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การดูแลสุขภาพเบืองต้นภายในครอบครัว รวมทั งการปฐมพยาบาลด้วยวิธีทีถูกต้อง ต่ออาการต่างๆ 

จากอุบัติเหตุทอีาจเกดิขึนได้ทุกเมือ เป็นเรืองทสีามารถปฎิบัติไดเ้องเพือเป็นการบรรเทาอาการก่อนทีจะไปพบ

แพทย ์และมขี้อมูลของสมุนไพรใกล้ตัวหลายชนิดทีมีศ ักยภาพในการใชป้ระโยชน์สําหรับการปฐมพยาบาล 

บทความนีจึงขอรวบรวมข้อมูลเกียวกับสมุนไพรทีใช้สําหรับการปฐมพยาบาล รวมทั งภูมิป ั ญญาการใช้สมุนไพร 

การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และข้อมูลทางวิทยาศาสตรต่์างๆ ดังต่อไปน ี

แผลไฟไหม้นําร้อนลวก         

 ว่านหางจระเข้ (Aloe vera) วุ้นจากใบว่านหางจระเข้ มีฤทธิ สมานแผล ลดการอักเสบ ลดรอยแผลเป็น 

ใช้ร ักษาแผลสด แผลไฟไหม้ นําร้อนลวก หรือใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครืองสําอางเพือป้องกันและ

บรรเทาอาการไหม้จากแสงแดด สําหรับการใช้วุ้นว่านหางจระเข้เพือปฐมพยาบาลนั น ใหเ้ลือกใช้ใบแก่นํามา

ปอกเปลือกและล้างนํายางสีเหลืองออกใหส้ะอาด นําเฉพาะส่วนวุ้นมาใช้พอกแผล แต่ควรเตรียมแล้วใช้ทันที

หรือเก็บไวใ้นทีเย็น เนืองจากภายในวุ้นจะมสีารทีไม่คงตวั เมือโดนความร้อนหรือร ังสียูวีและออกซิเจนใน

อากาศ จะค่อยๆ สลายตวั  

มะพร้าว (Cocos nucifera) นํามันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันและวิตามินอี มีฤทธิเป็นสารให้

ความชุ่มชืนแก่ผิวหนัง ใช้ทาเพือบรรเทาแผลไฟไหม้นํารอ้นลวก โดยใช้นํามันมะพร้าว  ส่วน ผสมกับนําปูนใส 

1 ส่วน คนให้เข้ากันเป็นนํามันข้น ทาบริเวณทีเป็นแผล หรือใช้ทาเพือบรรเทาอาการผิวแห้งคันแบบเล็กน้อยถึง

ปานกลาง   

บ ัวบก (Centella asiatica) สารสกัดบัวบกมีฤทธิ สมานแผลโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ย ับยั ง

เอนไซม์ทีเกียวข้องกับกระบวนการอักเสบ และลดการเกิดรอยแผลเป็นได้ สามารถเตรียมยาสมุนไพรแบบง่าย

โดยใช้บัวบกทั งต้นทีล้างให้สะอาดมาโขลกให้ละเอียด นํามาพอกบริเวณแผลไฟไหม้นําร้อนลวกหรือแผลสด  

 

 



แผลสด 

สาบเสือ (Chromolaena odorata) ใบสาบเสือ มีการใช้แบบภูมิป ั ญญาพืนบ้าน นําใบสดมาล้าง

ให้สะอาด ขยีหรือโขลกให้ละเอยีดแล้วพอกบริเวณแผลสด สําหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีบางงานวิจ ัยระบุว่า

สารสกัดใบสาบเสือมีฤทธิ ต่อกลไกการห้ามเลือด โดยลดระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด (clotting time และ 

bleeding time) อย่างไรก็ตามแผลสดเป็นแผลทีติดเชือได้ง่าย ดังนั นเมือห้ามเลือดได้ควรทําความสะอาดแผลให้

สะอาด และหากแผลมีขนาดใหญ่อาจต้องเย็บหรือผ่าตัดควรรีบพบแพทย์เพือร ักษาให้เร็วทีสุด    

แผลฟกชํา เคล็ด ขัด ยอก         

 ไพล (Zingiber montanum) เหง้าไพลประกอบด้วยนํามันหอมระเหย มีฤทธิ ต้านการอักเสบและแก้

ปวด ใช้บรรเทากลุ่มอาการทางกล้ามเนือและกระดูก ตามข้อมูลยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้

นํามันไพลเป็นส่วนประกอบของครีมและนํามันไพล มีข้อบ่งใชเ้พือบรรเทาอาการเคล็ดยอก หรือสามารถเตรียม

นํามันไพลไว้ใช้เองจากการทอดด้วยนํามันมะพร้าวหรือนํามันปาล์ม ใช้ทาและถูเบาๆ บริเวณทีมีอาการ โดยมี

ข้อควรระวังคือ ห้ามทาบริเวณขอบตา เนือเยืออ่อน หรือผิวหนังทีมีบาดแผล และไม่ควรใช้กับสตรีมีครรภ์หรือ

