
 
 

 
หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 
 

รายละเอียดการประดิษฐ ์
ชื่อทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์  

ลูกประคบสมุนไพร 
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 

เภสัชวิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกประคบสมุนไพร 5 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 
ลูกประคบสมุนไพรที่ใช้ในปัจจุบัน มีวิธีใช้คือ ต้องน าประคบไปนึ่งเป็นเวลา 15-30 นาที เพื่อให้ความร้อน

เป็นตัวขับยาหรือเพิ่มการไหลเวียนเลือด ซึ่งท าให้การใช้งานไม่สะดวกและมีความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา มีการ
เลือกใช้สมุนไพร ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น มาเป็นส่วนผสมในลูกประคบและ ขิงเป็นพืช
สมุนไพรที่ใช้มาช้านาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale  เป็นพืชในวงศ์ซิงจิเบอราซีเอ (Zingiberaceae)  10 

ขิงมีสารเคมีที่ส าคัญคือ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene) , ซิงจิเบอรอล (Zingiberol) , ไบซาโบลีน (bisabolene) และ
แคมฟีน (camphene) มีน้ ามันโอลีโอเรซิน (oleo - resin) ในปริมาณสูง เป็นส่วนที่ท าให้ขิงมีกลิ่นฉุน และมีรส
เผ็ด ส่วนประกอบส าคัญ ในน้ ามันซัน ได้แก่  จินเจอรอล (gingerol) , โชกาออล (shogaol) , ซิงเจอรีน 
(zingerine) 

ต าราอินเดียมีการใช้สมุนไพรขิงอย่างแพร่หลายโดยใช้ขิงแห้งหรือขิงสดในการทาถูนวดเพื่อเพิ่มการ15 

ไหลเวียนของโลหิต ใช้ขิงลดการอักเสบ แก้ปวด  
ปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากที่กล่าวถึงสรรพคุณของขิงเกี่ยวกับการลดการอักเสบ เพิ่ม

การไหลเวียนเลือดเป็นอย่างมาก ในการประดิษฐ์ลูกประคบสมุนไพรแฟนซีนี้ได้พัฒนาสูตรที่ใช้ขิงแห้งในปริมาณที่
เหมาะสมและประยุกต์จากการใช้การนึ่งเป็นการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ ไฟขนาดกลางหรือ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 3-4 นาทซีึ่งมีความสะดวกและเหมาะกับสังคมปัจจุบัน 20 

สิทธิบัตรไทย เลขที่ 6580 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบหิน ของบริษัท เอ เอส ซี ลาโบลาโทรี่ ได้น า
หินมาเป็นส่วนประกอบหลักในการเก็บความร้อนและผสมกับสมุนไพรแต่ลักษณะการใช้งานยังใช้ลูกประคบวางบน
แผ่นร้อนก่อนน าไปใชป้ระคบ 

สิทธิบัตรไทย เลขที่ 4209 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบที่ควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า ของนายบรรพต 
เข็มเจริญได้ท าการประดิษฐ์ลูกประคบที่ควบคุมอุณหภูมิได้แต่การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากและมีผลจากความร้อน25 

เพียงอย่างเดียว  

ตัวอย่างค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ด้านเคมี) 
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สิทธิบัตรไทย เลขที่ 3559 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบสมุนไพร ของนางสาวบุญทิพย์ สันติภาพ ได้น า
สมุนไพรเหง้าว่านนางค า เหง้าไพล เหง้าขมิ้น ต้นตะไคร้ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบเตย ดินสอพองและสารสกัดผิว
ส้ม ลักษณะการใช้งานยังเป็นการนึ่งเพื่อเก็บความร้อนแล้วน าไปใช้ประคบ 

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 2338 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกผสมลูกประคบงาด า ของนายเจษฎา วิสุทธิศักดิ์ชัย 
ได้น ากระเทียม พริกไทย การบูร อบเชย ไพล ใบมะกรูด ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ลักษณะการใช้งานยังเป็นการนึ่งเพื่อ5 

เก็บความร้อนแล้วน าไปใช้ประคบและใช้ได้ซ้ า 10-25 ครั้ง 
อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 2239 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกผสมลูกประคบเนื้อประคบ ของนายเจษฎา วิสุทธิ

ศักดิ์ชัย ได้น างาด าบดหยาบ 90% ใบชาอบแห้งฝอย 5% ใบเตยแห้งฝอย 5% เป็นส่วนประกอบของลูกประคบ
การใช้งานยังเป็นการนึ่งก่อนใช้ไปประคบ 

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 2157 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบสมุนไพรสูตรดินสอพอง ของนายประดิษฐ์ 10 

ชัยกิมานนท์ ได้น าดินสอพองไพลแห้ง ขมิ้นชัน ใบมะขามแห้ง ใบส้มป่อยแห้ง ผิวมะกรูดแห้ง โสมจีนแห้ง เกลือ 
ตะไคร้แห้ง ดอกมะลิแห้ง เป็นส่วนประกอบการใช้งานยังเป็นการนึ่งก่อนใช้ไปประคบ 

