสีน้ำตาล มีขนาดเส้นผ่านเส้น
ศูนย์กลางประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ติดผลในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  

 มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของอเมริกา และได้แพร่พันธุ์มายังเอเชียตอนใต้ 
ไปจนถึงญ่ีปุ่นและต่อมายังเอเชีย ที่ระดับความสูงประมาณ 200 – 1,400 เมตร 

ลักษณะเครื่องยา  

 ใบสดและใบแห้ง พบทั้งที่เป็นใบสมบูรณ์และใบหัก หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีขาว  
ใบที่สมบูรณ์มีขนาดกว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร 

องค์ประกอบทางเคมี  

 ใบ ผล และเมล็ดพบน้ำมันระเหย เช่น L-Sabine, Camphene, และยังพบสารจำพวก Alkaloid, 
Flavonoid glycoside, Nishindine, Cineole ใ บ พ บ  Casticin, Luteolin- 7- glucoside, Pinene  
สารสกัดที่ได้จากใบสามารถบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบของหนูขาวทดลองที่เป็นโรคข้ออักเสบได้ และ
ส่วนที่สกัดได้จากใบมีฤทธิ์ต้านเซลล์ในเนื้องอกชนิดเออร์ลิช แอสไซติส (Ehrlich ascites tumour cells) 



 
 

110 
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ข้อบ่งใช ้ 

 ใบคนทีเขมา ขับเสมหะ บำรุงธาตุ รักษาโรคผิวหนัง  

ขนาดและวิธีใช้   

 ใบสด บดพอกรักษาสิว ใช้น้ำต้มใบสดล้างแผล ต้มน้ำอาบรักษาผิวที่หมองคล้ำและแห้ง  

ตำใบสดให้ละเอียด อุ่นให้ร้อนพอกแก้ปวดข้อ  

ใบตากแห้งใส่ในหมอนหนุน ทำให้หลับสบาย 

หมายเหตุ - 

 

 

 
คนทีเขมา Vitex negundo L. 

ดอก ใบ ลำต้น กิ่ง และเมล็ด  
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เอกสารอ้างอิง 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  “คนทีเขมา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb.htm.  [05 ก.ค. 2020]. 
6. สรรพคุณและประโยชน์ของต้นคนทีเขมา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://medthai.com.  
[05 ก.ค. 2020]. 

 
27. คัดเค้า 

คัดเค้า 

 คัดเค้าเป็นผลของพืชทีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oxyceros horridus Lour. ในวงศ์ Rubiaceae  

 
ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อภาษาอังกฤษ Siamese randia 
ชื่อพ้อง Gardenia horrida (Lour.) Spreng., Griffithia siamensis Miq. 
ชื่ออ่ืน คัดเค้าหนาม (ชัยภูมิ), คัดเค้าเครือ (นครราชสีมา), เค็ดเค้า (ภาคเหนือ), คัดเค้า คันเค่า (ภาคเหนือ
, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), คัดเค้า คัดค้าว (ภาคกลาง), เขี้ยวกระจับ (ภาคใต้, ภาคตะวันตกเฉียงใต้)  
  

https://medthai.com/
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ลักษณะของพืช   
 ไม้รอเลื้อยเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 3-6 เมตร เนื้อไม้เหนียวมาก มีหนามแหลม ยาว 1 
เซนติเมตร ปลายโค้งแข็งเป็นคู่ตามข้อและโคนใบ เปลือกลำต้นเรียบสีน้ำตาล กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
ปลายกิ่งก้านมีสีเขียว  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม เนื้อใบหนาแข็ง แผ่นใบเรียบ หลังใบผิวใบเรียบเป็นมัน สีเขียวสด 
ด้านท้องใบสีอ่อนกว่า เรียบและลื ่น เนื ้อใบเหนียว  ใบรูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 4 -5 เซนติเมตร  
ยาว 6-12 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีหูใบเล็กรูปสามเหลี่ยม อยู่ระหว่างก้าน
ใบ  
 ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเป็นช่อใหญ่ แต่ละช่อมีขนาดตั้งแต่ 4-10 
เซนติเมตร ดอกย่อย 10-25 ดอก มีลักษณะคล้ายดอกเข็ม บานพร้อมกันทั้งช่อ เมื่อแรกบานสีขาวแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีแกมเหลือง กลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยก
เป็น 5 กลีบ เมื่อบานกลีบดอกจะบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2  เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว
และยื่นพ้นกลีบดอก เกสรเพศเมียรูปกระสวย สีขาว กลีบเลี้ยง สีขาวอมเขียว โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด 
ปลายแยกเป็นแฉกแหลม  
 ผล ผลสดแบบผลกลุ ่ม รูปกลมรี สีเขียวเข้ม เมื ่อแก่สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 -1.5 
เซนติเมตร ส่วนก้นนูนเป็นวง เมล็ดขนาดเล็กมีจำนวนมาก  
 

  
คัดเค้า Oxyceros horridus Lour ต้น ดอก ผล 

 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และแพร่พันธุ์ไปทั่วในเขตอบอุ่นและกึ่งร้อน  
ในประเทศไทยปลูกได้ทุกภาค พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และตามป่าละเมาะตั้งแต่ระดับน้ำทะเล
จนถึง 500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคมถึงมกราคม ติดผลราวเดือนเมษายน ดอกส่งกลิ่นหอมแรงเวลา
เย็นถึงกลางคืนกระจายพันธุ์   

ลักษณะเครื่องยา   
 ลูกคัดเค้าเป็นผลรูปค่อนข้างกลม สีดำ ก้นลูกมีวงกลมเล็กๆ ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
เปลือกผลเรียบ มีรอยขรุขรัเล็กน้อย มีขั้วผลติดบางลูก รสฝาด 
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องค์ประกอบเคมี  
  ลูกคัดเค้ามสารประกอบกลุ่มไตรเทอปินอยด์ (Triterprenoids) และ ซาโปนิน (saponin)  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ลูกคัดเค้ามีรสเฝื่อนปร่า ปรุงเป็นยาต้มฟอกโลหิตระดูที่เน่าร้ายของสตรี 
เป็นยาขับประจำเดือน ฟอกเลือด บำรุงโลหิต ทั้งต้น มีรสฝาด แก้เสมหะ และโลหิต บำรุงโลหิต แก้ไข้  
ใบ แก้โลหิตซ่าน แช่น้ำดื่มแก้ไข้ ราก มีรสเย็นฝาดเล็กน้อย แก้ไข้ และเลือดออกตามไรฟัน แก้เสมหะ  
ดอก รสขมหอม แก้โลหิตในกองกำเดา แก้เลือดออกตามไรฟัน 
ข้อห้ามใช้  - 
คำเตือน   - 
ข้อควรระวัง  - 
ขนาดและวิธีใช้ – 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1.  “คัดเค้า (Khut Khao)”.  (ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มงัคละ
คุปต์).  หน้า 77. 
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิติ
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28. คูณ  
 

คูน 

ฝักคูนเป็นฝักแก่แห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia fistula L. ในวงศ์ Leguminosae 
(Fabaceae) วงศ์ย่อย Caesalpinioideae  

 
เนื้อในฝักคูน 

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้สันฑฆาตกร่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เนื้อในฝักคูน 

ชื่อละติน Fructus Cassiae Fistulae 

ชื่อภาษาอังกฤษ cassia pod, purging fistula pod 

ชื่อพ้อง Cathartocarpus fistula (L.) Pers.  

ชื่ออ่ืน ฝักลมแล้ง 

ลักษณะพืช ไม้ต้น ผลัดใบ  สูง 5-15 เมตร  ลำต้นค่อนข้างตรง  เปลือกนอกสีเทาอมน้ำตาล สีเทาอมขาว 
หรือสีนวล เรียบหรือแตกล่อนเป็นสะเก็ด เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งต่ำ แผ่กว้าง ใบ เป็น
ใบประกอบแบบขนนกปลายคู ่ เร ียงเวียน ก้านใบ ยาว 7-10 เซนติเมตร แกนกลางใบยาว 15-25 
เซนติเมตร ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน มี 3-6 คู่ ใบย่อยกว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 7-20 เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนโค้งกว้างหรือมน ขอบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง ค่อนข้างบาง ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกตาม
ซอกใบ ห้อยลง ขนาดใหญ่ ค่อนข้างโปร่ง ยาว 20-45 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ออกดอกดกมากขณะทิ้งใบ ใบ
ประดับ ยาว 0.8-1 เซนติเมตร ร่วงง่าย ดอก มีก้านยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่แกม
รูปรี ยาว 0.7-1 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ขนาดเกือบเท่ากัน รูปไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร 
ยาว 3-3.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 10 อัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 
เซนติเมตร อับเรณูยาวราว 5 มิลลิเมตร กลุ่มที่สองมี 4 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 0.8-1 เซนติเมตร และกลุ่ม
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ที่สาม มี 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร อับเรณูขนาดเล็กมาก รังไข่และก้านยอดเกสร
เพศเมียมีขน ผล เป็นฝัก ห้อยลง รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 20-60 
เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีดำ ภายในฝักมีเยื่อบางกั้นเป็นช่องตามขวาง  แต่ละช่องมี
เมล็ด 1 เมล็ด เมล็ด รูปรี แบน สีน้ำตาลเป็นมัน กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร  ยาว 8-9 มิลลิเมตร  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้อาจเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินเดีย พบได้ท่ัวไปในประเทศ
เขตร้อน ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  

ลักษณะเครื ่องยา ฝักคูนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร  
ยาว 20-60 เซนติเมตร หรือเป็นส่วนของฝักที่หักเป็นท่อน สีน้ำตาลเข้มหรือดำ ผิวเป็นมัน เกลี้ยง ภายในมี
เนื้อสีดำลักษณะเหนียว รสหวานเอียน มีกลิ่นเฉพาะ มีเมล็ดรูปแบนมน จำนวนมาก  

องค์ประกอบทางเคมี  ฝักคูนมีสารอนุพันธ์แอนทราควิโนน (anthraquinone derivatives) หลายชนิด 
เช่น เรอิน (rhein), เซนโนไซด์เอ (sennoside A), เซนโนไซด์บี (sennoside B), บาบาโลอิน (barbaloin),  
อะโลอิน (aloin) นอกจากนี้ ยังมีน้ำตาลราวร้อยละ 50  และสารอื่น ๆ เช่น กรดฟิสทูลิก (fistulic acid), 
เพกทิน (pectin), กรดซิทริก (citric acid), สารเมือก (mucilage), โปรตีน  

ส่วนที่ใช้ เนื้อในฝักแก ่

ข้อบ่งใช้ แก้อาการท้องผูก 
ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เนื้อในฝักกินเป็นยาระบาย  ทำให้ถ่ายสะดวกไม่มวนท้อง ไม่ไซ้ท้อง ใช้ได้ทั้งใน
เด็กและสตรีระหว่างตั้งครรภ์ แก้ท้องผูกเรื้อรัง  
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบว่าเนื้อในฝักคูนมีฤทธิ์ทำให้ถ่ายเมื่อทดสอบในหนูทดลอง และสุนัข 
และยังมีรายงานว่าฝักคูนมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้อีกด้วย  
ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการท้องผูกเนื่องจากลำไส้อุดตัน ท้องร่วง ท้องเสีย อุจจาระเหลว ปวดท้อง 
คลื่นไส้ อาเจียน  
คำเตือน   
1. ไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้ร่างกายเคยชิน  เมื่อหยุดยาลำไส้จะไม่ทำงานตาม
ปรกติ  
2. ควรแยกเปลือกฝักและเมล็ดออกจากเนื้อในฝักคูนก่อนนำไปต้ม เนื่องจากเปลือกฝักและเมล็ดอาจทำให้
อาเจียน  
ขนาดและวิธีใช้  ใช้เนื้อในฝักคูน ละลายด้วยน้ำร้อน กรอง นำส่วนที่กรองได้มาเคี่ยวจนข้น กินครั้งละ  
4-8 กรัม หรือใช้เป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งในตำรับยาไทย  
หมายเหตุ  มักมีความสับสนว่า ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เป็นพืชชนิดเดียวกับคูน แต่มีตำรายาและตำราอื่นๆ 
หลายเล่ม ระบุชัดเจนว่า คูน ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ เป็นพืชต่างชนิดกัน   
  



 
 

119 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์. 

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด. 2544. หน้า 113.  
2. Youngken HW.  Textbook of pharmacognosy.  6th ed.  Philadelphia:  The Blakiston 

Company. 1950. p. 468-70. 
3. Gupta AK, Tandon N, Sharma M, editors.  Quality standards of Indian medicinal plants. 

Vol. II. New Delhi: Indian Council of Medicinal Research. 2005. p. 47-53. 
4. ธงชัย เปาอินทร์, นิวัตร เปาอินทร์. ต้นไม้ยาน่ารู้ . กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด. 2544. 

หน้า 278-9. 
5. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับ

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์ 
และมูลนิธิภูมิปัญญา. 2544. หน้า 289-93.  

6. Larsen K, Larsen SS, Vidal JE.  Leguminosae-Caesalpinioideae. In: Smitinand T, Larsen K, 
editors. Flora of Thailand. Vol. 4(1). Bangkok: The Royal Forest Department. 1984. p. 
103-5. 

7. Gritsanapan W.  Anthraquinone compounds of Cassia species growing in Thailand. 
Mahidol J Pharm Sci. 1983;10(3): 90-6. 

8. โครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ก้าวไปกับสมุนไพร เล่ม 1. 
กรุงเทพฯ : ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์. 2512. หน้า 81-9. 

9. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ. 
2522. หน้า 137-9.  

10.Iyengar MA, Pendse GS, Narayana N.  Bioassay of Cassia fistula L.  (Aragvadha) .  Planta 
Med. 1966;14:289-301. 

11.Lillykutty L, Santhakumari G.   Antimicrobial activities of Cassia fistula L.  J Res Indian 
Med. 1969;4:25-36. 

12. McGuffin M, Hobbs C, Upton R, Goldberg A.  American Herbal Products Association’ s 
botanical safety handbook. Boca Raton(FL): CRC Press. 1997. p. 176-9. 

13.Evans WC. Trease and Evans’ pharmacognosy. 14th ed. London: WB Saunders Company 
Ltd. 1996. p. 238-9. 

14.พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 3. พระนคร : สมาคมแพทย์แผนโบราณ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. 2512. หน้า 108. 

15. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คูน [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึง
เมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=43 
  



 
 

120 
 

29. จันทน์ขาว 
จันทน์ขาว 

จันทร์ขาวเป็นแก่นแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Santalum album L. ในวงศ์ Santalaceae 

 
เครื่องยา จันทน์ขาว  

ใช้ในตำรับ ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง, ยาอไภยสาลี และยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา แก่น 
ชื่อละติน Lignum Santiali Albi  
ชื่อภาษาอังกฤษ Sandalwood 
ชื่อพ้อง Sandalum album Rumph., Sandalum ovata R. Br., S. ovatum Miq., S. myrtifolium 
Roxb., Sirium myrtifolium L. 
ชื่ออื่น แก่จันทร์, แก่นจันทน์เทศ, จันทน์เทศ, จันทน์หิมาลัย, sandal wood, sweet chandan, white 
sandalwood, white sandal wood 
ลักษณะของพืช 
 ไม่ต้น กึ่งเบียน สูง 6-10(-18) เมตร ลำต้นเมื่ออ่อนเกลี้ยง มีเหลี่ยม เมื่อแก่รูปคล้ายทรงกระบอก 
เปลือกขรุขระ แตกเป็นร่องตามแนวนอน  
 ใบ เป็นใบเดี ่ยว เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.2-3.1 เซนติเมตร  
ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลมเล็กน้อย โคนมนหรือสอบเรียว ขอบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบ
คล้ายแผ่นหนังเปราะ เส ้นแขนงใบนูนขึ ้นทั ้ง 2 ด้าน เส ้นใบย่อยมักไม่โค้งจรดกัน ก้านใบเรียว  
กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาง 8-9 มิลลิเมตร 
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จันทน์ขาว Santalum album L. 

1.ลักษณะวิสัย  2.ลำต้น  3.กิ่ง แสดงดอก 4.กิ่ง แสดงผล 5.เครื่องยา 
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จันทน์ขาว Santalum album L. 

1.กิ่ง แสดงช่อดอก 2.ดอก 3.ผล 
 ช่อดอก แบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามลำต้นหรือกิ่งอ่อน มักพบตามปลายกิ่งหรือซอกใบ 
ก้านช่อดอกเรียว บิดไปมาร กว้างประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ยาว 1-1.3 เซนติเมตร เป็นร่องตามยาว มีดอก 
9-15 ดอก ดอกตูมรูปลูกข่าง เมื่อบานสีขาวนวล แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีม่วง มีกลิ่นหอม ก้านดอก
เรียว กว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ฐานดอกกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาว 1-1.5 
มิลลิเมตร กลีบรวม 4-5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร โค้งพับลง 
เกสรเพศผู้มีจำนวนเท่ากลีบรวมและเรียงตรงข้ามกับกลีบรวม ก้านชูอับเรณูกว้างประมาณ 0.3 มิลลิเมตร 
ยาวประมณ 2.5 มิลลิเมตร โคนก้านป่องเล็กน้อย ติดด้านหลังอับเรณู ก้านเกสรเพศเมียเป็นเหลี่ยม ฐาน
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ดอกรูปถ้วย กว้างประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียมี 3 พู ยาวถึง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ  
 ผล รูปกลมหรือเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง 
 เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปกลมหรือรูปไข่กลับ มีเนื้อ 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ 
 พืชชนิดนี้เป็นพืชพื้นเมืองของเกาะติมอร์ พบขึ้นตามป่าโปร่งและป่าดิบแล้ว ปลูกมากทางตอนใต้
ของประเทศอินเดีย มีปลูกในประเทศไทย 
ลักษณะเครื่องยา 
 จันทน์ขาวเป็นแก่นไม้รูปทรงกระบอก ความยาวไม่แน่นอน บางชิ้นโค้งเล็กน้อย ชิ้นส่วนของแก่น
ที่ยังไม่ย่อยมักยาวประมาณ 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-30 เซนติเมตร ผิวนอกสีเหลืองอ่อนหรือสี
น้ำตาลแกมสีเหลืองเนียนและเรียบ อาจพบรอยแผลหรือรอยแตกตามยาว รอยตัดสีเหลืองแกมสีน้ำตาล 
อาจเห็นวงปีชัดเจนหรือเห็นไม่ชัด รอยตัดตามยาวเป็นลายตรง เนื้อแน่น หักยาว กลื่นหอม เมื่อเปากลิ่นจะ
หอมมากขึ้น รสเผ็ดเล็กน้อยเมื่อเคี้ยว 
องค์ประกอบทางเคมี 
 จันทน์ขาวมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร้อยละ 3-5 น้ำมันนี้ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น 
แอลฟา-แซนทานอล (α-santalol), บีตา-แซนทานอล (𝛽-santalol), แซนทีน (santene), แอลฟา-แซน
ทาลีน (α-santalene), บีตา-แซนทาลีน (𝛽-santalene), แซนทีโนน (santenone) 
ข้อบ่งใช้ 
 ตำราสรรพคุณไทยว่าจันทน์ขาวมีรสเผ็ดหวาน สีสรรพคุณบำรุงประสาท บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น 
แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ตับ ปอด และดีพิการ แก้เหงื่อตกหนัก ขับพยาธิ 
 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าน้ำมันจันทน์ขาวมีฤทธิ์ฝาดสมาน ฆ่าเชื้อในทางเดินหายใจ 
ทางเดินปัสสาวะ ขับปัสสาวะ ละลายเสมหะ และต้านเชื้อรา นอกจากนั้น ยังมีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง  
หมายเหตุ 
1. จันทน์ขาวที่มีขายในท้องตลาดอาจได้จากพืชสกุลเดียวกัน แต่ต่างชนิดกันอีกหลายชนิด เช่น 
Santalum acuminatum (R. Br.) A. DC., S. lanceolatum R. Br., S. obtusifolium R. Br. พืชเหล่านี้
ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลีย 
2. จันทน์ขาวที ่มีขายในท้องตลาดยังอาจเป็นกระพี ้ของต้นจันทนา (Tarenna hoaensis Pit.  
วงศ์ Rubiaceae) เนื้อไม้ของต้นจัน (Diospyros decandra Lour. วงศ์ Ebenaceae) ทั้งนี้ยังไม่มีรายงาน
ว่ากระพ้ีของต้นจันทนาและเนื้อไม้ของต้นจันมีสรรพคุณเช่นเดียวกับจันทน์ขาว 
3. “จันทน์เทศ” ซึ่งเป็ชื ่ออื ่นของจันทน์ขาว อาจหมายถึงพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Myristica 
fragrans Houtt. ในวงศ์ Myristicaceae พืชนี ้เป็นพืชปลูก แพทย์แผนไทยใช้ส่วนของเยื ่อหุ ้ม (aril)  
เรียก “ดอกจันทน์ (mace)” และใช้ส่วนเมล็ด เรียก “ลูกจันทน์ (nutmeg)”  
เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง; 2552. 
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2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จันทน์ขาว 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=48 
3. Department of Medical Sciences. Chan Khao. In: Thai herbal phamacopoeia 2019. 
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2019. 

 
30. จันทน์แดง 

จันทน์แดง 
 จันทน์แดงเป็นแก่นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pterocarpus santalinus L.f. ในวงศ์ 
Leguminosae (Fabaceae) วงศ์ย่อย Caesalpinioideae 
 

 
แก่นจันทน์แดง 

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา แก่น 
ชื่อละติน  
ชื่อภาษาอังกฤษ Dragon’s blood 
ชื่อพ้อง  Aletris cochinchinensis Lour., Dracaena saposchnikowii Regel., Draco 
saposchnikowii (Regel) Kuntze., Pleomele cochinchinensis Merr. ex Gagnep., Dracaena 
cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen) 
ชื ่ออ ื ่น ร ักตจ ันทน์ , ร ัตจ ันทน์ , chandam, chandan, raktachandana, red sanders, red sandal 
wood, saunders wood, red saunders, red santal, rubywood 
ลักษณะของพืช ไม้ต้น สูงได้ถึง 11 เมตร วัดรอบโคนต้นได้ถึง 1.5 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกเป็น
แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อมีแผลจะมียางสีแดงเข้มไหลออกมา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 
ใบ ไม่มีหูใบ ก้านใบมีขนนุ่ม คู่ล่างมักออกสลับหรือเกือบตรงข้าม รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม กว้างและยาว 
5-15 เซนติเมตร โคนโค้งกว้าง ปลายโค้งกว้างถึงหยักลึก เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ด้านล่างมีขนนุ่มเล็กน้อย 
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ช่อดอก แบบช่อกระจะโปร่ง สีเหลือง ออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ก้านช่อดอกและก้านดอกย่อยมีขน
นุ่ม ดอกย่อยสมมาตรด้านข้าง สมบูรณ์เพศ ใบประดับเล็กมาก ร่วงง่าย  กลีบเลี้ยงเป็นรูปหลอดแกมรูป
ระฆังหงาย ปลายจักเป็นฟันทู่สั้นๆ 5 ซี่ มีขนสั้น กลีบดอกมี 5 กลีบ เกือบเท่ากัน โคนกลีบเรียวคล้ายก้าน
กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ขอบกลีบเป็นคลื่น กลีบกลางแคบ โค้งลง กลีบคู่ข้างแยกกัน กลีบคู่ล่างติดกับ
ด้านหน้าและโค้งข้ึน เกสรเพศผู้มี 10 อัน ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันสองกลุ่ม กลุ่มละ 5 อัน อับเรณูขนาด
เล็ก รังไข่เหนือวงกลีบ ขนาดเล็กมีก้าน มีขนปกคลุม ภายในมี 1 ช่อง มีออวุล 2 เม็ด พลาเซนตาแนวเดียว 
ผล ค่อนข้างกลม แบน ขอบมีปีกโดยรอบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อแก่ไม่แตก ก้านมี
ขนนุ่ม เมล็ด มี 2 เมล็ด สีน้ำตาลแดง เกลี้ยง  
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศอินเดีย พบขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่
ของแคว้นอันตรประเทศ โดยเฉพาะในเขตคัดดาพาห์และบริเวณใกล้เคียงเมืองมัทราสและไมเซอร์ บริเวณ
เชิงเขาที่มีลักษณะเป็นหินและแห้งแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 150-900 เมตร ปัจจุบันเป็นพืชปลูก
ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา ฟิลิปปินส์  
ลักษณะเครื่องยา  จันทน์แดงเป็นชิ้นส่วนของแก่นที่ไม่มีกระพ้ี เนื้อแน่นและหนัก แต่ปริง่าย สีแดงเข้มถึง
สีม่วงดำ อาจมีร่องตามยาว รอยตัดสีแดงเข้ม เห็นจุดเวสเซลท่อลำเลียง อาจเห็นลายหรือเส้นขนาดเล็ก  
สีอ่อนกว่า กลิ่นหอม รสฝาดเล็กน้อย 
องค์ประกอบทางเคมี 

จ ันทน ์แดงม ีสารรงคว ัตถ ุส ีแดง ( red pigment) อันเป ็นอน ุพ ันธ ์ของเบนโซแซนทีโนน 
(benzoxanthenones) ที ่สำคัญได ้แก่ แซนทาลินเอ (santalin A) และแซนทาลินบี (santalin B) 
นอกจากนั้นยังมีน้ำมันระเหยง่ายเล็กน้อยซึ่งมีสารซีดรัล (cedral), เทอโรคาร์พอล (pterocarpol), ไอโซ
เทอโรคาร์โพโลน (isopterocarpolone), ไอโซเทอโรคาร์โพน (isopterocarpone), เทอโรคาร์ปทริออล 
(pterocarptriol), เทอโรคาร์ปไดโอโลน (pterocarpdiolone), สารกลุ่มไทรเทอร์พีน (triterpenes) เช่น 
เทอโรสติลบีน (pterostibine), กรดอะเซทิลโอลีแอโนลิก (acetyl oleanolic acid), สารกลุ่มสเตอรอล 
(sterols) เช่น เทอโรคาร์แพน (pterocarpans) และสารกลุ่มไอโซฟลาโวน (isoflavones) เช่น อนุพันธ์
ของสติลบีน (stilbene derivatives) 
ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าแก่นจันทน์แดงมีรสขมเย็น ฝาดเล็กน้อย ใช้แก้พิษไข้ ทั้งภายในและ
ภายนอก บำรุงหัวใจ แก้พิษฝีที่มีอาการอักเสบ อาการปวดบวม  
ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสกัดจันทน์แดงด้วยเอทานอลร้อยละ 90 แสดงฤทธิ์กดระบบ
ประสาทส่วนกลาง กล่อมประสาท กันชัก สารแซวินิน (savinin) ในจันทน์แดงมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 
และสารสกัดจันทน์แดงมีฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลอง 
หมายเหตุ 
1. ตำราอายุรเวทของอินเดียว่า จันทน์แดงมีสรรพคุณแก้ไข้ป่า แก้ไข้ กระตุ้นกำหนัด ฝาดสมาน เป็นยาขม
เจริญอาหาร ขับเหงื่อ ขับพยาธิ มีรายงานว่าสารสกัดจันทน์แดงมีฤทธิ์ลดอาการเกร็งที่ลำไส้เล็กของ
สัตว์ทดลอง ในประเทศอินเดียมีการใช้ในรูปแบบของสารสกัดสำหรับฤทธิ์ฝาดสมาน เป็นยาขมเจริญ
อาหาร ใช้บำบัดโรคบิดเรื้อรัง ในรูปแบบของยาผง สำหรับรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก โรคเกี่ยวกับน้ำดี 
โรคผิวหนัง และใช้เป็นยาขับเหงื่อ และยังมีการใช้ในรูปแบบของครีมสำหรับทาเพื่อรักษาผิวหนังที่โดน
ความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก นอกจากนั้นยังมีการใช้สำหรับอาการอักเสบที่ผิวหนัง อาการบวมที่แขน  
ขา ใช้เป็นยาป้ายตา ลดอาการเจ็บตา และแก้ปวดหัว แก่นจันทน์แดงเคยใช้เป็นสารแต่งสีในยาเตรียมต่าง 
ๆ หลายชนิด  
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2. ตำรายาพื้นบ้านของประเทศเยอรมนีว่า จันทน์แดงมีสรรพคุณแก้โรคที่เกี ่ยวกับทางระบบทางเดิน
อาหาร ขับปัสสาวะ และท้องร่วง และเคยใช้แต่งสีขนแกะ  
3. เนื่องจากจันทน์แดงหายาก ราคาแพง และต้องนำเข้าจากประเทศอินเดีย แพทย์แผนไทยจึงได้นำจันทน์
ผาหร ือล ักจ ั ่ น  [Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.] มาใช ้แทนจ ันทน ์ แดง  (Ptercarpus 
santalinus L.f.) ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าจันทน์ผา หรือ
ลักจั่น คือจันทน์แดงในตำราแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย 
เอกสารอ้างอิง  

1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 1 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 
2551. 

2. . ฐานข้อมูลเครื ่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จันทน์แดง 
[อินเทอร์เน็ต].  
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=49 
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31. จิงจ้อ 
จิงจ้อ 

 จิงจ้อเป็นรากของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Merremia vitifolia (Burm.f) Hall.f. ในวงศ์  
CONVOLVULACEAE    
  

  
ดอกจิงจ้อ รากจิงจ้อ 

 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Convolvulus vitifolius Burm f.; Ipomoea vitifolia Bl. 
ชื่อภาษาอังกฤษ  
ชื่อพ้อง Camonea vitifolia (Burm.fil.) A.R.Simões & Staples 
ชื่ออ่ืน จิงจ้อขาว, จิงจ้อใหญ่, จิงจ้อหลวง  จิงจ้อกลม, จิงโจ้ 
ลักษณะของพืช ไม้เถา ขนาดเล็ก ลำต้นกลม เกลี้ยง หรือตามกิ่งก้านมีขนแข็งสีขาว หรือสีน้ำตาลปน
เหลืองกระจายทั่ว ใบรูปกลม กว้าง ยาว โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักเป็นแฉกรูปพัด 5-7 แฉก เป็นรูป
สามเหลี่ยมกว้าง หรือรูปหอกปลายแหลมหรือมน มีติ่งสั้น ขอบแฉกจักเป็นซี่ฟันหยาบ ๆ หรือเว้าตื้น ๆ 
หรือค่อนข้างเรียบ มีขนกระจายหนาแน่นทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 2-15 เซนติเมตร มีขนกระจายหรือเกลี้ยง
ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบมี 1-3 หรือหลายดอก ก้านช่อดอกยาว 1-15 เซนติเมตร หรือยาวกว่านี้  
ก้านดอกยาว 8-20 มิลลิเมตร เมื่อเป็นผลจะใหญ่ขึ้นเป็นรูปกระบองใบประดับแหลมเรียว  ยาว 1.5-2 
มิลลิเมตร กลีบรองดอกรูปขอบขนาน หรือแหลม มีติ่งสั้น กลีบที่อยู่ด้านนอกมีขนแข็งหรือเกลี้ยงกลีบอยู่
ด้านใน ผลแห้ง กึ่งกลม เนื้อคล้ายกระดาษ สีคล้ายฟาง สีดำขุ่น หรือน้ำตาลดำ เกลี้ยง 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ ชอบขึ้นตามที่แห้งแล้ง ทุ่งหญ้าโล่งแจ้ง นาข้าว นาไร่ ป่าเบญจพรรณ  
ริมฝั่งแม่น้ำและสองข้างทาง ออกดอกตุลาคม-มีนาคม 
ลักษณะเครื่องยา ไม่มีข้อมูล 
องค์ประกอบทางเคมี ไม่มีข้อมูล 



 
 

128 
 

 
ข้อบ่งใช้   
 คัมภีร์สรรพคุณ (แลมหาพิกัด) ว่า จิงจ้อ มีรสร้อน แก้ฟกบวม แก้ลมพรรดึกและย่อยอาหาร  
แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้กำเดาหมายเหตุ 
 ทั้งต้น แก้อาการปวดเมื่อปัสสาวะ และทางเดินปัสสาวะอักเสบ น้ำคั้นเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ  
ใช้หยอดแก้ตาอักเสบ ราก รับประทานดิบ ๆ เป็นยาเจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหารแก้เสมหะและลม  
ธาตุไฟกล้า ฟกช้ำ เลือดกำเดาออก 

เอกสารอ้างอิง  
1. กมลทิพย์ ประเทศ และคณะ. การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  

          อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2543.  
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2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม           
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดก
ทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 
375 

3. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ือง
อักษร. 2514. หน้า 168-169 

4. https://www.gbif.org/species/5548890; retrieved July 10, 2020. 
5. http://www.hear.org/pier/species/merremia_vitifolia.htm; retrieved July 10, 2020. 

 
32. เจตมูลเพลิง 

เจตมูลเพลิงแดง 

 เจตมูลเพลิงแดงเป็นรากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumbago indica L. ในวงศ์ 
Plumbaginaceae  
 

   
ต้นเจตมูลเพลิงแดง ดอกเจตมลูเพลิงแดง รากเจตมูลเพลิงแดง 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมแก้เส้น   ยาอัคคินีวคณะ ยาอไภยสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ ยาไพสาลี ยาไฟอาวุธ 

ส่วนองพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 

ชื่อละติน Plumbaginis indicae Radix 

ชื่อภาษาอังกฤษ Indian Leadwort, Rose-colored Leadwort, Rosy Leadwort, Fire Plant, Official 
Leadwort 

ชื่อพ้อง  Plumbago rosea L., Thela coccinea Lour. 

ชื ่ออ ื ่น ฮากปิดปิวแดง , ฮากปิดปีแดง , รากไฟใต้ด ิน , fire plant root, officinal leadwort root,  
rose-coloured leadwort root, rosy leadwort root, whorled plantain root  

ลักษณะพืช ไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบ สูง 0.5-2 เมตร ลำต้นอ่อน มักจะเอนลู่ลงคลุมดิน แตกกิ่งก้านจากโคน  
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แคบถึงรูปไข่แกมรูปรี กว้าง (0.8-)3-4(-6) เซนติเมตร ยาว (3-)7-9.5(-13) 
เซนติเมตร แผ่นใบคล้ายกระดาษ ปลายแหลม โคนมนถึงโค้งกว้าง โคนก้านใบไม่แผ่โอบรอบข้อ ช่อดอก 
แบบช่อกระจะเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง มีดอก (20-)35-90 ดอก ก้านช่อดอกยาว 1-3 เซนติเมตร ไม่มีต่อม 
แกนกลางยาว (8-)10-40(-50) เซนติเมตร ไม่มีต่อม ใบประดับรูปไข่ กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 
มิลลิเมตร ปลายแหลม ใบประดับย่อยรูปรีแกมรูปไข่กลับถึงรูปไข่ กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ยาว 2-2.5 
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มิลลิเมตร ปลายแหลม กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอดยาว 7.5-9.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 
มิลลิเมตร สีแดง มีสันหลายสัน บนสันมีต่อมแบบมีก้าน ภายในมีน้ำเหนียว ดอกรูปดอกเข็ม สีแดงเข้ม โคน
กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางที่ปากแตรประมาณ 2 เซนติเมตร 
ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร ปลายมน
และเป็นติ่ง เกสรเพศผู้มี 5 อัน ยาวเท่าหลอดกลีบดอก เรียงตรงกับแฉกกลีบดอก โคนก้านชูอับเรณูขยาย
ออก อับเรณูรูปแถบ สีฟ้า ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ รูปไข่แกมรูปรี เห็นพูไม่ชัดเจน  
ก้านยอดเกสรเพศเมียมี 2 แบบ มีขนสั้นประปรายที่โคน ก้านยอดเกสรเพศเมียชนิดสั้นยื่นพ้นหลอดดอก
บางส่วน และต่อมที่ยอดเกสรเพศเมียส่วนปลายไม่ขยายออก ส่วนก้านยอดเกสรเพศเมียชนิดยาวจะยื่น
ออกมาพ้นคอหลอดดอก ยอดเกสรเพศเมียมีต่อม  ยังไม่เคยพบติดผล 

ลักษณะเครื่องยา เจตมูลเพลิงแดงมีลักษณะเป็นเส้นหงิกงอ รูปร่างไม่แน่นอน มักไม่มีรากแขนง หรืออาจ
เป็นท่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-10 มิลลิเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร หรือยาวกว่า ผิวสีน้ำตาลเข้ม มีรอยย่น
ตามยาวโดยรอบ มีปุ่มปมเล็ก ๆ อยู่ทั่วไป รอยตัดมีสีเดียวกันหรือสีอ่อนกว่าเล็กน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว  
รสเผ็ดร้อน   

องค์ประกอบทางเคมี เจตมูลเพลิงแดงมีสาร 1,4-แนฟโทควิโนน (1,4-naphthoquinone), พลัมเบจิน 
(plumbagin) 6-ไฮดรอกซีพลัมเบจิน (6-hydroxy plumbagin) พลัมเบจินอล (plumbaginol) 

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทย เจตมูลเพลิงแดงมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงไฟธาตุ กระตุ้นลำไส้และกระเพาะ
อาหารให้ย่อยอาหารดีขึ้น และขับน้ำย่อยอาหาร ทำให้ร่างกายอบอุ่น บำรุงโลหิต ขับลมในลำไส้และ
กระเพาะอาหารให้ผายเรอ ใช้ผสมในยาบำรุงสำหรับสตรีหลังคลอดเพื่อขับโลหิตระดู ขับน้ำคาวปลาใน
เรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ บำรุงโลหิต แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดเสียด แน่นหน้าอก และแก้ริดสีดวงทวาร 
ใช้ภายนอกใช้ผงปิดพอกฝี ทำให้เกิดความร้อนเกลื่อนฝีได้ดี  
เจตมูลเพลิงแดงเป็นเครื่องยาในพิกัดยาหลายพิกัด เช่น พิกัดตรีสาร พิกัดตรีปิตตะผล พิกัดจตุกาลธาตุ 
พิกัดเบญจกูล  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยาที่ใช้มากในตำรับยาแผนโบราณที่ใช้ปรับธาตุและแก้ลม เช่น  
ยามันทธาตุ ยาธรณีสันฑะฆาต ยาหอมอินทจักร์ ยาหอมนวโกฐ ยาบำรุงโลหิต ยาไฟห้ากอง ยาไฟประลัย
กัลป์ และยาแก้โลหิตหลายตำรับในคัมภีร์มหาโชตรัตน์  

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 1 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2551. หน้า 157-161 
2. นพพล เกตุประสาท ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง. เจตมูลเพลิงแดง 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/herb/plumbago.html 
3. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เจตมูลเพลิงแดง  
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=174 
  

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=174
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33. ชะเอมเทศ 

ชะเอมเทศ 
ชะเอมเทศเป็นรากและเหง้าแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Glycyrrhiza glabra L.  

ในวงศ์ Leguminosae (Fabaceae) วงศ์ย่อย Papilionoideae ซึ่งมีหลายพันธุ์ (variety) ที่สำคัญ 
ได้แก่ ชะเอมสเปน (G. glabra L. var. typica Regel & Herder) และ ชะเอมรัสเซีย (G. glabra 
L. var. glandulifera Waldst. & Kit.)  

 

 
เครื่องยาชะเอมเทศ 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง ยาไฟอาวุธ ยาทัพยาธิคุณ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา รากและเหง้าแห้ง 

ชื่อละติน Radix Glycyrrhizae 

ชื่อภาษาอังกฤษ Licorice 

ชื่อพ้อง  Glycyrrhiza brachycarpa Boiss., G. glandulifera Waldst. & Kit., G. hirsuta Pall.,  
G. pallida Boiss. & Noe, G. pallida Boiss., G. violacea Boiss. & Noe 

ช ื ่ อ อ ื ่ น  เฌอ เ อม , licorice root, liquiritiae radix, liquorice, liquorice root, Russian licorice, 
Spanish licorice, sweet root, sweet wood  

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 50-150 เซนติเมตร  ลำต้นค่อนข้างตรง แตกกิ่งมาก ราก เหง้า และ
โคนต้นแข็ง ผิวมีขนสีขาวและจุดต่อมโปร่งแสงกระจายอยู่หนาแน่น ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  
ยาว 5-14 เซนติเมตร เรียงเวียน หูใบรูปแถบ ยาว 1-2 มิลลิเมตร หลุดร่วงง่าย ก้านใบมีต่อมขนสีเหลือง
แกมสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปไข่ รูปไข่กว้าง รูปไข่กลับ หรือรูปรี กว้าง 0.8-2 
เซนติเมตร ยาว 1.7-4 เซนติเมตร ปลายโค้งกว้างหรือเว้าบุ๋ม มีหนามแข็ง โคนเกือบกลม ขอบเรียบหรือจัก
ฟันเลื่อยถี่ แผ่นใบเกือบเกลี้ยงหรือมีขนยาวห่างด้านบน ด้านล่างแกนมีจุดต่อมโปร่งแสงกระจายหนาแน่น 
และมีขนนุ่มปกคลุมตามเส้นใบ ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ ตั้งขึ้น มีดอกย่อยมากและแน่น 
แกนช่อดอกมีจุดต่อมโปร่งแสงสีน้ำตาล มีขนสั้นสีขาวกระจายอยู่หนาแน่น ใบประดับบางคล้าย รูปใบหอก 
ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ดอก มีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังหงาย ยาว 5-7 มิลลิเมตร ปลายจัก
เป็นซี่ฟัน 5 ซี่ สองซี่บนมักเชื่อมติดกัน มีขนหรือจุดต่อมโปร่งแสงห่างๆ กลีบดอกมี 5 กลีบ ยาว 0.9 -1.2
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เซนติเมตร สีม่วงหรือสีม่วงอ่อน กลีบกลางรูปไข่หรือรูปขอบขนานยาว 1.0-1.1 เซนติเมตร โคนเรียวคอด
คล้ายก้าน ปลายเว้าบุ๋ม กลีบคู่ข้างยาว 8-9 มิลลิเมตร กลีบคู่ล่างเหยียดตรง ยาว 8-9 มิลลิเมตร รังไข่
เกลี ้ยง ไม่มีก้าน ผล เป็นฝัก แบน รูปขอบขนาน กว้าง 4.5 -7 มิลลิเมตร ยาว 1.7-3.5 เซนติเมตร  
มักไม่คอดระหว่างเมล็ด เกลี้ยงหรือมีขนห่าง ๆ มักไม่พบขนต่อม เมล็ด รูปไต มี 2 -8 เมล็ด สีเขียวเข้ม 
เรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ต้นชะเอมเทศพันธุ์ G. glabra L. var. glandulifera 
Waldst. & Kit. แตกต่างจากพันธุ์ G. glabra L. var. typica Regel & Herder ตรงที่มีรากรูปกระสวย
ใหญ่และยาวกว่า และส่วนต้นและใบมีขนต่อมกระจายอยู่ทั่วไป  

ลักษณะเครื่องยา ชะเอมสเปนเป็นรากหรือลำต้นใต้ดินแห้ง รูปคล้ายทรงกระบอก ที่มีขายในท้องตลาดตัด
เป็นท่อนขนาดยาว 14-20 เซนติเมตร หรือยาวกว่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-20 มิลลิเมตร มีวงแคมเบีย
มแยกเปลือกออกจากเนื้อไม้สีเหลืองอย่างชัดเจน พบทั้งแบบมีเปลือกและที่ลอกเปลือกออกแล้ว เปลือกสี
น้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม มีรอยย่นตามยาว อาจพบตาขนาดเล็กสีคล้ำในส่วนลำต้นใต้ดินและรอยแผลของ
รากแขนงในส่วนราก แบบที่ลอกเปลือกออกมีเนื้อไม้สีเหลือง เส้นใยเรียบ ตรง มีกลิ่นเฉพาะตัว รสหวาน
ชุ่มคอ  

ชะเอมรัสเซียเป็นรากแห้ง รูปคล้ายทรงกระบอก ยาว 15-30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-5 
เซนติเมตร เปลือกนอกสีน้ำตาล เนื้อไม้สีเหลือง พบได้ทั้งแบบมีเปลือกและแบบที่ลอกเปลือกออก แต่พบ
แบบลอกเปลือกออกมากกว่า เนื่องจากเปลือกมีรสขมมาก มีกลิ่นเฉพาะตัว รสหวานชุ่มคอ 

องค์ประกอบทางเคมี ชะเอมเทศมีสารประกอบสำคัญที ่พบมาก ได้แก่ สารกลุ ่มเทอร์พีนอยด์  
แซโพนิน (terpenoid saponins) ร้อยละ 2-15 โดยมีกลีไซร์ไรซิน (glycyrrhizin) ซึ่งเป็นสารที่ให้รสหวาน
เป็นหลัก สารนี้มักอยู่ในรูปเกลือแอมโมเนียมและแคลเซียมของกรดกลีไซร์ไรซินิก (ammonium and 
calcium salt of glycyrrhizinic acid) กับสาร 24-ไฮดรอกซีกลีไซร์ไรซิน(24-hydroxyglycyrrhizin) 
นอกจากนี้ ยังพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เช่น ลิโคฟลาโวนอล (licoflavonol), ลิโคริโคน 
(licoricone), ลิโคไอโซฟลาโวโนน (licoisoflavonone), ลิโคชาลโคนเอ (licochalcone A), ลิโคชาลโคน
บี (licochalcone B), ลิโคชาลโคนซี (licochalcone C), 4-ไฮดรอกซีชาลโคน (4-hydroxychalcone) 
และสารกลุ ่มคูมาริน (coumarins) เช่น อัมเบลลิเฟอโรน (umbelliferone), ลิกคูมาริน (liqcoumarin) 
รวมทั้งสารกลุ่มอ่ืน ๆ อีกหลายกลุ่ม  

ข้อบ่งใช้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะ
อาหารและลำไส้ เยื่อเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ใช้สำหรับปรุงแต่งรสหวาน  
ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ชะเอมเทศมีรสหวาน ทำให้ชุ ่มคอ แก้ไอ ขับเสมหะ เป็นยาระบายอ่อนๆ  
แก้กำเดาให้เป็นปกติ แก้โลหิตเน่าในอุทร และเจริญซึ่งหทัยวาตะให้สดชื่น  

ข้อห้ามใช ้ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีความผิดปกติของน้ำดี ถุงน้ำดีอุดตัน ตับแข็ง ไตวาย
เรื้อรัง ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวมาก และในระหว่างการตั้งครรภ์ 

คำเตือน   
1. การใช้ในขนาดสูง (มากกว่า 50 กรัมต่อวัน) หรือใช้ติดต่อกันนานกว่า 6 สัปดาห์ อาจทำให้มือและเท้า
บวม ความดันโลหิตสูงและน้ำหนักเพ่ิม เนื่องจากมีการขับถ่ายโซเดียมน้อยลงและขับโพแทสเซียมออกมาก
ขึ้น  
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2. ไม่ควรใช้ร่วมกับยากลุ่มคอร์ทิโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอาไซด์ (thiazide 
diuretics) และไกลโคไซด์แสดงฤทธิ์ต่อหัวใจ (cardiac glycosides) เป็นเวลานาน  

ขนาดและวิธีใช้ รากแห้ง 5-15 กรัมต่อวัน (เทียบเท่ากับสารกลีไซร์ไรซิน 200-800 มิลลิกรัม) ในรูปของ
ยาผง ยาชง ยาต้ม หรือสารสกัด โดยเตรียมเป็นยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ สำหรับกิน  

หมายเหตุ แต่เดิม ‘ชะเอมเทศ’ จะหมายถึง ชะเอมที่ได้จากพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Glycyrrhiza 
glabra L. ที่นำเข้าจากยุโรป แต่ปัจจุบันชะเอมเทศที่ขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็น ‘ชะเอมจีน’ ที่ได้จาก
พืช 3 ชนิด คือ G. uralensis Fisch., G. inflata Bat. และ G. glabra L. ที่ปลูกและนำเข้าจากประเทศจีน 

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 1 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2551. หน้า 175-179 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ชะเอมเทศ 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=196 
3. เมดไทย (Medthai). ชะเอมเทศ. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%
E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/ 

 
34. ดอกจันทน์ 

 
ดอกจันทน์ 

 ดอกจันทน์เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Myristica fragrans Houtt. 
ในวงศ์ Myristicaceae 

 
  
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาไฟอาวุธ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี ยาทำลายพระ
สุเมรุ  
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ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เยื้อหุ้มเมล็ดแห้งของลูกจันทน์ 

ชื่อละติน Myristicae Macis 

ชื่อภาษาอังกฤษ Mace 

ช ื ่ อพ ้ อ ง  Aruana silvestris Burm.f., Myristica aromatica Sw., Myristica moschata Thunb., 
Myristica officinalis L.f., Palala fragrans (Houtt.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน ดอกจันทน,์ รกจันทน์, true mace 
ลักษณะพืช ไม้ต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-7 เซนติเมตร  
ยาว 5-15เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ เส้นกลางใบเห็นชัดทางด้านบน เส้นแขนงใบข้างละ 
6-12 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอก แยกเพศ ส่วนมากมักอยู่ต่างต้น สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม 
ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ แบบช่อเชิงหลั่นออกตามกิ่งหรือซอกใบ อาจมีได้ถึง 20 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง  
2 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร  
กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปคล้ายคนโท ยาว 7-9 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกเล็ก ไม่มีกลีบดอก มีเกสร
เพศผู้ 8-12 อัน เชื่อมติดกัน ดอกเพศเมียออกกระจายตามก่ิง เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ก้านดอกยาว  
1-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปคนโท ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นแฉกเล็ก  
ไม่มีกลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง ออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉกสั้น 2 แฉก ผล 
แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปไข่ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลือง แก่แตก 2 
ซีก มี 1 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดเป็นริ้วสีแดง เปลือกเมล็ดแข็งสีน้ำตาลดำ  
ลักษณะเครื่องยา ดอกจันทน์เป็นเยื่อหุ้มเมล็ด ปลายเป็นริ้วโปร่ง ลักษณะคล้ายแผ่นหนัง กว้างประมาณ  
2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดง กลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน  
ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าดอกจันทน์มีกลิ่นหอมฉุน มีรสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณบำรุงโลหิต บำรุงผิว
เนื้อให้เจริญ บำรุงธาตุ ขับลม  
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าดอกจันทน์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
Helicobacter pylori เพ่ิมระดับเอนไซม์กลูทาไธโอน เพอออกซิเดส (glutathione peroxidase)  
และกลูทาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส (glutathione S-transferase) ในตับ และต้านการอักเสบ  
อ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน. ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย เล่ม 2 เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
60 พรรษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.  
หน้า 100-104 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ดอกจันทน์ [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=55  

3. เมดไทย (Medthai). จันทน์เทศ [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://medthai.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%
E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/ 
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35. ดองดึง 

ดองดึง 
 ดองดึงเป็นหัว (เหง้า) ของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba L. ในวงศ์ 
Colchicaceae (เดิมวงศ์ Liliaceae) 
 

   
ลักษณะวสิัย รากดองดึง เครื่องยาดองดึง 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาแก้สันฑฆาตกล่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ  

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา หัว (เหง้า) 

ชื่อละติน Gloriosae Superbae Radix 

ชื่อภาษาอังกฤษ Flame lily, Climbing lily, Turk's cap, Superb lily, Gloriosa lily 

ชื่อพ้อง - 

ชื่ออ่ืน ก้ามปู คมขวาน ดองดึง ดองดึงหัวขวาน ดาวดึงส์ ป้องขวาน พันมหา มะขาโก้ง ว่านก้ามปู หมอยหี
ย่า หัวขวาน 

ลักษณะพืช ไม้เลื้อย มีลำต้นใต้ดินเป็นหัว ลำต้นมีข้อปล้อง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน อาจพบบ้างที่เวียน
เยื้องเกือบตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียว
แหลม โดยเฉพาะใบที่อยู่บริเวณใกล้ยอดมักมีปลายเรียวยื่นยาวโค้งม้วนงอหรือเป็นมือเกาะ โคนมน ขอบ
เรียบหรือเป็นคลื่น แผ่นใบเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน ก้านใบสั้นมาก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ หรือเหนือซอก
ใบ สีเหลืองแซมสีแดงถึงสีส้ม หรือสีแดง ก้านดอกยาว 4-15 เซนติเมตร ก้านค่อนข้างตรงและแข็ง ปลาย
ก้านงอโค้ง กลีบรวม 6 กลีบ รูปรีแคบ รูปไข่แกมรูปแถบ กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร 
ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ขอบเป็นคลื่นพลิ้ว สีของกลีบแตกต่างตามพันธุ์ (โคนกลีบและขอบกลีบสีเขียว
อมเหลืองหรือสีหลือง กลางกลีบถึงปลายกลีบสีส้มถึงสีแดง หรือมีสีแดงตามเส้นกลางกลีบ) เมื่อดอกบาน
กลีบโค้งงอกลับไปในทิศตรงข้ามกับเกสรเพศผู้และเพศเมียและมีสีเข้มขึ้น เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณู
ยาว 3-5 เซนติเมตร อับเรณูยาว 0.7-1 เซนติเมตร แกว่งไหว รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่องมี
ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-5.5 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ผล แบบผล
แห้งแตก รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร 
เมล็ด ค่อนข้างกลมหรือรูปรี ขนาดเล็ก สีแดง  

ลักษณะเครื่องยา ดองดึงเป็นหัวแห้ง แข็ง เปราะ ตันหรือกลวงขึ้นอยู่กับอายุ รูปทรงกระบอก แบน ถึงรูป
แถบ เกือบตรงหรือโค้งงอเล็กน้อย กว้างประมาณ 0.6-1.5 เซนติเมตร อาจยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร  
หนา 3-8 มิลลิเมตร อาจพบเหง้าเดียว หรือ 2 เหง้าติดกัน ซึ่งจะทำมุมกันคล้ายหัวผาล และเหง้าหนึ่งจะ
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สั้นกว่าอีกเหง้าหนึ่ง ปลายแหลมมน ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม นอกจากนั้น ยังพบชิ้นส่วนของ
เหง้าซึ่งมีรอยหัก เนื้อในสีน้ำตาลแกมสีเหลือง ใสคล้ายยางไม้แห้ง มีกลิ่นอ่อน ๆ   

องค์ประกอบทางเคมี ดองดึงมีแอลคาลอยด์คอลชิซีน (colchicine) และกลอริโอซีน (gloriosine)  

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ดองดึงมีรสเมาร้อน สรรพคุณแก้ปวดตามข้อ แก้โรคเรื้อน แก้คุดทะราด  
แก้เสมหะ บาดแผล และขับผายลม ฝนน้ำทาแก้พิษแมลงกัดต่อย ให้สัตว์พาหนะกินเพื่อขับพยาธิ   

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 3 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560. หน้า 
169-170 

2. สรรพคุณสมนไพร 200 ชนิด. ดองดึง [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_21_1.htm 

 
36. ดีปลี 

 

ดีปลี 

 ดีปลีเป็นช่อผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper retrofractum Vahl ใน
วงศ์ Piperaceae 

 

   
ต้นดีปล ี ช่อผลแก่จัด ดีปลีแห้ง 

ใช้ในตำรับ ยาอัคคิน ีวคณะ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาแก้ส ันฑฆาตกล่อนแห้ง  
ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาไฟอาวุธ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ  
ยาทัพยาธิคุณ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Piperis Retrofracti Fructus 

ชื่อภาษาอังกฤษ long pepper, Indian long pepper, Javanese long pepper 

ชื่อพ้อง Piper chaba Hunter., P. officinarum (Miq.) C. DC. 

