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ความร ูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัลกูประคบและ 

ส่วนประกอบในลกูประคบ 

ผศ.ดร.สนีุย ์จนัทรส์กาว 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ลกูประคบ 

ลกูประคบสมนุไพร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการน าสมุนไพรหลายชนิดมาผ่าน
กระบวน การท าความสะอาด แล้วน ามา
หั่นหรือสับให้เป็นชิน้ตามขนาดที่ต้องการ 
ต าพอแหลก ใช้สดหรือท าให้แห้ง น ามา
ห่อหรือบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงต่าง 
ๆ เช่น ทรงกลม หมอนส าหรับใช้นาบ 
หรือกดประคบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เพ่ือท าให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย 

หมอนประคบสมนุไพร 

องคป์ระกอบในลกูประคบลา้นนา 

สมนุไพรท่ีใช ้ ปริมาณ 

(%) 
สรรพคณุ/ประโยชน ์

ไพล 
ขมิน้ชัน 
ตะไคร้  
 
ใบเปล้าใหญ่ 
ใบมะขาม 
ผิวมะกรูด  
ใบหนาด 

  

40 
10 
10 
 

10 
10 
5 
5 

แก้ปวดเม่ือย  เคล็ดขัดยอก ลดการอักเสบ  
ช่วยลดการอักเสบ  แก้โรคผิวหนัง 
มีน า้มันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน แต่งกลิ่น 

ช าระล้างผิวหนัง 
บรรเทาอาการอักเสบ ฆ่าเชือ้ มีกลิ่นหอม 
แก้อาการคันตามร่างกาย 
มีน า้มันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน 
บ ารุงผิวหนังให้ชุ่มช่ืน  มีกล่ินหอม 
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ไพล Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.  

ส่วนที่ใช้: เหง้าใต้ดนิ 
อายุเก็บเกี่ยว: 2 ปี ขึน้ไป 
เวลาเก็บเกี่ยว: ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ช่วงใบ ต้นแห้งอยู่ในระยะพักตัว 

ไพล 

สารส าคญั : sabinene, γ-terpinene, α-terpinene, terpinen-4-ol, 
α-pinene, curcumin , cassumunarin A, B และ C  สาร D หรือ 
(E)-4-(3’,4’-dimethoxyphenyl) but-3-en-l-ol และ(E)-1-(3’,4’-
dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) 

สว่นท่ีใชแ้ละสรรพคณุ  
 เหงา้ใตดิ้น  แก้ฟกช า้ เคล็ดบวม ขับลมในล าไส้ แก้จุกเสียด แก้ปวด

ท้อง แก้ท้องอืด ขับระด ูขับโลหติร้ายทัง้หลายให้ตกเสีย  

พืชท่ีอาจสบัสนกบัไพล 

 พืชอีก 2 ชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่  

 ขิง (Z. officinale Roscoe) และกระทือ (Z. zerumbet (L.) Sm.)   

 ต่างกันที่กลิน่ของเหงา้ โดยปเูลยจะมีกลิ่นหอมเย็น ขิงและกระทือจะมี
กล่ินเฉพาะที่ละมุนกว่า  

 ลกัษณะรปูทรงของช่อดอก สขีองใบประดบัรองรบัดอกย่อยลักษณะ
ทรงของช่อดอกขิงและไพลคล้ายกนัมาก ใบประดบัรูปไข่ ปลายแหลม สี
ใบประดับของขิงเป็นสีเขียว ส่วนไพลเป็นสีม่วง ส่วนกระทือทรงช่อดอกจะ
เป็นทรงกระบอก ปลายช่อดอกจะไม่เรียวแหลมเหมือนขิงและปเูลย ใบ
ประดับรูปไข่กว้างปลายมน สแีดง 
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ขมิ้นชนั Curcuma longa L. 

ส่วนที่ใช้: เหง้าใต้ดนิ 
เวลาเก็บเกี่ยว: ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 

อายุ 9-10 เดือน ช่วงใบ ต้นแห้งอยู่ในระยะพักตัว 

ขม้ินชนั 

 สารส าคญั : เหง้าขมิน้ชันประกอบด้วยน ้ามนัหอมระเหย (volatile oil) มสีีเหลือง
อ่อน มสีารส าคัญหลักคือ เทอร์เมอโรน (turmerone) และซิงจิเบอรีน (zingiberene) 
นอกจากนีย้ังมสีารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีน (sesqui-terpenes) และโมโนเทอร์ปีน 
(monoterpenes) อื่นๆ อีกหลายชนดิ และสารส าคัญประเภทเคอรค์มูนิอยด ์
(curcuminoids) เป็นสารสีเหลือง ประกอบด้วย เคอร์คูมนิ (curcumin) เดสเมทอกซี
เคอร์คูมนิ (desmethoxycurcumin) และบิสเดสเมทอกซีเคอร์คูมนิ (bisdes-
methoxycurcumin) 

