สหัศธารา...ตารับยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ
อรัญญา ศรีบุศราคัม
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สหั ศ ธารา เป็ น หนึ่ ง ในต ารั บ ยาสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ โดยจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ยารั ก ษาอาการ
ทางกล้ามเนื้อและกระดูก สาหรับรับประทาน สหัศธาราเป็นยาตารับที่มีรสร้อน มีสรรพคุณ คือ แก้อาการ
ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออักเสบ ขับลมในเส้นเอ็น และแก้โรคลมกองหยาบ ประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ 21 ชนิด
ในสูตรตารับได้ระบุว่า ผงยา 1,000 ก. จะประกอบด้วยสมุนไพร ดังนี้ (1)
1. พริกไทยล่อน หนัก 240 ก. รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 ก. ดอกดีปลี หนัก 96 ก. หัศคุณเทศ
หนัก 48 ก.
2. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 ก. รากตองแตก หนัก 80 ก.
3. เหง้าว่านน้า หนัก 88 ก.
4. การบูร หนัก 14 ก. ดอกจันทน์ หนัก 13 ก. เทียนแดง หนัก 11 ก. ลูกจันทน์ หนัก 12 ก. เทียนตา
ตั๊กแตน มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ 10 ก. เทียนสัตตบุษย์ หนัก 9 ก. เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสิ่งละ 8 ก.
เทียนดา หนัก 7 ก. โกฐกักกรา หนัก 6 ก. โกฐเขมา หนัก 5 ก. โกฐก้านพร้าว หนัก 4 ก. โกฐพุงปลา
หนัก 3 ก.
ข้อบ่งใช้
ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1 - 1.5 ก. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้
คาเตือน
- ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก (แผลที่เยื่อบุ
กระเพาะอาหารหรือลาไส้เล็กส่วนต้น) และกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตารับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ และไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวังการใช้ร่ ว มกับ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจาก
ตารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง ซึ่งมีการวิจัยพบว่าพริกไทยจะเกิดอันตรกิริยา (drug-interaction)
กับยาเหล่านี้ ทาให้มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้
อาการไม่พึงประสงค์

ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน
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สาหรับรายงานวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของตารับยาสหัศธารา มีดังนี้
1. ฤทธิ์แก้ปวด
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัศธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนค (diclofenac) ในการ
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอ อายุ 25-60 ปี จานวน 62 คน
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้รับประทานยาแคปซูลสหัศธารา ขนาด 400 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล
วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร เป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มที่ให้รับประทานยาเม็ดไดโคลฟีแนค ขนาด 25 มก. ครั้งละ
1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ประเมินผลระดับความรู้สึกปวดก่อนและหลัง
การรั ก ษาด้ ว ย Visual Analogue Scale (VAS) พบว่ า ทั้ ง 2 กลุ่ ม มี อ าการปวดลดลงจากก่ อ นได้ รั บ ยา
อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ย บเทีย บความแตกต่างระหว่างกลุ่ ม พบว่าระดับอาการปวดกล้ ามเนื้อ
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การรั ก ษาในทั้ ง 2 กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น แสดงว่ า การรั บ ประทานยาแคปซู ล สหั ศ ธารา
ขนาด 1,200 มก. ต่อวัน นาน 7 วัน สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอได้ไม่แตกต่างจากการใช้
ยาเม็ดไดโคลฟีแนคขนาด 75 มก. ต่อวัน (2)
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมของยาแคปซูลสหัศธารากับยาเม็ด
