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โรคเริม งูสวัด แมลงกดัตอ่ย..บรรเทาด้วย “พญายอ” 
 

ธิดารัตน์ จันทร์ดอน 
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

พญายอ หรือพญาปล้องทอง หรือเสลดพังพอนตัวเมีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clinacanthus nutans 
(Burm. f.) Lindau HC วงศ์ ACANTHACEAE และยังมีชื่ออ่ืนๆ ตามแต่ละท้องถ่ิน ได้แก่ ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด 
และพญาปล้องคํา  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มรอเลื้อย ลําต้นและก่ิงก้านเกลี้ยงเป็นมัน สูงประมาณ 3 เมตร ใบเด่ียว
ออกเรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร โคน
ใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.5 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อ ออกเป็นกระจุกท่ีปลายยอด กลีบดอกสีส้มแดง
เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ยาว 3-4 เซนติเมตร ไม่ติดฝัก  

สรรพคุณแผนโบราณ ใบพญายอ ใช้บรรเทาอาการอักเสบจากพิษแมลงกัดต่อย เช่น ตะขาบ แมงป่อง 
ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น (1)   

สารสําคัญ ใบพญายอประกอบด้วยสารออกฤทธิ์สําคัญ ได้แก่ สารกลุ่ม monoglycosyl diglycerides, 
glycoglycerolipids และอนุพันธ์ของ chlorophylls (2-4)  

การศึกษาทางคลินิก มีรายงานระบุว่าครีมสารสกัดพญายอ มีผลในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสเริม (Herpes simplex) พบว่าแผลของผู้ป่วยท่ีใช้ครีมพญายอตกสะเก็ดได้เร็วกว่ากลุ่มท่ีได้รับยาหลอก 
(5) และยังพบว่ามีผลในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคเริมท่ีอวัยวะสืบพันธุ์ชนิดเป็นซํ้าได้ (6) รวมท้ังมีผลใน
การบรรเทาอาการของผู้ป่วยท่ีติดเชื้อไวรัสงูสวัด (Varicella zoster; H. zoster) โดยพบว่าครีมพญายอ     
ช่วยลดระยะเวลาการตกสะเก็ดของแผลได้เร็วกว่า และลดอาการปวดได้ดีกว่ากลุ่มยาหลอก (7)  

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สารสกัดใบพญายอมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมในหลอดทดลอง (8-10) และตํารับยาครีม
พญายอมีฤทธิ์ช่วยในการสมานแผลได้ (11)  

วิธีการเตรียมอย่างง่าย ใช้ใบสด ตําขยี้ทาบริเวณท่ีมีอาการผื่นคัน และแมลงกัดต่อย (12)  

ข้อบ่งใช้สําหรับรักษากลุ่มอาการทางผิวหนัง ตามข้อมูลการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ยาพญายอ  
ตัวยาสําคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง โดยมีปริมาณแตกต่างกันตามรูปแบบยาดังนี้ 
- ยาครีม ท่ีมีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอร้อยละ 4-5 โดยน้ําหนัก (w/w) 
- สารละลาย (สําหรับป้ายปาก) ท่ีมีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอในกลีเซอรีน   
ร้อยละ 2.5-4 โดยน้ําหนัก (w/w) 
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- ยาโลชัน ท่ีมีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอร้อยละ 1.25 โดยน้ําหนัก (w/w) 
- ยาข้ีผ้ึง ท่ีมีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอ ร้อยละ 4-5 โดยน้ําหนัก (w/w) 
- ยาทิงเจอร์ ท่ีมีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญายอสด ร้อยละ 10 โดยน้ําหนักต่อ
ปริมาตร (w/v) 
ข้อบ่งใช้  
- ยาครีม บรรเทาอาการของเริมและงูสวัด 
- สารละลาย (สําหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสีและเคมีบําบัด 
- ยาโลชัน บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มคัน 
- ยาข้ีผ้ึง บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย 
- ยาทิงเจอร์ บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด 
ขนาดและวิธีใช้  
ทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 5 ครั้ง (13) 
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