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 นับตั้งแตกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทํา

หนังสือ “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1” ขึ้น โดยมี ภญ.เย็นจิตร เตชะดํารงสิน เปนกําลังหลัก

จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และนําออกเผยแพรสูสังคมและผูสนใจตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนบัดน้ี เปนท่ีนิยม

ใชกันอยางแพรหลาย และชวยใหผูสนใจศาสตรการแพทยแผนจีนในประเทศไทยเขาใจหลักการแพทยจีน 

ทั้งในดานประวัติความเปนมา ตัวยา และตํารับยามากขึ้น  ที่สําคัญกวาน้ันหนังสือเลมน้ีไดกลายเปน

ตําราภาษาไทยเลมแรกที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชทั้งเปนตํารา เอกสารอางอิง และเอกสารประกอบการ

ทํางานของหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนหลักสูตรการแพทยแผนจีนและ

การแพทยทางเลือก  นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนเกิดความเขาใจและมั่นใจประสิทธิผลและความปลอดภัย

ในการใชยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคมากยิ่งขึ้น 

 บัดน้ี กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดทํา “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยใน
ประเทศไทย เลม 2” ขึ้นมา เปนเลมตอเน่ืองจากเลม 1 ดวยความรวมมืออยางดียิ่งของนักวิชาการจากหลาย
หนวยงาน  โดยเน้ือหาหลักของ “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 2” น้ี ประกอบดวย การตรวจ

วินิจฉัยโรค การปรุงยา การเตรียมตัวยาพรอมใช ซึ่งมีความซับซอนและสงผลถึงประสิทธิผลการรักษาทาง

คลินิกที่แตกตางกัน  ขอมูลทางวิทยาศาสตรของตัวยาซึ่งมีการศึกษาวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร 

การศึกษาทางคลินิก และการศึกษาความปลอดภัยในการใชยา รวมถึงตํารับยาที่เพิ่มเติมจากเลมแรกอกี 30 
ตํารับ ซึ่งมีความสมบูรณของทั้งเน้ือหาไมวาจะเปนท้ังดานแพทยจีนหรือทางดานวิทยาศาสตร  

การจัดทําตําราตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทยทั้ง 2 เลมน้ีถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
ศาสตรดานการศึกษาตํารับยาและสมุนไพรจีนในประเทศไทย ซึ่งชวยใหผูที่ตองการศึกษาศาสตรการแพทย

แผนจีนแตไมเชี่ยวชาญภาษาจีน สามารถศึกษาและทําความเขาใจการแพทยแขนงนี้ไดดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ี

ยังถือไดวาเปนกาวใหญของการพัฒนาดานการศึกษาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยอีกดวย 
              
 
                                        
                                                       (นายมานพ  เลิศสุทธิรักษ) 
                นายกสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย 
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 เปนที่ทราบกันดีวาตํารับยาจีนถูกนํามาใชรักษาโรคกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศจีนและประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลก  และจากประวัติศาสตรการใชยาสมุนไพรจีนอันยาวนานในประเทศไทย แสดงใหเห็นวา

ความตองการใชตํารับยาจีนน้ันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเน่ืองจากประโยชนที่ไดรับน้ันมี

คุณคามหาศาลเชนเดียวกับที่ไดรับจากยาแผนปจจุบัน 

 การใชตํารับยาจีนที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิดความตองการแหลงความรูทางวิชาการที่นาเชื่อถือ เพื่อใช

อางอิงในการศึกษาคนควาและการพัฒนาในวงการแพทยทั้งแผนไทยและแผนจีนเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน  การท่ี

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดทําหนังสือ “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย 
เลม 2” ขึ้น จึงเปนการเติมเต็มและสนองความตองการของสังคมเปนอยางดี  นอกจากน้ีความถูกตอง
สมบูรณของเน้ือหาองคความรูยังไดผานการตรวจสอบจากนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญในทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ  จึงเปนเครื่องยืนยันใหเห็นวาหนังสือเลมน้ีมีคุณภาพดี สามารถใชเปนตําราอางอิงตอไปได 

สมาคมศาสตรการแพทยแผนจีนขอเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการสรางองคความรูที่ดี และ

ขอใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จและเกิดคุณประโยชนตอผูใชสูงสุด สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่

คณะผูจัดทําต้ังใจไวทุกประการ 
 
 
 
                                                   
           (นายวิทยา  บุญวรพัฒน) 
               นายกสมาคมศาสตรการแพทยแผนจนี 
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 การตอบสนองอยางดียิ่งของผูที่ใชประโยชนจากหนังสือตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 1 
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนปจจุบัน ทําใหมีการพิมพถึง 3 ครั้ง  และมีบุคลากรในวงการแพทยแผนปจจุบัน
นําหนังสือดังกลาวไปศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา แสดงใหเห็นวานอกจากจะเปนหนังสือสมุนไพรจีน

ฉบับภาษาไทยเลมแรกที่เปนผลงานของกระทรวงสาธารณสุขแลว ยังมีความสมบูรณในทางวิชาการที่แพทย

แผนปจจุบันมีความสนใจและยอมรับ เน่ืองจากประกอบดวยวิชาการเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีนที่ครอบคลุม

ทั้งดานวิทยาศาสตร เคมี เภสัชวิทยา ตลอดจนการวิจัยทางคลินิกซึ่งเปนหลักฐานสําคัญอยางยิ่งตอ

ความเขาใจ ความม่ันใจ และความเชื่อถือของหนังสือ  อยางนอยที่สุดมีแพทยหลายทานที่ไมเคยสนใจ

หรือไมเคยเชื่อถือเรื่องสมุนไพรจีนมากอน หลังจากไดอานหนังสือเลมน้ีแลว ความคิดเดิมไดเปลี่ยนไป

อยางชัดเจน เริ่มรูสึกวาสมุนไพรจีนมีประโยชนและไมไดมีอันตรายอยางที่เคยคิดมากอน  ทําใหแพทย

ผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ หลายทานเกิดความรูสึกอยากเรียนรูเพ่ิมเติมขึ้นมาทันที  สิ่งเหลาน้ีเปนนิมิตหมาย

ที่ดีสําหรับหนังสือเลมน้ีที่สามารถทําใหแพทยแผนปจจุบันเกิดทัศนคติที่ดีตอการแพทยแผนจีน 

ขณะเดียวกันก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดในการปฏิเสธการใชยาสมุนไพรจีนในคนไขที่เคยปฏิบัติ

มาในอดีต 

          เภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดํารงสิน เปนผูมีความสําคัญมากตอตําราชุดน้ีมาต้ังแตเริ่มตนจนถึง

ปจจุบันเปนเลมท่ี 2  ไดมีการปรับปรุงทั้งการนําเสนอรายละเอียดทางวิชาการ รูปแบบของหนังสือ 
รวมถึงความสมบูรณและความทันสมัยของหนังสือ  ถือไดวาพัฒนาการของตําราเลมน้ีเปนแบบ

มาตรฐานสากลที่หาไดยากสําหรับตําราสมุนไพรจีน  โดยเฉพาะการวิเคราะหโรคกับการใชตํารับยา ซึ่ง

เปนสิ่งสําคัญของการรักษาโรคตามศาสตรการแพทยแผนจีน  คณะทํางานของเภสัชกรหญิงเย็นจิตร 

เตชะดํารงสิน ทุกทานไดมีความพยายามในการใชภาษาไทยที่สละสลวย ถูกตอง และมีความหมาย

ใกลเคียงกับตนฉบับมากที่สุด เพื่อใหผูอานเขาใจงาย เน่ืองจากความหมายดั้งเดิมของภาษา ความเขาใจ

ที่ถูกตองทางวิชาการ ตองอาศัยผูที่มีความรูหลายดานมาชวยกันระดมสมอง เพื่อใหความคิดเกิดการ

ตกผลึกที่ดีที่สุด  คณะทํางานตํารับยาจีนเลม 2 น้ี มีการทํางานรวมกันอยางมีความสุข กระตือรือรนและ

มีความปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะใหหนังสือออกมาดีที่สุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูใชหนังสือ 
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นอกจากคณะทํางานทุกทานที่ทุมเทชีวิตจิตใจและพลังอยางเต็มกําลังความสามารถในการชวยกัน

เขียน เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในเลมแลว อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกทุกทาน ทั้งทานปจจุบันและทานกอน ๆ ยังใหการสนับสนุนการจัดทําตําราเลมน้ี

อยางเต็มท่ี ทําใหเชื่อไดวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูใชทุกภาคสวน ไมวาจะเปนแพทยแผนปจจุบัน 

แพทยแผนจีน เภสัชกรทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป และ

จะเปนการสรางความมั่นใจและความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชสมุนไพรจีน และ

เผยแพรภูมิปญญาจีนท่ีถูกตองตอไป 
 

                                                     

                                                          

       (นายแพทยสมชัย  โกวิทเจรญิกุล) 
               นายกสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร 
 



คํานํา 

 

จ 
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 ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 เปน 1 ใน 3 เลมของตําราชุดน้ี  โดยเลม 1 ได
จัดทําและพิมพออกเผยแพรครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่งจน
ตองจัดพิมพถึง 3 ครั้ง  แตกระนั้นก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหคณะผูจัดทํามีกําลังใจมากใน
การจัดทําเลมท่ี 2  โดยในเลม 2 น้ี คณะทํางานไดรวมมือรวมใจกันทํางานอยางหนักตอเน่ืองติดตอกัน
เปนเวลากวา 1 ป จนสําเร็จเปนรูปเลมดังที่เห็น  และจะรวมมือกันจัดทําเลมท่ี 3 อีกในปตอไป 

 ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 2 น้ี ประกอบดวย บทนํา ความรูทั่วไปจํานวน 7 เรื่อง 

ไดแก การตรวจชีพจร ศาสตรการเผาจื้อ พัฒนาการของการเผาจื้อ ผลของการเผาจื้อตอองคประกอบ

ทางเคมีของสมุนไพร ผลของการเผาจื้อตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก วิธีการเผาจื้อ และฝูเลี่ยวที่

ใชในการเผาจื้อ  สําหรับเน้ือหาหลักเปนตํารับยาจีนท่ีใชบอยจํานวน 30 ตํารับและขอมูลวิทยาศาสตร

ของตัวยาจํานวน 95 ชนิด  ซึ่งกวาจะรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาดังกลาวไดครบเปนเรื่องลําบากมาก 

การจัดทําตองใชตําราภาษาจีนเปนหลัก เน่ืองจากไมมีเอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษ ทําใหการเรียบเรียง

เน้ือหาและการแปลศัพทเฉพาะทางจากภาษาจีนเปนภาษาไทยเปนเรื่องยากอยางยิ่ง 

 ตําราชุดน้ีเปนผลงานที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกภาคภูมิใจมาก

เพราะเปนครั้งแรกที่มีการจัดทําตําราลักษณะนี้ในประเทศไทยและไดรับการตอบรับอยางกวางขวาง 

สามารถใชไดทั้งเปนตําราเรียนและเอกสารอางอิง  และสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาเน้ือหาและคุณภาพในตําราคือ 

การทํางานแบบบูรณาการที่ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหลายหนวยงานและจากบุคลากรหลายสาขา

วิชาชีพ  ไมวาจะเปนแพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนจีน เภสัชกรแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนโบราณ 

อาจารยมหาวิทยาลัย และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีเภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดํารงสิน 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนกําลังหลักและเปนผูประสานงานที่

เขมแข็ง 

 ในนามของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผมขอขอบคุณคณะทํางาน

ทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลามาชวยกันทํางานดวยความตั้งใจและทุมเทอยางเต็มท่ี  ซึ่งถาขาดทานหน่ึง

ทานใดแมแตเพียงทานเดียว ตําราเลมน้ีก็มิอาจสําเร็จลงได  นอกจากนี้กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกตองขอขอบคุณภาคีเครือขายสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย สมาคมศาสตร-

การแพทยแผนจีน สมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงาน-
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ฉ 

คณะกรรมการอาหารและยา องคการเภสัชกรรม ราชบัณฑิตยสถาน และคณะเภสัชศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และขอขอบคุณหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เวชพงศ โอสถ ที่ให

ความอนุเคราะหตัวยาที่ใชในการถายภาพประกอบ 

 ผมหวังวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนตอแพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน เภสัชกรทั้งแผน

ปจจุบันและแผนโบราณ นักศึกษาแพทยแผนจีน นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข และผูสนใจทั่วไป 

และผมมั่นใจวากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีและ

เปนประโยชนตอสังคมอยางตอเน่ืองสืบไป 
 
 
                                                                
 
          (นายแพทยนรา นาควัฒนานุกูล) 
    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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 คําแนะนําการใชหนังสือ ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู 
อานไดเขาใจถึงความหมายและที่มาของขอความตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมน้ี ไดแก การแพทยแผนจีน 

ตํารับยาจีน ยา ตัวยา  วิธีทับการศัพทภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท มอโนกราฟตํารับยาจีน 

ตลอดจนขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

อยางไรก็ตาม ขอมูลวิชาการที่ไดระบุในมอโนกราฟ มิไดหมายความวาเปนขอมูลที่ยอมรับใน

การขึ้นทะเบียนตํารับยาของประเทศไทย  การอางอิงสรรพคุณเพ่ือการขอขึ้นทะเบียนตํารับยานั้นตอง

เปนไปตามพระราชบัญญัติยา กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งกระทรวงที่เกี่ยวของ 

การแพทยแผนจีน 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1/2543 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542  คําวา การแพทยแผนจีน หมายถึงการกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย 

การบําบัดโรค  การปองกันโรค หรือการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทย

แผนจ ีน ที ่ถ ายทอดและพ ัฒนาส ืบต อก ันมา  หร ือตามการศ ึกษาจากสถาบ ันการศ ึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนจีนไมต่ํากวา 5 ป ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

ใหการรับรอง 

ตํารับยาจีน 
 ตํารับยาจีน หมายถึง ตํารับยาที่ใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณและมีผลตอการบําบัดโรคมาเปน

เวลานานแลว  ตํารับยาเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป โดยไดจากการ

วินิจฉัยโรคแลวจึงคัดเลือกตัวยาที่เหมาะสมมารวมกันในสัดสวนที่กําหนดในตําราการแพทยจีน  

ยา 
 ในหนังสือเลมนี้ ยา หมายถึงวัตถุที่ใชประโยชนทางการแพทย โดยระบุชื่อ คุณสมบัติ รส 

การเขาเสนลมปราณ สรรพคุณ ขนาดและวิธีที่ใช 
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ตัวยา 
กําหนดใหระบุชื่ อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํ ารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (The 

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) เพื่อความเปนสากล  หากมีชื่อไทยจะระบุไว
ดวย และอธิบายวาตัวยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืช โดยระบุชื่อวิทยาศาสตรตามระบบการตั้ง

ชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature)  ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล (genus) และชนิดของพืช (species) 
เขียนดวยตัวเอน และหากตัวยาชนิดใดสามารถระบุพันธุ (variety) ไดก็จะระบุไวหลังชื่อ โดยใชตัวยอ 
var. ตามดวยชื่อพันธุ  หลังชื่อชนิดของพืชจะตามดวยชื่อยอของผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรของพืช (author 
name) พรอมระบุวาพืชน้ันอยูในวงศ (family) ใด 

การทับศัพทภาษาจีน 
 การทับศัพทภาษาจีนในหนังสือเลมน้ี มีวิธีการสะกดเสียงคําอานเปนภาษาไทย โดยวิธีตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม ดังน้ี 
1. สะกดเสียงใหใกลเคียงกับเสียงเดิม  เชน 

 黄  หวง  皇  หวง  王  หวาง 院  เวี่ยน 元  เหวียน 
 源  เหวียน 

2. ทับศัพทตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาจีน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 เชน 
 银  หยิน 阳  หยาง 玉  ยฺวี่  节  เจี๋ย  与  ยฺหวี่ 
 内  เนย  局  จฺหวี  君  จฺวิน   

3. สะกดใหถูกตองตามหลักไวยากรณไทย  เชน 
 血  เซวี่ย 学  เสวีย 论  ลุน  吴  หวู  外  ไว 

4. สะกดตามความคุนเคยของสําเนียง  เชน 
 神  เสิน  参  เซิน  要  เอ้ียว 叶  เยี่ย  涩  เซอ 
 湿  ซือ  肾  เซิ่น  生  เซิง  饮  อิ่น  芍  เสา 
 水  สุย  食  สือ 

การทับศัพทภาษาอังกฤษ 
การทับศัพทภาษาอังกฤษของชื่อองคประกอบทางเคมีในตัวยาใหเปนภาษาไทยนั้น ถอดคํา

ตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 โดยนําศัพทภาษาอังกฤษ
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ใสไวในวงเล็บดวย  เชน  สารพีโอนอล (paeonol) กรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic acid) สารแซโพนิน 

(saponin)  เปนตน 

อภิธานศัพท 
 ศัพทแพทยจีน เปนศัพทเฉพาะซึ่งแตกตางจากศัพทแพทยแผนตะวันตก เน่ืองมาจากพื้นฐานที่

แตกตางกัน  พื้นฐานการแพทยจีนไดนําเอาปรัชญาและศาสนามาอธิบายถึงสรีรวิทยา พยาธิวิทยา 

กฎเกณฑวิธีการรักษา  โดยถือวารางกายของมนุษยมีความเปนเอกภาพกับธรรมชาติ  ซึ่งนอกจาก

อวัยวะตาง ๆ มีสวนสัมพันธกันเองแลว มนุษยก็ไมอาจแยกตัวเปนอิสระจากธรรมชาติได  กลาวคือ เม่ือ

เงื่อนไขของฤดูกาล เวลา สถานที่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกายในลักษณะที่แตกตางกัน  

ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ขึ้น  หลักการแพทยแผนจีนประกอบดวย ทฤษฎีและเหตุผล หลักวิธีการรักษา  

ตํารับยาจีน และยา  ดังน้ันเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของศัพทเฉพาะที่ใชในหนังสือเลมน้ี  จึงได

รวบรวมและอธิบายศัพทที่จําเปนตองทราบ โดยใชภาษาไทยที่สามารถเขาใจได 

มอโนกราฟตํารับยาจีน 
 คําอธิบายความหมายของมอโนกราฟตํารับยาจีนในแตละหัวขอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อตํารับ  ใชชื่อไทยทับศัพทคําอานภาษาจีนกลาง (พินอิน) และวงเล็บชื่อจีน 
2.  ตําราตนตํารับ  เปนชื่อหนังสือปฐมภูมิ (primary source) โดยขึ้นตนดวยภาษาจีน ตาม

ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และวงเล็บชื่ออังกฤษ ตามดวยปที่เขียน ชื่อผูเขียนแบบพินอิน วงเล็บภาษาจีน 

และคําอานทับศัพทภาษาจีนกลาง 
3.  สวนประกอบ ระบุชื่อตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยาจีนโดยเรียงลําดับดังน้ี 

ตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย และตัวยานําพา  สําหรับชื่อตัวยาแตละชนิด จะเขียนชื่อจีน ตามดวย

ชื่อละติน โดยเอาสวนที่ใชทํายาเปนคํานําหนา เชน Radix (ราก) Fructus (ผล) Semen (เมล็ด) Cortex 
(เปลือก) เปนตน  ทั้งน้ี ชื่อละตินจะใชตามชื่อท่ีปรากฏในเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม

ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และปริมาณที่ใช 
4.  วิธีใช  อธิบายวิธีเตรียมยา และวิธีรับประทาน 
5.  การออกฤทธิ์  ระบุการออกฤทธิ์ของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
6.  สรรพคุณ  ระบุสรรพคุณของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
7.  คําอธิบายตํารับ เน้ือหาในหัวขอน้ีเนนใหผูอานรูจักตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยา 

ไดแก การทําหนาที่ของตัวยา รส คุณสมบัติ และสรรพคุณของตัวยาแตละชนิด 
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8. รูปแบบยาในปจจุบัน รูปแบบยาเตรียมจากสมุนไพรจีน ที่มีการจําหนายในสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีนในปจจุบัน 

9.  ขอแนะนําการใช เปนขอแนะนําวิธีใชยาที่ถูกตองที่ผูปวยและผูประกอบโรคศิลปะดาน
การแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ผูปวยที่มีอาการอาเจียนคอนขางรุนแรง ควรรับประทานตํารับยา

หวูจูยฺหวีทังเม่ือยาเย็นแลว เปนตน 
 10. ขอควรระวังในการใช เปนขอควรระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหวางการใชตํารับยาที่

ผูปวย หรือผูประกอบโรคศิลปะดานการแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ควรระมัดระวังการใชตํารับยา

ซื่อหน้ีสานในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนตน 
 11.  ขอหามใช  เปนขอมูลท่ีอธิบายวาตํารับยาน้ันหามใชในกลุมคนใด เพ่ือความปลอดภัยใน

การใชยาของผูปวย เชน หามใชตํารับยาตาเฉิงชี่ทังในหญิงมีครรภ เปนตน 
 12.  ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เปนขอมูลจากการวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของตํารับยา แบงเปน 

3 สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก และความปลอดภัย โดยระบุเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของ

โดยสังเขป และระบุเลขเอกสารอางอิงไวหลังฤทธิ์หรือสรรพคุณที่กลาวถึง 
 13.  ภาพประกอบ  แตละตํารับยาจะมีภาพประกอบของตํารับยาซึ่งชั่งนํ้าหนักของตัวยาตามสูตร 

และภาพตัวยาที่เปนสวนประกอบในตํารับยา  
 14.  เอกสารอางอิง  จะอยูทายมอโนกราฟ โดยมีรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ดังน้ี 

14.1 การอางอิงหนังสือหรือตําราผูแตงเขียนท้ังเลม 
ชื่อผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.  เชน 

 Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical 
English-Chinese library of traditional Chinese medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing 
House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

14.2 การอางอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา 
 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  เลมท่ี.  ครั้งที่พิมพ.  เมืองที่ 

พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.  เชน 
 Liu JG, Wu F.  Xiebai San.  In: Xia M (ed).  Modern study of the medical  

formulae in traditional Chinese medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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14.3 การอางอิงวารสารภาษาอังกฤษ 
 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร. (ใชชื่อยอตามระบบ Index Medicus หากเปนชื่อ

จีนใชตามชื่อวารสาร) ปที่พิมพ; ฉบับที่: หนาแรก-หนาสุดทาย.  เชน 
 Guo P, Ma ZC, Li YF, Liang QD, Wang JF, Wang SQ.  Effect of siwu  

tang on protein expression of bone marrow of blood deficiency mice induced by irradiation. 
Zhongguo Zhongyao Zazhi 2004; 29(9): 893-6. 

14.4 การอางเฉพาะบทในเอกสารประกอบการฝกอบรม 
 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อเอกสาร.  [เอกสารประกอบการฝก 

อบรม]. เมืองที่พิมพ: ชื่อหนวยงาน, ปที่พิมพ.  เชน 
 สมบูรณ ฟูเจริญทรัพย, บุญยง เศวตบวร.  การตั้งตํารับยา.  ใน: มานพ เลิศสุทธิ 

รักษ, พจงจิต เลิศสุทธิรักษ, นิตตนันท เทอดเกียรติ (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีน.  [เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมหลักสูตรยาและสมุนไพรจีน].  นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2547. 

ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 
ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยาตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของตํารับยาในหนังสือเลมน้ี มี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

1. ชื่อตัวยา  ใชชื่อไทยทับศัพทคําอานภาษาจีนกลาง (พินอิน) และวงเล็บชื่อจีน 
2.  แหลงที่มา  กําหนดใหระบุชื่อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The  

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China)  หากมีชื่อไทยจะระบุไวดวย และอธิบายวาตัว

ยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืช โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร พรอมระบุวาพืชน้ันอยูในวงศ (family) 
ใด  ในกรณีที่ตองมีวิธีพิเศษในการเตรียมตัวยา เชน การฆาฤทธิ์ยา การผัด เปนตน จะอธิบาย

รายละเอียดวิธีเตรียมโดยสังเขป 
 3. ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เปนขอมูลจากการวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของตัวยา แบงเปน 4 
สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก ความปลอดภัย ขอหามใชและขอควรระวังในการใช 

โดยระบุเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยสังเขป  
4. ภาพประกอบ  แตละตัวยาจะมีภาพประกอบ และมาตราสวนแสดงขนาด 

  5.  เอกสารอางอิง  จะอยูขางทาย โดยมีรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกับมอโนกราฟ 
ตํารับยาจีน 
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สารบัญ 

 

ฐ 

สารบัญ 

  
หนา 

คํานิยม  ก 

คํานํา  จ 
คําแนะนําในการใชหนังสือตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 ช 
บทที ่1 บทนํา 1 
บทที ่2 การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน 5 
บทที ่3 ศาสตรการเผาจ้ือ 27 
บทที ่4 พัฒนาการของการเผาจ้ือ 33 
บทที ่5 ผลของการเผาจ้ือตอองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร 41 
บทที ่6 ผลของการเผาจ้ือตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 51 
บทที ่7 วิธีการเผาจื้อ 59 
บทที ่8 ฝูเลี่ยวที่ใชในการเผาจ้ือ 69 
บทที ่9 ตํารับยาจีน 77 
 9.1 ตํารับยาบาํรุง (补益剂) 79 
      กุยผีทัง (归脾汤) 79 
 9.2     ตํารับยาปรับการไหลเวยีนของชี่ภายในรางกาย (理气剂) 85 
      ซูจื่อเจี้ยงชี่ทงั (苏子降气汤)                                                       85 
      ปนเซี่ยโฮวผอทัง (半夏厚朴汤) 90 
 9.3     ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血剂) 95 
      เซิงฮวาทัง (生化汤) 95 
      ปูหยางหวนอูทัง (补阳还五汤) 99 
                              เซวี่ยฝูจูยวฺทีัง (血府逐瘀汤)                                                      105 
      เสี่ยวจี๋อิ๋นจื่อ (小蓟饮子) 111 
                9.4     ตํารับยาใหความอบอุนภายในรางกาย (温里剂) 116 
      ซื่อหน้ีทัง (四逆汤) 116 
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ฑ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 9.5 ตํารับยารกัษาอาการภายนอก (解表剂) 120 
      ซังจฺหวีอิ่น (桑菊饮) 120 
      อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) 125 
      ปายตูสาน (败毒散) 131 
 9.6 ตํารับยาระบายความรอน (清热剂) 137 
      ชิงอิ๋งทงั (清营汤) 137 
      หลงตานเซี่ยกานทัง (龙胆泻肝汤) 143 
      เสาเหยาทัง (芍药汤) 149 
      เตาเชอสาน (导赤散) 155 
      ชิงสูอีช้ี่ทัง (清暑益气汤) 159 
 9.7     ตํารับยาสลายความชื้น (祛湿剂) 165 
      ฮั่วเซียงเจิ้งชีส่าน (藿香正气散) 165 
      ผิงเวยสาน (平胃散) 171 
      อินเฉินเฮาทัง (茵陈蒿汤) 175 
 9.8     ตํารับยาถาย (泻下剂) 179 
      หมาจื่อเหรินหวาน (麻子仁丸) 179 
 9.9 ตํารับยาขับเสมหะ (祛痰剂) 184 
     เวินตานทัง (温胆汤) 184 
     ชิงชี่ฮวาถานหวาน (清气化痰丸) 189 
     ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) 194 
 9.10   ตํารับยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น (治燥剂) 199 
               ชิงเจาจิ้วเฟยทัง (清燥救肺汤) 199 
               ไมเหมินตงทัง (麦门冬汤) 204 
 9.11  ตํารับยากลอมจิตประสาท (安神剂) 209 
      ซวนเจาเหรินทัง (酸枣仁汤) 209 
      เทียนหวางปูซินตัน (天王补心丹) 213 
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ฒ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 9.12    ตํารับยาบรรเทาอาการลม (治风剂) 219 
      ชวนซฺยงฉาเถียวสาน (川芎茶调散) 219 
      หลิงเจี่ยวโกวเถิงทัง (羚角钩藤汤) 225 
 9.13    ตํารับยารกัษาแผล ฝหนอง (痈疡剂) 231 
      ไตหวงหมูตันทัง (大黄牡丹汤) 231 
บทที ่10   ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 235 
 10.1 กวาโหลวจื่อ, กวาโหลวเหริน (瓜篓子,瓜篓仁)  237 
 10.2  กวางฮัว่เซียง, ฮั่วเซียง  (广藿香, 藿香) : ตนพิมเสน 239 
 10.3 กันเจียง (干姜) : ขิงแกแหง, เซิงเจียง (生姜) : ขิงแกสด,  

เผาเจียง (炮姜) : ขิงปงจนดํา 
240 

 10.4 กันเฉา, เซิงกันเฉา (甘草, 生甘草) : ชะเอมเทศ 243 
 10.5 โกวเถิง, ซวงโกวเถิง  (钩藤,双钩藤)  247 
 10.6 ขูซิ่งเหริน, ซิ่งเหริน  (苦杏仁,杏仁)  249 
 10.7 จฺหวีหง  (橘红) : ผิวสมจีน 251 
 10.8 จฺหวีฮวา  (菊花) : เกกฮวย 252 
 10.9 จิงเจี้ย, จิงเจี้ยซุย  (荆芥,荆芥穗) 254 
 10.10 จิงหมี่  (粳米) : ขาวเจา 256 
 10.11 จินอิ๋นฮวา, อิ๋นฮวา  (金银花, 银花) : ดอกสายนํ้าผึ้ง 257 
 10.12 จื่อเขอ  (枳壳)  259 
 10.13 จือจื่อ  (栀子) : ลูกพุด 260 
 10.14 จื่อซูจื่อ, ซูจื่อ  (紫苏子,苏子) : ผลงาขี้มอน 262 
 10.15 จื่อซูเยี่ย, ซูเยี่ย, จื่อซ ู (紫苏叶,苏叶, 紫苏) : ใบงาขี้มอน 264 
 10.16 จื่อสือ  (枳实) 266 
 10.17 จือหมู  (知母)                                                                             268 
 10.18 จูหรู  (竹茹) : เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา 269 
 10.19 เจอเซี่ย  (泽泻)  270 

 10.20 เจี๋ยเกิง, ขูเจี๋ยเกิง  (桔梗, 苦桔梗)  272 
 10.21 เฉินผี  (陈皮) : ผิวสมจีน 274 
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 10.22 เฉียนหู  (前胡)  276 
 10.23 ไฉหู  (柴胡)  278 
 10.24 ชวนซฺยง  (川芎) : โกฐหัวบัว 280 
 10.25 ชวนเปยหมู  (川贝母)  283 
 10.26 ชวนมูทง  (川木通)  285 
 10.27 ชังจู  (苍术) : โกฐเขมา 287 
 10.28 เชอเฉียนจื่อ  (车前子) 289 
 10.29 เชอเสา  (赤芍)  290 
 10.30 เชียงหัว  (羌活)  292 
 10.31 ซวนเจาเหริน  (酸枣仁)  293 
 10.32 ซังเยี่ย, ตงซังเยีย่ (桑叶,冬桑叶) : ใบหมอน 295 
 10.33 ซีกวาเชฺวย, ซีกวาเชฺวยอี  (西瓜翠,西瓜翠衣) : เปลือกผลแตงโม 298 
 10.34 ซี่ซิน  (细辛)  299 
 10.35 ซีหยางเซิน  (西洋参) : โสมอเมริกัน 301 
 10.36 ตงกวาจื่อ  (冬瓜子) : เมล็ดฟก 303 
 10.37 ตังกุย  (当归) 304 
 10.38 ตั้นจูเยี่ย, จูเยี่ย, จูเยี่ยซิน  (淡竹叶, 竹叶, 竹叶心) :  

หญาขุยไมไผ, ใบไผขม  

307 

 10.39 ตันเซิน  (丹参) 309 
 10.40 ตั้นโตวฉ่ือ  (淡豆豉) 311 

 10.41 ตาเจา  (大枣) : พุทราจีน 313 
 10.42 ตาฟูผี  (大腹皮) : เปลือกผลหมาก 315 
 10.43 ตาหวง  (大黄) : โกฐน้ําเตา 316 
 10.44 ตานหนานซิง  (胆南星)   318 
 10.45 ตี้หลง  (地龙) : ไสเดือนดิน 320 
 10.46 ตี้หวง, เซิงตี้, เซิงตี้หวง  (地黄, 生地, 生地黄) : โกฐขี้แมว 321 
 10.47 ตูหัว  (独活)  323 

 10.48 เถาเหริน  (桃仁) : เมล็ดทอ 324 
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 10.49 เทียนตง  (天冬)  325 
 10.50 เทียนหมา  (天麻)  326 
 10.51 ปอเหอ, ปอเหอยี่ย  (薄荷, 薄荷叶)  328 
 10.52 ปนเซี่ย  (半夏)  330 
 10.53 ปงหลาง  (槟榔) : หมากสง 332 
 10.54 ไปจื่อ  (白芷) : โกฐสอ 334 
 10.55 ไปจื่อเหริน  (柏子仁) 336 
 10.56 ไปจู  (白术)  337 
 10.57 ไปเสา, เสาเหยา  (白芍, 芍药)  339 
 10.58 ผีผาเยี่ย  (枇杷叶) : ใบปแป 341 
 10.59 ผูหวง  (蒲黄) 343 
 10.60 ฝางเฟง  (防风)  345 
 10.61 ฝูเสิน  (茯神) : โปงรากสนติดเน้ือไม 347 
 10.62 ฝูหลิง  (茯苓) : โปงรากสน 348 
 10.63 ฟูจื่อ (เผา) [附子 (炮)] : โหราเดือยไกที่ผานการฆาฤทธิ์ 350 
 10.64 มูเซียง  (木香) : โกฐกระดูก 353 
 10.65 ไมตง, ไมเหมินตง  (麦冬, 麦门冬)  355 
 10.66 โรวกุย  (肉桂) : อบเชยจีน 357 
 10.67 สือเกา  (石膏) : เกลือจืด 359 
 10.68 สือหู  (石斛)  361 
 10.69 สุยหนิวเจี่ยว  (水牛角) : เขาควาย 362 
 10.70 เสี่ยวจี ๋ (小蓟)  363 
 10.71 เสฺวียนเซิน  (玄参)  364 

 10.72 หงฮวา  (红花) : ดอกคําฝอย 365 
 10.73  หนิวซี  (牛膝) : พันงูนอย 367 
 10.74  หนิวปางจื่อ  (牛蒡子) 369 
 10.75 หมางเซียว  (芒硝) : ดีเกลือ 371 
 10.76 หมูตันผี, ตันผี  (牡丹皮, 丹皮) : เปลือกรากโบตั๋น 372 
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 10.77 หยวนจื้อ  (远志)  374 
 10.78 หลงตาน, หลงตานเฉา  (龙胆,龙胆草) 375 
 10.79 หลงเหยี่ยนโรว  (龙眼肉) : เน้ือผลลําใย 376 
 10.80 หลิงหยางเจี่ยว  (羚羊角) : เขากุย 378 
 10.81 หลูเกิน, เหวยเกิน  (芦根, 苇根) : หญาแขม 380 
 10.82 หวงฉิน  (黄芩) 381 
 10.83 หวงฉี, เซิงหวงฉี  (黄芪, 生黄芪) 384 
 10.84 หวงเหลียน  (黄连) 387 
 10.85 หฺวาสือ  (滑石) : หินลื่น 389 
 10.86 หั่วหมาเหริน, หมาจื่อเหริน  (火麻仁, 麻子仁) : ผลกัญชา  390 
 10.87 หูหมาเหริน (胡麻仁) : เมล็ดงา 391 
 10.88 เหรินเซิน  (人参) : โสมคน   393 
 10.89 เหลียนเฉียว  (连翘) 397 
 10.90 เหอเกิง  (荷梗) : กานบัวหลวง 399 
 10.91 อาเจียว, เจินอาเจียว  (阿胶,真阿胶) : กาวหนังลา 400 
 10.92  อินเฉิน  (茵陈)  402 
 10.93  อูเวยจื่อ  (五味子)  404 
 10.94  โอวเจี๋ย  (藕节) : ขอเหงาบัวหลวง 407 
 10.95  โฮวผอ  (厚朴) 408 
ภาคผนวก                                                                          411 
 ภาคผนวก 1:  อภิธานศัพท 411 
 ภาคผนวก 2:  รายชื่อตํารับยาจีน 426 
 ภาคผนวก 3:  รายชื่อตัวยา 428 
ดัชนีตัวยา 433 
ดัชนีทั่วไป 442 
ตนฉบับภาษาจีน 453 
ตนฉบับภาษาอังกฤษ 499 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

สังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองควบคูไปกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากตอชีวิต

และการดํารงชีพของมนุษย  ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีนําไปสูการเกิดโรคภัยไขเจ็บชนิดตาง ๆ ที่

บุคลากรดานสาธารณสุขตองเผชิญ และยังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแพทยและการรักษา 

เน่ืองจากการแพทยแผนปจจุบันมีขอจํากัดในการรักษาโรคบางชนิด และในบางดานของการดูแลสุขภาพ  

ทําใหชุมชนนานาชาติไดตระหนักวา การบูรณาการระหวางปรัชญาดานสุขภาพและการรักษา ซึ่งรวม

การแพทยแผนจีนและการแพทยแผนปจจุบัน ทําใหเกิดรูปแบบการรักษาสุขภาพแบบใหมเปนสิ่งจําเปน 

การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine) ไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทย-
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยเปนเวลานานแลว  โดยเขามาพรอม

คนจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทยตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย  การแพทยแผนจีนมีการดูแลรักษาสุขภาพ 
2 สวน คือ สวนของการปองกันและสวนของการรักษาโรค  ในสวนของการปองกัน การแพทยแผนจีนจะ

เนนสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงความแปรปรวนของสภาพอากาศ  นอกจากน้ียังมีการปองกัน

เม่ือเกิดโรคแลว เพื่อไมใหโรคลุกลามไปสูอวัยวะอื่น  ในสวนของการรักษา จะมีการรักษาโรคหรือสาเหตุที่

แทจริงของอวัยวะนั้น ๆ หรือรักษาอาการของโรคอยางใดอยางหนึ่ง หรือรักษาทั้งสองอยางไปพรอมกัน โดย

มีวิธีที่ใชรักษา เชน การใชยา การฝงเข็ม-รมยา การนวดจีน (ทุยหนา) เปนตน 

การแพทยแผนจีนและการผสมผสานการแพทยแผนจีนกับวิทยาศาสตรการแพทยอื่น ๆ จะชวย

ใหเกิดวิธีการใหมของการรักษาสุขภาพ และลดคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย  นวัตกรรม

และการเผยแพรศาสตรการแพทยแผนจีน ตองการหลักของวิทยาศาสตรสมัยใหม ความรูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทั้งในดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาการ

สารสนเทศศาสตรที่ซับซอน และศาสตรเชิงระบบเหลาน้ียืนอยูในระดับแนวหนา และยังมีสาขาใหม ๆ ที่

กําลังจะเกิดขึ้นอีก  องคความรูที่เพิ่มขึ้นและฐานขอมูลจํานวนมาก รวมทั้งเครื่องมือในการวิเคราะหและ

เทคโนโลยีตาง ๆ จะชวยอธิบายทฤษฎีพื้นฐาน และสงเสริมนวัตกรรมของการแพทยแผนจีนเพื่อเพ่ิม

ความเขาใจเชิงทฤษฎี และเข าใจความหมายทางว ิทยาศาสตรอยางลึกซึ ้ง เพิ ่มความปลอดภัย 
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ประสิทธิผล และคุณภาพของการแพทยแผนจีน  ปจจุบันการแพทยแผนจีนไดรับการยอมรับไปทั่วโลก 

โดยเฉพาะนักวิจัยชาวตะวันตกไดใหความสนใจอยางกวางขวาง เปนท่ีประจักษมากขึ้นเรื่อย ๆ วามี

ประสิทธิภาพสูง และสามารถรักษาอาการของโรคบางโรคที่แพทยแผนปจจุบันยังไมพบวิธีรักษาได  

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ-

การแพทยทางเลือก เปนหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การแพทยแผนจีนในประเทศไทย  ทําหนาที่สนับสนุนการวิจัย พัฒนาการใหบริการ พัฒนาบุคลากร 

ตลอดจนถายทอดองคความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีถูกตอง และผสมผสานการแพทยแผนจีน

ที่เหมาะสมเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงไดจัดทําโครงการ “การจัดทําระบบขอมูล
สูตรตํารับยาจีนที่ใชบอยในการแพทยแผนจีน” ขึ้น ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2552 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดการความรูดานตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย และไดจัดทําเปนตํารา “ตํารับยา-
จีนที่ใชบอยในประเทศไทย” เพื่อการเผยแพรและใชประโยชน 

 การดําเนินงานของโครงการทําในรูปแบบคณะทํางาน โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย-

และการแพทยทางเลือกไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยนักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

แพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนจีน เภสัชกรแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนโบราณ และนักวิชาการในสาขาที่

เกี่ยวของ โดยการรวบรวมขอมูลดานตํารับยาจีนจากตําราเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน-
เซี่ยงไฮ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) เปนหลัก และตําราซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของแพทยแผนจีนท้ังฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษเปนขอมูลประกอบ ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ

ดานตาง ๆ แลวนําขอมูลดานความรูทั่วไปและตํารับยาจีนเปาหมาย รวมทั้งเอกสารทางวิทยาศาสตรที่

เกี่ยวของ มาศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียง จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณา สรุปผล และจัดทําเปน

หนังสือเผยแพร 

 ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย จัดทําเปนหนังสือชุด 3 เลม มีเน้ือหาครอบคลุมความรู

ทั่วไปและความรูศาสตรการแพทยแผนจีนดานตาง ๆ 16 เรื่อง และตํารับยาจีนประมาณ 100 ตํารับ โดย

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 1 ไดจัดทําและพิมพออกเผยแพรครั้งแรกในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2549 ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่งจนตองจัดพิมพถึง 3 ครั้ง แตกระนั้นก็ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ เนื้อหาของตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 1 ประกอบดวย ความรูทั่วไปและ

ศาสตรการแพทยแผนจีน 7 เรื่อง ตํารับยาจีน 30 ตํารับ และภาคผนวกซึ่งรวบรวมชื่อตํารับยาและตัวยา

ทั้งภาษาจีนกลาง จีนแตจิ๋ว และไทย รวมทั้งอภิธานศัพท และเพื่อประโยชนแกผูอานที่มีความรูภาษาจีน
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และภาษาอังกฤษ จึงไดนําตนฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษจากตําราเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน

เซี่ยงไฮมาเปนเอกสารประกอบ  สําหรับตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 นี้ มีเนื้อหาสําคัญ 

3 สวน คือ สวนแรกเปนความรูทั่วไปจํานวน 7 เรื่อง ไดแก การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน ศาสตร

การเผาจื้อ พัฒนาการของการเผาจื้อ ผลของการเผาจื้อตอองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร ผลของการ

เผาจื้อตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก วิธีการเผาจื้อ และฝูเลี่ยวที่ใชในการเผาจื้อ  สวนที่สองเปน

เรื่องของตํารับยาจีนจํานวน 30 ตํารับ แบงเปน 13 ประเภท ไดแก ยาบํารุง ยาปรับการไหลเวียนของชี่

ภายในรางกาย ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด ยาใหความอบอุนภายในรางกาย ยารักษาอาการ

ภายนอก ยาระบายความรอน ยาสลายความชื้น ยาถาย ยาขับเสมหะ ยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น 

ยากลอมจิตประสาท ยาบรรเทาอาการลม และยารักษาแผล ฝหนอง  โดยแตละตํารับจะประกอบดวย 

ชื่อตํารับยา ตําราตนตํารับ สวนประกอบ วิธีใช การออกฤทธิ์ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาใน

ปจจุบัน ขอหามใช ขอควรระวังในการใช ขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของ

ตาํรับยา นอกจากน้ียังมีขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยาจํานวน 95 ชนิด  สวนที่สามเปนภาคผนวกที่มีหัวขอ

เหมือนเลมท่ี 1 

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 ไดมีการปรับปรุงการทับศัพทภาษาจีนหลายคํา 
เพ่ือความถูกตอง เชน “ยิน” เปน “อิน”  “โฮวพั่ว” เปน “โฮวผอ” เปนตน  และปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอรายละเอียดบทที่ 2 การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน ประกอบดวย ตําแหนงชีพจร วิธีการตรวจ

วินิจฉัยโรคโดยการตรวจชีพจร และลักษณะชีพจร โดยมีรูปภาพและภาพเขียนประกอบ ซึ่งแพทยจีนจรัส 

ตั้งอรามวงศ ไดตั้งใจถายทอดความรูและประสบการณของทานใหเปนภาษาไทยที่สามารถอานเขาใจงาย  

สวนบทที่ 9 ตํารับยาจีน คณะทํางานไดแยกขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยาที่เปนสวนประกอบของตํารับยา

ในหนังสือเลมน้ีไปไวในบทที่ 10 ในกรณีที่ตองมีวิธีพิเศษในการเตรียมตัวยา เชน การฆาฤทธิ์ยา การผัด 

เปนตน จะอธิบายรายละเอียดวิธีเตรียมโดยสังเขป เพื่อใหผูอานเขาใจงาย  สําหรับรูปแบบของหนังสือเลม

น้ีมีความทันสมัยเน่ืองจากไดผูออกแบบที่มีฝมือ มีประสบการณ และยังมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเปน

อยางดี คือ รองศาสตราจารย ดร. อุทัย โสธนะพันธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สําหรับเลมตอไปจะเปนเลมสุดทายของหนังสือชุดน้ี เน้ือหาจะประกอบดวยความรูทั่วไป 2 เรื่อง 
คือ การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาจีน และตัวยาที่ขึ้นชื่อในเขตกรรม 10 เขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไดแก ชวนเหยา (川药) กวางเหยา (广药)  หวินเหยา (云药)  กุยเหยา (贵药) ไหวเหยา (怀药)  
เจอะเหยา (浙药) กวนเหยา (关药) เปยเหยา (北药)  ซีเหยา (西药) และหนานเหยา (南药)  
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ตํารับยาจีน 40 ตํารับ และอภิธานศัพท  ซึ่งตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 3 กําลังอยูระหวาง
จัดทํา โดยคณะทํางานชุดเดียวกันที่จัดทําตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2  ซึ่งเมื่อเสร็จ
เรียบรอยจะเปนตําราที่สมบูรณ สามารถใชเปนเอกสารอางอิงของแพทยแผนจีน ใชในการฝกอบรม 

และใชสอนนักศึกษาหลักสูตรแพทยแผนจีนได รวมทั้งยังเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไปทั้งในเชิงศึกษา

หาความรูและในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตนของตนเอง 
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บทที ่2   
การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน  

 

  การตรวจชีพจร (脉诊 มายเจิ่น) มีประวัติความเปนมายาวนานหลายพันปในสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน แพทยจีนใชการตรวจชีพจรเปนการวินิจฉัยโรค และใชหลักการรักษาโรคโดยทดลองใชกับ

มนุษยตามหลักวิทยาศาสตรธรรมชาติ  เม่ือประมาณ 2,500 ปกอน มีแพทยจีนที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งชื่อ 
เปยนเซฺวี่ย (扁鹊) เชี่ยวชาญวิธีการวินิจฉัยโรคดวยการตรวจชีพจร  ในสมัยจักรพรรดิหวงตี้ (黄帝) 
ไดแตงคัมภีรเนยจิง《内经》กลาวถึง ซานปูจิ่วโฮว (三部九候)  คําวา ซานปู (三部) หมายถึง 
ตําแหนงการตรวจชีพจรของมือทั้งสองขาง  แตละขางมีอยู 3 ตําแหนง คือ ตําแหนงชุน (寸) ตําแหนง
กวน (关) และตําแหนงฉ่ือ (尺)  แตละตําแหนงใชน้ิวกดดวยแรงหนักเบา 3 แบบ คือ แบบลอย (浮 ฝู) 
แบบกลาง (中 จง) และแบบจม (沉 เฉิน)  รวมทั้งสามตําแหนงจึงมี 9 แบบ เรียกวา “ซานปูจิ่วโฮว”  
ตอมาสมัยราชวงศฮั่น จางจงจิ่ง (张仲景) ไดแตงตําราวินิจฉัยโรคโดยสรุปวา การวินิจฉัยโรคไดอยาง
ถูกตองสมบูรณแบบตองมี 4 วิธี ประกอบดวย การมอง (望 วาง) การถาม (问 เวิ่น) การดม-ฟง 
(闻  เหวิน) การตรวจชีพจรและการคลํา (切诊 เชี่ยเจิ่น)  ตอมาในสมัยราชวงศซีจิ้น หวางซูเหอ 
(王叔和) ไดแตงคัมภีรมายจิง《脉经》โดยรวบรวมคัมภีรสมัยกอนราชวงศฮั่น ไดแก คัมภีรเนยจิง

《内经》และคัมภีรหนานจิง《难经》แตงโดยจางจงจิ่ง และฮัวถวอ (华佗)  คัมภีรมายจิงน้ี  
ไดแบงชีพจรออกเปน 24 แบบ ซึ่งเปนคัมภีรลาสุดท่ีใชในการศึกษาการตรวจชีพจร  คัมภีร น้ี     
ไดแพรหลายไปทั่วโลก  ตอมาในสมัยราชวงศหมิง หลี่สือเจิน  (李 时 珍 ) ไดแตงคัมภีรผิงหู
ม า ย เ ส ฺว ีย《 频 湖 脉 学》โดยไดรวบรวมความโดดเดนของ “มายเสฺวีย《脉学》”  ตั ้งแต
สมัยกอนราชวงศ หมิง  คัมภีรน้ีมาจากพื้นฐานของคัมภีรมายจิง ซึ่งมีชีพจร 24 แบบ และไดเพิ่มเติมขึ้น

อีก 3 แบบ รวมเปน 27 แบบ  ซึ่งไดแตงเปนบทกลอนเพื่อใหงายตอการทองจํา  ตอมาแพทยจีนหลี่ซื่อ

ไฉ (李士材) ไดแตงตําราเจินเจียเจิ้งเหยี่ยน《诊家正眼》เพิ่มเติมชีพจรแบบ “จี๋มาย (疾脉)” ขึ้น
อีก 1 แบบ รวมเปน 28 แบบ ซึ่งยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีคัมภีรมายจฺเหวียฮุยเปยน

《脉诀汇辩》ซึ่งแตงโดยหลี่เอี๋ยนกัง (李延罡)  หลังจากนั้นมีแพทยจีนอีกหลายทานสนใจศึกษา
การตรวจโรคดวยการตรวจชีพจรเพื่อนําไปใชวินิจฉัยโรคตาง ๆ ได 

  การตรวจชีพจรตองผานการเรียนรูศึกษาขั้นพื้นฐานตามวิธีตาง ๆ  ตองอาศัยประสาทสัมผัส

ที่ไวของนิ้ว และตองฝกปฏิบัติหาประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ  อีกท้ังตองอาศัยการไตรตรองอยาง

ละเอียดถี่ถวนและหมั่นฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือที่จะสามารถวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง  
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 尺 关 寸 

ฉื่อ กวน ชุน 

1. ตําแหนงของชีพจร 
  ตําแหนงของชีพจรอยูที่บริเวณขอมือดานในทั้ง 2 ขาง  โดยวางนิ้วกลางที่ตําแหนง “กวน” ซึง่
อยูบริเวณที่มีกระดูกขอมือนูนขึ้นมา วางนิ้วชี้ถัดจากน้ิวกลางขึ้นไปทางปลายนิ้วมือของผูปวยที่ตําแหนง
“ชุน”  สวนตําแหนง “ฉ่ือ” ใหวางนิ้วนางถัดจากนิ้วกลางคอนไปทางตนแขน  โดยใหวางทั้งสามนิ้วเรียง

ติดกัน  โดยทั่วไปชีพจรจะอยูที่ขอมือดานใน แตในผูปวยบางรายอาจพบที่บริเวณขอมือดานนอก 
 

 

 

ภาพแสดงตําแหนงการจับชีพจร 

  ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ ทั้ง 3 ตําแหนงน้ีสามารถตรวจลักษณะการเตนของชีพจรได 3 แบบ คือ  
  1) แบบลอย (浮 ฝู) เปนการสัมผัสชีพจรโดยใชปลายน้ิวสัมผัสเพียงเบา ๆ จะพบการเตน

ของชพีจร 
  2) แบบกลาง (中 จง) เปนการสัมผัสชีพจรโดยใชปลายน้ิวสัมผัสกดลงจนถึงระดับกลามเน้ือ
โดยไมลึกและไมตื้นจนเกินไป จะพบการเตนของชีพจร 
  3) แบบจม (沉 เฉิน) เปนการสัมผัสชีพจรโดยใชปลายน้ิวกดแรงจนใกลจะถึงกระดูก จะพบ
การเตนของชีพจร 
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เบา

กลาง 
หนัก 
 

指压 แรงกดของนิ้ว 

   
 
 
 
 

 
ภาพแสดงระดับการเตนของชีพจรที่ตรวจพบในแตละระดับ 

 
 
 
 

    
 
 

  
  

ภาพแสดงแรงกดของนิ้วในแตละระดับ 

ชีพจรทั้ง 3 ตําแหนงของขอมือแตละขางสามารถตรวจสอบอวัยวะภายในของรางกายได ดังน้ี  

ตําแหนง ขอมือ               ตําแหนงของอวัยวะภายใน 
ชุน   ซาย หัวใจ และเยื่อหุมหัวใจ 
 ขวา ปอด และทรวงอก 

กวน  ซาย ตับ ถุงนํ้าดี และกระบังลม                                     

 ขวา มาม กระเพาะอาหาร และบริเวณชองทองตั้งแตลิ้นปไปจนถึงสะดือ   

 ฉ่ือ     ซาย ไตและกระเพาะปสสาวะ ทองนอยต้ังแตใตสะดือลงไป รวมถงึเอว และแขนขา 
 ขวา ไตและมิ่งเหมิน (命门) บริเวณเอวและทองนอยต้ังแตใตสะดือลงไป  

รวมถึงแขนและขา     

  ถึงแมแพทยจีนไดสะสมประสบการณมากมายจากการตรวจชีพจร โดยการกําหนดตําแหนง
ของอวัยวะแบบนี้ แตตามหลักวิทยาศาสตรยังตองมีการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น 

浮 ลอย 

中 กลาง 

沉 จม 

ชีพจรเตนอยูสวนบน 

ชีพจรเตนอยูสวนกลาง 

ชีพจรเตนอยูสวนลึก 
กระดูก 

ผิวหนัง 
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2. วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการตรวจชีพจร 
  แพทยจีนท่ีทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธีน้ี ตองอาศัยสมาธิและจิตใจที่สงบนิ่ง กําหนด   
ลมหายใจเขาออกสมํ่าเสมออยางเปนธรรมชาติ  โดยน้ิวมือท่ีสัมผัสชีพจรของผูปวยตองมีจังหวะการกด

เบาหนักและแรงที่ถูกตอง 
  การตรวจชีพจรจําเปนตองใหผูปวยน่ังพักสักครู เพื่อใหจิตใจสงบกอนและไมมีสิ่งใดมารบกวน 

จึงจะสงผลใหตรวจพบชีพจรที่แทจริงไดมากขึ้น  ในระหวางการตรวจชีพจร ใหผูปวยน่ังตัวตรงในทาท่ี

สบาย ยื่นแขนออกมาในลักษณะหงายฝามือขึ้น โดยวางแขนบนโตะใหอยูในระดับเดียวกับตําแหนงหัวใจ  

ในการวินิจฉัยโรคแตละครั้งควรใชเวลาไมต่ํากวา 1 นาที เพ่ือใหแพทยจีนมีเวลาวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลง

ของชีพจร 
  ลักษณะชีพจรของคนปกติ คือ การหายใจเขาออกแตละครั้ง ชีพจรจะเตน 4~5 ครั้ง หรือ 
72~80 ครั้ง/นาที  ตําแหนงชีพจรจะอยูที่กึ่งกลาง ไมลอย ไมจม ไมยาว ไมสั้น จังหวะการเตนสมํ่าเสมอ 

ราบรื่น มีแรงสม่ําเสมอท้ังตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ  เม่ือใชน้ิวกดจมลงหาชีพจรก็ยังมีชีพจรเตนอยู 
  ในการตรวจชีพจร แพทยจีนจะวางนิ้วมือหางกันแคไหนนั้นขึ้นอยูกับแขนของผูปวยวายาว

หรือสั้นและนิ้วมือของแพทยจีนเล็กหรือใหญ  ถาแขนของผูปวยยาวหรือน้ิวมือของแพทยจีนเล็ก ใหวาง

น้ิวทั้งสามหางกันเล็กนอย  ถาแขนของผูปวยสั้นหรือน้ิวมือของแพทยจีนใหญ ใหวางนิ้วทั้งสามชิดกัน

เล็กนอย  สวนผูปวยเด็กไมสามารถแบงออกเปน 3 ตําแหนงเหมือนกรณีทั่ว ๆ ไป  แพทยจีนตองทําการ

ตรวจชีพจรโดยใชน้ิวสัมผัสเพียง 1 น้ิว อาจเปนน้ิวหัวแมมือหรือน้ิวชี้ก็ได 
  แพทยจีนที่ทําการตรวจชีพจร ตองวางนิ้วมือทั้งสามคว่ําลงเพื่อสัมผัสหาชีพจรของผูปวย 

โดยลักษณะการสัมผัสแบงออกเปน 7 วิธี ดังน้ี 

  1) แบบยก (จฺหวีฝา 举法) คือ วิธีการที่แพทยจีนใชน้ิวมือกดเพียงเบา ๆ เพ่ือสัมผัสการเตน

ของชีพจร วิธีน้ีเรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบลอย 

  2) แบบกด (อั้นฝา 按法) คือ วิธีการที่แพทยจีนใชน้ิวมือกดโดยใชแรงมากกวาแบบยก กด
จนถึงเสนเอ็นหรือใกลกับกระดูกเพื่อสัมผัสการเตนของชีพจร  วิธีน้ีเรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบจม  

อีกวิธีหน่ึงที่แพทยจีนใชน้ิวกดโดยใชแรงปานกลาง กดจนถึงกลามเน้ือ เพื่อสัมผัสการเตนของชีพจร วิธีน้ี

เรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบกลาง 
  3) แบบหา (สฺวินฝา 寻法)  คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดโดยใชแรงตั้งแตเบาจนถึงหนกั
เพื่อหาชีพจรทั้งขอมือดานซายและขวา โดยกดทั้งตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ พรอมกัน แลวสลับกันหาชีพจร
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ทีละตําแหนง จนกระทั่งพบตําแหนงที่ชีพจรเตนชัดเจนที่สุด 

  4) แบบเคลื่อน (สฺวินฝา 循法) คือ วิธีการที่แพทยจีนใชน้ิวมือกดหาการเคลื่อนไหวไปมา 
ทั้งขึ้นและลงไปตามแนวแขน เพ่ือดูวาการเตนของชีพจรเปนลักษณะยาวหรือสั้น แกรงหรือพรอง 

  5) แบบถูไปมา (ทุยฝา 推法) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือสัมผัสถูไปมาตามแนวเสนของ
ชีพจร โดยสัมผัสเพียงเบา ๆ เพ่ือดูลักษณะการเตนของชีพจรวาเร็วหรือชา มีแรงมากหรือนอย 

  6) แบบกดรวม (จงอั้นฝา 总按法) คือ การที่แพทยจีนใชน้ิวมือกดแรงหรือเบาพรอมกัน 
ทั้งสามน้ิว หรือกดแตละน้ิวแรงตางกันในตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ เพื่อดูลักษณะการเตนของชีพจรวาลอย

หรือจม หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  7) แบบสัมผัสทีละจุด (ตันเจิ่น 单诊) คือ วิธีการที่แพทยจีนใชน้ิวมือกดสัมผัสสลับกัน

เพียงครั้งละ 1 น้ิว โดยกดทีละจุดในตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ เพ่ือสัมผัสการเตนของชีพจรในแตละ

ตําแหนงวามีการเปลี่ยนเเปลงอยางไร 
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การเตนของชีพจรเบาเหมือนไมเบาลอยบนผิวน้ํา 

หายใจ 1 ครั้ง 

3. ลักษณะของชีพจร  
  ลักษณะของชีพจรทั้งหมดแบงออกเปน 28 แบบ แตละแบบใชประกอบการวินิจฉัยโรคตาง ๆ 

ดังน้ี 
 3.1 ฝูมาย (浮脉): ชีพจรลอย 
  ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรอยูใกลกับผิวหนังดานบนเหมือนไมเบาลอยบนผิวนํ้า  
เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรเบา ๆ ก็สามารถพบการเตนของชีพจรได แตถากดแรงกลับไมพบ  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพแสดงฝูมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยโรคที่เกิดจากภายนอก หรือหยางพรอง

ภายใน แตความรอนเทียมลอยอยูภายนอก ดังนี้ 
  1) ถาผูปวยถูกสภาวะอากาศภายนอกมากระทบ อาจกอใหเกิดโรคตาง ๆ ได เพราะภูมิตานทาน

ตอสูกับแรงกระทบภายนอก ฉะน้ันชีพจรก็จะลอย 
  2) คนปกติ เม่ือสัมผัสอากาศรอน ทําใหหยางชี่ลอยขึ้น ชีพจรจะลอยและเร็ว  
  3) ผูปวยโรคเรื้อรัง รางกายออนแอ ชีพจรจะลอยไมมีแรง 
  4) ผูปวยหนักจนหยางชี่จะหลุดลอย ชีพจรจะลอยไมมีแรงยึดเหน่ียว 

 

 

ชีพจรลอย 

กระดูก 

ผิวหนัง 
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        ชีพจรลอยกระจาย

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

        ชีพจรลอยใหญ 
      ชวงกลางวางเปลา  

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

 3.2 ซานมาย (散脉): ชีพจรลอยกระจาย 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยใหญ ไมมีแรง แตกกระจาย กดแรงจะไมพบชีพจร จังหวะ

การเตนไมสมํ่าเสมอ เด๋ียวมีแรง เด๋ียวไมมีแรง เปรียบเหมือนดอกเหมยลอยอยูในอากาศ   
 
 
 
 
 

ภาพแสดงซานมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวกับพลังชี่ที่สูญเสียไปมาก สารจําเปนในอวัยวะ

ภายใน (脏腑 จั้งฝู) ใกลจะหมดสิ้น  ผูปวยที่มีการเตนของชีพจรในลักษณะนี้มักจะมีอาการโรคหนัก

เรื้อรัง 

 3.3 โควมาย (芤脉): ชีพจรลอยใหญแตชวงกลางวางเปลา 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยใหญแตชวงกลางวางเปลา  การสัมผัสชีพจรจะรูสึกเหมือนกด
หลอดของตนหอม  น้ิวสัมผัสแลวชีพจรจะลอยใหญนุม กดแรงลงไปรูสึกพบเพียงผนังหลอดเลือด 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงโควมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากมักพบในผูปวยที่ตกเลือดเฉียบพลัน สูญเสียเลือด

และนํ้าในรางกาย ทําใหเลือดในรางกายลดลงอยางมากและในหลอดเลือดมีเลือดไมเพียงพอ ทําใหรูสึก

เหมือนหลอดเลือดวางเปลา หรือเกิดจากรางกายเสียนํ้ามาก เชน อาเจียนหรือทองเสียอยางรุนแรง ทําให

เลือดขาดนํ้าหลอเลี้ยง อินของเลือดไมสามารถควบคุมหยางชี่ หยางชี่จะหลุดลอยกระจาย  
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ชีพจรจมลึก 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

 3.4 เฉินมาย (沉脉): ชีพจรจม 
ลักษณะชีพจร: เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรเบา ๆ จะไมพบ ตองกดลึกใตบริเวณเสนเอ็นจึงจะพบ

การเตนของชีพจร  
 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงเฉินมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยกลุมอาการโรคที่เกิดอยูภายในเปนหลัก 

หากการเตนของชีพจรจมและมีแรงมักจะเกี่ยวกับโรคแกรง  ถาอวัยวะตันท้ัง 5 (五脏 อูจั้ง) กับอวัยวะ
กลวงทั้ง 6 (六腑 ลิ่วฝู) พรองหรือออนแอ ชีพจรจะจมและไมมีแรง  
  คนท่ีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ก็สามารถพบชีพจรจมได เชน คนอวนมีกลามเน้ือ

ไขมันหนา ชีพจรจะอยูลึก  หรืออาจขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ เชน คนในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น 

มักจะมีชีพจรจม  นอกจากน้ียังมีคนท่ีมีชีพจรทั้ง 2 ขางจมเล็ก แตรางกายไมมีโรค เรียกวา “ลิ่วอินมาย 
(六阴脉)” พบไดมากในคนที่ไมออกกําลังกาย ซึ่งถือวาเปนชีพจรของคนปกติ 

 3.5 ฝูมาย (伏脉): ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย 
  ลักษณะชีพจร: ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย ตองใชน้ิวกดถึงบริเวณกระดูก การจับหาชีพจร

ลักษณะนี้เปนการสัมผัสไดยาก คลายกับหลบซอนอยู บางครั้งไมชัดเจน 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงฝูมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยโรคที่เกิดจากกลุมอาการภายใน หรือ  
เกิดจากโรคที่ทําใหรางกายเจ็บปวดอยางรุนแรง หรือ โรคลมชัก หมดสติ 

ชีพจรจม 
กระดูก 

ผิวหนัง 

หายใจ 1 ครั้ง 
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กระดูก 

ผิวหนัง 

 3.6 เหลามาย (牢脉): ชีพจรจมตึงแนน 
  ลักษณะชีพจร: ชีพจรจมแนนใหญ ตึงและยาว ใชน้ิวแตะเบา ๆ จะไมเจอการเตนของชีพจร 

กดลึกจึงจะเจอชีพจรแข็งดานอยูกับที่ 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงเหลามาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยโรคกลุมอาการเย็นภายในที่มีสาเหตุจาก 
การอุดกั้น ทําใหชี่และเลือดไหลเวียนไมสะดวก ในเลือดมีของเสียมาก เก็บสะสมเปนเวลานาน กอตัว

เปนกอน เชน เปนเน้ืองอก หรือเปนไสเลื่อน  

 3.7 ฉือมาย (迟脉): ชีพจรเตนชา 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนชา การหายใจเขาออก 1 ครั้งจะมีการเตนของชีพจร 3~4 ครั้ง 
(นอยกวา 60 ครั้ง/นาที)  โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 

 
 
 

ภาพแสดงฉือมาย 
  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยที่เปนโรคเย็นท่ีมีสาเหตุจากความเย็น  
ปดกั้น ทําใหหยางชี่ติดขัด การไหลเวียนไมคลอง รางกายขาดความอบอุน  ถาชีพจรเตนชามีแรง   
จะเกี่ยวกับโรคกลุมอาการเย็นแกรง  ถาชีพจรเตนชาไมมีแรงจะเกี่ยวกับโรคกลุมอาการเย็นพรอง   
        นอกจากนี้ยังมีกลุมอาการโรคที่พบไดอีก คือ โรครอนซอนภายใน หยางชี่ถูกปดกั้น    
ไมกระจาย เชน กระเพาะอาหารอักเสบ ลําไสอักเสบ ความรอนอุดกั้นภายใน ธาตุแข็งถายไมออก แนนทอง 

มือเทาเย็น ชีพจรเตนชา  และยังพบไดในภาวะปกติของนักกีฬา ซึ่งชีพจรจะเตนชาอยางสมํ่าเสมอ  
หรือคนปกติเม่ือนอนหลับ ชีพจรก็จะเตนชาเชนกัน 

ชีพจรจมตึงแนน 

หายใจ 1 ครั้ง 

ชีพจรเตนชา 

หายใจ 1 ครั้ง 
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ชีพจรเตนเร็ว 

ชีพจรเตนเช่ืองชา 

 3.8 หวนมาย (缓脉): ชีพจรเตนเชื่องชา 
  ลักษณะชีพจร: ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะ พบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน  

แบงเปน 2 แบบ คือ 
  1) ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะอยางสมํ่าเสมอ การหายใจเขาออก 1 ครั้ง เตน 4 ครั้ง 
(60~70 ครั้ง/นาที) ลักษณะของชีพจรแบบนี้ถือวาเปนชีพจรที่ปกติ  
  2) ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะและออนไมมีแรง สวนมากพบในผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับ 
มามพรอง ชี่กับเลือดไมเพียงพอ  ชีพจรดังกลาวเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความชื้นปดกั้น ทําใหหยางชี่

ติดขัด เลือดไหลเวียนชาลง 
 
 
 
                                              ภาพแสดงหวนมาย 

 3.9 สูมาย (数脉): ชีพจรเตนเรว็ 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนเร็ว การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจรเตน 5~6 ครั้ง (มากกวา 
90 ครั้ง/นาที) โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 
 

 

ภาพแสดงสูมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากมักพบในผูปวยโรคเกี่ยวกับความรอนสูง (อาจพบ
อาการพรองในผูปวยบางราย) แบงเปน 2 แบบ คือ 

  1) ถาชีพจรเตนเร็วมีแรง จะเกี่ยวของกับโรครอนแกรง ความรอนจะสูงจัด  
  2) ถาชีพจรเตนเร็วไมมีแรง จะเกี่ยวของกับโรครอนเทียม  
  ในกรณีของคนปกติระหวางออกกําลังกาย หรือจิตใจอารมณแปรเปลี่ยน ตื่นเตน ชีพจรจะ

เตนเร็ว การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจรจะเตนเร็วประมาณ 6 ครั้ง (ประมาณ 110 ครั้ง/นาที)  สวนเด็ก
ทารก การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจรจะเตนประมาณ 7 ครั้ง (120 ครั้ง/นาที) ซึ่งถือวาเปนปกติ 

หายใจ 1 ครั้ง 

หายใจ 1 ครั้ง 
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2 มม. 

ชุน กวน ฉื่อ 

 3.10 จี๋มาย (疾脉): ชีพจรเตนเรว็กวาสูมาย 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลักษณะนี้จะเตนเร็วกวาสูมาย  การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจร

เตนมากกวา 7 ครั้ง โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 
 
 
 

ภาพแสดงจี๋มาย 

  การวินิจฉัย: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากพบในผูปวยโรคที่เกิดจากหยางแกรง ความรอนขึ้นสูง
มาก ทําใหสูญเสียอินชี่ (ธาตุนํ้า)  ถาชีพจรพรองออนไมมีแรง แสดงวาหยางชี่ของรางกายจะสูญสิ้นไป  

 3.11 หงมาย (洪脉): ชีพจรใหญมีพลัง 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยกวางใหญ มาแรงไปออน มาใหญไปยาว  

 
 
 
 
 

                  การเตนของชีพจรข้ึนและลงทั้งสูงใหญและยาว           ความกวางของชีพจรใหญกวาปกติ         
 
 
                                                
 
                
                       

ภาพแสดงหงมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากเกี่ยวกับความรอนในรางกายสูงมาก ทําให  
หลอดเลือดขยาย  ถาผูปวยเปนโรคเรื้อรังและพบลักษณะการเตนของชีพจรลอยใหญ แสดงวาโรคนั้นจะ 
เปนหนักขึ้นในกรณีที่อากาศรอน คนที่รางกายแข็งแรงปกติอาจตรวจพบชีพจรลอยใหญและเตนสมํ่าเสมอ 

จังหวะการเตนข้ึน ชีพจรจะแรงใหญมีพลังมาก 
จังหวะการเตนลง ชีพจรจะออนเบาเล็กนอย 

ชีพจรเตนเร็วกวาสูมาย 

หายใจ 1 ครั้ง 

หายใจ 1 ครั้ง 

ชีพจรเตนเลยตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 
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ชุน กวน ฉื่อ 

 3.12 ซี่มาย (细脉): ชีพจรเล็ก 
 ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเล็กเหมือนเสนไหมหรือเสนดาย การสัมผัสรูสึกถึงการเตนชัดเจน 

ถึงแมวากดลงไปก็ยังสัมผัสไดไมขาดหาย 
 
 
 
 

                               
                                        ความกวางของชีพจรเล็กกวาปกติ  

ภาพแสดงซี่มาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากเกี่ยวของกับโรคที่เกิดจากชี่และเลือดพรอง ดังน้ี 
  1) ทั้งชี่และเลือดพรอง เปนโรคปวยเรื้อรังทําใหรางกายออนแอ  

2) รางกายออนแอและกระทบความหนาวเย็น ทําใหหลอดเลือดหดตัว ตึงแนน มีอาการ

เจ็บปวดตามรางกาย ชีพจรจึงตึงเล็กแนน 
  3) ความชื้นอุดกั้นหลอดเลือด ทําใหชี่และเลือดไหลเวียนไมสะดวก มีอาการปวดเมื่อย

กลามเน้ือชีพจรจึงเล็กและเชื่องชา 

 3.13 ฉางมาย (长脉): ชีพจรยาว 
 ลักษณะชีพจร: เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรแลว ชีพจรจะเตนยาวเลยตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงฉางมาย 

 การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้สวนมากเกี่ยวของกับกลุมอาการของโรคหยางแกรง หรือ
กลุมอาการรอนแกรงปะทะกับภูมิตานทานโรคแกรงซึ่งมีความแกรงทั้งคู ทําใหชีพจรยาว  ถาชีพจรใหญ
ยาวและเร็ว แสดงวาพิษรอนอยูภายในมาก  อยางไรก็ตามชีพจรยาวก็ยังพบไดในคนปกติ เชน คัมภีรซูเวิ่น

2 มม. 

ชีพจรเตนเลยตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 



การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน 

 

17 

ความยาวของชีพจรไมถึงตําแหนงฉ่ือ 

ชุน กวน ฉื่อ 

《素问》 มายเอี้ยวจิงเหวยลุน《脉要精微论》  กลาววา “ชีพจรยาวก็คือชี่แกรง ในคนปกติที่มีชี่
และเลือดแข็งแกรง พลังชี่ของรางกายจะเต็มเปยมและพลังชี่ของชีพจรมีสวนเกิน ทํา ใหชีพจรเตนเกิน

ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ  และชีพจรมีลักษณะยาว ออนนุม เตนสมํ่าเสมอ มีพลัง แสดงวารางกายแข็งแรง  

สวนในผูสูงอายุที่รางกายแข็งแรงปกติ ถาชีพจรท่ีตําแหนงฉ่ือของมือทั้งสองขางยาวและลื่นแกรง 

สวนมากจะอายุยืนยาว  ฉะน้ันชีพจรยาวก็จะเกี่ยวกับชี่และเลือดเต็มอิ่ม พลังชี่หมุนเวียนไมมีการ

ติดขัด”  

 3.14 ตวนมาย (短脉): ชีพจรสัน้ 
  ลักษณะชีพจร: การเตนของชีพจรจะสั้นกวาปกติ ปรากฏอยูที่ตําแหนงชุนและกวน สวนมาก

จะไมพบที่ตําแหนงฉ่ือ 
 
 
 
 

ภาพแสดงตวนมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวของกับพลังชี่ในรางกายที่ผิดปกติ 
  1) ถาสั้นมีแรง จะเกี่ยวกับชี่ตีบ ลิ่มเลือดอุดกั้น หรืออาหารตกคาง ทําใหชี่และเลือดไหลเวียน

ติดขัด 
  2) ถาสั้นไมมีแรง จะเกี่ยวกับพลังชี่สูญเสีย ทําใหพลังชี่ไมมีแรงผลักดันการหมุนเวียนของ

เลือด 

 3.15 ซฺวีมาย (虚脉): ชีพจรพรองไมมีแรง 
  ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรจะออนนุมมาก เม่ือใชน้ิวกดเบา การเตนของชีพจรจะ
ไมมีแรง  ถากดแรง การเตนของชีพจรจะวางเปลา  ซฺวีมายเกี่ยวของกับชีพจรทั้งหลายที่ไมมีแรง ซึ่ง

แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

  1) ชีพจรใหญไมมีแรง เชน โควมาย ซานมาย เปนตน 
  2) ชีพจรเล็กไมมีแรง เชน หรูมาย รั่วมาย เหวยมาย เปนตน 
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ชีพจรออนนุมและจมเล็ก 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

ความยาวของชีพจร 
ไมถึงตําแหนงฉ่ือ 

ชุน กวน ฉื่อ 

ความยาวของชีพจรไมถึงตําแหนงฉ่ือ  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                 

ภาพแสดงซฺวีมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้ จะเกี่ยวของกับกลุมอาการชี่และเลือดพรอง  ถาเตนชาไมมี
แรง จะเกี่ยวกับหยางพรอง  ถาเตนเร็วไมมีแรง จะเกี่ยวกับอินพรอง  

 3.16 รั่วมาย (弱脉): ชีพจรออนนุมและจมเลก็ 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรทั้งออนนุมและจมเล็ก  ตองใชน้ิวกดแรงลึกจึงจะพบการเตนของ

ชีพจร เล็กไมมีแรง 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงรั่วมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยโรคที่เกี่ยวกับหยางชี่พรอง หรืออาจจะพรอง

ทั้งชี่และเลือด เพราะเลือดในหลอดเลือดไมเพียงพอ การผลักดันหยางชี่ไมมีแรง  สวนมากพบในผูปวย

โรคที่เกี่ยวกับกลุมอาการพรอง ปวยเรื้อรังมานาน 

ปกติ 

    พรองไมมีแรง 

 การเคลื่อนไหวของชีพจรต่ําและออน   
2 มม. 

