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มาท้าน ้ามันไพลกันเถอะ 
 

ภญ.กฤติยา ไชยนอก 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  น ้ามันไพล ตามบัญชียาหลักแห่งชาติจัดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร เป็นยาใช้ภายนอกโดยใช้ทาและถู
เบาๆ วันละ 2 - 3 ครั้งเพ่ือบรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก (1) ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วไป แต่หากอยากจะลองเตรียมเพ่ือใช้กันเองก็สามารถเตรียมได้ง่าย ซึ่งในสูตรต ารับทั่วๆ 
ไป ประกอบด้วยสมุนไพรหลักคือ เหง้าไพล และสมุนไพรอ่ืนๆ ได้แก่ เหง้าขมิ้นชัน และดอกกานพลูเป็นต้น 
โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารส าคัญของสมุนไพรทั้งสามชนิดมีดังนี้ 

เหง้าไพล  มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้แก่ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ ฤทธิ์แก้ปวด ฤทธิ์
ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้ อเรียบ สารส าคัญได้แก่ น้ ามันหอมระเหย , สารกลุ่ม 
phenylbutenoids เ ช่ น  ( E)-1 - ( 3 ,4 - dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD), ( E)-4  ( 3 ',4 '-
dimethylphenyl) but-3-en-1-ol, สารกลุ่ม curcuminoids เช่น curcumin และ cassumunarins เป็นต้น 
(2 - 10) 

เหง้าขมิ นชัน มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้แก่ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ต้านการแพ้ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 
ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ และฤทธิ์สมานแผล สารส าคัญได้แก่ น้ ามันหอมระเหย, สาร -turmerone, สาร 
curcumin และอนุพันธ์ของ curcumin เป็นต้น (2, 11) 

ดอกกานพูล มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้แก่ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์แก้แพ้ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์    
ยาชาเฉพาะที่ สารส าคัญได้แก่ น้ ามันหอมระเหย และสาร eugenol เป็นต้น (2, 11) 

 ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างสูตรการเตรียมน้ ามันไพลและวิธีการท าดังนี้ 

สูตรต้ารับน ้ามันไพล (12) 

ส่วนประกอบ 

- หัวไพลสด   2   กิโลกรัม 
- ขม้ินชันสด   1/2  กิโลกรัม 
- น้ ามันพืช   1  กิโลกรัม 
- ดอกกานพลู    15  กรัม  
- เมนทอล    250 กรัม 
- พิมเสน    150 กรัม 
- การบูร    150 กรัม 
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วิธีท้า 

1. หั่นเหง้าไพลสด และเหง้าขม้ินชันสด ให้เป็นชิ้นบางๆ 
2. เทน้ ามันพืช (ควรเลือกน้ ามันที่ทนความร้อน เช่น น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว เป็นต้น) ลงกระทะ   

ตั้งไฟ พอน้ ามันร้อนจัด ลดไฟลงให้ไฟร้อนปานกลาง น าไพลและขมิ้นชันลงทอดในน้ ามัน ทอดจนไพล
และขมิ้นชันกรอบเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแก่แล้วน้ ามันเป็นสีเหลืองใส ต้องระวังอย่าให้สมุนไพรไหม้ 
จากนั้นช้อนเอาชิ้นไพลและขม้ินชันออก ลดไฟให้เหลือไฟอ่อนๆ 

3. ต ากานพลูให้ป่น น าลงทอดในน้ ามันต่อ ด้วยไฟอ่อนๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ ามันที่อยู่ในกานพลูระเหยไป 
ทอดประมาณ 5 นาที แล้วดับไฟ 

4. กรองน้ ามันที่ได้ด้วยผ้าขาวบาง 
5. พอน้ ามันอุ่นๆ ผสมเมนทอล พิมเสน และการบูรลงในน้ ามัน คนให้ละลายเข้ากัน  
6. บรรจุน้ ามันที่ได้ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพ่ือป้องกันการระเหย หรือบรรจุในขวดที่มีฝาลูกกลิ้ง

เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้ต่อไป 

ข้อบ่งใช ้(1) 

บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก โดยการทา ถูเบาๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง 

ข้อห้ามใช ้

ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน และบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 

ข้อควรระวัง/ข้อแนะน้า  

น้ ามันไพลที่ได้มีสีเหลืองหากสัมผัสกับเสื้อผ้าจะซักออกได้ยาก และไม่สามารถซักออกด้วยผงซักฟอก
ปกติซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างได้ ดังนั้นหากเสื้อผ้าเปื้อนน้ ามันไพลให้ซักด้วยน้ ายาซักผ้าเด็กซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน จะ
ช่วยให้รอยเปื้อนนั้นจางลงหรือหายไป  

อาการไม่พึงประสงค์  

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
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