ชื่ออ่ืน ดีปลีเชือก 
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ลักษณะพืช ไม้เถาอายุหลายปี มักเลื้อยพันไม้อื่น ลำต้นรูปทรงกระบอก อวบ เกลี้ยง มีข้อป่องออกเป็น
ช่วง ๆ อาจมีรากออกตามข้อสำหรับยึดเกาะ ทั ้งต้นมีกลิ ่น ใบ เป็นใบเดี ่ยว เรียงสลับ กว้าง 3-6.8 
เซนติเมตร ยาว 9-13.5เซนติเมตร ใบใกล้โคนต้นรูปไข่หรือรูปใบหอก โคนรูปหัวใจ ใบถัดขึ้นมาถึงปลาย
ยอดรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงรูปขอบขนาน โคนเบี้ยว มน รูปหัวใจ หรือรูปลิ่ม ปลายแหลมหรือเรียว
แหลม ขอบเรียบ เส้นใบมี 3-6 คู่ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบใกล้โคนต้นยาว 1.5-3 เซนติเมตร ก้านใบ
ที่อยู่เหนือขึ้นมาสั้นกว่า ยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร หูใบบางเป็นเยื่อ รูปใบหอก ยาว 1-1.5 เซนติเมตร  
ปลายมน ห่อตาไว้ หลุดร่วงง่าย ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด ตั้งขึ้นหรือกางออก มีช่อดอกเพศผู้และช่อ
ดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับรูปไข่กว้างแกมรูปไข่ รูปเกือบกลม หรือรูปโล่ ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ช่อดอก
เพศผู้กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ยาว 1-2.5 เซนติเมตร สีขาวถึงสีขาวอมสีเหลือง ก้านช่อยาว 4-8 เซนติเมตร 
ดอกไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ 2 อัน น้อยมากที่มี 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 5-7 มิลลิเมตร 
อับเรณูยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียยาว 1.7-4.5 เซนติเมตร รังไข่ค่อนข้างกลม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1.7 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียมี 3 
แฉก ปลายมน ติดทน ผล เป็นช่ออวบ รูปทรงกระบอก ปลายมน ผลย่อยแบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลม
กว้าง อัดกันแน่นและเชื่อมติดกัน ยอดเกสรเพศเมียติดทนที่ปลายผล เมื่ออ่อนแข็ง สีเขียวเข้ม แก่จัดสีส้ม
แดง เมื่อสุกนิ่ม สีแดงเข้ม เมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มิลลิเมตร  

ลักษณะเครื่องยา ช่อผลแห้ง สีน้ำตาลอมแดง รูปกรวยแกมรูปทรงกระบอก ยาว 2.5-4.3 เซนติเมตร  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มิลลิเมตร ผิวค่อนข้างขรุขระ ยอดเกสรเพศเมียติดทน อาจมีหรือไม่มีก้านช่อผล   

องค์ประกอบทางเคมี ดีปลีมีองค์ประกอบเคมีเป็นน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) และแอลคาลอยด์
(alkaloids) หลายชน ิด เช ่น พ ิ เพอร ีน (piperine) พ ิ เพอราน ีน (piperanine) พ ิ เพอร ์โนนาลีน 
(pipernonaline)  ด ี ไ ฮ โ ด รพ ิ เ พอร ์ โ นน าล ี น  ( dehydropipernonaline)  พ ิ เ พอ ร ์ ล อ งก ู ม ิ นี น
(piperlonguminine) เมทิลพิเพอเรต (methyl piperate) นอกจากนั้น ยังมีสารเซซามิน (sesamin)  

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าดีปลีมีรสเผ็ดร้อนขม สรรพคุณแก้ปถวีธาตุพิการ แก้ท้องร่วง  
ขับลมในลำไส้ แก้หืดไอ แก้ลมวิงเวียน ช่วยเจริญอาหาร  

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 2 เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
60 พรรษา. ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2558. 
หน้า 114-115 
2. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. ดีปลี [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_06_3.htm 
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37. ตานหม่อน 
 

ตานหม่อน 

 ตานหม่อนเป ็นใบแห้งของพืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Vernonia elliptica DC.  ในวงศ์ 
Asteraceae (Compositae)  

 
ใบตานหม่อน 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์   

ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ใบ 

ชื่อละติน Folium Vernoniae Ellipticae 

ชื่อภาษาอังกฤษ - 

ชื่อพ้อง Vernonia elaeagnifolia DC.  

ชื่ออ่ืน ใบซ้าหมักหลอด, ใบตานค้อน, ใบตานหม่น,ใบตาลขี้นก  

ลักษณะพืช ไม้พุ ่มรอเลื ้อยหรือไม้เลื ้อย กิ ่งเล็กเรียวเป็นสันตามยาวมีขนสีเทาเงิน ใบเป็นใบเดี ่ยว  
เรียงเวียน รูปรี รูปไข่กลับ รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร  
ปลายมน โคนมนหรือสอบแคบ ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน
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สีเทาเงิน เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร มีขนสีเทาเงิน ช่อดอก แบบช่อแยก
แขนงคล้ายช่อเชิงหลั่น ออกที่ยอดหรือตามซอกใบใกล้ยอด ช่อยาว 10-40 เซนติเมตร ช่อย่อยแบบช่อ
กระจุกแน่น แต่ละช่อกระจุกแน่น มีวงริ้วประดับเรียงซ้อนหลายวง ริ้วประดับรูปรี กว้าง 1-2 มิลลิเมตร 
ยาว 1-6 มิลลิเมตร ปลายมน มีขนสั้น ดอกสมบูรณ์เพศ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงเป็นขน กลีบดอกสีขาว 
ยาว 4-9 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปขอบขนาน เกสรเพศผู้ 5 อัน  
ติดในหลอดกลีบดอก อับเรณูรูปหัวลูกศร รังไข่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียเรียว
ยาว ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปทรงกระบอกแคบ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร 
มีสันตามยาว 5 สัน มีต่อม และมีรยางค์คล้ายขนแข็ง สีขาว เมล็ด เล็ก ทรงรีแกมรูปไข่  

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในทุกภาคของประเทศไทย พบตามท่ีรก
ร้าง ป่าละเมาะ ชายป่าโปร่ง ในต่างประเทศพบที่อินเดีย พม่า ศรีลังกา เป็นต้น 

ลักษณะเครื่องยา ตานหม่อนเป็นใบแห้งทั ้งที่เป็นใบสมบูรณ์หรือชิ้นส่วนของใบ สีน้ำตาลแกมเขียว  
ถึงสีน้ำตาลอ่อน ใบสมบูรณ์รูปไข่ รูปไข่กลับ รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 
เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนสีน้ำตาล
แกมสีเขียวจางจนถึงสีน้ำตาลแกมสีเทา ด้านล่างสีจางกว่ามีขนปกคลุมหนากว่าด้านบน เส้นกลางใบชัดเจน 
ก้านใบโค้ง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร  

องค์ประกอบทางเคมี  ตานหม่อนมีสารกลุ่มเซสควิเทอร์พีนแลกโทน (sesquiterpene lactones) เช่น 
เกลาโคไลด์เอ (glaucolide A) เกลาโคไลน์บี (glaucolide B), กลุ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) เช่น  
เอพิเจนิน-7-โอ-กลูโคไซด์ (apigenin-7-O-glucoside) ลูทีโอลิน (luteolin) ลูทีโอลิน-7-โอ-กลูโคไซด์ 
(luteolin-7-O-glucoside), กลุ่มไทรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids) เช่น ลูพีออล (lupeol), กลุ่มสเตอรอล 
(sterols) เช่น ทาราซาสเตอรอล (taraxasterol) ซิโทสเตอรอล (sitosterol) สติกมาสเตอรอล 
(stigmasterol) 

ข้อบ่งใช ้- 

  ตำรายาสรรพคุณยาไทยว่าตานหม่อนมีรสหวานเบื่อเย็น สรรพคุณแก้พิษตานทราง บำรุงเนื้อหนังให้
ชุ่มชื่น คุมธาตุ ขับพยาธิไส้เดือน เป็นต้น  

ข้อห้ามใช ้ไม่มีข้อมูล 

คำเตือน  ไม่มีข้อมูล 

ข้อควรระวัง ไม่มีข้อมูล 

ขนาดและวิธีใช้ ไม่มีข้อมูล 

หมายเหตุ ไม่มี 
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เอกสารอ้างอิง  

1. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. I. Nonthaburi: Department of Medical Sciences, 
Ministry of Public Health. 1995. p. 71. 

2. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยาไทย 
(ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อำพลพิทยา. 2510. 
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38. เทียนขาว 
 

เทียนขาว 

 เท ียนขาวเป ็นผลแก ่แห ้งของพ ืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Cuminum cyminum L.  
ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) 

 
 

 

 

 เครื่องยาเทียนขาว  

ใช้ในตำร ับ ยาน้ำม ันสนั ่นไตรภพ ยาไฟอาว ุธ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาแก้ลมแก้เส้น  
ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Cumini Cymini Fructus 

ชื่อภาษาอังกฤษ cumin fruit, cumin seed 

ชื่อพ้อง  Cuminia cyminum J.F.Gmel., Cuminum aegyptiacum Mérat ex DC., Cuminum 
hispanicum Mérat ex DC., Cuminum odorum Salisb., Cuminum sativum J.Sm., Cyminon 
longeinvolucellatum St.-Lag. 

ชื่ออ่ืน ยี่หร่า 

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 20-40 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง รูปทรงกระบอก กลวง อาจแตกกิ่ง
บ้าง เกลี้ยง ทั้งต้นมีกลิ่นหอม ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบที่โคนต้นและใบท่ีอยู่ตอนล่างของต้นมีเค้าโครง
รูปไข่ ค่อย ๆ ลดรูปลงเมื่ออยู ่สูงขึ ้นจากโคนต้น ขอบใบเว้าลึกมาก แฉกปลายสุดรูปแถบถึงรูปเส้น  
ยาว 1-5 เซนติเมตร ก้านใบบริเวณโคนต้นยาว 1-2 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ ช่อดอก แบบช่อซี่ร่มเชิง
ประกอบ โปร่ง ออกตามซอกใบหรือที ่ปลายกิ ่ง ใบประดับ 5-7 ใบ ยาวไม่เท่ากัน รูปแถบ ยาว 1-5 
มิลลิเมตร เรียงเป็นวง ก้านช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร มีช่อซี่ร่มย่อย 2-6 ช่อ ช่อซี่ร่มย่อยแต่ละช่อขนาด
ไม่เท่ากัน ก้านช่อซี่ร่มย่อยยาวไม่เท่ากัน 0.5-2.5 มิลลิเมตร ช่อซี่ร่มย่อยมีดอก 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-8 
มิลลิเมตร ดอกขนาดเล็กมาก กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กมากหรือไม่มี กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาวหรือสีชมพู รูป
ขอบขนาน ปลายแคบและโค้งเข้าหรือปลายเว้าตื้น เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดรอบจานเหนือรังไข่ รังไข่ใต้วง
กลีบ มี 2 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมี 1 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ฐานก้านเกสรเพศเมียรูปกรวย ก้าน
เกสรเพศเมียสั ้นและโค้งพับลง ผล แบบผลแห้งแยกสองซีก รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.1-1.8 
มิลลิเมตร ยาว 4.5-7 มิลลิเมตร สีเขียวแกมเทาถึงสีน้ำตาล มี 2 คาร์โพฟอร์ แยกถึงโคน ซีกผลด้านที่
ประกบกันเว้าเล็กน้อย 
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ลักษณะเครื่องยา เทียนขาวมีทั้งท่ีเป็นผลและซีกผล ส่วนมากเป็นซีกผล สีเขียวแกมเทาถึงสีน้ำตาล ผลรูป
ไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.1-1.8 มิลลิเมตร ยาว 4.5-7 มิลลิเมตร อาจพบผลติดอยู่ด้วย ซีกผลรูปรีกว้าง
ถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โค้งเล็กน้อย หนา 1.2-1.5 มิลลิเมตร ด้านนอกโค้งนูนมีสันตามยาวสีอ่อนกว่า 5 
สัน รอยแยกโค้งเล็กน้อย และเห็นคาร์โพฟอร์เป็นเส้นสีอ่อน กลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ดเล็กน้อย 

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนขาว มีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อนหอม ขมเล็กน้อย สรรพคุณแก้ลมและ
ดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่ว ขับระดูขาว แก้ท้องขึ้นในเด็ก เป็นต้น  

เอกสารอ้างอิง  
1. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับ

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์อมรินทร์และมูลนิธิภูมิปัญญา. 2548. หน้า 402-403. 

2. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์. 2547. หน้า 159-161. 

3. ประนอม เดชวิศิษฏ์สกุล, ไพริน ทองคุ้ม. เอกลักษณ์ของเทียนทั้ง 9. กรุงเทพฯ : บริษัทดวงตะวันพ
ริ้นติ้งจำกัด. 2546. หน้า 21-27. 

4. ประนอม เดชวิศิษฏ์สกุล. การพิสูจน์เอกลักษณ์และการจัดทำข้อมูลจำเพาะทางเภสัชเวทของเทียน
ทั้ง 9. วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2537. หน้า 10-12.  

5. http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2747364; retrieved July 10, 2020.. 
6. She ML, Pu FD, Pan ZH, Watson M, Cannon JFM, Smith IH, et al.  Apiaceae.  In:  Wu 

ZY, Raven PH, Hong DY, editors. Flora of China. Vol. 14. Beijing: Science Press. 2005. 
p. 75. 

7. Thai Herbal Pharmacopoeia. Volume III. 2009. Nonthaburi: Department of Medical 
Sciences, Ministry of Public Health. p. 56-64. 

8. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย: สรรพคุณยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงธน. 
2522. หน้า 277-278. 

9. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน ฯ. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย
พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์. 2520. หน้า 113-4 

10. Rebey IB, Zakhama N, Karoui IJ, Marzouk B. Polyphenol composition and antioxidant 
activity of cumin (Cuminum cyminum L. )  seed extract under drought.  J Food Sci. 
2012;77(6):734-9.  

11. Pai MB, Prashant GM, Murlikrishna KS, Shivakumar KM, Chandu GN. Antifungal efficacy 
of Punica granatum, Acacia nilotica, Cuminum cyminum and Foeniculum vulgare on 
Candida albicans: an in vitro study. Indian J Dent Res. 2010;21(3):334-6. 

12. Lacobellis NS, Lo CP, Capasso F, Senatore F.  Antibacterial activity of Cuminum 
cyminum L. and Carum carvi L. essential oil. J Agri Food Chem. 2005; 53(1):57-61. 

13. O’Mahony R, Al Khtheeri H, Weerasekera D, Femando N, Vaira D, Holton J, et al. . 
Bactericidal and anti- adhesive properties of culinary and medicinal plants against 
Helicobacter pylori. World J Gasrtroenterol. 2005;11(47):7499-7507. 



 
 

143 
 

14. Nostro A, Cellini L, Di Bartolomeo S, Di Campli E, Grande R, Cannatelli MA, et al. . 
Antibacterial effect of plant extracts against Helicobacter pylori.  Phytother Res. 
2005;19(3):198-202.  

15. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เทียนขาว 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=66 

 

39. เทียนข้าวเปลือก 

เทียนข้าวเปลือก 

เทียนข้าวเปลือกเป็นผลแก่แห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Foeniculum vulgare Mill. subsp. 
vulgare var. dulce (Mill.) Battandier et Trabut ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) 

 
 

 

 

 เครื่องยาเทียนข้าว  

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาอไภยสาลี ยาแก้ลมแก้เส้น ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Foeniculi Dulcis Fluctus 

ชื่อภาษาอังกฤษ Sweet Fennel, fennel, fennel fruit, fennel seed 

ชื่อพ้อง  Foeniculum dulce (Miller.) Battandier et Trabut. F.officinale All. F.capillaceum 
Gilib, Anethum foeniculum L. 

ชื่ออ่ืน  เทียนเข้าเปลือก 

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 0.4-2 เมตร ลำต้นตั ้งตรง รูปทรงกระบอก กลวง  
อาจแตกกิ่งมาก เกลี้ยง ทั้งต้นมีกลิ่นหอม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น เรียงสลับ ใบที่โคนต้น
และใบที่อยู่ตอนล่างของต้นมีเค้าโครงรูปสามเหลี่ยม กว้าง 5-40 เซนติเมตร ยาว 4-30 เซนติเมตร ค่อย ๆ 
ลดรูปลงเมื่ออยู่สูงขึ้นจากโคนต้น ใบย่อยขอบใบเว้าลึกมาก แฉกปลายสุดรูปแถบ กว้างประมาณ 0.1 
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มิลลิเมตร ยาว 1-6 มิลลิเมตร ก้านใบบริเวณโคนต้นยาว 5-15 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ ขอบกาบใบ
เป็นเยื่อบาง ช่อดอก แบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 -9 
เซนติเมตร ไม่มีใบประดับ ก้านช่อดอกยาว 2-25 เซนติเมตร มีช่อซี่ร่มย่อยจำนวนมาก ช่อซี่ร่มย่อยแต่ละ
ช่อขนาดไม่เท่ากัน ตั้งขึ้น ก้านช่อซี่ร่มย่อยยาวไม่เท่ากัน ไม่มีใบประดับย่อย ช่อซี่ร่มย่อยมีดอก 14 -39 
ดอก ก้านดอกยาว 0.2-1 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กมาก กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กมาก กลีบดอกมี 5 กลีบ  
สีเหลือง รูปไข่กลับ เห็นเส้นกลางกลีบชัดเจน เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดรอบจานเหนือรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ  
มี 2 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมี 1 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ฐานก้านเกสรเพศเมียรูปกรวย ก้านเกสร
เพศเมียสั้นและโค้งพับลง ผล แบบผลแห้งแยกสองซีก รูปขอบขนาน กว้าง 1.1-2.5 มิลลิเมตร ยาว 3.6-
8.4 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อนถึงสีน้ำตาลอมสีเหลืองอ่อน มี 2 คาร์โพฟอร์ แยกถึงโคน ซีกผลด้านที่ประกบกัน
แบนหรือเว้าเล็กน้อย  

ลักษณะเครื่องยา เทียนข้าวเปลือกมีทั้งที่เป็นผลและซีกผล ส่วนมากเป็นซีกผล สีเขียวอ่อนถึงสีน้ำตาลอม
เหลืองอ่อน ผลรูปขอบขนาน ซีกผลรูปรีกว้างถึงรูปขอบขนาน โค้งเล็กน้อย หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร  
ด้านนอกโค้งนูนมีสันตามยาวสีอ่อนกว่า 5 สัน สันสองข้างแผ่เป็นปีกแคบ สีออกเหลือง รอยแยกแบน  
และเห็นคาร์โพฟอร์เป็นเส้นสีอ่อน กลิ่นหอมเฉพาะ รสหวานและเผ็ดเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี เทียนข้าวเปลือกมีน้ำมันระเหยง่ายร้อยละ 2-6 น้ำมันนี้เรียก  “น้ำมันเทียน
ข้าวเปลือก (fennel oil)” ซึ ่งมีองค์ประกอบหลักเป็น แทรนส์-แอนีโทล (trans-anethole) ร้อยละ  
50-70 และ (+)-เฟนโชน [(+)-fenchone] ประมาณร้อยละ 20 โดยมีเมทิลชาวิคอล (methylchavicol) 
แอนิซาลดีไฮด์ (anisaldehyde) แอลฟา-ไพนีน (-pinene) แอลฟา-เฟลแลนดรีน (-phellandrene)  
ลิมอนีน (limonene) เป็นต้น ในปริมาณเล็กน้อย นอกจากนั้นเทียนข้าวเปลือกยังมีกรดไขมัน โปรตีน  
กรดอินทรีย์ สารกลุ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) เป็นต้น 

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนข้าวเปลือก มีกลิ่นหอม รสหวานเผ็ดหอม สรรพคุณบำรุงกำลัง  
ขับลมในลำไส้ แก้เส้นศูนย์กลางท้องพิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ เป็นต้น 
การศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบว่าเทียนข้าวเปลือกมีฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและ
ลำไส้ น้ำมันเทียนข้าวเปลือกมีฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของลำไส้ 

หมายเหตุ   
1. เทียนข้าวเปลือกเป็นตัวยาอย่างหนึ่งในพิกัดเทียนทั้ง 5 เทียนทั้ง 8 และเทียนทั้ง 9 ซึ่งเป็นพิกัดตัวยาที่
ประกอบด้วยเทียน 5 อย่าง 7 อย่าง และ 9 อย่างตามลำดับ ในปริมาณเท่ากันโดยน้ำหนัก ได้แก่  
เทียนตาตั๊กแตน เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง เทียนดำ เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียน
ตากบ และเทียนเกล็ดหอย 
2. ในยุโรปใช้เทียนข้าวเปลือกบำบัดอาการปวดเกร็งในช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ  
แก้ปวดประจำเดือน โดยใช้ในรูปของผงยาขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือใช้ผงหยาบขนาด 1.5 -
2.5 กรัม แช่ในน้ำเดือด 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 15 นาที ดื่มวันละ 3 ครั้ง  
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40. เทียนดำ 
 

เทียนดำ 

 เท ียนดำเป ็นเมล ็ดแก ่และแห ้งของพ ืชท ี ่ม ีช ื ่ อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Nigella sativa L.  
ในวงศ์ Ranunculaceae 

 

 
เครื่องยาเทียนดำ 

 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาน้ำมันสนั ่นไตรภพ ยาไฟอาวุธ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาแก้ลมแก้เส้น  
ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา  

ชื่อละติน Semen Nigellae Sativae 

ชื่อภาษาอังกฤษ Black Cumin 

ชื่อพ้อง Nigella cretica Mill. 

ชื่ออ่ืน black caraway, black seed 

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 30-60 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง กลม สีเขียว มีขน เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2-5 มิลลิเมตร มีข้อ ปล้องยาว 2-5 เซนติเมตร แตกกิ ่งบริเวณใกล้ยอด ใบ เป็นใบเดี ่ยว เรียงเวียน  
ยาว 6-10 เซนติเมตร ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกแบบขนนก 1-3 ชั้น แฉกเป็นเส้น รูปแถบ หรือรูปแถบแกม
รูปใบหอก ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ใบบริเวณโคนต้นมีขนาดเล็ก ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร ใบใกล้
ยอดไม่มีก้านใบ ดอก เดี่ยว สมบูรณ์เพศ ออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง สีขาว สีขาวอมเขียว หรือสีฟ้า
อ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1.5-5.5 เซนติเมตร และจะยาวขึ้นเมื่อเป็น
ผล กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ขนาดใหญ่กว่ากลีบดอก สีขาวอมเขียวถึงสีม่วงอ่อน หลุดร่วงง่าย รูปใบหอกหรือ
รูปไข่ กว้าง 4-5 มิลลิเมตร ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร กลีบดอกมี 8 กลีบ กว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร  
ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีขาวถึงสีขาวอมเขียว มี 3 พู พูด้านหน้ารูปไข่ขนาดเล็กหรือเรียวแหลม สีฟ้า
อมเขียวถึงสีม่วง พูข้าง 2 พูรูปไข่ สีขาวอมเขียว ปลายกลีบเป็นติ่งสีฟ้าหรือสีฟ้าอมม่วง มีเส้นสีฟ้าหรือสีฟ้า
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อมม่วงพาดตามขวาง เห็นเป็นเส้นวงกลมรอบดอกสีฟ้าหรือฟ้าอมม่วง บนโคนกลีบมีก้อนสีเขียวเป็นมัน 
ขอบมีขนเล็กน้อย เกสรเพศผู ้มีจำนวนมาก เกสรเพศผู ้ด้านนอกยาวกว่าด้านใน ก้านชูอับเรณูเรียว  
ยาว 2.5-5.2 มิลลิเมตร อับเรณูยาว 1.5-2 มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร มี 2-4 
คาร์เพล ก้านเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ผล แบบผลแห้งแตกแนวเดียว 
ปลายมีก้านเกสรเพศเมียติดทนรูปคล้ายเขา เมล็ด มีจำนวนมาก รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1.3-1.8 
มิลลิเมตร ยาว 2-3.2 มิลลิเมตร มี 3-5 มุม สีดำ  

ลักษณะเครื่องยา เทียนดำเป็นเมล็ดรูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1.3-1.8 มิลลิเมตร ยาว 2-3.2 มิลลิเมตร  
มี 3-5 มุม ผิวสีดำ เกลี้ยง หยาบ ไม่มีกลิ่น รสขมและเผ็ด  

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนดำมีรสเผ็ดขม สรรพคุณขับเสมหะในร่างกายให้ลงสู่คูถทวาร  
ขับลมในลำไส้ แก้อาเจียน บำรุงโลหิตให้สมบูรณ์  
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41. เทียนแดง 

เทียนแดง 

เทียนแดงเป็นเมล็ดแก่และแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepidium sativum L.  
ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) 

 

 
เครื่องยาเทียนแดง 

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาอไภยสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เมล็ด 

ชื่อละติน Lepidii Sativi Semen 

ชื่อภาษาอังกฤษ Garden Cress Seed 

ชื่อพ้อง  Arabis chinensis Rottler ex Wight, Cardamon sativum (L.) Fourr., Crucifera 
nasturtium E.H.L.Krause, Lepia sativa (L.) Desv., Lepidium hortense Forssk., Lepidium 
spinescens DC., Nasturtium crispum Medik., Nasturtium sativum (L.) Moench, Nasturtium 
spinescens (DC.) Kuntze, Thlaspi sativum (L.) Crantz, Thlaspidium sativum (L.) Spach 

ชื่ออ่ืน cress seed, common cress seed   

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง (10-)20-80(-100) เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง รูปทรงกระบอก เกลี้ยง
ถึงเกือบเกลี้ยง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบโคนต้นกว้าง 1-5 เซนติเมตร ยาว 2-10 เซนติเมตร ขอบใบ
เว้าลึกเป็นแฉกแบบขนนกปลายคี่  แฉกปลายสุดใหญ่กว่าแฉกด้านข้าง รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบแฉก
จักซี่ฟัน ปลายแหลม ก้านใบยาว 1-4 เซนติเมตร ใบตามลำต้นค่อย ๆ ลดขนาดลง ขอบใบเว้าเป็นแฉก
น้อยลง มักมีแฉกแบบขนนกข้างละ 1-4 แฉก ใบใกล้ยอดรูปแถบ ขอบเรียบ ไม่มีก้านใบ ช่อดอก แบบช่อ
กระจะ ออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอก 20-30 ดอก ไม่มีใบประดับ ดอก ขนาดเล็ก  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ สีเขียว รูปขอบขนาน 
กว้าง 0.5-0.8 มิลลิเมตร ยาว 1-1.3 มิลลิเมตร เกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม สั้นด้านล่าง กลีบดอกมี 4 กลีบ สีขาว
หรือสีขาวอมชมพูม่วง รูปช้อนหรือไข่กลับ กว้าง 0.7-1.4 มิลลิเมตร ยาว 2.5-4 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี  
6 อัน ยาว 4 อัน สั ้น 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1.5-2 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน ยาว 0.4-0.5 
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มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมี 1 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศ
เมียยาว 0.2-0.8 มิลลิเมตร ผล แบบผลแตกแบบผักกาด รูปรีถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้า ง 3-5 
มิลลิเมตร ยาว 4-6 มิลลิเมตร ปลายโค้งกว้างถึงมน มีรอยบุ๋มตรงกลาง อาจมีหรือไม่มีติ่งหนาม ขอบและ
ปลายผลมีปีก สีเขียวอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน แตกจากโคนตามแนวตะเข็บ 2 ด้าน ก้านผลยาวเกิน
ครึ่งของความยาวผล เมล็ด รูปไข่ถึงรูปรี หรือรูปขอบขนาน เบี้ยว กว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร ยาว 2-3 
มิลลิเมตร สีแดงถึงสีน้ำตาลอมแดง  

ลักษณะเครื่องยา เทียนแดงเป็นเมล็ดรูปไข่ถึงรูปรี หรือรูปขอบขนาน เบี้ยว กว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร  
ยาว 2-3 มิลลิเมตร ผิวนอกเกลี้ยง เรียบ สีแดงถึงสีน้ำตาลอมแดง มีร่องตามยาวสั้น ๆ ที่ปลายด้านหนึ่ง 
เมื่อแช่น้ำเปลือกเมล็ดจะพองออก ไม่มีกลิ่น รสขมเล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี เทียนแดงมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายหลายชนิด เช่น โปรตีน ไขมัน เส้นใย
อาหาร และโพแทสเซียม สารอาหารที่มีมากที่สุดคือกรดแอมิโนชนิดกรดกลูทามิก (glutamic acid)  
และลิวซีน (leucine) และกรดแอลฟา-ลิโนลินิก (α-linolinic acid) ส่วนที่พบในปริมาณน้อย มีกรดแอมิ
โนชนิดเมไทโอนีน (methionine) กรดอีรูซิก (erucic acid) เป็นต้น น้ำมันระเหยยากที่บีบได้จากเทียน
แดงเรียก “น้ำมันเทียนแดง” (cress seed oil) นอกจากนั้น ยังมีกรดซินาพิก (sinapic acid) ซินาพีน 
(sinapine) และแอลคาลอยด์กลุ่มอิมิดาโซล (imidazole alkaloids) หลายชนิด และมีน้ำมันระเหยง่าย 
ไกลโคไซด์กลุ่มไอโซไทโอไซยาเนต (isothiocyanate glycosides) ในปริมาณน้อย เป็นต้น  

ข้อบ่งใช ้ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนแดงมีรสเผ็ดร้อนขมหอม สรรพคุณแก้เสมหะ แก้ลม แก้น้ำดีพิการ  
แก้ลมเสียดแทงสองราวข้าง แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับน้ำนม แก้ลักปิดลักเปิด ฟอกโลหิต เป็นต้น  

เอกสารอ้างอิง 
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เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
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42. เทียนตาตั๊กแตน 
 

เทียนตาตั๊กแตน 

เทียนตาตั๊กแตนเป็นผลแก่แห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anethum graveolens L. ใน
วงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) 

 
 

 

 

 เครื่องยาเทียนตาตั๊กแตน  

ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาอไภยสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Anethi Graveolens Fructus 

ชื่อภาษาอังกฤษ anethum, dill fruit 

ชื่อพ้อง Anethum sowa Roxb. ex J. Fleming, Peucedanum graveolens (L.) Benth. 

ชื่ออ่ืน เทียนตาตั๊กกะแตน 

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือสองปี รากแก้วรูปกึ ่งรูปกระสวยถึงรูปกระสวย ลำต้นตั ้งตรง  
รูปทรงกระบอก กลวง แตกกิ่งแบบแยกสองแฉก มี 5-8 กิ่ง ทั้งต้นมีกลิ่นหอม ใบ เป็นใบประกอบแบบขน
นกสองชั ้นหรือสามชั ้น แฉกปลายสุดรูปแถบแกมรูปเส้น ยาว 0.4-2 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1-3.5 
เซนติเมตร โคนแผ่เป็นกาบ ใบที่อยู่ตอนบนของลำต้นจะลดรูปมาก ช่อดอก แบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบ
หลวม ๆ ออกตามซอกใบหรือปลายกิ ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-15 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 7-20 
เซนติเมตร มีช่อซี่ร่มย่อย 10-45 ช่อ ก้านช่อซี่ร่มย่อยยาว 0.6-1.6 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กมาก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงขนาดเล็กมากหรือไม่มี กลีบดอกมี 5 กลีบ สีเหลือง รูปเกือบ
กลม ปลายมน โค้งเข้า เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดรอบจานเหนือรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ มี 2 คาร์เพล แต่ละคาร์
เพลมี 1 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ฐานก้านเกสรเพศเมียรูปกรวย ก้านเกสรเพศเมียสั้นและโค้งพับลง 
ผล แบบผลแห้งแยกสองซีก รูปไข่ กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร มี 2 คาร์โพฟอร์ แยกถึง
โคน ซีกผลด้านที่ประกบกันแบน  
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ลักษณะเครื่องยา มีทั้งที่เป็นผลและซีกผล ส่วนมากเป็นซีกผล สีน้ำตาลถึงสีเหลืองแกมสีน้ำตาล ผลรูปไข่ 
กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร ซีกผลรูปไข่ เกลี้ยง กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร  
หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ด้านนอกโค้งนูนมีสันตามยาวสีอ่อนกว่า 3 สัน สันสองข้างแผ่เป็นปีกแคบ ๆ  
สีออกเหลือง ด้านล่างตรงรอยแยกของซีกผลแบน และเห็นคาร์โพฟอร์เป็นเส้นสีอ่อน กลิ่นหอมเฉพาะ  
รสขม เผ็ดเล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี เทียนตาตั๊กแตนมีน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 อันมีองค์ประกอบหลักเป็น 
(+)-คาร์โวน [(+)-carvone], (+)-ลิโมนีน [(+)-limonene] และแอลฟา-เฟลแลนดรีน(-phellandrene) 
นอกจากนั้นยังมีสารกลุ่มคูมาริน (coumarins), ฟีนิลโพรพานอยด์ (phenylpropanoids), ฟลาโวนอยด์ 
(flavonoids) เป็นต้น  

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนตาตั๊กแตนมีรสขม เผ็ดเล็กน้อย กลิ่นหอม มีสรรพคุณบำรุงธาตุ  
แก้เสมหะพิการ แก้กำเดา 

เอกสารอ้างอิง  
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 2 เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
60 พรรษา. ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2558. 
หน้า 129-132 
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43. เทียนเยาพาณี 
 

เทียนเยาวพาณี 

 เทียนเยาวพาณีเป็นผลแก่แห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trachyspermum ammi (L.) 
Sprague ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) 

 
 

 

 

 เครื่องยาเทียนเยาวพาณ ี  

 

ใช้ในตำรับ ยาไพสาลี 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Trachyspermi Ammi Fructus 

ชื่อภาษาอังกฤษ Ajowan fruit, Ajawain, King’s caraway 

ช ื ่อพ ้อง Carum copticum Benth. & Hook.f., Sison ammi L., Trachyspermum copticum (L.) 
Link 

ชื่ออ่ืน เทียนเยาวพานี, เทียนเยาวภาณี, เทียนเยาวภานี, Ajowan fruit, Ajawain, King’s caraway  

ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว รากแก้วแคบยาว ลำต้นตั้งตรง รูปทรงกระบอก แตกกิ่งก้านมาก เกลี้ยง  
มีกลิ่นหอมเฉพาะ ใบ รูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร แตกแบบขนนก 
2-3 ชั้น หรือหยักลึกสุดแบบขนนก แฉกปลายสุดรูปแถบแกมรูปเส้น กว้าง 0.2-0.5 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 
1.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1-5 เซนติเมตร ช่อดอก แบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ออกตามซอกใบหรือปลาย
กิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-5 เซนติเมตร มีใบประดับ 3-8 ใบ รูปแถบแกมรูปลิ่มแคบ ยาว 5-7 มิลลิเมตร 
มีช่อซี่ร่มย่อย 6-20 ช่อ ยาว 1-3 เซนติเมตร ใบประดับย่อยมี 5-10 ใบ รูปแถบ ยาว 2-3 มิลลิเมตร ช่อซี่
ร่มย่อยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีดอกประมาณ 20 ดอก ก้านดอกยาวไม่เท่ากัน 0.5-4 
มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงจักเป็นซี่ฟัน ขนาดเล็กมาก รูปไข่ กลีบดอก มี 5 กลีบ สีขาว รูปไข่กลับถึงรูปหัวใจ
กลับ กว้างและยาวประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ปลายโค้งเข้า เกสรเพศผู้มี 5 อัน ฐานก้านเกสรเพศเมียรูป
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กรวย ก้านเกสรเพศเมียสั้นและถ่างออก ผล แบบผลแห้งแยกสองซีก รูปกลมแกมรูปไข่ กว้าง 1-1.8 
มิลลิเมตร ยาว 1.2-3.1 มิลลิเมตร มี 2 คาร์โพฟอร์ แยกถึงโคน  

ลักษณะเครื่องยา ผลแห้งแบบผักชี รูปกลมแกมรูปไข่กว้าง กว้าง 1-1.8 มิลลิเมตร ยาว 1.2-3.1 มิลลิเมตร 
อาจมีฐานก้านเกสรเพศเมียรูปกรวยติดอยู่ที่ปลายผล มักพบแยกเป็นซีกผล 2 ซีก ซีกผลรูปจันทร์เสี้ยว 
หลังนูน สีน้ำตาล มีสันตามยาว 5 สัน สลับกับร่องตามยาว รอยประสานระหว่างซีกผลโค้งเข้า อาจมีคาร์
โพฟอร์และก้านผลติดอยู่ด้วย กลิ่นเฉพาะ รสเผ็ดร้อน  

องค์ประกอบทางเคมี เทียนเยาวพาณีมีน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ  อันมีองค์ประกอบหลักเป็นไธ
มอล แกมมา-เทอร์พินีน และพารา-ไซมีน  

ข้อบ่งใช้ ตำราสรรพคุณยาไทยว่าเทียนเยาวพาณีมีรสร้อนสุขุม มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณกระจายเสมหะ 
ทำลายลมที่ลั่นอยู่ในท้อง แก้คลื่นไส้อาเจียน จุกเสียด  

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 2 เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ 60 พรรษา. ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
จำกัด (มหาชน). 2558. หน้า 135-8 
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44. น้ำตาลกรวด 
 

น้ำตาลกรวด 

น้ำตาลเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide)  
และไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) มีรสหวาน โดยมากได้จากตาล อ้อย มะพร้าว เรียกชื่อตามสิ่งที่
นำมาทำ 

น้ำตาลกรวดเป็นซูโครส (Sucrose) เหมือนน้ำตาลทราย ได้จากอ้อยหรือน้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ มีสูตรเคมีทั่วไปคือ C12H22O11 

 

 
น้ำตาลกรวด 

 
ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Crystalline sugar 
ชื่ออ่ืน - 
วิธีเตรียมเครื่องยา น้ำตาลกรวด ผลิตจากน้ำเชื่อมจากอ้อยหรือใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มาละลายโดย
ผ่านกระบวนการตกผลึกใหม่อย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายวันให้ก้อนผลึกใหญ่ขึ้นและไม่ฟอกสี  
คุณสมบัติทางกายภาพ 
1. ความหวาน (Sweetness) เป็นคุณสมบัติเด่นและสำคัญของน้ำตาล น้ำตาลแต่ละชนิดให้ความหวานใน
ระดับต่างๆ กัน ปัจจุบันใช้ซูโครสเป็นมาตรฐานของความหวานเพื ่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลชนิดอ่ืน  
ความหวานของซูโครสมีค่าเท่ากับ 1 ฟรุกโทสหวานมากที่สุด ซูโครสหวานรองลงมาและหวานน้อยที่สุดคือ
แลกโทส ซึงคามหวานของน้ำตาลขึ้นอยู่กับการรับรสที่ต่อมลิ้นของแต่ละคน ความเข้มข้นและอุณหภูมิของ
สารละลายหากอุณหภูมิสูงขึ้นจะรู้สึกหวานขึ้นตามไปด้วย 
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2. การละลาย (Solubility) น้ำตาลละลายน้ำได้ประมาณร้อยละ 65 ความเข้มข้นหรือปริมาณของสารที่
ละลายในน้ำ (Soluble solid) สามารถวัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ารีเฟรกโตมิเตอร์ (Refractometer)  
ใช้หลักการวัดการหักเหของแสง มีหน่วยวัดคือบริกซ์ (brix) หมายถึงร้อยละของของแข็งที่ละลายอยู่ใน
สารละลาย ตัวอย่างเช่น น้ำตาล 40 กรัม ละลายในน้ำ 60 กรัม เป็นสารละลาย 100 กรัม วัดความเข้มข้น
ได้ 400 บริกซ ์
3. ความสามารถในการละลายน้ำของน้ำตาลแต่ละชนิดแตกต่างกัน ฟรุกโทสละลายได้ดีกว่าน้ำตาลชนิด
อ่ืน รองมาคือซูโครส ส่วนกลูโคสและมอลโทสละลายได้ดีพอกัน แลกโทสละลายได้น้อยที่สุด 
4. การดูดและการเก็บรักษาความชื้น (Hygroscopicity) ผลึกน้ำตาลบริสุทธิ์มีสมบัติดูดความชื้นเพียง
เล็กน้อยต้าบรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) เกินกว่าร้อยละ 75 น้ำตาลทรายจะดด
ความื้นได้เร็วและจับตัวกันเป็นก้อน น้ำตาลแต่ละชนิดมีความสามารในการดูดและเก็บรักษาความชื้น
แตกต่างกันฟรกโทสดดความชื้นได้ดีมาก รองลงมาคือกลูโคส ซูโครส มอลโทสและแลกโทสตามลำดับ  
5. การตกผลึก (CrystalliZation) เมื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมให้เข้มข้นอิ่มตัวจนน้ำตาลไม่สามารถละลายได้อีก
เรียกว่าสารละลายน้ำเชื่อมที่อิ่มตัวหรือน้ำเชื่อมอิ่มตัว หากปล่อยให้เย็นลงอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ตก
ผลึกน้ำเชื่อมนี้จะมีน้ำตาลละลายอยู่มากกว่าที่ควรเป็น ณ อุณหภูมินั้นจะเกิดภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งและอาจ
แข็งตัวเป็นแผ่นคล้ายกระจกได้โดยไม่ตกผลึกแต่น้ำตาลส่วนเกินจะตกผลึกเป็นผงละเอียดในภายหลัง  
เห็นได้จากถ่ัวตัดถั่วกระจกใหม่ๆ มีลักษณะขุ่นไม่ใส  
สมบัติทางเคมี  
1. การหมัก (Fermentation) เป็นกระบวนการที่เกิดจากจุลินทรีย์ย่อยน้ำตาลภายใต้สภาพที่มีหรือไม่มี
อากาศ  
2. การย่อยสลาย (Hydroysis) การย่อยสลายของน้ำตาลหลายชั้นให้เป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่นการ
ต้มเคี่ยวน้ำเชื่อมภายใต้สภาวะเป็นกรดหรือเอนไซม์ทำให้ซูโครสถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสและฟรุก โทส 
เรียกกระบวนการนี้ว่าอินเวอร์ชัน ( Inversion) น้ำตาลที่ได้เรียกว่า น้ำตาลอินเวอร์ท ( Invert sugar) 
ปฏิกิริยาการสลายตัวเร็วขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิสูงเบสช่วยในการสลายตัวของน้ำตาลชั้นเดียวบางครั้งทำให้
เกิดผลเสียกับอาหาร เช่นทำให้สี รส และกลิ่นของอาหารเสียไป 

3. จุดหลอมตัว (Melting point) ผลึกของน้ำตาลหลอมตัวเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง ซูโครสหลอม
ตัวที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส ถ้าใช้อุณหภูมิสูงทำให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลไหม้หรือคาราเมล 
(Caramel) เรียกกระบวนการนี้ว่าคาราเมไลเซชัน (CarameliZation) ทำให้อาหารเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล 
น้ำตาลไหม้ใช้แต่งสีของอาหาร เช่น ซีอ้ิวหวาน น้ำอัดลมประเภทโคล่า 

ลักษณะเครื่องยา น้ำตาลกรวดมีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม แข็ง สีขาวใส ละลายค่อนข้างยาก (Slow rate 
of dissolution) มีรสหวานกลมกล่อม แต่หวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายชนิดอื่น 
ข้อบ่งใช้ น้ำตาลกรวดมักใช้ในอาหารที่ต้องการความพิถีพิถันเป็นพิเศษในการปรงรส เช่น เชื่อมผลไม้  
ตุ๋นรังนก ต้มยาจีน และทำขนมต่างๆ  
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45. น้ำมันงา 
งา 

  งา ได ้ จาก เมล ็ ดของพ ื ชท ี ่ ม ี ช ื ่ อ ว ิ ทยาศาสตร ์ ว ่ า  Sesamum indicum L.  
ในวงศ์ Pedaliaceae 

 

  
งาขาว งาดำ 

ใช้ในตำรับ  ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เมล็ด 

ชื่อละติน sesamum 

ชื่อภาษาอังกฤษ Simsim, sesame oli 

ชื่อพ้อง Sesamum orientale L. 

