
09/04/57 

1 

เครือ่งด่ืมสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ 

ผศ.ดร.สุนีย์ จนัทร์สกาว 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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เครื่องด่ืมสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ 

ความหมาย 

หมายถึง พืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร ที่ใช้ด่ืมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

การแบ่งประเภท 
1. น า้ด่ืมลอยสมุนไพร 

2. น า้ผัก ผลไม้ และสมนุไพร 

3. เคร่ืองด่ืมสมนุไพรชนิดชง 

4. เคร่ืองด่ืมสมนุไพรที่มแีอลกอฮอล์ 

5. เคร่ืองด่ืมที่ได้จากการสกัดสารส าคญั 2 

ชา 

 ชา: ชาฝร่ัง (black tea), ชาจีน (oolong tea), และ ชาเขียว 
(green tea) 

Camelia sinensis (Theaceae) 

 ความแตกต่างของชาทัง้ 3 ชนิด อยู่ที่ กรรมวธีิในการผลิต 

 องค์ประกอบสารส าคญั 
คาเฟอีน (cafeine) พบ 0.9–5% โดยน า้หนัก โดยทั่วไปชา 1 ถ้วย จะ

มีคาเฟอีน 10-50 mg  

ไม่ควรด่ืมชา มากกว่า 5 ถว้ยต่อวนั 

สารประกอบฟีนอลิก (phenolics)  ตา้นอนมุลูอิสระ 
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ชา 
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มะขาม Tamarindus indica Linn. 
 

สรรพคณุ :  1. แก้ท้องผูก              

   2. แก้ไอขับเสมหะ  

   3. ช่วยลดอุณหภมิูในร่างกาย  

องคป์ระกอบส าคญั กรดอินทรีย์ เพคติน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
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มะนาว Citrus aurantifolia (Christm) Swing. 

สรรพคณุ :  1. ผิวของผล - แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด 

                  2. น า้มะนาว - แก้ไอขับเสมหะ 
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มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. 

 ส่วนที่ใช้ :  

 ผลแก่สด       

 วิตามินซี แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส สารฝาดสมาน 

 สรรพคณุ :  

 แก้ไอ ขับเสมหะ  

 ต้านอนุมลูอสิระ 
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ตรผีลา 

มหาพิกดัตรีผลา แก้ในกองธาตุประจ าคมิหนัตฤดู (ฤดูร้อน) ใช้
แก้ในกองธาตุเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐาน 
และ แก้อจุจาระสมุฏฐาน 

มหาพิกดัตรีผลา แกเ้สมหะสมฏุฐาน : ใช้รักษาอาการที่
เก่ียวกับเสมหะ   มีสัดส่วนตัวยาดังนี ้

  ลูกสมอไทย 4   ส่วน 

  ลูกสมอพเิภก 8   ส่วน 

  ลกูมะขามป้อม 12 สว่น 

8 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PRTakNE6aldd6M&tbnid=k6d5cpqCSdQ4gM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fherb-to-health.blogspot.com%2F2013%2F07%2Fblog-post_27.html&ei=PrghU7iUFsuWiQfai4C4Aw&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNGMLQ2cYN_AmlieG3NvQka8jFH0ug&ust=1394805147430372


09/04/57 

3 

ตรผีลา 

มหาพิกดัตรีผลา แกว้าตะสมฏุฐาน : ใช้แก้อาการที่เก่ียวกับ
ความดันโลหติ  มีสัดส่วนตัวยาดังนี ้

  ลูกสมอไทย 12  ส่วน 

  ลูกสมอพเิภก  4   ส่วน 

  ลูกมะขามป้อม  8   ส่วน 
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ตรผีลา 

มหาพิกดัตรีผลา แกปิ้ตตะสมฏุฐาน : ใช้แก้อาการผิดปกตจิาก
ระบบเลือด  มีสัดส่วนตัวยาดังนี ้

  ลูกสมอไทย  8   ส่วน 

  ลูกสมอพเิภก 12  ส่วน 

  ลูกมะขามป้อม  4   ส่วน 
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ตรผีลา 

มหาพิกดัตรีผลา แกอ้จุจาระสมฏุฐาน :ใช้แก้อาการที่เกิดจาก
อาหาร เช่น ท้องร่วง  

มีสัดส่วนตัวยาดังนี ้

  ลูกสมอไทย 8   ส่วน 

  ลูกสมอพเิภก 8   ส่วน 

  ลูกมะขามป้อม 8   ส่วน 
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ฝรัง่ Psidium guajava Linn. 
 

