ยาหอม..มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รบั การพิสจู น์ ทางวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คํานํา
ปจั จุบนั คนไทยรุน่ ใหม่อาจจะไม่รจู้ กั หรือคุน้ เคยกับยาหอม ทัง้ ๆทีย่ าหอมมีประวัตกิ ารใช้คกู่ บั
คนไทยมานานมากกว่า 100 ปี ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้วยาหอมคืออะไร ชื่อของตํารับยาก็บ่งบอกว่า
่ อส่วนประกอบของตัวยาจะต้องเป็ นสมุนไพรทีม่ กี ลิน่ หอม ใช้แก้ลม
ตํารับยานี้ตอ้ งมีกลิน่ หอม นันคื
วิงเวียน แก้ปวดท้อง เป็ นลมในท้อง ในคัมภีรแ์ พทย์แผนไทยได้บนั ทึกถึงตํารับยาหอมซึง่ มีมากกว่า 300
ตํารับ ใช้รกั ษาโรคต่างๆ แพทย์ไทยสมัยโบราณจะมียาหอมพกติดตัวไว้ในล่วมยาสําหรับรักษาโรคยาม
ฉุกเฉิน แล้วค่อยจ่ายยาต้มตามมาภายหลัง ถือได้วา่ ยาหอมเป็ นตํารับยาสําคัญทีเดียวในการแพทย์แผน
ไทย และยาหอมคือ มรดกทางภูมิปัญญาทีอ่ ยูค่ ปู่ ระเทศไทยมานาน
กระทรวงสาธารณสุขได้มปี ระกาศบัญชียาแผนโบราณสามัญประจําบ้าน เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 ด้วย
จุดมุง่ หมายทีใ่ ห้ประชาชนได้มยี าสมุนไพรทีด่ ี ปลอดภัยไว้ใช้ในบ้าน โดยยาประเภทนี้สามารถวางขาย
ในทีใ่ ดก็ได้ ไม่ตอ้ งเป็ นสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตขายยา หรือสถานการแพทย์ ด้วยต้องการให้มกี ารกระจาย
ยาอย่างทัวถึ
่ ง ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพรได้ ในประกาศนัน้ มียาตํารับแผนโบราณ 27 ตํารับ ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดี และใช้กนั มายาวนาน
งานวิ จยั ทางวิ ทยาศาสตร์ของยาหอม
ถึงแม้วา่ ยาหอมมีคปู่ ระเทศไทยมานานนับร้อยปี แต่ยาหอมก็ไม่มงี านวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในการ
พิสจู น์สรรพคุณหรือความเป็ นพิษ จนกระทังในปี
่
25547 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้
สนับสนุ นทุนวิจยั ให้นกั วิทยาศาสตร์หลายสถาบันร่วมกันศึกษาวิจยั พิสจู น์สรรพคุณของยาหอมอย่างเป็ น
ระบบ ซึง่ งานวิจยั ได้ทาํ การศึกษายาหอม 2 ตํารับ คือ ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอินทรจักร์
ตํารับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร์ เป็ นตํารับยาในยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณ และ
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรทีม่ กี ารใช้ตามองค์ความรูด้ งั ้ เดิม โดยเป็ นยา
รักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
ตํารับยาหอมนวโกฐ ประกอบด้วยเครือ่ งยา 55 ชนิด เป็ นพืชวัตถุ 54 ชนิด ธาตุวตั ถุ 1 ชนิด
รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด (200 มิลลิกรัม/เม็ด)
ข้อบ่งใช้ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผูส้ งู อายุ แก้ลมปลายไข้
(หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการเช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย)
ขนาดและวิ ธีใช้
ชนิ ดผง ครัง้ ละ 1-2 ช้อนชา ละลายนํ้ากระสาย 2-4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชัวโมง
่
เมือ่ มีอาการ วันละ
ไม่เกิน 3 ครัง้

ชนิ ดเม็ด ครัง้ ละ 5-10 เม็ด ละลายนํ้ากระสาย 2-4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชัวโมง
่ เมือ่ มีอาการ วันละไม่
เกิน 3 ครัง้
ข้อควรระวัง ระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ว่ ยทีแ่ พ้ละอองเกสรดอกไม้ และการใช้ในหญิงมีครรภ์
ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเกิน 5 วัน
ตํารับยาหอมอิ นทจักร์ ประกอบเครือ่ งยา 49 ชนิด เป็ นพืชวัตถุ 44 ชนิด สัตว์วตั ถุ 4 ชนิด ธาตุวตั ถุ 1
ชนิด
รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด (200 มิลลิกรัม/เม็ด)
