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การประคบสมุนไพร จัดเปนวิธกีารดูแลสุขภาพแบบไทย ทีน่ําองคความรูจากภูมิปญญาดาน

การแพทยแผนไทยมาใชเพือ่ดูแลสุขภาพของตนเองหรือครอบครัว ซึ่งคนไทยสมยักอนใชในการดูแลรักษา
สุขภาพกันมายาวนาน พบวาไดผลดีและมีความปลอดภัย โดยการนําสมุนไพรหลายชนิดทั้งสดหรือแหง มา
โขลกพอแหลกและนาํมาคลุกรวมกนั หอดวยผาเปนลูกกลม เรียกวา “ลูกประคบ” สมุนไพรที่ใชสวนใหญจะ
มีน้ํามนัหอมระเหย เมื่อนาํลูกประคบมานึ่งใหรอนน้ํามนัหอมระเหยถกูความรอนจะระเหยออกมาแลวนําไป
ประคบบริเวณที่ตองการ และยังมีสารสําคัญจากสมุนไพรบางชนดิที่ซึมเขาทางผิวหนัง ชวยรักษาอาการ
เคล็ดขัดยอก และลดอาการปวด บวม อักเสบ ของกลามเนื้อ ขอตอ ภายหลัง 24-48 ชั่วโมง ลดอาการเกร็ง
ของกลามเนื้อ ชวยใหกลามเนื้อ พงัผืด ยดืตัวออก ลดอาการติดขัดของขอตอ  ในการประคบนัน้ความรอน
จากลูกประคบจะชวยกระตุนระบบไหลเวยีนเลือดแลวยงัชวยเปดรูขุมขนทําใหตัวยาจากสมนุไพรแทรกซึม
ผานเขาสูชั้นผิวหนังไดดีข้ึน 

นอกจากนีเ้มื่อนึ่งใหรอนตัวยาจะออกมากบัไอน้ําและความช้ืน ทําใหมกีล่ินหอมสดชืน่ ชวยใหผอน
คลาย และทําใหผิวหนงัเกิดความชุมชืน้ข้ึนอีกดวย อาจนาํลูกประคบมาใชรวมกับการนวด ซึ่งเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงในการลดการใชสารเคมีจากยาแผนปจจบัุน และยังใชกับการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดได
อีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การดูแลสุขภาพแบบไทย ดวยลูกประคบสมุนไพร  



ภายในลูกประคบประกอบดวย พชืสมุนไพรและแรธาตุ ตามสดัสวนดังนี ้
1. เหงาไพล  500   กรัม แกปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบขอตอและกลามเนื้อฟกช้ํา 
2. เหงาขมิน้ชัน   100 กรัม ตานเชื้อแบคทีเรีย แกโรคผิวหนังลดอาการอักเสบ ทาํใหผิวสดใส 
3. ลําตนตะไครแกง 200 กรัม ทําความสะอาดผิวหนัง ทาํใหผิวกระชับ แตงกล่ินใหหอมสดช่ืน 
4.ใบมะขามเปร้ียว 100 กรัม แกอาการคนัตามรางกาย ชวยบํารุงผิว 
5. ผิวหรือใบมะกรูด 100 กรัม กระตุนการไหลเวียนของโลหิต แกลมวิงเวียน 
6. ใบสมปอย  50 กรัม บํารุงผิว แกโรคผิวหนัง ลดความดันโลหิต 
7.พิมเสน  30 กรัม แตงกล่ิน แกพพุอง ผดผ่ืน บํารุงหวัใจ 
8.การบูร  30 กรัม ฆาเช้ือ และทาํความสะอาดบริเวณผิว  แกพุพอง แตงกล่ิน 
9. เกลือ   60 กรัม ชวยดูดความรอน และพาตัวยาซึมผานผิวหนงั 
ในบางสูตร เชน ตํารับลูกประคบลานนา  มีใบเปลาใหญ 10%  และใบหนาด 5% เปนองคประกอบดวย 
 
 
วิธีทาํลกูประคบสด ข้ันแรกใหคลุกเกลือ การบูร และพิมเสน ที่บดเปนผงละเอียดทั้งหมดแลว ใหเขากนั 
จากนั้นหั่นสมนุไพรที่ลางสะอาดแลวเปนช้ินเล็ก โขลกพอแหลก นําไปผสมกับผงเกลือ การบูรและพิมเสน 
แลวคลุกเคลาใหทัว่กนั ใสผา หอเปนลูกประคบ รัดดวยเชือกใหแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไพล 

