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บทคัดย่อ
สุคนธบ�ำบัดเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการบ�ำบัดทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้กลิ่นน�้ำมันหอมระเหยจาก
ธรรมชาติ เป็นพืชสมุนไพรในท้องถิน่ จังหวัดสกลนคร การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหยสมุนไพรที่มีต่อความจ�ำและอารมณ์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกแบบเจาะจง จัดกลุ่มด้วยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยกลุ่มละ 1 ชนิด โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 น�้ำมันหอม
ระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 น�้ำมันหอมระเหยหูเสือ กลุ่มที่ 3 น�้ำมันหอมระเหยโหระพา และกลุ่มที่ 4 น�้ำมันแก้วเป็น
กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประเมินความจ�ำด้วย Memory
Test และประเมินภาวะทางอารมณ์ด้วย Bond-Ladder Questionnaire วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วย Chi‑square และ paired sample t-test ผลการศึกษา พบว่า  1) ด้านความจ�ำกลุ่ม
ที่ ไ ด้ รั บ การสู ด ดมน�้ำมัน หอมระเหยผัก แขยงก่อนและหลังทดลองแตกต่างกัน กลุ่ม ที่ได้รับการสูดดมน�้ำ มัน
หอมระเหยหูเสือ โหระพา และน�ำ้ มันแก้ว ความจ�ำก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p  < 0.05)  2) ภาวะทางอารมณ์
กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงรู้สึกตื่นตัวและตื่นเต้นเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอม
ระเหยหูเสือรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพารู้สึกผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำ มองตนเองมีความสามารถ รูส้ กึ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ และอยากเข้าสังคมเพิม่ ขึน้ และกลุม่
ที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้วก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p < 0.05) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลในด้านความตื่นตัว ความผ่อนคลาย สนใจสิ่ง
ที่ก�ำลังท�ำ มองตนเองมีความสามารถ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอื่น สนใจสิ่งต่าง ๆ และอยากเข้าสังคม ดังนั้นควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพได้
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Abstract
The aim of this study was to assess the effects of herb essential oil inhalations, or aroma therapy, on memory
and emotion in the students of Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus, using a quasiexperimental research model. Sixty participants were purposively selected and then randomly assigned to four
groups: Group 1, receiving rice paddy herb (phak khayaeng) oil; Group 2, receiving Indian borage (hu suea) oil;
Group 3, receiving sweet basil oil; and Group 4 (control), receiving white or paraffin oil. All participants inhaled
the essential oils for 3 minutes. Data were collected before and after inhalations from the memory test and the
emotional assessment using the Bond-Ladder questionnaire; and descriptive data analysis was undertaken for intergroup comparisons, using chi-square and paired sample t-test. The results showed that: (1) the memory test scores
before and after inhalation in the rice paddy herb oil inhalation group were different, while those in the other three
groups using Indian borage, basil, and white oils did not show any differences (P < 0.05); (2) concerning emotional
assessments before and after inhalations, the rice paddy herb oil group had higher alertness; the Indian borage oil
group had higher relaxation; the basil oil group had better feelings of relaxation, attentiveness, interest, capability, happiness, friendliness, surrounding awareness, and socialization; while the white oil group did not show any
emotional differences (P < 0.05); In conclusion, inhaling certain kinds of essential oils could stimulate a person’s
senses of arousal, relaxation, interest in what they were doing, efficiency, happiness, friendliness, interest in surroundings and socialization. Thus, further studies should be conducted to support the use of local herbs in health
care.
Key words: inhalation, essential oils, native herbs, memory, emotion

บทนำ�และวัตถุประสงค์
สภาพสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้[1] ทั้งในด้านการ
เรียน การท�ำงาน รวมถึงสังคมในการด�ำเนินชีวิตที่
ก่อให้เกิดความเครียดทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดโรคภัย

ต่าง ๆ ตามมา ผู้ที่รู้ตัวว่ามีความเครียดจึงพยายาม
หาวิธีที่จะช่วยคลายความเครียดให้กับตนเอง การน�ำ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ ในลักษณะการบ�ำบัดด้วยกลิ่น
(aromatherapy) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจและก�ำลังเป็นที่นิยม[2] ปัญหาทางด้านอารมณ์
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มีความส�ำคัญมากเพราะสามารถส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้อารมณ์ที่มีความผิดปกติ
ยังอาจท�ำให้ภาวะความจ�ำเกิดความบกพร่องได้ด้วย
เนื่องจากอารมณ์และความจ�ำควบคุมโดยสมองส่วน
เดียวกันคือ limbic system[3] ดังนั้นเมื่อเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านอารมณ์ในเชิงลบ จึงจ�ำเป็นอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะต้องขจัดอารมณ์นนั้ ออกไปเพือ่ ท�ำให้รสู้ กึ ผ่อน
คลาย
สุคนธบ�ำบัด (aromatherapy) เป็นการแพทย์
ทางเลื อ กชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และรั ก ษา
โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรงทั้งทางร่างกาย
และจิ ต ใจ โดยใช้ ก ลิ่ น หอมของน�้ ำ มั น หอมระเหย
จากธรรมชาติในการช่วยบ�ำบัดรักษาโรค หรือช่วย
กระตุ้นการปรับสมดุลภายในร่างกายและจิตใจ จึง
ช่วยบรรเทาความเครียดและอาการวิตกกังวล ท�ำให้
รูส้ กึ ผ่อนคลาย[4] นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่า น�ำ้ มันหอม
ระเหยบางชนิดสามารถช่วยท�ำให้ความจ�ำเพิม่ ขึน้ หรือ
กระตุ้นให้เกิดความจ�ำมากขึ้น[2] ในทางวิทยาศาสตร์
เมื่อเราสูดดมกลิ่นหอมเข้าไป โมเลกุลของกลิ่นหอม
จะผ่านเข้าไปทางจมูกและสัมผัสกับ olfactory epithelium ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณเยือ่ บุโพรงจมูก ซึง่ มีกระเปาะ
รับกลิ่นที่เรียกว่า olfactory bulb จากนั้นสัญญาณ
ประสาทจะถูกส่งไปทาง olfactory nerve แล้วไป
ยังส่วนของสมองที่เรียกว่า limbic system ซึ่งเป็น
ศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ ความจ�ำ  อารมณ์ ความหิว
และอารมณ์ทางเพศ กลิ่นที่เข้ามากระตุ้น limbic
system จะท�ำให้สมองปลดปล่อยสาร endorphins,
encephaline และ serotonin ออกมา endorphins มี
ฤทธิช์ ว่ ยลดความเจ็บปวด encephaline ช่วยส่งเสริม
ให้ มี อ ารมณ์ ดี และ serotonin ช่ ว ยท� ำ ให้ ส งบ
เยือกเย็นและผ่อนคลาย นอกจากนี้โมเลกุลของกลิ่น
หอมยังส่งผลต่อสมองส่วนทีเ่ รียกว่า hypothalamus
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ท�ำให้สมองปลดปล่อยสารเคมี (neurochemicals)
ที่สามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและท�ำให้รู้สึกดีขึ้น
ได้ นอกจากนี้สมองยังมีความเกี่ยวข้องกับความจ�ำ
อีกด้วย[3]
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้มกี ารศึกษาน�ำ้ มันหอม
ระเหยซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ
และพบได้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก แก่น ล�ำต้น
ใบ ราก และผล แล้วน�ำมาสกัดให้ได้สารประกอบที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ เช่ น
เพื่อการผ่อนคลาย บ�ำบัดรักษาความวิตกกังวล ซึม
เศร้าและนอนไม่หลับ การอักเสบ และการกระตุ้น
ภูมคิ มุ้ กันร่างกาย ตามชนิดของสารประกอบในน�ำ้ มัน
หอมระเหยชนิ ด นั้ น ๆ โดยมี วิ ธี ก ารทดสอบด้ ว ย
การสูดดมน�้ำมันหอมระเหยกลิ่นนั้น ๆ เป็นเวลา 3
นาที[5] หรือการสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหย 2 นาที พัก 30
วินาทีและท�ำซ�้ำจนครบเวลาในการสูดดม 10 นาที[6]
ซึ่งสามารถประเมินความจ�ำด้วยแบบประเมิน CDR
Computerize Assessment Battery Test[5] และ
ประเมินภาวะทางอารมณ์ดว้ ย Bond-Ladder Questionnaire[5] ประเมินระบบประสาทอัตโนมัติ ได้แก่
อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการ
หายใจ และอารมณ์ความรูส้ กึ ด้วยเครือ่ ง Multi-Para
Meter Patient Monitor ใช้ถังแก๊สออกซิเจนและ
หน้ากากออกซิเจน[7] และสามารถบันทึกคลื่นสมอง
ประเมินโดยใช้เครื่องไบโอฟีดแบค รุ่น NeXus-10
ซึง่ สามารถหาค่าเฉลีย่ แอมพลิจดู คลืน่ สมองอัลฟ่าและ
เบต้าแต่ละช่วงของการทดสอบพร้อมทัง้ แสดงผลเป็น
ตัวเลขและกราฟปรากฏในจอคอมพิวเตอร์[6] โดยผล
การศึกษาพบว่าน�้ำมันหอมระเหยมีผลต่อการท�ำงาน
ของระบบประสาทและความรู้สึกทางอารมณ์ รวมทั้ง
มีหลักฐานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ที่ชี้ให้เห็นว่า
น�้ำมันหอมระเหยสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ของร่างกายจากการสร้างภาพสมอง การตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมอง กระบวนการรู้คิด การนอนหลับ ส่วน
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นอารมณ์[8-9] ได้ มี ร ายงานว่ า
น�้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่ใช้มากในประเทศไทย
มีผลต่อสรีรวิทยาและอารมณ์ ความรู้สึก[10] รวมทั้ง
ระบบประสาทอัตโนมัติ คือท�ำให้ความดันโลหิตและ
การหายใจเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในด้านมิติ
สัมพันธ์ คือ ช่วยเพิ่มความไวต่อการตอบสนอง[11]
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การตอบสนองทางอารมณ์กับคลื่นสมอง มีทั้งความ
สัมพันธ์เชิงบวก (คลื่นสมองแบบอัลฟ่ากับความผ่อน
คลาย) และเชิงลบ (คลืน่ สมองแบบเบต้ากับความผ่อน
คลาย) ผลต่าง ๆ ที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้ เป็นข้อมูล
สนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์วา่ น�ำ้ มันหอมระเหยมีผลต่อ
มนุษย์ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และความรู้สึก[10]
ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิผลของการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยที่สกัด
จากสมุ น ไพรต่ อ ความจ� ำ และอารมณ์ ใ นนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร โดยน�ำสมุนไพรท้องถิ่น ประกอบด้วย ผัก
แขยง [Limnophila aromatica (Lam.) Merr.] หูเสือ
[Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.] และ
โหระพา (Ocimum basilicum L.) มาท�ำการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพทางด้านความ
จ�ำและอารมณ์ รวมถึงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพต่อไป  

