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บัวบก มีชื่ อวิทยำศำสตร์ว่ ำ  Centella asiatica (L.) Urb. จัด เป็นพืชอยู่ ในวงศ์  APIACEAE 
(UMBELLIFERAE) มีชื่อภำษำอังกฤษ เช่น asiatic pennywort, gotu kola และ centella และชื่อท้องถิ่น
อ่ืนๆ เช่น ผักแว่น ผักหนอก ปะหนะเอขำเด๊ำะ เป็นต้น ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ เป็นพืชล้มลุก มีล ำต้นเลื้อย
ไปตำมดินเรียกว่ำไหล มีรำกงอกออกตำมข้อของล ำต้น ใบงอกออกจำกข้อตั้งตรง สูงประมำณ 10-15 ซม. ก้ำน
ใบสีเขียว ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปไตหรือค่อนข้ำงกลม โคนใบรูปหัวใจหรือรูปไต ขอบใบเป็นคลื่นหยัก มีดอกขนำด
เล็ก สีม่วงแดง ผลมีขนำดเล็ก แบนข้ำง กว้ำง 2-4 มิลลิเมตร  ส่วนที่ใช้ทำงยำ คือส่วนเหนือดินและใบสด ซึ่งมี
กลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย และมีสรรพคุณแก้อ่อนเพลีย เมื่อยล้ำ สมำนแผล ลดกำรอักเสบจำกไฟไหม้            
น้ ำร้อนลวก (1-2)  

สำรส ำคัญที่พบได้จำกบัวบกและมีฤทธิ์ในกำรรักษำแผล คือ สำรกลุ่มไตรเทอร์ปีน (triterpene) ได้แก่  
madecassic acid, asiatic acid, asiaticoside และ madecassoside เป็นต้น ซ่ึงมีข้อมูลงำนวิจัยถึงฤทธิ์ทำง
เภสัชวิทยำของบัวบกที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำแผลผิวหนัง เช่น  
- ฤทธิ์สมานแผล มีข้อมูลงำนวิจัยระบุว่ำบัวบกมีฤทธิ์ช่วยให้แผลไหม้ (burn) หำยเร็วขึ้น ผ่ำนกลไก

ต่ำงๆ เช่น ต้ำนกำรอักเสบ เพ่ิมกำรสร้ำงคอลลำเจน กระตุ้นกำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) 
ลดกำรเกิดออกซิเดชั่นบริเวณแผล และมีผลต่อกำรกระตุ้นกำรแบ่งตัวของเซลล์และกำรเจริญของ
เซลล์บริเวณเนื้อเยื่อท่ีถูกท ำลำย เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรทดสอบทำงคลินิคระบุว่ำครีมที่มีส่วนผสม
ของสำรสกัดบัวบกมีฤทธิ์ลดควำมเสื่อมสภำพของผิวไหมเ้นื่องจำกแสงแดดได้ (3-5) 

- ฤทธิ์ต้านอักเสบ สำรสกัดบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งกำรอักเสบในเซลล์ RAW264.7 ที่ถูกเหนี่ยวน ำด้วยสำร 
lipopolysaccharide และมีผลต่อสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดกำรอักเสบ เช่น ยับยั้งกำร
แสดงออกของ nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2) และ NF-kB activity 
รวมทั้งกำรหลั่งสำร TNF-α, IL-1β, IL-6 และ IgE เป็นต้น (6)   

- ฤทธิ์ต้านฮีสตามีน (histamine) และบรรเทาอาการแพ้ มีกำรศึกษำในหนูทดลองพบว่ำสำรสกัด
บัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งกำรเกิดผื่นภูมิแพ้สัมผัส (allergic dermatitis) จำกกำรเหนี่ยวน ำด้วยสำรพิษ 
phthalic anhydride ได ้และมีผลต่อกำรลดกำรหลั่งสำรฮีสตำมีน ซึ่งเป็นสำรที่มีบทบำท              ใน
กระบวนกำรอักเสบและกำรแพ้ได ้(6) 

- ฤทธิ์แก้ปวด มีกำรทดสอบในหนูทดลอง โดยฉีดสำร asiatic acid ที่แยกได้จำกบัวบก ขนำด 1, 5 
และ 10 มก./กก. เข้ำทำงช่องท้อง พบว่ำมีฤทธิ์ลดอำกำรปวดของหนูทดลอง จำกกำรทดสอบด้วย 
Acetic-induced writhing response และ Formaline Test (7)  

- ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย จำกกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิค disc diffusion พบว่ำ 
สำรสกัดเมทำนอลของใบบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus ATCC 
25923 และ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) (8) 

 



วิธีการใช้บัวบก 
1. การใช้บัวบกตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) 

ใช้บัวบกทั้งต้นสด ล้ำงให้สะอำด ต ำให้ละเอียด คั้นน้ ำ ชะโลมบริเวณแผลไฟไหม้น้ ำร้อนลวก ร่วมกับ
กำรใช้กำกพอก ทำวันละ 3-4 ครั้งจนกว่ำจะหำย (2) 
2. ยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ยาบัวบก ยาครีม (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ      สำรสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบบัวบกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.] 
                     ร้อยละ 7 โดยน้ ำหนัก (w/w)                                                      
ข้อบ่งใช ้          ใช้สมำนแผล  
ขนาดและวิธีใช้  ท ำควำมสะอำดแผลด้วยยำฆ่ำเชื้อก่อนทำยำ ใช้ทำบริเวณท่ีเป็นแผลวันละ 1-3 ครั้ง  
                     หรือตำมแพทย์สั่ง                   
ข้อห้ามใช ้  

- ห้ำมใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ APIACEAE (UMBELLIFERAE) เช่น ยี่หร่ำ ผักชี  
- ห้ำมใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง  
- ห้ำมใช้ในแผลเปิด  

ข้อควรระวัง      ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำน  
อาการไม่พึงประสงค์  มีรำยงำนว่ำกำรทำสำรสกัดใบบัวบกชนิดขี้ผึ้งหรือผง อำจท ำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้ (9)  
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