
 

 

กระเจี๊ยบแดง 
Hibiscus sabdariffa L. 

วงศ์: MALVACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศซูดำน รวมถึงประเทศใกล้เคียง
ในแถบทวีปแอฟริกำแล้วมีกำรกระจำยพันธุ์ไปยังท่ัว
โลก ในประเทศไทยพบปลูกท่ัวไป 
สรรพคุณ 
เมล็ด แก้อ่อนเพลีย บ ำรุงก ำลัง บ ำรุงธำตุ แก้ดีพิกำร 
ขับปัสสำวะ 
ท้ังต้น เป็นยำฆ่ำพยำธิตัวจี๊ด 
กลีบดอกชงกับน้ ำรับประทำนเพื่ อลดควำมดัน         
ลดไขมันในเลือด 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

กระชาย 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

วงศ์: ZINGIBERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ในธรรมชาติพบขึ้นตามป่า     
ผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง 
สรรพคุณ 
เหง้า แก้โรคในปากเปื่อย ปากเป็นแผล 
ปากแห้ง ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ รักษา
โรคบิด แก้ปวดมวนท้อง 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

กระทืบยอบ 
Biophytum adiantoides Wight ex 

Edgew. & Hook. f. 
วงศ์: OXALIDACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดที่ภูมิภำคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในประเทศไทยพบขึ้นตำมเขำหินปูนและป่ำโปร่ง บนพื้นท่ี
สูงจำกระดับน้ ำทะเลไม่เกิน 330 เมตร 
สรรพคุณ 
ต้น รสเย็นชื่น ดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้ปัสสำวะพิกำร  
แก้สะอึก ดับพิษร้อน ถอนพิษยำเบ่ือเมำ แก้กำฬ ขับนิ่ว  
แก้เด็กลิ้นกระด้ำงคำงแข็ง แก้แผลเรื้อรัง 
รำก รสเย็นขื่น แก้นิ่ว แก้โรคหนองใน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

กระบือเจ็ดตัว 
Excoecaria cochinchinensis Lour.

วงศ์: EUPHORBIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบกระจายพันธุ์ในแถบภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศ
ไทยพบท่ัวทุกภาค 
สรรพคุณ 
ใบ รสร้อนเฝื่อนขื่น ช่วยขับน ้าคาวปลาหลังคลอด และ
ขับเลือด แก้สันนิบาตหน้าเพลิง แก้สันนิบาตเลือด 
ยางจากต้น เป็นพิษใช้เบื่อปลา 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

กระเบากลัก 
Hydnocarpus ilicifolia King 

วงศ์: FLACOURTIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบมีเขตการกระจายพันธ์ุในภูมิภาคอินโดจีน  
และแหลมมลายู ส่วนในประเทศไทยพบได้ท่ัวทุกภาค  
โดยมักขึ้นในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ตามเขาหินปูน 
และใกล้ชายทะเล บนพื้นท่ีตั้งแต่ระดับน้้าทะเลจนถึงความ
สูงประมาณ 800 เมตร 
สรรพคุณ 
ใบ แก้พิษบาดแผลสด แก้กลากเกลื้อน ฆ่าพยาธิบาดแผล 
ผล แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด 
รากและเนื้อไม้ แก้เสมหะเป็นพิษ ดับพิษทั้งปวง 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

กะตังใบ 
Leea indica (Burm.f.) Merr. 

วงศ์: LEEACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบตั้งแต่อินเดียถึงออสเตรเลีย และ    
หมู่ เกำะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภำค      
ขึ้นหลำกหลำยสภำพป่ำ  
สรรพคุณ 
รำก รสเย็นเมำเบื่อ แก้ ไข้  ขับเหงื่อ      
ดับร้ อน แก้ปวดเมื่ อยตำมร่ ำงกำย        
แก้ตกขำว 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

กัญชา 
Cannabis sativa L. 

วงศ์: CANNABIDACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดทวีปเอเชีย กระจำยพันธ์ุ อัฟกำนิสถำน  
ทวีปแอฟริกำเขตร้อน ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำเหนือและใต้ 
และฮำวำย 
สรรพคุณ 
ใบ รสเมำเบ่ือ แก้หอบหืด เจริญอำหำร ชูก ำลัง  
ยอดอ่อน รสเมำเบื่อ แก้โรคเกี่ยวกับระบบประสำท ท ำให้
นอนหลับ แก้อักเสบ ระงับปวด แก้สมองพิกำร แก้บิด 
ปวดท้อง แก้กล้ำมเนื้อกระตุก 
ดอก รสเมำเบ่ือ แก้โรคเส้นประสำท นอนไม่หลับ เจริญ
อำหำร กัดเสมหะในคอ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ขยัน 
Bauhinia strychnifolia Craib 

วงศ์: CAESALPINIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของ ประเทศไทย 
พบบริเวณป่าที่ลุ่มต่า่ของป่าเต็งรังหรือ
ชายป่า ในพื้นที่เปิดโล่ง 
สรรพคุณ 
ล่าต้นหรือราก เข้ายาบ่ารุงโลหิตส่าหรับ
สตรีหลังคลอดบุตรขณะอยู่ไฟ ช่วยให้
มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ขลู ่
Pluchea indica (L.) Less. 

วงศ์: COMPOSITAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ตำมเขตร้อนของทวีปเอเชีย พบท่ี 
อินโดนีเซีย มำเลเซีย เวียดนำม อินเดีย จีน ปำปัวนิวกินี 
และออสเตรเลีย ส ำหรับในประเทศไทยพบได้มำกตำม 
ป่ำชำยเลน 
สรรพคุณ 
ใบ ต้มดื่มแทนชำลดน  ำหนัก 
ใบและรำก รักษำไข้ พอกแก้แผลอักเสบ 
ทั งต้น รสหอมฝำดเมำเค็ม แก้นิ วในไต ต้มน  ำดื่มเป็นยำขับ
ปัสสำวะ แก้มุตกิดระดูขำว ต้มน  ำอำบแก้ผื่นคัน 
ใบและต้นอ่อน บรรเทำอำกำรปวดข้อ 
ดอก รสหอมฝำดเมำเค็ม แก้นิ่ว 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ข่า 
Alpinia galanga (L.) Willd. 

วงศ์: ZINGIBERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่พบเป็นพืชปลูก พบตามธรรมชาติในป่าทุ่งหญ้า 
หรือป่าเบญจพรรณ ท่ีระดับ 100-1,300 เมตร  
จากระดับน ้าทะเล  
สรรพคุณ 
ใบ รสเผ็ดร้อน ฆ่าพยาธิ กลากเกลื อน แก้ปวดเมื่อยตามข้อ 
ดอก รสเผ็ดร้อน แก้กลากเกลื อน 
ผล รสเผ็ดร้อนฉุน ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง 
หน่อ รสเผ็ดร้อนหวาน แก้แน่นหน้าอก บ้ารุงไฟธาตุ 
เหง้า รสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่น ขับลมให้
กระจาย แก้ฟกบวม แก้บิด 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ขี้ครอก 
Urena lobata L. 

วงศ์: MALVACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
ในประเทศไทยพบขึ้นตามท่ีราบลุ่มรกร้างทั่วไป 
สรรพคุณ 
ใบ รสขื่น แก้ไอ ขับเสมหะ  
ราก รสเย็น ถอนพิษไข้ แก้พิษร้อน 
ท้ังห้า รสขมเย็น ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ขี้เหล็ก 
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby. 

วงศ์: CAESALPINIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบทุกประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเทศไทย พบได้ในที่รกร้างว่างเปล่า 
หรือที่ โล่งแจ้งใกล้ถนน จนถึงที่กึ่งร่ม 
ค่อนข้างชื้นใกล้ทางระบายน้้าหรือที่ลุ่ม 
ป่าเบญจพรรณในระดับพื้นล่างถึงป่าดิบ
เขาสูง  
สรรพคุณ 
ดอก ลดความดันโลหิต 
ดอกตูมและใบอ่อนเป็นยาระบาย 
แก่น แก้ไข้ ท้าให้นอนหลับ รักษากามโรค 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ไข่เน่า 
Vitex glabrata R. Br. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ จนถึงภาคเหนือ
ของออส เตร เ ลี ย  ในประ เทศ ไทย                
พบขึ้นในป่าเบญจพรรณ ไปถึงป่าดิบ          
ทั่วทุกภาค  
สรรพคุณ 
ราก เป็นยาช่วยเจริญอาหาร 
เปลือกต้น แก้บิด แก้เด็กถ่ายเป็นฟอง 
แก้โรคพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร 
แก้ไข้  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

คนทา 
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.