 ความกวางของชีพจรเล็กกวาปกติ 

หายใจ 1 ครั้ง 

ลักษณะของชีพจรเตนออนนุม 
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ชีพจรเล็กกวาซี่มาย 
และออนนุม 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

 3.17 เหวยมาย (微脉): ชีพจรเลก็กวาซี่มายและออนนุม 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเล็กกวาซี่มายและออนนุม ไมมีแรง บางครั้งสัมผัสได บางครั้ง

สัมผัสไมได 
 
 
  
 
 
 

ภาพแสดงเหวยมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวของกับสภาวะอินหยางชี่และเลือดพรองมาก ๆ 

พลังขับเคลื่อนไมมีแรง หรือโรคปวยเรื้อรังมานาน ภูมิตานทานต่ํา พลังชี่ใกลจะหมดสิ้น  ถาเปนภาวะ

วิกฤต มักจะเกี่ยวของกับหยางชี่หมดอยางเฉียบพลัน  

 3.18 สือมาย (实脉): ชีพจรแกรง 
  ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรเต็มอ่ิมมีแรงและมีพลังไมวาจะกดเบาหรอืกดแรง สอืมาย

เกี่ยวของกับชีพจรทั้งหลายที่มีแรง 
 
 
 
 
                          ชีพจรแนนใหญ                           ความกวางของชีพจรใหญ 

ภาพแสดงสือมาย 

   การวนิิจฉัยโรค: ชีพจรลกัษณะนี้มักเกี่ยวของกบัโรคแกรง ดังน้ี 
  1) ผูปวยโรคแกรงและภูมิตานทานไมพรอง ภูมิตานทานกับสาเหตุของโรคจะตอตานกัน  
ทําใหชี่และเลือดพุงแรง ชีพจรจะแนน  
  2) ถาชีพจรลอยและแรง สวนมากจะเกี่ยวของกับโรครอนแกรง 
  3) ถาชีพจรจมชาและแกรง จะเกี่ยวของกับโรคเย็นแกรง 

2 มม. 

ชีพจรเล็กมากกวาปกติ 

2 มม. 
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  4) ถามีอาการปวยเปนระยะเวลานาน จะพบชีพจรแบบนี้ สวนมากอาการจะหนัก เกี่ยวกับ 

หยางชี่จะหลุดลอย  แตทั้งน้ีตองวินิจฉัยควบคูไปกับอาการอื่น ๆ ดวย 
  5) ชีพจรแกรงสามารถพบไดในคนปกติ โดยมีลักษณะการเตนสมํ่าเสมอ แกรง นุมนวล 

แสดงวามีพลังชี่มากกวาคนปกติทั่วไป ทําใหหลอดเลือดเต็มอิ่ม พลังชี่แข็งแกรง  ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 

ที่มือทั้ง 2 ขางจะแกรงและใหญเรียกวา “ลิ่วหยางมาย (六阳脉)” ซึ่งเปนลักษณะพิเศษ 

 3.19 หฺวามาย (滑脉): ชีพจรลืน่ 
  ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรราบรื่นไมติดขัด เม่ือใชน้ิวสัมผัสแลวจะลื่นเหมือน

สัมผัสไขมุก โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงหฺวามาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวของกับโรคที่มีเสมหะ อาหารไมยอยตกคาง  
ความรอนแกรงตาง ๆ  มีไขสูงกระทบกับเลือด ทําใหการหมุนเวียนของเลือดเร็วกวาปกติ  ถาพบ   
หฺวามายในหญิงวัยเจริญพันธุที่มีรางกายปกติและประจําเดือนขาด อาจแสดงวากําลังตั้งครรภได  ถาชีพจร

ลื่นและชา เตนสมํ่าเสมอ สวนมากเปนชีพจรปกติของวัยรุน 

 3.20 ตงมาย (动脉): ชีพจรสั่นสะเทือน 
  ลักษณะของชีพจร: สวนมากพบการเตนของชีพจรท่ีตําแหนงกวน มีทั้งชีพจรลื่น เร็ว สั้น  
ชีพจรทั้ง 3 อยางปรากฏพรอมกัน  โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน  คัมภีรมายจิง  
《脉经》กลาววา “ตงมายพบเฉพาะที่ตําแหนงกวน ไมพบที่ตําแหนงชุนและตําแหนงฉ่ือ เปรียบเหมือน 
เมล็ดถั่วเขียวที่เตนสั่นสะเทือนในชีพจร” 
 

การไหลเวียนของชีพจรลื่น

หายใจ 1 ครั้ง 

 ชีพจรลื่นเหมือนสัมผัสไขมุก 
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ฝดเหมือนมีดขูดไมไผ 

 

 

                               ชุน        กวน       ฉื่อ 
 

ภาพแสดงตงมาย 

  การวินิจฉัยโรค: สวนมากจะพบในผูปวยที่เคยประสบเหตุการณที่ตกใจสุดขีด กลัวสุดขีด 

หรือรางกายเจ็บปวดมาก ๆ สงผลใหชี่แตกซาน การบาดเจ็บภายในหรือรางกายถูกกระทบกระเทือน  
จะเกี่ยวกับชี่ตีบ อินกับหยางปะทะกันกอใหเกิดผลตามมา 

 3.21 เซอมาย (涩脉): ชีพจรฝด 
  ลักษณะชีพจร: ชีพจรทั้งเล็กและชา ไปมาฝดไมราบรื่น ชีพจรเตนแรงไมสมํ่าเสมอ เม่ือใชน้ิว
สัมผัสจะรูสึกฝดเหมือนกับใชใบมีดเล็กไปขูดไมไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงเซอมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้เกี่ยวของกับรางกายสูญเสียอสุจิ เลือดนอย เสมหะหรือ

อาหารตกคางภายใน ชี่ตีบ ลิ่มเลือดอุดกั้นตาง ๆ  ถาชีพจรฝดมีแรง จะเกี่ยวของกับโรคแกรง ถาชีพจร
ฝดไมมีแรงจะเกี่ยวของกับโรคพรอง 
 
 
 
 

การเตนของชีพจรชาเล็กและส้ัน ไมราบรื่น 

หายใจ 1 ครั้ง 

ชุน กวน ฉื่อ 
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ตึงเหมือนสัมผัสสายขิม 

 3.22 เสียนมาย (弦脉): ชีพจรตึง 
  ลักษณะชีพจร: การเตนของชีพจรจะตึงและยาวเหมือนสัมผัสสายขิม เม่ือใชน้ิวสัมผัสจะพบ

ไดงายและชัดเจนเปนเสนตรง 
 
 
 
 
 
   

  การวินิจฉัยโรค:  
  1) ผูปวยโรคตับ โรคถุงนํ้าดี โรคเจ็บปวดตาง ๆ หรือมีเสมหะกับสารน้ําตกคางในรางกาย 
  2) ผูปวยโรคเกี่ยวกับกลุมอาการเสนลมปราณตับ มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความหนาวหรือ

ความรอนกระทบกับตับ หรือมีเสมหะสะสมอยูภายใน อารมณทั้งเจ็ดไมปกติ หรือความเจ็บปวดตาง ๆ  

ทั้งหมดนี้ทําใหชี่ของตับไมสามารถผอนคลาย การกระจายและระบายไมคลอง ระบบชี่ของตับ     
ไมครอบคลุมเสนเลือด เสนเอ็นจะตึงแนน ชี่กับเลือดไมเก็บกัก การหดขยายของหลอดเลือดไมปกติ  
ทําใหพลังขับเคลื่อนโดนรัดแนน เกิดชีพจรตึงแนนขึ้นมา 
  3) โรคที่รายแรง จะพบชีพจรตึง เหมือนจับอยูบนคมมีด เม่ือใชน้ิวสัมผัสจะรูสึกท้ังคมและ

แข็งแสดงวาเวยชี่ (胃气) ใกลจะหมดสิ้น 
  4) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จะมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของชีพจร เชน  
ปลายฤดูหนาว หยางชี่กําลังจะลอยขึ้น เม่ือถึงตนฤดูใบไมผลิ จึงพบชีพจรตึงในคนปกติ สาเหตุเกิดจาก

อากาศเปลี่ยนแปลง  
  5) ถาพบในวัยกลางคนที่รางกายแข็งแรง ชีพจรตึงถือวาเปนปกติ สวนในผูสูงอายุชีพจรจะมี

ลักษณะตึงแข็ง เพราะอสุจิและเลือดจะเสื่อมพรองตามธรรมชาติ ในกรณีนี้ก็ถือวาเปนปกติ  แพทยจีน

จูตันซี (朱丹溪) กลาวไววา “ชีพจรขาดสารน้ําก็ไมออนนุม ถาอายุเลย 40 ปขึ้นไป อินชี่จะเหลือเพียง

ครึ่งเดียว เพราะเหตุน้ีเม่ือคนเราอายุมากขึ้น อสุจิและเลือดจะลดนอยลง หลอดเลือดขาดสารนํ้า  
หลอเลี้ยง ทําใหความออนนุมของชีพจรนอยลงหรือแข็งดานขึ้น เหลาน้ีลวนเกิดจากสภาพรางกาย  
เสื่อมถอยไปตามธรรมชาติ”   
  6) ชีพจรตึง ลื่น ออน เบา และเปนเสนตรง มักพบในคนปกติ หรือผูปวยที่เปนโรคไมรายแรง 

ชีพจรเปนเสนตรง 

หายใจ 1 ครั้ง 

ภาพแสดงเสียนมาย 
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ความตึงเปรียบเหมือนหนังกลอง 

 3.23 จิ่นมาย (紧脉): ชีพจรตึงแนน 
ลักษณะชีพจร: ชีพจรตึงแนนกระชั้นเหมือนเชือกหมุนเปนเกลียว เม่ือใชน้ิวกดทั้งซายและ

ขวาเหมือนมีแรงตานกลับ ตึงและมีแรงมากกวาเสียนมาย โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่

แตกตางกัน 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงจิ่นมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้ มักเปนโรคกลุมอาการเย็นแกรง เน่ืองจากความเย็นกระทบ

กับรางกาย ทําใหหลอดเลือดหดตัว เสนหลอดเลือดแนนหนากระชั้นมากขึ้น กอใหเกิดอาการเจ็บปวด 

ปวดเมื่อย อาหารไมยอยตกคาง 

 3.24 เกอมาย (革脉): ชีพจรลอยตึง 
  ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรจะลอยตึงแนน เม่ือกดแรงชวงกลางจะวางเปลา   
ชวงนอกแข็งเปรียบเหมือนความตึงของหนังกลอง  เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรแลว มีความรูสึกวาชีพจร  
ตึงแนนมากคลายกับเสียนมาย  แตพอกดแรงลงไปถึงหลอดเลือด สวนกลางจะวางเปลา  หลอดเลือด 
จะแข็งกวาโควมาย 
 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงเกอมาย 
 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 
ชีพจรลอยตึงแนน 

ชีพจรเตนตึงแนนกระชั้นเหมือนเชือกหมุนเปนเกลียว 

หายใจ 1 ครั้ง 
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 การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยภาวะไตพรอง จิงและเลือดพรอง อสุจิไม

เก็บกัก ภูมิตานทานไมแข็งแรง  มักจะพบในผูปวยที่ขาดเลือด เสียเลือด สูญเสียอสุจิมาก สตรีตกเลือด 

สตรีมีครรภแทงบุตร หรือประจําเดือนมามาก 

 3.25 หรูมาย (濡脉): ชีพจรลอยออน 
  ลักษณะชีพจร: ชีพจรลอยออนนุมเล็กไมมีแรง เหมือนกับเกสรดอกไมลอยอยูบนนํ้า ใชน้ิว
สัมผัสเบา ๆ จะมีชีพจรเตน กดหนักเกินไปจะไมชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงหรูมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักพบในผูปวยกลุมอาการพรอง รางกายออนแอ ความชื้น

อุดกั้น สวนมากจะพบในสตรีที่มีประจําเดือนมาก ตกเลือด เลือดไหลไมหยุด หรือกะปริดกะปรอย 

เหน็ดเหน่ือย ออนเพลียงาย ในเพศชายที่สูญเสียอสุจิมาก หรือทองเสียเรื้อรัง ชี่พรอง เหงื่อออกงาย 

เหนื่อยหอบ หายใจสั้น  

 3.26 เจี๋ยมาย (结脉): ชีพจรเตนชาและจังหวะหยุดไมแนนอน 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรจะเตนชากวาปกติ ไมสมํ่าเสมอ เตนแลวหยุด จังหวะไมแนนอน  

โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 

 

 

ภาพแสดงเจี๋ยมาย 

 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 
ชีพจรลอยออนนุมเล็กไมมีแรง 

ชีพจรเตนชา 
จังหวะหยุดไมแนนอน 

หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 
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  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวกับอินแกรง ชี่ตีบ เพราะชี่กับเลือดค่ังและเสมหะ

หรืออาหารตกคาง ความเย็นปดกั้นระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) ทําใหพลังหยางชี่ของหัวใจถูกปดกั้น
เลือดไหลเวียนไมคลอง การเตนของชีพจรจะชาและฝดแตมีพลัง  ถาชี่พรองกับเลือดนอย ทําใหการเตน

ของชีพจรชาฝดไมมีแรง มีจังหวะหยุดไมแนนอน   

 3.27 ใตมาย (代脉): ชีพจรเตนชา มีจังหวะหยุดแนนอน 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนชาและออน ชีพจรออนกวาเจี๋ยมาย มีจังหวะหยุดแนนอนและ

นานกวา  บางครั้งเตนออน บางครั้งเตนเร็ว หรือเตนชาไมสมํ่าเสมอ  โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอก

โรคที่แตกตางกัน 
 
 
 

ภาพแสดงใตมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวของกับจั้งชี่ (脏气) คือ พลังชี่ของอวัยวะตัน
ภายใน (จั้ง) ทั้ง 5 ออนแรงมาก ชี่กับเลือดพรองทําใหมายชี่ (脉气) หมุนเวียนไมสมํ่าเสมอ มีการหยุดเตน
สักพัก แลวจึงกลับมาเตนใหม  สามารถพบในผูปวยโรคเหน็บชา  อาการเจ็บปวดตาง ๆ เกี่ยวกับ

อุบัติเหตุบอบช้ํา หรือเกี่ยวกับอารมณทั้งเจ็ดแปรเปลี่ยนอยางมาก เหตุของโรคตาง ๆ เหลาน้ีทําใหชี่ปดกั้น 

การหมุนเวียนของเลือดติดขัด  หากพบเจี๋ยมายหรือใตมาย โรคเหลาน้ีสวนมากจะพบในผูปวยที่มีความ

ผิดปกติของหัวใจ 

 3.28 ชูมาย (促脉): ชีพจรเตนเรว็ มีจงัหวะหยดุไมแนนอน 
  ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนเร็วกวาปกติ ไมสมํ่าเสมอ เตนแลวหยุด จังหวะหยุด    
ไมแนนอน โดยพบไดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน 
 
 
 

ภาพแสดงชูมาย 
 

ชีพจรเตนชาแลวหยุด  
มีจังหวะแนนอน 

หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 

ชีพจรเตนเร็ว เตนแลวหยุด 

จังหวะหยุดไมแนนอน 

 

หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 
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  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะนี้มักเกี่ยวของกับโรคความรอนกับหยางชี่แกรง เปนสาเหตุ

ของโรคหยางแกรงรุนแรง พลังความรอนเผาผลาญมาก ผลักดันใหเลือดวิ่งเร็ว ทําใหอินชี่ของเลือด

นอยลง ชี่ในหัวใจถูกทําลาย เลือดไหลเวียนติดขัดไมสามารถเชื่อมตอกัน ชีพจรจะเตนเร็วมีแรงแลวหยดุ 
และจังหวะหยุดเตนไมแนนอน 
  อีกประเภทหนึ่งคือ จั้งชี่กับอินชี่สูญเสีย ทําใหออนแอมาก พลังแหงชีวิตใกลจะสูญสิ้น ทําให
การหมุนเวียนของชี่และเลือดติดขัด ชีพจรจะเตนเร็วไมมีแรง หยุดไมสมํ่าเสมอ 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. จรัส ต้ังอรามวงศ, วราภรณ ต้ังอรามวงศ, ธีรพงศ ต้ังอรามวงศ, สุณี จีระจิตสัมพันธ.  ศาสตรการแพทยแผนจีน. วารสารการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 2547; 2 (3): 64-74. 
2. จรัส ต้ังอรามวงศ, วราภรณ ต้ังอรามวงศ, ธีรพงศ ต้ังอรามวงศ, สุณี จีระจิตสัมพันธ.  ศาสตรการแพทยแผนจีน. ตอนที่ 1 การ

ตรวจชีพจร.  กรุงเทพมหานคร: รานพุมทอง, 2549.  
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ศาสตรการตรวจชีพจร.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลศาสตรการแพทยแผนจีน].  นนทบุรี:  สถาบัน

การแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
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บทที่ 3 
ศาสตรการเผาจื้อ 

 

วัตถุดิบสมุนไพรที่เก็บจากแหลงธรรมชาติหรือแหลงปลูก มีชื่อเรียกทั่วไปวา “เหยาไฉ (药材)” 
จะนํามาใชทันทีไมได ตองนํามาทําความสะอาดและตากแหงกอน  การเตรียมตัวยาพรอมใชเรยีกวา “เผาจือ้ 
(炮制)” ซึ่งหมายถึงกระบวนการแปรรูปสมุนไพรเบื้องตนไปจนถึงการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ  วัตถุดิบ
สมุนไพรที่ผานการเผาจื้อแลวจะเรียกโดยรวมวา “อิ่นเพี่ยน (饮片)” หรือ ตัวยาพรอมใช  โดยทั่วไป
การเผาจื้อมีวัตถุประสงคเพื่อใหตัวยาออกฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณที่ตองการ จึงจําเปนตองเลือกใชวิธีการ

เผาจื้อใหเหมาะสมกับอาการเจ็บปวยของผูปวย  นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงคุณสมบัติของยาแตละชนิด 

รูปแบบของยา และวิธีการปรุงยา  กลาวไดวา “การเผาจี้อสมุนไพรจีน” เปนเทคนิคการเตรียมยาซึ่งเปน
เอกลักษณที่สําคัญของศาสตรการแพทยแผนจีน  การเผาจื้อนอกจากจะขึ้นกับการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผูปวยแลว ยังตองคํานึงวาจะทําอยางไรใหคุณสมบัติของยาเปลี่ยนไปตามตองการ  ทั้งน้ีเพื่อให

สอดคลองกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผูปวยของแพทย รวมทั้งทําใหรูปแบบของยาเหมาะสม     
ตอการรักษาคุณภาพของยา การเก็บรักษา และสะดวกตอการใช  
  ในประวัติศาสตรการแพทยจีนมีหนังสือหลายเลมซึ่งบันทึกถึงศัพทเทคนิคคําน้ี โดยอาจมีชื่อ

เรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย เชน สมัยราชวงศซง ในตําราเหลยกงเผาจิ่วลุน 《雷公炮灸论》    

ใชคําวา ซิวซื่อ (修事) ในสมัยราชวงศหมิง ตําราเปนเฉากังมู 《本草纲目》ใชคําวา ซิวจื้อ (修治) 
เปนตน แตไมวาจะเรียกอยางไรลวนมีความหมายเหมือนกันท้ังสิ้น คือ มีการใชไฟหรือความรอนเขามา
เกี่ยวของในกระบวนการแปรรูป เน่ืองจากยุคสมัยเปลี่ยนไป  ประสบการณการเผาจื้อในปจจุบัน         
จึงแตกตางจากยุคกอน ซึ่งอาจไมเกี่ยวของกับไฟก็ได ดังน้ัน คําโบราณ เชน เผาจิ่ว (炮 灸) จึงไมใชแลว
ในปจจุบัน แตใชคําวา เผาจื้อ (炮制) แทน เพราะนอกจากจะมีความหมายครอบคลุมถึงการใชไฟ    
เขามาเกี่ยวของแลว คําวา จื้อ  (制) ยังหมายรวมถึงวิธีการอื่น ๆ ในการแปรรูปตัวยาดวย 
  การเผาจื้อยาสมุนไพรจีน (中药炮制) เปนศาสตรแขนงหนึ่งในศาสตรการแพทยแผนจีน 

ซึ่งสามารถอธิบายไดในเชิงวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอการศึกษา และสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง  ศาสตรแขนงนี้ไดศึกษาวิจัยเหตุผลและวัตถุประสงคของการเผาจื้อโดยอิง

ทฤษฎีการแพทยแผนจีนพื้นฐาน  ศึกษาเทคนิคการเผาจื้อท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  รวมทั้งศึกษา

วิวัฒนาการและทิศทางของศาสตรแขนงนี้ในอนาคต 
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1.  วัตถุประสงคของการเผาจื้อ 
  ยาสมุนไพรจีนไดจากแหลงธรรมชาติและแหลงปลูก มีทั้งพืชวัตถุ สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ  

ซึ่งสวนใหญมีลักษณะแข็ง หยาบ มีขนาดใหญ และมีสิ่งปนเปอน เชน ดิน ทราย และสวนของพืชที่ไม

ตองการปะปนมา  ดังน้ันกอนจะนําเหยาไฉมาใช จําเปนตองผานกระบวนการเผาจื้อกอน เพื่อใหได

อิ่นเพี่ยน โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1.1  เพื่อลดพิษ หรือขจัดพิษ หรือลดผลขางเคียงของตัวยา 
  ตัวยาบางชนิดมีพิษหรือผลขางเคียง เชน โหราเดือยไก (附子 ฟูจื่อ และ 乌头 อูโถว หรือ 
川乌 ชวนอู) ปนเซี่ย (半夏) เปนตน  เพื่อความปลอดภัยจึงตองนํามาฆาฤทธิ์หรือลดพิษโดยการเผาจื้อ

กอน ในกรณีของโหราเดือยไกตองนํามาแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ เชน แชนํ้า ลางน้ํา น่ึง ตม หรือน่ึงพรอมฝูเลี่ยว 

(辅料) หรือสารปรุงแตง  มีรายงานวาสารสําคัญกลุมแอลคาลอยดในโหราเดือยไก มีฤทธิ์กระตุนหัวใจ 
ลดไข ระงับปวด ทําใหสงบ ภายหลังการเผาจื้อแลวตัวยายังคงมีสรรพคุณเหมือนเดิม แตพิษของตัวยา

จะลดลง 
  ตัวยาบางชนิดมีผลขางเคียง แตเม่ือนํามาเผาจื้อจะทําใหผลขางเคียงเหลาน้ันลดลงหรือ   
หมดไป เชน ตําราจินคุยยฺวี่หันจิง《金匮玉函经》ของจางจงจิ่ง (张仲景) ไดบันทึกไววา “หมาหวง 
(麻黄) หากใชดิบจะทําใหจิตใจสับสน เหงื่อออกไมหยุด ดังน้ันกอนใชจึงตองนํามาตมนํ้าหลาย ๆ ครั้ง 

เพ่ือลดผลขางเคียงดังกลาว  หรือ ไปจื่อเหริน (柏子仁) ใชรักษาอาการนอนไมหลับ หากไมสกัดนํ้ามัน

ออกกอนจะทําใหระบายทอง” 

 1.2  เพื่อปรับเปลี่ยนหรือชวยใหสรรพคุณและฤทธิ์ของยาสุขุมขึ้น  
  ยาสมุนไพรจีนมีคุณสมบัติรอน (热 เรอ) อุน (温 เวิน) เย็น (寒 หาน) และสุขุม (平 ผิง) 
เรียกวา ซื่อชี่ (四气)  และมี 5 รส ไดแก เผ็ด (辛 ซิน) หวาน (甘 กัน) เปรี้ยว (酸 ซวน) ขม (苦 ขู) 
เค็ม (咸 เสียน) เรียกวา อูเวย (五味)  คุณสมบัติและรสของยาที่คอนขางเขมขน หากนํามาใชโดยตรง

อาจเกิดผลขางเคียงได เชน คุณสมบัติเย็นมากอาจสงผลใหหยางของผูปวยลดลง หรือคุณสมบัติรอน

มากอาจทําลายอินใหเหือดแหง  หรือรสเผ็ดมากจะทําลายชี่  รสหวานมากอาจทําใหเกิดความชื้น  รส

เปรี้ยวมากทําใหเข็ดฟน  รสขมมากจะสงผลเสียตอกระเพาะอาหาร  รสเค็มมากทําใหเกิดเสมหะ  ดังน้ัน

การเผาจื้อกอนใชจะชวยใหคุณสมบัติและรสของตัวยาสุขุมมากขึ้น  ตัวอยางเชน การใชชะเอมเทศ 
(甘草 กันเฉา) รักษาอาการเจ็บคอและไอเนื่องจากพิษรอน เมื่อนํามาผัดกับนํ้าผึ้งแลว คุณสมบัติเย็น

ของชะเอมเทศจะเปลี่ยนเปนอุน เหมาะสําหรับการบํารุงชี่ของมาม  ในสมัยราชวงศถังมีแพทยที่มีชื่อเสียง
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ทานหนึ่งคือ ซุนซือเหม่ียว (孙思邈) ไดกลาววา “การใชกิ่งอบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) ในสตรีมีครรภ
ตองนํามาเค่ียวกอนใช มิฉะน้ันจะทําใหทารกในครรภด้ินแรง” 

 1.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตัวยา 
 เหยาไฉสวนใหญจะนํามาเตรียมเปนอิ่นเพี่ยน เพ่ือใหสารสําคัญในตัวยาสามารถละลายใน    

ตัวทําละลายไดดี ทําใหฤทธิ์ของยาแรงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของ

การหั่นสมุนไพร เชน ทําใหเน้ือเยื่อของสมุนไพรถูกทําลาย พื้นผิวของสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น เปนตน  

นอกจากนี้กระบวนการเผาจื้อดวยวิธีนึ่ง ผัด ตม สะตุ จะมีผลตอการละลายของสารออกฤทธิ์ เชน 

หวงเหลียน (黄连) ที่ผานการเผาจื้อแลวจะชวยใหสาร berberine ละลายออกมาไดมากขึ้น  ตัวยาที่

เผาจื้อโดยใชความรอน มักจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยเฉพาะหาก

มีการใชฝู เลี ่ยวที ่เหมาะสมมาชวย จะทําใหตัวยาที่ละลายน้ําไดยากกลับละลายไดดีขึ ้น เช น       
การผัดจฺเหวียหมิงจื่อ (决明子) เมล็ดหัวผักกาดขาว (莱菔子 ไหลฝูจื่อ) ผลงาขี้มอน (紫苏子      

จื่อซูจื่อ) เปนตน  ตัวยาเหลาน้ีมีเปลือกหุมเมล็ดคอนขางแข็ง เม่ือนํามาผัดจนรอน เปลือกหุมเมล็ดจะ
แตกออก เม่ือนํามาตมจะทําใหสารสําคัญละลายน้ําไดมากขึ้น และตัวยาออกฤทธิ์ไดดีขึ้น  

 1.4  เพื่อปรับทิศทางการออกฤทธิ์ของตัวยา   
  การออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรจีนมีสี่ทิศทางคือ ขึ้น (升) ลง (降) ลอย (浮) จม (沉)  เม่ือ
สมุนไพรผานการเผาจื้อแลวสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการออกฤทธิ์ได เชน โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง)     
มีรสขม มีคุณสมบัติเย็น มีทิศทางการออกฤทธิ์จม จึงมีฤทธิ์ระบาย เม่ือนํามาเผาจื้อดวยเหลาจะทําให

การออกฤทธิ์ของยาขึ้นบนได กลาวคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ระบายความรอนท่ีสวนบนของรางกายกอน 

(ตั้งแตลิ้นปขึ้นไป ไดแก ปอด หัวใจ) แลวจึงลงสูสวนลางของรางกาย (ตั้งแตใตสะดือลงมาถึงทอง 
ไดแก ไต ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร) เมล็ดหัวผักกาดขาว (莱菔子 ไหลฝูจื่อ) มีรสเผ็ดอม
หวาน มีคุณสมบัติสุขุมคอนขางอุน หากนํามาใชโดยไมผานการเผาจื้อ ฤทธิ์ยาจะลอยขึ้นบนมากกวาลงลาง 

จึงมีฤทธิ์ชวยขับเสมหะ ทําใหอาเจียน  เม่ือนํามาผัด ฤทธิ์ยาจะจมลงลางมากกวาลอยขึ้นบน ชวยลด

อาการทองอืดเน่ืองจากอาหารไมยอย  มีรายงานวาเม่ือนําเมล็ดหัวผักกาดขาวที่ผัดแลวมาทดลองในหนู 

พบวาสามารถยับยั้งการหลั่งสาร adrenaline และฮอรโมนจากตอมหมวกไต มากกวาการใชโดยไมผาน

การเผาจื้อ  ดังน้ันในทางคลินิกจึงใชเมล็ดหัวผักกาดขาวผัดเปนยาชวยยอยสลาย (ชวยใหระบบการยอย
อาหารดีขึ้น ขับอาหารตกคาง บรรเทาอาการทองอืด หรืออาการจุกเสียดแนนทอง) 
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 1.5  เพื่อใหยาไปออกฤทธิ์ในตําแหนงที่ตองการหรือเพิม่ฤทธิ์ของยาในตําแหนงนั้น 
  ยาสมุนไพรจีนมีการออกฤทธิ์ เฉพาะตําแหนงเรียกวา กุยจิง (归经) โดยผานระบบ          
เสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) ของอวัยวะภายใน (脏腑 จั้งฝู)  เชน ซิ่งเหริน (杏仁) มีสรรพคุณแกไอ 
ระงับหอบ เพราะฤทธิ์ของยาเขาสูปอด ถาตองการสรรพคุณระบายทอง จะตองใหฤทธิ์ของยาเขาสูลําไสใหญ 

เปนตน  และเน่ืองจากตัวยาแตละชนิดอาจเขาสูเสนลมปราณไดหลายเสน ดังนั้นกรณีที่ตองการให    
ตัวยาเขาสูเสนลมปราณที่เฉพาะเจาะจง สมุนไพรนั้นจะตองผานการเผาจื้อกอน เชน ไฉหู (柴胡)    
แหวหมู (香附 เซียงฝู) เม่ือนํามาผัดกับนํ้าสม ตัวยาจะเขาสูเสนลมปราณของตับ เพิ่มฤทธิ์ผอนคลายตับ 

ระงับปวด และชวยยอยอาหาร เปนตน 

 1.6  เพื่อสะดวกในการปรุงและเตรียมยา 
  ยาสมุนไพรประเภทราก เหงา เน้ือไม ทั้งตน เปลือก ดอก ผล ใบ การแปรรูปเบื้องตนทําโดย

นําสมุนไพรมาลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนเสน เปนฝอย เปนชิ้น หรือเปนแวน ตามมาตรฐานกําหนด ซึ่ง

สะดวกในการปรุงยา และสามารถชั่งนํ้าหนักตัวยาไดตามตองการ  สมุนไพรประเภทแรธาตุ เปลือกหอย 

กระดองสัตวไมสะดวกในการปรุงยา ตองนํามาเผาจื้อโดยใชความรอน เพ่ือใหตัวยากรอบและสามารถ 
ทุบแตกไดงาย เม่ือนํามาตมนํ้าจะทําใหตัวยาละลายออกมาไดมากขึ้น เชน การตมกระดองเตาที่ผานการ

เผาจื้อดวยนํ้าสม ปริมาณสารสกัดดวยนํ้าจะมากกวาชนิดท่ีไมผานการเผาจื้อถึง 6 เทา 

 1.7  เพื่อใหตวัยาสะอาดและงายตอการเก็บรักษา 
  การเผาจื้อโดยวิธีงาย ๆ เชน การทําความสะอาดสมุนไพรโดยแยกดิน ทราย หรือสิ่งปนปลอม

ออก เพื่อใหตัวยามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  สมุนไพรที่ใชเฉพาะรากแกว ตองตัดรากแขนงและ

รากฝอยทิ้ง  สมุนไพรประเภทเปลือกตนตองขูดผิวนอกที่หยาบออก  สมุนไพรประเภทแมลงตองตัด

สวนหัว ปก และขาทิ้ง  พืชชนิดเดียวกันหากเลือกสวนที่ใชตางกันอาจมีสรรพคุณแตกตางกัน จึงตอง

เลือกใชใหตรงตามสรรพคุณที่ตองการ  ตัวยาที่ผานการเผาจื้อและการทําใหแหงโดยวิธีที่เหมาะสมจะ

สะดวกในการเก็บรักษา ปองกันการทําลายจากเชื้อจุลินทรีย และปองกันการสลายตัวของสารสําคัญ 

 1.8  เพื่อสะดวกในการรับประทาน 
  ตัวยาบางชนิดมีกลิ่นแรงและมีรสเฉพาะตัว ผูปวยบางรายอาจไมชอบหรือไมคุนเคยกับกลิ่น

หรือรสดังกลาว เม่ือรับประทานแลวเกิดอาการผะอืดผะอม เชน หรูเซียง (乳香) หม้ัวเหยา (没药) 
หรือตัวยาอื่น ๆ  โดยท่ัวไปจะนําตัวยามาเผาจื้อดวยฝูเลี่ยวชนิดตาง ๆ เชน เหลา นํ้าผึ้ง รําขาวสาลี   
เปนตน จะชวยใหรสชาติและกลิ่นของยาดีขึ้น ทําใหรับประทานไดงาย  
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2.  แนวทางการพัฒนาศาสตรการเผาจื้อ 
การอนุรักษศาสตรการเผาจื้อ ตองสืบทอดเทคนิคการเผาจื้อตามกรรมวิธีแบบโบราณ โดยอาศัย

เทคโนโลยีใหม ๆ มาอธิบายเหตุผลสนับสนุนภูมิปญญา และพัฒนาวิธีการเตรียมอิ่นเพี่ยนใหมีคุณภาพ 

มีประสิทธิผล และมีความปลอดภัยในการใช  แนวทางการพัฒนาศาสตรการเผาจื้อ มีดังนี้ 

 2.1  การศึกษาวิธีการเผาจื้อแบบวิทยาศาสตร 
  หลักการและเหตุผลของการเผาจื้อเปนวิทยาศาสตรที่สามารถอางอิงได และตัวยาจะออกฤทธิ์
ตามตองการ การศึกษาวิธีการเผาจื้อสามารถอธิบายไดในเชิงวิทยาศาสตร ตัวยาที่ผานกระบวนการเตรียม

ดังกลาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี ทําใหเกิดผลการรักษาตามตองการในทาง

เวชปฏิบัติ เชน การเผาจื้อจะชวยลดพิษของยา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของยา หรือชวยใหฤทธิ์ของยา

สมํ่าเสมอ เปนตน 
  เทคนิคการเผาจื้อเกิดจากประสบการณการรักษาที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน โดยเกิดพรอมกับ
ความกาวหนาทางการแพทยแผนจีน หรืออีกนัยหน่ึงคือ เกิดจากความจําเปนท่ีตองการรักษาโรคใหไดผล 

การเผาจื้อทําใหตัวยาออกฤทธิ์ตามตองการ โดยอาศัยทฤษฎีการแพทยแผนจีนชวยชี้นํา ทําใหวิธีการ

เผาจื้อกลายเปนศาสตรแขนงหนึ่งในศาสตรการแพทยแผนจีน การพัฒนาศาสตรการเผาจื้ออยางตอเน่ือง

เพ่ือความยั่งยืนน้ัน ตองอาศัยการวิจัยแบบบูรณาการระหวางวทิยาศาสตรและศาสตรการแพทยแผนจีน 

 2.2  การพัฒนาเทคนิคการเผาจื้อ 
  ยาสมุนไพรจีนมีมากมายหลายประเภท เน่ืองจากในแตละภูมิภาคมีวิธีการเผาจื้อที่แตกตางกัน 

ดังนั้นจึงไมเปนเอกภาพเดียวกัน และการเผาจื้อยังเปนท้ังศาสตรและศิลป จําเปนตองพัฒนาทักษะ 
อยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของตลาด  การวิจัยและพัฒนา

เทคนิคใหม ๆ ในการเผาจื้อจําเปนตองใช เทคโนโลยีสมัยใหมและหลักการทางวิทยาศาสตร  

ขณะเดียวกันจะตองมีระบบการจัดการควบคุมการผลิตและการประกันคุณภาพของยาตามมาตรฐาน

ระดับชาติ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการทําความสะอาด การหั่น การทําใหแหง และการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ 

โดยคํานึงถึงการใชนํ้าในกระบวนการเผาจื้ออยางคุมคาและเหมาะสม ลดการสูญเสียทรัพยากร และ

การเก็บรักษาตัวยาใหถูกวิธี 
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 2.3  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอิ่นเพี่ยน 
  อิ่นเพี่ยนท่ีผานกรรมวิธีการผลิตหรือมาจากแหลงผลิตที่ตางกัน จะมีคุณภาพแตกตางกัน   
ซึ่งกระทบตอผลการรักษาทางคลินิก  การศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอิ่นเพี่ยน

จําเปนตองทําต้ังแตระดับหองปฏิบัติการ  ตองอาศัยทักษะและความชํานาญเฉพาะบุคคล เชน          
การสังเกตจากลักษณะภายนอก การดมกลิ่น การดูสีของตัวยา เปนตน ซึ่งเปนการประกันคุณภาพตาม
ประสบการณทางภูมิปญญา และการประกันคุณภาพทางวิทยาศาสตรโดยเครื่องมือและเทคโนโลยี        
ที่ทันสมัย เชน การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ ความเขมขนของตัวยาที่สกัดโดยวิธีตาง ๆ กัน ปริมาณสาร

ในตัวยาที่อาจกอใหเกิดพิษ ปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักและสารพิษตกคางจากปจจัยการผลิต 

เปนตน  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอิ่นเพี่ยนจะชวยยกระดับประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 

3.  ความสัมพันธของศาสตรการเผาจื้อกับศาสตรอื่น 
  การเผาจื้อสมุนไพรแตละชนิดมีวัตถุประสงคชัดเจน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวยา 

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานการออกฤทธิ์ และปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวยา จึงจําเปนตองใชความรู

ดานเคมีวิเคราะหและเภสัชวิทยามาอธิบายวาหลังการเผาจื้อแลวตัวยาออกฤทธิ์อยางไร  การคัดเลือก

วัตถุดิบที่มีคุณภาพตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมาจัดระดับคุณภาพของตัวยา  ปจจุบันความรูดานชีวโมเลกุล 

พันธุวิศวกรรม ภูมิคุมกันวิทยา สถิติ คอมพิวเตอร และรังสีวิทยา ลวนมีความสําคัญตอการเผาจื้อยา

สมุนไพรจีน  

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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บทที่ 4 
พัฒนาการของการเผาจื้อ 

 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ศาสตรการเผาจื้อเริ่มกําเนิดขึ้นพรอมกับการคนพบการใช  
ยาสมุนไพรจีน  พัฒนาการของการเผาจื้อมีปจจัยที่สําคัญ ดังน้ี 

การคนพบและการใชยาสมุนไพรจีน  การคนพบยาสมุนไพรจีนเกิดจากการลองผิดลองถูก  
ในขณะที่มนุษยลาสัตวมาเปนอาหาร บางคนรับประทานพืชหรือสัตวที่มีพิษเปนอาหาร ทําใหอาเจียน 

ทองเสีย หมดสติหรือเสียชีวิต  บางครั้งรับประทานแลวสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยที่เปนอยูได    
จากการเรียนรูและสั่งสมประสบการณมาเปนเวลายาวนาน ทําใหมนุษยมีการบันทึกและพัฒนา        
อยางตอเน่ือง จนสามารถจําแนกไดวาสิ่งใดเปนอาหารหรือสมุนไพร  ในสมัยโบราณแพทยสามารถ    
เก็บสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติมาใชเองได แตปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปและสมุนไพรบางชนิด      
มีฤดูกาลในการเก็บเกี่ยว ทําใหบางครั้งเราไมสามารถเก็บสมุนไพรสดมาเตรียมใชเอง จึงจําเปนตอง  
แปรรูปใหเปนสมุนไพรแหงเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา  และเพื่อใหมีสมุนไพรไวใชตลอดป มนุษย

จึงตองคิดคนวิธีแปรรูปสมุนไพรโดยเริ่มจากวิธีงาย ๆ เชน การทําความสะอาด การหั่น การทําใหแหง 

เปนตน  วิธีการเหลาน้ีถือเปนจุดเริ่มตนของการเผาจื้อ  

 การคนพบไฟและการใชประโยชน  มนุษยคนพบไฟโดยบังเอิญจากการสังเกตไฟที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ เชน ไฟปา ฟาผา เปนตน  ทําใหสัตวที่หนีไมทันถูกไฟครอกตาย  และไดสังเกต      
ความเปลี่ยนแปลงของรสชาติอาหารจากการรับประทาน ทําใหมนุษยเริ่มคิดนําไฟมาใชประโยชนในการ

ปรุงอาหารและใชในดานอื่น ๆ รวมทั้งการเผาจื้อ  มีหลักฐานการคนพบที่สําคัญคือ การประดิษฐอักษร

คําวา 炮灸 (เผาจิ่ว) ซึ่งมีความหมายถึงการใชไฟสุมหรือเผามาเปนเวลานาน 

  การคนพบเหลาและการใชประโยชน  สาธารณรัฐประชาชนจีนไดคนพบวิธีการทําเหลาตั้งแต

ยุคหินเกา และมีความเจริญกาวหนาและใชกันอยางแพรหลายในยุคหินใหม โดยมีหลักฐานทาง

โบราณคดีที่ขุดพบ เชน ไหเหลา กระดองเตาท่ีบันทึกอักษรโบราณซึ่งหมายถึง เหลา เปนตน  ตอมาเหลา

ถูกนํามาใชประโยชนทางการแพทยเพื่อการปรุงยาและการเผาจื้อ  เหลาเปนฝูเลี่ยวที่สําคัญในการเผาจื้อ 

และเปนตัวทําละลายที่ใชในการเตรียมยาดองจากสมุนไพร 
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  การคนพบวิธีทําเครื่องปนดินเผาและการใชประโยชน  ในยุควัฒนธรรมหยางเสา (仰韶) 
ราว 5,000 ปกอนคริสตศักราช คนจีนรูจักการทําเครื่องปนดินเผาและเครื่องลายคราม และไดนําไปใช

เปนภาชนะสําหรับการแปรรูป การเก็บ การสกัด การหมักหรือการแชยา จนกลายเปนอุปกรณที่สําคัญ 
ในการปรุงยา 

1.  พัฒนาการของการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน   
  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวของพบวา พัฒนาการของการเผาจื้อยาสมุนไพรจีนแบงตาม

ยุคตาง ๆ ในประวัติศาสตรจีนไดเปน 4 ยุค ดังน้ี 
 1. ยุคชุนชิว (春秋) ยุคจั๋นกั๋ว (战国) ถึงยุคราชวงศซง (宋代) เปนยุคเริ่มตนของการ

เผาจื้อและเทคนิคการเผาจื้อ 
 2. ยุคราชวงศจิน (金代) ราชวงศเหวียน (元代) และราชวงศหมิง (明代) เปนยุคกําเนิด

ทฤษฎีการเผาจื้อ 
 3.  ยุคราชวงศชิง (清代) เปนยุคท่ีการเผาจื้อมีเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลายมากที่สุด 
 4.  ยุคปจจุบัน เปนยุคท่ีมีความตื่นตัวในการพัฒนาการเผาจื้อ 

 การเผาจื้อในแตละยุคมีจุดเดน ดังน้ี 

 1.1   ยุคชุนชิว (春秋) ยุคจั๋นกั๋ว (战国) ถึงยุคราชวงศซง (宋代) (ประมาณ 722 ป

กอนคริสตศักราช  ถึง ค.ศ.1279)  
  กอนยุคชุนชิว ตําราสวนใหญไดบันทึกวิธีการเผาจื้ออยางงาย ตําราการแพทยแผนจีนเลมแรก

ที่มีบันทึกเน้ือหาเกี่ยวกับการเผาจื้อ คือ ตํารายา 52 ตํารับ《五十二病方》ไดกลาวถึงการทําความสะอาด 

การหั่น การใชนํ้าและไฟในการแปรรูปสมุนไพร  ในยุคจั๋นกั๋วถึงราชวงศฉิน (秦代) และราชวงศฮั่น  
(汉代) คัมภีรเนยจิง《内经》ในภาคหลิงซู《灵枢》ไดบันทึกวิธีฆาฤทธิ์ปนเซี่ย (半夏)  อาจกลาว
ไดวา ในยุคราชวงศฮั่นไดเริ่มมีการกําหนดวัตถุประสงคและหลักการของการเผาจื้อ และไดคนพบวิธีการ

เผาจื้อที่หลากหลาย รวมถึงทราบวาตัวยาใดที่ตองเผาจื้อ 
  ตํารายาเปนเฉากังมู《本草纲目》เปนตํารายาสมุนไพรจีนเลมแรก ซึ่งไดบันทึกวิธีฆาฤทธ์ิ

ยาท่ีมีพิษ และอธิบายเหตุผลวาการเผาจื้อทําใหคุณสมบัติของตัวยาเปลี่ยนแปลงไดอยางไร เชน        
การเผาจื้อชาดจะทําใหไดสารปรอท เปนตน 
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  ตําราจินคุยยฺวี่หันจิง《金匮玉函经》ของจางจงจิ่ง (张仲景) ไดเริ่มบุกเบิกทฤษฎี
เกี่ยวกับวิธีการใชที่แตกตางกันของเหยาไฉและอิ่นเพี่ยน และไดบรรยายถึงความสัมพันธระหวางขนาดที่

ใชและประสิทธิภาพของตัวยา 
  ตําราซางหานลุน《伤寒论》ของจางจงจิ่ง (张仲景) ไดกลาวถึงการจัดยารวม (配伍) 
รูปแบบของยา วิธีตมยา วิธีรับประทานยา โดยเฉพาะการใชระดับไฟแรงและไฟออนตางกัน เชน การเผา 

การหลอม การเค่ียว เปนตน 
  ตําราโจวโฮวเปยจี๋ฟาง《肘后备急方》ของเกอหง (葛洪) กลาวถึงวิธีแกพิษยา เชน     
ใชนํ้าขิงแกพิษปนเซี่ย ใชนํ้าถั่วเหลืองแกพิษโหราเดือยไก (附子 ฟูจื่อ และ 乌头 อูโถว หรือ 川乌    

ชวนอู) รวมถึงวิธีการกลั่นแหง 
 ในยุคราชวงศใตกับเหนือ (南北朝代) มีการพัฒนาการปรุงยา โดยมีตําราเหลยกงเผาจิ่วลุน 

《雷公炮灸论》ซึ่งนับเปนตําราสําคัญของการเผาจื้อท่ีไดรวบรวมเทคนิคและประสบการณการปรุง

ยาของยุคกอน แบงเปน 3 ภาค กลาวถึงวิธีการเผาจื้อตาง ๆ เชน การทําความสะอาดโดยการขัดผิวหรือ

เปลือก การไส การแปรง การขูด การฝน การหั่น เชน หั่นเปนแผน หรือผาซีก เปนตน  การทําใหแหง 

เชน เช็ดใหแหง ผึ่งในที่รม ตากแดด อบแหง ผัดใหแหง ระเหยใหแหง  การใชไฟและน้ํารวมกันในการ

เผาจื้อ เชน การแช การตม การนึ่ง การผัด การเค่ียว การสะตุ การคั่ว เปนตน  การใชฝูเลี่ยวในการ

เผาจื้อ เชน แชเหลา ผัดกับนํ้าผึ้ง ผัดกับขาวเหนียว ผัดใหกรอบ ตมกับนํ้ามันงา แชนํ้าซาวขาว เปนตน  

ซึ่งตําราดังกลาวมีอิทธิพลมากในยุคกอน  ปจจุบันเน้ือหาเหลาน้ีสามารถอธิบายเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

เชน การนําโกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) มาน่ึงกอนใชจะชวยลดฤทธิ์ระบายทองได  เม่ือเผาจื้อหวูจูยฺหวี 
(吴茱萸) ดวยนํ้าสม สารกลุมแอลคาลอยดจะเปลี่ยนเปนเกลืออะซิเตทซึ่งละลายน้ําไดดี  ตัวยาที่มี

นํ้ามันหอมระเหยหามเผาจื้อโดยใชอุณหภูมิสูง  หรือตัวยาบางชนิดหามใชภาชนะท่ีเปนเหล็กในการ

เผาจื้อ เชน จือหมู (知母)  เหมยสือจือ (没食子) เปนตน วิธีการเผาจื้อตาง ๆ  เหลาน้ียังมีการใชกันอยู

จนถึงปจจุบัน 
  ในสมัยราชวงศถัง (唐代) มีการบันทึกเน้ือหาการเผาจื้อท่ีสมบูรณมาก ไดกลาวถึงวิธีการ

ใหม ๆ ในการเผาจื ้อ นับเปนยุคที่การเผาจื้อมีพัฒนาการสูง เชน ตําราเปยจื ๋เชียนจินเอี้ยวฟาง

《备急千金要方》ของซุนซือเหม่ียว  นักประวัติศาสตรการแพทยเรียกตําราน้ีวา สารานุกรม       
เวชปฎิบัติเลมแรกในประวัติการแพทยแผนจีน  กลาวถึงตัวยาชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) โฮวผอ      
(厚朴) จื่อสือ (枳实) สือหนัน (石楠) อินยฺหวี (茵芋) หลีหลู (黎芦) วาตองผัดโดยใชฝูเลี่ยว (炙 
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จื้อ) กอนใช  สวนตัวยาไมตง (麦冬) หรือ ขิงสด (生姜 เซิงเจียง) ตองตําและคั้นเอานํ้าใช   ใน
ตําราสือเหลียวเปนเฉา《食疗本草》กลาวถึงการใชอุจจาระเด็กมาเขายา  ตําราไวไถปเอี้ยว   《外

台秘要》เขียนโดยหวางถาว (王焘) กลาวถึงการนํารําขาวสาลีมาเปนฝูเลี่ยวในการผัดยา  ตําราเซียน
โซวหลี่ซางซูม่ีฟาง《仙授理伤续秘方》เขียนโดยนักพรตลิ่นเตาเหริน (蔺道人) กลาวถึง  การใชนํ้า
ขิงมาฆาฤทธิ์ตัวยาบางชนิด เชน เทียนหนานซิง (天南星) โหราเดือยไก (草乌 เฉาอู) เปนตน 

โดยเฉพาะตําราซินซิวเปนเฉา《新修本草》ซึ่งเปนตําราหลวงเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรฉบับแรกของโลก 

ตอมาคณะแพทยไดชําระตําราสมุนไพรดังกลาวใหเปนเภสัชตํารับ (Pharmacopoeia) ของประเทศ และ

ไดกลาวถึงการนําเหลาหรือนํ้าสมซึ่งทําจากขาวมาทํายาเปนครั้งแรก รวมทั้งมีการบันทึกรายละเอียด

วิธีการเผาจื้อตัวยาแตละชนิดมากข้ึน 
  นอกจากน้ีตําราไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟง《太平惠民和剂局方》ไดบันทึกเทคนิค

เฉพาะในการเผาจื้อยาสมุนไพรจีนจํานวน 185 ชนิด  และไดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของรสยาและ

สรรพคุณของยาที่ผานการเผาจื้อแลว เชน ผูหวง (蒲黄) หากใชดิบจะมีสรรพคุณชวยใหเลือดไหลเวียน 

บรรเทาอาการบวม  หากนํามาผัดจะมีสรรพคุณบํารุงเลือด หรือหามเลือด  ตอมาหนังสือเลมน้ีถูกใชเปน

ตนแบบของการกําหนดมาตรฐานวิธีการเผาจื้อที่สําคัญเลมหน่ึง  
  โดยสรุปในยุคชุนชิวถึงราชวงศซง (宋代) นับเปนระยะเริ่มกอเกิดหลักการ วิธีการและตัวยา
ที่เหมาะสมในการเผาจื้อ 

 1.2 ยุคราชวงศจิน (金代) ราชวงศเหวียน (元代) และราชวงศหมิง (明代) (ค.ศ

1280 ถึง ค.ศ.1644) 
  ในยุคราชวงศจินและราชวงศเหวียน มีแพทยที่มีชื่อเสียงหลายทาน เชน จางเหวียนซู 

(张元素) หลี่เกา (李杲) หรือ หลี่ตงยฺเหวียน (李东垣) หวางหาวกู (王好古) จูตันซี (朱丹溪) 
เปนตน  ทานเหลาน้ีลวนใหความสําคัญกับวิธีการใชสมุนไพรที่ตางกันระหวางกอนและหลังการเผาจื้อ 

ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ใชฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ  และไดเริ่มจัดทําขอสรุปสรรพคุณของสมุนไพรที่เผาจื้อโดย

วิธีตาง ๆ  ตอมาในสมัยราชวงศหมิงไดจัดการความรูดานการเผาจื้อใหเปนระบบที่คอนขางสมบูรณ และ

ไดพัฒนาเปนทฤษฎีการเผาจื้อสืบทอดตอกันมา 
  ในสมัยราชวงศเหวียน มีตํารายาสมุนไพรเลมสอง คือ ตําราเปนเฉาจิงจี๋จู《本草经集注》

เขียนโดยถาวหงจิ่ง (陶弘景) ไดรวบรวมวิธีการเผาจื้อพรอมอธิบายเหตุผลของวิธีตาง ๆ อยางสมบูรณ  
และตําราทังเยี่ยเปนเฉา《汤液本草》เขียนโดยหวางหาวกู ไดอางถึงตํารายงเหยาซินฝา《用药心法》
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ของหลี่ตงยฺเหวียน วา  หากใชหวงฉิน (黄芩) หวงเหลียน (黄连) จือหมู (知母) รักษาอาการเจ็บปวย
บริเวณศีรษะ ใบหนา และผิวหนัง ตองนําตัวยามาผัดเหลากอนใช  หากอาการเจ็บปวยอยูระหวางลําคอ

และสะดือ ตองนําตัวยามาลางดวยเหลากอนใช  สําหรับโหราเดือยไก (川乌 ชวนอู และ附子 ฟูจื่อ) 
ตองนํามาฆาฤทธิ์ยากอนใช  จางเหวียนซูไดแตงตําราเจินจูหนัง《珍珠囊》กลาวถึงการใชไปเสา (白芍) 
วา หากใชแกปวดทองตองนําตัวยามาแชเหลากอนใช  สวนโกฐกระดูก (木香 มูเซียง) หากใชใน
สรรพคุณชวยใหชี่ของตับไหลเวียน ตองนําตัวยามาหมกดวยเถาไฟ (煨 เวย)  เกอเขอจิ่ว (葛可久) 
เขียนตําราสือเหยาเสินซู《十药神书》อธิบายถึงเหตุผลของการนําตัวยาที่เผาใหเปนถานมาใช      
หามเลือดเปนครั้งแรก  
  ในสมัยราชวงศหมิงไดใหความสําคัญกับการแพทยและสมุนไพรจีนมาก  เทคนิคการเผาจื้อ 
สมุนไพรจีนเจริญกาวหนามาก  ตํารายาเปนเฉากังมู《本草纲目》เขียนโดยหลี่สือเจิน (李时珍) 
จัดเปนสารานุกรมจีนโบราณ มี 52 เลม กลาวถึงสมุนไพร 1,892 ชนิด  ในจํานวนน้ีมีรายละเอียดการ

แปรรูปสมุนไพร (修治 ซิวจื้อ) จํานวน 330 ชนิด และบันทึกประสบการณของตนเองในการเผาจื้อตัว

ยาจํานวนมาก เชน มูเซียง เกาเหลียงเจียง (高良姜) เฟงเซียงจือ (枫香脂) เปนตน  รวมทั้งไดแกไข

ขอผิดพลาดของคนรุนกอนดวย 
  ในสมัยน้ีมีแพทยที่มีชื่อเสียงทานหน่ึงคือ เม่ียวซียง (缪希雍) ไดบันทึกวิธีเผาจื้อแบบเหลยกง
ไวในตําราเผาจื้อตาฝา《炮制大法》ซึ่งเปนผลงานสืบเน่ืองจากตําราเหลยกงเผาจิ่วลุน 《雷公炮灸论》 

เมี ่ยวซียงไดรวบรวมวิธีการเผาจื ้อสมุนไพรจํานวน 439 ชนิด โดยมีรายละเอียดของแหลงปลูก

สมุนไพรแตละชนิด ระยะเวลาเก็บเกี่ยว การจําแนกระดับคุณภาพของตัวยา ฝูเลี่ยวที่ใชในการเผาจื้อ 

ขั้นตอนการเผาจื้อ รวมทั้งการเก็บรักษาตัวยา 
  โดยสรุปพัฒนาการดานการเผาจื้อในยุคราชวงศเหวียนและราชวงศหมิง ไดอาศัยความรูของ

คนรุนกอนเปนพ้ืนฐาน รวบรวมขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบและสรุปเปนทฤษฎี ซึ่งถือเปน

จุดกําเนิดของทฤษฎีการเผาจื้อ 

 1.3 ยุคราชวงศชิง (清代) (ค.ศ.1645 ถึง ค.ศ.1911) 
  ยุคน้ีเปนยุคท่ีการเผาจื้อมีเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลายและเจริญมากที่สุด หลิวรั่วจิน 

(刘若金) เขียนตําราเปนเฉาสู《本草述》ไดรวบรวมวิธีการเผาจื้อสมุนไพรจํานวน 300 กวาชนิด 

โดยบรรยายถึงขั้นตอนการเผาจื้อ ฤทธิ์ของยา วัตถุประสงค คําอธิบายหลักการและเหตุผลของวิธีการ

เผาจื้อ  ตําราเลมน้ีมีเน้ือหาสาระมาก ตอมาหยางสือไท (杨时泰) ไดนําตําราดังกลาวมาแกไขปรับปรุง
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เพื่อใหอานเขาใจงายขึ้น เปนตําราเปนเฉาซูโกวเหวียน《本草述钩元》เชน การใชหวงฉี (黄芪)    
ถาตองการสรรพคุณรักษาแผลมีหนองใหใชดิบ หากใชสรรพคุณรักษาชี่ของปอดพรองใหนําไปผัดนํ้าผึ้ง 

หากตองการขับสิ่งที่ค่ังคางอยูในกระเพาะอาหารและลําไสใหนําไปผัดนํ้าเกลือหรือน่ึง เปนตน  

  จางจงเอี๋ยน (张仲岩) เขียนตําราเฉพาะเกี่ยวกับการเผาจื้อคือ ตําราซิวซื่อจือหนัน《修事

指南》ซึ่งรวบรวมวิธีการเผาจื ้อสมุนไพรจํานวน 232 ชนิด สวนใหญมาจากตําราเจิ้งเลยเป นเฉา 

《证类本草》และตํารายาเปนเฉากังมู《本草纲目》 ตอมาจางซื่อ (张氏) ไดนํามาสรุป จัดให

เปนระเบียบและวิเคราะหอยางละเอียดทุกแงทุกมุม หนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณมากในดานทฤษฎี  

จางซื่อเชื่อวาการเผาจื้อมีความสําคัญอยางมากในศาสตรการแพทยแผนจีน  หากวิธีการเผาจื้อไมชัดเจน 

ฤทธิ์ของยาจะไมแนนอน ทําใหผลการรักษาไมดี 
  จาวเสฺวียหม่ิน (赵学敏) เขียนตําราเปนเฉากังมูสืออี้《本草纲目拾遗》และถังหรงชวน 

(唐容川) เขียนตําราเซฺวี่ยเจิ้งลุน《血证论》 นอกจากไดบันทึกวิธีการเผาจื้อมากมายแลว ยังได

บันทึกการใชตัวยาถาน (หมกดวยเถาไฟจนเปนถาน) จํานวนหลายชนิดมารักษาโรค เชน บิด หามเลือด 

เปนตน 

 1.4 ยุคปจจุบัน ตั้งแต ค.ศ.1911 เปนตนมา 
  พื้นฐานและประสบการณการเผาจื้อในปจจุบันอาศัยหลักการและวิธีการในสมัยราชวงศหมิง

และราชวงศชิง  เน่ืองจากการปฏิบัติที่ไมเหมือนกัน ประสบการณตางกัน หลักการและวิธีการเผาจื้อ    
ในแตละภูมิภาคแตกตางกัน ไมเปนเอกภาพเดียวกัน หลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได

สังคายนาวิธีการเผาจื้อทั่วประเทศ และไดจัดทําขอกําหนดของการเผาจื้อในแตละมณฑล ขณะเดียวกัน

เภสัชตํารับ (Pharmacopoeia) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดบรรจุเน้ือหาของการเผาจื้อ และได

กําหนดหลักทั่วไปในการปฏิบัติ  ตําราการเผาจื้อมีหลายเลม เชน ตําราจงเหยาเผาจื้อทงเจอ《中药炮

制通则》ตําราจงเหยาเผาจื้อจิงเอี้ยนจี๋เฉิง《中药炮制经验集成》ตําราลี่ไตจงเหยาเผาจื้อฝาหุยเต่ียน

《历代中药炮制法汇典》เปนตน 
  ปจจุบันวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลักสูตรการเรียน  
การสอนวิชาเผาจื้อแยกเปนศาสตรเฉพาะทาง  โดยใหแตละพื้นที่เขียนตําราเรียน ทดลองใช และแกไข

ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพื่อยกระดับการเรียนการสอน  ในป ค.ศ. 1979 ไดตีพิมพตํารายากลางเลมแรก

คือ จงเหยาเผาจื้อเสฺวีย《中药炮制学》เพ่ือใชในการเรียนการสอนท่ัวประเทศ  ตอมาในป ค.ศ. 1985 



พัฒนาการของการเผาจื้อ 

 

39 

จัดพิมพเปนครั้งที่ 2  และในป ค.ศ. 1996 จัดพิมพเปนครั้งที่ 3  และจะจัดพิมพตอไปเรื่อย ๆ ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาวิชาเผาจื้อน้ีจะไดรับการสืบทอดตอไป 

2.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศใช “กฎหมายควบคุมยาแหงชาติ《中华人民共和国药

品管理法》” เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 2001 เปนกฎหมายพื้นฐานที่ใชควบคุมกํากับการผลิตและ
การใชยา  โดยในหมวดที่ 2 วาดวยการควบคุมการผลิตยา ซึ่งในขอ 10 ไดกําหนดไววา การเตรียม 

“อิ่นเพ่ียน (ตัวยาพรอมใช)” ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการเผาจื้อของประเทศ  หากอิ่นเพี่ยนใดไมได

กําหนดวิธี เผาจื้อไวในมาตรฐานของประเทศ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการเผาจื้อที่กําหนดโดย

คณะกรรมการยาของแตละมณฑล หรือเขตปกครอง และใหสงรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการยา

แหงชาติ 

 2.1 มาตรฐานคุณภาพการเผาจื้อยาสมุนไพรในระดับชาติ 
  เภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน《中华人民共和国药典》เลมแรกไดจัดพิมพ

ขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1963 โดยมีเน้ือหาของยาสมุนไพรจีนและผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน 

และไดกําหนดกระบวนการและเทคนิคการผลิตอิ่นเพี่ยน ลักษณะของผลิตภัณฑ วิธีการใช ขนาดที่ใช 

เปนตน  สําหรับภาคผนวกไมไดกําหนด “หลักการทั่วไปของการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน” เปนการเฉพาะ 
แตไดกําหนดคํานิยามของวิธีการเผาจื้อตาง ๆ  ซึ่งหากเปนวิธีเดียวกันจะตองปฏิบัติเหมือนกันและตองมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

 2.2 มาตรฐานคุณภาพการเผาจื้อยาสมุนไพรในระดับมณฑลหรือกรม 
  ในป ค.ศ. 1994 ทบวงการแพทยแผนจีนไดประกาศ “มาตรฐานขอกําหนดคุณภาพของ
อิ่นเพี่ยน (ฉบับทดลองใช)” เน้ือหาสาระของประกาศนี้ไดกําหนดความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ รูปแบบ
และขนาด ปริมาณความชื้น และสีของอิ่นเพ่ียน ตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับมณฑลหรือกรม 
  ตอมากระทรวงสาธารณสุขจีนไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยการแพทยแผนจีนแหงชาติเปน

หนวยงานหลักในการจัดทํา “หลักเกณฑการเผาจื้อยาสมุนไพรจีนแหงชาติ《全国中药炮制规范》” 
โดยเชิญชวนหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของมาเปนภาคีเครือขายในการทํางาน และไดพิมพเปนตํารา

เผยแพรในป ค.ศ. 1988  ตําราเลมน้ีเปนฉบับใชชั่วคราวเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการเผาจื้อ       
ยาสมุนไพรในระดับมณฑลหรือกรม โดยไดบรรจุเน้ือหาวิธีการเผาจื้อที่เปนจุดเดนของแตละมณฑลและ

เขตปกครองตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับเทคนิคการปฏิบัติที่สามารถอางอิงทฤษฎีได และในภาคผนวก



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 

 

40 

ไดกําหนด “หลักการทั่วไปของการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน《中药炮制通则》” และตารางสรุปวิธีการ
เผาจื้อยาสมุนไพรจีนแหงชาต《ิ全国中药炮制法概况表》”  
  การเผาจื้อยาสมุนไพรจีนมีวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวมากมาย และบางวิธีไมเปนเอกภาพเดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือรักษาเอกลักษณการเผาจื้อของทองถิ่น

น้ัน ๆ ไว  และขณะเดียวกันก็ตองกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอิ่นเพี่ยน เชน หลักเกณฑการเผาจื้อ   
ยาสมุนไพรจีน และมาตรฐานคุณภาพของยาสมุนไพร จึงใหอางอิงวิธีเผาจื้อตาม “เภสัชตํารับของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” และ “หลักเกณฑการเผาจื้อยาสมุนไพรจีนแหงชาติ” ซึ่งตองเหมือนกัน หากมี

สวนที่แตกตางกัน ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการเผาจื้อที่กําหนดโดยคณะกรรมการยาของแตละมณฑล 

หรือเขตปกครอง และใหสงรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการยาแหงชาติ 

เอกสารที่ใชประกอบการเรียบเรียง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
3.    Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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บทที่ 5 
ผลของการเผาจื้อตอองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร 

 

  องคประกอบทางเคมีของสมุนไพรคือพื้นฐานของสรรพคุณทางยาของสมุนไพร  โดยทั่วไป

สมุนไพรมีองคประกอบทางเคมีที่ซับซอน บางชนิดยังไมทราบองคประกอบที่ชัดเจน  กระบวนการเผาจื้อ

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในสมุนไพร  สารเคมีบางชนิดอาจมีปริมาณเพิ่มขึ้น      
แตบางชนิดอาจมีปริมาณลดลงหรือหายไป  ดังน้ันการศึกษาวิจัยองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร     
จึงชวยใหเขาใจกระบวนการเผาจื้อ  วิธีการเผาจื้อตาง ๆ มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน และมีผลตอ

องคประกอบทางเคมีในสมุนไพร ดังน้ี    

1.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแอลคาลอยด 
  แอลคาลอยด (alkaloids) เปนกลุมสารอินทรียที่มีไนโตรเจนอยูในโมเลกุล อาจไดจากพืชหรือ
สัตว มีคุณสมบัติเปนดาง มีสูตรโครงสรางคอนขางซับซอน มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เดนชัด แอลคาลอยด

รูปอิสระเปนสารประกอบที่ละลายนํ้าไดยาก ละลายไดดีในแอลกอฮอลและคลอโรฟอรม แตเม่ือนํามา 
ทําปฏิกิริยากับกรดจะไดเกลือของแอลคาลอยดซึ่งละลายไดดีในนํ้า  
  เน่ืองจากเหลาหรือแอลกอฮอลมีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดี  ตัวยาสมุนไพรจีนสวนมาก  
จะสกัดดวยเหลา หรือแอลกอฮอล ซึ่งสารกลุมแอลคาลอยดและเกลือของแอลคาลอยดสวนมากละลาย

ไดดีในเหลา  ดังน้ันการสกัดตัวยาโดยการแชหรือหมักกับเหลาจึงชวยทําใหประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น  
  นํ้าสมมีคุณสมบัติเปนกรดออน สามารถทําปฏิกิริยากับสารกลุมแอลคาลอยดไดเปนเกลือแอซีเทต 
ซึ่งละลายไดดีในนํ้า ทําใหตัวยาที่เปนสารกลุมแอลคาลอยดละลายน้ําออกมาไดมากขึ้น เชน ตัวยา       
เหยียนหูสั่ว (延胡索) มีสาร corydalis B และ dehydrocorydalis A ซึ่งมีฤทธิ์แกปวดและทําใหสงบ 

สารดังกลาวละลายนํ้าไดยาก เม่ือนํามาผัดกับนํ้าสม จะทําใหสารเหลาน้ีอยูในรูปของเกลือแอซีเทตซึ่ง

ละลายนํ้าไดดี ตัวยาจึงละลายน้ําออกมาไดมาก ทําใหมีฤทธิ์แกปวดดีขึ้น  
  แอลคาลอยดในพืชหากอยูในรูปเกลือของกรดอินทรีย หรือกรดอนินทรีย เชน tannate, 
oxalate จะละลายนํ้าไดไมดี เม่ือนํามาเผาจื้อดวยนํ้าสมจะเปลี่ยนไปอยูในรูปเกลือแอซีเทตซึ่งละลายได

ดีในนํ้า ในขณะที่แอลคาลอยดกลุม quaternary เชน berberine ซึ่งพบในหวงเหลียน (黄连) ละลายน้ํา
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ไดดีอยูแลว จึงไมควรลางหรือแชสมุนไพรในน้ํานานเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียแอลคาลอยดได 

โดยเฉพาะวิธีการห่ันเปนชิ้นท่ีตองแชนํ้าเพื่อใหสมุนไพรออนตัวกอนหั่น 
  กระบวนการเผาจื้อโดยใชความรอนจะมีผลตอสารกลุมแอลคาลอยด เพราะทําใหสารดังกลาว

ไมเสถียรหรืออาจเกิดการแยกสลายดวยนํ้า  การเผาจื้อดวยวิธีการนึ่ง การตม การผัด การอบ หรือการ

เผา จะทําใหสูตรโครงสรางของสารกลุมแอลคาลอยดเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลในการกําจัดพิษหรือเพิ่มฤทธ์ิ

ได เชน สาร aconitine ในโหราเดือยไก (乌头 อูโถว) เม่ือไดรับความรอนสูงจะทําใหสารแยกสลายดวย
นํ้า ไดสาร hypaconitine และ aconine ทําใหความเปนพิษลดลง  สําหรับสาร strychnine เม่ือไดรับ
ความรอนจะเปลี่ยนเปนสาร isostrychnine ทําใหความเปนพิษลดลงเชนเดียวกัน  ตัวยาบางชนิด เชน 

เปลือกผลทับทิม (石榴皮 สือหลิวผี) หลงตานเฉา (龙胆草) ซานโตวเกิน (山豆根) สารแอลคาลอยด
ในตัวยาเหลาน้ีซึ่งลวนมีฤทธิ์ทางยา เม่ือไดรับความรอนจะทําใหฤทธิ์ของยาลดลง ดังน้ันในกระบวนการ

เผาจื้อตัวยาเหลาน้ีจึงควรหลีกเลี่ยงการใชความรอน เพ่ือไมใหสูญเสียฤทธิ์ของยา  
  สวนที่ใชทํายาแตกตางกันจะมีองคประกอบของสารกลุมแอลคาลอยดและฤทธิ์ของยาแตกตางกัน 

เชน ลําตนหมาหวง (麻黄) มีสาร ephedrine และ pseudoephedrine ในปริมาณคอนขางมาก ซึ่งสาร

ดังกลาวมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต แตแอลคาลอยดในรากหมาหวงมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต  ดังน้ัน   
การเลือกสวนของพืชท่ีใชทํายาและกระบวนการแปรรูปของตัวยาแตละชนิด จึงตองระบุรายละเอียดให

ชัดเจน ทั้งน้ีเพ่ือใหการใชยาไดผลตามตองการ     

2.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกลัยโคไซด 
  กลัยโคไซด (glycosides) เปนสารประกอบอินทรียที่เกิดจาก aglycone (หรือ genin) จับกับ
สวนที่เปนนํ้าตาล (glycone)  พบไดทั่วไปในธรรมชาติ พบไดมากในพืชชั้นสูง พบไดนอยในพืชชั้นต่ํา 
โดยทั่วไปกลัยโคไซดละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล ละลายไดนอยในอีเทอรและเบนซีน  แตกลัยโคไซด
บางชนิดละลายไดในคลอโรฟอรมและเอทิลแอซีเทต  ความสามารถในการละลายจะดีหรือไมขึ้นกับ

จํานวนโมเลกุลของนํ้าตาลที่มีในโครงสราง  หากมีจํานวนมากจะละลายน้ําไดดี  การเผาจื้อโดยใชเหลา

เปนฝูเลี่ยวจะชวยใหกลัยโคไซดในสมุนไพรละลายไดดีขึ้น  การแชตัวยาที่มีกลัยโคไซด เชน โกฐนํ้าเตา 

(大黄 ตาหวง) ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) เปนตน ในนํ้านานเกินไป จะทําใหกลัยโคไซดเกิดการ

แยกสลายดวยนํ้าและมีปริมาณลดลง 
  กลัยโคไซดเม่ืออยูภายใตความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม เอ็นไซมในตัวยาสมุนไพรจะเรง

ปฏิกิริยายอยสลายกลัยโคไซด ทําใหปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวยาลดลง ซึ่งมีผลตอการรักษาโรค เชน 
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กลัยโคไซดในตัวยาขูซิ่งเหริน (苦杏仁) หวงฉิน (黄芩)  ภายหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลวหากเก็บ
ไวนาน เอ็นไซมจะเรงปฏิกิริยาการยอยสลายกลัยโคไซด amygdalin ในตัวยาขูซิ่งเหริน และ baicalin 

ในตัวยาหวงฉิน ทําใหประสิทธิผลของตัวยาลดลง  สารมีสีในสมุนไพรจําพวกดอก เชน anthocyanins 
ในกลีบดอกไมจะถูกเอ็นไซมเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีและการหลุดรวงของกลีบดอก  ดังน้ันเพื่อรักษา

สรรพคุณของตัวยาไว โดยทั่วไปตัวยาที่มีสวนประกอบของสารกลุมกลัยโคไซดมักใชวิธีตากแดดจัด ๆ 

หรือผัด หรือน่ึง หรืออบ  ซึ่งจะชวยยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมในสมุนไพรและปองกันมิใหสารสําคัญ

กลุมกลัยโคไซดเกิดการแยกสลาย  การเผาจื้ออาจทําใหสารกลุมกลัยโคไซดแยกสลายใหปริมาณนํ้าตาล

เพิ่มขึ้น เชน โกฐขี้แมว (地黄 ตี้หวง) เมื่อผานกระบวนการเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยว จะได
โกฐขี้แมวน่ึงเหลา (熟地黄 สูตี้หวง) ซึ่งมีความหวานเพิ่มขึ้น  หรือ เหอโซวอู (何首乌) เม่ือผาน
กระบวนเผาจื้อแลว จะมีปริมาณของ reducing sugar เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้สารกลุมกลัยโคไซดจะ

แยกสลายดวยนํ้าในสภาพที่เปนกรด ทําใหปริมาณลดลง และเพิ่มความซับซอนขององคประกอบทาง

เคมีในสมุนไพร  ดังน้ันหากสารออกฤทธิ์ในตัวยาเปนสารประเภทกลัยโคไซด โดยทั่วไปมักไมใชนํ้าสม

เปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ เพราะจะทําใหอัตราการแยกสลายของสารกลุมกลัยโคไซดเพ่ิมขึ้น ยกเวนเปน

วิธีเผาจื้อที่แพทยผูรักษาไดกําหนดไว 

3.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมน้ํามันหอมระเหย 
   นํ้ามันหอมระเหย (volatile oils) มีคุณสมบัติระเหยไดงายที่อุณหภูมิหอง  โดยทั่วไปน้ํามัน
หอมระเหยไดจากการกลั่น มีคุณสมบัติเบากวานํ้า ละลายไดดีในตัวทําละลายประเภทสารอินทรียและ

ไขมัน และสามารถละลายไดอยางสมบูรณดวย 70% แอลกอฮอล แตละลายน้ําไดนอยมาก  สรรพคุณ

ในการรักษาโรคของน้ํามันหอมระเหยในสมุนไพร เชน ขับลม ฆาเชื้อ บรรเทาอาการปวดทอง เปนตน  
นํ้ามันหอมระเหยในสมุนไพรมักเปลี่ยนไปอยูในรูปของอนุมูลอิสระไดงาย ทําใหเสื่อมสภาพ  

