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สมุนไพรไทย แก้หวัด ต้านโรคโควิด-19 
THAI HERBS FIGHT COMMON COLD AND COVID-19  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาวรี ขันส าโรงและอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ พอสม 
☞ บทคัดย่อ  

มนุษย์น าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางยาและน ามาเป็นส่วนผสมในอาหารของมนุษย์มาแต่โบราณ สมุนไพรที่มนุษย์น ามาเป็นยามีทั้งในรูปแบบสมุนไพร เดี่ยวและสมุนไพรต ารับ ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการรักษามา
นานโดยบรรพบุรุษได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี พ.ศ. 2530 กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการสมุนไพรไทยกับงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยให้ครบวงจรและผสมผสานการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในต้นปี 2563 เป็นเสมือนโอกาสในวิกฤติที่รัฐบาลได้วางนโยบายและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อค้นคว้าทดลองสมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคโควิด-19 และพบว่า สมุนไพรไทยที่ต้านโรคโควิด-19 ได้ผลดีคือ กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ขิง มะขามป้อม ขมิ้นชัน และกระเทียม อย่างไรก็ตาม สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้หวัด ได้แก่ 
หอมแดง มะนาว หัวหอมใหญ่ พริก และกะเพรา ก็อาจช่วยต้านโควิด-19 ได้ หากมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 

ค าส าคัญ : สมุนไพรไทย โรคหวัด โรคโควิด-19 

☞ Abstract   
Humans have been using herbs for medicinal purposes and have been used as ingredients in human food since ancient times. Herbs that are used by humans as medicine are available in either a single herbal form 

or a herbal formulation. Thailand has been using Thai herbs for healing a long time that ancestors have continuously accumulated this knowledge. Until the year 1987, the Ministry of Public Health has integrated Thai 
herbs with primary health care to drive the development of the entire system of Thai herbs and to properly integrate Thai traditional medicine and Thai herbs into the primary health care. When the COVID-19 
outbreak strikes In Thailand in early 2020, it is like an opportunity for the government to set policies and allocate funds to relevant agencies for Thai herb study on Covid-19. The positive effects of COVID-19 were 
found to be Kaempfer, Andrographis paniculata, ginger, Phyllanthus emblica L., Turmeric, and garlic. However, Thai herbs that have properties to cure colds, for instance, shallots, lemons, onions, chili and basil, may 
also be effective against COVID-19 if more studies are supported. 
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บทน า สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี นับเป็นภูมิปัญญาโบราณมีบทบาทในกับคนไทยมาโดยตลอดทุกยุค

ทุกสมัย แม้ว่า การแพทย์แผนปัจจุบันจะมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน แต่สมุนไพรไทยซึ่งเป็นสิ่งที่มีสรรพคุณและคุณค่าที่ใช้
ประโยชน์ได้จริงและใช้ในชีวิตประจ าวันยังคงด ารงอยู่ เพียงแต่สมุนไพรที่ถูกใช้เป็นยาหลักในการดูแลรักษาตั้งแต่โบราณกาลถูก
ลดการใช้ลงไปในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้ง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสมุนไพรและก าหนดแผนพัฒนาการสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530- 2534) ไว้สองแผนงานหลักคือ ในแผนงานสาธารณสุขมูลฐานมีงานสมุนไพรกับการ
สาธารณสุขมูลฐานและแผนยาและชีววัตถุ อีกทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน นับ
ได้ว่า เป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจร และผสมผสานการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม หลังจากมีการก าหนดแผนงานสาธารณสุขมูลฐานผสมผสาน
กับงานสมุนไพร ประเทศไทยมีการน าสมุนไพร ทั้งที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวและชนิดที่ปรุงเป็นต ารับยา มาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยขั้น
พื้นฐานเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างได้ผลลัพธ์ในทางที่ดี อีกทั้ง ยังครอบคลุมอาการเจ็บป่วยได้ในหลายระบบ เช่น ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกพืช
สมุนไพรหลากหลายชนิดในทุกพื้นที่ สมุนไพรบางชนิดหาได้ง่ายและราคาถูก อีกทั้งยังผ่านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อรองรับ
องค์ความรู้อย่างจริงจังว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีในส่วนของการรักษาอาการเจ็บป่วย น ามาใช้ได้ง่าย และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง (ส านักงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2531) 

