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บทคัดยอ
การศึกษาการใชสมุนไพรรักษาโรคตับของหมอพื้นบานในจังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ. 2555-2557 โดย
วิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวมกับการสังเกตอยางใกลชิด คัดเลือกหมอพื้นบานที่มีประสบการณ จํานวน 5
คน ผลการศึกษา รวบรวมพืชสมุนไพรไดทั้งสิ้นจํานวน 87 ชนิด 78 สกุล 44 วงศ วงศที่พบมากที่สุด คือ Apiaceae
รองลงมา คือ Fabaceae และ Phyllanthaceae ตามลําดับ สวนของพืชที่นํามาใชมากที่สุด คือ สวนใตดิน นิยมใช
วิธีตมน้ําดื่มมากที่สุด และรสยาหลักของสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคตับ คือ รสขม รวบรวมตํารับยาไดจํานวน
18 ตํารับ พบตํารับยาใชภายในมากที่สุด จํานวน 15 ตํารับ พืชสมุนไพรที่มีการใชซ้ํากันมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
ชิงชี่ (Capparis micracantha DC.) ไมเทายายมอม (Clerodendrum indicum (L.) Kuntze) ยานาง
(Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) มะเดื่อชุมพร (Ficus racemosa L.) คนทา (Harrisonia perforata
(Blanco) Merr.) มะตูม (Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.) สมอไทย (Terminalia chebula Retz.)
และจันทนเทศ (Myristica fragrans Houtt.) สมุนไพรที่นาสนใจและยังไมมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคตับ
เชน กําลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzonensis A. Gray) ชิงชี่ใบเหลี่ยม (Capparis acutifolia Sweet) และ
เตารางแดง (Caryota mitis Lour.)
ABSTRACT
A study on the utilization of medicinal plants for treating liver diseases in Songkhla
Province was carried out during 2012-2014. Five experienced traditional healers were
interviewed by using semi-structured interviews and participant observation. Among the total 87
medicinal plant species collected, which belong to 78 genera of 44 families, the three most
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frequently represented families were Apiaceae, followed by Fabaceae and Phyllanthaceae. The
underground plant parts were the most frequently used plant part. Decoction was the main
mode of preparation and bitter plants were commonly used for making remedies for liver
disease treatments. Eighteen traditional prescriptions were documented and the main
administration of herbal remedies was oral route (15 prescriptions). Eight species, Capparis
micracantha DC., Clerodendrum indicum (L.) Kuntze, Tiliacora triandra (Colebr.) Diels, Ficus
racemosa L., Harrisonia perforata (Blanco) Merr., Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.,
Terminalia chebula Retz., and Myristica fragrans Houtt., were frequently quoted by traditional
healers and they were used as important ingredients of prescriptions for liver diseases.
Interestingly, some species have never been tested for liver diseases and related biological
activities, such as Anaxagorea luzonensis A. Gray, Capparis acutifolia Sweet and Caryota mitis
Lour.
คําสําคัญ: พืชสมุนไพร โรคตับ หมอพื้นบาน จังหวัดสงขลา
Keywords: Medicinal plant, Liver diseases, Traditional healer, Songkhla province

บทนํา
ตับเปนอวัยวะที่ใหญที่สุดในรางกาย วางตัว
อยูในชองทองใตชายโครงดานขวา มีน้ําหนักประมาณ
1.4 กิ โ ลกรั ม มี ห น า ที่ สะสมสารอาหาร เช น แป ง
โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุตางๆ สรางเม็ดเลือด สาร
ควบคุมการแข็งตัวของเลือด และน้ําดี นอกจากนี้ ตับ
ยั ง มี ห น า ที่ ทํ า ลาย หรื อ ขั บส ารพิ ษ ซึ่ งระหว า ง
กระบวนการขับสารพิษนี้ มีการสรางสารอนุมูลอิสระ
จํานวนมากทํ าใหตับ เกิดความผิ ดปกติห รือเกิ ดความ
เสียหายได (Kumar et al., 2010)
โรคตับในประเทศไทยที่พบบอย ไดแก โรค
ตับอักเสบจากไวรัส ตับแข็ง มะเร็งตับ และพยาธิใบไม
ตับ (วิญู, 2540) โรคดังกลาวเปนปญหาสาธารณสุข
ของประเทศในการปองกัน ควบคุม และรักษา สาเหตุ
ส ว นใหญ ม าจากการได รั บ สารเคมี บ างชนิ ด เช น
คารบอนเตตราคลอไรด คลอโรฟอรม อะฟลาทอกซิน
สารโลหะหนั ก ยาปฏิ ชี ว นะบางชนิ ด ยาเคมี บํ า บั ด