ส่วนท่ีใช ้: ผล 
องค์ประกอบส าคัญ : วิตามนิซ ีเหล็ก 
        แคลเซียม 
สรรพคณุ :  

ใบฝร่ัง และผลดบิ แก้ท้องเดนิ 
ผลสุก ระบายอ่อน ๆ 
 
การท าน า้ฝร่ังอย่าใชภ้าชนะท่ีเป็น
เหล็ก เพราะเหล็กและสารส าคัญจะท า
ปฎิกริยากันให้สารสีเขียวเข้มถึงด า
ออกมา   12 
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ทบัทิม Punica granatum Linn. 
 

ส่วนท่ีใช ้: ผล 
องคป์ระกอบส าคญั : วิตามินซี กรดอินทรีย์ 
        แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
        สารอ่ืน 
สรรพคณุ :  

เนือ้ผล - แก้กระหายน า้ ลดอุณหภูมิของ 
  ร่างกาย 
เปลือกผล – แก้ท้องเสีย รักษาบดิ  
      รักษาน า้กัดเท้า 
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สบัปะรด Ananas comosus Merr. 

ส่วนท่ีใช ้: ผล 
องคป์ระกอบส าคญั :  

วิตามินซี น า้ตาล กรดอินทรีย์ 
ฟอสฟอรัส สารช่วยย่อยโปรตนี 
(โบรมีเลน) 
สรรพคณุ :  

เน้ือผล – ช่วยย่อย ลดอาการแน่นท้อง 
   ป้องกนัโรคเลือดออกตาม 
   ไรฟัน ลดอาการอักเสบ บวม 
   แก้ไอ ขับเสมหะ 
เหงา้ - ขับปัสสาวะ 
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บวับก Centella asiatica (L.) Urb. 

สรรพคณุ : แก้ร้อนในกระหายน า้ เป็นยาบ ารุง ขับปัสสาวะ รักษาแผล 15 

บัวบก และ แว่นแก้ว 
เหมือนหรือต่าง ??? 
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เตยหอม Pandanus odorus Ridl. 
 

ใบสด ต้มกับน า้ดื่ม ลดอาการกระหายน า้บ ารุงหัวใจ ท าให้ชุ่มช่ืน  
         แก้ร้อนใน กระหายน า้ 17 

ขิง Zingiber officinale Rosc. 
Family Zingiberaceae 

สรรพคณุ :  1. แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด 
                    2. แก้ไอขับเสมหะ 
   3. แก้คลื่นไส้ อาเจียน เมารถ 
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ตะไคร ้Cymbopogon citratus  Stapf 
Family Gramineae 

 สว่นท่ีใช ้:  

 ล าต้นและกาบใบ      
 สรรพคณุ :  

 ขับลม แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ 
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ฝาง Caesalpinia sappan Linn. 
 

ลดอาการกระหายน า้บ ารุงหวัใจ ท าให้ชุ่มช่ืน 20 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3EuOscfr4vl26M&tbnid=SoGnRnhZtBkghM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bansuanporpeang.com%2Fnode%2F7332&ei=Swh_UsLrLMHDrAf79oAQ&bvm=bv.56146854,d.bmk&psig=AFQjCNHYczJHGAuDmf3mpGCyW9UIqcQ03A&ust=1384143247118124
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fePaPD4QIYe5SM&tbnid=duXS4vTUrcL8EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F108pharma.com%2Fhome%2Fherbal-products%2F222-liquid-uthaitip.html&ei=Ggh_UujXJ4KLrQf3-oDYDg&bvm=bv.56146854,d.bmk&psig=AFQjCNHYczJHGAuDmf3mpGCyW9UIqcQ03A&ust=1384143247118124


09/04/57 

6 

ว่านกาบหอย 

Rheo discolor Hance.วงศ์ Commelinaceae  

 แก้อาการร้อนในกระหายน า้ 
แก้อาการฟกช า้ภายใน แก้ไอ 
ขับเสมหะ  

21 

มะพรา้ว Cocos nucifera Linn. 

ส่วนที่ใช้ :  
 น า้มะพร้าว 
สรรพคุณ :  
 ใช้ดื่มเพ่ือถอนพิษเบื่อ

เมา  
ประโยชน์ : มีโปรตนี 

น า้ตาล แคลเซียม และ
โปแตสเซียม 
Phytoestrogen 
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ถัว่เหลือง Glycine max (L.) Merr. 

ส่วนที่ใช้ : เมล็ด 
 
ประโยชน์ : บ ารุงสขุภาพ 

Phytoestrogen 
มีโปรตนีสูงถึง 50 %, 

isoflavones 
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ว่านหางจระเข ้Aloe barbadensis Mill. 

สรรพคณุ :   

 วุ้นในว่านหางจระเข้ มี
ฤทธ์ิสมานแผล 
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มะระข้ีนก Momordica charantia L. 

