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ปีที ่ 24  ธันวาคม 2565

12 Scoop :  
  10 สมุนไพรแก้อาการออฟฟิศซินโดรม
20 Scoop :  
	 	 สมุนไพรลดน้ำตาล	 ป้องกันเบาหวาน	 ที่ทุกคนต้องรู้!!!
26 Scoop :  
  6 SUPER HERBS	 สมุนไพรทางเลือก	 ดูแลโรคความดันโลหิตสูง
34 Scoop :  
	 	 คู่มือใช้สมุนไพรและยาตำรับ	 ปรับโรคระบบท้องไส้
54 Scoop :  
	 	 สมุนไพรตัวเด็ด	 เสริมภูมิคุ้มกัน	 ช่วยผ่อนคลาย	 หายใจโล่ง
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ศิลปกรรมโฆษณาอาวุโส	 วิภาวรรณ	 จันทรโกศล  
ศิลปกรรมโฆษณา	 วิทวัส	 มีเดช • ธีรภัทร์	 อินทจักร
โฟโต้เอดิเตอร์และรีทัช	 ถิรพันธุ์	 บรรพพงศ์
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ฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์	 พุทธชาด	 ธเนศวาณิชย์ 
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บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง	 ชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ์ • ดร.สาทิส	 อินทรกำแหง
บรรณาธิการที่ปรึกษา	 นวลจันทร์	 ศุภนิมิตร 
ที่ปรึกษาด้านอาหาร	 ผกา	 เส็งพานิช 
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กองบรรณาธิการออนไลน์  ดวงพร	 เจียรสุธรรมพร

อาร์ตไดเร็กเตอร	์ ศรัญ	 ลิจันทร์พร 
ศิลปกรรม	 ธารารัตน์	 มีสัตย์
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ภาพ iStock

จากบรรณาธิการ

	 อยากชวนคุณผู้อ่านน่ังสังเกตม้ืออาหารตรงหน้าสักหน่ึงม้ือ
	 นอกจากจานข้าวแล้ว	 กับข้าวและเคร่ืองด่ืมท่ีวางเรียงอยู่บนโต๊ะน้ันมีอะไรบ้าง	 บ.ก.เช่ือว่าแม้ไม่มีอาหารให้เลือก 
สุด  ๆ	 อย่างน้อยในม้ือน้ันต้องมีผักหรือสมุนไพรอย่างน้อย 1 ชนิด	 แม้แต่เมนูท่ีบางคนเรียกว่า  “เมนูส้ินคิด”  อย่าง 
ผัดกะเพราก็ยังต้องมีสมุนไพรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ชนิด	 คือ	 พริก	 กระเทียม	 และใบกะเพรา
	 ท่ีอยากจะบอกคุณผู้อ่านคือ สมุนไพรไทยอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกม้ืออาหารอยู่แล้ว แต่บางคร้ังเราอาจจะ 
ไม่ได้ให้ความสำคัญ มองเพียงแค่ว่า กินแล้วอร่อย กินแล้วอ่ิม เพราะฉะน้ันฉบับน้ีอยากชวนคุณผู้อ่านมาเจาะลึก 
เร่ืองของสมุนไพรใกล้ตัวมากกว่า 50 ชนิดท่ีกินเป็นอาหารและมีสรรพคุณทางยา พร้อมวิธีนำไปใช้อย่างง่าย ๆ เรียกว่า 
เป็นอาหารดี	 ยาดีจากธรรมชาติท่ีเราต้องรู้ไว้เพ่ือป้องกันอาการป่วยและรักษาโรคเบ้ืองต้น ไม่ว่าจะเป็นโรคออฟฟิศ 
ซินโดรม เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคระบบท้องไส้	 หรือโรคติดเช้ือจากไวรัส
	 นอกจากน้ี	 คุณกนกกาญจน์	 เอ่ียมสะอาด	 คอลัมนิสต์คนเก่งของเรายังพาตระเวนไปพบแพทย์พ้ืนบ้านช่ือดังของ 
ไทย	 เพ่ือล้วงลึกสมุนไพรในสวนท่ีสามารถนำมาปรุงยารักษาอาการป่วยใกล้ตัวได้	 และด้วยเป็นฉบับส่งท้ายปี	 ทีมงานได้ 
คัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจัดใส่ตะกร้าเพ่ือเป็นทางเลือกให้คุณผู้อ่านช็อปเป็นของขวัญแก่คนท่ีคุณรัก	
	 รวมถึงคอลัมน์อีกมากมายจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญในแขนงต่าง  ๆ ท่ีพร้อมจะมาถ่ายทอดข้อมูลท่ีถูกต้อง ทำง่าย ได้ผลจริง
 บ.ก.เช่ือว่าอ่านเล่มน้ีจบได้เคล็ดลับฟิตสุขภาพส่งท้ายปีแน่นอน