ไดโคลฟี แ นค (การศึ ก ษาแบบ randomized double-blind controlled trial) ในผู้ ป่ ว ยข้ อ เข่ า เสื่ อ ม
อายุ 45-80 ปี จ านวน 66 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ให้ รับ ประทานยาแคปซูล สหั ศ ธารา
ขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 28 วัน และกลุ่มที่ให้รับประทานยาเม็ด
ไดโคลฟีแนค ขนาด 25 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน ทาการ
ประเมินผลด้วย VAS, 100-meter walk times และ The Western Ontario McMaster Universities OA
Index (WOMAC) พบว่ายาสหัศธาราและไดโคลฟีแนคให้ผ ลในการลดอาการปวดข้อเข่าได้ไม่แตกต่า งกัน
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม คือ มวนท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาสหัศธาราจะไม่พบความผิดปกติ
ของค่าเคมีของเลือดและไม่พบพิษต่อตับและไต ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาไดโคลฟีแนค จะมีระดับของเอนไซม์
aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase และ alkaline phosphatase ในเลื อ ดสู ง ขึ้ น
และมีความดันโลหิตสูงขึ้น แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาสหัศธาราไม่มีผลต่อความดันโลหิต จะเห็นว่าตารับยาสหัศธารา
ให้ผลในการรักษาข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกับยาไดโคลฟีแนค แต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า (3)
การศึกษาประสิทธิภาพของตารับยาสหัศธาราในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ จานวน 80 คน โดยให้
รับประทานยาแคปซูลสหัศธารา ขนาด 500 มก. ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา
1 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 70 มีอาการปวดกล้ามเนื้อลดลง แต่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือ
แสบร้อนท้อง คอแห้ง และอาการอื่น ๆ ซึ่งพบมากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีธาตุเจ้า
เรือนเป็นธาตุไฟ สรุปได้ว่ายาสหัศธาราในขนาดที่เลือกใช้ (1.5 ก./ครั้ง) ซึ่งเป็นขนาดสูงสุดที่ระบุในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นอาจจะเลือกใช้
ยาในขนาด 1 ก. ซึ่งเป็นขนาดต่าสุดที่ระบุไว้ (4)
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การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยกับการใช้ยาสหัศธาราในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือ
ต้น คอ ในอาสาสมัครชายหญิง อายุ 16 - 64 ปี ที่มีอาการปวดกล้ า มเนื้ อ บ่าหรื อ ต้น คอ จานวน 76 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รักษาด้วยการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหัศธารา โดยได้รับการนวดไทย
ในวันที่ 1, 3 และ 7 ครั้งละ 45 นาที ร่วมกับการให้รับประทานแคปซูลยาสหัศธารา ขนาด 500 มก. ครั้งละ
1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ติดต่อกัน 7 วัน กลุ่มที่ 2 รักษาด้วยการให้รับประทานยาสหัศธารา
ในขนาดที่เท่ากัน เพีย งอย่ างเดีย ว ประเมินผลระดับอาการปวดก่อนและหลังการรักษาด้ว ยแบบประเมิน
ระดับความเจ็บปวด (Visual Analogue Scale) พบว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหั ศธารา
และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ เพี ย งยาสหั ศ ธาราอย่ า งเดี ย วมี อ าการปวดกล้ า มเนื้ อ ลดลงทั้ ง 2 กลุ่ ม แต่ ก ลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การนวดไทยร่วมกับการใช้ยา สหัศธารามีระดับความปวดลดลงชัดเจนในการรักษาวันที่ 1 ส่วนกลุ่มที่ได้รับ
เพียงยาสหัศธาราความปวดลดลงชัดเจนในการรักษาวันที่ 2 (5)
2. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
เมื่อนาสารสกัด 95% เอทานอลของตารับยาสหัศธาราและพืชเดี่ยวในตารับ มาทดสอบฤทธิ์ต้านการ
อักเสบในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ ย วนาด้วยไลโปโพลี แซคคาไรด์ พบว่าสารสกัดจากตารับสหัศธารา
โกฐเขมา และตองแตก มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ยับยั้งได้ร้อยละ
