
สมนุไพรรกัษาโรค 

ศูนยส์่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดัระยอง 



บอระเพด็ 

 บอระเพด็ ช่ือวทิยาศาสตร ์Tinospora 

crispa (L.) Hook. f. & Thomson 
จดัอยู่ในวงศบ์อระเพด็ 

(MENISPERMACEAE) 

 สมนุไพรบอระเพด็ มชีื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ วา่ เจตมลูหนาม 

(หนองคาย), ตวัเจตมลูยานหรอืเถาหวัด า (สระบรุ)ี, หางหนู 

(อบุลราชธานี), จุ่งจงิหรอืเครอืเขาฮอ (ภาคเหนือ) เป็นตน้ 

 บอระเพด็ เป็นไมเ้ลื้อยทีพ่บไดต้ามป่าดบิแลง้ จดัเป็น

สมนุไพรไทยบา้น ๆ ทีม่สีรรพคุณทางยาสารพดั 

 

บอระเพด็ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใส หนา้ตาสดชื่น (ใบ) 

มสีารตา้นอนุมลูอสิระ มสี่วนช่วยในการชะลอวยั 

ช่วยใหผ้มดกหนาขึ้นและอาการผมหงอก ผมร่วงก็จะลด

นอ้ยลง ซึง่จะไดผ้ลดอีย่างมากกบัผูท้ีม่อีาการผมหงอกก่อนวยั 

สรรพคณุ 

ใชเ้ป็นยาบ ารุงธาต ุบ ารุงร่างกาย (ตน้, ใบ) 

https://medthai.com/tag/MENISPERMACEAE/


มะสงั 

 มะสัง ชื่อสามัญ Wood apple 
 มะสัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus lucida (Scheff.) Mabb. (ชื่อพ้อง

วิทยาศาสตร์ Feroniella lucida (Scheff.) Swingle) จัดอยู่ใน
วงศ์ส้ม (RUTACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย AURANTIOIDEAE 

 สมุนไพรมะสัง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักสัง (มุกดาหาร), หมาก
กะสัง มะสัง (ภาคกลาง), กะสัง (ภาคใต)้, หมากสัง, กระสัง เป็น
ต้น 

สรรพคณุ 

ใบมรีสฝาดมนั สรรพคุณเป็นยาบ ารุงร่างกาย (ใบ) 

รากและผลอ่อนเป็นยาแกไ้ข ้ต ารายาไทยจะใชร้ากน ามาตม้

กบัน า้ดืม่หรอืฝนกบัน า้กินเป็นยาแกไ้ข ้(ราก, ผลอ่อน) 

ช่วยแกท้อ้งเดนิ (ใบ) 

ใบช่วยแกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ (ใบ) 

ใบใชเ้ป็นยาสมานแผล (ใบ) 

แก่นมะสงัใชร่้วมกบัแก่นมะขาม ใชต้ม้กบัน า้ดื่มขณะอยู่ไฟ (แก่น) 

https://medthai.com/tag/RUTACEAE/
https://medthai.com/tag/AURANTIOIDEAE/


มะนาวเทศ 

ต้นมะนาวเทศ (Lime Berry) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson. 
 
 สรรพคณุ 

ผล เป็นยาระบายอ่อนๆ 

แกช้ า้ใน  

ขบัถ่ายโลหติเสยีใหต้ก  

สรา้งเสรมิภูมติา้นโรคระบบทางเดนิหายใจ  รกัษาโรคในทรวงอก 

บรรเทาอาการไอ แกเ้จบ็คอ ละลายเสมหะ ท าใหชุ้่มคอ  

ป้องกนัโรคเลอืดออกตามไรฟนั 

ช่วยขบัเหงือ่ ช่วยขบัปสัสาวะ  บ ารุงสมอง บ ารุงสายตา 

รกัษาแผลกระเพาะอาหาร  

ลดน า้ตาลในเลอืด  

สามารถฆ่าเชื้อโรคทีท่  าใหเ้จบ็คอ 



ลิ้นกระบอื 

 ช่ือวิทยาศาสตร ์Excoecaria cochinchinensis Lour. 