วงศ์: SIMAROUBACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบขึ้นกระจายตั้งแต่จีนตอนใต้ ลงไปถึง
มา เล เซี ย  พบตามที่ โ ล่ ง ในป่ าผลั ด ใบ           
ป่าละเมาะและป่าเขาหินปูน ที่ความสูง    
ใกล้ระดับน้้าทะเล จนถึง 900 เมตร 
สรรพคุณ 
เปลือกต้นและราก รสเฝื่อนขม รักษาอาการ
ไข้เพื่อเส้น รักษาอาการท้องร่วง แก้โรค
ทางเดินล้าไส้ ไข้เหนือ ไข้พิษ แก้ไข้ 
ทั้งต้น รสเฝื่อนขม แก้กระหายน้้า 
กิ่งก้าน รสเฝื่อนขม ใช้สีฟันรักษาฟัน 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

คนทเีขมา 
Vitex negundo L.  

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่ทวีปแอฟริกา เอเชีย ญี่ปุ่น และหมู่
เกาะแปซิฟิก ที่ระดับความสูง 200-
1 ,400  เมตร  ออกดอกช่ ว ง  เ ดื อน
เมษายน-มิถุนายน ติดผลช่วงเดือน
กรกฏาคม-กันยายน 
สรรพคุณ 
รากและใบ เป็นยาลดไข้ แก้ปวดท้อง 
เปลือกต้น รสหอมร้อน แก้ไข้ แก้ริดสีดวง 
แก้พยาธิ แก้ฟกช ้า 
ใบ รสหอมร้อน แก้ไข้หวัด เจ็บคอ 
ดอก รสหอมฝาด แก้ไข้ แก้ท้องเสีย 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



j 

 

คนทีสอ 
Vitex trifolia L. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พ บ ที่ เ อ เ ชี ย เ ข ต ร้ อ น - กึ่ ง เ ข ต ร้ อ น 
ออสเตรเลียเหนือ พบขึ้นในป่าดิบเขา  
ป่าเบญจพรรณ พบที่ความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 1000-1700 ม. 
สรรพคุณ 
ร าก  รสร้ อนสุ ขุ ม  แก้ ไ ข้  ขั บ เ ห งื่ อ          
ขับปัสสาวะ 
ผล รสร้อนสุขุม แก้คลื่นเหียนอาเจียน 
ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวงทวาร 
ใบ รสร้อนสุขุมหอม แก้ โรคผิวหนัง      
ผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ครอบสีฟัน 
Abutilon indicum (L.) Sweet. 
วงศ์: MALVACEAE. 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกำ พม่ำ 
ลำว เวียดนำม รวมถึงบำงส่วนในทวีปแอฟริกำ ส ำหรับ
ในประเทศไทยสำมำรถพบได้ท่ัวๆไป ตำมริมถนนหรือ
ตำมชำยป่ำรวมไปถึงท่ีรกร้ำงท่ัวไป แต่ส่วนมำกจะพบ
ทำงภำคตะวันออกและภำคกลำงเป็นส่วนใหญ่ 
สรรพคุณ 
รำก  รสขมร้ อน  แก้ ไ อ  บ ำ รุ ง ธ ำตุ  บ ำ รุ ง ก ำลั ง              
ขับปัสสำวะ แก้ดีและลม แก้ไข้ผอมเหลือง แก้มุตกิด 
ต้น รสขม ใช้บ ำรุงโลหิต ขับลม 
ใบ รสขมร้อนมัน ใช้บ่มฝีหนองให้แตกเร็ว 
ดอก รสขม ฟอกล ำไส้ บ่มฝีหนอง 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

โคกกระสุน 
Tribulus terrestris L. 

วงศ์: ZYGOPHYLLACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบเป็นพืชท้องถิ่นในเขตอบอุ่นและเขต
ร้อน ในยุโรปใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา และ
ออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบมากตาม
ป่าโปร่งทั่วไป 
สรรพคุณ 
ทั้งต้น รสเค็มขื่นเลก็น้อย แก้ไข้ทับระดู 
ขับปัสสาวะ รักษาหนองใน ขับระดูขาว 
รักษาอาการอักเสบในช่องปาก 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

งา 
Sesamum orientale L. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในภำคตะวันออกของทวีป
แอฟริกำ และได้แพร่ขยำยเข้ำมำสู่ทวีป
เอเชีย และทั่วโลก  
สรรพคุณ 
เมล็ด รสฝำดหวำนขม เป็นยำระบำยอ่อนๆ 
บ ำรุงก ำลัง ท ำให้ร่ำงกำยมคีวำมอบอุ่น 
น  ำมันงำ รสฝำดร้อน ใช้ท ำน  ำมันใส่แผล 
ทำผิวหนังให้นุ่มและชุ่มชื่น 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

จอกบ่วาย 
Drosera burmannii Vahl 

วงศ์: DROSERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ัวไปตามทุ่งหญ้า โล่งๆ หรือตามดินทรายท่ีชื้นแฉะ 
ในป่าเต็งรัง ในประเทศไทยพบท่ัว ทุกภาค ออกดอก 
และติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
สรรพคุณ 
ท้ังต้น รสขม แก้บิด ต่อมน้้าเหลืองอักเสบ ขยี้ทารักษา 
โรคผิวหนัง กลากเกล้ือน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

จันทน์กะพ้อ 
Vatica diospyroides Symington 

วงศ์: DIPTEROCARPACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนินในเอเชียเขตร้อน พบท่ีมำเลเซีย และ
เวียดนำม ในประเทศไทยพบขึ้นตำมป่ำดิบชื้นลุ่มต่ ำ
และชำยขอบป่ำพรุ ท่ีระดับควำมสูง 10-100 เมตร 
ออกดอกเดือนพฤศจิกำยน – มีนำคม 
สถานภาพ: พืชหำยำก 
สรรพคุณ 
เนื้อไม้ รสร้อนหอม แก้ไข้เพ่ือลม แก้สันนิบำต  
แก้เสมหะและโลหิต ขับลม แก้ลมวิงเวียน 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

จันทน์เทศ 
Myristica fragrans Houtt. 

วงศ์: MYRISTICACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในหมู่เกำะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย 
ปัจจุบันพบว่ำมีกำรปลูกท่ัวไปในเขตเมืองร้อน  
ในประเทศไทยพบทำงภำคใต้ของประเทศ 
สรรพคุณ 
เนื้อไม้,แก่น รสขมหอมสุขุม แก้ไข้เพ่ือดี ดับพิษดี  
พิษโลหิต บ ำรุงโลหิต บ ำรุงตับปอดหัวใจและน้ ำดี 
ลูก รสฝำดร้อนหอม แก้ธำตุพิกำร แก้จุกเสียด  
แก้ก ำเดำ แก้ท้องร่วง แก้ร้อนในกระหำยน้ ำ แก้ปวด
มดลูก ขับลม บ ำรุงโลหิต 
รกหุ้มเมล็ด รสเผ็ดร้อน บ ำรุงโลหิต บ ำรุงธำตุ ขับลม 
เมล็ด รสร้อนหอมติดจะฝำด บ ำรุงก ำลัง บ ำรุงธำตุ  
แก้ธำตุพิกำร ขับลมแก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่อง 
เปลือกเมล็ด รำกฝำดมันหอม สมำนบำดแผลภำยใน 
แก้ท้องขึ้น แก้ปวดท้อง 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

จันทนผ์า 
Dracaena cambodiana Pierre ex 

Gagnep. 
วงศ์: ASPARAGACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศไทย พบได้ท่ัวไป โดยเฉพำะ 
ตำมป่ำเขำ ออกดอกช่วง เดือนกรกฎำคม - สิงหำคม  
สรรพคุณ 
แก่น รสขมเย็น แก้ไออันเกิดจำกซำงและดี บ ำรุงหัวใจ 
แก้เลือดออกตำมไรฟัน แก้ไข้เพ่ือดีพิกำร แก้บำดแผล 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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เจตมูลเพลิงขาว 
Plumbago zeylanica L. 

วงศ์: PLUMBAGINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่เอเชียเขตร้อน แอฟริกา อเมริกาใต้
แ ล ะ เ ห นื อ  อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  โ อ ม า น               
ในประเทศไทย พบในป่าที่ราบทั่วไป 
และที่ชื้นแฉะ ที่ความสูง 100-1,600 
เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
สรรพคุณ 
ราก รสร้อน ขับลมในอก ขับโลหิต                 
ที่เป็นพิษ แก้คุดทะราด บ ารุงธาตุ 
ต้น รสร้อน ขับระดูเสียให้ตกไป 
ใบ รสร้อน แก้ลมในกองเสมหะ ช่วยย่อย
อาหาร ขับผายลม 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

เจตมูลเพลิงแดง 
Plumbago indica L. 

