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คํานํา
ภายในปาอนุรักษของประเทศไทยกวา 74 ลานไร ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพรรณพืชกวา 11,000 ชนิด ถือวาเปนพื้นที่หนึ่งที่ครองสัดสวนของพรรณพืชทั้งหมดในโลกใบ
นี้กวารอยละ 10 บรรพบุรุษของชนชาติไทยที่อาศัยบนแผนนี้มาอยางยาวนานไดเรียนรูในการนํา
ความหลากหลายของพรรณพืชทองถิ่นเปนจํานวนมากมาใชรักษาความเจ็บปวย โดยสั่งสมองค
ความรูจากการเรียนรูการทดลองดวยตนเอง และอีกสวนหนึ่งจากการรับเอาวัฒนธรรมของ
ชนชาติอื่นที่เขามาติดตอสัมพันธกันทางดานตางๆ มาแตโบราณ สงผลใหประเทศไทยมีองคความ
รูดานสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพรจากพรรณพืชไมนอยเลย 
 การเก็บขอมูลในโครงการสํารวจและจัดทําขอมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ปาอนุรักษ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีด่าํเนนิการโดยสาํนกัวิจยัการอนรุกัษปาไมและพนัธุพชื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 
และพันธุพชื ทําใหทราบวามีพรรณพืชพื้นเมืองที่พบในปาธรรมชาติถึงประมาณ 700 ชนิด ถูกใช
เปนยาสมุนไพร ทั้งเปนยาเดี่ยวหรือใชผสมเปนตํารับยากวา 200 ตํารับ นับเปนจํานวนมากพอ
สมควรเนื่องจากเปนขอมูลที่ถูกสํารวจมาจากหมอสมุนไพรพื้นบานเพียง 12 ทาน จาก 6 จังหวัด 
ไดแก พิษณุโลก อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สระแกว พัทลุง และตรัง หากมีการสํารวจขอมูลจากหมอ
สมุนไพรพื้นบานจํานวนมากขึ้นและจากหลายจังหวัดมากกวานี้ นาจะพบพืชปาสมุนไพรอีกเปน
จํานวนมากอยางแนนอน ซึ่งการสํารวจการใชพืชปาสมุนไพรและตํารับยาสมุนไพรพื้นบานที่ไดนั้น
พบวา ในแตละทองที่จะพบพรรณพืชที่แตกตางกัน องคความรูของหมอสมุนไพรแตละทองถิ่นมี
ความแตกตางกัน พืชชนิดเดียวกันอาจใชรักษาโรคคนละโรค หรือโรคเดียวกันอาจจะใชพืช
สมุนไพรตางชนิดกันก็ได แมวาพื้นฐานดานการแพทยแผนโบราณของไทยสวนใหญจะมาจาก
รากฐานเดียวกันคือคัมภีรอายุรเวทของชาวอินเดียก็ตาม
 การจัดทําหนังสือ พืชปาสมุนไพร ขึ้นมาเปนสวนหนึ่งของแนวทางอนุรักษองคความรูดาน
สมุนไพรไทย อีกทั้งยังมีสวนชวยอนุรักษพืชปาที่เปนสมุนไพรหายากอีกดวย เนื่องจากโครงการดัง
กลาวไดมีการจัดทําสวนรวบรวมพันธุกรรมพืชปาสมุนไพรไวในสวนพฤกษศาสตรทั้ง 4 แหงทั่ว
ประเทศ โดยจัดทําปายชื่อพืชสมุนไพรไวพรอมกับการจัดทําระบบฐานขอมูลที่ประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่สามารถเขาถึงขอมูล แลวนําไปใชประโยชนตอได ผานการสแกนเครื่องหมาย QR 

code บนแผนปายชื่อ ซึ่งขอมูลจะถูกแสดงขึ้นมาในเว็ปไซตอยางละเอียด ทั้ง 3 ชองทางดังกลาว

ลวนเปนแนวทางดําเนินการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่มีสวนตอการอนุรักษ
พืชสมุนไพรทั้งในและนอกพื้นที่ปาไดอยางยั่งยืน 

(นายธัญนรินทร ณ นคร)
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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คําชีแ้จง
หนังสือ พืชปาสมุนไพร แบงออกเปน 5 สวนดังนี้

สวนที่ 1 บทนํา : กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของการจัดทําหนังสือ

สวนที่ 2 ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน : นําเสนอตํารับยาสมุนไพรพื้นบานจํานวน 209 ตํารับ ที่คัดเลือกมาจาก 
การเก็บขอมูลจากหมอสมุนไพรพื้นบานจํานวน 12 ทาน ใน 4 ภาคของประเทศไทย ซึ่งเรียงตามรหัสตํารับยา (รหัสตํารับ
ยาประกอบดวย : รหัสหมอสมุนไพร – ลําดับของตํารับยา เชน E1-05) การคนหาตํารับยาตามอาการเจ็บปวยที่ตองการ    
จะตองใช สารบัญตํารับยา ซึ่งไดแยกไวตามกลุมอาการ มีการแสดงรหัสตํารับยา พรอมเลขหนาที่ปรากฏไว 
 ในสวนนี้มีคําอธิบายสรรพคุณยา สวนประกอบของสมุนไพรตาง ๆ ปริมาณที่ใช การปรุงยา และวิธีการใชยา สําหรับ
ชื่อพืชสมุนไพรที่ปรากฏในสวนประกอบสมุนไพรสวนนี้ จะใชชื่อไทยที่เปนชื่อทางการและเปนชื่อไทยที่ใชตรงกับสวนที่ 3 
หากพืชชนิดใดมีชื่อไทยที่ซํ้ากันจะถูกเขียนกํากับดวยชื่อวิทยาศาสตรแบบเต็มหรือแบบยอไวในวงเล็บทายชื่อไทย เพื่อ
ปองกันความเขาใจผิดเปนชนิดอื่น สวนพืชสมุนไพรชนิดที่ไดรับความนิยมมากหรือเปนพืชผักสวนครัว ผลไม ยากที่จะ
เขาใจเปนชนิดอื่น จะไมถูกเขียนกํากับดวยชื่อวิทยาศาสตร ตัวอยางเชน จันทนเทศ เจตมูลเพลิงแดง พริกไทย ดีปลี ขา 
ตะไคร มะกรูด มะนาว กระเทียม เปนตน
 สวนการอางอิงที่มาของขอมูลทานสามารถคนหาไดจากรหัสตํารับยา ซึ่งจะบอกใหทราบถึงชื่อหมอสมุนไพรที่ใหขอมูล 
(ดูที่วิธีการใชหนังสือหนาถัดไป)

 สวนที่ 3 พืชปาสมุนไพร : เปนสวนที่แสดงคําอธิบายพืชสมุนไพรที่ไดจากการสํารวจพบในพื้นที่ปาอนุรักษทั้ง 4 
แหง จํานวน 512 ชนิด สวนใหญเปนพืชปาพื้นเมืองของประเทศไทย (native species) มีเพียงเล็กนอยที่เปนพืชตางถิ่น 
(alien species) ที่มีถิ่นกําเนิดเดิมในตางประเทศแตแพรกระจายเขาไปในปาธรรมชาติและมีขอมูลการใชเปนสมุนไพร   
ซึ่งเห็นวาเหมาะสมตอการนํามาเผยแพรองคความรู ขอมูลในสวนที่ 3 นี้ เปนประโยชนตอการคนหาลักษณะหนาตาของ
ตนสมุนไพรที่ถูกกลาวไวในสวนที่ 2 หรือจากการคนหาชนิดพืชที่ใชรักษาอาการเจ็บปวยที่ตองการ โดยเริ่มตนคนหาจาก 
สารบัญชนิดพืชรักษาตามกลุมอาการ 
 ในสวนนี้ไดจัดแสดงเรียงตามอักษรชื่อไทย (ชื่อทางการ) ตามดวยการแสดงชื่อทองถิ่นจากพื้นที่สํารวจตาง ๆ ดวย เพื่อ
ใหผูใชสามารถสืบหาในชื่อทองถิ่นของตนเองได โดยเริ่มดูจาก ดัชนีชื่อทองถิ่น (ทายเลม) แลวอานจากคําบรรยายลักษณะ

เดนและเปรียบเทียบกับภาพถาย ซึ่งจะทําใหผูคนควาไดความถูกตองแมนยํามากขึ้น 
 สรรพคุณ จะแสดงสรรพคุณของพืชชนิดนั้นในรูปแบบยาเดี่ยวหรือคุณสมบัติเฉพาะของพืชชนิดนั้นกอน (ถามี) แลว

ตามดวยสรรพคุณจากยาตํารับที่ใชพืชชนิดนั้นเขายาเปนสวนประกอบหนึ่ง โดยมีการอางอิงที่มาของขอมูลไวทายประโยค
ดวย รหัสหมอ หรือ รหัสตํารับยา ซึ่งสวนใหญสามารถคนหารายละเอียดของตํารับยาไดจากสวนที่ 2 หรือหากไมปรากฏ

ในหนังสือเลมนี้ ทานสามารถสแกน QR code ของแตละชนิดเขาไปสูระบบฐานขอมูลพืชปาสมุนไพรที่มีการแสดง       
คําอธิบายและภาพถายไดมากกวาในรูปแบบหนังสือ รวมถึงรายละเอียดของตํารับยา วิธีปรุง วิธีใชยา ตลอดจนสามารถ
ดาวนโหลดภาพ QR code ไปใชประกอบในการทําปายชื่อพืชสมุนไพรไดอีกดวย (ดูที่วิธีการใชหนังสือหนาถัดไป)

 สวนที่ 4 ภาคผนวก : ประกอบดวย ดัชนีชื่อทองถิ่น (แสดงชื่อไทยที่เปนชื่อทางการและชื่อทองถิ่น) และ       
ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร

สวนที่ 5 บรรณานุกรม : ประกอบดวย ทําเนียบหมอสมุนไพรพื้นบาน และ เอกสารอางอิง
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ปริมาณที่ใช
นํ้าหนัก 1 บาท ตาม
มาตราชั่งนํ้าหนักไทย

วิธีการใช้หนังสือ
สวนที่ 2 ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน

จันทนา

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹
(S2-17)

--------------------
แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู

สวนประกอบ
สะเดา (ใบและกานใบ) 2 บาท, จันทนแดง (แกน) จันทนา 
(แกน) วานกีบแรด (หัว) วานรอนทอง (ไมทราบชนิด) (หัว) 
ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) หญาขัด หรือใช หญาขัดใบยาว 

(Sida acuta) ก็ได (ราก) กรุงเขมา (ราก) ฝาง (แกน) คําฝอย 
(ดอก) คําแสดหรือคําเงาะ (Bixa orellana) (ดอก) กระดึงชาง
เผือก (Tri_tri_tri) (ราก) โคกกระออม (เถา) เฉียงพรานางแอ 
(เปลือก) พนมสวรรคปา (ราก) นมสวรรคปา (ราก) เข็มขาว 

(Ixora lucida) หรือใช เข็มปา (Ixo_cib) ก็ได (ราก) มะปราง
หรือใชมะปริงก็ได (ราก) ดินประสิว สารสม และตรีผลา 

อยางละ 1 บาท, ราชพฤกษหรือคูน ใชเนื้อในฝกสีดํา 3 ฝก, 

ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด บรรจุลงแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด เด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ครั้งละ 1-3 

เม็ด กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

ชื่อตํารับยา

รหัสตํารับยา
S2 = หมอสมุนไพร
จากภาคใต ลําดับที่ 2 
ดูทําเนียบหมอ
สมุนไพรทายเลม
17 = ตํารับยาที่ 17 
ของหมอ S2

สรรพคุณ

สวนที่ใช

ชื่อไทย หรือชื่อทางการ 
โดยสวนใหญจะมีขอมูล
และภาพถายแสดงไวใน
สวนที่ 3

ชื่อวิทยาศาสตรแบบเต็ม
จะแสดงในกรณีที่เปนชนิด
พืชที่คนรูจักไมมาก อาจ
เกิดความเขาใจผิด และไมมี
ขอมูลแสดงไวในสวนที่ 3

ชื่อวิทยาศาสตรแบบยอ
ขมิ้นเครือ ชนิดที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Arcangelisia 
flava (L.) Merr. เนื่องจาก
ตองการเนน ขมิ้นเครือ ที่ใชชื่อ
วิทยาศาสตรนี้ ไมใชขมิ้นเครือ 
ชนิด Combretum 
acuminatum Roxb.
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ชื่อไทย 
ชื่อที่ใชเปนทางการ

วิธีการใช้หนังสือ
สวนที่ 3 พืชปาสมุนไพร

กระทุ่ม
ชื่อทองถิ่น : กระทุมบก (ตรัง), โกสม ตะกู 
(อุดรธานี), ตะกู (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Neolamarckia cadamba (Roxb.) 
Bosser
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน 
เปลือกแตกเปนรองตื้นตามยาว ใบเรียงตรงขาม รูปไข ยาว 
17-30 ซม. ปลายใบแหลม มีขนประปราย-เกลี้ยง มีหูใบที่
ยอด ชอดอกทรงกลม กวาง 4–5 ซม. สีเหลือง

สรรพคุณ
• เปลือกและใบ : ตมนํ้าดื่ม ชวยลดความดันโลหิต แกไข ใช

อมกลั้วคอแกอาการอักเสบของเยื่อเมือกในปาก รักษาโรค
ในลําไส แกอาการปวดมดลูก (R51)

• เปลือก : เปลือกกระทุมหรือกระทุมโคก รากกานเหลือง 

รากตอไส รากทองแมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณ
บํารุงเลือด ขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)

• ผลสุก : ทานเนื้อหุมเมล็ดสุกที่มีสีสม ชวยบํารุงเลือด บํารุง

สายตา (E2)
• ราก : รักษาโรคเบาหวาน แกปวดทอง (NE3)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น 
เสนเอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

QR code
ใชคนควาขอมูลเพิ่มเติม
จากระบบฐานขอมูล 
หรือเขาไปดาวนโหลด
ภาพ QR code ใชทํา
ปายสื่อความหมาย

รหัสเอกสารอางอิง
(R = reference )
เอกสารอางอิงลําดับที่ 51
ตรวจดูในหนาเอกสาร
อางอิงทายเลม

รหัสหมอสมุนไพร
( NE = northeastern )
ที่มาของขอมูลจากหมอ
สมุนไพรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ลําดับที่ 3 
ตรวจดูในทําเนียบหมอ
สมุนไพรทายเลม

รหัสตําหรับยา
แสดงรายละเอียดสวน
ประกอบ วิธีปรุง วิธีใช
ไวในสวนที่ 2

SW 12307-p001-008-G8.indd   7SW 12307-p001-008-G8.indd   7 4/13/63 BE   10:27 AM4/13/63 BE   10:27 AM



8

คําศัพท์ทีป่รากฏในหนังสือ
คําศัพทเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
กะลําพัก = แกนไมตายที่มีเชื้อราเจริญอยูในเนื้อไม พบในพืช 2 ชนิด คือ สลัดไดปา และ ตาตุมทะเล 
เกสรทั้ง 5 = ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ ดอกพิกุล เกสรดอกบัวหลวง
เกสรทั้ง 7  = เกสรทั้ง 5 + ดอกจําปา ดอกกระดังงา
เกสรทั้ง 9  = เกสรทั้ง 7 + ดอกลําเจียก ดอกลําดวน
โกฐทั้ง 5 = โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา
โกฐทั้ง 7 = โกฐทั้ง 5 + โกฐกระดูก โกฐกานพราว
โกฐท้ัง 9 = โกฐทั้ง 7 + โกฐพุงปลา โกฐชฎามังษี
ขอนดอก = คือเนื้อไมตายที่มีเชื้อราเจริญอยูดานในมีลักษณะเปนรูพรุนสีขาวแทรกตามเนื้อไม ที่ใชปรุงยา
  สมุนไพรมาจากพืช 2 ชนิด คือ พิกุล เรียกวา ขอนดอกไมพิกุล และ ตะแบก เรียกวา  
  ขอนดอกไมตะแบก
ตรีกฏก = ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย เหงาขิงแหง 
ตรีผลา = เนื้อผลของสมอไทย สมอพิเภก มะขามปอม
ทั้ง 5 = สวนของพืชทั้ง 5 ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล
เทียนทั้ง 5 = เทียนแดง เทียนขาว เทียนดํา เทียนขาวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน
เทียนทั้ง 7 = เทียนทั้ง 5 + เทียนสัตตบุษย เทียนเยาวพาณี
เทียนทั้ง 9 = เทียนทั้ง 7 + เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
เบญจกูล = รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะคาน ดอกดีปลี รากชาพลู เหงาขิงแหง
เบญจโลกวิเชียร (ยาหาราก) =    รากคนทา รากชิงชี่ รากเทายายมอม รากมะเดื่ออุทุมพร รากเถายานาง
สมอทั้ง 3 = เนื้อผลของสมอไทย สมอพิเภก สมอเทศ
แสมทั้ง 2 = แกนของแสมสาร และ แสมทะเล
เสมอภาค = ใชสวนผสมตางๆ ในปริมาณเทาๆ กัน

มาตราชั่งตวงนํ้าหนักไทยเทียบกับเมตริก
1 สลึง = 3.75 กรัม

1 บาท = 15 กรัม
1 ตําลึง = 4 บาท

1 ชอนชา = 5 มิลลิลิตร หรือ 5 ซีซี
1 ชอนโตะ = 15 มิลลิลิตร หรือ 15 ซีซี

1 ชอนโตะ = 3 ชอนชา
1 แกวชา/กาแฟ = 250 มิลลิลิตร หรือ 8.45 ออนซ

คําเกี่ยวกับพฤกษศาสตร
Dipterocarpus sp. = พืชในสกุลยางนาชนิดหนึ่งที่ยังไมสามารถระบุชนิดได คําวา sp. แสดงถึง

    เอกพจน
Dipterocarpus spp. = พืชในสกุลยางนาหลายชนิด คําวา spp. แสดงถึงพหูพจน
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สารบัญ

คําชี้แจง 5

วิธีการใชหนังสือ : สวนที่ 2 ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน 6

วิธีการใชหนังสือ : สวนที่ 3 พืชปาสมุนไพร 7

คําศัพทที่ปรากฏในหนังสอื 8

สารบัญ 9

สารบัญตํารับยา 11

สารบัญชนิดพืชรักษาตามกลุมอาการ 23

สวนที่ 1 บทนํา 57

สวนที่ 2 ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน 73

สวนที่ 3 พืชปาสมุนไพร 181

สวนที่ 4 ภาคผนวก 463

           ดัชนีชื่อทองถิ่น 464

           ดัชนีช่ือวิทยาศาสตร 483

สวนที่ 5 บรรณานุกรม 493

           ทําเนียบหมอสมุนไพรพื้นบาน 494

           เอกสารอางอิง 497

*** คําเตือน การใชยาสมุนไพรเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค ผูที่ยอมรับ
แนวทางการรักษานี้จะตองไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทยแผนปจจุบัน
แพทยแผนไทย หรือหมอสมุนไพรผูมีความเชี่ยวชาญ การนํายาสมุนไพรมาใช
จะตองไดรับคําปรึกษา การจัดยาวิธีการปรุง และวิธีการใชโดยแพทยแผนไทย
หรือหมอสมุนไพรผูมีความเชี่ยวชาญเนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมีพิษหรือวิธี
การกําจัดพิษที่แตกตางกันไป
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สารบัญตํารับยา
( แยกตามกลุ่มอาการ )
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สารบัญตํารับยา
ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

1. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§/¸ÒμØ/á¡ŒÍ‹Í¹à¾ÅÕÂ/ÍÒÂØÇÑ²¹Ð/ºíÒÃØ§Ã‹Ò§¡ÒÂªÒÂ-ËÞÔ§/
à¨ÃÔÞÍÒËÒÃ/ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§à¾È

ปวดเมื่อย-บํารุงกําลัง E1-05 76

ปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน E2-216 77

ปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต E3-02 81

อายุวัฒนะ N1-83 84

อายุวัฒนะ N1-137 88

ยาเบญจกูล N1-268 95

บํารุงรางกาย NE3-011 105

บํารุงกําลัง/เลือด/หัวใจ S1-04 112

แกองคชาตตายไมเกิน 3 ป S1-40 119

ยากําลังฮอสะพายควาย S1-43 120

บํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย S2-51 145

บํารุงกําลัง/ชูกําลัง S2-59 148

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง S2-61 149

บํารุงกําลัง S2-74 154

ยาเบญจกูล S2-90 155

ยาอุทัยโอสถ S3-22 168

2. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ»Ç´àÁ×èÍÂ/»Ç´¢ŒÍ/àÍç¹/¡ÃÐ´Ù¡/à¤Åç´/¿¡ªíéÒ/¡ÃÐÉÑÂàÊŒ¹/á¡Œ»Ç´-
ºÇÁÍÑ¡àÊº

นํ้ามันพริก E1-01 74

นํ้ามันเหลือง E1-03 75

ปวดเมื่อย-บํารุงกําลัง E1-05 76

ยาปถวีผง E1-07 77

ปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน E2-216 77

ปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต E3-02 81

ลางสารพิษ/แกปวด N1-22 82

ปวดเมื่อย N1-57 83

ปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น N1-150 89

ปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น N1-256 94
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

ฟกชํ้า-เคล็ดขัดยอก NE3-013 106

ยากําลังฮอสะพายควาย S1-43 120

กระดูกทับเสน S2-04 123

ยาจันทนลีลา S2-16 129

ยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น S2-26 134

ปวดเมื่อยเสนเอ็น S2-31 136

แกปวดเมื่อย/เหน็บชาตามปลายมือ-เทา S2-36 138

ซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ S2-53 146

ซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ S2-54 146

ยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น S2-55 147

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง S2-61 149

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น S2-62 150

อาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผลอักเสบ S2-67 152

ขับลม-เสมหะ-โลหิต/ถายเสนเอ็น S2-105 157

3. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒÍÑÁ¾Ä¡É�/ÍÑÁ¾Òμ/¡ÃÐ Ù́¡·ÑºàÊŒ¹/àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·/ªÒμÒÁ»ÅÒÂ
»ÃÐÊÒ·/àË¹çºªÒ

ปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน E2-216 77

ปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต E3-02 81

อัมพาตระยะแรก S2-24 133

ยานวดอาการทับเสน S2-29 135

ปวดเมื่อยเสนเอ็น S2-31 136

อัมพฤกษ-อัมพาต S2-32 137

อัมพฤกษ-อัมพาต S2-33 137

แกปวดเมื่อย/เหน็บชาตามปลายมือ-เทา S2-36 138

ยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น S2-55 147

แกเหน็บชา/มือชาเทาชา S2-63 150

กระดูกทับเสน S2-66 152

4. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡�Ò·�/ÃÙÁÒμÍÂ´�/Å´¡Ã´ÂÙÃÔ¡
เกาท/สะเก็ดเงิน/กามโรค E2-221 80

เกาท N1-50 83

เกาท S2-03 122
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

5. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§ËÑÇã¨/ÂÒËÍÁ/ÂÒÅÁ/ÇÔ§àÇÕÂ¹/ÅÁμÕ/ÅÁªÑ¡/ÅÁºŒÒËÁÙ
แกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน N1-29 82

ลมชัก N1-200 92

แกลมแนนหนาอก/แกไอ S1-03 111

บํารุงกําลัง/เลือด/หัวใจ S1-04 112

บํารุงหัวใจ/แกลมวิงเวียน S1-14 114

แกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น S1-38 118

โรคไมเกรน/วิงเวียนศรีษะ S2-21 131

บํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย S2-51 145

ยาหอมนวโกฐ S3-01 158

ยาหอมอินทจักร S3-04 159

แกลมอุทธังคมาวาตะ S3-19 167

ยาอุทัยโอสถ S3-22 168

ยาหอม S3-40 172

แกคลื่นเหียน-อาเจียน S3-42 173

6. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§âÅËÔμ/¹íéÒàËÅ×Í§/¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔμ/¢ÑºàÅ×Í´-¹íéÒàËÅ×Í§àÊÕÂ/
à¾ÔèÁ-Å´ÍØ³ËÀÙÁÔã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ

นํ้าเหลืองเสีย N1-124 87

ยาเบญจกูล N1-268 95

ฟอกเลือด NE3-014 107

บํารุงกําลัง/เลือด/หัวใจ S1-04 112

ยาวัยทอง S2-25 133

ชะลางของเสียในเลือด S2-35 138

มดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต S2-45 142

บํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ S2-50 145

บํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย S2-51 145

ขับลม-เสมหะ-โลหิต/ถายเสนเอ็น S2-105 157

ยาหอมอินทจักร S3-04 159

7. ËÁÇ´ÂÒÊμÃÕ/ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á/ÍÂÙ‹ä¿/¢Ñº¹íéÒ¤ÒÇ»ÅÒ/μÑé§¤ÃÃÀ�/¡ÒÃ¤ÅÍ´/Á´ÅÙ¡/
»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

อยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน E3-01 80
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

บํารุงสตรีหลังคลอด N1-80 84

บํารุงนํ้านม N1-155 90

บํารุงนํ้านม N1-255 94

บํารุงนํ้านม/แกพิษผิดสําแดง NE2-022 101

บํารุงนํ้านม NE3-008 104

บํารุงนํ้านม NE4-025 109

บํารุงหัวใจ/แกลมวิงเวียน S1-14 114

ยาอยูไฟหลังคลอด S1-45 142

ยาสตรีสาวเสมอ S2-15 128

มดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต S2-45 142

บํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ S2-50 145

บํารุงรักษามดลูก S2-60 149

ยาประสะไพล S3-07 161

แกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม S3-50 176

แกมดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา S3-51 177

8. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢Œ/μÑÇÃŒÍ¹/ÃŒÍ¹ã¹/»Ç´ËÑÇ/ä¢Œ·ÑºÃÐ´Ù/ä¢Œà¾ŒÍ/ä¢ŒËÇÑ´/§ÙÊÇÑ´/àÃÔÁ/
ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ/ËÑ´/ÍÕ´íÒÍÕá´§/ä¢Œ¡íÒà´Ò¹ŒÍÂ-ãËÞ‹/ä¢Œä·¿ÍÂμ�-ÃÒ¡ÊÒ´¹ŒÍÂ/ä¢Œ¡ÒÌ

ไขทับระดู E1-06 76

ถอนพิษสัตวทุกชนิด/ประดงขอ-เสน E2-218 78

ยาหาราก (แกวหาดวง) N1-14 81

ลางสารพิษ/แกปวด N1-22 82

งูสวัด N1-87 85

ไขทับระดู N1-123 86

ยาตรีผลา N1-139 88

หัด/อีสุกอีไส N1-239 93

ไขกําเดา/ไขหวัดใหญ NE3-072 108

แกไข/ตัวรอน S1-06 112

แกไข/แกรอนใน S1-25 117

ไขตัวรอน/ไขหวัด S2-01 121

แกหวัด/ไอ/เจ็บคอ/หอบหืด S2-06 124

ยาจันทนลีลา S2-16 129
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

แกไขตัวรอน S2-17 129

ไขไทฟอยตหรือไขรากสาดนอย S2-20 131

อีสุกอีใส S2-37 139

อีสุกอีใส S2-38 139

ไขกําเดาใหญ S2-47 143

ไขหวัดใหญ S2-57 147

งูสวัด/เริม S2-71 153

แกไขตัวรอน S2-79 154

แกไข S2-113 157

ยาเขียวหอม S3-02 158

ยาประสะจันทนแดง S3-09 162

ยาเทพมงคล S3-11 163

ยามหานิลแทงทอง S3-12 163

ยาจันทนลีลา S3-13 164

ยาเขียวเบญจขันธ S3-17 166

ยาเขียวเบญจขันธ (คัมภีรเวชศึกษา) S3-18 166

แกไขตัวรอนจัด/แกโรคซางชัก S3-20 167

ยาอุทัยโอสถ S3-22 168

แกไขตัวรอน S3-23 168

แกตนไข(ไขระยะแรก) S3-44 174

แกปลายไข(ไขระยะปลาย) S3-45 174

ไขหวัด S3-46 175

ไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข S3-47 175

ไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง S3-48 176

9. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢ŒÁÒÅÒàÃÕÂ/ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡

ไขมาลาเรีย NE3-012 106

ไขเลือดออก S2-43 141

10. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒäÍ/¢ÑºàÊÁËÐ/à¨çº¤Í/ËÍºË×´/ÇÑ³âÃ¤»Í´/
ËÅÍ´ÅÁ/¶Ø§ÅÁ/ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨

นํ้าฝางแกไอ E1-04 75

ยาตรีผลา N1-139 88
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

หอบหืด N1-154 90

ยาแกไอ N1-161 91

หอบหืด/นํ้ากัดเทา N1-226 93

แกไอ NE2-019 100

แกไอ NE2-167 103

หอบหืด/แกไอ S1-02 111

แกลมแนนหนาอก/แกไอ S1-03 111

ขับเสมหะ/แกไอ S1-11 114

ขับเสมหะ S2-05 123

แกหวัด/ไอ/เจ็บคอ/หอบหืด S2-06 124

ขับเสมหะในลําคอ-อก/แกหอบหืด S2-08 125

หอบหืด S2-58 148

ขับลม-เสมหะ-โลหิต/ถายเสนเอ็น S2-105 157

ยาประสะมะแวง S3-08 161

ยาอํามฤควาที/อมฤควาที S3-16 165

11. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤«Ò§-μÒ¹/¢Ò´ÊÒÃÍÒËÒÃ/àÅ×Í´ÍÍ¡äÃ¿̃¹/àÅ×Í´¡íÒà´ÒäËÅ

เลือดกําเดาไหล-เลือดออกตามไรฟน N1-189 91

โรคซาง NE3-009 104

โรคซาง S2-46 143

ยาเทพมงคล S3-11 163

แกไขตัวรอนจัด/แกโรคซางชัก S3-20 167

12. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§/àª×éÍÃÒ ¡ÅÒ¡/à¡Å×éÍ¹/¹íéÒ¡Ñ´à·ŒÒ/μ¡¢ÒÇ/ÊÐà¡ç´à§Ô¹/ËÙ´/
ËÔ´/àÃ×éÍ¹/¤Ø´·ÐÃÒ´/ªÑ¹μØ/Ë¹Í§ã¹à·ÕÂÁ

เกาท/สะเก็ดเงิน/กามโรค E2-221 80

หอบหืด/นํ้ากัดเทา N1-226 93

กลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว/สะเก็ดเงิน S1-16 115

กลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว S1-17 116

บาดแผลเรื้อรัง/คุดทะราด/ชันตุ S1-37 118

โรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ S1-42 119

โรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ S2-64 151
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

13. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¼×è¹¤Ñ¹/¼ÔÇË¹Ñ§¾Ø¾Í§¨Ò¡ÍÒ¡ÒÃá¾Œ/ÀÙÁÔá¾Œ/âÃ¤»ÃÐ´§

ถอนพิษสัตวทุกชนิด/ประดงขอ-เสน E2-218 78

โรคประดง NE2-018 99

โรคประดง NE2-029 103

กลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว/สะเก็ดเงิน S1-16 115

กลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว S1-17 116

ผื่นคันจากอาการแพ/โรคเจ็ด S2-07 124

โรคภูมิแพ S2-18 130

โรคภูมิแพ S2-19 130

ประดงเลือด S2-27 134

แกคัน S2-28 135

โรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ S2-64 151

14. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¾ÔÉáÁÅ§/ÊÑμÇ�¡Ñ´μ‹ÍÂ/¾ÔÉ§Ù

ยาปถวีผง E1-07 77

ถอนพิษสัตวทุกชนิด/ประดงขอ-เสน E2-218 78

ถอนพิษสัตวกัดตอย NE2-023 102

โรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ S2-64 151

15. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼ÅÀÒÂ¹Í¡/á¼ÅàÃ×éÍÃÑ§/½‚Ë¹Í§ÀÒÂ¹Í¡/ËŒÒÁàÅ×Í´/¦‹Òàª×éÍá¼Å

นํ้ามันชันตะเคียน E1-02 74

แผลเบาหวาน/แผลอักเสบเรื้อรัง NE2-015 98

ยาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง S1-01 110

บาดแผลเรื้อรัง/คุดทะราด/ชันตุ S1-37 118

โรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ S1-42 119

อาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผลอักเสบ S2-67 152

สมานแผล S2-100 156

16. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼ÅÃŒÍ¹ã¹ã¹»Ò¡/á¼Åª‹Í§»Ò¡-ÃÔÁ½‚»Ò¡/ÅíÒ¤Í/μ‹ÍÁ·Í¹«ÔÅ

ไขทับระดู E1-06 76

ยามหานิลแทงทอง S3-12 163

17. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼Åã¹·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃ/¡ÃÐà¾ÒÐ/¡Ã´äËÅÂŒÍ¹/½‚ÀÒÂã¹

โรคกระเพาะ NE2-017 99
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

โรคกรดไหลยอน S2-65 151

18. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ·ŒÍ§àÊÕÂ/·ŒÍ§Ã‹Ç§/ºÔ´
ยาปถวีผง E1-07 77

บิด/ทองเสีย NE3-010 705

ยาเหลืองปดสมุทร S3-14 164

ยาธาตุบรรจบ S3-15 165

แกทองเสียแบบมีไข S3-36 170

แกทองรวง-ทองเสีย-บิด S3-43 173

ไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข S3-47 175

19. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ·ŒÍ§Í×´ ·ŒÍ§à¿‡Í/¨Ø¡àÊÕÂ´/ÍÒËÒÃäÁ‹Â‹ÍÂ/¢ÑºÅÁ

ยาปถวีผง E1-07 77

ยาเบญจกูล N1-268 95

ยาหอมอินทจักร S3-04 159

ยาประสะกานพลู S3-05 160

ยาประสะกะเพรา S3-06 160

ยาวิสัมพยาใหญ S3-10 162

ยาธาตุบรรจบ S3-15 165

ทองอืด-ทองเฟอ S3-24 169

ทองอืด-ทองเฟอ S3-25 169

20. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¡Ô¹¼Ô´ÊíÒá´§/á¡ŒÍÒà¨ÕÂ¹/¶Í¹¾ÔÉÍÒËÒÃ-ÊÒÃà¤ÁÕ/ÅŒÒ§ÊÒÃ¾ÔÉã¹
àÅ×Í´ËÃ×ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ

ลางสารพิษ/แกปวด N1-22 82

แกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน N1-29 82

บํารุงนํ้านม/แกพิษผิดสําแดง NE2-022 101

ชะลางของเสียในเลือด S2-35 138

แกพิษกนิผิดสําแดง S3-35 170

ยาถาย S1-19 116

ยาถาย S1-20 117

ยาถาย S1-44 120

ยาตรีหอม S3-03 159

แกทองผูก S3-37 171
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

แกทองผูก/พรรดึก S3-41 172

ถายพยาธิ S1-07 113

21. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤àºÒËÇÒ¹/á¼ÅàºÒËÇÒ¹/¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμ/Å´¹íéÒμÒÅ/Å´ä¢ÁÑ¹/
ÅÐÅÒÂÅÔèÁàÅ×Í´

เบาหวาน/ความดันโลหิต E2-219 79

แกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน N1-29 82

ความดัน/เบาหวาน N1-284 96

แผลเบาหวาน/แผลอักเสบเรื้อรัง NE2-015 98

เบาหวาน NE2-024 102

ลดนํ้าตาล/เบาหวาน NE3-253 108

ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน S1-15 115

ลดไขมันในเลือด S2-02 122

เบาหวาน S2-22 132

แผลเบาหวาน S2-23 132

ละลายลิ่มเลือด S2-30 136

ความดันโลหิต S2-39 140

22. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡ÕèÂÇ¡ÑºμÑº/ÃÐºº¹íéÒ´Õ/¹ÔèÇ¶Ø§¹íéÒ´Õ/´Õ«‹Ò¹

ดีซาน N1-118 85

โรคตับ N1-136 87

ตับแข็ง/ตับทรุด N1-258 95

ตับโต/ตับอักเสบ NE2-020 100

ดีซาน NE3-044 177

นิ่วในถุงนํ้าดี S2-11 126

ดีซาน S3-52 177

มะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ S3-74 178

23. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡ÕèÂÇ¡Ñºäμ/¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ/¢Ñº¹ÔèÇã¹ÃÐººäμ/¹ÔèÇã¹·ŒÍ§

ขับนิ่ว-โรคไต E2-217 78

โรคไต N1-153 89

ขับปสสาวะ N1-201 92

โรคไต N1-287 96

โรคไต N1-294 97
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ª×èÍμíÒÃÑºÂÒ ÃËÑÊμíÒÃÑºÂÒ Ë¹ŒÒ

สลายนิ่ว NE1-007 97

ขับนิ่ว/ขับปสสาวะ NE4-026 109

แกกษัยไตพิการ S2-09 125

โรคไต S2-10 126

นิ่วในทอง S2-12 127

ขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ S2-13 127

ขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ S2-14 128

24. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ

ริดสีดวงทวาร E2-220 79

ริดสีดวงทวาร NE4-027 110

ริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก S2-40 140

ริดสีดวงทวาร S2-42 141

25. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡ÕèÂÇ¡Ñº¿˜¹/àË§×Í¡

ยาปถวีผง E1-07 77

ปวดฟน/เหงือกอักเสบ NE2-021 101

รักษาฟนและเหงือก S1-09 113

แกปวดฟน-เหงือก S2-79 154

26. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤ÁÐàÃç§

มะเร็ง NE2-016 98

มะเร็ง S2-93 156

มะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ S3-74 178

27. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃÇÑÂ·Í§/ÎÍÃ�âÁ¹/ä·ÃÍÂ´�/μ‹ÍÁäÃŒ·‹Í/äÁà¡Ã¹

ไทรอยดเปนพิษ N1-119 86

ยาวัยทอง S2-25 133

โรคไมเกรน/วิงเวียนศรีษะ S2-21 131
28. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤äÁ‹μÔ´μ‹Í·Ò§ÃÐººÊ×º¾Ñ¹¸Ø�·Ñé§ªÒÂ-ËÞÔ§/μ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡âμ/
äÊŒàÅ×èÍ¹·Ñé§ËÞÔ§-ªÒÂ

อยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน E3-01 80

ตอมลูกหมากโต S2-48 144

ไสเลื่อน S2-68 153
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รักษาตามกลุ่มอาการ

SW 12307-p009-055-G8.indd   23SW 12307-p009-055-G8.indd   23 4/13/63 BE   10:25 AM4/13/63 BE   10:25 AM



24

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กระบกกระบก 187187

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กันเกรากันเกรา 196196

กาเล็ดกาเวากาเล็ดกาเวา 197197

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังวัวเถลิงกําลังวัวเถลิง 203203

กําลังเสือโครงกําลังเสือโครง 204204

กําลังหนุมานกําลังหนุมาน 204204

กุมบกกุมบก 200200

แกแลแกแล 201201

ขวากไกขวากไก 205205

เขกาเขกา 214214

เข็มไหมเข็มไหม 216216

ครี้ครี้ 218218

เครืองูเหาเครืองูเหา 229229

โคลงเคลงโคลงเคลง 226226

โคลงเคลงตัวผูโคลงเคลงตัวผู 227227

จําปูนจําปูน 238238

แจงแจง 240240

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ชินชีชินชี่ 249249

เชียดเชียด 251251

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตองขาวตมตองขาวตม 259259

ตองอานตองอาน 261261

ตะเข็บตะเข็บ 264264

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ตะแบกแดงตะแบกแดง 268268

ตะลุมพุกตะลุมพุก 269269

ตาไกใบกวางตาไกใบกวาง 270270

ตางหลวงตางหลวง 271271

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

ตานดํา/ถานไฟผีตานดํา/ถานไฟผี 283283

เถาพันซายเถาพันซาย 285285

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

เถาเอ็นออนเถาเอ็นออน 289289

ทองเครือทองเครือ 290290

1. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§/á¡ŒÍ‹Í¹à¾ÅÕÂ

ทอมหมูชอทอมหมูชอ 292292

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

ทุงฟาทุงฟา 293293

นมงัวนมงัว 296296

นมแมวนมแมว 299299

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

เนียนเนียน 304304

โนราโนรา 303303

บวมขมบวมขม 305305

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บอระเพ็ดพุงชางบอระเพ็ดพุงชาง 306306

บาวมามืดบาวมามืด 308308

ประดงเลือดประดงเลือด 310310

ปุดคางคกปุดคางคก 318318

แปงนอยแปงนอย 319319

ฝางฝาง 325325

พญามูลเหล็กพญามูลเหล็ก 327327

พรหมตีนสูงพรหมตีนสูง 329329

พลับพลาพลับพลา 333333

พะยอมพะยอม 334334

พังคีพังคี 335335
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พาโหมตนพาโหมตน 337337

โพบายโพบาย 340340

มวงเลือดมวงเลือด 341341

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะคังแดงมะคังแดง 348348

มะพอกมะพอก 355355

มะมวงปามะมวงปา 358358

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

เมาไขปลาเมาไขปลา 368368

เมาเหล็กเมาเหล็ก 369369

เมื่อยดูกเมื่อยดูก 367367

โมกเครือโมกเครือ 364364

โมกแดงโมกแดง 365365

ยอดินยอดิน 370370

ยานนมควายยานนมควาย 375375

ยานปดยานปด 375375

ระงับพิษระงับพิษ 378378

2. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§Ã‹Ò§¡ÒÂ

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กระมอบกระมอบ 189189

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กันเกรากันเกรา 196196

รางแดงรางแดง 381381

ราชครูดําราชครูดํา 381381

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลําดวนดงลําดวนดง 391391

ลูกขาลูกขา 387387

เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยว 389389

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

วานนางตัดวานนางตัด 393393

วานพราววานพราว 394394

วานพังพอนวานพังพอน 395395

สนกระสนกระ 399399

สมกุง (Amp_mar)สมกุง (Amp_mar) 401401

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สวาดสวาด 412412

สะเดาสะเดา 413413

สังหยูใบเล็กสังหยูใบเล็ก 420420

สายหยุดสายหยุด 422422

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

สุรามะริดสุรามะริด 426426

แสมสารแสมสาร 428428

หญาดอกคําหญาดอกคํา 432432

หญาแพรกหินปูนหญาแพรกหินปูน 436436

หญาสามคมหญาสามคม 438438

หญาเหล็กนกคุมหญาเหล็กนกคุม 440440

หนอนตายหยากหนอนตายหยาก 440440

หมากผูปาหมากผูปา 444444

หมากหมกหมากหมก 444444

หมีเหม็นหมีเหม็น 445445

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450

เหล็กไมไผเหล็กไมไผ 453453

เหล็กราชครูเหล็กราชครู 454454

อวดเชือกอวดเชือก 454454

อายบาวอายบาว 456456

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังเสือโครงกําลังเสือโครง 204204

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขาวหลามดงขาวหลามดง 212212
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3. ËÁÇ´ÂÒÍÒÂØÇÑ²¹Ð

กระเบากลักกระเบากลัก 188188

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กันเกรากันเกรา 196196

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

เข็มปาเข็มปา 215215

คางคาวคางคาว 223223

เคี่ยมคะนองเคี่ยมคะนอง 228228

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชาชาลีชิงชาชาลี 248248

ดันหมีดันหมี 254254

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะเข็บตะเข็บ 264264

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ตะชบตะชบ 262262

ทองเครือทองเครือ 290290

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บอระเพ็ดพุงชางบอระเพ็ดพุงชาง 306306

พรหมตีนสูงพรหมตีนสูง 329329

พลองกินลูกพลองกินลูก 332332

พลับพลาพลับพลา 333333

พังโหมพังโหม 336336

โพบายโพบาย 340340

มะกอกมะกอก 342342

มะกองขาวมะกองขาว 343343

มะกาเครือมะกาเครือ 344344

มะคังแดงมะคังแดง 348348

รางแดง รางแดง 381381

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

โคลงเคลงโคลงเคลง 226226

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชะลูดชะลูด 244244

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชันชิงชัน 247247

เชียดเชียด 251251

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะเขคุมวังตะเขคุมวัง 263263

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ตานเสี้ยนเล็กตานเสี้ยนเล็ก 273273

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

เทพทาโรเทพทาโร 294294

นมงัวนมงัว 296296

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บุนนาคบุนนาค 307307

ประดงเลือดประดงเลือด 310310

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

พิกุลพิกุล 337337

มะเกลือมะเกลือ 346346

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

โมกแดงโมกแดง 365365

ยางนายางนา 372372

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สายหยุดสายหยุด 422422

สารภีสารภี 423423
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4. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¸ÒμØ/ÃÑ¡ÉÒ¸ÒμØ/»ÃÑº¸ÒμØ

กระทือกระทือ 185185

กันเกรากันเกรา 196196

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กุมบกกุมบก 200200

ขมิ้นเครือขมิ้นเครือ 205205

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

คนทาคนทา 217217

คอนหมาขาวคอนหมาขาว 220220

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

คําแสดคําแสด 232232

โคคลาน(Mal_rep)โคคลาน(Mal_rep) 225225

จันทนแดงจันทนแดง 235235

เจตมูลเพลิงขาวเจตมูลเพลิงขาว 240240

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชาชาลีชิงชาชาลี 248248

ชิงชีชิงชี่ 248248

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

เถายานางเถายานาง 286286

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

เทพธาโรเทพธาโร 294294

บุนนาคบุนนาค 307307

ใบตางดอกใบตางดอก 308308

ประดูประดู 311311

ฝางฝาง 325325

พฤกษพฤกษ 330330

พิกุลพิกุล 337337

เพกาเพกา 339339

มะกอกมะกอก 342342

มะกามะกา 344344

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะพอกมะพอก 355355

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

ยมหอมยมหอม 369369

รสสุคนธรสสุคนธ 378378

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สะเดาสะเดา 413413

สะเดาเย็นสะเดาเย็น 414414

สังหยูใบเล็กสังหยูใบเล็ก 420420

ฮอสะพายควายฮอสะพายควาย 461461

สมกุงขนสมกุงขน 402402 แสมสารแสมสาร 428428 เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

5. ËÁÇ´ÂÒª‹ÇÂà¨ÃÔÞÍÒËÒÃ

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังเสือโครงกําลังเสือโครง 204204

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

จันทนแดงจันทนแดง 235235

ชิงชาชาลีชิงชาชาลี 248248

ตะเขคุมวังตะเขคุมวัง 263263

เถายานางเถายานาง 286286

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

เทพทาโรเทพทาโร 294294

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

ประดงเลือดประดงเลือด 310310

ฝางฝาง 325325

พะวาพะวา 334334

เพกาเพกา 339339
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6. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¡íÒË¹Ñ´/ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§à¾È

คํามอกหลวงคํามอกหลวง 231231

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ทองเครือทองเครือ 290290

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

โนราโนรา 303303

ประคําไกประคําไก 310310

ประดูโคกประดูโคก 311311

7. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ»Ç´àÁ×èÍÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ-àÍç¹/¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ-àÍç¹/ºíÒÃØ§àÊŒ¹àÍç¹

กระทงลายกระทงลาย 184184

กระทือกระทือ 185185

กระบกกระบก 187187

กระมอบกระมอบ 189189

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กัดลิ้นกัดลิ้น 196196

กันเกรากันเกรา 196196

กาเล็ดกาเวากาเล็ดกาเวา 197197

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กุมบกกุมบก 200200

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

เขกาเขกา 214214

ครี้ครี้ 218218

เครืองูเหาเครืองูเหา 229229

เครือแฟบเครือแฟบ 230230

โคคลาน (Ana_coc)โคคลาน (Ana_coc) 224224

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

โคลงเคลงขนตอมโคลงเคลงขนตอม 227227

โคลงเคลงตัวผูโคลงเคลงตัวผู 227227

ชาพลูชาพลู 245245

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

เถาเอ็นออนเถาเอ็นออน 289289

ทอมหมูชอทอมหมูชอ 292292

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

ทุงฟาทุงฟา 293293

โมกแดงโมกแดง 364364

เหล็กราชครูเหล็กราชครู 454454

ไทรยอยไทรยอย 295295

บอระเพ็ดพุงชางบอระเพ็ดพุงชาง 306306

บาวมามืดบาวมามืด 308308

พฤกษพฤกษ 330330

พังแหรใหญพังแหรใหญ 335335

พาโหมตนพาโหมตน 337337

มะกอกเกลื้อนมะกอกเกลื้อน 342342

มะคาโมงมะคาโมง 349349

มันนกมันนก 362362

มันพาดมันพาด 362362

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

เมื่อยดูกเมื่อยดูก 367367

โมกเครือโมกเครือ 364364

รางแดงรางแดง 381381

มะกามะกา 344344

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะแฟนมะแฟน 356356

มะไฟมะไฟ 356356

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

สะเดาสะเดา 413413

สะตอสะตอ 414414

แสลงใจแสลงใจ 429429
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8. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ»Ç´¢ŒÍ/¡ÃÐ Ù́¡/ä¢¢ŒÍÍÑ¡àÊº/ºíÒÃØ§¡ÃÐ´Ù¡-¢ŒÍ

กระดูกกบกระดูกกบ 183183

กระเทียมชางกระเทียมชาง 187187

กันเกรากันเกรา 196196

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขาปาขาปา 209209

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

คลาคลา 218218

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

เครือแฟบเครือแฟบ 230230

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

แซะแซะ 253253

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

ตะเคียนเฒาตะเคียนเฒา 267267

ตางหลวงตางหลวง 271271

เถาประโยดเถาประโยด 284284

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

นิ้วมือพระนารายณนิ้วมือพระนารายณ 302302

ปุดเมืองกานปุดเมืองกาน 318318

พังแหรใหญพังแหรใหญ 335335

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะนาวผีมะนาวผี 354354

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

ยางนายางนา 372372

รสสุคนธรสสุคนธ 378378

วานมหาเมฆวานมหาเมฆ 395395

หมอนอยหมอนอย 442442

หมากหมกหมากหมก 444444

หัวรอยรูหัวรอยรู 446446

อาวแดงอาวแดง 457457

ฮอสะพายควายฮอสะพายควาย 461461

9. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ»Ç´ºÇÁÍÑ¡àÊº/¿¡ªíéÒ/ªíéÒã¹/à¤Åç´¢Ñ´ÂÍ¡

กระทือกระทือ 185185

กระเทียมชางกระเทียมชาง 187187

กระวานกระวาน 189189

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขอยขอย 206206

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

เชียดเชียด 251251

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

แดงแดง 256256

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตะเคียนเฒาตะเคียนเฒา 267267

เถาเอ็นออนเถาเอ็นออน 289289

ไทรยอยไทรยอย 295295

นิ้วมือพระนารายณนิ้วมือพระนารายณ 302302

ราชครูดําราชครูดํา 381381

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลูกขาลูกขา 387387

สักขี้ไกสักขี้ไก 418418

สังวาลพระอินทรสังวาลพระอินทร 419419

สังหยูใบเล็กสังหยูใบเล็ก 420420

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

เสลาเปลือกบางเสลาเปลือกบาง 431431

หมากผูปาหมากผูปา 444444

หมากหมกหมากหมก 444444

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450

เหล็กราชครูเหล็กราชครู 454454

อวดนํ้าอวดนํ้า 455455

ฮอสะพายควายฮอสะพายควาย 461461
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10.ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¡ÃÐÉÑÂ/¡ÉÑÂ/ÍÒ¡ÒÃ¡ÃÐÉÑÂμ‹Ò§æ

กระวานกระวาน 189189

กลอยกลอย 193193

ขอยหนามขอยหนาม 207207

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

แจงแจง 240240

ชาพลูชาพลู 245245

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง 276276

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

ประคําไกประคําไก 310310

พญามูลเหล็กพญามูลเหล็ก 327327

พฤกษพฤกษ 330330

แฟบนํ้าแฟบนํ้า 341341

มะกามะกา 344344

มะกาตนมะกาตน 345345

มะหวดมะหวด 360360

มังตานมังตาน 361361

รางแดงรางแดง 381381

เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยว 389389

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

แสมสารแสมสาร 428428

หญาตีนกาหญาตีนกา 433433

อวดเชือกอวดเชือก 454454

เอื้องหมายนาเอื้องหมายนา 460460

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

พริกปาพริกปา 330330

พังแหรใหญพังแหรใหญ 335335

มะกอกมะกอก 342342

มะคาแตมะคาแต 348348

มะคาโมงมะคาโมง 349349

มะสอยใหญมะสอยใหญ 360360

มะหวดมะหวด 360360

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

ลําพูปาลําพูปา 392392

โลดทะนงโลดทะนง 390390

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

11. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒÍÑÁ¾Ä¡É�/ÍÑÁ¾Òμ/¡ÃÐ Ù́¡·ÑºàÊŒ¹/àÊŒ¹»ÃÐÊÒ·/ªÒμÒÁ»ÅÒÂ»ÃÐÊÒ·/àË¹çºªÒ

กระทุมกระทุม 186186

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังเสือโครงกําลังเสือโครง 204204

เกล็ดปลาชอนเกล็ดปลาชอน 201201

ไกรทองไกรทอง 204204

ขมิ้นเครือ(Arc_fla)ขมิ้นเครือ(Arc_fla) 205205

ขาลิงขาลิง 210210

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

ครี้ครี้ 218218

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

เครือปลอกเครือปลอก 230230

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

จันทนแดงจันทนแดง 235235
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12. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡�Ò·�/ÃÙÁÒμÍÂ´�/Å´¡Ã´ÂÙÃÔ¡

กันเกรากันเกรา 196196

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขวากไกขวากไก 205205

ขวาวขวาว 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

แซะแซะ 253253

ตางหลวงตางหลวง 271271

ติ่งตั่งติ่งตั่ง 275275

ประดูโคกประดูโคก 311311

ประยงคเกลื่อนประยงคเกลื่อน 312312

ฝางฝาง 325325

มะดูกมะดูก 350350

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะหวดมะหวด 360360

หมอนอยหมอนอย 442442

หมากหมกหมากหมก 444444

หัวรอยรูหัวรอยรู 446446

จันทนาจันทนา 237237

จิงจอเหลี่ยมจิงจอเหลี่ยม 239239

ชะลูดชะลูด 244244

ชาพลูชาพลู 245245

เชียดเชียด 251251

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตองกายตองกาย 259259

ตองแตกตองแตก 260260

ตะเขคุมวังตะเขคุมวัง 263263

ตะครองตะครอง 264264

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

เถาเอ็นออนเถาเอ็นออน 289289

เทพทาโรเทพทาโร 294294

ไทรยอยไทรยอย 295295

บุนนาคบุนนาค 307307

ประดงเลือดประดงเลือด 310310

ฝางฝาง 325325

พิกุลพิกุล 337337

มะกามะกา 344344

มะกาตนมะกาตน 345345

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะหาดมะหาด 361361

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

ระยอมระยอม 379379

ราชพฤกษ/คูนราชพฤกษ/คูน 383383

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

วานสากเหล็กวานสากเหล็ก 396396

สนกระสนกระ 399399

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สักสัก 417417

สังวาลพระอินทรสังวาลพระอินทร 419419

สันโสกสันโสก 421421

สารภีสารภี 423423

แสมสารแสมสาร 428428

หมักมอหมักมอ 443443

หมุยขนหมุยขน 445445

หาดหาด 451451

ฮอสะพายควายฮอสะพายควาย 461461
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13. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§ËÑÇã¨/ÂÒËÍÁ/ÂÒÅÁ/ÇÔ§àÇÕÂ¹/ÅÁμÕ/ÅÁªÑ¡/ÅÁºŒÒËÁÙ

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กระบกกระบก 187187

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กะตังใบกะตังใบ 195195

กุมนํ้ากุมนํ้า 199199

กุมบกกุมบก 200200

แกวแกว 201201

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขาปาขาปา 209209

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

คนทาคนทา 217217

ครี้ครี้ 218218

คลาคลา 218218

คํามอกหลวงคํามอกหลวง 231231

คําแสดคําแสด 232232

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

จันทนชะมด (Agl_sil)จันทนชะมด (Agl_sil) 234234

จันทนชะมดจันทนชะมด(Man_gag)(Man_gag) 235235

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

เจตพังคีเจตพังคี 239239

ชะลูดชะลูด 244244

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชันชิงชัน 247247

เชียดเชียด 251251

ดีหมีดีหมี 255255

แดงแดง 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ตังตาบอดตังตาบอด 269269

เต็งเต็ง 279279

เถายานางเถายานาง 286286

ทองหลางใบมนทองหลางใบมน 292292

เทพทาโรเทพทาโร 294294

นมควายนมควาย 296296

นมงัวนมงัว 296296

นมแมวนมแมว 299299

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บุนนาคบุนนาค 307307

ประดูประดู 311311

ประยงคเกลื่อนประยงคเกลื่อน 312312

ปอขนุนปอขนุน 314314

ปอฝายปอฝาย 316316

ฝางฝาง 325325

พะยอมพะยอม 334334

พันจําพันจํา 336336

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะตูมมะตูม 353353

มะหาดมะหาด 361361

มังตานมังตาน 361361

โมกแดงโมกแดง 365365

ยมหอมยมหอม 369369

รกฟารกฟา 377377

รสสุคนธรสสุคนธ 378378

รังรัง 379379

ราชดัดราชดัด 382382
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รามราม 383383

เรวใหญเรวใหญ 384384

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลําดวนลําดวน 391391

ลําดวนดงลําดวนดง 391391

สมสันดานสมสันดาน 405405

สมอดีงูสมอดีงู 406406

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สะเดาสะเดา 413413

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

แสลงใจแสลงใจ 429429

หญาตีนกาหญาตีนกา 433433

หาดหาด 451451

14. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§àÅ×Í´/ºíÒÃØ§¹íéÒàËÅ×Í§/ÃÑ¡ÉÒ¹íéÒàËÅ×Í§àÊÕÂ/ÃÑ¡ÉÒâÅËÔμ¾Ô¡ÒÃ-à»š¹¾ÔÉ/âÅËÔμ¨Ò§

กระดังงากระดังงา 182182

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กระทุมกระทุม 186186

กระเบากลักกระเบากลัก 188188

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กานเหลืองกานเหลือง 198198

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขอยขอย 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

ขาลิงขาลิง 210210

เครืองูเหาเครืองูเหา 229229

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชะลูดชะลูด 244244

เชียดเชียด 251251

ดีหมีดีหมี 255255

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะแบกนาตะแบกนา 268268

นมควายนมควาย 296296

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บุนนาคบุนนาค 307307

ประดงเลือดประดงเลือด 310310

ผักสาบผักสาบ 323323

ฝางฝาง 325325

พรวดพรวด 328328

พะวาพะวา 334334

พันจําพันจํา 336336

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

โมกแดงโมกแดง 365365

ยมหอมยมหอม 369369

ลําดวนลําดวน 391391

สมกุง (Amp_mar)สมกุง (Amp_mar) 401401

สลัดสลัด 410410

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สะแลสะแล 416416

สายหยุดสายหยุด 422422

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

หางหมาจอกหางหมาจอก 450450
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15. ËÁÇ´ÂÒª‹ÇÂ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹âÅËÔμ

เจตมูลเพลิงขาวเจตมูลเพลิงขาว 240240

ชาพลูชาพลู 245245

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตีนนกตีนนก 278278

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

16. ËÁÇ´ÂÒ¢ÑºàÅ×Í´-¢Ñº¹íéÒàËÅ×Í§àÊÕÂ

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กําจัดตนกําจัดตน 202202

กําจายกําจาย 202202

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

เครือปลอกเครือปลอก 230230

งิ้วปางิ้วปา 233233

ดีหมีดีหมี 255255

ตองกายตองกาย 259259

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

พุดทุงพุดทุง 338338

พริกนก (Pip_kur)พริกนก (Pip_kur) 330330

พลับพลาพลับพลา 333333

วานสาวหลงวานสาวหลง (Amo_sch) (Amo sch)(Amo_sch) 397397

เลือดแรดเลือดแรด 390390

วานสากเหล็กวานสากเหล็ก 396396

วานสาวหลงวานสาวหลง (Amo_sch)(Amo_sch) 397397

สุรามะริดสุรามะริด 426426

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450

17. ËÁÇ´ÂÒÊμÃÕ/ºíÒÃØ§ÊØ¢ÀÒ¾ÊμÃÕ/ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐ¨íÒà´×Í¹/ÃÐ Ù́

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กุกกุก 199199

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

คอนหมาขาวคอนหมาขาว 220220

โคลงเคลงขนตอมโคลงเคลงขนตอม 227227

ชาพลูชาพลู 245245

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะตานเล็กตะตานเล็ก 265265

ตะแบกนาตะแบกนา 268268

บุนนาคบุนนาค 307307

ใบตางดอกใบตางดอก 308308

ประดูประดู 311311

ฝางฝาง 325325

สะเดาเย็นสะเดาเย็น 414414

สังหยูใบเล็กสังหยูใบเล็ก 420420

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450

18. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á/¢Ñº¹íéÒ¹Á

กระทุมกระทุม 186186

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กลวยเตากลวยเตา 193193

กลึงกลอมกลึงกลอม 194194

กุกกุก 199199

กุมบกกุมบก 200200

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209
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19. ËÁÇ´ÂÒºíÒÃØ§¤ÃÃÀ�

บุนนาคบุนนาค 307307

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

สารภีสารภี 423423

20. ËÁÇ´ÂÒ¢Ñº¹íéÒ¤ÒÇ»ÅÒËÅÑ§¤ÅÍ´/¢ÑºàÅ×Í´»ÃÐ¨íÒà´×Í¹/ÃÑ¡ÉÒ-ºíÒÃØ§Á´ÅÙ¡/
    ¿Í¡âÅËÔμËÅÑ§¤ÅÍ´/ÍÂÙ‹ä¿/ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃμ¡àÅ×Í´

กระทอมเลือดกระทอมเลือด 185185

กระทือกระทือ 185185

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กางปลาเครือกางปลาเครือ 197197

กานเหลืองกานเหลือง 198198

กําจัดตนกําจัดตน 202202

กําจายกําจาย 202202

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

ชะลูดชะลูด 244244

ชายผาสีดาชายผาสีดา 246246

ชิงชีชิงชี่ 248248

ดีหมีดีหมี 255255

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตองกายตองกาย 259259

ตะครอตะครอ 264264

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตับเตาตนตับเตาตน 270270

ตีนนกตีนนก 278278

เทพทาโรเทพทาโร 294294

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

ฝางฝาง 325325

พลับพลาพลับพลา 333333

พุดทุงพุดทุง 338338

เพกาเพกา 339339

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

โมกเครือโมกเครือ 364364

ราชครูดําราชครูดํา 381381

วานสากเหล็กวานสากเหล็ก 396396

ชองแมวชองแมว 242242

ตับเตาตนตับเตาตน 270270

ตานนมตานนม 272272

ตานเสี้ยนตานเสี้ยน 272272

ตานเสี้ยนเล็กตานเสี้ยนเล็ก 273273

ตีนนกตีนนก 278278

เถายานางเถายานาง 286286

นมงัวนมงัว 296296

นมชะนีนมชะนี 297297

นมนอยนมนอย 298298

นมแมวปานมแมวปา 296296

นางแยมปานางแยมปา 301301

นํ้านองนํ้านอง 304304

บุนนาคบุนนาค 307307

พลวงพลวง 331331

พลับพลาพลับพลา 333333

ระยอมระยอม 379379

เรวใหญเรวใหญ 384384

แสลงใจแสลงใจ 429429

โสกเขาโสกเขา 430430

SW 12307-p009-055-G8.indd   35SW 12307-p009-055-G8.indd   35 4/13/63 BE   10:25 AM4/13/63 BE   10:25 AM



36

21. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢Œ/μÑÇÃŒÍ¹/»Ç´ËÑÇ/ÃŒÍ¹ã¹/ä¢Œà»ÅÕèÂ¹Ä´Ù/ä¢Œ¡íÒà´Ò¹ŒÍÂ-ãËÞ‹/
    ä¢Œà¾ŒÍ/μŒ¹ä¢Œ/»ÅÒÂä¢Œ

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กลอยกลอย 193193

กลึงกลอมกลึงกลอม 194194

กะตังใบกะตังใบ 195195

กันเกรากันเกรา 196196

กางปลาเครือกางปลาเครือ 197197

กูดพราวกูดพราว 200200

ไกรทองไกรทอง 204204

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขวาวขวาว 206206

ขาวสารปาขาวสารปา 211211

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

เข็มทองเข็มทอง 215215

เข็มไหมเข็มไหม 216216

คนทาคนทา 217217

ครี้ครี้ 218218

คัดเคาเครือ คัดเคาเครือ 222222

คางคาวคางคาว 223223

โคคลาน (Cro_cau)โคคลาน (Cro_cau) 224224

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

จันทนคันนาจันทนคันนา 234234

จันทนชะมด (Agl_sil)จันทนชะมด (Agl_sil) 234234

จันทนชะมด จันทนชะมด (Man_gag)(Man_gag) 235235

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชมพูนํ้าชมพูนํ้า 242242

ชะมวงชะมวง 243243

ชะลูดชะลูด 244244

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชาชาลีชิงชาชาลี 248248

ชิงชีชิงชี่ 248248

เชียดเชียด 251251

ดีหมีดีหมี 255255

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตองแตกตองแตก 260260

ตะขบปาตะขบปา 263263

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตับเตาตนตับเตาตน 270270

ตาไกใบกวางตาไกใบกวาง 270270

ตางหลวงตางหลวง 271271

ตานนมตานนม 272272

ตานหมอนตานหมอน 274274

เถายานางเถายานาง 286286

ทองหลางใบมนทองหลางใบมน 292292

เทายายมอมเทายายมอม 295295

นางแลวนางแลว 301301

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

บุนนาคบุนนาค 307307

ประคําไกประคําไก 310310

ประยงคปาประยงคปา 312312

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ปอกระสาปอกระสา 314314

ผักกาดกบผักกาดกบ 322322

ฝางฝาง 325325

วานมหาเมฆวานมหาเมฆ 395395 หางไหลแดงหางไหลแดง 450450 อวดนํ้าอวดนํ้า 455455
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พนมสวรรคปาพนมสวรรคปา 328328

พะวาพะวา 334334

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

เพกาเพกา 339339

มะกลํ่าตนมะกลํ่าตน 342342

มะกอกมะกอก 342342

มะกามะกา 344344

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะปริงมะปริง 354354

มะแฟนมะแฟน 356356

มะไฟมะไฟ 356356

มะไฟแรดมะไฟแรด 357357

มะระขี้นกมะระขี้นก 359359

มะหวดมะหวด 360360

โมกใหญโมกใหญ 366366

ระยอมระยอม 379379

รางจืดรางจืด 380380

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

สนกระสนกระ 399399

22. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢ŒËÇÑ´/ä¢Œä·¿ÍÂμ�-ÃÒ¡ÊÒ´¹ŒÍÂ/ä¢Œ¡ÒÌ

กลอยกลอย 193193

กลึงกลอมกลึงกลอม 194194

กะตังใบกะตังใบ 195195

ขวาวขวาว 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

เข็มทองเข็มทอง 215215

คนทาคนทา 217217

คําแสดคําแสด 232232

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชีชิงชี่ 248248

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตะเคียนทองตะเคียนทอง 267267

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สวาดสวาด 412412

สะเดาสะเดา 413413

สักสัก 417417

สังกรณีสังกรณี 418418

สั่งทําสั่งทํา 419419

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

หญารองไหหญารองไห 436436

หวายขมหวายขม 448448

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

ตางหลวงตางหลวง 271271

เถายานางเถายานาง 286286

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

บุนนาคบุนนาค 307307

ประคําไกประคําไก 310310

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ฝางฝาง 325325

พิกุลพิกุล 337337
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23. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ§ÙÊÇÑ´/ä¿ÅÒÁ·Ø‹§/àÃÔÁ/ÍÕÊØ¡ÍÕäÊ/ËÑ´/ÍÕ´íÒÍÕá´§/½‚´Ò´

กรวยปากรวยปา 182182

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กางปลาขาวกางปลาขาว 197197

กูดพราวกูดพราว 200200

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

เขยตายเขยตาย 216216

คนทาคนทา 217217

คลุมคลุม 219219

โคคลาน (Cro_cau)โคคลาน (Cro_cau) 224224

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชมพูนํ้าชมพูนํ้า 242242

ชิงชีชิงชี่ 248248

ตาตุมบกตาตุมบก 271271

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

เถายานางเถายานาง 286286

ทองหลางใบมนทองหลางใบมน 292292

นมสวรรคนมสวรรค 300300

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

ปรงทะเลปรงทะเล 309309

ปรงสวน/ลําเท็งปรงสวน/ลําเท็ง 309309

ประคําไกประคําไก 310310

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

พญาปลองทองพญาปลองทอง 327327

มะกอกมะกอก 342342

มะคาแตมะคาแต 348348

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะปริงมะปริง 354354

มะไฟมะไฟ 356356

มะระขี้นกมะระขี้นก 359359

ระงับพิษระงับพิษ 378378

ละอองไฟฟาละอองไฟฟา 385385

พิกุลปาพิกุลปา 338338

เพกาเพกา 339339

โพบายโพบาย 340340

มะกามะกา 344344

มะกาตนมะกาตน 345345

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะเดื่ออุทมพรมะเดื่ออุทมพร 351351

มะปริงมะปริง 354354

มะพอกมะพอก 355355

มะแฟนมะแฟน 356356

มะไฟแรดมะไฟแรด 357357

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

สมอไทยสมอไทย 407407

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สะเดาสะเดา 413413

สะบาสะบา 415415

สังกรณีสังกรณี 418418

สังวาลพระอินทรสังวาลพระอินทร 419419

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

เอื้องหมายนาเอื้องหมายนา 460460
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24. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢Œ·ÑºÃÐ´Ù

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

ขี้แรดขี้แรด 213213

ครี้ครี้ 218218

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

เตารางเตาราง 283283

เถายานาง เถายานาง 286286

เทายายมอมเทายายมอม 295295

บุนนาคบุนนาค 307307

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ไผรวกไผรวก 324324

ฝางฝาง 325325

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

เพกาเพกา 339339

มะดูกมะดูก 350350

มะเมาสายมะเมาสาย 358358

เมาสรอยเมาสรอย 368368

รกฟารกฟา 377377

ลิเภาใหญลิเภาใหญ 387387

สมกุง (Amp_mar)สมกุง (Amp_mar) 401401

หญาเหนียวหมาหญาเหนียวหมา 439439

25. ËÁÇ´ÂÒá¡Œä¢ŒÁÒÅÒàÃÕÂ/ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡

กลอยกลอย 193193

กอมขมกอมขม 194194

กะตังใบกะตังใบ 195195

กันเกรากันเกรา 196196

เกล็ดปลาเกล็ดปลา 200200

แกวแกว 201201

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

เข็มทองเข็มทอง 215215

จันทนาจันทนา 237237

ชาพลูชาพลู 245245

ดีหมีดีหมี 255255

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

เถายานางเถายานาง 286286

มะกลํ่าตนมะกลํ่าตน 342342

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะนาวผีมะนาวผี 354354

มะพลับทองมะพลับทอง 355355

มะหวดมะหวด 360360

โมกใหญโมกใหญ 366366

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

สะเดาสะเดา 413413

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยว 389389

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

สักสัก 417417

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

หญาตีนกาหญาตีนกา 433433

หมากงาชางหมากงาชาง 443443

26. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒäÍ/à¨çº¤Í/¢ÑºàÊÁËÐ/âÃ¤ËÍºË×´

กระบกกระบก 187187

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

ขาปาขาปา 209209
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27. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒÇÑ³âÃ¤»Í´/»Í´ºÇÁ/âÃ¤à¡ÕèÂÇ¡ÑºËÅÍ´ÅÁ/¶Ø§ÅÁ/ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨

กรวยปากรวยปา 182182

กลึงกลอมกลึงกลอม 194194

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

คนทาคนทา 217217

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชิงชีชิงชี่ 248248

เตารางเตาราง 283283

เถายานางเถายานาง 286286

ไทรยอยไทรยอย 295295

บุนนาคบุนนาค 307307

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ฝางฝาง 325325

พังแหรใหญพังแหรใหญ 335335

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

มะเค็ดมะเค็ด 350350

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

เข็มทองเข็มทอง 215215

เครือออนเครือออน 231231

ชะมวงชะมวง 243243

ชะมวงปาชะมวงปา 243243

แดงแดง 256256

ตะขบปาตะขบปา 263263

ตานหมอนตานหมอน 274274

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

เถาวัลยยั้งเถาวัลยยั้ง 288288

ทองเดือนหาทองเดือนหา 291291

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

เปราะใหญเปราะใหญ 319319

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

ผักหนามผักหนาม 323323

ฝางฝาง 325325

พันจําพันจํา 336336

เพกาเพกา 339339

โพบายโพบาย 340340

มะกอกมะกอก 342342

มะกามะกา 344344

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะตาดมะตาด 352352

มะพอกมะพอก 355355

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

ลูกขาลูกขา 387387

โลดโลด 389389

สมกุง (Emb_rib)สมกุง (Emb_rib) 402402

สมแขกสมแขก 403403

สมควายสมควาย 404404

สมสันดานสมสันดาน 405405

สมอไทยสมอไทย 407407

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมัดนอยสมัดนอย 408408

สวาดสวาด 412412

สะเดาสะเดา 413413

สารภีปาสารภีปา 424424

สีฟนกระบือสีฟนกระบือ 426426

หนอนตายหยากหนอนตายหยาก 440440

หวายขมหวายขม 448448

หอมแขกหอมแขก 449449

อวดนํ้าอวดนํ้า 455455

อุตพิดอุตพิด 459459
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28. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒâÃ¤«Ò§-μÒ¹/¢Ò´ÊÒÃÍÒËÒÃ/àÅ×Í´¡íÒà´ÒäËÅ/àÅ×Í´ÍÍ¡μÒÁäÃ¿̃¹

กระเทียมชางกระเทียมชาง 187187

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

กาฝากมะมวงกาฝากมะมวง 198198

กุกกุก 199199

ไกรทองไกรทอง 204204

คนทาคนทา 217217

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

แซะแซะ 253253

ดีหมีดีหมี 255255

ตองเตาตองเตา 260260

ตะขบปาตะขบปา 263263

ตับเตาตนตับเตาตน 270270

บุนนาคบุนนาค 307307

ไผรวกไผรวก 324324

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

โพบายโพบาย 340340

มะกอกมะกอก 342342

มะกอกเกลื้อนมะกอกเกลื้อน 342342

มะคาแตมะคาแต 348348

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะแฟนมะแฟน 356356

มังตานมังตาน 361361

ยมหอมยมหอม 369369

ลําพูปาลําพูปา 392392

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

หญาตดหมาหญาตดหมา 432432

หมักแปมหมักแปม 442442

29. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§/àª×éÍÃÒ ¡ÅÒ¡/à¡Å×éÍ¹/¹íéÒ¡Ñ´à·ŒÒ/ÊÑ§¤Ñ§/μ¡¢ÒÇ/ÊÐà¡ç´à§Ô¹/ËÙ´/  
    ËÔ´/àÃ×éÍ¹/¤Ø´·ÐÃÒ´/ªÑ¹μØ

กระเบากลักกระเบากลัก 188188

กระเบาใตกระเบาใต 188188

กระเบานํ้ากระเบานํ้า 188188

กลอยกลอย 193193

กะอวมกะอวม 196196

กําจัดตนกําจัดตน 202202

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กุมบกกุมบก 200200

ขอยขอย 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขาลิงขาลิง 210210

ขี้แรดขี้แรด 213213

เข็มปาเข็มปา 215215

เขยตายเขยตาย 216216

คํามอกหลวงคํามอกหลวง 231231

งายอยงายอย 233233

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชมพูนํ้าชมพูนํ้า 242242

มะนาวผีมะนาวผี 354354

มะปริงมะปริง 354354

มะไฟแรดมะไฟแรด 357357

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

สารภีสารภี 423423

สารภีดอกใหญสารภีดอกใหญ 424424
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30. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¼×è¹¤Ñ¹/¼ÔÇË¹Ñ§¾Ø¾Í§¨Ò¡ÍÒ¡ÒÃá¾Œ/ÀÙÁÔá¾Œ

กรวยปากรวยปา 182182

กระเบาใตกระเบาใต 188188

กระเบานํ้ากระเบานํ้า 188188

กอมขมกอมขม 194194

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขาลิงขาลิง 210210

เขยตายเขยตาย 216216

งายอยงายอย 233233

งิ้วปางิ้วปา 233233

ชาพลูชาพลู 245245

ชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ 250250

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตังตาบอดตังตาบอด 269269

นมแมวนมแมว 299299

นิ้วมือพระนารายณนิ้วมือพระนารายณ 302302

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

ฝางฝาง 325325

มะกอกมะกอก 342342

มะดูกมะดูก 350350

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะพอกมะพอก 355355

มะหาดมะหาด 361361

ยางนายางนา 372372

ยางมันหมูยางมันหมู 372372

ยางยูงยางยูง 373373

ชะเนียงชะเนียง 243243

ชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ 250250

ชองแมวชองแมว 242242

เดือยไกเดือยไก 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตานหกตานหก 274274

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง 276276

นมแมวนมแมว 299299

นวลแปงนวลแปง 300300

ประดูประดู 311311

ประยงคปาประยงคปา 312312

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

ผักสาบผักสาบ 323323

ฝางฝาง 325325

ฝหมอบฝหมอบ 326326

พลับพลาพลับพลา 333333

มะกอกมะกอก 342342

มะดูกมะดูก 350350

ยางนายางนา 372372

ยางมันหมูยางมันหมู 372372

ยางยูงยางยูง 373373

ยางวาดยางวาด 374374

รกฟารกฟา 377377

รสสุคนธรสสุคนธ 378378

เล็บมือนางเล็บมือนาง 388388

เลือดแรดเลือดแรด 390390

สมอทะเลสมอทะเล 406406

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สะบาสะบา 415415

สะแลสะแล 416416

สําโรงสําโรง 431431

หญาเหนียวหมาหญาเหนียวหมา 439439

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450
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ยางวาดยางวาด 374374

รางจืดรางจืด 380380

ราชครูดําราชครูดํา 381381

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

เลือดแรดเลือดแรด 390390

สมอทะเลสมอทะเล 406406

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สะบาสะบา 415415

หางหมาจอกหางหมาจอก 450450

หาดหาด 451451

หูหมีขนหูหมีขน 452452

31. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤»ÃÐ´§μ‹Ò§æ

กระดูกกบกระดูกกบ 183183

กําจัดตนกําจัดตน 202202

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

คนทาคนทา 217217

คลุมคลุม 219219

ชาพลูชาพลู 245245

ชิงชีชิงชี่ 248248

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

เต็งเต็ง 279279

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

นมสวรรคนมสวรรค 300300

นางแยมปานางแยมปา 301301

ประดูโคกประดูโคก 311311

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ผักกาดกบ/ผักกาดกบ/วานมหากาฬวานมหากาฬ 322322

ฝางฝาง 325325

มะดูกมะดูก 350350

มะพอกมะพอก 355355

มะหวดมะหวด 360360

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

เมื่อยดูกเมื่อยดูก 367367

ลิเภาใหญลิเภาใหญ 387387

สมอดีงูสมอดีงู 406406

สิรินธรวัลลีสิรินธรวัลลี 425425

สีฟนกระบือสีฟนกระบือ 426426

หัวรอยรูหัวรอยรู 446446

32. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¾ÔÉËÃ×ÍºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃ¨Ò¡áÁÅ§/ÊÑμÇ�¡Ñ´μ‹ÍÂ/¶Í¹¾ÔÉ§Ù

กระเบาใตกระเบาใต 188188

กระเบานํ้ากระเบานํ้า 188188

กาเล็ดกาเวากาเล็ดกาเวา 197197

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

เขยตายเขยตาย 216216

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

งายอยงายอย 233233

ชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ 250250

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

เตารางเตาราง 283283

ไทรยอยไทรยอย 295295

นมสวรรคนมสวรรค 300300

บวบขมบวบขม 305305

ประยงคเกลื่อนประยงคเกลื่อน 312312

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

เปราะใหญ (Kae_ele)เปราะใหญ (Kae_ele) 319319

เปราะปา (Kae_pul)เปราะปา (Kae_pul) 319319

พญาปลองทองพญาปลองทอง 327327
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33. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼ÅÀÒÂ¹Í¡/á¼ÅàÃ×éÍÃÑ§/ËŒÒÁàÅ×Í´/¦‹Òàª×éÍá¼Å

กระโดนกระโดน 183183

กระทงลายกระทงลาย 184184

กระทุมเนินกระทุมเนิน 186186

กลอยกลอย 193193

กัดลิ้นกัดลิ้น 196196

กุกกุก 199199

ขวาวขวาว 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขาวสารหลวงขาวสารหลวง 211211

โคลงเคลงขนตอมโคลงเคลงขนตอม 227227

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

แดงแดง 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง 276276

ติ้วขาวติ้วขาว 276276

เต็งหนามเต็งหนาม 280280

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ฝหมอบฝหมอบ 326326

พฤกษพฤกษ 330330

พลองกินลูกพลองกินลูก 332332

พลองแกมอนพลองแกมอน 332332

มะกอกมะกอก 342342

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะเกลือเลือดมะเกลือเลือด 346346

มะเค็ดมะเค็ด 350350

มะพลับทองมะพลับทอง 355355

มะสอยมะสอย 359359

มะสอยใหญมะสอยใหญ 360360

รกฟารกฟา 377377

สะบาสะบา 415415

เสลาเปลือกบางเสลาเปลือกบาง 413413

อินทนิลบกอินทนิลบก 458458

34. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼Åä¿äËÁŒ-¹íéÒÃŒÍ¹ÅÇ¡

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กําลังหนุมานกําลังหนุมาน 204204

ขาวสารหลวงขาวสารหลวง 211211

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

ตะเคียนทองตะเคียนทอง 267267

ผักกาดกบ/ผักกาดกบ/วานมหากาฬวานมหากาฬ 322322

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

35. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒ½‚Ë¹Í§ÀÒÂ¹Í¡/ÊÔÇ/½‡Ò

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กระทือกระทือ 185185

กลอยกลอย 193193

ขาปาขาปา 209209

เขยตายเขยตาย 216216

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชายผาสีดาชายผาสีดา 246246

บอนเตาบอนเตา 305305

ประยงคปาประยงคปา 312312

มะกอกมะกอก 342342

โมกมันโมกมัน 366366

เลือดแรดเลือดแรด 390390

โลดทะนงโลดทะนง 390390

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

สะบาสะบา 415415

สะเอง/ชองระอาสะเอง/ชองระอา 417417

แสลงใจแสลงใจ 429429

หูปากกาหูปากกา 452452
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36. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼ÅÀÒÂã¹/á¼Åã¹·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃ/¡ÃÐà¾ÒÐ/¡Ã´äËÅÂŒÍ¹/½‚ÀÒÂã¹

กระโดนกระโดน 183183

กระทงลายกระทงลาย 184184

กระทุมเนินกระทุมเนิน 186186

กัดลิ้นกัดลิ้น 196196

กาสามปก (Vit_ped)กาสามปก (Vit_ped) 199199

เขยตายเขยตาย 216216

คอแลนเขาคอแลนเขา 221221

คําแสดคําแสด 232232

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

ชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ 250250

ตะครองตะครอง 264264

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง 276276

ติ้วขาวติ้วขาว 276276

เต็งหนามเต็งหนาม 280280

นมพิจิตรนมพิจิตร 298298

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

เปลาเงินเปลาเงิน 320320

เปลาตะวันเปลาตะวัน 320320

พรวดพรวด 328328

ไพลนกไพลนก 340340

มะกอกมะกอก 342342

มะกาเครือมะกาเครือ 344344

มะเกลือเลือดมะเกลือเลือด 346346

มะดูกมะดูก 350350

มะตูมมะตูม 353353

มะไฟมะไฟ 356356

มันนกมันนก 362362

ยอปายอปา 371371

ลายลาย 386386

ลําพูปาลําพูปา 392392

สมลิงสมลิง 405405

สมอไทยสมอไทย 407407

สัตบรรณสัตบรรณ 420420

สันโสกสันโสก 421421

เสลาเปลือกบางเสลาเปลือกบาง 431431

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

อินทนิลบกอินทนิลบก 458458

พฤกษพฤกษ 330330

มะคังแดงมะคังแดง 348348

มะสอยมะสอย 359359

มะสอยใหญมะสอยใหญ 360360

เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยว 389389

สมกบสมกบ 401401

หญาดอกคําหญาดอกคํา 432432

หมูกลิ้งหมูกลิ้ง 446446

เอื้องหมายนาเอื้องหมายนา 460460

37. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒá¼ÅÃŒÍ¹ã¹ã¹»Ò¡/á¼Åª‹Í§»Ò¡-ÃÔÁ½‚»Ò¡/μ‹ÍÁ·Í¹«ÔÅ

กะเจียนกะเจียน 195195

ขวากไกขวากไก 205205

เปลาเงินเปลาเงิน 320320

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

พลองใหญพลองใหญ 332332

พะวาพะวา 334334

โพบายโพบาย 340340

มวงเลือดมวงเลือด 341341

มะกอกมะกอก 342342
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38. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ·ŒÍ§àÊÕÂ/·ŒÍ§Ã‹Ç§/ºÔ´

กรวยปากรวยปา 182182

กระทงลายกระทงลาย 184184

กระทือกระทือ 185185

กระทุมเนินกระทุมเนิน 186186

กระมอบกระมอบ 189189

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กลวยปากลวยปา 193193

กะตังใบกะตังใบ 195195

กุกกุก 199199

ไกรทองไกรทอง 204204

ขอยขอย 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

เข็มปาเข็มปา 215215

คนทาคนทา 217217

ครามขนครามขน 217217

โคลงเคลงโคลงเคลง 226226

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

งิ้วปางิ้วปา 233233

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จิกนมจิกนม 238238

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชิงชีชิงชี่ 248248

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

แดงแดง 256256

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ตะขบตะขบ 262262

ตะขบปาตะขบปา 263263

ตะครอตะครอ 264264

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตะเคียนทองตะเคียนทอง 267267

ตะแบกแดงตะแบกแดง 268268

ตะลุมพุกตะลุมพุก 269269

ตางหลวงตางหลวง 271271

ตานดําตานดํา 283283

ตานหมอนตานหมอน 274274

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

เต็งหนามเต็งหนาม 280280

เติมเติม 282282

เถายานางเถายานาง 286286

ทองเดือนหาทองเดือนหา 291291

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

ไทรยอยไทรยอย 295295

นมงัวนมงัว 296296

นมแมวปานมแมวปา 296296

นิ้วมือพระนารายณนิ้วมือพระนารายณ 302302

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

บุนนาคบุนนาค 307307

ประดูประดู 311311

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ปอกระสาปอกระสา 314314

เปลาเงินเปลาเงิน 320320

พรวดพรวด 328328

พะยอมพะยอม 334334

พิกุลพิกุล 337337

พิกุลปาพิกุลปา 338338

พุดทุงพุดทุง 338338

เพกาเพกา 339339

โพบายโพบาย 340340

ไพลนกไพลนก 340340
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มะกาเครือมะกาเครือ 344344

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะเกลือเลือดมะเกลือเลือด 346346

มะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพร 351351

มะนาวผีมะนาวผี 354354

มะพลับทองมะพลับทอง 355355

มะแฟนมะแฟน 356356

มะไฟมะไฟ 356356

มังตานมังตาน 361361

โมกเครือโมกเครือ 364364

รกฟารกฟา 377377

รามราม 383383

ลิ้นกวางลิ้นกวาง 386386

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

สมกุงขนสมกุงขน 402402

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สวาดสวาด 412412

สั่งทําสั่งทํา 419419

สานใหญสานใหญ 421421

สารภีปาสารภีปา 424424

สําโรงสําโรง 431431

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

หญาตดหมาหญาตดหมา 432432

หมีเหม็นหมีเหม็น 445445

หวาหวา 447447

อะรางอะราง 456456

39. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ·ŒÍ§Í×´ ·ŒÍ§à¿‡Í/¨Ø¡àÊÕÂ´/ÍÒËÒÃäÁ‹Â‹ÍÂ/¢ÑºÅÁ

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กันเกรากันเกรา 196196

กุมบกกุมบก 200200

ขอยขอย 206206

ครี้ครี้ 218218

จันทนแดงจันทนแดง 235235

เจตมูลเพลิงขาวเจตมูลเพลิงขาว 240240

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ชะลูดชะลูด 244244

ชาพลูชาพลู 245245

ดีหมีดีหมี 255255

ตดหมาตนตดหมาตน 258258

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

เทพทาโรเทพทาโร 294294

ปอเตาไห (Hel_hir)ปอเตาไห (Hel_hir) 316316

เปราะใหญเปราะใหญ 319319

เปลาใหญเปลาใหญ 321321

พรวดพรวด 328328

พังคีพังคี 335335

พังโหมพังโหม 336336

พุดทุงพุดทุง 338338

เพกาเพกา 339339

มะหวดมะหวด 360360

เรวใหญเรวใหญ 384384

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

ลําพูปาลําพูปา 392392

วานสาวหลงวานสาวหลง (Amo_sch)(Amo_sch) 397397

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สักสัก 417417

สั่งทําสั่งทํา 419419

สันโสกสันโสก 421421

เสม็ดเสม็ด 427427

หญาตดหมาหญาตดหมา 432432
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40. ËÁÇ´ÂÒá¡Œ¡Ô¹¼Ô´ÊíÒá´§/á¡ŒÍÒà¨ÕÂ¹/¶Í¹¾ÔÉÍÒËÒÃ-ÊÒÃà¤ÁÕ/
    ÅŒÒ§ÊÒÃ¾ÔÉã¹àÅ×Í´ËÃ×ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ

กลวยเตากลวยเตา 193193

งิ้วปางิ้วปา 233233

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ดันหมีดันหมี 254254

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตอไสตอไส 261261

เถาพันซายเถาพันซาย 285285

เถายานางเถายานาง 286286

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

นางแยมปานางแยมปา 301301

บวบขมบวบขม 305305

ปอกระสาปอกระสา 314314

พลวงพลวง 331331

โพบายโพบาย 340340

มะกอกมะกอก 342342

มะคังแดงมะคังแดง 348348

มะคาแตมะคาแต 348348

มะปริงมะปริง 354354

มะพลับทองมะพลับทอง 355355

มะแฟนมะแฟน 356356

มะไฟแรดมะไฟแรด 357357

41. ËÁÇ´ÂÒÃÐºÒÂ/ÂÒ¶‹ÒÂ/á¡Œ·ŒÍ§¼Ù¡

กระทงลายกระทงลาย 184184

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กุกกุก 199199

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

คอแลนคอแลน 220220

คําแสดคําแสด 232232

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

ชิงชีชิงชี่ 248248

ชุดเห็ดเทศชุดเห็ดเทศ 250250

ตองเตาตองเตา 260260

ตองแตกตองแตก 260260

ติ้วเกลี้ยงติ้วเกลี้ยง 276276

ติ้วขาวติ้วขาว 276276

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

นมนอยนมนอย 298298

ยมหอมยมหอม 369369

รกฟารกฟา 377377

รางจืดรางจืด 380380

โลดทะนงโลดทะนง 390390

สมกุง (Amp_mar)สมกุง (Amp_mar) 401401

สะเองสะเอง 417417

สันโสกสันโสก 421421

แสลงใจแสลงใจ 429429

หนามเดือยไกหนามเดือยไก 441441

ประคําไกประคําไก 310310

ปอเตาไห (Hel_hir)ปอเตาไห (Hel_hir) 316316

มะกามะกา 344344

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มะหวดมะหวด 360360

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

สมลมสมลม 404404

สมอดีงูสมอดีงู 406406

หญาตดหมาใบเล็กหญาตดหมาใบเล็ก 433433

หญาแพรกหินหญาแพรกหิน 435435

หมีเหม็นหมีเหม็น 445445

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450

อวดนํ้าอวดนํ้า 455455

อาวแดงอาวแดง 457457
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42. ËÁÇ´ÂÒ¶‹ÒÂ¾ÂÒ Ô̧

กระบกกระบก 187187

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

คําแสดคําแสด 232232

เฉียงพรานางแอเฉียงพรานางแอ 241241

ตองเตาตองเตา 260260

ตานดําตานดํา 283283

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

นมนอยนมนอย 298298

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

บวบขมบวบขม 305305

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

มะกอกมะกอก 342342

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะพอกมะพอก 355355

มะหาดมะหาด 361361

ยานขลงยานขลง 374374

เล็บมือนางเล็บมือนาง 388388

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

สะบาสะบา 415415

สารภีปาสารภีปา 424424

หางหมาจอกหางหมาจอก 450450

หาดหาด 451451

สมอไทยสมอไทย 407407

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

สะเดาสะเดา 413413

สะตอสะตอ 414414

43. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒâÃ¤àºÒËÇÒ¹/á¼ÅàºÒËÇÒ¹/Å´¹íéÒμÒÅ

กระทุมกระทุม 186186

กระบกกระบก 187187

กระมอบกระมอบ 189189

กลอยกลอย 193193

กอมขมกอมขม 194194

กะตังใบกะตังใบ 195195

กางปลาเครือกางปลาเครือ 197197

กาฝากมะมวงกาฝากมะมวง 198198

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังหนุมานกําลังหนุมาน 204204

ขมิ้นฤๅษีขมิ้นฤๅษี 205205

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

คนทาคนทา 217217

ชะเนียงชะเนียง 243243

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ตะเข็บตะเข็บ 264264

ตะเคียนทองตะเคียนทอง 267267

ตะไหลตะไหล 269269

ตีนตั่งเตี้ยตีนตั่งเตี้ย 277277

เตยยานเตยยาน 280280

เตยเหาะเตยเหาะ 281281

เถายานางเถายานาง 286286

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

ประดูโคกประดูโคก 311311

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ปอกระสาปอกระสา 314314

ปอขนุนปอขนุน 314314

ปอฝายปอฝาย 316316

ผักหวานผักหวาน 324324

พิกุลพิกุล 337337
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44. ËÁÇ´ÂÒá¡ŒâÃ¤¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμÊÙ§-μíèÒ

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กระทุมกระทุม 186186

กระบกกระบก 187187

กางปลาเครือกางปลาเครือ 197197

กาฝากมะมวงกาฝากมะมวง 198198

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

ชุมเห็ดเทศชุมเห็ดเทศ 250250

เชียดเชียด 251251

ตะไหลตะไหล 269269

เถายานางเถายานาง 286286

บอระเพ็ดพุงชางบอระเพ็ดพุงชาง 306306

ประยงคเกลื่อนประยงคเกลื่อน 312312

ปอขนุนปอขนุน 314314

ปอฝายปอฝาย 316316

มะขามปอมมะขามปอม 347347

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

ยายกั้งเล็กยายกั้งเล็ก 376376

รกฟารกฟา 377377

ระยอมระยอม 379379

รางแดงรางแดง 381381

ลูกขาลูกขา 387387

45. ËÁÇ´ÂÒÅ´ä¢ÁÑ¹

กาฝากมะมวงกาฝากมะมวง 198198

ชะเอมปาชะเอมปา 245245

เถายานางเถายานาง 286286

มะตาดมะตาด 352352

สมกุงตรังสมกุงตรัง 403403

สักสัก 417417

วานกีบแรดวานกีบแรด 392392

สมแขกสมแขก 403403

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

สะตอสะตอ 414414

สะเองสะเอง 417417

สักสัก 417417

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

แสมสารแสมสาร 428428

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

อินทนิลนํ้าอินทนิลนํ้า 457457

อินทรชิตอินทรชิต 458458

เสงเล็กเสงเล็ก 427427

หมักแปมหมักแปม 442442

อินทนิลนํ้าอินทนิลนํ้า 457457

พิกุลปาพิกุลปา 338338

มะเค็ดมะเค็ด 350350

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

มูกเขามูกเขา 364364

ยอปายอปา 371371

ระยอมระยอม 379379

รางจืดรางจืด 380380

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สมแขกสมแขก 403403

สะตอสะตอ 414414

สะเองสะเอง 417417

สักสัก 417417

สําโรงสําโรง 431431

เสม็ดชุนเสม็ดชุน 428428

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

หญาหนูตนหญาหนูตน 438438

หวาหวา 447447

อินทนิลนํ้าอินทนิลนํ้า 457457

อินทรชิตอินทรชิต 458458
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46. ËÁÇ´ÂÒÅÐÅÒÂÅÔèÁàÅ×Í´

กระวานกระวาน 189189

กระวานขาวกระวานขาว 190190

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

ครี้ครี้ 218218

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชาพลูชาพลู 245245

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

บุนนาคบุนนาค 307307

มะหาดมะหาด 361361

สลัดไดปาสลัดไดปา 411411

หาดหาด 451451

47. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡ÕèÂÇ¡ÑºμÑº,ÃÐºº¹íéÒ´Õ/¹ÔèÇ¶Ø§¹íéÒ´Õ/´Õ«‹Ò¹/ºíÒÃØ§μÑº

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กลวยเตากลวยเตา 193193

กัดลิ้นกัดลิ้น 196196

กานเหลืองกานเหลือง 198198

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

กําลังหนุมานกําลังหนุมาน 204204

เกล็ดปลาเกล็ดปลา 200200

เกล็ดปลาชอนเกล็ดปลาชอน 201201

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

เครือปลาสงแดงเครือปลาสงแดง 230230

จันทนแดงจันทนแดง 235235

แจงแจง 240240

ชาพลูชาพลู 245245

ชุมแสงแดงชุมแสงแดง 250250

ดีปลากั้งปาดีปลากั้งปา 254254

แดงแดง 256256

ตะโกสวนตะโกสวน 262262

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

ตาไกใบกวางตาไกใบกวาง 270270

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

เตารางเตาราง 283283

นมพิจิตรนมพิจิตร 298298

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

พญาปลองทองพญาปลองทอง 327327

พลวงพลวง 331331

พังโหมพังโหม 336336

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะคาแตมะคาแต 348348

มะคาโมงมะคาโมง 349349

มะดูกมะดูก 350350

มะตูมมะตูม 353353

มะไฟมะไฟ 356356

โมกมันโมกมัน 366366

ยอปายอปา 371371

ยางนายางนา 372372

วานมหาเมฆวานมหาเมฆ 395395

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สมอไทยสมอไทย 407407

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สะบาสะบา 415415

สักสัก 417417

สังวาลพระอินทรสังวาลพระอินทร 419419
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48. ËÁÇ´ÂÒâÃ¤à¡ÕèÂÇ¡Ñºäμ/ÁŒÒÁ/¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ/¢Ñº¹ÔèÇã¹ÃÐººäμ/¹ÔèÇã¹·ŒÍ§/ºíÒÃØ§äμ

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กระแตไตไมกระแตไตไม 184184

กรุงเขมากรุงเขมา 191191

กลอยกลอย 193193

กลึงกลอมกลึงกลอม 194194

กําลังหนุมานกําลังหนุมาน 204204

ขมิ้นเครือ (Arc_fla)ขมิ้นเครือ (Arc_fla) 205205

ขอยหนามขอยหนาม 207207

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

คนทาคนทา 217217

คัดเคาดงคัดเคาดง 222222

เครืองูเหาเครืองูเหา 229229

โคคลาน (Mal_rep)โคคลาน (Mal_rep) 225225

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ชาพลูชาพลู 245245

ดันหมีดันหมี 254254

โดไมรูลมโดไมรูลม 257257

ตองเตาตองเตา 260260

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

ตานดําตานดํา 283283

เต็งหนามเต็งหนาม 280280

เตยเหาะเตยเหาะ 281281

เถาพันซายเถาพันซาย 285285

เถาวัลยเปรียงเถาวัลยเปรียง 287287

ไทรยอยไทรยอย 295295

บอระเพ็ดบอระเพ็ด 306306

ประคําไกประคําไก 310310

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ไผรวกไผรวก 324324

พริกปาพริกปา 330330

พฤกษพฤกษ 330330

พังโหมพังโหม 336336

โพบายโพบาย 340340

แฟบนํ้าแฟบนํ้า 341341

มะกองขาวมะกองขาว 343343

มะกามะกา 344344

มะกาตนมะกาตน 345345

มะระขี้นกมะระขี้นก 359359

มะหวดมะหวด 360360

มันเสามันเสา 363363

รสสุคนธรสสุคนธ 378378

รางแดงรางแดง 381381

ฤๅษีผสมแกวฤๅษีผสมแกว 385385

เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยว 389389

โลดโลด 389389

วานมหาเมฆวานมหาเมฆ 395395

สนสองใบสนสองใบ 399399

สนสามใบสนสามใบ 400400

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สะบาสะบา 415415

สังวาลพระอินทรสังวาลพระอินทร 419419

แสมสารแสมสาร 428428

หญาสองปลองหญาสองปลอง 437437

แสมสารแสมสาร 428428

แสลงใจแสลงใจ 429429

หญาใตใบหญาใตใบ 434434

หวายขมหวายขม 448448
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หมีเหม็นหมีเหม็น 445445 หัวรอยรูหัวรอยรู 446446 เอื้องหมายนาเอื้องหมายนา 460460

49. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ

กันเกรากันเกรา 196196

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 200200

เคี่ยมเคี่ยม 228228

งิ้วปางิ้วปา 233233

จันทนแดงจันทนแดง 235235

จันทนาจันทนา 237237

ตรีชวาตรีชวา 258258

เตยเหาะเตยเหาะ 281281

ทิ้งถอนทิ้งถอน 293293

ปอกระสาปอกระสา 314314

ปุดขนดอกขาวปุดขนดอกขาว 317317

มะสอยมะสอย 359359

มะสอยใหญมะสอยใหญ 360360

รกฟารกฟา 377377

เรวใหญเรวใหญ 384384

เล็บมือนางเล็บมือนาง 388388

วานมหาเมฆวานมหาเมฆ 395395

สมกบสมกบ 401401

สมกุง (Emb_rib)สมกุง (Emb_rib) 402402

สมกุงตรังสมกุงตรัง 403403

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สมุลแวงสมุลแวง 409409

สักขี้ไกสักขี้ไก 418418

สันโสกสันโสก 421421

50. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤μÒ/ËÙ/¨ÁÙ¡

กรวยปากรวยปา 182182

กาสามปกกาสามปก 199199

เข็มปาเข็มปา 215215

ดีหมีดีหมี

ตาลเหลืองตาลเหลือง 275275

ปอเตาไห (Enk_mal)ปอเตาไห (Enk_mal) 315315

โพบายโพบาย 340340

มะเกลือมะเกลือ 346346

มะนาวผีมะนาวผี 354354

มังตานมังตาน 361361

เล็บมือนางเล็บมือนาง 388388

สันโสกสันโสก 421421

เอื้องหมายนาเอื้องหมายนา 460460

51. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤¿̃¹/àË§×Í¡/»Ç´¿˜¹/ÃíÒÁÐ¹Ò´/

กระวานกระวาน 189189

กําจัดตนกําจัดตน 202202

กุกกุก 199199

เกล็ดปลาชอนเกล็ดปลาชอน 201201

ขอยขอย 206206

ขันทองพยาบาทขันทองพยาบาท 208208

ไครนํ้าไครนํ้า 232232

ชาพลูชาพลู 245245

แดงแดง 256256

ติ่งตั่งติ่งตั่ง 275275

พลองแกมอนพลองแกมอน 332332

พังแหรใหญพังแหรใหญ 335335

พิกุลพิกุล 335335

พิกุลปาพิกุลปา 338338

มะกาเครือมะกาเครือ 344344

ยางแดงยางแดง 371371

ยางนายางนา 372372

ยางมันหมูยางมันหมู 372372
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52. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÁÐàÃç§

กระดึงชางเผือกกระดึงชางเผือก 182182

กระทงลายกระทงลาย 184184

ขอยนํ้าขอยนํ้า 207207

ขะยอมหลวงขะยอมหลวง 208208

ขาเปยนุมขาเปยนุม 209209

เครืองูเหาเครืองูเหา 229229

ชาพลูชาพลู 245245

ตะคานเล็กตะคานเล็ก 265265

เถานํ้าดับไฟเถานํ้าดับไฟ 284284

นมควายนมควาย 296296

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

พฤกษพฤกษ 330330

มะกาเครือมะกาเครือ 344344

มะเค็ดมะเค็ด 350350

มะดูกมะดูก 350350

มะเดื่อปลองมะเดื่อปลอง 351351

มะตูมมะตูม 353353

โมกมันโมกมัน 366366

ยานขลงยานขลง 374374

สมอไทยสมอไทย 407407

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

สรอยอินทนิลสรอยอินทนิล 410410

สักสัก 417417

แสมสารแสมสาร 428428

หญาลิ้นงูหญาลิ้นงู 437437

หญาสองปลองหญาสองปลอง 437437

หางหมาจอกหางหมาจอก 450450

เหมือดจี้เหมือดจี้ 453453

53. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃÇÑÂ·Í§/âÃ¤à¡ÕèÂÇ¡ÑºÎÍÃ�âÁ¹/ä·ÃÍÂ´�/μ‹ÍÁäÃŒ·‹Í

กลวยปากลวยปา 193193

คอแลนคอแลน 220220

คัดเคาเครือคัดเคาเครือ 222222

ประดูประดู 311311

ฝางฝาง 325325

มะกามะกา 344344

54. ËÁÇ´ÂÒ¤ÅÒÂà¤ÃÕÂ´/äÁà¡Ã¹/ÃÐººÊÁÍ§

กฤษณากฤษณา 191191

กฤษณาใตกฤษณาใต 192192

ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด 214214

คอแลนเขาคอแลนเขา 221221

ชาพลูชาพลู 245245

ตะคานเล็ก/สะคานตะคานเล็ก/สะคาน 265265

นิ้วมือพระนารายณนิ้วมือพระนารายณ 302302

มะขามปอมมะขามปอม 347347

ราชพฤกษราชพฤกษ 383383

หญาเหนียวหมาหญาเหนียวหมา 439439

รามราม 383383

สมอดีงูสมอดีงู 406406

สมอพิเภกสมอพิเภก 407407

ฮอสะพายควายฮอสะพายควาย 461461

ยางยูงยางยูง 373373

ยางวาดยางวาด 374374

สานใหญสานใหญ 421421

หมีเหม็นหมีเหม็น 445445
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55. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒ¡ÒÁâÃ¤/Ë¹Í§ã¹/âÃ¤·Ò§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�

กระทงลายกระทงลาย 184184

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

เนระพูสีไทยเนระพูสีไทย 302302

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ฝางฝาง 325325

มะดูกมะดูก 350350

56. ËÁÇ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤äÁ‹μÔ´μ‹Í·Ò§ÃÐººÊ×º¾Ñ¹¸Ø�·Ñé§ªÒÂ-ËÞÔ§/μ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡âμ/
    äÊŒàÅ×èÍ¹·Ñé§ËÞÔ§-ªÒÂ

กระทอมเลือดกระทอมเลือด 185185

กางปลาเครือกางปลาเครือ 197197

กําแพงเจ็ดชั้นกําแพงเจ็ดชั้น 203203

ขี้เหล็กขี้เหล็ก 213213

ไขเนาไขเนา 216216

คอแลนเขาคอแลนเขา 221221

แจงแจง 240240

ดูกไกยานดูกไกยาน 256256

นมชะนีนมชะนี 297297

ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือก 313313

ฝางฝาง 325325

พญามูลเหล็กพญามูลเหล็ก 327327

มะพอกมะพอก 355355

สันโสกสันโสก 421421

มาทลายโรงมาทลายโรง 363363

รามราม 383383

สําโรงสําโรง 431431

หวายลิงหวายลิง 449449

57. ËÁÇ´ÂÒäÅ‹-¦‹Ò-àº×èÍáÁÅ§/ÊÑμÇ�

กลอยกลอย 193193

ขี้แรดขี้แรด 213213

คนทาคนทา 217217

ตับเตาตนตับเตาตน 270270

มะเค็ดมะเค็ด 350350

แสมสารแสมสาร 428428

หางไหลแดงหางไหลแดง 450450
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พืชสมุนไพรเปนกลุมพืชที่มีศักยภาพตอการนํามาใช
ประโยชนและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ ปจจุบันพืชสมุนไพรสวนใหญยังคงถูกเก็บหามา
จากปาธรรมชาติที่นับวันจะหาแหลงเก็บยากขึ้นทุกวัน 
ตองเขาไปหาตามปาลึกที่ยังคงความอุดมสมบูรณเชนใน
พื้นที่ปาอนุรักษ

เนื่องจากพืชปาสมุนไพรหลายชนิดมีถิ่นอาศัยที่ยากตอการนํามาปลูกใหเจริญ

เติบโตเปนอยางดีนอกพื้นที่ปาอันมีระบบนิเวศที่เฉพาะตัว หรือดวยความเชื่อที่

วาสมุนไพรที่หาไดจากในปาจะมีตัวยาออกฤทธิ์ที่ดีกวาตนที่ถูกปลูกนอกพื้นที่ปา

 สาเหตุดังกลาวสงผลใหพืชปาสมุนไพรหลายชนิดในปาธรรมชาติมีจํานวน

ประชากรที่ลดลงและหายากมากขึ้น จนหมอสมุนไพรพื้นบานหลายทานไม

สามารถคนหาพืชสมุนไพรเหลานี้นํามาเปนสวนผสมปรุงตํารับยาได สงผลตอ
การถายทอดองคความรูใหแกศิษยรุนตอ ๆ มา 

ยิ่งไปกวานั้นการเสื่อมความนิยมตอการรักษาความเจ็บปวยดวยสมุนไพรสง
ผลใหหมอสมุนไพรถูกลดบทบาทลงในสังคมไทยและมีจํานวนลดนอยลงเปน

อยางมากในปจจุบัน ที่เหลืออยูก็ลวนแตมีอายุมากขาดทายาทผูสืบทอดองค
ความรู

ส่วนที ่1
บทนํา
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ดวยสถานการณของพืชปาสมุนไพรในพื้นที่ปาอนุรักษ 
และองคความรูดานสมุนไพรของทองถิ่นตาง ๆ ที่กําลังจะ
สูญหายไปในเวลาอันใกลนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืชไดเล็งเห็นวิกฤตการณนี้ ในฐานะที่เปนหนวยงานอันมี
ภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่ปาอนุรักษทั่วประเทศ และมี
หนวยงานภายใตสังกัดคือ สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและ
พันธุพืช ซึ่งมีภารกิจงานวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษโดยตรง 

โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ปาอนุรักษ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอแผนแมบท

แหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 

ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีสวนรับผิดชอบตอ

ยุทธศาสตรที่ 1 มาตรการที่ 3 การอนุรักษและการใชพืชสมุนไพร

จากปาอยางยั่งยืน แผนงานที่ 1 : จัดทําฐานขอมูลพืชสมุนไพรและ

ภูมิปญญาการใชประโยชนของประเทศไทย และ แผนงานที่ 2 : 

สรางเครือขายอนุรักษพืชสมุนไพร

การดําเนินงานโครงการดังกลาวไดแบงงานออกเปน 2 
สวนหลัก คือ 

สวนอํานวยการ ดําเนินการโดยกลุมงานพฤกษศาสตรปา
ไม ที่รับผิดชอบวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการและ

แผนการทํางานภาคสนาม ประสานงาน และติดตามขอมูล 
ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลใหมีความถูกตองทางวิชาการ 

เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูลพืชสมุนไพร หนังสือเผยแพร และ
ปายชื่อพืชสมุนไพรที่ถูกติดตั้งในสวนรวบรวมพันธุกรรมพืชปา

สมุนไพร 

สวนปฏิบัติการภาคสนาม ที่ดําเนินการโดยสวน
พฤกษศาสตร 4 แหง รวมกับนักพฤกษศาสตรจากกลุมงาน
พฤกษศาสตรปาไม และหมอสมุนไพรพื้นบานในพื้นที่ใกลเคียง

พื้นที่ปาอนุรักษทั้ง 4 แหง ไดแก 

SW 12307-p056-071-G8.indd   58SW 12307-p056-071-G8.indd   58 4/13/63 BE   10:22 AM4/13/63 BE   10:22 AM



59

1. สวนพฤกษศาสตรสกุโณทยาน จังหวัด

พิษณุโลก ดําเนินการสํารวจขอมูลพืชปาสมุนไพร

ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัด

พิษณุโลก และเพชรบูรณ

2. สวนพฤกษศาสตรภูฝอยลม ๖๐ พรรษา 

มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี ดําเนินการสํารวจ

ขอมูลพืชปาสมุนไพรในพื้นที่อุทยานแหงชาติ     

นายูง-นํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย

3. สวนพฤกษศาสตรเขาหินซอน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดําเนินการสํารวจขอมูลพืชปาสมุนไพร

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และสระแกว

4. สวนพฤกษศาสตรทุงคาย จังหวัดตรัง 

ดําเนินการสํารวจขอมูลพืชปาสมุนไพรในพื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และ

พัทลุง
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ผลการดําเนินงานทําใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สามารถตอบ
สนองตอแผนแมบทแหงชาติ คือ 

1. การจัดทําฐานขอมูลพืชปาสมุนไพรจากพื้นที่ปาอนุรักษจํานวน 4 

แหง โดยมีขอมูลดานสมุนไพรและดานพฤกษศาสตร พรอมภาพประกอบ ใน

ระบบฐานขอมูลพืชปาสมุนไพรในพื้นที่ปาอนุรักษ ประมาณ 700 ชนิด ที่เผย

แพรผานทางเว็บไซด www.dnp.go.th/botany/herb.html  

องคความรูสวนใหญไดมาจากหมอสมุนไพรพื้นบานในพื้นที่ใกลปาอนุรักษ

จํานวนทั้งหมด 12 คน เปนตัวแทนจากภูมิภาคทั้ง 4 และบางสวนเปนขอมูล

ทุติยภูมิจากเอกสารอางอิง 

โดยมีการจัดเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรแบบแหงเปนตัวอยางอางอิง 

(voucher specimens) ถูกเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช (BKF) จํานวน 370 ชิ้น 

2. หนังสือ “พืชปาสมุนไพร” เปนอีกชองทางหนึ่งที่คณะทํางานไดจัด

ทําขึ้นเพื่อใชเผยแพรองคความรูอันเปนประโยชนและชวยในการอนุรักษองค

ความรูดานสมุนไพรพื้นบานของประเทศไทยไวไดอีกทางหนึ่ง

3. ปายชื่อพืชสมุนไพรพรอมระบบ QR code ที่ถูกติดตั้งใหกับพืช

สมุนไพรที่ถูกรวบรวมจากการเขาสํารวจพื้นที่ปาแลวนํามาปลูกไวในสวน

รวบรวมพันธุกรรมพืชปาสมุนไพรนอกถิ่นกําเนิด ในสวนพฤกษศาสตรทั้ง 4 

แหง ๆ ละประมาณ 100 ชนิด ปายชื่อพืชสมุนไพรพรอม QR code 
เชื่อมตอขอมูลกับระบบฐานขอมูล
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เก็บตนสมุนไพรจากปามาอนุบาล
กอนนําลงแปลงปลูก

จัดทําสวนรวบรวมพันธุกรรมพืชปาสมุนไพรและนําพืชสมุนไพรที่อนุบาลไวลงปลูก

ตัวอยางพืชสมุนไพรแบบแหง
ใชเปนตัวอยางอางอิง ถูกเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑพืชและ
แสดงในระบบฐานขอมูล
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ขอมูลทั้ง 3 สวนเชื่อมโยงบนระบบฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อจัดใหเปนชองทาง
และพื้นที่เรียนรูดานพืชปาสมุนไพรในทองถิ่น สามารถใชเปนแหลงพันธุกรรมพืช
ปาสมุนไพรที่เปดโอกาสใหแกบุคคลทั่วไปเขามาศึกษาวิจัย หรือขอความ
อนุเคราะหสืบตอขยายพันธุจากแหลงพันธุกรรมซึ่งไดรับการตรวจสอบชื่อพฤกษ 

ศาสตรที่ถูกตองจากนักพฤกษศาสตรแลว 

ดวยองคความรูการแพทยแผนไทยแตโบราณมาไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
คัมภีรอายุรเวท ศาสตรทางการแพทยของคนอินเดียโบราณที่เดินทางเขาสูดิน
แดนสุวรรณภูมิมาตั้งแตกอนพุทธกาลจนถึงปจจุบัน 

ทําใหตํารับยาไทยแผนโบราณจํานวนมากมีองคประกอบที่คลายกัน พืช
สมุนไพรจํานวนมากเปนพืชที่นําเขามาจากอินเดียแลวแพรกระจายไปตามบาน
เรือน วัด วัง จนยากที่จะสืบหาที่มา

คนสวนใหญยังเขาใจวาเปนพืชพื้นเมืองของไทยแตความเปนจริงมีถิ่นกําเนิด
มาจากชมพูทวีป เชน ขมิ้นชัน (Curcuma longa) ขมิ้นออย (Curcuma 
zedoaria) พริกไทย (Piper nigrum) กรรณิการ (Nyctanthes arbor-tristis) 
มะลิ (Jasminum sambac) แฝกหอม (Chrysopogon zizanioides) เปนตน 

กรรณิการ (Nyctanthes arbor-tristis)
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สมอไทย (Terminalia chebula)

สมอพิเภก (Terminalia bellirica)

ขณะที่บางชนิดมีการกระจายพันธุเปนพืชปาตามธรรมชาติทั้งในชมพูทวีป
และในประเทศไทยดวย เชน มะขามปอม (Phyllanthus emblica) สมอไทย 
(Terminalia chebula) สมอพิเภก (Terminalia bellirica) เปนตน พืชเหลานี้
ยังคงมีใหเห็นและใชกันอยูทั่วไปปรากฏอยูในตํารับยาสามัญประจําบานแผน
โบราณ 

มะขามปอม (Phyllanthus emblica) 
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สัมภาษณหมอสมุนไพรพื้นบานที่
บานเกี่ยวกับตํารับยาพื้นบานและ
สมุนไพรปาที่นํามาใช

พาหมอสมุนไพรไปสํารวจพืชปา
สมุนไพรในพื้นที่ปาอนุรักษ

สําหรับพืชบางชนิดซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทย ไมพบที่อินเดีย แตดวยการ
ผสมผสานกับองคความรูทองถิ่นจากชาวไทยในแตละภูมิภาค จึงเกิดตํารับยา
ทองถิ่นที่หลากหลาย แตกตางจากตํารับยาตนฉบับออกไป 

ซึ่งตํารับยาหรือองคความรูในพืชทองถิ่นเหลานี้เองเปนการนําทรัพยากรพืช
อันหลากหลายภายในประเทศไทยมาใชใหเกิดคุณคาสูงสุดจากการสั่งสม
ประสบการณของบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน และถูกปรับใหเหมาะสมกับคนใน
แตละทองถิ่นไดดี ทวาในปจจุบันพืชปาสมุนไพรเหลานี้และตํารับยาสมุนไพร  
พื้นบานหลายขนานกําลังจะสาบสูญไปพรอมกับหมอสมุนไพรพื้นบาน 
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การรวบรวมขอมูลสําหรับโครงการนี้จึงใหความสําคัญตอพืชสมุนไพรชนิดที่
เปนพืชพื้นเมืองของประเทศและตํารับยาสมุนไพรพื้นบานเปนอันดับแรก มีการ
ดําเนินการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการบันทึกภาพตัวอยางพืชสมุนไพรในปา
ธรรมชาติและชิ้นตัวอยางยาไวเปนหลักฐาน รวมถึงการวิเคราะหขอมูลอยาง
ถี่ถวน 

ตํารับยาสมุนไพรพื้นบานจาก
สมุดขอยโบราณ

การบันทึกภาพตัวอยางชิ้นยาและการตรวจ
สอบชนิดเบื้องตนกอนเขาไปตรวจสอบพืช
สมุนไพรในปา
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หนังสือ “พืชปาสมุนไพร” ไดจัดทําขึ้นมาจากขอมูล
สวนหนึ่งที่คัดสรรออกมาจากขอมูลโครงการขางตน โดย
เนนนําเสนอพืชสมุนไพรชนิดที่เปนพืชปาพื้นเมืองของ
ประเทศไทย (native species) จํานวน 512 ชนิด และ
ตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน 209 ตํารับ อันมีพืชปาเหลานั้น
เปนสวนประกอบ เนื่องจากพืชปาทองถิ่นมีความเสี่ยงตอ
การสูญพันธุจากการทําลายปาไม การเก็บหามาใช และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเสี่ยงตอการสูญหายขององคความรูดานการใช
ประโยชนไปตามสมัยนิยม และวิกฤตการณหมอสมุนไพร

ลูกขาหรือไอแหวง (Cinnamomum sintoc) พืช
ปาของไทยที่ใบและเปลือกมีกลิ่นหอมแรงกวาพืช
ในกลุมสกุลอบเชยหลายชนิด (Cinnamomum 
spp.)

