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บทคัดย่อ

ความเครียด ความวิตกกังวล มีผลเสียต่อร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ โดยจะแสดงออกทางอารมณ์ เช่น
วิตกกังวล หวาดกลัว หงุดหงิด เศร้าหมอง และทางกาย เช่น กล้ามเนื้อตึงตัว หัวใจเต้นแรง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เกิด
การหลัง่ ฮอร์โมนทีก่ ระตุน้ การท�ำงานของร่างกายและการเปลีย่ นแปลงด้านความคิด เช่น เกิดอาการหลงลืม คิดช้า สับสน
ย�้ำคิดย�้ำท�ำ งานวิจัยนี้จึงศึกษาการน�ำน�้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ เหง้าขิง ขมิ้น ใบโหระพา ใบแมงลัก
และผิวผลมะกรูด ที่สกัดโดยวิธีกลั่นด้วยน�้ำมาใช้ในการท�ำสุคนธบ�ำบัดเพื่อผ่อนคลายความเครียด ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน�้ำมันหอมระเหยที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียด วัดความ
ผ่อนคลายหลังจากให้อาสาสมัครทีม่ คี วามเครียด 30 คน ดมกลิน่ น�ำ้ มันหอมระเหย โดยใช้การวัด 3 วิธี คือ (1) การประเมิน
ทางประสาทสัมผัสโดยวัดจากคะแนนความรูส้ กึ ผ่อนคลาย ซึง่ เป็นดัชนีชวี้ ดั ทางจิตวิทยา (2) การตรวจวัดระดับคอร์ตซิ อล
ในน�้ำลาย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ เมื่อมีความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมามาก และ (3) การวิเคราะห์
สารลินาลูออล ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดทางเคมีเนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ผลการทดลองพบว่า น�้ำมัน
หอมระเหยทั้ง 5 ชนิดมีประสิทธิภาพในการท�ำให้ผ่อนคลายได้ โดยน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากขิงท�ำให้ผ่อนคลายได้ดี
ที่สุด มีคะแนนความผ่อนคลายเท่ากับ 6.93 จาก 7 คะแนน มีปริมาณคอร์ติซอลต�่ำที่สุดเท่ากับ 0.219 ng/ml และมี
ปริมาณสารลินาลูออลสูงที่สุดเท่ากับ 0.6766 % w/w โดยให้ผลการวัดที่สอดคล้องกันทั้ง 3 วิธี ผลการศึกษานี้จึงยืนยัน
ได้ว่าน�้ำมันหอมระเหยจาก ขิง ขมิ้น โหระพา แมงลัก และมะกรูด มีฤทธิ์ท�ำให้ผ่อนคลายได้จริง
ค�ำส�ำคัญ : น�้ำมันหอมระเหย การผ่อนคลาย ความเครียด

Abstract

Stress and anxiety can affect human body and emotions. The body will react to stress through
the emotional expressions such as anxiety, fear, temper, depression; and the physical expressions
such as muscle stiffness, rapid heart rate, headache, fatigue, secretion of physical stimulating hormone
and cognitive changes such as forgetfulness, delayed thinking, confusion, obsession and compulsion.
Both are detrimental to physical and mental health. The current research investigated the essential
oils from 5 herbs, i.e. rhizome of ginger and turmeric, leaf of holy basil and hairy basil and excerpt of
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kaffir lime, extracted by water distillation extraction technique, in order to use in aromatherapy for
stress relief. The research employed a quasi-experiment design approach aiming to test the relaxation
effect of essential oils. 30 stress voluntary participants were given the aroma samples to inhaled, and
three methods of relaxation measurements were performed; 1) sensory evaluation from relaxation
scores, as a psychological index; 2) measurement of salivary cortisol hormone due to stress, as a
biological index; and 3) linalool analysis, as a chemical index due to its relaxation property. The results
suggested that all of these essential oils were effective for relaxation benefits. Essential oil from ginger
showed the best relaxation effect, with the highest relaxation score of 6.93 out of 7.00, the lowest
cortisol level of 0.219 ng/ml, and the highest linalool level of 0.6766 %w/w. All measurement methods provided consistent results; the tests thus can confirm the relaxation effect of essential oils from
ginger, turmeric, holy basil, hairy basil, and kaffir lime.
Keywords : essential oil, relaxation, stress

