
 

รวสิรา วิสุทธ์อาภรณ์ 

นิสิตฝึกงาน กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 

 

 หลงัจากที่ทนร้อนกนัมานาน   ฤดูหนาวก็เร่ิมกา้วมาเยอืน  หลายคนอาจรอคอยสมัผสัสายลมหนาว
กนัใหชุ่้มฉ ่าใจ แต่หารู้ไม่วา่อากาศหนาวๆ น่ีแหละที่เป็นตวัการของโรคภยัไขเ้จบ็หลากหลายชนิด และ
มิหน าซ ้ าลมหนาวที่ก  าลงัโชยมา ยงัส่งผลกระทบต่อผวิของสาวๆ  โดยตรงอีกดว้ย  ซ่ึงวนัน้ีเรามีค  าแนะน าดีดี
ในการดูแลสุขภาพช่วงหนา้หนาวมาฝากกนั 

ฤดูหนาวรับประทานอะไรดี 

 ฤดูหนาวในเมืองไทยอยูร่ะหวา่งเดือนตุลาคม - มกราคม   ช่วงน้ีคนจะเจบ็ป่วยบ่อยจากธาตุน ้ าก าเริบ 
อาการ คือ ผวิแหง้ คนัตามผวิหนงั มึนศีรษะ มีน ้ ามูลไหล รู้สึกขดัยอกเน้ือตวั ขยบัร่างกายไม่สะดวก ทอ้งอืด 
ควรเลือกกินอาหารบ ารุงธาตุน ้ าที่มีรสขมร้อน รสร้อน รสเปร้ียว เผด็เล็กนอ้ย  เช่น แกงสม้ดอกแค ตม้ย  ้า 
ตม้โคลง้ มีรสเผด็ผสมเปร้ียว และงดเวน้อาหารที่มนัจดั  

 ส่วนการเลือกเคร่ืองด่ืมในช่วงหนา้หนาวน้ี ควรจะเป็นเคร่ืองด่ืมร้อนๆ เช่น น ้ าขิง ชาสมุนไพร เพื่อ
ช่วยใหชุ่้มคอ ลดอาการไอ แกห้วดั ซ่ึงป้องกนัการเป็นหวดัในช่วงน้ีไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

หน้าหนาวควรดูแลร่างกายอย่างไร 

1. ดูแลรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่    ด่ืมน ้ ามาก ๆ 
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 



2. หลีกเล่ียงการอยูใ่กลชิ้ดกบัผูท้ี่ป่วยเป็นไขห้วดั หรือไขห้วดัใหญ่ และไม่ควรใชข้องร่วมกนั เช่น 
ผา้เช็ดหนา้ แกว้น ้ า จาน ชาม ชอ้น เป็นตน้ 

3. อยูใ่นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เขา้ไปในที่แออดั 

4. หากเป็นไขห้วดัหรือไขห้วดัใหญ่ ควรมีผา้ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม และไม่คลุกคลี กบัผูอ่ื้นและหมัน่
ลา้งมือบอ่ย ๆ 

5. หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เน่ืองจากอาจท าใหสุ้ขภาพร่างกายเส่ือมโทรม มีโอกาส
ติดเช้ือไดง่้าย 

6. ลา้งมือบ่อย ๆ เน่ืองจากเราอาจไปสมัผสักบัเช้ือโรคที่อยูต่ามส่ิงของต่าง ๆ เช่น ราวบนัได ลูกบิด ประตู 
แกว้น ้ า เป็นตน้ โดยลา้งมือดว้ยสบู่ธรรมดา 15-20 วนิาที หรือใชน้ ้ ายา ลา้งมืออ่ืน ๆ  

7. รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปล่ียนแปลง  ในที่ที่หนาวมากควรสวมหมวก
เพือ่ลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย 

8. ดูแลเร่ืองผิวหนงั โดยการท าใหร่้างกายอบอุ่นอยูต่ลอดเวลา ใส่เส้ือผา้หนา ๆ ไม่อาบน ้ านาน ๆ ใน หลงั
อาบน ้ าควรทาโลชัน่หรือน ้ ามนัทาผวิ ในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาดว้ยลิปสติกมนัและไม่ควรเลีย
ริมฝีปากบ่อย ๆ 