 ช่ือสามญั Picara 

วงศ ์Euphorbiaceae 

 ช่ืออืน่ กะเบอื  ก าลงักระบอื 

ใบ  ใชใ้บสดต าผสมกบัเหลา้คัน้เอาแต่น า้กิน เป็นยาขบัเลอืดและ

น า้คาวปลาหลงัคลอด ประจ าเดอืนไมป่กต ิแกอ้กัเสบบรเิวณปาก

มดลูก แกส้นันิบาตหนา้เพลงิ ขบัโลหติรา้ย แกส้นันิบาตเลอืด 

สรรพคณุ 



สม้แขก 

สม้แขก ชื่อสามญั Garcinia (การซ์เินีย), 

Malabar tamarind, Garcinia 

cambogia, Gambooge, Brindle 

berry, Assam fruit 

สม้แขก ชื่อวทิยาศาสตร ์Garcinia atroviridis 

Griff. ex T.Anderson จดัอยู่ในวงศม์งัคุด 

(CLUSIACEAE หรอื GUTTIFERAE) 

ชื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ อกี เช่น ชะมวงชา้ง, สม้ควาย (ตรงั), อาแซ

กะลูโก (ยะลา), สม้พะงนุ (ปตัตาน)ี, สม้มะอน้ สม้มะวน 

มะขามแขก (ภาคใต)้ เป็นตน้ โดยมถีิน่ก าเนิดในอนิเดยีและศรี

ลงักา ซึง่ในบา้นเรานิยมปลูกมากในทางภาคใต ้ ช่วยแกอ้าการไอ (ดอก) ใชเ้ป็นยาขบัเสมหะ (ดอก) 

ผลแก่น ามาใชท้  าเป็นชาลดความดนั

ได ้หรอืจะใชด้อกก็ได ้(ผลแก่, ดอก) 

ใชท้  าเป็นยาแกก้ระษยั ดว้ยการยา

บรรเทาอาการปวดทอ้งในสตรมีคีรรภ ์

สรรพคณุ 

https://medthai.com/tag/CLUSIACEAE/
https://medthai.com/tag/GUTTIFERAE/


มะล ิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton 

ชื่อวงศ์ : OLEACEAE 

ชื่ออื่น : มะล,ิ มะลิลา (ทั่วไป), มะลิซ้อน (ภาค
กลาง), มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่), มะลิหลวง 
(แม่ฮ่องสอน), มะลิป้อม (ภาคเหนือ), ข้าวแตก 
(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เตียมูน (ละว้า-เชียงใหม่) 

 

ใบ ต าใหล้ะเอยีด ผสมกบัน า้มะพรา้วใหม่ๆ น าไป

ลนไฟ ทารกัษาแผล ฝีพพุอง แกไ้ข ้ขบัน า้นม 

ใบ, ราก ท ายาหยอดตา ดอกแก ่เขา้ยาหอม แกห้ดื บ ารุงหวัใจ 

ราก ฝนรบัประทาน แกร้อ้นใน, เสยีดทอ้ง 

รกัษาหลอดลมอกัเสบ ขบัประจ าเดอืน 

สรรพคณุ 

http://www.samunpri.com/tag/oleaceae


มะเด่ือชมุพร 
 ชื่อสามญั Cluster fig, Goolar (Gular),  Fig 

 ชื่อวทิยาศาสตร ์Ficus racemosa L.  

      (ชื่อพอ้วทิยาศาสตร ์Ficus glomerata Roxb.)  

 อยู่ในวงศข์นุน (MORACEAE) 

 ชื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ วา่ เดือ่เกลี้ยง (ภาคเหนือ), มะเดือ่น า้ มะเดือ่หอม 

หมากเดือ่ เดือ่เลี้ยง (ภาคอสีาน), มะเดือ่ มะเดือ่เกลี้ยง มะเดือ่ชมุพร 

เดือ่น า้ กูแซ (ภาคใต)้, มะเดือ่ดง, มะเดือ่ไทย, มะเดือ่อทุมุพร เป็นตน้ 

ช่วยสมานแผลในช่องปาก 

ช่วยบรรเทาอาการเจบ็คอ ช่วยปรบัสมดุลของกรดด่างในร่างกาย 

ช่วยบ ารุงกระดูกและฟนัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคกระดูกพรุน 

ช่วยบ ารุงและรกัษาสายตา 

ช่วยบ ารุงร่างกายและต่อตา้นอนุมลูอสิระ 

ช่วยลดความเสีย่งของการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด สรรพคณุ 

https://medthai.com/tag/MORACEAE/


สารพ ี

ชื่อสามญั Negkassar 

ชื่อวทิยาศาสตร ์Mammea siamensis 

T.Anderson (ชื่อพอ้งวทิยาศาสตร ์

Calysaccion siamense Miq.)  

