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ພືດເປັນຢາຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ 

ພືດເປັນຢາ ຫຼື ພືດອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດຄົນເຮົາ? ໃນຍຸກສະໄໝໆ ຫຼື ຍຸກເຕັກໂນ 
ໂລຊີໃໝ່ໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນຢາ ທີ່ຜະລິດຈາກພືດເປັນຢາຫລາຍຢ່າງ, ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ມາ 
ຈາກພືດເປັນຢາຕ່ໍການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນກ່ໍຍັງມີຄືເກ່ົາຢູ່ບໍ? ບັນດາຊະນິດພັນພືດເປັນ 
ຢາ ຫຼື ພືດອື່ນໆ ແມ່ນ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນເຮົາ ໂດຍສະ 
ເພາະ ແມ່ນປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ບາງຊະນິດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດດ້ານການກໍ່ສ້າງ 
ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບາງຊະນິດໃຫ້ເສັ້ນໃຍ ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນປໍສາ ແລະ ປໍຊະນິດອື່ນໆ...., ບາງຊະນິດ 
ໃຫ້ອາຫານ, ບາງຊະນິດໃຫ້ນໍ້າມັນ ເຊັ່ນ: ຫົວສີໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດ...., ບາງຊະນິດໃຫ້ຢາປົວພະ 
ຍາດ, ບາງຊະນິດໃຊ້ເປັນໄມ້ປະດັບ ແລະ ໃຊ້ສະກາລະບູຊາ, ບາງຊະນິດໃຫ້ສີເພື່ອຍ້ອມ 
ແຜ່ນແພ ທີ່ປວງຊົນລາວພາກັນນຳໃຊ້ ແລະ ຍ້ອມກັນມາຕັ້ງແຕ່ລຸ້ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍຈົນເຖິງ 
ປັດຈຸບັນ ເຊ່ີງແມ່ນພູມປັນຍາທ້ອງຖ່ິນທ່ີສືບທອດໄວ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ນອກຈາກໃຫ້ປະໂຫຍດ 
ດ້ານການນຳໃຊ້ແລ້ວ ພືດເປັນຢາ ແລະ ພືດທ່ົວໄປ ຍັງໃຫ້ອາກາດບໍລິສຸດໃນການຫາຍໃຈ 
ຄືທາດອົກຊີແຊນ (O2) ທີ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ປ່ອຍອອກມາ, ຕົ້ນໄມ້ກໍ່ຍັງໄດ້ດູດເອົາອາຍກາກໂບ 
ນິກ (Co2) ເຊຶ່ງເປັນທາດພິດໃນອາກາດ, ຖ້າເຮົາມີພືດເປັນຢາ ແລະ ພືດອື່ນໆປົກຄຸມ  
ໜ່ວຍໂລກ ກໍຄືປະເທດເຮົາຫຼາຍກ່ໍຈະມີອາກາດບໍລິສຸດໃນການຫາຍໃຈ ແລະ ລຸດຜ່ອນການ 
ມີອາຍພິດຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ລຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າປະ 
ເທດລາວ ເປັນປະເທດທີອຸ່ດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊີວະນາໆ 
ພັນນາໆຊະນິດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ໃນ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ກໍ່ຍັງມີພືດທີ່ເປັນຢາ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊະນິດພັນຊຶ່ງນັບ 
ເກືອບບໍ່ຖ້ວນທີ່ປະຊາຊົນນຳມາໃຊ້ ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານການປິ່ນປົວພະຍາດ  ທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກລະບົບລະລາຍ, ລະບົບຫາຍໃຈ, ໄຂ້, ກະດູກຫັກ, ພະ 
ຍາດຜິວໜັງ, ບຳລຸງ, ແກ້ພິດເບື່ອ ແລະ ອື່ນໆ.... ຖ້າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບພືດເປັນຢາແລ້ວ ປະ
ຊາຊົນລາວກ່ໍໝາຍຄວາມວ່າຢາພ້ືນເມືອງ ຊ່ຶງໄດ້ນຳໃຊ້ມາແຕ່ດຶກດຳບັນແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ 
ສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວ. ເຖິງຈະນຳໃຊ້ມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ຫຼື ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ 
ກໍ່ຕາມ ແນວໃດກໍ່ຍັງເຫັນວ່າ ພືດເປັນຢາກໍ່ຍັງມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການ 
ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບ່ອນທີ່ທາງຄົມມະນາຄົມຍັງບໍ ່
ທັນໄປເຖິງ ຫຼື ບໍ່ທັນສະດວກ. ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ບັນດາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໄດ້ນຳໃຊ ້
ພືດເປັນຢາເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນເຊັ່ນ: ຖືກມີດ 
ບາດ, ໄຟໄໝ້ ຫຼື ຖືກນໍ້າຮ້ອນລວກ, ກະດູກຫັກ, ກະດູກໂຄ່ນ, ເປັນໄຂ້, ປົວກ່ຽວ 
ກັບພະຍາດລະບົບຖ່າຍເທ (ທ້ອງຖອກ, ທ້ອງບິດ, ກະເພາະອາຫານ, ທ້ອງອືດ, 
ທ້ອງຍຶ່ງ...) ພະຍາດຜິວໜັງຊືມເຊື້ອ ແລະ ອື່ນໆ.
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ສະນັ້ນປຶ້ມຫົວນີ້ສາມາດແນະນຳໃຫ້ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກອ່ານຫຼີ້ນ ຫັນ 
ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພືດເປັນຢາ ເພື່ອຈະມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ຫຼື ບັນດານັກຮຽນ 
ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ໄດ້ຮູ້ເຖິງພູມປັນຍາຂອງປູ່ຢ່າຕາຍາຍ ເຊ່ິງ 
ເປັນມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າຂອງຄົນລາວ, ຂອງຊາດລາວ. ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລັ່ງ 
ໃສ່ພືດເປັນຢາ ທີ່ສາມາດ ປົວພະຍາດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ກະດູກຫັກ, ກະ 
ດູກໂຄ່ນ, ພະຍາດແມ່ຍິງ, ລະບົບລະລາຍ (ກະເພາະ, ທ້ອງອືດ, ທ້ອງຍຶ່ງ....) ແລະ ພະ 
ຍາດຜິວໜັງອັກເສບ (ຂີ້ຫິດ, ຂີ້ກາກ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ...). ການອະທິບາຍໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ແມ່ນ 
ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພືດເປັນຢາແບບພື້ນເມືອງ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ພືດ 
ເປັນຢາ ຫຼື ຢາພື້ນເມືອງໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດແລ້ວ ຊຶ່ງພວກທ່ານຈະເຫັນ 
ຜະລິດຕະພັນຢາ ທີ່ຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາແມ່ນ ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຈາກພືດເປັນ 
ຢາທີ່ເກັບໃນທຳມະຊາດຫຼາຍກວ່າປູກເອົາ. ຈາກສາເຫດນີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິຊາການ 
ດ້ານພືດສາສາດ ແລະ ນັກອະນຸລັກປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍຕ່ໍການສູນພັນຂອງ 
ຊະນິດພັນພືດເປັນຢາທີ່ສຳຄັນ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາ 
ອະນຸຊົນຮຸ້ນຫຼັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີແນວຄວາມຄິດໃນການສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຊະນິດ 
ພັນພືດທີ່ເປັນຢາ ອີກດ້ານນຶ່ງແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ອານຸຊົນເຮົາ ແລະ ແຕ່ລະທ່ານມີ 
ແນວຄວາມຄິດຕໍ່ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ້ຊຶ່ງແມ່ນແຫຼ່ງສຳ 
ຄັນທ່ີຜະລິດຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຕອບສະໜອງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.



