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Interesting topic 
 

Aromatherapy: A complementary treatment in dementia 
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30-15.00 น. 

หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร 
อาจารย ณรงค  สภุัทรพนัธ  ประธาน 

พญ. จิตตระวี  เกลยีวสัมพนัธ  เสนอรายงาน 
 
Introduction 
 
     ในคนสูงอายทุี่เปน dementia เมื่อการดําเนินโรคมาถงึจุดๆหนึง่ก็จะม ี psychiatric symptoms
และมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป เชน agitation, aggression, depression, delusion, wandering, 
sleep disturbance และhallucination ซึ่งเรียกรวมๆวาเปน behavioral and psychological 
symptoms of dementia ซึ่งทาํใหผูปวยและผูดูแลเกิดความกลัวและเปนปญหาสาํคัญในการจัดการ
สําหรับแพทยทัว่ไป, จิตแพทยและแพทยผูดูแลผูสูงอายแุละทาํใหคนไขตองเขามารับการดูแลใน
สถาบันทีรั่บดูแล 
     หลังจากทีส่ามารถหาสาเหตทุี่แกไขไดแลว เชน การมกีารตดิเชือ้ การรักษาแบบไมใชยา (non 
pharmacological approach) เชน behavioral management ไดถูกใชใหเปน first line intervention 
     ในทางปฏิบัติ ยา เชน Neuroleptics และ sedatives อื่นๆ ก็นํามาใชบอยในการควบคุม
สถานการณบางอยาง ถึงแมวา neuroleptics จะมปีระสิทธภิาพเมื่อนํามาใชในชวงสั้นแตมันก็ยงัมี
ผลขางเคยีง เชน sedation, extrapyramidal signs, falls และทาํใหเกิดผลตอคุณภาพชวีิตซึ่ง
ผลขางเคยีงเหลานี้ก็มกัจะเกิดกับผูปวยsevere dementia 
     มีการใชAlternative approach กันอยางกวางขวาง รวมทั้ง multisensory intervention เชน 
snoozelanแตมีรายงานการศึกษาคอนขางนอย สวนอีกสองอยางคอื aromatherapy และ bright 
treatment ไดมผีลการศกึษาที่ทาํใหเราสามารถมั่นใจในผลการรักษาได      
     ในความคิดเก่ียวกับสขุภาพและชวีติความเปนอยูซึง่เก่ียวของกับหลายๆปจจัย ไมเพียงแตการมี
รางกายที่ดีเทานั้นแตยงัตองมีสงัคมและอารมณที่ดีดวย ในความรูสึกของเราที่วา “ทุกสิ่งทุกอยางดี
สําหรับฉัน” มนัก็ข้ึนอยูกับความรูสึกเก่ียวกับตนเองและสิ่งอื่นๆ นอกจากนั้นสิง่แวดลอมยงัมอีิทธิพล
ตอเราดวย ตัวอยางเชน การที่เราเดนิอยางผอนคลายในสวนดอกไมชวยใหเราดีขึ้นจากความเครียด
และความกงัวล ซึ่งก็เหมอืนกับการไดสัมผัสกับกล่ินหอมๆ ก็จะชวยใหเรารูสึกดีข้ึน      
     ในการนํา Aromatherapy เขามาใชในผูปวยที่เปนDementia เราสามารถชวยใหพวกเขา
เหลานั้นรูสึกพึงพอใจกับกลิ่นหอมและสามารถมผีลตอการรักษาในบางดานดวย การนํา 

http://www.ramamental.com


ภาควชิาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี                       http://www.ramamental.com 2 

aromatherapy มาใชโดยการนวดสามารถชวยใหผูปวยdementiaรูสึกวามีคนสนใจในเร่ืองของ
อารมณและสุขภาพกายของเขา ซึ่งทําใหผูปวยเกิดความเชือ่มั่นและเปดโอกาสใหมกีารสือ่สารกัน
มากข้ึน 
     การนํา Aromatherapy มาใชโดยยึดหลักholistic principles(การรักษารางกายทั้งหมดไมแยก
เปนสวนๆ) ทําใหผูปวยที่เปนdementiaลดความตงึเครียดและความวิตกกังวลลง เพราะรูสึกวา
ตนเองไมไดโดดเด่ียว สวนสาํหรับผูดูแลก็ชวยลดความตงึเครยีดและความรูสึกวาเปนภาระลง 

                                                          
 
What is Aromatherapy? 
 
