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 การเจ็บป่วยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นโรคหรืออาการท่ีไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้ การแพทย์            
แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยสามารถเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาโรคหรืออาการ
เหล่านี้เบ้ืองต้นได้ด้วยการใช้สมุนไพร การนวดไทย การอบไอน้ าสมุนไพร และการประคบสมุนไพร 
 

 การใช้สมุนไพร 
    ก่อนท่ีจะทราบถึงการใช้สมุนไพรเพื่อการบ าบัดรักษาโรค เราควรทราบความหมายของค าท่ีเกี่ยวกับ
การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดูแลรักษาได้ผลและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    ใบเพสลาด  หมายถึง   ใบไม้ที่จวนแก่  
    ทั้งห้า  หมายถึง   ส่วนของราก ต้น ผล ใบ ดอก 
    เหล้า  หมายถึง   เหล้าโรง (28 ดีกรี) 
    แอลกอฮอล์  หมายถึง   แอลกอฮอล์ชนิดสีขาวส าหรับผสมยา ห้ามใช้แอลกอฮอล์ชนิดจุดไฟ 
    น้้าปูนใน  หมายถึง   น้ ายาท่ีใช้ท าขึ้นโดยการน าปูนท่ีรับประทานกับหมากละลายน้ าสะอาด ตั้งท้ิงไว้ 
         แล้วรินน้ าใสมาใช้ 
    ต้มเอาน้้าดื่ม หมายถึง   ต้มสมุนไพรด้วยการใส่น้ าพอประมาณ หรือสามเท่าของปริมาณท่ีต้องการใช้  
         ต้มพอเดือดอ่อนๆ ให้เหลือ 1 ส่วนจาก 3 ส่วน ข้างต้นรินเอาน้ าดื่มตามขนาด 
    ชงเอาน้้าดื่ม หมายถึง   ใส่น้ าเดือดหรือน้ าร้อนจัดลงบนสมุนไพรท่ีอยู่ในภาชนะปิดฝาท้ิงไว้สักครู่             
         จึงใช้ดื่ม  
    1 ก้ามือ       มีปริมาณเท่ากับสี่หยิบมือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรท่ีได้จาก
         การใช้มือเพียงข้างเดียว ก าโดยให้ปลายนิ้วจรดอุ้งมือโหย่งๆ 
    1 กอบมือ       มีปริมาณเท่ากับสองฝ่ามือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรท่ีได้จาก
         การใช้มือท้ังสองข้างกอบเข้าหากันให้ส่วนของปลายนิ้วแตะกัน 
    1 ถ้วยแก้ว       มีปริมาตรเท่ากับ  250  มิลลิิตร 
    1 ถ้วยชา       มีปริมาตรเท่ากับ   75  มิลลิิตร 
    1 ช้อนโต๊ะ       มีปริมาตรเท่ากับ   15  มิลิลิตร 
    1 ช้อนคาว       มีปริมาตรเท่ากับ     8  มิลิลิตร 
    1 ช้อนชา       มีปริมาตรเท่ากับ     5  มิลิลิตร 
    การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องต้นนี้ เป็นการใช้สมุนไพรท่ีประชาชนสามารถใช้ได้แบ่งตามกลุ่ม
อาการเจ็บป่วยของระบบต่างๆ ดังนี้ 
 

 1. สมุนไพรรักษาอาการป่วยในระบบทางเดินอาหาร  
      1.1 โรคกระเพาะอาหาร 
             โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง อาการปวดแสบปวดเสียด หรือจุกแน่นตรงบริเวณลิ้นปี่                 
หรือสะดือ อาจปวดก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังรับประทานก็ได้ การรับประทานอาหารผิดเวลา และการ
รับประทานอาหารหรือยาท่ีระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารหรือล าไส้ เช่น เหล้า เบียร์ ยาแก้ปวดข้อ ยาแก้ปวด

การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร 
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แอสไพริน      ยาท่ีเข้าเสตียรอยด์ อาจท าให้เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ สมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 
คือ ขมิ้นชัน กล้วยน้ าว้า 
 

