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ผลของการสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ที่มีต่อการลดความเครียด

และคลื่นสมองของหญิงวัยรุ่น
 

นันท์ชนก เปียแก้ว วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของการสดูดมน้ำามนัลาเวนเดอรท่ี์มตีอ่การลด

ความเครียดและคลื่นสมองของหญิงวัยรุ่น

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่กำาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 

ช่วงอายุ 18-22 ปี เพศหญิง มีระดับความเครียดที่ 

25-42 คะแนน (เครียดระดับปานกลาง) จากแบบวัด

ความเครียดสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 

จำานวน 36 คน ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน ทำาการทดลอง

ทั้ง 2 สภาวะ ซึ่งกำาหนดให้สภาวะที่ 1 คือการสูดดม

น้ำามันสวีทอัลมอนด์ และสภาวะที่ 2 คือการสูดดม

น้ำามันลาเวนเดอร์ โดยต้องจับสลากสภาวะในการทดลอง

ระหว่างสภาวะที่ 1 และ 2 หรือสภาวะที่ 2 และ 1 

แต่ละสภาวะทดลองห่างกัน 7 วัน ผู้เข้าร่วมการทดลอง

ทำาแบบวัดความเครียดสวนปรุงก่อนการทดลอง จากน้ัน

จึงทำาการบันทึกคลื่นสมอง ในขณะที่นั่งพักเป็นเวลา  

5 นาที สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์หรือน้ำามันลาเวนเดอร์ 

2 นาที พัก 30 วินาที จนสูดดมครบ 10 นาที และ

นั่งพักอีก 20 นาที จึงเสร็จสิ้นการบันทึกคลื่นสมอง 

แล้วจึงทำาแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบวัด

ความเครียดสวนปรุงหลังการทดลอง นำาผลที่ได้มา

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ

ภายในกลุ่ม ด้วยค่าทีรายคู่ (Paired t-test) เปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มด้วยค่าทีแบบเป็นอิสระ (Independent 

t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่ม (ANCOVA)

 ผลการวิจัย 

 1. คะแนนเฉลี่ยความเครียดของหญิงวัยรุ่นที่ 

สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์และน้ำามันลาเวนเดอร์

เปรยีบเทียบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง และ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหลังการทดลองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแอมพลิจูดคล่ืนสมอง

อัลฟา ช่วงก่อนสูดดม และขณะสูดดมของหญิงวัยรุ่น

ที่สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์และน้ำามันลาเวนเดอร์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในขณะที่คลื่นสมองเบต้าไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย น้ำามันลาเวนเดอร์มีผลต่อการลด

ความเครียดและทำาให้คลืน่สมองประเภทอลัฟาเพิม่ข้ึน 

ซึ่งแสดงถึงสภาวะจิตที่ผ่อนคลาย 
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EFFECTS OF INHALING LAVENDER OIL ON STRESS REDUCTION 

AND BRAIN WAVES IN FEMALE ADOLESCENTS
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Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 
 Purpose: The purpose of this study was 
to determine the effects of lavender oil inhalation 
on stress reduction and brain waves in female 
adolescents. 
 Methods: Subjects were 36 female students 
of Chulalongkorn University in 2013 academic 
year, ages between 18-22 years. The Suanprung 
stress test from Department of Mental Health, 
Suanprung Hospital, was administered to 
identify their stress levels. These participants’ 
scores ranged between 25 to 42 which  
indicated that they had a medium stress 
level. Subjects were experimented randomly 
in two conditions. Condition 1, they inhaled 
Sweet Almond Oil, then Lavender Oil (SO/LO) 
whereas condition 2, they inhaled Lavender Oil 
and followed with Sweet Almond Oil (LO/SO). 
The experimented procedure started with (1) 
completing a pre-stress test survey, (2) resting 
for 5 minutes, (3) inhaling oil in condition 1 
or 2 for 10 minutes (2 minutes of inhalation 
and 30 seconds of break), (4) resting for  
20 minutes, (5) measuring brain wave, and  
(6) completing the post-stress test survey and 
contentment questionnaire. After performing 
one condition, subjects rested for 7 days then 

