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บทคัดย่อ
น้้ามันหอมระเหยเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง เช่น ยับยั้งการอักเสบ ยับยั้งเชื้อก่อโรค เช่น
แบคทีเรีย รา มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ รวมทั้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็ง องค์ประกอบส้าคัญในน้้ามันหอมระเหยที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ใน
การยับยั้งมะเร็ง เป็นสารในกลุ่มเทอร์พีน เทอร์พีนอยด์ และสารกลุ่มอะโรมาติก กลไกการออกฤทธิ์คาดว่าน้้ามันหอมระเหยมีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระตุ้นให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่ระยะพัก ยับยั้งการแพร่กระจายและการสร้าง
เส้นเหลือดใหม่ เพิ่มการท้างานของกระบวนการก้าจัดสารพิษ รวมทัง้ เพิ่มการท้าลายดีเอ็นเอ ในปัจจุบนั การน้าน้้ามันหอมระเหยไป
ใช้โดยตรงอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้เพื่อป้องกันหรือรักษามะเร็ง เนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพ และไม่เข้ากันกับของเหลวใน
ร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ยอมรับ การพัฒนารูปแบบการน้าส่งจึงเป็นข้อควรพิจารณาที่ส้าคัญเพื่อน้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว รูปแบบ
เภสัชภัณฑ์ที่มรี ายงานในการวิจยั ก่อนหน้า เช่น นาโนอิมัลชัน นาโนพาร์ทิเคิล หรือ ลิโพโซม ล้วนแล้วแต่เป็นระบบน้าส่งที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมในการน้าส่งน้้ามันหอมระเหยไปยังเซลล์มะเร็ง ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของน้้ามันหอมระเหยอีกด้วย จากข้อมูลข้างต้นแม้วา่ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงประสิทธิภาพ
ทางคลินิกของการใช้น้ามันหอมระเหยในการรักษามะเร็งเพียงวิธีเดียว แต่มีความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยเพื่อ
รักษาเสริมร่วมกับแนวทางการรักษาหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลข้างเคยงของการรักษา และนอกจากนี้ยังมีความเป็นไป
ได้ที่จะใช้ป้องการการเกิดมะเร็งอีกด้วย
ค้าส้าคัญ: น้้ามันหอมระเหย มะเร็ง
บทน้า
มะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ส้าคัญที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย การรักษามะเร็งสามารถท้าได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้รังสี การผ่าตัด และการใช้ยาเคมีบ้าบัด การใช้ยาเคมีบ้าบัดจัดเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพดีจึงนิยมใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะในระยะแพร่กระจาย แต่แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดผลข้างเคียงสูง ราคาแพง และยัง
มีแนวโน้มเกิดการดื้อยาของมะเร็งได้อีกด้วย นักวิจัยจึงได้พยายามหาสารออกฤทธิ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลด

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันการใช้สารจากธรรมชาติในการรักษาโรคเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
น้า้ มันหอมระเหยเป็นสารจากธรรมชาติที่ประกอบด้วยสารกลุ่มอะโรมาติกที่สามารถระเหยได้ง่ายที่
อุณหภูมหิ ้อง โดยสกัดได้จากพืชหลายส่วน เช่น เปลือก ดอก ใบ เมล็ด ราก ยาง ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การกลั่นด้วยไอน้้า การ
สกัดด้วยตัวท้าละลาย การบีบเย็น หรือการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว นอกจากพืชแล้วยังมีน้ามันหอมระเหยบางชนิดที่สามารถ
สกัดได้จากสัตว์ เช่น น้้ามันหอมระเหยจากชะมด น้้ามันหอมระเหยจากกวาง เป็นต้น น้้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มากมาย เช่น ต้านอักเสบ ยับยั้งเชื้อจุลชีพก่อโรคทั้งแบคทีเรีย รา และไวรัส ต้านอนุมลู อิสระ บรรเทาปวด ลดระดับน้้าตาลในเลือด
รวมทั้งฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็ง