ขมิ้นชัน : โดยการน าเหง้าขมิ้นชันแก่สดล้างให้สะอาด (ไม่ต้องปลอกเปลือก) หั่นเป็นชิ้น
บางๆ ตากแดดจัด ประมาณ 1 - 2 วัน บดให้ละเอียด ผสมน้ าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน หรือ
บรรจุแคปซูลเก็บไว้ในขวดสะอาดและมิดชิด รับประทานครั้งละ 500 มิลิกรัม วันละ 4 ครั้ง 
หลังอาหารและก่อนนอน 

 

กล้วยน้้าว้า :  น ากล้วยน้ าว้าดิบฝานเป็นแว่นๆ ตากแดดประมาณ 2 วัน หรืออบให้แห้ง
ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และบดผง แล้วน าผงกล้วยดิบครั้งละครึ่งถึงหนึ่งผลชงน้ าดื่ม 
หรืออาจผสมกับน้ าผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ดื่มก็ได้ หรืออาจน าผงกล้วยดิบปั้นลูกกลอน
รับประทานคร้ังละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และก่อนนอน 

 
      1.2 อาการท้องผูก 
             เป็นอาการท่ีไม่อุจจาระตามปกติ หรืออุจจาระแข็ง อาการเหล่านี้เกิดเนื่องจากรับประทานอาหาร        
ท่ีมีเส้นใยน้อย หรือรับประทานผักท่ีมีรสฝาดหรือรสมันมาก หรือชอบกลั้นอุจจาระ มีความเครียดหรือออกก าลังกาย 
น้อยเกินไปจนท าให้ล าไส้บีบตัวน้อยลง สมุนไพรท่ีใช้รักษาอาการท้องผูก คือ ชุมเห็ดเทศ มะขาม ขี้เหล็ก คูน 
มะขามแขก แมงลัก 
       ชุมเห็ดเทศ : ใช้ใบและดอกชุมเห็ดเทศ ได้ดังนี้      
         (1)  ใช้ดอกชุมเห็ดเทศ 1 ช่อ ต้มรับประทานกับน้ าพริก 
         (2)  ยาต้ม : น าใบสด 12 ใบ ห่ันตากแห้ง ใช้ต้มและเอาน้ าดื่ม 
         (3)  ยาชง : น าใบชุมเห็ดเทศมาบดเป็นผง ใช้ผงยา 3 – 6 กรัม บรรจุใส่ถุงกระดาษ                 
              เย็บเป็นลักษณะถุงชา น ามาแช่ละลายในน้ าเดือด 120 มิลิลิตร นาน 10 นาที และ
        ดื่มน้ ายาชงในเวลาก่อนนอน หรือ เมื่อมีอาการท้องผูก 
         (4)  ยาลูกกลอน : น าใบชุมเห็ดเทศมาบดเป็นผงแล้วน าผงยามาปั้นกับน้ าผึ้งเป็นลูกลอน
        ขนาดเท่ากับปลายนิ้วก้อย รับประทานครั้งละ 3 เม็ด ก่อนนอนหรือเมื่อมีอาการท้องผูก 
    
    
 

   มะขาม : ใช้มะขามเปียกรสเปรี้ยว 10 – 20 ฝัก (หนักประมาณ 70 – 150 กรัม) จิ้มเกลือ 
   รับประทานแล้วดื่มน้ าตามมากๆ หรือน าเป็นน้ ามะขามใส่เกลือเล็กน้อยดื่มก็ได้   
 
 

 
   ขี้เหล็ก : ใช้ใบขี้เหล็กอ่อนและดอกตูม 4 – 5 ก ามือ ต้มเอาน้ าดื่มก่อนอาหารหรือ                                  
   เวลามีอาการ   
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      1.3 อาการท้องอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียด 
             เกิดจากการรับประทานอาหารแล้วไม่ย่อย รับประทานมากเกินหรือเร็วเกินไป หรือเกิดจาก
อาการเครียด วิตกกังกล สมุนไพรท่ีใช้ในการรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด คือ ขิง กะเพรา ตะไคร้ 
ข่า ขมิ้นชัน การพลู กระเทียม พริกไทย ดีปลี กระชาย หญ้าแห้วหมู กระวานไทย เร่ว มะนาว กระทือ 
 