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1723 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบสมุนไพร  ของนายฐิติชัย เพชรปิ่นแก้ว ซึ่ง
เป็นการประดิษฐ์ใกล้เคียง คือ น าใบยูคาลิปตัส ไพล กานพลู ตะไคร้ ดอกบุนนาค จันทร์หอม กฤษณา เปลือก
สมุลแว้ง โกศหัว บัว และ ธัญพืช คือ ข้าว มาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกันในการท าลูกประคบสมุนไพรโดยน ามาผสมกับ15 

น้ ามันพาราฟิน เกล็ดผลึก การบูร เกล็ดผลึกพิมเสนและเกล็ดผลึกเมนทอล แล้วน าไปอบในตู้อบไมโครเวฟ โดยตั้ง
ค่าก าลังไฟที่ 800 วัตต์ ใช้เวลานาน 1-2 นาที ซึ่งลูกประคบสมุนไพรหลังจากน าออกมาจากตู้อบไมโครเวฟต้องมี 
อุณหภูมิที่เหมาะสม คือประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส แต่สิ่งประดิษฐ์นี้ยังไม่มีการรายงานถึงประสิทธิภาพของ
ลูกประคบและอายุการใช้งานที่ยังมีประสิทธิภาพ 

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1660 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ของนายหมัน หวันเมือง 20 

ได้น า หัวไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบพลับพลึง ต้นตะไคร้ เถาเอ็น เกลือ พิมเสน 
การบูร เป็นส่วนประกอบแต่การใช้งานยังเป็นการนึ่งก่อนใช้ไปประคบ 

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1494 ชื่อการประดิษฐ์ เรื่องลูกประคบสมุนไพร  ของนายสินชัย เพชรปิ่นแก้วและ
นายฐิติชัย เพชรปิ่นแก้ว ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ใกล้เคียง ได้ใบยูคาลิปตัส ผิวมะกรูด โป๊ยกั๊ก กานพลู อบเชย และ
ตะไคร้ และธัญพืช คือ ข้าว มาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกันในการท าลูกประคบสมุนไพร โดยน ามาผสมกับน้ ามันพาราฟิน 25 

หัวเชื้อน้ าหอม (กลิ่นสมุนไพรและพืชพรรณดอกไม้ต่างๆ) เกล็ดผลึกการบูร เกล็ดผลึกพิมเสน เกล็ดผลึกเมนทอล 
และเกลือสมุทรชนิดเม็ดแห้ง (ที่มีความชื้นไม่เกิน 20%) แล้วน าไปอบในตู้อบไมโครเวฟโดยตั้งค่าก าลังไฟที่ 800 
วัตต์ ใช้เวลานาน 1-2 นาที ซึ่งลูกประคบสมุนไพรหลังจากน าออกมาจากตู้อบไมโครเวฟต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
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คือประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส แต่สิ่งประดิษฐ์นี้ยังไม่มีการรายงานถึงประสิทธิภาพของลูกประคบและอายุการ
ใช้งานที่ยังมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นว่าลูกประคบในปัจจุบันถึงแม้จะมีการปรับปรุงจากการให้ความร้อนด้วยการนึ่งเป็นการใช้
ไมโครเวฟหรือแม้กระทั่งการใช้แผ่นความร้อนควบคุมอุณหภูมิ แต่การประดิษฐ์ลูกประคบยังมีข้อด้อยคือหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ในการกล่าวอ้างสรรพคุณและอายุการใช้งานของลูกประคบที่ยังคงมี ประสิทธิภาพจริง 5 

นอกจากนั้นยังมีการน าขิงซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีผลลดปวด เพิ่มการไหลเวียนเลือดมาใช้ในลูกประคบค่อนข้างน้อย 
 ดังนั้นผู้ประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์ที่จะท าลูกประคบสมุน ที่มีองค์ประกอบของข้าวสาร ถั่ว  ขิงแห้ง ราก
ตะไคร้แห้ง และรากใบเตยแห้ง ในขนาดที่เห็นผลต่อการลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนเลือด รวมถึงอายุการ
ใช้งานของลูกประคบสมุนไพรที่ยังคงประสิทธิภาพในการลดปวดและเพิ่มการไหลเวียนเลือด ตลอดจนการเพิ่มราก
ตะไคร้และรากใบเตยแห้ง เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติในการใช้กลิ่นของพืชสมุนไพรในการบ าบัดและช่วยให้ผ่อนคลาย 10 

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  
ลูกประคบสมุนไพร ประกอบด้วยส่วนผสมดังนี้ ข้าวสาร  เมล็ดถั่ว  ขิงแห้ง  รากตะไคร้แห้ง และราก

ใบเตยแห้ง  
โดยสิ่งประดิษฐ์มีความมุ่งหมายคือ เพื่อประดิษฐ์ลูกประคบสมุนไพรที่ใช้ลดอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการ

อักเสบและเพ่ิมการไหลเวียนเลือด และมีคุณสมบัติกลิ่นของพืชสมุนไพรช่วยในการบ าบัดและผ่อนคลาย อีกทั้งเป็น15 