ชื่ออ่ืน งาขาว งาดำ 
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ลักษณะของพืช ต้นงาซึ่งเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กสูงประมาณ 1 เมตรลำต้นเป็นเหลี่ยมมีขนใบเดี่ยวเรียง
ตรงข้ามหรือเรียงสลับรูปไข่หรือรูปใบหอกกว้าง 2 - 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร ผิวใบมี
ขน ดอกออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวอมม่วงผลยาวประมาณ 1 นิ้ว มีร่องตามยาว เมื่อแก่จัดแล้วแตก 
เมล็ดแบนรูปหยดน้ำ เมื่อเก็บจะถอนทั้งต้น ตากแห้งทิ้งให้ผลแตก เมล็ดร่วง งามี 2 ชนิด คือ เมล็ดสีขาว
เรียกว่า งาขาวและเมล็ดสีดำ เรียกว่า งาดำ 

 น้ำมันไม่รู้ที่ได้จากเมล็ดงานมีกลิ่นเฉพาะตัวมีหลายเกรดขึ้นกับกรรมวิธีการผลิตดังนี้ 
- น้ำมันจากการบีบคั้น ในสมัยก่อนการคั้นเอาน้ำมันงาเรียกว่า เชยน้ำมันมัน และน้ำมันนั้นเรียกว่า

น้ำมันงาเชย 
- น้ำมันจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 
- virgin sesame oil เป็นน้ำมันงาที่ผลิตโดยไม่ผ่านความร้อนไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวทำละลาย

ในการสกัดสมุนไพร เนื่องจากการสกัดโดยการทอดทำให้น้ำมันเสียสภาพ สูญเสียการกันหืนตาม
ธรรมชาติที่ติดมาในน้ำมัน น้ำมันจะหืนเร็วกว่าปกติ 
 

 
 



 
 

160 
 

ลักษณะเครื่องยา เมล็ดแบน รูปไข่ สีดำ (งาดำ) และนวล (งาขาว) ผิวเป็นมัน เนื้อชุ่มน้ำมัน น้ำมันจาก
เมล็ดมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เมล็ดรสฝาด หวาน ขม  น้ำมัน รสฝาดร้อน น้ำมันงา มี 2 ชนิด คือ ชนิด
หนึ่งสกัดจากเมล็ดงาดิบ เรียกว่า น้ำมันงาดิบ อีกชนิดหนึ่งใช้เมล็ดงาตำและเคี่ยวเอาน้ำมัน เรียกว่า
น้ำมันงาสุก 

 

 
น้ำมันงา 

 

องค์ประกอบทางเคมี 

 เมล็ดมีน้ำมันอยู่ราว 45-55% ประกอบด้วยกรดไขมันเช่น oleic acid, linoleic acid, palmitic 
acid, stearic acid, นอกจากนี้ยังมี สารกลุ่ม lignan, ชื่อ sesamol, d-sesamin, sesamolin 

ข้อบ่งใช ้

 ตำรายาไทย: ใช้น้ำมันระเหยยากท่ีบีบจากเมล็ด หุงเป็นน้ำมันใส่บาดแผล และผสมเป็นน้ำมันทาถู
นวดแก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ ปวดบวม ลดการอักเสบ ใส่แผลรักษาอาการผื่นคัน ทำน้ำมันใส่ผม เป็นยา
ระบายอ่อนๆ ทาผิวหนังให้นุ่มและชุ่มชื้น หญิงไทยโบราณใช้ทาเพื่อประทินผิว สรรพคุณพื้นบ้านกล่าวว่า 
เมล็ด ทำให้เกิดกำลัง ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ทำให้ดีกำเริบ น้ำมัน ทำน้ำมันใส่แผล ใส่แผลเน่าเปื่อย 
มักใช้ผสมยาทาสำหรับกระดูกหัก บำรุงเอ็น ไขข้อ ทานวดแก้เคล็ดยอก ปวดบวม หรือใช้ทาบำรุงรากผม 

งามีรสฝาดหวานขมทำให้เกิดกำลังและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้น้ำดีกำเริบ น้ำมันงาใช้รักษาแผล
ไฟไหม้น้ำร้อนลวก หุงเป็นน้ำมันใส่บาดแผล การหุงน้ำมันต้องใช้สมุนไพรสดตำคั้นเอาน้ำ ได้แก่ ใบและเถา
ตำลึง บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย ไพล เอาน้ำคั้นอย่างละ 1 ถ้วย ใส่น้ำมันงา 1 ถ้วย ตั้งไฟอ่อนๆ เคี่ยวให้เหลือ
เฉพาะน้ำมัน 1 ถ้วย ยกลงเติมสีเสียดเทศและสีเสียดไทย แล้วหลอมตะกั่วนมให้ละลายในน้ำมันแล้วเอา
ขึ้นเอาลงอกีจนครบ 3 ครั้ง แล้วทิ้งตะกั่วไว้ในน้ำมันใช้น้ำมันใส่แผล เพ่ือสมานแผล 

 งาอีกชนิดหนึ่งที่ในตำรายาไทยเรียกว่างาหม่น หมายถึง งาขี้ม่อน ซึ่งเป็นพืชต่างชนิดกันกับงา 
ชนิดนั้นให้น้ำมันเรียกว่า perilla oil ภาคเหนือใช้เป็นอาหารที่ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว 

ตำรับยาสมุนไพรล้านนา: ใช้รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ 

ตำรับยาน้ำมันที ่ระบุในตำราพระโอสถพระนารายณ์: มีรวม 3 ตำรับ ที ่ใช ้น ้ำมันงาเป็น
ส่วนประกอบ ดังนี้ “น้ำมันทรงแก้พระเกศาหล่น (ผมร่วง)ให้คันให้หงอก” ประกอบด้วยสมุนไพร 19 ชนิด 
นำมาต้มแล้วกรองกากออก เติมน้ำมันงา แล้วหุงให้เหลือแต่น้ำมันใช้แก้พระเกศาหล่อน คัน หงอก  
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“น้ำมันแก้เปื่อยพัง” มีสรรพคุณ แก้ขัดเบาหรือปัสสาวะไม่ออก แก้ปวดขบ แก้หนอง มีรวม 2 ตำรับ  
แต่ละตำรับ ประกอบด้วยสมุนไพร 12 ชนิด และน้ำมันงาพอควร หุงให้เหลือแต่น้ำมัน ยานี้ใช้ ยอนเป่าเข้า
ไปในลำกล้อง (ทางเดินปัสสาวะในองคชาติ) 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: 

น้ำมันงามีคุณสมบัติในการเสริมฤทธิ์ของดอกไพรีธัม ให้มีฤทธิ์ในการเป็นยาฆ่าแมลงให้ดีขึ้น
กว่าเดิม 2 เท่า (ไม่สลายตัวเร็ว อยู่คงทนกว่าเดิม เมื่อนำไปฉีดพ่นแมลง) ดังนั้น จึงมักใช้น้ำมันงาเป็นตัว
ละลายสิ่งสกัดที่ได้จากดอกไพรีธัม(ยาฆ่าแมลง ที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น) 

การศึกษาทางคลินิก: 

ใช้เป็นตัวทำละลายในยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

เอกสารอ้างอิง  
1. สมภพ ประธานธุรารักษ์. สมุนไพรและเครื่องยาไทยในยาสามัญประจำบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557: 408-409 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. งา [อินเทอร์เน็ต].  

[เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=45 

3. https://www.istockphoto.com/photos/sesame-
oil?mediatype=photography&phrase=sesame%20oil&sort=mostpopular; retrieved 
July 10, 2020. 

4. https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Sesamum+indicum; retrieved July 10, 
2020. 

  

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=45
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46. น้ำมันเมล็ดฝ้าย 
 

เมล็ดฝ้าย 
 เมล็ดฝ้ายเป็นเมล็ดแก่ของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Gossypium herbaceum L.  
ในวงศ์ Malvaceae  

 

 
 
ใช้ในตำรับ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา น้ำมันจากเมล็ด 
ชื่อละติน Gossypii herbacii Semen 
ชื่อภาษาอังกฤษ Cotton seed 
ชื่ออ่ืน ฝ้ายขาว  
ลักษณะของพืช  
 ต้นฝ้ายขาว จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม มีอายุได้หลายปี ลำต้นมีความสูงได้
ประมาณ 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย ลำต้นเป็นสีเขียวมีลักษณะตั้งตรง  
 ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง ใบแยกออกเป็นแฉก ปลายใบแหลม 
โคนใบเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบและเว้าเป็นแฉก 3-5 แฉก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร  
และยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 2.5-8 เซนติเมตร  
 ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยว โดยจะออกตามซอกใบและท่ีปลายกิ่ง มีใบประดับหุ้ม ปลายใบประดับ
เป็นเส้นแหลมประมาณ 12 เส้น กลีบดอกบางมี 5 กลีบ กลีบดอกค่อนข้างกลมเป็นสีขาวอมเหลือง ออก
เรียงซ้อนกัน แต่ละกลีบกว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร เมื่อดอกบาน
เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ใจกลางดอกเป็นสีม่วงอ่อน ๆ มีเกสรเพศผู้มากมายรวมอยู่ในดอก ดอกมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร และ
ขอบเป็นฟันเลื่อย 6-8 หยัก ออกดอกในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  
 ผลมีลักษณะเป็นรูปกลม เป็นผลแห้ง แตกได้ตามพูเป็น 3-4 ซีก ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กสีดำหรือสี
น้ำตาลจำนวนมาก  
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 เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลมและแข็ง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร และมีขนปุยสีขาวหุ้มเมล็ดอยู่ 
จะออกผลเมื่อดอกแก่ร่วงไปแล้ว  

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีถ่ินกำเนิดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย จัดเป็นพรรณไม้
พ้ืนเมืองที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทย  

ลักษณะเครื่องยา  
 เมล็ดฝ้ายรูปทรงรี เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ มีปุยสีขาวติดเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี    
 น้ำมันจากเมล็ดมีรสเผ็ดร้อน เป็นยาร้อน มีพิษเล็กน้อย ใช้เป็นยาแก้กลากเกลื้อน แก้ฝีหนอง
ภายนอก ใช้เป็นยาแก้แผลมีหนองเรื้อรัง แก้โรคผิวหนัง รักษาผิวหนังให้ชุ่มชื้น รวมถึงช่วยบีบมดลูกเพ่ือช่วย
ลมเบ่ง (3) 

ข้อบ่งใช ้– 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า น้ำมันจากเมล็ดมีรสเผ็ดร้อน เป็นยาร้อน มีพิษเล็กน้อย ใช้เป็นยาแก้
กลากเกลื้อน แก้ฝีหนองภายนอก ใช้เป็นยาแก้แผลมีหนองเรื้อรัง แก้โรคผิวหนัง รักษาผิวหนังให้ชุ่มชื้น 
รวมถึงช่วยบีบมดลูกเพ่ือช่วยลมเบ่ง (1,3) 

ข้อห้ามใช้  ห้ามหญิงมีครรถ์รับประทานเนื่องจากรากมีฤทธิ์ขับระดูอย่างแรงและบีบมดลูก หากรับประทาน
อาจทำให้แท้งได้ 
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คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง ระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์เนื่องจากรากมีฤทธิ์ขับระดูอย่างแรงและบีบมดลูก หากรับประทาน
อาจทำให้แท้งได้  
ขนาดและวิธีใช้  -  

เอกสารอ้างอิง  
1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์.  
2521. หน้า 214. 
2. หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1.  (ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์).  “ฝ้าย (Fai)”.  หน้า 
185. 
3. วิทยา บุญวรพัฒน์. หนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย.กรุงเทพฯ : 
สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย, 2554 
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47. บอระเพ็ด 
 

บอระเพ็ด 

 บอระเพ็ดเป็นเถาแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Tinospora crispa (L.) Hook.f. & 
Thomson ในวงศ์ Menispermaceae 

 

   
ลักษณะวสิัย เถาบอระเพด็ เครื่องยาบอระเพ็ด 

ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เถา 

ชื่อละติน Tinosporae Crispae Caulis 

ชื่อภาษาอังกฤษ Heart leaved moonseed 

ชื่อพ้อง Menispermum crispum L., Tinospora mastersii Diels, T. thorelii Gagnep. 

ชื่ออ่ืน บอระเพ็ดตัวเมีย เจตมูลย่าน เจตมูลหนาม จุ่งจิง เครือขอฮอ เครือเขาห่อ 

ลักษณะพืช ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 เมตร ลำต้นหรือเถาเป็นตุ่ม มียางขาว รสขม มีรากอากาศยาว
คล้ายเส้นด้าย ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหัวใจ รูปไข่กว้าง หรือรูปค่อนข้างกลม กว้าง 6 -12(-24) 
เซนติเมตร ยาว 7-14(-25) เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนรูปหัวใจลึก หรือตื้น แผ่นใบคล้ายกระดาษ 
เส้นใบออกจากโคนใบรูปฝ่ามือมี 3-5 เส้น และมีเส้นแขนงใบอีก 1-3 คู่ ก้านใบยาว 5-15(-30) เซนติเมตร 
โคนป่องและงอ  ช่อดอก คล้ายช่อกระจะ ออกเป็นกระจุกตามก่ิงแก่เม่ือใบหลุดร่วงหมด ช่อดอกเพศผู้ยาว 
(5-)9-20 เซนติเมตร มี 1-3 ช่อ ดอกติดเป็นกระจุก ๆ ละ 1-3 ดอก เรียงบนแกนช่อ ก้านดอกเล็กเรียว 
ยาว 2-4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน วงนอกมี 3 กลีบ รูปไข่หนาที่โคน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร วงในมี 
3 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-4 มิลลิเมตร มีก้านกลีบ หรือโคนแหลม กลีบดอกมี 3 กลีบ กลีบวงนอกเท่านั้นที่
เจริญขึ้น รูปใบหอกกลับแคบ แบน ไม่มีตุ่ม ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ส่วนกลีบวงในลดรูป เกสรเพศผู้มี  
6 อัน ยาวประมาณ 2 ช่อดอกเพศเมียออกตามซอกใบ ยาว 2-6 เซนติเมตร มักออกเป็นช่อเดียว ดอกเพศ
เมียมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 6 อัน รูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ  
1 มิลลิเมตร เกสรเพศเมียมี 3 คาร์เพล รูปรีโค้ง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นพูสั้นมาก 
ผล แบบผลผนังชั ้นในแข็ง ออกเป็นช่อ มีก้านช่อยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีก้านผลเป็นรูปกึ่งพีระมิด  
ยาว 2-3 มิลลิเมตร ใต้ลงมาเป็นกลีบเลี้ยงที่ติดแน่น รูปไข่ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โค้งกลับ ผลแก่ สีส้ม 
ทรงรี ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผนังผลชั้นในสีขาว ทรงรี กว้าง 7-9 มิลลิเมตร ยาว 11-13 มิลลิเมตร 
ผิวย่นเล็กน้อย หรือเกือบเรียบ มีสันที่ด้านบนชัด มีช่องเปิดรูปรีเล็กที่ด้านบน  
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ลักษณะเครื่องยา บอระเพ็ดเป็นชิ้นส่วนของเถาที่ตัดตามขวางในแนวตรงหรือเฉียง ภายนอกสีน้ำตาล  
มีรอยย่นตามยาวและช่องอากาศเป็นปุ่มโปนออก มีจำนวนมาก เปลือกเถาหนา เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนแกมสี
เทามีแนวเส้นเป็นรัศมีออกจากจุดศูนย์กลางประมาณ 15-20 เส้น ระหว่างเส้นเป็นรูพรุน กลิ่นเฉพาะ  
รสขมจัด 

องค์ประกอบทางเคมี บอระเพ็ดประกอบด้วยสารไทโนสปอรีน ( tinosporine) , ไทโนสปอริดีน 
(tinosporidine), พิโครเรทิน (picroretin), เอ็น-ซิส-เฟรูลอยด์ไทรามีน (N-cis-feruloyltyramine), บอราเพโท
ไซด์เอ-เอช (borapetosides A-H), บอราเพทอลเอ (borapetol A), บอราเพทอลบี (borapetol B), ไซ
โคลยูคาเลนอล (cycloeucalenol), ไซโคลยูคาเลโนน (cyclocucalenone) 

ข้อบ่งใช้ ตำรายาไทยว่าบอระเพ็ดมีรสขมมัน เถาแก้พิษฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้พิษ แก้ฝีกาฬ โรคแทรกของ
ไข้ทรพิษ แก้ไข้ทุกชนิด บำรุงกำลัง เจริญไฟธาตุ แก้ร้อนใน แก้สะอึก  

หมายเหตุ ในงานสาธารณสุขมูลฐานแนะนำให้ใช้บอระเพ็ดเป็นยาแก้ไข้ ช่วยเจริญอาหาร โดยใช้เถาหรือ
ต้นสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง (30-40 กรัม) ตำคั้นเอาน้ำดื่ม หรือต้มกับน้ำ โดยใช้น้ำ 3 ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ  
1 ส่วน ดื่มก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหรือเวลามีอาการอย่างไรก็ตาม ไม่ควรรับประทาน
บอระเพ็ดติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้ตับอักเสบได้ในผู้ป่วยบางราย 

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงสมุนไพร เล่ม 1 เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2551. หน้า 203-207 
2. disthai. บอระเพ็ด [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
https://www.disthai.com/16913475/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%94 
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48. บุกรอ 

บุกรอ 
 บุกรอเป็นหัวใต้ดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Amorphophallus saraburiensis 
Gagnep. ในวงศ์ Araceae 

 
  
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา หัว 
ชื่อละติน Amorphophalli Saraburiensis Cormus 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน - 
ลักษณะพืช มีหัวอยู ่ใต้ดิน ช่วงฤดูแล้งจะแห้งโทรมและแตกขึ ้นมาใหม่ในฤดูฝน ก้านใบเป็นลำสูง  
มีเลนติเซลเป็นจุดนูนกระจาย ใบเดี่ยวแผ่กางออกขอบใบหยักเว้าเป็นแฉก ช่อดอกสีขาวแทงขึ้นมาจาก
พ้ืนดิน ดอกเม่ือบานมีกลิ่นแรง ติดเมล็ดจำนวนมาก  
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ ออกดอกช่วงกรกฎาคม – กันยายน พบตามเขาหินปูนในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดสระบุรี เมื่อ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2466 โดย
หมอคาร์ ชาวไอริช ชื่อสปีชีส์ตั้งตามจังหวัดสระบุรี 
ส่วนที่ใช้ หัว 
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วิธีเตรียมเครื่องยา เอาหัวมาหั่นเป็นแว่นบาง ๆ อย่างมันแกว แล้วใส่ตะกร้าเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้ทางน้ำไหล
ผ่านสัก 2-3 วัน จึงเอามาล้างเมือกออกให้หมดตากแดดจนแห้ง จึงจะนึ่งรับประทานได้ 
ลักษณะเครื่องยา - 
องค์ประกอบทางเคมี - 
ข้อบ่งใช้ แพทย์ตำบลกล่าวว่า หัวรสเบื่อเมา กัดเถาดานกัดเสมหะและโลหิตก้อน  ใช้หุงเป็นน้ำมันใส่
บาดแผลกัดฝ้าหนองด ี
ขนาดและวิธีใช้/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง - 
คำเตือน รับประทานแล้วคันมาก  คล้ายหัวกลอย จะรับประทานต้องหาวิธีทำให้หมดพิษเสียก่อน   
เอกสารอ้างอิง 
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น จิรพันธุ์ ศรีทองกุล และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ. พรรณไม้ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ. 2551 
2. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ืองอักษร. 
2514. หน้า 87, 313-314  
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49. บุนนาค 
บุนนาค 

บุนนาคเป็นดอกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mesua ferrea L. ในวงศ์ Clusiaceae 
(Guttiferae)  

 
ดอกบุนนาค 

 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน ์

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ดอก 

ชื่อละติน Mesua ferreae flos 

ชื่อภาษาอังกฤษ Iron wood 

ชื่อพ้อง Mesua nagassarium (Burm. f.) Kosterm. 

ชื่ออื่น (ของพืชที่ให้เครื่องยา) สารภีดอย (เชียงใหม่) นากบุต (ใต้) ก๊าก่อ ก้ำก่อ (แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ 
(ปัตตานี) 

ลักษณะพืช ไม้ต้น สูง 15–25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลา ตรง เรือนยอดทึบและแคบ กิ่งก้านเรียวเล็ก 
ห้อยลง มีพูพอนเล็กน้อยตามโคนต้น เปลือกสีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอมเทา หรือสีน้ำตาลอมสีแดง หลุดลอก
ง่าย มีรอยแตกตื้น เปลือกมียางสีขาวแต่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อแข็งตัว ใบอ่อนสีชมพูอ่อน ห้อยลง 
จะออกพร้อมกันทั้งต้นในช่วงเวลาไม่กี่วันของปี ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบ ขนานแคบหรือรูป
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ใบหอก กว้าง 1.2-4 เซนติเมตร ยาว 5–15 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนสอบแคบ ขอบเรียบ ด้านบน
สีเขียวเข้ม ด้านล่างมีนวลสีเทา ก้านใบยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร เกลี้ยง ดอก สีขาวถึงสีชมพู กลิ่นหอม 
ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ๆ ละ 2-3 ดอก ตามซอกใบ ห้อยลง ก้านดอกยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร เมื่อบาน
เต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ เรียง 2 วง รูปช้อน งอเป็นกระพุ้ง กว้าง
และยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบดอกมี 4 กลีบ ซ้อนกัน รูปไข่กลับกว้าง ปลายกลีบหยักเว้าเข้า โคนกลีบสอบ 
เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สีเหลือง อับเรณูสีส้ม รังไข่เหนือวงกลีบ 
ภายในมี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียสีขาว ผล รูปไข่ แก่ไม่แตก สีส้มแก่หรือสีม่วงแกมสีน้ำตาลเข้ม มีเปลือก
เป็นเส้นใยแข็งหุ้ม ปลายเป็นติ่งแหลม แข็ง กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 2.5 -3.5 เซนติเมตร มักมี
หยดยางเหนียวอยู่ทั่วไป กลีบเลี้ยงติดทนและขยายเป็นกาบหุ้มผล เมล็ด มี 1-4 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม แบน  

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบขึ้นตามป่าดิบชื้นในภาคเหนือ
และภาคใต้ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 20–700 เมตร ปัจจุบันมักปลูกเป็นไม้ประดับ 

ลักษณะเครื่องยา ดอกแห้งหรือชิ้นส่วนของดอกแห้ง รูปร่างไม่แน่นอน ดอกแห้งที่สมบูรณ์สีน้ำตาลเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร อาจมีก้านดอกยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร มีกลีบเลี้ยง 4 
กลีบ เรียง 2 วง รูปช้อน งอเป็นกระพุ้ง กว้างยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบดอกมี 4 กลีบ ซ้อนกัน รูปไข่กลับ
กว้าง ปลายหยักเว้าเข้า โคนกลีบสอบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก กลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย  

 

  
เครื่องยาดอกบุนนาค เครื่องยาดอกบุนนาค 

 

องค์ประกอบเคมี  บุนนาคมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) และมีองค์ประกอบเคมีหลายชนิด ที่สำคัญ
ได้แก่สารกลุ่มฟลาโวนอยส์ (flavonoids) เช่น มีซัวเฟอร์โรนบี (mesuaferrone B), มีซูอีอิน (mesuein)  

ข้อบ่งใช้   

ตำราสรรพคุณยาไทยว่าบุนนาคมีรสขมหอมเย็น สรรพคุณบำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ไข้กาฬ  
แก้ร้อนใน ดับกระหาย บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ แก้ลมกองละเอียด แก้วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย  

ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสกัดบุนนาคมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของ
หลอดลม เป็นต้น  

ข้อห้ามใช้  - 
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คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง - 

ขนาดที่ใช้  - 

หมายเหตุ ตำรายาโบราณไทยบางขนานเข้าเครื่องยาเรียก “เกษรบุนนาค” (ปัจจุบันเขียนเป็น 
“เกสรบุนนาค”) แต่แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่อนุโลมใช้ทั้งดอก 

เอกสารอ้างอิง 

1. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
อมรินทร์และมูลนิธิภูมิปัญญา. 2548. หน้า 434–6. 

2. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. คู ่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์. 2547. หน้า 50-4. 

3. ก่องกานดา ชยามฤต. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัทไดมอนด์พริ้นติ้งจำกัด. 2540. หน้า 
74-5. 

4 .  Raju MS, Srimannarayana G, Subba Rao NV, Bala KR, Seshadri TR.  Structure of 
mesuaferrone B: A new biflavanone from the stamens of Mesua ferrea. Tetrahedron Lett. 
1976;??:4509. 

5 .  Alam MS, Jain N, Kamil M, Ilyas M.  Mesuein:  a novel flavanone glycoside from Mesua 
ferrea. Chem Ind (London). 1987;1987(16):565-6. 

6. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาค 3) ว่าด้วย
พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์. 2520. หน้า 149-50. 

7. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์. 2540. หน้า 439. 

8 .  Kakrani HK, Nair GV, Dennis TJ, Jagdale MH.  Antimicrobial and anthelmintic activity of 
essential oil of Mesua ferrea Linn. Indian Drugs. 1984;21(6):261-2. 

9 .  Ray PG, Majumdar SK.  Antimicrobial activity of some Indian Plants.  Econ Bot. 
1976;30:317-20. 

10. Bhide MB, Naik PY, Joshi RS. Studies on the antiasthmatic activity of Mesua ferrea. Bull 
Haffkine Inst. 1977;5:27. 

11. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. บุนนาค [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 
3 ก.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=67 

 12. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. บุนนาค [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=80  
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50. เบี้ยผู้ 
 

เบี้ยผู้ 

 เบี้ยผู้เป็นเครื่องยาที่ได้จากเปลือกของหอยทะเลกาบเดี่ยว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cypraea 
obvelata Lamarck ในสกุล Cypraea วงศ์ Cypraeidae  ประเทศไทยเรียกหอยน้ำเค็มผาเดียว
หลายชนิดในวงศ์นี้ว่า “เบี้ย” หลายชนิดใช้เป็นเงินตราในสมัยโบราณ  

 

ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ  
ส่วนที่ใช้ทำเครื่องยา  เปลือก 
ชื่อละติน - 
ชื่อภาษาอังกฤษ Walled Cowriea 
ชื่อพ้อง - 
ลักษณะ  
 เบี้ยผู้เป็นหอยที่มีเปลือกหนาและแน่น รูปรีหรือรูปคล้ายชมพู่ ท้องยื่น ผิวเป็นมัน ส่วนช่องปาก
ยาว แคบ และไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำรางสั้น ริมฝีปากทั้ง 2 ด้าน เป็นหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด 
หอยพวกนี้เป็นหอยเคลื่อนไหวช้า เบี้ยผู้ที ่ใช้ทางยานี้เป็นเปลือกหอยขนาดเล็ก รูปไข่หรือรูปไข่กลับ  
หัวท้ายมน ป่องกลาง ส่วนกว้างสุดราว 1 เซนติเมตรยาวได้ราว 2 เซนติเมตร ด้านหลังมีขอบยกสูงกว่าตรง
กลาง จัดเป็นเบี้ยหายากท่ีราคาค่อนข้างแพง 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ ์
  หอยชนิดนี้พบมากในทะเลในเขตอบอุ่น กินตัวอ่อนของกะรังเป็นอาหารพบได้ในท้องทะเลของ
ประเทศไทย  
ลักษณะเครื่องยา  
 เปลือกหอย รูปรีหรือรูปคล้ายชมพู่ ท้องยื่น ผิวเป็นมัน ส่วนช่องปากยาว แคบ และไปสุดตอน
ปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำรางสั้น ริมฝีปากทั้ง 2 ด้าน เป็นหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด  
องค์ประกอบทางเคมี  
 เปลือกหอยประกอบด้วยสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ 
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ข้อบ่งใช ้ 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เบี้ยผู้ มีรสเค็ม รับประทานภายในขับลมในลำไส้และเป็นยาขับปัสสาวะ  
แก้โรคไตพิการ ขับปัสสาวะ แก้ปวดเบา แก้เส้นกษัย  
 แพทย์แผนไทยเอาเบี้ยผู้มาเผาให้ชนผสมกับพิมเสนอย่างดีใช้โรยแผลกัดฝ้ารองหรือใช้กินเป็นยา
ขับลมในลำไส้ขับปัสสาวะแก้ไตพิการ  
หมายเหตุ 
 วิธีเตรียมเครื่องยาเบี้ยผู้ในตำรับยยาอัมฤตย์โอสถต้องนำเบี้ยผู้มาเผาก่อนแล้วบดผง 
 การเผาเปลือกหอยหรือที่เรียกว่าสะตุ การสะตุเปลือกหอย ให้นำเอาเปลือกหอยล้างให้สะอาดใส่
หม้อดินที่ตั้งไฟจนร้อนแล้ว ตั้งทิ้งไว้แต่ต้องหมั่นคนให้หอยถูกความร้อนอย่างทั่วถึง กระทั่งเปลือกกรอบ
นำมาตำให้ละเอียดแล้วเอาผงมาทำยา 
เอกสารอ้างอิง 
1. ชยันต์  พิเชียรสุนทร, และ วิเชียร  จีรวงส์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 3 เครื่องยาสัตว์วัตถุ.  
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  2546. หน้า 28-30. 

2. ชยันต์  พิเชียรสุนทร, แม้นมาส  ชวลิต, วิเชียร  จีรวงส์. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์  
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา  5 ธันวาคม  พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา.  2548. หน้า 437. 
3. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศุภการจำรูญ 
ถนนอัษฏางค;์ ร.ศ. 126. หน้า 372. 
4. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์.  
2521. หน้า 164. 
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51. ใบกระวาน 
 

ใบกระวาน 

 ใบกระวานเป็นใบแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Laurus nobilis L. ในวงศ์ Lauraceae 

 

  
เครื่องยาใบกระวาน 

 

ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ใบ 

ชื่อละติน Lauri Nobilidis Folium 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bay leaf, bay laurel 

ชื่อพ้อง - 

ชื่ออ่ืน ใบเบย์ 

ลักษณะพืช เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ ่ม ลำต้นเดี ่ยว สูงประมาณ 12 เมตร มีลักษณะกลมๆ  
แตกกิ่งก้านสาขา มีสีน้ำตาล เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะทรงรีรูปหอก ขอบใบเรียบ ใบมีสี
เขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกสั้น  
ออกบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีลักษณะเล็ก ๆ กลีบดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะทรงกลมเล็ก ๆ  
ผลจะมีเมล็ดเล็ก ๆ สีดำอยู่ อยู่ภายในผล ใช้ใบนำมาประกอบ 

ลักษณะเครื่องยา ใบรูปหอกถึงรูปไข่ ขอบใบเรียบ ใบแห้งสีเขียวอ่อน กลิ่นเหมือนกระวาน ใบกระวานที่มี
คุณภาพดีต้องไม่มีก้านใบติดมาด้วย กลิ่นเหมือนกระวาน แผ่นใบต้องมีสีเขียวอ่อน ถ้ามีสีน้ำตาลหรือเทา
เป็นชนิดที่มีคุณภาพด้วยกว่า 

องค์ประกอบทางเคมี ในใบกระวานมีน้ำมันระเหยง่ายอยู่ประมาณร้อยละ 0.3-3 และจะได้น้ำมันที่เรียก
กันว่า “น้ำมันใบกระวาน” เมื่อกลั่นด้วยไอน้ำ องค์ประกอบหลักในน้ำมันระเหยง่ายนี้จะเป็นซิเนออล 
(cineol) อยู่ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือจะเป็น I-linalool, geraniol เป็นต้น 

ข้อบ่งใช้ ใบกระวาน รสเผ้ดร้อน แก้ลม ขับผายลม แก้ไข้เซื่อมซึม และขับเสมหะ ใช้เป็นยาในการทำงาน
ของธาตุลม  
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 ตามตำรายาไทย มักใช้ใบกระวานเข้าตำรับยาต่าง ๆ เพ่ือขับผายลม แก้ไข้เชื่อมซึม และขับเสมหะ 
น้ำมันจากใบเบย์ ใช้เป็นยาขับประจำเดือน ขับเหงื่อ และรักษาโรคมะเร็ง แก้ไข้เซื่องซึม รักษาอาการปวด
ข้อ ปวดประสาท ช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานเป็นปกติ 

คัมภีร์สรรพคุณยา(แลมหาพิกัด) ว่า ใบกระวาน แก้ไข้เพื่อวาโย โลหิตและอาโปธาตุกำเริบให้จุกเสียดเป็น
ก้อนในท้อง ให้นอนมิหลับให้มักโกรธ เอาตรีกฏุก 1 ขอนดอก 1 โกฐหัวบัว 1 จันทน์ทั้ง 2 กฤษณาเสมอ
ภาค ใบกระวานเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำตาลกรวด น้ำตาลทรายกินหายแล 

เอกสารอ้างอิง 
1. สมภพ ประธานธุรารักษ์. สมุนไพรและเครื่องยาไทยในยาสามัญประจำบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557: 23 
2. ชยันต์ พิเชียรสุนทร และคณะ. คำอธิบายตำราโอสถพระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

มหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ. อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา. 2548. หน้า 
438-439 

3. Wu, Z. Y., P. H. Raven & D. Y. Hong, eds. Flora of China. Vol. 7 (Menispermaceae through 
Capparaceae). Beijing: Science Press. 2008. p. 102. 

4. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดก
ทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 
393 
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52. ใบพิมเสน 
พิมเสน-ใบ 

ใบพิมเสนเป็นใบแห้งของพืชที่มีชื่วิทยาศาสตร์ว่า Pogostemon cablin (Blanco) Benth.  
ในวงศ์ Lamiaceae (Labiatae)  

 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ใบ 
ชื่อละติน Folium Pogostemonis 
ชื่อภาษาอังกฤษ Patchouli Leaf 
ชื่อพ้อง  Mentha cablin Blanco, Pogostemon comosus Miquel, P. Javanicus Backer ex 
Adelb., P. patchouli Pellet., P. heyneanus Beth  
ชื่ออ่ืน  ใบพิมเสนต้น, ใบหลม, ใบอีหลม, ใบผักชีช้าง, ใบพญาสามร้อยราก, cablin patchouli leaf, 
kblin leaf, patchouli leaf, กว่างฮั่วเซียง 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุก สูง 0.5-1 เมตร มีกลิ่นหอม ลำต้นมักเป็นเหลี่ยม มีขนสั้นนุ่ม   
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ กว้าง 3.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร 
ปลายแหลมหรือมน โคนสอบหรือรูปลิ่ม  ขอบจักฟันเลื่อย มีขนนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบ
ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร   
 ช่อดอก  แบบช่อเชิงลดแยกแขนง ออกที ่ยอดและตามง่ามใบใกล้ปลายกิ ่ง ช่อยาว 4-6.5 
เซนติเมตร ช่อที่ยอดอาจพบยาวได้ถึง 14 เซนติเมตร ก้านข่อยาว 0.5-2 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ถึงรูป
ใบหอก กว้าง 0.7-4 มิลลิเมตร  ยาว 4-9 มิลลิเมตร ขอบเรียบหรือจักซี่ฟัน ใบประดับย่อยเล็ก ก้านดอก
สั้นมาก ดอกเล็ก กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 4-5 มิลลิเมตร ปลายเป็น 5 แฉก รูปใบหอก  
กว้างประมาณ 0.6 มิลลิเมตร  ยาวประมาณ 1.9 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขน มีเส้นตามยาว 5 เส้น กลีบดอก
สีขาว หรือสีม่วงอ่อน  โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวได้ถึง 6.2 มิลลิเมตร ปลายแยกคล้ายรูปปากเปิด 
กลีบปากบนส่วนโคนแคบ กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร แล้วแผ่แยกเป็น 3 แฉก แฉกกลางใหญ่กว่าแฉกข้าง  
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กว้างประมาณ 0.4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.3 มิลลิเมตร กลีบปากล่างรูปไข่ กว้างประมาณ 0.9 
มิลลิเมตร  ยาวประมาณ 1.4 มิลลิเมตร  เกสรเพศผู้ 2 คู่  ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอกเล็กน้อย ก้านชูอับ
เรณูเรียว ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร  ค่อนข้างตรงและยาวยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก มีขนนุ่ม  รังไข่เหนือ
วงกลีบ รูปรี มี 4 พู แต่ละพูมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาวยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ยอดเกสร
เพศเมียเป็น 2 แฉก   
 ผล  แบบผลแห้งไม่แตก มีผลย่อย 4 ผล  สีน้ำตาลเช้ม รูปรีแกมรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ  
0.6 มิลลิเมตร  ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เมล็ด เล็กมาก 
 

 
 

 



 
 

178 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ ์ในเขตร้อนและกึ่งร้อน  ในประเทศไทยปลูกทางภาคกลาง  
ในต่างประเทศพบที่อินเดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูมิภาคมาเลเซีย  

ลักษณะเครื่องยา  
 ใบพิมเสนมีลักษณะเป็นใบแห้งสีน้ำตาลอมเขียว หงิกงอหรือม้วน พบทั้งใบสมบูรณ์หรือชิ้นส่วน
ของใบ ใบสมบูรณ์รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร มีขนปกคลุมหนาแน่นทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง ปลายแหลมหรือมน โคนสอบหรือรูปลิ่ม ขอบจักฟันเลื่อย มีขนนุ่ม อาจมีส่วนยอด
อ่อน กิ่งหรือก้านติดอยู่ด้วยเล็กน้อย กลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี   
 ใบพิมเสนมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil ) ร้อยละ 1.5-4 น้ำมันนี้มีองค์ประกอบหลักเป็นแพตชู
ลีแอลกอฮอล์ (patchouli alcohol) ราวร้อยละ 40 และนอร์แพตชูลีนอล (norpatchoulenol) ซึ่งเป็น
สารสำคัญ 2 ชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะของใบพิมเสน นอกจากนี้ ยังมีสารกลุ่มเซสควิเทอร์พีน 
(sesquiterpenes) อื ่น ๆ เช่น โพโกสตอบ (pogostol), บูลนีซอล (bulnesol), แอลฟา-กัวอิอีน (α-
guaiene), แอลฟา-บูลนิซีน (α-bulnesene), บีตา-แพตชูลีน (β-patchoulene) ในน้ำมันระเหยง่ายยัง
พบ ส า ร ไ ซ โ ค ล เ ซ ย ์ เ ช ลล ี น  ( cycloseychellene) , ย ู จ ี น อ ล  ( eugenol) , ซ ิ น น า ม า ล ด ี ไ ฮด์  
(cinnamaldehyde), เบนซาลดีไฮด์ (benzaldehyde), โพโกสโตน (pogostone), ฮูมูลีน (humulene) 
และสารกล ุ ่มเซสคว ิ เทอร ์พ ีนแอลคาลอยด ์  ( sesquiterpene alkaloids)  เช ่น แพตช ูล ี ไพร ิดีน 
(patchouliptrudine), เอพีกัวอิไพริดีน (epiguaipyridine), กัวอิไพริดีน (guaipyridine) 

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า  ใบพิมเสนมีรสหอมเย็น สรรพคุณดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด 
แก้ลม บำรุงหัวใจ เป็นต้น ผงใบใช้เป็นยานัตถุ์และเป็นยาทำให้จาม ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิก
พบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์ และสารสกัดน้ำของพืชใบพิมเสนมีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง
หลายชนิดในหลอดทดลอง สารสกัดน้ำมีฤทธิ์ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้กระต่าย ต้าน
อาเจียนในนกพิราบ ระงับปวดและช่วยให้การทำงานของระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ของหนูถีบจักรดี
ขึ้น เมื่อให้สารสกัดน้ำทางปากแก่หนูถีบจักรในขนาดเทียบเท่าผงยา 14.58 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง 
พบว่าภายใน 7 วัน หนูถีบจักรทุกตัวมีการเคลื่อนไหวเป็นปรกติ  และไม่พบหนูถีบจักรตัวใดต่าย  

หมายเหตุ 
1. ใบพิมเสนเป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งในยาหอมแก้ลม ยาเย็นสำหรับดับพิษร้อนถอนพิษไข้ และยาก

เขียวสำหรับแก้ไข ยาชงากยอดแห้งและรากแห้ง (1:10) ดื ่มเป็นยาขับปัสสาวะ และชับลม  
ใบและยอดอ่อนใช้เป็นยาฆ่าแมลง กิ่งและใบแห้งใส่ตู้เสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมและป้องกัน
แมลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามากัดเสื้อผ้า  

2. ตำรายาของสาธารณับประชาชนจีน มีมอโนกราฟต้นพิมเสน (Herba Pogostemonis) โดยระบุ
ข้อบ่งใช้สำหรับแก้อาเจียน เบื่ออาหาร แก้ร้อนใน แก้ไข้ และไข้หวัดจากความร้อนชื้อ กินอาหาร
ผิดสำแดง ทำให้มีไข้ จุกเสียด อาเจียน หรือท้องร่วง โดยใช้ชนาด 3-9 กรัม  
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3. สารานุกรมสมุนไพรจีนระบุว่าเครื่องยาที่เยกว่า “ฮั่วเซียง [Agastache rugosus (F ishch. Et. 
Mey.) OKize.]”  มีสรรพคุณและวิธีใช้เหมือนกับใบพิมเสน [กว่างฮั ่วเซียง, Pogostemon 
cablin (Blanco) Benth.] และใช้แทนกันได้ แต่ชนาดที่ใช้ต่างกันเล็กน้อย คือ ฮั่วเซียงใช้ขนาด 
5-10 กรัม  

4. สารโพโกสโตนในน้ำมันแพตชูลีมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา และแบคทีเรีย สารยูจีนอบ ซินนามาลดีไฮด์ 
และเบนซาลดีไฮด์ มีฤทธิ์ฆ่าแมลงในยุ้งข้าว น้ำมันแพตชูลีเป็นส่วนประกอบที่ใช้มากที่สุดใน
อุตสาหกรรมน้ำหอม นอกจากนี้ ยังใช้แต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและยา  

5. ใบพิมเสนสดใช้ต้มน้ำดื่มแก้ปวดประจำเดือน และเป็นยาขับประจำเดือน 

เอกสารอ้างอิง 

1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์อำพลพิทยา. 
2510. หน้า 239. 
2. สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย  เต็ม  สมิตินันทน์  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเต ม 2557. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2557. หน้า 453. 
3. Ogen LPA, Dung NX, editors. Plant resources of south-east Asia No.19.  Essential-oil 
plants. Leiden (Netherlands):  Backhuys Pubishers. 1999. p. 151-4. 
4. ภาณุพงษ์  พงษ์ชีว ิน.  พืชเผ่า Satureineae (Lamiaceae) ในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์  
ปริญญาวิทยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ขอนแก่น.  2548. หน้า 30-1. 
5. Backer CA,  Bakhuizen van den Brink RC.   Lamiaceae.   Flora of Java.   Vol.  2. 
Groningen (The Netherlands) Wolters- Noordhoff N.V.  1965.  p.632-3. 
6. Keng H. Malesian Labiatae.  Gardens’ Bulletin Singapore. Vol. 14.  Pt. 2. Singapore: 
Government Printer 1969.  p. 154-5 
7. Keng H. Labiatae.  In :  In : CGGJ van Steenis, edior.  Flora Malesiana.  Vol. 8.  Pt. 2.  
The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff International Publishers.  1978.  p. 353-4. 
8. Xiwen L, Hedge IC. Lamiaceae.  In : Zhengyi W, Raven PH, editors.  Flora of China.  
Vol. 17.  Beijing : Science Press.  p. 260. 
9. Leung AY.   Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs and 
cosmetics.  1st. ed. New York john Wiley & Sons.  Inc.  1980.  p.261-2. 
10. วุฒิ  วุฒิธรรมเวช.  สาราณุกรมสมุนไพร.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
2540  หน้า 318. 
11. ชยันต์  พิเชียรสุนทร,  แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์, คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ 
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา 2548. หน้า 504. 
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12. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. English edition.  Beijing: 
People’s Medical Publishing House.  2005.  p.147. 
13. Institute of Medicinal Plant Development and Institute of Material Medica.  Chinese 
Academy of Medicinal Sciences.  Chinese Material Medica.  Vol. IV. 2nd ed. Beijing: Remin 
Weisheng Publishing House.  1988. p. 128-133. 
14. Wang Y.  Wang BX.  Herba Pogostemonis:  huo xiang.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng 
WL, Qu SY, Li R, Li YK ( eds. ) .   Modern study of pharmacology in traditional Chinese 
medicine.  2nd ed.  Tianjin: Science & Technology Press. 1999. p. 523-5 
15. Chen JK, Chen TT.  Chinese medical herbology an pharmacology.  2nd ed. CA: Art 
of Medicine Press 2004.  p.368-9. 
16. Xiao PG. Li DL, Yang SL  Modern Chiness Material Medica.  Vol. 3.   1st  ed.  Beijing:  
Huaxue Gongye Publishing House 2002. p. 16-22. 