ขม้ินชนั 

ตะไครแกง 



 
ขั้นตอนการประคบ 
1 นําลูกประคบไปนึ่งดวยไอน้ําใหรอน อยางนอย 5 นาท ีหรือวางบนบริเวณปากหมอน้ํารอน 
2 ทดสอบความรอนโดยแตะที่ทองแขนหรือหลังมือของผูประคบกอน 
3 ชวงแรกเมื่อวางลูกประคบบนผิวหนงัผูถกูประคบ ตองทําดวยความเร็ว อยาวางแชนานๆ  เพื่อปองกัน   
    ผิวหนงัถกูลวก ไหม พอง จากความรอน 
4 เมื่อความรอนลดลงพอเหมาะแลวนําไปประคบบริเวณที่ตองการบริเวณละประมาณ 30 วนิาท ีถึง 1 นาท ี
5 เมื่อลูกประคบคลายความรอนลง ใหเปล่ียนลูกประคบสลับกับลูกทีน่ึ่งไวในหมอนึง่ (นาํลูกประคบเดิมไป 
    นึง่ตอใหรอน เพื่อรอการใชสลับกัน) 
6 ทําซํ้าตามขอ 1-5 จนกวาอาการจะดีข้ึน 
ขอควรระวัง 
1 ไมควรประคบบริเวณใบหนา หรือผิวหนงัที่ออนบาง หรือบริเวณที่เปนแผล  
2 ไมควรใชลูกประคบในชวง 24 ชั่วโมงแรกที่มีแผลอักเสบ(ปวดบวมแดงรอน) เพราะอาจทําใหบวมมากข้ึน 
3 ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผูสูงอายุ เนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวมีการ 
    ตอบสนองตอความรอนขา อาจทําใหผิวหนังไหมพองไดงาย ถาจะใช ควรใช “ลูกประคบที่อุนๆ” หรือใช     
   ผาขนหนูรองกอน 
4 หลังจากประคบสมุนไพรแลว ไมควรอาบน้ําทันที เพราะจะไปชะตัวยาออกจากผิวหนงั และอุณหภูมิของ   
   รางกายปรับเปล่ียนไมทนัอาจจะทาํใหเปนไขได 
วิธีเก็บรักษา 
1 ลูกประคบสมุนไพรทีท่าํในแตละคร้ัง สามารถเก็บไวใชซ้ําได 3-5 วัน 
2 ควรเก็บลูกประคบไวในตูเย็น จะทําใหเก็บไดนานข้ึน (ถามีกล่ินบูดหรือเหม็นเปร้ียวไมควรเก็บไว) 
3 ถาลูกประคบแหง กอนใชควรพรมดวยน้ํา หรือเหลาขาว 
4 ถาลูกประคบที่ใชไมมีสีเหลือง หรือสีเหลืองออนลง (คุณภาพนอยลง) ควรเปล่ียนลูกประคบใหม 

สําหรับการทาํลูกประคบไวใชเอง หากไมสามารถหาสมนุไพรไดทั้งหมด ก็ขอใหมีไพล ขมิ้นชัน และ
ตะไคร ก็เปนใชได สําหรับเร่ืองคุณภาพนัน้มีการทาํวิจัยพบวาลูกประคบที่มีคุณภาพดีควรมอีงคประกอบ
หลักของน้ํามนัหอมระเหยจากไพล ขมิน้ชัน และตะไคร การตรวจสอบปริมาณสารองคประกอบสําคัญจะใช 
เคร่ืองมือ GC-MS  ตรวจสอบโครมาโทแกรม และปริมาณสารสําคัญที่พบในไพล ขมิน้ และตะไคร
โดยเฉพาะสาร terpinene-4-ol, DMPBD, α-terpinene, sabinene, β-pinene, γ-terpinene,  α- 
tumerone ซึ่งเปนสารสําคัญ 

หากเราไมมีเวลาทาํลูกประคบสมุนไพรไวใชเอง ปจจุบันกม็ีผลิตภัณฑลูกประคบจําหนายกัน
หลากหลาย  โดยเฉพาะสถานบริการเพือ่สุขภาพตางๆ หรือผลิตภัณฑชุมชน ดังนัน้สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชน (ฉบับที ่๑๖๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) ไดใหความหมาย และกําหนดคุณภาพของ ลูก
ประคบสมุนไพร ไวดังนี้  

 

 

 



ลูกประคบสมนุไพร หมายถงึ ผลิตภัณฑทีไ่ดจากการนําสมุนไพรหลายชนิด มาผานกระบวนการทาํ
ความสะอาดแลว นํามาหัน่หรือสับใหเปนชิ้นตามขนาดที่ตองการ ทําใหแหง แลวนาํมาหอหรือบรรจุรวมกัน
ในผา ใหไดรูปทรงตามตองการ สําหรับใชนาบหรือกดประคบตามสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อทําใหผอน
คลายโดยกอนใชตองนาํมาพรมน้าํ แลวทาํใหรอนดวยการนึ่งหรือใสในเตาไมโครเวฟ 

สําหรับผูใชกอนซ้ือลูกประคบก็ใหพจิารณา วามีการหุมหอเรียบรอย ชิ้นสวนภายในไมหลุดรวง
ออกมา ผาหอสมุนไพรตองเปนผาฝายหรือผาดิบ ที่มีเนื้อผาแนนพอที่จะปองกันไมใหสมุนไพรหลุดรวง
ออกมา สมุนไพรตองเปนช้ินเล็ก แหง ไมมีราปรากฏใหเหน็ มีกล่ินของสมุนไพรทีใ่ช และไมมีกล่ินที่ไมพึง
ประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน ไมพบส่ิงแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด 
ชิ้นสวนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว นอกจากนีม้าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชน ยงักําหนดความชืน้ตอง
ไมเกินรอยละ ๑๔ โดยน้าํหนกั การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใชอากาศ ตองไมเกนิ ๕ × ๑๐๗ 
โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม ยสีตและรา ตองไมเกนิ ๕ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 
 จะเหน็ไดวา ลูกประคบสมนุไพรที่จาํหนายจะเปนแบบลูกประคบแหง แตถาเราทาํใชเองก็สามารถ
ทําไดทัง้ ลูกประคบสมุนไพรสด และแหงนะคะ 
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