เชน ใบสะระแหน จิงเจี้ย (荆芥) ภายหลังการเก็บเกี่ยวจึงตองรีบหั่นทันที ไมควรตั้งทิ้งไวนานเกินไป 

เพราะจะเกิดการบูดเปรี้ยวและเสียคุณภาพไป  แตสมุนไพรบางชนิดตองหมักไวระยะหนึ่ง จึงจะเกิด

นํ้ามันหอมระเหยขึ้น เชน โฮวผอ (厚朴) เปนตน  ตําราเหลยกงเผาจิ่วลุน《雷公炮炙论》บันทึกไว

วาสมุนไพรที่มีนํ้ามันหอมระเหย เชน อินเฉิน (茵陈) เปนตน  ไมควรใหความรอนนานเกินไปหรือ    

ไมควรใชความรอน เพราะจะทําใหปริมาณนํ้ามันหอมระเหยลดลง  
  อยางไรก็ตาม สมุนไพรบางชนิดจําเปนตองผานกระบวนการกําจัดนํ้ามันหอมระเหยออก   

กอนนํามาใชทํายา เพ่ือใหไดผลการรักษาตามตองการ เชน หมาหวงผัดนํ้าผึ้ง ความรอนท่ีใชในการผัด
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นํ้าผึ้งจะทําใหนํ้ามันหอมระเหยในหมาหวงลดลงมากกวารอยละ 50 แตไมมีผลกระทบตอสาร 

ephedrine ซึ่งมีฤทธิ์ระงับอาการหอบ และยังไดนํ้าผึ้งมาเสริมฤทธิ์การรักษาอาการไอหอบไดดวย    

อีกตัวอยางคือ โกฐเขมา (苍术 ชังจู) มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยคอนขางมาก มีคุณสมบัติกระตุน    

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  มีรายงานการวิจัยพบวา วิธีการเผาจื้อมีผลตอปริมาณนํ้ามันหอมระเหย หากนํา

โกฐเขมามาเผาใหเปนถานโดยวิธีผัด ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจะลดลงรอยละ 80  หากผัดจนเกรียม  

จะลดลงรอยละ 40  หากนํามาปงหรือผัดกับดินฝูหลงกาน ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจะลดลงรอยละ 20  
หากผัดกับนํ้าสม เหลา เกลือ นํ้าซาวขาว หรือรําขาวผัด ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจะลดลงประมาณ  

รอยละ 10-15  ดังน้ัน จึงควรเลือกวิธีการเผาจื้อ ตามความตองการของแพทยผูรักษา 
การเผาจื้อไมเพียงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํามันหอมระเหย แตยังทําให

คุณลักษณะของตัวยาเปลี่ยนไปดวย เชน ทําใหตัวยามีสีเขมขึ้น เกิดสารเคมีชนิดใหม บางชนิดอาจ

เปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เปนตน  ตัวอยางเชน จิงเจี้ย (荆芥) เม่ือนํามาเผาใหเปนถานโดยวิธี
ผัด จะทําใหมีองคประกอบทางเคมีในนํ้ามันระเหยเกิดขึ้นใหม 9 ชนิด และน้ํามันหอมระเหยดังกลาว   

มีฤทธิ์หามเลือดได  หากนําเน้ือในเมล็ดจันทนเทศ (肉豆蔻 โรวโตวโคว) มาค่ัวกับรําขาวสาลี จะขจัด
นํ้ามันบางสวนออกไป ทําใหฤทธิ์หลอลื่นและกระตุนลําไสนอยลง แตมีฤทธิ์ชวยทําใหลําไสแข็งแรงและ

ระงับอาการทองเสียไดดีขึ้น  สมุนไพรบางชนิด เชน หรูเซียง (乳香) มีนํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอกระเพาะอาหารคอนขางมากและทําใหอาเจียน ดังน้ันหากใชดิบซึ่งสวนใหญมักจะใชเปน

ยาภายนอก แตเม่ือผานการเผาจื้อแลวนํ้ามันหอมระเหยจะมีปริมาณลดลง ทําใหความเปนพิษและอาการ

ไซทองลดลง จึงสามารถใชรับประทานได 

4.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแทนนิน    
แทนนิน (tannins) เปนสารจําพวก polyphenolic compounds ที่มีโมเลกุลใหญและมี

โครงสรางที่ซับซอน  พบไดทั่วไปในพืชเกือบทุกชนิด มักนํามาใชเปนยาฝาดสมาน หามเลือด ยับยั้ง

อาการทองเสีย ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย ปกปองเยื่อบุผิว  บางครั้งนํามาใชเปนยาแกพิษจากแอลคาลอยดหรือ

โลหะที่เปนพิษ 
สารกลุมแทนนินละลายไดดีในนํ้าโดยเฉพาะในน้ํารอน ดังน้ันหากสารออกฤทธิ์ในตัวยาเปนสาร

ประเภทแทนนิน เชน ตี้ยฺหวี (地榆) หูจาง (虎杖) เปลือกผลทับทิม (石榴皮 สือหลิวผี) เปนตน 
จะตองระมัดระวังกระบวนการเผาจื้อที่มีการใชนํ้า  
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นอกจากน้ีสารประเภทแทนนินยังไวตอการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน หากตั้งทิ้งไวนาน ๆ หรือ

ถูกแดดจะถูกออกซิไดซทําใหสีเขมขึ้น เชน เม่ือห่ันสมุนไพรไปเสา (白芍) หรือหมากสง (槟榔  ปงหลาง) 
จะเกิดเปนสีแดงไดงาย โดยเฉพาะถาถูกนํ้าดาง ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วยิ่งขึ้น   

แทนนินเปนสารที่ทนตออุณหภูมิสูงไดดี เชน โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) มีสารกลุมแอนทราควิโนน-

กลัยโคไซด ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหระบาย  เม่ือนํามาน่ึงดวยเหลา หรือผัดเปนถาน ปริมาณสารกลุมแอนทราควิโนน 
กลัยโคไซดจะลดลงอยางชัดเจน แตสารกลุมแทนนินในโกฐน้ําเตายังคงอยู ทําใหมีฤทธิ์ระบายลดลง  

แตฤทธิ์ในการฝาดสมานเพิ่มขึ้น  สารประเภทแทนนินในตัวยาบางชนิดหากถูกความรอนนานเกินไปจะ

ทําใหเสื่อมฤทธิ์ได เชน หากผัดตัวยาตี้ยฺหวี (地榆) ดวยอุณหภูมิสูงจะทําใหฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
ลดลง  การใชความรอนจึงตองควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม  สารประเภทแทนนินจะทําปฏิกิริยากับ

เหล็กเกิดเปนเกลือของเหล็กซึ่งมีสีเขียวแกมดํา  ดังน้ันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยากับเหล็ก การหั่น
ตัวยาสมุนไพรที่มีสารประเภทแทนนิน จึงตองใชมีดท่ีทําจากไมหรือเหล็กกลา (สแตนเลส) และตองลาง
สมุนไพรในภาชนะที่เปนไม เปนตน 
5.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอินทรีย 

กรดอินทรีย (organic acids) เปนสารที่พบมากในพืช โดยเฉพาะในผลไมดิบ  หากใกลสุก

ปริมาณสารกลุมน้ีจะลดลง กรดอินทรียมีมากมายหลายประเภท เชน aliphatic carboxylic acid, 
aromatic acid เปนตน  กรดอินทรียที่พบบอยในสมุนไพรจีน ไดแก formic acid, acetic acid, lactic 
acid, succinic acid, malic acid, tartaric acid, citric acid, oxalic acid, protocatechuic acid และ 
gallic acid ซึ่งกรดอินทรียมีผลตอการหลอเลี้ยงและบํารุงระบบการทํางานของรางกาย 
  กรดอินทรียในพืชมักอยูในสภาพอิสระหรือจับกับอนุมูลของโพแตสเซียม โซเดียม แคลเซียม 

แมงกานีส นิเกิล แบเรียม ไดเกลือของกรดอินทรียที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถละลายนํ้าไดดี  ดังน้ันหาก

จะตองใชนํ้าในกระบวนการเผาจื้อ หามใชวิธีแชนํ้า ควรใชวิธีพรมนํ้าแทนเพื่อปองกันการสูญเสียสารกลุม

กรดอินทรียไป  พืชบางชนิดมีสารพิษที่เปนเกลือของ oxalate ซึ่งละลายน้ําได เชน จาเจี้ยงเฉา (酢浆草) 
เม่ือสัตวกินเน้ือกินหญาชนิดน้ีเขาไปจะทําใหรางกายออนแรง ยับยั้งการทํางานของอวัยวะตาง ๆ หรือ

เสียชีวิตได จึงควรใชนํ้าในการเผาจื้อเพ่ือทําใหฤทธิ์ของยาลดลง  
  การใชความรอนมีผลตอกรดอินทรียบางชนิด  ในกรณีที่กรดอินทรียมีปริมาณมากจะทําใหเกิด

การระคายเคืองตอชองปาก เยื่อบุผิวในกระเพาะอาหาร  ดังน้ันสมุนไพรเหลาน้ีจําเปนตองใชความรอน

เพ่ือลดปริมาณสารดังกลาวใหเหมาะสมกอนนําไปใช เชน ซานจา (山楂) หากนํามาผัดใหเกรียม    
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กรดอินทรียบางสวนจะถูกทําลาย ทําใหความเปนกรดลดลง ซึ่งจะลดการกระตุนระบบทางเดินอาหาร  

แตกรดอินทรียในสมุนไพรบางชนิด หากไดรับความรอนจะทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เชน เม่ือนํา

เมล็ดกาแฟมาคั่ว จะทําใหสาร chlorogenic acid ถูกทําลายแลวเกิดสาร valeric acid และ quinic acid 
ในขณะเดียวกันปริมาณ tartaric acid, citric acid และ oxalic acid จะลดลงและเปลี่ยนเปนกรดที่
ระเหยได เชน acetic acid, propionic acid, valeric acid เปนตน 

  กรดอินทรียบางชนิดจับตัวกับแอลคาลอยดไดเกลือของแอลคาลอยด ซึ่งมีสรรพคุณในการ

รักษาโรค  ดังนั้นจึงมักใชนํ้าชะเอมเทศซึ่งมีองคประกอบทางเคมีที่เปนกรดเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อตัวยา

ที่มีสารกลุมแอลคาลอยด เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการรักษา เชน การเผาจื้อหวงเหลียน เปนตน 

6.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมไขมัน (น้ํามัน) 
สารประเภทไขมัน (fats) หรือนํ้ามันระเหยยาก (fixed oils) คือกลีเซอไรดที่มีกรดไขมันท่ีเปน

ชนิดโมเลกุลยาว ตามปกติกลีเซอไรดของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวจะมีสภาพเปนของเหลว เรียกวา 

นํ้ามันระเหยยาก สวนกลีเซอไรดของกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวจะมีสภาพเปนของแข็ง เรียกวา ไขมัน      

มักจะพบสารประเภทไขมันในเมล็ดพืชท่ีมีสรรพคุณชวยระบายหรือทําใหถายทอง บางชนิดมีฤทธิ์รุนแรง

และอาจมีพิษ  
ในกรณีที่ตองการลดปริมาณสารประเภทไขมันออกจากตัวยา สามารถใชกระบวนการเผาจื้อ

โดยใชความรอน การบีบหรือค้ันนํ้ามันบางสวนออกไป เพื่อปองกันการหลอลื่นลําไสที่เปนสาเหตุทําให

ถายทอง ลดพิษหรืออาการขางเคียงของยา ทําใหการใชยาทางคลินิกมีความปลอดภัย เชน ไปจื่อเหริน 

(柏子仁) เม่ือกําจัดนํ้ามันออกไปจากสมุนไพร จะไดตัวยาที่มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดเหมือน

นํ้าคางแข็ง ซึ่งมีฤทธิ์ระบายลดลง  เชียนจินจื่อ (千金子) เม่ือนํามาเผาจื้อดวยวิธีเดียวกัน จะทําใหพิษ

ของตัวยาลดลงและฤทธิ์ของยาสุขุมมากขึ้น  กวาโหลวเหริน (瓜蒌仁) เม่ือนํามาเผาจื้อดวยวิธีเดียวกัน 

จะลดอาการคลื่นไสอาเจียนได จึงเหมาะสําหรับผูปวยที่มีระบบการยอยอาหารออนแอ  เมล็ดพืช     

บางชนิด เชน สลอด (巴豆 ปาโตว) มีนํ้ามันเปนองคประกอบที่มีฤทธิ์ทําใหถาย แตมีโปรตีนท่ีเปนพิษ 
(toxic albumin) หากนํามาค่ัวหรือผัด ความรอนจะทําใหโปรตีนท่ีเปนพิษถูกทําลายไป จึงจําเปนตอง

ควบคุมการเผาจื้อใหพอเหมาะ และควบคุมปริมาณการใชใหเหมาะสม   

7.   ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมเรซิน  
เรซิน (resins) เปนสารประกอบซึ่งมีความซับซอน เกิดจากสารเคมีหลายชนิดในพืช เชน resin 

acid, resin alcohol, resene และ ester  เรซินเปนสารประกอบที่มีรูปรางไมแนนอน สวนมากมักเปราะ 
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แตกงาย บางชนิดอาจจะนิ่ม เม่ือเผาไฟจะหลอมไดสารที่ใส ขน และเหนียว  เรซินมีสรรพคุณปองกัน

การเนาบูด ขับเสมหะ แกอักเสบ ทําใหสงบ ระงับปวด ระงับอาการเกร็ง เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ  

ปกติเรซินละลายในแอลกอฮอล ไมละลายในน้ํา  การเผาจื้อสวนใหญจึงมักใชฝูเลี่ยวที่เปน

เหลา หรือนํ้าสม เพ่ือเพิ่มอัตราการละลายของเรซิน สงผลใหประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น เชน อูเวยจื่อ 

(五味子) มักเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยว  สวนหรูเซียง (乳香) และ หม้ัวเหยา (没药) มักใชนํ้าสม
เปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ 

บางครั้งการเผาจื้อโดยใชความรอนจะทําลายเรซินบางสวนในตัวยา ขึ้นอยูกับความตองการของ

แพทยผูรักษา เชน เรซินในเชียนหนิวจื่อ (牵牛子) มีฤทธิ์ระบายและกําจัดของเสียท่ีตกคาง หากนํามา

ผัด เรซินบางสวนจะถูกทําลาย ทําใหฤทธิ์ในการระบายนุมนวลขึ้น    

8.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอะมิโนและโปรตีน 

โปรตีน (proteins) เปนสารประกอบที่มีความซับซอนและเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิต
เปนสารที่มีโมเลกุลใหญมีลักษณะคลายกาว มักละลายในน้ําไดเปนสารละลายแขวนตะกอน  เม่ือไดรับ
ความรอนโปรตีนจะจับตัวเปนกอนและไมละลายนํ้า  หากโปรตีนถูกยอยจะไดกรดอะมิโน (amino 
acids) ซึ่งเปนสารที่จําเปนตอรางกาย  เอ็นไซมในรางกายเปนโปรตีนเชนเดียวกัน  กรดอะมิโนที่บริสุทธิ์

จะเปนผลึกและละลายไดดีในนํ้า  ดังน้ันตัวยาที่มีสารกลุมโปรตีนเปนสารออกฤทธิ์ จึงไมควรแชนํ้านาน

เพราะจะมีผลตอประสิทธิผลในการรักษา 

สมุนไพรบางชนิดควรใชดิบ เชน เหลยหวาน (雷丸) เทียนฮฺวาเฟน (天花粉) พิษของผึ้ง 
(峰毒 เฟงตู) พิษงู (蛇毒 เสอตู) นํ้านมผึ้ง (峰王浆 เฟงหวางเจียง) เปนตน  เน่ืองจากการเผาจื้อดวย

ความรอนจะทําใหโปรตีนท่ีเปนสารสําคัญสูญเสียความเสถียรไป และทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอน  แต 

ในกรณีที่เปนโปรตีนท่ีเปนพิษ ควรผานการใหความรอนเพื่อทําลายพิษใหลดลง เชน สลอด (巴豆      

ปาโตว) ละหุง (蓖麻子 ปหมาจื่อ) เปนตน   
โปรตีนบางชนิดเม่ือไดรับความรอนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารประกอบชนิดอื่นท่ีมี

ฤทธิ์ทางยา เชน ไขไก (鸡蛋 จีตาน) ถั่วดํา (黑大豆 เฮยตาโตว) เม่ือนํามาน่ึงจะไดอนุพันธที่มี
ไนโตรเจนเปนองคประกอบ เชน pyridine และ porphyrin มีสรรพคุณระงับพิษ ลดอาการเกร็ง บรรเทา

อาการคัน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย บรรเทาอาการภูมิแพได  เม่ือโปรตีนจับกับสารบางชนิดจะทําใหตกตะกอน

ได เชน กรดแทนนิก หรือเกลือของโลหะหนัก  ดังน้ันจึงไมเหมาะที่จะเผาจื้อรวมกับสารประเภทแทนนิน 

นอกจากน้ีความเปนกรด-ดางก็มีผลตอความเสถียรหรือความคงตัวของโปรตีนและกรดอะมิโนเปนอยาง 
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มาก จึงตองมีวิธีการเผาจื้อที่เหมาะสม  

  ภายใตสภาวะที่มีปริมาณน้ําเพียงเล็กนอย กรดอะมิโนสามารถจับตัวกับมอโนแซ็กคาไรด 

(monosaccharides) เกิดเปนสารที่มีกลิ่นหอมพิเศษ เชน valine จับตัวกับนํ้าตาล ไดสารประกอบที่มีสี
นํ้าตาลดํา มีกลิ่นหอม ทําใหอยากอาหาร  leucine จับกับนํ้าตาลจะทําใหเกิดกลิ่นขนมปง เชน เม่ือนํา

ขาวบารเลยหรือขาวเจามาผัดจะทําใหมีกลิ่นหอม มีฤทธิ์เสริมบํารุงมามและชวยยอยอาหาร เปนตน 

9.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมคารโบไฮเดรต 
  คารโบไฮเดรต (carbohydrates) เปนองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของพืช พบไดประมาณ 

รอยละ 85-90  เปนสวนประกอบที่สําคัญของเซลลและเนื้อเยื่อพืช  ประกอบดวยนํ้าตาลหลายชนิด 

เชน มอโนแซ็กคาไรด (monasaccharides) โอลิโกแซ็กคาไรด (oligosaccharides) และพอลิแซ็กคาไรด 
(polysaccharides) เปนตน  ในสมัยกอนคนสวนใหญยังไมคอยใหความสนใจตอนํ้าตาลในพืชมากนัก  

ตอมาพบวาความมีชีวิตชีวาจะเกี่ยวของกับนํ้าตาล จึงทําใหคนหันมาสนใจและมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น 

เชน ผลพลับแหงมี mannose เปนสารสําคัญที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลในปากเด็กและชวยระบายทอง  
นอกจากน้ีพอลิแซ็กคาไรดในพืชยังชวยใหระบบการทํางานของรางกายดีขึ้น เชน พอลิแซ็กคาไรด      

ในเห็ดหอม (香菇 เซียงกู) โปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานโรคและตานมะเร็ง 
  นํ้าตาลกลุมมอโนแซ็กคาไรดและกลุมโอลิโกแซ็กคาไรดที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถละลายไดดีใน

นํ้า โดยเฉพาะในน้ํารอน  สวนกลุมพอลิแซ็กคาไรดละลายนํ้าไดนอย แตสามารถถูกแยกสลายดวยน้ํา  

ไดเปนมอโนแซ็กคาไรดและโอลิโกแซ็กคาไรด  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงควรหลีกเลี่ยงการนําตัวยาที่มี

นํ้าตาลเปนองคประกอบไปแชนํ้า แตใหใชวิธีพรมนํ้าแทน  

10.  ผลของการเผาจื้อตอสารประเภทอนินทรีย 
สารประเภทอนินทรีย (inorganics) พบมากในแรธาตุ ฟอสซิลของสัตวหรือพืช และเปลือก

กระดองสัตว  เกลืออนินทรียที่พบในพืชที่ใชเปนยา ไดแก โซเดียม โพแตสเซียม แคลเซียม แมงกานีส 

ซึ่งสวนมากจะจับตัวกับสารอินทรียในรูปเกลือพบกระจายอยูตามเซลลเน้ือเยื่อตาง ๆ 
ยาจําพวกแรธาตุมักเผาจื้อโดยวิธีการสะตุ หรือบางครั้งเม่ือสะตุเสร็จแลวจะพรมน้ําสมซึ่งใชเปน

ฝูเลี่ยว  การสะตุจะมีผลตอลักษณะทางกายภาพของตัวยา คือ ทําใหเปราะแตกงาย ชวยใหการออกฤทธิ์

ของยาดีขึ้น สงผลใหประสิทธิผลในการรักษาดีขึ้น เชน ฉ่ัวสือ (磁石) จื้อหรันถง (自然铜) เปนตน  

ธาตุวัตถุที่มีนํ้าผลึกในโมเลกุล เม่ือนํามาสะตุจะทําใหนํ้าผลึกสูญเสียไป ทําใหสรรพคุณของตัวยา

เปลี่ยนไป เชน เกลือจืด (石膏 สือเกา) สารสม (明矾 หมิงฝาน) หานสุยสือ (寒水石)   ธาตุวัตถุ
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บางชนิดเม่ือไดรับความรอนจะทําใหองคประกอบทางเคมีเปลี่ยนไป ทําใหฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไปดวย 

เชน หลูกันสือ (炉甘石) มีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญคือ ซิงคคารบอเนต (ZnCO3) เม่ือสะตุแลวจะ
เปลี่ยนไปเปนซิงคออกไซด (ZnO) ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาพิษไข ทําใหตาสวาง สมานแผล และแกคัน  

แตสารประเภทอนินทรียบางชนิดเม่ือไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนสารที่มีพิษ เชน โสฺวงหวง (雄黄) 
เม่ือไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนอารเซนิกไตรออกไซด (As2O3) ซึ่งเปนสารที่มีพิษรุนแรง  จึงมีคํากลาว
ของคนโบราณวา “หากโสฺวงหวงถูกไฟ จะมีพิษดุจสารหนู”  ดังน้ันหากจําเปนตองใชสารอนินทรีย
ดังกลาวจะตองเขมงวดและระมัดระวังเปนพิเศษหรือหลีกเลี่ยงการใชสารเหลานี้  สําหรับชาด (朱砂 

จูซา) และโสฺวงหวง (雄黄) ควรเผาจื้อโดยวิธีบดแบบหมุนวอน จะทําใหตัวยามีลักษณะเปนผงละเอียด 

เพ่ือสะดวกในการใช และขณะเดียวกันยังกําจัดสารที่เปนพิษไดดวย   
ในกระบวนการเผาจื้อ บางครั้งการแชในน้ํานานเกินไป อาจทําใหสารอนินทรียที่ละลายน้ําได

ละลายไปกับนํ้า ทําใหประสิทธิผลลดลง เชน เซี่ยคูเฉา (夏枯草) มีปริมาณโพตัสเซียมคลอไรดสูงมาก 
หากนําตัวยามาแชนํ้านานเกินไป จะทําใหฤทธิ์ลดความดันโลหิตและฤทธิ์ขับปสสาวะลดลงมาก 

ปจจุบันคนไดใหความสําคัญกับจุลธาตุ (trace element) ซึ่งเปนสารจําเปนตอสุขภาพที่ดีของ
มนุษย ซึ่งรางกายปกติจําเปนตองใชจุลธาตุจํานวน 16 ชนิด และมีอีกจํานวน 25 ชนิดซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับรางกายของคน เชน ในนํ้าเชื้ออสุจิจะมีธาตุสังกะสี หากขาดธาตุสังกะสีจะมีผลตอความสูง

และภาวะหยอนสมรรถภาพในการเจริญพันธุของมนุษย  หากขาดธาตุแมงกานีสจะมีผลตอสติปญญา

และการมีบุตรยาก (เปนหมัน)  หากขาดธาตุทองแดงจะมีผลทําใหกระดูกออน ทําใหการเจริญเติบโต

ผิดปกติหรือผิดรูป และผิวหนังเปนดางขาว  หากขาดธาตุเซลีเนียมรางกายจะไมกระตุนการสราง      

ภูมิตานทาน จึงทําใหเปนโรคมะเร็งไดงาย  หากขาดธาตุลิเธียมจะทําใหรางกายไมสามารถสราง 

catecholamine ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง  จุลธาตุมีความคงทนตอ
ความรอน การเผาจื้อจะทําลายเฉพาะสวนที่เปนอินทรียสาร แตยังคงมีสรรพคุณของจุลธาตุเหมือนเดิม 

เอกสารที่ใชประกอบการเรียบเรียง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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บทที่ 6 
ผลของการเผาจื้อตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 

 

  ศาสตรการแพทยแผนจีนใหความสําคัญตอทัศนะเชิงองครวมและทฤษฎีการรักษาเชิง

สัมพันธ โดยเฉพาะความเปนเอกภาพของรางกายมนุษยกับธรรมชาติ  กลาวคือ เม่ือเงื่อนไขของฤดูกาล 

เวลา สถานท่ีเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกายในลักษณะที่แตกตางกันไป ทําใหเกิดโรคตาง ๆ 

ขึ้น  เม่ือรางกายเกิดการเจ็บปวย การรักษาโรคของแพทยจีนตองนําวิชาวิทยาศาสตรสังคมและ

วิทยาศาสตรธรรมชาติมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแตละคน  การใชยา

สมุนไพรจีนมารักษาโรคนั้น ตองคํานึงถึงสมุนไพรแตละชนิดวามีคุณลักษณะเฉพาะตัวและมีสรรพคุณ

หลายอยาง  ทวาอาการเจ็บปวยของผูปวยอาจใชสรรพคุณเฉพาะดานใดดานหนึ่งของสมุนไพรนั้น ๆ  

ดังน้ันจึงจําเปนตองเผาจื้อสมุนไพรกอนใช เพื่อปรับเปลี่ยนสรรพคุณหรือคุณลักษณะของตัวยาใหออก

ฤทธิ์ตามตองการ  สมุนไพรที่เผาจื้อแลวสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการออกฤทธิ์ได เชน ตัวยาออกฤทธิ์

ลอยขึ้นขางบนหรือจมลงลาง เพิ่มฤทธิ์ ลดพิษ หรือขจัดพิษ หรือลดผลขางเคียงของตัวยา  เม่ือใชตัวยา

น้ันรักษาอาการเจ็บปวยจึงเหมาะสมและมีประสิทธิผลตอการรักษาทางคลินิก เชน โสวอู (首乌) หากใช
ดิบจะมีสรรพคุณระบายทอง หากทําใหสุกจะมีสรรพคุณบํารุงจิง (精) และเลือด  หลักการใชยา       
ตองคํานึงถึงหนาท่ีการทํางานของอวัยวะภายในตาง ๆ ของรางกาย การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดโรคขึ้น และ

การดําเนินของโรค  การใชยาตามศาสตรการแพทยแผนจีนจําเปนตองเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีอวัยวะ

ภายใน (脏腑 จั้งฝู) ซึ่งประกอบดวยอวัยวะภายในทั้ง 5 (หัวใจ ปอด มาม ตับ และไต) และอวัยวะ
กลวงทั้ง 6 (กระเพาะอาหาร ถุงนํ้าดี ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะปสสาวะ และซานเจียว) ตัวอยางเชน 

- มาม (脾 ผี) เปนสวนสําคัญของพลังหยางในรางกาย มีคุณสมบัติชอบแหง ไมชอบชื้น  เม่ือ

มามถูกความเย็นรบกวน การใชยาตองคํานึงถึงการบํารุงเพื่อปองกันพลังหยางของมามดวย เชน ตํารับ

ยาไปหูทัง (白虎汤) และตํารับยาเถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气汤) ของแพทยจีนจางจงจิ่ง (张仲景) 
มีฤทธิ์เปนยาระบายความรอน  ตํารับยาดังกลาวใชชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ผัดนํ้าผึ้ง มีวัตถุประสงค
เพ่ือบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมพลังหยาง และไมใหถูกความเย็นของตัวยาอื่นในตํารับมารบกวน 

- มามเปนอวัยวะที่ชอบแหง แตกระเพาะอาหารชอบชื้น  เม่ือปวยดวยอาการมามพรองมักมี

ความชื้นเกิดขึ้น จึงตองใชตัวยาที่มีคุณสมบัติอุนและแหงเพื่อกําจัดความชื้น  เม่ือความชื้นเกิดขึ้นตองใช

เวลาในการรักษานาน โกฐเขมา (苍术 ชังจู) เปนตัวยาที่เหมาะสมในการรักษาแตมีคุณสมบัติคอนขาง
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แหงและรอน หากรับประทานนานเกินไปจะสงผลตออินของกระเพาะอาหาร จึงตองเผาจื้อตัวยากอนใช

เพ่ือใหฤทธิ์ของตัวยาลดลงและสามารถใชไดนานขึ้น 
- อิทธิพลของฤดูกาลตอการใชยา เม่ือเจ็บปวยในฤดูหนาว ควรหลีกเลี่ยงการใชตัวยาที่มี

คุณสมบัติเย็น และในฤดูรอนควรหลีกเลี่ยงการใชตัวยาที่มีคุณสมบัติรอน 
- อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตอการใชยา ภาคเหนือของประเทศจีนมีสภาพอากาศแหงและ

เย็น ไมควรใชตัวยาที่มีคุณสมบัติแหงเกินไป ควรใชตัวยาที่เสริมความชุมชื้น  สวนภาคใตของประเทศ

จีนมีสภาพอากาศรอนชื้น ไมควรใชตัวยาที่ใหความชุมชื้นมากเกินไป 
- สภาพรางกายของคน คนท่ีมีรางกายคอนขางสูงใหญ ควรใชปริมาณยามากกวาคนที่มีรูปราง

เล็กกวา จึงจะรักษาไดผล  สวนคนรูปรางเล็กหากใชปริมาณยาเทากับคนรูปรางใหญ รางกายจะรับไม

ไหวเพราะปริมาณยามากเกินไป 
 ดวยเหตุผลดังกลาว การเผาจื้อตัวยาจึงมีความสําคัญตอผลการรักษาทางคลินิก  แพทยจีน

ตองพลิกแพลงปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามผลการตรวจวินิจฉัยผูปวย 

1.  ผลของการเผาจื้อตัวยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 
  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวของพบวา มีตําราทางการแพทยจีนจํานวนหลายเลม        
ที่บันทึกวิธีการเผาจื้อและอธิบายเหตุผลการเผาจื้อวาทําใหตัวยามีสรรพคุณเปลี่ยนไป ตัวอยางเชน      
ในสมัยราชวงศ หมิง ตําราอีเสวียรูเหมิน《医学入门》กลาวถึงการใชลูกพุด (栀子 จือจื่อ) วา    
เน้ือในลูกพุดดิบมีฤทธิ์ระบายความรอนจากหัวใจ ซึ่งทําใหหงุดหงิดและกระวนกระวาย แตเปลือกผลดิบ

มีฤทธิ์ระบายความรอนทางผิวกาย  ในสมัยราชวงศชิง ตําราเปนเฉาเปยนตู《本草便读》กลาววา 

ลูกพุดผัดและลูกพุดผัดเกรียมมีฤทธิ์ระบายความรอนในระดับเลือด ตําราเปนจิงเฟงเหวียน《本经逢原》

กลาววาวิธีการเผาจื้อแหวหมู (香附 เซียงฝู) มีความสัมพันธกับสรรพคุณ เชน แหวหมูแชนํ้าปสสาวะ

เด็กแลวนําไปผัด ตัวยาจะเขาสูระบบเลือดและมีฤทธิ์เปนยาบํารุงรางกาย แหวหมูแชนํ้าเกลือผัดมีฤทธิ์

ปรับชี่ใหสมดุล แหวหมูผัดเหลามีฤทธิ์ชวยใหระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) ไหลเวียนดี แหวหมู
ผัดนํ้าสมมีฤทธิ์ชวยยอยอาหาร บรรเทาอาการทองอืด เปนตน  
  การเผาจื้อยาสมุนไพรจีนเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ไดจากการสั่งสมประสบการณการรักษาของ

แพทยแผนจีนมาเปนเวลายาวนาน  การเลือกวิธีการเผาจื้อจะตองทําตามความตองการของการรักษาทาง

คลินิก  นอกจากนี้เทคนิคและวิธีการเผาจื้อจะตองเหมาะสม เพราะมีผลโดยตรงตอผลการรักษาทาง

คลินิก  สิ่งที่จะตองคํานึงถึงในการเผาจื้อมีดังน้ี 
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 1.1  ความสะอาดของตัวยา   
  วัตถุดิบสมุนไพรมักมีสิ่งอื่น ๆ ปนปลอม หรืออาจมีสวนของพืชที่ไมตองการใชปะปนมาดวย 

หรือสวนที่ใชทํายาของสมุนไพรแตกตางกัน จะมีสรรพคุณไมเหมือนกัน  ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน

แพทยและเภสัชกรจีนใหความสําคัญกับเรื่องความสะอาดและสวนที่ใชของสมุนไพรเปนอยางมาก เชน 

ในสมัยราชวงศฮั่น ตําราจินคุยยฺวี่หันจิง《金匮玉函经》กลาวถึงตัวยาบางชนิดใชเฉพาะเนื้อไมไมใช

เปลือกตน บางชนิดใชเฉพาะเปลือกตนไมใชเน้ือไม บางชนิดใชเฉพาะรากไมใชลําตน บางชนิดใชเฉพาะ

ดอกไมใชผล เปนตน ตองคัดเลือกสวนที่ใชทํายาตามตองการ และทําความสะอาดตัวยาใหสะอาดที่สุด 
  ปจจุบันเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน《中华人民共和国药典 จงหัวเหรินหมิน 

กงเหอกั๋วเหยาเต่ียน หรือเรียกสั้น ๆ วา中国药典 จงกั๋วเหยาเตี่ยน》ไดกําหนดใหการทําความสะอาด

ตัวยาเปนหนึ่งในสามหัวขอของหลักการทั่วไปของการเผาจื้อ《炮制通则》ตัวอยางเชน ตัวยาหมาหวง 
(麻黄) ลําตนมีฤทธิ์ขับเหงื่อ แตรากมีฤทธิ์ยับยั้งเหงื่อ ตัวยาปาจี๋เทียน (巴戟天) ใชสวนราก              
ที่เอาแกนกลางออกแลวทํายา ซึ่งแกนกลางของรากเปนสวนที่มีปริมาณมาก หากไมเอาออกจะทําให

นํ้าหนักที่แทจริงของตัวยานอยกวาท่ีตองการ ทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลง 

 1.2 การหั่นตัวยา 
  การห่ันตัวยามีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดตัวยา หรือเพ่ือสะดวกตอการ

เผาจื้อ หรือการเขาตํารับยา  โดยทั่วไปกอนห่ันตัวยา ตองนําตัวยาไปแชนํ้าสักครูในภาชนะที่มีฝาปด เพื่อ 

ใหตัวยาออนนุมและทําใหหั่นงาย  แตปริมาณนํ้าและระยะเวลาในการแชมีความสําคัญมาก เพราะหากใช

ปริมาณนํ้ามากหรือแชนานเกินไปจะสูญเสียตัวยา ทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลง มีผลตอคุณภาพของ

อิ่นเพี่ยน (饮片)  หากอิ่นเพี่ยนมีความหนาแตกตางกันมากเกินไป จะทําใหมีปญหาในการตมยา  ตัวยา

อาจละลายออกมาไดงาย หรือละลายไดยาก หรือละลายออกมากอน หรือละลายออกมาทีหลัง นํ้ายา    
ที่ตมไดอาจสูญเสียกลิ่นหรือรสยาที่ตองการ ทําใหการรักษาไมไดผล เชน ตํารับยากุยจือทัง (桂枝汤) 
ซึ่งประกอบดวยตัวยาสําคัญคือ กิ่งอบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) มีกลิ่นฉุน และไปเสา (白芍) มีรสขม 

เปรี้ยวอมหวาน หากหั่นขนาดหนาเกินไป และใชเวลาในการตมยานอย นํ้ายาที่ไดจะไดกลิ่นของ

กิ่งอบเชยจีนแตจะสูญเสียรสชาติของไปเสา หากใชเวลาในการตมยานาน นํ้ายาท่ีไดจะไดรสชาติของไปเสา

แตจะสูญเสียกลิ่นของกิ่งอบเชยจีน  ดังน้ันจึงควรหั่นกิ่งอบเชยจีนและไปเสาเปนชิ้นบาง ๆ และใชเวลา

ตมท่ีเหมาะสม จะทําใหไดทั้งกลิ่นและรสของตัวยาตามตองการ 
   นอกจากนี้การทําใหอิ่นเพี่ยนแหงมีความสําคัญมากเชนกัน  หลังจากหั่นตัวยาใหไดขนาด    

ที่เหมาะสมตามตองการ ตัวยาที่ไดจะมีปริมาณนํ้าสูง หากไมทําใหแหงทันทีจะเกิดเชื้อราไดงาย  วิธีและ
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อุณหภูมิที่ใชในการทําใหแหงหากไมเหมาะสม จะทําใหสูญเสียสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ โดยเฉพาะตัวยาที่มี

นํ้ามันหอมระเหยหรือสารที่ระเหยไดไมควรทําใหแหงโดยวิธีตากแดดหรือใชอุณหภูมิสูง เพราะจะทําให

ประสิทธิผลการรักษาลดลงอยางชัดเจน 

 1.3 การใชไฟในการเผาจื้อตัวยา 
  การใชไฟในการเผาจื้อเปนวิธีที่สําคัญมาก ไมวาจะผัดหรือสะตุเปนวิธีที่นิยมใชกันมาก การผัด 

เปนวิธีงาย ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิผลการรักษาและลดอาการขางเคียงของตัวยาได  การเลือกใชวิธีผัด

สามารถปรับทิศทางการออกฤทธิ์ของตัวยาเพื่อใหไดสรรพคุณตามตองการ  มีตัวยาหลายชนิดเม่ือผาน

การผัดแลวจะทําใหมีกลิ่นหอมหรือความเกรียมของยาในระดับแตกตางกัน จะเพิ่มฤทธิ์ชวยให       

การทํางานของมามและกระเพาะอาหารดีขึ้น เชน ขาวเจา (谷芽 กูหยา) ขาวบารเลย (麦芽 ไมหยา) 
เปนตน  ไปจู (白术) หากใชดิบมีฤทธิ์เสริมชี่ บํารุงมาม แตฤทธิ์คอนขางแรง เม่ือรับประทานแลวจะทําให

ทองอืด จึงตองนํามาผัดใหเกรียมกอนใช นอกจากจะชวยเสริมชี่บํารุงมามแลว ยังไมทําใหเกิดอาการ

ทองอืด  ตัวยาประเภทเมล็ดหรือผลเล็ก ๆ ตองนํามาผัดกอนใช เพ่ือใหมีกลิ่นหอม และเมื่อนําไปตม  

จะทําใหสารสําคัญละลายน้ําออกมางาย  ตัวยาที่มีคุณสมบัติเย็นเม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยาไมแรง

เกินไป เชน ลูกพุด (栀子 จือจื่อ)  ตัวยาที่มีคุณสมบัติแหงและอุน เม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยา

สุขุมขึ้น เชน โกฐเขมา (苍术 ชังจู) ผัดรําขาวสาลี  จื่อสือ (枳实) ผัดรําขาวสาลี เปนตน  ตัวยาที่มีกลิ่น

และรสชาติแปลก เม่ือนํามาผัดจะทําใหกลิ่นและรสดีขึ้น ทําใหสะดวกในการใช เชน ตัวดักแดที่แข็ง (僵蚕

เจียงฉัน) จิงเจี้ย (荆芥) หากใชดิบจะมีฤทธิ์ขับเหงื่อ ระบายความรอน เม่ือนําไปผัดโดยใชไฟแรง
จนกระทั่งเปนถานจะมีฤทธิ์หามเลือด  ขิงแหงและขิงปงแมวาจะมีฤทธิ์เสริมความอบอุนและขับความเย็น

เหมือนกัน แตขิงแหงมีคุณสมบัติแหง มีฤทธิ์คอนขางแรงและออกฤทธิ์เร็ว เหมาะสําหรับผูปวยที่ภาวะ

มามและกระเพาะอาหารมีความเย็นคอนขางสูง เชน อาการคลื่นไสอาเจียน เปนตน  สวนขิงปงมีฤทธิ์

คอนขางสุขุมและออกฤทธิ์นาน เหมาะสําหรับผูปวยที่มามและกระเพาะอาหาร มีความเย็นพรอง เชน 

อาเจียนเปนเลือด ถายเปนเลือด เปนตน  การเลือกวิธีผัดธรรมดาหรือวิธีผัดโดยใชฝูเลี่ยวน้ัน มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ของยาแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นกับความตองการใชยาในการรักษาโรค 

  การสะตุมักใชกับตัวยาประเภทแรธาตุ กระดูกและกระดองสัตว และหินท่ีเกิดจากซากสัตว

และซากตนไม หรือตัวยาจากพืชวัตถุที่ตองการเผาใหเปนถาน  การสะตุแรธาตุและกระดองสัตว

นอกจากจะทําใหตัวยากรอบและเปราะแลว ยังชวยใหบดตัวยาเปนผงละเอียด สามารถตมสกัดตัวยา

ออกมางาย และสรรพคุณของตัวยาอาจเปลี่ยนไปดวย เชน สารสมสะตุมีคุณสมบัติแหงและชื้น มีฤทธิ์
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ฝาดสมานแรงขึ้น   จื้อหรันถง (自然铜) สะตุ เม่ือนําไปตมจะทําใหตัวยาสามารถสกัดออกมางาย  
เซวี่ยหวี (血余) โดยทั่วไปไมนํามาเขาตํารับ  แตหากนําไปสะตุจนเปนถานสามารถนํามาใชเปนยา   

หามเลือดได เปนตน  
  นอกจากนี้โกฐขี้แมวสด (生地黄 เซิงตี้หวง) เม่ือนํามาน่ึงจะไดโกฐขี้แมวน่ึง (熟地黄 สูตี้หวง) 
ซึ่งมีรสชาติ คุณสมบัติ และสรรพคุณเปลี่ยนไป  โหราเดือยไก (川乌 ชวนอู) เม่ือผานการตมจะลดพิษ
ไดอยางชัดเจน ทําใหปลอดภัยในการใช  โกฐกระดูก (木香 มูเซียง) ที่ผานการหมกดวยเถาไฟ จะเพิ่ม

ฤทธิ์แกทองเสียใหแรงขึ้น 

 1.4 การใชฝูเลี่ยวในการเผาจื้อตัวยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 
  ตัวยาที่ผานการเผาจื้อดวยฝูเลี่ยว จะทําใหรสยา สรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การออกฤทธิ์

เฉพาะที่ ความเปนพิษหรืออาการขางเคียงของตัวยาเปลี่ยนแปลงไป  การเลือกใชฝูเลี่ยวที่ตางกันในการ

เผาจื้อ โดยอาศัยสรรพคุณของฝูเลี่ยวมาชวยเสริมฤทธิ์ของตัวยาน้ัน ชวยใหการรักษาเปนไปตาม   

ความตองการไดดียิ่งขึ้น เชน ตัวยาที่มีรสขมเย็น เม่ือใชเหลาเปนฝูเลี่ยว อาศัยคุณสมบัติรอนแรงและรส

หวานเผ็ดของเหลาจะชวยขับความเย็นสลายลม ลดทอนรสขมเย็นของตัวยา โดยไมทําลายมาม และ

กระเพาะอาหาร ทําใหคุณสมบัติเย็นของตัวยาไมติดขัด ตัวยามีสรรพคุณระบายความรอนดีขึ้น  กลุม 

ตัวยาที่มีฤทธิ์เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด เม่ือผานการเผาจื้อดวยเหลาแลว จะทําใหฤทธิ์ของตัวยาแรงขึ้น

และออกฤทธิ์เร็วขึ้น จึงเหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการเลือดค่ังและปวดบวมอยางรุนแรง  กลุมตัวยาที่มี
นํ้ามันมาก มีกลิ่นออน ๆ และมีรสเขมขน มีผลตอการลําเลียงนํ้าและสารจําเปนของมามและกระเพาะ

อาหาร เม่ือเผาจื้อดวยเหลาแลว ตัวยาจะออกฤทธิ์ดี ชวยใหคุณสมบัติมันเลี่ยนลดลง ทําใหตัวยา       

มีความชุมชื้นแตไมมัน ชวยใหการออกฤทธิ์ของยาดีขึ้น  การเผาจื้อดวยนํ้าขิงจะเพิ่มฤทธิ์ละลายเสมหะ 

ระงับอาเจียน เชน ปนเซี่ย (半夏) ผัดนํ้าขิง เปนตน  การเผาจื้อดวยนํ้าผึ้งจะเพิ่มฤทธิ์ระงับไอหรือบํารุงชี่ 

เชน จื่อหวาน (紫菀) หากใชดิบแมวาจะมีฤทธิ์ละลายเสมหะไดดี แตจะระบายชี่ของปอด จึงเหมาะ

สําหรับผูปวยที่ชี่ของปอดติดขัด ไอมีเสมหะมาก  หากใชในผูปวยที่ชี่ของปอดพรอง จะทําใหสูญเสีย

สมรรถนะในการควบคุมการขับปสสาวะ โดยเฉพาะในเด็ก  แตเม่ือนํามาเผาจื้อดวยนํ้าผึ้ง จะชวยเพิ่ม

ความชุมชื้นใหปอด ระงับไอ  
  นอกจากน้ีเม่ือเผาจื้อตัวยาดวยน้ํากระสายยา นํ้ากระสายยาจะเสริมฤทธ์ิของตัวยาหลัก เชน 

หวูจูยฺหวี (吴茱萸) รสเผ็ดรอน หวงเหลียน (黄连) มีรสขมเย็น เม่ือเผาจื้อหวงเหลียนดวยนํ้าหวูจูยฺหวี 

จะมีคุณสมบัติทั้งเย็นและรอน อินหยางจะชวยกัน ทําใหฤทธิ์ไมคอนไปทางใดทางหนึ่ง จึงมีฤทธิ์ทั้ง
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ระบายความรอนจากตับและบํารุงธาตุ  กลาวโดยสรุปยาสมุนไพรจีนเม่ือเลือกใชวิธีเผาจื้อและฝูเลี่ยว   

ที่ตางกัน มีแนวโนมจะลดพิษและเพิ่มประสิทธิผลการรักษา 

2. ความสัมพันธของการเผาจื้อตัวยาในตํารับยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 
  การแพทยแผนจีนใหความสําคัญกับการรักษาโรคแบบองครวม  ดังน้ันการใชยาของแพทยจีน

จึงมักใชตํารับยาซึ่งประกอบดวยตัวยาหลายชนิด  ตัวยาสวนประกอบในตํารับยาจะเผาจื้อดวยวิธีใด  

มักขึ้นกับสรรพคุณของตํารับยาท่ีแพทยจีนตองการ  หากการเผาจื้อตัวยาไมเหมาะสม ตํารับยานั้น   

ยอมใหผลการรักษาไดผลไมเต็มท่ี ในการเขียนใบสั่งยา แพทยจีนมักเขียนวิธีเผาจื้อตัวยากํากับไวขาง ๆ 

ตัวยานั้น ๆ  ดังน้ันการเผาจื้อตัวยาในตํารับยาจึงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก ดังน้ี  

 2.1 การเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตํารับยา  
  การเผาจื้อตัวยาดวยวิธีที่เหมาะสม ชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วหรือเก็บไดนาน เชน ตํารับยาซานจื่อ-

หยางชิงทัง (三子养亲汤) ประกอบดวย  เมล็ดงาขี้มอน (紫苏子 จื่อซูจื่อ)  ไปเจี้ยจื่อ (白芥子) 
ไหลฝูจื่อ (莱菔子)  ตัวยาดังกลาวตองนํามาผัดหรือค่ัวกอนใช  การแพทยแผนจีนใชตํารับยาน้ีรักษา
อาการหอบ มีเสมหะมาก และเบื่ออาหาร เน่ืองจากตํารับยานี้มีฤทธิ์ลดชี่ ระงับอาการหอบ ขับเสมหะ 

ชวยใหเจริญอาหาร โดยเมล็ดงาขี้มอนผัดมีรสเผ็ดรอนลดลง แตฤทธิ์ใหความอบอุนแกปอดและลดชี่

แรงขึ้น ชวยขับเสมหะและระงับอาการหอบไดผลดี  ไปเจี้ยจื่อผัดมีรสเผ็ดและฤทธิ์กระจายชี่สุขุมขึ้น 

ชวยใหความอบอุนแกปอดและขับเสมหะ  เมล็ดหัวผักกาดผัดมีรสเผ็ดอมหวาน และจะปรับทิศทาง  

การออกฤทธิ์จากลอยขึ้นบนเปนจมลงลาง จึงมีฤทธิ์แกไอ ขับเสมหะ ชวยลดอาการทองอืดเน่ืองจาก

อาหารไมยอย  ดังน้ันตํารับยาน้ีจึงเหมาะสําหรับรักษาโรคหอบ ขับเสมหะ และชวยใหเจริญอาหาร 

 2.2 การปรับคุณสมบัติของตัวยาเสริมเพื่อลดอาการไมพึงประสงคของตัวยาหลักใน

ตํารับยา  
  ตํารับยาบางตํารับประกอบดวยตัวยาหลักซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรค แตขณะเดียวกัน

อาจมีฤทธิ์ขางเคียงที่ไมพึงประสงค เชน ตํารับยาเถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气汤) มีสรรพคุณระบาย
ความรอนที่หยางหมิง (阳明) ชวยระบายทองได  ตํารับยาดังกลาวมีรสขมเย็น ประกอบดวย ดีเกลือ 

(芒硝 หมางเซียว) โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) และชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง [甘草 (炙)  จื้อกัน (เฉา)]  ตัวยา
ดีเกลือและโกฐน้ําเตามีคุณสมบัติเย็นมาก อาจทําลายพลังหยางของมาม และตัวยาทั้งสองมีทิศทางการ

ออกฤทธิ์ระบายความรอนลงสูสวนลางของรางกาย  ดังน้ันจึงควรใชชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งซึ่งมีสรรพคุณ
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บํารุงมามและกระเพาะอาหาร โดยใชรสหวานและคุณสมบัติอุนของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง ลดฤทธิ์ที่แรง

เกินไปของตัวยาทั้งสองในตํารับยา 
 2.3 การปรับตัวยาในตํารับยาใหสามารถนําไปใชไดกวางขวางขึ้น 
  แมวาสวนประกอบของตัวยาในตํารับยาพื้นฐานไมเปลี่ยนแปลง แตหากวิธีการเผาจื้อตัวยา

ตางกัน หรือหากปรับเพิ่มหรือลดปริมาณตัวยาในตํารับยาพื้นฐานใหเหมาะสมกับผูปวย ลวนสงผลให

สรรพคุณของตํารับยาเปลี่ยนไป เชน ตํารับยาซื่ออูทัง (四物汤) มีสรรพคุณบํารุงโลหิต ประกอบดวยตัว

ยาโกฐขี้แมวนึ่งเหลา (熟地黄 สูตี้หวง)  ตังกุยผัดเหลา (酒浸炒当归 ) ไปเสา (白芍) และโกฐหัวบัว 
(川芎 ชวนซฺวง)  หากผูปวยมีอาการโลหิตจางรวมกับโลหิตรอน ใหใชโกฐขี้แมวแทนโกฐขี้แมวน่ึงเหลา  

หากมีอาการโลหิตจางและมีเลือดคั่ง ใหเพิ่มนํ้าหนักของโกฐเชียงผัดเหลาและโกฐหัวบัว  หรือตํารับ

ยาจือปอตี้หวงหวาน (知柏地黄丸) มีสรรพคุณเสริมอินลดไฟ ประกอบดวย  ตัวยาโกฐขี้แมวน่ึงเหลา 

ซันจูยฺหวี (山茱萸) ฮวยซัว (山药 ซันเหยา) เจอเซี่ย (泽泻) โปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) เปลือกราก-

โบตั๋น (丹皮 ตันผี) จือหมู (知母) และหวงปอ (黄柏)  หากผูปวยมีอาการอินพรองและสวนลางของ
รางกายรอนชื้น ใหใชโกฐขี้แมวแทนโกฐขี้แมวน่ึงเหลา  หากมีอาการอินพรองและมีไฟ ใหใชจือหมูผัด

นํ้าเกลือ และหวงปอผัดกับนํ้าเกลือแทน เพื่อลดรสขมและคุณสมบัติเย็นของยา ชวยเสริมอิน ลดไฟ 

เปนตน  
 2.4 รูปแบบที่เหมาะสมของตํารับยามีผลตอความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา  
  ยาแตละตํารับตองเตรียมในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูปวย  รูปแบบยาที่ตางกันจะมีวิธี

เตรียมยาและวิธีเผาจื้อตางกันดวย  ยาตมเปนรูปแบบยาเตรียมท่ีนิยมใชและสะดวกมากที่สุด  

โดยทั่วไปจะใชอิ่นเพี่ยนเขาตํารับยา  ตัวยาบางชนิดเม่ือใชในรูปแบบของยาตม ตองเผาจื้อดวยนํ้าผึ้งหรือ

นํ้าสม เชน หวงฉี ผัดนํ้าผึ้ง (蜜炙黄芪) หรือ เหยียนหูสั่วผัดนํ้าสม (醋炙延胡索)  หากอยู       
ในรูปแบบยาฉีดจะสกัดสารสําคัญที่ออกฤทธิ์จากวัตถุดิบสมุนไพรมาเตรียมเปนยาฉีด เชน ยาฉีดหวงฉี 

ยาฉีดเหยียนหูสั ่ว  ตัวยาบางชนิดเมื่อใชในรูปแบบยาตม เชน โหราเดือยไก (川乌 ชวนอู หรือ    

附片 ฟูเพ่ียน) ตองนํามาประสะกอนเขาตํารับยา  หากจะเตรียมเปนยาลูกกลอน ตองนํามาค่ัวจนกรอบ

เพ่ือใหบดงายและเพื่อลดพิษ ทําใหปลอดภัยในการใช เปนตน  

เอกสารที่ใชประกอบการเรียบเรียง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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บทที่ 7 
วิธีการเผาจื้อ 

 

  วิธีการเผาจื้อ (炮制) หรือวิธีเตรียมตัวยาพรอมใช แบงเปนหลายประเภท ทุกประเภท        
มีการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูที่ไดตอคนรุนถัดไป วิธีการเผาจื้อสามารถอธิบายไดในเชิง

วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอการศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
  ตําราเปนเฉาจิงจี๋จู《本草经集注》ของถาวหงจิ่ง (陶弘景) ค.ศ. 452-536 ไดจัด

หมวดหมูยาตามความแรงของสรรพคุณยา  ริเริ่มหลัก “ยาตางกลุมอาจใชรักษาโรคเดียวกันได” และ
กลาวถึงวิธีการเก็บสมุนไพร รวมทั้งไดบันทึกวิธีการเผาจื้อสมุนไพรชนิดตาง ๆ  ไวดวย  สมุนไพรบางชนิด

หากจะนํามาตม จะตองทุบหรือบุบใหแตกกอน เชน ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ลูกพุด (栀子           

จือจื่อ) เปนตน  ซึ่งในยุคน้ันถือวาเปนพ้ืนฐานของการเผาจื้อ  
  การเผาจื้อแบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1. การเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธี (雷公炮炙十七法  Leis Gong Paozhi 
Shiqi Fa) 

  ในสมัยราชวงศหมิงมีแพทยที่มีชื่อเสียงทานหน่ึงคือ เม่ียวซียง (缪希雍) ไดบันทึกวิธีเผาจื้อ 
แบบเหลยกงไวในตําราเผาจื้อตาฝา《炮制大法》จํานวน 17 วิธี ดังน้ี 

 1.1 การปงไฟ (炮 เผา) หมายถึงการนําตัวยาใสในไฟที่คุกรุนอยูจนกระทั่งตัวยาดําเกรียม  

ปจจุบันหมายถึงการใชวิธีผัดตัวยาจนดําเกรียมเล็กนอย เชน การค่ัวหรือปงขิง หรืออาจใชทรายมาผัด

รวมกับตัวยาดวยความรอนสูงจนพองออก 

 1.2 การลนไฟ (爁 เจียน) หมายถึงการใชความรอนยางตัวยา เชน กูเซวฺยปู  (骨碎补) ใช
วิธีลนไฟเพื่อกําจัดขน 

 1.3 การเผาไฟ (煿 ปว) หมายถึงการใชไฟเผาตัวยาเพื่อทําใหเปลือกแตกหรือระเบิดออก มัก

ใชกับตัวยาจําพวกที่มีเปลือกแข็ง 

 1.4 การผัดโดยใชสารปรุงแตง (炙 จื้อ) หมายถึงการใชยาหรือสารปรุงแตง (辅料 ฝูเลี่ยว) 
คลุกเคลากับตัวยาแลวผัดจนแหง หรือคอย ๆ เติมสารปรุงแตงเวลาผัด แลวผัดจนแหงก็ได 
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 1.5 การหมกดวยเถาไฟ (煨 เวย) หมายถึงการนําตัวยาฝงใสเถาถานท่ียังมีไฟคุโชน
จนกระทั่งตัวยาสุก  ปจจุบันอาจใชกระดาษชื้น ๆ มาหอตัวยากอนแลวฝงในเถาถาน 

 1.6 การผัด (炒 เฉา) หมายถึงการนําตัวยาใสในภาชนะตั้งบนเตาไฟแลวผัด โดยมีการกําหนด

ระดับการผัดตัวยา เชน ผัดพอใหมีสีเหลือง ผัดใหเกรียม เปนตน  หรืออาจใชฝูเลี่ยวมาผัดรวมกันก็ได 

เชน ใชรําขาวสาลี ขาวเจา หรือเหลา เปนตน  ปจจุบันวิธีการน้ีจัดเปนวิธีพื้นฐานที่ใชบอยในการเผาจื้อ 

 1.7 การสะตุ (煅 ตวน) หมายถึงการใชไฟมายาง ใชกับตัวยาที่มีเปลือกแข็ง เชน เปลือกหอย 

หรือแรธาตุ  ในบางครั้งเม่ือสะตุเสร็จแลวจะพรมฝูเลี่ยวลงไป  การสะตุจะทําใหคุณสมบัติของตัวยา  

เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 1.8 การเคี่ยว (炼 เลี่ยน) หมายถึงการใชไฟในการเค่ียวตัวยาเปนเวลานาน ๆ เชน การเค่ียว

นํ้าผึ้งใหเขมขน 

 1.9 การประสะ (制 จื้อ) หมายถึงการฆาฤทธิ์ยาเพื่อกําหนดใหฤทธิ์ของตัวยาคอนไปทางใด 

ทางหนึ่ง  ในสมัยราชวงศฮั่นมีการประสะโหราเดือยไก (乌头 อูโถว) ดวยน้ําผึ้ง การประสะโฮวพั่ว (厚朴) 
ดวยนํ้าขิง การประสะโกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) ดวยเหลา  ปจจุบันการประสะมีหลายวิธี มีทั้งการใช
ฝูเลี่ยวชนิดตาง ๆ กัน  การใชปริมาณฝูเลี่ยวและอุณหภูมิที่หลากหลาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของตัวยา

เปนหลัก  

 1.10 ขนาด (度 ตู) หมายถึงการกําหนดขนาดใหญ-เล็ก ยาว-สั้น บาง-หนา ของตัวยา เชน 

หวงฉิน (黄芩) ตองยาว 3 น้ิว หรือ ตี้กูผี (地骨皮) ยาว 1 ฟุต  ปจจุบันการเผาจื้อไดมีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีการกําหนดอัตราสวนของตัวยาและฝูเลี่ยวใหเหมาะกับขนาดของตัวยาตาง ๆ 

ที่ใชอยางชัดเจน และมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 

 1.11 การบดดวยวิธีหมุนวอน (飞 เฟย) หมายถึงการบดตัวยาใหเปนผงละเอียด มี 2 แบบ 

คือ การบดแหง และการบดรวมกับการใชนํ้า  การบดแหงคือการนําตัวยามาบดเปนผงละเอียด หรืออีก

วิธีหน่ึงคือการบดใหละเอียดมากจนผงแหง สวนที่เบากวาจะหมุนและลอยมาติดที่ฝาครอบและรอบ ๆ 

ภาชนะที่บด หลังจากนั้นจึงขูดออกมาใช เชน เลี่ยนจื้อเซินตัน (炼制升丹)  สวนการบดรวมกับการใช
นํ้า จะนําตัวยามาบดใหละเอียดพอสมควร แลวเติมนํ้าลงไปบดหมุนวนพรอมกันไปเรื่อย ๆ  ตั้งทิ้งไวให

ตกตะกอน สารที่ไมตองการหรือสิ่งแปลกปลอมจะลอยขึ้นมาอยูบนผิวนํ้า  คอย ๆ  ชอนออกแลวรินนํ้าทิ้ง 
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แลวเติมนํ้าลงไปบดหมุนวนใหม  ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งจนเหลือแตตัวยาที่สะอาดและนอนกน จึงนํามาตาก

แหงเพื่อพรอมใช เชน การบดชาด (水飞朱砂)  
 1.12 การสุมไฟ (伏 ฝู) หมายถึงการใชไฟมาเผาหรือยางตัวยาตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

ขึ้นกับวาเปนยาชนิดใด เชน ฝูหลงกาน (伏龙肝) คือดินท่ีอยูในเตาไฟเปนระยะเวลานานมากมักมีฤทธิ์
เปนดางออน  

 1.13 การสไลดเปนแผนบางมาก (镑 ปาง) หมายถึงการใชคมมีดมาขูดตัวยาใหเปนแผน   

บางมากหรือใหเปนเสนบางมาก เพ่ือสะดวกในการปรุงยา 

 1.14 การทุบใหแตก (摋 ซา) หมายถึงการทุบหรือการตัดห่ันตัวยาโดยตองการใหตัวยาแตก
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 

 1.15 การตากแดด (煞 ซา) หมายถึงการนําตัวยามาตากแดดใหแหง 
 1.16 การอาบแดด (曝 พู) หมายถึงการนําตัวยามาตากแดดจัด ๆ ใหแหง 

 1.17  การกลั่นเปนหยดน้ําคาง (露 ลู) หมายถึงการนําตัวยามาผึ่งแดด ผึ่งลม หรือตากนํ้าคาง 

บางครั้งจะไมใหโดนแดดโดยตรง จนกระทั่งตกผลึกแยกออกมา หรือขจัดสารแปลกปลอมอื่นท่ีเปนพิษ

ออกไป เชน ลูจื้อซีกวาซวง (露制西瓜霜) 
  การเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธีดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน บางวิธีอธิบายไมชัดเจนหรือ

บรรยายไดยาก  เน่ืองจากกาลเวลาที่ผานมานาน บางวิธีเลิกใชแลวและมีจํานวนวิธีเพิ่มขึ้น  อยางไร     

ก็ตามการเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธี นับเปนแบบแผนเพื่อใหเห็นภาพรวมของพัฒนาการของการเผาจื้อ
ในยุคปจจุบัน 

2.  การเผาจื้อแบบ 3 กลุม 
  ในสมัยราชวงศหมิง เฉินเจียหมัว (陈嘉谟) ไดเขียนตําราเกี่ยวกับการเผาจื้อโดยแบงวิธี
เผาจื้อเปน 3 กลุม ไดแก การเผาจื้อโดยใชนํ้า ใชไฟ และใชนํ้ารวมกับไฟ  การแบงลักษณะนี้แสดงถึง

จุดเดนของการเผาจื้อ  แตมีขอเสียคือไมไดรวมความถึงการทําความสะอาดยา การหั่นยา  ปจจุบันตํารา-

ยาจีนสวนใหญแบงเปน 3 กลุมคือ การทําความสะอาดตัวยา การหั่นตัวยา และการเผาจื้อ ตัวอยาง  

การทําความสะอาดตัวยา เชน การคัด การรอน การลาง การขจัดสิ่งแปลกปลอม ตัวอยางการหั่น เชน 

แชนํ้า หรือพรมนํ้า หรือผานน้ํากอน แลวจึงนํามาห่ันหรือบดเปนชิ้นเล็ก ๆ  สวนการเผาจื้อ เชน การผัด 

การผัดโดยใชฝูเลี่ยว การสะตุ การน่ึง การตม การทําใหเกิดผลึก การหมัก เปนตน 
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3.  การเผาจื้อแบบ 5 กลุม 
  การเผาจื้อแบบ 5 กลุมน้ี จะทําใหการเผาจื้อแบบ 3 กลุมมีความครบถวนทุกดาน โดยการ

เพ่ิมการตกแตงตัวยา และการแปรรูปตัวยาโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากการใชนํ้า ใชไฟ และใชนํ้ารวมกับ

ไฟ 

4.  การเผาจื้อโดยแบงตามสวนของสมุนไพรที่ใช 
  ในสมัยราชวงศซง ตําราจฺหวีฟาง《局方》ไดกําหนดแหลงที่มาของตัวยาโดยแบงเปนตัวยา

จําพวกโลหะ หิน หญา ไม นํ้า ใบ ผล  และในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดใหแบงตามสวน

ที่ใชทํายา เชน ตัวยาจําพวกกิ่งกาน ผล เมล็ด ทั้งตน ใบ ดอก เปลือก สัตว แรธาตุตาง ๆ  วิธีการแบง

แบบนี้เปนประโยชนตอการตรวจสอบแตไมแสดงถึงทักษะและเทคนิคของการเผาจื้อ 

5.  การเผาจื้อโดยแบงตามเทคนิคและการใชฝูเลี่ยว 
  จุดเดนของการแบงลักษณะนี้มี 2 ดานคือ  1) เนนการใชฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ เชน การใช

เหลา นํ้าสม นํ้าผึ้ง เกลือ ขิง และน้ํากระสายยา  การใชฝูเลี่ยวแตละชนิดมีวัตถุประสงคแตกตางกัน และ

ยังมีการแบงยอยลงไปอีก เชน การใชเหลามาเผาจื้อ จะแบงยอยออกเปน ผัดดวยเหลา น่ึงพรอมเหลา 

ตมพรอมเหลา ตุนพรอมเหลา เปนตน  2) เนนเทคนิคการเผาจื้อ เชน การผัด การสะตุ การน่ึง การตม 

และในกระบวนการดังกลาวยังกลาวถึงการใชฝูเลี่ยว เชน เหลา นํ้าสม นํ้าขิง นํ้าผึ้ง เปนตน  การแบง

ประเภทนี้แสดงใหเห็นทั้งเทคนิคและวัตถุประสงคของการเผาจื้อท่ีแทจริง จึงมีการนํามาใชในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

6.  การเผาจื้อตามเภสัชตํารับของจีน  
  เภสัชตํารับของจีน (Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) ไดกําหนด
มาตรฐานการเผาจื้อ โดยกําหนดคํานิยามของวิธีการเตรียมตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานระดับชาติ ดังน้ี  

 6.1 การทําความสะอาด นําสมุนไพรมาคัดแยกเอาสวนที่ไมตองการออก เชน ตัวยาบางชนิด 

ใชเฉพาะเนื้อผล ไมใชสวนผิว บางชนิดใชเฉพาะราก ไมใชลําตน แลวนํามาทําความสะอาด  หลังจากนั้น 

จึงนําไปหั่น แปรรูปโดยวิธีพิเศษ จําหนาย หรือใชปรุงยา   
  การทําความสะอาดสมุนไพรทําไดโดย การคัดเลือก การฝดหรือรอน การลาง การหั่น การแช 

การปดดวยแปรง การถู การบด ตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
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 6.2 การหั่น นอกจากกําหนดไววาห่ันสมุนไพรสดหรือแหงแลว โดยท่ัวไปกอนการห่ันสมุนไพร 
จะตองนําสมุนไพรไปลางนํ้าใหสะอาด แชนํ้าสักครูในภาชนะที่มีฝาปด เพื่อใหสมุนไพรออนนุมและทําให

หั่นงาย  แตปริมาณน้ําและระยะเวลาที่ใชในการแชมีความสําคัญมาก เพราะหากใชนํ้าปริมาณมากหรือ

แชนํ้านานเกินไปจะทําใหฤทธิ์ของตัวยาลดลง  ตองหั่นสมุนไพรใหมีขนาดพอเหมาะ หากหั่นชิ้นใหญหรือ

หนาเกินไป เวลาตมจะทําใหตัวยาไมละลายออกมาหรือละลายออกมาไมหมด สมุนไพรที่หั่นแลว     

ควรทําใหแหงทันที 
  การหั่นสมุนไพรอาจหั่นเปนแวน เปนทอน เปนชิ้น หรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ โดยทั่วไปเภสัชตํารับ

ของจีนไดกําหนดขนาดและความหนาของวัตถุดิบสมุนไพรไวดังน้ี 
  6.2.1 การหั่นเปนแวน แวนบางมากจะมีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร แวนบางจะมี

ความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร  และแวนหนาจะมีความหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 
  6.2.2  การหั่นเปนทอน เปนขอ หรือเปนปลอง ความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 
  6.2.3  การหั่นเปนชิ้น รูปสี่เหลี่ยมตาง ๆ ขนาดความยาวประมาณ 8-12 มิลลิเมตร 
  6.2.4  การห่ันหรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ สําหรับสมุนไพรประเภทเปลือก ขนาดความหนา

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร  และสมุนไพรประเภทใบ ขนาดความหนาประมาณ 5-10 มิลลิเมตร  
  นอกเหนือจากวิธีหั่นดังกลาวแลว สมุนไพรบางชนิดอาจใชวิธีบด หรือตํา หรือทุบ 

 6.3 การทําใหแหง  การเตรียมเหยาไฉแหงน้ันควรทําใหมีปริมาณความชื้นต่ําท่ีสุด เพื่อลด  

การเจริญของเชื้อจุลินทรียซึ่งจะทําใหสารออกฤทธิ์ถูกทําลาย  ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสม

ของเหยาไฉแตละชนิดอาจหาไดจากเภสัชตํารับหรือจากมอโนกราฟที่เปนทางการ 
  พืชสมุนไพรสามารถทําใหแหงไดหลายวิธี ไดแก การผึ่งในที่รมที่อากาศถายเทดี มีรมเงาบัง

ไมใหรับแสงอาทิตยโดยตรง การวางเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตากในหองหรือในอาคารที่กรุดวยมุงลวด 

การตากแดดโดยตรง การทําใหแหงในเตาอบ หองอบ หรือโดยเครื่องอบแหงพลังแสงอาทิตย การทําใหแหง

ดวยความเย็น  ถาเปนไปไดใหควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารสําคัญ  

ที่เปนสารออกฤทธิ์  วิธีการและอุณหภูมิที่ใชในการทําแหงอาจมีผลกระทบอยางมากตอคุณภาพของ 

เหยาไฉ ดังน้ัน การตากในที่รมจะเปนวิธีที่ดีกวา เพื่อรักษาหรือลดการจางของสีของใบและดอกใหนอย

ที่สุด  และควรใชอุณหภูมิต่ําในกรณีที่เหยาไฉมีสารที่ระเหยได  นอกจากน้ันควรมีการบันทึกสภาวะที่ใช

ในการทําใหแหงดวย 
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  ในกรณีของการผึ่งใหแหงในที่โลง ควรแผเหยาไฉเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตาก และหมั่นคน

หรือกลับบอย ๆ เพื่อใหอากาศถายเททั่วถึง  แผงตากควรจะอยูหางจากพื้นมากพอ และควรทําให

เหยาไฉแหงอยางสม่ําเสมอเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา  ไมควรตากเหยาไฉบนพื้นโดยตรง  ถาเปนพื้น

ปูนซีเมนตหรือคอนกรีตควรวางเหยาไฉบนผืนผาใบหรือผาชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม  สถานที่ตากวัตถุดิบ

ตองกันไมใหแมลง หนู นก สัตวเลี้ยงเขาถึงได  สําหรับการทําใหแหงภายในอาคาร ควรกําหนด

ระยะเวลาการทําใหแหง อุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่น ๆ โดยคํานึงถึงสวนของพืชที่ใชเปนยา (ราก 
ใบ ลําตน เปลือก หรือ ดอก) และสารธรรมชาติที่ระเหยงาย เชน นํ้ามันหอมระเหย 

 6.4 การแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ 
  กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะของสมุนไพร โดยทั่วไปจะมีการใชไฟเขามาเกี่ยวของ และ

เปนวิธีที่ใชกันมาก ไมวาจะผัดหรือสะตุ ตองเลือกใชระดับไฟ (ไฟออน ไฟแรง) ที่เหมาะสม (ผัดใหมี
กลิ่นหอม หรือผัดใหเกรียม) ซึ่งจะมีผลตอการรักษา  ตัวอยางผลของการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะที่มีตอ 
ผลการรักษา เชน ขาว (谷芽 กูหยา) ขาวบารเลย (麦芽 ไมหยา) ถาใชกระตุนการทํางานของมาม ชวย

ทําใหเจริญอาหารดีขึ้น จะตองนําไปผัดกอนใช  ไปจู (白术) หากใชดิบจะมีสรรพคุณเสริมชี่ บํารุงมาม 

แตฤทธิ์คอนขางแรง เม่ือรับประทานแลวจะทําใหทองอืด จึงตองนํามาผัดใหเกรียมกอนใช นอกจากจะ

ชวยเสริมชี่และบํารุงมามแลว ยังทําใหไมเกิดอาการทองอืด  สําหรับตัวยาประเภทเมล็ดหรือผลเล็ก ๆ  

ตองนํามาผัดกอนใช เพื่อใหมีกลิ่นหอมและเมื่อนํามาตมจะทําใหสารสําคัญละลายน้ําออกมางาย  ตัวยาท่ี

เปนยาเย็นเม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยาไมแรงเกินไป เปนตน 
  การแพทยแผนจีนไดกําหนดกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะของสมุนไพร ดังน้ี 
  6.4.1  การผัด (炒制法 เฉาจ้ือฝา) แบงเปน 2 ประเภท คือ การผัดธรรมดา และการผัด

โดยใชรําขาวสาลี 
    (ก) การผัดธรรมดา (清炒 ชิงเฉา)  หมายถึงการนําเหยาไฉที่สะอาดใสในภาชนะท่ี
เหมาะสม  ผัดโดยใชระดับไฟออน ๆ จนกระทั่งไดตัวยาที่มีลักษณะตรงตามขอกําหนด  นําออกจากเตา 

แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น  หากตองการผัดจนกระทั่งไหมเกรียมใหผัดโดยใชระดับไฟแรง ผัดจนกระทั่ง     

ผิวนอกเปนสีนํ้าตาลและรอยแตกเปนสีเขม  นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น  สําหรับสมุนไพรที่   

ติดไฟในระหวางการผัด อาจพรมน้ําเล็กนอย แลวผัดจนกระทั่งตัวยาแหง 
     (ข) การผัดโดยใชรําขาวสาลี (麸炒 ฝูเฉา) หมายถึงการนํารําขาวสาลีใสลงในภาชนะ
ที่เหมาะสม แลวใหความรอนจนกระทั่งมีควันออกมา  เติมเหยาไฉที่สะอาดลงไป  คนอยางรวดเร็ว



วิธีการเผาจื้อ 

 

65 

จนกระทั่งผิวของตัวยาเปนสีเหลืองเขม  นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก  โดยท่ัวไปใชรําขาว-

สาลี 10 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 
  6.4.2  การคั่ว (烫制法 ทั่งจื้อฝา) หมายถึงการนําทรายที่สะอาดหรือเปลือกหอยที่บดเปนผง
ใสในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอนท่ีอุณหภูมิสูง เติมวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดลงไป คนอยาง

สมํ่าเสมอ จนกระทั่งตัวยากรอบ นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น 

  6.4.3  การสะตุ (煅制法 ตวนจื้อฝา) แบงเปน 2 ประเภท คือ การสะตุแบบเปด และการ-

สะตุแลวจุมในของเหลวที่กําหนด 
           (ก) การสะตุแบบเปด (明煅 หมิงตวน)  หมายถึงการนําเหยาไฉที่สะอาดมาทุบ    

ใหแตกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปวางบนเปลวไฟที่ไมมีควัน หรือใสในภาชนะที่เหมาะสม สะตุจนกระทั่ง 

ตัวยากรอบ เปราะ หรือรอนแดง  จากน้ันนําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวบดเปนผงละเอียด สําหรับ

ตัวยาประเภทเกลืออนินทรียที่มีนํ้าผลึก ไมจําเปนตองสะตุจนรอนแดง แคทําใหนํ้าผลึกระเหยออกอยาง

สมบูรณก็พอ  
     (ข) การสะตุแลวจุมในของเหลวที่กําหนด (煅淬 ตวนเชวย) หมายถึงการนําเหยาไฉ

ที่สะอาดมาสะตุจนกระทั่งตัวยารอนแดง  แลวนําไปจุมลงในของเหลวที่กําหนดเพื่อลดอุณหภูมิ

