
รางจืด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia laurifolia Lindl. 
ชื่อสามัญ : Laurel clock vine, Blue trumpet vine 
สรรพคุณ  
- รากและเถา  รับประทานแก้ร้อนใน กระหายน้้า 
- ใบและราก ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ เป็นยาพอกบาดแผล พิษจากดื่ม
เหล้ามากเกินไป  
 



ย่านาง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra  (Colebr.) Diels 
ชื่อสามัญ : Bamboo grass 
สรรพคุณ  

- ราก ใช้แก้ไข้ทุกชนิด ทั้งไข้พิษ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู 
- ใบ แก้ไข้กลับ แก้เลือดตก แก้ก้าเดา แก้ลม ลดความร้อน  
- เถา แก้ไข้ ลดความร้อนในร่างกาย  
 
 



บอระเพ็ด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & 
Thomson 
ชื่อสามัญ : Heart – Leaved Moonseed 
สรรพคุณ  
 - ราก ไข้สนันิบาต แกไ้ข้พิษ ไข้จบัสั่น ดับพิษร้อน ถอนพษิไข ้
 - ต้น  บ้ารุงก้าลัง แก้ร้อนในกระหายน้้า แก้สะอึก แก้พิษฝีดาษ 
 - ใบ รักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคันตามร่างกาย ยาลดความร้อน  
 - ดอก ฆ่าพยาธิในท้อง ในฟัน ในหู 
 - ผล แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ไข้พิษ 
 



เถาวัลย์เปรียง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth 
วงศ์ : PAPILIONACEAE 
ชื่อสามัญ : Malay Jewel vine 
สรรพคุณ  
 - เถา รักษาเส้นเอ็นขอด ขับปัสสาวะ 
 - ราก ใช้เป็นยารักษาอาการไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ และขับปัสสาวะ 
 
 

 



 

อัญชัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L. 
ชื่อสามัญ :   Blue Pea, Butterfly Pea 
สรรพคุณ  

  - ดอกสีน้้าเงิน ใช้เป็นสีแต่งอาหาร ขนม  
- รากต้นอัญชันดอกสีขาว ใช้เป็นยาขับปสัสาวะ ยาระบาย 

 
 
 



 

 

เถาวัลย์หลง 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Argyreia  nervosa (Burm.f.)  Boj 

สรรพคุณ  

- ล้าต้น  เป็นยาเจรญิอาหาร 

 
 
 



 
 

เจตมูลเพลิงขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago zeylanica  L. 
ชื่อสามัญ : Wild leadwor 
สรรพคุณ  
- ราก เป็นยารักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อนและผื่นคัน แก้ปวดข้อ  
- ต้น เป็นยาขับประจ้าเดือน 
- ใบ แก้ฟกช้้า ฝีบวม มาเลเรีย 

 
 



การบูร 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl 
ชื่อสามัญ : Camphor Tree 
สรรพคุณ  
-  เปลือกและราก  แก้ปวดขัดตามเส้นประสาท ข้อบวมเป็นพิษ แก้เคล็ด
ขัดบวม แก้ปวดท้อง ท้องร่วง ขับน้้าเหลือง หากน้าไปผสมน้้าผึ้งจะเป็น
ยาร้อนใช้ทาเพื่อถอนพิษอักเสบเรื้อรัง ปวดยอกตามกล้ามเนื้อ สะบักจม 
ทรวงอกปวดร้าวตามเส้นเอ็น โรคปวดผิวหนัง รอยผิวแตกในฤดูหนาว  
แก้พิษสัตว์กัดต่อย เป็นต้น 



มะรุม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera  Lam. 
ชื่อสามัญ : Horse radish tree, Drumstick 
สรรพคุณ  
- ฝัก ปรุงเป็นอาหารรับประทาน 
- เปลือกต้น มีรสร้อน รับประทานเป็นยาขับลมในล้าไส้ ท้าให้ผายหรอื
เรอ คุมธาตุอ่อนๆ (ตัดต้นลมดีมาก) 
- ราก มีรสเผ็ด หวานขม แก้บวม บ้ารุงไฟธาตุ  