1. บทน�ำ

ความเครียดก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ และส่งผลต่อการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมไปถึงอารมณ์
จิตใจ และการยับยั้งการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะพยายามปรับตัว ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเพื่อขจัดความเครียดให้หมดไป ในสภาพปกติที่ไม่มีความเครียด อวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกายจะท�ำงานอยู่ในสภาพสมดุล แต่เมื่อมีสิ่งมาคุกคาม (Stressor) จะท�ำให้สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ชีวเคมีของร่างกาย และการแสดงพฤติกรรมปรับตัวโดยการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ เช่น
ความรูส้ กึ วิตกกังวล ซึมเศร้า ขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรม มีพฤติกรรมแสดงออกทางท่าทาง
สีหน้า หมกมุ่นกับตนเองและมักท�ำอะไรแบบไม่มีจุดหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านความนึกคิด การรับรู้และการเรียนรู้
ลดลง ความคิดสับสน ไม่สามารถตัดสินใจได้ และการเปลีย่ นแปลงด้านสรีระ มีการหลัง่ ฮอร์โมนเอพิเนฟริน (Epinephrine)
นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine) ท�ำให้ระบบประสาทอัตโนมัตทิ ำ� งานเพิม่ ขึน้ และไฮโดรคอร์ตซิ อล (Hydro-cortisone)
จากต่อมหมวกไตเพิ่มขึ้น คอร์ติซอล เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดที่สร้างขึ้นจากต่อมหมวกไตส่วนนอก (Adrenal
Cortex) โดยมีการท�ำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างสมอง และระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อผ่านทาง Hypothalamus Pituitary - Adrenal Axis (HPA) โดยที่ ก ารปลดปล่ อ ยคอร์ ติ ซ อลจะถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยการท� ำ งานของฮอร์ โ มน
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) ที่สร้างขึ้นจากต่อม พิทูอิทารีส่วนหน้า โดยความเครียดจะส่งผลกระทบต่อ
การหลัง่ คอร์ตซิ อล และปริมาณของคอร์ตซิ อลทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลจากการตอบสนองต่อความเครียด ผูท้ มี่ ภี าวะความเครียด
จะมีปริมาณคอร์ติซอลสูงกว่าคนปกติ (Sobhani, 2011) กลไกดังกล่าวส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ทั้งร่างกาย เช่น ระบบ
การไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบกล้ามเนือ้ และระบบเมตาบอลิซมึ (Selye, 1956;
Cohen, 2003) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเสี่ยงของอุบัติการการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ซึ่งหากสะสมความเครียดอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้า หรืออาการทางจิตอื่น ๆ การบ�ำบัดความเครียด มี 6 วิธีหลัก ดังนี้
(1) การบ�ำบัดทางจิตโดยใช้หลักจิตข่มกาย ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากในผูท้ มี่ คี วามเครียด (2) การรักษาด้วยยา ซึง่ มักมีผลข้างเคียง
จากการใช้ยา (3) การรักษาโดยใช้ไฟฟ้าช็อต มีผลข้างเคียงท�ำให้ผู้ป่วยใจลอย หลงลืมได้ง่าย (4) การบ�ำบัดด้วยหนังสือ
เป็นการสร้างจินตนาการจากตัวละครท�ำให้เพลิดเพลินหรือมีก�ำลังใจจากการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แต่มีข้อจ�ำกัดในผู้อ่าน
หนังสือไม่ออก และผู้ที่มีสมาธิสั้น (5) กิจกรรมบ�ำบัด เช่น การออกก�ำลังกาย ดนตรีบ�ำบัด วารีบ�ำบัด วิธีการเหล่านี้อาจ
มีข้อจ�ำกัดส�ำหรับผู้พิการบางกลุ่ม (6) สุคนธบ�ำบัด (Aromatherapy) คือการบ�ำบัดด้วยกลิ่น (นงลักษณ์, 2541; Nutt,
2000; Emily et al., 2009) เมื่อสูดดมกลิ่นโมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยจะเข้าไปจับกับตัวรับกลิ่นที่บริเวณเยื่อบุ
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โพรงจมูก ซึ่งมีกระเปาะรับกลิ่นเรียกว่า olfactory bulb ไปยัง olfactory nerve ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 แล้ว
ส่งสัญญาณประสาทไปยังพื้นที่สมองเพื่อการแปลความหมายของกลิ่นที่ medial olfactory area และไปสู่ lateral