สรรพคณุ:   

แก้ไข้ ร้อนใน ช่วยให้เจริญอาหาร 

ให้ฤทธ์ิลดน า้ตาลในเลือด 
ขอ้ควรระวงั:  

ระวังการใช้ร่วมกับยาในกลุ่มลด
น า้ตาลในเลือด 
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เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum  

องคป์ระกอบส าคญั: 

Polysaccharides, triterpenoids 

สรรพคณุ:   

บ ารุงร่างกาย 
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สารทดแทนความหวาน 

หญา้หวาน 

สารส าคัญในหญ้าหวานอาจเพ่ิมการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน หรือ
ลดการดูดซึมกลูโคสในทางเดินอาหาร  

สารสกัดจากหญ้าหวานสามารถลดระดบัน ้าตาลหลงัมื้ออาหารได้
ประมาณ 18% ในผ ูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ส่วนผลระยะยาวของหญ้า
หวานต่อผู้ป่วยเบาหวานยังไม่ชัดเจน 

หญา้หวานเป็นพืชท่ีมีความหวานมากกว่าน ้าตาล 10-15 เท่า สาร
สกัดจากหญ้าหวาน “Steveoside" มีความหวานกว่าน ้าตาล 100-

300 เท่า แต่ไม่ถูกย่อยให้เกดิพลังงาน สามารถใช้แทนน า้ตาลในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หญ้าหวานเป็นพืชในวงศ์ Asteraceae/Compositae ซึ่งเป็นวงศ์เดยีวกับ 
Ragweed (วัชพืชที่ท าให้เกิดไข้ละอองฟาง), Marigolds (ต้นไม้ประเภท
ดาวเรือง) และ Daisies (พืชไม้ดอกสีเหลืองประเภทจ าพวกเบญจมาศ) 
ผู้ป่วยที่แพ้พืชเหล่านีค้วรหลีกเหล่ียงการใช้หญ้าหวาน ส่วนการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยายังไม่มีข้อมูล 

 

สารทดแทนความหวาน 

28 



09/04/57 

8 

สารทดแทนความหวาน 

มะกล ่าตาหน ู

ใบมีสารหวาน Abrusoside ซึ่งมีความหวาน
มากกว่าน า้ตาลทราย 30 – 100 เท่า และไม่มีพษิ 
สารหวานจากใบมะกล ่าตาหนู สามารถทนความ
ร้อนได้ด ี

ขอ้ควรระวงัในการใช ้

 เมล็ดและรากเป็นพษิ เมล็ดมะกล ่าตาหนูเป็นพืชที่มี
เมล็ด สีสันงดงามสะดุดตา  

 เมล็ดมีพิษท่ีรนุแรงมาก      

 
29 

สารทดแทนความหวาน 

ชะเอมเทศ 

ในสรรพคุณต ารายาไทย : ชะเอมเทศมีรสหวาน ชุ่มคอ แก้ไอ ขับ
เสมหะ ขับเลือดเน่าเสีย บ ารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น แก้ก าเดาให้เป็นปกติ ใช้
ส าหรับปรุงแต่งรสยาให้กินง่าย และเป็นยาระบายอ่อนๆ 

สารใหร้สหวานทดแทนน ้าตาลท่ีไม่มีผลท าใหน้ ้าตาลในเลือดสงู 

ขอ้ควรระวงัในการใช ้

 ชะเอมเทศมีสารท่ีใหฤ้ทธ์ิคลา้ยฮอรโ์มนเพศหญิงอย่างอ่อน จึงควร
ระวังในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิง 
เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 

 30 

วิธีการในการเตรียมผลติภณัฑช์าสมนุไพร 

31 

วิธีเตรียม 

การชง นิยมใช้กับสมนุไพรที่บอบบางและมกีลิ่น  

 เช่น ใบหรือดอก 

การตม้ นิยมใช้กับสมนุไพรที่มีเปลือกแขง็  

การบีบ คัน้ 

การป่ัน 

 

32 
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เคร่ืองป่ันแยกกาก 33 

เคร่ืองป่ัน กาชงชา 

34 

การเตรียมชาสดชงสมนุไพร 

หลักการ 

 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ 

วิธเีตรียม 

 ข้อควรระวัง 

 

35 

หลกัการเตรียมชาสดชงสมนุไพร 

การชง นิยมใชก้บัสมนุไพรท่ีบอบบางและมีกลิ่น เช่น 

ใบหรือดอก 

เลือกใช้วัตถุดบิสมุนไพรที่ใหม่ สด เพื่อให้มีคุณค่าสูง 

กระบวนการที่ใช้ในการเตรียม  

จะต้องสะอาด ผ่านขัน้ตอนน้อยที่สุด 

บรรจุลงภาชนะสะอาด และเหมาะสม 
 

36 
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การตัง้ต ารบั 

หลกัการตัง้ต ารบั 

 สมุนไพรหลักจะใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ต้องการ 

 สมุนไพรรองจะเป็นตวัช่วยให้ชาสดชงมคีวามน่าดื่มใน
เร่ืองต่าง ๆ คือ 

 รสชาต ิ

กล่ิน 

 สี 

37 

ตวัอย่างต ารบั 

สมนุไพรหลกั : มะระ 

สมนุไพรรอง : 

