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หลักการและเหตุผล: ปญหาสุขภาพจิตสงผลตอสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ การนําใชพืชหอมไทย

หลายชนิดมาใชเปนสุคนธบําบัดเพ่ือคลายเครียดและบํารุงความจําจึงอาจเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาทซีโร

โทนินในสมอง สงผลดีตอการปรับสภาพอารมณและเสริมใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตดีขึ้นได  

วัตถุประสงค: เพ่ือผลิตน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และเพ่ือศึกษาผลของการสูด

ดมน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กผานไอน้ํารอนเปนประจําตอการลดความเครียดและเพ่ิมความจําในผูสูงอายุ 

โดยเปรียบเทียบผลกอน-หลังการใช และเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  

วิธีดําเนินการ: กลั่นและวิเคราะหสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยผสมดวยเทคนิค Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) จากนั้น ทําการวิจัยทางคลินิกแบบปกปดและสุมไปขางหนาในอาสาสมัครสูงอายุจํานวน 

78 ราย แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมควบคุมซึ่งใชน้ํากลั่น (water) กลุมทดลองซึ่งใชน้ํามันหอมระเหยจากไพลเล็ก 

(EOB-ZY) และกลุมเปรียบเทียบซึ่งใชน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร (LVO)  อาสาสมคัรตองสูดดมสุคนธบําบัดผานไอ

น้ํารอนดวยตนเองทุกวันครั้งละ 15 นาทีนาน 2 สัปดาห  ทุกรายตองเขารับการประเมินภาวะสุขภาพจิตกอนและ

หลังการใชสุคนธบําบัดทุกสัปดาหดวยแบบทดสอบวัดสภาพอารมณบนเสนตรง (MASA-150), ระดับความเครียด 

(ST-5, DASS-21), ภาวะซึมเศรา (TGDS-15, PH-9Q, DASS-21) และความวิตกกังวล (DASS-21) รวมทั้งการตรวจ

รางกายและสัญญาณชีพ การประเมินสมรรถนะความจําและพุทธิปญญาใชแบบทดสอบตาง ๆ ไดแก แบบทดสอบ

สภาพสมองเบื้องตนฉบับภาษาไทย (MMSE-2002), การทดสอบความจําเสียงดวย Word list learning test (WLL), 

ความจําภาพ, การใชภาษาดวย Verbal phonemic fluency test (VFT), และ Simple reaction time (SRT) การ

ประเมินผลตอการทํางานอาศัยคะแนนของแบบทดสอบ LEAPS เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ใหอาสาสมัครประเมินคะแนน

ความพึงพอใจตอสุคนธบําบัดดวยตนเอง (VAS) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติภายในกลุม ใช Wilcoxon signed rank 

test สวนการเปรียบเทยีบระหวางกลุมใช analysis of variance (ANOVA) และ Chi-square  

ผลการศึกษา: น้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยจากเหงาไพลเล็ก (Zingiber 

tenuiscapus Triboun & K.Larsen) ผสมกับเหงาสาลิกาลิ้นทอง (Curcuma angustifolia Roxb.), ดอกกระดังงา 



(Cananga odorara (Lamk.) Hook. f. & Thomson) และใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis) ใน

อัตราสวน 3:1:2:2 ตามลําดับ มีองคประกอบหลักคือ Terpenesและ Sabinene ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยลาเวน

เดอรมีองคประกอบหลักคือ Linalool และ 1,8-Cineole ผลการทดลองทางคลินิก พบวา รอยละ 92.3 ของ

อาสาสมัครที่ใชน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็ก (n=26) มีความพึงพอใจสูงมาก  มีอาสาสมัคร 5 รายถอนตัวจาก

กลุม LVO (n=25) และกลุม water (n=22) จาก ST-5 การใชน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กนาน 1 สัปดาหขึ้น

ไปสามารถลดความเครียด ST-5 ไดอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร แตไมพบในกลุมน้ํา

