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ผมสวยดว้ยสมนุไพร  
สมนุไพรใชส้ระผม 

สมนุไพรบ ำรุงผม และหนงัศีรษะ 

สมนุไพรท ำใหผ้มนุ่มสลวยมีน ้ ำหนัก 

สมนุไพรท ำใหผ้มดกด ำ 

สมนุไพรชะลอผมหงอกก่อนวยั 

สมนุไพรรกัษำรงัแค คนั ผมร่วงเป็นหย่อมๆ จำกเช้ือรำ 

สมนุไพรใชย้อ้มผม 
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สมนุไพรใชส้ระผม 

มะค ำดีควำย 

ส้มป่อย 

หนำมแท่ง 

มะตมู 
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มะค าดีควาย  

(Soap berry, Sapindus rarak)  

ช่ืออ่ืนๆ: ประค ำด ำควำย ส้มป่อยเทศ (เชียงใหม่) ชะแซ 
(กะเหร่ียง- แม่ฮ่องสอน) ค ำดีควำย (ใต้) มะซกั (เหนือ)  

ผลมะค ำดีควำย เตม็ไปด้วยสำรซำโปนิน (saponins) ซ่ึง
เป็นสำรท่ีมีคณุสมบติัชะล้ำง และท ำให้เกิดฟอง คล้ำย
สบู ่จึงใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 
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มะค าดีควาย  

(Soap berry, Sapindus rarak)  

สรรพคณุ ผลใช้รกัษำ โรคชนันะตซ่ึุงเกิดจำกเช้ือรำบนหนัง
ศีรษะ 

มีรำยงำนว่ำสำรสกดัจำกผลมะค ำดีควำยมีฤทธ์ิต้ำนเช้ือรำ
ท่ีก่อโรคผิวหนังได้ 

วิธีท ำ: น ำลกูประค ำดีควำย 1-2 ลกู ทุบให้แตก  

    แล้วน ำไปต้มกบัน ้ำ  น ำน ้ำไปใช้สระผม 
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ฝักส้มป่อย จะมีสำรซำโปนิน และกรดอินทรีย ์จึง
น ำมำใช้สระผมได้  

สรรพคณุ แก้โรคผิวหนังผืน่คนั ป้องกนัและรกัษำมือ
และเท้ำเป่ือย บรรเทำกำรอกัเสบจำกแมลงกดัต่อย
และพิษงูด้วย  และป้องกนัผมหงอกก่อนวยั  

สม้ป่อย (Acacia  concinna) 
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สม้ป่อย (Acacia  concinna) 

สำรสกดัจำกฝกัส้มป่อยมีฤทธ์ิต้ำนเช้ือแบคทีเรีย
และเช้ือรำหลำยชนิดรวมทัง้เช้ือรำก่อโรคผิวหนัง 

วิธีท ำ: ฝักส้มป่อยแห้ง 4-8 ฝัก น ำมำหกั แช่หรือต้ม
กบัน ้ำ 1 ลิตร สำรในฝกัส้มป่อยจะค่อยๆ ละลำย
ออกมำในน ้ำ กรองเอำเฉพำะน ้ำมำสระผม 
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มะเค็ด หรอื หนามแท่ง  

(Catunaregam tomentosa ) 

ช่ืออ่ืน  เคลด็, ตะเคลด็, หนำมเคลด็, หนำมแทง 
(เหนือ,อีสำน), เคลด็ทุ่ง (ใต้) 

หนำมแท่ง พบได้ทำงภำคอีสำนโดยเฉพำะ  
หนองคำย อดุรธำนี อบุลรำชธำนี  

ผลมีสำรซำโปนิน ผลแก่น ำมำทุบพอแหลก 

    ใช้ซกัผำ้ ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย  

     และสระผม 
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มะตมู (Aegle marmelos) 

ผลมะตมู  มีน ้ำมนัหอมระเหย และสำรท่ีมีลกัษณะ
เป็นเมือกๆ คือ มิวซิเลจ (mucilage) เพคติน 
(pectin) 

