
ตําร ับยาสมุนไพรแก้ไข้ : ยาห้าราก 
อรัญญา ศรีบุศราคัม 

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ยาห้าราก ยาเบญจโลกวิเชียร ยาแก้วห้าดวง หรือยาเพชรสว่าง ทั งหมดนีเป็นชือของตําร ับยา

เดียวกัน ยาห้ารากเป็นตําร ับยาแผนโบราณของไทยทีมีการใชก้ันมานานแล้ว โดยมีสรรพคุณในการใช้

แก้ไข้ กระทุ้งพิษ หรือถอนพิษต่างๆ ตําร ับยาจะประกอบด้วยรากสมุนไพร  ชนิด ได้แก่ คนทา 

(Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) ชิงช ี (Capparis micracantha DC.) เท้ายายม่อม 

(Clerodendrum indicum (L.) Kuntze) มะเดือชุมพร (Ficus racemosa L.) และย่านาง (Tiliacora 

triandra (Colebr.) Diels) ในอัตราส่วนทีเท่ากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป รากของสมุนไพรในตําร ับยาห้าราก (ได้ร ับความอนุเคราะห์จาก ธนัชพร นุตมากุล) 

 

ตําร ับยาห้ารากจัดอยู่ในกลุ่มยาแกไ้ข้ทีกระทรวงสาธารณสุขประกาศใชใ้นบัญชียาจากสมุนไพรที

มีการใชต้ามองคค์วามรูด้ ั งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ ( ) โดยมีรายละเอียด ดังน ี 

สูตรตําร ับ ในผงยา  กรัม ประกอบด้วยรากคนทา รากชิงชี รากเท้ายายม่อม รากมะเดือชุมพร ราก

ย่านาง หนักสิงละ  กรัม 

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไข ้

ขนาดและวิธีใช้   

ชนิดผง ชนิดแคปซูล และชนิดเม็ด 

ผู้ใหญ่ ร ับประทานครั งละ - .  ก ว ันละ  ครั ง ก่อนอาหาร เมือมีอาการ 

 เด็ก อายุ -  ปี ร ับประทานครั งละ  มก -  ก ว ันละ  ครั ง ก่อนอาหาร เมือมีอาการ 

  หมายเหตุ: ชนิดผงให้ละลายนําสุกก่อนรับประทาน 

ข้อควรระวัง  

- ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้ทีสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนืองจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก 

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน  ว ัน แล้วอาการไม่ดีขึน ควรปรึกษาแพทย์ 



- ไม่แนะนําให้ใช้ในหญิงทีมไีข้ท ับระดู หรือไข้ระหว่างมีประจําเดือน 

 

 รายงานการศึกษาวิจ ัยฤทธิ ทางเภสัชวิทยาทีสนับสนุนสรรพคุณของตําร ับยาห้าราก มดีังน ี 

. ฤทธิ ลดไข้ 

สารสกัดเอทานอลจากตําร ับยาห้าราก ขนาด -  มก/กก มีฤทธลิดอุณหภูมกิายของหนูแรท    

ทีถูกเหนียวนําให้เป็นไข้ด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide; LPS) ขนาด  มคก/กก ได้ 

โดยทขีนาด 400 มก/กก จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดไข้ และทีขนาด  และ  มก/กก จะมี

ประสิทธ-ิภาพในการลดไข้ได้เทียบเท่ากับยาแอสไพริน ขนาด  มก/กก (2) ตําร ับยาขนาด -  

มก./กก. สามารถลดอุณหภูมิกายของหนูแรททีถูกเหนียวนําให้เป็นไข้ด้วย Baker’s yeast (ขนาด 0.135 

มก./กก.) ได้ โดยทีขนาด  มก/กก จะมีฤทธิ ดีทีสุด (3) 

. ฤทธิ ต้านการอักเสบ 

สารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยา ความเข้มข้น  และ  มคก/มล มีฤทธิ ต้านการอักเสบ 