6               7

ແກ້ອາການອອກຕຸ່ມ ແມ່ນເກັບຜັກໜອກສົດ 
ປະມານ 1 ກຳມືມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນຳໄປຕຳ 
ໃຫ້ແຫຼກ ແລ້ວເອົາໄປໂພະໃສ່ຕາມຕຸ່ມ.

ຜັກໜອກ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Centella asiatica (L.) Urb.

ຜັກໜອກເປັນພືດຫຍ້າມັກເກີດຕາມດິນຊຸ່ມ ຕາມສວນ, ທົ່ງນາ ແລະ ເກີດທົ່ວໄປໃນພື້ນ 
ທ່ີທ່ົວປະເທດ, ປະຊາຊົນລາວສວນຫຼາຍເກັບມາກິນກັບອາຫານ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຊາວພາກເໜືອ ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນຊຸບຜັກຊຶ່ງແມ່ນອາຫານພື້ນ 
ເມືອງຢ່າງນຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວໃນແຕ່ລະເຂດມັກກິນ. ອີກດ້ານນຶ່ງເວລາເວົ້າເຖິງຜັກໜອກ 
ປະຊາຊົນຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນດີເພາະປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍທັງຫຼາຍໄດ້ເກັບ 
ມາຂາຍໃນທ້ອງຕະລາດ ແລະ ໃຊ້ປຸງແຕ່ງເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ທີ່ຂາຍຕາມຮ້ານ 
ອາຫານທົ່ວໄປ. ຜັກໜອກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມພືດຫຍ້າ ເຄືອນ້ອຍເລືອຕາມໜ້າດິນໃບມົນບ່ົງ 
ຕັ້ງສາກກັບເຄືອ ມີກັ່ນຍາວ 8-12 ຊັງຕີແມັດ, ດອກອອກຕາມຊອກໃບ ສີຂຽວອ່ອນຄ້າຍຄື 
ຄັນຮ່ົມ. ຜັກໜອກນອກຈາກໃຊ້ເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງມີປະໂຫຍດທາງດ້ານການປ່ິນປົວພະ 
ຍາດເຊັ່ນ: ແກ້ອາການອອກຕຸ່ມ, ເບົາຫວານ, ໄຂ້ຮ້ອນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ແກ້ເບື່ອອາຫານ.

ປົວພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນມີສ່ວນ
ປະສົມດັ່ງນີ້:
1. ຜັກໜອກ         1 ກຳແຫ້ງ
2. ຜັກໃສ່                 1 ກຳແຫ້ງ
3. ລາຊາບີ               1 ກຳແຫ້ງ
4. ຫຍ້າໜວດແມວ    1 ກຳແຫ້ງ
5. ສະເອັມດິນ           1 ກຳແຫ້ງ
6. ໃບໝາກມ່ວງຫິມະພານ 
1/4  ກຳແຫ້ງ
7. ໃບກາວບົກ          1/4 ກຳແຫ້ງ
ວິທີໃຊ້: ເອົາແຕ່ລະຢ່າງປະສົມກັນ
ຕົ້ມກັບນຳ້ 1,5 ລີດ ຕົ້ມຂ້ຽວໃຫ້ຍັງ
1 ລີດ ແບ່ງດ່ືມສາມເວລາ ເຊ້ົາ, ສວຍ, 
ແລງ ທຸກໆວັນຈົນກວ່າອາການ 
ຈະດີຂື້ນ.

  ໄຂ້ຮ້ອນ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບຄໍ ແລະ ແກ້ເບື່ອ
  ອາຫານ ແມ່ນເກັບຜັກໜອກສົດມາລ້າງໃຫ້
  ສະອາດປະມານ 1 ກຳໃຫຍ່ ແລ້ວນຳໄປບົດ
  ໃສນຳ້ 1 ຈອກເຄິ່ງ ຕອງເອົານຳດື່ມ.

2

3

4

5

6

7

1
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ສີໄຄ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Andropogon citratus Hort. ex DC.

ສີໄຄເປັນພືດທີ່ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກຫຍ້າ ເກີດເປັນສຸມສູງ 50-70 ຊັງຕີແມັດ, ມີຮາກຝອຍ 
ຫຼາຍ, ໃບຍາວຂະໜານ  0,8-1 ແມັດ, ຂອບໃບກ້ຽງຄົມ ເວລາເກັບກູ້ຖ້າບໍ່ລະວັງສາມາດ 
ບາດມືໄດ້. ຫົວສີໄຄເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດເພາະປະຊາຊົນນຳໃຊ້ຫົວສີໄຄເຂ້ົາ 
ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເທບ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຫອມ ລົດຊາດດີ ແລະ 
ດັບກິ່ນຄາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງຈາກປາ ພືດຊະນິດນີ້ນອກຈາກໃຊ້ປະ 
ກອບເຂ້ົາໃນອາຫານແລ້ວຍັງມີປະໂຫຍດດ້ານຢາ ແລະ ກ່ັນເອົານ້ຳມັນຂາຍໄດ້ ນ້ຳມັນສີ 
ໄຄນຳໃຊ້ປະສົມເຂ້ົາໃນຄີມ, ສະບູ ແລະ ສະເປກັນຍຸງ ຊ່ຶງຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນ 
ອອກຂາຍແລ້ວ. ປະໂຫຍດດ້ານຢາຂອງຕົ້ນສີໄຄແມ່ນແກ້ທ້ອງອືດຍຶ່ງ ແລະ ປົວກະດູກ 
ຫັກຈາກການກະທົບ.

ແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງຍຶ່ງ ເກັບເອົາໃບ ແລະ
ຫົວສີໄຄສົດ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຊອຍ
ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 1 ກຳມື ນຳໄປ
ຕົ້ມປະສົມກັບຫວ້ານພັຍ 7 ຝານ ໃສ່ນຳ້ 
1 ລີດ ຕົ້ມໃຫ້ຝົດພໍປະມານ ນຳໄປຕອງ
ດ້ວຍແພຂາວສະອາດ ແລ້ວດື່ມຕາງນຳ້ 
ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂື້ນ.

ປົວກະດູກຫັກ ເອົາໃບ ແລະ ຫົວ
ສີໄຄສົດ ມາລ້າງໃຫ້ ສະອາດ
ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍ ຕຳໃຫ້ມຸ່ນ 
ຈົນຂື້ນນຳ້, ນຳໄປໂພະໃສ່ບ່ອນ 
ດູກຫັກ ແລ້ວໃຊ້ແພສີຂາວສະ 
ອາດ ຫຼື ແພປັງເຊີມັງຂອງແພດ 
ພັນໄວ້ ຫຼັງຈາກພັນແລ້ວບໍ່ຄວນ 
ເຄື່ອນເໜັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະດູກເຄື່ອນ 
ຍ້າຍ ແຕ່ຄວນປ່ຽນຢາທຸກໆວັນ.             
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ຢາງຂອງຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ ໃຊ້ທາຕຸ່ມເປື່ອຍ, ບາດແຜອັກເສບ ແລະ ບາດແຜທີ່ຖືກເຫຼັກປັກ
ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ ແລະ ກັນບາດພະຍັກ.

ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Carica papaya L. 

ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງເປັນພືດລົ້ມລຸກອາຍຸ 1-2 ປີ, ສູງ 6-9 ແມັດ, ລໍາຕົ້ນ ແລະ ໃບອວບຜ່ອຍ 
ຫັກງ່າຍ, ທົ່ວທັງຕົ້ນມີຢາງໃສ, ດອກອອກຕາມຫວ່າງໃບຢູ່ຍອດ ສີເຫຼືອງອ່ອນປົນຂາວ, 
ໝາກອ່ອນສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ. ປະຊາຊົນລາວໄດ້ປູກຕົ້ນໝາກຫຸ່ງເພື່ອເກັບໝາກ 
ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບແກ່ຄອບຄົວ. ຖ້າເວົ້າເຖິງຕຳໝາກຫຸ່ງກໍ່ຍິ່ງເປັນອາຫານ 
ທ່ີມັກຂອງຄົນລາວ ແລະ ກໍເປັນອາຫານພ້ືນເມືອງກໍວ່າໄດ້. ປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຈາກຕ້ົນ ໝາກ 
ຫຸ່ງມີ ໝາກດິບໃຊ້ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ, ໝາກສຸກໃຊ້ກິນເປັນຂອງຫວານ ຊ່ຶງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີປະ 
ໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ເພາະຢູ່ໃນໝາກຫຸ່ງສຸກປະກອບມີທາດບຳລຸງຫຼາຍຢ່າງ  
ແລະ ສາມາດຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ. ນອກຈາກປະໂຫຍດທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ 
ຍັງໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: ກະເພາະລຳໃສ້, ຕຸ່ມເປື່ອຍ ແລະ ບາດແຜທີ່ຖືກເຫຼັກປັກ. 

ປົວກະເພາະລຳໃສ້ ເດັດເອົາຊໍ່ດອກ 
ໝາກຫຸ່ງຜູ້ 1 ຊໍ່ ມາຫັກສັ້ນນຳໄປຕົ້ມ
ກັບນຳ້ 1 ລີດ ໃຫ້ຟົດ, ແບ່ງນຳ້ດື່ມ
3 ເວລາ (ເຊົ້າ, ສວຍ, ແລງ).

ຮາກ ແລະ ກ້ານໃບໝາກຫຸ່ງ ເອົາຢາງລະ
ໜ້ອຍມາຕົ້ມນຳ້ດື່ມ ຍັງເປັນຢາໄລຢ່ຽວ
ຫຼື ເວລາມີອາການຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ.
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ຜັກຕຳນິນ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Coccinia grandis (L.) Voigt.

ຜັກຕຳນິນເປັນພືດເຄືອກ້ຽວນຳຕົ້ນໄມ້ອື່ນ ຫຼື ເລືອຕາມໜ້າດິນ, ເຄືອອ່ອນສີຂຽວ, ເຄືອ 
ແກ່ເປັນແຊກສີເທົາ; ໃບເຫ໌ື້ຼອມສີຂຽວເຂັ້ມ, ຮູບຫົວໃຈ; ດອກສີຂາວ ຮູບລຳໂພງ. ພືດຊະ 
ນິດນີ້ປະຊາຊົນມັກປູກໄວ້ໃນບ້ານໃນສວນ ເພື່ອໃຊ້ຍອດປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ນເມືອງເຊ່ັນ: 
ເອາະຫຼາມ, ເອາະປາ, ເອາະຊີ້ນ, ແກງ, ຊຸບຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະຜັກຕຳນິນເວລາຕົ້ມຈະ 
ມີລົດຊາດຫອມ ແລະ ຫວານ ເໝາະສຳລັບໃນການນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ. ນອກຈາກນ້ັນ
ຜັກຕຳນິນຍັງນຳໄປໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການປ່ິນປົວພະຍາດເຊ່ັນ: ແກ້ໄຂ້, ຜິວໜັງອັກເສບ 
ແລະ ແກ້ພິດຈາກບັນດາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີພິດດາດ ຕົວຢ່າງ: ຫຍ້າບົ້ງຫານ ແລະ ຕົ້ນອື່ນໆ.

ແກ້ໄຂ້ ເກັບເອົາໃບ ແລະ ຮາກຜັກຕຳນິນປະມານຢ່າງລະໜ່ຶງກຳມື ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນຳໄປ 
ຕ້ົມກັບນຳ້ 2 ລີດ ໃຫ້ຟົດ ແລ້ວໃຊ້ນຳ້ຕ້ົມດ່ືມຕາງນຳ້ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂ້ືນ.

ເກັບໃບສົດຜັກຕຳນິນມາລ້າງນຳ້ທີ່ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປຕຳໃຫ້ແຫຼກ ປັ້ນເອົານຳ້, ໃຊ້ສຳ 
ລີຈຸບເອົານຳ້ທາບ່ອນຜິວໜັງອັກເສບ ຫຼື ບາດແຜ ແລະ ບ່ອນທີ່ຖືກຕົ້ນໄມ້ມີພິດດາດ.

ຮາກຜັກຕຳນິນ

ຜັກຕຳນິນ

ກຳລັງຕຳຜັກຕຳນິນໃສ່ບາດແຜ
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ຫວ້ານຊົນ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Crinum asiaticum L.

ຫວ້ານຊົນເປັນພືດຈັດໃນຈຳພວກຫຍ້າສູງ 1-1,5 ແມັດ, ທົ່ວຕົ້ນອວບ ນ້ຳເວລາຈັບຈະ
ນຸ້ມມື,ໃບກ້ຽງຍາວເຖິງ 1 ແມັດ ມີເອັນໃບຂະໜານ. ປະຊາຊົນມັກປູກໄວ້ໜ້າບ້ານ ແລະ 
ໃນສວນຄົວ ເພື່ອນຳໃຊ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານຢາ ທີ່ປູ່ຢ່າຕາຍາຍນຳໃຊ້ມາແຕ່ດຶກດຳບັນ 
ແລະກໍຍັງສືບທອດກັນນຳໃຊ້ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ອີງຕາມພູມປັນຍາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃບຫວ້ານຊົນນຳໄປຂາງໄຟ ແລ້ວເອົາໄປໂອບຕາມກ້າມຊີ້ນທີ່ຖືກກະທົບ ຫຼື ກະດູກໂຄ່ນ 
ເຮັດໃຫ້ບັນເທົາອາການເຈັບປວດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນໃບຫວ້ານຊົນຍັງນຳໃຊ້ປະກອບເຂົ້າ
ໃນຕຳລາຢາພອກກ້າມຊີ້ນປັ້ນ, ປວດຕາມຕົນໂຕ, ແກ້ຟົກບວມຊຶ່ງລາຍລະອຽດຂອງ
ການປຸງແຕ່ງມີດັ່ງນີ້:

ວິທີປຸງແຕ່ງຢາພອກກ້າມຊີ້ນປັ້ນ, ປວດຕາມຕົນໂຕ ແລະ ແກ້ພົກຊຳ້ ເອົາໃບຜັກຕຳ  
ນິນ 1  ກຳມື, ໃບສົ້ມເສົ້າ 1 ກຳມື, ຫົວຂີ້ໝິ້ນ 1 ຫົວ, ໃບເປົ້າທ້ອງແຕກ 1 ກຳມື, ໃບ
ເອັນອ່ອນ 1  ກຳມື ແລະ ໃບຫວ້ານຊົນ 1 ໃບ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປຊອຍ ແລະ 
ຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນໃສ່ເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ, ໃຊ້ແຜຂາວສະອາດຫໍ່ ນຳໄປໜຶ້ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາ 
ໄປປະຄົບ ຫຼື ພອກຕາມບ່ອນທີ່ເຈັບປວດ.

   ຍອດຕຳນິນ ຍອດສົ້ມເສົ້າ

ຕົ້ນຫ້ວານຊົນ 
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ຫົວຂີ້ໝິ້ນ

ເຄືອເອັນອ່ອນ ຍອດເປົ້າທ້ອງແຕກ ກຳລັງໜຶ້ງລູກປະຄົບ

ລູກປະຄົບ
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ຂີ້ໝິ້ນຂຶ້ນ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Curcuma longa L.