วาสนา	 พลายเล็ก
บรรณาธิการบริหาร

watsana_pl@amarin.co.th

SUPER HERBS
ยาดีจากธรรมชาติตัว
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เรื่อง พท.ศรวรีย์  สุวรรณเวลา  เรียบเรียง ชนาฉัตร  ภาพ iStock

SCOOP 

	 ออฟฟิศซินโดรม	 เป็นคำนิยามของกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศที่มีอาการปวด 
คอ	 บ่า	 ไหล่	 สะบัก	 หลัง	 บางคนปวดหลังช่วงบน	 อาจมีอาการร้าวขึ้นต้นคอถึง 
ศีรษะ	 หรืออาจมีอาการร้าวลงแขนถึงนิ้วมือ	 เพราะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	 
บางคนปวดหลังช่วงล่าง	 อาจมีร้าวลงสะโพกถึงปลายเท้าได้ด้วย	 โดยอาการของ 
แต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

10 สมุนไพร 
แก้อาการออฟฟิศซินโดรม
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เรื่อง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ภาพ iStock

SCOOP 

	 เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจาก 
ตับอ่อน	 ทำให้มีน้ำตาลปริมาณสูง	 สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินหวาน	 
มัน	 เค็มเกินไป	 ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของตับอ่อนทั้งสิ้น
	 ดังนั้นใครที่เสียทีปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติไปแล้ว	 มาดูแลแก้ไขกันค่ะ	

สมุนไพรลดน้ำตาล
ป้องกันเบาหวาน
ที่ทุกคนต้องรู้!!!

มะระขี้นก
	 มะระข้ีนกเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 มีสรรพคุณทางยาคือใช้แก้ไข้	 
แก้ร้อนใน	 กระหายน้ำ	 และเป็นยาท่ีใช้เพ่ือคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน	 ยอด 
อ่อนและผลอ่อนมีวิตามินเอและซีสูง	 นิยมกินเป็นผักในม้ืออาหารโดยลวกก่อนเพ่ือลดความขม
	 การศึกษาปัจจุบันพบว่า	 มะระขี้นกออกฤทธิ์คล้ายอินซูลิน	 ช่วยกระตุ้นการหลั่ง 
อินซูลิน	 ยับยั้งการสังเคราะห์กลูโคส	 และเพิ่มการใช้กลูโคสของตับ	 องค์ประกอบทางเคมี 
ของมะระขี้นกที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดคือ p-Insulin,	 Charantin	 และ Visine 
	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรศึกษาวิจัยยามะระขี้นก	 เรื่องการคุมระดับน้ำตาล 
ในเลอืดของผูม้ภีาวะกอ่นเบาหวาน (Pre DM)	 รวมถงึศกึษาผลชะลอการเปน็เบาหวานเบือ้งตน้ 
ที่ได้จากมะระขี้นก	 พบว่า	 ในจำนวนอาสาสมัคร 185 คน	 จำนวน 93 คนได้รับยามะระขี้นก 
แคปซูล	 92 คนที่เหลือจะเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก	
	 ยามะระขี้นกที่ผู้ป่วยได้รับมีสาร  Charantin	 ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการ 
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มที่ได้รับยามะระขี้นกของ 
อภัยภูเบศร  2  แคปซูลก่อนอาหารเช้า  - เย็น	 ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน	 มีค่าเฉลี่ยระดับ 
น้ำตาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