         

   ขิง : ใช้เหง้าขิงแก่สด ขนาดเท่าหัวแม่มือ (ประมาณ 5 กรัม) ทุบให้แตก ต้มเอาน้ าดื่ม 
       
 

 
 

                กะเพรา : ใช้ใบและยอด 1 ก า (สดหนัก 25 กรัม แห้งหนัก 4 กรัม) ต้มเอาน้ าดื่ม หรือ            
        ประกอบเป็นอาหาร 
 
 

         
   ตะไคร ้: ใช้ล าต้นและเหง้าแก่สดๆ ประมาณ 1 ก ามือ (ราว 40 – 60 กรัม) ทุบพอแหลก                              
        ต้มกับน้ าประมาณครึ่งลิตร (500 มิลิลิตร) เอาน้ าดื่ม หรือประกอบเป็นอาหาร 
 
 
 

        ข่า : ใช้เหง้าแก่สดหรือแห้ง คร้ังละขนาดเท่าหัวแม่มือ (สดหนัก 5 กรัม แห้งหนัก 2 กรัม)                    
        ทุบให้แตก ต้มน้ าดื่ม 
 
 

        ขมิ้นชัน : ใช้เหง้าขมิ้นสด ล้างให้สะอาด (ไม่ต้องปอกเปลือก) หั่นเป็นชิ้นบางๆ ตากแดดจัด
   สัก 1 – 2 วัน บดให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อย ผึ่งลมให้แห้ง                           
   และเก็บในขวดสะอาดมิดชิด รับประทานครั้งละ 2 – 3 เม็ด วันละ 4 ครั้งหลังอาหาร      
   และก่อนนอน หรือน าผงขมิ้นแคปซูล ขนาด 250 มิลิกรัม และรับประทานครั้งละ                                                               
   2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน 
 
        กานพลู : ใช้ดอกตูมแห้ง 5 – 8 ดอก (0.12 – 0.16 กรัม) ต้มน้ าดื่ม หรือบดเป็นผงชงน้ าดื่ม        
   นอกจากนี้ดอกกานพลูยังช่วยป้องกันไม่ให้เด็กอ่อน ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ โดยใช้ดอกแห้ง                                             
   1 ดอก แช่ไว้ใน กระติกน้ าร้อนท่ีใช้ชงนมให้เด็กอ่อน 
  

 
        กระเทียม : ใช้กระเทียมสดครั้งละประมาณ 5 – 7 กลีบ หลังอาหาร หรือเวลามีอาการ 
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        พริกไทย : น าผลแก่แห้ง บดเป็นผลและปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานครั้งละ 0.5 – 1 กรัม 
   (ประมาณ 15 – 20 ผล) หรือใช้วิธีบดเป็นผงและชงน้ าดื่มได้ 

 
 

        ดีปลี : ใช้ผลแก่แห้งประมาณ 10 ดอก ใส่น้ าประมาณครึ่งลิตร ต้มเอา น้ าดื่ม ถ้าไม่มีดอก              
   ใช้เถาต้มแทนได้ 
 
 
       กระชาย : ใช้เหง้าและรากของกระชายประมาณครึ่งก ามือ (สดหนักประมาณ 5 – 10 กรัม 
   แห้งหนัก 3 – 5 กรัม) ทุบพอแหลก ต้มเอาน้ าดื่มเวลามีอาการหรือปรุงเป็นอาหาร                      
   รับประทาน 
 
        หญ้าแห้วหมู : ใช้หัวครั้งละ 1 ก ามือ (60 – 70 หัว หรือหนักประมาณ 15 กรัม) ทุบให้แตก   
   ต้มเอาน้ าดื่ม หรือใช้หัวสดครั้งละ 5 หัว โขลกให้ละเอียดผสมน้ าผ้ึงรับประทาน 

 
        กระวานไทย : เอาเมล็ดแก่ให้บดเป็นผงรับประทานครั้งละ 1.5 – 3 ช้อนชา (หนัก 1 – 2 กรัม)                              
        ชงกับน้ าดื่ม 