ข้อบ่งใช้ แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด
ขนาดและวิ ธีใช้
ชนิ ดผง ครัง้ ละ 1/2-1 ช้อนชา ละลายนํ้ากระสาย 2-4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชัวโมง
่ เมือ่ มีอาการ วันละ
ไม่เกิน 3 ครัง้
ชนิ ดเม็ด ครัง้ ละ 5-10 เม็ด ละลายนํ้ากระสาย 2-4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชัวโมง
่ เมือ่ มีอาการ วันละไม่
เกิน 3 ครัง้
ข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์ของเครื่องยา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเครือ่ งยาทีเ่ ป็นส่วนประกอบในตํารับยาหอมทัง้ สองตํารับ พบว่า
เครือ่ งยาเหล่านี้มฤี ทธิ ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง
เครื่องยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ฤทธิล์ ดความดันโลหิต ได้แก่ กระเทียม กฤษณา ชะเอมเทศ เปราะหอม ย่านาง เกสรบัว
หลวง ฝาง หญ้าฝรัน่ อบเชยเทศ ขอนดอก เทียนข้าวเปลือก เทียนดํา เทียนแดง เทียน
เยาวพาณี
- ฤทธิเ์ พิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ บอระเพ็ด ฝาง เทียนแดง ขิง
- ฤทธิล์ ดอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ ชะเอมเทศ เทียนดํา
- ฤทธิท์ มี ่ ผี ลทําให้หวั ใจทีเ่ ต้นผิดปกติ มีการเต้นได้ปกติ ได้แก่ เกสรบัวหลวง โกฐสอ ผักชี
ล้อมหรือทําให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ ได้แก่ แห้วหมู
เครื่องยาที่มีผลต่อระบบทางเดิ นอาหาร
- ฤทธิล์ ดการบีบตัวของกระเพาะและลําไส้ ได้แก่ กระเทียม ช้าพลู ลูกผักชี อบเชยเทศ โกฐ
เชียง โกฐกระดูก โกฐหัวบัว กานพลู เทียนแดง ขิง ลูกจันทน์
- ฤทธิล์ ดการหลังนํ
่ ้ าย่อย และกรด ได้แก่ โกฐกระดูก ชะเอมเทศ และ ลูกจันทน์
- ฤทธิเ์ พิม่ การหลังเมื
่ อกในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ชะเอมเทศ เปราะหอม
- ฤทธิต์ า้ นการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ โกฐกระดูก ชะเอมเทศ เปราะหอม ดีปลี
ฝาง อบเชยเทศ โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง ขอนดอก เทียนข้าวเปลือก เทียนดํา เทียน
ตาตักแตน
๊
เทียนสัตตบุศย์
- ฤทธิต์ า้ นการอาเจียน ได้แก่ แห้วหมู กานพลู ขิง

เครื่องยาที่มีฤทธิ์ ต่อประสาทส่วนกลาง
- ฤทธิเ์ สริมระยะเวลาหลับของยา pentobarbitone ยาวนานขึน้ ได้แก่ ดอกบุนนาค
- ฤทธิค์ ลายความกังวล ทําให้สงบ ได้แก่ ลูกผักชี โกฐเชียง จันทน์เทศ กานพลู โกฐสอ
หญ้าฝรัน่ ลูกจันทน์ พิกุล
- ฤทธิท์ าํ ให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขน้ึ ได้แก่ หญ้าฝรัน่
ข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์ของสารสกัดตํารับยาหอม
1. ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ ์เพิม่ ความดันช่วงหัวใจบีบ (systolic) ได้มากและนานกว่าตํารับ
ยาหอมอินทจักร์ สารสกัดทัง้ สองตํารับมีผลต่อความดันช่วงหัวใจคลาย (diastolic) ได้ใกล้เคียงกัน และมี
ผลลดอัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อยในช่วงเวลา 45-90 นาที สารสกัดตํารับยาหอมทัง้ สองมีฤทธิ ์เพิม่
อัตราการไหลเวียนเลือดทีส่ มองหนู โดยเป็ นผลมาจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของ
สมอง จึงมีผลทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึน้ ช่วยแก้อาการวิ งเวียนศรีษะ และภาวะเป็ นลม
หมดสติ
การศึกษาฤทธิ ์ต่อการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตของสารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐ และ
อินทจักร์ ในขนาด 1, 2, 4 กรัมผงสารสกัด/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับสาร phenylephrine 0.2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (สารมาตรฐานทีม่ ผี ลเพิม่ ความดันโลหิต), 5% tween 20 และ สารช่วยระเหยแห้ง (เฉพาะ
