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ภาควิชาเภสชัวินิจฉัย คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

คาํนํา 
ปจัจุบนัคนไทยรุน่ใหมอ่าจจะไมรู่จ้กั หรอืคุน้เคยกบัยาหอม ทัง้ๆทีย่าหอมมปีระวตักิารใชคู้ก่บั

คนไทยมานานมากกวา่ 100 ปี ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่ 3 แลว้ยาหอมคอือะไร ชื่อของตํารบัยากบ็่งบอกวา่
ตํารบัยาน้ีตอ้งมกีลิน่หอม นัน่คอืสว่นประกอบของตวัยาจะตอ้งเป็นสมนุไพรทีม่กีลิน่หอม ใชแ้กล้ม
วงิเวยีน แกป้วดทอ้ง เป็นลมในทอ้ง ในคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยไดบ้นัทกึถงึตํารบัยาหอมซึง่มมีากกวา่ 300 
ตํารบั ใชร้กัษาโรคต่างๆ แพทยไ์ทยสมยัโบราณจะมยีาหอมพกตดิตวัไวใ้นลว่มยาสาํหรบัรกัษาโรคยาม
ฉุกเฉิน แลว้คอ่ยจา่ยยาตม้ตามมาภายหลงั ถอืไดว้า่ยาหอมเป็นตํารบัยาสาํคญัทเีดยีวในการแพทยแ์ผน
ไทย  และยาหอมคือ มรดกทางภมิูปัญญาทีอ่ยูคู่ป่ระเทศไทยมานาน  

กระทรวงสาธารณสขุไดม้ปีระกาศบญัชยีาแผนโบราณสามญัประจาํบา้น เมือ่ปี พ.ศ. 2542 ดว้ย
จุดมุง่หมายทีใ่หป้ระชาชนไดม้ยีาสมนุไพรทีด่ ี ปลอดภยัไวใ้ชใ้นบา้น โดยยาประเภทน้ีสามารถวางขาย
ในทีใ่ดกไ็ด ้ไมต่อ้งเป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตขายยา หรอืสถานการแพทย ์ดว้ยตอ้งการใหม้กีารกระจาย
ยาอยา่งทัว่ถงึ ประชาชนเขา้ถงึยาสมนุไพรได ้ ในประกาศนัน้มยีาตาํรบัแผนโบราณ 27 ตํารบั ซึง่เป็นที่
ยอมรบัวา่มปีระสทิธภิาพด ีและใชก้นัมายาวนาน  

งานวิจยัทางวิทยาศาสตรข์องยาหอม 
ถงึแมว้า่ยาหอมมคีูป่ระเทศไทยมานานนบัรอ้ยปี แต่ยาหอมกไ็มม่งีานวจิยัทางวทิยาศาสตรใ์นการ

พสิจูน์สรรพคุณหรอืความเป็นพษิ จนกระทัง่ในปี 25547 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตไิด้
สนบัสนุนทุนวจิยัใหน้กัวทิยาศาสตรห์ลายสถาบนัรว่มกนัศกึษาวจิยัพสิจูน์สรรพคุณของยาหอมอยา่งเป็น
ระบบ ซึง่งานวจิยัไดท้าํการศกึษายาหอม 2 ตํารบั คอื ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอนิทรจกัร ์

ตํารบัยาหอมนวโกฐและยาหอมอนิทจกัร ์ เป็นตํารบัยาในยาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ และ 
บญัชยีาจากสมนุไพร พ.ศ. 2554 กลุ่มบญัชยีาจากสมนุไพรทีม่กีารใชต้ามองคค์วามรูด้ ัง้เดมิ โดยเป็นยา
รกัษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ (แกล้ม) 

ตาํรบัยาหอมนวโกฐ ประกอบดว้ยเครือ่งยา 55 ชนิด เป็นพชืวตัถุ 54 ชนิด ธาตุวตัถุ 1 ชนิด 
รปูแบบยา  ยาผง ยาเมด็ (200 มลิลกิรมั/เมด็) 
ข้อบง่ใช้  แกล้มวงิเวยีน คลื่นเหยีน อาเจยีน (ลมจุกแน่นในอก) ในผูส้งูอายุ แกล้มปลายไข ้

(หลงัจากฟ้ืนไขแ้ลว้ยงัมอีาการเชน่ คลื่นเหยีน วงิเวยีน เบื่ออาหาร ทอ้งอดื อ่อนเพลยี) 
ขนาดและวิธีใช้   
ชนิดผง ครัง้ละ 1-2 ชอ้นชา ละลายน้ํากระสาย 2-4 ชอ้นโต๊ะ ทุก 3 ชัว่โมง เมือ่มอีาการ วนัละ