จนกระทั่งตัวยากรอบ เปราะ (ทําซ้ําถาจําเปน)  นําตัวยาไปทําใหแหง บดเปนผงละเอียด 
  6.4.4  การเผาใหเปนถาน (制炭法 จื้อท่ันฝา) หมายถึงการเผาสมุนไพร แตตองระวังไมให
เปนขี้เถา  หากเปนการเผาโดยวิธีผัด ใหใสเหยาไฉที่สะอาดลงในภาชนะที่รอน แลวผัดโดยใชระดับไฟแรง 

จนกระทั่งผิวนอกของตัวยามีสีเขม และเนื้อในเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขม พรมนํ้าเล็กนอย เอาออกจากเตา 

แลวนําไปตากแหง  หากเปนการเผาโดยวิธีสะตุ ใหใสเหยาไฉที่สะอาดลงในภาชนะสําหรับสะตุที่มีฝาปด

มิดชิด อบตัวยาใหทั่ว ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวเอาตัวยาออกมาใช 
  6.4.5  การนึ่ง  (蒸制法 เจิงจื้อฝา) หมายถึงการนําเหยาไฉที่สะอาดมาคลุกเคลากับฝูเลี่ยว 
ชนิดของเหลวใหเขากัน  นําไปใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด  น่ึงจนกระทั่งฝูเลี่ยวแทรกซึมเขาในเนื้อ

ตัวยา แลวนําไปตากแหง 
  6.4.6  การตม  (煮制法 จูจื้อฝา) หมายถึงการนําเหยาไฉที่สะอาดมาตมกับนํ้าหรือฝูเลี่ยว 
ชนิดของเหลว จนกระทั่งนํ้าหรือฝูเลี่ยวแทรกซึมเขาเน้ือในตัวยา แลวนําไปตากแหง 
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  6.4.7 การตุน (煨制法 เวยจื้อฝา) หมายถึงการนําวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดมาตุนกับฝูเลี่ยว 
ชนิดของเหลวในภาชนะตุนท่ีมีฝาปดมิดชิด  ตุนจนกระทั่งฝูเลี่ยวซึมเขาไปในตัวยาอยางทั่วถึง นําออกมา

ทําใหแหง  
  6.4.8 การลวกดวยน้ําเดือด (燀法 ตันฝา) หมายถึงการใสเหยาไฉที่สะอาดลงในน้ําเดือด 

คนสักครูแลวนําสมุนไพรขึ้นจากนํ้า เชน สมุนไพรบางชนิดที่เปลือกเมล็ดชั้นนอกมีลักษณะยนและแหง 

จะตองใสนํ้าเดือดคนจนกระทั่งเปลือกเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบจนสามารถแยกออกมาได จากน้ัน

นําไปแชในนํ้าเย็นเพื่อลอกเอาเปลือกเมล็ดชั้นนอกออก แลวนําไปตากแดด 

  6.4.9 การแปรรูปโดยใชเหลา (酒炙法 จิ่วจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดยใชเหลา
เปนฝูเลี่ยว ปกติจะใชเหลาเหลือง วิธีการแปรรูป เชน การผัด การตุน การน่ึง เปนตน  
  6.4.10 การแปรรูปโดยใชน้ําสม (醋炙法 ชูจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดยใช
นํ้าสมเปนฝูเลี่ยว  ปกตินํ้าสมท่ีใชมักทํามาจากการหมักกลั่นขาวเจา ขาวสาลี ขาวเกาเหลียง หรือหัวเหลา 

วิธีการแปรรูป เชน การผัด การตม การน่ึง เปนตน 
  6.4.11 การแปรรูปโดยใชน้ําเกลือ (盐炙法 เอี๋ยนจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดย
ใชนํ้าเกลือเปนฝูเลี่ยว  วิธีการแปรรูป เชน การผัด การน่ึง เปนตน 
  6.4.12 การผัดดวยน้ําขิง (姜炙法 เจียงจื้อฝา) หมายถึงการผัดเหยาไฉที่สะอาดโดยใชนํ้าขงิ
เปนฝูเลี่ยว ซึ่งอาจใชนํ้าค้ันขิงสด หรือนํ้าตมจากขิงแหง ซึ่งเตรียมจากการตมขิงแหงบดในน้ํา ทําซ้ํา 2 

ครั้ง รวมน้ําตมจะไดนํ้าขิง  การผัดดวยนํ้าขิงทําโดยเติมนํ้าขิงลงบนวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด คลุกเคลา

ใหเขากัน นําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมดวยไฟออน ๆ จนกระทั่งนํ้าขิงซึมเขาในตัวยา นําออกมาตากแหง  

ปกติใชขิงสด 10 กิโลกรัม หรือ ขิงแหง 3 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 
  6.4.13 การผัดดวยน้ําผึ้ง (蜜炙法 มี่จื้อฝา) หมายถึงการผัดเหยาไฉท่ีสะอาดโดยใชนํ้าผึ้ง
เปนฝูเลี่ยว  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่เหมาะสม  ใสเหยาไฉที่สะอาด 

แลวคลุกเคลาใหเขากัน  หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาไปในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในภาชนะที่

เหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ  ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไว

ใหเย็น  ปกติใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 

  6.4.14 การเตรียมผงสีขาวเหมือนน้ําคางแข็ง (制霜法 จื้อซวงฝา) หมายถึงการขจัดนํ้ามัน
ออกจากสมุนไพรโดยการบดเหยาไฉที่สะอาดจนมีลักษณะเหมือนแปงเปยก แลวใหความรอนโดยใชไฟ

ออน ๆ  จากน้ันบีบนํ้ามันในสมุนไพรออกสวนหนึ่ง จนกระทั่งไดตัวยาที่มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด 
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  6.4.15 การบดรวมกับการใชน้ําโดยวิธีหมุนวอน (水飞法 สุยเฟยฝา) หมายถึงการบด
สมุนไพรใหเปนผงละเอียดพอควร แลวเติมนํ้าลงไปบดหมุนวนพรอมกันไปเรื่อย ๆ  ตั้งทิ้งไวให

ตกตะกอน สารที่ไมตองการหรือสิ่งแปลกปลอมจะลอยขึ้นมาอยูบนผิวนํ้า คอย ๆ ชอนออกแลวเทน้ําทิ้ง 

จากน้ันเติมนํ้าลงไปบดกวนใหม  ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งจนเหลือแตตัวยาที่สะอาดนอนกน จึงนํามาตากแหง

พรอมใช 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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บทที่ 8 
ฝูเลี่ยวที่ใชในการเผาจื้อ 

 

  ฝูเลี่ยว (辅料) หรือ สารปรุงแตง ที่ใชบอยในการเผาจื้อมี 2 กลุม กลุมแรกคือ ฝูเลี่ยวที่

นํามาใชในการเตรียมผลิตภัณฑยาในรูปแบบตาง ๆ เชน ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาผง ซึ่งฝูเลี่ยวเหลาน้ี

มีคุณสมบัติทางเคมีคอนขางเสถียร โดยไมทําใหคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของตัวยาหลักน้ัน

เปลี่ยนแปลง ชวยใหตํารับยามีความคงตัว โดยทําหนาท่ีเปนสารดูดซับ ชวยดูดซับความชื้นท่ีมีในตํารับยา 

และชวยทําใหตํารับยามีขนาดรับประทานสม่ําเสมอ คือ นํ้าหนักเม็ดยา นํ้าหนักแคปซูล หรือนํ้าหนักผง

ตอซอง มีความสม่ําเสมอไมผันแปรมาก  อีกกลุมหนึ่งคือ ฝูเลี่ยวที่มีผลตอคุณสมบัติทางเคมีและทาง

กายภาพของตัวยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมฤทธิ์ หรือลดพิษ หรือลดผลขางเคียงของตัวยา  
  ฝูเลี่ยวสามารถแบงตามสถานะไดเปน 2 ชนิด คือ ฝูเลี่ยวชนิดของเหลว และฝูเลี่ยวชนิด

ของแข็ง 

1.  ฝูเลี่ยวชนิดของเหลว  
  ฝูเลี่ยวชนิดของเหลว มีดังนี้ 

  1.1 เหลา (酒 จิ่ว) โบราณมีชื่อเรียกเหลาตาง ๆ นานา  แตปจจุบันเหลาที่ใชเปนฝูเลี่ยวมีเพียง 
2  ชนิด คือ เหลาเหลืองและเหลาขาว มีสวนประกอบหลักคือแอลกอฮอล อาจมีไขมันและสารอินทรีย

อื่น ๆ เจือปน  เหลาเหลืองผลิตจากขาวเจา หรือขาวสาลี หรือขาวโพด โดยการกลั่น มีปริมาณ

แอลกอฮอลประมาณรอยละ 15-20 และเจือปนดวยนํ้า ไขมัน กรดอะมิโน และแรธาตุอื่น ๆ  เหลาเหลือง

มีสี เหลืองใส มีกลิ่นหอมจํา เพาะ  สวนเหลาขาวไดจากการกลั่นขาวเจา หรือขาวสาลี หรือ

มันสําปะหลัง หรือขาวเกาเหลียง มีปริมาณแอลกอฮอลรอยละ 50-60 และเจือปนดวยกรดอินทรีย 
ไขมัน และสารแอลดีไฮด 
  ในสมัยโบราณมักใชเหลาเหลือง และเริ่มใชเหลาขาวในสมัยราชวงศเหวียน (元代)  เหลา
เปนของเหลวใสไมมีตะกอนหรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ  มีกลิ่นหอมของเหลา เหลาท่ีดีไมควรมีกลิ่นเปรี้ยว หรือ

กลิ่นหมัก หรือกลิ่นอื่น ๆ  มีปริมาณแอลกอฮอลตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล 
ไมเกิน 0.04 กรัม/100 มิลลิลิตร  นํ้ามันประเภทแอลกอฮอลอื่น ๆ ไมเกิน 0.02 กรัม/100 มิลลิลิตร 
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดไมเกิน 0.05 กรัม/กิโลกรัม  อะฟลาท็อกซิน B1 ไมเกิน 5 ไมโครกรัม/
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กิโลกรัม  แบคทีเรียรวมไมเกิน 50 หนวย/มิลลิลิตร  และแบคทีเรียชนิด coliform ไมเกิน 3 หนวย/100 
มิลลิลิตร 
  เหลามีคุณสมบัติรอนแรง รสหวานเผ็ด  มีฤทธิ์เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขับความเย็น

สลายลม ดับกลิ่นและรส  นอกจากน้ีเหลายังชวยใหสารอนินทรียบางชนิดแตกตัวและละลายน้ําไดมากขึ้น  

ตัวอยางเชน เหลาสามารถจับตัวกับแมกนีเซียมคลอไรด หรือแคลเซียมคลอไรดในพืช เกิดเปนผลึกของ

สารประกอบ MgCl2.6 CH3OH หรือ CaCl2.4 C2H5OH เปนตน  ผลึกของสารประกอบแอลกอฮอล
เหลาน้ีสามารถละลายไดดีในนํ้า จึงชวยเพิ่มการละลายของสารอนินทรียดังกลาว  ตัวยาประเภท       
สัตววัตถุมักมีกลิ่นคาวสาบของ trimethylamine, aminovaleraldehyde เม่ือนํามาเผาจื้อโดยใชเหลา
เปนฝูเลี่ยว จะชวยใหกลิ่นเหลาน้ีหายไป  นอกจากน้ีในเหลายังมีองคประกอบประเภทเอสเทอร ซึ่งจะ
ชวยใหรสและกลิ่นของตัวยาดีขึ้น  โดยทั่วไปยาดองเหลามักเตรียมโดยใชเหลาขาวเปนฝูเลี่ยว สวนการ

เผาจื้อมักใชเหลาเหลืองเปนฝูเลี่ยว 
  การเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยวมักใชกับ การผัด การน่ึง การตุน  ตัวยาที่ใชเหลาเปนฝูเลี่ยว

ในการเผาจื้อ เชน โกฐน้ําเตา (大黄) ตังกุย (当归) หวงฉิน (黄芩) หวงเหลียน (黄莲) เปนตน 

 1.2 น้ําสม (醋 ชู) นํ้าสมที่ใชเปนฝูเลี่ยวมักเตรียมจากการหมักกลั่นขาวเจา ขาวสาลี 
ขาวเกาเหลียง หรือหัวเหลา  นํ้าสมมีองคประกอบทางเคมีคือ กรดน้ําสม (acetic acid) ประมาณรอยละ 
4-6, succinic acid, oxalic acid, sorbic acid, วิตามิน และเถา  ในตํารายาเปนเฉากังมู《本草刚目》

ไดบันทึกไววา นํ้าสมท่ีใชในการเผาจื้อตองเตรียมจากการหมักขาวนาน 2-3 ป และไมใชหัวนํ้าสมที่      
ไดจากการสังเคราะห  นํ้าสมท่ีหมักเปนเวลานานเรียกวา เฉินชู (陈醋) หรือนํ้าสมคางป เปนนํ้าสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด 
  นํ้าสมมีลักษณะเปนของเหลวใส ไมขุน หรือไมมีตะกอนแขวนลอยหรือตกตะกอน ไมมีเชื้อรา 

และไมมีกลิ่นผิดปกติ  หากนํามาตรวจวิเคราะหจะไมมีกรดอิสระ (free acid)  หามใชนํ้าสมท่ีทําจาก 
sulfuric acid, nitric acid หรือ hydrochloric acid  และน้ําสมท่ีใชตองมีปริมาณกรดรวมไมนอยกวา
รอยละ 3.5  นํ้าสมมีรสเปรี้ยว ขม คุณสมบัติอุน  เปนตัวนําพาตัวยาเขาสูตับไดดี  มีสรรพคุณชวยปรับ

การไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย หามเลือด ชวยใหนํ้าภายในรางกายไหลเวียนดี ลดบวม บรรเทาพิษ 

สลายตุมกอน บรรเทาปวด ชวยปรับกลิ่นและรสของตัวยาใหดีขึ้น  กรดน้ําสมจะทําปฏิกิริยากับ

แอลคาลอยดไดเกลือของแอลคาลอยด ชวยใหตัวยาที่เปนแอลคาลอยดละลายน้ําไดดี  เม่ือนํามาตม  
จะทําใหตัวยาละลายออกมาในน้ําไดเร็ว ชวยเพิ่มประสิทธิผลการรักษา นํ้าสมสามารถลดพิษของตัวยาตาจี๋ 
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(大戟) และเหยียนฮวา (芫花) ได  นอกจากน้ีนํ้าสมยังใชปรับแตงกลิ่นและรส ดับกลิ่นคาว ฆาเชื้อ

แบคทีเรีย และปองกันการบูดเสียได  
  การเผาจื้อโดยใชนํ้าสมเปนฝูเลี่ยวมักใชกับ การผัด การน่ึง และการตม ตัวยาที่ใชนํ้าสมเปน

ฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ เชน กันสุย (甘遂) ซังลู (商陆) ตาจี๋ (大戟) เหยียนฮวา (芫花) ขมิ้นออย 

(莪术 เออจู) แหวหมู (香附 เซียงฝู) ไฉหู (柴胡) เปนตน 

 1.3 น้ําผึ้ง (峰蜜 เฟงมี่) นํ้าผึ้งมีมากมายหลายชนิดตามชนิดของดอกไม  แตนํ้าผึ้งที่มีสรรพคุณ
ดีคือ นํ้าผึ้งที่ไดจากดอกพุทราจีน (枣 เจา) ซานไป (山白) และลิ้นจี่ (荔枝 ลี่จือ) หากไดจากเฉียวหมี่ 
(荞米) หรือขาวสาลีบัควีท (buckwheat) จะมีสีเขมและมีกลิ่น คุณภาพจะไมดี  เน่ืองจากความ

แตกตางของชนิดนํ้าผึ้ง แหลงที่มา และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน จึงทําใหองคประกอบทางเคมีของ

นํ้าผึ้งแตละชนิดแตกตางกันมาก องคประกอบทางเคมีหลักของนํ้าผึ้ง ไดแก นํ้าตาลฟรุคโตส (fructose) 
และน้ําตาลกลูโคส (glucose) มีประมาณรอยละ 70 และน้ําตาลซูโครส (sucrose) นํ้าตาลนม (lactose) 
แรธาตุ ขี้ผึ้ง เอนไซม กรดอะมิโน วิตามิน ในปริมาณเล็กนอย  นํ้าผึ้งมีสีและกลิ่นตางกันตามชนิดของ

ดอกไมที่ผึ้งไปดูดมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใชกลองจุลทรรศน  ดังน้ันหากนํ้าผึ้งไดจากดอกไมที่มี

พิษ นํ้าผึ้งชนิดนั้นจะนํามาใชไมได เชน ดอกกุหลาบพันป (杜鹃花 ตูจฺเหวียนฮวา) ดอกโหราเดือยไก 
(乌头花 อูโถวฮวา) ดอกยี่โถ (夹竹桃花 เจี๋ยจูเถาฮวา) ซานไหถังฮวา (山海棠花) เหลยกงเถิงฮวา 
(雷公藤花) เปนตน  หากรับประทานจะทําใหเกิดอาการงวงซึม คลื่นไส ปวดทอง หรือหากอาการ

รุนแรงจะทําใหเสียชีวิตได 
  นํ้าผึ้งเปนของเหลวคอนขางใสเปนประกาย มีความหนืด มีกลิ่นหอมออน ๆ รสหวานจัด  

หากเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีความถวงจําเพาะ 1.349 ขึ้นไป ไมตกตะกอน ไมมีสาร

เดกซทริน (dextrin) มีปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 25 นํ้าตาลซูโครส ไมเกินรอยละ 8  หากมีปริมาณ
เกินเกณฑที่กําหนดน้ี แสดงวานํ้าผึ้งน้ันไดจากการใชนํ้าตาลทรายในการเลี้ยงผึ้งหรือมีการใสนํ้าตาล

ซูโครสผสมลงไปในน้ําผึ้ง  นอกจากนี้ ปริมาณ reducing sugar ตองไมนอยกวารอยละ 64  นํ้าผึ้งมี

คุณสมบัติเย็น สรรพคุณระบายความรอน ลดไข  หากนํามาตมใหสุก จะมีคุณสมบัติอุน มีสรรพคุณ

บํารุงสวนกลางของรางกาย รสหวานกลมกลอม สามารถขจัดพิษ และใหความชุมชื้น บรรเทาปวด        
มีกลิ่นหอมหวาน ชวยปรับกลิ่นและรส และชวยปรับประสานตัวยาในตํารับใหเขากัน  เหมาะสําหรับ

รักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะตาง ๆ 
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  การเผาจื้อโดยใชนํ้าผึ้งเปนฝูเลี่ยว เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าในปริมาณที่

เหมาะสม  ตมจนเดือดแลวกรองสิ่งเจือปนออก จะไดของเหลวคอนขางหนืดเล็กนอย  ใสตัวยาที่สะอาด 

แลวคลุกเคลาใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาไปในตัวยา  จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่

เหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ  ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ  นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไว

ใหเย็น  ตัวยาที่ผัดดวยนํ้าผึ้งจะสงผลใหประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น ชวยปรับฤทธิ์ของยาใหสุขุม ชวยดับ

กลิ่นและรสได  ในฤดูรอนนํ้าผึ้งจะเกิดสภาพเหมือนถูกหมัก มักฟูลนทะลักทําใหฝาปดระเบิดออกได  
ซึ่งสามารถปองกันโดยเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํา หรือโดยใชขิงสดเล็กนอยใสลงไปในน้ําผึ้งแลวปดฝาใหแนน  

นอกจากน้ีควรเก็บนํ้าผึ้งใหหางจากอาหารหรือสิ่งของที่มีกลิ่นแรงเพราะน้ําผึ้งจะดูดซับกลิ่น  ไมควรเก็บ

นํ้าผึ้งในภาชนะที่เปนโลหะ โดยเฉพาะสังกะสีเพราะจะกอใหเกิดพิษได  ตัวยาที่ใชนํ้าผึ้งเปนฝูเลี่ยว 
ในการเผาจื้อ เชน ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) หมาหวง (麻黄) หนอนตายหยาก (百部 ไปปู)         
หมาโตวหลิง (马兜铃) ไปเฉียน (白前) ใบปแป (枇杷叶 ผีผาเยี่ย) ไปเหอ (百合) กิ่งอบเชยจีน 

(桂枝 กุยจือ) เปนตน 

 1.4 น้ําเกลือ (食盐水 สือเอี๋ยนสุย) เกลือประกอบดวยโซเดียมคลอไรด และมีแมกนีเซียม
คลอไรด แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมซัลเฟต ในปริมาณเล็กนอย  เกลือเปนผลึกสีขาว รสเค็ม ไมขม 

แตฝาดเล็กนอย ไมมีกลิ่น  มีปริมาณโซเดียมคลอไรดมากกวารอยละ 96  เกลือซัลเฟตไมเกินรอยละ 2  

แมกนีเซียมไมเกินรอยละ 2  แบเรียมไมเกิน 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ฟลูออไรดไมเกิน 5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  และตะกั่วไมเกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
  เกลือมีรสเค็ม คุณสมบัติเย็น  มีสรรพคุณเสริมเอ็นและกระดูกใหแข็งแรง  ชวยสลายตุม

กอนใหออนลง  ระบายความรอนชวยใหเลือดเย็น ขจัดพิษ ปองกันการบูดเนา ชวยปรุงรสใหดีขึ้น การ

เผาจื้อดวยนํ้าเกลือจะทําใหคุณสมบัติของตัวยาเปลี่ยนไปโดยจะเพิ่มฤทธิ์ของตัวยาใหดีขึ้น  ตัวยาที่ใช

นํ้าเกลือเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ เชน ตูจง (杜仲) ปาจี่เทียน (巴戟天) ผักชีลอม (小茴香 เสี่ยวหุย-

เซียง) เมล็ดสม (橘核 จฺหวีเหอ) เมล็ดผักกาดนํ้า (车前子 เชอเฉียนจื่อ) เรว (砂仁  ซาเหริน) 
เมล็ดฝอยทอง (菟丝子  ทูซือจื่อ) เปนตน 

 1.5 น้ําขิงสด (生姜汁 เซิงเจียงจือ) โดยทั่วไปจะใชนํ้าค้ันขิงสด หรือหากเปนขิงแหงใหใช    
ขิงแหงบดนํามาตมนํ้าแลวกรองเอากากออก จะไดนํ้าขิงสีเหลืองออน นํ้าขิงมีกลิ่นหอม มีนํ้ามันหอมระเหย 

สาร gingerols กรดอะมิโน คารโบไฮเดรต และน้ํามันชัน 
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นํ้าขิงสดมีรสเผ็ด คุณสมบัติอุน มีฤทธิ์กระจายลมไปตามผิวหนัง  ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับรักษา
โรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ไขหวัดที่เกิดจากการกระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค  

และมีฤทธิ์สลายความเย็น อุนสวนกลางของรางกาย มีสรรพคุณระงับอาเจียน ขับเสมหะ ถอนพิษ     
การใชนํ้าขิงเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อสามารถลดคุณสมบัติเย็นและลดพิษของตัวยาได  ตัวยาที่ใชนํ้าขิง  
ในการเผาจื้อ เชน โฮวผอ (厚朴) เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา (竹茹 จูหรู) เฉากวย (草果

เฉากั่ว) ปนเซี่ย (半夏) หวงเหลียน (黄连) เปนตน 

 1.6 น้ําชะเอมเทศ (甘草汁 กันเฉาจือ) เตรียมโดยนําชะเอมเทศไปตมนํ้า แลวกรองเอา
เฉพาะนํ้าตม  นํ้าชะเอมเทศมีสีเหลืองออนถึงเหลืองเขม  องคประกอบสําคัญของน้ําชะเอมเทศคือ สาร 

glycyrrhizin, reducing sugar คารโบไฮเดรต และสารจําพวกชัน 
  ชะเอมเทศมีรสหวาน คุณสมบัติสุขุม มีฤทธิ์บํารุงมาม บํารุงชี่ ระบายความรอน ขจัดพิษ   
ขับเสมหะ แกไอ บรรเทาอาการปวดชนิดเฉียบพลัน  ในคัมภีรเสินหนงเปนเฉาจิง 《神农本草经》

ไดบันทึกไววา การเผาจื้อดวยนํ้าชะเอมเทศจะชวยปรับฤทธิ์ของตัวยาใหสุขุมและลดพิษของตัวยาดวย  
มีรายงานการวิจัยยืนยันวาสามารถลดพิษไดจริง ทั้งพิษจากยาและอาหาร พิษที่เกิดจากกระบวนการ   
เผาผลาญในรางกายที่ผิดปกติ และพิษจากแบคทีเรีย  นอกจากนี้ชะเอมเทศยังมีฤทธิ์คลายฮอรโมน 

cortisone  ชวยใหตับทําหนาท่ีกําจัดพิษไดดีขึ้น ตัวยาที่ใชนํ้าชะเอมเทศเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ          
จะละลายน้ําไดดี  ดังน้ันจึงมักใชนํ้าชะเอมเทศมาเปนฝูเลี่ยวโดยทําหนาท่ีเปนตัวยานําพาและปรับ

ประสานตัวยาทั้งหมดในตํารับใหเขากัน  ตัวยาที่ใชนํ้าชะเอมเทศในการเผาจื้อ เชน หยวนจื้อ (远志) 
ปนเซี่ย (半夏) หวูจูยฺหวี (吴茱萸) เปนตน 

 1.7 น้ําถั่วดํา (黑豆汁 เฮยโตวจือ) เตรียมโดยตมถั่วดําดวยน้ํา แลวกรองเอาเฉพาะน้ําตมมาใช 
และทิ้งกาก  นํ้าถั่วดําประกอบดวยโปรตีน ไขมัน วิตามิน เม็ดสี และคารโบไฮเดรต 
  ถั่วดํามีรสหวาน คุณสมบัติสุขุม มีฤทธิ์ชวยใหเลือดไหลเวียน ขับปสสาวะ ขจัดลม ขจัดพิษ 

บํารุงตับไต  การใชนํ้าถั่วดําเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อจะชวยลดพิษหรือผลขางเคียงของตัวยาได  ตัวยาท่ี

ใชนํ้าถั่วดําในการเผาจื้อ เชน เหอโซวอู (何首乌) เปนตน 

 1.8 น้ําซาวขาว (米泔水 หมี่กันสุย) เตรียมโดยใชนํ้าที่ไดจากการซาวขาวครั้งที่ 2  มี

องคประกอบประเภทคารโบไฮเดรตและวิตามิน เน่ืองจากน้ําซาวขาวบูดงาย จึงมักเตรียมแลวใชทันที  
  นํ้าซาวขาวมีรสหวาน คุณสมบัติเย็น ไมมีพิษ มีฤทธิ์บํารุงชี่ ลดอาการกระวนกระวาย บรรเทา

อาการกระหายน้ํา ขจัดพิษ  นํ้าซาวขาวสามารถดูดซับไขมันไดดีและลดความเผ็ดของตัวยาได จึงมักใชกับ
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ตัวยาที่มีไขมันมากและตัวยาที่มีรสเผ็ด ชวยเพิ่มฤทธิ์บํารุงมามและปรับธาตุ  ตัวยาที่ใชนํ้าซาวขาวในการ

เผาจื้อ เชน โกฐเขมา (苍术 ชังจู) ไปจู (白术)  เน่ืองจากการหาน้ําซาวขาวในปริมาณมาก ๆ  จะทําไดยาก 

จึงอาจเตรียมโดยใชแปงขาวเจา 2 กิโลกรัม ละลายในน้ํา 100 กิโลกรัม 

 1.9 น้ําดี (胆汁 ตานจือ) ใชนํ้าดีของวัว หมู แพะหรือแกะ  นํ้าดีมีสีเขียวเขม คอนขางใส 
เหนียวเล็กนอย และกลิ่นออกคาว  นํ้าดีมีองคประกอบของ sodium cholate, bile pigment, 
mucoprotein, ไขมัน และเกลืออนินทรีย  
  นํ้าดีมีรสขม คุณสมบัติเย็นจัด มีฤทธิ์บํารุงสายตา ระบายความรอนที่ตับ ขับนํ้าดี ชวยให 
การขับถายของลําไสดีขึ ้น ขจัดพิษ ลดบวม ชวยใหความชุ มชื ้น  โดยมากใชนํ้าดีในการเผาจื ้อ        
ตานหนานซิง (胆南星) 

 1.10 น้ํามันงา (麻油 หมาโหยว) เปนนํ้ามันที่ไดจากการนําเมล็ดงาแกมาค้ันบีบดวยความเย็น
หรือความรอน  นํ้ามันงามีสวนประกอบของสาร linoleic acid, glyceride และ sesamin  
  นํ้ามันงามีรสหวาน คุณสมบัติเย็นเล็กนอย สรรพคุณขจัดความรอน ทําใหชุมชื้น ชวยสราง

เน้ือเยื่อ  เน่ืองจากนํ้ามันงามีจุดเดือดสูง จึงมักใชเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อตัวยาที่มีเปลือกแข็งมากหรือ  
มีพิษ เพ่ือทําใหตัวยากรอบและลดพิษของตัวยานั้น ๆ  หามใชนํ้ามันงาที่มีสิ่งอื่นผสมหรือมีกลิ่นเหม็น

เปรี้ยว  ตัวยาที่ใชนํ้ามันงาในการเผาจื้อ เชน แสลงใจ (马钱子 หมาเฉียนจื่อ) ไสเดือนดิน (地龙

ตี้หลง) เปนตน 

  นอกจากฝูเลี่ยวที่กลาวมาแลวขางตน  ยังมีฝูเลี่ยวอื่น ๆ ที่นํามาใชในการเผาจื้อ เชน นํ้าค้ัน

หวูจูยฺหวี (吴茱萸汁) นํ้าค้ันหัวผักกาด (萝卜汁 หลัวปูจือ) ไขแกะ (羊脂油 หยางจือโหยว) นํ้าดาง 
(石灰水 สือฮุยสุย) เปนตน 

2.  ฝูเลี่ยวชนิดของแข็ง  
  ฝูเลี่ยวชนิดของแข็ง มีดังนี้ 

 2.1 ผงหอยกาบ (蛤粉 เกอเฟน) รสเค็ม คุณสมบัติเย็น มีฤทธิ์ระบายความรอน สลาย

ความชื้น ขับเสมหะ ชวยทําใหตุมกอนออนตัว  เม่ือนํามาเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อจะชวยขจัดกลิ่นคาว

ของตัวยา และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา  สวนมากนํามาเตรียมอาเจียว (烫制阿胶 ทั่งจื้ออาเจียว) 

 2.2 ผงหินลื่น (滑石粉 หัวสือเฟน) เปนแรชนิดหน่ึงประกอบดวย Mg3 (Si4O10)(OH)2 หรือ  

3 MgO.4 SiO2.H2O  มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดลื่นมือ มีรสหวาน คุณสมบัติเย็น มีฤทธิ์ขับ-
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ปสสาวะ ลดไขตัวรอนจากหวัดแดด  สวนมากนํามาใชเปนฉนวนเพื่อใหความรอนกระจายสม่ําเสมอ เชน 

นํามาผัดกับขนเมน กระเพาะปลา เปนตน 

 2.3 ทราย (河砂 เหอซา) ใชทรายจากแมนํ้ามาลางใหสะอาดจนกระทั่งไมมีสิ่งเจือปน ตากแดด

ใหแหงสนิท  สวนมากนํามาใชเปนฝูเลี่ยวในการผัดจนกระทั่งตัวยารอน เพื่อใหตัวยาที่มีเปลือกแข็ง

กรอบ สะดวกตอการบด  นอกจากนี้ยังชวยลดพิษ เชน เปลือกตัวนิ่ม (穿山甲 ชวนซานเจี่ย) กูซุยปู 
(骨碎补) แสลงใจ (马钱子 หมาเฉียนจื่อ) เปนตน 

 2.4 ชาด (朱砂 จูซา) กอนนําชาดมาใชตองนํามาบดรวมกับการใชนํ้าโดยวิธีหมุนวอน (水飞法

สุยเฟยฝา)  ชาดมีสวนประกอบของเมอรคิวริกซัลไฟดสีแดง มีรสหวาน คุณสมบัติเย็นเล็กนอย มีฤทธิ์

ชวยสงบประสาทและถอนพิษ  ใชรักษาอาการใจสั่น โรคนอนไมหลับ โรคลมชัก แผลในปากคอบวม  
ตัวยาที่ใชชาดในการเผาจื้อ เชน ไมตง (麦冬) โปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) โปงรากสนติดเน้ือไม (茯神

ฝูเสิน) หยวนจื้อ (远志) เปนตน 

 2.5 ดิน (土 ถู)  ดินที่นิยมใชในการเผาจื้อคือ ฝูหลงกาน (伏龙肝)  นอกจากนี้ยังสามารถใช
ดินถนํา (ดินสีเหลือง)  ดินฝูหลงกานคือดินที่อยูในเตาที่ถูกเผาไฟเปนระยะเวลานาน มีสีนํ้าตาลดํา  

สวนประกอบที่สําคัญคือ เกลือซิลิเกต เกลือแคลเซียม  ฝูหลงกานมีรสเผ็ด คุณสมบัติอุน เปนดางออน 

มีฤทธิ์ใหความอบอุนกับสวนกลางของรางกาย ชวยใหกระเพาะอาหารทํางานดีขึ้น ใชหามเลือด ระงับ

อาเจียน บรรเทาอาการทองเสีย  การใชดินเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อจะชวยลดอาการไซทองและชวยให

ประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น 

 2.6 สารสม (白矾 ไปฝาน) หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกวา หมิงฝาน (明矾)  สารสมเปนกอนผลึก 
สีขาวขุน รูปรางไมแนนอน ไมมีสี คอนขางใสเหมือนกระจก แข็งเปราะแตกงาย ละลายนํ้าไดดี  

องคประกอบทางเคมีคือเกลือซัลเฟตของโพแทสเซียมและอะลูมิเนียมที่มีนํ้าผลึก [KAl (SO4)2.12 H2O]  
  สารสมมีรสฝาด เปรี้ยวเล็กนอย คุณสมบัติเย็น มีฤทธิ์ขจัดพิษ ขับเสมหะ ฆาพยาธิ ปองกัน

การบูดเนา  การใชสารสมเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ สามารถปองกันการเนาเปอย ลดพิษ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของตัวยา 

 2.7 ขาวเจา (稻米 เตาหมี่) มีสวนประกอบที่สําคัญคือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ

แรธาตุและวิตามินบีในปริมาณเล็กนอย กรดอะมิโนหลายชนิด และน้ําตาล  
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  ขาวเจามีรสชุมคอ คุณสมบัติสุขุม มีฤทธิ์บํารุงรางกาย เพ่ิมภูมิตานทาน บํารุงมามและ

กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการกระหายน้ํา บรรเทาบิด  เม่ือนําขาวเจามาใชเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ      
จะชวยเพิ่มฤทธิ์ของตัวยาใหแรงขึ้น ลดอาการไซทองและลดพิษ  ตัวยาที่มักใชขาวเจาในการเผาจื้อ 

เชน ตังเซิน (党参) ปนเหมา (班蝥) เปนตน 

 2.8  รําขาวสาลี (麦麸 ไมฟู) รําขาวสาลีเปนสวนของเปลือกหุมเมล็ดขาวสาลี มีสีนํ้าตาลเหลือง
มีสวนประกอบที่สําคัญคือ คารโบไฮเดรต โปรตีน และวิตามิน 
  รําขาวสาลีมีรสชุมคอ จืด คุณสมบัติสุขุม มีฤทธิ์ปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย บํารุงมาม  

การใชรําขาวสาลีเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อจะชวยปรับประสานคุณสมบัติแหงของตัวยา เพิ่มประสิทธิผล

การรักษา ชวยขจัดกลิ่นและรสอันไมพึงประสงคของตัวยา และทําใหสีของตัวยามีความสมํ่าเสมอ แต  
ไมสามารถใชรําขาวสาลีเปนฝูเลี่ยวในการเผาจื้อโดยวิธีปง  ตัวยาที่นิยมใชรําขาวสาลีในการเผาจื้อ เชน  

จื่อเขอ (枳壳)  จื่อสือ (枳实) โกฐเขมา (苍术 ชังจู) เปนตน 

 2.9 เตาหู  (豆腐 โตวฝู)  เตาหูเปนของกึ่งแข็งสีขาวนม  ประกอบดวยโปรตีน วิตามิน และ

คารโบไฮเดรต 
   เตาหูมีรสชุมคอ คุณสมบัติเย็น มีฤทธิ์บํารุงชี่ ปรับสวนกลางของรางกายใหสมดุล เพิ่มสารนํ้า

ขจัดความแหง ระบายความรอนขจัดพิษ  เตาหูมีฤทธิ์แรงในการตกตะกอนและดูดซับ  เม่ือนํามาใชเปน

ฝูเลี่ยวในการเผาจื้อ จะลดพิษของตัวยาและขจัดสิ่งแปลกปลอม  ตัวยาที่นิยมใชเตาหูในการเผาจื้อ เชน 

มะเค็ดหรือมะลินรก (藤黄 เถิงหวง) ไขมุก (珍珠 เจินจู) กํามะถัน (硫黄 หลิวหวง) เปนตน 
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ตํารับยาจีนเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยไดจากการวินิจฉัยโรค 

แลวจึงคัดเลือกตัวยาที่เหมาะสมเขาเปนหมวดหมู  ตัวยาแตละตัวมีสรรพคุณเดนและดอยในตัวเอง 

ดังน้ัน การต้ังตํารับยาที่เหมาะสมอาจเสริมฤทธิ์หรือลดพิษของยาในตํารับได การเสริมฤทธิ์ ลดพิษหรือ

ลดความแรงของยาที่เหมาะสม มีผลทําใหตัวยาสามารถออกฤทธิ์ไดดี 
ตามคัมภีร “เนยจิง (内经)” ตํารับยาจะประกอบดวยตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย  

และตัวยานําพา ตัวยาหลักเปนตัวยาที่สําคัญที่สุดในตํารับยา โดยทั่วไปจะใชในปริมาณมากที่สุด  
สวนตัวยาเสริมและตัวยาชวยจะใชในปริมาณรองลงมา 

ตํารับยาจีนที่ไดคัดเลือกมาบรรจุไวในหนังสือเลมน้ี มีจํานวน 30 ตํารับ แบงเปน 13 ประเภท ดังน้ี 
1.  ยาบํารุง (补益药) 
     - ยาบํารุงเลือด : กุยผีทัง (归脾汤) 
2.  ยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย (理气药) 
 - ยาปรับใหชี่ลงสูเบ้ืองลาง : ซูจื่อเจี้ยงชี่ทัง (苏子降气汤) 
 - ยาชวยใหการไหลเวียนของชี่ภายในรางกายดีขึ้น : ปนเซี่ยโฮวผอทัง (半夏厚朴汤) 
3.  ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血药) 
 - ยาชวยใหเลือดไหลเวียนและสลายเลือดค่ัง : เซิงฮวาทัง (生化汤) ปูหยางหวนอูทัง  
            (补阳还五汤) เซวี่ยฝูจูยวฺีทัง (血府逐瘀汤) เสี่ยวจี๋อิ๋นจื่อ (小蓟饮子) 
4.  ยาใหความอบอุนภายในรางกาย (温里药) 
 - ยาฟนคืนหยางชี่ : ซื่อหน้ีทัง (四逆汤) 
5.  ยารักษาอาการภายนอก (解表药) 
 - ยารักษาอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดเย็น : ซังจฺหวีอิ่น (桑菊饮) อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) 
 - ยาเสริมภูมิคุมกันและขับเหงือ่ : ปายตูสาน (败毒散) 
6.  ยาระบายความรอน (清热药) 
 - ยาระบายความรอนในระบบอิ๋งชี่และเลือด : ชิงอิ๋งทงั (清营汤) 
 - ยาระบายความรอนที่อวัยวะภายใน : หลงตานเซี่ยกานทัง (龙胆泻肝汤) เสาเหยาทัง  
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            (芍药汤) เตาเชอสาน (导赤散) 
 - ยาลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดดและเสริมชี่ : ชิงสูอี้ชีท่ัง (清暑益气汤) 
7.  ยาสลายความชื้น (祛湿药) 
 - ยาสลายความชื้น ปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร : ฮั่วเซยีงเจิง้ชีส่าน (藿香正气散)  
            ผิงเวยสาน (平胃散) 
 - ยาระบายความรอน สลายความชื้น : อินเฉินเฮาทัง (茵陈蒿汤) 
8.  ยาถาย (泻下药) 
 - ยาถาย เพ่ิมความชุมชื้นใหระบบขับถาย: หมาจื่อเหรินหวาน (麻子仁丸) 
9.  ยาขับเสมหะ (祛痰药) 
 - ยาสลายความชื้น ละลายเสมหะ : เวินตานทัง (温胆汤) 
 - ยาขจัดความรอน ขับเสมหะ : ชิงชี่ฮวาถานหวาน (清气化痰丸) 
 - ยาสลายเสมหะ ขับลม : ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) 
10. ยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น (治燥药) 
 - ยารักษาอาการแหงภายนอกที่ออกฤทธิ์กระจายเบาบาง ชวยการไหลเวียนของชี่ที่ 
            ปอด : ชิงเจาจิ้วเฟยทัง (清燥救肺汤) 
 - ยารักษาอาการแหงภายในดวยการเพิ่มความชุมชื้น เสริมอิน : ไมเหมินตงทัง (麦 

                 门冬汤) 
11. ยากลอมจติประสาท (安神药) 
 - ยาบํารุงหัวใจ ชวยใหนอนหลับ : ซวนเจาเหรินทัง (酸枣仁汤) เทียนหวางปูซินตัน  
            (天王补心丹) 
12. ยาบรรเทาอาการลม (治风药) 
 - ยาปดเปาลมภายนอก : ชวนซยฺงฉาเถียวสาน (川芎茶调散) 
 - ยาสงบลมภายใน : หลิงเจี่ยวโกวเถิงทัง (羚角钩藤汤) 
13. ยารักษาแผล ฝหนอง (痈疡药) 
 - ยารักษาแผล ฝหนองภายในรางกาย : ไตหวงหมูตันทัง (大黄牡丹汤) 

รายละเอียดของตํารับยาจีนแตละตํารับจะประกอบดวย ตําราตนตํารับ สวนประกอบ วิธีใช 

การออกฤทธิ์ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาในปจจุบัน ขอหามใช ขอควรระวังในการใช ขอมูล

วิชาการที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของตํารับยาและตัวยา ดังน้ี 
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กุยผีทัง (归脾汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
济生方  จี้เซิงฟาง  (Prescriptions for Succouring the Sick หรือ Recipes for Saving 
Lives)1 

« ค.ศ.1253 Yan Yonghe (严用和 เอ๋ียนยงเหอ) » 
2 

สวนประกอบ 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 15  กรัม 
黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 30  กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 30  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 8  กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 3  กรัม 
茯神 Poria cum Ligno Hospite ฝูเสิน 30  กรัม 
酸枣仁 

(炒, 去壳) 
Semen Ziziphi Spinosae 
(stir-fried, shell removed) 

ซวนเจาเหริน 
(เฉา, ชฺวี่เคอ) 

30 กรัม 

龙眼肉 Arillus Longan หลงเหยี่ยนโรว 30  กรัม 

远志 (蜜炙) Radix Polygalae (honey-parched) หยวนจื้อ (ม่ีจื้อ) 3  กรัม 

木香 Radix Aucklandiae มูเซียง 15 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 6  กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 3 ผล      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม หรือทําเปนยาลูกกลอนนํ้าผึ้ง โดยเพิ่มปริมาณของตัวยาตามสัดสวนขางตน ขนาด

เม็ดละ 9 กรัม รับประทานเวลาทองวาง ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
1 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 

    
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา กุยผีทัง (归脾汤)

หวงฉี (黄芪) 

2 เซนติเมตร 
ไปจู (白术) กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 
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5 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาเจา (大枣) 

2 เซนติเมตร 

 ตังกุย (当归) 

เซิงเจียง (生姜) 

 ฝูเสิน (茯神) 
2 เซนติเมตร 

 หลงเหยี่ยนโรว (龙眼肉) 
2 เซนติเมตร 

ซวนเจาเหรนิ (酸枣仁) 
 

หยวนจื้อ (远志) 
มูเซียง (木香) 

2 เซนติเมตร 
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การออกฤทธิ์ 
บํารุงชี่เลือด เสริมระบบมาม บํารุงหัวใจ

1,3 
สรรพคุณ 

รักษาโรคที่ระบบหัวใจ มาม ชี่และเลือดพรอง ใจสั่น หลงลืม นอนไมหลับ เหงื่อลักออก ไขต่ํา ๆ 

ออนเพลีย เบ่ืออาหาร หนาซีดเหลือง ลิ้นซีด มีฝาขาวบาง ชีพจรเล็กและเชื่องชา
1,3 

รักษาโรคที่มีการไหลเวียนของเลือดภายในระบบมามผิดปกติ สงผลใหถายอุจจาระเปน

เลือด สตรีตกเลือด ประจําเดือนมากอนกําหนด มีปริมาณมาก สีซีดจาง หรือไหลไมหยุด หรืออาจมี

อาการตกขาว
1,3

  
ตํารับยานี้สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีความผิดปกตขิองการควบคมุ

ประสาทอัตโนมัติและประสาทหัวใจ มีอาการของสตรีวัยทอง นอนไมหลับ หลงลืม โลหิตจาง เกล็ดเลือด

และโปรตีนต่ํา กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื ้อรัง เสนประสาทบริเวณกระเพาะอาหารอักเสบ 

มดลูกมีเลือดออก เน่ืองจากประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจบกพรอง มามพรอง
1,3 

คําอธิบายตํารับ  

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

人参  เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาหลัก หวานอมขม

เล็กนอย 
อุนเล็กนอย เสริมพลงัชี่ สรางธาตุนํ้า บํารงุ

หัวใจและมาม สงบจิตใจ 
黄芪  หวงฉี ตัวยาหลัก หวาน อุนเล็กนอย บํารุงมามและชี่ เสริมภูมิคุมกัน

ระงับเหงื่อ 
白术  ไปจู ตัวยาเสริม ขม 

อมหวาน 
อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง ขับ

ความชื้น ระบายน้ํา ระงับเหงื่อ 
甘草 (炙) กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาเสริม หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย  
当归  ตังกุย 
 

ตัวยาชวย หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงตับ บํารุงเลือด ชวยใหเลือด

ไปเลี้ยงหัวใจดีขึน้ 
茯神  ฝูเสิน 
(โปงรากสนติดเน้ือไม) 

ตัวยาชวย หวาน

เล็กนอย 
สุขุม ระบายน้ํา ชวยใหจิตใจสงบ ชวย

ใหนอนหลับดีขึ้น 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

酸枣仁 (炒,去壳) 

ซวนเจาเหริน  
(เฉา, ชฺวี่เคอ) 

ตัวยาชวย เปรี้ยว 
อมหวาน 

สุขุม บํารุงหัวใจและตับ สงบประสาท 

ระงับเหงื่อ 

龙眼肉  

หลงเหยี่ยนโรว 
(เน้ือผลลําใย) 

ตัวยาชวย อมหวาน อุน บํารุงมามและชี่ เพ่ิมเลือดมา

หลอเลี้ยงระบบหัวใจ 

远志 (蜜炙)  
หยวนจื้อ (ม่ีจื้อ) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุนเล็กนอย สงบประสาท ขบัเสมหะ เปดทวาร

ทําใหความสัมพันธของการทํางาน

ระหวางหัวใจและไตดีขึ้น 
木香  มูเซียง 
(โกฐกระดูก) 

ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด  

อุน ชวยใหชี่หมุนเวียน ระงับปวด 

เจริญอาหาร กระตุนการทํางาน

ของมาม เพ่ือปองกันชี่ติดขัดจาก

ยาบํารุงชี่เลือดท่ีมากเกินไป ซึ่ง

ทําใหเลือดขนและขัดตอการ

ทํางานในระบบลําเลยีงของ

กระเพาะอาหารและมาม 
生姜  เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ปรับสมดุลมามและกระเพาะ-

อาหาร 
大枣  ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย หวาน อุน ปรับสมดุลมามและกระเพาะ-

อาหาร 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยเหรินเซินและหวงฉีเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณบํารุงชี่และเสริมมามให

แข็งแรง ตัวยาเสริม ไดแก ไปจูและกันเฉา (จื้อ) ชวยบํารุงมาม  เสริมชี่  ชวยเสริมสรางตนกําเนิดของชี่
และเลือด  ตัวยาชวย ไดแก ตังกุยชวยหลอเลี้ยงตับเพื่อสรางเลือดไปเลี้ยงหัวใจ  ฝูเสิน ซวนเจาเหริน

และหลงเหยี่ยนโรวบํารุงหัวใจ สงบจิตใจ หยวนจื้อทําใหความสัมพันธของการทํางานระหวางหัวใจและไต
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ดีขึ้น และจิตใจสงบ   มูเซียงชวยปรับชี่ กระตุนการทํางานของมามเพื่อปองกันชี่ติดขัดจากยาบํารุงชี่เลือด

ที่มากเกินไป ซึ่งทําใหเลือดขนและขัดขวางการทํางานในระบบลําเลียงของกระเพาะอาหารและมาม
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยาเม็ด  ยานํ้า

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชในผูปวยที่มีความรอนหรือไขหลบในซึ่งเกิดจากอินพรอง และชีพจรเตนเร็ว

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารชนิดเฉียบพลัน

ในหนูถีบจักร โดยการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง ทําใหการขับนํ้ายอยและ

การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลําไสกลับคืนสูสภาพปกติ
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาระบบหัวใจและมามท่ีมีชี่และเลือดไมสมบูรณ
เพียงพอ มีอาการใจสั่น หยางพรองทําใหเทาบวม บรรเทาอาการตับอักเสบชนิดเรื้อรัง เปนจ้ําเลือดใต

ผิวหนัง ระงับอาการตกเลือดในสตรี ประจําเดือนมากอนกําหนด บรรเทาอาการนอนไมหลับ ออนเพลีย 

วิงเวียนศีรษะ
4
 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบการเผาผลาญสารอาหารใหเปนพลังงาน และ

เสริมสรางรางกายใหแข็งแรง
1,3  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.   Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982.  
3. จรัส ต้ังอรามวงศ, วราภรณ ต้ังอรามวงศ, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยากุยผีทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ, 
2551. 

4. Liu JG, Jiang JM.  Gui Pi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ซูจื่อเจี้ยงชี่ทัง (苏子降气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 

« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen (陈师文 เฉินซือเหวิน) »2 

ประกอบดวย  
紫苏子 Fructus Perillae จื่อซูจื่อ 9  กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 9   กรัม 
厚朴 (姜炒) Cortex Magnoliae Officinalis 

(baked with ginger) 
โฮวผอ (เจียงเฉา) 6   กรัม 

前胡 Radix Peucedani เฉียนหู 6   กรัม 
肉桂 Cortex Cinnamomi โรวกุย 3  กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 6  กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 3  กรัม 

苏叶 Folium Perillae ซูเยี่ย 2 กรัม 

甘草  Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 3  ผล      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ลดชี่ใหต่ําลง บรรเทาอาการหอบ ระงับไอ ขับเสมหะ

1,3
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สรรพคุณ  
 ขจัดเสมหะและน้ําลายมาก อันเกิดจากภาวะรางกายชวงบนแกรง แตชวงลางพรอง มีอาการ

หายใจสั้น เหน่ือยไอหอบ อึดอัดแนนหนาอก เจ็บหนาอกและขาออนแรง มือเทาออนลาไมมีกําลัง ลิ้นขาว

ลื่นหรือขาวเหนียวมัน
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด 

ถุงลมโปงพอง อาการไอเน่ืองจากปอดและหัวใจผิดปกติ อาการเหนื่อยหอบที่เกิดจากภาวะรางกายชวงบน 

แกรงแตชวงลางพรอง มีเสมหะและน้ําลายค่ังคางมาก
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

紫苏子  จื่อซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ระงับไอ ระงับหอบ ชวยใหลําไส

ชุมชื้น ระบายออน ๆ 
半夏  ปนเซี่ย ตัวยาเสริม เผ็ด อุน (มีพิษ)* ขับความชื้น ละลายเสมหะ ลด

อาการชี่ยอนขึ้น ระงับอาเจียน  
厚朴 (姜炒) 
โฮวผอ (เจยีงเฉา) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

อุน ทําใหชี่หมุนเวียน ขับความชื้น ขับ

ของเสยีและอาหารตกคาง ระงับ

หอบ 
前胡  เฉียนหู ตัวยาเสริม ขม 

อมเผ็ด 
เย็นเล็กนอย ลดชี่ใหต่ําลง ขบัเสมหะ กระจาย

และระบายลมรอน 
肉桂  โรวกุย 
(อบเชยจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน 

รอน เสริมหยาง บํารุงธาตุไฟในระบบ
ไต ขับความเย็น ระงับปวด เพ่ิม

ความอบอุนใหลมปราณหมุนเวียน 
当归  ตังกุย 
 

ตัวยาชวย หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงและสรางเลือดใหม และทําให

เลือดไหลเวียนดีขึ้น บรรเทาปวด 

ชวยใหลําไสมีความชุมชื้น ระบาย

ออน ๆ 
*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
生姜  เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ขับความเย็นทําใหชี่

หมุนเวียน ทําใหสวนกลางของ

รางกายโลง บรรเทาอาการแพจาก

การรับประทานปู ปลา 
苏叶  ซูเยี่ย 
(ใบงาขี้มอน) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงือ่ กระจายหวัดเย็น ใหความ

อบอุนแกสวนกลางของรางกาย 

ระงับอาเจียน อุนปอด ระงับไอ 

甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 

ระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ 

ขับเสมหะ ปรับประสานตวัยา

ทั้งหมดใหเขากนั 

大枣  ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 

บํารุงเลือดในระบบประสาท 

ประสานฤทธิ์ยาใหสุขุม 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยจื่อซูจื่อเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณปรับและลดชี่ ระงับหอบ บรรเทา

อาการไอ ขับเสมหะ  ตัวยาเสริม ไดแก ปนเซี่ย โฮวผอ (เจียงเฉา) และเฉียนหู รวมกันออกฤทธิ์ระงับ

หอบ บรรเทาอาการไอ ละลายเสมหะที่ติดคาง  ตัวยาชวย ไดแก โรวกุย มีสรรพคุณขับความเย็น อุนหยาง

ใหไต เสริมชี่ใหคงตัว จึงระงับหอบ ตังกุยเสริมบํารุงและปรับเลือดใหเปนปกติ การใชตัวยาทั้งสองรวมกัน

จะชวยขจัดอาการพรองของชวงลางของรางกาย ทําใหชี่ไมไหลยอนขึ้นจนทําใหเกิดอาการไอและเหนื่อย

หอบ เซิงเจียงและซูเยี่ย ขับความเย็นกระจายชี่ของปอด  ตัวยานําพา ไดแก กันเฉาและตาเจา มีสรรพคุณ
ปรับประสานสวนกลางของรางกาย

1,3
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาผง

4 
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ตํารับยา ซูจื่อเจี้ยงชี่ทัง (苏子降气汤) 

2 เซนติเมตร 

จื่อซูจื่อ (紫苏子) ปนเซี่ย (半夏) 
2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

โฮวผอ (厚朴) 

กันเฉา (甘草) 

เฉียนหู (前胡) 

ตังกุย (当归) 

โรวกุย (肉桂) 

เซิงเจียง (生姜) 

ซูเยี่ย (苏叶) ตาเจา (大枣) 

3 เซนติเมตร 
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ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาที่มีฤทธิ์อุนแหงเปนหลัก มีสรรพคุณขับความแกรงสวนบนของ

รางกายเปนหลัก จึงไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการปอดและไตพรอง หรือไอ เหน่ือยหอบ เสมหะมากจาก

ภาวะปอดรอน
1,3

  

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ระงับไอและตานอักเสบในหนูถีบจักร บรรเทาอาการ

หอบในหนูตะเภา
4
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณเปนยาขับเสมหะ ระงับไอ ระงับหอบ นอกจากนี้

ยังพบวา ตํารับยานี้สามารถปรับสมรรถนะการทํางานของตอมหมวกไตใหดีขึ้น เพิ่มระบบการหมุนเวียน

ของเลือด เพ่ิมภูมิตานทานใหกับผูปวยที่มีอาการกลัวความหนาวเย็น
1,3,4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาซูจ่ือเจ้ียงช่ีทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang X.  Su Zi Jiang Qi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine.  Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ปนเซี่ยโฮวผอทัง (半夏厚朴汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

金匮要略 จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2

 

ประกอบดวย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 12  กรัม 
厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮวผอ 9  กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 12  กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 9  กรัม 
苏叶 Folium Perillae ซูเยี่ย 6   กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์  
ชวยใหชีไ่หลเวียน ผอนคลายอาการอึดอัด ลดชี่ไหลยอน สลายเสมหะ

1,3
 

 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาผูปวยทีมี่อาการกลืนลําบาก คลายมีเม็ดหรือกอนมาจุกลําคอ มีความรูสึกกลืนไมเขา

และคายไมออก มีอาการอึดอัดแนนหนาอก อาจมีอาการไอหรืออาเจียน ลิ้นมีฝาขาวชื้นหรือลื่นเหนียว

ชีพจรตึงหรือลืน่
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีอาการประสาทสัมผัสของลําคอ

ผิดปกติ คออักเสบ กลองเสียงบวม หลอดลมอักเสบ หอบหรือหืดจากหลอดลมผิดปกติ อาการอาเจียน

จากประสาทสัมผัสผิดปกติ ประสาทสัมผัสกระเพาะอาหารผิดปกติ คลื่นไสอาเจียนเน่ืองจากเสมหะหรือ

ชี่ไหลยอนในสตรีมีครรภ
1,3 
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ตํารับยา ปนเซี่ยโฮวผอทัง (半夏厚朴汤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 
โฮวผอ (厚朴) 

ฝูหลิง (茯苓) 

เซิงเจียง (生姜) ซูเยี่ย (苏叶) 2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

半夏  ปนเซี่ย  ตัวยาหลัก เผ็ด อุน 
(มีพิษ)* 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอนกลับของชี่ บรรเทา

อาการคลื่นไสอาเจียน สลายเสมหะ

ที่เกาะตัวเปนกอน 
厚朴  โฮวผอ  ตัวยาเสริม ขม 

อมเผ็ด 
อุน ทําใหชี่หมุนเวียน ขับความชื้น ขับ

ของเสียและอาหารตกคาง ระงับหอบ 
茯苓  ฝูหลิง 
(โปงรากสน)  

ตัวยาเสริม หวาน

เล็กนอย 

สุขุม ระบายความชื้นและน้ํา เสริมบํารุง

มาม ทําใหจิตใจสงบ 
生姜  เซิงเจียง  
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

เผ็ด อุน ขับเหงื่อ กระจายหวัด ใหความอบอุน

แกกระเพาะอาหาร ระงับอาเจียน 

ชวยใหปอดอบอุน ระงับไอ และ

บรรเทาพิษของยาปนเซี่ย 

苏叶  ซูเยี่ย  
(ใบงาขี้มอน) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

เผ็ด อุน ขับเหงื่อ กระจายหวัดเย็น ใหความ

อบอุนแกสวนกลาง ระงับอาเจียน 

อุนปอด ระงับไอ ปองกันและ

บรรเทาอาการแพปูและปลา 

*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 

ตํารับยานี้ประกอบดวยปนเซี่ยเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณชวยปรับสมดุลกระเพาะอาหาร ลด

อาการชี่ไหลยอน ละลายเสมหะที่เกาะติดเปนกอน  ตัวยาเสริม ไดแก โฮวผอมีสรรพคุณลดชี่ใหลงต่ํา 

ลดอาการแนนทอง และเสริมฤทธิ์ปนเซี่ย ฝูหลิงมีสรรพคุณระบายน้ํา ชวยเสริมฤทธิ์ปนเซี่ยในการละลาย

เสมหะ  ตัวยาชวยและนําพา ไดแก เซิงเจียงมีฤทธิ์ขับกระจายประสานกระเพาะอาหาร ระงับอาเจียน  ซูเยี่ย

มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณขับกระจายทําใหชี่ไหลเวียน กระจายชี่ของตับ ปรับสมดุลของมาม
1,3 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตัวยาในตํารับยานี้สวนใหญเปนยาที่มีคุณสมบัติอุนแหง จึงเหมาะสําหรับกลุมผูปวยที่มีอาการ

ชี่ติดขัด หรือเสมหะชื้นอุดกั้นเทาน้ัน  หามใชในผูปวยที่ขาดสารนํ้าหลอเลี้ยงเน่ืองจากอินพรอง หรือมี

ความรอนจากอินพรอง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดยาตมเขาหลอดเลือดดําแมวในขนาด 0.4 กรัม/กิโลกรัม พบวา 

มีฤทธิ์ชวยใหอาการกลืนอาหารลําบากของแมวดีขึ้น หลังใหยาแลวประมาณ 30 นาที อาการดังกลาวจะ
กลับคืนสูสภาพปกติ  เม่ือใหผงยาแกหนูขาวทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม/วัน ติดตอกัน 6 วัน 

พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนไหวหนูขาวโดยเฉพาะในที่มืด และฤทธิ์ดังกลาวจะอยูไดนาน 2 วัน  

นอกจากน้ียังพบวาตํารับยานี้มีฤทธิ์ชวยใหหนูถีบจักรนอนหลับ และมีฤทธิ์ตานอาการแพของผิวหนังใน

หนูตะเภา
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณแกอาการคอหอยอักเสบเรื้อรัง กลืนอาหารลําบาก 
หอบหืด อาเจียน อาการคัน ลําไสอักเสบชนิดเฉียบพลัน กระเพาะอาหารอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไมรุนแรง 

และบรรเทาอาการโรคฮีสทีเรีย
4   มีรายงานวาผูปวยชายอายุ 40 ปรายหนึ่งที่มีอาการหายใจขัดขณะ

นอนหลับทุกคืน มีอาการดีขึ้นเม่ือใชยาตํารับน้ี
5 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาปนเซี่ยโฮวพ่ัวทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Peng K.   Ban Xia Hou Po Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Hisanaga A, Itoh T, Hasegawa Y, Emori K, Kito T, Okabe A, Kurachi M. A case of sleep choking syndrome 

improved by the Kampo extract of Hange-koboku-to. Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56(3): 325-7. 
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เซิงฮวาทัง (生化汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
傅青主女科 ฟูชิงจูนฺหวี่เคอ (Fu Qingzhu’s Obstetrics and Gynecology)1 
« ค.ศ. 1826 Fu Qingzhu (傅青主 ฟูชิงจู) »2

 

ประกอบดวย  
全当归 Radix Angelicae Sinensis เฉวียนตังกุย 24  กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 9  กรัม 
桃仁  

(去皮尖) 
Semen Persicae (skin removed) เถาเหริน 

(ชฺวีผ่ีเจียน) 
6  กรัม 

干姜 (炮黑) Rhizoma Zingiberis (well baked) กันเจียง (เผาเฮย) 2  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 2  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม หรืออาจเติมเหลาเหลือง 1 ชอนโตะ เม่ือตมใกลจะแลวเสร็จ1,3 

การออกฤทธิ์  
สลายการคั่งของเลือด ทําใหเลือดไหลเวียนดี ใหความอบอุนแกเสนลมปราณ ระงับอาการปวด

1,3
 

 

สรรพคุณ  
 ใชสําหรับขับนํ้าคาวปลาในสตรีหลังคลอด ซึ่งมีอาการปวดทองนอย เม่ือกดจะเจบ็มากขึน้ ตาํแหนง

ที่เจ็บมีกอน รอบขอบลิ้นมีสีมวงคล้ํา ชีพจรจมและฝด
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะกับสตรีหลังคลอด มีนํ้าคาวปลาตกคาง หรือ

ผูปวยที่มีกอนเน้ือในมดลูก หรือมีเลือดค่ังตรงอุงเชิงกราน ที่มีสาเหตุจากความเย็นอุดกั้น
1,3 
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ตํารับยา เซิงฮวาทัง (生化汤) 

5 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉวียนตังกุย (全当归) ชวนซฺยง (川芎) 

เถาเหริน (桃仁) กันเจียง (เผาเฮย) [干姜 (炮黑)] กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

全当归  เฉวียนตังกุย 
(ตังกุยท้ังราก) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ทําใหการไหลเวียน

ของเลอืดดี สลายเลือดค่ัง สราง

เลือดใหม 
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนขับเคลื่อนชี่ 

ทําใหเลือดไหลเวียนดี ระงับปวด 
桃仁 (去皮尖) 
เถาเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) 
(เมล็ดทอเอาเปลือกออก) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 

สุขุม ชวยการทะลุทะลวง ชวยสลาย

เลือดค่ัง ทําใหเลือดไหลเวียนดี 

干姜 (炮黑) 
กันเจียง (เผาเฮย) 
(ขิงปงจนดํา) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ชวยขับความเย็น ใหความอบอุน

ในเสนลมปราณ ระงับอาการปวด 

甘草 (炙) กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย บรรเทาอาการปวด ปรับ

ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ี ถาเติมเหลาเหลืองซึ่งมีคุณสมบัติอุน รสหวานเผ็ด จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขับ

ความเย็น สลายลม
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยที่มีเลือดค่ังหลังคลอด เน่ืองจากมีความรอนสูงในระบบเลือด และควร

ระมัดระวังการใชในผูปวยที่คลอดลูกโดยการผาตัด
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ชวยเพิ่มการหดตัวของมดลูกในหนูถีบจักรและ

หนูขาว ปรับสมรรถภาพการทํางานของมดลูกหนูถีบจักร และตานอักเสบในหนูถีบจักร
4
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณขับนํ้าคาวปลาในสตรีหลังคลอด  บรรเทาอาการ

ปวดทองนอยกดเจ็บ ปรับสภาพการทํางานของมดลูก ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ดูดซึมเลือดที่

ออกนอกเสนเลือดกลับเขาสูระบบ และกระตุนการหลั่งนํ้านม
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาเซิงฮวาทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Peng K.  Sheng Hua Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ปูหยางหวนอูทัง (补阳还五汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

 医林改错  อีหลินกายชวอ (Correction on the Errors of Medical Works)1 

« ค.ศ. 1830 Wang Qingren (王清任 หวางชิงเริ่น) »2 

ประกอบดวย  
生黄芪 Radix Astragali Membranacei เซิงหวงฉ ี 120 กรัม 
当归尾  Radix Angelicae Sinensis ตังกุยเหวย 6 กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรัม 
赤芍 Radix Paeoniae Rubra เชอเสา 6 กรัม 
桃仁 Semen Persicae เถาเหริน 3 กรัม 
红花 Flos Carthami หงฮวา 3 กรัม 
地龙  Lumbricus ตี้หลง 3 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
บํารุงชี่ ชวยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทะลวงเสนลมปราณ

1,3 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาอัมพฤกษ อัมพาต ปากเบี้ยว ตาเข พูดอูอี้ไมชัด นํ้าลายไหลที่มุมปาก ขาลีบเดินไมได

ปสสาวะบอยหรือกลั้นปสสาวะไมได ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรเชื่องชา
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีเลือดค่ังและชี่พรอง เน่ืองจาก

สาเหตุตาง ๆ เชน เสนเลือดสมองอุดตันหรือแตกเฉียบพลัน หรือเปนโปลิโอในวัยเด็ก เปนตน
1,3 
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ตํารับยา ปูหยางหวนอูทัง (补阳还五汤) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 
เซิงหวงฉี (生黄芪) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชวนซฺยง (川芎) 

เถาเหริน (桃仁) เชอเสา (赤芍) 

หงฮวา (红花) ตี้หลง (地龙) 

ตังกุยเหวย (当归尾) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生黄芪  เซิงหวงฉี ตัวยาหลัก หวาน อุน

เล็กนอย 
บํารุงชี่ของปอดและมาม เสริม

ภูมิคุมกัน ระงับเหงื่อ 
当归尾  ตังกุยเหวย 
(โกฐเชียง) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมเผ็ด 

อุน ชวยใหการไหลเวียนของเลือดไม

ติดขัด 
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ชวยการไหลเวยีนของชี่และเลือด

ขับลมในเลือด ระงับปวด 

赤芍  เชอเสา ตัวยาชวย ขม เย็น

เล็กนอย 
ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น 

ทําใหเลือดเย็น อาเจียนเปนเลือด 

เลือดกําเดาไหล ประจําเดือนไม

มา เปนเถาดานหรือกอนในทอง 
桃仁  เถาเหริน 

(เมล็ดทอ) 

ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
สุขุม ชวยใหเลือดในระบบตับและ

หัวใจหมุนเวียนดี กระจายเลือดค่ัง 

รักษาประจําเดือนไมมา บรรเทา

อาการปวดประจาํเดือน หลอลื่น

ลําไส ระบายออน ๆ 
红花  หงฮวา 
(ดอกคําฝอย) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ชวยนําความรอนที่เกิดจากการ

อักเสบและเลือดที่อยูสวนบนของ

รางกายใหระบายลงลาง เพือ่หยดุ

เลือดท่ีรอน แลวกระจายออก
นอกระบบ 

地龙  ตี้หลง 
(ไสเดือนดิน) 

ตัวยาชวย เค็ม เย็น ระบายความรอน บรรเทาอาการลม

ชวยใหเสนลมปราณหมุนเวียนดี 

แกไขตวัรอนจัดที่ทําใหคลุมคลัง่ 

ชักกระตุก หรอืเปนลมหมดสติ 

ขจัดชี่พรองติดขดั ทําใหเปน

อัมพาต อัมพฤกษ ปากเบี้ยว ตาเหล 
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ตํารับยานี้ใชรักษาผูปวยอัมพฤกษจากโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ โดยมีอาการหลักคือ 

ชี่พรองและมีเลือดค่ัง  ดังน้ันตํารับยาน้ีจึงเนนใชเซิงหวงฉีเปนตัวยาหลัก  มีสรรพคุณบํารุงเหวียนชี่ เพื่อ

เพิ่มพลังชี่ใหสมบูรณชวยใหเลือดไหลเวียนดี สลายเลือดค่ังโดยไมกระทบเจิ้งชี่  ตังกุยเหวยเปนตัวยา

เสริม ชวยสลายเลือดค่ัง ทําใหการไหลเวียนของเลือดสะดวกและไมกระทบอินของเลือด  ตัวยาชวย ไดแก 

ชวนซยง เชอเสา เถาเหริน และหงฮวา ชวยใหเลือดไหลเวียนดี สลายเลือดค่ัง ตี้หลงทะลวงเสนลมปราณ 

เม่ือใชยาเหลาน้ีดวยกันจะชวยใหชี่สมบูรณขับเคลื่อนเลือดไดดี ทะลวงเสนปราณ สลายการคั่งของเลือด
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยานี้เหมาะสําหรับผูปวยที่รู สึกตัวแลว อุณหภูมิของรางกายเปนปกติ และไมมีอาการ

เลือดออกอีก  หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงเน่ืองจากลมในตับเคลื่อนไหวผิดปกติ มี

เสมหะอุดกั้นระบบเสนลมปราณ  อินพรอง เลือดรอน
1,3 

ตํารับยานี้ใชปริมาณเซิงหวงฉีสูง  โดยท่ัวไปจะเริ่มใชเซิงหวงฉีจาก 30-60 กรัม แลวคอย ๆ 

เพ่ิมขึ้นจนถึง 120 กรัม  และเม่ืออาการหายดีแลว ยังตองรับประทานยาอีกระยะหนึ่ง เพ่ือปองกันการ

กลับมาเปนใหม
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์บรรเทาอาการกลามเน้ือแขนขาไมมีแรงในหนูตะเภา 

ชวยบรรเทาอาการเลือดค่ังในสมองหนูขาว ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด ชะลอการจับตัวของเลือด

และลดไขมันในเลือดของกระตาย
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณชวยขยายหลอดเลือดในสมอง ทําใหการไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น บรรเทาอาการเลือดค่ังและการหลอเลี้ยงของเลือดไมเพียงพอ เพิ่มการละลายของไฟบริน 

(fibrin) ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด ชะลอการแข็งตัวของเลือด
4  มีการศึกษาในผูปวยโรคลมชักท่ี

เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง จํานวน 3 คน โดยใหใชตํารับยานี้รวมกับยาแผนปจจุบัน

ตามมาตรฐานการรักษา พบวาความถี่และความรุนแรงของการชักลดลง
5 
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เซวี่ยฝูจูยฺวีทัง (血府逐瘀汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
医林改错 อีหลินกายชวอ (Correction on the Errors of Medical Works)1 
« ค.ศ. 1830 Wang Qingren (王清任 หวางชิงเริ่น) »2

 

ประกอบดวย  
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9  กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 5  กรัม 
赤芍 Radix Paeoniae Rubra เชอเสา 9   กรัม 
桃仁  Semen Persicae เถาเหริน 12  กรัม 
红花 Flos Carthami หงฮวา 9  กรัม 
牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae หนิวซี 9  กรัม 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 3  กรัม 
桔梗 Radix Platycodi เจี๋ยเกิง 5  กรัม 
枳壳 Fructus Aurantii จื่อเขอ 6  กรัม 
生地 Radix Rehmanniae เซิงตี้ 9  กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  

สลายเลือดค่ัง ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น พลังชี่ขับเคลื่อนดีขึ้น ระงับอาการปวด
1,3 
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สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการเลือดค่ังที่ทรวงอก ซึ่งมีอาการเจ็บหนาอก ปวดศีรษะเปนเวลานานไมหาย ปวด

เหมือนเข็มทิ่มอยูตําแหนงเดิม ชี่ยอนกลับ สะอึกไมหยุด หรือรอนใน หงุดหงิด แนนหนาอก ใจสั่น 
นอนไมหลับ อารมณรอน โกรธงาย ชวงหัวคํ่าจะเริ่มมีไขขึ้น ลิ้นมีสีแดงคล้ํา หรือมีจุดแสดงเลือดค่ังเปน

จ้ํา ๆ ริมฝปากมีสีคล้ํา หรือมีขอบตาดําทั้ง 2 ขาง ชีพจรฝดหรือตึงแนน
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคเกี่ยวกับเสนเลือดท่ีมาเลี้ยงหัวใจ

และเสนเลือดเลีย้งสมองอุดตันและอกัเสบ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับแขง็ ปวดประจําเดือน ประจําเดือน

ขาดหาย รกคางในครรภหลังจากการแทงบุตร และผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะ เจ็บหนาอกและชายโครง

เน่ืองจากมีชี่ตีบ มีเลือดค่ัง
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

当归  ตังกุย 
 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียนดี

ขึ้น ลดบวม ระงับปวด 
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ชวยการไหลเวยีนของชี่และเลือด

ขับลมในเลือด ระงับปวด 
赤芍  เชอเสา ตัวยาหลัก ขม เย็น

เล็กนอย 
ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บรรเทาอาการผดผื่นแดงบน

ผิวหนัง อาเจียนเปนเลือด เลือด-

กําเดาไหล ประจําเดือนไมมา เปน

เถาดานหรือกอนในทอง 
桃仁  เถาเหริน 
(เมล็ดทอ) 

ตัวยาหลัก ขม 
อมหวาน 

สุขุม ชวยใหเลือดในระบบตับและหัวใจ

หมุนเวียนดี กระจายเลือดค่ัง 

รักษาประจําเดือนไมมา บรรเทาปวด
ประจําเดือน หลอลื่นลําไส ระบาย

ออน ๆ  
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
红花  หงฮวา 
(ดอกคําฝอย) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ชวยใหเลือดหมุนเวียน ทะลวง

จิงลัว่ ชวยใหประจําเดือนปกติ 

บรรเทาอาการปวดประจําเดือน 

ระงับปวด ลดบวม 
牛膝  หนิวซี 
(พันงูนอย) 

ตัวยาหลัก ขมอมหวาน

เปรี้ยว 
สุขุม ชวยนําความรอนท่ีเกิดจากการ

อักเสบและเลอืดที่อยูสวนบนของ

รางกายใหระบายลงลาง เพือ่หยดุ

เลือดท่ีรอนแลวกระจายออก 
นอกระบบ 

柴胡  ไฉห ู ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น

เล็กนอย 
ขับกระจายลดไข ผอนคลายตับ 

และชวยใหหยางชี่ขึ้นสูสวนบน 

คลายเครียด 
桔梗  เจี๋ยเกิง ตัวยาเสริม ขมอมเผ็ด สุขุม กระจายชี่ที่ปอด ขับเสมหะ บรรเทา

อาการไอมีเสมหะมาก แนนหนาอก 

อึดอัด คอบวมเจบ็ ฝในปอด อาเจยีน 
枳壳  จื่อเขอ 
 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น

เล็กนอย 
ชวยใหชี่บริเวณทรวงอกไหลเวยีนดี

และชวยใหเลือดไหลเวียน 
生地  เซิงตี้ 
(โกฐขีแ้มว) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและไต

เสริมสารนํ้า 
甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
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5 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา เซวี่ยฝูจูยฺวีทัง (血府逐瘀汤) 