พืชบานที่กําลังจะหายไปในแตละชุมชน 

พืชสมุนไพรที่เปนชนิดพันธุพื้นเมืองจากในปา
ธรรมชาตินั้น บางชนิดมีการใชประโยชนเฉพาะบางทองถิ่น 
เพราะเปนพืชหายากมีพื้นที่ขึ้นกระจายตัวจํากัดและไมมี
การผลิตในระบบเกษตรปอนตลาด เปนเพียงการเก็บมา
จากปาเทานั้น จึงยังไมมีการศึกษาศักยภาพอยางจริงจัง

ซึ่งพืชสมุนไพรเหลานี้อาจจะออกฤทธิ์เทียบเทา-เหนือ
กวาพืชสมุนไพรตางชาติในกลุมใกลเคียงกันที่นิยมใชใน
ปจจุบัน เชน 

พืชในสกุลอบเชย (Cinnamonum spp.) ซึ่งตามทอง
ตลาดสมุนไพรนิยมนําเขาอบเชยมาจากตางประเทศไดแก 
อบเชยจีน (Cinnamomum cassia) อบเชยญวน 

(Cinnamomum camphora) และอบเชยศรีลังกา 
(Cinnamomum verum) โดยในปาของประเทศไทยมีพืช
สกุลอบเชยประมาณ 15 ชนิด สวนใหญมีกลิ่นหอมแตก
ตางกันไป มีใหเลือกมากมายนําไปศึกษาการขยายพันธุ 
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ควรที่จะสงเสริมแกเกษตรกรในยุคที่การเกษตรทฤษฎี
ใหม การเกษตรอินทรีย และระบบวนเกษตรกําลังเปนคํา
ตอบของการอยูรอดพึ่งพาตนเองไดของเกษตรกรไทย โดย
เฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่อาศัยทั้งอยูในและใกลเคียงปา 
นาจะมีความเหมาะสมทั้งดานสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
และสภาพสังคมมากที่สุดตอการปลูกพืชปาสมุนไพร 

การปลูกพืชปาสมุนไพรจึงนาจะเปนอีกทางเลือกที่ดีตอ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษพื้นที่ตนนํ้าไดดีกวา

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยม 

ตามที่ไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ 
ทําใหทราบวาพืชปาสมุนไพรของไทยจํานวนมากที่มี
ศักยภาพตอการสงเสริมใหปลูก ใชประโยชนเปนยาสมุนไพร
ประจําบาน หรือสามารถปลูกสงขายยังตลาดผลิตและ
แปรรูปยาสมุนไพรไดเปนอยางดี ตามตัวอยางดังนี้ (หา
ขอมูลเพิ่มเติมของแตละชนิดพืชสมุนไพรไดจากสวนที่ 3)
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บุนนาค (Mesua ferrea) ดอกอยูในพิกัดยาเกสรทั้ง
หาและนิยมใชกันมากหลายตํารับยา ควรสงเสริมการ
ปลูกแทนการเก็บหามาจากปา

กลุมไมตน : จันทนชะมด (Mansonia gagei) พิกุล สารภี สารภีดอกใหญ 
บุนนาค กฤษณา กระดังงาไทย เชียด สมุลแวง สุรามะริด ลูกขาหรือไอแหวง    
เทพทาโร กอมขม เปลาใหญ เปลาตะวัน กําจัดตนหรือมะแขวน แสลงใจ พญามูล 
เหล็ก (Strychnos lucida) ตังตาบอด สมอไทย สมอพิเภก สมอดีงู มะขามปอม 
เมื่อยดูก เมื่อยดํา สมแขก สมควาย ราชครูดํา มะกา มะตูม หาด มะหาด กระเบานํ้า 
ตานหก มะคําดีควาย สํารองกระโหลก แสมสาร ตานเสี้ยน ตานนม
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 กลุมไมพุม : ฝาง จันทนแดง จันทนา ชิงชี่   

สลัดไดปา ขอย ราม โลดทะนง ปลาไหลเผือก กําลังวัวเถลิง 
กลึงกลอม เขยตาย หอมแขก สันโสก สองฟา เจตพังคี    
นมสวรรค นางแยมปา ราชดัด หมักแปม คนทา ตาลเหลือง 

ขาเปยนุม ทอมหมูชอ ตรีชวาหรืออัคคีทวาร มะไฟแรด 
ขันทองพยาบาท ประดูโคก 

66666666666666666666666669999999999999999999999999999

ฝาง (Caesalpinia sappan) แกนบํารุง
โลหิต-หัวใจและบํารุงรางกาย แกรอนใน
กระหายนํ้าหรือใชแตงสีอาหาร/เครื่องดื่ม 
อีกทั้งยังปลูกเลี้ยงงายทดแลงไดดี
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กลุมไมเถา : ทองเครือหรือกวาวเครือแดง ฮอสะพาย
ควาย เถาวัลยเปรียง ขมิ้นเครือ (Arcangelisia flava) 
ขมิ้นฤาษีหรือแฮม โคคลาน (Mallotus repandus) 
โคคลาน (Anamirta cocculus) ชะลูด เครืองูเหา ตะคาน
เล็กหรือสะคาน กรุงเข-มา กําแพงเจ็ดชั้น สะเดาเย็น 
ประดงเลือด มาทลายโรง รางจืด สวาด สะเองหรือชอง
ระอา ดูกไกยาน ลิ้นกวาง ชะเอมปา ขี้แรด ผักสาบ 
กระดึงชางเผือก มะระขี้นก จิงจอเหลี่ยม เหล็กราชครู  
ขาวเย็นเหนือ-ใต (Smilax spp.) หนอนตายหยาก       
เถายานาง บอระเพ็ด เครือปลอกหรือพญางิ้วดํา รางแดง 
กําลังเสือโครง เถาเอ็นออนชะลูด (Alyxia reinwardtii) เปลือกเถามีกลิ่นหอม ชวย

บํารุงหัวใจ แกวิงเวียน หรือใชอบผา แตงกลิ่นอาหารหรือทํา
เครื่องหอมก็ได
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กลุมไมลมลุก : กระวาน กระวานขาว เรวใหญ ขาลิง 
กระทือ วานมหาเมฆ วานสาวหลง วานสาวหลงใต 
ตองแตก อังกาบหนู เทายายมอม เนระพูสีไทย พญาปลอง

ทองหรือเสลดพังพอนตัวเมีย วานกีบแรด บัวบก สังกรณี 
โดไมรูลม หญาดอกคํา วานพราว วานสากเหล็ก ตองกาย 
กะตังใบ ชาพลู ระยอม ดีปลากั้งปา

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

หญาดอกคํา (Hypoxis aurea) รากแกออนเพลีย บํารุง
กําลัง บํารุงโลหิต ที่นาสนใจคือใชรักษาสิว รักษาฝาและ
ทําใหผิวขาวใส
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รูปสมุดขอย

77272
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ส่วนที ่2

ตํารับยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน
( 209 ตํารับ เรียงตามอักษรรหัสตํารับยา )
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¹íéÒÁÑ¹¾ÃÔ¡
(E1-01)

--------------------
ทาแกเหน็บชา แกมือเทาตาย 

ชวยขยายหลอดเลือด แกปวดเมื่อย

สวนประกอบ
พริกใหญแหง พริกเล็กแหง พริกไทยดําหรือขาวก็ได ขาลิง (หัว) 
อยางละ 100 กรัม, พริกคั่วใหเกรียมดํา แตพริกไทยและขาลิง
ใหเกรียมเล็กนอย นําทุกอยางมาโขลกใหละเอียด พรอมกับ

การบูร 1 ชอนชา และพิมเสน 2 ชอนชา แลวใสนํ้ามันมะพราว
ใหพอทวม และนํ้ามันระกํา 2 ชอนโตะ แชทิ้งไว 1-2 คืน แลว

กรองใชแตนํ้ามัน หรือถาแชกับกากสมุนไพร
จะทําใหเก็บรักษาไดนานขึ้น

วิธีใช
ทาหรือนวดบริเวณที่มีอาการ/ปวดเมื่อย

¹íéÒÁÑ¹ªÑ¹μÐà¤ÕÂ¹ 
(E1-02)

--------------------
รักษาบาดแผลอักเสบเรื้อรัง 

แผลหนองพุพอง แผลเบาหวาน/กดทับ
แผลไฟไหม/นํ้ารอนลวก

สวนประกอบ
ผสมนํ้ามันมะพราวกับนํ้าปูนใสอยางละ 2 ถวยตวง 

คนใหเขากัน, ตะเคียนทอง (ชัน) สน (สนสองใบหรือใชสนสาม
ใบก็ได) (ชัน) และดินสอพองสะตุ (หรือใชแปงจีน) อยางละ 2 

ชอนโตะ และการบูร 1 ชอนโตะ บดแตละอยางใหละเอียด รอน
ใหสะอาด นํามาผสมกับนํ้ามันมะพราว คนใหตอเนื่องประมาณ 

1 ชั่วโมง 
จนเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนําไปตากแดด

อยางนอย 3-7 วัน

วิธีใช
ทา หรือใชสําลีชุบปดบริเวณที่เปนแผลตอเนื่องจนหาย 

ดอกขาลิง ชันตะเคียนทอง
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¹íéÒÁÑ¹àËÅ×Í§
(E1-03)

--------------------
แกปวดเมื่อย

สวนประกอบ
ไพล 1 กิโลกรัม ขมิ้นออย 1 กิโลกรัม เถาเอ็นออน (เถา) 300 
กรัม พลับพลึง (Crinum asiaticum) (ใบ) 300 กรัม ทั้งหมด
หั่นเปนชิ้นบางๆ ทอดกับนํ้ามันมะพราวที่ละอยาง กรองนํ้ามัน

ใหสะอาด ทิ้งใหเย็นลงแลวเติมการบูรและเมนทอล ที่บด
ละเอียดอยางละ 

1 ชอนโตะ คนใหละลายเขากัน ตามดวย
นํ้ามันระกํา 2 ชอนโตะ

วิธีใช
ทาและนวดบริเวณที่ปวดเมื่อย 

¹íéÒ½Ò§á¡ŒäÍ
(E1-04)

--------------------
แกไอ แกเจ็บคอ แกคอแหง แกไอหอบหืด 

แกปอดหรือหลอดลมอักเสบ แกวัณโรค แกไขหวัด 
บํารุงเลือด บํารุงหัวใจ

สวนประกอบ
แกนฝาง 200 กรัม เจียดเปนซี่เล็ก ใหญกวาไมจิ้มฟนเล็กนอย 
นําไปตมกับนํ้าเดือด 5 ลิตร ประมาณ 15-30 นาที, พริกไทย

ขาว กานพลู สารสม อยางละ 50 กรัม, ปูนขาว (ทําจากเปลือก
หอยแครง) 15 กรัม เมนทอล และการบูร อยางละ 25 กรัม, 

ขัณฑสกร (ดีนํ้าตาล) 2.5 กรัม ทั้งหมดตําใหละเอียดใสที่กนโหล 
แลวคอยๆ เทนํ้าฝางที่อุนตาม แชไว 7 วัน ระหวางแชยาหมั่น
คนวันละ 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นกรองกากยาออกหลายๆ รอบให

มีตะกอนนอยที่สุด เก็บนํ้ายาใสขวด

วิธีใช
ทาน 1-2 ชอนโตะ วันละ 3-4 ครั้ง

คําเตือน

ยาตํารับนี้เปนยาเย็น อาจทําใหความดันตํ่าได 
จึงไมควรรับประทานตอเนื่องนาน

ฝางเถาเอ็นออน
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»Ç´àÁ×èÍÂ-ºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§
(E1-05)

--------------------
แกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง

สวนประกอบ
โคคลาน (Mal_rep) (เถา) ทองพันชั่ง (ใบและกาน) 

โดไมรูลม (ทั้ง 5 ) มาทลายโรง (เถา) กําลังวัวเถลิง (ไม) อยาง
ละ 1 กํามือ ตากแดดใหแหงแลวนําไปคั่วพอใหมีกลิ่นหอม ใส
นํ้าใหทวมตัวยา ประมาณ 1-2 ลิตร ตมใหเดือดประมาณ 10 

นาที

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอน/หลังอาหาร เชาและเย็น, 

ถาตองการใหมีรสหวานใหเติมนํ้าตาลทรายแดงพอหวาน เมื่อ
อุนยาใหเติมนํ้าเทาที่ใชดื่ม อุนใชไดอีก 

2-3 วัน จึงเปลี่ยนยาใหม, หรือเปนยาดอง ใสเหลาขาวจนทวม
ตัวยาทิ้งไว 7 วัน จึงใชได ดื่มครั้งละ 1 จอก

คําเตือน

ยาดองไมควรใชกับสตรีมีครรภ

ä¢Œ·ÑºÃÐ´Ù
(E1-06)

--------------------
แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง

สวนประกอบ
บัวหลวง (เกสร) สารภี (ดอก) บุนนาค (ดอก) พิกุล (ดอก) มะลิ 
(ดอก) จันทนแดง (แกน) จันทนา (แกน) ฝาง (แกน) กฤษณา 
(แกน) สน (สนสองใบหรือสนสามใบก็ได) (แกน) ครี้หรือสักขี 
(แกน) เทายายมอม (ราก) มะพราว (ราก) ไผรวก (ราก) เถา

ยานาง (ราก) ลําเจียก/เตยทะเล (Pandanus odorifer) (ราก) 
และมะนาว (ราก) ทุกอยางเทาๆ กัน แตกแดด/อบใหแหง บด

ใหเปนผงละเอียด

วิธีใช
ยา 1 ชอนชา ผสมนํ้าอุนจัดครึ่งแกว รับประทานจนกวาจะหาย 

ระหวางเปนไขควรหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัด 

เทายายมอมโดไมรูลม
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ÂÒ»¶ÇÕ¼§
(E1-07)

--------------------
แกลมปวง จุกเสียดแนนทอง แกถายทอง

ทองรวง แกเคล็ดฟกชํ้า แกปวดฟนจากฟนผุ       
แกรํามะนาด แกพิษแมลงสัตวกัดตอย

สวนประกอบ
กานพลู และ ไพล อยางละ 8 บาท ทุกอยางตากแดด

/อบใหแหง แลวบดใหเปนผงละเอียด, จันทนเทศ 
(ลูกและดอก) กระวาน (ผล) ดีปลี (ดอก) พริกไทย เรว/เรวนอย 
(Amomum villosum) หรือใชเรวใหญ (Alpinia mutica var. 
nobilis) ก็ได (เมล็ด) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) อยางละ 2 

บาท, พิมเสน เมนทอล และการบูร อยางละ 2 สลึง บดให
ละเอียด ผสมผงยาทั้งหมดใหเขากันแลวรอนดวยตะแกรง

หยาบ-ละเอียด เอาแตผงละเอียด

วิธีใช
แกลมปวง จุกเสียดแนนทอง แกถายทอง ทองรวง 
ใชยา 1 ชอนชาละลายนํ้ารอน 1 แกวกาแฟ/สุรา 

1 จอกดื่ม, แกเคล็ดฟกชํ้าตะคริว ใช ยา 1 ชอนชาแชสุราทาถู

และนวด, แกปวดฟนจากฟนผุ แกรํามะนาดใหอมยาผง, แกพิษ

แมลงสัตวกัดตอยใชละลายกับสุรา
/นํ้ารอนแลวเอาสําลีชุบปดแผล 

»Ç´àÁ×èÍÂ-¡ÃÐ´Ù¡·ÑºàÊŒ¹
(E2-216)

--------------------
แกปวดหลัง ปวดเอว ปวดไขขอ ปวดกระดูก แก

กระดูกทับเสน บํารุงธาตุ

สวนประกอบ
โคคลานหรือมะกายเครือ (Mal_rep) (เถา) 

มาทลายโรง (เถา) ฮอสะพายควายหรือยานดูก (เถา) 
เถาวัลยเปรียง (เถา) ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) 

รสสุคนธ (เถา) จันทนา (เนื้อไม) คัดเคาดง (เถาหรือราก) อยาง
ละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละประมาณ 1 ถวยชา กอนอาหาร 

3 เวลา หรือใชนํ้าตมชงกับโอวัลติน ทานประมาณ 
2 หมอ จะเริ่มเห็นผล หากเปนมากใหนวดดวย 

จะชวยใหหายเร็วขึ้น

โคคลานกระวาน
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¢Ñº¹ÔèÇ-âÃ¤äμ-μÑº
(E2-217)

--------------------
ขับนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ 

แกปสสาวะขน แกโรคไต แกโรคตับ
สวนประกอบ

หญาหนวดแมว (Orthosiphon aristatus) (ทั้ง 5) หมากผูปา 
(ทั้ง 5) ฟาทะลายโจร (ทั้ง 5) คัดเคาดง (แกน/ราก) 

วานมหาเมฆ (หัว) สะบา (เมล็ด) 
อยางละเทาๆ กัน แตไมเกิน 3 ขีด

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 ถวยชา หลังอาหาร
ประมาณ 20 นาที 3 เวลาและกอนนอน 

หรือดองเหลา ดื่มครั้งละ 1 จอก

¶Í¹¾ÔÉÊÑμÇ�·Ø¡ª¹Ô´/
»ÃÐ´§¢ŒÍ-àÊŒ¹

(E2-218)

--------------------
แกพิษงู ถอนพิษสัตวทุกชนิด แกงูสวัด ประดงขอ 

ประดงเสน

สวนประกอบ
ปลาไหลเผือก และ นมสวรรค ใชรากทั้งสอง

อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ฝนผสมกับนํ้ามะนาวหรือเหลาขาว ใชทาบริเวณที่ถูกพิษ และ

ตมกับนํ้าดื่มดวย, ใชแกอาการประดงขอ ประดงเสน ใชรากปลา
ไหลเผือกกับ

รากนมสวรรคตมกับนํ้าดื่ม

หญาหนวดแมว รากปลาไหลเผือก
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àºÒËÇÒ¹/¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμ
(E2-219)

--------------------
รักษาเบาหวาน ความดันโลหิต

สวนประกอบ
ขี้เหล็ก (เปลือก) สัก (ใบ) ลูกใตใบ หรือใชหญาใตใบ ก็ได (ทั้ง 
5) อินทนิลนํ้า (ทั้ง 5) ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) 

(หัว) อยางละเทาๆ กัน แตไมเกิน 3 ขีด

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ
(E2-220)

--------------------
รักษาริดสีดวงทวาร

สวนประกอบ
เพชรสังฆาต (ทั้ง 5) ตรีชวาหรืออัคคีทวาร (ทั้ง 5) 

วานมหาเมฆ (หัว) ไพลดํา (Zingiber ottensii) (หัว) วานนาง
คําหรือพญาวาน (Curcuma aromatica) (หัว) วานริดสีดวง 

(Curcuma sp.) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลาและกอนนอน, 

หรือดองเหลาขาว 7 วัน
แลวนํามาดื่มครั้งละ 1 จอก

ตรีชวา

ขี้เหล็ก
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à¡�Ò·�/ÊÐà¡ç´à§Ô¹/¡ÒÁâÃ¤
(E2-221)

--------------------
โรคเกาท รูมาตอยด สะเก็ดเงิน 

ผิวหนังพุพอง กามโรค หนองในเทียม

สวนประกอบ
ขันทองพยาบาท (แกน/ราก) กําแพงเจ็ดชั้น 

(แกน/ราก) ฝาง (แกน) เหงือกปลาหมอดอกขาว (ทั้ง 5) 
หญางวงชาง (ทั้ง 5) หนอนตายหยาก 

(Stemona sp.) (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา, 

หรือดองเหลาขาว 7 วันแลวนํามาดื่มครั้งละ 1 จอก

ÍÂÙ‹ä¿/Á´ÅÙ¡à¢ŒÒÍÙ‹/äÊŒàÅ×èÍ¹
(E3-01)

--------------------
ใชแทนการอยูไฟ มดลูกเขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชาย

และหญิง

สวนประกอบ
กางปลาเครือ (ทั้ง 5) มาทลายโรง (เถา) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) 

ฝาง (แกน) อยางละเทาๆ กัน และ กระทอมเลือดหรือสบูเลือด 
(หัว) 3-4 ชิ้นฝานบาง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา, 

หรือดองเหลาขาว 7 วันแลวนํามาดื่มครั้งละ 1 จอก

คําเตือน

ยาดองไมควรใชกับสตรีใหนมบุตรหรือมีครรภ

กางปลาเครือ

ขันทองพยาบาท
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»Ç´àÁ×èÍÂ/ºíÒÃØ§Ã‹Ò§¡ÒÂ/ÍÑÁ¾Òμ
(E3-02)

--------------------
แกปวดเมื่อยตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุง

รางกาย ชวยใหเจริญอาหาร

สวนประกอบ
มาทลายโรง (เถา) 2 กํามือ เถาวัลยเปรียง (เถา) 

2 กํามือ ตะเขคุมวัง (เถา) 2 กํามือ กําลังเสือโครง (เถา) 1 กํา
มือ กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) 1 กํามือ 

ฝาง (แกน) 1 กํามือ พริกไทยดํา (เมล็ด) 20 เมล็ด 
เทพทาโร (แกน) 2 ชิ้น ดีปลี (ผล) 3-4 ฝก 

ประดงเลือด (เปลือก) 5-6 ชิ้น

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา, 

หรือดองเหลาขาว 7 วันแลวนํามาดื่มครั้งละ 1 จอก

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ

ÂÒËŒÒÃÒ¡
(ÂÒàºÞ¨âÅ¡ÇÔàªÕÂÃ/ÂÒá¡ŒÇËŒÒ´Ç§)

(N1-14)

--------------------
แกไข ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข

สวนประกอบ
คนทา มะเดื่ออุทุมพร ชิงชี่ เทายายมอม เถายานาง ทุกชนิดใช

รากอยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหงก็ได

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอน/หลังอาหาร 3 เวลา และกอน

นอน

คําเตือน

หามใชกับสตรีที่เปนไขทับระดู
หรือผูที่เปนไขเลือดออก

มาทลายโรง ชิงชี่
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ÅŒÒ§ÊÒÃ¾ÔÉ/á¡Œ»Ç´
(N1-22)

--------------------
ลางสารพิษ แกไข แกปวด แกเบื่อเมา

สวนประกอบ
นางแยมปา และ สันโสก ใชรากอยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา 

หลังอาหาร 3 เวลา 
และกอนนอน 

á¡Œ¾ÔÉàº×èÍàÁÒ/¤ÇÒÁ´Ñ¹/àºÒËÇÒ¹
(N1-29)

--------------------
แกพิษเบื่อเมาตกคาง แกวิงเวียน แกความดัน 

แกเบาหวาน

สวนประกอบ
ไผเฮียะ (ขอสวนลําตน) ปอขนุน (เนื้อไม) ปอฝาย (เนื้อไม) 
เสม็ดชุน (เนื้อไม) ขาเปยนุม (ทั้งตน) อยางละเทาๆ กัน 

แลวผสม ปลวกนกกะทา รังมดลี่ เปลือกหอยขม

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

นางแยมปา
ขาเปยนุม
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à¡�Ò·�
(N1-50)

--------------------
รักษาโรคเกาท ลดกรดยูริก ชวยการขับถาย

สวนประกอบ
ติ่งตั่ง (เถา) 2 ขีด และ บัวสาย (Nymphaea pubescens) 

ดอกสีแดงอมชมพู 4 ดอก

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

»Ç´àÁ×èÍÂ
(N1-57)

--------------------
แกปวดเมื่อย

สวนประกอบ
ปดมุก (ลําตน) มาทลายโรง (เถา) ตดหมาตน (ตน/ราก) 

กําลังหนุมาน (ลําตน) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
บดยาแตละอยางใหเปนผงละเอียด แลวผสมใหเขากัน บรรจุใน

แคปซูล รับประทาน 

ติ่งตั่ง ปดมุก
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ºíÒÃØ§ÊμÃÕËÅÑ§¤ÅÍ´
(N1-80)

--------------------
บํารุงสตรีหลังคลอด ขับนํ้าคาวปลา บํารุงนํ้านม

สวนประกอบ
ตีนนก (เนื้อไม) ตับเตาตน (เนื้อไม) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 

corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

ÍÒÂØÇÑ²¹Ð
(N1-83)

--------------------
ยาอายุวัฒนะ บํารุงรางกาย

สวนประกอบ
กูดงอแง (ราก) และ มะขามเปรี้ยว (เนื้อผล) อยางละ 3 บาท 
หญาแหวหมู (หัว) 2 บาท บอระเพ็ด 4 บาท ขาวเย็นเหนือ 

(Smilax corbularia) และ ขาเปยนุม อยางละ 1 บาท 
เกลือ 3 ชอนชา

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหารเชาและเย็น 

ตีนนก กูดงอแง
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§ÙÊÇÑ´
(N1-87)

--------------------
รักษางูสวัด

สวนประกอบ
โคคลานหรือแสลงพันแดง (Pha_orn_ker) (ใบ) เสลดพังพอน

ตัวผู (ใบ) พญาปลองทอง (ใบ) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตําใหละเอียดแลวนํามาพอกทาบริเวณที่มีอาการ 2-3 ครั้ง/วัน 
จนหาย อาจใชผาหอแลวพันแผลไวก็ไดหากมีแผลมาก หรือผสม

กับเหลาขาว 1:1 สวน จะออกฤทธิ์มากขึ้นและ
เก็บไวใชไดนานขึ้น

´Õ«‹Ò¹
(N1-118)

--------------------
รักษาโรคดีซาน

สวนประกอบ
มะสาน (เนื้อไม) พญาปลองทอง (ทั้ง 5) ขาวเย็นเหนือ 

(Smilax corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

พญาปลองทอง

แสลงพันแดง
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ä·ÃÍÂ´ �à»š¹¾ÔÉ
(N1-119)

--------------------
รักษาโรคไทรอยดเปนพิษ

สวนประกอบ
กลวยปา (เหงา) คอแลน (ราก) เสมา (Opuntia elatior) (กิ่ง) 

อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

ä¢Œ·ÑºÃÐ´Ù
(N1-123)

--------------------
รักษาไขทับระดู

สวนประกอบ
ขี้แรด/หันแดง (ราก) มะเมาสาย/เมาไขปลา/เมาสรอย ชนิดใด
ก็ได (ราก) กระถินบาน (ราก) พริกขี้หนู (ราก) ขาวเย็นเหนือ 

(Smilax corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

ขี้แรดกลวยปา
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¹íéÒàËÅ×Í§àÊÕÂ
(N1-124)

--------------------
แกนํ้าเหลืองเสีย

สวนประกอบ
สมกุง/เครืออีโกย (Amp_mar) (เถา) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 

corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

âÃ¤μÑº
(N1-136)

--------------------
รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง

สวนประกอบ
เครือปลาสงแดง/เครือซูด (เถาและใบ) กลวยเตา (ราก) ตับเตา
ใหญหรือพลับไขเตา (Diospyros martabanica) (เนื้อไม) กาน

เหลือง (เนื้อไม) ตาไกใบกวาง (ใบ) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 
corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

สมกุง เครือปลาสงแดง
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ÍÒÂØÇÑ²¹Ð
(N1-137)

--------------------
อายุวัฒนะ

สวนประกอบ
ขี้เหล็กเลือด (แกน) แสมทั้ง 2 (แกน) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 

corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหารเชาและเย็น

ÂÒμÃÕ¼ÅÒ
(N1-139)

--------------------
แกไอ ทําใหชุมคอ แกไขหวัด

สวนประกอบ
สมอพิเภก สมอไทย มะขามปอม ใชเนื้อผลแก

ทั้งสามชนิดเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม แบบคอยๆ จิบผานลําคอ ครั้งละ 1 แกวชา หลัง

อาหาร 3 เวลา และกอนนอน

ขี้เหล็กเลือด สมอพิเภก
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»Ç´àÊŒ¹àÍç¹/ºíÒÃØ§àÊŒ¹àÍç¹
(N1-150)

--------------------
แกปวดเสนเอ็น เสนเอ็นอักเสบ บํารุงเสนเอ็น

สวนประกอบ
โคลงเคลงตัวผู (ราก) เถาวัลยเปรียง (เถา) เถาเอ็นออน (เถา) 
ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) 

อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

âÃ¤äμ
(N1-153)

--------------------
รักษาโรคไต แกปสสาวะพิการ

สวนประกอบ
โลด (เนื้อไม) ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) (หัว) 

ขาเปยนุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

ขาวเย็นเหนือ

โคลงเคลงตัวผู
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ËÍºË×´
(N1-154)

--------------------
แกหอบหืด

สวนประกอบ
สนสองใบ (Pinus latteri) หรือใชสนสามใบ (Pinus kesiya) 
แทนก็ได (ชัน) ขอย (เปลือก) บดแตละอยางใหเปนผงละเอียด 
ใชปริมาณอยางละเทาๆ กัน ผสมกับนํ้าผึ้ง แลวปนเปนลูกกลอน 

ขนาด 5-6 มม.

วิธีใช
ทาน 3-5 เม็ด กอน/หลังอาหารเชาและเย็น

ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á
(N1-155)

--------------------
บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม

สวนประกอบ
ตับเตาตน (เนื้อไม) กลึงกลอม (เนื้อไม) นํ้านอง (เนื้อไม) ขาว

เย็นเหนือ (Smilax corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) 
อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

สนสองใบ

นํ้านอง
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ÂÒá¡ŒäÍ
(N1-161)

--------------------
แกไอ

สวนประกอบ
สมอพิเภก (เนื้อผล) สมอไทย (เนื้อผล) มะขามปอม (เนื้อผล) 
มะแวงตน (ผล) มะแวงเครือ (ผล) ยานเกาะลา (ราก) อยางละ

เทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน, 
หรือบดเปนผงละเอียดผสมกับนํ้าผึ้งแลวปนเปนลูกกลอนขนาด 

5-6 มม. ใชอม 3-4 ครั้ง/วัน 2-3 เม็ด/ครั้ง 

àÅ×Í´¡íÒà´ÒäËÅ/àÅ×Í´ÍÍ¡μÒÁäÃ¿˜¹
(N1-189)

--------------------
แกเลือดกําเดาไหล-เลือดออกตามไรฟน

สวนประกอบ
ไผรวก (ผิวเปลือกลําตน) กาฝากตนมะนาว (ไมทราบชนิด) 

(ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน และขี้เถาจากธูปจุด 3 ดอก

วิธีใช
แกเลือดกําเดาไหล ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 
เวลา, แกเลือดออกตามไรฟนใหบดเปนผงผสมนํ้าอมกลั้วปาก 

มะขามปอม ไผรวก
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ÅÁªÑ¡
(N1-200)

--------------------
แกโรคลมชัก

สวนประกอบ
แดง เต็ง รัง ชิงชัน มะหาด ประดู กระพี้ (Dalbergia sp.) 

ทุกชนิดใชแกน อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ
(N1-201)

--------------------
ชวยขับปสสาวะ

สวนประกอบ
หญาหางอน (ทั้ง 5) และ หญาหนวดแมว (Orthosiphon 

aristatus) (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

หญาหางอนมะหาด
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ËÍºË×´/¹íéÒ¡Ñ´à·ŒÒ
(N1-226)

--------------------
รักษาหอบหืด นํ้ากัดเทา

สวนประกอบ
ขี้แรดหรือหันแดง (เปลือก) ประดู (เปลือก) ขอย (ใบ และ

เปลือก ที่จะตองขูดเอาเฉพาะเปลือกออนๆ สีขาวใตเปลือกชั้น
นอก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง เปลือกประดูและ

ขี้แรดกอนใชใหทุบเปลือกใหแตกแลวยางไฟใหหอมกอน

วิธีใช
แกโรคหอบหืด ตมใหเดือดประมาณ 10-15 นาที หรือแชกับนํ้า
สะอาดประมาณ 30-50 นาที ดื่มครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 
3 เวลา และกอนนอน, แกนํ้ากัดเทา ใชนํ้ายาจากการแช นํามา

แชเทาวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที

ËÑ´/ÍÕÊØ¡ÍÕäÊ
(N1-239)

--------------------
แกไขออกหัด อีสุกอีไส

สวนประกอบ
กางปลาขาว (มีกิ่งสีขาว-เขียว) กางปลาแดง (ชนิดเดียวกับกาง
ปลาขาว (Flueggea virosa) แตมีกิ่งสีแดง) ทั้งสองอยางใชราก 

และ เล็บเหยี่ยว (เถา) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

กางปลาขาวขีี้แรด
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ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á
(N1-255)

--------------------
บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม

สวนประกอบ
ชองแมว (เถา) นมงัว (เถา) ยานนมควาย หรือใชนมแมวก็ได 
(เถา) ตานเสี้ยนหรือนมสาว (เปลือก) ชิงชี่หรือใชนํ้านองก็ได 
(เนื้อไม) กลึงกลอม (เนื้อไม) นํ้านมราชสีห (ทั้งตน) อยางละ

เทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา 

»Ç´àÊŒ¹àÍç¹/ºíÒÃØ§àÊŒ¹àÍç¹
(N1-256)

--------------------
แกปวดเสนเอ็น บํารุงเสนเอ็น

สวนประกอบ
มะกอกเกลื้อน (เนื้อไม) เถาเอ็นออน (เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) 

อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

ตานเสี้ยน มะกอกเกลื้อน
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μÑºá¢ç§/μÑº·ÃØ´
(N1-258)

--------------------
แกตับแข็ง ตับทรุด

สวนประกอบ
มะคาแต (เนื้อไม) มะคาโมง (เนื้อไม) สัก (แกน) เตารางหรือ

เตารางแดง (ราก) อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา

ÂÒàºÞ¨¡ÙÅ
(N1-268)

--------------------
บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) ชวยให

เลือดไหลเวียนดี แกทองอืด ชวยขับลม

สวนประกอบ
ดีปลี (ธาตุดิน) (ดอก) 20 สวน ชาพลู (ธาตุนํ้า) (ราก) 12 สวน 
สะคานหรือตะคานเล็ก (ธาตุลม) (เถา) 6 สวน เจตมูลเพลิงแดง 
(ธาตุไฟ) (ราก) 4 สวน ขิงแหง (Zingiber ligulatum) หรือใช 
ขิง (Zingiber officinale) แทนก็ได (อากาศธาตุ) (หัว) 10 สวน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหาร 3 เวลา หรือบดเปนผง
ใสแคปซูลขนาด 400 mg.) ทานครั้งละ 2-4 เม็ด กอน/หลัง

อาหาร 3 เวลา

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ คนมีไข หรือเด็กเล็ก และไมควรใชยา
ติดตอกันนานเกิน 10 วัน

เตาราง

สะคาน
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¤ÇÒÁ´Ñ¹/àºÒËÇÒ¹
(N1-284)

--------------------
แกโรคความดัน เบาหวาน ลดไขมัน

สวนประกอบ
บัวบก (ทั้งตน) 15 ใบ เถายานาง (ใบ) 10 ใบ เตยหอม (ใบ) 1 

ใบ ผักคาวตอง (Houttuynia cordata) (ใบ) 5 ใบ 
กุยชาย (ทั้ง 5) 3 ตน ทุกอยางใชสด

วิธีใช
โขลกหรือปนผสมกัน ผสมนํ้าสุก 1 แกว คั้นเอาแตนํ้า

ดื่มวันละ 1 แกวชา  

âÃ¤äμ
(N1-287)

--------------------
แกโรคไต

สวนประกอบ
ไทรยอย (รากยอย) โลด (เนื้อไม) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 
corbularia) (หัว) ขาเปยนุม (หัว) แตละอยางเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหารเชา และเย็น

โลดเถายานาง
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âÃ¤äμ
(N1-294)

--------------------
แกโรคไต

สวนประกอบ
ขี้เหล็ก (ใบ) โคกกระออม (ทั้งตน) ฟาทะลายโจร (ทั้งตน) บัวบก 
(ใบ) ผักเชียงดา (Gymnema inodorum) (ใบ) มะไระขี้นก (ทั้ง

ตน) โกฐจุฬาลัมพา (ทั้งตน) รังตอราง แตละอยางเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หลังอาหารเชา และเย็น

ÊÅÒÂ¹ÔèÇ
(NE1-007)

--------------------
แกนิ่ว สลาย-ขับนิ่ว ขับปสสาวะ

สวนประกอบ
ขอย (รากหรือเปลือกลําตน) ผักขมหนาม (ราก) หญาแหวหมู 

(หัว) แตละอยางเทาๆ กัน และ เตยหนามหรือการะเกด 
(Pandanus tectorius) (รากหรือลําตน) เทากับตัวยาอื่นๆ 

รวมกัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มแทนนํ้า จนหาย 

ขอย

โคกกระออม
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á¼ÅàºÒËÇÒ¹/á¼ÅÍÑ¡àÊºàÃ×éÍÃÑ§
(NE2-015)

--------------------
รักษาแผลเบาหวาน หรือแผลอักเสบเรื้อรัง

สวนประกอบ
เตยสานเสื่อ (ผล) มะเค็ด (ราก) กระมอบ (ราก) เงี่ยงดุก (ราก) 
เครือไซสง (Streptocaulon sp.) (ราก) อยางละเทาๆ กัน 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมกับนํ้าเดือดประมาณ 15 นาที ดื่มครั้งละ 1 แกวชา 

กอนอาหาร 3 เวลา และแบงนํ้าอีกสวนไว
สําหรับแชแผล 

ÁÐàÃç§
(NE2-016)

--------------------
รักษาโรคมะเร็ง

สวนประกอบ
อังกาบหนู (ทั้งตน) ขาวเย็นเหนือ (Smilax sp.) (หัว) ขาวเย็น
ใต (Smilax sp.) (หัว) พุทธรักษา (ดอกสีชมพูเขมอมมวง) (หัว) 

พุทธรักษา (ดอกสีขาว) (หัว) เห็ดหลินจือ (ที่ขึ้นกับ
ตนกระถินพิมาน) อยางละ
เทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา หรือบดเปนผง

ใสแคปซูล 400 mg. ทานครั้งละ 3-4 เม็ด 

ผลเตยสานเสื่อ

อังกาบหนู
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âÃ¤¡ÃÐà¾ÒÐ
(NE2-017)

--------------------
รักษาโรคกระเพาะ

สวนประกอบ
ลั่นทม (Plumeria rubra) (ดอกสีเหลือง) (เนื้อไม) มะกาเครือ 
(เนื้อไม) สัตบรรณ (เนื้อไม) เหมือดจี้หรือเหมือดแอ (เนื้อไมหรือ

ราก) อยางละ 1 สวน และ ลาย (เนื้อไม) ครึ่งสวน 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

âÃ¤»ÃÐ´§
(NE2-018)

--------------------
รักษาโรคประดง

สวนประกอบ
คนทา (ลําตน) ปบ (เนื้อไม) มะหวด (ราก) นํ้านมราชสีห (ราก) 

ขมิ้นชัน (หัว) ปลาไหลเผือก (ราก) สาบเสือหรือเสือหมอบ 
(ราก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา, หรือดองกับ

เหลา ใสพอทวมตัวยา ดองไว 7 วัน ดื่มครั้งละ 1 จอก 
หลังอาหาร เชาและเย็น

นํ้านมราชสีห

ลั่นทม

SW 12307-p072-199-G8.indd   99SW 12307-p072-199-G8.indd   99 4/13/63 BE   11:15 AM4/13/63 BE   11:15 AM



100

á¡ŒäÍ
(NE2-019)

--------------------
แกไอ

สวนประกอบ
หญาหนวดแมว (ทั้ง 5) กระบือเจ็ดตัว (Excoecaria 

cochinchinensis) (เนื้อไม) ชะเอมปาหรือชะเอมเทศก็ได 
(เปลือกและเนื้อไม) หนอนตายหยาก (ราก) อยางละเทาๆ กัน 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

μÑºâμ/μÑºÍÑ¡àÊº
(NE2-020)

--------------------
รักษาตับโต/ตับอักเสบ

สวนประกอบ
กัดลิ้น (เนื้อไม) แสลงใจ (เนื้อไม) ตาลเหลืองหรือชาวนาว (เนื้อ
ไม) เกล็ดปลา (ทั้งตน) เกล็ดปลาชอน (ทั้งตน) กําแพงเจ็ดชั้น 

(เถา) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

ตาลเหลืองชะเอมปา
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»Ç´¿˜¹/àË§×Í¡ÍÑ¡àÊº
(NE2-021)

--------------------
แกปวดฟน เหงือกอักเสบ

สวนประกอบ
ชาพลู (ผล) กะเม็ง (Eclipta prostrata)(ดอก) อยางละ

เทาๆ กัน ใชสด

วิธีใช
ตําผสมกันแลวดองกับเหลา เติมเมนทอลประมาณเทาเมล็ด

ขาวโพดตอเหลา 1 จอก, เวลาใชใหนําสําลีชุบนํ้ายา
อุดบริเวณที่ปวด  

ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á/á¡Œ¾ÔÉ¼Ô´ÊíÒá´§
(NE2-022)

--------------------
บํารุงนํ้านม แกพิษผิดสําแดง

สวนประกอบ
นางแยมปา (ราก) พลวงหรือกุง (ใชยอดที่มีปลอกหุมอยูแลว
แหงตาย) เครือปลอกหรือพญางิ้วดํา (แกน) อยางละเทาๆ กัน 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา, หรือ

ฝนกับนํ้าสะอาดดื่ม

กะเม็ง
ปลอกหุมยอดพลวง
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¶Í¹¾ÔÉÊÑμÇ�¡Ñ´μ‹ÍÂ
(NE2-023)

--------------------
ชวยถอนพษิแมลงสตัวกดัตอย บรรเทาปวดบวมจากพษิ

สวนประกอบ
หูปากกานํ้าแนขาว (ใบและราก) สรอยอินทนิล (ใบและราก) 

พญาปลองทอง (ใบและกิ่ง) อยางละเทาๆ กัน 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
บดใหพอแหลก เทเหลาขาวใหทวมตัวยา ดองไวประมาณ 1 

ชั่วโมง ใชทาแผลที่ถูกกัด/ตอย ใชดื่มครั้งละ 1 จอก 
3 เวลาหลังอาหาร

àºÒËÇÒ¹
(NE2-024)

--------------------
แกเบาหวาน

สวนประกอบ
ผักหวานหรือผักหวานปา ลั่นทม/ลั่นทมปลายใบแหลม 

(Plumeria rubra) ใชเนื้อไมอยางละเทาๆ กัน 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอน/หลังอาหาร 3 เวลา

สรอยอินทนิล

ผักหวานปา
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âÃ¤»ÃÐ´§
(NE2-029)

--------------------
รักษาโรคประดง

สวนประกอบ
นางแยมปา (ราก) และ สิรินธรวัลลีหรือสามสิบสองประดง 

(เถา) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

á¡ŒäÍ
(NE2-167)

--------------------
แกไอ

สวนประกอบ
พันจําหรือไมซี (แกน) ปบ (แกน) กระบก (แกน) มะพอก (แกน) 

มะเดื่อปลอง (แกน) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

และกอนนอน

สิรินธรวัลลี

พันจํา
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ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á
(NE3-008)

--------------------
บํารุงนํ้านม

สวนประกอบ
ตับเตาตนหรือเฮือนกวาง (แกน) และ โสกเขา (แกน) 

อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม แทนนํ้า และใชอาบดวย

âÃ¤«Ò§
(NE3-009)

--------------------
แกโรคซางในเด็ก

สวนประกอบ
ตะขบปา (แกน) มะกอกเกลื้อน (แกน) แซะหรือมะคาขี้หมู 
(แกน) สาบเสือ (ราก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมหรือแชดวยนํ้าสุก ดื่มแทนนํ้า และใชอาบดวย

โสกเขา ตะขบปา
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ºÔ´/·ŒÍ§àÊÕÂ
(NE3-010)

--------------------
แกบิด ถายเปนมูกเลือด หรือทองเสีย

สวนประกอบ
มะเกลือเลือดหรือเปอยเลือด (เปลือก) และ กระมอบหรือสีดา

โคก (เปลือก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ทุบใหแหลก ปงไฟใหหอม แลวแชกับนํ้าสุกดื่มแทนนํ้า 

ºíÒÃØ§Ã‹Ò§¡ÒÂ
(NE3-011)

--------------------
บํารุงรางกาย

สวนประกอบ
ปลาไหลเผือก (รากหรือแกน) ตาลเหลืองหรือชางนาว (แกน) 
ตะไครตน (แกน) ฝาง (แกน) พญาชางสาร (Lasianthus sp.) 
(ลําตนหรือราก) เครือหมอยสาวแก (Lygodium sp.) (ราก) 

อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ทุบใหแหลก ปงไฟใหหอม แลวแชกับนํ้าสุก 

ดื่มครั้งละ 1 แกวชา เชาและเย็น

กระมอบ

ผลปลาไหลเผือก

SW 12307-p072-199-G8.indd   105SW 12307-p072-199-G8.indd   105 4/13/63 BE   11:16 AM4/13/63 BE   11:16 AM



106

ä¢ŒÁÒÅÒàÃÕÂ
(NE3-012)

--------------------
แกไขมาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา

สวนประกอบ
กะตังใบหรือตางไก (ราก) 1 สวน (ลําตน) 1 สวน เหมือดจี้หรือ
เหมือดแอ (ลําตน) 1 สวน ตาลเหลืองหรือชางนาว (แกน) 1 

สวน กลอย (หัวที่ลางพิษออกแลว) ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

และกอนนอน

¿¡ªíéÒ-à¤Åç´¢Ñ´ÂÍ¡
(NE3-013)

--------------------
รักษาอาการฟกชํ้า ชํ้าใน เคล็ดขัดยอก 

ตกจากที่สูง รถชน

สวนประกอบ
เปลาใหญ (ใบและเปลือก) ขอย (ใบ) กุมนํ้า (เปลือก) แดง 
(เปลือก) 4 ชนิดแรกใชของสดหรือแหง, เถาเอ็นออน (ใบ) 

หนาด (Blumea balsamifera) (ใบ) วานขน (ไมทราบชนิด) 
(ใบ) 3 ชนิดหลังใหใชของสด ทุกอยางสับใหละเอียด 

อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ผสมยาใหเขากัน หอดวยผาขาวบาง 2-3 ชั้น นําไปนึ่งใหสุก 

รอใหอุนแลวนํามาประคบตามรางกายหรือแผลฟกชํ้า 

กะตังใบ

กุมนํ้า
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¿Í¡àÅ×Í´
(NE3-014)

--------------------
ขับเลือดเสีย ฟอกเลือด

สวนประกอบ
บอระเพ็ด (เถา) 2 สวน กวาวเครือขาว (Pueraria candollei 
var. mirifica) (หัว) พริกไทย (เม็ด) สมอไทย (ผล) ขมิ้นชัน 

(หัว) ขิง (หัว) กระเทียม (หัว) อยางละ 1 สวน และเจตมูลเพลิง
แดงหรือปดปแดง (ราก) ใหใชปริมาณนอยตามที่แพทยสั่ง 

นํายาทุกอยางตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ผสมยาใหเขากัน ผสมนํ้าผึ้งปนเปนลูกกลอนขนาด 8-10 มม. 

ทานครั้งละ 1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ

´Õ«‹Ò¹
(NE3-044)

--------------------
รักษาโรคดีซาน

สวนประกอบ
มะคาโมง (เนื้อไม) แดง (เนื้อไม) กาฝากไมกระบก (ไมทราบ

ชนิด) (เนื้อไม) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ทุบใหพอแหลก ปงใหมีกลิ่นหอมแลวนํามาแชกับนํ้าสุก หรือตม

นํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา 

สมอไทย

มะคาโมง
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ä¢Œ¡íÒà´Ò/ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹
(NE3-072)

--------------------
แกไขกําเดา ไขหวัดใหญ

สวนประกอบ
สังกรณี (ใบ) เหมือดจี้หรือเหมือดแอ (เนื้อไม ใบ และราก) 

กลอย (หัวที่ลางพิษออกแลว) อยางละเทาๆ กัน 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

Å´¹íéÒμÒÅ/àºÒËÇÒ¹
(NE3-253)

--------------------
รักษาเบาหวาน ลดนํ้าตาลในเลือด แกมือเทาชา

สวนประกอบ
ตีนตั่งเตี้ยหรือเปาะแปะ (ทั้งตน) และ รางจืด (ใบหรือราก) 

อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ใชรางจืดตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 20-30 นาที 

แลวใชตีนตั่งเตี้ยตมนํ้าดื่มตาม หลังทานอาหารเสร็จ 
ดื่ม 2 เวลาเชาและเย็น

คําเตือน

หามตมยาทั้งสองชนิดรวมกันหรือดื่มติดตอกันทันที 
เพราะยาจะฆาฤทธิ์กันเอง 

ตีนตั่งเตี้ยสังกรณี
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ºíÒÃØ§¹íéÒ¹Á
(NE4-025)

--------------------
บํารุงนํ้านม

สวนประกอบ
แสลงใจหรือตูมกา (ราก) เข็มแดง (Ixora macrothyrsa) (ราก) 

เล็บครุฑ (Polyscias fruticosa) (ราก) กุมบกหรือผักกาม 
(ราก) กรุงเขมาหรือหมานอย (ราก) เถายานาง (ราก) กระทุม
หรือโกสม (ราก) นํ้านมราชสีห (ทั้งตน) จันทนแดง (แกน) 

จันทนชะมด (เนื้อไม) ขิง (หัว) เชียงใหญ (Smilax sp.) (ราก) 
อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน 

¢Ñº¹ÔèÇ/¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ
(NE4-026)

--------------------
ขับนิ่ว สลายนิ่ว ขับปสสาวะ

สวนประกอบ
หญาคา (ราก) เตยหอม (ราก) สับปะรด (เหงาหรือราก) ไผปา 
(Bambusa bambos) (ขูดเอาแตผิวที่ลํา) วานหางจระเข (ใบ) 
อยางละ 1 กํามือ ใชของสดหรือตากแหง ยกเวนวานหางจระเข

ใหใชใบสด และ สารสม กอนเทาหัวแมมือ 

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มแทนนํ้าจนหาย 

แสลงใจ

ไผปา
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ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ
(NE4-027)

--------------------
รักษาริดสีดวงทวาร

สวนประกอบ
สมกบหรืออุโลก (เนื้อไม) งิ้วปา (เนื้อไม) มะขาม (แกน) 

จําปาบานหรือจําปาปาก็ได (Magnolia champaca) (เนื้อไม) 
สับปะรด (เหงา) ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) (ทั้งตน) และ 

ไมนอ (ไมทราบชนิด) (เนื้อไม) อยางละ 1 กํามือ 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มแทนนํ้า, หรือดื่มครั้งละ 1 แกวชา 3 เวลา 

กอนหรือหลังอาหาร

ÂÒ½‚ËÃÍ´/½‚ÍÑ¡àÊºàÃ×éÍÃÑ§
(S1-01)

--------------------
รักษาฝอับเสบ ฝเรื้อรัง ลดการขยายตัวของฝ 

(“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปนตลอด มี
การอักเสบเรื้อรัง)

สวนประกอบ
เทายายมอม (ราก) โพบาย (ราก) ยอปาหรือยอเถื่อน (ราก) 
หมากหมก (ราก) คราม (Indigofera tinctoria) (ราก) นม
สวรรค (ราก) หิ่งหายหรือรางจืดตน (Crotalaria pallida) 

(ราก) หัวรอยรู (หัว) หมาก (ผล) พลู (ใบ) ทับทิม (เปลือกผล) 
หญางวงชาง (ทั้งตน) หญาแพรก (ทั้งตน) อยางละเทาๆ กัน 

ตากแหง บดเปนผงละเอียด แลวผสมใหเขากัน

วิธีใช
ใชผงยาละลายกับนํ้าสะอาดใหขน (หามเหลวเกินไป) 

ใชทารอบหัวฝ จนฝแหงหาย 

ยอปาสมกบ
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ËÍºË×´/á¡ŒäÍ
(S1-02)

--------------------
แกหอบหืด แกไอ

สวนประกอบ
ดีปลี (ผล/ฝก) เจตมูลเพลิงแดงหรือขาวก็ได (ราก) เปลาใหญ 
(ราก)  กระเทียม อยางละเทาๆ กัน และพริกไทย 7 เม็ด ตาก
แหง บดเปนผงละเอียด แลวดองกับเหลาขาวหรือนํ้าสมสายชู 

ใหพอทวมตัวยา ปดฝาดองไว 7 วันจึงนํามาใชได

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 จอก กอนอาหาร 3 เวลา หรือปรับ

ปริมาณตามธาตุของผูปวย

á¡ŒÅÁá¹‹¹Ë¹ŒÒÍ¡/á¡ŒäÍ
(S1-03)

--------------------
แกลมแนนหนาอก แกไอ

สวนประกอบ
ขมิ้นออย ไพล ขิง กระเทียม หอมแดง พริกไทย แตวหรือติ้วขาว 

(Cratoxylum formosum subsp. formosum) (ใบ) 
มหาหิงคุ กํามะถัน อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบด

เปนผงละเอียด ทําการอัดเปนเม็ดขนาด 0.5 กรัม

วิธีใช
ใชไดทั้งยากินและทา สวนที่กินจะไมผสมกํามะถัน เด็กออนกิน
ครั้งละ 0.5 เม็ด ผูใหญ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ, หากเปนยาทา 
นํายาที่อัดเม็ดไวละลายกับนํ้ามะนาว อัตราสวน 1:1 แลวทา

ตามขอ ตามรางกายสวนที่มีอาการแนน

ติ้วขาว

เปลาใหญ
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ºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§/àÅ×Í´/ËÑÇã¨
(S1-04)

--------------------
บาํรุงกาํลงั บาํรุงหวัใจ ชวยใหเลอืดลมสมบรูณ แกลม

สวนประกอบ
ขมิ้นออย มะตูม (ผล) สะเดา (ราก) บอระเพ็ด (เถา) พริกไทย 
(เม็ด) คนทิสอ (Vitex trifolia subsp. trifolia) (รากหรือตน) 
วานนํ้า/ชะงอ (Acorus calamus) (หัว) อยางละเทาๆ กัน 

ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด ผสมกับนํ้าผึ้ง
ปนเปนลูกกลอนขนาด 6-7 มม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-4 เม็ด กอนอาหาร เชาและเย็น 

á¡Œä¢Œ/μÑÇÃŒÍ¹ 
(ÂÒàºÞ¨âÅ¡ÇÔàªÕÂÃμíÒÃÑº¾×é¹ºŒÒ¹)

(S1-06)

--------------------
แกไข ตัวรอน แกปวดหัว

สวนประกอบ
คนทา เทายายมอม ชิงชี่ เถายานาง มะเดื่ออุทุมพร (ยาเบญจ
โลกวิเชียร/ยาหาราก) และ กลึงกลอมหรือนํ้านองตน ทุกอยาง

ใชราก อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 ถวยชา กอน/หลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน

คําเตือน

หามใชกับสตรีที่เปนไขทับระดู หรือผูปวยไขเลือดออก

คนทามะตูม
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¶‹ÒÂ¾ÂÒ¸Ô
(S1-07)

--------------------
ยาถายพยาธิ ชวยระบายทอง

สวนประกอบ
บวบขม (Luffa aegyptiaca) (ผลสด) 3 ผล จัน/อินจัน 

(Diospyros decandra) (ผลสุก) 2 ผล ดีปลี (ผล/ฝก) 5-6 ฝก 
งาดํา 3 ชอนโตะ ขาวเหนียวดํา 1 ถวย แปงขาวหมาก/ยีส 3 
ฝา, นําลูกบวบขมขยําคั้นนํ้า นํานํ้ามาหุงกับขาวเหนียวดํา (หุง

แบบขาวสวย) ตั้งทิ้งใหขาวเย็นลง แลวใสผงแปงขาวหมาก 3 ฝา 
ผงงาดํา ผงดีปลี เนื้อลูกจันบด คลุกเคลากับขาวเหนียวดํา 

หมักไว 3 วัน จึงใชได

วิธีใช
รับประทานกอนนอน ผูใหญ 2 ชอนโตะ เด็ก 0.5-1 ชอนโตะ 
รอดูผลการถายพยาธิตอนถายทองชวงเชา หากยังไมไดผล

ใหกินตออีก 1 มื้อ

ÃÑ¡ÉÒ¿˜¹áÅÐàË§×Í¡
(S1-09)

--------------------
รักษาฟน รากฟน และเหงือกใหแข็งแรง

สวนประกอบ
ขอย (เปลือก) พิกุลหรือใชพิกุลปาก็ได (เปลือกลําตนหรือผลดิบ) 

และขา (หัว) อยางละ 1 ถวย, สีเสียด (ยาง/ชัน) 3 ชอนโตะ 
สารสม 3 ชอนโตะ เกลือ 4 ชอน, นําขอย พิกุล ขา ใสนํ้าพอ
ทวม ตมจนเดือด 10-15 นาที ใสสารสม สีเสียด และเกลือ 

ตมตอดวยไฟออนจนเหลือนํ้า 2 สวนจาก 3 สวน

วิธีใช
อม 3- 5 นาที แลวบวนทิ้ง หลังแปรงฟนปกติตอนเชา 

และกอนนอน ติดตอกันเปนประจํา

บวบขม พิกุล
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¢ÑºàÊÁËÐ/á¡ŒäÍ
(S1-11)

--------------------
ชวยขับเสมหะ แกไอ

สวนประกอบ
ขิง ไพล ขมิ้นออย กระชาย อุตพิด (หัว) ดีปลี (ผล) กระเทียม 

พริกไทย (เม็ด) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง 
นํามาตําหรือบดใหละเอียด

วิธีใช
นําสวนผสมที่บดหรือตําไว 1 ชอนโตะผสมกับนํ้ามะนาว 1 

ชอนโตะ คนใหเขากัน ใชกวาดคอ หรือผสมนํ้าอุนเล็กนอยใหได
ของเหลวประมาณครึ่งแกว คอยๆ จิบ แลวคอยๆ 

กลืนลงคอ ทานวันละ 3-4 ครั้ง

ºíÒÃØ§ËÑÇã¨/á¡ŒÅÁÇÔ§àÇÕÂ¹
(S1-14)

--------------------
หรือ เกสรทั้งหา ชวยบํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน 

บํารุงครรภ

สวนประกอบ
มะลิ (ดอก) พิกุลหรือพิกุลปาก็ได (ดอก) บุนนาค (ดอก) สารภี

หรือสารภีดอกใหญก็ได (ดอก) บัวหลวง (เกสร) 
อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มแบบนํ้าชา ครั้งละ 1 แกวชา 

กอน/หลังอาหาร 3-4 เวลา 

อุตพิด พิกุลปา
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¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμÊÙ§/àºÒËÇÒ¹
(S1-15)

--------------------
ชวยลดความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันใน

เลือด

สวนประกอบ
อินทนิลนํ้า (ใบ) 10 ใบ, กาฝากมะมวงปาหรือมะมวงคัน (ทั้ง 5) 
ทองพันชั่ง (ทั้ง 5) เหงือกปลาหมอดอกขาวหรือดอกมวงก็ได 
(Acanthus ebracteatus / Acanthus ilicifolius) (ทั้ง 5 ) 
หญาเกล็ดปลา (Phyla nodiflora) (ทั้ง 5) อยางละ 3 กํามือ 
จันทนเทศ (ผลหั่นหยาบ) 5 ลูก สัก (ใบ 3 ใบ และแกน 1 
กํามือ) ชะเอมปาหรือออยชาง (เปลือกและไม) 1 กํามือ 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มแบบนํ้าชา ครั้งละ 0.5-1 แกวชา 
กอน/หลังอาหาร เชาและเย็น จนทุเลา 

¡ÅÒ¡/à¡Å×éÍ¹/ÊÑ§¤Ñ§/μ¡¢ÒÇ/
ÊÐà¡ç´à§Ô¹
(S1-16)

--------------------
รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
สังคัง ตกขาว (สาเหตุจากเชื้อรา) หรือจากเชื้อ

แบคทีเรีย สะเก็ดเงิน แกคัน ผดผื่นคัน

สวนประกอบ
เจตมูลเพลิงแดงหรือขาวก็ได (ราก) สะคานหรือตะคานเล็ก 

(เถา) ดีปลี (ผล) พริก ขาลิงหรือขาบานก็ได ทองพันชั่ง (ทั้ง 5) 
เหงือกปลาหมอดอกขาวหรือดอกมวงก็ได (Acanthus 

ebracteatus / Acanthus ilicifolius) (ทั้ง 5) ประดงเลือด 
(เถา) ประดงลม (ไมทราบชนิด) (เถา) อยางละเทาๆ กัน 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ใสนํ้าใหพอทวมตัวยา ตมดวยไฟปานกลาง ใหงวดเหลือนํ้า 1 ใน 
3 สวน ทานครั้งละ 0.5 แกวชา กอน/หลังอาหาร เชาและเย็น 
และใชชุบสําลีทาบริเวณที่มีอาการและรอบๆ 3 เวลา จนหาย 

ประดงเลือด

อินทนิลนํ้า
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¡ÅÒ¡/à¡Å×éÍ¹/ÊÑ§¤Ñ§/μ¡¢ÒÇ
(S1-17)

--------------------
รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 

สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน

สวนประกอบ
ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) ขาวเย็นใต (Smilax 

glabra) ใชหัวอยางละ 4 บาท, ขันทองพยาบาท (ราก) กําแพง
เจ็ดชั้น (เถา) มะแวงตน (ผล) มะแวงเครือ (ผล) แสมสาร (แกน) 
สมอไทย (ผล) สมอเทศ (Terminalia arjuna) (ผล) อยางละ 2 
บาท สมอทะเล (แกนและผลอยางละ 2 บาท) กํามะถันเหลือง 
4 บาท, ทุกอยางตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด ผสมกับผง
กํามะถันเหลืองเปนยาแบบผง, หรือทําเปนยาหมักกับเอทธิล

แอลกอฮอล 50 % 5-7 วัน จึงใชได

วิธีใช
นําผงยาละลายกับนํ้ามันยาง (นํ้ามันจากตนไมในสกุลยางนา 
(Dipterocarpus spp.)) ใหขน ทาในสวนตางๆ ที่มีอาการคัน 

ถาเปนยาที่หมักกับเอทธิลแอลกอฮอลใชสําลีชุบ
นํ้ายามาทาไดเลย

ÂÒ¶‹ÒÂ
(S1-19)

--------------------
ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก

สวนประกอบ
สมปอย (ฝก) ขี้เหล็ก (ทั้ง 5) หอมแดง (หัว) อยางละ 1 สวน 
ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด, ยาดํา 4 สวน ดีเกลือฝรั่ง 10 

สวน บดเปนผงละเอียดแลวผสมกับตัวยาอื่นๆ 
อัดเปนเม็ดขนาด 0.5 กรัม

วิธีใช
ทาน 1 ครั้งๆ ละ 2-5 เม็ด (ปรับตามธาตุหนัก-เบาของแตละ
คน) กอนนอนหรือเมื่อมีอาการ แลวจะถายทองดีในชวงเชา  

แสมสาร สมปอย
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ÂÒ¶‹ÒÂ
(S1-20)

--------------------
ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก แกจุกเสียดแนนทอง

สวนประกอบ
มะขาม (ใบ) มะขามแขก (Senna alexandrina) (ใบ) สมปอย 
(ใบ) สมอไทย (ผล) สมอดีงู (ผล) หญาไทรหรือหญาแซมไซ (ทั้ง 
5) ไผปาหรือใชไผตากวาง (Schizostachyum grande) ก็ได 
ราชพฤกษหรือคูน (เนื้อสีดําในฝก) ขี้กาแดง (Gym_sca) (ราก) 

กระดึงชางเผือก (Tri_tri_tri) (ราก) ตองแตก (ราก) 
เถาวัลยเปรียง (เถา) อยางละเทาๆ กัน ตากแหง บดเปนผง
ละเอียด แลวผสมใหเขากันดี อัดเปนเม็ดขนาด 0.5 กรัม

วิธีใช
ทาน 1 ครั้งๆ ละ 2-3 เม็ด (ปรับตามธาตุหนัก-เบาของแตละ
คน) กอนนอนหรือเมื่อมีอาการ แลวจะถายทองดีในชวงเชา  

á¡Œä¢Œ/á¡ŒÃŒÍ¹ã¹
(S1-25)

--------------------
แกไข ตัวรอน แกรอนใน

สวนประกอบ
สนกระหรือกระดูกไก (แกนและราก) สะเดา (แกน) กันเกรา 
(แกน) ปลาไหลเผือก (ราก) เหงือกปลาหมอดอกขาวหรือดอก
มวง ก็ได (Acanthus ebracteatus / Acanthus ilicifolius) 

(ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอน/หลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน 

ตองแตก สนกระ
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ºÒ´á¼ÅàÃ×éÍÃÑ§/¤ØμÃÒª/ªÑ¹μØ
(S1-37)

--------------------
รักษาบาดแผลเรื้อรัง แกคุตราช แกชันตุ

สวนประกอบ
ฝหมอบ (ผลสุก) 30 ผล ผักกาดเขียวหรือผักกาดใหญ 

(Brassica juncea) (ใบสด) 1 ตน ขา 1 หัว (ใชขาแก) บดหรือ
ตําใหละเอียด, คลุกเคลากับผงกํามะถันเหลือง 3 บาท และดิน
ประสิว 3 บาท เติมนํ้ามันงาพอทวมตัวยา เคี่ยวไฟออนๆ จน
เหลือแตนํ้ามัน กรองและคั้นเอากากออก เก็บนํ้ามันไวใช

วิธีใช
ทารอบบาดแผล 2-3 ครั้ง/วัน จนหาย 

á¡ŒÅÁ¡Í§ËÂÒº/ÇÔ§àÇÕÂ¹-ã¨ÊÑè¹
(S1-38) 

--------------------
แกวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืด
ตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก (ประเภทลมกองหยาบ)

สวนประกอบ
มะรุม (เปลือก) ตังตาบอด (ใบ) ขาตาแดง (Alpinia officinar-
um) (หัว) ขา (หัว) กุมบก (เปลือก) กุมนํ้า (Cra_mag หรือใช 
Cra_rel ก็ได) (เปลือก) ทองหลาบใบมน (เปลือก) ผักเสี้ยนผี 
(Cleome viscosa) (ใบ) คลา (หัว) พริกไทย กระเทียม อยาง
ละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด แลวผสมใหเขากัน

วิธีใช
ตักผงยา 1 ชอนชา ละลายกับนํ้ามะนาวหรือนํ้าอุน 0.5 แกวชา 

ดื่มเมื่อมีอาการ 

ฝหมอบ ตังตาบอด
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á¡ŒÍ§¤ªÒμμÒÂäÁ‹à¡Ô¹ 3 »‚
(S1-40)

--------------------
แกองคชาตตายไมเกิน 3 ป บํารุงองคชาต 

บํารุงกําลัง

สวนประกอบ
มะมวงบานหรือใชมะมวงปาก็ได (เปลือก) 3 สวน, มะกรูด 
(ราก) โมกแดง (ราก) สมกุง (Amp_mar) (ราก) พันงูแดง 

(Cyathula prostrata) สวาด (ยอด) บวบขม (ผล) ตานดําหรือ
ถานไฟผี (ยอด) ระงับพิษ (ใบ) เชียด (เปลือก) มาทลายโรง 
(เถา) ขมิ้นชัน (หัว) และเกลือ (เกลือใสเฉพาะยาสําหรับกิน) 

อยางละ 1 สวน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 
แลวผสมใหเขากัน

วิธีใช
ยากิน ทานครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือนํ้าผึ้งรวงก็ได 
ทานกอนอาหารเชาและเย็น, และใชทา ใหนําผงยามาละลายกับ

นํ้ามันมะพราวหรือนํ้ามันงา ทา 2-3 เวลา/วัน 

âÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§¨Ò¡àª×éÍÃÒ/á¼ÅμÔ´àª×éÍ
(S1-42)

--------------------
แกกลาก เกลื้อน แกพิษบาดแผล แผลติดเชื้อ

สวนประกอบ
กระเบา (ใชเมล็ดกระเบาชนิดใดก็ไดตอไปนี้ กระเบาใต 

Hyd_cal, กระเบานํ้า Hyd_cas, งายอย Hyd_kur) 4 สวน, 
ทองพันชั่ง (ราก) หมากพน (เมล็ด) สะบา (เมล็ด) ดอกคําใต 
(Acacia farnesiana) (ราก) กํามะถัน อยางละ 2 สวน ตาก

แหงแลวบดเปนผงละเอียด แลวผสมใหเขากัน ผสมกับนํ้ามันงา 
1:1 สวน แลวเคี่ยวจนแหงเกรียมเล็กนอย

วิธีใช
ใชทาบริเวณที่มีอาการ 2-3 ครั้ง/วัน จนหาย 

โมกแดง กระเบานํ้า
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¡íÒÅÑ§Î‹ÍÊÐ¾ÒÂ¤ÇÒÂ
(S1-43)

--------------------
บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตามรางกาย

สวนประกอบ
กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) มาทลายโรง/มากระทืบโรง (เถา) โดไมรูลม 
(ทั้ง 5) มาแมกํ่า (Polygala chinensis) (ทั้งตน) ตาลเหลือง 

(ตนและราก) ขวากไก (แกน) กําลังวัวเถลิง (Ana_luz) (เนื้อไม) 
เถาเอ็นออน (เถา) ตะโกนา (เปลือก) ทิ้งถอน (เปลือก) เถาวัลย
เปรียง (เถา) หางไหลแดง (เถา) หญาแหวหมู (หัว) ฝาง (แกน) 
แกแล (Mac_coc) (แกน) ชะเอมปา (เถา) โคคลาน (Mal_rep) 

(เถา) ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) กะเจียน (แกนและราก) 
ขมิ้นออย กระชายดํา (Kaempferia parviflora) กระชายมวง 

(ไมทราบชนิด) ดีปลี (ผล) พริกไทยขาว พญามูลเหล็กหรือ
พญามือเหล็ก (Str_luc) (แกน) จันทนเทศ (ดอก) จันทนเทศ 
(ผล) แสมทั้ง 2 (แกน) โกฐทั้ง 5 อยางละเทาๆ กัน ใชของสด

หรือตากแหง เทเหลาขาวพอใหทวมตัวยา 
ดองไวอยางนอย 7 วันจึงใชได

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 จอก กอนอาหาร เชาและเย็น 

ÂÒ¶‹ÒÂ
(S1-44)

--------------------
แกทองผูก ยาถาย

สวนประกอบ
สมอไทย (ผล) 7 ผล มะขามแขก (Senna alexandrina) (ใบ) 
1 กํามือ ใชของสดหรือตากแหงก็ได และดีเกลือ 15 บาท ตมใส

นํ้าพอทวมตัวยา ตมไฟปานกลางใหเหลือนํ้า 1 ใน 3 สวน 
แลวใสดีเกลือ คนตอใหละลาย

วิธีใช
ดื่ม 1 แกวชา กอนอาหาร

คําเตือน

ถาธาตุเบาหรือถายทองงายใหใสดีเกลือเพียงครึ่งหนึ่ง 

มาทลายโรง สมอไทย
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ÂÒÍÂÙ‹ä¿ËÅÑ§¤ÅÍ´
(S1-45)

--------------------
ชวยขับนํ้าคาวปลา มดลูกเขาอูเร็ว 

เลือดลมไหลเวียนดี

สวนประกอบ
เปลาใหญ พลับพลา ตีนนกหรือนน ทั้งหมดใชเนื้อไมอยางละ

เทาๆ กัน ตากใหแหงสนิท

วิธีใช
นําเนื้อไมมาใชสุมไฟใหเกิดควัน ใชรมควันใหสตรีที่อยูไฟหลัง 
คลอดบุตร, คนทองครั้งแรกใช 5-7 วัน คนทองครั้งที่สอง

เปนตนไปใช 3 วัน 

ä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹/ä¢ŒËÇÑ´
(S2-01)

--------------------
แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไขหวัด 

ไขปอดบวม

สวนประกอบ
เบญจโลกวิเชียรหรือยาหาราก ผสมกับ มะกรูด มะนาว 

มะปรางหรือมะปริงก็ได กลึงกลอม ปลาไหลเผือก โคกกระออม 
มะไฟแรด ลิ้นกวางหรือคอนตีหมา ทุกอยางใชรากสดหรือแหง 
อยางละ 2 บาท, บอระเพ็ด (เถา) วานกีบแรด (หัว) กะดอม 

(Gymnopetalum chinense) (ผล) จันทนแดง (แกน) จันทนา 
(แกน) ลูกใตใบหรือใชหญาใตใบก็ได (ทั้ง 5) ใชสดหรือตากแหง 

อยางละ 2 บาท และ เกสรทั้ง 5 เกสรละ 1 บาท

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอน/หลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน 

เปลาใหญ มะไฟแรด
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Å´ä¢ÁÑ¹ã¹àÅ×Í´
(S2-02)

--------------------
ชวยลดไขมันในเลือด

สวนประกอบ
พริกไทย และ เสงเล็ก (ทั้ง 5) อยางละ 10 บาท, หญาแหวหมู 
(หัว) กระชาย คําฝอย (Carthamus tinctorius) (ดอก) อยาง
ละ 5 บาท, บอระเพ็ด (เถา) มะตูม (ลูกออน) อยางละ 4 บาท, 
สมกุงตรังหรือวัวหายแดง (เถา) มะพูด (ผล) หมักแปม (ใบ) 
เงาะหรือลูกพรวน (ผล) และมะตาด (ผล) อยางละ 3 บาท 

ทุกอยางตากแหง บดเปนผงละเอียด 
แลวบรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-4 เม็ด กอนหรือหลังอาหาร เชาและเย็น

à¡�Ò·�
(S2-03)

--------------------
รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษในกระดูก 

บํารุงกระดูก

สวนประกอบ
ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) (หัว) และขาวเย็นใต 
(Smilax sp.) (หัว) อยางละ 2 บาท, กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) 

หัวรอยรู (หัว) ดองดึง (หัว) หญาขัด (Sid_rho_rho) หรือใช
หญาขัดใบยาว (Sida acuta) ก็ได (ราก) หมากหมก (ราก) 
มะเดื่อปลอง (ไม) หญาแหวหมู (หัว) ขันทองพยาบาท (ราก) 

กันเกรา (แกนหรือราก) แซะ (ยอด) หมอนอย (ทั้ง 5) ตางหลวง 
(ผล) ขิง ขึ้นฉาย (ราก) โกฐนํ้าเตา และโกฐกระดูก อยางละ 4 

บาท, ทุกอยางตากแหง บดเปนผงละเอียด 
แลวบรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-4 เม็ด กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา.

คําเตือน

หามทานสัตวปกและเครื่องในสัตวทุกชนิดระหวางทานยา

หัวรอยรูสมกุงตรัง
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¡ÃÐ Ù́¡·ÑºàÊŒ¹
(S2-04)

--------------------
รักษาอาการกระดูกทับเสน

สวนประกอบ
พริกไทย ดีปลี (ผล) กําจัดตนหรือพริกหอม (ผล) อยางละ 16 
บาท, ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) เจตมูลเพลิงแดงหรือขาว 
(ราก) ไพลดํา (Zingiber ottensii) (หัว) อยางละ 6 บาท, 
ชาพลูหรือชะพลู (ราก) 5 บาท, จันทนเทศ (ผลและดอก) 

โคคลาน (Mal_rep) (เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) มาทลายโรง 
(เถา) ลิ้นกวางหรือคอนตีหมา (เถา) และ ขิง อยางละ 2 บาท, 
กระวานหรือใชกระวานขาวก็ได และ กานพลู อยางละ 1 บาท, 

ยาดํา มหาหิงค และการบูร อยางละ 4 บาท, 
ทุกอยางใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ และยาดํามีฤทธิ์เปนยาระบาย ปรับ
ปริมาณตามธาตุหนัก-เบาของผูปวย

¢ÑºàÊÁËÐ
(S2-05)

--------------------
ชวยขับเสมหะในอกและลําคอ

สวนประกอบ
มะกา หรือใช มะกาตน ก็ได (ใบ) สมอไทย (ผล) ราชพฤกษหรือ
คูน (เนื้อในฝกสีดํา) มะพูด (ผล) ชะมวงปาหรือชะมวงชาง (ราก) 

ชาพลู (ราก) สะเดา (ใบและกานใบ) ปบ (ใบและกานใบ) 
มะขาม (ใบ) ขมิ้นออย กะดอม (Gymnopetalum chinense) 

(ผล) เข็มแดง (Ixora macrothyrsa) (ราก) 
ทุกอยางใชสดหรือตากแหง อยางละเทาๆ กัน

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา ดื่มไดบอยตามที่มีอาการ 

ลิ้นกวาง มะกาตน

SW 12307-p072-199-G8.indd   123SW 12307-p072-199-G8.indd   123 4/13/63 BE   11:17 AM4/13/63 BE   11:17 AM



124

á¡ŒËÇÑ´/äÍ/à¨çº¤Í/ËÍºË×´
(S2-06)

--------------------
แกหวัด แกไอ-เจ็บคอ แกหอบหืด

สวนประกอบ
ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) (ทั้ง 5) 4 สวน, 
หนุมานประสานกาย (Schefflera leucantha) (ใบ) 3 สวน, 
มะแวงเครือ (Solanum trilobatum) (ทั้ง 5) มะแวงตน 

(Solanum indicum) (ทั้ง 5) มะกลํ่าตาแดงหรือมะกลํ่าตาหนู 
(Abrus precatorius) (รากและเถา หามใชเมล็ดเพราะมีพิษ
รุนแรง) บอระเพ็ด (เถา) หญาแหวหมู (หัว) เฉียงพรามอญหรือ
กระดูกไกดํา (Justicia gendarussa) (ราก) เข็มทอง (Ixora 

javanica) หรือใช เข็มแดง (Ixora macrothyrsa) ก็ได (ราก) 
และตรีผลา อยางละ 1 สวน, ทุกอยางตากแหงแลว
บดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-4 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

¼×è¹¤Ñ¹¨Ò¡ÍÒ¡ÒÃá¾Œ/âÃ¤à ç̈´
(S2-07)

--------------------
รักษาอาการคันทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน โรคเจ็ด 

(อาการมีตุมนํ้าเหลืองพุพอง คันตามผิวหนัง)

สวนประกอบ
หูหมีขน (ใบตากแหง) และ วานสาวหลง (Amomum 

schmidtii) หรือใชวานสาวหลงใต (Amomum biflorum) ก็ได 
(ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน, เผาใบหูหมีขนใหเปนขี้เถา วานสาว
หลงตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด ผสมขี้เถา ผงวานสาวหลง 
และนํ้ามันมะพราวสกัดรอน กวนใหเขากันพอใหขนเหนียว

วิธีใช
ทาผิวหนังที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง 

เข็มทอง หูหมีขน
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¢ÑºàÊÁËÐã¹ÅíÒ¤Í-Í¡/á¡ŒËÍºË×´
(S2-08)

--------------------
ชวยขับเสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด

สวนประกอบ
ดีปลี (ผล) สมควาย (ผล) ชะมวงปาหรือชะมวงชาง (ราก) 

ขิงแหง (Zingiber ligulatum) (หัว) อยางละ 6 บาท, เจตมูล
เพลิงแดงหรือขาว (ราก) ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) 

(รากและเนื้อไม) กระวานหรือกระวานขาวก็ได (ผล) อยางละ 3 
บาท, ยานเอ็น (ผล) มะตาด (ผล) มะขามปอม (ผล) พริกไทย
ขาว กานพลู เทียนเยาวพาณี ขันฑสกร อยางละ 2 บาท, 

และจิงจอเหลี่ยม (เถา) 1 บาท

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน 

á¡Œ¡ÉÑÂäμ¾Ô¡ÒÃ
(S2-09)

--------------------
แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวยขับปสสาวะ

สวนประกอบ
มะกา หรือใช มะกาตน ก็ได (ใบ) จันทนแดง (แกน) จันทนา 

(เนื้อไม) ขี้เหล็ก (แกน) เถาวัลยเปรียง (เถา) ไพล (หัว) โคคลาน 
(Mal_rep) (เถา) แฟบนํ้า (ทั้ง 5) ขอยหนาม (รากและเนื้อไม) 
หญาหนวดแมวหรือพยับหมอก (Orthosiphon aristatus) (ทั้ง 
5) เล็บเหยี่ยว (ราก) หิ่งเมนหรือหิ่งหาย (Crotalaria pallida) 
(ราก) และ เอื้องหมายนา (เหงา) แสมทั้ง 2 (แกน) สมอทั้ง 3 
(ผล) และ เบญจกูล อยางละ 4 บาท, หญาแหวหมู (หัว) 3 

บาท, ขาตน (Cinnamomum ilicioides) (เนื้อไม) สมุลแวง 
(Cin_bej) (เปลือก) อยางละ 2 บาท, ประคําไก (ทั้ง 5) พริก

ไทย มะตูม (ผล) สนสองใบหรือสนสามใบก็ได (แกน) ขมิ้นออย 
โคกกระออม (Cardiospermum halicacabum) (ทั้ง 5) เตย

หอม (ราก) อยางละ 1 บาท, ทุกชนิดตากแหงแลว
บดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-4 เม็ด 3 เวลากอนอาหาร

สมควาย มะกา
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âÃ¤äμ
(S2-10)

--------------------
รักษาโรคไต

สวนประกอบ
ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) ตอยติ่ง (Ruellia tuberosa) (หัว
และราก) เครืองูเหาหรือคองูเหา (เถา) อยางละเทาๆ กัน 

ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-3 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

หามรับประทานอาหารที่มีรสจัด และเค็มจัด

¢Ñº¹ÔèÇã¹¶Ø§¹íéÒ´Õ
(S2-11)

--------------------
รักษานิ่วในถุงนํ้าดี

สวนประกอบ
วานหอมแดง (Eleutherine americana) (หัว) กรุงเขมา (หัว) 
กระดึงชางเผือกหรือขี้กาแดง (Tri_tri_tri) (เถา) จันทนแดง 

(แกน) สนสามใบหรือใชสนสองใบก็ได (แกน) บอระเพ็ด (เถา) 
พังโหม (ใบและเถา) สมอไทย (ผล) มะอึก (Solanum 

stramoniifolium) (ราก) อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบด
เปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-3 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา 

เครืองูเหา พังโหม
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¢Ñº¹ÔèÇã¹·ŒÍ§
(S2-12)

--------------------
รักษานิ่วในทอง

สวนประกอบ
วานหอมแดง (Eleutherine americana) (หัว) หอมแดง (ใช
หัวโทนที่ไมมีแขนง) บานไมรูโรย (ใชดอกสีขาว) (ดอก) คนทา 

(ราก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

¢Ñº¹ÔèÇã¹äμ-·Ò§à´Ô¹»˜ÊÊÒÇÐ
(S2-13)

--------------------
ชวยขับนิ่วในไต และทางเดินปสสาวะ

สวนประกอบ
หนามเกี่ยวไกหรือเพใบดาด (Capparis diffusa) (ราก) 

เล็บเหยี่ยว (ราก) คนทา (ราก) รสสุคนธหรือรสสุคนธขาวหรือ
ปดคาย (Tet_lou) (เถา) รสสุคนธแดงหรือปดลื่น (Tetracera 

indica) (เถา) สับปะรดเขียว (Ananas sp.) (เหงา) 
ผักขมหนาม (Amaranthus spinosus) (ราก) ตาลโตนด (งวง

ตาล) กลึงกลอม (ราก) ถั่วผีหรือถั่วแระผี (Macroptilium 
lathyroides) (ราก) ขลู (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน 

ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

เล็บเหยี่ยวคนทา
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¢Ñº¹ÔèÇã¹äμ-·Ò§à´Ô¹»˜ÊÊÒÇÐ
(S2-14)

--------------------
ชวยขับนิ่วในไต และทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต 

รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ

สวนประกอบ
ตะไคร (เหงา) ไครนํ้า (Hom_rip) (ตน) หญาคา (ราก) ถั่วผีหรือ

ถั่วแระผี (Macroptilium lathyroides) (ราก) มะกองขาว 
(ราก) ไผปา หรือใช ไผตากวาง (Schizostachyum grande) 
ก็ได (ราก) สับปะรดเขียว (Ananas sp.) (เหงา) กระแตไตไม 

(หัวหรือเหงา) หัวรอยรู (หัว) เตยทะเล (Pandanus odorifer) 
หรือใช เตยเหาะ (Pandanus unicornutus) (ราก) เถาวัลย
เปรียง (เถา) หญาเอ็นยืดหรือผักกาดนํ้า (Plantago major) 
(ทั้ง 5) โดไมรูลม (ราก) บานไมรูโรย (ใชดอกสีขาว) (ดอก) 

สังวาลยพระอินทรหรือตนตายปลายเปน (ทั้งตน) ตีนเปนทะเล
หรือตีนเปดนํ้า (Cerbera odollam) (เปลือก) ลําพู (Sonner-
atia caseolaris) (ราก) โทงเทง (Physalis angulata) (ราก) 
มะคะ (Cyn_ram) (ผล) ดินประสิว และสารสม, อยางละเทาๆ 

กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 
400 mg. หรือใชเปนยาตม

วิธีใช
ทานกอนอาหาร 3 เวลา ครั้งละ 2-4 เม็ด, ถายาตม

ดื่มครั้งละ 1 แกวชา 

ÂÒÊμÃÕÊÒÇàÊÁÍ
(S2-15)

--------------------
บํารุงรักษาระบบภายในของสตรี 

ชวยกระชับรางกาย

สวนประกอบ
หญาแหวหมู (หัว) กระชาย กระชายดํา (Kaempferia 

parviflora) วานชักมดลูก (Curcuma zanthorrhiza) ไพล 
ขมิ้นออย โสมตังกุย (ไมทราบชนิด) เทียนดํา เทียนขาว อยางละ 

4 บาท, ขมิ้นชัน ขิงแหง (Zingiber ligulatum) สีเสียดแกน 
(Acacia catechu) (ฝก) พริกไทย ดีปลี (ผล) ฝาง (แกน) 

เทพทาโร (แกน) เคี่ยม (Cot_lan) (เนื้อไม) เฒาหลังลายหรือ
ยายคลัง (ราก) ครั่ง (รังของเพลี้ยชนิดหนึ่ง) อยางละ 2 บาท, 

เบญกานี และ สารสม อยางละ 1 บาท, ตากแหงแลวบดเปนผง
ละเอียด บรรจุลงแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-4 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา 

ไครนํ้า เทพทาโร
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ÂÒ¨Ñ¹·¹�ÅÕÅÒ
(S2-16)

--------------------
แกไขทับระดู แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 

แกปวด ลดการอักเสบ

สวนประกอบ
จันทนเทศ (แกนหรือเนื้อไม) จันทนแดง/จันทนผา (แกน) 

กะดอม (Gymnopetalum chinense) (ผล) บอระเพ็ด (เถา) 
ปลาไหลเผือก (ราก) โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา อยางละ 
2 บาท, เตาราง (ราก) เพกา (เปลือก) พิมเสน และ ชะมดเช็ด 

อยางละ 1 บาท, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 
บรรจุลงแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด เด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ครั้งละ 1-3 

เม็ด กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹
(S2-17)

--------------------
แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู

สวนประกอบ
สะเดา (ใบและกานใบ) 2 บาท, จันทนแดง (แกน) จันทนา 
(แกน) วานกีบแรด (หัว) วานรอนทอง (ไมทราบชนิด) (หัว) 

ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) หญาขัด หรือหญาขัดใบยาว (Sida 
acuta) ก็ได (ราก) กรุงเขมา (ราก) ฝาง (แกน) คําฝอย (ดอก) 
คําแสดหรือคําเงาะ (Bixa orellana) (ดอก) กระดึงชางเผือก 

(Tri_tri_tri) (ราก) โคกกระออม (เถา) เฉียงพรานางแอ (เปลือก) 
พนมสวรรคปา (ราก) นมสวรรคปา (ราก) เข็มขาว (Ixora 
lucida) หรือใช เข็มปา (Ixo_cib) ก็ได (ราก) มะปรางหรือ
มะปริงก็ได (ราก) ดินประสิว สารสม และตรีผลา อยางละ 1 
บาท, ราชพฤกษหรือคูน ใชเนื้อในฝกสีดํา 3 ฝก, ตากแหงแลว

บดเปนผงละเอียด บรรจุลงแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด เด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ครั้งละ 1-3 

เม็ด กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

จันทนแดง จันทนา
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âÃ¤ÀÙÁÔá¾Œ
(S2-18)

--------------------
แกโรคภูมิแพ

สวนประกอบ
มะตูม (ผล) หญาแหวหมู (หัว) บอระเพ็ด (เถา) กะทกรก (ราก) 
ตังตาบอด (เนื้อไม) ตําลึง (ราก) ชาพลู (ดอก) วานนํ้า (Acorus 
calamus) (เหงา) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) อยางละ 5 

บาท, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด หรือผสมกับนํ้าผึ้ง
ปนเปนยาลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 เม็ด กอนอาหาร กอนอาหารเชาและเย็น, 

ถาเปนยาผง ทานครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนครึ่งแกวชา

âÃ¤ÀÙÁÔá¾Œ
(S2-19)

--------------------
แกโรคภูมิแพ

สวนประกอบ
หนุมานประสานกาย (Schefflera leucantha) (ใบ) ราชครูดํา
หรือชิงดอกเดียว (ราก) สมุลแวง (ราก) ขาลิง (หัว) อยางละ 5 

บาท, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด หรือผสมกับนํ้าผึ้ง
ปนเปนยาลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น, ถาเปนยาผง 

ทานครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนครึ่งแกวชา

บอระเพ็ด

ราชครูดํา
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ä¢Œä·¿ÍÂμ�ËÃ×Íä¢ŒÃÒ¡ÊÒ´¹ŒÍÂ
(S2-20)

--------------------
แกไทฟอยตหรือไขรากสาดนอย

สวนประกอบ
หมาก (ราก) มะพราว (ราก) ตาลโตนด (ราก) ฟกขาว (ราก) 
เถายานาง (ราก) มะเดื่ออุทุมพร (ราก) คันทรง (Colubrina 
asiatica var. asiatica) (ราก) หญาพันงูแดง (Cyathula 

prostrata) (ทั้ง 5) หญาขัด หรือหญาขัดใบยาว (Sida acuta) 
ก็ได (ราก) อยางละเทาๆ กัน, ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา 3 เวลา หลังอาหาร 30 นาที 

âÃ¤äÁà¡Ã¹/ÇÔ§àÇÕÂ¹ÈÃÕÉÐ
(S2-21)

--------------------
แกโรคไมเกรน แกวิงเวียนศรีษะ

สวนประกอบ
มะตูม (ผล) เม็ดผักชี กฤษณา (Aqu_cra) หรือใช กฤษณาใต 

(Aqu_mal) ก็ได (เนื้อไมหรือแกน) จันทนเทศ (เนื้อไมหรือแกน) 
รามหรือพิลังกาสา (Ard_ell) (เม็ด) หญาแหวหมู (หัว) กกรังกา 
(Cyperus involucratus) (หัว) ขี้เหล็กเลือด (แกน) หญาขัด 
หรือหญาขัดใบยาว (Sida acuta) ก็ได (ราก) สมอดีงู (ผล) 
เบญจกูล และตรีผลา อยางละ 1 บาท, ตากแหงแลวบดเปน

ผงละเอียด บรรจุลงแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-5 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา, ถาเปนยาผง 

ทานครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนครึ่งแกว 

มะเดื่ออุทุมพร กฤษณา
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àºÒËÇÒ¹
(S2-22)

--------------------
แกโรคเบาหวาน

สวนประกอบ
กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) มาทลายโรงหรือแสมาทลาย (Neu_rac) 
(เถา) มะแวงเครือ (Solanum trilobatum) (ทั้ง 5) เถามวก

ขาวหรือแดง (Urc_min) (เถา) ชะเอมปา (เถา) เตยทะเล (Pan-
danus odorifer) หรือใชเตยเหาะ (Pan_uni) ก็ได (ราก) 

คนทา (ราก) ขมิ้นฤาษีหรือแฮม (Tin_pet) (เถา) ทุเรียนเทศ 
(Annona muricata) (ผล) ตะเข็บหรือคอกิ่ว (Pot_sca) (เถา) 

เตยยานหรือแกลบกอง (Fre_sum) (เถา) กะทังใบใหญ 
(เปลือก) มูกเขา (เปลือก) หญาหนูตน (ทั้ง 5) สะตอ 
(เปลือกฝก) อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง.

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

á¼ÅàºÒËÇÒ¹
(S2-23)

--------------------
รักษาแผลที่เกิดจากโรคเบาหวาน

สวนประกอบ
ขา กระชาย ไพล อยางละ 2 บาท, พริกไทยดํา 7 เม็ด พิกุล 

(ดอก) 15 บาท, ตําใหละเอียด เติมหัวกะทิพอทวมตัวยา แลว
เคี่ยวไฟปานกลางจนเหลือแตนํ้ามัน.

วิธีใช
กอนทายาใหตําวานทองคํา (ไมทราบชนิด) และเอี่ยมไล 
(สมุนไพรจีน) ผสมกัน ทาที่หนาอก แลวจึงคอยเอายาทา

บริเวณบาดแผล 3 เวลา

ขมิ้นฤาษี ดอกพิกุล
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ÍÑÁ¾ÒμÃÐÂÐáÃ¡
(S2-24)

--------------------
แกอาการกึ่งอัมพาตหรืออัมพาตระยะแรก 
กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา

สวนประกอบ
จิงจอเหลี่ยม (เถา) และ ดีปลี (ผล) อยางละ 8 บาท, พริกไทย 7 

บาท, สันโสกหรือหมุยชาง (ลําตน) ดองดึง (หัว) เปลานอย 
(Croton stellatopilosus) (ลําตน) อยางละ 3 บาท, 

เถาวัลยเปรียง (เถา) ยานเอ็น (เถา) โคคลาน (Mal_rep) (เถา) 
เถาเอ็นออน (เถา) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) จามจุรีหรือ
กามปู (เนื้อไม) อยางละ 2 บาท, เจตมูลเพลิงแดง (ราก) ตะคาน
เล็กหรือสะคาน (เถา) ชาพลู (ราก) วานนํ้า (Acorus calamus) 

(เหงา) ขาลิง (หัว) เทียนเยาวพาณี เทียนเยาวกาสา โกฐสอ 
อยางละ 1 บาท, โกฐนํ้าเตา เกลือแกง เกลือสินเธาว อยางละ 2 
บาท, และมหาหิงค 8 บาท ตากแหงเก็บไวใชเปนยาตม หรือบด

เปนผงละเอียดเปนยาผง หรือผสมกับนํ้าผึ้ง
ปนเปนยาลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ยาตมดื่มครั้งละ 1 แกวชา, ยาเม็ดทานครั้งละ 1 เม็ด, ยาผงทาน
ครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าผึ้งผสมกับนํ้าสมซา หรือนํ้าอุน

ครึ่งแกวชาก็ได  กอนอาหารเชาและเย็น

ÂÒÇÑÂ·Í§
(S2-25)

--------------------
รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปนปกติ

สวนประกอบ
คําฝอย (ดอก) ประดู (Pte_macc) (แกน) ฝาง (แกน) เถาคัน
หรือเถาคันแดง (Cayratia trifolia) (เถา) คัดเคาเครือ (ผล) 
เหงือกปลาหมอดอกขาวหรือมวงก็ได (Acanthus ebractea-
tus / Acanthus ilicifolius) (ใบและตน) ไผคลาน (ไมทราบ
ชนิด) และยาดํา อยางละ 4 บาท, มะกา หรือใชมะกาตนก็ได 

(ใบ) และ สารสม อยางละ 2 บาท, ราชพฤกษหรือคูน 
(ฝกแก 1 ฝก) เตยหอม (ใบ) 3 ใบ, ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

สันโสก ผลคัดเคาเครือ

SW 12307-p072-199-G8.indd   133SW 12307-p072-199-G8.indd   133 4/13/63 BE   11:17 AM4/13/63 BE   11:17 AM



134

ÂÒ»ÃÑº¸ÒμØ/»Ç´àÁ×èÍÂ/»Ç´¢ŒÍ-àÍç¹
(S2-26)

--------------------
ชวยปรับธาตุ แกปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น 

แกเอ็นพิการ

สวนประกอบ
กระทือ (หัว) 5 บาท, เทายายมอม (ราก) เถาวัลยเปรียง (เถา) 
ยานเอ็น (เถา) สมุลแวง (เปลือก) อยางละ 3 บาท, เถาคันหรือ
เถาคันแดง (Cayratia trifolia) (เถา) โคคลาน (Mal_rep) 

(เถา) ขี้เหล็ก (แกน) หมากหมก (ราก) มาทลายโรงหรือแสมา
ทลาย (เถา) กระดูกไกดํา (Justicia gendarussa) (ราก) จําปา 
(Magnolia champaca var. champaca) หรือใชจําปาปา 
(Mag_cha_pub) ก็ได (ใบ) ฮอสะพายควายหรือยานดูก (เถา) 
หญาขัด (Sid_rho_rho) หรือใชหญาขัดใบยาว (Sida acuta) 
ก็ได (ราก) มะกา หรือใช มะกาตน ก็ได (ใบ) วานนํ้า (Acorus 
calamus) (เหงา) หญาแหวหมู (หัว) ลิ้นกวางหรือคอนตีหมา 
(เถา) มะหาด (Art_tha) หรือใช หาด (Art_lac) ก็ได (แกน) 
ไพล ขา แสมทั้ง 2 (แกน) และเบญจกูล อยางละ 2 บาท, 

สมปอย (ใบ) มะขามแขก (Senna alexandrina) (ใบ) หญา
ปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) (ทั้ง 5) สังวาลย
พระอินทร (เถา) ราชพฤกษหรือคูน (เนื้อในฝกแกสีดํา) สวาด 

(เมล็ด) ดีเกลือ ยาดํา อยางละ 1 บาท, ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 0.5-1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

»ÃÐ´§àÅ×Í´
(S2-27)

--------------------
แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการคันตามผิวหนัง

สวนประกอบ
อีคุย (Willughbeia sp.) (เถา) หัวรอยรู (หัว) สมอดีงู (ผล) 

ขันทองพยาบาท (ราก) ผักกาดกบหรือวานมหากาฬ (หัว) ขาว
เย็นเหนือ (Smilax corbularia) (หัว) ขาวเย็นใต (Smilax sp.) 
เมื่อยดูกหรือเมื่อยแดง (เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) มาทลายโรง 
(เถา) หญาแหวหมู (หัว) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) ฝาง (แกน) ชาพลู 
(ราก) ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) เจตมูลเพลิงแดง (ราก) ดีปลี 

(ดอก) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) มะยม (Phyllanthus 
acidus) (ใชรากของตนตัวผู) ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) 

สีฟนกระบือ (แกน), ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 0.5-1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

สมุลแวง เมื่อยดูก
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á¡Œ¤Ñ¹
(S2-28)

--------------------
แกอาการคันตามผิวหนัง

สวนประกอบ
ขลู (ใบ) ขอย (เปลือก) คําฝอย (ดอก) ทองพันชั่ง (ทั้ง 5) เหงือก
ปลาหมอดอกขาวหรือมวงก็ได (Acanthus ebracteatus / 
Acanthus ilicifolius) (ใบ) สมปอย (ใบ) หวา (Syz_cum) 

(เปลือก) ผักหนาม (หัว) มะยม (ใบ) มะเฟอง (ใบ) เนระพูสีไทย 
หรือใช วานพังพอน ก็ได (ทั้งตน) ผักบุงทะเล (Ipomoea 

pes-caprae) (เถา) หมากผู (Cordyline fruticosa) (สายพันธุ
ใบเรียวแคบและตั้งขึ้น) (ใบ) และ หมากเมีย (ชนิดเดียวกับ
หมากผูแตเปนสายพันธุที่มีแผนใบกวางกวา) (ใบ) อยางละ

เทาๆ กัน, ใชสดหรือตากแหง ใสนํ้าพอทวมตัวยา 
ตมใหนํ้างวดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

วิธีใช
ใชอาบหรือราดบนสวนผิวหนังที่มีอาการ 2-3 ครั้ง/วัน 

หรือเมื่อมีอาการคัน

ÂÒ¹Ç´ÍÒ¡ÒÃ·ÑºàÊŒ¹
(S2-29)

--------------------
แกอาการทับเสน อัมพฤกษ อัมพาต

สวนประกอบ
ลําโพง (Datura metel) (ใบ) ผักบุงนา (Ipomoea aquatica) 

(ใบ) ขมิ้นออย มะนาว (ราก) กระเทียม (ใบ) กระทิง (Calo-
phyllum inophyllum) (เนื้อในเมล็ด) จําปา หรือใชจําปาปา
ก็ได (ใบ) ฝน (ยางฝนสุก) อยางละเทาๆ กัน, ใชสดหรือตากแหง 
ตําหรือบดใหละเอียด ใสนํ้ามันงาพอทวมตัวยา เคี่ยวไฟออนๆ 

ไลนํ้าออกใหหมดจนเหลือแตนํ้ามัน

วิธีใช
ทาเพียงเล็กนอย แลวถูนวดตามบริเวณที่มีอาการ หรือเสน

อัมพฤกษ อัมพาต 3-4 ครั้ง/วัน จนหาย

เนระพูสีไทย กระทิง
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ÅÐÅÒÂÅÔèÁàÅ×Í´
(S2-30)

--------------------
ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการเสนเลือดตีบ

สวนประกอบ
ดีปลี (ดอก) 17 บาท, ชาพลู (ราก) 9 บาท, ตะคานเล็กหรือ
สะคาน (เถา) 7 บาท, เจตมูลเพลิงแดง (ราก) 6 บาท, ขิงแหง 

(Zingiber ligulatum) 2 บาท, ครี้หรือสักขี (แกน) แสลงพันใต 
(Pha_gla_mar) (เถา) มะหาด หรือใช หาด ก็ได (แกน) 

กระวาน (ผล) กานพลู (ดอก) กฤษณาหรือกฤษณาใตก็ได (เนื้อ
ไมหรือแกน) กะลําพัก (ที่ไดจากแกนมีเชื้อราของตนสลัดไดปา 
(Eup_ant)) บุนนาค (ผล) พริกหาง (Piper cubeba) (ผล) 

กะดอม (ผล) จันทนแดง (แกน) จันทนา (แกน) จันทนเทศ (ผล) 
จันทนเทศ (ดอก) ผักชีใหญ (ไมทราบชนิด) (เม็ด) โกฐทั้ง 5 

เทียนทั้ง 5 สารสม ยาดํา นํ้าตาลทราย อยางละ 1 บาท, ตากให
แหง แลวบดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 4-5 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ

»Ç´àÁ×èÍÂàÊŒ¹àÍç¹
(S2-31)

--------------------
แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสนเอ็นอักเสบ 

บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต

สวนประกอบ
มะขาม (ใบ) 5 บาท, สมปอย (ฝก) ราชพฤกษหรือคูน (เนื้อใน
ฝกแกสีดํา) มะกาหรือมะกาตน ก็ได (ใบ) เถาวัลยเปรียง (เถา) 
ขิงแหง (Zingiber ligulatum) อยางละ 3 บาท, ตรีผลา อยาง

ละ 2 บาท, สมอเทศ กระทุม (Neo_cad) (ใบ) ไกรทอง 
(เปลือก) ลิ้นกวางหรือคอนตีหมา (เถา) ขี้เหล็ก (แกน) โคคลาน 
(Mal_rep) (เถา) ยานเอ็น (เถา) เถาเอ็นออน (เถา) มาทลายโรง 

(เถา) ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) (ทั้ง 5) เปลานอย 
(Croton stellatopilosus) (เนื้อไม) มะหาดหรือหาดก็ได 
(แกน) เจตมูลเพลิงแดง (ราก) มะตูม (ผล) เทียนดํา โกฐสอ 
โกฐเขมา มหาหิงค ดีเกลือ อยางละ 2 บาท, พริกไทย (ผล) 

ตองแตก (ราก) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) วานนํ้า (Acorus 
calamus) (เหงา) ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) และยาดํา 

อยางละ 1 บาท, ใชของสดหรือตากใหแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

มะหาด ไกรทอง
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ÍÑÁ¾Ä¡É�-ÍÑÁ¾Òμ
(S2-32)

--------------------
รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต

สวนประกอบ
กระเทียม พริกไทยขาว จันทนเทศ (เนื้อไม) หัสคุณเทศหรือ
ชมพูพวง (Kleinhovia hospita) (เนื้อไม) อยางละ 3 บาท, 
สมุลแวง (เปลือก) ดีปลี (ผล) เจตมูลเพลิงแดงหรือขาว (ราก) 
ชาพลู (ราก) และ ชาพลู (ดอก) ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) 

ระยอม (ราก) เปราะหอม (Kaempferia galanga) (หัว) จิงจอ
เหลี่ยม (ราก) วานนํ้า (Acorus calamus) (เหงา) เทียนขาว 
โกฐเขมา โกฐกานพราว หรดาลกลีบทอง และ มหาหิงค อยาง
ละ 2 บาท, ยาดํา ใสปรับปริมาณตามธาตุหนัก-เบาของผูปวย, 

ตากใหแหง แลวบดเปนผงละเอียด ผสมนํ้าผึ้ง
ปนเปนลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เชาและเย็น

ÍÑÁ¾Ä¡É�-ÍÑÁ¾Òμ
(S2-33)

--------------------
รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อไม) ขอนดอกพิกุล (เนื้อไม) 
อบเชยจีน (Cinnamomum cassia) หรืออบเชยญวน 

(Cinnamomum camphora) หรือใชเชียด (Cin_ine) ก็ได 
หญาแหวหมู (หัว) หญาชันกาดหรือหญาครุน (หัว) เกสรทั้ง 5 
ตรีผลา อยางละ 2 บาท, ชะลูด สนสองใบหรือสามใบก็ได 

(แกน) สัก (แกน) ครี้หรือสักขี (แกน) แสมทั้ง 2 (แกน) โคคลาน 
(Mal_rep) ลิ้นกวางหรือคอนตีหมา (เถา) ยานเอ็น (เถา) เถา

เอ็นออน (เถา) มาทลายโรง (เถา) มะหาด (แกน) เถาวัลยเปรียง 
(เถา) ขี้เหล็ก จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ (ดอก) กระวาน (ผล) 
กานพลู คําฝอย (ดอก) แฝกหอม (Chrysopogon zizani-

oides) (ราก) โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 เลือดแรด (เลือดสัตวไมใช
ตนไม) และยาดํา อยางละ 1 บาท, ใชของสดหรือตากแหงใช

เปนยาตม หรือบดเปนผงละเอียดบรรจุแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 0.5-1 แกวชา หรือครั้งละ 3-4 เม็ด 

กอนอาหาร เชาและเย็น

จิงจอเหลี่ยม เชียด
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ªÐÅŒÒ§¢Í§àÊÕÂã¹àÅ×Í´
(S2-35)

--------------------
ชวยชะลางของเสียในเลือด ทําใหเลือดหมุนเวียนดี

สวนประกอบ
ตะไคร (ทั้ง 5) กะเพรา (ใบ) สะระแหน (ใบ) มะกรูด (ใบ) 
โหระพา (ใบ) บัวหลวง (ราก) สมุลแวง (เปลือก) ประดูบาน 

(Pterocarpus indicus) หรือประดูปา (Pte_mac) ก็ได (แกน) 
เสม็ด/เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi) (ใบ) ขอนดอกพิกุล 
(เนื้อไม) อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 

บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 4-5 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา 

á¡Œ»Ç´àÁ×èÍÂ/ªÒμÒÁ»ÅÒÂÁ×Í-à·ŒÒ
(S2-36)

--------------------
แกปวดเมื่อยตามรางกาย แกอาการชาตาม

ปลายมือ ปลายเทา

สวนประกอบ
เถาเอ็นออน (เถา) ยานเอ็น (เถา) โคคลาน (Mal_rep) (เถา) 
เถาวัลยเปรียง (เถา) แจง (ราก) มะคําไก (ใบ) มะกาหรือใช
มะกาตน ก็ได (ใบ) สมอเทศ (Terminalia arjuna) (ผล) 

สมอไทย (ผล) สมอดีงู (ผล) ราชครูดําหรือชิงดอกเดียว (ราก) 
สมุลแวง (เปลือก) ทุงฟา (เปลือกและเนื้อไม) หญาขัดหรือใช

หญาขัดใบยาว (Sida acuta) ก็ได (ราก) ดันหมีหรือกานเหลือง 
(ราก) วานสากเหล็กหรือพราวนกคุม (Mol_lat_lat) หรือใช 
ตองกาย (Mol_cap) ก็ได (หัว) อยางละเทาๆ กัน และยาดํา 
2-3 บาท (ปรับปริมาณตามธาตุหนัก-เบา) ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 0.5-1 แกวชา (ปรับปริมาณตามธาตุหนัก-เบา) 

กอนอาหาร เชาและเย็น 

เสม็ด เถาวัลยเปรียง
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ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ
(S2-37)

--------------------
แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส

สวนประกอบ
หญาตีนกา (Ele_ind) (ราก) หญาปากควาย (Dactylocteni-
um aegyptium) (ทั้ง 5) หญาแพรก (Cynodon dactylon) 
(ทั้ง 5) คลุม (ราก) มะพราว (ราก) ชมพูนํ้า (Syz_sia) (เปลือก
ลําตนและผล) พิมเสน และเมนทอล อยางละเทาๆ กัน ใชสด
หรือตากแหง ใสนํ้าพอทวมตัวยา ตมใชไฟปานกลางจนนํ้างวด

เหลือ 1 ใน 3 สวน ยกลงจากไฟ เติมพิมเสนและ
เมนทอลลงไปคนใหละลายหมด

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ
(S2-38)

--------------------
แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส

สวนประกอบ
เถายานาง (ราก) กระแตไตไม (เหงา) คลา (หัว) ระงับพิษ (ราก) 
กางปลาขาว (ราก) ปรงทะเล (หัว) บานไมรูโรย (ใชดอกสีขาว) 
ปรงสวนหรือลําเท็ง (ราก) มะคําดีควาย (ผล) ฟกขาว (ราก) 

ทองโหลงหรือทองหลางนํ้า (เปลือก) อยางละเทาๆ กัน 
ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน, 

และใชผาชุบนํ้ายาเช็ดตัวดวย

ชมพูนํ้า กระแตไตไม
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¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμ
(S2-39)

--------------------
ชวยลดความดันโลหิตสูง

สวนประกอบ
มาทลายโรง (เถา) ขี้เหล็ก (ทั้ง 5) ชุมเห็ดเทศ (ทั้ง 5) อยางละ 
0.5 kg., ขลู (เปลือกตน) มะแวงตนหรือมะแวงเครือ (ทั้ง 5) 
อินทนิลนํ้า (ใบ) ระยอม (หัว) กาฝากมะมวง (เนื้อไม) บัวบก 
(ใบ) หนุมานประสานกาย (Schefflera leucantha) (ใบ) 
แพงพวย (Catharanthus roseus) (ราก) คึ่นฉาย (ราก) 

กระทอมเลือดหรือสบูเลือด (หัว) รางแดงหรือคนทีดํา (แกน) 
บอระเพ็ด (เถา) ลูกขาหรือไอแหวง (เปลือก) มะขามปอม (ราก) 

จันทนกะพอ (Vatica diospyroides) (เนื้อไม) อบเชยจีน/
อบเชยญวน/เชียด ก็ได (Cinnamomum spp.) (เปลือก) 
กาหลง (Bauhinia acuminata) (ดอก) คําฝอย (ดอก) 

อยางละ 2 บาท, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 
บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 4-5 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา

ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ ª¹Ô´àÅ×Í´ÍÍ¡
(S2-40)

--------------------
รักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดมีเลือดออก

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อไม) ขาวเย็นเหนือ (Smilax 
corbularia) (หัว) ขาวเย็นใต (Smilax sp.) (หัว) สมกุง 

(Emb_rib) (เถา) สับปะรดขาว (Ananas sp.) (เหงา) เตยทะเล 
(Pandanus odorifer) หรือใชเตยเหาะ (Pan_uni) ก็ได (ราก

คํ้ายัน) เรวใหญ (Alp_mut_nob) หรือใช ปุดขนดอกขาว 
(Alp_raf_hir) ก็ได (เมล็ด) จําปาหรือใชจําปาปาก็ได (แกน) 

พริกไทยขาว หอมแดง (หัว) กระเทียม (หัว) 
สารสม อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

กระทอมเลือด เรวใหญ
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ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ
(S2-42)

--------------------
รักษาโรคริดสีดวงทวาร

สวนประกอบ
ตรีชวาหรืออัคคีทวาร (ทั้ง 5) กันเกรา (เปลือก) เคี่ยม 

(Cot_lan) (เปลือก) ถอบแถบนํ้า (Derris trifoliata) (เถา) 
เพชรสังฆาต (เถา) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) วัวหายดํา (Embelia 

sp. ชนิดนี้ยอดออนมีสีเขียวและมีนวลขาว) (เถา) สมกุงตรังหรือ
วัวหายแดง (Emb_mac ชนิดนี้ยอดออนมีสีมวงแดงเรื่อๆ) (เถา) 

ลําพู (Sonneratia caseolaris) (ราก) สมุลแวง (เปลือก) 
อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง เปนยาตม หรือบดเปนผง

ละเอียดแลวบรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา หรือครั้งละ 4-5 เม็ด 

กอนอาหาร 3 เวลา

ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡
(S2-43)

--------------------
รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง ปวดเมื่อย

ตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว

สวนประกอบ
มะขาม (ใบ) มะเฟอง (ใบ) หมากผู (Cordyline fruticosa) 
(สายพันธุใบเรียวแคบและตั้งขึ้น) (ใบ) และ หมากเมีย (ชนิด
เดียวกับหมากผูแตเปนสายพันธุที่มีแผนใบกวางกวา) (ใบ) 

เสลดพังพอนตัวผู (Barleria lupulina) (ใบ) หนาด (Blumea 
balsamifera) (ใบ) สะเดา (ใบ) ผักขวง (Glinus oppositifo-

lius) (ทั้งตน) ชาพลู (ใบ) ขมิ้นออย ทรงบาดาล (Senna 
surattensis) (เปลือกและราก) มะกลํ่าตน (Ade_pav) หรือใช

มะกลํ่าตาไก (Ade_mic) ก็ได (เปลือก) อยางละเทาๆ กัน 
ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ใชทั้งกินและทา, ยากิน กินครั้งละ 1 ชอนชา ผสมกับนํ้าซาวขาว 
1 แกว กอนอาหาร 2-3 เวลา แลวแตอาการ ถาอาการหนักให
กินทุกๆ 4 ชั่วโมง, ยาทาใชผงยา 1 ชอนชาผสมนํ้าซาวขาวขนๆ 

1 แกวชะโลมตามรางกาย หลังจากกินยาแลว

กันเกรา มะกลํ่าตน
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ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡
(S2-44)

--------------------
รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง ปวดเมื่อย

ตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว

สวนประกอบ
จันทนา (เนื้อไม) เถายานาง (ราก) เทายายมอม (ราก) ทูมทาม 
(ไมทราบชนิด) (ราก) ผกากรอง (Lantana camara) (ราก) 
ฟกขาว (ราก) ผักสาบ (ราก) ผักหวานบาน (Sau_and) (ราก) 

อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ใชทั้งกินและทา, ยากิน กินครั้งละ 1 ชอนชา ผสมกับนํ้าซาวขาว 
1 แกว กอนอาหาร 2-3 เวลา แลวแตอาการ ถาอาการหนักให
กินทุกๆ 4 ชั่วโมง, ยาทาใชผงยา 1 ชอนชาผสมนํ้าซาวขาวขนๆ 

1 แกวชะโลมตามรางกาย หลังจากกินยาแลว

Á´ÅÙ¡à¤Å×èÍ¹/ºíÒÃØ§âÅËÔμ
(S2-45)

--------------------
รักษามดลูกเคลื่อน บํารุงโลหิต

สวนประกอบ
วานชักมดลูก (Curcuma zanthorrhiza) วานสากเหล็กหรือ
พราวนกคุม (Mol_lat_lat) หรือใช ตองกาย (Mol_cap) ก็ได 
(หัว) วานนางคํา (Curcuma aromatica) (หัว) วานมหาเมฆ 
(Cur_aer) (หัว) ขมิ้นออย (หัว) วานนํ้า (Acorus calamus) 

(หัว) วานกีบแรด (หัว) ราชครูดําหรือชิงดอกเดียว (ราก) 
เถาวัลยเปรียง (เถา) โคคลาน (Mal_rep) (เถา) ยอปา (แกน) 

โกฐนํ้าเตา อยางละเทาๆ กัน ใชสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละครึ่งแกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

ผักสาบ วานสากเหล็ก
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âÃ¤«Ò§
(S2-46)

--------------------
แกโรคซางทุกประเภท

สวนประกอบ
มะรุม (ใบ) ขมิ้นออย ลิ้นทะเล (กระดองปลาหมึก) พิมเสน (พืช

ชนิดหนึ่ง Pogostemon cablin) (ใบ) อยางละเทาๆ กัน 
ตากแหงแลวบดเปนผง

วิธีใช
ใชผงยาละลายกับนํ้ามะนาวใหขน ใชกวาดลิ้นและกวาดคอ

ä¢Œ¡íÒà´ÒãËÞ‹
(S2-47)

--------------------
แกไขกําเดาใหญ

สวนประกอบ
บอระเพ็ด (เถา) ขาตาแดง (Alpinia officinarum) (หัว) 

กระชาย (หัว) ผักกาด (ไมทราบชนิด) (เมล็ด) จันทนแดง (แกน) 
จันทนา (เนื้อไม) จันทนชะมดหรือจันทนหอม (Man_gag) (เนื้อ
ไม) หญาแหวหมู (หัว) มะแวงตน (ทั้ง 5) ไพล (หัว) คัดเคาเครือ 
(ราก) ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) ชาพลู (ราก) จุกโรหินีหรือ
พุงปลาชอน (Dischidia major) (ใบและราก) สนเทศหรือ

สนแผง (Platycladus orientalis) (แกน) กรุงเขมา (หัว) โมก
ใหญ (เปลือก) ตองแตก (ราก) แฝกหอม (ราก) กฤษณาหรือใช
กฤษณาใตก็ได (เนื้อไม) กะลําพัก (แกนที่มีเชื้อราของตนสลัดได
ปา) ขอนดอกพิกุล (แกนที่ขึ้นราของตนพิกุล) ชะลูด (เปลือก
เถา) อบเชยจีน/อบเชยญวน/เชียด ก็ได (Cinnamomum 
spp.) ประดูบาน (Pterocarpus indicus) หรือใชประดูปา 

(Pte_macc) ก็ได (แกน) ขี้เหล็กเลือด (แกน) สมอทั้ง 3 เกสร
ทั้ง 2 โกฐทั้ง 5 และเทียนทั้ง 5 อยางละ 1 บาท หรือ

ใชเทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา แทรกดีเกลือหยิบมือ 

(ปรับตามธาตุผูปวย) กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน

มะรุม จันทนชะมด
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μ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡âμ
(S2-48)

--------------------
แกตอมลูกหมากโต

สวนประกอบ
แจง (ราก) ขี้เหล็ก (แกน) ลั่นทมหรือลั่นทมปลายใบแหลม 

(Plumeria rubra) (แกน) ขาวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) 
(หัว) ขาวเย็นใต (Smilax sp.) รามหรือพิลังกาสา (ราก) อยาง
ละ 3 บาท, หญาไทรหรือหญาแซมไซ (ทั้งตน) 2 บาท, สารสม 
และดินประสิวขาว อยางละ 1 บาท, เปลือกหอยแครง 2 สลึง 

ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา

ÀÙÁÔá¾Œ
(S2-49)

--------------------
แกภูมิแพ

สวนประกอบ
มะตูม (ผล) หญาแหวหมู (หัว) วานนํ้า (Acorus calamus) 

(เหงา) บอระเพ็ด (เถา) กะทกรก (Passiflora foetida) (ราก) 
ตังตาบอดหรือไฟเดือนหา (เนื้อไม) ตําลึง (ราก) ชาพลู (ดอก) 

ขิงแหง (Zingiber ligulatum) (หัว) อยางละเทาๆ กัน ตากแหง
แลวบดเปนผงละเอียด ผสมกับนํ้าผึ้ง

ปนเปนลูกกลอนขนาด 6-7 มม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-5 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น 

แจง กะทกรก
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ºíÒÃØ§âÅËÔμÊμÃÕâ´ÂμÃ§/
»ÃÐ í̈Òà´×Í¹à»š¹»¡μÔ

(S2-50)

--------------------
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจํา
เดือนใหเปนปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ

สวนประกอบ
คําฝอย (ดอก) 2 บาท, ประดูหรือประดูปา (Pte_macc) ก็ได 
(แกน) ฝาง (แกน) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) สะเดาเย็นหรือขอบชะ
นาง (เถา) กระดุมทองเลื้อย (ราก) สังหยูใบเล็กหรือสาวสะดุง 

(ราก) ใบตางดอก (เถา) คอนหมาขาว (Dra_ang) บุนนาค 
(ดอก) บัวหลวง (เกสร) พริกไทย ชบา (Hibiscus rosa-sinen-
sis) (ดอก) เบญจกูล เทียนดํา (เม็ด) กระดูกงูเหา (สัตว) และ

กํามะถันเหลือง อยางละ 1 บาท ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละครึ่งแกวชา กอนอาหาร เชาและเย็น 

ºíÒÃØ§àÅ×Í´/ËÑÇã¨/Ã‹Ò§¡ÒÂ
(S2-51)

--------------------
บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด บํารุงหัวใจ บํารุงรางกาย

ทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม

สวนประกอบ
ฝาง (แกน) 2 บาท, จําปา (เกสร) กระดังงาหรือกระดังงาสงขลา 

(Can_odo) หรือใช กระดังงาดง (Cya_sum) ก็ได (ดอก) 
คําแสดหรือคําเงาะ (Bixa orellana) (ดอก) โมกแดง (เปลือก
และเนื้อไม) สายหยุด (ดอกและราก) เถากระดึงชาง (ลูกและ

เถา) กระวาน (ผล) กานพลู กฤษณาหรือกฤษณาใตก็ได (เนื้อไม) 
ชะลูด (เปลือก) อบเชยจีน/อบเชยญวน/เชียด ก็ได (Cinnamo-

mum spp.) ชะเอมเทศ (เนื้อไม) ขมิ้นเครือ (Arc_fla) (เถา) 
กะลําพัก (จากแกนไมสลัดไดปาที่มีเชื้อรา) ขอนดอกพิกุล (จาก

แกนไมพิกุลที่มีเชื้อรา) จันทนแดง (แกน) จันทนา (แกน) 
จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ (ดอก) เบญจกูล โกฐทั้ง 5 เกสรทั้ง 
5 เลือดแรด (สัตว) อยางละ 1 บาท ใชตากแหงแลวบดเปนผง
ละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg. หรือใชเปนยาตมก็ได

วิธีใช
ทานครั้งละ 4-5 เม็ด หรือ ดื่มครั้งละ 1 แกวชา 

กอนอาหาร เชาและเย็น 

สะเดาเย็น สายหยุด
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«‹ÍÁá«Á/àÊÃÔÁÊÃŒÒ§àÊŒ¹àÍç¹¾Ô¡ÒÃ
(S2-53)

--------------------
ชวยซอมแซม และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ

สวนประกอบ
เถาเอ็นออน (เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) ขวากไกหรือเบนขอ 

(Str_axi) (แกน) ประคําไก (ใบ) บัวบก (ทั้ง 5) ยานเอ็น (เถา) 
ไพล (หัว) กําลังวัวเถลิง (Ana_luz) (ตนและราก) พิกุลหรือใช
พิกุลปาก็ได (เปลือก) ไกรทอง (เปลือก) เจตมูลเพลิงแดง (ราก) 
ถั่วผี (Macroptilium lathyroides) (ตนและใบ) อังกาบแดง 

(ไมทราบชนิด) (ใบ) เทียนเกล็ดหอย อยางละเทาๆ กัน ตากแหง
แลวบดเปนผงละเอียด ผสมกับนํ้าผึ้ง

ปนเปนลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 1-2 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา, และแบงตัวยาผง 

เคี่ยวกับนํ้ามันมะพราว ใชนวดบริเวณที่มีอาการ  

«‹ÍÁá«Á/àÊÃÔÁÊÃŒÒ§àÊŒ¹àÍç¹¾Ô¡ÒÃ
(S2-54)

--------------------
ชวยซอมแซม และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ 
แกอาการกระษัยเสนในทอง (เสนทองแข็ง)

สวนประกอบ
ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) บัวหลวง (เกสร) หญาตีนนก 

(Ele_ind) (ทั้ง 5) ขี้เหล็ก (แกน) พญามูลเหล็กหรือ
พญามือเหล็ก (Str_luc) (เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) 

กําลังวัวเถลิง (Ana_luz) (ตนและราก) ขิงแหง (Zingiber 
ligulatum) พริกไทย วานนํ้า (Acorus calamus) (เหงา) 

กระวาน (ใบและลูก) มะนาว (ผล) มะกรูด (ราก) สมซา (ผิวผล) 
สมอทั้ง 3 เทียนดํา โกฐพุงปลา เกลือสินเธาว มหาหิงค 

อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ใชผงยา 1 ชอนชา ละลายกับนํ้ามะนาว/มะกรูด/สมซา/นํ้าสม

สายชู อยางใดอยางหนึ่ง ทาน 2 ครั้ง กอนหรือ
หลังอาหาร เชาและเย็น 

กําลังวัวเถลิง พญามือเหล็ก
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ÂÒÅŒÒ§âÃ¤¡‹Í¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÃÐººàÊŒ¹àÍç¹
(S2-55)

--------------------
ชวยชําระลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรค

ที่เกี่ยวกับระบบเสนเอ็น อัมพฤกษ อัมพาต

สวนประกอบ
เถาวัลยเปรียง (เถา) 6 บาท, ราชพฤกษหรือคูน (เนื้อในฝกสีดํา) 
3 บาท, เครือปลอกหรือเถาวัลยเหล็ก (เถา) วานสากเหล็กหรือ
พราวนกคุม (Mol_lat_lat) หรือใช ตองกาย (Mol_cap) ก็ได 
(หัว) ขี้เหล็ก (แกน) สมอทั้ง 3 มะขามปอม (เนื้อผล) มะกาหรือ

ใชมะกาตนก็ได (ใบ) ตองแตก (ราก) หญาแหวหมู (หัว) 
บอระเพ็ด (เถา) ขมิ้นออย เทียนทั้ง 5 โกฐนํ้าเตา ยาดํา และ 

สนิมเหล็ก (แทงเหล็กที่ขึ้นสนิม) อยางละ 2 บาท 
ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 0.5-1 แกวชากอนนอน 

ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹
(S2-57)

--------------------
แกไขหวัดใหญ

สวนประกอบ
หนุมานประสานกาย (ใบ) 2 บาท, บอระเพ็ด (เถา) โคก-

กระออม (Cardiospermum halicacabum) (เถา) หอมแดง 
(หัว) มะตูม (ผล) ตะเคียนทอง (เปลือกและราก) กะตังใบ (หัว) 
มะปริงหรือมะปราง (ราก) ขันทองพยาบาท (ราก) เสม็ดชุนหรือ
เสม็ดแดง (ราก) ชะเอมปา (เถา) เบญจโลกวิเชียรและเบญจกูล 
อยางละ 1 บาท, และกระเทียม 5 กลีบ ใชของสดหรือตากแหง 
ใสนํ้าพอทวมตัวยา ตมดวยไฟปานกลางจนนํ้างวดลงเหลือ 1 ใน 

3 สวน แลวเติมเมนทอล 2 บาท คนใหละลายแลวยกลง

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือ

ถามีอาการมากทานทุกๆ 4 ชั่วโมง 

เครือปลอก เสม็ดชุน
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ËÍºË×´
(S2-58)

--------------------
แกหอบหืด

สวนประกอบ
ฟาทะลายโจร (ทั้ง 5) 53 บาท, หนุมานประสานกาย (ใบ) 33 
บาท, มะแวงเครือ (ผล) 13 บาท, สมอเทศ (ผล) สมอไทย (ผล) 
มะขามปอม (เนื้อผล) อยางละ 20 บาท, บอระเพ็ด (เถา) และ 
หญาแหวหมู (หัว) อยางละ 13 บาท, ตากแหงแลวบดเปนผง

ละเอียด ผสมกับนํ้าผึ้งปนเปนลูกกลอนขนาด 1 ซม.