 - แต่งรสชาต ิ: หญ้าหวาน, ชะเอม 

 - แต่งกล่ิน : ใบเตย 

 - แต่งสี : ใบเตย, ค าฝอย 

38 

วิธีเตรยีมชาสดชงสมนุไพร 

1. คัดเลือกสมุนไพรเพื่อตัง้ต ารับ 

2. ล้างสมุนไพรแต่ละชนิดให้สะอาด 

3. ลดขนาดสมุนไพรโดยการฝานหรือหั่น 

4. น าสมุนไพรตามต ารับใส่ในถ้วยชา 

5. เตมิน า้ร้อนลงไปเล็กน้อย (พอท่วม) 

6. เทน า้ทิง้ไป เพื่อเป็นการล้างสมุนไพร 

7.  เทน า้ร้อนลงไปจนเกือบเตม็ถ้วย แช่ไว้ นาน 3-5 นาที 
จึงน าไปดื่มขณะร้อน 

39 

คดัเลือกและลา้งสมนุไพร 
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ลดขนาดสมนุไพร 

41 

มะตมู 

 

มะล ิ

 

ล าไย 

 

อญัชนั 

 

ค าฝอย 

ตัง้ต ารบั 

42 

ขอ้ควรระวงัในการเลือกดอกไมเ้พื่อน ามาเตรยีมชาสด 

 ต้องแน่ใจว่าดอกไม้นัน้รับประทานได้ 

อย่ารับประทานดอกไม้ที่ประดับจานอาหาร ดอกไม้จากสวน 
หรือร้านจ าหน่าย 

 ไม่ควรใช้สารเคมใีนการปลูก 

อย่าเก็บดอกไม้ข้างทาง เป็นที่กักเก็บสารพษิ  

ระวังภูมแิพ้จากเกสรดอกไม้ 

ควรรับประทานแต่น้อย ส าหรับชนิดที่เร่ิมลอง 

 เลือกดอกไม้แรกแย้ม หรือดอกตูม 

 ล้างให้สะอาด แต่ไม่ควรแช่น า้เกิน 10 นาท ี

 
43 

การเตรียมชาสมนุไพร 

ชาสมนุไพร  

  

 ประกอบด้วยตวัยาสมุนไพรหน่ึงตวัหรือมากกว่า 
มุ่งหมายที่จะให้ยาในรูปแบบของยาน า้ให้ทาง
ปาก โดยกระบวนการสกัดตวัยาด้วยการต้ม การ
แช่ หรือการชง 
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วิธีเตรยีมชาสมนุไพร 

ท าความสะอาดสมุนไพร 

ลดขนาดสมุนไพร 

ท าให้แห้ง 

ลดขนาด  

แร่ง 

บรรจุผงสมุนไพรลงซองชาชง 

 ปิดผนกึซอง 

 ปิดฉลาก 

45 46 

ตะไคร ้

47 

ผลิตภณัฑช์าชงสมนุไพรหลากส ี

48 
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เครื่องด่ืมสมนุไพรท่ีมฤีทธ์ิต่อตา้นอนมุลูอิสระ 

 เครือ่งด่ืมพรอ้มบรโิภค ได้แก่ น า้มะขามป้อม น า้สมอไทย 
น า้มะม่วงหมิพานต์ น า้มะเก๋ียง น า้กระเจ๊ียบ น า้มะเฟือง 
น า้มะเม่า น า้องุ่น น า้ลูกยอ น า้สตรอเบอร่ี น า้มะยม น า้ว่าน
ชักมดลูก น า้กระชายด า และน า้เกก็ฮวย  

ชาชง ได้แก่ รางจืด หญ้าหนวดแมว ชาด า พลูคาว ชาเขียว 
ฟ้าทะลายโจร หญ้าหวาน บอระเพด็ หญ้าดอกขาว 
กระเจ๊ียบ ดอกค าฝอย มะตูม ใบบัวบก 

 เครือ่งด่ืมผง ได้แก่ เคร่ืองด่ืมผงใบเตยและหญ้า
หนวดแมว 49 

ขอ้ควรค านึงในการบรโิภค 

เครือ่งด่ืมสมนุไพรเพื่อสขุภาพ 

1. เลือกใช้สมนุไพรที่ รู้จักและมีความปลอดภัยเท่านัน้มาเตรียม 

2. ระวังผลของชาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบนัที่ใช้อยู่ 

3. ไม่ควรด่ืมในปริมาณที่มากเกนิไปในแต่ละวัน 

4. ในการเตรียมจะต้องเน้นความสะอาดและความปลอดภัย 

50 
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