ชวนซฺยง (川芎) 

ตังกุย (当归) 

เชอเสา (赤芍) 
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2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เถาเหริน (桃仁) 
หงฮวา (红花) 

หนิวซี (牛膝) ไฉห ู(柴胡) 

เซิงตี ้(生地) 

จื่อเขอ (枳壳) 

เจี๋ยเกิง (桔梗) 

กันเฉา (甘草) 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 

 

110 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ตังกุย ชวนซฺยง เชอเสา เถาเหริน และหงฮวา มี

สรรพคุณสลายการคั่งของเลือด ทําใหเลือดไหลเวียนดี หนิวซีชวยทะลุทะลวงหลอดเลือด สลายเลือดค่ัง 

ชวยใหเลือดไหลเวียนลงสูสวนลาง  ตัวยาเสริม ไดแก ไฉหูชวยผอนคลายตับ ปรับชี่  เจี๋ยเกิงและจื่อเขอ

ชวยเปดชี่บริเวณทรวงอกใหไหลเวียนดี  เซิงตี้ชวยระบายความรอนใหเลือดเย็นลง เม่ือใชคูกับตังกุยก็

สามารถบํารุงเลือด ชวยหลอลื่น บรรเทาความแหง ทําใหสลายเลือดค่ังโดยไมทําลายอินของเลือด  กันเฉา

เปนตัวยานําพา ชวยปรับสมดุลของตํารับยาใหเขากัน
1,3   

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยานี้มีตัวยาสลายการค่ังของเลือดหลายชนิด ดังน้ัน หากไมมีอาการเลือดค่ังก็ไมควรใช

และหามใชในสตรีมีครรภ
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้นในหนูขาว ชวยปองกัน

การขาดออกซิเจนและยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือหัวใจของหนูถีบจักร ชวยใหระบบภูมิคุมกันสมดุล

ในหนูถีบจักร
4
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณเดนในการตานการแข็งตัวของเลือดและขยาย
หลอดเลือด สงบจิตใจ และบรรเทาอาการหดเกร็งของกลามเน้ือหัวใจไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังมี

สรรพคุณชวยใหมดลูกหดตัว
1,3,4  
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4. Peng K, Wang XD, Yuan XQ.  Xue Fu Zhu Yu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เสี่ยวจี๋อิ๋นจื่อ (小蓟饮子) 
 

ตําราตนตํารับ 
济生方 จี้เซิงฟาง (Prescriptions for Succouring the Sick)1 
« ค.ศ. 1253  Yan Yonghe (严用和 เอ๋ียนยงเหอ) »2 

ประกอบดวย  
小蓟 Herba Cephalanoploris เสี่ยวจี ๋ 15  กรัม 
藕节 Nodus Nelumbinis Rhizomatis โอวเจี๋ย 9  กรัม 
蒲黄 (炒) Pollen Typhae (parched) ผูหวง (เฉา) 9  กรัม 
生地黄 Radix Rehmanniae เซิงตี้หวง 30  กรัม 
栀子 Fructus Gardeniae จือจื่อ 9 กรัม 
木通 Caulis Akebiae มูทง 9 กรัม 
淡竹叶 Herba Lophatheri ตั้นจูเยี่ย 9 กรัม 
滑石 Talcum Pulveratum หฺวาสือ 12 กรัม 
当归 (酒洗) Radix Angelicae Sinensis 

(washed with wine) 
ตังกุย (จิว่สี)่ 9 กรัม 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ชวยใหเลือดเย็น หามเลือด ขับนิ่ว ขับปสสาวะ

1,3
 

 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการปสสาวะมีเลือดปนเนื่องจากมีความรอนสะสมภายในรางกาย ปสสาวะบอยมีสีเขม 

ลิ้นแดง มีฝาขาวบาง ชีพจรเร็ว
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีเลือดออกเฉียบพลันทางปสสาวะ

เน่ืองจากความรอนอุดกั้นในรายที่มีการติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ หรือเปนน่ิว หรือไตอักเสบชนิด

เฉียบพลันและวัณโรคลงไต
1,3 
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ตํารับยา เสี่ยวจี๋อิ๋นจื่อ (小蓟饮子) 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 
 เสี่ยวจี๋ (小蓟) โอวเจี๋ย (藕节) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

5 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ผูหวง (蒲黄) 

เซิงตี้หวง (生地黄) 

จือจื่อ (栀子) 

มูทง (木通) 

ตั้นจูเยี่ย (淡竹叶) 

หฺวาสือ (滑石) 

ตังกุย (当归 ) กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

小蓟  เสี่ยวจี๋  ตัวยาหลัก ขม 
อมหวาน 

เย็น หามเลือด ทําใหเลือดเย็น  
สลายเลือดค่ัง ขับพิษ ขับฝหนอง 

藕节  โอวเจี๋ย 
(ขอเหงาบัวหลวง)  

ตัวยาเสริม ฝาด 
อมหวาน 

สุขุม ทําใหเลือดเย็น หามเลือด  
สลายเลือดค่ัง 

蒲黄 (炒) ผูหวง (เฉา) 
 

ตัวยาเสริม อมหวาน สุขุม หามเลือด สลายเลือดค่ัง  
ขับปสสาวะ 

生地黄  เซิงตี้หวง 
(โกฐขีแ้มว)  

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและไต

เสริมสารนํ้า 
栀子  จือจื่อ 
(ลูกพุด)  

ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอน เสริมความชื้น 

ทําใหเลือดเย็น บรรเทาอาการ

อักเสบ ขับพิษ 
木通  มูทง   ตัวยาชวย ขม เย็น ขับปสสาวะ ขับน่ิว ชวยใหเลือด

ไหลเวียนดี ขับนํ้านม 
淡竹叶  ตั้นจูเยี่ย 
(หญาขุยไมไผ,  
ใบไผขม)  

ตัวยาชวย จืดอม

หวานเผ็ด 
เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนในคอแหง 

กระหายน้ํา ขับพิษไขออกทาง

ปสสาวะ 
滑石  หฺวาสือ   
(หินลื่น) 

ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับนิ่ว ขับปสสาวะ ขับความรอน 

ขับความชื้น ขับฝหนอง 
当归 (酒洗) 
ตังกุย (จิว่สี)่  

ตัวยาชวย หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียนดี 

ลดบวม ระงับปวด 

甘草 (炙) 
กันเฉา (จื้อ)  
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 

บรรเทาอาการปวด ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
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ตํารับยานี้ประกอบดวยเสี่ยวจี๋เปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณหามเลือดและทําใหเลือดเย็น  ตัวยาเสริม 

ไดแก โอวเจี๋ยและผูหวง (เฉา) มีสรรพคุณทําใหเลือดเย็น หามเลือด และสลายเลือดค่ัง  ตัวยาชวย 

ไดแก เซิงตี้หวงและจือจื่อชวยหามเลือด ทําใหเลือดเย็นและระบายความรอน  มูทง ตั้นจูเยี่ย และ 

หฺวาสือ มีสรรพคุณขับน่ิว ขับและระบายความรอนออกทางปสสาวะ  สวนตังกุย (จิ่วสี่) มีฤทธิ์เสริมเลือด
และปรับประสานเลือดไมใหรับผลกระทบมากเกินไปจากการใชตัวยาที่มีคุณสมบัติเย็นหลายตัว และ

ควบคุมระบบเลือดใหเปนปกติ  กันเฉา (จื้อ) เปนตัวยานําพา มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดและปรับ
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน

1,3
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
เน่ืองจากตํารับยาน้ีมีคุณสมบัติเย็นและขับระบายมาก ดังน้ันจึงหามใชในผูปวยที่มีอาการเรื้อรังจาก

ปสสาวะมีเลือดปน พลังชี่พรอง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณหามเลือด ขับปสสาวะ รักษาโรคติดเชื้อทางเดิน-

ปสสาวะ ไตอักเสบชนิดเฉียบพลัน และระบายความรอน
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาเส่ียวจี๋อ๋ินจ่ือ.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-

จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Peng K.   Xiao Ji Yin Zi.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. . 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ซื่อหนี้ทัง (四逆汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 

ประกอบดวย  
附子 Radix Aconiti Praeparata ฟูจื่อ 9  กรัม 
干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง 9   กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 12   กรัม 

วิธีใช 
 นําฟูจื่อมาตมกับนํ้ากอน 1 ชั่วโมง แลวจึงนําตัวยาอื่นมาตมรวมกัน ด่ืมนํ้ายาในขณะอุน ๆ

1,3 

การออกฤทธิ์  
ใหพลังอบอุนแกมามและไต ชวยอาการช็อคที่เกิดจากชี่เย็นพรองติดขัด ดึงพลังหยางให

กลับคืน
1,3

 
 

สรรพคุณ  
 ใชรักษากลุมอาการเย็นจัดในรางกายเน่ืองจากหยางพรองมาก เกิดอาการช็อค ทําใหมือเทาเย็น

ซีด หนาวมากจนตัวงอ  ถายเปนนํ้า อาหารไมยอย ปวดเย็นในทอง หนาตาอิดโรย ออนเพลียอยากนอน 

หนาซีด ปากคอแหงแตไมกระหายน้ํา เหงื่อลักออกมาก ชีพจรจมเล็ก เตนออน ชา
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคเรื้อรังและพลังรางกายถดถอย

ตอมสารคัดหลั่ง ตอมไทรอยด ตอมหมวกไตผิดปกติจากหยางพรองและมีความเย็นสูง กลามเน้ือหัวใจ
ตาย หัวใจวาย หัวใจลมเหลว หรืออาการช็อคท่ีมีสาเหตุจากหยางชี่หลุดลอยจนหัวใจวาย

1,3 
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กันเจียง (干姜)
2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

กันเฉา (จือ้) [甘草 (炙)] 

2 เซนติเมตร 
ฟูจื่อ (附子) 

 
         
                            
 
               
 
                                            
 
 

                                 

ตํารับยา ซื่อหน้ีทัง (四逆汤)
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
附子  ฟูจื่อ  
(โหราเดือยไกทีผ่าน
การฆาฤทธิ์) 
 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน 
(มีพิษ)* 

ดึงหยางใหกลับคืน เสริมหยาง

บํารุงไฟธาตุ มีฤทธิ์อุนหยางเพื่อ

สลายความเย็นของมาม ระงับ

ปวด 
干姜  กันเจียง 
(ขิงแกแหง) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

เผ็ด อุน เสริมความอบอุน ขับความเย็น

และฟนฟูหยางชี่ของมามและ

กระเพาะอาหาร สมานระบบ-

กระเพาะอาหารทําใหชี่ลงต่ํา 

ระงับอาการคลืน่ไสอาเจียน 
甘草 (炙) 
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย บรรเทาอาการปวด ปรับ

ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
*  ฟูจ่ือเปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยฟูจื่อเปนตัวยาหลัก มีรสเผ็ด ฤทธิ์รอนมาก สรรพคุณเพิ่มความรอน อุน

ลมปราณใหหัวใจ มาม และไต สามารถดึงพลังหยางที่สูญเสียไปใหคืนมา  กันเจียงเปนตัวยาชวยและ

ตัวยานําพา มีฤทธิ์อุนสวนกลางของรางกาย รักษาอาการเย็นภายใน ระงับอาเจียน เสริมฤทธิ์ฟูจื่อใหหยาง

ชี่ไหลเวียนและอุนหยางใหสวนกลางของรางกาย  สวนกันเฉา (จื้อ) เสริมชี่บํารุงมาม ลดพิษและความแรง

ของฟูจื่อลง เพ่ือไมใหทําลายชีข่องอินมากเกินไป
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยานํ้า

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีใชรักษาโรคหยางพรองมากและมีความเย็นจัดในรางกายเปนหลัก  หามใชในกรณีที่มี

อาการรอนจัดในรางกาย  หากผูปวยมีสีหนาแดง กระวนกระวายจากกลุมอาการเย็นแทแตรอนเทียม 
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เวลารับประทานตํารับยานี้ ควรรอใหยาเย็นกอนแลวจึงด่ืม  นอกจากนี้ในการตมยาตองตมฟูจื่อกอน

ตัวยาอื่น ๆ ในตํารับยา เพ่ือลดพิษยา
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของกลามเน้ือหัวใจกระตายดีขึ้นและ

ปองกันหลอดเลอืดหัวใจตีบ มีฤทธิ์ลดปริมาณวิตามินซีในตอมหมวกไต ตานอักเสบ และระงับปวดใน

หนูขาว และเสรมิภูมิตานทานในกระตาย
4 
 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีสามารถกระตุนประสาทสวนกลาง สงเสริมระบบพลังงานการ-

เผาผลาญ ยกระดับกลไกการทํางานของรางกายใหดีขึ้น ลดและปองกันอาการช็อค บํารุงหัวใจ รักษา

อาการกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน และถายเปนนํ้า
1,3,4

  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตํารับยาน้ีกับ
ยา isosorbide dinitrate ในผูปวยที่มีอาการปวดเคนหัวใจ 63 ราย และจัดอยูในกลุมอาการเย็นและ

ขาดหยาง พบวาผูปวยที่ใชตํารับยานี้และยา isosorbide dinitrate มีอาการทางคลินิกและคลื่นไฟฟา
หัวใจดีขึ้นไมตางกัน แตตํารับยาน้ีลดการใชออกซิเจนของกลามเนื้อหัวใจไดดีกวาและชวยใหการทํางาน

ของหัวใจดีขึ้น
5
  นอกจากนี้ จากการศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดเคนหัวใจ 88 ราย พบวาตํารับยานี้ชวย

เพิ่มคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นไดดีกวายา isosorbide dinitrate  และการใชตํารับยานี้รวมกับยา isosorbide 
dinitrate จะใหผลการรักษาที่ดีที่สุด6   

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยใหยาตมทางปากและฉีด

เขาชองทอง พบวาขนาดของยาตมเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

71.78 และ 5.82 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาซื่อหนี้ทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Ou YJJ.  Si Ni Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. Vol. 

1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Jin M, Qin J, Wu W. Clinical study on "sini" decoction in treating stenocardia for coronary heart disease. Zhong Yao 

Cai 2003; 26(1): 71-3. 
6. Qin J, Wu W, Zhang J, Jin M, Wu G, Liu H. Living quality change of sini decoction in treating angina pectoris. 

Zhong Yao Cai 2004; 27(5): 385-7. 
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ซังจฺหวีอิ่น (桑菊饮) 
 

ตําราตนตํารับ 
 温病条辨  เวินปงเถียวเปยน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic 

Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 1798  Wu Tang (吴瑭 หวูถัง) »2 
ประกอบดวย  

桑叶 Folium Mori ซังเยี่ย 7.5 กรัม 
菊花 Flos Chrysanthemi จฺหวีฮวา 3 กรัม 
杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิ่งเหริน 6 กรัม 
薄荷 Herba Menthae ปอเหอ 2.5 กรัม 
桔梗 Radix Platycodi เจี๋ยเกิง 6 กรัม 
连翘 Fructus Forsythiae เหลียนเฉียว 5 กรัม 
苇根 Rhizoma Phragmitis เหวยเกิน 6 กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 2.5 กรัม 
     

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ขับกระจายความรอนออกทางผิวกาย ทะลวงปอดใหโปรง ระงับไอ

1,3 
สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการไอเริ่มแรกที่มีสาเหตุจากลมรอน มีอาการไอ ตัวรอนไมมาก กระหายน้ําเล็กนอย 

ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่เปนหวัด ไขหวัดระบาด หลอดลม

อักเสบเฉียบพลัน ปอดบวมจากหลอดลมอักเสบ ตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
1,3 
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
桑叶  ซังเยี่ย  
(ใบหมอน) 

ตัวยาหลัก ขม 
อมหวาน 

เย็น ระบายและกระจายความแหง

รอนของปอดและตับ ลดอาการ

ตามัวจากการอกัเสบและรอนใน 
菊花  จฺหวีฮวา  
(เกกฮวย) 

ตัวยาหลัก เผ็ดขม 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

กระจายลมรอน ลดไข บรรเทา

หวัดและอาการปวดศีรษะ ผอน-

คลายตับ ลดอาการตาลาย ตามัว

หรือตาแดงจากการอักเสบและ

รอนใน 

ตํารับยา ซังจฺหวีอิ่น (桑菊饮) 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

杏仁  ซิ่งเหริน  ตัวยาเสริม ขม อุน 
เล็กนอย 

ระงับไอและหอบ หลอลื่นลําไส 

ระบายออน ๆ 
薄荷  ปอเหอ  
 

ตัวยาเสริม เผ็ด เย็น กระจายลมรอนที่กระทบตอ

รางกาย ระบายความรอน ชวยให

สมองโปรง  สายตามองเห็นชัด

ขึ้นลําคอโลงผอนคลายตับ  
คลายเครียด 

桔梗  เจี๋ยเกิง ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ที่ปอด ขับเสมหะ 

ระงับไอมีเสมหะมาก แนน

หนาอก อึดอัด คอบวมเจ็บ  
ขับฝหนองและเสมหะในปอด 

连翘  เหลียนเฉียว ตัวยาชวย ขม เย็น 
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากการกระทบลม

รอน หรือตัวรอนระยะแรกเริ่ม 

โดยกระจายความรอนในระบบ

หัวใจและชวงบนของรางกาย 

ขับพิษ แกพิษฝหนอง 
苇根  เหวยเกิน  
(หญาแขม) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็นมาก ลดไข หรือรอนใน กระหายน้ํา 

เพ่ิมความชุมชื้นใหปอดและ

กระเพาะอาหาร ระงับคลื่นไส
อาเจียน ระงับไอมีเสมหะเหลือง

จัดจากภาวะปอดอักเสบ 
生甘草  เซิงกันเฉา  
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน ขับพษิ 

ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซังเยี่ย (桑叶) 
จฺหวีฮวา (菊花) 

ซิ่งเหริน (杏仁) 

เหลียนเฉียว (连翘) 

ปอเหอ (薄荷) 

เซิงกันเฉา (生甘草) เหวยเกนิ (苇根) 

เจี๋ยเกิง (桔梗) 
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ตํารับยานี้ประกอบดวยซังเยี่ยและจฺหวีฮวาเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอนออน ๆ 

ขับกระจายความรอนของเวยชี่ในปอด เพื่อระงับไอ  ตัวยาเสริม ไดแก ปอเหอมีสรรพคุณขับกระจาย

ลมรอน ซิ่งเหริน และเจี๋ยเกิงทะลวงปอด ระงับไอ  ตัวยาชวย ไดแก เหลียนเฉียวมีสรรพคุณระบายความ

รอนออกทางผิวหนัง เหวยเกินระบายความรอน สรางธาตุนํ้า บรรเทาอาการกระหายน้ํา เซิงกันเฉาเปนตัว

ยานําพา ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาชง ยานํ้าเชื่อม ยาผง

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยานี้ในผูปวยที่มีอาการไอจากลมเย็น หากเตรียมเปนยาตม ไมควรตมนาน

เน่ืองจากฤทธิ์ยาจะลดลง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ขับเหงื่อในหนูขาว ลดอุณหภูมิกายกระตาย ตาน-

อักเสบในหนูถีบจักร
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณระงับไอ ขับเสมหะ เสริมสรางระบบภูมิคุมกัน 

ลดการอักเสบ และขับเหงื่อเล็กนอย จึงใชบรรเทาอาการที่มีไขเล็กนอย
1,3,4   

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาซังจฺหวีอ่ิน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. He YW.  Shang Ju Yin.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) 
 

ตําราตนตํารับ 
 温病条辨  เวินปงเถียวเปยน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic 

Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 1978  Wu Tang (吴瑭 หวูถัง) »2 

ประกอบดวย  
银花 Flos Lonicerae อิ๋นฮวา 9 กรัม 
连翘 Fructus Forsythiae เหลียนเฉียว 9 กรัม 
薄荷 Herba Menthae ปอเหอ 6 กรัม 
荆芥穗 Spica Schizonepetae จิงเจี้ยซุย 5 กรัม 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ตั้นโตวฉ่ือ 5 กรัม 
牛蒡子 Fructus Arctii หนิวปางจื่อ 9 กรัม 
苦桔梗 Radix Platycodi ขูเจี๋ยเกิง 6 กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 5 กรัม 
竹叶 Herba Lophatheri จูเยี่ย 4 กรัม 
芦根 Rhizoma Phragmitis หลูเกิน ปริมาณพอเหมาะ      

วิธีใช 

 ตมเอานํ้าด่ืม
1,3 

การออกฤทธิ์  
ชวยขับกระจายความรอนออกสูภายนอก ระบายความรอน ระงับพิษ

1,3 
สรรพคุณ  

 ใชรักษาอาการที่เกิดจากรางกายกระทบลมรอนภายนอก ซึ่งมีไข แตไมมีเหงื่อ หรือเหงื่อออก

ไมสะดวก กลัวลมหนาวเล็กนอย ปวดศีรษะ คอแหง เจ็บคอ ปลายลิ้นแดง ลิ้นมีฝาบางขาวหรือเหลือง 

ชีพจรลอย เร็ว
1,3
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2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) 

เหลียนเฉียว (连翘) อิ๋นฮวา (银花) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอเหอ (薄荷) 
จิงเจี้ยซุย (荆芥穗) 

ตั้นโตวฉ่ือ (淡豆豉) 
หนิวปางจื่อ (牛蒡子) 

ขูเจี๋ยเกิง (苦桔梗) เซิงกันเฉา (生甘草 ) 

จูเยี่ย (竹叶) หลูเกิน (芦根) 
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  ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีอาการอักเสบจากการติดเชื้อใน

ระบบทางเดินหายใจตอนบน ตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน สมองอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส โรคเยื่อ-

หุมสมองอักเสบ และโรคคางทูม
1,3

  
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
银花  อิ๋นฮวา 
(ดอกสายนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น บรรเทาหวัดจากการกระทบ 
ลมรอน ระบายความรอน  
ขับพิษรอน 

连翘  เหลียนเฉียว ตัวยาหลัก ขม เย็น

เล็กนอย 
บรรเทาหวัดจากการกระทบ 
ลมรอนหรือตัวรอนระยะแรกเริม่ 

โดยกระจายความรอนในระบบ

หัวใจและชวงบนของรางกาย 

ขับพิษ แกพิษฝหนอง 
薄荷  ปอเหอ 
 

ตัวยาเสริม เผ็ด เย็น กระจายลมรอนที่กระทบตอ

รางกาย ระบายความรอน ชวย

ใหสมองโปรง สายตามองเห็นชัด

ขึ้น ลําคอโลง ผอนคลายตับ 

คลายเครียด 
荆芥穗  จิงเจี้ยซุย ตัวยาเสริม เผ็ด อุน

เล็กนอย 
บรรเทาหวัดจากการกระทบลม-

เย็นภายนอก ขับเหงื่อ กระทุง

พิษ 
淡豆豉  ตั้นโตวฉ่ือ ตัวยาเสริม เผ็ด อุน

เล็กนอย 
บรรเทาหวัดจากลมภายนอก  
ลดอาการหงุดหงิด 

牛蒡子  หนิวปางจื่อ ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมขม 

เย็น บรรเทาหวัดจากการกระทบลม-

รอนภายนอก บรรเทาอาการ

คออักเสบ ระบายออน ๆ 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
苦桔梗  ขูเจี๋ยเกิง ตัวยาเสริม ขม 

อมเผ็ด 
สุขุม กระจายชี่ที่ปอด ขับเสมหะ ระงับ

ไอมีเสมหะมาก แนนหนาอก 

อึดอัด คอบวมเจ็บ ขับฝหนอง

และเสมหะในปอด  
生甘草  เซิงกันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาเสริม 
และ 

ตัวยานําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน ขับพิษ 

ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
竹叶  จูเยี่ย 
(หญาขุยไมไผ) 

ตัวยาชวย จืดอม

หวานเผ็ด 
เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนใน 

กระหายน้ําคอแหง ขับพิษไข 
ออกทางปสสาวะ 

芦根  หลูเกิง 
(หญาแขม) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็นมาก ลดไข บรรเทารอนใน กระหายน้ํา 

เพ่ิมความชุมชื้นใหปอดและ

กระเพาะอาหาร ระงับคลื่นไส
อาเจียน ระงับไอมีเสมหะเหลือง

จัดจากภาวะปอดอักเสบ 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยอิ๋นฮวาและเหลียนเฉียวเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอน ลดพิษ  

ตัวยาเสริม ไดแก ปอเหอ จิงเจี้ยซุย และตั้นโตวฉ่ือ ชวยขับกระจายพิษไขออกทางผิวกาย รักษาอาการ

หนาว ๆ รอน ๆ ไมมีเหงื่อ บรรเทาอาการปวดศีรษะ  หนิวปางจื่อ ขูเจี๋ยเกิง และเซิงกันเฉา ชวยลดพิษ 

ขับเสมหะ ระงับไอ ชวยใหลําคอโลง รักษาอาการเจ็บคอ  โดยหนิวปางจื่อท่ีมีรสเผ็ดและคุณสมบัติเย็น 

ยังชวยขับกระจายความรอนออกทางผิวหนัง  จูเยี่ยและหลูเกิงเปนตัวยาชวย มีสรรพคุณระบายออน ๆ 

ระบายความรอน สรางธาตุนํ้า ลดอาการหงุดหงิด บรรเทาอาการกระหายน้ํา จูเยี่ยยังชวยขับปสสาวะ ทําให

พิษไขถูกขับออกทางปสสาวะดวย
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาผง ยาเม็ด ยาลูกลอน ยาชง ยานํ้า

4  



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 

 

 

130 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชตํารับยานี้ในผูปวยที่มีอาการจากรางกายกระทบลมเย็นภายนอก  หากเตรียมเปน

ยาตมไมควรตมนาน เพราะจะทําใหฤทธิ์ยาลดลง
1,3  

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ระบายความรอนลดไขในกระตายและหนูขาว ยาตม 

ยาชง และยาเม็ด มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร ระงับปวดในหนูถีบจักร ยาเม็ดมีฤทธิ์

ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลองและในหนูถีบจักร
1,3,4 

 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณขับเหงื่อ ลดไข ระงับปวด ขับเสมหะ ระงับไอ 

ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส และชวยลดการอักเสบ
1,3,4  

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดยานํ้าอิ๋นเฉียวสานเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาด
ยานํ้าเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.8 กรัม/กิโลกรัม หากให

ทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดยาน้ําเทียบเทาผงยา 27.5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดความผิดปกติใด ๆ 

นอกจากนี้ เมื่อใหยาเม็ด ยาชง และยาตมทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดยาเทียบเทาผงยาที่ทําให

หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 75, 30 และ 100 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
4
 

เอกสารอางอิง 

1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 
Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 
Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 

3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาอ๋ินเฉียวสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  

4. Qu YH, Yuan ZY.  Yin Qiao San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ปายตูสาน (败毒散) 
 

ตําราตนตํารับ 
小儿药证直诀  เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children’s 
Diseases)1 

 « ค.ศ. 1114  Qian Yi (钱乙 เฉียนอี่) »2 
ประกอบดวย  

羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชียงหัว 30 กรัม 
独活 Radix Angelicae Pubescentis ตูหัว 30 กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 30 กรัม 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 30 กรัม 
前胡 Radix Peucedani เฉียนหู 30 กรัม 
枳壳 Fructus Aurantii จื่อเขอ 30 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 30 กรัม 
桔梗 (炒) Radix Platycodi (parched) เจี๋ยเกิง (เฉา) 30 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 30 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 15 กรัม 
     

วิธีใช 

 นํายาทั้งหมดมาบดเปนผง รับประทานครั้งละ 6 กรัม โดยเพิ่มเซิงเจียง (生姜) 2-3 แวน และ
ปอเหอ (薄荷) 3-4 กรัม ตมในน้ําประมาณ 1 แกว เปนนํ้ากระสายยา หรือเตรียมเปนยาตม โดยปรับลด

นํ้าหนักยาจากตํารับยาขางตนลง 5 เทา1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมพลังชี่ บรรเทาอาการภายนอก กระจายลม ขับความชื้น

1,3 
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สรรพคุณ  
ใชรักษาอาการที่เกิดจากพลังชี่ไมเพียงพอ เม่ือกระทบลมเย็นจากภายนอก ปรากฏอาการไขสูง 

กลัวหนาว ปวดศีรษะ คอแข็ง ปวดเมื่อยตามตัวและแขนขา ไมมีเหงื่อ คัดจมูก เสียงเปลี่ยน ไอมีเสมหะ 

ทองอืด แนนบริเวณทรวงอก ลิ้นมีฝาขาวเหนียว ชีพจรลอยนุม เวลากดลึกไมมีแรง
1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการไขหวัด ไขหวัดใหญ และ

โรคคางทูม หลอดลมอักเสบ โรคไขขออักเสบเรื้อรังชนิดรูมาติก ลมพิษ ผิวหนังเปนผื่นอักเสบจาก

ภูมิแพ และฝหนองอักเสบระยะแรก1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

羌活  เชียงหัว  ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน บรรเทาอาการหวัดจาก 
การกระทบลมเย็น ปวดศีรษะ 

ปวดเมื่อยตามรางกาย 
独活  ตูหัว  ตัวยาหลัก เผ็ด 

อมขม 
อุน 

เล็กนอย 

บรรเทาอาการปวดเมื่อย อาการ

หวัดจากการกระทบลมเย็นและ

ความชื้นภายนอก 
川芎  ชวนซฺยง  
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ชวยการไหลเวยีนของชี่และเลือด

ขับลมในเลือด ระงับปวด 
柴胡  ไฉห ู ตัวยาเสริม ขม 

อมเผ็ด 
เย็น 

เล็กนอย 
ขับกระจายลดไข ลดไข ผอน-

คลายตับ ชวยใหหยางชี่ขึ้นสู

สวนบนของรางกาย คลายเครียด 
前胡  เฉียนหู  ตัวยาชวย ขม 

อมเผ็ด 
เย็น 

เล็กนอย 
ลดชี่ใหต่ําลง ขบัเสมหะ กระจาย

และระบายลมรอน 
枳壳  จื่อเขอ  ตัวยาชวย ขม 

อมเผ็ด 
เย็น 

เล็กนอย 
ชวยใหชี่บริเวณทรวงอกและ

เลือดไหลเวียนดีขึ้น 
茯苓  ฝูหลิง  
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น เสริม

บํารุงมาม สงบจิตใจ 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

桔梗 (炒) 
เจี๋ยเกิง (เฉา)  

ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม นํายาขึ้นสวนบนของรางกาย 

บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ 

แนนหนาอก คอบวมเจ็บ  
ขับฝหนองและเสมหะในปอด 

บรรเทาไอที่มีเสมหะมาก  
人参  เหรินเซิน  
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอม 
ขมเลก็นอย 

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ สรางธาตุนํ้า บํารุง

หัวใจและมาม สงบจิตใจ 
甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ)  

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให 
เขากัน 

ตํารับยานี้ประกอบดวยเชียงหัวและตูหัวเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณขับพิษชื้นและลมเย็นให

กระจายไปทั่วรางกาย  ตัวยาเสริม ไดแก ชวนซฺยงมีสรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

และขับลม สวนไฉหูมีสรรพคุณผอนคลายกลามเนื้อ ตัวยาทั้งสองนี้ชวยเชียงหัวและตูหัวในการขับพิษ

ภายนอกและระงับปวด  ตัวยาชวย ไดแก จื่อเขอมีสรรพคุณกดชี่ลงลาง เจี๋ยเกิง (เฉา) เปดทะลวงปอด 

ทําใหปอดทํางานดีขึ้น เฉียนหูขับเสมหะ ฝูหลิงระบายความชื้น เหรินเซินเสริมสรางภูมิตานทานและเพิ่ม

พลังชี่เพื่อขับของเสียทางเหงื่อ  ตัวยานําพา ไดแก กันเฉาชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน เสริม

พลังชี่ ปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย  เม่ือนํามารับประทานโดยเพิ่มเซิงเจียงและปอเหอ เซิงเจียงและ

ปอเหอจะชวยกระจายลมเย็น
1,3

     
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยานี้มีฤทธิ์คอนไปทางแหงอุน เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการจากกระทบลมเย็นภายนอก

รวมทั้งมีความชื้นและรางกายพรองรวมดวย หากมีความชื้นและรอน ไมเหมาะที่จะใชตํารับยาน้ี
1,3 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา ปายตูสาน (败毒散) 

เชียงหัว (羌活) 
ตูหัว (独活) 
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2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

ไฉห ู(柴胡) 

เฉียนหู (前胡) 

ชวนซฺยง (川芎) 

จื่อเขอ (枳壳) 

ฝูหลิง (茯苓) 

เจี๋ยเกิง (桔梗) 

เหรินเซิน (人参) กันเฉา (甘草) 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณขับเหงื่อ แกไข ระงับปวด ขับเสมหะ ระงับไอ 

ขับปสสาวะ กระตุนการไหลเวียนของเลือด ลดอาการอักเสบ ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
1,3,4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาปายตูสาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Qu YH, Wang X.  Ren Shen Bai Du San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ชิงอิ๋งทัง (清营汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

 温病条辨  เวินปงเถียวเปยน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic  
  Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1798  Wu Tang (吴瑭 หวูถัง) »2
 

ประกอบดวย  
水牛角 Cornu Bubali สุยหนิวเจี่ยว* 30 กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 9 กรัม 
生地黄 Radix Rehmanniae เซิงตี้หวง 15 กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 9  กรัม 
银花 Flos Lonicerae อิ๋นฮวา 9 กรัม 
连翘 Fructus Forsythiae เหลียนเฉียว 6 กรัม 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 5 กรัม 
竹叶心 Herba Lophatheri จูเยี่ยซิน 3 กรัม 
丹参 Radix Salviae Miltiorrhizae ตันเซิน 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ขับพิษรอนจากอิ๋งชี่ เสริมอิน ชวยใหเลือดหมุนเวียนดี

1,3 

 
 
___________________________________________ 
* ตํารับเดิมใช ซีเจ่ียว (犀角 นอแรด) 2 กรัม ปจจุบันใช สุยหนิวเจี่ยว (水牛角 เขาควาย) 30 กรัม ทดแทน เน่ืองจากแรดเปนสัตวสงวน 
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1 เซนติเมตร 
3 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา ชิงอิ๋งทัง (清营汤) 

 สุยหนิวเจี่ยว (水牛角) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

ตันเซิน (丹参) 

2 เซนติเมตร 
เสฺวียนเซิน (玄参) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จูเยี่ยซิน (竹叶心) 

2 เซนติเมตร 
   ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 

อิ๋นฮวา (银花) 

เซิงตี้หวง (生地黄) 

เหลียนเฉียว (连翘) 
หวงเหลียน (黄连) 
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สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการความรอนเขาสูอิ๋งชี่  ไขสูงเวลากลางคืน หงุดหงิด พูดเพอ กระวนกระวาย นอน-

ไมหลับ บางครั้งคอแหง  ถาเปนมากจะมีเลือดออกใตผิวหนังเปนจ้ํา ๆ ลิ้นแดงคล้ําและแหง ชีพจรเร็ว
1,3

 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยไขสมองอักเสบชนิดบี  เยื่อหุม-

สมองอักเสบ โลหิตเปนพิษ หรือโรคติดเชื้อตาง ๆ ซึ่งเกิดจากความรอนเขาสูอิ๋งชี่
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

水牛角  สุยหนิวเจี่ยว 
(เขาควาย) 

ตัวยาหลัก เค็ม เย็น ลดพิษรอนพิษไขเขากระแสเลือด

รักษาอาการเพอจากไขสูง 

อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดา

ไหล 
玄参  เสฺวียนเซิน ตัวยาเสริม ขมอม

หวานเค็ม 
เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

ลดพิษรอนเขาสูกระแสเลือดและ

ระบบหัวใจ เสรมิอิน ขับพิษ 

บรรเทาอาการทองผูก 
生地黄  เซิงตี้หวง 
(โกฐขีแ้มว) 

ตัวยาเสริม หวานอม

ขม 
เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและ

ไตเสริมสารนํ้า 
麦冬  ไมตง ตัวยาเสริม หวานอม

ขม 
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมบํารุงอินและทําใหปอด 
ชุมชื้น เสริมบํารุงสารน้ําให

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน-

กระวาย ทําใหจติใจสบาย 

银花  อิ๋นฮวา 
(ดอกสายนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็น บรรเทาหวัดจากการกระทบลม

รอน ระบายความรอน ขับพิษรอน 

แกพิษฝหนอง 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

连翘  เหลียนเฉียว ตัวยาชวย ขม เย็น 
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากการกระทบลม-

รอนหรือตัวรอนระยะแรกเริ่ม 

โดยกระจายความรอนในระบบ

หัวใจและชวงบนของรางกาย 

ขับพิษ แกพิษฝหนอง 
黄连  หวงเหลียน ตัวยาชวย ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจและ

กระเพาะอาหาร 
竹叶心  จูเยี่ยซิน 
(หญาขุยไมไผ,  
ใบไผขม) 

ตัวยาชวย จืดอม

หวานเผ็ด 
เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนใน 

คอแหง กระหายน้ํา ขับพิษไข

ออกทางปสสาวะ 
丹参  ตันเซิน ตัวยานําพา ขม เย็น 

เล็กนอย 
ชวยใหเลือดหมุนเวียน สลาย-

เลือดค่ัง ระงับปวดแนนหนาอก 

เสนเลือดหัวใจตีบ ชวยให

ประจําเดือนปกติ ทําใหเลือดเย็น 

สงบประสาท 

ตํารับยานี้ประกอบดวยสุยหนิวเจี่ยวเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอน ชวยให

เลือดเย็น ขับพิษ  ตัวยาเสริม ไดแก เสฺวียนเซิน เซิงตี้หวง และไมตง มีสรรพคุณเสริมอิน ระบายความ-

รอน ทําใหเลือดเย็น  ตัวยาชวย ไดแก อิ๋นฮวา เหลียนเฉียว หวงเหลียน และจูเยี่ยซิน มีสรรพคุณ

ระบายความรอน ขับพิษ กระทุงพิษรอนออกสูภายนอก  ตันเซินเปนตัวยานําพา ชวยใหเลือดหมุนเวียน

ดี และกระจายเลือดค่ัง
1,3

  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยานี้ในผูปวยที่ลิ้นมีฝาขาวลื่น ซึ่งเปนอาการที่มีความชื้นสูง เนื่องจากตํารับยาน้ี

มีสรรพคุณเพิ่มความชื้นใหรางกาย
1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ลดไขและลดพิษจากท็อกซินในกระตาย 

ตานอักเสบในหนูขาว ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง
4 
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ลดไข เพิ่มภูมิตานทาน 

ชวยใหการทํางานของหัวใจดีขึ้น กระตุนใหระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น รักษาอาการเลือดออก

ใตผิวหนังที่ขึ้นเปนจ้ํา ๆ และชวยหามเลือด
4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาชิงอ๋ิงทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Liu JG, Wu F.  Qing Ying Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หลงตานเซี่ยกานทัง (龙胆泻肝汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

 医方集解  อีฟางจี๋เจี่ย (Collection of Prescriptions with Notes)1 

 « ค.ศ. 1682  Wang Mao (汪昴 หวางมาว) »2 
ประกอบดวย  

龙胆草 (酒炒) Radix Gentianae  
(parched with wine) 

หลงตานเฉา  
(จิ่วเฉา) 

6 กรัม 

黄芩 (酒炒) Radix Scutellariae  
(parched with wine) 

หวงฉิน (จิ่วเฉา) 9 กรัม 

栀子 (酒炒) Fructus Gardeniae  
(parched with wine) 

จือจื่อ  
(จิ่วเฉา) 

9 กรัม 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย 12 กรัม 
木通 Caulis Akebiae มูทง 9 กรัม 
车前子 Semen Plantaginis เชอเฉียนจื่อ 9 กรัม 
当归 (酒洗) Radix Angelicae 

Sinensis  
(washed with wine) 

ตังกุย (จิว่สี)่ 3 กรัม 

生地黄 (酒炒) Radix Rehmanniae  
(parched with wine) 

เซิงตี้หวง (จิว่เฉา) 9 กรัม 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 6 กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 6 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายไฟแกรงของตับและถุงนํ้าดี  ลดความรอนชื้นของสวนลางของรางกาย ตั้งแตใตสะดือลง

มาจนถึงทองนอย ตลอดจนถึงอวัยวะเพศ
1,3 
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สรรพคุณ  
ใชรักษาผูปวยที่ตับและถุงนํ้าดีมีไฟแกรง ทําใหรบกวนสวนบนของรางกาย หรือเสนลมปราณ

ตับมีความรอนชื้น ทําใหความรอนชื้นลงสูสวนลางของรางกาย มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง เจ็บชายโครง 

ปากขม หูตึง หูอักเสบ หรือมีอาการบวมคันท่ีอวัยวะเพศ สมรรถภาพทางเพศเสื่อม และมีเหงื่อออกตาม

อวัยวะเพศ ปสสาวะขุน สตรีมีระดูขาว
1,3 

  ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยความดันโลหิตสูง การทํางานของ

ประสาทอัตโนมัติผิดปกติ หูชั้นกลางและเยื่อนัยนตาอักเสบเฉียบพลัน รักษาฝหนองที่โพรงจมูกสวนบน

และหูชั้นกลาง ถุงนํ้าดีและตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ งูสวัด ลูกอัณฑะและ

ถุงอัณฑะมีผื่นคันและอักเสบเฉียบพลัน ตอมลูกหมากหรืออุงเชิงกรานหรือชองคลอดอักเสบเฉียบพลัน
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

龙胆草 (酒炒) 

หลงตานเฉา (จิ่วเฉา) 
ตัวยาหลัก ขม เย็นมาก ระบายไฟแกรงของตับและถุงนํ้าดี 

บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง 

หูอื้อ เจ็บชายโครง ขับความรอน

ชื้นของสวนลางของรางกาย 

บรรเทาอาการอักเสบบริเวณ

อวัยวะเพศ ปสสาวะสีเขมจัด 
黄芩 (酒炒) 

หวงฉิน (จิ่วเฉา) 

ตัวยาเสริม ขม เย็น ระบายความรอนชื้น ขับพิษรอน 

ชวยใหเลือดเย็นและหามเลือด 
栀子 (酒炒) 
จือจื่อ (จิ่วเฉา) 
(ลูกพุดผัดเหลา)  

ตัวยาเสริม ขม เย็น ระบายความรอนชื้น ทําใหเลือดเย็น 

ขับพิษ ลดอักเสบ 

泽泻  เจอเซี่ย ตัวยาชวย 
และนําพา 

จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับปสสาวะ ขับความชื้น ระบาย

ความรอน 
木通  มูทง ตัวยาชวย 

และนําพา 
ขม เย็น ขับปสสาวะ ขับน่ิว ชวยใหเลือด

ไหลเวียนดี ขับนํ้านม 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

车前子  เชอเฉียนจื่อ  
 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

อมหวาน เย็น ขับปสสาวะ ระบายความชื้น 

ผอนคลายระบบตับ 
当归 (酒洗)  
ตังกุย (จิว่สี)่  

ตัวยาชวย 
และนําพา 

หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือด

ไหลเวียนดี ลดบวม ระงับปวด  
生地黄 (酒炒) 

เซิงตี้หวง (จิว่เฉา) 
(โกฐขีแ้มวผัดเหลา) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและ

ไต เสริมสารนํ้า 
柴胡  ไฉหู  ตัวยานําพา ขม 

อมเผ็ด 
เย็น 

เล็กนอย 
ขับกระจายลดไข ผอนคลาย

ระบบตับ ชวยใหหยางชี่ขึ้นสู

สวนบนของรางกาย คลายเครียด 
生甘草  เซิงกันเฉา  
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 

ปรับประสานตวัยาทั้งหมดใหเขา

กัน 

ตํารับยานี้ประกอบดวยหลงตานเฉา (จิ่วเฉา) เปนตัวยาหลัก มีรสขมและเย็นมาก มีสรรพคุณ

ระบายไฟแกรงของตับและถุงนํ้าดี ขับความรอนชื้นของสวนลางของรางกาย ตั้งแตใตสะดือลงมาจนถึง

ทองนอย  ตัวยาเสริม ไดแก หวงฉิน (จิ่วเฉา) และจือจื่อ (จิ่วเฉา) มีสรรพคุณชวยระบายไฟแกรงของ
ตับและถุงนํ้าดี  ตัวยาชวยและนําพา ไดแก เจอเซี่ย มูทง และเชอเฉียนจื่อ มีสรรพคุณระบายความรอน 

ขับความชื้น ทําใหความรอนชื้นถูกขับออกทางปสสาวะ  เซิงตี้หวง (จิ่วเฉา) และตังกุย (จิ่วสี่) มี
สรรพคุณเสริมอิน บํารุงเลือด ผอนคลายระบบตับ  ตัวยานําพา ไดแก ไฉหูมีสรรพคุณชวยกระจายชี่

ของตับและถุงนํ้าดีไมใหติดขัด และชวยนําตัวยาตาง ๆ เขาสูตับและถุงนํ้าดี  สวนเซิงกันเฉามีสรรพคุณ

ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน เพ่ือไมใหความขมและเย็นจัดไปทํารายกระเพาะอาหาร
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยาเม็ด

4  
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ตํารับยา หลงตานเซี่ยกานทัง (龙胆泻肝汤) 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

หลงตานเฉา (龙胆草) หวงฉนิ (黄芩) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

5 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จือจื่อ (栀子) เจอเซี่ย (泽泻) 

มูทง (木通) 
เชอเฉียนจื่อ (车前子) 

ตังกุย (当归) 
เซิงตี้หวง (生地黄) 

ไฉหู (柴胡)     เซิงกันเฉา (生甘草) 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชตํารับยานี้เปนเวลานาน เน่ืองจากตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาที่มีรสขมและเย็นเปน

สวนใหญ ซึ่งจะทําลายชี่ของกระเพาะอาหารไดงาย และควรระมัดระวังการใชในผูปวยที่กระเพาะอาหาร

และมามพรอง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมทางปากหนูถีบจักรและหนูขาว ขนาดเทียบเทาผงยา 

10 และ 20 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ตานอักเสบ และยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 50 กรัม/

กิโลกรัม มีฤทธิ์เสริมและปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  เม่ือฉีดยาตมเขาหลอดเลือดดํา

แมว ขนาดเทียบเทาผงยา 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดความดันโลหิต  และพบวามีฤทธิ์ลด

ความดันโลหิตในหนูขาวและกระตาย โดยความแรงของยาจะสัมพันธกับขนาดยาที่ให  นอกจากน้ียัง

พบวายาตมมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย
4 
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณระบายความรอน สงบจิตใจ ลดการอักเสบ ขับปสสาวะ 

ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการตับและถุงนํ้าดีอักเสบ และหามเลือด
4   

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 26 กรัม/
กิโลกรัม พบวาหลังจากใหยาแลว หนูถีบจักรมีอาการสงบและมีการเคลื่อนไหวนอยลง และจะกลับคืนสู

สภาพปกติภายใน 24 ชั่วโมง ไมพบหนูถีบจักรตัวใดตายภายใน 3 วัน  เม่ือฉีดยาตมเขาหลอดเลือดดํา

หนูถีบจักร พบวาขนาดยาตมเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 72 
กรัม/กิโลกรัม4

 
 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาหลงตานเซี่ยกานทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย 

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Liu JG, Wang X.  Long Dan Xie Gan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เสาเหยาทัง (芍药汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
医学六书 อีเสวียลิ่วซู (Six Medical Books by Liu Hejian)1 
« ค.ศ. 1182  Liu Hejian (刘河间 หลิวเหอเจียน) »2 

 

ประกอบดวย  

芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 15 กรัม 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 9 กรัม 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 9 กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9 กรัม 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9 กรัม 
肉桂 Cortex Cinnamomi โรวกุย 5 กรัม 
槟榔 Semen Arecae ปงหลาง 5 กรัม 
木香 Radix Aucklandiae มูเซียง 5 กรัม 
甘草  Radix Glycyrrhizae กันเฉา  5 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอนชื้น ปรับชี่ สมานเลือด1,3

 
 

สรรพคุณ  
 ระงับอาการถายเปนบิดเน่ืองจากรอนชื้น มีอาการปวดทอง ถายเปนมูกเลือดมีสีแดงและขาว 

หลังถายอุจจาระแลวมีอาการปวดถวง มีอาการแสบรอนที่ทวารหนัก ปสสาวะสีเขม ลิ้นเปนฝาเหนียวมี

สีเหลืองออน ชีพจรตึงและเร็ว
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคลําไสอักเสบเฉียบพลัน หรือ

โรคลําไสใหญรอนชื้นเน่ืองจากเชื้อบิด
1,3 
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2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 
เสาเหยา (芍药) หวงเหลียน (黄连) 

ตํารับยา เสาเหยาทัง (芍药汤) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草) 

ตังกุย (当归) 

โรวกุย (肉桂) 

ปงหลาง (槟榔) 

มูเซียง (木香) 

หวงฉิน (黄芩) 
ตาหวง (大黄) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

芍药  เสาเหยา ตัวยาหลัก ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น

เล็กนอย 

ปรับสมานชี่กับเลือด บรรเทา

อาการปวดทองของโรคบิด ปวด

ทองหลังถายอุจจาระ 

黄连  หวงเหลียน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจและ

กระเพาะอาหาร 
大黄  ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาเสริม ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลาย

กอนระบายความรอน หามเลือด

ขจัดพิษชวยใหเลือดมีการ

ไหลเวียนดีขึ้น 
黄芩  หวงฉิน 

 

ตัวยาเสริม ขม เย็น ระบายความรอน ขจัดความชื้น 

ขับพิษรอน ชวยใหเลือดเย็นและ

หามเลือด 
当归  ตังกุย ตัวยาชวย หวาน 

อมเผ็ด 
อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียน

ดีขึ้น ลดบวม ระงับปวด 
肉桂  โรวกุย 
(อบเชยจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน 

รอน กระจายความเยน็ ระงับปวด ให

ความอบอุนและทะลวงจงิลัว่  
ทําใหระบบหมุนเวียนท้ังเลือด

และชี่หมุนเวียนดี 
槟榔  ปงหลาง 
(หมากสง) 

ตัวยาชวย ขมอมเผ็ด อุน ถายพยาธิในลําไส ชวยใหชี่

หมุนเวียน ขับน้ํา ขจัดอาหาร

ตกคาง ถายทองบิด ปวดถวง 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
木香  มูเซียง 
(โกฐกระดูก) 

ตัวยาชวย ขมอมเผ็ด อุน ชวยใหชี่หมุนเวียน ระงับปวด 

เจริญอาหาร กระตุนการทํางาน

ของมาม ปองกนัชี่ติดขัดจากยา

บํารุงชี่เลือดท่ีมากเกินไป ซึ่งทําให

เลือดขนและขัดตอการทํางานใน

ระบบลําเลียงของกระเพาะอาหาร

และมาม 

甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขา

กัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยเสาเหยาเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณปรับสมานชี่และเลือด รักษาอาการ

ปวดทองบิด ปวดทองหลังถายอุจจาระ  ตัวยาเสริม ไดแก หวงเหลียน หวงฉินและตาหวง ใชเปน

ยาระบายรอน ขจัดพิษ  ตัวยาชวย ไดแก ตังกุยและโรวกุย ปรับสมดุลอิ๋งชี่ ชวยใหเลือดไหลเวียน

สะดวก   มูเซียงและปงหลาง ชวยใหชี่เดินไมติดขัด  กันเฉาเปนตัวยานําพา ปรับสมดุลของตํารับยา
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยานํ้า ยาเม็ด

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ควรระมัดระวังการใชกับผูปวยที่มีอาการของบิดระยะแรกมีไข หรือผูปวยที่มีอาการของบิดเปน

เวลานาน หรือผูปวยที่มีอาการของบิดเรื้อรังเน่ืองจากเย็นพรอง
1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ชวยลดอาการหดเกร็งของลําไสในกระตาย ตาน-

เชื้อบิดในหลอดทดลองและในหนูถีบจักร และตานการอักเสบในหนูถีบจักร
4
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณแกโรคบิด ระงับอาการปวด
1,3,4  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหตํารับยาเสาเหยาทัง
ทางปากในขนาด 100 กรัม/กิโลกรัม พบวาหลังจากใหยา 72 ชั่วโมง มีหนูตาย 11 ตัว จากหนูทดลอง
ทั้งหมด 12 ตัว  แตเม่ือเอาปงหลางออกจากตํารับยาดังกลาว และทําการทดลองเหมือนเดิม ไมพบ

สัตวทดลองตัวใดตาย  ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา ปงหลางในขนาดสูงมีความเปนพิษใน

สัตวทดลอง ดังน้ัน ควรใชดวยความระมัดระวัง และไมใชเกินขนาด
4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ. ตํารับยาเสาเหยาทัง. [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Zhang J, Wang XD, Wang X.  Shao Yao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press,  1997. 
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เตาเชอสาน (导赤散) 
 

ตําราตนตํารับ 
小儿药证直诀    เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children’s 
Diseases)1 

 « ค.ศ. 1114  Qian Yi (钱乙 เฉียนอี่) »2 

ประกอบดวย  
生地黄 Radix Rehmanniae เซิงตี้หวง 18 กรัม 
木通 Caulis Akebiae มูทง 12 กรัม 
淡竹叶 Herba Lophatheri ตั้นจูเยี่ย 12 กรัม 

生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 6 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมอิน ระบายความรอนของหัวใจ สลายน่ิว ขับปสสาวะ

1,3
 

 

สรรพคุณ 
 ลดความรอนที่หัวใจ มีอาการรอนบริเวณหนาอกหรือหัวใจ หรือมีอาการกระวนกระวาย 

หนาแดง คอแหง กระหายน้ํา มีความรูสึกอยากด่ืมนํ้าเย็นมาก ปากหรือลิ้นเปนแผล หรือความรอนจาก

หัวใจเคลื่อนยายสูลําไสเล็ก ปสสาวะขัดหรือปวดแสบ ปสสาวะเขมหรือมีสีแดง
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่การควบคุมประสาทอัตโนมัติ

ผิดปกติ ชองปากอักเสบ กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ หรือนอนไมหลับ
1,3 
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2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 

                          
  
                
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา เตาเชอสาน (导赤散)

เซิงตี้หวง (生地黄) มูทง (木通) 

เซิงกันเฉา (生甘草) ตั้นจูเยี่ย (淡竹叶) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生地黄  เซิงตี้หวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและ

ไต เสริมสารนํ้า 
木通  มูทง ตัวยาเสริม ขม เย็น ขับปสสาวะ ขับน่ิว ชวยใหเลือด

ไหลเวียนดี ขับนํ้านม 
淡竹叶  ตั้นจูเยี่ย 
(หญาขุยไมไผ,  
ใบไผขม) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

จืดอม

หวานเผ็ด 
เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนใน 

คอแหง กระหายน้ํา ขับพิษไข

ออกทางปสสาวะ 
生甘草  เซิงกันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให 
เขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยเซิงตี้หวงเปนตัวยาหลัก มีฤทธิ์ระบายความรอน เสริมอินและทําให

เลือดเย็น  มูทงเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณลดความรอนที่หัวใจ ขับปสสาวะ  ตัวยาชวยและนําพา ไดแก  

ตั้นจูเยี่ยขับความรอนและอาการกระวนกระวายที่หัวใจ นําความรอนสูสวนลางของรางกาย และขับออก

ทางปสสาวะ  เซิงกันเฉาระบายพิษรอน บรรเทาปวด และปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีประกอบดวยมูทงซึ่งมีคุณสมบัติเย็นมาก ควรระวังการใชในผูปวยที่มีอาการมามและ

กระเพาะอาหารพรองและออนแอ
1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาโรคชองปากอักเสบ อาการคอแหง 

กระสับกระสาย โรคคางทูม ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ น่ิวในทางเดินปสสาวะ หนองใน และ

ลมพิษ
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาเตาเชอสาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-

จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Liu JG, Wang X, Wu F.  Dao Chi San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ชิงสูอี้ชี่ทัง (清暑益气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
温热经纬  เวินเรอจิงเหวย (Compendium on Epidemic Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1852  Wang Shixiong (王士雄 หวางซื่อสฺวง) »2 

ประกอบดวย  
西洋参 Radix Panacis Quinquefolii ซีหยางเซิน 5 กรัม 
西瓜翠衣 Exocarpium Citrulli ซีกวาเชฺวยอี 30 กรัม 

石斛 Herba Dendrobii สือหู 15 กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 9 กรัม 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 3 กรัม 

竹叶 Herba Lophatheri จูเยี่ย 6 กรัม 

荷梗 Petiolus Nelumbinis เหอเกิง 15 กรัม 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จือหมู 6 กรัม 

粳米 Semen Oryzae Nonglutinosae จิงหมี่ 15 กรัม 

甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3 กรัม 
     

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอน เสริมชี่ เสริมอิน เพ่ิมสารนํ้าและสารจําเปน

1,3
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2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

ซีกวาเชวฺยอี (西瓜翠衣) 

ตํารับยา ชิงสูอี้ชี่ทัง (清暑益气汤)

ซีหยางเซิน (西洋参) 
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2 เซนติเมตร 
ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
สือหู (石斛) 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

จูเยี่ย (竹叶) 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

จือหมู (知母) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草)
2 เซนติเมตร 

จิงหมี่ (粳米) 

หวงเหลียน (黄连) 

เหอเกิง (荷梗) 
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สรรพคุณ  
 ใชรักษากลุมอาการที่สารนํ้าหลอเลี้ยงในระบบชี่ถูกทําลายโดยความรอนหรือความอบอาวจน

เกิดอาการตัวรอน เหงื่อออกมาก กระวนกระวาย คอแหง ปสสาวะไมคลอง มีสีเขม รางกายออนเพลีย 

หมดแรง หนาตาอิดโรย ชีพจรพรองชา
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในกลุมผูปวยไขรอนอบอาว หรือไขตากแดด 
มาก ไขฤดูรอนในเด็ก หรือไขหวัดติดเชื้อในเวลาที่มีอากาศรอนอบอาวและขาดสารน้ําหลอเลี้ยง

1,3 

คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
西洋参  ซีหยางเซิน 
(โสมอเมริกัน) 

ตัวยาหลัก อมหวาน 
ขมเล็กนอย 

เย็น บํารุงอิน เสริมชี่ ระบายความ

รอน เพ่ิมสารนํ้าและสารจําเปน 
西瓜翠衣  

ซีกวาเชวฺยอ ี
(เปลือกผลแตงโม) 

ตัวยาหลัก หวาน เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ขับพิษ 

บรรเทา อาการคอแหง 

กระหายน้ํา ขับปสสาวะ 
石斛  สือหู ตัวยาเสริม อมหวาน เย็น 

เล็กนอย 
เสริมอิน ระบายความรอน 

สรางเสริมสารนํ้า หลอเลี้ยง

กระเพาะอาหาร 
麦冬  ไมตง ตัวยาเสริม หวานอม 

ขม 
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมบํารุงอินและทําใหปอด

ชุมชื้น เสริมบํารุงสารน้ําให

กระเพาะอาหาร ลดอาการ

กระวนกระวาย ทําใหจิตใจ

สบาย 
黄连  หวงเหลียน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจ

และกระเพาะอาหาร 
竹叶  จูเยี่ย 
(หญาขุยไมไผ,  
ใบไผขม) 

ตัวยาชวย จืดอม 
หวานเผ็ด 

เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนใน

คอแหง กระหายน้ํา ขับพิษไข

ออกทางปสสาวะ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

荷梗  เหอเกิง 
(กานบัวหลวง) 

ตัวยาชวย จืด เย็น บรรเทาอาการอึดอัดเน่ืองจาก

อากาศรอนและชื้น ทองเสีย

ริดสีดวงจมูก ลมพิษ 
知母  จือหมู ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
เย็น ระบายความรอน ขับไฟ  

เสริมอิน ใหความชุมชื้น  
แกความแหง 

粳米  จิงหมี่ 
(ขาวเจา) 

ตัวยาชวย หวานจืด สุขุม เสริมกระเพาะอาหาร ปองกัน

ธาตุนํ้า เม่ือใชคูกับชะเอมเทศ

จะชวยปองกันสวนกลางของ

รางกาย (กระเพาะอาหาร) 
ไมใหถูกกลุมยาเย็นไปทําลาย 

甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน 

ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให

เขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยซีหยางเซินและซีกวาเชฺวยอีเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณสรางเสริมสารนํ้า 

บํารุงอิน เสริมชี่ ระบายความรอน  ตัวยาเสริม ไดแก สือหู ไมตง และหวงเหลียน ชวยเสริมอินและ

ระบายความรอน  ตัวยาชวย ไดแก จูเยี่ย เหอเกิง และจือหมู ชวยระบายความรอน ลดอาการกระวน

กระวาย  กันเฉาและจิงหมี่ ชวยเสริมชี่และประสานกระเพาะอาหาร
1,3-5 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการไขหรือมีความรอนแหงปนความชื้น

1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้ใชรักษาอาการหอบในฤดูรอน ปอดอักเสบ ไขฤดูรอนในเด็ก

ผอนคลายประสาท บํารุงรางกายที่ออนแอ ปกปองสารจําเปนในรางกาย และตานเชื้อจุลินทรีย
1,3-6  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาชิงสูอ้ีช่ีทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Lin YF, Yi Z, Zhao YH.  Chinese Dai Medicine Colorful Illustrations.  1st ed.  Kunming: Yunnan Min Zu Publishing 

House, 2003. 
5. ปราณี ชวลิตธํารง (บรรณาธิการ).  สมุนไพรไทย-จีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2547. 
6. Xu CH, Wang X.  Qing Shu Yi Qi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ฮั่วเซียงเจิ้งชี่สาน (藿香正气散) 
 

ตําราตนตํารับ 
 太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent  
              Dispensary)1 

 « ค.ศ. 1151  Chen Shiwen (陈师文 เฉินซือเหวิน) »2 
ประกอบดวย  

藿香   Herba Agastachis ฮั่วเซียง 90 กรัม 
紫苏   Folium Perillae จื่อซ ู 30 กรัม 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไปจื่อ 30 กรัม 
半夏曲 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ยชฺว ี 60 กรัม 
陈皮 (去白) Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี (ชฺวี่ไป) 60 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 30 กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 60 กรัม 
 大腹皮 Pericarpium Arecae ตาฟูผี 30 กรัม 
厚朴  
(去粗皮,  
姜汁炒) 

Cortex Magnoliae Officinalis  
(bark removed, ginger juice-fried) 

โฮวผอ  
(ชฺวีชู่ผี, 
เจียงจื่อเฉา) 

60 กรัม 

苦桔梗 Radix Platycodi ขูเจี๋ยเกิง 60 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 75 กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง แบงรับประทานครั้งละ 6 กรัม โดยใชนํ้าตมเซิงเจียง (ขิงแกสด) 
และตาเจา (พุทราจีน) เปนนํ้ากระสายยา หรือตมเอานํ้าด่ืม1,3 

การออกฤทธิ์  
ขับกระจายของเสียออกนอกรางกาย สลายความชื้นภายใน ปรับชี่ ปรับสมดุลสวนกลาง

1,3 
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สรรพคุณ 
 ใชรักษาอาการทองเสียและอาเจียนจากการกระทบความเย็นภายนอก และมีความชื้นสะสมภายใน

รางกาย มีอาการไข กลัวหนาว ปวดศีรษะ แนนบริเวณทองและทรวงอก อาเจียน ถายทอง ปวดทอง มี

เสียงในลําไสซึ่งเกิดจากลําไสเคลื่อนไหวมากเกินไป ลิ้นมีฝาเหนียวและหนา
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีอาการไขหวัดลงทางเดินอาหาร 

โรคไขหวัดระบาด กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน เปนแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก

สวนตน โรคลําไสใหญอักเสบเรื้อรัง อาหารเปนพิษ และโรคคางทูม
1,3

  
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
藿香  ฮั่วเซียง 
(ตนพิมเสน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน สลายความชื้น บรรเทาอาการหวัดแดด 

ระงับอาเจียน 
紫苏  จื่อซู  
(ใบงาขี้มอน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับเหงื่อ กระจายหวัดเย็น ใหความ

อบอุนแกสวนกลางของรางกาย ระงับ

อาเจียน อุนปอด ระงับไอ ปองกัน

และบรรเทาอาการแพปูและปลา 
白芷  ไปจื่อ  
(โกฐสอ) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ

ลมเย็นภายนอก บรรเทาอาการปวด

ศีรษะ ปวดฟน ลดอาการคัดจมูก

จากไขหวัดหรือโรคโพรงจมูกอกัเสบ 
半夏曲  ปนเซี่ยชฺว*ี  ตัวยาชวย เผ็ด อุน 

(มีพิษ)** 
ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอนกลับของชี่ บรรเทาอาการ

คลื่นไสอาเจียน สลายเสมหะที่

เกาะตัวเปนกอน 
陈皮 (去白) 
เฉินผี (ชฺวี่ไป)  
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน ปรับและกระจายชี่ ปรับสวนกลางของ

รางกายใหเปนปกติ ขับความชื้น 

ละลายเสมหะ 
*   ปนเซี่ยชฺวี คือ ปนเซี่ยท่ีผานการเผาจ้ือแลวและแปรรูปเปนกอน ปจจุบันใชปนเซี่ยทดแทนได 
** ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
茯苓  ฝูหลิง  
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น บํารุง

มาม ชวยใหจิตใจสงบ 
厚朴 (去粗皮, 姜汁
炒)  โฮวผอ (ชฺวีชู่ผี,  
เจียงจื่อเฉา) 

ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

อุน ทําใหชี่หมุนเวียน ขับความชื้น ขับ

ของเสียและอาหารตกคาง ระงับ

หอบ 
白术  ไปจู   ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
อุน เสริมมามใหแข็งแรง แกความชืน้

ระบายน้ํา 
大腹皮  ตาฟูผี  
(เปลือกผลหมาก) 
 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน

เล็กนอย 

ชวยใหชีข่องกระเพาะอาหารและ

ลําไสหมุนเวียน ระบายของเสีย
ตกคาง ขับน้ํา ลดบวม 

苦桔梗  ขูเจี๋ยเกิง  ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ที่ปอด ขับเสมหะ ระงับ

ไอมีเสมหะมาก แนนหนาอก 

อึดอัดคอบวมเจ็บ ขับฝหนอง

และเสมหะในปอด 
甘草 (炙)  กันเฉา (จื้อ)  
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ 
รางกาย ปรับประสานตัวยา

ทั้งหมดใหเขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยฮั่วเซียงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณชวยปรับสมดุลกระเพาะอาหาร ระงับ

อาเจียน ทําใหชี่สะอาดลอยขึ้นสูสวนบนและขบัของเสียลงสูสวนลางของรางกาย ขจัดความรอนชื้นจาก

หวัดแดด ขจัดของเสีย  ตัวยาเสริม ไดแก จื่อซูและไปจื่อมีสรรพคุณชวยเสริมฤทธิ์ฮั่วเซียงในการขับ

ลมเย็นและขจดัของเสียออกนอกรางกาย  ปนเซี่ยชวฺีและเฉินผี (ชวฺี่ไป) ชวยขจดัความชื้นและปรับสมดุล
ของกระเพาะอาหาร ลดการไหลยอนกลับของชี่ และระงับอาเจียน  ตัวยาชวย ไดแก ไปจูและฝูหลิงมี

สรรพคุณชวยใหกระเพาะอาหารและมามแข็งแรง ปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย และบรรเทาอาการ

ทองเสยี  ตาฟูผีและโฮวผอ (ชวฺี่ชูผี, เจียงจื่อเฉา) ชวยใหชีไ่หลเวยีน สลายความชื้น และขจัดความอึดอัด

แนนทอง  สวนขูเจี๋ยเกงิชวยใหชี่ปอดกระจายคลอง กระบงัลมทํางานดีขึ้น และชวยสลายความชื้นภายใน  

ตัวยานําพา ไดแก กันเฉา (จื้อ) และน้ํากระสายยา (นํ้าตมเซิงเจียงและตาเจา) มีสรรพคุณปรับสมดุลของ
มามและกระเพาะอาหาร และปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน

1,3 
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ตํารับยา ฮั่วเซียงเจิง้ชี่สาน (藿香正气散) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
ฮั่วเซียง (藿香) 

จื่อซู (紫苏) 

ไปจื่อ (白芷) 
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3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 

ตาฟูผี (大腹皮) 

ปนเซี่ย (半夏) 

เฉินผี (陈皮) 

ไปจู (白术) 

ฝูหลิง (茯苓) 

โฮวผอ (厚朴) 

   ขูเจี๋ยเกิง (苦桔梗) กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 

2 เซนติเมตร 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยานํ้า ยาลูกกลอน ยาแคปซูล

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยานี้ในผูปวยที่มีอินพรองและมีความรอนมากอยูภายในรางกาย และใหระวังการใช

ในผูปวยที่มีอาการคอแหงและลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว  หากเตรียมเปนยาตม ไมควรตมนานเกินไปเพราะ

อาจทําใหฤทธิ์ยาลดลง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกระเพาะอาหาร

และลําไสในหนูถีบจักร ระงับอาเจียนในนกพิราบ ระงับปวดและยับยั้งการหดตัวของมดลูกในหนูถีบจักร 

และตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง
4 
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณชวยปรับสมรรถภาพการทํางานของกระเพาะอาหาร
และลําไส ระงับอาเจียน บรรเทาอาการทองเสีย ขับเหงื่อ ลดไข ระงับปวด ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 

ขับเสมหะ ระงับไอ และขับปสสาวะ
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาแคปซูลซึ่งเตรียมเปนรูปสารละลายขนาด 25 มิลลิลิตร/

กิโลกรัมทางปากหนูถีบจักร ซึ่งเทียบเทา 583 เทาของขนาดที่ใชในคน วันละ 2 ครั้ง พบวาหลังจากใหยา 

7 วัน หนูถีบจักรมีการเคลื่อนไหวปกติ และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
4 

เอกสารอางอิง 

1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 
Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 
Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 

3. จรัส ต้ังอรามวงศ. ตํารับยาฮ่ัวเซียงเจ้ิงช่ีสาน. [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  

4. Fan YP, Zhang Q, Zhao XX.  Huo Xiang Zheng Qi Shui.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 
Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ผิงเวยสาน (平胃散) 
 

ตําราตนตํารับ 

太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen  (陈诗文 เฉินซือเหวิน) »2 

ประกอบดวย  
苍术  
(去粗皮, 
米泔浸二日) 

Rhizoma Atractylodis (rough bark 
discarded, soaked in rice-washed 
water for two days) 

ชังจู (ชฺวีชู่ผี,  
หม่ีกันจิ้นเหลี่ยงยื่อ) 
 

15 กรัม 

厚朴  

(去粗皮,  
姜汁制, 炒香) 

Cortex Magnoliae Officinalis  
(bark removed, ginger juice 
prepared, fried) 

โฮวผอ (ชฺวีชู่ผี, 
เจียงจื่อจื้อ, เฉา
เซียง) 

9 กรัม 

陈皮  (去白) Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี (ชฺวี่ไป) 9 กรัม 

甘草  (炒) Radix Glycyrrhizae (fried) กันเฉา (เฉา) 4 กรัม      

วิธีใช 

 บดเปนผง รับประทานครั้งละ 3-5 กรัม ใชเซิงเจียง (ขิงแกสด) และตาเจา (พุทราจีน) ตมเปน
นํ้ากระสายยารับประทาน หรือตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมบํารุงมาม ขับความชื้น ทําใหชี่หมุนเวียน ปรับประสานกระเพาะอาหาร

1,3
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เฉินผ ี(陈皮) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草) 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 
โฮวผอ (厚朴) 

2 เซนติเมตร 
ชังจู (苍术) 

ตํารับยา ผิงเวยสาน (平胃散) 
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สรรพคุณ  

 รักษาโรคที่เกิดจากมามและกระเพาะอาหารมีความชื้นค่ังคาง มีอาการจุกเสียดแนนทองหรือ

กระเพาะอาหาร เบ่ืออาหาร ปากจืดรับประทานอาหารไมรูรส คลื่นไสอาเจียน เรอเหม็นเปรี้ยว รางกาย

และแขนขาหนักหนวงตึง เหนื่อยลาอยากนอน ทองเสียบอย ลิ้นมีฝาขาวหนาและเหนียว ชีพจรเตนชา
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการกระเพาะอาหารหรือลําไส

อักเสบเฉียบพลัน ประสาทสัมผัสของกระเพาะอาหารและลําไสผิดปกติ อาหารไมยอยเฉียบพลันอันเกิด

จากความชื้นค่ังคางของกระเพาะอาหารและลําไส
1,3 

คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
苍术 (去粗皮, 
米泔浸二日) 
ชังจู (ชฺวีชู่ผี,  
หม่ีกันจิ้นเหลี่ยงยื่อ) 
(โกฐเขมาแชนํ้าซาวขาว 
2 วัน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน ขับลมชื้น เสริมบํารุงมาม  
ขับความชื้น 

厚朴 (去粗皮, 
姜汁制, 炒香) 
โฮวผอ (ชฺวีชู่ผี, 
เจียงจื่อจื้อ, เฉาเซียง) 

ตัวยาเสริม 
 

ขม 
อมเผ็ด 

อุน ทําใหชี่หมุนเวียน ขับความชื้น 

ขับของเสยีและอาหารตกคาง 

ระงับหอบ 

陈皮 (去白) 
เฉินผี (ชฺวี่ไป) 
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน ปรับและกระจายชี่ ปรับ

สวนกลางของรางกายใหเปนปกติ 

ขับความชื้น ละลายเสมหะ 
甘草 (炒) 
กันเฉา (เฉา) 
(ชะเอมเทศผัด) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงมาม ระงับไอ ทําให

ปอดชุมชื้น ระงบัปวด ผอนคลาย 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให 
เขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยชังจูเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณทําใหชี่ของมามขับเคลื่อนไหลเวียนและ

ขับความชื้น  ตัวยาเสริม คือ โฮวผอ (ชฺวี่ชูผี, เจียงจื่อจื้อ, เฉาเซียง) ขับความชื้นและบรรเทาอาการทองอืด
แนนเฟอ  เฉินผี (ชฺวี่ไป) เปนตัวยาชวย มีฤทธิ์ทําใหชี่ไหลเวียนและขับความชื้น  กันเฉา (เฉา) เปนตัวยา
นําพา มีสรรพคุณประสานสวนกลางและปรับประสานตัวยาทั้งหมด

1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยมามพรองหรืออินพรองชนิดไมมีความชื้นรวม หรือผูปวยที่มีลิ้นสีแดง 

ฝานอย ปากขมคอแหง หรือชีพจรเตนชา
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณปรับและรักษาความผิดปกติของกลไกการทํางาน

ของกระเพาะอาหารและลําไส และขจัดนํ้าสวนเกิน (ที่ทําใหเกิดความชื้น) ของรางกาย บรรเทาอาการ

เบ่ืออาหารและมีกลิ่นปากในเด็ก แกโรคผิวหนังอักเสบชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาผิงเวยสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-

จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.  Ping Wei San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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อินเฉินเฮาทัง (茵陈蒿汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
ประกอบดวย  

茵陈 Herba Artemisiae Capillaris อินเฉิน 30 กรัม 
栀子 Fructus Gardeniae จือจื่อ 15 กรัม 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 9 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอน ระบายความชื้น ลดอาการตัวเหลือง

1,3 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการดีซานเนื่องจากความชื้น ซึ่งมีอาการตัวเหลืองหนาเหลือง สีเหลืองสดเดนชัด 

ทองบวมเล็กนอย คอแหง ปสสาวะไมคลอง ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว ชีพจรเร็ว จม
1,3

 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการของดีซานจากอาการรอน

ชื้น เชน โรคตับอักเสบเฉียบพลันชนิดติดตอ ถุงนํ้าดีอักเสบ น่ิวในถุงนํ้าดี หรือตับออนอักเสบชนิด

เฉียบพลัน
1,3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 
 

 

176 

                 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา อินเฉินเฮาทัง (茵陈蒿汤) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร อินเฉิน (茵陈) 

จือจื่อ (栀子) 

ตาหวง (大黄) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

茵陈  อินเฉิน ตัวยาหลัก ขม เย็น

เล็กนอย 

ระบายความรอนชื้น ลดการอุดตัน

ของถงุนํ้าดี บรรเทาอาการดีซาน 
栀子  จือจื่อ 
(ลูกพุด) 

ตัวยาเสริม ขม เย็น ระบายความรอน เสริมความชื้น 

ทําใหเลือดเย็น ขจัดพิษอักเสบ 
大黄  ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาชวย ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลาย

กอน ระบายความรอน หามเลือด

ขจัดพิษ ชวยใหเลือดมีการ

ไหลเวียนดีขึ้น 

ตํารับยานี้ประกอบดวยอินเฉินเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอนชื้น ลดอาการ

ตัวเหลือง  จือจื่อเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณระบายความรอนชื้นในระบบซานเจียว ชวยพาความรอนชื้น

