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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนองค์ความรู ้เกี่ยวกับน�้ำมันหอมระเหยที่มีผลต่อการท�ำงานของระบบประสาท
และความรู ้สึกทางอารมณ์
วัสดุและวิธีการ : สื บค้นจากฐานข้อมูลอิเลคโทรนิกส์ต่างๆ ได้เเก่ ต�ำรา หนังสื อ วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
บทความวิชาการผ่าน PubMed, Thailist, Web of Science ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้คำ� ส�ำคัญ
ในการค้นหา ได้เเก่ น�้ำมันหอมระเหย การท�ำงานของระบบประสาท ความรู ้สึกทางอารมณ์ น�ำมาจัดหมวด
หมู่และเรี ยบเรี ยง จ�ำนวน 35 เรื่ อง
ผล : น�้ำมันหอมระเหยคือสารอินทรี ยท์ ี่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ สามารถพบได้ตามส่ วนต่างๆ ของพืช
แล้วน�ำมาสกัดให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา เช่น เพื่อการผ่อนคลาย
ช่วยบ�ำบัดรักษาความวิตกกังวล ซึมเศร้าและนอนไม่หลับ การอักเสบ และกระตุน้ ภูมิคุม้ กันร่ างกาย เป็ นต้น
ตามชนิดของสารประกอบน�้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นๆ มีกลไกการออกฤทธิ์ตอ่ การท�ำงานของระบบประสาท
และความรู ้สึกทางอารมณ์ รวมทั้งมีหลักฐานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ที่ช้ ีให้เห็นว่าน�้ำมันหอมระเหย
มีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย จากการสร้างภาพสมอง การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง กระบวนการ
รู ้คิด การนอนหลับ และการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
สรุป : น�้ำมันหอมระเหยได้ถูกน�ำมาใช้ในการออกฤทธิ์ต่อการท�ำงานของระบบประสาทและอารมณ์ความ
รู ้สึก ซึ่ งขึ้นกับคุณภาพ ขนาดใช้ และผลของการใช้ที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิ ด ถึงอย่างไรก็ตามการน�ำ
สรรพคุณของน�้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการบ�ำบัด จึงมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม ให้เป็ นรู ปธรรม
ที่ชดั เจนและตามความจ�ำเพาะต่อฤทธิ์ของน�้ำมันหอมระเหย
ค�ำส� ำคัญ : น�้ำมันหอมระเหย ระบบประสาท ความรู ้สึกทางอารมณ์
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Abstract
Objective: The purpose of this article was to review definitions, effect of essential oil on the nervous
system and emotional feelings.
Material and Methods: PubMed, Thailist, Web of Science and other medical online-databases articles,
including textbooks, papers, journals, thesis both Thai and English language using essential oil, the nervous
system and emotional feelings as keywords were searched. 35 literature reviews were selected for
categorization and paraphrasing.
Results: Essential oil was organic substance that produces from natural sources. It was found in various
parts of the plant and extracted for specific characteristics. Due to the numerous health benefits of essential
oils, they were used for a variety of treatment such as relaxation, helping to treat anxiety, depression and
insomnia, inflammation, and stimulate the body’s immune function etc. Evidences on neuroimaging or
brain image, electroencephalography (EEG), cognition, sleep, stress, anxiety and depression indicated
that mechanism of their action of essential oil influence on nervous system function and emotional feelings.
Conclusion: Essential oils have been used to regulate and activate the nervous system and emotional feelings.
Its mechanism depends on quality and dose according to different types of essential oils. The properties of
the essential oils have been used for the treatment; however further clinical trials are required to establish
humans safety and efficacy.
Keywords: essential oil, nervous system, emotional feelings
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บทน�ำ

น�้ำมัน หอมระเหยเป็ นน�้ำมัน ที่ ส กัด
จากพืชสมุนไพรนานาชนิ ด เป็ นที่รู้จกั และถูก
น�ำมาใช้ต้ งั แต่ประวัติศาสตร์ อย่างน้อย 6,000
ปี มาแล้ว ทั้งในยุโรป เอเชีย และประเทศต่างๆ
เช่น อียปิ ต์ อินเดีย และจีน พบหลักฐานบันทึก
การใช้น้ �ำ มัน หอมระเหยเสริ ม ความงามและ
การอาบน�้ำในศาสนพิธีและน�ำมาเจือจางลงใน
อ่างอาบน�้ำหรื อชโลมน�้ำมันแล้วนวดร่ างกาย
หลังอาบน�้ำ มีการใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
ประวัตศิ าสตร์ของอียปิ ต์ ได้บนั ทึกไว้วา่ มีการใช้
พืชสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมในกระบวนการท�ำ
มัมมี่1 ศตวรรษที่ 10 แพทย์ชาวอาหรับค้นพบ
วิธีกลัน่ พืชด้วยไอน�้ำเพือ่ ให้ได้น้ ำ� มันหอมระเหย
จากดอกไม้ ในยุคกลางมีการเผาน�้ำมันหอมระเหย
และธูปหอมในบ้านเพือ่ ฆ่าเชื้อโรค จนถึงศตวรรษ
ที่ 17 เริ่ มมี ก ารใช้ส มุ น ไพรทางการแพทย์
อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยก็มกี ารใช้กลิน่ หอม
จากสมุนไพรเป็ น ยาหอม ยาดม ธูปหอม อาหารอบ
สมุนไพร หรื อน�ำมาปรุ งแต่งรสอาหารมาเป็ น
เวลานานเช่นเดียวกัน2
การใช้น้ ำ� มันหอมระเหยเป็ นศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ของการสร้างเสริ มและปรับสมดุล
ก่อให้เกิดความสุนทรี ยข์ องร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
จิตวิญญาณ และความผาสุก3 สามารถเข้าสู่ร่างกาย
