ภาคผนวก ค
ภูมิปัญญาด้ านสมุนไพรของชาวละว้ า
บ้ านละอูบ หมู่ที่ 6 ต.ห้ วยห้ อม อ.แม่ ลาน้ อย จ.แม่ ฮ่องสอน
สมุนไพรแก้ไข้ (เยือ ไฮ ออยจ โซะ)
ฟ้าทะลายโจร (ไรป ฟาทลายโจน)
วิธีใช้
1. ใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งต้น 1 กํามือ ต้มกับนํ้า 3-4 แก้ว ให้เดือดนาน 10-15นาที ดื่มครั้งละ
1 แก้ว 3-4 ครั้งก่อนอาหาร
2. ใช้ใบแห่ งบดเป็ นผงผสมนํ้าผึ้ง หรื อนํ้าเชื่อมปั้ นเป็ นลูกกลอน กินครั้งละ 5-10 เม็ด
ทุกๆ 4 ชัว่ โมง ถ้าบดเป็ นผงบรรจุแคปซูล กินครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร
3. ใช้ใบสดหรื อแห้งประมาณ 5-7 ใบ ชงดื่ มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อเสนอแนะ
ควรเริ่ มกินทันทีที่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจะเป็ นไข้ ถ้าเป็ นมา 2-3 วันแล้ว ยามักจะไม่ค่อย
ได้ผลเท่าที่ควร
ใบบัวบกหรือผักหนอก (โตะ ซอง โมวก)
วิธีใช้
ใช้ท้ งั ต้น 1 กํามือ ต้มกับนํ้า 2 ลิตร ต้มให้เดือดนานครึ่ งชัว่ โมง ดื่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ
3 ครั้งก่อนอาหาร
สมุนไพรรักษาโรคแทรกซ้ อนผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี./ เอดส์ และการดูแลสุ ขภาพด้ วยอาหาร
หญ้ าดอกขาว (ไรป กลัว)
วิธีใช้
ใช้ท้ งั ต้นสดหรื อแห้ง จํานวน 1 กํามือ ใส่ น้ าํ 3 แก้ว ต้มให้เดือดนาน 5-10 นาที ดื่มครั้งละ
1 แก้ว วันละ 3 เวลา
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มะระขีน้ ก (มะฮอย)
วิธีใช้
1. ใช้ปรุ งเป็ นอาหาร เช่น ลวกหรื อต้ม จิ้มนํ้าพริ กกินบ่อยๆ
2. เอามะระขี้นก ทั้งราก ผล ใบ ดอก และ เถา มาอย่างละ 1 กํามือ ใส่ น้ าํ ให้ท่วม ต้มให้เดือด
นาน 20 นาที ดื่มวันละ ครึ่ ง-1 แก้ว วันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหาร
ข้อเสนอแนะ หากไม่มีมะระขี้นก ใช้มะระจีนแทนได้
สะเดาหรือสะเลียม (โคะ รซอง)
วิธีใช้
1. นํายอดอ่อนหรื อดอกลวกจิ้มนํ้าพริ กหรื อนํ้าปลาหวานเป็ นอาหาร รับประทานบ่อยๆ
2. ใช้กา้ นและใบ 2-3 กํามือ ใส่ น้ าํ พอท่วม ต้มให้เดือดนาน 5-10 นาที ดื่มแทนนํ้า
หญ้ าแห้ วหมูเล็ก (โรป ฮวึก เลีจ)
วิธีใช้
ใช้ท้ งั ต้นแห้ง 1 กํามือ ใส่ น้ าํ พอท่วมต้มให้เดือด 5-10 นาที ดื่มแทนนํ้า
สมุนไพรแก้ท้องเสี ย (เยือ่ ไฮ โซะ เวียก โลง)
กล้วยนํา้ ว้ า (ลมอยฮ)