กลั่น จากแบบทดสอบ MASA-150 พบวา น้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กเพ่ิมระดับอารมณเชิงบวก คือ 

ความรูสึกผอนคลาย สงบ เพลิดเพลิน และมีความสุขไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกับระดับสภาพ

อารมณกอนใช  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมพบในอาสาสมัครกลุมควบคุม นอกจากนี้ พบวา EOB-ZY ลดภาวะ

อารมณเชิงลบโดยเฉพาะการลดคะแนนอารมณเศราในผูสูงอายุ (TGD-15) ไดมากกวาน้ํากลั่น (P = 0.045) และลด

คะแนนภาวะซึมเศรา  (PH-9Q, DASS-21) จากกอนใชไดอยางมีนัยสําคัญดวย ทําใหคะแนนเฉลี่ยแบบวัดการขาด

งานและผลิตภาพการทาํงาน (LEAPS) ของกลุม EOB-ZY ลดลงชัดเจน (P = 0.033) ทั้งนี้ ไมพบรายงานผลขางเคียง

ใด ๆ  ในแงความจําพบวา EOB-ZY ทําใหคะแนนเฉลี่ยของความจําเฉพาะหนา (immediate recall) จาก

แบบทดสอบความจําภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกับกลุมอ่ืน ๆ แตคะแนนเฉลี่ยจาก Total word list 

memory (WLM) สูงกวากลุมอ่ืน ๆ (P = 0.050) โดยรอยละ 92.31 ของผูใช EOB-ZY จดจําคําศัพทไดมากข้ึน 

เปรียบเทียบกับรอยละ 68 ของ LVO และน้ํากลั่น อยางไรก็ตาม ผูใช LVO มีคะแนนเฉลี่ย VFT หมวด “ก” เพ่ิมขึ้น 

(P = 0.050) ลดภาวะวิตกกังวล (P = 0.004) และลดความดันซิสโตลิกในผูสูงอายุไดชัดเจนกวาน้ํามันหอมระเหย

สูตรผสมไพลเล็ก (P = 0.004)   

ขอสรุป: โครงการวิจัยนี้ไดผลิตน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กซึ่งมีคุณภาพดี ผูทดลองใชมีความพึงพอใจสูง การ

สูดดมน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กผานไอน้ํารอนเปนประจําทุกวันนาน 2 สัปดาหสงผลดีตอสุขภาพจิตของ

อาสาสมัครสูงอายุ สามารถลดความเครียด ปรับสมดุลอารมณ เพ่ิมอารมณเชิงบวก ลดความเศรา และลดระดับ

ความบกพรองในการทาํงานของผูสูงอายุไดดโีดยไมกอผลขางเคียง อาจมีผลเพ่ิมความจําเฉพาะหนาหรือ working 

memory ได ผลลัพธจากการใชสุคนธบําบัดดวยน้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กเปนประจําใกลเคียงกับผลของ

การใชสุคนธบําบัดน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอรและดีกวาน้ํากลั่น น้ํามันหอมระเหยสูตรผสมไพลเล็กจึงชวยสงเสริม

การมีสุขภาพจิตท่ีดีของผูสูงอายุ สามารถนําพืชหอมไทยนี้มาใชทดแทนน้ํามนัหอมระเหยลาเวนเดอรได 
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Background/Rationale: Mental health problems affect general physical health and the quality of 

life of the elderly. The use of Thai aromatic plants as aromatherapy may relieve stress and 

improve memory, by altering the serotonin level in the brain. Their positive effects on emotional 

adjustment can enhance the mental health status of the elderly. 