จดัอยู่ในวงศ ์CALOPHYLLACEAE 

ชื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ วา่ สารภแีนน (เชยีงใหม)่, ทรพ ีสารพ ี

(จนัทบรุ)ี, สรอ้ยพ ี(ภาคใต)้ เป็นตน้ 

ดอกมรีสหอมเยน็ ส่วนผลมรีสหวาน ช่วยบ ารุงหวัใจ (ดอก, ผลสุก) 

ผลสุกใชร้บัประทาน ช่วยขยายหลอดเลอืด (ผลสุก) ช่วยท าใหช้ื่นใจ (เกสร) 

ช่วยบ ารุงเสน้ประสาท (ดอก) 

ดอกใชเ้ป็นยาชูก าลงั บ ารุงก าลงั (ดอก) 

ช่วยท าใหเ้จรญิอาหาร (ดอก) 

เกสรมรีสหอมเยน็ ใชเ้ป็นยาแกไ้ข ้(เกสร) 

สรรพคณุ 

https://medthai.com/tag/CALOPHYLLACEAE/


สงิหโมรา 

วทิยาศาสตร ์Cyrtosperma johnstonii (N.E.Br.) N.E.Br. 

(ชื่อพอ้งวทิยาศาสตร ์Alocasia johnstonii N.E.Br.) 

อยู่ในวงศบ์อน (ARACEAE) 

ชื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ วา่ วา่นสงิหโมรา ผกัหนามฝรัง่ (กรุงเทพฯ) เป็นตน้ 

ช่วยรกัษาโรคโลหติจาง (กา้นใบ,ตน้และใบ) 

ตน้และใบมรีสรอ้น ใชเ้ป็นยาอายุวฒันะ (ตน้และใบ) 

ท ัง้ตน้น ามาดองกบัเหลา้กนิเป็นยาช่วยบ ารุงธาตใุนร่างกาย (ท ัง้ตน้) 

ช่วยบ ารุงก าลงั (กา้นใบ) 

สรรพคณุ 

https://medthai.com/tag/ARACEAE/


ว่านกาบหอยแครง 

ชื่อสามญั Boat-lily, Oyster Lily, Oyster plant, 

White flowered tradescantia 

ชื่อวทิยาศาสตร ์Tradescantia spathacea Sw. 

(ชื่อพอ้งวทิยาศาสตร ์Rhoeo discolor (L’Hér.) 

Hance, Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn, 

Tradescantia discolor L’Hér., 

Tradescantia versicolor Salisb.)  

อยู่ในวงศผ์กัปลาบ(COMMELINACEAE) 

ชื่อทอ้งถิน่อืน่ ๆ วา่ กาบหอยแครง วา่นหอยแครง (กรุงเทพฯ), อ ัง่เตก็ 

ฮ า่หล ัง่เฮีย๊ะ (จนีแตจ้ิว๋), ปัง้หลานฮวา ปัง้ฮวั (จนีกลาง) เป็นตน้ 

ดอกมรีสชุ่มเยน็ ใชต้ม้กบัเนื้อหมรูบัประทาน

เป็นยาช่วยขบัเสมหะ แกไ้อแหง้ ๆ (ดอก) 

ใบและรากหากใชใ้นปริมาณมากจะเป็นยาท าใหอ้าเจยีนได ้(ใบและราก) 

ใชแ้กห้วดั แกไ้อเนื่องจากหวดั ใหใ้ชด้อกประมาณ 

20-30 ดอก น ามาตม้กบัน า้รบัประทาน (ดอก) 

แกอ้าเจยีนเป็นเลอืด ใหใ้ชใ้บสด 3 ใบ น ามาตม้

ผสมกบัน า้ตาลกรวดเลก็นอ้ยดืม่เป็นยา (ใบ,ดอก) 

สรรพคณุ 

https://medthai.com/tag/COMMELINACEAE/

