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การดูแลสุขภาพเบื้องตนภายในครอบครัว รวมท้ังการปฐมพยาบาลดวยวิธีที่ถูกตอง ตออาการตางๆ 
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ เปนเรื่องที่สามารถปฎิบัติไดเองเพื่อเปนการบรรเทาอาการกอนที่จะไปพบ
แพทย และมีขอมูลของสมุนไพรใกลตัวหลายชนิดที่มีศักยภาพในการใชประโยชนสําหรับการปฐมพยาบาล 
บทความนี้จึงขอรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใชสําหรับการปฐมพยาบาล รวมทั้งภูมิปญญาการใชสมุนไพร 
การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และขอมูลทางวิทยาศาสตรตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. แผลไฟไหมน้ํารอนลวก         
 วานหางจระเข (Aloe vera)         
 วุนจากใบวานหางจระเข มีฤทธิ์สมานแผล ลดการอักเสบ ลดรอยแผลเปน ใชรักษาแผลสด แผลไฟ
ไหม น้ํารอนลวก หรือใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือปองกันและบรรเทาอาการไหมจาก
แสงแดด สําหรับการใชวุนวานหางจระเขเพ่ือปฐมพยาบาลนั้น ใหเลือกใชใบแกนํามาปอกเปลือกและลางน้ํา
ยางสีเหลืองออกใหสะอาด นําเฉพาะสวนวุนมาใชพอกแผล แตควรเตรียมแลวใชทันทีหรือเก็บไวในที่เย็น 
เนื่องจากภายในวุนจะมีสารที่ไมคงตัว เมื่อโดนความรอนหรือรังสียูวีและออกซิเจนในอากาศ จะคอยๆ สลายตัว
 มะพราว (Cocos nucifera)       
 น้ํามันมะพราวประกอบดวยกรดไขมันและวิตามินอี มีฤทธิ์เปนสารใหความชุมชื้นแกผิวหนัง ใชทาเพื่อ
บรรเทาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก โดยใชน้ํามันมะพราว 1 สวน ผสมกับน้ําปูนใส 1 สวน คนใหเขากันเปนน้ํามัน
ขน ทาบริเวณท่ีเปนแผล หรือใชทาเพื่อบรรเทาอาการผิวแหงคันแบบเล็กนอยถึงปานกลาง 
 บัวบก (Centella asiatica)         



 สารสกัดบัวบกมีฤทธิ์สมานแผลโดยกระตุนการสรางคอลลาเจน ยับยั้งเอนไซมที่ เกี่ยวของกับ
กระบวนการอักเสบ และลดการเกิดรอยแผลเปนได สามารถเตรียมยาสมุนไพรแบบงายโดยใชบัวบกทั้งตนที่
ลางใหสะอาดมาโขลกใหละเอียด นํามาพอกบริเวณแผลไฟไหมน้ํารอนลวกหรือแผลสด  

2. แผลสด           
 สาบเสือ (Chromolaena odorata)       
 ใบสาบเสือ มีการใชแบบภูมิปญญาพื้นบาน นําใบสดมาลางใหสะอาด ขยี้หรือโขลกใหละเอียดแลว
พอกบริเวณแผลสด สําหรับขอมูลทางวิทยาศาสตรมีบางงานวิจัยระบุวาสารสกัดใบสาบเสือมีฤทธิ์ตอกลไกการ
หามเลือด โดยลดระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด (clotting time และ bleeding time) อยางไรก็ตามแผลสด
เปนแผลที่ติดเชื้อไดงาย ดังนั้นเมื่อหามเลือดไดควรทําความสะอาดแผลใหสะอาด และหากแผลมีขนาดใหญ
อาจตองเย็บหรือผาตัดควรรีบพบแพทยเพ่ือรักษาใหเร็วที่สุด     

3. แผลฟกช้ํา เคล็ด ขัด ยอก         
 ไพล (Zingiber montanum)         
 เหงาไพลประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย มีฤทธิ์ตานการอักเสบและแกปวด ใชบรรเทากลุมอาการทาง
กลามเนื้อและกระดูก ตามขอมูลยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ใชน้ํามันไพลเปนสวนประกอบของ
ครีมและน้ํามันไพล มีขอบงใชเพ่ือบรรเทาอาการเคล็ดยอก หรือสามารถเตรียมน้ํามันไพลไวใชเองจากการทอด
ดวยน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันปาลม ใชทาและถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการ โดยมีขอควรระวังคือ หามทาบริเวณ
ขอบตา เนื้อเยื่อออน หรือผิวหนังที่มีบาดแผล และไมควรใชกับสตรีมีครรภหรือใหนมบุตร และเด็กเล็ก 
 พริก (Capsicum annuum)        
 ผลพริก มีสรรพคุณแกเคล็ดขัดยอก รูปแบบการใชตามขอมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติคือ เจล 
ครีม และขี้ผึ้ง ที่มีสารสกัดจากผลพริกแหง โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑสําเร็จรูป ใช
ทาบริเวณที่ปวด 3-4 ครั้ง/วัน หามใชในผูปวยที่แพ capsaicin หามสัมผัสบริเวณตา ผิวที่บอบบาง ผิวหนังที่
แตกหรือมบีาดแผล เพราะอาจทําใหระคายเคืองได  

