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ยาห้าราก...ต ารับยาแก้ไข้ 
 

อรัญญา ศรีบุศราคัม 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ต ำรับยำห้ำรำก หรือเรียกในชื่ออ่ืนว่ำ ยำเบญจโลกวิเชียร ยำแก้วห้ำดวง ยำเพชรสว่ำง เป็นต ำรับยำ
แผนโบรำณของไทยที่มีกำรใช้กันมำนำนแล้ว ประกอบด้วยรำกสมุนไพร 5 ชนิด ในอัตรำส่วนที่เท่ำกัน           
มีสรรพคุณในกำรใช้แก้ไข้ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่ำงๆ สมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่  

- คนทำ (Harrisonia perforata (Blanco) Merr.)  

- ชิงชี่ (Capparis micracantha DC.)  

- เท้ำยำยม่อม (Clerodendrum indicum (L.) Kuntze)  

- มะเดื่อชุมพร (Ficus racemosa L.)  

- ย่ำนำง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป รำกของสมุนไพรในต ำรับยำห้ำรำก (ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก ธนัชพร นุตมำกุล) 
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ต ำรับยำห้ำรำกจัดอยู่ในกลุ่มยำแก้ไข้ที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศใชในบัญชียำจำกสมุนไพรที่มี  
กำรใชตำมองค์ควำมรู้ดั้งเดิมในบัญชียำหลักแห่งชำติ (1) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
สูตรต ำรับ ในผงยำ 100 กรัม ประกอบด้วยรำกคนทำ รำกชิงชี่ รำกเท้ำยำยม่อม รำกมะเดื่อชุมพร  

รำกย่ำนำง หนักสิ่งละ 20 กรัม 
ข้อบ่งใช้ บรรเทำอำกำรไข้ 
ขนำดและวิธีใช้   
ชนิดผง  ผู้ใหญ่ รับประทำนครั้งละ 1-1.5 ก. ละลำยน้ ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร เมื่อมีอำกำร 

เด็ก อำยุ 6-12 ปี รับประทำนครั้งละ 500 มก.–1 ก. ละลำยน้ ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร      
เมื่อมีอำกำร 

ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด 
ผู้ใหญ่ รับประทำนครั้งละ 1-1.5 ก. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร เมื่อมีอำกำร 
เด็ก อำยุ 6-12 ปี รับประทำนครั้งละ 500 มก.–1 ก. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอำหำร เมื่อมีอำกำร 

ข้อควรระวัง  
- ไม่แนะน ำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่ำเป็นไข้เลือดออก เนื่องจำกอำจบดบังอำกำรของไข้เลือดออก 
- หำกใช้ยำเป็นเวลำนำนเกิน 3 วัน แล้วอำกำรไม่ดีขึ้น ควรปรึกษำแพทย์ 
- ไม่แนะน ำให้ใช้ในหญิงที่มไีข้ทับระดู หรือไข้ระหว่ำงมีประจ ำเดือน 

ส ำหรับรำยงำนวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของต ำรับยำห้ำรำก มีดังนี้  
1. ฤทธิ์ลดไข้ 

สำรสกัดเอทำนอลจำกต ำรับยำห้ำรำก ขนำด 25-400 มก./กก. มีฤทธิ์ลดอุณหภูมิกำยของหนูแรท       
ที่ถูกเหนี่ยวน ำให้เป็นไข้ด้วยไลโปโพลีแซคคำไรด์ (lipopolysaccharide; LPS) ขนำด 50 มคก./กก. ได้ โดยที่
ขนำด 400 มก./กก. จะมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรลดไข้ และที่ขนำด 100 และ 200 มก./กก. จะมี
ประสิทธิภำพในกำรลดไข้ได้เทียบเท่ำกับยำแอสไพริน ขนำด 300 มก./กก. (2) ต ำรับยำขนำด 100-400    
มก./กก. สำมำรถลดอุณหภูมิกำยของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวน ำให้เป็นไข้ด้วย Baker’s yeast (ขนำด 0.135    
มก./กก.) ได้ โดยที่ขนำด 200 มก./กก. จะมีฤทธิ์ดีที่สุด (3) 

2. ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ 
สำรสกัด 80% เอทำนอลจำกต ำรับยำ ควำมเข้มข้น 1 และ 10 มคก./มล. มีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ     

โดยยับยั้งกำรแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-2 (COX-2) ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดจำกสำยรก
เด็กแรกคลอด (human umbilical vein endothelial cell) ทึ่ ถู ก เหนี่ ยวน ำ ให้ เกิดกำร อัก เสบด้ วย 

interleukin 1  (IL-1 1 นำโนกรัม/มล.) แต่ไม่มีผลต่อกำรแสดงออกของ COX-2 mRNA นอกจำกนี้        
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สำรสกัดที่ควำมเข้มข้น 1, 10 และ 1000 มคก./มล. มีฤทธิ์ เพ่ิมกำรผลิต prostaglandin E2 (PGE2) จำกกรด 
arachinodic ที่ให้เข้ำไปจำกภำยนอก แต่สำรสกัดที่ควำมเข้มข้น 100 มคก./มล. จะเพ่ิมกำรผลิต PGE2 ได้
น้อยกว่ำที่ควำมเข้มข้นต่ ำแสดงว่ำสำรสกัดต ำรับยำมีผลต่อกำรท ำงำนของ COX แบบ biphasic dose-
dependent (4) สำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับยำ มีฤทธิ์ยับยั้งกำรสร้ำงไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งเป็นสำร
ที่ท ำให้เกิดกำรอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS โดยค่ำควำม
เข้มข้นของสำรสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ำกับ 40.4 มคก./มล. แต่มีฤทธิ์น้อยกว่ำยำมำตรำฐำน 
Indomethacin (IC50 เท่ำกับ 20.32 มคก./มล.) (5) 

3. ฤทธิ์แก้ปวด 
 กำรทดสอบฤทธิ์แก้ปวดของสำรสกัดจำกต ำรับยำห้ำรำก ขนำด 25-400 มก./กก. ในหนูแรทที่ถูก
เหนี่ยวน ำให้เกิดอำกำรปวดด้วยวิธี hot-plate, tail-flick และ acetic acid-induced writhing (เหนี่ยวน ำ   
ให้เกิดกำรปวดจนบิดงอล ำตัวด้วยกรดอะซิติก 0.6%) พบว่ำสำรสกัดจำกต ำรับยำที่ขนำด 400 มก./กก. เท่ำนั้น 
มีฤทธิ์แก้ปวดได้ เมื่อทดสอบด้วยวิธี hot-plate แต่ในกำรทดสอบวิธี tail-flick สำรสกัดจำกต ำรับยำทุกขนำด 
มีฤทธิ์แก้ปวด ยกเว้นที่ขนำด 25 มก./กก. ส ำหรับกำรทดสอบวิธี acetic acid-induced writhing พบว่ำสำร
สกัดที่ขนำด 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์แก้ปวดโดยสำมำรถลดจ ำนวนครั้งของกำรบิดงอล ำตัวของหนูได้
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (2)  

4. ฤทธิ์ต่อกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด 
กำรศึกษำผลต่อกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดของต ำรับยำห้ำรำกในอำสำมัครสุขภำพดี จ ำนวน 46 คน 

อำยุ 18-45 ปี โดยให้รับประทำนยำห้ำรำก ขนำด 1,500 มก. 3 ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง ท ำกำรเจำะเลือดอำสำ 
สมัครก่อนได้รับยำ และที่เวลำ 8, 32 ชม. และ 7-10 วัน ภำยหลังกำรให้ยำครั้งแรก วัดผลกำรเกำะกลุ่มของ
เกล็ดเลือดโดยใช้เครื่อง aggregometer และสำรกระตุ้นกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ใช้ คือ epinephrine, 
adenosine diphosphate (ADP) และคอลลำเจน พบว่ำต ำรับยำห้ำรำกไม่มีผลต่อกำรเกำะกลุ่มของเกล็ด
เลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย epinephrine หรือ ADP ภำยในระยะเวลำ 1 สัปดำห์หลังรับประทำนยำ แต่มีผล       
ลดกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลำเจนหลังรับประทำนยำ 32 ชม. อำสำสมัครมีอำกำร   
ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย คือ ปวดท้อง และท้องเสีย สรุปว่ำยำต ำรับห้ำรำกที่ขนำด 1,500 มก. รับประทำนทุก   
8 ชม. ทั้งหมด 3 ครั้ง มีผลต้ำนกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลำเจน แม้ว่ำจะไม่เกิด
ผลข้ำงเคียงที่เป็นอันตรำยร้ำยแรง แต่ควรระมัดระวังควำมเสี่ยงจำกภำวะเลือดออกเมื่อใช้ยำนี้อย่ำงต่อเนื่อง 
และเป็นระยะเวลำนำน (4, 6) 
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5. ฤทธิ์ต้ำนเชื้อมำลำเรีย 
กำรศึกษำเปรียบเทียบฤทธิ์ในกำรต้ำนเชื้อมำลำเรียสำยพันธุ์ที่ไวต่อยำคลอโรควิน (chloroquine-