วิธีใช้
ใช้ผลดิบทั้งเปลือกล้างให้สะอาด หัน่ เป็ นแว่น ตากแดดให้แห้ง บดเป็ นผง ใช้ครั้งละ 12 ช้อนชา ชงนํ้าร้อนดื่มเมื่อมีอาการ ดื่มแทนนํ้า
มะตูมหรือมะปิ น (ซโกล)
วิธีใช้
เปลือกผลแก่ เอาไปฝานบางๆ ตากให้แห้ง เอามาดื่มแทนนํ้า แก้ทอ้ งเสี ยได้
ฝรั่ง (ซมุด)
วิธีใช้
1. ใช้ใบแก่ 10-15 ใบ หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ตากแห้ง เก็บไว้ชงเป็ นชาดื่มเมื่อมีอาการ
2. ใช้ผลอ่อน 1-2 ผล ล้างให้สะอาด กิน หรื อฝนกับนํ้าปูนใสดื่ม
3. ใช้ใบแก่ตากแห้ง แล้วบดเป็ นผงผสมกับนํ้าผึ้ง ปั้ นเป็ นลูกกลอน กินครั้งละ 3-5 เม็ด
ทุกๆ 3 ชัว่ โมง ประมาณ 3 วัน
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กระเจี๊ยบแดง (กะเจียบ)
วิธีใช้
ใช้กระเจี๊ยบสดหรื อแห้งประมาณ 1-2 กํามือ ต้มกับนํ้า 1 ขวดใหญ่ เติมนํ้าตาล 2 ช้อนแกง
และเกลือ ครึ่ งช้อนชา ดื่มแทนนํ้าหรื อดื่มทุกครั้งที่ถ่าย จนกว่าจะดีข้ ึน
กระชาย (หัวละแอน)
วิธีใช้
เอาหัวกระชายแก่ๆ ประมาณ 4 หัว ล้างให้สะอาด เผาไฟให้สุก ตําให้ละเอียด เติมนํ้าปูน
ใสแล้วคนให้เข้ากันดี คั้นเอาแต่น้ าํ กินครั้งละ2-3 ช้อนแกงในทุกครั้งที่ถ่าย เมื่ออาการดีข้ ึนให้กิน
วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น
ขมิน้ ชัน (ชาเครียง)
วิธีใช้
นําเหง้าแก่สด ยาวประมาณ 2 นิ้ ว ล้างนํ้าให้สะอาด ตําให้ละเอียด เติมนํ้าเล็กน้อย คั้น
เอาแต่น้ าํ เจือนํ้าสุ กเท่าตัว กินครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง อาจเติมเกลือเล็กน้อย เพื่อให้กิน
ยาได้ง่ายขึ้น
สมุนไพรแก้ ไอขับเสมหะ (เยือ่ ไฮ ม่ าวก)
มะนาว (มนาว)
วิธีใช้
1. ใช้น้ าํ มะนาว 1 ส่ วน นํ้าเชื่อม 1 ส่ วน นํ้าต้มสุ ก 1 ส่ วน และเกลือนิดหน่ อย ผสมให้
เข้ากัน จิบทุกครั้งที่ไอ จิบทีละน้อยๆ แต่จิบบ่อยๆเมื่อจิบไปแล้วหลายครั้งก็ใช้บว้ นปากบ้าง
2. ฝานหรื อหัน่ มะนาวขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย จิ้มเกลือนิดหน่อย ใช้อมบ้าง เคี้ยวบ้าง
มะเว้ งต้ น (กัด ซอง ซอง)
วิธีใช้
1. ใช้ผลแก่ขบพอแตกค่อยๆ กลืนนํ้าที่มีรสขมจากลูกมะแว้ง แล้วคายกากออก อมและ
ขบครั้งละ 1 ผล ทําเช่นนี้ติดต่อกัน 3-10 ผล วันละ 3-4 ครั้ง หรื อทุกครั้งที่ไอ
2. มะแว้ง 3-10 ผล ตําผสมเกลือ มะนาว เติมนํ้าเล็กน้อย คั้งเอายาที่ได้ จิบทีละนิ ดเมื่อมี
อาการไอ