ຂີ້ໝິ້ນຂຶ້ນເປັນພືດຫຍ້າຈັດຢູ່ຕະກຸນຂີງ ໃນສະກຸນຫວ້ານ ມີຄວາມສູງ 80-100 ຊັງຕີ 
ແມັດ, ມີຫົວສີເຫຼືອງອອກສົ້ມ ຫົວມີເຫງົ້າໃຫຍ່ຢູ່ກາງ ແລະ ມີແໜງນ້ອຍແຕກອອກທາງ 
ສອງຂ້າງ,ໃບຮູບຫອກຍາວ 60-80 ຊັງຕີແມັດ, ດອກສີເຫຼືອງ. ປະຊາຊົນລາວເກືອບວ່າ 
ຈະຮູ້ດີໝົດ ທຸກໆຄົນຖ້າ ເວົ້າເຖິງຂີ້ໝິ້ນ ເພາະຍາມປີໃຫມ່ລາວໃນແຕ່ລະປີໄດ້ພາກັນນຳ
ມາໃຊ້ ໃນການແຕ່ງນ້ຳຫອມໃຫ້ມີສີສວຍງາມ ເພື່ອເອົາໄປສົງພະ, ປະຊາຊົນບາງເຂດຍັງ 
ໃຊ້ຂີ້ໝິ້ນ ຍ້ອມສີອາຫານ ແລະ ຍ້ອມແຜ່ນແພ. ສະເພາະປະໂຫຍດດ້ານຢາ ກໍແມ່ນມີ 
ຫຼາຍສາມາດໃຊ້ທັງຫົວດິບ ແລະ ຕາກແຫ້ງ. ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ຜະລິດຢາພື້ນ
ເມືອງຂາຍ ໄດ້ໃຊ້ປະກອບເປັນຕຳລາ ແລະ ຜະລິດເປັນຢາເມັດອອກຂາຍເຊັ່ນ: ຢາປົວ 
ກະເພາະ, ຢາບຳລຸງຕັບ ແລະ ຢາຊະນິດອື່ນໆ. ຫົວສົດຂອງຂີ້ໝິ້ນທີ່ລ້າງສະອາດ ນຳມາ 
ຂູດໃຫ້ມຸ່ນ ໃຊ້ທາບາດແຜຊຶມເຊື້ອທີ່ຖືກແມງໄມ້ຕອດ ແລະ ເປັນຢາທາແກ້ຕຸ່ມຄັນຄາຍ.

ຕົ້ນຂີ້ໝິ້ນຫົວຂີ້ໝິ້ນ ແລະ ຖ້ວຍຝຸ່ນຂີ້ິໝິ້ນ
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ສະເລດພັງພອນແມ່
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau.

ສະເລດພັງພອນແມ່ເປັນພືດຟຸ່ມນ້ອຍ, ລຳເປັນຂໍ້, ໃບກ້ຽງເຫຼືອມ ສີຂຽວອ່ອນ, ດອກສີ 
ແດງອອກເປັນຈຸ້ມຢູ່ຍອດ. ປະຊາຊົນຊາວພາກເໜືອປູກເອ້ຍ້ອງ ແລະ ປູກເພື່ອເກັບ
ຍອດອ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍສະເພາະຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ ເພິ່ນເອົາໃສ່ແກງໜໍ່
ໄມ້ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຊື່ຕົ້ນນີ້ວ່າກົກຍໍ, ກົກຍໍເປັນພືດທີ່ສວຍສົດງົດງາມປຽບເໝືອນ 
ດອກໄມ້ທີ່ປະດິດແຕ່ງຂື້ນ ມີດອກສີແດງ ເມື່ອຫຼຽວເບິ່ງແລ້ວເປັນໜ້າອອນຊອນ. ພືດຊະ 
ນິດນີ້ນອກຈາກມີຄວາມງາມແລ້ວ ຍັງມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີປະໂຫຍດໃນການປົວພະຍາດໄດ້
ເຊ່ັນ: ໃບສົດໃຊ້ແກ້ບາດແຜໄຟໄມ້, ນ້ຳຮ້ອນລວກ, ຖືກແມງໄມ້ຕອດ, ຕຸ່ມຄັນຄາຍ ແລະ 
ຕຸ່ມເປື່ອຍ. ວິທີໃຊ້: ເກັບໃບສົດ 1 ກຳມືລ້າງໃຫ້ສະອາດຕຳໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວນຳໄປໂພະໃສ່ 
ບ່ອນທີ່ເປັນບາດ ຫຼື ບ່ອນເກີດຕຸ່ມ. 

ຍອດສະເລດພັງພອນແມ່ ກຳລັງຕຳຢາ ແລະ ໂພະຢາໄສ່ຕຸ່ມ
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ໂສມຜັກກາດ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Gynura pseudochina DC.

ໂສມຜັກກາດຈັດໃນກຸ່ມພືດຫຍ້າ ສູງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ, ທັງລຳ ແລະ ໃບອວບນ້ຳ, ໃບ 
ເປັນລາຍງາມ ມີສີມ່ວງປົນຂຽວ ໂດຍສະເພາະເອັນໃບຈະເຫັນແຈ້ງເປັນສີຂຽວ, ຊໍ່ດອກ 
ເປັນພົ້ວຢູ່ຍອດມີກ້ານດອກຍາວ ດອກສີເຫົຼືອງ. ພືດຊະນິດນີ້ປະຊາຊົນມັກປູກໃສ່ໂຖເອ້
ຍ້ອງຕາມເຮືອນຊານ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ພາກສ່ວນທີ່ນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດທາງຢາ
ແມ່ນ ໃບໃຊ້ປົວຕານເຕັ້ນ, ຝີ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ ແລະ ເປັນຜືນຄັນຕາມຜິວໜັງ ສ່ວນຮາກແມ່ນ 
ປົວໄຂ້, ສາມາດເກັບໄດ້ຕະຫຼອດປີ. 

ປົວໄຂ້ ແມ່ນລົກເອົາຮາກໂສມຜັກ
ກາດ 4-5 ຮາກມາລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ, 
ທັບໃຫ້ແຕກ ແລ້ວນຳໄປແຊ່ນຳ້ດືມ ຫຼື 
ຕົ້ມກິນກໍ່ໄດ້.

ປົວຕານເຕັ້ນ, ຝີ, ຕຸ່ມເປື່ອຍ ແລະ ເປັນຜືນຄັນຕາມຜິວໜັງ ແມ່ນເກັບເອົາໃບສົດ 6-7 
ໃບ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນຳໄປຕຳໃຫ້ແຫຼກ ແລ້ວປັ້ນເອົານຳ້ທາຕາມບໍລິເວນທີ່ເປັນ ຫຼື 
ໂພະໃສ່ເລີຍກໍໄດ້.

ຍອດໂສມຜັກກາດ
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ກົນທາ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Harrisonia perforate (Lour.) Merr.

ກົນທາເປັນພືດເຄິ່ງຕົ້ນເຄິ່ງເຄືອ ແຕກຫງ່າຫຼາຍ ທົ່ວທັງຕົ້ນມີໜາມ, ໃບສ້ອຍງາມເວລາ 
ຍັງອ່ອນຈະມີສີແດງ ເປັນພືດທີ່ເກີດທົ່ວໄປເກືອບທຸກໆພາກຂອງປະເທດດອກສີມ່ວງ 
ປົນແດງດ້ານນອກ, ດ້ານໃນຈະມີສີເຫຼືອງປົນຂາວ. ປະໂຫຍດດ້ານຢາ ໃບຕົ້ມປະສົມ 
ກັບລຳ ສາມາດປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງ, ຮາກໃຊ້ຕົ້ມນ້ຳດື່ມເປັນຢາລົດໄຂ້ຮ້ອນ ແລະ ປົວກະເພາະ.