การดื่ ม แอลกอฮอล มากกว า วั น ละ 80 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน 5-10 ป การติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โดยเฉพาะไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี และซี ระบบภู มิ คุ ม กั น
บกพร อ ง ไขมั น พอกตับ และการรับ ประทานยาเกิ น
ขนาด เช น ยาพาราเซตามอล ยาเตตราไซคลี น
(Biswas et al., 2010) ผูปวยโรคตับมักมีอาการตัว
เหลือง ตาเหลือง ปวดทองดานขวา ทองโต ออนเพลีย
คลื่ น ไส อ ย า กอาเจี ย น และอาเจี ย นเป น เลื อ ด
(Mukazayire et al., 2011)
การแพทยแผนไทยไดกลาวถึงอาการและโรค
ที่ค ล ายคลึง กั บโรคตั บ ไว ใ นคัม ภี รอ ติ สาร และคั ม ภี ร
กษั ย โดยในคั ม ภี ร อ ติ ส ารได ก ล า วถึ ง โรคกาฬที่
เกี่ยวของกับตับ เชน กาฬพิพิธ กาฬพิพัธ และกาฬมูตร
โดยมีลักษณะและตําแหนงที่เกิดแตกตางกัน กลาวคือ
“กาฬพิพิธ” เกิดขึ้นภายในแตขั้วตับลงไป “กาฬพิพัธ”
เกิดขึ้นในขั้วหัวใจหรือขั้วตับ และ “กาฬมูตร” ผุดกิน
อยูในตับ ใหลงเปนโลหิต” ในคัมภีรกษัย ไดกลาวถึง
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โรคหรืออาการที่เกี่ยวของกับตับ โดยเรียกวา กษัยเตา
และกษัย ลิ้ น กระบื อ โดย “กษั ย เต า” มี ลั ก ษณะเป น
ดานเสมหะ ตั้งที่ชายโครงซายขวาเทาฟองไข กระทําให
จับทุกเวลาน้ําขึ้น กายซูบผอม เนื้อเหลืองดังขมิ้น และ
“กษัยลิ้นกระบือ” เกิดเพื่อโลหิตลิ่ม ติดอยูชายตับ เปน
ตัวแข็ง ยาวออกมาชายโครงดานขวา รูปรางเหมือนลิ้น
กระบือ ทําใหครั่นตัว ใหรอน จับเปนเวลา นอนไมหลับ
รางกายผอมแหง (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2542a)
สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญนภา และคณะ (2546)
กล า วถึ ง โรคกษั ย โดยระบุ ว า กษั ย เต า และกษั ย ลิ้ น
กระบือ อาจเกิดจากตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ และ
ในตําราแพทยแผนไทยยังไดระบุ ตํารับยาที่ใชรักษาโรค
ดังกลาวไวดวย อยางไรก็ตาม ตัวยาบางชนิดในตํารับยา
ที่ระบุไวหายาก บางชนิดมีชื่อพื้นเมืองพองกัน สงผลให
เกิดความผิดพลาดในการนํามาใชได การรวบรวมองค
ความรูจากหมอพื้นบานที่มีประสบการณในการรักษา
โรค จึง เป นสิ่ ง จํ าเป น และสํ าคั ญ เนื่อ งจากตํ า รับ ยาที่
รวบรวมได เปนตํ ารับที่ ปจจุบั นยังคงใช หมอพื้ นบา น
สามารถยืนยันชนิดพืชที่ใชในตํารับได จึงชวยปองกัน
ความผิด พลาดในการใช และสามารถนํา ไปวิจั ยเพื่ อ
พั ฒ นาตํ า รั บ ยาได ง า ยเนื่ อ งจากทราบชนิ ด พื ช และ
แหลงที่มาของพืช
สํ า หรั บ ในประเทศไทยยั ง ไม พ บรายงาน
การศึกษาสมุนไพรรั กษาโรคตับ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษารวบรวมสมุ นไพรที่ใ ชประกอบตํารับยาโรคตั บ
ที่ ห มอพื้ น บ า นในจั ง หวั ด สงขลาใช รั ก ษาผู ป ว ย โดย
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชกับงานวิจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของได ซึ่งจะ
มีประโยชนตอผูปวยตอไป