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-
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experimental research) ท�ำการศึกษาในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีวิธีการจัดกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(sample random sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมัน
หอมระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมัน
หอมระเหยหูเสือ กลุม่ ที่ 3 ได้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยโหระพา และกลุม่ ที่ 4 ได้รบั การสูดดมน�ำ้ มันแก้ว
1.2. เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) มีดังนี้
1) ไม่จ�ำกัดเพศ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี 2) มีสุขภาพดี
แข็งแรง สามารถสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ได้ 3) สามารถควบคุม
การท�ำงานของมือ นิว้ มือได้ 4) ไม่มภี าวะความผิดปกติ
ของความจ�ำและอารมณ์ 5) ไม่เป็นโรคของระบบทาง
เดินหายใจ เช่น ไซนัส โรคหวัด หรือทางเดินหายใจอุด
กั้น และ 6) ไม่มีภาวะความผิดปกติทางจิต เช่น โรค
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม
หรือโรคเครียด
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) มีดงั นี้
1) มีความผิดปกติในด้านการรับกลิ่นหรือการดม
กลิน่ 2) มีความผิดปกติของภาวะความจ�ำและอารมณ์
3) มีประวัติของการแพ้กลิ่นหรือสมุนไพร และ 4) มี
โรคประจ�ำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง โรค
ลมชัก

2. วิธีการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมน�ำ้ มันหอมระเหย จาก
โรงงานกลั่นน�้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
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สกลนคร โดยใช้วิธีการกลั่นน�้ำมันหอมระเหยด้วย
ความร้อน (water distillation & hydro-distillation) เป็นน�้ำมันหอมระเหยสกัดเข้มข้น 100 %
น� ำ น�้ ำ มั น หอมระเหยบรรจุ ใ นขวดสี ช า ปริ ม าตร 5
มิลลิกรัม เพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับท�ำการทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ก่ อ นการทดลองด้ ว ย
แบบสอบถาม โดยพัฒนาจากงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อ
ให้เหมาะสมกับบริบทของการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item –
Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบ
ประเมินความจ�ำ ประยุกต์ใช้ Memory Test[12] และ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะทางอารมณ์ ประยุกต์ใช้
Bond-Ladder Questionnaire[5] ซึง่ เป็นแบบประเมิน
Visual Analogue Scale เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั วงกลม
ตัวเลขระหว่าง 0 และ 10 โดยประยุกต์ใช้โปรเจคเตอร์
แสดงค�ำถามด้วยโปรแกรม powerpoint
การทดสอบ โดยน�ำแผ่นกระดาษทดสอบกลิ่น
ความกว้าง 7 เซนติเมตร 5 ยาว 15 เซนติเมตร หยด
น�้ำมันหอมระเหย จ�ำนวน 1 หยดต่อแผ่น ให้กลุ่ม
ตัวอย่างสูดดมกลิ่นที่ได้รับการสุ่มคนละ 1 กลิ่น โดย
แกว่งมือเบา ๆ ไปมา ระยะห่างจากจมูก 20 เซนติเมตร
เป็นเวลา 3 นาที เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่
ท�ำให้น�้ำมันหอมระเหยผ่านเข้าสู่โพรงจมูกไปสู่สมอง
และส่งผลกระตุ้นการท�ำงานของสมอง ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) และส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
อารมณ์ ความตื่นตัว[13]
ท�ำการทดสอบโดยการประเมินความจ�ำ  และ
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ประเมินภาวะทางด้านอารมณ์หลังการทดลองทันที
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา Chi‑square และ paired t-test

4. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การศึ ก ษานี้ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามค�ำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
ไอซีเอช (ICH GCP Guideline) เลขที่ Kucsc.HE64-001 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 60 คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ข้อมูลทั่วไป จ�ำแนก
ข้อมูลตาม เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัตกิ ารแพ้สมุนไพร และการรับประทานยา/อาหาร
เสริมในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา ในกลุม่ ที่ 1 ได้รบั การสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหยโหระพา และกลุ่มที่ 4 ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันแก้ว ผลการวิเคราะห์ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม
(p < 0.05) (ตารางที่ 1)
จากการศึกษาพบว่าเมือ่ ท�ำการประเมินความจ�ำ 
ซึ่งประยุกต์ใช้ Memory Test[12] กลุ่มที่ได้รับการสูด
ดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงเปรียบเทียบก่อนและ
หลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหยหูเสือ โหระพา
และน�้ำมันแก้ว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 2)

34 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มที่ 3
N (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 4
N (ร้อยละ)

p-value*

5 (33.33) 1 (6.67) 3 (20.00)
10 (66.67) 14 (93.33) 12 (80.00)

6 (40.00)
9 (60.00)

0.15

7 (46.67)
3 (20.00)
5 (33.33)

6 (40.00)
5 (33.33)
4 (26.67)

8 (53.33)
4 (26.67)
3 (20.00)

8 (53.33)
4 (26.67)
3 (20.00)

0.95

6 (40.00)
7 (46.67)
2 (13.33)

3 (20.00)
6 (40.00)
4 (26.67)
2 (13.33)

8 (53.33)
6 (40.00)
1 (6.67)

1 (6.67)
6 (40.00)
6 (40.00)
2 (13.33)

0.56

ข้อมูลทั่วไป
			

กลุ่มที่ 1
N (ร้อยละ)

เพศ
- ชาย
- หญิง
ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
- ต�่ำกว่า 2.00
- 2.01-2.50
- 2.51-3.00
- 3.01-3.50
- 3.51-4.00
ประวัติการแพ้สมุนไพร
- ไม่มี
- มีประวัติการแพ้สมุนไพร
- ไม่ทราบ
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
มีการรับประทานยา/อาหารเสริม
- ไม่ได้รับประทาน
- รับประทาน

กลุ่มที่ 2
N (ร้อยละ)

13 (86.67) 13 (86.67) 13 (86.67) 15 (100.00)
2 (13.33) 2 (13.33) 2 (13.33)
-

0.53

14 (93.33) 15 (100.00) 15 (100.00) 15 (100.00)
1 (6.67)

0.38

*

เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่ม ด้วย Chi‑square

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินความจ�ำ (Memory Test) ระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
ประเมินความจ�ำ	
(x ± S.D.)
กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว

ก่อนการทดลอง
(x ± S.D.)

