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รศ. ภญ. พมิพร  ลีลาพรพสิิฐ

เอกสารประกอบการอบรมหลักสตูรผู้ดาํเนินการสปาเพ่ือสขุภาพ                  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2557

สุคนธบาํบดั

กลิน่หอมจากพชืมี 3 ลกัษณะ

Essential oil
Flower oil
Resins, gums, exudates มักใช้เป็น fixative

ส่ิงหอมท่ีได้จากเปลอืกผลไม้ และเมลด็ในของผลไม้ใช้
มากท่ีสุดในอุตสาหกรรม หาง่าย ราคาถูก

ส่ิงหอมจากดอก ราคาแพงมาก
ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

  การสกดัส่ิงหอมจากพืช
การกลัน่ (Distillation)

      การหีบหรือบีบ(Expression)
                      การสกดั(Extraction)

Enfleurage

  Maceration

   Volatile solvent (pet.ether)*

 ได้สารหอมบริสุทธ์ิ (Absolute)
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 การสกดันํา้มนัหอมระเหย
                 *Distillation:  พชืสด , พชืแห้ง

                *Mechanical expression: เปลอืกผล

     *Enfleurage:  กลบีดอก

       *Solvent extraction:  มะล,ิ ไวโอเลต็

           *Destructive distillation: pine, juniper

         *Hypercritical carbon dioxide extraction
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ใชต้วัทําละลาย เช่น Hexane, Benzene หรือ Petroleum ether

สารสกดั----Concrete

สารสกดั----Absolute

ขอ้ดี    ไดน้ํ้ ามนัหอมระเหยทีม่ีกลิน่คงเดิม เพราะไม่เกิดการสลายตวั เหมาะ

กบัพชืทีใ่ชค้วามรอ้นสูงไม่ได ้เช่น มะลิ ไวโอเล็ต

ขอ้เสีย  ราคาแพง นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมนํ้ าหอม
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การสกดัโดยใชต้วัทําละลาย (Solvent extraction )

Flowers

ENFLEURAGE
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กรณีใช้ความร้อนช่วย (50-60 องศา) จะเรียกว่า Hot Enfleurage

CO2 gas ภายใตค้วามดนัสูง( 200 เท่าของความดนับรรยากาศ
และอุณหภูมิ 33ºC)จะมีสภาพกึง่เหลวกึง่กา๊ซ ซ่ึงมีสมบติัในการละลายสูง
จะสามารถสกดัสารหอมได ้         เมือ่ลดความดนัก็จะแยก CO2 ออกมา

ได้

ขอ้ด ี  ไดน้ํ้ ามนัหอมระเหยทีม่กีลิน่หอมมาก และสารหอมต่างๆจะไม่
สลายตวั เพราะไม่ใชค้วามรอ้น

ขอ้เสีย  เครือ่งมือราคาแพงมาก
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การใชค้ารบ์อนไดออกไซดเ์หลวภายใตค้วามดนัสูง

(Hypercritical carbon dioxide extraction)

การแช่อ่ิมในนํ้ามนั

(Herb -Infused Oils)

 Alkanet : alkanet root in vegetable oil มีสีชมพ◌ู
 Calendula : burn, antimicrobial

 Neem: astringent, antibacterial

 St. John’s Wort :  inflammation

 Yarrow : genito-urinary system
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ศัพท์ทีค่วรทราบ

*Hydrolats (Aromatic hydrosol, floral water, aromatic water)

*Essential oil water (Fragrant water)

*Hot infused oil,  Cold infused oil

*Concrete

*Absolute,  Absolute de’ enfleurage
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การแบ่งประเภทของนํา้มนัหอมระเหย
**แบ่งตามแนวกลิน่/ประเภทของพชื: 

Woody, Herbaceous, Citrus, Floral, Resinous, Spice

**แบ่งตามความสามารถในการระเหย / โน๊ตกลิน่

-กลิน่นาํ(Top note )                                 
-กลิน่หลกั (Middle note)                              

-กลิน่พื้ น (base note)
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การจําแนกกลิน่ตามสภาพการระเหยและความคงทน

Top Note(กลิน่นํา) เป็นกล่ินท่ีไดจ้ากการสูด
ดมระยะแรก    มกัเป็นกล่ินหอมแหลม

Middle Note (กลิน่พืน้) เป็นกล่ินหอมเน้ือ
แท ้มกัเป็นกล่ินหอมนุ่มนวล

Basic Note (กลิน่หลกั) เป็น กล่ินหอมท่ีติด
ทน อาจเรียกวา่ Fixative หรือ Dry out

Pimporn  Leelapornpisid

ตัวอย่างนํา้มนัหอมระเหยจําแนกตามNote

Top note: basil,bergamot,eucalyptus,lavender,lemon

Pimporn  Leelapornpisid

Midddle note: geranium, citronella,sage, juniper, 

ylang ylang, rose, rosemary, chamomile

Base note:  cedarwood, patchouli, jasmin, 

rose(absolute)  , sandalwood, vetiver

เป็นกลิน่ทีร่ะเหยเร็ว    มรีะยะเวลา 30วนิาทบีนผวิ                           
มักเป็นกลิน่แนวเปร้ียว , สดช่ืน

ให้ความรู้สึกกระป้ีกระเปร่า , สดช่ืน
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เป็นกลิน่ทีร่ะเหยปานกลาง  มรีะยะเวลา 30นาท-ี3ช่ัวโมงบนผวิ                 
มักเป็นกลิน่แนวดอกไม้ , เคร่ืองเทศ

ให้ความรู้สึกสมดุลย์
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เป็นกลิน่ทีร่ะเหยช้า  มรีะยะเวลา 4 ช่ัวโมงบนผวิ ,                            
มักเป็นกลิน่แนวหนักเช่นเปลอืกไม้, แก่นไม้ ,รากไม้ , ยางไม้,                    