Research

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
ง า น วิ จั ย นี้ เ ป น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
(qualitative
research) ใช วิ ธี ก ารสํ า รวจ การ
สั ม ภาษณ ห มอพื้ น บ า นแบบกึ่ ง โครงสร า ง (semistructured interview) และคัดเลือกหมอพื้นบานใน
จั ง หวั ด สงขลา โดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามวั ต ถุ ป ระสงค
(judgement or purposive sampling) กําหนด
เกณฑการคัดเลือกหมอพื้นบาน คือ 1) มีประสบการณ
ในการเปนหมอพื้นบานไมนอยกวา 20 ป 2) ปจจุบัน
ยังคงรับรักษาผูปวย 3) มีจํานวนผูปวยโรคตับมารับการ
รักษาไมนอยกวาปละ 20 คน และ 4) ไดรับการยอมรับ
จากคนในชุ ม ชน จากเกณฑ ดั ง กล า ว คั ด เลื อ กหมอ
พืน้ บานไดจํานวน 5 คน จากนั้นรวบรวมภูมิปญญาการ
รักษาโรคตับ ตํารับยา และชนิดของพืชสมุนไพรที่ใช
ประกอบตํารับยา พรอมเก็บตัวอยางพืชสมุนไพรเพื่อ
นํามาระบุชนิด และจัดทําตัวอยางอัดแหงสําหรับอางอิง
งานวิจัย หากเปนชนิดที่พบไดทั่วไป จัดเก็บตัวอยางไว
ที่ ค ณ ะ ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานครินทร ตัวอยางพืชปา เก็บไวในพิพิธภัณฑพืช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Herbarium)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของหมอพื้นบาน
หมอพื้นบานที่คัดเลือกไดจํานวน 5 คน เปน
เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว า ง 64-84 ป มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษามากที่สุด สวนใหญไดรับการถายทอดองค
คว า ม รู จ า ก บร ร พบุ รุ ษม าก ที่ สุ ด แ ล ะทุ ก ค น มี
ประสบการณการเปนหมอพื้นบานไมนอยกวา 20 ป มี
ความชํานาญทั้งดานเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย
และมีอาชีพหลักเปนหมอพื้นบาน
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2. หลักการวินิจฉัยโรค และกระบวนการรักษาโรค
ของหมอพื้นบาน
จากข อ มู ล พบว า หมอพื้ น บ า นส ว นใหญ
เรียกชื่อโรคตับตามองคความรูที่ไดสืบทอดมา และตาม
คัมภีรแพทยแผนไทย เชน โรคดีซาน ตับแข็ง ตับทรุด
ตั บ ย อ ย ฝ ใ นตั บ กาฬลงตั บ ซางชั ก และตั บ พิ ก าร
บางทานเรียกชื่อโรคตามคําบอกเลาของผูปวยซึ่งไดรับ
การวินิจฉัยจากโรงพยาบาล เชน ไวรัสตับอักเสบบี และ
มะเร็ ง ตั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค ส ว นใหญ มี ค วามเห็ น
สอดคล อ งกั น คื อ เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องธาตุ ใ น
รางกาย โดยเริ่มจากธาตุน้ําพิการ (น้ําดี) ไมสามารถ
ผลิตน้ําดีไดตามปกติ และธาตุลมพิการ (กุจฉิสยาวาตา)
ซึ่งเปนลมที่พัดอยูในชองทอง เมื่อพิการจึงไมสามารถ
พัดหรือสงน้ําดีไดตามปกติ สงผลตอธาตุไฟ ที่เปนไฟ
สําหรับยอยอาหาร (ปริณามัคคี) ไมสามารถยอยอาหาร
ได ทํา ให มีอ าการท องอื ด ท อ งเฟ อ และสุ ด ท ายหาก
ไมไดรับการบําบัด จะสงผลกระทบตอธาตุดิน คือตับ
(ยกนั ง ) ทํ า ให ทํ า งานมากเกิ น ไป ส ง ผลให ตั บ แสดง
อาการต า ง ๆ เช น ตั บ โต ตั บ อั ก เสบ และฝ ใ นตั บ
เปนตน
นอกจากนี้ พ บว า บางส ว นเกิ ด จากการดื่ ม
แอลกอฮอล ติ ด ต อ กั น เป น ระยะเวลานาน การ
รั บ ประทานอาหารมั น การทํ า งานหนั ก และการ
พั ก ผ อ นไม เ พี ย งพอ ส ว นใหญ อ าการที่ ป รากฏทาง
รางกายคือ ผูปวยมักจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
เล็บเหลือ ง ตั วรอ น ปวดชายโครงดานขวา เป นหลั ก
อาการรวมอื่น ๆ เชน ปวดทอง ทองบวมปอง ปสสาวะ
เหลือง อุจจาระปนเลือด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด และ
ออนเพลีย การวินิจฉัยโรคตับ ใชการซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย และการจับชีพจร พบวาผูปวยโรคตับจะ
มีชีพจรเตนชา เบา บางรายที่มีอาการตัวรอนรวมดวย
ชีพ จรจะเต นเร็ ว และเตน แรง รวมทั้ ง การใช มื อคลํ า
บริเวณชายโครงดานขวาเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ
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ของตับ และตรวจสอบความรอนในรางกาย ผูปวยโรค
ตับ มักมีอาการรอนบริเวณชายโครงขวา และแผนหลัง
ระยะเวลาการรักษาโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 2-3 เดือน
อยางไรก็ตาม ขึ้นกับความรุนแรงและความเรื้อรังของ
โรค นิยมใชยาตมน้ําดื่มเนื่องจากเปนวิธีการที่ไมยุงยาก
และเชื่อวาผูปวยไดรับตัวยาที่มีความเขมขนมากกวา
รูปแบบอื่น ในกรณีที่มีการอักเสบ บวม หมอบางทาน
ใชยาพอกบริเวณรอยโรครวมดวย
3. ตํารับยาและชนิดสมุนไพร
รวบรวมตํารับยาไดทั้งสิ้น จํานวน 18 ตํารับ
เปนตํารับยาใชภายใน 15 ตํารับ ยาใชภายนอก 3
ตํารับ จากตํารับยาทั้งหมด จําแนกตามวิธีการปรุงยาได
5 ประเภท พบวา ยาตมน้ําดื่ม เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด
พบ 10 ตํารับ รองลงมา คือ ยาพอก และยาผง อยาง
ละ 3 ตํารับ ยาสกัดดวยแอลกอฮอล และยาฝน อยาง
ละ 1 ตํารับ สวนประกอบในตํารับยา แบงเปนพืชวัตถุ
จํานวน 87 ชนิด 78 สกุล 44 วงศ ธาตุวัตถุ 6 ชนิด
และสัตววัตถุ 1 ชนิด มีพืชนําเขาจากตางประเทศ
จํา นวน 11 ชนิด และพื ช พื้น เมื องในประเทศไทย
จํานวน 76 ชนิด แบงตามลักษณะวิสัยได 4 กลุม คือ
ไมตน 24 ชนิด ไมลมลุก 32 ชนิด ไมพุม 19 ชนิด และ
ไมเถา 12 ชนิด วงศที่พบพืชมากที่สุด คือ Apiaceae 9
ชนิด รองลงมา คือ Fabaceae และ Phyllanthaceae
วงศละ 5 ชนิด สวนของสมุนไพรที่มีการนํามาใชมาก
ที่สุด คือ สวนของราก รองลงมา คือ เนื้อไม และผล รส
ยาหลักของพืชที่ใชประกอบตํารับยาสวนใหญมีรสขม
รองลงมาคื อ รสจื ด และ รสฝาด ตามลํ า ดั บ ชนิ ด
สมุน ไพรที่ มีค วามถี่ ในการนํ ามาใชป ระกอบตํ ารั บยา
มากที่ สุ ด 3
อั น ดั บ แรก คื อ ชิ ง ชี่ (Capparis
micracantha DC.) ไมเทายายมอม (Clerodendrum
indicum (L.) Kuntze) ยานาง (Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels) มะเดื่อชุมพร (Ficus racemosa L.)
คนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.)
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มะตูม (Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.)
สมอไทย (Terminalia chebula Retz.) และ
จันทนเทศ (Myristica fragrans Houtt.) (ตารางที่ 1)