ลงสูสวนลางของรางกาย โดยขับออกทางปสสาวะ  ตาหวงเปนตัวยาชวย มีสรรพคุณระบายความรอน 

สลายการคั่ง ชวยใหการขับถายอุจจาระดีขึ้น
1,3

  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชตํารับยาน้ีในผูปวยที่มีอาการตัวเหลืองจากตับอักเสบเรื้อรัง มีอาการเหลืองซีด

1,3 
ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ขับนํ้าดี ขับน่ิวในหนูขาว ปกปองตับในหนูขาวและ

หนูถีบจักร ลดไขมันในเลือดหนูถีบจักร
1,4

  นอกจากนี้ พบวาสารสกัดนํ้าของตํารับยานี้มีฤทธิ์ตาน
เชื้อไวรัสในหลอดทดลอง

5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณบรรเทาอาการถุงนํ้าดีอักเสบ น่ิวในถุงนํ้าดี ดีซาน 

และตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน ชวยใหการขับปสสาวะดีขึ้น ตานเชื้อไวรัส และหามเลือด
1,3,4  

 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 
 

 

178 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาอินเฉินเฮาทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.  Yin Chen Hao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Cheng HY, Lin LT, Huang HH, Yang CM, Lin CC.  Yin Chen Hao Tang, a Chinese prescription, inhibits both herpes 

simplex virus type-1 and type-2  infections in vitro.  Antiviral Res 2008, 77(1): 14-9. 
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หมาจื่อเหรินหวาน (麻子仁丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2
 

ประกอบดวย  
麻子仁  Fructus Cannabis หมาจื่อเหริน  500 กรัม 
芍药 Radix Paeoniae Alba เสาเหยา 250 กรัม 

杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิ่งเหริน 250 กรัม 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 250 กรัม 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 500 กรัม 

厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮวผอ 250 กรัม      

วิธีใช 
 นํายาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด เตรียมเปนยาลูกกลอนโดยใชนํ้าผึ้งเปนนํ้ากระสายยา 

รับประทานครั้งละ 9 กรัม กับนํ้าตมสุกอุน วันละ 1-2 ครั้ง หรือตมเอานํ้าด่ืมโดยปรับขนาดยาให
เหมาะสม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ถายอุจจาระ ใหความชุมชื้นแกลําไส

1,3
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สรรพคุณ 
 รักษาอาการทองผูก ลําไสแหง อุจจาระแข็ง ปสสาวะนอย หรือทองผูกหลังฟนไขเนื่องจาก

สารจําเปนในรางกายไมเพียงพอในการหลอเลี้ยงและหลอลื่น หรือทองผูกเปนประจํา
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการทองผูก ลําไสแหงหรือ

ทองผูกหลังฟนไขจากภาวะรอนหรือเสียเหงื่อมาก
1,3 

 
 
 
 
 
 

ตํารับยา หมาจื่อเหรินหวาน (麻子仁丸) 
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หมาจื่อเหริน (麻子仁) เสาเหยา (芍药) 

จื่อสอื (枳实) 
ตาหวง (大黄) 

โฮวผอ (厚朴) ซิ่งเหริน (杏仁) 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
麻子仁  หมาจื่อเหริน  
(ผลกัญชา) 

ตัวยาหลัก หวาน สุขุม ขับถาย ระบาย หลอลื่นลําไส

ทําใหลําไสชุมชืน้ 
芍药  เสาเหยา ตัวยาเสริม 

 
ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น

เล็กนอย 
เสริมอินเลือด ปรับประจําเดือน  
และปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ 
ปวด เก็บกักอินชี่ ระงับเหงื่อ 

杏仁  ซิ่งเหริน  
 

ตัวยาเสริม ขม อุน

เล็กนอย 
ระงับไอ ระงับหอบ หลอลื่นลําไส

ระบายออน ๆ 
枳实  จื่อสือ ตัวยาชวย ขม 

อมเผ็ด 
เย็น

เล็กนอย 
ขับชี่ลงลาง ขับของเสียตกคาง 

ขับเสมหะ สลายกอนและเถาดาน 
大黄  ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาชวย ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลาย

กอน ระบายความรอน หามเลือด

ขจัดพิษ ชวยใหเลือดมีการไหล 

เวียนดีขึ้น 
厚朴  โฮวผอ  ตัวยาชวย ขม 

อมเผ็ด 
อุน ทําใหชี่หมุนเวียน ขับความชื้น 

ขับของเสยีและอาหารตกคาง 

ระงับหอบ 

ตํารับยาน้ีพัฒนามาจากตํารับยาเสี่ยวเฉิงชี่ทัง โดยเพิ่มหมาจื่อเหริน ซิ่งเหริน และเสาเหยา โดย

ใชหมาจื่อเหรินซึ่งมีนํ้ามันมากในปริมาณสูง เพื่อหลอลื่นลําไสทําใหถายอุจจาระงาย จึงเปนตัวยาหลัก  

ตัวยาเสริม คือ ซิ่งเหริน ชวยหลอลื่นและกดชี่ลงลางออกสูลําไส  ตัวยาชวย ไดแก ตาหวง จื่อสือ และ 

โฮวผอ มีฤทธิ์ขับของเสียท่ีตกคางในกระเพาะอาหารและลําไส  นํ้าผึ้งเปนตัวยานําพาชวยหลอลื่นระบาย
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอนนํ้าผึ้ง ยาลูกกลอนนํ้า ยาตม ยาเม็ด ยาแคปซูล

4 

 
 



ตํารับยาถาย: หมาจื่อเหรินหวาน 

 

 

183 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ควรระวังการใชในผูปวยทองผูกที่เปนผูสูงอายุและผูที่มีรางกายออนแอ เลือดแหงหรือขาด

สารนํ้า รางกายไมมีความรอน และหามใชในสตรีมีครรภ
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ขับถายในหนูถีบจักร ขับของเสียที่ตกคางใน

กระเพาะอาหารและลําไสในคางคก ชวยหลอลื่นลําไสใหขับถายอุจจาระงายในกระตาย
4
 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก แผลที่ทวารหนัก โรคเบาหวาน 

และปสสาวะเล็ดเน่ืองจากระบบประสาทที่ควบคุมผิดปกติ
4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาหมาจื่อเหรินหวาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบัน

การแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Wen LX.  Ma Zi Ren Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เวินตานทัง (温胆汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 三因极一病证方论  ซานอินจี๋-ปงเจิ้งฟางลุน (Prescriptions Assigned to the Three  
              Categories of Pathogenic Factors of Diseases)1 

 « ค.ศ. 1174  Chen Yan (陈言 เฉินเอี๋ยน) »2 
ประกอบดวย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 6 กรัม 

竹茹 Caulis Bambusae in Taenia จูหรู 6 กรัม 
枳实 (面炒) Fructus Aurantii Immaturus 

(powder-fried) 
จื่อสือ  
(เม่ียนเฉา) 

6 กรัม 

陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี 9 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 5 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 5 แวน 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 1 ผล      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ปรับสมดุลชี่ สลายเสมหะ ระบายพิษในถุงนํ้าดี ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร

1,3 
สรรพคุณ  

ใชรักษาโรคที่เกี่ยวกับการทํางานของกระเพาะอาหารและถุงนํ้าดีไมสมดุลกัน เสมหะรอนขึ้น

รบกวนสวนบนของรางกาย มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หงุดหงิด ใจสั่น ออนเพลีย กระสับกระสาย 

นอนไมหลับ เปนลมชัก ปากขม กระหายน้ําเล็กนอย ลิ้นเปนฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลื่นเร็วหรือตงึเร็ว
1,3
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 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีการควบคุมประสาทอัตโนมัติ

ผิดปกติ มีกลุมอาการของวัยหมดประจําเดือน ประสาทออน เสนเลือดสมองแข็งตัว โรคกระเพาะอาหาร

อักเสบเรื้อรัง ซึ่งลวนเกิดจากการทํางานของกระเพาะอาหารและถุงนํ้าดีไมสมดุลกัน และมีเสมหะรอนขึ้น

รบกวนสวนบนของรางกาย
1,3

 

คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
半夏  ปนเซี่ย ตัวยาหลัก เผ็ด อุน 

(มีพิษ)* 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอนกลับของชี่ 

บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน 

สลายเสมหะที่เกาะตัวเปนกอน 

*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
 

ตํารับยา เวินตานทัง (温胆汤) 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
竹茹  จูหรู 
(เปลือกชั้นกลางของ 
ลําตนไผดํา) 

ตัวยาเสริม อมหวาน เย็น

เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลายเสมหะ 
บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน 

枳实 (面炒) 
จื่อสือ (เม่ียนเฉา) 
 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น 
เล็กนอย 

ขับชี่ลงลาง ขับของเสียตกคาง 

ขับเสมหะ สลายเสมหะที่เกาะตัว

เปนกอนหรือเถาดาน 

陈皮  เฉินผี 
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน ปรับและกระจายชี่ ปรับสวน 

กลางของรางกายใหเปนปกติ 
ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ 

茯苓  ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น เสริม

บํารุงมาม ทําใหจิตใจสงบ 
甘草 (炙)  กันเฉา (จือ้) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน ลดพิษ 

ขับเสมหะ ระงับไอ ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
生姜  เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยานําพา เผ็ด อุน ปรับสมดุลมามและกระเพาะ-

อาหาร ขับกระจายเหงื่อ ระงับ

อาเจียน 
大枣  ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา หวาน อุน ปรับสมดุลมามและกระเพาะ-

อาหาร 
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2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 
จูหร ู(竹茹) 

จื่อสือ (枳实) 

เฉินผี (陈皮) 

กันเฉา (จื้อ) [ 甘草 (炙)] 

ฝูหลิง (茯苓) 

เซิงเจียง (生姜) ตาเจา (大枣) 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยปนเซี่ยเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณลดการไหลยอนขึ้นของชี่ ปรับสมดุล

ของกระเพาะอาหาร ขจัดความชื้น สลายเสมหะ  ตัวยาเสริม ไดแก จูหรูมีสรรพคุณระบายความรอน 

สลายเสมหะ ระงับอาเจียน บรรเทาอาการหงุดหงิด และจื่อสือ (เม่ียนเฉา) ชวยใหชี่ไหลเวียนดี สลาย

เสมหะ ทําใหเสมหะและชี่ลงสวนลางของรางกาย  ตัวยาชวย ไดแก เฉินผีมีสรรพคุณปรับการไหลเวียน

ของชี่ ขจัดความชื้น ฝูหลิงชวยใหมามแข็งแรง ระบายความชื้น  ตัวยานําพา ไดแก เซิงเจียง ตาเจา และ

กันเฉา (จื้อ) มีสรรพคุณปรับสมดุลของมามและกระเพาะอาหาร และชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดให
เขากัน

1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชตํารับยานี้ในผูปวยที่มีอาการนอนไมหลับจากหัวใจพรอง ใจสั่นจากเลือดพรอง วิงเวียน

จากอินพรอง อาเจียนจากความเย็นของกระเพาะอาหาร
1,3

 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณชวยใหจิตใจสงบ ชวยใหนอนหลับ ชวยใหระบบ

ประสาทอัตโนมัติทํางานดีขึ้น และระงับอาเจียน
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาเวินตานทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน 

ตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Ru K, Wang XD.  Wen Dan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ชิงชี่ฮวาถานหวาน (清气化痰丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
医方考 อีฟางเขา (Verification of Formulae)1 
« ค.ศ. 1584 Wu Kun (吴琨 หวูคุน) »2

 

ประกอบดวย  
胆南星 Arisaema cum Bile ตานหนานซิง 45 กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 30 กรัม 
瓜蒌仁 Semen Trichosanthis กวาโหลวเหริน 30 กรัม 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ  30 กรัม 
陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี 30 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 30 กรัม 
杏仁 Semen Pruni Armeniacae  ซิ่งเหริน 30 กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 45  กรัม       

วิธีใช 
 เตรียมเปนยาลูกกลอน โดยใชเซิงเจียง (ขิงแกสด) ตมกับนํ้าเปนนํ้ากระสายยา รับประทานกับ
นํ้าสุกอุนครั้งละ 6 กรัม1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอน ละลายเสมหะ ปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย และระงับไอ

1,3
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สรรพคุณ  
 ระบายความรอน ขับละลายเสมหะที่มีสีเหลือง เหนียวขนและขับออกยาก แกอาการแนน

หนาอก เหนื่อยหรืออึดอัด หรือคลื่นไสอาเจียน ลิ้นมีสีแดง ฝามีสีเหลืองเหนียวหรือขน ชีพจรลื่น เร็ว
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื ้อรัง 

ปอดอักเสบที่มีสาเหตุจากเสมหะรอนเหนียวขนท่ีติดอยูภายใน
1,3 

 
 
 
 
 
 

ตํารับยา ชิงชี่ฮวาถานหวาน (清气化痰丸) 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ตานหนานซิง (胆南星) 

หวงฉิน (黄芩) 

กวาโหลวเหริน (瓜蒌仁) จื่อสือ (枳实) 

เฉินผี (陈皮) ฝูหลิง (茯苓) 

ซิ่งเหริน (杏仁) ปนเซี่ย (半夏) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

胆南星  ตานหนานซิง  

 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ระบายความรอน ขับและละลาย

เสมหะที่รอนจัด ลดอาการสะดุง

ผวาและดับลม บรรเทาอาการ

ลมชักหรือชกักระตุกที่เกิดจาก

เสมหะรอนจัด 
黄芩  หวงฉิน ตัวยาเสริม ขม เย็น ขับระบายความรอนและรอนชื้น 

ขับไฟ ระบายพษิ หามเลือด 

กลอมครรภ 
瓜蒌仁  กวาโหลวเหริน ตัวยาเสริม หวาน เย็น ระบายความรอนท่ีปอด ขับเสมหะ

กระจายชี่ บรรเทาอาการแนน

หนาอก เสริมความชุมชื้นใหปอด 

หลอลื่นลําไส ระบายออน ๆ 
枳实  จื่อสือ  ตัวยาเสริม ขม 

อมเผ็ด 
เย็น

เล็กนอย 
ขับชี่ลงลาง ขับของเสียตกคาง 

ขับเสมหะ สลายกอนและเถาดาน 

陈皮  เฉินผี  
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมขม 

อุน ปรับและกระจายชี่ ปรับสวนกลาง

ของรางกายใหเปนปกติ ขับ

ความชื้นละลายเสมหะ 

茯苓  ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายความชื้นและน้ํา เสริมบํารุง

มาม ทําใหจิตใจสงบ 
杏仁  ซิ่งเหริน ตัวยาชวย ขม อุน 

เล็กนอย 

ระงับไอ ระงับหอบ หลอลื่นลําไส 

ระบายออน ๆ 
半夏  ปนเซี่ย ตัวยาชวย เผ็ด อุน 

(มีพิษ)* 
ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอนกลับของชี่ ระงับ

อาเจียน สลายกอนและเถาดาน 
*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยานี้ประกอบดวยตานหนานซิงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอนและขับเสมหะ 

รักษาอาการของไฟรอนแกรงและเสมหะรอนแกรงที่เหนียวขนจนติดกัน  ตัวยาเสริม ไดแก หวงฉินและ

กวาโหลวเหรินมีสรรพคุณลดความรอนและขับเสมหะรอนที่ปอด และชวยเพิ่มฤทธิ์ของตานหนานซิง 

จื่อสือและเฉินผีชวยละลายเสมหะทําใหขับออกไดงายขึ้น   ตัวยาชวย ไดแก ฝูหลิงมีสรรพคุณระบาย

ความชื้นและเสริมบํารุงมาม ซิ่งเหรินกระจายชี่ที่ปอด และปนเซี่ยละลายเสมหะ ขจัดความชื้น
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยที่มีอาการเสมหะเย็นหรือแหงจัด

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณระบายความรอน ตานเชื้อจุลินทรีย ขับเสมหะ 

บรรเทาอาการไอ ระงับหอบ
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาชิงช่ีฮวาถานหวาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Wang XD.  Qing Qi Hua Tan Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) 
 

ตําราตนตํารับ   

医学心悟   อีเสวียซินวู (Medicine Comprehended หรือ A Summary on Medicine  
from Clinical Practice)1-2  
« ค.ศ. 1732 Cheng Zhongling (程钟龄 เฉิงจงหลิง) »2  

ประกอบดวย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 9 กรัม 
天麻 Rhizoma Gastrodiae เทียนหมา 6 กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephala ไปจู 15 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 6 กรัม 
橘红 Pericarpium Citri Reticulatae จฺหวีหง 6 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 1 แวน 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 2 ผล 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 4 กรัม 
    

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ปรับสมดุลลมในตับ

1,3 
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สรรพคุณ  

รักษาอาการที่มีเสมหะพรอมลมขึ้นรบกวนสวนบนของรางกาย ซึ่งทําใหมีอาการปวดและ

เวียนศีรษะ แนนหนาอก คลื่นไส ลิ้นมีฝาขาวเหนียว ชีพจรตึงและลื่น
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดตามความเหมาะสมในกรณีผูปวยที่มีอาการวิงเวียน

ศีรษะเนื่องจากน้ําในหูไมสมดุล การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ หลอดเลือดแดงในสมอง

แข็งตัว ทางเดินอาหารอักเสบเรื้อรัง เสนประสาทบริเวณหนาผากอักเสบ หลอดเลือดสมองผิดปกติ 

อาการตาง ๆ ที่แสดงถึงผูปวยมีเสมหะและมีลมขึ้นรบกวน
1,3 

 

ตํารับยา ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) 
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3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 

  
 

   
 
 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 

เทียนหมา (天麻) 

ฝูหลิง (茯苓) 

จฺหวีหง (橘红) 

ไปจู (白术) 

กันเฉา (甘草) 

เซงิเจียง (生姜) 

ตาเจา (大枣) 
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
半夏  ปนเซี่ย 
 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน 
(มีพิษ)* 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอนกลับของชี่ บรรเทาอาการ

คลื่นไส อาเจียน สลายเสมหะที่เกาะ

ตัวเปนกอน 
天麻  เทียนหมา ตัวยาหลัก อมหวาน สุขุม ดับลมในตับ ระงับการเกร็งกระตุก 

ปรับและควบคุมหยางชี่ของตับ 

บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 
白术  ไปจู ตัวยาเสริม ขม 

อมหวาน 

อุน เสริมมามใหแข็งแรง ขจัดความชื้น

ระบายน้ํา 

茯苓  ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน

เล็กนอย 
สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น บํารุงมาม 

ชวยใหจิตใจสงบ 
橘红  จฺหวีหง 
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน เสริมมาม ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ 

生姜  เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงื่อออกจากผิวกาย ใหความ

อบอุนแกกระเพาะอาหาร บรรเทา

อาการคลื่นไส ชวยใหปอดอบอุน 

ระงับไอ และขจดัพิษของยาปนเซี่ย 
大枣  ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย หวาน อุน ปรับสมดุลมาม และกระเพาะอาหาร 

甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม 
 

ปรับชี่ ชวยใหชีห่มุนเวียนเปนระบบ

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ปนเซี่ยมีสรรพคุณขจัดความชื้น สลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอนกลับของชี่ ระงับอาเจียน และเทียนหมามีสรรพคุณสลายเสมหะ  ดับลมในตับ  ชวยบรรเทา
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อาการเวียนศีรษะ  ไปจูเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณบํารุงมามและสลายความชื้นดวยความแหง เม่ือใช

รวมกับปนเซี่ยและเทียนหมาจะขับความชื้น สลายเสมหะ  ตัวยาชวย ไดแก ฝูหลิงมีสรรพคุณบํารุงมาม 

ระบายความชื้น จฺหวีหงปรับชี่และสลายเสมหะ  เซิงเจียงและตาเจาปรับสมดุลอิ๋งชี่และเวยชี่  และกันเฉา

เปนตัวยานําพา ปรับสมดุลของตํารับยา
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์อุน แหง ดับลมในตับ ดังน้ัน หากมีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะจากหยางของ

ตับขึ้นรบกวนสวนบน หยางของตับสูง อินพรอง ตับรอน หรืออินของตับและไตพรอง ไมควรใชยาตํารับ

น้ี
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบของตํารับยานี้ เชน สารสกัดนํ้าซึ่ง

ประกอบดวยเทียนหมา ปนเซี่ย และฝูหลิง (โปงรากสน) มีฤทธิ์ทําใหจิตใจสงบ ขยายหลอดเลือดและ

ชวยใหการทํางานของหัวใจดีขึ้น  ปนเซี่ย จฺหวีหง (ผิวสมจีน) และกันเฉา (ชะเอมเทศ) มีฤทธิ์ขับเสมหะ 
ปนเซี่ยและกันเฉา มีฤทธิ์ระงับอาการไอ  จฺหวีหงมีฤทธิ์ขยายหลอดลม ระงับอาการหอบ  เทียนหมา ปนเซี่ย 

และจฺหวีหง มีฤทธิ์ชวยกระตุนการขับนํ้าดี  และไปจู กันเฉา และฝูหลิง มีฤทธิ์ปกปองตับ
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทังใชไดผลรอยละ 97.5 ในผูปวย 40 ราย
ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะ และไดผลรอยละ 98 ในผูปวย 50 ราย ที่มีอาการวิงเวยีนศีรษะเนื่องจากเสมหะ
ชื้นอุดกั้น ทําใหนํ้าในหูไมสมดุล  นอกจากน้ียังใชไดผลรอยละ 81 ในผูปวย 37 ราย ที่เปนโรคลมบาหมู
และมีอาการปวดศีรษะ

4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.   Chinese-English Glossary of Common  

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982.  
3. จรัส ต้ังอรามวงศ, วราภรณ ต้ังอรามวงศ, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Ru K, Wang XD.  Banxia Baizhu Tianma Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ชิงจาวจิ้วเฟยทัง (清燥救肺汤) 
 

ตําราตนตํารับ 

医门法津 อีเหมินฝาลฺวี่ (Principle and Prohibition for Medical Profession)1 
« ค.ศ. 1658 Yu Chang (喻昌 ยฺวีชาง) »2

 

ประกอบดวย  

冬桑叶 Folium Mori ตงซังเยี่ย 9 กรัม 
石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 7.5 กรัม 
麦门冬 (去心) Ophiopogonis  

(core removed) 
ไมเหมินตง (ชฺวีซ่ิน) 3.6 กรัม 

杏仁  
(去皮尖,炒) 

Semen Pruni Armeniacae  
(skin removed, fried) 

ซิ่งเหริน  
(ชฺวีผ่ีเจียน, เฉา) 

2 กรัม 

枇杷叶 
(刷去毛, 

蜜涂灸黄) 

Folium Eriobotryae  
(hair removed, 
honey-fried to yellow) 

ผีผาเยี่ย  
(ซฺวาชวฺี่เหมา,  
ม่ีถูจื้อหวง) 

3 กรัม 

真阿胶 Colla Corii Asini เจินอาเจียว 2.4 กรัม 
胡麻仁 (炒,研) Semen Sesami  

(fried and ground) 
หูหมาเหริน  
(เฉา, เอ๋ียน) 

3 กรัม 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 2 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ใหความชุมชื้น ขจัดความแหงของปอด

1,3
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สรรพคุณ  
 ใชรักษาผูปวยที่มีอาการปอดแหงรอน  เน่ืองจากความแหงรอนเขาสูระบบชี่ มีอาการตัวรอน 

ปวดศีรษะ ไอแหงไมมีเสมหะ เหนื่อยหอบเนื่องจากชี่ยอนกลับ ลําคอและจมูกแหง แนนหนาอก 

เจ็บชายโครง คอแหง กระหายน้ํา หงุดหงิด ลิ้นแหงไมมีฝา ชีพจรใหญพรองและเร็ว
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยคออักเสบ หลอดลมอักเสบ ถุงลม-

โปงพอง วัณโรคปอดที่เกิดจากความรอนแหงกระทบปอด หรือความรอนแหงเขาสูระบบชี่
1,3 

 
 

 

ตํารับยา ชิงจาวจิ้วเฟยทงั (清燥救肺汤) 
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2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตงซังเยี่ย (冬桑叶) 
สือเกา (石膏) 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

เหรินเซิน (人参) กันเฉา (甘草) หูหมาเหริน (胡麻仁) 

เจินอาเจียว (真阿胶) 

ไมเหมินตง (麦门冬) 
ซิ่งเหริน (杏仁) 

ผีผาเยี่ย (枇杷叶) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

冬桑叶  ตงซังเยี่ย  

(ใบหมอน) 
ตัวยาหลัก ขม 

อมหวาน 
เย็น ระบายและกระจายความแหง

รอนของปอดและตับ ทําให 
ตาสวาง 

石膏  สือเกา 
(เกลือจืด) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

เย็นมาก ขับไฟ ระบายความรอน ลดไข

ลดอาการรอนกระวนกระวาย 

และกระหายน้ํา 
麦门冬 (去心) 
ไมเหมินตง (ชฺวีซ่ิน) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น

เล็กนอย 
เสริมบํารุงอินและทําใหปอดชุม

ชื้น เสริมบํารุงสารน้ําใหกระเพาะ- 
อาหาร ลดอาการกระวนกระวาย 

ทําใหจิตใจสบาย 

杏仁 (去皮尖,炒) 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจยีน,  
เฉา) 

ตัวยาชวย ขม อุน

เล็กนอย 
ระงับไอ ระงับหอบ หลอลื่นลําไส

ระบายออน ๆ 

枇杷叶 (刷去毛,蜜

涂灸黄)  ผีผาเยี่ย  
(ซฺวาชวฺี่เหมา, ม่ีถูจื้อหวง) 

ตัวยาชวย ขม สุขุม ระงับไอ ขับเสมหะ ลดอาการ 
ชี่ยอนขึ้น ปรับประสานตัวยา

ทั้งหมดใหเขากัน 

真阿胶  เจินอาเจียว 

(กาวหนังลา) 
ตัวยาชวย หวาน สุขุม บํารุงเลือด หามเลือด เสริมบํารุง

อิน บํารุงปอดใหชุมชื้น 

胡麻仁 (炒, 研) 
หูหมาเหริน (เฉา, เอ๋ียน)   
(เมล็ดงาผัดแลวบด) 

ตัวยาชวย หวาน สุขุม เสริมบํารุงอิน บํารุงปอดใหชุมชืน้

หลอลื่นลําไส ระบายออน ๆ 

人参  เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม 
เล็กนอย 

อุน

เล็กนอย 
เสริมบํารงุเหวยีนชี่ไดดี เสริมมาม 

บํารุงปอด เสรมินํ้า ลดอาการ

กระหายน้ํา และสงบประสาท 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงมาม ระงับไอ ระบาย

ความรอน ขับพิษ ระงับปวด เพิ่ม

การปรับประสานตัวยาทั้งหมดให

เขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตงซังเยี่ยเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายและกระจายความแหงรอน

ของปอด  ตัวยาเสริม ไดแก สือเกาและไมเหมินตง มีสรรพคุณระบายความรอนแหงและเพิ่มความชุมชื้น

ใหแกปอด  ตัวยาชวย ไดแก ซิ่งเหรินและผีผาเยี่ยมีสรรพคุณเสริมชี่ใหปอด เจินอาเจียวและหูหมาเหริน

เสริมอินและเพิ่มความชุมชื้นใหปอด เหรินเซินและกันเฉาเสริมชี่และปรับประสานสวนกลางของรางกาย
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาผง4 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณบรรเทาอาการคออักเสบ ปอดอักเสบ กระตุนกลไก

การขจัดเสมหะ ระงับอาการไอ เสริมบํารุงรางกายใหแข็งแรง
1,3,4  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง. ตํารับยาชิงจาวจิ้วเฟยทัง. [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี:  สถาบันการแพทย 

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xu CH.  Qing Zao Jiu Fei Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ไมเหมินตงทัง (麦门冬汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
金匮要略 จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2

 

ประกอบดวย  
麦门冬 Radix Ophiopogonis ไมเหมินตง 60 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 6 กรัม 

甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 4 กรัม 

粳米 Oryzae Glutinosae จิงหมี่ 6 กรัม 

大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 3   ผล 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย   9 กรัม      

วิธีใช 

 ตมเอานํ้าด่ืม
1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมบํารุงปอดและกระเพาะอาหาร ปรับประสานสวนกลางของรางกาย และกดชี่ที่ยอนขึ้นให

ลดลง
1,3

 
 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการปอดฝอซึ่งมีอาการไอ มีเสลดและน้ําลายมาก เหนื่อยหอบหรือหายใจสั้น ๆ 

ปากแหง คอแหง กระหายน้ํา ลิ้นแหงมีสีแดง ฝานอย ชีพจรพรอง เตนถี่
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

คออักเสบเรื้อรัง วัณโรคปอด กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง กระเพาะอาหารรัดตัวทําใหอักเสบ อาการอิน

ของปอดและกระเพาะอาหารพรองภายหลังจากฟนไข
1,3 
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
麦门冬  ไมเหมินตง  ตัวยาหลัก หวาน 

อมขม 
เย็น

เล็กนอย 
เสริมบํารุงอินและทําใหปอด 
ชุมชื้น เสริมบํารุงสารน้ําให

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน-

กระวาย ทําใหจติใจสบาย 
人参  เหรินเซิน  
(โสมคน)  

ตัวยาเสริม หวานอม 
ขมเล็กนอย 

อุน

เล็กนอย 
บํารุงชี่และเสริมกําลัง บํารุงหัวใจ

และปอด 
甘草  กันเฉา  
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาเสริม อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน ขับพิษ 

ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
粳米  จิงหมี่  

(ขาวเจา) 
ตัวยาเสริม 
และนําพา 

หวานจืด สุขุม เสริมกระเพาะอาหาร ปองกันธาตุ

นํ้า เม่ือใชคูกับชะเอมเทศจะชวย

ปองกันสวนกลางของรางกาย 
(กระเพาะอาหาร) ไมใหถกู 
กลุมยาเย็นไปทําลาย 

大枣  ตาเจา  
(พุทราจีน) 

ตัวยาเสริม 
และนําพา 

หวาน อุน ปรับสมดุลมาม และกระเพาะ-

อาหาร 

半夏  ปนเซี่ย  ตัวยาชวย เผ็ด อุน 
(มีพิษ)* 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอนกลบัของชี่ บรรเทา

อาการคลื่นไส อาเจียน สลาย

เสมหะที่เกาะตัวเปนกอน 
*   
ปนเซี่ยเปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 

 
 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 
 

 

206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยไมเหมินตงเปนตัวยาหลัก ใชปริมาณสูง เพื่อเสริมบํารุงอินของปอดและ

กระเพาะอาหาร พรอมทั้งระบายอาการรอนพรองของปอดและกระเพาะอาหาร  ตัวยาเสริม ไดแก 

เหรินเซินเสริมชี่และบํารุงสวนกลางของรางกาย เม่ือใชรวมกับไมเหมินตงจะเสริมฤทธิ์ในการเสริมชี่และ

นํ้า ทําใหคอไมแหง  จิงหมี่และตาเจาเปนตัวยาเสริมและนําพา มีฤทธิ์บํารุงมามและกระเพาะอาหาร  

ปนเซี่ยเปนตัวยาชวย มีฤทธิ์กดชี่ที่ยอนขึ้นใหลดลงและละลายเสมหะ
1,3 

 
    
 
 
 

ตํารับยา ไมเหมินตงทัง (麦门冬汤)
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2 เซนติเมตร 
กันเฉา (甘草) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ตาเจา (大枣) 

จิงหมี่ (粳米)

เหรินเซิน (人参)

ปนเซี่ย (半夏)

ไมเหมินตง (麦门冬) 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยกลุมอาการปอดฝอจากการถูกลมเย็นกระทบ

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของระบบทางเดินหายใจดีขึ้นใน

กระตาย ระงับไอและขับเสมหะ บรรเทาอาการปอดอักเสบระยะแรกเริ่มในหนูขาว และลดน้ําตาลใน

เลือดหนูถีบจักร
4 
 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้สามารถเสริมบํารุงรางกาย รักษาอาการเสลดติดคอในผูปวย

สูงอายุที่มีปญหาจากโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง ระงับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน 

ระงับไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ คอแหง และกระเพาะอาหารอักเสบ
1,3,4  

เอกสารอางอิง 

1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 
Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 
Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 

3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาไมเหมินตงทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xu CH.  Mai Men Dong Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  

Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ซวนเจาเหรินทัง (酸枣仁汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
金匮要略 จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2

 

ประกอบดวย  
酸枣仁 Semen Ziziphi Spinosae ซวนเจาเหริน 18 กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรัม 

茯苓 Poria ฝูหลิง 6 กรัม 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จือหมู 6 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์  
บํารุงโลหิต สงบประสาทและจิตใจ ระบายความรอน บรรเทาอาการกระวนกระวาย

1,3
 

 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการนอนไมหลับสาเหตุจากอาการพรอง ทําใหรางกายออนเพลียและกระวนกระวายใจ 

มีอาการใจสั่น เหงื่อออกขณะนอนหลับ เวียนศีรษะ ตาลาย ปากแหงคอแหง ชีพจรตึง เล็ก
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการประสาทและหัวใจออนแอ  
หัวใจเตนไมสมํ่าเสมอหรือเตนถี่เกินไป

1,3 
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2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซวนเจาเหริน (酸枣仁) 
ชวนซฺยง (川芎) 

ฝูหลิง (茯苓) จือหมู (知母) กันเฉา (甘草) 

ตํารับยา ซวนเจาเหรนิทัง (酸枣仁汤)
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
酸枣仁  ซวนเจาเหริน  
 

ตัวยาหลัก เปรี้ยว 
อมหวาน 

สุขุม บํารุงหัวใจและตับ สงบประสาท 

ระงับเหงื่อ 
川芎  ชวนซฺยง  
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ชวยการไหลเวยีนของชี่และเลือด

ขับลมในเลือด ระงับปวด 
茯苓  ฝูหลิง  
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน

เล็กนอย 
สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น เสริม 

บํารุงมาม สงบจิตใจ 
知母  จือหมู  ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
เย็น ระบายความรอน ขับไฟ เสริมอิน 

บรรเทาอาการแหง ทําใหเกิด

ความชุมชื้น 

甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ)  

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ 
รางกาย ระบายความรอน  
ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

ตํารับยานี้ประกอบดวยซวนเจาเหรินเปนตัวยาหลัก มีฤทธิ์เขาสูหัวใจและตับ บํารุงเลือด เสริม

ตับ บํารุงหัวใจ สงบประสาท  ตัวยาเสริม ไดแก ชวนซฺยงชวยการไหลเวียนของเลือดและชี่ที่ตับ จึงชวย

เสริมบํารุงทั้งตับและหัวใจ ฝูหลิงชวยบํารุงหัวใจและสงบประสาท  จือหมูเปนตัวยาชวย เสริมอิน ลด

ไฟแหงความรอนที่ทําใหเกิดอาการกระวนกระวาย และชวยลดความรอนแหงของชวนซฺยงใหนอยลง  

กันเฉาเปนตัวยานําพา ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยานํ้าเชื่อม4

 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์สงบจิตใจ ชวยใหนอนหลับในหนูถีบจักร หนูขาว 

หนูตะเภา กระตาย แมว และสุนัข
4   ตํารับยาน้ีมีกลการออกฤทธิ์ผานการกระตุนตัวรับ GABA5 และ 

serotonin6 
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้ชวยสงบประสาท ชวยใหนอนหลับ ระบายความรอน
1,3,4

  การ
ใชตํารับยาเตรียมขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง จะมีฤทธิ์คลายกังวลเหมือนการใชยา diazepam 
ขนาด 2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง  และการใชตํารับยาเตรียมขนาด 1 กรัม กอนนอน 30 นาที จะชวยให

นอนหลับ  ตํารับยาน้ีไมรบกวนการทํางานในเวลากลางวัน และไมพบรายงานของอาการขางเคียง
7,8

  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. สวาง กอแสงเรือง.  ตํารับยาซวนเจาเหรินทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xiao ZZ, Dai B.  Suan Zao Ren Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Yi PL, Tsai CH, Chen YC, Chang FC. Gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor mediates suanzaorentang, a 

traditional Chinese herb remedy, -induced sleep alteration. J Biomed Sci 2007; 14(2): 285-97.  
6. Yi PL, Lin CP, Tsai CH, Lin JG, Chang FC. The involvement of serotonin receptors in suanzaorentang-induced sleep 

alteration. J Biomed Sci 2007;14(6): 829-40. 
7. Chen HC, Hsieh MT, Shibuya TK. Suanzaorentang versus diazepam: a controlled double-blind study in anxiety. 

Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1986; 24(12): 646-50.  
8. Chen HC, Hsieh MT. Clinical trial of suanzaorentang in the treatment of insomnia. Clin Ther 1985; 7(3): 334-7. 
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เทียนหวางปูซินตัน (天王补心丹) 
 

ตําราตนตํารับ 

 摄生总要  ชัวเซิงจงเอี้ยว  (An Outline of Health Conservation)1 
 « ค.ศ. 1638  Hong Ji (洪基 หงจี) »2 
ประกอบดวย  

生地 Radix Rehmanniae เซิงตี้ 120 กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 60 กรัม 
丹参 Radix Salviae Miltiorrhizae ตันเซิน 60 กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 60 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 60 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 60 กรัม 
柏子仁 Semen Biotae ไปจื่อเหริน 60 กรัม 
酸枣仁 Semen Ziziphi Spinosae ซวนเจาเหริน 60 กรัม 
远志 Radix Polygalae หยวนจื้อ 60 กรัม 
天冬 Radix Asparagi เทียนตง 60 กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 60 กรัม 
五味子 Fructus Schisandrae อูเวยจื่อ 60 กรัม 
桔梗 Radix Platycodi เจี๋ยเกิง 60 กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง เตรียมเปนยาลูกกลอนโดยใชนํ้าผึ้งเปนนํ้ากระสายยา แลว

เคลือบดวยจูซา (朱砂 ชาด)* 15-20 กรัม รับประทานกับนํ้าตมสุกอุน ครั้งละ 9 กรัม วันละ 3 ครั้ง 

หรือเตรียมเปนยาตมโดยปรับลดน้ําหนักยาลงจากตํารับยาขางตน 10 เทา
1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมสรางอิน ระบายความรอน  เสริมเลือด สงบจิตใจ

1,3 

 *จูซาหรือชาด เปนตัวยาที่มีพิษ ตองฆาพิษกอนใช  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตใหยาที่ผลิตขึ้นโดยมีชาดคิด
เปนน้ําหนักสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 30 มิลลิกรัม  จึงอาจดัดแปลงตํารับยาโดยไมตองใชจูซาในการเตรียมยา 
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2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
5 เซนติเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา เทียนหวางปูซินตัน (天王补心丹) 

เซิงตี้ (生地) 
เสฺวียนเซิน (玄参) 

ตันเซนิ (丹参) ตังกุย (当归) 
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3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

เหรินเซิน (人参) 
ฝูหลิง (茯苓) 

ไปจื่อเหริน (柏子仁) 
ซวนเจาเหริน (酸枣仁) 

หยวนจื้อ (远志) 

เทียนตง (天冬) 

ไมตง (麦冬) 

อูเวยจื่อ (五味 เจี๋ยเกิง (桔梗) 
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สรรพคุณ  
 ใชรักษาอาการหัวใจและไตออนแอ เลือดนอยและอินพรอง ไฟรอนพรองรบกวนภายใน มีอาการ

หงุดหงิดจากอินพรอง นอนหลับไมสนิท ใจสั่น ออนเพลีย ฝนเปยก ขี้หลงขี้ลืม อุจจาระแข็งแหง มี

แผลในปากและลิ้น ลิ้นแดงมีฝาเล็กนอย ชีพจรเล็กเร็ว
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยที่มีอาการประสาทออน หัวใจเตน-

เร็วเปนครั้งคราว ความดันโลหิตสูง ตอมไทรอยดทํางานมากผิดปกติ
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生地  เซิงตี้ 
(โกฐขีแ้มว) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น 

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและ

ไต เสริมสารนํ้า 
玄参  เสฺวียนเซิน  ตัวยาหลัก ขมอม 

หวานเค็ม 
เย็น ระบายความรอน ทําใหเลอืดเยน็ 

ลดพิษรอนเขาสูกระแสเลือดและ

ระบบหัวใจ เสรมิอิน ขับพิษ 

บรรเทาอาการทองผูก 
丹参  ตันเซิน  ตัวยาเสริม ขม เย็น 

เล็กนอย 
ชวยใหเลือดหมุนเวียน สลาย

เลือดค่ัง ระงับปวดแนนหนาอก 

เสนเลือดหัวใจตีบ ชวยให

ประจําเดือนปกติ ทําใหเลือดเย็น 

สงบประสาท 
当归  ตังกุย  ตัวยาเสริม หวาน 

อมเผ็ด 
อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียน

ดี ลดบวม ระงับปวด 
人参  เหรินเซิน  
(โสมคน) 

ตัวยาเสริม หวานอม 
ขมเล็กนอย 

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ สรางธาตุนํ้า บํารุง

หัวใจและมาม สงบจิตใจ 
茯苓  ฝูหลิง  
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายน้ํา สลายความชื้น เสริม

บํารุงมาม สงบจิตใจ 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
柏子仁  ไปจื่อเหริน  ตัวยาชวย อมหวาน สุขุม บํารุงหัวใจ สงบประสาท บรรเทา

อาการใจสั่น นอนไมหลับ หลอลืน่

ลําไส ระบายออน ๆ 
酸枣仁  ซวนเจาเหริน  ตัวยาชวย เปรี้ยว 

อมหวาน 
สุขุม บํารุงหัวใจและตับ สงบประสาท 

ระงับเหงื่อ 
天冬  เทียนตง  ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
เย็น บํารุงอิน ทําใหชุมชื้น ระงับไอ

แหง ไอเรื้อรังจากปอดขาดอิน 

ลดไข รักษาอาการเหงื่อออก 

รอนใน กระหายน้ํา ฝนเปยก 

ทองผูกจากไตอนิพรอง  
远志  หยวนจื้อ  ตัวยาชวย เผ็ด 

อมขม 
อุน

เล็กนอย 
สงบประสาท ขบัเสมหะ เปดทวาร 

ทําใหความสัมพันธของการ

ทํางานระหวางหัวใจและไตดีขึ้น 
麦冬  ไมตง  ตัวยาชวย หวาน 

อมขม 
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมบํารุงอินและทําใหปอด 
ชุมชื้น เสริมบํารุงสารน้ําให

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน

กระวาย ทําใหจติใจสบาย 
五味子  อูเวยจื่อ  ตัวยาชวย เปรี้ยว 

อมหวาน 
อุน เก็บชี่ของปอด เสริมธาตุนํ้าของ

ไต ระงับเหงื่อ เหน่ียวรั้งอสจุิ 

ระงับถาย สงบจติใจ 
桔梗  เจี๋ยเกิง  ตัวยานําพา ขม 

อมเผ็ด 
สุขุม นํายาขึ้นชวงบนของรางกาย 

บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ 

ไอมีเสมหะมาก แนนหนาอก 

คอบวมเจ็บ ขับฝหนองและ

เสมหะในปอด 
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ตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก เซิงตี้มีสรรพคุณเสริมอิน บํารุงเลือด บํารุงไต และ

เสริมอินชี่ของหัวใจ  เสฺวียนเซิน มีสรรพคุณเสริมอิน ระบายไฟรอน ทําใหอาการไฟพรองที่หลบอยูใน

รางกายลดลงและทําใหจิตใจสงบ  ตัวยาเสริม ไดแก ตันเซิน ตังกุย เหรินเซิน และฝูหลิง มีสรรพคุณ

เสริมชี่ บํารุงเลือด และทําใหจิตใจสงบ  ตัวยาชวย ไดแก ไปจื่อเหริน ซวนเจาเหริน และหยวนจื้อ มี

สรรพคุณบํารุงหัวใจและมาม สงบจิตใจ  เทียนตงและไมตง ชวยเสริมและหลอลื่นในการระบายไฟ

รอนพรอง  อูเวยจื่อชวยเก็บกักชี่ สรางสารนํ้า และปองกันการสูญเสียชี่ของระบบหัวใจ  เจี๋ยเกิงเปนตัว-
ยานําพา ชวยลําเลียงยาขึ้นสูสวนบนของรางกาย  จูซาชวยควบคุมอารมณทําใหจิตใจสงบ ตัวยาทั้งหมด

เม่ือใชรวมกันแลว ชวยบํารุงอินของเลือด อาการไฟพรองลดลง และทําใหจิตใจสงบ
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาที่ใหความชุมชื้น ซึ่งขัดตอการทํางานของกระเพาะอาหาร ทําให

ทองอืดแนน จึงไมเหมาะที่จะรับประทานเปนเวลานาน
1,3  นอกจากนี้ จูซาเปนตัวยาที่มีพิษ จึงควรใช

อยางระมัดระวัง
5 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยานี้มีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของกลามเน้ือหัวใจดีขึ้น และเสริม

ระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  

การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาน้ีใชปรับการทํางานของสมองชั้นนอก (cerebral cortex) ไดผลดี 

จะชวยสงบจิตใจและชวยใหนอนหลับ โดยไมทําใหออนเพลียหรือไมสดชื่น ทั้งยังบํารุงเลือดและรักษา

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ
1,3,4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาเทียนหวางปูซินตัน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Xiao ZZ, Wang X.  Tian Wang Bu Xin Dan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English Edition. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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ชวนซฺยงฉาเถียวสาน (川芎茶调散) 
 

ตําราตนตํารับ 

太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen  (陈诗文 เฉินซือเหวิน) »2 

ประกอบดวย  
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 120 กรัม 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชียงหัว 60 กรัม 

白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไปจื่อ 60 กรัม 
细辛 Herba Asari ซี่ซิน 30 กรัม 
薄荷叶

(后下) 
Herba Menthae (added after) ปอเหอเยี่ย  

(โฮวเซี่ย) 
240 กรัม 

荆芥  

(去梗) 
Herba Schizonepetae  
(stem removed) 

จิงเจี้ย  
(ชฺวี่เกงิ) 

120 กรัม 

防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟง 45 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา  60 กรัม      

วิธีใช 
 นํายาทั้งหมดบดเปนผง รับประทานครั้งละ 6 กรัม วันละ 2 ครั้ง ใชนํ้าชาเจือจางเปนนํ้ากระสายยา 
หรือตมเอานํ้าด่ืม โดยลดน้ําหนักของตํารับยาลง 10 เทา

1,3 
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การออกฤทธิ์  

กระจายลม ระงับปวด
1,3

 
 

สรรพคุณ  
บรรเทาอาการไขหวัดจากลมภายนอกกระทบ ปวดศีรษะสวนหนา หรือปวดศีรษะขางเดียว หรือ

ปวดกลางกระหมอม มีไขกลัวหนาว คัดจมูก ตาลาย ลิ้นมีฝาบางขาว ชีพจรลอย ลื่น
1,3 

 
 
 

ตํารับยา ชวนซฺยงฉาเถยีวสาน (川芎茶调散) 
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2 เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวนซฺยง (川芎) 

จิงเจี้ย (荆芥) 

ไปจื่อ (白芷) 

เชียงหัว (羌活) 

กันเฉา (甘草) 

ซี่ซิน (细辛) 

ฝางเฟง (防风) 

ปอเหอเยี่ย (薄荷叶) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบวั) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ชวยการไหลเวยีนของชี่และเลือด

ขับลมในเลือด ระงับปวด 

羌活  เชียงหัว ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน บรรเทาอาการหวัดจากการ

กระทบลมเย็น ปวดศีรษะ 

ปวดเมื่อยรางกาย 

白芷  ไปจื่อ 
(โกฐสอ) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ขับเหงื่อ บรรเทาอาการหวัดจาก

การกระทบลมเย็นภายนอก 

ระงับปวดศีรษะ ปวดฟน ลด

อาการคัดจมูกจากไขหวัดหรือ

โรคโพรงจมูกอกัเสบ 
细辛  ซี่ซิน ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ขับลมสลายความเย็น เปดทวาร

ระงับปวด ใหความอบอุนแก

ปอด ขับของเหลว 
薄荷叶 (后下) 
ปอเหอเยีย่ (โฮวเซี่ย) 
 

ตัวยาเสริม เผ็ด เย็น ขับกระจายลมรอนท่ีกระทบตอ

รางกาย ระบายความรอน ชวย

ใหศีรษะโลงและสายตาสดใส 

ลําคอโลงผอนคลายตับ คลาย

เครียด 
荆芥 (去梗) 
จิงเจี้ย (ชวฺี่เกิง) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน

เล็กนอย 
บรรเทาหวัดจากการกระทบลม-
ภายนอก ขับเหงื่อ กระทุงพิษ 

防风  ฝางเฟง ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน

เล็กนอย 
ชวยกระทุงไขหวัดจากการ

กระทบลมภายนอก 
甘草  กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม 
 

เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ

รางกาย ระบายความรอน ขับพษิ 

ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน

ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 



ตํารับยาบรรเทาอาการลม: ชวนซฺยงฉาเถียวสาน 

 

 

223 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ชวนซฺยงใชรักษาอาการปวดศีรษะของเสนลมปราณ

เสาหยางและเจี๋ยอินจิง (ปวดศีรษะทั้งสองขางหรือกลางกระหมอม) เชียงหัวใชรักษาอาการปวดศีรษะของ
เสนลมปราณไทหยาง (ปวดศีรษะตรงดานหลัง) ไปจื่อใชรักษาอาการปวดศีรษะของเสนลมปราณหยางหมิง 
(ปวดหัวค้ิวโหนกแกม) และซี่ซินใชรักษาอาการปวดศีรษะของเสนลมปราณเสาอิน (ปวดเวียนลามถึง
ขากรรไกร)1,3

  ตัวยาเสริม ไดแก ปอเหอเยี่ย จิงเจี้ย (ชฺวี่เกิง) และฝางเฟง ชวยระบายสวนบน ขับ

กระจายอิทธิพลลมภายนอก ทําใหศีรษะโลงและตาสวาง ชวยตัวยาหลักในการกระจายขับลม ระงับปวด 

และยังชวยรักษาอาการภายนอก  กันเฉาเปนตัวยานําพาโดยปรับสมดุลสวนกลางของรางกายและเสริมชี่ 

ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน ชวยใหการระบายชี่ขึ้นบนไดดี ไมสูญเสียพลังชี่  การใชนํ้าชา

เจือจางเปนนํ้ากระสายยา เพ่ือจะใชรสขมเย็นของชาชวยระบายลมรอนของยาที่ขึ้นสวนบนของรางกาย ทัง้

ยังปองกันยาขับลมตาง ๆ ไมใหอุนรอนเกินไป ปองกันการระบายสวนบนไมใหมากเกินไป
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง ยาเม็ด ยาชง ยาลูกกลอนนํ้า ยาลูกกลอนสารสกัด ชาชง ยาตม

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยานี้ใชตัวยาอุนเผ็ดกระจายอยางมาก ดังนั้นไมควรใชในผูปวยชี่พรองเปนเวลานาน 

เลือดพรอง หรือปวดศีรษะจากลมตับ หรือหยางตับสูง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ระงับปวดและชวยใหจิตใจสงบในหนูถีบจักร 

ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร ลดไขในหนูขาว
4
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณระงับปวดศีรษะ ปวดกระดูกสันหลังที่บริเวณใกล

ตนคอ โพรงไซนัสบริเวณหนาผากอักเสบเฉียบพลัน จมูกอักเสบเฉียบพลัน และจมูกอักเสบจากการ

แพอากาศ
1,3,4  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหตํารับยานี้ทาง-

ปากในขนาด 50 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดตอกันนาน 3 วัน พบวาหนูมีอาการสงบ เคลื่อนไหวนอย 

และไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  และเมื่อใหตํารับยาดังกลาวแกหนูถีบจักรที่อายุนอย ทางปากในขนาด 17 
กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน พบวานํ้าหนักของมามและการเจริญเติบโตของหนูเพิ่มขึ้น 
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แตไมมีผลตอหัวใจ ตับ ไต อัณฑะ และมดลูก และการเคลื่อนไหวของรางกาย แสดงใหเห็นวาตํารับยานี้

มีพิษนอยมาก
4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาชวนซฺยงฉาเถียวสาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Xu CH.  Chuang Xiong Cha Tiao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หลิงเจี่ยวโกวเถิงทัง (羚角钩藤汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 通俗伤寒论  ทงสูซางหานลุน (Popular Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1182  Liu Wansu (刘完素 หลิวหวานซู) »2 
ประกอบดวย  

羚羊角  

(先煎) 
Cornu Saigae Tataricae หลิงหยางเจี่ยว 

(เซียนเจียน) 
4.5 กรัม 

双钩藤  

(后入) 
Ramulus Uncariae cum Uncis 
(decocted later) 

ซวงโกวเถงิ 
(โฮวรู) 

9 กรัม 

桑叶 Folium Mori ซังเยี่ย 6 กรัม 
菊花 Flos Chrysanthemi จฺหวีฮวา 9 กรัม 
川贝母 Bulbus Fritillariae Cirrhosae ชวนเปยหมู 12 กรัม 
鲜生地 Radix Rehmanniae เซียนต้ีหวง 15 กรัม 
竹茹  

(鲜制, 与羚 

羊角先煎代水) 

Caulis Bambusae in Taeniam 
(fresh and prepared, decocted first 
with Cornu Saigae Tataricae in 
water) 

จูหรู  
(เซียนจื้อ, 
ยฺหวีหลิงหยางเจี่ยว

เซียนเจียไตสุย) 

9 กรัม 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา 9 กรัม 
茯神木 Poria cum Ligno Hospite ฝูเสินมู 9 กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae Recens เซิงกันเฉา 3 กรัม 
     

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม โดยตมหลิงหยางเจี่ยวและจูหรูดวยนํ้าปริมาณพอเหมาะนาน 20 นาที เอาเฉพาะ
นํ้าที่ตมไดไปใชตมตัวยาอื่น ๆ ในตํารับยา ยกเวนซวงโกวเถิงใหใสหลังจากตมตัวยาอื่น ๆ ใหเดือดแลว

ประมาณ 5-10 นาที แลวจึงตมตอประมาณ 5 นาที เพื่อปองกันไมใหสารออกฤทธิ์ระเหยหรือสลายไป1,3,4 
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การออกฤทธิ์  

ดับลมในตับ เสริมธาตุนํ้า คลายเสน
1,3 

สรรพคุณ  
ใชรักษาอาการรอนแกรงจนเกิดลมรอนเคลื่อนไหว มีอาการไขขึ้นสูงไมลด หงุดหงิด กระวน-

กระวาย กระสับกระสาย เกร็ง ชักกระตุก อาจรุนแรงถึงขั้นหมดสติ ลิ้นแดงก่ําและแหง หรือลิ้นแหงจน

ขึ้นเปนตุม  ชีพจรตึงและเร็ว
1,3 

ตํารับยาน้ี สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการรอนแกรงจนเกิดลมรอน

เคลื่อนไหว เชน ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติ ระบบเสนเลือดในสมอง

ผิดปกติเน่ืองจากความรอนสูง การทํางานของตอมไทรอยดมากผิดปกติ ลมบาหมู เวียนศีรษะอยาง

รุนแรง
1,3 

คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
羚羊角  หลิงหยางเจี่ยว 
(เขากุย)  

ตัวยาหลัก เค็ม เย็น สงบชี่ตับและบรรเทาอาการลม 

ระงับอาการชัก ลดไข บรรเทา

อาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ 

ตาแดงบวม 
双钩藤  ซวงโกวเถิง  ตัวยาหลัก จืด เย็น ผอนคลายระบบตับ ขับลม 
桑叶  ซังเยี่ย 
(ใบหมอน) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 

เย็น ระบายและกระจายความแหง

รอนของปอดและตับ ทําใหตาสวาง 
菊花  จฺหวีฮวา  
(เกกฮวย) 

ตัวยาเสริม เผ็ดขม 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

กระจายลมรอน ลดไข บรรเทา

หวัด ปวดศีรษะ ผอนคลายตับ 

ชวยใหตาสวาง รักษาอาการ

ตาแดงและตาลาย 
川贝母  ชวนเปยหมู  
 

ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลายเสมหะ

ใหความชุมชื้นปอด ระงับไอ 

สลายกอน ลดบวม 
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สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
鲜生地  เซียนตี้หวง  
(โกฐขีแ้มวสด) 

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น

บํารุงเลือดและอินชี่ของตับและ

ไต เสริมสารนํ้า 
竹茹  จูหรู  
(เปลือกชั้นกลางของ 
ลําตนไผดํา) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลายเสมหะ

บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน 

白芍  ไปเสา  ตัวยาชวย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

ปรับสมานชี่กับเลือด รักษา

อาการปวดทองบิด ปวดทองหลัง

ถายอุจจาระ 

茯神木  ฝูเสินมู 
 (โปงรากสนติดเน้ือไม) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายน้ํา ชวยใหจิตใจสงบ ชวย

ใหนอนหลับดีขึ้น 
生甘草  เซิงกันเฉา  
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 

ปรับประสานตวัยาทั้งหมดใหเขา

กัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยหลิงหยางเจี่ยวและซวงโกวเถิงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณลดความเย็น

และดับลมในตับ ระบายความรอน ตานการชัก  ตัวยาเสริม ไดแก ซังเยี่ยและจฺหวีฮวาเสริมสรรพคุณดับ

ลมในตับ  ตัวยาชวย ไดแก ไปเสาและเซียนตี้หวงเสริมอิน เพิ่มสารนํ้า ชวยใหตับออนนุม และการ-

หดเกร็งของเสนเอ็นมีความยืดหยุน  ชวนเปยหมูและจูหรูมีสรรพคุณระบายความรอน สลายเสมหะ  

ฝูเสินมูชวยปรับสภาพของตับใหปกติและสงบจิตใจ  เซิงกันเฉาเปนตัวยานําพา ชวยปรับประสานตัวยา

ทั้งหมดใหเขากัน เม่ือใชรวมกับไปเสาแลว ความเปรี้ยวและหวานของยาสองตัวน้ีจะแปรสภาพเปนระบบ

อิน เพ่ือผอนคลายการหดเกร็งของเสนเอ็น
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

5  
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ตํารับยา หลิงเจี่ยวโกวเถิงทงั (羚角钩藤汤) 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

ซวงโกวเถงิ (双钩藤) หลิงหยางเจี่ยว (羚羊角) 
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3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 

ซังเยี่ย (桑叶) 

ชวนเปยหมู (川贝

จูหรู (竹茹) 

จฺหวีฮวา (菊花) 

ฝูเสินมู (茯神木) 

ไปเสา (白芍) 

เซียนต้ีหวง (鲜生地) 

เซิงกันเฉา (生甘草) 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยานี้ไมเหมาะกับผูปวยที่มีพิษไขรอนนานจนทําลายอิน สงผลใหอินพรองเกิดลมเคลื่อนไหว 

เสนเอ็นและเสนเลือดหดเกร็ง จนเกิดอาการมือเทากระตุก
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ระบายความรอน ตานการชักในหนูขาว

5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิต และสงบจิตใจ
5  

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of Common 

Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาหลิงเจี่ยวโกวเถิงทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 3.  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
5. Xu CH.  Ling Jiao Gou Teng Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ไตหวงหมูตันทัง (大黄牡丹汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 金匮要略 จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 

ประกอบดวย  
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 18 กรัม 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซียว 9 กรัม 
牡丹皮 Cortex Moutan Radicis หมูตันผี 9 กรัม 
桃仁 Semen Persicae เถาเหริน 12 กรัม 
冬瓜子 Semen Benincasae ตงกวาจื่อ 30 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอน ทะลวงการคั่งและสลายการเกาะตัวของเลือด ลดอาการบวม

1,3 

สรรพคุณ  
 ใชรักษาฝในลําไสระยะแรกที่ยังไมกลัดหนอง โดยมีอาการเหงื่อออก ตัวรอน ปวดทองดานขวา-

สวนลาง เวลากดแลวเจ็บ หรือขาขวายืดไมได
1,3

 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกลุมอาการรอนชื้นท่ีมีการ-

อักเสบเฉียบพลันของกระดูกกนกบ อุงเชิงกราน และบริเวณโดยรอบ เชน ไสติ่ง ทออสุจิ รังไขและ

ทอรังไข
1,3
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ตํารับยา ไตหวงหมูตันทัง (大黄牡丹汤) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

ตาหวง (大黄) 

หมูตันผี (牡丹皮) 
เถาเหริน (桃仁) 

หมางเซียว (芒硝) 

ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
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คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร  ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
大黄  ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลายกอน 

ระบายความรอน หามเลือดขจัดพิษ 

ชวยใหเลือดมีการไหลเวียนดีขึน้ 
芒硝  หมางเซียว 

(ดีเกลือ) 
ตัวยาเสริม เค็มอมขม เย็น ขับถาย สลายกอนอุจจาระที่แขง็

ใหออนตัวลง ระบายความรอน 
牡丹皮  หมูตันผี 
(เปลือกรากโบตัน๋) 

ตัวยาเสริม ขมอมเผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ทําใหเลือดเย็น ระบายความรอน 

ขับความรอนท่ีหลบอยูในเลือด 
桃仁  เถาเหริน 

(เมล็ดทอ) 

ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

สุขุม ชวยใหเลือดในระบบตับและหัวใจ

หมุนเวียนดี กระจายเลือดค่ัง 

รักษาประจําเดือนไมมา บรรเทา

อาการปวดประจาํเดือน หลอลื่น

ลําไส ระบายออน ๆ 
冬瓜子  ตงกวาจื่อ 

(เมล็ดฟก) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็น

เล็กนอย 
ระบายความรอนของปอด ขับ

เสมหะ บรรเทาอาการปอดอักเสบ 

ลําไสอกัเสบ และขับฝหนอง 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตาหวงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณขับพิษรอนชื้นและการคั่งของของเสีย

ที่ตกคางในลําไส  ตัวยาเสริม ไดแก หมางเซียวมีสรรพคุณสลายกอนแข็งใหออนลง ชวยตาหวงขับถาย

ของเสียลงลาง หมูตันผีชวยใหเลือดเย็น  ตัวยาชวย ไดแก เถาเหรินมีสรรพคุณขจัดเลือดค่ัง ชวยการ-

ออกฤทธิ์ของหมูตันผี ตงกวาจื่อชวยระบายความรอนชื้นในลําไส ขับฝหนอง
1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับผูปวยที่เปนฝหนองในลําไสเน่ืองจากมีความรอนชื้นและเสมหะอุดกั้น 

ควรระมัดระวังการใชในผูสูงอายุและสตรีมีครรภ หรือผูที่มีรางกายออนแอหรือพรองเกินไป
1,3
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง มีฤทธิ์

ตานอักเสบ ชวยใหการทํางานของกลามเน้ือลําไสของกระตายและสุนัขดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการขับ

ของเหลวในลําไสของกบและสุนัข และมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในกระตาย
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ตานเชื้อจุลินทรีย ชวยขับ

พิษรอนชื้นและการคั่งของของเสียท่ีตกคางในลําไส ขจัดฝหนอง บรรเทาอาการถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน 

ตอมทอนซิลอักเสบในเด็ก
1,4 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาไตหวงหมูตันทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Li Y, Wang XD.   Da Huang Mu Dan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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บทที่ 10 
ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

 

คุณสมบัติและรสของตัวยาจะบอกถึงสรรพคุณของยา การแพทยแผนจีนไดแบงคุณสมบัติของ

ตัวยาออกเปน 4 อยาง ไดแก เย็น-รอน อุน-สุขุม ซึ่งคุณสมบัติของยาจะขึ้นกับการออกฤทธิ์ของตัวยา เม่ือยา
เขาสูรางกายแลวจะมีกลไกการออกฤทธิ์และประสิทธิผลการรักษาแตกตางกัน  ตัวยาแตละชนิดจะมีรสชาติ

ไมเหมือนกัน เน่ืองจากมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน ทําใหฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและประสิทธิผลการรักษา

แตกตางกันดวย ตัวยาที่มีรสชาติเหมือนกันจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใกลเคียงกัน แพทยแผนจีนแบงรสยา

ออกเปน 5 รส ไดแก รสเผ็ด (ฉุนซา) รสหวาน (ชุม) รสเปรี้ยว รสขม และรสเค็ม  นอกจากนี้แพทย

แผนจีนยังจัด “รสจืด” เขาไวใน “รสหวาน” เน่ืองจากทั้งสองรสมักใชรวมกัน และจัด “รสฝาด” เขาไวกับ 
“รสเปรี้ยว” ซึ่งรายละเอียดสรรพคุณของตัวยาแตละชนิดสามารถอานไดจากตํารับยาจีนซึ่งมีตัวยาเหลาน้ี
เปนสวนประกอบ 

ตัวยาตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของตํารับยาจีนในหนังสือเลมนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 95 ชนิด ซึ่ง

สามารถจําแนกตามคุณสมบัติของตัวยา ดังน้ี 
 1.  คุณสมบัติเย็น: กวาโหลวจื่อ โกวเถิง จินอิ๋นฮวา จือจื่อ จือหมู จื่อเขอ จื่อสือ จูหรู เจอเซี่ย 
จฺหวีฮวา เฉียนหู ไฉหู ชวนเปยหมู ชวนมูทง เชอเฉียนจื่อ เชอเสา ซังเยี่ย ซีกวาเชฺวยอี ซีหยางเซิน 

ตงกวาจื่อ ตันเซิน ตั้นจูเยี่ย ตาหวง ตานหนานซิง ตี้หลง ตี้หวง เทียนตง ปอเหอ ไปเสา ไมตง สือเกา 
สือหู สุยหนิวเจี่ยว เสี่ยวจี๋ เสฺวียนเซิน หนิวปางจื่อ หมางเซียว หมูตันผี หลงตาน หลิงหยางเจี่ยว หลูเกิน 

เหลียนเฉียว หวงฉิน หวงเหลียน หฺวาสือ เหอเกิง อินเฉิน  

 2.  คุณสมบัติรอน: ฟูจื่อ โรวกุย  
 3. คุณสมบัติอุน: กวางฮั่วเซียง กันเจียง ขูซิ่งเหริน จิงเจี้ย จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย จฺหวีหง เฉินผี 

ชวนซฺยง ชังจู เชียงหัว ซี่ซิน ตังกุย ตั้นโตวฉ่ือ ตาเจา ตาฟูผี ตูหัว ปนเซี่ย ปงหลาง ไปจื่อ ไปจู ฝางเฟง 

มูเซียง หงฮวา หยวนจื้อ เหรินเซิน หลงเหยี่ยนโรว หวงฉี อูเวยจื่อ โฮวผอ  
 4.  คุณสมบัติสุขุม: กันเฉา จิงหมี่ เจี๋ยเกิง ซวนเจาเหริน เถาเหริน เทียนหมา ไปจื่อเหริน ผีผาเยี่ย 

ผูหวง ฝูเสิน ฝูหลิง หนิวซี หั่วหมาเหริน หูหมาเหริน อาเจียว โอวเจี๋ย  
เม่ือจําแนกตัวยา 95 ชนิดดังกลาวตามรสของตัวยา พบวาตัวยาบางชนิดมีเพียงรสเดียว แตตัวยา

สวนใหญมีหลายรสผสมกัน ดังน้ี 
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 1.  รสเผ็ด (ฉุนซา): กวางฮั่วเซียง กันเจียง จิงเจี้ย จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย ชวนซฺยง ตั้นโตวฉ่ือ ปอเหอ 
ปนเซี่ย ไปจื่อ ฟูจื่อ หงฮวา เปนตน 
 2.  รสหวาน (จืด): กวาโหลวจื่อ กันเฉา จิงหมี่ จินอ๋ินฮวา ซีกวาเชฺวยอี ตาเจา เทียนหมา สือหู 
เหอเกิง ฝูหลิง หลงเหยี่ยนโรว หลูเกิน หวงฉี หูหมาเหริน อาเจียว เปนตน 
 3.  รสเปรี้ยว (ฝาด): - 
 4.  รสขม: ขูซิ่งเหริน จือจื่อ ชวนมูทง เชอเสา ตันเซิน ตาหวง ตานหนานซิง ผีผาเยี่ย หลงตาน

เหลียนเฉียว หวงฉิน หวงเหลียน อินเฉิน เปนตน 
 5.  รสเค็ม: ตี้หลง สุยหนิวเจี่ยว หลิงหยางเจี่ยว เปนตน 

 ตัวยาที่มีหลายรสผสมกัน เชน ชังจู (เผ็ดอมขม) ซวนเจาเหริน (เปรี้ยวอมหวาน) ตี้หวง (หวานอม-

ขม) ตั้นจูเยี่ย (จืดอมหวานเผ็ด) เสฺวียนเซิน (ขมอมหวานเค็ม) เหรินเซิน (หวานอมขมเล็กนอย) เปนตน 

ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยาตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของตํารับยาใน

หนังสือเลมน้ี มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1.  ชื่อตัวยา  ใชชื่อจีนตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Pharmacopoeia of 

the People’s Republic of China 2005) เพื่อความเปนสากล โดยสะกดเสียงคําอานเปนภาษาไทย

ทับศัพทคําอานภาษาจีนกลาง (พินอิน) และวงเล็บชื่อจีน  
2.  แหลงที่มา  กําหนดใหระบุชื่อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน  หากมี

ชื่อไทยจะระบุไวดวย และอธิบายวาตัวยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืช โดยระบุชื่อวิทยาศาสตรตาม

ระบบการตั้งชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature) ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล (genus) และ
ชนิดของพืช (species) เขียนดวยตัวเอน และหากตัวยาชนิดใดสามารถระบุพันธุ (variety) ไดก็จะระบุ
ไวหลังชื่อ โดยใชตัวยอ var. ตามดวยชื่อพันธุ หลังชื่อชนิดของพืชจะตามดวยชื่อยอของผูตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรของพืช (author name) พรอมระบุวาพืชน้ันอยูในวงศ (family) ใด ในกรณีที่ตองมีวิธีพิเศษ

ในการเตรียมตัวยา เชน การฆาฤทธิ์ยา การผัด เปนตน จะอธิบายรายละเอียดวิธีเตรียมโดยสังเขป 
 3.  ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เปนขอมูลจากการวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณของตัวยา แบงเปน 4 
สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก การศึกษาความปลอดภัย ขอหามใชและขอ-

ควรระวังในการใช โดยระบุเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของโดยสังเขป   
4.   ภาพประกอบ  แตละตัวยาจะมีภาพประกอบ และใชมาตราสวนเปนเซนติเมตร 

  5.    เอกสารอางอิง  จะอยูขางทายของตัวยาแตละชนิด  
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2 เซนติเมตร 

กวาโหลวจื่อ (瓜蒌子) 
 

 กวาโหลวจื่อ หรือ กวาโหลวเหริน (Semen 
Trichosanthis) คือ เมล็ดสุกแหงของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Trichosanthes kirilowii Maxim., T. 
rosthornii Harms วงศ  Cucurbitaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดมีฤทธิ์
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต

2,3 ลดคอเลสเตอรอลและตาน

เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
3  สารกลุมลิกแนนมีฤทธิ์ยับยั้ง

เซลลมะเร็งหลายชนิด
4  กวาโหลวจื่อมีฤทธิ์ตานการอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง5 ซึ่งสารสําคัญคือ 

สารกลุมไทรเทอรปน
6  สารสําคัญอื่นไดแก สารเปปไทด (S-trichokirin, trichokirin-S1 และ 

β-kirilowin) มีฤทธิ์กดระบบภูมิคุมกัน7-9 สารโปรตีน TAP 29 (Trichosanthes anti-HIV protein, 
29 kDa) มีฤทธิ์ตานเชื้อ HIV10  นํ้ามันจากเมล็ดมีฤทธิ์เปนยาถาย11 

การศึกษาทางคลินิก: กวาโหลวเหรินมีสรรพคุณรักษาอาการไอที่มีเสมหะเหนียวขน หัวใจขาด-
เลือด ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ และทองผูก

1,11 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ตามศาสตรการแพทยจีน หามใชตัวยานี้รวมกับสมุนไพร

ในกลุม aconite เชน ชวนอู (川乌) เฉาอู (草乌) เปนตน เพราะจะทําใหสรรพคุณถูกลบลาง
1,11 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xianqing C, Sengming L, Xian L, Ming O, Yanwen L, Xinchum L, Hesheng L, Ningsheng W.  Traditional Chinese 

Pharmacology.  Guangzhou: International Training Centre, Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine, 
1988. 

3. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
4. Moon SS, Rahman AA, Kim JY, Kee SH.  Hanultarin, a cytotoxic lignan as an inhibitor of actin cytoskeleton 

polymerization from the seeds of Trichosanthes kirilowii.  Bioorg Med Chem 2008; 16(15): 7264-9. 
5. Ozaki Y, Xing L, Satake M.  Antiinflammatory effect of Trichosanthes kirilowii Maxim, and its effective parts. Biol 

Pharm Bull 1996; 19(8): 1046-8. 
6. Akihisa T, Yasukawa K, Kimura Y, Takido M, Kokke WC, Tamura T.  Five D:C-friedo-oleanane triterpenes from the 

seeds of Trichosanthes kirilowii Maxim. and their anti-inflammatory effects.  Chem Pharm Bull 1994; 42(5): 1101-5. 
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7. Li F, Yang XX, Hu WG, Xia HC, Li Z, Zhang ZC.  Purification and characterization of trichokirin-S1, a novel 
ribosome-inactivating peptide from seeds of Trichosanthes kirilowii.  Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue 
Bao (Shanghai) 2003; 35(9): 841-6. 

8. Tai NW, Li F, Li Z, Zhuang DH, Zhang ZC.  Purification and partial characterization of S-trichokirin, a new small 
ribosome-inactivating protein, from seeds of Trichosanthes kirilowii.  Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue 
Bao (Shanghai) 2000; 32(5): 495-8. 

9. Dong TX, Ng TB, Yeung HW, Wong RN.  Isolation and characterization of a novel ribosome-inactivating protein, 
beta-kirilowin, from the seeds of Trichosanthes kirilowii.  Biochem Biophys Res Commun 1994; 199(1): 387-93. 

10. Lee-Huang S, Huang PL, Kung HF, Li BQ, Huang PL, Huang P, Huang HI, Chen HC. TAP 29: an anti-human 
immunodeficiency virus protein from Trichosanthes kirilowii that is nontoxic to intact cells.  Proc Natl Acad Sci USA. 
1991; 88(15): 6570-4. 