ยำงจำกผลมะตมูสดๆ หรือท ำเป็นผงพร้อมใช้ ผสม
น ้ำเป็นเมือก มีฟองเลก็น้อย  

    คนอินเดียใช้สระผม 
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สมนุไพรบ ารงุผม 

 ว่ำนหำงจระเข้  

หม่ีหรือหมีเหมน็  

อญัชญั 

มะขำมป้อม  

มะกรดู 

น ้ำมนัมะพร้ำว น ้ำมนัมะกอก น ้ำมนังำ 

 

สมอไทย  

 ขิง 

กะเมง็  

ตะไคร ้

บอระเพด็ 

บวับก 
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ว่านหางจระเข ้(Aloe vera) 

ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา : สมานแผล ลดการอกัเสบ เพ่ิม
การเจริญทดแทนของเน้ือเย่ือ 

บ ารงุเส้นผมให้เงางาม ช่วยบ ารงุหนังศีรษะ รกัษาแผล
บนศีรษะ และขจดัรงัแค 

สารท่ีออกฤทธ์ิ คือ  
กลยัโคโปรตีน หรือ Lectins : aloctin A ซ่ึงสลายตวัได้

ง่ายเม่ือถกูความร้อน  
Polysaccharides: mannans, polymannans  
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ว่านหางจระเข ้(Aloe Vera) 
วิธีท ำ: น ำวุ้นว่ำนหำงจระเข้มำทำท่ีผม 
หรือน ำไปปัน่ให้ละเอียดแล้วน ำมำ
หมกัผมให้ทัว่ 

ข้อควรระวงั : ควรล้ำงน ้ำยำงสีเหลือง
ออกให้หมด เพรำะอำจระคำยเคือง
ผิวหนังและท ำให้มีอำกำรแพ้ได้  
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ว่านหางจระเข ้(Aloe Vera) 
น ำใบมำปอกเปลือก และล้ำงน ้ำเพ่ือล้ำงยำงท่ีติดมำออก  

น ำส่วนท่ีเป็นวุ้นมำใช้ น ำเน้ือวุ้นไปปัน่  

คัน้เอำเฉพำะน ้ำเมือกท่ีเป็นเจล 

ท ำให้ผมเปียก  

น ำเจลว่ำนหำงจระเข้ท่ีคัน้ได้มำหมกัท่ีโคนผม  

ท ำให้หนังศีรษะอุ่น เพ่ือให้เส้นเลือดฝอยและรขูมุขนขยำยตวั
สำรส ำคญัสำมำรถแทรกซึมเข้ำไปง่ำยขึน้ โดยกำรโพกด้วย
ผำ้ขนหนูชบุน ้ำร้อนท ำให้หมำดๆ ท้ิงไว้ประมำณ 10-30 นำที 

แล้วล้ำงออก  
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หม่ีหรอืหมีเหม็น (Litsea glutinosa)  

ช่ืออ่ืนๆ : ก ำปรนบำย, ดอกจุม๋, ตงัสีไพร, ทงับวน, มะเย้อ, 
ยบุเหยำ, มือเบำะ, ม้น, หมทูะลวง, อีเหมน็ 

ใบมีสำรเมือก (mucilage) ในกลุ่ม polysaccharide 

ใบหม่ีมีคณุสมบติัช่วยให้เส้นผมแขง็แรง ผมเรียบล่ืน นุ่ม
สลวยเป็นเงำงำม  
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หม่ีหรอืหมีเหม็น (Litsea glutinosa)  

สำรสกดัใบหม่ี มีฤทธ์ิต้ำนอนุมลูอิสระ ต้ำนกำรอกัเสบ และ
ช่วยสมำนแผล 

ชำวบำ้นนิยมน ำมำใช้สระผม 
ใช้ใบขย ำกบัน ้ำ หรือต้มกบัน ้ำ  

ใช้น ้ำเหนียวๆ ชโลมเส้นผม และหนังศีรษะ  

หมกัท้ิงไว้สกัครู่ แล้วล้ำงออก 
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อญัชญั (Clitoria ternatea) 