วิจารณผลการวิจัย
ชนิดพืชสมุนไพรที่สํารวจไดจํานวน 87 ชนิด
พบว า มี ทั้ ง พื ช พื้ น เมื อ งที่ พ บในเมื อ งไทย จํ า นวน 76
ชนิด และชนิดที่มีรายงานการนําเขาจากตางประเทศ
จํานวน 11 ชนิด พืชพื้นเมืองที่มีในเมืองไทย พบวา
หมอพื้นบานสวนใหญมักซื้อจากรา นขายยาสมุนไพร
เนื่องจากมีความสะดวก และประหยัดเวลา ประกอบ
กับ พื ชบางชนิด หายาก การเก็บ จากป า มาใช ตอ งใช
เวลาในการเดิ น ทาง ยกเว น บางชนิ ด ที่ ร า นขายยา
สมุนไพรไมมี หมอพื้นบานจําเปนตองเดินทางไปเก็บ
หรือชนิดไหนที่สามารถนํามาปลูกได มักนิยมนํามาปลูก
ใกลบานเพื่อความสะดวก ปจจุบันพบวาการปลูกเพื่อ
นํามาใชประโยชนนั้นยังคงมีนอย ซึ่งเปนประเด็นที่นา
เปนหวง เนื่องจากพืชบางชนิดเปนตัวยาสําคัญในตํารับ
ยา ทํ าใหมี การนํ าออกจากปา มาก โดยไมมี การปลู ก
ทดแทน เชน ชะลูด (Alyxia reinwardtii Blume)
สมุลแวง (Cinnamomum bejolghota (Buch.Ham.) Sweet) และสะคาน (Piper ribesioides
Wall.) เปนตน สําหรับชนิดที่นิยมนํามาปลูกใกลบาน
เช น น้ํ า นอง (Polyalthia suberosa (Roxb.)
Thwaites) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz) และย า นาง (Tiliacora triandra (Colebr.)
Diels) เปน ต น สํา หรั บพื ชที่นํ า เข า จากต างประเทศ
เชน พืชกลุมโกฐ และพืชกลุมเทียนชนิดตาง ๆ เปนพืช
ที่ใชสําหรับปรับโลหิต มักนิยมใชเปนสวนประกอบใน
ตํารับยาตาง ๆ เนื่องจากการแพทยแผนไทยตั้ งแตใน
อดีต มีการนําการแพทยตาง ๆ มาปรับและประยุกตใช
ผสมผสานกัน เชน การแพทยแผนจีน และการแพทย
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อายุรเวช ดังนั้นสมุนไพรบางชนิดจึงเปนพืชนําเขาจาก
ตางประเทศ และปจจุบันนี้ยังคงนิยมใช
สําหรับจํานวนสมุนไพรในตํารับยารักษาโรค
ตั บ ของหมอพื้ น บ า น พบชนิ ด สมุ น ไพรที่ ใ ช ป ระกอบ
ตํารับยาตั้งแต 1-33 ชนิด โดยตํารับที่พบชนิดสมุนไพร
มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ ตํ า รั บ ยาเบญจอมฤต
มีสมุนไพรประกอบตํารับยาจํานวน 33 ชนิด สาเหตุที่มี
จํานวนสมุนไพรในตํารับมาก เนื่องจากเปนตํารับที่ใช
รักษาโรคตับเรื้อรัง หรือเรียกวา ตับพิการ การรักษา
โรคเรื้อรังจําเปนตองพิจารณาตัวยารักษา ทั้ง “ตัวยา
หลัก” ที่ใชรักษาสาเหตุของโรคตับโดยตรง “ตัวยา
ชวย” เพื่อรักษาโรคแทรกซอน และ “ตัวยาประกอบ”
เพื่ อ บํ า รุ ง ร า งกายให แ ข็ ง แรง เป น ต น รองลงมาคื อ
ตํารับยารักษาโรคฝในตับ มีจํานวนสมุนไพร 14 และ
13 ชนิด ตามลําดับ นอกจากนี้พบวามีตํารับยาเดี่ยว 3
ตํารับ ซึ่งแตละตํารับมีสมุนไพรเปนสวนประกอบเพียง
1 ชนิด ประกอบดวย บัวบก (Centella asiatica (L.)
Urb.) นุน (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) และ
อุตพิด (Typhonium trilobatum (L.) Schott)
ทั้งหมดใชเปนยาพอก โดยนําใบมาตําพอกบริเวณชาย
โครงดานขวา เพื่อชวยลดความรอนในรางกายที่เกิ ด
จากการอั ก เสบของตั บ สมุน ไพรทั้ ง 3 ชนิ ด มี ร สจื ด
การแพทย แผนไทยเชื่ อว าสมุน ไพรรสจื ดสามารถลด
ความรอนในรางกายได ซึ่งจะชวยใหตับฟนตัวไดดีขึ้น
ยาพอกทั้ง 3 ชนิด มักใชรวมกับตํารับยาตมน้ําดื่มเพื่อ
รักษาอาการภายในควบคูกัน รสยาหลักของตํารับยา
หรือเรียกวา “รสประธาน” มี 3 รสหลัก คือ รสรอน
รสเย็ น และรสสุ ข ม (กองการประกอบโรคศิ ล ปะ,
2542a) พบว า รสประธานของตํ ารับยารั กษาโรคตั บ
ส ว นใหญ มี ร สประธานเป น รสเย็ น ซึ่ ง เป น ไปตาม
หลักการแพทยแผนไทย ระบุไววา ตํารับยารสเย็น ซึ่ง
ไดจากสวนประกอบของชนิดสมุนไพรที่มีรสขมเปนหลัก
เช น จั น ทน เ ทศ (Myristica
fragrans Houtt.)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) และ
ขมิ้ น เครื อ (Fibraurea tinctoria Lour.) เป น ต น
รองลงมาคื อ รสจื ด เช น โคกกระสุ น (Tribulus
terrestris L.) เต ารา งแดง (Caryota mitis Lour.)
และยานาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) ซึ่ง
สอดคล องกับ ข อมู ล ในตํา ราแพทย แผนโบราณทั่ว ไป
สาขาเภสัชกรรม ระบุวา สมุนไพรรสขมมีสรรพคุณแก
โรคทางโลหิต บํารุงน้ําดี และชวยยอยอาหาร สําหรับ
รสจืด มีส รรพคุณดั บพิษ ไข ดับพิ ษปวดรอ น และขั บ
ปสสาวะ เนื่องจากผูปวยโรคตับมักมีไข ตัวรอน รวม
ดวย การขับปส สาวะทํ าใหรา งกายระบายความรอ น
ผานทางปสสาวะ ชวยใหอุณหภูมิรางกายลดลง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาสมุนไพรที่
หมอพื้นบานนํามาใชรักษาโรคตับมีสรรพคุณสอดคลอง
กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคตับ
ซึ่ ง ประกอบด ว ย สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต า นการอั ก เสบ
จํานวน เชน จันทนเทศ (Myristica fragrans Houtt.)
คนทา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) และ
ไมเท ายายมอม (Clerodendrum indicum (L.)
Kuntze) สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ เช น
ขมิ้นเครือ (Fibraurea tinctoria Lour.) มะเดื่อชุมพร
(Ficus racemosa L.) และผลสมอไทย (Terminalia
chebula Retz.) สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไข เชน ยานาง
(Tiliacora triandra (Colebr.) Diels และจันทนแดง
(Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.) และ
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สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับชีวเคมีในตับ (Biochemical
Parameters)
เช น ผลสมอไทย (Terminalia
chebula Retz.) รากปลาไหลเผือก (Eurycoma
longifolia Jack) และผลสมอพิ เภก (Terminalia
bellirica (Gaertn.) Roxb.) (ตารางที่ 1) เปนตน
นอกจากนี้ พบวามีสมุนไพรที่ใชประกอบตํารับยารักษา
โรคตับที่นาสนใจ แตไมพบรายงานฤทธิ์ที่เกี่ยวของ เชน
กําลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzonensis A. Gray)
และเตารางแดง (Caryota mitis Lour.) โดยเฉพาะ
เต า ร า งแดง มี ข อ มู ลในตํ า ราเภสั ชกรรมแผนโบราณ
(กองประกอบโรคศิลปะ, 2542b) เกี่ยวกับฤทธิ์รักษา
โรคตับ แตไมมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
เปนชนิดที่นาสนใจสําหรับการวิจัยตอไป
การสํ า รวจครั้ ง นี้ พบรายงานการใช บั ว ผุ ด
(Rafflesia sp.) เพื่อบํารุงตับออน โดยนํามาทําเปนชา
ชง ปจจุบันตํารับนี้ไมนิยมแลว เนื่องจากบัวผุดหายาก
และพบนอย อีกทั้งเปนพืชที่ไมสามารถนํามาปลูกเพื่อ
ขยายพั น ธุ ไ ด จากการสื บ ค น ข อ มู ล พบรายงานการ
ทดสอบฤทธิ์ รั ก ษาบาดแผลของบั ว ผุ ด (Rafflesia
hasseltii Suringar) ในหนูทดลอง พบวามีฤทธิ์ในการ
รักษาบาดแผลไดดี (Abdulla et al., 2009) และพบวา
Rafflesia kerrii Meijer มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ
เป น แหล ง สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระจากธรรมชาติ ที่ มี
คุณภาพ (Puttipan and Okonoqi, 2014)