วงศ์: PLUMBAGINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย 
ลาว กัมพูชา ในประเทศไทยพบกระจาย
ห่างๆ เกือบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง 
ความสูงระดับต่่า ๆ หรือพบเป็นไม้
ประดับ 
สรรพคุณ 
ราก  รสร้ อน  บ่ า รุ ง ธ าตุ  ขั บลม ใน
กระเพาะอาหารและล่าไส้ บ่ารุงโลหิต                    
ขับประจ่าเดือนสตร ี
ต้น รสร้อน แก้โลหิตที่เกิดแต่กองก่าเดา 
ใบ รสร้อน แก้ลมในกองเสมหะ แก้น้่าดี  
ในฝัก ช่วยย่อยอาหาร ขับผายลม  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

 

 

ฉัตรพระอินทร ์
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกา     
ในประเทศไทยมักพบขึ้นบริเวณที่มีความ
ชุ่มชื้น ดินร่วนซุย ตามป่าละเมาะ และ  
ที่ว่างทิ้งร้างริมทางทั่วไป 
สรรพคุณ 
ทั้งต้น รสขม แก้ไข้ป่า ขับประจ าเดือน
สตรี แก้ประจ าเดือนไม่ปกติ 
ใบ รสขม แก้ไข้ แก้โรคปวดบวมตามข้อ 
เป็นยาบ ารุง 
ดอก รสขมเย็น เผาแล้วใช้ขี้เถ้าทาแผล
ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ช้าแป้น 
Callicarpa arborea Roxb. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีอินเดียตะวันออก ถึงมาเลเซีย และสุมาตรา  
ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามป่าผลัดใบและป่าดิบเขา  
ท่ีใกล้ระดับน ้าทะเล จนถึงระดับความสูง 1,200 เมตร 
สรรพคุณ 
เปลือกต้น รักษาอัมพาตระยะที่เป็นใหม่ๆ 
แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น ฝนน ้ากิน แก้ไข้เปล่ียนฤดู 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ช้าเรือด 
Caesalpinia mimosoides Lam. 

วงศ์: FABACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในอินเดีย จีน และอินโดจีน ในประเทศไทยพบตาม  
ปาเบญจพรรณ 
สรรพคุณ 
ยอดออน เคี้ยวกินสด แกลม วิงเวียน หนามืด  
ล าต้น บ ารุงเลือด แก้วิงเวียน 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ชุมเห็ดเทศ 
Senna alata (L.) Roxb. 

วงศ์: CAESALPINIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา 
อเมริกา ในประเทศไทยพบตามที่ชุ่มชื้นและ
ชายน้้า กลางแจ้งชอบแดดจัด พบที่ความสูง
จากระดับทะเลปานกลาง 
สรรพคุณ 
ฝัก รสเอียนเบื่อ แก้พยาธิ เป็นยาระบาย ขับพยาธิ 
ใบ เป็นยาถ่าย รักษาขี้กลาก โรคผิดหนังอื่น  ๆ
ใบและดอก ท้ายาต้มมรับประทาน ขับเสมหะ    
ในรายที่หลอดลมอักเสบ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

ดับยาง 
Solanum erianthum D. Don 

วงศ์: SOLANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบกระจายพันธุ์จากตอนใต้ของทวีปอเมริกาถึงอินเดีย 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของทวีป
ออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามชายป่า
ละเมาะและท่ีเปิด ท่ีระดับความสูงใกล้น ้าทะเล จนถึง
ระดับความสูง 1,000 เมตร 
สรรพคุณ 
เปลือก รักษาโรคผิวหนัง  

ใบ พอกแผลแก้น ้าร้อนลวก 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ดีปลากั้ง 
Phlogacanthus pulcherrimus 

T.Anderson  
วงศ์: ACANTHACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในเอเชียเขตร้อน และทำงตอนใต้จนถึง
ตอนกลำงของประเทศจีนและแพร่กระจำยไปยัง 
มอริเชียส เรอูนียง และหมู่เกำะวินด์เวิร์ด ในประเทศ
ไทยพบตำมป่ำดิบแล้งใกล้ล ำธำร ท่ีควำมสูงจำกระดับ
ทะเลปำนกลำง 200 เมตร 
สรรพคุณ 
ใบ รสขมหวำน แก้เบำหวำน บ ำรุงก ำลัง  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ติ้วขน 
Cratoxylum formosum (jack) Dyer 
subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein 
วงศ์: HYPERICACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทุกภาค    
ที่สูงจากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 200-1000 
เมตร 
สรรพคุณ 
ร า ก  ผ ส ม กั บ หั ว แ ห้ ว ห มู แ ล ะ ร า ก
ปลาไหลเผือก ต้มน้้ าดื่ ม  เป็นยาขับ
ปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ตูมกาขาว 
Strychnos nux-blanda A. W. Hill 

วงศ์: LOGANIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบได้ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย       
ในไทยพบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ท่ีระดับความ
สูงไม่เกิน 800 เมตร ออกดอกเดือน พ.ย. ติดผลเดือน ธ.ค.
สรรพคุณ 
เนื้อไม้ เป้นยาแก้ไข้ แก้พิษร้อน ท าให้เจริญอาหาร บ ารุง
ประสาท แก้ไข้เชื่อมซึม 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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เตยทะเล 
Pandanus odoratissimus L.f. 

วงศ์: PANDANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดตำมชำยหำดทั่วคำบสมุทรในแถบเส้นศูนย์สูตร
รอบโลก โดยพบขึ้นเป็นดงอยู่ตำมชำยหำด ตั้งแต่หมู่เกำะ
ของฟิลิปปินส์ เวียดนำม คำบสมุทรมลำยู หมู่เกำะฮำวำย 
อินเดีย ออสเตรเลีย พอลินีเชีย และวำนูอำตู ส่วนใน
ประเทศไทยพบได้มำกท่ีจังหวัดตรังและสตูล 
สรรพคุณ 
รำก รสเย็นและหวำนเล็กน้อย แก้พิษโลหิต แก้พิษไข้  
แก้พิษเสมหะ ขับปัสสำวะ 
ช่อดอกตัวผู้ จัดอยู่ในเกสรท้ัง 9 ใช้ปรุงเป็นยำหอม  
และบ ำรุงหัวใจ  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ทองเดอืนห้า 
Erythrina stricta Roxb.  

วงศ์: FABACEAE  
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย  ถึ ง เอเชียตะวันออก   
เฉี ย ง ใต้  ในประเทศไทยพบทาง
ภาค เหนื อ  ต ามป่ า เ บญจพรรณ         
และป่ า เ ต็ ง รั ง  ที่ ร ะดั บคว ามสู ง      
400-800 เมตร ออกดอกและติดฝัก
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
สรรพคุณ 
ใบ มีรสมัน เย็น มีสรรพคุณดับพิษไข้ 
แก้ลม แก้ริดสีดวง ขับพยาธิไส้เดือน 
ทาแก้ปวดตามข้อ คั่วให้เกรียมใช้ปรุง
เป็นยาเย็นส าหรับดับพิษ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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เท้ายายม่อม 
Clerodendrum petasites (Lour.) S. Moore 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศอินเดีย ในประเทศไทยพบท่ัวไป
ตำมป่ำเบญจพรรณชื้น ออกดอกติดผลระหว่ำงเดือน
ตุลำคม - พฤศจิกำยน 
สรรพคุณ 
ท้ังต้น เป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย  

รำก เป็นยำขับเสมหะ ดับพิษไข้ แก้ร้อนใน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum vulgare Mill. 

วงศ์: APIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีแหล่งก ำเนิด แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้มีกำร
น ำมำปลูกในหลำยท้องถิ่น เช่น อำเจนตินำ ฮังกำรี บุลกำ
เรีย เยอรมันี ฝรั่งเศส อิตำลี กรีก จีน และอินเดีย 
ในประเทศไทยพบปลูกท่ัวไป 
สรรพคุณ 
ผลแก่ รสหวำนเผ็ดหอม บ ำรุงก ำลัง ขับผำยลม  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

เทียนดอก 
Impatiens balsamina L. 

วงศ์: BALSAMINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศอินเดียและแอฟริกำ  
ในประเทศไทยพบเป็นพืชปลูกท่ัวไป  
สรรพคุณ 
ใบสด ต ำให้ละเอียด แก้เล็บขบ รักษำฝีหรือแผลพุพอง 
น้ ำคั้นใบสด ใช้ย้อมผมแทนใบเทียนกิ่งเพรำะมีสำรสกัด
แอลกอฮอล์ของใบมีสำร lawsone ซึ่งสำมำรถฆ่ำเชื้อรำ  
ท่ีท ำให้เป็นโรคกลำกและฮ่องกงฟุต 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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โทงเทง 
Physalis angulata L. 