 
53. เปล้าน้อย 

 
เปล้าน้อย 

 เปล ้าน ้อย เป ็นราก ของพืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Croton fluviatilis Esser ในวงศ์  
Euphorbiaceae 
 

 
รากเปลา้น้อย 

 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาแก้โรคจิต  

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
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ชื่อละติน Crotonis Stellatopilosi Radix 

ชื่อภาษาอังกฤษ Thai croton 

ชื่อพ้อง Croton sublyratus Kurz 
ชื่ออ่ืน  เปล้าท่าโพ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 
ต้นเปล้าน้อย 

 
ลักษณะพืช ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ชอบขึ้นในธารน้ำไหลผ่าน สูงได้ถึง 5  เมตร บริเวณปลายยอดมี
ขนสั้นนุ่มชัดเจน บริเวณอ่ืนๆ มีขนสั้นนุ่มประปรายถึงเกือบเกลี้ยง พบขนจำนวนมาก 30-40 อัน สีน้ำตาล
อ่อนรวมตัวกัน จนเกือบเชื่อมติดกัน เป็นขนรูปดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.3(-0.5) มิลลิเมตร หูใบ
ยาว 3-5 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่ม ใบเรียงแบบสลับ เมื่อใบใกล้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ก้านใบยาว 1-
3.5 มิลลิเมตร  มีขนสั ้นนุ ่มประปราย แผ่นใบตรงแคบยาว กว้าง 1.5 -2.44 เซนติเมตร ยาว 10-17 
เซนติเมตร แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ฐานใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยเป็นระยะ ขนาด 5-7 มิลลิเมตร ถึง
เกือบเรียบ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนกระจายบนเส้นกลางใบเล็กน้อย 
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หรือเกือบเกลี้ยง ไม่มีนวล มีต่อมที่ฐานของก้านใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.0 มิลลิเมตร เส้นใบข้าง 
11-16 คู่  ดอกช่อ เกิดช่อเดี่ยว ที่ปลายยอด ขนาดยาว 7-19 เซนติเมตร แกนช่อเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง 
ดอกเพศเมีย จำนวน 4-11 ดอก อาจมีหรือไม่มีดอกเพศผู้ ใบประดับของดอกเพศผู้รูปไข่ ขนาดยาว 2-3.5 
มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร บางคล้ายเยื่อ ดอกเพศผู้จำนวน 1-3-4 ดอกในหนึ่งใบประดับ ก้านดอก
ย่อยยาว 4-5 มิลลิเมตร เกลี้ยง กลีบเลี้ยง ขนาดกว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 2.5 มิลลิเมตร เชื่อมติดกัน
เล็กน้อยที่ฐาน ปลายแหลมถึงเป็นติ่งแหลม ด้านนอกเกลี้ยง แต่พบขนครุยที่ปลายชัดเจน กลีบดอก
ลักษณะคล้ายกลีบเลี้ยงแต่แคบกว่า ขนาดกว้าง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 10-12 อัน 
ก้านชูยาว 2.0-2.5 มิลลิเมตร อับเรณูยาว 0.6 มิลลิเมตร ดอกเพศเมีย ก้านดอกย่อยเกือบเกลี้ยง ขนาด
ยาว 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง ขนาดกว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 2 มิลลิเมตร ปลายแหลมถึงเป็นติ่งแหลม เกลี้ยง 
มองไม่เห็นกลีบดอก รังไข่ยาว 1.5 มิลลิเมตร ขนสั ้นนุ ่มหนาแน่น ก้านชูเป็นอิสระ ขนาดยาว 3-5 
มิลลิเมตร  แบ่งเป็น 2 แฉก ผลแบบแคปซูล ขนาดกว้าง 8 มิลลิเมตร ยาว 5-7 มิลลิเมตร มีก้านผลยาว 4-
8 มิลลิเมตร ผลมีร่องตามยาว แบ่งผลเป็นพู ผิวมีขนกระจาย หรือเกือบเกลี้ยง เมล็ดขนาดกว้าง 3-3.5 
มิลลิเมตร ยาว 4-4.5 มิลลิเมตร  
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พบในป่าดิบแล้ง ขึ้นตามริมลำธาร บริเวณดินทรายที่อยู่บนหินทราย ที่
ระดับความสูง 100-250 เมตร ในประเทศไทยพบที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบ จ.สุร ินทร์ จ.
อุบลราชธานี ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน ติดผลเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 
ลักษณะเครื่องยา รากเปล้าน้อย ความยาวไม่แน่นอน บางชิ้นโค้งเล็กน้อย ผิวนอกสีเหลืองอ่อนหรือสี
น้ำตาลแกมสีเหลืองเป็นร่อง อาจพบรอยแผลหรือรอยแตกตามยาว รอยตัดสีเหลืองแกมสีน้ำตาล รอยตัด
ตามยาวเป็นลายตรง เนื้อแน่น หักยาก  
องค์ประกอบทางเคมี  
 ในรากไม่พบข้อมูล  
 ในใบมีสารสำคัญคือ “เปลาโนทอล” (plaunotol) ทำให้การหลั่งกรดในกระเพาะน้อยลง และกระตุ้น
การสร้างเนื้อเยื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหาร 
ข้อบ่งใช้ ตำรายาไทย ราก รสร้อน แก้ลมข้ึนเบื้องบนให้เป็นปกติ แก่น รสร้อน ขับโลหิต แก้ช้ำใน   
ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้  ราก ต้มน้ำดื่มตอนอุ่น แก้โรคกระเพาะอาหาร 
เอกสารอ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. เปล้าน้อย. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึง
เมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=73 
2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทาง
วรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 370 
3. สรรพคุณสมนไพร 200 ชนิด. เปล้าน้อย [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 ก .ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_5.htm  
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54. เปล้าใหญ่ 
เปล้าใหญ่ 

เปล้าใหญ่ เป็นราก ของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Croton oblongifolius Roxb ในวงศ์  
Euphorbiaceae 

 

 
รากเปลา้ใหญ ่

 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Crotonis Persimilidis Radix 
ชื่ออ่ืน เปล้าหลวง (เหนือ) เปาะ (กำแพงเพชร) ควะวู (กาญจนบุรี) 
ชื่อพ้อง Croton roxburghii Roxb.  
ลักษณะพืช  ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตก
บ้างเล็กน้อย กิ่งก้านค่อนข้างใหญ่ ยอดอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก มีเกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กๆปกคลุมทั่วไป 
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน รูปวงรีแกมขอบขนาน รูปไข่หรือรูปใบหอก ใบลู่ลง ใบรียาว กว้าง 5-10 
เซนติเมตร ยาว 9-30 เซนติเมตร ใบอ่อนสีน้ำตาล โคนใบและปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบจักเป็นซี่ฟัน
ไม่สม่ำเสมอ ใบแก่ค่อนข้างเกลี้ยง ก้านใบยาว 1.3-6 เซนติเมตร ฐานใบมีต่อม 2 ต่อม หลังใบเรียบสีเขียว
เข้ม ท้องใบมีขนไม่มาก ใบแก่สีเปลี่ยนเป็นสีส้มก่อนร่วงหล่น ดอกช่อออกท่ีปลายกิ่ง หลายช่อ ช่อดอกยาว 
12-22 เซนติเมตร ตั้งตรง ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน หรือแยกต้น ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกสี
เหลืองแกมเขียว ทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลาย ดอกตัวผู้สีขาวใส กลีบดอกสั้นมี 5 กลีบ โคนกลีบดอก
ติดกัน มีกลีบเลี้ยงรูปขอบขนานกว้างๆ 5 กลีบ หลังกลีบเลี้ยงมีเกล็ดสีน้ำตาล กลีบดอกยาวเท่ากับกลีบ
เลี้ยง มีขนหนาแน่น ที่ฐานดอกมีต่อมกลมๆ 5 ต่อม เกสรตัวผู้มี 12 อัน เกลี้ยง ดอกตัวเมียวสีเหลืองแกม
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เขียว กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกเล็กรูปยาวแคบ ขอบกลีบมีขน โคนกลีบดอกติดกัน ปลายกลีบดอก
แหลม กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน รังไข่รูปขอบขนาน มีเกล็ด ผลแห้งแตก รูปทรงกลมแบน มี 3 พู ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ผิวเรียบ ด้านบนแบน มีเกล็ดเล็กๆห่างกัน ผลอ่อนสีเขียว ผลอ่อน
ใช้ย้อมผ้า ผลแก่รับประทานได้  
 

 
ใบเปล้าใหญ่ 

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง 
ลักษณะเครื่องยา รากเปล้าใหญ ่ความยาวไม่แน่นอน ผิวนอกสีน้ำตาลแกมสีเข้ม เปลือกหนาสีน้ำตาลแกม
น้ำตาลดำ อาจพบรอยแผลหรือรอยแตกตามยาว รอยตัดสีน้ำตาล รอยตัดตามยาวเป็นลายตรง เนื้อแน่น 
องค์ประกอบทางเคมี ไม่มีข้อมูล 
ข้อบ่งใช้ ตำรายาไทย  มักใช้ร่วมกับเปล้าน้อย เรียกว่าเปล้าทั้งสอง ใบ มีรสร้อน เมาเอียน เป็นยาบำรุง
ธาตุ แก้คันตามตัว แก้ลมจุกเสียด เป็นยาบำรุงกำลัง แก้กระหาย แก้เสมหะ และลม ดอก รสร้อน เป็นยา
ขับพยาธิ ผล รสร้อน เมาเอียน ดองสุราดื่มขับเลือดหลังคลอด ขับน้ำคาวปลา เปลือกต้นและกระพี้ รส
ร้อน เมาเย็น เป็นยาช่วยย่อยอาหาร แก้เลือดร้อน เปลือกต้น และใบ แก้ท้องเสีย บำรุงโลหิต น้ำต้มเปลือก
ต้น กินแก้ไข้ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดข้อและปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ แก่น รสร้อนเมาเย็น ขับพยาธิไส้เดือน 
ขับเลือด ขับหนองให้ตก ราก รสร้อนเมาเย็น ขับลมและแก้โรคผิวหนังผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย แก้โรคเรื้อน 
มะเร็ง คุดทะราด กระจายลม ทำน้ำเหลืองให้แห้ง รากต้มน้ำกินแก้โรคเหน็บชา โรคทางเดินปัสสาวะ แก้
ปวดเมื่อย เจริญอาหาร และแก้ร้อนใน เนื้อไม้ รสร้อน แก้ริดสีดวงลำไส้และริดสีดวงทวารหนัก แก่น แก้
ลมอันผูกเป็นก้อนให้กระจาย เป็นยาขับพยาธิไส้เดือน เมล็ด กินเป็นยาถ่าย 
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           ยาพื้นบ้าน  ใช้  ต้น ผสมกับรากส้มลม ต้นเล็บแมวต้นตับเต่าโคก ต้นมะดูก ต้นมะเดื่ออุทุ มพร 
ต้นกำจาย ต้นกำแพงเจ็ดชั้น และต้นกะเจียน ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง ถ่ายเป็น
มูกเลือด ใบ ต้มน้ำอาบ แก้ผื่นคัน 
เอกสารอ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. เปล้าใหญ่. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึง
เมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=74 
2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทาง
วรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 370 

 
55. ผักแพวแดง 

ผักแพวแดง 
 ผักแพวแดงเป็นรากแห้งของพืชที ่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Arnebiae Euchroma (Royle) 
I.M.Johnst . ในวงศ์ Boraginaceae 
 

 
เครื่องยาผักแพวแดง 

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้สันฑฆาตกร่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Arnebiae Euchromae Herba . 



 
 

186 
 

ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน  หงจื่อฉ่าว อ้ังจี้เช่า  
ลักษณะพืช ใบมีขนดกตั้งตรง รากหนามีสีแดงอมสีม่วง ลำต้นหลายต้นสูงถึง 40 เซนติเมตร โคนใบมี
ขนาด 3.5-12.5 x 5-11 มิลลิเมตร ส่วนบนสั้นกว่ารูปใบหอกรูปขนดก ดอกมีสีเหลืองถึงสีม่วงกลีบเลี้ยง
ยาว 13-17(-25) มิลลิเมตร 
 

 
 

  
ลักษณะวิสัย 
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พบได้ในเอเซียตะวันตก อินเดีย และจีน ในจีนพบขึ้นในซินเกียง 
มองโกเลีย อินเดีย จัมมูและแคชเมียร์(Ladakh), อิหร่าน, ปากีสถาน. 
ลักษณะเครื่องยา รากและใบแห้งกรอบแตกง่ายรูปร่างไม่แน่นอนสีน้ำตาลม่วง  
องค์ประกอบทางเคมี ไม่มีข้อมูล 
ข้อบ่งใช้ ราก รสร้อนเผ็ด แก้ลม แก้ธาตุพิการ แก้ริดสีดวง แก้หืด แก้ไอ แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น อืด เฟ้อ จุก
เสียด ขับผายลม แก้ท้องมาน แก้กระเพาะอาหารพิการ แก้อุจจาระพิการ แก้เส้นประสาทพิการ แก้ปวด
เมื่อตามข้อกระดูก ยาขับลม แก้หืดไอ ปวดเมื่อยตามข้อ 
ในยาจีนใช้เข้าในตำรับยาละลายลิ่มเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก เป็นต้น 
ขนาดและวิธีใช้/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง/คำเตือน - 
เอกสารอ้างอิง 

1. อุทยานธรรมชาติวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. ผักแพวแดง.เข้าถึงเมื่อ 7 
พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก: 

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medi
cinal_id=82 

2. ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรม. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. โอ.เอส.ฟ
ริ้นติ้ง เฮ้าส์. กรุงเทพฯ. 2540.หน้า 297 

3. ชยันต์ พิเชียรสุนทร.เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468433180610405&id=1
00023311802139  

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=82
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=82
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56. ผักเสี้ยนผี 
ผักเสี้ยนผี 

 ผักเสี้ยนผีเป็นทั้งต้นแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cleome viscosa L. ในวงศ์ 
Cleomaceae / Capparaceae  

 

 
ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Herba Cleomes Viscosae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Asian Spider Flower 
ชื่อพ้อง Arivela viscosa (L.) Raf., Polanisia icosandra (L.) Wight et Arn., P. microphylla 
Eichler, P. viscosa (L.) DC.  
ชื่ออ่ืน ผักส้มเสี้ยนผี  yellow cleome, tickweed  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ทุกส่วนมีขนต่อมและมีเมือกเหนียว กลิ่นฉุน  
 ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือที่มีใบย่อย 3 หรือ 5 ใบ เรียงเวียน ก้านใบยาว 0.5-6 เซนติเมตร 
ก้านใบย่อยสั้นมาก ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร ใบย่อยใบ
กลางใหญ่กว่าใบย่อยด้านข้างที่มีขนาดเล็กลดหลั่นเป็นลำดับ ปลายแหลมหรือมน โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ
หรือเป็นคลื่น เส้นแขนงใบข้างละ 3-6 เส้น  
 ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกที่ยอดหรือตามปลายกิ่ง ใบประดับคล้ายใบประกอบขนาดเล็ก ยาว
1-2 เซนติเมตร ดอกสีเหลือง ก้านดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปใบหอกหรือรูป
ขอบขนาน กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ยาว 6-7 มิลลิเมตร ปลายแหลม กลีบดอก 4 กลีบ รูปช้อนหรือรูปขอบ
ขนาน กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 0.7-1.4 เซนติเมตร โคนสอบเรียวหรือเป็นก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 8-
30 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 5-7 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนานแคบ ยาว 1-2 มิลลิเมตร สีออกน้ำเงิน ไม่มี
ก้านชูเกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รูปทรงกระบอกแคบ ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีขนต่อม มี 1 ช่อง 
มีออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว 0.5-2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่มเล็ก  
 ผล แบบผลแห้งแตก รูปทรงกระบอกแคบ กว้าง 2-4.5 มิลลิเมตร ยาว 1.5-10 เซนติเมตร มีสัน
ตามยาว มีขนต่อม ปลายผลมีจงอยเรียวแหลม ยาว 2.5-7มิลลิเมตร  
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 เมล็ด ค่อนข้างกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 มิลลิเมตร ผิวไม่เรียบมีสันแคบคล้ายเป็นลาย
ย่นตามขวาง สีน้ำตาลแดง 
 

 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   

 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของอเมริกา เอเชีย ในประเทศไทยพบทั่ว
ทุกภาค ตามที่โล่ง รกร้างริมทาง เป็นวัชพืชตามพื้นที่กสิกรรม ในต่างประเทศพบในญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน 
อินเดีย เนปาล ภูฏาน ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย  

ลักษณะเครื่องยา   

 ผักเสี้ยนผีเป็นทั้งต้นแห้ง พบส่วนของลำต้น ชิ้นส่วนของใบ และผล ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านสี
เหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน มีเส้นตามยาวและมีขน ชิ้นส่วนของใบรูปร่างไม่แน่นอน สีเขียวขี้ม้า มีขน ชิ้นส่วน
ของผลมักติดกับลำต้นหรือกิ่ง มักแตกตามยาว สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลอ่อน มีก้านยาว กลิ่นเฉพาะ รสขม  

องค์ประกอบเคมี  

 ผ ักเส ี ้ยนผ ีม ีน ้ำม ันระเหยง ่าย (volatile oil) ซ ึ ่ งประกอบด้วยสารกล ุ ่มมอโนเทอร ์พีน 
(monoterpenes) เช ่น เฮพเทน-4-โอน (heptan-4-one), ดีไฮโดรแซบินีน (dehydrosabinene),  
6-เมท ิลเฮพท์ -5-อ ีน-2-โอน (6-methylhept-5-ene-2-one) , ไมร ์ซ ีน (myrcene) , พารา-ไซมีน  
(p-cymene), แอลฟา-ไพนีน (α-pinene) และบีตา-ไพนีน (β-pinene)  ดอกมีสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ไกล
โคไซด์ (flavonoid glycosides) เช่น เคอร์ซิทิน 3-โอ-(2-แอซิทิล)-กลูโคไซด์ [(quercetin 3-O-(2-
acetyl)-glucoside] (9)  เมล็ดมีสารกลุ่มคูมาริโนลิกนอยด์ (coumarinolignoids) เช่น คลีโอมิสโคซินเอ 
(cleomiscosin A), คลีโอมิสโคซินบี (cleomiscosin B), คลีโอมิสโคซินซี (cleomiscosin C)  

ข้อบ่งใช้  - 
ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ผักเสี้ยนผีมีรสร้อนขม สรรพคุณ ขับหนองในร่างกาย ทำให้หนองแห้ง ใช้ภายใน
แก้โรคไขข้ออักเสบ ขับพยาธิในลำไส้ แก้โรคผิวหนัง ทำให้อยากอาหาร บรรเทาอาการจุกเสียด แก้โรคบิด 
แก้ปัสสาวะพิการ แก้โรคผอมแห้งของสตรี เนื่องจากคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้  
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ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบว่าสารสกัดเมทานอลของผักเสี้ยนผีทั้งต้นเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง
มีฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเสียจากการได้รับน้ำมันละหุ่ง แก้ปวด  ลดไข้  ส่วนสารสกัดเอทานอลของใบและ
ดอกมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa สาร
เคอร์ซิทิน 3-โอ-(2-แอซิทิล)-กลูโคไซด์ ที่สกัดจากดอกมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus และ E. coli และต้านอักเสบ ขณะที ่สารสกัดเมทานอลของใบมีฤทธิ ์ย ับยั ้งเชื ้อแบคทีเรีย 
Helicobacter pylori นอกจากนี้ สารสกัดเอทานอลของใบมีฤทธิ์ปกป้องตับจากสารพิษต่าง ๆ  โดยมีสาร
คลีโอมิสโคซินเอ บี และ ซี เป็นสารออกฤทธิ์ด้วยกลไกต้านการอักเสบ  
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57. พริกไทย 
 

พริกไทย 

 พริกไทยเป็นผลแก่จัด (แต่ไม่สุก) และแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L.  
ในวงศ์ Piperaceae หากผ่านกรรมวิธีเอาเปลือกนอกออกจะเรียกว่าพริกไทยล่อน หรือ พริกล่อน 

 
 

  
พริกไทย พริกไทยล่อน 

 
ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ
ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง(พริกไทยล่อน) ยาแก้แก้สัณฑฆาตกร่อนแห้ง ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอ
ไภยสาลีพริกไทยล่อน) ยาแก้ลมแก้เส้น ยาไพสาลี(พริกไทยล่อน) ยาทำลายพระสุเมรุ(พริกไทยล่อน) ยาทัพ
ยาธิคุณ(พริกไทยล่อน) 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ผล  
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ชื่อละติน Fructus Pipers Nigri 
ชื่อภาษาอังกฤษ Pepper 
ชื่ออ่ืน พริกไทย, พริกไทยดำ, black pepper, common pepper, pepper corn  
ลักษณะของพืช  
 ไม้เถาเนื้อแข็ง ทั้งต้นมีกลิ่นหอม ลำต้นยาว มีข้อบริเวณข้อพองออกและมีรากมัดท่อลำเลียง
ชั้นนอกเรียงเป็นวง ชั้นในกระจายเป็น 1 หรือ 2 ชุด มีโพรฟิลล์และมักเชื่อมติดกับก้านใบ ก้านใบหลุดร่วง
ง่าย ทำให้เกิดรอยแผลเป็นวงรอบข้อ  
 

 
 

 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไช่ถึงรูปไชแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 10-15 
เซนติเมตร หนาหรือค่อนข้างหนียว เกลี้ยง โคนใบโค้งกว้า มักเบี้ยวเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 
ด้านล่างอาจมีนวล เส้นใบมี 5-7 (-9) เส้น เส้นใบ 2 เส้นบนเรียงสลับ เส้นใบอื่นออกจากโคนใบ เส้นใบ
ย่อยแตกเป็นร่างแห เห็นได้ชัดเจน ก้านใบยาว 1.2-3.7 เซนติเมตร อวบ  
 ช่อดอก แบบช่อเชิงลด เรียงตรงข้ามใบ ยาวเกือบเท่าความยาวของใบ เกลี้ยง มีดอกเพศเดียวและ
ดอกสมบูรณ์เพศร่วมต้น ส่วนใหญ่ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ใบประดับเป็นรูปช้อน แกมรูปขอบขนาน กว้าง
ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกับแกนกลางช่อดอก ปลายโค้งกว้างและบุ๋ม
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เล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 2 อัน อยู่สองข้างของรังไข่ ก้านชูอับเรณูสั้น อวล อับเรณูรูปไต รังไข่กลม มืออวุล 1 
เม็ด ยอดเกสรเพศเมียมี 3-4(-5) อัน  
 ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง ผิวเกลี้ยง ไม่มีก้าน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง เมื่อแห้งจะเป็นสีดำ รูป
กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มิลลิเมตร 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนีเป็นพืชประจำถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจทั่วไปในเขต
ร้อน รวมทั้งในประเทศไทย  

ลักษณะเครื่องยา   

 พริกไทยเป็นเม็ดค่อนช้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-6 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเทา ถึงสีดำแกมสี
น้ำตาล ผิวมีรอยย่นแบบร่างแห มักพบรอยแผลตรงที่หลุดจากแกนช่อผล กลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน  

 พริกไทยล่อนได้จากผลสุกของของพริกไทยเมื่อผลสุกแล้วจะเก็บเอามาใส่รวมกันไว้ในกระสอบ 
แช่น้ำไว้ อาจใช้ไม้ทุบเบาๆจนเปลือกนอกที่มีสีแสดแดงล่อนและหลุดออกหมด แล้วจึงเอาไปตากแดดให้
แห้ง จะได้พริกล่อน เมล็ดมีสีค่อนข้างขาวนวล แข็ง ผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 -5 มม. กลิ่น
หอมน้อยกว่าพริกไทยดำเนื่องจากกลิ่นอยู่ที่ผิวหรือเปลือกที่ล่อน ผงพริกไทล่อนมีสีเทา กลิ่นหอมฉุน รส
เผ็ดร้อน 

องค์ประกอบทางเคมี  พริกไทมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ที ่ประกอบด้วยสารกลุ ่มเทอร์ฟีน 
(terpenes) เช่น (อี)-เบตา-แคริโอฟิลลีน [(E)-β-caryophyllenel, ไลโมนีน (Iimonene), บีตา-ไพนีน 
(β-pinene), เดลตา 3-แครีน (Δ3-carene), แซบีนีน (sabinene), แอลฟา-ไพนีน (α-pinene), ยูจีนอล 
(eugenol) , เทอร ์พ ิเนน-4-ออล (terpinen-4-ol) แอลคาลอยด์ (alkaloid) หล ักได ้แก่ พ ิเพอรีน 
(piperine) และพิเพอเรตทีน (piperettine) แอลคาลอยด์อื ่น เช่น แชวิซีน (chavicine), พิเพอไรลีน 
(piperine) และพิเพอไรเลอีนเอ (piperoleine A), พิเพอโรเลอีนบี (piperoleine B), พิเพอโรเลอีนซี 
(piperoleine C), และพิเพอรานีน (piperanine) โดยแชวิซีน พิเพอรีน และพิเพอรานีนเป็นส่วนประกอบ
ที่มีรสฉุน 

ข้อบ่งใช ้  
 ขับลม ช่วยเจริญอาหาร  

ตำราสรรพคุณยาไทยว่าพริกไทยมีรสเผ็ด แก้โรคในอก แก้ลมทั้งปวง เจริญไฟธาตุ และแก้เสมหะ แก้หืดไอ 

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรคลีนิกพบว่า  พริกไทยมีฤทธิ ์ต้านออกซิเดชัน (antionxdant) ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย ลดการอักเสบ กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร  

การศึกษาว ิจ ัยในคนพบว่าสารพิเพอร ีนในพริกไทยมีฤทธ ิ ์ช ่วยเพิ ่มสภาพพร้อมใช ้ทางช ีวภาพ 
(bioavailability) ของยาอื่น ได้แก่ เคอร์คิวมิน (curcumin)  ฟีนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล 
(propranolol) ไรแฟมพิซิน (rifampicin) ที่โอฟิลลีน (theophylline) 
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คำเตือน    
 ไม่ควรใช้กับสตรีระหว่างตั้งครรภ์ 

ข้อควรระวัง  
 ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin 

ขนาดและวิธีใช้  
  บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม นำผลแก่แห้งบดเป็นผงและปั้นเป็นลูกกลอน กินครั้งละ 
0.5-1 กรัม (ประมาณ 15-20 ผล) หรือใช้วิธีบดเป็นผงและชงดื่มวันละ 3 ครั้ง  
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58. พาชไหน 
ใช้ในตำรับ ยาไฟอาวุธ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
วงศ์ ไม่พบข้อมูล 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน ไม่มีข้อมูล 
ชื่อภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อมูล 
ชื่อพ้อง ไม่มีข้อมูล 
ชื่ออ่ืน พาดไฉน อีลุ้ม พาดไฉนนุ่น  
ลักษณะพืช เป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายแหลม ดกหนาทึบ สีเขียวสด เนื้อไม้สีขาว มีปุยแทรกคล้าย
ปุยนุ่น ขึ้นตามป่าทัว่ไป 
ถ ิ ่นกำเน ิดและการกระจายพันธ ุ ์  มักข ึ ้นตามป ่าราบโปร ่งท ั ่วไป เคยพบทางจ ังหว ัดสระบ ุรี    
และสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะเครื่องยา ไม่พบข้อมูล 
องค์ประกอบทางเคมี ไม่พบข้อมูล 
ข้อบ่งใช้ ราก รสร้อน ถ่ายเสมหะและโลหิต ถ่ายพิษอุจจาระ แก้พรรดึก แก้ประดง ฆ่าพยาธิแก้โรคผิวหนัง  
โรคเรื้อน คุดทะราด แก้หืดไอ แก้เสมหะพิการ แก้ลม ทำให้ผายเรอ 
แพทย์ตามชนบทใช้ปรุงรับประทานแก้โรคพยาธิ เช่น ประดง, โรคผิวหนัง, โรคเรื้อนและคุดทะราด, แก้ไอ
หืด, แก้เสมหะพิการและลม, มีรสเผ็ดร้อนแก้ลมให้ผายและเรอ 
เอกสารอ้างอิง 
1. ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรม. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  โอ.เอส.ฟริ้นติ้ง 
เฮ้าส์. กรุงเทพฯ. 2540.หน้า 318 
2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทาง
วรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 376 
3. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ืองอักษร. 
2514. หน้า 378-379 
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59. พิลังกาสา 
 

พิลังกาสา 

 พิล ังกาสาเป ็นผลของพืชท ีม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว ่า Ardisia elliptica Thunb.ในวงศ์  
Myrsinaceae  

 
ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Ardisiae elliptica Fructus 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่ออ่ืน  ชีทุลังกาสา รามใหญ่ ลังพิสา ปือนา  
ลักษณะพืช   
 ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม 
หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง แตกกิ่งก้านสาขารอบๆต้นมาก 
 ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปรีถึงรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 
2.5-5 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงมน โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบและขอบใบเรียบ แผ่นใบมี
ต่อม เห็นเป็นจุดๆ กระจายอยู่ทั่วไป ใบหนามัน ก้านใบสั้น สีแดง เส้นใบมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน  
 ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ และปลายกิ่ง ช่อละ 4-8 ดอก กลีบดอกสีขาวแกมชมพู ก้านช่อดอก
ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 8-15 มิลลิเมตร ติดกันที่โคนเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 
แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอก ปลายกลีบดอกแหลม กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก 
ผลรูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 6 มิลลิเมตร 
 ผล ผลอ่อนสีแดง เมื่อสุกมีสีม่วงเข้มถึงดำ เมล็ดเดี่ยว กลม ผิวมันวาว 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 ถิ่นกำเนิดของต้นพิลังกาสานั้นไม่ชัดเจน แต่สามารถพบได้ในประเทศทางทวีปเอเชีย ได้แก่ 
อินเดีย ศรีลังกา จีน ไต้หวัน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบตาม
ป่าดงดิบเขาท่ัวไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 

ลักษณะเครื่องยา   
 ลูกพิลังกาสาเป็นผลรูปค่อนข้างกลม สีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ กว้าง 4-6 มิลลิเมตร ข้างผลเรียบ  
มักมีข้ัวผลติดอยู่    
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ลักษณะวิสัยพิลังกาสา ต้น ผล ใบ  

 

องค์ประกอบเคมี   
 สารที่พบในผลสุกของพิลังกาสา ได้แก่สารจำพวก กรดฟีนอลิก (phenolic  acid) เช่น syringic 
acid สารกลุ่มฟลาโวนอยด์  (flavonoids) เช่น isorhamnetin  และ  quercetin เป็นต้น นอกจากนี้มี
รายงานว่าในเปลือกต้นพิลังกาสา พบสาร Rapanone   

ข้อบ่งใช้ – 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ผล มีรสร้อน ฝาด  สุขุม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุ
พิการ แก้ซาง ใบ มีรสเฝื่อนร้อน แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ ดอก มีรสเฝื่อนขมเมา ฆ่าเชื้อโรค รากมีรส
เฝื่อนเมา เปรี้ยวเล็กน้อย มีสรรพคุณแก้กามโรค แก้โรคหนองใน ตำกับสุราเอาน้ำรับประทาน เอากากตำ
พอกปิดแผล ถอนพิษงู ตะขาบ แมงป่อง และแก้ลมเป็นพิษ ต้น มีรสเฝื่อนเมา ปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นแก้
โรคเรื้อน ฆ่าพยาธิที่ผิวหนัง  

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบว่าสารสกัดเอทานอลของผลพิลังกาสา มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จากการทดลองในหลอดทดลอง และ ในสัตว์ทดลองที่ถูกกระตุ้นให้ท้องเสียด้วยน้ำมันละหุ่ง สารสกัดลูก
พิลังกาสาแสดงฤทธิ์ต้านอาการท้องเสียโดยสามารถลดปริมาณอุจาระของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ  

ข้อห้ามใช้  - 

คำเตือน   - 

ข้อควรระวัง  - 
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ขนาดและวิธีใช้ - 
เอกสารอ้างอิง  
1. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิติ
นันทน์ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544). กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด. 2544 
2. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 
2538  
3. Luanratana, O. 1988. Studies on the antimicrobial activity of chloroform extract from 
the fruits of Ardisia colorata Roxb. I. Mahidol Univ. J. Pharm. Sci. 15. : 81-84. 
4. Phadungkit M. Free radical Scavenging and Anti-mutagenic activities of constituents 
from ArdisiaellipticaThunb. ripe fruits. Journal of Science and Technology Mahasarakham 
University. 2015 Nov 1;34(6):602-9. 
5. Lim T.K. (2012) Ardisia elliptica. In: Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants. 
Springer, Dordrecht 
6. Phadungkit M, Luanratana O. Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia 
elliptica Thunb. Natural product research. 2006 Jun 1;20(7):693-6. 
7. Jalil J, Jantan I, Shaari K. Chemical constituents of Ardisia elliptica Thunb. In18. 
Seminar of the Malaysian Natural Products Society, 18, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia), 
21-24 Oct 2002 2004. Universiti Malaysia Sabah. 
8. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. หน้า 320 
9. Dey SK, Hira A, Howlader MS, Ahmed A, Hossain H, Jahan IA. Antioxidant and 
antidiarrheal activities of ethanol extract of Ardisia elliptica fruits. Pharmaceutical biology. 
2014 Feb 1;52(2):213-20.  
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60. มหาหิงคุ์ 
 

มหาหิงคุ์ 

มหาหิงคุ์ เป็นยางที่ได้จากต้นไม้ ที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Ferula asafoetida L. ในวงศ์ 
Umbelliferae (หรือเดิมคือ Apiaceae) 
 

 
มหาหิงคุ ์

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาแก้สันฑฆาตกร่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ  
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ยางจากต้น 
ชื่อละติน Assafoetidae Gum 
ชื่อภาษาอังกฤษ asafoetida. 
ชื่อพ้อง Ferula foetida St.-Lag., Narthex polakii Stapf, Narthex silphium Oerst., Peucedanum 
assa-foetida (L.) Baill., Peucedanum hooshee (Lindl. ex Descourt.) Baill., Scorodosma assa-
foetida (L.) H.Karst. 
ชื่ออ่ืน หินแมงค์ (เชียงใหม่), อาเหว้ย (จีนกลาง) 
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ลักษณะพืช เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 2 เมตร มีหัวอยู่ใต้ดินและมีรากขนาดใหญ่ 
ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง ผิวลำต้นแตกเป็นร่อง ๆ ที่โคนต้นจะมีใบแทงขึ้นมาจากรากใต้ดิน ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก 3-4 คู่ แต่ช่วงบนของลำต้นของใบจะเป็น 1-2 คู่ ใบหนาและร่วงได้ง่าย ลักษณะของ
ใบย่อยเป็นรูปกลมรีหรือรูปไข่รียาว เป็นสีเขียวอมเทา ขอบใบมีฟันเลื่อยเล็ก ส่วนก้านใบยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร 
ดอกมหาหิงคุ์ ออกดอกเป็นช่อคล้ายซี่ร่ม ช่อหนึ่งมีก้านดอกย่อยประมาณ 20-30 ก้านเล็ก ในแต่ละก้านจะ
แยกออกจากกัน ดอกเพศเมียเป็นสีเหลือง ส่วนดอกเพศผู้เป็นสีขาว มีกลีบ 5 กลีบและจะอยู่ต่างช่อกัน 
ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 ก้าน มีรังไข่ 2 อัน และมีขนปกคลุมผลมหาหิงคุ์ ผลเป็นผลคู่แบบแบน ลักษณะเป็นรูป
ไข่ยาวรี 
 

 
Ferula asafoetida L. ลักษณะวสิัย  

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ ต้นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียกลาง ตั้งแต่แถบประเทศอิหร่านทาง
ตะวันออกไปจนถึงอัฟกานิสถาน 
วิธีเตรียมเครื่องยา ยางมหาหิงคุ์ได้จากการเจาะหรือตัดเอาน้ำเลี้ยงลำต้นและรากออกแล้วตากให้แห้งเป็น
ก้อน การเก็บยางเอามาใช้ ทำได้เมื่อต้นมหาหิงคุ์อายุประมาณ 4-5 ปี และส่วนลำต้นใต้ดิน มีขนาดเส้นรอ
บวงประมาณ 12.5 - 15 เซนติเมตร นนี้ก็จะถูกตัดที่โคนและนำมาวางทิ้งไว้ ให้น้ำยางที่มีลักษณะคล้าย
น้ำนมไหลออกมา บางครั้งจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆ เพื่อให้น้ำยางไหลออกมาจนหมด เมื่อยางแห้งลงจะมีสี
น้ำตาลอมเหลือง และจะถูกเก็บรวบรวมให้เป็นก้อน เวลาจะใช้ต้องนำไปบดกระแทกให้แตกเสียก่อน แล้ว
จึงเข้าผสมในยาหรือผสมกับแป้งเพ่ือโรยอาหาร 
ลักษณะเครื่องยา มหาหิงคุ์คือชันน้ำมันหรือยางที่ได้จากหัวรากใต้ดิน หรือลำต้น นำมาตากให้แห้ง 
ลักษณะเป็นก้อนแข็ง สีเหลืองอมน้ำตาล มีกลิ่นฉุน 
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องค์ประกอบทางเคมี ยางจากต้นมหาหิงคุ์ประกอบด้วยยางเหนียว 40 - 65% ยางภายในเซลล์ 25% 
น้ำมันหอมระเหย 10–15% โดยมีเถ้า 1.5–10% ประกอบด้วยสารสำคัญเช่น อะซาเรซิโนแทนนอล 
(asaresinotannol) A และ B, กรดเฟรูลิก, อัมเบลลิเฟอโรน และสารอื่น ๆ 
ข้อบ่งใช้ ตามตำรับบำบัดสรรพโรคกล่าวว่า มหาหิงคุ์ แก้โรคเส้นประสาท  แก้ปวดท้องไล่ลมในกระเพาะ
อาหารและลำไส้ ช่วยย่ออาหาร แก้ปวดและชักกระดูก รับประทานน้อย ๆ เป็นยาบำรุงธาตุและให้ผายลม 
ใช้เป็นยาทาท้องเด็กแก้ปวดท้อง ๆ ขึ้นเฟ้อ  

แพทย์ไทยโบราณใช้เป็นยาแก้ท้องเฟ้อ แก้สะท้านของเด็ก (ความอบอุ่นในร่างกายไม่พอ) แก้ปวด
ท้อง แก้จุกแน่นและระบาย ขับลมในลำไส้ ทำให้ผายลมได้สะดวก 

คัมภีร์สรรพคุณยา (แลมหาพิกัดยา) ว่า มหาหิงคุ์ ย่อยอาหาร เจริญไฟธาตุ แก้เสมหะ แก้ลมจุก
เสียด แก้ลมเสียดแทง แก้พรรดึก แก้บวม แก้อชนิโรคทั้ง 4 ประการ กระทำให้อาหารงวดเจริญธาตุอันเป็น
มลทินให้ผ่องแผ้ว ชำระเสมหะแลลม  

ในบางประเทศหมอพื้นบ้านยังนิยมนำมหาหิงคุ์มาทำเป็นยาแก้พิษ ถอนพิษ (antidote) ของฝิ่น 
(opium) ได้ด้วย โดยจะใช้มหาหิงคุ์ในประมาณท่ีเท่ากับปริมาณฝิ่นที่เสพเข้าไป กินเข้าไปเพื่อล้างพิษกัน 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมหาหิงคุ์และการทดลองทางคลินิก 

มหาหิงคุ์มีผลต่อทางเดินอาหาร โดยช่วยลดอาการปวดเกร็งในช่องท้อง (antispasmodic), ขับ
ลม (carminative) , ช ่วยย ่อย (digestive) , ระบาย ( laxative)  และม ีฤทธ ิ ์ ถ ่ ายพยาธ ิบางชนิด 
(anthelmintic) 
เอกสารอ้างอิง 
1. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ือง
อักษร. 2514. หน้า 436-437 
2. วิทยา บุญวรพัฒน์. สารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย. หน้า 418. 
3. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดก
ทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2542 หน้า 
362 , 375 
4. ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน มหาหิงคุ์ ยาเก่าเอามาเล่าใหม่. เข้าถึงเมื่อ 7 
พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก: 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/247/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0
%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%8C%
E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%
87/ 
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459456/; retrieved May 10, 2020. 
6. http://www.emonocot.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:842190-1; retrieved May 
10, 2020. 
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037887411 00 0 85 24  ; 
retrieved May 10, 2020.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874110008524
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61. มะคำดีควาย 

มะคำดีควาย 
 มะคำดีควายเป็นผลแก่ของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Sapindus rarak DC. ในวงศ์ 
Sapindaceae  
ใช้ในตำรับ ยาแก้สันฑฆาตกร่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 

ชื่อละติน Sapindi Trifoliati Fructus 

ชื่อภาษาอังกฤษ Soapnut, Soapberry 

ชื่อพ้อง - Dittelasma rarak (DC.) Benth. & Hook. f.)  
ชื่ออ่ืน ประคำดีควาย, ประคำดีกระบือ, ส้มป่อยเทศ(เชียงใหม่), ชะแซ(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), คำดีควาย
(ใต้), มะซัก(เหนือ) 
 

 
 

 
ลักษณะพืช ไม้ต้น สูง 10-30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องลึกตามแนวยาว ใบ เป็นใบ
ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-4 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร 
ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ดอก ดอกแยกเพศ อยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อที่
ปลายยอด ดอกสีขาวนวล กลีบดอกมี 5 กลีบ ก้านช่อดอกมีขนปกคลุม ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบ หรือมี
รอยย่นที่ผลบ้าง ผลสดสีเขียว เมล็ดเดี่ยว 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบ  ทุกภาคของประเทศไทย ที่
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 150 - 1,600 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย (อัสสัม) พม่า  
ภูมิภาคอินโดจีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย   
ส่วนที่ใช้ ผลแก่ 
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ลักษณะเครื่องยา ผลแก่จะแห้ง ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5-2 เซนติเมตร ผิวของผลย่น 
เปลือกแห้งสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ผลมี 3 พู ส่วนใหญ่จะฝ่อไป 1 หรือ 2 พู เนื้อเหนียว ใส สีน้ำตาล เมล็ด
กลมสีดำ เป็นมันเนื้อผลมีรสขมหวาน 

 
เครื่องยามะคำดีควาย 

 
องค์ประกอบทางเคมี Quercetin, Quercetin -3 - a - A- arabofuranoside, ß - Sitosterol, 
Emarginatoside, O - Methyl-Saponin, Sapindus - Saponin 
ข้อบ่งใช้  ตำรายาไทย: ใช้ ผล ต้มเอาน้ำชโลมผม แก้ชันนะตุ(โรคผิวหนังพุพองบนศรีษะเด็ก) แก้เชื้อรา 
แก้รังแค แต่ไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป ระวังอย่าให้เข้าตา จะทำให้แสบตา ตาอักเสบได้ ต้มเอาฟองสุมหัวเด็ก
แก้หวัด คัดจมูก แช่น้ำล้างหน้า รักษาผิว ตำรายาแผนโบราณใช้ผล รสขม ดับพิษต่างๆ บำรุงน้ำดี แก้กาฬ
ภายใน สุมเป็นถ่าน ทำยากินแก้ร้อนในกระหายน้ำ ปรุงยาแก้พิษร้อน พิษไข้ แก้ไข้เซื่องซึม พิษตานซาง ใช้
ร่วมกับเมล็ดมะกอกสุมไฟ กินแก้หอบเนื่องจากปอดชื้นปอดบวม แก้ไข้ แก้เสลด สุมฝีอันเปื่อยพัง แก้จุด
กาฬ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: 

ยับยั้งเชื้อราโรคกลาก 
การศึกษาทางพิษวิทยา: 

การกินผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร หากผงซึ่งมี
สารซาโปนินอยู่ เข้าทางจมูก ทำให้เกิดอาการระคายเคือง จาม ถ้าฉีดเข้ากระแสโลหิตทำให้เม็ดเลือดแดง
แตก เป็นพิษมากต่อสัตว์เลือดเย็น (ใช้เบื่อปลา) ใช้เป็นยาฆ่าแมลง  แต่มีประโยชน์เป็นสารชะล้าง ใช้แทน
สบู่ ใช้สระผมได้ 
ขนาดและวิธีใช้   
1. รักษาชันตุ ใช้ผล 4-5 ผล แกะเอาแต่เนื้อ ต้มกับน้ำประมาณ 1 ถ้วย ใช้น้ำทาท่ีศีรษะที่เป็นชันตุวันละ 2 
ครั้ง เช้า เย็น หรือใช้เนื้อ 1 ผล ตีกับน้ำสะอาดจนเป็นฟอง ใช้สระผมที่เป็นชันตุวันละ 1 ครั้ง จนกว่าจะ
หาย 
2. รักษาผิวหนังพุพอง น้ำเหลืองเสีย ใช้ผล 10-15 ผล ต้มกับน้ำพอประมาณ นำเฉพาะน้ำมาชะล้าง หรือ
แช่บริเวณท่ีเป็นแผลนาน 5 นาที ทั้งเวลาเช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง/คำเตือน (ถ้ามี) 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรม. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  โอ.เอส.ฟริ้น
ติ้ง เฮ้าส์. กรุงเทพฯ. 2540.หน้า 351 

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. มะคำดีควาย. 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=103 

3. กรมป่าไม้. 2542. พรรณไม้ต้นของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. มะคำดีควาย. [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 7 พ.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.dnp.go.th/EPAC/Herb/22makhumdeekway.htm 

4. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. มะคำดีควาย.[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 7 พ.ค. 2563].  
เข้าถึงได้จาก: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_6.htm 

5. Disthai.com. มะคำดีควาย.[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 7 พ.ค. 2563]. 
https://www.disthai.com/17064705/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%
B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8
%A2 

 
  

http://www.dnp.go.th/EPAC/Herb/22makhumdeekway.htm
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_6.htm
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62. มะตูม (เปลือก) 
 

เปลือกมะตูม 

 มะตูมเป็นเปลือกต้นแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angle marmelos (L.) Corr. ในวงศ์ 
RUTACEAE  
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อละติน Aegles Marmelotis Cortex 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bael  
ชื่อพ้อง  Belou marmelos (L.) Lyons, Bilacus marmelos (L.) Kuntze, Crateva marmelos L., 
Feronia pellucida Roth 
ชื่ออื่น มะปิน(เหนือ), กะทันตาเถร (ปัตตานี), ตูม(ใต้), บักตูม(อีสาน), ตุ่มตัง (ปัตตานี), พะโนงค์ (เขมร), 
มะตูม (กลาง), มะปีส่า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) 

ลักษณะของพืช  
 มะตูมเป็นต้นไม้สูง 6 – 15 เมตร โคนต้นและกิ่งก้านมีหนามยาวแข็งทั่วไป เปลือกภายนอกสีเทา
อมขาว มักแตกเป็นแผ่น ๆ ห้อยย้อยลง เปลือกด้านใน สีเหลือง เรือนยอดรูปเจดีย์ต่ำหรือรูปไข่ ค่อนข้าง
โปร่ง กิ่งอ่อนเกลี้ยงแต่มีหนนามยาว ๆ แข็งท่ัวไป   
 ใบ ใบประกอบติดเรียงสลับ ยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร มีใบย่อยรูปไข่ 3 ใบ ด้านล่างมี
สองใบ ขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกัน ส่วนใบปลายมีขนาดใหญ่ กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 4 – 12 เซนติเมตร 
ออกเป็นใบเดี่ยว โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม เนื้อใบบางเกลี้ยง เส้นแขนงใบ มี 6 -10 คู่ ปลายเส้นจรด
กันก่อนถึงขอบใบ เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัดเจน หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน องใบสีจาง ก้านช่อใบ ยาว 3 – 5 
เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ใบอ่อน สีเขียวใส ๆ ใบแก่ สีเขียวหม่น  
 ดอก ดอกมีขนาดเล็ก ด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีขาวนวลมีกลิ่นหอม ออกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ 
บริเวณปุ่มปมตามกิ่ง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรองดอกวางแผ่เป็นรูปดาว มี 4 – 5 แฉก แหลม ๆ กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ ขอบกลีบจะเกยซ้อนกันบ้าง เกศรตัวผู้มีมาก ก้านอับเกสรตัวผู้สั้นมาก รังไข่ รูปไข่เกลี้ยง 
ภายในแบ่งเป็น 4 – 5 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก  
 ผล มีลักษณะทรงรูปไข่หรือทรงรี ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 – 10 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 – 18 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอ่อน และเมื่อผลแก่หรือสุกเต็มที่สีเปลือกจะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองถึงเหลือง พ้ืนผิวเปลือกเรียบเกลี้ยง มีลักษณะหนา และแข็งมาก ภายในผลจะ
มีเนื้อเป็นสีส้มปนเหลือง ลักษณะนิ่ม และมียางเหนียว ๆ เมล็ดรูปทรงรีและแบน จะฝังอยู่ในเนื้อของมัน 
และมีเมล็ดจำนวนมาก 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศอินเดีย แล้วแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเนปาล 
ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ปัจจุบันปลูกทั่วไปในประเทศเขตร้อน เติบโตได้ดี  
แต่ชอบดินร่วน น้ำไม่ท่วมขัง 
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ลักษณะเครื่องยา  
 เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ผิวขรุขระเล็กน้อย ขนาดและรูร่างไม่แน่นอน 

 ใบสดและใบแห้ง พบทั้งที่เป็นใบสมบูรณ์และใบหัก มีรอยยับย่นสีน้ำตาลอมสีเขียว ใบที่สมบูรณ์
กว้าง 1 - 7 เซนติเมตร ยาว 4 - 13 เซนติเมตร รูปไข่ ขอบใบเรียบหรือมีหยักมน ๆ กลิ่นหอม 

องค์ประกอบทางเคมี  
 ผล ใบ และเมล็ด พบน้ำมันระเหยง่าย และสารอื่นๆ ได้แก่ d-limonene, d-phyllandrene, 
pyrogallol, gallic acid สารอ ั ลคาลอยด ์  ได ้ แก ่  O-methylhalfordinol, marmin, marmelide, 
aegeline, aegelinol 

ข้อบ่งใช ้ 

 เปลือกรากและลำต้น แก้ไข้จับสั่น ขับลมในลำไส้ 

 ใบ รสฝาดปร่าซ่าขื ่นมัน แก้ตาเจ็บ แก้เยื ่อตาอักเสบ แก้เสมหะเหนียว แก้บวม แก้ลงท้อง  
แก้กระหายน้ำ ทำให้เจริญอาหารใบอ่อนของมะตูม สรรพคุณ ช่วยขับลม รักษาอาการท้องเสีย ลดไข้ 
รักษาตาอักเสบ ลดอาการตาบวม 

ขนาดและวิธีใช้  - 

หมายเหตุ  
 สตรีมีครรภ์และสตรีหลังคลอดบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนำมะตูมมาใช้รักษาอาการป่วย  
และการกินมะตูมมากเกิน ทำให้องผูกได้ เนื่องจากสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรีย 
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มะตูม Angle marmelos (L.) Corr. 
1.  ผล ใบและช่อดอก  2.  ช่อดอก  3. ภาพตัดขวางขแงผลอ่อน 
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มะตูม Angle marmelos (L.) Corr. 
ต้น ช่อดอก ผลและผลแห้ง 

 
 

 
เอกสารอ้างอิง  

1. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. “มะตูม”. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.phargarden.com. [28 พ.ค. 2020]. 
2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. “มะตูม”. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.thaicrudedrug.com. [28 พ.ค. 2020]. 
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63. มะตูม (ผล) 
มะตูม (ผล) 