ดอก/ใบ ในพชืบางชนิด

ให้ความรู้สึกสงบ  ผ่อนคลาย
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องคป์ระกอบของนํ้ามนัหอมระเหย

• เป็น Aromatic compounds มีโครงสรา้ง

ของโมเลกุลเป็นสารกลุ่ม

Terpenoid Essential Oil: monoterpenes, 
diterpenes,   sesquiterpenes, ketonic, aldehyde, 
alcoholic, ester, phenolic

Phenylpropane Derived Essential Oil:   
cinnamic aldehyde, anethol, methylchavicol, 
safrol, myristcin,   eugenol

Pimporn  leelapornpisid
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1. Terpenoid Essential Oil และอนุพนัธ์

ชนิดขององคป์ระกอบ ตวัอยา่งสาร ชนิดนํ้ามนัหอมระเหย

Monoterpene

Ketones

Aldehydes

Alcohols

Esters

Phenols

Sesquiterpene

Limonene

Carvone

Citral ,Citronellal

Borneol

Linalyl acetate

Carvacrol , 

Thymol

Zingiberol

Bergamot , orange oil

Caraway oil, hyssop oil

Lemongrass oil

Nutmeg oil

Neroli oil

Thyme , Oregano , 
Cinnamon oil

Ginger oil

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

2. Phenylpropane Derived Essential 
Oil: Phenylpropanoid structure

ชนิดขององคป์ระกอบ ตวัอยา่งสาร ชนิดของนํ้ามนัหอมระเหย

Phenylpropanoid 
oxygenate 
derivative

Eugenol

Cinnamic aldehyde

Anethol

Myristicin

Clove oil (กานพล)ู

Cinnamon oil (อบเชย)

Aniseed oil(เทียนสตัตบุศย)์

Star anise oil (โป๊ยกัก๊)

Nut meg (ลกูจนัทน)์
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Name of the 
chemical component

Properties of the 
chemical component

Essential oils that 
contain the chemical

Aldehydes
anti-inflammatory,calming, 
sedative and anti-viral.

Lemon-likes mell: lemon,
lemongrass, lemon balm, 
citronella, eucalyptus

Alcohols

bactericidal, stimulant, 
energizing, vitalizing, 
antiviral, diuretic. pancreas 
produce 32 kinds of alcohol 
use in human metabolism.

Rose, petitgrain, rosewood, 
peppermint, myrtle, tea 
tree, sandalwood, 
patchouli, and ginger

Phenols

strongly bactericidal, tonic, 
stimulates immune system, 
invigorating, warming. Can
produce slight liver toxicity 
if taken high doses for 
extended periods of time. 

Clove, cinnamon, thyme,
oregano, cumin.

Ketones
wound healing, mucolytic, 
stimulates new cell growth. 
used as a nail polish.

Camphor, rosemary, sage, 
eucalyptus globulus and 
hyssop, peppermint

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ ภญ. รศ. พมิพร  ลีลาพรพสิิฐ

Name of the 
chemical component

Properties of the 
chemical component

Essential oils that 
contain the chemical

Terpenes
Very stimulating, potential 
skin irritants, anti-viral 
properties.

Lemon, orange, bergamot, 
black pepper, pine oils, nut 
meg and angelica.

Sesquiterpenes

anti-phlogistic (moves 
fluids), anti-inflammatory, 
sedative, anti-viral, anti-
carcinogenic, bacteriostatic 
and immune stimulant

Blue chamomiles, 
immortelle(Helichrysum, 
Everlast  ), tansy, yarrow

Esters

anti-fungal, sedative, 
calming, spasmolytic, 
fungicidal, anti-
inflammatory.

Roman chamomile, 
lavender, clary sage, 
petitgrain, bergamot.

Lactones (part of ester 
group)

anti-inflammatory, mucolytic arnica

Ethers

harmonizing to the nervous 
system. antiseptic, 
stimulant, expectorant 
(increases secretions), 
spasmolytic, and diuretic.

Cinnamon, clove, anise, 
basil, tarragon, parsley, and 
sassafras.
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• Each essential oil contains as much 
as 100 chemical components, which 
together exert a strong effect on 
the whole person. Depending on which 
component is predominating in an 
oil, the oils act differently.

•  For example, some oils are relaxing, 
some soothes you down, some relieves 
your pain, etc. 
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• Then there are oils such as lemon and 
lavender, which adapt to what your body 
needs, and adapt to that situation. (These 
are called "adaptogenic"). 

• The mechanism in which these essential 
oils act on us is not very well understood. 
What is understood is that they affect our 
mind and emotions. They leave no harmful 
residues. They enter into the body either 
by absorption or inhalation.

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ
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• A fragrance company in Japan conducted 
studies to determine the effects of 
smell on people. 

• They have pumped different fragrances in 
an area where a number of keyboard entry 
operators were stationed and monitored 
the number of mistakes made as a 
function of the smell in the air. The 
results were as follows:  
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• When exposed to lavender oil (a 
relaxant fragrance), the keyboard typing 
errors dropped 20 percent.