sensitive, Pf3D7) และสำยพันธุ์ที่ดื้อต่อยำ (chloroquine-resistant, PfW2) ของต ำรับยำห้ำรำกที่เตรียม
จำกรำกหรือเตรียมจำกล ำต้นรวมทั้งส่วนรำกและล ำต้นของสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบของต ำรับ พบว่ำ
ต ำรับยำที่เตรียมจำกรำกและล ำต้น และส่วนของรำกและล ำต้นในสมุนไพรเดี่ยวๆ สำมำรถต้ำนเชื้อมำลำเรีย   
มีควำมเป็นพิษต่ ำ และควำมจ ำเพำะต่อฤทธิ์ต้ำนเชื้อมำลำเรีย  โดยมีค่ำ SI values (selective index = 
TC50cytotoxicity/IC50 antiplasmodial activity) อยู่ในช่วง 3.55 -19.74  สำรสกัดจำกต ำรับยำห้ำรำก
สำมำรถต้ำนเชื้อมำลำเรียสำยพันธุ์ Pf3D7 และสำยพันธ์ PfW2 โดยมีค่ำ IC50<5 และ 6-10 มคก./มล. 
ตำมล ำดับ ในขณะที่รำกและล ำต้นของสมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ต้น พบว่ำย่ำนำงมีประสิทธิภำพสูงสุด (IC50<5 
มคก./มล.) และมีควำมจ ำเพำะต่อฤทธิ์ต้ำนเชื้อมำลำเรีย>10 และสำมำรถแยกสำรส ำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ 
tiliacorinine และ yanangcorinine จำกสำรสกัดล ำต้นย่ำนำง โดยตรวจพบปริมำณสำรทั้งสองชนิดในต ำรับ
ยำห้ำรำกอยู่ถึง 0.57-7.66% นอกจำกนี้เมื่อดูควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ IC50 และปริมำณสำรทั้งสองชนิดใน
ต ำรับ พบว่ำต ำรับยำห้ำรำกมีประสิทธิภำพในกำรต้ำนเชื้อมำลำเรียสูงกว่ำสำรเดี่ยวๆ แสดงให้เห็นว่ำเมื่อน ำมำ
ท ำเป็นต ำรับจะมีกำรเสริมฤทธิ์กันท ำให้มีฤทธิ์ต้ำนมำลำเรียสูงมำกขึ้น และลดควำมเป็นพิษของสมุนไพร       
ในแต่ละต้นลง สรุปได้ว่ำต ำรับยำที่เตรียมจำกรำกหรือล ำต้น มีประสิทธิภำพในกำรต้ำนเชื้อมำลำเรีย            
ได้ใกล้เคียงกัน จึงสำมำรถใช้ส่วนล ำต้นทดแทนรำกได ้เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ของพืช (7) 

6. ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ 
สำรสกัดเอทำนอล (8) และสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับยำ (5) มีฤทธิ์ปำนกลำงในกำรต้ำน

อนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH สำรสกัด 80% เอทำนอลจำกต ำรับยำ ควำมเข้มข้น 15-30 มคก./มล. 
มีผลป้องกันกำรลดลงของปริมำณของ glutathione และกำรท ำงำนของเอนไซม์ catalase, glutathione 
peroxidase และ glutathione S-transferase ในเซลล์ B16F10F10 melanoma ที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสียูวีเอ
ได้ (4)  

7. ฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรีย 
กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวและหนอง ได้แก่ Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus epidermidis และ Staphylococcus aureus ของสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับยำ
ห้ำรำกและรำกสมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ชนิดในต ำรับ (9, 10) เปลือกมังคุด และเปลือกมังคุดผสมต ำรับยำห้ำรำก 
(9) พบว่ำสำรสกัดทุกชนิดยกเว้นสำรสกัดจำกรำกชิงชี่ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P. acnes และสำรสกัดจำกต ำรับยำ  
ห้ำรำก รำกคนทำ เปลือกมังคุด และเปลือกมังคุดผสมต ำรับยำห้ำรำก มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus  และ        
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S. epidermidis ได้ จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสนับสนุนกำรใช้ต ำรับยำห้ำรำกในกำรรักษำสิวและน ำไปพัฒนำ   
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหำสิวต่อไป 

กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียของสำรสกัด 95% เอทำนอลและสำรสกัดน้ ำจำกต ำรับยำห้ำรำกและ
รำกสมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ชนิดในต ำรับ พบว่ำสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับ มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อ S. aureus, 
Streptococcus pyrogenes, Shigella boydii, S. dysenteriae, S. flexneri, Acinetobacter buamannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae และ Bacillus subtilis ขณะที่สำรสกัดน้ ำไม่มีผล 
ส่วนสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกรำกย่ำนำง รำกเท้ำยำยม่อม และสำรสกัดน้ ำจำกรำกชิงชี่ จะมีฤทธิ์ต้ำนเชื้อ
แบคทีเรียได้ครอบคลุมมำกที่สุด (11) 

8. ฤทธิ์ยับย้ังกำรสร้ำงเม็ดสีเมลำนินและเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 สำรสกัด 80% เอทำนอลจำกต ำรับยำ ควำมเข้มข้น 15-30 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งกำรสร้ำงเม็ดสี    
เมลำนินและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์ B16F10F10 melanoma ที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสียูวีเอ (4) 

9. ฤทธิ์ต้ำนกำรแพ้ 
 กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนกำรแพ้ของสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับยำห้ำรำกและสมุนไพรเดี่ยวที่เป็น

ส่วนประกอบของต ำรับ โดยวิธีกำรวัดค่ำกำรยับยั้งกำรหลั่งเอนไซม์ -hexosaminidase จำกเซลล์เม็ดเลือด
ขำวของหนู (RBL-2H3) พบว่ำสำรสกัดจำกรำกคนทำมีฤทธิ์ต้ำนกำรแพ้ดีที่สุด รองลงมำคือ สำรสกัดจำกรำก
มะเดื่ออุทุมพร และต ำรับยำห้ำรำก (ค่ำ IC50 = 14.5, 27.7 และ 39.8 มคก./มล. ตำมล ำดับ) นอกจำกนี้       
ยังพบว่ำสำรส ำคัญที่แยกได้จำกต ำรับยำ ได้แก่ pectolinarigenin และ O-methylalloptaeroxylin มีฤทธิ์  
ในกำรต้ำนกำรแพ้ได้ดีกว่ำสำรสกัดจำกต ำรับยำ (ค่ำ IC50 = 6.3 และ 14.16 มคก./มล. ตำมล ำดับ) และมีฤทธิ์
ดีกว่ำยำ chlorpheniramine (IC50 =16.2 มคก./มล.) (12)  

หลักฐำนควำมเป็นพิษและกำรทดสอบควำมเป็นพิษ 
กำรทดสอบควำมเป็นพิษ 
 เมื่อให้สำรสกัด 80% เอทำนอลจำกต ำรับยำห้ำรำก ขนำด 300, 1000, 3000 มก./กก. แก่หนูแรท 
เป็นเวลำ 14 วัน ไม่พบควำมเป็นพิษต่ออวัยวะของหนู (4) 