องค์ประกอบในน้้ามันหอมระเหยที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็ง [1]
น้้ามันหอมระเหยมีองค์ประกอบหลากหลายชนิดที่สดั ส่วนแตกต่างกันตามชนิดของน้้ามันหอมระเหยนัน้ ๆ เช่น เทอร์พีน
แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ แลคโตน คูมาริน และสารประกอบอะโรมาติก ซึ่งจะเป็นสารที่มีน้าหนักโมเลกุลต่้า ท้าให้น้ามันหอมระเหย
ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องและมีกลิ่นเฉพาะตัวแตกต่างกันไปตามสัดส่วนและชนิดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ส่วนสารส้าคัญที่
มีรายงานเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งเป็นสารในกลุ่ม เทอร์พีน เทอร์พีนอยด์ และสารประกอบกลุ่มอะโรมาติก แสดงดัง
รายละเอียดด้านล่าง
1. เทอร์พีนและเทอร์พีนอยด์
เทอร์พีนคือสารทีม่ ีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2-เมทิลบิวเทน (2-methylbutane) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตาม
จ้านวนของ ไอโซพรีน (isoprene) ได้หลายกลุม่ ได้แก่ โมโนเทอร์พีน (monoterpene: C10H16), เซสไควเทอร์พีน
(sesquiterpenes: C15H24), ไดเทอร์พีน(diterpene:C20H32) และ เตตระเทอร์พีน (tetraterpene: C80H128) ส่วนเทอร์พีนอยด์คือ
อนุพันธ์ของเทอร์พีนที่ประกอบด้วย 1 หมู่ฟังก์ชันหรือมากกว่า ของแอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ คีโตน เป็นต้น ตัวอย่างสูตรโครงสร้างของ
เทอร์พีนและเทอร์พีนอยด์แสดงดังรูป 1
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รูป 1 ตัวอย่างสารในกลุม่ เทอร์พีนและเทอร์พีนอยด์ (ดัดแปลงจาก [1])
2. สารประกอบอะโรมาติก
สารประกอบอะโรมาติกคือสารอนุพันธ์ของฟีนิลโพรเพน (phenyl propane) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีการ
แทนที่ของหมู่ฟังก์ชันภายในวงแหวนเบนซีน และกลุ่มทีม่ ีการแทนทีข่ องหมู่ฟังก์ชันที่โซ่ตรง (side chain) ตัวอย่างสารประกอบอะ
โรมาติกแสดงดังรูป 2
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รูป 2 ตัวอย่างสารประกอบอะโรมาติก (ดัดแปลงจาก [1])

กลไกในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง [2]
1. เหนี่ยวน้าให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส
อะพอพโตซิสเป็นการตายของเซลล์ที่มีแบบแผน (program cell death) ใช้ในการก้าจัดเซลล์ที่ผดิ ปกติเพื่อรักษาสมดุล
ภายในสิ่งมีชีวิต โดยสามารถชักน้าให้เกิดการตายผ่านทาง 2 วิถี ได้แก่ วิถีภายใน (intrinsic apoptosis pathway) และวิถีภายนอก
(extrinsic apoptosis pathway) ผ่านตัวกระตุ้นที่หลากหลาย ได้แก่ รังสี ฮอร์โมน ดีเอ็นเอทีผ่ ดิ ปกติ เป็นต้น การตายของ
เซลล์มะเร็งผ่านกลไกดังกล่าวเป็นรูปแบบการตายที่พึงปรารถนา เนื่องจากไม่มีการชักน้าให้เกิดกระบวนการอักเสบดังเช่นที่พบใน
กระบวนการตายแบบเนคโครซิส (necrosis) มีรายงานวิจัยทีแ่ สดงให้เห็นว่าน้้ามันหอมระเหยสามารถเหนีย่ วน้าให้เกิดการตาย
แบบอะพอพโทซิส โดยการท้าลายดีเอ็นเอ กระตุ้นหรือยับยั้งการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอะพอพโทซิส เช่น Frank
และคณะรายงานถึงฤทธิ์ของน้้ามันหอมระเหย Boswellia carteri ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยชักน้าให้เกิดอะ
พอพโตซิส ผ่านทางการปรับปรุงยีน CDKN1A, DEDD2, IER3, IL6, SGK, TNFAIP3 GAD45B และ NUDT2 ส่งผลให้เกิดการตาย
แบบอะพอพโทซิส น้้ามันหอมระเหยยังสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน Bcl-2 (antiapoptotic gene) และกระตุ้น Bax
(proapoptotic gene) เพิ่มการท้างานของเอนไซม์ caspase-3 และมีผลต่อโปรตีนและแฟคเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชักน้าให้

เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส เช่น poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP) Akt Activator protein-1 (AP-1) หรือ Nuclear
factor ต่าง ๆ เช่น NF-𝜅B เป็นต้น