 ລຳກົນທາ ຮາກກົນທາ ຍອດກົນທາ
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ເຄືອຕົດໝາ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Paederia foetida L.

ເຄືອຕົດໝາເປັນພືດປະເພດເຄືອກ້ຽວນ້ອຍເລືອຕາມໜ້າດິນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້, ທົ່ວເຄືອເວ 
ລາເດັດມາຍ່ອງດົມຈະມີກິ່ນເໝັນ ປະຊາຊົນລາວໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້ນຳໃຊ້ຮາກເຄືອ 
ຕົດໝາປະສົມ ຫຼື ນວດກັບແປ້ງເຂົ້າຂຽບ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຂຽບໂພງດີ. ປະໂຫຍດທາງດ້ານ 
ການປິ່ນປົວ, ເຄືອຕົດໝາຖືວ່າສາມາດນຳໃຊ້ໝົດເກືອບທຸ່ກໆພາກສວນ ສາມາດປົວພະ 
ຍາດໄດ້ເຊັ່ນ: ກະເພາະລົມ, ທ້ອງອືດ ທ້ອງຍຶ່ງ ໂດຍເອົາເຄືອຕົດໝາ 1 ກຳມືປະສົມກັບ 
ຜັກບົ່ວເລືອດ (ຫວ້ານຈອດ) 3 ຫົວ, ຂີ້ໝິ້ນ 7 ປ່ຽນ, ຫວ້ານຕູບໝູບ 7 ຫົວ ແລະ ຫວ້ານພັຍ 
7 ປ່ຽນເອົາທັງໝົດປະສົມກັນ ນຳໄປຕົ້ມກັບນ້ຳ 1,5 ລີດ ໃຫ້ຟົດ ຕອງດ້ວຍແພຂາວສະ
ອາດແລ້ວແບ່ງດື່ມສາມເວລາ (ເຊົ້າ, ສວຍ, ແລງ) ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂື້ນ.

ຫົວຫວ້ານພັຍ ຜັກບົ່ວເລືອດ ຫົວຫວ້ານຕູບໝູບ ແລະ ຕົ້ນ

ຫົວຂີ້ໝິ້ນ

ເຄືອຕົດໝາ
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ຫວ້ານພັຍ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Zingiber montanum (J.Konig) Link ex ADietr.

ຫວ້ານພັຍເປັນພືດຫຍ້າຈັດຢູ່ຕະກຸນຂີງ (Zingiberaceae), ໃນກຸ່ມສະກຸນຂີງ (Zingiber) 
ມີຮູບຊົງຄ້າຍຄືຕົ້ນຂີງແຕ່ມີລຳ ແລະ ໃບໃຫຍ່ກວ່າມີຄວາມສູງເຖິງ 1,5 ແມັດ, ເຫງົ້າຮາກກໍ ່
ເຊັ່ນດຽວກັນຄ້າຍຄືຫົວຂີງ ແຕ່ການຈັດຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເວລາຜ່າຫົວສັງເກດເຫັນວ່າ 
ສີແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ເພາະຫົວຫວ້ານພັຍຈະມີສີເຫືຼອງເຂ້ັມ ຫົວຂີງຈະມີສີຂາວ. 
ປະໂຫຍດທາງດ້ານການນຳມາໃຊ້ເຮັດຢາແມ່ນໂດ່ງດັງມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ເພາະປູ່ຍ່າຕາຍາຍ 
ມີການນຳໃຊ້ຫົວຫວ້ານພັຍແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງຍ່ຶງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບເດັກນ້ອຍທ່ີເກີດໃຫມ່ 
ເວລາມີທ້ອງເບັງ ເພິ່ນເອົາຫົວຫວ້ານພັຍມາປອກເປືອກອອກລ້າງສະອາດຂູດນ້ອຍໆ 
ແລ້ວນຳໄປທາທ້ອງປະມານ 20 ນາທີກໍເຫັນວ່າດີຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນຖ້າເດັກນ້ອຍອ່ອນ 
ມີອາການຖ່າຍຍາກ ຫຼື ວ່າບໍຖ່າຍ 2-3 ວັນເດັກກໍຈະອຶດອັດຢູ່ຍາກ ແລະ ຮ້ອງໃຫ້ ເພິ່ນ 
ໄດ້ເອົາຫວ້ານພັຍລ້າງສະອາດປອກເປືອກອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເຫຼົ່າໃຫ້ເປັນແຫຼມໆ ນຳໄປ 
ສ່ວນກົ້ນເດັກ ໃຫ້ເດັກຖ່າຍງ່າຍ ອັນນີ້ຖືວ່າແມ່ນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງຄົນບູຮານເຫັນ
ວ່າເປັນໜ້າສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້. ຈາກປະໂຫຍດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ຫົວຫວ້ານ 
ພັຍຍັງໃຊ້ເປັນຢາປົວກະເພາະລົມ, ກະເພາະລຳໃສ້ ຊຶ່ງມີສ່ວນປະກອບໃນຕຳລາດຽວກັນ
ທີ່ໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນປະໂຫຍດການນຳໃຊ້ເຄືອຕົດໝາໃນຂ້າງເທິງ. ຫວ້ານພັຍນອກຈາກນຳໃຊ້
ແບບພື້ນເມືອງແລ້ວປະຈຸບັນຍັງມີຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ຊຶ່ງໄດ້ນຳ
ໄປຜະສົມກັບຢາພື້ນເມືອງຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ອັດເປັນເມັດ.

ຫົວຫ້ວານພັຍຊອຍ ຫົວຫ້ວານພັຍຕົ້ນຫ້ວານພັຍ
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ຂີ້ເຫຼັກບ້ານ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cassia alata L.

ຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກບ້ານເປັນໄມ້ຟຸ່ມ ສູງ 2-3 ແມັດ ມີໃບປະສົມຄູ່ ໃບໃຫຍ່ຍາວ 30-50 ຊັງຕີ 
ແມັດ ດອກອອກເປັນຊໍ່ຢູ່ເທິງຍອດ ສີເຫຼືອງ ເປັນພືດມັກເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແຄມທາງ 
ປະປົນກັບຫຍ້າຂິ່ວ ແລະ ເປັນພືດມັກແສງແດດຫຼາຍ ເກີດໃນທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ. 
ພືດຊະນິດນີ້ເພາະປູກດ້ວຍແກ່ນ ການເກັບກູ້ມາເຮັດຢາ ສາມາດເກັບໄດ້ຕະຫຼອດປີ 
ສວນທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ ແມ່ນໃບ ມີປະໂຫຍດໃນດ້ານ ການປິ່ນປົວຝີ, ບາດແຜເປື່ອຍ, ຂີ້ຫິດ 
ແລະ ຂີ້ກາກ  ໃຊ້ໃບສົດປະສົມກັບໃບປິດເຕາະ, ໃບປິດປີຂາວ, ໃບທອງພັນຊັ່ງ ເອົາແຕ່ 
ລະຢ່າງ 1 ກຳ ມາຕຳປະສົມເຫຼົ້າເກົ້າສິບ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຕອງເອົານ້ຳເຫຼົ້າ 
ໄປທາບໍລິເວນທີ່ເປັນ ຫຼື ຕາມບາດແຜທີ່ອັກເສບ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ມື້. ຖ້າຊອກພືດຊະນິດອື່ນ
ບໍ່ໄດ້ ກໍ່ເອົາໃບຂີ້ເຫຼັກສົດມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຕຳບີບເອົານ້ຳທາກໍໄດ້.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນວາລະສານຂອງປະເທດໄທ ໃບຂີ້ເຫຼັກບ້ານໃຊ້ຕົ້ມນ້ຳດື່ມ ເປັນຢາລະ     
ບາຍ ແກ້ທ້ອງຜູກ ຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕກົມ ແລະ ນ້ຳຄັ້ນໃບຂີ້ເຫຼັກ ໃຊ້ທາຂີ້ກາກ ຂີ້ເຮືອນ,         
ແຜຊຶມເຊື້ອ ແລະ ຕຸ່ມເປື່ອຍຕາມຜິວໜັງ.