โดยยับยั งการแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-2 (COX-2) ในเซลล์เยือบุผนังหลอดเลือดจากสาย

รกเด็กแรกคลอด (human umbilical vein endothelial cell) ทึถูกเหนียวนําใหเ้กิดการอักเสบด้วย 

interleukin 1 (IL-1  นาโนกรัม/มล) แต่ไม่มีผลต่อการแสดงออกของ COX-2 mRNA นอกจากนีสาร

สกัดทีความเข้มข้น ,  และ  มคก/มล มีฤทธเิพิมการผลิต prostaglandin E2 (PGE2) จากกรด 

arachinodic ทีให้เข้าไปจากภายนอก แต่สารสกัดทีความเข้มข้น  มคก/มล จะเพิมการผลิต PGE2 

ได้น้อยกว่าทีความเข้มข้นตํ าแสดงว่าสารสกัดตําร ับยามีผลต่อการทํางานของ COX แบบ biphasic 

dose-dependent ( ) สารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยา มีฤทธยิ ับย ั งการสร้างไนตริกออกไซด์ (NO) 

ซึงเป็นสารทีทําให้เกิดการอักเสบ เมือทดสอบในเซลล ์macrophage RAW264.7 ทีถูกกระตุ้นด้วย LPS 

โดยค่าความเข้มข้นของสารสกัดทีมีฤทธิ ย ับย ั งได้ครึงหนึง (IC ) เท่ากับ .  มคก/มล แต่มีฤทธิ น้อย

กว่ายามาตราฐาน Indomethacin (IC  เท่ากับ .  มคก/มล) ( ) 

. ฤทธิ แก้ปวด 

 การทดสอบฤทธิ แก้ปวดของสารสกัดจากตําร ับยาห้าราก ขนาด -  มก/กก ในหนูแรททีถูก

เหนียวนําให้เกิดอาการปวดด้วยวิธี hot-plate, tail-flick และ acetic acid-induced writhing (เหนียวนํา

ให้เกิดการปวดจนบิดงอลําตัวด้วยกรดอะซิติก . %) พบว่าสารสกัดจากตําร ับยาทีขนาด  มก/กก 

เท่านั น มีฤทธิ แก้ปวดได้ เมือทดสอบด้วยวิธ๊ hot-plate แต่ในการทดสอบวิธี tail-flick สารสกัดจากตําร ับ

ยาทุกขนาด มีฤทธิ แก้ปวด ยกเว้นทีขนาด  มก/กก สําหรับการทดสอบวิธี acetic acid-induced 

writhing พบว่าสารสกัดทีขนาด  และ  มก/กก มีฤทธิ แก้ปวดโดยสามารถลดจํานวนครั งของการ

บิดงอลําตัวของหนูได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ()  

4. ฤทธิ ต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

การศึกษาผลต่อการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือดของตําร ับยาห้ารากในอาสามัครสุขภาพดี จํานวน 

 คน อายุ -  ปี โดยให้ร ับประทานยาห้าราก ขนาด ,  มก  ครั ง ทุก  ชั วโมง ทําการเจาะ

เลือดอาสา- สมัครก่อนได้ร ับยา และทีเวลา ,  ชม และ -  ว ัน ภายหลังการให้ยาครั งแรก ว ัดผล

การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยใช้เครือง aggregometer และสารกระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที

ใช้ คือ epinephrine, adenosine diphosphate (ADP) และคอลลาเจน พบว่าตําร ับยาห้ารากไม่มีผลต่อ



การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทีถูกกระตุ้นด้วย epinephrine หรือ ADP ภายในระยะเวลา  ส ัปดาห์หลัง

ร ับประทานยา แต่มีผลลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทีถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจนหลังร ับประทานยา  

ชม อาสาสมัครมอีาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย คือ ปวดท้อง และท้องเสีย สรุปว่ายาตําร ับห้ารากทีขนาด 