หลังการทดลอง

t

p-value*

70.40 ± 2.17
71.00 ± 9.30
70.33 ± 9.07
72.40 ± 9.91

76.00 ± 1.27
74.33 ± 6.41
73.60 ± 6.74
74.60 ± 8.50

-3.56
-1.29
-1.55
-0.91

0.00**
0.22
0.14
0.38

*เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยด้วย paired sample t-test
**p < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ส่วนการประเมินภาวะทางอารมณ์ ประยุกต์ใช้
Bond-Ladder Questionnaire[5] กลุ่มที่ได้รับการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยงรู้สึกตื่นตัว และตื่น
เต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05, p <
0.001) กลุ่มที่ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
รูส้ กึ ผ่อนคลายเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <
0.05) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหยโหระพา
รู้สึกอยากเข้าสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ 
มองตนเองมีความสามารถ รู้สึกมีความสุข รู้สึกเป็น
มิตรกับคนอื่น รู้สึกสนใจสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3) แต่กลุ่มที่ได้
รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว ก่อนและหลังการทดลองไม่
พบว่ามีผลต่อภาวะทางอารมณ์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3)

อภิปรายผล
สมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร อาทิ ผัก
แขยง หูเสือ และโหระพา ยังไม่มีการน�ำมาใช้ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพด้านความจ�ำและอารมณ์ หรือ
การน�ำมาใช้ในทางสุคนธบ�ำบัดเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจ
เป็ น ผลมาจากการไม่ มี ง านวิ จั ย ที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง
ประสิทธิผลเบื้องต้นในด้านดังกล่าว ผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลเบื้องต้นของการ
สูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง เป็นเวลา 3 นาที
มีผลท�ำให้ค่าระดับคะแนนด้านความจ�ำเพิ่มมากขึ้น
และการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง หูเสือ และ
โหระพายังสามารถกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลใน
ด้านความตื่นตัว ความผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำ  มองตนเองมีความสามารถ มีความสุข เป็นมิตร
กับคนอื่น สนใจสิ่งต่าง ๆ และอยากเข้าสังคมอีก
ด้วย ซึ่งเมื่อโมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยสัมผัสกับ
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ตัวรับผ่านเส้นประสาทรับกลิ่นและส่งไปยังสมอง
ส่วน limbic system คือ amygdala ซึ่งท�ำหน้าที่ใน
การรับกลิ่น และควบคุมด้านอารมณ์ และสมองส่วน
hippocampus ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ�ำ 
โมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้สมองปลดปล่อย
สารเคมีในสมองออกมา กระตุน้ สมองส่วน thalamus
ให้หลั่งสารเคมี enkephalins จากกลไกการขนส่ง
โมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยผ่านเข้าสู่จมูกและส่ง
ไปยั ง สมองที่ รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ อารมณ์ แ ละความจ� ำ [2]
กลไกทางเภสัชวิทยาและกลไกทางจิตวิทยาน�้ำมัน
หอมระเหยมีผลต่อการท�ำงานของระบบของสารสื่อ
ประสาท มีฤทธิ์ท�ำให้สงบและยับยั้งการท�ำงานของ
ระบบ glutamatergic กระตุ้นการท�ำงานของระบบ
GABAergic, dopaminergic, serotonergic และ
cholinergic มีฤทธิก์ ระตุน้ ยับยัง้ การท�ำงานของระบบ
GABAergic กลไกการออกฤทธิ์ทางจิตวิทยาของ
น�้ำมันหอมระเหยจะเกี่ยวข้องกับ limbic system
เป็นการตอบสนองทีเ่ กิดจากการแปลความหมายของ
กลิ่นและความรู้สึกพึงพอใจ แล้วแสดงผลโดยผ่าน
hypothalamic-pituitary-adrenal axis การออก
ฤทธิโ์ ดยรวมของน�ำ้ มันหอมระเหยชนิดหนึง่ ๆ จะเกิด
จากผลรวมของทัง้ กลไกทางเภสัชวิทยาและจิตวิทยา[14]
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าการสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยผักแขยงมีประสิทธิผลในการเพิ่มระดับความ
จ�ำได้ดีขึ้น ส่วนการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
และโหระพา ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับความจ�ำ  ทั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Moss et al.[15] พบ
ว่าหลังการสูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยสะระแหน่
สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางปัญญาด้านความจ�ำ
ได้ ซึ่งท�ำการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 144
คน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด
เล็กจึงส่งผลท�ำให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกัน และ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะทางอารมณ์ ด้วย Bond-Ladder Questionnaire ระหว่างก่อนและหลังการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหย
ประเมินภาวะทางอารมณ์
					