ຍອດປິດປີຂາວຍອດປິດເຕາະ

ຍອດຂີ້ເຫຼັກບ້ານ

ຍອດທອງພັນຊັ່ງ
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ຍອດປິດເຕາະ

ປິດເຕາະ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Barleria prionitis L.

ປິດເຕາະເປັນພືດທີ່ຈັດໃນໄມ້ຟຸ່ມນ້ອຍ ສູງ 60-80 ຊັງຕີແມັດ, ມີໜາມອອກຕາມຊອກ 
ໃບ, ດອກສີເຫືຼອງອອກສ້ົມ ຢູ່ຕາມຊອກໃບ ເປັນພືດທ່ີປູກງ່າຍສາມາດຂະຍາຍພັນດ້ວຍ 
ແກ່ນ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເໝາະໃນການທີ່ຈະປູກເພື່ອເອົາມານຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: 
ໃບນຳມາລ້າງສະອາດ ຕຳໃຫ້ມຸ່ນ ໃຊ້ໂພະໃສ່ຝີ ຫືຼ ພ້ຳ, ປົວຂ້ີຫິດ ຂ້ີກາກ ແລະ ສິວຫົວໃຫຍ່ 
ນອກຈາກປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເວົ້າມາແລ້ວ ຕົ້ນປິດເຕາະຍັງສາມາດ ປົວໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ 
ແລະ ອັກເສບພົກຍ່ຽວ ໂດຍເອົາໝົດຕົ້ນ ຕົ້ມປະສົມກັບຫຍ້າໜວດແມວ, ອ້ອຍດຳ, 
ແກ່ນຝ້າຍ, ຕົ້ນໝາກເດື່ອຍຫີນ, ຮາກຫຍ້າຄາ ແລະ ໜວດສາລີ ເຊິ່ງເອົາຢ່າງລະ 1 ກຳ 
ມືແຫ້ງມາປະສົມກັນ ຕົ້ມກັບນ້ຳ 2 ລີດ ໃຫ້ຟົດ ແລ້ວນຳໄປຕອງດ້ວຍແພສະອາດ ແລະ 
ດື່ມຕາງນ້ຳຈົນກວ່າອາການຈະເຊົາ.

ຍອດໝາກເດືອຍຫີນ ຍອດຫຍ້າໜວດແມວ
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ສາລີ ແລະ ໜວດສາລີ 

ຮາກຫຍ້າຄາ

ອ້ອຍດຳ

ອີງຕາມປື້ມຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ຂອງປະເທດມຽນມາ ຮາກຕົ້ນປິດເຕາະ ຕົ້ມດື່ມຈະລົດໄຂ     
ມັນສວນເກີນຕາມຂາ ແລະ ໜ້າທ້ອງໄດ້.

ຕົ້ນຝ້າຍ 
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ຍອດກ້າງປາ

ກົກກ້າງປາ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Phyllanthus reticulatus Poir.

ຖ້າເວົ້າເຖິງກົກກ້າງປາແລ້ວປະຊາຊົນລຸ້ນເກົ່າແກ່ ອາວຸໂສຈະຮູ້ກັນໝົດ ແຕ່ມາຮອດລຸ້ນ 
ນ້ອຍເຍົາວະຊົນແມ່ນບໍ່ຢາກຮູ້ປານໃດ ຕົ້ນກ້າງປາ ເປັນຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ ສູງ 3-5 ແມັດ ມີຫງ່າ 
ແຂງ ແລະ ການແຕກຫງ່າຄ້າຍຄືກ້າງປາ ສະນ້ັນເພ່ິນຈ່ຶງຮ້ອງວ່າກົກກ້າງປາ, ມີໝາກນ້ອຍ 
ມົນ ສີຂຽວ ເວລາສຸກສີຂາວ ອອກຫຼາຍຕາມຫງ່າສະນັ້ນໃນລະດູການອອກໝາກ ເວລາ 
ເບິ່ງຕົ້ນກ້າງປາຈະງາມມີສີຂຽວຂອງໃບສະຫຼັບກັບສີຂາວຂອງໝາກ, ຕ້ົນກ້າງປາມັກ 
ເກີດຕາມດິນຊຸ່ມແຄມທົ່ງນາ ແລະ ແຄມນໍ້າ. ຕົ້ນກ້າງປາເປັນພືດເປັນຢາ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ ້
ໝົດທຸກພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຮາກ, ລຳ ແລະ ໃບ. ສວນໝາກ ແມ່ນປະຊາຊົນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດເວລາຢ່າງໄປໄຮ່ໄປນາເກັບກິນຫລິ້ນ ຈະມີລົດຫວານຈືດ. ການໃຊ້ເປັນຢາ 
ຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ໝໍຢາ ແມ່ນໝົດຕ້ົນ ມາຕ້ົມນ້ຳອາບ ແລະ ແຊ່ ໃຊ້ປົວໄຂ້ອອກໝາກສຸກ 
ໝາກໄສ. ນອກຈາກນັ້ນຮາກກົກກ້າງປາຍັງເປັນຢາເຢັນລົດໄຂ້ຮ້ອນ ໂດຍນຳເອົາຮາກ 
ກ້າງປາພໍປະມານ ລ້າງນ້ຳສະອາດ ທຸບໃຫ້ແຕກນຳໄປຕົ້ມນ້ຳດື່ມ ຫຼື ອາດຈະແຊ່ດື່ມ ກໍໄດ້.

ຮາກກ້າງປາ
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ຍອດກົກປ່ານບ້ານ

ກົກປ່ານບ້ານ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Boehmeria nivea (L.) Gaudich.

ກົກປ່ານບ້ານເປັນພືດຟຸ່ມ ທ່ີມີຄວາມສວຍງາມ ໃບເປັນຮູບຫົວໃຈ ຊ່ໍດອກອອກຕາມຫວ່າງ 
ໃບສີຂຽວອ່ອນ ແຕ່ເວລາແກ່ຈະມີສີນ້ຳຕານຕັດກັບສີຂອງໃບ ເປັນຍອຍລົງ. ຖ້າເວົ້າເຖິງ 
ກົກປ່ານບ້ານ ປະຊາຊົນຊາວທ່າແຂກແມ່ນຮູ້ກັນດີ ເພາະເພິ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໃບປ່ານມາປະ 
ກອບໃສ່ເຂົ້າໜົມເຮັດໃຫ້ເປັນສີດຳຊຶ່ງ ເອີ້ນກັນວ່າ “ເຂົ້າໜົມປ່ານ” ເປັນສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງຊາວເມືອງທ່າແຂກ. ກົກປ່ານຖ້າມານຳໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດທາງຢາແມ່ນໃຊ້ຮາກເປັນ
ຢາປົວຝີ ໂດຍໃຊ້ຮາກທ່ີລ້າງສະອາດ ມາຝົນໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນຝີ ເຮັດໃຫ້ຝີຫຍຸບໄວ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ ຮາກກົກປ່ານຍັງເປັນຢາລ້ອມລູກ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ໃຫ້ລຸລູກ ແມ່ນເອົາຮາກປ່ານ 
5-7 ຮາກ ລ້າງສະອາດທຸບໃຫ້ແຕກ ນຳໄປຕົ້ມນ້ຳດື່ມ.            