รูป 3 การตายแบบอะพอพโตซิสผ่านทางการกระตุ้นด้วยโปรตีน เอนไซม์ ยีนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดัดแปลงจาก [3])
2. กระตุ้นให้เซลล์เข้าสูร่ ะยะพัก (Cell cycle arrest)
วัฏจักรของเซลล์ (Cell cycle) ของมนุษย์นั้นจะแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ G1, S, G2 (ระยะพักหรือระยะที่มีการ
เตรียมพร้อมส้าหรับการแบ่งเซลล์) และ metaphase (ระยะที่มีการแบ่งเซลล์) การสูญเสียสมดุลของระบบควบคุมจะก่อให้เกิดการ
แบ่งเซลล์อย่างไม่มีทสี่ ิ้นสุดจนเกิดเป็นมะเร็ง ยีนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์จึงเป็นเป้าหมายที่สา้ คัญอีกเป้าหมายหนึ่งในการรักษา
มะเร็ง หากมีการยับยั้งการแสดงออกของยีนกระตุ้นหรือ กระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์ จะท้าให้เซลล์มะเร็งไม่
แบ่งตัวและหยุดการเจริญเติบโต มีรายงานการศึกษาพบว่าน้้ามัน Pogostemon cablin สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์โดยกระตุ้น
การแสดงออกของยีน p21 (negative regulator of G1 phase ) และยับยั้งการแสดงออกของยีน cyclin D1 และ cyclindependent kinase 4 (CDK4) ในมะเร็งล้าไส้ (colorectal cancer) เช่นเดียวกันกับน้้ามันหอมระเหยจาก Curcuma wenyujin
ที่สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์มะเร็งผ่านทางการยับยั้งการเปลีย่ นระยะจาก S ไป G2 การยับยั้งการแบ่งเซลล์จากการยับยั้งการ
เปลี่ยนระยะจาก G2 ไป M phase ก็สามารถท้าได้เช่นเดียวกัน ดังที่พบในน้้ามันกระเทียม (garlic essential oil) ในการยับยั้งการ
แบ่งเซลล์ของมะเร็งตับ นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงความสามารถในการเปลีย่ นแปลงการแสดงออกของยีนที่ควบคุมวัฏจักรของเซลล์
ของโมโนเทอร์พีน (monoterpene) เช่น ยีน DDIT3, IL8, and CDKNIA ซึ่งจะสามารถกระตุ้นให้เซลล์เข้าสู่ระยะพักและน้าไปสู่การ
ยับยั้งการแบ่งเซลล์ในที่สดุ
3. ยับยั้งการแพร่กระจาย (metastasis)
กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งคือกระบวนการทีม่ ะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ห่างไกลจากอวัยวะ
เริ่มต้น เป็นสาเหตุให้การรักษามะเร็งท้าได้ยากมากขึ้นและเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หากยับยั้งกระบวนการดังกล่าว

ของมะเร็งจะส่งผลให้โอกาศในการรักษาหายขาดมีเพิม่ มากขึ้นและยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่วยได้อีกด้วย มีหลายงานวิจัย
รายงานถึงฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองของน้้ามันหอมระเหยและสารส้าคัญของ
น้้ามันหอมระเหย โดยเกี่ยวข้องกับการลดการท้างานของเอนไซม์เมทัลโลโปรติเอส (metalloprotease) ซึ่งเป็นเอนไซม์ส้าคัญใน
การควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ตัวอย่างน้้ามันหอมระเหยที่ยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้ เช่น น้า้ มันหอมระเหยจากส้มเกลีย้ ง
(Citrus sinensis) มะตูมซาอุ (Schinus terebinthifolius) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria) เป็นต้น
4. ยับยั้งการสร้างเส้นเลือด (angiogenesis)
กระบวนการสร้างเส้นเลือดเป็นกระบวนส้าคัญต่อจากการแบ่งตัวและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เมื่อมะเร็งมีขนาด
โตขึ้นเส้นเลือดเดิมอาจไม่เพียงพอในการขนส่งอาหารและออกซิเจน
จึงจ้าเป็นต้องสร้างหลอดเลือดเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีวิต รวมทั้งหลังจากแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น มะเร็งจะสร้างเส้นเลือดเพื่อเป็นช่องทางในการขนถ่ายสารอาหารและ
ออกซิเจนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตยังบริเวณอวัยวะใหม่เช่นกัน หากยับยั้งในกระบวนการดังกล่าว มะเร็งจะไม่สามารถน้าอาหาร
เข้าสู่เซลล์ได้และตายในที่สดุ น้้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ โดยผ่านทางการยับยั้ง vascular endothelial