 สว่นท่ีใชแ้ละสรรพคณุ  

 เหงา้สด เป็นยาแก้โรคเหงอืกบวมเป็นหนอง รักษาแผลสด รักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร แก้ไข้เรือ้รังผอมเหลือง แก้โรคผิวหนังผ่ืนคัน ท้องร่วง บิด พอกแผล
แก้เคล็ดขดัยอก ขบัผายลม แก้ท้องอดืเฟ้อ 

 เหงา้แหง้ บดเป็นผงเคี่ยวกับน า้มนัพชื ท าน า้มนัใส่แผลสด ผสมน า้ทาผิวแก้ผดผ่ืน
คัน  

ขมิ้นชนัและขมิ้นออ้ย 

 ขมิ้นชนัและขมิ้นออ้ย ( C. zedoaria (Berg) Roscoe)มีลักษณะคล้ายกนั

มาก แต่ขมิน้อ้อยต้นสูงกว่า ขนาดเหง้าและใบใหญ่กว่า เหง้ามักโผล่ขึน้มา

เหนือดนิเล็กน้อย บางครัง้จึงเรียกขมิน้อ้อยว่าขมิน้ขึน้ เนือ้ในเหง้ามีสี

เหลือง แต่ขนาดและสีของเหง้าและต้นอาจขึน้อยู่กบัอายุและพืน้ที่ที่ปลูก  

 การแยกขมิน้อ้อยและขมิน้ชันจึงใช้ลักษณะที่ไม่ค่อยผันแปร คือแขนง

เหงา้ และช่อดอก โดยลกัษณะของแขนงเหง้าขมิน้ชันจะชีล้ง ส่วนขมิน้

อ้อยจะชีขึ้น้ และใบประดบัของขมิน้อ้อยส่วนล่างของช่อดอกจะมีสีเขียว

แกมชมพู ที่อยู่ส่วนปลายช่อดอกเป็นสีแดงเข้ม  
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ตะไคร ้Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

ส่วนที่ใช้: กาบใบ 

ตะไคร ้

 สารส าคญั : น า้มันหอมระเหย ในเหง้าและกาบใบ ซึ่งประกอบด้วย 
citral, eugenol, geraniol, citronellol, myrcene, การบรู (camphor) เป็นต้น 

 ส่วนท่ีใชแ้ละสรรพคณุ :  

 1. ตะไคร้สด ต้มดื่มแต่น า้ ใช้ขับเหง่ือ ท าให้กล้ามเนือ้คลายตัวแก้อาการ
ท้องอืดท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด ช่วยขับลมในล าไส้ บรรเทาอาการไอ 
รักษาอาการอ่อนเพลีย 

 2. ตะไคร้สด ต้มกับน า้ใช้อาบแก้อาการปวดเม่ือยตามตัว 

 3. น า้มันตะไคร้ แก้อาการปวดบวมตามข้อ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ 
เชือ้รา ช่วยไล่ยุงและแมลงต่างๆ 

ตะไครแ้ละตะไครห้อม 

ตะไคร้หอม: ไล่ยุง ไล่แมลง 

เปลา้ใหญ่ Corton roxberghii N.P.Balakr. 

ส่วนที่ใช้: ใบ 

http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/477_2.jpg


27/03/57 

5 

มะขาม Tamarindus indica  L. 

ส่วนที่ใช้: ใบ 

มะขาม 

สว่นท่ีใชแ้ละสรรพคณุ  
ใบ แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยบ ารุงผิว7 รักษาอาการบวมอักเสบ 

โรคบดิ โรคดีซ่าน  ในต ารับยาโบราณใช้ใบมะขามต้มกับหวัหอมแดง
โกรกศีรษะเด็กแก้เป็นหวัดคัดจมูก หรือใช้อาบ อบตัวคนไข้ช่วยขับ
เหง่ือและหายใจคล่อง 

 เปลือกตน้ มีรสฝาดเมาร้อน แก้เหงือกบวม ต้มหรือฝนกับน า้ปนูใสทา
รักษาบาดแผลเรือ้รัง ใช้ชะล้างบาดแผล 

 เน้ือในฝัก กัดเสมหะ แก้ท้องผูก กระหายน า้ 

มะกรดู Citrus  hystrix DC. 