1. รู้สึกไม่ตื่นตัว - รู้สึกตื่นตัว
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
2.		 รู้สึกสงบนิ่ง – รู้สึกตื่นเต้น
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
3. รู้สึกสมองสับสนมึนงง – รู้สึกสมองสดใส
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 -		กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
4. รู้สึกร่างกายท�ำงานเชื่องช้า – รู้สึกร่างกายท�ำงานรวดเร็ว
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
5. ควบคุมสติไม่ได้ – ควบคุมสติได้
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
6. รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหา – รู้สึกว่าชีวิตไม่มีปัญหา
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
7. รู้สึกเครียด – รู้สึกผ่อนคลาย
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t
(x ± S.D.)
(x ± S.D.)		

p-value†

4.07 ± 2.54
4.67 ± 1.80
4.67 ± 3.09
3.93 ± 2.43

6.13 ± 2.10
5.73 ± 2.43
6.40 ± 2.87
5.33 ± 3.15

-3.90
-1.59
-2.09
-1.39

0.00*
0.13
0.06
0.19

4.00 ± 2.13
4.33 ± 2.09
4.47 ± 2.10
4.20 ± 2.07

6.27 ± 1.58
5.07 ± 2.25
5.33 ± 2.87
4.80 ± 3.14

-4.14
-1.19
-1.27
-0.69

0.00**
0.25
0.22
0.50

5.07 ± 2.3
4.87 ± 2.41
4.73 ± 2.54
3.80 ± 2.30

5.67 ± 2.69
5.73 ± 2.65
5.93 ± 2.12
5.07 ± 3.05

-0.85
-1.46
-1.70
-1.67

0.41
0.17
0.11
0.12

5.00 ± 2.36
4.73 ± 1.71
5.47 ± 2.16
4.33 ± 1.75

5.13 ± 2.66
5.27 ± 2.86
5.60 ± 2.72
5.07 ± 2.63

-0.19
-0.72
-0.16
-1.23

0.85
0.49
0.88
0.24

7.53 ± 2.90
7.13 ± 3.09
6.73 ± 3.17
6.47 ± 2.74

6.73 ± 3.53
7.07 ± 2.86
7.20 ± 2.51
7.47 ± 2.64

1.38
0.10
-0.82
-1.39

0.19
0.92
0.42
0.18

5.13 ± 2.99
6.87 ± 2.92
5.87 ± 2.92
5.67 ± 2.71

5.80 ± 3.18
7.93 ± 1.83
6.87 ± 2.20
6.55 ± 2.77

-1.37
-1.42
-1.48
-1.33

0.19
0.72
0.16
0.21

5.07 ± 2.73
5.00 ± 2.50
5.60 ± 2.99
5.87 ± 2.32

6.20 ± 3.50
6.80 ± 2.88
7.40 ± 1.76
6.47 ± 2.53

-1.99
-2.55
-2.14
-0.85

0.07
0.02*
0.05*
0.41
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะทางอารมณ์ ด้วย Bond-Ladder Questionnaire ระหว่างก่อนและหลังการสูดดม
น�้ำมันหอมระเหย (ต่อ)
ประเมินภาวะทางอารมณ์
					
