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ว่านหางจระเข:้ บรรเทาแผลไฟไหม้ น ้าร้อนลวก 
 

ธิดารัตน์ จันทร์ดอน 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การดูแลสุขภาพเบื้องต้นภายในครอบครัว รวมทั้งการปฐมพยาบาลด้วยวิธีที่ถูกต้องต่ออาการต่างๆ 
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ เป็นเรื่องทีส่ามารถปฎิบัติไดเ้องเพ่ือเป็นการบรรเทาอาการ ก่อนที่จะไปพบ
แพทย์ และมีข้อมูลของสมุนไพรใกล้ตัวชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ ว่านหางจระเข้ ที่หลายๆ ท่านรู้จักกันดีว่าสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการปฐมพยาบาลเพ่ือบรรเทาอาการแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และพบว่ามีผลช่วย     
ในการฟ้ืนฟูสภาพผิว โดยมีการศึกษาทางคลินิกและมฤีทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจดังต่อไปนี้    

ว่านหางจระเข้  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aloe vera (L.) Burm.f.  

สารส้าคัญ  วุ้นจากใบประกอบด้วย สารกลุ่ม โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides), ไกลโคโปรตีน 
(glycoproteins) และสเตอรอล (sterols)  

การศึกษาทางคลินิก  พบว่ามีผลในการสมานแผล ใช้บรรเทาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก หรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอาการไหม้จากแสงแดด (1) และยังมีผลช่วยใน
การบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) (2)  

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา วุ้นจากใบว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ปรับปรุงสภาพผิวผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ฤทธิ์ต่อวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ฤทธิ์ปรับปรุงการท างานของเซลล์คีราติโนไซต์ 
(keratinocyte) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของผิวหนังชั้นนอกสุด (epidermis) และฤทธิ์ต่อการกระตุ้น   
การเจริญของชั้นผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ผิวหนัง (human dermal fibroblasts) ในการสร้าง
คอลลาเจน (collagen) และไฮยาลูรอนิกแอซิด (hyaluronic acid) ซึ่งมีผลต่อการเจริญของเซลล์และเพ่ิม
ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง เป็นต้น (3-8)    

วิธีการเตรียมอย่างง่าย ใช้ใบแก่ว่านหางจระเข้ น ามาปอกเปลือกสีเขียวและล้างน้ ายางสีเหลืองออก
ให้สะอาด น าเฉพาะส่วนวุ้นมาใช้พอกแผล แต่ควรเตรียมแล้วใช้ทันทีหรือเก็บไว้ในที่เย็น เนื่องจากภายในวุ้นจะ
มีสารที่ไม่คงตัว เมื่อโดนความร้อนหรือรังสียูวีและออกซิเจนในอากาศ จะค่อยๆ สลายตัว อย่างไรก็ตามหากท า
การปฐมพยาบาลแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์จนอาการของ
แผลหายเป็นปกต ิ(9-10)  
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วิธีการใช้ตามบัญชียาจากสมุนไพร รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (11) 
ยาว่านหางจระเข้    
ชนิดเจล ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก (w/w)  
ชนิดโลชันเตรียมสด ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก (w/w) 
ข้อบ่งใช ้ รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก                             
ขนาดและวิธีใช้  ทั้งชนิดเจลและโลชันเตรียมสด ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก  
 วันละ 3-4 ครั้ง  
ข้อควรระวัง  ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผสมว่านหางจระเข้                          
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยา
ข้อมูลเพิ่มเติม  ยาโลชันเตรียมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน เก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)  

 นอกจากการน าวุ้นว่านหางจระเข้มาใช้ภายนอกเพ่ือฟ้ืนฟูอาการต่างๆ ของสภาพผิว ยังมีการศึกษา
ทางคลินิกเพ่ิมเติมให้อาสาสมัครผู้หญิงรับประทานผงวุ้นว่านหางจระเข้ที่ประกอบด้วยสารส าคัญ sterol พบว่า
มีผลช่วยบรรเทาริ้วรอยบนใบหน้าได้ (8,12) นอกจากนี้ยังมีผลในการควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวาน 
(13) รวมทั้งบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคล าไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome: IBS) และโรคล าไส้
อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (ulcerative colitis) ได้ (14-15) อย่างไรก็ตามการเตรียมวุ้นว่านหางจระเข้เป็นยาหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ดังกล่าว จะต้องค านึงความสะอาด และเตรียมในสภาพ
ปราศจากเชื้อ        
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