วิธีใช
ทานครั้งละ 2-3 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา 

ºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§/ªÙ¡íÒÅÑ§
(S2-59)

--------------------
ชวยบํารุงกําลัง ชูกําลังใหมีเรี่ยวแรงทํางาน

สวนประกอบ
กระทอม (ใบ) 6 บาท, กระทอมเลือดหรือสบูเลือด (หัว) 

รางแดงหรือคนทีดํา (แกน) กระชายดํา (หัว) สมุลแวง (เปลือก) 
ราชครูดําหรือชิงดอกเดียว (ราก) เนียนหรือมะพลับปา 

(Dio_die) (เปลือกตน) ชาอูหลง (ใบ) อยางละ 4 บาท ใช
ของสดหรือตากแหง ใสนํ้าพอทวมตัวยาตมดวยไฟปานกลางจน

นํ้างวดเหลือ 1 ใน 3 สวน

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหารและกอนทํางาน

คําเตือน

ควรดื่มกอนเวลาเขานอนมากกวา 6 ชั่วโมง เพราะจะทําใหนอน
ไมหลับ และไมควรใชกับสตรีมีครรภ หรือเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป

ฟาทะลายโจร รางแดง
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ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÁ´ÅÙ¡
(S2-60)

--------------------
ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

มดลูกพิการ

สวนประกอบ
วานชักมดลูก (Curcuma zanthorrhiza) (หัว) วานมหาเมฆ 

(หัว) โดไมรูลม (ทั้ง 5) ราชครูดํา (ราก) หรือสบูดํา (หัวและเถา) 
โมกเครือ (เถา) ขา (หัว) กระทือ (หัว) กระชาย (หัว) ชะลูด 

(เปลือกเถาและเนื้อไม) โคคลาน (Mal_rep) (เถา) ชิงชี่ (ราก) 
เทพทาโรหรือจวง (เนื้อไม) หญาขัด (ราก) โกฐนํ้าเตา 

อยางละ 1 บาท ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหารเชาและเย็น

»Ç´àÁ×èÍÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ-àÊŒ¹àÍç¹
ºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§

(S2-61)

--------------------
แกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง

สวนประกอบ
โดไมรูลม (ทั้ง 5) เถาวัลยเปรียง (เถา) กําลังวัวเถลิง (ตนและ
ราก) เถาเอ็นออน (เถา) กําแพงเจ็ดชั้น (เถา) เหงือกปลาหมอ
ดอกขาวหรือมวง (ลําตน) ทิ้งถอน (เปลือก) หมากผูปาหรือ
กําลังหนุมาน (Dra_ter) มะตูม (ผล) เถาคันหรือเถาคันแดง 

(เถา) กุมบก (เนื้อไม) ตะโกนา (เปลือก) บอระเพ็ด (เถา) บอระ
เพ็ดพุงชาง (หัว) มาทลายโรง (เถา) กระชาย (หัว) กะเพราแดง 
(Ocimum tenuiflorum) (ทั้ง 5) ทอมหมูชอหรือกระดูกไกแดง 
(ราก) ลูกขาหรือไอแหวง (เปลือก) กันเกรา (แกน) บาวมามืด 
(ทั้ง 5) โคคลาน (Mal_rep) (เถา) หมากหมก (ราก) ถั่วพู (หัว) 
หญาแหวหมู (หัว) กรุงเขมา (ราก) ครี้หรือสักขี (แกน) ราชครูดํา 
(ราก) เมื่อยดูกหรือเมื่อยแดง (เถา) รางแดงหรือคนทีดํา (แกน) 

สังหยูใบเล็กหรือสาวสะดุง (ราก) พาโหมตน (ราก) ทุงฟา 
(เปลือกหรือเนื้อไม) เหล็กราชครู (หัว) เครืองูเหา (ใชเถาที่มียาง

สีแดง) แกงเลียงใหญหรือกระดูกคาง (เปลือกหรือเนื้อไม) 

พริกไทย อยางละ 1 บาท ใชของสดหรือตากแหง ใสเหลาขาว
พอทวมตัวยา ดองไวอยางนอย 7 วัน

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 จอก กอนอาหาร เชาและเย็น 

วานมหาเมฆ
โดไมรูลม
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»Ç´àÁ×èÍÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ-àÊŒ¹àÍç¹
(S2-62)

--------------------
ทําลูกประคบ แกปวดเมื่อยกลามเนื้อและเสนเอ็น

สวนประกอบ
ไพล (หัว) ขมิ้นออย ขา กระทือ ตะไคร มะกรูด (ผิวผล) ใช
ของสดทุกอยางๆ ละ 100 กรัม หั่นเปนชิ้นขนาดเล็กแลวตํา

หยาบๆ, กานพลู และพิมเสน อยางละ 30 กรัม บดใหละเอียด, 
ผสมตัวยาทุกอยางใหเขากัน แลวหอดวยผาขาวบาง

มัดทําลูกประคบ

วิธีใช
นําลูกประคบไปนึ่งในซึ้งที่กําลังมีนํ้าเดือดประมาณ 10 นาที 

รอใหอุนแลวใชประคบและนวดตามรางกาย

á¡ŒàË¹çºªÒ
(S2-63)

--------------------
แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือปลายเทา

สวนประกอบ
จิงจอเหลี่ยม (เถา) และดีปลี (ผล) อยางละ 8 บาท, เปลานอย 

(Croton stellatopilosus) (เนื้อไม) และพริกไทยขาว อยางละ 
7 บาท, หมุยขนหรือหัสคุณ (Mic_pub) (เนื้อไม) ดองดึง (หัว) 
เจตมูลเพลิงแดง (ราก) เถาวัลยเปรียง (เถา) ยานเอ็น (เถา) 

โคคลาน (Mal_rep) (เถา) เถาเอ็นออน (เถา) สมอทั้ง 3 อยาง
ละ 4 บาท, ขิง (หัว) และจามจุรี (เนื้อไม) อยางละ 2 บาท, 

ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) ชาพลู (ทั้งตน) วานนํ้า (Acorus 
calamus) (เหงา) ขาลิง (หัว) เทียนเยาวพาณี โกฐนํ้าเตา 
โกฐสอ เกลือเยาวกาสา อยางละ 1 บาท, เกลือทะเล และ

เกลือสินเธาว อยางละ 2 บาท, มหาหิงค 8 บาท 
ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร เชาและเย็น

กระทือ หมุยขน
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âÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§¨Ò¡àª×éÍÃÒ/á¡Œ¤Ñ¹
¨Ò¡¡ÒÃá¾Œ

(S2-64)

--------------------
ยาขี้ผึ้งหรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา 
เชน กลาก เกลื้อน แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไป
จากอาการแพ ผื่นคัน คันจากแมลงสัตวกัดตอย

สวนประกอบ
หนอนตายหยาก (Stemona sp.) (ราก) ไพล (หัว) สะบาหรือ
สะบามอญ (เนื้อในเมล็ด) ขันทองพยาบาท (ราก) เลือดแรดหรือ
หัน (เมล็ด) กระเบียน (Ceriscoides turgida) (เมล็ด) กระเบา
นํ้า หรือใช กระเบาใต หรือใช งายอย ก็ได (เมล็ด) ทองพันชั่ง 
(ทั้ง 5) ชุมเห็ดเทศ (ใบ) เขยตาย (Gly_pen) (ราก) อยางละ 
เทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง หั่นเปนชิ้นบางๆ หรือขนาด
เล็ก, เติมนํ้ามันมะพราวใหพอทวมตัวยา เคี่ยวดวยไฟออนจน

หอม รอใหอุนๆ แลวกรองดวยผาขาวบาง รอใหตกตะกอน แยก
เอาสวนของนํ้ามันมาผสมกับ พาราฟน และลาโนลีน กวนให
ละลายเขากันดี แลวตามดวยพิมเสน การบูร เมนทอล กวนจน
ละลายเขาดี แลวบรรจุลงขวดขณะที่ยังอุนอยู เมื่อเย็นจะแข็งตัว

วิธีใช
ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 เวลา

âÃ¤¡Ã´äËÅÂŒÍ¹
(S2-65)

--------------------
แกโรคกรดไหลยอย

สวนประกอบ
ชุมเห็ดเทศ (ใบ) สัก (Tectona grandis) (ใบ) พันงูเขียว 

(Stachytarpheta jamaicensis) (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน 
ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด บรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-4 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา

สะบา พันงูเขียว
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¡ÃÐ Ù́¡·ÑºàÊŒ¹
(S2-66)

--------------------
รักษาอาการกระดูกทับเสน

สวนประกอบ
พริกไทย ดีปลี (ผล) กําจัดตนหรือพริกหอม (ผล) อยางละ 10 
บาท, ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) เจตมูลเพลิงแดงหรือขาว 

(ราก), ชาพลูหรือชะพลู (ราก) 5 บาท, จันทนเทศ (ผลและดอก) 
กานพลู ขิงแหง (Zingiber ligulatum) โคคลาน (Mal_rep) 
(เถา) เถาวัลยเปรียง (เถา) มาทลายโรง (เถา) ลิ้นกวางหรือ

คอนตีหมา (เถา) กระวานหรือใชกระวานขาวก็ได ขี้เหล็ก (แกน) 
มะหาด (แกน) มะตูม (ผล) ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) (ทั้ง 

5) ฮอสะพายควายหรือยานดูก (เถา) หญาปากควาย 
(Dactyloctenium aegyptium) (ทั้ง 5) หญาขัด (ราก) ยาน
เอ็น (เถา) สังวาลยพระอินทร (เถา) สนกระหรือกระดูกไกปา 

(Pri_tet_mal) (ราก) สมุลแวง (เปลือก) อยางละ 2 บาท, ยาดํา 
มหาหิงค และการบูร อยางละ 2 บาท, ตากใหแหง 
บดใหละเอียดแลวบรรจุใสแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-4 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ

ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃºÇÁÍÑ¡àÊº¨Ò¡¾ÔÉ
ºÒ´á¼Å/á¼ÅÍÑ¡àÊº

(S2-67)

--------------------
รักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล 

รักษาแผลผุพอง เปนหนอง

สวนประกอบ
เจตมูลเพลิงแดง (ราก) 1 ถวยแกง, ชาพลู ตะคานเล็กหรือ
สะคาน (เถา) ดีปลี (ผล) พริก ขิง ไพล กระทือ ไทรยอย 

(Fic_ben) (รากอากาศ/รากยอย) กะออก (ราก) อบเชยจีนหรือ
ใชอบเชยญวน ก็ได (เปลือก) อยางละ 4 บาท, ขมิ้นออย และ 

ขมิ้นชัน อยางละ 2 บาท, ยาดํา 12 บาท ทําเปนยาตม
หรือยาดองกับเหลาขาวก็ได

วิธีใช
ยาตมดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา, 

ยาดองดื่มครั้งละ 1 จอก กอนนอน

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ

กําจัดตน

กะออก
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äÊŒàÅ×èÍ¹
(S2-68)

--------------------
รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือโรคไขลงฝก

สวนประกอบ
ไขเนา (พืช) (ใชแกน) ปลาไหลเผือก (ราก) ดูกไกยานหรือ

ตองแหง (ใบ) หวายลิง (ราก) หวายขริง (ราก) พญามูลเหล็ก
หรือพญามือเหล็ก (แกน) มะแวงตนหรือใชมะแวงเครือก็ได 

(ราก) ไผสีสุก (Bambusa blumeana) (ตา) อยางละเทาๆ กัน 
ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

§ÙÊÇÑ´/àÃÔÁ
(S2-71)

--------------------
รักษาโรคงูสวัด โรคเริม

สวนประกอบ
กระทอน (ใชใบสีแดงที่เพิ่งรวงจากตน โดยมีเคล็ดวาจะตองเก็บ

เฉพาะใบที่หงายดานผิวใบที่มีขนขึ้นฟา) และหญาตีนกา 
(Ele_ind) (ใชทั้งตน โดยมีเคล็ดวา ตอนถอนหามไมใหเงาของ
คนเก็บไปทับตนหญา), นําใบสดของกระทอนลางใหสะอาด 

ตําใหละเอียด แลวละลายกับนํ้าซาวขาวใหขนเล็กนอย

วิธีใช
ลางตนหญาตีนกาใหสะอาด ผึ่งในรมใหแหง ทุบรากเล็กนอย 
ใชสวนรากชุบนํ้ายาทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง 

หวายลิง หญาตีนกา
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ºíÒÃØ§¡íÒÅÑ§
(S2-74)

--------------------
ชวยบํารุงกําลัง

สวนประกอบ
ยานนมควาย (เถา) หญาสามคม (เหงา) ขาวเมาเหล็กหรือ

เมาเหล็ก (เปลือก) ตองขาวตม (Sta_lat) หรือใช กาเล็ดกาเวา 
(Sta_rep) ก็ได (หัว) วานนางตัด (หัว) เนระพูสีไทย (Tac_cha) 
หรือใช วานพังพอน (Tac_int) ก็ได (หัว) ฤๅษีผสมแกว (เถา) 
อวดเชือก (ผล) สาเหลา (ราก) สายหยุด (ราก) จําปูน (ราก) 
อายบาว (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง 

เติมเหลาขาวใหพอทวมตัวยา ดองไวอยางนอย 7 วันจึงใชได

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 จอก กอนอาหารเชาหรือเย็นก็ได 

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹
(S2-79)

--------------------
ชวยแกไข ตัวรอน

สวนประกอบ
ชิงชาชาลี (เถา) 2 บาท, ชํามะเลียง (ราก) เตาราง (ราก) มะปริง

หรือใชมะปราง ก็ได (ราก) มะฮอกกานี (เมล็ด) สัตบรรณ 
(Als_sch) หรือใชตีนเปดดํา (Als_ang) ก็ได (เปลือก) 

อยางละ 1 บาท ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

หญาสามคม ชิงชาชาลี
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á¡Œ»Ç´¿˜¹-àË§×Í¡
(S2-79)

--------------------
แกปวดฟน-เหงือก เหงือกอักเสบ 

รักษาโรคเหงือกและฟน

สวนประกอบ
นํ้ามันยางของพืชในสกุลยางนา (Dipterocarpus spp.) เชน 
ยางนา ยางแดง ยางยูง ยางวาด ยางมันหมู เปนตน นํามาคลุก

เคลากับเมล็ดกุยชาย อยางละเทาๆ กัน คั่วใหเมล็ด
กุยชายเกรียม แลวบด/ตําเปนผงละเอียด

วิธีใช
ใชอุดฟน/เหงือก และทาบริเวณที่มีอาการ 3 เวลา 

หลังอาหาร และกอนนอน 

ÂÒàºÞ¨¡ÙÅ
(S2-90)

--------------------
บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 

ยาอายุวัฒนะ

สวนประกอบ
ดีปลี (ดอก) ชาพลู (ธาตุนํ้า) (ราก) ตะคานเล็กหรือสะคานพริก 

(ธาตุลม) (เถา) เจตมูลเพลิงแดง (ธาตุไฟ) (ราก) ขิงแหง 
(Zingiber ligulatum) (อากาศธาตุ) (หัว) อยางละเทาๆ กัน 

ตากแดดใหแหง แลวบดเปนผงละเอียด บรรจุใส
แคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานครั้งละ 3-4 เม็ด กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ คนมีไข หรือเด็กเล็ก และ
ไมควรใชยาติดตอกันนานเกิน 10 วัน

ยางนา

ชาพลู
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ÁÐàÃç§
(S2-93)

--------------------
ชวยรักษาโรคมะเร็ง

สวนประกอบ
หญาลิ้นงู (ทั้ง 5) สัก (เนื้อไม) อยางละเทาๆ กัน 

ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา 3 เวลา กอนหรือหลังอาหาร 

ÊÁÒ¹á¼Å
(S2-100)

--------------------
ชวยสมานและรักษาบาดแผล

สวนประกอบ
เสม็ดชุนหรือผักเม็ก (เปลือก) ขนุน (ใบ) ตากแหง 

บดเปนผงละเอียด แลวผสมใหเขากัน

วิธีใช
ละลายผงยากับนํ้าสุก ใชพอกบาดแผล วันละ 2-3 ครั้ง 

หญาลิ้นงู เสม็ดชุน
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¢ÑºÅÁ-àÊÁËÐ-âÅËÔμ/¶‹ÒÂàÊŒ¹àÍç¹
(S2-105)

--------------------
ชวยขับลม ขับเสมหะ ขับโลหิต ถายเสนเอ็น 

ทําใหเสนเอ็นหยอน ลดอาการเสนตึง

สวนประกอบ
อวดนํ้า (Der_ele) (เถา) มะลิวัลยเถา (Jasminum sp.) (ดอก)  

เปราะใหญหรือวานนกคุม (หัว) อยางละเทาๆ กัน 
ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร เชาและเย็น

คําเตือน

 หามใชกับสตรีมีครรภ

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹
(S2-113)

--------------------
แกไข ตัวรอน

สวนประกอบ
กรดนํ้า (ทั้ง 5) ขาไกหรือขาไกแดง (Str_sch) (ราก) อยางละ

เทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา 

และกอนนอน

อวดนํ้า

ขาไก
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ÂÒËÍÁ¹Çâ¡°
(S3-01)

--------------------
แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุกแนนในอก 

แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว หรือ
ครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข 

บํารุงประสาท

สวนประกอบ
เกสรทั้ง 5 เบญจกูล โกฐทั้ง 7 โกฐพุงปลา โกฐนํ้าเตา เทียนทั้ง 
5 เทียนเยาวพาณี เทียนเกล็ดหอย จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ 
(ดอก) จันทนเทศ (เนื้อไม) จันทนแดง (แกน) ครี้หรือสักขี (แกน

หรือราก) หญาแหวหมู (หัว) ราชดัด (ผล) สารพัดพิษ 
(Sophora tomentosa) (ราก) กระวาน (ผล) กานพลู อบเชย

ญวนหรือใชอบเชยจีน (เปลือก) สมุลแวง (เปลือก) 
หญาตีนกา (Ele_ind) (ทั้ง 5) แฝกหอม (ราก) ชะลูด (เปลือก
เถา) เปราะหอม (Kaempferia galanga) มะขามปอม (ผล) 
สมอพิเภก (ผล) ชะเอมเทศ (เนื้อไม) ผักชี (เมล็ด) กะดอม (ผล) 
บอระเพ็ด (เถา) สนเทศหรือสนแผง (แกน) ขอนดอกพิกุล (เนื้อ

ไมพิกุลที่มีเชื้อรา) กะลําพัก (แกนไมสลัดไดปาที่มีเชื้อรา) 
นํ้าประสานทองสตุ อยางละ 4 บาท ตากแหงแลวบดเปนผง

ละเอียด ผสมผงยาใหเขากัน

วิธีใช
ใชยาผง 0.5-1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือนํ้าสุก 0.5-1 แกว

ชา ดื่มเมื่อมีอาการ หรือทุกๆ 3 ชั่วโมงเมื่อยังมีอาการ

ÂÒà¢ÕÂÇËÍÁ
(S3-02)

--------------------
แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษไขหัด 

ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส

สวนประกอบ
พิมเสน (Pogostemon cablin) (พืชชนิดหนึ่ง ใชใบ) 25 บาท, 
ฟกทอง หรือ นํ้าเตา หรือฟกเขียว ก็ได (Cucurbita moscha-
ta) (ใบ) 8 บาท, มะระ หรือมะระขี้นก ก็ได (ใบ) 6 บาท, พรมมิ 
(Trianthema triquetrum) 5 บาท, สมี (Sesbania sesban) 
(ใบ) เถามวกขาว (เถา) เถามวกแดง (เถา) ฝายแดง (Gossypi-

um arboreum) (ใบ) คุคะ (Cro_cau) (เถา) กูดพราวหรือหัสดํา 
(Cya_lat) (หัว) ละอองไฟฟาหรือหัสแดง (Cib_bar) (หัว) เนระ
พูสีไทย (Tac_cha) (หัว) เปราะหอม (Kaempferia galanga) 

อยางละ 1 บาท ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 
ผสมผงยาใหเขากัน

วิธีใช
ผูใหญใชยาผงครั้งละ 1 ชอนชา เด็กอายุตํ่ากวา 10 ชวบ ใช 0.5 
ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือนํ้าสุก 0.5-1 แกวชา ดื่ม 4-6 ครั้ง/

วัน หรือดื่มทุกๆ 3-4 ชั่วโมง เมื่อยังมีอาการ, และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหผสมยา 1 ชอนโตะกับนํ้าสุก 1 ถวย 

ใชผาชุบนํ้าเช็ดตัวอีกดวย

คําเตือน

หามใชกับผูปวยที่สงสัยวาอาจจะเปนไขเลือดออก

ชะลูด มะระขี้นก
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ÂÒμÃÕËÍÁ
(S3-03)

--------------------
แกทองผูกในเด็ก ชวยระบายความรอนระบายพิษไข

สวนประกอบ
สมอไทย (เนื้อผล) และโกฐนํ้าเตา (นึ่งจนสุกกอน) อยางละ 22 
บาท, สมอพิเภก (เนื้อผล) สมอเทศ (เนื้อผล) มะขามปอม (เนื้อ
ผล) ผักชีลา (เมล็ด) อยางละ 4 บาท, ชะเอมเทศ (เปลือกและ
เนื้อไม) โกฐสอ นํ้าประสานทองสตุ และลูกซัด (ใชเมล็ดที่คั่ว
แลว) อยางละ 1 บาท ตากแหงแลวบดใหเปนผงละเอียด 

แลวนํามาอัดหรือปนเปนเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 กรัม

วิธีใช
ทานกอนอาหาร เด็กอายุ 1-2 เดือน ครั้งละ 2-3 เม็ด, เด็กอายุ 

3-5 เดือน ครั้งละ 4-5 เม็ด, เด็กอายุ 6-12 เดือน 
ครั้งละ 6-8 เม็ด

ÂÒËÍÁÍÔ¹·¨Ñ¡Ã�
(S3-04)

--------------------
แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปนลม ลมจุกเสียด

แนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ

สวนประกอบ
เบญจกูล เกสรทั้ง 7 (ยกเวนเกสรบัวหลวง) เทียนทั้ง 5 โกฐ
กักกรา โกฐนํ้าเตา โกฐทั้ง 9 (ยกเวนโกฐหัวบัว และโกฐชฎา

มังษี) จันทนแดง (แกน) จันทนา (แกน) จันทนเทศ (ผล) จันทน
เทศ (ดอก) เถามวกขาว (เถา) เถามวกแดง (เถา) เถายานาง 

(ราก) ชะลูด (เปลือกเถา) ผักชี (เมล็ด) อบเชยญวนหรือ
อบเชยจีน (เปลือก) สมุลแวง (เปลือก) กฤษณา (เนื้อไม) ฝาง 

(แกน) กะลําพัก (แกนไมสลัดไดที่มีเชื้อรา) ขอนดอกพิกุล (เนื้อ
ไมพิกุลที่มีเชื้อรา) กะดอม (ผล) กระวาน (ผล) กานพลู อําพัน
แดงหรือลําพันแดง (Enhalus acoroides) (เหงา) คําแสดหรือ
คําไทย (Bixa orellana) (ดอก) หญาฝรั่น (Crocus sativus) 

(ทั้ง 5) กํายาน (ยางไม) อําพันทอง (อวกวาฬ) ชะมดเชียง 
เลือดแรด (สัตวไมใชพืช) ดีงูเหา (สัตว) ดีหมูปา (สัตว) ดีวัว 

(สัตว) พิมเสน (แรธาตุ) อยางละเทาๆ กัน ตากแหงแลวบดให
เปนผงละเอียด ผสมผงยาใหเขากัน

วิธีใช
ใชยา 1-2 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือนํ้าสุก 0.5-1 แกวชา 

ดื่มเมื่อมีอาการ หรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อยังมีอาการ 

สมอพิเภก กฤษณา
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ÂÒ»ÃÐÊÐ¡Ò¹¾ÅÙ
(S3-05)

--------------------
แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน ทองอืดทองเฟอ 

อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม

สวนประกอบ
กานพลู (ดอก) 130 สวน, ครี้หรือสักขี (เปลือก) 10 สวน, 
จันทนเทศ (เนื้อไม) จันทนเทศ (ผล) ขมิ้นชัน (หัว) ขาวสาร 

(รากของตนไมชนิดหนึ่ง) อยางละ 8 สวน, เพกา (เปลือก) ขี้อาย 
(เปลือก) ผักชีลา (เมล็ด) แฝกหอม (ราก) กระวาน (ผล) วานนํ้า 
(หัว) กระชาย (หัว) เปราะหอม (หัว) แจง (ราก) กรุงเขมา (ราก) 
เทียนแดง เทียนขาว โกฐสอ โกฐกระดูก อยางละ 4 สวน, ไพล 

(หัว) เบญจกูล อยางละ 2 สวน, ตรีกฏก อยางละ 1 สวน, 
กํามะถันเหลือง และการบูร อยางละ 4 สวน, นํ้าประสานทอง

สตุ 2 สวน, ตากแหงแลวบดใหเปนผงละเอียด

วิธีใช
ใชยา 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือนํ้าสุก 0.5-1 แกวชา ดื่ม
เมื่อมีอาการ หลังอาหาร หรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมงเมื่อยังมีอาการ

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ หรือผูที่มีไข, ผูที่มีความผิดปกติของตับ
หรือไตไมควรใชยาตอเนื่องยาวนาน

ÂÒ»ÃÐÊÐ¡Ðà¾ÃÒ
(S3-06)

--------------------
แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน ทองอืดทองเฟอ 

อาหารไมยอย ชวยขับลม

สวนประกอบ
พริกไทย ดีปลี (ผล) กระเทียม (หัว) วานนํ้า (เหงา) มหาหิงค 

และยาดํา อยางละ 1 บาท, กะเพราแดง (ใชใบของกะเพราสาย
พันธุที่มีกานใบและกิ่งออนสีแดง) หนักเทากับตัวยาอื่นๆ 

รวมกัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด ใชเปนยาแบบผง หรือ
อัดเม็ดขนาดเทาเม็ดพริกไทย หรือประมาณ 100 mg.

วิธีใช
ทานกอน/หลังอาหาร 2 เวลา เชาและเย็น หรือเมื่อมีอาการ, 
เด็ก 1-3 เดือน ครั้งละ 1-2 เม็ด, อายุ 4-6 เดือน ครั้งละ 2-3 
เม็ด, อายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 4-6 เม็ด, ผูใหญทานครั้งละ 1 
ชอนชา หรือ 6-10 เม็ด, ถาแกอาการทองอืดทองเฟอให

กระสายกับนํ้าสุกหรือนํ้ากระเพราแดงตม แตถาเปนอาการปวด
ทองแนนทองใหกระสายดวยหัวไพลเผาไฟพอสุกฝนกับ

นํ้าสุราหรือนํ้าสุก

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ หรือผูที่มีไข

เพกา กะเพราแดง
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ÂÒ»ÃÐÊÐä¾Å
(S3-07)

--------------------
แกปวดประจําเดือน แกประจําเดือนมานอยกวาปกติ 

ขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด

สวนประกอบ
มะกรูด กระเทียม หัวหอม วานนํ้า พริกไทย ดีปลี ขิงแหง 

(Zingiber ligulatum) ขมิ้นออย เทียนดํา และเกลือสินเธาว 
อยางละ 1 สวน หรือเทาๆ กัน, การบูร 1/8 สวน, ไพล (หัว) 

หนักเทากับตัวยาอื่นๆ รวมกัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด 
ใชเปนยาแบบผง หรือบรรจุแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
 ทานกอนอาหาร 3 เวลา ยาผงครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้า
อุน 1 แกว ถาแคปซูลครั้งละ 2-3 เม็ด, กรณีปวดประจําเดือน
ทาน 2-3 วัน กอนมีประจําเดือน และตอไปจนถึงวันที่ 1-2 ที่มี

ประจําเดือน, กรณีระดูมานอยกวาปกติ ทาน 3-5 วันกอน
ประจําเดือนมา แลวหยุดทานเมื่อประจําเดือนมา, กรณีขับนํ้า
คาวปลา ทานจนกวานํ้าคาวปลาจะหมด แตไมเกิน 15 วัน

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ สตรีตกเลือดหลังคลอด หรือผูที่มีไข และ
หามใชกับผูที่มีประจําเดือนมามากกวาปกติ (เพราะยาจะทําใหมี

การขับประจําเดือนมากกวาปกติยิ่งขึ้น)   

ÂÒ»ÃÐÊÐÁÐáÇŒ§
(S3-08)

--------------------
แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ

สวนประกอบ
มะแวงตน (ผล) และ มะแวงเครือ (ผล) อยางละ 8 บาท (ทั้ง

สองชนิดหนักเทากับตัวยาอื่นๆ รวมกัน), สวาด (ใบ) ตานหมอน 
(ใบ) กะเพรา (ใบ) หนักอยางละ 4 บาท, ขมิ้นออย 3 บาท, 
สารสมสตุ 1 บาท, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด แทรกดีงู

เหลือม (สัตว) และพิมเสน (แรธาตุ) เล็กนอย ใชเปนยาแบบผง 
หรือผสมนํ้าสุกปนเปนลูกกลอนหนัก 200 mg.

วิธีใช
วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ เด็กอายุ 6-12 ป ครั้งละ 1-2 

เม็ด หรือ 0.5 ชอนชา, ผูใหญครั้งละ 5-7 เม็ด หรือ 1-1.5 ชอน
ชา, โดยใชยาลูกกลอนหรือยาผงละลายกับนํ้ามะขามเปยกหรือ
นํ้ามะนาว 1 ซีก แทรกเกลือเล็กนอย ไดของเหลวประมาณ 1 
ชอนโตะใชดื่ม หรือผสมยาใหมีลักษณะขนเหนียวใชสําหรับ
กวาดคอ หากไมสะดวกสามารถใชยาลูกกลอนอมเฉยๆ ก็ได 

สวาดไพล
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ÂÒ»ÃÐÊÐ¨Ñ¹·¹�á´§
(S3-09)

--------------------
แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า ไขเซื่องซึม 

ไขเปลี่ยนฤดู

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) 32 สวน (หนักเทากับตัวยาอื่นๆ รวมกัน), 
มะไฟแรดหรือเหมือดคน (Scl_pen) (ราก) มะปรางหวาน 

(ราก) มะนาวหวาน (ราก) เปราะหอม (หัว) จันทนเทศ (เนื้อไม) 
ฝาง (แกน) และโกฐหัวบัว อยางละ 4 สวน, บัวหลวง (เกสร) 

บุนนาค (ดอก) สารภี (ดอก) มะลิ (ดอก) อยางละ 1 บาท, ตาก
แหงแลวบดเปนผงละเอียด แทรกชะมดเช็ด (ไขมันสัตว) และ
พิมเสน (แรธาตุ) เล็กนอย ใชเปนยาแบบผง หรือผสมนํ้าสุก

ปนเปนลูกกลอนหนัก 250 mg.

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง และกอนนอน หรือทุกๆ 
3-4 ชั่วโมง, เด็กอายุ 6-12 ป ครั้งละ 1-2 เม็ด หรือ 0.5 ชอน
ชา, ผูใหญครั้งละ 2-4 เม็ด หรือ 1 ชอนชา, ยาแบบผง ถาใชแก
ไขรอนในใหกระสายดวยนํ้าดอกมะลิหรือนํ้าสุก แกไขเซื่องซึมให

กระสายผลจันทนเทศฝนกับนํ้าสุก

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

ÂÒÇÔÊÑÁ¾ÂÒãËÞ‹
(S3-10)

--------------------
แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียดแนนทอง 

ขับลมในกระเพาะอาหาร

สวนประกอบ
ดีปลี (ผล) 27 สวน หรือเทากับตัวยาอื่นๆ รวมกัน, จันทนเทศ 
(ผล) จันทนเทศ (ดอก) และ ผักชีลา (เมล็ด) อยางละ 4 สวน, 
กระวาน (ผล) อบเชยญวนหรือใชอบเชยจีน (เปลือก) สมุลแวง 
(เปลือก) สมอไทย (เนื้อผล) สมอเทศ (เนื้อผล) วานนํ้า (เหงา) 
บอระเพ็ด (เถา) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) (หัว) กานพลู 
พญารากขาว (ไมทราบชนิด) (ราก) และ โกฐทั้ง 5 อยางละ 1 
สวน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด แทรกดวยนํ้าประสาน

ทองสตุ เล็กนอย ใชเปนยาแบบผง หรือผสมนํ้าสุก
ปนเปนลูกกลอนหนัก 250 mg.

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร เมื่อมีอาการหรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมง, 

เด็กอายุ 1-12 ป ครั้งละ 1-2 เม็ด หรือ 0.3-0.5 ชอนชา, ผูใหญ
ครั้งละ 3-4 เม็ด หรือ 1 ชอนชา, ยาแบบผง 

ละลายกับนํ้าสุก 0.5-1 แกวชา

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ และผูมีไข

ฝกดีปลี
แกนไมจันทนแดง
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ÂÒà·¾Á§¤Å
(S3-11)

--------------------
แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แกอาการชัก-
ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ
มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-

โรคซางในเด็ก

สวนประกอบ
บุนนาค (ดอก) บัวหลวง (เกสร) กฤษณา (เนื้อไม) กะลําพัก (แกนไม

สลัดไดปาที่มีเชื้อรา) ขอนดอกพิกุล (เนื้อไมพิกุลที่มีเชื้อรา) หวาย-

ตะครา (เถา) จันทนแดง (แกน) จันทนา (แกน) เทียนดํา และ 

โกฐพุงปลา อยางละ 1 บาท, ดีจระเข (สัตว) ดีงูเหลือม (สัตว) ชะเม็ด-

เช็ด (ไขมันจากสัตว) หญายองไฟ (หยากไยที่ติดเขมาไฟตามหลังคา

ครัว) ชาดหรคุณจีน (แรธาตุ) พิมเสน (แรธาตุ) และนํ้าประสานทอง

สตุ อยางละ 1 บาท ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด, ขี้แมลงสาบ 

(สัตว) และ เขี้ยวจระเข อยางละ 1 บาท ทั้งสองนํามาคั่วหรือปงให

รอนระอุ แลวบดใหเปนผงละเอียด, คลุกเคลาตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

ผสมกับนํ้าสุกปนเปนลูกกลอนหนัก 100 mg. 

แลวปดรอบดวยทองคําเปลว

วิธีใช
ทานทุกๆ 3-4 ชั่วโมง ไมจํากัดเวลา เด็กอายุ 1-3 เดือน ครั้งละ 1 

เม็ด, เด็กอายุ 4-6 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด, เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 
3 เม็ด, ผูใหญครั้งละ 7-10 เม็ด, แกอาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง แน

นิ่ง ตาแข็งใหกระสายกับนํ้าดอกไม, แกอาการแนนิ่ง หนาสีแดงให

ละลายกับนํ้าฝางแลวกวาดคอ, แกแนนิ่งหนาเหลืองตัวเหลืองให

กระสายกับนํ้าขมิ้นเครือกวาดคอ, แกแนนิ่งหนาเขียวใหดังกับควัน
เทียน แลวกระสายกับนํ้าหัวหอมและดีงูเหลือมกวาดคอ, แกแนนิ่ง

สีหนาคลายดอกตะแบกชํ้า ใหกระสายกับนํ้าดอกมะลิ แกโรคหละ 

โรคละออง โรคซางใหกระสายกับนํ้าหัวหอมตม 

ÂÒÁËÒ¹ÔÅá·‹§·Í§
(S3-12)

--------------------
แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แกรอนในกระหายนํ้า 

แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน

สวนประกอบ
มะกอก (Spo_pin) (เมล็ด) มะไฟ (ราก) มะปรางหวาน (ราก) 
กระทอน (ราก) ลําโพงกาสลัก (Datura metel) (ราก) สัก 

(Tec_gra) (ไม) ขมิ้นออย (หัว) ละหุงแดง (ใชรากของละหุงสาย
พันธุที่มีกิ่งออนและกานใบสีแดง) อยางละเทาๆ กัน ทุกอยางนํา
ไปสุมไฟใหเปนถานสีดํา, ทองหลางใบมน (ใบ) มะคําดีควาย 
(ผล) อยางละเทาๆ กัน ทั้งสองนําไปคั่วใหไหมเกรียม, นําสวน
ผสมทุกอยางบดเปนผง คลุกเคลาใหเขากัน ผสมนํ้าดอกมะลิ 
ปนเปนเม็ดลูกกลอน นํ้าหนัก 500 mg. แลวปดทองคําเปลว

วิธีใช
เด็กอายุ 6-12 ป ทานครั้งละ 1-2 เม็ด ผูใหญครั้งละ 3-4 เม็ด 
กอนหรือหลังอาหาร 2 เวลา เชาและเย็น, แกไขตัวรอนให

กระสายกับนํ้าสุกหรือนํ้าดอกมะลิ, แกพิษไขหัด อีสุกอีใส ให
กระสายนํ้ารากผักชีตม, แกปากเปอยเพราะพิษรอนไขให

กระสายลูกเบญจกานีฝนแลวทาแผล

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

ขอนดอกพิกุล

มะคําดีควาย

SW 12307-p072-199-G8.indd   163SW 12307-p072-199-G8.indd   163 4/13/63 BE   11:19 AM4/13/63 BE   11:19 AM



164

ÂÒ¨Ñ¹·¹�ÅÕÅÒ
(S3-13)

--------------------
แกไขตัวรอน ไขหวัด ไขเปลี่ยนฤดู

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อไม) กะดอม (Gymnopetalum 
chinense) (ผล) ปลาไหลเผือก (ราก) โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬา
ลัมพา และพิมเสน (แรธาตุ) อยางละเทาๆ กัน ทุกอยางบดเปน
ผง แทรกดวยชะมดเช็ด (สะตุ) เล็กนอย คลุกเคลาใหเขากัน 

ใชแบบยาผง หรืออัดเปนเม็ด นํ้าหนัก 250 mg.

วิธีใช
เด็กอายุ 6-12 ป ทานครั้งละ 2-4 เม็ด หรือ 0.5-1 ชอนชา 

ผูใหญครั้งละ 4-6 เม็ด หรือ 1-2 ชอนชาละลายกับนํ้าอุน กอน
หรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมง 

เมื่อยังมีอาการ

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

ÂÒàËÅ×Í§»�´ÊÁØ·Ã
(S3-14)

--------------------
รักษาอาการทองเสีย ที่ไมมีสาเหตุจากการติดเชื้อ 
ไมมีไขแทรก อุจจาระไมเปนมูกหรือมีเลือดปน

สวนประกอบ
ขมิ้นชัน (หัว) 6 สวน, ขมิ้นออย (หัว) ทับทิม (ใบ) หญาแหวหมู 
(หัว) เพกา (เปลือก) กลวยตีบ (Musa × paradisiaca ‘Tib Ta 
Nod’) ถาไมมีใชกลวยนํ้าวาก็ได (ราก) กระเทียม (หัว) เทียน-
บาน (Impatiens balsamina) (ใบ) สีเสียดแกน (Acacia 

catechu) (เปลือกตน) สีเสียดแกน (Acacia catechu) (กอน
ยางสีเสียด) ชันของไมตะเคียน อยางละ 1 สวน ตากแหงแลวบด

เปนผง อัดเปนเม็ด นํ้าหนัก 250 mg.

วิธีใช
รับประทานเมื่อมีอาการ ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง, เด็กอายุ 1-2 เดือน 
ครั้งละ 1 เม็ด, อายุ 3-5 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด, อายุ 5-12 เดือน 
ครั้งละ 3 เม็ด เด็กโตและผูใหญ ครั้งละ 3-4 เม็ด, ถาแกทองเดิน
ใหกระสายเปลือกแคตมกับนํ้าปูนใส, แกอุจจาระเปนมูกเลือดใช

กระทือกับกระชายเผาไฟพอสุกฝนกับนํ้าปูนใส, หรือ

ถาไมสะดวกสามารถกระสายกับนํ้าสุกได 

กะดอม หัวหญาแหวหมู
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ÂÒ¸ÒμØºÃÃ¨º
(S3-15)

--------------------
แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจากการติดเชื้อ 
ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติ

หรือธาตุพิการ

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ (ดอก) จันทนเทศ 

(เนื้อไม) กระวาน (ผล) กานพลู (ดอก) ขิง (หัว) ดีปลี (ผล) 
ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) เจตมูลเพลิงแดง (ราก) หญาขัด 

(ราก) หญาแหวหมู (หัว) มะตูม (ผลออน) อบเชยเทศหรือ
อบเชยลังกา (Cinnamomum verum) (เปลือก) สมุลแวง 

(เปลือก) เปราะหอม (หัว) แฝกหอม (Chrysopogon 
zizanioides) (ราก) ตรีผลา โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 และนํ้า
ประสานทองสตุ อยางละเทาๆ กัน ทุกอยางบดเปนผง 

คลุกเคลาใหเขากัน ใชแบบยาผง

วิธีใช
ทานกอนอาหาร 3 เวลา, เด็กอายุ 6-12 ป ทานครั้งละ 0.5 

ชอนชา ผูใหญครั้งละ 1 ชอนชาละลายกับนํ้าอุน หรือละลายกับ

นํ้ากระสาย ถาทองอืดทองเฟอใหกระสายกับกระเทียมทุบ 3 

กลีบชงกับนํ้าอุน หรือชงกับใบกะเพรา 1 กํามือ, ถาแกทองเดิน
ใหกระสายเปลือกแคตมกับนํ้าปูนใส

คําเตือน

ไมควรใชกับสตรีมีครรภ หรือผูที่มีไข

ÂÒÍíÒÁÄ¤ÇÒ·Õ/ÍÁÄ¤ÇÒ·Õ
(S3-16)

--------------------
แกไอ ชวยขับเสมหะ 

สวนประกอบ
ชะเอมเทศ (เปลือกหรือราก)  7 สวน, มะขามปอม (เนื้อผล) 
สมอพิเภก (เนื้อผล) ผักชีลา (เม็ด) โกฐพุงปลา เทียนขาว และ

นํ้าประสานทองสตุ อยางละ 1 สวน, ทุกอยางบดเปนผง 
คลุกเคลาใหเขากัน ใชแบบยาผง

วิธีใช
ใชดื่มจิบหรือกวาดคอ หลังอาหาร 3-4 เวลา หรือเมื่อมีอาการ, 
เด็กอายุ 6-12 ป ทานครั้งละ 0.5-1 ชอนชา ผูใหญครั้งละ 1-2 
ชอนชา, ละลายกับนํ้าอุน หรือนํ้ากระสายเปนนํ้าสมซา หรือ

นํ้ามะขามเปยก หรือนํ้ามะนาว แทรกเกลือเล็กนอย 

หญาขัด เนื้อผลมะขามปอมแหง
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ÂÒà¢ÕÂÇàºÞ¨¢Ñ¹¸�
(S3-17)

--------------------
แกไขหวัด ไขอีสุกอีใส ไขดําแดง ไขหัด ไขตัวรอน 

รอนใน กระหายนํ้า

สวนประกอบ
พิมเสน (Pogostemon cablin) (ใบ) ฝายแดง (Gossypium 
arboreum) (ใบ) ทองพันชั่ง (ใบ) ผักกะโฉม (Limnophila 
rugosa) (ใบ) หญาใตใบ (Phy_uri) หรือใช ลูกใตใบ (Phy_

ama) ก็ได (ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน, ตากแหง
แลวบดเปนผงอะเอียด

วิธีใช
รับประทานกอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน เด็กใช 0.5 ชอน
ชา ผูใหญใช 1 ชอนชา แกไขหวัดใหกระสายกับนํ้าดอกมะลิหรือ
จันทนแดง, แกไขหัด ไขอีสุกอีใส ไขดําแดง กระสายนํ้ารากผักชี, 
ถาแกไขหวัดใหญ ไขกาฬ ใชเขี้ยวสัตวตางๆ ฝนเปนนํ้ากระสาย, 
ยาแกไขอาเจียน ใชนํ้าลูกยอตมเปนนํ้ากระสาย, แกไขตัวรอนให
กระสายกับนํ้าซาวขาว 1 ถวยแกว ใชพนตัวคนไขชวยลดอาการ

ไขรอนในไดดี

ÂÒà¢ÕÂÇàºÞ¨¢Ñ¹¸� (¤ÑÁÀÕÃ�àÇªÈÖ¡ÉÒ)
(S3-18)

--------------------
แกไขตัวรอน ไขหวัด ไขหัด ไขอีสุกอีใส 

ที่มีอาการเพอดวย

สวนประกอบ
สันพรามอญหรือปกไกดํา (Justicia gendarussa) สันพราหอม 
(Eupatorium fortunei) ประคําไก (ใบ) พิมเสน (Pogoste-
mon cablin) (ใบ) ฝายแดง (Gossypium arboreum) (ใบ) 
ผักกะโฉม (Limnophila rugosa) (ใบ) พรมมิ (Trianthema 

triquetrum) ใชใบของพืชทั้ง 7 ชนิดอยางละเทาๆ กัน, 
ตากแหงแลวบดเปนผงอะเอียด

วิธีใช
รับประทานกอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน เด็กใช 0.5 ชอน
ชา ผูใหญใช 1 ชอนชา ถาใชกระทุงไขหัดหรือไขอีสุกอีใสใชนํ้า
กระสายจากรากผักชีตม ถาแกไขที่มีอาการเพอกลุมดวยให

กระสายกับนํ้าซาวขาวใชทั้งกินทั้งชะโลมรางกาย

ฝายแดง ประคําไก
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á¡ŒÅÁÍØ·¸Ñ§¤ÁÒÇÒμÐ
(S3-19)

--------------------
แกลมอุทธังคมาวาตะ หรือลมตีขึ้นปะทะอกหายใจ
ไมออกราวจะสิ้นใจ (มีอาการเรอรวมกับแนนทอง
รุนแรง ลิ้นกระดางคางแข็ง ชักเกร็ง มือกําเทากํา)

สวนประกอบ
จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ (ดอก) กระวาน (ผล) กานพลู (ดอก) 
อบเชยเทศ (Cinnamomum verum) สมอทั้ง 3 รงทอง (ยางสี
เหลืองใหสะตุกอน โดยบดเปนผงแลวหอดวยใบขาหรือใบบัว 7 

ชั้น ยางไฟจนใบไมกรอบเกรียมทั้ง 7 ชั้น) และมหาหิงค 
อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 ชอนชา เมื่อมีอาการ โดยละลายกับนํ้าอุน หรือ

ผสมกับนํ้าผึ้งใหไดนํ้า 1 แกวชา 

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹¨Ñ´/á¡ŒâÃ¤«Ò§ªÑ¡
(S3-20)

--------------------
แกไขตัวรอนจัด แกไขซางชัก

สวนประกอบ
ตําลึง ผักเปดแดง (Alternanthera sessilis) กะเม็ง โหระพา 

แมงลัก ใชใบของพืชทั้ง 5 ชนิด อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลว
บดเปนผงอะเอียด

วิธีใช
ทานครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุน 1 แกวชา กอนหรือหลัง

อาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมง 

กะเม็งจันทนเทศ
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ÂÒÍØ·ÑÂâÍÊ¶
(S3-22)

--------------------
แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แกออนเพลีย

ระเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ

สวนประกอบ
ฝาง (แกน) เทากับนํ้าหนักตัวยาทั้งหมด, จันทนแดง (แกน) ครึ่ง
หนึ่งของตัวยาทั้งหมด, มะเดื่ออุทุทพร (ราก) และบัวหลวง (ใช
รากสดหรืออบแหง) อยางละ 8 บาท, บัวหลวง (เมล็ด) แหวจีน 
(Eleocharis dulcis) (ใชหัวสดหรืออบแหง) โกฐหัวบัว โกฐสอ 
โกฐเชียง ชะเอมเทศ (เปลือกและไม) คําฝอย (ดอก) และเกสร
ทั้ง 5 อยางละ 3 บาท, กฤษณา (เนื้อไม) จันทนเทศ (เนื้อไม) 

จันทนา (เนื้อไม) จันทนชะมด (Man_gag) (แกน) ขอนดอกพิกุล 
(เนื้อไมพิกุลที่มีเชื้อรา) คนทา (ราก) ชะเอมปาหรือชะเอมไทย 
(เปลือก) อบเชยเทศ (Cinnamomum verum) เชียดหรือ

อบเชยไทย (Cin_ine) แหวกระดาน (ไมทราบชนิด) (หัว) และ
กระจับ (Trapa natans) (เนื้อในผลสดหรืออบแหง) อยางละ 1 
บาท, นําไปอบหรือตากแหง, ตมนํ้าฝาง ใสนํ้าพอทวมแกนฝาง
ใชไฟปานกลางเคี่ยวจนงวดเหลือนํ้า 1 ใน 3 สวน แลวกรอง

ตะกอนและกากออก, ตมตัวยาอื่นๆ แยกกับนํ้าฝาง เคี่ยวจนงวด

เหลือนํ้า 1 ใน 3 สวน, ผสมนํ้ายาสองสวนเขาดวยกัน ลอยดวย
ดอกมะลิ และดอกกระดังงาในหมอปดฝา 1 คืน กรองตะกอน

อีกครั้ง แทรกดวยชะมดเช็ด (สะตุ) และพิมเสน เล็กนอย

วิธีใช
แกกระหายนํ้า เพิ่มความสดชื่น ใชผสมกับนํ้าดื่ม 3-4 หยด/แกว 
ดื่มแทนนํ้า, แกไขตัวรอน ใชครั้งละ 1 ชอนโตะผสมนํ้าดื่ม 1 

แกว ดื่ม 3 เวลากอนหรือหลังอาหาร และกอนนอน หรือ

ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง 

á¡Œä¢ŒμÑÇÃŒÍ¹
(S3-23)

--------------------
แกไขตัวรอน

สวนประกอบ
จันทนา (เนื้อไม) จันทนแดง (แกน) พิกุล (ดอก) บุนนาค (ดอก) 

อัญชันดอกขาว (ดอก) อัญชันดอกมวง (ดอก) พิมเสน 
(Pogostemon cablin) (ใบ) หญาชันกาศ (Pan_rep) (ราก
และเหงา) หญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) 
(ทั้ง 5) อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน, เด็กครั้งละ 
0.5 ชอนชา ผูใหญครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุนหรือ

นํ้าดอกไมเทศ 1 แกวชา 

ฝาง บุนนาค

SW 12307-p072-199-G8.indd   168SW 12307-p072-199-G8.indd   168 4/13/63 BE   11:19 AM4/13/63 BE   11:19 AM



169

·ŒÍ§Í×´-·ŒÍ§à¿‡Í
(S3-24)

--------------------
แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม ชวยยอยอาหาร

สวนประกอบ
ขมิ้นออย (หัว) ขิง (หัว) กระชาย (หัว) ไพล (หัว) ขา (หัว) 

กะเพรา (ทั้ง 5) พริกไทย (เมล็ด) ดีปลี (ฝก) กระเทียม (หัว) 
ผักคราด (Acmella oleracea) (ราก) การบูร (แรธาตุ) 

อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานเมื่อมีอาการ หรือกอนอาหาร 3 เวลา, เด็กครั้งละ 0.5 ชอน

ชา ผูใหญครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุน 1 แกวชา 

·ŒÍ§Í×´-·ŒÍ§à¿‡Í
(S3-25)

--------------------
แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม ทําใหผายลม

สวนประกอบ
ขิง (หัว) ถั่วลิสง (เมล็ดคั่วใหสุก) กานพลู ชาพลู (ใบ) สะคาน 

(เถา) กระเทียม (หัว) มะกรูด (ผิวผล) การบูร (แรธาตุ) และมหา
หิงค อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานเมื่อมีอาการ หรือกอนอาหาร 3 เวลา, เด็กครั้งละ 0.5 ชอน

ชา ผูใหญครั้งละ 1 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุน 1 แกวชา 

ขิงขมิ้นออย
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á¡Œ¾ÔÉ¡Ô¹¼Ô´ÊíÒá´§
(S3-35)

--------------------
แกพิษกินผิดสําแดง กินของแสลง

สวนประกอบ
หญาคา (ราก) มะกรูด (ราก) มะนาว (ราก) มะปรางหวาน 

(ราก) รางจืด (เถา) หญาแหวหมู (หัว) ใบเงิน (Graptophyl-
lum pictum) (ใบ) เถายานาง (เถา) จันทนา (เนื้อไม) จันทน
แดง (แกน) เกสรทั้ง 5 และเทียนทั้ง 5 อยางละเทาๆ กัน, 

ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา เมื่อมีอาการ หรือกอนอาหาร

หากยังมีอาการ 

á¡Œ·ŒÍ§àÊÕÂáººÁÕä¢Œ
(S3-36)

--------------------
แกทองเสียแบบมีไข อาหารเปนพิษ

สวนประกอบ
มะเดื่ออุทมพร (ราก) ชิงชี่ (ราก) เถายานาง (ราก) มะพราว 
(ราก) กลวยตีบ (Musa × paradisiaca ‘Tib Ta Nod’) ถา
ไมมีใชกลวยนํ้าวาก็ได (ราก) ขมิ้นออย (หัว) เนระพูสีไทย หรือ

ใช วานพังพอน ก็ได (เหงา) และขี้อาย (เปลือก) อยางละ
เทาๆ กัน, ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มครั้งละ 1 แกวชา เมื่อมีอาการ และกอนอาหาร 

3 เวลา และกอนนอน 

ใบเงิน วานพังพอน
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á¡Œ·ŒÍ§¼Ù¡
(S3-37)

--------------------
แกทองผูก ชวยระบายทอง

สวนประกอบ
เถายานาง (ราก) เทายายมอม (Cle_ind) (ราก) ชิงชี่ (ราก) 

สมอไทย (รากหรือผลสด) มะกาหรือใชมะกาตน (ใบ) ราชพฤกษ
หรือคูน (เนื้อในสีดําของฝกแก) จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อ
ไม) กะดอม (ผล) บุนนาค (ดอก) มะลิ (ดอก) อยางละเทาๆ กัน, 

ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่มเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 แกวชา แทรกดีเกลือประมาณ

หยิบมือ (ปรับปริมาณตามธาตุหนัก-เบาของผูปวย) 

·ŒÍ§Í×´-·ŒÍ§à¿‡Í
(S3-39)

--------------------
แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลมในลําไส

สวนประกอบ
จันทนเทศ (ผล) พริกไทย (เมล็ด) กะเพรา (ราก) ตะคานเล็ก
หรือสะคาน (เถา) สมอไทย (ผล) วานนํ้า (Acorus calamus) 

(เหงา) พุดทุงหรือหัสคุณเทศ (Hol_cur) (ราก) อยางละ
เทาๆ กัน, ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานกอนอาหาร 3 เวลา ผูใหญครั้งละ 1 ชอนโตะ เด็กครั้งละ 

1-3 ชอนชา ละลายกับนํ้าอุน 0.5-1 แกวชา

ชิงชี่ พุดทุง

SW 12307-p072-199-G8.indd   171SW 12307-p072-199-G8.indd   171 4/13/63 BE   11:19 AM4/13/63 BE   11:19 AM



172

ÂÒËÍÁ
(S3-40)

--------------------
แกเปนลม วิงเวียนศรีษะ หนามืดตาลาย

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อไม) จันทนเทศ (ดอก) กฤษณา 
(เนื้อไม) อบเชยเทศ (Cinnamomum verum) หรือใชอบเชย
จีนหรือญวนก็ได (เปลือก) ขอนดอกพิกุล (เนื้อไมที่มีเชื้อรา) 
กะลําพัก (แกนไมสลัดไดปาที่มีเชื้อรา) เกสรทั้ง 5 โกฐกระดูก 
โกฐจุฬาลัมพา โกฐพุงปลา พิมเสน (แรธาตุ) อยางละเทาๆ กัน 
ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด แทรกดวยอําพันทอง (อวกวาฬ) 

และชะมดเช็ด (สะตุกอน) ใชแบบยาผง หรืออัดเปนเม็ด
ขนาดเทาเม็ดขาวโพด

วิธีใช
ทานเมื่อมีอาการ หรือทุกๆ 2-3 ชั่วโมง หากยังมีอาการ, ครั้งละ 

1 ชอนชาหรือ 3 เม็ด กระสายหรือละลายกับ
นํ้าดอกไมเทศ หรือใชนํ้าอุนก็ได

á¡Œ·ŒÍ§¼Ù¡/¾ÃÃ Ö́¡
(S3-41)

--------------------
แกอาการทองผูก หรือพรรดึก (อาการทองผูกรุนแรง 

มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง)

สวนประกอบ
มะตูม (ผลออน) ประคําไก (ทั้ง 5) ขี้เหล็ก (ทั้ง 5) มะกา หรือใช 

มะกาตน ก็ได (ใบ) หญาแหวหมู (หัว) เถาวัลยเปรียง (เถา) 
สมอเทศ (เนื้อผล) สมอไทย (เนื้อผล) มะขามปอม (ผล) และ

ยาดํา อยางละเทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา 

สลัดได มะตูม
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á¡Œ¤Å×è¹àËÕÂ¹-ÍÒà¨ÕÂ¹
(S3-42)

--------------------
แกคลื่นเหียน อาเจียน

สวนประกอบ
ยอบาน (ผลออนเผาไฟใหสุกกอนนําไปใช) ผักชี (เมล็ด) มะตูม 
(ผลออน) หญาแหวหมู (หัว) เพกา (เปลือก เผาไฟใหหอมกอน
นําไปใช) เทียนดํา อยางละเทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา เมื่อมีอาการ หรือทานตอเนื่อง 

กอนอาหาร 3 เวลา หากยังมีอาการ 

á¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§-·ŒÍ§àÊÕÂ-ºÔ´
(S3-43)

--------------------
แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด ชวยคุมธาตุ

สวนประกอบ
สมอพิเภก (เนื้อผล) แคบาน (เปลือก) ทับทิม (เปลือกผล) 

ขมิ้นออย (หัว) พิกุล (ดอก) บุนนาค (ดอก) บัวหลวง (เกสร) 
ขี้เหล็ก (ทั้ง 5) เบญจโลกวิเชียร (หรือยาหาราก) อยางละเทาๆ 

กัน ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน 

ยอบาน แคบาน
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á¡ŒμŒ¹ä¢Œ (ä¢ŒÃÐÂÐáÃ¡)
 (S3-44)

--------------------
แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไขระยะแรก เชน ไขตัว

รอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา)

สวนประกอบ
จันทนเทศ (ดอกหรือผล) จันทนา (เนื้อไม) มะกรูด (ราก) 

มะนาว (ราก) มะปรางหวาน (ราก) กะดอม (ผล) บอระเพ็ด 
(เถา) เกสรทั้ง 5 และ เบญจโลกวิเชียร อยางละเทาๆ กัน 

ใชของสดหรือตากแหง ใชเปนยาตม หรือบดเปนผงละเอียด
บรรจุแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือทุกๆ 3-4 

ชั่วโมง, ยาตม เด็กอายุ 6-12 ขวบ ดื่มครั้งละ 0.5 แกวชา 
ผูใหญ 1 แกวชา, ยาเม็ด เด็กทานครั้งละ 1-3 เม็ด 

ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

á¡Œ»ÅÒÂä¢Œ (ä¢ŒÃÐÂÐ»ÅÒÂ)
(S3-45)

--------------------
แกปลายไข (ไขในระยะปลาย เปนไขตัวรอน ไขกาฬ 
ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวยทําใหหายไขเร็วขึ้น 
ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบายออนๆ 

และชวยใหเจริญอาหาร)

สวนประกอบ
สะเดา (ใบและกานใบ) บอระเพ็ด (เถา) กะดอม (ผล) ขี้เหล็ก 

(ทั้ง 5) ขมิ้นออย (หัว) เถายานาง (ทั้ง 5) มะกาหรือใชมะกาตน 
ก็ได (ใบ) ราชพฤกษหรือคูน (ใบ) หญาแหวหมู (หัว) มะตูม (ผล
ออน) จันทนแดง (แกน) ตรีผลา เกสรทั้ง 5 โกฐทั้ง 5 และเทียน

ทั้ง 5, ใชของสดหรือตากแหง ใชเปนยาตม หรือบดเปนผง
ละเอียดบรรจุแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน, ยาตม เด็กอายุ 

6-12 ขวบ ดื่มครั้งละ 0.5 แกวชา ผูใหญ 1 แกวชา, ยาเม็ด 
เด็กทานครั้งละ 1-3 เม็ด ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

ไมจันทนา สะเดา
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ä¢ŒËÇÑ´
(S3-46)

--------------------
แกไขหวัด

สวนประกอบ
เถายานาง (ราก) คนทา (ราก) ชิงชี่ (ราก) จันทนแดง (แกน) 

จันทนเทศ (แกน) กะดอม (ผล) บอระเพ็ด (เถา) สะเดา (ใบและ
กานใบเพสลาด) ชะเอมเทศ (เปลือกและเนื้อไม) ตรีผลา 
โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา อยางละเทาๆ กัน ใชของสดหรือ

ตากแหง, ใชเปนยาตม หรือบดเปนผงละเอียด
บรรจุแคปซูลขนาด 400 mg.

วิธีใช
ทานกอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือทุกๆ 3-4 

ชั่วโมง, ยาตม เด็กอายุ 6-12 ขวบ ดื่มครั้งละ 0.5 แกวชา 
ผูใหญ 1 แกวชา, ยาเม็ด เด็กทานครั้งละ 1-3 เม็ด 

ผูใหญทานครั้งละ 3-5 เม็ด

คําเตือน

ไมควรใชกับผูปวยไขเลือดออก

ä¢ŒÃŒÍ¹ã¹¡ÃÐËÒÂ¹íéÒ/·ŒÍ§àÊÕÂáººÁÕä¢Œ
(S3-47)

--------------------
แกไขรอนในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข 

แกไขอาเจียน แกไขนอนไมหลับ

สวนประกอบ
หญาแพรก (Cynodon dactylon) (ทั้ง 5) หญาปากควาย 
(Dactyloctenium aegyptium) (ทั้ง 5) เถายานาง (ทั้ง 5) 
เทายายมอม (ราก) สวาด (ใบ) ทับทิม (เปลือกผล) จันทนแดง 
(แกน) จันทนเทศ (ผล) บอระเพ็ด (ใบ) ตานหมอน (ใบ) ราม

หรือพิลังกาสา (Ard_ell) (เมล็ด) ขมิ้นออย (หัว) อยางละเทาๆ 
กัน ตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด

วิธีใช
ทานกอนอาหาร 3 เวลา และกอนนอน หรือทุกๆ 3-4 ชั่วโมง, 
ครั้งละ 1 ชอนชา กระสายกับนํ้าอุน 1 แกวชา, หรือใหไดผลดี 

แกไขสํารอกอาเจียนใชลูกยอเผาไฟตมกับลูกผักชีเปนนํ้า
กระสาย, แกไขทองเสีย ใชเปลือกแคบานกับใบกะเพราตมเปน

นํ้ากระสาย, แกไขรอนในกระหายนํ้า ใชรากตาลหรือราก
มะพราวตมเปนนํ้ากระสาย, แกไขนอนไมหลับ ใชใบชุมเห็ดไทย 

(Senna tora) ตมเปนนํ้ากระสาย

คนทา
หญาปากควาย
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ä¢ŒËÑ´/ä¢ŒÍÕÊØ¡ÍÕãÊ/ä¢ŒÍÕ´íÒÍÕá´§
(S3-48)

--------------------
แกไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส 

ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข

สวนประกอบ
จันทนแดง (แกน) จันทนา (เนื้อไม) เบญจโลกวิเชียร (หรือยาหา
ราก) พิมเสน (Pogostemon cablin) (ใบ) มะระ หรือมะระ-
ขี้นก ก็ได (ใบ) มะยม (ใบ) พรมมิ (Trianthema triquetrum) 

สมี (Sesbania sesban) (ใบ) ฝายแดง (Gossypium 
arboreum) (ใบ) สันพรามอญ (Justicia gendarussa) 
ทองหลางใบมน (ใบ) เถามวกขาว (เถา) เถามวกแดง (เถา) 

อยางละเทาๆ กัน, ตากแหงแลวใชเปนยาตม หรือ
บดเปนผงละเอียดใชเปนยาผง

วิธีใช
ผูใหญใช ยาตมดื่มครั้งละ 1 แกวชา ยาผงครั้งละ 1 ชอนชา, 

เด็กอายุตํ่ากวา 10 ชวบ ยาตมดื่มครั้งละ 0.5 แกวชา ยาผงครั้ง
ละ 0.5 ชอนชา, ยาผงใหกระสายกับนํ้าอุนหรือนํ้ารากผักชีตม 

0.5-1 แกวชา ดื่ม 4-5 ครั้ง/วัน หรือดื่มทุกๆ 3-4 ชั่วโมง เมื่อยัง

มีอาการ, และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหผสมยา 1 ชอนโตะกับ

นํ้าสุก 1 ถวย ใชผาชุบนํ้าเช็ดตัวอีกดวย

คําเตือน

หามใชกับผูปวยที่สงสัยวาอาจจะเปนไขเลือดออก

á¡Œ¹íéÒ¹ÁáËŒ§/¢Ñº¹íéÒ¹Á
(S3-50)

--------------------
แกนํ้านมแหง ชวยขับนํ้านมในสตรีหลังคลอด

สวนประกอบ
ระยอม (Rau_ser) (ราก) นํ้านมราชสีห (ทั้งตน) บุนนาค (ดอก) 
กระวาน (ใบ) เรวใหญ (Alp_mut_nob) (ผล) อบเชยเทศหรือ

ใชอบเชยจีนหรือญวนก็ได (เปลือก) ขิงแหง (Zingiber 
ligulatum) (หัว) อยางละเทาๆ กัน, ใชของสดหรือ

ตากแหงแลวใชเปนยาตม

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนอาหาร เชาและเย็น

ทองหลางใบมน

ระยอม
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á¡ŒÁ´ÅÙ¡¾Ô¡ÒÃ-ÍÑ¡àÊº/
¢Ñº¹íéÒ¤ÒÇ»ÅÒ

(S3-51)

--------------------
แกมดลูกพิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก 

บํารุงสตรีหลังคลอด ชวยขับนํ้าคาวปลา 
ขับเลือดเสีย

สวนประกอบ
จันทนเทศ (ผล) จันทนเทศ (ดอก) วานชักมดลูก (Curcuma 
zanthorrhiza) (หัว) วานสากเหล็ก (เหงา) ขี้เหล็ก (แกน) 

ตะคานเล็กหรือสะคาน (เถา) ขิงแหง (Zingiber ligulatum) 
(หัว) ดีปลี (ผลหรือดอก) กานพลู กระวาน (ผล) กําจัดตน 

(แกน) กําจาย (แกน) พุดทุงหรือหัสคุณเทศ (ราก) หางไหลแดง 
(ราก) และเทียนดํา อยางละเทาๆ กัน ใชของสดหรือตากแหง 
บดหรือตําใหแหลกหยาบๆ หอดวยผาขาวบาง ใสเหลาขาว

พอทวมตัวยา ดองไวอยางนอย 7 วัน ใชได

วิธีใช
ดื่มครั้งละ 1 จอก หลังอาหาร 3 เวลา

คําเตือน

หามใชกับสตรีมีครรภ และผูมีไข

´Õ«‹Ò¹
(S3-52)

--------------------
รักษาโรคดีซาน

สวนประกอบ
แจง (ราก) จันทนแดง (แกน) กรุงเขมา (หัว) กะดอม (ผล) 

หญาใตใบ (Phy_uri) หรือใชลูกใตใบ (Phy_ama) ก็ได (ทั้งตน) 
พังโหม (Pae_foe) (ใบและเถา) สนสองใบ (Pin_lat) หรือใช

สนสามใบ (Pin_kes) ก็ได (แกน) อยางละเทาๆ กัน 
ใชของสดหรือตากแหง

วิธีใช
ตมนํ้าดื่ม ครั้งละ 1 แกวชา กอนหรือหลังอาหาร 3 เวลา 

กําจาย ลูกใตใบ
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ÁÐàÃç§μÑº/½‚ã¹μÑº/μÑºÍÑ¡àÊº
(S3-74)

--------------------
รักษาโรคมะเร็งตับ (ระยะที่ 1-3), โรคฝในตับ, 

โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ (มีอาการเพอคลุมคลั่ง
และนัยตาเปนสีแดงรวมดวย)

สวนประกอบ
หญาแหวหมู (หัว) 8 บาท, สมอทั้ง 3 (เนื้อผล) และ โมกมัน 

(Wri_arb) (เปลือก) อยางละ 4 บาท, มะตูม (ราก) มะดูก (ราก) 
ทองพันชั่ง (ตน ใบ กิ่ง) ชาพลู (ราก) ดีปลี (ผล) ตะคานเล็กหรือ
สะคาน (เถา) กระดึงชางเผือกหรือขี้กาแดง (Tri_tri_tri) (ราก) 
โคกกระสุน (Tribulus terrestris) (ทั้งตน) ผักชีลา (เมล็ด) 
ผักชีลอม (เมล็ด) โกฐทั้ง 5 และสารสม อยางละ 2 บาท, 

ใชของสดหรือตากแหง, ใชเปนยาตม หรือบดเปน
ผงละเอียดเปนยาผง

วิธีใช
ทาน 3 เวลา กอนอาหาร, ยาตม ดื่มครั้งละ 1 แกวชา, ยาผง 

ทานครั้งละ 1 ชอนชา กระสายกับนํ้ามะนาวหรือสมซา

คําเตือน

ผูปวยโรคมะเร็งตับควรไดรับการประเมินอาการหรือระยะ
ลุกลามของโรคจากแพทยผูเชี่ยวชาญกอนการใชยานี้

กระดึงชางเผือก/ขี้กาแดง
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ส่วนที ่3

พืชปา่สมุนไพร
( 512 ชนิด เรียงตามอักษรชือ่ไทย )
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กรวยปา่
ชื่อทองถิ่น : กรวยปา (อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Casearia grewiifolia Vent.

ชื่อวงศ : SALICACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน มีขนสั้นนุมตามกิ่งและแผนใบดานลาง ใบ

เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยักซี่ฟน ผลรูปรี 

สุกสีเหลือง แตก 3 ซีก

กระดังงาไทย
ชื่อทองถิ่น : กระดังงา (พัทลุง, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & 
Thomson var. odorata

ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่งออนและ

เสนแขนงใบมีขนสั้น ใบเรียงสลับ รูปไข โคนใบเบี้ยว ปลายใบ
เรียวแหลม ดอกสีเขียว-เหลือง มี 6 กลีบ มีกลิ่นหอมแรงเมื่อถูก

ความรอน พบตามชายปาดงดิบชื้นในภาคใตตอนลาง

กระดึงช้างเผือก
ชื่อทองถิ่น : ขี้กาแดง (พัทลุง, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Trichosanthes tricuspidata Lour. var. 
tricuspidata

ชื่อวงศ : CUCURBITACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 20 ม. ตามปลายกิ่งมีมือ

พันออกจากซอกใบ ใบเรียงสลับ รูปไขกวาง ปลายหยัก 3–5 พู 
แผนใบสากดานบน กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ปลายกลีบเปนฝอย 

ผลรูปไขกวาง ยาว 6–7 ซม. สุกสีแดง ผิวมันเงา

สรรพคุณ
• ตํารับยาขับนิ่วในถุงนํ้าดี : รักษานิ่วในถุงนํ้าดี (S2-11)

สรรพคุณ
• ตํารับยาหอมอินทจักร : ใชดอกเขายา แกคลื่นเหียนอาเจียน 
หนามืดจะเปนลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด 
อาหารไมยอย ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุง
หัวใจ, หรือใชดอกกระดังงาสงขลา (Cananga odorata var. 
fruticosa) แทนได ซึ่งกระดังงาสงขลาเปนไมพุม แตกกิ่งตํ่า สูง
ถึง 5 ม. มีกลีบดอกจํานวนมากกวา 6 กลีบ และมีปลายกลีบ
ดอกเรียวยาวและมวนบิดงอมากกวา, ไมพบในปาธรรมชาติ 
เปนไมปลูกประดับและทําสมุนไพร (S3-04)

สรรพคุณ
• ผลสด : แกผดผื่นคัน แกตุมคันจากไขอีสุกอีไส (N1)
• ใบหรือราก : แกไข แกทองรวง (NE3)
• ราก : แกริดสีดวงจมูก รักษาอาการอักเสบของทางเดินหายใจ 

(S2)
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กระดูกกบ
ชื่อทองถิ่น : โคคลานตัวผู เหลื่อมบันดง (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Hymenopyramis brachiata Wall. ex 
Griff.
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม มีขน
สั้นหนานุมตามกิ่งออน ชอดอก กานใบและแผนใบ, ใบเดี่ยว เรียง
ตรงขามตั้งฉาก รูปรี-รูปไข ยาว 7-15 ซม. กลีบดอกสีขาว มี 4 
กลีบ ยาว 7 มม. ผลรูปไขกวาง ยาว 1-1.5 ซม. เปนถุงมี 4 
เหลี่ยม ภายในปองมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด

กระโดน
ชื่อทองถิ่น : กระโดน (พิษณุโลก), กระโดน โดน 
(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Careya arborea Roxb.

ชื่อวงศ : LECYTHIDACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกขรุขระ เปลือก
ในมีเสนใยออนนุม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไขกลับ ขอบใบจักฟน
เลื่อย โคนใบสอบ ใบเกลี้ยง มักเปลี่ยนเปนสีสม-แดงกอนรวง มี
กลีบดอกสีขาว 4 กลีบ เกสรเพศผูเปนเสนจํานวนมาก สีขาว 
โคนกลีบสีแดง ผลทรงกลม กวาง 5-7 ซม. ปลายผลมีจุกของ
กลีบเลี้ยงติดคงทน

สรรพคุณ

• เปลือก : ชวยสมานแผลภายนอก หรือแผลภายใน (N1)

• ใบ : สมานแผล ปดแผล (S2)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 
(S2-51)

• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

สรรพคุณ
• เถา : แกปวดประดง แกปวดขอเขา (E2)

กระดูกกบ
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กระทงลาย
ชื่อทองถิ่น : มะแตกเครือ (พิษณุโลก), หมากแตก 

(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Celastrus paniculatus Willd.
ชื่อวงศ : CELASTRACEAE

สรรพคุณ
• เหงา : บํารุงกําลัง (E2)
• เหงา : แกโรคฝหนอง (N1)
• เหงา : ขับปสสาวะ แกไตพิการ ชวยลดความดันโลหิตสูง รักษา
แผลไฟไหม นํ้ารอนลวก (NE3)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 

(S2-14)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)

ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 ม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ 
กิ่งออนมีชองอากาศสีขาว ขอบใบจักฟนเลื้อยถี่ ผลกลม กวาง 
8–10 มม. สุกสีเหลือง แตกอา 3 แฉก มีเนื้อในสีแดง
สรรพคุณ
• เถาและใบ : บํารุงเสนเอ็น (N1)

• เถา :  รักษาแผลมะเร็งเตานม ตําหรือบดผสมกับแกนชายชู

ตัวผู และชายชูตัวเมีย (ทั้งสองเปนพืชสกุลชิงชี่ Capparis 
spp.) ผสมนํ้าใหขนใชทาแผลมะเร็งเตานม (NE3)

• เปลือกตน ผล และเมล็ด มีฤทธิ์ทําใหอาเจียน ยาระบาย ใช

เปนยาพอกฝมะมวง เปนยาบํารุง กินแกปวดทองในเด็ก; ใบ : 

แกไข พอกแผล; ผล : เปนยาเย็น แกกระหายนํ้า, ผลดิบเปนยา
ฝาดสมาน แกบิด เปนยาพอกชวยสมานแผล ตมนํ้าลางแผล 

รักษาอาการปวดกระเพาะ ยาขับนํ้านม รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 
โรคโลหิตจาง (R3)

กระแตไต่ไม้
กระแตไตไม (สระแกว, อุดรธานี), 

กระแตไตไม หัวรอยรู (พิษณุโลก), หัววาว (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Drynaria quercifolia (L.) Sm.

ชื่อวงศ : POLYPODIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกอิงอาศัย มีเหงาทอดเลื้อย ตามตนไมหรือ

บนกอนหิน เนื้ออวบนํ้า ใบมีสองแบบ คือ ใบที่ไมสรางสปอรจะ

ไมมีกานใบ รูปไข ยาว 15–30 ซม. ขอบหยักเปนพูตื้นแบบขนนก 

ใบสรางสปอรรูปขอบขนาน ยาว 40–150 ซม. ขอบหยักลึกแบบ

ขนนกเกือบถึงเสนกลางใบ
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กระท่อมเลือด

ชื่อทองถิ่น : กลิ้งกลางดง สบูเลือด (ฉะเชิงเทรา)

ชื่อวิทยาศาสตร : Stephania venosa (Blume) Spreng.

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 7 ม. เถาเกลี้ยงและมีนํ้า

ยางสีแดงคลายเลือด มีหัวอยูใกลผิวดินทรงกลม กวางไดถึง 40 

ซม. ผิวคอนขางบางเรียบมีตุมเล็กกระจาย ใบรูปหัวใจ แผนใบ

ดานลางเกลี้ยงและมีนวล กานใบติดแบบใบบัว

กระทือ
ชื่อทองถิ่น : กระทือ (ตรัง, สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm. subsp. zerumbet

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.5 ม. มีเหงาใตดิน เนื้อในเหงาสี

เหลืองออน ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยขางละ 5–10 ใบ รูป

ขอบขนาน ยาวถึง 40 ซม. ชอดอกออกจากเหงาสูงประมาณ 30 

ซม. รูปไข-ทรงกระบอก ใบประดับซอนกันแนนสีเขียว-แดง ดอก

สีเหลืองครีม

สรรพคุณ

• ตํารับยาอยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน : ใชแทนการอยูไฟ มดลูก

เขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชายและหญิง (E3-01)

สรรพคุณ
• เหงา : รักษาอาการหืดหอบ แกบิด แกทองอืดทองเฟอ ชวยขับ
ลม; หนอออน : ทานเปนผักสดหรือลวก (E2)

• เหงา : รักษาฝหนอง แตถาฝยังเปนหนองจะชวยเรงใหฝสุกแตก

เร็ว (N1)
• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี

หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น : ทําลูกประคบ แก

ปวดเมื่อยกลามเนื้อและเสนเอ็น (S2-62)
• ตํารับยารักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผล

อักเสบ : รักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล รักษาแผลผุ

พอง เปนหนอง (S2-67)
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กระทุ่มเนิน

ชื่อทองถิ่น : กระทุม (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-รอนเปน
แผนบาง ตามกิ่ง แผนใบและกานใบคอนขางเกลี้ยง  มีหูใบรูปไข
กลับที่ยอด ใบเรียงตรงขามรูปไขกลับ ชอดอกทรงกลม สีเหลือง 
กวาง 2–3 ซม.

สรรพคุณ

• เปลือกและใบ : ตมนํ้าดื่ม ชวยลดความดันโลหิต แกไข ใชอม

กลั้วคอแกอาการอักเสบของเยื่อเมือกในปาก รักษาโรคในลําไส 

แกอาการปวดมดลูก (R51)

• เปลือก : เปลือกกระทุมหรือกระทุมโคก รากกานเหลือง ราก

ตอไส รากทองแมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณบํารุง

เลือด ขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)

• ผลสุก : ทานเนื้อหุมเมล็ดสุกที่มีสีสม ชวยบํารุงเลือด บํารุง

สายตา (E2)

• ราก : รักษาโรคเบาหวาน แกปวดทอง (NE3)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น 
เสนเอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

กระทุ่ม
ชื่อทองถิ่น : กระทุมบก (ตรัง), โกสม ตะกู 

(อุดรธานี), ตะกู (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน 

เปลือกแตกเปนรองตื้นตามยาว ใบเรียงตรงขาม รูปไข ยาว 

17-30 ซม. ปลายใบแหลม มีขนประปราย-เกลี้ยง มีหูใบที่ยอด 

ชอดอกทรงกลม กวาง 4–5 ซม. สีเหลือง
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กระเทียมช้าง
ชื่อทองถิ่น : พลับพลึงปา (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Crinum amoenum Roxb. ex Ker Gawl.
ชื่อวงศ : AMARYLLIDACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีหัวใตดินทรงกลม ใบเปนกระจุก เรียง
เวียนชิดผิวดิน รูปแถบยาว 0.5–0.9 ม. เนื้อใบออนนุม ชอดอกสี
ขาว ยาวถึง 0.6 ซม.

กระบก
ชื่อทองถิ่น : กระบก (ตรัง, สระแกว, พิษณุโลก), 

หมากบก (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.
ชื่อวงศ : IRVINGIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. โคนตนเปนพูพอนจํานวนมาก 

เปลือกคอนขางเรียบ-ขรุขระ ปลายกิ่งมีหูใบเรียวยาวและโคง

คลายเคียว ใบรูปรีแกมไข ยาว 5-11 ซม. โคนใบเบี้ยวเล็กนอย 

ผิวใบเกลี้ยง ผลรูปรี-ไข ยาว 3–6 ซม. สุกสีเหลือง

สรรพคุณ
• เปลือก : แกทองรวงทองเสีย ชวยสมานแผลภายนอก หรือแผล
ภายใน (N1)

สรรพคุณ
• ใบ : แกปวดขอ ปวดหัวฝ (N1)

สรรพคุณ
• เนื้อในเมล็ด : รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิต บํารุงหัวใจ 

(E2)

• เนื้อไม : บํารุงกําลัง บํารุงเสนเอ็น (N1)
• เนื้อในเมล็ด : ยาถายพยาธิในลําไส (S2)

• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (NE2-167)

บน : ผล, ลางซาย : หูใบ, ลางขวา : เมล็ดกระบกคั่ว
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กระเบากลัก
ชื่อทองถิ่น : กระเบากลัก (สระแกว, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hydnocarpus ilicifolius King

ชื่อวงศ : ACHARIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ขอบ

ขนาน ยาว 10-17 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยหาง ปลายใบเรียว

แหลม โคนใบสมมาตร ผิวเกลี้ยง เนื้อใบคอนขางหนา ผลทรง

กลม กวาง 4–7 ซม. มีขนกํามะหยี่สีดําหนาแนน

กระเบานํ้า
ชื่อทองถิ่น : กระเบา กระเบาใหญ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Hydnocarpus castaneus Hook. f. & 
Thomson

ชื่อวงศ : ACHARIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ ใบรูปขอบ
ขนาน-รูปใบหอก ยาว 15-25 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยวเล็ก

นอยและมีเสนแขนงใบดานลางแผนใบเรียบเห็นไมชัดเจน (จุด

ตางจากกระเบาใต Hyd_cal) ผลทรงกลม กวาง 8–12 ซม. มีขน
สั้นและชองอากาศสีนํ้าตาลแดงหนาแนน, พบขึ้นตามริมคูคลอง 

ในเขตที่ราบนํ้าทวมถึง ทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• เมล็ดแก : รักษาผิวหนังที่คันอักเสบ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง; 

แกนหรือราก : ยาอายุวัฒนะ บํารุงเลือด บํารุงสายตา (E2)

• เมล็ด : แกโรคกลาก เกลื้อน อาการคันจากเชื้อรา (N1)

กระเบาใต้
ชื่อทองถิ่น : กระเบา กระเบาใหญ (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hydnocarpus calvipetalus Craib

ชื่อวงศ : ACHARIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบ

หอก-ขอบขนาน ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยวเล็กนอย เสนแขนงใบ

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ : แกกลาก เกลื้อน 
แกพิษบาดแผล แผลติดเชื้อ (S1-42)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)

ดานลางแผนใบนูนชัดเจน ผลทรงกลม กวาง 8–12 ซม. มีขนสั้น

และชองอากาศสีนํ้าตาลแดงหนาแนน, พบขึ้นตามริมหวยหรือ

หุบเขาในภาคใต
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กระวาน
ชื่อทองถิ่น : กระวาน (พัทลุง, ตรัง, ฉะเชิงเทรา)

ชื่อวิทยาศาสตร : Amomum verum Blackw.
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.3 ม. มีเหงาใตดิน มีกลิ่นหอม 
ใบประกอบแบบขนนก ยาว 1.5–2 ม. มีใบยอยขางละ 4–9 ใบ 
รูปขอบขนาน ยาว 30–70 ซม. ชอดอกออกจากเหงา ยาวไมเกิน 
30 ซม. ใบประดับรูปไขปลายแหลม เปนแผนบางแหงสีขาวคลํ้า 
ดอกสีขาว กลีบปากมีสีเหลืองแตมที่ปลายกลีบ ผลสีขาว ทรงกลม 
กวาง 1 ซม. เมื่อแกแหงแตก 3 ซีก เมล็ดสีดําและมีกลิ่นหอม, 
พบในปาดงดิบชื้นในภาคตะวันออก, ชื่อสามัญวา Siamese 
Cardamon , นิยมปลูกบนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ชอบ
อากาศชื้นและเย็น ใชเมล็ดเปนเครื่องเทศและสมุนไพร หรือใช
หนอออนปรุงอาหาร

กระมอบ
ชื่อทองถิ่น : สีดาโคก (พิษณุโลก), สีดาโคก สีดาปา 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook. f.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมผลัดใบ สูงถึง 4 ม. ยอดมีชันสีเหลืองใสหุม 
ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปไขกลับ-หอกกลับ ยาว ผิวคอนขางเกลี้ยง 
กานใบยาวไมเกิน 5 มม. ดอกเปนหลอดยาวสีขาว เมื่อใกลโรยสี
เหลืองออน มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม กวาง 2 ซม. ผิวมีชองอากาศ
ขรุขระสีนํ้าตาลแดง

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ : แกกลาก เกลื้อน 
แกพิษบาดแผล แผลติดเชื้อ (S1-42)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)

สรรพคุณ

• เนื้อไม : บํารุงเสนเอ็น; ผล : แกเบื่อแกเมา (N1)

• เนื้อไม เปลือก หรือราก : บํารุงรางกาย (NE3)

• ตํารับยารักษาแผลเบาหวาน/แผลอักเสบเรื้อรัง : รักษาแผล
เบาหวาน หรือแผลอักเสบเรื้อรัง (NE2-015)

• ตํารับยาแกบิด/ทองเสีย : แกบิด ถายเปนมูกเลือด หรือทอง
เสีย (NE3-010)

ผลกระวาน
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กระวานขาว
ชื่อทองถิ่น : กระวาน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Amomum testaceum Ridl.

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.5 ม. มีเหงาใตดิน มีกลิ่นหอม ใบ

ประกอบแบบขนนก ยาว 1.5–2 ม. มีใบยอยขางละ 4–9 ใบ รูป

ขอบขนาน ยาว 20–60 ซม. ชอดอกออกจากเหงา ยาว 15–50 

ซม. ลักษณะทั่วไปคลายกระวาน (Amo_ver) แตกตางตรง

กระวานขาวที่กลีบปากมีสีเหลืองแตมที่ปลายกลีบและมีเสนสีแดง

ขนาบแถบสีเหลืองทั้งสองดาน, พบในปาดงดิบชื้นในภาคตะวัน

ตกและภาคใต (ไมพบในภาคตะวันออก), กระวานขาวมีสรรพคุณ

คลายกันสามารถใชแทนกระวานได

สรรพคุณ

• ผล : แกไขเด็ก (S3)

• ตํารับยาปถวีผง : แกลมปวง จุกเสียดแนนทอง แกถายทอง ทอง

รวง แกเคล็ดฟกชํ้า แกปวดฟนจากฟนผุ แกรํามะนาด แกพิษ

แมลงสัตวกัดตอย (E1-07)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-04)

• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ

เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ

เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม (S2-51)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ แกอาการกระษัยเสนในทอง (เสน
ทองแข็ง) (S2-54)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุกแนน
ในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว หรือครั่น
เนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุงประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 
ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 
(S3-05)

• ตํารับยาธาตุบรรจบ : แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อ ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติหรือ

พิการ (S3-15)
• ตํารับยาแกลมอุทธังคมาวาตะ : แกลมอุทธังคมาวาตะ หรือลม
ตีขึ้นปะทะอกหายใจไมออกราวจะสิ้นใจ (มีอาการเรอรวมกับ

แนนทองรุนแรง ลิ้นกระดางคางแข็ง ชักเกร็ง มือกําเทากํา) 

(S3-19)
• ตํารับยาแกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม : แกนํ้านมแหง ชวยขับนํ้านม

ในสตรีหลังคลอด (S3-50)
• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก

พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

สรรพคุณ
• ผล : แกไขเด็ก (S3)
• ตํารับยาแกลมอุทธังคมาวาตะ : แกลมอุทธังคมาวาตะ หรือลม
ตีขึ้นปะทะอกหายใจไมออกราวจะสิ้นใจ (มีอาการเรอรวมกับ
แนนทองรุนแรง ลิ้นกระดางคางแข็ง ชักเกร็ง มือกําเทากํา) 
(S3-19)

• ตํารับยาแกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม : แกนํ้านมแหง ชวยขับ

นํ้านมในสตรีหลังคลอด (S3-50)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก
พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)
• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-04)
• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ

เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)
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กรุงเขมา (กรุงเข-มา)
ชื่อทองถิ่น : กรุงเขมา (กรุงขะเหมา) (พัทลุง, ตรัง), 
เครือหมอนอย (พิษณุโลก), หมานอย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cissampelos pareira L. var. hirsuta 
(Buch. ex DC.) Forman
ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 5 ม. มีรากสะสมอาหาร
ใตดินเปนแทงยาวอวบ เนื้อในสีขาว เถาและใบมีขนยาวสากคาย 
หนาแนน (จุดตางกับยานปด Ste_jap_dis) ใบรูปไขแกม
สามเหลี่ยม กานใบติดแบบใบบัว, ใบและเถาขยํานํ้าแลวใหวุนใส 
ใชประกอบอาหาร

สรรพคุณ
• หัวหรือราก : แกไขทรพิษ แกฝดาด; ใบ : แกรอนใน รักษาโรค
ปากนกกระจอก (N1)

• ใบ : แกรอนใน แกไขตัวรอน บํารุงรางกาย (NE2)
• ใบ : คั้นนํ้าดื่ม แกไข แกไขกําเดา บํารุงรางกาย เปนยาอายุ
วัฒนะ; ราก : ตมนํ้าดื่ม บํารุงอวัยวะเพศชาย (NE5)

• ใบ : แชในนํ้า หยอดตา แกอาการเจ็บตา นํ้าตมจากใบเปนพิษ
ตอหญิงมีครรภทําใหแทงลูกได; เนื้อไม หรือแกน : ตํารายาไทย
ใชขับเหงื่อ แกไขตัวรอน แกปวดศีรษะ ลดความรอนชวยขับ
เหงื่อ, ชาวเขาเผากะเหรี่ยงจะใชรากสะสมอาหารหรือหัว ใบ 
และราก ตมนํ้าดื่มและอาบ รักษาไขมาลาเรียหรือแกไข (R7)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)
• ตํารับยาขับนิ่วในถุงนํ้าดี : รักษานิ่วในถุงนํ้าดี (S2-11)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 
ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 
(S3-05)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

กฤษณา
ชื่อทองถิ่น : กฤษณา (สระแกว, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
ชื่อวงศ : THYMELAEACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบและบางมีเสนใย
เหนียว ใบมีเสนใยเหนียวสีขาวตามแนวขวาง แผนใบมีขน

ประปรายตามขอบใบและเสนกลางใบ ผลคอนขางกลม กวางและ

ยาว 2.5–3.5 ซม. ผิวมีขนกํามะหยี่หนาแนนปกคลุม, พบตาม
ปาดงดิบทั่วประเทศ ยกเวนภาคใต

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก

แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง

ประสาท (S3-01)
• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 
ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 
(S3-05)

• ตํารับยาธาตุบรรจบ : แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจาก
การติดเชื้อ ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติ
หรือพิการ (S3-15)
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สรรพคุณ
• เนื้อไม หรือแกน : แกอาการรอนในกระหายนํ้า ขับเสมหะ 
บํารุงหัวใจ (E2)

• เนื้อไม : ชวยบํารุงเลือด บํารุงกําลัง เปนยาอายุวัฒนะ (N1)
• เนื้อไม : บํารุงหัวใจ (S1)
• เนื้อไม : แกไขเด็ก (S3)
• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 
แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศรีษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง
เวียนศรีษะ (S2-21)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ

เสนเลือดตีบ (S2-30)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)
• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก
อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ

มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 

กฤษณาใต้
ชื่อทองถิ่น : กฤษณา ไมหอม (พัทลุง), กฤษณา 

ไมหอม พวมพราว (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aquilaria malaccensis Lam.
ชื่อวงศ : THYMELAEACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบและบางมีเสนใย

เหนียว ใบมีเสนใยเหนียวสีขาวตามแนวขวาง แผนใบเกลี้ยงทั้ง
สองดาน คลายกับกฤษณา (Aqu_cra) มีจุดตางที่กฤษณาใตมีผล
รูปรี ยาว 2.5–4 ซม. ผิวมีขนประปราย-เกลี้ยง, พบตามปาดงดิบ
ในภาคใต, มีสรรพคุณคลายกฤษณาใชแทนกันได

สรรพคุณ
• เนื้อไม : บํารุงหัวใจ (S1)
• เนื้อไม : แกไขเด็ก (S3)

• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศรีษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง

เวียนศรีษะ (S2-21)
• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ

เสนเลือดตีบ (S2-30)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

ใจ (S

(S3-21)

• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศรีษะ หนา

มืดตาลาย (S3-40)
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• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก

อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ

มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 

(S3-11)

• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศรีษะ หนา

มืดตาลาย (S3-40)

กล้วยเต่า
กนครก (อุดรธานี), ตับเตาเตี้ย ไขเตา 

(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 0.3–1 ม. ตามกิ่งออน แผนใบดานลาง 
และผลมีขนสั้นหนาแนน ใบรูปไขกลับ ยาว 5–10 ซม. ดอกสี
เหลืองออน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 2–3 ซม. ออกเปนกลุม 1–5 
ผล/กลุม สุกสีเหลือง

สรรพคุณ
• รากและตน : แกผิดสําแดง บํารุงนํ้านม (NE3)

• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136)

กล้วยปา่
ชื่อทองถิ่น : กลวยเถื่อน (ตรัง), กลวยปา 
(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Musa acuminata Colla subsp. 
acuminata

ชื่อวงศ : MUSACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก ลําตนสูง 2–8 ม. กานใบยาว 1–2 ม. 

แผนใบยาวถึง 3 ม. แผนใบดานลางมักจะไมมีนวลแปง ปลีสีแดง

อมมวง ชี้ออกดานขางแลวจึงหอยลงเมื่อติดผลหมดแลว กานชอ

ดอกมีขนสั้น ผลรูปทรงกระบอก ยาว 6–10 ซม. มี 4–5 เหลี่ยม

ตามแนวยาว ปลายผลมักโคงขึ้นชี้ทองฟา มีจุกที่ปลายชัดเจน 

กลวยปามีลักษณะคลายกับกลวยไขแตภายในมีเมล็ดแข็งสีดํา

จํานวนมาก

สรรพคุณ
• หัวปลี : ยาแกทองเสีย โรคเกี่ยวกับลําไส (S2)
• ตํารับยาโรคไทรอยดเปนพิษ : รักษาโรคไทรอยดเปนพิษ 

(N1-119)

กลอย
ชื่อทองถิ่น : กลอย (ตรัง, อุดรธานี), กลอย กลอย

เบื่อเมา (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea hispida Dennst.
ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 7 ม. มีหัวใตดินคอนขางกลม 
กวางไดถึง 40 ซม. เนื้อในสีขาว-เหลืองออน เถาและกานใบมี

หนาม ใบเรียงสลับ ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปไข-รี มีเสนใบออก
จากโคนใบ 3–5 เสน แผนใบดานลางมีขนสั้นหนาแนน ผลรูปทรง

กระบอก ยาว 5 ซม. มี 3 ครีบตามแนวยาว มีขน เมื่อแกจะแหง

แลวแตกอา 3 ซีก
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สรรพคุณ
• เปลือกและดอก : ตมนํ้าอาบแกอาการตุมคัน โรคผิวหนัง โรค
หิด ดื่มเปนยาแกเบาหวาน; แกน : ตมนํ้าดื่มแกปวดเมื่อย คลาย
เสนเอ็น ขับฟอกโลหิตระดู บํารุงโลหิต ขับปสสาวะ แกกระษัย
ไตพิการ แกกลอมลงฝกอันทําใหอัณฑะขางหนึ่งบวม (R18)

• หัว : ชวยคลายเสนเอ็น รักษาโรคคุดทะราด โรคชันนะตุ (N1)
• หัว : รักษาแผลภายนอกเทานั้น แผลอักเสบ ฝอักเสบ กัดหนอง 

(NE2)
• หัวใตดิน : แกเถาดาน (อาการแข็งเปนลําในทอง) หุงเปนนํ้ามัน
ใสแผล กัดฝา กัดหนอง, ราก : บดผสมกับนํ้ามันมะพราว ใบ
ยาสูบ ใบลําโพงหรือพริก ใชทาหรือพอกฆาหนอนในแผลสัตว
เลี้ยง, หัว : ตากแหง ปรุงเปนยาแกนํ้าเหลืองเสีย ขับปสสาวะ 
(R37)

• ตํารับยาไขมาลาเรีย : แกไขมาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา 
(NE3-012)

• ตํารับยาแกไขกําเดา/ไขหวัดใหญ : แกไขกําเดา ไขหวัดใหญ 
(NE3-072)

กลึงกล่อม
ชื่อทองถิ่น : นํ้านอง นํ้านองตน (ตรัง), นํ้านอย 

(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมสูง 2–5 ม. ตามกิ่งออน กานใบและทองใบมี

ขนสั้นประปราย-เกลี้ยง ใบรูปหอกกลับ-ขอบขนาน ยาว 5–10 

ซม. ดอกเดี่ยว สีเหลืองออน ยาวประมาณ 1 ซม. ผลทรงกลม

กวาง 5–7 ซม. ติดเปนกลุม 20–30 ผล/กลุม กานผลยอยยาว 

7–15 มม. สุกสีดํา รสหวานทานได, พบตามปาดงดิบใกลนํ้า ทั่ว

ประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม (N1-155)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ชวยขับนํ้านม (N1-255)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (N1-270)
• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 

(S1-06)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ (S2-13)

กอมขม
ชื่อทองถิ่น : ดีงูตน (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Picrasma javanica Blume

ชื่อวงศ : SIMAROUBACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบ

ขนนกปลายคี่ ใบยอยเรียงตรงขาม มี 5 ใบ รูปขอบขนาน-ไขกลับ 

ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม กานใบยอยโคงขึ้นและไมบวม
พอง ใบมีรสขมมาก ผลมีกลีบเลี้ยงขยายตัวหุมเมล็ดสีขาว มี 3–4 

เมล็ด เมื่อสุกสีดํา
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สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกไข แกโรคเบาหวาน (N1)
• เปลือก เนื้อไม และใบ : มีรสขม เปนยาแกไข ไขมาลาเรีย ไข
จับสั่น ไขปาง และไขทุกชนิด; ผล : บดเปนยากวาดคอเด็ก มี
รสขม ชวยแกอาการเจ็บคอ; ใบและเปลือก : ใชตมกับนํ้าอาบ
รักษาอาการผื่นคัน หรือแกพิษบุง (R52)

กะเจียน
ชื่อทองถิ่น : ชางสรอย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรอยปริตาม
ยาว ตามกิ่งออน กานใบ ดอก และแผนใบดานลางมีขนสั้นหนา
นุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ขอบขนาน ยาว 9-18 ซม. ดอก
เดี่ยว สีเหลืองอมเขียว กลีบดอกหนา ยาว 1 ซม. ผลทรงกลมรี 

ติดเปนกลุม 20–30 ผล/กลุม กานผลยอยยาว 1.5–2 ซม.

สรรพคุณ

• เปลือก : รักษาแผลในปาก (NE2)

• ราก : รากกานเหลือง เปลือกกระทุมโคก รากตอไส รากทอง
แมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณบํารุงเลือด ขับนํ้า
คาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)

กะตังใบ
ชื่อทองถิ่น : กะตังใบ (ตรัง, พิษณุโลก), ตางไก 
(อุดรธานี), ยาหัวขอ (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Leea indica (Burm. f.) Merr.

ชื่อวงศ : VITACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.5 ม. มีเหงาใตดิน ใบประกอบ
แบบขนนก 1–2 ชั้น กานใบยอยมักมีสีแดง ดอกสีขาวอมเขียว 
ผลรูปกลมแบนปลายบุม คลายผลมะยม

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : แกโรคเบาหวาน (E2)

• หัวหรือราก : ชวยขับเหงื่อ แกไขตัวรอน แกทองรวง; ใบ : แก
วิงเวียน (N1)

• ใบออน : ในมาเลเซียใชทํายาสมานแผล; รากและใบ : ใน
มาเลเซียใชทํายาลดไข (R29)

• ตํารับยาไขมาลาเรีย : แกไขมาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา 

(NE3-012)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
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กะอวม
ชื่อทองถิ่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร : Acronychia pedunculata 

(L.) Miq.

ชื่อวงศ : RUTACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก ใบ

รูปขอบขนานแกมรี ยาว 10–20 ซม. ผิวเกลี้ยง ขยี้ใบมีกลิ่นหอม 

ดอกสีขาวอมเขียว ผลทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม.

สรรพคุณ
• เปลือก : รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา กลาก เกลื้อน (NE3)

กัดลิน้
ชื่อทองถิ่น : กัดลิ้น (พิษณุโลก), กัดลิ้น คาลิ้น ฆา

ลิ้น (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Walsura trichostemon Miq.
ชื่อวงศ : MELIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ 
เรียงสลับ มีใบยอย 5 ใบ เรียงตรงขาม รูปไข-รี ยาว 4–10 ซม. 

ผิวใบเกลี้ยง กานใบยอยบวมนูนที่ปลายทั้งสองดาน ผลกลมรี ยาว 
2–3 ซม. สุกสีเหลืองคลํ้า

สรรพคุณ
• เนื้อไมหรือราก : แกเสนเอ็นพิการ แกปวดเมื่อย บํารุงเสนเอ็น 

(NE3)
• ผลสุก : รสหวานเปนผลไม หรือตําสมผสมกับผลตะโกนา, ทาน
ชวยรักษาแผลในทางเดินอาหาร, ราก ชวยขับลมในลําไส; 
เปลือก : ชวยหามเลือด สมานแผล ตมทํานํ้าลางแผล; ราก : แก
เสนเอ็นพิการ บํารุงเสนเอ็น แกปวดเมื่อย (R54)

• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ
อักเสบ (NE2-020)

กันเกรา
ชื่อทองถิ่น : กันเกรา (สระแกว, พิษณุโลก), ตําเสา 
(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Fagraea fragrans Roxb.
ชื่อวงศ : GENTIANACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาว 
ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ไข ยาว 10–17 ซม. ผิวใบ
เกลี้ยง โคนกานใบโอบกิ่ง ดอกสีขาว-เหลืองออน มีกลิ่นหอม ผล
ทรงกลม กวาง 1 ซม. สุกสีแดง
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สรรพคุณ

• แกน : ขับลม บํารุงโลหิต บํารุงรางกาย (E2)

• แกน : มีรสฝาดเฝอน และขม ชวยบํารุงไขมัน บํารุงธาตุใน

รางกาย แกเลือดพิการ ยาอายุวัฒนะ แกไขจับสั่น (มาลาเรีย); 

เปลือก : บํารุงโลหิต รักษาผิวหนังผุพอง ปวดแสบปวดรอนตาม

ผิวหนัง (R55)

• ตํารับยาแกไข/แกรอนใน : แกไข ตัวรอน แกรอนใน (S1-25)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ

ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาโรคริดสีดวงทวาร (S2-42)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

กาเล็ดกาเว๊า
ชื่อทองถิ่น : ตองขาวตม (พิษณุโลก), เล็ดหนู 
(ตรัง), วานกาเหวาลาย (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stachyphrynium repens (Körn.) 
Suksathan & Borchs.
ชื่อวงศ : MARANTACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 30–40 ซม. มีเหงาใตดิน ใบรูปขอบ
ขนาน ยาว 15–30 ซม. ผิวเกลี้ยง มันเงา ดานบนสีเขียวมีลายสี
เขียวเขมแตมตามแนวเสนแขนงใบ กานใบยาว 10–30 ซม. 
ปลายกานใบบวมพอง ชอดอกออกที่กานใบ รูปเรียวยาว ยาว 
4–7 ซม. กาบใบสีเขียวออน ดอกสีขาว

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง; เหงา : ตําพอกแผลชวยสมานแผล หรือแก
พิษงูลาย (E2)

• เหงาหรือหัว : บํารุงกําลัง บํารุงเสนเอ็น (N1)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

ก้างปลาขาว
ชื่อทองถิ่น : กางปลาขาว (ตรัง), กางปลาแดง 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2–5 ม. กิ่งออน และแผนใบเกลี้ยง กิ่ง

เปนเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไขกลับ ยาว 3–8 ซม. ผลก

ลม กวาง 7 มม. สีขาว, ในทางสมุนไพรไทย กางปลาขาวจะมีกิ่งสี

เขียวออน สวนกางปลาแดงมีกิ่งสีแดง แตดานอนุกรมวิธานพืชทั้ง

สองถือเปนชนิดเดียวกัน

สรรพคุณ
• ราก : แกไขอีสุกอีใส (N1)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)ไขส

ก้างปลาเครือ
ชื่อทองถิ่น : กางปลาเครือ (ตรัง), กางปลาเครือ 

กางปลาแดง (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllanthus reticulatus Poir.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย-ไมเถา ยาวไดถึง 10 ม. กิ่งออน
และใบมีขนสั้นประราย-หนาแนน ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว 

ใบรูปไขกวาง-ขอบขนาน ยาว 2–5 ซม. ปลายใบมน-แหลม ผลอ

อกใตซอกใบ ทรงกลมแบน กวาง 1 ซม. สุกสีมวง-ดํา เนื้อผลฉํ่า
นํ้าสีดํา
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สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แกไขตัวรอน (E2)
• ราก : รักษาเบาหวาน ชวยลดนํ้าตาลในเลือด (S2)
• ตํารับยาอยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน : ใชแทนการอยูไฟ มดลูก
เขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชายและหญิง (E3-01)

ก้านเหลือง
ชื่อทองถิ่น : ตับเตานอย (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Nauclea orientalis (L.) L.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดเล็ก เนื้อไมมี
สีเหลืองขมิ้น กิ่งและใบมีขนประปราย-หนาแนน ปลายกิ่งมีหูใบ
รูปรีกวางหุมยอด ใบรูปไขกวาง ยาว 15–22 ซม. ปลายใบมน ชอ
ดอกทรงกลม กวาง 5 ซม. สีเหลือง มีกลิ่นหอม, ชอบขึ้นตามริม

นํ้าทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• ราก : รากกานเหลือง เปลือกกระทุมโคก รากตอไส รากทอง

แมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณบํารุงเลือด ขับนํ้า

คาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)
• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136)

กาฝากมะม่วง
ชื่อทองถิ่น : กาฝาก กาฝากมะนาว (พิษณุโลก), 
กาฝากมะมวงคัน กาฝากมะมวงปา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
ชื่อวงศ : LORANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม ยาวถึง 2 ม. เปนกาฝากอาศัยบนตนไมอื่น 
ๆ ตามสวนออนๆ มีขนสีนํ้าตาลแดงปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงเกือบ
ตรงขาม รูปไข-รูปรี ยาว 15–20 ซม. เนื้อใบหนาและกรอบ ดอก
สเีขียวอมเหลอืง ผลรปูไข ยาว 1–1.5 ซม. เน้ือในผลมยีางเหนยีวใส

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกเลือดกําเดาไหล/โรคเลือดออกตามไรฟน : แก

เลือดกําเดาไหล-เลือดออกตามไรฟน (N1-189)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน : ชวยลดความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด (S1-15)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
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กาสามปีก

ชื่อทองถิ่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร : Vitex peduncularis Wall. ex Schauer

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ ใบเรียงตรงขาม

ตั้งฉาก ใบประกอบมี 3 ใบยอย ใบยอยรูปหอก ยาว 6–12 ซม. 

แผนใบดานลางเกลี้ยง มีตอมสีเหลืองขนาดเล็กกระจาย กานใบ

แกไมพบปก ผลกลม กวาง 1 ซม.

สรรพคุณ
• ใบ เปลือก และราก : รักษาริดสีดวงจมูก, เนื้อไมและราก : 
รักษาโรคกระเพาะ (NE3)

กุ๊ก
ชื่อทองถิ่น : ออยชาง
ชื่อวิทยาศาสตร : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูง 10–30 ม. เปลือกเรียบ มีนํ้ายาง
เปนสีดําเมื่อถูกอากาศ ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนกปลาย
คี่ ใบยอย 7–11 ใบ เรียงตรงขาม กานใบยอยยาว 0.5 ซม. แผน
ใบมีขนประปราย-หนาแนน ผลทรงรียาวและเบี้ยวเล็กนอย ยาว 
1–1.5 ซม.

