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การดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพร 
 

จัดท าข้อมูลโดย กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

  

 ความสวยความงาม นับเป็นเรื่องที่มนุษย์เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คน หรือเรียกว่าเป็นจิตวิทยา           
ของโลกเลยทีเดียว การได้เห็นของสวยๆ งามๆ ย่อมท าให้จิตใจชุ่มช่ืน แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์               
ด้วยการรับประทานอาหารที่ครบถ้วน ก็จะท าให้ผิวพรรณสดใสงดงามได้ 
 แต่ในปัจจุบันนี้สังคมได้พัฒนาไปมากด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง ได้มีการสกัดสารส าคัญจากธรรมชาติ  เพื่อพัฒนา           
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลช่ันบ ารุงผิวพรรณ หรือเครื่องประทินความงามอื่นๆ มาวางตลาดให้เลือก 
แต่ย่อมมีราคาแพง จึงเป็นผลให้คนที่ยึดติดกับเรื่องความสวยความงามต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก 
 สถาบันการแพทย์แผนไทย เล็งเห็นความต้องการของประชาชน จึงพยายามค้นหาทางเลือกให้ส าหรับคนรักสวย             
รักงาม แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็อาจเลือกใช้สารจากธรรมชาติในการดูแลความงามด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปซื้อหาให้มาก
ด้วยราคา 
 ฉะนั้นในฉบับนี้ สถาบันการแพทย์แผนไทย จึงคัดเลือกสมุนไพรที่มีผลต่อความงามของผิวพรรณ พร้อมวิธีใช้มาเสนอ 
อาทิ ว่านหางจระเข้ ซึ่งมีจารึกไว้ว่า แม้แต่พระนางคลีโอพัตราก็ยังใช้ว่านหางจระเข้ ในการบ ารุงผิวพรรณ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ความรู้สมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามนั้นก็ได้น าความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ ไม่ว่ าจะเป็นภูมิปัญญาไทย หรือ            
ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากในการพิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
 
สมุนไพรบ ารุงผิวหน้าและผิวกาย 
  

 1. ว่านหางจระเข้   คุณค่าของว่านหางจระเข้มีมากมาย นอกจากใช้รักษาโรคแล้ว ยังใช้บ ารุงผิว บ ารุงเส้นผมได้ด้วย 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีแชมพูสระผม และเครื่องส าอางหลายอย่างที่ใช้ว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบ และก าลังเป็นที่นิยม
ของคนทั่วไป เนื่องจากว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติ สามารถช่วยให้กระบวนการเมตะโบลิซึมท างานได้ เป็นปกติ ลดการติดเช้ือ 
สลายพิษของเช้ือโรค กระตุ้นการเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อส่วนที่ช ารุด ฉะนั้นว่านหางจระเข้จึงถูกน ามาใช้เพื่อบ ารุงผิวพรรณ ผู้ที่ใช้
ว่านหางจระเข้บ ารุงผิวพรรณอยู่เป็นประจ า จะรู้สึกได้ชัดว่าว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณ ผุดผ่อง สดช่ืน มีน้ ามีนวล 
และยังสามารถขจัดสิวและลบรอยจุดด่างด าได้ด้วย 
 การใช้ว่านหางจระเข้เพื่อบ ารุงผิว โดยปอกเปลือกออกใช้แต่เมือกวุ้นสีขาวใสที่อยู่ภายใน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
การแพ้ ก่อนใช้ควรตรวจสอบว่าตนเองจะเกิดอาการแพ้หรือไม่ โดยใช้น้ าที่ได้จากวุ้นสีขาวของว่านหางจระเข้ทาตรงบริเวณ
โคนหูแล้วทิ้งไว้สักครู่ ถ้าเกิดการระคายเคืองเป็นผื่นแดงแสดงว่าแพ้ ไม่เหมาะที่จะใช้กับผิวหน้าอีกต่อไป ถ้าไม่มีอาการแพ้               
ก็สามารถใช้ได้ตลอด แต่บางคนก็จะเห็นผลได้เหมือนกัน เมื่อใช้ว่านหางจระเข้ทาบริเวณหัวสิว จะท าให้หัวสิวแห้งเร็ว 
  นอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังสามารถลดความแห้งกร้านและลดความมันของผิวหน้าได้ โดยคนที่มีผิวที่มันก็จะช่วยให้
ลดความมัน คนที่มีผิวหน้าแห้งก็ยังรักษาความชุ่มช่ืนของผิวไว้ได้ 
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 2. งา เป็นพืชล้มลุกให้เมล็ดเป็นจ านวนมาก เมล็ดงามีทั้งสีด าและสีขาว ในเมล็ดงามีน้ ามันอยู่ประมาณ 45-54 % 
น้ ามันงามีกลิ่นหอมน่ารับประทาน วิธีใช้โดยการน าเอาเมล็ดงาสด มาบีบน้ ามันงาออกโดยไม่ผ่านความร้อน ใช้ทาผิวหนัง             
เพื่อบ ารุงผิวพรรณให้ผุดผ่อง ช่วยประทินผิวให้นุ่มนวลไม่หยาบกร้าน 
  