 

• When exposed to jasmine (an uplifting 
fragrance), the errors dropped 33 percent 

• When exposed to lemon fragrance (a 
sharp, refreshing stimulant), the 
mistakes fell by a whopping 54 percent!
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ความปลอดภยัในการใชน้ํ้ามนัหอมระเหย

Photosensitizing: bergamot, cumin, lemon

Mucous membrane irritation:  clove,cinnamon

 Skin irritation:  lemongrass, wintergreen, red thyme

 Contact sensitizing:  begamot ,ylang ylang   

  Toxicity:  blue cypress ,cedarwood, mustard

Pimporn   leelapornpisid
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น้ํามันหอมระเหยทีท่าํให้เกดิการแพ้แสง

*นํา้มันมะกรูด  (Bergamot oil )                       

*นํา้มันมะนาวฝร่ัง ( Lime oil )

*นํา้มันผวิส้ม ( Orange oil )

*นํา้มันยีห่ร่า (Cumin) 

*นํา้มันมะนาว (Lemon oil )
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อายขุองน้ํามันหอมระเหย

*ปกติเกบ็ได้นาน  1-2  ปี  โดยหลกีเลีย่งแสง  ความร้อน  อากาศ

*ควรเกบ็ท่ีอุณหภูมิไม่เกนิ 25 องศาเซลเซียส  ในขวด
แก้วปิดสนิท  กนัแสง

Cool, dark, dry

Pimporn  leelapornpisid

นํา้มันหอมระเหยควรเกบ็รักษาใน
ขวดแก้วกนัแสง  ปิดสนิท
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ข้อคาํนึงด้านความปลอดภัยในการใช้น้ํามันหอมระเหย

*ความบริสุทธ์ิ:  การปนปลอม

*ใช้อย่างเหมาะสม:  ถูกชนิดท่ีเหมาะสมกบัสภาพผวิ  
ความต้องการในการใช้

*ความเข้มข้นทีเ่หมาะสม:  ผวิกาย  ผวิหน้า  สภาวะผวิ  
เดก็  สตรีมีครรภ์  ภาวะโรคประจําตัว

ลาเวนเดอร ์                  โหระพา

เบอรก์ามอท                 คาโมไมลล์

ผิวส้ม                             ยคูาลิปตสั

กหุลาบ                           ตะไคร้

ตะไคร้หอม                  เปปเปอรม้ิ์นต์

โรสแมร่ี                          กระดงังา

     
ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

Top Ten Volatile oils in Aromatherapy

Volatile oil                            Effect
Chamomile Soothing , Relaxing
Eucalyptus Antiseptic, Balancing
Geranium Mildly astringent , Healing
Lavender Calming, Therapeutic
Rose Antiseptic, Relaxing
Rosemary Refreshing,Stimulating
Sandalwood Antiseptic, Relaxing
Marjoram Mildly analgesic, Soothing
Jasmine Antidepressant, Relaxing
Neroli Mildly sedative, Relaxing

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Chamomile oil  
(Matricaria  chamomila)

 Extraction:                               yield  1.75%

   Constituent:  farnescene, bisabolol, 
chamazulene, azulene, bisabolone oxide A

   Effect:  ลดการอกัเสบ, ฆ่าเช้ือโรค ,ทาํใหเ้ยน็ผิว                  

ผ่อนคลายความกงัวล,ช่วยใหห้ลบั

Part used: ดอกตมู/ยอดดอก/ดอกบาน

  การกลัน่ดว้ยไอนํ้า
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 Eucalyptus oil  ( Eucalyptus  globulus )
 Part used:   ใบ

 Extraction:  การกลัน่ดว้ยไอนํ้า
Constituent:  terpineol, cineol,                                  
pinene, limonine, eucalyptol 70-85%,

Effects:ฆ่าเช้ือโรค(ทางเดินหายใจ,ทางเดินปัสสาวะ)
coughs and colds, bronchitis, viral infections, 
muscular aches, rheumatic conditions           
กระตุน้ , ทาํใหส้ดช่ืน, ช่วยใหส้มดลุ
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Geranium oil (pelagonium  graveolens)

 Part used:  ใบ, ดอกตูม/ยอดดอก

   Extraction: การกลัน่ด้วยไอนํ้า  yield 0.08-0.4%

Constituent:  citronellol, geraniol, 
linalol, citronellyl formate

Effects: ลดการอกัเสบ, ฆ่าเช้ือโรค, ฝาดสมาน
ผวิ,  ผ่อนคลายความกงัวล, ช่วยให้สมดุล

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ
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Lavender oil  (   Lavendula officinalis  )

Extraction:

Constituent:  linalool, eucalyptol, limonene, cineol, 
nerol, coumarine, borneol, l-linalyl acetate 30-60%

Effects:   ฆ่าเช้ือโรค, สมานแผล, คลายกล้ามเนือ้,บํารุงผวิ          
ผ่อนคลาย,ช่วยให้จิตใจสงบ, ช่วยให้นอนหลบั

 Part used:  ดอกตูม/ยอดดอก

 การกลัน่ด้วยไอนํ้า  การสกดัด้วย            ตัว
ทําละลาย   yield: 0.5-1.5% 
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Spike lavender oil

• ไดจ้ากการกลัน่ช่อดอกของ Lavendula spica DC.
(Labiatae)

• Constituents: ใน volatile oilมี cineol 35%, 
linalyl acetate, camphor, borneol, 
linalool, terpineol

• ใชท้าํนํ้าหอมราคาถูก

Rose oil/Absolute                           
( Rosa  damascena )

 Part used:
     Extraction:

  Constituent:  citronellol, geraniol, nerol,farnesol
Effects:, ช่วยทาํใหผิ้วชุ่มช้ืน, ชะลอแก่,  ฝาดสมานผิว, 

บรรเทาอาการไอ/หอบหืด useful for sore throat and sinus, 
congestion, puffiness ช่วยใหก้ระปรี้ กระเปร่า , สดช่ืน, คลาย

เครียด mildly sedative, insomnia, premenstrual tension/pain, 
menopause, reduced libido

การกลัน่ด้วยไอนํา้/การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 
กลบีดอกสด
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Rosemary oil   (Rosmarinus  officinalis)

   Part used:    ใบ,กิง่อ่อน, ดอกตูม/ยอดดอก

   Extraction:
  Constituent:  bornyl acetate 2-6%, borneol 8-20%, 
1,8cineol 20% และ pinene, camphor, camphene, 