 มะตูมเป็นผลไม่อ่อนไม่แก่และแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aegle marmelos (L.) 
Correa ในวงศ์ Rutaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Fructus Aegle Marmelos 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bael Fruit 
ชื่อพ้อง  Belou marmelos (L.) A. Lyons, Crataeva marmelos L., Feronia pellucide Roth  
ชื่ออ่ืน  กะทันตาเถร, ตูม, บักตูม, มะปิน, bal, bel, Bengal quince, golden apple, Indian bael 
frouit, Indian quince  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 6-12 เมตร โคนต้นและกิ ่งก้านมีหนามยาว แข็ง  
หนามเดี่ยวหรือเป็นคู่ ยาว 1-2 (-4) เซนติเมตร  
 ใบ เป็นใบประกอบ เรียงสลับมีใบย่อย 3 ใบ  ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปใบหอก ใบกลางกว้าง 
2-7 เซนติเมตร ยาว 4-13 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบหยักเป็นซี่ฟันละเอียดและเป็นคลื่น เกลี้ยง 
เนื้อบาง เมื่อส่องดูจะเห็นจุดโปร่งแสงอยู่ทั่วไป  ใบข้างรูปร่างคล้ายใบกลาง แต่ขนาดเล็กกว่า เรียงตรงข้าม  
 ดอก ออกเป็นกระจุก มี 2-3 ดอก หรือเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามก่ิงหรือซอกใบ ยาว 4-5 
เซนติเมตร ดอกสมบูรณ์เพศ กลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 
กว้างและยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ร่วงง่าย กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน เกลี้ยง กว้าง
ประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร สีขาวอมเขียว เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีขาว ติดรอบ
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จานฐานดอก ก้านชูอับเรณูรูปลิ่มแคบ อับเรณู รูปใบหอกแคบ โคนรูปเงี่ยงลูกศร มีขน รังไข่เหนือวงกลีบ 
เกลี้ยง มีหลายช่อง แต่ละช่องมีออวุล หลายเม็ดเรียงเป็น 2 แถว ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก   
 ผล  แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร ผิวเรียบ
และแข็ง เนื้อผลมีลักษณะใส เหนียว ภายในแบ่งออกเป็น 8-16(-20) ช่องมี 6-10 เมล็ด   
 เมล็ด  รูปขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม อยู่ในช่องมีสารเมือก
ล้อมรอบ สารเมือกแข็งตัวเมื่อแห้ง  เยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว  
 

  
ใบมะตูม ดอกมะตูม 

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้เป็นพืชที่พบได้ตามป่าที่มีสภาพแห้งแล้งในคาบสมุทรอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และ
บังคลาเทศ แพร่กระจายพันธุ์มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดจีน โดยเฉพาะประเทศไทยตอน
เหนือของมาเลเซีย ตะวันออกของอินโดนีเซีย และตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์  ตลอดจน
พ้ืนที่ในเขตร้อนอื่นๆ  

ลักษณะเครื่องยา   
 ชิ้นส่วนของผลหั่นตามขวางแห้งและแข็ง รูปค่อนข้างกลม มักโค้งงอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
3-10 เซนติเมตร ขอบเป็นเปลือกแข็งสีน้ำตาลอ่อน หนา 0.5-1 เซนติเมตร เนื้อในหดตัวและบางกว่าขอบ 
สีส้มอมสีน้ำตาล ถึงสีน้ำตาลแดง ผิวบางส่วนเป็นมันวาว มีช่องรูปไข่ขนาดต่าง ๆ 8-20 ช่อง เรียงเป็นวง
ภายในกลวง อาจมีเมล็ดหรือชิ้นส่วนของเมล็ด และเมือกที่แข็งตัวแล้วติดอยู่ จุดใกล้ศูนย์กลางเป็นตุ่มนูน
ทั้ง 2 ด้าน กลิ่นหอมเฉพาะตัวรสขมเฝื่อน 

องค์ประกอบทางเคมี  
  มะตูมมีสารกลุ่มคูมาริน (coumarins) เช่น อิมเพอราโทริน (imperatorin) เช่น อิมเพอราโทริน 
(imperatorin) เช่น อิมเพอราโทริน (imperatorin) ร้อยละ 0.02-0.27 ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญของผล, 
อัมเบลลิเฟอโรน (umbelliferone) นอกจากนี้ ยังมี บีตา-ซิโทสเตอรอล (β-sitosterol), สติกมาสเตอรอล 
(stigmasterol), แทนนิน (tannin), กัม (gum) เพกทิน (pectin) กรดไขมันปาล์มมิติก (palmitic acid) 
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ข้อบ่งใช้ –  
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า  มะตูมมีรสฝาด ร้อนปร่าขื่น  สรรพคุณบำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ แก้
ท้องเสีย แก้บิด ขับลม บำรุงไฟธาตุ บำรุงกำลัง 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสกัดผลมะตูมอ่อนมีฤทธิ์ลดการท้องเดิน หรือการ
สะสมน้ำในลำไส้ของสัตว์ทดลองที่ได้รับน้ำมันละหุ่งเป็นยาถ่าย รวมทั้งมีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของลำไส้ 
นอกจากนั้น มีรายงานว่า สารสกัดด้วยน้ำของผลมะตูมยังแสดงฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลอง 
และมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น 

หมายเหตุ  
1. มะตูมที่ใช้ทำยา มักเป็นผลที่ไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป นำมาหั่นเป็นชิ้น ๆ ตามขวาง แช่น้ำล้างยาง
ออก แล้วทำให้แห้ง 
2. มะตูมอ่อนต้มหรือชงน้ำดื่มแก้ท้องเสีย แต่ผลสุกกินเป็นผลไม้ มีสรรพคุณเป็นยาระบาย 
3. ต้นมะตูมเป็นไม้มงคลประจำทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)  ใบมะตูมใช้ทัดหูในพิธีมงคล 
และเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประพรมน้ำมนต์  
4. ในทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน  มะตูมอาจจำแนกตามลักษณะของผลได้ 3 ชนิด ได้แก้ มะตูมบ้าน 
เปลือกหนา เมื่อแก่เปลือกจะแข็ง, มะตูมไข่ ผลกลม เปลือกบาง และมะตูมนิ่ม ผลกลมยาว เปลือกนิ่ม ทั้ง
อ่อนและแก่ 
เอกสารอ้างอิง  
1. ชยันต์  พิเชียรสุนทร,  แม้นมาส  ชวลิต,  วิเชียร  จีรวงส.์  คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์  
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  5 ธันวาคม  พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
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64. มะรุม 
มะรุม 

 มะรุมเป็นเปลือกต้นแห้งของพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Moringa oleifera Lam. ในวงศ์ 
Moringaceae  
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อละติน Cortex Moringac Oleiferae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Moringa Bark 
ชื่ออื่น เปลือกผักอีฮุม, เปลือกมะค้อมก้อม, ben-oil-tree bark, drumsticktree bark, horseradish-
tree bark, west Indian ben bark 
ลักษณะพืช  
 ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกต้นสีเทา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2-4 ชั้น ยาว 20-70 
เซนติเมตร เรียงเวียน ร่วงง่าย มักอยู่เป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่ รูปไข่กลับหรือรูปไข่กลับแกมรูป
ขอบขนาน กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 0.8-2 เซนติเมตร ปลายมนหรือเว้าตื้น โคนมนหรือรูปลิ่ม ขอบ
เรียบ แผ่นใบบาง ค่อนข้างเกลี้ยงหรือมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 3-6 เส้น ก้านใบย่อยสั้นมาก  
 ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ช่อย่อยแบบช่อกระจุก ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ใบประดับและใบ
ประดับย่อยรูปแถบ เล็ก ดอกสีขาวแกมสีเขียวอ่อน ก้านดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร ฐานรองดอกรูปถ้วย 
ยาว 3-4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบขนาดไม่เท่ากัน รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 2.5-
4 มิลลิเมตร ยาว 0.7-1.4 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ กลีบกลางใหญ่มากกว่ากลีบอื่น รูปขอบขนานแกม
รูปช้อน กว้าง 3-8 มิลลิเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร มีขนที่โคนกลีบด้านใน เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 5 อัน ก้าน
ชูอับเรณูยาว 5-8 มิลลิเมตร โคนก้านป่องและมีขน อับเรณูสีเหลืองส้ม เกสรเพศผู้เป็นหมัน 3-5 อัน ก้านชู
เกสรเพศเมีย ยาว 2-3 มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเรียว
ยาว 3-5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพสเมียเป็นตุ่มเล็กมาก  
 ผล แบบผลแห้งตาก ฝักทรงสามเหลี่ยมมน กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 15-50 เซนติเมตร 
ปลายแหลม ห้อยลู่ลง เปลือกฝักมักเป็นร่องตื้นตามยาวประมาณ 9 ร่อง เมล็ด รูปทรงค่อนข้างกลมหรือ
เป็นสามเหลี่ยมมน กว้าง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร มีครีบตามยาวของเมล็ด 3 ครีบ กว้าง 3-7 
มิลลิเมตร ยาว 0.5-2 เซนติเมตร 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและมีเขตการกระจายพันธุ์กว้างขวางในเขตร้อนชื้นทั่วโลก ใน
ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ตามป่าละเมาะ ชายป่าโปร่งและเป็นพืชปลูกท่ัวไป 

ลักษณะเครื่องยา  
 เปลือกมะรุมเป็นเปลือกต้นแห้ง รูปร่างและขนาดไม่แน่นอน ผิวด้านนอกขรุขระมีรอยแยกที่
เปลือก สีน้ำตาลเข้ม ผิวด้านในหนา สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน รอยตัดไม่เรียบ รสจืด 
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องค์ประกอบทางเคมี  
 เปล ื อกมะร ุ มม ี ส ารกล ุ ่ มแอลคาลอยด ์  ( alkaloids)  ได ้ แก ่  มอร ิ นจ ี น  (moringine)  
และมอรินจ ิน ีน (moringinine) นอกจากนี ้ย ังพบสารกลุ ่มกล ูโคซิโนเลต (glucosinolates) เช่น  
4-(แอลฟา-แอล-แรมโนไพราโนซิลออกซี) เบนซิล กลูโคซิโนแลต [4-α-L-rhamnopyranosyloxy)benzyl 
glucosinolate] น้ำตาลแรมโนส (rhamnose)  

ข้อบ่งใช ้– 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เปลือกต้นมะรุมมีรสร้อน มีสรรพคุณขับลมในลำไส้ ทำให้ผายหรือเรอ คุม
ธาต ุ
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า เปลือกมะรุมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
หมายเหตุ  
 ตำราไม้เทศเมืองไทยฯ ว่า เปลือกมะรุมสด ตำบุบพอแตก อมไว้ข้างแก้ม เมื่อกินเหล้าจะไม่เมา  
 

 

มะรุม Moring oleifera Lam. 

ก.  ลำต้น กิ่ง ใบ ช่ออ่อน และดอก ข.  ฝัก 
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มะรุม Moring oleifera Lam. 

ดอก ใบ ลำต้น กิ่ง ฝักและเมล็ด  
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65. แมงลัก 
 

แมงลัก  

 แมงลักเป็นใบแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Ocimum × africanum Lour. ในวงศ์ 
Lamiaceae (Labiatae)  

 

ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ใบแห้ง 
ชื่อภาษาอังกฤษ Lemon basil, Hoary basil, Hairy basil 
ชื่อพ้อง Ocimum americanum var. pilosum (Willd.) A.J.Paton 
ชื่ออ่ืน ใบกอมก้อ, ใบกอมก้อขาว, ใบกอมก้อดำ, ใบกะเพราขน, ใบกะเพราขาว, ใบกะเพราแดง sacred 
basil leaf, tulsi leaf 
ลักษณะของพืช  
 ไม้ล้มลุกชนิดพืชปีเดียวหรือหลายปีขนาดเล็ก สูง 10-30 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ลำต้น กลมเป็น
สี่เหลี่ยม ขนสั้น นุ่ม มีขนกางและหันลงยาวที่ข้อ  
 ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปรีรูปใบหอก รูปในหอกแกมรูปไข่ หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ 
กว้าง 0.5-2 เซนติเมตรยาว 0.5 -3.5 เซนติเมตรปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม หรือรูปมนขอบใบเรียบ  
หรือจักฟันเลื่อยแคบบ้าง มีต่อมแทรกขน ผิวด้านบนเกลี้ยง ผิวด้านล่างมีขนนุ่ม หรือมีขนทั้งสองด้าน  
มีขนยาวที่เส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบ ก้านใบยาว 0.2-2 เซนติเมตร บางมีขนนุ่ม ซึ่งยาวกาง  
 ข่อดอกโปร่งเป็นวงรอบได้ถึง 1 เซนติเมตรแกนมีขนนุ่มหนาแน่นหันลง ใบประดับรูปไข่ยาวได้ถึง 
0.5 เซนติเมตรปลายใบแหลมถึงเรียวแหลมโคนใบสอบเรียว ขอบใบมีขนยาวห่าง มีต่อมแทรกขน  
ก้านดอกย่อยโค้งลง ยาว 0.1-0.25 เซนติเมตรสั้นกว่าวงกลีบเลี้ยงที่ติดผล มีขนนุ่มกาง ละเอียดวงกลีบ
เลี้ยงรูประฆัง ยาว 0.15-0.25 เซนติเมตรระหว่างอยู่ในระยะออกดอกจะยาว 0.4-0.55 เซนติเมตรเมื่อติด
ผล กลีบปากหลังกลม หลอดดอกเป็นครีบขยายออกเล็กน้อยและคงอยู่เป็นติ่งแหลมอ่อนที่ปลาย กลีบปาก
หน้ามีสองแฉก รูปใบหอกหยักแหลมยาวมากกว่ากลีบปากหลัง หยักแหลมข้างรูปคล้ายสามเหลี่ยมกว้าง 
ปลายแหลม ขนาดเกือบเท่ากับกลีบปากหลัง คอหลอดดอกเป็นหลอด ดอกมีหรือไม่มี ต่อมด้านนอก  
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มีวงแหวนของขนอุยหนาแน่นที่คอหลอดดอกและโคนกลีบเกลี้ยงด้านใน วงกลีบดอกสีขาวหรือสีม่วงอ่อน  
ยาว 0.4-0.55 เซนติเมตรแฉกเกลี้ยง มีขนอุยด้านหลังหลอดดอก มีหรือไม่มีต่อมด้านนอก กลีบปากหน้ามี
สองแฉก รูปของขนานกลาง กลีบและรูปขอบขนานแกม รูปไข่กลับที่ขอบกลีบหลังรูปเรือ รูปขอบขนาน
หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ที่ผิวด้านนอก หลอดดอกตรงและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ ด้านหลัง
เกลี้ยงถึงเกือบโคน กลุ่มผลเปลือกแข็ง เมล็ดเดียวสีดำ รูปขอบขนานแคบ ยาว 0.1-0.15 เซนติเมตร มีปุ่ม
เล็กน้อย มีเมือกเม่ือเปียก 

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั่วโลก พบได้ตามพื้นที่ราบต่ำ ไปจนถึงที่สูง 1,200 
เมตร ในประเทศไทยเป็นพืชปลูกท่ัวไปทุกภาค 
ลักษณะเครื่องยา  
 ใบแห้ง พบทั้งที่เป็นใบสมบูรณ์และใบหัก มีรอยยับย่นสีน้ำตาลอมสีเขียว ใบที่สมบูรณ์กว้าง 1-3 
เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรูปรี อาจพบมีก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร กลิ่นหอม  

องค์ประกอบทางเคมี  
 แมงลักมีรายงานพบสาร เช่น cirsilineol, cirsimaritin, isothymusin, isothymonin, apigenin, 
rosmarinic acid, eugenol ส่วนใบ  พบสารน้ำมันหอมระเหย ซ่ึงประกอบด้วย borneol L-B-cadinene, 
1-8-cineol, B-caryophyllene, eugenol  และยังพบสาร Limonene, Linalool, Camphene เมือก
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จากเมล ็ด พบสาร D-xylos, D-glucose, D-galactose, D-mannose, L-arabinose, L-rhamnose, 
uronic acid , oil, polysaccharide และ mucilage เป็นต้น 

ข้อบ่งใช ้ 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ใบกะเพรามีรสเผ็ดร้อนหอม สรรพคุณโรคลำไส้พิการ ขับลมในลำไส้ แก้พิษ
ตานซาง แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า ใบแมงลักมีฤทธิ์ต้านการการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเกิดแผล 
 ข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษพบว่า  การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยป้อนเมล็ดแมงลัก
ให้หนูแรทในขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม ครั้งเดียว ไม่พบว่ามีพิษใดๆหลังจากนั้น 7 วัน  ในการทดสอบพิษกึ่ ง
เรื้อรังโดยป้อนเมล็ดแมงลักให้หนู กระต่าย และแมว ในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน 
ไม่พบว่ามีพิษต่ออวัยวะต่างๆ และ การทดสอบพิษเรื้อรังโดยการป้อนเมล็ดแมงลักให้หนูแรท ขนาด 0.25, 
0.5, 1 และ 2 กรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของตับ ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (6)   การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรัง 
ของเมล็ดแมงลัก โดยป้อนเมล็ดแมงลักที่ละลายน้ำให้พองตัว ในขนาด 0.3 , 0.5 และ 1 กรัม/กิโลกรัม ให้
หนูแรท เป็นเวลา 1 วัน 1 สัปดาห์  และ 1 ปี ก็ไม่พบความเป็นพิษใด ๆ เมื่อฉีดสารสกัดเมทานอล (80%) 
จากส่วนเหนือดินสด ขนาด 2 ก./กก.เข้าทางกระเพาะอาหารของหนูถีบจักร (23) หรือฉีดผงจากส่วนเหนือ
ดินแห้ง ขนาด 6 ก./กก. เข้าทางกระเพาะอาหารหนูขาว (24) พบว่าสารสกัดและส่วนของพืชที่ใช้ทดสอบ
ไม่มีพิษต่อสัตวท์ดลอง และ การศึกษาพิษต่อตัวอ่อน พบ่วา เมื่อฉีดสารสกัดเอทานอล (100%) จากใบแห้ง 
ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางกระเพาะอาหารหนูขาวท้อง พบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีฤทธิ์ทำให้แท้ง และ
เมื่อฉีดสารสกัดนี้ในขนาดเท่าเดิม เข้าทางกระเพาะอาหารหนูขาวเพศเมีย พบว่าสารสกัดนี้ไม่มีฤทธิ์ต้าน
การฝังตัวของตัวอ่อน นอกจากนี้มีการทดลองให้สารสกัดเอทานอล (50%) และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์
จากใบแห้ง โดยใช้ความเข้มข้น 150 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ ทางกระเพาะอาหารหนูขาวที่ท้อง 
พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ไม่มีพิษต่อตัวอ่อน 
ข้อห้ามใช ้ - 
คำเตือน  - 
ข้อควรระวัง - 
ขนาดและวิธีใช้ - 
หมายเหตุ  - 
เอกสารอ้างอิง 
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66. โมกมัน 
 

โมกมัน 

 โมกมันเป็นเปลือกต้นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Wrightia arborea (Dennst.) 
Mabb.ในวงศ์ Apocynaceae 

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อภาษาอังกฤษ Ivory Bark 
ชื่อพ้อง Wrightia tomentosa Roem. & Schult. 
ชื่ออ่ืน มูกน้อย มูกมัน (น่าน), โมกมันเหลือง (สระบุรี), มักมัน (สุราษฎร์ธานี), โมกน้อย   
ลักษณะขอพืช   
 ต้นโมกมัน จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-15 เมตร เปลือก
ลำต้นเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน เปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว มีขนสีขาวตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อน 
มีรูอากาศมาก ที่เปลือกด้านในมีน้ำยางสีขาว  
 ใบ ใบเป็นใบเดี ่ยวออกเรียงตรงข้ามกันสลับตั ้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่  
ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเรียว
แหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบไม่มีหยัก พ้ืนผิวใบบางคล้ายแผ่นกระดาษ แผ่นใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน 
ด้านบนมีขนเฉพาะที่เส้นกลางใบหรือมีขนทั่วไป ส่วนด้านล่างมีขนที่เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบอย่าง
ทั่วถึง มีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ 8-12 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 2-7 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่มประปราย 
 ดอก ดอกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ดอกเป็นสีขาว
อมเหลือ ดอกมีกลิ่นหอม ก้านช่อดอกและก้านดอกย่อยมีขนสั้นนุ่มขึ้นอยู่ประปรายถึงหนาแน่น กลีบดอก
มี 5 กลีบ กลีบดอกบิด โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร กลีบดอกเป็นรูปรี รูป
รีแกมรูปไข่กลับ หรือเป็นรูปไข่กลับ ปลายมน มีขนาดกว้างประมาณ 4-6 มิลลิเมตรและยาวประมาณ  
0.8-1.2 เซนติเมตร ปลายหลอดกลีบดอกก้านดอกมีขนสั้นนุ่ม ส่วนด้านในเกลี้ยงถึงมีขนละเอียด กระบัง
รอบท่ีติดตรงข้ามกลีบดอกยาวประมาณ 3.5-5 มิลลิเมตร ติดแนบเกือบตลอดความยาว ปลายจักเป็นซี่ฟัน 
กระบังรอบที่ติดสลับกับกลีบดอกยาวประมาณ 1.5- มิลลิเมตร ลักษณะเป็นรูปแถบ ปลายแยกเป็นแฉก  
2 แฉก ภายในหลอดดอกมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้จะติดบนหลอดกลีบดอก โผล่พ้นมา
จากปากหลอด อับเรณูเป็นรูปหัวลูกศร มีขนสั้นนุ่มที่ด้านนอก รัง ไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ คาร์เพลเชื่อม  
2 อัน ส่วนกลีบเลี้ยงดอกโคนเชื ่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก กลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปไข่  
ปลายมนถึงแหลม มีขนสั้นนุ่มอยู่ประปรายถึงหนาแน่น กลีบเลี้ยงกว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และยาว
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ประมาณ 2.5-5 มิลลิเมตร ดอกแรกบานจะเป็นสีขาวอมเหลือง ข้างนอกเป็นสีเขียวอ่อน และเม่ือดอกบาน
เต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีแดงม่วง โดยจะออกดอกในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนสิงหาคม 
 ผล ออกผลเป็นฝักยาวคิดคู่กันและห้อยลง ลักษณะของฝักเป็นรูปทรงกระบอก เป็นร่อง  
2 ร่อง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7-14 นิ้ว พื้นผิวฝักเกลี้ยง
หรือขรุขระ ไม่มีรูอากาศ ฝักเมื่อแก่เต็มแห้งแล้วจะแตกออกได้ ภายในมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก ลักษณะของ
เมล็ดเป็นรูปรีหรือรูปแถบ มีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 12-16 มิลลิเมตร 
ที่ปลายด้านหนึ่งมีขนปุยสีขาวเป็นกระจุกติดอยู่ กระจุกขนยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร ทำให้ปลิวไปตาม
ลมได้ไกล โดยจะติดผลในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
 

 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ และป่า
โปร่งทั่วไปที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลถึง 1,600 เมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่ง 
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท ชอบความชื้นปานกลาง เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ทนต่อความร้อนและ
แสงแดดได้ดี  

ลักษณะเครื่องยา  

 โมกมันเป็นเปลือกต้นแห้ง รูปร่างและขนาดไม่แน่นอน โดยทั่วไปหนา 0.3-1.1 เซนติเมตร เปลือก
ชั้นนอกสีเหลืองปนสีน้ำตาลอ่อน ขรุขระ มีรอยแตกเป็นช่วงๆ เปลือกชั้นในสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลแดง กลิ่น
หอม รสขมเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี 
  เปลือกต้นและยางมีแอลคาลอยด์หลายชนิด รวมทั้ง Conessine นอกจากนี้พบสาร ได้แก่ 
benzoic acid, 2 -hydroxy- 6 -methyoxy, benzoic acid, 4 -hydroxy,  conessidine, conkurchin,  
ferulic acid , gentisic acid, hexaconsane-3, 6-diol, 12-oic acid, hexacosan-3, 6-diol-12-oic 
acid, quercetin , kaempferol, kurchicine, kurchine, n- tritriacontan- 1 6 -one, sinapic acid, 
syringic acid, vanillic acid, wrightiadione เป็นต้น 
ข้อบ่งใช ้  - 
  ตำราสรรพคุณยาไทยว ่าเปล ือกต ้น รสขมร ้อน ฝาดเมา ช ่วยเจร ิญอาหาร บำร ุงธาตุ   
ทำให้ประจำเดือนปกติ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้โรคไต ฆ่าเชื้อรำมะนาด เชื้อคุดทะราด แก้บิดมูกเลือด  
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  ใบ รสเย็น เป็นยาขับน้ำเหลืองเสีย แก้ตับพิการ แก้ท้องมาน  
  ดอก รสจืด เป็นยาระบาย แก้พรรดึก(ท้องผูก) ผล รสเมา แก้ฟันผุ ฆ่าเชื้อรำมะนาด   
  ราก รสร้อน รักษางูกัด แก้ลมที่เกิดเรื้อรัง เนื้อไม้หรือแก่น รสร้อนขม เป็นยาขับโลหิต  
  กระพ้ี บำรุงถุงน้ำดี น้ำยาง รสเมาเบื่อ แก้บิด ใช้แก้ท้องร่วง แก้พิษงู แก้พิษแมลงกัดต่อย 
      หมอยาพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีใช้ รากและเนื้อไม้ ต้มน้ำดื่ม แก้บิด ถ่ายเป็นมูกเลือด 
           ประเทศจีนใช้สารสกัดจากรากและใบรักษาวัณโรคแรกเริ่มที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ และอาการ
ปวดข้อจากโรคข้อรูมาติก เปลือกให้เส้นใยใช้ทำกระดาษ และใช้แทนเส้นใยจากฝ้าย 
 ข้อมูลจากการทดสอบความเป็นพิษ ด้วยการฉีดสารสกัดส่วนของพืชที่อยู่เหนือดินด้วยเอทานอล
และน้ำ (ในอัตราส่วน 1:1) เข้าท่ีช่องท้องหนูถีบจักรทดลอง พบว่าในขนาดท่ีทำให้หนูตายครึ่งหนึ่ง เท่ากับ 
125.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และถ้าฉีดสารสกัดจากเปลือกต้นเข้าใต้ผิวหนังของหนูถีบจักรทดลอง ในขนาด
ที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่งเท่ากับ 8.065 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ข้อห้ามใช ้ - 

คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้ - 

หมายเหตุ  - 

เอกสารอ้างอิง 
1. พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ.  นนทบุรี : ศูนย์พัฒนา
ตำราการแพทย์แผนไทย, 2549. 
2. นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : บี เฮลท์ตี้, 2547 
3. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : บริษัท รวม
สาส์น(1977) จำกัด, 2542 
4. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “โมกมัน”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้
จาก: www.phargarden.com.  [20 พ.ค. 2020].Li S, Li X, Li J, Huang P, Wei FN, Cui H, et al. 
Lauraceae. In: Wu ZY, Raven PH, editors. Flora of China. Vol. 7. Beijing: Science Press. 
2008. p. 180. 
5. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).  “โมกมัน”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.bedo.or.th. [20 พ.ค. 
2020]. 
  



 
 

227 
 

67. ยาดำ 
 

ยาดำ 
 ยาดำไดจากพืชวงศ์ว่านหางจระเข้ 3 ชนิด ได้แก่ Aloe barbadensis Mill., Aloe ferox 
Mill. และ Aloe perryi Baker วงศ์ Aloeceae 
 

 
 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ยางของพืชพวกวานหางจระเข 3 ชนิด คือ Aloe barbadensis Mill., 
Aloe ferox Mill. และ Aloe perryi Baker วงศ Aloeceae  
ชื่อละติน 
ชื่อสามัญ 
Aloe ferox Mill.  -  Aalwyn (a), Bergaalwee (a), Bergaalwyn (a), Bitter Aloe (e), Bitteraalwyn 
(a), Cultivated Aloe (e), Hlaba (ss), Ikhala (x), Kanniedood (a), Kraalalwee (a), Kraalalwyn (a), 
Lekhala La Quthing (ss), Mak-aalwyn (a), Makalwee (a), Opregte Aalwyn (a), Regte Aalwee 
(a), Regte Aalwyn (a), Swellendam-aalwyn (a), Swellendamsaalwee (a), Tap Aloe (e), 
Tapaalwyn (a), Tap-aalwyn (a), Tapalwee (a), Tapalwyn (a), Uganda Aloes (e), Umhlaba (z), 
Umhlaba (x) 
ชื ่อพ้อง Aloe barbadensis Mill., A. chinensis Steud. ex Baker, A. elongata Murray, A. flava 
Pers., A. indica Royle, A. lanzae Tod., A. perfoliata var. barbadensis (Mill.) Aiton, A. 
perfoliata var. vera L., A. rubescens DC., A. vulgaris Lam 
ชื่ออ่ืน ว่านหางตะเข้ ว่านไฟไหม้ 
ลักษณะพืช ว่านหางจระเข้เปนไมพุมขนาดเล็ก อายุหลายป สูง 0.50-1 เมตร ลำตนมีขอและ ปลองสั้น ๆ 
ใบเปนใบเดี่ยวเรียงรอบตน ขนาดกวาง 5-12 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียวออนหรือ
เขียวเขม ภายในมีวุนใส ใตผิวสีเขียวมียางสีเหลือง ใบออนมีประสีขาว ชอดอกแทงออก จากกลางตน 
ดอกหอยลง กลีบเชื่อมกันเป็นหลอดยาว สีสม บานจากดานลางไปยังดานบน ผลเปนผลแหง แตก  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา มักปลูกริมทะเลโดยเฉพาะบริเวณชายฝงท
วีปแอฟริกาและตามหมเูกาะในบริเวณใกลเคียง 
ลักษณะเครื่องยา ยาดำเปนยางที่แข็งเปนกอนสีดำหรือสีน้ำตาลเขม ทึบ เปราะ  
การเตรียมเครื่องยา ยาดำได้จากการตัดใบว่านหางจระเข้บริเวณส่วนโคนใบที่อยู่ใกล้กับผิวดิน เมื่อกรีดใบ
ว่านหางจระเขจะมียางสีน้ำตาลอมเหลืองไหลออก จากทอน้ำยางที่ขอบใบ เมื่อเก็บน้ำยางนี้รวมกันไดมาก 
ๆ เอามาเคี ่ยวบนไฟจนขนเหนียว ผึ ่งแดดใหแหง จะแข็ง เปนกอนสีดำเรียก “ยาดำ” หรือ Jadam  
ในภาษาถ่ิน ของมลายูและชวา ยาดำที่ใชในตำรับยาไทยสวนใหญเปนยาดำที่นำเขามา จากแอฟริกา ตำรา
สรรพคุณยาโบราณว่า ยาดำมีรสเบื่อ และเหม็นขม ในทางการแพทย์แผนไทยจะมีการสะตุยาดำก่อน
นำมาใช้ปรุงยา ทำได้โดยการเอายาดำใส่กระทะที่สะอาด คั่วไฟจนกรอบ หรือเอายาดำใส่กระทะ บีบนำ
มะนาวลงไปพอควร ตั้งบนเตาไป กวนให้แห้ง หรือเอาใบข่าหรือใบบัว ห่อยาดำปิ้งไฟ จนใบที่ห่อเหลือง 
จวนจะไหม้ หรือโดยการเอายาดำใส่หม้อดิน เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟจนยาดำกรอบดีแล้ว จึงนำไปใช้
ปรุงยาได ้
องค์ประกอบทางเคมี มีสารกลุ่มแอนทราควิโนน หลายชนิด เช่น aloin, barbaloin (aloe-emodin) 
ข้อบ่งใช ้ยาดำมีรสเบื่อ และเหม็นขม สรรพคุณถายลมเบื้องสูงใหลงต่ำ กัดฟอก เสมหะและโลหิต  
ทำลายพรรดึก เปนยาถาย ยาระบาย 
การศึกษาทางพิษวิทยา 
 หากรับประทานมากเกินไป จะทำให้ท้องเสีย และปวดท้องอย่างรุนแรง เพราะลำไส้บิดเกร็งตัว 
อ่อนเพลีย ไตอักเสบ และมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้  
ขนาดและวิธีใช้ ใช้เป็นยาถ่าย ยาดำขนาด 0.25 กรัม เท่ากับ 250 มิลลิกรัม (ขนาดรับประทานเท่า 1 
เมล็ดถั่วเขียว) ยานี้ทำให้เกิดอาการไซ้ท้องได้ เพราะยาจะบีบลำไส้อย่างมาก 
ข้อห้ามใช้ ห้ามรับประทานมากเกินไป จะทำให้ท้องเสีย และปวดท้องอย่างรุนแรง เพราะลำไส้บิดเกร็งตัว 
อ่อนเพลีย ไตอักเสบ และมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานเพราะทำให้แท้งได้ 
อ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ยาดำ. [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=112 
2. คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2542 
ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์และมูลนิธิ
ภูมิปัญญา. 2548. หน้า 562 
3. การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดกอนใชปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆาฤทธิ์) ชุดตำราภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย ฉบับอนุรักษ. สำนักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก  
ในพระบรมราชูปถัมถ. 2557. หน้า 24-25 
4. http://redlist.sanbi.org/species.php?species=2206-93; retrieved July 10, 2020. 
5 .  http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:5 2 9 4 4 9 - 1 ; 
retrieved July 10, 2020. 
  

http://redlist.sanbi.org/species.php?species=2206-93
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68. ยิงสม (โสม) 
 

ยิงสม 
 โสมได ้จากรากของพืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Panax ginseng C.V Meyer ในวงศ์  
Araliaceac 

โสมมีหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีชื่อวิทยาศาสตร์จำแนกตามแหล่งเพาะปลูก ได้แก่ โสม
เกาหลี Panax ginseng C.V Meyer , โสมแคนนาดาและอเมริกา P. quinquefolius, โสมญี่ปุ่น  
P. Japonicos, โสมจีน  P. notoginseng, โสมเนปาล  P.pseudoginseng  และโสมเวียดนาม P. 
Veitnamensis  
 

 
เครื่องยายิงโสม 

ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Ginseng radix 
ชื่อภาษาอังกฤษ Korean ginseng, ginseng 
ช ื ่ อพ ้ อ ง  Aralia ginseng (C.A.Mey.) Baill., Aralia quinquefolia var. ginseng (C.A.Mey.) auct., 
Panax chin-seng Nees, Panax quinquefolius var. ginseng (C.A. Mey.) Regel & Maack, Panax 
verus Oken 
ชื่ออ่ืน ginseng เหรินเซียม (จีนแทนดาริน) หยิ่นเซียม (จีนแต้จิ๋ว) 
ลักษณะของพืช ยิงสมเป็นพืชขนาดเล็ก ลงหัว อายุหลายปี สูง 30-60 เซนติเมตร มีรากสะสมอาหาร อวบ 
สีขาวนวลถึงสีเหลืองอ่อน ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ โดยทั่วไปต้นยิงสมที่มีอายุมากกว่า 5 ปี มักมีใบ
ย่อย 5 ใบ ต้นที่มีอายุน้อยกว่านั้นอาจมีใบย่อย 3-4 ใบ ใบย่อยที่อยู่กลางจะมีขนาดใหญ่ที่สุด ใบถัดออกมา
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จะมีขนาดเล็กลง ใบย่อยที่อยู่นอกสุดจะมีขนาดเล็กที่สุด ใบย่อยรูปรี ปลาบใบและดคนใบแหลม ขอบใบ
หยัก ขนาดกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร มีขน ดอกออกเป็นช่อ แบบก้านค้ำร่ม ก้านช่อยาว 
ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาวอมเขียวถึงสีสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 
แฉก กลับดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมียภายในมี 2 ช่อง ผลรูปกลมแบน สีเขียวเมื่อยังอ่อน 
จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเม่ือแก่จัดและสุก  
 รากโสมที่เก็บขึ้นมา นำมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง จะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม เรียกว่า 
“โสมขาว” แต่ถ้านำรากที่เก็บได้มาตัดรากข้างและรากฝอยออก แล้วปอกเปลือกรากออก นำไปนึ่งก่อนที่
จะตากแดดให้แห้ง ก็จะได้รากโสมที่มีสีแดงอมน้ำตาล สีตั้งแต่แดงเข้มจนเกือบดำ เรียก “โสมแดง” 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ ยิงสมมีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีการนำไปศึกษาและทดลองปลูกในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จในเชิง
การค้า โสมชนิดนี้ถ้าปลูกและส่งออกจากประเทศจีนมักเรียกว่า “โสมจีน”ที่ปลูกและส่งออกจากประเทศ
เกาหลี มักเรียก “โสมเกาหลี” โสมชนิดนี้เมื่อปลูกจนมีอายุครบ 6 ปี จึงจะมีตัวยาสำคัญสูงสุด เก็บเก่ียวมา
ใช้ประโยชน์ได้  
ลักษณะเครื่องยา รากมีขนาดใหญ่อ้วนกลม มีลักษณะอวบแตกเป็นแขนง 2 อัน ลักษณะคล้ายกับขาคน 
หากดูทั ้งรากจะมีล ักษณะคล้ายกับคน บางครั ้งจ ึงเร ียกว่า “โสมคน” โดยรากแก่ยาวประมาณ  
8-20 เซนติเมตร "โสม" มาจากคำภาษาจีน "เหรินเฉิง" (rensheng) ซึ ่งแปลว่า "มนุษย์" และคำว่า 
“Ginseng” นั้นเป็นภาษาจีน ที่แปลว่า man-root ซึ่งหมายถึง รากไม้ที่มีลักษณะคล้ายคน มองดูคล้ายมี
หัวแขนและขา (บางตำรากล่าวว่ารากโสมยิ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งแสดงว่าโสมนั้น
มีคุณค่าและมีราคาแพง) เปลือกรากเป็นสีเหลือง มีเนื้อนิ่ม เนื้อในรากเป็นสีขาว แตกรากฝอยมาก  
การจะเก็บรากโสมจะต้องเก็บในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนการออกดอก ซึ่งจะเป็นช่วงที่โสมที่สารสำคัญอยู่
มากที่สุด เมื่อเก็บมาแล้วก็ต้องทำให้แห้งโดยเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้เอนไซม์ในรากโสมออกมาทำลาย 
saponin 
 

 
 

 
องค์ประกอบทางเคมี รากโสมมีองค์ประกอบเคมีที่ซับซ้อน ที่สำคัญเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่ม 
ซาโปนิน (saponin) ที่มีชื่อเรียกรวมๆ กันว่า “จินเซโนไซด์” (ginsenosides)  
ปัจจุบ ันนักว ิทยาศาสตร ์ได ้ค ้นพบแล้วกว ่า 50 ชนิดโดยมี ginsenoside Rb1, ginsenoside Rb2, 
ginsenoside Rg1 และสารประกอบน้ำตาลเชิงซ้อน (polysaccharide) เป็นองค์ประกอบหลักที่แสดง
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ฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยา นอกจากนั ้นในรากโสมยังมีว ิตามินและเกลือแร่ โดยเฉพาะเยอัชร์มาเนียม 
(germanium) และสารชนิดอื่นๆ อีกมาก 
ข้อบ่งใช้ โสมแดงมีฤทธิ์ร้อนแรงมากว่าโสมขาว จึงนิยมใช้ในการบำบัดโรคต่างๆ ส่วนโสมขาวนิยมใช้
เดี่ยวๆ หรือแทรกในตำรับยา เพื่อต้องการสรรพคุณในการบำรุงร่างการทั่วๆ ไป โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอายุและเด็ก ตลอดจนคนปกติที่ต้องทำงานหนัก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพ  
 โสมใสรรพคุณท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ที่สำคัญๆ ได้แก่ 
1. โสมช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของร่างกายให้สูงขึ้น เนื่องจากโสมมีคุณสมบัติในการต้านความ
เมื่อยล้าอาจจะด้วยกลไกร่วมกันหลายๆ อย่าง เช่น การเพิ่มการดูดซึมออกซิเจนของผนังเซลล์เซลล์จึง
สามารถสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญร่างกายโดยเฉพาะ
กรดแลคติก (lactic acid) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความอ่อนล้าจะลดลง ทำให้ร่างกายมีพลังงานสะสม
มากขึ้น 
 นอกจากนั้นโสมยังช่วยปรับการเต้นของหัวใจ ให้กลับสู่ภาวะปกติแล้วขึ้น ร่างกายจะเหนื่อยช้าลง 
มีความอดทนต่อการทำงานมากขึ้น และสรรพคุณนี้เอง ที่ทำให้โสมช่วยให้ผู ้สูงอายุมีสมรรถภาพการ
ทำงานของร่างกายดีขึ้น ทั้งยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในระหว่างการพักฟื้นให้หายเจ็บป่วยเป็น
ปกติได้เร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื่อกันว่าโสมมีผลกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศด้วย 
2. โสมมีคุณสมบัติต่อต้านความเครียด โดยจะช่วยปรับร่างกายและจิตใจให้ทนต่อความกดดันจาก
ภายนอก โดยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่มีผลป้องกันและลดความเครียดจากต่อมใต้สมอง ทั้งยังมีฤทธิ์ช่วย
ให้คลายความวิตกกังวลได้ด้วย 
3. โสมมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้บริโภครู้สึกคึกคักมีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเปร่า โดย
ไม่ทำให้เกิดการอ่อนเพลียหรืออ่อนล้าตามมาเหมือนยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ 
เนื่องจากโสมมีกลไกในการแสดงฤทธิ์ที่แตกต่างออกไป 
4. โสมมีฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยการเพ่ิมภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค
และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบไม่จำเพาะ
เจาะจง มีรายงานว่าหลังกินโสมจะมีการเพิ่มของปริมาณนิวโทรฟิล (neutrophils) และเม็ดเลือดขาวบาง
ชนิด ซึ่งผลนี้เกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกกับสรรพคุณต้านมะเร็งของโสม 
5. โสมมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด เฉพาะสำหรับคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยมีฤทธิ์
กระตุ้นต่อมในตับอ่อน ให้หลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ตัวยา
สำคัญในโสม คือ จินฌซดนไซด์ บางชนิด มีฤทธิ์เหมือนอินซูลิน จึงสามารถช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวา นได้ 
ตั้งแต่ทำให้สามารถลดขนาดการใช้อินซูลินจากภายนอก จนกระทั่งรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนให้
หายขาดได ้
6. โสมช่วยชะลอความแก่ โดยโสมแสดงฤทธิ์ทำลายอนุมูลเสรี (free radicalsX ของออกซิเจนที่เกิดขึ้นใน
การเผาผลาญไขมันอนุมูลเสรีนี้มีอานุภาพทำลายเนื้อเยื่อต่างๆดให้ เสื่อมสลายลงก่อนเวลาอันควร ซึ่งเชื่อ
ว่าเป็นผลทำให้เกิดความแก่ (aging) และผลนี้เองเมื่อร่วมกับคุณสมบัติของโสมในการปรับสภาพร่างกาย
และจิตใจให้ทนต่อความกดดันเชื่อว่าจะช่วยเสริมฤทธิ์กัน ทำให้ทรงมีคุณสมบัติชะลอความแก่ได้ 
อาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษ  
 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของโสมแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute) ของ Park และคณะ 
(2013) โดยการกิน โดยให้โสมขนาด 0, 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็น
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ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบความผิดปกติของการเกิดพิษและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่การ
ทำงานของตับ ไต ระบบโลหิต รวมถึงการวัดขนาดของอวัยวะภายในของหนูไม่พบความผิดปกติ  
 การศึกษาของ Garabin และคณะ (2000) ศึกษาการให้โสมโดยการรับประทานแล้วสังเกตการ
เกิดพิษ พบว่าการให้โสมในขนาด 2,000 มิลลิกร ัมต่อกิโลกรัม เทียบเท่ากับ 80 มิลลิกร ัมของ 
ginsengnoside ต่อกิโลกรัมเป็นระยะเวลานาน 90 วัน ไม่พบความผิดปกติในหนูที่ได้รับโสมในขนาด
ดังกล่าว การศึกษานี้พบว่าโสมมีค่า LD50 มากกว่า 5000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ gensenngnoside 
200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และการศึกษาในมนุษย์พบว่า โสมมีอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างต่ำ รวมถึงการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ไม่พบความผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ยกเว้นการใช้โสมในขนาด
มากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน 
เอกสารอ้างอิง  
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69. ระย่อม 
 

ระย่อม 

 ระย่อมเป็นรากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rauvolfia serpentine (L.) Benth. Ex 
Kurz ในวงศ์ Apocynaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Radix Rauvolfiae  
ชื่อภาษาอังกฤษ Indian Snake Root 
ชื่อพ้อง  Ophioxylon obversum Miq.,  O. salutiferum Salisb., O. serpentinum L.,  Rauvolfia 
obversa (Miq.)  Baill., R. trifoliate (Gaertn.) Baill. 
ชื่ออ่ืน  รากกะย่อม, รากกระย่อม, รากย่อม, รากขะย่อมฐ รากระย่อมแดง, รากย่อมตีนหมา, รากขะ
หย่อม, ละย่อม, serpentine root, insanity herb  
ลักษณะของพืช   
 ไม้พุ่ม สูงไม่เกิน 1 เมตร กิ่งก้านเกลี้ยง ทั้งต้นมียางสีขาว  ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ 3 ใบ 
รูปไข่กลับ อาจพบรูปรีได้บ้าง กว้าง 1.5-9.9 เซนติเมตร ยาว 4.1-25 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมถึงมน  
โคนรูปลิ่มขอบเรียบ เนื้อบางคล้ายกระดาษ เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 7-16 เส้น โค้งขึ้นแบบ
คันศร  ก้านใบยาว 1-1.9 เซนติเมตร มักมีต่อมตรงซอกใบ  
  ช่อดอก แบบช่อกระจุกค่อนข้างแน่น มักเป็นช่อเดี ่ยว  ออกตามซอกใบ หรือที ่ปลายกิ่ง  
ยาว 4.5-11.5 เซนติเมตร ปลายช่อตั้ง ก้านช่อยาว 3-7.8 เซนติเมตร เกลี้ยง ดอกสมบูรณ์เพศ ก้านดอก



 
 

234 
 

ยาว 2.2-6.5 มิลลิเมตร กลีบเลี ้ยงโคนเชื ่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปใบหอก  
กว้าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร  ยาว 1.8-4.2 มิลลิเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม สีเขียวปลายอาจมีสีแดงเรื่อ 
ๆ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 1-2 เซนติเมตร  ป่องกลาง สีขาว สีแดง สีชมพู หรือสีม่วง 
ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว ซ้อนเหลื่อมกัน ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในบริเวณปากหลอดจนถึงบริเวณใต้
เกสรเพศผู้มีขนนุ่น หรือบริเวณปากหลอดด้านในถึงรอบเกสรเพศผู้มีขนสั้นนุ่ม และมีแถบเกลี้ยง เกสรเพศ
ผู้ 5 อัน ติดอยู่ที่ด้านในหลอดกลีบดอกจากโคนหลอดขึ้นมา 0.7-1.1 เซนติเมตรก้านชูอับเรณูยาว 0.5-1 
มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-1 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร 
ยาว 1.2-1.7 มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ มีจานรองกลมแบน สูง 0.3-0.8 มิลลิเมตร รังไข่ยาว 0.8-1.6 
มิลลิเมตร มี 2 คาร์เพล เชื่อมติดกันที่โคน แต่ละคาร์เพลมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียรวมยอดยาว 
7.2-9.6 มิลลิเมตร เมื่อดอกยังอ่อนก้านดอกและกลีบเลี้ยงสีเขียว แต่เมื่อดอกยังอ่อนก้านดอก และกลีบ
เลี้ยงสีเขียว แต่เมื่อดอกเริ่มโรย กลีบเลี้ยงและก้านดอกรวมทั้งช่อดอกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง   
  ผล แบบรูปไข่ มักออกเป็นคู่  ติดกันที่ดคน กว้าง 4.2-4.7 มิลลิเมตร ยาว 5.4-9 มิลลิเมตร   
เมื่ออ่อนสีเขียว สุกสีม่วงดำ ก้านผผลและกลีบเลี้ยงที่ติดทนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง  
  เมล็ด รูปไข่ แบนกว้างประมาณ 2.8 มิลลิเมตร  ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร  

 

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้เป็นพืชพ้ืนเมืองของอินเดีย เมียนมา ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
(8) เนปาล ภูฎาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และลาว กระจายพันธุ์ในทุกภาคของประเทศไทยตามป่าผลัด
ใบหรือป่าดิบ พบขึ้นได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงที่สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร  

ลักษณะเครื่องยา  
  ชิ้นส่วนของรากแห้ง รูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่รูปทรงกระบอกมีลักษณะคดงอ 
เปราะ เมื่อสดมียางสีขาว เมื่อหักจะเห็นด้านในตอนเปลือกมีสีชมพูเรื่อ ๆ กลิ่นเหม็นเขียว เมื่อแห้งมีกลิ่น
เฉพาะ รสขมจัด 
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องค์ประกอบทางเคมี   
 ระย่อมมีสารแอลคาลอยด์ กลุ่มอินโดล (indole alkaloids)  เป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณแอลคา
ลอยด์รวม (total alkaloids) ร้อยละ 0.7-2.4   โดยน้ำหนัก ที่สำคัญได้แก่  เรเซอร์ฟีน (reserpine),  
เรสซินนามีน (rescinnamine), อัจมาลีน (ajmaline) และ อัจมาลีซีน (ajmalicine)  