ไมเ่กนิ 3 ครัง้ 



ชนิดเมด็ ครัง้ละ 5-10 เมด็ ละลายน้ํากระสาย 2-4 ชอ้นโต๊ะ ทุก 3 ชัว่โมง เมือ่มอีาการ วนัละไม่
เกนิ 3 ครัง้ 

ข้อควรระวงั  ระมดัระวงัการใชย้าในผูป้ว่ยทีแ่พล้ะอองเกสรดอกไม ้ และการใชใ้นหญงิมคีรรภ ์
ไมค่วรใชต้ดิต่อกนัเกนิ 5 วนั 

ตาํรบัยาหอมอินทจกัร ์ ประกอบเครือ่งยา 49 ชนิด เป็นพชืวตัถุ 44 ชนิด สตัวว์ตัถุ 4 ชนิด ธาตุวตัถุ 1 
ชนิด 

รปูแบบยา  ยาผง ยาเมด็ (200 มลิลกิรมั/เมด็) 
ข้อบง่ใช้  แกล้มบาดทะจติ แกค้ลื่นเหยีนอาเจยีน แกล้มจุกเสยีด  
ขนาดและวิธีใช้   
ชนิดผง ครัง้ละ 1/2-1 ชอ้นชา ละลายน้ํากระสาย 2-4 ชอ้นโต๊ะ ทุก 3 ชัว่โมง เมือ่มอีาการ วนัละ

ไมเ่กนิ 3 ครัง้ 
ชนิดเมด็ ครัง้ละ 5-10 เมด็ ละลายน้ํากระสาย 2-4 ชอ้นโต๊ะ ทุก 3 ชัว่โมง เมือ่มอีาการ วนัละไม่

เกนิ 3 ครัง้ 

ข้อมลูทางวิทยาศาสตรข์องเครื่องยา 
 ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องเครือ่งยาทีเ่ป็นสว่นประกอบในตํารบัยาหอมทัง้สองตํารบั พบวา่
เครือ่งยาเหล่าน้ีมฤีทธิต่์อระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิอาหาร และระบบประสาทสว่นกลาง  
 เครื่องยาท่ีมีผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด  

- ฤทธิล์ดความดนัโลหติ ไดแ้ก่ กระเทยีม กฤษณา ชะเอมเทศ เปราะหอม ยา่นาง เกสรบวั
หลวง  ฝาง หญา้ฝรัน่ อบเชยเทศ ขอนดอก เทยีนขา้วเปลอืก เทยีนดาํ เทยีนแดง เทยีน
เยาวพาณ ี  

- ฤทธิเ์พิม่อตัราการเตน้ของหวัใจ ไดแ้ก่ บอระเพด็ ฝาง เทยีนแดง ขงิ   
- ฤทธิล์ดอตัราการเตน้ของหวัใจ ไดแ้ก่ ชะเอมเทศ เทยีนดาํ  
- ฤทธิท์ีม่ผีลทาํใหห้วัใจทีเ่ตน้ผดิปกต ิ มกีารเตน้ไดป้กต ิ ไดแ้ก่ เกสรบวัหลวง โกฐสอ ผกัชี

ลอ้มหรอืทาํใหร้ะบบการไหลเวยีนโลหติดขีึน้ ไดแ้ก่ แหว้หม ู 
 เครื่องยาท่ีมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร  

- ฤทธิล์ดการบบีตวัของกระเพาะและลาํไส ้ไดแ้ก่ กระเทยีม ชา้พล ูลกูผกัช ีอบเชยเทศ โกฐ
เชยีง โกฐกระดกู โกฐหวับวั กานพล ูเทยีนแดง ขงิ ลกูจนัทน์   

- ฤทธิล์ดการหลัง่น้ํายอ่ย และกรด ไดแ้ก่ โกฐกระดกู ชะเอมเทศ และ ลกูจนัทน์  
- ฤทธิเ์พิม่การหลัง่เมอืกในกระเพาะอาหาร ไดแ้ก่ ชะเอมเทศ เปราะหอม   
- ฤทธิต์า้นการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร ไดแ้ก่ โกฐกระดกู  ชะเอมเทศ เปราะหอม ดปีล ี

ฝาง อบเชยเทศ โกฐจุฬาลมัพา โกฐเชยีง ขอนดอก เทยีนขา้วเปลอืก เทยีนดาํ เทยีน
ตาตัก๊แตน เทยีนสตัตบุศย ์ 

