จันทน์ลีลา...ตารับยาแก้ไข้
อรัญญา ศรีบุศราคัม
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารับยาจันทน์ลีลา เป็นตารับยาแก้ไข้ที่มีประวัติการใช้มายาวนาน ประกอบด้วยสมุนไพรหลัก 8 ชนิด
ได้แก่ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา จันทน์ขาวหรือจันทน์ช ะมด จันทน์แดง กระดอม บอระเพ็ด และ
ปลาไหลเผือก ยาจันทน์ลีลาเป็นยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจาบ้านและจัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ไข้ที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศใชในบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใชตามองคความรู ด้ังเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ (1)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สู ต รต ารั บ ในผงยา 99 กรั ม ประกอบด้ ว ย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุ ฬ าลั ม พา แก่ น จั น ทน์ ข าวหรื อ
จั น ทน์ช ะมด แก่น จั น ทน์ แดง ลู กกระดอม เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผื อก หนักสิ่ งละ 12 กรัม พิมเสน
หนัก 3 กรัม
ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
ขนาดและวิธีใช้ :
ชนิดผง
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1-2 ก. ละลายน้าสุก ทุก 3- 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มก.-1 ก. ละลายน้าสุก ทุก 3-4 ชั่วโมง
เมื่อมีอาการ
ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
ผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 1-2 ก. ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานครั้งละ 500 มก.-1 ก. ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ข้อควรระวัง
- ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนาให้ใช้ยาจันทน์ลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือไข้ระหว่างมีประจาเดือน
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สาหรับรายงานวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของตารับยาจันทน์ลีลา มีดังนี้
1. ฤทธิ์แก้ไข้
เมื่ อ ป้ อ นกระต่ า ยที่ ถู ก เหนี่ ย วน าให้ เ กิ ด ไข้ ด้ ว ยไลโปโพลี แ ซคคาไรด์ ด้ ว ยผงยาต ารั บ จั น ทน์ ลี ล า
ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. หรือยาพาราเซตามอล ขนาด 200 มก./กก. พบว่ายาจันทน์ลีลาขนาด
400 มก./กก. สามารถลดไข้ได้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 หลังจากได้รับยา และยังแสดงผลลดไข้ต่อเนื่องไปอีก 3 ชั่วโมง
เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล (2) ตารับยาจันทน์ลีลาขนาด 1,200 มก./กก. มีฤทธิ์ลดอุณหภูมิร่างกายของหนู
แรทที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเหนี่ยวนาด้วยยีสต์ได้ แต่ฤทธิ์อ่อนกว่ายาแอสไพริน ขนาด 300 มก./กก. (3) การศึกษา
ในผู้ ป่ ว ยที่เป็ นไข้ จ านวน 18 คน อายุ ร ะหว่าง 16-55 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยอุณหภูมิทางปากก่อนให้ ยาเท่ากับ
38.6±0.2 °C โดยให้ ย าจั น ทน์ ลี ล าขนาด 500 มก. จ านวน 1 เม็ ด ทุ ก 4 ชั่ ว โมง ท าการวั ด อุ ณ หภู มิ
ทางปากทุก 4 ชั่วโมง จนครบ 72 ชั่วโมง พบว่ายาจันทน์ลีลาไม่สามารถลดไข้ได้ อาจเนื่องมาจากในการทดลอง
เลือกใช้ยาในขนาดต่าสุดที่ได้ระบุไว้ในตารายา (4)
2. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของตารับยาจันทน์ลีลาในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการบวมของใบหู
ด้ ว ย ethyl phenylpropiolate (EPP) โดยให้ ย าจั น ทน์ ลี ล าในขนาด 1, 2 และ 4 มก./20 มคล./หู
เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน phenylbutazone ขนาด 1 มก./20 มคล./หู และกลุ่ ม
ควบคุ ม พบว่ า สามารถลดการบวมของใบหู ห นู แ ละให้ ผ ลใกล้ เ คี ย งกั บ ยา phenylbutazone นอกจากนี้
ยาจันทน์ลีลาที่ขนาด 300, 600 และ 1,200 มก./กก. ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิด
การบวมที่อุ้งเท้าด้วยคาราจีแนนได้ (3)
3. ฤทธิ์แก้ปวด
ตารับยาจันทน์ลีลาขนาด 300, 600 และ 1,200 มก./กก. มีฤทธิ์แก้ปวดในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาให้
ปวดด้ว ยการฉีดฟอร์ มาลิ น เข้า ใต้ผิ ว หนั งหลั งเท้า หนู โดยให้ ผ ลดีกว่ายามาตรฐานแอสไพริน ขนาด 300
มก./กก. ในระยะแรก (early phase; ระยะที่เกิดความเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน ประมาณ 0-5 นาที หลังฉีด
ฟอร์มาลีน) แต่ให้ผลใกล้เคียงกันในระยะหลัง (late phase; ประมาณ 15-30 นาทีหลังฉีดฟอร์มาลิน) (3)
4. ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอลร่วมกับกรดเกลื อ
(ethanol/hydrochloric acid) การแช่ น้ าเย็ น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด และยาต้ า นการอั ก เสบ
อิ น โดเมทาซิ น (30 มก./กก.) เมื่ อ ป้ อ นด้ ว ยต ารั บ ยาจั น ทน์ ลี ล า ขนาด 150, 300 และ 600 มก./กก.