Effect: ขจดัรงัแค, ลดความเจบ็ปวด, สมานแผล ,  

แกห้อบ/หวดั , ฆ่าเช้ือโรค                                

กระตุน้, เสริมความแข็งแรง, สรา้งสมาธิ, ช่วยจาํ

การกลัน่ด้วยไอนํ้า

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Sandalwood oil ( Santalum album )
Part used:   ราก แก่นไม้

Extraction:  การกลัน่ด้วยนํ้า/ไอนํ้า

Constituent: a- และ b -santalool  90%, santene, borneol

Effects:  ฆ่าเช้ือโรค(ทางเดินปัสสาวะ/หายใจ), ขบัลม, 

ขบัเสมหะ, dry, cracked, or chapped skin, acne 

ช่วยใหห้ลบั, คลายเครียด ลดการซึมเศรา้ calming 
relaxation during meditation, aphrodisiac

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Marjoram oil                          
( Origanum majorana sweet marjoram,)
• Part used: Flowering tops
• Constituents: sabinene, a-terpinene, 

g-terpinene, p-cymene, terpinolene, 
linalool, cis-sabinene hydrate, linalyl 
acetate, terpinen-4-ol and g-terpineol.

• Effects:  for menstrual pain, headache, 
sore throat, acne

• Mildly sedative, insomnia, warming, 
improving circulation, 
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Jasmine oil (Jasminum sambac Ait.) 

• Part used: ดอก

• Constituents: ดอกสดมีนํ้ามนัหอม
ระเหย 0.2-0.3%

• Effects: useful for depression, 
postnatal depression, strengthening 
contractions during labor, 
aphrodisiac.

Neroli oil (Citrus aurantium  )

– Part used: ดอก

– Constituents: มี limonene
เป็นองคป์ระกอบหลกั และมี flavonoids

– Effects:  มีฤทธิ์สมานแผล ใชใ้นผิวมนัและสิว นิยมใชใ้นสุคนธ

บาํบดั

– useful for insomnia, anxiety, nervous depression, mildly 
warming, improving circulation, acne, premenstrual 
tension/pain, backache

Tea Tree oil   (Melaleuca  alternifolia)

Part used:   ใบ, กิง่อ่อน

Extraction:  การกลัน่ด้วยไอนํ้า

Constituent:  terpene-4-ol, 1,8-cineol, terpenes, p-
cymene

Effects:  ฆ่าเช้ือโรค(อยา่งแรง), ขจดัรงัแค,  

กระตุน้, ทาํใหก้ระปร้ีกระเปร่า

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

 Lemongrass  oil (Cymbopogon  citratus  )

 Extraction:
   Constituent:   Citral, mycene, linalol, geraniol, 
nerol

   Effect:  แก้ปวดเมื่ยกล้ามเนือ้, ฆ่าเช้ือโรค ,แก้สิว, ไล่แมลง           
ผ่อนคลายความตึงเครียด,ระงับปวดศีรษะ

Part used:   ใบ
การกลัน่ด้วยไอนํ้า

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Citonella oil (Cymbopogon nardus  )

Part used:   ใบ, ท้ังต้น

Extraction:  การกลัน่ด้วยไอนํ้า

Constituent:   Citronellol, geraniol, limonine, 
camphene 

Effects:  ฆ่าเช้ือโรค, แก้ปวดเกร็งท้อง, ไล่แมลง          
กระตุ้น, ทําให้กระปร้ีกระเปร่า

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

  Sweet basil oil  ( Occimum basilicum L., )
Part used:   ใบ, ยอดดอก

Extraction:  การกลัน่ด้วยไอนํ้า

.   
Constituent: eugenol, camphor, limonine, 

cineol, linalol, methylchavicol, caryophyllene

Effects: ลดการอกัเสบ, ฆ่าเช้ือโรค สําหรับทางเด◌ินอาหาร          

ช่วยให้สงบ, ทําให้กระปร้ีกระเปร่า (refresh)

Contra-indication: สตรีมีครรภ์, โรคลมชัก.
ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ
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Peppermint oil ( Mentha  pipperita )

Part used:  ใบ  ท้ังต้น

Extraction:  การกลัน่ด้วยไอนํ้า
Constituent:  menthol, menthone, linalool, 
flavonoid,azulene, carotenoid, rosmarinic acid

Effects:   ระงับปวด, คลายความล้า, ฆ่าเช้ือโรค, ลดไข้            
ช่วยให้เกดิสมาธิ , กระตุ้นร่างกายและจิตใจให้ตื่นตัว

Contra-indication: สตรีมีครรภ ( 4 เดอืนแรก )
ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Very Toxic                   

Essential Oils
Ajowan

Arnica
Boldo

Buchu

Calamus

Cascarilla
Chervil
Camphor สีเหลอืง,นํ้าตาล, นํ้าเงิน

Deer tongue
Horseradish

Bitter Funnel

Blue cypress

Calamint
Cedar wood

ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

Jaborandi

Mustard

Narcissus

Nutmeg

Parsley

Rue

Santolina

Spandish broom

Tansy

Tonka

Turmeric

Wormseed

Wormwood

Mugwort

Star anise

Sassafrash(brazillian)

Wildbasil

Wintergreen

ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

Cosmetics

•  Skin care

Pimporn  Leelapornpisid

  -  Hair care

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Hair, general cure

*Chamomile oil

*Cedarwood oil, 

*Clary sage  oil

Cypress oil

Juniper oil

*Lavender oil

Lemon  oil

Patchouli oil

*Rosemary oil

Rosewood  oil

*Sage oil

Hair, oily

Bergamot oil

Juniper oil
*Lavender oil
*Lemon  oil
*Lemongrass  oil
Sage oil

Rosemary oil

Hair, dandruff

Clary sage oil

Eucalyptus oil

Patchouli oil

*Rosemary oil

*Tea tree oil

Hair loss, hair growth
%

bay 20
clary sage 10
ylang ylang 20
cedarwood 20
rosemary 20
sage 10

Pimporn  Leelapornpisid

Dandruff 
%

cedarwood 20
patchouli 20
rosemary 20
sage 20
tea tree 20

Oily hair          %
cedarwood 25
sage 25
lemongrass 25
rosemary 25
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ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