ได้ท้ งั การสู ดดม การดู ดซึ มทางผิว หนัง และ
การรับประทาน การบ�ำบัดโดยการดูดซึมทางผิวหนัง
พบว่าโมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยจะถูกดูดซึม
เข้า สู่ ก ระแสเลื อ ดและจับ กับ ตัว รั บ ที่ อ วัย วะ
ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในร่ างกายตาม
การออกฤทธิ์ ของน�้ำมันหอมระเหย ในขณะ
เดี ย วกัน จะได้รั บ กลิ่ น ของน�้ำ มัน หอมระเหย
ทางอ้อมไปด้วย นั้นคือโมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหย
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จะซึ มผ่านเยือ่ บุช่องจมูกเข้าสู่ เยือ่ รับรู ้กลิ่นผ่าน
ต่อไปยังกระเปาะรับกลิน่ ทีม่ เี ซลล์ประสาทรับกลิน่
จ�ำนวนมาก ทีจ่ ะแปลสัญญาณเป็ นสารสื่อประสาท
หรื อสัญญาณเคมี ไฟฟ้ าผ่านประสาทรั บกลิ่ น
ไปสมองส่ วน Limbic system ที่เป็ นศูนย์กลาง
ควบคุมระบบต่างๆ ของร่ างกาย คือโมเลกุลของ
น�้ำมันหอมระเหยจะไปกระตุน้ สมองส่วน Thalamus
ให้หลัง่ Enkephalin ซึ่ งเป็ นสารสื่ อประสาทที่
เกี่ ยวกับความรู ้ สึกปลาบปลื้ม อารมณ์ดี และ
กระตุน้ Pituitary gland ท�ำให้มีการหลัง่ สารสื่ อ
ประสาทชนิด Endorphin และ Serotonin ที่ช่วย
ให้สงบเยือกเย็นและผ่อนคลาย4
ช่วงหลายปี ผ่านมานี้มีการศึกษาค้นคว้า
หลากหลายมากขึ้น เพือ่ ทดสอบผลทางวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ถงึ ผลของน�้ำมันหอมระเหยกับการท�ำงาน
ของระบบประสาทและความรู ้สึกทางอารมณ์
ที่เชื่ อมโยงกันกับความรู ้ด้ งั เดิมทางการแพทย์
ของการใช้น้ ำ� มันหอมระเหย และองค์ความรู ้
ศาสตร์การใช้น้ำ� มันหอมระเหยมีความหลากหลาย
มากเช่ น กัน ที่ มี ก ารน�ำ มาใช้เ พื่ อ การบริ ก าร
สุ ขภาพ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ หรื อผูท้ ี่
สนใจที่จะน�ำมาใช้ หากมีความรู ้ดา้ นคุณสมบัติ
ของน�้ำมันหอมระเหยทีใ่ ช้ คุณภาพและมาตรฐาน
ของน�้ำ มัน หอมระเหยด้ว ยนั้น การทบทวน
วรรณกรรมนี้ จึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อทบทวน
องค์ความรู ้เกี่ยวกับน�้ำมันหอมระเหยที่มีผลต่อ
การท�ำงานของระบบประสาท และความรู ้สึก
ทางอารมณ์แล้วยังสามารถช่วยยกระดับความ
รู ้และประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ ำ� มันหอมระเหย
ที่จะเป็ นประโยชน์ในแง่มุมหนึ่งของการบ�ำบัด
ดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของระบบ
ประสาทและความรู ้ สึกทางอารมณ์ ซ่ ึ งจะเกิ ด
ประโยชน์ส�ำหรั บน�ำไปประกอบการบริ การ
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เพิ่ ม ศัก ยภาพความรู ้ ข องตนเองและสถาน
บริ การเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการบริ การ รวมทั้ง
สามารถน�ำข้อมูลที่ ได้เป็ นพื้นฐานของข้อมูล
ประกอบการการศึกษาวิจยั ต่อไปได้
วัสดุและวิธีการ
การศึกษานี้เป็ นการทบทวนวรรณกรรม
ได้จากการสื บค้นวรรณกรรมในระหว่างปี ค.ศ.
1995 - 2018 โดยศึกษาจากฐานข้อมูล PubMed,
Thailist, Web of Science รวมทั้งจากต�ำรา หนังสือ
วารสาร วิท ยานิ พ นธ์ โดยได้ใ ช้ค ำ� ส�ำ คัญ ใน
การสื บค้น คือ ความหมาย องค์ประกอบทางเคมี
ผล กลไกการออกฤทธิ์ ของน�้ำมันหอมระเหย
การท�ำงานของระบบประสาท ความรูส้ ึกทางอารมณ์
การสื บค้นวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก พบวรรณกรรม 41 เรื่ อง
เมื่อคัดการศึกษานั้นๆ จะพิจารณาคัดเลือกตาม
ความครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาเพียง 35 เรื่ อง
ประกอบด้วยวารสารออนไลน์และบทความ
วิจยั 4 เรื่ อง งานวิจยั เชิงระบบและการวิเคราะห์
อภิมาน 1 เรื่ อง วิจยั เชิงทดลองน�้ำมันหอมระเหย
ต่อการท�ำงานของระบบประสาทและความรู ้สึก
ทางอารมณ์ 30 เรื่ อง
ผล

นิยามของน�ำ้ มันหอมระเหย
น�้ำมันหอมระเหย คือ ส่ วนประกอบ
ในพืชหอมที่ระเหยได้และมีกลิ่นหอม โดยปกติ
สารหอมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ที่เฉพาะ เช่น ต่อม
บนผิวใบ หรื อในเปลือก ดอก เปลือกผลไม้
หรื อเมล็ด น�้ำมันหอมระเหยไม่ได้เป็ นส่ วนของ
น�้ำมัน พื ช ทั้ง หมด เป็ นแค่ บ างส่ ว นเท่ า นั้ น
เป็ นทีท่ ราบว่าน�้ำมันพืชนั้นสามารถน�ำมาใช้บริโภค

เช่น ท�ำกับข้าวได้แล้วยังสามารถใช้ทำ� น�้ำมันนวดได้
น�้ำ มัน หอมระเหยนอกจากจะมี ก ลิ่ น เฉพาะ
ในแต่ละชนิดแล้ว มันยังมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นยาปฏิชวี นะ
ซึ่ งจะช่วยป้ องกันต้นพืชหอมได้ บางชนิ ดช่วย
ป้องกันต้นไม้โดยสามารถไล่แมลงได้ บางชนิด
กระตุน้ ให้ออกดอก น�้ำมันหอมระเหยมีสว่ นประกอบ
เป็ นสารเคมี ม ากมาย เช่ น น�้ ำมั น กุ ห ลาบ
ประกอบด้วยสารเคมีประมาณ 300 ชนิด เป็ นต้น
ถ้าเราเก็บพืชหอมสดอย่างระมัดระวังแล้วน�ำ
มาสกัดน�้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการที่
ดี ก็จ ะได้น้ �ำ มัน หอมระเหยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ดี กว่าสกัดจากพืชแห้ง 75 - 100 เท่า น�้ำมัน
หอมระเหยมี ประโยชน์หลายอย่าง เนื่ องจาก
สามารถป้ องกันและรักษาการติดเชื้อ ฆ่าและ
ยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เ รี ย และยัง ช่ ว ยฟื้ นฟู ส ภาพ
ผิวหนังได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ประโยชน์
เนื่ อ งจากมี ฤ ทธิ์ ฆ่ า เชื้ อ ท�ำ ความสะอาดแผล
ต้านไวรั ส ต้านการอักเสบ กระตุน้ หรื อช่ วย
ผ่อนคลาย ท�ำให้สดชื่น หรื อท�ำให้สงบเยือกเย็น2
องค์ประกอบทางเคมีของน�ำ้ มันหอมระเหย
โดยปกติน้ ำ� มันหอมระเหยแต่ละชนิ ด
จะมีสารประกอบทางเคมีต้ งั แต่ 50 - 500 ชนิด
และแต่ ล ะชนิ ด ด้ ว ยองค์ ป ระกอบทางเคมี