เปรียบเทียบผลกับยา cimetidine ขนาด 100 มก./กก. พบว่าตารับยาทุกขนาด และยา cimetidine มีฤทธิ์
ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูได้ แต่ตารับยาจันทน์ลีลาไม่มีผลลดการหลั่งกรดและความเป็น
กรดรวม (total acidity) และไม่มีผลเพิ่มค่า pH ในกระเพาะอาหาร ขณะที่ยา cimetidine มีผลเพิ่มค่า pH
ในกระเพาะอาหาร แสดงว่าฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของตารับยาจันทน์ลีลาไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (3)
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5. ฤทธิ์ต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
การศึกษาผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของตารับยาจันทน์ลีลาในอาสามัครสุขภาพดี จานวน 24
คน อายุ 19-30 ปี โดยให้รับประทานยา ขนาด 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จานวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชั่วโมง
3 ครั้งติดต่อกัน ทาการเจาะเลือดอาสาสมัครก่อนได้รับยา และที่เวลา 8, 32 ชม. และ 8-10 วัน ภายหลัง
การให้ยาครั้งแรก วัดผลการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่อง aggregometer และ microplate reader
โดยสารกระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลื อดที่ใช้ คือ adrenaline, และ adenosine diphosphate (ADP)
พบว่ายาจันทน์ลีลาไม่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดไม่ว่าจะใช้ adrenaline หรือ ADP เป็นสารกระตุ้น
ทั้งการวัดด้วยวิธี aggregometer และ microplate reader และไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
สรุปได้ว่าตารับยาจันทน์ลีลาสามารถใช้ลดไข้ได้โดยไม่มีผลต่อการเกาะกลุ่มและจานวนเกล็ดเลือดของผู้ป่วย (5)
หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ
การทดสอบความเป็นพิษ
การศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ เฉี ย บพลั น ของต ารั บ ยาจั น ทน์ ลี ล าในหนู แ รท โดยป้ อ นสารสกั ด 95%
เอทานอลจากตารับยา ขนาด 5 ก./กก. น้าหนักตัว เพียงครั้งเดียว พบว่าไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลัน ไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทาให้หนูตาย และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายใน และการศึกษา
พิษกึ่งเรื้อรัง โดยป้อนสารสกัด ขนาด 600, 1,200 และ 2,400 มก./กก. เป็นเวลา 90 วัน พบว่าสารสกัด
ทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดพิษ และไม่มีผลต่อค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีในเลือดของหนู (6)
เมื่อให้สารสกัด 50% แอลกอฮอล์จากตารับยาจันทน์ลีลาโดยกรอกทางปาก ฉีดเข้าใต้ผิวหนังและ
ฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ในขนาด 1, 3 และ 10 ก./กก. พบว่ายาจันทน์ลีลาไม่แสดงอาการพิษเมื่อให้
ทางปาก แต่เมื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนังและช่องท้องในขนาดสูง (10 ก./กก.) หนูมีอาการซึมเล็กน้อยในระยะเวลา 2
ชั่วโมงหลังฉีด มีอาการยืดตัวไปมาเนื่องจากระคายเคืองในช่องท้อง (wrighting effect) เล็กน้อย แต่ไม่มีการ
ตาย และมีค่า LD50 = 13.22 ก./กก. เมื่อฉีดเข้าช่องท้อง ในการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังโดยให้หนูแรทกินอาหาร
ที่ผสมยาจันทน์ลีลาในขนาด 0.5, 5 และ 10% ของน้าหนักอาหาร ซึ่งคิดเป็น 4, 40 และ 80 เท่าของขนาด
ของยาที่ใช้รักษาในคน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่ายาจันทน์ลีลาไม่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของหนู ไม่พบความ
ผิดปกติของค่าทางโลหิตวิยาและชีวเคมีของเลือด และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายในของหนู (7)
จากข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัยจะเห็นได้ว่า ตารับยาจันทน์ลีลามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตามสรรพคุณ
ที่ได้กล่ าวอ้าง คือ แก้ไข้ แก้ป วด และต้านการอัก เสบ และมีความปลอดภัยสู ง ซึ่งทาให้ เกิดความมั่ น ใจ
ในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตารับยาที่จะนามาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ และเป็นการสนับสนุน
และเผยแพร่ ต ารั บ ยาที่ มี ก ารใช้ ต ามองค์ ค วามรู้ ดั้ ง เดิ ม ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
ประชาชน
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