ຮາກກົກປ່ານບ້ານ
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ຕົ້ນຂ່າ

ຂ່າບ້ານ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Alpinia galanga Willd.

ຂ່າບ້ານເປັນພືດລ້ົມລຸກມີເຫງ້ົາຫົວຢູໃຕ້ດິນ ເປັນຂ້ໍປ້ອງຖ່ີກັນລຳຕ້ົນເທິງໜ້າດິນສີຂຽວ 
ເປັນກາບຫຸ້ມແໜ້ນ ດອກອອກເປັນຊ່ໍຢູ່ຍອດ ສີຂາວ ປະຊາຊົນມັກເກັບມາກິນກັບອາຫານ. 
ຖ້າເວົ້າເຖິງຕົ້ນຂ່າປະຊາຊົນລາວ ທັງນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ແມ່ນຮູ້ກັນໝົດ ເປັນພືດທີ່ປະຊາ 
ຊົນລາວນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບ ແລະ ດັບກິ່ນຄາວ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍປາ. ປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ລະຄອບຄົວມັກປູກໄວ້ 
ໃນສວນຄົວໜ້າບ້ານ ຫຼື ຫຼັງບ້ານເພື່ອສະດວກໃນການເກັບມານຳໃຊ້. ຫົວຂ່ານອກຈາກ 
ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານອາຫານແລ້ວ ຍັງມີປະໂຫຍດທາງການປິ່ນປົວເຊັ່ນ: ໃບຂ່ານຳ 
ມາຕ້ົມນ້ຳອາບສາມາດບັນເທົາ ຫືຼ ແກ້ອາການປວດເມ່ືອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ຫົວຂ່າອ່ອນ 
ນຳມາຕຳປະສົມເຫຼົ້າທາຂີ້ຈ້ຽນ, ເຫງົ້າແກ່ຕຳໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດໃຊ້ທາພາຍນອກ ຮັກສາ 
ໂລກຜິວໜັງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຫົວຂ່າເປັນຢາຟອກມົດລູກ ເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວ ແລະ  
ເປັນຢາຂັບລົມໃນແມ່ຍິງຫຼັງຄອດ ສະນັ້ນເວລານັ່ງກຳເພິ່ນຈຶ່ງນຳຫົວຂ່າສົດມາປີ້ງຕຳ 
ໃຫ້ກິນ ຫຼື ຈະກິນຫົວຂ່າສົດຈໍ້າເກືອກໍໄດ້.

ຫົວຂ່າ
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ຫ້ວານນາງ

ຫວ້ານນາງ ຫຼື ຫວ້ານຫົວດຽວ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Curcuma xanthorrhiza Roxb.

ຫວ້ານຫົວດຽວເປັນພືດທີ່ນອນຢູ່ຕະກຸນຂີງ ແຕ່ຈັດຢູ່ໃນສະກຸນຫວ້ານ ຖ້າເບິ່ງຕົ້ນຢູ່ໄກ 
ບາງຄົນກໍຄິດວ່າແມ່ນຂີ້ໝິ້ນ ແຕ່ມັນຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຫວ້ານນາງມີເອັນໃຈກາງໃບມີສີມ່ວງ, 
ຫົວມົນທາງໃນມີສີຂາວອອກຄີມ. ເປັນພືດມັກເກີດຕາມປ່າໂຄກ ເກີດເປັນຈຸ້ມລາມໄປຕາມ 
ໜ້າດິນ ປະຊາຊົນມັກຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງຂາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ຜະລິດເປັນ 
ຢາສຳເລັດຮູບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍດີ ປະຊາຊົນຍັງມີການນຳໃຊ້ແບບ
ພື້ນເມືອງຢູ່ເຊັ່ນ: ຫົວຫວ້ານນາງລ້າງສະອາດ ນຳໄປຝານຕາກແດດແຫ້ງ ເອົານຶ່ງກຳມືຕົ້ມ 
ນ້ຳດື່ມສາມາດປົວລົງຂາວ, ມົດລູກອັກເສບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວສຳລັບແມ່ຢູ່ກຳ. 
ຫວ້ານນາງນອກຈາກປົວພະຍາດແມ່ຍິງແລ້ວ ຜູ້ຊາຍກໍສາມາດນຳໃຊ້ປົວພະຍາດໃສ້ລົງຫຳ.

ຫົວຫ້ວານນາງ
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ຕອບແຕບ 
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Physalis minima L.

ຕົ້ນຫຍ້າຕອບແຕບແມ່ນພືດລົ້ມລຸກ ແຕກຫງ່າຫຼາຍ ສູງ 50-80 ຊັງຕີແມັດ ມັກເກີດ 
ຕາມແຄມ ທາງ ແຄມນ້ຳ ບ່ອນທີ່ມີແສງແດດ ທົ່ວຕົ້ນອວບນ້ຳ, ມີໝາກກົມສ້ວຍແຫຼມ 
ທັງຫົວຫ້ອຍຕາມຕົ້ນຄ້າຍຄືກັບໂຄມໄຟ. ພືດຊະນິດນີ້ມັກເກີດຢູ່ບ່ອນຕໍ່າຫາສູງເຖິງ  
1,600 ແມັດ ຈາກລະດັບສູງຂອງໜ້ານໍ້າທະເລ. ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນມັກພົບເຫັນຕາມແຄມ 
ນ້ໍາ ແຄມສວນ ແຄມທາງ. ພືດຊະນິດນີ້ນຳມາໃຊ້ໃນປະໂຫຍດດ້ານຢາຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: 
ແກ້ຜິວໜັງອັກເສບ, ເປັນຕຸ່ມເປື່ອຍ, ຕີນຫໍ່ ໂດຍນຳເອົາລຳ, ໃບ, ໝາກມາລ້າງສະອາດ 
ຕຳໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວບີບເອົານໍ້າໃສ່ຕາມບາດແຜ່ທີ່ເປັນ. ພືດຊະນິດນີ້ຍັງມີປະໂຫຍດດ້ານ 
ການປິ່ນປົວພະຍາດອື່ນໆເຊັ່ນ: ປົວໄຂ້, ໄອ, ເປັນຢາລະບາຍ, ໄລ່ຍ່ຽວ ດ້ວຍວິທີເກັບເອົາ 
ໝົດຕ້ົນໄປລ້າງສະອາດ ນຳໄປຕ້ົມກັບນ້ໍາ 1 ລີດ ໃຫ້ຟົດເດືອດປະມານ 10-15 ນາທີ ແລ້ວ 
ຕອງເອົານ້ໍາດ່ືມ ຕາມທ່ີຕ້ອງການ ເພາະພືດຊະນິດນ້ີ ບ່ໍໄດ້ເບ່ືອຕາມຂ້ໍມູນທາງອິນເຕີແນັດ 
ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຂອງຕ່າງປະເທດ. ໃນປະເທດລາວບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງໃຊ້ຍອດກິນ 
ເປັນຜັກ ແລະ ໝາກກໍສາມາດກິນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຮາກຕອບແຕບໃບຕອບແຕບ ແລະ ໝາກ
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ຫງ່າປັດນຳ້ ຫຼື ກົກໄຂ່ປູ