สรรพคุณ

• รากหรือเปลือก : แกทองเสีย แกปวดฟน ชวยสมานแผล รักษา

แผลพุพอง ตมนํ้าใชลางแผล (NE3)

• ทุกสวน : เปนยาขับปสสาวะ; ราก : ตมกับเนื้อสัตว ทานเปน

ยาขับนํ้านม; เปลือก : เปนยาหามเลือด แกโรคบิด แกโรคบวม

นํ้า ประจําเดือนมามาก; ใบ : แกเลือดกําเดาไหล ยาขับเหงื่อ 

ยาระบาย และยาฝาดสมาน แกทองรวง; ผล : แกปวดทอง 

(R3)

กุ่มนํ้า
ชื่อทองถิ่น : กุมนํ้า (พัทลุง, ตรัง, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Crateva magna (Lour.) DC.
ชื่อวงศ : CAPPARACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนสูง 7–20 ม. เปลือกเรียบ ใบเรียงเวียน ใบ
ประกอบมี 3 ใบยอย รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม แผนใบดาน
ลางเกลี้ยง มีสีเขียวนวล ดอกสีขาว-เหลืองครีม ผลรูปรีกวาง
ปลายกลม ยาว 4–6 ซม. ผิวผลมีสะเก็ดสีขาวขรุขระ

สรรพคุณ
• เปลือก : รสรอน ชวยเพิ่มอุณภูมิในรางกาย ทําใหรางกาย

อบอุน (N1)
• ใบ : ชวยขับเหงื่อ (S3)

• ตํารับยาแกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น : แกวิงเวียนศีรษะ 
ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืดตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก 

(ประเภทลมกองหยาบ) (S1-38)
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กุ่มบก
ชื่อทองถิ่น : กาม ผักกาม (อุดรธานี), กุมบก 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata 

(Roxb.) Jacobs 

ชื่อวงศ : CAPPARACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนสูง 7–20 ม. เปลือกเรียบ ใบเรียงเวียน ใบ

ประกอบมี 3 ใบยอย รูปไขกลับ ปลายใบมน-แหลม แผนใบดาน

ลางเกลี้ยง ไมเปนสีเขียวนวล ดอกสีขาว-เหลืองครีม ผลรูปไข-รี

กวาง ผิวเรียบไมมีสะเก็ดขาว เมื่อสุกสีสม-แดง

สรรพคุณ
• ใบ : ชวยขับลม ทารักษากลากเกลื้อน; เปลือก : มีรสรอน ชวย
ขับลม แกปวดทอง ชวยคุมธาตุ รักษาโรคผิวหนัง; แกน : แก
ริดสีดวง แกผอมเหลือง (R30)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)
• ตํารับยาแกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น : แกวิงเวียนศีรษะ 
ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืดตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก 
(ประเภทลมกองหยาบ) (S1-38)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

กูดพร้าว
ชื่อทองถิ่น : หัสดํา (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cyathea latebrosa (Wall. 
ex Hook.) Copel.

ชื่อวงศ : CYATHEACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน กลุมเฟน ลําตนสูงถึง 4 ม. กวาง 10–20 
ซม. เปนลําเดี่ยวไมแตกกอ ใบเรียงเวียนเปนกระจุกที่ปลายลําตน 

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 1.5–2 ม. มีชอใบยอยขางละ 

10–17 ชอ สรางสปอรสีนํ้าตาลแดงที่แผนใบดานลาง กานใบมี
หนามสั้นและขนสีนํ้าตาล

สรรพคุณ
• ตํารับยาเขียวหอม : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษ
ไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส (S3-02)

เกล็ดปลา
ชื่อทองถิ่น : เกล็ดลิ้นใหญ (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 0.5–1.5 ม. กิ่งและแผนใบดานลางมีขน
สั้น ใบประกอบมี 3 ใบยอย ใบยอยที่ปลายรูปหอกหรือขอบ
ขนาน ยาว 4–5 เทาของใบดานขาง ชอดอกยาว 30–50 ซม. มี
ใบประดับสีเขียวรูปกลมเรียงซอนคลายเกล็ดปลา ฝกแบนมีรอย
คอดตามเมล็ด
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เกล็ดปลาช่อน
ชื่อทองถิ่น : เกล็ดนิ่ม เกล็ดลิ่น (พิษณุโลก), เกล็ด

ลิ่นนอย (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllodium pulchellum (L.) Desv.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 0.5–1.5 ม. กิ่งและแผนใบดานลางมีขน
สั้น ใบประกอบมี 3 ใบยอย ใบยอยที่ปลายรูปรี-ใบหอก ยาว 2–3 
เทาของใบดานขาง ชอดอกยาว 10–20 ซม. (จดุตางจากเกลด็ปลา 
Phy_lon) มีใบประดับสีเขียวรูปกลมเรียงซอนคลายเกล็ดปลาฝก
แบนมีรอยคอดตามเมล็ด

สรรพคุณ
• ราก : แกโรคเหน็บชา (N1)

• ราก : แกตับพิการ (ตับทํางานไมปกติ) แกปวดเมื่อย แกปวด
ฟน (NE3)

• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ
อักเสบ (NE2-020)

แกแล

ชื่อทองถิ่น : ตะแกแล แกแล (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. สวนตาง ๆ มีนํ้ายาง

สีขาวขุน กิ่งออนมีขน เถามีหนามแหลมคม ยาว 2–4 ซม. ใบรูปรี 

ยาว 4–9 ซม. ผิวเกลี้ยง ปลายเสนแขนงใบโคงจรดกัน ชอดอก

และชอผลทรงกลม กวาง 2–3 ซม. สุกสีเหลือง

สรรพคุณ
• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

แก้ว
ชื่อทองถิ่น : แกว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Murraya paniculata (L.) 
Jack

ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2–6 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบเรียง

เวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3–7 ใบ เรียงสลับ รูป

ไข-ใบหอก โคนใบเบี้ยวเล็กนอย ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม ดอกสี
ขาวคลายดอกสม มีกลิ่นหอมแรง ผลรูปไข ยาว 1–2 ซม. สุกสี

สม-แดง 

สรรพคุณ

• ราก : แกตับพิการ แกปวด แกไข แกไขจับสั่น หรือไขมาลาเรีย 

(NE3)

• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ

อักเสบ (NE2-020)

ํ ลัง แก
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สรรพคุณ
• เกสรและดอก : เขายาบํารุงหัวใจ; แกนหรือราก : เขายา รักษา
ไขปา หรือไขมาลาเรีย; ใบสด : หากกินใบสดจํานวนมากแลวจะ
ทําใหตัวรอน (E2)

กําจัดต้น
ช่ือทองถิ่น : กําจัด (พัทลุง), กําจัด พริกหอม 
(พิษณุโลก), กําจัดตน (ตรัง, สระแกว)

ช่ือวิทยาศาสตร : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
ช่ือวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกและกิ่งมีหนามแหลมคม 
ยาวถึง 3 ซม. ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยรูปไข-รี 11–21 
ใบ ใบยอยเรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม โคนใบเบี้ยว ขอบใบมัก
หยักเล็กนอย ขยี้ใบอาจจะมีหรือไมมีกลิ่นฉุนก็ได ผลทรงกลม 
กวาง 5–8 มม. เมื่อแกแหงแตก 3 ซีก เมล็ดสีดํามันเงา เปลือกผล
มีกลิ่นฉุนใชปรุงอาหาร

สรรพคุณ

• ผลแก : แกทองอืดทองเฟอ รักษาแผลพุพอง รักษาแผลนํ้ากัด

เทา (E2)

• เนื้อไม : แกประดงเลือด (N1)

• ดอกสด : แกปวดฟน เหงือกบวม แกรํามะนาด โรคเหงือกและ

ฟน (S1)

• ใบสด : แกโรคเหงือกและฟน แกรํามะนาด แกปวดฟน (S2)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก

พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

กําจาย
ชื่อทองถิ่น : กําจาย (พัทลุง, ตรัง), หนามจาย 
(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Caesalpinia digyna Rottler
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. เปลือกแตกเปนรอง
ลึกตามยาวและมีหนามแหลมคมโคงคลายเล็บของเหยี่ยว ตามกิ่ง
และแกนใบมีหนามและขนสั้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีชอ
ใบขางละ 7–10 ชอ ขยี้ใบจะมีกลิ่นหอม ชอดอกสีเหลืองหอยลง 
ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนาน นูนตามตําแหนงเมล็ด ไมมีหนาม

สรรพคุณ

• เถา : ชวยฟอกเลือด (N1)
• ราก : ขับระดูสตรี (S2)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก
พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)
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กําแพงเจ็ดชัน้
ชื่อทองถิ่น : กําแพงเจ็ดชั้น (พิษณุโลก), ตาไก 

(อุดรธานี), ตาไก กําแพงเจ็ดชั้น (สระแกว),     

หลุมนก กําแพงเจ็ดชั้น (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Salacia chinensis L.

ชื่อวงศ : CELASTRACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. เปลือกเรียบ เนื้อไม

เปนลายวงแหวน ไมมีนํ้ายาง ตามกิ่งและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยวเรียง

ตรงขาม รูปรี ยาว 4–10 ซม. ขอบใบหยักเล็กนอย ดอกสีเขียว

อมเหลือง ผลทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม. สุกสีแดง

สรรพคุณ
• ลําตน : ตมนํ้าดื่ม แกปวดเมื่อย; ราก : ขับพยาธิ แกโรคนํ้า
เหลืองเสีย (R16)

• เถา แกน หรือราก : บํารุงกําลัง ยาอายุวัฒนะ (E2)
• เถาหรือผล : บํารุงเลือด ยาระบาย (NE3)

• เถา : รักษาเสนเอ็น แกเสนพลิก, ยาระบาย ชวยขับลม (N1)
• เถา : บํารุงโลหิต ฟอกโลหิต แกโลหิตเปนพิษ (S1)
• ตํารับยาโรคเกาท/สะเก็ดเงิน/กามโรค : โรคเกาท รูมาตอยด 

สะเก็ดเงิน ผิวหนังพุพอง กามโรค หนองในเทียม (E2-221)

• ตํารับยาอยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน : ใชแทนการอยูไฟ มดลูก
เขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชายและหญิง (E3-01)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ

อาหาร (E3-02)

• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ

อักเสบ (NE2-020)

• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง

จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่

ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ

ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาโรคริดสีดวงทวาร (S2-42)
• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน
ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

กําลังวัวเถลิง 
ชื่อทองถิ่น : กําลังวัวเถลิง (สระแกว), กําลังวัวเถลิง 
สุรามะริด (ตรัง) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Anaxagorea luzonensis A. Gray 
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 0.5–1.5 ม. กิ่งและใบเกลี้ยง กลีบดอกสี
ขาวมี 6 กลีบ ยาว 1–1.5 ซม. เสนแขนงใบดานบนแผนใบกดเปน
รอง ปลายเสนโคงจรดกันกับเสนถัดไปใกลขอบใบ ผลรูปลูกตุม 
ปลายมีติ่งแหลม

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง (E2)
• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

รางกาย (S1-43)
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กําลังเสือโคร่ง 
ชื่อทองถิ่น : กําลังเสือโครง (สระแกว) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ziziphus attopoensis Pierre 

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง เถาและกิ่งมีหนามแหลมคม ยาวถึง 

5 มม. กิ่งและใบเกลี้ยงเปนมันเงา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข-รูป

รี ยาว 4–8 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ มีเสนแขนงใบออกจากโคน

ใบ 1 คู เสนใบยอยเรียงถี่ตามแนวขวางชัดเจน

สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อย (E2) 
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)

กําลังหนุมาน 
ชื่อทองถิ่น : คอนแคน (อุดรธานี), คอนหมาขาว 
(พิษณุโลก), คอนหมาขาว เจดียเจ็ดชั้น (สระแกว) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena conferta Ridl. 
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. ลําตนกลม กวาง 2 ซม. ใบเดี่ยว 
เรียงเวียน ไมกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปหอกกลับแกมรูปแถบยาว ยาว 
30–50 ซม. กวาง 2–3 ซม. ผิวเกลี้ยงมันเงา ชอดอกสีขาว ยาว 
60–80 ซม. แตกแขนง

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง รักษาโรคไต ถุงนํ้าดี ขับนิ่ว (E2) 

• ทั้งตน : แกโรคเบาหวาน (N1) 

• ใบ : รักษาแผลไฟไหม แผลนํ้ารอนลวก (NE3) 

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย : แกปวดเมื่อย (N1-57) 

• ตํารับยาขับนิ่ว-โรคไต-ตับ : ขับนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในระบบทาง

เดินปสสาวะ แกปสสาวะขน แกโรคไต แกโรคตับ (E2-217)

ไกรทอง 
ชื่อทองถิ่น : ไกรทอง (ตรัง), ฮุนไฮ (อุดรธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Erythroxylum cuneatum 

(Miq.) Kurz 
ชื่อวงศ : ERYTHROXYLACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูง 5–20 ซม. เปลือกเรียบ กิ่งออนแบน
และมีรอยแผลหูใบ กิ่งและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข
กลบั ยาว 4–9 ซม. กานใบยาว 3–6 มม. ผลรูปร ียาว 1 ซม. สกุสแีดง

สรรพคุณ

• ทั้งตน : แกโรคซาง (NE3) 

• ใบ : ชาวกะเหรี่ยงเคี้ยวกินแกทองเสีย; ผล เปลือก และใบ : 
ตํารายาไทยกินเปนยาธาตุ ชวยใหชุมคอ แกกระหายนํ้า แก
เลือดออกตามไรฟน; เปลือก : ดับพิษกาฬ แกรอนใน แกสะอึก; 

เนื้อผล : แกธาตุพิการเพราะนํ้าไมดีไมปกติ (R15) 

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31) 

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)
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ขมิน้เครือ
ชื่อทองถิ่น : ขมิ้นเครือ (พัทลุง, สระแกว), ขมิ้น

เครือ ผารายหอทอง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Arcangelisia flava (L.) Merr.

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เถามีลายเปนรอง

ละเอียดตามแนวยาว ตามสวนตางๆ เกลี้ยง ใบรูปไข-ไขกวาง 

ยาว 12–25 ซม. มีเสนใบ 3–5 เสนออกจากโคนใบ โคนใบเวา 

ลักษณะทั่วไปคลายโคคลาน (Ana_coc) แตกตางที่ขมิ้นเครือพบ

วาเนื้อในของรากมีสีเหลืองขมิ้น และเถาจะมีนํ้ายางสีเหลืองใส

ออกมาเมื่อตัดใหมๆ, พบในปาดงดิบในภาตตะวันออกและภาคใต

สรรพคุณ
• เถา : บํารุงโลหิต แกเมื่อย แกเคล็ดขัดยอก (S3)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 

ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)
• ตํารับยาโรคไต : รักษาโรคไต (S2-10)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 
(S2-51)

ขมิน้ๅษี
ชื่อทองถิ่น : แฮม เครือแฮม (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tinomiscium petiolare 

Hook. f. & Thomson

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เถามีลายเปนรอง

ตามแนวยาว เมื่อตัดจะพบนํ้ายางสีขาวขุน (จุดตางจากโคคลาน 

Ana_coc และ ขมิ้นเครือ Arc_fla), ใบรูปไขหรือรูปหัวใจ ยาว 

11–25. มีเสนใบ 3–5 เสนออกจากโคนใบ โคนใบเวา แผนใบ

เกลี้ยง ผลกลมรี ยาว 3 ซม., พบในปาดงดิบในภาคเหนือและ

ภาคใต

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

ขวากไก่
ชื่อทองถิ่น : กําลังเสือโครงนอย พญามือเหล็ก 
(สระแกว), พญาเสือโครง เบนขอ (ตรัง),           
หัวเขาพระฤาษี (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos axillaris Colebr.
ชื่อวงศ : LOGANIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 ม. เถามีขอ-ปลอง 

เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ปลายกิ่งมีขนสั้นและมีมือพัน 
ตนออนกิ่งมีหนาม ใบรูปไข-รี ยาว 3–9 ซม. เสนใบออกจากโคน

ใบ 3–5 เสน ผิวใบเกลี้ยง กานใบยาว 2–5 มม. ชอดอกสีเขียว
ออน ออกเปนกระจุกสั้นตามซอกใบ ผลทรงกลม กวาง 0.5–1 

ซม.
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สรรพคุณ
• แกนหรือเนื้อไม : บํารุงกําลัง แกตอมทอนซิลอักเสบ (E2)
• เถาหรือเนื้อไม : รักษาโรคเกาท (N1)
• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)

ขว้าว
ชื่อทองถิ่น : กวาว (พิษณุโลก), กวาว ขวาว 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกเรียบ-ขรุขระ 
ปลายกิ่งมีหูใบหุมยอดรูปกลม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูป
กลม-หัวใจ ยาว 10–16 ซม. มีขนสั้นหนานุมทั้งสองดาน ชอดอก

ทรงกลม กวาง 2 ซม. สีเหลืองออน

สรรพคุณ

• ราก : แกโรคเกาท (N1)

• ใบและเปลือก : แกไขตัวรอน แกไขหวัด แกปวดศรีษะ รักษา

แผลอักเสบ ทํานํ้าลางแผลฆาเชื้อ (NE3)

ข่อย
ชื่อทองถิ่น : ขอย (พัทลุง, ตรัง, พิษณุโลก), สมพอ 
ขอย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ : MORACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ-รอนเปน
แผนบาง ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเรียงสลับรูปไข-ไข
กลับ ยาว 4–10 ซม. ขอบใบหยักซี่ฟน แผนใบและกิ่งออนมีขน
สั้นสากคาย ผลกลมแบนขนาดเทาเมล็ดขาวโพด สุกสีเหลือง

สรรพคุณ

• ราก : ใชเปนยารักษาอหิวาต โรคบิด คออักเสบ ผสมกับสองฟา
ดง (Clausena harmandiana) ตมนํ้าดื่มแกทองอืด, ผสมกับ

สมุนไพรอื่นอีก 34 ชนิด ตมนํ้าดื่มแกไข (R14)

• เมล็ด : ใชเขายาบํารุงเลือดลม (N1)
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• ตํารับยาโรคหอบหืด : แกโรคหอบหืด (N1-154)

• ตํารับยาโรคหอบหืด/นํ้ากัดเทา : รักษาโรคหอบหืด รักษาโรค

นํ้ากัดเทา (N1-226-1)

• ตํารับยาสลายนิ่ว : แกนิ่ว สลาย-ขับนิ่ว ขับปสสาวะ 

(NE1-007)

• ตํารับยาแกฟกชํ้า-เคล็ดขัดยอก : รักษาอาการฟกชํ้า ชํ้าใน 

เคล็ดขัดยอก ตกจากที่สูง รถชน (NE3-013)

• ตํารับยารักษาฟนและเหงือก : รักษาฟน รากฟน และเหงือก

ใหแข็งแรง (S1-09)

• ตํารับยาแกคัน : แกอาการคันตามผิวหนัง (S2-28)

ข่อยนํ้า
ชื่อทองถิ่น : ขอยหนาม (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Streblus taxoides (B. Heyne ex Roth) 
Kurz
ชื่อวงศ : MORACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2–5 ม. ลําตนและกิ่งมีหนาม ทุกสวนที่
มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-หอกกลับ ยาว 
2–7 ซม. ขอบใบหยักเล็กนอยชวงใกลปลายใบ ผิวใบเกลี้ยง เนื้อ
ใบบาง ผลมีปกหุม รูปไข-ใบหอก ปกยาว 1–4 ซม.

สรรพคุณ
• ราก : ใชเขายารักษาโรคมะเร็ง (N1)

ข่อยหนาม

ชื่อทองถิ่น : ขอยหนาม (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner
ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2–5 ม. ลําตนและกิ่งมีหนาม ทุกสวนที่

มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไข-ไขกลับ ยาว 

3–9 ซม. ขอบใบหยักเปนหนามแหลมหางๆ ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบ

หนา ผลกลม กวาง 1 ซม. สุกสีเหลือง

สรรพคุณ

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)
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สรรพคุณ
• ลําตนและราก : ชวยฆาเซื้อมะเร็ง รักษาโรคมะเร็ง (N1)

ขันทองพยาบาท
ชื่อทองถิ่น : ขันทองพยาบาท (ตรัง, พิษณุโลก), 
ดูกใส (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูง 3–10 ม. เปลือกเรียบ กิ่งและใบ
เกลี้ยง กิ่งออนมีรอยแผลหูใบที่ซอกใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบ

เดียว รูปรี-ขอบขนาน ยาว 8–16 ซม. ใบกอนรวงสีสม-แดง ผล

ทรงกลม กวาง 2.5–4 ซม. สุกสีสม แตกอา 3–4 ซีก เนื้อหุมเมล็ด
สีขาว

สรรพคุณ
• เปลือก : รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา รักษากลากเกลื้อน; แกน
หรือราก : เขาตํารับยารักษาตอมนํ้าเหลืองเสีย (E2)

• กิ่งและใบ : แกรํามะนาด เหงือกบวม, เปลือก : แกปวดขอ 
เปนยาระบาย (N1)

• ราก : แกลม แกประดง แกพิษในกระดูก (NE3)
• ราก : เปนยาขับเสมหะ; เปลือก : ตําผสมนํ้าสะอาดใชทาและ
พอกแผลหามเลือด ตมนํ้าชะลางบาดแผล; แกน : แกโลหิต
พิการ คออักเสบ; กระพี้ : แกไขฟกบวม; ผล : แกทองมวนและ
แกทองบิด; ใบ : แชนํ้ากับเปลือกลําตนใชอาบรักษาแผลอีสุก 
(R18)

• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่
ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ
ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง

หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก

แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)

ขะย่อมหลวง

ชื่อทองถิ่น : ตีนเปดดง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit.

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–2 ม. ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาว

ขุน กิ่งและใบเกลี้ยง กิ่งออนมีชองอากาศสีขาวกระจาย ใบเดี่ยว 

เรียงรอบขอ 2–3 ใบ/ขอ ใบรูปรีแกมขอบขนาน ยาว 15–30 ซม. 

ดอกสีขาวโคนอาจจะแตมสีแดง ผลทรงรี ยาว 1 ซม. ติดเปนคู

โคนไมเชื่อมติดกัน

รากขันทองพยาบาท
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ขาไก่ 
ชื่อทองถิ่น : ขาไกแดง (ตรัง) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Strobilanthes schomburgkii 

(Craib) J. R. I. Wood 

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–3 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ใบเรียงตรงขาม 

ใบคูตรงกันขามมีขนาดไมเทากัน ใบรูปใบหอก ยาว 3–12 ซม. 

ผิวเกลี้ยง เสนกลางใบดานบนนูน ชอดอกมีใบประดับเปนกระจุก

แนนสีเขียวออน รูปไข-ใบหอก ยาว 1–2 ซม. มีขนยาวหนาแนน 

ดอกเปนหลอดสีขาว ที่คอหลอดสีชมพู ยาว 2 ซม.

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน (S2-113)

ข่าปา่ 
ชื่อทองถิ่น : ขาโคม ขาคม ขาใหญ (พิษณุโลก), 
ขาปา (สระแกว) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe 

var. malaccensis 
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก สูง 

2–3 ม. มีใบยอยขางละ 3–5 ใบ เรียงสลับ รูปใบหอก ยาว 
30–70 ซม. ตามชอดอก กานใบ และแผนใบดานลางมีขนสั้นนุม 

ชอดอกออกที่ปลายแกนใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว ปลาย
ดอกตูมสีชมพู กลีบปากดานในสีเหลือง มีจุด-ลายสีแดง กานดอก

ยอย 3–5 มม. ผลทรงกลมกวาง 2–3 ซม. มีขนหนาแนน

สรรพคุณ
• เหงา : แกวิงเวียน บํารุงหัวใจ (E2) 
• เหงา : แกไอ แกปวดขอ ประคบหัวฝ แกฝหนอง (N1)

ขาเป๋ียนุ่ม 
ชื่อทองถิ่น : ขาวเย็นเหนือ (อุดรธานี), หัวยาขาว
เย็นใต (พิษณุโลก) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Premna herbacea Roxb. 

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมกึ่งลมลุก สูง 0.5–1 ม. สวนตาง ๆ มีขนสั้น
หนานุม มีเหงาใตดิน ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ไข

กลับ-หอกกลับ ขอบใบหยักฟนเลื่อย ชอดอกสีขาวอมเขียว ออก
ที่ปลายกิ่ง เปนชอแนน ดอกยอยเล็กมาก ผลทรงกลม กวาง 5 

มม. สุกสีมวง
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ข่าลิง 
ชื่อทองถิ่น : ขาตาแดง (พิษณุโลก), ขาลิง ขาเล็ก 

(ตรัง) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Alpinia conchigera Griff. 

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก สูง 

1–1.5 ม. มีใบยอยขางละ 3–4 ใบ เรียงสลับ รูปใบหอก-แถบยาว 

ยาว 20–40 ซม. ตามชอดอก กานใบ และแผนใบดานลางมีขน

สั้นเล็กนอย ชอดอกออกที่ปลายแกนใบ กลีบดอกสีขาวครีม-แดง

เขม กลีบปากมีขีดสีแดงแตมดานขางๆ ละ 3–5 ขีด ผลทรงกลม 

กวาง 1 ซม.

สรรพคุณ

• เหงา : แกลม บํารุงเลือด (N1) 
• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว/สะเก็ดเงิน : 
รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว 

(สาเหตุจากเชื้อรา) หรือจากเชื้อแบคทีเรีย สะเก็ดเงิน แกคัน 
ผดผื่นคัน (S1-16) 

• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกโรคภูมิแพ (S2-19) 
• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ

อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 

(S2-24) 
• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ

ปลายเทา (S2-63)

สรรพคุณ
• เหงา : แกนํ้าเหลืองเสีย (N1) 
• รากหรือเหงา : แกปวดขอ แกปวดกลามเนื้อ (NE3) 
• ราก : แกไข แกดีรั่ว แกกําเดา; ตน : ดับพิษไขทุกชนิด บํารุง
โลหิตสตรีใหบริบูรณ แกโลหิตจาง แกระดูพิการ; ใบ : แกหิต 
ตําพอกแผล ฝ แกแผลมะเร็ง (R6) 

• ตํารับยาแกไขทับระดู : รักษาไขทับระดู (N1-123) 

• ตํารับยาแกนํ้าเหลืองเสีย : แกนํ้าเหลืองเสีย (N1-124) 
• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136) 
• ตํารับยาอายุวัฒนะ : อายุวัฒนะ (N1-137) 

• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บํารุงเสนเอ็น (N1-150) 
• ตํารับยาโรคไต : รักษาโรคไต แกปสสาวะพิการ (N1-153) 

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม (N1-155) 
• ตํารับยาโรคเอดส : แกโรคเอดส (N1-192) 

• ตํารับยาโรคไต : แกโรคไต (N1-287) 

บน : ฟอรมใบใหญ กานเขียว, ลาง : ฟอรมใบเล็ก กานมวง, ทั้ง
สองฟอรมถือวาเปนชนิดเดียวกัน
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ข้าวสารปา่ 

ชื่อทองถิ่น : เข็มปา (อุดรธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Pavetta indica L. var. tomentosa 

(Roxb. ex Sm.) Hook. f. 

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2–5 ม. ตามกิ่งออนและใบมีขนสั้นหนา

นุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 10–20 ซม. แผนใบ

มีตอมนูนเปนจุดสีเขียวเขมกระจาย ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง คลาย

ดอกเข็ม สีขาว กลีบดอกเปนหลอดยาว 2–3 ซม. ปลายกลีบแยก 

4 แฉก ผลทรงกลม กวาง 5 มม.

สรรพคุณ
• ใบสดหรือแหง : แกไขตัวรอน (NE3)

ข้าวสารหลวง 

ชื่อทองถิ่น : ตนดอกคับ (อุดรธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC. 
ชื่อวงศ : PRIMULACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 3–6 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขแกมใบ

หอก ยาว 8–15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง เสนใบ

ยอยเรียงตัวคอนขางขนานกับเสนแขนงใบ ชอดอกสีขาว ตั้งขึ้น 

ยาว 3–10 ซม. ดอกยอยเล็กมาก

สรรพคุณ

• ทั้งตน : รักษาแผลและใชลางแผล รักษาแผลไฟไหม แผลนํ้า

รอนลวก; ใบออน : ทานเปนผักได (NE2)
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ข้าวหลามดง 
ชื่อทองถิ่น : ขาวหลามดง (อุดรธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Goniothalamus laoticus 

(Finet & Gagnep.) Ban 

ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูง 4–15 ม. ตามกิ่งออนและใบเกลี้ยง มีขน

เฉพาะที่ยอดออน ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน 

ยาว 13–25 ซม. เสนแขนงใบไมชัดเจน ดอกเดี่ยวหรือออกเปนก

ระจุกตามลําตนหรือกิ่งใหญ สีขาวอมเหลืองแลวเปลี่ยนเปน

สีชมพูอมสมเมื่อใกลโรย กลีบดอกหนา รูปไขปลายแหลม ยาว 

3–5 ซม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 3–5 ซม. ติดเปนกลุม 10–18 

ผล/กลุม ผิวเกลี้ยง

สรรพคุณ

• รากหรือเนื้อไม : บํารุงรางกาย (NE2)

ขีก้าแดง
ชื่อทองถิ่น : ขี้กาขาว (ตรัง) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Gymnopetalum scabrum 

(Lour.) W. J. de Wilde & Duyfjes 
ชื่อวงศ : CUCURBITACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 5 ม. ปกคลุมตามพื้นดินหรือ

พุมไม ทุกสวนมีขนสากคาย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป 5 เหลี่ยมหรือ

หยักเปนพูเล็กนอย ผิวใบดานบนเปนรอยยน ดอกสีขาวมี 5 กลีบ 

ขอบกลีบหยักเปนริ้ว ผลทรงกลม กวาง 4–7 ซม. ผลออนสีเขียว

มีลายเสนตามแนวยาวสีขาวคลายผลแตงโม ผลสุกสีสม-แดง เนื้อ

รสขม

สรรพคุณ
• ตํารับยาถาย : ยาถาย ยาระบาย แกทอง
ผูก แกจุกเสียดแนนทอง (S1-20)

ขีไ้ก่ย่าน 
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Mikania micrantha Kunth 
ชื่อวงศ : ASTERACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 20 ม. เถาออนและแผนใบ
ดานลางมีขนสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข-สามเหลี่ยม ยาว 
5–10 ซม. ขอบใบหยักซี่ฟนลึก โคนใบเวาลึก มีเสนใบออกจาก
โคนใบ 5 เสน ชอดอกสีขาว คลายดอกสาบเสือ เมล็ดมีพูขนที่
ปลายทําใหปลิวตามลมไดไกล, เปนพืชตางถิ่นรุกรานพบตามที่
รกราง สวนผลไมและชายปาทั่วประเทศ ถิ่นกําเนิดมาจากทวีป
อเมริกาเขตรอน
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สรรพคุณ
• ใบสด : ขยี้หรือบดพอกรักษาแผลอักเสบบวม (NE2)

ขีแ้รด 
ชื่อทองถิ่น : หันแดง หนามหัน (อุดรธานี) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Acacia megaladena Desv. 
var. indo-chinensis I. C. Nielsen 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามเถา กิ่ง และกาน
ใบมีหนามโคงแหลมคม เปลือกเถาชั้นในสีแดง ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้น คลายใบชะอม แตไมมีกลิ่นฉุน กานใบและแผนใบ
ดานลางมขีนสัน้ ชอดอกกระจกุทรงกลม สขีาว กลบีเล้ียงสีแดงคลํา้

สรรพคุณ

• เปลือก : รักษาแผลเปอยเรื้อรัง ชวยสมานแผล, หรือเปลือกสด

ทุบ ใชเบื่อปลา (NE3) 

• ตํารับยาแกไขทับระดู : แกไขทับระดู (N1-159) 

• ตํารับยาโรคหอบหืด/นํ้ากัดเทา : รักษาโรคหอบหืด รักษาโรค

นํ้ากัดเทา (N1-226-1) 

• ตํารับยาแกไขทับระดู : แกไขทับระดู (N1-253)

ขีเ้หล็ก 
ชื่อทองถิ่น : ขี้เหล็ก (สระแกว, พิษณุโลก) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Senna siamea (Lam.) H. S. 

Irwin & Barneby 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูง 10–25 ม. เปลือกเรียบ-แตกรองตื้นตาม
ยาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคู มีใบยอย 7–10 คู เรียงตรง
ขาม รูปรี ปลายใบมน (จุดเดน) แผนใบดานลางคอนขางเกลี้ยง 
กานใบและแกนใบมีขนสีขาว ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสี
เหลือง ฝกแบนรูปแถบยาว ยาว 15–30 ซม. ฝกออนสีเขียวออน

สรรพคุณ
• แกน : แกโรคเหน็บชา (S1) 
• ใบ : ระยะเพสลาด : บํารุงระบบประสาท ทําใหนอนหลับ (S1) 
• ตํารับยาแกเบาหวาน/ความดันโลหิต : รักษาเบาหวาน ความ

ดันโลหิต (E2-219) 
• ตํารับยาโรคไต : แกโรคไต (N1-294) 
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09) 

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26) 

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31) 

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33) 
• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39) 
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• ตํารับยารักษาตอมลูกหมากโต : แกตอมลูกหมากโต (S2-48) 

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 

และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ แกอาการกระษัยเสนในทอง 

(เสนทองแข็ง) (S2-54) 

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ

ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน

เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55) 

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66) 

• ตํารับยาแกทองผูก/พรรดึก : แกอาการทองผูก หรือพรรดึก 

(อาการทองผูกรุนแรง มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง) (S3-41) 

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43) 

• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ
ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย
ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบา
ยออนๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45) 

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก
พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 
ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

ขีเ้หล็กเลือด 
ขี้เหล็กปา (พิษณุโลก), ขี้เหล็กเลือด 

(ตรัง, อุดรธานี) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & 
Barneby 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูง 5–10 ม. เปลือกเรียบ ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคู มีใบยอย 16–20 คู เรียงตรงขาม รูปรี มีจุดเดนที่
ปลายใบแหลมและมีติ่ง แผนใบดานลาง กานใบและแกนใบมีขนสี
นํ้าตาลทอง, ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง ฝกแบนรูปแถบ
ยาว ยาว 10–15 ซม. ฝกออนสีนํ้าตาลแดง

สรรพคุณ

• แกน : ขับเลือดเสีย แกประจําเดือนผิดปกติ บํารุงโลหิต (NE3) 
• ผล : แกบิด; เปลือกหรือราก : แกไข แกไขมาลาเรีย รักษา
วัณโรค ถายพิษตาง ๆ ขับเหงื่อ แกไข

• เนื่องจากการอักเสบ แกฟกชํ้าบวม ถายพิษเสมหะ ถายพิษ
โลหิต (R7) 

• ตํารับยาอายุวัฒนะ : อายุวัฒนะ (N1-137) 
• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศรีษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง
เวียนศรีษะ (S2-21) 

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

เขกา 
ชื่อทองถิ่น : กําลังวัวเถลิง (พิษณุโลก) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Maclura andamanica 
(Hook. f.) C. C. Berg 
ชื่อวงศ : MORACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. สวนตาง ๆ มีนํ้ายาง
สีขาวขุน กิ่งออนมีขน เถามีหนามแหลมคม ยาว 2–4 ซม. ใบ
เดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนาน ยาว 7–14 ซม. (คลายกับ แกแล 
Mac_coc แตแกแลมีใบรูปรี ยาว 4–9 ซม.) ผิวเกลี้ยง เสนแขนง
ใบปลายโคงจรดกัน ชอดอกและชอผลทรงกลม กวาง 3 ซม. สุกสี
เหลือง
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สรรพคุณ

• ราก : บํารุงกําลัง บํารุงเสนเอ็น (N1) 

เข็มทอง 
ชื่อทองถิ่น : เข็มแดง (สระแกว), เข็มทอง เข็มแดง 
(ตรัง) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Ixora javanica (Blume) DC. 
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–3 ม. ตามกิ่ง ใบ และชอดอกเกลี้ยง 
ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 7–15 ซม. กานใบยาว 5–10 
มม. กานชอดอกสีแดง และบวมพองเมื่อติดผล กลีบดอกเปน
หลอดสีสมแดง ยาว 3–5 ซม. ปลายกลีบแยก 4 แฉก ผลกลม 
กวาง 8 มม. ผลออนสีเขียวไมมีลาย สุกสีดํา

สรรพคุณ
• ราก : แกไขตัวรอน รักษาไขปา ไขมาลาเรีย (E2) 

• ทั้ง 5 : ขับเสมหะ แกไอ (S1) 

• ตํารับยาแกหวัด/ไอ/เจ็บคอ/โรคหอบหืด : แกหวัด แกไอ-เจ็บ
คอ แกหอบหืด (S2-06)

เข็มปา่ 
ชื่อทองถิ่น : เข็มปา เข็มขาว (อุดรธานี) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Ixora cibdela Craib 

ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–3 ม. ตามกิ่ง ใบ และชอดอกเกลี้ยง 

ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปหอกกลับหรือรีแกมขอบขนาน ยาว 

15–25 ซม. กานใบยาว 1–1.5 ซม. กลีบดอกเปนหลอดสี

ขาว-ขาวอมชมพู ยาว 2–3 ซม. ปลายกลีบแยก 4 แฉก ผลกลม 

กวาง 10 มม. ผลออนสีเขียวออน จุดเดนที่ผลออนมีลายแถบ-จุด

ตามแนวยาวสีแดง-สีนํ้าตาล

สรรพคุณ

• เปลือกลําตน : แกทองรวง และโรคทางเดินอาหาร; แกน : เปน
ยาอายุวัฒนะ; ใบ : แกโรคผิวหนัง แผลพุพองของเด็ก (R18)

• ผล : แกริดสีดวงจมูก (NE2)
• ดอกและราก : แกโรคตาแดง (NE3)
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สรรพคุณ
• ใบ : บํารุงกําลัง (E2) 
• ใบ : แกรอนใน ดับพิษรอน (S3)

ไข่เน่า 
ชื่อทองถิ่น : ไขเนา (ตรัง) 
ชื่อวิทยาศาสตร : Vitex glabrata R. Br. 
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูง 10–20 ซม. เปลือกเรียบ ตามกิ่งออน
และใบเกลี้ยง ใบเรียงตรงขามตั้งฉาก ใบประกอบแบบผามือ มีใบ
ยอย 5 ใบ รูปหอกกลับ-รูปไข ผิวใบมันเงา ดอกสีขาว ผลทรง
กลม กวาง 1.5–2 ซม. เมื่อสุกเปลือกและเนื้อในผลสีดํา รสหวาน
เปนผลไมปา, ชอบขึ้นตามริมนํ้าในปาดงดิบหรือปาเบญจพรรณ
ทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคไสเลื่อน : รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือ
โรคไขลงฝก (S2-68)

เข็มไหม้ 
ชื่อทองถิ่น : ดีปลากั้ง ดีปลาชอน (สระแกว), 

ปลายขาวสาร (พัทลุง) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Chassalia chartacea Craib 

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–2 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 9–20 ซม. เนื้อไปบางนุม ชอดอกออกที่

ปลายกิ่ง ดอกเปนหลอดสีขาว ยาว 1–2 ซม. ดานในหลอดสี

เหลือง ปลายหลอดโคงงอหนีออกจากแกนลําตน กานชอดอก

บวมพองเมื่อติดผล สีมวงแดง

ผลสุกของไขเนา

เขยตาย 
ชื่อทองถิ่น : เขยตาย (ตรัง, พัทลุง, สระแกว, 
อุดรธานี), เขยตาย (พิษณุโลก) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 

ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–3 ม. ปลายกิ่งมีขนสีนํ้าตาลแดง ใบ
เรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3–7 ใบ ขอบใบ

เรียบ-หยักเล็กนอย ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม ดอกสีขาว ผลกลม 
เมื่อสุกเปลือกจะใสสีชมพู

สรรพคุณ

• ลําตนหรือราก : รักษาฝภายในและภายนอก (E2) 
• รากและเปลือก : ตําพอกรักษางูสวัด/ไฟลามทุง ถอนพิษงู (N1)

• ราก : ยับยั้งไวรัสบางชนิด รักษาฝอักเสบ แกพิษงู แกพิษแมลง

กัดตอย (NE2) 

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)
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คนทา
ชื่อทองถิ่น : คนทา (พัทลุง, ตรัง), สีฟนคนทา 

(สระแกว, พิษณุโลก), หนามคนทา โกทา 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Harrisonia perforata (Blanco) Merr.

ชื่อวงศ : SIMAROUBACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูง 3–5 ม. มักจะแตกกิ่งตํ่าจํานวน

มาก เปลือกมีหนามแหลมคมจํานวนมาก โคนหนามบวมหนา กิ่ง

มีหนาม ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 3–6 

คู เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 1.5–3 ซม. ขอบใบเรียบ-หยัก 

แกนและกานใบมคีรบี ผลรปูกลมแบน กวาง 1–2 ซม. ผวิมรีอยบบุ

สรรพคุณ
• เปลือกและราก : แกไขตัวรอน แกทองรวง แกแผลอักเสบ ชวย
สมานแผล (NE3)

• ผลสด : ทุบผสมกับนํ้าใชแชเทา ชวยรักษาอาการเล็บขบ (E2)
• ตํารับยาหาราก (ยาเบญจโลกวิเชียร/ยาแกวหาดวง) : แกไข 
ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข (N1-14)

• ตํารับยาโรคประดง : รักษาโรคประดง (NE2-018)
• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 

(S1-06)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาขับนิ่วในทอง : รักษานิ่วในทอง (S2-12)
• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ (S2-13)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียระเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา (S3-44)
• ตํารับยาไขหวัด : แกไขหวัด (S3-46)
• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 

(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

ครามขน
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Indigofera hirsuta L.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาว 1–2 ม. สวนตางๆ มีขนยาวหนา
แนน สีขาว ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 
2–3 คู เรียงตรงขาม รูปไข-ไขกลับ ยาว 1.5–4 ซม. ชอดอกคลาย
หางกระรอก ดอกสแีดงอมชมพ ูฝกรปูทรงกระบอก ยาว 1.5–2 ซม.

เปลือกคนทา
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คล้า

ชื่อทองถิ่น : คลา (ตรัง, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Schumannianthus dichotomus 
(Roxb.) Gagnep.
ชื่อวงศ : MARANTACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 1.5–3 ม. มีเหงาใตดิน ลําตนสีเขียว 
กวาง 2–4 ซม. แตกกิ่งตามขอ ใบรูปรี ยาว 15–30 ซม. ผิวเกลี้ยง 

กานใบเปนกาบหุมกิ่ง ปลายกาบที่ติดกับใบบวมพอง ชอดอกสีขาว 

ตั้งขึ้น ผลทรงผลแอปเปล กวาง 2 ซม. มี 3 พูเล็กนอย, ชอบ
ขึ้นตามริมนํ้าในเขตที่ราบลุม
สรรพคุณ
• เหงา : แกปวดขอ แกปวดกระดูก (N1)

• ตํารับยาแกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น : แกวิงเวียนศีรษะ 

ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืดตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก 
(ประเภทลมกองหยาบ) (S1-38)

ครี้
ชื่อทองถิ่น : สักขี (ตรัง, ฉะเชิงเทรา), สักขี ซิก 
กระซิก (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dalbergia parviflora Roxb.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 20 ม. โคนตนหรือกิ่งเกามี
หนาม แกนไมสีแดงอมมวงเขม ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย
เรียงสลับ ขางละ 2–4 ใบ รูปรี-ไขกลับ ยาว 3–6 ซม. ปลายใบ
มน-แหลม ผิวเกลี้ยง ดอกสีขาว ผลเปนฝกแบนรูปรีกลม-ขอบ
ขนานโคง มี 1–4 เมล็ด มีรอยหยักคอดตามตําแหนงเมล็ด 
เปลือกฝกคอนขางหนาและมีรอยยน, พบตามขอบปาพรุและ
ที่ราบนํ้าทวมถึงในภาคใต

สรรพคุณ

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)
• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 
ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 
(S3-05)

แกนของครี้/สักขี

ฝกของครี้/สักขี

สรรพคุณ

• ทั้งตน : ตมนํ้าดื่มตางนํ้า แกทองเสีย ชวยยอยอาหาร (NE3)

ชอดอกของครามขน
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คลุ้ม

ชื่อทองถิ่น : คลุม (ตรัง, สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Donax canniformis (G. Forster) K. Schum.
ชื่อวงศ : MARANTACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 2–3 ม. มีเหงาใตดิน ลําตนสีเขียว 

กวาง 2–4 ซม. แตกกิ่งตามขอ ใบรูปรี ยาว 15–30 ซม. ผิวเกลี้ยง 

กานใบเปนกาบหุมกิ่ง ปลายกาบที่ติดกับใบบวมพอง ชอดอกสี

ขาว คลายกับคลา (Sch_dic) มีจุดตางที่ คลุมมีชอดอกหอยลง 

ผลทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม., ชอบขึ้นตามริมนํ้าหรือหุบเขาใน

เขตพื้นที่ภูเขา

บน : ผล, ลาง : ชอดอกของคลุมกลางซาย : ชอดอก, กลางขวา : ผลของคลา
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คอแลน
ชื่อทองถิ่น : คอแลน (สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Nephelium hypoleucum Kurz
ชื่อวงศ : SAPINDACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ซม. เปลือกเรียบ โคนตนมีพูพอน
ตื้น ๆ จํานวนมาก ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 
4–6 ใบ เรียงเกือบตรงขาม แผนใบดานลางสีเขียวนวล ผลทรงรี 

ยาว 2.5–4 ซม. เปลือกผลสุกสีแดง มีตุมหนามไมแหลมคมคลาย
ผลลิ้นจี่ เนื้อในสีขาวรสเปรี้ยวอมหวาน

สรรพคุณ
• ราก : รักษาตอมไทรอยดเปนพิษ (N1)

• ผลสุก : มีเปลือกสีแดง เนื้อในสีขาวรสเปรี้ยวอมหวานทานเปน

ผลไม หรือทานกับนํ้าปลาหวาน เปนยาระบาย (E2)
• ตํารับยาโรคไทรอยดเปนพิษ : รักษาโรคไทรอยดเปนพิษ 

(N1-119)

ค้อนหมาขาว

ชื่อทองถิ่น : วาสนาปา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1 ม. ลําตนกลม กวาง 2–3 ซม. ใบ
เดี่ยว เรียงเวียนกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปหอกกลับแกมรูปแถบยาว 
ยาว 50–100 ซม. กวาง 4–9 ซม. ผิวเกลี้ยงมันเงา ชอดอกสีขาว 
ยาว 50–80 ซม. ไมแตกแขนง

สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน
ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

สรรพคุณ
• หัวหรือราก : แกประดงเขาขอเขาเสน (E2)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-37)

คลุม
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คอแลนเขา
ชื่อทองถิ่น : คอเหี้ย กัดลิ้นดง (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Xerospermum noronhianum (Blume) 
Blume

ชื่อวงศ : SAPINDACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนสูง 5–15 ม. เปลือกคอนขางเรียบและหลุด
เปนสะเก็ดบางเล็กนอย เห็นเปนดวงสีนํ้าตาลแดงกระจาย ใบ
เรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 2–3 คู เรียงตรงขาม 

แผนใบเกลี้ยง แผนใบดานลางมีเสนใบกระจุกรวมกันเปนจุดสี

เขียวเขมกระจายทั่ว มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 4 กลีบ แกนใบ
หนามากกวา 1.5 มม. และขั่วผลบวมหนา 5–7 มม. ผลทรงรี 

ยาว 2–3 ซม. ผิวขรุขระ สุกสีเหลือง
สรรพคุณ

• เปลือกหรือแกน : แกฝในทอง ตอมลูกหมากโต เชื้อราในสมอง 
(E2)

ซาย : ผลสุก, ขวา : เปลือกลําตนของคอแลนเขา
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สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกไข (N1)
• ตํารับยาวัยทอง : รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปน
ปกติ (S2-25)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

คัดเค้าดง
ชื่อทองถิ่น : นางพญาทาวเอว (สระแกว),      
พญาทาวเอว (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 10 ม. คลายกับคัดเคาเครือ 

(Oxy_hor) แตคัดเคาดงมีจุดตางที่หนามคูตรงขามกันนั้น
ตําแหนงของหนามจะอยูใกลกันทําใหดูคลายเขี้ยวของงู กิ่งออน
และใบเกลี้ยง แผนใบดานบนเปนคลื่นชัดเจน และกลีบดอกมี

ลักษณะปอมสั้นกวา ผลมีขน

สรรพคุณ
• ราก : แกพิษแมลงสัตวกัดตอย (N1)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

• ตํารับยาขับนิ่ว-โรคไต-ตับ : ขับนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในระบบทาง

เดินปสสาวะ แกปสสาวะขน แกโรคไต แกโรคตับ (E2-217)

บน : เนื้อไม, ลาง : เมล็ด

คัดเค้าเครือ
ชื่อทองถิ่น : คัดเคา (ตรัง, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Oxyceros horridus Lour.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 10 ม. ลําตนและกิ่งมีหนาม

ออกเปนคูตรงขามกัน ปลายหนามโคงกลับคลายเขาควาย กิ่ง

ออนและใบเกลี้ยง แผนใบดานบนคอนขางราบเรียบไมเปนคลื่น 

ชอดอกออกเปนกระจุกตามซอกใบ สีขาว เมื่อใกลโรยเปนสี

เหลืองออน มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม กวาง 5–7 มม. ผิวเกลี้ยง
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ค้างคาว
ชื่อทองถิ่น : มะกองคางคาว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aglaia edulis (Roxb.) Wall.

ชื่อวงศ : MELIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนแผนบางตาม

แนวยาวและเปดรอนออก กิ่งออนและผลมีขนสีเทาอมนํ้าตาล ใบ

เรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 5–7 ใบ เรียง

ตรงขาม รูปหอกหรือหอกกลับ ยาว 5–12 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ผลก

ลม กวาง 1.5–2 ซม.
สรรพคุณ

• แกนหรือราก : ชวยลดไขตัวรอน ยาอายุวัฒนะ (E2)

ซาย : เปลือกลําตนที่อายุนอย, ขวา : เปลือกลําตนที่อายุมาก
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สรรพคุณ

• เถา : แกปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดเสนเอน (E2)

โคคลาน 
ชื่อทองถิ่น : คุคะ คุระเปยะ (ตรัง, พัทลุง), 

กระดอหดใบขน (ทางการ)

ชื่อวิทยาศาสตร : Croton caudatus Geiseler

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 7 ม. กิ่งออน ใบ และผลมี

ขนสีนํ้าตาลทองสากคาย (จุดเดน) ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ

หรือรูปไข ยาว 6–15 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยไมสมํ่าเสมอ ชอ

ดอกสีขาว ผลทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม. ชอบขึ้นตามริมนํ้าหรือ

ตามที่ราบลุม
สรรพคุณ

• ตํารับยาเขียวหอม : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษ
ไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส (S3-02)

โคคลาน

ชื่อทองถิ่น : หวายดิน ขมิ้นเครือ (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.
ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง เถามีลายตามแนวยาว กิ่งออนและ
แผนใบเกลี้ยง ใบรูปไข-ไขกวาง ยาว 16–28 ซม. มีเสนใบ 3–5 
เสนออกจากโคนใบ โคนใบเวา กานใบเกลี้ยง ยาว 6–20 ซม. 
ปลายกานทั้งสองดานบวม ชอดอกยาว 16–40 ซม. ดอกสีเขียว
อมเหลือง, พบในปาดงดิบทั่วประเทศ

ผลออนของคางคาว

ผลออนของโคคลาน/คุคะ
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โคคลาน

ชื่อทองถิ่น : มะกายเครือ (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus repandus (Rottlet) Müll. Arg.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 20 ม. เถาอายุมากเปลือก
แตกเปนลายรางแห-สะเก็ดเล็กนอย ตามกิ่ง แผนใบดานลาง กาน
ใบ ชอดอก และผลมีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-ไข
กวาง ยาว 5-11 ซม. รูปลิ่ม-กลม-ตัด มีตอมเปนจุดใกลขอบใบ
บริเวณโคน มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ขอบใบเรียบ-หยัก
ซี่ฟน แผนใบดานลางมีตอมเล็กสีเหลืองกระจายทั่ว กานใบยาว 
2-7 ซม. บางครั้งกานใบติดกับโคนใบแบบกนบิดเล็กนอย ตนแยก
เพศ ชอดอกยาวถึง 20 ซม. สีเหลืองครีม ผลทรงกลม กวาง 8-10 
มม. บางครั้งมี 2 พูติดกัน, พบตามชายปาดงดิบหรือปา
เบญจพรรณ หรือที่รกรางในเขตที่ราบลุม ทั่วประเทศ

เถาโคคลาน

ชอดอกเพศผูของโคคลาน/คุคะ

บน : ชอดอกเพศผู, กลาง : ผลออน
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สรรพคุณ

• รากหรือเนื้อไม : แกลมวิงเวียน รักษาแผลในระบบทางเดิน

อาหาร แกจุดเสียดแนนทอง เปนยาระบาย แกปวดเมื่อยกลาม

เนื้อหรือเสนเอ็น; ใบสด : ทําลูกประคบแกปวดเมื่อยกลาม

เนื้อ-เอ็น (E2)

• เถา : บํารุงเสนเอ็น แกกษัย แกปวดเมื่อย (N1)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-บํารุงกําลัง : แกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง 

(E1-05)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

รางกาย (S1-43)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-04)
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 
(S2-24)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 
บํารุงโลหิต (S2-45)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี
หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

โคลงเคลง
ชื่อทองถิ่น : โคลงเคลง มังเบร มังเร (ตรัง), เอ็นอา 

เอนอา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Melastoma malabathricum L. subsp. 

malabathricum

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมสูง 1–2 ม. กิ่งและใบมีขนสั้นสากคาย ใบ

เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ใบหอก ยาว 5–10 ซม. มีเสนแขนงใบ

ออกจากโคนใบ 1 คู กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมมวง ดอกบาน

กวาง 3–4.5 ซม. เกสรเพศผูสีเหลือง ผลทรงกลม กวาง 1–1.3 

ซม. สุกสีแดง มีเกล็ดสั้นสีขาวติดแนบผิว
สรรพคุณ
• ราก : บํารุงกําลัง บํารุงรางกาย (S1)
• ใบ : แกทองรวง แกบิด (NE3)

ลาง : ผลสุกของโคลงเคลง
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โคลงเคลงขนต่อม
ชื่อทองถิ่น : ขาวตาก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Clidemia hirta (L.) D. Don

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 4 ม. ตามสวนตางๆ มีขน

ยาวสากคาย ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบรูปไข-ไขกวาง ยาว 6–12 

ซม. ผิวใบดานบนมีรอยกดตามแนวเสนใบ ดอกสีขาว มีกลีบดอก 

5 กลีบ ผลรูปไข-กลม กวาง 8–10 มม. สุกสีมวงอมนํ้าเงิน, เปน

พืชตางถิ่นรุกรานในเขตปาดงดิบชื้น มาจากทวีปอเมริกาตอน

กลาง

สรรพคุณ

• ใบและกิ่ง : ตมนํ้าดื่ม ลดการไหลของเลือดประจําเดือนที่มากก
วาปกติ แกปวดทอง ลดการหดเกร็งของกลามเนื้อ; ใบ : ตํา
พอกแผล เปนยาสมานแผล หรือตมกับนํ้าใชลางแผล หรือลาง
ชองคลอดสตรีที่ตกเลือด (R77)

• ใบ : รักษาแผลสด (S2)

โคลงเคลงตัวผู้
ชื่อทองถิ่น : โคลงเคลง เอ็นอา (สระแกว), เอนอา 

(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Melastoma orientale Guillaumin

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–2 ม. มีลักษณะทั่วไปคลายโคลงเคลง 

(Mel_mal_mal) จุดตางที่ โคลงเคลงตัวผู ดอกบานกวาง 1.5–2 

ซม. เกสรเพศผูสีชมพู ผิวของผลมีขนแตกกิ่งยาว
สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : แกเสนยึด บํารุงกําลัง (E2)

• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บํารุงเสนเอ็น (N1-150)

ลาง : ผลสุกของโคลงเคลงขนตอม ผลออนของโคลงเคลงตัวผู
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เคีย่มคะนอง
ช่ือทองถิ่น : เคี่ยมคะนอง (สระแกว)

ช่ือวิทยาศาสตร : Shorea henryana Pierre

ช่ือวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดหนา กิ่ง

สรรพคุณ
• เปลือก : มีรสฝาด สับเปน
ชิ้นใชรองกนกระบอก
นํ้าตาลสด ปองกันการบูด
เนา; แกนหรือราก : ยา
อายุวัฒนะ (E2)

เครืองูเขียว
ชื่อทองถิ่น : พลูชาง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott
ชื่อวงศ : ARACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุกทอดคลาน มีรากยึดเกาะตามตนไม ยาว

ถึง 20 ม. สวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไขกวาง 

ยาว 15–23 ซม. กานใบยาวใกลเคียงกับใบ แผเปนกาบกวาง 

เคีย่ม

ชื่อทองถิ่น : เคี่ยม (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cotylelobium lanceolatum Craib

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดหนา

ตามยาว กิ่งออนและแผนใบดานลางมีขนสีนํ้าตาลออน ใบเดี่ยว 

เรียงสลับ รูปไขแกมขอบขนาน ยาว 8–15 ซม. ผิวใบดานบนมัน

เงา เสนแขนงใบถี่ปลายเสนจรดกันใกลขอบใบ ผลมีปกรูปแถบ

ยาว 2 ปก ยาว 4–7 ซม. ผลออนสีเขียวอมเหลือง ผลทรงหยดนํ้า

สรรพคุณ

• เปลือก : มีรสฝาด สับเปนชิ้นใชรองกนกระบอกนํ้าตาลสด 
ปองกันการบูดเนา (S3)

• ตํารับยาสตรีสาวเสมอ : บํารุงรักษาระบบภายในของสตรี ชวย

กระชับรางกาย (S2-15)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : แกริดสีดวงทวาร (S2-41)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาโรคริดสีดวงทวาร (S2-42)

ออนและแผนใบดานลางมีขนสีนํ้าตาลออน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป

ไขแกมขอบขนาน ยาว 8–15 ซม. ผิวใบดานบนมันเงา เสนแขนง

ใบขางละ 11–15 เสน แผนใบดานลางมีขนหนานุมหรือมีขุยสี

ขาว ผลมีปกรูปแถบยาว 3 ปก ยาว 8–10 ซม. และปกสั้น 2 ปก 

ยาว 3–5 ซม. ผลทรงหยดนํ้า

SW 12307-p200-299-G8.indd   228SW 12307-p200-299-G8.indd   228 4/13/63 BE   1:10 PM4/13/63 BE   1:10 PM



229

เครืองูเห่า
ชื่อทองถิ่น : คองูเหา (ตรัง), พญางูเหา (สระแกว), 

หนามไกไห (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Toddalia asiatica (L.) Lam.

ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. กิ่งและเถามีหนาม

แหลมคม เถาอายุมากโคนหนามบวมหนา ใบเรียงเวียน 

2–4 ซม. ชอดอกมีกาบรองและหอชอดอกรูปทรงรี สีเหลืองครีม 
ชอดอกเปนแทงรูปทรงกระบอก ยาว 6–12 ซม. สีครีม
สรรพคุณ
• ผลหรือฝก : ยาบํารุง ยากระตุน ขับเหงื่อ (NE3)

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : เขายารักษามะเร็ง (E2)

• เถา : ชวยบํารุงเลือด ชวยขับลม แกไข (N1)
• ตํารับยาโรคไต : รักษาโรคไต (S2-10)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปใบหอก ยาว 5–15 ซม. ขอบใบหยัก

เล็กนอย เนื้อใบหนา แผนใบเกลี้ยง ขยี้มีกลิ่นคลายผิวสม ผลทรง

กลมแบน กวาง 1 ซม.
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เครือแฟบ
ชื่อทองถิ่น : เถาเอ็นออน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Erycibe schmidtii Craib
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 7 ม. ตามกิ่งมีชองอากาศ 
กิ่งออนเกลี้ยง-มีขนประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-รูปไข-รูป

ใบหอก ยาว 7–12 ซม. เนื้อใบหนาและเหนียว ผิวใบเกลี้ยง กาน

ใบยาว 1 ซม. กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มี 5 กลีบ ปลายกลีบเวา

สรรพคุณ

• เถา : ชวยขับฟอกโลหิตระดู ขับเลือดเสีย ขับนํ้าเหลืองเสีย 
(E2)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ

ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน

เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

เครือปลาสงแดง

ชื่อทองถิ่น : เครือเขาดิน (พิษณุโลก) เครือซูด 

(อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 10 ม. สวนตาง ๆ มีนํ้ายาง

สีขาวขุน กิ่งออนมีขนสั้นสีนํ้าตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงกันขาม 

รูปใบหอก-ขอบขนาน กลีบดอกเปนหลอดสีขาว ยาว 5 มม. 

ปลายกลีบแยก 5 แฉก บิดเปนเกลี้ยวขอบกลีบมีขนครุย

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136)

เครือปลอก
ชื่อทองถิ่น : เครือปลอก (สระแกว), เถาวัลยเหล็ก 

(ตรัง), พญางิ้วดํา (พังงา, ภูเก็ต)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ventilago harmandiana Pierre

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. กิ่งออนมีขนสั้น เถามี

ลายตามแนวยาว เถาอายุมากแตกเปนรองตื้นแกมรางแหตาม

แนวยาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ยาว 9–15 ซม. จุดเดน

ของชนดินีอ้ยูทีม่ขีอบใบเรยีบมีเสนใบยอยเรยีงตามแนวขวาง และ

ผลมีปกแบนรปูหอก ยาว 4–6 ซม. ตดิเมล็ดกลมทีป่ลายดานหนึง่

บน : ผล, ลางซาย : เถาอายุนอย, ลางขวา : เถาอายุมาก
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บุมและบิดเปนคลื่น ดอกบานกวาง 1–1.3 ซม. ผลรูปรีกวาง ยาว 
1.3–2 ซม. ผิวเกลี้ยง
สรรพคุณ
• เถา : แกปวดเมื่อย รักษาอาการปวดกระดูก ปวดเสนเอ็น (N1)
• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บํารุงเสนเอ็น (N1-150)

• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น 
บํารุงเสนเอ็น (N1-256)

เครือออน
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Congea tomentosa Roxb.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 40 ม. ตามกิ่งออน ใบ และ

ชอดอกมีขนนุมหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-รูปไข ยาว 
6–15 ซม. ชอดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มีใบประดับ
สีชมพู แยก 3–4 แฉก รูปไขกลับ-หอกกลับ เปนฐานรองรับดอก

ยอย ดอกยอยขนาดเล็กสีขาว มีลายสีมวงแดงกลางดอก

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : แกไอ แกปวดเมื่อย (NE2)

ชอดอกเครือออน

คํามอกหลวง
ชื่อทองถิ่น : ไขเนา (อุดรธานี), คํามอกหลวง 
(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Gardenia sootepensis Hutch.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 10 ม. ยอดจะพบชันเหนียวสี
เหลืองใสหุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-หอกกลับ ยาว 
15–30 ซม. แผนใบดานลางมีขนหนาแนน-ประปราย ดอกเปน
หลอดยาว 7–10 ซม. ปลายแยก 5 แฉก สีเหลืองออน-เหลืองสม 
มีกลิ่นหอม ผลทรงรี ยาว 4–6 ซม. มี 5 เหลี่ยมตามแนวยาวเล็ก
นอย
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สรรพคุณ
• เนื้อไม : บํารุงสมรรถภาพทางเพศ (N1)
• แกน : บํารุงหัวใจ; ราก : แกตกขาว (NE3)

คําแสด
ชื่อทองถิ่น : คําแสดปา (ตรัง), ตองหนัง (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus philippensis (Lam.) Mull. Arg.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียง
เวียน รูปไข-ขอบขนาน ยาว 10–17 ซม. ขอบใบเรียบ-หยักซี่ฟน 
มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู แผนใบดานลางมีขนสั้น

ประปรายและสีขาวนวล ผลทรงกลม กวาง 7–10 มม. มีขุยสีแดง
เขมปกคลุม

สรรพคุณ
• แกน : แกปสสาวะแดงหรือเหลือง (NE2)
• เปลือก : ชวยบํารุงธาตุ รักษาโรคกระเพาะ แกพรรดึก; ผลและ
ใบ : ตมกับนํ้าดื่มแกหวัด; เมล็ด : แกไข แกวิงเวียน; ขนจากผล
ที่เปนผงสีแดง : ใชเปนยาขับพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และ
พยาธิตัวตืด (R56)

ไคร้นํ้า
ชื่อทองถิ่น : ไครนํ้า (อุดรธานี, พิษณุโลก), ไครนํ้า 
ตะไครนํ้า (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Homonoia riparia Lour.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–4 ม. กิ่งออน แผนใบดานลาง และชอ
ดอกมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหอกกลับแกมรูปแถบยาว 

ยาว 10–20 ซม. ขอบใบเรียบ-หยักมน ปลายใบเรียวแหลม ชอ

ดอกเพศผูตั้งขึ้น เพศเมียหอยลง ยาว 10–15 ซม. สีเหลืองอม
นํ้าตาล ผลทรงกลม กวาง 3–5 มม. ติดเปนชอยาว, ชอบขึ้นตาม
ริมตลิ่งและแกงหินในลําธารเขตตนนํ้า

สรรพคุณ

• ราก : ตําเอานํ้าทาเปนยาหามเลือด, ตมนํ้าดื่มเปนยาแกทอง

รวง แกบิด และเปนยาสมานทอง; เปลือก : เปนยาสมานแผล 
ยาสมานทอง, ฝนกับนํ้าปูนใสกินเปนยาฝาดสมานแผลภายใน 
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แกนํ้าเหลืองเสีย; ยางจากลําตน : ใชสมานแผล แกบิด ปดธาตุ 

แกนํ้าเหลืองเสีย (R18)

• กิ่งหรือลําตน : แกปวดฟน (NE3)

• ใบ : แกไขตัวรอน ที่มีอาการนอนกระสับกระสาย ชวยถอนพิษ

ไข (N1)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 

(S2-14)

บน : ผลออนของไครนํ้า, ลาง : ไครนํ้าที่ขึ้นตามริมลําธาร

ง่าย้อย
กระเบา กระเบาใหญ (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hydnocarpus kurzii (King) Warb.
ชื่อวงศ : ACHARIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 25 ม. เปลือกเรียบ กิ่งออนและกาน

ใบมีขนสั้นประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 
12–20 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยวเล็กนอย เสนใบยอยเรียง

ตามแนวขวางเห็นชัดเจนที่แผนใบดานลาง ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบ
หนา ผลทรงกลม กวาง 7–10 ซม. มีขนสีนํ้าตาลปกคลุมหนา

แนน

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ : แกกลาก เกลื้อน 
แกพิษบาดแผล แผลติดเชื้อ (S1-42)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย นํ้ามันจากเมล็ดมีสรรพคุณเหมือนกับกระเบา
นํ้า (Hyn_cas) และกระเบาใต (Hyd_cal) (S2-64)

งิว้ปา่
ชื่อทองถิ่น : งิ้วดอกขาว งิ้วผา (อุดรธานี), งิ้วปา 
(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bombax anceps Pierre
ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกและกิ่งมีหนาม
แหลมคม ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบประกอบรูปผามือ มีใบยอย 5–7 
ใบ รูปหอกกลับ ยาว 4–15 ซม. แผนใบเรียบและเกลี้ยง กานใบ
ยอยสีเขียว ยาวไมเกิน 1 ซม. ดอกสีขาว กลีบดอกบานพับกลับ
จนถึงโคนกลีบ ผลเปนฝกทรงกระบอกแกมรี ยาว 10–15 ซม. 
ผลแกแหงแตก มีเสนใยขาวเปนปุยรอบเมล็ดสีดํา, เปนพืชปาพื้น
เมืองของไทย มักพบตามชายปา พื้นที่ดินปนหิน และปาผลัดใบ
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สรรพคุณ
• เปลือก : แกผดผื่นคัน (N1)
• เปลือก : แกอาหารเปนพิษ กินผิดสําแดง แกทองเสียทองรวง 

(NE3)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาริดสีดวงทวาร (NE4-027)

จันทน์คันนา
ชื่อทองถิ่น : พิลังกาสาปา ปกษาแหวกรัง 
(สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Psychotria adenophylla Wall.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. ตามกิ่งและใบเกลี้ยง มีหูใบเปน

หลอดหุมที่ขอกิ่ง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-รี ยาว 8–20 ซม. 
ที่ซอกระหวางเสนกลางใบและเสนแขนงใบมีตอมนูน ชอดอกสี

ขาวอมเขียว ตั้งขึ้น ยาว 10–20 ซม. ดอกยอยขนาดเล็ก แตก
แขนงสั้นชิดแกนชอดอก

สรรพคุณ
• ราก : แกไขตัวรอน (E2)

จันทนคันนา

จันทน์ชะมด
ชื่อทองถิ่น : จันทนชะมด (สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Aglaia silvestris (M. Roem.) Merr.
ชื่อวงศ : MELIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ด เปลือกใน
สีแดง ยอดมีนํ้ายางสีขาวและมีสะเก็ดสีนํ้าตาล ใบเรียงสลับ ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาว 20–60 ซม. ใบยอย 5–9 คู 
เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปใบหอก-แกมรูปแถบยาว ยาว 
7–15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสมมาตร-เบี้ยวเล็กนอย 
ผิวใบเกล้ียง ผลคอนขางกลม กวางถึง 2.5 ซม. สุกสีเหลือง-สม 
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มีสะเก็ดปกคลุม, แกนไมไมมีกลิ่นหอมแบบจันทนชะมด/จันทน

หอม (Mansonia gagei)

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงหัวใจ (E2)

• แกน : แกไขตัวรอน ที่มีอาการนอนผวานอนเพอดวย (N1)

จันทนชะมด Aglaia silvestris มีเปลือกชั้นในสีแดง

จันทน์ชะมด
ชื่อทองถิ่น : จันทนชะมด จันทนหอม (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain
ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนรองตื้นตาม
แนวยาว เปลือกชั้นในสีเหลืองครีมและมีกลิ่นเหม็นเขียว (จุดตาง
จากจันทนชะมด Agl_sil) ตามกิ่งออน กานใบ และแผนใบดาน
ลางมีขนสั้นนุม-คอนขางเกลี้ยง มีหูใบที่ซอกใบรูปใบหอก ใบเดี่ยว 
เรียงสลับ รูปไข-หอกกลับ ยาว 8–15 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย 
โคนใบรูปลิ่ม-เวา มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ปลายกาน
ใบบวมพอง ผลมีปกบางสีเขียวออน รูปขอบขนานปลายโคง ยาว 
3–5 ซม. มีเมล็ดติดที่โคนปก
สรรพคุณ
• แกนไมที่ตายพราย (ยืนตนตาย) : มักจะมีกลิ่นหอม ใชแกนไม
ที่มีกลิ่นหอมทําเครื่องหอมไทยโบราณ เชน ฝนผสมแปงทาตัว 
ทําดอกไมจันทน ฟนเผาศพ แกนไมที่มีกลิ่นหอมหรือใชนํ้ามันที่

กลั่นออกมาเปนยาสมุนไพรชวยบํารุงหัวใจ แกโลหิตเสีย แกไข 

แกดี แกออนเพลีย แกกระหายนํ้า (R10)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก

ออนเพลียระเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

จันทนชะมด/จันทนหอม  Mansonia gagei

จันทน์แดง
ชื่อทองถิ่น : จันทนแดง (พัทลุง), จันทนแดง 
จันทนผา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. 
Chen
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 6 ม. ลําตนกลม กวาง 7–40 ซม. 
แกนสีแดงอมสีนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียน เปนกระจุกที่ปลายกิ่ง 
รูปแถบยาว ยาว 50–70 ซม. กวาง 5–9 ซม. ปลายใบเรียวแหลม 
ผิวใบเกลี้ยง เนื้อหนา โคนใบเปนกาบโอบกิ่งและพบคราบสี

แดงนํ้าหมาก, พบตามหนาผาภูเขาหินชนิดตาง ๆ แตมักพบตาม
ยอดเขาหินปูน ทั่วประเทศ, แกนไมที่ตายแลวเมื่อมีเชื้อราลงทําให
เปนสีแดงอมสีนํ้าตาล มีกลิ่นหอม

สรรพคุณ
• แกน : มีรสขมและฝาดเล็กนอย ใชสําหรับเปนยาเย็นดับพิษไข 

แกไขไดทุกชนิด ชวยบํารุงหัวใจ แกไข แกไขเพื่อดีพิการ จัดอยู

ในพิกัดจันทนทั้งหา ไดแก แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว/
จันทนหอมอินเดีย แกนจันทนา แกนจันทนชะมด/จันทนหอม 

(Man_gag) และแกนจันทนเทศ (R84)
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• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 
แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาขับนิ่วในถุงนํ้าดี : รักษานิ่วในถุงนํ้าดี (S2-11)
• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขทับระดู แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 
แกปวด ลดการอักเสบ (S2-16)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30) 

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง

ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาไขบาดทะยัก : แกไขบาดทะยัก (S2-52)
• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 

ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก
อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ

มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 
(S3-11)

• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขตัวรอน ไขหวัด ไขเปลี่ยนฤดู 

(S3-13)

แกนไมจันทนแดง จากตนที่ตายพราย

โคนกาบใบมีคราบนํ้ายางแหงสีแดงนํ้าหมาก
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• ตํารับยาธาตุบรรจบ : แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจาก

การติดเชื้อ ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติ

หรือพิการ (S3-15)

• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก

ออนเพลียระเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน (S3-23)

• ตํารับยาแกพิษกินผิดสําแดง : แกพิษกินผิดสําแดง กินของ

แสลง (S3-35)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)

• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศรีษะ หนา

มืดตาลาย (S3-40)

• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ
ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย
ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบาย
ออน ๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45)

• ตํารับยาไขหวัด : แกไขหวัด (S3-46)
• ตํารับยาไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข : แกไขรอน
ในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข แกไขอาเจียน แกไขนอนไม
หลับ (S3-47)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 
(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

จันทนา
ชื่อทองถิ่น : จันทนขาว จันทนา (พัทลุง, ตรัง), 
จันทนา (ฉะเชิงเทรา)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tarenna hoaensis Pit.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน ไมพุม สูงถึง 4 ม. มีหูใบระหวางโคนกานใบรูป
สามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม ตามกิ่งออนและแผนใบดานลางมี
ขนสั้น-ประปราย ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-รี ยาว 8–13 ซม. 
มีตอมที่ซอกระหวางเสนกลางใบและเสนแขนงใบ เนื้อใบหนา ชอ
ดอกสีขาวครีม มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม กวาง 6–8 มม., แกนไม
ไมมีกลิ่นหอม, พบตามปาดงดิบแลง ทั่วประเทศ, คนสวนใหญมัก

เขาใจผิดวาจันทนาเปนชนิดเดียวกับ จันทนขาวหรือจันทนหอม

อินเดีย (Santalum album L.) แตอยางไรก็ตามพืชทั้งสองชนิด
มีสรรพคุณคลายกันและมักจะใชเขายารวมกันหลายตํารับเพื่อ

เสริมฤทธิ์กัน เชน พิกัดจันทนทั้งหา
สรรพคุณ

• แกนหรือเนื้อไม : บํารุงเลือด-ลม บํารุงหัวใจ แกไข แกรอนใน
กระหายนํ้า แกไขที่เกิดจากตับและดี (R85)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข

หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ

เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง

ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)

• ตํารับยาไขเลือดออก : รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง 
ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว (S2-44)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

แกนของจันทนา
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• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาไขบาดทะยัก : แกไขบาดทะยัก (S2-52)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก

อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ

มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 

(S3-11)
• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขตัวรอน ไขหวัด ไขเปลี่ยนฤดู 

(S3-13)
• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียระเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน (S3-23)
• ตํารับยาแกพิษกินผิดสําแดง : แกพิษกินผิดสําแดง กินของ
แสลง (S3-35)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)
• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศรีษะ หนา
มืดตาลาย (S3-40)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข
ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 
(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

จําปูน
ชื่อทองถิ่น : จําปูน (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Anaxagorea javanica Blume var. 
javanica
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุ ม สูง 2–5 ม. ตามกิ่งออนและใบเกล้ียง 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไขกลับ ยาว 12–20 ซม. เสนแขนงใบ

ดานบนแผนใบมักเปนรอยกด ดอกเดี่ยว สีขาว กลีบดอกรูปไข
กวาง ยาว 12–15 มม. เนื้อหนามาก มีกลิ่นหอมเย็นคลายดอก

นมแมว ผลรูปลูกตุม ยาว 2–4 ซม. ติด 1–10 ผล/กลุม
สรรพคุณ

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

บน : ดอก, ลาง : ผลแก

จิกนม
ชื่อทองถิ่น : จิกนม จิกเขา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz
ชื่อวงศ : LECYTHIDACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ-แตกสะเก็ดรอน 
กิ่งออนเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหอกกลับ ยาว 15–30 ซม. 
ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ ผิวใบเกลี้ยงมันเงา โคนใบสอบ กานใบยาว 
2–4 ซม. ชอดอกยาว 30–50 ซม. หอยลง กานชอและกลีบเลี้ยง
สีแดงอมมวงเขม กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 4 กลีบ กลีบดอกสี
แดง-ชมพู เกสรเพศผูสีขาวครีม มีกลิ่นหอมเอียน ไมมีกานดอก
ยอย ผลรูปรียาว ยาว 4–6 ซม. ผิวกลมไมเปนเหลี่ยม, พบขึ้นใกล
ลําธาร หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่ตนนํ้า
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สรรพคุณ
• ใบ : จุกเสียด แกบิด ทองรวง (S1)

จิงจ้อเหลีย่ม
ชื่อทองถิ่น : จิงจอ จิงจอเหลี่ยม(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Operculina turpethum (L.) Silva Manso
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 10 ม. ไมมีมือพัน ตามเถา
และใบมีขนหนานุม ยอดมีนํ้ายางสีขาว จุดเดนที่เถาเปน
เหลี่ยม-ครีบ 4–6 เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ยาว 9–22 
ซม. กลีบดอกรูปแตร สีขาว เมื่อบานกวาง 7–10 ซม. ผลมีกลีบ
เลี้ยงอวบหนาขยายหุมเมล็ดคลายดอกบัวตูม สีชมพูอมมวง กวาง 
3–5 ซม.

สรรพคุณ
• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 
(S2-24)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-32)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

เจตพังคี
ชื่อทองถิ่น : เจตพังคีปา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1.5 ม. ตามกิ่งและแผนใบดานลางมี
สะเก็ดและขนสีขาวหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไขกลับ ยาว 
10–18 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยแหลมตามตําแหนงปลายเสน
แขนงใบ ดอกสีเหลือง ผลกลมแบน กวาง 1 ซม. มี 3 พู และมี
กลีบเลี้ยงขยายตัวรองผล ยาว 2 เทาของผล

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงหัวใจ แกวิงเวียน (E2)

ม.

เถาจิงจอเหลี่ยม
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ผลของเจตพังคี

เจตมูลเพลิงขาว
ชื่อทองถิ่น : เจตมูลเพลิงขาว (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Plumbago zeylanica L.
ชื่อวงศ : PLUMBAGINACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ตามกิ่งออนและใบ เกลี้ยง กิ่ง
มีเหลี่ยมเล็กนอย ใบเดี่ยว รูปไขกวาง ยาว 5–10 ซม. แผนใบ
ดานบนมีรอยกดตามแนวเสนใบเล็กนอย กานใบยาวถึง 1 ซม. 
เปนรองดานบน โคนโอบกิ่ง ดอกเปนหลอดสีขาวคลายดอกเข็ม 
เกสรสีมวง กลีบเลี้ยงสีเขียวมีขนปลายเปนตอมเหนียว, เปนพืช
ปาพื้นเมืองของไทย พบตามชายปาเบญจพรรณและปาดงดิบ

สรรพคุณ
• ราก : มีสรรพคุณคลายเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica 

L.) มีรสรอน เปนยาบํารุงธาตุไฟในรางกาย บํารุงโลหิต ขับลม
ในลําไสและกระเพาะอาหาร แตเจตมูลเพลิงขาวออกฤทธิ์เบา
กวา สามารถใชแทนกันได (S2)

• ตํารับยาเบญจกูล : บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 
ชวยใหเลือดไหลเวียนดี แกทองอืด ชวยขับลม (N1-268)

แจง
ชื่อทองถิ่น : แจง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Maerua siamensis (Kurz) Pax
ชื่อวงศ : CAPPARACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 8 ม. เปลือกเรียบ ตนใหญกิ่งแตก
หนาแนนปลายโนมยอยลง ใบเรียงเวียน ใบประกอบมี 3 ใบยอย 
รูปหอกกลับ ยาว 2–10 ซม. ปลายใบบุม ผิวใบเกลี้ยง กานใบ
ยาว 1–6 ซม. โคนกานใบบวม ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลรี-กลม 
กวาง 1–2.5 ซม. ผิวขรุขระ
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สรรพคุณ
• ราก : ตมในนํ้าสะอาด ดื่ม บํารุงกําลัง ขับปสสาวะ แกปสสาวะ
พิการ แกปวดเมื่อย แกกษัย (R36)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยารักษาตอมลูกหมากโต : แกตอมลูกหมากโต (S2-48)
• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 
ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 
(S3-05)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

เฉียงพร้านางแอ
ชื่อทองถิ่น : เฉียงพรานางแอ (สระแกว, 
พิษณุโลก), เฉียงพรานางแอ คอแหง (ตรัง), บงมั่ง 

(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Carallia brachiata (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ : RHIZOPHORACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. แตกกิ่งตรงขาม กิ่งและใบ

เกลี้ยง ปลายยอดมีหูใบหุมเปนแทงยาวแหลม ยาว 1–2 ซม. 
ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-รูปไข ยาว 8–13 ซม. เนื้อใบ

หนา กานใบยาว 5–10 มม. ดอกสีขาวอมเขียว ผลทรงกลม กวาง 

6–10 มม. สุกสีแดง เนื้อผลฉํ่านํ้า
สรรพคุณ
• เนื้อไม : บํารุงกําลัง (E2)

• เปลือกและ ใบ : แกไข (N1)

• เปลือกและราก : แกไขตัวรอน แกทองรวง แกแผลอักเสบ ชวย

สมานแผล (NE3)

• ราก : ตมนํ้าดื่มเปนยาถายพยาธิ ขับพยาธิเสนดาย พยาธิ

ไสเดือน แกอุจจาระเปนฟอง แกพิษตานซาง; ใบ : ตําพอกแก

บาดแผลอักเสบ แกฝหนอง ปวดศีรษะ แกทองอืดทองเฟอ; ผล

และเมล็ด : ตําแชในนํ้ามันทาแกโรคผิวหนัง สมานแผล แกฝ

ชนิดตาง ๆ (R18)

• เปลือก : แกบิด แก

ทองเสีย ทองอืดทอง
เฟอ ปวดทอง (S1)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน 

: แกไข ตัวรอน ไข

เปลี่ยนฤดู (S2-17)

เปลือกและเนื้อไมแจง

SW 12307-p200-299-G8.indd   241SW 12307-p200-299-G8.indd   241 4/13/63 BE   1:11 PM4/13/63 BE   1:11 PM



242

ชมพู่นํ้า

ชื่อทองถิ่น : ชมพูนํ้า (ตรัง, สระแกว, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Syzygium siamense (Craib) Chantar. & 

Parn.

ชื่อวงศ : MYRTACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนสูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม รูปขอบขนาน ยาว 13–20 ซม. ผิวใบเกลี้ยง เสนแขนงใบ

ปลายโคงจรดกันใกลขอบใบ คลายใบชมพู ชอดอกเปนกระจุกสั้น 

กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 4 กลีบ สีเขียวออน-สีแดงอมชมพู เกสร

เพศผูจํานวนมาก สีเขียว-แดงอมชมพู ผลทรงกลม กวาง 2.5–4 

ซม. ผิวเกลี้ยง, ชอบขึ้นตามริมนํ้าในปาดงดิบ

สรรพคุณ

• แกน ราก หรือเปลือก : ใชเขายา รักษาโรคผิวหนัง (E2)
• เปลือกและเนื้อไม : แกไขตัวรอน ที่มีอาการนอน

กระวนกระวายดวย (N1)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-37)

ช้องแมว
ชื่อทองถิ่น : ชองแมว (ตรัง , พิษณุโลก), 

หนามแทงใบมน ระเอียงใบมน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Gmelina asiatica L.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 10 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก 

และแผนใบดานลางมีขนสั้นนุมสีนํ้าตาลออน ตนอายุนอยเปลือก

มีหนาม ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไข-รี-ไขกลับ ยาว 3–9 

ซม. ปลายใบมน-แหลม ชอดอกออกตามปลายกิ่ง ดอกเปนหลอด 

ปองชวงปลาย สีเหลือง ยาว 3–5 ซม. กลีบเลี้ยงมีตอมนูน ผล

ทรงกลม-แกมเบี้ยว กวาง 1.5–3 ซม. ผิวเกลี้ยง สุกสีเหลือง

สรรพคุณ

• ราก : รากกานเหลือง เปลือกกระทุมโคก รากตอไส รากชอง
แมวหรือทองแมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณบํารุงเลือด 

ขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)
• ผลสด : ผลสดตําใหละเอียด ใชทาผิวหนังหรือพอกรักษาโรค

ผิวหนัง; ใบสดหรือแหง : ตําใหละเอียดทาและพอกชวยสมาน
บาดแผล แกปวด แกบวม (E2)

• เนื้อผลสด : ทุบแลวนํ้ามาทารักษานํ้ากัดเทา (S2)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ชวยขับนํ้านม (N1-255)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (N1-270)
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ชะเนียง

ชื่อทองถิ่น : เนียง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Archidendron jiringa (Jack) I. C. Nielsen

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่งออน

เกลี้ยง ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีชอใบยอย 1 

คู มีใบยอย 2–3 คู รูปใบหอก ยาว 6–13 ซม. ผิวเกลี้ยง ชอดอก

เปนกระจุกสีขาว ออกตามกิ่ง ผลแบบฝก บิดเปนเกลียวและมวน 

บวมนูนตามตําแหนงเมล็ด เมล็ดกลมแบน กวาง 4–6 ซม. ผิว

เกลี้ยง ฝกแกสีนํ้าตาลเขม เมล็ดมีกลิ่นฉุน

สรรพคุณ
• เมล็ด : กินเปนผักสดหรือตม ชวยลดเบาหวาน และขับ
ปสสาวะ; ขี้เถาจากการเผาใบแก : ใชปองกันอาการคัน, ขี้เถา
จากใบออน : ใชในการโรยรักษาแผลจากการขลิบหนังหุมปลาย
องคชาต (R75)

• ใบ : ตําแลวใชทาหรือพอกรักษาโรคผิวหนัง (S2)

บน : ชอดอกชะเนียง, ลาง : ผลออน 

ชะมวง

ชื่อทองถิ่น : สมโมง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia cowa Roxb. ex Choisy
ชื่อวงศ : CLUSIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกในมีนํ้ายางสีเหลืองขุน 

กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-แกมขอบขนาน 

ยาว 10–20 ซม. เสนแขนงใบเห็นไมชัด เนื้อใบหนา ใบออนมีรส

เปรี้ยว ผลทรงกลมแบน กวาง 4–5 ซม. มีรองตามแนวตั้งหรือ

ไมมีก็ได ปลายผลมีจุกกลมสีดํา ผลสุกสีเหลือง-สม

สรรพคุณ
• ใบออน : มีรสเปรี้ยวทานแกไขตัวรอน ขับเสมหะ แกกระหายนํ้า 

ใชปรุงอาหาร เชน ตมปลา (NE2)

ชะมวงปา่
ชื่อทองถิ่น : ชะมวงชาง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia bancana Miq.

ชื่อวงศ : CLUSIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกในมีนํ้ายางสีเหลืองขุน 
แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน รูปกรวยแหลม กิ่งออนและใบเกลี้ยง มี

ลักษณะคลายชะมวง (Gar_cow) จุดตางที่ชะมวงปา มีใบและผล

ที่ใหญกวา รูปรีกวาง กวาง 9–15 ซม. ยาว 10–20 ซม. ผลทรง
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กลม กวาง 6–8 ซม. ผิวเรียบไมมีรอง ปลายผลกลม-บุม ผลสุกสี
เหลือง, พบในปาดงดิบชื้นภาคใต
สรรพคุณ
• ตํารับยาขับเสมหะ : ชวยขับเสมหะในอกและลําคอ (S2-05)
• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

ชะลูด
ชื่อทองถิ่น : ชะลูด (พัทลุง, ตรัง), ชะลูดหอม 
(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alyxia reinwardtii Blume

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ทุกสวนมีนํ้ายางสี
ขาวขุน เถาเรียบ มีชออากาศเปนตุมกระจาย จุดเดนอยูที่ บริเวณ
ขอนูนเปนสัน ยอดมีชันเหนียวสีสม และเปลือกเถามีกลิ่นหอม 

(ทั้งตอนสดและแหง), ใบเรียงรอบขอ 2–3 ใบ/ขอ รูปรี-แกมขอบ

ขนาน ยาว 4–13 ซม. ผิวใบเกลี้ยง เสนแขนงใบจํานวนมาก ดอก
เปนหลอดสีครีม กลีบสีขาว ผลทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม.

สรรพคุณ
• เปลือกและเนื้อไม : มีกลิ่นหอม ชวยบํารุงหัวใจ แกวิงเวียน 

ชวยขับลม, นํามาทําใหแหงก็ยังมีกลิ่นหอม ใชอบผาใหหอม 

แตงกลิ่นเครื่องหอม หรือปรุงแตงกลิ่นขนม (N1)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี

หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

ซาย : เถาชะลูด, ขวา : ชันเหนียวสีสมที่ยอด

เปลือกเถาชะลูด
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• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก

แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง

ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

ชะเอมปา่
ชื่อทองถิ่น : ชะเอมไทย (พิษณุโลก), ชะเอมไทย 

ออยชาง (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Albizia myriophylla Benth.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-ขรุขระ 
จุดเดนที่เปลือกชั้นในสีครีมมีรสหวาน เถาไมมีหนาม ใบประกอบ
แบบขนนก 2 ชั้น คลายใบชะอม แตไมมีกลิ่นฉุน กานและแกนใบ
มีขนสีนํ้าตาลแดง, ชอดอกสีขาว เปนกระจุกคลายพู สีขาว ผล
แบบฝกแบน รูปขอบขนานยาว 10–15 ซม.

สรรพคุณ

• เปลือกสดหรือแหง : รสหวานชุมคอ ชะเอมปาจะมีรสหวาน

เฉพาะที่เปลือกเทานั้น สามารถใชแทนชะเอมเทศ/ชะเอมจีน 

(Glycyrrhiza glabra L.) แตจะหวานไมมากเทา ซึ่งนอกจาก

เปลือกแลวเนื้อไมก็ยังหวานอีกดวย (S2)

• เปลือก : บํารุงกําลัง มีรสหวานชวยใหชุมคอ (N1)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน : ชวยลดความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด (S1-15)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

เปลือกและเนื้อไมชะเอมปา

ช้าพลู
ชื่อทองถิ่น : ชะพลู (พัทลุง), ชะพลู ผักไร (ตรัง), 
ชะพูล (พิษณุโลก), ผักอีเลิด อีเลิด (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อวงศ : PIPERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 80 ซม. ลําตนตั้งตรง มีขอปลอง 
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ-รูปไข ยาว 8–15 ซม. แผนใบดานบน
มันเงา มีรอยกดตามแนวเสนใบ มีเสนใบออกจากโคนใบ 3–5 
เสน ชอดอกเปนแทงสีขาว ยาว 2–4 ซม. ตั้งตรง

สรรพคุณ
• ตํารับยาเบญจกูล : บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 
ชวยใหเลือดไหลเวียนดี แกทองอืด ชวยขับลม (N1-268)

• ตํารับยาแกปวดฟน/เหงือกอักเสบ : แกปวดฟน เหงือกอักเสบ 
(NE2-021)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกโรคภูมิแพ (S2-18)

• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง
เวียนศีรษะ (S2-21)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ

อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 

(S2-24)
• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)
• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)
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• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-32)

• ตํารับยาไขเลือดออก : รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง 

ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว (S2-43)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกภูมิแพ (S2-49)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 

บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน

ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

• ตํารับยาเบญจกูล : บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 
ยาอายุวัฒนะ (S2-90)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาแกทองอืด-ทองเฟอ : แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม 

ทําใหผายลม (S3-25)

• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 

(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

บน : ชอดอกชาพลู, ลาง : ตนและราก

ชายผ้าสีดา
ชื่อทองถิ่น : ชายผาสีดา (อุดรธานี, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Platycerium wallichii Hook.
ชื่อวงศ : POLYPODIACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุกกลุมเฟน อิงอาศัยบนตนไมหรือหิน มีใบ 
2 แบบ ใบไมสรางสปอรตั้งขึ้นหอเปนชั้น ๆ และโอบลําตนไมอื่น 
ๆ สูงถึง 1 ม. ปลายใบแยกเปนแฉกจํานวนมากคลายเขากวาง ใบ
สรางสปอรออกครั้งละ 2 ใบ หอยลง ยาวถึง 1.5 ม. ขอบใบแยก
เปนแฉกคลายเขากวางเชนกัน สรางสปอรสีนํ้าตาลที่รอยเวาชวง
กลางแผนใบใกลขอบใบ ๆ ละ 2 ตําแหนง

สรรพคุณ
• เหงา : แกฝหนอง; ใบ : แกไข (N1)

• ใบ : แกออนเพลียใชกับสตรีที่อยูไฟไมได (NE2)
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ชายผาสีดา

ชิงชัน
ชื่อทองถิ่น : ชิงชัน (อุดรธานี, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด
ขนาดเล็กหนา กิ่งออนและแผนใบเกลี้ยง ใบประกอบแบบขนนก 
ใบยอยเรียงสลับ-เกือบตรงขาม มีขางละ 4–6 ใบ รูปไข-ขอบ
ขนาน จุดเดนอยูที่ปลายใบแหลม ผลแบบฝกแบนมีปกรอบ รูป
รี-ขอบขนาน ยาว 9–14 ซม. มี 1–3 เมล็ด, พบตามปาดงดิบแลง
และปาเบญจพรรณทั่วประเทศ สรรพคุณ

• เปลือก : รสฝาด ชวยสมานแผลทั้งภายในและภายนอก (N1)

• แกน : บํารุงโลหิตสตรี บํารุงรางกาย (NE2)

• ตํารับยาโรคลมชัก : แกโรคลมชัก (N1-200)
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ชิงช้าชาลี
ชื่อทองถิ่น : ชิงช าชาลี (ตรัง , พิษณุโลก),     

อีโล นซานกเขา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tinospora baenzigeri Forman

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางออน ยาวถึง 20 ม. เถามีนํ้ายาง

ใส รสขม เปลือกเรียบ-รอนเปนแผน ใบรูปหัวใจ ผิวเกลี้ยง คลาย

บอระเพ็ด (Tin_cri) มีจุดตางที่เถาของชิงชาชาลีมีชองอากาศนูน

เล็กนอยไมบวมชัดเจนแบบเถาบอระเพ็ด และมักมีรากอากาศ

ยอยลงมา, พบตามปาดงดิบทั่วประเทศ 

ลายหนาตัดเถาชิงชาชาลี

สรรพคุณ

• เถา : บํารุงกําลัง แกไข เจริญอาหาร (N1)

• เถา : แกไขตัวรอน บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง ยาอายุวัฒนะ (ออก

ฤทธิ์คลายบอระเพ็ด) (NE3)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : ชวยแกไข ตัวรอน (S2-79)

ชิงชี่
ชื่อทองถิ่น : ชิงชี่ (พัทลุง, ตรัง, สระแกว, อุดรธานี, 

พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Capparis micracantha DC.

ชื่อวงศ : CAPPARACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูงถึง 4 ม. ตนอายุมากเปลือกแตก
เปนเกล็ดสี่เหลี่ยม กิ่งเกลี้ยง มีหนามออกเปนคู ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปขอบขนาน-แกมรี ยาว 10–20 ซม. ผิวใบเกลี้ยง กลีบดอกสี
ขาว มี 4 กลีบ ยาว 2–3.5 ซม. มีแตมสีเหลืองหรือมวงแดงที่โคน
กลีบดอกคูบน ผลรูปรีกวาง ยาว 4–6 ซม. ปลายผลกลม ผิวเรียบ
เกลี้ยง สุกสีสม-แดง

SW 12307-p200-299-G8.indd   248SW 12307-p200-299-G8.indd   248 4/13/63 BE   1:12 PM4/13/63 BE   1:12 PM



249

สรรพคุณ
• ราก : แกไขตัวรอน หรือใชเขาตํารับยาหาราก (E2)
• ใบ เนื้อไม หรือราก : แกไขตัวรอน แกประดง แกพิษฝกาฬ แก
หลอดลมอักเสบ (NE3)

• ตํารับยาหาราก (ยาเบญจโลกวิเชียร/ยาแกวหาดวง) : แกไข 
ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข (N1-14)

• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 
(S1-06)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี
หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

• ตํารับยาแกทองเสียแบบมีไข : แกทองเสียแบบมีไข อาหาร

เปนพิษ (S3-36)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)
• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 

ชวยคุมธาตุ (S3-43)
• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)
• ตํารับยาไขหวัด : แกไขหวัด (S3-46)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 

(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

รากชิงชี่

ชินชี ่
ชื่อทองถิ่น : กําลังเสือโครง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ziziphus calophylla Wall.

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่ง

มีหนามแหลมสั้นออกเปนคูตามซอกใบ กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ จุดเดนที่มีใบรูปรีแคบ-แกมขอบขนาน ยาว 

10–15 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 

คู โคนใบสมมาตร (ไมเบี้ยว) ผลรูปไขกวาง ยาว 1–1.5 ซม. มีขน

สั้นสีนํ้าตาลหนาแนน
สรรพคุณ

• เถา : บํารุงกําลัง (S2)

เถาชินชี่
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ชุมแสงแดง

ชื่อทองถิ่น : ไมโอบ กระบกคาย (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Homalium grandiflorum Benth.

ชื่อวงศ : SALICACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ด กิ่งและใบ

เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข ยาว 10–18 ซม. ขอบใบจักฟน

เลื่อย เสนใบยอยแบบรางแห เห็นชัดดานลาง ชอดอกยาว 10–15 

ซม. มีขนนุม ดอกสีขาวอมเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 7-8 

กลีบ, ชอบขึ้นตามริมหวย

สรรพคุณ

• แกนหรือราก : รักษาโรคดีซาน (E2)

ชุมเห็ดเทศ
ชื่อทองถิ่น : ชุมเห็ดเทศ (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Senna alata (L.) Roxb.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. กิ่งเกลี้ยงมีเหลี่ยมเล็กนอย ใบ

เรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก ยาว 40–80 ซม. มีใบยอย 

7–10 คู จุดเดนที่ใบยอยรูปขอบขนาน ยาว 4–15 ซม. ปลายใบ

กลม ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น สูง 30–50 ซม. ใบประดับสี

นํ้าตาล ดอกสีเหลือง ผลแบบฝก ยาว 10–20 ซม. ผิวเปน 4 

เหลี่ยมตามแนวยาว

สรรพคุณ

• ใบ : ชวยขับปสสาวะ เปนยาระบาย รักษาโรคกลาก-เกลื้อน 
(E2)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)

• ตํารับยาโรคกรดไหลยอน : แกโรคกรดไหลยอย (S2-65)
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เชียด
ชื่อทองถิ่น : ซิงไคตน (อุดรธานี), อบเชย (พัทลุง, 

พิษณุโลก), อบเชย เชียด (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cinnamomum iners Reinw. ex Blume

ชื่อวงศ : LAURACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. ตามกิ่ง ชอดอก และใบเกลี้ยง 

เปลือกเรียบและมีกลิ่นฉุน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบ

ขนาน-ใบหอก ยาว 15–20 ซม. มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 

คู ชอดอกสีขาวอมเขียว ผลรูปรีแกมทรงกระบอก ยาว 1–1.5 

ซม. มีกลีบเลี้ยงเรียงซอนกันติดที่ขั้วผล 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม, 

เปลือกของเชียด สามารถใชแทนอบเชยจีน (Cinnamomum 

cassia) อบเชยญวน (Cinnamomum camphora) หรืออบเชย
เทศ/อบเชยลังกา (Cinnamomum verum) ได เนื่องจาก
เปลือกมีคุณสมบัติทางยาใกลเคียงกัน แตควรใชสายพันธุหรือ
แหลงผลิตที่ใหเปลือกที่มีกลิ่นหอมหรือมีนํ้ามันระเหยในปริมาณ
มาก เพราะมีความผันแปรภายในชนิดเดียวกัน
สรรพคุณ
• เปลือก : ชวยบํารุงหัวใจ ใชเขายาปรุงเปนยาลม (N1)
• ใบหรือเปลือก : ชวยถอนพิษของตนยางนอง (Antiaris 

toxicaria) (NE2)
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 
(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยารักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผล
อักเสบ : รักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล รักษาแผลผุ

พอง เปนหนอง (S2-67)
• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

กลาง : ผลออนของเชียด, ลาง : เปลือก
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โชน

ชื่อทองถิ่น : โชน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dicranopteris linearis (Burm. f.) 

Underw. var. linearis

ชื่อวงศ : GLEICHENIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกกลุมเฟน มีเหงาเลื้อยอยูใกลผิวดิน แตก

กิ่งและใบตั้งตรง สูงถึง 2.5 ม. ตามเหงา กิ่ง และใบออน มีขนสี

นํ้าตาลทอง แตกกิ่งเปนรูปตัว Y ใบประกอบแบบขนนก ยาวถึง 

40 ซม. มีใบยอยออกขางละ 30–100 ใบ ใบยอยรูปแถบยาว ยาว

ถึง 5 ซม. ใบยอยชวงปลายใบคอย ๆ สั้นลง แผนใบดานลางนวล 

ไมมีกานใบยอย สรางสปอรดานลางแผนใบ

สรรพคุณ
• รากและหนอ : ขับปสสาวะ ระงับประสาท (S2)

• ใบ : ในประเทศฟลิปปนสใชเปนยารักษาโรคหืดหอบ แกไข 

หรือตําแลวพอกเพื่อลดไข รักษาแผลอักเสบ หรือแผลเปอย; ใน
ภาคใตของไทยใช ราก ตมเปนยาขับปสสาวะ สงบประสาท 

และชวยการหมุนเวียนของโลหิต; เหงา : มีรสขม เนื้อเปนแปง 

ถากินมากจะเปนพิษสะสมตอลําไส (R79)

ชํามะเลียง

ชื่อทองถิ่น : ชํามะเลียง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ : SAPINDACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. เปลือกเรียบ ใบเรียงเวียน ใบ

ประกอบแบบขนนก ใบยอย 5–7 คู เรียงเกือบตรงขาม รูปขอบ

ขนาน ยาว 7–23 ซม. มีหูใบรูปกลม 1 คู ออกที่โคนกานใบ ชอ

ดอกออกตามลําตนหรือกิ่งใหญ ดอกสีแดงอมมวง ผลทรงกลม

แบนดานขางเล็กนอย ยาว 3 ซม. สุกสีดํา ผิวมันเงา เนื้อผลรส

หวานเปนผลไม

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : รากใชเขายา ชวยแกไข ตัวรอน 

(S2-79)
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หูใบที่โคนกานใบ ของชํามะเลียง

แซะ
ชื่อทองถิ่น : กาแซะ แซะ (ตรัง ), มะคาขี้หมู 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Callerya atropurpurea (Wall.) Schot
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ กิ่งออนและชอ
ดอกมีขนสั้น ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 
4–6 คู เรียงตรงขาม รูปไข-ใบหอก ยาว 7–17 ซม. ปลายใบเรียว
แหลม ผิวใบเกลี้ยง ชอดอกตั้งขึ้น กลีบดอกสีแดงเขม-ชมพูอม
มวง ผลแบบฝกแบนดานขาง รูปรี-ใบหอก-ขอบขนาน ยาว 7–14 
ซม. เปลือกฝกสีเขียวออนหรือสีแดงอมมวงเขม หนาคลายแผน
หนัง ผิวเกลี้ยง บวมตามตําแหนงเมล็ด

สรรพคุณ
• เนื้อไมหรือราก : แกซาง (NE3)
• ตํารับยาโรคซาง : แกโรคซางในเด็ก (NE3-009)
• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ
ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

ฝกออนแซะ

เฒ่าหลังลาย
ชื่อทองถิ่น : ยายคลัง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Pseuderanthemum graciliflorum (Nees) 
Ridl.
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ไขกลับ ยาว 10–20 ซม. แผนใบดาน
บนมีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น 
ยาวถึง 20 ซม. ดอกสีมวง กลีบดอกเปนหลอดคลายดอกเข็ม ยาว 

3–5 ซม. ปลายกลีบดอกแยก 2 แฉกชี้ขึ้นบน และ 3 แฉกชี้ลง
สรรพคุณ

• ตํารับยาสตรีสาวเสมอ : บํารุงรักษาระบบภายในของสตรี ชวย
กระชับรางกาย (S2-15)
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เฒาหลังลาย

ดันหมี
ชื่อทองถิ่น : กานเหลือง บุหรี่หนัง (สระแกว), 
ดันหมี ดีควาย (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz

ชื่อวงศ : ARDIOPTERIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ กิ่งออนและใบ
เกลี้ยง ใบเรียงสลับ รูปรี ยาว 10–20 ซม. จุดเดนที่มีกานใบสี

เหลือง-อมสีสม ยาว 1 ซม., ดอกเล็กสีเขียวออน ผลรูปไข-รียาว 
ยาว 4–5 ซม. สุกสีดํา ผิวมันเงา

สรรพคุณ
• แกนหรือราก : เปนยาอายุวัฒนะ รักษาโรคไต แกพิษผิดสําแดง 

(E2)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

ดีปลากัง้ปา่
ชื่อทองถิ่น : ดีปลากั้ง ดีปลากั้งปา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cystacanthus vitellinus 
(Roxb.) Y.F. Deng

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ตามกิ่งออนและ

ใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-หอกกลับ ยาว 8–21 
ซม. จุดเดนอยูที่โคนใบสอบเรียวและบิดเปนคลื่น ผิวใบดานบน
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มันเงา มีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ กลีบดอกรูปแตรสีชมพูอม
สม ผลแบบฝกเปนแทงยาว 2.5–4 ซม. มีรองตามแนวยาว 4 รอง 

เมื่อแกจะแตกอาคลายฝกตอยติ่ง

สรรพคุณ
• ยอดออน : แกดีซาน, ยอดมีรสขมอมหวาน ทานเปนผักสดกับ

ลาบ-กอย (รสชาติคลายกับตนดีปลากั้ง (Phlogacanthus 
pulcherrimus) ซึ่งเปนผักที่นิยมกินในบางจังหวัดของภาค

อีสานและเหนือ) (NE3)

ดีหมี
ชื่อทองถิ่น : หําเมย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cleidion javanicum Blume

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ กิ่งออนและใบ

เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ไขกลับ ยาว 10–17 ซม. ขอบใบ

หยักซี่ฟนหาง กานใบยาว 4–8 ซม. ปลายกานบวม ผลรูปรีแนว

ขวาง กวาง 2–2.5 ซม. มีสองพู ปลายผลมีติ่งยาว, ชอบขึ้นตาม

ปาดงดิบใกลแหลงนํ้า

สรรพคุณ
• ใบและเนื้อไม : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข แกปวดหัว; ใบออน : 

มีรสขม ใชปรุงอาหาร เชน ออม หรือแกง (NE2)

• ใบ เนื้อไม หรือราก : แกไขตัวรอน แกไขมาลาเรีย (NE3)
• ราก : มีรสฝาด ในฟลิปปนส ใชรากตมนํ้ารับประทานเปนยาขับ

ประจําเดือนและทําใหเกิดการแทงลูก แกลมอัณฑพฤกษ ขับลม 
รักษาโรคตา บํารุงนํ้าเหลือง; เถา : ตมนํ้าดื่ม แกปวดเมื่อย ผสม

กับรากตูมกาขาวเปนยาระบาย ขับโลหิต บํารุงหัวใจ แกไข แก

ซางตาเหลือง (R14)
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ดูกไก่ย่าน

ชื่อทองถิ่น : กําลังหนุมาน ตนกนกระดูกบัง 

(สระแกว), ตองแหง (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don 

var. capitellata

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกรอเลื้อย ยาวถึง 3 ม. กิ่งมีขนสั้น-เกลี้ยง 

และเปนสี่เหลี่ยม มีหูใบที่ระหวางกานใบคูตรงขาม ปลายหูใบเปน

เสนแหลม 1 เสน สีมวง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-รูปใบหอก 

ยาว 3–9 ซม. กานใบยาวไมเกิน 5 มม. สีมวง ชอดอกยาวถึง 10 

ซม. ออกที่ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็กสีขาว-สีครีม ยาว 5–7 มม.

สรรพคุณ

• เถาหรือราก : บํารุงกําลัง กระตุนกําลัง (E2)
• ราก : แกโรคธาตุพิการ แกบิด แกอาการมึนเวียนศีรษะ; ใบ : 
แกไขปา ตําพอกแผลสดลดการอักเสบจากพิษงูกัด แผลชํ้าบวม 

บวมตามขอและกลามเนื้อ โรคปวดเอว กระดูกหัก กระดูกแตก; 

เครือ : ทุบแลวคั้นเอานํ้า ทารักษาแผลไฟไหมนํ้ารอนลวกแลว
พันผาไว (R58)

• ตํารับยาโรคไสเลื่อน : รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือ
โรคไขลงฝก (S2-68)

เดือยไก่

ชื่อทองถิ่น : เดือยไก (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Benkara fasciculata (Roxb.) Ridsdale

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–3 ม. ตามกิ่ง ใบ และผล มีขนสั้นหนา

แนน มีหนามออกเปนคูตามกิ่ง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ขอบ

ขนาน ยาว 3–8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ 

กลีบดอกเปนหลอด ยาว 2–3 ซม. สีขาว-เหลืองออน ผลทรงกลม 

กวาง 7–10 มม.

สรรพคุณ

• ใบ ราก หรือลําตน : รักษาโรคผิวหนัง รักษาบาดแผล แผล
อักเสบ (E2)

แดง
ชื่อทองถิ่น : แดง (อุดรธานี, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกรอนเปน

แผนบาง ตามกิ่งออน ใบและฝกมีขนสั้นหนานุม ใบประกอบ

แบบขนนก มีชอใบยอย 1 คู  ใบยอย 3–5 คู  เรียงตรงขาม 

SW 12307-p200-299-G8.indd   256SW 12307-p200-299-G8.indd   256 4/13/63 BE   1:12 PM4/13/63 BE   1:12 PM



257

รูปรี-ใบหอก ยาว 7–17 ซม. ชอดอกกระจุกแนน ทรงกลมสีขาว
ครีม ผลแบบฝกแบนเปลือกแข็งคลายไม รูปขอบขนาน เบี้ยวและ
โคงเล็กนอย ยาว 12–20 ซม.
สรรพคุณ

• เปลือก : ชวยสมานแผล เขายาแกโรคลมชัก ลมบาหมู (N1)

• เปลือก : แกไอ (NE3)
• เปลือกและแกน : แกปวดฟน แกนํ้าลายเหนียว แกกระหายนํ้า 
ขับปสสาวะ แกบิด แกทองรวง แกไอ ทําใหชุมคอ ดับพิษรอน, 

ใชภายนอกเปนยาหามเลือด แชนํ้าใชลางบาดแผลเรื้อรัง (R9)

• ตํารับยาโรคลมชัก : แกโรคลมชัก (N1-200)
• ตํารับยาแกฟกชํ้า-เคล็ดขัดยอก : รักษาอาการฟกชํ้า ชํ้าใน 

เคล็ดขัดยอก ตกจากที่สูง รถชน (NE3-013)
• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (NE3-044)

โด่ไม่รู้ล้ม
ชื่อทองถิ่น : โดไมรูลม (สระแกว, อุดรธานี, 

พิษณุโลก), โดไมรูลม หญาปราบ หญาสาบ ทนดี 

(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Elephantopus scaber L. var. scaber

ชื่อวงศ : ASTERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 40 ซม. ทุกสวนมีขนสีขาวสากคาย 

ใบเรียงเวียน ออกเปนกระจุกชิดผิวดิน รูปหอกกลับ ยาว 10–20 

ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย โคนใบสอบ ไมมีกานใบ ผิวใบดานบนมี

รอยกดเปนรองตามแนวเสนใบ ชอดอกสูงถึง 40 ซม. มีใบประดับ 

3 ใบรองชอดอกยอยคลายถวย ดอกสีมวง
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สรรพคุณ

• ยางจากลําตนหรือผล : แกทองเสีย แกบิด ปดธาตุ รักษาแผล

นํ้ากัดเทา สมานบาดแผล ชวยหามเลือด; ทุกสวน : แกทองรวง 

แกบิด ลดไข แกไขมาลาเรีย สมานแผล แกกามตายดาน บํารุง

ความกําหนัด บํารุงธาตุ ชูกําลัง แกมุตกิตระดูขาว เปนยาอายุ

วัฒนะ แกอาเจียน (R7)

• ทั้งตน : บํารุงรางกาย บํารุงกําลัง แกรอนในกระหายนํ้า บํารุง

หัวใจ แกกษัย ชวยขับเหงื่อ แกอาการออนเพลีย ทําใหอยาก

อาหาร บํารุงเลือดสําหรับสตรีที่ประจําเดือนมาไมปกติ (N1)

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง ยาอายุวัฒนะ (E2)

• ทั้ง 5 : แกเหน็บชา บํารุงหัวใจ บํารุงกําหนัด (NE3)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-บํารุงกําลัง : แกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง 
(E1-05)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 
(S2-14)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี
หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ตดหมาต้น
ตดหมาตน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Saprosma consimile Kurz
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 50–100 ซม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบ
เดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไข-รี ยาว 3–8 ซม. แผนใบดานบน
มันเงา มีเสนกลางใบนูน กานใบยาวไมเกิน 3 มม. จุดเดนที่เมื่อ
ขยี้ใบจะมีกลิ่นเหม็น, ดอกสีขาว มี 4 กลีบ บานกวาง 8–10 มม. 
กานดอกสั้นมาก ดอกตูมสีมวง

สรรพคุณ

• ราก : ขับลม แกทองอืดทองเฟอ (N1)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย : แกปวดเมื่อย (N1-57)

ตรีชวา
ชื่อทองถิ่น : อัคคีทวาร (อุดรธานี), อัคคีทวาร   

อัคคีทะลัก (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Rotheca serrata Steane & Mabb.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1–2 ม. กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม กิ่งและชอ

ดอกมีขนสั้นหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไขกลับ 

ยาว 15–25 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยหาง แผนใบดานลางคอนขาง
เกลี้ยง ชอดอกรูปกรวยแหลม ออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ยาว 20–40 
ซม. กลีบดอกแยก 5 แฉก แบงเปน 4 กลีบชี้ขึ้นบน สีขาวอมเขียว 
และ 1 กลีบชี้ลงลาง สีมวง

สรรพคุณ

• ใบ ราก และลําตน : รักษาริดสีดวงทวาร (NE3)
• ใบหรือราก : ริดสีดวงทวาร (NE5)

• ตํารับยาริดสีดวงทวาร : รักษาริดสีดวงทวาร (E2-220)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาริดสีดวงทวาร (S2-41) 

(S2-42)
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ตองกาย
ชื่อทองถิ่น : พราวนกคุม วานสากเหล็ก (ตรัง), 

หวายกอ วานสากเหล็ก (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Molineria capitulata (Lour.) Herb.

ชื่อวงศ : HYPOXIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ลําตนสั้นอยูชิดผิวดิน ใบ

เดี่ยว เรียงเวียนกระจุกชิดผิวดิน รูปรีแคบ ยาว 40–90 ซม. กาน

ใบยาว 15–40 ซม. จุดเดนที่มีเสนแขนงใบเรียงขนานกันตามแนว

ยาวจํานวนมาก และแผนใบพับจีบตามแนวเสนแขนงใบ คลายใบ

ตนกลามะพราว ตามกานใบ ชอดอกและผลมีขนยาวปุกปุยสีขาว

อมนํ้าตาล ชอดอกตั้งขึ้น กานชอดอกยาว 10–25 ซม. ดอกยอย

ออกเปนกระจุกแนนคอนขางกลม ดอกสีเหลือง ผลรูปไข ยาว 
1–1.5 ซม., มีสรรพคุณใกลเคียงกับวานสากเหล็ก (Mol_lat_lat) 
มีการเก็บมาใชทําสมุนไพรแทนกันได

สรรพคุณ

• หัว : แกปวดเมื่อย (N1)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-45)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ

ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน

เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก

พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

ตองข้าวต้ม
ชื่อทองถิ่น : เล็ดชาง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stachyphrynium latifolium 
(Blume) K. Schum.

ชื่อวงศ : MARANTACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 2 ม. มีเหงาใตดิน ใบแตกกระจุก
เปนกอ กานใบยาว 0.9–1.7 ม. เกลี้ยง ปลายกานบวมพอง ใบรูป
ไข ยาว 25–60 ซม. แผนใบดานลางมีนวลขาว เนื้อใบคลายไป
ตองกลวย ชอดอกออกจากเหงาที่โคนกอ รูปทรงเรียวยาว ยาว 
10–15 ซม. ใบประดับซอนกันแนน สีนํ้าตาลหรือเขียวออน ดอก
สีขาว
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สรรพคุณ

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ใชหัว/เหงาเขายา ชวยบํารุงกําลัง 

(S2-74)

ตองเต๊า
ชื่อทองถิ่น : ตองเตา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus barbatus Müll. Arg.

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 7 ม. ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบดาน

ลาง และผลสีขนปุกปุยสีนํ้าตาลออน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข

กวาง-แกมกลม บางครั้งปลายใบหยัก 3 พูตื้น ๆ ยาว 15–32 ซม. 
กานใบติดกับแผนใบแบบใบบัว (ติดแบบกนปด) ชอผลหอยลง
ยาวถึง 40 ซม. ผลทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม.

สรรพคุณ
• เนื้อไม : รักษาไตพิการ (NE2)

• ใบ : ตํารายาไทยใช ตมนํ้าดื่ม รักษาโรคเจ็บหนาอก ตมรักษา

อาการปวดเมื่อยตามบริเวณหนาอก; ราก : แกไข; ใบและลําตน 
: มีคุณสมบัติเปนยาระบาย ยาขับพยาธิหรือปรสิตในรางกาย 

ยาแกไข แกพิษตานซาง (โรคพยาธิในเด็ก มีอาการซูบซีด 
ออนเพลีย พุงโร (R1)

ตองแตก
ชื่อทองถิ่น : ตองแตก (พิษณุโลก), ตองแตก ทนดี 

(ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Baliospermum solanifolium (Burm.) 