     Clinical aromatherapy ในสมยัปจจุบันใหคําจาํกัดความโดย Aromatherapy Organisation 
Council วา การนํา essential oils มาใชอยางเปนระบบในการรักษาแบบholistic เพื่อชวยทํา
ใหรางกายและอารมณดขีึ้น “The systematic use of essential oils in holistic treatments to 
improve the physical and emotion wellbeing” 
 
A Holistic Approach 
 
     Holistic treatment เร่ิมมาจากพ้ืนฐานที่วาเปนการรกัษาคนไข as a whole person มากกวา
เปนการรักษาอาการของโรค ซึ่งการรักษาแบบholisticจะคํานงึถงึปจจยั 4 อยางดังตอไปนี ้

1. Physical condition 
2. Emotional state 
3. The environment 
4. The spirituality 

     ซึ่งปจจยัทั้ง4ขอดังกลาวมอีิทธิพลตอสุขภาพ, ชีวติความเปนอยูและจิตวญิญาณของผูปวย ซึ่ง
คําวา การมสีุขภาพดี ไมไดมคีวามหมายแคเพียง การไมมโีรคเทานัน้ ดังนั้นการapproachแบบ
holisticก็คือการทาํใหปจจยัทัง้ 4 เกิดความสมดุล 
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Aromatherapy 
     Aromatherapy เปนการรักษาแบบholisticอยางหนึ่ง โดยการนาํน้าํมนัหอมระเหยจากพืช 
(essential aromatic plant oil) เพ่ือที่จะทาํใหเกิดความสมดุลทัง้ในดาน physical, physiological 
และ spiritual wellbeing 
     ซึ่งessential oils นี้อาจจะถกูนาํมาใชนวด, ใสในอางอาบน้าํ, เอามาทําเปนลูกประคบและสูดดม
โดยการทาํใหไอของมนักระจายไปทัว่หอง 
      คําวา Aromatherapy ถูกสรางข้ึนในป 1937 โดยนกัเคมชีาวฝรั่งเศสชือ่ Rene Maurice 
Gattefosse เพ่ือที่จะใชบรรยายการนาํสารที่มกีลิ่นหอมมาใชในการรักษาแผล 
 
History of Aromatherapy 
     ชาวจีนเปนชาติแรกที่นาํกล่ินมาใชประโยชนในดานการรักษา โดยใชรากของ caramus มาใช
เปน antiseptic ใน 3000 ปกอนคริสตกาลและใชสมนุไพรในความเชือ่ทางศาสนา ตอมาสารที่มกีลิ่น
หอมก็มบีทบาทในดานการแพทยในหลายๆประเทศ 
     ความรูเกีย่วกับการกล่ัน essential oils และน้าํหอม มใีน Europe ในชวง Dark age (10th-
13thcentury) 
     การผสม herbal oils ลงในน้าํเร่ิมมใีนEurope เมื่อ 14th-16th century และรูวาการนาํ aromatic 
oils มาใชภายนอกสามารถชวยรักษาอาการจากภายในได 
     ใน 18th-19th century วิทยาศาสตรสาขาเคมเีจริญเตบิโตข้ึนอยางรวดเรว็ละการใชสารเคมก็ีเพ่ิม
มากข้ึนจนทาํใหมองขามการใชสมนุไพรไป ถึงแมวาหองปฏิบัติการบางแหงจะนาํคุณสมบัติ 
antibacterial และ anti-microbial ของพืชมาใชแตมนักย็งัไมเปนที่นยิมของวงการแพทย 
     การพัฒนาทีส่าํคัญมากที่สุดเกิดข้ึนในฝรั่งเศสในป1937 เมื่อ Rene Maurice Gattefosse นัก
เคม ี ไดรับอบัุติเหตุโดนสารเคมีในหองทดลองและไดเอามอืจุมลงไปในภาชนะที่บรรจุ lavender 
essential oil เขาพบวาบาดแผลของเขาหายอยางรวดเร็วและไมมแีผลเปน 
 