ดังกล่าวนี้ ทำ� ให้น้ ำ� มันหอมระเหยมีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อมาผสมผสานกันก็
ท�ำให้เกิดคุณสมบัติที่เป็ นเอกลักษณ์ของน�้ำมัน
หอมระเหยจากพื ช แต่ ล ะชนิ ด ที่ มี จุ ด เด่ น
ความเหมือนและความแตกต่างท�ำให้ส่งผลต่อ
การบ�ำ บัด ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปด้ว ยเช่ น กัน
ในทีน่ ้ สี ามารถทีจ่ ะแยกเป็ นกลุม่ ตามองค์ประกอบ
ทางเคมี ของน�้ำมันหอมระเหยได้เป็ น 7 กลุ่ม
ซึ่ งในแต่ ล ะกลุ่ ม จะออกฤทธิ์ ในการบ�ำ บัด ที่
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แตกต่างกัน ดังนี้2,5
1. กลุ่ ม Alcohols สารในกลุ่ ม นี้ มี
คุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรค ต้านเชื้อไวรัส ยกระดับ
จิตใจ ได้แก่ linalol citronellol geraniol borneol
menthol nerol teppineol ฯลฯ
2. กลุม่ Aldehydes สารในกลุม่ นี้มีฤทธิ์
ในการระงับประสาท ยกระดับจิตใจ ลดการอักเสบ
ลดความอ้วน ขยายหลอดเลือด และมีฤทธิ์ ใน
การฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ cidral citronellal neral
geranial
3. กลุม่ Esters มีคณ
ุ สมบัตริ ะงับประสาท
สงบอารมณ์ ลดอาการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ ลด
การอักเสบ และต้านเชื้อรา ได้แก่ linalyl acetate
geranyl acetate bomyl acetate eugenyl acetate
lavendulyl acetate
4. กลุม่ Ketones สาร Ketones มีคณ
ุ สมบัติ
ช่วยขยายหลอดลม ละลายเสมหะ เสริ มสร้าง
เนื้อเยือ่ และลดการอักเสบ ได้แก่ jasmone fenchone
camphor carvone menthone
5. กลุม่ Oxides ในสารกลุม่ นี้ มีคณ
ุ สมบัติ
ในการขับเสมหะ ละลายเสมหะที่สำ� คัญ ได้แก่
Cineol นอกนัน้ ก็มสี ารทีม่ คี ณุ สมบัตฆิ า่ เชือ้ แบคทีเรีย
และกระตุน้ ระบบประสาท ได้แก่ linalol oxide
ascaridol bisabolol oxide bisabolon oxide
6. กลุ่ม Phenols มีคุณสมบัติในการฆ่า
เชือ้ แบคทีเรีย กระตุน้ ระบบประสาท และภูมติ า้ นทาน
ของร่ างกาย ได้แก่ eugenol thymol earvacrol
7. กลุ่ม Terpenes สารในกลุ่มนี้มีฤทธิ์
ในการต้านเชื้อและลดการอักเสบ
ผลของน�้ ำ มั น หอมระเหยต่ อ ระบบ
อวัยวะของร่ างกาย
น�้ำมันหอมระเหยเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะมี
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ผลต่อระบบอวัยวะของร่ างกายต่างๆ ดังนี้5,6
1. ระบบไหลเวียนของโลหิต (coronary
and circulation system) น�้ำมันหอมระเหยหลาย
ชนิดมีผลกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ตท�ำให้
หัวใจและสมองท�ำงานได้ดีและร่ างกายขจัด
ของเสี ยออกทางไตได้มากขึ้น นอกจากนี้การมี
โลหิ ตไหลเวียนที่ดียงั ช่วยเสริ มภูมิตา้ นทานแก่
ร่ างกายด้วย เช่น น�้ำมันหอมระเหยเจอราเนี ยม
น�้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น�้ำมันหอมระเหยไซเพรส
และน�้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก
2. ระบบการท�ำงานของน�้ำเหลือง (lymphatic
system) น�้ำเหลืองประกอบด้วยไขมัน โปรตีน
และเม็ดเลือดขาวชื่อ lymphocytes ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับภูมคิ มุ ้ กันของร่างกาย ช่วยในการขจัดและต่อสู ้
กับเชื้อโรคและสิ่ งแปลกปลอมของร่ างกาย เช่น
น�้ำมันหอมระเหย thyme linolool น�้ำมันหอม
ระเหย lemon น�้ำมันหอมระเหย frankincese
เป็ นต้น
3. ระบบต่อมไร้ทอ่ (endocrine system)
ต่อมไร้ทอ่ ต่างๆ ในร่ างกายมีหน้าทีห่ ลัง่ ฮอร์โมน
เพื่อควบคุมการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ได้แก่
ต่อมพิทอู ทิ ารี่ (pituitary) ต่อมไทรอยด์ (thyroid)
ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid) ต่อมเหนื อ
หมวกไต (adrenal cortex) ต่อมรังไข่ (ovary)
อัณฑะ (testes) และตับอ่อน (pancreas) น�้ำมัน
หอมระเหยบางชนิ ด ท�ำ หน้ า เป็ นฮอร์ โ มน
(phytohormones) ซึ่งมีผลคล้ายฮอร์โมนในร่างกาย
ฮอร์ โ มนบางชนิ ด มี ผ ลต่ อ การท�ำ งานของ
ผิวหนัง เช่น เอสโตรเจน (estrogen) มีผลท�ำให้
เซลล์ผวิ หนังชุม่ น�้ำ และ แอสโตรเจน (androgen)
มีผลควบคุม้ การหลังไขผิวหนัง ซึ่งท�ำให้หน้ามัน
และเป็ นสิ ว ดังนั้นน�้ำมันหอมระเหยซึ่ งมีผลกับ
ฮอร์โมนดังกล่าวจึงถูกน�ำมาใช้ในการถนอมผิว
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และเครื่ องส�ำอาง
4. ระบบกล้ามเนื้อ (muscular system)
น�้ำมันหอมระเหยมีผลต่อการผ่อนคล้ายกล้ามเนื้อ
และถ้านวดร่ วมตัวจะช่ วยให้กล้ามเนื้ อหดตัว
และปลดปล่อยกรดแลคติค (lactic acid) และ
กรดยูริค (uric acid) ซึ่งคัง่ ค้างอยูอ่ อกมา ท�ำให้
คล้ายความเมื่อยล้าได้
5. ระบบการย่อยอาหาร (digestive system)
น�้ำมัน หอมระเหยบางชนิ ด มี ผ ลผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อเรี ยบในระบบย่อยอาหาร ช่วยลดแก๊สที่
คัง่ ค้าง มีผลช่วยขับลม
6. ระบบหายใจ (respiratory system)
ในปอดมีถุงลมเล็กๆ ท�ำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ในร่ างกาย
โมเลกุลเล็กๆ ของน�้ำมันหอมระเหยสามารถแทรก
เข้าถุงลมและเข้าสู่ กระแสเลือดได้ นอกจากนี้
โมเลกุ ล ซึ่ งระเหยได้ข องน�้ำ มัน หอมระเหย
สามารถแทรกซึมตามเนื้อเยือ่ ของทางเดินหายใจ
ถ้าเป็ นชนิดทีม่ ฤี ทิ ธิ์ฆา่ เชื้อโรคและฆ่าไวรัส จะมี
ผลเฉพาะที่ ต่ อ ทางเดิ น หายใจได้ นอกจากนี้
บางชนิ ดยังมีผลคลายกล้ามเนื้ อเรี ยบ ป้ องกัน
การเกร็ ง ของหลอดลมหรื อ ช่ ว ยขับ เสหะได้
แล้วแต่โครงสร้างทางเคมีของโมเลกุล
7. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (Reproductive
system) น�้ำมันหอมระเหยซึ่งมีผลต่อการท�ำงาน
ของฮอร์ โมนเพศหญิงหรื อเพศชายได้ถูกน�ำมา
ใช้ในการบ�ำบัดอาการผิดปกติจากฮอร์โมน เช่น