olfactory area และมีความเชื่อมโยงกับระบบลิมบิค (limbic system) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความจ�ำ การเรียนรู้ และอารมณ์
กลิน่ ทีเ่ ข้ามากระตุน้ สมองในส่วนระบบลิบคิ จะท�ำให้สมองปล่อยสาร endorphins, encephaline และ serotonin ออก
มา โดย endorphins จะช่วยลดความเจ็บปวด encephaline จะช่วยส่งเสริมให้อารมณ์ดี และ serotonin จะช่วยให้
สงบและผ่อนคลาย จึงท�ำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายได้ นอกจากนี้การรับรู้กลิ่นยังมีผลต่อสมองส่วน hypothalamus
ซึ่งควบคุมสมดุลของสารเคมี ฮอร์โมน และเป็นส่วนของสมองที่เชื่อมต่อไปยังต่อมเพศและสมองส่วนหน้า ซึ่งควบคุม
ความตั้งใจ และความจ�ำ รวมทั้ง reticular system ซึ่งช่วยผสมผสานการท�ำงานของร่างกายและจิตใจ ดังนั้นกลิ่นน�้ำมัน
หอมระเหยจึงสามารถเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบต่าง ๆ ได้
(พิมพร, 2545; Janice et al., 2008) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรรพคุณน�้ำมันหอมระเหยที่น�ำมาใช้ ซึ่งน�้ำมันหอมระเหยจากพืช
แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว และองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามชนิดพืช มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีของน�ำ้ มันหอมระเหยจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2548) พบว่าน�ำ้ มันหอมระเหย
ขิงมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ ช่วยขับลม มี citral เป็นองค์ประกอบร้อยละ 28 ใช้ประโยชน์ในการแต่งกลิ่นเครื่องดื่มและ
ขนมหวาน น�ำ้ มันหอมระเหยขมิน้ มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบ มีสาร beta-turmerone เป็นองค์ประกอบร้อยละ 52 ใช้ประโยชน์
ในการแต่งกลิ่นอาหาร น�้ำมันหอมระเหยมะกรูดมีสาร limonene เป็นองค์ประกอบร้อยละ 32 น�้ำมันหอมระเหยแมงลัก
มีฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย มีสาร linalool เป็นองค์ประกอบร้อยละ 2 มีสาร citral เป็นองค์ประกอบร้อยละ 39 ใช้ประโยชน์
ในการแต่งกลิ่นอาหาร น�้ำมันหอมระเหยโหระพามีสาร methyl chavicol เป็นองค์ประกอบร้อยละ 86 มี linalool
เล็กน้อย ใช้ประโยชน์ในการแต่งกลิ่นอาหาร ยา และเครื่องดื่ม ซึ่ง linalool เป็น Monoterpene ที่พบในน�้ำมันหอม
ระเหยของพืชที่มีกลิ่นหอมหลายชนิด มีคุณสมบัติช่วยให้ผ่อนคลาย ต้านความเครียด และช่วยส่งเสริมการนอนหลับ
(Linck et al., 2010) ฐาปนีย์ (2550) กล่าวว่าการสูดดมกลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ จะมีผลต่อการหลั่งสาร
สือ่ ประสาทพวก Serotonin มีผลท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย ซึง่ เป็นผลมาจากสารลินาลูออล ทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลัก
ของน�้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ สารลินาลูออลมีความสามารถในการละลายได้ดีในไขมัน จึงท�ำให้สามารถผ่าน Blood
Brain Barrier เข้าไปในสมองได้ โดยไปมีฤทธิ์ส่งเสริมการท�ำงานของสารสื่อประสาท gamma-aminobutyric acid
หรือ GABA โดยในสมองของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม จะพบการขาด GABA ในสมอง โดย GABA เป็นสารสื่อประสาทที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น อาการก้าวร้าว และความวิตกกังวล (Holmes and Ballard,
2004) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยจากส้ม กุหลาบ และลาเวนเดอร์ มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วย
ให้ผ่อนคลายได้ (Komori et al., 2008) ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทางอารมณ์ได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยที่มีสาร linalool เป็นองค์ประกอบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของน�้ำมัน
หอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่น�ำมาศึกษาได้แก่เหง้าขิงและขมิ้น ใบโหระพา ใบแมงลัก และผิวผลมะกรูด ต่อการ
ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่มนุษย์ โดยการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส วัดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล และวิเคราะห์
สารลินาลูออล ในการระบุความผ่อนคลาย

