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ภาพโดย พิชานันท ลีแกว 

ยาดมจัดเปนยาสามัญประจําบานชนิดหนึ่ง มีขอบงใชเพ่ือบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก แกอาการหนา
มืดตาลาย และวิงเวียนศีรษะ ปจจุบันยาดมมีจําหนายอยูในทองตลาดมากมาย หาซื้อไดงาย ทั้งแบบที่
ประกอบดวยสารสังเคราะหลวน ซึ่งมีสวนประกอบหลักคือ เมนทอล การบูร พิมเสน หรอืแบบยาดมสมุนไพรที่
มีการเพิ่มน้ํามันหอมระเหยหรือชิ้นสวนของสมุนไพรตางๆ เขาไป เพ่ือใหไดกลิ่นหอมที่แตกตาง และคงจะดีไม
นอยหากเราสามารถทําไวใชเองที่บานได ซึ่งการทํายาดมสมุนไพรนั้นมีวิธีการทําที่ไมยุงยาก วัตถุดิบสามารถหา
ซื้อไดจากรานเคมีภัณฑ และรานขายยาสมุนไพรทั่วไป     

สวนประกอบของยาดมสมุนไพร 

1. สมุนไพรแหงที่มีกลิ่นหอม เชน กระวาน, กานพลู, โปยกั๊ก, พริกไทยดํา, ลูกผักชี, อบเชย 

2. สารใหกลิ่นหอม ไดแก การบูร, เมนทอล, พิมเสน, น้ํามันยูคาลิปตัส 

3. ขวดสําหรับใสยาดมสมุนไพร 

วิธีการทํายาดมสมุนไพร 

1. ตวงการบูรและพิมเสน อยางละ 1 ชอนชา และเมนทอล 2 ชอนชา ใสในขวดแกวปากกวางที่มีฝาปด 
คนใหเขากันจนเปนสารละลาย เทน้ํามันยูคาลิปตัส 3 มล. ลงไป ผสมใหเขากัน แลวปดฝาตั้งทิ้งไว   

2. นํากระวาน 1 ผล กานพลู 5 ดอก อบเชย 1 ชอนชา ลูกผักชี 1 ชอนชา พริกไทยดํา 1 ชอนชา และ 
โปยกั๊ก 1 ผล ใสชามผสม คลุกเคลาใหเขากัน 

3. ตักสมุนไพรในขอ 2 ใสลงในขวดสําหรับใสยาดม แลวเติมสารละลายในขอ 1 ลงไปพอประมาณ ปดฝา 
พรอมใชงาน  



*เพิ่มเติม: กอนเติมสารละลายลงไปในสมุนไพรอาจปดบริเวณผิวดานหนาของสมุนไพรดวยสําลีหรือผากอซ
ขนาดเล็กที่พอดีกับปากขวด เพ่ือใหกลิ่นอยูไดนานขึ้น          

เกร็ดความรูเกี่ยวกับสมุนไพร 
กานพลู (Clove) Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry วงศ MYRTACEAE สรรพคุณ: 

ดอก แกปวดทอง แกทองเสีย แกทองอืด ขับลม บํารุงธาตุ ขับเสมหะ แกไอ แกปากเหม็นรักษาอาการปวดฟน 

อบเชย (Cinnamon) Cinnamomum spp. วงศ LAURACEAE สรรพคุณ: เปลือกตน บรรเทา
อาการอาหารไมยอย แกทองเสีย ขับพยาธิ บํารุงธาตุ  แกเบื่ออาหาร  แกจุกเสียด แนนทอง แกไอ  แกไขหวัด  
ลําไสอักเสบ และใชเปนสวนประกอบในตํารับยาตางๆ  

ลูกผักชี (Coriander) Coriandrum sativum L.วงศ APIACEAE สรรพคุณ: ผล ขับลม แกทองอืด
เฟอ บํารุงธาตุ แกสะอึก แกกระหายน้ํา แกคลื่นไสอาเจียน ทําใหเจริญอาหาร แกบิด ถายเปนเลือด ตมเอาน้ํา
อมบวนปาก แกปวดฟน แกเจ็บในปากคอ 

พริกไทยดํา (Black pepper) Piper nigrum L. วงศ PIPERACEAE สรรพคุณ: ผล บรรเทาอาการ
ทองอืดเฟอ แนนจุกเสียด ขับลมในลําไสใหผายเรอ ชวยเจริญอาหาร บํารุงธาตุ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ชวยลด
อุณหภูมิในรางกาย  ขับปสสาวะ กระตุนประสาท แกอาหารไมยอย แกปวดทอง ปวดฟน แกหวัด ทําใหอยาก
อาหาร แกออนเพลีย  