วงศ์: SOLANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกำ      
และกระจำยพันธุ์ ไปในเขตร้ อนต่ ำง  ๆ            
ทั้งทวีปแอฟริกำและเอเชีย ในประเทศไทย    
พบได้ทั่วทุกภำคของประเทศ 
สรรพคุณ 
ทั้งต้น เป้นยำรักษำโรคฝี แก้ต่อมทอลซิน
อักเสบ แก้ฝีในคอ แก้ปัสสำวะเป็นเลือด 
แก้ฟกบวม อักเสบ แก้ฝี โรคผิวหนัง     
แก้ร้อนในกระหำยน้ ำ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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นมสวรรค์ 
Clerodendrum paniculatum L. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีประเทศจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
ในประเทศไทยพบตามชายป่า 
สรรพคุณ 
ราก รสเมาออกร้อน ใช้แก้พิษฝีภายใน (วัณโรค)       
แก้โรคเพื่อโลหิต แก้ไข้เหนือ ขับลมให้ซ่านออกมา    
ท่ัวร่าง  
ต้น รสเมาออกร้อน แก้พิษตะขาบ แมลงป่องต่อย     
แก้ฝีฝักบัว 
ดอก รสเมาออกร้อน แก้โลหิตในท้อง แก้พิษฝีกาฬ 
ใบ รสเมาออกร้อน ใช้ต าพอกทรวงอก แก้ทรวงอก
อักเสบ 
ราก,ดอก,ล าต้น ใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และแก้ฝี
ภายใน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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น ้ำนมรำชสีห ์
Euphorbia hirta L. 

วงศ์: EUPHORBIACEAE 
กำรกระจำยพันธุ์และนิเวศวิทยำ:  
พบท่ัวไปในเขตร้อนและกึง่เขตร้อนท่ัวโลก มีถิ่นก ำเนิดใน
อเมริกำกลำง ในประเทศไทยพบเป็นวัชพืชทุกภำคขึ้นตำม
ชำยป่ำ ท่ีรกร้ำง ท้องนำ และพื้นที่โล่ง จนถึงระดับควำมสูง 
1,200 เมตร  
สรรพคุณ 
ต้นสด เป็นยำแก้บิด ยำบ ำรุงก ำลัง ขับปัสสำวะ แก้ไอหืด 
แก้อำเจียน ขับน้ ำนม แก้หอบหืด แก้กษัย ไตพิกำร 
ท้ังต้น ต้มน้ ำดื่ม ระงับอำกำรชัก แก้ไอ แก้หืด  
 
 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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บัวเผื่อน 
Nymphaea nouchali Burm. f. 

วงศ์: NYMPHAEACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในแถบเอเชีย ในประเทศไทยพบท่ัวทุกภำค 
 
สรรพคุณ 
ดอก รสฝำดหอมเย็น บ ำรุ งหัวใจ ท ำให้ชุ่ มชื่ น         
บ ำรุงก ำลัง แก้ไข้ตัวร้อน บ ำรุงครรภ์รักษำ 
หัว รสหอมมันเผ็ดเล็กน้อย บ ำรุงร่ำงกำย ชูก ำลัง       
บ ำรุงครรภ์รักษำ บ ำรุงหัวใจ บ ำรุงธำตุ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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บัวหลวง 
Nelumbo nucifera Gaertn. 

วงศ์: NELUMBONACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในแถบเอเชีย ในประเทศไทยพบท่ัวทุกภำค 
 
สรรพคุณ 
ดอก รสฝำดหอม แก้ ไข้  แก้ เสมหะและโลหิ ต             
ท ำให้คลอดบุตรง่ำย บ ำรุงครรภ์ บ ำรุงหัวใจ 
เกสร รสฝำดหอม แก้ไข้มีพิษร้อน ไข้รำกสำด ชูก ำลัง 
ท ำให้ชื่นใจ บ ำรุงครรภ์รักษำ 
ฝัก รสฝำดหอม แก้ ท้องเดิน สมำนแผลในมดลูก        
แก้พิษเห็ดเมำ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

บุกคางคก 
Amorphophallus paeoniifolius 

(Dennst.) Nicolson  
วงศ์: ARACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีมาดากัสการ์ อินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน
และมาเลเซีย ออสเตรเลียและหมู่ เกาะแปซิฟิก         
ในประเทศไทย พบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ   
ป่าดิบแล้ง และชายป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 
700 เมตร  
สรรพคุณ 
หัว รสเบื่อคัน กัดเถาดาน กัดเสมหะ แก้เลือดจับเป็น
ก้อนเป็นดาน หุงกับน้้ามันทากัดฝ้าบาดแผล  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ประดู่แดง 
Phyllocarpus septentrionalls Donn. Sm. 

วงศ์: FABACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในประเทศกัวเตมาลา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง 
ประเทศไทยพบได้ท่ัวไป 
สรรพคุณ 
แก่น เนื้อไม้ มีรสขมฝาดร้อน เป็นยาบ ารุงโลหิต บ ารุง
ก าลัง บ ารุงธาตุในร่างกาย 

ราก เป็นยาแก้ไข้ แก้พิษไข้ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ปลาไหลเผือก 
Eurycoma longifolia Jack. 

วงศ์: SIMAROUBACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีประเทศลาว กัมพูชา ตอนใต้ของพม่า คาบสมุทร   
อินโดจีนมาเลเซีย ในประเทศไทยพบกระจายท่ัวทุกภาค 
มักจะพบในป่าเต็งรัง 
สรรพคุณ 
ราก รสขมเมาเล็กน้อย ถ่ายพิษต่างๆ ถ่ายฝีในท้อง  
ถ่ายพิษไข้พิษเสมหะและโลหิต แก้ไข้ ตัดไข้ทุกชนิด 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

เปราะหอม 
Kaempferia galanga L. 

วงศ์: ZINGIBERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในจีนตอนใต้ พม่า อินเดีย กัมพูชา เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส ์ประเทศไทยพบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 
สรรพคุณ 
เหง้าสดหรือแห้ง แก้อาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
น้้าคั้นจากใบหรือเหง้า ป้ายคอบรรเทาอาการเจ็บคอ 
ใช้ล้างศีรษะป้องกันรังแค 
 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ผักคราด 
Acmella paniculata (Wall. Ex DC.)      

R. K. Jansen 
วงศ์: ASTERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีน ไต้หวัน และอินโดนิเซีย 
ขึ้ น ใ น ที่ เ ปิ ด ห รื อ ชื้ น  ต า ม ช า ย ป่ า          
แ ล ะ ทุ่ ง น า  ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง         
100-1,700 เมตร ออกดอกและติดผล
ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
สรรพคุณ 
ต้นสด แก้ฝีในล้าคอ หรือต่อมน้้าลาย
อักเสบ ท้าให้ล้ินชา อุดฟันแก้ปวดฟัน 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ผักบุ้งทะเล 
Ipomoea pes-caprae (L.) R.br.

วงศ์: CONVOLVULACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบได้ในแถบชายทะเลเขตร้อนทั่วโลก 
ในไทยพบตามชายฝั่งทะเล โดยมักขึ้น
ตามชายหาด ที่โล่งแจ้งใกล้ชายฝั่งทะเล 
สรรพคุณ 
ทั้งต้น แก้พิษแมงกะพรุน ต าให้ละเอียด
คั้นเอาน้ าทาแผลบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน 
หรือต ากับเหล้าใช้พอกได้ 
เมล็ด รสขื่น แก้ตะคริว แก้ปวดท้อง เป็น
ยาระบาย 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ผักแพว 
Polygonum odoratum lour. 

วงศ์: POLYGOCEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย         
พ บ ไ ด้ ต ล อ ด ทั้ ง ปี เ กิ ด เ อ ง ต า ม
ธรรมชาติ ตามที่ชื้นพื้นราบ เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตามแอ่งน้้าต่าง  
สรรพคุณ 
ใบ คั้นผสมกับแอลกอฮอล์ทาแก้
กลากเกลื้อน ผื่นคัน ช่วยเจริญอาหาร 
ขับลมในกระเพาะอาหาร 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ผักเสี้ยนผ ี
Cleome viscosa L. 

วงศ์: CAPPARIDACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ จนถึงภาคเหนือ
ของออส เตร เ ลี ย  ในประ เทศ ไทย                
พบขึ้นในป่าเบญจพรรณ ไปถึงป่าดิบ          
ทั่วทุกภาค  
สรรพคุณ 
รากและเมล็ด รสขมร้อน ช่วยกระตุ้น
หัวใจ แก้โรคเลือดออกตามตามไรฟัน  
ใบ รสขมร้อน แก้ปัสสาวะผิดปกติ  
ดอกและผล รสขมร้อน ฆ่าพยาธิ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ฝนแสนห่า 
Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

วงศ์: CONVOLVULACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน
และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาค 
ขึ้นตามชายป่า ที่รกร้างแห้งแล้งหรือชุ่ม
ชื้น ระดับความสูงไม่เกิน 1,400 เมตร 
จากระดับน้้าทะเลปานกลาง 
สรรพคุณ 
ใบ ใช้ประคบ แก้ฟกช้้า 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ฝาง 
Caesalpinia sappan L. 