2. วิธีการทดลอง

2.1 การสกัดน�้ำมันหอมระเหย

น�ำใบโหระพา ใบแมงลัก เปลือกผิวผลมะกรูด เหง้าขิงและขมิ้น ล้างน�้ำให้สะอาด อบแห้งที่อุณหภูมิ 60˚C น�ำ
มาสกัดน�้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นด้วยน�้ำ ใช้พืชแห้ง 500 กรัม น�้ำกลั่น 900 มล. สกัดน�้ำมันหอมระเหยที่อุณหภูมิ
80˚C เวลาการสกัด 3 ชั่วโมง น�ำน�้ำมันหอมระเหยใส่ขวดแก้วปิดฝาให้สนิท เก็บในตู้เย็น 7˚C
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2.2 การวัดความรู้สึกผ่อนคลายจากการดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหย

น�ำน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้มาเจือจางด้วยน�้ำสะอาด 10 เท่า บรรจุลงในขวดแก้วปิดฝาให้สนิทส�ำหรับน�ำไป
ให้อาสาสมัครใช้ทดสอบฤทธิก์ ารเหนีย่ วน�ำให้เกิดความผ่อนคลายหลังจากสูดดมน�ำ้ มันหอมระเหย โดยวัดความผ่อนคลาย
จากดัชนีชี้วัดการผ่อนคลาย 3 รูปแบบ คือ การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส (ดัชนีชี้วัดทางจิต), วัดปริมาณฮอร์โมน
คอร์ติซอล (ดัชนีชี้วัดทางสรีรวิทยา) และวิเคราะห์สารลินาลูออล (ดัชนีชี้วัดทางด้านเคมี) ตามวิธีการดังนี้
2.2.1 การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส
		
ให้อาสาสมัคร 30 คน สูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยที่เจือจางแล้ว กลิ่นละ 30 นาที เว้นระยะเวลา
การดมแต่ละกลิ่นห่างกัน 1 ชั่วโมง หลังจากดมแต่ละกลิ่นให้อาสาสมัครประเมินความรู้สึกผ่อนคลายด้วยแบบวัด
การผ่อนคลายชนิด Osgood Scale ที่มีมาตรวัดความแตกต่างเชิงความหมาย โดยมีข้อความทางซ้ายมือคือ ผ่อนคลาย
ข้อความทางขวามือคือ ไม่ผ่อนคลาย วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แบบวัดซ�้ำ เปรียบเทียบคะแนน
ความผ่อนคลายด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
2.2.2 การวัดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล
		