ดอกอญัชนั มีสรรพคณุช่วยป้องกนัผมหงอก ท าให้
ผมท่ีขึน้มาใหม่ดกด าเงางาม 

ดอกอญัชนั มีสารกลุ่มแอนโธไซยานิน เป็นสารท่ีมีสี
น ้าเงิน  สีแดง หรือสีม่วง 

สารสกดัดอกอญัชญั มีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ ต้าน
การอกัเสบ และกระตุ้นการงอกของผม 
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อญัชญั (Clitoria ternatea) 

น าดอกอญัชนั 10-15 ดอก ล้าง แล้วบดให้ละเอียด ผสมกบัน ้า 
แล้วกรองเอาดอกอญัชนัออก 

น าน ้าท่ีได้มาผสมกบัน ้ามนัมะกอก 1 ช้อนชา 

น าส่วนผสมมาชโลมให้ทัว่เส้นผมและหนังศีรษะ 

 ท้ิงไว้ประมาณ 20-30 นาที แล้วล้างออกด้วยน ้าสะอาด 

ท าสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ หลงัจากการสระผม  
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มะกรดู (Citrus hystrix) 

ช่ืออ่ืน :  มะขนุ มะขดู (ภาคเหนือ) มะข ู(กะเหร่ียง-
แม่ฮ่องสอน)  ส้มกรดู ส้มมัว่ผ ี(ภาคใต้) 

ผลมะกรดู มีสรรพคณุให้ผมดก รากผมแขง็แรง เส้นผม
เงางาม ชุ่มช้ืน และไม่เสีย  ไม่เปราะขาดง่าย  

    และช่วยขจดัรงัแค 
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มะกรดู (Citrus hystrix) 

น ้ามนัจากผิวมะกรดู มีฤทธ์ิต้านเช้ือ
แบคทีเรีย และเช้ือรา 

น ้ามะกรดู มีความเป็นกรดช่วยท าความ
สะอาด ช่วยปิดเกลด็ผมให้ เรียงเป็นชัน้ปกติ 
ท าให้เส้นผมเรียบ หวีง่าย 

 

     

19 



มะกรดู (Citrus hystrix) 

วิธีท่ี 1 
ต าราโบราณจะใช้ผลมะกรดูหมกลงในขีเ้ถ้า หรือลนไฟ
ให้จนน่ิม ความร้อนจะท าให้น ้ามนัออกมาง่ายขึน้ ท้ิงไว้
ให้เยน็ 

ปอกเปลือก แล้วน าเปลือกไปขย าลงบนหนังศีรษะ  
หมกัผมไว้ โดยการโพกด้วยผา้ขนหนูชบุน ้าอุ่นท าให้
หมาดๆ ท้ิงไว้ประมาณ 10-30 นาที 
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มะกรดู (Citrus hystrix)  

วิธีท่ี 2 

การต าผสมกบัน ้า โดยปอกเอาผิวผลมะกรดูมาต า 
แล้วผสมกบัน ้าท่ีได้จากการคัน้เน้ือ  

แล้วผสมน ้าธรรมดา กรองเอากากออก แล้วน าน ้า
ไปสระผม  

ถ้าใช้แล้วรู้สึกแสบอาจจะต้อง 

    เจือจางด้วยน ้าเพ่ิมเติม 
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มะกรดู (Citrus hystrix)  

วิธีท่ี 3 

น ามะกรดู 1-2 ลกู ต้มในน ้าประมาณ 3-5 แก้วให้เดือด 
ท้ิงให้อุ่น  

ขย าลกูมะกรดู ในน ้า จากนัน้กรองเอาเน้ือและกากออก  

น าน ้ามะกรดูท่ีได้มาสระผม ชโลมท้ิงไว้สกั 10 นาที แล้ว
ล้างออก  
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มะพรา้ว (Cocos nucifera)  

 

น ้ามนัมะพร้าว ประกอบด้วยกรดไขมนัอ่ิมตวัขนาดกลาง 
(medium chain triglycerides ; MCT) เช่น กรดลอริกซ่ึงมี
ฤทธ์ิต้านจลุชีพ และมีวิตามินอี ท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ 

MCT สามารถผา่นเข้าออกอย่างอิสระท่ีผนังเซลล ์ท าให้
สามารถผา่นเข้าออกจากเส้นผมได้อย่างง่ายดาย จึงมี
ประสิทธิภาพในการบ ารงุเส้นผม 