Purpose of Aromatherapy 
     ความคดิหนึง่ของ mind-body medicine ก็คือ การที่คนเรามจีติใจที่ดีสามารถทาํใหมสีุขภาพ
กายที่ดีได การทําaromatherapy ซึ่ง essential oil นั้นมาจากพืชสามารถทาํใหคนเรานั้นคนเราจาก
ความตงึเครียดไดและทาํใหเรามคีวามสขุจากรสสมัผสัของการนวด, น้ําทีอุ่นๆและกล่ินหอมตางๆ 
     Aromatherapy สามารถทาํใหคนเรารูสึกดีข้ึนไดโดยมผีลตอ limbic system ผานทาง olfactory 
nerve หรือ sense of smell ซึ่ง limbic system เปนบริเวณของสมองทีค่วบคุมอารมณ การผอน
คลายและการไดรับกล่ินหอมๆจะกระตุน emotional response ของ pleasure และ relaxation ถา
มองในมมุของ holistic: aromatherapy เปนรูปแบบหนึ่งของ preventive health care ซึ่ง 
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aromatherapist เชื่อวาไมไดนาํมาใชแทนที่การรักษาดวยยา แตนํามาใชรักษารวมกันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการรักษาแบบเดิม 
     Aromatherapy มีประโยชนในการเปน complementary treatment เพ่ือชวยลด depression, 
anxiety, insomnia, panic disorder, stress-related physical disorder, menstrual cramp และ
อาการทางGIบางอยาง นอกจากนี้การศึกษาของ Arecent Scottish พบวา aromatherapy มีผลชวย
ใหอาการบางอยางของผูปวย dementia สงบลง 
 
Description of essential oils  
     Essential oils ที่ถูกเตรียมมาเพ่ือใชใน aromatherapy มาจากหลายกระบวนการ: สวนมากจะ
เตรียมโดยการกล่ันดวยไอน้ํา (stream distillation) ซึ่งกระบวนการนี้ ดอกไม, ใบไมหรือสวนอื่นๆ
ของพืชจะถูกทาํใหรอนดวยไอน้ํา และไอของมนัก็จะผานไปยงัสวนที่แยกไอน้าํและessential oils 
ออกจากกันอีกครั้ง สวนวธีิอื่นๆในการเตรยีมคอื expression or squeezing, onfleurage 
(ขบวนการสกัดหวัน้าํหอมดวยน้ํามนั) และmaceration (การแชน้ําเพ่ือทาํใหออนตวัลง) 
     ตอไปนี้จะกลาวถงึเทคนิคในการใชessential oils ใน aromatherapy 

1. Massage เปนเทคนิคที่คนสวนมากใชกัน สําหรบัการทีจ่ะนาํมานวด essential oils จะถูก
นํามาผสมกับ vegetable carrier oil เชน wheatgerm, avocado, olive, sunflower, 
grapeseed หรือ soya bean oil ซึ่งสัดสวนที่แนะนาํคือ 2.5-5%ของessential oilกับ 95-
97%ของcarrier oil 

2.    Full-body bath เทคนิคนี ้essential oil จะถูกนาํไปใสในน้ําอุนโดยใชขนาด5-10หยดตอน้าํ1อาง                   

 
3. Hand or feet bath เทคนิคนีถู้กนาํมาใชเพ่ือการรักษา arthritis หรือ skin disorder ของมอื

และเทา เชน การปวดเมือ่ยตางๆ 
4. Inhalation เทคนิคนี้ใชในการรักษาปญหาเก่ียวกับ sinus เชน Hay fever โดยนาํน้าํตม