growth factor รวมทั้งขัดขวาง vascular endothelial growth factor R1 ส่งผลให้สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งและท้าลาย
เซลล์มะเร็งได้
5. เพิ่มการท้างานของกระบวนการก้าจัดสารพิษ
การก้าจัดสารพิษในร่างกายจะเกิดผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายในตับและไต โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นในตับจะแบ่งเป็น 2
ระยะคือ ระยะ 1 และ 2 ซึ่งระยะทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารพิษให้ละลายน้้าได้มากขึ้น ลดความพิษ และก้าจัดออกจาก
ร่างกายทางปัสสาวะหรืออุจจาระ ผ่านการท้างานของเอนไซม์ในกลุ่มดีท็อกซิฟิเคชัน (detoxification) เช่น glutathione-Stransferase, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase
เป็นต้น การเพิ่มการท้างานของกระบวนการก้าจัดสารพิษโดยน้้ามันหอมระเหยจะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดมะเร็งมากกว่า
การรักษา นอกจากความสามารถในการเพิ่มการท้างานของกระบวนการก้าจัดสารพิษแล้ว น้้ามันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ก้าจัด free radical ลดการท้าลายเซลล์ ลดการสร้างความเสียหายของดีเอ็นเอ ส่งผลให้สามารถป้องกันการเกิด
มะเร็ง
6. เพิ่มการท้าลายดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์มะเร็ง
น้้ามันหอมระเหยสามารถเหนีย่ วน้าให้เกิดการท้าลายดีเอ็นเอ ของเซลล์มะเร็งท้าให้เซลล์มะเร็งถูกยับยัง้ และก้าจัดในที่สดุ
โดยผลดังกล่าวไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติ กระบวนการยับยั้งการซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair) เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการแสดงออก
ของยีน เช่น H2AFX, HDAC4 โปรตีน เช่น PARP-1 และเอนไซม์ หลายชนิด เช่น DNA polymerases ตัวอย่างน้้ามันหอมระเหย
ที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งผ่านทางกระบวนการนีไ้ ด้แก่ น้้ามันหอมระเหยจากก้ายาน (frankincense oil) น้้ามันหอมระเหยจาก
คาโมไมล์ (Chamomile) เป็นต้น นอกจากนี้น้ามันหอมระเหยยังมีความสามารถในการเพิ่มอนุมลู อิสระกลุ่ม reactive oxygen
specie (ROS) เฉพาะในเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เกิดการท้าลายดีเอ็นเออีกด้วย

น้้ามันหอมระเหยกับการยับยั้งมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรกในประเทศไทย
ในประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส้าคัญของประชากร โดยมะเร็งเต้านม มะเร็งล้าไส้ มะเร็งปอด มะเร็ง
ตับ และมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการตาย 5 อันดับแรกในปี 2555 จากผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย [4] ในบทความนี้
ผู้เขียนจึงได้ให้ความสนใจเฉพาะมะเร็งเพียง 5 ชนิดข้างต้น น้้ามันหอมระเหยที่เคยมีรายงานการศึกษาถึงฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็ง
ดังกล่าวแสดงดังรายการด้านล่าง
1. มะเร็งเต้านม
ตัวอย่างน้้ามันหอมระเหยที่เคยมีรายงานการศึกษาในการยับยั้งมะเร็งเต้านม ได้แก่
น้้ามันต้องตั่ง (Solanum spirale Roxb.) ซึ่งประกอบไปด้วยสารส้าคัญ ได้แก่ E-phytol (48.10%), n-hexadecanoic
acid (7.34%), beta-selinene (3.67%), alpha-selinene (2.74%), octadecanoic acid (2.12%) และ hexahydrofarnesyl
acetone (2.00%) มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 19.69 µg/ml [5]
น้้ามันก้ายาน (Boswellia sacra) สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (T47D, MCF7, MDA-MB-231) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านทางการยับยั้งการพัฒนารูปร่างและการสร้างโคโลนีของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการส่งสัญญาณต่าง ๆ ภายในเซลล์
รวมทั้งมีผลต่อวัฏจักรของเซลล์มะเร็ง [6]
น้้ามันชา (Melaleuca alternifolia) มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ เช่น terpinen-4-ol, γ-terpinene, and α-terpinene
ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส ที่ความเข้มข้น 300 µg/mL รวมทั้งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเข้าสูร่ ะยะ
พักที่ความเข้มข้นเดียวกัน [7]
น้้ามันตะไคร้ (Cymbopogon flexuosus) หรือ lemongrass oil สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ด้วยค่า IC50
เท่ากับ 69.33 µg/mL ผ่านทางการยับยั้งการแสดงออกของ (heat shock protein 90: Hsp90) [8]
2. มะเร็งล้าไส้
น้้ามันหอมระเหยทีม่ ีรายงานยับยัง้ เซลล์มะเร็งล้าไส้ได้แก่
น้้ามันบุนนาค (Mesua ferrea) [9] โดยส่วนที่น้ามาใช้ได้แก่โอลิโอกัมเรซิ่น (Oleo-gum resin) ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเซลล์มะเร็งล้าไส้ (HCT 116 cell line) ที่มีค่า IC50 = 7.38 ± 0.92 µg/ml
น้้ามันใบมะตูม (Aegle marmelos) ซึ่งมีสารส้าคัญในกลุ่ม sesquiterpenes คือ β-Caryophyllene ที่สามารถยับยั้ง
เซลล์มะเร็งล้าไส้ (LoVo) ที่ IC50 เท่ากับ 6.5 µg/ml [10]
น้้ามันหอมระเหยจากมะนาว (Citrus aurantifolia) ซึ่งประกอบด้วยสารส้าคัญในกลุ่มเทอร์พีนคือ D-limonene
(30.13%) และ D-dihydrocarvone (30.47%) มีฤทธิ์ในการเพิ่มการท้าลายดีเอ็นเอ และกระตุ้นในเอนไซม์ caspase-3 ท้างาน
ส่งผลให้เซลล์มะเร็ง (SW-480 cells ) เกิดการตายแบบอะพ็อพโทซิส [11]
น้้ามันใบหยางเหมย (Myrica rubra) สามารถยับยั้งมะเร็งล้าไส้ (HCT8, SW620, SW480, HT29 และ Caco2) โดยมีคา่
IC50 เท่ากับ 1.5 µg/mL โดยเพิ่มการตายแบบอะพอพโทซิส [12]

น้้ามันจากโป๊ยกั๊ก (Illicium verum) สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งล้าไส้ (HCT 116) ด้วยค่า IC50 เท่ากับ
50.34 ± 1.19 µg/mL โดยออกฤทธิ์ผ่านการรบกวนเยื่อหุ้ม mitochondria ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิส
และยังมีผลยับยั้งกระบวนการที่สา้ คัญในการเกิด metastasis อีกด้วย [13]
3. มะเร็งปอด
น้้ามันลาเวนเดอร์ (Lavandula dentata L.) มีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งปอด (non small cell lung cancer: Calu-3)
ทั้งในรูปไอระเหยและของเหลว โดยสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมีการตายทั้งแบบเนโครซิส (necrosis) และอะพอพโทซิส [14]
น้้ามันใบออริกาโน่ซึ่งมีสารส้าคัญคือ charvacol (64.29%) มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งปอด (A-549) ด้วย IC50 เท่ากับ
0.028682% [15]
น้้ามันเหง้าว่านนางค้า (Curcuma aromatica) มีสารส้าคัญคือ zingiberene (4.80 mg/g), β-sesquiphellandrene
(1.88 mg/g) และ turmerone (0.98 mg/g) โดยน้้ามันว่านนางค้าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด (non-small-cell lung
carcinoma cells: NCI-H1299) โดยกระตุ้นให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส ผ่านทางการกระตุ้นเอนไซม์ caspases 3, 8, 9,และ
poly (ADPribose) polymerase (PARP) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของ Bax และยับยั้ง Bcl-2, Bcl-xL อีกด้วย นอกจากนี้
น้้ามันว่านนางค้ายังสามารถยับยั้งการท้างานของ p53 และ ERK1/2 และยังเพิ่มการท้างานของของ JNK1/2 และ p38 ในหลอด
ทดลอง การศึกษา in vivo ในหนูไมซ์เปลือย (nude mice) ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เมื่อให้สารละลายว่านนางค้าในเอทานอลและ
สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ทางการฉีดเข้าช่องท้อง 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดลดลง [16]
4. มะเร็งตับ
น้้ามันหอมระเหยใบเลมอนไทม์ (Thymus citriodorus) ซึ่งประกอบด้วยสารส้าคัญคือ borneol (28.82%), thymol
(14.43%), 3, 7-dimethyl-1, 6-octadiene-3-ol (8.26%), 1-methyl-4-[alpha-hydroxy-isopropyl] cyclohexene (8.23%)
และ camphor (5.1%) ผลการศึกษาพบว่าน้้ามันหอมระเหยจากใบเลมอนไทม์สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