Skin,rejuvinate for mature

Cypress oil

Fennel oil 

Lavender oil 

Myrrh  oil

Neroli oil

Orange oil

Patchouli oil

Rose oil

Rosehip seed oil

Sansalwood oil

Vetiver oil

Skin, to cleanse

Basil oil 

Juniper oil

Lemon oil

Peppermint oil

Skin, itching

Jasmine oil

Lavender oil

Peppermint oil

Roman chamomile oil

              การนวดหนา้                        
.        (Facial massage )
      *เป็นการนวดดว้ยนํ้ามนัหรือครีม      เพ่ือ

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิต   และบาํรุงผิว  

อาจมีการผสมสมุนไพร / นํ้ามนัหอมระเหยลง

ไปเพือเพ่ิมคณุค่าในการบาํรุงผิวพรรณ

Pimporn  leelapornpisid

 

 

 Pimporn  leelapornpisid

1

2
3

4

5

6
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2

Pimporn  Leelapornpisid

 

 

 

การนวดหนา้ดว้ยนํา้มนัหอมระเหย

******หา้มนวดในขณะเป็นสิว( ใหเ้ล่ียงใชวิ้ธีประคบ )

    *ทาํเพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต    เพ่ิมออกซิเจน   เพ่ิม

ความตึง (tension) ของผิวหนงั                                                   
*การนวดทาํใหผิ้วชั้นหนงัแทอุ่้น   เป็นการเพ่ิมการดดูซึมของ

นํ้ามนัหอมระเหย                      

*ช่วยผ่อนคลายกลา้มเน้ือ     คลายความตึงเครียด                          

*ขจดัความเหน่ือยลา้       ช่วยใหรู้สึ้กสดช่ืน    ผ่อนคลาย                  

Pimporn  Leelapornpisid

 

 

 Pimporn  leelapornpisid

นํา้มนัหอมระเหยท่ีใชก้บัใบหนา้

*****มกัใชใ้นความเขม้ขน้ 0.125 - 3% ข้ึนกบัชนิดของผิว ,ภาวะ
อารมณ ์,   ภาวะการแพ ้                                                         

***โดยปกติผิวหนงัโดยทัว่ไป        ใช ้1-2.5%                

--ผิวแพง่้าย, สตรีมีครรภ ์:                    ใช ้0.5 -1%

--ภาวะอารมณเ์ครียด :                        ใช ้2 - 3%                         

-สิว: ตอ้งเลือกชนิดอ่อนโยน  ใช ้2 -3% แลว้แตค่วามรุนแรงของสิว            

-ผูท้ี่อยูภ่าวะแพย้า:                              ใช ้0.25- 1%                        

ผูท่ี้แพ ้nut:                             หา้มใช ้nut oil              

 ผูท่ี้ฉายรงัสีหรอืทาํเคมีบาํบดั:    หา้มใชน้ํา้มนัหอมระเหย
 

 

 Pimporn  leelapornpisid

นํา้มนัหอมระเหยนิยมท่ีใชก้บัใบหนา้

ผิวแหง้ / ผิวมีอายุ :

*Rosewood             *Rose                      
*Vetiver               *Palmarosa
*Sandalwood

*Frankinsence                   
*Geranium                                         
*Clary sage           *Neroli *Lavender
*Jasmine
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นํา้มนัหอมระเหยนิยมท่ีใชก้บัใบหนา้

                         ผวิมนั:

*Eucalyptus           *Patchouli
*Cedarwood *Peppermint                                 
*Orange *Bergamot
*Rosemary *Chamomile
*Ylang ylang *Sweet  fennel

*Frankinsence
*Geranium * Mandarin 

* Juniper
*Lemon

Pimporn  Leelapornpisid

ผวิแห้ง (Dry skin) %

clary sage 10
jasmine 10
palmarosa 30
rosemary 20
rose 10
sandalwood 20

ผวิมัน (Oily skin) %

clary sage 10
ylang ylang 20
lavender 10
lemon 30
geranium 20
frankincense 10

Pimporn  Leelapornpisid

 

 

 Pimporn  leelapornpisid

นํ้ามนัหอมระเหยนิยมท่ีใชก้บัใบหนา้

                                           ผวิแพง่้าย:

*Chamomile                       
*Neroli

*Geranium                   
*Lavender

*Rose                     
*Sandalwood

ผวิเห่ียวย่น (Wrinkles) %

clary sage 5
frankincense 5
myrrh 5
Patchouli 5
rose 10
rosemary 20
rosewood 30
geranium 20

Pimporn  Leelapornpisid

ผวิแพ้ง่าย (Sensitive skin) %

chamomile, Roman 5
everlasting 5
jasmine 10
neroli 10
rose 10
rosewood 60

Pimporn  Leelapornpisid

Acne
Anise oil              

Bergamot oil

Cajeput oil  ,  Cedarwood oil

Chamomile oils

Lavender oil ,  Lemon oil 

Neroli oil

Peppermint oil

Rosmary oil

Sandalwood oil 

*Tea tree oil ,  Thyme oil

Allergic, skin
German Chamomile oil

Lavender oil 

Rose oil

Melissa oil

Anti-inflammetory
Bergamot oil

Calendula oil

German Chamomile oil

Lavender oil

Myrrh oil

สิว (Acne) %

bergamot 10
juniper 5
lavender 10
plamarosa 20
peppermint 5
rosemary 10
sandalwood, Mysore 10
thyme, lemon 30