น ้ามนัมะพร้าว มีคณุสมบติั เพ่ิมความชุ่มช้ืน ท าให้ผมนุ่ม 
เงางาม และป้องกนัการเกิดรงัแคจากหนังศีรษะแห้ง 
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มะพรา้ว (Cocos nucifera)  

ใช้กะทิประมาณ 1 – 2 แก้ว หรือน ้ามนัมะพร้าว 
ชะโลมกะทิลงบนศีรษะและเส้นผม  
พอกด้วยผา้ขนหนูท่ีอุ่นๆ หมกัท้ิงไว้ให้แห้ง
ประมาณ 30 นาที หรือมากกว่า  

ล้างออกด้วยน ้า 
สระผมด้วยยาสระผมอ่อนๆ 
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น ้ามนัมะกอก  

(Olive oil; Olea europaea) 

น ้ามนัมะกอก  ประกอบด้วยกรดไขมนัไม่อิมตวัเชิงเด่ียว
เป็นส่วนใหญ นอกจากน้ียงัมีสารต้านอนุมลูอิสระอ่ืนๆ 
ได้แก่ วิตามินอี คาโรทีน และสารโพลีฟินอล 

น ้ามนัมะกอก ช่วยบ ารงุเส้นผมและหนังศีรษะ ให้ผมนุ่มล่ืน
เงางาม และมีสารท่ีจะช่วยป้องกนัการท าลาย          

    เส้นผมจากแสงแดดและอนุมลูอิสระ 
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น ้ามนังา  

(Sesame; Sesamum indicum ) 

น ้ามนังา มีกรดไขมนัไม่อิมตวัเชิงซ้อน และเชิงเด่ียวเป็น
ส่วนใหญ่ ยงัมีวิตามินอี ซ่ึงมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ 

น ้ามนังา ช่วยให้ผมเงางาม นุ่มสลวยมีน ้าหนัก และยงั
กระตุ้นการงอกของเส้นผม ให้ผมดกด า โดยไปเพ่ิมการ
ไหลเวียนของโลหิตรอบๆ รขูมุขนบนหนังศีรษะ           
และบ ารงุรากผมให้แขง็แรงไม่หลดุร่วงง่าย 
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น ้ามนัมะกอก และน ้ามนังา 

การหมกัผมด้วยน ้ามนัมะกอกหรือน ้ามนังา  

น าขวดน ้ามนัไปแช่ในน ้าอุ่นก่อน  

ท าผมให้เปียก 

น าน ้ามนัท่ีอุ่นๆ มานวดหนังศีรษะ 

พอกด้วยผา้ขนหนูท่ีอุ่นๆ หมกัไว้ ประมาณ 30 นาที 

ล้างออกด้วยน ้า 

สระผมด้วยยาสระผมอ่อนๆ 
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มะขามป้อม  

(Phyllanthus emblica)  

ช่ืออ่ืน :   ก าทวด (ราชบรีุ) กนัโตด (เขมร-จนัทบรีุ) สนั
ยาส่า มัง่ล ู(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ผลมะขามป้อม มีสรรพคณุท าให้ผมดกด า หงอกช้าลง 

สารสกดัมะขามป้อมมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ ต้านการ
อกัเสบ ต้านการท าลายคอลลาเจนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของผิวหนัง และกระตุ้นการงอกของเส้นผม 
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มะขามป้อม (Phyllanthus emblica)  

ผลมะขามป้อม มีรสเปรีย้วแกมฝาด  

มีกรดอินทรียห์ลายชนิด เช่นกรดมาลิค  กรดมซิูค 
(malic และ mucic acid) และไวตามินซี จึงมีสรรพคณุ
ช่วยท าความสะอาดและก าจดัเช้ือโรค  

มีเฟลวานอยด ์และแทนนินได้แก่ เอมบริคานิน เอ และ
บี (emblicanin A และ emblicanin B)  

   มีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ 
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น ้ามนัหมกัผม 

