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ปจจุบัน มีการใชนํ้ามันหอมระเหย อยางแพรหลายในประเทศไทยแตขาดผลพิสูจนในเชิง

วิทยาศาสตร วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือทดสอบผลของนํ้ามันหอมระเหยท่ีใชมากในประเทศไทย

ไดแก นํ้ามันลาเวนเดอร นํ้ามันโรสแมร่ี นํ้ามันมะลิและนํ้ามันตะไครหอม ตอระบบประสาท ไดแก ประสาท

สวนกลาง ประสาทสวนอัตโนมัติรวมท้ังการตอบสนองของอารมณหลังจากการสูดดม อาสาสมัครจํานวน   

20 คน ไดรับนํ้ามันหอมระเหยหน่ึงกล่ิน   ดังน้ันรวมอาสาสมัครท้ังหมด 80 คน พารามิเตอร ระบบประสาท

อัตโนมัตท่ีิทดสอบ ไดแก ความดันโลหิต การเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ และอุณหภูมิท่ีผิวหนัง สําหรับ

ระบบประสาทสวนกลางมีการศึกษาการเปล่ียนของคล่ืนสมองโดยบันทึกขอมูลท้ังความถี่  คาฟูเรียรทรานส

ฟอรมอยางเร็ว  และแผนภาพคล่ืนสมอง  นอกจากน้ันการตอบสนองทางอารมณไดถูกประเมินโดย  visual 

analog scale เปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงของระบบประสาท และอารมณความรูสึกระหวาง นํ้ามัน

หอมระเหย และนํ้ามันอัลมอนดโดยใชสถิติ paired t-test และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระบบ

ประสาท กับอารมณความรูสึกโดยใช สถิติ Spearman rank correlation ผลการศึกษาพบวากล่ินลาเวน

เดอรและกล่ินตะไครหอม ทําใหการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติลดลง กล่ินลาเวนเดอรทําให คล่ืน

สมองประเภท ธีตา แอลฟาเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีกล่ินตะไครหอมทําใหคล่ืนสมองท้ังแอลฟาและเบตา เพ่ิมขึ้น  

ในทางตรงกันขาม กล่ินโรสแมร่ี และกล่ินมะลิกระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเพ่ิมขึ้น กล่ิน

โรสแมร่ีทําใหคล่ืนสมองประเภท แอลฟาลดลง แตเบตาเพ่ิมขึ้น แตกล่ินมะลิทําให คล่ืนสมองชนิดเบตา

เพ่ิมขึ้น  ในสวนของอารมณความรูสึกพบวา อาสาสมัคร รูสึกวาตนเองมีความรูสึกดีมากขึ้น หลังจากไดรับ

นํ้ามันหอมระเหยทุกชนิด  นอกจากน้ี อาสาสมัคร ยังรูสึกกระตือรือรน กระปร้ีกระเปรา และผอนคลาย

มากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการดมนํ้ามันอัลมอนด  ในดานความสัมพันธระหวางการตอบสนองทาง

อารมณกับระบบประสาทอัตโนมัติพบวาอารมณสดชื่นมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ ทํางานของระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ในทางตรงขามกัน อารมณ รูสึกดี สงบน่ิง งวงซึมมีความสัมพันธเชิงล บกับการทํางาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ ความสัมพันธระหวางการตอบสนองทางอารมณกับคล่ืนสมอง พบวามีท้ัง

ความสัมพันธเชิงบวก (ความผอนคลายกับคล่ืนสมองแบบแอลฟา) และเชิงลบ (คล่ืนสมองแบบเบตากับ

ความผอนคลาย)   สําหรับความรูสึกสดชื่น มีความมีความสัมพันธในทางกลับกัน ผลการทดลองคร้ังน้ี

สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตรสนับสนุนวานํ้ามันหอมระเหยมีผลตอมนุษยท้ังในดาน

รางกายและอารมณความรูสึก 
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Nowadays, Volatile oils have been widely used in Thailand without much supporting scientific 

evidence. The objective of this study is was to investigate the effects of the commonly use volatile oil in 

Thailand, such as lavender oil, rosemary oil, jasmine oil and citronella oil on the nervous system, i.e. central 

nervous system (CNS), autonomic nervous system (ANS) as well as on emotional  response after inhalation. 

Twenty subjects were tested for each essential oil. Totally eighty subjects were participated in this study.              

ANS parameters, i.e. blood pressure, heart rate, respiratory rate, and skin temperature were recorded.  CNS 

was monitored by recording of brain electrical activities. Data were collected including frequency, Fast Fourier 

Transform value and topographical mapping.  In addition, emotional responses were evaluated by visual 

analog scales. The effects of oils on the nervous system and emotional responses were determined by 

comparing the mean values between the oil and sweet almond oil. The paired t- test was used in this study.  

Correlation analyses between the nervous system and emotional responses were performed by Spearman 

rank-order correlation coefficient. Results demonstrate that lavender odor and citronella odor decreased the 

function of ANS. Lavender odor increased theta and alpha waves whereas citronella odor increased both 

alpha and beta waves. In contrast, rosemary odor and jasmine odor activated the function of ANS. Rosemary 

odor decreased alpha level and increased beta wave whereas jasmine odor increased beta wave. For 

emotional responses, subjects felt very good after inhalation all odors. The oils caused significant increases of 

enthusiasm, freshness and relaxation, when compared with sweet almond oil. Correlation between emotional 

responses and ANS showed a positive correlation between freshness and the increase of ANS function. In 

contrast, emotion of good, calm, drowsy had a negative correlation with ANS function. The correlation between 

emotional responses and brain wave showed both a positive correlation (relaxation and alpha brain wave) and 

a negative correlation (beta brain wave and relaxation). In terms of freshness, the correlation has been 

observed in opposite direction. Results from this study are able to be scientific knowledge of the effects of 

volatile oil on human body and emotion.  
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