HOW TO USE
	 การใช้มะระขี้นกวันละ  2  
กรัมต่อเนื่องเป็นเวลา  6 เดือน	 
มีแนวโน้มควบคุมระดับน้ำตาล 
ในเลือด	 และไม่เกิดอาการไม่ 
พึงประสงค์ที่รุนแรง
	 ผู้ ที่ ไ ม่ ค ว ร ใช้ ม ะ ร ะขี้ นก	 
ได้แก่ 	 หญิงตั้งครรภ์	 ให้นม 
บุตร	 เด็ก	 และผู้ที่ระดับน้ำตาล 
ในเลือดต่ำ	 ควรระมัดระวังการ 
รับประทานมะระขี้นกปริมาณสูง
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เรื่อง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ภาพ iStock

SCOOP 

	 	 โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคฮิตของคนไทยที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง	 
นอกจากความเสื่อมของร่างกายแล้ว	 พฤติกรรมการกิน	 ไม่ออกกำลังกาย	 และ 
พักผ่อนไม่เพียงพอ	 ก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเสื่อมตามอายุ

6 SUPER HERBS
สมุนไพรทางเลือก ดูแลโรคความดันโลหิตสูง
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รากเลี้ยงต้นไม้	
ปาก - ท้อง - ไส้เลี้ยงชีวิตมนุษย์
	 ระบบทางเดินอาหารเปรียบเสมือนรากพืชซึ่งทำหน้าที่ 
ดูดธาตุอาหารและน้ำจากดินขึ้นมาเลี้ยงต้นไม้	 ความสมบูรณ์ 
ของต้นไม้จึงขึ้นอยู่กับระบบรากที่แข็งแรง	 ถ้ารากอ่อนแอ	 
ต้นไม้นั้นจะอ่อนแอไปด้วย	 คนเราก็เช่นกัน	 คนที่มีระบบ 
ทางเดินอาหารที่ดีย่อมมีสุขภาพแข็งแรงต่างจากคนที่ท้องไส้ 
อ่อนแอ	 ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน	 ตับ	 
หัวใจ	 ไต	 ปอด	 สมอง	 และอวัยวะต่าง  ๆ  ก็จะทำงาน 
บกพร่อง	 นาน ๆ ไปก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามมา	
	 นอกจากนี้แทนที่อาหารจะถูกย่อยและดูดซึมอย่างมี  
ประสิทธิภาพ	 ก็จะกลายเป็นสิ่งบูดเน่า	 เป็นสารพิษที่ทำลาย 
ระบบทางเดินอาหาร	 และเมื่อถูกดูดซึมเข้าไปก็จะเป็นพิษภัย 
ต่อทุกระบบในร่างกาย

