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บทคัดยอ 
 การอักเสบน้ันถือเปนอาการสําคัญที่มีความเก่ียวของกับโรคหลายโรค เชน การติด เชื้อโดยแบคทีเรีย การติด
เช้ือโดยไวรัส การติดเชื้อโดยโปรโตซัว หรือแมกระท่ังโรคที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน เชน ขออักเสบ โรคเบาหวาน เปนตน 
โดยกระบวนการปองกันและลดการอักเสบน้ันมีอยูหลายวิธี เชน การใชยาลดการอับเสบท่ีไมใชสเตียรอยด และยาลด
อักเสบในกลุมสเตียรอยด ซึ่งยาในกลุมนี้แมจะใหผลการรักษาที่ดีแตพบวามีอาการไมพึงประสงคและผลขางเคียงท่ี
หลากหลาย และอาจสงผลใหเกิดการติดเชื้อแบบทุตยูมิ (secondary infection) ดังนั้นในปจจุบันจึงไดมีการคนหา
แนวทางใหมเพื่อนํามาใชในลดการอักเสบ นั่นก็คือการใชสารสกัดจากธรรมชาติ เชน น้ํามันหอมระเหย (Essential oils) 
ซึ่งสามารถสกัดไดจากสวนตางๆ ของพืช โดยน้ํามันที่ไดจะใหสารออกฤทธ์ิหลายชนิดและใหคุณสมบัติทางเคมีที่แตกตาง 
เชน สารในกลุมอนุพันธุของเทอรปน สารประกอบอะลิฟาติก และ อนุพันธุของเบนซีน เปนตน ซึ่งคุณสมบัติในการตาน
การอักเสบน้ันมีรายงานวา กลไกในการลดการอักเสบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดจะข้ึนอยูกับองคประกอบของ
น้ํามันหอมระเหย จึงเปนแนวความคิดที่นาสนใจที่จะนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการศึกษาตอยอดถึงประสิทธิผลและ
ฤทธิ์ในการลดการอักเสบท่ีเกิดขึ้น เพื่อการลดการใชยาและสารเคมี และใหผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
คําสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย, สารสกัดจากธรรมชาต,ิ การอักเสบ 
 
Abstract 
  There are many diseases that are associated with inflammation, such as infections by 
bacteria, virus and protozoa through autoimmune diseases such as arthritis and diabetes. There 
are many medications available to prevent or minimize the progression of the inflammation; they 
include non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and corticosteroids, but they have some
side effect and adverse effect and may be causing to secondary infection. At present, the new 
way for reducing inflammation is natural extract. For example, essential oils can extract from 
plant structure. Essential oils make active ingredient in many ways and give the variety of 
chemical property, such as, terpene derivative, aliphatic compounds and Benzene derivatives. In 
the anti-inflammation property are reported that the device on reducing inflammation by each 
kinds of active ingredient depend on the elements of essential oils. As a result of this, it sounds 
interesting for study their effectiveness and Anti-inflammation property. For reducing on 
medication or chemical, and more effective treatment results.
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บทนํา
การอักเสบ (Inflammation) หมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองที่ซับซอนของเน้ือเยื่อตอสิ่งที่เปนกอภยันตราย 