ข้อบ่งใช ้  
 ลดความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่ทราบสาหตุที่มีอาการไม่รุนแรง  
 ตำราสรพพคุณยาไทยว่า  ระย่อมมีรสขมแก้ไข้  แก้ไข้อันจับทำให้หนาว ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้
เจริญอาหาร แก้ปวดศีระษะเนื่องจากความดันโลหิตสูง แก้บิด ขับปัสสาวะ  ลดความดันโลหิต แก้บ้าคลั่ง  
ทำให้นอนหลับ ขับพยาธิ 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า หลังฉีดสารสกัดจากรากระย่อมเข้าใต้ผิวหนังของสุนัข  
จะทำให้ความดันเลือดลดลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นช้าลง เมื่อให้
สารสกัดหยาบในปริมาณสูงแก่สัตว์ทดลอง ทำให้สัตว์ทดลองนอนหลับได้นานขึ้น ฤทธิ์ขอสารสกัดหยาบ
อ่ืน ๆ  ไดแก่ กระตุ้นการทำงานของลำไส้ กดการทำงานของระบบหายใจ  ทำให้รูม่านตาหดตัว หนังตาตก 
เกิดอาการสั่น และท้องเสีย  
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบว่า สารสกัดจากระย่อมช่วยลดความดันโลหิต กดระบบประสาท
ส่วนกลาง มีฤทธิ์ต่อหัวใจ ช่วยรักษาโรคภาวะหัวใจเสียจังหวะ (cardiac arrhythmia) (ทำให้สงบระงับ 
แบะทำให้นอนหลับ 

ข้อห้ามใช้  
1. ห้ามใช้ระย่อมในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ระย่อมหรือพืชอ่ืนที่อยู่ในสกุลเดียวกัน 
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติอาการซึมเศร้า โดยเฉพาะที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย หรือผู้ป่วยที่ใช้ยา
ยับยั้งเอนไซม์มอโนแอมีนออกซิเดส (MAO inhibigtors) ผู้ป่วยที่มีโรคแผลเปื่อยเพปติก (peptic ulcer) 
โรคลมชัก 
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วย electroconvulsive therapy 
คำเตือน   
 การใช้ระย่อมเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการพิษจากเรเซอร์พีน ( reserpine) หรือเรสซินนามีน 
(rescinnamine) คืออาจมีผลกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก ทำให้ความดันเลือดลดลง เกิดอาการสั่น 
(Parkinsonism) และซึมเศร้า (depression)  
 ระย่อมหรือยาที่มีส่วนผสมของระย่อมอาจทำให้เกิดอาการคัดจมูก ง่วงนอน หน้าแดง   

ข้อควรระวัง   
 เมื่อใช้เป็นยาลดความดันโลหิต ผู้ใช้ต้องหยดยาทันทีหากมีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น หรือ
อาการผิดปกติอ่ืนๆ  

ขนาดและวิธีใช้   
 ผงระย่อม ไม่เกินวันบะ 200 มิลลิกรัม  แบ่งครั้งละไม่เกิน 50 มิลลิกรัม เป็นเวลานาน 1 -3 
สัปดาห์  
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หมายเหตุ   
1.  ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก รากระย่อมที่ใช้เป็นยาลดความดัน จะต้องมีปริมาณแอล
คาลอยด์รวมไม่นอยกว่าร้อยละ 1 และต้องมีแอลคาลอยด์ในกลุ่มเรเซอร์พีน-เรสซินนามีน (reserpine-
rescinnamine) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1  
2. มีรายงานผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ระย่อมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจเพิ่มความ
เสียงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม  
3. วิธีการใช้ระย่อมตามตำรายาไทย ให้บดเป็นผง ปั้นเป็นเม็ดสำหรับกิน หรือค่ัวให้กรอบสำหรับชง
หรือต้มเอาน้ำดื่ม  
4. แพทย์แผนไทยมีวิธีลดพิษของระย่อม โดยการแช่กับน้ำซาวข้าวจนพองตัวเต็มที่ นำไปนึ่ง แล้วทำ
ให้แห้งก่อนนำไปใช้  หรืออาจใช้ร่วมกับใบพระจันทร์ครึ่งซีก (Lobelia chinensis Lour.) ในสัดส่วน 1:1 
เพ่ือลดอาการคัดจมูกท่ีอาจเกิดขึ้น  
5. ตำรายาพื้นบ้านใช้รากระย่อมสดเป็นยาแก้หิด โดยใช้ราก 2-3 ราก ตำให้ละเอียดเติมน้ำมันพืชพอ
แฉะ ใช้สำลีชุบน้ำมันที่ได้ทาบริเวณท่ีเป็นวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหาย 
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70. รางแดง 
 

รางแดง 

รางแดงเป็นเถาแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว ่า Ventilago denticulata Willd.  
ในวงศ์ Rhamnaceae  

 

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา เถา 
ชื่อละติน Ventilae denticulae Caulis 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง Ventilago calyculata Tul.  
ชื่ออื ่น ก้องแกบ เขาแกลบ เห่าดำ ฮองหนัง ฮ่องหนัง (เลย) ปลอกแกลบ (บุรีรัมย์) , เถามวกเหล็ก 
เถาวัลย์เหล็ก (สระบุร ี) , กะเลียงแดง (ชลบุรี-ศรีราชา) , แสงอาทิตย์ แสงพระอาทิตย์ รางแดง 
(ประจวบคีรีขันธ์), ก้องแกบ ก้องแกบเครือ ก้องแกบแดง เครือก้องแกบ หนามหัน (ภาคเหนือ) , 
เถาวัลย์เหล็ก เถามวกเหล็ก กะเลียงแดง รางแดง (ภาคกลาง), ทรงแดง (ภาคใต้)  

ลักษณะของพืช   
 ไม้เถายืนต้นกึ ่งพุ ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็นรอย
แตกระแหงเป็นร่องสีแดงสลับตามกิ่งอ่อนมีขนสั้น ๆ  
 ใบ แผ่นใบเป็นสีเขียว ใบคล้ายกับใบเล็บมือนางหรือกะดังงาไทย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ 
ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ยาว รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจัก
ตื้น ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตร ส่วนก้านใบสั้น เมื่อนำใบมา
ผิงไฟเพ่ือทำยาจะมีกลิ่นคล้ายกับแกลบข้าว  
 ดอก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้กับปลายยอด ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีเขียวแกม
เหลืองหรือสีเขียวอมขาวผลเป็นผลแห้งไม่แตก  
 ผล มีรูปร่างกลม ด้านปลายผลแผ่เป็นครีบคล้ายปีกแข็ง ภายในมีเมล็ดประมาณ 1-2 เมล็ด  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พรรณไม้ชนิดนี้มักข้ึนตามป่าโปร่ง มีถ่ินกำเนิดอยู่ทางจังหวัดสระบุรี ในต่างประเทศพบมากในป่า
เขตร้อนของประเทศอินเดีย 

ลักษณะเครื่องยา    
 ชิ้นส่วนของเถาแห้ง รูปร่างและขนาดต่างกัน เปลือกเถาเป็นรอยแตกระแหงเป็นร่องสีแดงสลับสี
น้ำตาลเข้มหรือดำ ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม เนื้อไม่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเห็นวงชัดเจน มีใบแห้งติดมา
เป็นบางส่วน มีกลิ่นหอม 
องค์ประกอบทางเคมี    
 สารสกัดจากใบและเถาของต้นรางแดงมีสารกลุ่ม alkaloids,  Terpenoids, carbohydrates,  
saponin,  tannin,  glycosides,  steroidal  glycosides และ phenolic  compounds โดยในใบมี
สารที่พบมากท่ีสุดคือ L-(+)ascorbic  acid (วิตามินซี), Methyl  hexadecanoate และ 1,2-
benzenedicarboxylic acidตามลำดับ  

ข้อบ่งใช้ -     
           ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เถามีรสร้อน แก้เส้นเอ็นตึง แก้กษัย แก้กร่อนลงฝัก และกร่อนทุกชนิด 
ขับปัสสาวะ  
 จากการศึกษาผลของสารสกัดรรรางแดงที่ความเข้มข้น 0, 5000, 10000, 15000, และ 20000 
ppm ต่อการเจริญของรา Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum พบว่าสาร
สกัดที ่ม ีความเข้มข้น 15000 และ 20000 ppm สามารถยับยั ้งการเจริญของรา Colletotrichum 
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gloeosporioides และ Fusarium oxysporum ได้ด ีท ี ่ส ุด และเมื ่อความเข ้มข้นเพิ ่มข้น จะทำให้
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
 จากการทดสอบความเป็นพิษพบว่าเมื่อฉีดสารสกัดจากทั้งต้นรางแดงด้วยแอลกอฮอล์และน้ำ  
ในอัตราส่วน 1:1 เข้าที่ช่องท้องของหนูถีบจักรทดลอง พบว่าในขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 
800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงเรียกได้ว่ามีความเป็นพิษน้อย 
ข้อห้ามใช ้ - 
คำเตือน  - 
ข้อควรระวัง - 
ขนาดและวิธีใช้  - 
หมายเหตุ  

1. ต้นบุกที่ลอกเปลือกออกแล้วใช้ปรุงเป็นอาหารได้  
2. แป้งบุกใช้เตรียมเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และใช้

ทำอาหารผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน ช่วยควบคุมน้ำหนัก  ชาวญี่ปุ่นใช้แป้งบุกทำอาหาร (10) 

เอกสารอ้างอิง  
1. สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
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71. ลูกจันทน์ 
 

ลูกจันทน์ 

 ลูกจ ันทน์เป ็นเมล็ดแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว ่า Myristica fragrans Houtt.  
ในวงศ์ Myristicaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยา
ไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา เมล็ด 
ชื่อละติน Semen Myristicae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Nutmeg 
ชื่ออ่ืน  ลูกจันทน์เทศ, ลูกจัน, Round nutmeg  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรูปไข่  รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้า 3-7 เซนติเมตร ยาว 5-15 
เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ เส้นกลางใบเห็นชัดทางด้านบน เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น 
ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร   
 ดอก  แยกเพศ ส่วนมากมักอยู่ต่างต้น สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อเชิง
หลั่นตามกิ่งหรือซอกใบ อาจมีได้ถึง 20 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 2 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปคล้ายคนโท ยาว 7-9 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกเล็ก  ไม่มีกลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ 8-12 อัน เชือมติดกัน ดอกเพศเมียออกกระจายตามกิ่ง เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 
ก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปคนโท ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแยก
เป็นแฉกเล็ก ไม่มีกลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบมี 1 ช่อง ออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉกสั้น 2 
แฉก   
 ผล  แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปไข่ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร สีเขียวอม
เหลือง แก่แตก 2 ซีก เมล็ด 1 เมล็ด  เยื่อหุ้มเมล็ดเป็นริ้วสีแดง เปลือกเมล็ดแข็งสีน้ำตาลดำ 
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ถิ่นกำเนิดการกระจายพันธุ์  
  พืชชนิดนี ้มีการกระจายพันธุ ์ในเอเชียเขตร้อน ในประเทศไทยมีปลูกทางภาคใต้และภาค
ตะวันออก 

ลักษณะเครื่องยา   



 
 

243 
 

 ลูกจันทน์มีลักษณะค่อนข้างกลม รูปไข่หรือทรงรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ผิวสีน้ำตาลอ่อน เป็นร่องแบบร่าแห ปลายด้านกว้างมี แผ่นนูนอยู ่เยื ้อง
ศูนย์กลาง กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และมีร่องโยงไปยึดติดกับฐานออวุลที่อยู่ปลายด้านที่แคบ ฐาน
ออวุลมีลักษณะกลมแบน สีคล้ำ เนื้อในมีจุดและเส้นสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน ฝาดและขม
เล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี   
 ลูกจันทน์มีน้ำมันระเหยยาก (fixed oil) ประกอบด้วยกรดไมริสติก (myristic acid), กรดโอเลอิก 
(oleic acid), กรดไลโนเลอิก (linoleic acid), กรดลอริก (lauric acid),  กรดปาล์มมิติก (palmitic acid) 
เป็นต้น น้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ประกอบด้วย สารกลุ ่มเทอร์พีนอยด์ (terpenoids) เช่น  
แอลฟา-ไพนีน (α-pinene), บีดา-ไพนีน (β-pinene), แซบินีน (sabinene) สารกลุ่มเฟนิลโพรพานอยด์ 
(phenypropanoids) เช่น ไมริสทิซิน (myristicin), อิเลมิซิน (elemicin), แซฟรอล (safrol), ยูจินอล 
(eugenol)  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ลูกจันทน์มีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน ฝาดและขมเล็กน้อย มีสรรพคุณ
บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับลม แก้จุกเสียด แก้กำเดา แก้ท้องร่วง แก้ร้อนใน กระหายน้ำ  
แก้ปวดมดลูก และบำรุงโลหิต 
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลีนิกพบว่า ลูกจันทน์มีฤทธิ ์ต้ านเชื ้อแบคทีเรีย ต้านเชื ้อไวรัส 
(rotavirus) รักษาแผลเปื่อยกระเพาะ เพิ่มความจำ ป้องกันตับจากสารพิษ ลดไขมันและคอเลสเตอรอล 
แก้ซึมเศร้า  

คำเตือน   
 หากได้รับในปริมาณมาอาจทำให้เกิดอาการเคลิ้มฝัน หรือกระวนกระวายได้ 

หมายเหตุ  
 ในตำราสมุนไพรพื้นบ้านแนะนำให้ใช้ลูกจันทน์เป็นยาแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากธาตุไม่
ปรกติ โดยใช้ลูกจันทน์ 1-2 เมล็ด หรือหนัก 7-15 กรัม ทุบเอาเปลือกออกย่างไฟพอเหลือง ต้มกับน้ำ
พอประมาณ เคี่ยวให้งวดเหลือ 1 ใน 3 เอาน้ำดื่ม  
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72. ลูกผักชี 
 

ลูกผักชี 

 ลูกผักชีเป็นผลของพืชทีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coriandrum sativum L. ในวงศ์ Apiaceae 
(Umbelliferae)  

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Fructus Coriandri Sativi 
ชื่อภาษาอังกฤษ Coriander 
ชื่อพ้อง   - 
ชื่ออ่ืน  ชีลา, ผลชีลา, ลูกชีลา, coriander fruit, cilantro fruit (1, 2) 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุก มีกลิ่นเฉพาะ ใบ คล้ายเป็นใบประกอบ เรียงเวียน มักเวียนถี่มากคล้ายเป็นกระจุกตาม
บริเวณโคนต้น ก้านใบยาว 2-10 เซนติเมตร โคนก้านแผ่เป็นกาบ ใบมีรูปร่างแตกต่างกันมาก ใบใกล้โคน
ต้นมักมีแผ่นใบย่อยรูปรี รูปไข่กลับถึงรูปลิ่ม กว้างและยาว 1-2.5 เซนติเมตร ขอบหยักเว้าลึกแบบฝ่ามือ  
แต่ละหยักมักแยกเป็นแฉกเล็ก ๆ ปลายแหลม ใบตามต้นมักมีแผ่นใบย่อยหยักเว้าซ้อนมากข้ึนคล้ายเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก แฉกย่อยสุดมักเรียวเล็กหรือรูปคล้ายแถบ กว้าง 0.5 -1.5 มิลลิเมตร ยาว 0.3-1 
เซนติเมตร  
 ช่อดอก แบบช่อซี่ร่มแยกแขนง โปร่ง ออกที่ยอดและตามซอกใบใกล้ยอด ก้านช่ อยาว 2-10 
เซนติเมตร มีช่อแขนง 3-8 ช่อ ก้านช่อแขนงยาว 1-2.5 เซนติเมตร แต่ละช่อแขนงมีดอก 5-10 ดอก  
ก้านดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร มักมีใบประดับ 1 ใบหรือไม่มี ใบประดับย่อย 3-5 ใบ รูปแถบ กว้างประมาณ 
0.5 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร ดอกเล็ก สีขาวหรือสีขาวอมชมพู กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูป
ถ้วย ปลายหยักแหลม 5 หยัก รูปสามเหลี่ยมแกมรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ติดทน กลีบดอก 5 
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กลีบ รูปไข่กลับ มีขนาดแตกต่างกัน กลีบที่ยาวมาก ๆ ยาวได้ถึง 4 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกลึก 2 
แฉก เกสรเพศผู้ 5 อัน จานดอกรูปถ้วย รังไข่ใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง ติดกันเฉพาะส่วนบน แต่ละช่องมีออวุล 1 
เม็ด ฐานก้านยอดเกสรเพศเมียโป่งรูปคล้ายกรวย ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน เรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียเป็น
ตุ่มเล็ก  
 ผล แบบผลแห้งแยก 2 ซีก รูปค่อนข้างกลมถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-4 มิลลิเมตร ยาว 2-5 มิลลิเมตร 
ข้างผลเรียบไม่มีครีบบาง แต่ละซีกผลด้านนอกนูนโค้ง ด้านในที่แนบประกบกันแบน เมล็ด เล็กมาก  
 

  
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และแพร่พันธุ์ไปทั่วในเขตอบอุ่นและกึ่งร้อน  
ในประเทศไทยปลูกได้ทุกภาค  

ลักษณะเครื่องยา   
 ลูกผักชีเป็นผลรูปค่อนข้างกลม หรือรูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล กว้าง 1.5-4 มิลลิเมตร 
ยาว 2-5 มิลลิเมตร ข้างผลเรียบไม่มีครีบบาง แต่ละซีกผลด้านนอกนูนโค้ง ด้านในที่แนบประกบกันแบน 
อาจพบทั้งผลสมบูรณ์และซีกผล มักมีขั้วผลติดอยู่  กลิ่นหอม รสปร่า  
 

องค์ประกอบเคมี   
 ลูกผักชีมีน้ำมันระเหยยาก (fixed oil) ประมาณร้อยละ 18 ซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่มกรดไขมัน 
(fatty acids) เช่น กรดพีโทรซีลินิก (petroselinic acid) และกรดลิโนลีอิก (linoleic acid) ประมาณร้อย
ละ 80 และ 13 ของกรดไขมันทั้งหมดตามลำดับ และกลุ่มไทรกลีเซอไรด์ (triglycerides) และมีน้ำมันหอม
ระเหยที่เรียกว่า น้ำมันลูกผักชี (coriander oil) ร้อยละ 0.3-1.1 ซึ่งมีลินาโลออล (linalool) ประมาณร้อย
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ละ 70 นอกจากนี้ ยังมีสารกลุ่มกรดฟีนอลิก (phenolic acids) และอนุพันธ์ เช่น แคฟฟีโออิล เอ็น-ทริปโท
แฟน เฮกโซไซด์ (caffeoyl N-tryptophan hexoside), กรดพารา-คูมาริก (p-coumaric acid)  

ข้อบ่งใช้ – 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ลูกผักชีมีรสสุขุมสรรพคุณแก้พิษตานซาง แก้กระหายน้ำ แก้คลื่นเหียน
อาเจียน ขับลมในลำไส้ แก้สะอึก แก้ตาเจ็บ แก้ลมวิงเวียน  เป็นต้น  แพทย์พ้ืนบ้านใช้ต้มเป็นยารมกระทุ้ง
พิษเหือดหัด อีสุกอีใส อีดำอีแดง กินเป็นยาบำรุงกระเพาะอาหาร เจริญอาหาร แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด คั่วบด
ผสมสุรากินเป็นยาแก้ริดสีดวงทวารที่มีเลือดออก ต้มเอาน้ำอมบ้วนปาก แก้ปวดฟัน แก้เจ็บในปากคอ  

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบว่าสารสกัดลูกผักชีหรือน้ำมันลูกผักชี (coriander oil) มีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองหลายอย่าง ที่สำคัญ เช่น ฤทธิ์เพ่ิมการบีบตัวของกล้ามเนื้อลำไส้เล็ก เพ่ิมการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ป้องกันเยื่อบุกระเพาะอาหารจากการทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร 
แอลกอฮอล์ หรือยาอินโดเมทาซิน ป้องกันเซลล์เยื่อบุกระเพาะจากการทำลายของอนุมูลอิสระออกซิเจน 
(reactive oxygen species) จากเซลล์ที่ติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร (Helicobacter pylori)    
นอกจากนี้ สารสกัดลูกผักชียังมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด, ลดไขมัน, ปกป้องตับ, ต้านอักเสบ, ต้าน
ออกซิเดชัน  
ข้อห้ามใช้  - 

คำเตือน   - 

ข้อควรระวัง  - 

ขนาดและวิธีใช้ - 

หมายเหตุ 
1. ลูกผักชีเป็นตัวยาที่อยู่ในตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติหลายตำรับด้วยกัน สำหรับกลุ่มยา
รักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอินทจักร์ กลุ่มยาขับลม 
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกานพลู ยามันทธาตุ ยามหาจักรใหญ่ ยา
วิสัมพยาใหญ่ กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาปลูกไฟธาตุ และกลุ่มยาแก้ไข้ ได้แก่ 
ยาเขียวหอม และยาอัมฤควาที  
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ให้ “ลูกผักชี”  เป็นตัว
ยาช่วยในกลุ่มยาขับลม ยาถ่ายหรือยาระบาย ยากษัยเส้นหรือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย และยาบรรเทา
ริดสีดวงทวาร  
เอกสารอ้างอิง 
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73. ว่านน้ำ 
 

ว่านน้ำ 

 ว่านน ้ำเป ็นเหง ้าแห้งของพ ืชท ี ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ว ่า Acorus calamus L.  ในวงศ์   
Acoraceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาแก้แก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี ยาทัพยาธิคุณ  
ยาทำลายพระสุเมรุ  
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Acori Calami Rhzoma 
ชื่อภาษาอังกฤษ Sweet Flag Rhizome 
ชื่อพ้อง  Acorus terrestris Spreng. 
ชื่ออ่ืน หัวงอ, ฮางคาว, Flagroot, myrtle-flag, sweet calamus, sweet flag, sweet root  
ลักษณะของพืช  
  ไม้ล้มลุกอายุหลายปี  มีเหง้า แยกแขนง มักมีรากฝอยจำนวนมากอยู่ตามข้อ ส่วนเหนือดินเป็นลำ
ต้นสั้น ๆ ที่มีใบเรียงถี่ บางครั้งดูคล้ายเป็นกอ สูงได้ถึง 1.5 เมตร   
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนหรือเรียบสลับสองแถว  รูปแถบ กว้าง 0.6-1.5 เซนติเมตร ยาว 50-80 
เซนติเมตร ปลายแหลม หรือเรียวแหลม โคนแผ่เป็นกาบโอบข้อ ขอบเรียบ แผ่นใบแบน สีเขียวเข้ม เกลี้ยง 
เป็นมัน เส้นกลางใบเห็นชัด เส้นแขนง ใบแบบเส้นขนาน จำนวนมากเห็นไม่ชัด ไม่มีก้านใบ   
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 ช่อดอก แบบข่อเชิงลด รูปทรงกระบอก กว้าง 0.6-1 เซนติเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร ออกจากต้น
เป็นช่อก้านโดดคล้ายใบยาว 20-25 เซนติเมตร และมีใบประดับรูปคล้ายใบแต่มีขนาดเล็กกว่า กว้าง 0.5-1 
เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร ในช่อดอกมีดอกจำนวนมาก สีเหลืองอมเขียว ขนาดเล็กมาก เรียงแน่น
รอบแกนช่อ กลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ รูปขอบขนาน ขนาดเล็กมาก ยาม 1-3 มิลลิเมตร 
โคนอาจเชื่อมติดกันเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 มิลิเมตร อับเรณูเล็กมาก  
รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2-3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ยอดเกสรเพศเมีย
เป็นตุ่มเล็กมาก  
  ผล แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเม็ด สีแดง รูปขอบขนาน เมล็ด  รูปรี เล็กมาก  
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ถิ่นกำเนินและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ญี่ปุ่น  ภูฎาน และอินเดีย สำหรับในภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซียนั้นพบมีการแพร่กระจายพันธุ์ใน
แหล่งธรรมชาติ ตามน้ำตก ริมแหล่งน้ำ หรือพ้ืนที่ที่น้ำท่วมถึงในประเทศไทยส่วนมากเป็นพืชปลูก  

ลักษณะเครื่องยา   
 ว่านน้ำมีลักษณะเป็นชิ ้นส่วนของเหง้า รูปกึ่งทรงกระบอก โค้งเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.5-1.5 เซนติเมตร  ยาว 5-20 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกคอร์กสีน้ำตาลปกคลุม มีร่องลึก
ตามแนวยาว พื ้นผิวบนปรากฎรอยแผลรูปสามเหลี ่ยมเกิดจากใบที่หลุดไป และเส้นใยยาวปกคลุม  
พื้นผิวด้านล่างพบรอยแผลขนาดเล็กเกิดจากการหลุดของราก เครื่องยาที่ปอกเปลือกแล้วมีสีครีมแถบสี
เหลืองพบรอยแผลที่เกิดการหลุดของรากน้อยลง  รอยตัดของเหง้ามีพื้นผิวภายในลักษณะคล้ายฟองน้ำ 
เป็นตุ่มเล็ก ด้านตัดขวางมีเส้นวงแหวนสีเหลืงแยกชิ้นสตีล (stele) ขนาดใหญ่ออกจากชั้นคอร์เทกซ์ 
(cortex)  
องค์ประกอบทางเคมี   
 ว่านน้ำมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil)  ร้อยละ 1.5 ถึง 10  ประกอบด้วยสารกลุ่มเชสควิเทอร์
ฟีน (sesquiterpenes)  และเฟนิลโพรเพน (phenylpropanes) เช่น บีตา-แอซาโรน (β-asarone), ยู
จีนอล (eugenol), แอคออโรน (acorone), คาลามินอล (calamenol), ไชโอบิวโนน (shyobunone) 
ปริมาณของ บีตา-แอชาโรนแตกต่างตามชนิดทางพันธุศาสตร์ โดยพบมากถึงร้อยละ 96 ในชนิดของอินเดีย 
(Indian type)  และไม่พบในชนิดของอเมริกาเหนือ (North American type)   
ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เหง้าว่านน้ำมีกลิ่นหอม  มีรสร้อน  ต้มน้ำดื่ม หรือบดกินเป็นยาแก้บิด 
แก้ปวดท้อง แก้ท้องขึ ้น อืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด ขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ ขับเสมหะ แก้ไอ  
ระงับประสาท แก้ปวดตามข้อ แก้แผลมีหนอง ขับพยาธิ  แก้ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน ต้มน้ำชะล้างแก้
คันตามซอกขาและกัน ฝนกับเหล้าทาหน้าอกเด็ก แก้ปวดและหลอดลมอักเสบ ต้มน้ำดื่มแก้หอบหืด เป็น
ยาบำรุงหัวใจ  
 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลีนิกพบว่าว่านน้ำมีฤทธิ์ต้านการหดเกร็ง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ฤทธิ์ฆ่ายุง
ระยะโตเต็มวัย  
หมายเหตุ   
 บีตา-แอซาโรน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำมันระเหยง่ายของว่านน้ำเป็นสารที่มีพิษสูง  
อาจก่อให้เกิดมะเร็งตับได้  
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74. ว่านเปราะ 
 

เปราะบ้าน (ว่านเปราะ) 

 เปราะบ้านเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kaempferia galangal L.  ในวงศ์ 
Zingiberaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Rhizoma Kaempferiae Galangae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Galanga Resurrectional Rhizome 
ชื่ออ่ืน  เปราะหอม, เปราะหอมขาว, เปราะหอมแดง, ว่านตีนดิน, ว่านตีนเย็น, ว่านตูบหมูบ, ว่านหอม, 
หอมเปราะ (1, 3, 4) 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าอวบหนามีกลิ่นเฉพาะ กาบใบเรียงสลับโอบกันแน่น ชูเหนือดินเป็นลำ
ต้นเทียม สูง 2-5 เซนติเมตร แตกกอ  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบ  ส่วนมากมี 2 ใบ แผ่นใบแบนราบติดกับพื้นดิน รูปรี รูปไข่ หรือรูป
เกือบกลม กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร  ปลายเป็นติ่งแหลม  โคนมนหรือรูปลิ่ม  
ขอบเรียบ ผิวด้านบนเกลี้ยง  ด้านล่างมีขนสั่นนุ่ม  กาบใบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ลิ้นใบบาง 
รูปสามเหลี่ยม ปลายมน ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร   
 ช่อดอก แบบช่อกระจุกแน่น อยูในกาบใบ มีหลายดอก ไม่มีก้านช่อ ใบประดับรูปใบหอก  
กว้าง 0.7-1.3 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ผิวเกลี ้ยง ใบประดับย่อยรูปแถบ  
ตรงกลางมีรอยพับตามยาว กลีบเลี ้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีขาว ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร  
ปลายหยักเป็นซี่ฟันสองซี่ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีขาว ยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น
สามแฉก แฉกบนรูปใบหอก กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายคุ่ม ที่ยอดมีติ่งแหลม 
แฉกข้างรูปใบหอก กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาว 1.4-1.8 เซนติเมตร ปลายทู่ เกสรเพศผู้เป็นหมัน
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เปลี่ยนไปเป็นกลีบปากกว้างประมาณ 1.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร สีขาวถึงสีม่วงอ่อน 
โคนมีแต้มสีม่วงเข้ม ปลายแยกลึกถึงโคนเป็น 2 แฉก  แต่ละแฉกรูปไข่กลับ ปลายมนหรือหยักไม่สม่ำเสมอ 
เกสรเพศผู้เป็นหมันที่เหลือรูปไข่กลับ ถึงรูปลิ่ม หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 0.7-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 
เซนติเมตร  ปลายมนหรือหยักเล ็กน้อย เกสรเพศผู ้สมบูรณ์ 1 อน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ  
2 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง อับเรณูกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร รยางค์อับเรณูกว้าง 2-3 
มิลลิเมตร ยาว 4-5 มิลลิเมตร ปลายหยักเป็น 2 พู ลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร แต่ละพูรูปใบหอก ปลายมน
หรือหยักเป็นซี่ฟัน รังไข่ใต้วงกลีบ กว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง ภายในมี  
3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก ต่อมน้ำหวานยาว 3-5 มิลลิเมตร  
 ผล แบบผลแห้งแตก  
 

 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีเขตุการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรมลายู 
และชวา มักพบในป่าไผ่ ป่าดิบ และป่าผลัดใบ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค และมีปลูกทั่วไปเป็นอาหาร
และเป็นยาสมุนไพร  

ลักษณะเครื่องยา   
 ชิ้นส่วนของเหง้าแห้งหั่นตามขวาง รูปกลมหรือเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กบาง 2 -3 เซนติเมตร  
หนา 3-4 มิลลิเมตร หรืออาจเป็นชิ้นส่วนของเหง้าแห้งรูปร่างไม่แน่นแน ผิวนอกสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอม
เหลือง อาจพบรอยแผลเป็นที่เกิดจากราก หรือมีส่วนของรากติดมาด้วย ผิวรอยตัดตามขวางสีออกขาว 
หรือ สีขาวแกมเหลือง มีแป้ง เนื้อเปราะ หักง่าย มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ด  
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องค์ประกอบทางเคมี   

 เปราะหอมมีองค์ประกอบเคมีเป็นน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil) ร ้อยละ 0.17-2 โดย
องค์ประกอบเคมีของน้ำมันระเหยง่ายอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา มีรายงานว่าน้ำมัน เปราะหอมมี
สารกลุ่มเอสเทอร์  (esters)  ได้แก่ เอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมต (ethyl-p-methoxycinnamate)  
ร้อยละ 31.8, เมทิลซินนาเมต (methyl cinnamate) ร้อยละ 23.2, คาร์โวน (carvone) ร้อยละ 11.1,  
ยูคาลิปทอล (eucalyptol) ร้อยละ 9.6, เพนทาเดกเคน (pentadecane) ร้อยละ 6.4  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า เปราะหอมมีรสเผ็ดขม สรรพคุณชับลมในลำไส้ แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ  
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจับพรีคลินิกพบว่า สารเอทิล-พารา-เมทอกซีซินนาเมตสกัดจากเปราะหอม
แสดงฤทธิ์ขยายท่อหลอดเลือดแดง (aorta) ในหนูทดลอง  

หมายเหตุ   
 เครื่องยานี้แพทย์แผนไทยเรียก “เปราะหอมขาว” หากได้จากพืชที่ด้านล่างของใบมีสีขาวแกม
เขียวถึงสีเขียวอ่อน และเรียก “เปราะหอมแดง” หากได้จากพืชที่ด้านล่างของใบมีสีแดงอมน้ำตาลถึงสีแดง
เรื่อ ๆ และจัดไว้เป็นจุลพิกัดเรียก “เปราะหอมทั้ง 2”  
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75. สนเทศ  

สนเทศ (สนทราย) 

 สนทรายเป็นต้นแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว ่า Baeckia frutescens L.ในวงศ์ 
Myrtaceae 
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เครื่องยา 

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 

ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 

ชื่อละติน Baeckea frutescens 

ชื่อภาษาอังกฤษ dwarf mountain pine, false ru, Shrubby baeckea weeping coast myrtle 

ชื่อพ้อง Baeckea chinensis, Cedrela Rosmarinus, Baeckea cumingiana, Baeckea ericoides, 
Drosodendron Rosmarinus, Baeckea cochinchinensis, Baeckae sumatrana, Baeckea 
stenophylla F. Muell 

ชื่ออื่น ก้านถินแดง สน (พังงา) สนนา (สุราษฎร์ธานี) สนหอม (จันทบุรี); สนดง สนหิน (อุบลราชธานี);  
สนหางสิงห์ (เลย) สนขี้ไก่ (กาญจนบุรี); ปอโฮ่งรุห์ สนเล็ก สนสร้อย (นครศรีธรรมราช) ; ยูงสนเทศ 
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ลักษณะของพืช ไม้พุ่ม สูงประมาณ 5 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ลำต้นสีเทาอมน้ำตาล เนื้อไม้สี
น้ำตาล แข็งแรงทนทาน กิ่งแตกเป็นเนื้อมีขนสีน้ำตาลแดง กิ่งมักลู่ลงกิ่งมีน้ำตาลอ่อน เรียวยาว เปลือก
แตกเป็นขุย ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม คล้ายรูปเข็มแบน หนา ยาวไม่เกิน 8 มิลลิเมตร กว้าง 1 -2 มิลลิเมตร 
โคนเป็นครีบ มีกลิ่นหอม ไม่มีก้านใบ ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกสั้นๆที่ซอกใบ ดอกเล็ก มีดอกย่อย 2-3 ดอก 
มีสมมาตรแนวรัศมี กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ แต่ละกลีบยาวไม่เกิน 2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 8 -10 อัน  
มีรยางค์ ปลายเป็นต่อม ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ปลายเกสรกลม จานฐานดอกรูป
ถ้วย ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ปลายกลีบมน ผลรูปถ้วย
ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงและเกสรเพศเมียติดทน สีน้ำตาล เมื่อแห้งแล้วแตกกลางพู เมล็ด
มีขนาดเล็กจำนวนมากเมล็ดรูปไตขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 

 

  
ใบ ดอก 

 

  
ผล ลักษณะวสิัย 
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ถิ่นกำเนินและการกระจายพันธุ์ ออสเตรเลีย (นิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์), บอร์เนียว, กัมพูชา, จีน, 
ลาว, เมียนมาร์, คาบสมุทรมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, สุลาเวสีและสุมาตราตามชายฝั่งและภูเขาท่ีมี
ความสูงประมาณ 1,000 เมตร 

ลักษณะเครื่องยา ลำต้นสีเทาอมน้ำตาล เนื้อไม้สีน้ำตาล แข็งแรงทนทาน กิ่ งแตกเป็นเนื้อมีขนสีน้ำตาล
แดง กิ่งมีน้ำตาลอ่อน เรียวยาว เปลือกแตกเป็นขุย ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม คล้ายรูปเข็มแบน หนา ยาวไม่
เกิน 8 มิลลิเมตร กว้าง 1-2 มิลลิเมตร โคนเป็นครีบ ไม่มีก้านใบ ใบมีกลิ่นหอม รสหวานฝาดเย็น 

องค์ประกอบทางเคมี  ส่วนเหนือดินมีโครโมโซม (เช่น 5-hydroxy-7-methoxy-2-isopropyl-, 5-
hydroxy-7-methoxy-2-isopropyl-8-methyl- และ 5-hydroxy-7-methoxy -2-isopropyl-6-
methyl-, 5-hydroxy-7-methoxy-2-methyl- และ 5-hydroxy-7-methoxy-2,8-
dimethylchromones), chromanones (เช่น 2,5-dihydroxy-7- เมทิล -2 ไอโซโพรพิล 2,5-
dihydroxy-7-methoxy-2-isopropyl-8-methyl-, 2,5-dihydroxy-7-methoxy-2-isopropyl-6-
methyl-, 2,5-dihydroxy -7-methoxy-2,8-dimethyl- และ 2,5-dihydroxy-7-methoxy-2,6-
dimethylchromanones) 

ใบของ B. frutescens มีรายงานว่ามีโครโมโซม C-glycosides (เช่น 6-β-C-glucopyranosyl-5,7- 
dihydroxy-2-isopropylchromone,8-β-C-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-2-
isopropylchromone , 6-β-C-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy- 2-methylchromone, 6-β-C- (2′-
galloylglucopyranosyl) -5,7-dihydroxy-2-isopropylchromone และ 8-β-C- (2 ′-
galloylglucopyranosyl) -5,7-dihydroxy-2-isopropylchromone. 

ใบของ B. frutescens มีรายงานว่ามีสาร flavanones (เช่น BF-4, BF-5 และ BF-6) 

ใบแห้งของ B. frutescens มีรายงานว่ามี phloroglucinols (เช่น BF-1, BF-2 และ baeckeol) 
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ข้อบ่งใช้ – 

 ตำรายาไทย: ใช้ ใบ รสหวานฝาดเย็น ต้มดื่มแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้หวัด แก้ไอ     

ยาพื้นบ้านอีสาน: ใช้ ทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม ขับปัสสาวะ ใบ ใช้ชงเป็นชาดื่มแก้ไข้ปวดเมื่อยร่างกาย 

ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี: ใช้ ลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้หน้ามืด วิงเวียน แก้ปวดหลัง 
ปวดเอว ช่วยขับปัสสาวะ ใบ ต้มน้ำดื่ม ช่วยขับลม บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ 

ในมาเลเซียและสุมาตรา: ใช้ในการอยู่ไฟในการคลอดบุตร น้ำมัน ที่ได้จากการกลั่นมีสีเหลืองอ่อน 
มีกลิ่นคล้าย lavender อาจใช้ทำน้ำหอมได้ ในเวียดนามใช้ต้นทำเป็นไม้กวาด 

เอกสารอ้างอิง 

1. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. สนทราย. 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=126 

2. ฐานข้อมูลสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สนทราย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: http://www.phargarden.com. [28 พ.ค. 2020]. 
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=110 

3. https://www.monaconatureencyclopedia.com/baeckea-frutescens-2/?lang=en; 
retrieved July 10, 2020. 

4. https://www.globinmed.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10
5828:baeckea-frutescens-l-105828&catid=286&Itemid=357#r1; retrieved July 10, 
2020. 
 

  

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=126
http://www.phargarden.com/
https://www.monaconatureencyclopedia.com/baeckea-frutescens-2/?lang=en
https://www.globinmed.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105828:baeckea-frutescens-l-105828&catid=286&Itemid=357#r1
https://www.globinmed.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105828:baeckea-frutescens-l-105828&catid=286&Itemid=357#r1
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76. ส้มกุ้ง 
 

ส้มกุ้ง 

 ส้มกุ้งเป็นรากแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ว่า Ampelocissus martini Planch. ใน
วงศ์ Vitaceae 

 
รากส้มกุ้ง 

 

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ไฟอาวุธ ยาอัมฤตย์โอสถ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ราก 
ชื่อละติน Ampelocissi martinii Radix 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง  Vitis martinii (Planch.) Ridl.   
ลักษณะของพืช   
   ไม้เถาเลื้อย มักเกาะพันต้นไม้อ่ืน ไม่ผลัดใบ มีมือเกาะออกตามข้อมักออกตรงข้ามกับใบ เถาเป็น
ปล้อง กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เถาแก่สีน้ำตาลแดง มักมีร่องยาวตามแนวยาวของเถา 
เถาแก่แข็งมีเนื้อไม้  
 ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ หยักเว้า 3-5 แฉก กว้างประมาณ 10-13.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
12 เซนติเมตร โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบหยักซี่ฟันแหลม ขอบใบเว้าเป็น 3-5  แฉก 
ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ผิวด้านล่างมีขนสั้นหนานุ่มสีแดงปกคลุม ก้านใบมีขน เส้นใบหลักออกมาจากจุด
เดียวกันที่ฐานใบ  
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ดอกช่อ แบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตรงข้ามกับใบและโคนเถา ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร 
เถาท่ีออกดอกและติดผล ใบจะร่วงหมด ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก กลีบรวมสีชมพู กลางดอกสีแดง
เข้ม เกสรเพศผู้มี 5 อัน เกสรเพศเมียอยู่เหนือวงกลีบ  
 ผลสด รูปทรงกลม เป็นพวงแน่นคล้ายพวงองุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางผล 2-3 เซนติเมตร ผลอ่อนสี
เขียว เมื่อสุกสีแดงคล้ำ เมล็ดมี 1-2 เมล็ด มีเปลือกหุ้มแข็ง  
 

   
 

      
 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้เป็นพืชพบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ ออกดอกราวเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ติดผลราวเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ยอดอ่อนและผลอ่อนรับประทานเป็นผัก 

ลักษณะเครื่องยา   
 ชิ้นส่วนของรากแห้ง รูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่รูปทรงกระบอกมีลักษณะเป็นท่อนตรง 
เปลือกสีน้ำตาล เนื้อไม้ภายในเป็นสีน้ำตาลอ่อน หรือเหลืองอ่อน 

องค์ประกอบทางเคมี   
 สารสำคัญที่พบในพืชส้มกุ้ง ได้แก่ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แทนนิน เทอร์พีนอยด์ และซาโปนิน 

ข้อบ่งใช้ –  
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า รากใช้เป็นยาถ่ายพรรดึกและใช้เป็นยาขับฟอกโลหิตระดู กัดฟอกเสมหะ
ใบและเถาใช้เป็นยาแก้ไอ 
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 ยาพื้นบ้านอีสานใช้ ราก ฝนน้ำดื่ม แก้ไข้ ผสมลำต้นหรือรากรสสุคนธ์ เหง้าสับปะรด ลำต้นไผ่ป่า 
ลำต้นไผ่ดง งวงตาล เปลือกต้นสะแกแสง ลำต้นหรือรากเถาคันขาว ผลมะพร้าว ลำต้นรักดำ ลำต้นก้อม 
ลำต้นโพ หญ้างวงช้างทั้งต้น รากกะตังใบ เปลือกต้นมะม่วง ลำต้นหนามพรม รากลำเจียก ลำต้นอ้อยแดง 
ลำต้นเครือพลูช้าง เหง้ายาหัว และเปลือกต้นกัดลิ้น ต้มน้ำดื่ม แก้ฝี รักษาอาการบวม 

คำเตือน - 
ข้อควรระวัง - 
เอกสารอ้างอิง  

1. สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557). 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2557.  

2. The Plant List. Ampelocissus martini.  [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 2563] Available from : 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2634389  

3. เภสัชกรหญิง จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. สมุนไพรบำบัดเบาหวาน 150 ชนิด.กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้น
ติ้ง กรุ๊ป. 2553.  หน้า 152. 