ให้อาสาสมัครนั่งพักในห้องทดลองในท่าที่สบาย ก่อนเริ่มทดลอง 30 นาที ควบคุมอุณหภูมิในห้องไว้ที่
25 Cํ จากนัน้ เก็บตัวอย่างน�ำ้ ลายก่อนเริม่ ดมกลิน่ ทีเ่ วลา 9.30 น. ของการทดลองวันแรก และเริม่ ดมกลิน่ น�ำ้ มันหอมระเหย
โดยการสุ่มหยิบกลิ่นแรกที่เวลา 10.00 น. ใช้เวลาในการดมแต่ละกลิ่น 30 นาที ระยะเวลาการดมแต่ละกลิ่นห่างกัน
1 ชั่วโมง กลิ่นที่สองเริ่มที่เวลา 11.30 น. กลิ่นที่สามเริ่มที่เวลา 13.00 น. ในวันที่สองท�ำเช่นเดียวกันกับวันแรก ใส่
ก้อนส�ำลีทฆี่ า่ เชือ้ แล้วเข้าไปบริเวณกระพุง้ แก้มจนส�ำลีชมุ่ น�ำ้ ลาย น�ำส�ำลีใส่ลงในหลอดแก้ว น�ำไปปัน่ เหวีย่ งที่ 10,000 rpm
เก็บส่วนใสที่ได้ลงในหลอดแก้วที่ปิดฝาสนิท เก็บตัวอย่างน�้ำลายที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ให้อาสาสมัครสูดดมกลิ่น
น�้ำมันหอมระเหยแต่ละกลิ่นและเก็บตัวอย่างน�้ำลายหลังดมกลิ่นแต่ละชนิดน�ำไปวัดปริมาณคอร์ติซอล ตามวิธีการของ
Komori et al., 2009 ด้วย cortisol enzyme immunoassay kit เปรียบเทียบปริมาณคอร์ติซอลในน�้ำลาย ก่อนและ
หลังจากสูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ one group pre-test post-test
design
2.2.3 การวิเคราะห์หาสารลินาลูออล
		
น�ำน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้มาเจือจางด้วย absolute ethanol กรองด้วยเมมเบรนเก็บส่วนใสน�ำมา
วิเคราะห์หาสารลินาลูออล ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (high-performance liquid chromatography ;
HPLC) โดยใช้สภาวะในการวิเคราะห์ ดังนี้ ใช้ acetronitrile - water (55:45, V/V) เป็นโมบายล์เฟส มีอัตราการไหล
1 ml/min ใช้คอลัมน์ชนิด C18 Column ขนาด 4.6 mm x 250 mm ตรวจวัดสารลินาลูออล ทีค่ วามยาวคลืน่ 210 nm
ใช้สารละลายมาตรฐานลินาลูออล ที่เจือจางด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 5-100 ppm ส�ำหรับท�ำกราฟมาตรฐาน

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลอง

อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยมีอายุระหว่าง 20-25 ปี เป็นผู้ที่มีความเครียด ซึ่งวัดความเครียดโดยใช้แบบวัด
ความเครียดด้วยตนเองทีป่ รับปรุงจากกรมสุขภาพจิต ไม่มคี วามบกพร่องในการรับกลิน่ ไม่เป็นโรคภูมแิ พ้ และเป็นผูท้ ยี่ นิ ดี
เข้าร่วมการวิจัยจนแล้วเสร็จ จ�ำนวน 30 คน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ผลการวัดความผ่อนคลายโดยการประเมินทางประสาทสัมผัส

วัดความผ่อนคลายจากการสูดดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยของอาสาสมัคร ด้วยแบบวัดความรู้สึกผ่อนคลาย โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1 คือ ไม่ผ่อนคลายอย่างมาก ถึง 7 คือผ่อนคลายมาก พบว่าน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากขิง
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ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ดีที่สุด โดยมีคะแนนความผ่อนคลายสูงที่สุด เท่ากับ 6.93 แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
กลิ่นน�้ำมันหอมระเหยชนิดอื่น ๆ (P <0.05) รองลงมาคือ กลิ่นน�้ำมันหอมระเหยของโหระพา และมะกรูด โดยมีคะแนน
ความผ่อนคลาย เท่ากับ 6.19 และ 6.15 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความรู้สึกผ่อนคลายหลังจากดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหย 5 ชนิด เมื่อวัดด้วยวิธีการต่างกัน
		