Suresh

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.2 ม. กิ่งมีนํ้ายางใส กิ่งออนและ

แผนใบดานลางมีขนประปราย ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-ขอบ

ขนาน-ไขกวางแกมหยัก 3 พู ยาว 10–20 ซม. ขอบใบหยักซี่ฟน 

ที่ปลายหยักมีตอม ผลทรงกลมและมี 3 พู กวาง 1.2–1.7 ซม.
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สรรพคุณ

• รากและใบ : มีฤทธิ์เปนยาถายไมรายแรงนัก; เมล็ด : เปนยา

ถายอยางแรง (ไมนิยมใช), ใชใบ 2–4 ใบ หรือ ราก 1 หยิบมือ 

ยาไทยนิยมใชราก 1 หยิบมือ ตมกับนํ้า 1 ถวยแกว เติมเกลือ

เล็กนอย ดื่มเปนยาถาย ถายลมเปนพิษ ถายพิษพรรดึก ถาย

เสมหะเปนพิษ (R31)

• ตํารับยาถาย : ยาถาย (N1-129)

• ตํารับยาถาย : ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก แกจุกเสียดแนน

ทอง (S1-20)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ
ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน
เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

ตองอาน
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Phytocrene bracteata Wall.
ชื่อวงศ : ICACINACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. มีหัวใตดิน ตนแยก
เพศ ตามกิ่งออน กานใบ ชอดอก และผลมีขนยาวสีนํ้าตาลทอง
หนาแนน เถาออนมีหนามเล็กนอย เถากลม ใบรูปไข-ไขกวาง 
ยาว 10–20 ซม. โคนใบเวา มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู 
ใบของตนอายุนอยมี 3 แฉก ผลยอยรูปรียาว-ไขกลับ ยาว 5–7 
ซม. มี 4 พู ติดเปนกลุมอัดกันแนน มี 60–80 ผลยอย/กลุม ปลาย
ผลมีตุมแหลม
สรรพคุณ
• หัวใตดิน : นํามาตม/ตุนกับหมู/ไก กินเปนยาบํารุงกําลัง และ
บํารุงผิวพรรณ (R5)

ผลออนตองอาน

ต่อไส้

ชื่อทองถิ่น : กามปู แชมชื่น (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Allophylus cobbe (L.) Raeusch.
ชื่อวงศ : SAPINDACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก กานใบ

และใบมีขนสั้น-เกือบเกลี้ยง ใบเรียงสลับ ใบประกอบมี 3 ใบยอย 

รูปไข-หอกกลับ ยาว 5–15 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย-เรียบ ชอ

ดอกยาว 5–10 ซม. ตั้งขึ้น ดอกยอยขนาดเล็กสีขาว ผลทรงกลม 

กวาง 5–7 มม. สุกสีแดง
สรรพคุณ

• รากและลําตน : แกผิดสําแดง (E2)
• ราก : รากกานเหลือง เปลือกกระทุมโคก รากตอไส รากทอง
แมว รากกะเจียน ตมรวมกันมีสรรพคุณบํารุงเลือด ขับนํ้า
คาวปลาหลังคลอด แกปวดเมื่อย (R35)
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ตะโกสวน
ชื่อทองถิ่น : ตะโกสวน (พิษณุโลก), ตับเตาใหญ 

(พิษณุโลก), มะพลับ (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros malabarica (Desr.) Kostel.

ชื่อวงศ : EBENACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกสีดํา เรียบ-ขรุขระ ตาม

กิ่งออน ดอกและผลออนมีขนสั้นหนาแนนสีนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียง

สลับ รูปขอบขนาน ยาว 15–25 ซม. ปลายใบมน-แหลม แผนใบ

เกลี้ยงมันเงา เนื้อใบหนา มีตอมสีเขียวเขมบนแผนใบ เรียงขนาน

กับเสนกลางใบ ผลทรงกลม-แกมแบน กวาง 2.5–3.5 ซม. มีกลีบ

เลี้ยง 4 กลีบ ติดแนบที่ขั่วผล หุมผลลงมาไมเกิน 1/3 สวน

สรรพคุณ
• เปลือกและเนื้อไม : รักษาโรคตับ (N1)

• เปลือกและเนื้อไม : แกทองเสีย บํารุงกําหนัด (NE3)

• เปลือก : ประคบแกชํ้าใน แกปวดบวม; แกน : ตํารายาไทย ตม
นํ้าดื่มและอาบแกประดง (อาการโรคผิวหนัง เปนเม็ดขึ้นคลาย

ผด คันมาก มักมีไขรวมดวย) แกผื่นคันแดงทั่วตัว ปวดแสบรอน 
มีนํ้าเหลืองไหลซึม ยาพื้นบานใชแกนผสมกับสมุนไพรอื่นตมนํ้า

ดื่มแกหืด (R16)

• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136)

ตะขบ
ชื่อทองถิ่น : ตะขบปา (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Flacourtia ramontchi L’Hér.

ชื่อวงศ : SALICACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบสีนํ้าตาลแดง ตน

อายุนอยจะพบหนามแทงเดี่ยวและหนามแตกกิ่ง ตามกิ่งออนและ

ชอดอกมีขน-เกือบเกลี้ยง ใบรูปรี-รูปไข ยาว 6–12 ซม. ขอบใบ

จักฟนเลื่อย-หยักมน ปลายใบแหลม-เรียวยาวคลายหาง สวนใหญ

ผิวใบเกลี้ยง-ขนประปราย ผลทรงกลม กวางถึง 2.5 ซม. จุดเดนที่

ปลายผลมียอดเกสรเพศเมียติดรวมเปนติ่งเดียว ไมแยกหางเปน

หลายติ่ง ผลสุกสีแดง, พบในปาดงดิบแลง ใกลแหลงนํ้า ทั่ว

ประเทศ

สรรพคุณ

• แกนหรือราก : ยาอายุวัฒนะ แกทองรวง; ผลสุก : รสหวานอม
ฝาดเปนผลไม (ตองคลึงนวดกอนทานเพื่อเพิ่มความหวาน) (E2)

• ใบ : บํารุงกําลัง โดยใชใบตะขบหรือตะขบไทย (Flacourtia 

rukam) กับเปลือกของพนอง (Shorea hypochra) ตมนํ้าดื่ม 
(S2)
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ตะขบปา่

ชื่อทองถิ่น : หมากเก็น หมากเบ็น (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.

ชื่อวงศ : SALICACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 11 ม. เปลือกตนอายุนอยจะพบ

หนามแทงเดี่ยวและหนามแตกกิ่ง ตามกิ่งออน ชอดอกและใบมี

ขน-เกือบเกลี้ยง ใบรูปรี-รูปไขกลับ ยาว 3–7 ซม. ผลทรงกลม 

กวางถึง 1.5 ซม. ปลายผลมียอดเกสรเพศเมียติดอยู 5–7 ติ่ง สุก

สีแดง, คลายตะขบไทย (Fla_ruk) จุดตางที่ตะขบปามีเปลือกแตก

สะเก็ดบาง ไมเรียบ ขนาดใบคอนขางเล็กกวา ปลายใบเวา

บุม-แหลม และขนาดผลคอนขางเล็กกวา, มักพบตามปาผลัดใบ 
อาจพบบางในปาดงดิบแลง ทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• ใบ เปลือก และเนื้อไม : แกไขตัวรอน แกไอ แกทองรวง; ผลสุก 

: รสหวานอมฝาดเปนผลไม (ตองคลึงนวดกอนทานเพื่อเพิ่ม
ความหวาน) (NE3)

• ตํารับยาโรคซาง : แกโรคซางในเด็ก (NE3-009)

ผลออนตะขบปา

ผลสุกตะขบปา

ตะเข้คุมวัง
ชื่อทองถิ่น : โคคลาน (ฉะเชิงเทรา)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus coudercii (Gagnep.) Airy Shaw
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 80 ซม. กิ่งออนและใบมีขน
ประปราย-เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-ไขกลับ ยาว 
15–16 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักซี่ฟน-เกือบเรียบ มี
ตอมที่ปลายรอยหยัก โคนใบตัด-เวา มีเสนแขนงใบออกจากโคน
ใบ 1 คู กานใบยาว 2–5.5 ซม. ผลทรงรีมี 3 พู กวาง 9–12 มม. 
ผิวไมมีหนาม แตมีขนหนาแนน เมื่อแกจะแหงแตก 3 ซีก

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)
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ตะเข็บ
ชื่อทองถิ่น : คอกิ่ว (ตรัง), หวายตะมอย (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Pothos scandens L.

ชื่อวงศ : ARACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกทอดคลาน เลื้อยเกาะตามตนไม ยาวถึง 

15 ม. กิ่งและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก 

(แผนที่อยูชวงปลาย) ยาว 5–11 ซม. กานใบแผเปนปกออกคลาย

ใบ ยาว 1/3–1/2 ของความยาวแผนใบ กวางถึง 2 ซม. กาบใบ

ยาว 2–5 มม. โอบกิ่ง ชอดอกอัดแนนทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม. 

สีครีม มีใบประดับสีมวงอมนํ้าตาล

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : ยาอายุวัฒนะ บํารุงกําลัง (E2)
• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

ตะคร้อ
ชื่อทองถิ่น : ตะครอ (พิษณุโลก), หมากครอ 
(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Schleichera oleosa (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ : SAPINDACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ซม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

บาง กิ่งออนและแผนใบดานลางมีขนสั้น ใบเรียงเวียน ใบ
ประกอบแบบขนนก มีใบยอย 2–3 คู เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 

6–17 ซม. ชอดอกสีขาวอมเขียว ผลทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม. 
เปลือกแข็งคอนขางหนา ผลสุกสีเหลือง มักมีสะเก็ดสีนํ้าตาล เนื้อ
ในสีสม รสเปรี้ยว เปนผลไมปา
สรรพคุณ
• เนื้อไม : ชวยขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด (N1)
• เปลือก : แกทองรวง, ผลสุก : เนื้อในสีสมรสเปรี้ยว ทานชวย
ระบายถายทอง (NE3)

ตะครอง 
ชื่อทองถิ่น : ตะครอง (สระแกว), เล็บเหยี่ยวใหญ 
หนามครอบชาง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ziziphus cambodiana Pierre
ชื่อวงศ : RHAMNACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูงถึง 7 ม. เปลือกลําตนขรุขระ มี
หนามโคนหนารูปสี่เหลี่ยม ตามกิ่งมีหนามแหลมคม กิ่งออนและ
แผนใบดานลางมีขนสั้น-ประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ยาว 

5–9 ซม. มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ขอบใบชวงโคนใบ
เริ่มออกจากโคนเสนแขนงใบคูแรก ดอกขนาดเล็กสีเขียวอม

เหลือง ผลทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม. ผิวเกลี้ยง มี 1 เมล็ด คลาย
เมล็ดพุทรา

สรรพคุณ

• เปลือก : สมานแผลภายในทางเดินอาหาร (N1)

• เนื้อไมหรือราก : แกอัมพฤกษ (E2)
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ตะค้านเล็ก
ชื่อทองถิ่น : สะคาน (ชื่อที่นิยมเรียกทางสมุนไพร), 
เถาสะคาน (สระแกว), สะคาน สะคานพริก (ตรัง), 

สะคาน สะคานพิษ (พัทลุง), สะคานเถา สะคาน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Piper ribesioides Wall.
ชื่อวงศ : PIPERACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางออน เลื้อยเกาะตามตนไม ยาว
ถึง 30 ม. เถามีขอปลองและมีชองอากาศกระจาย กิ่งและใบ

เกลี้ยง ทุกสวนมีกลิ่นคลายพริกไทย ใบเดี่ยว เรียงสลับซายขวา 

ใบตนอายุนอยรูปหัวใจ (มีขนาดเล็กและสั้นกวาใบตนอายุมาก) 
โคนใบเวา เสนแขนงใบขางละ 3–6 เสน มีเสนแขนงใบออกจาก

โคนใบ 1-2 คู เนื้อใบหนาอวบนํ้า ใบของตนอายุมากรูปใบหอก 

ยาวถึง 23 ซม. ชอดอกและชอผลตั้งขึ้น ยาว 3–7 ซม. ดอกสีครีม 

ผลทรงกลม กวาง 5–8 มม. สกุสเีหลอืงอมสม มกีานผลยาว 5–8 มม.

สรรพคุณ
• เถา : มีรสเผ็ดรอน ใชปรับธาตุในรางกาย (E2)
• เถา : ยาประจําธาตุลม ชวยบํารุงเลือด ชวยขับลม (N1)

• ตํารับยาเบญจกูล : บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 
ชวยใหเลือดไหลเวียนดี แกทองอืด ชวยขับลม (N1-268)

• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว/สะเก็ดเงิน : 

รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว 
(สาเหตุจากเชื้อรา) หรือจากเชื้อแบคทีเรีย สะเก็ดเงิน แกคัน 

ผดผื่นคัน (S1-16)

บน : ใบของตนอายุนอย, ลาง : ใบของตนอายุมากและผลออน
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• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

รางกาย (S1-43)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-04)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง

เวียนศีรษะ (S2-21)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ

อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 

(S2-24)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-32)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)

ซาย : ผลออน-สุกของสะคาน, ขวา : เถา, ลาง : เถาแหง

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 

บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน

ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 

และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ แกอาการกระษัยเสนในทอง 

(เสนทองแข็ง) (S2-54)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ

ปลายเทา (S2-63)
• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)
• ตํารับยารักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผล
อักเสบ : รักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล รักษาแผลผุ
พอง เปนหนอง (S2-67)

• ตํารับยาเบญจกูล : บํารุงธาตุ ปรับสมดุลธาตุ (ดิน นํ้า ลม ไฟ) 
ยาอายุวัฒนะ (S2-90)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาธาตุบรรจบ : แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจาก
การติดเชื้อ ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติ
หรือพิการ (S3-15)

• ตํารับยาแกทองอืด-ทองเฟอ : แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม 
ทําใหผายลม (S3-25)

• ตํารับยาแกทองอืด-ทองเฟอ : แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม
ในลําไส (S3-39)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก

พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 
ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง

ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 

(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)
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ตะเคียนเฒ่า
ชื่อทองถิ่น : พะวานํ้า (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Fagraea racemosa Jack

ชื่อวงศ : GENTIANACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 6 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปไข-รี ยาว 10–25 ซม. เนื้อใบคอนขางหนา โคน

กานใบโอบกิ่งเล็กนอย ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง หอยลงยาว 

11–17 ซม. ดอกยอยเรียงดูคลายกระจุกรอบขอ กลีบดอกรูปแตร

ปากกวาง ยาว 2–3 ซม. สีสมอมขาว ปลายแยก 5 แฉก มีกลิ่น

หอม

สรรพคุณ

• ใบสด : ตําแลวผสมนํ้าเล็กนอย คั้นกรองนํ้าดื่ม แกบวม แก
อักเสบ แกปวดขอ แกไข (S2)

ตะเคียนทอง
ชื่อทองถิ่น : ตะเคียน ตะเคียนทอง (พัทลุง, ตรัง, 

ฉะเชิงเทรา)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hopea odorata Roxb.

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก และผลมี

ขนสั้นนุม เปลือกแตกสะเก็ดตามแนวยาว-รองตามแนวยาว มีชัน

สีขาวใสออกมาตามรอยแผล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ใบหอก 

ยาว 8–15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ผิวเกลี้ยง มักพบตอมที่ซอก

ระหวางเสนแขนงใบและเสนกลางใบ ดอกขนาดเล็กสีครีม มีกลิ่น

หอม ผลมีปก 2 ปก รูปขอบขนานแกมหอกกลับ ยาว 4–6 ซม. 

ผลรูปหยดนํ้า กวาง 5–7 มม.

สรรพคุณ
• ตํารับยานํ้ามันชันตะเคียน : รักษาบาดแผลอักเสบเรื้อรัง แผล

หนองพุพอง แผลเบาหวาน/กดทับ แผลไฟไหม/นํ้ารอนลวก 

(E1-02)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)

• ตํารับยาเหลืองปดสมุทร : รักษาอาการทองเสีย ที่ไมมีสาเหตุ
จากการติดเชื้อ ไมมีไขแทรก อุจจาระไมเปนมูกหรือมีเลือดปน 

(S3-14)

SW 12307-p200-299-G8.indd   267SW 12307-p200-299-G8.indd   267 4/13/63 BE   1:13 PM4/13/63 BE   1:13 PM



268

ตะแบกแดง
ชื่อทองถิ่น : ตะแบก เปอย (พิษณุโลก),      

ตะแบกแดง (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia calyculata Kurz

ชื่อวงศ : LYTHRACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกหลุดลอนเปน

ดวงและหลุมตื้น ถากเปลือกในสีขาวอมชมพู เห็นชั้นแคมเบียมสี

มวง กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีแคบ-ใบหอก 

ยาว 12–18 ซม. แผนใบดานลางมีขนสั้น กลีบดอกสีขาว ดอก

บาน กวาง 1–1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5–7 กลีบ โคนกลีบเลี้ยงคลาย

ถวย ผิวดานนอกเรียบ ผลรูปไข ยาว 1 ซม. เมื่อแกแหงแตกอา 5 

ซีก
สรรพคุณ
• เปลือกและแกน : บํารุงกําลัง แกบิด แกถายเปนมูกเลือด (E2)
• เปลือก : รสฝาด ชวยแกทองเสีย (N1)

ผลตะแบกแดง

ตะแบกนา
ชื่อทองถิ่น : เปอย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia floribunda 
Jack var. floribunda
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกหลุดลอนเปน
ดวงและหลุมตื้น ถากเปลือกในสีขาวอมชมพู เห็นชั้นแคมเบียมสี
มวง กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม คลายกับตะแบกแดง (Lar_cal) มีจุด
ตางที่ตะแบกนามีแผนใบดานลางเกลี้ยง กลีบดอกสีชมพู-ขาว 
ดอกบาน กวาง 3–4 ซม. ผิวดานนอกถวยกลีบเลี้ยงมีจีบ 12 จีบ
ตามแนวตั้ง ผลรูปไขกวาง ยาว 1.5-2 ซม.
สรรพคุณ
• เปลือก : ชวยขับระดู แกโลหิตจาง ยาอายุวัฒนะ (NE3)

• ราก : ตมนํ้าดื่มแกอาการปวดทองและปวดประจําเดือน (R18)
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ผลแกตะแบกนา

ตะลุมพุก
ชื่อทองถิ่น : หัวเอี่ยน (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tamilnadia uliginosa 
(Retz.) Tirveng. & Sastre

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. เปลือกเรียบสีนํ้าตาลแดง มี

หนามตามลําตนและกิ่ง กิ่งและเนื้อไมมีความยืดหยุนสูง ใบเดี่ยว 
เรียงเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปไขกลับ ยาว 8-20 ซม. ผิวใบเกลี้ยง

และมันเงา ดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5-6 กลีบ สีขาว ดอกบานแผ
กวาง 4-7 ซม. ผลทรงรีกวาง ยาว 5-10 ซม. ผิวเกลี้ยง 

สรรพคุณ

• ราก : แกบิด, แกน : แกนตะลุมพุกผสมกับแกนมะคังแดง 
(Dio_ery) ตมนํ้าดื่มบํารุงกําลัง (NE3)

ตะไหล
ชื่อทองถิ่น : เข็มปา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Prismatomeris tetrandra 

(Roxb.) K. Schum. subsp. tetrandra
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง กิ่งสีขาวมี

รองเล็กนอย ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ใบหอก ยาว 6–13 ซม. 

แผนใบเรียบ เสนแขนงใบและเสนกลางใบที่ผิวใบดานบนนูน 

กลีบดอกสีขาว เปนหลอด (คลายดอกเข็ม) ยาว 2.5–3 ซม. 

ปลายแยก 5 แฉก กานดอกยอย ยาว 2–3 ซม.
สรรพคุณ

• ตนและใบ : แกไข แกโรคเบาหวาน แกโรคความดัน (N1)

ตังตาบอด
ชื่อทองถิ่น : ไฟเดือนหา (พัทลุง, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Excoecaria oppositifolia Griff.

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 8 ม. ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน 
ตามกิ่งออน กานใบ ใบ และผลเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูป

ขอบขนาน ยาว 17-35 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย เนื้อใบคอนขาง

หนา กานใบยาว 2-4 ม. ผลทรงกลม กวาง 3-5 ม. แปนเล็กนอย 
มีเสนแนวแบง 3 พู

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น : แกวิงเวียนศีรษะ 

ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืดตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก 

(ประเภทลมกองหยาบ) (S1-38)
• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกโรคภูมิแพ (S2-18)

• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกภูมิแพ (S2-49)
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บน : ผลออนตังตาบอด, ลาง : นํ้ายาง

ตับเต่าต้น
ชื่อทองถิ่น : แหนกวาง แฮดกวาง (พิษณุโลก), 
เฮือนกวาง (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don
ชื่อวงศ : EBENACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกขรุขระ-สะเก็ดสีเทา 
ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-รีกวาง ยาว 
13-25 ซม. ปลายใบแหลม-กลม แผนใบเกลี้ยง มีรอยกดเล็กนอย

ตามแนวเสนใบที่ผิวใบดานบน และมีตอมสีเหลืองเรียงขนานไป

ตามแนวเสนกลางใบ ผลทรงกลม กวาง 1-2 ซม. ผลสุกเกลี้ยง 
สีเหลือง-แดง ขั่วผลมีกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบติดคาง รูปไข ยาว 
1/3-1/2 ของความยาวผล
สรรพคุณ

• ผลดิบ : ใชเบื่อปลา (NE3)
• ราก : ตมนํ้าดื่ม ดับพิษรอน แกรอนใน กระหายนํ้า ถอนพิษไข 

พิษของแสลง พิษผิดสําแดง และพิษตานซาง (R18)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม (N1-155)
• ตํารับยาบํารุงสตรีหลังคลอด : บํารุงสตรีหลังคลอด ขับนํ้า
คาวปลา บํารุงนํ้านม (N1-80)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE3-008)

ตาไก่ใบกว้าง
ชื่อทองถิ่น : ตาเปดตาไก (ตรัง), พิลังกาสา 
(พิษณุโลก), พิลังกาสาปา ฝาละมี (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ardisia crenata Sims var. crenata
ชื่อวงศ : PRIMULACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามกิ่งออน ชอดอกและใบ
เกลี้ยง โคนกิ่งที่ตอกับลําตนบวม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ใบหอก 
ยาว 5–11 ซม. ขอบใบหยักมน รองหยักมีตอม ดอกสีขาว-ชมพู 
กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกยอยควํ่าหนาลง ผลทรงกลม กวาง 7–10 
มม. สุกสีแดง-สีดํา

สรรพคุณ
• ใบแกและราก : เปนยาเย็น ชวยลดไขตัวรอน ชวยฆาเชื้อไวรัส 

(E2)
• ใบ : รักษาโรคตับ (N1)
• ใบและยอดออน : บํารุงกําลัง (S2)
• ตํารับยาโรคตับ : รักษาโรคตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง (N1-136)
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ตาไกใบกวาง/ตาเปดตาไก

ต้างหลวง
ชื่อทองถิ่น : คานหามเสือ (ตรัง), ตาง ตางหลวง 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ชื่อวงศ : ARALIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. ยอดและชอดอกมีขนสีนํ้าตาล
แดง กิ่งมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปฝามือ หยักเปนแฉกลึกถึง 
2/3 สวนของแผนใบ มี 6–10 แฉก แตละแฉกมีขอบใบจักฟน
เลื่อย บางครั้งจักลึกแบบขนนก ปลายใบแหลม โคนแตละแฉก
หยักคอดถึงเสนกลางใบ ผิวใบเกลี้ยง เสนใบนูนชัดเจนที่ผิวใบ
ดานบนแผนใบ

สรรพคุณ

• ดอก ผลออน หรือราก : บํารุงกําลัง (NE2)
• เปลือก ราก และเนื้อไม : แกไข กระทุงพิษไข พิษไขกาฬ ไขหัว

ทุกชนิด แกรอนในกระหายนํ้า ฟอกโลหิต รักษาลําไส แกบิด 

แกทองรวง แกตาเจ็บสําหรับปศุสัตว; ใบ : แกปวด เผาใหเปนขี้

เถา ๆ ที่ไดผสมกับนํ้ามัน หรือใบสดนํามาขยี้ ทาบรรเทาอาการ

คัน (R6)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ

ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

ตาตุ่มบก
ชื่อทองถิ่น : ตาตุมบก (พิษณุโลก), ยางตาแตก 

(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Falconeria insignis Royle

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายาง
สีขาวขุน เปลือกแตกเปนรองตื้น-ลึกตามแนวยาว ยอดและใบ
เกลี้ยง ใบเดี่ยว รูปรี-หอกกลับ ยาว 15–30 ซม. ขอบใบจักฟน
เลื่อย โคนใบมีตอมนูน 1 คู ชอผลออกตามปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ผล
ทรงกลม กวาง 1 ซม. ไมมีกานผล
สรรพคุณ
• เปลือก : รักษาไขฝดาด แตตองยางกับไฟฆาพิษจากยางออก
กอนนําไปใช (N1)

• นํ้ายางสด : มีพิษกัดผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะ
ผิวหนังที่บางและออน หากถูกตาจะอักเสบ หรือบอดได (NE3)
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เปลือกตนตาตุมบก และนํ้ายางสีขาวขุน

ตานนม
ชื่อทองถิ่น : ตานเสี้ยน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Xantolis cambodiana 
(Pierre ex Dubard) P. Royen

ชื่อวงศ: SAPOTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 10 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

สี่เหลี่ยมหนา ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน กิ่งและตนออนมี
หนามยาวถึง 3 ซม. มีขนนุมหนาแนนตามกิ่ง ชอดอก และผล

ออน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไขกลับ ยาว 5–11 ซม. ปลายใบ
มน-เรียวแหลม โคนใบสอบ เสนแขนงใบตรง เรียงขนานกันเปน

ระเบียบ ปลายเสนโคงจรดกัน แผนใบดานลางมีขนสั้น ดอกสีขาว 
ผลคอนขางกลม-รี ยาว 1.5–2 ซม., ตานนม (Xan_cam) ตาน

เสี้ยน (Xan_bur) และตานเสี้ยนเล็ก (Xan_sia) มีลักษณะคลาย

กันและมีสรรพคุณทางยาคลายกันดวยสามารถใชแทนกันได

สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงนํ้านม; แกนและราก : แกไข แกรอนใน รักษา
ตานขโมย; ผลสุก : รสหวานทานเปนผลไม (E2)

ตานเสีย้น
ชื่อทองถิ่น : นมสาว (พิษณุโลก, อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Xantolis burmanica 
(Collett & Hemsl.) P. Royen

ชื่อวงศ : SAPOTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 8 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

หนา ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน กิ่งและตนออนมีหนามยาว
ถึง 3 ซม. มีขนนุมตามกิ่งออน และผลออน มีลักษณะคลายตาน

นม (Xan_cam) จุดแตกตางที่ ตานเสี้ยนมีใบรูปรี-รีแคบ-หอก
กลับ ยาว 7–16 ซม. (ใบคอนขางยาวกวา) ปลายใบแหลม-เรียว

แหลม ผิวใบเกลี้ยง

สรรพคุณ

• เนื้อไม : บํารุงนํ้านมสตรีหลังคลอดบุตร (NE2)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ชวยขับนํ้านม (N1-255)

เปลือกของตนตานนมที่มีอายุมากจะสลัดหนามทิ้งและแตก
สะเก็ดสี่เหลี่ยมหนา
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เปลือกของตนตานเสี้ยนอายุนอยจะมีหนามจํานวนมาก

ตานเสีย้นเล็ก
ชื่อทองถิ่น : ตานเสี้ยน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Xantolis siamensis (H. R. 

Fletcher) P. Royen
ชื่อวงศ : SAPOTACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 8 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

แกมรองลึกตามยาว ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน กิ่งและตน

ออนมีหนามยาวถึง 3 ซม. มีขนนุมหนาแนนตามกิ่ง ชอดอก แผน

ใบ และผลออน มีลักษณะคลายตานนม (Xan_cam) จุดแตกตาง

ที่ตานเสี้ยนเล็กมีผิวใบเกลี้ยง รูปไขกลับ ยาว 3–8 ซม. (ใบสั้น

และเล็กกวา) ปลายใบมน-กลม เสนแขนงใบคอนขางคด เรียงไม

ขนานกันนักเหมือนของตานนม (Xan_cam) ผิวใบเกลี้ยง
สรรพคุณ
• เนื้อไม : บํารุงรางกาย บํารุงนํ้านม (N1)

เปลือกของตนตานเสี้ยนเล็กที่มีอายุมากจะสลัดหนามทิ้งและแตก
สะเก็ดแกมรองลึกตามยาว
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ตานหก
ชื่อทองถิ่น : ตานหก (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Litsea pierrei Lecomte

ชื่อวงศ : LAURACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-เปนหลุมตื้นๆ 

ตามกิ่งออน กานใบ และใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ขอบ

ขนาน-หอกกลับ ยาว 5–15 ซม. จุดเดนที่มีขอบใบงุมลง แผนใบ

ดานลางมีนวล เนื้อใบหนาเห็นเสนใบยอยไมชัด กานใบยาว 2–3 

ซม. ผลรูปไขกลับ ยาว 1 ซม. ไมมีกานผล

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : ตําแลวแชหรือตมกับนํ้าสะอาด หรือฝนทา รักษาโรค

ผิวหนังจากเชื้อรา รักษาแผลอักเสบ (E2)

ตานหม่อน
ชื่อทองถิ่น : ตานหมอน (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tarlmounia elliptica (DC.) 

H. Rob., S. C. Keeley, Skvarla & R. Chan

ชื่อวงศ : ASTERACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางแข็ง ยาวถึง 10 ม. ตามกิ่ง กาน

ใบ แผนใบดานลาง และชอดอกมีขนหยิกงอสีขาวหนาแนนแนบ

ติดกับผิว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบหอก-ขอบขนาน ยาวถึง 12 

ซม. ขอบใบเรียบ-จักฟนเลื่อย ชอดอกสีมวงอมชมพู ออกตาม

ปลายกิ่งและซอกใบใกลปลายกิ่ง ผลออกเปนกระจุกแนน เมล็ด

แกมีพูขนแตกฟูสีขาว

สรรพคุณ
• ตํารับยาประสะมะแวง : แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ (S3-08)
• ตํารับยาไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข : แกไขรอน
ในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข แกไขอาเจียน แกไขนอนไม
หลับ (S3-47)

บน : ดอกตานหมอน, ลาง : เมล็ดแหงติดเปนกลุม
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ตาลเหลือง

ชื่อทองถิ่น : ชางนาว (อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ : OCHNACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดหนา 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ-รี ยาว 7-15 ซม. ขอบใบจักฟน

เลื่อย ปลายเสนแขนงใบโคงเรียวเกือบจะขนานกับขอบใบ 

ชอดอกออกกระจุก กลีบดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ ดอกบานกวาง 

4-5 ซม. ผลทรงกลมรี ยาว 1-1.3 ซม. สุกสีดํา ติดเปนกลุม 1-9 

ผล/กลุม มีกลีบเลี้ยงและกานเกสรเพศผูสีแดงติดทน

สรรพคุณ
• เปลือก : ใชรักษาโรคผิวหนังและตาอักเสบ; ใบ : แกกลาก
เกลื้อน ขับพยาธิ; ผลและราก : ชาวอาขาตมนํ้าดื่ม บํารุง
รางกาย แกไข แกไอ แกปวดทอง โรคกระเพาะอาหาร อาหาร
ไมยอย อาหารเปนพิษ ทองเสีย บิด; ดอกและผล : ชวยถอนพิษ
ไข และขับระดู (R15, R26)

• เนื้อไม : บํารุงกําลัง (N1)
• ราก : ขับพยาธิ (NE3)
• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ
อักเสบ (NE2-020)

• ตํารับยาบํารุงรางกาย : บํารุงรางกาย (NE3-011)
• ตํารับยาไขมาลาเรีย : แกไขมาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา 

(NE3-012)

ติง่ตัง่
ชื่อทองถิ่น : ติ่งตั่งตัวแม (อุดรธานี), ตีนตั่ง 

เถาตีนตั่ง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Getonia floribunda Roxb.
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เถากลม ตามกิ่งออน 

แผนใบ และชอดอกมีขนสั้นนุมสีนํ้าตาลหนาแนน ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขาม รูปไข-รี ยาว 8–17 ซม. ชอดอกออกตามซอกใบและ

ปลายกิ่ง สีขาวอมเขียว เมื่อติดผลกลีบเลี้ยงทั้ง 5 จะขยายขนาด

เปนปก 5 ปกคลายดอก บานกวาง 2–3 ซม. แลวติดเปนชอผล

แหงสีนํ้าตาลออน เมล็ดรูปขอบขนานติดอยูที่โคนปก

สรรพคุณ
• ราก : แกปวดฟน (NE3)
• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท ลดกรดยูริก ชวยการขับ
ถาย (N1-50)

บน : ชอดอกติ่งตั่ง

SW 12307-p200-299-G8.indd   275SW 12307-p200-299-G8.indd   275 4/13/63 BE   1:13 PM4/13/63 BE   1:13 PM



276

ติว้เกลีย้ง
ชื่อทองถิ่น : ติ้ว (พิษณุโลก), ติ้ว ติ้วเกลี้ยง 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 

Blume

ชื่อวงศ : HYPERICACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกลอน

เปนแผนบางและเปนหลุมตื้น สีนํ้าตาลแดง ตนอายุนอยเปลือกมี

หนาม เปลือกในมีนํ้ายางเหนียวสีแดงคลํ้า ยอดรสฝาดไมเปรี้ยว

นัก ไมมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 5–10 ซม. ผิวใบ

เกลี้ยง แผนใบดานลางคอนขางเรียบสีเขียวนวล กลีบดอกสีแดง 

มี 5 กลีบ ผลรูปไขปลายแหลม ยาว 1.5-2 ซม. เมื่อแหงจะแตก 3 
ซีก มีกลีบเลี้ยงหุมโคนผล

สรรพคุณ

• เปลือก : สมานแผลภายใน หรือแผลภายนอก (N1)

• นํ้ายาง : รักษาโรคหิด รักษาแผลสนเทาแตก (NE3)

• ตนและราก : ตมผสมกับกําแพงเจ็ดชั้น แกกระษัยเสนและเปน

ยาระบาย; ใบออนและยอด : รับประทาน มีฤทธิ์เปนยาระบาย

ออน ๆ ; นํ้ายางจากเปลือก : ใชทารักษาโรคหิด และนํ้ากัดเทา 

(R61)

• ใบ เปลือก และนํ้ายาง : รักษาโรคผิวหนัง แผลสด แกฝาเทา

แตก (S2)

ติว้ขาว
ชื่อทองถิ่น : ติ้วสม ติ้วแดง ผักติ้ว (อุดรธานี), แตว 
(พัทลุง, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & 
Hook. f. ex Dyer subsp. formosum
ชื่อวงศ : HYPERICACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดตาม
แนวยาว สีนํ้าตาล ตนอายุนอยตามลําตนมีหนาม เปลือกในมีนํ้า
ยางเหนียวสีแดงคลํ้า ยอดสีรสเปรี้ยว ไมมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรง
ขาม รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 8–17 ซม. ผิวใบเกล้ียงมันเงา 
แผนใบดานลางไมเปนสีเขียวนวล ผิวใบดานบนมีรอยกดตามแนว
เสนแขนงใบ กลีบดอกสีขาว-ชมพู มี 5 กลีบ ปลายกลีบดอกจัก
เปนฝอย ผลรูปไขแกมรี ยาว 2 ซม. เมื่อแหงจะแตก 3 ซีก มีกลีบ
เลี้ยงหุมโคนผล
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เปลือกตนติ้วขาวแตกเปนสะเก็ดตามแนวยาวและจะพบหนาม
ตอนตนอายุนอย

ตีนตัง่เตีย้
ชื่อทองถิ่น : เปาะแปะ (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Strobilanthes quadrifaria 
(Wall. ex Nees) Y. F. Deng
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ตามกิ่งและใบมีขนสั้นสาก
คาย ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไข-รี ยาว 10–20 ซม. 

ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง มีใบประดับสีเขียวออนเรียงซอนกันหนา
แนน 4 มุม รูปไข-ใบหอก และมีขนยาวแข็งจํานวนมาก ดอกเปน
หลอดสีมวงอมชมพู ยาว 2.5–3 ซม. ผลเปนฝกคลายฝกตอยติ่ง 

ซอนอยูในใบประดับ

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคเบาหวาน/ลดนํ้าตาลในเลือด : ทั้งตนใชรักษาเบา
หวาน ลดนํ้าตาลในเลือด แกมือเทาชา (NE3-253)

ชอผลแหงของตีนตั่งเตี้ย

สรรพคุณ
• ยอดออน : รสเปรี้ยวอมฝาด ทานเปนผักกับลาบ-กอย หรือ
ปรุงอาหาร ชวยระบายทอง; รากและใบ : ตมนํ้าดื่มแกปวด
ทอง; ยางสด : ทารักษาแผลสนเทาแตก (NE3)
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ตีนนก
ชื่อทองถิ่น : ตีนนก (พิษณุโลก), นน (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Vitex pinnata L.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-ขรุขระ ตามกิ่ง

ออน กานใบ ชอดอก และแผนใบดานลางมีขนสั้น ใบเรียงตรง

ขามตั้งฉาก ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปหอก-ไขกลับ ยาว 5–17 

ซม. กานใบยาว 6–14 ซม. ตนอายุนอยกานใบจะมีปกแคบ กวาง

ถึงดานละ 5 มม. และชัดเจนกวาตนอายุนอย หลอดกลีบดอกสี

ขาว แฉกสีมวงออน-อมนํ้าเงิน ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. สุกสีดํา 

ผิวเกลี้ยง

สรรพคุณ
• เปลือกและผล : แกฟกซํ้า รักษาแผลสด รักษาฝ (S3)
• ตํารับยาบํารุงสตรีหลังคลอด : บํารุงสตรีหลังคลอด ขับนํ้า
คาวปลา บํารุงนํ้านม (N1-80)

• ตํารับยาอยูไฟหลังคลอด : ชวยขับนํ้าคาวปลา มดลูกเขาอูเร็ว 
เลือดลมไหลเวียนดี (S1-45)

ตีนเป็ดดํา
ชื่อทองถิ่น : พญาสัตบรรณ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alstonia angustiloba Miq.
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. ตามกิ่ง ใบ และชอดอกไมมีขน 
ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน เปลือกขรุขระ-เปนสะเก็ดเล็ก
นอยสีนํ้าตาลดํา ใบเดี่ยว เรียงรอบขอ มี 5 ใบ/ขอ รูปรี-ไขกลับ 
ยาว 7–15 ซม. โคนใบมน เสนแขนงใบจํานวนมาก แผนใบดาน
ลางนวล กานใบยาว 1.5–2 ซม. ชอดอกสีขาว มีกลิ่นหอมเอียน 
ผลแบบฝกยาว ยาว 20-30 ซม. เมล็ดมีขนปุย
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : เปลือกใชแกไข ตัวรอน มีสรรพคุณ
คลายสัตบรรณ (Als-Sch) ใชแทนกันได (S2-79)

เปลือกตนตีนนก
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ตีนเปดดํา

เต็ง
ชื่อทองถิ่น : จิก (อุดรธานี), เต็ง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Shorea obtusa Wall. ex Blume
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกในและเนื้อไมมี
ชันใสเหนียว เปลือกแตกเปนรองตื้น-ลึกตามแนวยาว ตามกิ่งออน
และชอดอกมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขแกมขอบขนาน ยาว 

10–19 ซม. โคนใบมน-เวาเล็กนอย แผนใบดานลางเกลี้ยง-มีขน
สั้น เสนใบยอยแบบขั้นบันไดเห็นชัดดานลางแผนใบ มันวาวเมื่อ
ใบแหง ชอดอกสีขาวครีม กลีบดอกรูปแถบยาวบิดเปนเกลียว ผล

มีปก 5 ปก รูปหอกกลับ ปกยาวมี 3 ปก ยาว 5–8 ซม. และอีก 2 

ปก จะสั้นกวาเล็กนอย
สรรพคุณ

• เปลือก : แกนํ้าเหลืองเสีย (NE3)
• ทั้งตน : ยาพื้นบานลานนาใชผสมสมุนไพรจําพวกประดงรวม 9 

ชนิด ตมนํ้าดื่มรักษาโรคประดง (R15)

• ตํารับยาโรคลมชัก : แกนแกโรคลมชัก (N1-200)
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เต็งหนาม
ชื่อทองถิ่น : เต็งหนาม (พิษณุโลก), ฮังหนาม 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia retusa (L.) A. Juss.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. ตนอายุนอยมีเปลือก

แตกสะเก็ดบางและมีหนาม ตนอายุมากเปลือกแตกสะเก็ดแกม

รองตามแนวยาว ไมมีหนาม ตามกิ่งออน แผนใบดานลาง และชอ

ดอกมีขนสั้นหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน-ไข

กลับ ยาว 12–30 ซม. โคนใบมน-เวา จุดเดนที่มีจํานวนเสนแขนง

ใบในแตละขาง 17–25 เสน ปลายเสนวิ่งไปจรดกับเสนใบที่ขอบ

ใบ, ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. สุกสีดํา

สรรพคุณ

• เปลือกหรือราก : แกทองเสีย ขับนิ่ว ละลายนิ่วในกระเพาะ

ปสสาวะ (NE3)

• เปลือก : ชวยสมานแผลภายนอก หรือแผลภายใน (N1)

เตยย่าน
ชื่อทองถิ่น : แกลบกอง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Freycinetia sumatrana Hemsl.

ชื่อวงศ : PANDANACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางแข็ง มีรากยึดเกาะขึ้นตนไม 

ยาวถึง 40 ม. เถากวางถึง 4 ซม. ใบเดี่ยว เรียงเวียนหนาแนน 
รูปแถบยาว กวาง 2 ซม. ยาว 0.6–1 ม. โคนใบเปนกาบโอบหุม
กิ่ง ขอบใบมีหนามคม ปลายใบเรียวแหลมหอยยอยลง ผิวใบ
เกลี้ยงมันเงาและเนื้อหนา มีลักษณะพับจีบตามแนวยาวคลายใบ
เตย ชอดอกออกที่ปลายกิ่งตั้งขึ้น มีใบประดับสีขาวครีม มีชอดอก 
3–4 ชอ/กลุม รูปทรงกระบอก ยาว 6–15 ซม. ดอกยอยขนาด
เล็กเรียงอัดแนนจํานวนมาก

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคเบาหวาน : ใชเถาเขาตํารับยาแกโรคเบาหวาน 

(S2-22)
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เตยหนู
ชื่อทองถิ่น : เตยหนู (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Benstonea humilis (Lour.) 
Callm. & Buerki
ชื่อวงศ : PANDANACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม มีลําตนหรือเหงาอยูใกลผิวดิน ยาวถึง 1 ม. 
ใบเดี่ยว เรียงเวียนเปนกระจุกใกลผิวดิน รูปแถบยาว ยาว 0.6–1 
ม. กวาง 2–4 ซม. ขอบใบมีหนามคม ลักษณะทั่วไปคลายใบเตย 
ชอดอกแยกเพศ มีใบประดับสีขาว ชอผลตั้งขึ้น คอนขางกลม 
กวาง 4–6 ซม. สีเขียวนวล มีผลยอยจํานวนมากอัดกันแนน 
ปลายผลมีหนามยาว 5–10 มม.

เตยยาน

สรรพคุณ
• ราก : ใชขับปสสาวะอันเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยลดไข (R11)
• ผล : ตําใหละเอียดทาหรือพอกรักษาแผลติดเชื้อ, ลูกเผาไฟแลว
ใชดองเหลา จะทําใหเหลาแรงขึ้น (S2)

ผลออนเตยหนู

บน : ชอดอกเพศเมียเตยหนู

เตยเหาะ
ชื่อทองถิ่น : ลําเจียกเขา เตยเขา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Pandanus unicornutus H. St. John
ชื่อวงศ : PANDANACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 15 ม. ลําตนเดี่ยวหรือแตกกิ่งชวงบน 

หนา 12–30 ซม. มีรากคํ้ายันที่โคนตน ใบเดี่ยว เรียงเวียนหนา
แนน รูปแถบยาว กวาง 10–15 ซม. ยาว 1.5–3 ม. โคนใบเปน
กาบโอบหุมกิ่ง ขอบใบมีหนามแข็งและคม ผิวใบเกลี้ยงมันเงาและ

เนื้อหนา มีลักษณะพับจีบตามแนวยาวคลายใบเตย ชอดอกแยก

เพศ ชอผลหอยลง ยาว 1 ม. มีชอผลยอยติดไดถึง 10 ชอ/กาน 
ชอผลยอยทรงกลม กวาง 11–17 ซม. สีเขียวเขม มีผลยอย

จํานวนมากเรียงอัดกันแนน ปลายผลยอยมีหนามโคง ยาว 5–10 
มม.
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สรรพคุณ

• ตํารับยาขับนิ่ว : ขับปสสาวะ ขับนิ่ว (S1-13)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 

(S2-14)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง

ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)

เติม
ชื่อทองถิ่น : ประดูสม (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bischofia javanica Blume

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 35 ม. เปลือกเปนสะเก็ด เปลือกในมี

นํ้ายางสีแดง ตามกิ่งออน กานใบและใบเกลี้ยง ยอดออนสีมวง

แดง ใบเรียงเวียน ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปไข-รี ยาว 9–17 

ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย กานใบยาว 15–20 ซม. ผลทรงกลม 

กวาง 1–1.5 ซม. ผิวเปนสะเก็ดละเอียดสีนํ้าตาลดาน

สรรพคุณ

• เนื้อไมหรือแกน : แกเจ็บคอ แกบิด แกทองเสีย; ผลแก : มี

รสชาติเปรี้ยว เปนผลไม (NE2)
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เต่าร้าง
ชื่อทองถิ่น : เตาราง (ตรัง, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Caryota mitis Lour.

ชื่อวงศ : ARECACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนจําพวกปาลม สูงถึง 10 ม. มีลําตนเดี่ยวหรือ

แตกกอ ลําตนมีขอปลอง กวาง 10–17 ซม. ใบเรียงเวียนใกลยอด 

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 2–3 ม. กานใบเปนกาบหุม

ลําตน ขอบกาบมีรกเปนเสนใยหุมลําตนสีนํ้าตาล ใบยอย รูป

พัด-รูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ยาว 10–23 ซม. ปลายใบหยัก

กรอน ผิวใบเกลี้ยง กานใบยอยสั้นมากหรือไมมี ชอดอกออกตาม

ซอกใบหรือตามขอบนลําตน มีชอดอกยอยเปนสายจํานวนมาก 

ยาว 25–35 ซม. สีเขียวออน ผลทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม. ผล
สุกสีแดง-ดํา
สรรพคุณ
• ตน : ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย; ราก : แกพิษที่ตับ ปอด หัวใจ 

(N1)
• ตํารับยาแกตับแข็ง/ตับทรุด : แกตับแข็ง ตับทรุด (N1-258)
• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขทับระดู แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 
แกปวด ลดการอักเสบ (S2-16)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : ชวยแกไข ตัวรอน (S2-79)

ตานดํา
ชื่อทองถิ่น : ตานดํา (ตรัง), ถานไฟผี (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros montana Roxb.
ชื่อวงศ : EBENACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกสีดํา ตนอายุนอยมี
หนาม ตนอายุมากเปลือกแตกเปนรองลึกตามแนวยาว สวนออน 
ๆ มีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ-รูปไข ยาว 4–11 ซม. 
โคนใบตัด-เวา แผนใบดานลางมีขน ดอกสีขาว ผลทรงกลม-กลม
แบน กวาง 2–3.5 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดที่ขั้วผล 4 กลีบ ยาว 1 ซม. 
ชี้กลับ สุกสีเหลือง-สม
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สรรพคุณ
• แกน : แกไตพิการ แกผอมแหง ขับพยาธิ (NE3)
• ทั้งตน : ตมนํ้าดื่มเปนยาขับพยาธิในลําไส; ใบและราก : ตมนํ้า
ดื่มเปนยาแกทองรวงและทองเดิน (R18)

• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

• ตํารับยาขับเลือด-นํ้าเหลืองเสีย : ขับนํ้าเหลืองและเลือดเสีย
ออกจากรางกาย (S2-34)

เถานํ้าดับไฟ
ชื่อทองถิ่น : ดับไฟยาน (พัทลุง), นํ้าดับไฟ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Gouania javanica Miq.

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เถากลม ภายในมีนํ้า
เลี้ยงใสเหลวดื่มแทนนํ้าได ตามกิ่งออน มือพัน ชอดอก กานใบ 
และใบมีขนสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-หัวใจ ยาว 7–13 ซม. 

ขอบใบจักฟนเลื่อย โคนใบตัด-เวา มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 
1 คู ดอกขนาดเล็กมากสีขาว ผลคอนขางกลม กวาง 1 ซม. มี

ครีบออกดานขาง 3 ครีบ เมื่อแหงจะแตกออกเปน 3 สวน

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษามะเร็ง (S3)

เถานํ้าดับไฟ

เถาประโยด
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Sphenodesme ferruginea (Griff.) Briq.
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. ตามกิ่ง ชอดอก กาน

ใบ และใบมีขนสั้นสีสนิมหนาแนน เถากลมเปลือกเรียบ ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปรี-รูปไข ยาว 7–20 ซม. เนื้อใบคอนขางหนานุม 

ชอดอกมีใบประดับสีเหลืองอมเขียว 4–5 กลีบ/ชอดอก รูปหอก
กลับ ยาว 1–2 ซม. มีขนหนาแนน ใบประดับรองรับดอกยอยที่มี 

4-5 ดอก/ชอดอก ดอกยอยสีขาว 

สรรพคุณ
• รากหรือเถา : แกปวดกระดูก แกปวดไขขอ (NE2)
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เถาพันซ้าย
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Spatholobus parviflorus 
(Roxb. ex DC.) Kuntze
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เถากลม-เปนพูเมื่อ

แกมาก มีนํ้ายางสีแดงคลํ้า ตามกิ่งออน กานใบ ชอดอก แผนใบ
ดานลาง และผลมีขนนุมกํามะหยี่ ใบเรียงสลับ ใบประกอบมี 3 
ใบยอย ผลมีปกแบนบางรูปชอนมีเมล็ดติดดานลาง ยาว 8–14 

ซม. ลักษณะคลายทองเครือ (But_sup) จุดตางที่เถาพันซายมี

ดอกยอยขนาดเล็กกวามาก ยาว 1 ซม. ดอกสีขาว-อมชมพู หาก
ไมพบดอกเรามักจะเขาใจผิดไดระหวางพืชทั้งสองชนิดนี้ สามารถ

สังเกตไดจาก เนื้อในของหัวใตดินและเนื้อไมของทองเครือชวง
วงนอกสุดติดเปลือกจะมีนํ้ายางสีแดงไหลออกมาเปนวงแหวน 1 

วงเทานั้น สวนเถาพันซายจะไมพบหัว สวนเนื้อไมที่มีนํ้ายางสีแดง

จะมีชั้นเนื้อไมปกติ (ที่ไมมีนํ้ายาง) คั่นอยูติดเปลือก หากเถาอายุ
มากจะพบแนวเนื้อไมที่มีนํ้ายางเรียงเปนวงแหวนหลายชั้น

สรรพคุณ

• เปลือก : แกรํามะนาด (NE3)
• เปลือก : ยาพื้นบานลานนาใชผสมรากสลอด รากหญาเรงชอน 
รากขี้เหล็ก ตมนํ้าดื่มรักษาโรคทางเดินปสสาวะ, ผสมลําตน

เฉียงพรานางแอ ลําตนหนามแทง ตมนํ้าดื่มแกผิดสําแดง; ใบ

และเปลือก : ผสมลําตนตับเตาเครือ ผักบุงรวม (ทั้งตน) ใบหรือ
รากกลวยเตา บดผงละเอียดผสมกันละลายนํ้ารอนดื่มรักษา 

มะเร็งตับ; เนื้อไมหรือราก; ตมนํ้าดื่ม ลดไข ดับพิษรอน บํารุง
ปอด แกวัณโรค (R7, R13)
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เถาย่านาง
ชื่อทองถิ่น : เครือยานาง ยานาง (อุดรธานี), เถา

ยานาง (สระแกว), ยานนาง ยานาง (ตรัง), ยานาง 

(พัทลุง, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ไมมีรากสะสมอาหารใตดิน เถาและ

ใบมีขนประราย-เกลี้ยง ใบรูปไข ยาว 6–10 ซม. มีเสนแขนงใบ 

1–2 คูออกใกลโคนใบ ผลออกตามเถาเปนกลุมแนน สุกสีแดง 

กลม กวาง 7–10 มม., พบตามชายปาดงดิบและปาเบญจพรรณ

ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• เปลือก : เปลือกแหงชงกับนํ้ารอนดื่มเปนยาฟอกเลือดหลังการ

คลอดบุตร (R13)

• ราก : แกพิษเบื่อเมา แกเมาเหลา (NE3)

• ราก : แกไขตัวรอน (N1)

• ใบ : ชวยใหผมดกดํา ชะลอการเกิดผมหงอก (E2)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาหาราก (ยาเบญจโลกวิเชียร/ยาแกวหาดวง) : แกไข 

ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข (N1-14)

• ตํารับยาโรคความดัน/เบาหวาน : แกโรคความดัน เบาหวาน 

ลดไขมัน (N1-284)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)
• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 

(S1-06)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาแกไขไทฟอยดหรือไขรากสาดนอย : แกไทฟอยดหรือ
ไขรากสาดนอย (S2-20)

• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)
• ตํารับยาไขเลือดออก : รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง 
ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว (S2-44)

• ตํารับยาไขบาดทะยัก : แกไขบาดทะยัก (S2-52)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)
• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาแกพิษกินผิดสําแดง : แกพิษกินผิดสําแดง กินของ
แสลง (S3-35)

• ตํารับยาแกทองเสียแบบมีไข : แกทองเสียแบบมีไข อาหาร
เปนพิษ (S3-36)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)

• ตํารับยาขับปสสาวะ : ขับปสสาวะ (S3-38)
• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)
• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ

ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย
ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบา

ยออนๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45)

• ตํารับยาไขหวัด : แกไขหวัด (S3-46)
• ตํารับยาไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข : แกไขรอนลายหนาตัดของเถายานาง

SW 12307-p200-299-G8.indd   286SW 12307-p200-299-G8.indd   286 4/13/63 BE   1:14 PM4/13/63 BE   1:14 PM



287

ในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข แกไขอาเจียน แกไขนอนไม

หลับ (S3-47)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 

(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

เถาวัลย์เปรียง
ชื่อทองถิ่น : เถาวัลยเปรียง (ตรัง, สระแกว, 

พิษณุโลก), เถาวัลยเปรียง ยานเมาะ (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Derris scandens (Roxb.) Benth.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกเรียบมีชอง

อากาศเล็กจํานวนมาก เนื้อไมมีลายวงแหวน ตามสวนออน ๆ มี
ขนสั้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบยอย 3–7 คู เรียงตรง
ขาม รูปไข-ใบหอก ยาว 3–6 ซม. ชอดอกยาว 20-30 ซม. ดอกสี
ขาว-ชมพู กลีบเลี้ยงสีมวงแดง ฝกรูปรี ยาว 4–8 ซม. แบนดาน
ขาง ปลายแหลม
สรรพคุณ : 
• เถาหรือราก : แกปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดเมื่อยเสนเอ็น ปวด
กระดูก ชวยขับปสสาวะ ขับนิ่ว (E2)

• เถา : บํารุงเสนเอ็น (N1)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)

• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บํารุงเสนเอ็น (N1-150)

• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น 
บํารุงเสนเอ็น (N1-256)

• ตํารับยาถาย : ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก แกจุกเสียดแนน
ทอง (S1-20)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-04)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 

(S2-14)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 

(S2-24) ลายหนาตัดของเถาวัลยเปรียง
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• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-45)
• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53) (S2-54)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ
ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน
เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

• ตํารับยาแกทองผูก/พรรดึก : แกอาการทองผูก หรือพรรดึก 
(อาการทองผูกรุนแรง มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง) (S3-41)

เถาวัลย์ยัง้
ชื่อทองถิ่น : สมกุง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Smilax ovalifolia Roxb. ex D. Don
ชื่อวงศ : SMILACACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 10 ม. เถากลมหนา 1 ซม. มี
หนามประปราย ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป
ไข-หัวใจ-แกมกลม ยาว 13-25 ซม. ปลายใบมีติ่งหนาม โคนใบ

รูปลิ่ม-กลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 3 คู และเปนรอยกด

ตามแนวเสนแขนงใบที่แผนใบดานบน ดานลางไมมีนวล กานใบ
ยาว 1.5-3 ซม. กานใบเปนรองและมีกาบสองดานกวางเพียง 1 
มม. มีมือพันออกจากกานใบ ชอดอกยาวถึง 10 ซม. มีชอยอย 

1-5 ชอ เปนกระจุกทรงกลม กวาง 4 ซม. ดอกสีเขียวอมขาว 

ผลกลม กวาง 1 ซม. เมื่อสุกสีแดงเขม, พบตามปาผลัดใบหรือ
ปาดงดิบในที่โลง จนถึงระดับความสูงถึง 1,500 ม. ทั่วทุกภาค 

ยกเวนภาคใต, ยอดออนทานเปนผักสดหรือปรุงอาหารได
สรรพคุณ

• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (N1-161)

เถาหงอนไก่
ชื่อทองถิ่น : พญาเทครัว (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Rourea mimosoides (Vahl) Planch.
ชื่อวงศ : CONNARACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกเรียบ เถาอายุ

มากแบน ตามกิ่งออน ชอดอก กานใบและแผนใบดานลางมีขน
สั้นนุม ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 8–30 คู 

ใบยอยเรียงตรงขาม-สลับ รูปขอบขนาน ยาว 1.5–3 ซม. ปลาย
ใบบุม เนื้อใบคอนขางหนา กลีบดอกสีชมพู-แดง มี 5 กลีบ ผลรูป

ไขกลับ ยาว 2–3 ซม. สีแดงเรื่อ ปลายผลเปนจะงอยสั้นปลาย

แหลม โคนผลมีกลีบเลี้ยงติดทน
สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : ปรับธาตุ ชวยระบาย ยาถาย (S3)
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บน : ใบของตนอายุนอย, กลาง : ใบของตนอายุมากและดอก, 

ลาง : เถาอายุมาก

เถาเอ็นอ่อน
ชื่อทองถิ่น : เถาเอ็นออน (สระแกว), เถาเอ็นออน 

ตีนเปดเครือ (ตรัง), เอ็นออน (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cryptolepis dubia (Burm. f.) M. R. 

Almeida
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางแข็ง ยาวถึง 20 ม. เถากลม 

เปลือกลอกเปนแผนบางสีนํ้าตาลเขม ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสี

ขาวขุน ตามกิ่งออน ชอดอก และใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม 

รูปรี ยาว 10–18 ซม. แผนใบดานลางสีเขียวนวล เสนแขนงใบ

จํานวนมาก ดอกสีเหลืองออน กลีบดอก 5 กลีบ รูปหอก ยาว 

6–8 มม. ผลแบบฝกคู รูปรียาว ยาว 10 ซม. มี 3 สันตามแนว
ยาว
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สรรพคุณ
• เถาหรือใบ : แกปวดเมื่อยเสนเอ็น ปวดเสน คลายเสน (NE3)
• ตํารับยานํ้ามันเหลือง : แกปวดเมื่อย (E1-03)
• ตํารับยาแกฟกชํ้า-เคล็ดขัดยอก : รักษาอาการฟกชํ้า ชํ้าใน 
เคล็ดขัดยอก ตกจากที่สูง รถชน (NE3-013)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 
(S2-24)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)
• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)
• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 

และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

เถาเอ็นออน

ทองเครือ
ชื่อทองถิ่น : กวาวเครือแดง (สระแกว), กวาวแดง 

(พิษณุโลก), จานเครือ ทองเครือ (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Butea superba Roxb.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. มีหัวหรือรากสะสม

อาหารใตดิน ยาวและอวบหนาคลายมันสําปะหลัง เถากลม มีนํ้า

ยางสีแดงคลายเลือดปรากฏในหัวและเนื้อไมชวงวงนอกสุดติด

เปลือก เห็นเปนวงแหวน 1 วง ตามปลายกิ่ง แผนใบดานลางและ

ผลมีขนสั้นหนาแนนสีนํ้าตาลแดง ใบเรียงสลับ ใบประกอบมี 3 

ใบยอย รูปคอนขางกลม กวาง 10–20 ซม. ดอกสีสมสด ยาว 6-8 

ซม. คลายดอกทองกวาวหรือดอกแคบาน ผลมีปกแบนรูปขอบ
ขนาน ยาว 7–12 ซม. ติดเมล็ด 1 เมล็ดที่ปลาย, พบตามปา
เบญจพรรณและปาดงดิบแลงทั่วประเทศ ยกเวนภาคใต
สรรพคุณ
• หัว : บํารุงกําลังทั้งชาย-หญิง (E2)
• หัวหรือเหงา : บํารุงหนาอกสตรีใหเตงตึง (N1)
• รากหรือเหงา : บํารุงกําหนัด ยาอายุวัฒนะ (NE3)

เถาทองเครือมีวงแหวนนํ้ายางสีแดง 1 วงใตชั้นเปลือก
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ทองเดือนห้า
ชื่อทองถิ่น : ทองหลางปา (สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Erythrina stricta Roxb.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. กิ่งและลําตนมีหนาม
แหลมคม เปลือกหนาเนื้อนุมแบบไมก็อกและแตกเปนรองลึกตาม
ยาว ตามกิ่งออน กานชอดอก กานใบและแผนใบดานลางมีขนสั้น 
ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบมี 3 ใบยอย รูปสามเหลี่ยมปาน

กวาง กวางและยาว 8–15 ซม. กลีบดอกสีแดงอมสม รูปใบหอก 
ยาว 4–7 ซม. หอคลายหลอด ปลายแหลม-มน ผลเปนฝกเรียว
ยาว ยาว 7–10 ซม. ผิวเกลี้ยง, พบตามปาเบญจพรรณ ทั่ว

ประเทศ ยกเวนภาคใต

สรรพคุณ

• เปลือก : ชวยขับเสมหะในลําคอ แกไอ; ใบออน : กินเปนผัก ใช

หอเมี่ยงคํา (E2)
• เปลือก : แกทองเดิน แกทองเสีย (N1)

เปลือกของตนทองเดือนหา

ทองเครือ/กวาวเครือแดง
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ทองหลางใบมน
ชื่อทองถิ่น : ทองหลางใบมน (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Erythrina suberosa Roxb.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. กิ่งและลําตนมีหนาม

แหลมคม มีความคลายกับทองเดือนหา (Ery_str) จุดแตกตางที่

ทองหลางใบมนมีเปลือกเรียบ-แตกเปนรองตื้นตามยาว (ไมหนา

แบบไมก็อก) กลีบดอกสีแดง รูปรีแกมใบหอก ปลายเรียวแหลม 

ไมหอเปนหลอดชัดเจนแบบทองเดือนหา และทองหลางใบมนจะ

พบตามพื้นที่ราบใกลชายทะเล ปาชายหาด หรือเปนไมปลูก

สรรพคุณ

• ตํารับยาแกลมกองหยาบ/วิงเวียน-ใจสั่น : แกวิงเวียนศีรษะ 
ใจสั่น อาการบานหมุน หนามืดตาลาย ลมขึ้นแนนหนาอก 
(ประเภทลมกองหยาบ) (S1-38)

• ตํารับยามหานิลแทงทอง : แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แก
รอนในกระหายนํ้า แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน 
(S3-12)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 
(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

ทองหลางใบมน

ท่อมหมูช่อ
ชื่อทองถิ่น : กระดูกไกแดง ยอดก หมาถอนหลัก 
(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Rennellia morindiformis (Korth.) Ridl.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. เนื้อไมคอนขางออน เนื้อราก
ดานในสีสม กิ่งออนและใบเกลี้ยง มีหูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปหอก-หอกกลับ ยาว 13–23 ซม. ชอดอก
ออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ยาว 6–10 ซม. หลอดกลีบดอกสีขาว ยาว 
1 ซม. ปลายกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีมวงเรื่อ ๆ ผลคอนขางกลม 
กวาง 1.5–2 ซม. สีเขียวและสีมวงเรื่อ ๆ 
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)
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รากของทอมหมูชอ/กระดูกไกแดง

ทิง้ถ่อน
ชื่อทองถิ่น : ทิ้งถอน (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Albizia procera (Roxb.) Benth.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 25 ม. เปลือกเรียบสีขาว-แตก
สะเก็ดสีนํ้าตาล ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบประกอบแบบขนนก 
2 ชั้น มีชอใบยอย 3–4 คู ใบยอยรูปรี-ไขกลับ ยาว 2–4 ซม. แผน
ใบไมสมมาตร ชอดอกเปนกระจุกทรงกลม กวาง 1.5–2 ซม. สี
ขาว ฝกรูปแถบยาว ยาว 15–20 ซม. แบนบาง มี 8–13 เมล็ด  
สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงธาตุ แกธาตุพิการ แกกษัย แกลมกษัย แกหืดไอ 

ทําใหเจริญอาหาร ชวยหามเลือด สมานบาดแผล หรือตมกับนํ้า

ใชลางแผล, ใชตมผสมกับรากมะตูม แกอาเจียน แกทองรวง 
เปนยาอายุวัฒนะ; แกน : แกริดสีดวงทวาร; รากและแกน : มี
รสขม (R62)

• เปลือก : บํารุงกําลัง บํารุงรางกาย (S1)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ฝกแกทิ้งถอน

ทุ้งฟา้
ชื่อทองถิ่น : ทุงฟา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ ทุกสวนที่มีชีวิตมี

นํ้ายางสีขาวขุน ตามกิ่งออน ชอดอก และแผนใบดานลางมีขนสั้น 

ใบเดี่ยว เรียงรอบขอ มี 3–4 ใบ/ขอ ใบรูปหอกกลับ ยาว 15–30 
ซม. ดอกสีขาว ผลเปนฝกเรียวยาว ยาว 20–40 ซม. กวาง 5 มม. 
เมล็ดแบน มีขนสีนํ้าตาลทองรอบ

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)
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ซาย : ฝกออนทุงฟา

เทพทาโร
ชื่อทองถิ่น : เทพทาโร จวง (ตรัง), เทพทาโร 
ตะไครตน (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cinnamomum parthenoxylon (Jack) 
Meisn.
ชื่อวงศ : LAURACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เนื้อไมมีนํ้ามันหอมระเหย 
เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาว ตามกิ่งออน ใบ และชอดอกไมมี

ขน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ไขกวาง ยาว 8–14 ซม. เสนแขนงใบ

คูลางสุดมีความยาวมากที่สุดกวาเสนแขนงใบอื่น ๆ แผนใบดาน
ลางมักมีนวลแปงขาว ขยี้ใบมีกลิ่นหอม ดอกขนาดเล็ก สีครีม ผล
ทรงกลม กวาง 1–1.5 ซม. มีกานผลบวมโต ยาวมากกวาหรือยาว

ใกลเคียงกับผล

สรรพคุณ
• เนื้อไม เปลือก และราก : บํารุงหัวใจ (N1)

• แกน ราก และใบ : ขับลม แกลมจุกเสียด แกปวดแนนทอง 
บํารุงธาตุ (S1)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ

อาหาร (E3-02)

• ตํารับยาสตรีสาวเสมอ : บํารุงรักษาระบบภายในของสตรี ชวย
กระชับรางกาย (S2-15)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี
หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

กลาง : แผนใบดานลางของเทพทาโรมีนวลแปงสีขาว, ลาง : เนื้อ
ไมเทพทาโร
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ไทรย้อย
ชื่อทองถิ่น : ไทรยอย (พิษณุโลก, อุดรธานี, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เรือนยอดแผกวาง มีราก

อากาศออกจากกิ่งและลําตน ยอยหรือพันตนไมหรือกอนหิน สวน

ที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบ และผลไมมี

ขน ปลายกิ่งมีหูใบเรียวแหลม ยาวถึง 15 มม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ 

รูปไข-รูปรี ยาว 7–10 ซม. โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม มีเสน

แขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนจรดกันและขนานกับขอบใบ ผล

ทรงกลม กวาง 1 ซม. สุกสีเหลือง-แดง มีเมล็ดขนาดเล็กจํานวน

มาก

สรรพคุณ

• รากยอยหรือรากอากาศ : ขับปสสาวะ แกไตพิการ (NE3)

• เถา : ใชเปนยาแกไขมาเลเรีย วัณโรค; เปลือก : เปนยาทําให

แทง ใบแกโรคบิด ถอนพิษฝน กระตุนประสาท; ผล : แกลมจุก

เสียด พิษงู บํารุงโลหิต; เมล็ด : พอก หรือรับประทาน แกโรค

ปวดตามขอกลามเนื้อและอัมพาต แกไข; นํ้ามันเมล็ด : (R1, 

R7)

• ตํารับยาโรคไต : แกโรคไต (N1-287)

• ตํารับยารักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล/แผล

อักเสบ : รักษาอาการบวมอักเสบจากพิษบาดแผล รักษาแผลผุ

พอง เปนหนอง (S2-67)

เท้ายายม่อม
เทายายมอม เทายายมอมตน (พัทลุง, 

ตรัง, ฉะเชิงเทรา)

ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ปกติมีลําตนเดี่ยว มีเหงาใตดิน
และแตกแขนงตามไหลได กิ่งเปนสี่เหลี่ยมและมีรอง ใบเดี่ยว 
เรียงรอบขอ 3–4 ใบ/ขอ รูปแถบยาว-หอกกลับ ยาว 7–20 ซม. 
กวาง 2–4 ซม. ไมมีกานใบ ผิวใบเกลี้ยง ออนนุม กลีบดอกเปน
หลอดแคบยาว ยาว 8–13 ซม. มีขนสั้น ปลายดอกโคงลง ปลาย
หลอดแยก 5 แฉก เกสรเพศผูสีมวงแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวออน 
เปนแฉกรูปดาว ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. มี 4 พู กลีบเลี้ยง
เปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อติดผล ผลสุกสีดําอมนํ้าเงิน

สรรพคุณ
• รากหรือเหงา : รสจืดขื่น เปนยาแกไขตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 
ชวยลดความรอนในรางกาย กระทุงพิษไขหวัด ขับเสมหะลงสู
เบื้องตํ่า ถอนพิษไขทุกชนิด แกหืดไอ แกอาเจียน ดับพิษฝ 
ไขกาฬ แกไขเพื่อดีพิการ หรือใชภายนอกเปนยาพอกทาแผลแก
พิษงู แกพิษสัตวกัดตอย หรือใชใบรวมดวยก็ได, จัดอยูในพิกัด
ยาหาราก หรือพิกัดยาเบญจโลกวิเชียร (R86)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)
• ตํารับยาหาราก (ยาเบญจโลกวิเชียร/ยาแกวหาดวง) : แกไข 
ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข (N1-14)

• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 

ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน
ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)

• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 
(S1-06)
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เหงาใตดินของเทายายมอม

นมควาย
ชื่อทองถิ่น : นมแมวปา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria hahnii (Finet & Gagnep.) Bân

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามกิ่ง ดอก ผล 

กานใบ และแผนใบดานลางมีขนสั้นสีสนิม-นํ้าตาลออนหนาแนน 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน-ไขกลับ ยาว 10-17 ซม. 
โคนใบมน ดอกเดี่ยว หอยลง กานดอกยาวไมเกิน 2 ซม. ดอกสี

เขียวอมเหลือง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไขกวาง ยาว 1-2 ซม. กลีบ
ดอก 6 กลีบ รูปใบหอก ยาว 3-6 ซม. ผลติดเปนกลุม 2-9 ผล/
กลุม รูปรี ยาว 2 ซม.
สรรพคุณ
• ดอก ราก และแกน : บํารุงเลือด บํารุงหัวใจ บรรเทาอาการ
ปวดจากโรคมะเร็ง (E2)

นมงัว
ชื่อทองถิ่น : การเวก (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Artabotrys harmandii Finet & Gagnep.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวไดถึง 20 ม. เถามีหนามออก

เปนคู มีขนสั้นนุมเฉพาะตามปลายยอดออนและชอดอก ใบเดี่ยว 
เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี-แกมขอบขนาน ยาว 10-16 ซม. แผน

ใบคอนขางหนา ผิวใบดานบนมันเงา ดานลางเรียบเกลี้ยง กิ่งมี

ตะขอรูปวงรี ชอดอกออกที่ตะขอ กลีบดอกสีเขียวออน-เหลือง 
รูปใบหอก ยาว 3-4 ซม. เนื้อหนา มีกลิ่นหอมชวงเวลาเย็น ผลติด

เปนกลุม 2-15 ผล/กลุม รูปไขกลับ
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สรรพคุณ

• ดอก : สูดดมหรือชงชาดื่มแกวิงเวียน; เถาหรือราก : แกทอง

เสีย ชวยบํารุงกําลัง บํารุงโลหิต บํารุงรางกาย (E2)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ชวยขับนํ้านม (N1-255)

นมชะนี
ชื่อทองถิ่น : เถานมวัว (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Artabotrys burmanicus A. DC.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวไดถึง 20 ม. เถามีหนามออก

เปนคู มีลักษณะคลายนมงัว (Art_har) มีจุดตางที่นมชะนีจะมีขน
สั้นนุมสีสนิม-สีนํ้าตาลออนที่ตามกิ่งและชอดอก สวนแผนใบดาน

ลางมีสีเขียวนวลและมีขนสั้นนุม

สรรพคุณ
• เถา : แกตอมลูกหมากโต (N1)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (N1-270)

นมงัว
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นมน้อย
ชื่อทองถิ่น : ตองแลง ตองแลง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Polyalthia evecta (Pierre) 

Finet & Gagnep.

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1 ม. ตามกิ่ง แผนใบดานลางและ

ดอกสีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี-ขอบขนาน 

ยาว 5-10 ซม. กานใบบวม ยาว 3-5 มม. ดอกเดี่ยว ออกตาม

ซอกใบ หอยลง กลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกวงในงุมเขาแตะกัน สี

เหลืองออน ยาว 1 ซม. กานดอกยาว 3 ซม. มักมีสีแดง ผลติด

เปนกลุม 2-10 ผล/กลุม ทรงกลม กวาง 8-10 มม.

สรรพคุณ

• รากหรือลําตน : บํารุงนํ้านม (NE3)

• ทั้งตน : ขับเสมหะ ทําใหอาเจียน ถอนพิษของโรคในแมวไดดี; 

ใบ : ขับพยาธิเสนดายในเด็ก ขับเสมหะ, เปนยาถายและให

คลื่นเหียนอาเจียน หากรับประทานปริมาณมาก, ใบแหงปนโรย

รักษาแผลเนื่องจากนอนมาก ยาระบาย แกหืด ขับเสมหะ (R7)

นมพิจิตร
ชื่อทองถิ่น : ลิ้นเหี้ย (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hoya verticillata (Vah.) G. Don

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก อิงอาศัยตามตนไม ยาวไดถึง 5 ม. 
สวนตาง ๆ ที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูป
รี-แกมใบหอก ยาว 10-13 ซม. เนื้อใบแข็งหนา มีเสนแขนงใบคู
ลางสุดออกจากโคนใบและเดนชัดที่สุด ชอดอกยาว 3-5 ซม. ชอ
กระจุกคลายซี่รม กวางถึง 6 ซม. ดอกสีขาว-ชมพู กลางดอก
สีชมพูเขม ผลแบบฝก ทรงกระบอกเรียวยาว ยาว 12-17 ซม. ฝก
ออนมักมีลายสีมวง

สรรพคุณ
• ใบและเถา : แกโรคฝในตับ (NE3)
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นมแมว
ชื่อทองถิ่น : นมแมว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria siamensis (Scheff.) 

L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามกิ่ง ดอก ผลและ

แผนใบดานลางมีขนกระจุกสั้นสีนํ้าตาลแดงแนบกับผิว ใบเดี่ยว 

เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก ยาว 7-15 ซม. โคนใบมน-เวา 

ขยี้มีกลิ่นฉุน เนื้อใบคอนขางหนา แผนใบดานบนเรียบและมันเงา 

ดานลางสีเขียวนวล กลีบดอกสีเหลืองครีม มี 6 กลีบ รูปไขกวาง 

ยาว 1.5-2 ซม. มีกลิ่นหอมเย็น ผลติดเปนกลุม 2-8 ผล/กลุม รูป

กลม-ทรงกระบอก ยาว 1.3-2 ซม. สุกสีเหลือง

สรรพคุณ
• ดอก ราก เถา และแกน : บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง; ใบ ราก หรือ

ผลดิบ : รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน (E2)

นมแมวปา่
ชื่อทองถิ่น : กลวยนอย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria cherrevensis (Pierre 

ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1.5 ม. ตามกิ่ง กานใบ แผนใบดาน

ลาง ดอกและผลมีขนสีสนิม-สีขาวหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงสลับ 

รูปไข-ไขกลับ ยาว 9-15 ซม. ขยี้ใบมีกลิ่นฉุน เสนแขนงใบนูน

ชัดเจนที่ผิวใบดานลาง ดอกเดี่ยว หอยลง กลีบดอกสีเหลืองออน 

รูปไขแกมกลม ยาว 2 ซม. ปลายกลีบงอนกลับ ผลติดเปนกลุม 

10-20 ผล/กลุม ทรงรี ยาว 1-1.5 ซม. สุกสีแดง
สรรพคุณ
• เถาหรือราก : แกทองเสีย ปวดทอง ชวยบํารุงนํ้านม (NE3)
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นมสวรรค์
ชื่อทองถิ่น : นมสวรรค นมหวนั (ตรงั), พนมสวรรค 

(สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum paniculatum L.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1-2.5 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ตามกิ่ง ใบ 

และชอดอกคอนขางเกลี้ยง-มีขนสั้นประปราย ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขามตั้งฉาก รูปไข-หยักเปนแฉก 3-7 แฉก ยาว 15-35 ซม. โคน

ใบเวาลึก ชอดอกสีแดงเขม ออกที่ปลายกิ่ง รูปกรวยแหลม สูง 

15-50 ซม. กวาง 16-30 ซม. ผลกลมแบน มี 4 พู กวาง 1.5  ซม. 

สุกสีดํา มีกลีบเลี้ยงสีแดงรองผล

สรรพคุณ

• ลําตนหรือราก : ถอนพิษตะขาบ แมงปองกัดตอย (E2)

• ตํารับยาถอนพิษสัตวทุกชนิด/ประดงขอ-เสน : แกพิษงู 

ถอนพิษสัตวทุกชนิด แกงูสวัด ประดงขอ ประดงเสน (E2-218)

• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 

ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน

ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)

นวลแปง้
ชื่อทองถิ่น : ขานาง นกนอน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cleistanthus tomentosus Hance
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่ง
ออน แผนใบ ชอดอกและผลมีขนสั้น ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน-ใบ
หอก ยาว 8-13 ซม. จุดเดนที่ผิวใบดานบนเปนรอยกดตามแนว
เสนใบ และมีขนสั้นสากคาย ขอบใบงุมลง, ดอกขนาดเล็กสีขาว
ออกกระจุกตามซอกใบ ผลรูปทรงกลม กวาง 10-13 มม. มี 3 พู 
เมื่อแกแตกออก 3 ซีก
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาโรคผิวหนัง ชวยสมานบาดแผล (E2)
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ผลออนนวลแปง

นางแย้มปา่
ชื่อทองถิ่น : นมสวรรคตัวผู นางแยมปา 
(พิษณุโลก), พุมพีแดง ประดงสอ (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum infortunatum L.
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1-2.5 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ตามกิ่ง ใบ 
และชอดอกมีขนสั้นหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูป
ไข-หัวใจ ยาว 13-26 ซม. โคนใบมน-เวาเล็กนอย ชอดอกออกที่
ปลายกิ่ง รูปกรวยแหลม สูง 20-40 ซม. กวางถึง 30 ซม. จุดเดน
ที่มีกลีบดอกสีขาว โคนกลีบสีมวงแดง กานชอดอก ใบประดับ
และกลีบเลี้ยงมีสีนํ้าตาลอมมวง, ผลกลมแบน มี 4 พู กวาง 1 ซม. 
สุกสีดํา มีกลีบเลี้ยงสีแดงรองผล

สรรพคุณ
• ตํารับยาลางสารพิษ/แกปวด : ลางสารพิษ แกไข แกปวด แก
เบื่อเมา (N1-22)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม/แกพิษผิดสําแดง : บํารุงนํ้านม แกพิษผิด
สําแดง (NE2-022)

• ตํารับยาโรคประดง : รักษาโรคประดง (NE2-029)

นางแลว
ชื่อทองถิ่น : ดีปลากั้ง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Aspidistra sutepensis K. Larsen

ชื่อวงศ : CONVALLARIACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. มีเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยว เรียง

เวียนแตกกอเปนกระจุกจากผิวดิน รูปใบหอกกลับเรียวยาว ยาว 
40-100 ซม. กวาง 5-13 ซม. ผิวใบเกลี้ยงและมันเงา เสนแขนง
ใบเรียงขนานกันตามแนวยาว โคนใบสอบเรียว จุดเดนที่มีชอดอก

ออกจากเหงาใตดิน ตั้งขึ้นสูง 15-30 ซม. สีมวงเขม-มวงอมชมพู 
ผิวเกลี้ยง กลีบดอกสีขาวโคนกลีบติดกันรูปถวย ปลายแยก 6 

แฉก ไมมีกานดอก ผลทรงกลม กวาง 1.3-1.5 ซม. ผิวเปนตุม

ขรุขระ, ชอดอกทานเปนผักได

สรรพคุณ

• ทั้งตน : แกไขตัวรอน ในเด็ก (N1)
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ซาย : เหงาของนางแลว, ขวา : ผลออน

นิว้มือพระนารายณ์
ชื่อทองถิ่น : นิ้วมือพระนารายณ (ตรัง), หนุมาน
ประสานกาย (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Schefflera elliptica (Blume) 
Harms
ชื่อวงศ : ARALIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย และอิงอาศัยตามตนไมหรือกอนหิน 

ยาวถึง 5 ม. มีขนเฉพาะที่ปลายยอดและชอดอกออน กิ่งมีรอย
วงแหวน ใบประกอบแบบฝามือ มีใบยอย 5-7 ใบยอย รูปรี-แกม
ขอบขนาน ยาว 6-16 ซม. เนื้อใบหนา เห็นเสนใบไมชัดเจน กาน

ใบยอยบวมที่ปลายทั้งสองดาน ยาว 2-9 ซม. กานใบยาว 10-17 

ซม. โคนกานใบโอบกิ่ง ชอดอกสีเขียวอมเหลือง-อมมวงแดง ยาว
ถึง 30 ซม. ผลทรงกลม-รี กวาง 4 มม.

สรรพคุณ
• เปลือกและเนื้อไม : รักษาภูมิแพ รักษาไมเกรน (N1)
• ตนและเปลือกของราก : เคี้ยวแกอาการทองไสปนปวน, 
เปลือก ราก กิ่ง ใบ และผล : บดประคบแกบวม ปวดขอ และ
กระดูกราว (R33)

• แกน : แกทองรวง ทองเสีย (S2)

เนระพูสีไทย
ชื่อทองถิ่น : คางคาวดํา (ตรัง, อุดรธานี), เนระพูสี 

(พัทลุง), วานคางคาวดํา (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tacca chantrieri André
ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 60 ซม. มีเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยว 

เรียงเวียนเปนกระจุกจากผิวดิน รูปขอบขนาน ยาว 20-40 ซม. 

ผิวใบเกลี้ยงและมันเงา เสนแขนงใบเปนรอยกดที่ผิวใบดานบน 
โคนมน-เบี้ยว กานใบยาว 15-40 ซม. จุดเดนที่มีชอดอกสูงถึง 60 

ซม. ใบประดับสีมวงดํา 2 คู คูลางออกบน-ลาง คูบนออก
ซาย-ขวา และใหญกวาคูลางเล็กนอย มีเสนหนวดสีมวงดํายาว 

15-25 ซม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 3-4 ซม. มี 6 เหลี่ยมตาม

แนวยาว
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สรรพคุณ
• เหงา : บํารุงกําลัง (N1)
• เหงา : บํารุงกําหนัด บํารุงกําลัง ชวยใหเจริญอาหาร (NE2)
• ทั้งตน : ขับปสสาวะ แกไขตัวรอน แกไขหวัด แกไอเรื้อรัง แก
ทองเสีย แกบิด แกออนเพลีย เปนยาขับพยาธิไสเดือน รักษา
กามโรค รักษาโรคบุรุษ ทําใหเกิดความกําหนัด เปนยาคุม
สําหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม ๆ เปนยาบํารุง ขับระดู ทําให
มดลูกบีบตัว (R7)

• ตํารับยาแกคัน : แกอาการคันตามผิวหนัง (S2-28)
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)
• ตํารับยาเขียวหอม : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษ
ไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส (S3-02)

• ตํารับยาแกทองเสียแบบมีไข : แกทองเสียแบบมีไข อาหาร
เปนพิษ (S3-36)

โนรา
ชื่อทองถิ่น : หนาวเดือนหา (อุดรธานี) กําลังชาง

เผือก (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. 

benghalensis
ชื่อวงศ : MALPIGHIACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวไดถึง 20 ม. ไมมีหูใบ ตามกิ่ง

ออน ชอดอก กานใบ และผลมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูป

รี-ขอบขนาน ยาว 10-15 ซม. ขอบใบหยักเล็กนอย-เรียบ แผนใบ

ดานลางคอนขางเกลี้ยง จุดเดนที่โคนใบมีตอม 1 คู กลีบดอกสี

ขาว-อมชมพู มี 4 กลีบ ปลายกลีบดอกจักเปนริ้ว กลีบใหญดาน

บนมีแตมสีเหลืองกลางกลีบ และผลมีปก 3 ปก ปกกลางยาวที่สุด 
ยาว 3-5 ซม.
สรรพคุณ
• เถาหรือแกน : บํารุงกําลัง บํารุงกําหนัด (NE3)

ซาย : ดอก, ขวา : ผลของโนรา
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เนียน

ชื่อทองถิ่น : มะพลับปา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros diepenhorstii Miq.

ชื่อวงศ : EBENACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-ขรุขระ สีดํา ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 15-20 ซม. จุดเดนที่แผนใบ

เกลี้ยงและมันเงา เนื้อใบแข็งคอนขางหนา ที่ดานลางแผนใบเห็น

เสนแขนงใบปลายโคงจรดกันและมีตอมสีเขียวออนกระจายทั่ว 

กานใบยาว 6-10 มม. บวมพอง ผลรูปทรงขอบขนาน คลายถัง 

กวาง 4 ซม. ยาว 5 ซม. สีเขียวเขม ผิวมันเงา กลีบเลี้ยงติดที่ขั่ว

ยาวไมเกิน 1 ซม.
สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงกําลัง/ชูกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง ชูกําลังใหมี
เรี่ยวแรงทํางาน (S2-59)

นํ้านอง
ชื่อทองถิ่น : นํ้านอง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Capparis adunca Craib

ชื่อวงศ : CAPPARACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูงถึง 5 ม. เปลือกแตกเปนรองตาม

แนวยาว กิ่งมีหนามออกเปนคู ตามสวนออนๆ มีขนสั้นสีขาว ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ไขกวาง ยาว 7-11 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม เสนแขนงใบที่ผิวใบดานบนมีรอยกด ดอกเดี่ยว มีกลีบดอก

สีขาว-อมเขียว มี 4 กลีบ กลีบดอกคูบนมีโคนกลีบแตมสีแดงอม

มวง จุดเดนที่มีผลทรงกลม-ไข ยาว 5-8 ซม. ผิวเรียบมันเงา ผล

ออนสีเขียวออนคลายมะเขือเปราะ เมื่อสุกสีสม-แดง

สรรพคุณ

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (N1-270)
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ขับนํ้านม (N1-155)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม ชวยขับนํ้านม (N1-255)
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บวบขม
ชื่อทองถิ่น : บวบขม (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Luffa aegyptiaca Mill.

ชื่อวงศ : CUCURBITACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 20 ม. เถาออนเปนสี่เหลี่ยม 

ตามสวนตางๆ มีขนสั้นแข็งสากคาย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป 5 

เหลี่ยม (คลายใบของบวบบานหรือตําลึง) ขอบใบมีติ่งหนามสั้น 

กลีบดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ บานกวาง 3-4 ซม. ผลรูปทรง

กระบอกแกมรี-แทงยาว ยาว 10-30 ซม. กวาง 6-10 ซม. ผิวผล

มีลายสีเขียวเขมตามแนวยาว 8 แนว ภายในผลแกมีเสนใยเปน

โครงรางทนทาน
สรรพคุณ
• เมล็ด : ทําใหคลื่นไสอาเจียน ทําใหลําไสขยอน (เชน ใชลางทอง
คนกินเห็ดพิษ กินสารพิษชนิดที่ไมใชยาฆาแมลง/ยาฆาหญา/
นํ้ายาลางหองนํ้า/นํ้ามันเชื้อเพลิง/ทินเนอร เปนตน) (S3)

• ตํารับยาถายพยาธิ : ยาถายพยาธิ ชวยระบายทอง (S1-07)
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

บอนเต่า

ชื่อทองถิ่น : บอนเตา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hapaline benthamiana Schott
ชื่อวงศ : ARACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 15-20 ซม. มีหัวใตดิน แตกใบ 1-2 

ใบ/หัว ตามสวนตาง ๆ ไมมีขน ใบรูปไข ยาว 8-11 ซม. โคนใบ

เวาลึก ปลายเสนแขนงใบโคงจรดกันใกลขอบใบ เห็นเสนขอบใน 

2 ชั้น แผนใบสีเขียวหรือมีลายดาง ชอดอกมีใบประดับสีขาว รูป

ใบหอก ยาว 3-4 ซม. สีขาว
สรรพคุณ

• หัวและใบ : แกฝหนอง (N1)

ชอดอกของบอนเตา
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บอระเพ็ด
ชื่อทองถิ่น : เครือขอฮอ บอระเพ็ด (อุดรธานี),  

เจตมูลยาน เจตหมูน บอระเพ็ด (ตรัง), บอระเพ็ด 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tinospora crispa (L.) Hook. f. & 

Thomson

ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางออน เถามีนํ้ายางใส รสขม 

เปลือกเถามีชองอากาศนูนบวมชัดเจน ใบรูปหัวใจ ผิวเกลี้ยง, พบ

ตามที่รกราง และชายตามปาเบญจพรรณและปาดงดิบทั่ว

ประเทศ

สรรพคุณ

• เถา : แกไขตัวรอน แกโรคเบาหวาน (N1)

• เถา : บํารุงหัวใจ ลดนํ้าตาลในเลือด (NE3)

• เถา : แกไข บํารุงรางกาย (NE5)

• ใบ : แกไข; ใบและผล : ตมนํ้าอาบ แกโลหิตจาง ชวยใหเลือด

ไหลเวียนไดดี; ลําตนและราก : ชวยขับปสสาวะ บํารุงไต แก

กระษัย แกปวดเมื่อย และแกมดลูกพิการ (R19)

• ตํารับยาอายุวัฒนะ : ยาอายุวัฒนะ บํารุงรางกาย (N1-83)

• ตํารับยาฟอกเลือด : ขับเลือดเสีย ฟอกเลือด (NE3-014)

บอระเพ็ดพุงช้าง
ชื่อทองถิ่น : บัวบกโคก บัวบกเถา (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stephania suberosa Forman
ชื่อวงศ : MENISPERMACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน เถาเกลี้ยงและมีนํ้ายางใส หัวมี
เปลือกหนาและแตกเปนรอง-รูปหลายเหลี่ยม ใบรูปกลมแกม
สามเหลี่ยม แผนใบดานลางมีขนประปรายและอาจจะมีนวล กาน
ใบติดแบบใบบัว, พบตามปาดงดิบแลงหรือปาเบญจพรรณที่มีหิน
โผล เปนพืชถิ่นเดียวพบในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย
สรรพคุณ
• หัว : แกปวดหลัง แกความดัน เปนยาอายุวัฒนะ (N1)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)
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บุนนาค
ชื่อทองถิ่น : นากบุด บุนนาค (พัทลุง, ตรัง), 

บุนนาค (สระแกว, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mesua ferrea L.

ชื่อวงศ : CALOPHYLLACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-แตกสะเก็ด มีนํ้า

ยางสีเหลืองใสและเหนียว ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบ

ขนาน-ใบหอก ยาว 10-13 ซม. เนื้อใบหนาเห็นเสนแขนงใบไมชัด 

ผิวเกลี้ยง ผิวใบดานลางมีนวลแปงสีขาว กลีบดอกสีขาว มีเกสร

เพศผูจํานวนมาก บานกวาง 5-7 ซม. มีกลิ่นหอม ผลรูปไขกวาง 

ยาว 4-5 ซม. ผิวผลขรุขระ ขั่วผลมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบติดทน

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงระบบประสาท แกกระสับสาย, ดอก : เปนหนึ่งใน

พิกัดยาเกสรทั้ง 5 ชวยบํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน บํารุงครรภ 

(S1)

• ราก : แกไข บํารุงเลือดลม (N1)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาเกสรทั้ง 5 : หรือ พิกัดเกสรทั้งหา : ชวยบํารุงหัวใจ 

แกลมวิงเวียน บํารุงครรภ (S1-14)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข

หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน
ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 
(S2-51)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 
ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก
อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ
มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 
(S3-11)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน (S3-23)
• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

• ตํารับยาแกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม : แกนํ้านมแหง ชวยขับ
นํ้านมในสตรีหลังคลอด (S3-50)

กลาง : แผนใบดานลางของบุนนาคมีนวลแปงสีขาว, ลาง : เมล็ด
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ใบต่างดอก

ชื่อทองถิ่น : ใบตางดอก แกมขาว (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mussaenda angustisepala Ridl.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามกิ่ง แผนใบ และ

ชอดอกมีขนยาวหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 8-12 

ซม. เสนกลางใบมักมีสีแดง ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว ถึง 7 ซม. 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว รูปใบหอก ยาว 6-10 มม. แตมี 1 กลีบ

สีขาว ขยายใหญ รูปไขแกมกลม กวาง 5-9 ซม. กลีบดอกเปน

หลอดยาว 2 ซม. ปลายแยก 5 แฉก สีสม  
สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน
ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

บ่าวม้ามืด
ชื่อทองถิ่น : บาวมามืด (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mussaenda glabra Vahl
ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1-2 ม. ตามสวนตางๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 12-20 ซม. แผนใบดานบนมันเงา ขยี้ใบมี

กลิ่นหอมคลายกลิ่นของเถาชะลูด (Aly_rei) ชอดอกออกที่ปลาย

กิ่ง ยาว ถึง 7 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว รูปสามเหลี่ยม ยาว 
2 มม. แตมี 1 กลีบสีขาว ขยายใหญ รูปไขแกมกลม กวาง 3-5 

ซม. กลีบดอกเปนหลอดยาว 3-4 ซม. ปลายแยก 5 แฉก สีสม  

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง (S1)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ใบแหงของบาวมามืด
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ปรงทะเล
ชื่อทองถิ่น : ปรง ปรงไข (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Acrostichum aureum L.

ชื่อวงศ : PTERIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก กลุมเฟน ลําตนสั้นอยูชิดผิวดิน ใบออก

เปนกระจุกรอบ ใบประกอบแบบขนนก ยาว ถึง 1.5 ม. ใบยอย

เรียงสลับ มีขางละ 5-10 ใบ รูปแถบยาว ยาว 20-40 ซม. เสนใบ

แบบรางแห สรางสปอรที่ใบยอยคูที่อยูปลายชอใบและสรางที่ผิว

ใบดานลางเต็มแผนใบ สีสนิม, พบตามปาชายเลนหรือพื้นที่ชื้น

แฉะดินเปนโคนและเค็ม ใกลชายทะเล

สรรพคุณ

• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)

ปรงทะเล/ปรงไขสรางสปอรที่แผนใบดานลาง

ปรงสวน
ชื่อทองถิ่น : กูดมันแดงตัวผู (พิษณุโลก), ลําเท็ง 

(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.
ชื่อวงศ : BLECHNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก กลุมเฟน ลําตนทอดคลานที่ผิวดิน

และไตขึ้นตนไมไดสูงถึง 20 ม. ใบประกอบแบบขนนก ชอใบยาว 

40-60 ซม. มีใบยอยขางละ 15-20 ใบ เรียงสลับ รูปขอบ

ขนาน-ใบหอก ยาว 7-20 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยแหลม เสนใบ

แบบขนนกถี่และเรียงขนานกัน ใบที่สรางสปอรเปนเสนเรียวยาว 

มีสปอรติดเต็มผิวใบดานลาง สีนํ้าตาล-สีสนิม, พบตามพื้นที่ชุมนํ้า 

หรือปาพรุทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• เหงาหรือทั้งตน : แกไข (N1)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)

ปรงสวน/ลําเท็ง เปนไมเลื้อย, บนขวา : ใบสรางสปอรเปนเสน

เรียวยาว, ลางขวา : ขอบใบจักฟนเลื่อย
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ประคําไก่
ชื่อทองถิ่น : ประคําไก มะคําไก (ตรัง), มะคําไก 

(พัทลุง, อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Putranjiva roxburghii Wall.

ชื่อวงศ : PUTRANJIVACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ ตามสวนออน ๆ 

ชอดอกและผลมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูป

ไข-ขอบขนาน ยาว 5-12 ซม. จุดเดนที่มีโคนใบเบี้ยวเล็กนอย 

ขอบใบจักฟนเลื่อย ปลายใบเรียวแหลม เสนใบยอยแบบรางแห 

ผิวใบเกลี้ยง ผลรูปรี ยาว 2-3 ซม. มี 1 เมล็ด

สรรพคุณ

• เปลือกและเนื้อไม : กระตุนความรูสึกทางเพศ (NE3)
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)
• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 

และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)

• ตํารับยาเขียวเบญจขันธ (คัมภีรเวชศึกษา) : แกไขตัวรอน ไข
หวัด ไขหัด ไขอีสุกอีใส ที่มีอาการเพอดวย (S3-18)

• ตํารับยาแกทองผูก/พรรดึก : แกอาการทองผูก หรือพรรดึก 

(อาการทองผูกรุนแรง มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง) (S3-41)

ประดงเลือด
ชื่อทองถิ่น : กําลังเลือดมา (พิษณุโลก), ประดงแดง 

(ฉะเชิงเทรา), เลือดมาเครือ (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Spatholobus harmandii Gagnep.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามกิ่งออน กานใบ 

เสนกลางใบดานลางแผนใบ และผลมีขนนุมสีนํ้าตาลคลาย

กํามะหยี่ ใบเรียงเวียน จุดเดนอยูที่ ตามกานใบและกานใบยอย

บวมพองและมีขนสั้นสีสนิม ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปใบ
หอก-ขอบขนาน ยาว 7-11 ซม. แผนใบเรียบ ชอดอกยาวถึง 30 
ซม. กลีบเลี้ยงสีขาว กลีบดอกสีแดงเขม ยาว 1 ซม., ผลมีปกแบน 
รูปขอบขนาน ยาว 8-11 ซม. ที่ปลายดานหนึ่งติดเมล็ด

สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงเลือด (E2)
• เถา : บํารุงเลือด (N1)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)
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ประดู่
ชื่อทองถิ่น : ประดู ดู (อุดรธานี), ประดูปา 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Pterocarpus macrocarpus Kurz

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน ผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

ขนาดเล็ก มีนํ้ายางสีแดงเขม ตามสวนออน ๆ ชอดอก และกาน

ใบมีขนสั้น ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยขางละ 

3-4 ใบ เรียงสลับ รูปรี-รูปไข ยาว 6-10 ซม. ชอดอกสีเหลือง มี

กลิ่นหอม ผลแบบมีปกรอบ รูปคอนขางกลม กวาง 5-8 ซม. มี

เมล็ดนูนอยูตรงกลาง

สรรพคุณ
• แกน : แกลมบาหมู (N1)
• เปลือก : สมานแผล แกทองเสีย (NE3)

• ดอก : ตํารายาไทยใชดอกแหง แชหรือชงนํ้ารอนใหสตรีคลอด

บุตรใหม ๆ ดื่มตางนํ้า แกขัดเบา ชัก ลมบาหมู (R14)
• ตํารับยาโรคลมชัก : แกโรคลมชัก (N1-200)

• ตํารับยาโรคหอบหืด/นํ้ากัดเทา : รักษาโรคหอบหืด รักษาโรค
นํ้ากัดเทา (N1-266-1)

• ตํารับยาวัยทอง : รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปน

ปกติ (S2-25)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 

บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน

ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

ประดู่โคก
ชื่อทองถิ่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร : Enkleia thorelii (Lecomte) Nevling
ชื่อวงศ : THYMELAEACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 5 ม. มีรากสะสมอาหาร

อวบอวนอยูใตดิน ยาวไดถึง 1 ม. ตามกิ่งออนมีขนสั้นหนา

แนน-เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงกึ่งตรงขามหรือเรียงสลับ รูปรี-ไขกลับ 
ยาว 2.5-4.5 ซม. ปลายใบมนและมีติ่งหนาม โคนใบรูปลิ่ม มีเสน
ขอบใบ เนื้อใบหนา มีขนสีนํ้าตาลแดงที่ผิวใบดานลาง-คอนขาง
เกลี้ยง กลีบเลี้ยงเปนหลอดยาว 1 ซม. กลีบดอกสีขาว ยาว 3-5 
มม. ชอดอกมีใบประดับชัดเจน (คลายใบ) สีเขียวออน ออกเปนคู 
รูปรี ยาวถึง 3.5 ซม. มีขนสีนํ้าตาลแดง ผลรูปรี ยาว 1.4 ซม.
สรรพคุณ
• หัวหรือลําตน : รักษาโรคประดง รักษาโรคเบาหวาน รักษาโรค
เกาท บํารุงอวัยวะเพศชาย (NE5)

ขวา : ผลของประดูโคก
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ประยงค์เกลือ่น
ชื่อทองถิ่น : ครอบจักรวาล (พิษณุโลก),           

นํ้าขาว ชมชื่น (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Glycosmis parva Craib

ชื่อวงศ : RUTACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1-2 ม. มีขนสีสนิมตามยอดออนและชอ

ดอก จุดเดนที่มีใบเดี่ยว-ใบประกอบมี 2 ใบยอย เรียงสลับ รูป

รี-ใบหอก ยาว 4-9 ซม. เนื้อใบคอนขางหนา เห็นตอมนํ้ามันที่ผิว

ใบดานลาง ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม ดอกออกตามกิ่ง-ซอกใบ 

ขนาดเล็กสีขาว กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 5-7 มม. ผลทรงกลม 

กวาง 8-10 มม. ผลสุกสีชมพูเนื้อใส

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : ถอนพิษงู ถอนพิษไข (E2)
• ทั้ง 5 : ลดความดัน ลดกรดยูริก แกลมบาหมู (N1)

บน : ผลออน-สุก, ลาง : ดอกของประยงคเกลื่อน

ประยงค์ปา่ 
ชื่อทองถิ่น : คางคาวหนู (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aglaia odoratissima Blume

ชื่อวงศ : MELIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ กิ่งออนมีขนสั้นสี

นํ้าตาลแดง และนํ้ายางสีขาวมีกลิ่นคลายยางลางสาด ใบเรียง

เวียน ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 3-5 ใบ เรียงตรง

ขาม ใบยอยรูปรี-หอกกลับ ยาว 4-9 ซม. ผิวเกลี้ยง แกนใบและ

กานใบมีครีบเล็กนอย ชอดอกยาวถึง 20 ซม. ดอกขนาดเล็กมาก 

สีเหลืองครีม ยาว 2-3 มม. ผลทรงกลม-รี กวาง 1-1.5 ซม. สุกสี

เหลืองคลํ้า

สรรพคุณ
• ใบและราก : รักษาโรคผิวหนัง รักษาแผลอักเสบ ฝหนอง, แกน 
ราก และใบ : แกไขตัวรอน (E2)

บน : ผลออน-สุกของประยงคปา
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ปลาไหลเผือก
ชื่อทองถิ่น : ปลาไหลเผือก (พัทลุง, ตรัง, อุดรธานี, 

พิษณุโลก), ปลาไหลเผือก ปลาไหลทอง (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Eurycoma longifolia Jack

ชื่อวงศ : SIMAROUBACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 6 ม. มีรากสะสมอาหารเปนแทงยาว

ใตดินยาวถึง 60 ซม. ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก ยาว 

40-60 ซม. ใบยอย 17-25 คู เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม ใบยอย

รูปใบหอก ยาว 3-7 ซม. ผิวเกลี้ยง ชอดอกยาวถึง 30 ซม. มีขนสี

นํ้าตาลแดง ดอกเล็กสีแดงเขม มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลติดเปนกลุม 

3-5 ผล/กลุม ผลยอยรูปขอบขนาน ยาว 2 ซม. สีเขียวออน-สีแดง

เรื่อๆ
สรรพคุณ
• เปลือกตน : ใชสมานแผล แกทองเสีย แกโรคตับ; ยาง แกโรค
มะเร็ง ขับพยาธิ ใสแผล; ราก บดใชกับบาดแผล เปนยาขับ
ปสสาวะ แกปสสาวะผิดปกติ แกหนองใน; ใบ รักษาแผลเรื้อรัง; 
ดอกและผล แกทองเสีย รักษาฝ แกบวม แกตกเลือด (R3)

• รากและลําตน : แกไขตัวรอน บํารุงหลังคลอดบุตร (NE3)
• หัวและราก : แกโรคเบาหวาน และฝในทอง (N1)
• ตํารับยาถอนพิษสัตวทุกชนิด/ประดงขอ-เสน : แกพิษงู 
ถอนพิษสัตวทุกชนิด แกงูสวัด ประดงขอ ประดงเสน (E2-218)

• ตํารับยาโรคประดง : รักษาโรคประดง (NE2-018)
• ตํารับยาบํารุงรางกาย : บํารุงรางกาย (NE3-011)
• ตํารับยาแกไข/แกรอนใน : แกไข ตัวรอน แกรอนใน (S1-25)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขทับระดู แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 
แกปวด ลดการอักเสบ (S2-16)

• ตํารับยาโรคไสเลื่อน : รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือ
โรคไขลงฝก (S2-68)

• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขตัวรอน ไขหวัด ไขเปลี่ยนฤดู 
(S3-13)

บน : ผล, กลาง : ชอดอก, ลาง : รากของปลาไหลเผือก
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ปอกระสา
ชื่อทองถิ่น : ปอกระสา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Broussonetia papyrifera (L.) 

L’ Her. ex Vent.

ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตนแยกเพศ ตามสวนตาง ๆ ที่มี

ชีวิตมีนํ้ายางสีขาว กิ่งออนมีหูใบ กิ่งและใบมีขนสั้นสากคายหนา

แนน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-สลับ รูปไข-หยัก 5 พู ขอบใบจักฟน

เลื่อย ชอดอกเพศผูเปนแทงหอยลง ชอดอกเพศเมียทรงกลม 

กวาง 3 ซม. สีเขียวออน ผลติดเปนกลุมทรงกลม สุกสีแดง
สรรพคุณ

• ลําตน ราก และใบ : ชวยรักษาโรคริดสีดวงทวาร (NE2)
• ราก : ในคาบสมุทรมลายู ตมนํ้าดื่มเปนยาบํารุงหลังการคลอด
บุตร แกรอนใน; เปลือกและใบ : เปนยาฝาดสมาน แกบิด; 
เปลือก : แกทองเสีย แกอาเจียน ใชเปนยาภายนอกและภายใน; 
ใบ : ในอินโดนีเซีย ใชแทนใบฝน แกเบาหวาน (R3)

บน : ชอดอกเพศผู, ลาง : ชอดอกเพศเมียและผลสุก

ใบปอกระสาตนอายุนอยจะหยักเปนพู

ปอขนุน
ชื่อทองถิ่น : ปอแดง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Sterculia balanghas L.
ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ตามผิวใบ
ดานลาง กานใบ กิ่งออน และชอดอกมีขนสั้นสีนํ้าตาลแดง ใบ
เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ไขกลับ ยาว 9-15 ซม. โคนใบเวา ชอดอก
แบบกระจะ ดอกยอยเรียงกระจายอยางหลวมๆ กลีบรวมสีครีม 
รูปหอก ยาว 12-15 มม. ปลายกลีบงุมจรดเขาหากันทั้ง 5 กลีบ 
โคนกลีบสีแดง ผลเปนกระเปาะรูปรี ยาว 6-9 ซม. มีขนกํามะหยี่
สีขาว ติดเปนกลุม 2-5 ผล/กลุม สุกสีแดง แตกอาแนวเดียว
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน : แกพิษเบื่อเมา
ตกคาง แกวิงเวียน แกความดัน แกเบาหวาน (N1-29)
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บน : ชอดอกของปอขนุน, ลาง : ผลสุกแตกอา

ปอเต่าไห้
ชื่อทองถิ่น : ปอเตาไห (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Enkleia malaccensis Griff.

ชื่อวงศ : THYMELAEACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 3 ม. ตามกิ่งออนมีขนสั้น

หนานุม-เกือบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เรียงสลับ รูปรี-ไข
กลับ มีลักษณะคลายประดูโคก (Enk_tho) มีจุดตางที่ปอเตาไห 

มีใบยาว 4-12 ซม. (ใบใหญยาวกวา) ชอดอกมีใบประดับชัดเจน 
(คลายใบ) สีเขียวออน ออกเปนคู รูปรี ยาว 2-5 ซม. (คอนขาง

ยาวกวา)

สรรพคุณ
• ใบ : รักษาโรคตา ลางตา; ผล : ยาถาย (NE3)

กลาง : ผลออน
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ปอเต่าไห้
ชื่อทองถิ่น : ขี้ตุน (อุดรธานี), ขี้อน ปอขี้อน 

(พิษณุโลก), สมี หูหมี (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Helicteres hirsuta Lour.

ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. ตามกิ่ง ดอก ใบ และผลมีขน

ยาวหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-รูปขอบขนาน ยาว 13-20 

ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย 2 ชั้น โคนใบมน-เวาเล็กนอย มีเสนแขนง

ใบออกจากโคนใบ 1 คู กลีบเลี้ยงเปนหลอดยาว 1.5-2 ซม. มีจุด

เดนที่กลีบดอกสีชมพูเขม-สีแดงเขม ดอกยาว 2-3 ซม. ผลทรง

กระบอก ยาว 3-4 ซม. มีขนปุกปุยหนาแนน แกแหงแตก 5 ซีก

สรรพคุณ
• ทั้งตน : แกไข ในเด็ก (N1)
• รากหรือเหงา : ยาระบาย ชวยขับลม (NE3)
• ใบและราก : ขับลม (S3)

ปอฝา้ย

ชื่อทองถิ่น : ปอขาว (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.

ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ซม. เปลือกเรียบ ตามกิ่ง 

ชอดอก กานใบ และแผนใบดานลางมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงเวียน 

รูปหัวใจ-แกมรูป 5 เหลี่ยม กวาง 13-20 ซม. โคนใบเวา ปลายใบ

หยักเปน 3 แฉกเล็กนอย ปลายแฉกแหลม ชอดอกสีสม-แดง 

กลีบเลี้ยงเปนหลอดยาว 4-5 ซม. ปลายแยก 5 แฉก ผลมีปกรูป

ขอบขนาน ยาว 6 ซม. ผลออนปกสีแดง มีเมล็ดรี ยาว 1 ซม. ติด

ที่ขอบปกใกลโคน 2 เมล็ด ผลติดเปนกลุม 2-5 ผล/กลุม
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน : แกพิษเบื่อเมา
ตกคาง แกวิงเวียน แกความดัน แกเบาหวาน (N1-29)
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ปัดมุก

ชื่อทองถิ่น : คันแรวนกขอ (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Lasianthus chrysoneurus (Korth.) Miq.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามกิ่งและแผนใบดานลางมีขน

สั้นแนบผิวสีขาวหนาแนน มีหูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม รูปขอบขนาน ยาว 13-20 ซม. ปลายใบเรียวยาว แผนใบ

คอนขางหนา กานใบยาว 5-8 มม. ผลรูปกลม กวาง 1 ซม. ผลสุก

สีขาว

สรรพคุณ

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย : แกปวดเมื่อย (N1-57)

ปุดขนดอกขาว
ชื่อทองถิ่น : เรวปา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alpinia rafflesiana Wall. ex 

Baker var. hirtior (Ridl.) Holttum

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ตามสวนตาง ๆ มีขนนุม

แบบกํามะหยี่สีขาว ใบประกอบแบบขนนก ยาวถึง 1.5 ม. มีใบ

ยอยขางละ 4-7 ใบในแตละขาง เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบ

ขนาน ยาว ถึง 60 ซม. ชอดอกออกที่ปลายแกนใบ กานชอดอก

สั้นมาก ชอดอกตั้งขึ้น สูง 5-10 ซม. ดอกยอยเชียงชิดกันแนน 

กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีสม-แดง ขอบกลีบสีขาว แยก 3 พู ยาว 

3 ซม., พบตามปาดงดิบชื้น ในภาคใตตอนลาง
สรรพคุณ
• เมล็ด : รสเผ็ดรอน กลิ่นหอม มีสรรพคุณคลายขานํ้าหรือเรว
ใหญ (Alp_mut_nob) สามารถใชแทนกันได (S2)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง
ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : แกริดสีดวงทวาร (S2-41)

กลาง : ผลออน, ลาง : เหงา
ของปุดขนดอกขาว

ภาพโดย : ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ
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ปุดเมืองกาน

ชื่อทองถิ่น : ขาใหญ แหนงดอกแดง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Etlingera araneosa (Baker) R.M. Sm.

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก ยาว

ถึง 3 ม. มีใบยอยขางละ 8-15 ใบในแตละขาง เรียงสลับระนาบ

เดียว รูปขอบขนาน ยาว ถึง 60 ซม. ชอดอกออกจากเหงาใตดิน

ตั้งขึ้นอยูใกลผิวดิน รูปรี ยาว 10-15 ซม. ใบประดับสีแดงเรียง

ซอนแนบกันแนน มีจุดเดนที่ขอบใบประดับมีเยื่อบางสีขาว กลีบ

ดอกรูปลิ้นยาว สีแดงเขม ยาว 5-7 ซม., พบตามชายปาดงดิบ ใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต
สรรพคุณ
• เหงา : แกปวดขอ (N1)

ปุดคางคก
ชื่อทองถิ่น : ปุดชาง (ตรัง), ปุดดิน ปุดแดง (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Etlingera littoralis (J. Koenig) Giseke

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก ยาว

ถึง 3 ม. มีใบยอยขางละ 8-15 ใบในแตละขาง เรียงสลับระนาบ

เดียว รูปขอบขนาน ยาว ถึง 60 ซม. ชอดอกออกจากเหงาใตดิน

ตั้งขึ้นอยูใกลผิวดิน รูปรี ยาว 10-15 ซม. คลายปุดเมืองกาน 

(Etl_ara) มีจุดตางที่ปุดใหญมีใบประดับสีชมพูออน ขอบใบ

ประดับไมมีเยื่อบางสีขาว กลีบดอกรูปลิ้นยาว ยาว 5-7 ซม. สี

แดงเขมขอบกลีบมีเสนสีเหลืองรอบ, พบตามชายปาดงดิบ ใน

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต และภาคใต

สรรพคุณ

• หนอออน : บํารุงกําลัง (S2)

• เหงา : รักษาแผลสด (S3)
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แปง้น้อย

ชื่อทองถิ่น : กําลังชางสาร (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Leptopus australis (Zoll. & Moritzi) 

Pojark.

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้น

ประปราย ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี ยาว 4-6 ซม. ดอกเดี่ยว แยก

เพศ ขนาดเล็กสีเขียวออน มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ บานกวาง 7-10 

มม. ผลกลมแบน กวาง 7 มม. มีกลีบเลี้ยงติดทน

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง แกเหนื่อยออนเพลีย (E2)

เปราะปา่ 
ชื่อทองถิ่น : เปราะปา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Kaempferia pulchra Ridl.
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุกมีเหงาสั้นใตดิน ใบเดี่ยว ออก 2 ใบ แนบ
ติดผิวดินหรือชูขึ้นมาเหนือผิวดินเล็กนอย ใบรูปรีกวาง-กลม ยาว 
12-18 ซม. ขอบใบไมมีเสนสีมวงแดง แผนใบหนา ผิวใบดานบนมี
ลายดางสีขาวหรือไมมี ผิวดานลางมีขนสั้นนุม กานใบยาวนอย
กวา 3 ซม. กลีบดอกสีมวงออน-สีขาวลวน ใจกลางดอกแตมสีขาว 
กลีบดอกรูปไขกลับ เห็นชัด 4 กลีบ ขนาดคอนขางเทากัน รูปไข

กลับ ยาว 2-3 ซม. กานชอดอกยาวนอยกวา 5 ซม.

สรรพคุณ
• หัวหรือเหงา : ตําหรือฝนทาแกอาการอักเสบจากการถูกแมลง

สัตวกัดตอย มีสรรพคุณคลายเปราะใหญ (Kae_ele) ใชแทนกัน
ได (E2)

เปราะปา

เปราะใหญ่
ชื่อทองถิ่น : เปราะปา (สระแกว), วานนกคุม 
(ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Kaempferia elegans (Wall.) Baker
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุกมีเหงาสั้นใตดิน ใบเดี่ยว ออก 2 ใบ คลาย
กับเปราะปา (Kae_pul) มีจุดตางที่เปราะใหญมีใบรูปรี ยาว 
15-30 ซม. กานใบยาว 4-10 ซม. มีกานชอดอกยาว 5-17 ซม.