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ขิง (ซากิญ)
วิธีใช้
1. ใช้ขิงสดขนาดเท่าหัวแม่มือ ตําให้ละเอียด ผสมนํ้าเล็กน้อย คั้นนํ้า 2 ช้อนแกง ใส่ น้ าํ ผึ้ง
2 ช้อนแกง ผสมให้เข้ากัน จิบบ่อยๆ หากจิบมากอาจแสบคอ
2. ใช้หัวขิงสด 1 แง่ง ตําใส่ เกลือเล็กน้อย บีบมะนาว นํามาอมแก้ไอวันละ 3-4 ครั้ ง
จนกว่าจะหาย
3. นําหัวขิงไปต้มใส่ น้ าํ ตาลเล็กน้อย ดื่มแทนนํ้า แก้ไอได้
ข่ า (ซเกิญบริ)
วิธีใช้
ใช้ฝนผสมเกลือ จิบแก้คนั คอหรื อแก้ไอ
มะขามป้อม
วิธีใช้
1. นําผลมะขามป้ องแก่จดั 1 ผล เอาเฉพาะเนื้ อตําตําละเอียด ใส่ เกลือ ใส่ น้ าํ ผึ้งพอชุ่ม
อมไว้ แล้วค่อยๆ กลืน
2. ผลมะขามป้ อม 1 กํามือ ทุบให้แตก แล้วต้มกับนํ้า 3 แก้วให้เหลือ 1 แก้ว จิบบ่อยๆ
3. ใช้ใบแห้งชงนํ้าร้อนแบบชงชา จิบบ่อยๆ
สมุนไพรแก้ผนื่ อาการแพ้ เป็ นตุ่มคัน (เยือ่ ไฮ โซะ ง่ ะ)
ขมิน้ ชัน (ซเครียง)
วิธีใช้
1. ใช้ผงขมิ้นชันละลายนํ้า ชุบทาวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
2. ใช้หวั ขมิ้นชันสด ขนาดเท่าหัวแม่มือ ตําละลายนํ้า ใช้น้ าํ 1 ปี บ นํามาอาบ
ใบตําลึง (ฮละ พักแคป)
วิธีใช้
นําใบตําลึงมาตํา ผสมเหล้าขาว คั้นเอานํ้าทาทัว่ ตัว วันละ 2 ครั้ง
มะระขีน้ ก (มะฮอย)
วิธีใช้
ใช้มะระขี้นกทั้ง 5 คือ ราก ต้น ใบ ดอก ผล 1 กํามือ ต้มอาบทุกวัน

352
มังคุด (เปลิ มังคุด)
วิธีใช้
ใช้เปลือกมังคุดสุ ดหรื อแห้ง ฝนทาที่เป็ นแผล ตุ่มคัน ทาบ่อยๆ ประมาณ 7 วัน แผลจะ
ตกสะเก็ด แล้วใช้ผงขมิ้นชันทาตัว
พลู (ฮละ พลุ)
วิธีใช้
1. ใช้ใบพลู 1-2 กํามือต้มนํ้าอาบมุกวัน
2. นําใบพลูมาขยี้แล้วทา เวลาทาจะแสบ ช่วยให้หายคัน เมื่อหมดฤทธิ์ ยาจะคัน ให้ทา
ซํ้าวันละ 2-3 ครั้ง
สมุนไพรแก้ เชื้อราในปาก (เยือ่ ไฮ เบราะ โตะโมยญ)
กล้วยนํา้ ว้ าดิบ (ลมอยฮ ซงา)
วิธีใช้
นํากล้วยนํ้าว้าดิบมา 3 ลูก ไม่ตอ้ งปอกเปลือก ล้างให้สะอาด นํามาฝานเป็ นแว่นๆ ใส่ น้ าํ
พอท่วม ต้มให้เดือด นํานํ้าที่ได้มาบ้วนปาก หรื อกลั้วคอบ่อยๆ วันละอย่างน้อย 4-5 ครั้ง ให้ทาํ ทุก
วันจนกว่าจะหาย
กระเทียม (โฮมบิญ)
วิธีใช้
1. นํากระเทียมมาเคี้ยวกินสดๆ 2-3 หัว ต่อวัน หากอาการดีข้ ึนให้ลดเหลือ 2-3 กลีบต่อ
วัน
2. หากเผ็ดมาก หรื อมีแผลในปาก ให้ใช้วิธีทุบกระเทียม แล้วเอาไปแช่น้ าํ อุ่นครึ่ งแก้ว
ประมาณ 10 นาที แล้วนํ้ามาอมกลั้วคอและบ้วนปาก
ใบฝรั่ง (ฮละ ชมุด)
วิธีใช้