การวัดความรู้สึกผ่อนคลาย
น�้ำมันหอมระเหย
คะแนนความรู้สึก
ฮอร์โมนคอร์ติซอล
ปริมาณสารลินาลูออล
ผ่อนคลาย
(ng/ml)
(% w/w)
1. ขิง
2. ขมิ้น
3. โหระพา
4. แมงลัก
5. มะกรูด
เฉลี่ย

6.93a
6.09bc
6.19b
6.04c
6.15bc
6.280

0.219a
0.468c
0.309ab
0.346b
0.371bc
0.343

0.6766a
0.3520b
0.0222c
0.0175d
0.0065e
0.2149

ค่าเฉลี่ยที่ก�ำกับด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบด้วย DMRT

ผลการทดลองเห็นได้ว่า พืชต่างชนิดกันจะให้กลิ่นที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวน�ำความรู้สึกผ่อนคลายได้ต่างกัน ขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบทางเคมีของพืชแต่ละชนิด เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่
แตกต่างกันไป ดังนัน้ การเลือกชนิดพืชเพือ่ ใช้ในงานด้านสุคนธบ�ำบัด จึงขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องพืช โดยมีรายงานว่าน�ำ้ มัน
หอมระเหยที่น�ำมาใช้ในการท�ำสุคนธบ�ำบัดเพื่อการผ่อนคลายคือ น�้ำมันหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ ดอกมะลิ
ดอกคาร์โมมายล์ ดอกกระดังงา ดอกส้ม และผิวมะกรูด (ฟรียา เอ็ม, 2546) กลิ่นที่มีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย
นั้นมีกลไกในการท�ำงานคือ เมื่อร่างกายได้รับกลิ่น โมเลกุลของน�้ำมันหอมระเหยจะซึมผ่านเยื่อบุช่องจมูก ลงสู่ปอดและ
เข้าสูก่ ระแสโลหิต ท�ำให้กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตดีขนึ้ มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย โดยระบบประสาท
ส่วนกลางซึ่งท�ำหน้าที่รับสารสื่อประสาท แปลผลและส่งผลตอบรับไปยังอวัยวะต่าง ๆ โดยระบบประสาทส่วนปลาย
จะส่งสื่อสัญญาณเคมีไปยังสมองส่วนลิมบิคที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้นกลิ่นจึงเหนี่ยวน�ำให้เกิดอารมณ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ง่าย (Edmund, 2001) โดยสามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ
ที่มีต่อร่างกายและจิตใจได้ 3 กลไกหลัก คือ (1) การออกฤทธิ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยน�้ำมันหอมระเหย
ที่ซึมเข้าสู่กระแสโลหิตจะไปท�ำปฏิกิริยากับเอนไซม์ หรือฮอร์โมนแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
(2) การออกฤทธิ์ที่เกิดจากน�้ำมันหอมระเหยไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมา ซึ่งไปมีผลต่อการท�ำงาน
ของร่างกาย และ (3) การออกฤทธิ์ทางด้านจิตใจ โดยส่งผลในการกระตุ้นประสาท หรือกล่อมประสาท ท�ำให้แสดงออก
ในรูปของอารมณ์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2553)