ปาก	 ท้อง	 ไส้	
กลไกมหัศจรรย์ของชีวิต
	 ร่างกายของมนุษย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น	 ประกอบด้วยอวัยวะ 
ต่าง  ๆ  ที่มีการทำงานซับซ้อนและประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้ชีวิต 
ดำรงอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์	 เปรียบเสมือน  “จักรกลที่สมบูรณ์- 
แบบ”	 ระบบทางเดินอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์นั้น
	 ระบบทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวที่ประกอบด้วย 
กล้ามเนื้อมากมายและมีต่อมต่าง  ๆ  ฝังตัวอยู่ในผนัง	 มีอวัยวะ 
หลายส่วนที่เกี่ยวข้องและทำงานประสานกันอย่างดี ได้แก่ ปาก -  
หลอดอาหาร - กระเพาะอาหาร - ลำไส้เล็ก - ลำไส้ใหญ่ - ทวารหนัก	 
และมีอวัยวะอีกกลุ่มหนึ่งที่ เชื่อมต่อกับระบบทางเดินอาหาร	 
ได้แก่	 ถุงน้ำดี  -  ตับ  -  ตับอ่อน	 หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ 
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่ว่ามานี้จะส่งผลให้ระบบทางเดินอาหาร 
ไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติและทำให้คนเราเจ็บป่วยได้
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ปัญหาท้องไส้
1. ท้องผูก...ทำลายพลังชีวิต
	 คนท้องผูกคือคนที่ถ่ายน้อยครั้ง  (น้อยกว่าสัปดาห์ละ  3 ครั้ง)	 ถ่ายลำบาก	 บางครั้งต้องเบ่งถ่ายเพราะ 
อุจจาระแข็ง	 ถ่ายแล้วเจ็บ	 ท้องผูกเป็นปัญหาของระบบขับถ่ายที่พบบ่อยที่สุด	 และเป็นอาการที่สะท้อนถึงสุขภาพ 
ของท้องไส้ได้ดีที่สุด	 เพราะการจะมีสุขภาพแข็งแรง	 มีชีวิตชีวา	 คนคนนั้นจะต้องมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วย
	 หากเกิดอาการท้องผูกบ่อย  ๆ  จะนำไปสู่การสะสมของของเสียที่ผนังลำไส้	 เกิดการหมักหมมของอาหาร 
ที่ไม่ย่อย	 เกิดสารที่เป็นพิษและแก๊สขึ้นในทางเดินอาหารซึ่งมีผลทำลายผนังลำไส้ได	้ ทำให้เกิดการรั่วของระบบย่อย	 
สารพิษที่สร้างขึ้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่าย	 เกิดเป็นอนุมูลอิสระที่เป็นพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
	 สารพิษที่เกิดในระบบย่อยอาหารนอกจากจะมีผลโดยตรงต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องแล้ว	 ยังมีผลต่อแบคทีเรีย 
ที่ประโยชน์หรือโพรไบโอติกส์	 เมื่อแบคทีเรียดีอ่อนแอลง	 จุลินทรีย์ตัวร้ายก็จะสร้างปัญหาต่อระบบลำไส้มากขึ้น	 
เช่น	 เชื้อราแคนดิดาจะสร้างรากเกาะติดและเจาะผนังลำไส้	 ทำให้เกิดรูรั่วเพิ่มขึ้น	 สารพิษก็จะยิ่งถูกดูดซึมได้ 
มากขึ้น	 คนที่ท้องผูกจึงมีสีหน้าหมองคล้ำ	 จนมีคำกล่าวว่า	 ใบหน้าของหญิงสาวสะท้อนลำไส้เธอ	 นอกจากนี้ 
คนท้องผูกจะมีอาการปวดศีรษะ	 เบื่ออาหาร	 มีกลิ่นปาก	 เหนื่อยอ่อนง่าย	 นอนไม่หลับ	 ซึมเศร้า	 เป็นต้น
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เรื่อง ชมนาด  ภาพ iStock

SCOOP 

	 แน่นอนว่าคนปัจจุบันต้องการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไวรัส	 ขณะ 
เดียวกันก็อยากจะลดความเครียด	 หลับสบาย	 หายใจโล่ง	 ซึ่งเป็นยอดปรารถนา 
ของคนไทยโดยเฉพาะคนเมือง
	 ฉบับนี้เรารวบรวมสมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน	 ขณะเดียวกันก็ป้องกันอาการฮิตคนเมืองดังที่ 
ไล่เรียงในตอนต้นมาฝากกันค่ะ