วงศ์: FABACEAE  
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีนตอนใต้        
ภู มิ ภ า ค อิ น โ ด จี น แล ะม า เ ล เ ซี ย                 
ในประเทศไทยพบทุกภาค ขึ้นตาม   
ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ หรือบนเขา
หินปูน ที่ความสูงระดับต่่าๆ 
สรรพคุณ 
แก่น รสขมฝาด ต้มน้่าดื่ม บ่ารุงโลหิต 
แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหายน้่า 
แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ก่าเดา 
ขับเสมหะ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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พญาปล้องทอง 
Clinacanthus nutans (Burm. f.) 

Lindau 
วงศ์: ACANTHACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีจีน ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา  
ในประเทศไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
สรรพคุณ 
ท้ังต้น แก้พิษร้อนอักเสบ แก้ปวดฝี ถอนพิษแมลงสัตว์
กัดต่อย รากต าพอก แก้พิษตะขาบและแมงป่อง 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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พรมมิ 
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 

วงศ์: PLANTAGINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่เนปาล และอินเดีย ในประเทศไทย 
พบกระจายพันธุทั่วทุกภาค ตามพ้ืนที่ชื้น
ริมแหลงน้้า  
สรรพคุณ 
ทั้ ง ต้ น  มี รส เ ย็ น  หวาน  แก้ ร้ อน ใน   
กระหายน้้ า  แก้ ไ ข้  บ้ า รุ งประสาท      
บ้ารุงหัวใจ ขับเสมหะ แก้หืด 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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พระจันทร์ครึง่ซีก 
Lobelia chinensis Lour. 

วงศ์: CAMPANULACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบทั่วไปในประเทศจีน ประเทศไทยเปน็
พืชปลูก 
สรรพคุณ 
ทั้งต้น รสเย็นสุขุม รับประทานบ ารุงปอด 
แก้วัณโรค แก้หืด แก้ปอดพิการ ต าพอก 
ดับพิษ แก้บวม 
 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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พฤกษ ์
Albizia lebbeck (L.) Benth. 

วงศ์: FABACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในเขตร้อนของทวีปเอเชีย และแอฟริกาตามป่าผลัดใบ
ท่ัวไป ออกดอกและติดฝักช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม
สรรพคุณ 
ใบ เป็นยาเย็น ช่วยดับพิษ 
เมล็ด รักษาโรคกลากเกล้ือน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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พลวง 
Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 

วงศ์: DIPTEROCAPACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก พลวงเป็นไม้ต้องการแสง
สว่าง 
สรรพคุณ 
ยาง รสร้อนเมาขื่น ใช้ผสมช่วยห้ามหนอง 
และสมานแผล ใช้ทาแผลเน่าเปื่อย แผลมี
หนอง แผลโรคเรื้อน 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

พลับพลึง 
Crinum asiaticum L. 

วงศ์: AMARYLLIDACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีเอเชียเขตร้อนและเขตอบอุ่น แอฟริกา  
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย ซามัว วานูอาตู  
ในประเทศไทยพบท่ัวทุกภาค  
สรรพคุณ 
ใบ ประคบแก้ฟกช ้าบวม เคล็ด ขัด ยอก น้าใบมาย่างไฟ 
พอให้ใบอ่อนตัวลง แล้วพันรอบๆ อวัยวะที่เจ็บจะถอนพิษ
ได้ดี ใบมีรสเอียน ต้มรับประทานท้าให้อาเจียน 
เมล็ด รสเฝ่ือน ขับปัสสาวะ บ้ารุงร่างกาย ระบายท้อง  
ขับระด ู
หัว รสขม ระบายท้อง ขับเสมหะ แก้น ้าดีพิการ 
ราก รสเฝ่ือน เคี ยวกลืนน ้ากินท้าให้อาเจียน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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0 

พิกุล 
Mimusops elengi L. 

วงศ์: SAPOTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีประเทศอินเดีย พม่า มาเลเซีย ในประเทศไทย
พบมากตามป่าทางภาคใต้ และภาคตะวันออก 
 
สรรพคุณ 
ดอก เข้ายาหอม บ ารุงหัวใจ แก้เจ็บคอ แก้ปวดเมื่อย
กล้ามเน้ือ จัดอยู่ในเกสรท้ังห้า  
เปลือกต้น ใช้อมกลั้วคอ แก้โรคเหงือกอักเสบ 
เนื้อไม้ท่ีราขึ้น สีน้ าตาลเข้มประขาว เรียกว่า ขอนดอก 
ใช้บ ารุงตับ ปอด หัวใจ และบ ารุงครรภ์  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ไพล 
Zingiber montanum (J.Koening) 

Link ex A.Dietr. 
วงศ์: ZINGIBERACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
ในประเทศไทยพบเป็นพืชปลูก 
สรรพคุณ 
เหง้า เป็นยาขับลม ขับประจ าเดือนสตรี มีฤทธิ์ระบาย
อ่อนๆ แก้บิด สมานล าไส้ 
เหง้าสด ฝนทาแก้เคล็ดขัดยอก ฟกบวม และสมานแผล 
ต้น รสฝาดขื่นเอียน แก้ธาตุพิการ อุจจาระไม่ปกติ 
ใบ รสขื่นเอียน แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้เมื่อยปวด 
ดอก รสขื่น กระจายเลือดท่ีเป็นก้อน แก้ช้ าใน ท าลาย
เลือดเสีย ขับประจ าเดือนสตรี  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis paniculata (Burm.f.) 

Wall. ex Nees 
วงศ์: ACANTHACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และจีน ในประเทศไทย
พบท่ัวทุกภาค 
สรรพคุณ 
ท้ังต้น รสขม แก้เจ็บคอ ท้องเสีย แก้ไข้ แก้หวัด  
ใบ รสขม บดผสมน้้ามันพืช ทาแผลน้้าร้อนลวก ไฟไหม ้
ข้อควรระวัง ไม่ควรกินติดต่อกันนาน ผู้ท่ีมีโรคหัวใจ
ความดันต่้า ไม่ควรใช้ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

มหาสด า 
Cyathea podophylla (Hook.) Copel. 

วงศ์: CYATHEACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบในประเทศจีน ไต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ    
หมู่เกาะรีวกีว ในประเทศไทยมักพบขึ้นตามไหล่เขา         
ในป่าดิบชื้น ระดับความสูงประมาณ 600 - 1,000 เมตร 
สรรพคุณ 
เนื้อไม้ รสเย็น แก้กาฬ แก้พิษในกระดูก แก้ไข้พิษ         
ไข้กาฬ ไข้ท่ีมีแว่นวงสีม่วงด าแดงตามผิวหนัง ให้มีอาการ
ร้อนใน ระส่ าระสาย  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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มะขามป้อม 
Phyllanthus emblica L. 

วงศ์: EUPHORBIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ใน พม่ำ ลำว กัมพูชำ ไปจนถึงเอเชียใต้
อินเดีย ปำกีสถำน ศรีสังกำ บังคลำเทศ และ 
จีนตอนใต้ ในประเทศไทยพบทุกภำคของ
ประเทศ พบมำกในภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงในธรรมชำติจะพบ
ในป่ำ เบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง  
สรรพคุณ 
ใบ ต้มลดอำกำรไข้ 
ดอก เข้ำยำเย็น เป็นยำระบำยท้อง 
ลูกอ่อน กัดเสมหะในคอ 
ลูกแก่ เป็นยำแก้ไข้เจือลม แก้ลม แก้ไอ แก้
เสมหะ ท ำให้ชุ่มคอ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

มะควาย 
Citrus medica L. var. medica 

วงศ์: RUTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในอินเดีย กระจำยพันธุ์ไปจนถึงจีนและ
อิหร่ำน 
สรรพคุณ 
น้ ำในลูก รสเปรี้ยว ฟอกโลหิตระดู แก้ไอ กัดเสมหะ 
แก้เลือดออกตำมไรฟัน  
รำก รสปร่ำจืด กระทุ้งพิษ แก้พิษผิดส ำแดง แก้พิษ 
ฝีภำยใน แก้เสมหะเป็นโทษ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

มะระขี้นก 
Momordica charantia L. 

วงศ์: CUCURBITACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดมำจำกเขตร้อนของเอเชียและทำงตอนเหนือ
ของแอฟริกำเขตร้อน ในประเทศไทยพบขึ้นตำมป่ำรกร้ำง
ท่ัวไป  
สรรพคุณ 
เนื้อผล เป็นยำขม เจริญอำหำร บ ำรุงน้ ำดี แก้โรคของม้ำม
และตับ ขับพยำธิ  
น้ ำคั้นจำกผล เป็นยำระบำยอ่อนๆ แก้ไข อมแก้ปำกเปื่อย 
รำก รสขม เป็นยำฝำดสมำน ต้มน้ ำดื่ม แก้ไข้ ใช้รักษำ
ริดสีดวงทวำร แก้แผลอักเสบ บ ำรุงธำตุ 
ดอก รสขมร้อน ชงน้ ำดื่ม แก้หอบหืด 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

มะแว้งต้น 
Solanum indicum L. 