วัยหมดประจ�ำเดือนหรื ออาการก่อนมีประจ�ำเดือน
ได้แก่ เครี ยด ปวดหลัง ท้องผูกหรื อท้องเสี ย
และผิวแห้ง เป็ นต้น น�้ำมันหอมระเหยบางชนิด
มีผลท�ำให้มดลูกบีบตัว ควรระวังในสตรี มีครรภ์
อาจท�ำให้แท้งได้
8. ระบบโครงสร้างของร่างกาย (skeletal

system) น�้ำมันหอมระเหยบางชนิด ช่วยในการ
สมานหรื อสร้ างกระดู กที่ หักหรื อการอักเสบ
ตามข้อต่อต่างๆ
9. ระบบประสาท (nervous system)
ระบบประสาทแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
ระบบประสาทส่ วนกลางประกอบด้วยสมอง
และก้านสมอง ซึ่ งวิ่งไปตามแนวของกระดูก
สันหลัง ท�ำหน้าที่รับสื่ อประสาท แปรผลและ
ส่งผลตอบรับไปยังอวัยวะต่างๆ โดยอาศัยระบบ
ประสาทส่ วนปลายซึ่ งเชื่อมระหว่างก้านสมอง
และอวัยวะต่างๆ ทัว่ ร่ างกาย ระบบประสาท
ส่ วนปลายแบ่งย่อยได้เป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนบน
ส่ วนกลาง และส่ วนล่าง ส�ำหรับส่ วนบนน�้ำมัน
หอมระเหยมี ผ ลต่ อ ร่ างกายโดยผ่ า นระบบ
ประสาทส่ วนปลาย (olfactory nerve) ส่ งสื่ อ
สัญญาณไฟฟ้าเคมีไปยังสมอง (limbic system)
จึงมีผล กระตุน้ ความจ�ำ อารมณ์และความรู ้สึก
ส�ำหรั บส่ วนกลางเชื่ อมต่ อไปยังผิวหนังและ
กล้ามเนื้ อ น�้ำมันหอมระเหยซึ่ งให้ทางผิวหนัง
อาจโดยการนวดร่ วมด้วย จึ งมี ผลโดยตรงต่อ
กล้ามเนื้อ ช่วยผ่อนคลาย ลดความเจ็บปวด และ
มีผลต่อผิวหนังโดยตรง เช่น เพิ่มความชุ่มชื้น
ลดการหลัง่ ไขผิวหนัง ลดการแพ้และระคายเคือง
ฆ่าเชื้อโรค ลดการอักเสบ ตลอดจนชลอความ
เหี่ยวย่นได้แล้วแต่ชนิดของน�้ำมันหอมระเหยด้วย
ส�ำหรั บส่ วนล่างเป็ นระบบประสาทอัตโนมัติ
(ซึ่งแบ่งเป็ น sympathetic และ parasympathetic)
น�้ำมันหอมระเหยบางชนิดอาจ มีผล กระตุน้ หรื อ
บางชนิดอาจมีผลระงับระบบประสาทอัตโนมัติ
ดังกล่าวนี้ได้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกฤทธิ์ของ
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น�้ ำ มั น หอมระเหยกั บ การท� ำ งานของระบบ
ประสาทและความรู้ สึกทางอารมณ์
มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงผลของ
น�้ำมันหอมระเหยต่อการท�ำงานของระบบประสาท
จ�ำนวนมากในปัจจุบนั นี้ ถึงกับมีการบัญญัตศิ พั ท์
ค�ำว่า aromachology โดย สถาบัน Sense of Smell
(SSI) ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งมีศาสตร์
การศึ กษาน�้ำมันหอมระเหยที่ เกี่ ยวกับผลทาง
จิ ต วิ ท ยาที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ้ ก ลิ่ น ของน�้ำมัน
หอมระเหย มี ผ ลต่ ออารมณ์ ความรู ้ สึก และ
พฤติ ก รรม 3,6 ดัง นั้น การออกฤทธิ์ ของน�้ำ มัน
หอมระเหยต่ อ ระบบประสาทแล้ว จะเป็ น
ผลโดยรวมของการเชื่ อ มโยงระหว่า งระบบ
ประสาทแล้วยังส่ งผลทางจิ ตใจ ดังการศึกษา
วิจยั เชิงทดลองที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
น�ำ้ มันหอมระเหยต่อการท�ำงานของระบบประสาท
และความรู้ สึกทางอารมณ์ ในมนุษย์ และสั ตว์
งานวิจยั เชิงทดลองในสั ตว์
กลไกการออกฤทธิ์ ของน�้ำมัน หอม
ระเหย อธิ บายตามทฤษฎีของตัวรับ (receptor)
โดยน�้ำมันหอมระเหยจะออกฤทธิ์ ได้น้ นั ขึ้นอยู่
กับลักษณะของโครงสร้างทางโมเลกุลของสาร
ที่เป็ นองค์ประกอบในน�้ำมันหอมระเหยนั้นๆ6,7
ดังนั้นความส�ำคัญของโครงสร้ างโมเลกุลจึ ง
แสดงออกมาเป็ นกลิ่นที่ไม่เหมือนกันของสาร
แต่ละชนิดเนื่องจากการจับกับตัวรับทีแ่ ตกต่างกัน
สามารถจ�ำแนกได้เป็ น 2 กลุม่ มีผลต่อการท�ำงาน
ของระบบประสาททั้งการกระตุ น้ หรื อระงับ
การท�ำงานของระบบประสาท ดังนี้
1. น�้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ทำ� ให้สงบ
(sedative) ได้แก่ น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์
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น�้ำมันหอมระเหยกุหลาบ น�้ำมันหอมระเหยส้ม
น�้ำมันหอมระเหยมะนาว น�้ำมันหอมระเหยไม้จนั ทน์
น�้ำมันหอมระเหยมะกรู ดฝรั่ง น�้ำมันหอมระเหย
แครี่ เซจ น�้ำมันหอมระเหยคาโมมายล์ น�้ำมัน
หอมระเหยสะระแหน่ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่พบว่า
มีการศึกษามุง่ เน้นทีน่ ้ ำ� มันหอมระเหยลาเวนเดอร์
เพราะมีสรรพคุณจ�ำนวนมาก เช่น ช่วยให้สงบ
ต้านชัก ช่วยให้นอนหลับ เป็ นต้น5 กลไกการออกฤทธิ์
ของน�้ำมันหอมระเหยในกลุ่มนี้สามารถจ�ำแนก
ตามผลต่อระบบของสารสื่ อประสาทชนิดต่างๆ
ดังนี้
		
1.1 การยับยัง้ การท�ำงานของระบบ
glutamatergic สารสื่อประสาททีส่ ำ� คัญในระบบนี้
คือ glutamate ท�ำหน้าที่กระตุน้ ระบบประสาท
ส่ วนกลาง Silva8 ศึกษาผลของสาร linalool
ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบหลักทางเคมี ข องน�้ำ มัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ พบว่า สาร linalool มี
ฤทธิ์ลดการหลัง่ glutamate ทีช่ กั น�ำด้วย potassium
และลดการดึงกลับของ glutamate ที่ส่วนปลาย
ของจุดประสานประสาทของเปลือกสมอง (cortical
synaptosomes) ของหนู มีการศึกษาทีส่ อดคล้อง9-10
พบว่าสาร linalool ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลัก
ทางเคมีของน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ จะมีฤทธิ์
ลดการหลัง่ glutamate ที่ชกั น�ำด้วย potassium
และลดการดึงกลับของ glutamate ที่ส่วนปลาย
ของจุดประสานประสาทของเปลือกสมอง (cortical
synaptosomes) ของหนู 8 ยับ ยั้ง การจับ ของ
glutamate กับตัวรั บในเปลือกสมอง (cortex)
ของหนูแบบ competitive antagonist10-11 Cho
และคณะ11 ศึกษาน�้ำมันหอมระเหยสะกัดจาก
acorus gramineus (ว่านน�้ำเล็ก) ยับยั้งปิ ดกั้น
การรับ NMDA แสดงถึงมีผลระงับการท�ำงาน