ชื่อพื้นเมือง

สวนที่ใช / รสยา

ฤทธิ์ทางชีวภาพ

ไมเทายายมอม
เทียนขาว
แหวหมู
จันทนแดง
ปลาไหลเผือก
ขมิ้นเครือ
มะเดือ่ ชุมพร

6. Clerodendrum indicum (L.) Kuntze /
Lamiaceae

7. Cuminum cyminum L. */ Apiaceae

8. Cyperus rotundus L. / Cyperaceae

9. Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. /
Asparagaceae

10. Eurycoma longifolia Jack / Simaroubaceae

11. Fibraurea tinctoria Lour. / Menispermaceae

12. Ficus racemosa L. / Moraceae

ราชพฤกษ

ชิงชี่

4. Capparis micracantha DC. / Capparaceae

5. Cassia fistula L. / Fabaceae

ชิงชี่ใบเหลี่ยม

ฝาง

2. Caesalpinia sappan L. / Fabaceae

3. Capparis acutifolia Sweet / Capparaceae

มะตูม

1. Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb. /
Rutaceae
Anti- inflammatory activity
ไมพบฤทธิท์ ี่เกี่ยวของ
Anticancer and antituberculosis
activities
Hepatoprotective activity of CCl4
Anti- inflammatory and
antipyretic activities
ไมพบฤทธิท์ ี่เกี่ยวของ
Antibacterial and cytotoxic
activities
Antinociceptive and antipyretic
activities
Hepatoprotective activity of CCl4
Antioxidant and cytotoxic
activities
Analgesic activity