1,  มก ร ับประทานทุก  ชม. ทั งหมด  ครั ง มีผลต้านการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือดทีถูกกระตุ้นด้วย

คอลลาเจน แม้ว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงทีเป็นอันตรายร้ายแรง แต่ควรระมัดระว ังความเสียงจากภาวะ

เลือดออกเมือใช้ยานอียา่งต่อเนือง และเป็นระยะเวลานาน (4, 6) 

. ฤทธิ ต้านเชือมาลาเรีย 

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ ในการต้าน เชือมาลาเรียสายพันธุ์ที ไวต่อยาคลอโรควิน 

(chloroquine-sensitive, Pf3D ) และสายพันธุ์ทีดือต่อยา (chloroquine-resistant, PfW ) ของตําร ับยา

ห้ารากทีเตรียมจากรากหรือเตรียมจากลําต้นรวมทั งส่วนรากและลําต้นของสมุนไพรเดียวทีเป็น

ส่วนประกอบของตําร ับ พบว่าตําร ับยาทีเตรียมจากราก และลําต้น และส่วนของรากและลําต้นใน

สมุนไพรเดียวๆ สามารถต้านเชือมาลาเรีย มีความเป็นพิษตํา และความจําเพาะต่อฤทธิ ต้านเชือ

มาลาเรีย โดยมีค่า SI values (selective index = TC50cytotoxicity/IC50 antiplasmodial activity) อยู่

ในช่วง 3.55 -1 .   สารสกัดจากตําร ับยาห้ารากสามารถต้านเชือมาลาเรียสายพันธุ์ Pf3D  และสาย

พันธ์ PfW  โดยมีค่า IC50 <  และ -  มคก/มล ตามลําดับ ในขณะทีรากและลําต้นของสมุนไพรเดียว

ทั ง  ตน้ พบว่าย่านางมีประสิทธิภาพสูงสุด IC50 <  มคก/มล) และมีความจําเพาะต่อฤทธิ ต้านเชือ

มาลาเรีย >  และสามารถแยกสารสําคัญทีออกฤทธ ิคือ tiliacorinine และ yanangcorinine จากสาร

สกัดลําต้นย่านาง โดยตรวจพบปริมาณสารทั งสองชนิดในตําร ับยาห้ารากอยู่ถึง . - . % นอกจากนี

เมือดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า IC  และปริมาณสารทั งสองชนิดในตําร ับ พบว่าตําร ับยาห้ารากมี

ประสิทธิภาพในการต้านเชือมาลาเรียสูงกว่าสารเดียวๆ แสดงให้เห็นว่าเมือนํามาทําเป็นตําร ับจะมีการ

เสริมฤทธิ กันทําให้มีฤทธิ ต้านมาลาเรียสูงมากขึน และลดความเป็นพิษของสมุนไพรในแต่ละต้นลง สรุป

ได้ว่าตําร ับยาทีเตรียมจากราก หรือลําต้น มีประสิทธิภาพในการต้านเชือมาลาเรียได้ใกล้เคียงกัน จึง

สามารถใช้ส่วนลําตน้ทดแทนรากได ้เพือลดความเสียงต่อการสูญพันธุ์ของพืช (7) 

. ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ 

สารสกัดเอทานอล ( ) และสารสกัด 95% เอทานอลจากตําร ับยา ( ) มีฤทธปิานกลางในการ

ต้านอนุมูลอิสระ เมือทดสอบด้วยวิธ ีDPPH สารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยา ความเข้มข้น -  

มคก/มล มีผลป้ องกันการลดลงของปริมาณของ glutathione และการทํางานของเอนไซม์ catalase, 

glutathione peroxidase และ glutathione S-transferase ในเซลล ์ B16F10F10 melanoma ทีถูก

กระตุ้นด้วยรังสียูวีเอได้ ( )  

. ฤทธิต้านเชือแบคทีเรีย 

การทดสอบฤทธติ้านเชือแบคทีเรียทีก่อให้เกิดสิวและหนอง ได้แก่ Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus epidermidis และ Staphylococcus aureus ของสารสกัด 95% เอทานอลจากตําร ับยา