ของระบบประสาทและต้านการชักเช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตามยังมีผลการศึกษาอื่นที่ขดั แย้งกัน
ว่า น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ ไม่มีผลยับยั้ง
การจับของ [3H]MK80112
		
1.2 การกระตุน้ การท�ำงานของ
ระบบ GABAergic สารสื่อประสาทในระบบนี้คอื
GABA (gamma-aminobutyric acid) ท�ำหน้าที่
ยับยัง้ ภาวะถูกกระตุน้ ในระบบประสาทส่วนกลาง
นิ ยมศึ กษาผลของน�้ำมันหอมระเหยต่อตัวรั บ
ชนิดย่อย GABAA ซึ่งเป็ น chloride ionotropic
receptor ตัวรับชนิดย่อยนี้มีตำ� แหน่งจับส�ำหรับ
GABA ท�ำให้เปิ ดช่องให้อิออนของ chloride
ผ่านเข้าเซลล์ เกิด hyperpolarization จึงยับยั้ง
การส่ ง สัญ ญาณประสาท และมี ต ำ� แหน่ ง จับ
ของสารอืน่ ๆ ที่ควบคุมตัวรับนี้ (allosteric site)13
Aoshima และคณะ14 ศึกษาน�้ำมันหอมระเหย
ไฟตอนไซด์ (Phytoncide) จากต้นสน ซี ดาร์
และต้นไซเปร ต่อความสามารถของการแสดงออก
ตัวรับ GABAA ของเซลล์ไข่กบ พบว่าน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ และน�้ำมันหอมระเหย
กลิ่นพิมเสนมีฤทธิ์เพิม่ การตอบสนองของตัวรับ
GABAA Chioca15 และคณะ ศึกษาการสู ดดม
น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ มีผลต่อการคลาย
ความกังวลของหนู โดยผ่านการท�ำงานของ
serotonergic neurotransmitter16 พบว่า การออกฤทธิ์
ของน�้ำมันหอมระเหยในสมองส่วนหน้าของหนู
สามารถยับ ยั้ง การจั บ ของ [35S]-t-butyl
bicyclophosphorothionate (TBPS) ซึ่ ง เป็ น
chloride channel blocker ของ GABAA นั้นคือ
มีกลไกการออกฤทธิ์น้ ี ท�ำให้มีระดับของ GABA
ในสมองเพิ่มขึ้น17
		
1.3 การกระตุน้ การท�ำงานของ
ระบบ dopaminergic สารสื่ อประสาทในระบบ
นี้ คื อ dopamine (DA) มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ

การเคลื่อนไหวภายใต้อำ� นาจจิตใจ ความเข้าใจ
อารมณ์ เป็ นต้น18 Komiya และคณะ16 ศึกษา
ไอน�้ำมันหอมระเหยมะนาวท�ำให้เกิดฤทธิ์ ต้าน
ความเครี ยดโดยการปรับการท�ำงานของตัวรับ
Serotonin: 5-HT และตัวรับ Dopamine: DA ใน
หนู ทดลอง พบว่าไอน�้ำมันหอมระเหยมะนาว
ท�ำให้มกี ารสังเคราะห์และการดึงกลับของ dopamine
ในสมองหนูมากขึ้น
		
1.4 การกระตุน้ การท�ำงานของ
ระบบ serotonergic สารสื่ อประสาทในระบบ
นี้คือ serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT)
มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อารมณ์ การนอนหลับ
ความอยากอาหาร เป็ นต้น Chioca และคณะ15
ศึกษาผลของน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ พบว่า
น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ มีตำ� แหน่งการออกฤทธิ์
ที่ตวั รับชนิ ดย่อย 5-HT1A ท�ำให้มีฤทธิ์ คลาย
กังวลของหนู และ Komiya และคณะ16 ศึกษา
ผลของน�้ำมันหอมระเหยมะนาว มีฤทธิ์ตา้ นซึมเศร้า
และคลายกังวลในหนูได้โดยเกี่ยวข้องกับตัวรับ
ชนิด 5-HT and DA และท�ำให้มีการสังเคราะห์
และการดึงกลับของ serotonin ในสมองมากขึ้น
1.5 การกระตุน้ การท�ำงานของ
ระบบ cholinergic โดย Hritcu และคณะ19 ศึกษา
ในหนูที่ชกั น�ำ ด้วยสาร scopolamine มีฤทธิ์ตา้ น
cholinergic ให้เกิดสมองเสื่อม (dementia) พบว่า
หลังจากใช้ น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ ซึ่ งมี
ฤทธิ์ทำ� ให้สงบ ต้านซึ มเศร้านั้น ยังช่วยให้หนู
มีความจ�ำดีข้ ึน
2. น�้ำ มันหอมระเหยที่ มี ฤ ทธิ์ กระตุ น้
(stimulant) ได้แก่ น�้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่
น�้ำมันหอมระเหยมะลิ น�้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส
น�้ำมันหอมระเหยสะระแหน่ น�้ำมันหอมระเหย
โหระพา (basil) น�้ำมันหอมระเหยกานพลู (clove)
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น�้ำมันหอมระเหยเสจ (sage) น�้ำมันหอมระเหยสน
(pine) น�้ำมันหอมระเหยสน (thyme) น�้ำมันหอมระเหย
กระดังงาไทย (ylang ylang) เป็ นต้น13 น�้ำมัน
หอมระเหยสะระแหน่มีฤทธิ์ กระตุน้ ให้ร่างกาย
รูส้ ึกตืน่ ตัว สดชืน่ ในทางกลับกันน�้ำมันหอมระเหย
ยูคาลิปตัส เมื่อท�ำปฏิกริ ยาทางเคมีกบั ออกซิเจน
ในอากาศแล้ว จะเกิ ด เป็ นก๊ า ซโอโซนขึ้ น มา
และสภาพอากาศทีเ่ ป็ นโอโซนนั้น แบคทีเรีย ไวรัส
เชื้อรา และยีสต์ ไม่สามารถจะด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้
จะท�ำให้อากาศบริ สุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค และ
ปลอดภัยจากเชื้ อหวัด ช่วยบรรเทาอาการหวัด
คัดจมูก น�้ำมูกไหลกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
เป็ นต้น2
งานวิจยั เชิงทดลองในมนุษย์
ปัจจุบนั มีการใช้การบ�ำบัดทางเลือกและ
การรั กษาด้วยยาเป็ นหลักจะท�ำให้ได้รับผลดี
เร็ วขึ้น หลังจากที่นกั วิทยาศาสตร์คน้ พบและมี
การสะกัดน�้ำมันหอมระเหยเป็ นอีกหนึ่ งวิธีใน
การบ�ำบัดโดยใช้สารของน�้ำมันหอมระเหยที่
ส�ำ คัญ ที่ ถูก ดึ งออกมาจาก ดอกไม้ เปลื อกไม้
ล�ำ ต้น ใบ ราก ผล และส่ ว นอื่ น ๆ ของพื ช 7
โดยวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ
ใช้ผา่ นวิธีการทีเ่ ป็ นมิตรต่อมนุษย์ ได้เเก่ การสูดดม
การอาบหรื อทาเพื่อซึ มซับสู่ ผิวของมนุ ษย์ดว้ ย
กลิ่นอายที่โดดเด่น การบ�ำบัดแบบนี้ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงและการประสานประโยชน์
รวมกัน เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์จ ากโรคต่ า งๆ เช่ น
ความเครี ยด ภาวะซึมเศร้า อาหารไม่ยอ่ ย อาการ
ปวดหัว นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ ปัญหา
เกี่ ย วกับ ระบบทางเดิ น หายใจ โรคผิ ว หนั ง
ข้อต่อบวม ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วข้องกับปัสสาวะ
เป็ นต้น และปัจจุบนั นี้มีการใช้น้ ำ� มันหอมระเหย