นําใบฝรั่งมาเคี้ยวและอมในปาก หรื ออาจทําเป็ นนํ้าสกัดใบฝรั่ง นํามาบ้วนปากเป็ นประจํา
ข่ า (ซเกิญ)
วิธีใช้
1. ใช้ส่วนของเหง้าแก่ ตําให้ละเอียด นํามาดองเหล้าขาวพอท่วม ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน
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2. ใช้น้ าํ ยาดองเหล้าประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมนํ้า 1-2 ช้อนโต๊ะ เติมเกลือเล็กน้อย ใช้อม
กลั้วคอและบ้วนปากทุกเช้า-เย็น อมไว้ประมาณ 5 นาทีจึงบ้วนทิ้ง
ขมิน้ ชัน (ซเครียง)
วิธีใช้
ใช้ผงขมิ้นชันทาบริ เวณที่ลิ้นเป็ นฝ้ าขาวหลังอาหาร และก่อนนอน
สมุนไพรรักษางูสวัดและเริม (เยือ่ ไฮ งูสวัด ไม่ เลิม)
ไมยราบ (ไมยราบ)
วิธีใช้
นําใบไมยราบมาล้างให้สะอาด ตําให้ละเอียด ผสมกับเหล้าขาว ทาบริ เวณที่เป็ นงูสวัด
และเริ ม
มะคําดีควาย (เปลิ โกลว)
วิธีใช้
นํารากมะคําดีควายมาผสมกับนํ้าธรรมดา ทาบริ เวณที่เป็ นงูสวัด วันละ 3-4 ครั้ง ทาประมาณ
7 วัน แผลจะแห้ง ดับพิษร้อนได้
ว่ านหางจระเข้ (วานหางจระเข้ )
วิธีใช้
1. นําวุน้ ใสๆ จากว่านหางจระเข้าที่ลา้ งสะอาด และเอายางสี เหลืองที่เปลือกออกให้หมด
2. หัน่ วุน้ บางๆ วางแปะลงบนบริ เวณที่เป็ นแผล พยายามเปลี่ยนวุน้ บ่อยๆ ทุก 2-3 ชัว่ โมง
สมุนไพรแก้อาการเบือ้ อาหาร (เยือ่ ญึม โซม)
มะระขีน้ ก (มะฮอย)
วิธีใช้
1. นํามะระขี้นกมาลวกหรื อต้ม จิ้มนํ้าพริ ก
2. นําเอาเถาทั้งต้นมาตากแดด บดเป็ นผงร่ วมกับบอระเพ็ด ผสมนํ้าผึ้ง แล้วปั้ นเป็ น
ลูกกลอน กินครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร
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บอระเพ็ด (โม่ ะ บอราเพด)
วิธีใช้
1. นําบอระเพ็ดสดมาหั่นเป็ นชิ้นๆ ยาวประมาณ 2 องคุลี (ยาวประมาณ 1 ข้อแรกของ
นิ้วกลาง) กินทุกวันๆ ละ 1 ชิ้น
2. นําบอระเพ็ดมาตากแห้ง บดเป็ นผง แล้วปั้ นเป็ นลูกกลอน กินวันละ 3-5 เม็ด ถ้าบรรจุ
แคปซูล กินวันละ 2 แคปซูล
ขีเ้ หล็ก (ฮละ ขีเลก)
วิธีใช้
นําใบอ่อนและดอกมาปรุ งอาหาร เช่น แกง ลวกจิ้มนํ้าพริ ก
บัวบกหรือผักหนอก (โตะ ซอง โมวก)
วิธีใช้
1. นําใบบัวบกสดมาจิ้มนํ้าพริ กหรื อลาบ
2. นําใบบัวบกแห้งมาบดผสมนํ้าผึ้ง รับประทานครั้งละ 1 ข้อนิ้วนาง
3. นํามาบดเป็ นผง ชงนํ้าร้อนดื่ม เป็ นยาอายุวฒั นะ เจริ ญอาหาร
สมุนไพรแก้ นอนไม่ หลับ (เยือ่ ญึม ไอจ)
