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สมุนไพรตำ�รับแพทย์แผนไทย

ในทางสมุนไพร มีตัวยาใช้แก้โรคไข้หวัดติดเชื้อ และใช้กันมา
แต่โบราณ ได้ผลดีระดับหนึง่ เรียกว่า “ยาห้าราก” หรือ “เบญจโลกวิเชียร”
หรือ “แก้วห้าดวง” ใช้รากของสมุนไพร 5 ชนิด มีรากคนทา รากย่านาง
รากชิงชี่ รากเท้ายายม่อม และรากมะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณแก้ไข้
แก้พษิ ได้ทกุ ชนิด แก้รอ้ นใน กระหายน้�ำ แก้ผดผืน่ คัน แก้อกั เสบ แก้ฝี
ผลวิจยั จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
สารสกัดเอทานอลจากรากคนทา รากย่านาง และตำ�รับยาห้าราก มีฤทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระ และฤทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด

ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม
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การกำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์ ออกจากระบบเลือด ระบบ
เนื้อเยื่อ และออกจากร่างกายในที่สุด เป็นกุญแจสำ�คัญสู่
การมีสขุ ภาพดี ชีวติ มนุษย์ในปัจจุบนั มีโอกาสสัมผัสกับสารพิษ
มากมายที่ปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำ� เครื่องดื่ม สารพิษที่
ใช้ในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ตำ�รับยาไทยมี
สมุนไพรหลายชนิดที่ใช้กันมาแต่โบราณในการกำ�จัดสารพิษ
ตกค้างต่างๆ ออกจากร่างกาย

ย่านางแดง

ส่วนที่ใช้คือ ต้น ใบ ราก ดอก เถา ย่านาง
มีรสจืดเย็น มีสรรพคุณในการดับพิษร้อน รากย่านางสามารถใช้แก้ไข้
ได้ทุกชนิด ทั้งไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู ใน
สมัยก่อนชาวบ้านใช้รากย่านางแดงล้างพิษยาสั่ง ยาเบื่อ หรือถอนพิษ
จากพวกกินพิษสำ�แดงหรือกินของแสลง ถอนพิษเห็ดเมา พิษเมาสุรา
ปัจจุบันมีการนำ�รากมาต้มดื่มใช้ล้างพิษในร่างกาย ขับพิษโลหิตและ
น้ำ�เหลือง แก้ท้องผูก หรือใช้เถา หรือใบย่านางแดง ล้างสารพิษจาก
ยาฆ่าแมลง และสารเคมีตกค้าง แก้อาการแพ้ต่างๆ ล้างพิษยาเสพติด
แก้ท้องผูกไม่ถ่าย ย่านางแดง มีสรรพคุณเหมือนกับย่านางเขียว หรือ
ย่านางขาวทุกประการ แต่จะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า และดีกว่า

ส่วนที่ใช้คือ ราก ตำ�รายาไทย ราก รสจืดเย็น
ถอนพิษ แก้ไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้ร้อนใน กระหายน้ำ� ใช้รักษา
พิษร้อนทัง้ ปวง แก้ประจำ�เดือนไม่ปกติ แก้ปวดหู แก้อกั เสบ แก้ปวดบวม
แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัว มึนหัวเนื่องจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษ
ตกค้างในร่างกาย ล้างพิษสารเสพติด ต้านสารเสพติด ใช้รากเข้ายา
รักษาโรคอักเสบ และปอดบวม ล้างพิษยาฆ่าแมลง และยากำ�จัดศัตรูพืช
หลายชนิด ยาเบื่อชนิดต่างๆ รากรางจืดมีตัวยามากกว่าใบ 4-7 เท่า
มีการศึกษาฤทธิ์ต้านพิษของสารกำ�จัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต และยาฆ่าหญ้าพาราควอต ในสัตว์ทดลองพบว่าทำ�ให้
อัตราการตายของสัตว์ที่ได้รับสารพิษลดลง ลดพิษพาราไธออนใน
หนูขาว ล้างพิษสารกำ�จัดแมลงเมโทมิล ล้างพิษตะกั่วต่อสมอง

คนทา ส่วนทีใ่ ช้คอื ราก รากคนทาจัดอยูใ่ นตำ�รับ “ยาห้าราก”

หรือตำ�รับยา “เบญจโลกวิเชียร” มีสรรพคุณลดไข้แก้อาการปวดได้
เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล และเป็นตำ�รับยาทีไ่ ม่มอี นั ตรายต่อตับ
หลังการใช้ในระยะยาว รากมีสรรพคุณแก้ไข้ รักษาอาการไข้เพื่อเส้น
ไข้เหนือ ไข้จับสั่น ไข้ตักศิลา ไข้พิษ ไข้กาฬ ดับพิษหัวไข้ กระทุ้งพิษไข้
แก้ไข้ทุกชนิด ช่วยป้องกันอหิวาตกโรค แก้กระหายน้ำ� แก้ร้อนใน
แก้ตาเจ็บ ขับลม แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้โรคทางเดินลำ�ไส้ ช่วยสมาน
บาดแผล แก้อาการปวด บวม พอง แก้อาการปวดเมื่อย

ชิงชี่ ส่วนที่ใช้คือ ราก รากรสขมขื่น แก้โรคที่เกิดในท้อง

โรคกระเพาะ ขับลมภายใน แก้ไข้ร้อนทุกชนิด แก้ไข้พิษ แก้โรคตา
โรคกระเพาะ รากชิงชี่ใช้ในตำ�รับ “ยาห้าราก” หรือตำ�รับยา
“เบญจโลกวิเชียร” มีสรรพคุณแก้ไข้ตา่ งๆ แก้พษิ กระทุง้ พิษ หรือ
ถอนพิษต่างๆ แก้หืด แก้เจ็บในทรวงอก เป็นยาระงับความร้อน
กระทุ้งพิษไข้ออกหัด อีสุกอีใส แก้หืด ขับปัสสาวะ ขับน้ำ�เหลืองเสีย
ตำ�รายาไทยใช้รักษามะเร็ง แผลเรื้อรัง เน่าลุกลาม รักษายาก ใช้เป็น
ยาบำ�รุงหลังคลอดบุตร

เท้ายายม่อม ส่วนที่ใช้คือ ราก เป็นยาแก้ไข้ หรือใช้ปรุง

เป็นยาแก้พษิ ไข้ พิษกาฬ กระทุง้ พิษไข้หวัด ไข้เหนือ ไข้พษิ ไข้เพือ่ ดีพกิ าร
ถอนพิษไข้ทกุ ชนิด ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้รอ้ นในกระหายน้�ำ
ขับเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้พิษทุกชนิด แก้อาเจียน ดับพิษฝี
แก้อาการแพ้ อักเสบ ปวด บวม เป็นยาถอนพิษไข้กาฬ หรืออาการไข้ท่ี
มีตุ่มบนผิวหนัง เป็นตัวยาในตำ�รับ “เบญจโลกวิเชียร” ประกอบ
ไปด้วยรากเท้ายายม่อม รากคนทา รากชิงชี่ รากย่านาง และราก
มะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณโดยรวมคือเป็นแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ต่างๆ
แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต และช่วยถอนพิษผิดสำ�แดง

มะเดือ่ ชุมพร ส่วนทีใ่ ช้คอื ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้

กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ หรือไข้พิษทุกชนิด ขับกล่อมเสมหะ
และโลหิต แก้อาการร้อนใน เป็นยาบำ�รุงหลังการคลอดบุตร