น ามะขามป้อมสดมาหัน่เป็นแว่นๆ ตากให้แห้งในท่ีร่ม  

น าไปทอดหรือเค่ียวในน ้ามนัมะพร้าว น ้ามนังา หรือ
น ้ามนัมะกอก  ทอดจนกระทัง่มะขามป้อมเร่ิมไหม้  

    (อาจน าสมอไทยมาทอดร่วมด้วย) 

ตัง้ท้ิงไว้ให้เยน็ แล้วเกบ็ส่วนน ้ามนั 

ชโลมน ้ามนัลงบนผมท่ีเปียก  

ท้ิงไว้ 10-30 นาที แล้วล้างด้วยน ้าเปล่า  

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica)  

30 



สมอไทย  

(Terminalia chebula) 

ช่ืออ่ืน :   สมอ มาแน่ สมออพัยา หมากแน่ะ 

ต ารายาไทย สมอไทยจดัอยู่ใน “ต ารบัยาตรีผลา” 

ประกอบด้วยกรดต่างๆ มากมาย เช่น กรดแกลลิก 
กรดชิบลิูก ดงันัน้จึงมีสรรพคณุช่วยท าความสะอาด 

มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียบางจ าพวกด้วย 
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กะเม็ง 

(Eclipta prostrata) 

ช่ืออ่ืน :กะเมง็ตวัเมีย คดัเมง็ บงักีเช้า หญ้าสบั ฮ่อมเก่ียว 

สรรพคณุ แก้ผมหงอกก่อนวยั ใช้น ้าคัน้จากต้นเค่ียวกบั
น ้ามนังา หรือน ้ามนัมะพร้าวทาศีรษะจะท าให้ผมดกด า 
และแก้ผมหงอกก่อนวยั  

มีรายงานว่าช่วยกระตุ้นการงอกของผมได้ 

Arch Dermatol Res (2008) 300:357–364 
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บอระเพ็ด 

(Tinospora crispa) 

ช่ืออ่ืน :เครือเขาฮอ จุ่งจิง เจตมูลหนาม ตวัเจตมลูยาน 
เถาหวัด้วน หางหนู 

สรรพคณุตามต าราไทย แก้ไข้ แก้กระหายน ้า เป็นยาเจริญ
อาหาร ยาอายวุฒันะ และลดความดนัโลหิต   

องคป์ระกอบ เช่น บอระเพโตซาย (borapetoside) ซ่ึงสารน้ี
เป็นสารองคป์ระกอบหลกัในล าต้นบอระเพด็ ซ่ึงเป็นสารรส
ขม นอกจากน้ียงัมีแอลคาลอยดอ่ื์นๆอีกหลายตวั 
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บอระเพ็ด 

(Tinospora crispa) 

สรรพคณุ ป้องกนัผมหงอก ผมร่วง 

วิธีท า: น าบอระเพด็สดมาต าให้ละเอียด ผสมน ้าซาวข้าว
พอประมาณ หรืออาจเอาไปต้มกบัน ้า ตัง้ท้ิงไว้สกัครู่ จากนัน้
กรองคัน้เอาแต่น ้า น ามาหมกัผมท้ิงไว้ประมาณ 10 – 15 นาที 
จึงล้างออกด้วยน ้าสะอาด แล้วสระผมตามปกติ ท าสปัดาห์
ละ 1 ครัง้ 
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บอระเพ็ด 

(Tinospora crispa) 

ช่ืออ่ืน :เครือเขาฮอ จุ่งจิง เจตมูลหนาม ตวัเจตมลูยาน 
เถาหวัด้วน หางหนู 

สรรพคณุตามต าราไทย แก้ไข้ แก้กระหายน ้า เป็นยาเจริญ
อาหาร ยาอายวุฒันะ และลดความดนัโลหิต   

องคป์ระกอบ เช่น บอระเพโตซาย (borapetoside) ซ่ึงสารน้ี
เป็นสารองคป์ระกอบหลกัในล าต้นบอระเพด็ ซ่ึงเป็นสารรส
ขม นอกจากน้ียงัมีแอลคาลอยดอ่ื์นๆอีกหลายตวั 
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บวับก (Centella asiatica) 