11. Liu XD.  Fructus Trichosanthes: gua lou.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
Study of Pharmacology in Traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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กวางฮั่วเซียง (广藿香)  
 

กว างฮั่ ว เซียง  หรื อ  ฮั่ ว เซี ยง  [ตน
พิมเสน (Herba Agastaches seu Pogostemi)] 
คือ  สวนเหนือดินที่ทํา ใหแหงของพืช ที่มีชื่ อ

วิทยาศาสตรวา Agastache rugosa (Fisch et 
Mey.) O. Ktze, Pogostemon cablin (Blanco) 
Benth. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดดวย
ตัวทําละลายตาง ๆ มีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง

2,3  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์กระตุนนํ้ายอยใน
กระเพาะอาหาร ชวยยอย

3  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดอาการเกร็งของกลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย ตาน

อาเจียนในนกพิราบ ระงับปวด และชวยใหการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไสของหนูถีบจักร

ดีขึ้น
2 

การศึกษาทางคลินิก:  ฮั่วเซียงมีสรรพคุณรักษาอาการปวดทองและทองเสียจากการติดเชื้อ2 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อใหสารสกัดนํ้าทางปากของหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 
14.58 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง พบวาภายใน 7 วัน หนูถีบจักรทุกตัวมีการเคลื่อนไหวเปนปกติ และ

ไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
2 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Wang Y, Wang BX.  Herba Pogostemonis (agastaches): huo xiang.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, 
Li YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 

3. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

  

 

2 เซนติเมตร 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 
 

 

240 

เซิงเจียง (生姜) 
3 เซนติเมตร 

กันเจียง (干姜) 
2 เซนติเมตร 

กันเจียง (เผาเฮย) [干姜 (炮黑)] 
2 เซนติเมตร 

กันเจียง (干姜)  
 

กันเจียง [ขิงแกแหง (Rhizoma Zingiberis)] 
คือ เหงาแหงของพืชที่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber 
officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae1 

เซิงเจียง [ขิงแกสด  (Rhizoma Zingiberis 
Recens)] คือ เหงาสดของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae1   

เผาเจียง หรือ กันเจียง (เผาเฮย) [ขิงปง
จนดํา (Rhizoma Zingiberis Praeparata)] คือ เหงา
แหงที่ป งแลวของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber 
officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้า
ของเจียงทางปากสัตวทดลองหลายชนิด พบวามีฤทธิ์ตาน-

อาเจียน
2
 โดยไมไดออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสวนกลาง แต

ออกฤทธิ์โดยตรงที่ระบบทางเดินอาหาร
2,3

 สารออกฤทธิ์คือ 

shogaols และ zingerone2
  นํ้าค้ันของเซิงเจียงในความ-

เขมขนต่ํา ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําให

ความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตความเขมขนสูงจะ

ลดแรงบีบตัวและความตึงตัวของลําไสอยางชัดเจน
4   

สารที่มีผลตอการบีบตัวของทางเดินอาหารคือ 6-gingerol และ 6-shogaol5,6
 แตการออกฤทธิ์ของ

สารทั้งสองจะขึ้นกับวิธีการใหยา เชน เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดําจะยับยั้งการบีบตัว แตถาใหทางปาก

จะกระตุน
5  เมื่อใหสารสกัดนํ้าของเซิงเจียงความเขมขน 25% ในขนาด 200 มิลลิลิตร ทางปากสุนัข 

จะกระตุนการหลั่งนํ้ายอยไดนาน 24 ชั่วโมง
2
  เม่ือใหสารสกัดนํ้ารอนทางปากหนูขาวสามารถลดอาการ

บวมได โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ
5  สารสกัดเอทานอลขนาด 

50-800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีฤทธิ์ระงับปวด และสารสกัดในขนาด
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เดียวกันเมื่อใหทางปากหนูขาวมีฤทธิ์ตานอักเสบ
7
  สาร 6-shogaol และ 6-gingerol ขนาด 70-140 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหทางปากหนูขาว มีฤทธิ์ระงับปวด ลดไข
8  อยางไรก็ตามพบวาเม่ือผสมเจียงใน

อาหารใหหนูขาวกิน 5 วัน ไมทําใหอุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลง แตเม่ือฉีดสาร 6-gingerol ขนาด 2.5 
หรือ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหอุณหภูมิรางกายลดลงอยางรวดเร็ว จึงเปนไปไดวาสาร 6-gingerol 
มีฤทธิ์ลดอุณหภูมิของรางกาย แตสารอื่นในเจียงมีฤทธิ์ในทางตรงกันขาม

9
  นอกจากนี้ยังพบวาเจียงมี

ฤทธิ์ระงับไอ โดยสารออกฤทธิ์คือ 6-shogaol6  สาร gingerols มีฤทธิ์เพิ่มแรงบีบของหัวใจ8 ทําให
ความดันโลหิตสูงขึ้น

2
  และสารในน้ํามันหอมระเหย เชน 6- และ 10-gingerol มีฤทธิ์กระตุนการหลั่ง

นํ้าดี
5 

การศึกษาทางคลินิก:  เจียงและเซิงเจียง (เวย) มีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบ
ลมเย็น บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ทองเสีย

10
  การใชเจียงสําหรับ

บรรเทาอาการอาเจียนตองมีขนาดที่มากพอ เชน พบวานํ้าค้ันจากเซิงเจียง 5% ขนาด 30 มิลลิลิตร ไมมี
ฤทธิ์ตานอาเจียน แตขนาด 10-50% มีฤทธิ์2   มีการศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของเจียงในการตาน
อาเจียน พบวาเจียงไมมีประสิทธิผลสําหรับการตานคลื่นไสอาเจียนในผูปวยหลังผาตัด

11
 แตมี

ประสิทธิผลสําหรับอาการเมารถเมาเรือ และอาการคลื่นไสอาเจียนในสตรีมีครรภ
12,13  ขนาดยาสําหรับ

บรรเทาอาการเมารถในผูใหญและเด็กอายุมากกวา 6 ป คือ รับประทานครั้งละ 0.5 กรัม วันละ 2-4 
ครั้ง

5  ขนาดสําหรับลดอาการคลื่นไสอาเจียนในสตรีมีครรภคือ ผงยา 250 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
5 หรือ

เตรียมเปนชาจากเซิงเจียง
3  เมื่อใหยาฉีดเซิงเจียงและสารสกัด 5-10% เขาที่ตําแหนงปวดในคนไข

รูมาติกหรือปวดหลังเรื้อรัง พบวาสามารถลดอาการปวด ขอบวม และทําใหการทํางานของขอเปนปกติ
2,5  

และการใหผงยาทางปากในคนไขรูมาติกหรือมีความผิดปกติของระบบกลามเน้ือและกระดูก สามารถลด

การปวดบวมในระดับตาง ๆ
 
ได

5 
การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือฉีดนํ้าค้ันเซิงเจียงความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร 

พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม  อาการพิษที่ทําให

สัตวตาย คือ ชักและหยุดหายใจ
14  ยาฉีดเซิงเจียงขนาด 625 เทาของขนาดรักษา เมื่อฉีดเขากลาม

หนูถีบจักร ไมทําใหระคายเคืองหรือไมทําใหเม็ดเลือดแตก
2
  สาร 6-gingerol และ shogaols มีฤทธิ์

กอกลายพันธุ แตนํ้าค้ันเซิงเจียงและสาร zingerone มีฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ5   
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  การใชผงยาขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ในสตรีมี-

ครรภ ไมทําใหกําเนิดทารกวิรูป
5
 แตในบางเภสัชตํารับจะมีขอหามใชในสตรีมีครรภ

15  อาการขางเคียงที่
อาจจะพบได คือ อาการไมสบายในระบบทางเดินอาหาร นอนไมหลับ

17 
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กันเฉา (甘草)  
 

กันเฉา หรือ เซิงกันเฉา [ชะเอมเทศ (Radix Glycyrrhizae)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer., G. inflata Bat., G. glabra L. วงศ Fabaceae 
(Leguminosae-Papilionoidae)1 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้ําผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] เตรียมโดยนํา
นํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม ใสกันเฉาท่ีหั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตาม

ตองการ อัตราสวนของสมุนไพร : นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสักครูเพื่อใหนํ้าผึ้งซึมเขา

ในตัวยา  จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและ

ไมเหนียวติดมือ  นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
2 

 
 
 
 
 
 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกันเฉามากมาย ที่สําคัญ

ไดแก ฤทธิ์คลายฮอรโมนจากตอมหมวกไต ทําใหมีการเก็บกักนํ้าในรางกาย ลดการขับออกของนํ้าและ

เกลือโซเดียมทางปสสาวะ
3
 และฤทธิ์ตานอักเสบ ซึ่งสารออกฤทธิ์คือ glycyrrhizin และ glycyrrhetinic 

acid4-6
  สาร glycyrrhizin และสวนสกัดท่ีไมมีสาร glycyrrhizin มีฤทธิ์กดการทํางานของระบบ-

ภูมิคุมกัน และตานอาการแพ
3
  การฉีดสาร glycyrrhizin เขาชองทองหนูตะเภา สามารถลดอาการ

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส แตเม่ือใหทางปากพบวาไมมีฤทธิ์
7
  สาร glycyrrhizin, glycyrrhetinic 

acid และสาร flavones มีฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร 
และเพิ่มการสรางเมือกเพื่อปกปองเยื่อบุกระเพาะอาหาร

3,7
  สาร flavones ยังมีฤทธิ์ตานเชื้อ 

Helicobacter pylori ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร5  สารกลุม flavones3,4,7
 และ

สาร glycycoumarin8 มีฤทธิ์ยับยั้งการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก  สาร glycyrrhizin มี

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草) 
2 เซนติเมตร 
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ฤทธิ์ระงับไอ บรรเทาอาการระคายเคือง กระตุนการหลั่งเมือกในหลอดลม และขับเสมหะ
7
 มีฤทธิ์ตานพิษ

3
 

และตานเชื้อไวรัสหลายชนิด เชน เริม อีสุกอีใส เอดส ตับอักเสบชนิดเอและชนิดซี งูสวัด
5,6

  สาร 

glycyrrhizin และสวนสกัดของฟลาโวนอยดมีฤทธิ์ปกปองตับ6,7 

การศึกษาทางคลินิก:  กันเฉามีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ  

โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอที่มีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจาก

ยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได
9,10

  กันเฉาใชไดกับผูปวยโรคตอมหมวก-

ไตพิการ (Addison’s disease) อยางออน ๆ  แตถาอาการรุนแรง การใชกันเฉาเด่ียว ๆ จะไมไดผล ตอง

ใชรวมกับยากลุม corticosteroids3
  การรับประทานกันเฉาขนาด 2.5-5 กรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 3 

สัปดาห สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
3
  การใชสวนสกัดท่ีกําจัดสาร glycyrrhizin ออก ขนาด 

380 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ใหผลดีเทียบเทายาลดกรด และยา cimetidine7
  สาร glycyrrhizin มี

สรรพคุณรักษาตับอักเสบเรื้อรังชนิดซี
5
  ครีมท่ีเตรียมจากสาร glycyrrhizin ความเขมขน 2% ทาวันละ 

6 ครั้ง ในผูปวยเริมที่ปาก พบวาสามารถลดอาการปวดและกลืนลําบากไดภายใน 24-48 ชั่วโมง และแผล

คอย ๆ หายภายใน 24-72 ชั่วโมง5
  การฉีดสาร glycyrrhizin 20 มิลลิกรัม เขาหลอดเลือดดํา 6 ครั้ง 

ภายใน 1 เดือน สามารถลดอาการปวดในผูปวยงูสวัด แตความแรงในการออกฤทธิ์นอยกวายา 

acyclovir5
   นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการใชสาร glycyrrhizin ในผูปวยโรคเอดส โดยการฉีดเขา

หลอดเลือดดําในขนาด 400-1,600 มิลลิกรัม จํานวน 6 ครั้ง ภายใน 1 เดือน พบวาผูปวยมีสารกอภูมิ-

ตานทานตอเชื้อเอดสชนิด HIV p24 ลดลงหรือใหผลลบ5
  กันเฉาผัดนํ้าผึ้งมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันแรงกวา

กันเฉาที่ไมไดผัดมาก ดังน้ันกันเฉาผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักร

ตายทั้งหมด (LD100) เม่ือฉีดเขาใตผิวหนัง มีคาเทียบเทากับผงยา 3.6 กรัม/กิโลกรัม3  ขนาดของสาร 
glycyrrhizin ต่ําสุดท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย เม่ือฉีดเขาใตผิวหนัง มีคาเทากับ 1 กรัม/กิโลกรัม3  ขนาด
ของสวนสกัดฟลาโวนอยดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองมีคาเทียบเทากับ
ผงยา 760 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3

  ขนาด LD50 ของสาร glycyrrhetinic acid เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร
มีคาเทากับ 308 มิลลิกรัม/กิโลกรัม6

  การใหสาร glycyrrhetinic acid ขนาดสูง (1,250 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) ในหนูถีบจักร จะกดการหายใจ และทําใหนํ้าหนักลดลง3

  การศึกษาพิษเรื้อรัง พบวาเม่ือให

กันเฉาขนาด 0.3-0.6 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูขาว นาน 90 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษ
4  เม่ือใหสาร-

สกัดทางปากหนูตะเภา ในขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 6 สัปดาห พบวาทําใหนํ้าหนัก
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ตัวหนูเพ่ิมขึ้นเล็กนอย แตไมมีอาการบวม ตอมหมวกไตมีนํ้าหนักลดลง ไตผิดปกติเล็กนอย
3
  เม่ือให

กันเฉาทางปากหนูขาวขนาด 2.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 3 สัปดาห พบวาการเพิ่มของนํ้าหนักตัวนอยกวา

กลุมควบคุม จํานวนเม็ดเลือดลดลง ตอมไทมัสมีนํ้าหนักลดลง แตเม่ือหยุดใหยาอาการตาง ๆ จะ

กลับคืนเปนปกติ
6   การใหสาร glycyrrhizin ขนาดสูง (20-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) นานมากกวา 1 

สัปดาห จะทําใหหนูถีบจักรมีอาการบวม แตอาการจะหายไปเมื่อหยุดยา
3
  กันเฉาไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ  

และไมทําใหเกิดทารกวิรูปในสัตวทดลอง
7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  การศึกษาทางคลินิก พบวาการใชกันเฉาขนาดสูงหรือใช

ขนาดตํ่าเปนเวลานาน ๆ  จะทําใหผูปวยมีอาการบวม แขนขาออนแรง กลามเน้ือชา เวียนศีรษะ ความดัน-

โลหิตสูง โปตัสเซียมต่ํา จึงตองระวังการใชในผูสูงอายุ ผูปวยโรคไตและโรคหัวใจ เนื่องจากจะทําให

ความดันโลหิตสูงและเลือดค่ังที่หัวใจ
3  ขนาดใชที่ปลอดภัยของกันเฉาในผูใหญสุขภาพดีคือ 1-5 กรัม/วัน5  

หามใชกันเฉาในผูปวยความดันโลหิตสูง ตับแข็ง อยูในภาวะโปตัสเซียมตํ่า และสตรีมีครรภ
7
  กันเฉามี

อันตรกิริยากับสมุนไพรอื่นตามที่ระบุไวในการแพทยแผนจีนคือ เมื่อใชเหยียนฮวา (芫花 Daphne 
genkwa) รวมกับกันเฉา จะทําใหเกิดพิษมากกวาใชเด่ียว ๆ และฤทธิ์ขับปสสาวะและระบายของเหยียนฮวา
ถูกยับยั้ง  กันเฉาขนาดต่ํา ๆ จะลดความเปนพิษของตาจี่ (大戟 Euphorbia pekinensis) แตในขนาดสูง
จะเพิ่มความเปนพิษ  เม่ือใหกันเฉารวมกับกันสุย (甘遂 Euphorbia kansui) พบวาทําใหเกิดอาการพิษ
ในหนูตะเภา เชน กระเพาะอาหารพองอืดจนถึงตาย แตเม่ือใหรวมกับไหเจา (海藻 Sargassum 
fusiforme) ทางปากกระตาย ไมพบอาการไมพึงประสงคใด ๆ

3 
เม่ือเตรียมกันเฉาผัดนํ้าผึ้ง จะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและ

กระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตนของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยทั่วไปมักใชเขาใน

ตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะอาหารออนเพลีย ไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและ

ชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ  มีรายงานผลการศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณ glycyrrhizic acid ในกันเฉาท่ีผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวากันเฉาผัดนํ้าผึ้งจะมี
ปริมาณสารดังกลาวนอยกวากันเฉาที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา2  

เอกสารอางอิง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Processing of Traditional Chinese Medicine. 7th ed. 

Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
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2 เซนติเมตร 

โกวเถิง (钩藤)  
 

โกวเถิง  หรือ ซวงโกวเถิง  (Ramulus 
Uncariae cum Uncis) คือ กิ่งที่มีหนามและลําตนแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Uncaria rhyncophylla 
(Miq.) Jacks., U. macrophylla Wall. (เขาควายแมหลูบ), 
U. hirsuta Havil., U. sinensis (Oliv.) Havil., U. 
sessilifructus Roxb. วงศ Rubiaceae1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดยาตมหรือ
สารสกัดแอลกอฮอลของโกวเถิงเขาชองทองหนูถีบจักร ในขนาด 0.1 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหการ

เคลื่อนไหวของหนูทดลองลดลง และตานฤทธิ์ที่เกิดจากการกระตุนของคาเฟอีน  สารสกัดนํ้าในขนาด 

40 และ 80 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ตานอาการตื่นตระหนกในหนูถีบจักร  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์
ตานการชักในสัตวทดลอง ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์คือ rhynchophylline  สารนี้ยังมีฤทธิ์ทําใหอัตราการเตน
ของหัวใจชาลง ยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจ กดการหายใจ และทําใหรูมานตาหดตัว

4,5  ยาตม
โกวเถิงมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสัตวทดลอง ซึ่งสารสําคัญคือ สารกลุมแอลคาลอยด ไดแก 

isorhynchophylline, rhynchophylline, dihydrocorynantheine และ gambirine6,7
  แตการตมยา

นานมากกวา 15 นาที จะทําใหฤทธิ์ลดความดันโลหิตลดลง เน่ืองจากสาร isorhynchophylline ไม

เสถียรและเปลี่ยนไปเปน rhynchophylline ซึ่งมีฤทธิ์ออนกวา6  
 กิ่งแกที่ไมมีหนามจะไมมีฤทธิ์ลดความ-

ดันโลหิต
2
  นอกจากน้ีพบวาสารแอลคาลอยดรวมมีฤทธิ์ยับยั้งอาการหอบในหนูตะเภา

7 

การศึกษาทางคลินิก:  โกวเถิงเปนสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดีตัวหนึ่งในตํารับยาลดความดัน-

โลหิต ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงเน่ืองจากอินพรองและหยางทํางานมากผิดปกติ  ยาจะ

ชวยบรรเทาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ ใจสั่น มีเสียงในหู ทองผูก และชาตามปลายมือปลายเทา  มี

รายงานผลการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงจํานวน 245 ราย โดยใหรับประทานยาเม็ดขนาด 60 
มิลลิกรัม (มีตัวยา 20-40 มิลลิกรัมตอเม็ด) วันละ 3 ครั้ง พบวาผูปวยรอยละ 77.2 มีความดันโลหิต
ลดลง

4,5 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการปอนยาตมใหหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของยาตมเทียบเทาผงยาที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 29 กรัม/กิโลกรัม  

เม่ือใหสาร rhynchophylline ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารที่ทําให

สัตวทดลองตาย มีคาเทากับ 514.6 และ 144.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือใหยาตมแกกระตาย

ในขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน ไมพบอาการพิษอยางมีนัยสําคัญ  เม่ือใหสาร

กลุมแอลคาลอยดรวมทางปากหนูขาวอายุนอย ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 14 วัน 

ไมพบอาการพิษใด ๆ  เม่ือใหสารดังกลาวในขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลา 60 วัน 

พบวาท่ีขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ไมมีผลตอการเจริญเติบโต เลือด และการทํางานของตับและ

ไต แตที่ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน จะทําใหสัตวทดลองตาย และมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ

ของหัวใจ ตับและไต
4-6 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544).

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
4. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
5. Jin RM.  Ramulus Uncariae cum Uncis: gou teng.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
6. Shi JS, Yu JX, Chen XP, Xu RX. Pharmacological actions of Uncaria alkaloids, rhynchophylline and 

isorhynchophylline.  Acta Pharmacol Sin 2003; 24 (2): 97-101. 
7. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 3.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002. 
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2 เซนติเมตร 

ขูซิ่งเหริน (苦杏仁)  
 

ขู ซิ่ ง เ ห ริ น  ห รื อ  ซิ่ ง เ ห ริ น  (Semen 
Armeniacae Amarum) คือ เมล็ดสุกแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Prunus armeniaca L., P. sibirica L., 
P. mandshurica (Maxim.) Koehne, P. armeniaca L. 
var. ansu Maxim. วงศ Rosaceae1  

ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) [Semen Armeniacae 
Amarum (with its skin removed)] เตรียมโดยนําซิ่งเหรินท่ีสะอาด 1 สวนใสลงในน้ําเดือด 10 สวน  
ตมประมาณ 5 นาที จนกระทั่งเปลือกหุมเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบจนสามารถแยกออกมาได  จากน้ัน

นําไปแชในนํ้าเย็นเพื่อลอกเอาเปลือกเมล็ดชั้นนอกออก แลวนําไปตากแดด
2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ซิ่งเหรินมีฤทธิ์ระงับไอ สารออกฤทธิ์คือ amygdalin  สารน้ีจะถูก
แยกสลายดวยนํ้าใหสาร hydrocyanic acid มีฤทธิ์กดศูนยหายใจ แตมีผลยอนกลับไปกระตุนการ

หายใจ ทําใหมีฤทธิ์ระงับไอและหอบ
3-5  นอกจากน้ีเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาดเทียบเทา

ผงยา 5 กรัม/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง ติดตอกันนาน 2 วัน  พบวามีฤทธิ์กระตุนการสรางโปรตีนท่ีผิวนอกของ
ปอด และชวยใหการทํางานของปอดดีขึ้น

3 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยท่ัวไปซิ่งเหรินมักใชรวมกับหมาหวงในตํารับยารักษาโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เชน ยาบรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ อาการหอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ เปนตน

3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใชซิ่งเหรินเกินขนาด จะเกิดพิษจากสาร amygdalin  ความเปนพิษ
จากการใหทางปากจะรุนแรงกวาการใหโดยวิธีอื่น ๆ เน่ืองจากสาร amygdalin จะสลายเปนสาร 

hydrocyanic acid ในทางเดินอาหาร  โดยมีการศึกษาในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสาร amygdalin ที่

ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 887 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แตเม่ือฉีดเขาหลอด-

เลือดดํา LD50 มีคาเทากับ 25 กรัม/กิโลกรัม3  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ซิ่งเหรินมีพิษเล็กนอย หามใชในปริมาณมาก และระวังการ

ใชในเด็กเล็ก
1,2  ขนาดที่พบวาเปนพิษในผูใหญและเด็กคือ 50-60 และ 10 เมล็ด ตามลําดับ อาการที่พบ

เม่ือใชเกินขนาด ไดแก วิงเวียนศีรษะ ตาลาย คลื่นเหียน อาเจียน หายใจสั้น และปวดศีรษะ จากนั้น
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อาการจะรุนแรงถึงขั้นหายใจขัด ชักกระตุก รูมานตาขยาย หัวใจเตนไมเปนจังหวะ และหมดสติ  หากไม
รีบชวยชีวิตหรือใชวิธีที่ไมเหมาะสมอาจทําใหถึงตายได  วิธีแกพิษคือใหรับประทานยาเม็ดถานและ

ยานํ้าเชื่อม ipecac หรือให nitrites กอน แลวตามดวย sodium thiosulfate3-5
 

หมายเหตุ:  การเตรียมตัวยาซิ่งเหรินโดยการตมแลวลอกเอาเปลือกหุมเมล็ดออก และผสมกับ

นํ้าตาลจะทําใหความเปนพิษลดลง
3-5 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 
House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 

3. Zhang BF.  Semen Armeniacae Amarum: ku xing ren.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  
Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

4. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 
Scientific, 1987. 

5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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3 เซนติเมตร 

จฺหวีหง (橘红) 
 

จฺหวีหง [ผิวสมจีน (Exocarpium Citri 
Rubrum)] คือ เปลือกผลสุกเฉพาะสวนเปลือก

สีแดงที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus 
reticulata Blanco วงศ Rutaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามี
ฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสหนู-

ตะเภา กระตาย และสุนัข  มีฤทธิ์ขับเสมหะและบรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา ตานอนุมูลอิสระใน

หนูขาว  นํ้ามันหอมระเหยใหความอบอุนและกระตุนการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไสใน

กระตาย และรักษาน่ิวในถุงนํ้าดีในสุนัข
3 

การศึกษาทางคลินิก:  จฺหวีหงมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ  สารสกัดมี
สรรพคุณรักษากลากเกลื้อน บรรเทาอาการแพ และอาการอุจจาระมีเลือดปน  นํ้ามันหอมระเหยมี

สรรพคุณรักษาน่ิวในถุงนํ้าดี
3
  ตามการแพทยแผนจีน จฺหวีหงมีฤทธิ์แหงและหอมกวาเฉินผีซึ่งเปนตัวยา

ที่ไดจากพืชชนิดเดียวกัน แตมีประสิทธิผลในการปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย ควบคุมกระเพาะ-

อาหารและมามไดนอยกวา ใชรักษาอาการอาเจียน เรอ และไอมีเสมหะ
1   

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม

3 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 

3. Li W.  Pericarpium Citri Reticulatae: chen pi, ju pi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  
Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

จฺหวีฮวา (菊花)  
 

จฺหวีฮวา  [เกกฮวย (Flos Chrysanthemi 
Morifolii)] คือ ดอกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Chrysanthemum morifolium Ramat.1 วงศ Asteraceae 
(Compositae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารกลุมพอลิแซ็กคาไรด
ที่เปนกรดจากจฺหวีฮวามีฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกัน โดย
กระตุนการสรางเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด T และ B2

  สาร 

dicaffeoylquinic acids มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง โดยความเขมขนท่ีแสดงฤทธิ์ไดรอยละ 
50 (IC50) มีคาอยูในชวง 2.6-2.9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

3  สารกลุมไทรเทอรปนอยดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ-

วัณโรคในหลอดทดลอง โดยคาความเขมขนตํ่าสุดท่ียับยั้งเชื้อได (MIC) อยูในชวง 4-64 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร สารออกฤทธิ์คือ 3-epilupeol4
  สารสกัดมีฤทธิ์ปกปองหัวใจหนูที่ทําใหขาดเลือด โดยทําให

การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และอัตราการเตนของหัวใจลดลง
5
  สารกลุมไทรเทอรปนอยดมีฤทธิ์

ตานการอักเสบที่ใบหูหนูที่ไดรับสาร 12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (TPA) โดยขนาดที่
ออกฤทธิ์ไดรอยละ 50 (ID50) มีคาอยูในชวง 0.03-1.0 มิลลิกรัม/ใบหู ซึ่งมีฤทธิ์ดีกวาสาร quercetin ซึ่ง
มีคา ID50 เทากับ 1.6 มิลลิกรัม/ใบหู6  ยาเตรียมจฺหวีฮวามีฤทธิ์ตานจุลชีพหลายชนิด7 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาท่ีประกอบดวยจฺหวีฮวาและจินอิ๋นฮวามีฤทธิ์ชวยบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะ มึนงง นอนไมหลับ ในผูปวยความดันโลหิตสูงและเสนเลือดแข็งตัว

7 

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการใหยาฉีดทางหลอดเลือดดําหนูถีบจักร 
พบวาขนาดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 10.47 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยาฉีดดังกลาว

ทางชองทองหนูถีบจักรในขนาด 0.2 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 1 เดือน ไมพบอาการ

ผิดปกติใด ๆ  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 36 กรัม/กิโลกรัม ไมพบ
อาการผิดปกติใด ๆ  แตเม่ือใหสารสกัดดังกลาวในขนาดเทียบเทาผงยา 52 กรัม/กิโลกรัม พบวาการเตน-

ของหัวใจคอย ๆ ชาลง และสัตวทดลองตายในที่สุด  ซึ่งขนาดดังกลาวเทากับ 9 เทาของขนาดที่แสดง
ฤทธิ์ลดความดันโลหิต

8 
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เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ก.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Zheng Y, Wang XS, Fang J.  Two acidic polysaccharides from the flowers of Chrysanthemum morifolium.  J Asian 

Nat Prod Res 2006; 8(3): 217-22. 
3. Kim HJ, Lee YS.  Identification of new dicaffeoylquinic acids from Chrysanthemum morifolium and their antioxidant 

activities.  Planta Med 2005; 71(9): 871-6. 
4. Akihisa T, Franzblau SG, Ukiya M, Okuda H, Zhang F, Yasukawa K, Suzuki T, Kimura Y.  Antitubercular activity of 

triterpenoids from Asteraceae flowers.  Biol Pharm Bull 2005; 28(1): 158-60. 
5. Jiang H, Xia Q, Xu W, Zheng M.  Chrysanthemum morifolium attenuated the reduction of contraction of isolated rat 

heart and cardiomyocytes induced by ischemia/reperfusion.  Pharmazie 2004; 59(7): 565-7. 
6. Ukiya M, Akihisa T, Yasukawa K, Kasahara Y, Kimura Y, Koike K, Nikaido T, Takido M.  Constituents of 

compositae plants. 2.  Triterpene diols, triols, and their 3-O-fatty acid esters from edible chrysanthemum flower 
extract and their anti-inflammatory effects.  J Agric Food Chem 2001; 49(7): 3187-97. 

7. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc.2003. 
8. Deng WL.  Flos Chrysanthemi Indici: ye ju hua.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.). 

Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999.
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2 เซนติเมตร 

จิงเจี้ย (荆芥) 
  

จิงเจี้ย (Herba Schizonepetae) คือ สวน
เ ห นื อ ดิ น แ ห ง ข อ งพื ช ที่ มี ชื่ อ วิ ท ย า ศ า สต ร ว า 
Schizonepeta tenuifolia Briq., S. multifida (L.) 
Briq. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1  

จิงเจี้ยซุย (荆芥穗) เปนสวนชอดอกแหง
ของพืช ใชไดเชนเดียวกันแตมีฤทธิ์แรงกวา

2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด

3  ยาตมหรือสารสกัดเอทานอลของ S. multifida ขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม 

มีฤทธิ์ลดไขออน ๆ ในกระตายท่ีถูกเหนี่ยวนําใหมีไขดวยเชื้อไทฟอยด
3
  สาร d-menthone มีฤทธิ์ลดไข 

ตานอาการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบ ในความเขมขนสูงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย Bacillus tuberculi 
ในหลอดทดลอง

2  นํ้ามันจิงเจี้ยมีฤทธิ์ลดไขในหนูขาว ชวยใหจิตใจสงบในกระตาย บรรเทาอาการหอบใน
หนูตะเภา และขับเสมหะในหนูถีบจักร ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ตานอักเสบ

ในหนูถีบจักรเมื่อใหโดยฉีดเขาทางชองทอง
4 

การศึกษาทางคลินิก:  จิงเจี้ยมีสรรพคุณลดไขและบรรเทาอาการปวดศีรษะในผูปวยที่มีอาการ
หวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบและหอบในเด็ก เยื่อตาอักเสบ ระยะแรกของหัด แผลเปอย และหิด

3
  

นอกจากน้ียังมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง แผลอักเสบมีหนอง และโรคเรื้อนกวาง
3
  

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันของยาตมโดยฉีดเขาทางชองทองหนูถีบจักร 
พบวาขนาดของยาตมเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 39.8 กรัม/
กิโลกรัม และพบวาเม่ือใหนํ้ามันจิงเจี้ยทางปาก ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 1.1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  เม่ือใหนํ้ามันจิงเจี้ยแกกระตายในขนาด 25 เทาของขนาดที่ใหในคน 

(0.15 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) วันละครั้ง ติดตอกัน 20 วัน ไมพบความผิดปกติใด ๆ
4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงที่อาจพบในผูปวยที่รับประทานจิงเจี้ย ไดแก 

ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน แนนหนาอก ปวดแสบผิวหนังและคัน  เม่ือรับประทานปลาและกุงหลังจาก
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รับประทานจิงเจี้ย อาจทําใหเกิดอาการแพได
4
  ตามศาสตรการแพทยแผนจีนหามใชจิงเจี้ยในผูปวยที่มี

อาการเหงื่อออกเองและปวดศีรษะเนื่องจากอินพรอง
2
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Ma JK.  Herba Schizonepetae: jing jie.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

จิงหมี่ (粳米)  
 

จิงหมี่ [ขาวเจา (Nonglutinous Rice)] คือ 

เมล็ดของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. วงศ 
Poaceae (Gramineae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและสารสกดั
แอลกอฮอลมีฤทธิ์ควบคุมมะเร็งตับในหนูถีบจักร

2 

การศึกษาทางคลินิก: จิงหมี่มีสรรพคุณบํารุง

รางกาย มาม กระเพาะอาหารและลําไส บรรเทาอาการ

กระหายน้ํา รักษาบิด และทองรวง
2,3 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 

Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วชิรา แดนตะวัน, สุรางค หอมจันทร, ลักษณะหญิง รัตรสาร (คณะบรรณาธิการ).  สมุนไพร ลําดับที่ 01: 

โครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร.  พิมพครั้งท่ี 2.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท สารมวลชน จํากัด, 2525. 
3. วิทิต วัณนาวิบูล.  อาหารสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก.  พิมพครั้งท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2544. 
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2 เซนติเมตร 

จินอิ๋นฮวา (金银花)  
 

จินอิ๋นฮวา หรือ อิ๋นฮวา [ดอกสายน้ําผึ้ง 
(Flos Lonicerae)] คือ ดอกตูมหรือดอกเริ่มบานที่ทําให
แหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Lonicera japonica 
Thunb., L. hypoglauca Miq., L. confusa DC., 
L. dasystyla Rehd. วงศ Caprifoliaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จินอิ๋นฮวาและสาร

สกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานจุลชีพหลายชนิด (ซึ่งสารออกฤทธิ์ 
ไดแก chlorogenic acid, isochlorogenic acid และ 
luteolin)  มีฤทธิ์ลดไข ตานอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ลดไขมันในเลือด และหามเลือด  สาร chlorogenic 
acid เม่ือใหทางปากมีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางหนูขาวและหนูถีบจักร โดยมีความแรง 1/6 เทาของ
คาเฟอีน แตเมื่อใหพรอมกันจะไมเสริมฤทธิ์ของคาเฟอีน

3-9  นอกจากนี้การฉีดสารสกัดเอทานอล-

นํ้าเขาชองทองหนูถีบจักรเพศเมียจะทําใหการตั้งทองลดลง โดยจะแปรผันตามขนาดของสารสกัดท่ี

ไดรับ  เม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขามดลูกสุนัขจะทําใหตัวออนของสุนัขตาย และการฉีดเขาถุงนํ้าคร่ําลิง

จะทําใหแทง  เม่ือใหสารสกัดทางปากหนูขาว จะมีฤทธิ์อยางออนในการปองกันการเกิดแผลในกระเพาะ-

อาหาร  สาร chlorogenic acid ในขนาดสูงเม่ือใหทางปากหนูขาวจะเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะอาหารและ
ลําไส ทําใหการหลั่งนํ้ายอยในกระเพาะอาหารและการหลั่งนํ้าดีเพิ่มขึ้น และยังพบวามีฤทธิ์กระตุน

มดลูกหนูขาวในหลอดทดลอง
3 

การศึกษาทางคลินิก:  จินอ๋ินฮวาเปนตัวยาเด่ียว หรือเปนสวนประกอบของตํารับยาที่ใชรักษา
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจในทารก การอักเสบที่เกิดขึ้นที่สวนของคอหอยที่อยูเหนือระดับของเพดานออน

ของปาก การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อปรสิตตระกูล Treponemataceae การติดเชื้อที่เกิดจากการผาตัด 

การอักเสบชนิดเฉียบพลัน โรคผิวหนังโดยเฉพาะที่เกิดจากหนังแท โรคซาร และลําไสเล็กอักเสบ
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายและสุนัข ไมทําใหเกิดความเปนพิษ 

ไมพบความผิดปกติของเลือด การหายใจ และการถายปสสาวะ  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันพบวา เม่ือ

ฉีดสารสกัดนํ้าเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดเทียบเทาผงยาที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) 
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มีคาเทากับ 53 กรัม/กิโลกรัม
3,6

  การฉีดสาร chlorogenic acid เขาใตผิวหนังจะทําใหเกิดอาการแพ แต
ถาใหทางปาก สารนี้จะถูกเปลี่ยนในลําไสเล็กใหอยูในรูปที่ไมทําใหเกิดอาการแพ

3 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
5. Deng WL.  Flos Lonicerae: jin yin hua.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
6. Deng JG, Wei SJ.  Genuine and Well-reputed Medicinal Materials in Guangxi.  1st ed.  Beijing: Zhongguo Zhongyi 

Yao Publishing House, 2007. 
7. Chang WC, Hsu FL.  Inhibition of platelet activation and endothelial cell injury by polyphenolic compounds isolated 

from Lonicera japonica Thunb.  Prostaglandins Leukot Essent Fatty acids 1992; 45(4): 307-12. 
8. Parh E, Kum S, Wang C, Park SY, Kim BS, Schuller-Lavis G.  Anti-inflammatory activity of herbal medicines: 

Inhibition of nitric oxide production and tumor necrosis factor-alpha secretion in an activated macrophage-like cell 
line.  Am J Chin Med 2005; 33(3): 415-24. 

9. Kang OH, Choi YA, Park HJ, Lee JY, Kim DK, Choi SC, Kim TH, Nah YH, Yun KJ, Choi SJ, Kim YH, Bae KH, 
Lee YM.  Inhibition of trypsin-induced mast cell activation by water fraction of Lonicera japonica.  Arch Pharm Res 
2004; 27(11): 1141-6. 
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2 เซนติเมตร 

จื่อเขอ (枳壳) 
 

จื่อเขอ (Fructus Aurantii) คือ ผลที่ไมแกจัดแหงของ
พืชที่ มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Citrus aurantium  L.  (สมซา) ,  
C. sinensis Osbeck. (สมเกลี้ยง) วงศ Rutaceae1,2 เตรียมโดยนํา
ผลที่ไมแกจัดมาลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําให

แหง
1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมความเขมขน 100% 

(อัตราสวนผงยา:ยาตม เทากับ 1:1) มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของมดลูก 
หนูถีบจักร แตมีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของมดลูกกระตาย  นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของ

กลามเน้ือเรียบของลําไสหนูถีบจักรและกระตาย  เม่ือฉีดยาตมความเขมขน 100% เขาหลอดเลือดดํา

สุนัขขนาด 1-3 มิลลิลิตร มีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต โดยความแรงจะขึ้นกับขนาดยา  ยาตมที่ความ

เขมขนตํ่ามีฤทธิ์เพ่ิมการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจคางคก แตไมมีผลตอการหดตัวของหลอดลมหนูตะเภา

3,4
  เม่ือใหสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอล โดยฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัขและกระตาย พบวามีฤทธิ์

เพิ่มความดันโลหิต กระตุนการทํางานของหัวใจ แตไมมีผลชัดเจนตอระบบทางเดินหายใจ  การใหสาร

สกัดนํ้าท่ีความเขมขนตํ่าจะเพิ่มการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจคางคก แตที่ความเขมขนสูงฤทธิ์จะลดลง  

ดังน้ันการใชทางคลินิกจึงควรปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวย
3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  สตรีที่ปวยและตองนอนเปนเวลานานจนทําใหมดลูกคลอยตํ่า หรือบุรุษที่
เปนโรคไสเลื่อนและทวารหนักคลอยต่ํา เมื่อรับประทานยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 10-30 กรัม 

ติดตอกัน 5-10 วัน พบวารักษาอาการดังกลาวไดดี
3 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544).

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Li W.  Fructus Aurantii: zhi qiao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999.  
4.  Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002.  
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2 เซนติเมตร 

จือจื่อ (栀子) 
 

จือจื่อ [ลูกพุด  (Fructus Gardeniae)] 
คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gardenia 
jasminoides Ellis วงศ Rubiaceae1 

จือจื่อ (จิ่วเฉา)  เตรียมโดยนําจือจื่อมาคลุกเคลา
กับเหลาเหลืองปริมาณพอเหมาะ (ใชเหลาเหลือง 10 
กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) จนกระทั่งเหลาแทรกซึม
เขาไปในเนื้อตัวยา  จากนั้นนําไปผัดโดยใชไฟระดับ 

ปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามีสีเหลืองเขม  นําออกจาก

เตา ตากใหแหงในที่รม
1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:   เมื่อศึกษาในสัตวทดลองหลายชนิด พบวาสารสกัดนํ้า สารสกัด

เอทานอล สารสกัดเมทานอล และสารสกัดเอทิลอะซีเตท มีฤทธิ์ลดไข ระงับปวด ตานอักเสบ
2,3

  

สารออกฤทธิ์ไดแก genipin และ geniposide3  ผงยาและสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับนํ้าดี สารออกฤทธิ์ไดแก 

genipin, crocin และ crocetin2-4  สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลสงเสริมเมทาบอลิสมของบิลิรูบินของ
กระตาย

3  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในหนูขาว2
  สารสกัดเอทานอลที่ความเขมขนตํ่าจะกระตุนการ

บีบตัวของลําไสเล็กของหนูขาวและกระตาย แตที่ความเขมขนสูงจะแสดงฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัว
3
  ฤทธิ์ตอ

กระเพาะอาหารเมื่อทดลองในหนูขาวพบวา สาร genipin และ geniposide จะยับยั้งการบีบตัวของ

กระเพาะอาหาร และสาร genipin จะลดการหลั่งนํ้ายอยและกรดในกระเพาะอาหาร  สารสกัดเอทานอลมี
ฤทธิ์ทําใหหนูถีบจักรสงบ

3
  นอกจากนี้พบวาสารสกัดจากจือจื่อมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ 

ลดปริมาณเลือดที่บีบออกจากหัวใจ และลดความดันโลหิต
3
  และมีฤทธิ์ตานเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรค

ผิวหนังและตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคดีซาน ลดบวม และระงับปวด
2  จือจื่อ

ใชไดผลดีในผูปวยตับอักเสบเฉียบพลันที่มีอาการดีซาน กระเพาะปสสาวะอักเสบเฉียบพลันจากการติด

เชื้อแบคทีเรีย ติดเชื้อที่ผิวหนังและเยื่อเมือก  สามารถใชภายนอกโดยผสมแอลกอฮอลและปดท่ีแขนขา

ที่มีอาการเคล็ด จะลดอาการปวดบวมและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
3 
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การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาชองทองและใหทางปาก พบวาขนาด
ของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 17.1 และ 107.4 กรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ

2  เม่ือฉีดสารสกัดเหลว (fluid extract) เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร LD50 มีคาเทากับ 

31.79 กรัม/กิโลกรัม และเมื่อฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมทําให

สัตวทดลองตาย
3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  จือจื่อไมเหมาะสําหรับคนธาตุออน อุจจาระเหลว
5 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Hou JY.  Fructus Gardeniae: zhi zi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 
Scientific, 1987. 

4. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
5. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหาร

ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2551. 
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2 เซนติเมตร 

จื่อซูจื่อ (紫苏子) 
 

จื่อซูจื่อ หรือ ซูจื่อ [ผลงาขี้มอน (Fructus 
Perillae)] คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร

วา Perilla frutescens (L.) Britt. วงศ Lamiaceae 
(Labiatae)1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันจื่อซูจื่อมี 

กรดไขมันในกลุมโอเมกา-3 สูง เชน ALA (alpha 
linolenic acid)3

  กรดไขมันน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

รางกายเปน DHA (docosahexaenoic acid) และ EPA (eicosapentaenoic acid) ซึ่งชวยลดการเกิด
อาการหอบได

4  จากการศึกษาฤทธิ์ตานหอบของน้ํามันจื่อซูจื่อในหลอดทดลองและในหนูตะเภา พบวา
ทําใหการทํางานของปอดดีขึ้น โดยควบคุมการสราง eicosanoid และลดการสราง leukotriene5  การให
สาร rosmarinic acid ทางปากหนูถีบจักรในขนาด 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกวัน จะปองกันการเกิด

อาการหอบหืดจากการแพได
6  นํ้ามันจื่อซูจื่อมีฤทธิ์ทําใหไขมันในเลือดไกลดลง แตไมแสดงฤทธิ์ดังกลาว

ในหนูถีบจักร และจะเพิ่มนํ้าหนักและขนาดของตับในกระตาย
7 

การศึกษาทางคลินิก:  จื่อซูจื่อมีสรรพคุณระงับอาการเรอ อาเจียน รักษาอาการเลือดออกตาม-

ไรฟน และตกเลือดในสตรี
7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากตัวยานี้ทําใหลําไสชุมชื้น ชวยรักษาอาการทองผูก 

จึงควรระวังการใชในผูปวยที่มีอาการทองเสียเรื้อรัง
1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Wikipedia, the free encyclopedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Perilla_oil 
4. Mickleborough TD, Rundell KW.  Dietary polyunsaturated fatty acids in asthma- and exercise-induced 

bronchoconstriction.  Eur J Clin Nutr 2005; 59: 1335-46. 
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5. Deng Y, Xie Q, Zhang S, Yao H, Zhang H.  Anti-asthmatic effects of Perilla seed oil in the guinea pig in vitro and in 
vivo.  Planta Med 2007; 73 (1): 53-8.  

6. Sanbonai, C, Takano H, Osakabe N, Sasa N, Natsume M, Yanagisawa R, Inoue K, Sadakane K, Ichinose T, 
Yoshikawa T.  Rosmarinic acid in perilla extract inhibits allergic inflammation induced by mite allergen, in a mouse 
model.  Clin Exp Allergy 2004; 34(6): 971-7. 

7. Zhang BF.  Fructus Perillae: zi su zi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

จื่อซูเยี่ย (紫苏叶)  
 

จื ่อซูเยี ่ย  หรือ ซูเยี ่ย หรือ จื ่อซู 

[ใบงาขี้มอน (Folium Perillae)] คือ ใบแหง

ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Perilla frutescens 
(L.) Britt. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสาร
สกัดเมทานอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 2 กรัม/

กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์สงบประสาท และเพิ่มระยะเวลาการหลับที่เกิดจากยา hexobarbital  สารออกฤทธิ์
คือ dillapiol, perillaldehyde และ stigmasterol4

  ยาตมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 
ในหลอดทดลอง แตไมมีผลตอเชื้อ Bacillus typhosus, B. dysenteriae และ Escherichia coli  
ยาตมขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลดไขในกระตาย

2,4  ยาตมขนาด 0.35 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ทําให

ระดับนํ้าตาลในเลือดกระตายสูงขึ้น
4
  จื่อซูเยี่ยมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ และระงับหอบใน

หนูตะเภา
5
 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหยาตมจื่อซูเยี่ยกับขิงแหงในอัตราสวน 10:1 แกผูปวยหลอดลม-

อักเสบเรื้อรัง จํานวน 552 คน ภายหลังการรักษา 2 เดือน พบวาสามารถควบคุมอาการไดรอยละ 11.2  
มีอาการดีขึ้นรอยละ 27.2  มีอาการดีขึ้นเล็กนอยรอยละ 38.6 และไมมีการเปลี่ยนแปลงรอยละ 23  
อาการขางเคียงที่พบคือ ปากแหง ซึ่งพบไดนอยมากและเปนเพียงชั่วคราว

2   

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร perillaketone จากจ่ือซูเยี่ยท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปาก มีคาเทากับ 78.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม5

   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีอาการภายนอกพรอง ซึ่งจะมีเหงื่อออกมาก 
และในผูปวยที่มีภาวะรอนชื้น

2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003.  
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3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 
พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 

4. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5. Ma JK.  Folium Perillae: zi su ye.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

จื่อสือ (枳实) 
 

จื่อสือ (Fructus Aurantii Immaturus) 
คือ ผลออนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus 
aurantium L. (สมซา), C. sinensis Osbeck. 
(สมเกลี้ยง) วงศ Rutaceae1,2 เตรียมโดยนําผลออนมา
ลางน้ําใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง

1 

จื่อสือ (เมี่ยนเฉา) เตรียมโดยนําแปงสาลีใส
ในภาชนะท่ีเหมาะสม แลวใหความรอน เติมจื่อสือที่สะอาดลงไป คนอยางรวดเร็วจนกระทั่งผิวของตัวยามีสี

เหลืองออน นําออกจากเตา แลวรอนเอาแปงสาลีออก  โดยทั่วไปใชแปงสาลี 10 กิโลกรัม ตอ จื่อสือ 

100 กิโลกรัม
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดจื่อสือความเขมขน 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์เพิ่ม
การเคลื่อนไหวของลําไสกระตาย  ยาฉีดขนาด 0.1-0.2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ออน ๆ ในการเพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และชวยใหการทํางานของกลามเน้ือหัวใจหนูตะเภา หนูขาว แมว และ

สุนัข ดีขึ้น  เม่ือใหยาฉีดขนาด 1.5 กรัม/กิโลกรัม แกสุนัขทางหลอดเลือดดํา พบวามีฤทธิ์เพ่ิมความดัน-

โลหิต
4
  ยาฉีดขนาด 20-40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบลําไสกระตาย 

และสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากสุนัขในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือเรียบ

ของลําไสเล็ก
5
  สาร synephrine และ N-methyltyramine จากจื่อสือมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดสุนัข6

  

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณชวยใหการทํางานของกระเพาะอาหารและการ-
ไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองดีขึ้น และรักษาอาการทองผูกเปนประจําในผูสูงอายุไดผลดี

4 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหยาฉีดเขาหลอด-

เลือดดําและชองทอง พบวาขนาดของยาเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 71.8 และ 267 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในสตรีมีครรภ4 
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เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544).

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001.  
4. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002.  
5. Li W.  Fructus Aurantii Immaturus: zhi shi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
6.  Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
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2 เซนติเมตร 

จือหมู (知母) 
 

จือหมู (Rhizoma Anemarrhenae) 
คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Anemarrhena asphodeloides Bge. วงศ 
Liliaceae1

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้า
มีฤทธิ์ระบายความรอนและลดไขในกระตาย

2
 สาร

ออกฤทธิ์คือ sarsasapogenin3  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักรและกระตาย2,3 
สารออกฤทธิ์ไดแก anemarans A, B, C, D4, mangiferin, mangiferin-7-O-β-glucoside5, 
pseudoproto-timosaponin AIII และ prototimosaponin AIII6  นอกจากนี้ยังพบวาจือหมูมีฤทธิ์
ตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิด

2,3 และทําใหกระบวนการสลายของ cortisol โดยเซลลตับชาลง3 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปจือหมูมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ และยาระบายความรอน ลดไข

2  มีการศึกษาพบวายาตมขนาด 

6-15 กรัม/วัน สามารถใชรักษาวัณโรค
3   เม่ือใหอาสาสมัครสุขภาพดีรับประทานสาร timosaponin ใน

ขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบความผิดปกติของระบบหัวใจ ความดันโลหิต และประสาทสัมผัส
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยมามพรอง อุจจาระเหลว2 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Hou JY.  Rhizoma Anemarrhenae: zhi mu.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

3. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 
Scientific, 1987. 

4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5. Ichiki H, Miura, T, Kubo M, Ishihara E, Komatsu Y, Tanigawa K, Okada M.  New antidiabetic compounds, 
mangiferin and its glucoside.  Biol Pharm Bull 1998, 21(12): 1389-90. 

6. Nakashima N, Kimura I, Kimura M, Matsuura H.  Isolation of pseudoprototimosaponin AIII from rhizomes of 
Anemarrhena asphodeloides and its hypoglycemic activity in streptozotocin-induced diabetic mice.  J Nat Prod 1993, 
56(3): 345-50. 
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2 เซนติเมตร 

จูหรู (竹茹) 
 

จูหรู [เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา (Caulis 
Bambusae in Taeniam)] คือ เปลือกชั้นกลางของ
ลําตนแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bambusa 
tuldoides Munro, Sinocalamus beecheyanus (Munro) 
McClure var. pubescens P.F. Li หรือ Phyllostachys 
nigra (Lodd.) Munro var. henosis (Mitf.) Stapf ex 
Rendle. วงศ Poaceae (Gramineae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli และ Salmonella typhi ในหลอดทดลอง2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  จูหรูมีสรรพคุณบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากความรอน
ในกระเพาะอาหาร

2
 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีที่อาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากความเย็น
ในกระเพาะอาหาร หรือการชะงักไหลของอาหารที่เย็น3

 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. Dou CG.  Caulis Bambusae In Taeniam: zhu ru.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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2 เซนติเมตร 

เจอเซี่ย (泽泻) 
 

เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตน
ใต ดินแหงของพืชที่ มีชื่ อวิทยาศาสตรว า Alisma 
orientalis (Sam.) Juzep. (หญากองลอย) วงศ 

Alismataceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีหลายการศึกษา
ที่แสดงวาเจอเซี่ยมีฤทธิ์ขับปสสาวะทั้งในคนและ

สัตวทดลอง เพิ่มการขับออกของโซเดียมคลอไรด โพแทสเซียม และยูเรียทางปสสาวะ
2-4

  สารออกฤทธิ์

ขับปสสาวะคือ alisols A, B4,5
  วิธีการเผาจื้อมีผลตอฤทธิ์ขับปสสาวะ  หากไมมีการเผาจื้อ หรือเผาจื้อ

โดยใชเหลา หรือการผัดกับรําขาวสาลี จะไดตัวยาที่มีฤทธิ์ขับปสสาวะ แตหากเผาจื้อโดยใชเกลือ จะทํา

ใหตัวยาไมมีฤทธิ์
2  นอกจากนี้ฤทธิ์ขับปสสาวะจะผันแปรตามฤดูเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวจะ

ใหฤทธิ์ที่แรงกวาฤดูใบไมผลิ
2  เจอเซี่ยมีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล ไทรกลีเซอไรด เพิ่ม high-density 

lipoprotein (HDL) ในเลือด และลดการสะสมไขมันในตับ
2  สารออกฤทธิ์คือ alisols และเกลือแอซี-

เทตของ alisols2,5
  สวนสกัดท่ีละลายไดในไขมันซึ่งมีสาร alisols สามารถลดการเกิดภาวะหลอดเลือด-

แดงแข็งในกระตายท่ีชักนําใหคอเลสเตอรอลสูง
2  สวนที่ละลายน้ําไดของสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ขยาย

หลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงหัวใจที่แยกจากกายกระตาย
2
  และสารสกัดแอซีโทนมีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของ

หลอดเลือดเอออรตา ซึ่งสารออกฤทธิ์คือ alismol2-5 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด-

เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
3  มีการศึกษาในผูปวยไขมันสูง 281 คน เม่ือใช

ผลิตภัณฑยาเจอเซี่ยที่มีขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-2.8 กรัม ครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง นาน 

3 เดือน พบวาสามารถลดคอเลสเตอรอลและไทรกลีเซอไรดได
2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก 
พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 36.36 กรัม/
กิโลกรัม  เมื่อฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาคา LD50

ของสารสกัดท้ังสองมีคาเทียบเทาผงยา 15 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดํา
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และชองทองหนูถีบจักร พบวาคา LD50 มีคาเทากับ 0.78 และ 1.27 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และสาร

สกัดดังกลาวเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย
3
  เมื่อ

ใหหนูขาวท่ีกินอาหารที่ผสมสารสกัดขนาด 1 และ 2 กรัม ซึ่งเทียบเทา 20 และ 40 เทาของขนาดที่ใช

รักษานาน 3 เดือน พบวาหนูขาวยังมีสุขภาพดี แตมีความผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยาของเซลลตับและไต
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียง ไดแก ผื่นแพ อุจจาระเหลว ถายบอยวันละ 
2-3 ครั้ง และมีเสียงลําไสบีบตัว (borborygmus)2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
3. Kuang P, Wang SX.  Rhizoma Alismatis: ze xie.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
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เจี๋ยเกิง (桔梗) 
 

เจี๋ยเกิง หรือ ขูเจี๋ยเกิง (苦桔梗)  (Radix 
Platycodonis) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. วงศ 
Campanulaceae1,2   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมทาง
ปากสุนัขและแมวในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์

ขับเสมหะ เม่ือฉีดสาร platycodigenin จากเจี๋ยเกิงใน
ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูตะเภา พบวามีฤทธิ์ระงับไอ โดยขนาดที่ออกฤทธิ์ไดรอยละ 

50 (ED50) คือ 6.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  นอกจากน้ียังพบวาสาร platycodigenin มีฤทธิ์ตานอักเสบใน

หนูขาว
3,4  

 

การศึกษาทางคลินิก:  เจี๋ยเกิงมักไมใชเด่ียว โดยทั่วไปมักใชเปนตัวยาสําคัญในตํารับยารักษา
โรคหลอดลมอักเสบ ฝในปอดในเด็ก โพรงจมูกอักเสบ ทางเดินอาหารอักเสบ ฯลฯ

4 

การศึกษาความปลอดภัย:  สารกลุมซาโปนินจากตัวยานี้ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกโดยคาดัชนีที่
ทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic index) มีคาเทากับ 10,000 ดังน้ันจึงไมควรใหโดยการฉีด  เม่ือฉีด

เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 770 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ยาตมเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรมีคา LD50 เทากับ 24 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารกลุมซาโปนิน 

ทางปาก พบวามีคา LD50 เทากับ 420 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในหนูถีบจักร และมีคามากกวา 800 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ในหนูขาว  เมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว คา LD50 มีคาเทากับ 14.1 และ 
22.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

3
  การใหสารกลุมซาโปนินทางปากระบบยอยในทางเดินอาหารจะ

ทําลายพิษที่ทําใหเม็ดเลือดแดงแตก
2,4    

หมายเหตุ:  กันเจี๋ยเกิง (甘桔梗) ไดจากพืชตางชนิดกับเจี๋ยเกิง โดยไดจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Adenophora trachelioidis Maxim. มีฤทธิ์เย็นและใหความชุมชื้นแกปอด ขจัดความรอนและพิษ

ไฟ
2 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

เฉินผี (陈皮)  
 

เฉินผี [ผิวสมจีน  (Pericarpium Citri  
Reticulatae)] คือ เปลือกผลสุกท่ีทําใหแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ Rutaceae1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
ยับยั้งการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบในระบบทางเดินอาหาร

ของสัตวทดลองหลายชนิด โดยตานการออกฤทธิ์ของ 

acetylcholine2,3  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ยับยั้งการ
บีบตัวของหลอดลมโดยการตานฮีสตามีน สารออกฤทธิ์คือ 
nobiletin3  สารสกัดนํ้าและน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับเสมหะและบรรเทาอาการหอบ2 สารสําคัญใน
นํ้ามันหอมระเหยคือ limonene  สารสกัดนํ้าและแอลกอฮอลมีฤทธิ์กระตุนหัวใจที่แยกจากกายกบ เม่ือ-

ฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัขและกระตาย จะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น  และพบวาสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขยาย-

หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจที่แยกจากกายกระตาย
3  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์กระตุนการทํางานของ

ระบบทางเดินอาหาร รักษาโรคนิ่วในถุงนํ้าดีสุนัข
2  สาร hesperidin และ methylhesperidin มีฤทธิ์

ยับยั้งการหลั่งกรด ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และขับนํ้าดี
3,4  สารทั้งสองชนิดยังมีฤทธิ์คลาย

วิตามินพี และตานการเกิดสภาพยอมใหซึมผานได จึงทําใหมีฤทธิ์ตานอักเสบ
3  

การศึกษาทางคลินิก:  เฉินผีมีสรรพคุณใชรักษาอาการทองอืด แนนหนาอก เบ่ืออาหาร คลื่นไส 

อาเจียน มีเสมหะขาวเหนียว มักใชรวมกับตัวยาอื่นในตํารับยาระงับอาการไอ
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยาตมเฉินผีสดความเขมขน 50% ขนาด 3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เม่ือ

ใหเขากระเพาะอาหารสุนัข หรือฉีดยาตมของสมุนไพรแหงความเขมขน 50% เขาหลอดเลือดดํา
สัตวทดลองหลายชนิด ในขนาด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ไมพบวามีพิษ

3  ขนาดของน้ํามันหอมระเหยที่ทํา
ใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม2

  สาร 
nobiletin เม่ือใหทางปากหนูถีบจักรมีคา LD50 เทากับ 0.7 กรัม/กิโลกรัม  และสาร methylhesperidin 
เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักรมีคา LD50 เทากับ 850 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3 
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เฉียนหู (前胡) 
 

 เฉียนหู (Radix Peucedani) คือ รากแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Peucedanum praeruptorum 
Dunn, P. decursivum  (Miq.) Maxim วงศ Apiaceae 
(Umbelliferae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าตมมีฤทธิ์เพิ่ม

สารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ ชวยบรรเทาอาการไอ 

ขับเสมหะ
2
  สารสําคัญคือสารกลุมคูมาริน

3
  เฉียนหู และสาร nodakenetin, praeruptorin A มีฤทธิ์

ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด และเชื้อไวรัสหวัด
2,4-6

 มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของ

เลือด โดยสารสําคัญคือ pencordin2  เฉียนหูมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต
7 สารกลุมคูมารินมีฤทธิ์ยับยั้ง

เซลลมะเร็ง
8-10 

การศึกษาทางคลินิก:  เฉียนหูมีสรรพคุณรักษาอาการไอที่มีเสมหะเหลืองขน1  รักษาโรคบิด
และลําไสอักเสบชนิดเรื้อรัง

11 

การศึกษาความปลอดภัย:  การปอนเฉียนหูในสัตวทดลองไมพบพิษเฉียบพลัน  เม่ือฉีดสาร
สกัดเอทิลแอซีเทตและสาร praeruptorin A เขาชองทองในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีผลทําให

สัตวทดลองตาย
6
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2 เซนติเมตร 

ไฉหู (柴胡)  
 

ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของพืชที่

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC., 
B. scorzonerifolium Willd., B. falcatum L. วงศ 
Apiaceae (Umbelliferae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้า สาร-
สกัดเอทานอล สาร saikosides (saikosaponins หรือ
สวนสกัดซาโปนิน) และน้ํามันหอมระเหย มีฤทธิ์ลดไขใน

สัตวทดลองหลายชนิด
2-5  สาร saikosides มีฤทธิ์ระงับปวด5 ทําใหสงบระงับและคลายกังวล 

ตานอักเสบ กระตุนและสงเสริมการทํางานของระบบฮอรโมนของตอมหมวกไต
2
  เมื่อฉีดเขาชองทอง

หนูตะเภามีฤทธิ์ระงับอาการไอโดยขนาดที่ออกฤทธิ์ไดรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 9.1 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

2,3,6  ลดระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะระดับของไทรกลีเซอไรด เรงการขับคอเลสเตอรอลและ
เมแทบอไลตออกทางนํ้าดีและอุจจาระ

2,3
 ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ลดการทํางานของนํ้ายอย

เพปซิน และลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน2,3,6  แตหากใหสาร saikosides ใน
ขนาดสูง (100 หรือ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ทางปากหนูขาว จะระคายเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร

โดยตรง  เม่ือฉีดสารน้ีในขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาหลอดเลือดดําสุนัข พบวามีฤทธิ์ลดความดัน-

โลหิตและทําใหหัวใจเตนชาลง และสลายเม็ดเลือดแดง สารสกัดนํ้าท่ีความเขมขน 1:20 มีฤทธิ์ขับนํ้าดี
ในสุนัข

2 และปกปองตับกระตายจากสารพิษ4  เม่ือใหสาร saikosides ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 

ทางปากหนูขาว นาน 3 วัน พบวาสามารถฟนการทํางานของตับที่ไดรับพิษจากคารบอนเททระคลอไรด
2  

นํ้ามันหอมระเหยและสาร kaempferitin เม่ือฉีดเขาชองทองจะมีฤทธิ์ตานอักเสบ
2,5  แตเม่ือใหสาร 

kaempferitin ทางปากจะไมมีฤทธิ์ตานอักเสบ2  นอกจากนี้ สวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดยังมีฤทธิ์ปองกัน
การเกิดแผลในกระเพาะ-อาหารโดยสงเสริมการสรางเยื่อเมือกและลดการหลั่งกรดและน้ํายอยเพปซิน5 

การศึกษาทางคลินิก:  ไฉหูมีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัด ไขหวัดใหญ มาลาเรีย ปอดบวม
2,4  

แตในกรณีที่มีการติดเชื้อ การลดไขจะเปนเพียงแบบชั่วคราว จึงควรใชรวมกับยาปฏิชีวนะ
2 และสามารถ

ใชไฉหูเพ่ือบรรเทาอาการของผูปวยตับอักเสบ
2,3,4 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร

ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคามากกวา 3 กรัม/กิโลกรัม3  สวนของสารสกัดแอลกอฮอลที่
ละลายนํ้าไดที่ความเขมขน 10% เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดนอยท่ีสุดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายมี
คาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม4  การศึกษาความเปนพิษของสาร saikosides เม่ือใหทางปาก ฉีดเขาใต

ผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 4.70, 1.90, 0.11 
และ 0.07 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเม่ือฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภาและหนูถีบจักร ขนาดท่ี
ทําใหตายรอยละ 50 มีคาเทากับ 58.3 และ 479 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

3,4
  สารสกัดเมทานอลไมเปน

สารกอกลายพันธุ
5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงที่มักพบคือ ทําใหงวงนอน  นอกจากนี้

การใชในขนาดสูง จะทําใหไมอยากอาหาร ทองอืด ทองมาน ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเหลาน้ีโดยการใชรวมกับ

กันเฉา
2  ไมควรใชไฉหูในสตรีมีครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็ก เน่ืองจากยังไมมีขอมูลความปลอดภัย5 
พืชใกลเคียงของไฉหูคือ Bupleurum longiradiatum อาจพบปนปลอมเปนไฉหู เปนพืชท่ีมี

ความเปนพิษสูง  ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

2,3 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Ma JK.  Radix Bupleuri: cai hu.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
5. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol.1.  Geneva: World Health 

Organization, 1999. 
6. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
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2 เซนติเมตร 

ชวนซฺยง (川芎)  
 

ชวนซฺยง [โกฐหัวบัว (Rhizoma Ligustici 
Chuanxiong)] คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Ligusticum chuanxiong Hort. วงศ Apiaceae 
(Umbelliferae)1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ชวนซฺยงในขนาด

ต่ํา ๆ มีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของมดลูกกระตาย แตเม่ือ

ใหในขนาดสูงจะยับยั้งการบีบตัวอยางสมบูรณ
2,3

 สาร-

ออกฤทธิ์เปนสารกลุม phthalides คือ สาร butylphthalide, butylidene phthalide และ ligustilide4
  

เม่ือใหผงยาชวนซฺยงทางปากกบ ขนาด 20 หรือ 30 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหหัวใจเตนแรงขึ้น แตอัตราการเตน

ของหัวใจลดลง  และเมื่อเพิ่มขนาดเปน 40 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหหัวใจหยุดเตน
3
  สารสกัดนํ้า สารสกัด

เอทานอล และสวนสกัดแอลคาลอยดมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต
3  สารสกัดเอทานอล สวนสกัดแอลคาลอยด 

และสวนสกัดกลุมฟโนลิกมีฤทธิ์ขยายและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงหัวใจ และลด
การใชออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจ

3  สารออกฤทธิ์ดังกลาวคือ สาร tetramethylpyrazine3,4  สาร 
ligustrazine มีฤทธิ์เพ่ิมความดันในหลอดเลือดแดงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงที่
เลี้ยงหัวใจ ลดความแรงในการบีบตัวของหัวใจ แตเพิ่มความเร็วการเตนของหัวใจ

5  สาร sodium 
ferulate มีฤทธิ์ปองกันการเกิดกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด4  สารกลุม phthalides มีฤทธิ์ยับยั้งภาวะหัวใจ-

เสียจังหวะ และขยายหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ  สาร ligustilide, senkyunolide A และ butylidene 
phthalide มีฤทธิ์คลายกลามเน้ือของหลอดเลือดเอออรตา6,7

  ชวนซฺยงมีฤทธิ์ยับยั้งการรวมกลุมของ

เกล็ดเลือด ซึ่งสารออกฤทธิ์ดังกลาวคือ สาร teramethylpyrazine3, ferulic acid4 และ ligustrazine5
  

สารสกัดชวนซฺยงมีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
8  เม่ือใหสารสกัดขนาด 3 กรัมในกระตายท่ีเปน

โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว นาน 16 สัปดาห หรือใหพรอมกับอาหารที่กระตุนใหเกิดโรคหลอดเลือดแดง

แข็งตัว พบวาสามารถลดขนาดรอยโรคในหลอดเลือดเอออรตาจากรอยละ 68.5 เหลือรอยละ 37.5  
และลดระดับของคอเลสเตอรอลและ LDL ในเลือด4  เม่ือใหสารสกัดนํ้าของชวนซฺยงทางปากหนูขาวใน
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ขนาดเทียบเทาผงยา 25-50 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์สงบประสาท
8  คาดวาสารที่ออกฤทธิ์คือ ferulic 

acid3 

การศึกษาทางคลินิก:  ชวนซฺยงสามารถบรรเทาอาการปวดหลังการคลอด ชวยใหรกหรือ

เน้ือเยื่อของมดลูกท่ีตายแลวถูกขับออกมาไดดี
8
  สามารถใชสารสกัดชวนซฺยงกับผูปวยโรคหลอดเลือด

หัวใจ
5 เชน พบวายาเม็ดท่ีเตรียมจากสารสกัดชวนซฺยงทําให 1 ใน 3 ของผูปวยที่มีอาการปวดเคนหัวใจ 

(angina pectoris) 19 คนมีอาการดีขึ้น
3 
 การศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดเคนหัวใจ 30 คน เม่ือให

สวนสกัดแอลคาลอยดของชวนซฺยงโดยการปลอยใหไหลเขาหลอดเลือดดํา (infusion) ในขนาด 

10 มิลลิลิตร ใน 5-10% dextrose จํานวน 250 มิลลิลิตร  ผูปวยมากกวาครึ่งหนึ่งหายจากอาการปวด
เคนหัวใจหรือดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง และมีคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้นรอยละ 403 

ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 3-9 กรัม สามารถใชรักษาอาการปวดศีรษะ อาการรูสึกหมุน 

(vertigo) ความดันโลหิตสูง4 
 เม่ือทดลองใหผูปวย 220 คนท่ีมีอาการสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ใชยาฉีด

สารสกัดชวนซฺยง 10% พบวาใหผลดีกวากลุมควบคุม4
  และผูปวยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดใน-

สมอง 545 คน เม่ือใหสาร tetramethyl-pyrazine 40-80 มิลลิกรัม/วัน นาน 10 วัน โดยการปลอยให

ไหลเขาหลอดเลือด พบวาอาการดีขึ้นรอยละ 80-904 

การศึกษาความปลอดภัย:  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองและ
กลามเน้ือหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 65.86 และ 

66.42 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
9  เม่ือฉีดสาร tetramethylpyrazine เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร คา 

LD50 เทากับ 239 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3
  และเมื่อใหสาร tetramethyl-pyrazine ทางปากหนูถีบจักร 

ขนาด 5 หรือ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 4 สัปดาห พบวาไมทําใหเกิดความผิดปกติของนํ้าหนักตัว 

เลือด ตับ ไต และจุลพยาธิวิทยา
3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: อาการไมพึงประสงคจากการใชชวนซฺยง ไดแก อาการ

ทางระบบทางเดินอาหาร  มีนอยรายมากท่ีมีอาการปวดประจําเดือน
3
  และเนื่องจากชวนซฺยงมีฤทธิ์เพิ่ม

การบีบตัวของมดลูก ทําใหประจําเดือนมาเร็วขึ้น จึงไมแนะนําใหใชขณะมีอาการปวดประจําเดือน หรือ

โรคที่เกี่ยวกับการตกเลือดอื่น ๆ
8 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 

4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
6. Chan SS, Cheng TY, Lin G.  Relaxation effects of ligustilide and senkyunolide A, two main constituents of 

Ligusticum chuanxiong, in rat isolated aorta.  J Ethnopharmacol 2007; 111(3): 677-80. 
7. Chan SS, Choi AO, Jones RL, Lin G.  Mechanisms underlying the vasorelaxing effects of butylidenephthalide, an 

active constituent of Ligusticum chuanxiong, in rat isolated aorta.  Eur J Pharmacol 2006; 537: 111-7. 
8. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs.  2nd ed.  Boca Raton: CRC Press, 1993. 
9. Li R.  Rhizoma Chuan Xiong.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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ชวนเปยหมู (川贝母) 
 

ชวนเปยหมู (Bulbus Fritillariae 
Cirrhosae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Fritillaria cirrhosa D. Don, 
F. unibracteata Hsiao et K.C. Hsia, F. przewalskii 
Maxim, F. delavayi Franch. วงศ Liliaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัด
แอลคาลอยดรวม และสวนสกัดท่ีไมใชแอลคาลอยด ขนาด 0.25-0.50 มิลลิกรัม/ตัว  เขากระเพาะ-

อาหารหนูถีบจักรที่ชักนําใหเกิดอาการไอดวยนํ้าแอมโมเนีย พบวาสามารถระงับไอและขับเสมหะ
2
  

ชวนเปยหมูสามารถลดการอักเสบของหลอดลมในหนูที่เปนหืดโดยลดการสรางสารกอภูมิแพ และลด

การสะสมของเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟล
3  สารออกฤทธิ์ระงับไอคือ fritillaria-saponin Nos. I-VII และ

สารกลุมแอลคาลอยด  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอื่น ๆ ไดแก สาร fritimine มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต
แมว และเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือดกระตาย  สาร sipeimine มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัข คลาย

กลามเน้ือลําไสเล็กสวนปลายที่แยกจากกายหนูขาว ลําไสเล็กสวนตนท่ีแยกจากกายกระตาย และลําไสเล็ก

ในกายสุนัข  สาร verticine และ verticinine มีฤทธิ์เพ่ิมความดันโลหิต แตในขนาดสูงจะทําใหความดัน-

โลหิตลดลง  และสาร verticine มีฤทธิ์เพ่ิมความตึงของกลามเน้ือมดลูกที่แยกจากกายหนูตะเภา2 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวย 67 ราย รับประทานยาเม็ดท่ีเตรียมจากชวนเปยหมูขนาด 

0.5 กรัม/เม็ด ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง พบวาสามารถระงับไอ ขับเสมหะในผูปวยทุกราย  ใช

ไดผลดีโดยเฉพาะกับผูปวยที่ด้ือตอการรักษาและขับเสมหะออกยาก  ชวนเปยหมูมีฤทธิ์ขับเสมหะ ลด

การค่ัง ในผูปวยที่มีอาการออนเพลีย หนาแดงรอน ไอมีเสมหะมาก มีเลือดปนในเสมหะ แนนหนาอก 

ไมอยากอาหาร  จึงนิยมใชรวมกับตัวยาอื่นเพื่อรักษาวัณโรคปอด  อยางไรก็ตาม ตัวยานี้ใชไมไดผลกับ

กรณีไอมีเสมหะมากที่เกิดจากความเย็นและความชื้น เชน ภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อปอด (pulmonary 
emphysema) และโรคหลอดลมโปงพอง (bronchiectasis)2 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสาร fritimine เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักรและกระตาย 
ขนาดตํ่าสุดท่ีทําใหสัตวทดลองตาย (MLD) มีคาเทากับ 40 และ 12-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

2 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามศาสตรการแพทยจีน หามใชตัวยานี้รวมกับ อูโถว 

(乌头) เพราะจะทําใหสรรพคุณถูกลบลาง1 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 

3. Yeum HS, Lee YC, Kim SH, Roh SS, Lee JC, Seo YB. Fritillaria cirrhosa, Anemarrhena asphodeloides, Lee-Mo-
Tang and cyclosporine a inhibit ovalbumin-induced eosinophil accumulation and Th2-mediated bronchial 
hyperresponsiveness in a murine model of asthma. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007; 100(3): 205-13. 
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2 เซนติเมตร 

ชวนมูทง (川木通)  
 

ชวนมูทง (Caulis Akebiae) คือ เถาแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Clematis armandi Franch., 
C. montana Buch.-Ham. วงศ Ranunculaceae หรือ 
Akebia quinata (Thunb.) Dence., A. trifoliata 
(Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd วงศ 

Lardizabalaceae หรือ Aristolochia manshuriensis Kom. 
วงศ Aristolochiaceae1-5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา :  การกินหรือฉีด
ยาเตรียมจากมูทง พบวามีฤทธิ์ขับปสสาวะดีมากในกระตาย และมีฤทธิ์ขับปสสาวะปานกลางเมื่อฉีดเขา

เสนเลือดสุนัขที่สลบ
2
  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของมดลูกของทั้งหนูถีบจักรปกติและหนู

ที่ตั้งทอง แตมีฤทธิ์กระตุนลําไสเล็กหนูถีบจักร
2
  มูทงสามารถลดพิษของฟูจื่อ โดยพบวาปริมาณแอลคา-

ลอยดของฟูจื่อจะลดลงอยางชัดเจนเมื่อใชตํารับยาที่มีมูทงรวมดวย
4 

การศึกษาทางคลินิก:  มูทงมีฤทธิ์ขับปสสาวะในอาสาสมัคร2
  มีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ

 

รักษาน่ิวในทอไต
3  

การศึกษาความปลอดภัย:  มูทงที่ปรากฏในเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับป 

ค.ศ. 1963 เปนชื่อเรียกของพืช 3 ชนิด ใน 3 วงศ คือ Lardizabalaceae, Aristolochiaceae และ 

Ranunculaceae  แตตั้ งแตป  ค .ศ .  1977  จนถึ งปจจุบัน  จะมีปรากฏเพียง  2  ชนิดในวงศ 
Aristolochiaceae และ Ranunculaceae เทานั้น   ดั้งเดิมจะมีการใชเฉพาะมูทงที่อยูในวงศ 

Lardizabalaceae และไมเคยมีรายงานความเปนพิษ  สวนมูทงในวงศ Aristolochiaceae ไมเคยมี
บันทึกการใชมากอน แตในปจจุบันจะใชพืชชนิดน้ีเปนสวนใหญ และมีรายงานความเปนพิษบอย ๆ 
เน่ืองจากมีสาร aristolochic acid และ aristololactam ซึ่งมีความเปนพิษสูง ฤทธิ์ขับปสสาวะไมชัดเจน 

และฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียออนมาก  ในขณะที่มูทงในวงศ Lardizabalaceae ไมมีสาร aristolochic 
acid และ aristololactam จึงมีความเปนพิษต่ํา มีฤทธิ์ชัดเจนในการขับปสสาวะ และตานเชื้อแบคทีเรีย5

  

มูทงทําใหเกิดโรคไต (tubulointerstitial nephropathy) ซึ่งมีอุบัติการณสัมพันธกับการใชมูทงชนิดท่ีมี 

aristolochic acid เกินขนาดเปนระยะเวลานาน6 
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การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัดนํ้าจากมูทงในวงศ Ranunculaceae 
(Clematis armandi Franch. และ C. Montana Buch.-Ham.) เม่ือฉีดเขาทางชองทอง พบวาขนาดที่
ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 26 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปากหนูขาว
วันละ 12.98 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 20 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ

7  การศึกษาพิษเฉียบพลัน
ในหนูถีบจักรของสารสกัดนํ้าจากมูทงในวงศ Aristolochiaceae (Aristolochia manshuriensis Kom.) 
เม่ือฉีดเขาทางชองทอง พบวา LD50 มีคาเทากับ 19.42 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหทางปากหนูขาววันละ 9.17 
กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 20 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ   เม่ือฉีดสาร aristolochic acid เขา

หลอดเลือดดําหนูถีบจักรพบวา ขนาดของสารที่ทําใหหนูตายคือ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสาร
ดังกลาวขนาด 0.5 และ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาทางหลอดเลือดดํา และขนาด 0.5, 1.0 และ 1.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาทางชองทอง ทุกวัน ติดตอกันนาน 15 วัน พบวาหนูทดลองมีอาการออนเพลีย 

ไมมีแรง และในกลุมที่ไดรับสารนี้ในขนาด 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หนูทดลองจะตายหลังจากไดรับยา 

3-9 วัน
8 

ขอหามใช  ขอควรระวังในการใช:  หามใชมูทงในสตรีมีครรภ และในผูปวยที่ความรอนชื้น
ภายในพรอง ควรใชดวยความระมัดระวังอยางมากในผูปวยที่มีอาการอินพรอง และตองระวังไมใช

เกินขนาดเน่ืองจากมีรายงานวาเม่ือใชขนาด 60 กรัม จะทําใหเกิดไตวายเฉียบพลัน
1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised edition.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
4. Ding G, Tang Y.  Primary observation on antidotal effect of the Chinese drug mutong against fuzi.  Zhongguo Zhong 

Yao Za Zhi  1992; 17(5): 310-2. 
5. Ma HM, Zhang BL.  Comparison among families of Mutong.  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.  2002; 27(6): 412-8. 
6. Li X, Yang L, Yu Y.  An analysis of the clinical and pathological characteristics of mu-tong (a Chinese herb) induced 

tubulointerstitial nephropathy.  Zhonghua Nei Ke Za Zhi.  2001; 40(10): 681-7. 
7. Kuang P, Wang SX.  Caulis Clematidis Armandii: chuan mu tong.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, 

Li YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 

8. Kuang P, Wang SX.  Caulis Aristolochiae Manshuriensis: guan mu tong.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, 
Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

ชังจู  (苍术) 
 

ชังจู [โกฐเขมา (Rhizoma Atractylodis)] คือ 
เหง าแห งของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Atractylodes 
lancea (Thunb.) DC., A. chinensis (DC.) Koidz. วงศ 
Asteraceae (Compositae)1

  

ชังจู (ชฺวี่ชูผี, หมี่จิ้นกัน) [โกฐเขมาขูดผิวหยาบ
ออก แลวแชน้ําซาวขาว] เตรียมโดยนําเหงาแหงมาขูดผิว-

หยาบออก แชดวยนํ้าซาวขาว หมักไว 2 วัน จนกระทั่งนํ้า

ซาวขาวซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสม

โดยใชไฟออน ๆ ผัดจนกระทั่งแหง นําออกจากเตา แลวทิ้งไวใหเย็น
2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าซึ่งประกอบดวยสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดมีฤทธิ์กระตุน
ระบบภูมิคุมกันในหนูที่ทําใหติดเชื้อรา Candida albicans ทําใหหนูรอดชีวิตมากขึ้น   สารกลุมพอลิแอ-
ซิไทลีนมีฤทธิ์ทําใหอาหารอยูในกระเพาะนานขึ้น

3,4
  สาร β-eudesmol มีฤทธิ์ระงับปวดในหนูทดลอง มี

ผลตอการคลายตัวของกลามเน้ือลายของหนูที่เปนเบาหวานมากกวาหนูปกติ
5,6 และมีฤทธิ์ตานอักเสบ7 

 การศึกษาทางคลินิก:  ชังจูมีสรรพคุณปองกันอาการเมารถ เปนหวัด หลอดลมอักเสบ รักษา

อาการตาบอดกลางคืน บรรเทาอาการทองเสีย
8 

 การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร เม่ือใหสารสกัด 50% 
แอลกอฮอลจากชังจูโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม

9  นํ้ามันหอมระเหยเปนพิษตอหนูถีบจักรเมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง10
  

เม่ือใหสารสกัดนํ้ารอนทางปากหนูถีบจักรหรือหนูขาว พบวามีคา LD50 
เทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม

11
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
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3. Inagaki N, Komatsu Y, Sasaki H, Kiyohara H, Yamada H, Ishibashi H, Tansho S, Yamaguchi H, Abe S.  Acidic 
polysaccharides from rhizomes of Atractylodes lancea as protective principle in Candida-Infected mice.  Planta Med 
2001; 67(5): 428-31. 