เดือดประมาณ 2 ถวยตั้งทิ้งไว 5-10 นาทีหยด essential oils ลงไป2-5 หยดแลวใหสดูดมไอ
ระเหยเปนเวลานาน 5-10 นาท ี

5. Diffusion เทคนิคนีจ้ะตองใช special nebulizer ที่จะทําessential oils ใหเปนละอองแลว
กระจายไปในอากาศหรือทําให essential oilsเกิดความรอนแลวระเหยออกมา วิธีนี้ใชในการ
บําบัด emotional upsets 
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6. Compresses โดยใชผาจุมลงไปในน้าํอุนที่ผสมessential oils และนํามาประคบในสวนของ
รางกายทีม่ปีญหา จากนั้นใชผาพลาสติกพนัทิ้งไว 1-2 ชั่วโมง การใช aromatherapyวิธีนี้
เพ่ือชวยรักษา sprains, bruises และmuscle pain 

7. Internal use essential oils บางอยาง เชน peppermint oil และ cinnamon สามารถ
นํามาใชเปนชาและน้ํายาบวนปากได หรือจะนาํมาผสมน้าํหรือน้าํผึ้งด่ืม 

 
Therapeutic properties of essential oils 
     Essential oils มคุีณสมบัติในการรักษาหลายอยาง Mackie and Williamson (1994) ได
กลาวถงึคุณสมบัตทิั่วๆไปของ essential oils ทั้งในแงของประโยชนตอรางกายทั้งหมดและตอ
อวยัวะเฉพาะอยาง ดังนี ้

1. Stimulate cell activity and growth 
2. Stimulate tissue regeneration 
3. Promote healing of skin 
4. Stimulate immune system; production of WBC and increase their activity 
5. Improve local blood circulation 
6. Have anti-inflammatory effects 
7. Act as antiseptic/disinfectant (especially for skin, lungs, intestine and urinart tract) 
8. Insecticide and insect repellant 
9. Stimulate cell activity and growth 
10. Stimulate tissue regeneration 
11. Promote healing of skin 
12. Stimulate immune system; production of WBC and increase their activity 
13. Improve local blood circulation 
14. Have anti-inflammatory effects 
15. Act as antiseptic/disinfectant (especially for skin, lungs, intestine and urinart tract) 
16. Insecticide and insect repellant 
17. Stimulate elimination of wast products of metabolism via sweat, lungs, intestines, 

kidneys (detoxifier) 
18. Stimulate expulsion of bronchial and lung excretions (expectorants) 
19. Relieve or prevent spasms of smooth muscle (convulsion and nervous disorders 

anti-spasmodic) 
20. Stimulate the secretion of digestive glands     
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21. Stimulate circulation                                          
22. Aid production of urine (diuretic)  
23. Be a hormone stimulant  

 
How essential oils work? 
 
     ในความเปนจริงรางกายและจติใจไมไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแตมคีวามสมัพันธกัน
คอนขางมาก Tisserand (1993) ไดอธิบายถึงผลของ essential oilsใน 2 ลักษณะ 

1. ดาน Physiological มีผลโดยตรงตอรางกายสวนที่สมัผสักับ essential oil นั้น 
2. ดาน Psychologicalmมีผลโดยการผานการรับรูโดยการสดูดม (sense of smell) 

     ในบางคร้ังการมปีญหาทางดานรางกายเกิดจากสิง่ทีม่ากระทบจิตใจ ซึ่งเราใชคําวา 
psychosomatic หมายความถึงการมีความเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 
Effect of Aromatherapy on the mind 
 