สมุนไพรตัวเด็ด
เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยผ่อนคลาย

หายใจโล่ง นอนหลับดี
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2. น้ำผึ้ง
	 มนุษย์เก็บเกี่ยวน้ำผึ้งสีเหลืองทองเหนียวข้นรสหวานมานานนับพันปีแล้ว	 นอกเหนือจากเป็นเครื่องปรุงในครัว 
เพราะรสหอมหวานแล้ว	 มนุษย์ยังรู้ซึ้งถึงคุณประโยชน์ทางการแพทย์ของน้ำผึ้งมายาวนานไม่แพ้กัน	 และ 
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าน้ำผึ้งมีสารต้านแบคทีเรีย	 ช่วยรักษาแผลมีดบาด	 แผลถลอก	 และแผลสด 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 ทัง้ยงัใชร้กัษาอาการไอ	 เจบ็คอจากหวดัและไขห้วดัใหญไ่ดด้ว้ย	 จากการศกึษาในป ีค.ศ. 2007  
พบว่า	 เด็กที่กินน้ำผึ้งก่อนนอนช่วยบรรเทาอาการไอได้ดีกว่าเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan : DM)  
ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการหวัด
วิธีใช้
	 น้ำผึ้งหาซื้อได้ทั่วไปในร้านขายของชำ	 ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ	 และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ	 บางคนนิยมกินน้ำผึ้ง 
แทนน้ำตาล	 ทั้งนี้ควรเก็บน้ำผึ้งในที่มืดและเย็น
	 อาการไอ : ผสมน้ำผึ้ง 1 ช้อนชากับน้ำมะนาวคั้นสด 2 ช้อนชา	 ตั้งไฟอ่อนจนส่วนผสมอุ่นขึ้น	 จิบ 1 ช้อนชาทุก  
1 ชั่วโมงหรือตามต้องการ
	 เจ็บคอ : ผสมน้ำผึ้ง 2 ช้อนชากับแอ๊ปเปิ้ลไซเดอร์ (Apple Cider Vinegar) กับน้ำร้อน 1 ถ้วย	 จิบบ่อย  ๆ	 
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
ข้อควรระวัง
	 น้ำผึ้งเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่	 แต่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบกินโดยเด็ดขาด	 เพราะเสี่ยงต่อ 
โรคบูโทลิซึมในทารก (Infant Botulism)	 ซึ่งเป็นโรคจากอาหารเป็นพิษประเภทหนึ่ง
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เรื่อง นายแพทย์สันต์  ใจยอดศิลป์  ภาพ iStock

WELLNESS CLASS 

Q : กราบเรียนอาจารย์สันต์ 
	 เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้วมีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ซ่ึงเป็นพระอาวุโสท่ีต่างจังหวัด	 พระอาจารย์ 
ท่านสนใจเร่ืองการบำบัดโรคโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติและจุลินทรีย์ในร่างกาย	 พระอาจารย์ภาวนาอยู่ 
รูปเดียวและปลูกสมุนไพรไทยหลายชนิดในบริเวณกุฏิ	 พระอาจารย์ได้อ่านบทความของคุณหมอและ 
สนใจอย่างมาก	 พระอาจารย์ฝากให้ถามคำถามคุณหมอดังต่อไปน้ีค่ะ
 1. ร่างกายคนเรามีจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ก่ีชนิด	 ช่ืออะไรบ้าง
 2. แต่ละชนิดเราจะหาได้จากแหล่งอาหารใด
 3. จะตรวจสอบได้หรือไม่ว่าตอนน้ีร่างกายเรามีจุลินทรีย์ตัวไหนเท่าไร
	 ส่วนตัวตอนน้ีกินโพรไบโอติกส์ของ…	 และคิดว่าจะลองส่งไปให้พระอาจารย์ด้วย	 คุณหมอ 
คิดว่ามีข้อไม่ดีอะไรอย่างไรคะ
 

จุลินทรีย์ในลำไส้ 
กับจุลินทรีย์ที่กินเข้าไป

• ชีวจิต...TO KNOW •
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เรื่อง กนกกาญจน์  เอี่ยมสะอาด  ภาพ iStock

LOCAL REMEDIES 

	 แม้ว่าวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยจะก้าวหน้าไปมาก	 แต่ยังคงมีแพทย์แผนไทย 
จำนวนไม่น้อยท่ีใช้วิธีรักษาอันเป็นมรดกตกทอดกันมาแต่โบราณ	 รวมถึงใช้สมุนไพรไทย 
ในการรักษาโรคต่าง ๆ อยู่ทั่วประเทศ
	 มารู้จักหมอแผนไทยกันค่ะ