ขีเ้ หล็ก (ฮละ ขีเลก)
วิธีใช้
นําใบสดหรื อแห้งประมาณครึ่ งขีดมาต้นกับนํ้า แล้วดื่มแต่น้ าํ ในช่วงก่อนนอน
หอมหัวใหญ่ (โฮมระ)
วิธีใช้
นําหอมหัวใหญ่มาหั่นเป็ นชิ้นๆ ต้มในลักษณะเหมือนแกงจืด แต่เน้นหอมหัวใหญ่เป็ น
หลัก กินทั้งนํ้าและหอมหัวใหญ่ในช่วงอาหารเย็น จะช่วยให้นอนหลับได้
สมุนไพรยาระบาย (เยือ่ ละบาย)
มะขาม (ลลอย)
วิธีใช้
นําเนื้อมะขามสุ กที่มีรสเปรี้ ยวอมหวาน จิ้มเกลือรับประทาน จากนั้นดื่มนํ้าตามมากๆ จะ
ช่วยให้การขับถ่ายดีข้ ึน

355
ขีเ้ หล็ก (ฮละ ขีเลก)
วิธีใช้
นําใบขี้เหล็ก 4-5 กํามือ ต้มนํ้าจนเดือดแล้วดื่มเฉพาะนํ้า จะช่วยให้ขบั ถ่ายดี
ตะไคร้ (จักไค)
วิธีใช้
นําตะไคร้มาทุบให้แตก นํามาต้มดื่มแต่น้ าํ จะช่วยให้ถ่ายคล่อง
สมุนไพรแก้ปวดฟัน (เยือ่ โฮ โซะ เบียง)
ดีปลี (เดีย ดีปลี)
วิธีใช้
นําดีปลีแห้งไปฝนผสมเหล้าขาว แล้วใช้สาํ ลีชุบไปแปะจุดที่ปวดฟัน
กานพลู (โคะ เบอโฮวง)
วิธีใช้
1. นํากานพลูไปต้ม แล้วอมบ้วนปาก
2. นํากานพลูไปแช่ในเหล้าขาว แล้วนํามาอมบ้วนปาก
สมุนไพรแก้จุกเสี ยด แน่ นท้ อง (เยือ่ ไฮ โซะเวียก เกียดเวียก)
กระเทียม (โฮมบิญ)
วิธีใช้
นําหัวกระเทียมแห้ง 5-7 กลีบ มาปอกเปลือกออก ตําให้ละเอียด เติมนํ้าส้มสายชูลงไป
ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ปรุ งรสด้วยนํ้าตาลหรื อเกลือเล็กน้อย แล้วนํามาเป็ นอาหาร
ข่ า (ซเกียบริ)
วิธีใช้
ใช้เหง้าแก่ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ล้างให้สะอาดแล้วตําให้ละเอียด เติมนํ้าปูนในลงไป 1 แก้ว
คนให้เข้ากัน แล้วกรองเอาเฉพาะนํ้า ดื่มครั้งละ 1 แก้ว หลังอาหาร 3 มื้อ
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ตะไคร้ (จักไค)
วิธีใช้
นําต้นตะไคร้มา 1 กํามือ ตัดใบทิ้ง ล้างให้สะอาด จากนั้นทุบให้แตก เอาไปต้นโดยใส่
นํ้าแต่พอท่วม ดื่มนํ้าตะไคร้แทนนํ้า
สมุนไพรแก้คลืน่ ไส้ อาเจียน (เยือ่ ไฮ ฆวต ฮาว)
มะขาม (ลลอย)
วิธีใช้
1. ใช้มะขามเปี ยกจิ้มเกลือกิน
2. นํามะขามเปี ยกมาผสมนํ้าคั้นแล้วต้มให้เดือด เก็บไว้จิบทีละน้อย
ข้อควรระวัง : หากกินมะขามเปี ยกมาก อาจทําให้ทอ้ งเสี ยได้
ขิง (ซากิญ)
วิธีใช้
ใช้เหง้าขิงสดแก่จดั ขนาดเท่าหัวแม่มือ ทุบให้แตก ต้มกับนํ้า 1 แก้ว ทิ้งให้เดือดนาน 5 นาที
ดื่มก่อนอาหาร
กระเพรา (กะพาว)
วิธีใช้
นําใบและยอดสด 1 กํามือ ต้มกับนํ้า ดื่มก่อนอาหาร