50; IC50 เท่ากับ 2.81, 9.70 และ 12.55 มคก./มล. ตามลาดับ) ได้สูงกว่ายา indomethacin (IC50 20.32
มคก./มล.) แต่ตารับยามีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase COX-II ได้น้อยกว่ายา indomethacin
(IC50 เท่ากับ 16.97และ 1.00 มคก./มล. ตามลาดับ) ขณะที่สารสกัดจากลูกจันทน์ พริกไทย และดีปลี มีฤทธิ์ดี
ในการยับยั้งเอนไซม์ COX-II โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 16.99, 17.70 และ 23.08 มคก./มล. ตามลาดับ (6, 7)
นอกจากนี้ ยั งพบว่า สารสกัดตารั บ สหั ศธารา ดีปลี โกฐเขมา และพริกไทย มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ ง Tumor
Necrosis Factor- (TNF-) ได้ โดยมีค่า IC50 มากกว่า 30, 15.74±2.50, 19.63±1.13 และ 20.74±0.26
มคก./มล. ตามลาดับ (6) การศึกษาในเซลล์ผิวหนังของคน (normal human dermal fibroblast, NFDH) ที่
ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบด้ว ย Interleukin-1 (IL-1) พบว่าสารสกัด 80% เอทานอลจากตารับ ยา
สหัศธารา และสารหลักที่พบในตารับ ได้แก่ กรดแกลลิก (gallic acid) และพิเพอรีน (piperine) มีผลลดการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและภูมิคุ้มกันได้ (8)
3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สารสกัด 70% เมทานอลจากตารับยาสหัศธารา มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH โดย
มีค่า IC50 เท่ากับ 219.2±5.8 มคก./มล. และพบว่าสารหลักที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ คือ กรดแกลลิ ก
กรดชีบูลิก (chebulic acid) กรดชีบูลาจิก (chebulagic acid) กรดเอลลาจิก (ellagic acid) และคอริลาจิน
(corilagin) (9) การทดสอบฤทธิ์ต้า นอนุมูลอิสระของสารสกัด 95% เอทานอลจากตารับยาสหัศธาราและ
สมุนไพรเดี่ยวในตารับด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดจากโกฐพุงปลา ลูกสมอไทย ลูกจันทน์ และตารับสหัศธารา
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (EC50)
เท่ากับ 3.77±0.52, 4.97±0.13, 6.13±0.40 และ 9.42±1.71 มคก./มล. ตามลาดับ ซึ่งดีกว่าสารมาตรฐาน
butylated hydroxyl-toluene; BHT) ที่มีค่า EC50 เท่ากับ 12.98±1.23 มคก./มล. (6)
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิส ระด้ว ยวิธี DPPH ของสารสกัด 80% เอทานอลจากตารับยาสหั ศ ธารา
สมุนไพรเดี่ยว และสารหลักที่พบในตารับ ได้แก่ กรดแกลลิกและพิเพอรีน ความเข้มข้น 3.75, 15, 30, 60,
120 มคก./มล พบว่าสารสกัดจากตารับและกรดแกลลิกมีฤทธิ์จับกับอนุมูลอิสระ DPPH โดยฤทธิ์จะแปรผัน
ตามความเข้ ม ข้ น ขณะที่ พิ เ พอรี น ไม่ มี ฤ ทธิ์ เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารที่ ส ามารถจั บ กั บ
อนุ มู ล อิ ส ระได้ ร้ อ ยละ 30 (IC30 ) จะพบว่ า สมุ น ไพรเดี่ ย วที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
โกฐพุงปลา สมอไทย ลูกจันทน์ จิงจ้อ และดอกจันทน์ ส่วนการบูรและมหาหิงคุ์ไม่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิส ระ
นอกจากนี้การศึกษาในเซลล์ NFDH ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นด้วย IL-1 (1 นาโนกรัม/มล.)
พบว่าสารสกัดจากตารับยาที่ความเข้มข้น 10 และ 30 มคก./มล. กรดแกลลิกความเข้มข้น 3 มคก./มล. และ
พิเพอรีนความเข้มข้น 30 มคก./มล. มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างสารอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species;
ROS) ในเซลล์ NFDH ได้ (8)
4. ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์
เมื่อน าตารั บ ยาสหัศธารามาสกัดต่อเนื่องด้วยตัวทาละลายที่เป็นเฮกเซน 95% แอลกอฮอล์ และน้า
ตามลาดับ จากนั้นรวมส่วนสกัดทั้ง 3 ส่วน ทาให้แห้งโดยวิธีสเปรย์ดราย แล้วนาสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ในการ
ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารก่อกลายพันธุ์มาตรฐาน 3 ชนิด คือ 2-aminoanthracene (2-AA), 2-aminofluorene (AF2) และ 4-nitroquinolene-1-oxide (4-NQO) ในเชื้ อ Salmonella typhimurium TA98