ช่ืออ่ืน : ผกัแว่น ผกัหนอก ปะหนะ เอขาเดา๊ะ 

มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ ต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา สมานแผล 
รกัษาแผลในกระเพาะอาหาร 

แก้ผมหงอก โดยใช้ใบบวับก 1 กิโลกรมั เติมน ้า 1 ลิตร ปัน่
ให้ละเอียด เอาน ้าคัน่มาเค่ียวกบัน ้ามนัมะพร้าว จนเหลือ
แต่น ้ามนั น าน ้ามนัท่ีได้ชโลมผม และนวดหนังศีรษะ 
ประมาณ 15 นาที ล้างออก 
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สมนุไพรรกัษารงัแค คนัศีรษะ ผมรว่งเป็นหยอ่มๆ  

จากเช้ือรา 

ทองพนัชัง่ 
กระเทียม 
ตะไคร้ 
ขีเ้หลก็ 
ประค าดีควาย 
ส้มป่อย 
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ทองพนัชัง่ 

(Rhinacanthus nasutus) 

ช่ืออ่ืน :ทองคนัชัง่ หญ้ามนัไก่ 

สรรพคณุ: ใบใช้รกัษาโรคผิวหนัง กลากเกลือ้น ผืน่คนัเรือ้รงั 

สารส าคญั ได้แก่ ไรนาแคนทิน ซี (rhinacanthin-C) ไรนาแคน
ทิน (rhinacanthin-D) และ ไรนาแคนทิน เอน็ (rhinacanthin-N) 
มีทธ์ิต้านเช้ือรา ต้านไวรสั 

The 3rd International Symposium on Natural Drugs. Naples, Italy, October 
2–4 2003, pp. 56. 
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ทองพนัชัง่ 

(Rhinacanthus nasutus) 

ช่วยลดผมร่วง แก้โรคผิวหนัง ขจดัเช้ือราและแบคทีเรียท่ีราก
ผม กระตุ้นการงอกของเส้นผมท าให้ผมด าเป็นเงางาม  

วิธีใช้ น าใบสดทองพนัชัง่ท่ีไม่อ่อนหรือแก่เกินไป มาต าจน
ละเอียดแล้วผสมกบัน ้าสะอาดหมกัไว้บริเวณศีรษะ แล้วล้าง
ออก ท าติดต่อกนัอย่างน้อย 15–30 วนั จึงจะเหน็ผล 
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กระเทียม 

(Allium sativum) 

ช่ืออ่ืน :กระเทียมขาว กระเทียมจีน เทียม ปะเซ้วา หอมขาว 
หอมเทียม หวัเทียม  

มีฤทธ์ิต่างๆ มากมาย เช่น ต้านอนุมลูอิสระ ลดความดนัโลหิต 
ต้านเซลลม์ะเรง็  

มีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา 
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กระเทียม 

(Allium sativum) 

องคป์ระกอบส าคญั:  
น ้ามนัระเหยง่าย โปรตีน แป้ง สารอ่ืนๆ 

ในน ้ามนักระเทียมจะมีสารท่ีมีก ามะถนัเป็นองคป์ระกอบ ท่ี
ส าคญั ได้แก่ อลัลิซิน ไดอลัลิลไดซลัไฟต ์เป็นต้น  
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กระเทียม 

(Allium sativum) 

น าไปใช้ต้านเช้ือราบนหนังศีรษะ 

น ากระเทียมมาบดหรือหัน่  

น าไปเค่ียว ในน ้ามนัร้อนๆ (ใช้น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัมะพร้าว 
หรือน ้ามนัมะกอก)  
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ตะไคร ้

(Cymbopogon citratus) 

ช่ืออ่ืน : จะไคร (ภาคเหนือ) ไคร (ภาคใต้) คาหอม 
(แม่ฮ่องสอน) เชิดเกรย เหลอะเกรย (เขมร-สริุนทร)์  

    ห่อวอตะโป่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ขีไ้คร้ (อินด้ี-สกา) 

สรรพคณุ: แก้ปวด ขบัลม ลดการบีบตวัของล าไส้ บ ารงุธาต ุ
เจริญอาหาร 
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ตะไคร ้