ในขณะที่ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) อุบัติขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เริ่มต้นการระบาดครั้งแรกจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ปลายปี พ .ศ. 2562 และยังคงด าเนินอยู่ โดยมี
รายงานการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นและลดลงตามการควบคุมป้องกันโรคได้ของศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เป็นระยะ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นใหม่เป็นระลอก กระทั่ง
การระบาดระลอก 3 ที่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการปอดอักเสบเร็วและมากขึ้น รวมทั้งมีการ
แพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ในเดือนเมษายน 2564 จากการรายงานของ ศบค. พบจ านวน
ผู้ป่วยโควิด-19 เกือบ 3,000 คนต่อวันและมีบางวันจ านวนผู้ป่วยโควิด-19 เกิน 3,000 คน ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของ
ประเทศในการรองรับจ านวนผู้ป่วยโควิด-19  โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและห้องดูแลผู้ป่วยหนัก อีก
ด้านหนึ่งการวางนโยบายของภาครัฐคือ การน าเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 การค้นคว้าทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ควบคู่ไปกับการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคโควิด-19 โดยสภาการแพทย์แผนไทย ด าเนินการวิจัยสมุนไพรและต ารับยาหลาย
ขนานที่สามารถรักษาอาการของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวอย่างกระชายขาวและฟ้าทะลายโจร ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้
มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส ท าให้เชื้อไวรัสไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื้อไม่ขยายตัว เม็ดโลหิตขาวซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันก็
จะสามารถสร้างภูมิขึ้นมาคุ้มกันได้มากเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ (BBC News, 2021) จึงน่าสนใจสมุนไพรไทยที่ช่วยต้านโรคโค
วิด-19 ชนิดอื่นนอกเหนือกระชายขาวและฟ้าทะลายโจร รวมทั้งสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้หวัด อาจเป็นสมุนไพรไทยช่วยต้าน
โรคโควิด-19 ได้ด้วยหากมีการศึกษาเพิ่มขึ้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ของสมุนไพรไทย สมุนไพรไทยที่
มีสรรพคุณแก้หวัด และสมุนไพรไทยต้านโรคโควิด-19 เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใน
ยุคการระบาดโรคอุบัติใหม ่

มีสมุนไพรเดี่ยวที่ประกาศใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานทั้งสิ้น 61 ชนิด ดังนี้ 1) กะเพรา 2) กระเจี๊ยบแดง 3) กระชาย 4) กระทือ 5) 
กระเทียม 6) กระวานไทย 7) กานพลู 8) กล้วยน้ าว้า 9) แก้ว 10) ข่า 11) ขิง 12) ขี้เหล็ก 13) ขมิ้น 14) ขลู่ 15) ข่อย 16) คูน 17) 
ชุมเห็ดเทศ (Cassia fistula Linn.) 18) ดีปลี 19) ต าลึง 20) ตะไคร้ 21) เทียนบ้าน 22) ทองพันชั่ง 23) ทับทิม 24) น้อยหน่า 25) 
บอระเพ็ด 26) บัวบก 27) ฝรั่ง 28) ผักคราดหัวแหวน 29) ผักบุ้งทะเล 30) เพกา 31) พญายอ 32) พลู 33) ไพล 34) พริกไทย 35) 
ฟักทอง 36) ฟ้าทะลายโจร 37) มะเกลือ 38) มะขาม 39) มะขามแขก 40) มะขามป้อม 41) มะค าดีควาย 42) มะนาว 43) มะพร้าว 
44) มะระขี้นก 45) มะแว้งเครือ 46) มะแว้งต้น 47) มะหาด 48) มังคุด 49) แมงลัก50) ยอ 51) เร่ว 52) เล็บมือนาง 53) ว่าน
มหากาฬ 54) ว่านหางจระเข้ 55) สับปะรด 56) สะเดา 57) เสลดพังพอน 58) สีเสียดเหนือ 59) หญ้าคา 60) แห้วหมู 61) อ้อยแดง  
(กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2547) 

สมุนไพรไทยต้านโรคโควิด-19  
ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 

สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับภาคเอกชน
ศึกษาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น และมีการใช้กันมาอย่างยาวนาน สรุปว่า สมุนไพร
ไทยต้านโรคโควิด-19 มีจ านวน 5 ชนิด ดังต่อไปนี้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

1) ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ  เป็นสมุนไพรพื้นบ้านรสขมที่นิยมน ามาใช้รักษาหวัดตั้งแต่
โบราณ ซึ่งประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากชนิด เช่น ไดเทอร์ปีนอยด์ (Diterpenoids) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 
และโพลีฟีนอล (Polyphenols) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเชื้อ ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจช่วย
บรรเทาอาการหวัดได้  

2) ขิง มีสรรพคุณแก้ไอและขับเสมหะ โดยมีการทดลองพบว่า น้ าขิงแก่ ต้มน้ าเดือนนาน 30 นาที ท าให้เม็ดเลือดขาวชนิด
แมคโครฟาส จับกินไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้น ขิงมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักน ามากิน
แก้หวัด ซึ่งขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti–oxidant) และสารต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) อยู่มากมาย เช่น 
Gingerol, Shogoal และ Paradoal เป็นต้น  