did the second condition. The obtained data 
were analyzed by calculating mean and  
standard deviation. The paired t-test was used 
for a within-group comparison, independent 
t-test for a between-group comparison, and 
data were analyzed by Analysis of Covariance 
(ANCOVA) for pre-test as a covariate.
 Results: 
 1. The mean stress test scores of female 
adolescents for who inhale Sweet Almond oil 
and Lavender oil compared within group and 
between groups after the experiment were 
statistically significant at the .05 level. 
 2. The difference in alpha brain wave’s 
mean scores before inhalation and during the 
inhalation of female adolescents for who inhale 
Sweet Almond oil and Lavender oil were  
statistically significant at the .05 level, while 
beta brain wave’s mean scores were not  
significantly different. 
 Conclusion: Lavender oil can reduce 
levels of stress and increase the alpha brain 
wave, indicating a state of relaxation.

Key Words : Lavender oil / Brain waves / 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ความเครียดเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตท่ีเกิดข้ึนได้กับ

ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ท้ังในภาวะปกติและยามเจ็บป่วย 

แต่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยทีก่ารเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนตลอด

เวลา จึงทำาให้มีโอกาสเครียดสูงกว่าวัยอื่น นิสิตระดับ

ปรญิญาตรี จดัอยู่ในช่วงของวัยรุน่ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง

ทางร่างกาย ทางจิตใจ และอารมณ์ ดังน้ันการผ่อนคลาย

ความเครียดจึงเป็นสิ่งท่ีจำาเป็น สุคนธบำาบัดเป็นอีก 

หน่ึงวิธีท่ีนิยมในการบำาบัดคลายความเครียดและยังเป็น

ส่วนหน่ึงของแพทย์ทางเลือกท่ีนิยมใช้กันในหลายประเทศ 

โดยเป็นวิธกีารรักษาทางธรรมชาติ สคุนธบำาบัดเป็นวิธี

การใช้ประโยชน์จากน้ำามันหอมระเหย สามารถทำาได้

หลายรูปแบบเช่น การรับประทาน การสูดดม การดูดซึม

และการทาเพื่อให้เกิดการดูดซึมทางผิวหนัง ซึ่งน้ำามัน

หอมระเหยมีฤทธิ์ในการบรรเทา การบำาบัดรักษาโรค 

และการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ (Hong- 

ratanaworakit, 2012)

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าน้ำามันลาเวนเดอร์ 

สามารถสกัดได้จากส่วนของยอดดอก มีองค์ประกอบ

ทางเคมีหลักคือลินาลิล อะซีเทต (Linalyl acetate) 

ประมาณ 25-45% ซ่ึงเป็นสารประกอบเอสเทอร์  

มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อรา บำารุงกำาลัง ระงับ

ประสาท ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ ทำาให้เกิด

การผ่อนคลาย จิตใจสงบ ในส่วนของความปลอดภัย

ในการใช้น้ำามันหอมระเหยสามารถทดสอบได้โดยการ

หาค่าความเป็นพิษ (Toxicity) ที่ทำาให้สัตว์ทดลอง 

ตายลงครึ่งหนึ่งหรือตายไป 50% (Lethal dosage 

mortality หรือ LD50) โดยน้ำามันลาเวนเดอร์มีค่า 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัโดยการรบัประทาน (LD50 Oral 

acute) มากกว่า 5,000 มลิลกิรมัตอ่กิโลกรมั ค่าความ

เป็นพิษเฉียบพลันโดยการทาผิวหนัง (LD50 Dermal 

acute) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Lis-Balchin, 

2006) และค่าความเข้มข้นของน้ำามันลาเวนเดอร์ 

ในอากาศที่ใช้ในการสูดดมท่ีทำาให้สัตว์ทดลองตายลง

คร่ึงหน่ึงหรือตายไป 50% (Lethal concentration 50% 

หรือ LC50) มีค่าประมาณ 264 ในล้านส่วน/ลูกบาศก์

เมตร/ชั่วโมง (Bosly, 2013) จัดอยู่ในกลุ่มมีพิษน้อย 

(Karntanut, 2006)