ทองพันชั่ง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 
ชื่อสามัญ : White crane flower 
สรรพคุณ  
 - ราก แก้กลากเกลื้อน รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคผิวหนัง ดับพิษไข้  
 - ทั้งต้น  รักษาโรคผิวหนัง แก้น้้าเหลืองเสีย แก้กลากเกลื้อน ผื่นคัน 

- ต้น บ้ารุงร่างกาย แก้โรค 108 ประการ รักษาโรคผมร่วง 
- ใบ  แก้กลากเกลื้อน ผื่นคัน แก้โรคไขข้ออักเสบ รักษาโรคผิวหนัง 

รักษาโรคความดันโลหิตสูง 



พลู 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper betle Linn. 
ชื่อสามัญ :  Betel 
สรรพคุณ  
 - ใบพลู มีสารยูจีนอลและชาวิคอล มีฤทธิ์เป็นยาชาและช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนของโลหิต และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด  
ระงับอาการคันและเจ็บปวดเนื่องจากแมลงกัดต่อย  
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95


ว่านหางจระเข ้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera  (L.) Burm.f. 
ชื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados 
สรรพคุณ  

- ใบ รสเย็น ต้าผสมสุรา พอกฝี 
- ทั้งต้น รสเย็น ดองสุราดื่มขับน้้าคาวปลา 
- ราก รสขม รับประทานถ่ายโรคหนองใน แก้มุตกิด 
- ยางในใบ เป็นยาระบาย 
- น้้าวุ้นจากใบ ล้างด้วยน้้าสะอาด ฝานบางๆ รักษาแผลสดภายนอก น้้าร้อนลวก ไฟไหม้ ทา้
ให้แผลเป็นจางลง ดับพิษร้อน ทาผิวป้องกันและรักษาอาการไหม้จากแสงแดด ทาผิวรักษาสิว
ฝ้า และขจัดรอยแผลเป็น 

- เนื้อวุ้น เหน็บทวาร รักษาริดสีดวงทวาร 
- เหง้า ต้มรับประทานแก้หนองใน โรคมุตกิด 



กะเพรา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum  L. 
ชื่อสามัญ : Holy basil,  Sacred Basil 
สรรพคุณ  

- แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน 
- ใช้แก้อาการท้องอืดเฟ้อ แน่จุกเสียดและปวดท้อง แก้ไอและขับเหงื่อ  
- ขับพยาธิ ขับน้้านมในสตรีหลังคลอด ลดไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ รักษา
หูด กลากเกลื้อน ต้านเชื้อรา 
- ใช้ไล่ หรือฆ่ายุง ไล่แมลงวันทอง 

 



กระดูกไก่ด้า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gendarussa vulgaris Nees. 
สรรพคุณ  

- ใบ แก้ปวดศีรษะ โรคหืด ไอ อัมพาต ขับปัสสาวะ บวมตามข้อ 
กากของใบน้ามาพอกแผลที่พิษอสรพิษขบกัด ใบน้ามาต้มและดื่ม แก้ช้า้ 
แก้ไข้ ลดความร้อน ขบัเลือดข้นในร่างกายให้กระจาย  

- รากและใบ ต้าผสมกันแล้วน้ามาพอกแผล ถอนพิษ น้ามาต้มใช้
อาบน้้าแก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน  
 
 



เสลดพังพอนตัวเมีย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau. 
สรรพคุณ  

- ส่วนทั้ง 5 ใช้ถอนพิษ โดยเฉพาะพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ตะขาบ 
แมงป่อง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ แผลน้้าร้อนลวก 
- ใบ ใช้รักษาแผลผวิหนังชนิดเริ่ม Herpes และรักษาแผลร้อนใน 
ในปาก Apthous ตับพิษร้อน แก้แผลน้้าร้อนลวก 
- ราก ปรงุเป็นยาขับปสัสาวะ ขบัประจ้าเดือน แก้ปวดเมื่อยบั้น
เอว  