3) มะขามป้อม ตามต ารับยาไทยสามารถแก้หวัด ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณแก้หวัด แก้ไอได้ดี เป็นที่รู้กันในทุกประเทศที่มี
มะขามป้อม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากวิตามินซีหรือสารในกลุ่มแทนนิน อาการเป็นหวัด ไอ ละลายเสมหะ เจ็บคอ ปากคอแห้ง โดยพื้นบ้าน
ใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด หอบหืด ช่วยส่งเสริมการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยสารส าคัญในมะขามป้อมสามารถจับ
กับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19 และตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อในหลายต าแหน่งที่มีผลต่อ
การยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้  

4) ขมิ้นชัน มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ รักษาอาการแพ้และไข้หวัด บรรเทาอาการไอ ภูมิแพ้ และหายใจไม่สะดวกให้มี
อาการดีขึ้น จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ 
ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ทั้งนี้จากการจ าลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารส าคัญ
ของขมิ้นชัน และ Demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับต าแหน่งของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้  

5) กระเทียม เป็นสมุนไพรที่นิยมน ามาใช้รักษาหวัดอย่างยาวนาน เพราะเชื่อว่ากระเทียมอาจมีคุณสมบัติต้านเชื้อ ไวรัส
และเชื้อแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน สาร Allicin ในกระเทียม มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ป้องกันการหลั่งสาร Cytokine ที่ท า
ให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท างานของเม็ดเลือดขาว และช่วยเพิ่มแอนติบอดี ้(Antibody) ชนิด Immunoglobulin 
A (IgA) ซึ่งเป็นด่านแรกของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ตามเยื่อเมือกต่างๆ 
และยังช่วยกระตุ้นการท างานของ B-cell lymphocyte รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งของสาร Interferon ซึ่งเป็นสารที่สร้างในระบบ
ภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัส  

นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจร ขิง มะขามป้อม ขมิ้นชัน และกระเทียมแล้ว สมุนไพรที่ช่วยแก้หวัด แต่อาจยังไม่ได้น ามาศึกษา
เพื่อป้องกันและลดอาการของโรคโควิด-19 ได้แก่ หอมแดง มีสรรพคุณช่วยให้หายใจสะดวกและโล่งขึ้น มีสารประกอบกลุ่มออร์กาโน
ซัลเฟอร์ (Organosulfur) เช่น ไดแอลลิลไดซัลไฟด์ (Diallyl Disulphide) ไดแอลลิลไตรซัลไฟด์ (Diallyl Trisulfide) เอสอัลลิล
ซิสเทอีน (S-Allyl Cysteine) และอัลลิซิน (Allicin) มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและอาจช่วยรักษาโรคหวัดได้ มะนาว"ผลไม้รส
เปรี้ยวที่อุดมไปด้วยวิตามินซี และสารอาหารมากมายที่จ าเป็นต่อการท างานของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน มะนาว เป็นยาพื้นบ้าน
ในการแก้หวัด โดยเฉพาะอาการเจ็บคอ ช่วยให้หายใจโล่ง ลดอาการไอ ลดเสมหะด้วย ตะไคร้  สามารถใช้รักษาหวัด ไข้หวัดใหญ่ แก้
ไข้ แก้ปวดหัว ปวดท้อง เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบ หัวหอมใหญ่ ช่วยให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตท างานได้ดีและช่วยขับเสมหะ มีสารเคอร์ซิติน (Quercetin) ซึ่งเป็นยาขยายหลอดลม ที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัด 
ไข้หวัดใหญ่ ฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านฮิสตามีน ช่วยขยายหลอดลม และหอมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายจึงสามารถรักษา
อาการหวัด พริก เป็นสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน  เนื่องจากภายในผลพริกซึ่งมีเมล็ดติดอยู่จะมีสารแคปไซซินที่
ก่อให้เกิดความเผ็ด ความเผ็ดร้อนจะท าให้ร่างกายขับเหงื่อและขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ โดยจะน าสารแคปไซซินที่สกัดได้จาก
ผลพริกมาใช้เป็นส่วนผสมของยาต่างๆ ทั้งชนิดรับประทานและทาภายนอก และสามารถรักษาอาการไอได้ด้วย และ กะเพรา เป็น
สมุนไพรที่คนไทยนิยมใช้แก้ไอ แก้หวัด แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2560) 

 
สรุป สมุนไพรอยู่คู่มนุษยโลกมาตั้งแต่โบราณ โดยมนุษย์น าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางยาและน ามาเป็นส่วนผสมในอาหาร