ผวิอกัเสบ (Dermatitis) %

cedarwood 10
juniper 5
lavender 10
litsea cubeba 10
plamarosa 20
peppermint 10
rosewood 20
thyme, lemon 15

Pimporn  Leelapornpisid
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นํา้มนัหอมระเหยท่ีไม่ควรใชก้บัใบหนา้

*นํ้ามนัโหระพา              

*นํ้ามนัพริกไทยดาํ              

*นํ้ามนัยูคาลิปตสั ( ใชไ้ดเ้ฉพาะการอบไอนํ้า )             

*นํ้ามนัขิง              

*นํ้ามนั marjoram              

*นํ้ามนัเปปเปอรมิ์นท ์( ควรใชป้ริมาณตํา่มาก หลีกเล่ียง

รอบดวงตา )                

Pimporn  Leelapornpisid

Facial Care
Cleanser

Steaming (facial sauna )

Exfoliates ( ขจัดเซลล์ตาย) 

Masks

Toners

Moisturizer
Pimporn  Leelapornpisid

ครมีลา้งหนา้,โลช่ันลา้งหนา้

    *สารทาํความสะอาด

    *สารใหค้วามชุ่มช้ืนผิว

    *สารบาํรุงผิว

    *สี  กล่ิน  สารกนับูด

อาจใชส้ารเคมี หรือสมุนไพร รวมทั้ง นํ้ามนัหอมระเหย

Pimporn  leelapornpisid

นํา้ยาลา้งหนา้สาํหรบัผูมี้ผวิแหง้

Rx.      Hydrosol  หรือ  aloe gel                   1/4    ถว้ยตวง

            นํ้ามนัพืช                                         1    ชอ้นชา

            กลีเซอรีน                                         1    ชอ้นชา

            Grapefruit seed extract                         1/2    ชอ้นชา

            Rosemary oil                                             5    หยด

ผสมใหเ้ขา้กนั เขยา่ขวดก่อนใช ้ชุบบนสาํลี ทาบน

หนา้ แลว้ลา้งออก

Pimporn  Leelapornpisid

นํา้ยาลา้งหนา้สาํหรบัผูมี้ผวิมนั

Rx.    Hydrosol / Witch hazel          1/4    ถ้วยตวง
Herbal vinegar                   1      ช้อนชา

Glycerin                           1      
ช้อนชา

Grapefruit seed extract        1/2    ช้อนชา
                 Echinacea tincture (กรณีมีสิว)             1    ช้อนชา
                 Eucalyptus oil                    5     หยด

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

Aromatic Hydrosols
      นํ้ าซ่ึงแยกจากนํ้ ามันหอมระเหยในขบวนการ 

distillation จะประกอบดว้ยสารท่ีมีคุณค่า ซ่ึง

ใชเ้ป็น  toner ไดดี้ เช่น Witch hazel, 
Chamomile, Rosemary, Lavender และ 

Yarrow

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ
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   โลชัน่ทาหนา้ (โลชัน่ปรบัสภาพผิว)
*ใชท้าหนา้ภายหลงัการลา้งหนา้ดว้ยครีม/สบู/่โฟมลา้งหนา้  

เพื่อกระชบัรูขุมขนซ่ึงเปิดกวา้งขณะลา้งหนา้  เป็นการปรบั

สภาพผิวใหก้ลบัสู่สภาพเดิม เพื่อป้องกนัสิ่งสกปรกกลบัมา

อุดตนัอีก

*สารฝาดสมานผิวเพือ่กระชบัรูขุมขน เช่น alum , witch hazel

*สารใหค้วามชุ่มช้ืนผิว

*แอลกอฮอลลผ์สมกบันํ้า

*สารแตง่สี  กล่ินอ่อนๆ

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

โทนเนอร ์สาํหรบัผูมี้ผวิแหง้

Rx.   Aloe vera gel                                     2       ออนซ์
Orange-blossom water                     2        ออนซ์

Infused calendula Vinegar               1        ช้อนชา              
***    Helichrysum oil                           5      หยด

              Vitamin E oil                                  800        units

ผสมเขา้ดว้ยกนั เขยา่ก่อนใช้

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

โทนเนอร ์สาํหรบัผูมี้ผวิบอบบาง

Rx.    Aloe vera juice                             1/4    ถ้วยตวง
              Rose water                                   1/4    ถ้วยตวง

Glycerin                                        1/4    ช้อนชา

         ***Neroli and rose oils            อย่างละ 5 หยด

ผสมเขา้ดว้ยกนั เขยา่ก่อนใช ้ชุบบนแผ่นสาํลี 

หรือสเปรยบ์นใบหนา้

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

 

 

 

Herbal Tonics:
*** ใชภ้ายหลงั cleanser เพือ่ขจดัส่วนเกินและ
เคร่ืองสําอางที่ลา้งออกไม่หมด

  ***  มกัประกอบดว้ย hydrolats , floral water

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

  โทนเนอร์

*แตงกวา             1    ช้ิน

*เน้ือแตงโมสุก      1   ช้ิน

*นํ้าสมุนไพร         2  ชอ้นโตะ๊

*นํ้าแร่                 2  ชอ้นโตะ๊

******นํา้มนัสะระแหน่   1 

หยด

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

         สครบัหนา้ ( Facial  scrub )
*คลา้ยครีมพอกหนา้(mask) ครีมลา้งหนา้  ( cleanser )

*มีการเติมสารขดัถู เช่น ผงซิลิกา้ชนิดละเอียด, ผงไนลอน ,

ผงสมุนไพร, ผงธญัญพืช  เพ่ือขจดัส่ิงสกปรกท่ีฝงัแน่นออกไป

*ควรลา้งหนา้ดว้ยนํ้าอุ่นก่อน , ถูผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ใบหนา้ ( ยกเวน้
บริเวณตา)  ทิ้ งไวป้ระมาณ 30 วินาที จงึลา้งออกดว้ยนํ้าอุ่นอีกที