(Cymbopogon citratus) 

ฤทธ์ิต้านเช้ือรา ยีสต ์

มีสารส าคญัคือ ซิทรอล (citral) และ เมอรซี์น (myrcene) เป็น
ตวัออกฤทธ์ิ  

มีงานวิจยัใช้น ้ามนัตะไคร้ปริมาณ 2% ผสมในแชมพ ูพบว่า
ต้านเช้ือยีสต ์Malassezia furfur ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดรงัแค
ได้ดี 

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011 Mar;42(2):363-9. 
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ตะไคร ้

(Cymbopogon citratus) 

ใช้ตะไคร้ 2-3 ต้น น ามาต าให้ละเอียด  

กรองเอาแต่น ้า  

หลงัจากสระผมสะอาดดีแล้วน าน ้าตะไคร้มาชโลม 

นวดให้ทัว่ศีรษะท้ิงไว้สกั 10 นาที  

ล้างออก  

ท าเป็นประจ าสกั 2 เดือน 
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ข้ีเหล็ก 

(Senna siamea) 

ช่ืออ่ืน : ขีเ้หลก็แก่น ขีเ้หลก็บา้น ขีเ้หลก็หลวง ขีเ้หลก็ใหญ่ 
ผกัจีลี้้ แมะขีเ้หละพะโดะ ยะหา  

มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย และต้านเช้ือรา  
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ข้ีเหล็ก 

(Senna siamea) 

ส่วนดอก มีสรรพคณุรกัษารงัแค 

ดอกข้ีเหลก็ 2 ช้อนโตะ๊ พิมเสน 1 ช้อนชาปัน่ผสมกบัลกูมะกรดู  

    ย่างไฟ 2 ลกู  

เติมน ้าปนูใส 100 ซีซี ปัน่ผสมให้เข้ากนั  

กรองคัน้เอาแต่น ้า  

จากนัน้น าน ้ามนัมะกอกเติมผสม 60 – 100 ซีซี ผสมให้เข้ากนั 

หมกัผมไว้ 20 นาที ก่อนสระผมทุกครัง้ บรรเทาอาการรงัแคได้ดี 
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 เทียนก่ิง (Lawsonia alba) 

 

สมนุไพรใชย้อ้มผม 

ช่ืออ่ืน :เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง เทียนไม้  

                 เทียนย้อม เฮนน่า 

องคป์ระกอบทางเคมีท่ีส าคญั คือ ลอรโ์ซน (lawsone) ซ่ึงเป็น
สารสีแดงอมส้ม 
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 เทียนกิ่ง (Lawsonia alba) 

 

ส่วนท่ีน ามาใช้ย้อมผม คือ ใบ ก่ิง ก้าน  

ย้อมสีแบบก่ึงถาวร ติดเส้นผมนาน 3-4 สปัดาห ์

วิธีการย้อม  ผสมผงเฮนน่าปริมาณ 100 กรมั มะนาวครึ่งผล น ้า
ชาท่ีผา่นการต้มจนเดือนแล้ว 1 แก้ว ในชามแก้ว คนให้เข้ากนั 

ท้ิงไว้นาน 8 ชัว่โมง 

สระด้วยน ้าสะอาด 
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 เทียนกิ่ง (Lawsonia alba) 

 

หากต้องการเติมสีสนัให้กบัเฮนน่า เพ่ือให้ได้สีท่ีแตกต่าง
ออกไป 
เติมผงกาแฟ 1-2 ช้อนโตะ๊ จะให้สีโทนแดง  

เติมน ้าดอกอญัชนั (30-50 ดอก) ท่ีผา่นการต้มรวมกบัน ้าชา 
แล้วคัน้เอากากออก ช่วยให้สีย้อมออกมาเป็นสีน ้าเงินเข้ม  

ผสมน ้าส้มไซเดอรห์รือน ้าส้มจากแอปเป้ิล 3 ช้อนโตะ๊ จะช่วย
เพ่ิมประกายสีทอง  

เติมผงกานพลู 3 กรมั จะมีสีท่ีใกล้เคียงกบัสีด า  
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ขอบคณุค่ะ 