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อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยและต่างประเทศ
ที่ได้รับการพิสูจน์ผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
ระบบประสาท ได้แ ก่ ประสาทส่ ว นกลาง
ประสาทส่ วนอัตโนมัติ รวมทั้งการตอบสนอง
ของอารมณ์ และการศึกษาการเปลี่ยนของคลื่น
สมอง3,20 ดังนี้
1. การสร้างภาพประสาท หรื อ การสร้าง
ภาพสมอง (neuroimaging หรื อ brain Imaging)
Baldinger และคณะ21 ศึกษาแบบ RCT ผลของ
silexan ที่เป็ นน�้ำมันหอมระเหยสกัดจากดอก
lavandula angustifolia ต่อตัวรับ serotonin-1A
และโครงสร้ า งจุ ล ภาคของสมองมนุ ษ ย์
neuroimaging และระดับโมเลกุล ในกลุม่ ตัวอย่าง
17 คน ให้ได้รับการตรวจเอกซเรย์ปล่อยรั งสี
โพสิ สโพลารพิสโคป 2 ครั้งโดยใช้ radioligand
[carbonyl-11C] WAY-100635 หลังจากได้รับ
Silexan หรื อยาหลอกทุกวัน เป็ นเวลาอย่างน้อย
8 สัปดาห์ แล้วท�ำการวิเคราะห์ภาพด้วยการถ่าย
ภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กและการวิเคราะห์
morphometry แบบ voxel เพื่อหาผลกระทบที่
มีต่อโครงสร้างจุลภาคสี เทา พบความสามารถ
ในการจับตัวรับ serotonin-1A ลดลงอย่างเห็น
ได้ชดั อย่างมีนยั ส�ำคัญเมื่อได้รับ silexan เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับยาหลอก นั้นคือ serotonin-1A
receptor มี ส่ ว นร่ ว มในการที่ ใ ห้ เ กิ ด ความ
คลายกังวลเมื่อได้รับ Williams22 ศึกษาผูป้ ่ วย
โรคจิ ต รายกรณี ที่ ไ ด้ รั บ น�้ ำมัน หอมระเหย
ลาเวนเดอร์ โ ดยการแช่ ใ นปริ ม าณที่ เ ข้ม ข้น
อธิบายกรณี ของ
หญิงสาววัยเยาว์รายนี้ ว่าเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพแข็ง
แรงมาก่อน หลังจากได้รับน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์โดยการแช่เข้มข้น ซึ่งหลังจากแช่ใน
อ่างที่มีน้ ำ� มันลาเวนเดอร์ เข้มข้นผูป้ ่ วยจะได้รับ
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วิตกกังวลที่นำ� ไปสู่ ภาวะ delirium มีอาการเพ้อ
หลังจากนั้นภายในเวลาไม่กี่วนั ผลจากการได้
รับน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์โดยการแช่เข้ม
ข้นนี้ น�ำไปสู่ catatonic psychosis เป็ นเวลานาน
ถึง 1 เดือน เมื่อท�ำ brain magnetic resonance
imaging (MRI) พบภาวะ hypodensity Susanne
Ambrosch23 ศึกษาผลของสารประกอบ monoterpenoid 1,8-Cineole และ (-) - Linalool ต่อ
การกระตุน้ สมองที่มีหน้าที่เป็ นหน่วยความจ�ำ
ในการท�ำงาน การศึกษานี้มกี ารศึกษาดูการท�ำหน้าที่
กระตุน้ สมอง ประเมินโดยใช้การถ่ายภาพด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (fMRI) ในกลุ่มตัวอย่างวัย
ผูใ้ หญ่ 69 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ ยนแปลงหน้าที่ ในสมองอย่างมี นัยส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับหน่ วยความจ�ำในการท�ำงานอันเป็ น
หน้าทีข่ องกลิน่ และส่วนการบริ หาร การค้นพบนี้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า น�้ำ หอมมี ผ ลต่ อ การกระตุ ้น
สมองและความจ�ำ ในการท�ำ งานของมนุ ษ ย์
อย่างเห็นได้ชดั และเน้นความส�ำคัญของรู ปแบบ
การบริ หารของสมองเมื่อได้รับผลกระทบจาก
กลิ่นในกระบวนการรู ้คิดของมนุษย์
2. Electroencephalography (EEG)
จากการศึกษาของ Sayorwan และคณะ24 ศึกษา
ผลกระทบจากการสู ด ดมน�้ำ มัน หอมระเหย
ลาเวนเดอร์กบั สภาวะอารมณ์ ระบบประสาท
อัตโนมัติและการท�ำงานของคลื่นไฟฟ้ าสมอง
ในอาสาสมัครจ�ำนวน 20 คน ทีเ่ ข้าร่วมการทดลอง
เปรี ยบเที ยบกับกลุ่มปกติ ผลการศึ กษาพบว่า
น�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ทำ� ให้ความดันโลหิต
ลดลง อัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมผิ วิ หนัง
ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในแง่ของการตอบสนอง
ทางอารมณ์ กลุ่มอาสาสมัครที่ได้สูดดมน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น

มากขึ้นและผ่อนคลายได้ดีกว่าคนที่เพิง่ มาสูดดม
รวมทั้ง Electroencephalogram (EEG) ถูกบันทึก
จาก 31 ขั้วไฟฟ้าวางไว้บนผนังศีรษะ มีการเพิม่ ขึ้น
ของ theta wave อยูใ่ นช่วง 4 - 8 เฮิรตซ์ และ
alpha wave อยูร่ ะหว่าง 8 - 13 เฮิรตซ์ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง ในบริ เ วณตอนกลางของศี ร ษะและ
บริ เวณ bilateral สรุ ป คื อ การสู ด ดมน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ มีผลต่อการผ่อนคลาย
Sayorwan และคณะ 25 ศึ ก ษาผลของน�้ำมัน
หอมระเหยโรสแมรี่ ที่มีต่อความรู ้สึกของกลุ่ม
ตัวอย่างและการท�ำงานของระบบประสาท ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความดันโลหิ ต
อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ
หลังจากการสู ดดมน�้ำมันโรสแมรี่ เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ รวมทั้งวัดความรูส้ ึกพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีความรู ้สึกสดชื่นขึ้น และเมื่อวัด EEG power
ของคลืน่ อัลฟ่ าลดลง (8 - 10.99 เฮิรตซ์) และ
อัลฟา 2 (11 - 12.99 เฮิรตซ์) นอกจากนี้ power
ของคลื่นเบต้าเพิ่มขึ้น (13 - 30 เฮิรตซ์) เมื่อวัดที่
บริ เวณของสมองด้านหน้า ผลการทดลองสรุ ป
ยื น ยัน ผลจากกระตุ ้น ด้ว ยการสู ด ดมน�้ำมัน
หอมระเหยโรสแมรี่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติรวมถึง
สภาวะอารมณ์ Mahachandra และคณะ26 ศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของน�้ำมันหอมระเหยสะระเเหน่