 น้ำามนัสวีทอลัมอนดเ์ปน็น้ำามนัทีส่กัดไดจ้ากเมลด็

อลัมอนด์ หาไดง่้าย ราคาไมแ่พง และนยิมใช้กันอย่าง

แพร่หลาย เป็นน้ำามันพืช ไม่มีกลิ่น ไม่ส่งผลต่อทาง

ร่างกายท้ังสรีรวิทยาและจิตวิทยา จึงใช้เป็นสารควบคุม

หรือสารตัวหลอก (Department for Development of 

Thai Traditional and Alternative Medicine, 2007)

 คลืน่สมองเกิดจากระบบเรตติคิวลาแอคติเวตตงิ 

(Reticular activating system, RAS) เป็นระบบที่

มหีนา้ท่ีรบัความรู้สกึเข้าสูส่มอง จะไปกระตุ้นนวิเคลยีส

ของทาลามัส ทำาให้คล่ืนสมองเปล่ียนเป็นคล่ืนความถ่ีสูง 

ที่เรียกว่า ดีซินโครไนเซช่ัน (Desynchronization) 

(Pholpramool et al, 2012) ซึ่งสามารถจำาแนกเป็น

แต่ละชนดิของคลืน่สมองได้นัน้ ข้ึนอยู่กับระดับความถ่ี

ของคลื่นสมอง สำาหรับค่าแอมพลิจูดของคลื่นสมองมี

ขนาดประมาณ 10-50 ไมโครโวลต์ (μV) คลื่นสมอง

อัลฟา (Alpha brainwave) มีความถี่ประมาณ 8-13 

รอบต่อวินาที (Hz) ปกติจะตรวจพบได้ในผู้ที่ปล่อยตัว

ตามสบาย อยู่ในช่วงพกัผอ่นหรือกำาลงัทำาสมาธ ิดังนัน้

ถ้าขนาดของคล่ืน (ค่าแอมพลิจูด) สูงแสดงว่าบุคคลน้ัน

มีความเครียดลดลง รู้สึกผ่อนคลายมากข้ึน และคล่ืนสมอง

เบต้า (Beta brainwaves) มีความถี่ประมาณ 14-30 

รอบต่อวินาท ี(Hz) ปกตจิะตรวจพบได้ในขณะต่ืนและ

รู้ตัว เช่น การนั่ง ยืน เดิน ทำางานหรือกิจกรรมต่างๆ 

ในกรณีที่จิตมีความคิดมากมายหลายอย่างจากภารกิจ

ประจำาวัน วิตกกังวล วุ่นวายใจ ดังน้ันถ้าขนาดของคล่ืน 

(ค่าแอมพลิจูด) ต่ำาแสดงว่าบุคคลน้ันมีความกังวลลดลง 

ความวุ่นวายใจลดลง สภาวะของร่างกายขณะนั้นเกิด

การผ่อนคลาย (Thongkul, 2012)
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 จากคณุสมบัติและความปลอดภยัในการใช้น้ำามนั

ลาเวนเดอร์ จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของ

น้ำามันลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเครียดและคลื่นสมอง 

ด้วยการสูดดมจากน้ำามันหอมระเหยโดยตรง โดยสังเกต

จากการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองอัลฟาและเบต้า 

เน่ืองจากการสูดดมโดยตรงผ่านสำาลีในกระบอกพลาสติก

ที่มีฝาปิดยังไม่มีการศึกษามาก่อนและยังเป็นวิธีที่

สามารถลดความเครยีดทีส่ะดวก พกพาง่าย คา่ใช้จา่ย

ไม่สูงและสามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ 

ท่ีมีต่อการลดความเครียดและคล่ืนสมองของหญิงวัยรุ่น

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. การสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ส่งผลให้ระดับ

คะแนนความเครียดลดลง

 2. การสดูดมน้ำามนัลาเวนเดอรส์ง่ผลให้คา่เฉลีย่

คลื่นสมองอัลฟาเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยคลื่นสมองเบต้า

ลดลง

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษา วิจั ยนี้ เ ป็นการ วิจั ย เ ชิงทดลอง  

(Experimental research) แบบทดลองไขว้ (Cross 

over design) และได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรม 

โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตวัยรุ่นหญิงซ่ึงกำาลังศึกษา

อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 

ช่วงอายุ 18-22 ปี เพศหญิง มีระดับความเครียดที่ 

25-42 คะแนน (เครียดระดับปานกลาง) จากแบบวัด

ความเครียดสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 

ใช้ตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน (Cohen, 
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1988) กำาหนดค่าแอลฟาท่ีระดับความมีนัยสำาคัญท่ี .05 

ค่าขนาดของผลกระทบ .06 และอำานาจของการทดสอบ 

.70 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 36 คน แล้วจึงสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย โดยการจับสลากว่าผู้ใดทดลอง 

ในสภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 2 หรือสภาวะที่ 2 และ

สภาวะที่ 1 ซึ่งกำาหนดให้สภาวะที่ 1 คือการสูดดม

น้ำามันสวีทอัลมอนด์ และสภาวะที่ 2 คือการสูดดม

น้ำามันลาเวนเดอร์

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 

 1. มีความสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง

 2. เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการดมกลิ่น หรือเป็น

โรคไซนัสอักเสบ

 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัว ไม่เป็นโรคภูมิแพ้

 5. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกกระทบกระเทือน

ทางสมอง

 6. เป็นผู้ที่มีคะแนนความเครียดท่ีวัดได้จาก 

แบบวัดความเครียดสวนปรุงโรงพยาบาลสวนปรุง  

กรมสุขภาพจิต ที่ 25-42 คะแนน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย 

 1. กลุม่ตวัอย่างไมส่มคัรใจเข้ารว่มการทดลองต่อ

 2. กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการสูดดมกล่ินระหว่าง

การทดลอง 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารเก่ียวกับ

น้ำามันลาเวนเดอร์ น้ำามันสวีทอัลมอนด์ คลื่นสมอง 

และความเครียด

 2. ออกแบบวิธีการทดลองและแบบสอบถาม

ความพงึพอใจแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content validity) จำานวน 5 ท่าน เพื่อ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

(Item Objective Congruence, IOC) โดยได้ค่า

เท่ากับ 0.88 ผู้วิจัยได้ทำาการปรับความเข้มข้นให้มี

ความเหมาะสมในการใช้ลดความเครียดโดยใช้น้ำามัน

ลาเวนเดอร์ท่ีไม่เจือจางและน้ำามันสวีทอัลมอนด์ จำานวน 

5 หยด 

 3. ทำาการหาคา่ความเทีย่ง (Reliability) โดยการ

หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) ของ

ครอนบราค โดยได้ค่าเท่ากับ 0.73

 4. ดำาเนินการหากลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า จำานวน 36 คน

 5. ผู้สมัครใจเข้าร่วมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คัดเข้า ได้รับทราบรายละเอียดวิธีปฏิบัติตัวในการทดสอบ 

และการเก็บข้อมูล และลงนามในหนังสือแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และให้จับสลากการทดลอง

ระหว่างสภาวะที่ 1 และ 2 หรือสภาวะที่ 2 และ 1 

โดยกำาหนดให้ สภาวะที่ 1 คือการสูดดมน้ำามันสวีท 

อัลมอนด์ และสภาวะท่ี 2 คือการสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ 