- ฤทธิต์า้นการอาเจยีน ไดแ้ก่ แหว้หม ูกานพล ูขงิ   



 เครื่องยาท่ีมีฤทธ์ิต่อประสาทส่วนกลาง  
- ฤทธิเ์สรมิระยะเวลาหลบัของยา pentobarbitone ยาวนานขึน้ ไดแ้ก่ ดอกบุนนาค   
- ฤทธิค์ลายความกงัวล ทาํใหส้งบ ไดแ้ก่ ลกูผกัชี  โกฐเชยีง จนัทน์เทศ กานพล ู โกฐสอ 

หญา้ฝรัน่ ลกูจนัทน์  พกุิล  
- ฤทธิท์าํใหเ้ลอืดไหลเวยีนไปเลี้ยงสมองดขีึน้ ไดแ้ก่ หญา้ฝรัน่  

 
ข้อมลูทางวิทยาศาสตรข์องสารสกดัตาํรบัยาหอม 

1. ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด 
สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐมฤีทธิเ์พิม่ความดนัชว่งหวัใจบบี (systolic) ไดม้ากและนานกวา่ตํารบั

ยาหอมอนิทจกัร ์สารสกดัทัง้สองตํารบัมผีลต่อความดนัชว่งหวัใจคลาย (diastolic) ไดใ้กลเ้คยีงกนั และมี
ผลลดอตัราการเตน้ของหวัใจเลก็น้อยในชว่งเวลา 45-90 นาท ี สารสกดัตํารบัยาหอมทัง้สองมฤีทธิเ์พิม่
อตัราการไหลเวยีนเลอืดทีส่มองหนู โดยเป็นผลมาจากการขยายตวัของหลอดเลอืดแดงขนาดเลก็ของ
สมอง จึงมีผลทาํให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึน้ ช่วยแก้อาการวิงเวียนศรีษะ และภาวะเป็นลม
หมดสติ 

 
 การศกึษาฤทธิต่์อการทาํงานของระบบไหลเวยีนโลหติของสารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐ และ
อนิทจกัร ์ในขนาด 1, 2, 4 กรมัผงสารสกดั/กโิลกรมั เปรยีบเทยีบกบัสาร phenylephrine 0.2 มลิลกิรมั/
กโิลกรมั (สารมาตรฐานทีม่ผีลเพิม่ความดนัโลหติ), 5% tween 20 และ สารชว่ยระเหยแหง้ (เฉพาะ
ตํารบัยาหอมอนิทจกัร ์ ในขนาดทีเ่ป็นสว่นประกอบของการเตรยีมสารสกดั 4 กรมัผงยา/กโิลกรมั) ต่อ
ความดนัชว่งหวัใจบบี และความดนัชว่งหวัใจคลาย และอตัราการเตน้หวัใจในหนูขาวทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใต้
ยาสลบ ก่อนและทุก 15 นาทหีลงัป้อน เป็นเวลา 90 นาท ี  ผลการศกึษาพบวา่สารสกดัตํารบัยาหอมทัง้
สองตํารบัมผีลเพิม่ความดนัเลอืด โดยเฉพาะในขนาด 4 กรมัผงสารสกดั/กโิลกรมั สารสกดัตํารบัยาหอ
มนวโกฐมผีลเพิม่ความดนั ชว่งหวัใจบบีไดม้ากและนานกวา่ตํารบัยาหอมอนิทจกัร ์สารสกดัทัง้สองตํารบั
มผีลต่อความดนัชว่งหวัใจคลายไดใ้กลเ้คยีงกนั และมผีลลดอตัราการเตน้ของหวัใจเลก็น้อยในชว่งเวลา 
45-90 นาท ี 