     โดยทั่วๆ ไป Essential oils สามารถแบงออกเปน 2 กลุม 

1. กลุมที่ม ีSedative effect 
2. กลุมที่ม ีStimulating effect 
และมบีางชนิดที่มทีัง้ 2 อยางรวมกัน 

     การเลือกใช oils ถูกชนิด เชน ผูปวยที่มีความตึงเครยีดหรือมคีวามวิตกกังวล oil ก็สามารถชวย
ใหผูปวยเหลานั้นผอนคลาย หรือผูปวยที่มภีาวะซึมเศราสิ้นหวังหรือมคีวามรูสึกดานลบก็จะชวยให
ความรูสึกเหลานี้ดีข้ึน 
     Mme Maury (1989) ไดกลาวถึงผลทีท่ําใหความรูสึกดีข้ึนวา กล่ินหอมมผีลตอจิตใจ เมื่อ 
perception ของคนเราถูกทาํใหชัดเจนก็จะทาํใหเรามมีมุมองอะไรที่ถูกตองมากขึ้น หรือมนัอาจจะ
กลาวไดวาเมื่อเรามีปญหาทางดานอารมณ มนัจะไปยบัยัง้ perception ของเราใหแยลง 
     จากคําบรรยายดังกลาวทาํใหเราเขาใจไดมากข้ึนวา aromatherapy สามารถชวยผูปวยที่เปน 
dementia ไดโดยการที่ทาํใหความคดิของผูปวยชัดเจนมากข้ึน 
     เมื่อกอน aromatics หลายชนิดโดยเฉพาะ rosemary ดีกับผูปวยทีสู่ญเสยีความจําและม ี
mental weakness (inability to concentration) โดยกล่ินจะไปกระตุนความทรงจําบางสวนใหตืน่ตวั
ข้ึนมาและทาํใหสมาธิดีข้ึนโดยการไปกระตุนสมอง 
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The sense of smell 
 
     ในสมยักอน sense of smell ของมนษุยมผีลตอพฤติกรรมและความอยูรอด ซึ่งสัณชาตญาณนี้มี
อยูในสตัวหลายชนดิ แมแตในเด็กทารกก็ใชกลิ่นในการจดจําแมของพวกเขา 
     เมื่อเรากลับมาถงึบานลองใชเวลาเพียง 5 นาทนีั่งลงในที่เงยีบๆ หลับตาและผอนคลาย ลองฟง
เสียงขางนอกหนาตางและคิดวาในขณะนั้นเราไดกล่ินอะไรบาง เมื่อเราทําอยางนั้น เราก็อาจจะได
ยินเสียงนกรอง เสยีงก่ิงไมไหว และคุณอาจจะจับกล่ินบางอยางได เชน กล่ินปลาจากรานขายของ
ขางๆ และกล่ินดอกไมในแจกนั เมื่อคนเราเตบิโตข้ึนก็จะมกีารพัฒนาการมองเห็นและการไดยิน
เพ่ือที่จะไดรับขอมลูจากสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น 
     แตในคนสูงอายทุีทุ่กทรมานจากการมปีญหาทางดานการมองเหน็และการไดยิน และในผูปวย 
dementia ที่ความสามารถในการรับรูถูกจาํกัดลง ซึ่งในชีวติของคนๆหนึ่งคณุภาพของชวีติก็จะ
ข้ึนอยูกับความสามารถในการรับรูของประสาทสัมผัสวาเต็มประสทิธิภาพหรอืไม ดังนั้นถาคนเรามี
ความบกพรองลงของประสาทสัมผัสใดประสาทสมัผสัหนึง่ ก็จะมกีารพัฒนาประสาทสัมผสัที่เหลืออยู
ใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     ประโยชนอยางหนึ่งของ aromatherapy ในผูปวย dementia ก็คือพลังของกล่ินสามารถปลุกสิ่ง
ที่อยูในอดีตได sense of smell มคีวามสามารถที่จะนาํสถานที่และเวลาในอดีตกลับมาซึ่งไมใชใน
รูปแบบของการมองเห็นแตเปนอารมณ (emotion) ที่เวลาในขณะนัน้ 
     จะเห็นไดวากลิน่สามารถกระตุนความจําและความรูสึกไดชัดเจนยิ่งกวาการไดมองเห็นรูปภาพ
เกาๆ ดังนั้นการนาํกล่ินมาใชรวมในการรักษาในผูปวยทีเ่ปน dementia ก็อาจจะชวยใหผูปวยในการ
ระลึกถงึความทรงจําเกาๆได 
 