 
        เร่ว : ปอกเปลือกผลเร่วออก ใช้เมล็ดบดเป็นผงรับประทานครั้งละ 3–9 ผล (หนัก 1– 3 กรัม)  
            รับประทานวันละ 3 ครั้ง 
 
 
        มะนาว : น าเอาเปลือกของผลสดประมาณครึ่งผล คลึงหรือทุบเล็กน้อยพอใช้น้ ามันออก 
   ชงน้ าร้อน ดื่มเวลามีอาการ 
 
  

        กระทือ : น าเอาเหง้าหรือหัวสดขนาดเท่าหัวแม่มือ 2 หัว (ประมาณ 20 กรัม) ย่างไฟพอสุก 
   ต ากับน้ าปูนใสคั้นเอาน้ าดื่มเวลามีอาการ 
 
 
      1.4 อาการเบื่ออาหาร 
            สมุนไพรท่ีช่วยรักษาอาการเบื่ออาหาร จะช่วยท าให้เจริญอาหารมากขึ้น คือ บอระเพ็ด ขี้เหล็ก 
มะระขี้นก สะเดา 
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        บอระเพ็ด : ใช้เถาหรือต้นสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง (30 – 40 กรัม) ต าคั้น เอาน้ าดื่ม หรือ       
   ต้มกับน้ า โดยใช้น้ า 3 ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ดื่มก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 
   หรือเวลามีอาการ หรืออาจใช้วิธีดองน้ าผึ้ง หรือปั้นเป็นลูกลอน จะท าให้รับประทาน            
   สะดวกขึ้น 
          

   ขี้เหล็ก : ใช้ดอกตูมและใบอ่อนปรุงเป็นอาหาร แต่ไม่ควรคั้นน้ าหลายครั้ง จะท าให้รสขม
   หมดไป 
 
         
   มะระขี้นก : ใช้ผลมะระอ่อนต้มให้สุกรับประทานร่วมกับน้ าพริก ผลมะระสุก                    
   ห้ามรับประทานเพราะจะท าให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
 

  
        สะเดา : ใช้ยอดสะเดาและดอกสะเดาลวกหรือต้มรับประทานกับน้ าปลาหวาน 
 
 
 
 2. สมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจ 
     อาการไอ ระคายคอเนื่องจากมีเสมหะ 
     อาการเหล่านี้เกิดได้เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส หรือเป็นหวัด  หรือเกิดจากสูบบุหรี่      
มากเกินไป หรือรับประทานของมันมากเกินไป สมุนไพรท่ีช่วยลดอาการไอ ขับเสมหะ ช่วยให้ล าคอชุ่มชื่น คือ 
มะขามป้อม มะขาม มะนาว มะแว้งต้น ขิง ดีปลี เพกา 
 
        มะขามป้อม : ใชผ้ลแก่สดครั้งละประมาณ 2 – 3 ผล โขลกพอแหลก แทรกเกลือเล็กน้อย 
   อมหรือเคี้ยว รับประทานวันละ 3 – 4 ครั้ง 
 
         
   มะขาม : ใชเ้นื้อฝักแก่ของมะขามเปร้ียว หรือมะขามเปียกรสเปรี้ยว จิ้มเกลือรับประทาน
   พอสมควรหรืออาจคั้นเป็นน้ ามะขามแทรกเกลือเล็กน้อยและจิบบ่อยๆ ก็ได้ (ห้ามใส่                            
   น้ าแข็ง) 
 
         

   มะนาว : ใช้ผลสดคั้นน้ าจะได้น้ ามะนาวเข้มข้น และใส่เกลือเล็กน้อยจิบบ่อยๆ หรือจะท า              
   เป็นน้ ามะนาวใส่เกลือและน้ าตาลปรุงให้รสจัดดื่มบ่อยๆ 
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        มะแว้งต้น : น าเอาผลแก่สด 5–10 ผล โขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ า ใส่เกลือรับประทานน้อยๆ     
        หรือให้ผลสดเคี้ยวแล้วกลืนท้ังน้ าและเนื้อจนกว่าอาการจะดีขึ้น 