 



 
 

ชุมเห็ดเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia alata ( L.) Roxb. 
ชื่อสามัญ : Ringworm Bush 
สรรพคุณ  

-  ใบสด  รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ฝีและแผลพุพอง 
-  ดอก, ใบสดหรือแห้ง  เป็นยาระบาย ยาถ่าย ถ่ายพยาธิล้าไส ้
-  เมล็ด  ขับพยาธิ เป็นยาระบายอ่อน 

 
 



หางไหลขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Derris malaccensis  Prain 
สรรพคุณ  

ยางจากราก 
- ฆ่าแมลงตัวหนอนที่เกาะกินผัก เบื่อปลา 
- รสเอียนเล็กน้อย ถ่ายเส้นเอ็น (ท้าให้เส้นอ่อน) 
- ถ่ายผายลม ถ่ายเสมหะและโลหิต 
- ใช้ปรุงเป็นยาขับระดู แก้ระดูเป็นลิ่มเป็นก้อนเน่าเหม็น 
- ใช้ผสมกับสบู่และน้้าส้าหรับฆ่าสัตว์ เช่น หิดและเหาได้ดี 

 



 

ชะเอมไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla  Benth. 
สรรพคุณ  

- ราก  แก้ไอ ขับเสมหะ ท้าให้ชุ่มคอ ใช้แทนชะเอมเทศ 
- เนื้อไม ้  บ้ารุงธาตุ แก้กระหายน้้า แก้โรคในคอ 

 
 
 
 



ต้อยติ่งฝรั่ง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod. 
ชื่อสามัญ : ruellias, wild petunias 
สรรพคุณ  

- ราก สามารถน้ามาใช้เป็นยารักษาโรคไตได้  
- ใบ ใช้เปน็ยาถ่ายพยาธิ  
- เมล็ด ใช้พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล แผลมีฝ้ามีหนอง  
- ราก ช่วยบรรเทาอาการสารพิษตกค้างในปัสสาวะ 



กานพลู 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry 
ชื่อสามัญ : Clove Tree 
สรรพคุณ  

- เปลือกต้น  แก้ปวดท้อง แกล้ม คุมธาต ุ 
- ใบ แก้ปวดมวน 
- ดอกตูม รับประทานขับลม ใช้แต่งกลิน่ 
- ผล ใช้เป็นเครื่องเทศ เป็นตวัช่วยใหม้ีกลิ่นหอม 
- น้้ามันหอมระเหยกานพลู ใช้เป็นยาชาเฉพาะแห่ง แก้ปวดฟัน  
ฆ่าเชื้อทางทันตกรรม เป็นยาระงับการชักกระตุก ท้าใหผ้ิวหนังชา 



ขลู่ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica  (L.) Less. 
ชื่อสามัญ : Indian Marsh Fleabane   
สรรพคุณ  

-  ทั้งต้นสด หรือแห้ง ปรุงเป็นยาต้มรับประทานขับปัสสาวะ แก้โรคนิ่วในไต  
- เปลือก ใบ เมล็ด แก้ริดสีดวงทวาร ริดสีดวงจมูก เปน็ยาอายุวฒันะ 

- ใบ มีกลิ่นหอม ต้มน้้าดื่ม แทนเป็นน้้าชา เพื่อลดน้้าหนัก แก้ปวดเมื่อย ขับ
ระดูขาว แก้แผลอักเสบ และต้มน้้าอาบบา้รุงประสาท  

- ใบและราก รับประทานเป็นยาฝาดสมาน แก้บิด แก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้แผล
อักเสบ ใช้รากสดต้าพอกบริเวณที่เป็น 