วงศ์: SOLANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มถีิ่นก ำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย พบกำรกระจำย 
ใน ประเทศอินเดีย บังคลำเทศ เนปำล พม่ำ ลำว กัมพูชำ 
ในประเทศไทย สำมำรถพบได้เองตำมธรรมชำติในบริเวณ
ท่ีรำบ ชำยป่ำที่โล่งแจ้งและท่ีรกร้ำงริมทำง และยังสำมำรถ
พบได้ท่ัวไปในทุกภำคของประเทศ 
สรรพคุณ 
รำก รสขมขื่นเปร้ียว กัดเสมหะ แก้น้ ำลำยเหนียว  
ขับปัสสำวะ ขับลม แก้ไอ แก้คัน แก้สันนิบำต 
ผล รสขมขื่นเปรี้ยว ขับปัสสำวะ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ไข้
เพ่ือเสมหะในคอ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

มะสัง 
Feroniella lucida (Scheff.) Swingle 

วงศ์: RUTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันตก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบบริเวณป่าเต็งรังและป่า
ดิบแล้ง 
สรรพคุณ 
ใบ รสฝาดมัน บ ารุงร่างกาย สมานบาดแผล แก้ท้องเดิน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

มะอึก 
Solanum stramonifolium Jacq. 

วงศ์: SOLANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศเขตอบอุ่น ทั้งใน
ประเทศอเมริกำใต้ และเอเชีย ปัจจุบัน
พบแพร่กระจำยทั่วโลก  
สรรพคุณ 
รำก รสเปรี้ยวเย็น ดับพิษร้อนใน 
ใบ รสเย็น ต ำพอกแก้ฝี แก้ปวดบวม    
ผื่นคัน 
ผล รสเย็นเปรี้ยว แก้ดีพิกำร แก้ไอ  
ฟอกขับเสมหะ 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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แมงลัก 
Ocimum americanum L. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในแอฟริกำ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในประเทศไทยพบท่ัวทุกภำค 
สรรพคุณ 
ต้นสด รสหอมร้อน ต้มน  ำดื่มแก้ไอ ขับเหง่ือ ขับลม แก้
โรคทำงเดินอำหำร 
ใบสด รสหอมร้อน แก้หวัด ขับลมในล ำไส้ 
เมล็ดแห้ง รสหอมร้อน แช่น  ำจนพองตัวกินเป็นยำ
ระบำย ดูดซึมน  ำตำลในเส้นเลือด  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ไมยราบ 
Mimosa pudica L. 

วงศ์: MIMOSACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบกระจายท่ัวไปในเขตร้อน ประเทศไทยพบได้ท่ัวทุกภาค 
เป็นวัชพืชขึ้นได้ในท่ีชื้นแฉะ และข้างทางเปิดโล่ง ออกดอก
ตลอดป ี
สรรพคุณ 
ท้ังต้น รสขมเฝื่อนเล็กน้อย เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ 
แก้กษัย ขับน้้านม บ้ารุงน้้านม ขับปัสสาวะ 
ราก รสเฝ่ือน แก้บิด ขับปัสสาวะ แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ปวดขอ้ แก้กระเพาะอาหาร 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ยาสูบ 
Nicotiana tabacum L. 

วงศ์: SOLANACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
ถิ่ นก ำ เนิ ดอยู่ ใ นอ เม ริ ก ำกลำง  เชื่ อกั นว่ ำ ช ำว
อินเดียนแดงในอเมริกำกลำงรู้จักกำรน ำใบยำสูบมำจุด
ไฟสูบควันมำนำนหลำยร้อยปีก่อนท่ีชำวยุโรปจะ
เดินทำงมำถึง โดยใช้กล้องยำท่ีเรียกกันว่ำ tabaco    
ซึ่ ง ไ ด้ เ พี้ ยนกลำย เป็ น  tobacco ใน เ วลำต่ อมำ     
จำกนั้นชำวสเปนจึงได้น ำพันธุ์ยำสูบไปปลูกในหมู่เกำะ
แคริบเบี้ยน อเมริกำใต้ และแอฟริกำ ต่อมำจึงน ำมำ
ปลูกในเอเชียท่ีฟิลิปปินส์เป็นแห่งแรก ก่อนท่ีจะมีกำร
น ำไปปลูกในประเทศอื่นรวมถึงในไทยด้วย มีบันทึกว่ำ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำยก็มีกำรปลูกและสูบยำ
กันแล้ว 
สรรพคุณ 
รำกและใบ รักษำโรคผิวหนัง ผื่นคัน หิด กลำกเกลื้อน 
เร้ือนกวำง 
ใบ ท ำเป็นยำเส้นผสมปูนแดงและใบเนียมปรุงเป็น    
ยำนัตถุ์ แก้หวัดคัดจมูก 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

รง 
Garcinia hanburyi Hook.f. 

วงศ์: CLUSIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีกัมพูชา ในประเทศไทย พบในภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
ขึ้นในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ท่ีระดับความสูงตั้งแต่ 
20-800 เมตร  
สถานภาพ: พืชหายาก 
สรรพคุณ 
ยาง รสเอียนเบ่ือ ถ่ายลม ถ่ายน้้าเหลือง ถ่ายเสหะและ
โลหิต เป็นยาถ่ายอย่างแรง ถ่ายโรคท้องมาน แก้โลหิตคั่ง
ในสมอง  
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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รสสุคนธ์แดง 
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 

วงศ์: DILLENIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย จีนตอนใต้  และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบ
ตามป่าละเมาะทางภาคใต้ ออกดอก 
เกือบตลอดปี 
สรรพคุณ 
ต้น น้้าต้มทั้งต้น กินแก้อาการตกเลือด
ภายในปอด และใช้อมกลั้วคอ แก้แผล 
ในปาก  
ใบ ต้าเป็นยาพอกผิวหนัง แก้ผื่นคัน  
ดอก เข้ายาหอมเป็นยาบ้ารุงหัวใจ 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

รักใหญ ่
Gluta usitata (Will.) Ding Hou 

วงศ์: ANACARDIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในภูมิภำคอินโดจีน ในไทยพบขึ้นตำมป่ำ
เบญจพรรณ และป่ำดิบเขำ 
สรรพคุณ 
เปลือก เข้ำยำบ ำรุงก ำลัง ต้มเป็นยำรักษำ โรคเรื้อน 
แก้กำมโรค บิด  

เปลือกรำก รักษำโรคผิวหนัง พยำธิล ำไส้  

ยำง เป็นยำถ่ำยอย่ำงแรง 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

รางจืด 
Thunbergia laurifolia L. 

วงศ์: ACANTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย   
พบท่ัวไปตำมชำยป่ำดิบ ป่ำละเมำะ ขึ้นได้ในดินทุกชนิด 
ออกดอกติดผลเดือนพฤศจิกำยน-มกรำคม 
สรรพคุณ 
ใบ รำก เถำ รสจืดเย็น แก้ไข้ ถอนพิษยำเบ่ือเมำ แก้ร้อนใน
กระหำยน้ ำ ต ำพอก แก้ปวดบวม 
รำก รสจืดเย็น แก้อักเสบ แก้ปวดบวม 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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ล ำดวน 
Melodorum fruticosum Lour. 

วงศ์: ANNONACEAE 
กำรกระจำยพันธุ์และนิเวศวิทยำ:  
พ บ ใ น เ อ เ ซี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้       
ประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรรพคุณ 
ดอกแห้ง เป็นยาบ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ 
บ ารุงโลหิต แก้ลม จัดอยู่ในจ าพวกเกสร
ทั้งเก้า 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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ล ำโพง 
Datura metel L. var. metel 

วงศ์: SOLANACEAE 
กำรกระจำยพันธุ์และนิเวศวิทยำ:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่แถบภูเขำภำคตะวันตก
ของประเทศปำกีสถำนและประเทศ
อัฟกำนิสถำน ต่อมำได้แพร่กระจำย
ออกไปในเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพบขึ้นอยู่ตำม
ธรรมชำติทั่วทุกภำค 
สรรพคุณ 
รำก รสหวำนเมำเบื่อ ฝนทำแก้พิษร้อน 
ดับพิษฝี แก้ปวดบวม แก้อักเสบ 
ใบ รสขมเมำเบื่อ ต ำฟอกฝี แก้ปวดบวม 
เมล็ด รสเมำเบื่อ หุงท ำน้ ำมันใส่แผล 
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พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

ลั่นทมขาว 
Plumeria alba L. 