  
         

   มะแว้งเครือ : น าเอาผลแก่สด 5 – 10 ผล โขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ า ใส่เกลือรับประทาน  
   บ่อยๆ หรือให้ผลสดเคี้ยวแล้วกลืนท้ังน้ าและเนื้อจนกว่าอาการจะดีขึ้น 

  
        ขิง : ใช้เหง้าขิงแก่ฝนกับน้ ามะนาว หรือเหง้าขิงสด ต าผสมน้ าเล็กน้อย คั้นเอาน้ าและ          
   แทรกเกลือนิดหน่อยใช้กวาดคอหรือจิบบ่อยๆ 
 

  
        ดีปลี : ใช้ผลแก่แห้งของดีปลีประมาณครึ่งผลถึงหนึ่งผล ฝนกับน้ ามะนาวแทรกเกลือ                                          
   กวาดคอหรือจิบบ่อยๆ  
 

 
        เพกา : ใชเ้มล็ดครั้งละ 1/2 – 1 ก ามือ (หนัก 1.5 – 3 กรัม) ใส่น้ าประมาณ 300 มิลิลิตร      
   ต้มไฟอ่อนๆ พอเดือดนานประมาณ 1 ชั่วโมง รับประทาน วันละ 3 ครั้ง  
 
 
 
 3. สมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ 
     3.1 อาการเคล็ด ขัด ยอก 
           เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อและเอ็น มีอาการฟกช้ าหรือฉีกขาด เนื่องจากหกล้มหรือ                
ถูกกระแทก หรือท าให้เกิดอาการปวด บวม แดง ร้อนรอบๆ ข้อ หรือเคล็ดยอกบริเวณกล้ามเนื้อ สมุนไพรท่ีใช้
รักษาอาการเคล็ด ขัดยอก คือ ไพล 
 
        ไพล : ใช้เหง้าไพลซึ่งแก่จัดประมาณ 1 เหง้า ต าแล้วคั้นเอาน้ าทา ถูนวด บริเวณ                       
   ท่ีมีอาการหรือต าให้ละเอียด ผสมเกลือเล็กน้อย คลุกเคล้าแล้วน ามาห่อเป็นลูกประคบ                
   อังไอน้ าให้ความร้อน ประคบบริเวณท่ีปวดเมื่อยและฟกช้ า เช้า – เย็น จนกว่าจะหาย  
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      3.2 อาการไข้ 
             สมุนไพรท่ีรักษาอาการไข้ คือ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด 
 

        ฟ้าทะลายโจร : ยาลูกลอน น าใบฟ้าทะลายโจรสดล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง (ห้ามตากแดด)
   บดเป็นผงให้ละเอียด ปั้นกับน้ าผึ้ง เก็บไว้ในขวดแห้งและมิดชิด รับประทาน ครั้งละ 1.5 กรัม                                    
   วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน 
          : ยาดองเหล้า น าใบฟ้าทะลายโจรแห้งเขย่าให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในขวดแก้วใช้เหล้าขาว
       แช่ให้ท่วมยาเล็กน้อย ปิดฝาให้แน่น เขย่าหรือคนยาวันละ 1 ครั้ง พอครบ 7 วัน กรอง 
       เอาแต่น้ าเก็บไว้ในขวดท่ีมิดชิดและสะอาดรับประทานครั้งละ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ วันละ             
       3 – 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 
 
 

        บอระเพ็ด : ใช้เถาหรือใบสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง (30 – 40 กรัม) ต าคั้นเอาน้ าดื่ม หรือต้ม                   
   กับน้ าโดยใช้น้ า 3 ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ดื่มก่อนอาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 
   หรือเวลามีอาการ 
 
 

      3.3 อาการนอนไม่หลับ 
             สมุนไพรท่ีรักษาอาการนอนไม่หลับ คือ ขี้เหล็ก 
 
        ขี้เหล็ก : ใช้ใบขี้เหล็กแห้งหนัก 30 กรัม หรือใช้ใบสดหนัก 50 กรัม ต้มเอาน้ ารับประทาน 
   ก่อนนอน หรือใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้าขาวพอท่วมยาแช่ไว้ 7 วัน คน               
   ทุกวันๆ ใช้น้ ายาสม่ าเสมอ กรองกากยาออก จะได้น้ ายาดองเหล้าขี้เหล็กดื่มครั้งละ                       
   1 – 2 ช้อนชา  
 