ส่วนที่ใช้: ผิวของผล 

มะกรดู 

สว่นท่ีใชแ้ละสรรพคณุ  

ผิวของผล มรีสปร่าหอมร้อน ใช้ขับลมในล าไส้ ขับระดูและ
เป็นส่วนผสมของยาลม แก้จุกเสียด  

ใบ มีรสปร่าหอม แก้ไอ อาเจียนเป็นโลหติ ดับกลิ่นคาว แก้ช า้
ใน 

ผลมะกรูดที่คว้านไส้ออก น ามหาหงิส์ใส่แทน แล้วน าไปสุมไฟ
ให้กรอบ บดให้ละเอียด ใช้เป็นยา ขับลมและแก้ปวดท้องใน
เดก็ 
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หนาด Blumea balsamifera (L.)DC. 

ส่วนที่ใช้: ใบ 

หนาด 

สว่นท่ีใชแ้ละสรรพคณุ  

 ใบ แก้อาการเกร็งของกล้ามเนือ้  ห้ามเลือด เจริญอาหาร  แก้
โรคไขข้ออักเสบ  ขับเหง่ือ ขับเสมหะ  แก้ปวดท้อง  ขับลมใน
ล าไส้  แก้ธาตุพกิาร  เหน็บชา  ริดสีดวงจมกู  บ ารุงผิวหนัง ท าให้
ชุ่มช่ืน    

 ใบและยอดอ่อน รสฉุน ขม สุขุม ใช้บ ารุงก าลัง ท าให้การ
ไหลเวียนของเลือดดี ขับลม ขับพยาธ ิท้องร่วง ปวดท้อง 

สมนุไพรอ่ืน ๆ  

สมุนไพรที่ใช้ได้แก่ หญ้าเอน็ยืด ใบผีเสือ้น้อย การบูร เกลือสะตุ 
พมิเสน ว่านน า้ ใบส้มป่อย ใบมะกรูด ใบเตย ใบพลับพลึง ใบยู
คาลิปตัส  

หญา้เอ็นยืด, ผกักาดน ้า เกลือ พิมเสน 

สมนุไพรอ่ืน ๆ  

ว่านน ้า ใบมะกรดู ใบเตย 

http://www.rakbankerd.com/kaset/Rice/538_1.jpg
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สมนุไพรอ่ืน ๆ  

สม้ป่อย พลบัพลงึ ยคูาลิปตสั 

คนทีสอ Vitex trifolia L. 

ส่วนที่ใช้: ใบ 

การบรู 

ส่วนที่ใช้: ใบหรือเนือ้ไม้ การหอ่ลกูประคบ 
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วิธีใชล้กูประคบ  

 เตรียมลูกประคบ 2 ลูก  

 ใช้เคร่ืองนึ่งที่เหมาะสม  

 ตัง้น า้ให้เดือด วางลูกประคบทัง้ 2 ลูก 

นึ่งลูกประคบให้ร้อน ประมาณ 15-20 นาท ี

 จัดท่าของผู้ป่วยให้เหมาะสม ในท่าที่ผ่อนคลาย 

 ก่อนประคบ ควรทดสอบว่าร้อนเกินไปหรือไม่ 

 โดยแตะหลังมือ อุณหภูม ิควรประมาณ 42 องศาเซลเซียส 

 

 
หากเป็นลกูประคบจากสมนุไพรแหง้ ตอ้งพรมดว้ยน ้าใหช้ ุม่  จึงน าไปน่ึง 

ขอ้ควรระวงั 

 เม่ือใช้ ควรใช้เฉพาะราย 

 ในการใช้ซ า้ ให้น าลูกประคบเก็บในตู้เยน็ ควรผึ่งให้แห้ง ก่อน
เก็บในตู้เยน็ 

 ควรใช้ซ า้ไม่เกนิ 3 ครั้ง 

 ลูกประคบสด เม่ือเตรียมขึน้แล้ว ควรใช้ใหม่ๆ หากเตรียมแล้ว
เก็บในตู้เยน็ หากเก็บในอุณหภูมทิี่ไม่เหมาะสม อาจเกิดการ
เจริญของเชือ้ราได้  

อย่าใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป 
ระมัดระวังในการประคบร้อนใน  
ผู้สูงอายแุละเดก็ เน่ืองจากผิวหนังบอบบาง  
ผู้ป่วยอัมพาต  เบาหวาน  เน่ืองจากการตอบสนองต่อความ
ร้อนช้า  อาจท าให้ผิวหนังไหม้พองได้ 

ในกรณี  อักเสบ  บวม  ไม่ควรประคบในช่วง 24 ช่ัวโมงแรก ให้
ประคบเยน็ก่อน 

หลังประคบ  อาจใช้น า้มันนวดผิวตาม  เพ่ือไม่ให้ผิวแห้ง 
ไม่ควรรีบอาบน า้ทนัท ี ร่างกายจะปรับตัวไม่ทัน 

ขอ้ควรระวงั 

ขอบคณุค่ะ 