ตํารับยาหอมอินทจักร์ ในขนาดทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของการเตรียมสารสกัด 4 กรัมผงยา/กิโลกรัม) ต่อ
ความดันช่วงหัวใจบีบ และความดันช่วงหัวใจคลาย และอัตราการเต้นหัวใจในหนูขาวทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้
ยาสลบ ก่อนและทุก 15 นาทีหลังป้อน เป็ นเวลา 90 นาที ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดตํารับยาหอมทัง้
สองตํารับมีผลเพิม่ ความดันเลือด โดยเฉพาะในขนาด 4 กรัมผงสารสกัด/กิโลกรัม สารสกัดตํารับยาหอ
มนวโกฐมีผลเพิม่ ความดัน ช่วงหัวใจบีบได้มากและนานกว่าตํารับยาหอมอินทจักร์ สารสกัดทัง้ สองตํารับ
มีผลต่อความดันช่วงหัวใจคลายได้ใกล้เคียงกัน และมีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อยในช่วงเวลา
45-90 นาที
การศึกษาอัตราการไหลเวียนเลือดในสมอง เป็ นการทดสอบผลของสารสกัดตํารับยาหอมทัง้ สอง
ตํารับ ในขนาด 2, 4 กรัมผงสารสกัด/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับตัวทําละลาย 5% tween 20 ต่ออัตราการ
ไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดทีผ่ วิ สมองในหนูขาว ภายใต้ยาสลบ ทีเ่ วลา 5, 15, 30, 45, 60, 90 และ
120 นาที และศึกษาผลการหดและคลายตัวของหลอดเลือดผิวทีส่ มอง หลังจากหยดสารทีท่ าํ ให้หลอด
เลือดหดตัว (norepinephrine) ของสารสกัดขนาด 4 กรัมผงสารสกัด/กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า สาร
สกัดตํารับยาหอมทัง้ สองตํารับมีฤทธิ ์เพิม่ อัตราการไหลเวียนเลือดทีส่ มองหนูขาว ทัง้ ในขนาด 2, 4 กรัม
ผงสารสกัด/กิโลกรัม โดยขนาด 4 กรัมผงสารสกัด/กิโลกรัม จะให้ผลการเปลีย่ นแปลงทีส่ งู กว่า และพบว่า
สารสกัดทัง้ สองตํารับมีผลเพิม่ ความดันเลือดแดงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่การเพิม่ ขึน้ ของความดัน
เลือดไม่เกิน 15% และพบว่าการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการไหลเวียนเลือดทีส่ มองและความดันเลือดแดงไม่มี

ความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ สารสกัดยาหอมนวโกฐ จะมีความดันเลือดเริม่ เพิม่ ขึน้ ที่ 5 นาที และเพิม่ ขึน้
สูงสุดที่ 45 นาที ส่วนสารสกัดยาหอมอินทจักร์จะเริม่ ที่ 15 นาที เพิม่ สูงสุดที่ 90 นาที ในขณะทีอ่ ตั ราการ
ไหลเวียนเลือดทีส่ มองจะเริม่ เพิม่ ขึน้ ที่ 5 นาที และเพิม่ สูงสุดที่ 30 นาที หลังจากได้รบั ยาหอมทัง้ สอง
ตํารับ ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ อัตราการไหลเวียนเลือดทีส่ มองหลังได้รบั ยาหอมมิได้เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของความดันเลือดแดง แต่เกิดจากผลโดยตรงต่อขนาดหลอดเลือดแดงเล็กทีผ่ วิ สมอง ทําให้มขี นาดใหญ่
ขึน้ โดยสารสกัดยาหอมนวโกฐจะเพิม่ ขนาดได้ 50% ผลการศึกษานี้สรุปได้วา่ ยาหอมสามารถเพิม่ อัตรา
การไหลเวียนเลือดทีส่ มองโดยเป็ นผลมาจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของสมอง ซึง่
เป็ นฤทธิ ์เด่นในการนํายาหอมไปใช้ในภาวะของคนใกล้เป็ นลมหมดสติ ซึง่ เกิดจากภาวะทีส่ มองมีเลือดไป
เลีย้ งลดลงชัวขณะ
่
2. ฤทธิ์ ต่อระบบทางเดิ นอาหาร
สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐ มีฤทธิ ์ยับยัง้ การหลังของกรด
่
และมีฤทธิ ์ยับยัง้ การหดตัวของลําไส้
เล็กได้มากกว่าสารสกัดตํารับยาหอมอินทจักร์ ซึง่ จะช่วยลดอาการปวดเกร็งของลําไส้ได้
การศึกษาฤทธิ ์ต่อระบบทางเดินอาหารของสารสกัดตํารับยาหอมทัง้ สอง ในขนาด 1.25-10
มิลลิกรัม/มิลลิลติ รของสารสกัด เปรียบเทียบ ตัวทําละลาย 5% tween 20 และสารช่วยระเหยแห้ง โดย
ศึกษาผลต่อการหลังกรดของกระเพาะอาหารหนู
่
ถบี จักรทีแ่ ยกจากตัว โดยกระตุน้ ให้กรดหลังด้
่ วยฮีสตา