- ดอก แก้โรคนิ่ว 



เสนียด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia adhatoda L.  
สรรพคุณ  

- ใบ ห้ามเลือด  
- ราก เป็นยาบ้ารุงปอด รักษาวัณโรค  
- ใบและดอก มีสาร vasicine และ vasicinone ซึ่งมีฤทธิ์ขยาย
หลอดลมและละลายเสมหะ 

 

 



มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anacardium occidaenate L. 
สรรพคุณ  

- ผล ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะ พอกดับพิษ แก้ลักปิดลักเปิด  
- เมล็ด แก้กลากเกลื้อน แก้โรคผิวหนัง แก้ตาปลา แก้เนื้องอก บ้ารุง

กระดูก บ้ารุงเส้นเอ็น  
- เปลือก แก้บิด ขับน้าเหลืองเสีย แก้ท้องเสยี แก้กามโรค  
- ยอดอ่อน รักษาริดสีดวงทวาร  
- ยาง แก้เลือดออกตามไรฟัน รักษาหูด รักษาขี้กลาก  
- น้้ามัน ฆ่าเชื้อ ทาถูนวดให้ร้อนแดง ยาชา รักษาโรคเรื้อน กัดหูด  

 



มะกรูด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix  DC. 
ชื่อสามัญ : Leech lime, Mauritus papeda 
สรรพคุณ  

-  ราก กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ 
-  ใบ มีน้้ามันหอมระเหย 
-  ผล, น้้าคั้นจากผล  ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชันนะตุ รังแค 
ท้าให้ผมสะอาด 
-  ผิวจากผล  ปรุงเป็นยาขับลมในล้าไส้ แก้แน่น เป็นยาบ้ารงุ
หัวใจ 

 



 

เพชรสังฆาต 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis  L. 
สรรพคุณ  

-  น้้าจากต้น  ใช้หยอดหู แก้น้้าหนวกไหล เปน็ยาธาตุเจริญ
อาหาร 
-  ใบยอดอ่อน รักษาโรคล้าไส้เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย 
-  ใบ ราก เป็นยาพอก 
-  เถา  ใช้เป็นยาแก้ริดสีดวงทวารหนัก 

 



 

ตะไคร้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus  Stapf. 
ชื่อสามัญ :  Lemon Grass, Lapine  
สรรพคุณ  

- ทั้งต้น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ขับลมในล้าไส้  
- ราก แก้เสยีดแน่น แสบบริเวณหน้าอก ปวดกระเพาะอาหาร  
- ใบสด มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูง แก้ไข้ 
- ต้น เป็นยาขับลม แก้ผมแตกปลาย  

 



 

ฮว่านง็อก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseuderanthemum palatiferum (Nees)  Radlk.   

สรรพคุณ  
- ใบสด รักษาอาการปวด ต้านการอักเสบ ลดความดัน 
โรคเบาหวาน  

 
 

 



 

หญ้าหนวดแมว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 
ชื่อสามัญ : Java tea, Kidney Tea Plant, Cat's Whiskers 
สรรพคุณ  

- ราก ขับปัสสาวะ 
- ทั้งต้น แก้โรคไต ขับปัสสาวะ รักษาโรคปวดตามสันหลัง และบั้นเอว 

รักษาโรคนิว่ รักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบ 
- ใบ รักษาโรคไต รักษาโรคปวดข้อ ปวดหลงั ไขข้ออักเสบ ลดความ

ดันโลหิต รักษาโรคเบาหวาน ลดน้้าขับกรดยูริคแอซิดจากไต 



 

ยี่หร่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuminum cyminum L. 
ชื่อสามัญ : Cumin 
สรรพคุณ  
- ใบ ใบยี่หรา่อุดมไปด้วยวิตามินซี และธาตุแคลเซียม ซึ่งมีสรรพคณุใน
การช่วยขับเหงื่อ  
- ต้นยี่หร่า สรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการปวดทอ้ง 
- ใบยี่หรา่ สรรพคุณช่วยแก้อาการคลื่นไส้ ด้วยการใช้ใบน้ามาชงเป็นชา
ดื่มจนกว่าจะหาย 