แบบ electric vaporizer อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ความตื่นตัวของคนขับรถในการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
จราจร มักมีสาเหตุจากการขับรถเร็ว ความเหนือ่ ยล้า
และการหลับ ใน พบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ น�้ำมัน
หอมระเหยสะระเเหน่ 12 คน เมื่อเทียบกับกลุ่ม
placebo เมื่อ monitor คลื่นสมองโดยใช้ EEG
ขณะขับรถ วัดนาน 30 นาที ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั น�้ำมันหอมระเหยสะระเเหน่
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จะช่วยให้คนขับรถมีความตื่นตัวได้มากขึ้น
3. กระบวนการรู ้ คิ ด (cognition)
Filiptsova และคณะ 27 ศึ ก ษาผลของน�้ำมัน
หอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ และโรสแมรี่
ในหน่ วยความจ�ำระยะสั้นของมนุษย์ ในกลุ่ม
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 79 คน (ชาย 34 คน
และหญิง 45 คน) อายุ 13 - 17 ปี อาศัยอยูใ่ น
เมืองใหญ่ ประเทศยูเครน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือกลุม่ ควบคุม กลุม่ ผูท้ ี่ฉีดพ่นน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์และกลุ่มน�้ำมันหอมระเหยโรสแมรี่
พบความแตกต่ า งอย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ
ของหน่ วยความจ�ำระยะสั้นของผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม
ที่ ไ ด้รั บ น�้ำ มัน หอมระเหยของโรสแมรี่ แ ละ
ลาเวนเดอร์ มี ก ารเพิ่ ม หน่ ว ยความจ�ำ อย่า งมี
นัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม catherine28
ศึกษาแบบ RCT ผลของน�้ำมันหอมระเหย citrus
limon ต่อ cognitive test anxiety ในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 4 ปี 39 คน ผลการศึกษา
พบว่า คะแนนความวิตกกังวลระหว่าง pre-test
และ post-test กลุ่มนักศึ กษาพยาบาลที่ ได้รับ
น�้ำมัน หอมระเหย citrus limon มี ค ะแนน
ความวิตกกังวลลดลงหลังการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.10) Moss และคณะ29
วิจยั แบบ RCT การปรับความสามารถการรับรู ้
และอารมณ์โดยใช้กลิ่นหอมน�้ำมันหอมระเหย
น�้ำ มัน หอมระเหยสะระแหน่ แ ละกระดัง งา
กลุม่ อาสาสมัคร 144 คน เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
โดยใช้เเบบประเมิน Cognitive drug research
computerized assessment battery และ mood
scales พบว่าสะระแหน่ชว่ ยเพิม่ ความจ�ำและท�ำให้
กลุ่มอาสาสมัครมีความตื่นตัวมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับ กลิ่ น หอมระเหยกระดัง งา chamine โดย
Irina และคณะ30 ศึกษาผลของน�้ำมันหอมระเหย
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ต่อการท�ำหน้าที่สรี ระวิทยาและกระบวนการ
รู ้คดิ หลังจากมีความเครี ยดเฉียบพลัน ตรวจสอบ
กลไกการท�ำงานในกลุม่ วัยผูใ้ หญ่ 92 คน (อายุเฉลีย่
58.0 ปี และร้อยละ 79.3 เป็ นเพศหญิง) ได้รับ
การสุ่มเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ น�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ กลุ่มยาหลอกใช้น้ ำ� มันหอมระเหย
มะพร้าวและยาหลอกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั น�้ำ ผลการศึกษา
พบว่า ผลทางเภสัชจลนศาสตร์ของกลิ่นน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ มีผลต่อประสิ ทธิภาพใน
การท�ำงานได้ดแี ม้กลุม่ ตัวอย่างจะผ่านความเครี ยด
มาแล้ว คือน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ มีบทบาท
ในเเง่ที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยการท�ำงานด้าน
ความจ�ำและทางสรี รวิทยา มีขอ้ เสนอเเนะกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเครี ยดกลิ่นน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพท�ำ ให้ ช่ ว ยลด
ความเครี ยดและรู ้สึกสดชื่นได้
4. การนอนหลับ (sleep) จากการศึกษา
ของ Lillehei และคณะ31 ศึกษาแบบ RCT ผล
ของการสู ดดมน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ ต่อ
คุณภาพการนอนหลับ ในกลุ่มตัวอย่าง 79 คน
ในกลุ่ ม ที่ ว างแผ่ น แปะน�้ ำมั น หอมระเหย
ลาเวนเดอร์ ที่ ห น้า อก ปริ ม าณ 55 มิ ล ลิ ลิ ต ร
มีคุณภาพการนอนหลับดีข้ ึน แม้จะติดตามผล
ไปแล้ว 2 สัปดาห์ Ozkaraman และคณะ32 ศึกษา
แบบ RCT ผลของน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์
ต่อความวิตกกังวลและคุณภาพการนอนหลับ
ของผูป้ ่ วยที่ได้รับเคมีบำ� บัด 70 คน พบว่าหลัง
การทดลองในกลุ่มที่ ได้รับน�้ำมันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ มีค่ าคะเเนนความวิตกกังวลและ
การนอนหลับ ที่ ว ดั ด้ว ย State-trait anxiety
inventory และ The pittsburgh quality sleep
index (PSQI) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ คือมีความวิตกกังวลลดลงและนอนหลับ

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี 2561

ได้ดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม Najafi
และคณะ 33 ศึ ก ษาแบบ RCT ผลของน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ตอ่ คุณภาพการนอนหลับ
ของผูป้ ่ วย 60 คน ที่ได้รับการฟอกไต ใช้แบบวัด
The persian version of pittsburgh sleep quality
index ผลการศึกษาพบว่าการสู ดดมกลิ่นน�้ำมัน
หอมระเหยลาเวนเดอร์ มีผลดี ต่อการปรับปรุ ง
คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารฟอกเลือด
และวิธีการนี้ทำ� ให้ผปู ้ ่ วยไม่ตดิ เชื้อ ใช้งา่ ย สะดวก
และราคาไม่ แ พงส� ำ หรั บ ผู ้ป่ วย ฟอกไตที่ มี
ความผิดปกติของการนอนหลับ Hwang และคณะ34
ศึกษาแบบ Systematic literature review และ
Meta-analysis ของ 270 การศึกษาผลกระทบ