วงศ์: APOCYNACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกำ เขตร้อน ในประเทศไทยพบ
เป็นพืชปลูกท่ัวไป 
สรรพคุณ 
ฝัก ฝนทำแก้ริดสีดวงทวำร 
รำก รสขมเมำ เป็นยำถ่ำย แก้โรคหนองใน โรคไขข้อ
อักเสบ ขับลม 
เปลือกต้น ผสมน  ำมะพร้ำว น  ำมันเนยข้ำว แก้ท้องเดิน 
ถ่ำยท้อง ขับปัสสำวะ ขับประจ ำเดือน แก้ไข้ 
ดอก รสขม ผสมใบพลูกินแก้ไข้  
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เลี่ยน 
Melia azedarach L. 

วงศ์: MELIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดีย ลาว เนปาล ฟิลิปปินส์       
และ เวี ยดนาม  สภาพนิ เ วศวิทยา                         
ในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์   
ตามธรรมชาติในป่าทั่วไป ขึ้นอยู่ตาม    
บริ เ วณไหล่ เ ข า  ริ มล าห้ ว ยที่ ร าบ          
หรือที่ เป็นเนินเขาจนถึงบริเวณที่สูง  
จากระดับทะเลปานกลาง  ประมาณ 
500 เมตร 
สรรพคุณ 
แก้โรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน  
ใบ ต้มน้ าดื่มเป็นยาขับพยาธิ 
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แว่นแก้ว 
Hydrocotyle umbellata L. 

วงศ์: APIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่ นก ำ เนิ ดอยู่ ในทวีปอ เมริ กำ เหนือ  ต่ อมำได้
แพร่กระจำยไปท่ัวในประเทศเขตร้อน ในประเทศไทย
พบได้มำกทำงภำคเหนือและภำคกลำง เป็นพืชล้มลุก
ริมน  ำหรือโผล่เหนือน  ำ 
สรรพคุณ 
ทั งต้น ใช้แก้ตำแดง ขับปัสสำวะ ช  ำใน บวม พิษไข้ 
ท้องอืด ท้องเสีย 
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สนสองใบ 
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 

วงศ์: PINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีพม่า ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย ฟิลิปปินส์  
ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก ขึ้นกระจายห่างๆ ในป่าเต็งรัง  
ป่าดิบเขา บางครั้งพบหนาแน่นเป็นผื่นป่าขนาดใหญ่ 
และขึ้นปนกับสนสามใบ ความสูง 150-1,800 เมตร  
สรรพคุณ 
กระพี้ รสขมเผ็ดมัน แก้ไข้สันนิบาต 
แก่น รสขมฝาดเผ็ดมัน แก้ไข้เพื่อเสมหะ กระจายลม ระงับ
ประสาท แก้ฟุ้งซ่าน แก้อ่อนเพลีย แก้คลื่นเหียนอาเจียน 
บ ารุงไขกระดูก ไขข้อ แกท้้องเดิน 
น้ ามัน รสร้อน แก้เคล็ดขัดยอก อักเสบบวม หยดลงในน้ า
ร้อน ประคบท้องแก้ปวดบวม แก้ล าไส้พิการ 
ชน (ยางสน) รสฝาดมันร้อน สมานแผล แก้บิด ปิดธาตุ 
*ต าราสรรพคุณยาโบราณว่าสนทั้งสองชนิด 
(สนสองใบ และสนสามใบ) มีสรรพคุณเสมอกัน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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สนสามใบ 
Pinus kesiya Royle ex Gordon 

วงศ์: PINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีอินเดีย พม่า จีนตอนใต้  ภูมิภาคอินโดจีน         
และฟิลิปปินส์ (เกาะลูซอน) ในไทยพบทางภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นกระจายห่างๆ ในป่า  
เต็งรัง ป่าดิบเขา หรือขึ้นหนาแน่นเป็นผื่นป่าขนาดใหญ่
ปนกับสนสองใบ ความสูงถึงประมาณ 1,800 เมตร  
สรรพคุณ 
กระพี้ รสขมเผ็ดมัน แก้ไข้สันนิบาต 
แก่น รสขมฝาดเผ็ดมัน แก้ไข้เพื่อเสมหะ กระจายลม 
ระงับประสาท แก้ฟุ้งซ่าน แก้อ่อนเพลีย แก้คลื่นเหียน
อาเจียน บ ารุงไขกระดูก ไขข้อ แก้ท้องเดิน 
น้ ามัน รสร้อน แก้เคล็ดขัดยอก อักเสบบวม หยดลงใน
น้ าร้อน ประคบท้องแก้ปวดบวม แก้ล าไส้พิการ 
ชน (ยางสน) รสฝาดมันร้อน สมานแผล แก้บิด ปิดธาตุ 
*ต าราสรรพคุณยาโบราณว่าสนทั้งสองชนิด 
(สนสองใบ และสนสามใบ) มีสรรพคุณเสมอกัน  
  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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ส้มซ่า 
Citrus aurantium L. var. aurantium 

วงศ์: RUTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในเขตติดต่อระหว่ำงพื้นท่ีของประเทศ
จีนตอนใต้ อินเดีย คำบสมุทรมลำยู  
สรรพคุณ 
ผล รสเปร้ียวอมหวำน แก้ไอ กัดฟอกเสมหะ  
ฟอกโลหิต 
เปลือกผล รสปร่ำหอม ใช้ท ำยำหอม แก้ลมวิงเวียน
หน้ำมืดตำลำย แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ  
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สมอไทย 
Terminalia chebula Retz.  

วงศ์: COMBRETACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น ประเทศไทย พม่ำ และลำว พบทั่วไป       
ตำมป่ำเบญจพรรณและป่ำดิบแล้ง ที่ระดับ
ควำมสูง 50-800 เมตร ออกดอก เดือน 
พฤษภำคม-สิงหำคม ผลแก่ช่วงเดือน ตุลำคม  
-มกรำคม 
สรรพคุณ 
ดอก รักษำโรคบิด 
ผลอ่อน แก้ เจ็บคอ เป็นยำระบำย        
รู้ถ่ำยรู้ปิดเอง 
ผลแก่ แก้ลมจุกเสียด เป็นยำเจริญอำหำร 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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สลัดได 
Euphorbia antiquorum L.  

วงศ์: EUPHORBIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
ถิ่นก ำเนิดอยู่ในภูมิภำคเอเชียเขตร้อน จัดเป็นไม้ยืนต้น
ขนำดเล็กตระกูลเดียวกับกระบองเพชรสำมำรถพบได้
ตำมก้อนหินริมเขำ และพื้นท่ีร้อนชื้น  
สรรพคุณ 
ยำง รสร้อนเบื่อเมำ ใช้กัดหูด นึ่งให้สุกแล้วตำกแห้ง
เป็นยำถ่ำยอย่ำงแรง  
ข้อควรระวัง พบสำรบำงชนิดเป็นสำรท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง 
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พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
Thai Traditional Medicine Herbarium 
 

 



 

 

 

สัก 
Tectona grandis L.f. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีอินเดีย พม่า อินโดนีเซีย หมู่เกาะอินเดียตะวันออก 
ในประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และ
บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรรพคุณ 
ใบ รสฝาดเฝื่อน แก้พิษเสมหะและโลหิต แก้ระดไูมป่กติ  
ดอก รสจืด ขับปัสสาวะ 
เปลือกต้น รสฝาดเฝื่อน สมานแผล  
แก่น,เนื้อไม้ รสขมเมาร้อน (เผ็ดสุขุม) ขับพยาธิ บ ารุงโลหิต 
แก้บวม แก้ไข้ คุมธาตุ แก้อ่อนเพลีย  
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สุพรรณิการ์ 
Cochlospermum religiosum (L.) Alston. 

วงศ์: COCHLOSPERMACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในประเทศอินเดียทำงตะวันตกเฉียงเหนือ
ของภูเขำหิมำลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของประเทศ
พม่ำด้วย ในประเทศศรีลังกำมักปลูกบริเวณพระ
อุโบสถเพื่อเป็นดอกไม้บูชำพระ ในเมืองไทยทำงเหนือ 
เรียกว่ำ ฝ้ำยค ำ ในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิกำร์
เป็นไม้ประดับ โดยได้รับกำรก ำหนดให้เป็นพันธุ์ไม้
มงคลพระรำชทำนประจ ำจังหวัดนครนำยก 
สรรพคุณ 
ใบอ่อน รสเฝ่ือนร้อน ใช้สระผม 
ดอก,ใบแห้ง รสเฝ่ือนร้อน เป็นยำบ ำรุงก ำลัง 
ยำงต้น รสเฝ่ือนร้อน เป็นยำระบำย  
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เสลดพังพอน 
Barleria lupulina Lindl. 