มีน ขนาด 5 ไมโครโมล ทําการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณกรดโดยการไตเตรทกับ 0.002 N
NaOH จนถึงจุดสิน้ สุดที่ pH 5.0 เก็บตัวอย่างทุก 10 นาที เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
20 นาที ผลการศึกษา
พบว่า สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐขนาด 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร มีฤทธิ ์ยับยัง้ การหลังของกรด
่
ส่วนสาร
สกัดตํารับยาหอมอินทจักร์ไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากการรบกวนผลของสารช่วยระเหยแห้ง
การศึกษาฤทธิ ์ต่อการหดตัวของลําไส้เล็กของหนูตะเภา โดยทดสอบฤทธิ ์ของสารละลายสารสกัด
ตํารับยาหอม ขนาด 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร ตัวทําละลาย (5% Tween 20), สารช่วย
ระเหยแห้ง โดยเปรียบเทียบกับสาร atropine ขนาด 4 นาโนโมล ให้สารสกัดทีต่ อ้ งการทดสอบ 5 นาที
ก่อนการกระตุน้ ด้วย acetylcholine ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐขนาด 0.2
มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร มีฤทธิ ์ยับยัง้ การหดตัวของลําไส้เล็ก (19.77%) ได้มากกว่าสารสกัดตํารับยาหอม
อินทจักร์ (11.77%)
3. ฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าสารสกัดตํารับยาหอมอินทจักร์
สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐและอินทจักร์มฤี ทธิ ์ทําให้ระยะเวลาการออกฤทธิ ์ของยานอนหลับ
pentobarbital ยาวนานขึน้ ซึง่ สารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐขนาด 100, 300, 1,000 และ 3,000
มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีฤทธิ ์กดการเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลอง ใน
การทดสอบโดยวิธี Locomoter activity test ส่วนสารสกัดตํารับยาหอมอินทจักร์ไม่มฤี ทธิ ์ดังกล่าว
แสดงว่าสารสกัดตํารับยาหอมนวโกฐมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าสารสกัดตํารับยาหอม
อินทจักร์

4. การศึกษาความเป็ นพิ ษ
การศึกษาความเป็ นพิษเบือ้ งต้นของสารสกัดตํารับยาหอม ต่อหนูถบี จักรและหนูขาวทัง้ สองเพศ
และทดสอบผลต่อค่าเคมีของเลือดและเนื้อเยือ่ โดยป้อนสารสกัดขนาด 1, 2.5 และ 5 กรัม/กิโลกรัม ครัง้
เดียว สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ทดลองตลอด 7 วัน เก็บเลือด และอวัยวะภายในเพือ่ ตรวจพยาธิสภาพ
ของเนื้อเยือ่
ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดตํารับยาหอมทัง้ สองตํารับไม่มผี ลต่ออัตราการเจริญเติบโต
และค่าเคมีของเลือด การทํางานของระบบตับและไต แต่พบว่าสารสกัดยาหอมมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพษิ ต่อตับ
และไตในหนูขาวเพศเมีย เนื่องจากการศึกษานี้เป็ นการศึกษาขัน้ เบือ้ งต้น ฉะนัน้ จะต้องทําการศึกษาใน
รายละเอียดเพิม่ เติม
สรุป
จะเห็นได้วา่ ยาหอม มรดกทางภูมปิ ญั ญาของประเทศไทย ทีม่ กี ารใช้กนั อย่างยาวนานตัง้ แต่ใน
อดีตสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปจั จุบนั ได้มงี านวิจยั อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์เพือ่ พิสจู น์สรรพคุณตามภูมิ
ปญั ญา ซึง่ พบว่า ยาหอมมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท
ส่วนกลาง ทีส่ ามารถใช้บาํ บัดอาการเป็ นลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน ท้องอืด แก้ลมจุกเสียด และ
งานวิจยั นี้ถอื ได้วา่ เป็ นงานวิจยั ชิน้ แรกทีพ่ สิ จู น์ผลของยาหอมอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ซึง่ ข้อมูลนี้สามารถ
ทีจ่ ะนําไปศึกษาต่อยอดในคนต่อไป เพือ่ สร้างความมันใจในการใช้
่
ยาหอม และเป็ นการสืบสานภูมปิ ญั ญา
ของประเทศชาติสบื ต่อไป
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