 

โสมไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talinum paniculatum Gaertn. 
สรรพคุณ  

- เหง้า รสหวานร้อน บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง บ ารุงธาตุ  
แก้อ่อนเพลีย 
- ใบ แก้บวมอักเสบมีหนอง ขับน้้านม  
- ราก บ้ารุงปอด แก้อาการอ่อนเพลีย ปัสสาวะขัด เหงื่อออกมาก 
แก้ไอ บ้ารุงปอด ประจ้าเดือนผิดปกติ ท้องเสีย 
 



 

ไพล 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. 
สรรพคุณ  

- เหง้า   เป็นยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม แก้บิด ท้องเดิน ขับประจ้าเดือนสตรี  
ทาแก้ฟกบวม แก้ผื่นคัน เป็นยารักษาหืด  เป็นยากันเล็บถอด ใช้ต้มน้้าอาบหลังคลอด 

- น้้าคั้นจากเหง้า รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกบวม แพลงช้้าเมื่อย 
- หัวช่วยขับระดู ประจ้าเดือนสตรี เลือดร้าย แก้มุตกิด ระดูขาว แก้อาเจียน แก้ปวด

ฟัน 
- ดอก ขับโลหิตกระจายเลือดเสีย 
- ต้น  แก้ธาตุพิการ แก้อุจาระพิการ 
- ใบ  แก้ไข้ ปวดเมื่อย แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้เมื่อย 



 

ข่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia  galanga   (L.) Willd. 
ชื่อสามัญ : Galanga 
สรรพคุณ  

- เป็นยาแก้ทอ้งขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม 
- แก้อาหารเป็นพิษ 
- เป็นยาแก้ลมพิษ 
- เป็นยารักษากลากเกลื้อน โรคผิวหนัง ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 

 



 

สาคู 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metroxylon sagus Rottb. (ชนิดยอดแดง) Metroxylon rumphii Mart. (ชนิดยอดขาว) 
ชื่อสามัญ : Sago Palm 
สรรพคุณ  

- ใบสาคู ใช้เย็บเป็นจากมุงหลังคาบ้านหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
- ยางสาคู ใช้แทนกาวปิดกระดาษส้าหรับท้าว่าวของชาวชนบท 
- ต้นสาคู ใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมู ไก่ และเป็ด  

 
  



 

กระทือ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet  (L.) Smith. 
สรรพคุณ 

- ราก  แก้ไข้ตัวเย็น แก้ไข้ตา่งๆ แก้ไข้ตวัร้อน แก้เคล็ดขดัยอก 
- เหง้า บ้ารุงน้้านม แก้ปวดมวนในท้อง แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้จุกเสียด แก้
เสมหะเป็นพิษ ขับน้้าย่อย เจริญอาหาร เป็นยาบ้ารุงก้าลัง  

- ต้น แก้เบือ่อาหาร ชว่ยเจรญิอาหาร ทา้ให้รับประทานอาหารมีรส  แก้ไข ้

- ใบ ขับเลือดเน่าร้ายในเรือนไฟ แก้เบาเปน็โลหติ 
- ดอก  แก้ไข้เรื้อรัง ผอมแหง้ ผอมเหลือง บ้ารุงธาตุ แก้ลม 



ว่านชักมดลูก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma xanthorrhiza  Roxb. 
สรรพคุณ  

- ราก แก้ท้องอืดเฟ้อ 
- เหง้า  เป็นยาบบีมดลูก ท้าให้มดลูกเข้าอู่เร็วหลังจากการคลอด
บุตร ท้าให้ประจ้าเดือนมาปกติ  

 

 

 



 

ว่านมหาลาภ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaedranassa spp. 
สรรพคุณ  