8. รู้สึกไม่สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ – รู้สึกสนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
9. มองตนเองไร้ความสามารถ – มองตนเองมีความสามารถ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
10. รู้สึกเศร้า – รู้สึกมีความสุข
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
11. รู้สึกไม่เป็นมิตรกับคนอื่น - รู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่น
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
12. รู้สึกเบื่อสิ่งต่าง ๆ – รู้สึกสนใจสิ่งต่าง ๆ
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
13. รู้สึกไม่อยากเข้าสังคม – รู้สึกอยากเข้าสังคม
		 - กลุ่มที่ 1 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยผักแขยง
		 - กลุ่มที่ 2 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยหูเสือ
		 - กลุ่มที่ 3 ได้รับการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยโหระพา
		 - กลุ่มที่ 4 ได้รับการสูดดมน�้ำมันแก้ว
†

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
(x ± S.D.)
(x ± S.D.)

t

p-value†

-1.50
-0.092
-2.06
-0.53

0.15
0.93
0.05*
0.60

6.20 ± 3.21
6.27 ± 2.28
7.00 ± 2.59
6.53 ± 2.72

7.07 ± 3.26
6.33 ± 2.9
8.13 ± 1.24
6.80 ± 3.05

6.73 ± 2.43
6.60 ± 2.35
5.80 ± 2.30
5.93 ± 2.60

6.20 ± 3.32 1.14
6.53 ± 2.47 0.10
7.33 ± 1.63 -2.98
5.60 ± 3.01 0.67

0.27
0.92
0.01*
0.51

5.67 ± 3.35
6.80 ± 2.42
6.33 ± 2.87
6.27 ± 2.73

6.47 ± 3.42 -1.34
6.00 ± 2.87 0.98
7.87 ± 1.64 -2.62
6.87 ± 1.80 -1.13

0.20
0.34
0.03*
0.28

6.87 ± 3.35
7.20 ± 2.39
6.60 ± 2.61
6.80 ± 2.83

7.13 ± 3.39
7.33 ± 2.61
7.60 ± 2.50
7.20 ± 1.93

-0.89
-0.18
-2.74
-0.68

0.39
0.86
0.01*
0.50

5.20 ± 2.78
7.13 ± 2.47
6.27 ± 2.31
6.40 ± 2.35

5.73 ± 3.21 -0.90
7.00 ± 2.36 0.22
7.60 ± 1.72 -3.16
6.67 ± 2.61 -0.60

0.38
0.83
0.01*
0.56

6.13 ± 3.18
6.60 ± 2.26
6.13 ± 2.66
6.53 ± 2.61

6.93 ± 3.21 -1.70
6.47 ± 2.50 0.22
7.93 ± 2.01 -4.58
6.93 ± 2.78 -1.19

0.11
0.83
0.00**
0.25

เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหยด้วย paired sample t-test
*p < 0.05, **p < 0.001 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ผลการศึกษานีก้ แ็ สดงให้เห็นว่าการสูดดมน�ำ้ มันหอม
ระเหยผักแขยง หูเสือ และโหระพายังสามารถกระตุ้น
อารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลในด้านความตืน่ ตัว ความ
ผ่อนคลาย สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  มองตนเองมีความ
สามารถ มีความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ
และอยากเข้าสังคมอีกด้วย ซึ่งการศึกษาของ Winai
Sayorwan[10] ก็พบว่าการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
กลิน่ ตะไคร้หอม กลิน่ ลาเวนเดอร์ กลิน่ โรสแมรี่ ท�ำให้
มีความรู้สึกที่ดีขึ้น รู้สึกกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า
และผ่อนคลายมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการดมน�ำ้
มันอัลมอนด์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Dussadee
Udommittipong et al.[8] ที่รายงานว่าน�้ำมันหอม
ระเหยเป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลรักษา เพือ่ ผ่อนคลาย
รักษาความวิตกกังวล ซึมเศร้า การรู้คิด การนอน
หลับ และการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของ Diego et al.[13] ที่พบว่าหลังการ
สูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่ส่งผลต่อพลัง
อัลฟ่าและเบต้าลดลงซึ่งบ่งบอกถึงความตื่นตัวที่เพิ่ม
ขึ้น ในทางกลับกันหลังการสูดดมน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ส่งผลต่อพลังเบต้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอก
ถึงอาการง่วงนอนที่เพิ่มขึ้น อารมณ์หดหู่น้อยลง และ
รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น Aumpol Bunpean et al.[7]