 
 
 
 
        

         
 3. แตงกวา จะมีวิตามินสูง ในผลแตงกว่ายังมีเอนไซม์ cryssin ซึ่งช่วยย่อยโปรตีน ได้เอนไซม์ชนิดนี้จะช่วยย่อย
ผิวหนังที่หยาบกร้าน ให้หลุดออกไป เพื่อให้ผิวใหม่ที่อ่อนนุ่มเกิดข้ึนมาแทนที่ บางคนใช้แตงกวาสดผ่าเป็นช้ินบางๆ วางบนใบหน้า 
ที่ล้างสะอาดแทนน้ าแตงกวา ปัจจุบันมีน้ าแตงกวาผสมในเครื่องส าอาง เช่น ครีมล้างหน้า ครีมทาตัว เพื่อช่วยให้ผิวไม่หยาบกร้าน 
และช่วยสมานผิว แตงกวาเป็นสมุนไพรที่หาง่ายมีประโยชน์ราคาถูก ใช้ติดต่อกันเป็นประจ าจะท าให้สวยสดช่ืนมีน้ ามีนวล 
 
 
 
 
 
 

 
 4. มะเขือเทศ ในมะเขือเทศจะมีสาร Curotenoid และมีวิตามินหลายชนิด น้ าจากผลมะเขือเทศสุกจะมีสาร 
Licopersioin ซึ่งมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและแบคทีเรียได้ และน้ ามะเขือเทศสด น ามาพอกหน้า จะรักษาสิวสมานผิวหน้าให้เต่งตึง 
หรืออาจจะฝานบางๆ แปะลงบนผิวหน้าก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
         
 5. ขมิ้นชัน ในขมิ้นจะมีสาร Curcumin และมีน้ ามันหอมระเหยซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ ขมิ้นมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราหลายชนิด ใช้ทาผิวที่มีผดผื่นคัน ผงขมิ้นใช้ทาตัวเพื่อให้มีสีเหลืองทองใช้บ ารุงผิว และช่วยฆ่าเช้ือ 
ที่ท าให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดได้อีกด้วย 
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 6. น้ าผ้ึง  ได้จากผึ้ง ในน้ าผึ้งประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส , ฟรุกโตส, ข้ีผึ้ง, อัลบูมินอยด์, ละอองเกสรดอกไม้ และ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนจ านวนเล็กน้อย น้ าผึ้งใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องส าอาง ใช้พอกหน้าท าให้ผิวหน้าชุ่มช่ืน เปล่งปลั่งมี
น้ ามีนวลข้ึน น้ าผึ้งยังมีคุณสมบัติช่วยสมานผิว น้ าผึ้งเป็นเครื่องส าอางจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์สูงและหาง่าย นอกจากนี้ยัง
ใช้น้ าผึ้งบ ารุงผม ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยบ ารุงหนังศรีษะ และกระตุ้นการงอกของเส้นผม 
 
 
 
 
 
 
 
 7. มะขามเปียก  มะขามเปียกมีประวัติการใช้มายาวนาน ช่วยช าระสิ่งสกปรกจากผิวหนัง เพราะฤทธ์ิที่เป็นกรดอ่อนๆ 
ในมะขามจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากผิวหนังได้ดี ปัจจุบันได้มีหญิงไทยจ านวนมากใช้มะขามเปียกผสมน้ าอุ่นและนมสดผสม            
ให้เข้ากันดี พอกบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยด้าน เช่น ตาตุ่ม ข้อศอก ฝ่ามือ ที่มีรอยกร้านด า และบริเวณ
รักแร้ ขาหนีบ เพื่อให้ผิวหนังที่เป็นรอยด าจางลง ท าให้ผิวขาวนุ่มนวลข้ึน และนมสดจะช่วยบ ารุงผิวให้นุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 จากที่กล่าวมาแล้ว เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการใช้สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และได้ถูกลืมไปช่ัวระยะหนึ่ง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และค่านิยมของคนไทยต่อค่านิยมด้านวัตถุ ท าให้คนรุ่นใหม่สนใจสินค้า                      
จากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นที่สังเกตว่าคนต่างประเทศสนใจภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม                
ซึ่งจะเห็นบ่อยว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพร  
 การที่เราหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ใช้สะดวกราคามักจะสูง แต่ถ้าเราน าเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเรามาใช้เอง               
ได้สารส าคัญที่สดใหม่ ราคาถูก ไม่มีสารเคมีเจือปน อะไรที่ เราหาได้ง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกใช้ได้เราจะท าให้เรา
พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบัน 

 
 

 
อ้างอิงรูปภาพประกอบ ดังน้ี 
 -  งาขาว งาด า  http://www.meekhao.com/foods/sesame 
 -  แตงกวา  http://www.oknation.net/blog/horti-asia/2013/09/09/entry-11  
      http://www.healthandtrend.com/healthy/health-food/cucumber-juice-easy-made 
 -  มะเขือเทศ http://www.ladyguides.com   
 -  น้ ามะเขือเทศ http://women.sanook.com/35549/ 
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