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ
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       ประคบหนา้
(Facial Compresses)

หยดน้ํามนัหอมระเหย 5 หยด ในน้ําอุ่น 
1 ถ้วย     จุ่มสาํลีหรือผา้ลงไป      นํามา
ประคบบนใบหน้า      ประมาณ 5 นาที      
จุ่มใหม่ ทาํซํา้ 3 ครัง้

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

การพอกหนา้(Masks)
( มาสค์หนา้ )

เพิม่การไหลเวียนของโลหิต ทําใหเ้ย็นผิว ชุ่มช่ืน 

แลว้แต่ชนิดนํ้ ามนัหอมระเหย / สมุนไพรที่ใช ้

ช่วยทําใหผิ้วหนา้ตึงเรียบข้ึนโดยทําใหเ้กิดความ
กระชบัและเป็นการทําความสะอาดผิวดว้ยในตวั

ขจดัของเสียและเซลลต์าย

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

 

 

 

Face mask : 
            

              **มกัใชข้องสด  ( ผกัผลไมส้มุนไพร ) ท่ีเตรียมสดๆ 

        **อาจมีการเติม hydrolats , สารสกดัจากพืช และนํ้ามนั

หอมระเหย

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

ส่วนประกอบ

 ดินขาว/ดินสอพอง ,  ขา้วโอต๊ , ผกัหรือผลไม,้    นํ้ามนัจากพืช , 
นํ้าดอกไม,้   นํ้ามนัหอมระเหย

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

การอบหน้าด้วยไอนํา้
(Facial Steam Bath)

       ใช้นํา้มันหอมระเหย 5-15 หยด  ในนํา้ร้อน  คลมุ
ศีรษะด้วยผ้าหรือหมวก    องัใบหน้าบนไอนํา้ เติม
นํา้มันหอมระเหย 2-3 หยด ทุก  5 นาที (ทําทั้งหมด 
10-15 นาที)

       อาจมกีารเตมิสมุนไพร / ดอกไม้ลงในนํา้ร้อนทีใ่ช้

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

 

 

 

                             การอบหน้าด้วยไอนํา้: 
          

         *มักใช้นํ้ามันหอมระเหยท่ีอ่อนโยน   ในความเข้มข้นท่ีตํ่า
มาก                                                                              

       *ควรคาํนึงถึง  steamer   ท่ีอาจทําปฏิกริิยากบันํ้ามันหอม
ระเหย

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ
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Lip Balm
Rx . Herb- infused oil                          1/4   ถ้วยตวง

( Calendula, Chamomile, Lavender, Alkanet )
Beeswax                                        1/2   ออนซ์

Essential oil                             10-20   หยด ( 1/8 ช้อนชา ) 

 อาจมีการใชน้ํ้ามนัท่ีมีกล่ินหอม เช่น 

tangerine, anise, peppermint, neroli และ rose

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

Aromatherapy Body Care
1. Aromatic Bath Oils    นํ้ามนัหอมระเหยในนํ้าอุ่นช่วย

บรรเทาอาการนอนไม่หลบั, หวดั, อาการก่อนประจําเดือน,    

ปวดกลา้มเนื้ อและวิตกกงัวล แลว้แต่ชนิดของนํ้ามนั

แนะนาํใหห้ยดนํ้ามนัหอมระเหย 3-5 หยดในอ่างนํ้าท่ีอาบ

2. Aromatic Bath Salts
3. Aromatic Body Powders
4. Aromatic Hair Care
5. Aromatic Skin Care

Pimporn  Leelapornpisid
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Herbal Baby Oil

Rx
Lavender oil 10  หยด
Roman chamomile 4   หยด

Carrier oil 4   ออนซ์

Pimporn  Leelapornpisid

Botanical  Bath

   การอาบนํา้ด้วยสมุนไพรนานาชนิดซ่ึงช่วยผ่อนคลาย   ปรับสมดุล  บํารุงผวิพรรณ

Pimporn  Leelapornpisid

ชาสมนุไพรในอ่างอาบน้ํา
กลีบดอกกหุลาบ                        2       ช้อนโตะ๊
ใบ rose geranium                       2       ช้อนโตะ๊
ใบrosmary                               1       ช้อนโตะ๊
เปลือกส้มแห้ง                            1       ช้อนโตะ๊
ใบกานพลอู่อน         8    ใบ
ผงอบเชย                             1       ช้อนชา      
ขิงใสบางๆ                   1       น้ิว

นําส่วนผสมแห้งทัง้หมดใส่ลงในถงุผ้าฝ้าย โรยผงอบเชยลงบนสมนุไพร 
มดัถงุให้แน่นแล้วใส่ลงไปในน้ําร้อน  และแช่เอาไว้สดูกล่ินไอหอมหลงั
การอาบน้ํา จะรู้สึกสดช่ืน

Pimporn  Leelapornpisid
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ถงุเคร่ืองหอมสาํหรบัอาบน้ํา
กลีบดอกกหุลาบ       2         ช้อนโตะ๊

ดอกลาเวนเดอร ์         2      ช้อนโตะ๊

กลีบคาโมไมล ์            2     ช้อนโตะ๊

ใบสะระแหน่              2      ช้อนโตะ๊

ตะไคร้                          2     ช้อนโตะ๊

ผสมสมนุไพรแห้งลงในชาม  หยดน้ํามนัหอมระเหย 30  หยด  นําส่วนผสมใส่
ถงุเลก็ๆ  ใช้ถตูามผิวขณะอาบน้ํา  ช่วยให้ผิวนุ่มหอม