แกน1 / เปรี้ยว
ราก เนือ้ ไม1 / ขม
ราก ลําตน1 / ขม
เนื้อในฝก1 / หวาน
ราก ลําตน1 / ขม
ผล1 / หอม
เหงา1 / มัน
เนื้อไม1 / ขม
ราก1 / ขม
เถา1 / ขม

Zulfiker et al., 2010

Keawpradub et al., 2005

Panjaitan et al., 2013

Reanmongkol et al., 2003

Kilani et al., 2008

-

Panthong et al., 2003

Patwardhan et al., 2009

Khantikaew et al., 2007

-

Wu et al., 2011

-

อางอิง
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ราก1 / ฝาด

ไมพบฤทธิท์ ี่เกี่ยวของ

ราก1 / เย็น

ชนิดพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบานใชซ้ํากันมากกวา 2 คน และฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับโรคตับ (ไมรวมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งมีรายงานในพืชสวนใหญ)

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ
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บัวหลวง
เทียนดํา
สมอเทศ
สมอพิเภก
สมอไทย
ยานาง

15. Nelumbo nucifera Gaertn. / Nelumbonaceae

16. Nigella sativa L. */ Ranunculaceae

17. Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight &
Arn. */ Combretaceae

18. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. /
Combretaceae

19. Terminalia chebula Retz. / Combretaceae

20. Tiliacora triandra (Colebr.) Diels /
Menispermaceae

ฤทธิ์ทางชีวภาพ
Anti-inflammatory activity
Anti-inflammatory activity
Hepatoprotective and antioxidant
activities
Hepatoprotective activity of CCl4
Antimutagenic activity
Hepatoprotective activity
Oxidative stress protection
Analgesic activity

สวนที่ใช / รสยา
ราก เนือ้ ไม1 / ขม
เนื้อไม1 / ขม–หอม
ดอก1 / หอม
เมล็ด1 / ขม–รอน
ผล1 / เปรีย้ ว–ฝาด
ผล1 / เปรีย้ ว–ฝาด
ผล1 / เปรีย้ ว–ฝาด
ราก1 / จืด-ขม

โกฐสอ
โกฐเชียง
โกฐเขมา

3. Angelica sinensis (Oliv.) Diels */ Apiaceae

4. Atractylodes lancea (Thunb.) DC.* /
Asteraceae

เหงือกปลาหมอ

2. Angelica dahurica Benth. & Hook.f. ex Franch.
& Sav.*/ Apiaceae

1. Acanthus ebracteatus Vahl / Acanthaceae

Hepatoprotective activity
Anti-inflammatory activity
Hepatoprotective activity
Cytotoxic activity

ทั้งตน1 / เค็ม
เหงา1 / หอม
เหงา1 / หอม
เหงา1 / หอม–ขม

ชนิดพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบานใชไมซา้ํ กัน และฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกีย่ วของกับโรคตับ (ไมรวมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งมีรายงานในพืชสวนใหญ)

จันทนเทศ

คนทา

ชื่อพื้นเมือง

14. Myristica fragrans Houtt. / Myristicaceae

13. Harrisonia perforata (Blanco) Merr. /
Simaroubaceae

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)

Koonrungsesomboon et al., 2014

Yu et al., 2013

Lee et al., 2011

Babu et al., 2001

Tangsucharit et al., 2006

Mahesh et al., 2009;

Jadon et al., 2007

Viswanatha et al., 2010

Krishanan et al., 2012

Huang et al., 2010

Ozaki et al.,1989

Somsil et al., 2012

อางอิง

งานวิจัย
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บุนนาค
ผักชีลอม

17. Mesua ferrea L. / Clusiaceae

18. Oenanthe javanica (Blume) DC. / Apiaceae

กัญชาเทศ

15. Leonurus sibiricus L. / Lamiaceae
แกแล

เปราะหอม

14. Kaempferia galanga L. / Zingiberaceae

16. Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner /
Moraceae

บานไมรูโรย

13. Gomphrena globosa L. / Amaranthaceae

เทียนขาวเปลือก

12. Foeniculum vulgare Mill.*/ Apiaceae

ผักชีลา

10. Coriandrum sativum L. / Apiaceae
กางปลาขาว

เทพธาโร

9. Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. /
Lauraceae

11. Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) voigt /
Phyllanthaceae

บัวบก

8. Centella asiatica (L.) Urb. / Apiaceae

มะกา

6. Bridelia ovate Decne. Scan / Phyllanthaceae
หนามพรม

กระทืบยอด

5. Biophytum sensitivum (L.) DC. / Oxalidaceae

7. Carissa spinarum L. / Apocynaceae

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
Anti- inflammatory activity
Cytotoxic activity
Hepatoprotective activity
Anti-inflammatory and antiallergic activities
Anti-inflammatory activity
Hepatoprotective activity
Anti-inflammatory and antipyretic activities
Anti-inflammatory activity
Anti-inflammatory activity
Antinociceptive activity
Anti- inflammatory and analgesic
activities
Anti-herpes simplex activity
Anti-inflammatory activity
Anti-hepatitis B and cytotoxic
activities