(injurious agent) และตอเซลลหรือเนื้อเย่ือที่มีความเสียหาย โดยการอักเสบจะเปนการทําลายและกําจัดสิ่งที่เปน
อันตรายตอเนื้อเยื่อและกอใหเกิดการซอมแซมและงอกใหม ( regenerate) ในบริเวณเนื้อเยื่อที่เสียหาย ทําใหเนื้อเยื่อ
สามารถทําหนาที่ไดตามปกติหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ (Koh and DiPietro, 2011) และการอักเสบยังถือเปนอาการ
สําคัญที่มีความเก่ียวของกับโรคหลากหลายโรค เชน การติดเชื้อโดยแบคทีเรีย การติดเชื้อโดยไวรัส การติดเชื้อโดยโปรโต
ซัว หรือแมกระท่ังโรคที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน เชน ขออักเสบ โรคเบาหวาน เปนตน โดยกระบวนการปองกันและลดการ
อักเสบนั้นมีอยูหลากหลายวิธี เชน การใชยาลดการอับเสบที่ไมใชสเตียรอยด และยาลดอักเสบในกลุมสเตียรอยด ไดแก 
ยาชนิด acetyl salicylic acid, ibuprofen, diclofenac และ กลุมยาท่ีถูกสังเคราะหขึ้นมาใหมเพ่ือใหมีความจําเพาะ
ตอเอมไซม cyclooxygenase-2 (COX-2 inhibitors) (Hippisley-Cox and Coupland, 2005) แตถึงอยางนั้นยาใน
กลุมดังกลาวก็ยังถือเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคหลากหลายอาการ เชน การกอใหเกิดแผลหลุมใน
กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก ยับย้ังการเคล่ือนที่ของมดลูก (uterine motility) การเกิดภาวะแพ (hypersensitivity 
reaction) และอาการที่เกิดขึ้นตอระบบทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เปนตน (Perrone et al., 2003) 
ในกลุมของสเตียรอยด ไดแก ภาวะถูกกดภูมิคุมกัน จนเปนผลใหงายตอการติดเชื้อแทรกซอน (Ogirala et al., 1991) 
ดังนั้นการหาแนวทางใหมมาใชเพื่อรักษาการอักเสบจึงเปนเร่ืองนาสนใจและใชเปนอีกแนวทางเลือกของการรักษา ซึ่งก็คือ
การเลือกใชพืช หรือสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาพืชสมุนไพรท่ีถูกนํามาใชในการรักษาในแบบ
แพทยทางเลือกหรือแผนโบราณนั้นมีคุณสมบัติและสารออกฤทธ์ิ (Biological activities) ในการชวยลดการอักเสบไดอยู
หลายชนิด โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมของน้ํามันหอมระเหยที่มีผลการวิจัยออกมาอยางตอเนื่องวาฤทธ์ิของน้ํามันหอม
ระเหยบางชนิดนั้นสามารถที่จะลดการอักเสบได (Jazet Dongmo et al., 2008) ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงจะขอ
ยกตัวอยางของน้ํามันหอมระเหยท่ีถูกนํามาใช และใหคุณสมบัติในการลดอักเสบที่สามารถพบไดในไทยและเอเชีย เพื่อใช
เปนขอมูลและแนวทางสําหรับการลดใชสารเคมี หรือยา ในการรักษาและบรรเทาอาการอักเสบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
เน้ือหา 

การอักเสบ (Inflammation) หมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองท่ีซับซอนของเน้ือเยื่อตอสงที่เปนกอภยันตราย 
(injurious agent) และตอเซลลหรือเนื้อเยื่อที่มีความเสียหาย (Koh and DiPietro, 2011) โดยการอักเสบจะเปนการ
ทําลายและกําจัดสิ่งที่เปนอันตรายตอเนื้อเยื่อและกอใหเกิดการซอมแซมและงอกใหม (regenerate) ในบริเวณเนื้อเยื่อที่
เสียหาย ทําใหเนื้อเย่ือสามารถทําหนาที่ไดตามปกติหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ  

ภายหลังจากท่ีเนื้อเย่ือเกิดความเสียหายหรือถูกทําลาย ระบบภูมิคุมกันจะเริ่มตนเพ่ือปองกันการสูญเสียเลือด 
โดยจะกระตุนใหมีการหามเลือด ผานการตอบสนองของหลอดเลือดและเกร็ดเลือด (Zhang and Mosser, 2008) ตางๆ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาว โดยปฏิกิริยาเหลานี้จะเกิดขึ้นในระบบของ
หลอดเลือดฝอยในรางกาย (microcirculation) และการหดตัวของหลอดเลือดนั้นจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมถึงนาที 
ซึ่งสามารถโนมนําไปสูภาวการณขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อ (tissue hypoxia) และเกิดภาวการณเปนกรด (acidosis) 
จนทํารางกายใหเกิดการสรางสารอ่ืนๆ ที่สามารถกระตุนหลอดเลือดทําใหเกิดการขยายตัว และคลายตัวของผนังหลอด
เลือด อันเกิดจากฤทธ์ิของสารสื่อกลาง (mediator) (Alexander, 2007) อันได การหล่ังของ histamine, serotonin, 
tumor necrosis, สารในกลุม cytokines ตางๆ เชน factor-alpha (TNF-α), Interlukin-6 (IL-6), Nitric oxide 