ผลการวัดความผ่อนคลายจากปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล

ผลการวัดคอร์ติซอลในน�้ำลายหลังดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด พบว่าน�้ำมันหอมระเหยขิง ท�ำให้มี
คอร์ติซอลต�่ำที่สุดเท่ากับ 0.219 ng/ml แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) กับการดมน�้ำมันหอมระเหย
ชนิดอื่น ๆ แสดงว่าน�้ำมันหอมระเหยขิงให้ความผ่อนคลายได้ดีที่สุด รองลงมาคือน�้ำมันหอมระเหยโหระพา แมงลัก
มะกรูด และขมิ้น มีปริมาณคอร์ติซอลเท่ากับ 0.309, 0.346, 0.371 และ 0.468 ng/ml ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผ่อนคลายกับปริมาณคอร์ติซอล มีทิศทางความสัมพันธ์กันในทางลบ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
72

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

(Pearson Correlation) เท่ากับ -0.68
ผลการวัดความผ่อนคลายในอาสาสมัคร จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณคอร์ติซอลในน�้ำลายก่อนและหลังสูดดม
น�้ำมันหอมระเหย พบว่า คอร์ติซอลในน�้ำลายของอาสาสมัครหลังสูดดมน�้ำมันหอมระเหยลดลง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P < .05) กับก่อนดม (ตารางที่ 2) ผลการวิจัยสอดคล้องกับรายงานของ Watanuki and Kim (2005)
พบว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ให้ความรู้สึกพอใจ จะพบการเปลี่ยนแปลงของสารคัดหลั่งจากระบบภูมิคุ้มกันท�ำให้
อิมมูโนโกลบูลินเอในน�้ำลายเพิ่มขึ้น และฮอร์โมนคอร์ติซอลจากต่อมไร้ท่อจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

ตารางที่ 2 ฮอร์โมนคอร์ติซอล (ng/ml) ในน�้ำลายก่อนและหลังการดมกลิ่นน�้ำมันหอมระเหย
รูปแบบการทดลอง
Mean
SD
				
ก่อนดม
หลังดม

0.671
0.343

		ความแตกต่างก่อนและหลังดมกลิ่น
Mean difference SD
t - vale

0.59
0.27

0.328

0.404

9.950

sig
0.000

ผลการวิจัยครั้งนี้เห็นได้ว่า กลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่น�ำมาศึกษาทั้ง 5 ชนิด มีคุณสมบัติ
ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้ โดยพิจารณาจากคอร์ติซอลที่ลดลง เนื่องจากเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดที่สร้างขึ้น
จากต่อมหมวกไตส่วนนอก โดยมีการท�ำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างสมองและระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อผ่านทาง
Hypothalamus - Pituitary - Adrenal Axis (HPA) การปลดปล่อยคอร์ติซอลจะถูกควบคุมด้วยการท�ำงานของ
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) ที่สร้างขึ้นจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้า โดยความเครียดจะส่งผลกระทบต่อ
การหลัง่ คอร์ตซิ อล ผูท้ มี่ ภี าวะความเครียดจะมีคอร์ตซิ อลสูงกว่าคนปกติ โดยคอร์ตซิ อลทีเ่ พิม่ ขึน้ จะเกิดปฏิกริ ยิ าป้อนกลับ
ไปยังต่อมพิทูอิทารี และไฮโปทาลามัส เพื่อลดระดับของ ACTH ลง ซึ่งเป็นกลไกในการตอบสนองต่อความเครียดของ
ร่างกายผ่านระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ (Sobhani, 2011) ดังนั้นจึงสามารถวัดภาวะความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารลินาลูออล

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารลินาลูออลในน�้ำมันหอมระเหยที่ศึกษาพบว่า พืชที่น�ำมาสกัดน�้ำมันหอมระเหย
พบสารลินาลูออลเป็นองค์ประกอบทุกชนิด โดยมีค่าเวลาที่ใช้ในการแยกสารมาตรฐานลินาลูออล และสารลินาลูออล ที่
พบในน�้ำมันหอมระเหยของขิง ขมิ้น โหระพา แมงลัก และมะกรูด เท่ากับ 7.973, 7.925, 7.963, 7.946 และ 8.004 นาที
ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1) ปริมาณสารลินาลูออล (ร้อยละโดยน�้ำหนัก) ที่พบในน�้ำมันหอมระเหยขิงมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ ร้อย
ละ 0.6766 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณสารลินาลูออลที่พบในน�้ำมันหอมระเหย ขมิ้น
โหระพา แมงลัก และมะกรูด (ตารางที่ 1)
สารลินาลูออล เป็น Monoterpene ที่พบในน�้ำมันหอมระเหยของพืชที่มีกลิ่นหอมหลายชนิด มีคุณสมบัติ
ช่วยให้ผ่อนคลาย ต้านความเครียด และช่วยส่งเสริมการนอนหลับ (Linck et al., 2010) และรายงานของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2553) พบว่า พืชหอมที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นสารลินาลูออล คือ
จ�ำปี สายหยุด จ�ำปาขาว จันทน์กะพ้อ และลูกผักชี นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า กลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยจากส้ม กุหลาบ
และลาเวนเดอร์ มีฤทธิ์กล่อมประสาท และช่วยให้ผ่อนคลายได้ (Komori et al., 2008) ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
คุณสมบัติของกลิ่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
เมื่อพิจารณาผลการวัดความรู้สึกผ่อนคลายจากทั้ง 3 วิธีการ คือการวัดด้วยวิธีการทางจิตวิทยาจากคะแนน
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ความรู้สึกผ่อนคลาย การวัดจากการตอบสนองทางสรีระของร่างกาย โดยวัดจากปริมาณคอร์ติซอล และการวัด
ความผ่อนคลายโดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีของสารลินาลูออล ที่พบในน�้ำมันหอมระเหยที่ศึกษาทั้ง 5 ชนิด
จะเห็นได้ว่ากลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากขิง มีฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ดีที่สุด รองลงมาคือกลิ่น
ของน�้ำมันหอมระเหยจากโหระพา และแมงลัก ตามล�ำดับ โดยให้ผลการวัดความผ่อนคลายที่สอดคล้องกันทั้ง 3 วิธี

4. สรุปผล

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ ขิง ขมิ้น โหระพา แมงลัก
และมะกรูด โดยการกลัน่ ด้วยน�ำ้ ทีม่ ตี อ่ การท�ำให้เกิดความผ่อนคลายในมนุษย์หลังจากการสูดดม พบว่าน�ำ้ มันหอมระเหย
ทั้ง 5 ชนิด มีประสิทธิภาพในการท�ำให้ผ่อนคลายได้ โดยขิงให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ดีที่สุด เมื่อวัดความผ่อนคลาย
โดยการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยแบบวัดความผ่อนคลายมีคะแนนความผ่อนคลายระดับมากเท่ากับ 6.93 คะแนน
วัดความผ่อนคลายจากดัชนีชี้วัดความผ่อนคลายทางสรีรวิทยาโดยวัดจากปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลในน�้ำลาย น�้ำมัน
หอมระเหยจากขิงมีปริมาณคอร์ติซอลต�่ำที่สุดเท่ากับ 0.219 ng/ml และน�้ำมันหอมระเหยขิงยังมีปริมาณสารลินาลูออล
สูงที่สุดเท่ากับ 0.6766 %w/w ผลการทดสอบยืนยันได้ว่าน�้ำมันหอมระเหยจาก ขิง ขมิ้น โหระพา แมงลัก และมะกรูด
มีฤทธิ์ท�ำให้มนุษย์ผ่อนคลายได้จริง ทั้งนี้กลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ยังจ�ำเป็นต้องศึกษาต่อไป
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ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมของน�้ำมันหอมระเหย ที่วิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว
สมรรถนะสูง (High-performance Liquid Chromatography)

		
		
		

(A) น�้ำมันหอมระเหยขิง
		
(C) น�้ำมันหอมระเหยโหระพา 		
(E) น�้ำมันหอมระเหยมะกรูด 		

(B) น�้ำมันหอมระเหยขมิ้น
(D) น�้ำมันหอมระเหยแมงลัก
(F) สารมาตรฐานลินาลูออล
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