แต่จะไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบว่าแต่ละ

สภาวะคืออะไร

 6. ดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง

ทำาการทดลองในสภาวะแรกทีจ่บัสลากได้ก่อน เริม่ดว้ย

การทำาแบบวัดความเครียดสวนปรุงก่อนการทดลอง 

จากน้ันจึงทำาการบันทึกคล่ืนสมองด้วยเคร่ืองไบโอฟีดแบค 

รุน่ NeXus-10 (โดยเครือ่งไบโอฟดีแบคนี ้สามารถหา

ค่าเฉลีย่แอมพลจิดูคลืน่สมองแต่ละช่วงของการทดลอง 

พร้อมท้ังแสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟ ปรากฏในหน้าจอ

คอมพิวเตอร์) เร่ิมจากน่ังพัก 5 นาที สูดดมน้ำามันสวีท 

อลัมอนด์หรอืน้ำามนัลาเวนเดอร์ 2 นาที พกั 30 วินาที 

จนครบเวลาในการสูดดม 10 นาที และนั่งพักอีก  

20 นาที จึงเสร็จสิ้นการบันทึกคลื่นสมอง แล้วจึงทำา

แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบวัดความเครียด

สวนปรุงหลังการทดลอง
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 7. เว้นระยะเวลาหลังการทดลองในสภาวะแรก 
7 วัน จึงนัดหมายผู้เข้าร่วมการทดลองมาทดลอง
สภาวะต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. นำาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความเครียด ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ภายในกลุ่ม โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired t-test) 
ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความเครียด ระหว่างกลุ่มหลังการทดลอง โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) ระดับ
ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ของแอมพลิจูดคล่ืนสมองอัลฟาและเบต้า ช่วงก่อนสูดดม 
และขณะสูดดมน้ำามันหอมระเหย โดยการทดสอบค่า
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ระดับความมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย
 1. คะแนนเฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเครียดจากแบบวัดความเครียดสวนปรุง
หลังจากสูดดมน้ำามันน้ำามันสวีทอัลมอนด์และน้ำามัน
ลาเวนเดอร ์พบว่าคะแนนเฉลีย่ของความเครยีดลดลง
จากก่อนการสูดดม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำามัสวีทอัลมอนด์และ
น้ำามันลาเวนเดอร์หลังการสูดดม พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครียด 
จากแบบวัดความเครียดสวนปรุงของหญิงวัยรุ่นที่สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์และน้ำามันลาเวนเดอร์ 

สภาวะการทดลอง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

X SD X SD

น้ำามันสวีทอัลมอนด์

น้ำามันลาเวนเดอร์

45.38

41.83

10.27

9.97

40.55$*

34.61$#*
10.72

7.29

*p < .05 
$p < .05 แตกต่างกับก่อนการทดลอง
#p < .05 แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์และน้ำามันลาเวนเดอร์

 2. ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแอมพลิจูดคล่ืนสมอง
อัลฟาและคลื่นสมองเบต้า ช่วงก่อนสูดดม และขณะ
สูดดมน้ำามันหอมระเหยของหญิงวัยรุ่นที่สูดดมน้ำามัน
สวีทอัลมอนด์และน้ำามันลาเวนเดอร์พบว่าหญิงวัยรุ่น
ท่ีสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์มีค่าเฉล่ียแอมพลิจูดคล่ืนสมอง
อัลฟาเพ่ิมมากข้ึน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยหญิงวัยรุ่นท่ีสูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์มีค่าเฉลี่ย
แอมพลิจูดคลื่นสมองอัลฟา 9.70 ไมโครโวลต์ และ
หญิงวัยรุ่นท่ีสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์มีค่าเฉล่ียแอมพลิจูด
คลืน่สมองอลัฟา 10.16 ไมโครโวลต์ ในขณะทีค่่าเฉลีย่ 
แอมพลิจูดคลื่นสมองเบต้าไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลีย่แอมพลจิดูคลืน่สมองอลัฟาและคลืน่สมองเบต้า ช่วงก่อน

สูดดม และขณะสูดดมน้ำามันหอมระเหยของหญิงวัยรุ่นที่สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์ และน้ำามัน

ลาเวนเดอร์

คลื่นสมอง

(โวลต์)
น้ำามันหอมระเหย

ก่อนสูดดม ขณะสูดดม
F P

X SD X SD

คลื่นสมอง

อัลฟา

น้ำามัน

สวีทอัลมอนด์

น้ำามัน

ลาเวนเดอร์

10.21

9.47

5.38

4.03

9.70

10.16

4.02

3.75

8.39* .005

คลื่นสมอง

เบต้า

น้ำามัน

สวีทอัลมอนด์

น้ำามัน

ลาเวนเดอร์

4.65

4.57

1.25

1.09

4.48

4.48

1.03

1.03

0.98 .324

*p < .05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากสมมติฐานการวิจัยว่าการสูดดมน้ำามัน

ลาเวนเดอรม์ผีลตอ่การลดความเครียดและคลืน่สมอง 

สามารถแบ่งการวิเคราะห์ผลออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ผลทางด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา โดยผลทางด้าน

จิตวิทยาสามารถประเมินได้จากแบบวัดความเครียด

สวนปรุงดังนี้ ผลของคะแนนความเครียดจากแบบวัด

ความเครียดสวนปรุง พบว่าหลังการทดลอง หญิงวัยรุ่น

ที่สูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์มีคะแนนเฉลี่ยความเครียด

