ลูกประคบสมุนไพร...ของดีของไทยดังไกลทั่วโลก
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยนาพืชสมุนไพรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาหรือช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ทาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ได้จากการนาสมุนไพร
หลายชนิดมาผ่านกระบวนการทาความสะอาดแล้วนามาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ตาพอแตก
อาจใช้สมุนไพรสดหรือทาให้แห้งก่อนนามาบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงต่างๆ เช่น หมอนสาหรับใช้นาบหรือ
ทรงกลมสาหรับกดประคบส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถ้าเป็นลูกประคบสมุนไพรแห้ง ก่อนใช้ต้องนามาพรมน้าแล้ว
ทาให้ร้อนโดยการนึ่ง
ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร (จากตัวยาสมุนไพรและความร้อน)
1. กระตุ้นหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
2. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อย
3. ลดการติดขัดของข้อต่อบริเวณที่ประคบและทาให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก
4. ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่างๆ หลังจาก 24-48 ชั่วโมงไปแล้ว
5. ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายจากกลิ่นของน้ามันหอมระเหย
การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาวิธีการรักษาอาการปวดเข่ าในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) 60 ราย โดยแบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือกลุ่มที่รักษาด้วยการนวดแผนไทย กลุ่มที่ใช้ลูกประคบสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และกลุ่มที่กินยา NSAIDs
ไอบูโปรเฟน (ibuprofen) ขนาด 400 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และประเมินผลการรักษาด้วย
แบบประเมินความเจ็บปวดและความลาบากของการเคลื่อนไหว และจากความคิดเห็นของแพทย์ และผู้ป่วย
พบว่าหลังจากการรักษา 3 สัปดาห์ การรักษาทุกวิธีทาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น โดยการรักษาโดยใช้ลูกประคบที่
ประกอบด้วยสมุนไพรแห้งได้แก่ เหง้าไพล (40%) ขมิ้นชัน ใบตะไคร้ ใบเปล้าใหญ่ ใบมะขาม (อย่างละ 10%)
เปลือกผลมะกรูด ใบหนาด และใบคนทีสอ การบูร (อย่างละ 5%) มีแนวโน้มให้ผลการรักษาดีที่สุด
ตัวยาที่นิยมใช้ทาลูกประคบ
- ไพล (500 กรัม) แก้ปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ลดการอักเสบ
- ขมิ้นชัน (100 กรัม) ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง
- ขมิ้นอ้อย (100 กรัม) ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง
- ตะไคร้บ้าน (200 กรัม) แต่งกลิ่น
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- ผลมะกรูด (100 กรัม) ผิวมะกรูดมีน้ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน ส่วนน้าในผลแก้คันตามร่างกาย
ถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ ซึ่งมีน้ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียนเช่นกัน
- ข่า (100 กรัม) ช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน
- เกลือ (60 กรัม) ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้น
- การบูร (30 กรัม) แต่งกลิ่น บารุงหัวใจ
- พิมเสน (30 กรัม) แต่งกลิ่น บารุงหัวใจ
สูตรตารับยาประคบที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน
10 กรัม ตะไคร้ (ลาต้น) 10 กรัม ใบส้มป่อย 10 กรัม เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ การบูร 2 ช้อนโต๊ะ
อุปกรณ์การทาลูกประคบสมุนไพร
1. ผ้าสาหรับห่อลูกประคบ ต้องเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบที่มีเนื้อผ้าแน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้สมุนไพรร่วง
ออกมาได้
2. สมุนไพรที่ใช้ทาลูกประคบต้องหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ อาจใช้สมุนไพรสดหรือแห้งก็ได้ แต่ต้องไม่มี
เชื้อราปรากฏให้เห็น
3. หม้อสาหรับนึ่งลูกประคบและจานรองลูกประคบ
4. เชือกสาหรับมัดผ้าห่อลูกประคบ
วิธีทาลูกประคบ
1. นาหัวไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ข่า ตะไคร้ และมะกรูด ล้างทาความสะอาด นามาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้น
ตามขนาดที่ต้องการ ตาพอหยาบๆ
2. ใส่เกลือ การบูรและพิมเสน คลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แต่อย่าให้แฉะเป็นน้า
3. แบ่งสมุนไพรที่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเป็นส่วนๆ เท่ากัน ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบห่อเป็นลูกประคบมัดด้วย
เชือกให้แน่น
วิธีการใช้ลูกประคบสมุนไพร
นาลูกประคบที่ได้ไปนึ่งประมาณ 15-20 นาที เมื่อลูกประคบร้อนได้ที่แล้ว ก่อนนามาใช้ประคบควร
มีการทดสอบความร้อนโดยแตะที่ท้องแขนหรือหลังมือก่อน และในช่วงแรกที่ลูกประคบยังร้อนอยู่ ต้องประคบ
ด้วยความเร็ว ไม่วางลูกประคบไว้บนผิวหนังนานๆ เพียงแตะลูกประคบแล้วยกขึ้น แต่เมื่อลูกประคบคลาย
ความร้อนลงสามารถวางลูกประคบได้นานขึ้นพร้อมกับกดคลึงจนกว่าลูกประคบคลายความร้อน แล้วจึงเปลี่ยน
ลูกประคบลูกใหม่มาใช้แทนและนาลูกประคบที่เย็นแล้วกลับไปนึ่งเพื่อนามาใช้ต่อไป
ข้อควรระวังในการประคบสมุนไพร
- ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อนหรือบริเวณที่มีกระดูก
ยื่น และต้องระมัดระวังเป็น พิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต ในเด็กและผู้สูงอายุ เพราะมักมี
ความรู้สึกในการรับรู้และตอบสนองช้า อาจทาให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย
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- ห้ามประคบบริเวณที่มีบาดแผล
- ไม่ควรใช้การประคบสมุน ไพรในกรณีที่มีอาการอักเสบบวม แดง ร้อน ในช่ว ง 24-48 ชั่ว โมงแรก
เพราะจะทาให้อักเสบบวมมากขึ้นและอาจมีเลือดออกมากตามมาได้
- หลั ง จากประคบสมุน ไพรเสร็ จ ใหม่ๆ ไม่ควรอาบน้าทันที เพราะจะไปล้ างตัว ยาจากผิ ว หนัง และ
ร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (ร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) อาจทาให้เกิดเป็นไข้ได้
- ควรระวังการใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบในลูกประคบ
การเก็บลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพรที่ใช้ครั้งหนึ่งแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 - 5 วัน หลังจากใช้แล้วควรผึ่งลูกประคบ
ให้แห้ง เก็บใส่ถุงหรือภาชนะปิดฝาให้แน่นแช่ตู้เย็นจะเก็บได้นานขึ้น ให้สังเกตถ้าลูกประคบมีเชื้อราปรากฏให้
เห็นและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หรือสีเหลืองจางลง แสดงว่าตัวยาเสีย ไม่มีคุณภาพ ไม่ควรนามาใช้อีกต่อไป เพราะ
จะใช้ไม่ได้ผล
นอกจากการทาเพื่อใช้เ องแล้ ว ปั จจุบันมีการทาลู กประคบจาหน่ายเป็นสิ นค้าโอทอปในหลายๆ
จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรแห้งเพื่อให้การขนส่งสะดวกและการเก็บรักษาง่าย ซึ่งสรรพคุณจะแตกต่าง
กันไปตามชนิดของสมุนไพรที่นามาทา สาหรับการเลือกซื้อควรเลือกซื้อลูกประคบที่มีลักษณะดี สะอาด ไม่มี
เชื้อรา และควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
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