4. เฉลิมขวัญ  จันดี. พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า
(AMPELOCISSUS MARTINIPLANCH.) วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เคมีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพากันยายน; 2559 
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77. สมอเทศ 
 

สมอเทศ 

 สมอเทศเป็นผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Terminalia arjuna Wight 
and Arn.ในวงศ์ Combretaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Terminaliae arjunae Fructus 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chebulic Myrobalan 
ชื่ออ่ืน  สมอชิต  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงราว 25-30 เมตร โคนต้นมีพูพอน เปลือกเรียบ สีอมชมพูหรือสีขาวอม
เขียว กิ่งอ่อนมีขนละเอียด  
 ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามหรือเกือบตรงกันข้าม รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูป ไข่
กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 7.5-15 เซนติเมตร โคนใบและปลายใบมน ก้านใบสั้นมาก ยาว 6-10 มม. มี
ต่อม 1-2 ต่อมที่ปลายต่อกับแผ่นใบ  
 ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง สีเขียวอมขาว มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง ดอกย่อย
สมบูรณ์เพศ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอดติดกับรังไข่ กลีบดอกไม่มี เกสรตัวผู้มี 
10 อัน มี 5 อันที่มักยาวกว่าและติดอยู่ด้านในหลอดกลีบเลี้ยง รังไข่เป็นชนิดอยู่ต่ำ มี 1 ช่อง  
 ผลเป็นแบบมีเมล็ดเดียว เมื่อแก่จะไม่แตก ยาว 3.5-5 เซนติเมตร รูปไข่แกมรูปไข่กลับ มีครีบ
ตามยาว 5 ครีบ สีน้ำตาลอ่อนถึงแก่  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ทั่วไปในประเทศอินเดียและศรีลังกา  

ลักษณะเครื่องยา  
 ผลแห้งรูปยาวรี ปลายผลแหลม ผิวลูกตึงกว่าสมอไทย มีสันตามยาวชัดเจน สีน้ำตาล มีเมล็ดเดียว 
มีรสเปรี้ยวฝาด 

องค์ประกอบทางเคมี   
  สมอเทศมีรายงานสาระสำคัญที่พบในผลเป็นสารกลุ่มไตรไตรเตอร์พีนอยด์ (Triterpenoids) 
และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เช่น Arjunic acid, Arjunone, Arachidic stearate, Cerasidin, Ellagic 
acid, Fridelin, Gallic acid, Hentriacontane, Methyl oleaolate, Myristyl oleate, b-Sitisterol  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำรายาว่า ผล มีรสเปรี้ยวฝาดจัดกว่าสมอไทย แก้เสมหะและลมอันพิการ เป็นยาระบายอ่อนๆ 
ระบายเสมหะ ระบายลม รู้ถ่ายเองปิดเอง  
ข้อห้ามใช้ - 
คำเตือน - 
ข้อควรระวัง - 
หมายเหตุ 
 สมอเทศเป็นส่วนหนึ่งของพิกัดตรีสมอ ซึ่งประกอบด้วย สมอเทศ สมอพิเภก และสมอไทย  
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78. สมอไทย 

 
สมอไทย 

 สมอไทยเป็นผลแก่จัดและแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia chebula Retz. 
var. chebula ในวงศ์ Combretaceae  

  
 
ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอไภยสาลี ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ(เนื้อลูกสมอไทย) 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา ผล 
ชื่อละติน Terminaliae Chebulae Fructus 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chebulic Myrobalan 
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ชื่ออ่ืน  ส้มมอ,  สมออัพยา  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร  ลำต้นค่อนข้างเปลา ตรง ไม่มีพูพอนหรืออาจมีบ้างเล็กน้อยช่วง
โคนต้น เปลือกหนา ขรุขระ สีน้ำตาลแก่ค่อนข้างดำ  แตกปริเป็นร่องลึกตามยาว เปลือกในสีน้ำตาลแดง 
เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่ ค่อนข้างโปร่ง กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานกว้าง 
10-13 เซนติเมตร ยาว 18-28 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนและมักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ  
มีตุ่มหูด 1 คู่บริเวณขอบใกล้โคนใบ แผ่นใบค่อนข้างหน้า ด้านบนสีเขียเข้ม มีขนสีขาว ด้านล่างสีอ่อนกว่า 
มีขนนุ่ม สีน้ำตาลอ่อน และจะหลุดร่วงไปหมดหรือเกือบหมดเมื่อใบแก่จัด ก้านใบยาว 2-2.5 เซนติเมตร   
 ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ไม่แยกแขนง แต่ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 4-7 ช่อ  ปลายช่อห้อยลง 
มักออกเป็นช่อยาวตามรอยแผลใบใกล้ปลายกิ่งดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคนเชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วย ด้านในมีขนแน่น เมื่อดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 
มี 10 อัน เรียงเป็น 2 แถว รอบรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ รูปไข่ เกลี้ยง มี 1 ช่อง  มีออวุล 2 เม็ด  
 ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปกลมป้อมหรือรูปกระสวย กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร 
อาจมีพูหรือสันตามยาวได้หลายเหลี่ยม หรืออาจไม่มีเหลี่ยม เนื้อหนา ผลแก่สีเขียวแกมเหลือง เมื่อแห้ง  
จะเปลี่ยนเป็นสีดำ เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปรีผิวขรุขระ กว้าง 5-7 มิลิเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
  พืชชนิดนี ้พบขึ ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื ้น  ตั ้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงที ่ส ูงจาก
ระดับน้ำทะเล 800 เมตร  พบตามภาคต่าง ๆ ของประเทศทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ผลัดใบตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ผลิใบอ่อนและตาดอกเดือนเมษายนถึงสิงหาคมเป็นผลเดือนตุลาคมถึงมกราคม  

ลักษณะเครื่องยา   
 สมอไทยมีลักษณะเป็นผลแห้งรูปเกือบกลม  รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปรี กว้าง 1.5 -2.5 เซนติเมตร 
ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ผิวย่น หยาบเล็กน้อย สีน้ำตาลแกมสีเหลือง ถึงสีน้ำตาลเข้ม อาจมีสันตามยาว 5-6 
สัน ผิวระหว่างสันย่น โคนมีรอยแผลรูปกลม มีเมล็ดเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  เมื่อ
วัดตรงกลางประมาณ 6 มิลลิเมตร  รสเปรี้ยว ขมและฝาดเล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี    
 สมอไทยมีสารสำคัญเป็นสารกลุ่มเทนนิน (tannins) ได้แก่ กรดชีบูลินิก (chebulinic acid), กรด
ชีบูลิก (chebulic acid),  กรดแทนนิก (tannic acid),  กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นต้น  นอกจากนั้น 
ยังมีสารกลุ่มเซโพนิน (saponins) น้ำมันระเหยยาก (fixed oil) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอสเทอร์ (ester) ของ
กรดพาลมิติก (palmitic acid) และกรดลิโนลีอิก (linoleic acid) เป็นต้น 

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าสมอไทยมีสรรพคุณแก้อุจจาระธาตุพิการ แก้อติสาร แก้บิดมูกเลือด คุม
ธาตุ แก้ไข้พิษ แก้พิษทำให้ร้อน แก้อาเจียน แก้เสมหะพิการ แก้เม็ดยอดภายใน สมานแผล สมอไทย
จัดเป็นเครื่องยาสมุนไพรชนิดหนึ่งในพิกัดตรีผลา  
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารกลุ่มแทนนินในพืชมีฤทิธิ์ฝาดสมาน  นอกจากนั้น ยัง
มีรายงานว่าสารสกัดสมอไทยมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด 
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79. สมอพิเภก 
 

สมอพิเภก(ลูกมะแหน) 

 สมอพิเภกเป็นผลแก่จ ัดและแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia bellrica 
(Gaertn.) Roxb.  ในวงศ์ Combretaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาไพสาลี 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา 
ชื่อละติน Fructus Terminaliae Bellieicae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Belleric Myrobalan 
ชือ่พ้อง  Terminalia belerica Roxb., My-robalanus bellirica Gaertn. 
ชื่ออ่ืน   สมอแหน ลูกมะแหน 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ต้น ผลัดใบ สูง  15-35 เมตร ลำต้นเปลา  โคนต้นมักมีพูพอน เปลือกสีเทาแกมสีน้ำตาล  อาจมี
รอยสีดำกระจายอยู่ทั่วไป ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามความยาวของลำต้น เปลือกในสีเหลือง 
เรือนยอดแผ่กว้างค่อนข้างทึบ  กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนประปราย  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 9-15 เซนติเมตร ยาว 
13-19 เซนติเมตร โคนสอบแคบ ปลาวเรียวแหลมสั้น ขอบเรียบ เนื้อค่อนข้างหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม 
ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้าน ขนจะหลุดร่วงไปเมื่อใบแก่จุด ก้านใบยาว 4-6 เซนติเมตร ตรง
กลางมีต่อมหรือตุ่มหูด 1 คู่  

ช่อดอก แบบช่อหางกระรอก  ออกบริเวณซอกใบหรือเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง ไม่แยกแขนง แต่
ออกเป็นกระจุก 

ดอก  มีทั้งดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้มักพบบริเวณปลายช่อ ส่วนดอกสมบูรณ์
เพศมักพบบริเวณโคนช่อ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขน
ทั่วไป ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 10 อัน ก้านชูอับเรณู ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เรียงเป็น 2 แถว   
รอบรังไข่ รังไข่ใต้วงกลีบ ค่อนข้างแป้น ภายในมี 1 ช่อง  มีออวุล 2 เม็ด    
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ผล  แบบผล ผนังชั้นในแข็ง  รูปเกือบกลมถึงรูปรีกว้าง กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร  ยาว 2-3.5 
เซนติเมตร มีสันซึ่งอาจเห็นไม่ชัดเจน 5 เส้น  ผิวมีขนละเอียด สีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น เปลือกนอกแข็ง  
 เมล็ด  รูปรี  ผิวขรุขระ กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร  

 

 

 

 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธ์   
 พืชชนิดนี้พบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าดิงแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-400 เมตร  ทางภาคใต้ มักพบ
ขึ้นตามที่ราบในป่าดิบแล้ง ก่อนออกดอกจะทิ้งใบ และผลิใบใหม่จนเต็มต้นจึงเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม ผลจะแก่จัดระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  

ลักษณะเครื่องยา   
 สมอพิเภกเป็นผลแห้งรูปเกือบกลมถึงรูปรีกว้าง กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-3.5 เซนติเมตร 
อาจเห็นสันตามยาว 5 สัน  ผิวมีขนสีน้ำตาลแกมเหลืองถึงน้ำตาลเช้ม หนาแน่น แข็งมาก โคนเรีวเป็นก้าน
สั้น ๆ ภายในมีเมล็ดเดียว กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งแหลม
กว่าอีกด้านหนึ่ง รสขม เฝื่อนและฝาด  

 



 
 

273 
 

 

 
องค์ประกอบทางเคมี   
 สมอพิเภกมีสารสำคัญเป็นกลุ่มแทนนิน (tannins)  ได้แก่ กรดชีบูลาจิก (chebulagic acid)  
กรดเอลลาจิก (ellagic acid)  กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีสารบีตา-ซิโทสเตอรอล 
(β-sito-sterol) น้ำมันระเหยยาก (fixed oil) เป็นต้น  
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ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าสมอพิเภกมีสรรพคุณแก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุ
กำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ เป็นต้น สมอพิเภกจัดเป็นเครื่องยาสมุนไพรชนิดหนึ่งในพิกัดตรีผลา  

 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารกลุ่มแทนนินในพืชมีฤทธิ์ฝาดสมาน และยังมีรายงาน
ว่าสารสกัดสมอพิเภก มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด  
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80. สมุลแว้ง 
สมุลแว้ง 

 สมุลแว้งเป็นเปลือกต้นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum bejolghota 
(Buch.-Ham.) Sweet ในวงศ์ Lauraceae 

 
 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาไฟอาวุธ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อละติน Cinnamomi Bejolghotae Cortex 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bejolghota Cinnamon Bark 
ชื่อพ้อง Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees, Laurus bejolghota Buch.-Ham., L. obtusifolia 
Roxb.  
ชื่ออ่ืน -  
ลักษณะขอพืช   
 ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 เมตร เปลือกต้นสีเขียว กิ่งแตกตรงข้ามกัน กิ่งแขนงเล็กเรียวหรือเป็นสี่มุม 
เมื่ออ่อนมีขนสั้นประปราย เมื่อแก่เกลี้ยง ตาใบเล็ก รูปไข่ เกล็ดตาเนื้อบางแห้ง  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือกึ่งตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปรี 
กว้าง 4-9 เซนติเมตร ยาว 12-30 เซนติเมตร ปลายมน ทู่ แหลม หรือเรียวแหลม โคนค่อนข้างมนหรือ
สอบ ขอบเรียบ แผ่นใบคล้ายแผ่นหนังหนา ด้านบนเกลี้ยงและเป็นมัน ด้านล่างเกลี้ยง ค่อนข้างมีนวล  
มีรูบุ๋ม เส้นโคนใบมี 3 เส้น ออกจากโคนใบหรือเหนือโคนใบ เส้นข้าง 2 เส้นยาวไปถึงปลายใบ  นูนชัด
ด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแห นูนชัดด้านบน ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร  
 ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ออกตามยอดหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ ่ง ยาว 13 -25 
เซนติเมตร แตกแขนงจำนวนมาก แขนงยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 7 -11 เซนติเมตร  
มีขนสั้นนุ่ม ดอก สมบูรณ์เพศ อาจพบดอกแยกเพศด้วย สีเหลืองอ่อน ก้านดอกยาว 2-6 มิลลิเมตร  
มีขนสั้นนุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 6 มิลลิเมตร  กลีบรวมโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยคว่ำ 
ปลายแยกเป็น 6 แฉก ติดทน รูปขอบขนานแกมรูปไข่  กว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ  
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5 มิลลิเมตร ปลายแหลม มีขนประปรายทั้งสองด้าน  เกสรเพศผู้สมบูรณ์มี 9 อัน ชั้นนอก 6 อัน ยาว
ประมาณ 3.5 มิลลิเมตร ชั้นใน 3 อัน  ยาวประมาณ 3.7 มิลลิเมตร แต่ละอันมีต่อมรูปไตก้านยาว 1 คู่ 
ก้านชูอับเรณูแบน อับเรณูมี 4 ช่อง แตกโดยมีบานเปิด เกสรเพศผู้เป็นหมัน 3 อัน รูปสามเหลี่ยม โคนเป็น
หัวลูกศร ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร รังไข่เหนือวงกลีบ รูปขอบขนาน  มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด ก้านชูยอด
เกสรเพศเมียเรียว ยาวได้ถึง 3 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียใหญ่   
 ผล แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรี กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร 
อยู่บนถ้วยกลีบรวมที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็นรูปกรวยคว่ำ  เมล็ด มี 1 เมล็ด  
 

 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยตามป่าดิบ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย บังกลาเทศ  
ภูฐาน เนปาล สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา ลาว เวียดนาม เป็นต้น  

ลักษณะเครื่องยา  

 สมุลแว้งเป็นเปลือกต้นแห้ง รูปร่างและขนาดไม่แน่นอน โดยทั่วไปหนา 0.3 -1.1 เซนติเมตร 
เปลือกชั้นนอกสีเหลืองปนสีน้ำตาลอ่อน มีรอยแตกเป็นช่วงๆ เปลือกชั้นในสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลแดง กลิ่น
หอม รสขมเล็กน้อย 

องค์ประกอบทางเคมี 
  สมุลแว้งมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น 1 ,8-ซินีออล (1,8-cineole), แอลฟา-เทอร์
พีนีออล (-terpineol), ลิโนโลออล (linalool) และ (อี)-เนอร์โรลิดอล [(E)-nerolidol] เป็นต้น  

ข้อบ่งใช ้  - 
  ตำราสรรพคุณยาไทยว่าสมุลแว้งมีรสร้อนปร่า สรรพคุณแก้ลม วิงเวียน ใจสั ่น แก้พิษหวัด  
แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ เป็นต้น  
 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารสกัดด้วยเมทานอลของสมุลแว้งมีฤทธิ์ลดระดับ
น้ำตาลในเลือด ต้านออกซิเดชัน ฆ่าพยาธิ เป็นต้น  

ข้อห้ามใช้ - 

คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง - 
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ขนาดและวิธีใช้ - 

หมายเหตุ  - 
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81. สะค้าน 
 

สะค้าน 

 สะค้านเป็นเถาแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Piper wallichii  (Miq.) Hand.-Mazz. 
ในวงศ์ Piperaceae  

 

ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้แก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เถา 
ชื่อละติน Piperis Wallichii Caulis 
ชื่อภาษาอังกฤษ Piperis Wallichii Stem 
ชื่ออ่ืน  จะค้าน, ตะค้าน, หนามแน่  
ลักษณะของพืช  
  ไม ้เถาเน ื ้อแข็ง แยกเพศ ลำต้นอวบอ้วน เปล ือกไม่เร ียบ มีต ุ ่มเล ็กกระจายอยู ่ท ั ่วไป  
แตกกิ่งก้านสาขามาก ข้อโป่งนูนเห็นได้ชัดเจน  
  ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนานหรือรูปไข่ กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 2-24 
เซนติเมตร โคนเบี้ยว ปลายแหลม เรียวแหลม หรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบเป็นคลื่น เนื้อบางคล้ายกระดาษ 
ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวนวล มีขนประปราย เส้นใบกึ่งขนนก 2 -3 คู่ ก้านใบยาว 0.8-1.1 
เซนติเมตร หูใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน มีขน   
 ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกตรงข้ามกับใบที่อยู ่บริเวณปลายยอด ห้อยลง รูปทรงกระบอก  
สีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว แกนช่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 -1 มิลลิเมตร มีขน ดอกย่อยอัดแน่น  
ใบประดับกลม มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว มีก้านสั้นติดกันแบบก้นปิด ที่ก้านมีขน ไม่มีกลีบเลี้ยงและ
กลีบดอก ช่อดอกเพศผู้กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 5.3-7.2 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 0.7-1.6 เซนติเมตร 
เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 0.4 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร มี 2 พู 
แตกตามยาว ช่อร่วม ส่วนมากเป็นดอกสมบูรณ์เพศและมีดอกเพศผู้อยู่ปลายช่อ กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 
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4-5 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 4-5 มิลลิเมตร มีขน เกสรเพศผู้เหมือนในดอกเพศผู้ รังไข่ค่อนข้างกลม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3-4 แฉก มีขนบริเวณยอด  
 ช่อผล  รูปทรงกระบอกคดงอ ห้อยลง กว้าง 0.9-1.2 เซนติเมตร ยาว 10.5-17 เซนติเมตร 
ก้านยาว 1-4 เซนติเมตร มีขนประปราย   
 ผล  แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มิลลิเมตร ไม่มีก้าน เรียงตัวค่อนขา้ง
แน่น ยอดเกสรเพศเมียและใบประดับติดทน เมื่อสุกสีส้มหรือสีแดง  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคเหนือ  ในต่างประเทศพบในภูมิภาคอินโด
จีนและเมียนมา  
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ลักษณะเครื่องยา   
 สะค้านเป็นชิ ้นส่วนของลำต้นแห้ง อาจเป็นแผ่นรูปวงรีขนาด รูปร่าง และความหนาต่างกัน 
โดยทั่วไปมักพบกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2-7 เซนติเมตร หนา 0.5-1 เซนติเมตร หรือเป็นท่อนเล็ก  
ขนาดแตกต่างกัน โดยทั่วไปเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 2-7 เซนติเมตร เปลือกสีน้ำตาลอม
สีเทา มีรอยย่นและช่องอากาศเป็นตุ่มขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม กระจายอยู่ที่ผิวของเปลือก บางชิ้นอาจมี
รากติดอยู่ รอยตัดตามขวางหรือรอยตัดเฉียงสีขาวนวบหรือสีขาวแกมสีน้ำตาล มีรอยแตกเป็นลายเส้นหรือ
เป็นร่องตามแนวรัศมี เนื้อเหนียว หักไม่ขาด เปลือกเปราะ แตกหักได้ง่าย มีกลิ่นเฉพาะ รสเผ็ดร้อน  

องค์ประกอบทางเคมี  
  สะค้านมีองค์ประกอบเป็นน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil)  รวมทั้งสารกลุ่มแอลคาลอยด์ เช่น  
พิเพอรีน (piperine)  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรรพคุณยาไทยว่า  สะค้านมีรสเผ็ดร้อน สรรพคุณแก้ลมอันบังเกิดจากกองธาตุ ขับลม 
บำรุงธาติ ขับลมในลำไส้ ทำให้ผายลมหรือเรอ แก้แน่น แก้จุกเสียด  

หมายเหตุ  

  1. สะค้านที่มีขายในท้องตลาด อาจได้จากพืชชนิดอื่น ในสกุลเดียวกันอีกหลายชนิด เข่น Piper 
ribesoides Wall. (สะค้านเล็ก, สะค้านหยวก, ตะค้านเล็ก, ตะค้านหยวก), P. interruptum Opiz 
(สะค้าน, ตะค้าน, จะค้าน) P. aurantiacum Miq. (สะค้านหนู, ตะค้านหนู) 
 2. ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้
สะค้านในตำรับ “ยาเบญจกูล” มีส่วนประกอบของเถาสะค้านร่วมกับสมุนไพรชนิดอื ่นๆ ในตำรับ  
มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ 

เอกสารอ้างอิง 

1. ชยันต์  พิเชียรสุนทร,  วิเขียร  จิรวงส์.  คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 6 คณะเภสัช.  กรุงเทพฯ :   
สำนักพิมพ์อมรินทร์  2547. 
2. ชยันต์  พิเชียรสุนทร,  แม้นมาส  ชวลิต,  วิเชียร  จีรวงส.์  คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ 
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มาหาราชา  5 ธันวาคม  พุทธศักราช 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์อมรินทร์ และมูลนิธิภูมิปัญญา.  2548. หน้า 608. 
3. ภคมน ธนทัศกิตติ, การศึกษาแหล่งพฤกษศาสตร์และข้อกำหนดมาตรฐานของเครื่องยาสมุนไพร 
“สะค้าน” [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553. 
4. เฉลิมพล  สุวรรณภักดี,  การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกไทย (Piper L.) ในประเทศไทย 
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต], กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548. 
5. วุฒิ  วุฒธิรรมเวช.  คัมภีร์เภสชัรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
2545. 
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82. สะเดา 
 

สะเดา 

 ใบสะเดาป็นใบท่ีโตเต็มท่ีและแห้งของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Azadirachta indica A. 
Juss.  วงศ์ Meliaceae 

 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ใบ 
ชื่อละติน Folium Azadirachtae Indicae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Neem Leaf 
ชื่อพ้อง  Melia azadirachta L.  
ชื่ออ่ืน  สะเดาอินเดีย ใบควินิน,  ใบคินิน,  margosa leaf, nim leaf,  nimba leaf  
ลักษณะของพืช   
 ไม้ต้น สูงถึง 16 เมตร  เปลือกต้น สีน้ำตาลแดงหรือสีออกเทา  เมื่อแก่แตกเป็นร่องหรือแผ่น 
เปลือกชั ้นในสีน้ำตาลแดงหรือสีออกเทา  เมื ่อแก่แตกเป็นร่องหรือแผ่น  เปลือกชั้นในสีน้ ำตาลแดง  
มีน้ำเลี้ยงไม่มีสี เหนียว กลิ่นเหม็น กระพ้ีสีออกขาว  
  ใบ  เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่หรือปลายคู่ยาว 15-35 เซนติเมตร  มีใบย่อย 4-12 คู่ 
ก้านใบยาว 3-7 เซนติเมตร ค่อนข้างเกลี้ยง ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือกึ่งตรงข้าม รูปใบหอก แกมรูปเคียว 
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โค้ง กว้าง 1.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร  ใบที่ใกล้ปลายช่อจะใหญ่ที่สุด  ปลายแหลมหรือเรียว
แหลม  โคนเบี้ยว เห็นชัดเจน  ขอบจักเป็นฟันเลื่อย  ค่อนข้างเกลี้ยง เส้นใบมีข้างละประมาณ 15 เส้น 
ก้านใบย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตามซอกใบ ช่อยาวได้ถึง  
30 เซนติเมตร แกนกลางช่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ค่อนข้างเกลี้ยง ใบประดับและใบ
ประดับย่อยรูปใบหอก ยาว 0.5-1มิลลิเมตร มีขนนุ่นสั้น   
 ดอก  สีขาว มีกลิ ่นหอมมีขนคล้ายไหม ก้านดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนนุ ่นสั้น  
กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปทรงแจกัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายเป็น 5 แฉก ปลายมน กลีบ
ดอกมี 5 กลีบแยกจากกัน รูปช้อนแคบ ยาว 4-6 มิลลิเมตร มีขนนุ่มสั้นทั้ง 2 ด้าน เกสรเพศผู้มี 10 อัน 
ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็นหลอด เกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม ปลายดหลอดแยกเป็น 10 แฉก อับเรณูมี 10 อัน 
ยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร รูปรีแคบ รังไข่เหนือวงกลีบ เกลี้ยงหรือมีขนนุ่นสั้น มี 3 ช่อง แต่ละช่องมี
ออวุล 1-2 เม็ด  
 ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปรี ยาว 1-2 มิลลิเมตร สีเขียว แก่สีเหลือง เนื้อบาง นุ่ม  

 

 
ดอกสะเดา 

 

 
ลกัษณะวิสยั 
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้อาจเป็นพืชพื้นเมืองของรัฐอัสสัม  ประเทศอินเดีย  และพม่าตอนเหนือ พบกระจาย
พันธุ์ในทวีปเอเซียเขตร้อน และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบตามป่าราบ เนินเขา และตามชายทะเล  

ลักษณะเครื่องยา   
 ใบสะเดาอินเดียเป็นใบย่อยแห้ง ทั้งที่เป็นใบสมบูรณ์หรือชิ้นส่วนของใบ สีน้ำตาล แกมสีเหลือง
อาจมีแกนกลางใบประกอบปนอยู่ด้วยเล็กน้อย ใบย่อยที่สมบูรณ์รูปใบหอก แกมรูปเคียว กว้าง 1.5-3.5 
เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร  ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวเกลี้ยง  
มีรสขม  

องค์ประกอบทางเคมี   
 ใบสะเดาอินเดียมีองค์ประกอบเคมีหลายกลุ ่ม  ที ่สำคัญได้แก่ สารกลุ ่มไทรเทอร์พีนอยด์ 
(triterpenoids) เช่น อะซาดิแรกแทนนิน (azadirachtannin) สารกลุ่มเททระนอร์ไทรเทอร์พีนอยด์ 
( tetranortriterpenoids)  เ ช ่ น  น ิ ม โบ ไลด ์  (nimbolide)  ส ารกล ุ ่ ม เฟล โวนอยด ์  ( flavonoids)  
เช่น นิมบาเฟลโวน (nimbaflavone), รูทิน (rutin), ไฮเพอโรไซด์ (hyperoside)   
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ข้อบ่งใช้ – 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ใบสะเดาอินเดียมีรสขมฝาดเย็น มีสรรพคุณบำรุงไฟธาตุ (ขับน้ำย่อย
อาหาร)  แก้ไข้จับสั่น  เป็นยาเจริญอาหาร ขับลมในลำไส้  ขับเสมหะ ขับพยาธิ ระงับพิษ ป้องกันนิ่ว  
ขับระดู  

 ข้อมูลจากการศึกษาวิจ ัยพรีคลีน ิกพบว่า ใบสะเดาอินเดียมีฤทธิ ์ป้องกันตับจากส ารพิษ  
ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ลดไข้ ต้านมาลาเรีย รักษาแผลเปื่อยกระเพาะ ต้านออกซิเดชัน ป้องกัน
มะเร็ง 

เอกสารอ้างอิง  
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83. แสมทะเล 
 

แสมทะเล 

 แสมทะเลเป็นแก่นแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Avicennia marina (Forssk.) Vierh.  
ในวงศ ์ Acanthaceae วงศ ์ย ่อย Avicennioideae (เด ิมจ ัดอย ู ่ ในวงศ ์ Avicenniaceae หรือ 
Verbenaceae)  

 
 
ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้สันฑฆาตกล่อนแห้ง ยาอัมฤตย์โอสถ ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา แก่น 
ชื่อละติน Lignum Avicenniae Marinae 
ชื่อภาษาอังกฤษ Grey Mangrove 
ชื่อพ้อง Sceura marina Forssk.  
ชื่ออ่ืน ปีปีดำ, พีพีดำ, แสมดำ, gray mangrove, olive mangrove   
ลักษณะพืช  ไม้ต้น สูง 3-8 เมตร รากหายใจรูปทรงกระบอกแคบ สูง 10-25 เซนติเมตร เปลือกต้นแก่สี
เทาหรือเทาอมชมพู มักล่อนเป็นเกล็ดบางคล้ายแผ่น ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ รูปรี
ถึงรูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมนมีติ่งแหลมสั้น  
โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้มเกลี้ยงและเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่าและมีนวล เส้น
แขนงใบข้างละ 4-7 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร ด้านบนเป็นร่องตื้น ช่อดอก แบบช่อแยกแขนงที่
มีช่อย่อยเป็นช่อกระจุก ออกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ ง ก้านช่อยาว 1-5 เซนติเมตร  
ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองอมส้ม กลิ่นหอมอ่อน ใบประดับรูปไข่ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ  
รูปไข่ กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร ติดทน กลีบดอกยาว 5-6 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็น
หลอดสั้น ปลายแยก 4 แฉก รูปไข่ ยาว 2-3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ก้านชูอับ
เรณูสั้นมาก ติดใกล้ปากหลอดกลีบดอก อับเรณูโผล่พ้นหลอดกลีบดอกเล็กน้อย รังไข่เหนือวงกลีบ มีขน  
มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็น 2 
แฉก ผล แบบผลแห้งแตก รูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลม มักเบี้ยว กว้าง 1.5 -2 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 
เซนติเมตร ปลายแหลม มีขน สีเขียวอมเทาถึงสีเขียวอมเหลือง เมล็ด รูปไข่กว้าง 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยตามแนวชายฝั่งทะเลตาม
ป่าชายเลน และป่าชายหาด ในต่างประเทศพบที่ชายฝั่งทะเลเขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อนของทะเลจีนใต้ถึง
มหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
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ลักษณะเครื่องยา  แสมทะเลเป็นชิ้นส่วนของแก่นไม้ รูปร่างและขนาดไม่แน่นอน ผิวนอกสีน้ำตาล ขรุขระ
เล็กน้อย แตกเป็นแผ่น มีจุดสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำกระจายอยู่ทั่วไป เนื้อในสีน้ำตาลอ่อน โปร่งและเบา  
รอยตัดตามยาวไม่เรียบ เป็นเสี้ยน รอยตัดตามขวางไม่เรียบ กลิ่นเฉพาะ รสขมเฝื่อน 
องค ์ประกอบทางเคมีแสมทะเลม ีสารกล ุ ่มพอล ิแซกคาไรด ์ท ี ่ ม ีค ุณสมบ ัต ิ เป ็นกรด ( acidic 
polysaccharides)  
ข้อบ่งใช้   
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า แสมทะเลมีรสเค็มเฝื่อน สรรพคุณแก้ลมในกระดูก แก้กษัย ฟอกและขับ
โลหิต แก้ปวดเมื่อยตามเส้นเอ็น ถ่ายเสมหะ แก้ปัสสาวะพิการ เป็นต้น  
ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าแสมทะเลมีสารกลุ่มพอลิแซกคาไรด์ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด ( acidic 
polysaccharides) ซึ ่งมีฤทธิ ์ย ับยั ้งโปรตีนคอมพลีเมนต์ (anti-complement activity) ของระบบ
ภูมิคุ ้มกัน สารสกัดแสมทะเลด้วยเอทานอลมีฤทธิ ์ต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococcus mutans  
ที่ทำให้ฟันผุ  
หมายเหตุ   แก่นแสมทะเลเป็นตัวยาหนึ่งในตำรับยา “ยาไฟประลัยกัลป์” ซึ่งเป็นยาไทยรายการหนึ่งใน
บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีสรรพคุณขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้
มดลูกเข้าอู่ และตำรับ “ยาบำรุงโลหิต” ซึ่งมีสรรพคุณ บำรุงโลหิต  
เอกสารอ้างอิง  
1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อำพลพิทยา.  
2520. หน้า 135-6. 
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิติ
นันทน์ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544). กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด. 2544. หน้า 62. 
3. Moldenke HN, Moldenke AL.  Avicenniaceae.  In:  Dassanayake MD, Fosberg FR, 
editors. A revised handbook to the Flora of Ceylon. Vol. 4. Rotterdam: AA Balkema. 1983. 
p. 127-30.   
4. วุฒิ  วฺฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง 
เฮ้าส์. 2540. หน้า 446 
5. Chua LSL.  Avicennia.  In :  Sosef MSM, Hong LT, Prawirohatmodjo S, editer.  Plant 
Resources of South- East Asia No.  5 ( 3 ) , Timber Trees :  Lesses- know timbers.  Leiden : 
Backhuys Publishers. 1998. p. 94. 
6. Chen SL, Gilbert MG. Verbenaceae. In: Wu ZY, Raven PH, Hong DY, editors. Flora of 
China. Vol. 17. Beijing: Science Press. 1994. p. 49.  
7. Backer CA, Bakhuizen van den Brink RC.  Verbenaceae.  Flora of Java.  Vol.  2 . 
Groningen (The Netherlands): N.V.P. Noordhoff. 1965. p. 613. 
8. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ือง
อักษร. 2514. หน้า 517. 
9. Joycharat N, Limsuwan S, Subhadhirasakul S, Voravuthikunchai SP, Pratumwan S, 
Madahin I, et al.  Anti- Streptococcus mutans efficacy of Thai herbal formula used as a 
remedy for dental caries. Pharm Biol. 2012;50(8):941-7. 
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10. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื ่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที ่ 5)  
พ.ศ. 2555. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2555 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เรื ่องบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 85 ง 25 
พฤษภาคม 2555. 
 

84. หญ้าชันกาด 
 

หญ้าชันกาด 

หญ้าชันกาดเเป็นส่วนหัวใต้ดินของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panicum  repens  Linn.   ในวงศ์ 
Poaceae (Gramineae)  

 
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 

ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา หัวใต้ดิน 

ชื่อละติน Panici  Repensi Rhizome 

ชื่อภาษาอังกฤษ Torpedo grass 

ชื่ออ่ืน   หญ้าชันอากาศ, แขมมัน, หญ้าอ้อน้อย, หญ้าขิง, หญ้าครุน, หญ้าใบไผ่   

ลักษณะพืช   
 ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า สูง 50-100 เซนติเมตร หญ้าชันกาดมีลำต้น 2 ชนิด คือ ลำต้นใต้ดิน และลำ
ต้นเหนือดิน  
 ใบ หญ้าชันกาดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แตกใบเดี่ยวๆสลับข้างกันเป็นคู่ๆบริเวณข้อ มีกาบใบหุ้มที่ข้อ 
และลำต้น ก้านใบสั้น แผ่นใบเล็ก และเรียวแหลม มีสีเขียว ขนาดกว้าง 5-8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ  
15-25 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบมีขนปกคลุม  
 ดอก ออกดอกเป็นช่อแขนงที่ปลายยอด ยาวประมาณ 10-18 เซนติเมตร แต่ละแขนงจะมีดอก
ย่อยเรียงซ้อนกัน ดอกย่อยมีรูปไข่ ยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ดอกย่อยอ่อนสีขาว เมื่อแก่จะมีสีเหลือง
ซีด 
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 ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นไหลยาวเลื ้อยแทงขนานกับหน้าดิน อยู ่ลึกจากหน้าดินประมาณ  
5-15 เซนติเมตร ไหลมีลักษณะกลม สีน้ำตาล มีข้อปล้องสั้นๆ เมื่ออายุมากจะเกิดเป็นปมหรือเป็นก้อนสี
น้ำตาลที่ข้อ และข้อจะแตกลำต้นแทงตั้งตรงโผล่ขึ้นเป็นลำต้นเหนือดิน 
 ลำต้นเหนือดิน เป็นลำต้นที่เกิดบริเวณข้อของไหล และแทงขึ้นโผล่เหนือดิน ลำต้นมีขนาดเล็ก 
ทรงกลม มีความเหนียว และแข็งแรง สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร หากลำต้นสูงหรือยาวมากจะโน้มลง
เลื้อยตามพ้ืนดิน 

 

  
  

 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์    
 หญ้าชันกาด เป็นหญ้าที่พบแพร่กระจายในหลายประเทศ พบได้ในประเทศเขตร้อน และกึ่งเขต
ร้อน ตั้งแต่ละติจูด 35 องศาใต้ ถึง 43 องศาเหนือ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย เติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง หากพบในแหล่งไม่มีน้ำขัง ดินชื้นน้อยลำต้นจะเตี้ยแคระ 
ใบเล็กเหลือง และออกดอกน้อย  

ลักษณะเครื่องยา   
 หญ้าชันกาดเป็นชิ้นส่วนของเหง้าแห้งรูปร่างไม่แน่นอน ลักษณะเป็นแท่ง ผิวเปลือกขรุขระ สี
เหลืองจนถึงน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม มีรากฝอย 

องค์ประกอบทางเคมี   
 หญ้าชันกาดมีสารกลุ ่มฟลาโวนอยด์ ( flavonoids) เช่น rutin, apigenin-7-glucoside and 
quercetin  สารกลุ่มกรดฟีนอลิก (phenolic acids) เช่น  gallic  acid,  chlorogenic  acid,  chicoric 
acid and primulic acid นอกจากนี้ยังพบ ซาโปนิน  

ข้อบ่งใช ้   –  

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า หัวปรุงเป็นประยารับประทานขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ขัดเบา แก้หนองใน  
แก้ไตพิการ  
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 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสกัดรากและเหง้าของหญ้าชันกาดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ  
โดยสามารถเพ่ิมปริมาณปัสสาวะในสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเม่ือให้สารสกัดทางปากในปริมาณ 
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (5) และมีฤทธิ์ลดไขมันในกระแสเลือดในหนูทดลอง  

คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้  - 
หมายเหตุ  - 

เอกสารอ้างอิง 
1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสอง) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์.  
2521. หน้า 27. 
2. สันติไมตรี ก้อนคำดี, 2545, ผลของแอดจูแวนท์ รูปของสาร และความชื้นในดินต่อประสิทธิภาพ
ของไกลฟอเสทในการควบคุมหญ้าชันกาด (Panicum repens L.). 
3. Holm, L. G., D. L. Plucknett, J. V. Pancho, and J. P. Herberger. 1977. The world's 
worst weeds: distribution and biology. University Press of Hawaii, Honolulu 
4. El-Tantawy WH, Temraz A, Hozaien HE, El-Gindi OD, Taha KF. Anti-hyperlipidemic 
activity of an extract from roots and rhizomes of Panicum repens L. on high cholesterol 
diet-induced hyperlipidemia in rats. Zeitschrift für Naturforschung C. 2015 May 1;70(5-
6):139-44. 
5. Hozaien HE, El-Tantawy WH, Temraz A, El-Gindi OD, Taha KF. Diuretic activity of 
ethanolic extract of Panicum repens L. roots and rhizomes. Natural product research. 
2019 Jun 18;33(12):1832-3. 
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85. หญ้าไทร 
 

หญ้าไซ 

หญ้าดอกขาวเป็นส่วนเหนือดินหรือทั้งต้นของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leersia hexandra Sw. ใน
วงศ์  Poaceae (Gramineae)  

 
ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ทั้งต้น 
ชื่อละติน Leersiae hexandrae Herba 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่ออ่ืน  หญ้าไทร หญ้าทราย 
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า สูง 15-30 เซนติเมตร ลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินหรือลอยน้ำ แตกแขนง
ที ่ข้อ ลำต้นตั ้ง กาบใบเนื ้อหยาบ ยาว 5-8 เซนติเมตร ใบ  รูปขอบขนานกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร  
ยาว 10-20 เซนติเมตร เส้นใบมีขนกระจาย ขอบหยาบระคายมือ  
 ดอก สีเหลืองอ่อน เป็นช่อดอกแบบแยกแขนงแคบ ช่อดอกย่อยรูปหอกแบนทางด้านข้าง กาบช่อ
ย่อยลดรูป เหลือเพียงกาบคลุมล่าง และกาบคลุมบน ผิวมีเนื้อหยาบ ที่เส้นสันมีขนแข็ง อับเรณู 3 อันสีขาว
หรือสีเหลืองอ่อน ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ขนาดเล็ก รูปขอบขนานสีเหลืองหรือสีน้ำตาล  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์    
  หญ้าไซชอบขึ้นตามคูคลองและที่ชื้นแฉะน้ำขึ้นถึง  โดยมากมีขึ้นตามชนบท  ริมคลอง หนองบึง 
พบทั่วไปในประเทศไทย 

ลักษณะเครื่องยา   
 หญ้าไซเป ็นต ้นแห ้งประกอบด้วยส ่วนลำต ้น ใบ ดอก รากและผล ช ิ ้นส ่วนของลำต้น  
รูปทรงกระบอก กลวง สีน้ำตาลอ่อน มีสันตามยาว บางชิ้นอาจมีข้อติดอยู่ด้วย ใบมีทั้งใบสมบูรณ์หรือ
ชิ้นส่วนของใบ มีทั้งช่อดอกท่ีไม่สมบูรณ์ ดอกและผล รสจืด 

องค์ประกอบทางเคมี   
 หญ้าไซมีสารกลุ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) กลุ่มฟีนอลิก (phenolic) นอกจากนี้ยังพบน้ำตาล
กลูโคส  

ข้อบ่งใช ้   –  

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ทั้งต้นใช้ต้มรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะผสมอื่น ๆ รับประทาน  
ขับฟอกโลหิตประจำเดือนของสตรี  แก้โลหิตเป็นลิ่มเป็นก้อนดำเน่าเหม็น ให้เจ็บปวดท้องน้อย บั้นเอว  
แก้พิษโลหิตเป็นเม็ดผื่นคัน  และเป็นยาบำรุงโลหิต  

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารสกัดหญ้าไซมีฤทธิ์ลดความดันโลหินในหนูทดลองที่ถูก
กระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงด้วยเอทานอล  

คำเตือน  -  

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้  - 
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86. หอมแดง 
 

หอมแดง 

 หอมแดงเป็นหัวแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. ใน
วงศ์  Iridaceae  

 
 
ใช้ในตำรับ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา หัว 
ชื่อละติน Bulbus Eleutherinae Americanae 
ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่อพ้อง   Eleutherine americana  (Aubl.)  Merr. ex K. Heyne (2),   Eleutherine  palmaefolia  
(L.) Merr.  

ชื่ออ่ืน  ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านหมาก ว่านเพลาะ ว่านหอมแดง   
ลักษณะของพืช   
 ไม้ล้มลุกอายุหลายปี หัวรูปไข่ ยาว คล้ายหัวหอม สีแดง ลำต้นเหนือดินตั้งขึ้น โค้ง เอนนอน แต่
ปลายโค้งข้ึน  
 ใบ แทงขึ้นจากพ้ืนดิน รูปใบหอกยาว จีบซ้อนกันคล้ายพัด กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 20-65 
เซนติเมตร ปลายแหลม โคนแคบ ขอบเรียบ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนประปราย ใบที่ออกตามต้นมีขนาดเล็ก 
ช่อดอก แบบช่อกระจะ โปร่ง มี 4-10 ดอก ก้านช่อยาว 2.5-4 เซนติเมตร ตั้งตรงหรือกางออก มักโค้ง  
ใบประดับมี 2-10 อัน ซ้อนกันอยู่บริเวณซอกใบใกล้ยอดยาว 1.2-1.6 มิลลิเมตร สีเขียว  
 ดอก ดอก สีขาว ก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลีบดอกมี 6 กลีบ กว้าง 1.5-3.5 เซนติเมตร  
รูปขอบขนาน รูปไข่กลับหรือรูปช้อน เรียงซ้อนกันเป็น 2 วงๆละ 3 กลีบ กลีบที่อยู่วงในมีขนาดเล็กกว่าที่อยู่
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วงนอก เกสรเพศผู้มี 3 อัน สีเหลืองสด ติดอยู่ที่โคนกลีบดอก ก้านเกสรไม่ติดกัน อับเรณูตั้งข้ึน รังไข่เหนือ
วงกลีบ รูปรี มี 3 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียสีเหลือง ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก  
 ผล แบบผลแห้งแตก รูปขอบขนาน ปลายตัด เมล็ด รูปรี อยู่อัดกันแน่น 
 

 
 

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์   

 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเขตร้อน ขึ้นได้ดีในพื้นที่สูงกว่าระดับทะเล 600 -2,000 
เมตร และมักพบขึ้นในบริเวณที่มีธาตุกำมะถัน ปัจจุบันเป็นพืชปลูกในหลายประเทศ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทยพบปลูกทั่วไปโดยเฉพาะภาคอีสาน มีปลูกตามมุมคัน
นาในภาคอีสานเพ่ือบูชาเจ้าแม่โพสพ และปลูกท่ัวไปตามบ้านหมอแผนโบราณเพ่ือใช้ทำยา 

ลักษณะเครื่องยา   

 หอมแดงมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.7 
เซนติเมตร สีแดงเข้มถึงสีแดงเลือดหมู รูปไข่ ยาว มีรอยตัดเฉียงหรือตัดตามขวาง เป็นวงสีอ่อนกว่าหลาย
วงซ้อนกัน หรือเป็นชิ้นส่วนฝานตามยาวของหัว เป็นแผ่นบาง สีแดงเลือดหมูหรือสีแดงคล้ำ อาจซ้อนกัน
เป็นชั้นๆ หลายชั้น โดยมีคนติดกันที่ส่วนลำต้นใต้ดิน ซึ่งอาจมีรากติดอยู่ด้วย มีกลิ่นเฉพาะ รสมัน ขมและ
เผ็ดเล็กน้อย   

องค์ประกอบทางเคมี  

 หอมแดงม ีสารกล ุ ่มแนพทาล ีน (naphthalenes) โดยม ีสารอ ีล ิวเทอรอล (eleutherol)  
เป็นองค์ประกอบหลัก (ร ้อยละ 0.1-0.2) สารอีล ิวโทไซด์เอ (eleuthoside A) สารอีล ิวโทไซด์บี 
(eleuthoside B) สารฮองโคนิน (hongconin) เป็นต้น นอกจากนี ้ ยังพบสารกลุ ่มแนพโทคว ิโนน 
(naphthoquinones) เช่น สารอีลิวเทอริน (eleutherin) ไอโซอีลิวเทอริน (isoeleutherin) อีลีคานาซิน 
(elecanacin) และสารกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinones) เช่น 4,8-ไดไฮดรอกซี-3-เมทอกซี-1-
เมทิลแอนทราควิโนน-2-คาร์บอกซิลิกแอซิด เมทิล เอสเทอร์ (4,8-dihydroxy-3-methoxy-1-methyl 
anthraquinone-2-carboxylic acid methyl ester),  8-ไฮดรอกซี-3,4-ไดเมทอกซี-1-เมทิลแอนทราควิ
โนน-2-คาร์บอกไซลิกแอซกิ เมทิล เอสเทอร์ (8-hydroxy-3,4-dimethoxy-1- methyl anthraquinone-
2-carboxylic acid methyl ester)  
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ข้อบ่งใช้  -  
 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า หอมแดงมีรสร้อน มีสรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้  
แพทย์ตามชนบทใช้หัวหอมแดงตำสุมกระหม่อมเด็กแก้หวัด และใช้ร่วมกับเปราะหอมแก้อาการหวัดคัด
จมูกในเด็ก  

ข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารสกัดเอทานอลจากหอมแดงมีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด 
เช่น  Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, S. pyogenes  

ข้อห้ามใช้ - 

คำเตือน  - 

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้ - 

หมายเหตุ   

1. ปัจจุบันมีการใช้สารสกัดจากหอมแดงเป็นสารกันบูดในอาหาร เช่น สลัด  

2. ต้นหอมแดงมีเขตการกระจายพันธ์กว้าง มีการใช้ประโยชน์เป็นยาพ้ืนบ้านในหลายประเทศ เช่น ขับลม 
เพ่ิมน้ำนม แก้ความผิดปกติของหลอดเลือด ขับปัสสาวะ  
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87. หอยขม 
 

หอยขม 

 หอยขมเป็นเปลือกของสัตว์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Filopaludina martensi martensi 

(Frauenfeld, 1865) ในวงศ์  Viviparidae 

 

ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกหอย 
ชื่อละติน - 
ชื่อภาษาอังกฤษ Pond snail, River snail 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน หอยข้ีขม หอยจูบ หอยจุ๊บ หอยจุ๊บแจง หอยดูด 
ลักษณะท่ัวไป หอยขมจัดเป็นหอยฝาเดียว มีเปลือกหนาปานกลาง แต่เปลือกแข็งแรงมาก ผิวเปลือกเรียบ 
แบ่งเป็น 3 ชั้น มีชั้นกลางที่เป็นหินปูนมีขนาดหนาที่สุด ส่วนสีของเปลือกด้านนอก หากอยู่ในน้ำหรือนำขึ้น
จากน้ำใหม่ๆจะมีสีน้ำตาลอมดำจนถึงดำ ขึ้นอยู่กับสภาพแหล่งน้ำที่อาศัย แต่หากอยู่บนบกนาน ตะไคร่น้ำ
จะลอกออก ทำให้มองเห็นเป็นสีน้ำตาลอมเขียวหรือสีน้ำตาลดำ และเปลือกหอยจะมีลายเส้นขนาดเล็ก
พาดเป็นวงเรียงซ้อนกันในแนวขวางของเปลือกหอย เปลือกของหอยขมที่หุ ้มลำตัวจะมีรูปทรงกรวย  
ที่ขดเป็นเกลียว เวียนขวาและมีขนาดเกลียวค่อยๆเล็กลงไปหาท้ายเปลือกที่มีลักษณะแหลม โดยส่วนหน้า
จะมีขนาดใหญ่ และมีช่องเปิดที่เปิดปิดด้วยฝาหอย ซึ่งเรียกส่วนหน้านี้ว่า ปากเปลือก 
ภายในเปลือกหอยจะเป็นส่วนลำตัวหอย ที่ประกอบด้วยส่วนหัวที่ประกอบด้วยตา 1 คู่ และหนวด 1 คู่ 
ปากหอย แผ่นเท้าหอย ถัดมาจะเป็นระบบทางเดินอาหาร และมดลูกที่ขดเป็นเกลียวตามรูปเปลือกหอย
จนถึงทวารหนักบริเวณท้ายหอย  
ระบบการย่อยอาหารหรือทางเดินอาหารของหอยขมแบ่งเป็น 3 ส่วน หลอดอาหารส่วนต้น หลอดอาหาร
ส่วนกลาง และหลอดอาหารส่วนท้าย ซึ่งทางเดินอาหารจะบิดขดเป็นเกลียว 
หลอดอาหารส่วนต้นจะเริ่มตั้งแต่จะงอยปาก ช่องปาก และหลอดกระเพาะอาหาร โดยจะงอยปากจะมี
ลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่มีหูรูด ส่วนช่องปากจะมีฟันเป็นแผ่นกระดูกอ่อนเป็นซี่เล็กๆที่ทำหน้าที่เป็นฟัน
สำหรับบดเคี้ยวอาหาร ถัดมาก่อนถึงหลอดกระเพาะอาหารจะมีแผ่นเนื้อคล้ายลิ้นที่ทำหน้าที่กั้น และกวาด
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อาหารให้ออกหรือเข้าภายในประเพาะอาหาร ส่วนหลอดอาหารจะมีลักษณะเป็นกระเปราะสำหรับเปน็ที่
พักอาหาร และย่อยอาหาร ถัดมาจากหลอดกระเพาะอาหารจะเป็นลำไส้ที ่บิดเป็นเกลียวขนาดเล็ก 
หลังจากนั้น ถัดจากลำไส้จะเป็นทวารหนักซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากกว่าส่วนอื่นๆ 
หัวใจหอยขมจะอยู่บริเวณข้างถุงปอด และไต โดยหัวใจจะมีเส้นเลือดใหญ่  และเส้นเลือดฝอยที่คอยส่ง
เลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ 
ระบบหายใจของหอยขมจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นแผงเหงือกที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ขนาดเล็กอยู่
บริเวณช่องรอบหัวใจ ส่วนอวัยวะอีกอันที่ใช้หายใจ คือ เยื่อบางๆบริเวณแมนเติลที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง
มากมาย และมีถุงเล็กๆทีท่ำหน้าที่แทนปอดได้ 
ระบบประสาทของหอยขมจะประกอบด้วยเส้นประสาททั้งหมด 6 คู ่ ที ่แตกแขนงไปทั่วส่วนต่างๆ  
ของร่างกาย โดยมีอวัยวะที่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่ ได้แก่ แผ่นเท้า หนวด จะงอยปาก และลูกตา 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ หอยขม เป็นหอยที่พบมากในแหล่งน้ำนิ่ง ในทั่วทุกภาค สามารถพบได้ใน
ระดับความลึกตั้งแต่ 0.1-2 เมตร พบมากในบ่อน้ำ สระน้ำ ลำคลอง และบึงต่างๆ และจะพบชุกชมมากใน
แหล่งน้ำนิ่งที่มีดินโคลนมาก และมีซากใบไม้ทับถมกัน 
หอยขมมักพบชุกชุมบริเวณริมตลิ่งที่มีโคลนหรือมีกิ่งไม้จับ ด้วยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในระดับความลกึท่ี
ผิวน้ำจนถึง 1 เมตร โดยในช่วงกลางคืนจะพบได้มากบริเวณริมตลิ่ง ส่วนกลางวันที่มีแดดร้อนจัด หอยขม
จะเคลื่อนตัวลงลึก หอยขมบริเวณที่มีกิ ่งไม้ตามริมตลิ่งหรือกลางน้ำมักจะชอบจับตามกิ่งไม้เหล่านั้น  
ด้วยการใช้แผ่นเท้าที่แผ่ออกเกาะยึด และกินอาหารจากตะไคร้น้ำที่เกาะตามกิ่งไม้ แต่หากไม่มีกิ่งไม้ก็
มักจะพบหอยขมฝังตัวอยู่ตามดินโคลนในระดับผิวโคลน และเม่ือมีการลอยน้ำ หอยขมจะใช้เท้าเทียมที่ข้าง
หนวดพัดโบกไปมาเพ่ือให้ลำตัวเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด 
หอยขม เป็นหอยที่มีท้ัง เพศเมีย และเพศผู้อยู่ในตัวเดียวกัน จึงมีการผสมพันธุ์ได้ภายในตัวเอง หรืออาจใช้
วิธีผสมพันธ์ข้ามตัวก็ได้ หอยขม เป็นหอยที่ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นตัวหอย เมื่อหอยขมผสมพันธุ์แล้ว  
ไข่ของหอยขมจะพัฒนาในท่อมดลูกของเพศเมีย จนมีกระดองหุ้ม และมีอวัยวะเหมือนตัวเต็มวัย โดยลูก
หอยขมจะถูกปล่อยออกมาจากตัวแม่เมื่อกระดองมีความแข็งแรงแล้ว และหลังปล่อยออกมา แม่หอยจะ
หนวดเขี่ยวุ้นที่เกาะบนลูกหอยออกเพ่ือให้ลูกหอยสามารถเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ หอยขมตัวเต็มวัยหรือหอยขมที่
พร้อมจะผสมพันธ์จะมีอายุประมาณ 60 วัน หรือมีขนาดกว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร 
โดยแม่หอย 1 ตัว จะออกลูกหอยได้ประมาณ 20-30 ตัว 
วิธีเตรียมเครื่องยา การปรุงยาจากเปลือกหอย ต้องทำการ “สะตุหอย” โดยการนำเปลือกหอยที่ใช้เป็นยา
มาใส่ในหม้อดินแล้วตั้งไฟ ตั ้งไฟไปเรื ่อยๆ จนเปลือกหอยสุกเป็นสีขาว เผาจนเป็นผง หรือนำมาตำ  
ให้ละเอียด แล้วร่อนเอาผงที่ละเอียดมาปรุงเป็นยา 
ลักษณะเครื ่องยา เป็นหอยน้ำจืดชนิดฝาเดียวขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร รูปร่างเป็น
กระเปาะเกือบเป็นทรงกลม มีเปลือกเกลียวกลมยอดแหลม เปลือกหนาและแข็ง ผิวชั้นนอกเป็นสีเขียวแก่ 
ฝาปิดเปลือกเป็นแผ่นกลม ตีนใหญ่ จงอยปากสั้นทู่ ตามีสีดำอยู่ตรงกลางระหว่างโคนหนวด หอยขมมี
อวัยวะเพศท้ังเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน ออกลูกเป็นตัว เปลือกท่ีเผาแล้วมีรสกร่อย 
องค์ประกอบทางเคมี เปลือกมี Calcium carbonate (CaCO3) เปลือกที่เผาแล้วจะเกิดเป็น แคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) 
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ข้อบ่งใช้ เปลือก ขับลมในลำไส้ ล้างลำไส้ แก้กระษัย ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ บำรุงกระดูก 
 ตำรายาไทย: หอยขม จัดอยู่ใน “พิกัดเนาวหอย” คือการจำกัดจำนวนเปลือกหอย 9 ชนิดที่ใชใ้น
การปรุงยา คือ เปลือกหอยกาบ เปลือกหอยขม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยนางรม เปลือกหอย
พิมพการัง เปลือกหอยตาวัว เปลือกหอยจุ๊บแจง เปลือกหอยมุก และเปลือกหอยสังข์หนาม สรรพคุณ  
หอยทั้งเก้า เอามาเผาไฟให้สุกดี จะได้ “ปูนหอย” ใช้เป็นยาแก้กรดในกระเพาะอาหาร ขับลมในลำไส้  
แก้จุกเสียดแน่นท้อง ทำให้มีลมผายและลมเรอ ล้างลำไส้  แก้กระษัย ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ  
บำรุงกระดูก 
 ในคัมภีร์กระษัย: กล่าวถึงโรคกระษัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของร่างกาย คือ “กระษัยล้น” 
เกิดเพราะน้ำเหลือง ให้ใช้กระดูกโคเผา หอยกาบเผา หอยแครงเผา หอยขมเผา หอยอีรมเผา หอยมือเสือ 
หอยพิมพการังเผา หอยนมนางเผา เบญจกูล สิ่งละ 1 ส่วน พริกไทย 25 ส่วน ทำเป็นผง บดทำแท่งไว้ 
สรรพคุณแก้กระษัยล้น ให้ธาตุปูน ลดกรดในกระเพาะอาหาร ขับลม แก้จุกเสียดแน่น บำรุงไฟธาตุ 
 ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์: มียาแก้เส้นเอ็นกำเริบและพิการ ดังนี้ เอาเปลือกหอยโข่ง เปลือกหอยขม 
เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยกาบ กาบหอยแครง กาบหอยตาวัว กาบหอยพิมพการัง หอยสังข์ หอยมุก 
กระดูกวัว กระดูกเสือ กระดูกแพะ กระดูกเลียงผา ยาทั้งหมดนี้เผาให้ไหม้ เอาสิ่งละ 1 ส่วน 
 นอกจากนี ้ย ังมีการใช้เปลือกหอยขม ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื ่นๆในตำรับ อีกหลายขนาน  
เช่น รักษา “กระษัยจุก” มีหอยขมเผา เป็นส่วนประกอบร่วมกับพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และหอยชนิดอื่นๆ อีก 
สรรพคุณ ขับลม ล้างลำไส้ ขับปัสสาวะ รักษา “กระษัยไฟ” มีหอยขม เป็นส่วนประกอบร่วมกับพืชวัตถุ 
และหอยชนิดอื่นๆอีก มีสรรพคุณ แก้ไจ้ บำรุงกำลัง ขับลม ขับปัสสาวะ ล้างลำไส้ แก้ท้องร่วง สมานลำไส้ 
 ในคัมภีร ์อติสารและยาแก้บิด: ว่าด้วยอาการไข้ และยาแก้ไข้ ชื ่อ “ยามหานิลแท่งทอง”  
มีส่วนผสมของเปลือกหอยขม ร่วมกับ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุอ่ืนๆ 
 ในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา: ยาแก้โทษสันทฆาตหรือภาวะอาการโลหิตจาง มีหอยขม ร่วมกับ
ส่วนประกอบพืชวัตถุ ธาตุวัตถุอ่ืนๆ 
ขนาดและวิธีใช้ การปรุงยาจากเปลือกหอย ต้องทำการ “สะตุหอย” โดยการนำเปลือกหอยที่ใช้เป็นยามา
ใส่ในหม้อดินแล้วตั้งไฟ ตั้งไฟไปเรื่อยๆ จนเปลือกหอยสุกเป็นสีขาว เผาจนเป็นผง หรือนำมาตำให้ละเอียด 
แล้วร่อนเอาผงที่ละเอียดมาปรุงเป็นยา 
ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง/คำเตือน - 
เอกสารอ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. หอยขม. [อินเทอร์เน็ต].  
[เข้าถึงเมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=146 
2. ปศุสัตว์.คอม. หอยขม. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://pasusat.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A1/ 

3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). บัญชีรายการทัพยากรชีวภาพมอลลัสกา
ในประเทศไทยหอยฝาเดียวน้ำจืด. กรุงเทพฯ. 2560 หน้า 24  

https://pasusat.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A1/


 
 

301 
 

88. หอยโข่ง 
 

หอยโข่ง 

 หอยโข่งเป็นส่วนของเปลือกหอยที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Pila ampullacea (Linnaeus, 
1758) ในวงศ์ Ampullariidae 

 
 
ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกหอย 
ชื่อละติน - 
ชื่อภาษาอังกฤษ apple snail 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน หอยโข่งใหญ่ หอยโข่ง หอยโข่งนา หอยโง่ หอยตาหวาน หอยนา 
ลักษณะทั ่วไป เป ็นหอยฝาเด ียว ม ีร ูปร ่างเปล ือกเป ็นทรงกลมขนาดใหญ่ (Globose shape)  
ส่วนปลายยอด (Spine) เตี้ยหรือเกือบแบนราบ วงสุดท้ายพองออกมาก ผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวอม
น้ำตาลหรือสีเขียวมะกอกมีลายคาดยาว มีความกว้าง และความยาวอยู ่ในช่วง 45-80 และ 55-86 
มิลลิเมตร ช่องสะดือ(Umbilicus) กว้างและลึกเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่น แผ่นปิดเปลือก (Operculum) 
หนาและแข็ง สามารถปิดปากเปลือกได้สนิท ลายบนแผ่นปิดเปลือกเป็นแบบคอนเซนทริก (Concentric) 
ด้านในแผ่นปิดเปลือกมีสีขาวเป็นมันวาว ขอบปากเปลือกด้านใน ( Inner lip) เป็นสีขาวและมีลายสีม่วง
สลับขาว 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์  
หอยโข่งพบได้ทั่วไปในพื้นที่แหล่งน้ำจืดเขตร้อนทั่วโลก มีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำความลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร ได้แก่ นาข้าว แหล่งน้ำตื้น บ่อน้ำ และแหล่งน้ำทางการชลประทาน มักพบเกาะ
อยู ่กับพืชน้ำ และพบมากในช่วงฤดูฝน และพบได้น้อยลงในช่วงที่ แห้งแล้ง (ฤดูหนาวและฤดูร้อน)  
อาจเนื่องจากหอยโข่งมีการจำศีลโดยฝังตัวอยู่ใต้ดินและปิดเปลือกแน่นจึงทำให้พบได้น้อยลง หอยโข่งเป็น
สัตว์แยกเพศ (Dioecious animal) เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย มีการสืบพันธุ์ในน้ำที่ความลึกไม่เกิน  
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30 เซนติเมตร สามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีพบการจับคู่ในฤดูฝน (พฤษภาคม-กันยายน) ใช้เวลาในการจับ
คู่ผสมพันธุ์ประมาณ 30–60 นาที อาจพบการขุดหลุมขนาดเล็กบรเิวณริมฝั่งและจับคู่ด้านในหลุม  
วิธีเตรียมเครื่องยา การปรุงยาจากเปลือกหอย ต้องทำการ “สะตุหอย” โดยการนำเปลือกหอยที่ใช้เป็นยา
มาใส่ในหม้อดินแล้วตั้งไฟ ตั้งไฟไปเรื่อยๆ จนเปลือกหอยสุกเป็นสีขาว เผาจนเป็นผง หรือนำมาตำให้
ละเอียด แล้วร่อนเอาผงที่ละเอียดมาปรุงเป็นยา 
ลักษณะเครื่องยา มีรูปร่างเปลือกเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ (Globose shape) ส่วนปลายยอด (Spine)  
เตี้ยหรือเกือบแบนราบ วงสุดท้ายพองออกมาก ผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวอมน้ำตาลหรือสีเขียวมะกอกมี
ลายคาดยาว มีความกว้าง และความยาวอยู่ในช่วง 45-80 และ 55-86 มิลลิเมตร  
องค์ประกอบทางเคมี ไม่พบข้อมูล 
ข้อบ่งใช้  
คัมภีร์ธาตุวิภังค์: มียาแก้เส้นเอ็นกำเริบและพิการ ดังนี้ เอาเปลือกหอยโข่ง เปลือกหอยขม เปลือกหอย
นางรม เปลือกหอยกาบ กาบหอยแครง กาบหอยตาวัว กาบหอยพิมพการัง หอยสังข์ หอยมุก กระดูกวัว 
กระดูกเสือ กระดูกแพะ กระดูกเลียงผา ยาทั้งหมดนี้เผาให้ไหม้ เอาสิ่งละ 1 ส่วน 
แพทย์ทางจังหวัดลำปาง ใช้หัวปรงนี้ฝนกับน้ำปูนใส หรือน้ำที่แช่หอยโข่ง (เพ่ือเอาคาว) ฝนทาแก้ไฟลามทุ่ง
, งูสวัด, ลำลาบเพลียง, เริม, หาย และกล่าวว่าถ้าหาหัวปรงนี้ไม่ได้ก็ให้ใช้หัวปรงป่าแทน ก็หายเหมือนกัน 
ขนาดและวิธีใช้/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง/คำเตือน - 
เอกสารอ้างองิ 
1. Brandt, R.A.M. 1974. “The non marine aquatic Mollusca of Thailand”. Archiv. 
Mollusken 105: 1-423. 
2. Keawjam, R. S.  1987.  “Guide for the identification of freshwater snail of the family 
Pilidae in Thailand”. Walkerana 2(8):173-186. 
3. สมศักดิ์ ปัญหา. 2528. “กลไกการสืบพันธุ์ของหอยโข่ง Pila ampullacea (Linnaeus, 1758)”. ใน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 280-292. 
4. สุชาติ อุปถัมภ์ และคณะ. 2538. สังขวิทยากรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์. 
5. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). บัญชีรายการทัพยากรชีวภาพมอลลัส
กาในประเทศไทยหอยฝาเดียวน้ำจืด. กรุงเทพฯ. 2560 หน้า 12 
6. เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ือง
อักษร. 2514. หน้า 332 
  



 
 

303 
 

89. หอยแครง 
 

หอยแครง 
 หอยแครงเป็นเปลือกของสัตว์ที ่ม ีช ื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Anadara granosa Schenk et 
Reinhart.  ในวงศ์ Arcidae 

 
 
ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกหอย 
ชื่อละติน - 
ชื่อภาษาอังกฤษ Cockle 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน - 
ลักษณะทั่วไป หอยแครง เป็นหอยสองฝา ที ่มีขนาด และลักษณะของฝาทั ้งด้านบน และด้านล่าง
เหมือนกัน ลำตัวถูกหุ้มด้วยเปลือกหินปูนหนา และแข็ง เปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ แต่หากอยู่ในน้ำตื้น จะมีสี
เป็นสีขาว เปลือกหุ้มมีลักษณะค่อนข้างกลม แผ่นเปลือกโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม บนแผ่นเปลือกมีสันนูน 
ด้านละ 20 อัน ขนาดหอยใหญ่ได้ถึง 7 เซนติเมตร 
ภายในเปลือกเป็นลำตัวของหอย ตัวหอยมีสีน้ำตาลแดง คล้ายเลือดมนุษย์เพราะมีสารฮีโมโกลบิล  
มีกล้ามเนื้อยึดเปลือกแน่น ส่วนหัวที่เห็นไม่ชัด มีเหงือกขนาดใหญ่ไว้สำหรับหายใจ และช่วยในการกรอง
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อาหาร มีการผสมพันธุ์ภายนอกตัว เมื่อระยะตัวอ่อนจะเป็นแพลงตอนขนาเล็ก และค่อยเติบโตสร้าง
เปลือกจนกลายเป็นรูปร่างหอย 
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ หอยแครงพบแพร่กระจาย และอาศัยมากบริเวณชายฝั่งที่มีโคลน  
ห่างจากฝั่งออกไปประมาณ 1-3 กม. อาศัยในระดับความลึกตั้งแต่ 1-3 เมตร โดยจะฝังตัวในโคลนลึกลงไป
ประมาณ 1-25 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นกับฤดูกาล และระดับน้ำขึ้นน้ำลง หากน้ำลดจะฝังตัวลงลึก เพื่อป้องกัน
แดด หากน้ำขึ้นจะฝั่งตัวตื้นๆ พบมากในจังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และปัตตานี 
หอยแครงที่พบในประเทศไทย 
1. หอยแครงเทศ (Anadara grosa) เป็นหอยแครงที่พบมาก และนิยมนำมารับประทาน มีขนาดเปลือก  
3-7 เซนติเมตร พบมากตามชายฝั่งที่มีโคลนละเอียด พบมากในจังหวัด ตราด จันทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสตูล ปัตตานี ตรัง ระยอง 
2. หอยแครงขุ่ย/หอยแครงปากมุ้ม (Anadara nodifera) เป็นหอยแครงที่มีลักษณะคล้ายกับหอยแครง
เทศ แต่เปลือกมีรูปยาวรีกว่า เปลือกมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบมากในจังหวัดเดียวกับหอยแครงเทศ 
3. หอยแครงมัน (Anadara trocheli) เป็นหอยแครงที่มีลักษณะฝารูปหัวใจ พบได้มาในทะเลฝั่งอันดามัน 
บริเวณจังหวัดพังงา สตูล 
4. หอยแครงเบี้ยว (Anadara antoqunta) เป็นหอยแครงท่ีมีฝายาวรี ฝามีลักษณะคล้ายหอยแครงขน แต่
ไม่มีขน พบมากที่จังหวัดชลบุรี เกาะปราบ สุราษฎร์ธานี 
5. หอยแครงขน (Scapharca ineauivalvis) เป็นหอยแครงที่มีฝาใหญ่ และขนาดฝาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน 
ผิวเปลือกมีขน พบมากในระดับน้ำค่อนข้างลึก บริเวณจังหวัดตราด เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา 
หอยแครงเริ่มมีอวัยวะสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน หรือมีขนาดฝาประมาณ 1 เซนติเมตร และเริ่มสืบพันธุ์
เมื่ออายุประมาณ 3 เดือน หรือมีขนาดฝาประมาณ 1.70 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้ง
ปี แต่จะวางไข่มากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีน้ำฝนไหลลงชายฝั่ง ทำให้ระดับความเค็มลดลง
ในระดับท่ีเหมาะสมกับการวางไข่ การสืบพันธุ์ของหอยแครงจะแยกเพศ แต่เพศจะมีอยู่ในหอยตัวเดียวกัน 
ซึ่งเมื่ออวัยวะเพศสมบูรณ์ หอยแครงจะฉีดน้ำเชื้อ และไข่เข้าผสมกันภายในตัวหอย แล้วจะปล่อยไข่ที่ผสม
แล้วให้ลอยตามกระแสน้ำ และตกบริเวณริมชายฝั่งที่มีโคลน 
วิธีเตรียมเครื่องยา การปรุงยาจากเปลือกหอย ต้องทำการ “สะตุหอย” โดยการนำเปลือกหอยที่ใช้เป็นยา
มาใส่ในหม้อดินแล้วตั้งไฟ ตั้งไฟไปเรื่อยๆ จนเปลือกหอยสุกเป็นสีขาว เผาจนเป็นผง หรือนำมาตำให้
ละเอียด แล้วร่อนเอาผงที่ละเอียดมาปรุงเป็นยา 
ลักษณะเครื ่องยา  เป็นหอยปากคู ่ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ลักษณะค่อนข้างกลม  
เปลือกหนา ด้านนอกของเปลือกเป็นเส้นโค้งด้านละ 20 สัน ด้านบนของสันจะสูงแล้วค่อนข้างลาดลงไปถึง
ฝาปิดเปิด โดยปกติเปลือกมีสีน้ำตาลอมดำ แต่ถ้าอยู่ที่น้ำตื้นและน้ำแห้ง ฝาด้านบนจะมีสีขาว เปลือกที่เผา
แล้วมีรสเค็มกร่อย 
องค์ประกอบทางเคมี ที่เปลือกมี Calcium carbonate (CaCO3) เปลือกที่เผาแล้วจะเกิดเป็น แคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) 
ข้อบ่งใช้ เปลือก ขับลมในลำไส้ ล้างลำไส้ แก้กระษัย ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ บำรุงกระดูก  
เปลือกท่ีเผาแล้ว มีสรรพคุณ ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร แก้ท้องอืดเฟ้อ 
 ตำรายาไทย: หอยแครง จัดอยู่ใน “พิกัดเนาวหอย” คือการจำกัดจำนวนเปลือกหอย 9 ชนิดที่ใช้
ในการปรุงยา คือ เปลือกหอยกาบ เปลือกหอยขม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยนางรม เปลือกหอย
พิมพการัง เปลือกหอยตาวัว เปลือกหอยจุ๊บแจง เปลือกหอยมุก และเปลือกหอยสังข์หนาม สรรพคุณ  
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หอยทั้งเก้า เอามาเผาไฟให้สุกดี จะได้ “ปูนหอย” ใช้เป็นยาแก้กรดในกระเพาะอาหาร ขับลมในลำไส้  
แก้จุกเสียดแน่นท้อง ทำให้มีลมผายและลมเรอ ล้างลำไส้  แก้กระษัย ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ  
บำรุงกระดูก 
 ในคัมภีร์กระษัย: กล่าวถึงโรคกระษัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของร่างกาย คือ “กระษัยล้น” 
เกิดเพราะน้ำเหลือง ให้ใช้กระดูกโคเผา หอยกาบเผา หอยแครงเผา หอยขมเผา หอยอีรมเผา หอยมือเสือ 
หอยพิมพการังเผา หอยนมนางเผา เบญจกูล สิ่งละ 1 ส่วน พริกไทย 25 ส่วน ทำเป็นผง บดทำแท่งไว้ 
สรรพคุณแก้กระษัยล้น ให้ธาตุปูน ลดกรดในกระเพาะอาหาร ขับลม แก้จุกเสียดแน่น บำรุงไฟธาตุ 
 ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์: มียาแก้เส้นเอ็นกำเริบและพิการ ดังนี้ เอาเปลือกหอยโข่ง เปลือกหอยขม 
เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยกาบ กาบหอยแครง กาบหอยตาวัว กาบหอยพิมพการัง หอยสังข์ หอยมุก 
กระดูกวัว กระดูกเสือ กระดูกแพะ กระดูกเลียงผา ยาทั้งหมดนี้เผาให้ไหม้ เอาสิ่งละ 1 ส่วน 
 นอกจากนี้ยังมีการใช้เปลือกหอยแครง ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื ่นๆในตำรับ อีกหลายขนาน  
เช่น รักษา “กระษัยปู” (ปวดท้องน้อยเป็นกำลัง) มีหอยแครงเป็นส่วนประกอบร่วมกับพืชวัตถุ และหอย
ชนิดอื่นๆอีก มีสรรพคุณขับพยาธิ ขับลม ฝาดสมาน รักษา “กระษัยจุก” มีหอยแครงเป็นส่วนประกอบ
ร่วมกับพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และหอยชนิดอื่นๆอีก สรรพคุณ ขับลม ล้างลำไส้ ขับปัสสาวะ รักษา “กระษัย
ไฟ” มีหอยแครงเป็นส่วนประกอบร่วมกับพืชวัตถุ และหอยชนิดอื่นๆอีก มีสรรพคุณ แก้ไจ้ บำรุงกำลัง  
ขับลม ขับปัสสาวะ ล้างลำไส้ แก้ท้องร่วง สมานลำไส้ 
 ในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา: ยาแก้โทษสันทฆาตหรือภาวะอาการโลหิตจาง มีหอยแครง หอยขม 
หอยจุ๊บแจง ร่วมกับส่วนประกอบพืชวัตถุ ธาตุวัตถุอ่ืนๆ 
ขนาดและวิธีใช้ การปรุงยาจากเปลือกหอย ต้องทำการ “สะตุหอย” โดยการนำเปลือกหอยที่ใช้เป็นยามา
ใส่ในหม้อดินแล้วตั้งไฟ ตั้งไฟไปเรื่อยๆ จนเปลือกหอยสุกเป็นสีขาว เผาจนเป็นผง หรือนำมาตำให้ละเอียด 
แล้วร่อนเอาผงที่ละเอียดมาปรุงเป็นยา 
ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง/คำเตือน (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. หอยแครง. [อินเทอร์เน็ต]. 
[เข้าถึงเมื่อ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=147 
2. ปศุสัตว์.คอม. หอยแครง. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 3 มิ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://pasusat.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E
0%B8%A3%E0%B8%87/ 
  

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=147
https://pasusat.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87/
https://pasusat.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87/
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90. หัสคุณ 
หัสคุณ 

หัสคุณเป็นต้นของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clausena exevata Burm, f. ในวงศ์ 
Rutaceae  

 
ใช้ในตำรับ ยาอัมฤตย์โอสถ 

ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ต้น 

ชื่อภาษาอังกฤษ - 

ชื่ออ่ืน กะม่วง สมุยช้าง หมุยช้าง (ยะลา) กาจับลัก จี้ปุกตัวผู้ จี้ย้อย มองคอง หญ้าสาบฮ้ิน (เหนือ) คอม
ขน สามโชก (เชียงใหม่) ฉี้ ลิ้นชี่ สาบแร้งสาบกา (จันทบุรี) ชะมุย (ชุมพร) ดอกสมัด สะแบก 
(อุบลราชธานี) เพี้ยฟานดง สมัดดง สมัดต้น สมัดใหญ่ (เลย) มรุยช้าง (ตรัง) มุยขาว (ประจวบคีรีขันธ์) 
สมุย (สุราษฎร์ธานี) หมอน้อย (อุตรดิตถ์) หมุยขน (นครศรีธรรมราช) หวด (ลำปาง) หัสคุณ (สระบุรี) สมัด 
สหัสคุณ หัสคุณไทย 

ลักษณะพืช   
 ไม้ต้นขนาดเล็ก อาจสูงได้ถึง 10 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสั้นๆสีเทา 
 ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน มีใบย่อย 7-15 ใบ ใบย่อย รูปไข่ กว้าง 2-4 
เซนติเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลมสีเขียวอ่อน เนื้อใบบาง มีต่อมน้ำมันเล็กๆ ผิวใบด้านบน
เกือบเรียบหรือมีขนสั้นๆ ด้านล่างมีขนบางๆ ใบมีกลิ่นหอมเหมือนการบูร รสหอมร้อน 
  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมีกลีบดอกสีเขียวอ่อน หรือสีขาว
แกมเหลือง ผลเป็นแบบผลส้ม ผิวใส ฉ่ำน้ำ ออกเป็นพวงโต 
  ผลกลมสีเขียวอ่อน มีขนปกคลุม รูปกระสวย หรือรูปไข่ มีขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีแดง  
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ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์    
 พบตามป่าดงดิบเขา ป่าโปร่งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 

ลักษณะเครื่องยา   
 หัสคุณเป็นต้นแห้งประกอบด้วยส่วนลำต้น  ชิ้นส่วนของลำต้นไม่แน่นอน เปลือกนอกสีน้ำตาลเข้ม
ถึงดำ ข้างในสีเหลืองอ่อน มีใบปนมาเล็กน้อยมีทั้งใบสมบูรณ์หรือชิ้นส่วนของใบ  

องค์ประกอบทางเคมี   

 ไม่มีรายงาน 

ข้อบ่งใช ้   –  

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า ระบุว่าเป็นยารสเผ็ดร้อน แก้หืด ขับพยาธิ แก้เสมหะและลมทั้งปวง  
ขับลม  เมื่อนำมาใช้ร่วมกันในพิกัด “สหัสคุณทั้ง 2” คือสหัสคุณเทศ หรือสมัดใหญ่ โบราณว่า มีรสร้อน  
มีสรรพคุณขับลมในท้อง แก้ริดสีดวง ผอมแห้ง แก้หืดไอ ขับเลือด และขับหนองให้ตก ราก  มีรสร้อน  
มีสรรพคุณแก้โลหิตอันข้นด้วยบุพโพ แก้ริดสีดวง ขับเลือดและหนอง พอกแผลริดสีดวงจมูก และแผล
คุดทะราด ต้น มีรสร้อน มีสรรพคุณแก้ลมภายในให้กระจาย แก้ไอ ขับพยาธิไส้เดือน เปลือกต้น มีรสร้อน 
มีสรรพคุณแก้โลหิตในลำคอ และลำไส้ให้กระจาย ใบ มีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน มีสรรรพคุณแก้ลมอันเสียด
แทง ขับลม ยอกในข้อ แก้ไข้อันผอมเหลือง และหืดไอ นำมาตำทาแก้คัน พอกประคบหรืออบไอน้ำ แก้ผื่น
คันตามผิวหนัง กระจายเลือดลม ให้เดินสะดวก แก้ลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ใบและเปลือก เป็นยารมรักษา
ริดสีดวงจมูก (เมื่อโดนละอองยาจะร้อนมากจนแสบจมูก) กระพี้ มีรสร้อน แก้โลหิตในลำไส้ ดอก มีกลิ่น
หอม รสร้อน ฆ่าเชื้อโรค แผลเรื้อรัง มีสรรพคุณแก้เสมหะให้ตก ขับเสมหะลงสู่คูทวาร ผล มีรสเผ็ดร้อน  
แก้คุณอันกระทำด้วยผมให้ตกเสีย เป็นยาถ่าย ทั้งต้น บำรุงน้ำดี  

ยาพื้นบ้านล้านนา ใช้ ราก ผสมรากปลาไหลเผือกฝนน้ำ ซาวข้าวกิน รักษานิ่วในไ9 
 สารสกัดจากต้นมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบในสัตว์ทดลอง  
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คำเตือน  -  

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้  - 

เอกสารอ้างอิง 
1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสาม) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์.  
2521. หน้า 189. 
2. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. สมัดน้อย. (ออนไลน์). 20 
เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=114 
3. คุณวุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย . กรุงเทพฯ:โอ.เอ . พริ้นติ้ง
เฮ้าส์, 2540. 
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91. หัสคุณเทศ 
 

หัสคุณเทศ 

หัสคุณเป็นต้นของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kleinhovia  hospital Linn. ในวงศ์ Rutaceae  

 

 
 

ใช้ในตำรับ ยาศุขไสยาศน์ ยาไฟอาวุธ ยาไพสาลี ยาทำลายพระสุเมรุ 

ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา ต้น 

ชื่อภาษาอังกฤษ - 
ชื่ออ่ืน  ชมพูพวง ปอฝรั่ง 
ลักษณะพืช   
 ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง เปลือกลำต้นเป็นสีเทาดำ แตกเป็นสะเก็ด  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน
เว้า  
 ดอก เป็นช่อ โดยจะออกตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นสีชมพูขนาดเล็ก กลีบดอกรูปขอบขนาน  
 ผล ออกเป็นช่อ ผลพองแบ่งออกเป็น 5 พู สีเขียวอ่อน ผลแห้งเป็นสีน้ำตาลแตกออกตามเส้นของ
พู เมล็ดเดี่ยว  
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์    
 ประปรายตามเบญจพรรณและป่าราบทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย 

ลักษณะเครื่องยา   
 หัสคุณเป็นต้นแห้งประกอบด้วยส่วนลำต้น และใบ  ชิ้นส่วนของลำต้นไม่แน่นอน เปลือกนอกสี
น้ำตาลเข้มถึงดำ ข้างในสีเหลืองอ่อน ใบมีทั้งใบสมบูรณ์หรือชิ้นส่วนของใบ  

องค์ประกอบทางเคมี   
 ไม่มีรายงาน 
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ข้อบ่งใช ้   –  

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่า น้ำคั้นจากใบใช้เป็นยาหยอดตา  ใบและเปลือกใช้ทาแก้คัน  ต้มขับลมอัน
เป็นลูกเป็นก้อนในท้องให้กระจาย  ดอกฆ่าเชื้อโรคเรื้อรัง (ไส้ลาม  ไส้ด้าน)  เปลือกแก้โลหิตในลำคอและ
ลำไส้ให้กระจาย  กระพ้ีแก้โลหิตในลำไส้  รากแก้ริดสีดวง  

คำเตือน  -  

ข้อควรระวัง - 

ขนาดและวิธีใช้  - 

เอกสารอ้างอิง 
1. สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย สำนักวัดพระเชตุพนฯ. ประมวลสรรพคุณยา
ไทย (ภาคสาม) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์.  
2521. หน้า 189. 
2. คุณวุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย . กรุงเทพฯ:โอ.เอ . พริ้นติ้ง
เฮ้าส์, 2540. 

 
92. แห้วหมู 

 
แห้วหมู 

 แห้วหมูเป็นเหง้าแห้งของพืชที ่ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร์ว่า Cyperus rotundus L. ในวงศ์ 
Cyperaceae  
 

 
 
ใช้ในตำรับ ยาแก้โรคจิต 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เหง้า 
ชื่อละติน Cyperi Rhizoma 
ชื่อภาษาอังกฤษ Nut Grass Rhizome 
ชื่ออ่ืน  หัวแห้วหมู,  ซาเฉ่า, ซัวเช่า เซียงฟู,่ เฮียงหู่, purple nut grass, purple nut sedge 
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ลักษณะของพืช   
 พืชล้มลุก อายุหลายปี มีไหลใต้ดินเป็นเส้นยาว เจริญต่อไปเป็นต้นใหม่ได้ เหง้ารูปกลม รูปไข่  
หรือรูปรี แข็งสีดำ ต้นเล็กยาว 10-60 เซนติเมร เป็นสามเหลี่ยม ผิวเรียบ เกลี้ยง ที่โคนมีลักษณะคล้ายหัว  
 ใบ  ออกเป็นกอ แต่ละใบรูปแถบแบน กว้าง 2-5 มิลลิเมตร ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ปลายเรียว 
แหลม กลางใบเป็นร่อง  สีเขียวเข้ม เกลี้ยง กาบใบสีน้ำตาล ดอก ออกเป็นช่อขนาดเล็ก กว้าง 2-5(-10) 
เซนติเมตร ยาว 3-8 (-15) เซนติเมตร  มีใบประดับรองรับช่อดอก 2-4 (-6) ใบ กางออก ใบประดับที่ยาว
ที่สุดเท่ากับช่อดอก หรือสั้นกว่า  ยาว 2-35 เซนติเมตร   
 ช่อดอก แบบช่อเชิงลด รูปไข่ ยาว 1.5-5 เซนติเมตร แกนกลางยาว 2-8 มิลลิเมตร แต่ละช่อมี
ดอกย่อยอีก 3-10 ช่อ ค่อนข้างตั ้งตรง หรือกางออก รูปขอบขนานแคบ หรือรูปแถบ กว้าง 1.5 -3 
มิลลิเมตร ยาว 1-3 เซนติเมตร แบน แกนกลางค่อนข้างตรงหรือมีปีก กาบช่อย่อยมี 9 อัน หรือมากกว่า 
ช่อดอกย่อยที่ยาวที่สุด รูปไข่ หรือ รูปรี แกมรูปไข่ กว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร ปลายมนและ
มีติ่งหนาม ค่อนข้างโค้งลง มีเส้นกลีบ 5-7 เส้น สีออกแดงหรือสีน้ำตาลแกมสีม่วงอ่อน ขอบใส่ ตรงสันสี
ออกเขียว ดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้มี 3 อัน อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รังไข่มี 1 ช่อง มีออวุล  
1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน  ยอดเกสรเพศเมีมี 3 แฉก   
 ผล รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงกระบอกแกมรูปไข่กลับ  กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร ยาว 1.3-1.5 
มิลลิเมตร มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม สีน้ำตาลหรือดำมีจุดโปร่แสง  
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ถิ่นกำเนิดการกระจายพันธุ์  
 พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อน และพบขึ้นอยู่ทั่วไป
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามข้างทาง ทุ่งนา ที่รกร้างและเป็นวัชพืขในสนามหญ้า พบ
ทั่วไปในประเทศไทย  

ลักษณะเครื่องยา  
  แห้วหมูมีลักษณะป็นหัวรูปกลม  รูปไข่  หรือรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-
3.5 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลดำ  มีรอยย่นตามยาว ค่อนข้างชัดเจน 6-10 เส้น  มีข้อ
เป็นวงหลายงวง มีขนเส้นเล็ก ๆ สีน้ำตาลติดอยู่  มีรอยแผลจากรากหรืออาจพบผิวค่อนข้างเรียบ มีรอย
แผลเป็นไม่ชัดเจน เนื้อแข็ง หักยาก รอยหักของเหง้าแห้งที่ผ่านการนึ่งแล้ว จะมีสีน้ำตาลปนสีเหลืองหรือ สี
น้ำตาลปนสีแดง  ส่วนรอยหักของเหง้าแห้งที่ ไม่ผ่านการนึ่งจะมีสีขาว เนื้อมีแป้ง ผิวชั้นในเห็นวงแหวน
ชัดเจน  ตรงกลางสีเข้มกว่า  มีจุดกระจายอยู่ทั่วไป มีกลิ่นเฉพาะตัว รสเผ็ด  ขมเล็กน้อย  

องค์ประกอบทางเคมี  
 แห้วหมูมีน้ำมันระเหยง่าย (volatile oil)  ประมาณร้อยละ 1  น้ำมันระเหยง่ายนี้ประกอบด้วย  
แอลฟา-ไซเพอรีน (α-cyperene) และบีตา-ไซเพอรีน (β-cyperene)  ร้อยละ 30-40, แอลฟา-ไซเพ
อรอล (α-cyperol) และ บีตา-ไซเพอรอล (β-cyperol) ร้อยละ 40-49, ไซเพอโรน (cyperone)  ร้อยละ 
0.3 นอกจากนี้  ยังพบสารกลุ ่มแอลคาลอยด์ (alkaloids) ไกลโคไซด์ที ่แสดงฤทธิ์ต่อหัวใจ (cardiac 
glycosides), เฟลโวนอยด์ (flavonoids)  เป็นต้น  

ข้อบ่งใช้ – 
 ตำราสรรพคุณยาไทยแห้วหมูมีรสเผ็ด หอมปร่า บำรุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับลมในลำไส้ 
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ บำรุงทารกในครรภ์  เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้ ลดความ
ดันโลหิต ลดการอักเสบ แก้บิด ท้องเสีย แก้อาเจียน  

 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลีนิกพบว่า แห้วหมมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดไข้ ลดความดันโลหิต และ
ลดการอักเสบ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากแอลฟา-ไซเพอโรน (α-cyperone) นอกจากนั้นยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในหลอดทดลอง  

หมายเหตุ 

1.  ตำราสมุนไพรไทยระบุให้ใช้แห้วหมูแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้อง โดยใช้ครั้งละ 1 กำ
มือ (60-70 หัว หรือหนัก 15 กรัม) ทุบให้แตก ต้มเอาน้ำดื่ม หรือใช้หัวสดครั้งละ 5 หัว  โขลกให้ละเอียด
กินผสมกับน้ำผึ้ง  
2. ตำราสรรพคุณยาจีนว่าแห้วหมูมีรสเผ็ด ขมเล็กน้อย มีสรรพคุณแก้ปวดท้อง  ปวดชายโครง  แก้
ประจำเดือนมาไม่ปรกติ ปวดประจำเดือร ปวดคัดเต้านม หากนำยาไปผัดด้วยน้ำส้มสายชู จะทำให้
สรรพคุณแรงข้ึน  
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93. อบเชย 
 

อบเชย 

 อบเชยเป็นเปลือกของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum iners Reinw. ex Blume  
ในวงศ์ Lauraceae  
 

  

ต้นอบเชย ดอกอบเชย 
 
ใช้ในตำรับ ยาอัคคินีวคณะ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทำเครื่องยา เปลือกต้น 
ชื่อละติน Cinnamomi Cortex 
ชื่อภาษาอังกฤษ Cinnamon 
ชื่อพ้อง Cinnamomum aromaticum Zoll. 
ชื ่ออื ่น เปลือกเชียด, เปลือกอบเชย, อบเชยไทย อบเชยต้น มหาปราบ เซียด ฝักดาบ พญาปราบ  
ฮักแกง สุรามริด โมง โมงหอม เคียด กะทังหัน 
ลักษณะพืช ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร เรือนยอดกลมหรือรูปทรงกระบอก เปลือกสีน้ำตาลอมเทาอ่อน เรียบ 
มีช่องอากาศ เปลือกในสีออกชมพู มีกลิ่นหอมเฉพาะ เนื้อไม้สีออกขาว แตกกิ่งเล็กเรียว เกลี้ยง  ใบ เป็นใบ
เดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือกึ่งตรงข้าม พบน้อยที่เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี อาจพบรูปขอบขนานแกม
รูปใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมรูปแถบ ขนาดกว้างแตกต่างกันมาก กว้าง 2.5 -12 เซนติเมตร  
ยาว 7.5-30 เซนติเมตร ปลายแหลมทู่หรือเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ่ม มนหรือกลม แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง 
หรือกึ่งคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเกลี้ยงและเป็นมัน ด้านล่างมักมีนวลและขนสั้นนุ่ม เส้นใบออกจากโคนใบ  
3 เส้น ยาวไปถึงปลายใบ  เส้นกลางใบและเส้นใบนูนด้านล่าง เส้นใบย่อยคล้ายขั้นบันได ค่อนข้างชัด
ด้านล่าง ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร หนา มีขนสั้นนุ่ม ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือ
ใกล้ปลายกิ่ง กางออก ยาว 10-20 เซนติเมตร มักโผล่พ้นกลุ่มใบ มีขนสั้นนุ่มคล้ายเส้นไหม ดอกสมบูรณ์
เพศ อาจพบดอกแยกเพศด้วย สีครีมหรือสีขาว กลิ่นหอม ก้านดอกยาว 4-5 มิลลิเมตร กลีบรวมโคนเชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 6 แฉก ติดทน รูปไข่ ยาว 2-3 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่มคล้ายเส้นไหม
หนาแน่น  ค่อนข้างบานออกเมื่อแห้ง เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 9 อัน ชั้นนอก 6 อัน ไม่มีต่อม ชั้นใน 3 อัน  
มีต่อมรูปไต 1 คู่ ต่อมมีก้าน ก้านชูอับเรณูมีขนกำมะหยี่ อับเรณูมี 4 ช่อง แตกโดยมีบานเปิด เกสรเพศผู้
เป็นหมัน 4 อัน รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีขนกำมะหยี่ รังไข่เหนือวงกลีบ รูปไข่หรือ
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กลม มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด เกลี ้ยง ก้านชูยอดเกสรเพศเมียเรียว ยอดเกสรเพศเมียรูปคล้ายจาน  
ผล แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปขอบขนานหรือรูปรี 

  

เครื่องยาอบเชย 
 
ลักษณะเครื่องยา อบเชยเป็นเครื่องยา และเครื่องเทศ เปลือกอบเชยที่ดีจะมีสีน้ำตาลอ่อน(สีสนิม)  
มีความตรงและบางสม่ำเสมอ ยาวประมาณ 1 เมตร มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสสุขุม เผ็ด หวานเล็กน้อย 
วิธีเตรียมเครื่องยา ได้จากการขูดเอาเปลือกชั้นนอกออกให้หมด  แล้วลอกเปลือกชั้นในออกจากแก่นลำ
ต้น โดยใช้มีดกรีดตามยาวของกิ่ง แล้วรวบรวมนำไปผึ่งที่ร่มสลับกับการนำออกตากแดดประมาณ 5 วัน  
ขณะตากใช้มือม้วนขอบท้ังสองข้างเข้าหากัน จนเปลือกแห้งจึงมัดรวมกัน  
องค์ประกอบทางเคมี น้ำมันหอมระเหยที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ cinnamaldehyde ประมาณ 51-
76% พบ eugenol เล็กน้อยประมาณ 5-18% 
ข้อบ่งใช้ ตำรายาไทย: น้ำต้มเปลือกต้น ดื่มแก้ตับอักเสบ อาหารไม่ย่อย แก้ท้องเสีย ลำไส้เล็กทำงาน
ผิดปกติ ขับพยาธิ มีสรรพคุณบำรุงดวงจิต แก้อ่อนเพลีย ชูกำลัง ขับผายลม บำรุงธาต แก้บิด แก้ลมอัณฑ
พฤกษ์ แก้ไข้สันนิบาต ใช้ปรุงเป็นยานัตถุ์แก้ปวดหัว รับประทานแก้เบื่ออาหาร แก้จุกเสียด แน่นท้อง 
อาหารไม่ย่อย แก้ไอ แก้ไข้หวัด ลำไส้อักเสบ ท้องเสียในเด็ก อาการหวัด ปวดปะจำเดือน แก้อ่อนเพลีย  
คลื่นไส้อาเจียน  แก้ปวดประจำเดือน ห้ามเลือด บดเป็นผงโรยแผลกามโรค สมานแผล 

อบเชยมีการนำมาใช้ในพิกัดยาไทย คือ “พิกัดตรีธาตุ” ประกอบด้วย กระวาน ดอกจันทน์  
และอบเชย เป็นยาแก้ธาตุพิการ แก้ลม แก้เสมหะ แก้ไข้  “พิกัดตรีทิพย์รส” คือการจำกัดจำนวนของที่มี
รสดี 3 อย่าง คือโกฐกระดูก เนื้อไม้ และอบเชยไทย มีสรรพคุณบำรุงธาตุ บำรุงกระดูก บำรุงตับปอดให้
เป็นปกติ แก้ลมในกองเสมหะ บำรุงโลหิต “พิกัดจตุวาตะผล” คือการจำกัดจำนวนตัวยาแก้ลม 
ประกอบด้วยผล 4 อย่าง คือ เหง้าขิงแห้ง กระลำพัก อบเชยเทศ และโกฐหัวบัว มีสรรพคุณแก้ไข้  
แก้พรรดึก แก้ตรีสมุฏฐาน ขับผายลม บำรุงธาตุ แก้ลมกองริดสีดวง “พิกัดทศกุลาผล” คือการจำกัด
จำนวนตัวยาตระกูลเดียวกัน 10 อย่าง มีชะเอมทั้ง 2 (ชะเอมไทย ชะเอมเทศ) ลูกผักชีทั้ง 2 (ผักชีล้อม 
ผักชีลา) อบเชยทั้ง 2 (อบเชยไทย อบเชยเทศ) ลำพันทั้ง 2 (ลำพันแดง ลำพันขาว) ลูกเร่วทั้ง 2 (เร่วน้อย 
เร่วใหญ่) มีสรรพคุณ แก้ไข้เพ่ือดีและเสมหะ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ บำรุงปอด แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ลม
อัมพฤกษ์ อัมพาต บำรุงกำลัง บำรุงดวงจิตให้แช่มชื่น แก้ไข้ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา ต้านแบคทีเรียและเชื้อรา แก้ปวดและต้านอักเสบ ต้านออกซิเดชั่น ต้านมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ลดความดัน ลดการหดเกร็งของหลอดลม ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่ และกระเพาะอาหาร ช่วยให้
แผลหายเร็วขึ้นในหนู ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดหนู มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง 
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การศึกษาทางพิษวิทยา การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเปลือกอบเชยญวณด้วยเอทานอล 50% 
โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 926 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาใน
คน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็น
พิษ 
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94. อุตพิด 
 

อุตพิด 

 อุตพิดเป็นหัวใต้ดินของพืชท่ีมีชื่วิทยาศาสตร์ว่า Typhonium trilobatum (L.) Schoot  
ในวงศ์ Araceae.  

 

ใช้ในตำรับ ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้แก้สัณฑฆาตกล่อนแห้ง ยาทัพยาธิคุณ 
ส่วนของพืชที่ใช้ทำเครื่องยา หัวใต้ดิน 
ชื่อภาษาอังกฤษ Cuckoo-pint rhizome 
ชื่อพ้อง - 
ชื่ออ่ืน มะโหรา (จันทบุรี), บอนแบ้ว (เชียงใหม่)  
ลักษณะพืช   
 พืชล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นหัว ชูส่วนของก้านและใบเจริญขึ้นมาเป็นกอ ต้นสูงราว 
10-45 เซนติเมตร ใบ มีขนาดใหญ่แผ่กว้างขอบ แบ่งออกเป็น 3 แฉก ย่นเป็นรอยเล็กน้อย ใบมีสีเขี ยว  
ก้านใบยาวได้ถึง 40 เซรติเมตรสีเขียว มีลายหรือจุดประสีม่วง  
 ดอก เป็นชนิดช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) คล้ายดอกหน้าวัว มีจานรองดอก ขนาดใหญ่ ด้านนอกมีสี
เขียวอ่อน หรือสีเขียวปนน้ำตาล ด้านในหรือด้านบนเป็นสีม่วงคล้ำ ปลีดอกมีกาบหุ้มสีแดง เมื่อบานจะเห็น
ดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว มีกลิ่นเหม็น ดอกบานแล้วติดเป็นผลรูปขอบขนาน ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด  

  
ใบ ดอก 
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ถิ่นกำเนิดการกระจายพันธุ์   
 พืชชนิดนี้มีถิ ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปินส์ ในประเทศไทย พบ
กระจายพันธุ์ทั่วไปบริเวณท่ีมีร่มเงา มีความชุ่มชื้น  

ลักษณะเครื่องยา   
 อุตพิดเป็นส่วนของหัวใต้ดินแห้ง ลักษณะเป็นหัวแห้ง ค่อนข้างกลม ขนาดแตกต่างกันตามอายุที่
เก็บ ผิวนอกสีน้ำตาล ขรุขระ เนื้อในสีขาวอมเหลือง ชิ้นส่วนของหัวที่หั่นเป็นแผ่นมีรูปร่างและขนาดไม่
แน่นอน มีรากฝอยติดภายนอกบางชิ้น 

องค์ประกอบทางเคมี  
 อุตพิดมีสารกลุ ่มแอลคาลอยด์ (alkaloids),  กลุ ่มไกลโคไซด์ (glycosides),กลุ ่มแทนนิน ( 
tannins), กลุ ่มซาโปนิน(saponins), กลุ ่มเฟลโวนอยด์ (flavonoids) และ น้ำตาลรีดิวซ์ (reducing 
sugars) เป็นต้น  

ข้อบ่งใช้ – 

 ตำราสรรพคุณยาไทยว่าหัวอุตพิดมีสรรพคุณในการกัดเถาดานในท้อง เช่น ดานเลือด ดานลม 
เป็นต้น และใช้ปรุงยาทาแก้แผลหนอง 

 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบว่า สารกลุ่มแทนนินในพืชมีฤทธิ์ฝาดสมาน  

คำเตือน – 

ข้อห้ามใช้ - 

ข้อควรระวัง - 

หมายเหตุ 
เถาดาน (น.) หมายถึง โรคชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นลำแข็งตั้งขึ้นท่ียอดอก แล้วลามลงไปถึงท้องน้อย ทำให้
เจ็บปวด จุกเสียด แน่น หน้าอก  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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