- หัวว่าน ต้าละเอียดผสมกับสุราขาวใช้พอกตรงบริเวณฝีจะยุบ  
หากฝีแตกก็จะดูดหนองแห้งหายในไม่ช้า 
- ว่านมหาลาภเป็นว่านที่นิยมปลูกคู่กับว่านมหาโชค ปลูกไว้กับ
บ้านเรือนอาศัย ร้านค้าขาย จะเปน็เสน่ห์มหานิยมน้าโชคลาภมา
สู่เรือน 

 



โปร่งฟ้า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya Siamensis Craib.  
สรรพคุณ  

- ใบโปร่งฟ้า มีรสหอมหวาน รสเผ็ดร้อน แก้ผื่นคัน แก้พิษตะขาบ  
ห้ามเลือด  

- ดอกโปร่งฟ้า ฆ่าเชื้อโรค แผลเรื้อรงั ไส้ลาม ไส้ด้วน 
- รากโปร่งฟ้า รสเฝื่อนเย็น แก้ตามัว ตาฝ้า ตาฟาง ฝนกับน้้ากิน 

และทาแก้พษิงู แก้วัณโรคชนิดบวม แก้ริดสีดวง 

 

 



สบู่ด้า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha curcas Linn. 
สรรพคุณ  

- ใบหรอืเมล็ด แก้โรคผิวหนัง ซึ่งได้แก่พวก ผื่นคัน หิดและฆ่า
แมลงเปลือกต้นและใบ แก้ปวดบวม แก้กระดูกหัก แก้บาดแผล 
และ แก้อาการเคล็ดขัดยอก 

 
 
 
 



 

เจตมูลเพลิงแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago indica  L. 
สรรพคุณ  

- ราก เป็นยาขมเจริญอาหาร แก้ธาตุพิการ เป็นยาบ้ารุง  
เป็นยาฆ่าเชือ้โรค 

 
 
 
 
 



 
 

ตะไคร้หอม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus Rendle 
ชื่อสามัญ :   Citronella grass 
สรรพคุณ  

- ต้นและใบสด น้้ามันของต้นตะไคร้หอมปรงุกับน้้าหอมทาตัว
ป้องกันยุงกดั  ปรุงเป็นยาขับลมในล้าไส้ และแก้แน่น แก้
ริดสีดวงในปาก 

 



สาคู 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metroxylon sagus Rottb. (ชนิดยอดแดง) Metroxylon rumphii 
Mart. (ชนิดยอดขาว) 

วงศ์ : Palmae 

ชื่อสามัญ : Sago Palm 

สรรพคุณ  

- ใบสาคู ใชเ้ย็บเป็นจากมงุหลังคาบา้นหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

- ยางสาคู ใช้แทนกาวปิดกระดาษส้าหรับท้าว่าวของชาวชนบท 

- ต้นสาคู ใชเ้ป็นอาหารเลี้ยงหมู ไก่ และเป็ด  



กะทือ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

วงศ์ : ZINGIBERACEAE 

ชื่อสามัญ : Shampoo Ginger, Wild Ginger 

สรรพคุณ  

- เหง้า ใช้เป็นยาบ้ารุงก้าลัง  

- ดอก ช่วยบ้ารุงธาตใุนร่างกาย  

- ต้น ช่วยแก้อาการเบื่ออาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร ท้าให้สามารถรับประทาน
อาหารมีรสได ้



 พลับพลึง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum L. 