��



(NO) และ prostaglandin (PG) เปนตน (Sen)2009) ซึ่งสารเหลานี้ไมเพียงแตทําหนาที่ในการเพิ่มการขยายตัวของ
หลอดเลือดเทานั้น แตยังเปล่ียนแปลงโครงสรางของหลอดเลือดตางๆ เพิ่มการเลือกผานของผนังหลอดเลือดจึงทําให
เซลลอักเสบ (inflammatory cells) เชน เม็ดเลือดขาว เขามาสูพื้นที่ภายนอกเซลลรอบๆ บาดแผลเผ่ือจับกินเชื้อโรค 
(Phagocytosis) ไดมากข้ึน และสารเหลานี้ยังถือเปนหนึ่งในการกอใหเกิดการเจ็บปวด บวม มีไข ซึ่งสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของการอักเสบได เชน การรอน แดง บวมที่เกิดขึ้นในระยะแรกของแผล (Moncada S Fau - Vane and 
Vane),1978) ซึ่งหากเนื้อเยื่อไมไดรับความเสียหายท่ีมากนัก เซลลอักเสบจะสามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมไดหมด 
(Phagocytosis) และการสรางสารสื่อกลาง (mediator) ก็จะหยุดลง หลอดเลือดจะกลับสูสภาวะปกติ ของเหลวที่รั่ว
ออกมาสูเนื้อเยื่อจนกอใหเกิดการบวมจะถูกดูดซึมกลับคืน ทําใหเนื้อเย่ือกลับสูสภาวะที่ปกติ แตหากเนื้อเยื่อมีความ
เสียหายหรือถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนทําใหเซลลของเนื้อเยื่อไมสามารถเจริญขึ้นทดแทนเซลลเดิมไดใหม การสมาน
แผล (wound healing) จะเกิดขึ้นโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน (connective tissue) หรือเนื้อเยื่อพังพืด (fibrous tissue) ขึ้น
แทนที่ หรือในกรณีที่มี exudate ที่ประกอบดวย fibrin เกิดขึ้น จํานวนมากจนรางกายไมสามารถกําจัดไดหมด จะเกิด 
fibrous tissue ข้ึนเรียกวา organization (Boateng et al., 2008) 

 หลังจากที่เซลลถูกทําลาย หรือเกิดความเสียหายแลว เนื้อเยื่อจะเร่ิมการซอมแซมต้ังแตชวงแรกของ acute 
inflammation เพื่อใหเนื้อเย่ือกลับคืนสูสภาพและทําหนาที่ไดใกล เคียงปกติ การซอมแซมนั้นจะเกิดขึ้นดวย
กระบวนการสําคัญ อันไดแก การหดตัวของบาดแผล (wound contraction) การงอกใหม (regeneration) และ การ
สรางเนื้อเย่ือเกี่ยวพันหรือพังผืดขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อที่มีความเสียหาย โดยในลักษณะนี้ การซอมแซมท่ีเกิดขึ้นจะเปน
ลักษณะของการเกิดแผลเปน (Scar) สําหรับการสมานแผล (wound healing) นั้น สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชนิด
ไดแก 1) การสมานแผล โดย first intention ซึ่งการสมานแผลในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแผลมีการทําลายของเนื้อเยื่อท่ี
นอยมาก เชน แผลมีดบาด การไดรับบาดแผลและมีการเย็บแผลทันที ไมมีการติดเชื้อแทรกซอน ซ่ึงทําใหการสมานแผล
ที่เกิดขึ้นเปนไปโดยใกลเคียงกับทฤษฎ ีในขณะที่ การสมานแผลแบบที่ 2) การสมานแผลโดย second intention ซ่ึงใน
กรณีนี้จะมีการทําลายของเนื้อเยื่อที่มากกวาชนิดแรก มีปฏิกิริยาของอักเสบท่ีรุนแรง เนื้อเยื่อที่เสียหายเกิดการซอมแซม
ไดยาก จึงอาจทําใหเนื้อเย่ือเสียโครงสรางเดิมไปโดยถาวรได (สุรพันธ, 2561) 