และ TA100 ในภาวะที่มีและไม่มีการกระตุ้นด้วยเอนไซม์จากตับหนู (S-9 mix) พบว่าสารสกัดให้ผลต้านฤทธิ์
ของสารก่อกลายพันธุ์ทั้ง 3 ชนิด โดยในภาวะที่ไม่มี S-9 mix จะต้านฤทธิ์ของ AF2 ใน TA98 และ TA100
และ 4-NQO ใน TA98 ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 3.9, 4.3 และ 3.7 มก. ตามลาดับ และยังต้านฤทธิ์ของ 2-AA
ในภาวะที่มี S-9 mix ทั้งใน TA98 และ TA100 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 2 และ 2.3 มก. ตามลาดับ (10)
5. ฤทธิ์ปกป้องหลอดเลือดและขยายหลอดเลือด
เมื่ อ ป้ อ นหนู แ รทปกติ แ ละหนู แ รทที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง (spontaneously hypertensive rats) ด้ ว ย
ผงตารับยาสหัศธารา ขนาด 100, 300 และ 1,000 มก./กก./วัน หรือสารพิเพอรีนขนาด 50 มก./กก./วัน
เพีย งอย่ า งเดีย ว หรื อให้ ร่ ว มกั บ สาร L-NAME (สารที่เหนี่ยวน าให้ เ กิด ความดั นโลหิ ตสู ง ) ที่ผ สมในน้ าดื่ ม
เป็นเวลา 28 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ากลั่น ขนาด 3 มล./กก./วัน พบว่าการให้ตารับยา
สหัศธารา และพิเพอรีนเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ หรือความดันโลหิตค่าบน (systolic
blood pressure) แต่ตารับยาที่ขนาด 100 มก./กก. จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การคลายตัว (% relaxation) ของ
หลอดเลือดแดงเอออร์ตาต่อสาร acetylcholine ในหนูปกติ ขณะที่ตารับยาขนาด 300 มก./กก. และพิเพอรีน
จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การคลายตัวของหลอดเลือดทั้งในหนูปกติและหนูที่มีความดันโลหิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม ในหนูปกติและหนูที่มีความดันโลหิตสูงที่ได้รับสาร L-NAME พบว่าตารับยาและพิเพอรีนมีผล
ลดความดันโลหิตที่สูงขึ้นและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การคลายตั วของหลอดเลือดได้ในหนูทั้ง 2 กลุ่ม แสดงว่าตารับยา
สหัศธาราไม่มีผลต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูปกติและหนูที่มีความดันโลหิตสูง แต่มีผล
ขยายหลอดเลือดและปกป้องหลอดเลือดจากการถูกเหนี่ยวนาด้วยสาร L-NAME ได้ (11)
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หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบพิษ
การทดสอบความเป็นพิษ
การป้อนหนูแรทปกติและหนูแรทที่มีความดันโลหิตสูง (spontaneously hypertensive rats) ด้วยผง
ตารับยาสหัศธารา ขนาด 100, 300 และ 1,000 มก./กก./วัน หรือพิเพอรีนขนาด 50 มก./กก./วัน เป็นเวลา
28 วัน พบว่าผงยาและพิเพอรี น ไม่เป็ น พิษต่อตับและไต โดยไม่มีผลต่อค่า blood urea nitrogen (BUN),
creatinine, AST (aspartate aminotransferase), alanine transaminase (ALT) ในเลือดของหนู และไม่มี
ผลต่อน้าหนักตัวของหนูในทั้ง 2 กลุ่ม (11)
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
การทดสอบฤทธิ์ ก่ อ กลายพัน ธุ์ ข องสารสกั ดต ารั บยาสหั ศธารา โดยนาตารับยามาสกั ดต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
ตัวทาละลายที่เป็นเฮกเซน 95 % แอลกอฮอล์ และน้า ตามลาดับ จากนั้นรวมส่วนสกัดทั้ง 3 ส่วนทาให้แห้ง
โดยวิธีส เปรย์ ดราย ทดสอบฤทธิ์ในเชื้อ Salmonella typhimurium TA98 และ TA100 พบว่าสารสกั ด
ความเข้มข้น 1-10 มก./จานเพาะเชื้อ ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อทั้ง 2 ชนิด ทั้งในภาวะที่มีและไม่มีการ
กระตุ้นด้วยเอนไซม์จากตับหนู (10)
จากข้อมูลรายงานการวิจัย จะเห็นว่ามีการศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนสรรพคุณของตารับยาสหัศธารา
ในการใช้แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ ให้ผลดีเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน และมีอาการข้างเคียงน้อยกว่า นอกจากนี้
ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนาภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาต่อยอด
และสนับสนุนการใช้ตารับยาไทยทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
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