4. ผื่นคัน แมลงสัตว กัด ตอย        
 เสลดพังพอนตัวเมีย (Clinacanthus nutans) หรือ พญายอ พญาปลองทอง  
 ใบพญายอมีสรรพคุณแผนโบราณ ใชบรรเทาอาการอักเสบจากพิษแมลงกัดตอย เชน ตะขาบ แมงปอง 
ผึ้ง ตอ แตน เปนตน เมื่อแมลงกัดตอยเปนผื่นคัน ใหใชใบสด ตําขยี้ทาบริเวณที่เปนแผล และมีขอบงใชสําหรับ
รักษากลุมอาการทางผิวหนัง จากขอมูลการใชสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ไดแก ยาครีมใชบรรเทาอาการ
ของเริมและงูสวัด สารละลาย (สําหรับปายปาก) ใชรักษาแผลในปาก แผลจากการฉายรังสีและเคมีบําบัด 



โลชันใชบรรเทาอาการผื่นคัน ลมพิษ ยาขี้ผึ้งใชบรรเทาอาการอักเสบ ปวดบวมจากแมลงกัดตอย และทิงเจอร
พญายอใชบรรเทาอาการของเริมและงูสวัด 

พลู (Piper betle)         
 ใบพลูมีน้ํามันหอมระเหยประกอบดวยสาร เชน ยูจีนอล (eugenol) และชาวิคอล (chavicol) มีฤทธิ์
ตานอักเสบ สามารถใชเพ่ือบรรเทาอาการแพอักเสบจากแมลงสัตวกัดตอย โดยใชใบพลูสดตําผสมเหลาขาว
เล็กนอย ทาบริเวณที่มีอาการ สําหรับรูปแบบยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ใชสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล 
ของใบพลูสด ในรูปแบบยาทิงเจอรพลู ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เชา–เย็น ชวยบรรเทาอาการผิวหนัง
อักเสบจากแมลงสัตวกัด ตอย แตอาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคคือ เมื่อทาติดตอกันเปนเวลานาน อาจทํา
ใหผิวหนังเปนสีดํา แตเมื่อหยุดยาแลวอาการจะหายไป  

ตําลึง (Coccinia grandis)  
 ใบตําลึงมีสรรพคุณแผนไทยใชบรรเทาอาการแพ อักเสบ จากแมลงสัตวกัดตอย หรือพืชพิษ มีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาในการตานอักเสบและตานเชื้อแบคทีเรีย สามารถเตรียมแบบงายตามการใชในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน โดยใชใบสดลางใหสะอาด ตําใหละเอียดผสมน้ําเล็กนอย คั้นน้ําจากใบเอามาทาบริเวณที่มีอาการ  
 ผักบุงทะเล (Ipomoea pes-caprae)  
 ใบและเถาสดของผักบุงทะเล มีการใชตามภูมิปญญาพื้นบานเพื่อบรรเทาพิษแมงกะพรุน รวมทั้งแผล
คัน แมลงสัตวกัดตอย โดยการนําใบสดมาตําใหละเอียด แลวคั้นเอาน้ําทาแผลบริเวณที่เกิดแผล หรือตํากับ
เหลาใชพอกแผล และมีขอมูลงานวิจัยระบุวาผักบุงทะเลมีฤทธิ์ตานอักเสบ และมีผลตอสารที่เกี่ ยวของกับการ
เกิดอาการแพ เชน ฮีสตามีน (histamine) ซีโรโทนิน (serotonin) และ ไคนิน (kinins) เปนตน  

จากขอมูลที่กลาวมาเปนเพียงขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องตนดวยสมุนไพรที่ประชาชนทั่วไป
สามารถหาไดรอบๆ ตัว หรือเตรียมไวใชไดเองภายในครัวเรือน อยางไรก็ตามเราควรสังเกตอาการ และเมื่อ
ปฐมพยาบาลแลวใหรีบไปพบแพทยเพ่ือตรวจดูอาการและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด หรือหากอาการยังไมดีขึ้น 
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทยตอไป 
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