ก็ได้ท�ำการศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน�้ำมันดอก
ว่านมหาหงส์ต่อระบบประสาทและอารมณ์ความรู้สึก
พบว่าการสูดดมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์มีผลท�ำให้มี
ความรู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกเคลิบเคลิ้มรัญจวน
ใจ รูส้ กึ สงบนิง่ เพิม่ มากขึน้ ส่วนรูส้ กึ เครียด รูส้ กึ อึดอัด
หงุดหงิด รู้สึกรังเกียจขยะแขยงลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sutunya Promsomboon et al.[16] พบ
ว่าน�้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 5 ชนิด คือ เหง้าขิง
ขมิน้ ใบโหระพา ใบแมงลัก และผิวมะกรูด มีฤทธิท์ ำ� ให้
ผ่อนคลายได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ Moss
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et al. [15] ได้ ท� ำ การศึ ก ษาการปรั บ สมรรถภาพทาง
ปั ญ ญาและอารมณ์ จ ากกลิ่ น ของสะระแหน่ แ ละ
กระดั ง งา พบว่ า หลั ง การสู ด ดมน�้ ำ มั น หอมระเหย
สะระแหน่ มี ก ารเพิ่ ม ความตื่ น ตั ว และน�้ ำ มั น หอม
ระเหยกระดั ง งามี ก ารตื่ น ตั ว ที่ ล ดลง แต่ ก ลั บ เพิ่ ม
ความสงบอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ Nunchanok
Piakaew et al.[6] ก็พบว่าน�้ำมันลาเวนเดอร์มีผลต่อ
การลดความเครี ย ดและท� ำ ให้ ค ลื่ น สมองประเภท
อัลฟ่าเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงถึงสภาวะทางจิตทีผ่ อ่ นคลาย ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Supansa Somwong[17]
ที่พบว่าน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ เลมอนบาล์
ม และส้ม สามารถลดอาการนอนไม่หลับอย่างมีนัย
ส�ำคัญ และไม่พบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรงจากการใช้น�้ำมันหอมระเหย

ข้อสรุป
สุ ค นธบ� ำ บั ด เป็ น การใช้ ส มุ น ไพรในการดู แ ล
สุขภาพ โดยใช้กลิน่ ของน�ำ้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร
ซึ่ ง การสู ด ดมน�้ ำ มั น หอมระเหยผั ก แขยงส่ ง ผลต่ อ
ภาวะความจ�ำที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น
ภาวะทางอารมณ์ ท�ำให้รู้สึกตื่นตัวและตื่นเต้นเพิ่มขึ้น
น�้ำมันหอมระเหยหูเสือส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายเพิ่ม
ขึน้ น�ำ้ มันหอมระเหยโหระพาส่งผลให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย
สนใจสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  มองตนเองมีความสามารถ รู้สึกมี
ความสุข เป็นมิตรกับคนอืน่ สนใจสิง่ ต่าง ๆ และอยาก
เข้าสังคมเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรท้องถิ่นที่มีต่อสุขภาพ
จึงควรส่งเสริมให้มกี ารใช้สมุนไพรในท้องถิน่ เพือ่ ดูแล
สุขภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้ท�ำการวิจัยในผู้ที่มีสุขภาพ

J Thai Trad Alt Med
ดีในกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งหากน�ำไปใช้ทดสอบใน
กลุ่มวัยอื่น ๆ ประสิทธิผลอาจมีความแตกต่างกัน
จึงควรท�ำการศึกษาให้กว้างขึ้น รวมทั้งการทดสอบ
ซ�้ำหรือท�ำการทดสอบต่อเนื่อง การเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอาจจะให้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูล
ที่มากขึ้นจะช่วยสนับสนุนการประยุกต์ใช้สมุนไพร
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพได้ และกลิ่นน�้ำมันหอม
ระเหยบางอย่างอาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ส�ำหรับ
บางท่าน เช่น อาการวิงเวียน คลื่นไส้ เป็นต้น การ
ศึกษาในวงกว้างจะช่วยให้ได้ข้อมูลความปลอดภัย
ในการใช้ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภายในหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสกลนคร ขอบคุ ณ การ
อนุเคราะห์น�้ำมันหอมระเหยสกัดเข้มข้น 100% จาก
โรงงานกลั่นน�้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร และขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกท่านทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการด�ำเนินการด้วยดี
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