การกระตุ้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดอาการปวดเมื่อยและอักเสบจากประเทศไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
สมุนไพรไทย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได ้
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

1. ลูกประคบสมุนไพร ที่ภายในมีส่วนประกอบดังนี้ 
ข้าวสาร      40-65 %  โดยน้ าหนัก 20 

เมล็ดถั่ว         5-25  %  โดยน้ าหนัก 
ขิงแห้ง        10-15 %  โดยน้ าหนัก 
รากตะไคร้แห้ง       10-15 %  โดยน้ าหนัก 
รากใบเตยแห้ง       10-15 %  โดยน้ าหนัก 

 โดยที่ข้าวสาร สามารถเลือกได้จาก ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนผสมของข้าวสาร25 

ดังกล่าว ที่เหมาะสมคือ ข้าวเหนียว 
 เมล็ดถั่ว สามารถเลือกได้จาก ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วด า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนผสมของเมล็ดถั่วดังกล่าว 
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ที่เหมาะสมคือ ถั่วเขียว 
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 และปริมาณส่วนประกอบลูกประคบสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดคือ ข้าวสาร 50% โดยน้ าหนัก เมล็ดถั่ว 
15% โดยน้ าหนัก ขิงแห้ง 15% โดยน้ าหนัก  รากตะไคร้แห้ง 15% โดยน้ าหนัก  รากใบเตยแห้ง 15% โดยน้ าหนัก 
ผลการทดสอบ 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการทดลองเบื้องต้นในหลอดทดลอง ซึ่งพบว่า ลูกประคบมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลโดย
ค านวณเป็นกรดแกลลิก มีค่าระหว่าง 90.31-217.90 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของลูกประคบ มีค่าการต้านอนุมูล5 

อิสระโดยการวัดดีพีพีเอช (DPPH)  ผลการทดลองพบว่าลูกประคบสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 33.05-75.42 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถยับยั้ง เอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 (cyclo-oxygenase 2)  ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะท างาน
เมื่อมีการอักเสบบริเวณต่างๆในร่างกายได้ 15.38-44.35 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองในหลอดทดลองเบื้องต้น
จะเห็นว่าลูกประคบสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอยา่งไรก็
ตามการทดลองในหลอดทดลองอาจจะไม่เห็นผลได้จริงในมนุษย์ ผู้ประดิษฐ์ได้ท าการทดลองโดยน าลูกประคบ มา10 

ท าการทดลองในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี อายุ 20-40 ปี พบว่าหลังจากประคบด้วยลูกประคบ 12 นาทีสามารถ
เพิ่มการไหลเวียนเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และจากการประเมินความ
เจ็บปวดด้วยการประเมินโดยใช้มาตรวัดแบบ วิซัว อะนาลอค สเกล (visual analog scale)  พบว่าหลังจาก
ประคบมีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 15 

 เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แลวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 



 
หน้า 1 ของจ านวน  1 หน้า 

 
ข้อถือสิทธ ิ

1. ลูกประคบสมุนไพร ที่ภายในมสี่วนประกอบคือ 
ข้าวสาร      40-65  %  โดยน  าหนัก 
เมล็ดถั่ว         5-25   %  โดยน  าหนัก 
ขิงแห้ง       10-15  %  โดยน  าหนัก 5 

รากตะไคร้แห้ง       10-15  %  โดยน  าหนัก 
รากใบเตยแห้ง       10-15  %  โดยน  าหนัก 

2. ลูกประคบสมุนไพร ตามถอืข้อสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ข้าวสาร สามารถเลือกได้จาก ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนผสมของข้าวสารดังกล่าว 

3. ลูกประคบสมุนไพร ตามถอืข้อสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง เมล็ดถั่ว สามารถเลือกได้จาก ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่ว10 

ด า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนผสมของเมลด็ถั่วดังกล่าว ตั งแต่ 2 ชนิดขึ นไป 
4. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ข้าวเหนียว ที่เหมาะสมที่สุด คือ 50 % 

โดยน  าหนัก 
5. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ถั่วเขียว ที่เหมาะสมที่สุด คือ 15% โดย

น  าหนัก 15 

6. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ขิงแห้ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ 15% โดย
น  าหนัก 

7 ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง รากตะไคร้แห้ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ 15% 
โดยน  าหนัก 

8. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง รากใบเตยแห้ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ 15% 20 

โดยน  าหนัก 
9. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ข้าวสารที่เหมาะสม คือ ข้าวเหนียว 
10. ลูกประคบสมุนไพร ตามถือข้อสิทธิที่ 1-9 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง เมล็ดถั่วที่เหมาะสม คือ ถั่วเขียว 

 



 
หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

 
บทสรปุการประดิษฐ์ 

ลูกประคบสมุนไพร ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร เมล็ดถั่ว  ขิงแห้ง รากตะไคร้แห้ง และราก
ใบเตยแห้ง ส าหรับประคบบริเวณที่ปวดเมื่อยซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการอักเสบ
และเพิ่มการไหลเวียนเลือด และมีคุณสมบัติกลิ่นของพืชสมุนไพรช่วยในการบ าบัดและผ่อนคลาย อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรไทย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  5 