พิษต่อเซลล ์
 สำรสกัดเอทำนอลจำกต ำรับยำ สำรสกัดน้ ำและสำรสกัดเอทำนอลจำกรำกย่ำนำง และรำกคนทำ เป็น
พิษต่อเซลล์ไรทะเล เมื่อทดสอบด้วยวิธี Artemia salina lethality assay โดยมีค่ำควำมเข้มข้นที่ท ำให้ไร
ทะเลตำยครึ่งหนึ่ง (LC50)  เท่ำกับ 265, 44 และ 600 มคก./มล. ตำมล ำดับ ส่วนสมุนไพรเดี่ยวอ่ืนๆ ในต ำรับ
ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (8) 
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ฤทธิ์ก่อกลำยพันธุ์ 
 สำรสกัดเอทำนอลจำกต ำรับยำห้ำรำก สำรสกัดน้ ำและสำรสกัดเอทำนอลจำกสมุนไพรเดี่ยวในต ำรับ
ควำมเข้มข้น 5, 10, 20 และ 40 มก./จำนเพำะเชื้อ ไม่มีฤทธิ์ก่อกลำยพันธุ์โดยตรงเมื่อทดสอบในเชื้อ 
Salmonella typhimurium TA98 และ TA100 แต่มีฤทธิ์ก่อกลำยพันธุ์ทำงอ้อมหลังจำกท ำปฏิกิริยำกับ     
ไนไตรท์ (nitrosation) อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำสำรสกัดจำกต ำรับยำห้ำรำก และสำรสกัดจำกสมุนไพรเดี่ยวแต่ละ
ชนิด มีฤทธิ์ต้ำนกำรก่อกลำยพันธุ์ของสำรก่อกลำยพันธุ์จำกปฏิกิริยำของไนไตรท์กับวันอะมิโนไพรีน (nitrite 
treated 1-aminopyrene) ในเชื้อ Salmonella typhimurium ทั้ง 2 สำยพันธุ์ได ้(8) 

ท ำให้เกิดกำรแพ้ กำรระคำยเคืองต่อผิว 
 กำรศึกษำเรื่องควำมปลอดภัยของสำรสกัด 95% เอทำนอลจำกต ำรับยำห้ำรำกและสมุนไพรเดี่ยว     
ที่เป็นส่วนประกอบของต ำรับ ควำมเข้มข้น 10% และ 20% โดยทดสอบกำรก่อกำรแพ้แบบปฎิกิริยำอิมมูน
และกำรก่อกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังของอำสำสมัครสุขภำพดี จ ำนวน 10 คน อำยุระหว่ำง 21 -28 ปี         
ด้วยวิธีกำรปิดสำรทดสอบบนผิวหนัง (closed patch test under occlusion) บริเวณแผ่นหลังส่วนบน     
ข้ำงแนวกระดูกสันหลังระหว่ำงสะบักของอำสำสมัคร ท ำกำรอ่ำนผลเมื่อครบ 48 และ 96 ชม. พบว่ำสำรสกัด
จำกต ำรับยำห้ำรำกไม่ท ำให้เกิดระคำยเคืองและกำรแพ้แบบปฎิกิริยำอิมมูนต่อผิวหนังคน จึงน่ำจะมีควำม
ปลอดภัยสูงในกำรที่จะน ำไปพัฒนำเป็นยำหรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ภำยนอกกับผิวหนัง ขณะที่รำกคนทำและ
รำกชิงชี่มีโอกำสท ำให้เกิดกำรแพ้แบบปฎิกิริยำอิมมูน จึงไม่เหมำะสม ส ำหรับสมุนไพรเดี่ยวอ่ืนๆ ในต ำรับ 
ให้ผลไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม (13) 

 จำกข้อมูลรำยงำนกำรศึกษำวิจัยของต ำรับยำห้ำรำก จะเห็นว่ำมีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำต่ำงๆ ที่ใช้เป็น
หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือสนับสนุนสรรพคุณของต ำรับยำ ช่วยท ำให้เกิดควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัย 
ประสิทธิภำพ และคุณภำพของสมุนไพรแต่ชนิดและต ำรับยำห้ำรำกในกำรที่จะน ำมำใช้รักษำอำกำรไข้ได้
เช่นเดียวกับยำแผนปัจจุบัน หรือน ำไปพัฒนำใช้ส ำหรับรักษำโรคอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นกำรสนับสนุนและเผยแพร่   
กำรใช้ต ำรับยำที่มีกำรใช้ตำมองค์ควำมรู้ดั้งเดิมให้เป็นที่ยอมรับของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนต่อไป 
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