วงศ์ : AMARYLLIDACEAE 

ชื่อสามัญ : Crinum Lily, Cape Lily, Spider Lily, Poison Bulb 

สรรพคุณ  

- ราก ใชพ้อกแผลได้ ด้วยการน้ารากมาต้าแล้วพอกบริเวณบาดแผล  

- ใบ สามารถน้ามาใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตามรา่งกาย กล้ามเนื้ออักเสบ  

- ใบ ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ด้วยการใช้ใบมาองัไฟแล้วใชพ้ันรอบศีรษะไว้ 
อาการปวดศีรษะก็จะทุเลาลง 



 ฟ้าทะลายโจร 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 

วงศ์ : ACANTHACEAE 

สรรพคุณ  

- ใบ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดหนองได้  

- ฟ้าทะลายโจรมีรสขมมาก โดยความขมจะเหนี่ยวน้าช่วยท้าให้ขับน้า้ลายออกมา
มากขึ้น จึงท้าให้ชุ่มคอ 

- กิ่ง,ใบ ช่วยป้องกันและแกอ้าการหวดั คดัจมูก ดว้ยการใช้ใบและกิ่งประมาณ 1 
ก้ามือ (สดใช้ 25 กรัม แตถ่้าแห้งใช้ 3 กรัม) น้ามาตม้กับน้้าดื่มก่อนอาหารวันละ 2 
ครั้ง เช้าและเย็นหรือในขณะที่มีอาการ  



บุก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus konjac K.Koch 

วงศ์ : ACANTHACEAE 

ชื่อสามัญ : Devil’s tongue, Shade palm, Umbrella arum 

สรรพคุณ  

- ราก ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร  

- ราก ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร  

- หัว หัวบกุมรีสเผ็ด เป็นยาร้อน มีพิษ ออกฤทธิ์ตอ่ม้าม ตับ และระบบทางเดิน
อาหาร มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้้าตาลในเส้นเลือด  



วอเตอร์เครส 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nasturtium officinale W.T. Aiton 

ชื่อสามัญ : Watercress 

สรรพคุณ  

- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชรา 
- ช่วยเสริมสร้างภูมิคุมกันให้กับร่างกาย บ้ารุงสุขภาพ 
- ประโยชน์ของผักวอเตอร์เครส ช่วยบ้ารุงและรักษาสายตาเพราะเป็นผักอุดมไปด้วย

วิตามินเอ 
- สารลูทีนและเบต้าแคโรทีนในผักชนิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับนัยน์ตา 

อย่างเช่น ต้อในตาและจอประสาทตาเสื่อม 
- ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 



 ว่านงาช้าง  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sansevieria cylindrica Bojer. 

ชื่อวงศ์ : Dracaenaceae 

สรรพคุณ  

- แก้ปวดในหู เอาใบไปอังไฟแล้วบีบเอาน้้าหยอดหู หรือคั้นเอาน้้าไปทาผมเป็นยาบ้ารุง
รากเส้นผม ท้าให้ผมดกด้าเป็นเงางาม 

- เป็นยาบ้ารุงโลหิต ใช้ต้าโขลกหรือหั่นเป็นแว่นๆ ผสมกับสุรารับประทานแก้เลือดตีขึ้นใน
โรคบาดทะยักปากมดลูกในเรือนไฟ จะดองสุราหรือต้มกินก็ได้ น้้าคั้นจากรากใช้เป็นยาเบื่อ
พยาธิและรักษาริดสีดวงงอกได้ดี โดยใช้รากสด 5-10 กรัมน้ามาล้างให้สะอาด โขลกให้
ละเอียดอาจผสมเหล้าโรง คั้นเอาแต่น้้าจิบ ผู้ที่มีใบหน้าเป็นสิว ฝ้าหน้าตกกระ จะช่วยฟอก
โลหิตให้ใบหน้าหายจากสิวฝ้า เกลี้ยงเกลาผิวพรรณผุดผ่อง 



พลูคาว 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. 

ชื่อวงศ์ : SAURURACEAE 

สรรพคุณ  

- มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

- มีฤทธิ์ในการช่วยบ้าบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง 

- ประโยชน์ของพลูคาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต่าง ๆ เช่น ไข้ทรพิษ 
หัด งูสวัด เริม เอดส์ (HIV) 

 

 



แปะต้าปึง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura divaricata (L.) DC. 

ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE 

สรรพคุณ  

- ยอดอ่อน ใช้เป็นส่วนผสมในการต้มไก่กระดูกด้า ใช้รับประทานเป็นยาบ้ารุงร่างกาย  

- ใบ ช่วยฟอกโลหิต ท้าให้ระบบโลหิตและน้้าเหลืองดีขึ้น  

- ใบ ใช้รับประทานสดร่วมกับลาบ ช่วยแก้โรคความดันโลหิตสูง 

- ใบ ช่วยรักษาโรคเริม 

  



โด่ไม่รู้ล้ม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. 

ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE 

สรรพคุณ  

- ล้าต้นและใบ ใช้เป็นยาบ้ารุงเลือด เหมาะส้าหรับสตรีที่มีประจ้าเดือนมาไม่เป็นปกติ 

- ต้นหรือราก ใช้เป็นยาแก้ไอ ด้วยการต้มกับน้้ารับประทานเป็นยาแก้ไอ 

- รากโด่ไม่รู้ล้ม ช่วยแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด แก้อาการไอเรื้อรัง 

- ราก ใช้ต้มกับน้้าน้ามาอมช่วยแก้อาการปวดฟันได้ หรือใช้รากน้ามาต้าผสมกับพริกไทย 

- ใบ ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย  



หญ้าปักกิ่ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 

ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE 

สรรพคุณ  

- ในประเทศไทยมีผู้น้าหญ้าปักกิ่งมาใช้เพื่อรักษาอาการของโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น 

มะเร็งในล้าคอ มะเร็งเต้านม มะเร็งล้าไส้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับ 

มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia – ลูคีเมีย) เป็นต้น ด้วย

การน้าหญ้าปักกิ่ง 6 ต้น ที่ล้างน้้าสะอาดแล้ว น้ามาปั่นหรือต้าให้แหลก เติมน้้า 4 ช้อนโต๊ะ 

แล้วคั้นเอาแต่น้้าแบ่งครึ่ง ใช้ดื่มก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและช่วงก่อนนอนรวมเป็น 2 ครั้ง 

(ทั้งต้น) 

 



ว่านมหากาฬ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina (L.) DC. 

ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE 

สรรพคุณ  

- ใบ น้ามาคั้นเอาน้้ากินแก้คอเจ็บคอและอมกลั้วคอ 

- ทั้งต้น ใช้เป็นยาแก้โรคไฟลามทุ่ง 

- ต้นสด น้ามาต้าให้พอแหลก ใช้พอกรักษาฝี ฝีมีหนอง ช่วยถอนพิษฝีหนอง 

- รากและใบสด ใช้ต้าพอกแก้ปวดบวม รวมถึงช่วยถอนพิษปวดแสบปวดร้อน 

- ต้นสด ช่วยแก้อาการฟกช้้า ใช้ต้นสดน้ามาต้าให้พอแหลก แล้วน้ามาพอกบริเวณที่เป็น 

 

 



ม้ากระทืบโรง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus sarmentosa Buch. 

ชื่อวงศ์ : MORACEAE 

สรรพคุณ  

- ต้น ช่วยแก้เลือดเสีย เลือดตกค้าง ซูบซีด 

- เถา มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดฟัน 

- เนื้อไม้ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ 

- เถา และเนื้อไม ้ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว 

- ทั้งต้น ช่วยท้าให้เจริญอาหาร 

 

 



ชะพลู 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb. 

ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE 

สรรพคุณ  

- ใบ ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง  

- ทั้งต้น สรรพคุณใบชะพลู ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ชะพลูสดทั้งต้นประมาณ 7 

ต้น น้ามาล้างน้้าให้สะอาด ใส่น้้าพอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพัก แล้วน้ามาดื่มเป็นชา  

- ราก, ทั้งต้น ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้รากประมาณ 

1 ก้ามือ น้ามาต้มกับน้้า 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 3 ใน 4 ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ 

1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว  

 