สมุนไพรต้านหวดั 

 ขิง    มีรสหวานเผด็ร้อน แกล้มจุกเสียด แกเ้สมหะ แกค้ล่ืนเหียน 
อาเจียน  ส่วนที่ใช ้ไดแ้ก่ เหงา้แก่สดที่มีอาย ุ11-12 เดือน 

 การใชข้ิงรักษาอาการไอ มีเสมหะ ใหใ้ชเ้หงา้ขิงฝนกบัน ้ ามะนาว 
หรือใชเ้หงา้ขิงสดต าผสมน ้ าเล็กนอ้ย แลว้คั้นเอาน ้ าใส่เกลือเล็กนอ้ย 
น ามากวาดคอหรือจิบบ่อย ๆ 

 มะขามป้อม   ซ่ึงเป็นผลไมท้ีมี่วติามินซีสูงมาก รสฝาดอมเปร้ียว ใช้
แกไ้อ กระตุน้น ้ าลายท าใหชุ่้มคอ แกค้อแหง้ ขบัเสมหะ โดยใชเ้น้ือผลสดแก่
คร้ังละ 1-3 ผล โขลกพอแหลกใส่เกลือเล็กนอ้ย อมหรือเคี้ยวรับประทานวนั
ละ 3-4 คร้ัง 

 



 มะขาม   ส่วนที่น ามาใชค้ือเน้ือฝักแก่ มีรสเปร้ียวเพราะมีกรดอินทรีย ์
แพทยแ์ผนไทยเช่ือวา่มีฤทธ์ิขบัเสมหะ ใหน้ ามาจ้ิมเกลือรับประทาน หรืออาจ
คั้นเป็นน ้ ามะขามใส่เกลือรับประทานเปล่าๆ 

 

 มะนาว  ใหใ้ชผ้ลสดคั้นเอาน ้ าใส่เกลือเล็กนอ้ย จิบบ่อย ๆ หรืออาจ
ท าเป็นน ้ ามะนาวใส่เกลือและน ้ าตาลปรุงรสจดั ด่ืมบ่อย ๆ ก็ได ้

  มะแว้งเครือและมะแว้งสด    สรรพคุณเหมือนกบัมะนาว   ขบั
เสมหะ โดยใชผ้ลแก่สดที่สุกแลว้ มีรสขม ใช ้5-10 ผล โขลกพอแหลก 
คั้นเอาเฉพาะน ้ าใส่เกลือใชจิ้บบ่อยๆ 

สมุนไพรดูแลผิวพรรณ 

 

 น ้ามันงา   งาดิบประมาณ 1 ถว้ย โขลกใหล้ะเอียด   บีบเอาน ้ ามนัจากงาเก็บไวใ้นขวด ทาผวิตอนเชา้
และก่อนนอน น ้ามนังาจะช่วยใหผ้วิชุ่มช้ืน ลดอาการแหง้แตกและคนั 

 



 ขมิน้ชัน   มีสรรพคุณช่วยลดอาการคนัและช่วยลดอาการผดผืน่ตามผวิหนงั  เพยีงน าขม้ินชนัสดมา
ลา้งใหส้ะอาด โขลกใหล้ะเอียด  บีบน ้ าที่ไดน้ ามาทาผวิ หลงัอาบน ้ าเชา้-เยน็ แต่อาจจะมีสีของขม้ิน
ติดตามเส้ือผา้ที่สวมใส่ 

 

 ผิวมะกรูด   น ้ ามนัที่ผวิของมะนาวและมะกรูด จะช่วยเคลือบผวิ ใหชุ่้มช้ืน ลดอาการคนั ลดการ
อกัเสบ โดยน ามะนาวที่ใชแ้ลว้ส่วนบริเวณผวิดา้นนอกของมะนาว มาทาผวิบริเวณที่แหง้คนั  เชา้-
เยน็ ก็จะช่วยลดอาการคนัได ้
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