ลดลงจากก่อนการทดลอง และลดลงกว่าการสูดดม

น้ำามันสวีทอัลมอนด์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เน่ืองจากน้ำามันลาเวนเดอร์ มีองค์ประกอบทางเคมีหลัก

คือลินาลิล อะซีเทต ซ่ึงเป็นสารประกอบเอสเทอร์ มีฤทธ์ิ

ระงับประสาท ลดอาการเกร็งของกลา้มเนือ้เรยีบ ทำาให้

เกิดการผอ่นคลาย สงบอารมณ ์(Hongratanaworakit, 

2012) โดยน้ำามนัลาเวนเดอรม์ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ กล่าวคือกลิ่นของ

น้ำามันลาเวนเดอร์จะผ่านเย่ือบุช่องจมูก ต่อไปยังเย่ือ

รับรู้กลิ่น เข้าสู่กระเปาะรับกลิ่น ซ่ึงประกอบด้วย 

เซลล์ประสาทรับกลิ่น ที่มีหน้าที่แปลงสัญญาณเป็น 

สื่อประสาทหรือสื่อเคมีไฟฟ้า ผ่านประสาทรับกลิ่น  

ไปยังสมองส่วนลิมบิก (Hongratanaworakit et al., 

2003) ทีป่ระกอบดว้ย 2 สว่นสำาคญัคอือมกิดาลาและ

ฮิปโปแคมปัส ซ่ึงมีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ 

การรับรู้ความเจ็บปวด ความสุขสบาย และการผ่อนคลาย 

กล่ินจะทำาให้สมองส่วนลิมบิกปล่อยสารเอนโดฟิน ทำาให้

เกิดการผ่อนคลาย (Price and Price, 2007)  

ซ่ึงสอดคลอ้งกับรายงานการวิจยัของคทัล ูและอดาเลท 

(Kutlu and Adalet, 2008) ศึกษาผลของการสูดดม

น้ำามันหอมระเหยท่ีมีต่อการทดสอบความวิตกกังวล 

พบว่ากลุม่ตัวอย่างทีส่ดูดมน้ำามนัลาเวนเดอร ์มคีะแนน
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ความวิตกกังวลต่ำากว่ากลุ่มควบคุม และรายงานการวิจัย

โมโตมูระและคณะ (Motomura et al., 2001) พบว่า 

การสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ผ่านเคร่ืองพ่นน้ำามันหอม

ระเหย ช่วยลดคะแนนความเครียด 

 ผลทางด้านสรีรวิทยา สามารถประเมินได้จาก

คล่ืนสมอง พบว่าเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ช่วงก่อนสูดดมและขณะสูดดม ค่าเฉลี่ยแอมพลิจูด 

คล่ืนสมองอัลฟาในหญิงวัยรุ่นท่ีสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์

เพิม่มากข้ึน และมคีา่เฉลีย่แอมพลจิดูคลืน่สมองอลัฟา

มากกว่าการสูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของ 

คลื่นสมองเบต้าพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างช่วงก่อนสูดดมและขณะสูดดม ค่าเฉลี่ย 

แอมพลจิดูคลืน่สมองเบต้าในหญิงวัยรุ่นทีส่ดูดมน้ำามนั

ลาเวนเดอร์และที่สูดดมน้ำามันสวีทอัลมอนด์ ลดลง  

ไม่แตกต่างกันเนื่องจากโมเลกุลของน้ำามันลาเวนเดอร์

ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและจับกับตัวรับที่อวัยวะ

ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ส่วนผล

ทางด้านจิตวิทยาจะออกฤทธิ์ผ่านประสาทสัมผัสของ

กลิน่หรอืระบบรับกลิน่ ซ่ึงสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ทางสรีรวิทยาได้ โดยส่วนมากผลทางด้านจิตวิทยา 

และผลทางด้านสรีรวิทยาจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 

กล่าวคือเมื่อน้ำามันลาเวนเดอร์เข้าสู่สมองส่วนลิมบิค 

ท่ีมีสมองส่วนอมิกดาลาและฮิปโปแคมปัส เป็นศูนย์กลาง

ของการควบคุมทางอารมณ์ การรับรู้ความเจ็บปวด 

ความสุขสบาย และการผ่อนคลายแล้ว ยังส่งผลถึง

ระบบประสาทสว่นกลาง (Central nervous system; 