3 แพทย์แผนไทย
กับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน  

• ครูองอาจ	 พงษ์โนรี
ครูแพทย์แผนไทยแห่งอุตรดิตถ์
 ครูองอาจ  พงษ์โนรี เกิดในครอบครัว 
หมอแผนโบราณ  มีแม่เป็นหมอพื้นบ้าน  จึง 
เห็นการรักษาผู้ป่วยมาต้ังแต่เด็ก  ท้ังยังเรียนรู้ 
การเก็บสมุนไพรในป่าเพ่ือนำมาทำยาหลายชนิด 
จึงรักและหมั่นศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยจน 
ได้ใบประกอบวิชาชีพ  กระทั่งปี  2530 เปิด 
สถานพยาบาลแผนโบราณหมอองอาจที่บ้าน 
ในอำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือรักษา 
คนไข้ด้วยยาสมุนไพรและยาไทยแผนโบราณ
  นอกเหนือจากการเป็นหมอพื้นบ้าน 
ครูองอาจยังเป็นครูแพทย์แผนไทยด้าน 
เภสัชกรรมไทยที่วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก  มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2540 จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่สาธารณชนใน 
หนังสือพิมพ์อุตรดิตถ์และรายการวิทยุของ 
สถานีวิทยุ  อสมท.  ด้วยผลงานที่ปรากฏ 
เด่นชัดจึงได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติให้เป็น  
“หมอไทยดีเด่น”
  บริเวณรอบบ้านของครูองอาจเป็นสวน 
สมุนไพรกินได้ที่ปลูกไว้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด  สมุนไพรไทยหลายชนิดปลูกง่าย  ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก  สามารถ 
เก็บใบ  ดอก  ผล  และส่วนต่าง ๆ มาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ผลดี 
  นอกจากนั้นพืชสมุนไพรยังมีรูปร่างลักษณะและสีสันสวยงามแปลกตา  จึงนำมาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วย 
รวมถึงนำไปปรุงเป็นอาหารและเครื่องดื่มก็ทำได้หลากหลายเมนู
  จากการที ่ชีวจิต ไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของครูองอาจ  มีพืชสมุนไพรมาแนะนำให้รู้จักคือ

•ชีวจิต...TO KNOW•
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• หมอลำยงค์	 คันธภิรมย์	 หมอผดุงครรภ์แผนโบราณ	 จังหวัดพิษณุโลก
  ในอดีตสังคมไทยมีหมอตำแยหรือแพทย์ผดุงครรภ์แผนโบราณทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์  พร้อมแก้ไข 
อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์จนครบกำหนดคลอด 
 หมอลำยงค์  คันธภิรมย์  อายุ 70 ปี  เป็นแพทย์ผดุงครรภ์ไทยท่ียังคงใช้ภูมิปัญญาโบราณท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ได้แก่  การทับอิฐหลังคลอด  และการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลมารดาหลังคลอดให้มีสุขภาพดี

การทับอิฐหลังคลอด
  หมอลำยงค์จะนำก้อนอิฐเผาไฟให้ร้อนก่อนนำมาวาง 
บนผ้าประคบ  คลึงที่หน้าท้องของผู้หญิงหลังคลอด  ซึ่ง 
เป็นวิธีการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดแบบดั้งเดิมที่ต้อง 
ใช้ความชำนาญ  พร้อมกับมีสูตรยาสมุนไพรช่วยขับ 
น้ำคาวปลา  ทำให้มดลูกเข้าอู่  ประกอบด้วยใบมะขาม 
ใบมะกา  ไพล  และข่า
  หมอลำยงค์อธิบายวิธีใช้สมุนไพรว่า
  “สมุนไพรใช้อย่างละเท่า  ๆ กัน  เอาใบมะกาห่อท้ังหมด 
มัด 3 เปาะด้วยตอกแล้วลงคาถาพระเจ้า 5 พระองค์
  “ใส่หม้อดินเคี่ยวจาก  3 ส่วนให้เหลือประมาณ  2  
ส่วนครึ่ง  ให้หญิงหลังคลอดดื่ม  ช่วยขับน้ำคาวปลา 
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่...ดูแม่ยงค์เป็นตัวอย่างได้  อายุ 70 ปี 
มีลูกมาแล้วถึง 7 คน  ไม่มีปัญหาสุขภาพ  ตกขาวไม่มี 
ผิวพรรณดีก็ด้วยยาหม้อนี้”
  ทุกวันนี้สูตรยาซึ่งใช้ดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด 
มายาวนาน  ไม่ค่อยมีใครสนใจเหมือนในอดีต  แต่ 
หมอลำยงค์ก็ตั้งใจรักษาภูมิปัญญานี้ไว้ให้นานที่สุดตามที่ 
ได้ให้คำมั่นสัญญากับครูบาอาจารย์ไว้
  “ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าทิ้งภูมิปัญญานี้...หญิงที่ 
คลอดลูกแล้วต้องรักตัวเอง  ดูแลร่างกาย  ไม่ควรดื่ม 
น้ำเย็น  จะทำให้น้ำคาวปลาขึ้นหัว  สังเกตขอบตาจะมี 
สีเขียว  ซึ่งเป็นอันตรายกับสุขภาพ”