0.34% กลไกการออกฤทธิเ์ กี่ยวข้องกับการเหนี่ยวน้าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส ผ่านทางการกระตุ้นการแสดงออกของ NFkappabeta 65 [17]
น้้ามันหอมระเหยต้นพิษนาศน์ (Artemisia indica) โดยน้าน้้ามันหอมระเหยส่วน aerial part ซึ่งประกอบไปด้วย
สารส้าคัญ คือ artemisia ketone (42.1%), germacrene B (8.6%), borneol (6.1%) and cis-chrysanthenyl acetate (4.8%)
สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ (HEP-2 ) ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 15.5 µg/ml [18]
5. มะเร็งปากมดลูก
น้้ามันหอมระเหยล้าต้นและใบจากสวีทกัม (Liquidambar styraciflua L) ประกอบไปด้วยสารกลุ่มเทอร์พีนและเทอร์พี
นอยด์ ได้แก่ d-limonene, α-pinene and β-pinene, and of the stem oil were germacrine D, α -cadinol, d-limonene,
α -pinene, และ β-pinene มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Hela cell) ด้วย IC50 = 136.27 µg/ml ( น้้ามัน

หอมระเหยจากใบ) และ 119.78 µg/ml (น้้ามันหอมระเหยจากล้าต้น) [19]

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ในการน้าส่งน้า้ มันหอมระเหย
แม้ว่าน้้ามันหอมระเหยจะมีความสามารถในการยับยั้งมะเร็ง แต่ความสามารถในการละลายน้้าต่า้ เข้ากันได้ยากกับ
ของเหลวในร่างกาย ท้าให้เป็นอุปสรรคส้าคัญในการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันหรือรักษามะเร็ง ดังนั้นการเลือกรูปแบบน้าส่งน้้ามัน
หอมระเหยที่เหมาะสมเป็นข้อควรพิจารณาทีส่ ้าคัญเพื่อให้สามารถน้าส่งน้้ามันหอมระเหยไปยังบริเวณที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการใช้งาน
1. สารละลาย (solution)
การน้าน้้ามันหอมมาใช้ในรูปแบบสารละลาย จัดเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียงการน้าน้้ามันหอมระเหยมาละลายด้วย
ตัวท้าละลายที่เหมาะสม เช่น ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (dimethyl sulphoxide: DMSO) แอลกอฮอล์ เป็นต้น ตัวอย่างการน้าน้้ามัน
หอมระเหยในรูปแบบสารละลายมาใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เช่น
Ireland และคณะได้รายงานถึงความสามารถในการยับยั้งมะเร็งผิวหนัง (Subcutaneous tumor) ของน้้ามันหอมระเหย
จากชา (Melaleuca alternifolia) ผลการทดสอบในหนูไมซ์ เมื่อใช้สารละลายน้้ามันชาร้อยละ 10 ใน DMSO ทาบริเวณที่เป็น
มะเร็งวันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 4 วัน พบว่าน้้ามันชาจะสามารถยับยั้งมะเร็งผิวหนังได้ โดยออกฤทธิ์ผ่านทางการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือด
ขาว เช่น CD8 และ Denditric cell ให้ท้าลายเซลล์ทผี่ ิดปกติ โดยสังเกตพบว่าเซลล์มะเร็งเริ่มตายหลังจากได้รับการรักษาเพียง 1
วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ามันโดยตรงพบว่าน้้ามันที่อยู่ในรูปแบบสารละลายมีความสามารถในการซึมผ่านและฤทธิ์ใน
การยับยั้งมะเร็งสูงกว่าการใช้ในรูปแบบน้้ามันโดยตรง [20]
แม้วิธิการเตรียมในรูปแบบสารละลายจัดเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว แต่การเตรียมเป็นรูปแบบสารละลายมักใช้ตัวท้า
ละลายอินทรีย์ในการละลายน้้ามันหอมระเหย ซึ่งอาจเกิดความเป็นพิษจากตัวท้าละลาย และท้าให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้
จึงท้าให้รูปแบบนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก
2. นาโนอิมัลชัน (nanoemulsions)
นาโนอิมัลชันเป็นคอลลอยด์ที่มีวัฏภาคภายในขนาดเล็กกว่า 1000 นาโนเมตร [21] ซึ่งประกอบด้วยน้้ามัน น้้า และสารลด
แรงตึงผิว นาโนอิมลั ชันเป็นระบบที่นิยมน้ามาใช้น้าส่งสารที่ละลายน้้าได้ตา่้ เนื่องจากข้อดีหลายประการ เช่น น้าส่งสารได้ในปริมาณ
สูง ปลอดภัย มีความคงตัวทางจลนศาสตร์ และยังมีความสามารถช่วยเพิ่มการซึมผ่านของยาเข้าสู่เซลล์มะเร็ง ตัวอย่างการน้าส่ง
น้้ามันหอมระเหยในการยับยั้งมะเร็งได้แก่