ປັດນ້ຳ (ກົກໄຂ່ປູ)
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Sambucus javanica Reinw. ex Blume

ຕົ້ນປັດນໍ້າແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດໄມ້ຟຸ່ມທີ່ແຕກຫງ່າຫຼາຍ ສູງເຖິງ 4 ແມັດ, ໃບເປັນໃບ 
ປະສົມມີ 3-8 ຄູ່ກົງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ມີໃບຍ່ອຍຢູ່ຍອດຂອງໃບ, ຍາວ 20 ຊັງຕີແມັດ,  
ກວ້າງ 1.3 ຫາ 5 ຊັງຕີແມັດ ຂອບໃບເປັນຮູບແຂ້ວເລື່ອຍ ດອກນ້ອຍສີຄີມປົນຂາວອອກ 
ເປັນພົ້ວຢູ່ຍອດເປັນຮູບຄັນຮົ່ມ ມີຄວາມກວ້າງ 15-30 ຊັງຕີແມັດ. ພືດຊະນິດນີ້ແມ່ນນຳ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວໃນກໍລະນີຖືກກະດູກຫັກ ຫຼື ດູກແຕກໂດຍນຳເອົາຍອດ ຫຼື ໃບ 
ປັດນ້ໍາ (ໄຂ່ປູ) ມາຊອຍປະສົມກັບໃບສິໄຄ ມົກໃສ່ຕອງກ້ວຍທະນີ ນຳໄປຂາງໄຟອອ່ນໆ 
ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຈຶ່ງນຳມາໂອບໃສ່ບ່ອນກະດູກຫັກ ແລ້ວພັນດ້ວຍແພຂາວສະອາດ. 
ນອກຈາກປົວກະດູກຫັກແລ້ວ ກົກປັດນໍ້າຍັງສາມາດປົວພະຍາດອື່ນໆອີກເຊັ່ນ: ໃບ, ເປືອກ 
ແລະ ດອກປັດນໍ້າ ໃຊ້ຕົ້ມນໍ້າດື່ມເປັນຢາປົວໄອ, ຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ປົວຂີ້ຂະຫຍື. 
ໃບແກ້ອາການເຈັບຕາມກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຂໍ່ກະດູກ ໂດຍການນຳເອົາໃບມາຊອຍຕຳໃຫ້ມຸ່ນ 
ແລ້ວນຳໄປໂພະໃສ່ບ່ອນທີ່ເຈັບປວດ, ປົວປະດົງຂໍ່ແມ່ນ ໃຊ້ຮາກແຫ້ງ 30-60 ກຼາມຕົ້ມ 
ນໍ້າດື່ມ. ແກ້ອາການບວມແມ່ນ ເອົາໝົດຕ້ົນ 15-25 ກຼາມ ຕ້ົມນ້ໍາດ່ືມ. ໃນປະເທດຈີນ: 
ເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ເປັນຢາ ປົວຕັບ, ທ້ອງຖອກ ແລະ ປົວບາດແຜຕ່າງໆໃນອິນໂດເນເຊັຍ ໃຊ້ແກ ້
ອາການຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດຕາມຂໍ່ກະດູກ, ປົວຂີ້ໝາກເຫຼືອງ 
ແລະ ປະດົງຂໍ່. ບໍ່ມີເອກະສານໃດອ້າງອີງວ່າຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ເບື່ອ.
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ຍອດຫາງອົ້ນ

ຫາງອົ້ນ
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Aglaonema nebulosum N.E.Br.

ຫາງອົ້ນເປັນພືດຫຍ້າທີ່ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກຕະກຸນບອນ ທົ່ວລຳຕົ້ນອວບນໍ້າ ເວລາຫັກຈະ 
ມີຢາງໃສໆເວລາຢາງຖືກຜິວໜັງຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຄັນ. ເປັນພືດສູງ 50-80 ຊັງຕີແມັດ, 
ໃບໜາກ້ຽງເຫືຼື້ອມ ປະຊາຊົນສວນຫຼາຍນຳຈາກທຳມະຊາດມາປູກເປັນໄມ້ປະດັບ ເປັນພືດ 
ມັກເກີດໃນບ່ອນຊຸ່ມ. ສວນທີ່ໃຊ້ເຮັດຢາແມ່ນ ໃບ ໃຊ້ປົວກະດູກຫັກ ດ້ວຍວິທີຊອຍໃບ 
ຫາງອົ້ນ, ຕຳໃຫ້ມຸ່ນຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງກ້ວຍຕີບ ນຳໄປມົກໄຟອ່ອນໆໃຫ້ຮ້ອນ ຫຼັງຈາກ 
ນັ້ນຈຶ່ງເອົາໄປໂພະໃສ່ບ່ອນກະດູກຫັກ ແລ້ວໃຊ້ແພຂາວສະອາດພັນ ບໍ່ໃຫ້ດູກມີການເຄ່ືອນ 
ເໜັງ. ນອກຈາກປົວກະກູກຫັກແລ້ວ ກົກຫາງອົ້ນຍັງປົວກ່ຽວກັບກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຂໍ່ກະດູກ 
ອັກເສບ ຊຶ່ງປຸງແຕ່ງ ຫຼື ເຮັດວິທີດຽວກັບການປິ່ນປົວກະດູກຫັກ.

ຮາກຫາງອົ້ນ
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ຄວາມຮູ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢ້ານ ບໍ່ກ້າ 
ແຕ່ຖ້າເຮົາກ້າທີ່ຈະຜະເຊີນໜ້າກັບ
ມັນ ເຮົາຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ຄົນສະຫຼາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມຄິດ 
ຂອງຕົນ ແຕ່ຄົນໂງ່ຕັດສິນ ໃຈດ້ວຍ 
ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນ.

ຜູ້ໃດຄິດດີ ຜູ້ນັ້ນຖືວ່າເປັນຄົນເກັ່ງ.
ຜູ້ໃດວາງແຜນດີ ຜູ້ນັ້ນຖືວ່າເປັນຄົນ
ທີ່ເກັ່ງກ່ວາ.
ຜູ້ໃດເຮັດດີ ຜູ້ນັ້ນຖືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ 
ເກັ່ງທີ່ສຸດ.

ເຍົາວະຊົນ ຄືອານາຄົດຂອງປະເທດຊາດ
ແຕ່ອານາຄົດທີ່ດີນັ້ນ ຄືອານາຄົດທີ່ມີການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ.

ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາປຽບສະເໝືອນຕຳລາປື້ມ ຜູ້ໂງ່ຈ້າຈະເປີດຜ່ານຢ່າງໄວວາ
ແຕ່ຜູ້ສະຫຼາດຈະທັງອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຄິດ.

Pha Tad Ke Botanical Garden
ສວນພຶກສາຊາດ ຜາຕັດແກ້ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ຂອງ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ເປັນສວນ 
ພຶກສາຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຕົ້າໂຮມເອົາພັນພືດ 
ທີ່ເກີດຢູ່ໃນທຸກໆພາກຂອງລາວ ຊຶ່ງຊຸມຊົນຊາວລາວ ເຄີຍນຳໃຊ້ ຫຼື ມີຄວາມ 
ຜູກພັນມາແຕ່ຊ້ານານ ມາປູກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ເຫັນ 
ແລະ ສຶກສາ ຄຽງຂ້າງກັບການປູກພັນພືດທີ່ມາຈາກແຫ່ງອື່ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງສິ່ງ
ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອັນຈະເປັນສ່ວນປະກອບໃນການ 
ສຶກສາ ພຶກສາຊາດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຊີວະນານາພັນຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.
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