การศกึษาอตัราการไหลเวยีนเลอืดในสมอง เป็นการทดสอบผลของสารสกดัตํารบัยาหอมทัง้สอง
ตํารบั ในขนาด 2, 4 กรมัผงสารสกดั/กโิลกรมั เปรยีบเทยีบกบัตวัทาํละลาย 5% tween 20 ต่ออตัราการ
ไหลเวยีนเลอืดของหลอดเลอืดทีผ่วิสมองในหนูขาว ภายใตย้าสลบ ทีเ่วลา 5, 15, 30, 45, 60, 90 และ 
120 นาท ี และศกึษาผลการหดและคลายตวัของหลอดเลอืดผวิทีส่มอง หลงัจากหยดสารทีท่าํใหห้ลอด
เลอืดหดตวั (norepinephrine) ของสารสกดัขนาด 4 กรมัผงสารสกดั/กโิลกรมั ผลการศกึษาพบวา่ สาร
สกดัตํารบัยาหอมทัง้สองตํารบัมฤีทธิเ์พิม่อตัราการไหลเวยีนเลอืดทีส่มองหนูขาว ทัง้ในขนาด 2, 4 กรมั
ผงสารสกดั/กโิลกรมั โดยขนาด 4 กรมัผงสารสกดั/กโิลกรมั จะใหผ้ลการเปลีย่นแปลงทีส่งูกวา่ และพบวา่
สารสกดัทัง้สองตํารบัมผีลเพิม่ความดนัเลอืดแดงอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ แต่การเพิม่ขึน้ของความดนั
เลอืดไมเ่กนิ 15%  และพบวา่การเพิม่ขึน้ของอตัราการไหลเวยีนเลอืดทีส่มองและความดนัเลอืดแดงไมม่ี



ความสมัพนัธก์นั กล่าวคอื สารสกดัยาหอมนวโกฐ จะมคีวามดนัเลอืดเริม่เพิม่ขึน้ที ่ 5 นาท ีและเพิม่ขึน้
สงูสดุที ่45 นาท ีสว่นสารสกดัยาหอมอนิทจกัรจ์ะเริม่ที ่15 นาท ีเพิม่สงูสดุที ่90 นาท ีในขณะทีอ่ตัราการ
ไหลเวยีนเลอืดทีส่มองจะเริม่เพิม่ขึน้ที ่ 5 นาท ี และเพิม่สงูสดุที ่ 30 นาท ี หลงัจากไดร้บัยาหอมทัง้สอง
ตํารบั ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่อตัราการไหลเวยีนเลอืดทีส่มองหลงัไดร้บัยาหอมมไิดเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้
ของความดนัเลอืดแดง แต่เกดิจากผลโดยตรงต่อขนาดหลอดเลอืดแดงเลก็ทีผ่วิสมอง ทาํใหม้ขีนาดใหญ่
ขึน้ โดยสารสกดัยาหอมนวโกฐจะเพิม่ขนาดได ้ 50% ผลการศกึษาน้ีสรปุไดว้า่ยาหอมสามารถเพิม่อตัรา
การไหลเวยีนเลอืดทีส่มองโดยเป็นผลมาจากการขยายตวัของหลอดเลอืดแดงขนาดเลก็ของสมอง ซึง่
เป็นฤทธิเ์ดน่ในการนํายาหอมไปใชใ้นภาวะของคนใกลเ้ป็นลมหมดสต ิซึง่เกดิจากภาวะทีส่มองมเีลอืดไป
เลีย้งลดลงชัว่ขณะ  

2. ฤทธ์ิต่อระบบทางเดินอาหาร 
สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐ มฤีทธิย์บัยัง้การหลัง่ของกรด และมฤีทธิย์บัยัง้การหดตวัของลาํไส้

เลก็ไดม้ากกวา่สารสกดัตํารบัยาหอมอนิทจกัร ์ซึง่จะช่วยลดอาการปวดเกรง็ของลาํไส้ได้ 

การศกึษาฤทธิต่์อระบบทางเดนิอาหารของสารสกดัตํารบัยาหอมทัง้สอง ในขนาด 1.25-10 
มลิลกิรมั/มลิลลิติรของสารสกดั เปรยีบเทยีบ ตวัทาํละลาย 5% tween 20 และสารชว่ยระเหยแหง้ โดย
ศกึษาผลต่อการหลัง่กรดของกระเพาะอาหารหนูถบีจกัรทีแ่ยกจากตวั โดยกระตุน้ใหก้รดหลัง่ดว้ยฮสีตา
มนี ขนาด 5 ไมโครโมล ทาํการเกบ็ตวัอยา่งมาวเิคราะหห์าปรมิาณกรดโดยการไตเตรทกบั 0.002 N 
NaOH จนถงึจุดสิน้สดุที ่ pH 5.0 เกบ็ตวัอยา่งทุก 10 นาท ี เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 20 นาท ี  ผลการศกึษา
พบวา่ สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐขนาด 2.5 มลิลกิรมั/มลิลลิติร มฤีทธิย์บัยัง้การหลัง่ของกรด สว่นสาร
สกดัตํารบัยาหอมอนิทจกัรไ์มส่ามารถประเมนิผลไดเ้น่ืองจากการรบกวนผลของสารชว่ยระเหยแหง้ 