  สว่นการใชย้าสมุนไพรในระยะหลงัคลอดมีวตัถุประสงค์หลายอย่าง 
เช่น  เพื่อขับน้ำคาวปลา  ขับเลือดเสีย  ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว  บำรุง 
ร่างกาย  บำรุงน้ำนม  ยาที่ใช้แทนการอยู่ไฟและยารักษาตามอาการ 
ส่วนใหญ่มีรสเผ็ดร้อน  การแพทย์แผนไทยเชื่อว่ายาร้อนจะช่วยให้ 
รา่งกายอบอุน่  นำ้นมไหลไดด้ ี ชว่ยขบัของเสยีออกจากรา่งกาย  เพราะ 
การคลอดจะเสียเลือดมาก  ธาตุทั้งสี่เกิดความไม่สมดุล  ส่งผลให้ 
ร่างกายอ่อนแอ  เมื่ออากาศเย็นหรือมีลมฝนจะมีอาการหนาวสะท้าน  
จึงต้องกินยาท่ีมีรสร้อน  และอยู่ในท่ีร้อนคืออยู่ไฟเพ่ือให้ร่างกายอบอุ่น 
ช่วยให้แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับสิ่งรบกวนทั้งภายในและภายนอก  และ 
ถ้ากินยาหรืออาหารรสเย็นจะทำให้น้ำนมหยุดไหล  และเป็นอันตราย  
ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา

  ทั้งนี้มารดาหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน 
ทุกระบบ  จึงต้องฟ้ืนฟูให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกติ  ภูมิปัญญาไทย 
จะใช้สิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวและหาได้ง่ายในการบำรุงร่างกาย  พืชสมุนไพร 
ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มารดาหลังคลอดกลับสู่ภาวะปกติและ 
มีสุขภาพแข็งแรง  เช่น  สมุนไพรท่ีมีรสร้อนเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 
ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น  รวมถึงการหลั่งของน้ำนมจะเพิ่มขึ้น 
ด้วย
  สมุนไพรไทยที่ใช้ดูแลมารดาหลังคลอดของหมอลำยงค์ล้วนเป็น 
พืชผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ใช้ดูแลมารดาหลังคลอดให้เปล่งปลั่งสดใส 
แข็งแรง  และส่วนใหญ่ปลูกง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่มาก
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แมงลัก
  ใบมีรสหอมร้อน  มีสรรพคุณทำให้น้ำนมไหล 
ได้ดี  ขับลม  ขับเหง่ือ  และมีธาตุเหล็ก  แคลเซียม 
วิตามินบี  และวิตามินซีสูง 
  อาหารที่มีใบแมงลักเป็นส่วนประกอบ  ได้แก่ 
แกงเลียง  แกงป่า
วิธีปลูก  แมงลักเป็นไม้ล้มลุก  ปลูกขึ้นง่ายในทุก 
พื้นที่โดยใช้เมล็ด  สามารถปลูกในกระถางประดับ 
ตกแต่งบ้านได้

การใช้ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
  ใช้เมล็ดแก่  1 - 2 ช้อนชา  ล้างน้ำให้สะอาด  
แช่น้ำอุ่น 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) จนพองตัวเต็มที่ 
รับประทานก่อนนอน  จะช่วยให้ถ่ายอุจจาระสะดวก 
อุจจาระไม่เกาะลำไส้
ข้อควรระวัง  ถ้ารับประทานตอนเมล็ดพองตัว 
ไม่เต็มที่จะทำให้ท้องอืดและอุจจาระแข็ง