สรรพคุณ
• หัวหรือเหงา : ตําหรือฝนทาแกอาการอักเสบจากการถูกแมลง
สัตวกัดตอย (E2)

• ตํารับยาขับลม-เสมหะ-โลหิต/ถายเสนเอ็น : ชวยขับลม ขับ
เสมหะ ขับโลหิต ถายเสนเอ็น ทําใหเสนเอ็นหยอน ลดอาการ
เสนตึง (S2-105)

เปราะใหญ/วานนกคุมบางตนจะมีใบลาย
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รากสะสมอาหารของเปราะใหญ

เปล้าเงิน
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Croton argyratus Blume
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ มีขนสั้นสีนํ้าตาล
แดงตามกิ่งออน แผนใบดานลาง ดอก และผล ใบเดี่ยว เรียงเวียน 
รูปรี ยาว 14-20 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบมน มีเสนแขนงใบ 1 คู
ออกจากโคนใบ แผนใบดานลางมีขนสั้นสีเงินหนาแนน มีตอมสี
เขียว 1 คู ที่โคนใบ กานใบยาว 5-12 ซม. ใบกอนรวงมีสีสม-แดง 

ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 12-25 ซม. สีขาว ผลทรงกลม กวาง 1.2-1.5 

ซม. มีรองตื้นตามแนวยาว
สรรพคุณ
• ใบหรือราก : ตมนํ้าดื่ม รักษาอาการทองเสีย แผลในปาก ลําคอ 

กระเพาะอาหาร รักษาแผลอักเสบตาง ๆ หรือแกไข (R78)

ผลออนของเปลาเงิน

เปล้าตะวัน
ชื่อทองถิ่น : เปลาตะวัน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Croton thorelii Gagnep.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 8 ม. เปลือกเรียบ-แตกรองตื้น 
ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นสีนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบ
หอก-หอกแกมรี ยาว 10-20 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยหาง ผิวใบ
ดานลางมีขนประปราย-เกลี้ยง กานใบยาว 3-9 มม. ชอดอกตั้ง
ขึ้น ยาว 2-12 ซม. สีขาว ผลทรงกลม กวาง 10-13 มม. มี 3 พู
ตื้น ๆ ผิวมีขนรูปดาวสีขาวหนาแนน

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาโรคกระเพาะ รักษาบาดแผลภายในและภายนอก 

(E2)
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บน : ชอดอก, ลาง : ผลออนของเปลาตะวัน

เปล้าแพะ
ชื่อทองถิ่น : เปลาแดง เปลาเลือด (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Croton hutchinsonianus Hosseus
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 12 ม. เปลือกแตกรองตื้น-ลึก 
ตามกิ่ง แผนใบ ชอดอกและผลมีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียง
เวียน รูปรี-แกมไขกลับ ยาว 13-28 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยเล็ก
นอย-เรียบ ผิวใบดานบนมีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ กานใบ
ยาว 3-8 ซม. ใบกอนรวงมีสีสม ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 10-30 ซม. สี

ขาว ผลทรงกลม กวาง 8 มม. มีรองตื้น 6 รองตามแนวยาว

สรรพคุณ

• นํ้ายางที่ยอดหรือกานใบหรือใบสด : ใชนํ้ายางทาหรือตําใบสด
ทา/พอกชวยรักษาแผล ชวยสมานแผล (N1)

ซาย : ใบกอนรวงสีสม, ขวา : เปลือกลําตนของเปลาแพะ

เปล้าใหญ่
ชื่อทองถิ่น : เปลาหลวง (สระแกว, อุดรธานี), 
เปลาใหญ (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Croton persimilis Mull. Arg.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 10 ซม. เปลือกเรียบ-แตกเปน

แผนรอน ตามสวนออน ๆ ชอดอกและผลมีขนสั้นสีนํ้าตาลแดง
ประปราย-เกือบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี ยาว 10-30 ซม. 
ขอบใบจักฟนเลื่อย ผิวใบดานลางมีขนประปราย-เกลี้ยง กานใบ

ยาว 1-5 ซม. ใบกอนรวงสีสม ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 9-35 ซม. สี

ขาว ผลทรงกลม กวาง 6-7 มม. มีรองตื้น 6 รองตามแนวยาว

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : รักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคันตามผิวหนัง (E2)
• เปลือกและใบ : แกอักเสบ แกปวดบวม ชวยขับลม (N1)

• ใบ : ตําใบพอกแกฟกชํ้า ชํ้าใน หรือเด็ดกานใบใชยางทารักษา
แผลในปาก หรือโรคเริมที่ริมฝปากไดดีนัก (NE3)
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• ตํารับยาแกฟกชํ้า-เคล็ดขัดยอก : รักษาอาการฟกชํ้า ชํ้าใน 

เคล็ดขัดยอก ตกจากที่สูง รถชน (NE3-013)

• ตํารับยาโรคหอบหืด/แกไอ : แกหอบหืด แกไอ (S1-02)

• ตํารับยาอยูไฟหลังคลอด : ชวยขับนํ้าคาวปลา มดลูกเขาอูเร็ว 

เลือดลมไหลเวียนดี (S1-45)

เปลาใหญ/เปลาหลวง

ผักกาดกบ

ชื่อทองถิ่น : วานมหากาฬ (อุดรธานี, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Gynura pseudochina (L.) DC.

ชื่อวงศ : ASTERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีลําตนสูงถึง 30 ซม. มีหัวหรือลําตน

สะสมอาหารใตดิน คอนขางกลม กวางถึง 5 ซม. ใบเดี่ยว เรียง

เวียนกระจุกใกลผิวดิน รูปรี-รูปไขกลับ ยาว 5-18 ซม. ขอบ

เรียบ-หยักคลายหนาม-หยักแบบขนนก มีขนสั้นนุม แผนใบดาน

บนและดานลางบางครั้งมีลายสีมวงแซม กานชอดอกยาว 20-80 

ซม. ดอกสีเหลือง-อมสมแดง เมล็ดยาว 3-4 มม. ปลายเมล็ดมีพู

ขนสีขาวจํานวนมาก, พบข้ึนตามท่ีโลงในปาผลัดใบหรือปาสน 
ทั่วประเทศ ยกเวนภาคใต
สรรพคุณ
• ใบสด ราก หรือหัว : รักษาแผลอักเสบ ฝอักเสบ แผลไฟไหมนํ้า
รอนลวก แกปวดแสบปวดรอน แกไขตัวรอน (NE3)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

บนขวา : หัวใตดินของผักกาดกบ/วานมหากาฬ
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ผักสาบ
ชื่อทองถิ่น : ผักสาบ อีนูนปา (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Adenia viridiflora Craib

ชื่อวงศ : PASSIFLORACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลกุ ยาวถงึ 15 ม. มหีวัใตดนิ และมมีอืพนั

ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียง

สลับ รูปไข-หัวใจ-หยัก 3 แฉก ยาว 6-14 ซม. ขอบใบเรียบ-หยัก 

โคนเวา มีตอมหูด 1 คู (จุดเดน) เนื้อใบหนาอวบนํ้า ขยี้ใบมีกลิ่น

เหม็นเขียว ดอกเปนหลอดปองกลาง สีขาว ยาว 1-1.4 ซม. ผล

ทรงกลม กวาง 5-9 ซม. เปลือกหนามีรองตื้นตามแนวตั้ง 3 แนว 

เมื่อสุกสีแดง แตก 3 ซีก, พบตามปาผลัดใบทั่วไป

สรรพคุณ
• ใบออน : รสหวานมันกินเปนผักสด ลวก หรือปรุงอาหาร ชวย
บํารุงเลือด บํารุงสายตา หรือเขายารักษาโรคผิวหนัง (E2)

ผักหนาม
ชื่อทองถิ่น : ผักหนาม (ตรัง, อุดรธานี, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lasia spinosa (L.) Thwaites
ชื่อวงศ : ARACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 80 ซม. มีลําตนทอดคลานตาม
ผิวดิน ยาวถึง 1 ม. หนา 3-5 ซม. ตามลําตน กาบใบ กานใบและ
กานชอดอกมีหนามสั้น (จุดเดน) ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปเงี่ยงใบ
หอก ยาว 18-50 ซม. ขอบหยักเปนแฉกแบบขนนกลึกเกือบถึง
เสนกลางใบ กานใบยาว 30-60 ซม. ชอดอกมีกาบหุมสีนํ้าตาลอม
มวง ยาว 25-50 ซม. ปลายกาบบิดเปนเกลียว ชอผลรูปทรง
กระบอก ยาว 7 ซม. มตีุมหนามสัน้จาํนวนมาก, พบตามทีช่ืน้แฉะ 
รมิลาํธาร ทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• เหงา : แกไข (N1)
• เหงาหรือราก : แกไอ ขับเสมหะ (NE3)
• ตํารับยาแกคัน : แกอาการคันตามผิวหนัง (S2-28)

บน : ผลสุกที่แตกแลว, ลางซาย : ตอมหูด 1 คูที่โคนใบ, 

ลางขวา : ใบของเถาอายุนอยจะหยัก 3 แฉก

ใบของเถาอายุมากขอบใบที่หยักจะคอย ๆ หายไป

ซาย : ชอดอกดานในกาบหุม, ขวา : ชอผลของผักหนาม
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ผักหนาม

ผักหวาน
ชื่อทองถิ่น : ผักหวานปา (สระแกว, อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Melientha suavis Pierre
ชื่อวงศ : OPILIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 12 ม. เปลือกเรียบสีเหลืองอม
นํ้าตาล ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-รูปรี-ใบ
หอก ยาว 5-13 ซม. ชอดอกแยกแขนง ยาวถึง 20 ซม. ออกตาม
ลาํตนและกิง่ใหญ ดอกแยกเพศตางตน ดอกยอยเล็กมาก กลบีรวม

สีเขียวอมเหลือง 4-5 กลีบ ผลทรงรี ปลายกลม ยาว 2.3-3 ซม. 
ผิวเกลี้ยง มีนวล สุกสีเหลือง มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด, พบตามปา
ผลัดใบและปาดงดิบแลง ทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ใบออน ยอดออนชอดอกออน : รสหวานมัน ใชประกอบ

อาหารทานแกอาการปวดศีรษะ แกปวดทอง แกปวดในขอ (E2)
• ตํารับยาโรคเบาหวาน : รักษาเบาหวาน (NE2-024)

ผักหวาน

ไผ่รวก
ชื่อทองถิ่น : ไผรวก (ฉะเชิงเทรา), ไผรวก ไมรวก 
(พิษณุโลก), ไมฮวก (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Thyrsostachys siamensis Gamble
ชื่อวงศ : POACEAE
ลักษณะเดน : ไผขนาดคอนขางเลก็ สงู 3-10 ม. มลีาํตรง กอแนน 
กาบหุมลําติดคงทน เสนผานศูนยกลางลํา 2-5 ซม. เนื้อลําหนา
และมักตันบริเวณโคนลํา เนื้อไมมีเสี้ยนบางและคมมาก ใบรูป
แถบแคบ ยาว 5- 15 ซม., พบตามปาเบญจพรรณ ทั่วประเทศ 
ยกเวนภาคใต
สรรพคุณ

• ราก : ขับปสสาวะ แกไตพิการ (NE3)
• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 
แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาแกเลือดกําเดาไหล/โรคเลือดออกตามไรฟน : 

แกเลือดกําเดาไหล-เลือดออกตามไรฟน (N1-189)
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ฝาง
ชื่อทองถิ่น : ขวาง ฝาง ฝางเสน (พัทลุง, ตรัง), 
ฝางแดง ฝางสม ฝางเสน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Caesalpinia sappan L.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูงถึง 10 ม. แกนไมสีสมเขม ลําตน

มีหนามที่มีโคนบวมหนา ตามกิ่ง กานใบ แกนใบมีหนามและ
ขนสั้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีใบประกอบยอย 8-18 คู 

มีใบยอยขางละ 6-20 ใบ รูปขอบขนาน ยาว 1-2 ซม. ปลาย
กลม-บุม โคนใบเบี้ยว ชอดอกออกปลายกิ่ง ตั้งขึ้นสูงถึง 40 ซม. 

ดอกสีเหลือง ยาว 1.8 ซม. ผลแบบฝกแบน แข็ง รูปขอบขนาน 

ยาว 7-12 ซม. ปลายมีจะงอย มี 2-4 เมล็ด, พบตามปา

เบญจพรรณหรือชายปาดงดิบแลงทั่วประเทศ, ตนฝางที่มีแกนไม

สีแดงเขมจะเรียกวา ฝางเสน/ฝางแดง ถาแกนไมสีสมเรียกวา

ฝางสม ฝางทั้ง 2 ถือวาเปนพืชชนิดเดียวกันในทางพฤกษศาสตร

ซาย : ฝกออน, ขวา : เปลือกลําตนของฝาง
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สรรพคุณ
• แกน : บํารุงโลหิต แกรอนในกระหายนํ้า แกไขกําเดา ขับ
เสมหะ (E2)

• ตํารับยานํ้าฝางแกไอ : แกไอ แกเจบ็คอ แกคอแหง แกไอหอบหืด 
แกปอดหรือหลอดลมอักเสบ แกวัณโรค แกไขหวัด บํารุงเลือด 
บํารุงหัวใจ (E1-04)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 
แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยาโรคเกาท/สะเก็ดเงิน/กามโรค : โรคเกาท รูมาตอยด 
สะเก็ดเงิน ผิวหนังพุพอง กามโรค หนองในเทียม (E2-221)

• ตํารับยาอยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน : ใชแทนการอยูไฟ มดลูก
เขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชายและหญิง (E3-01)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาสตรีสาวเสมอ : บํารุงรักษาระบบภายในของสตรี ชวย
กระชับรางกาย (S2-15)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)

• ตํารับยาวัยทอง : รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปน
ปกติ (S2-25)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ

คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน

ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 

ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก

ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

ฝีหมอบ
ชื่อทองถิ่น : มะเขือขื่น (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Beilschmiedia roxburghiana Nees

ชื่อวงศ : LAURACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-แตกสะเก็ดบาง 
ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว รูปรี-หอกกลับ ยาว 7-15 
ซม. เนื้อใบคอนขางหนา เกลี้ยง ขยี้ใบมีกลิ่นหอม กานใบยาว 
1.5-3 ซม. ชอดอกยาว 2.5-10 ซม. ดอกขนาดเล็กสีเหลืองอม
เขียว มีกลีบรวม 6-8 กลีบ เกสรสีแดง ผลรูปกลม-รียาว ยาว 1.5-
3 ซม. กานผลบวมเล็กนอย รอยตอกับผลหยักคอดเปนรอง ผล
สุกสีมวงดําและมีนวล, พบตามปาผลัดใบและปาดิบแลงทั่ว
ประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยารักษาบาดแผลเรื้อรัง/คุตราช/ชันตุ : รักษาบาดแผล
เรื้อรัง แกคุตราช แกชันตุ (S1-37)

ซาย : ฝางเสน/ฝางแดง, ขวา : ฝางสม
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พญาปล้องทอง
ชื่อทองถิ่น : ลิ้นงูเหา (สระแกว), เสลดพังพอนตัว

เมีย (อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.5 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ตามสวน

ออน ๆ และชอดอกมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปใบ

หอก-แกมรูปแถบ ยาว 7-15 ซม. ขอบใบเรียบ-หยักเล็กนอย ชอ

ดอกออกชอกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง กานดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 

สีเขียว กลีบดอกสีแดง ตั้งขึ้น ยาว 4-7 ซม. ปลายกลีบแยก 5 

แฉก สีเหลือง ผลแหงแตก 2 ซีก รูปกระบอง มี 4 เมล็ด, พบตาม

ปาดงดิบ ในภาคตะวันออกเฉียงใต
สรรพคุณ
• รากหรือใบ : รักษาแผลอักเสบ แกพิษรอน ถอนพิษแมลงหรือ
สัตวกัดตอย (E2)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (N1-118)
• ตํารับยาแกงูสวัด : รักษางูสวัด (N1-87)
• ตํารับยาถอนพิษสัตวกัดตอย : ชวยถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย 
บรรเทาปวดบวมจากพิษ (NE2-023)

ชอดอกของพญาปลองทอง/เสลดพังพอนตัวเมีย

ใบของพญาปลองทอง/เสลดพังพอนตัวเมีย

พญามูลเหล็ก
ชื่อทองถิ่น : พญามือเหล็ก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos lucida R. Br.
ชื่อวงศ : LOGANIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 8 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่งไมมี
หนามและมือพัน ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม 
รูปไข-เกือบกลม ยาว 3-7 ซม. โคนใบกลม-เวาเล็กนอย มีเสน
แขนงใบ 1 คู ออกจากโคนใบ เนื้อใบคอนขางหนา ชอดอกออกที่
ปลายกิ่ง ดอกสีเขียวออน กลีบดอกเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 
แฉก ผลทรงกลม กวาง 2-3 ซม. ผลสุกสีสม-แดง มี 2-3 เมล็ด, 
พบตามปาผลัดใบ พบมากในพื้นที่เขาหินปูน

สรรพคุณ
• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
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และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ แกอาการกระษัยเสนในทอง 
(เสนทองแข็ง) (S2-54)

• ตํารับยาโรคไสเลื่อน : รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือ
โรคไขลงฝก (S2-68)

พนมสวรรค์ปา่
ชื่อทองถิ่น : นางแยมปา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum villosum Blume
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ตามสวนตาง ๆ 
มีขนหนานุมคลายกํามะหยี่สีขาว-อมเขียว ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม

ตั้งฉาก รูปไข-ไขกวาง ยาว 11-21 ซม. ชอดอกรูปกรวยแหลม 
ออกที่ปลายกิ่ง สูงถึง 30 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบ

ดอกสีขาว ดานในกลีบสีชมพู ปลายกลีบแยก 5 แฉก ดอกบาน

กวาง 1.5-2 ซม. ผลทรงกลม สุกสีมวงอมแดง, พบตามชายปา 
ดงดิบและปาเบญจพรรณทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)

พรวด
ชื่อทองถิ่น : พญารากขาว พรวด ทุ (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) 

Hassk.

ชื่อวงศ : MYRTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 1-4 ม. ตามแผนใบดานลาง กานใบ 
ชอดอก และผลมีขนสั้นหนานุมสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้ง

ฉาก รูปรี-ไขกลับ ยาว 4-8 ซม. ปลายใบมน-กลม มีเสนแขนง
ออกจากโคนใบ 1 คู และมีเสนขอบใน 2 ชั้น กลีบดอกสีชมพู 

มี 5 กลีบ รูปไขกลับ ยาว 2-3 ซม. ผลรูปไข-รี ยาว 2.5 ซม. สุกสี

มวงดํา มีหลายเมล็ด, พบตามที่รกราง ชายปาพรุ ปาดงดิบชื้นใน
ภาคใต ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื้อไมพญามูลเหล็ก
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สรรพคุณ

• ทั้งตน : บํารุงโลหิต; ผล : เมื่อสุกมีรสหวาน ดิบมีรสฝาด เปน

ผลไมหรือทําแยมหรือไวน รักษาโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ 
ในมาเลเซียใชรักษาโรคบิด ทองรวง; รากและใบ : ในมาเลเซีย

ตมนํ้าดื่มแกทองเสีย แกอาการแสบยอดอกจากกรดไหลยอน 
(R50)

• ตํารับยาวิสัมพยาใหญ : แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียดแนนทอง 

ขับลมในกระเพาะอาหาร (S3-10) 

พรหมตีนสูง

ชื่อทองถิ่น : วานขันหมาก (สระแกว, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aglaonema simplex (Blume) Blume
ชื่อวงศ : ARACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก ลําตนสูงถึง 1 ม. มีขอปลอง หนา 2 ซม. 

ตามกิ่ง ชอดออกและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีแคบ-ใบ

หอก ยาว 15-30 ซม. กานใบยาว 15-30 ซม. โคนเปนกาบโอบ

ลําตน ชอดอกออกท่ียอด มี 1-6 ชอ มีกาบหุมชอดอกเกือบมิด

สีเขียวอมขาว รูปไขแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-6.5 ซม. ชอรูปทรง

กระบอกสีครีม กานชอดอกยาวถึง 12 ซม. ผลรูปทรงรี ยาว 

1-1.7 ซม. สุกสีเหลือง-แดง, พบตามปาดงดิบ ทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง (E2)
• เมล็ด : ยาอายุวัฒนะ (N1)

ภาพเล็กซาย : ชอดอก, ภาพขวา : ผลสุก
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พริกนก
ชื่อทองถิ่น : ฮังฮอน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Piper kurzii Ridl.

ชื่อวงศ : PIPERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก ลําตนตั้งตรง ไมทอดเลื้อยขึ้นตนไม สูง 

0.3-1 ม. ขอบวม ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบรูปไข-รี ยาว 9-14 

ซม. เสนแขนงใบขางละ 2-3 เสน ออกจากเสนกลางใบชวงใกล

โคนใบ โคนใบเบี้ยวเล็กนอย กานใบเปนรอง ยาว 5 มม. ดอก

แยกเพศตางตน ชอดอกคลายชอหางกระรอก ตั้งตรง ชอดอกเพศ

ผูสีขาว ชอผลคลายชอผลพริกไทย ยาว 6-10 ซม. ผลทรงกลม 

กวาง 5 มม. ไมมีกานผล สุกสีเหลืองสม, พบตามปาดิบชื้น หรือ

ปาดิบเขา ใกลแหลงนํ้า
สรรพคุณ
• ตน ใบ ดอกและผล : บํารุงเลือดลม ใหหมุนเวียนดี (N1)

ชอดอกเพศผูของพริกนก

พริกปา่
ชื่อทองถิ่น : พริกฤๅษี พุดปา (สระแกว), พุดปา 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tabernaemontana pauciflora Blume

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. เมื่อตัดจะพบนํ้ายางสีขาว ใบ

เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ขอบขนาน ยาว 5-17 ซม. ปลายใบยาว

คลายหาง ชอดอกยาว 7-16.5 ซม. ดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยงและ

กลบีดอกอยางละ 5 กลบี ผลเปนฝกคู ฝกรปูขอบขนาน ยาว 

3-4.5 ซม. กางออกและโคงกลับ มีสัน-เหลี่ยม 4 เหลี่ยมตาม

แนวยาว

สรรพคุณ
• แกนหรือราก : แกชํ้าใน (E2)

• ราก : ชวยขับนิ่ว รักษาแผลพุพอง (NE3)

พฤกษ์
ชื่อทองถิ่น -

ชื่อวิทยาศาสตร : Albizia lebbeck (L.) Benth.
ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน ผลัดใบ สูง 15-25 ม. เปลือกแตกสะเก็ด  

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีใบประกอบยอย 3-6 คู มีใบยอย 
6-12 ใบ เรียงตรงขาม รูปขอบขนาด-แกมสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด 

ยาว 1.5-3 ซม. โคนใบไมสมมาตร ชอดอกแบบกระจุกแนน ทรง
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สรรพคุณ
• เปลือก : แกทองเสีย; ยอดออน : ทานเปนผักลวก หรือใสแกง 

(NE3)
• ทั้ง 5 : แกแผลเปนหนอง (ดูดหนอง) ถอนพิษบาดแผล; ยาง : 

แกปสสาวะพิการ แกปวดเมื่อยตามรางกาย แกเจ็บหลัง เจ็บ
เอว แกกระษัย แกไตพิการ บํารุงธาตุ; เปลือก : แกมะเร็ง; เนื้อ
ไมหรือแกน : แกปวดเมื่อยตามรางกาย เจ็บหลัง เจ็บเอว (R8)

พลวง
ชื่อทองถิ่น : กุง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงไดถึง 30 ม. เปลือกแตกรองลึก
ตามแนวยาว เนื้อไมหรือตามแผลมียางใสมีกลิ่นหอม ยอดมีหูใบ

กลม มี 30-40 ดอกยอย/กระจุก มีเกสรเพศผูจํานวนมาก สีขาว

อมเขียว ผลแบบฝกแบนบาง รูปแถบ ยาว 15-30 ซม. มีเมล็ด

เรียงกลางฝก 1 แถว มี 4-12 เมล็ด, พบตามปาผลัดใบและ

ปาดงดิบแลงทั่วประเทศ 

ขนาดใหญหุม ยาวไดถึง 13 ซม. กิ่งอวบหนาและมีรอยวงแหวน 

ใบรูปรีกวาง-รูปไข ยาว 15-50 ซม. โคนรูปหัวใจ แผนใบเกลี้ยง 

กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว กลางกลีบสีขมพู ปลายกลีบบิด ผลมีปก

ยาว 2 ปก รูปแถบยาว 10-14 ซม. ผลทรงกลม กวาง 2.5-3 ซม. 

ปลายผลชวงโคนปกมีครีบนูน 5 ครีบ, พบตามปาเต็งรังทั่ว

ประเทศ ยกเวนภาคใต
สรรพคุณ

• ราก : รักษาตับอักเสบ (NE3)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม/แกพิษผิดสําแดง : บํารุงนํ้านม แกพิษผิด

สําแดง (NE2-022)

บนขวา : หูใบของตนพลวง, ลาง : ผลออน
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พลองกินลูก
ชื่อทองถิ่น : พลองกินลูก (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Memecylon ovatum Sm.

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน ไมผลัดใบ สูง 5-15 ม. เปลือก

เรียบ-แตกสะเก็ดตามแนวยาว ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปไข-ไขกวาง ยาว 7-12.5 ซม. เนื้อใบหนา เสน

แขนงใบเห็นไมชัด ปลายเสนวิ่งไปจรดเสนขอบในใกลขอบใบ 

ปลายใบเรียวแหลม (คลายใบหวา) โคนใบกลม-มน กานใบยาว 

1-1.8 ซม. ชอดอกออกตามกิ่ง ถวยรองดอกสีชมพูออน กลีบดอก

สีนํ้าเงินอมมวง 4 กลีบ ดอกบานกวาง 7-9 มม. มีกลิ่นหอม ผล

ทรงกลม กวาง 7-9 มม. ปลายผลมีหลุมกลมของวงกลีบเลี้ยงที่ติด
คาง ผลสุกสีดําอมนํ้าเงิน, พบตามปาดิบแลงทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• แกนและราก : ยาอายุวัฒนะ; ใบและผลดิบ : ชวยสมานแผล 

ตมทํานํ้าลางแผล; ผลสุก : สีดํา เนื้อรสหวานเปนผลไม (E2)

พลองแก้มอ้น
ชื่อทองถิ่น -

ชื่อวิทยาศาสตร : Rhodamnia dumetorum 
(DC.) Merr. & L. M. Perry

ชื่อวงศ : MYRTACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบดาน
ลาง ชอดอก และผลมีขนสั้นสีขาวแนบติดผิว ใบเดี่ยว เรียงตรง
ขาม รูปไข-รี ยาว 6-9 ซม. ปลายใบเรียวแหลม-ยาวคลายหาง มี
เสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู และมีเสนขอบในใกลขอบใบ 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 4 กลีบ กลีบดอกสีขาว รูปไข
กลับ ยาว 5-8 มม. ผลทรงกลม กวาง 6-8 มม. ปลายผลมีกลีบ
เลี้ยงติดคาง สุกสีมวง มีเมล็ดเล็กจํานวนมาก, พบตามปาเต็งรัง 
ชายปาดงดิบที่มีดินปนทราย และปาละเมาะใกลชายทะเล เกือบ
ทั่วทุกภาค ยกเวนภาคเหนือและภาคกลาง

สรรพคุณ
• ผล ใบ หรือเปลือก : รักษาแผลเปอย รักษาโรคเหงือก ผลสุก 
รสหวานทานได (NE3)

พลองใหญ่
ชื่อทองถิ่น : พลองใบมน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Memecylon caeruleum 

Jack var. floribundum (Blume) Kurz

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 12 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง 
ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม คลายกับพลองกินลูก (Mem_ova) ตางกัน
ที่พลองใหญมีใบรูปไข-รีแคบ ยาว 5-9 ซม. โคนใบรูปลิ่ม-มน 

กานใบยาว 0.3-1 ซม. (ขนาดใบและกานใบที่เล็กและสั้นกวา) ผล

ทรงกลม กวาง 5-8 มม. (คอนขางเล็กกวา), พบตามปาดิบแลงทั่ว
ประเทศ 

SW 12307-p300-399-G8.indd   332SW 12307-p300-399-G8.indd   332 4/13/63 BE   2:04 PM4/13/63 BE   2:04 PM



333

สรรพคุณ
• แกนและราก : ยาอายุวัฒนะ; ใบ เนื้อไม ราก หรือผลดิบ : ชวย
สมานแผล ตมทํานํ้าลางแผล รักษาแผลพุพองในชองปาก มี
สรรพคุณคลายพลองกินลูก สามารถใชแทนกันได (E2)

พลับเขา
ชื่อทองถิ่น : สลักดํา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros undulata Wall. ex G. Don
ชื่อวงศ : EBENACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกสีดํา เรียบ-ขรุขระ ตาม
สวนออน ๆ มีขนไหมสีนํ้าตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว 
รูปขอบขนาน ยาว 10-18 ซม. แผนใบหนา ดานลางมีตอมเห็น
ชัดเจน 1 คู ใกลโคนใบ (จุดเดน) เสนกลางใบดานบนแผนใบเปน
รอง ดอกแยกเพศตางตน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยางละ 4-5 

กลีบ ผลรูปทรงกลม ปลายมน/ปาน ผลออนมีขนคลายเสนไหม

หนาแนน ปลายกลีบเลี้ยงโคงออกเล็กนอย หุมที่ขั่วผล 1/3 สวน, 
พบตามปาดิบแลง และปาดิบชื้น

สรรพคุณ

• แกนหรือราก : เปนยาเย็น ชวยลดไข ตัวรอน (E2)

พลับเขา

พลับพลา
ชื่อทองถิ่น : คอมสม คอมแดง (อุดรธานี), 
พลับพลา พลา (ตรัง), พลับพลา มาลาย (สระแกว), 
มะคอม (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Microcos tomentosa Sm.
ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. ลําตนมีพูโคงเวาและคดงอ มี
ขนสั้นนุมหรือสากคายตามกิ่งออน กานใบ แผนใบ ชอดอกและ
ผล (จุดเดน) ใบรูปไขกลับ-แกมขอบขนาน ยาว 9-17 ซม. ขอบใบ
จักฟนเลื่อย ปลายใบมน-ตัดและหยักเปนติ่งแหลม มีเสนแขนงใบ
ออกจากโคนใบ 1 คู ชอดอกยาว 3-15 ซม. ดอกสีเหลืองครีม มี

กลีบดอก 5 กลีบ ผลรูปรีกวาง-แกมไขกลับ ยาว 1-1.5 ซม. ผล
สุกสีดํา เนื้อรสเปรี้ยวอมหวานทานได, พบตามปาเสื่อมโทรม ชาย
ปา และปาเบญจพรรณ ทั่วทุกภาค
สรรพคุณ

• เปลือก : สมานแผลทั้งภายนอกและภายใน (N1)
• เนื้อไม : บํารุงนํ้านม (NE3)

• แกนและราก : บํารุงกําลัง ยาอายุวัฒนะ รักษาตกขาว (E2) 
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• ใบ : แกไข ชวยสมานแผล
• ตํารับยาอยูไฟหลังคลอด : ชวยขับนํ้าคาวปลา มดลูกเขาอูเร็ว 
เลือดลมไหลเวียนดี (S1-45)

พลับพลา

พะยอม
ชื่อทองถิ่น : พะยอม (ตรัง, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Shorea roxburghii G. Don
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกเปนรองลึก
ตามยาว ตามสวนออน ๆ และชอดอกมีขนหนานุมคลายกํามะหยี่ 
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขแกมขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. โคนใบ
มน กลีบเลี้ยงและกลีบดอก อยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาว-ครีม 

ดอกตูมยาว 1.5-2 ซม. โคนดอกปองทรงหมอดิน ปลายกลีบบิด
เกลียว มีกลิ่นหอม ผลมีปกยาว 3 ปก รูปแถบ ยาว 6-10 ซม. 
และปกสั้นกวา 2 ปก เมล็ดรูปไข ยาว 1-1.3 ซม. โคนผลเรียว

เปนติ่งแหลม, พบตามปาผลัดใบและปาดงดิบ ที่เปนดินปนทราย

หรือดินลูกรัง ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• แกน : บํารุงกําลัง (N1)

• ดอก : ใชผสมเปนยาแกไข ทํายาหอมแกลม บํารุงหัวใจ; 

เปลือกตน : มีรสฝาดสมาน ตมนํ้าดื่ม แกอาการทองรวง ทอง

เดิน แกลําไสอักเสบได แผลในลําไส หรือใชชําระลางบาดแผล 

หรือเปนเปลือกไมที่ใชกินคูกับหมาก (R63)

พะยอม

พะวา
ชื่อทองถิ่น : พะวา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia speciosa Wall.

ชื่อวงศ : CLUSIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดเล็กและบาง 

มีนํ้ายางสีเหลืองขุน แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน ตนแยกเพศ ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปรีกวาง-รีแกมขอบขนาน ยาว 11-30 ซม. เสน
แขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนวิ่งไปจรดเสนขอบในใกลขอบใบ 

เสนกลางใบดานบนแผนใบนูนชัดเจน เนื้อใบหนา เรียบและ
เกลี้ยง ผลทรงกลม กวาง 3-5 ซม. ปลายผลกลม-เปนจุกนูนเล็ก

นอย สุกสีแดง มีนวลขาว ขั่วผลมีกลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบติดทน 

คลายผลมังคุด เนื้อหุมเมล็ดสีขาวขุนรสเปรี้ยวทานได
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สรรพคุณ
• เนื้อไม : รักษาฝหนองในลําคอ และในชองปาก (N1)
• ดอก : ตมนํ้าดื่มชวยเจริญอาหาร รักษาลมและโลหิตพิการ ชวย
ลดไข; เปลือกและใบ : ตมนํ้าดื่ม ชวยลดลดไข หรือ เปนยาฝาด
สมาน ชวยรักษาแผลในปาก (R64)

พังคี
ชื่อทองถิ่น : พังคี (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Croton crassifolius Geiseler
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุกกึ่งไมพุม สูงไดถึง 1 ม. ตามสวนตาง ๆ มี
ขนนุม-สากคายหนาแนน สีนํ้าตาลทอง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูป
รี-รูปไข ยาว 5-10 ซม. ขอบใบเรียบ-จักฟนเลื่อย โคนใบมน-เวา 
และมีตอม 1-2 คู มีเสนแขนงใบออกจากโคน 1 คู แผนใบดาน

บนมีรอยกดตามแนวเสนใบ กานใบยาวถึง 6 ซม. ชอดอกออกที่

ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น สูง 5-8 ซม. ดอกสีขาวครีม ดอกแยกเพศ ผลทรง
กลม กวาง 1 ซม. มี 3 พู เมื่อแกแหงแตก 3 ซีก, ขึ้นตามที่โลง

ชายปาผลัดใบและปาดิบแลง บริเวณพื้นที่ดินปนทราย

สรรพคุณ
• เปลือก : ตําเปนยาพอกแผลสด สมานแผล ตมนํ้าดื่มเปนยา

บํารุงกําลังและแกทองเดิน (R18)

• ราก : แกปวดทอง ลําไสอักเสบ แกทองอืด จุกเสียดแนนทอง 
(NE3)

พังคี

พังแหรใหญ่
ชื่อทองถิ่น : พังแหร (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Trema orientalis (L.) Blume
ชื่อวงศ : CANNABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นสาก
คาย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ใบหอก ยาว 8-16 ซม. ปลาย

แหลมถึงเรียวแหลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู โคนรูป

หัวใจและเบี้ยว ขอบจักฟนเลื่อยถี่ แผนใบดานบนมีขนสาก ดาน
ลางมีขนยาวและขนสั้นนุมสีเทาเงินหนาแนน (จุดเดน) ชอดอก

กระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ดอกขนาดเล็กมากสีขาวอมเขียว ผล
ทรงกลม กวาง 3-5 มม. สุกสีดําอมมวง, พบตามพื้นที่รกรางวาง

เปลา ชายปาเบญจพรรณและปาดงดิบทั่วประเทศ เปนไมเบิกนํา 
โตเร็ว แตปกติอายุไมเกิน 30 ปก็จะหักลม
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สรรพคุณ

• แกนและราก : แกรอนใน; เปลือกตน เนื้อไม กิ่ง หรือใบ : 
บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อและกระดูก ปวดฟน; ผลและดอก 
: รักษาหลอดลมอักเสบ ปอดบวม เยื่อหุมปอดอักเสบ (R65)

พังโหม
ชื่อทองถิ่น : พาโหม ยานพาโหม กระพังโหม (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Paederia foetida L.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 6 ม. มีรากสะสมอาหารใตดิน 
ตามกิ่งออน กานใบและแผนใบเกลี้ยง-มีขนประปราย ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปไข-ไขกวาง ยาว 5-10 ซม. โคนใบมน-เวา แผน
ใบเกลี้ยง (จุดตางจากหญาตดหมาใบเล็ก Pae_lin_pil) ขยี้ใบมี
กลิ่นเหม็น ดอกเปนหลอดยาว 1-1.5 ซม. ดานนอกมีขนสีขาว
หนาแนน ดานในสีแดงเขม ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ผลรูปกลม
แบนดานขางเล็กนอย กวาง 7-10 มม., ใชนํ้าคั้นจากใบหรือหัว
ผสมตําผสมกับแปงขาวเกรียบวาว เมื่อปงทําใหพองฟู

สรรพคุณ

• ใบ : ชวยขับลม แกทองอืด ทองเฟอ ยาอายุวัฒนะ (S2)

• ตํารับยาขับนิ่วในถุงนํ้าดี : รักษานิ่วในถุงนํ้าดี (S2-11)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

พันจํา
ชื่อทองถิ่น : ซี (อุดรธานี), พันจํา (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Vatica odorata (Griff.) Symington

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 25 ม. เปลือกเรียบ-แตกสะเก็ดตาม

ยาว ตามแผลมีชันสีเหลืองอําพัน ตามสวนออน ๆ และกานใบมี
ขุยหรือขนสีสนิมหนาแนน ใบเดี่ยว รูปรี รูปขอบขนาน-รูปไขกลับ 
ยาว 5.5-17 ซม. ชอดอกยาว 5-8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 
อยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาว รูปหอกกลับ ยาว 1-1.4 ซม. มี
กลิ่นหอม ผลมีปกยาว 2 ปก ยาว 5-7 ซม. โคนปกหุมเมล็ดทรง
กลมประมาณครึ่งเมล็ด เมล็ดกวาง 1 ซม. ปกผลออนสีแดง, พบ
ตามปาดงดบิแลง หรอืปาดงดบิชืน้จะพบตามทีล่าดชนั ทัว่ประเทศ

สรรพคุณ

• แกน ราก และใบ : บํารุงเลือด; ดอก : มีกลิ่นหอม ใชปรุงเปน

ยาหอม บํารุงหัวใจ (E2)
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (NE2-167)รากพังโหม
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พาโหมต้น
ชื่อทองถิ่น : พาโหมตน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Saprosma brunnea Craib

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามกิ่ง กานใบ เสนแขนงใบ

ดานลาง และกลีบเลี้ยง มีขนสั้นหนานุม ที่ขอมีหูใบเปนเสน

จํานวนมาก ยาวถึง 5 มม. ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 6-18 

ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขยี้ใบมีกลิ่นเหม็นคลายใบตนตดหมา/

พาโหม (Paederia spp.) กานใบยาว 5-15 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อม

ติดกัน ปลายแยก 5 แฉก

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

พิกุล
ชื่อทองถิ่น : พิกุล (พัทลุง, ตรัง, สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Mimusops elengi L.
ชื่อวงศ : SAPOTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน ไมผลัดใบ สูง 8-15 ม. เปลือกเรียบ-แตก
เปนสะเก็ดตามแนวยาว เมื่อตัดกิ่งออนหรือสับเปลือกจะมีนํ้ายาง
สีขาวขุน ตามสวนออน ๆ และดอกตูมมีขนสั้นสีสนิม ใบเดี่ยว 
เรียงเวียน รูปรี ยาว 6-12 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมหรือ

หยักเปนติ่งสั้น เสนแขนงใบจํานวนมาก กานใบยาว 1-2 ซม. 

ดอกออกกระจุก กลีบเลี้ยงมี 8 กลีบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มี 
16-24 แฉก โคนเชื่อมติดกัน มีกลิ่นหอม ผลทรงรีกวาง ยาว 

2.5-3.5 ซม. ปลายแหลม-มน สุกสีสม-แดง รสหวานปนฝาด ทาน
ได, เปนพืชหายากในธรรมชาติ พบตามปาดงดิบติดปาชายเลน 

แตสวนใหญมักจะปลูกตามบานเรือนและวัด
สรรพคุณ

• ดอก : แกไข แกรอนใน แกเจบ็คอ แกออนเพลยี ชวยบาํรงุหวัใจ 

จัดอยูในพิกัดยาเกสรทั้ง5; ผลดิบและเปลือกตน; รสฝาดสมาน 
ชวยคุมธาตุ แกทองเสีย ชวยรักษาโรคเหงือก-ฟน; ขอนดอก; 

เปนเนื้อไมที่มีเชื้อราลง ชวยบํารุงเลือด บํารุงหัวใจ-ปอด และ

บํารุงครรภ (S1,S2,S3)

• ตํารับยาไขทับระดู : แกไขทับระดู ระดูผาไข แกพิษโลหิตระดู 

แกรอนใน แกคลุมคลั่ง (E1-06)

• ตํารับยารักษาฟนและเหงือก : รักษาฟน รากฟน และเหงือก

ใหแข็งแรง (S1-09)

• ตํารับยาเกสรทั้ง 5 หรือพิกัดเกสรทั้งหา : ชวยบํารุงหัวใจ แก

ลมวิงเวียน บํารุงครรภ (S1-14)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข

หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยารักษาแผลเบาหวาน : รักษาแผลที่เกิดจากโรคเบา

หวาน (S2-23)
• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)
• ตํารับยาชะลางของเสียในเลือด : ชวยชะลางของเสียในเลือด 
ทําใหเลือดหมุนเวียนดี (S2-35)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม
(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

ดอกพิกุลแหง
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หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง

ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก
อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ
มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 
(S3-11)

• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน (S3-23)
• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศีรษะ หนา
มืดตาลาย (S3-40)

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข
ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

ขอนดอกไมพิกุล

พิกุลปา่
ชื่อทองถิ่น : พิกุลปา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Palaquium impressinervium Ng

ชื่อวงศ : SAPOTACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน ไมผลัดใบ สูงถึง 25 ม. เปลือกเรียบ-แตก
เปนสะเก็ด เมื่อตัดกิ่งออนจะมีนํ้ายางสีขาวขุน ตามสวนออน ๆ 

และดอกตูมมีขนสั้นสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ไขกลับ ยาว 
6-12 ซม. เสนแขนงใบจํานวนมาก คลายพิกุล (Mim_ele) แตก

ตางที่พิกุลปาจะแตกกิ่งยืดยาว และแตกใบคอนขางกระจุกที่

ปลายกิ่ง (พิกุลจะแตกกิ่งเวียนรอบกระจายสมํ่าเสมอ) โคนใบรูป
ลิ่ม, พบตามปาดงดิบชื้นในภาคใต

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : มีสรรพคุณคลายพิกุล (Mimusops elengi) สามารถใช

แทนกันได (S2)

• ตํารับยารักษาฟนและเหงือก : รักษาฟน รากฟน และเหงือก

ใหแข็งแรง (S1-09)

• ตํารับยาเกสรทั้ง 5 : หรือ พิกัดเกสรทั้งหา : ชวยบํารุงหัวใจ 

แกลมวิงเวียน บํารุงครรภ (S1-14)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 

และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)

พิกุลปาจะแตกกิ่งยืดยาว และมีโคนใบรูปลิ่ม

พุดทุ่ง
ชื่อทองถิ่น : หัสคุณเทศ (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Holarrhena curtisii King & Gamble
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2.5 ม. ทุกสวนมีนํ้ายางสีขาวขุน ตาม
สวนตาง ๆ มีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ไข

กลับ ยาว 4-11 ซม. ปลายมน-กลมและมีติ่งแหลม-บุม เนื้อใบ
หนา กานใบยาวนอยกวา 3 มม. ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 2-5 

ซม. กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ผลเปนฝกคู ตั้งขึ้น ยาวถึง 30 ซม. 

เมล็ดมีขนสั้นนุม, พบตามทุงโลง ชายปาผลัดใบและปาดงดิบ 
ตามพื้นที่ดินปนทราย-ดินลูกรัง ทั่วประเทศ

ไ  ิ
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สรรพคุณ
• เปลือกหรือราก : แกทองรวง (NE3)
• ตํารับยาแกทองอืด-ทองเฟอ : แกทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม
ในลําไส (S3-39)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก
พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 
ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-51)

เพกา
ชื่อทองถิ่น : เพกา (พิษณุโลก), ลิ้นฟา (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz
ชื่อวงศ : BIGNONIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ ใบตรงขามตั้งฉาก 

ใบประกอบแบบขนนก 2-4 ชั้น ยาว 60-170 ซม. ใบยอยรูป
ไข-ขอบขนาน ยาว 5-13 ซม. เรียงตรงขาม ปลายใบหยักเปนติ่ง 
ผิวใบเกลี้ยง ชอดอกออกที่ยอด ยาวไดถึง 1.5 ม. กลีบดอกรูป

แตร ปลายแยก 5 แฉก ๆ ดานในสีขาวครีม โคนดอกดานในสีมวง

แดง ผลเปนฝกแบนรูปแถบ ยาว 40-120 ซม. เมื่อแกแตก 2 ซีก 
มีเมล็ดกลมแบนมีปกบางรอบรูปรี, พบตามชายปาดงดิบและปา

เบญจพรรณทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• เปลือกและเนื้อไม : รักษามดลูกพิการ มดลูกอักเสบ; เมล็ด : 

แกไอ แกหวัด (N1)

• ฝกออน ยอดออน และดอก : มีรสขม กินเปนผัก ยาบํารุงธาตุ 

ชวยใหเจริญอาหาร (NE3)

• ตํารับยาจันทนลีลา : แกไขทับระดู แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู 

แกปวด ลดการอักเสบ (S2-16)

• ตํารับยาประสะกานพลู : แกปวดทองจากอาการจุกเสียดแนน 

ทองอืดทองเฟอ อาหารไมยอย หรือธาตุไมปกติ ชวยขับลม 

(S3-05)

• ตํารับยาเหลืองปดสมุทร : รักษาอาการทองเสีย ที่ไมมีสาเหตุ

จากการติดเชื้อ ไมมีไขแทรก อุจจาระไมเปนมูกหรือมีเลือดปน 
(S3-14)

• ตํารับยาแกคลื่นเหียน-อาเจียน : แกคลื่นเหียน อาเจียน 
(S3-42)

บนขวา : ฝกออน
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โพบาย

ชื่อทองถิ่น : โพบาย (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Balakata baccata (Roxb.) Esser

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรองลายรางแหตาม

ยาว ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง และมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเดี่ยว เรียง

เวียน รูปรี-รูปขอบขนาน ยาว 8-22 ซม. โคนใบมีตอม 1 คู แผน

ใบดานลางสีเขียวนวล กานใบสีแดง ยาว 5-10 ซม. ชอดอกสี

เขียวอมเหลือง ไมมีกลีบดอก ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. มี 2-3 

เมล็ด

สรรพคุณ
• ใบ : แกไตพิการ ขับปสสาวะ (NE2)
• ใบ : แกไอ; เหงาหรือลําตน : แกไข ขับปสสาวะ บํารุงกําลัง 

แกโรคกาฬบุตร แกไขกาฬ รักษาแผลในปากและคอ แกนํ้าลาย

เหนียว แกฝหัวควํ่า แกพิษฝดาษ แกพิษกําเดา รักษาโรคตา 
แกซางเด็ก แกพิษไข แกปวดศีรษะ เปนยาอายุวัฒนะ แก
อาเจียน แกทองรวง (R9)

• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 

ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน
ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)

ไพลนก

ชื่อทองถิ่น : ไพลนก (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber gramineum Noronha ex Blume

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก ยาว

ถึง 2 ม. ใบยอย 10-20 ซม. เรียงสลับ รูปขอบขนาน-แถบ ยาว 

ถึง 60 ซม. มีขนหนาแนน กานชอดอกสูงถึง 60 ซม. ออกจาก

เหงา ชอดอกมีใบประดับเรียงซอนกันรูปกลม กวาง 6-8 ซม. 

ปลายใบประดับแหลมและบานออกมีขนนุมหนาแนน ดอกสี

เหลือง เกลี้ยง

สรรพคุณ
• เหงา : รักษาแผลในกระเพาะ-ลําไส แกลําไสอักเสบ แกทอง
รวง แกบิด แกทองอืดทองเฟอ ชวยขับผายลมในลําไส; หนอ

ออน : ทานเปนผักสดหรือลวก (E2)
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แฟบนํ้า

ชื่อทองถิ่น : แควบ มะแควบ แควบนํ้า (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 7 ม. ตามปลายกิ่งและกานใบมีขนสั้น 

ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี ยาว 4-7 ซม. แผนใบดานลางมีเกล็ดเล็ก

สีเหลือง ดอกแยกเพศตางตน ชอดอกเพศผูสีแดง ดอกเพศเมียมี

ยอดเกสร 2 อัน สีแดง ผลแบนมี 2 พู รูปรี กวาง 2.5-3 ซม. ผล

ออนรสเปรี้ยว ทานได, พบตามที่ราบลุมใกลแหลงนํ้า หรือปาบุง

ปาทามทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : ทั้ง 5 ใช แกกระษัย ไตพิการ บํารุง
ไต, ชวยขับปสสาวะ (S2-09)

บน : ดอกเพศเมีย, กลาง : ผลออน, ลาง : เนื้อไม 

ม่วงเลือด
ชื่อทองถิ่น : ลิ้นควาย (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Knema tenuinervia W. J. 

de Wilde subsp. setosa W. J. de Wilde

ชื่อวงศ : MYRISTICACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดแผนบาง 

เปลือกในมีนํ้ายางสีแดงใส ยอดออนมีขนสีสนิม กิ่งมีเปลือกแตก

เปนแผนบาง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมหอกกลับ ยาว 

30-40 ซม. โคนใบเวาคลายติ่งหู แผนใบดานลางสีเขียวนวล เสน

แขนงใบนูน เนื้อใบหนาและเกลี้ยง ผลรูปรี ยาว 3.5-5 ซม. ผิวมี

ขนปุกปุยสีสนิมหนาแนน เมื่อแกแตกอา 2 ซีก เนื้อหุมเมล็ดสีแดง
สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงกําลัง สมานแผลในปาก (NE2)

บน : ดอกเพศเมีย, กลาง : ผลออน, ลาง : เนื้อไม 

SW 12307-p300-399-G8.indd   341SW 12307-p300-399-G8.indd   341 4/13/63 BE   2:05 PM4/13/63 BE   2:05 PM



342

มะกลํ่าต้น
ชื่อทองถิ่น : มะกลํ่าตน ไพ (ตรัง), มะกลํ่าตาชาง 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Adenanthera pavonina L.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น 

ใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบประกอบยอย 3-4 คูใบยอยรูป

ไข-ขอบขนาน ยาว 2–3 ซม. เรียงสลับขางละ 4-7 ใบ แผนใบ

ดานลางมขีนสัน้ประปราย ชอดอกคลายหางกระรอกสีขาว-เหลือง

ครีม ยาว 10–20 ซม. ผลแบบฝกแบนและโคงเล็กนอย กวาง 1.5 

ซม. ยาว 10–20 ซม. ฝกแกแหงแตก 2 ซีก เปลือกมวน เมล็ดสี

แดงมันเงา กลมแบน กวาง 8 มม., พบตามปาเบญจพรรณและ
ปาดงดิบแลงทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• เมล็ดแก : แกไข (N1)
• ตํารับยาไขเลือดออก : รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง 
ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว (S2-43)

มะกอก
ชื่อทองถิ่น : มะกอกพราน มะกอกปา (พิษณุโลก), 

หมากกอก (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Spondias pinnata (L. f.) Kurz
ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-ปริแตก
ตามแนวยาว ยอดออนเกลี้ยงมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอม ใบ

ประกอบขนนกปลายคี่ ใบยอย 4-5 คู เรียงตรงขาม รูปรี-ขอบ

ขนาน ยาว 6-15 ซม. เสนแขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนจรดกัน

เปนเสนขอบในใกลขอบใบ ผิวใบเกลี้ยง กานใบยอยยาวนอยกวา 

5 มม. ผลรูปรีกวาง ยาว 5-7 ซม. ผิวเรียบเกลี้ยง มีชองอากาศสี

ขาว มีเมล็ดเดียวเนื้อแข็ง, พบตามปาผลัดใบและปาดงดิบทั่ว

ประเทศ

สรรพคุณ
• เปลือก ใบ ดอก ผล และราก : แกพิษฝ พิษงู แกลําไสพิการ 
แกแผลเนาใน แกแผลเรื้อรัง แกฝเปอยพัง แกฟกชํ้าบวม แก
โรคผิวหนัง แกลมพิษผื่นคัน โรคเรื้อนเรื้อรัง เปนยาอายุวัฒนะ 
บํารุงเนื้อหนังเสนเอ็นใหสมบูรณ แกไอ แกคุดทะราด บํารุงธาตุ 
แกตัวพยาธิ (R6, R19)

• เมล็ด : แกอาเจียน; เปลือก : ชวยสมานแผลภายใน (N1)
• ผลสุก : รสเปรี้ยวอมหวานและฝาดเปนผลไมจิ้มกับเกลือ หรือ
ปรุงรสอาหาร แกเลือดออกตามไรฟน แกกระหายนํ้า ชุมคอ 
(NE3)

• ตํารับยามหานิลแทงทอง : แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แก
รอนในกระหายนํ้า แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน 
(S3-12)

มะกอกเกลือ้น
ชื่อทองถิ่น : มะเกิ้ม (พิษณุโลก), มะเลิ่ม 
(พิษณุโลก), เลื่อม หมากเลื่อม (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Canarium subulatum Guillamin

ชื่อวงศ : BURSERACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ด
สี่เหลี่ยมบาง-หนา เมื่อถากเปลือกทิ้งไวจะมีนํ้ายางสีดํา ยอดมีหู
ใบและขนสั้น ใบประกอบขนนกปลายคี่ ใบยอย 3-5 คู รูป

ไข-ขอบขนาน ยาว 7-15 ซม. ขอบใบหยักมน-จักฟนเลื่อย แผน

ใบเกลี้ยง-มีขน ใบกอนรวงสีสม-แดง ผลรูปไข-แกมขอบขนาน 
ยาว 3-5.5 ซม. ตามแนวยาวมี 3 เหลี่ยมมนเล็กนอย เมล็ดเดี่ยว

เนื้อแข็ง
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สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกโรคซาง (NE3)
• ตํารับยาแกปวดเสนเอ็น/บํารุงเสนเอ็น : แกปวดเสนเอ็น 

บํารุงเสนเอ็น (N1-256)

• ตํารับยาโรคซาง : แกโรคซางในเด็ก (NE3-009)

มะก่องข้าว

ชื่อทองถิ่น : ครอบจักรวาล (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Abutilon indicum (L.) Sweet
ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. ตามกิ่งออนและแผนใบมีขน

ละเอียดนุมหนาแนนสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหัวใจ-ไขกวาง 

ยาว 3-12 ซม. โคนใบเวาลึก ขอบใบจักฟนเลื่อย ปลายใบเรียว

แหลม ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ กานดอกยาวถึง 7 ซม. กลีบ

ดอก 5 กลีบ สีเหลือง บานกวาง 3 ซม. ผลรูปทรงกระบอกสั้น 

กวาง 1.5-2 ซม. สูง 1.5 ซม. มี 15-20 แฉก แตละแฉกมีจะงอย

สั้นที่ปลาย ผลปกคลุมดวยขนแข็งหนาแนน 
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : ยาอายุวัฒนะ แกไข แกปวดเมื่อย (E2)
• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 
(S2-14)

ผลแหงของมะกองขาว
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มะกา
ชื่อทองถิ่น : มะกา (พัทลุง, ตรัง, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia ovata Decne.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนกึ่งรอเลื้อย สูงถึง 8 ม. เปลือกแตกเปน

สะเก็ดขนาดเล็ก ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นประปราย-เกลี้ยง ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ไขกลับ ยาว 7-18 ซม. เสนแขนงใบขางละ 

13-17 เสน ปลายเสนวิ่งไปจรดเสนขอบใบ แผนใบดานลางสี

เขียวนวล ผิวเกลี้ยง กานใบยาวถึง 1 ซม. ดอกสีเหลืองอมเขียว 

ออกเปนกระจุกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานกวาง 7 

มม. ผลรูปกลม กวาง 1 ซม. ปลายบุม ผลออนสีเขียวมีนวล สุกสี

ดํา, สวนใหญพบในปาเบญจพรรณทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• ใบ : ตมในนํ้าสะอาด ดื่มเปนยาระบายออน ๆ (R38)

• ตํารับยาขับเสมหะ : ชวยขับเสมหะในอกและลําคอ (S2-05)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาวัยทอง : รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปน

ปกติ (S2-25)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ
ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน
เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)
• ตํารับยาแกทองผูก/พรรดึก : แกอาการทองผูก หรือพรรดึก 

(อาการทองผูกรุนแรง มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง) (S3-41)
• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ
ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย
ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบาย
ออน ๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45)

มะกาเครือ
ชื่อทองถิ่น : ดงเย็น (อุดรธานี), สาเหลา ซุกโก 
(สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia stipularis (L.) Blume
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย สูงถึง 8 ม. คลายกับมะกา 
(Bri_ova) มีจุดตางที่มะกาเครือเปนไมพุมรอเลื้อย ตามกิ่งออน 

ชอดอก กานใบ มีขนสั้นหนาแนนสีสนิมหรือสีขาว และมีเนื้อใบ
คอนขางหนามากกวา, พบตามปาเบญจพรรณ 
สรรพคุณ

• ทั้งตน : ตมใสเกลือ แกแมงกินฟน; เปลือก : แกทองรวง แก

ปวดฟน ชวยใหฟนแข็งแรง แกไข แกบิด แกทองเสีย และแก
มะเร็ง; ยาง : แกปวดศีรษะ; ราก : ใชรักษาแผล แกโรคคอตีบ 

ปวดเสนประสาท และปวดเอว; ใบ : นํ้าตมแกโรคบิด (R3)
• แกนหรือราก : แกกระหายนํ้า ยาอายุวัฒนะ (E2)

• เถา : ชวยฟอกโลหิต แกบิด (NE3)

• ตํารับยาโรคกระเพาะ : รักษาโรคกระเพาะ (NE2-017)
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มะกาต้น
ชื่อทองถิ่น : มะกาตน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia insulana Hance
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. คลายมะกา (Bri_ova) ตางกัน

ที่มะกาตนมีเปลือกเรียบ ตนอายุนอยพบหนามที่โคนตน ปลาย

เสนแขนงใบไมวิ่งไปจรดเสนขอบใบ (เห็นไดที่แผนใบดานลาง) ผล
รูปรี-ไข ปลายแหลม ยาว 1 ซม. ผลออนสีเขียวแตมแดง-สีแดง 

สุกสีแดงคลํ้า-สีนํ้าตาลดํา, พบขึ้นตามชายปาดงดิบ ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• ใบ : มีสรรพคุณคลายกับมะกา (Bri_ova) โดยในภาคใตจะหา

มะกาไดยาก จึงใชมะกาตนแทน (S2)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

หนามปรากฏตามโคนตนมะกาตนที่มีอายุนอย
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มะเกลือ
ชื่อทองถิ่น : มะเกลือ (อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros mollis Griff.

ชื่อวงศ : EBENACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดขนาดเล็ก สี

เทาดํา ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป

ไข-ขอบขนาน ยาว 4-11 ซม. โคนใบมน-กลม ดอกแยกเพศ กลีบ

เลี้ยงและกลีบดอกจํานวนอยางละ 4 กลีบ ดอกเพศผูกลีบดอกสี

สม รูปคนโท ยาว 1.2 ซม. ผลทรงกลม กวาง 2-2.5 ซม. ขั่วผลมี

กลีบเลี้ยงติดคาง 4 กลีบ แตละกลีบยาว 1 ซม. ปลายมนและพับ

งอกลับ, พบตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลงทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• ลําตนหรือทุกสวน : มีรสขม ตมนํ้าดื่มเปนยาเจริญอาหาร ชวย

ยอย บํารุงนํ้าดี แกดีพิการ บํารุงรางกาย ยาชูกําลัง ไมแกเร็ว 

แกมาเลเรีย แกไขตัวรอน เปนยาขับเหงื่อ ดับกระหาย แกรอน

ในดีมาก แกอหิวาตกโรค แกทองเสีย ไขจับสั่น, นํ้าตมใชลางตา 

ลางแผล (R7)

• ผลสดดิบ : ขับพยาธิ (NE3)

• ผลมะเกลือสดโตเต็มที่และเขียวจัด จํานวนผลเทาอายุคน

ปวยแตไมเกิน 25 ผล ตําใสกะทิ คั้นเอาแตนํ้ากะทิ ชวยกลบรส

เฝอน กรองเอานํ้ามาดื่ม ชวยถายพยาธิ (R40)

มะเกลือเลือด
ชื่อทองถิ่น : ตะแบกเลือด (พิษณุโลก), เปอยเลือด 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia mucronata Craib & Hutch.
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกลอนลอกเปน
แผนบางและเปนแองตื้น สีขาวคลายเปลือกตนตะแบก แตมี
เปลือกในสีนํ้าตาลแดง ตามสวนออน ๆ แผนใบดานลาง และผลมี
ขนสั้นสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปรี-ขอบ
ขนาน ยาว 10-22 ซม. ที่ปลายกานใบตอโคนใบมีตอมนูน 1 คู 
ชอดอกสีขาวครีม คลายหางกระรอก ยาว 9-15 ซม. ผลรูปรี-กลม 
ยาว 3.5-5 ซม. มีปกบางรอบ บิดเปนคลื่น, พบตามปา
เบญจพรรณและปาเต็งรังทั่วประเทศ ยกเวนภาคใต

สรรพคุณ
• เปลือก : แกทองเดิน ทองเสีย สมานแผลภายนอก หรือแผล
ภายใน (N1)

• ตํารับยาแกบิด/ทองเสีย : แกบิด ถายเปนมูกเลือด หรือทอง
เสีย (NE3-010)
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ผลออนของมะเกลือเลือด

มะขามปอ้ม
ชื่อทองถิ่น : มะขามปอม (อุดรธานี, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllanthus emblica L.
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกลอนแผนบางเหลือเปน
แองตื้นและมีชองอากาศจํานวนมาก ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบ
เดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว แตละใบเรียงชิดกันดูคลายใบมะขาม 
รูปขอบขนาน ยาวถึง 2 ซม. ปลายกลม แผนใบดานลางสีเขียว
นวล กานใบยาวไมเกิน 2 มม. ดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ 

บานกวาง 5 มม. ผลทรงกลม กวาง 2-3 ซม. เห็นเสนแบงแนวตั้ง 

6 เสน ผลสุกสีเขียวออนเนื้อใส เนื้อผลรสเปรี้ยวปนขมเฝอน แต
จะหวานชุมคอตามเมื่อดื่มนํ้า

สรรพคุณ

• เนื้อผลแก : แกหวัด แกไอ (N1)
• เนื้อผลแก : แกไอ มีฤทธิ์เปนยาระบาย (NE3)

• เนื้อผลแก : ขับเสมหะ แกไอ (S1)

• ตํารับยาตรีผลา : แกไอ ทําใหชุมคอ แกไขหวัด (N1-139)
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (N1-161)

• ตํารับยาแกหวัด/ไอ/เจ็บคอ/โรคหอบหืด : แกหวัด แกไอ-เจ็บ
คอ แกหอบหืด (S2-06)

• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง
เวียนศีรษะ (S2-21)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ
ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน
เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยาโรคหอบหืด : แกหอบหืด (S2-58)
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก

แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาตรีหอม : แกทองผูกในเด็ก ชวยระบายความรอน
ระบายพิษไข (S3-03)

• ตํารับยาอํามฤควาที/อมฤควาที : แกไอ ชวยขับเสมหะ 

(S3-16)
• ตํารับยาแกทองผูก/พรรดึก : แกอาการทองผูก หรือพรรดึก 

(อาการทองผูกรุนแรง มีอุจจาระเปนกอนกลมแข็ง) (S3-41)
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มะคังแดง
ชื่อทองถิ่น : มะคังแดง (พิษณุโลก), มุยดอน 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตนผลัดใบ สูงถึง 12 ม. เปลือกและกิ่งสี

แดงแตกสะเก็ดบางขนาดเล็กและมีหนาม ตามสวนออน ๆ สีขน

หนานุม ใบเดี่ยว ออกตรงขามและเปนกระจุกปลายกิ่ง รูปไข

กวาง-ไขกลับ ยาว 10-22 ซม. มีขนหนานุม กลีบเลี้ยงและกลีบ

ดอกอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีเขียว ผลรูปรี ยาว 5-8 ซม. มีสัน

นูน 5 สันตามแนวตั้ง ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู, พบตามปาเต็ง

รังและปาเบญจพรรณ ทั่วประเทศยกเวนภาคใต
สรรพคุณ
• ทั้งตน : ใชเขายาอายุวัฒนะ (N1)
• เปลือก : รักษาฝหนอง, แกนมะคังแดงผสมกับแกนตะลุมพุก 
ตมนํ้าดื่ม บํารุงกําลัง (NE3)

ซาย : ผลออน, ขวา : เปลือกลําตน

มะค่าแต้
ชื่อทองถิ่น : มะคาแต (สระแกว, อุดรธานี, 

พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. 

siamensis

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-แตก

สะเก็ด ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นหนานุม ใบประกอบแบบขนนก

ปลายคู ใบยอย 6-8 ใบ เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 6-15 

ซม. ปลายกลม-เวา มีเสนขอบใบนูนชัด ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 

10-25 ซม. กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ สีเขียวอมเหลือง กลีบดอก 1 

กลีบ สีเหลืองแกมสีแดง ผลแบบฝกแบน คอนขางกลม กวาง 5-8 
ซม. ผิวมีหนามแหลมคม และมีชันใสกลิ่นหอมที่ปลายหนาม มี 
1-3 เมล็ด, พบตามปาผลัดใบและปาดิบแลงทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• เปลือก : แกโรคซาง แกไขอีสุกอีใส (NE3)
• เปลือก : แกฟกชํ้า แกปวดบวม (E2)
• ตํารับยาแกตับแข็ง/ตับทรุด : แกตับแข็ง ตับทรุด (N1-258)
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มะค่าโมง
ชื่อทองถิ่น : มะคาโมง (สระแกว, อุดรธานี, 

พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบมีชอง

อากาศ-แตกเปนแผน สีขาวครีม ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นนุมสี

ขาว ใบประกอบขนนกปลายคู มีใบยอย 6-8 ใบ เรียงตรงขาม รูป

ไข-ขอบขนาน ยาว 5-9 ซม. ปลายมน เวาตื้น แผนใบดานลางมี

เขียวนวล ชอดอกตั้งขึ้น ยาวถึง 20 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบ 

กลีบดอก 1 กลีบ สีชมพูอมแดง ผลแบบฝกแบน รูปขอบขนาน 

ยาว 15-20 ซม. หนา 4 ซม. เปลือกหนา ฝกแกแตก 2 ซีก เมล็ด
รูปรีสีดํา มีขั้วเมล็ดสีเหลืองครีม, พบตามปาเบญจพรรณและ
ปาดิบแลง ทุกภาค ยกเวนภาคใต

สรรพคุณ

• เปลือก : แกฟกชํ้า แกปวดบวม (E2)

• เปลือก : แกฟกซํ้า แกปวด แกบวม (NE3)

• เมล็ด : บํารุงเสนเอ็น หรือเคี้ยวรวมกับหมากพลู (N1)

• ตํารับยาแกตับแข็ง/ตับทรุด : แกตับแข็ง ตับทรุด (N1-258)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (NE3-044)

มะคําดีควาย
ชื่อทองถิ่น : มะคําดีควาย มะซัก (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Sapindus rarak DC.
ชื่อวงศ : SAPINDACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 
4-10 คู เรียงเกทอบตรงขาม-สลับ รูปไข-ใบหอกแกมโคง ยาว 
5-12 ซม. โคนใบเบี้ยวเล็กนอย ปลายใบเรียวแหลม แผนใบดาน
ลางเกลี้ยง เสนแขนงใบบาง มีแตละขาง 13-20 เสน กานใบยอย
ยาวไมเกิน 5 มม. บวมพอง ผลออกเปนชอตั้งขึ้น ทรงกลม กวาง 
3 ซม. โคนผลมีอีก 2 ผลยอยมีขนาดเล็กมากกวาครึ่งหนึ่ง ผลสุก
เนื้อใสสีเหลืองอมนํ้าตาล ตีกับนํ้าใหเกิดฟองใชซักลางเสื้อผา อาบ
นํ้า สระผมแทนสบู แชมพูได 

สรรพคุณ
• เนื้อไมและเมล็ด : แกไขฤดูหนาว (แกไขสัมปรชวร) (N1)
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มะเค็ด
ชื่อทองถิ่น : หนามแทง (อุดรธานี), หนามแทง 

หนามขี้แรด (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Catunaregam tomentosa (Blume ex 

DC.) Tirveng.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมผลัดใบ สูงถึง 8 ม. เปลือกแตกสะเก็ดบาง 

กิ่งมีหนามยาวถึง 7 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงขามและกระจุกที่ปลาย

กิ่ง รูปไขกลับ ยาว 5-12 ซม. แผนใบหนา ดานบนมีรอยกดตาม

แนวเสนใบ มีขนนุมหนาแนนที่ดานลาง ดอกออกเดี่ยว ๆ มีกลีบ

เลี้ยงและกลีบดอก 7-9 กลีบ กลีบดอกสีขาว-สีเหลืองเมื่อใกลโรย 

มีกลิ่นหอม ผลรูปกลม-รี กวาง 4-6 ซม. มีขนนุมแบบกํามะหยี่สี
นํ้าตาล เนื้อในสีดํา, พบตามปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาทุง
ที่มีดินปนทรายทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• เนื้อไม : รักษาแผลที่ถูกหนามทิ่มแทงหักคาในเนื้อ (N1)
• เนื้อในผลสุก : เนือ้ในเมือ่สกุมสีดีาํ ใชสระผม ใชเบือ่ปลา (NE3)
• แกนหรือราก : รักษาเบาหวาน วัณโรค มะเร็งตาง ๆ (NE5)
• ตํารับยารักษาแผลเบาหวาน/แผลอักเสบเรื้อรัง : รักษาแผล
เบาหวาน หรือแผลอักเสบเรื้อรัง (NE2-015)

มะดูก
ชื่อทองถิ่น : มะดูก (พัทลุง), มะดูก (พิษณุโลก), 
มะดูก ยายปลวก (อุดรธานี), มะดูกหิน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Siphonodon celastrineus Griff.
ชื่อวงศ : CELASTRACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกแตกสะเก็ดเล็ก ใบเดี่ยว 
เรียงสลบั รปูรแีกมขอบขนาน ยาว 13-20 ซม. ขอบหยกัซีฟ่น-หยัก
มน ผิวใบเกลี้ยง เสนใบยอยแบบรางแห กานใบยาว 1-2 ซม. 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลทรง
กลม-ไขกลับ กวาง 4-5 ซม. ปลายกลม เนื้อในแข็ง, พบตามปา
ผลัดใบและปาดงดิบแลง

สรรพคุณ
• เปลือก : แกไขทับระดู (NE3)

• เปลือก : ผสมสมุนไพรอื่นตมนํ้าดื่ม รักษาโรคตับอักเสบ; ราก : 
ทําใหอาเจียนชวยถอนพิษ ทานแกพิษอักเสบจากฝหรือแผล
ภายใน บํารุงกระดูก ดับพิษในกระดูก นํ้าเหลืองเสีย ผื่นคัน 

ประดงเขาขอออกดอก โรคผิวหนัง แกเสนเอ็นพิการ แก
กามโรค (R1, R8)

• แกนและราก : รักษาโรคมะเร็งกรามชาง โรคเกาท (E2)
• ราก : รักษามะเร็งกระดูก (N1)

• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง

ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)
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มะเดือ่ปล้อง
ชื่อทองถิ่น : มะเดื่อปลอง (ตรัง, อุดรธานี),    

มะเดื่อปอง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ficus hispida L. f.

ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบมีรอย

วงแหวนแนวขวาง สวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน กิ่งกลวง (จุด

เดน) ตามสวนตาง ๆ มีขนสากคาย ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก 

รูปขอบขนานแกมไขกลับ ยาว 15-33 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย 

โคนใบตัด-เวา ชอดอกและชอผลออกเปนชอยาวตามลําตน-กิ่ง

ใหญ ยาวถึง 40 ซม. ผลรูปทรงกลม-แบนเล็กนอย กวาง 3-4 ซม. 

สุกสีเหลือง มีเมล็ดเล็กจํานวนมาก, ขึ้นตามชายปาและที่รกราง 
ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• เปลือก : ยาพื้นบานอีสาน ฝนนํ้ากิน วันละ 2-4 ครั้ง แกไข; 

แกน : รสเค็มเล็กนอย แกพยาธิ ตานซาง (โรคพยาธิในเด็ก มี

อาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย พุงโลกนปอด ตกใจงาย ไมคอย

ทานอาหาร ซูบซีด ผอมแหง อุจจาระผิดปกติ อาจมีกลิ่นคาวจัด 

ชอบกินอาหารคาว) (R16)

• เนื้อไม : ยาแกพิษ ชวยรักษาโรคมะเร็ง (N1)

• ราก : แกโรคซาง (พุงโล) (NE3)

• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (NE2-167)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ

ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก
ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

เนื้อไมมะเดื่อปลอง

มะเดือ่อุทุมพร
ชื่อทองถิ่น : มะเดื่อชุมพร (พิษณุโลก),        
มะเดื่ออุทุมพร (พัทลุง, ตรัง, อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ : MORACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ-แตกสะเก็ดรอน
เล็กนอย สีครีม โคนตนมีพูพอนแผกวาง ตามสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายาง
สีขาวขุน ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ขอบ

ขนาน ยาว 8-15 ซม. เสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ขอบใบ
เรียบ ผิวใบดานลางมีขนประปราย-เกลี้ยง กานใบยาว 4-7 ซม. 
ชอดอกและชอผลออกตามลําตนและกิ่งใหญ หอยยาวถึง 60 ซม 

ผลทรงกลม-แกมแบน กวาง 3-5 ซม. ผิวเกลี้ยง สุกสีแดงมีจุด
ประสีขาว, ขึ้นตามริมลําธาร, ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• ทั้งตน : ชวยขับปสสาวะ แกปสสาวะกะปริบกะปรอย ปสสาวะ
ขัด (N1)

เน้ือไมมะเด่ือปล
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• ผล เปลือก หรือราก : แกไขตัวรอน กระทุงพิษไข ชวยถอนพิษ
ไขทุกชนิด, รากมะเดื่ออุทุมพรเปนหนึ่งในพิกัดยาหาราก/เบญจ
โลกวิเชียร (NE3)

• ใบและผล : ในไทย ลาว กัมพูชา และตอนเหนือของรัฐเปรัค 
ประเทศมาเลเซีย ตําพอกผิวหนัง และตมนํ้าดื่มรักษาผื่นคันบน
ผิวหนัง; ลําตนและใบ : ในกัมพูชาใชทํานํ้ามันทาผม; ลําตน : 
ในกัมพูชา แชนํ้าดื่มตานมาลาเรีย; ราก : ตมนํ้าดื่ม เปนยาขับ
ปสสาวะ (R13)

• ตํารับยาหาราก (ยาเบญจโลกวิเชียร/ยาแกวหาดวง) : แกไข 
ตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข (N1-14)

• ตํารับยาหาราก (สูตรพื้นบาน) : แกไข ตัวรอน แกปวดหัว 

(S1-06)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาแกไขไทฟอยดหรือไขรากสาดนอย : แกไทฟอยดหรือ

ไขรากสาดนอย (S2-20)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)

• ตํารับยาแกทองเสียแบบมีไข : แกทองเสียแบบมีไข อาหาร
เปนพิษ (S3-36)

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 

ชวยคุมธาตุ (S3-43)

รากมะเดื่ออุทุมพร

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข
ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 
(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

มะตาด
ชื่อทองถิ่น : มะตาด สานนํ้า (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dillenia indica L.
ชื่อวงศ : DILLENIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกสีนํ้าตาลแดง ลอกเปน
แผนบาง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหอกกลับ ยาว 20-35 ซม. เสน

แขนงใบเห็นชัดเจนขางละ 25-50 เสน ขอบใบจักฟนเลื่อย แผน

ใบดานลางมีขนสากประปรายตามเสนแขนงใบ ดอกเดี่ยว กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาว ดอกบานกวาง 

13-17 ซม. ผลทรงกลมแบน สีเขียวอมเหลือง เกิดจากกลีบ

รากมะเดื่ออุทุมพร
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เกลี้ยงขยายตัวหุม กวาง 8-12 ซม. ผลออนเนื้อเปรี้ยวปนฝาด ใช

ทําแกงทานได, พบตามริมลําธารในปาดงดิบทั่วประเทศ
สรรพคุณ

• ตํารับยาลดไขมันในเลือด : ชวยลดไขมันในเลือด (S2-02)

• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

มะตูม

ชื่อทองถิ่น : มะตูม (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.
ชื่อวงศ : RUTACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ลําตนอายุนอยและ

กิ่งมีหนาม ใบเรียงเวียน ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปไข ยาว 4-10 

ซม. ใบยอยที่ปลายมีขนาดใหญที่สุด ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบ

หยักมน ผิวใบเกลี้ยง ขยี้ใบมีกลิ่นหอม ดอกขนาดเล็กสีเขียวอม

เหลือง มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ ผลรูปไข-กลม กวาง 8-16 

ซม. เปลือกแข็งมากสีเขียว ผลสุกเปลือกสีเหลืองเรื่อ ๆ เนื้อในสี

เหลืองคลํ้า มีนํ้ายางสีนํ้าผึ้งรอบเมล็ด, พบตามปาเบญจพรรณ 
และปาดิบแลงแทบทุกภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงใตและ
ภาคใต
สรรพคุณ
• ผล : ชวยบํารุงหัวใจ ชวยขยายหลอดเลือด (N1)
• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

ผลมะตูมแหง
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มะนาวผี

ชื่อทองถิ่น : มะนาวผี (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Atalantia monophylla (L.) DC.

ชื่อวงศ : RUTACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 6 ม. ลําตนคดงอและเปนพอน 

เปลือกเรียบ กิ่งมีหนามเรียวตรง ยาวถึง 4 ซม. ใบเดี่ยว เรียง

เวียน รูปไข-รูปรี ยาว 5-12 ซม. ปลายใบมน-หยักเปนติ่ง และมี

รอยบุม แผนใบเกลี้ยง เนื้อหนา มีตอมนํ้ามันใส ขยี้ใบมีกลิ่นฉุน 

เสนใบยอยแบบรางแหเห็นชัดเจน กลีบดอกสีขาว 4 กลีบ มีกลิ่น

หอม ผลทรงกลม กวาง 1.5-2.5 ซม. ผิวขรุขระสีเขียว-อมเหลือง 

คลายผลมะนาว มี 4-8 เมล็ด, พบตามปาดงดิบแลงทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• เปลือกผล : แกไขขออักแสบ (S2)
• แกนหรือราก : แกไขปา หรือไขมาลาเรีย; เมล็ด : เขายารักษา
ริดสีดวงจมูก (E2)

• ใบและผล : ชวยรักษาโรคทางเดินหายใจ แกอาการจุกเสียด 
แกทองเสีย; นํ้ามันจากเปลือกผล : ใชทาภายนอก เปนยาแก
โรคไขขออักเสบ (R66)

มะปริง

ชื่อทองถิ่น : ปริง มะปริง (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.

ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง มีตาที่

ซอกใบเปนเม็ดรูปไข ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก-แกมขอบ

ขนาน ยาว 10-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม เสนกลางใบดานบน

แผนใบนูน เสนแขนงใบขางละ 10-14 เสน ผลทรงกลม-รี ยาว 

3-5 ซม. ผลสุกเนื้อเหลืองฉํ่านํ้ารสเปรี้ยว-อมหวาน มี 1 เมล็ด 

เนื้อในเมล็ดสีมวง, พบในปาดงดิบใกลแหลงนํ้า ทั่วประเทศ, 

มะปรางและมะยงชิดที่ปลูกเปนพืชสวน ลวนเปนพืชชนิดเดียวกับ
มะปริง ซึ่งมีที่มาจากพันธุไมปาที่ไดรับการคัดเลือกปรับปรุงสาย
พันธุ แตยังมีมะปรางปา (Bouea macrophylla Griff.) ซึ่งพบ
ในปาธรรมชาติในภาคใต มีจุดตางที่มีขนาดใบใหญกวา ใบยาว 
15-25 ซม. 

สรรพคุณ

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข

หวัด ไขปอดบวม, สามารถใชมะปรางปา (Bou_mac) แทนได 
(S2-01)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)

ซาย : เนื้อและเมล็ดมะปริงสุก, ขวา : ราก

ผลสุกของมะนาวผี
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• ตํารับยาแกไขตัวรอน : ชวยแกไข ตัวรอน (S2-79)

• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 

ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

• ตํารับยามหานิลแทงทอง : แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แก

รอนในกระหายนํ้า แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน 

(S3-12)

• ตํารับยาแกพิษกินผิดสําแดง : แกพิษกินผิดสําแดง กินของ

แสลง (S3-35)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

ใบของมะปรางปา (Bouea macrophylla Griff.)

มะพลับทอง
ชื่อทองถิ่น : มะพลับปา (สระแกว), สาวดํา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros transitoria Bakh.
ชื่อวงศ : EBENACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบสีดําอมเทาและมี
ชองอากาศ มีขนที่ยอด กลีบเลี้ยงและผลออน ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปไข-รี-ขอบขนาน ยาว 7-17 ซม. จุดเดนที่มีแผนใบหนาคลาย

แผนหนัง เกลี้ยง เสนใบยอยแบบรางแหนูนเห็นชัดทั้งสองดาน 
และเสนกลางใบเปนรองที่แผนใบดานบน, ดอกแยกเพศ กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 4 กลีบ ดอกสีขาวครีม ผลทรง

กลม-แปน กวาง 3-4 ซม. ขั่วผลมีกลีบเลี้ยงติดคาง 4 แฉก ๆ ยาว 

1.5 ซม. ขอบบิดเปนคลื่น ผลสุกสีเหลือง เนื้อรสหวานทานได, 
พบตามปาดงดิบแลงและปาดงดิบชื้น ในภาคตะวันออก และภาค

ใต
สรรพคุณ

• เปลือกตนหรือผลออน : แกบิด แกทองรวง แกอาเจียน แกไข

มาลาเรีย ตําพอกชวยหามเลือด ชวยสมานบาดแผล หรือตมนํ้า
ลางแผล ชวยฆาเชื้อโรคบาดแผลไดอีกดวย (E2)

มะพอก
ชื่อทองถิ่น : มะพอก (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Parinari anamensis Hance
ชื่อวงศ : CHRYSOBALANACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดสี่เหลี่ยม

ขนาดเล็ก ตามกิ่งออน ชอดอก กานใบ และแผนใบดานลางมีขน
สีขาว-นํ้าตาลหนาแนนแนบกับผิว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-รี

กวาง ยาว 6-15 ซม. ชอดอกออกที่ปลายกิ่งยาวถึง 30 ซม. ดอก
สีขาว ผลทรงคอนขางกลม-บูดเบี้ยวเล็กนอย กวาง 4-5 ซม. ผิวมี

ชองอากาศสีนํ้าตาล-ขาวหนาแนน, พบตามปาเต็งรังและปาดิบ

แลงแทบทุกภาค ยกเวนภาคใต
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สรรพคุณ
• ราก : แกไขจับสั่น แกไข ถายพยาธิ; เถา : รักษากามโรค; 
เปลือก : เปนยาชูกําลัง รักษาแผลเนาเปอยใหแหง; เนื้อไม : 
ถอนพิษเบื่อเมา คุมธาตุ บํารุงธาตุ; ใบ : แกหวัด คัดจมูก แก
ปวดศีรษะ รักษาบาดแผล แกหืด แกหิด แกคัน (R7)

• แกน : แกโรคประดง ผื่นคัน แกนํ้าเหลืองไหลซึมตามผิวหนัง 
(NE3)

• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (NE2-167)

มะแฟน
ชื่อทองถิ่น : มะแฟน (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Protium serratum Engl.
ชื่อวงศ : BURSERACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ด
สี่เหลี่ยม-มน หนา-บาง เปลือกในมีนํ้ายางสีขาว ตามสวนตาง ๆ 
เกลี้ยง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบยอย 7-9 ใบ เรียงตรง
ขาม รูปไข-แกมรูปขอบขนาน ยาว 8-17 ซม. โคนใบสมมาตร มี

จุดเดนที่มีขอบใบจักฟนเลื่อย และที่ปลายทั้งสองดานของกานใบ

ยอยและรอยตอกับแกนใบบวมพอง กานใบยาว 1.5-2 ซม. ผล
ทรงกลม กวาง 2 ซม. มักสีสะเก็ดสีนํ้าตาล ผลสุกสีออก

เหลือง-สีแดง เนื้อในขาวใส รสเปรี้ยวทานได, พบตามปา
เบญจพรรณและปาดงดิบแลง ทั่วประเทศ

สรรพคุณ

• รากหรือผล : แกไขตัวรอน ถอนพิษผิดสําแดง (NE3)

• เหงา : แกซาง แกไขเหนือ แกไขกาฬ ดับพิษไข แกบิดมูกเลือด 
แกไขสันนิบาต ชวยเจริญอาหาร (R7)

มะไฟ
ชื่อทองถิ่น : มะไฟ (พัทลุง, ตรัง, อุดรธานี),   
มะไฟปา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Baccaurea ramiflora Lour.
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกสีนํ้าตาลแดง แตก
สะเก็ดเล็กและบาง มีขนประปรายตามสวนออน ๆใบเดี่ยว เรียง
เวียน เปนกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปรี-รูปไขกลับ ยาว 10-25 ซม. 
ขอบใบหยักมน-เรียบ กานใบยาว 4-7 ซม. ปลายบวม ชอดอก

แยกเพศแยกตน สีเหลืองครีม ชอผลออกเปนกระจุกตามกิ่งใหญ
และลําตน หอยยาว 10-40 ซม. ดอกสีเหลืองออน ผลกลม-รูปรี 
ยาว 2.5-4 ซม. สุกสีเหลือง-อมสม เมล็ดมีเยื่อหุมสีขาวรสเปรี้ยว

อมหวาน เมล็ดสีขาว-มวง, พบตามปาดงดิบทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ราก : แกเสมหะ แกกําเดา บํารุงไฟธาตุ แกบวม; ดอก : แกบิด 

แกทองเสีย เจริญอาหาร ฆาเชื้อ ขับนํ้าดี ขับนํ้ายอย เปนยา
สงบระงับ เปนยาฝาดสมาน แกปวดประสาท (R6)

• ราก : แกไขตัวรอน ชวยทําใหตัวเย็น (N1)

• ราก : แกไขตัวรอน รักษาฝภายใน (NE2)
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• ตํารับยามหานิลแทงทอง : แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แก
รอนในกระหายนํ้า แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน 
(S3-12)

ผลมะไฟสุก

มะไฟแรด
ชื่อทองถิ่น : นมงัว นมวัว (อุดรธานี), เหมือดคน 

(พัทลุง, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Scleropyrum pentandrum (Dennst.) 
Mabb.

ชื่อวงศ : SANTALACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 7 ม. เปลือกเรียบ โคนตนมีหนามยาว
ไดถึง 7 ซม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ 

รูปรี-รูปไข 6-18 ซม. ปลายใบแหลม-เรียวแหลม แผนใบดานบน
มีรอยกดตามเสนใบ ดานลางมีขนหนาแนน—ประปราย กานใบ

ยาว 5-10 มม. บวมพอง ชอดอกคลายหางกระรอก ยาว 6-25 

ซม. สีเขียว-เหลืองอมสม หอยลงตามกิ่งและลําตน ผลรูปไข ยาว 
3-5 ซม. สุกสีเหลือง มีเมล็ดเดียวเนื้อแข็ง รูปรี ยาว 2-3 ซม.

สรรพคุณ
• ราก : ชวยถอนพิษผิดสําแดง; เมล็ด : เผาไฟหรือตมแลว

กะเทาะเอาเนื้อในนํามาประกอบอาหาร เชน นํ้าพริก หรือใส

แกง (NE3)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข

หวัด ไขปอดบวม (S2-01)
• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 

ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

เมล็ดที่ลอนเนื้อออกแลวของมะไฟแรดใชประกอบอาหาร
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มะม่วงปา่

ชื่อทองถิ่น : มะมวงคัน มะมวงปา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mangifera caloneura Kurz

ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรองตามแนวยาว 

ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนาน ยาว 

10-34 ซม. เสนกลางใบที่แผนใบดานบนนูน เนื้อใบหนา กานใบ

ยาว 3-10 ซม. โคนบวมพอง ชอดอกยาวถึง 30 ซม. สีขาวอม

เหลือง ผลรูปไขปลายเบี้ยว ยาว 4.5-7 ซม. สุกสีเหลืองอมเขียว 

มีกลิ่นหอม เนื้อสีเหลืองรสเปรี้ยว-อมหวาน

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

ผลมะมวงปาสุก

มะเม่าสาย

ชื่อทองถิ่น : เมาสาย (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Antidesma sootepense Craib

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 9 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก กาน

ใบมีขนสั้นหนาแนน-เกือบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบ

ขนาน-รูปไข ยาว 5-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม มีขนสั้นตามเสน

กลางใบดานบน และเสนแขนงใบดานลาง-เกือบเกลี้ยง กานใบ

ยาว 5-10 มม. ชอดอกแยกเพศ ยาว 3-10 ซม. สีเขียวอมเหลือง 

ชอผลคลายชอพริกไทย ยาว 6-14 ซม. ผลทรงกลม กวาง 3-5 

มม. กานผลยาว 2-4 มม. ผลสุกสีแดง รสเปรี้ยวอมหวานทานได
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขทับระดู : แกไขทับระดู (N1-123)
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มะระขีน้ก
ชื่อทองถิ่น : มะระขี้นก (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Momordica charantia L.

ชื่อวงศ : CUCURBITACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 4 ม. ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้น

หนาแนน-ประปราย มีมือพันออกที่ซอกใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบ

หยักรูปฝามือ 5-9 แฉก กวาง 6-10 ซม. ปลายแฉกแหลม ขอบ

หยักเวาและมีติ่งหนาม โคนใบเวาลึก เนื้อใบบางออนนุม กลีบ

ดอกสีเหลือง 5 กลีบ บานกวาง 3-4 ซม. ผลรูปรี ยาว 5-8 ซม. 

ปลายเรียวแหลม ผิวเปนตุม-หนามขรุขระ มีสันตามแนวยาว 

8-10 สัน เมื่อสุกสีเหลืองสมแตกเปน 3 สวน เยื้อหุมเมล็ดสีแดง
สรรพคุณ
• ทั้งตน : แกไขตัวรอน (N1)
• ตํารับยาโรคเอดส : แกโรคเอดส (N1-192)
• ตํารับยาโรคไต : แกโรคไต (N1-294)
• ตํารับยาเขียวหอม : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษ
ไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส (S3-02)

• ตํารับยาไขหัด/ไขอีสุกอีใส/ไขอีดําอีแดง : แกไขหัด ไขเหือด 
(หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส ไขอีดําอีแดง กระทุงพิษไข (S3-48)

มะสอย

ชื่อทองถิ่น : เขียวพุมใบมน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus resinosus (Blanco) Merr.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1.5 ม. ตามกิ่ง กานใบ แผนใบดาน

ลาง และชอดอกสีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม แผนใบคู

ตรงขามมีขนาดตางกันเล็กนอย ใบรูปไขกลับ-แกมรี ยาว 7-16 

ซม. ขอบใบหยัก โคนใบมน-รูปลิ่ม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 

1 คู และพบตอม 1 คู กานใบยาว 0.7-1.5 ซม. ชอดอกตั้งขึ้นสูง 

7-13 ซม. ผลรูป 3 พู กวาง 1 ซม. ผิวมีขนและหนามสั้น
สรรพคุณ
• ทั้งตน : ลดการอักเสบ อาการปวดบวมของบาดแผล เขายา
รักษาโรคริดสีดวงทวาร (E2)

ซาย : ดอกเพศเมีย, ขวา : ผลออน
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มะสอยใหญ่

ชื่อทองถิ่น : เขียวพุมใบยาว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus calocarpus Airy Shaw

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. ตามกิ่ง กานใบ แผนใบดานลาง 

ชอดอกและผลสีขนสั้นหนานุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม แผนใบคู

ตรงขามมีขนาดตางกัน ใบรูปไขกลับ-แกมรี ยาว 7-25 ซม. ขอบ

ใบหยักซี่ฟน-เรียบ โคนใบรูปลิ่ม คลายมะสอย (Mal_res) จุดตาง

ที่มะสอยใหญไมมีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ ชอดอกตั้ง สั้นกวา

มาก ยาวไมเกิน 1.5 ซม. ผลรูป 3 พู กวาง 2 ซม. ผิวมีขนหนา

แนน ไมมีหนาม, พบตามปาดงดิบ เปนพืชถิ่นเดียว พบเฉพาะทาง
ภาคตะวันออกของไทย
สรรพคุณ
• ทั้งตน : ลดการอักเสบ อาการปวดบวมของบาดแผล เขายา
รักษาโรคริดสีดวงทวาร, มีสรรพคุณคลายมะสอย สามารถใช
แทนกันได (E2)

ซาย : ผลออน, ขวา : ชอดอกเพศผู

มะหวด
ชื่อทองถิ่น : มะหวด (พิษณุโลก), มะหวดผี มะหวด

นอย (สระแกว), หมากหวด (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ : SAPINDACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกสะเก็ดบาง

ขนาดเล็ก ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นหนานุม ใบประกอบแบบขน

นก ใบยอย 3-6 คู เรียงตรงขาม รูปใบหอก-ขอบขนาน-ไขกลับ 

ยาว 7-20 ซม. กานใบสั้น ยาวไมเกิน 5 มม. ชอดอกยาวถึง 30 

ซม. ดอกสีขาว ผลหยัก 3 พู แตละพูรูปขอบขนาน ยาว 1.5-2.5 

ซม. สุกสีแดง-สีดํา เนื้อรสหวานทานได

ซาย : ผลสุก, ขวา : เปลือกลําตน
สรรพคุณ

• ราก : แกทองอืด (N1)

• รากและใบ : รักษาโรคเกาท แกไขตัวรอน (NE2)
• ใบ : แกไตพิการ แกกระษัย แกบวม ขับปสสาวะ เปนยาระบาย

ออน ๆ (R8)
• ผลสุก : รสหวานหรือฝาดเล็กนอยทานเปนผลไม ชวยแกไข

มาลาเรีย ไขปา (E2)

• ตํารับยาโรคประดง : รักษาโรคประดง (NE2-018)
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มะหาด
ชื่อทองถิ่น : มะหาด หาด (ตรัง), มะหาดใหญ 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Artocarpus thailandicus C. C. Berg

ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ซม. เปลือกแตกสะเก็ดบาง 

ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ตามกิ่งออน กานชอดอก กานใบ 

และแผนใบดานลางมีขนสั้นสากคายสีขาว-นํ้าตาลออน (ถาหาด 

Art_lac จะมีขนสั้นนุมสีนํ้าตาลแดง และมีกานชอดอกเพศเมีย

หรือกานผล ยาว 1-4 ซม.) ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ไขกลับ ยาว 

6-14 ซม. ขอบใบหยักซี่ฟน-เรียบ แผนใบดานลางมีขนหนา

แนน-เกือบเกลี้ยง กานชอดอกเพศเมียหรือกานผล ยาว 0.3-1ซม. 
ผลคอนขางกลม กวาง 3-4 ซม. มีขนประปราย สุกสีสม เนื้อฉํ่านํ้า 
รสหวานอมเปรี้ยวทานได
สรรพคุณ
• แกน : นําไปทําปวกหาด แลวใชเขายาตํารับยาถาย (N1)
• ตํารับยาโรคลมชัก : แกโรคลมชัก (N1-200)
• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

แกนมะหาด

บน : ผลสุก, ลาง : แผนใบดานลางของมะหาด

มังตาน
ชื่อทองถิ่น : ทะโล (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Schima wallichii (DC.) Korth.
ชื่อวงศ : THEACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 35 ม. เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาว 
เปลือกในมีเสี้ยนละเอียดสีขาว ระคายและคันตอผิวหนัง ตาม
สวนออน ๆ มีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว รูปรี ยาว 9-18 ซม.ขอบใบจัก
ฟนเลื่อย-เรียบ ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกลยอดกานดอกยาว 

2-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ ดอกสีขาว บาน
กวาง 4 ซม. เกสรจํานวนมากสีเหลือง ผลกลม กวาง 1.5-2 ซม. 
เมื่อแกแหงแตก 5 ซีก 

สรรพคุณ
• เปลือก : สมานธาตุ แกทองรวง; แกน : แกซางโลหิต แกโรค

กระษัย บํารุงโลหิต แกไขทองเสีย; ดอก : แกไข บํารุงหัวใจ 

(R7)
• กิ่งออนและเนื้อไม : แกคลื่นไส แกปวดหู (NE2)
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มันนก

ชื่อทองถิ่น : หัวกะทาด (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea birmanica Prain & Burkill

ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 15 ม. เถาจะแหงหลังผลแก 

มีรากสะสมอาหารใตดิน (หัว) เนื้อในสีขาว ตามสวนออน ๆ มีขน

สั้น-เกลี้ยง เถากลม ตนออนมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหัวใจ 

กวาง 10-15 ซม. มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 7-11 เสน แผน

ใบดานบนมีรอยกดตามแนวเสนใบ กานใบยาว 5-10 ซม. เปน

เหลี่ยม ผลรูปคอนขางกลม กวาง 2-2.5 ซม. มีปกตามแนวตั้ง 3 

ปก ติดเปนชอผล ยาว 10-20 ซม. 
สรรพคุณ
• หัว : สมานแผลภายใน บํารุงเสนเอ็น (N1)

ผลออนของมันนก

มันพาด
ชื่อทองถิ่น : มันเทียน มันนก (พิษณุโลก), มันแซง 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea oryzetorum Prain & Burkill

ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 5 ม. เถาจะแหงหลังผลแก 

มีรากสะสมอาหารใตดิน (หัว) รูปรี-เกือบกลม กวางถึง 7 ซม. 

เนื้อในสีขาว-ครีม ตมทานไดไมคัน ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยงและ

ไมมีหนาม เถากลม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานแคบ กวาง 

1.5-2.5 ซม. ยาว 7-10 ซม. มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 3-5 

เสน กานใบยาว 0.7-2.7 ซม. ผลรูปกลมแบน กวาง 2-2.5 ซม. 

มีปกตามแนวตั้ง 3 ปก ติดเปนชอผล ยาว 3-5 ซม. 
สรรพคุณ
• หัว : ตม/เผากิน บํารุงเสนเอ็น (N1)

กลางซาย : ผล, กลางขวา : เถาและโคนกานใบ, ลาง : หัวใตดิน
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มันเสา
ชื่อทองถิ่น : มันเสา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea alata L.

ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 20 ม. เถาจะแหงหลังผลแก 

มีรากสะสมอาหารใตดิน (หัว) เปนแทงยาวหรือคอนขางกลม ยาว 

10-50 ซม. ตมทานไดไมคัน ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยงและไมมี

หนาม เถาและกานใบมีครีบสี่ดาน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข

กวาง ยาว 6-12 ซม. มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 5-9 เสน กาน

ใบยาว 4-10 ซม. ผลรูปกลมแบน กวาง 2.5-4 ซม. มีปกตามแนว

ตั้ง 3 ปก ติดเปนชอผล ยาว 10-20 ซม.
สรรพคุณ
• หัว : แกโรคไต มามอักเสบ (NE3)

ม้าทลายโรง
ชื่อทองถิ่น : มากระทืบโรง (พิษณุโลก), มากระทืบ
โรง มาทลายโรง (สระแกว), มากระทืบโรง        

มาทลายโรง แสมาทลาย ยานเอ็นมา เอ็นมา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Neuropeltis racemosa Wall.

ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกมี

ตุม-หนาม ยาวถึง 1.3 ซม. ไมพบนํ้ายางสีขาว ตามสวนออน ๆ มี
ขนสั้นสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-แกมขอบขนาน ยาว 6-17 

ซม. กานใบยาว 1-2 ซม. ชอดอกออกตามกิ่งยาวถึง 10 ซม. ผลมี
ปกรูปไขกวาง เนื้อบางคลายใบสีขาวอมเขียว ติดเมล็ดรูปกลม

บริเวณกลางปก กวาง 7 มม. เมื่อแกแหงแตก 5 ซีก

สรรพคุณ

• เถาหรือราก : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อย (E2)
• เถา : บํารุงกําลัง (N1)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-บํารุงกําลัง : แกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง 

(E1-05)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 

ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

• ตํารับยาอยูไฟ/มดลูกเขาอู/ไสเลื่อน : ใชแทนการอยูไฟ มดลูก
เขาอูไว แกไสเลื่อนทั้งชายและหญิง (E3-01)

บน : ผล, กลาง : ยอดมีขนสีสนิม, ลาง : เถา
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• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/บํารุงรางกาย/อัมพาต : แกปวดเมื่อย
ตามเสน-ขอ-หลัง-เอว อัมพาต บํารุงรางกาย ชวยใหเจริญ
อาหาร (E3-02)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย : แกปวดเมื่อย (N1-57)
• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)
• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

บน : เถาสด, ลาง : เถาแหงของมาทลายโรง

มูกเขา
ชื่อทองถิ่น : มูกเขา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex 
Thwaites

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ และมีชองอากาศ 
ตามสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน และไมมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม รูปรีแคบ-ขอบขนาน ยาว 7-15 ซม. ปลายใบเรียวยาวคลาย

หาง เสนแขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนวิ่งไปจรดเสนขอบใบใกล
ขอบใบ ผิวใบเกลี้ยง กานใบยาว 1-2 ซม. กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ 

ดอกบานกวาง 8-10 มม. มีกลิ่นหอม ผลรูปไข ยาว 2-3 ซม. ติด

เดี่ยวหรือคู เมื่อสุกสีเหลืองสม 

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

ซาย : ผลออน, ขวา : เปลือกลําตนของมูกเขา 

โมกเครือ
ชื่อทองถิ่น : เครือไสตัน (อุดรธานี), เดือยดิบ     
โมกเครือ (ตรัง), เถาลิ้นเสือ เครือไสตัน (พิษณุโลก), 
ไสตัน ไสปลาไหล เครือไสตัน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. 

Middleton
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้า
ยางสีขาวขุน เปลือกสีนํ้าตาลแดงและมีชองอากาศ ตามขอเปน

สันนูน ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบ
ขนานแกมรี ยาว 8-17 ซม. ปลายเสนแขนงใบจรดกันใกลขอบใบ 

มีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบที่ผิวใบดานบน ผิวเกลี้ยง กานใบ

มักมีสีแดง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ ดอกสีขาว 
ดอกบานกวาง 3 ซม. ผลแบบฝกติดคู เปนแทงยาว 30-50 ซม. 

หนา 1 ซม. เมล็ดมีพูขนที่ปลายดานหนึ่ง
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สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : แกโรคบิด ทองรวง (E2)
• ราก ใบ และเถา : บํารุงกําลัง บํารุงเสนเอ็น (N1)
• ราก : ชวยขับระดูเสีย แกไข แกขัดเบา (NE3)
• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี
หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

ลาง : ฝกแกของโมกเครือ

โมกแดง
ชื่อทองถิ่น : ไมมูก โมกแดง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Wrightia dubia (Sims) Spreng.
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามสวนตาง ๆ มีนํ้ายางสีขาว

ขุน และไมมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 7-20 

ซม. กานใบยาว 2-10 มม. แผนใบมีจุดโปรงแสงทั่วไป ชอดอก
ยาว 2.5-4 ซม. ออกที่ปลายกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบ สีแดงอม
ชมพู-สีขาว ดอกบานรูปกรวย กวาง 4-5 ซม. ผลแบบฝกติด 1 คู 

เปนแทงยาว 13-30 ซม. ผิวไมมีชองอากาศ, พบตามปาดงดิบชื้น

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 
(S2-51)

ลาง : ฝกออนของโมกแดง
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โมกมัน
ชื่อทองถิ่น : โมก โมกมัน (พัทลุง), โมกมัน 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด

หนา ทุกสวนมีนํ้ายางสีขาว ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นหนาแนน ใบ

รูปรี-รูปขอบขนาน ยาว 6-15 ซม. ดอกสีขาวครีม กลีบดอก 5 

กลีบ ดอกบานกวาง 4-5 ซม. กลางดอกมีจีบเปนกะบังมักมีสีชมพู 

กะบงัจกัเปนแฉกไมสมํา่เสมอ ผลเปนฝก เปนแทงยาว 10-30 ซม. 

หนา 2-3 ซม. ผิวมีชองอากาศและขนสั้น เมื่อแกแหงแตก 2 ซีก 

เมล็ดมีพูขนติดที่ปลายดานหนึ่ง
สรรพคุณ
• เปลือกหรือยาง : แกพิษแมลงสัตวกัดตอย (NE3)
• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

โมกใหญ่
ชื่อทองถิ่น : โมกหลวง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Holarrhena pubescens 

Wall. ex G. Don

ชื่อวงศ : APOCYNACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ-เปน

สะเก็ดหนาเล็กนอยและมีชองอากาศหนาแนน ทุกสวนมีนํ้ายางสี

ขาวขุน ตามสวนตาง ๆ ขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี 

ยาว 10-20 ซม. แผนใบบาง กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ กลางดอกสี

เหลือง ดอกบานกวาง 3-4 ซม. มีกลิ่นหอม ผลออกเปนฝกคู หอย

ลง ยาว 18-30 ซม. หนา 6 มม. มีชองอากาศกระจาย เมล็ดมีพู

ขนติดที่ปลายดานหนึ่ง
สรรพคุณ
• เปลือกและใบ : รักษาโรคหิด (NE3)
• เนื้อไม : แกไขมาลาเรีย (N1)
• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
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เมือ่ยดํา

ชื่อทองถิ่น : เถาเมื้อย (พิษณุโลก), เมื่อยดํา (ตรัง, 

พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Gnetum montanum Markgr.

ชื่อวงศ : GNETACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เนื้อไมดานในมีลายสี

นํ้าตาลดํา เปลือกมีชองอากาศจํานวนมาก-แตกสะเก็ดหนา ใบ

เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. 

ผิวใบเกลี้ยง จุดเดนของเมื่อยดําอยูที่มีเนื้อใบหนา แผนใบดานบน

มีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ และใบแหงมีสีดํา, ชอดอกเพศผู

แยกแขนง ชอยอยยาว 5-15 ซม. ตั้งขึ้น ชอดอกเพศเมียออก
เดี่ยวหรือเปนกระจุก หอยลงยาว 15-30 ซม. ผลรูปรีปลายแหลม 
ยาว 2-3 ซม. มีกานผลยาว 5-10 มม. โคนกานไมมีขน ผลสุกสี
แดง ผลแหงสีดํา, พบตามปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาดิบเขาทั่ว
ประเทศ
สรรพคุณ
• เถา : แกปวดเมื่อย (N1)

หนาตัดเถาเมื่อยดํา

เมือ่ยดูก

ชื่อทองถิ่น : เมื่อยแดง (ตรัง, พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Gnetum macrostachyum Hook. f.
ชื่อวงศ : GNETACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เนื้อไมดานในมีลายสี

นํ้าตาลแดง เปลือกเรียบ-มีชองอากาศนูนกระจายทั่ว (จุดตางจาก

เมื่อยดํา Gne_mon) ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีแกมขอบขนาน 

ยาว 8-16 ซม. ผิวใบเรียบ เกลี้ยง เนื้อใบหนา ใบแหงสีนํ้าตาล 

ชอผลหอยลงยาวถึง 10 ซม. ผลรูปรี ยาว 2-3 ซม. ปลายมนมีติ่ง

แหลม ไมมีกานผล โคนผลมีขนสีนํ้าตาล ยาวถึง 5 มม. ผลสุกสี

แดง, พบตามปาดิบแลงและปาดิบชื้น ทั่วทุกภาค ยกเวนภาค
เหนือ
สรรพคุณ
• เถา : แกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง (S3)
• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

หนาตัดเถาเมื่อยดูก/เมื่อยแดง
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เม่าไข่ปลา

ชื่อทองถิ่น : เมาไขปลา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Antidesma ghaesembilla Gaertn.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. ตามสวนออน ๆ และชอดอกมี

ขนสั้น ใบเดี่ยว รูปรีกวาง ยาว 5-10 ซม. โคนใบมน-เวา ปลายใบ

มน-มีติ่งสิ้น แผนใบดานลางมีขนประปราย-เกลี้ยง ใบออนรสฝาด

อมเปรี้ยว กานใบยาว 1-2 ซม. ชอดอกแยกเพศ คลายหาง

กระรอก ยาว 3-7 ซม. ชอดอกเพศผูสีครีม ชอผลคลายชอพริก

ไทย ผลยอยทรงกลม กวาง 5 มม. กานผลยาว 2 มม. ผลออนสี

เขียวออน สุกสีแดง-ดํา รสเปรี้ยวอมหวานทานได  

สรรพคุณ

• ผลสุก : ทานชวยระบาย ถายทอง; ยอดออนและผลดิบ-สุก : มี

รสเปรี้ยวอมหวาน ทานเปนผัก ใชปรุงอาหาร หรือทานเปนผล
ไม (NE3)

• ใบสด : บดเปนยาพอกแผลสด เปนยาสมานแผล และแกบวม 
บรรเทาความเจ็บปวดจากกระดูกหัก ชาวอาขาและเยาใชราก

และใบหรือทั้งตนตํา คั้นนํ้าทาหรือตมอาบแกอาการคัน อาการ

บวม อักเสบ ตมดื่มเปนยาบํารุงกําลัง ชวยขับปสสาวะ (R18)
• ตํารับยาแกไขทับระดู : แกไขทับระดู (N1-123)

เม่าสร้อย

ชื่อทองถิ่น : เม็ดขาวสาร (อุดรธานี), เมาสรอย 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Antidesma acidum Retz.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 6 ม. ตามสวนออน ๆ และชอดอกมี

ขนสั้นหนาแนน-ประปราย ใบเดี่ยว รูปรี-ไขกลับ ยาว 4-10 ซม. 

โคนใบรูปลิ่ม-มน แผนใบดานบนมีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ 

แผนใบดานลางเกลี้ยง-มีขนประปราย เนื้อใบหนา ใบออนรส

เปรี้ยว กานใบยาว 2-7 มม. บวมหนา ชอดอกแยกเพศ คลายหาง

กระรอก ยาว 5-10 ซม. ชอดอกเพศผูสีเหลืองอมเขียว ชอผล
คลายชอพริกไทย ผลยอยทรงกลม กวาง 5 มม. กานผลยาว 2-3 
มม. ผลออนสีเขียวออน สุกสีแดง-ดํา รสเปรี้ยวอมหวานทานได  
สรรพคุณ
• ใบ : รักษาและบํารุงสตรีหลังคลอดบุตร (NE3)
• ตํารับยาแกไขทับระดู : แกไขทับระดู (N1-159)
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เม่าเหล็ก 
ชื่อทองถิ่น : เมาเหล็ก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros racemosa Roxb.

ชื่อวงศ : EBENACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาว 

สีดํามีเนื้อแข็งหนาคลายถาน ที่ปลายยอด กลีบดอก กลีบเลี้ยง 

และผลออนมีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก-ขอบขนาน 

ยาว 15-25 ซม. แผนใบหนาคลายแผนหนัง เกลี้ยง เสนกลางใบ

เปนรองที่แผนใบดานบน กานใบยาว 1-1.5 ซม., ผลทรงกลม 

กวาง 2.5-5 ซม. ขั่วผลมีกลีบเลี้ยงติดคาง 4 แฉก ๆ ยาว 1-1.5 

ซม. กลีบเลี้ยงยกขึ้นไมแนบติดผล, พบตามปาดงดิบชื้น ในภาคใต

สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

ยมหอม
ชื่อทองถิ่น : ยมหอม (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Toona ciliata M. Roem.

ชื่อวงศ : MELIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกสะเก็ดตามแนว

ยาว ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยขาง

ละ 7-15 ใบ เรียงสลับ รูปไข-ใบหอก ยาว 7-16 ซม. โคนเบี้ยว 

ปลายใบเรียวแหลม กานใบยอยยาว 1-2 ซม. ชอดอกยาวถึง 50 

ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 กลีบ ผลรูปรียาว ยาว 

2-3 ซม. ผิวมีชองอากาศ เมื่อแกแหงแตกเปน 5 ซีก แกนกลางมี

หาเหลี่ยม เมล็ดมีปกทั้งสองดาน
สรรพคุณ
• เปลือก : แกลม บํารุงเลือด, หรือใชเขายาตํารับยาหอมนวโกฐ 

(N1)
• ราก : ตมนํ้าดื่มเปนยาบํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ ถอนพิษผิดสําแดง 
แกพิษเบื่อเมา แกเมาสุรา แกไขทุกชนิด; ใบ : กินเปนยา
ถอนพิษเบื่อเมา ลดความรอน ลิ้นแข็งกระดาง; เถา : ตมนํ้าดื่ม
หรือถอนพิษผิดสําแดง ถอนพิษตานซาง (R18)

บน : ผลออน, ลางขวา : ผลแกแหงแตก
ซาย : แผนใบดานลาง, ขวา : ฝลของเมาเหล็ก
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ยมหิน
ชื่อทองถิ่น : ยมหิน (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Chukrasia tabularis A. Juss.

ชื่อวงศ : MELIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนรองลึก

ตามยาว ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นหนานุมคลายกํามะหยี่ ใบ

ประกอบแบบขนนก 1-2 ชั้น ใบยอยขางละ 10-15 ใบ รูป

ไข-แกมใบหอก ยาว 4-15 ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบหยักเปนติ่ง

สั้น กานใบยอยยาว 4-8 มม. ชอดอกตั้งขึ้น ยาวถึง 50 ซม. กลีบ

ดอกสีเหลืองออน 5 กลีบ ผลรีกวาง ยาว 4-5 ซม. ปลายมีจะงอย

แหลม เปลือกแข็งมีชองอากาศนูนสีนํ้าตาล เมื่อแกแตกเปน 3-5 

เสี่ยง เมล็ดมีปก
สรรพคุณ
• เปลือก : ชวยสมานแผล รักษาสิวอักเสบ (NE3)

ซาย : ผลออน, ขวา : ชอดอก

ยอดิน
ชื่อทองถิ่น : ยารากเหลือง ยอแหยง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Morinda angustifolia Roxb. 

var. angustifolia

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปใบหอก ยาว 13-25 ซม. โคนใบสอบเรียว 

ปลายใบเรียวแหลม กานใบยาว 5-10 มม. ชอดอกเปนกระจุก

กลม กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ เปนหลอดยาว 1.6-3 ซม. ผลคอน

ขางกลม ยาว 1-1.5 ซม., พบตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลง 

ที่ระดับความสูง 500- 1,000 เมตรจากนํ้าทะเล 

สรรพคุณ
• ราก : แกไข บํารุงกําลัง; ใบ : แกเชื้อรา (N1)
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ยอปา่
ชื่อทองถิ่น : ยอเถื่อน (พัทลุง, ตรัง), ยอปา 

(อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Morinda coreia Buch.-Ham.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกรองลึกตาม

ยาว-สี่เหลี่ยมหนา ที่ขอกิ่งออนมีหูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขามตั้งฉาก รูปรี-หอกกลับ ยาว 13-25 ซม. โคนใบสอบเรียว 

แผนใบดานลางเกลี้ยง-มีขนสั้นหนานุม กานใบยาว 1-2 ซม. ชอ

ดอกเปนกระจุกกลม กานชอดอกยาว 2-6 ซม. ดอกรูปดอกเข็ม 

กลีบดอกสีขาว 4-5 กลีบ หลอดกลีบดอกยาว 1-1.5 ซม. ผลก

ลม-แกมรี ยาว 3-4.5 ซม. ผิวเรียบเห็นชองผลยอยรูปหลาย
เหลี่ยม, พบตามปาผลัดใบและชายปาดงดิบ ในพื้นที่ดินปนทราย
หรือดินลูกรังทั่วประเทศ

รากยอปา

สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกโรคดีซาน (N1)

• ราก : แกเบาหวาน รักษาโรคกระเพาะ)
• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 

ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน

ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)
• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-45)

ยางแดง
ชื่อทองถิ่น : ยางแดง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 40 ซม. เปลือกแตกเปน
สะเก็ด เนื้อไมมีนํ้ามันยางกลิ่นหอม ใบรูปไข-ขอบขนาน ยาว 
15–20 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ใบแหงมันวาวเปนสีนํ้าตาลทองแดง 
ผลกลมรี มี 2 ปกรูปขอบขนาน, พบตามปาดงดิบแลงทั่วไป 
ยกเวนภาคใต

สรรพคุณ
• ยาง : แกปวดฟน (N1)
• นํ้ามันจากตน : รักษาแผลพุพอง แผลเปอย (NE2)
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ซาย : ยอดและกานใบออนมีขนสีขาว, ขวา : การขุดเจาะนํ้ามัน
ยางแดง

ยางนา
ชื่อทองถิ่น : ยาง ยางนา (ตรัง, อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 50 ซม. เปลือกแตกเปน
สะเก็ด เนื้อไมมีนํ้ามันยางกลิ่นหอม ใบรูปไข-ขอบขนาน ยาว 
15–25 ซม. ผิวใบดานลางและกานใบมีขนนุมหนาแนน ผลก
ลม-รูปไข ยาว 2–3 ซม. มีครีบตามแนวยาว 5 ครีบ มี 2 ปกรูป
ขอบขนาน, พบตามปาดงดิบในเขตที่ราบนํ้าทวมถึงหรือในหุบเขา
ทั่วประเทศ
สรรพคุณ
• เปลือก : ตมนํ้าดื่ม เปนยาบํารุงรางกาย ฟอกเลือด บํารุงโลหิต 
แกตับอักเสบ และใชทาถูนวดขณะรอน ๆ เปนยาแกปวดตาม
ขอ; เมล็ดและใบ : มีรสฝาดรอน ตมใสเกลือ ใชอมแกปวดฟน 
ฟนโยกคลอน, นํ้ามันยาง 1 สวน ผสมกับแอลกอฮอลกิน 2 
สวน แลวนํามารับประทาน (R67)

ยางนา

ยางมันหมู
ชื่อทองถิ่น : ยาง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus kerrii King

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 50 ซม. เปลือกแตกเปน

สะเก็ด เนื้อไมมีนํ้ามันยางกลิ่นหอม ที่ยอดมีหูใบรูปเรียวโคง กิ่ง

ออน กานใบ และผิวใบเกลี้ยง ใบรูปรี ยาว 9–15 ซม. ใบแหงสี
นํ้าตาลทองแดง ผลกลมแบน มี 2 ปกรูปขอบขนาน , พบตาม

ปาดงดิบชื้นในเขตภาคใต

• เปลือก : ชวยฟอกโลหิต แกปวดขอ แกตับอักเสบ (NE3)
• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่
ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

• ตํารับยารักษาโรคเหงือกและฟน : รักษาโรคเหงือกและฟน 
(S2-88)
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สรรพคุณ
• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่
ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

• ตํารับยารักษาโรคเหงือกและฟน : รักษาโรคเหงือกและฟน 

(S2-88)

ยางมันหมู

ยางยูง
ชื่อทองถิ่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus grandiflorus 

(Blanco) Blanco
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 40 ซม. เปลือกเรียบ-แตก

สะเก็ดใหญ เนื้อไมมีนํ้ามันยางกลิ่นหอม ใบรูปไข ยาว 10–25 

ซม. ผิวใบและก่ิงออนเกลี้ยง ผลรูปขอบขนาน ยาว 4–5 ซม 
มีครีบตามแนวยาว 5 ครีบ ผลมี 2 ปกรูปขอบขนาน, พบตาม
ปาดงดิบชื้นในเขตภาคใต

สรรพคุณ

• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่

ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)
• ตํารับยารักษาโรคเหงือกและฟน : รักษาโรคเหงือกและฟน 

(S2-88)

ยางยูง
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ยางวาด

ชื่อทองถิ่น : ยาง (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus chartaceus Symington

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 40 ซม. เปลือกแตกสะเก็ด

หรือรองตื้นตามแนวยาว เนื้อไมมีนํ้ามันยางกลิ่นหอม กิ่งออนและ

กานใบมีขนสั้น ใบรูปไข-รี ยาว 8–13 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ผลรูป

กลมรี มี 2 ปกรูปขอบขนาน, พบตามปาดงดิบในเขตที่ราบใกล

ชายทะเลและปาชายหาดในภาคใต

สรรพคุณ

• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่
ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

• ตํารับยารักษาโรคเหงือกและฟน : รักษาโรคเหงือกและฟน 
(S2-88)

ย่านขลง

ชื่อทองถิ่น : ขลง ยานขลง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Coptosapelta flavescens Korth.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามสวนออน ๆ มี

ขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 6-13 ซม. ปลาย

ใบหยักเปนติ่งเรียวแหลม กานใบยาว 1 ซม. ชอดอกออกที่ซอก

ใบใกลปลายกิ่งและปลายกิ่ง ชอยาวถึง 7 ซม. กลีบดอกสีขาว-สี

ครีม เปนหลอดยาว 1-1.3 ซม. ปลายแยก 5 แฉก รูปแถบ ยาว 1 

ซม. คลายดอกเข็ม กลีบเลี้ยงติดทน ผลทรงกลม เกลี้ยง เมื่อแก

แหงแตกเปน 2 พู เมล็ดจํานวนมาก มีปก, พบที่พมา ลาว 
เวียดนาม และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทั่วไปตามชายปาดงดิบ 
ในระดับความสูงตํ่า ๆ จนถึงประมาณ 900 ม.
สรรพคุณ
• ราก : รักษาโรคมะเร็ง (S1)
• ราก : ยาถายพยาธิตัวกลมที่อยูตามผิวหนัง เชน พยาธิตัวจี๊ด 

(S2)

เถาของยานขลงที่ขัดเปลือกออกแลว
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ย่านนมควาย

ชื่อทองถิ่น : กลวยมุสัง กลวยหมูสัง (ตรัง, พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. 

var. grandiflora

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกมีรอยปริแตก

ตามแนวยาว ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นนุมสีนํ้าตาลแดง มีชอง

อากาศ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน-ไขกลับ ยาว 12-23 ซม. 