Complementary therapy 
     Complementary therapy ถูกคิดขึ้นมาเพ่ือชวยกระตุนกลไกการ healing และชวยใหเนื้อเยือ่
และระบบตางๆอยูในภาวะที่การ healing สามารถเกดิข้ึนได 
     ในปจจุบันไดมคีวามสนใจเก่ียวกับคุณสมบัติในการ healing ของพืช และการนาํ aromatherapy 
มาใชก็มกีารเติบโตอยางรวดเร็ว  
     Aromatherapy ไมไดถูกนาํมาใชเพ่ือแทนที่การรักษาดวยยา แตเปนการนาํมาเสริม 
(complement) เทานั้น 
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Aromatherapy in Dementia 
 
     ในผูปวยdementia; lavender and lemon balmไดรับความสนใจในคุณสมบัติเร่ือง sedative 
และ/หรือ การเพ่ิมcognition และในปจจุบันก็มกีารศึกษาทางดาน neurochemical และ clinical มา
รองรบัมากมายดังจะกลาวดังตอไปนี ้
 
Mechanism of action of aromatic essential oils 
 

 
 
Psychological aspects 
 
     Aromatic oils โดยคํานยิามก็คือ กลิ่นหอม; การตอบสนองทางดาน psychological ตอกล่ินหอม
ข้ึนอยูกับ perception ของแตละคน วาชอบหรือไมชอบและข้ึนกับวาเคยไดสัมผสักบักล่ินมากอน
หรือไม การมีการตอบสนองทาง psychological ที่หลากหลายนีม้ีความสาํคัญเพราะ มันจะมอีิทธิพล
ตอผลการรักษา 
     ในสถานการณสวนมากถากล่ินหอมที่มคีวามเขมขนสูงๆแมในปริมาณเพียงเล็กนอย กอ็าจจะทาํ
ใหเกิดความรูสึกที่ไมพึงพอใจได ซึ่งเคยมีการศึกษากอนหนานี้ ใช lavender ที่อยูในระดับความ
เขมขนสูงๆเปรยีบเทยีบกับการไมใชกล่ิน พบวา cognitive function เชน arithmetic แยลง แต
อยางไรกต็ามในการศึกษาหลังๆไดมกีารเปรยีบเทยีบผลของการใช lavender และ jusmine โดยใช
ความเขมขนทีต่่าํมากๆตอผลของ cognition พบวา กลุมที่ใช lavender มีความผดิพลาดในเร่ืองของ 
arithmetic และ concentration tasks นอยกวา 
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     การมปีระสบการณตอกล่ินในแตละคนก็มผีลตอการตอบสนองเชนกัน ความสมัพันธกันของกลิน่
กับ emotional response เนื่องมาจากการมี afferent link จาก olfactory bulb ไปยงั amygdala ที่
ซึ่งมีการตอบสนองของ emotion ตอ stimuli ตางๆ 
 
Biological aspects  
 
     ไมเหมือนกับ psychological mechanism; pharmacological mechanism สําหรับ 
aromatherapy ไมได คิดวามสีวนเก่ียวของกับperceptionของกล่ิน แตคิดวาเกิดจากสวนประกอบ
ของ essential oils เขาสูรางกายและมผีลโดยตรงตอสมอง เชน โดยการผานไปยังกระแสเลือดจาก
การถูกดูดซึมจากปอดหรอื olfactory mucosa aromatherapy นาจะมผีลในการรักษาโดยตวัของมนั
เอง เพราะในผูปวยdementia บางคน ไมไดกลิน่เนือ่งจากมีการสูญเสยี olfactory neuron 
 