พริกไทย
  รสร้อน  มีน้ำมันหอมระเหย  มีสรรพคุณทำให้น้ำนมไหลได้ดี  ช่วย 
ขับลม  ขับเหงื่อ  และมีโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต
วิธีปลูก  พริกไทยเป็นไม้เถา  มีรากฝอยออกบริเวณข้อ  การปลูกจะใช้ 
ก่ิงพันธ์ุปลูกลงในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว้  และควรทำค้างเพ่ือให้พริกไทยมีท่ีเล้ือย 
ยึดเกาะ  หลังปลูกควรให้น้ำทุกวัน  แต่เมื่อพริกไทยตั้งตัวได้อาจให้น้ำ  
2 - 3 วันครั้ง

การใช้ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
  นำผลแก่แห้งบดเป็นผงและป้ันเป็นลูกกลอน  รับประทานคร้ังละ 0.5 -  
1 กรัม  หรือใช้บดเป็นผงและชงน้ำดื่ม

ฟักทอง
  รสมัน  สรรพคุณช่วยขับน้ำนม  เสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง  
ทำใหผ้วิพรรณสดใส  มสีารอาหารทัง้วติามนิเอ  บ ี ซ ี ฟอสฟอรสั  เบตา้- 
แคโรทีน
  อาหารที่มีฟักทองเป็นส่วนประกอบ  ได้แก่  ฟักทองผัดไข่  แกงเลียง 
ฟักทองนึ่ง  แกงบวดฟักทอง  ไข่เจียวฟักทอง
วิธีปลูก  ฟักทองมีลำต้นเลื้อยไปตามพื้น  ปลูกโดยการขุดหลุมเล็ก  ๆ  
จากนั้นหยอดเมล็ดฟักทองลงไปหลุมละ 3 - 5 เมล็ด  กลบดินแล้วรดน้ำ 
ให้ชุ่ม  ประมาณ 3 - 4 วันต้นกล้าจะงอกและเจริญเติบโตต่อไป

การใช้ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
  ใช้เมล็ดฟักทองประมาณ 60 กรัม  ทุบให้แตกผสมกับน้ำตาลและนม 
หรือน้ำเติมลงไปจนได้ปริมาณ 500 มิลลิลิตร  ให้แบ่งรับประทาน 3 คร้ัง 
ห่างกันทุก 2 ชั่วโมง  หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมงให้รับประทานน้ำมันละหุ่ง 
เพื่อช่วยระบายตาม

ตำลึง
  รสเย็นจืด  มีเส้นใยอาหารในปริมาณมาก  ช่วยบำรุงน้ำนม  ทำให้น้ำนมมีมาก  บำรุงเลือด  บำรุงกระดูก  บำรุงสายตา 
บำรุงผม  บำรุงประสาท  มีโปรตีน  มีวิตามินเอ  วิตามินบี 1  วิตามินบี 2  วิตามินบี 3  วิตามินซี  แคลเซียม  เหล็ก
  อาหารที่มีตำลึงเป็นส่วนประกอบ  เช่น  แกงเลียงตำลึง  หรือแกงกะทิลูกตำลึง
วิธีปลูก  ตำลึงเป็นไม้เลื้อย  สามารถปลูกขึ้นง่ายในทุกพื้นที่  แนะนำให้ทำค้างเพื่อให้ต้นตำลึงเลื้อยพันจะช่วยให้แตกยอดดี  
การปลูกตำลึงใช้การเพาะเมล็ดหรือปักชำเถาแก่ในถุงก่อน  แล้วย้ายปลูกในดินที่มีลักษณะร่วนซุยระบายน้ำได้ดี

การใช้ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
 ใบ  เป็นยาพอกรักษาโรคผิวหนัง  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  จุกเสียด  แก้หืด  รักษาผื่นคันที่เกิดจากพิษของหมามุ่ย  ตำแย 
บุ้งร่าน  หรือใช้เป็นยาเขียวแก้ไข้  ดับพิษร้อน  ถอนพิษทั้งปวง  แก้ปวดแสบปวดร้อน
  ใช้ตำลึงทั้งห้าประมาณ 30 กรัม  และน้ำซาวข้าว 30 มิลลิลิตร  คั้นเอาแต่น้ำ  ใช้สำลีชุบทารักษาอาการผื่นคันหรือแผล 
ที่มีอาการปวดแสบปวดร้อน 
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