มีเสนแขนงใบขางละ 14-17 เสน ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีแดง 6 

กลีบ รูปขอบขนาน ดอกบานกวาง 8-10 ซม. เกสรสีครีม ผลรูป

ทรงกระบอก ยาว 6-8 ซม. ผิวขรุขระ ติดเปนกลุมถึง 30 ผล/
กลุม ผลสุกสีเหลือง
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : บํารุงโลหิต (S3)
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

หนาตัดเถายานนมควาย

ย่านปด
ชื่อทองถิ่น : เถามหาพลัง (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stephania japonica 
(Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman

ชื่อวงศ : MENIISPERMACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน เถามีนํ้ายางใส ไมมีหัวใตดินชัดเจน 
ใบรูปหัวใจ แผนใบดานลางและกิ่งออนมีขนสั้นหยิกงอหนาแนน 
กานใบติดแบบใบบัว, พบตามชายปาดงดิบทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• เปลือก : บํารุงกําลัง (E2)
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ย่านเอ็น
ชื่อทองถิ่น : ยานเอ็น เถาเอ็น (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ipomoea rubens Choisy

ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 15 ม. เถากลม ตามสวนตาง 

ๆ มีขนสั้นนุมสีขาว ยอดออนมีนํ้ายางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป

หัวใจ-คอนขางกลม ยาว 12-20 ซม. โคนใบเวาลึก มีเสนแขนงใบ

ออกโคนใบ 3-4 คู กานใบยาว 10-20 ซม. ดอกรูปแตร สีชมพูอม

มวงคลายดอกผักบุง บานกวาง 6-8 ซม. ผลมีกลีบเลี้ยงหนา 5 

กลีบ หุมเปนรูปหยดนํ้า ยาว 4 ซม. ผลกลม กวาง 1.5 ซม. มี

เมล็ดอยูภายใน

สรรพคุณ
• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 
(S2-24)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ (S2-53)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

ยายกัง้เล็ก
ชื่อทองถิ่น : พญาวานร (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Justicia grossa C. B. Clarke
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามสวนออน ๆ และชอดอกมี
ขนสั้น ตามขอบวม ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปใบหอก-รี
แคบ ยาว 9-17 ซม. ใบแกผิวเกลี้ยง ผิวใบดานบนเปนมันเงาและ
มีเสนกลางใบและเสนแขนงใบนูน กานใบยาว 1-3 ซม. ชอดอก
ออกที่ปลายกิ่งตั้งขึ้น ยาวถึง 17 ซม. ดอกยอยออกรอบขอ กลีบ
ดอกสีเขียวอมขาว ยาว 1.2-1.5 ซม. ปลายกลีบแยก 2 แฉกบน

และ 3 แฉกลาง ดานใบมีจุดสีมวง ใบประดับรูปไขยาวถึง 8 มม.

ดานในของผลยานเอ็น
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ดอกของยายกั้งเล็ก

สรรพคุณ
• ใบและยอดออน : แกปวดเมื่อย ลดความดันโลหิตสูง รักษา
ระบบประสาท ขับปสสาวะ (S2)

รกฟา้
ชื่อทองถิ่น : เซือก (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia alata B. Heyne ex Roth
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 35 ม. เปลือกแตกเปนรอง
ลึก-สะเก็ดรูปสี่เหลี่ยมเมื่ออายุมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เกือบ
ตรงขาม รูปรี-ขอบขนาน ยาว 15-23 ซม. โคนใบและปลายใบมน 

แผนใบดานลางเกลี้ยง-มีขนหนาแนน และที่เสนกลางใบใกลโคนมี
ตอมหูด 1 คู กานใบยาว 7-12 มม. ชอดอกคลายหางกระรอก 

ยาวถึง 15 ซม. สีเหลืองอมเขียว ผลรูปขอบขนานแกมรี ยาว 4-6 
ซม. มีปกบิดเปนคลื่นตามแนวยาว 5 ปก

สรรพคุณ

• เปลือก : แกทองเสีย แกอาเจียน บํารุงหัวใจ ลดความดันโลหิต 
ลางบาดแผล ชวยฆาเชื้อ และสมานแผล (NE3)

• แกน ปุมหรือปมที่ลําตน และผล : แกคุดทะราด แกเสมหะ แก

โลหิต แกกําเดา แกริดสีดวงทวารหนัก (ทําใหหัวริดสีดวงแหง) 

แกไขทับระดู บํารุงโลหิต (R7)

บน : ผลของรกฟา, ลาง : เปลือกตนอายุมาก
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รสสุคนธ์
ชื่อทองถิ่น : เครือเขาไฟ (พิษณุโลก), เชือกเขาไฟ 

ปดคาย (ตรัง), รสสุคนธ ลิ้นแรด ลิ้นเสือ (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) 

Pierre ex Craib

ชื่อวงศ : DILLENIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกลอกแผน

บาง-แตกสะเก็ดสี่เหลี่ยมบางในเถาอายุมาก ตามกิ่ง แผนใบมีขน

สั้นสากคาย ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ไขกลับ ยาว 6-15 ซม. ขอบ

ใบจักฟนเลื่อย โคนใบสอบ กานใบยาว 0.5-1 ซม. โคนกานโอบ

กิ่ง ชอดอกยาวถึง 20 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 

กลีบ กลีบดอกและเกสรเพศผูสีขาว ผลรูปรียาว 7-10 มม. ปลาย
เปนจะงอยแหลม ติด 3 ผล/กลุม 

บน : ชอดอก, กลาง : ขนสากคายบนผิวใบ, ลาง : ผลออน

ซาย : เปลือกของเถาอายุมาก, ขวา : หนาตัดเถา

สรรพคุณ
• เถาหรือราก : รักษาอาการปวดไขขอ ปวดหัวเขา (E2)
• เถา : แกตกขาว (N1)
• ดอก : บํารุงหัวใจ แกวิงเวียน ใชเขาตํารับยาหอม (NE3-235)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ (S2-13)

ระงับพิษ
กางปลาแดง สมเสร็จ ระงับ ระงับพิษ 

(ตรัง, พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Breynia glauca Craib
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว 
เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี-ไขกวาง ยาว 3.3-7.5 ซม. แผนใบ

ดานลางมีนวลเห็นชัด เนื้อใบบางออนนุม กานใบยาว 3-5 มม. 
ดอกแยกเพศ ออกเปนกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศเมียอยูดานบน
กิ่ง ดอกเพศผูอยูใตกิ่ง ผลออกเดี่ยว ๆ ทรงกลม กวาง 6.5-8 มม. 

กานผลยาว 5-8 มม. สุกสีแดง มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบติดที่ขั่วผล

สรรพคุณ

• ราก : บํารุงโลหิต (S3)
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 

ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-38)
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แผนใบดานลางของระงับพิษ

ระย่อม
ชื่อทองถิ่น : ระยอม (พิษณุโลก), ระยอมเล็ก 
(อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex 
Kurz
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมเตี้ย สูงถึง 40 ซม. มีเหงาใตดิน ตามสวนที่มี
ชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ตามกิ่งออน ใบ ชอดอกและผลเกลี้ยง ใบ
เดี่ยว เรียงตรงขามหรือรอบขอ มี 2-3 ใบ/ขอ รูปรี-หอกกลับ ยาว 
10-25 ซม. ชอดอกเปนกระจุกหนาแนนที่ปลายกิ่ง มีกานชอยาว 
4-10 ซม. หลอดกลีบดอกสีชมพู ยาว 2 ซม. กลีบดอกสีขาว 5 

กลีบ ผลออกเปนคู รูปไข ยาว 1 ซม. โคนผลเชื่อมติดกัน สุกสีดํา

สรรพคุณ

• ราก : แกโรคเบาหวาน แกไข (N1)
• ราก : แกปวด แกไขตัวรอน เปนยากลอมประสาทชวยใหนอน

หลับ (NE3)
• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-32)
• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)

• ตํารับยาแกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม : แกนํ้านมแหง ชวยขับ

นํ้านมในสตรีหลังคลอด (S3-50)

รากของระยอม

รัง
ชื่อทองถิ่น : รัง ฮัง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Shorea siamensis Miq.

ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรองลึกตาม

ยาว ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบและชอดอกมีขนสั้น-เกลี้ยง ใบ
เดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-แกมรูปขอบขนาน ยาว 8-20 ซม. โคนใบ
เวาลึก กานใบยาว 4-9 ซม. ใบกอนรวงสีสม-แดง กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง เรียงซอนกันมีโคน

ปองคลายทรงหมอดินเผา ผลมีปกรูปหอกกลับ ยาวถึง 9 ซม. มี
ปกยาว 3 ปก และปกสั้น 2 ปก ผลรูปไข ยาว 2 ซม.

รากของระยอม
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สรรพคุณ

• เปลือก : แกนํ้าเหลืองเสีย (NE3)

• ราก : ตมนํ้าดื่มเปนยาแกอาการปวดทอง อาหารไมยอย แก

อาเจียน และอาการแพทอง (R18)

• ตํารับยาโรคลมชัก : แกโรคลมชัก (N1-200)

บน : ผลจวนแกของรัง, ซาย : ใบใกลรวง, ขวา : ดอก

รางจืด
ชื่อทองถิ่น : รางจืด (พัทลุง, ตรัง, อุดรธานี, 
พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 20 ม. ตามขอบวม ตามสวน
ตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-แกมใบหอก ยาว 

7-18 ซม. ขอบจักซี่ฟนตื้นหาง ๆ โคนใบมน-ตัด มีเสนแขนงใบ
ออกจากโคน 1 คู ชอดอกแบบชอกระจะ กลีบเลี้ยงสีนํ้าตาลอม

เขียว แยก 2 แฉก กลีบดอกเปนหลอดรูปแตร สีมวงอมนํ้าเงิน-สี

ขาว หลอดยาว 3-4 ซม. ปลายแยก 5 แฉก บานกวาง 6-7 ซม. 

ดานในสีเหลือง-อมนํ้าตาล ผลเปนแทง ยาว 4-5 ซม. โคนกลม

ปอง แหงแตก 2 ซีกตามยาว, พบตามชายปาดงดิบทั่วประเทศ 

คลายกับสรอยอินทนิล (Thu_gra) แตสรอยอินทนิล แผนใบดาน

ลางมีขน และขอบใบชวงโคนจัก 1-3 พู
สรรพคุณ

• แกพิษเบื่อเห็ด ลางพิษสารเคมี ยาฆาหญา ยาฆาแมลงที่เขาสู

รางกาย แกอาการเมาคาง, ชวยฟอกโลหิต แกไข แกรอนใน 

รักษาโรคเบาหวาน (NE3)

• ใบ เถา หรือราก : ขับพิษจากสารเคมี หรือ แกอาการเมาสุรา 

(S3)

• ใบ : ตมนํ้าดื่มขับปสสาวะ หรือใชสดตําพอกรักษาผื่นคันแพ 

ลมพิษ (N1)
• ตํารับยาโรคเบาหวาน/ลดนํ้าตาลในเลือด : รักษาเบาหวาน 
ลดนํ้าตาลในเลือด แกมือเทาชา (NE3-253)

• ตํารับยาแกพิษกินผิดสําแดง : แกพิษกินผิดสําแดง กินของ
แสลง (S3-35)
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รางแดง
ชื่อทองถิ่น : คนทีดํา (ตรัง), เครือปลอก (อุดรธานี), 

เถารางแดง เถาวัลยเหล็ก (สระแกว), รางแดง 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ventilago denticulata Willd.

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. ตามกิ่งออนและชอ

ดอกมีขนสั้น เถามีลายตามแนวยาว เถาอายุมากแตกเปนรองตื้น

แกมรางแหตามแนวยาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก-ขอบ

ขนาน ยาว 9–17 ซม. มีเสนใบยอยเรียงตามแนวขวาง และผลมี

ปกแบนแถบ ยาว 4–6 ซม. ติดเมล็ดกลมที่ปลายดานหนึ่ง, มี

ลักษณะคลายเครือปลอก (Ven_har) แตรางแดงมีจุดตางที่มีขอบ
ใบหยักซี่ฟนหรือจักฟนเลื่อย, แกนของเถาอายุมากมักจะพบแกน
ไมสีดําไดเหมือนกับเครือปลอก ทําใหบางคนเรียกวา คนทีดํา
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : แกปวดเมื่อย ขับปสสาวะ (E2)
• เถา : แกกษัย บํารุงไต (N1)
• เถา : ยาอายุวัฒนะ บํารุงกําลัง (NE3)
• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)
• ตํารับยาบํารุงกําลัง/ชูกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง ชูกําลังใหมี
เรี่ยวแรงทํางาน (S2-59)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ผลแกของรางแดง

ซาย : แกนของเถาอายุมาก, ขวา : เปลือกของเถาอายุมาก

ราชครูดํา
ชื่อทองถิ่น : ชิงดอกเดียว (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Goniothalamus macrophyllus (Blume) 
Hook. f. & Thomson

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 7 ม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นหนา
แนนสีนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน-หอก

กลับ ยาว 17-35 ซม. เสนแขนงใบในแตละขาง 14-25 เสน เปน
รอยกดที่ดานบนแผนใบ ปลายเสนวิ่งไปจรดกันใกลขอบใบ กาน
ใบยาว 1.5-3 ซม. อวบหนา ดอกเดี่ยว ออกตามลําตนและกิ่ง

ใหญ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีนํ้าตาล กลีบดอกสีเขียว 6 กลีบ เรียงตัว

คลายรูปไขปลายแหลม ยาว 3-4 ซม. เนื้อหนา ผลรูปรี ยาว 2 
ซม. ปลายมีติ่งแหลม ติดมากถึง 17 ผล/กลุม, พบตามปาดงดิบ
ชื้น ในภาคใต 

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกโรคภูมิแพ (S2-19)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)
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• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-45)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง/ชูกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง ชูกําลังใหมี

เรี่ยวแรงทํางาน (S2-59)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี

หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ผลออนของราชครูดํา

ราชดัด
ชื่อทองถิ่น : ราชดัด (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Brucea javanica (L.) Merr.
ชื่อวงศ : SIMAROUBACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงไดถึง 2 ม. ตามกิ่ง แกนใบ กานใบ แผน
ใบ และชอดอกมีขนสั้นหนาแนน ใบประกอบขนนกปลายคี่ ยาว

ถึง 35 ซม. ใบยอย 7-15 ใบ เรียงตรงขาม-สลับ รูปไขกวาง-แกม

ขอบขนาน ยาว 3.5-10 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย ชอดอกตั้งขึ้น 
ยาวถึง 33 ซม. ดอกสีขาวอมเขียว-สีแดงเขม ผลรูปไข ยาว 6 มม. 

ติด 1-4 ผล/กระจุก, สวนตาง ๆ มีรสขม

สรรพคุณ
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

ผลและกานชอผล
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ราชพฤกษ์
ชื่อทองถิ่น : คูน (พิษณุโลก), ราชพฤกษ คูน (ตรัง, 

พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cassia fistula L.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกสีขาว 

เรียบ-แตกสะเก็ดขนาดเล็ก ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบประกอบ

ขนนกปลายคู ยาว 30-40 ซม. ใบยอย 6-12 ใบ เรียงตรงขาม รูป

ไข-รี ยาว 7-15 ซม. ชอดอกหอยลง ยาว 20-60 ซม. กลีบดอกสี

เหลือง 5 กลีบ ผลแบบฝกเปนแทงกลมยาว 30-60 ซม. หนา 2 

ซม. ผิวเกลี้ยง แกสีดําอมนํ้าตาล เมล็ดรูปรีแบน มีเนื้อสีดําหุม มี

กลิ่นเหม็นฉุน
สรรพคุณ
• เนื้อหุมเมล็ดสีดํา : ยาถาย; ใบ : แกชํ้าใน (N1)
• ตํารับยาถาย : ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก แกจุกเสียดแนน
ทอง (S1-20)

• ตํารับยาขับเสมหะ : ชวยขับเสมหะในอกและลําคอ (S2-05)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาวัยทอง : รักษาอาการวัยทอง รักษาเลือดลมใหเปน
ปกติ (S2-25)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ
ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน
เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยาแกทองผูก : แกทองผูก ชวยระบายทอง (S3-37)
• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ
ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย
ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบาย
ออน ๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45)

เนื้อในของฝกสีดํา

ราม
ชื่อทองถิ่น : พิลังกาสา (ตรัง), พิลังกาสา ราม 
(พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ardisia elliptica Thunb.

ชื่อวงศ : PRIMULACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง รอยตอ
ระหวางกิ่งกับลําตนบวม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไขกลับ-รี ยาว 
6-13 ซม. ขอบใบเรียบ แผนใบเนื้อหนา ดานลางมีจุดสีเขม
กระจาย เสนแขนงใบไมชัดเจน ชอดอกหอยลง ยาวถึง 5 ซม. 

กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกสีชมพู ผลกลมแบน 

กวาง 6 มม. สุกสีแดง-ดํา

สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง

เวียนศีรษะ (S2-21)
• ตํารับยารักษาตอมลูกหมากโต : แกตอมลูกหมากโต (S2-48)

• ตํารับยาไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข : แกไขรอน

ในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข แกไขอาเจียน แกไขนอนไม
หลับ (S3-47)

เปลือกลําตนราชพฤกษ
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เมล็ดแหงของราม/พิลังกาสา

เร่วใหญ่
ชื่อทองถิ่น : ขาคม (อุดรธานี, สระแกว), เรว 

(พัทลุง), เรว เรวใหญ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alpinia mutica Roxb. var. nobilis (Ridl.) 

I. M. Turner
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกมีเหงาใตดิน ใบประกอบแบบขนนก สูง 

2–3 ม. มีใบยอยขางละ 3-5 ใบ รูปใบหอก ยาว 30–70 ซม. ชอ
ดอก กานใบ และแผนใบดานลางมีขนสั้นนุม ชอดอกออกที่ปลาย

ใบ กลีบเลี้ยงกลีบดอกสีขาว ผลทรงกลมกวาง 1.5–2 ซม. มีขน
หนาแนน คลายกับขาปา (Alp_mal_mal) แตเรวใหญมีจุดตางที่

ปลายของดอกตูมสีขาว กานดอกยอยยาว 15–25 มม.
สรรพคุณ

• เหงาหรือเมล็ด : บํารุงหัวใจ แกวิงเวียน (E2)

• เหงาหรือเมล็ด : ขับลมในลําไส ชวยยอยอาหาร (NE2)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง

ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : แกริดสีดวงทวาร (S2-41)

• ตํารับยาแกนํ้านมแหง/ขับนํ้านม : แกนํ้านมแหง ชวยขับ

นํ้านมในสตรีหลังคลอด (S3-50)

ผลสุกและเมล็ดของเรวใหญ
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ๅษีผสมแก้ว
ชื่อทองถิ่น : การบูรเถา (พิษณุโลก), ฤาษีผสม  

ตานนกกด (ตรัง), ฤาษีผสมเสร็จ (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria micrantha (A. DC.) Hook. f. & 

Thomson

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. เปลือกเถามีรอยปริ

ตามแนวยาว ตามสวนออน ๆ ชอดอกและกานใบมีขนนุมสีสนิม 

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน ยาว 5-12 ซม. 

ปลายใบเรียวแหลม ขยี้ใบมีกลิ่นหอม กานใบยาว 2-5 มม. ดอก

เดี่ยว กลีบดอกสีเหลืองคลํ้า 6 กลีบ ดอกบานกวาง 2-2.5 ซม. 

ผลรูปไข-ขอบขนาน ยาว 1-3 ซม. ผิวเรียบ มีกานผลยาว 1-2.5 
ซม. ผลสุกสีเหลือง

บน : ดอก, ลาง : เนื้อไม

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : รักษาโรคไต บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แกไขตัวรอน แกลม

วิงเวียน ยาอายุวัฒนะ (E2)

• เถา : ขับลม แกทองอืดทองเฟอ แกผดผื่น บํารุงเสนเอ็น (N1)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

ละอองไฟฟา้
ชื่อทองถิ่น : หัสแดง (พัทลุง) วานไกนอย (อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cibotium barometz (L.) J. Sm.
ชื่อวงศ : CIBOTIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก กลุมเฟน มีลําตนสั้นอยูชิดผิวดิน ตาม
ลําตนและโคนกานใบมีขนยาวปุกปุยสีนํ้าตาลทอง คลายขนลูกไก 
กานใบสีนํ้าตาลช็อกโกแลต ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาวถึง 
2 ม. ใบประกอบยอยยาวถึง 60 ซม. ขางละ 12-20 ใบ เรียงสลับ 
ใบยอยหยักเปนพูแบบขนนกลึกเกือบถึงเสนกลางใบ ยาวถึง 10 
ซม. ขอบใบแตละพูจักฟนเลื่อย แผนใบดานลางมีนวลขาว กลุม
อับสปอรเกิดที่ขอบใบยอยดานลาง

สรรพคุณ
• ตํารับยาเขียวหอม : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า แกพิษ
ไขหัด ไขเหือด (หัดเยอรมัน) ไขอีสุกอีใส (S3-02)

ลําตน/หัวถูกปกคลุมดวยขนปุกปุยสีนํ้าตาลทอง
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ลาย
ชื่อทองถิ่น : คอมเขียว (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Microcos paniculata L.

ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. ลําตนมีพูโคงเวาและคดงอ มี

ขนสั้นนุมตามกิ่งออน ชอดอกและกานใบ ใบรูปไข-ไขกลับ ยาว 

9-17 ซม. ปกติขอบใบเรียบ หายากที่หยักแตไมชัดเจน ปลายใบ

เรียวแหลม-เปนติ่งคลายหาง แผนใบเกลี้ยง หรือมีขนประปราย

เฉพาะตามเสนแขนงใบดานลาง (จุดตางจากพลับพลา 

Mic_tom) เสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ชอดอกยาว 3-15 

ซม. ดอกสีเหลืองครีม มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลกลม กวาง ยาว 1 

ซม. ผิวเกลี้ยง ผลสุกสีดํา เนื้อรสเปรี้ยวอมหวานทานได, พบตาม
ปาเสื่อมโทรม ชายปาดงดิบ ทั่วทุกภาค
สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกโรคกระเพาะ (NE2)
• แกน : รักษาโรคหอบหืด (NE2)
• ตํารับยาโรคกระเพาะ : รักษาโรคกระเพาะ (NE2-017)

ผลออนของลาย

ลิน้กวาง
ชื่อทองถิ่น : คอนตีหมา (ตรัง), คอนหมาแดง 

(สระแกว), ลิ้นกวาง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ : ANCISTROCLADACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. กิ่งชวงปลายมีตะขอ

เกี่ยวมวน ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียนเปนกระจุกที่

ปลายกิ่ง รูปหอกกลับ-แกมแถบ ยาว 15-55 ซม. แผนใบเนื้อหนา 

เกลี้ยงและมันเงา โคนใบสอบเรียว กานใบไมมีหรือยาวไมเกิน 1 

ซม. กลีบดอกสีขาวอมเขียวหรือแดงเขม มี 5 กลีบ ดอกบานกวาง 

1.2 ซม. ผลมีปกรูปหอกกลับ ยาวถึง 6 ซม. แบงเปนปกยาว 3 

ปก และสั้นกวา 2 ปก ผลออนปกสีแดง
สรรพคุณ
• ราก : แกโรคบิด ไขจับสั่น, รากลิ้นกวางผสมกับรากชางนาว
หรือยาตัวอื่น ตมนํ้าดื่มแกปวดเมื่อย; ใบ : ตมนํ้าอาบแกบวม
ตามตัว แกเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง (E2)

• ราก : แกโรคบิด แกไขจับสั่น (ไขมาลาเรีย) (NE2)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-04)

ผลออนของลิ้นกวาง/คอนตีหมา
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หนาตัดของเถาลิ้นกวาง/คอนตีหมา

ลิเภาใหญ่
ชื่อทองถิ่น : ยานลิเภา หญายายเภา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lygodium salicifolium C. Presl

ชื่อวงศ : LYGODIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก กลุมเฟน มีลําตนเปนเหงาสั้นใตดิน 

เถายาวไดถึง 10 ม. เปนสี่เหลี่ยม-เกือบกลม ตามกานใบและแกน
ใบมีขนสั้นสีนํ้าตาล ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น กานใบที่ติดเถา
สั้นมาก ยาว 2-5 มม. ปลายเปนตุม แตกใบประกอบยอย เพียง 1 

คู ใบยอยมีขางละ 2-5 ใบ เรียงสลับ รูปแถบยาว ยาวถึง 14 ซม. 

โคนใบมน-หยักคลายติ่งหู สรางสปอรบนติ่งที่ขอบใบ ยาวถึง 7 
มม. 

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : แกประดงเขาขอ-เขาเสน แกไขทับระดู (E2)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน
เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

ใบของลิเภาใหญที่กําลังสรางสปอร

ลูกข่า
ชื่อทองถิ่น : ไอแหวง บริแหวง ฝนแสนหา (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cinnamomum sintoc Blume
ชื่อวงศ : LAURACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ มีกลิ่นหอมแรง 
ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ขอบขนาน-ใบหอก ยาว 7-18 ซม. 
ปลายใบเรียวแหลม-เรียวยาว เสนแขนงใบออกใกลโคนใบ 3 เสน 
ผิวใบเกลี้ยง แผนใบดานบนเรียบและเห็นเสนใบยอยไมชัด เนื้อใบ

หนาแข็งและกรอบ ขยี้ใบมีกลิ่นหอมแรงกวาสมุลแวง (Cin_bej) 
และสุรามะริด (Cin_sub) ชอดอกยาว 10-15 ซม. กลีบรวมสีขาว
ครีม มีขนสั้น ผลคอนขางกลม กวาง 1 ซม. ปลายบุม มีถวยรอง

ผลยาวเทากับผล สีเขียว ขอบถวยหยักติ่งแหลมไมสมํ่าเสมอ

จํานวนมาก ติ่งยาวถึง 3 มม., พบตามปาดิบชื้นและปาดิบเขา
ระดับตํ่า

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)
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กลางซาย : แผนใบดานลาง, กลางขวา : ผลออน, ลาง : เปลือก

ลําตนของลูกขา/ไอแหวง

เล็บมือนาง
ชื่อทองถิ่น : เล็บมือนาง (ตรัง, สระแกว), สะมัง 

เล็บมือนาง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Combretum indicum (L.) DeFilipps

ชื่อวงศ : COMBRETACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. ตามกิ่งออนและชอ

ดอกมีขนสั้นนุม เปลือกลอกเปนแผนบางสีนํ้าตาลออน ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปรี-แกมขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม มีรอยกดตามแนวเสนใบที่แผนใบดานบน มีขนสั้นตามแนว

เสนใบดานลาง กานใบยาว 5-10 มม. ชอดอกหอยลง ยาวถึง 15 

ซม. ดอกบานใหมมีสีขาวแลวเปลี่ยนเปนสีชมพู-แดง มีกลิ่นหอม 

มี 5 กลีบ โคนเปนหลอดเรียวยาว 4-10 ซม. มีกลิ่นหอม ผลรูป
กระสวย ยาว 3-4 ซม. ปลายแหลม มีสันตามแนวยาว 5 สัน
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาโรคผิวหนัง ชวยสมานบาดแผล (E2)
• ราก : แกพิษโลหิตรอน; เปลือก : ใชเปนยาขับปสสาวะ แก
ปสสาวะพิการ แกนิ่ว และริดสีดวงทวารภายใน; แกน : แก
ริดสีดวงทวาร; ใบ : แกบาดแผล แผลติดเชื้อ; ดอก : แกโรคตา 
ตาเปยก ตาแฉะ; ผลออน : แกเสมหะ แกลม แกไข (R18)

• เนื้อในเมล็ด : ถายพยาธิในเด็ก (S2)
• เมล็ด : ขับพยาธิไสเดือน (NE5)

ซาย : ผลของเล็บมือนาง

 ใ     ื
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เล็บเหยีย่ว 
ชื่อทองถิ่น : กําลังเสือโครง เล็บแมว เล็บเหยี่ยว

นอย (พิษณุโลก), เล็บแมว (อุดรธานี), เล็บเหยี่ยว 

แสงขัน (ตรัง), หนามเล็บแมว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ziziphus oenopolia (L.) Mill. var. 

oenopolia

ชื่อวงศ : RHAMNACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ยาวถึง 15 ม. เปลือกเรียบ-แตก

สะเก็ดเล็กนอย ตามกิ่งมีหนามแหลมคม กิ่งออนและแผนใบดาน

ลางมีขนสั้นหนาแนน-ประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-รูปรี 

ยาว 3-6 ซม. เห็นรอยกดตามแนวเสนใบที่ผิวใบดานบน มีเสน

แขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู ขอบใบจักฟนเลื่อยเล็กนอย-เรียบ 
ดอกขนาดเล็กสีเขียวอมเหลือง ผลทรงกลม กวาง 0.7-1 ซม. ผิว
เกลี้ยง มี 1 เมล็ด แข็งคลายเมล็ดพุทรา สุกเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล-ดํา 
รสเปรี้ยวอมหวานทานได, พบตามชายปาผลัดใบและปาดิบทั่ว
ประเทศ

สรรพคุณ

• เถา : บํารุงกําลัง (N1)

• ราก : แกฝ รักษาสิวอักเสบ (NE3)

• ตํารับยาแกไขหัด/ไขอีสุกอีไส : แกไขหัด ไขอีสุกอีไส 

(N1-239)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ (S2-13)

โลด
เหมือดคนใหญ (พิษณุโลก),      

เหมือดสม (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Aporosa villosa (Lindl.) Baill.
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. ลําตนมักบิดและ
แตกกิ่งตํ่า เปลือกเปนรองลึกตามยาว กิ่งออน แผนใบดานลาง
และผลมีขนหนานุมคลายกํามะหยี่สีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูป
รี-รีกวาง ยาว 8.5-22 ซม. ขอบใบเรียบ-หยักเล็กนอย กานใบยาว 
2-3 ซม. มี 1 รองตื้นดานบน และพบตอม 1 คูที่ปลายกาน ผลรูป
รี-รูปกระสวย ยาว 1 ซม. ไมมีกานผล เมื่อแกแตก 2 ซีก มีเมล็ด
เดียว เยื่อหุมเมล็ดสีสม, พบตามปาผลัดใบ หรือชายปาดงดิบแลง
ในพื้นที่ดินปนทรายหรือลูกรัง ทั่วประเทศยกเวนภาคใต

สรรพคุณ
• เปลือก : แกไอ (NE3)
• ตํารับยาโรคไต : แกโรคไต (N1-287)
• ตํารับยาโรคไต : รักษาโรคไต แกปสสาวะพิการ (N1-153)
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โลดทะนง
ชื่อทองถิ่น : นางแซง โลดทะนง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Trigonostemon reidioides 

(Kurz) Craib

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. มีรากสะสมอาหารอวบหนา 

เนื้อสีขาว ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบ ชอดอกและผลมีขนสั้นนุม 

ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบหอก-ขอบขนาน-รูปแถบ-ไขกลับ 

5.5-16 ซม. ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 9-27 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก

มีอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีแดงเลือดนกหรือสีขาว ดอกบาน

กวาง 1 ซม. ผลกลมแบน กวาง 1-1.5 ซม., พบตามปาผลัดใบ

หรือชายปาดงดิบแลง ในที่โลงมีดินปนทราย ทั่วประเทศยกเวน
ภาคใต
สรรพคุณ
• ราก : แกปวดบวม ฟกชํ้า เคล็ดขัดยอก ถอนพิษยาเบื่อ เห็ดเมา 
ถอนพิษงู (NE3)

• ราก : ทําใหเบื่อเหลา ชวยเลิกเหลา ทําใหคลื่นไสอาเจียน ทําให
ลําไสขยอน (เชน ใชลางทองคนกินเห็ดพิษ กินสารพิษชนิดที่
ไมใชยาฆาแมลง ยาฆาหญา นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง 
ทินเนอร เปนตน) (S3)

รากของโลดทะนง

เลือดแรด
ชื่อทองถิ่น : เลือดแรด (สระแกว), หัน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Knema globularia (Lam.) Warb.
ชื่อวงศ : MYRISTICACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดบาง เปลือก
ชั้นในมีนํ้ายางสีแดงใส ตามสวนออน ๆ และชอดอกมีขนคลายขุย
สีสนิมหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 6-16 ซม. 
กวาง 2.3-4 ซม. แผนใบดานลางสีเขียวนวล เสนกลางใบนูนที่ผิว
ใบดานบน กานใบยาว 1-2 ซม. มีรองดานบน กลีบรวมสีเหลือง
ครีม 3 กลีบ เนื้อหนา บานกวาง 1-1.2 ซม. เกสรสีแดงเขม ผล
รูปรี-กลม ยาว 1.5-2 ซม. ผลสุกสีเหลือง แตกออก 2 ซีก มี 1 
เมล็ด เยื่อหุมเมล็ดสีแดงหุมเมล็ดมิดถึงปลาย, พบตามปาดงดิบ
แลงและปาดงดิบชื้นทั่วประเทศ
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สรรพคุณ

• เปลือกตน : ขับเลือดเสีย ขับลิ่มเลือด หามใชกับสตรีมีครรภ 

(E2)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง

หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 

แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก

แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)

ลําดวน
ชื่อทองถิ่น : ลําดวน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Melodorum fruticosum Lour.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ ตามสวน
ตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน-แกม
รี ยาว 7-12 ซม. แผนใบดานบนมันเงา ดานลางสีเขียวนวล เสน
แขนงใบเรียบแบนบนแผนใบทั้งสองดาน กานใบยาว 1 ซม. ดอก
ออกเดี่ยว ตามซอกใบ หอยลง กานดอกยาว 2-3 ซม. กลีบดอกสี
เหลืองครีม 6 กลีบ เนื้อหนา รูปไขกวาง ยาว 1.7 ซม. ปลาย
แหลม มีกลิ่นหอมแรงชวงบาย ผลรูปกลม-รี ยาว 1-1.5 ซม. ติด
เปนกลุม ถึง 25 ผล/กลุม สุกสีดํา มี 1-2 เมล็ด เนื้อผลรสหวาน
อมเปรี้ยวทานได, พบตามปาดงดิบแลงในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง 

สรรพคุณ
• ดอก : บํารุงหัวใจ บํารุงเลือด หรือใชเขายาตํารับยาเกสรทั้ง
เกา; ผลสุก : รสหวานทานได (E2)

ลําดวนดง
ชื่อทองถิ่น : กลวยอีเห็น (อุดรธานี), กลวยอีเห็น 

พญารากดําตน (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mitrephora tomentosa Hook. f. & 

Thomson
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 25 ม. เปลือกเรียบ-แตกปริเล็กนอย

ตามแนวยาว ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบดานลาง ชอดอกและผล

มีขนสั้นหนานุมสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปไข-ขอบ

ขนาน ยาว 10-20 ซม. โคนใบมน-เวาเล็กนอย ขอบใบมีขน 

ปลายใบเรียวแหลม กลีบดอกสีเหลืองออน 6 กลีบ กลีบดอกวงใน

งุมปลายกลีบจรดกัน มีลายสีมวงแดง ดอกบานกวาง 5 ซม. ผล
รูปรีปลายกลม ยาว 2-3 ซม. ผิวขรุขระเล็กนอย ติดถึง 25 ผล/
กลุม กานผลยาว 4-5 ซม. สุกสีเหลือง มี 3-7 เมล็ด, พบตาม
ปาดงดิบแลง ทั่วประเทศยกเวนภาคใต
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน (E2)
• แกน : บํารุงกําลัง (NE3)
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ลําพูปา่
ชื่อทองถิ่น : ตุมเตน (อุดรธานี), ลําพูปา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Duabanga grandiflora (DC.) 

Walp.

ชื่อวงศ : LYTHRACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 35 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดตามยาว 

กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม รูปขอบขนาน ยาว 15-35 ซม. โคนกลมหรือเวาตื้น แผนใบ

ดานลางสีเขียวนวล เนื้อใบหนา ชอดอกออกปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง

และกลีบดอกอยางละ 6-7 กลีบ กลีบดอกสีขาว ดอกบานกวาง 

8-10 ซม. มีกลิ่นเหม็นคลายปสสาวะแมว ผลรูปไขกวาง ยาว 3-4 

ซม. มีเกลี้ยงติดทน แกแหงแตก 6-7 ซีก 
สรรพคุณ
• เปลือก : แกโรคซาง (NE3)
• เมล็ด : ตมกับนํ้าดื่มเปนยาแกปวดทอง โรคกระเพาะอาหาร 
อาหารไมยอย อาหารเปนพิษ; กิ่งและตน : สับเปนชิ้นเล็ก ๆ 
ตมกับนํ้ากินเปนยาแกอาการชํ้าใน (R68)

ว่านกีบแรด
ชื่อทองถิ่น : กูดชาง วานกีบเเรด (อุดรธานี), วานกีบแรด (ตรัง, 

พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.

ชื่อวงศ : MARATTIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก กลุมเฟน ลําตนสั้นสูงถึง 20 ซม. กวางถึง 

25 ซม. ที่ลําตนมีโคนกานใบเกาติดทนดูคลายกีบเทาแรด มีขน

แบบเกล็ดสีนํ้าตาลปกคลุมหนาแนน ตามโคนกานใบและโคนกาน

ใบยอยบวมหนา ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 1.5-3 ม. ใบ

ประกอบยอยมีขางละ 4-8 ใบ เรียงสลับ ใบยอยมีขางละ 10-20 

ใบ รูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. ขอบจักฟนเลื่อยถี่ กลุมอับส

ปอรสีนํ้าตาลเกิดไปตามขอบใบดานลาง 
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สรรพคุณ

• เหงา : แกทองรวง บํารุงกําลัง แกเจ็บตา (NE2)

• เหงา : ตมในนํ้าสะอาด หรือดองเหลา กรองเอานํ้าหรือเหลามา
ดื่ม แกปวดหลัง ปวดเอว ลดความดันโลหิต (R34)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 
บํารุงโลหิต (S2-45)

เหงาตากแหงของวานกีบแรด

ว่านดักแด้
ชื่อทองถิ่น : กระเจียวตัวเมีย เสนหจันทรขาว 
(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Stahlianthus campanulatus Kuntze
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาสั้นใตดิน สูงถึง 30 ซม. ใบเดี่ยว 
เรียงสลับ มี 2-3 ใบ/กอ ใบรูปใบหอก ยาว 12-30 ซม. แผนใบ
ดานลางมีขนสั้นประปราย กานใบยาว 5-20 ซม. โคนกานใบโอบ
กับกานใบอื่นอยางหลวม ๆ ชอดอกเกิดที่ยอดกลางกอหรือแทง
ชอดอกกอนเกิดใบ กานชอดอกสั้นกวา 4 ซม. มีใบประดับสีเขียว 
รูปไข ยาว 2-4 ซม. หอซอนกันคลายถวย สูงถึง 7 ซม. ปลายใบ
ประดับแหลมงอนโคงออกเล็กนอย กลีบดอกสีขาว ดานลางเปนก
ลีบปาก ยาว 2-3 ซม. ปลายแยก 2 แฉก มีแตมสีเหลืองตรงกลาง, 
พบตามปาเต็งรัง ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ

สรรพคุณ
• เหงา : แกปวด แกบวม (N1)

ว่านนางตัด
ชื่อทองถิ่น : วานนางตัด (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Labisia pumila (Blume) 
Fern-Vill. var. pumila
ชื่อวงศ : PRIMULACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 25 ซม. ลําตนทอดคลาน-ตั้งตรง
ใกลผิวดิน ยาวถึง 15 ซม. ตามสวนออน ๆ ชอดอก และแผนใบ
ดานลางมีเกล็ดสีนํ้าตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหอกกลับ-รูป
รี ยาว 5-20 ซม. โคนสอบเรียวจนถึงลําตน ไมมีกานใบ เสนแขนง
ใบจํานวนมาก ตนอายุนอยแผนใบมีลายสีขาว-ชมพูตามเสนกลาง
ใบและขอบใบและมีขอบใบจักฟนเลื่อยดวย ชอดอกยาว 2-8 ซม. 
กลีบดอกสีขาว-อมชมพู มี 5 กลีบ ผลกลม กวาง 4 มม. สุกสีแดง 
มีเมล็ดเดียว, พบตามทีชุ่มชืน้หรือรมิลาํธารในปาดบิชืน้ทางภาคใต

สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

วานดักแด

ซาย : ตนอายุนอยของวานนางตัด, ขวา : ตนที่มีอายุมาก
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ชอดอกของวานนางตัด

ว่านพระฉิม
ชื่อทองถิ่น : กลิ้งกลางดง (สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea bulbifera L.
ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 25 ม. มีหัวใตดิน ทรง
กลม-ทรงกระบอก ยาว 10-20 ซม. และมีหัวเกิดตามซอกใบหรือ
ชอดอก ทรงกลม-แกมแบน กวางถึง 15 ซม. เนื้อในสีเหลือง ผิวสี
นํ้าตาลมีจุดสีขาวทั่วไป เถากลมไมมีหนาม ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง 
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกวาง-เกือบกลม ยาว 7-18 ซม. เสน
แขนงใบออกจากโคน 3-5 คู มีรอยกดตามแนวเสนใบที่แผนใบ
ดานบน กานใบมีขอบบางคลายครีบ ผลรูปขอบขนาน ยาว 2.5-5 
ซม. มี 3 ปกดานขางตามแนวยาว เมื่อแกแหงแตก 3 ซีก, พบตาม
ที่โลง ชายปาทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• หัวที่เกิดบนเถาหรือหัวใตดิน : ชวยลดไข ขับปสสาวะ แกนํ้า
เหลืองเสีย (E2)

• หัวที่เกิดตามเถา : แกปวดเมื่อย (N1)

หัวที่เกิดบนเถาของวานพระฉิม/กลิ้งกลางดง

ว่านพร้าว
ชื่อทองถิ่น : เขียวสะอื้น (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Molineria trichocarpa (Wight) N.P.
Balakr.
ชื่อวงศ : HYPOXIDACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 40 ซม. ไมมีลําตน ใบเดี่ยว เรียง
เวียนกระจุกชิดผิวดิน รูปรีแคบ ยาว 15-30 ซม. กานใบยาว 
3-15 ซม. จุดเดนที่มีเสนแขนงใบเรียงตามแนวยาวจํานวนมาก 
และแผนใบพับจีบตามแนวเสนแขนงใบ คลายใบตนกลามะพราว/
กลวยไมดินบางชนิด ตามกานใบและชอดอกเกลี้ยง-มีขนยาว
ประปราย ชอดอกแบบกระจะ ดอกยอยเรียงหาง สีเหลือง ชอ
ดอกยาวไมเกิน 10 ซม., ผลรูปกระสวยเรียว ยาว 2 ซม.

สรรพคุณ
• หัวหรือราก : บํารุงกําลัง (E2)
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ชอดอกของวานพราว

ว่านพังพอน
ชื่อทองถิ่น : คางคาวดาํดอกใหญ คางคาวขาว (ตรงั)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tacca integrifolia Ker Gawl.
ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 80 ซม. มีเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยว 
เรียงเวียนเปนกระจุกที่ผิวดิน รูปใบขอบขนาน ยาว 30-50 ซม. 
ผิวใบเกลี้ยงและมันเงา เสนแขนงใบเปนรอยกดที่ผิวใบดานบน 
โคนมน-เบี้ยว กานใบยาว 25-50 ซม. คลายเนระพูสีไทย 
(Tac_cha) มีจุดตางที่วานพังพอนมีใบประดับ 2 คู โดยทั้ง 2 คูชู
ตั้งขึ้นคลายพังพาน/แมเบี้ย คูบนสีขาวและมีขนาดใหญและยาว
กวาคูลางประมาณ 2 เทา
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกคัน : แกอาการคันตามผิวหนัง (S2-28)
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-28)

วานพังพอน

ว่านมหาเมฆ
ชื่อทองถิ่น : กระเจยีวชาง (พษิณโุลก), วานมหาเมฆ 
(ตรัง), วานหอมใหญ, ขมิ้นดํา (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Curcuma aeruginosa Roxb.
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 60 ซม. มีเหงาสั้นใตดิน เนื้อใน
เหงาสีขาวและใจกลางสีมวงอมนํ้าเงิน (จุดตางจากอาวแดง 
Cur_ang) ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว รูปรี-แกมขอบขนาน 
ยาว 30-50 ซม. แผนใบเกลี้ยงทั้งสองดาน กานใบเปนกาบโอบ
กันแนนกับกานใบอื่น เปนลําสูงไดถึง 40 ซม. ปกติชอดอกแทง
ขึ้นจากดินกอนแทงใบในชวงปลายฤดูรอน-ตนฤดูฝน ใบประดับ

ซอนกันเปนชั้นสูงถึง 17 ซม. (ไมรวมกานชอดอก) ใบประดับชวง

บนสีชมพูเขมอมแดง ใบประดับชวงลางสีเขียว ดอกสีเหลือง กาน
ชอดอกสูงไดถึง 10 ซม.

สรรพคุณ
• เหงา : แกปวดขอ ปวดกระดูก (N1)

• ตํารับยาขับนิ่ว-โรคไต-ตับ : ขับนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในระบบทาง
เดินปสสาวะ แกปสสาวะขน แกโรคไต แกโรคตับ (E2-217)

• ตํารับยาริดสีดวงทวาร : รักษาริดสีดวงทวาร (E2-217)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : แกริดสีดวงทวาร (S2-41)
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• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-60)

• ตํารับยาบํารุงรักษามดลูก : ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรี

หลังคลอด มดลูกพิการ (S2-60)

เนื้อในของเหงาวานมหาเมฆ

ว่านสากเหล็ก
ชื่อทองถิ่น : พราวนกคุม วานสากเหล็ก (ตรัง), 

วานสากเหล็ก (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Molineria latifolia (Dryand. ex W. T. 

Aiton) Herb. ex Kurz var. latifolia

ชื่อวงศ : HYPOXIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ไมมีลําตน ใบเดี่ยว เรียงเวียน

กระจุกชิดผิวดิน รูปรีแคบ ยาว 30-60 ซม. กานใบยาว 10-40 

ซม. จุดเดนที่มีเสนแขนงใบเรียงตามแนวยาวจํานวนมาก และ

แผนใบพับจีบตามแนวเสนแขนงใบ คลายใบตนกลามะพราว และ

คลายกับตองกาย (Mol_cap) มีจุดตางที่ตามกานใบ และชอดอก

เกลี้ยง-มีขนยาวประปราย กานชอดอกยาวไมเกิน 5 ซม. ดอกสี
เหลือง ผลรูปไขปลายเรียวยาว ยาวทั้งหมด 3-4 ซม. ผลสุกสีขาว
มีเมล็ดสีดํา รสเปรี้ยวอมหวาน เมื่อดื่มนํ้าตามจะหวานติดลิ้น เปน
ผลไมปา

เนื้อในและเมล็ดของวานสากเหล็ก
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สรรพคุณ

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยารักษามดลูกเคลื่อน/บํารุงโลหิต : รักษามดลูกเคลื่อน 

บํารุงโลหิต (S2-45)

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ

ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน

เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-45)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก

พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 

ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย (S3-45)

ว่านสาวหลง
แหนง (อุดรธานี, พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Amomum schmidtii (K. 
Schum.) Gagnep.
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.3 ม. มีเหงาใตดิน ตามกานใบ 
แผนใบดานลางมีขนสั้นหนานุม และตามสวนตาง ๆ มีกลิ่นหอม
โดยเฉพาะที่เหงาและราก ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยขางละ 
3-5 ใบ เรียงสลับ รูปแถบยาว-ขอบขนาน ยาว 20-40 ซม. ปลาย
ใบเรียวยาวคลายหาง กานใบยอยยาว 2-3 ซม. ชอดอกแทงขึ้น
จากเหงาใตดิน ทั้งชอยาวถึง 6 ซม. ใบประดับสีแดงอมนํ้าตาลอยู
ระดับผิวดิน กลีบปากสีขาวรูปพัดตั้งขึ้น กวาง 3 ซม. มีแถบสี
เหลืองกลางกลีบและมีจุดประสีแดงทับบนแถบสีเหลืองบริเวณ
โคนแถบ โคนกลีบดอกเปนหลอดยาว 3.5-4.5 ซม. ผลทรงกลมมี
ขนและหนามสั้น, พบตามปาดงดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก 
สรรพคุณ
• เหงา : ขับเลือด ขับลม (N1)
• ทั้งตน : มีกลิ่นหอม ขยี้แชกับนํ้าซาวขาวใชสระผม ชวยบํารุง
หนังศีรษะ (NE3)

ดอกของวานสาวหลง

ว่านสาวหลงใต้ 
ชื่อทองถิ่น : วานสาวหลง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Amomum biflorum Jack

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1.3 ม. มีเหงาใตดิน ตามกานใบ
และแผนใบดานลางมีขนสั้นหนานุม และตามสวนตาง ๆ มีกลิ่น
หอมโดยเฉพาะที่เหงาและราก ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย
ขางละ 3-5 ใบ เรียงสลับ รูปแถบยาว-ขอบขนาน ยาว 20-40 
ซม. ลักษณะตาง ๆ คลายกับวานสาวหลง (Amo_sch) มาก แยก
ชนิดจากกันยาก เทาที่มีขอมูลขณะนี้พบวาวานสาวหลงใตมีการก
ระจายพันธุตามธรรมชาติในภาคใตและภาคตะวันตกเฉียงใต, มี
นํ้ามันหอมระเหยที่มีกลิ่นคลายกันมาก สามารถใชแทนกันได

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : มีนํ้ามันหอมระเหย ชวยรักษาโรคผิวหนัง อาการแพมี
ผื่นคัน ใชผสมทํายาน้ํามัน/ครีมทา หรือใชปรุงแตงกลิ่นใน
ยาดอง (S1) 

• ตํารับยาผื่นคันจากอาการแพ/โรคเจ็ด : รักษาโรคผิวหนัง
ทั่วไป แกอาการแพมีผื่นคัน หรือโรคเจ็ด (อาการมีตุมนํ้าเหลือง
พุพองคันตามผิวหนัง) (S2-07)
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เหงาของวานสาวหลงใตใชในยาดองสูตรพื้นบาน

ว่านหาวนอน
ชื่อทองถิ่น : วานนกคุม (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Kaempferia rotunda L.
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. มีเหงาสั้นและรากสะสม
อาหารอยูใตดิน มีขนสั้นตามแผนใบดานลาง ใบประดับและกลีบ
เลี้ยง ใบเดี่ยว ออก 2-3 ใบ/กอ แผนใบชูขึ้น (ไมแนบติดผิวดิน) 
ใบรูปรีแคบ-รูปใบหอก ยาว 12-25 ซม. กวาง 4-6 ซม. ผิวใบดาน
ลางสีมวงแดงและมีขนสั้น ดานบนมักมีลายสีขาว กานใบยาว 3-5 
ซม. โคนกานใบเปนกาบอัดแนนกับกานใบอื่น สูง 6-10 ซม. ชอ
ดอกแทงขึ้นมาจากเหงาใตดินในชวงไมมีใบในฤดูรอน หรือออก
พรอมกับใบออน กลีบดอกเห็นชัด 4 กลีบ รูปไขกลับ ยาว 4-5 
ซม. กลีบคูลาง (กลีบปาก) เฉพาะที่โคนกลีบหรือทั้งกลีบเปนสี
มวงอมชมพู หลอดกลีบดอกยาว 5 ซม. กานชอดอกสั้นมาก

สรรพคุณ
• เหงา : แกฟกซํ้า (N1)

รากสะสมอาหารของวานหาวนอน

สกุณี
ชื่อทองถิ่น : สมอแหน (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia calamansanai (Blanco) 
Rolfe
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนรอง
รางแหตามแนวยาว แตกกิ่งเปนชั้นคลายตนหูกวาง ใบเดี่ยว เรียง
เวียน รูปรี-หอกกลับ ยาว 9-14 ซม. แผนใบดานลางเกลี้ยงหรือมี

นวล มีตอม 1 คูบนกานใบ ผลรูปรี สูง 1.5 ซม. ดานขางเปน 3 

เหลี่ยม และมีปกออกดานขาง 2 ปก ยาว 2 ซม.
สรรพคุณ
• เปลือก : ขับปสสาวะ; แกน : ถอนพิษ; ผลแก : เปนยาเย็น ใช

เขายาชวยลดไข (E2)
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บน : ผลแกของสกุณี

สนกระ
ชื่อทองถิ่น : กระดูกไก กระดูกไกขาว กระดูกไกปา 
(ตรัง), กําลังทรพี กระดูกไก (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. 
Schum. subsp. malayana (Ridl.) J. T. Johanss.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. กิ่งออนและใบเกลี้ยง กิ่งสีขาวมี
รองเล็กนอย ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ใบหอก ยาว 5-10 ซม. 

แผนใบเรียบ เสนแขนงใบและเสนกลางใบที่ผิวใบดานบนนูน 

กลีบดอกสีขาวเปนหลอด ปลายแยก 5 แฉก (คลายดอกเข็ม) 
คลายตะไหล (Pri_tet_tet) มีจุดตางที่สนกระมีหลอดกลีบดอก
ยาว 1-2 ซม. (สั้นกวาตะไหล)
สรรพคุณ

• ตํารับยาแกไข/แกรอนใน : แกไข ตัวรอน แกรอนใน (S1-25)
• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)

สนกระ

สนสองใบ
ชื่อทองถิ่น : สน (ฉะเชิงเทรา, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Pinus latteri Mason
ชื่อวงศ : PINACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เนื้อไมมีชันเหนียวใส เปลือก
แตกแบบรองลึกตามแนวยาว ตนอายุมากแตกแบบชองสี่เหลี่ยม
เนื้อหนา ใบเรียงเวียนเปนกระจุกชวงปลายกิ่ง ใบประกอบแบบ
กระจุกมีใบยอย 2 ใบ/กระจุก ใบยอยเปนเสนเรียว ยาว 12-23 

ซม. ผลมีเกล็ดซอนกันเปนแทงรูปกรวยแหลมยาว-รูปไข กวาง 
3-6 ซม. ยาว 7-11 ซม. เมื่อแกเกล็ดที่ซอนกันจะอาออกปลอย
เมล็ดที่มีปกปลิวออกมา

สรรพคุณ

• ตํารับยานํ้ามันชันตะเคียน : รักษาบาดแผลอักเสบเรื้อรัง แผล
หนองพุพอง แผลเบาหวาน/กดทับ แผลไฟไหม/นํ้ารอนลวก 

(E1-02)
• ตํารับยาโรคหอบหืด : แกโรคหอบหืด (N1-154)
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ขวา : ผลของสนสองใบ

สนสามใบ
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Pinus kesiya Royle ex Gordon
ชื่อวงศ : PINACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เนื้อไมมีชันเหนียวใส คลายสน

สองใบ (Pin_lat) มีจุดตางที่สนสามใบ เปลือกแตกเปนแผนรูป
รี-กลม คอนขางบางกวา ใบประกอบแบบกระจุกมีใบยอย 3 ใบ/
กระจุก และผลรูปไขกวาง

สรรพคุณ

• เนื้อไมและชันสน : ของสนสามใบ มีสรรพคุณคลายกับสนสอง
ใบ (Pin_lat) สามารถใชแทนกันได (S2)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาขับนิ่วในถุงนํ้าดี : รักษานิ่วในถุงนํ้าดี (S2-09)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-09)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-09)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

บนขวา : ชอสปอรเพศผูของสนสามใบ, แถว 3 จากบน : นํา้มนัสน
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ส้มกบ
ชื่อทองถิ่น : สมกบ (อุดรธานี), สมกบ อุโลก 

(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ด

บาง-หนา ตามกิ่งออน กานใบ ใบ และชอดอกมีขนสั้นหนานุม 

ยอดออนสีแดง และมีหูใบที่ขอบหูใบมีหนามสีดํา ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขาม ใบรูปไขกลับ ยาว 12-18 ซม. โคนใบสอบเรียว ชอดอก

สีเขียวอมเหลือง ยาว 10-20 ซม. โคนชอดอกมีใบประดับคลาย

ใบ สีเขียวออน ยาว 3-7 ซม. ผลรูปกระสวย ยาว 1.5-2 ซม. 

ปลายผลชี้ขึ้นฟา
สรรพคุณ
• เนื้อไม : แกไข ตัวรอน (N1)
• ราก : แกฝ แกผํ่า (ฝอักเสบอุดตัน หรือฝหลบใน) (NE3)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาริดสีดวงทวาร (NE4-027)

ส้มกุ้ง
ชื่อทองถิ่น : กี้โกย สมลมปา (สระแกว), เครืออีโกย 

(อุดรธานี), เถาคันแดง (พิษณุโลก), สมกุงชาง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ampelocissus martinii Planch.

ชื่อวงศ : VITACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางออน ยาวถึง 20 ม. เถาแกกลม

หนาตัดมีแถบตามแนวรัศมี เปลือกแตกเปนรองลึก ตามกิ่งและ

เถาออนมีขนยาวสากคายสีนํ้าตาลแดง มีมือพันออกตรงขามกับ

ตําแหนงกานใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปคลาย 5 เหลี่ยม-คอนขาง

กลม กวาง 15-24 ซม. โคนใบเวาลึก ขอบใบจักฟนเลื่อย ปลาย

ใบหยักเปน 3 พูปลายแหลม แผนใบดานลางมีขนยาวหยิกสีขาว

แนบกับผิวใบ ผลทรงกลม กวาง 1-1.5 ซม. ติดเปนชอคลายพวง
ผลองุน มีผลยอยไดมากถึง 500 ผล/ชอ สุกสีดํา
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : แกไขทับระดู บํารุงเลือด บํารุงสายตา (E2)
• ราก : แกพิษเบื่อเมา แกเมาเหลา (NE3)
• ตํารับยาแกนํ้าเหลืองเสีย : แกนํ้าเหลืองเสีย (N1-124)
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

ซาย : ผลออนของสมกุง, ขวา : เถาอายุมาก
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ส้มกุ้ง
ชื่อทองถิ่น : สมกุง (ตรัง), สมกุงขาว (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Embelia ribes Burm. f.

ชื่อวงศ : PRIMULACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 ม. เถากลม เปลือก

ขรุขระ-มีสะเก็ดบางๆ หนาตัดเถามีแถบสีขาวตามแนวรัศมี กิ่ง

ออนและใบเกลี้ยง กิ่งออนมักพบนวลแปงสีขาว รสเปรี้ยวทานได 

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี-รูปไข ยาว 6-13 ซม. ปลาย

ใบเรียวยาว ผิวเกลี้ยง เนื้อใบคอนขางหนา ดานลางมีตอมจุด

ขนาดเล็กกระจายในเนื้อใบ กานใบเปนรอง ดอกเล็กสีเหลืองครีม 

กลีบดอก 5 กลีบ บานกวาง 5 มม. ผลทรงกลม กวาง 7 มม. สุกสี

ดํา มี 1 เมล็ด
สรรพคุณ
• ใบและยอดออน : มรีสเปร้ียว ทานขบัเสมหะ หรอืเปนผกัสด  (S3)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร ชนิดเลือดออก : รักษาโรคริดสีดวง
ทวาร ชนิดมีเลือดออก (S2-40)

หนาตัดเถาสมกุง

ส้มกุ้งขน
ชื่อทองถิ่น : สมกุงขน พิลังกาสาปา (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Ardisia helferiana Kurz

ชื่อวงศ : PRIMULACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 3 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก และใบมี

ขนนุมหนาแนน รอยตอระหวางกิ่งกับลําตนบวมชัดเจน ใบเดี่ยว 

เรียงเวียน รูปหอกกลับ ยาว 15-20 ซม. ขอบใบเรียบ แผนใบ

ดานบนเปนรอยกดตามแนวเสนแขนงใบ ดานลางมีจุดตอมเล็ก

กระจายในเนื้อใบ ดอกสีขาว กลีบดอก 5 กลีบ บานกวาง 1-1.5 

ซม. ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. สุกสีดํา

สรรพคุณ

• แกนหรือราก : ยาอายุวัฒนะ แกทองรวง แกบิด (E2)

ซาย : ดอกสมกุงขน, ขวา : ผลออน
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ส้มกุ้งตรัง
ชื่อทองถิ่น : วัวหาย วัวหายแดง (ตรัง), วัวหายแดง 

(พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Embelia macrocarpa King & Gamble

ชื่อวงศ : PRIMULACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 ม. เถากลม เปลือก

ขรุขระ-มีสะเก็ดบางๆ หนาตัดเถามีแถบสีขาวตามแนวรัศมี กิ่ง

ออนและใบไมมีขน คลายสมกุง (Emb_rib) มีจุดตางที่สมกุงตรัง 

จะไมพบนวลแปงสีขาวตามยอด และมีใบรูปรีกวาง-รูปไขกลับ 

ยาว 8-15 ซม. ปลายใบมน-ติ่งสั้น

สรรพคุณ

• ตํารับยาลดไขมันในเลือด : ชวยลดไขมันในเลือด (S2-02)
• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาโรคริดสีดวงทวาร (S2-42)

หนาตัดเถาสมกุงตรัง/วัวหายแดง

ส้มแขก
ชื่อทองถิ่น : สมแขก (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia atroviridis Griff. ex T. Anderson

ชื่อวงศ : CLUSIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดบาง 

แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน มีนํ้ายางสีเหลือง ตามกิ่งออน ใบ และผล
เกลี้ยง ยอดออนสีแดงรสเปรี้ยวทานได ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูป

ขอบขนาน ยาว 20-30 ซม. เนื้อใบหนา มีเสนแขนงใบจํานวน

มากเห็นไมชัด ดอกแยกเพศ สีแดงเขม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี
อยางละ 4 กลีบ ผลทรงกลมแบน กวาง 7-10 ซม. มีรองลึกตาม

แนวตั้ง 15 รอง ปลายผลบุม ผิวมันเงา สุกสีเหลือง, เนื้อผลรส

เปรี้ยวทานได ใชสดหรือฝานตากแหงใชปรุงรสเปรี้ยวใหอาหาร 

หรือทําผลไมแชอิ่ม
สรรพคุณ

• ดอก : ชวยแกอาการไอ ยาขับเสมหะ; ผลแกหรือดอก : ใชทํา

เปนชาลดความดันโลหิต; ดอกเพศผู : ใชรักษาโรคเบาหวาน 

(R69)

บน : ดอกเพศเมีย, กลาง : ดอกเพศผู, ลาง : ผลออนของสมแขก
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ส้มควาย
ชื่อทองถิ่น : สมควาย (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia pedunculata 

Roxb. ex Buch.-Ham

ชื่อวงศ : CLUSIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดบาง 

แตกกิ่งตั้งฉากกับลําตน มีนํ้ายางสีเหลือง ตามกิ่งออน ใบ และผล

เกลี้ยงไมมีขน คลายสมแขก (Gar_atr) มีจุดตางที่สมควายมีใบรูป

รี ผิวใบดานบนมีรอยกดเปนรองคลื่นตามแนวเสนแขนงใบชัดเจน 

ผลทรงกลม-แกมทรงกระบอก กวาง 7-14 ซม. มีรองตามแนวตั้ง

ไมชัดเจน, เนื้อผลรสเปรี้ยวทานได ใชสดหรือฝานตากแหงใชปรุง

รสเปรี้ยวใหอาหาร หรือทําผลไมแชอิ่ม เหมือนสมแขก (Gar_atr)
สรรพคุณ
• ตํารับยาขับเสมหะในลําคอ-อก/แกโรคหอบหืด : ชวยขับ
เสมหะในลําคอ-อก แกหอบหืด (S2-08)

ผลสุกของสมควาย

ผลออนของสมควาย

ส้มลม
ชื่อทองถิ่น : สมลม (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Aganonerion polymorphum Pierre ex 
Spire
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 10 ม. ตามสวนที่มีชีวิตมี
นํ้ายางสีขาวขุน ยอดออนมีรสเปรี้ยวทานได ตามกิ่งออน กานใบ
และใบเกลี้ยง ที่ขอปลายกิ่งมีหูใบคลายซี่ฟนจํานวนมาก ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปไข ยาว 7-15 ซม. กานใบยาว 1-3 ซม. ชอดอก
ออกที่ปลายกิ่ง ดอกยาว 1 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ สีแดง ฝกออก
คู เปนแทงยาว 10 ซม. กวาง 5 มม.
สรรพคุณ
• ราก : แกกลามเนื้อทองเกร็ง; ใบสด : รสเปรี้ยวทานเปนผักสด 
เปนยาระบาย (NE3)
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ผล/ฝกออนของสมลม

ส้มลิง
ชื่อทองถิ่น : แตดลิง สมลิง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Guioa pleuropteris (Blume) Radlk.
ชื่อวงศ : SAPINDACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 8 ม. ตามกิ่ง ชอดอก กานใบ 
และแผนใบดานลางมีขนสั้น-ขนประปราย ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคู ใบยอย 2-3 คู เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปรี ยาว 
5-13 ซม. แผนใบดานลางสีเขียวนวล แกนใบและกานใบยาว 
10-15 ซม. มีครีบเล็กนอย ผลรูป 2-3 พู กวาง 3 ซม. สุกสีชมพู
อมแดง มีเยื่อหุมเมล็ดสีสม เมล็ดสีดํามันเงา

สรรพคุณ
• ราก : แกไข รักษาโรคกระเพาะ (S2)

ผลสุกของสมลิง

ส้มสันดาน
ชื่อทองถิ่น : สมขี้มอด สมออบแอบ (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cissus hastata Miq.
ชื่อวงศ : VITACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 10 ม. ตามกิ่งออน ใบ และ
ชอดอกเกลี้ยง ยอดออนมีรสเปรี้ยวทานได กิ่งและกานใบเปน
สี่เหลี่ยม มีมือพันสีแดงออกตรงขามกับตําแหนงกานใบ ใบเดี่ยว 
เรียงสลับ รูปเงี่ยงลูกศร-รูปไข ยาว 6-15 ซม. โคนใบเวาลึก ขอบ
ใบจักฟนเลื่อยมักมีขอบใบสีแดง ปลายใบเรียวแหลม ชอดอกสี
แดง-มวงแดง กลีบดอกสีเหลืองครีม ผลทรงกลม กวาง 8-10 มม.

สรรพคุณ
• ยอดออนและผล : รสเปรี้ยวทานเปนผักสด หรือปรุงอาหาร 
แกอาการวิงเวียน ขับเสมหะ แกไอ (NE3)

ชอดอกของสมสันดาน
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สมอดีงู
ชื่อทองถิ่น : สมอดีงู (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia citrina (Gaertn.) 

Roxb. ex Fleming

ชื่อวงศ : COMBRETACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกเรียบ ตามสวนออน ๆ 

มีขนสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-ขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. 

ขอบใบชวงโคนใบมักพบตอม กานใบยาว 2-3 ซม. มีตอม 1 คู ที่

ปลายกาน จุดเดนที่แผนใบดานลางมีขนประปราย-เกลี้ยง ผลรูปรี 

ยาว 3-4 ซม. ปลายผลเรียว-แหลม ผิวเรียบ มีชองอากาศ

กระจาย

สรรพคุณ
• เนื้อผล : มีรสฝาด แกทองเสียทองรวง และยังมีฤทธิ์เปนยา
ระบายดวย ชวยแกพิษโลหิต และแกไอ (S3)

• ตํารับยาถาย : ยาถาย ยาระบาย แกทองผูก แกจุกเสียดแนน
ทอง (S1-20)

• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง
เวียนศีรษะ (S2-21)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

ชอดอกสมอดีงู

บน : ผลสุกของสมอดีงู, ลาง : ผลแหง

สมอทะเล
ชื่อทองถิ่น : สมอทะเล (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Shirakiopsis indica (Willd.) Esser
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาว
ขุน ตามกิ่งออน ใบ และผลเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-แกม
ขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. ขอบใบหยักมน โคนใบมักพบตอม ผล
ทรงกลม กวาง 3 ซม., พบตามริมแหลงนํ้าใกลชายทะเล
สรรพคุณ
• ตํารับยารักษากลาก/เกลื้อน/สังคัง/ตกขาว : รักษาโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน สังคัง ตกขาว แกอาการคันที่
ผิวหนังเรื้อรัง ผดผื่นคัน (S1-17)

ผลออนของสมอทะเล
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สมอไทย
ชื่อทองถิ่น : สมอไทย (พิษณุโลก, สระแกว, ตรัง, 

พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia chebula Retz. var. chebula

ชื่อวงศ : COMBRETACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกแตกเปนรอง

รางแห ตามกิ่ง กานใบ ชอดอก และแผนใบดานลางมีขนสีสนิท 

ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปไขกวาง-ขอบขนาน ยาว 

12-20 ซม. ปลายกานใบมีตอม 1-2 คู ผลรูปไข-รีกวาง ยาว 3-5 

ซม. ผิวเรียบ มีชออากาศกระจาย, พบตามปาผลัดใบ ทั่ว

ประเทศไทย ยกเวนภาคใต

สรรพคุณ
• เนื้อผล : ผลอนรสเปรี้ยวอมฝาด เปนยาระบาย แกไอ ชวยขับ
เสมหะ (N1)

• ตํารับยาตรีผลา : แกไอ ทําใหชุมคอ แกไขหวัด (N1-139)
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (N1-139)
• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

ตอม 1 คูที่ปลายกานใบของสมอไทย

ซาย : ผลแกสมอไทย, ขวา : เปลือกลําตน

สมอพิเภก
ชื่อทองถิ่น : สมอพิเภก (พิษณุโลก), สมอพิเภก 
สมอชด (พัทลุง, ตรัง), หมักแหน หมากแหน 
(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกเรียบ โคนตนมี
พูพอนกวาง ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงเวียน 
รูปรี-ไขกลับ ยาว 11-20 ซม. แผนใบดานลางสีเขียวนวล กานใบ
ยาว 4-8 ซม. มีตอม 1 คู ผลทรงกลม-ไขกวาง ยาว 4-5 ซม. ผิว
เรียบ มีขนสั้นสีนํ้าตาลหนาแนน

สรรพคุณ
• ใบหรือเนื้อผล : รักษาแผลติดเชื้อ (NE3)
• เนื้อผล : รสเปรี้ยวอมฝาด ผลออนเปนยาระบาย ผลแกแหงแก
ทองเสีย แกไอ ชวยขับเสมหะ และแกไข (S3)

• ตํารับยาตรีผลา : แกไอ ทําใหชุมคอ แกไขหวัด (N1-139)
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (N1-161)
• ตํารับยาแกหวัด/ไอ/เจ็บคอ/โรคหอบหืด : แกหวัด แกไอ-เจ็บ
คอ แกหอบหืด (S2-06)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)
• ตํารับยาโรคไมเกรน/วิงเวียนศีรษะ : แกโรคไมเกรน แกวิง

เวียนศีรษะ (S2-21)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)
• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

SW 12307-p400-461-G8.indd   407SW 12307-p400-461-G8.indd   407 4/13/63 BE   2:32 PM4/13/63 BE   2:32 PM



408

• ตํารับยาลางโรคกอนการรักษาโรคระบบเสนเอ็น : ชวยชําระ

ลางระบบภายในรางกายกอนการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบเสน

เอ็น อัมพฤกษ อัมพาต (S2-55)

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ

ปลายเทา (S2-63)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก

แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 

หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง

ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาตรีหอม : แกทองผูกในเด็ก ชวยระบายความรอน

ระบายพิษไข (S3-03)

• ตํารับยาอํามฤควาที/อมฤควาที : แกไอ ชวยขับเสมหะ 
(S3-16)

• ตํารับยาแกลมอุทธังคมาวาตะ : แกลมอุทธังคมาวาตะ หรือลม
ตีขึ้นปะทะอกหายใจไมออกราวจะสิ้นใจ (มีอาการเรอรวมกับ
แนนทองรุนแรง ลิ้นกระดางคางแข็ง ชักเกร็ง มือกําเทากํา) 
(S3-19)

• ตํารับยาแกทองรวง-ทองเสีย-บิด : แกทองรวง-ทองเสีย แกบิด 
ชวยคุมธาตุ (S3-43)

• ตํารับยาโรคมะเร็งตับ/ฝในตับ/ตับอักเสบ : รักษาโรคมะเร็ง
ตับ (ระยะที่ 1–3), โรคฝในตับ, โรคตับอักเสบ, โรคกาฬลงตับ 
(มีอาการเพอคลุมคลั่งและนัยนตาเปนสีแดงรวมดวย) (S3-74)

ผลแหงของสมอพิเภก

สมัดน้อย
ชื่อทองถิ่น : หัสคุณ (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Micromelum falcatum Lour.
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. ตามกิ่ง กานใบ ใบ ชอดอกและ
ผลมีขนสั้นนุมหนาแนน ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบ
ยอย 4-10 ใบ เรียงสลับ รูปไขกวาง-ใบหอกและไมสมมาตร มี
ตอมนํ้ามันในเนื้อใบ ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม ชอดอกคลายรูปรม 
ออกที่ปลายกิ่ง สีขาว ผลทรงรี ยาว 1 ซม. สุกสีเหลือง-สม

สรรพคุณ
• รากและใบ : แกไอ แกโรคหอบหืด (N1)
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สมุลแว้ง
ชื่อทองถิ่น : ฝนแสนหา (พัทลุง), ฝนแสนหา    

สมุนมะแวง สมุลมะแวง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cinnamomum bejolghota          

(Buch.–Ham.) Sweet

ชื่อวงศ : LAURACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบมีกลิ่นหอม ยอด

ออนและชอดอกมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี-รีแกมขอบ

ขนาน ยาว 7-14 ซม. ปลายใบแหลม แผนใบเกลี้ยง เนื้อใบหนา

แข็ง แผนใบดานลางสีเขียวนวล มีเสนแขนงใบ 1 คูออกจากเสน

กลางใบเกือบชิดโคนใบหรือออกจากโคนใบ ผลรูปกลมแบน-กลม 

กวาง 8 มม. ยาว 13 มม. ถวยรองผลยาวใกลเคียงกับผล ขอบ
ถวยตัด-หยักไมเปนระเบียบ
สรรพคุณ
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาโรคภูมิแพ : แกโรคภูมิแพ (S2-19)
• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-32)

• ตํารับยาชะลางของเสียในเลือด : ชวยชะลางของเสียในเลือด 
ทําใหเลือดหมุนเวียนดี (S2-35)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย/ชาตามปลายมือ-เทา : แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา (S2-36)

• ตํารับยาโรคริดสีดวงทวาร : รักษาโรคริดสีดวงทวาร (S2-42)
• ตํารับยาบํารุงกําลัง/ชูกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง ชูกําลังใหมี
เรี่ยวแรงทํางาน (S2-59)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาวิสัมพยาใหญ : แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียดแนนทอง 
ขับลมในกระเพาะอาหาร (S3-10)

• ตํารับยาธาตุบรรจบ : แกทองเดิน ทองเสียที่ไมมีสาเหตุจาก
การติดเชื้อ ไมมีไขแทรก, แกทองอืด ทองเฟอ แกธาตุไมปกติ

หรือพิการ (S3-15) แถว 1 : แผนใบดานบน, แถว 2 : แผนใบดานลาง, แถว 3 : ผล
ออน, แถว 4 : เปลือกลําตน
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สร้อยอินทนิล
ชื่อทองถิ่น : นํ้าแนขน นํ้าแนมวง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Thunbergia grandiflora 

(Roxb. ex Rottler) Roxb.

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อออน ยาวถึง 20 ม. ขอและปลายกานใบ

บวม ตามกิ่ง กานใบ แผนใบดานลางมีขนสั้น-ยาว ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขาม รูปไข-ใบหอก ยาว 9-15 ซม. จุดเดนที่ชวงโคนใบหยัก

เปนพูตื้น-แฉก ขางละ 1-3 พู ดอกรูปแตร กลีบดอกสีมวงอมฟา 

แยก 5 แฉก ดอกบาน กวาง 6-7 ซม. หลอดกลีบดอกดานในสี

นํ้าตาลเรื่อ ๆ ผลเปนแทง ยาว 5 ซม. โคนกลมปอง มีกลีบเลี้ยงสี

มวงคลํ้าโอบหอ
สรรพคุณ
• ราก : แกฟกชํ้าบวม แกแผลอักเสบ (NE2)
• รากและตน : เปนยาฟอกโลหิต; แกน ใบ และดอก : เปนยา
ระบาย แกงูสวัด ลมในกระดูก แกปสสาวะพิการ ขับพยาธิ ชวย
รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว (R18)

• ตํารับยาถอนพิษสัตวกัดตอย : ชวยถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย 
บรรเทาปวดบวมจากพิษ (NE2-023)

สลัด
ชื่อทองถิ่น : ผักหวานเปรี้ยว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus peltatus (Geisel.) 

Müll. Arg.

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบ

เดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-รูปรี ยาว 12-17 ซม. โคนใบบิด-เวา มี

ตอมบนแผนใบชวงโคนใบ ขอบใบจักฟนเลื่อยและมีตอมตามรอย

จัก ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 10-17 ซม. ผลเปน 3 พู กวาง 1.2-1.5 

ซม. ผิวมีหนามจํานวนมาก

สรรพคุณ

• ใบออนหรือยอดออน : ทานเปนผักสดหรือประกอบอาหาร 
ชวยบํารุงสายตา บํารุงเลือด บํารุงผิวพรรณ (E2)

กลางซาย : ชอดอกเพศผู, กลางขวา : ชอดอกเพศเมีย, 

ลาง : ผลออน
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สลัดไดปา่
ชื่อทองถิ่น : สลัดได (พัทลุง, ตรัง), สลัดได    

หงอนเงือก (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Euphorbia antiquorum L.

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ลําตนอวบนํ้า ตนแกมีเนื้อไม 

ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน มักไมสรางแผนใบ กิ่งสีเขียว

หรือมีลายสีออนกวา ผิวเกลี้ยง มี 3 สัน บนสันหยักเปนคลื่นตาม

แนวยาว ยอดคลื่นมีหนามเปนคู ดอกสีขาวครีม ผลเปน 3 พู 

กวาง 1 ซม. ผิวเกลี้ยง

สรรพคุณ

• แกนไมตายที่มีเชื้อรา (กะลําพัก) : บํารุงหัวใจ แกความดัน
โลหิตสูง ใชเขายาหลายตํารับ (S1, S2, S3)

• กิ่งสด : รักษาแผลนํ้ารอนลวก (NE3)
• นํ้ายาง : รักษากลาก-เกลื้อน (S2)
• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ
เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาไขกําเดาใหญ : แกไขกําเดาใหญ (S2-47)
• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 
บาํรงุหวัใจ บาํรงุรางกายทัง้ชาย-หญงิ แกอาการซบูผอม (S2-51)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน
ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 
ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04) 

• ตํารับยาเทพมงคล : แกไขตัวรอน ถอนพิษไข ไขกาฬ, แก
อาการชัก-ลิ้นกระดางคางแข็ง-แนนิ่งหนาเปลี่ยนสี-มีอาการ
มึน-กระหายนํ้าหอบพัก, แกโรคหละ-โรคละออง-โรคซางในเด็ก 
(S3-11)

• ตํารับยาหอม (สูตรพื้นบาน) : แกเปนลม วิงเวียนศีรษะ หนา

มืดตาลาย (S3-40)

กะลําพัก/แกนไมตายและมีเชื้อราเขาของสลัดไดปา

กลาง : หนาตัดของกิ่งและนํ้ายางสีขาวขุน
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สวาด
ชื่อทองถิ่น : กะหวาด สวาด หวาด (ตรัง), สวาด 

(พิษณุโลก), สวาด หวาด (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถา ยาวถึง 10 ม. เถาเปนเหลี่ยม ตามเถา กิ่ง 

กานใบและแกนใบมีขนสั้นนุมและหนามคมหนาแนน ใบประกอบ

แบบขนนก 2 ชั้น มีชอใบ 7-8 คู ชอใบยอยมีใบยอย 7-11 คู 

เรียงตรงขาม รูปไข ยาว 2-4 ซม. ผลแบบฝกแบนรูปรีเบี้ยว ยาว 

7-10 ซม. ผิวฝกมีหนามคมหนาแนน มี 1-2 เมล็ด ๆ ทรงกลมรี สี

เขียวคลํ้า-เทา

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (N1-161)
• ตํารับยาแกองคชาตตายไมเกิน 3 ป : แกองคชาตตายไมเกิน 3 
ป บํารุงองคชาต บํารุงกําลัง (S1-40)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาประสะมะแวง : แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ (S3-08)
• ตํารับยาไขรอนในกระหายนํ้า/ทองเสียแบบมีไข : แกไขรอน
ในกระหายนํ้า แกทองเสียแบบมีไข แกไขอาเจียน แกไขนอนไม
หลับ (S3-47)

ฝกและเมล็ดสวาด

ส่องฟา้
ชื่อทองถิ่น : สองฟา (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Clausena guillauminii Tanaka
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบ
เรียงเวยีน ใบประกอบแบบขนนก มใีบยอย 3-5 ใบ เรียงสลบั-ตรง
ขาม รูปหอกกลับ-รี ยาว 3-10 ซม. แผนใบสมมาตร (ไมเบี้ยว) 
ขอบใบหยัก-เรียบ แผนใบดานบนมองเห็นตอมนํ้ามันนูนใส
ชัดเจน ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม กานใบยอยบวม ยาว 1-2 มม. 

แกนใบมีครีบเล็กนอย ชอผลตั้งขึ้น ยาว 4-10 ซม. ผลรูปไข-แกม
กลม ยาว 1 ซม. สุกผิวใส สีแดง

สรรพคุณ
• ใบสด : รักษาอาการตาฟาง (NE3)
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สองฟา

สะแกแสง
ชื่อทองถิ่น : แดงแสง (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cananga brandisiana (Pierre) I. M. 
Turner
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกเปนรองตื้น
ตามแนวยาว ตามกิ่ง ใบ ดอกมีขนสั้นหนานุมคลายกํามะหยี่ ใบ
เดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกวาง-แกมกลม ยาว 13-20 ซม. แผนใบ
เนื้อหนานุม กลีบดอก 6 กลีบ สีเขียวอมเหลือง รูปใบหอก ยาว 5 
ซม. ผลรูปไข ยาว 2-3 ซม. ติดเปนกลุม ถึง 20 ผล/กลุม ผิวมี
นวลขาว สุกสีดํา

สรรพคุณ
• แกนหรือราก : แกพิษไขเซื่องซึม (NE3)

สะแกแสง

สะเดา
ชื่อทองถิ่น : สะเดา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Azadirachta indica A. Juss.
ชื่อวงศ : MELIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกเปนรองลึก
ตามยาว-สี่เหลี่ยมหนา ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนกปลาย
คู มีใบยอย 3-6 คู เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปใบหอกโคง 
ยาว 4-9 ซม. โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักฟนเลื่อย แผนใบเกลี้ยง 
ชอดอกสีขาว ผลรูปรี-รูปไข ยาว 2-2.5 ซม. ผิวเกลี้ยง สุกสี
เหลือง-อมชมพู มี 1 เมลด็ ใบ ชอดอกและผลมีรสขม
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สรรพคุณ

• ราก : แกไข ตัวรอน (E2)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง/เลือด/หัวใจ : บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ชวย

ใหเลือดลมสมบูรณ แกลม (S1-04)

• ตํารับยาแกไข/แกรอนใน : แกไข ตัวรอน แกรอนใน (S1-25)

• ตํารับยาขับเสมหะ : ชวยขับเสมหะในอกและลําคอ (S2-05)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไข ตัวรอน ไขเปลี่ยนฤดู (S2-17)

• ตํารับยาไขเลือดออก : รักษาไขเลือดออก ซึ่งมีอาการรอนในสูง 

ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ สะทานรอน-หนาว (S2-43)

• ตํารับยาแกปลายไข (ไขระยะปลาย) : แกปลายไข (ไขในระยะ

ปลาย : เปนไขตัวรอน ไขกาฬ ไขกําเดา มาแลวหลายวัน ชวย

ทําใหหายไขเร็วขึ้น ชวยแกธาตุ คุมธาตุใหสมดุล เปนยาระบาย
ออน ๆ และชวยใหเจริญอาหาร) (S3-45)

• ตํารับยาไขหวัด : แกไขหวัด (S3-46)

สะเดาเย็น
ชื่อทองถิ่น : ขอบนาง (ตรัง), ขอบนาง ขอบชะนาง 
(พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Salacia macrophylla Blume
ชื่อวงศ : CELASTRACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ไมมี
นํ้ายาง ตามกิ่งและใบเกลี้ยง มีหูใบขนาดเล็กที่ซอกใบ ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 10-20 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียว
แหลม เนื้อใบหนา ดอกสีชมพูอมสม หรือสีครีม ผลทรงกลม 
กวาง 5-6 ซม. สุกสีแดง ผิวขรุขระมี 2-6 เมล็ด
สรรพคุณ
• เถา : แกริดสีดวง (S3)
• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 
บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน
ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

กลาง : ผลสุก, ลาง : แผนใบดานลาง

สะตอ
ชื่อทองถิ่น : ตอ สะตอ สะตอขาว สะตอดาน (ตรัง, 
พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Parkia speciosa Hassk.
ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. เปลือกแตกสะเก็ดกลมขนาด

เล็กและลอนออกสีนํ้าตาลแดง ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบ
ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 30-40 ซม. มีชอใบยอย 10-15 

คู ใบยอย 20-40 คู รูปขอบขนาน ยาว 10-15 มม. ปลายใบมน 
กานชอดอกยาว 30-40 ซม. ชอดอกเปนกระจุกทรงกลมแกมทรง

กระบอก ยาว 10 ซม. หอยลง สีขาว-เหลือง ผลแบบฝกแบนรูป
แถบยาว ยาว 30-45 ซม. กวาง 5 ซม. บิดเกลียวเล็กนอย เมล็ด

กลมรี เรียงตามแนวขวาง นูนขึ้นจากเปลือกฝกชัดเจน
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สรรพคุณ

• เมล็ด : บํารุงสายตา เจริญอาหาร ลดความดันโลหิต ลดระดับ
นํ้าตาลในเลือด ขับลมในลําไส เปนยาระบาย (R70)

• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)

ซาย : สะตอขาว, ขวา : สะตอดาน

สะบ้า
ชื่อทองถิ่น : สะบา (ตรัง, สระแกว, อุดรธานี), 

สะบามอญ (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Entada rheedii Spreng.
ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 40 ม. เถาคอนขางแบน

และบิดเกลียว ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ชอใบยอย 2-3 คู ใบ

ยอยติด 3-5 คู เรียงตรงขาม รูปรี-ไขกลับ ยาว 4-6 ซม. ปลายใบ

แหลม แผนใบเกลี้ยง ชอดอกคลายหางกระรอกสีขาว-เหลือง ยาว 

10-17 ซม. ผลแบบฝกแบน รูปแถบยาวและโคงเล็กนอย 0.6-1 

ม. กวาง 10-15 ซม. มีรอยหยักและนูนตามตําแหนงเมล็ด
สรรพคุณ
• เปลือกเถาและเนื้อไม : แกคันศีรษะ แกโรคผิวหนัง ลางแผล 
ถายพยาธิ (NE2)

• เมล็ด : แกไขกาฬ (N1)
• ตํารับยาขับนิ่ว-โรคไต-ตับ : ขับนิ่วในถุงนํ้าดี นิ่วในระบบทาง
เดินปสสาวะ แกปสสาวะขน แกโรคไต แกโรคตับ (E2-217)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แผลติดเชื้อ : แกกลาก เกลื้อน 
แกพิษบาดแผล แผลติดเชื้อ (S1-42)

• ตํารับยาโรคผิวหนังจากเชื้อรา/แกคันจากการแพ : ยาขี้ผึ้ง
หรือยาหมองทารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา เชน กลาก เกลื้อน 
แกอาการคันตามผิวหนังทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน คันจาก
แมลงสัตวกัดตอย (S2-64)
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กลาง : ฝกออนสะบา, ลาง : เมล็ดแกและเนื้อในเมล็ด

สะแล
ชื่อทองถิ่น : แกแล (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Broussonetia kurzii (Hook. f.) Corner

ชื่อวงศ : MORACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุมรอเลื้อย ผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบสี

เทาอมนํ้าตาล ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ตามสวนออน ๆ 

มีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน-รี ยาว 
7-14 ซม. ขอบใบหยักคลายซี่ฟน ปลายใบเรียวยาวคลายหาง ชอ

ดอกเพศผูสีขาว ยาวคลายหางกระรอก ชอดอกเพศเมียทรงกลม 
สีเขียว กวาง 1 ซม.

สรรพคุณ

• รากหรือแกน : ใชเขายารักษาโรคผิวหนัง (E2); นํ้ายาง : ทา

รักษาแผลพุพอง; ดอกเพศเมีย (เปนลูกกลมสีเขียว) : บํารุง

เลือด มีรสหวานมันนิยมทานเปนผักตม ใสแกงเลียงหรือแกงแค 

(E2)

กลาง : ชอดอกเพศเมีย
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สะเอ้ง
ชื่อทองถิ่น : พญาปลองเงิน พญาปลองทอง (ตรัง), 

พญาปลองทอง (พิษณุโลก), พญาปลองทอง      

ปลาไหลทอง (สระแกว), ชองระอา (จันทบุรี), เถาสะเอม (ตราด)

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos thorelii Pierre ex Dop

ชื่อวงศ : LOGANIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกเถาอายุนอย

เรียบ ตามขอมีรอยวงแหวนนูน เถาแกเปลือกแตกเปนสะเก็ดเล็ก

นอย เปลือกในชั้นนอกสุดสีเหลือง ตามกิ่งออนและกานใบมีขน

สั้น ปลายกิ่งมีมือพันมวนเปนเกลียว ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข 

ยาว 6-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 

1 คู ผลรูปไข ยาว 2-3 ซม. มี 1 เมล็ด ๆ มีปกรอบเมล็ด กลาง
เมล็ดเปนสันนูนตามยาว
สรรพคุณ
• เถา : ถอนพิษไข พิษงู พิษแมลงกัดตอย ปองกันคุณไสย รักษา
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (E2)

• เถา : แกไข (N1)
• เถา : ลางพิษจากสารเคมี แอลกอฮอลในเลือด (สรรพคุณคลาย
ตนรางจืด) แกมนตดํา หรือแกคุณไสย (S2)

บน : เถาทีม่อีายนุอยจะพบขอวงแหวนนนูชดั เปลอืกชัน้ในสเีขียว-สี
ครมี เรยีกวา พญาปลองเงนิ , ลาง : เถาอายุมากของสะเอง ขอ

วงแหวนจะคอยๆ หายไปและมีเปลอืกแตกสะเกด็หนามากขึน้ มกีาร

สรางเปลือกชัน้ในสีเหลืองสมชดัเจน เรยีกวา พญาปลองทอง

สะเอง

สัก
ชื่อทองถิ่น : สัก (สระแกว, พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Tectona grandis L. f.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรองตื้นตาม
ยาว ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นหนาแนน กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี-ไขกลับ ยาว 20-40 ซม. ขยี้ใบสดจะ
เปนสีแดง ชอดอกออกตามปลายกิ่งตั้งขึ้น ยาว 30-50 ซม. ดอกสี
ขาว-ชมพู มี 5-6 กลีบ เมื่อบานกวาง 8 มม. ผลเปนถุงคอนขาง
กลม กวาง 2-3 ซม. ดานในกลวงพอง มีเมล็ดแข็งกลม กวาง 1.5 
ซม. 1 เมล็ด มีขนหนานุม

สรรพคุณ
• แกน : ขับลมในลําไส แกไข (E2)
• ตํารับยาแกเบาหวาน/ความดันโลหิต : รักษาเบาหวาน ความ
ดันโลหิต (E2-219)

• ตํารับยาแกตับแข็ง/ตับทรุด : แกตับแข็ง ตับทรุด (N1-258)
• ตํารับยาโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน : ชวยลดความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด (S1-15)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

• ตํารับยาบํารุงโลหิตระดู : บํารุงโลหิตระดู (S2-56)
• ตํารับยาโรคกรดไหลยอน : แกโรคกรดไหลยอย (S2-65)
• ตํารับยาโรคมะเร็ง : ชวยรักษาโรคมะเร็ง (S2-93)

• ตํารับยามหานิลแทงทอง : แกไขตัวรอน ไขหัด ไขอีสุกอีใส แก

รอนในกระหายนํ้า แกปากเปอยเพราะพิษรอนหรือรอนใน 
(S3-12)

SW 12307-p400-461-G8.indd   417SW 12307-p400-461-G8.indd   417 4/13/63 BE   2:33 PM4/13/63 BE   2:33 PM



418

บน : ผลสัก, ลางซาย : เปลือกลําตน

สักขีไ้ก่
ชื่อทองถิ่น : สวอง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Premna tomentosa Willd.
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกลอนเปนแผน

บาง-มีรองปริตามยาว ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้นหนาแนน กิ่งเปน

สี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไข ยาว 15-20 ซม. 
โคนใบเวา ขอบใบจักฟนเลื่อย-เรียบ กานใบยาว 6-12 ซม. ชอ
ดอกออกตามปลายกิ่งตั้งขึ้น ดอกสีขาว กลีบดอกยาว 5 มม.

สรรพคุณ
• เนื้อไม : บํารุงเสนเอ็น รักษาโรคริดสีดวงทวาร (N1)

บน : ชอดอกสักขี้ไก

สังกรณี
ชื่อทองถิ่น : สังกรณี (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Barleria strigosa Willd.
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 60 ซม. ตามลําตนและสวนตาง ๆ 

มีขนยาวสากคายสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปรี ยาว 

8-16 ซม. โคนใบสอบเรียว ชอดอกยาว 3-5 ซม. มีใบประดับ
เรียงซอนกันหลายชั้น สีเขียว ใบประดับรูปไขปลายเรียวแหลม 
กลีบดอกสีมวงคราม รูปแตร ยาว 5 ซม. ปลายแยก 5 แฉก

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไขกําเดา/ไขหวัดใหญ : แกไขกําเดา ไขหวัดใหญ 

(NE3-072)
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สัง่ทํา
ชื่อทองถิ่น : สั่งทํา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros buxifolia (Blume) Hiern
ชื่อวงศ : EBENACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกสีดํา เรียบ แตกกิ่งเปน
ชั้น ตามกิ่งออนและแผนใบดานลางมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ระนาบเดียว รูปรี ยาว 2-3.5 ซม. เห็นเสนใบไมชัด ดอกเล็กสีขาว 
ดอกแยกเพศแยกตน ผลรูปไข ยาว 2 ซม. ผิวเกลี้ยง มีกลีบเลี้ยง 
4 กลีบ ติดแนบขั่วผล สุกสีดํา

สรรพคุณ
• เปลือกและแกน : แกทองอืดทองเฟอ แกทองรวง แกบิด แกไข

รอนใน ชวยสมานแผลทั้งภายในและภายนอก (E2)

สังกรณี สั่งทํา

สังวาลพระอินทร์
ชื่อทองถิ่น : เขืองเขียว (อุดรธานี), ตนตายปลายเปน (ตรัง )
ชื่อวิทยาศาสตร : Cassytha filiformis L.
ชื่อวงศ : LAURACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ประเภทกาฝากเบียนตนไมอื่น ยาวถึง 
5 ม. มีปุมรากดูดอาหารยึดติดกับกิ่งไมตนอื่น ๆ เถาเปนเสนกลม
เรียวเล็ก หนา 3 มม. มีลายสีขาวตามแนวยาวและมีขนสีนํ้าตาล
แดง ดอกสีครีม เปนตุมกลม กวาง 4 มม. มีกลีบดอก 3 กลีบ ผล
ทรงกลม กวาง 10 มม.

สรรพคุณ
• ทั้งตน : แกไขหวัด บํารุงตับ-ไต บํารุงเสนเอ็น (NE3)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต-ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ

ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 
(S2-14)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)
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บน : ผลของสังวาลยพระอินทร, ลาง : ปุมดูดอาหารจากกิ่งไม
ชนิดอื่น

สังหยูใบเล็ก
ชื่อทองถิ่น : สาวสะดุง ระฆังเขียว (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Popowia pisocarpa (Blume) Endl.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 10 ม. ตามกิ่ง ชอดอก ผล 
กานใบ และแผนใบดานลางมีขนสั้น-ยาวหนาแนน ยอดออนมีขน
สีสนิม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-แกมขอบขนาน ยาว 6-13 ซม. 
ปลายใบเรียวแหลม แผนใบดานบนมันเงา และมีรอยกดตามแนว

เสนแขนงใบ กานใบสั้นมาก ยาว 2-5 มม. ดอกเล็ก กลีบดอกสี

ขาวครีม ยาว 2 มม. ผลรูปไข ยาว 1.5 ซม.

สรรพคุณ

• ตํารับยาบํารุงโลหิตสตรีโดยตรง/ประจําเดือนเปนปกติ : 

บํารุงโลหิตของสตรีโดยตรง รักษาอาการประจําเดือนใหเปน

ปกติ แกโลหิตระดูเสีย บํารุงธาตุ (S2-50)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

สัตบรรณ
ชื่อทองถิ่น : ตีนเปด พญาสัตบรรณ (พิษณุโลก), 
ตีนเปด สัตบรรณ (สระแกว), พญาสัตบรรณ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Alstonia scholaris (L.) R. Br
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 40 ม. ตามกิ่ง ใบ และชอดอกไมมีขน 
ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุน ใบเดี่ยว เรียงรอบขอ คลายกับ
ตีนเปดดํา (Als_ang) มีจุดตางที่สัตบรรณมีเปลือกเปนสะเก็ด
หนานุมสีเหลืองอมนํ้าตาล มีใบเรียงรอบขอจํานวน 5-7 ใบ/ขอ 
รูปหอกกลับ ยาว 12-20 ซม. โคนใบมน-สอบ กานใบยาว 1-1.5 
ซม.
สรรพคุณ
• แกนหรือราก : รักษาแผลในลําไส-ระบบทางเดินอาหาร (E2)
• ตํารับยาแกไขตัวรอน : ชวยแกไข ตัวรอน มีสรรพคุณคลายกับ
ตีนเปดดํา ใชแทนกันได (S2-79)
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ขวา : ฝกแหงที่แตกของสัตบรรณ

สันโสก
ชื่อทองถิ่น : สองฟา สมัด โปรงฟา (พิษณุโลก),  
หัสคุณ (อุดรธานี), หัสคุณ หมุยชาง หมุยหอม 
(ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Clausena excavata Burm. f.
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูง 2-5 ม. ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นสีขาว 
ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 7-17 ใบ เรียงสลับ 
รูปไข-ใบหอก ยาว 2-6 ซม. แผนใบไมสมมาตร (เบี้ยว) ขอบใบ
หยัก-เรียบ แผนใบมองเห็นตอมนํ้ามันใส ขยี้ใบมีกลิ่นฉุนคลายสม 
แผนใบดานลางมีขนสั้น-เกือบเกลี้ยง ชอผลตั้งขึ้นรูปกรวยแหลม 
ยาว 15-30 ซม. ดอกสีขาว ผลรูปไข ยาว 1 ซม. สุกผิวใส สี
ขาว-ชมพู

สรรพคุณ
• ราก : แกโรคกระเพาะอาหาร (N1)
• ราก : แกทองอืดทองเฟอ (NE2)

บน : แผนใบดานลาง, ลางซาย : ดอก

• ทั้ง 5 : ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ แกหนองใน แกริดสีดวง
ทวาร และริดสีดวงจมูก (NE3)

• ตํารับยาลางสารพิษ/แกปวด : ลางสารพิษ แกไข แกปวด แก
เบื่อเมา (N1-22)

• ตํารับยาโรคอัมพาตระยะแรก : แกอาการกึ่งอัมพาตหรือ
อัมพาตระยะแรก กลามเนื้อออนแรง เดินยืนไมปกติ เหน็บชา 
(S2-24)

ส้านใหญ่
ชื่อทองถิ่น : สาน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dillenia obovata (Blume) Hoogland
ชื่อวงศ : DILLENIACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-ขรุขระ 
ตามสวนออน ๆ มีขนสีขาวหนาแนน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข

กลับ ยาว 20-40 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อย ปลายใบมน-เวาบุม 

โคนใบสอบเรียว กานใบมีครีบ โคนกานใบโอบกิ่ง กลีบดอกสี
เหลือง มี 5 กลีบ รูปไขกลับ เมื่อบานกวาง 10 ซม. ผลทรงกลม 

กวาง 4 ซม. ภายในเนื้อผลแบงเปน 10 หอง สุกสีสม มีกลิ่นหอม
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สรรพคุณ

• เปลือก : ทําใหเหงือกและฟนแข็งแรง แกทองเสีย (S2)

ผลสุกของสานใหญ

สามสิบ

ชื่อทองถิ่น : เหล็กไมไผ (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Peliosanthes teta Andrews subsp. teta

ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 25-35 ซม. มีลําตนสั้นใตดิน ใบเดี่ยว 

เรียงกระจุกที่ผิวดิน รูปใบหอกแคบ ยาว 15-25 ซม. กวาง 3-6 

ซม. มีเสนใบตามแนวยาว 5 เสน เนื้อใบแข็งหนา ผิวใบดานบน

มันเงา มีรอบพับเล็กนอยตามแนวเสนใบ กานใบยาว 10-25 ซม. 

กลมและเกลี้ยง ชอดอกออกจากเหงา ตั้งขึ้น สูง 13-18 ซม. กาน

ชอดอกสีมวง ดอกสีเขียวออน กลีบรวมมี 6 กลีบ รูปไขกวาง 

ดอกบานแผกวาง 7 มม. ดอกยอยออกชี้ตั้งขึ้น เรียงกระจายหาง 
ๆ
สรรพคุณ
•  : ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง (S3)

สายหยุด
ชื่อทองถิ่น : สายหยุด (สระแกว, อุดรธานี),     

สาวหยุด (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Desmos chinensis Lour.

ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามยอดออนมีขนสี
สนิม เถาเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข-ขอบขนาน ยาว 10-20 

ซม. แผนใบดานลางสีเขียวนวล ดอกเดี่ยว กานดอกยาวถึง 6 ซม. 

กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว-เหลือง รูปแถบ ยาว 5-8 ซม. มี 6 
กลีบ ผลเปนแทงยาวถึง 7 ซม. หยักคอดตามตําแหนงเมล็ด 

SW 12307-p400-461-G8.indd   422SW 12307-p400-461-G8.indd   422 4/13/63 BE   2:33 PM4/13/63 BE   2:33 PM



423

ติดเปนกลุมถึง 20 แทง/กลุม สุกสีแดง-สีดํา
สรรพคุณ

• เถาหรือราก : รักษาอาการติดยาเสพติด (NE3)

• ดอก : บํารุงหัวใจ (E2)

• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

กลาง : ผลออน, ลาง : เถาสายหยุด

สารภี

ชื่อทองถิ่น : กระทิง สารภีปา (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Mammea siamensis (Miq.) T. Anderson
ชื่อวงศ : CALOPHYLLACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ-สะเก็ด กิ่งและใบ

เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปหอกกลับ ยาว 10-16 ซม. สวน

กวางสุดของใบ กวาง 4-5 ซม. เนื้อใบหนา เสนแขนงใบเห็นไมชัด 

เสนใบแบบรางแห ออกดอกเปนกระจุก 3-10 ดอก/กระจุก ออก

ตามกิ่งแก กลีบดอกสีขาว มี 4 กลีบ เกสรเพศผูสีเหลือง มีจํานวน

มาก ดอกบานกวาง 2 ซม. มีกลิ่นหอม กานดอกยาว 2-3 ซม. ผล

รูปรี ยาว 3-4 ซม. ปลายผลกลม สุกสีเหลือง เนื้อหวานทานได
สรรพคุณ
• เนื้อไมและแกน : บํารุงกําลัง (N1)
• แกนหรือดอก : บํารุงเลือด บํารุงหัวใจ (E2)
• ตํารับยาเกสรทั้ง 5 : หรือ พิกัดเกสรทั้งหา : ดอกใชเปน 1 ใน 

5 ของเกสรทั้งหา ชวยบํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน บํารุงครรภ 
(S1-14)

• ตํารับยาแกไขตัวรอน : แกไขตัวรอน ปวดหัว ถอนพิษไข ไข
หวัด ไขปอดบวม (S2-01)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 
(S2-33)

บน : ผลสุกของสารภี, ลาง : ดอกแหง
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• ตํารับยาบํารุงเลือด/หัวใจ/รางกาย : บํารุงเลือด ดูมีเลือดฝาด 

บํารุงหัวใจ บํารุงรางกายทั้งชาย-หญิง แกอาการซูบผอม 

(S2-51)

• ตํารับยาหอมอินทจักร : แกคลื่นเหียนอาเจียน หนามืดจะเปน

ลม ลมจุกเสียดแนนหนาอก แนนทอง ทองอืด อาหารไมยอย 

ปรับระบบการหมุนเวียนเลือดใหดี ชวยบํารุงหัวใจ (S3-04)

• ตํารับยาประสะจันทนแดง : แกไข ตัวรอน รอนในกระหายนํ้า 

ไขเซื่องซึม ไขเปลี่ยนฤดู (S3-09)

• ตํารับยาอุทัยโอสถ : แกไขตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แก

ออนเพลียละเหี่ยใจ เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ (S3-22)

• ตํารับยาแกตนไข (ไขระยะแรก) : แกตนไข (ไขเบื้องตนหรือไข

ระยะแรก เชน ไขตัวรอน ไขกาฬ ไขพิษ ไขกําเดา) (S3-44)

สารภีดอกใหญ่
ชื่อทองถิ่น : สารภีปา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Mammea harmandii (Pierre) Kosterm.
ชื่อวงศ : CALOPHYLLACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ กิ่งและใบเกลี้ยง 
คลายสารภี (Mam_sia) จุดตางที่สารภีดอกใหญมีใบรูปหอก
กลับ-ไขกลับ สวนกวางสุดของใบ กวาง 5-7 ซม. (กวางกวา) ปกติ
ออกดอกเปนกระจุก 20-100 ดอก/กระจุก ตามลําตน ขึ้นไปถึง
กิ่งแก ดอกบานกวาง 3 ซม. มีกลิ่นหอม กานดอกยาว 3-6 ซม. 
ผลรูปรี ปลายผลมน-แหลม, สุกสีเหลือง เนื้อรสหวานทานได

สรรพคุณ
• แกนหรือดอก : บํารุงเลือด บํารุงหัวใจ; ดอก : มีกลิ่นหอม ใช
เขายาแทนดอกสารภี (Mam_sia) ได (E2)

ชอดอกสารภีดอกใหญ

สารภีดอกใหญ

สารภีปา่
ชื่อทองถิ่น : -
ชื่อวิทยาศาสตร : Anneslea fragrans Wall.
ชื่อวงศ : PENTAPHYLACACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกสะเก็ดสี่เหลี่ยม-
หลายเหลี่ยม ใบเดี่ยว รูปรี เรียงเวียน ยาว 10-20 ซม. ขอบใบ
เรียบ เนื้อใบหนา เกลี้ยง กานใบมักเปนสีแดง ดอกออกเปนกระ
จุกที่ปลายกิ่ง มากถึง 20 ดอก/กระจุก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสี
ขาว-อมชมพู มี 5 กลีบ ดอกบานกวาง 4 ซม. กานดอกยาว 5-7 

ซม. ผลรูปไข ยาว 4 ซม. ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทน สุกแตกอา 

เมล็ดมีเยื้อหุมสีแดงสม

สรรพคุณ
• เปลือกและดอก : แกบิด แกทองเสีย แกไข ถายพยาธิ (NE3)

• เปลือก : ใชขับพยาธิ ตมดื่มแกไอ แกไข และหอบหืด พบมีฤทธิ์
ไวตอการลดระดับนํ้าตาลในสัตวทดลอง; ลําตน : เปนยาฟอก

โลหิต แกบิดมูกเลือด แกปวดเบง ขับฟอกโลหิตระดู แกพยาธิ 
แกบิด ขับเสมหะ แกเสมหะเปนพิษ; ใบ : ยาพื้นบานอีสานใช

ตมนํ้าดื่ม (R8)
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บน : ดอกสารภีปา, กลาง : ผลออน, ลาง : เปลือกลําตน

ส่าเหล้า
ชื่อทองถิ่น : สาเหลา (พัทลุง, ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Desmos cochinchinensis Lour.
ชื่อวงศ : ANNONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 20 ม. ตามยอดออนมีขนสี
สนิม เถาเรียบ คลายกับสายหยุด (Des_chi) ตางกันที่สาเหลามี

กานดอกยาว 8-15 ซม. และมีกลีบดอกรูปไข ยาว 4-5 ซม.
สรรพคุณ

• ราก : บํารุงโลหิต (S3)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

สิรินธรวัลลี
ชื่อทองถิ่น : สามสิบสองประดง (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Phanera sirindhorniae (K. 
Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. ตามยอดและสวน

ออน ๆ มีขนสั้นสีทองแดงมันเงา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกวาง 
ยาว 13-18 ซม. โคนใบเวา ปลายใบหยักลึกไดถึง 1/2 ของความ
ยาวใบ ปลายแฉกเรียวแหลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 4 คู 

แผนใบเนื้อหนา มันเงาและเกลี้ยง ชอดอกรูปคลายรม กวาง 

15-20 ซม. มีขนสีทองแดงหนาแนน ดอกยอยยาว 2 ซม. กลีบ
ดอกสีสม-แดง ฝกรูปขอบขนาน ยาว 13-20 ซม. แบนดานขาง

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคประดง : รักษาโรคประดง (NE2-029)
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สิรินธรวัลลี/สามสิบสองประดง

สีฟนักระบือ
ชื่อทองถิ่น : สะไอตน (พัทลุง), สีฟนกระบือ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia tomentosa Blume
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ระนาบเดียว รูปรี-หอกกลับ ยาว 5-11 ซม. ตามกิ่งและแผนใบ
ดานลางมีขนสั้นสีนํ้าตาลแดง ปลายเสนแขนงใบวิ่งไปจรดกับเสน
ขอบใบ แผนใบดานลางสีเขียวนวล ดอกขนาดเล็กสีครีม ออก
เปนกระจุกตามซอกใบ ผลรูปกลม กวาง 8-10 มม. สีเขียว

สรรพคุณ

• ใบ : ขับเสมหะ (S3)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

ผลออนของสีฟนกระบือ

สุรามะริด
ชื่อทองถิ่น : สุรามะริด (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Cinnamomum subavenium Miq.
ชื่อวงศ : LAURACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบมีกลิ่นหอม ยอด
ออนและชอดอกมีขนสั้นและขนไหมแนบผิว ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม รูปรี-รีแกมขอบขนาน ยาว 6-14 ซม. คลายสมุลแวง 
(Cin_bej) จุดตางที่สุรามะริดมีปลายใบที่เรียวแหลม เสนแขนงใบ
และเสนใบยอยตามแนวขวางมีรอยกดคอนขางชัดเจนกวา เมื่อขยี้

ใบจะมีกลิ่นที่แรงกวาสมุลแวง

สรรพคุณ

• เปลือกและเนื้อไม : บํารุงกําลัง ขับเลือดลม (N1)
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ซาย : แผนใบดานบนของสุรามะริด, ขวา : แผนใบดานลาง

เส้งเล็ก
ชื่อทองถิ่น : เหงือกปลาหมอบก (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Melochia corchorifolia L.
ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ตามลําตน แผนใบดานลาง 

กานใบ ชอดอกและผล มีขนยาวสากคาย กิ่งมักมีสีนํ้าตาลแดง ใบ
เดี่ยว เรียงเวียน รูปไข-รูปใบหอก-รูปแถบยาว ยาว 4-7 ซม. ขอบ

ใบจักฟนเลื่อย ชอดอกเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีชมพู 

โคนกลีบสีเหลือง มี 5 กลีบ บานกวาง 1 ซม. ผลกลมแบน กวาง 

8 มม. แกแหงแตก 5 ซีก, พบตามพื้นที่ชื้นแฉะ ในที่โลง
สรรพคุณ

• ตํารับยาลดไขมันในเลือด : ชวยลดไขมันในเลือด (S2-02)

ชิ้นสวนทั้ง 5 ของเสงเล็ก

เสม็ด
ชื่อทองถิ่น : เสม็ด (สระแกว), เสมด็ เสมด็ขาว (ตรงั)

ชื่อวิทยาศาสตร : Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อวงศ : MYRTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกลอกเปนแผนบางนุ ม
สีขาว ตามสวนออน ๆ มีขนสั้นนุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ยาว 
5-10 ซม. ปลายแหลมทั้งสองดาน มีเสนแขนงใบตามแนวยาว 5 

เสน เนื้อใบหนา ขยี้ใบมีกลิ่นหอม ชอดอกคลายแปรงลางขวด 

สีขาว ยาว 6-10 ซม.

สรรพคุณ

• ใบออน : มีรสเฝอนและมีกลิ่นหอม ทานเปนผักสดหรือ

ประกอบอาหาร แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียดแนนทอง (E2)
• ตํารับยาชะลางของเสียในเลือด : ชวยชะลางของเสียในเลือด 

ทําใหเลือดหมุนเวียนดี (S2-35)
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เสม็ด/เสม็ดขาว

เสม็ดชุน
ชื่อทองถิ่น : แดงเขา เสม็ดแดง (ตรัง), ผักเม็ก 
(อุดรธานี), เสม็ดแดง (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & 
L. M. Perry
ชื่อวงศ : MYRTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกลอกเปนแผน
บางสีแดงอมนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก ยาว 8-12 
ซม. มีเสนแขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนจรดเสนขอบใน เนื้อใบ

หนา ใบออนสีแดง-ชมพู ขยี้ใบมีกลิ่นหอมคลายชมพู ชอดอกสี

ขาว ยาว 5-8 ซม. มีเกสรจํานวนมาก ผลทรงกลม กวาง 1 ซม. 
สุกสีขาว รสหวานทานได

สรรพคุณ
• เนื้อไม : ชวยคลายเสน คลายกลามเนื้อ (N1)

• ใบสด : แกเคล็ดคัดยอก แกฟกชํ้า แกบวม; ยอดออน : ทาน

เปนผักสด แกปวดทอง ทองเสีย ชวยขับลม (NE3)
• ตํารับยาแกพิษเบื่อเมา/ความดัน/เบาหวาน : แกพิษเบื่อเมา

ตกคาง แกวิงเวียน แกความดัน แกเบาหวาน (N1-29)
• ตํารับยาสมานแผล : ชวยสมานและรักษาบาดแผล (S2-100)

• ตํารับยาไขหวัดใหญ : แกไขหวัดใหญ (S2-57)

บน : ผลออนของเสม็ดชุน/ผักเม็ก, ลางซาย : ใบออน

แสมสาร
ชื่อทองถิ่น : ขี้เหล็กปา (อุดรธานี), แสมสาร 
(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & 
Barneby
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-แตกเปนสะเก็ด
หนาสีดํา ตามสวนออน ๆ มีขนสั้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู 
ใบยอย 5-8 คู เรียงตรงขาม รูปไข-ใบหอก ยาว 6-9 ซม. ปลาย

ใบแหลม ชอดอกรูปกรวยแหลม ยาวถึง 50 ซม. ดอกสีเหลือง มี

กลีบดอก 5 กลีบ ฝกแบนดานขาง รูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม.

สรรพคุณ
• รากและเปลือก : เปนยาฆาแมลงและเบื่อปลา, ใชเปลือกลําตน

ตมนํ้าดื่มแกอาการบวมนํ้า และแกอาการลําไสผิดปกติหรือปวด
ทอง ปวดลําไส (R18)

• แกน : แกโรคตับ โรคความดัน (N1)
• ใบและดอก : ชวยรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว แกไตพิการ (NE3)

• ตํารับยาอายุวัฒนะ : อายุวัฒนะ (N1-137)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม

SW 12307-p400-461-G8.indd   428SW 12307-p400-461-G8.indd   428 4/13/63 BE   2:34 PM4/13/63 BE   2:34 PM



429

รางกาย (S1-43)

• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย

ขับปสสาวะ (S2-09)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

เนื้อไมแสมสาร

แสลงใจ
ชื่อทองถิ่น : ตูมกา (ตรัง, พิษณุโลก), ตูมกา      

ตูมกาขาว (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos nux-vomica L.