 การเพิ่มจํานวนของเซลล (Cellular Proliferation phase) กระบวนการในการเพ่ิมจํานวนจํานวนของ
เซลลในกระบวนการหายของแผลเปนกระบวนการที่ซับซอนโดยจะประกอบดวย การสรางของหลอดเลือด 
(angiogenesis), การสราง granulation tissue, การสะสม collagen (collagen deposition), epithelialization 
และการหดตัวของแผล (wound contraction) (Alistair, 2011) โดยการกระตุนการสรางหลอดเลือดนั้นจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากท่ีมีการหามเลือดเกิดขึ้น โดยเซลลจะมีการหลั่งสารสื่อกลาง เชน PGF, TGF เพ่ือตอบสนองการขาด
ออกซิเจน จากนั้นสารส่ือกลาง (mediator) จะถูกหลั่งรวมกับสาร cytokines ชนิดอื่นๆ เพื่อกระตุนให endothelial 
สรางและซอมแซมหลอดเลือดที่ไดรับความเสียหาย (Sandra, 2001) จากนั้นที่บริเวณของบาดแผลจะมีการกระตุนใหมี
การเพ่ิมจํานวนของ fibroblasts โดย growth factors ที่เคลื่อนเขาสูบริเวณแผล ไดแก TGF-β และ PDGF โดย
ภายหลังจากท่ีมีการกระตุนแลวจะมี fibroblasts และเมทริกซภายนอก เชน hyaluronan, fibronectins และ 
proteoglycans ถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมาก โดยจะทําหนาที่ในการสราง collagen และ fibronectin สงผลใหแผลเกิด
เปนเนื้อเยื่อ fibrous ท่ีมีสีชมพูและ มีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณบาดแผลเรียกวา granulation tissue โดยมีสวนประกอบ
ของ collagen ซ่ึง collagen ที่อยูบริเวณรอบๆ จะชวยใหเกิดการหดตัวของแผล ซ่ึงถือเปนสวนประกอบสําคัญในการ
สรางความแข็งแรงของเนื้อเย่ือ ในการหายของแผลแบบ primary intention (Alistair, 2011) 
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ขั้นตอนการเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงใหกลับสูปกติ (Maturation and Remodeling phase) 
โดยในระยะเร่ิมตนของกระบวนการอักเสบนั้น เนื้อเยื่อจะถูกทดแทนดวย granulation tissue และ collagen จํานวน
มากโดย collagen จะมีปริมาณสูงขึ้นในระยะแรกของการซอมแซมบาดแผล กอนจะมีปริมาณสูงสุดในชวง 2-3 สัปดาห
หลังจากการเกิดบาดแผล (Jie Li, 2007) ซึ่ง collagen นั้นถือเปนสารท่ีมีความคงทน และตานทานตอการยอยสลาย 
แตสามารถยอยไดโดยเอนไซมซึ่งสามารถพบไดใน fibroblast, macrophage, polymerphonuclear lyukocytes 
เปนตน ซึ่งจะถูกเก็บอยูในรูปของ collagenase ท่ียังไมออกฤทธิ์ (inactive) โดยเอมไซมจะมีบทบาทสําคัญในการ 
remodeling เน้ือเย่ือ (สุรพันธ, 2561) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ collagen type ยังจําเปนตอการเปล่ียนแปลง
จาก granulation tissue ไปเปนแผลเปน โดยการสลายของ collagen ในบาดแผลจะถูกควบคุมโดยเอ็นไซมทีท่ําหนาท่ี
ยอยโปรตีนหลายตัว เรียกวา matrix metalloproinases ซึ่งการเจริญเติบโตและการไหลเวียนของเลือดหยุดลง 
ประกอบกับความตองการและการเผาผลาญอาหารที่บริเวณเนื้อเยื่อนั้นลดลงจะสงผลใหแผลเปนนั้นสมบูรณ และมีแรง
ตึงสูง (Menendez, 2014; กมลวรรณ, 2556) 
Essential oils with anti-inflammatory properties  
 Cinnamomum osmophloeum Kaneh (Lauraceae) (รูปที่ 1) เปนสกุลของไมยืนตนที่มีกลิ่นหอมใน
วงศอบเชย พืชในสกุลนี้จะมีน้ํามันหอมระเหยในใบและเปลือกไม โดยน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดไดจากสวนของใบนั้นมี
รายงานถึงคุณสมบัติในการเปนสารตานแบคทีเรีย, แปลก, ไร, เชื้อรา และยุง โดยพบวาองคประกอบสําคัญที่ไดจากสาร
สกัดผานการวิเคราะหดวยเครื่อง GC/MS ประกอบดวย L-bornyl acetate (15.89%), caryophyllene oxide 
(12.98%), g-eudesmol (8.03%), b-caryophyllene (6.60%), T-cadinol (5.49%), ð-cadinene (4.79%), trans-
b-elemenone (4.25%), cadalene (4.19%) และ trans-cinnamaldehyde (4.07%). ซ่ึงมีรายงานวากลไกในการ
ตานการอักเสบของน้ํามันหอมระเหยชนิดนี้นั้นจะเก่ียวของกับ การยับยั้งกระบวนการสังเคราะห oxide NO และ 
prostaglandinE2 (PGE2) โดยมีองคประกอบหลักในการตานการอักเสบ ไดแก trans-cinnamaldehyde, 
caryophyllene oxide, L-borneol, L-bornyl acetate, eugenol, b-caryophyllene,    E-nerolidol และ 
cinnamyl acetate (Tung et al., 2008) 
 