สวนที่ใช / รสยา
ทั้งตน1/ จืด
ใบ1/ ขม
เนื้อไม1/ ขม
ใบ2/ ขม
เนื้อไม1/ หอม–รอน
ผล1/ หอม
ราก1/ จืด
ผล1 / หอม–รอน
ทั้งตน1 / จืด
เหงา1 / หอม–รอน
ใบ1 / หอม
เนื้อไม1 / ขม
ดอก1 / หอมเย็น
ผล1 / หอม

Han et al., 2008

KKU Science Journal Volume 44 Number 1
Gopalakrishnan et al.,1980

Bunyapraphatsara et al., 2000

Islam et al., 2005

Ridtitid et al., 2008

Silva et al., 2012

Choi et al., 2004

Ezeonwumelu et al., 2012

Sreelatha et al., 2009

Pukdeekumjorn et al., 2013

George et al., 2009

Hegde et al., 2012

Saetung et al., 2005

Jachak et al.,1999

อางอิง
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ดีปลี
สะคาน
เจตมูลเพลิงแดง
น้ํานอง
มะคําดีควาย
หญาขัดใบยาว
หญาขัดใบเวา
ขันทองพยาบาท
โคกกระสุน

22. Piper ribesoides Wall. */ Piperaceae

23. Plumbago indica L. / Plumbaginaceae

24. Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites/
Annonaceae

25. Sapindus rarak DC. */ Sapindaceae

26. Sida acuta Burm. f. / Malvaceae

27. Sida rhombifolia L. / Malvaceae

28. Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. */
Euphorbiaceae

29. Tribulus terrestris L. / Zygophyllaceae

หญาใตใบ

มะยม

ชื่อพื้นเมือง

21. Piper chaba Hunter / Piperaceae

20. Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. /
Phyllanthaceae

19. Phyllanthus acidus (L.) Skeels /
Phyllanthaceae

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
Hepatoprotective activity
Hepatoprotective and cytotoxic
activities
Hepatoprotective activity of
D-GaIN/LPS
Cytotoxic activity
Hepatoprotective of APAP
activity
Analgesic activity
Cytotoxicity and antimicrobial
activity
Hepatoprotective of APAP
activity
Anti-inflammatory activity
Anti-in ﬂammatory activity
Antihypertensive activity

สวนที่ใช / รสยา
ราก1 / เมาเบื่อ
ทั้งตน1 / ขม
ผล1 / รอน
เถา1 / รอน
ราก1 / รอน
เนื้อไม1 / จืด
ผล1 / ขม
ราก1 / จืด
ทั้งตน1 / จืด
ราก1 / เมาเบื่อ
ทั้งตน1 / จืด

Phillips et al., 2006

Tewtraku et al., 2011

Narendhirakannan et al., 2012

Sreedevi et al., 2009

Saetung et al., 2005

Labu et al., 2013

Rajasekaran et al., 2011

Sriwiriyajan et al., 2014

Matsuda et al., 2009

Pramyothin et al., 2007

Jain et al., 2011

อางอิง
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วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1
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อุตพิด
แฝกหอม
โมกมัน

30. Typhonium trilobatum (L.) Schott / Araceae

31. Vetiveria zizanioides (L.) Nash / Poaceae

32. Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. /
Apocynaceae

ฤทธิ์ทางชีวภาพ
Analgesic and
anti-inflammatory activities
Anti- inflammatory activity
Wound healing

สวนที่ใช / รสยา
ใบ2 / จืด–เย็น
เหงา1 / หอม
เนื้อไม1 / มัน

นุน
สมุลแวง

11. Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.)
Sweet */ Lauraceae

เตารางแดง

9. Caryota mitis Lour. / Arecaceae

-

เปลือกเถา1 / หอม
ผล1 / หอม–รอน
ทั้งตน1 / ขม
ผล1 / หอม–รอน
ใบ1 / ขม
เนื้อไม1 / เค็ม
ใบ1 / จืด
ราก1 / จืด
เหงา1 / จืด
ใบ2 / จืด
เปลือกตน1 / หอม–รอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Devi et al., 2012

KKU Science Journal Volume 44 Number 1

10. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. / Malvaceae

กางปลาแดง

8. Breynia retusa (Dennst.) Alston /
Phyllanthaceae

โกฐจุฬาลัมพา

5. Artemisia pallens Wall. ex DC.* / Asteraceae

กาหลง

เทียนตาตัก๊ แตน

4. Anethum graveolens L. */ Apiaceae

7. Bauhinia acuminata L. / Fabaceae

กําลังวัวเถลิง

3. Anaxagorea luzonensis A. Gray / Annonaceae

แสมทะเล

กระวาน

2. Amomum testaceum Ridl. / Zingiberaceae

6. Avicennia alba Blume / Acanthaceae

ชะลูด

1. Alyxia reinwardtii Blume / Apocynaceae

Ali et al., 2012

อางอิง

Chou et al., 2012

ชนิดพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบานใชไมซา้ํ กัน และไมพบรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับโรคตับ (ไมรวมฤทธิต์ า นอนุมูลอิสระ ซึ่งมีรายงานในพืชสวนใหญ)