ห้ารากและรากสมุนไพรเดียวทั ง  ชนิดในตําร ับ (9, 10) เปลือกมังคุด และเปลือกมังคุดผสมตําร ับยาห้า

ราก (9) พบว่าสารสกัดทุกชนิดยกเว้นสารสกัดจากรากชิงช ีมีฤทธิ ย ับย ั งเชือ P. acnes และสารสกัดจาก

ตําร ับยาห้าราก รากคนทา เปลือกมังคุด และเปลือกมังคุดผสมตําร ับยาห้าราก มีฤทธิ ย ับย ั งเชือ S. 



aureus  และ S. epidermidis ได้ จากผลการวิจ ัยสามารถสนับสนุนการใช้ตําร ับยาห้ารากในการรักษาสิว

และนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพือแก้ป ั ญหาสิวต่อไป 

การศึกษาฤทธิ ต้านเชือแบคทีเรียของสารสกัด % เอทานอลและสารสกัดนําจากตําร ับยาห้า

รากและรากสมุนไพรเดียวทั ง  ชนิดในตําร ับ พบว่าสารสกัด % เอทานอลจากตําร ับ มีฤทธิ ต้านเชือ 

S. aureus, Streptococcus pyrogenes, Shigella boydii, S. dysenteriae, S. flexneri, Acinetobacter 

buamannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae และ  Bacillus subtilis ขณ ะที สาร

สกัดนําไม่มีผล ส่วนสารสกัด % เอทานอลจากรากย่านาง รากเท้ายายม่อม และสารสกัดนําจากราก

ชิงชี จะมีฤทธิ ต้านเชือแบคทีเรียได้ครอบคลุมมากทีสุด (11) 

. ฤทธิ ยับยั งการสร้างเม็ดสีเมลานินและเอนไซม์ไทโรซิเนส 

 สารสกัด 80% เอทานอลจากตําร ับยา ความเข้มข้น 15-30 มคก/มล มีฤทธิ ย ับย ั งการสร้างเม็ดสี    

เมลานินและยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์ B16F10F10 melanoma ทีถูกกระตุ้นด้วยรังสียูวีเอ () 

. ฤทธิ ต้านการแพ้ 

 การศึกษาฤทธิ ต้านการแพ้ของสารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยาห้ารากและสมุนไพรเดียวที

เป็นส่วนประกอบของตํารบั โดยวิธีการว ัดค่าการยับยั งการหลั งเอนไซม์ -hexosaminidase จากเซลล์

เม็ดเลือดขาวของหนู (RBL-2H ) พบว่าสารสกัดจากรากคนทามีฤทธิ ต้านการแพ้ดีทีสุด รองลงมาคือ 

สารสกัดจากรากมะเดืออุทุมพร และตําร ับยาห้าราก (ค่า IC50 = 14.5, .  และ .  มคก/มล 

ตามลําดับ) นอกจากนีย ังพบว่าสารสําคัญทีแยกได้จากตําร ับยา ได้แก่ pectolinarigenin และ O-

methylalloptaeroxylin มีฤทธิ ในการต้านการแพ้ไดด้ีกว่าสารสกัดจากตําร ับยา (ค่า IC  = .  และ 

.  มคก/มล ตามลําดับ) และมีฤทธิ ดีกว่ายา chlorpheniramine (IC50 =16.2 มคก/มล) ( )  

หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ 

 การทดสอบความเป็นพิษ 

 เมือให้สารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยาห้าราก ขนาด , 1000,  มก/กก แก่หนูแรท 

เป็นเวลา  ว ัน ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะของหนู ( ) 

 พิษต่อเซลล ์

 สารสกัดเอทานอลจากตําร ับยา สารสกัดนําและสารสกัดเอทานอลจากรากย่านาง และรากคนทา 

เป็นพิษต่อเซลลไ์รทะเล เมือทดสอบด้วยวิธี Artemia salina lethality assay โดยมีค่าความเข้มข้นทีทํา