Clinical studies  
 
     การใช aromatherapy ในการรักษาผูปวยที่เปน dementia แบบที่เปน placebo-controlled trial 
ยังมคีอนขางจํากัดและจํานวนผูที่เขารวมการศกึษาก็มคีอนขางนอย แตถาเปน uncontrolled case 
studies มีเปนจาํนวนคอนขางมากกวาที่แสดงใหเห็นถึง efficacy ของการใช aromatherapy 
     Henry et al,1994 เปนการศึกษาแบบ cross-over study ในผูปวย 9 คนที่เปน dementia ที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการนอน ผลการศกึษาแสดงใหเหน็วา lavender oils มผีลตอรูปแบบการนอนของ
ผูปวย โดยทําให duration of sleep ยาวนานมากขึ้น 
     Hardy et al, 1995 ศึกษาผูปวย dementia 4คนที่ใช long term drugs use ชวยในการนอนอยู
แลว พบวาชวยทาํใหการนอนของผูปวยดีข้ึน 
     Brooker et al, 1997 ศึกษาผูปวย senile dementia ดวยการรักษา 4 แบบ คือ  

1. Ambient lavender 
2. Massage with lavender oil 
3. Massage without oil 
4. No treatment 
โดยทํา intervention เปนระยะเวลา 3 เดือน 10 sessions, session ละ 30 นาท ีพบวาผูปวยที่
ได  intervention แบบ massage with lavender oil มีพฤติกรรมดีข้ึน 
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Placebo or case-controlled studies 
 
     Smallwood et al, 2001 ไดทํา randomised controlled trial เก่ียวกับ relaxing effect ของ 
aromatherapy ตอความผิดปกติทางพฤติกรรมของผูปวย dementia 21 คน โดยการนวด โดยบง
ผูปวยออกเปน 3 กลุม คือ 

