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กระเทียม 
สรรพคุณ : ฆาพยาธิ ลดอาการอักเสบบวมแดง บํารุงกระเพาะอาหาร ขับลม รักษาโรคบิด ทองรวง ไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ไอ
กรน ปอดบวม วัณโรคปอด แกหวัด มาเลเรยี ชองคลอดอักเสบเน่ืองจากเชือ้รา ข้ีกลากที่หวั แผลเปนหนอง แกอาการปวดฟน 
ปองกันโรคเสนเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง ขับพยาธิเข็มหมุด  
 
ขมิ้น 
สรรพคุณ : ทาํใหถุงนํ้าดีบีบตวัข้ึน รักษาอาการน่ิวในถุงนํ้าด ีลดความดันเลอืด ตานเชื้อแบคทีเรยี เปนยากระจายเลือด กระจาย
ลม แกปวด รักษาอาการปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ ประจาํเดือนขาด ปวดทองหลังคลอดบุตร ฟกช้ําเน่ืองจากถูกตี ฝหนอง ปวด
บริเวณหัวใจ แกโรคกระเพาะ ปวดฟน 
 
คื่นชาย 
สรรพคุณ : ปรบัประจําเดือนใหเปนปกติ แกอักเสบ ลดความดันเลือด ทําใหสงบ ดับรอน แกไอ บํารุงกระเพาะ ขับปสสาวะ รักษา
ตับอักเสบ ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ เพ่ิมความแข็งแรงใหกระดูกและฟน ปองกันการแข็งตัวของเสนเลือด ชวยบํารุงครรภ บํารุง
สมอง ชวยความจํา 
 
ตนหอม 
สรรพคุณ : ขับเหง่ือ แกอักเสบบวมแดง ปองกันโรคหวดัเย็น ปวดศรีษะ คดัจมูก ฝหนองบวมปวด รักษาอาการฟกช้ําเน่ืองจากถูก
ตี รักษาอาการปวดทองเน่ืองจากความเย็น ปสสาวะ อุจจาระขัด บิด เปนยาบํารุงไต บํารุงสายตา เสริมสมรรถภาพทางเพศ 
กระจายเลือดคัง่ ขับพยาธิ รักษาอาการเลือดกําเดาไหล ทําใหรางกายอบอุน เพ่ิมอุณหภูมิรางกาย บํารุงสมอง ขับพยาธิเข็มหมุด 
เด็กทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย กระตุนใหหลั่งนํ้านม เพ่ิมนํ้านม จมูกอักเสบ พยาธิตวักลมในเด็ก 
 
ตะไคร 
สรรพคุณ : ตานเชื้อรา แกหวดัลมเย็น ปวดศีรษะ ปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ ไขขออักเสบ ฟกช้ําเน่ืองจากถูกตี ไอ รางกาย
ออนเพลีย 
 
แตงกวา 
สรรพคุณ : เพ่ิมวิตามินซึ่งชวยเสริมการทํางานของระบบประสาท ชวยความจํา ลดอาการนอนไมหลับ แกกระหายนํ้า ตานมะเร็ง 
ขับปสสาวะ ทําใหผวิหนาแจมใส ลดอาการเห่ียวยนของใบหนา เด็กพุงโลเน่ืองจากขาดอาหารหรือมีพยาธิ 
 
กะเพรา 
สรรพคุณ : รักษาโรคหวัด ปวดหัว ปวดเอว ปวดฟน หลั่งนํ้ากามโดยไมรูตวัเปนประจํา ปองกันยุงกัด รักษาบิดไทฟอยด เปนยา
ถายขับลมในเดก็ออน กระตุนการหลั่งของนํ้านม 
 
ผักช ี
สรรพคุณ : ชวยยอย บํารุงกระเพาะ ชวยเจรญิอาหาร ขับลมขับพิษ กระตุนการหมุนเวียนของเลือด แกหวัด ขับเหง่ือ แกโรคหดั 
ไอมากเมื่อโดนลม ไอ เสมหะมากเปนฟอง 
 
ผักบุง 
สรรพคุณ : ใชรกัษาผูปวยโรคเบาหวาน ใชถอนพิษของอาหารจําพวกเห็ดพิษ เปนยาดับรอน ขับปสสาวะ รักษาอาการอาหารเปน
พิษ เลือดกําเดาออก อาเจียนเปนเลือด ปสสาวะเปนเลือด ฝหนองบวม งูพิษกัด ไอเสมหะมีเลือด ตะขาบตอย ระดูขาว ถกูตีฟก
ช้ําบวม เด็กตวัรอน กระหายนํ้า ปสสาวะเหลอืง 