 นอกจากนี้การใช้ยาสมุนไพรเดี่ยวแล้ว ยังมียาต ารับพื้นบ้านท่ีหมอพื้นบ้านใช้รักษาอาหารปวด ชา ดังนี้ 
 

 ต้ารับยาพื้นบ้าน แก้อาการวิงเวียน (ของหมอประกอบ อุบลขาว จังหวัดสงขลา) 
  ต้ารับที่ 1 ขิงทั้งเหง้า ต้น ใบ สับใส่หม้อ ต้มเอาน้ ายาใช้ดื่มแทนน้ า เวลาดื่มน้ าขิงให้แทรกน้ าตาล
ทรายพอหวาน 
  สรรพคุณ  แก้อาหารวิงเวียนศรีษะ อาการค่อยๆ หายไป 
 

 การดูแลโรคกระดูก ข้อ และอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
  ต้ารับที่  1  ขิงสดแก่ๆ พริกไทยด า ส่วนเท่ากัน ต าให้แหลกห่อผ้า ท าเป็นลูกประคบ                         
จุ่มน้ าส้มสายชู ประคบตรงท่ีปวด รู้สึกร้อนให้เอาเหล้านวดทาท่ีแผลปวดเข่า ประคบเช้า – เย็น 
  สรรพคุณ  บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก 
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  ต้ารับที่ 2  ขิงสดแก่ๆ มากน้อยตามต้องการ ห่ันเป็นชิ้น โขลกพอแหลกผสมกับเหล้าโรงพอเปียก 
ผสมด้วยข้าวท่ีหุงสุก 2 ส่วน ขิง 1 ส่วน คลุกให้เข้ากันพอดี 
  วิธีใช้      ห่อผ้าท าเป็นลูกประคบ หรือพอกไว้ตรงท่ีขัดยอก เอาผ้าห่อพันไว้ ถ้ามีอาการปวด 
หรือร้อน แกะออกจุ่มเหล้าโรง 
  สรรพคุณ   ใช้ประคบแก้อาการปวดเมื่อย ชามือ ชาเท้า 
   
  ต้ารับที่ 3  ขิงสดแก่ๆ หั่นเป็นชิ้น ต าพอแหลก 2 ถ้วยกาแฟ ผสมกับทราย 2 ถ้วย คั่วในกระทะ
พออุ่น  
  วิธีใช้      ห่อผ้าเป็นลูกประคบ และทาเหล้าโรงบริเวณท่ีชาก่อนจึงประคบ หลังประคบเสร็จ        
ทาเหล้าโรงซ้ าอีกครั้งประคบ เช้า – เย็น 
  สรรพคุณ   แก้อาการชามือ ชาเท้า 
 
  ต้ารับที่ 4  ใบข่าสด (เพสลาด) มากน้อยตามต้องการ หั่นเป็นฝอยๆ ต าให้แหลกผสมเหล้าโรง
คลุกเข้ากันพอเปียก 
  วิธีใช้      ใช้พอกบริเวณท่ีปวด เปลี่ยนยาวันละ 1 ครั้ง ท าติดต่อกันจนหายเป็นปกติ 
   
  ต้ารับที่ 5  เหง้าข่าแก่ๆ หั่นเป็นชิ้นบางๆ มากน้อยตามต้องการต าให้แหลก 
  วิธีใช้      เอาน้ ามันมะพร้าวทาบริเวณท่ีปวดให้ท่ัว (เพื่อป้องกันผิงหนังไหม้) เปลี่ยนยาวันละ     
1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 – 3 ครั้ง จะหายเป็นปกติ 
 
หมายเหตุ : ทุกครั้งท่ีเปลี่ยนยา จ าต้องท าน้ ามันมะพร้าวทุกครั้งจะท าให้หายเร็ว 
 
 
 
 
 
 