ของน�้ำมันหอมระเหยต่อการนอนหลับ พบว่า
การใช้น้ ำ� มันหอมระเหยมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพการนอนหลับที่ ดีข้ ึน (95% CI =
0.540 - 1.745; Z = 3.716) เมื่อมีการวิเคราะห์
กลุ่ ม ย่อ ยพบว่ า การสู ด ดมน�้ำ มัน หอมระเหย
(95% CI = 0.792 - 1.541; Z = 6.107) มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการนวดบ�ำบัด (95% CI = 0.128 - 2.166;
Z = 2.205)
5. ความเครี ยด ความวิตกกังวล และ
ภาวะซึมเศร้า Gulluni และคณะ35 ศึกษาเบื้องต้น
ส�ำหรับการประเมินผลกระทบของสมอง ทีเ่ ป็ นผล
การรักษาด้วยหลักฐานของแพทย์ทางเลือกใน
การใช้น้ ำ� มันหอมระเหยจากกัญชาตามกฎหมาย
(THC < 0.2% w/v) อาสาสมัคร 5 คน ทีม่ สี ุขภาพดี
โดยวัดการท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
การประเมินสภาพอารมณ์ และการตรวจวัดด้วย
ไฟฟ้า (EEG) ก่อนการรักษา ในระหว่างการรักษา
และหลังจากระยะเวลาการสู ดดมกัญชา ผลการ
ศึกษาพบว่าอาสาสมัคร มีความดันโลหิตสูงลดลง
หัวใจเต้นเพิม่ ขึ้น และอุณหภูมิผวิ หนังที่เพิม่ ขึ้น

อย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนี้ พบว่าอาสาสมัคร
อธิบายตัวเองว่ามีพลังมากขึ้น รู ส้ ึกผ่อนคลายและ
สงบ เมือ่ วิเคราะห์ EEG มีความถีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างมาก
ในความถีค่ ลืน่ อัลฟ่ า (8-13 Hz) และความถีเ่ ฉลีย่
ที่ ลดลงอย่างมี นัยส�ำคัญของคลื่ น beta 2 (18,
5 - 30 Hz) นอกจากนี้ยงั มีการเพิม่ ก�ำลังความกว้าง
ของคลื่ น สมองของคลื่ น ธี ต ้า (4 - 8 เฮิ ร ตซ์ )
คลื่ น อัล ฟาและการเพิ่ ม พลัง งานคลื่ น เดลต้า
(0.5 - 4 Hz) เมื่อวัดในต�ำแหน่ง posterior ของ
สมอง ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าการเปลีย่ นแปลงของ
คลื่นสมองและการท�ำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติ ได้รับผลกระทบจากการสู ดดมน�้ำมัน
หอมระเหยจากกัญชา แสดงให้เห็นหน่วยแยกต่างๆ
ในสมอง ทีส่ ามารถรวมกันได้ในกรณีทมี่ คี วามเครียด
ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลให้ผอ่ นคลายขึ้น
Morgan ศึ กษาผลของน�้ำมันหอมระเหยกลิ่ น
สะระแหน่ แ ละกลิ่ น ส้ ม ที่ มี ต่ อ อารมณ์ แ ละ
ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยน 37 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับการสู ดดม
น�้ำมันหอมระเหยกลิ่นสะระแหน่ และกลิ่นส้ม
ไม่พบความเปลี่ ยนแปลงด้านอารมณ์ ที่ร่าเริ ง
มีคำ� อธิ บายของการศึกษานี้ ว่าเนื่ องจากขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีไม่เพียงพอจึ งมีผลส�ำหรับ
การศึกษา แต่มีขอ้ เสนอแนะสามารถน�ำน�้ำมัน
หอมระเหยกลิ่นสะระแหน่ และกลิ่นส้มมาใช้
ในสถานที่ ท ำ� งานเพื่ อ ท�ำ ให้ อ ารมณ์ ดี ข้ ึ น ได้
และควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่กว่านี้36 Sánchez-Vidaña และคณะ37 ศึกษา
แบบ systematic review ประสิ ท ธิ ผ ลของ
น�้ำมันหอมระเหยส�ำหรับบ�ำบัดอาการซึ มเศร้า
พบว่าน�้ำมันหอมระเหยมีศกั ยภาพที่จะน�ำมาใช้
เป็ นทางเลือกในการรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส�ำหรับการบรรเทาท�ำให้อาการซึมเศร้าดีข้ ึนได้
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ในหลากหลายการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พบว่า
การนวด aroma therapy มีผลได้ดีกว่าการสู ด
ดมน�้ำมันหอมระเหย Leea และคณะ38 ศึกษาผล
ของการสู ดดมน�้ำมันหอมระเหยประกอบด้วย
กลิ่นมะนาว กลิ่นยูคาลิปตัส กลิ่นชา และกลิ่น
peppermint ต่อความเครี ยด คุณภาพการนอนหลับ
และภู มิ คุ ้ม กัน ในผู ใ้ หญ่ ที่ มี สุ ข ภาพดี 60 คน
ทีแ่ ขวนจี้ทมี่ กี ลิน่ เหล่านี้ และนอนหลับใกล้อญั มณี
ที่มีกลิน่ เหล่านี้เช่นกัน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
การสู ดดมน�้ำมันหอมระเหยดังกล่าวนี้ กลิ่นของ
น�้ำ มัน หอมระเหยส่ ง ผลให้ค วามเครี ย ดและ
ภาวะซึมเศร้าลดลงรวมทั้งคุณภาพการนอนหลับ
ดี ข้ ึ น แต่ ไม่ ได้มีอิท ธิ พลต่ อการเปลี่ ยนแปลง
ค่าทางสรี รวิทยาหรื อสภาวะภูมิคุม้ กัน
สรุป

มี ก ารศึ กษาถึ ง ความหลากหลายของ
คุณสมบัติของน�้ำมันหอมระเหยมาตลอดระยะ
เวลาหลายพันปี จวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เพือ่ จุดประสงค์
ให้เกิดความสมดุลของร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์
ตั้งแต่เริ่ มต้นการรักษาให้ผอ่ นคลาย การติดเชื้อ
ของแผลจากการเผาไหม้ แมลงกัด และอาการ
ชักกระตุก โดยการน�ำเอาวิธีต่างๆ มาประยุกต์
ใช้ร่วมกับคุณภาพของกลิ่นหอมที่อยูใ่ นน�้ำมัน
หอมระเหยชนิดนั้นๆ รวมทัง้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ เพิ่มมากขึ้ นในปั จจุ บนั ที่ ช้ ี ให้เห็ นว่าน�้ำมัน
หอมระเหยอาจจะมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ
ทางยาในการรักษาความผิดปกติทางระบบประสาท
เนื่องจากมีการท�ำการทดลองในสัตว์หลากหลาย
ชนิ ด และเมื่ อมี การตรวจสอบคุ ณสมบัติของ
น�้ำมันหอมระเหยในมนุ ษย์มีหลักฐานที่ ช้ ี ให้
เห็นถึงว่า มีการน�ำน�้ำมันหอมระเหยมาบ�ำบัด
รั ก ษาความรู ้ สึ ก ไม่ ส บายอารมณ์ การระงับ
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อาการทางประสาท ป้องกันโรคทางระบบประสาท
น�ำมาใช้เป็ นยาชา และยากันชัก คุณสมบัตสิ ำ� หรับ
น�้ำมันหอมระเหย การศึกษาดังกล่าวที่ทบทวน
ในบทความนี้ สามารถยกความเป็ นไปได้ของ
การฟื้ นฟู ค วามรู ้ ก ารใช้น้ �ำ มัน หอมระเหยมา
เป็ นทางเลื อ กหนึ่ งของการดู แ ลรั ก ษาผู ป้ ่ วย
ระบบประสาทและความรู ้สึกทางอารมณ์
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