ของมนุษย์ สมุนไพรที่มนุษย์น ามาเป็นยามีทั้งในรูปแบบสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรต ารับ ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา
มานาน บรรพบุรุษได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแผนงานสาธารณสุขมูลฐานโดย
บูรณาการงานสมุนไพรกับงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยให้ครบวงจรและผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ไทยเข้ากับระบบบริการสาธารณสขุของชุมชนอย่างเหมาะสม การน าสมุนไพรมาใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน เน้นให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและรักษาตัวเองในโรคสามัญที่สามารถรักษากันเองได้ ท าให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการเผยแพร่สู่ประชาชน จึงนับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน เมื่อเกิดการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในต้นปี 2563 เป็นเสมือนโอกาสในวิกฤติที่รัฐบาลได้วางนโยบายและจัดสรรงบประมาณแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคโควิด-19 และ
พบว่า สมุนไพรไทยที่ต้านโรคโควิด-19 ได้ผลดีคือ กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ขิง มะขามป้อม ขมิ้นชัน และกระเทียม อย่างไรก็ตาม 
สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้หวัด ได้แก่ หอมแดง มะนาว หัวหอมใหญ่ พริก และกะเพรา ก็อาจช่วยต้านโควิด -19 ได้ หากมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
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เนื้อหาองค์ความรู ้
สมุนไพรไทย 
สมุนไพร (Herb) หมายถึง พืช สัตว์ และแร่ธาตุที่มีแหล่งก าเนิดจากธรรมชาติและมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ 

โดยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค การน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่มี
ความปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ รวมทั้งราคาถูกกว่าสารที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี สมุนไพรส่วนใหญ่มักหาได้ง่าย
และสามารถเตรียมได้เอง สมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประวัติควบคู่กันมากับชีวิตของมวลมนุษยชาติมาช้านาน ตั้งแต่ครั้ง
สมัยดึกด าบรรพ์ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ในการรักษาโรคนี้ 
ได้รับการบอกเล่าสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งจนเกิดเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคต่างๆ และในหลากหลายประเทศ จึง
ถือได้ว่าสมุนไพรมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพ อันหมายรวมถึง การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย สมุนไพร ไว้ว่า ยาที่ได้จากพฤษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง 
หรือแปรสภาพ (บุญศรี นุเกตุและคณะ, 2551, หน้า 7) การน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ อาจใช้ได้ ทั้งที่อยู่ในสภาพสดหรือแห้ง ซึ่ง
มี 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ใช้เป็นอาหาร เช่น ผักพื้นบ้าน และอาหารสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น แนวทางที่ 2 ใช้เป็นยา เช่น ใบ
มะขามแขกใช้กินเป็นยาระบาย เป็นต้น และแนวทางที่ 3 ใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ผลมะกรูดใช้สระผม ตะไคร้หอมใช้ไล่ยุง เป็นต้น 

หลักการน ายาสมุนไพรมาใช้ให้ถูกต้อง มีดังนี้ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2548, หน้า 15) 
1) ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรมักชื่อพ้องหรือซ้ ากันมาก และสมุนไพรเดียวกัน ในบางท้องถิ่น ก็เรียกชื่อไม่เหมือนกัน จึง

ต้องรู้จักสมุนไพร และใช้ให้ถูกต้น 
2) ใช้ให้ถูกส่วน ต้นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ดอก เปลือก ผล และเมล็ดจะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน ผลแก่และผลอ่อน ก็

จะมีฤทธิ์แตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องรู้ว่าส่วนใดใช้เป็นยาได้ 
3) ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยไป ก็รักษาไม่ได้ผล แต่ถ้าใช้มากไป ก็อาจเป็นอันตรายหรือเกิดพิษต่อร่างกายได้ 
4) ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สด บางชนิดต้องใช้ปนกับเหล้า บางชนิดต้องใช้ต้ม จึงจ าเป็นต้องรู้จักวิธีใช้

ให้ถูกต้อง 
5) ใช้ให้ถูกกับโรค เช่น ท้องผูก ต้องใช้ยาระบาย ถ้าใช้ยาที่มีฤทธิ์ฝาดสมานจะท าให้ท้องผูกมากยิ่งขึ้น  

สรุปได้ว่า หลักการน ายาสมุนไพรมาใช้ให้ถูกต้องมีความส าคัญมาก เพราะการน ายาสมุนไพรมาใช้ ล้วนมีผลต่อ
คุณภาพและฤทธิ์ของยาทั้งสิ้น ถ้าใช้ไม่ถูกต้น ไม่ถูกส่วน ไม่ถูกขนาด ไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกกับโรค ก็อาจไม้ได้ฤทธิ์ของยาตาม
สรรพคุณที่ต้องการได ้

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ประเทศไทยได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) และเพิ่มแผนงาน

สาธารณสุขมูลฐานมีงานสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรและผสมผสาน
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุข
มูลฐาน, 2530) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศชนิดของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานโดยคณะกรรมการสาธารณสุข
มูลฐาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน 
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