โปยกั๊ก (Star Anise) Illicium verum Hook. f. วงศ ILLICIACEAE สรรพคุณ: ผล ขับลม ขับเสมหะ 
บํารุงธาตุ แกอาหารไมยอย แกไอ แกเกร็ง แกปวดทอง ขับน้ํานม 

กระวาน  (Siam Cardamom) Amomum krervanh Pierre ex Gagnep วงศ ZINGIBERACEAE 
สรรพคุณ: ผล แกอาการทองอืด ทองเฟอ ชวยขับลม แกแนนจุกเสียด บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง ขับโลหิต เจริญ
อาหาร  รักษาอาการเบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน ขับเสมหะ แกปวดทอง 
เกร็ดความรูเกี่ยวกับสารสังเคราะห 
 สารที่จะกลาวตอไปนี้ เปนสารที่พบไดในสมุนไพร แตปจจุบันจะไดจากการสังเคราะห 

พิมเสน (Borneol camphor) มีลักษณะเปนเกล็ดเล็ก สีขาวขุน พบแทรกอยูตามเนื้อไมของตน
พิมเสน (Dryobalanops aromatic Gaerth.) สรรพคุณ: ใชเปนยาขับเหงื่อ ขับเสมหะ กระตุนการหายใจ ใช
ระงับความกระวนกระวาย แตถาใชมากเกินไปจะทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน 

การบูร  (Camphor) เปนผลึกสีขาวใส  แทรกอยูตามเนื้อไมของตนการบูร (Cinnamomum 
camphora (L.) J.Presl) โดยจะกระจายอยูทั่วตน และมักอยูตามรอยแตกของลําตน สรรพคุณ: แกเคล็ดบวม 
ขัดยอก แพลง แกปวดตามขอ แกพิษแมลงตอย รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 

เมนทอล (Menthol) หรือเกล็ดสะระแหน มีลักษณะเปนผลึกใส สกัดไดจากสวนใบของพืชในตระกูล
สะระแหน โดยเฉพาะสะระแหนฝรั่ง (Mentha x piperita L.) สรรพคุณ: ลดอาการปวดเมื่อย ฆาเชื้อ และใช
เปนยาขับลม 

น้ํามันยูคาลิปตัส (Eucalyptus oil) ไดมาจากการกลั่นสวนใบและกิ่งออนของตนยูคาลิปตัส 
(Eucalyptus globulus Labill.) โดยนํ้ามันที่ไดจะมีสีเหลืองออนๆ และมีกลิ่นหอมแรง  สรรพคุณ: บรรเทา



อาการหวัด ลดอาการปวดศีรษะ รักษาแผล และมีฤทธิ์ฆาเชื้อ ไมควรสูดดมหรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง ตองทํา
ใหเจือจางเสียกอน 

เกร็ดความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
Eutectic mixture คือ การท่ีสาร 2 ชนิดหรือมากกวามาอยูรวมกันแลวเกิดการหลอมเหลวที่อุณห -

ภูมิหอง ซึ่งจะเห็นไดจากการที่เรานําพิมเสน การบูร และ เมนทอล มาผสมกัน โดยสารทั้ง 3 ชนิดเปนของแข็ง
ที่มีจุดหลอมเหลวตางกัน แตเมื่อนํามาผสมกันที่อุณหภูมิหองแลวสามารถกลายเปนของเหลวได 

จะเห็นไดวาการทํายาดมสมุนไพรมีวิธีการที่ไมยุงยาก ซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลดชนิดหรือปริมาณของ
สมุนไพรตามความชอบของเราได อยางไรก็ตาม แมการใชยาดมตามขอบงใชจะมีความปลอดภัย แตการสูดดม
เปนเวลานาน หรือสูดดมบอยๆ อาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองจมูกและทางเดินหายใจได ดังนั้นควรใชดวย
ความระมัดระวัง หากใชแลวเกิดความผิดปกติควรหยุดใชทันทีและรีบปรึกษาแพทย นอกจากนี้ควรเก็บใหพน
มือเด็ก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณริมฝปาก รอบดวงตา หรือบริเวณผิวหนังออน เนื่องจากสามารถทํา
ใหเกิดอาการระคายเคืองได 
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