ให้นมบุตร และเด็กเล็ก   

พริก (Capsicum annuum) ผลพริก มีสรรพคุณแก้เคล็ดข ัดยอก รูปแบบการใชต้ามข้อมูลสมุนไพรใน

บัญชียาหลักแห่งชาตคิือ เจล ครีม และขีผึง ทีมีสารสกัดจากผลพริกแห้ง โดยควบคุมความแรงของสาร 

capsaicin ในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ใช้ทาบริเวณทีปวด -  ครั ง/ว ัน ห้ามใช้ในผู้ป่ วยทีแพ้ capsaicin ห้ามสัมผัส

บริเวณตา ผิวทีบอบบาง ผิวหนังทีแตกหรือมบีาดแผล เพราะอาจทําให้ระคายเคืองได ้  

ผืนคัน แมลงสัตว์ กัด ต่อย        

 เสลดพังพอนตัวเมีย (Clinacanthus nutans) หรือ พญายอ พญาปล้องทอง ใ บ พ ญ า ย อ มี

สรรพคุณแผนโบราณ ใชบ้รรเทาอาการอักเสบจากพิษแมลงกัดต่อย เช่น ตะขาบ แมงป่ อง ผึง ต่อ แตน เป็นต้น 

เมือแมลงกัดต่อยเป็นผืนคัน ให้ใชใ้บสด ตําขยีทาบริเวณทีเป็นแผล และมีข้อบ่งใช้สําหรับรักษากลุ่มอาการทาง

ผิวหนัง จากข้อมูลการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิได้แก่ ยาครีมใช้บรรเทาอาการของเริมและงูสว ัด 

สารละลาย (สําหรับป้ ายปาก) ใชร้ ักษาแผลในปาก แผลจากการฉายรังสีและเคมีบําบัด โลชันใช้บรรเทาอาการ

ผืนคัน ลมพิษ ยาขีผึงใชบ้รรเทาอาการอักเสบ ปวดบวมจากแมลงกัดต่อย และทิงเจอร์พญายอใชบ้รรเทาอาการ

ของเริมและงูสว ัด 

พลู (Piper betle) ใบพลูมีนํามันหอมระเหยประกอบด้วยสาร เช่น ยูจีนอล (eugenol) และชาวิคอล 

(chavicol) มีฤทธติ้านอักเสบ สามารถใช้เพือบรรเทาอาการแพ้อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย โดยใช้ใบพลูสดตํา

ผสมเหล้าขาวเล็กน้อย ทาบริเวณทีมีอาการ สําหรับรูปแบบยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิใช้สารสกัด

เอทิลแอลกอฮอล์ ของใบพลูสด ในรูปแบบยาทิงเจอร์พลู ทาบริเวณทีมีอาการ ว ันละ 2 ครั ง เช้า–เย็น ช่วย

บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบจากแมลงสัตวก์ ัด ต่อย แต่อาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงคค์ือ เมือทาติดต่อกัน

เป็นเวลานาน อาจทําให้ผิวหนังเป็นสีดํา แต่เมือหยุดยาแล้วอาการจะหายไป  

ตําลึง (Coccinia grandis) ใบตําลึงมีสรรพคุณแผนไทยใชบ้รรเทาอาการแพ้ อักเสบ จากแมลงสัตว์

กัดต่อย หรือพืชพิษ มฤีทธิ ทางเภสัชวิทยาในการต้านอักเสบและต้านเชือแบคทีเรีย สามารถเตรียมแบบง่าย



ตามการใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยใชใ้บสดล้างให้สะอาด ตําให้ละเอียดผสมนําเล็กน้อย คั นนําจากใบเอา

มาทาบริเวณทีมีอาการ  

 ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) ใบและเถาสดของผักบุ้งทะเล มีการใช้ตามภูมิป ั ญญาพืนบ้าน

เพือบรรเทาพิษแมงกะพรุน รวมทั งแผลคัน แมลงสัตว์กัดต่อย โดยการนําใบสดมาตําให้ละเอียด แล้วคั นเอานํา

ทาแผลบริเวณทีเกิดแผล หรือตํากับเหล้าใช้พอกแผล และมีข้อมูลงานวิจ ัยระบุว่าผักบุ้งทะเลมีฤทธิ ต้านอักเสบ 

และมีผลต่อสารทีเกยีวข้องกับการเกิดอาการแพ้ เช่น ฮีสตามีน (histamine) ซีโรโทนิน (serotonin) และ ไคนิน 

(kinins) เป็นต้น  

จากข้อมูลทีกล่าวมาเป็นเพียงข ั นตอนการปฐมพยาบาลเบืองต้นด้วยสมุนไพรทีประชาชนทั วไปสามารถ

หาได้รอบๆ ตัว หรือเตรียมไว้ใชไ้ด้เองภายในครัวเรือน อย่างไรก็ตามเราควรสังเกตอาการ และเมือปฐม

พยาบาลแล้วให้รีบไปพบแพทย์เพือตรวจดูอาการและรับการรักษาโดยเร็วทีสุด หรือหากอาการยังไม่ดีขึน ควร

อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป 
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