COURSE: SHIRODHARA

CODE: PSA-016

SHIRODHARA
BENEFITS
A combination of two ancient healing systems, Ayurvedic Face Therapy and Ayurvedic Head Oil Therapy, with massage
techniques that focus on the face “Marmas” and “Shirodhara” (”Shiro” meaning head and “Dhara” meaning flow). The
pouring of warm oil on the forehead has a tremendous healing effect especially on the nervous system. It releases
blocked energies, clear and calms the mind, and works on all levels of one’s being from the physical to the spiritual
AIM OF COURSE
 To enable candidates to perform safe and effective Ayurvedic Mukhabhyanga Face and Shirodhara Treatment
 To enable candidates to achieve a PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Basic Shirodhara
ENTRY LEVEL
A person displaying a high level of interpersonal skills, excellent communication and listening skills, empathy,
patience, tact, diplomacy and time keeping with a well groomed appearance and a mature disposition
DURATION
Monday – Friday (9.00am – 12.00 pm.)

1 week (15 hours)

EXAMINATIONS
The academy will conduct examinations towards the end of the course
Theory : 45 minutes (multiple-choice examination)
Practice : 90 minutes
CASE STUDIES
5 cases for Shirodara (5 treatments per client)
COURSE FEE
THB13,000
Course Outline
Generic Areas of Study


Health and Hygiene



Spa and Salon Procedures



Skin Structure and Functions



Business Studies

Other Subjects


Anatomy and Physiology Revision



Key Principles of Ayurveda, Law of Macrocosm and Microcosm, 5 Elements Revision



The 3 Bio-humors (Doshas) Function of the Bio-Humors, Main sites of the Humors, Qualities of the Doshas



Key Laws Governing Dosha



Basic Constitution



Healing (Balancing) Measures in Ayurveda



Disease Pathology in Ayurveda and Diagnosis Method
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ชโิ รดารา
คาอธิบายรายวิชา
ผสมผสานเทคนิค การปรนนิบัตผ
ิ วิ หน ้าและศีรษะ ร่วมกับการการนวดกดจุด มาม่า (จุดรวมพลังงาน) ตามศาสตร์อายุรเวทอินเดีย
การเทน้ ามันอุน
่ ไหลผ่านบริเวณดวงตาทีส
่ าม (หน ้าผาก) ส่งผลต่อการปรับสมดุลระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับระบบ
ประสาท ช่วยให ้การไหลเวียนพลังงานเป็ นไปอย่างสะดวก นอกจากนัน
้ ยังส่งผลต่อจิตใจและจิตวิญญาณให ้เกิดความสงบนิง่ อีกด ้วย
ว ัตถุประสงค์




เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถปฏิบัตช
ิ โิ รบยังกาและอะบิยังกาlสาหรับใบหน ้าได ้อย่างถูกต ้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
้ สุดการศึกษาในรายวิชานี้ เพือ
เมือ
่ สิน
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข ้าใจ ผ่านการรับรองและผู ้เรียนจะได ้รับใบประกาศนียบัตร
PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Basic Shirodhara

เงือ
่ นไขรายวิชา
่ สาร มีความตัง้ ใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบค
ผู ้ทีส
่ นใจเรียนวิชานีค
้ วรมีมนุษย์สัมพันธ์ทด
ี่ ี มีทักษะในการสือ
ุ ลิกภาพทีด
่ แ
ี ละมีการวางตัวที่
เหมาะสม
เวลาเรียน: จันทร์ – ศุกร์ (09.00-12.00 น.)

1 สัปดาห์ (15 ชัว่ โมง)

การสอบว ัดผล
้ สุดหลักสูตรการเรียนดังนี้
ปานวิมาน สปา อคาเดมีจ
่ ะทาการสอบวัดผลเมือ
่ สิน
ภาคทฤษฎี : 45 นาที (ข ้อสอบแบบตัวเลือก)

ภาคปฏิบ ัติ : 90 นาที

ึ ษา
กรณีศก
ึ ษาผู ้เข ้ารับการนวดชิโรดารา 5 ราย (รายละ 5 ครัง้ )
ผู ้เรียนจะต ้องทารายงานกรณีศก
ค่าเรียน
15,000 บาท
โครงสร้างรายวิชา
ห ัวข้อวิชา



สุขภาพและสุขอนามัย



ขัน
้ ตอนของสปาและซาลอน



โครงสร ้างและหน ้าทีข
่ องผิวหนัง



การศึกษาด ้านธุรกิจ

ห ัวข้ออืน
่ ๆ



ทบทวนบทเรียนกายวิภาคและสรีรวิทยา



หลักสาคัญของอยุรเวทหลัก, หลักอาตมัน และปรมาตมัน, ธาตุสาคัญ 5 ประเภท



พลังพืน
้ ฐาน 3 ส่วน (Doshas), หน ้าทีข
่ องพลังแต่ละส่วน, องค์ประกอบของพลังพืน
้ ฐาน



คุณสมบัต ิ



กฎของพลังพืน
้ ฐาน



องค์ประกอบพืน
้ ฐาน



การสร ้างสมดุลตามหลักอยุรเวท




โรคทางพยาธิวท
ิ ยาในศาสตร์อยุรเวทและการวิเคราะห์
ฝึ กปฏิบัตช
ิ โิ รดาร่า
197/2 Moo 1 Tambol Pongyeang Amphur Maerim 50180 Chiang Mai, Thailand.
Tel: +66 (0) 5387 9540-50