ให้ไรทะเลตายครึงหนึง (LC )  เท่ากับ ,  และ  มคก/มล ตามลําดับ ส่วนสมุนไพรเดียวอืนๆ 

ในตําร ับไม่เป็นพิษต่อเซลล ์( ) 

ฤทธิ ก่อกลายพันธุ์ 

 สารสกัดเอทานอลจากตําร ับยาห้าราก สารสกัดนําและสารสกัดเอทานอลจากสมุนไพรเดียวใน

ตําร ับความเข้มข้น 5, 10, 20 และ 40 มก/จานเพาะเชือ ไม่มีฤทธิ ก่อกลายพันธุ์โดยตรงเมือทดสอบใน

เชือ Salmonella typhimurium TA98 และ TA100 แต่มีฤทธิ ก่อกลายพันธุ์ทางอ้อมหลังจากทําปฏกิิริยา

กับไนไตรท์ (nitrosation) อย่างไรก็ตามพบว่าสารสกัดจากตําร ับยาห้าราก และสารสกัดจากสมุนไพร

เดียวแต่ละชนิด มีฤทธิ ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารก่อกลายพันธุ์จากปฏิกิริยาของไนไตรท์กับว ันอะมิ

โนไพรีน (nitrite treated 1-aminopyrene) ในเชือ Salmonella typhimurium ทั ง  สายพันธุไ์ด ้( ) 

 



 ทําให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิว 

 การศึกษาเรืองความปลอดภัยของสารสกัด % เอทานอลจากตําร ับยาห้ารากและสมุนไพร

เดียวทีเป็นส่วนประกอบของตําร ับ ความเข้มข้น % และ % โดยทดสอบการก่อการแพ้แบบ

ปฎิกิริยาอิมมูนและการก่อการระคายเคืองต่อผิวหนังของอาสาสมัครสุขภาพดี จํานวน  คน อายุ

ระหว่าง -  ปี ด้วยวิธีการปิดสารทดสอบบนผิวหนัง (closed patch test under occlusion) บริเวณ

แผ่นหลังส่วนบนข้างแนวกระดูกสันหลังระหว่างสะบักของอาสาสมัคร ทําการอ่านผลเมือครบ  และ  

ชม. พบว่าสารสกัดจากตําร ับยาห้ารากไม่ทําให้เกิดระคายเคืองและการแพ้แบบปฎิกิริยาอิมมูนต่อ

ผิวหนังคน จึงน่าจะมีความปลอดภัยสูงในการทีจะนําไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายนอก

กับผิวหนัง ขณะทีรากคนทาและรากชิงชีมีโอกาสทําให้เกิดการแพ้แบบปฎิกิริยาอิมมูน จึงไม่เหมาะสม 

สําหรับสมุนไพรเดียวอินๆ ในตําร ับ ให้ผลไม่ช ัดเจน ดังนั นจึงควรมีการศึกษาเพิมเติม () 

 จากข้อมูลรายงานการศึกษาวิจ ัยของตําร ับยาห้าราก จะเห็นว่ามีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาต่างๆ ทใีช้

เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพือสนับสนุนสรรพคุณของตําร ับยา ช่วยทําให้เกิดความเข้าใจด้านความ

ปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสมุนไพรแต่ชนิดและตําร ับยาห้ารากในการทีจะนํามาใช้ร ักษา

อาการไข้ได้เช่นเดียวกับยาแผนป ั จจุบัน หรือนําไปพัฒนาใช้สําหรับรักษาโรคอืนๆ ซึงจะเป็นการ

สนับสนุนและเผยแพร่การใช้ตําร ับยาทีมีการใช้ตามองค์ความรู้ด ั งเดิมให้เป็นทียอมรับของบุคลากรทาง

การแพทย์และประชาชนต่อไป 
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