นํา้มันหอมระเหยอาจใช้ Geranium, Lavender,  Ylang ylang, Lemongrass

Pimporn  Leelapornpisid Pimporn  Leelapornpisid

สมุนไพรไทยทีน่่าใช้
• ดอกไม้ต่างๆ

• ขิง ข่า ไพล กระชาย ว่านนางคาํ ว่านนํา้  ขมิน้  เปราะหอม

• ตะไคร้  ผวิมะกรูด  ใบมะกรูด กระเพรา โหระพา แมงลกั สะระแหน่ 

• ผวิส้ม มะนาว ส้มโอ มะกรูด มะเฟือง มะขาม ส้มป่อย ใบมะขาม  

• มะคาํดคีวาย      มะซกั

• ดอกอญัชัญ ดอกดาวเรือง ดอกชบา

• จันทน์เทศ    การบูร     ว่านหางจระเข้       ใบเตย

•คลายกล้ามเนือ้ / ปวคเมื่อยตามตัว
•      ไพล  ขมิน้  ว่านนางคาํ  ขิง  ข่า  ใบหนาด* เถาเอน็อ่อน

•ลดการอกัเสบ / แพ้ / ผืน่คนั / ฆ่าเช้ือโรค
:  รางจืด  ขมิน้ชัน  ใบตาํลงึ  ผกับุ้งทะเล  เปลอืกมังคุด  เปลอืกผลทับทิม  ใบฝร่ัง

*ให้กลิน่หอม /บํารุงผวิ  
       จันทน์เทศ  สะระแหน่   ผวิมะกรูด  ใบมะกรูด   ตะไคร้   ใบเตย

*ทําความสะอาด / ปรับสมดุลย์
•     มะขาม   มะนาว    มะเฟือง   ส้มป่อย    ใบมะขาม    การบูร   พมิเสน

•ต้านอนุมูลอสิระ / ชะลอแก่
•   อญัชัญ    กระเจี๊ยบ    ผลหม่อน    มะขามป้อม    ลูกยอ   ขมิน้   สมอไทย

Pimporn  Leelapornpisid

ตัวอย่าง:

         ผวิมะกรูดแห้ง                1/4 ถัวยตวง

        ผงขิงแห้ง                      1/4 ถัวยตวง

        ข่าแห้ง                         1/4 ถัวยตวง

        ใบเตยสด                       1   ถัวยตวง

บด/ ป่ัน ใบเตยสด   เตมิผงสมุนไพรอืน่ ใส่ในถุงผ้าฝ้าย แช่ถุงในอ่าง
อาบนํา้  ลงแช่ประมาณ  10-15 นาที

Pimporn  leelapornpisid

BODY CARE
BODY MIST
MASSAGE OIL
SHOWER GEL
SPA
TALCUM 
POWDER

CHARABOT

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

  โลช่ันบํารุงผวิ

ใช้ทาหลงัอาบนํา้เพือ่บํารุงผวิให้นุ่ม  ชุ่ม
ช้ืน  อาจมกีารผสมสมุนไพร / นํา้มนั
หอมระเหยลงไปเพอืเพิม่คุณค่าในการ

บํารุงผวิพรรณ
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แป้งหอมโรยตวั
(Lavender Sunrise Body Powder)

Rx.   ผงดอกลาเวนเดอรบ์ดละเอียด         2   ช้อน
โตะ็

            Lavender oil                                  3    หยด

            Rose oil                                          5    หยด

            Orange oil                                     5    หยด

        Powder base                               1/2   ถ้วยตวง
Pimporn  Leelapornpisid

Foot Powder
Rx .     Geranium oil                              5   หยด

Lavender oil                               5   หยด

Cinnamon oil                             1   หยด

Rosemary oil                              3   หยด

Powder base                            1/2   ถว้ยตวง

Pimporn  Leelapornpisid

ภญ. รศ. พิมพร  ลลีาพรพิสิฐ

น้ํามนัหอมระเหย กบั ธาตเุจ้าเรือน

ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

(พิมเสนใบ)

ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ
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ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ ภญ. รศ. พมิพร  ลลีาพรพสิิฐ

สรุปนํ้ามนัหอมระเหยท่ีใชจ้ากผลการทดสอบความพึงพอใจ

• ราศีมงักร lavender (sedative ,stimulant )
• ราศีกุมภ์ vetiver (ตา้นแบคทเีรีย เช้ือรา)

• ราศีมีน bergamot (ตา้นแบคทีเรีย เช้ือรา)

• ราศีเมษ orange(antiseptic , sedative, 
carminative,  antidepressant) 

• ราศีพฤษภ eucalyptus (บรรเทาอาการตดิเช้ือทัว่ๆ ไป , 

กระตุน้การหายใจ )

• ราศีเมถุน orange(antiseptic , sedative,                 
carminative, antidepressant) 

• ราศีกรกฎ lemon (สงบ อารมณเ์ยน็ สดช่ืน ผ่อนคลาย )

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

• ราศีสิงห์ ylang ylang (เคลิบเคล้ิม, ง่วง,วิตกกงัวล. 
เครียด) 

• ราศีกนัย์ lavender (sedative ,stimulant )
• ราศีตลุย์ ylang ylang(เคลิบเคล้ิม, ง่วง,วิตกกงัวลเครียด) 

• ราศีพิจกิ orange(antiseptic,sedative,carminative 
antidepressant) 

• ราศีธนู tea tree (สดช่ืนมีชิวิตชีวา บรรเทาอาการติดเช้ือ) 

สาํหรบัผูท่ี้อายุมากกว่า 30 ปี มีการชอบนํ้ามนัหอมระเหยท่ี

แตกตา่งกนัออกไปในบางราศี คือ     ราศีเมถุน lavender 
นอกจากน้ีจะมีความพึงพอใจคลา้ยคลึงกนั

 ภญ. รศ. พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ
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