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)
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หมากหมก
โกฐหัวบัว
ไมยราบ
กระทอม
มะรุม

17. Lepionurus sylvestris Blume / Opiliaceae

18. Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong */
Apiaceae

19. Mimosa pudica L. / Fabaceae

20. Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth /
Rubiaceae

21. Moringa oleifera Lam. / Moringaceae

โกฐน้ําเตา
ทองพันชั่ง
แสมสาร

23. Rheum officinale Baill. */ Polygonaceae

24. Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz /
Acanthaceae

25. Senna garrettiana (Craib) H.S. Irwin
& Barneby / Fabaceae

หมอน / ผักโขมหิน

เทียนแดง

16. Lepidium sativum L.*/ Brassicaceae

22. Morus alba L. / Moraceae

กระเชาผีมด

15. Hydnophytum formicarum Jack / Rubiaceae

ขี้กาแดง

13. Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz /
Cucurbitaceae
หญางวงชาง

จุกโรหิณี

12. Dischidia major (Vahl) Merr. / Apocynaceae

14. Heliotropium indicum L. / Boraginaceae

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
-

สวนที่ใช / รสยา
ทั้งตน1/ ฝาด
ผล เมล็ด1 / ขม
ทั้งตน1 / จืด
ลําตน1 / เมาเบือ่
เมล็ด1 / ขม
ราก1 / เมาเบื่อ
เหงา1 / หอม–รอน
ราก1 / จืด
ใบ1 / เมาเบือ่
ผล1 / มัน
เนื้อไม1 / จืด
ราก1 / หอม
ราก1 / เมาเบื่อ
เนื้อไม1 / ขม

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อางอิง

งานวิจัย
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กานพลู
ชิงชาชาลี

28. Syzygium aromaticum (L.) Merr.
& L. M. Perry*/ Myrtaceae

29. Tinospora baenzigeri Forman /
Menispermaceae

-

หัว1 / เมาเบื่อ
เหงา1 / รอน
ทั้งตน1 / ขม
เนื้อไม1 / ขม-หอม

-

เถา1 / ขม

-

-

ดอกตูม1 / รอน

หัว1 / เมาเบื่อ

-

หัว1 / เมาเบื่อ

-

-

ผล1 / ขม

ดอก1 / หอม

ฤทธิ์ทางชีวภาพ

สวนที่ใช / รสยา

หมายเหตุ: 1 ใชเปนสวนประกอบในตํารับยา และนิยมตมน้ําดื่ม 2 ตําพอกบริเวณรอยโรค, CCl4 = Carbon tetrachloride, APAP = acetaminophen หรือ paracetamol
* = พืชสมุนไพรชนิดนําเขาจากตางประเทศ ไมสามารถเก็บตัวอยางได อางอิงชื่อวิทยาศาสตรจากหนังสือและงานวิจัยตาง ๆ

จันทนขาว

ขิงแหง

4. Zingiber sp. / Zingiberaceae

6. Unknown 2

ขาวเย็นเหนือ

3. Smilax sp2. / Smilacaceae

หญาเกล็ดหอย

ขาวเย็นใต

2. Smilax sp1. / Smilacaceae

5. Unknown 1

บัวผุด

1. Rafflesia sp. / Rafflesiaceae

ชนิดพืชที่ไมสามารถระบุชื่อวิทยาศาสตรได

บอระเพ็ดพุงชาง

มะแวงขม

ชื่อพื้นเมือง

27 Stephania suberosa Forman /
Menispermaceae

26. Solanum indicum L. / Solanaceae

ชื่อวิทยาศาสตร / วงศ

ตารางที่ 1 พืชสมุนไพรที่หมอพืน้ บานใชประกอบตํารับยารักษาโรคตับ (ตอ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อางอิง
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วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาภูมิปญญา
การรักษาโรคตับของหมอพื้นบาน เปนภูมิปญญาที่มีคา
ยิ่ง การวินิจฉัยโรคและการเลือกใชสมุนไพรแตละชนิด
ในการประกอบตํารับยามีการพิจารณาอยางรอบคอบ
เพื่อใหเหมาะสมกับอาการของผูปวย โดยเฉพาะการตั้ง
ตํ า รั บ ยา มี ก ารพิ จ ารณาตั ว ยาหลั ก เพื่ อ รั ก ษาโรคที่
ผูปวยเปนโดยตรง การพิจารณาตัวยาชวย เพื่อรักษา
โรคแทรก และการพิจารณาตัวยาประกอบ เพื่อบํารุง
รางกาย และคุมฤทธิ์ยาในตํารับ ในการพิจารณาตัวยา
นั้น พบวาใชหลักการพิจารณาจากรสยาของสมุนไพร
ควบคูกับประสบการณของหมอพื้นบานที่สะสมมานาน
จากรายงานการวิจัยตาง ๆ พบวาตัวยาที่หมอพื้นบาน
เลื อ กใช เ มื่ อ นํ า มาทดสอบฤทธิ์ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรคตั บ
พบวามีฤทธิ์ที่สอดคลองกัน ดังนั้นองคความรูเหลานี้จึง
มีคายิ่ง ควรคาแกการศึกษา และรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใชตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ หมอพื้นบานทุกทานที่อนุเคราะห
ขอมูลในการศึกษา คณะการแพทยแผนไทย และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เอื้อเฟอ
สถานที่ในการทําวิจัย และทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํา นั กวิ จั ย และพั ฒนา มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร
(รหัสโครงการ TTM570387S)
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