 
พริก 
สรรพคุณ : เปนยาขับลม ทําใหอบอุน ชวยยอย แกอาการกระเพาะเย็น ทองอืด ทองเฟอ กระตุนการเตนของหัวใจ เพ่ิมการ
ไหลเวียนของโลหิต ขับความเย็น ปองกันโรคไขขออักเสบ กระตุนการหล่ังของนํ้ายอย ทาํใหเจริญอาหาร ปองกันโรคหลอดลม
อักเสบ ปองกันการเปนผื่นแดงเน่ืองจากแพอากาศเย็น กระตุนใหมผีมงอกได แกปวดหลัง ปวดเอว 
 
ฟก 
สรรพคุณ : เปนยาขับปสสาวะ รักษาฝหนองของอวัยวะภายใน ขับเสมหะ แกไอ กระหายนํ้า อึดอัดทองบวมนํ้า ปสสาวะไมออก 
ไอกรน หลอดลมอักเสบ แกพิษของอาหาร หอบหืด 
 
ฟกทอง 
สรรพคุณ : ปองกันโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคตับ โรคไต กระตุนการหลั่งของอินซูลิน เสริมสมรรถภาพของตับ ไต 
ชวยเพิ่มการสรางเซลลใหมของตับและไต ชวยยอยอาหาร ทําใหกระเพาะอุน บํารุงกําลัง ลดอาการอักเสบ แกปวด ขับพยาธิ แก
อาการทองผูก นํ้านมไมพอหลังคลอด ไฟหรอืนํ้ารอนลวก ไอกรน 
 
มะระ 
สรรพคุณ : เปนยาดับรอน ถอนพิษไข แกกระหาย บิด ตาแดง ปวดตา ปวดฟน ฝหนอง ไฟนํ้ารอนลวก เสริมสมรรถภาพทางเพศ 
ลดระดับนําตาลในเลือด โรคไฟลามทุง 
 
สะระแหน 
สรรพคุณ : ทําใหเย็นชุมคอ เปนยาขับลม กระจายความรอน ถอนพิษไขใชรักษาหวัดลมรอน ปวดศีรษะ ตาแดง เจ็บคอ เปนแผล
รอนในปาก ปวดฟน เปนผืน่ ลมพิษ ทองรวง ถายเปนเลือด เลือดกําเดาออกไมหยุด ผึ้งตอย ปวดหู 
 
หอมหัวใหญ 
สรรพคุณ : ลดระดับของไขมันในเสนเลือด ปองกันโรคของระบบหลอดเลอืด เสริมวิตามนิ เปนยาขับปสสาวะ ขับเสมหะ ปองกัน
โรคเบาหวาน รกัษาอาการนอนไมหลับ ไขขออักเสบ ปวด โรคเหน็บชา ไอกรน ฉี่รดที่นอน หอบหืด หนาตาบวม บิด 
 
หัวผักกาดขาว 
สรรพคุณ : กระตุนการบีบตวัของกระเพาะและลําไส ชวยยอยอาหาร ทําใหเจริญอาหาร ลดอาการทองอืด ทองเฟอ ถายไดคลอง 
ขับอาหารเปนพิษตาง ๆ ในลาํไส ปองกันโรคคอตีบ เยื่อหุมสมองอักเสบ หวัด ปองกันมะเร็งในทางเดนิอาหาร ปองกันโรคตาบอด
ตอนกลางคืน โรคตาหอง โรคลักปดลักเปด แกไอ ละลายเสมหะ แกอักเสบ แกพิษสุรา ดบักระหาย ขับปสสาวะ เปนยาบํารุง
กําลัง แกอาการบวมนํ้า น่ิวในทางเดินปสสาวะ หายใจลําบาก โรคเหน็บชา เลือดกําเดาออก ความดันโลหติสูง 
 
โหระพา 
สรรพคุณ : เปนยาขับลม ชวยยอยอาหาร รักษาโรคหวัด ปวดศีรษะ ทองอืด ทองเฟอ ปวดทอง ทองรวง ระดูไมมาตามปกติ ฟก
ช้ําเน่ืองจากถูกตี อาการไอ สะอึก คลื่นไสอาเจียน แผลเปนที่กระจกตา เด็กเหงือกอักเสบบวมแดง เปนแผลเปอย 

 
 
ขอขอบคุณ  www.bangsaiagro.com 