Objectives: To produce the essential oil blend from Zingiber tenuiscapus Triboun & K.Larsen 

(EOB-ZY) with good quality and safety and to study the effects of regular EOB-ZY inhalation via 

hot steam on stress reduction and memory enhancement in the elderly, by comparing the pre-

post results and between the test groups 

Methodology: Hydrodistillation and chemical analysis of the EOB-ZY with Gas Chromatography/ 

Mass Spectrometry (GC/MS) were performed.  A prospective, randomized, double-blinded, 

controlled trial was conducted on 78 old-aged volunteers.  The subjects were divided into 3 

groups comprising the control (water), the EOB-ZY, and the lavender essential oils (LVO). Daily 

inhalation of aromatherapy for 15 minutes via hot steam was done at home for 2 weeks. All 

subjects were evaluated for their emotional status before and every week after aromatherapy. 

The psychological tests included the visual analog of mood scales (MASA-150), levels of stress (ST-

5, DASS-21), depression (TGDS-15, PH-9Q, DASS-21), and anxiety (DASS-21) as well as the vital signs 

and physical examination. For memory and cognitive function, the Thai version of Mini-Mental 

State Examination (MMSE-2002), Word List Learning test (WLL), Memory for “images” method, 

Verbal phonemic fluency test (VFT), and simple reaction time (SRT) were used. LEAPS 

questionnaire was used to assess the work productivity of individuals. Finally, satisfaction toward 



aromatherapy was rated (VAS). Wilcoxon signed rank test, analysis of variance (ANOVA), and Chi-

square were selected for statistical analysis. 

Results: The EOB-ZY formula consisted of oils from the rhizomes of Z. tenuiscapus Triboun & 

K.Larsen, rhizomes of Curcuma angustifolia Roxb., the ylang-ylang flowers (Cananga odorara 

(Lamk.) Hook. f. & Thomson), and the eucalyptus leaves (Eucalyptus camaldulensis) in a ratio of 

3:1:2:2. The major components were Terpenes and Sabinene. Meanwhile, the lavender essential 

oil contained a high amount of Linalool and 1,8-Cineole. Results of the clinical study showed 

that 92.3% of users in the EOB-ZY group (n=26) had high satisfaction. There were 5 subjects 

withdrawn from the LVO (n=25) and the water group (n=22). Unlike water, the use of EOB-ZY for 

at least 1 week significantly reduced the stress level from ST-5 similar to the LVO. When compared 

the MASA-150 scores to baseline, the EOB-ZY significantly increased the level of positive emotions 

such as the feelings of relaxed, calm, pleasant, and contentment. These findings were not seen in 

the control group.  Moreover, the EOB-ZY group offered lower depression scores of TGD-15 than 

water (P = 0.045) and significantly reduced the post-aromatherapy depression level (PH-9Q, DASS-

21). A notorious improvement in work productivity (LEAPS) was observed only in the EOB-ZY group 

(P = 0.033). There was no report of adverse effects. In terms of memory and cognitive function, 

the EOB-ZY significantly increased the mean scores of immediate recall from the memory for 

images method. However, these findings were also found in all groups. The average of total word 

list memory (WLM) was highest in the EOB-ZY group (P = 0.050). During post-aromatherapy, 92.31% 

of the EOB-ZY users remembered the word lists better than pre-aromatherapy, compared with 

approximately 68% of the LVO and water group.  Nonetheless, the LVO users had higher scores 

of alphabet VFT (P = 0.050), lower level of anxiety (P = 0.004), and lower systolic blood pressure 

than the EOB-ZY elderly (P = 0.004). 

Conclusion: The high-quality essential oil blend from Z. tenuiscapus Triboun & K.Larsen 

exceedingly satisfied the elderly users. Inhalation of EOB-ZY via hot steam every day for 2 weeks 

could enhance mental health by reducing stress, restoring emotional balance, increasing positive 

emotions, decreasing depression, and improving work productivity without causing any side effects 

in the elderly. The EOB-ZY aromatherapy might enhance the immediate recall or working memory. 



The effects of EOB-ZY were similar to LVO aromatherapy but better than water. These Thai 

aromatic plants should be considered as a substitution for lavender essential oil.  

 

 

 

 