CNS) ดว้ย ซ่ึงสามารถวัดได้จากการเปลีย่นแปลงของ

คลื่นสมอง (Electroencephalogram หรือ EEG)  

โดยงานวิจัยน้ีศึกษาคล่ืนสมองเบต้า (Beta brainwave) 

โดยถ้าค่าเฉลี่ยแอมพลิจูดของคลื่นสมองเบต้าท่ีแสดง

เป็นตัวเลขมีค่าน้อย (มีหน่วยเป็นไมโครโวลต์) แสดงว่า

บุคคลนั้นมีความกังวล ความวุ่นวายใจลดลง สภาวะ

ของรา่งกายขณะนัน้เกิดการผอ่นคลาย และคลืน่สมอง 

อลัฟา (Alpha brainwave) โดยถ้าค่าเฉลีย่แอมพลจิดู

ของคล่ืนสมองอัลฟาท่ีแสดงเป็นตัวเลขมีค่ามาก (มีหน่วย

เป็นไมโครโวลต์) แสดงว่าบุคคลน้ันมีความเครียดลดลง 

รู้สึกผ่อนคลาย ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ 

ดิเอโก้ และคณะ (Diego et al., 1998) พบว่า 

หลังการสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ช่วยเพิ่มคลื่นสมอง

อัลฟาบริเวณด้านตรงกลางหลังศีรษะ (Mid frontal) 

หรือบริเวณสมองส่วนหน้า ด้านซ้าย (F3) และด้านขวา 

(F4) และตามรายงานซูกาโน่ อ้างถึงในสยอวรรณ 

และคณะ (Sayorwan et al., 2012) พบว่าคลืน่อลัฟา

เพ่ิมข้ึนหลังจากการสูดดมน้ำามันลาเวนเดอร์ ซ่ึงหมายถึง

บุคคลมีความเครียดลดลง รู้สึกผ่อนคลาย และสอดคล้อง

กับรายงานการวิจัยของสยอวรรณ และคณะ (Sayorwan 

et al., 2012) พบว่าน้ำามันลาเวนเดอร์ลดการทำางาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก

ผ่อนคลายมากกว่าสูดดมกล่ินน้ำามันอัลมอนด์ คล่ืนสมอง 

ธีต้า (Theta brainwave) และอลัฟามกีารเพิม่ข้ึนอย่าง

ชัดเจน ในขณะที่คลื่นสมองเบต้าลดลงไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ดังนั้นสรุปได้ว่า น้ำามันลาเวนเดอร์สามารถลด

ระดับความเครียดได้ เนื่องจากค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความเครียด จากแบบวัดความเครียดสวนปรุงที่ลดลง

และค่าเฉลี่ยแอมพลิจูดคลื่นสมองอัลฟาท่ีเพิ่มข้ึน  

ซ่ึงแสดงถึงความเครียดลดลงและรู้สึกผ่อนคลาย 

นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่ของคะแนนความ

พึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่าหญิง

วัยรุ่นมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก

 สรุปผลการวิจัย

 น้ำามันลาเวนเดอร์มีผลต่อการลดความเครียด

และทำาให้ค่าเฉลี่ยแอมพลิจูดคลื่นสมองประเภทอัลฟา

เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงสภาวะจิตที่ผ่อนคลาย
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. การวจิยัครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการสดูดมน้ำามนั

ลาเวนเดอร์ภายในระยะเวลา 10 นาที สามารถช่วยลด

ระดับความเครียดและเพ่ิมค่าเฉล่ียแอมพลิจูดคล่ืนสมอง

อัลฟาได้ 

 2. ในการจัดกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับการจัดการ

ความเครียดของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

สามารถนำาวิธกีารสดูดมน้ำามนัลาเวนเดอร์จากกระบอก

พลาสตกิทีม่ฝีาปดิสงู 2.5 เซนตเิมตร เสน้ผ่าศูนย์กลาง 

2 เซนติเมตร ที่บรรจุสำาลีก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

3 เซนติเมตร และหยดน้ำามันลาเวนเดอร์จำานวน 5 หยด 

ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงในการลดความเครียด
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