ชื่อวงศ : LOGANIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. เปลือกแตกสะเก็ด

ขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีกวาง-ไขกวาง ยาว 10-17 

ซม. โคนใบมน-กลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 2 คู ผิวเกลี้ยง 

ชอดอกมีขนสั้น ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลทรงกลม กวาง 6-10 

ซม. เนื้อในผลสุกสีสม
สรรพคุณ

• รากและเปลือก : แกพิษงู (N1)
• ราก : แกกินผิดสําแดง แกพิษเห็ดเบื่อ เห็ดเมา (NE3)
• เมล็ดแกแหง (โกฐกะกลิ้ง) : เปนยาเย็นมีพิษมาก ตองใชโดยผู
เชี่ยวชาญและผานกรรมวิธีกําจัดพิษออกกอน ชวยเจริญอาหาร 
ชวยขับนํ้ายอย ดวยการนําเมล็ดที่กําจัดพิษแลวมาดองกับเหลา
กิน, ชวยบํารุงประสาท บํารุงหัวใจ กระตุนระบบการหายใจ 
ชวยกระจายระบบการไหลเวียน (R48)

• ตํารับยารักษาโรคตับโต/โรคตับอักเสบ : รักษาตับโต/ตับ
อักเสบ (NE2-020)

• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE4-025)

ซาย : เปลือกลําตน, ขวา : ผลสุกของแสลงใจ

ื้ ไมแสมสาร
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โสกเขา

ชื่อทองถิ่น : คําพมา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Saraca declinata (Jack) Miq.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกเรียบ ตามกิ่ง ใบ กาน

ใบ และชอดอกเกลี้ยง ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 2-4 คู 

เรียงตรงขาม รูปใบหอก ยาว 12-20 ซม. ชอดอกรูปรม กวางถึง 

20 ซม. ออกตามปลายกิ่ง ดอกสีแดง-สม มีกลีบดอกและเกสร

เพศผูอยางละ 4 ผลแบบฝกแบนดานขาง รูปขอบขนาน ยาว 

10-15 ซม.

สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงนํ้านม : บํารุงนํ้านม (NE3)

ฝกออนของโสกเขา

เสีย้วใหญ่
ชื่อทองถิ่น : กาหลง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Bauhinia malabarica Roxb.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 10 ม. เปลือกขรุขระ ตามกิ่ง ชอดอก

และใบเกลี้ยง ยอดออนรสเปรี้ยวทานได ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป
คอนขางรีกวาง กวาง 7-11 ซม. โคนใบเวา ปลายใบหยักเวาไม

เกิน 1/3 สวนของความยาวแผนใบ ปลายแฉกกลม แผนใบดาน

ลางสีเขียวนวล มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 3-4 คู กลีบดอกสี

ขาว-ชมพู ยาว 1.7 ซม.

สรรพคุณ

• เปลือกและใบ : แกไข (N1)

เสี้ยวใหญ

สํารองกะโหลก
ชื่อทองถิ่น : พุงทะลาย สํารอง (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. 

Don) G. Planch.
ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกเรียบ โคนตนมี
พูพอน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข ยาว 15-20 ซม. โคนใบมน-ตัด 

มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู แผนใบเกลี้ยง ตนกลาใบปลาย
ใบเรียวแหลม (ไมหยักเปนพู) กลีบดอกสีแดง มี 5 กลีบ ผลมีปก

รูปเรือ ยาว 15 ซม. เมล็ดรีติดที่ปลายดานหนึ่งของปก 1 เมล็ด 
เมล็ดแกเมื่อถูกนํ้าจะพองเปนวุนใส, อีกชนิดที่คลายกันคือ 

สํารอง/หมากจอง (Scaphium affine) มีความแตกตางที่ 

เปลือกลําตนแตกสะเก็ดตามยาว ใบของตนกลาหยักเปนพู 3-5 พู 
โคนใบตัด-เวา ดอกสีขาวอมเขียวและมีเมล็ดกลม เมล็ดสามารถ

ใชแทนกันได
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บน : ผลแกของสํารองกะโหลก, ลางซาย : เมล็ดแกที่ถูกนํ้าจะ
พองตัวเปนวุน

สรรพคุณ
• เมล็ดแกแหง : ลางใหสะอาด นํามาแชนํ้ารอนใหเปนวุนทาน
ชวยลดไข เปนอาหารชวยลดนํ้าหนัก ทําใหอิ่มทอง (E2)

สําโรง
ชื่อทองถิ่น : สําโรง (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Sterculia foetida L.

ชื่อวงศ : MALVACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เปลือกเรียบ โคนตนมี
พูพอน ตามกิ่ง กานใบ ใบและผลเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบ

ประกอบรูปผามือ มีใบยอย 5-9 ใบ รูปใบหอก ยาว 10-20 ซม. 
ไมมีกานใบยอยหรือมี ยาวไมเกิน 5 มม. ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ 

ดอกบานกวาง 3 ซม. สีแดงเขม ขอบกลีบสีเขียวอมเหลือง สง
กลิ่นเหม็น ผลเปนกระเปาะคอนขางกลม ยาวถึง 15 ซม. เปลือก

หนา เมื่อแกสีแดง แตกอาแนวเดียว ผลติดเปนกลุม 5 ผล/กลุม มี

เมล็ดรี สีดํา

สรรพคุณ

• เปลือก : ตมนํ้ามีรสฝาด แกทองเสีย ขับปสสาวะ รักษาโรค

ผิวหนัง; ใบ : มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ลดนํ้าตาลในเลือดและลด

ความอวน; เนื้อในเมล็ด : มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฆาเชื้อราที่

ผิวหนัง, นํามาคั่วทานมีรสมัน ถากินดิบจะทําใหเมา (R39)

• เปลือก : รักษาตอมลูกหมากโต (S2)

ซาย : ผลแกของสําโรง

เสลาเปลือกบาง
ชื่อทองถิ่น : สมอรัด (อุดรธานี), อินทนิลนอย (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. 
Clarke

ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรองตื้น-ลึก

แกมรางแห ตนอายุนอยมีหนาม ตามกิ่งและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 10-15 ซม. ชอดอกตั้งขึ้น 

ยาวถึง 40 ซม. มีขนสั้นนุม กลีบดอกรูปไขกลับ ยาว 1 ซม. สีมวง
อมชมพู ถวยรองดอกมีสันตามยาว 5-6 สัน มีขนสั้นสีขาว

สรรพคุณ
• เปลือก : สมานแผลภายนอก หรือแผลภายใน บํารุงเสนเอ็น 

(N1)

• ผล : ขับระดู แกเลือดเปนลิ่ม (NE2)

SW 12307-p400-461-G8.indd   431SW 12307-p400-461-G8.indd   431 4/13/63 BE   2:34 PM4/13/63 BE   2:34 PM



432

หญ้าดอกคํา
ชื่อทองถิ่น : หญาดอกคํา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hypoxis aurea Lour.

ชื่อวงศ : HYPOXIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีหัวใตดินคอนขางกลม กวางถึง 2 ซม. 

ตามโคนใบ ชอดอก และผลมีขนยาว ใบเดี่ยว เรียงกระจุก รูป

แถบยาว ยาวถึง 30 ซม. มีเสนแขนงใบตามแนวยาว 2 เสนใน

แตละขาง แผนใบพับจีบตามแนวเสนใบ ดอกเดี่ยว สีเหลือง กลีบ

ดอก 6 กลบี ดอกบานกวาง 1-1.5 ซม. กานดอกยาวไมเกนิ 5 ซม.

สรรพคุณ

• หัวหรือราก : แกออนเพลีย บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต หัวฝนทา

รักษาสิว รักษาฝา ทําใหผิวขาวใส (NE3)

หญ้าตดหมา
ชื่อทองถิ่น : เครือตดหมา (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Paederia pilifera Hook. f.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 10 ม. ตามกิ่งออน ชอดอก

และกานใบมีขน ตามขอบนกิ่งออนมีหูใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม 
รูปไข-ใบหอก ยาว 10-15 ซม. โคนใบเวา แผนใบดานลางมีขน

สั้นหนาแนน ขยี้ใบมีกลิ่นเหม็น ดอกเปนหลอดยาว 1-1.5 ซม. 

สีแดงเขม ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ผลรูปกลมแบนดานขางเล็ก

นอย กวาง 7-10 มม.

สรรพคุณ

• ใบและเถา : ชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ แกอากาศธาตุ 

(N1)

ซาย : ผลออน, ขวา : ผลสุกของหญาตดหมา
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หญ้าตดหมาใบเล็ก
ชื่อทองถิ่น : ตดหมา (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Paederia linearis Hook. f. 

var. pilosa (Craib) Puff

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 5 ม. มีรากสะสมอาหารใตดิน

เปนแทงยาว ตามกิ่งออน ชอดอก กานใบและเสนกลางใบมีขน

สั้น-ยาว ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปแถบยาว ยาว 6-10 ซม. กวาง 

7-20 มม. ขยี้ใบมีกลิ่นเหม็น ดอกเปนหลอดยาว 1 ซม. สีแดงเขม 

ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ผลรูปกลมแบนดานขางเล็กนอย กวาง 

7-10 มม., ใชนํ้าคั้นจากใบหรือหัวผสมตําผสมกับแปงขาวเกรียบ

วาว เมื่อปงทําใหพองฟู
สรรพคุณ
• เถาหรือหัว : แกโรคซาง แกธาตุพิการ แกทองเสีย ชวยขับลม 
แกทองอืด-เฟอ (NE3)

หัว/รากสะสมอาหารของหญาตดหมาใบเล็ก

หญ้าตีนกา
ชื่อทองถิ่น : หญาตีนกา หญาตีนนก (ตรัง),     

หญาตีนนก (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Eleusine indica (L.) Gaertn.
ชื่อวงศ : POACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาสั้น ลําตนเหนือดินแตกกอ สูงถึง 
30 ซม. ปลองหนา 3-5 มม. ยาวถึง 10 ซม. ใบรูปแถบยาว ยาว 
10-30 ซม. กวาง 5-8 มม. สีเขียว ขอบกาบและโคนใบมีขนยาว
สีขาว กานชอดอกยาวถึง 30 ซม. ผิวกานมีสามเหลี่ยม เกลี้ยง มี
ชอดอกยอยเปนแทงยาว 3-7 ชอ ติดกระจุกที่ปลายกานชอดอก 
ยาว 4-15 ซม. กวาง 3-6 มม. สีเขียว

สรรพคุณ
• ตํารับยาไขอีสุกอีใส : แกโรคอีสุกอีใส หรือไขสุกใส (S2-37)
• ตํารับยาซอมแซม/เสริมสรางเสนเอ็นพิการ : ชวยซอมแซม 
และเสริมสรางเสนเอ็นที่พิการ แกอาการกระษัยเสนในทอง 
(เสนทองแข็ง) (S2-54)

• ตํารับยาโรคงูสวัด/เริม : รักษาโรคงูสวัด โรคเริม (S2-71)
• ตํารับยาหอมนวโกฐ : แกคลื่นเหียนอาเจียน วิงเวียน ลมจุก
แนนในอก แกลมปลายไข แกอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
หรือครั่นเนื้อครั่นตัว รอนวูบวาบเหมือนจะเปนไข บํารุง
ประสาท (S3-01)
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หญ้าใต้ใบ
ชื่อทองถิ่น : ลูกใตใบ (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllanthus urinaria L.

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. ตามกิ่งมีขนประปราย 

กิ่งเปนเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดูคลายใบมะขาม 

รูปขอบขนาน ยาวถึง 13 มม. ปลายใบมนและมีติ่งหนาม กานใบ

สั้นกวา 1 มม. ออกดอกและผลที่ซอกใบและหอยลง สีแดง 

จุดเดนที่มีผลทรงกลม กวาง 4 มม. ผิวมีหนามขนาดเล็กสีแดง, 

เปนพืชพื้นเมืองของประเทศไทย พบตามชายปาเบญจพรรณ 

ปาดงดิบ และที่รกราง, แตลูกใตใบ Phy_ama มีผลสีเขียว ไมมี

หนาม เปนพืชมาจากเขตรอนของทวีปอเมริกา แตกระจายพันธุ
ไปตามธรรมชาตทิัว่ประเทศ มสีรรพคณุคลายกนันาํมาใชแทนกนัได
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาเบาหวาน รักษาโรคความดันโลหิต (E2)
• ตํารับยาเขียวเบญจขันธ : แกไขหวัด ไขอีสุกอีใส ไขดําแดง 
ไขหัด ไขตัวรอน รอนใน กระหายนํ้า (S3-17)

• ตํารับยาโรคดีซาน : รักษาโรคดีซาน (S3-52)

ผลของหญาใตใบ (Phyllanthus urinaria) 

ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus)

หญ้าถอดบ้อง
ชื่อทองถิ่น : หญาถอดปลอง (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Equisetum ramosissimum 
Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke
ชื่อวงศ : EQUISETACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก กลุมเฟนโบราณ สูงถึง 60 ซม. ลําตนสั้น
อยูชิดผิวดิน แตกกิ่งแบบรอบขอ กิ่งตั้งตรงมีขอ ปลองยาวไดถึง 5 
ซม. มีลายเสนสีเขียวเขมตามยาว ผิวเกลี้ยง ภายในกลวง ใบเปน
เกล็ดสีดํา รูปสามเหลี่ยม-เรียวแหลม ยาว 1-2 มม. ติดรอบขอ 
5-10 ใบ สวนสรางสปอรที่ปลายกิ่ง (strobilus) รูปทรงกระบอก 
ยาว 1.5-2 ซม., พบตามพื้นที่ชื้นแฉะ แหลงนํ้าสะอาด และมี
อากาศคอนขางเย็น
สรรพคุณ
• ทั้งตน : ขับปสสาวะ (NE2)
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หญ้าบิด

ชื่อทองถิ่น : ปอยาบ (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Grewia abutilifolia Vent. ex Juss.

ชื่อวงศ : MALVACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 1.5 ม. ตามกิ่ง ใบ กานใบ ชอดอก 

และผลมีขนสั้นสากคาย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกวาง-คอนขาง

กลม ยาว 6-15 ซม. ปลายใบบางครั้งจักพูแหลม 3-5 พู ขอบใบ

จักฟนเลื่อยสองชั้น โคนใบเวา มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู 

กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ผลทรงกลม-รี ยาวไดถึง 10 มม.

สรรพคุณ

• ราก : แกไข (NE3)

หญ้าปริก
ชื่อทองถิ่น : หญาลูกคลา (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Leucas zeylanica (L.) R. Br.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 40 ซม. ลําตนและกิ่งเปนสี่เหลี่ยม 

ตามสวนตาง ๆ มีขนยาวสากสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก 

รูปใบหอก-รีแคบ ยาว 3-9 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยหาง ผิวใบ
ดานบนมีรอยกดตามแนวเสนแขนงใบชัดเจน ชอดอกออกกระจุก

แนนรอบขอ มีกลีบเลี้ยงเปนหลอดสีเขียว ยาว 5 มม. กลีบดอกสี

ขาว ยาวถึง 1.5 ซม.
สรรพคุณ

• ใบและดอก : แกหอบหืด (S3)

หญาปริก/หญาลูกคลา

หญ้าแพรกหิน
ชื่อทองถิ่น : หวายฝอย (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ophiopogon intermedius D. Don
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 40 ซม. มีเหงาสั้นใตดิน ใบเดี่ยว 
เรียงเวียน แตกเปนกระจุก ใบรูปแถบยาว ยาว 18-40 ซม. กวาง 

6-10 มม. ขอบใบเรียบ แผนใบหนา ผิวเกลี้ยง ดานลางเห็นเสน
ใบสีเขียวเขมเรียงขนานตามแนวยาว 7-10 เสน ชอดอกตั้งขึ้น สูง 
15-20 ซม. ดอกสีขาว คลายรูประฆังควํ่าหนาลง กลีบดอก 6 

กลีบ ยาว 5 มม.

สรรพคุณ

• ราก : แกอากาศธาตุ ชวยขับลม (N1)
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ดอกของหญาแพรกหิน

หญ้าแพรกหินปูน
ชื่อทองถิ่น : วานประดับดิน วานกําลังหนุมาน 
(สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Ophiopogon marmoratus Pierre ex L. 
Rodr.
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. มีเหงาสั้นใตดิน ใบเดี่ยว 

เรียงเวียน แตกเปนกระจุก ใบรูปแถบยาว ยาว 14-25 ซม. กวาง 
1.5-3 ซม. ขอบใบเรียบ แผนใบหนา ผิวเกลี้ยง ดานลางเห็นเสน
ใบสีเขียวเขมเรียงขนานตามแนวยาว 10-20 เสน ชอดอกตั้งขึ้น 

สูง 15-20 ซม. ดอกสีขาว ควํ่าหนาลง กลีบดอก 6 กลีบ ยาว 7 
มม. ผลรูปไขกลับ ยาว 1 ซม. ติด 1-5 ผล/กลุม

สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อย (E2)

ลาง : ผลออน และแผนใบดานลางของหญาแพรกหินปูน

หญ้าร้องไห้
ชื่อทองถิ่น : กูดฝอย (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Selaginella helferi Warb.

ชื่อวงศ : SELAGINELLACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุกทอดเลื้อย กลุมเฟนโบราณ ยาวถึง 2 ม. 

ลําตนหนา 1-3 มม. เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ระนาบเดียว ใบรูป
ไข แผนใบไมสมมาตร ปลายใบเรียวแหลมและโคงไปทางปลายกิ่ง 

มีใบ 2 แบบ ใบคลายเกล็ดติดแนบกับกิ่ง มีขนาดเล็ก ยาว 2-3 

มม. และใบขนาดใหญกวาจะกางออกสองขางกิ่ง ยาว 3-5 มม. 
ชวงปลายกิ่งเรียงชิดกันคลายตีนของตุกแก สรางสปอรที่สตอปรัส 
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(strobilus) ที่ปลายกิ่ง สีเหลืองสม ยาวถึง 3 ซม. ตามซอกใบ 
สรรพคุณ

• ทั้งตน : แกไขตัวรอน ในเด็ก (N1)

หญ้าลิน้งู
ชื่อทองถิ่น : หญาลิ้นงู (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Oldenlandia corymbosa L.
ชื่อวงศ : RUBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 20 ซม. กิ่งเปน 4 เหลี่ยม มีหูใบ
ปลายแยกเปนเสน 3-5 เสน ตามกิ่ง ใบ และผลเกลี้ยง มีขนสั้น

ประปรายตามหูใบและขอกิ่ง ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปใบ
หอก ยาว 1.5-3 ม. ขอบใบมีขนสั้น ไมมีกานใบ ดอกสีขาว มี 4 
กลีบ ยาว 4 มม. ผลรูปคอนขางกลม ยาว 4 มม. ปลายผลมีกลีบ

เลี้ยงติดคาง 4 กลีบ, พบตามที่รกราง และสนามหญาในที่คอน

ขางชุมชื้นทั่วไป
สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคมะเร็ง : ชวยรักษาโรคมะเร็ง (S2-93)

กลาง : ดอก, ลาง : ผลออนของหญาลิ้นงู

หญ้าสองปล้อง
ชื่อทองถิ่น : อีเหนียว (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Desmodium velutinum 

(Willd.) DC. subsp. velutinum
ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 50 ซม. ตามกิ่ง กานใบ และแผน
ใบดานลางมีขนสั้นหนานุมสีนํ้าตาล ใบเดี่ยว รูปไข-รี ยาว 5-11 

ซม. แผนใบดานบนมีรอยยนละเอียดหรือกดเปนรองตามแนวเสน
ใบ ขอบใบมีขนสีนํ้าตาล  ชอดอกเปนแทงยาว 10-18 ซม. ดอก

สีชมพูเขม ดอกยาว 1 ซม. ฝกรูปขอบขนานโคง ยาว 2-3 ซม. 

กวาง 4 มม. หยกัคอดตามแนวเมลด็ มขีนสัน้เกาะตดิกบัเสือ้ผาไดดี
สรรพคุณ

• ทั้งตน : เขายารักษามะเร็ง ชวยขับปสสาวะ (E2)
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กลาง : ฝกแก

หญ้าสามคม
ชื่อทองถิ่น : พระขรรคเพชร (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Carex indica L. var. indica

ชื่อวงศ : CYPERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดินสั้น ลําตนเหนือดินแตกกอ 

ลําตนเปนสามเหลี่ยม สูงไดถึง 1 ม. ใบรูปแถบยาว 15-30 ซม. 
แผนใบกวาง 5 มม. มีรอยพับจีบตามแนวยาว ตามขอบใบจักฟน

เลื่อยละเอียด คมและบาดมือ ชอดอกรูปกรวยแหลม ยาวถึง 30 

ซม. ชอดอกยอยสีนํ้าตาล ผลเปนเมล็ดกลมเล็กสีแดง ติดจํานวน
มากอัดกันแนน

สรรพคุณ

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

ชอดอกของหญาสามคม

หญ้าหนูต้น
ชื่อทองถิ่น : หญาหนูตน (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Dianella ensifolia (L.) DC.
ชื่อวงศ : XANTHORRHOEACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก มีเหงาใตดิน แตกใบเปนกระจุก ตั้งขึ้น 

ใบรูปแถบยาว ยาว 30-50 ซม. กวาง 2-4 ซม. ผิวเกลี้ยงมันเงา 
เนื้อใบหนา เปนรองรางนํ้าที่เสนกลางใบ โคนใบชวงโคนตนเปน
กาบรูปตัววีอัดรวมกับใบอื่น ๆ ชอดอกยาวถึง 60 ซม. ดอกสี

ขาว-มวงออน มี 6 กลีบ ยาว 6 มม. ผลทรงกลมกวาง 6-10 มม. 

สุกสีมวงอมนํ้าเงิน ผิวมันเงา
สรรพคุณ
• ตํารับยาโรคเบาหวาน : แกโรคเบาหวาน (S2-22)
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ดอกและผลของหญาหนูตน

หญ้าหางอ้น
ชื่อทองถิ่น : หญาหางอน (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Uraria lagopodioides (L.) Desv. ex DC.

ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 60 ซม. ตามกิ่ง กานใบ และแผน

ใบดานลางมีขนสั้นหนานุม ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3 ใบ 
รูปใบหอก ยาว 5-10 ซม. ชอดอกคลายหางกระรอกแกมรูปไข 

ยาว 5-10 ซม. ดอกยอยเรียงชิดกันแนน สีชมพู มีขนยาวสีนํ้าตาล

ทองตามขอบใบประดับและกลีบเลี้ยงจํานวนมาก
สรรพคุณ

• ตํารับยาขับปสสาวะ : ชวยขับปสสาวะ (N1-201)

ดอกหญาหางอน

หญ้าเหนียวหมา
ชื่อทองถิ่น : หญาเหนียวหมา หญารีแพร 
(สระแกว, อุดรธานี, ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Centotheca lappacea (L.) Desv.
ชื่อวงศ : POACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก ลําตนแตกกอ สูงถึง 30 ซม. ปลองหนา 
2 มม. ยาวถึง 6 ซม. ใบรูปรีแคบ ยาว 5-10 ซม. กวาง 1-1.5 ซม. 
(คลายใบไผ) สีเขียว มีแถบสีเขียวเขมตามแนวเสนแขนงใบ กาบ
และใบเกลี้ยง กานชอดอกยาวถึง 40 ซม. ดอกยอยสีขาวอมเขียว
สรรพคุณ

• ทั้งตน : ใชหญาแหงยางรมควันชองคลอดสวนหนึ่งและอีกสวน

ตมนํ้าดื่มดวย แกตกขาวเรื้อรัง ไขทับระดู กระชับชองคลอด 
มดลูกเขาอู แกอาการวัยทอง ชะลอความชรา (E2)

• ทั้งตน : รักษาแผลที่ชองคลอด ทําใหมดลูกเขาอู (NE2)
• ทั้ง 5 : กระชับมดลูก มดลูกเขาอู (S2)
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หญาเหนียวหมา/หญารีแพร

หญ้าเหล็กนกคุ่ม
ชื่อทองถิ่น : วานลิ่วเตี้ย (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Scrotochloa urceolata (Roxb.) Judz.

ชื่อวงศ : POACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. ปลองหนา 3 มม. ยาวถึง 
5 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว แตละใบเรียงคอนขางชิด
กัน มี 6-10 ใบ/ตน รูปขอบขนานแคบ ยาว 15-25 ซม. กวาง 

4-6 ซม. เนื้อใบคอนขางหนา เรียบและเกลี้ยง เสนกลางใบดาน
บนนูน ขอบใบเรียบ กาบใบเกลี้ยงอัดแนบแนนกับลําตน ชอดอก

ยาวถึง 30 ซม. ดอกยอยสีขาวอมเขียว ผลรูปไข ยาว 5 มม. มีขน

ยึดเกาะติดกับเสื้อผาไดดี
สรรพคุณ

• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง (E2)

ซาย : ชอดอกของหญาเหล็กนกคุม

หนอนตายหยาก
ชื่อทองถิ่น : หนอนตายหยาก (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Stemona tuberosa Lour.

ชื่อวงศ : STEMONACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก สูงถึง 5 ม. ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง มี
รากสะสมอาหารใตดิน ยาวถึง 50 ซม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน-ตรง
ขาม รูปหัวใจ ยาว 10-20 ซม. มีเสนใบออกจากโคนใบ 13-15 

เสน เสนใบยอยเรียงถี่แนวขวาง กานใบยาว 6-10 ซม. ดอกเดี่ยว 
กลีบรวมสีแดงเขม รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 2.5-3.5 ซม. มี 4 

กลีบ กานดอกยาว 5-18 มม. ผลรูปไข ยาว 2-4.5 ซม.

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกไอ : แกไอ (NE2-019)
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กลางขวา : ผลออน, ลาง : รากสะสมอาหารของหนอนตายหยาก

หนามเดือยไก่

ชื่อทองถิ่น : ยารากขาว (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Paramignya scandens (Griff.) Craib

ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 5 ม. ตามสวนออน ๆ มีขน

สั้น กิ่งมีหนามแหลมคมยาวถึง 2.5 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป

ขอบขนาน ยาว 8-13 ซม. แผนใบหนาเกลี้ยง เสนใบเห็นไมชัด มี

ตอมนํ้ามันหนาแนนที่ดานลาง ขยี้ใบมีกลิ่นคลายสม กานใบบวม 

กลีบดอกสีขาวอมสม มี 5 กลีบ รูปแถบยาว 1.3 ซม.
สรรพคุณ

• ราก : ขับพิษหรือแกยาสั่ง (N1)

ซาย : แผนใบดานลางเมื่อสองกับแดดจะมองเห็นตอมนํ้ามัน
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หมอน้อย

ชื่อทองถิ่น : หมอนอย (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.

ชื่อวงศ : ASTERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 40 ซม. ตามสวนตาง ๆ มีขนสั้น 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไขกลับ-ใบหอก ยาว 2-3 ซม. โคนใบสอบ

เรียว ขอบใบหยัมมน ดอกสีมวงอมชมพู เปนชอกระจุกแนนรูป

ขอบขนาน ยาว 6 มม. โคนชอดอกมีใบประดับสีเขียวซอนกัน

แนน เมล็ดยาว 3 มม. ปลายเมล็ดมีพูขนสีขาว

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ
ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

กลาง : ชอดอกของหมอนอย, ลาง : เมล็ด

หมักแปม
ชื่อทองถิ่น : ชะมวงใบเล็ก (ตรัง), ชะมาง 

(สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia lanceifolia Roxb.

ชื่อวงศ : CLUSIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 4 ม. มีนํ้ายางสีเหลืองขุน ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 6-10 ซม. เนื้อใบหนา เห็นเสนใบไมชัด 

กลีบดอกสีแดง มี 4 กลีบ ยาว 6-8 มม. ผลรูปทรงกลมแบน กวาง 

3-4.5 ซม. ผิวเกลี้ยงมันเงา ขั่วผลมีกลีบเลี้ยงติดคงทน ผลสุกสี

เหลือง-แดง

สรรพคุณ

• ผลสุก : รสเปรี้ยว ทานเปนผลไม ชวยระบายทอง และแกเลือด
ออกตามไรฟน (E2)

• ตํารับยาลดไขมันในเลือด : ชวยลดไขมันในเลือด (S2-02)

บนและกลาง : ผลสุก, ลางซาย : ดอกตูมของหมักแปม/ชะมาง
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หมักม่อ

ชื่อทองถิ่น : หมักมอ (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Rothmannia wittii (Craib) Bremek.

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม-ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 ม. เปลือก

ขรุขระ-แตกสะเก็ดหนา ตามสวนตาง ๆ มีขนสีขาว นุมคลาย

กํามะหยี่ ใบรูปรี ยาว 6-11 ซม. กลีบดอกสีขาว รูปทรงระฆัง 

ยาว 4-5 ซม. ปลายกลีบแยก 5 แฉก ดานในแฉกมีสีมวงเปนจุด

ประ มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม กวาง 3-4 ซม.

สรรพคุณ

• แกนและราก : แกไข รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต แกเหน็บชา 
(NE3)

หมักมอ

หมากงาช้าง

ชื่อทองถิ่น : หมากงาชาง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Nenga pumila (Blume) H. Wendl.
ชื่อวงศ : ARECACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 6 ม. แตกกอได ลําตนเปนขอปลอง 

หนา 6 ซม. มีกาบใบที่ปลายลําตนยาว 50 ซม. สีเหลืองออน มี

ขุยสีนํ้าตาลแดงปกคลุมเมื่อยังใหม ใบประกอบแบบขนนก ยาว 

1-2 ม. ใบยอยรูปแถบ ยาว 40-60 ซม. เรียงสลับระนาบเดียว 

ชอดอกสีครีม เกิดใตกาบใบ หอยลง ยาว 30 ซม. ผลรูปไข ยาว 

1.5 ซม. สีแดง
สรรพคุณ
• เนื้อไม : รักษาเริม งูสวัด (S2)

ชอดอกและผลออนของหมากงาชาง

SW 12307-p400-461-G8.indd   443SW 12307-p400-461-G8.indd   443 4/13/63 BE   2:35 PM4/13/63 BE   2:35 PM



444

หมากผู้ปา่
ชื่อทองถิ่น : กําลังหนุมาน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena terniflora Roxb.

ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ลําตนกลม กวางถึง 10 ซม. 

ใบเดี่ยว เรียงเวียน เปนกระจุกที่ปลายกิ่ง และแตกใบเปนกลุม

เห็นเปนชั้น ใบรูปหอกกลับ ยาว 20–30 ซม. กวาง 5–10 ซม. 

ผิวเกลี้ยงมันเงา ชอดอกสีขาว ยาว 30–60 ซม. แตกแขนงและ

หอยลง
สรรพคุณ

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด

เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ผลออนของหมากผูปา

รากของหมากผูปา

หมากหมก
ชื่อทองถิ่น : หมากหมก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Lepionurus sylvestris Blume
ชื่อวงศ : OPILIACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ขอบ
ขนาน-แถบยาว ยาว 5-20 ซม. ผิวเกลี้ยง กานใบยาวไมเกิน 8 
มม. บวมพอง ชอดอกยาวถึง 5 ซม. หอยลง มีใบประดับสีเขียว
ออนซอนกันคลายเกล็ด รูปไข ยาว 4-6 มม. กลีบรวมสีเหลือง มี 
4 กลีบ ผลรูปรี ยาว 1-1.5 ซม. สุกสีแดง กานผลบวมหนา ยาว 
1-3 มม.
สรรพคุณ
• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 
ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน
ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ
ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

ผลหมากหมก

SW 12307-p400-461-G8.indd   444SW 12307-p400-461-G8.indd   444 4/13/63 BE   2:35 PM4/13/63 BE   2:35 PM



445

รากของหมากหมก

หมีเหม็น
ชื่อทองถิ่น : หมีเหม็น (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
ชื่อวงศ : LAURACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกขรุขระ ตามกิ่ง 
ชอดอก กานใบและแผนใบดานลางมีขน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูป
รี-ไขกลับ ยาว 10-18 ซม. ปลายใบมน-แหลม ขยี้ใบมีกลิ่นฉุน 
ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลทรงกลม กวาง 8-10 มม. ผิวเกลี้ยง กาน
ผลบวมพอง

สรรพคุณ
• ราก : ตมนํ้าดื่ม เปนยาบํารุงกําลัง แกไขออกฝเครือ แกลมเปน
กอนในทอง แกทองอืด ทองรวง; เปลือกสด : ใชอมแกปวดฟน 
แกปากเหม็น (R70)

• ราก : ขับนิ่ว (NE3)

ภาพเล็ก : ดอกของหมีเหม็น, ลาง : ผลออน 

หมุยขน

ชื่อทองถิ่น : สมุย สมุยขน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Micromelum pubescens Blume
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตามกิ่งมีขนสั้นนุม ใบเรียงเวียน 

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 15-21 ใบ เรียงสลับ รูปไขไม

สมมาตร ยาว 3-6 ซม. มีขนตามเสนใบ เนื้อใบมีตอมนํ้ามัน ขยี้ใบ

มีกลิ่นฉุน ชอดอกรูปรม ออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น กวาง 10-15 ซม. 

ดอกสีขาว ผลรูปรียาว ยาว 6-10 มม. มีขนยาวประปราย
สรรพคุณ

• ตํารับยาแกเหน็บชา : แกเหน็บชา อาการชาตามปลายมือ
ปลายเทา (S2-63)

ผลออนของหมุยขน
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หมูกลิง้

ชื่อทองถิ่น : ชางผสมโขลง (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Eulophia andamanensis Rchb. f.

ชื่อวงศ : ORCHIDACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก กลุมกลวยไม ลําตนสั้นอวบนํ้า ยาวถึง 

10 ซม. กวางถึง 6 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับสองขาง รูปแถบยาว 

ยาว 15-30 ซม. ผลัดใบกอนออกดอก ชอดอกสูงถึง 40 ซม. กาน

ชอดอกสีเขียวนวล กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมนํ้าตาล-อม

เหลือง รูปใบหอกยาว 1.5-2 ซม. กลีบปากยาวถึง 2 ซม. สีขาวมี

ลายสีนํ้าตาล ขอบบิดเปนคลื่น, พบตามปาผลัดใบและปาดงดิบ 

ตามซอกหินที่มีซากพืชทับถม
สรรพคุณ
• หัว : ตําหรือฝนผสมกับนํ้าปูนใสหรือนํ้าซาวขาวใหขน ทารักษา
ฝ หรือสิวอักเสบ (NE3)

หมูกลิ้ง/ชางผสมโขลง

หัวร้อยรู

ชื่อทองถิ่น : หัวรอยรู กระเชาผีมด (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Hydnophytum formicarum Jack

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก อิงอาศัยตามตนไม สูงถึง 50 ซม. มีราก

สะสมอาหารบวมโต มีหนามรอบ ภายในมีรูพรุนจํานวนมาก เปน

ที่อาศัยของมด ใบเดี่ยว เรียงตรงขามตั้งฉาก รูปไขกลับ ยาว 

6-13 ซม. ปลายใบมน-กลม เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยง กานใบยาวไม

เกิน 5 มม. ดอกออกเปนกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว มี 4 

กลีบ ยาว 3 มม. ผลรูปรียาว ยาว 1 ซม. สุกสีแดง
สรรพคุณ
• ตํารับยารักษาฝหรอด/ฝอักเสบเรื้อรัง : รักษาฝอักเสบ ฝเรื้อรัง 
ลดการขยายตัวของฝ (“ฝหรอด” เปนภาษาไทยใต คือ ฝที่เปน
ตลอด มีการอักเสบเรื้อรัง) (S1-01)

• ตํารับยาโรคเกาท : รักษาโรคเกาท แกปวดขอ ปวดเขา แกพิษ
ในกระดูก บํารุงกระดูก (S2-03)

• ตํารับยาขับนิ่วในไต–ทางเดินปสสาวะ : ชวยขับนิ่วในไต และ
ทางเดินปสสาวะ ชวยลางไต รักษาทางเดินปสสาวะอักเสบ 
(S2-14)

• ตํารับยาโรคประดงเลือด : แกประดงเลือด เลือดขึ้น มีอาการ
คันตามผิวหนัง (S2-27)

บนซาย : ผล, บนขวา : ดอก, ลาง : ภายในของรากสะสมอาหาร

ของหัวรอยรู
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หัวรอยรู

หว้า
ชื่อทองถิ่น : หวา (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Syzygium cumini (L.) Skeels
ชื่อวงศ : MYRTACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 30 ม. เปลือกขรุขระ ตามกิ่งออน 
กานใบและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ยาว 8-15 ซม. 
แผนใบหนา มีเสนแขนงใบจํานวนมาก ปลายเสนแขนงใบวิ่งไป
จรดเสนขอบใน กานใบยาว 1-1.5 ซม. ดอกสีขาว มีเกสรเพศผู
จํานวนมาก ผลรูปรี ยาว 2-3 ซม. มี 1 เมล็ด ผลสุกสีมวงดํา เนื้อ
รสหวานอมเปรี้ยวทานได
สรรพคุณ
• เมล็ด : รักษาเบาหวาน แกทองรวง (NE3)
• ตํารับยาแกคัน : แกอาการคันตามผิวหนัง (S2-28)

ผลออนของหวา
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หวายขม
ชื่อทองถิ่น : หวาย (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Calamus viminalis Walld.

ชื่อวงศ : ARECACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง กลุมปาลม ยาวไดถึง 25 ม. แตก

กอได ลําหนา 2-3.5 ซม. ปลองยาวถึง 15 ซม. ตามสวนตาง ๆ มี

หนามแหลมคม ยอดมีขุยสีขาวปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก 

ยาวถึง 2 ม. ไมมีแสหนามที่ปลายแกนใบ มีใบยอยแตละขางของ

แกนใบไดถึง 55 ใบ เรียงเปนกลุม ๆ ละ 2-4 ใบในแตละขาง ใบ

ยอยรูปแถบยาว ยาว 15-30 ซม. กาบใบมีหนามหนาแนน ยาวถึง 

4 ซม. โคนกานใบชวงติดกาบบวมพองคลายหัวเขา มีแสหนาม

ออกจากกาบ ยาวถงึ 3 ม. ผลทรงกลม กวาง 8 มม. ผวิมเีกลด็ซอน
สรรพคุณ
• ยอดออน : มีรสฝาดขม ใหตมและลางนํ้ากอนเพื่อลดความขม 
ทานเปนผักหรือประกอบอาหารพวกแกง ชวยแกไอ แกรอนใน
กระหายนํ้า บํารุงนํ้าดี (E2)

ซาย : โคนกานใบและกาบใบ, ขวา : ผลออนของหวายขม

หวายตะมอย

ชื่อทองถิ่น : หวายตะมอย (พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร : Pothos repens (Lour.) Druce

ชื่อวงศ : ARACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก ทอดเลื้อยเกาะตามตนไม กิ่งและใบ

เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก (แผนที่อยูชวง

ปลาย) ยาว 3-7 ซม. กานใบ (แผนคลายใบชวงโคน) แผเปนปก

ออกคลายใบ ยาว 1.5-3 เทาของความยาวแผนใบ (จุดแตกตาง

จากตะเข็บ Pot_sca) กวางถึง 2 ซม. กาบใบยาว 2-5 มม. โอบ

กิ่ง ชอดอกอัดแนนทรงกลม-รี กวาง 1-1.5 ซม. สีครีม มีใบ

ประดับสีมวงแดงเขม
สรรพคุณ
• เถา : แกปวดเมื่อย (N1)

ชอดอกของหวายตะมอย
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หวายลิง

ชื่อทองถิ่น : หวายลิง (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Flagellaria indica L.

ชื่อวงศ : FLAGELLARIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อคอนขางแข็ง ยาวถึง 15 ม. ลําตนเปน

ขอปลอง หนา 8 มม. ปลองยาวถึง 15 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูป

ใบหอกแคบ ยาว 13-20 ซม. ปลายใบเรียวยาวคลายหาง และ

มวนเปนมือพันเกี่ยวไดดวย โคนใบเปนกาบหุมเถาแนน ผิวเกลี้ยง 

ชอดอกสีขาว ยาวถึง 25 ซม. ผลทรงกลม กวาง 8 มม. สุกสีแดง

สรรพคุณ

• ตํารับยาโรคไสเลื่อน : รักษาโรคไสเลื่อนทั้งชายและหญิง หรือ
โรคไขลงฝก (S2-68)

บน : ชอดอก, ลาง : ผลของหวายลิง

หอมแขก
ชื่อทองถิ่น : ขี้ผึ้ง สมัด (อุดรธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร : Bergera koenigii L.

ชื่อวงศ : RUTACEAE

ลักษณะเดน : ไมพุม สูงถึง 5 ม. ตามกิ่ง กานใบ และใบมีขนสั้น

นุม ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 11-25 ใบ เรียงเกือบตรงขาม 

รูปไขไมสมมาตร ยาว 2-4 ซม. เนื้อใบมีตอมนํ้ามัน ขยี้ใบมีกลิ่น

ฉุน ชอดอกรูปรม ตั้งขึ้น กวาง 6-10 ซม. ดอกสีขาว ผลรูปกลม 

กวาง 1-1.5 ซม. ผิวเกลี้ยง สุกสีดํามันเงา (ผลขนาดใหญกวาและ

ผิวเกลี้ยง เปนจุดตางจากหมุยขน Mic_pub และ สมัดนอย 

Mic_fal) 
สรรพคุณ
• ใบหรือเปลือก : แกหืดหอบ แกไอ; ยอดออน : รสเผ็ดมีกลิ่นฉุน 
กินเปนผักสดกับลาบ-กอย (NE3)

กลาง : ผลสุกของหอมแขก
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หางหมาจอก
ชื่อทองถิ่น : กายสิทธิ์ (พิษณุโลก), ขี้หนอน 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 1 ม. ตามกิ่ง กานใบ และแผนใบ

ดานลางมีขนสั้นสากคาย มีหูใบและหูใบยอย ใบเรียงเวียน ใบ

ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอย 5-9 ใบ เรียงตรงขาม รูปใบ

หอก ยาว 9-15 ซม. ชอดอกคลายหางกระรอกแกมรูปไข-แทง

ยาว ตั้งขึ้น ยาว 10-40 ซม. ดอกยอยเรียงชิดกันแนน สีชมพู-มวง 

ยาว 1 ซม. มีขนยาวสีนํ้าตาลทองตามขอบใบประดับและกลีบ

เลี้ยงจํานวนมาก
สรรพคุณ
• ทั้งตน : ถอนพิษ แกโรคภูมิแพ (N1)
• ราก : ยาถาย ฆาพยาธิ รักษาโรคมะเร็ง (NE3)
• ใบและเปลือก : รักษาเลือดเปนพิษ และอาการคัน (RNE22)

ชอดอกของหางหมาจอก

หางไหลแดง
ชื่อทองถิ่น : หางไหลแดง ยานอวด อวดนํ้า (ตรัง), 

หางไหลแดง อวดเลือด (พัทลุง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Paraderris elliptica (Wall.) Adema

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เถากลม เปลือก

เรียบ-แตกสะเก็ดบาง กระพี้สีมวง แกนสีครีม ตามสวนออน ๆ 

ชอดอกและแผนใบดานลาง มีขนไหมสีสนิม-สีนํ้าตาลทองแนบผิว

หนาแนน ใบประกอบแบบขนนก ปลายใบคี่ มีใบยอย 7-9 ใบ รูป

ใบหอก-หอกกลับ ยาว 6-15 ซม. ชอดอกตั้งขึ้น ยาว 7-13 ซม. 

เกลี้ยงเลี้ยงสีมวงอมนํ้าตาล กลีบดอกสีชมพู ยาว 1-1.3 ซม. ฝก

แบน รูปขอบขนาน ยาว 7-12 ซม. ผิวเกลี้ยง
สรรพคุณ
• เถา : ใชดองกับเหลาหรือเขายากับตัวอื่น ๆ ดื่มเปนยาขับโลหิต 
ขับประจําเดือน ลิ่มกอนเลือด บํารุงโลหิตของสตรี ยาขับลม 
ขับเสมหะ ทําใหเสนเอ็นหยอน, ใชรักษาหิด เหา และเรือด ดวย
การใชเถาสดยาวประมาณ 2–3 นิ้ว นํามาตําใหละเอียดผสมกับ
นํ้ามันพืช ใชชโลมทา (RS22)

• ตํารับยากําลังฮอสะพายควาย : บํารุงกําลัง แกปวดเมื่อยตาม
รางกาย (S1-43)

• ตํารับยารักษามดลูกพิการ-อักเสบ/ขับนํ้าคาวปลา : แกมดลูก
พิการ มดลูกอักเสบ ชวยบํารุงรักษามดลูก บํารุงสตรีหลังคลอด 
ชวยขับนํ้าคาวปลา ขับเลือดเสีย หามใชกับสตรีตั้งครรภ 
(S3-51)

เถาของหางไหลแดง
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กลาง : ฝกออน, ลาง : แผนใบดานลางของหางไหลแดง

หาด
ชื่อทองถิ่น : มะหาด (อุดรธานี), มะหาดใหญ 
หาดใหญ (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-
Ham.

ชื่อวงศ : MORACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกสะเก็ดบาง 
ทุกสวนที่มีชีวิตมีนํ้ายางสีขาวขุนและขนหนานุม ยอดออนมีขนสั้น

นุมสีนํ้าตาลแดงหรือสีสนิม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกวาง-ไขกลับ 
ยาว 15-23 ซม. ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่-เรียบ แผนใบดานลางมีเสน

ใบรางแหนูนชัดเจน กานชอดอกเพศเมียหรือกานผล ยาว 3-10 

มม. ผลทรงกลม-เบี้ยว กวาง 5-9 ซม. ผิวคอนขางเกลี้ยง มักจะ
ปูดโปน สุกเนื้อนิ่มสีสม-แดง

สรรพคุณ

• เปลือก เนื้อไม และแกน : ถายพยาธิ แกผื่นคัน (NE3)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก

ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยาละลายลิ่มเลือด : ชวยละลายลิ่มเลือด บรรเทาอาการ

เสนเลือดตีบ (S2-30)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อยเสนเอ็น : แกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น เสน

เอ็นอักเสบ บรรเทาอาการอัมพฤกษ-อัมพาต (S2-31)

• ตํารับยาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต : รักษาอัมพฤกษ-อัมพาต 

(S2-33)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 

(S2-66)

กลาง : ผลออนของหาด
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หูปากกา

ชื่อทองถิ่น : นํ้าแนขาว (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Thunbergia fragrans Roxb.

ชื่อวงศ : ACANTHACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 4 ม. ตามเถา ใบ และกลีบ

เลี้ยงมีขนยาวสากคาย ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข-ใบหอก ยาว 

4-7 ซม. ขอบใบชวงโคนในแตละขางของแผนใบหยักเปนติ่ง

แหลม 1-2 ติ่ง กลีบเลี้ยงมี 2 แฉก โคนเชื่อมติด กลีบดอกสี

ขาว-ชมพู รูปแตร หลอดยาว 2 ซม. ปลายกลีบแยก 5 แฉก 

ปลายกลีบตัดหรือมีติ่งแหลม ผลรูปคนโท ยาว 2.5 ซม.

สรรพคุณ
• ตํารับยาถอนพิษสัตวกัดตอย : ชวยถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย 
บรรเทาปวดบวมจากพิษ (NE2-023)

หูหมีขน

ชื่อทองถิ่น : หูหมี (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Thottea tomentosa (Blume) Ding Hou

ชื่อวงศ : ARISTOLOCHIACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไข

กวาง ยาว 10-15 ซม. โคนใบมน-เวา แผนใบเนื้อหนา ผิวใบดาน

บนเกลี้ยงมันเงา มีรอยกดตามแนวเสนใบ แผนใบดานลางมีขนสั้น

หนาแนน ชอดอกออกที่โคนตน ยาว 4-7 ซม. กลีบดอกสีแดงเขม 

มี 3 กลีบ ดอกบานกวาง 8 มม. ฝกรูปแทง ยาว 5-7 ซม. หนา 7 

มม. เปนสี่เหลี่ยม

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกผื่นคันจากอาการแพ/โรคเจ็ด : รักษาอาการคัน
ทั่วไปจากอาการแพ ผื่นคัน โรคเจ็ด (อาการมีตุมนํ้าเหลือง
พุพอง คันตามผิวหนัง) (S2-07)

ซาย : ชอดอก, ขวา : ฝก
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เหมือดจี้
ชื่อทองถิ่น : ขาวจี่ เหมือดจี้ เหมือดแอ (พิษณุโลก), 

พลองขี้นก พลองแกลบ (สระแกว), เหมือดจี้ 

เหมือดแอ (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. 

& Arn. var. scutellatum

ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 5 ม. เปลือกแตกรองละเอียดตาม

แนวยาว ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง กิ่งเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขาม รูปไข-รีกวาง ยาว 2-3.5 ซม. ผิวใบมันเงา เนื้อใบหนา 

เห็นเสนใบไมชัดเจน กานใบยาวไมเกิน 5 มม. ดอกออกตามกิ่ง 

กลีบดอกสีมวงอมนํ้าเงิน รูปไขกวาง มี 4 กลีบ ดอกบานกวาง 1 
ซม. ผลทรงกลม กวาง 8 มม. ปลายมีจุก
สรรพคุณ
• เปลือกหรือกิ่ง : แกฟกชํ้า ชวยสมานแผล (NE3)
• เนื้อไมและราก : แกไข ชวยรักษาโรคมะเร็ง (NE3)
• เนื้อไม : ยาอายุวัฒนะ (N1)
• ตํารับยาโรคกระเพาะ : รักษาโรคกระเพาะ (NE2-017)
• ตํารับยาไขมาลาเรีย : แกไขมาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา 

(NE3-012)
• ตํารับยาแกไขกําเดา/ไขหวัดใหญ : แกไขกําเดา ไขหวัดใหญ 

(NE3-072)

เหล็กไม้ไผ่
ชื่อทองถิ่น : เหล็กไมไผ (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Peliosanthes stellaris Ridl.

ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูง 20-30 ซม. มีลําตนสั้นใตดิน ใบเดี่ยว 

เรียงกระจุกชิดผิวดิน รูปใบหอกแคบ ยาว 12-18 ซม. กวาง 3-4 

ซม. มีเสนใบตามแนวยาว 5 เสน เนื้อใบบางและยนเล็กนอย ผิว

ใบดานบนดาน (ไมมันเงา) มีรอยพับเล็กนอยตามแนวเสนใบ กาน

ใบยาว 5-10 ซม. ชอดอกออกจากเหงา ตั้งขึ้น สูง 9-13 ซม. กาน

ชอดอกสีเขียว ดอกสีเขียวเขม กลีบรวมมี 6 กลีบ รูปขอบขนาน 

ดอกบานกวาง 6 มม. ดอกยอยออกชี้ขึ้น เรียงชิดกัน
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : บํารุงกําลัง มีสรรพคุณคลายกับสามสิบ (Pel_tet_tet) 
ใชแทนกันได (S3)

ชอดอกของเหล็กไมไผ

SW 12307-p400-461-G8.indd   453SW 12307-p400-461-G8.indd   453 4/13/63 BE   2:36 PM4/13/63 BE   2:36 PM



454

เหล็กราชครู
ชื่อทองถิ่น : เหล็กราชครู (พัทลุง), เหล็กราชครู 

เหล็กเลือด เถาไอเหล็ก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea laurifolia Wall. ex Hook.f.

ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาลมลุก ยาวถึง 10 ม. มีหัวหรือรากสะสม

อาหารใตดินรูปกระบอง หนาถึง 4 ซม. เถากลม มีหนาม

ประปราย-เกลี้ยง ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ-ตรง

ขาม รูปใบหอก-รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 6-12 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม โคนใบรูปมน-กลม มีเสนแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู และ

เปนรอยกดตามแนวเสนแขนงใบที่แผนใบดานบน ผิวมันเงา กาน

ใบยาว 1.2-2.7 ซม. ปลายกานใบทั้งสองดานบวมพอง ชอดอก
แยกเพศ ยาวถึง 15 ซม. ดอกเพศผูและเมียกลม กวางเพียง 1 
มม. ดอกสีเขียวอมขาว ผลกลมแบน กวาง 3.5-4 ซม. มี 3 ปก
ออกดานขาง เมื่อแกแตกอา 3 ซีก เมล็ดกลมแบน กวาง 1.7-2 
ซม., พบตามปาดงดิบชืน้ ในภาคใตตัง้แตจงัหวดัตรงัและพทัลงุลงไป 
สรรพคุณ
• หัวและราก : บํารุงสมรรถภาพทางเพศ (S3)
• ตํารับยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น/บํารุงกําลัง : แกปวด
เมื่อยกลามเนื้อ-เสนเอ็น บํารุงกําลัง (S2-61)

หัวหรือรากสะสมอาหารใตดินของเหล็กราชครู

อวดเชือก
ชื่อทองถิ่น : ตรุษ (ตรัง), สมอเครือ แหนเครือ 
(พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Combretum latifolium Blume
ชื่อวงศ : COMBRETACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เถากลม เปลือกเรียบ 
ตามยอดออนและชอดอกมีขนสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี
กวาง ยาว 12-18 ซม. โคนใบมน-กลม ผิวใบเกลี้ยง ดานบน
เกลี้ยงมันเงา ชอดอกคลายหางกระรอก สีครีม ยาว 6-15 ซม. 
กวาง 5 ซม. ผลรูปกลม กวาง 3 ซม. มีปกตามแนวยาว 4 ปก สี
เหลืองซีดแตมสีแดงเรื่อ ๆ

สรรพคุณ
• เถา : แกกษัย, เถาสด ตัดหัวตัดหางเถาจะมีนํ้าไหลใชดื่มแทน

นํ้าได (N1)

• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)
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บน : ชอดอก, ลาง : ผลของอวดเชือก

อวดนํ้า
ชื่อทองถิ่น : อวดนํ้า (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Derris elegans Graham ex Benth.
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 15 ม. เถากลม เปลือกเถา
เรียบมีชองอากาศ ตามยอดออน แกนชอดอก กานใบ และฝกมี
ขนสั้นสีนํ้าตาลหนานุม ใบประกอบมี 3 ใบยอย รูปไข-ใบ
หอก-หอกกลับ ยาว 7-15 ซม. กานใบยาว 5-7 ซม. ชอดอกยาว 
5-17 ซม. กลีบเลี้ยงสีมวงอมนํ้าตาล กลีบดอกสีขาว ยาว 1 ซม. 

ฝกแบนดานขาง รูปกลม-รี ยาว 3-5 ซม., พบตามปาดงดิบใกล
แหลงนํ้า ในภาคใต
สรรพคุณ

• ตํารับยาขับลม-เสมหะ-โลหิต/ถายเสนเอ็น : ชวยขับลม ขับ

เสมหะ ขับโลหิต ถายเสนเอ็น ทําใหเสนเอ็นหยอน ลดอาการ
เสนตึง (S2-105)

ชอดอกของอวดนํ้า
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อะราง

ชื่อทองถิ่น : นนทรีปา (ตรัง), อะราง (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อวงศ : FABACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบมีชอง

อากาศ ตามกิ่งออน กานใบ แผนใบดานลาง และชอดอกมีขนสั้น

สีนํ้าตาลแดง ยอดมีหูใบรูปเขากวาง ยาว 1-2 ซม. ใบประกอบ

แบบขนนกสองชั้น มีชอใบยอย 5-8 คู ใบยอยรูปขอบขนาน ยาว 

10-15 มม. ชอดอกหอยลง กลีบดอกสีเหลือง ยาว 1.5 ซม. ฝก

แบนบางรูปใบหอก ยาว 6-9 ซม.

สรรพคุณ
• เปลือกหรือแกน : ชวยปรับธาตุ แกทองรวง ทองเสีย (E2)
• เปลือก : แกทองรวง แกผายลม ขับระดู (S1)

บน : หูใบรูปคลายเขากวาง, ลาง : ฝกแกแหงของอะราง

อ้ายบ่าว

ชื่อทองถิ่น : อายบาว (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Stemonurus malaccensis (Mast.) 

Sleumer

ชื่อวงศ : STEMONURACEAE

ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 15 ม. เปลือกเรียบ ใบออนสีแดงอม

สีนํ้าตาลทอง ตามสวนตาง ๆ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี-ไข

กลับ ยาว 10-15 ซม. ปลายใบแหลม เนื้อใบหนา เห็นเสนแขนง

ใบไมชัดเจน เสนกลางใบที่ผิวใบดานบนเปนรอง กานใบยาว 2-4 

ซม. ผลรูปรียาว ยาว 3-4 ซม. กวาง 2 ซม. ม ี1 เมล็ด ผลออน

โคนสีแดงคลํ้า ปลายผลสีขาว
สรรพคุณ
• ตํารับยาบํารุงกําลัง : ทั้ง 5 สวน ชวยบํารุงกําลัง (S2-74)

บน : ผลออน, ลางซาย : เนื้อในผล, ลางขวา : ยอดออนของอาย

บาวมีสีนํ้าตาลทอง
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อาวแดง
ชื่อทองถิ่น : กระเจียว (พิษณุโลก), กระเจียวแดง 

(อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร : Curcuma angustifolia Roxb.

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 50 ซม. มีเหงาสั้นใตดิน และราก

สะสมอาหารกลมรี ใบเดี่ยว รูปรี ยาว 30-50 ซม. กานใบเปน

กาบโอบกันแนนกับกานใบอื่น ๆ เปนลําสูงไดถึง 25 ซม. ปกติชอ

ดอกแทงขึ้นจากดินกอนแทงใบ หรือแทงออกที่ยอดพรอม ๆ กับ

ใบออนในชวงปลายฤดูรอน-ตนฤดูฝน ใบประดับซอนกันเปนชั้น

สูงถึง 17 ซม. (ไมรวมกานชอดอก) ใบประดับชวงบนสีชมพูเขม

อมแดง ใบประดับชวงลางสีเขียว ดอกสีเหลือง กานชอดอกสูงได
ถึง 15 ซม., มีจุดตางจากวานมหาเมฆ Cur_aer) ที่อาวแดงมีแผน
ใบดานลางมีขนสั้นและเนื้อในเหงาสีขาว ไมมีใจกลางสีมวง 
สรรพคุณ
• หัวหรือเหงา : แกฟกซํ้า (N1)
• เหงาและรากสะสมอาหาร : ชวยขับลมในทางเดินอาหาร; ชอ
ดอกออน : ทานเปนผักสด (NE3)

ชอดอกของอาวแดง/กระเจียวแดง

อินทนิลนํ้า
ชื่อทองถิ่น : อินทนิล อินทนิลนํ้า (ตรัง, สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบชวงสั้น ๆ สูงถึง 30 ม. เปลือกเรียบ 
ตามกิ่ง กานใบและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม 
รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 15-35 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ชอดอก
ตั้งขึ้น ยาวถึง 40 ซม. มีขนสั้นสีขาว กลีบดอกสีมวงอมชมพู มี 6 
กลีบ กลีบยน ดอกบานกวาง 5-7 ซม. ถวยรองดอกมีสันตามยาว 
12 สัน ผลทรงกลม กวาง 3 ซม. แกแหงแตกอา 6 ซีก, พบตาม
ริมนํ้าในปาดงดิบ ทั่วประเทศ

สรรพคุณ
• ตํารับยาแกเบาหวาน/ความดันโลหิต : รักษาเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง (E2-219)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน : ชวยลดความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด (S1-15)

• ตํารับยาโรคความดันโลหิต : ชวยลดความดันโลหิตสูง (S2-39)

SW 12307-p400-461-G8.indd   457SW 12307-p400-461-G8.indd   457 4/13/63 BE   2:36 PM4/13/63 BE   2:36 PM



458

ผลของอินทนิลนํ้า

อินทนิลบก
ชื่อทองถิ่น : อินทนิลบก (พิษณุโลก)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia macrocarpa 
Wall. ex Kurz
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE

ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 20 ม. เปลือกเรียบ-แตก
สะเก็ดบาง ตามกิ่ง กานใบและใบเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงตรง
ขาม-เกือบตรงขาม คลายอินทนิลนํ้า (Lag_spe) จุดตางที่
อินทนิลบกมีใบรูปรี ยาว 12-18 ซม. ปลายใบมน-หยักเปนติ่งสั้น 
ดอกบานกวาง 7-12 ซม. ผลทรงกลม กวาง 3-4 ซม. (ขนาดใหญ
กวา), พบตามปาผลัดใบ ทั่วไปยกเวนภาคใต, มีสรรพคุณคลาย
อินทนิลนํ้า (Lag_spe) สามารถใชแทนกันได

สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : รักษาเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีสรรพคุณคลาย
อินทนิลนํ้า (Lag_spe) สามารถใชแทนกันได (E2-219)

• เปลือก : สมานแผลภายนอก หรือแผลภายใน (N1)

อินทนิลบก

อินทรชิต
ชื่อทองถิ่น : เสลา (สระแกว)
ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ลักษณะเดน : ไมตนผลัดใบ สูงถึง 30 ม. เปลือกแตกรอง-สะเก็ด
ตามแนวยาว ตามกิ่ง ชอดอก กานใบและใบมีขนสั้นหนาแนนสี
นํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม-เกือบตรงขาม รูปขอบขนาน ยาว 
15-25 ซม. ปลายใบมน-แหลม กลีบดอกสีมวง-ชมพู-ขาว มี 6 

กลีบ ดอกบานกวาง 4-5 ซม. ถวยรองดอกมีสันตามยาว 12 สัน 
ผลทรงกลม กวาง 2-2.5 ซม., พบตามปาเบญจพรรณหรือปาดง
ดิบแลงทั่วไป
สรรพคุณ
• ทั้ง 5 : ตมนํ้าดื่ม หรือใชเขายา รักษาโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง มีสรรพคุณคลายอินทนิลนํ้า (Lag_spe) สามารถใช
แทนกันได (E2)
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ผลแกแหงของอินทรชิต

อุตพิด
ชื่อทองถิ่น : อุตพิด (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Typhonium trilobatum (L.) Schott
ชื่อวงศ : ARACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 30 ซม. มีเหงาใตดิน ใบรูปไข-รูป

หยัก 3 แฉก ยาว 15-27 ซม. โคนใบเวาลึกคลายเงี่ยงใบหอก 
แผนใบออนนุมและเกลี้ยง ผิวดานบนมีรอยกดตามแนวเสนใบ มี
เสนขอบในใกลขอบใบ ชอดอกแบบมีกาบรองสีแดงอมนํ้าตาล รูป

ไข ยาว 13-18 ซม. โคนกาบหยักคอดเปนกระเปาะสีเขียว ปลาย
ชอดอกรูปกรวยเรียวยาว ยาวถึง 15 ซม. ดอกสงกลิ่นเหม็นบาง

ชวงเวลา
สรรพคุณ

• ตํารับยาขับเสมหะ/แกไอ : หัวหรือเหงาชวยขับเสมหะ แกไอ 
(S1-11)

ชอดอกดานในกาบรองชอดอกของอุตพิด

แอ๊ดเล็ก
ชื่อทองถิ่น : แตวนํ้า (สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Erismanthus sinensis Oliv.
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะเดน : ไมตน สูงถึง 5 ม. ตามกิ่ง กานใบ และผลมีขนสั้น
สีนํ้าตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบขนาน-หอกกลับ ยาว 

8-13 ซม. โคนใบเบี้ยว กานใบยาว 5-10 มม. บวมพอง ชอดอก
เพศผูสีแดงอมชมพู ทรงคอนขางกลม ยาวถึง 3 ซม. ผลมี 3 พู 

กวาง 1.3 ซม. กานผลยาว 2 ซม.

สรรพคุณ
• เปลือก กิ่ง หรือราก : รักษาบาดแผลและสมานแผล (E2)
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กลาง : ชอดอกเพศผู, ลาง : ผลออนของแอด

เอือ้งหมายนา
ชื่อทองถิ่น : เอือ้งหมายดง (พษิณโุลก), เอ้ืองหมายนา 

(ตรัง, สระแกว)

ชื่อวิทยาศาสตร : Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. 

Specht

ชื่อวงศ : COSTACEAE

ลักษณะเดน : ไมลมลุก สูงถึง 2 ม. มีเหงาใตดิน ลําตนเหนือดินมี

ขอปลอง ลําตนหนา 2-3 ซม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี-ใบหอก 

ยาว 20-30 ซม. ใบออนแผนใบดานลางมีขนไหมสีเงินแนบกับผิว 

ชอดอกออกที่ยอด กลีบดอกรูปแตรสีขาว ยาวถึง 10 ซม. กลาง

ดอกสีเหลือง ผลออนคอนขางกลมผิวเปนสามเหลี่ยม สีเขียว-แดง 

ปลายผลมีหลอดกลีบเลี้ยงติดคาง
สรรพคุณ
• เหงา : แกหวัด แกโรคหอบหืด (E2)
• เหงา : แกฝหนอง (N1)
• ทั้งตน : ขับปสสาวะ รักษาหูนํ้าหนวก (NE2)
• ตํารับยาแกกษัยไตพิการ : แกกระษัย ไตพิการ บํารุงไต, ชวย
ขับปสสาวะ (S2-09)

บนซาย : ดอก, บนขวา : ผลออนของเอื้องหมายนา
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ฮ่อสะพายควาย
ชื่อทองถิ่น : เถาดูกงู เถากระดูกงู (สระแกว),   

ยานดูก (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร : Sphenodesme pentandra Jack

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ลักษณะเดน : ไมเถาเนื้อแข็ง ยาวถึง 30 ม. เปลือกเถาแตกรอง

แกมสะเก็ดตามยาว เปลือกในมีเสี้ยนสีเหลืองสม ตามสวนออน ๆ 

มีขนสั้น เมื่อแกเกลี้ยง กิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม 

รูปรีแกมขอบขนาน-ใบหอก ยาว 10-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม 

แผนใบดานบนมันเงา มีรอยกดตามแนวเสนใบเล็กนอย กานใบ

ยาว 5-10 มม. ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาวถึง 30 ซม. ใบประดับ

สีเขียวออน ผิวเกลี้ยง รูปขอบขนาน มี 6 อัน รองรับชอดอก (ดู
คลายดอก) บานกวาง 5-6 ซม. ติดคงทน มีดอกยอยตรงกลางชอ 
7-9 ดอก กลีบดอกสีมวง มี 5 แฉก กลางหลอดดอกมีขนเปนฝอย 
ผลกลมรี เนื้อแข็ง กวาง 4 มม.
สรรพคุณ
• เถา : แกปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดเสนเอ็น ชวยเชื่อมตอกระดูก
ที่หัก แกไมเกรน; ใบสด : ถากินจะทําใหมึนงง (E2)

• ตํารับยาแกปวดเมื่อย-กระดูกทับเสน : แกปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดไขขอ ปวดกระดูก แกกระดูกทับเสน บํารุงธาตุ (E2-216)

• ตํารับยาปรับธาตุ/ปวดเมื่อย/ปวดขอ-เอ็น : ชวยปรับธาตุ แก
ปวดเมื่อย ปวดเขา-ขอ-เอ็น แกเอ็นพิการ (S2-26)

• ตํารับยารักษากระดูกทับเสน : รักษาอาการกระดูกทับเสน 
(S2-66)

เถาอายุมากของฮอสะพายควาย/ยานดูก

บน : ใบของตนอายุนอย, กลาง : ใบของตนอายุมาก, ลาง : หนา
ตัดเถาของฮอสะพายควาย/ยานดูก
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ส่วนที ่4
ภาคผนวก

SW 12307-p462-491-G8.indd   463SW 12307-p462-491-G8.indd   463 4/13/63 BE   2:50 PM4/13/63 BE   2:50 PM



464

ชื่อทองถิ่น หนา

กนครก 193

กรุงเขมา 191

กรวยปา 182

กระเจียว 457

กระเจียวชาง 395

กระเจียวแดง 457

กระเจียวตัวเมีย 393

กระเชาผีมด 446

กระซิก 218

กระดอหดใบขน 224

กระดังงา 182

กระดึงชางเผือก 182

กระดูกกบ 183

กระดูกไก 399

กระดูกไกขาว 399

กระดูกไกแดง 292

กระดูกไกปา 399

กระโดน 183

กระแตไตไม 184

กระทงลาย 184

กระทอมเลือด 185

กระทิง 423

กระทือ 185

กระทุม 186, 186

กระทุมเนิน 186

กระทุมบก 186

กระเทียมชาง 187

กระบก 187

กระบกคาย 250

กระเบา 188

กระเบา 233

กระเบากลัก 188

กระเบาใต 188

กระเบานํ้า 188

กระเบาใหญ 188, 188

กระเบาใหญ 233

กระพังโหม 336

กระมอบ 189

กระวาน 189

กระวานขาว 190

กฤษณา 191

กฤษณา 192

กฤษณาใต 192

กลวยเตา 193

กลวยเถื่อน 193

กลวยนอย 299

กลวยปา 193

กลวยมุสงั 375

กลวยหมูสัง 375

กลวยอีเห็น 391

กลอย 193

กลอยเบื่อเมา 193

กลิ่งกลางดง 185

กลิ้งกลางดง 394

กลึงกลอม 194

กวาว 206

กวาวเครือแดง 290

กวาวแดง 290

ดัชนีชือ่ท้องถิน่
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กอมขม 194

กะเจียน 195

กะตังใบ 195

กะหวาด 412

กะอวม 196

กัดลิ้น 196

กัดลิ้นดง 221

กันเกรา 196

กางปลาขาว 197

กางปลาเครอื 197

กางปลาแดง 197

กางปลาแดง 378

กาแซะ 253

กานเหลือง 198

กานเหลือง 254

กาฝาก 198

กาฝากมะนาว 198

กาฝากมะมวง 198

กาฝากมะมวงคัน 198

กาฝากมะมวงปา 198

กาม 200

กามปู 261

กายสิทธิ์ 450

การบูรเถา 385

การเวก 296

กาเล็ดกาเวา 197

กาสามปก 199

กาหลง 430

กําจัด 202

กําจัดตน 202

กําจาย 202

กําแพงเจ็ดชั้น 203

กําลังชางเผอืก 303

กําลังชางสาร 319

กําลังทรพี 399

กําลังเลือดมา 310

กําลังวัวเถลงิ 203

กําลังวัวเถลงิ 214

กําลังเสือโครง 204

กําลังเสือโครง 249

กําลังเสือโครง 389

กําลังเสือโครงนอย 205

กําลังหนุมาน 204

กําลังหนุมาน 256

กําลังหนุมาน 444

กี้โกย 401

กุก 199

กุง 331

กุมนํ้า 199

กุมบก 200

กูดชาง 392

กูดฝอย 436

กูดพราว 200

กูดมันแดงตัวผู 309

เกล็ดนิ่ม 201

เกล็ดปลา 200

เกลด็ปลาชอน 201

เกล็ดลิ่น 201

เกล็ดลิ่นนอย 201

เกล็ดลิ้นใหญ 200

แกมขาว 308

แกลบกอง 280

แกแล 201

แกแล 416
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แกว 201

โกทา 217

โกสม 186

ไกรทอง 204

ขมิ้นเครือ 205

ขมิ้นเครือ 224

ขมิ้นดํา 395

ขมิ้นฤาษี 205

ขลง 374

ขวากไก 205

ขวาง 325

ขวาว 206

ขอบชะนาง 414

ขอบนาง 414

ขอย 206

ขอยนํ้า 207

ขอยหนาม 207

ขอยหนาม 207

ขะยอมหลวง 208

ขันทองพยาบาท 208

ขาไก 209

ขาไกแดง 209

ขาคม 209

ขาคม 384

ขาโคม 209

ขาตาแดง 210

ขานาง 300

ขาปา 209

ขาเปยนุม 209

ขาลิง 210

ขาลิง 210

ขาเล็ก 210

ขาวจี่ 453

ขาวตาก 227

ขาวเย็นเหนือ 209

ขาวสารปา 211

ขาวสารหลวง 211

ขาวหลามดง 212

ขาใหญ 209

ขาใหญ 318

ขี้กาขาว 212

ขี้กาแดง 182

ขี้กาแดง 212

ขี้ไกยาน 212

ขี้ตุน 316

ขี้ผึ้ง 449

ขี้แรด 213

ขี้หนอน 450

ขี้เหลก็ 213

ขี้เหล็กปา 214

ขี้เหล็กปา 428

ขี้เหล็กเลือด 214

ขี้อน 316

เขกา 214

เข็มขาว 215

เข็มแดง 215

เข็มทอง 215

เข็มปา 211

เข็มปา 215

เข็มปา 269

เข็มไหม 216

เขยตาย 216

เขียวพุมใบมน 359

เขียวพุมใบยาว 360
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เขียวสะอื้น 394

เขืองเขียว 419

ไขเตา 193

ไขเนา 216

ไขเนา 231

คนทา 217

คนทีดํา 381

ครอบจักรวาล 312

ครอบจักรวาล 343

ครามขน 217

ครี้ 218

คลา 218

คลุม 219

คอกิ่ว 264

คองูเหา 229

คอนแคน 204

คอนตีหมา 386

คอนหมาขาว 204

คอนหมาขาว 220

คอนหมาแดง 386

คอมเขียว 386

คอมแดง 333

คอมสม 333

คอแลน 220

คอแลนเขา 221

คอเหี้ย 221

คอแหง 241

คัดเคา 222

คัดเคาเครือ 222

คัดเคาดง 222

คันแรวนกขอ 317

คางคาว 223

คางคาวขาว 395

คางคาวดาํ 302

คางคาวดําดอกใหญ 395

คางคาวหนู 312

คานหามเสอื 271

คาลิ้น 196

คําพมา 430

คํามอกหลวง 231

คําแสด 232

คําแสดปา 232

คุคะ 224

คุระเปยะ 224

คูน 383

เครือขอฮอ 306

เครือเขาดิน 230

เครือเขาไฟ 378

เครืองูเขียว 228

เครืองูเหา 229

เครือซูด 230

เครือตดหมา 432

เครือปลอก 230

เครือปลอก 381

เครือปลาสงแดง 230

เครือแฟบ 230

เครือยานาง 286

เครือไสตัน 364

เครือหมอนอย 191

เครือออน 231

เครืออีโกย 401

เครือแฮม 205

เคี่ยม 228

เคี่ยมคะนอง 228

SW 12307-p462-491-G8.indd   467SW 12307-p462-491-G8.indd   467 4/13/63 BE   2:50 PM4/13/63 BE   2:50 PM



468

แควบ 341

แควบนํ้า 341

โคคลาน 224

โคคลาน 224

โคคลาน 225

โคคลาน 263

โคคลานตัวผู 183

โคลงเคลง 226

โคลงเคลง 227

โคลงเคลงขนตอม 227

โคลงเคลงตัวผู 227

ไครนํ้า 232

ฆาลิ้น 196

งายอย 233

งิ้วดอกขาว 233

งิ้วปา 233

งิ้วผา 233

จวง 294

จันทนขาว 237

จันทนคันนา 234

จันทนชะมด 234

จันทนชะมด 235

จันทนแดง 235

จันทนผา 235

จันทนหอม 235

จันทนา 237

จานเครอื 285

จานเครือ 290

จําปูน 238

จิก 279

จิกเขา 238

จิกนม 238

จิงจอ 239

จิงจอเหลี่ยม 239

เจดียเจ็ดชั้น 204

เจตพังคี 239

เจตพังคีปา 239

เจตมูลเพลิงขาว 240

เจตมูลยาน 306

เจตหมูน 306

แจง 240

เฉียงพรานางแอ 241

ชมช่ืน 312

ชมพูนํ้า 242

ชองแมว 242

ชองระอา 417

ชะเนียง 243

ชะพลู 245

ชะมวง 243

ชะมวงชาง 243

ชะมวงใบเล็ก 442

ชะมวงปา 243

ชะมาง 442

ชะลูด 244

ชะลูดหอม 244

ชะเอมไทย 245

ชะเอมปา 245

ชางนาว 275

ชางผสมโขลง 446

ชางสรอย 195

ชาพลู 245

ชายผาสีดา 246

ชํามะเลียง 252
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ชิงชัน 247

ชิงชาชาลี 248

ชิงชี่ 248

ชิงดอกเดียว 381

ชินชี่ 249

ชุมแสงแดง 250

ชุมเห็ดเทศ 250

เชียด 251

เชือก 377

เชือกเขาไฟ 378

แชมชื่น 261

โชน 252

ซิก 218

ซิงไคตน 251

ซี 336

ซุกโก 344

แซะ 253

เฒาหลังลาย 253

ดงเย็น 344

ดันหมี 254

ดันหมี่ 254

ดับไฟยาน 284

ดีควาย 254

ดีงูตน 194

ดีปลากั้ง 216

ดีปลากั้ง 254

ดีปลากั้ง 301

ดีปลากั้งปา 254

ดีปลาชอน 216

ดีหมี 255

ดู 311

ดูกไกยาน 256

ดูกใส 208

เดือยไก 256

เดือยดิบ 364

แดง 256

แดงเขา 428

แดงแสง 413

โดน 183

โดไมรูลม 257

ตดหมา 433

ตดหมาตน 258

ตนกนกระดูกบัง 256

ตนดอกคับ 211

ตนตายปลายเปน 419

ตรีชวา 258

ตรุษ 454

ตอ 414

ตองกาย 259

ตองขาวตม 197

ตองขาวตม 259

ตองเตา 260

ตองแตก 260

ตองแลง 298

ตองแลง 298

ตองหนัง 232

ตองแหง 256

ตองอาน 261

ตอไส 261

ตะกู 186

ตะแกแล 201

ตะโกสวน 262

ตะขบ 262

ตะขบปา 262
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ตะขบปา 263

ตะเขคุมวัง 263

ตะเข็บ 264

ตะครอ 264

ตะครอง 264

ตะคานเล็ก 265

ตะเคียน 267

ตะเคียนเฒา 267

ตะเคียนทอง 267

ตะไครตน 294

ตะไครนํ้า 232

ตะแบก 268

ตะแบกแดง 268

ตะแบกนา 268

ตะแบกเลือด 346

ตะลุมพุก 269

ตะไหล 269

ตังตาบอด 269

ตับเตาตน 270

ตับเตาเตี้ย 193

ตับเตานอย 198

ตับเตาใหญ 262

ตาไก 203

ตาไก 203

ตาไกใบกวาง 270

ตาง 271

ตางไก 195

ตางหลวง 271

ตาตุมบก 271

ตานดํา 283

ตานนกกด 385

ตานนม 272

ตานเส้ียน 272

ตานเสี้ยน 273

ตานเส้ียนเล็ก 273

ตานหก 274

ตานหมอน 274

ตาเปดตาไก 270

ตาลเหลือง 275

ตําเสา 196

ติ่งตั่ง 275

ติ่งตั่งตัวแม 275

ติ้ว 276

ติ้วเกลี้ยง 276

ติ้วขาว 276

ติ้วแดง 276

ติ้วสม 276

ตีนตั่ง 275

ตีนตั่งเตีย้ 277

ตีนนก 278

ตีนเปด 420

ตีนเปดเครือ 289

ตีนเปดดง 208

ตีนเปดดํา 278

ตุมเตน 392

ตูมกา 429

ตูมกาขาว 429

เต็ง 279

เต็งหนาม 280

เตยเขา 281

เตยยาน 280

เตยหนู 281

เตยเหาะ 281

เตาราง 283
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เติม 282

แตดลิง 405

แตว 276

แตวนํ้า 459

ถานไฟผี 283

เถากระดูกงู 461

เถาคันแดง 401

เถาดูกงู 461

เถาตีนตั่ง 275

เถานมวัว 297

เถานํ้าดบัไฟ 284

เถาประโยด 284

เถาพันซาย 285

เถามหาพลัง 375

เถาเมื้อย 367

เถายานาง 286

เถารางแดง 381

เถาลิ้นเสือ 364

เถาวัลยเปรียง 287

เถาวัลยยัง้ 288

เถาวัลยเหล็ก 230

เถาวัลยเหล็ก 381

เถาสะคาน 265

เถาสะเอม 417

เถาหงอนไก 288

เถาเอ็น 376

เถาเอ็นออน 230

เถาเอ็นออน 289

เถาไอเหล็ก 454

ทนดี 257

ทนดี 260

ทองเครือ 290

ทองเดือนหา 291

ทองหลางใบมน 292

ทองหลางปา 291

ทอมหมูชอ 292

ทะโล 361

ทิ้งถอน 293

ทุ 328

ทุงฟา 293

เทพทาโร 294

เทายายมอม 295

เทายายมอมตน 295

ไทรยอย 295

นกนอน 300

นน 278

นนทรีปา 456

นมควาย 296

นมงวั 296

นมงัว 357

นมชะนี 297

นมนอย 298

นมพิจิตร 298

นมแมว 299

นมแมวปา 296

นมแมวปา 299

นมวัว 357

นมสวรรค 300

นมสวรรคตัวผู 301

นมสาว 272

นมหวัน 300

นวลแปง 300

นากบุด 307

นางแซง 390
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นางพญาทาวเอว 222

นางแยมปา 301

นางแยมปา 301

นางแยมปา 328

นางแลว 301

นํ้าขาว 312

นํ้าดบัไฟ 284

นํ้านอง 194

นํ้านอง 304

นํ้านองตน 194

นํ้านอย 194

นํ้าแนขน 410

นํ้าแนขาว 452

นํ้าแนมวง 410

นิ้วมือพระนารายณ 302

เนระพูสี 302

เนระพูสไีทย 302

เนียง 243

เนียน 304

โนรา 303

บงมั่ง 241

บริแหวง 387

บวบขม 305

บอนเตา 305

บอระเพ็ด 306

บอระเพ็ดพุงชาง 306

บัวบกโคก 306

บัวบกเถา 306

บาวมามืด 308

บุนนาค 307

บุหรี่หนัง 254

เบนขอ 205

ใบตางดอก 308

ปดคาย 378

ปรง 309

ปรงไข 309

ปรงทะเล 309

ปรงสวน 309

ประคําไก 310

ประดงแดง 310

ประดงเลือด 310

ประดงสอ 301

ประดู 311

ประดูโคก 311

ประดูปา 311

ประดูสม 282

ประยงคเกลื่อน 312

ประยงคปา 312

ปริง 354

ปลายขาวสาร 216

ปลาไหลทอง 313

ปลาไหลทอง 417

ปลาไหลเผอืก 313

ปอกระสา 314

ปอขนุน 314

ปอขาว 316

ปอขี้อน 316

ปอแดง 314

ปอเตาไห 315

ปอเตาไห 316

ปอฝาย 316

ปอยาบ 435

ปกษาแหวกรัง 234

ปดมุก 317
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ปุดขนดอกขาว 317

ปุดคางคก 318

ปุดชาง 318

ปุดดิน 318

ปุดแดง 318

ปุดเมืองกาน 318

เปราะปา 319, 319

เปราะใหญ 319

เปลาเงิน 320

เปลาแดง 321

เปลาตะวัน 320

เปลาแพะ 321

เปลาเลือด 321

เปลาหลวง 321

เปลาใหญ 321

เปาะแปะ 277

เปอย 268

เปอย 268

เปอยเลือด 346

แปงนอย 319

โปรงฟา 421

ผักกาดกบ 322

ผักกาม 200

ผักติ้ว 276

ผักเม็ก 428

ผักไร 245

ผักสาบ 323

ผักหนาม 323

ผักหวาน 324

ผักหวานปา 324

ผักหวานเปรี้ยว 410

ผักอีเลิด 245

ผารายหอทอง 205

ไผรวก 324

ฝนแสนหา 387

ฝนแสนหา 409

ฝาง 325

ฝางแดง 325

ฝางสม 325

ฝางเสน 325

ฝาละมี 270

ฝหมอบ 326

พญางูเหา 229

พญาทาวเอว 222

พญาเทครัว 288

พญาปลองเงิน 417

พญาปลองทอง 327

พญาปลองทอง 417

พญามือเหล็ก 205

พญามือเหล็ก 327

พญามูลเหล็ก 327

พญารากขาว 328

พญารากดําตน 391

พญาวานร 376

พญาสัตบรรณ 278

พญาสัตบรรณ 420

พญาเสือโครง 205

พนมสวรรค 300

พนมสวรรคปา 328

พรวด 328

พรหมตีนสงู 329

พระขรรคเพชร 438

พราวนกคุม 259

พราวนกคุม 396
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พรกินก 330

พริกปา 330

พริกฤาษี 330

พริกหอม 202

พฤกษ 330

พลวง 331

พลองกินลูก 332

พลองแกมอน 332

พลองแกลบ 453

พลองขี้นก 453

พลองใบมน 332

พลองใหญ 332

พลับเขา 333

พลับพลา 333

พลับพลึงปา 187

พลา 333

พลูชาง 228

พวมพราว 192

พะยอม 334

พะวา 334

พะวานํ้า 267

พังคี 335

พังแหร 335

พังแหรใหญ 335

พังโหม 336

พันจํา 336

พาโหม 336

พาโหมตน 337

พิกุล 337

พิกุลปา 338

พิลังกาสา 270

พิลังกาสา 383

พิลงักาสาปา 234

พิลังกาสาปา 270

พิลังกาสาปา 402

พุงทะลาย 430

พุดทุง 338

พุดปา 330

พุมพีแดง 301

เพกา 339

โพบาย 340

ไพ 342

ไพลนก 340

แฟบนํ้า 341

ไฟเดือนหา 269

มวงเลือด 341

มะกลํ่าตน 342

มะกลํ่าตาชาง 342

มะกอก 342

มะกอกเกล้ือน 342

มะกอกปา 342

มะกอกพราน 342

มะกองขาว 343

มะกองคางคาว 223

มะกา 344

มะกาเครือ 344

มะกาตน 345

มะกายเครือ 225

มะเกลือ 346

มะเกลือเลือด 346

มะเกิ้ม 342

มะขามปอม 347

มะเขือขื่น 326

มะคอม 333
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มะคังแดง 348

มะคาขี้หมู 253

มะคาแต 348

มะคาโมง 349

มะคําไก 310

มะคําดีควาย 349

มะเค็ด 350

มะแควบ 341

มะซัก 349

มะดูก 350

มะดูกหิน 350

มะเดื่อชุมพร 351

มะเดื่อปลอง 351

มะเดื่อปอง 351

มะเดื่ออุทุมพร 351

มะตาด 352

มะตูม 353

มะแตกเครือ 184

มะนาวผี 354

มะปริง 354

มะปรางปา 355

มะพลับ 262

มะพลับทอง 355

มะพลับปา 304

มะพลับปา 355

มะพอก 355

มะแฟน 356

มะไฟ 356

มะไฟปา 356

มะไฟแรด 357

มะมวงคัน 358

มะมวงปา 358

มะเมาสาย 358

มะระขี้นก 359

มะเล่ิม 342

มะสอย 359

มะสอยใหญ 360

มะหวด 360

มะหวดนอย 360

มะหวดผี 360

มะหาด 361

มะหาด 451

มะหาดใหญ 361

มะหาดใหญ 451

มังตาน 361

มังเบร 226

มังเร 226

มันแซง 362

มันเทียน 362

มันนก 362, 362

มันพาด 362

มันเสา 363

มากระทืบโรง 363

มาทลายโรง 363

มาลาย 333

มุยดอน 348

มูกเขา 364

เมด็ขาวสาร 368

เมาไขปลา 368

เมาสรอย 368

เมาสาย 358

เมาเหล็ก 369

เม่ือยดํา 367

เมื่อยดูก 367
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เมื่อยแดง 367

โมก 366

โมกเครือ 364

โมกเครือ 364

โมกแดง 365

โมกมัน 366

โมกหลวง 366

โมกใหญ 366

ไมมูก 365

ไมรวก 324

ไมหอม 192

ไมโอบ 250

ไมฮวก 324

ยมหอม 369

ยมหิน 370

ยอดก 292

ยอดิน 370

ยอเถื่อน 371

ยอปา 371

ยอแหยง 370

ยาง 372

ยาง 374

ยางแดง 371

ยางตาแตก 271

ยางนา 372

ยางมันหมู 372

ยางยูง 373

ยางวาด 374

ยานขลง 374

ยานดูก 461

ยานนมควาย 375

ยานนาง 286

ยานปด 375

ยานพาโหม 336

ยานเมาะ 287

ยานลิเภา 387

ยานอวด 450

ยานเอ็น 376

ยานเอ็นมา 363

ยานาง 286

ยายกั้งเลก็ 376

ยายคลัง 253

ยายปลวก 350

ยารากขาว 441

ยารากเหลือง 370

ยาหัวขอ 195

รกฟา 377

รสสุคนธ 378

ระฆังเขียว 420

ระงับ 378

ระงับพิษ 378

ระยอม 379

ระยอมเล็ก 379

ระเอียงใบมน 242

รัง 379

รางจืด 380

รางแดง 381

ราชครูดํา 381

ราชดัด 382

ราชพฤกษ 383

ราม 383

เรว 384

เรวปา 317
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เรวใหญ 384

ฤาษีผสม 385

ฤาษีผสมแกว 385

ฤาษีผสมเสร็จ 385

ละอองไฟฟา 385

ลาย 386

ลําเจียกเขา 281

ลําดวน 391

ลําดวนดง 391

ลําเท็ง 309

ลําพูปา 392

ลิ้นกวาง 386

ลิ้นควาย 341

ลิ้นงูเหา 327

ลิ้นฟา 339

ลิ้นแรด 378

ลิ้นเสือ 378

ลิ้นเหี้ย 298

ลิเภาใหญ 387

ลูกขา 387

ลูกใตใบ 434

เล็ดชาง 259

เล็ดหนู 197

เล็บมือนาง 388

เล็บแมว 389

เล็บเหยี่ยว 389

เล็บเหยี่ยวนอย 389

เล็บเหยี่ยวใหญ 264

เลือดมาเครือ 310

เลือดแรด 390

เลื่อม 342

โลด 389

โลดทะนง 390

วัวหาย 403

วัวหายแดง 403

วานกาเหวาลาย 197

วานกําลังหนุมาน 436

วานกีบแรด 392

วานไกนอย 385

วานขันหมาก 329

วานคางคาวดาํ 302

วานดักแด 393

วานนกคุม 319

วานนกคุม 398

วานนางตดั 393

วานประดับดิน 436

วานพระฉิม 394

วานพราว 394

วานพังพอน 395

วานมหากาฬ 322

วานมหาเมฆ 395

วานลิ่วเตีย้ 440

วานสากเหล็ก 259

วานสากเหล็ก 396

วานสาวหลง 397, 397

วานสาวหลงใต 397

วานหอมใหญ 395

วานหาวนอน 398

วาสนาปา 220

สกุณี 398

สน 399

สนกระ 399

สนสองใบ 399

สนสามใบ 400
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สบูเลือด 185

สมกบ 401

สมกุง 288

สมกุง 401

สมกุง 402

สมกุงขน 402

สมกุงขาว 402

สมกุงชาง 401

สมกุงตรัง 403

สมขี้มอด 405

สมแขก 403

สมควาย 404

สมพอ 206

สมโมง 243

สมลม 404

สมลมปา 401

สมลิง 405

สมสันดาน 405

สมเสร็จ 378

สมอเครือ 454

สมอชด 407

สมอดีงู 406

สมอทะเล 406

สมอไทย 407

สมอพิเภก 407

สมอรัด 431

สมอแหน 398

สมออบแอบ 405

สมัด 421

สมัด 449

สมัดนอย 408

สมี 316

สมุนมะแวง 409

สมยุ 445

สมุยขน 445

สมุลมะแวง 409

สมุลแวง 409

สรอยอินทนิล 410

สลักดํา 333

สลดั 410

สลัดได 411

สลัดไดปา 411

สวอง 418

สวาด 412

สองฟา 412

สองฟา 421

สะแกแสง 413

สะคาน 265

สะคาน 265

สะคานเถา 265

สะคานพรกิ 265

สะคานพิษ 265

สะเดา 413

สะเดาเย็น 414

สะตอ 414

สะตอขาว 414

สะตอดาน 414

สะบา 415

สะบามอญ 415

สะมัง 388

สะแล 416

สะเอง 417

สะไอตน 426

สัก 417
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สักขี 218

สักขี้ไก 418

สังกรณี 418

สั่งทํา 419

สังวาลพระอินทร 419

สังหยูใบเล็ก 420

สัตบรรณ 420

สันโสก 421

สาน 421

สานนํ้า 352

สานใหญ 421

สามสิบ 422

สามสิบสองประดง 425

สายหยุด 422

สารภี 423

สารภีดอกใหญ 424

สารภีปา 423

สารภีปา 424

สาวดาํ 355

สาวสะดุง 420

สาวหยุด 422

สาเหลา 344

สาเหลา 425

สํารอง 430

สํารองกะโหลก 430

สําโรง 431

สิรินธรวัลลี 425

สีดาโคก 189

สีดาปา 189

สีฟนกระบือ 426

สีฟนคนทา 217

สุรามะริด 203

สุรามะริด 426

เสงเลก็ 427

เสนหจันทรขาว 393

เสม็ด 427

เสม็ดขาว 427

เสม็ดชุน 428

เสมด็แดง 428

เสลดพังพอนตัวเมยี 327

เสลา 458

เสลาเปลือกบาง 431

เสี้ยวใหญ 430

แสงขัน 389

แสมสาร 428

แสมาทลาย 363

แสลงใจ 429

โสกเขา 430

ไสตัน 364

ไสปลาไหล 364

หงอนเงือก 411

หญาดอกคํา 432

หญาตดหมา 432

หญาตดหมาใบเล็ก 433

หญาตีนกา 433

หญาตีนนก 433

หญาใตใบ 434

หญาถอดบอง 434

หญาถอดปลอง 434

หญาบิด 435

หญาปราบ 257

หญาปริก 435

หญาแพรกหิน 435

หญาแพรกหินปูน 436
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หญายายเภา 387

หญารองไห 436

หญารีแพร 439

หญาลิ้นงู 437

หญาลูกคลา 435

หญาสองปลอง 437

หญาสาบ 257

หญาสามคม 438

หญาหนูตน 438

หญาหางอน 439

หญาเหนียวหมา 439

หญาเหล็กนกคุม 440

หนอนตายหยาก 440

หนามไกไห 229

หนามขี้แรด 350

หนามคนทา 217

หนามครอบชาง 264

หนามจาย 202

หนามเดือยไก 441

หนามแทงใบมน 242

หนามแทงใบมน 350

หนามเล็บแมว 389

หนามหัน 213

หนาวเดือนหา 303

หนุมานประสานกาย 302

หมอนอย 442

หมักแปม 442

หมักมอ 443

หมักแหน 407

หมากกอก 342

หมากเกน็ 263

หมากครอ 264

หมากงาชาง 443

หมากแตก 184

หมากบก 187

หมากเบ็น 263

หมากผูปา 444

หมากเลื่อม 342

หมากหมก 444

หมากหวด 360

หมากแหน 407

หมาถอนหลัก 292

หมานอย 191

หมีเหม็น 445

หมุยขน 445

หมุยชาง 421

หมุยหอม 421

หมูกลิง้ 446

หลุมนก 203

หวา 447

หวาด 412

หวาย 448

หวายกอ 259

หวายขม 448

หวายดิน 224

หวายตะมอย 264

หวายตะมอย 448

หวายฝอย 435

หวายลิง 449

หอมแขก 449

หัน 390

หันแดง 213

หัวกะทาด 362
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หัวเขาพระฤาษี 205

หัวยาขาวเย็นใต 209

หัวรอยรู 184

หัวรอยรู 446

หัววาว 184

หัวเอี่ยน 269

หัสคุณ 408

หัสคุณ 421

หัสคุณเทศ 338

หัสดํา 200

หัสแดง 385

หางหมาจอก 450

หางไหลแดง 450

หาด 361

หาด 451

หาดใหญ 451

หําเมย 255

หูปากกา 452

หูหมี 316

หูหมี 452

หูหมีขน 452

เหมือดคน 357

เหมือดคนใหญ 389

เหมือดจี้ 453

เหมือดจี้ 453

เหมือดสม 389

เหมือดแอ 453

เหล็กไมไผ 422

เหล็กไมไผ 453

เหล็กราชครู 454

เหล็กเลือด 454

เหลือกปลาหมอบก 427

เหล่ือมบันดง 183

แหนกวาง 270

แหนเครือ 454

แหนง 397

แหนงดอกแดง 318

อบเชย 251

อวดเชือก 454

อวดนํ้า 450

อวดนํ้า 455

อวดเลือด 450

ออยชาง 199

ออยชาง 245

อะราง 456

อัคคีทวาร 258

อัคคีทะลกั 258

อายบาว 456

อาวแดง 457

อินทนิล 457

อินทนิลนอย 431

อินทนิลนํา้ 457

อินทนิลบก 458

อินทรชิต 458

อีนูนปา 323

อีเลิด 245

อีโลนซานกเขา 248

อีเหนียว 437

อุตพิด 459

อุโลก 401

เอ็นมา 363

เอ็นออน 289

เอนอา 226

เอ็นอา 226
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เอื้องหมายดง 460

เอื้องหมายนา 460

แอดเล็ก 459

ไอแหวง 387

ฮอสะพายควาย 461

ฮัง 379

ฮังหนาม 280

ฮังฮอน 330

ฮุนไฮ 204

เฮือนกวาง 270

แฮดกวาง 270

แฮม 205
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No ชื่อวิทยาศาสตร หนา

1 Abutilon indicum 343

2 Acacia megaladena var. indo-chinensis 213

3 Acronychia pedunculata 196

4 Acrostichum aureum 309

5 Adenanthera pavonina 342

6 Adenia viridiflora 323

7 Aegle marmelos 353

8 Afzelia xylocarpa 349

9 Aganonerion polymorphum 404

10 Aglaia edulis 223

11 Aglaia odoratissima 312

12 Aglaia silvestris 234

13 Aglaonema simplex 329

14 Albizia lebbeck 330

15 Albizia myriophylla 245

16 Albizia procera 293

17 Allophylus cobbe 261

18 Alpinia conchigera 210

19 Alpinia malaccensis var. malaccensis 209

20 Alpinia mutica var. nobilis 384

21 Alpinia rafflesiana var. hirtior 317

22 Alstonia angustiloba 278

23 Alstonia macrophylla 293

24 Alstonia scholaris 420

25 Alyxia reinwardtii 244

26 Amomum biflorum 397

27 Amomum schmidtii 397

28 Amomum testaceum 190

29 Amomum verum 189

30 Ampelocissus martinii 401

31 Amphineurion marginatum 364

32 Anamirta cocculus 224

33 Anaxagorea javanica var. javanica 238

34 Anaxagorea luzonensis 203

35 Ancistrocladus tectorius 386

36 Angiopteris evecta 392

37 Anneslea fragrans 424

38 Antidesma acidum 368

39 Antidesma ghaesembilla 368

40 Antidesma sootepense 358

41 Aporosa villosa 389

42 Aquilaria crassna 191

43 Aquilaria malaccensis 192

44 Arcangelisia flava 205

45 Archidendron jiringa 243

46 Ardisia crenata var. crenata 270

47 Ardisia elliptica 383

48 Ardisia helferiana 402

49 Artabotrys burmanicus 297

50 Artabotrys harmandii 296

51 Artocarpus lacucha 451

52 Artocarpus thailandicus 361

53 Aspidistra sutepensis 301

54 Atalantia monophylla 354

55 Azadirachta indica 413

56 Baccaurea ramiflora 356

57 Balakata baccata 340

58 Baliospermum solanifolium 260

59 Barleria strigosa 418

60 Barringtonia macrostachya 238

61 Bauhinia malabarica 430

62 Beilschmiedia roxburghiana 326

63 Benkara fasciculata 256

ดัชนีชือ่วิทยาศาสตร์
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64 Benstonea humilis 281

65 Bergera koenigii 449

66 Bischofia javanica 282

67 Bombax anceps 233

68 Bouea oppositifolia 354

69 Breynia glauca 378

70 Bridelia insulana 345

71 Bridelia ovata 344

72 Bridelia retusa 280

73 Bridelia stipularis 344

74 Bridelia tomentosa 426

75 Broussonetia kurzii 416

76 Broussonetia papyrifera 314

77 Brucea javanica 382

78 Butea superba 290

79 Caesalpinia bonduc 412

80 Caesalpinia digyna 202

81 Caesalpinia sappan 325

82 Calamus viminalis 448

83 Callerya atropurpurea 253

84 Cananga brandisiana 413

85 Cananga odorata var. odorata 182

86 Canarium subulatum 342

87 Capparis adunca 304

88 Capparis micracantha 248

89 Carallia brachiata 241

90 Carex indica var. indica 438

91 Careya arborea 183

92 Caryota mitis 283

93 Casearia grewiifolia 182

94 Cassia fistula 383

95 Cassytha filiformis 419

96 Catunaregam tomentosa 350

97 Celastrus paniculatus 184

98 Centotheca lappacea 439

99 Chassalia chartacea 216

100 Cheilocostus speciosus 460

101 Chukrasia tabularis 370

102 Cibotium barometz 385

103 Cinnamomum bejolghota 409

104 Cinnamomum iners 251

105 Cinnamomum parthenoxylon 294

106 Cinnamomum sintoc 387

107 Cinnamomum subavenium 426

108 Cissampelos pareira var. hirsuta 191

109 Cissus hastata 405

110 Cladogynos orientalis 239

111 Clausena excavata 421

112 Clausena guillauminii 412

113 Cleidion javanicum 255

114 Cleistanthus tomentosus 300

115 Clerodendrum indicum 295

116 Clerodendrum infortunatum 310

117 Clerodendrum paniculatum 300

118 Clerodendrum villosum 328

119 Clidemia hirta 227

120 Clinacanthus nutans 327

121 Combretum indicum 388

122 Combretum latifolium 454

123 Congea tomentosa 231

124 Coptosapelta flavescens 374

125 Cotylelobium lanceolatum 228

126 Crateva adansonii subsp. trifoliata 200

127 Crateva magna 199

128 Cratoxylum cochinchinense 276

129 Cratoxylum formosum subsp. formosum 276

130 Crinum amoenum 187

131 Croton argyratus 320
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132 Croton caudatus 224

133 Croton crassifolius 335

134 Croton hutchinsonianus 321

135 Croton persimilis 321

136 Croton thorelii 320

137 Cryptolepis dubia 289

138 Curcuma aeruginosa 395

139 Curcuma angustifolia 457

140 Cyanthillium cinereum 442

141 Cyathea latebrosa 200

142 Cystacanthus vitellinus 254

143 Dalbergia oliveri 247

144 Dalbergia parviflora 218

145 Dendrophthoe pentandra 198

146 Derris elegans 455

147 Derris scandens 287

148 Desmodium velutinum subsp. velutinum 437

149 Desmos chinensis 422

150 Desmos cochinchinensis 425

151 Dianella ensifolia 438

152 Dicranopteris linearis var. linearis 252

153 Dillenia indica 352

154 Dillenia obovata 421

155 Dioecrescis erythroclada 348

156 Dioscorea alata 363

157 Dioscorea birmanica 362

158 Dioscorea bulbifera 394

159 Dioscorea hispida 193

160 Dioscorea laurifolia 454

161 Dioscorea oryzetorum 362

162 Diospyros buxifolia 419

163 Diospyros diepenhorstii 304

164 Diospyros ehretioides 270

165 Diospyros malabarica 262

166 Diospyros mollis 346

167 Diospyros montana 283

168 Diospyros racemosa 369

169 Diospyros transitoria 355

170 Diospyros undulata 333

171 Dipterocarpus alatus 372

172 Dipterocarpus chartaceus 374

173 Dipterocarpus grandiflorus 373

174 Dipterocarpus kerrii 372

175 Dipterocarpus tuberculatus 331

176 Dipterocarpus turbinatus 371

177 Donax canniformis 219

178 Dracaena angustifolia 220

179 Dracaena cochinchinensis 235

180 Dracaena conferta 204

181 Dracaena terniflora 444

182 Drynaria quercifolia 184

183 Duabanga grandiflora 392

184 Elephantopus scaber var. scaber 257

185 Eleusine indica 433

186 Embelia macrocarpa 403

187 Embelia ribes 402

188 Enkleia malaccensis 315

189 Enkleia thorelii 311

190 Entada rheedii 415

191 Equisetum ramosissimum subsp. debile 434

192 Erismanthus sinensis 459

193 Erycibe schmidtii 230

194 Erythrina stricta 291

195 Erythrina suberosa 292

196 Erythroxylum cuneatum 204

197 Etlingera araneosa 318

198 Etlingera littoralis 318

199 Eulophia andamanensis 446

SW 12307-p462-491-G8.indd   485SW 12307-p462-491-G8.indd   485 4/13/63 BE   2:50 PM4/13/63 BE   2:50 PM



486

200 Euphorbia antiquorum 411

201 Eurycoma longifolia 313

202 Excoecaria oppositifolia 269

203 Fagraea fragrans 196

204 Fagraea racemosa 267

205 Falconeria insignis 271

206 Ficus benjamina 295

207 Ficus hispida 351

208 Ficus racemosa 351

209 Firmiana colorata 316

210 Flacourtia indica 263

211 Flacourtia ramontchi 262

212 Flagellaria indica 449

213 Flueggea virosa 197

214 Freycinetia sumatrana 280

215 Garcinia atroviridis 403

216 Garcinia bancana 243

217 Garcinia cowa 243

218 Garcinia lanceifolia 442

219 Garcinia pedunculata 404

220 Garcinia speciosa 334

221 Gardenia obtusifolia 189

222 Gardenia sootepensis 231

223 Getonia floribunda 275

224 Glycosmis parva 312

225 Glycosmis pentaphylla 216

226 Gmelina asiatica 242

227 Gnetum macrostachyum 367

228 Gnetum montanum 367

229 Goniothalamus laoticus 212

230 Goniothalamus macrophyllus 381

231 Gonocaryum lobbianum 254

232 Gouania javanica 284

233 Grewia abutilifolia 435

234 Guioa pleuropteris 405

235 Gymnopetalum scabrum 212

236 Gynura pseudochina 322

237 Haldina cordifolia 206

238 Hapaline benthamiana 305

239 Harrisonia perforata 217

240 Hedyotis capitellata var. capitellata 256

241 Helicteres hirsuta 316

242 Hiptage benghalensis subsp. benghalensis 303

243 Holarrhena curtisii 338

244 Holarrhena pubescens 366

245 Homalium grandiflorum 250

246 Homonoia riparia 232

247 Hopea odorata 267

248 Hoya verticillata 298

249 Hubera cerasoides 195

250 Hunteria zeylanica 364

251 Hydnocarpus calvipetalus 188

252 Hydnocarpus castaneus 188

253 Hydnocarpus ilicifolius 188

254 Hydnocarpus kurzii 233

255 Hydnophytum formicarum 446

256 Hymenocardia punctata 341

257 Hymenodictyon orixense 401

258 Hymenopyramis brachiata 183

259 Hypoxis aurea 432

260 Ichnocarpus frutescens 230

261 Indigofera hirsuta 217

262 Ipomoea rubens 376

263 Irvingia malayana 187

264 Ixora cibdela 215

265 Ixora javanica 215

266 Justicia grossa 376

267 Kaempferia elegans 319
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268 Kaempferia pulchra 319

269 Kaempferia rotunda 398

270 Knema globularia 390

271 Knema tenuinervia subsp. setosa 341

272 Labisia pumila var. pumila 393

273 Lagerstroemia calyculata 268

274 Lagerstroemia floribunda var. floribunda 268

275 Lagerstroemia loudonii 458

276 Lagerstroemia macrocarpa 458

277 Lagerstroemia speciosa 457

278 Lagerstroemia venusta 431

279 Lannea coromandelica 199

280 Lasia spinosa 323

281 Lasianthus chrysoneurus 317

282 Leea indica 195

283 Lepionurus sylvestris 444

284 Lepisanthes fruticosa 252

285 Lepisanthes rubiginosa 360

286 Leptopus australis 319

287 Leucas zeylanica 435

288 Litsea glutinosa 445

289 Litsea pierrei 274

290 Luffa aegyptiaca 305

291 Lygodium salicifolium 387

292 Maclura andamanica 214

293 Maclura cochinchinensis 201

294 Maerua siamensis 240

295 Maesa ramentacea 211

296 Mallotus barbatus 260

297 Mallotus calocarpus 360

298 Mallotus coudercii 263

299 Mallotus peltatus 410

300 Mallotus philippensis 232

301 Mallotus repandus 225

302 Mallotus resinosus 359

303 Mammea harmandii 424

304 Mammea siamensis 423

305 Mangifera caloneura 358

306 Mansonia gagei 235

307 Melaleuca cajuputi 427

308 Melastoma malabathricum subsp. 

malabathricum
226

309 Melastoma orientale 227

310 Melientha suavis 324

311 Melochia corchorifolia 427

312 Melodorum fruticosum 391

313 Memecylon caeruleum var. floribundum 332

314 Memecylon ovatum 332

315 Memecylon scutellatum var. scutellatum 453

316 Mesua ferrea 307

317 Microcos paniculata 386

318 Microcos tomentosa 333

319 Micromelum falcatum 408

320 Micromelum pubescens 445

321 Mikania micrantha 212

322 Mimusops elengi 337

323 Mitragyna rotundifolia 186

324 Mitrephora tomentosa 391

325 Molineria capitulata 259

326 Molineria latifolia var. latifolia 396

327 Molineria trichocarpa 394

328 Momordica charantia 359

329 Morinda angustifolia var. angustifolia 370

330 Morinda coreia 371

331 Murraya paniculata 201

332 Musa acuminata subsp. acuminata 193

333 Mussaenda angustisepala 308

334 Mussaenda glabra 308

335 Nauclea orientalis 198
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336 Nenga pumila 443

337 Neolamarckia cadamba 186

338 Nephelium hypoleucum 220

339 Neuropeltis racemosa 363

340 Ochna integerrima 275

341 Oldenlandia corymbosa 437

342 Operculina turpethum 239

343 Ophiopogon intermedius 435

344 Ophiopogon marmoratus 436

345 Oroxylum indicum 339

346 Oxyceros bispinosus 222

347 Oxyceros horridus 222

348 Paederia foetida 336

349 Paederia linearis var. pilosa 433

350 Paederia pilifera 432

351 Palaquium impressinervium 338

352 Pandanus unicornutus 281

353 Paraderris elliptica 450

354 Paramignya scandens 441

355 Parinari anamensis 355

356 Parkia speciosa 414

357 Pavetta indica var. tomentosa 211

358 Peliosanthes stellaris 453

359 Peliosanthes teta subsp. teta 422

360 Peltophorum dasyrrhachis 456

361 Phanera sirindhorniae 425

362 Phyllanthus emblica 347

363 Phyllanthus reticulatus 197

364 Phyllanthus urinaria 434

365 Phyllodium longipes 200

366 Phyllodium pulchellum 201

367 Phytocrene bracteata 261

368 Picrasma javanica 194

369 Pinus kesiya 400

370 Pinus latteri 399

371 Piper kurzii 330

372 Piper ribesioides 265

373 Piper sarmentosum 245

374 Platycerium wallichii 246

375 Plumbago zeylanica 240

376 Polyalthia debilis 193

377 Polyalthia evecta 298

378 Polyalthia suberosa 194

379 Popowia pisocarpa 420

380 Pothos repens 448

381 Pothos scandens 264

382 Premna herbacea 209

383 Premna tomentosa 418

384 Prismatomeris tetrandra subsp. malayana 399

385 Prismatomeris tetrandra subsp. tetrandra 269

386 Protium serratum 356

387 Pseuderanthemum graciliflorum 253

388 Psychotria adenophylla 234

389 Pterocarpus macrocarpus 311

390 Putranjiva roxburghii 310

391 Rauvolfia cambodiana 208

392 Rauvolfia serpentina 379

393 Rennellia morindiformis 292

394 Rhodamnia dumetorum 332

395 Rhodomyrtus tomentosa 328

396 Rotheca serrata 258

397 Rothmannia wittii 443

398 Rourea mimosoides 288

399 Salacia chinensis 203

400 Salacia macrophylla 414

401 Sapindus rarak 349

402 Saprosma brunnea 337

403 Saprosma consimile 258
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404 Saraca declinata 430

405 Scaphium scaphigerum 430

406 Schefflera elliptica 302

407 Schima wallichii 361

408 Schleichera oleosa 264

409 Schumannianthus dichotomus 218

410 Scindapsus officinalis 228

411 Scleropyrum pentandrum 357

412 Scrotochloa urceolata 440

413 Selaginella helferi 436

414 Senna alata 250

415 Senna garrettiana 428

416 Senna siamea 213

417 Senna timoriensis 214

418 Shirakiopsis indica 406

419 Shorea henryana 228

420 Shorea obtusa 279

421 Shorea roxburghii 334

422 Shorea siamensis 379

423 Sindora siamensis var. siamensis 348

424 Siphonodon celastrineus 350

425 Smilax ovalifolia 288

426 Spatholobus harmandii 310

427 Spatholobus parviflorus 285

428 Sphenodesme ferruginea 284

429 Sphenodesme pentandra 461

430 Spondias pinnata 342

431 Stachyphrynium latifolium 259

432 Stachyphrynium repens 197

433 Stahlianthus campanulatus 393

434 Stemona tuberosa 440

435 Stemonurus malaccensis 456

436 Stenochlaena palustris 309

437 Stephania japonica var. discolor 375

438 Stephania suberosa 306

439 Stephania venosa 185

440 Sterculia balanghas 314

441 Sterculia foetida 431

442 Streblus asper 206

443 Streblus ilicifolius 207

444 Streblus taxoides 207

445 Strobilanthes quadrifaria 277

446 Strobilanthes schomburgkii 209

447 Strychnos axillaris 205

448 Strychnos lucida 327

449 Strychnos nux-vomica 429

450 Strychnos thorelii 417

451 Suregada multiflora 208

452 Syzygium antisepticum 428

453 Syzygium cumini 447

454 Syzygium siamense 242

455 Tabernaemontana pauciflora 330

456 Tacca chantrieri 302

457 Tacca integrifolia 395

458 Tamilnadia uliginosa 269

459 Tarenna hoaensis 237

460 Tarlmounia elliptica 274

461 Tectona grandis 417

462 Terminalia alata 377

463 Terminalia bellirica 407

464 Terminalia calamansanai 398

465 Terminalia chebula var. chebula 407

466 Terminalia citrina 406

467 Terminalia mucronata 346

468 Tetracera loureiri 378

469 Thottea tomentosa 452

470 Thunbergia fragrans 452

471 Thunbergia grandiflora 410
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472 Thunbergia laurifolia 380

473 Thyrsostachys siamensis 324

474 Tiliacora triandra 286

475 Tinomiscium petiolare 205

476 Tinospora baenzigeri 248

477 Tinospora crispa 306

478 Toddalia asiatica 229

479 Toona ciliata 369

480 Trema orientalis 335

481 Trevesia palmata 271

482 Trichosanthes tricuspidata var. tricuspidata 182

483 Trigonostemon reidioides 390

484 Typhonium trilobatum 459

485 Uraria crinita 450

486 Uraria lagopodioides 439

487 Uvaria cherrevensis 299

488 Uvaria grandiflora var. grandiflora 375

489 Uvaria hahnii 296

490 Uvaria micrantha 385

491 Uvaria siamensis 299

492 Vatica odorata 336

493 Ventilago denticulata 381

494 Ventilago harmandiana 230

495 Vitex glabrata 216

496 Vitex peduncularis 199

497 Vitex pinnata 278

498 Walsura trichostemon 196

499 Wrightia arborea 366

500 Wrightia dubia 365

501 Xantolis burmanica 272

502 Xantolis cambodiana 272

503 Xantolis siamensis 273

504 Xerospermum noronhianum 221

505 Xylia xylocarpa var. kerrii 256

506 Zanthoxylum rhetsa 202

507 Zingiber gramineum 340

508 Zingiber zerumbet subsp. zerumbet 185

509 Ziziphus attopoensis 204

510 Ziziphus calophylla 249

511 Ziziphus cambodiana 264

512 Ziziphus oenopolia var. oenopolia 389
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ทําเนียบหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน

E1
นายครรชิต เข็มเฉลิม อายุ 52 ป บานเลขที่ 257 หมูที่ 1 ตําบลลาดกระทิง
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

E2
นายสายยน ใหญกระโทก อายุ 64 ป บานเลขที่ 89 หมูที่ 15 ตําบลทุงมหา-
เจริญ อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแกว
- หนังสือรับรองหมอพื้นบานจังหวัดสระแกว ออกใหโดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแกว เลขที่ สก. 0032.007/248

E3
นายเจิม กลาหาญ อายุ 82 ป บานเลขที่ 295 หมูที่ 7 ตําบลคลองตะเกรา
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

N1
นายชาญชัย ศรีนาเมือง อายุ 77 ป บานเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลชมพู อําเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
- หนังสือรับรองหมอพื้นบาน ออกใหโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก เลขที่ พล. 00003/2559
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NE1
นายคําภู กันหาลา บานเลขที่ 58 หมู 8 บานคีรีวงกต ตําบลนาแค
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

NE2
นายมานิต สุวรรณแสง อายุ 69 ป บานเลขที่ 41 หมู 7 บานเพิ่ม ตําบลนาแค
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

NE3
นายจําป อุนแสง บานเลขที่ 73 หมู 2 บานสวาง ตําบลนาแค อําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี

NE4
นายอรุณ กลโฮง บานเลขที่ 33 หมู 7 บานโนนทอง ตําบลโนนทอง
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
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NE5
นายกวนไกล นันทะแสง บานเลขที่ 198 หมู 7 บานนาเมืองไทย ตําบล
นํ้าโสม อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี
- เกียรติบัตรจากโรงพยาบาลนํ้าโสม เชิดชูวาเปนปราชญชาวบานดาน
ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี

S1
นายจิตร บุญเลื่อง อายุ 79 ป บานเลขที่ 49 หมู 12 ตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย เลขที่ พท.ว. 17694

S2
นายสิทธิพงษ วังเมือง อายุ 64 ป บานเลขที่ 18/1 หมู 4 ตําบลคลองชีลอม
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท

เภสัชกรรมไทย เลขที่ พท.ภ. 26050

S3
นายเคียง เกลี้ยงมาก อายุ 78 ป บานเลขที่ 25 หมู 13 ตําบลชัยบุรี อําเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
- ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขาเภสัชกรรม เลขที่
บ.ภ. 15040
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เอกสารอ้างอิง

R1 กองกานดา ชยามฤต. 2528. สมุนไพรไทย ตอนที่ 4. หางหุนสวนจํากัดชุติมาการพิมพ. กรุงเทพฯ.
R2 __________ 2540. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. ไดมอนด พริ้นติ้ง จํากัด. กรุงเทพฯ.
R3 กองกานดา ชยามฤต และลีนา ผูพัฒนพงศ. 2545. สมุนไพรไทย ตอนที่ 7. บริษัท ประชาชาชน 

จํากัด. กรุงเทพฯ.
R4 กองกานดา ชยามฤต. 2548. พืชมีประโยชนวงศเปลา. บริษัท ประชาชาชน จํากัด. กรุงเทพ. 282 

หนา.
R5 ธีรยุทธ มีลาภ. 2557. การเจริญเติบโตของตองอาน (Phytocrene bracteata Wall. and Phy. 

palmata Wall.) ในวนเกษตรยางพาราและความเปนไปไดทางการเงิน. วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท, สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝง, มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร.

R6 นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร. 2539. สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 1. สํานักงาน
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