การศกึษาฤทธิต่์อการหดตวัของลาํไสเ้ลก็ของหนูตะเภา โดยทดสอบฤทธิข์องสารละลายสารสกดั
ตํารบัยาหอม ขนาด 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 มลิลกิรมั/มลิลลิติร ตวัทาํละลาย (5% Tween 20), สารชว่ย
ระเหยแหง้ โดยเปรยีบเทยีบกบัสาร atropine ขนาด 4 นาโนโมล ใหส้ารสกดัทีต่อ้งการทดสอบ 5 นาท ี
ก่อนการกระตุน้ดว้ย acetylcholine  ผลการศกึษาพบวา่ สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐขนาด 0.2 
มลิลกิรมั/มลิลลิติร มฤีทธิย์บัยัง้การหดตวัของลาํไสเ้ลก็ (19.77%) ไดม้ากกวา่สารสกดัตํารบัยาหอม
อนิทจกัร ์(11.77%) 

3. ฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐมผีลต่อระบบประสาทสว่นกลางมากกวา่สารสกดัตํารบัยาหอมอนิทจกัร ์

สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐและอนิทจกัรม์ฤีทธิท์ําใหร้ะยะเวลาการออกฤทธิข์องยานอนหลบั 
pentobarbital ยาวนานขึน้  ซึง่สารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐขนาด 100, 300, 1,000 และ 3,000 
มลิลกิรมั/กโิลกรมั มฤีทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลาง โดยมฤีทธิก์ดการเคลื่อนไหวของสตัวท์ดลอง ใน
การทดสอบโดยวธิ ีLocomoter activity test  สว่นสารสกดัตํารบัยาหอมอนิทจกัรไ์ม่มฤีทธิด์งักล่าว  
แสดงว่าสารสกดัตํารบัยาหอมนวโกฐมผีลต่อระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าสารสกดัตํารบัยาหอม
อนิทจกัร ์



 
4. การศึกษาความเป็นพิษ 
การศกึษาความเป็นพษิเบือ้งตน้ของสารสกดัตํารบัยาหอม ต่อหนูถบีจกัรและหนูขาวทัง้สองเพศ 

และทดสอบผลต่อคา่เคมขีองเลอืดและเน้ือเยือ่ โดยป้อนสารสกดัขนาด 1, 2.5 และ 5 กรมั/กโิลกรมั ครัง้
เดยีว สงัเกตพฤตกิรรมของสตัวท์ดลองตลอด 7 วนั เกบ็เลอืด และอวยัวะภายในเพือ่ตรวจพยาธสิภาพ
ของเน้ือเยือ่  ผลการศกึษาพบวา่ สารสกดัตํารบัยาหอมทัง้สองตํารบัไมม่ผีลต่ออตัราการเจรญิเตบิโต 
และคา่เคมขีองเลอืด การทาํงานของระบบตบัและไต แต่พบวา่สารสกดัยาหอมมแีนวโน้มทีจ่ะมพีษิต่อตบั
และไตในหนูขาวเพศเมยี เน่ืองจากการศกึษาน้ีเป็นการศกึษาขัน้เบือ้งตน้ ฉะนัน้จะตอ้งทาํการศกึษาใน
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

สรปุ 
จะเหน็ไดว้า่ ยาหอม มรดกทางภมูปิญัญาของประเทศไทย ทีม่กีารใชก้นัอยา่งยาวนานตัง้แต่ใน

อดตีสมยัรชักาลที ่ 3 จนถงึปจัจุบนั ไดม้งีานวจิยัอยา่งเป็นวทิยาศาสตรเ์พือ่พสิจูน์สรรพคุณตามภมูิ
ปญัญา ซึง่พบวา่ ยาหอมมผีลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิอาหาร และระบบประสาท
สว่นกลาง ทีส่ามารถใชบ้าํบดัอาการเป็นลมวงิเวยีน คลื่นเหยีน อาเจยีน ทอ้งอดื แกล้มจุกเสยีด  และ
งานวจิยัน้ีถอืไดว้า่เป็นงานวจิยัชิน้แรกทีพ่สิจูน์ผลของยาหอมอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์ ซึง่ขอ้มลูน้ีสามารถ
ทีจ่ะนําไปศกึษาต่อยอดในคนต่อไป เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการใชย้าหอม และเป็นการสบืสานภมูปิญัญา
ของประเทศชาตสิบืต่อไป  
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