 
 

รูปที่ 1 Cinnamomum spp.  
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Cinnamomum_wightii.jpg) 
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 Citrus aurantium L. var bergamia (Rutaceae): (รูปที่ 2) เปนพืชในวงศ Rutaceae มะกรูดสม,          
เปนผลไมตระกูลสมขนาดของสมที่มีสีเหลืองหรือสีเขียวคลายกับมะนาว และน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากพืชชนิดนี้
สามารถสกัดไดจากสวนของเปลือก โดยองคประกอบหลักประกอบดวย limonene (40%), linalool (8%) and 
linalyl acetate (28%) โดยฤทธ์ิในการตานอักเสบของมะกรูดนั้นถูกทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวนําการอักเสบดวยเคอราจีนีน 
(carrageenan-induced) ในหนูเพื่อใหเกิดลักษณะบวมน้ําที่อุงเทาโดยผลการทดสอบพบวา ที่ความเขมขน 0.025, 
0.05 และ 0.1 mL/kg สามารถลดการบวมลงได 27.56%, 30.77% และ 63.93% ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับยา
ตานอักเสบชนิด ที่ใหผลลดการอักเสบที่ 95.7% (Karaca et al., 2007) 
 

 
 

รูปที่ 2 Citrus aurantium 
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Citrus_aurantium.jpg/220px-

Citrus_aurantium.jpg) 
 

Citrus sinensis L. (Rutaceae): สมเชง หรือสมตรา หมากหวาน ซ่ึงน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากสมชนิดนี้             
มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ ลดความเครียด ลดอาการการปวดทอง ลดการติดเชื้อ กระตุนความตองการทางเพศ 
บรรเทาอาการทองอืด มีคุณสมบัติในการขับน้ําได เปนตน สําหรับฤทธ์ิในการลดอักเสบนั้นไดถูกทดสอบโดยใชวิธี 
lipoxygenase enzymatic method และจากผลการสอบพบวาคา IC50 อยูที่ประมาณ 20.3 mg/L (Pérez et al., 2011) 
 

 
รูปที่ 3 Citrus sinensis  

(ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/OrangeBloss_wb.jpg) 

��



Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae): (รูปที่ 4) ขิง เปนพืชลมลุก มีเหงาใตดิน เปลือกนอกสี
น้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ โดยขิงนั้นถูกนํามาใชในทางการแพทยแผนโบราณดวยคุณสมบัติใน
การลดปวด การอักเสบ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยจากการ
ทดสอบพบวาขนาดของน้ํามันหอมระเหยที่ 50, 100 and 200 mg/kg, (p.o.) สามารถลดความเจ็บปวดจากการ
ทดสอบ acetic acid-induced writhing response ในแบบ dose-dependent manner ได โดยความเขมขนสูงสุดที่
น้ํามันหอมระเหยสามารถยับยั้งไดอยูที่ 200 mg/kg โดยพบวาองคประกอบสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยไดแก 
monoterpenes และ sesquiterpenes (A et al., 2006) 

 

 
 

รูปที่ 4 Zingiber officinale Roscoe 
(ที่มา:https://www.researchgate.net/profile/Dennis_Mans/publication/329537615/figure/fig4/AS:702275

144151043@1544446850835/The-ginger-Zingiber-officinale-Roscoe-Zingiberaceae-from.png)   

Zingiber zerumbet (L) Sm. (Zingiberaceae): กะทือ ชื่ออื่นๆคือ กะทือปา กะแวน กะแอน แสมดํา 
(เหนือ) เฮียงแดง เปนไมลมลุก สูง 0.5 - 1 เมตร มีเหงาใตดิน เปลือกนอกของเหงาสีน้ําตาลแกมเหลืองถูกนํามาใช
ในทางการแพทยแผนโบราณเพื่อรักษาโรคพยาธิ นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยของกระทือยังถูกนํามาทดสอบฤทธ์ิในการ
ตานอักเสบดวยวิธีการเหนี่ยวใหเกิดอักเสบ (carrageenan-induced paw edema และ cotton pellet-induced 
granuloma) โดยผลการทดสอบพบวา น้ํามันหอมระเหยชนิดนี้สามารถท่ีจะลดการอักเสบท้ังในแบบฉับพลันและเร้ือรัง
ไดอยางมีนัยยะสําคัญ (Zakaria et al., 2011) 
 