Tubtimsri และคณะได้พัฒนาต้ารับนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ามันสเปียร์มินต์เพื่อใช้ในการยับยั้งมะเร็งช่องปาก
ผล
การศึกษาด้านฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งพบว่า ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร (%v/v) นาโนอิมลั ชันที่บรรจุน้ามันสเปียร์มิ้นต์
สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งช่องปากในหลอดทดลองได้มากกว่าร้อยละ 90 โดยกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการเหนี่ยวน้าให้เกิด
การตายแบบอะพอพโทซิส [22]
รูป 4 แสดงลักษณะของเซลล์มะเร็งช่องปากหลังจากให้นาโนอิมัลชันบรรจุน้ามันสเปียร์มิ้นต์ที่ความเข้มข้น IC60 และ IC80
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแบบลบ (untreated cell) และกลุม่ ควบคุมแบบบวก (5-FU) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ให้นาโนอิมลั ชัน
บรรจุน้ามันสเปียร์มินต์ เซลล์มะเร็งมีการหดตัว และเริ่มหลุดร่อนออก คล้ายกับกลุ่มควบคุมแบบบวกซึ่งบ่งชี้ถึงการตายของเซลล์
และแตกต่างกับกลุ่มควบคุมแบบลบซึ่งเซลล์ยังคงยึดเกาะดี บ่งชี้ถึงความมีชีวิตของเซลล์

รูป 4 ลักษณะเซลล์มะเร็งช่องปากหลังจากให้นาโนอิมลั ชันที่ความเข้มข้น IC60 และ IC80 เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแบบ
ลบ (untreated cell) และกลุ่มควบคุมแบบบวก (5-FU) [22]
กล่าวโดยสรุปนาโนอิมลั ชันจัดเป็นระบบน้าส่งน้้ามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพ มีวัฏภาคภายในขนาดเล็กในระดับนาโน
เมตร ท้าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่เซลล์มะเร็งของน้้ามันหอมระเหย นอกจากนี้ในระบบยังประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว
ที่สามารถรบกวนการท้างานของผนังเซลล์มะเร็งจึงช่วยเสริมให้น้ามันหอมระเหยเข้าเซลล์มะเร็งได้เพิม่ มากขึ้น
3. นาโนพาร์ทิเคิล (nanoparticle)
นาโนพาร์ทิเคิล คืออนุภาคขนาดเล็กระหว่าง 1-1000 นาโนเมตร มีข้อดีคือสามารถป้องกันการสลายตัวของน้้ามันหอม
ระเหยจากแสง ความร้อน ความชืน้ และออกซิเจน ตัวอย่างการน้าส่งน้้ามันหอมระเหยโดยใช้นาโนพาร์ทิเคิลได้แก่
Salehi และคณะได้พัฒนาไคโตซานนาโนพาร์ทิเคิลที่บรรจุน้ามันหอมระเหย Zataria multiflora เพื่อใช้ในการยับยั้ง
มะเร็งเต้านม ผลการศึกษาพบว่านาโนพาร์ทิเคิลที่บรรจุน้ามันหอมระเหย Zataria multiflora มีขนาดในช่วงระดับนาโนเมตร
(500 นาโนเมตร) นอกจากนี้การตรวจสอบปฏิกริ ิยาระหว่างระบบน้าส่งและน้้ามันหอมระเหยด้วยอินฟราเรดสเป็กโตสโคปี
(Infrared spectroscopy) พบว่าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างระบบน้าส่งไคโตซานและน้้ามัน ด้านฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งเต้านมพบว่านา
โนพาร์ทิเคิลที่บรรจุน้ามันหอมระเหยจาก Zataria multiflora สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม (MDA -MB -231) ผ่านทางการ
เหนี่ยวน้าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส เพิ่มการสร้างอนุมลู อิสระ (reactive oxygen species) เพิ่มการรั่วของเยื่อหุม้
ไมโตครอนเดรีย และเพิม่ การท้าลายดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็ง โดยไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ
กล่าวโดยสรุปนาโนพาร์ทเิ คิลเป็นอีกรูปแบบน้าส่งยาแบบหนึ่งสามารถน้าส่งน้้ามันหอมระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงแต่มีข้อดีเหมือนาโนอิมลั ชันข้างต้นแล้ว ระบบน้าส่งยาชนิดนี้ยงั ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับน้้ามันหอมระเหยอีกด้วย
4. ลิโพโซม (liposome)
ลิโพโซมคืออนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นถุงที่มีเยื่อหุม้ 2 ชั้นเป็นสารกลุ่มฟอสโฟลิปิดซึ่งคล้ายคลึงกับผนัง
เซลล์ในร่างกายมนุษย์ สามารถสลายตัว (biodegradable) และเข้ากันได้กับร่างกาย (biocompatible) น้าส่งได้ทั้งสารชอบน้้าและ