วงศ์: ACANTHACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในสำธำรณรัฐมอริเชียสซึ่งตั้งอยู่
นอกชำยฝั่งแอฟริกำในมหำสมุทรอินเดียแล้ว
มีกำรกระจำยพันธุ์ไปยังบริเวณประเทศ
ใกล้เคียง และยังมีกำรน ำเข้ำมำใช้ประโยชน์
และปลุกยังดินแดนเขตร้อนต่ำง ๆ ทั่วโลก
อีกด้วย ส่วนในประเทศไทยนั้นสำมำรถพบ
เสลดพังพอนได้ทุกภำคของประเทศ 
สรรพคุณ 
ใบ รสจืดเย็น ต ำกับสุรำคั้นเอำน้ ำดื่ม เอำกำก
พอก แก้ฝีที่ฝ่ำมือ แก้ลมพิษ แก้พิษแมลงสัตว์
กัดต่อย ไฟลำมทุ่ง เริม งูสวัด 
รำก รสจืดเย็น ฝนกับสุรำดื่ม แก้พิษแมลงสัตว์
กัดต่อย 
 
 ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 

พิพิธภณัฑพ์ืช กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
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หญ้างวงช้าง 
Heliotropium indicum L. 

วงศ์: BORAGINACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบทั่วไปในที่โล่งริมน ้ำและหนองน ้ำ      
ในที่ชื น 
สรรพคุณ 
ทั งต้น แก้โรคลักปิดลักเปิด แก้ไอ ขับปัสสำวะ 
ใบ รักษำโรคผิวหนัง พอกฝี 
 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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หนอนตายหยาก 
Stemona tuberosa Lour. 

วงศ์: STEMONACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
เป็นพืชที่พบได้ตามป่าทั่วไปในประเทศ
จีน ญีปุ่น อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย           
ในประ เทศ ไทย  พบขึ้ นอยู่ ต ามป่ า     
เบญจพรรณทั่วไป 
สรรพคุณ 
ราก ปรุงเป็นยาแก้น้้าเหลืองเสีย แก้โรค
ผิวหนัง ผื่นคันตามร่างกาย ต้าผสมน้้า
พอกทาฆ่าหิดเหา แมลง หนอน ศัตรูพืช 
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หนุมานนั่งแท่น 
Jatropha podagrica Hook. L. 

วงศ์: EUPHORBIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มี ถิ่ น ก ำ เ นิ ด จ ำ ก อ เ ม ริ ก ำ กล ำ ง             
ในประเทศไทยเป็นพืชปลูกพบตั้งแต่
ระดับน้ ำทะเล ถึงระดับ 800 เมตร     
จำกระดับน้ ำทะเล 
สรรพคุณ 
น้ ำยำง ทำรักษำฝีหรือทำรักษำแผล    
มีดบำด ห้ำมเลือด  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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หมามุ่ย 
Mucuna pruriens (L.) DC. 

วงศ์: FABACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบกระจายพันธุ์จากอินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในประเทศไทยขึ้นกระจายท่ัวไปตามชายป่าและที่โล่ง  
ท่ีระดับความสูง 300-1,200 เมตร 
สรรพคุณ 
เมล็ด ปรุงเป็นยาแก้ไข้ ขับปัสสาวะ บ ารุงประสาท  
รักษาโรคบุรุษ กระตุ้นก าหนัด เป็นยาฝาดสมาน 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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หอม 
Allium ascalonicum L. 

วงศ์: ALLIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดดั้งเดิมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
สันนิษฐำนว่ำอยู่ในแถบประเทศทำจิกิสถำน 
อัฟกำนิสถำน และอิหร่ำน โดยเชื่อกันว่ำหอมแดง
กลำยพันธุ์ตำมธรรมชำติมำจำกหอมหัวใหญ่และ
มีกำรคัดเลือกพันธุ์เพื่อน ำมำปลูกเป็นพืชอำหำร 
ในจีนและอินเดียและมีกำรกระจำยพันธุ์ไปทั่ว
โลก ซึ่งได้มีกำรจดบันทึกไว้ ในช่วงคริสตวรรษที่ 
12 ในประเทศไทยพบว่ำมีกำรปลูกมำกทำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทำงภำคเหนือ 
สรรพคุณ 
หัว รสเผ็ดร้อนฉุน ดับพิษไฟลวกน้ ำร้อนลวก    
แก้โรคเด็กเป็นซำงชัก แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้เด็ก
อ่อนเป็นหวัด 
ใบ รสหวำน เผ็ดเค็มฉุน ช่วยขับลม ขับเหงื่อ    
แก้ปวดศีรษะ คัดจมูกน้ ำมูกไหล 
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หัวร้อยรู 
Hydnophytum formicarum Jack

วงศ์: RUBIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ีพม่า เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และนิวกินี      
ในประ เทศ ไทยส่ วนมากพบทางภาค ใต้  และ            
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น             
ป่าชายหาด และป่าพรุน้้าจืด 
สรรพคุณ 
หัว รสจืดฝาด บ้ารุงหัวใจ ขับชีพจร แก้พิษในข้อใน
กระดูก แก้พิษประดง แก้ข้อเข่า ข้อเท้าบวม ขับพยาธิ  
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เหงือกปลาหมอ 
Acanthus ebracteatus Vahl 

วงศ์: ACANTHACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบท่ัวไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทย 
พบตามท่ีลุ่มริมแม่น ้าล้าคลองบริเวณน ้ากร่อย  
และป่าชายเลน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
สรรพคุณ 
ต้นและเมล็ด รสเผ็ดร้อน รักษาฝี แก้โรคน ้าเหลืองเสีย 
เมล็ดเป็นยาขับพยาธิ 
ใบ รสเค็ม คั นน ้าทาศีรษะ ช่วยบ้ารุงรักษารากผม 
แก้ประดง 
ทั งต้น รสเค็มกร่อย ต้มรับประทาน แก้พิษฝีดาษ พิษฝี
ภายใน ตัดรากฝีทั งปวง แก้โรคผิวหนัง น ้าเหลืองเสีย 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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โหระพา 
Ocimum basilicum L. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดในเขตร้อนตั้งแต่แอฟริกำกลำงไปจนถึงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบปลูกท่ัวไป  
สรรพคุณ 
ใบ รสเผ็ดปร่ำหอม แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ลมวิงเวียน  
ช่วยย่อยอำหำร ขับลมในล ำไส้ ขับเสมหะ ต ำพอกหรือ
ประคบ แก้ไขข้ออักเสบ 
ท้ังต้น รสเผ็ดปร่ำขมหอม แก้ไข้ แก้พษิฝี แก้หลอดลม
อักเสบ แก้พิษตำนซำง 
ผล รสเผ็ดปร่ำหอม ขับโลหิตระด ู
เมล็ด รสเย็นปร่ำหอม แก้ไอ ขับพยำธิ ขับน้ ำเหลืองเสีย  

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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อัคคีทวาร 
Rotheca serrata (L.) Steane & 

Mabb. 

วงศ์: LAMIACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบที่ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ 
ไปจนถึ ง  อิน โดจีน  มา เล เซี ย  และ
อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นตาม
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณที่เปิดและ
ค่อนข้างชื้นที่ระดับความสูงจากน้้าทะเล 
500 – 1000 เมตร 
สรรพคุณ 
ใบ รสขื่นร้อน ต้าพอกแก้ปวดศีรษะ   
แก้โรคผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน 
ใบแห้ง บดโรยไฟรุมสุมหัวริดสีดวงทวาร 
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อุตพิด 
Typhonium trilobatum (L.) Schott 

วงศ์: ARACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทย
พบได้ทุกภำค 
สรรพคุณ 
หัว รสเบ่ือคัน ป้ิงไฟกินเป็นยำกัดเถำดำนในท้อง หุงเป็น
น  ำมันใส่แผล กัดฝ้ำ หนองสมำน  
รำก รสเบ่ือคัน มีฤทธิ์เป็นยำกระตุ้น แก้ริดสีดวงทวำร  
กินกับกล้วยแก้โรคปวดท้อง 
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เอื้องหมายนา 
Costus speciosus (Koen.) Sm. 

วงศ์: COSTACEAE 
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา:  
พบตั้งแต่อินเดียตะวันออก จนถึงคาบสมุทรอินโดจีน 
ในประเทศไทยพบตามชายน้้าและป่าดิบชื้นทั่วไป 
สรรพคุณ 
ต้นตลอดถึงราก สมานมดลูก บ้าบัดอาการปวดมวน 
ในท้อง คล้ายกับโรคกระเพาะ ท้องผูกประจ้ า                        
ถ่ายเป็นเลือด กินอาหารแสลงจะมีอาการปวดและ
ออกทางทวาร 

ส ำนกังำนวิจยักำรแพทยแ์ผนไทย 
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