 
 

รูปที่ 5 Zingiber zerumbet 
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Zingiber-zerumbet.JPG/220px-

Zingiber-zerumbet.JPG) 
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 Lavandula angustifolia: ลาเวนเดอรสามัญ เปนพืชดอกในวงศ Lamiaceae ซ่ึงถูกนํามาใชในทาง
การแพทยอยางหลากหลาย โดยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้ไดแก การระงับชัก คลายความกังวล ตานอนุมูลอิสระ และตาน
การอักเสบ รวมไปถึงฤทธ์ิในการเปนสารตานจุลชีพรวมดวย และจากการศึกษาทางพฤษศาสตรทางเคมีทําใหทราบวา
องคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยชนิดนี้ประกอบไปดวย 1,8-cineole, camphor และ endo-borneol สวน
สารประกอบอ่ืนๆที่พบรวมดวยไดแก α-pinene, camphene, α-pinene, β-pinene, p-cymene, limonene, 
terpinen-4-ol, และ cryptone ซ่ึงจากการศึกษาถึงฤทธิ์ในการตานการอักเสบนั้นพบวา เม่ือทําการทดสอบฤทธ์ิในการ
ตานอักเสบใหผลการทดสอบดังตอไปนี้ 1) การทดสอบการตานการอักเสบจากการเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบในแบบ
เฉพาะท่ี (Tropical) ดวย croton oil (200 μg 20/ear) จากน้ันใหการรักษาดวยน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอรในแบบ
เฉพาะท่ี (0.25, 0.5, and 2.5 mg/ear) ซึ่งผลการทดสอบดวยวิธีนี้ใหผลวาสามารถลดการอักเสบไดที่ 59.6, 36.3, และ 

30.6%, เม่ือเทียบกับการรักษาดวย dexamethasone (0.1 mg/ear) ซ่ึงใหผลลดการอักเสบอยูที่ 78.7% ในขณะการ
ทดสอบลดการอักเสบดวยวิธีการ carrageenan-induced paw edema ในหนู พบวาที่ความเขมขนของน้ํามันหอม
ระเหย 75 และ 100 mg/kg ภายหลังจากการเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบในชั่วโมงท่ี 2, 4 และ 6 พบวาใหที่ขนาด 75 
mg/kg สามารถลดการอักเสบไดที่ 48.7, 37.5 และ 40.7%, ตามลําดับ ที่ความเขมขน 100 mg/kg พบวาสามารถลด
การอักเสบไดที่ 65.7, 56.2, และ 42.4%, ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ถูกรักษาดวย indomethacin โดยกลไก
ในการตานอักเสบน้ันนาจะมีความเกี่ยวของกับกระบวนการหล่ังสาร prostanoids, proinflammatory cytokines, 
NO, และ histamine โดยใหผลตอบสนองตอการตานการอักเสบท่ีขนาดตํ่า (low dose) ในขณะท่ีความเขมขนเพิ่ม
สูงขึ้นกลับสงผลใหเกิดการระคายเคืองเพ่ิมข้ึน (ใหผลในการตานการอักเสบท่ีลดลง) (Cardia et al., 2018) 
 

สรุป 
น้ํามันหอมระเหยจัดเปนสารสกัดจากธรรมชาติที่มีองคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลาย โดยมี

รายงานวิจัยหลายฉบับไดรายงานถึงผลการทดสอบในการใชน้ํามันหอมระเหยในการตานการอักเสบเอาไวหลายชนิด 
ดวยคุณสมบัติของท่ีไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และชวยลดการใชสารเคมี การเลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติชนิดนี้เพ่ือ
ประโยชนในทางการแพทยจึงถือเปนเทรนใหมที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางสูง ดังนั้นการศึกษาและการทําเขาใจถึง
กลไกในการตานกระบวนการการอักเสบและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความจําเปน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
นําไปใช และการศึกษาตอยอดไปถึงประสิทธิผลที่ไดและฤทธ์ิในการลดการอักเสบเพ่ือใหการรักษาที่มีประสิทธิมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต   
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