1. Aromatherapy and massage 
2. Aromatherapy and conversation 
3. Massage only 

     และบันทึกผลทางพฤติกรรมโดยใช vediotape เปนเวลา 1 ชั่วโมงหลงัจากการ therapy โดยบง
เปนชวงเวลาดังนี้ 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15.00 และ 15.00-16.00 
     จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุม aromatherapy and massage มีการลดลงของการม ี
excessive motor behavior มากสดุแตชวงเวลาที่มนียัสาํคัญทางสถติิคือ ชวง 15.00-16.00 น. 
     Holmes et al, 2001 ศึกษาเปนแบบ small placebo controlled trial โดยใช lavender stream 
aromatherapy ในผูปวยทีเ่ปน severe dementia 15 คนเปรียบเทยีบกับ placebo โดยใช masked 
observer ratings of agitated behavior พบวา กลุมทีใ่ช aromatherapy มีการดีข้ึนของ agitated 
behavior อยางมนียัสาํคัญเมือ่เปรยีบเทยีบกับ placebo ในการศึกษานีถ้ึงแมวาจํานวนผูปวยจะ
คอนขางนอย แตมขีอที่นาสนใจตรงทีว่า ผูปวยที่เปน dementia แบบ Lewy bodies ไดรับประโยชน
นอยกวาแบบอื่นๆ 
     Bowles et al, 2002 ไดทาํการศึกษา cross-over study ของ aromatherapy massage ใน
ผูปวย moderate to severe dementia 56 คน โดยครีมจะบรรจุ essential oils 1ใน 4 อยาง คือ 
lavender, sweet marjoram, patchouliหรือ vetiver และครีมเปลาๆไมม ี essential oils โดยนวด
บริเวณฝามอื 5 คร้ังตอวันเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา มกีารลดลงอยางมนียัสาํคัญของปญหาทาง
พฤติกรรมในคนที่ไดรับการนวดดวยครีมที่มี essential oils 
     Ballard et al, 2002 ไดทําการศึกษา placebo-controlled study ทีใ่หญทีสุ่ด โดยใชผูปวย
จํานวน 72 คนที่เปน severe dementia โดยคร่ึงหนึง่ของจาํนวนผูปวยถกูสุมใหไดรับ 
aromatherapy โดยใช lemon balm essential oil และอีกคร่ึงหนึง่ใช placebo (sunflower oil) ซึ่ง
ทั้ง active treatment และ placebo จะผสมใน base lotion และทาใหผูปวยที่บริเวณหนาและแขน
วันละ 2 คร้ัง ใชเวลาศึกษา 4 สัปดาห พบวา 60% ของผูปวยที่ไดรับ active treatment และ 14% 
ของกลุม placebo มีการลดลงของ CMAI score ถึง 30% โดยอาการที่ดีข้ึนสวนใหญจะเปน 
agitation และคุณภาพชวีติก็ด ี
ข้ึนอยางมนียัสําคญัในกลุม active treatment เมื่อวัดดวย Quality of life indices และที่สาํคัญเมื่อ
สิ้นสุดการรักษาไมมผีลขางเคียงใดๆทัง้สิน้เกิดข้ึน ในการศึกษานี้จึงสรุปวา aromatherapy สามารถ
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เอามาใชรวมกับการรกัษาโดยใช psychotropic medication เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ดวยยา 
     แตก็มีบางการศึกษาที่ผลของการรักษาไมสนับสนุนวาการใช aromatherapy จะไดประโยชน 
คือ 
     Gray and Clair, 2002 ไดทํา vediotape study ในผูปวย dementia 13 คน ที่ไดรับ aroma 
intervention 4 ชนิด ขณะที่ไดรับ medical adminirtration ดวย ซึ่ง aroma intervention ทั้ง 4 อยาง 
คือ lavender, sweet orange, tea tree และ no aroma ไมพบวามคีวามแตกตางในเร่ืองของ 
resistive behavior เมื่อใช intreventions ทั้ง 4 อยางเปรยีบเทยีบกัน 
 
Conclusions 
 
     ถึงแมวาในการศึกษาแบบ case-based evidence สวนมากจะแสดงใหเหน็ถงึผลดีในการทาํให
การนอนดีข้ึน, agitated behavior ลดลงในผูปวยที่เปน dementia แตขนาดของผูเขาทําการศึกษา
ยังมจํีานวนนอยมากในการศึกษาแบบ placebo-controlled randomize trial และยังมขีอจํากัดใน
เร่ืองของ methodology บางประการ 
     ในการศึกษาที่ผานๆมามพีบบางประเด็นที่คอนขางสาํคัญ เชน ประชากรของกลุมผูปวยทีน่ําเขา
มารักษาเปน dementia ตางชนิดกัน ซึ่งเราพบวา dementia ชนิด Lewy bodies มีการตอบสนองที่
ไมคอยดีหรือแยในการใช aromatherapy 
     ถึงแมวา lavender และ lemon balm จะมีการใชในการศึกษามากทีสุ่ดแตก็ม ี intervention 
บางอยางรวมดวย เชน การนวด, การสมัผสัรางกาย, การใชการไหลเวียนของน้าํ ซึ่งสิ่งเหลานี้
อาจจะมผีลตอการรกัษาได 
     ในปจจุบันมีการใช aromatherapy กันอยางกวางขวางและยงัไมพบผลขางเคียงที่รุนแรง แตก็
ยังไมปลอดภยัและมปีระสทิธิภาพเพียงพอในการใชเปนการรักษาทางเลือก (Alternative 
treatment) ของการรักษาดวยยา (pharmacotherapy) แตสามารถนาํมาใชรวมกันไดเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการรักษาใหดยีิง่ขึ้น (Complementary treatment) 
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