ชอบไขมัน [23] ตัวอย่างการน้าระบบลิโพโซมมาใช้น้าส่งน้้ามันหอมระเหย เช่น
Celia และคณะได้พัฒนาลิโพโซมบรรจุนา้ มันมะกรูด (bergamot essential oil) เพื่อใช้ในการยับยั้งมะเร็งสมอง
(human neuroblastoma cells) โดยวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ลโิ พโซมเพื่อน้าส่งน้้ามันมะกรูดไปทีส่ มองคือเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการละลายน้้า เพิม่ ความคงตัว เพิ่มความสามารถในการผ่าน blood brain barrier และเพิ่มความสามารถในการ

ยับยั้งมะเร็งของน้้ามันมะกรูด ในการศึกษานี้ได้เลือกใช้ฟอสโฟลิปิดโดยต่อเข้ากับโพลีเอทิลีนกลัยคอล (Polyethyleneglycol:PEG)
เพื่อหลบหลีกระบบภูมิคมุ้ กันและเพื่อเพิ่มเวลาในกระแสเลือดของลิโพโซม ผลการศึกษาพบว่าสามารถเตรียมลิโพโซมบรรจุน้ามัน
มะกรูดขนาดเล็กในระดับนาโน โดยมีขนาดประมาณ 180 นาโนเมตร และระบบยังมีประสิทธิภาพการกักเก็บ (entrapment
efficiency) ถึงร้อยละ 75 ผลด้านการยับยั้งเซลล์มะเร็งสมอง (SH-SY5Y ) พบว่าลิโพโซมเริ่มมีฤทธิ์ยบั ยั้งเซลล์มะเร็งที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.01 และ 0.02 โดยปริมาตร หลังจากให้ 24 ชั่วโมง ในขณะที่น้ามันมะกรูดไม่มีฤทธิ์ดังกล่าว แต่เมื่อใช้ที่ความเข้มข้นสูงขึ้น
(ร้อยละ 0.04-0.05 โดยปริมาตร) พบว่าฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งระหว่างลิโพโซมบรรจุน้ามันมะกรูดและน้้ามันมะกรูดแตกต่างกัน
เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาผลของเบอร์แก็พเทน (bergapten: สารที่มีรายงานว่าก่อให้เกิดการระคายเคืองได้) ต่อ
ฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ผลการศึกษาพบว่าน้้ามันมะกรูดที่ปราศจากเบอร์แก็พเทนมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งมากกว่า
น้้ามันมะกรูดที่มีเบอร์แก็พเทน โดยฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.01 โดยปริมาตรพบเซลล์มะเร็งรอดชีวิตเพียง
ร้อยละ 20 ในกลุ่มที่ให้ลิโพโซมบรรจุน้ามันมะกรูดที่ปราศจากเบอร์แก็พเทน ในขณะที่กลุ่มที่ใช้ลิโพโซมบรรจุน้ามันมะกรูดที่มีเบอร์
แก็พเทน พบเซลล์รอดชีวิตร้อยละ 60 ผู้วิจัยได้สรุปว่าสารส้าคัญในน้้ามันมะกรูดที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้ เซลล์มะเร็งสมองไม่เกี่ยวข้อง
กับเบอร์แก็พเทน [24]
กล่าวโดยสรุประบบน้าส่งลิโพโซมเป็นระบบน้าส่งน้้ามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มการละลายน้้า เพิ่มความ
คงตัว และสามารถช่วยเพิ่มการซึมผ่านของน้้ามันหอมระเหยเข้าสู่เซลล์มะเร็ง จากความคล้ายคลึงกันระหว่างเยื่อหุม้ ลิโพโซมและ
เยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้มีปริมาณน้้ามันหอมระเหย ณ บริเวณที่ออกฤทธิ์เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมลิโพโซมเกีย่ วข้องกับการ
ใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ
สรุป
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของน้้ามันหอมระเหยในการยับยั้งมะเร็งหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเมื่อเลือกใช้ระบบน้าส่งน้้ามันหอมระเหยที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ลดการสลายตัวของน้้ามันหอม
ระเหย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา แม้ว่าในปัจจุบันการรักษามะเร็งโดยใช้น้ามันหอมระเหยเป็นวิธีการรักษาหลัก
ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการรักษา แต่การใช้นา้ มันหอมระเหยในการป้องกันมะเร็งหรือใช้ร่วมกับวิธีการรักษา
มะเร็งในปัจจุบันวิธีอื่น ๆ เป็นสิ่งทีน่ ่าสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีแนวโน้มถึงการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้น้ามันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดจ้านวนคนไข้มะเร็ง ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชากรทุกช่วงวัยอีกด้วย
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