4. Nakai Y, Kido T, Hashimoto K, Kase Y, Sakakibara I, Higuchi M, Sasaki H.  Effect of the rhizomes of  Atractylodes 
lancea and its constituents on the delay of gastric emptying.  J Ethnopharmacol 2003; 84(1): 51-5. 

5. Kimura M, Diwan PV, Yanagi S, Kon-No Y, Nojima H, Kimura I.  Potentiating effect of β-eudesmol-related 
cyclohexylidene derivatives on succinylcholine-induced neuromuscular block in isolated phrenic nerve-diaphragm 
muscles of normal and alloxan-diabetic mice.  Biol Pharm Bull 1995; 18(3): 407-10. 

6. Kimura M, Kimura I, Moroi M, Tanaka K, Nojima H, Uwano T.  Different modes of potentiation by beta-eudesmol, a 
main compound from Atractylodes lancea, depending on neuromuscular blocking actions of p-phenylene-
polymethylene bis-ammonium derivatives in isolated phrenic nerve-diaphragm muscles of normal and alloxan-
diabetic mice.  Jpn J Pharmacol 1992; 60(1): 19-24. 

7. Resch M, Steigel A, Chen ZL, Bauer R.  5-Lipoxygenase and cyclooxygenase-1 inhibitory active compounds from 
Atractylodes lancea  J Nat Prod 1998; 61(3): 347-50. 

8. Zhou QL, Wang BX.  Rhizoma Atractylodis: cang zhu.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK 
(eds.). Modern Study of Pharmacology inTraditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 
1999. 

9. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 

1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
10. Kim S.  The pharmacological action of the essential oils from Atractylis ovata Thunb.  Acta Med Keijo 1928; 11: 83-

104. 
11. Aburada M, Takeda S, Ito E, Nakamura M, Hosoya E.  Protective effects of juzentaihoto, dried decoction of 10 

Chinese herbs mixture, upon the adverse effects of mitomycin C in mice.  J Pharmacobio Dyn 1983; 6(12): 1000-4. 
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เชอเฉียนจื่อ (车前子)  
 

เชอเฉียนจื่อ (Semen Plantaginis) คือ 

เมล็ดสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Plantago 
asiatica L., P. depressa Willd. วงศ Plantaginaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เชอเฉียนจื่อมีฤทธิ์
ขับปสสาวะ

2
 ขับเสมหะและระงับไอ

3
  เม่ือฉีดยาเตรียม

จากนํ้าตมในขนาดต่ําซ้ํ าหลาย ๆ ครั้งที่ โพรงขอเขา

กระตาย ระยะแรกจะมีอาการเยื่อบุอักเสบ แลวจะเพิ่ม

การเจริญของเนื้อเยื่อยึดตอ และเพิ่มแรงตึงผิวของปลอกหุมขอตอ3,4
  จากการศึกษาในหลอดทดลอง 

พบวาสาร aucubin จากเชอเฉียนจื่อจะถูกเปลี่ยนเปนสารออกฤทธิ์ดวยเอนไซม β-glucosidase โดยจะ
มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสตับอักเสบบีที่ระยะการถายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication)3

  

การศึกษาทางคลินิก:  เชอเฉียนจื่อมีสรรพคุณขับปสสาวะ ตานอักเสบในกรณีเกิดการติดเชื้อ 
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ลดความดันโลหิต และมีฤทธิ์ตอปลอกหุมขอตอ  ในทางคลินิก เชอเฉียนจื่อ

ใชสําหรับการรักษาโรคขอเขาอักเสบ
4
  เชอเฉียนจื่อใหผลการรักษาที่นาพอใจในผูปวยเด็ก 63 ราย ที่มี

อาการอาหารไมยอย พบวาทําใหลําไสทํางานเปนปกติ
3
  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีอาการปสสาวะบอย ทองผูก หรือผูปวย

ที่ไมมีอาการรอนชื้น
4 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Kuang P, Wang SX.  Semen Plantaginis: che qian zi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

4. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

เชอเสา (赤芍)  
 

เชอเสา (Radix Paeoniae Rubrae) คือ ราก
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. 
หรือ Paeonia veitchii Lynch วงศ Ranunculaceae1,2

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เชอเสามีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง โดยยาเตรียมเชอเสามีฤทธิ์ตานการชักท่ี

เกิดจากสาร strychnine2  สาร paeoniflorin จากเชอเสามี
ฤทธิ์สงบระงับในหนูขาว ทําใหชวงเวลาการหลับที่เกิดจาก

สาร hexobarbital นานขึ้น เม่ือฉีดสาร paeoniflorin เขาหลอดเลือดดําหนูขาว จะทําใหสูญเสียกิริยา
สนองเฉียบพลัน (righting reflex)  นอกจากน้ีสาร paeoniflorin ยังมีฤทธิ์ระงับปวดในหนูถีบจักรที่ถูก
กระตุนดวยกรดน้ําสม และทําใหอุณหภูมิของหนูขาวลดลงทั้งหนูปกติและหนูที่ถูกกระตุนใหมีไข2 มีฤทธิ์
ตานอักเสบในหนูขาว และมีฤทธิ์ตานชักออน ๆ

3  ยาตมเชอเสามีฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพหลายชนิดใน
หลอดทดลอง

2 และมีฤทธิ์เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดที่กลามเน้ือ-

หัวใจ
3
  สาร paeoniflorin ทําใหความดันโลหิตหนูตะเภาลดลงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอด

เลือด-หัวใจสุนัข โดยที่ฤทธิ์ดังกลาวจะออนกวาฤทธิ์ของยาไนโตรกลีเซอรีน  สาร paeoniflorin และ 
benzoylpaeoniflorin มีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด2

  เชอเสาในขนาดสูงมีฤทธิ์ตานการหดตัว

ของลําไสกระตาย  สาร paeoniflorin มีฤทธิ์ตานการหดตัวของลําไสเล็กหนูขาวและหนูตะเภา คลาย

กลามเน้ือมดลูกหนูขาว
2 และปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวที่เกิดจากความเครียด3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยาตมเชอเสามีความปลอดภัยสูง2 
 สาร paeoniflorin มีความเปน

พิษต่ํามาก ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําและชองทองมีคา

เทากับ 3.53 และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา 

LD50 มีคาเทากับ 10.8 กรัม/กิโลกรัม
3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีอาการเลือดพรอง2 

หมายเหตุ:  เชอเสาและไปเสาไดมาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. 
เหมือนกัน แตตางกันที่วิธีการเตรียมยา คือ เชอเสา เม่ือเก็บแลวใหเอาเหงาและรากฝอยออกกอนนําไป
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ตากแหง  สวนไปเสา รากที่ไดจะตัดหัวทาย เด็ดรากฝอยทิ้งและปอกเปลือกกอนตม หรือตมกอน

ปอกเปลือกแลวนําไปตากแหง
3
 ไปเสามีสรรพคุณบํารุงเลือดและอิน และชวยผอนคลายกลามเน้ือ สวน

เชอเสามีสรรพคุณทําใหเลือดเย็นลงและรักษาเลือดค่ัง จะใชรวมกันเพื่อบรรเทาอาการปวดและรอนรุม

ภายใน รวมกับภาวะที่ชี่ตับถูกเก็บกัก หรือปวดและบวมเนื่องจากบาดเจ็บ
2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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เชียงหัว  (羌活) 
 

เชียงหัว (Rhizoma et Radix Notopterygii) 
คือ เหง าและรากแห งของพืชท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า 
Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang., N. 
forbesii Boiss. วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  
เม่ือใหนํ้ามันหอม

ระเหยทางปากและฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาด 1.32 
และ 0.13 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ลดไข บรรเทาอาการปวดกลามเน้ือหัวใจเฉียบพลนั

ที่เกิดจากการเหนี่ยวนําดวยฮอรโมน pituitrin สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีกลามเนื้อหัวใจ  

สาร notopterol จากเชียงหัว มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการกระตุนดวยกรดน้ําสม และตานการ
อักเสบโดยการยับยั้งความสามารถในการซึมผานหลอดเลือด  นอกจากน้ีนํ้ามันหอมระเหยและยาตมยัง

มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง
3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  
เชียงหัวมักไมใชเด่ียว โดยทั่วไปมักใชเปนตัวยาหลักในตํารับยารักษา

โรคหวัดจากการกระทบลมเย็น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
4
  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร 

พบวาขนาดสูงสุดท่ีไมพบความเปนพิษหลังจากใหยาแลว 72 ชั่วโมง คือ 12 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยาฉีด

ซึ่งเตรียมจากเชียงหัวความเขมขน 2% ขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม (เทียบเทา 125 เทาของขนาดที่ใชใน
คน) โดยฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตายไมพบความเปนพิษ  และขนาดของน้ํามันหอมระเหยเมื่อใหทาง

ปากท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.64 มิลลิลิตร/กิโลกรัม4
 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.   

2   Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Inc., 1993. 
3  Zhu Y. Chinese Materia Medica : Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Wang DP, Ma JK.  Rhizoma seu Radix Notopterygii: qiang huo.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li 

YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

ซวนเจาเหริน  (酸枣仁)  
 

ซวนเจาเหริน (Semen Ziziphi Spinosae) คือ 
เมล็ดสุกแหงที่ลอกเปลือกหุมเมล็ดออกแลวของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa 

(Bunge) Hu ex H.F. Chou วงศ Rhamnaceae1   

ซวนเจาเหริน (เฉา, ชฺวี่เคอ) [Semen Ziziphi 
Spinosae (parched)] เตรียมโดยนําซวนเจาเหรินท่ีสะอาด
ใสในภาชนะที่ เหมาะสม ผัดโดยใชระดับไฟปานกลาง 

จนกระทั่งเปลือกหุมเมล็ดพองตัวและแตกออก มีสีเขมขึ้นเล็กนอย นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลว

รอนเอาเปลือกออก
2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารกลุมไทรเทอรปน-ออลิโกกลัยโคไซด (jujubosides A1, C และ 
acetyljujuboside B) จากซวนเจาเหรินมีฤทธิ์ตานอาการแพ โดยยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีน  สารสกัด
บิวทา-นอลและอีเทอรมีฤทธิ์ตานอักเสบในหลอดทดลอง สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด

กระตาย  สารสกัดเฮกเซนและเมทานอลที่ขนาด 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการรวมกลุมของ
เกล็ดเลือดในหลอดทดลอง  การฉีดสารสกัดนํ้าเขาใตผิวหนังหนูขนาด 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์
กดระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งสารสําคัญคือ สารกลุมซาโปนิน  แตสารสกัด 75% เมทานอล สารกลุมฟ
ลาโวนอยด และพอลิแซ็กคาไรด ไมมีฤทธิ์ดังกลาว

3-5
  

การศึกษาทางคลินิก:  ซวนเจาเหรินมักใชอยูในรูปตํารับยา การใหอาสาสมัครรับประทาน

ซวนเจาเหริน จะมีผลกดระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งเปนขอมูลสนับสนุนการใชรักษาผูปวยที่นอนไมหลับ
2
 

ซวนเจาเหรินมีฤทธิ์สงบประสาท ชวยใหหลับ ใชในผูปวยมีเหงื่อออกมาก และกระหายน้ํา ชวยบํารุง

เลือด บรรเทาอาการเลือดพรอง (ซีดเซียว อาการของระบบประสาท กระวนกระวาย)1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
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3. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 3.  Geneva: World Health 
Organization, 2007. 

4. Jiang JG, Huang XJ, Chen J.  Separation and purification of saponins from Semen Ziziphus jujuba and their sedative 
and hypnotic effects.  J Pharm Pharmacol 2007; 59(8): 1175-80. 

5. Jiang JG, Huang XJ, Chen J, Lin QS.  Comparison of the sedative and hypnotic effects of flavonoids, saponins, and 
polysaccharides extracted from Semen Ziziphus jujube.  Nat Prod Res 2007; 21(4): 310-20. 
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3 เซนติเมตร 

ซังเยี่ย (桑叶)  
 

ซังเยีย่ หรือ ตงซังเยี่ย [ใบหมอน (Folium 

Mori)] คือ ใบแหงของพชืท่ีมีชือ่วิทยาศาสตรวา Morus 
alba L. วงศ Moraceae1

  

ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง เ ภ สั ช วิ ท ย า :  ส า ร 

mulberroside F จากซังเยี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งการสรางเม็ดสี2  
สารสกัดเมทานอลของซังเยี่ยในทุกชวงอายุของการ

เจริญเติบโตและสารกลุมฟลาโวนอยดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
3-6

  สารฟลาโวนอยดรวมมีฤทธิ์ลดไขมันใน

เลือดหนูถีบจักร
7
 สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน

8
  สารสกัดนํ้าและสารสกัด

เอทานอลมีฤทธิ์กระตุนการทํางานของมดลูกหนูถีบจักร
9,10

  สารสกัดนํ้าและเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้ง

การเจริญของเชื้อแบคทีเรียท่ีกอเกิดโรคทองเสีย
11,12  ผงและสารสกัดซังเยี่ยมีฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลใน

เลือดสัตวทดลอง
13-19 

การศึกษาทางคลินิก:  มีรายงานการศึกษาวิจัยในคนไขเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิน จํานวน 

24 คน อายุระหวาง 40-60 ป ที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารมากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
และระดับ HbA1C มากกวา 12%  โดยแบงผูปวยเปน 2 กลุม กลุมละ 12 คน ใหรับประทานแคปซูล

ซังเยี่ย (500 มิลลิกรัม/แคปซูล) ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เปรียบเทียบกับการ
รับประทานยา glibenclamide 5 มิลลิกรัม/วัน เปนเวลา 4 สัปดาห  พบวาแคปซูลซังเยี่ยใหผลการรักษา
ดีกวา glibenclamide  ทําใหระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือดผูปวยลดลง มีการลดลงของระดับ

คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด LDL- และ VLDL-cholesterol, free fatty acid และ lipid peroxides  
ผูปวยที่ไดรับผงซังเยี่ยยังมีระดับ HDL-cholesterol สูงขึ้น  อยางไรก็ตามไมพบการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับ HbA1C ในผูปวยทั้งสองกลุม20  การวิจัยในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึงพาอินซูลิน จํานวน 27 คน 

โดยใหรับประทานสารสกัดนํ้าขนาด 350 มิลลิกรัม/แคปซูล ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร 
ติดตอกันนาน 8 สัปดาห พบวาไมมีผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด แตอาจจะลดระดับไขมันในเลือดได

21
  

นอกจากน้ี การวิจัยในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึงพาอินซูลิน ที่ไดรับยา glibenclamide พบวาเม่ือให
แคปซูลผงซังเยี่ยรวมดวยในขนาด 20 กรัมตอวัน นาน 8 สัปดาห มีผลชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือดกอน
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อาหารเชา และระดับ HbA1C อยางมีนัยสําคัญ ขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกไมมีการเปลี่ยนแปลง  การนํา

ซังเยี่ยในรูปแบบชาชงหรือสารสกัดมาใชในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ยังตองศึกษาวิจัยทางคลินิก

เพ่ิมเติม
22 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากพืชทั้ง

ตน เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคา

มากกวา 1 กรัม/กิโลกรัม
21 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Lee SH, Choi SY, Kim H, Hwang JS, Lee BG, Gao JJ, Kim SY.  Mulberroside F isolated from the leaves of Morus 

alba inhibit melanin biosynthesis.  Biol Pharm Bull 2002; 25(8): 1045-8. 
3. Cheong KO, Nam KS, Park JH, Kadota S, Moon JO.  Development of sod mimic from the natural products by a novel 

biosystem-antiinflammatory effect of Morus alba.  Korean J Pharmacog 1998; 29(1): 1-7. 
4. Wu SC, Yen GC.  Antioxidant activity of mulberry leaves at various maturity stages.  Shipin Kexue (Taipei)  1996; 

23(3): 412-21. 
5. Huang DQ, Xiao H, Fu WQ, Zhao B, Xin WJ.  Effect of extract of mulberry leaves (Morus alba L.) on scavenging 

oxygen free radicals in vitro and on the life span of Drosophila melanogaster.  Fujian Shifan Daxue Xuebao Ziran 
Kexueban 1995; 11(1): 85-90. 

6. Kim SY, Gao JJ, Lee W-C, Ryu KS, Lee KR, Kim YC.  Antioxidative flavanoids from the leaves of Morus alba.  
Arch Pharm Res 1999; 22(1): 81-5. 

7. Chen J, Li X.  Hypolipidemic effect of flavonoids from mulberry leaves in triton WR-1339 induced hyperlipidemic 
mice.  Asia Pac J Clin Nutr 2007; 16 Suppl 1: 290-4.   

8. Choi EM, Hwang JK.  Effects of Morus alba leaf extract on the production of nitric oxide, prostagrandin E2 and 
cytokines in RAW264.7 macrophages.  Fitoterapia 2005; 76: 608-13. 

9. Sharaf A.  Food pants as a possible factor in fertility control.  Qual Plant Mater Veg 1969; 17: 153. 
10. Inokuchi JI, Okabe H, Yamauchi T, Nagamatsu A.  Inhibitor of angiotensin converting enzyme in crude drug I.  

Chem Pharm Bull 1984; 32(9): 3615-9. 
11. Winter AG, Willeke L.  Investigations of plant antibiotic IV.  Inhibitors in plant foliage. Naturwissenschaften 1952; 

39: 45. 
12. Alkofahi A, Batshoun R, Owais W, Najib N.  Biological activity of some Lodanian medical plant extracts. Part II.  

Fitotherapia 1997; 68(2): 163-8. 
13. Arzi A, Zahedi S, Ghanavati J.  Effect of Morus alba leaf extract on STZ-induced diabetes in mice.  Ahvas J Medical 

Sciences 2001; 30: 62. 
14. Chen F, Nakashima N, Kimura I, Kimura M.  Hypoglycemic activity and mechanisms of extracts from mulberry 

leaves (folium mori) and cortex mori radicis in STZ-induced diabetic mice.  Yakugaku Zasshi 1995; 115(6): 476-82. 
15. Lemus I, Garcia R, Delvillar E, Knop G.  Hypoglycemic activity of four plants used in Chilean popular medicine.  

Phytother Res 1999; 13(2): 91-4. 
16. Sharaf A, Mansour MY.  Pharmacological studies of the leaves of Morus alba, with special reference to its 

hypoglycemic activity.  Planta Med 1964; 12(1): 71-6. 
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17. Taniguchi S, Asano N, Tomino F, Miwa I.  Potentiation of glucose-induced insulin secretion by fagomine, a pseudo-
sugar isolated from mulberry leaves.  Horm Metab Res 1998; 30(11): 679-83. 

18. Andallu B, Varadachayulu NCh.  Control of hyperglycemia and retardation of cataract by mulberry (Morus indica L.) 
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ซีกวาเชฺวย (西瓜翠) 
 

 ซีกวาเชฺวย หรือ ซีกวาเชฺวยอี [เปลือกผล
แตงโม (Exocarpium Citrulli)] คือ เปลือกผลแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrullus lanatus 
(Thunb.) Matsu. et Nekai  วงศ Cucurbitaceae1,2 

การศึกษาทางคลินิก: ซีกวาเชฺวยอีประกอบดวย
นํ้าตาล โปรตีน แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซ ียม 

กรดแอสปาทิก และกรดอะมิโนหลายชนิด  มีสรรพคุณ

ระบายความรอน ขับพิษ บรรเทาอาการคอแหง กระหายน้ํา ขับปสสาวะ และไตอักเสบชนิดเฉียบพลัน
1,3 

เอกสารอางอิง 
1. Lin YF, Yi Z, Zhao YH.  Chinese Dai Medicine Colorful Illustrations.  Kunming: Yunnan Minzu Publishing House, 

2003. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Quan Guo Zhong Cao Yao Hui Bian Committee.  Quan Guo Zhong Cao Yao Hui Bian.  Vol. II.  3rd ed.  Sichuan: Ren 

Min Wei Sheng Publishing House, 1988. 
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2 เซนติเมตร 

ซี่ซิน (细辛) 
 

ซี่ซิน (Herba Asari) คือ ทั้งตนท่ีทําใหแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Asarum heterotropoides Fr. 
Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag., A. 
sieboldii Miq., A. sieboldii Miq. var. seoulense Nakai 
วงศ Aristolochiaceae1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาตมและน้ํามันหอม- 

ระเหยของซี่ซินมีฤทธิ์ระงับปวดและลดไข  นํ้ามันหอมระเหยและสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ชวยทําให

การทํางานของระบบทางเดินหายใจดีขึ้น
2,3

 โดยสารออกฤทธิ์คือ methyleugenol มีฤทธิ์คลายหลอดลม 
และสาร higenamine สามารถกระตุนตัวรับ β-adrenergic จึงออกฤทธิ์คลายกลามเน้ือเรียบและบํารุง
หัวใจ  นอกจากนี้ สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์เพ่ิมความแรงและความเร็วในการเตนของหัวใจ เพ่ิมการ

ไหลเวียนในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ตานการเกิด

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ เพิ่มความตานทานตอภาวะเลือดมีออกซิเจนนอยที่เกิดจากภาวะ

ความกดอากาศต่ํา และกดระบบประสาทสวนกลาง2  ซี่ซินมีฤทธิ์ทําใหสงบ3 ระงับอาการแพ2 เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือด

4
 และตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด

2 

การศึกษาทางคลินิก:  ซี่ซินมีสรรพคุณระงับปวด รักษาอาการหวัด ปวดศีรษะ และไอ
2,3 

 ใช

เปนสวนประกอบในยาบรรเทาอาการปวดฟน ปวดเหงือก  นํ้ามันหอมระเหยที่เตรียมเปนยาฉีด ความ-

เขมขน 3% ใชเปนยาชาเฉพาะที่ในผูปวยผาตัดระบบตาหูคอจมูก โดยเฉพาะเมื่อผสมกับ 1% 
epinephrine จะชวยเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ใหนานขึ้นและลดอาการบวม2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของยาตมท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือให
ทางปากและฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทียบเทาผงยา 12.375 และ 0.778 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

2,3  
เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 1.2 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม

3
  ซี่ซิน

เปนพิษตอไต ตองใชอยางระมัดระวังในผูปวยโรคไต
2
  สารที่เปนพิษ ไดแก aristolochic acid เปนพิษ

ตอไต
5 สาร safrole และ methyleugenol เปนสารกอมะเร็ง2,4
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ซี่ซินมีพิษเล็กนอย หามใชรวมกับหลีหลู (黎芦 Veratrum 
nigrum L.) เพราะจะลบลางสรรพคุณของซี่ซิน และควรระวังการใชซี่ซินในผูปวยโรคไต

1,2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R.China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2000. 
2. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
3. Jin G.  Herba Asari: xi xin. In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
4. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
5. Jong TT, Lee MR, Hsiao SS, Hsai JL, Wu TS, Chiang ST, Cai SQ.  Analysis of aristolochic acid in nine sources of 

Xixin, a traditional Chinese medicine, by liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization/tandem 
mass spectrometry.  J Pharm Biomed Anal 2003; 33(4): 831-7. 
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ซีหยางเซิน (西洋参) 

 

ซีหยางเซิน [โสมอเมริกัน (Radix Panacis 
Quinquefolii)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Panax quinquefolium L.  วงศ Araliaceae1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร ginsenosides 
Rb1 ซึ่งเปนสารสําคัญหลักในซีหยางเซินมีฤทธิ์ระงับปวด 

และชวยเพิ่มการเรียนรู ในหนูถีบจักร โดยเพิ่มการ

สังเคราะหและการหลั่ง acetylcholine และลดระดับของ 
serotonin ในสมอง

3
  เม่ือใหยาเตรียมซีหยางเซินขนาด

เทียบเทาผงยา 5 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร หรือใหสารกลุม quinquenosides ขนาด 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์ตานความลาและเพิ่มสมรรถนะของ

รางกายและจิตใจ ลดอาการตื่นตระหนกและตานออกซิเดชัน  เม่ือใหสารกลุม quinquenosides ในขนาด
เทากันโดยฉีดเขาชองทองหนูขาว พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการขับปสสาวะ

3,4
  ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 0.372 

และ 1.488 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลดภาวะหัวใจเสียจังหวะและภาวะหัวใจหองลางเตนแผวระรัว

ตามลําดับเม่ือทดลองในกระตาย  สารกลุม quinquenosides ขนาด 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลด

อาการกลามเนื้อหัวใจตาย เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย และขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์

ลดอาการตื่นตระหนก เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร
3  ยาเตรียมซีหยางเซินเม่ือใหทางปากหนูถีบจักร 

ขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนการเจริญเติบโต

ของหนูถีบจักร และยับยั้งการแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดงหนูถีบจักรในหลอดทดลอง
4  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีรางกายออนแอรับประทานยาเตรียมซีหยางเซิน ครั้งละ 

10 มิลลิลิตร วันละ 2-3 ครั้ง เปนเวลา 1 เดือน 
พบวาอาการเครียดและออนเพลียของผูปวยดีขึ้น

อยางชัดเจน  เม่ือใหผูสูงอายุรับประทานยาเตรียมซีหยางเซิน ครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง เปน
เวลา 3 เดือน  พบวายาดังกลาวสามารถบรรเทาอาการออนเพลีย ปวดเมื่อยตามรางกาย กระวน-

กระวายใจ เหงื่อออกเอง ผมรวง ทองผูก ในผูสูงอายุไดผลดี
4 

2 เซนติเมตร 
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การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารกลุม quinquenosides ขนาด 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

เขาชองทองหนูถีบจักร พบวาหลังจากใหยา 1 ชั่วโมง หนูถีบจักรมีอาการสงบ เคลื่อนไหวนอยลง และ

ไมพบหนูถีบจักรตัวใดตายภายใน 3 วัน4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามศาสตรการแพทยแผนจีน หามใชซีหยางเซินรวมกับ

หลีหลู (黎芦) เน่ืองจากตัวยาทั้งสองจะใหผลตรงขาม ทําใหเกิดการลบลางสรรพคุณของตัวยา
1 

เอกสารอางอิง 
1.   The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China. Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอมรินทร, 2548.  
3. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002. 
4. Wang BX, Liu XY.  Radix Panacis Quinquefolii: xi yang shen.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li 

YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
 

ตงกวาจื่อ [เมล็ดฟก (Semen Benincasae 
Hispidae)] คือเมล็ดแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Benincasa hispida Cogn. วงศ Curcubitaceae1,2

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดเมทานอล
จากเมล็ดของพืชชนิดเดียวกันมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสาร

ฮีสตามีนในหนูขาวที่ถูกกระตุนโดยปฏิกิริยาระหวางสาร

กอภูมิตานทานและสารภูมิตานทาน (antigen-antibody 
reaction) โดยสารที่ออกฤทธิ์เปนสารกลุมไทรเทอรปนสและสเตอรอล  และสาร alnusenol และ 

multiflorenol ซึ่งเปนสารกลุมไทรเทอรปนส มีฤทธิ์แรงมากในการยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีน3
  

เอกสารอางอิง 
1. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Yoshizumi S, Murakami T, Kadoya M, Matsuda H, Yamahara J, Yoshikawa M.  Medicinal foodstuffs. XI. Histamine 

release inhibitors from wax gourd, the fruits of Benincasa hispida Cogn.  Yakugaku Zasshi 1998; 118(5): 188-92. 
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ตังกุย (当归)  
 

ตังกุย (Radix Angelicae Sinensis) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Angelica 
sinensis (Oliv.) Diels วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1   

สวนที่ใชทํายาของตังกุย สามารถแบงเปน 4 สวน คือ  
1. สวนหัว (สวนเหงาอวบสั้นท่ีอยูตอนบนสุด) เรียก ตังกุยโถว2  
2. สวนตัว (สวนรากแกวหลัก) เรียก ตังกุยเซิน2 
3. สวนหาง (สวนรากฝอย) เรียก ตังกุยเหวย หรือ โกฐเชียง2 
4. ทั้งราก (ทุกสวน) เรียก เฉวียนตังกุย2  
 
 
 
 
 
 
 
ตามการแพทยแผนจีน โดยทั่วไปสวนหัวและตัวมีสรรพคุณบํารุงเลือด สวนหางมีสรรพคุณชวย

ใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และทั้งรากมีสรรพคุณบํารุงเลือด ชวยทําใหเลือดไหลเวียน
2,3

  เม่ือนําตังกุย

มาแชเหลาแลวปง จะชวยเพิ่มฤทธิ์การไหลเวียนของเลือดใหดีขึ้น เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการเลือดพรอง 

เลือดไหลเวียนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดขอ และไขขออักเสบ
3 

รูปแบบการเตรียมยามี 3 แบบ ดังน้ี 
1. ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) เตรียมโดยนําตังกุยมาคลุกเคลากับเหลาเหลืองปริมาณพอเหมาะ (ใชเหลา

เหลือง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไปผัด

โดยใชไฟระดับปานกลาง จนกระทั่งตัวยามีสีเหลืองเขม นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม
1,2 

2. ตังกุย (จิ่วเปยกัน) เตรียมโดยนําตังกุยมาแชเหลาเหลืองสักครู แลวปงใหแหง2,3 
3. ตังกุย (จิ่วสี่) เตรียมโดยนําตังกุยมาคลุกเคลากับเหลาเหลืองปริมาณพอเหมาะ จนกระทั่ง

เหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา
2 
  

5 เซนติเมตร 

เฉวียนตังกุย (全当归) 
2 เซนติเมตร 

ตังกุยเหวย (当归尾) 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  การศึกษาในมดลูกท่ีแยกออกจากกายสัตวทดลองหลายชนิด พบวา 

นํ้ามันหอมระเหยจากตังกุยที่มีจุดเดือด 180-210 องศาเซลเซียส ที่ความเขมขน 1:50 มีฤทธิ์คลาย

กลามเน้ือเรียบของมดลูก และที่ความเขมขน 1:25 จะหยุดการบีบตัวของมดลูกอยางสมบูรณ  แตสวน

ของสารที่ไมระเหยที่ละลายไดในนํ้า และสวนของสารที่ไมระเหยที่ละลายไดในแอลกอฮอลจะกระตุนการ-

บีบตัวของมดลูก โดยสวนที่ละลายในแอลกอฮอลจะมีฤทธิ์แรงกวา  แตหากศึกษาในตัวสัตวทดลอง 

พบวาทั้งสารสวนที่ระเหยและไมระเหย เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดําจะกระตุนการบีบตัวของมดลูก  ตังกุย
ไมมีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนโดยไมทําใหนํ้าหนักของมดลูกเปลี่ยนแปลง แตสงเสริมการเจริญของ

มดลูกหนูถีบจักร  นอกจากน้ีฤทธิ์ตอมดลูกของตังกุยยังขึ้นอยูกับสภาวะของมดลูก พบวาเม่ือทดลองใน

กระตาย หากความดันในมดลูกไมเพ่ิม ตังกุยจะยับยั้งการบีบตัว ซึ่งจะทําใหมีการไหลเวียนของเลือดและ

สารอาหารมาที่มดลูกมากขึ้น แตเม่ือความดันในมดลูกเพ่ิมขึ้น ตังกุยจะกระตุนการบีบตัว  จากการศึกษา

ในกระตาย ตังกุยสวนหัว สวนตัว และสวนหาง แสดงฤทธิ์ตอมดลูกไมแตกตางกัน
4
  สารสกัดนํ้าและสาร 

ferulic acid มีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด และละลายลิ่มเลือดท้ังในหลอดทดลองและสัตวทดลอง  

สารกลุมพอลิแซ็คคาไรดมีฤทธิ์กระตุนการทํางานของภูมิคุมกันและบํารุงเลือด โดยชักนําใหมีการสราง

เม็ดเลือดในไขกระดูก และกระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาว
5,7

  จากการศึกษาในสัตวทดลองหลาย

ชนิด พบวาสารสกัดนํ้าและน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ลดทั้งความแรงและความเร็วของการเตนของหัวใจ
4,6

 

เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจและหลอดเลือดที่สวนปลายของรางกาย ลด

การใชออกซิเจนของกลามเนื้อหัวใจ
5,6

 และปองกันภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
5,7  สารสกัดนํ้า 

สารสกัดเอทานอล และสาร ferulic acid มีฤทธิ์ตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ5,6  
บรรเทาอาการรหัวใจหอง

บนเตนแผวระรัว
7
  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร โดยขนาดที่ออกฤทธิ์รอยละ 50 (ED50) มี

คาเทียบเทาผงยา 65.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สวนยาแอสไพรินมีคา ED50 เทากับ 114.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
6 

การศึกษาทางคลินิก:  ตังกุยใชสําหรับโรคสตรี เชน ปวดประจําเดือน และประจําเดือนผิดปกติ 

สรรพคุณระงับอาการปวดประจําเดือน เน่ืองจากฤทธิ์คลายกลามเน้ือเรียบของมดลูก ฤทธิ์ตานอับเสบ 

และระงับปวด  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของมดลูก และสามารถลดความหนืดของเลือด4
  เม่ือ

ใหตังกุยในรูปแบบสารสกัดเหลว (1:10) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร นาน 1 สัปดาห
กอนมีประจําเดือน พบวาสามารถลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน

5
  แตมีรายงานวา

การใชตังกุยในขนาด 4.5 กรัม/วัน นาน 24 สัปดาห ไมมีประสิทธิภาพในการลดอาการของสตรีวัยหมด
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ประจําเดือน
7  การฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน 

ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ
5 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 100.6 กรัม/กิโลกรัม8

  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหย

เขาหลอดเลือดดําสัตวทดลองหลายชนิด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะกดการหายใจ ทําใหความดันโลหิต

ลดลงมากอยางรวดเร็ว
4,7

  สารสกัดอีเทอรในขนาด 0.06 และ 0.02 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะทําใหสุนัขและ

แมวมีอาการชัก หยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน และตาย
3  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงที่อาจพบ ไดแก ปวดศีรษะในคนที่ไวตอยา  
หามใชตังกุยในเด็ก ผูปวยทองเสีย ผูปวยที่มีการตกเลือด มีประจําเดือนมากผิดปกติ  ไมควรใชในสตรีมีครรภ 

และสตรีใหนมบุตร  และหามใชตังกุยรวมกับยาปองกันเลือดแข็ง เพราะมีอันตรกิริยาแบบเสริมฤทธิ์5 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol. I. 

English ed. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหาร

ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2551. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Processing of Traditional Chinese Medicine.  7th ed. 

Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986.  
5. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 2.  Geneva: World Health 

Organization, 2002. 
6. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applicatons.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
7. Thorne Research.  Monograph: Angelica sinensis.  Alt Med Rev 2004; 9(4): 429-33. 
8. Ru K, Jiang JM.  Siwu tang. In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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2 เซนติเมตร 

 ตั้นจูเยี่ย (淡竹叶) 
 

ตั ้นจู เ ยี ่ย  หร ือ  จู เ ยี ่ย  หร ือ  จู เ ยี ่ยซ ิน 

[หญาขุยไมไผ, ใบไผขม (Herba Lophatheri)] คือ 
ตนแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Lophatherum 
gracile Brongn วงศ Poaceae (Gramineae)1,2 หรือลํา
ต น แ ล ะ ใ บ แ ห ง ข อ ง พื ช ท่ี มี ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า 

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro (ไผดํา) 
วงศ  

Poaceae (Gramineae)1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าเมื่อใหทางปากในหนู กระตายและแมว พบวามีฤทธิ์

ลดไข
3,4  นํ้าตมจากใบ 10 กรัม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

3  สารกลุมฟลาโวนอยดรวม (ประกอบดวย 
chlorogenic acid, caffeic acid และ luteolin 7-glycoside) จากตั้นจูเยี่ยมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน5,6

  

สาร orientin มีฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดแดงเอออรตาที่คอซึ่งแยกจากกายกระตายและถูกกระตุนใหหดตัว
ดวย phenylephrine เกิดการคลายตัว โดยออกฤทธิ์ผาน nitric oxide-cGMP pathway7  และเมื่อฉีด
สาร orientin เขาหลอดเลือดดําหนูขาว พบวามีฤทธิ์ปกปองกลามเน้ือหัวใจจากการขาดเลือดมาหลอเลี้ยง
ชั่วคราว และลดการเกิด apoptosis ของเซลลกลามเน้ือหัวใจที่ขาดออกซิเจนชั่วคราวในหลอดทดลอง8

  

สารสกัดแอซิโทนมีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง
9
 ยับยั้งการสราง interleukin-12 (IL-12) ที่

เกิดจากการชักนําดวย lipopolysaccharide ในเซลลเพาะเลี้ยง RAW264.7 macrophage10
  สาร 

luteolin 6-C-(6"-O-trans-caffeonylglucoside) มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม 
aldose reductase และยับยั้งการสราง advanced glycation products ที่เปนสาเหตุการเกิดอาการ
แทรกซอนตาง ๆ ในผูปวยเบาหวาน

11 

การศึกษาทางคลินิก:  นํ้าตมจากตั้นจูเยี่ย 10 กรัม มีฤทธิ์ขับปสสาวะอยางออนในอาสาสมัคร

ปกติ
3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชตั้นจูเยี่ยอยางระมัดระวังในสตรีมีครรภ1 
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เอกสารอางอิง 
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พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
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6. Hu C, Zhang Y, Kitts DD.  Evaluation of antioxidant and prooxidation activities of bamboo Phyllostachys nigra var. 

henosis leaf extract in vitro.  J Agric Foof Chem 2000; 48(8): 3170-6. 
7. Fu XC, Wang MW, Li SP, Zhang Y, Wang HL.  Vasodilatation produced by orientin and its mechanism study.  Biol 

Pharm Bull 2005; 28(1): 37-41. 
8. Fu XC, Wang MW, Li  SP, Wang HL.  Anti-apoptotic effect and the mechanism of orientin on ischaemic/reperfused 

myocardium.  J Asian Nat Pro Res 2006; 8(3): 265-72. 
9. Kim SH, Kim TS, Lee HJ, Yoo JC.  Enhancement of 1,25-dihydroxyvitamin D3 and all-trans retinoic acid induced 

differentiation of human leukemia  HL-60 cells by Phyllostachys nigra var. henosis.  Immunopharmacol 
Immunotoxicol 2007, 29(1): 119-29. 

10. Kim SH, Kim TS, Kim SJ, Seong CN,  Lee OH, Lee HJ, Yoo JC.  Inhibition of interleukin-12 production in mouse 
macrophages via suppression of nuclear factor-kappaB binding activity by Phyllostachys nigra var. henosis.  
Immunopharmacol Immunotoxicol 2007; 29(1): 131-9. 

11. Jung SH, Lee JM, Lee HJ, Kim CY, Lee EH, Um BH.  Aldose reductase and advanced glycation endproducts 
inhibitory effect of Phyllostachys nigra.  Biol Pharm Bull 2007; 30(8): 1569-72. 
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ตันเซิน (丹参) 
 

ตันเซิน (Radix Salviae Miltiorrhizae) 
คือ รากและเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia 
miltiorrhiza Bge. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาฉีดและยาตมมี
ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี

2,3 ลดอาการหัวใจขาด
เลือด ชวยใหคลื่นไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติกลับดีขึ้น และ

กระตุนการคืนสภาพของเนื้อเยื่อกลามเนื้อหัวใจที่ถูก

ทําลาย  ยาฉีดและยาตมมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสุนัขและกระตาย ในขณะที่สาร tanshinone IIA 
sodium sulfonate จากตันเซิน ทําใหความดันเพิ่มขึ้นเล็กนอย ยาตมทําใหเลือดแข็งตัวชาลงในหลอดทดลอง  
สารสกัดเอทานอล และสาร tanshinone IIA sodium sulfonate ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด
ของกระตายและของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ถูกชักนําดวย ADP2  ตันเซินยังมีฤทธิ์ชวยใหหนูถบีจกัร 
หนูขาว และสุนัข นอนหลับ  ยาตมมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิด ตานอักเสบ และปกปองตับ2-4

 

การศึกษาทางคลินิก:  ตันเซินมีประสิทธิผลการรักษาในผูปวยปวดเคนหัวใจ โดยเฉพาะผูปวย
ที่ไมมีประวัติกลามเน้ือหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือด  สาร tanshinone IIA sodium sulfonate ก็ใหผล
คลายกัน  รายงานการศึกษาในผูปวยโรคลมอัมพาตที่มีสาเหตุจากทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงใน
สมองแข็งตัว จํานวน 65 ราย ที่ไดรับยาฉีดตันเซินทางหลอดเลือดดําหรือเขากลาม พบวาผูปวย 9 ราย 
หายเปนปกติ ผูปวย 48 รายมีอาการดีขึ้น และ 8 รายไมไดผล  นอกจากน้ันตันเซินยังใชไดผลดีใน
ผูปวยที่มีกอนลิ่มกระจายในหลอดเลือด และผูปวยหลอดเลือดอักเสบมีลิ่มเลือด2-4  

การศึกษาความปลอดภัย:  การฉีดยาตมขนาด 43 กรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูถีบจักรไม
ทําใหหนูตายภายใน 48 ชั่วโมง แตเม่ือเพิ่มขนาดเปน 64 กรัม/กิโลกรัม มีหนูตาย 2 ตัว จาก 10 ตัว 
ขนาดของสารสกัดเอทานอล และยาฉีดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองมีคา
เทากับ 80.5 และ 36.7 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดยาฉีดขนาด 2.4 กรัม/กิโลกรัม เขาชองทอง
กระตายเปนเวลา 14 วัน ไมพบความผิดปกติของเลือด ตับ และการทํางานของไต2-4

 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  การใชตันเซินในผูปวยมีเพียงบางรายที่อาจจะทําใหมีอาการ
ปากแหง เวียนศีรษะ อิดโรย มือชาและมีความรูสึกบวม แนนหนาอก หายใจสั้น หงุดหงิด ปวดบริเวณ
หัวใจ หัวใจเตนเร็ว คลื่นไสอาเจียน และไมสบายในทางเดินอาหาร  แตอาการตาง ๆ เหลาน้ีจะหายไป

เองโดยไมตองหยุดการใชยา
2,4

 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China. Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003.  
4. Li R.  Radix Salviae Miltiorrhizae: dan shen.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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ตั้นโตวฉือ่  (淡豆豉) 
 

ตั้นโตวฉื่อ (Semen Sojae Praeparatum) 
ไดจากการหมักเมล็ดของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า 

Glycine max (L.) Merr. (ถั่วเหลือง) วงศ Fabaceae 
(Leguminosae-Papilionoideae)1 -3

  เ ต รี ย ม โ ด ย นํ า

ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) และชิงเฮา (青蒿 โกฐจุฬาลําพา) 
มาตมนํ้าใหเดือดสักครู กรอง ไดเปนนํ้ากระสายยา  นํา

ถั่วเหลืองที่สะอาดใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมนํ้ากระสายยา

ที่เตรียมไดปริมาตรพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งนํ้ายาแทรกซึมเขาไปในเนื้อถั่วเหลือง  

จากน้ันนําไปใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งตัวยาดานในใส นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น

ในภาชนะนึ่ง  จากนั้นนําซังเยี่ยและชิงเฮาที่ไดจากการตมมาวางไวบนถั่วเหลือง หมักท่ีอุณหภูมิ 25-28 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธประมาณ 80% จนกระทั่งผิวดานบนมีชั้นสีเหลือง  นําถั่วเหลืองที่หมัก

ไดออก ทิ้งกากยาซังเยี่ยและชิงเฮา เติมนํ้าในปริมาตรที่พอเหมาะ คลุกใหเขากัน ชอนเอาถั่วเหลืองขึ้น

จากนํ้า ใสในภาชนะนึ่ง รักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 50-60 องศาเซลเซียส หมักไวนาน 15-20 วัน 

จนกระทั่งการหมักสมบูรณ สังเกตจากมีกลิ่นหอมออกมา  นําออกจากภาชนะ แลวนําไปทําใหแหง  

โดยทั่วไปใชถั่วเหลือง 100 กิโลกรัม ตอซังเยี่ยและชิงเฮาชนิดละ 7-10 กิโลกรัม
4-7 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตั้นโตวฉ่ือมีฤทธิ์ขับเหงื่อเล็กนอย2 

การศึกษาทางคลินิก:  ตั้นโตวฉ่ือมีสรรพคุณระบายความรอน บรรเทาหวัดจากลมภายนอก 

และลดอาการหงุดหงิด
4-7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชกับสตรีใหนมบุตร เน่ืองจากจะทําใหนํ้านมแหง2 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.  

2  Bensky D., Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed. Washington: Eastland Press Inc., 
1993. 

3  สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2544).พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
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4. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 
Chinese Medicine, 2003. 

5. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 
House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 

6. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
7. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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2 เซนติเมตร 

ตาเจา (大枣)  
 

ตาเจา [พุทราจีน (Fructus Ziziphi 
Jujubae)] คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Ziziphus jujuba Mill. วงศ Rhamnaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตาเจามี

วิตามินซีสูง ผลดิบมีวิตามินซีอิสระ 0.6-0.8% แต
ปริมาณจะลดลงเมื่อผลสุก

2  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

ปกปองตับกระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนูถีบจักร
3
  เม่ือใหสารสกัด 95% เอทานอลทางปากหนูถีบจักร 

ในขนาด 3.0 กรัม/กิโลกรัม จํานวน 3 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง จะทําใหหนูงวงนอน  เมื่อใหสารสกัด

บิวทานอล เมทานอล และสวนสกัดแอลคาลอยดจากสารสกัดเมทานอล ขนาด 1.0 กรัม/กิโลกรัม โดย

ฉีดเขาชองทองหรือใหเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์กลอมประสาท  สารที่มีฤทธิ์ทําใหงวง
นอนออน ๆ ไดแก สารกลุม flavone C-glycosides (swertisin, spinosin และ acylspinosins) ซึ่ง
สาร swertisin มีฤทธิ์แรงที่สุด5  นอกจากนี้พบวาสวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดจากตาเจามีฤทธิ์กระตุน
ภูมิคุมกันในหนูถีบจักร

4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช

เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 50 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหทางปาก

หนูถีบจักร และสารสกัด 95% เอทานอลขนาดเทียบเทาผงยา 1.0 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหเขากระเพาะ-

อาหารหนูถีบจักร 3 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง พบวาไมมีพิษเฉียบพลัน  ขนาดของสารสกัดนํ้าที่ทําให
หนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทาผงยา 14.3 กรัม/กิโลกรมั  เม่ือใหสารสกดั

นํ้าขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ทางน้ําด่ืม นาน 3 เดือน พบวาทําใหนํ้าหนักตัวหนูถีบจักรลดลง มี

หนูบางตัวขนรวงเปนหยอม ๆ หรือมีภาวะซีด หรืออวัยะวะเพศแข็งตัว  แตเมื่อใหสารสกัด 95% 
เอธานอล ขนาดประมาณ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 3 เดือน ทางน้ําดื่ม ไมพบวามีพิษเรื้อรัง 

และไมเปนพิษตอการสรางตัวอสุจิ   นอกจากน้ี พบวาสารสกัด 75% เอทานอล ไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ
ในหลอดทดลอง

4
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เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English ed. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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2 เซนติเมตร 

ตาฟูผี (大腹皮)  
 

ตาฟูผี [เปลือกผลหมาก (Pericarpium 
Arecae)] คือ เปลือกผลแหงที่ยังไมสุกของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Areca catechu L. วงศ Arecaceae 
(Palmae)1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตาฟูผีมีฤทธิ์ทําให
ลําไสเล็กหดตัวซึ่งอาจทําใหทองเสียได ลดอัตราการ-

เตนของหัวใจ ลดความดันโลหิต เพ่ิมการคัดหลั่งของนํ้าลายและขับเหงื่อ และทําใหพยาธิตัวแบนเปน

อัมพาต ซึ่งสารออกฤทธิ์คือ สาร arecoline (arceine)2  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชตาฟูผีในผูปวยที่มีโรคเนื่องจากชี่พรอง3  

เอกสารอางอิง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
3. Gongwang L.  Chinese Herbal Medicine.  Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
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2 เซนติเมตร 

ตาหวง (大黄)  
 

ตาหวง [โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma 
Rhei)] คือ  ร า กแล ะ เ ห ง า แ ห ง ข อ งพ ืช ที ่ม ีชื ่อ

วิทยาศาสตรวา Rheum palmatum L., R. 
tanguticum Maxim. ex Balf., R. officinale Baill. 
วงศ  Polygonaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตาหวงเปนยา
ระบายออน ๆ  สารออกฤทธิ์คือ สารกลุมแอนทราควิโนน ไดแก สาร sennosides และ rheinosides ออก-

ฤทธิ์โดยการกระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ และเพิ่มการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ 

ทําใหมีปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึ้น
2-6   สารกลุมแอนทราควิโนนสวนใหญจะดูดซึมท่ีลําไสเล็กไปที่ตับ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไปออกฤทธิ์ที่ลําไสใหญ  โดยฤทธิ์ระบายจะเริ่มหลังจากรับประทานตาหวง 6-8 
ชั่วโมง

2  โดยทั่วไปสารกลุมแอนทราควิโนนจะอยูในรูปกลัยโคไซดซึ่งเม่ือผานถึงลําไสใหญ จะถูก
แยกสลายดวยนํ้าโดยแบคทีเรียและเปลี่ยนเปนรูปอิสระ แลวกลายเปนสารออกฤทธิ์ที่แทจริง

2,7  
 สาร 

sennoside A เปนสารกลุมแอนทราควิโนนที่มีฤทธิ์ระบายแรงที่สุด  ขนาดที่ออกฤทธิ์ไดรอยละ 50 
(ED50) เมื่อใหทางปากหนูถีบจักรคือ 13.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม7  อยางไรก็ตามเนื่องจากตาหวงมีสาร-

แทนนินในปริมาณสูง การใชขนาดยาต่ํา ๆ (0.05-0.3 กรัม) อาจจะทําใหทองผูก2  ตาหวงมีฤทธิ์ฝาดสมาน
ใชไดกับการตกเลือดท้ังภายในและภายนอก  ใชรักษาและปองกันการตกเลือดและการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหาร
5,7  ตาหวงมีฤทธิ์ขับน้ําดี2,7 ลดความดันโลหิต2 ลดระยะเวลาที่ตองใชเพื่อใหเกล็ดเลือดจับ

เปนลิ่ม ลดสภาพใหซึมผานไดของหลอดเลือดฝอย กระตุนไขกระดูกใหสรางเกล็ดเลือด
2  และมีฤทธิ์

ตานจุลชีพหลายชนิด
2,5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาหวงมีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก  ขนาดใชที่เหมาะสมที่สุดคือ 

ขนาดที่ต่ําท่ีสุดที่ทําใหอุจจาระเหลวเชน 0.5-1.5 กรัม วันละ 1 ครั้ง กอนนอน6  มีการศึกษาใชตาหวง
รักษาผูปวย 1,000 รายที่มีอาการตกเลือดเฉียบพลันในทางเดินอาหารสวนบน พบวารอยละ 97 
ตอบสนองดีตอการรักษา โดยเลือดจะหยุดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน7  นอกจากนี้สามารถ
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ใชตาหวงเปนยาภายนอกรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส 
ผื่นแดง งูสวัด2 และรักษาแผลไฟไหม2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารกลุมแอนทราควิโนน ไดแก emodin, physcion และ 
chrysophamol ที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหเขากระเพาะอาหารคือ 0.56, 1.15 
และ 10 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

2  สารสกัดนํ้าของตาหวงไมเปนสารกอกลายพันธุ5   
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ตาหวงมีความเปนพิษต่ํา แตการใชเกินขนาดจะทําใหมี

อาการคลื่นไส อาเจียน รูสึกหมุน เวียนศีรษะ ปวดเกร็ง ปวดทอง ถายเหลว สูญเสียนํ้าและเกลือแร
โดยเฉพาะโพแทสเซียม

2,6,7  การใชตาหวงนาน ๆ จะทําใหตับอักเสบ มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า 

นํ้าหนักตัวลด ปสสาวะมีเลือด อุจจาระมีไขมันมาก เลือดมีแอลบูมินนอย  ควรระวังการใชตาหวง

รวมกับยา cardiac glycosides, quinidine เพราะจะทําใหยาเหลาน้ีมีความแรงในการออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น  

และการใชตาหวงรวมกับยาที่ทําใหระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลง เชน thiazide, adreno-
corticosteroids และกันเฉา จะเพิ่มความรุนแรงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา6  ในกรณีที่ใชตาหวง
แลวมีเลือดออกทางทวารหนัก หรือเม่ือใชในขนาดสูงแลวลําไสยังไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงบอกถึง

ภาวะรุนแรงที่เกิดอันตรายขึ้นได  นอกจากน้ีการใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหลําไสเกิดความเคยชิน  

หามใชตาหวงในผูปวยที่มีอาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบพลันในชองทอง ลําไสอุดตัน ลําไสอักเสบ ไต-

อักเสบ หรือมีอาการปวดทอง คลื่นไสอาเจียนโดยไมทราบสาเหตุ
6,8,9  หามใชตาหวงในสตรีใหนมบุตร7

 

เน่ืองจากสารแอนทราควิโนนสามารถขับออกทางน้ํานมและทําใหทารกทองเสีย
  
และหามใชตาหวงในเด็ก

อายุต่ํากวา 10 ป และสตรีมีครรภ6   

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World Scientific, 

1986. 
3. Leng-Peschlow E.  Dual effect of orally administered sennosides on large intestine transit and fluid absorption in the 

rat.  J Pharm Pharmacol 1986; 38: 606-10. 
4. De Witte P.  Metabolism and pharmacokinetics of anthranoids.  Pharmacology 1993; 47 (Suppl. 1): 86-97. 
5. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
6. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 1.  Geneva: World Health 

Organization, 1999. 
7. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
8. Reynolds JEF (ed.).  Martindale: The Extra Pharmacopoeia.  30th ed..  London: Pharmaceutical Press, 1993. 
9.  Blumenthal M, Busse WR, Goldberg A, Gruenwald J, Hall T, Riggins CW (eds.).  The Complete German Commission 

E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicine.  Austin (TX): American Botanical Council, 1988. 
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ตานหนานซิง  (胆南星) 

 

ตานหนานซิง (Arisaemae cum Bile) เปนตัว
ยาท่ีเตรียมจากเทียนหนานซิง (天南星) ซึ่งเปนเหงาแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Arisaema erubescens 
(Wall.) Schott., A. heterophyllum Bl., A. amurense 
Maxim. วงศ Araceae1,2

  
เทียนหนานซิงเปนตัวยาที่มีพิษ โดยทั่วไปจะใชเปน

ยาใชภายนอก  หากจะใชรับประทานตองนํามาเผาจื้อกอนใช

เพื่อลดพิษของยา  การเผาจื้อมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับสรรพคุณ

ที่ตองการ  วิธีเตรียมตานหนานซิงมี 2 วิธี3-6
 ดังน้ี 

วิธีที่ 1  นําเทียนหนานซิงมาแชในนํ้าสะอาด โดยเปลี่ยนนํ้าวันละ 2-3 ครั้ง  หากผิวบนของน้ํามี
ชั้นสีขาวบาง ๆ ใหเติมสารสม (เทียนหนานซิง 100 กิโลกรัม ใชสารสม 2 กิโลกรัม)  หลังจากแชนํ้าแลว 
1 วัน ใหเปลี่ยนนํ้าบอย ๆ  และแชจนกระทั่งเม่ือนําตัวยามาหั่นและชิมดูจะรูสึกชาเล็กนอยที่ลิ้น ใหนํา

ออกจากนํ้า นําขิงสดและสารสมใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมนํ้าปริมาตรพอเหมาะ ตมใหเดือด แลวใส

เทียนหนานซิงที่เตรียมได ตมจนกระทั่งมองเห็นเน้ือในตัวยา นําออกจากเตา แยกเอาขิงออก เอา

เฉพาะตัวยา มาตากใหแหงประมาณ 40-60%  หั่นเปนแวนบาง ๆ นําไปทําใหแหง จะไดจื้อหนานซิง 
(制南星)  เทียนหนานซิง 100 กิโลกรัม ใชขิงสดและสารสมอยางละ 12.5 กิโลกรัม

3-6 
นําจื้อหนานซิงที่เตรียมไดจากขางตนมาบดเปนผงละเอียด ผสมกับดีวัว (อาจใชดีแพะหรือ

ดีหมูก็ได) คลุกเคลาใหเขากัน นําไปใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด นึ่งนาน 60 นาที นําออกจากเตา 
ตั้งทิ้งไวใหเย็น ทําใหเปนชิ้นเล็ก ๆ  แลวนําไปทําใหแหง จะไดตานหนานซิง3-6

 

วิธีที่ 2  นําเทียนหนานซิงมาบดเปนผงละเอียด ผสมกับดีวัว (อาจใชดีแพะหรือดีหมูก็ได) 
คลุกเคลาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่ซึ่งมีอากาศคอนขางอุน หมักนาน 7-15 วัน  จากนั้นนําไปนึ่งหรือตุน

ติดตอกันท้ังวันท้ังคืนนาน 9 วนั กวนทุก 2 ชั่วโมง เพื่อขจัดกลิ่นเหม็นคาวออก จนกระทั่งไดสารสกัดขน

มีสีดํา เม่ือชิมดูจะไมทําใหลิ้นชา นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็นจนกระทั่งแหง  จากน้ันนําไปนึ่งอีกครั้ง

เพ่ือใหออนตัว แลวทําใหเปนชิ้นเล็ก ๆ จะไดตานหนานซิง
3-6 

2 เซนติเมตร 
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วิธีเตรียมตานหนานซิงทั้ง 2 วิธี ใชดีวัว 400 กิโลกรัมตอจื้อหนานซิงหรือเทียนหนานซิง 100 
กิโลกรัม

3-6 

การศึกษาความปลอดภัย: เทียนหนานซิงเปนตัวยาที่มีพิษ เม่ือผานกระบวนการเผาจื้อโดยการ

แชนํ้ากับสารสมและใชความรอน จะทําใหพิษลดลงหรือหมดไป  มีรายงานวาเม่ือนําเทียนหนานซิงมา

เตรียมเปนจื้อหนานซิง ความเปนพิษจะลดลงรอยละ 54.7  แสดงใหเห็นวาการแชนํ้าจะลดพิษของ
เทียนหนานซิง แตขณะเดียวกันก็จะทําใหสารออกฤทธิ์ลดลงดวย  ตัวยาที่ไดหลังจากแชนํ้าแลว 2 วัน 

เม่ือชิมจะรูสึกชาเล็กนอยท่ีลิ้น แตการศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของตัวยาดังกลาวในหนูถีบจักร

และหนูขาว พบวาสัตวทดลองสามารถทนพิษของตัวยาได  และเมื่อนําไปเตรียมเปนยาตม พบวาขนาด

ของยาเทียบเทาผงยา 150 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งคิดเปน 100 เทาของขนาดที่ใชในคน ไมทําใหเกิดอาการ

พิษใด ๆ
3-6

  

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.  

2   Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed. Washington: Eastland Inc., 1993.  
3. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue.  18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
4. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
5. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
6. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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2 เซนติเมตร 

ตี้หลง (地龙)  
 

ตี้หลง [ไสเดือนดิน (Pheretima)] คือ ลําตัว

แหงของสัตวที่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pheretima 
aspergillum E. Perrier, P. vulgaris Chen, P. 
guillelmi Michaelsen, P. pectinifera Michaelsen วงศ 
Megascolecidae เตรียมโดยนําเฉพาะลําตัวสัตวมา

ผาทอง เอาอวัยวะภายในและดินออก ลางนํ้าใหสะอาด 

หั่นเปนทอน แลวนําไปตากแดดใหแหง หรอืทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา
1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลแกหนูขาวและกระตาย 
พบวามีฤทธิ์ลดความตึงและการหดเกร็งของกลามเน้ือ และทําใหสงบ  สารสกัดแอลกอฮอลที่เตรียมโดย
การแช ขนาด 0.1 กรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัข พบวามีฤทธิ์ลดความดันโลหิต และเมื่อ

ใหทางปากหนูขาวปกติในขนาดสูง 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดความดันโลหิต
2
  สาร lubrofebrine 

จากตี้หลง มีฤทธิ์ลดไข  นอกจากน้ียังพบวาต้ีหลงมีฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ และตานการชัก
2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่เปนไขจากสาเหตุตาง ๆ รับประทานผงยาขนาด 12 กรัม 

พบวามีฤทธิ์ลดไขไดดี แตไมมีผลตออุณหภูมิรางกายของคนปกติ  ยาเตรียมตี้หลงมีสรรพคุณบรรเทา

อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบ ไอเรื้อรัง และคางทูม
2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเมื่อฉีดสารสกัดนํ้า
เขาหลอดเลือดดํา ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 38.5 กรัม/กิโลกรัม เม่ือให

สารสกัดดังกลาวแกหนูขาวทางปากขนาด 0.1 กรัม/กิโลกรัม/วัน ติดตอกันนาน 45 วัน ไมพบอาการพิษ

ใด ๆ  และเมื่อใหขนาดเทียบเทาผงยา 25 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14 วัน ไมทําใหสัตวทดลองตาย
2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Jin JD.  Lumbricus: di long.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
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2 เซนติเมตร 

ตี้หวง (地黄)  
 

ตี ้หวง  หร ือ  เซ ิงตี ้ หร ือ  เซ ิงตี ้หวง 

[โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa 
(Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตี้หวงมีฤทธิ์
ยับยั้งการลดลงของ corticosteroid ในเลือดที่เกิดจาก
การใชยา dexamethasone และปองกันเน้ือตอมหมวก-

ไตฝอ
2-4 มีผลตอการนําฮอรโมน corticosteroid เขาเซลลตับ และชะลอกระบวนการสลาย cortisol โดย

เซลลตับ
4  ผลของตี้หวงตอระบบหลอดเลือดและหัวใจจะผันแปรตามขนาดยา เชน สารสกัดความเขมขน 

0.1-0.5% ไมมีผลตอการทํางานของหัวใจที่แยกจากกายกบ แตความเขมขน 1% จะมีฤทธิ์ยับยั้ง  สาร-

สกัดความเขมขน 1-3% จะทําใหหลอดเลือดบีบตัว แตความเขมขน 5% จะขยายหลอดเลือด เปนตน  

สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ทําใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
3  สารกลุมพอลิแซ็กคาไรดจากต้ีหวงมีฤทธิ์

กระตุนการสรางเม็ดเลือด
5  สวนฤทธิ์ขับปสสาวะและฤทธิ์ตานอักเสบมีผลการศึกษาที่ขัดแยงกัน3,4  

ตี้หวงมีสารที่มีฤทธิ์ตานและกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  สารที่ตานการทํางานของระบบ-

ภูมิคุมกัน ไดแก acetoside  สวนสาร rehmannans SA และ SB มีฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกัน  ตี้หวง
มีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด สารออกฤทธิ์ ไดแก catapol, monomer rehmannioside D และ 
oligosaccharide  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ ของตี้หวง เชน ตานเชื้อรา ปกปองตับ

3 และทําใหสงบ5
 

เปนตน 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมสามารถบรรเทาอาการของผูปวยขออักเสบรูมาทอยด ผูปวยที่มี
อาการหอบหืด ผื่นลมพิษ ผื่นแดง และผิวหนังอักเสบ3  เม่ือใหผูปวยความดันโลหิตสูงรับประทานยาตม
ขนาด 30-50 กรัม/วัน นาน 2 สัปดาห พบวาสามารถลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล และไทรกลี-

เซอไรด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมอง และทําใหคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้น6 

 การศึกษาความปลอดภัย:  ยาตมและสารสกัดแอลกอฮอล ขนาดเทียบเทาผงยา 60 กรัม/
กิโลกรัม/วัน นาน 3 วัน หรือขนาดเทียบเทาผงยา 18 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 45 วัน4  และสารสกัด 
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90% เมทานอล ขนาด 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 4 วัน เม่ือใหเขาในกระเพาะอาหารหนูถีบจักร 

พบวาไมกอใหเกิดพิษ  ขนาดของสารสกัด 70% เมทานอลที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคามากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม  สารสกัดนํ้าขนาด 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (เทียบเทา 10-40 เทาของขนาดที่

ใชในคน) เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร เปนสารกอกลายพันธุ  สารสกัด 70% เมทานอลขนาด 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมเปนสารกอวิรูปในหนูขาว  แตเม่ือฉีดสารสกัดดวยนํ้ารอนเขาใตผิวหนัง จะยับยั้ง
การฝงตัวของตัวออนหนูถีบจักร

6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงที่พบในผูปวยบางราย ไดแก ทองเสีย 

ปวดทอง มีอาการรูสึกหมุน ออนเพลีย และใจสั่น  อาการเหลาน้ีจะหายไปเมื่อใชยาระยะหนึ่ง  และ

พบวาผูปวยบางรายมีอาการบวมเล็กนอยหลังใชตี้หวง
3  ไมควรใชตี้หวงในสตรีมีครรภ และไมแนะนําให

ใชในเด็กและสตรีใหนมบุตร เน่ืองจากยังไมมีขอมูลความปลอดภัย
6  

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Hou JY.  Radix Rehmanniae: di huang.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986. 
5. Zhang RX, Li MX, Jia ZP.  Rehmannia glutinosa: Review of botany, chemistry and pharmacology.  J Ethnopharmacol 

2008; 117(2): 119-214. 
6. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 3.  Geneva: World Health 

Organization, 2007. 
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ตูหัว (独活) 
 

ตูหัว (Radix Angelicae Pubescentis) 
คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Angelica 
pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan วงศ 
Apiaceae (Umbelliferae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลมี
ฤทธิ์ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดในหนูขาวและ

หน ูถีบจักร โดยสารออกฤทธิ์ ไดแก columbianetin 
acetate, columbianetin, columbianetin-D-glucopyranoside และ osthol  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ชวยให
การเตนของหัวใจหนูขาวและหนูถีบจักรเปนปกติ  สาร osthol 

 มีฤทธิ์ระงับปวดและตานอักเสบใน

หนูถีบจักร
2  

การศึกษาทางคลินิก:  ตูหัวมีสรรพคุณบรรเทาอาการไขขออักเสบ ปวดเมื่อยและชาจากการ

กระทบลมเย็นและความชื้นภายนอก  โดยทั่วไปมักไมใชเด่ียว แตจะใชเปนสวนประกอบของตํารับยา

ตานอักเสบและเสริมระบบภูมิคุมกัน
2
 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาว พบวาเม่ือฉีดสาร xanthotoxin 
และ bergapten เขากลามเน้ือ ขนาดที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 160 และ 945 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ

2
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. Liu JL.  Radix Angelicae Pubescentis: du huo.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

เถาเหริน (桃仁)  
 

เถาเหริน [เมล็ดทอ (Semen Persicae)] คือ 
เมล็ดแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus persica 
(L.) Batsch. หรือ P. davidiana (Carr.) Franch. วงศ 
Rosaceae1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ยับยั้งการ
เกิดลิ่มเลือดในหลอดทดลอง เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดท่ี

หูกระตาย  เม่ือฉีดยาตมเขาเสนเลือดดําสุนัขที่ไดรับยาชาจะ

ทําใหเสนเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีโคนขา

และลดความดันโลหิต  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือด สารสกัดมีฤทธิ์ตานอาการแพ 
และตานเชื้อวัณโรคในหนูถีบจักร

4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดมีสรรพคุณรักษาโรคตับแข็งที่เกิดจากพยาธิใบไม และตับแข็งที่
เกิดจากตับอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเริม งูสวัด อีสุกอีใส

4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือปอนสารสกัดขนาดเทียบเทาเถาเหริน 4 กรัม ใหหนูขาวทุกวัน

เปนเวลา 1 สัปดาห ไมพบความผิดปกติของระดับนํ้าตาลและแอลบูมินในเลือด และการทํางานของตับ
และอวัยวะหลักตาง ๆ

2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ1 

เอกสารอางอิง 
1 The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press 

Inc., 2003. 
3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544). 

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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 เทียนตง (天冬)   
 

เทียนตง (Radix Asparagi) คือ รากท่ีเปน
กระเปาะที่ทําใหแหงของพืชที่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. วงศ 
Liliaceae  เตรียมโดยนํารากมาลางใหสะอาด ขจัด

สวนที่เปนเสนใยของรากออก ตมใหเดือดหรือน่ึงแลว

ทําใหแหง
1,2

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร l-asparagine 
(asparamide) ที่แยกไดจากเทียนตงมีฤทธิ์ระงับไอ บรรเทาอาการหอบหืด และใชรักษาโรคหลอดลม

อักเสบ
3
  มีรายงานวาเทียนตงมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งชนิด sarcoma-80 และมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู4 

และมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในหลอดทดลอง ไดแก Bacillus subtilis, B. anthracis, 
B. diptheria, Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus4  

การศึกษาทางคลินิก:  เทียนตงทําใหปอดชุมชื้นและเพิ่มของเหลวในรางกาย บรรเทาอาการ

ไอแหงที่เกิดจากอินของปอดพรอง
2,4

  บรรเทาอาการกระหายน้ําเน่ืองจากของเหลวในรางกายมีความ

บกพรอง
 
รักษาโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจากความรอนภายใน มีฤทธิ์สงบระงับ ใชในผูปวยที่นอนไมหลับ

4  
มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งโดยยับยั้ง dehydrogenase ของเซลลเม็ดเลือดขาวในผูปวยที่มีมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลัน หรือมะเร็งชนิด myelogenous leukemia ชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง3

  นอกจากน้ียังมี

ฤทธิ์ขยายและหลอลื่นชองคลอด
3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยมีอาการเย็นพรองที่มามและกระเพาะอาหาร 
หรือไมมีความอยากอาหาร

2
 รวมทั้งผูปวยที่ทองเสียหรือไอเน่ืองจากเย็นพรอง

3
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Gongwang L.  Chinese Herbal Medicine.  Beijing:  Hua Xia Publishing House, 2001. 
3. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

เทียนหมา (天麻) 
 

เทียนหมา (Rhizoma Gastrodiae) คือ เหงา
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gastrodia elata Bl. 
วงศ Orchidaceae เตรียมโดยนําเหงาแหงมาลางนํ้าให

สะอาด เก็บไวในภาชนะปด หรือน่ึงดวยไอน้ํา เพื่อใหออน
นุม หั่นเปนแวนบาง ๆ แลวนําไปทําใหแหง

1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร gastrodin จาก
เทียนหมามีฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ และลดการหดเกร็งของ

กลามเน้ือ
2,3

  เม่ือใหสารสกัดนํ้าท่ีเตรียมโดยการแช หรือ

สาร gastrodin หรือสาร 4-hydroxy-benzyl alcohol ขนาดเทียบเทาผงยา 1-10 กรัม/กิโลกรัม โดย

ฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร หรือใหสารสกัดแอลกอฮอลขนาดเทียบเทาผงยา 10-20 กรัม/กิโลกรัม โดย

ฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนไหว และตานฤทธิ์ที่ทําใหตื่นตัวของสาร 

คาเฟอีน
3
  เม่ือใหสารสกัดนํ้าท่ีเตรียมโดยการแช ขนาดเทียบเทาผงยา 5-10 กรัม/กิโลกรัม โดยฉีดเขา

ชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์ตานอาการตื่นตระหนกได  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอลเจือจางขนาด

เทียบเทาผงยา 5 กรัม/กิโลกรัม โดยการฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์ระงับปวด  เม่ือใหยาฉีด

เทียนหมาทางหลอดเลือดดํากระตาย ขนาดเทียบเทาผงยา 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต  

เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ตานอักเสบและลดบวม  

และเมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร ขนาด 25 มิลลิกรัม/ตัว/วัน ติดตอกัน 4 วัน พบวาสามารถกระตุน

ระบบภูมิคุมกัน
3
  นอกจากน้ีผงยาเทียนหมายังมีฤทธิ์ตานอาการชักเกร็ง

2 

การศึกษาทางคลินิก:  เทียนหมามีสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หูอื้อ แขนขาไมมีแรง 
นอนไมหลับ และบรรเทาอาการปวดตาง ๆ

3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าโดย
ฉีดเขาชองทอง หรือฉีดเขาหลอดเลือดดํา ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

56.4 และ 39.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เมื่อใหสาร gastrodin ทางปากหรือฉีดเขาหลอดเลือดดํา
หนูถีบจักร ขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหสัตวทดลองตาย  และขนาดที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 
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(LD50) เม่ือใหทางปาก มีคาเทากับ 1.58 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดยาตมเทียนหมาเขาชองทองกระตายใน

ขนาดเทียบเทาผงยา 12 กรัม/กิโลกรัม พบวาสัตวทดลองสวนใหญจะตายภายใน 48 ชั่วโมง3  เม่ือใหสาร 
gastrodin ทางปากสุนัขหรือหนูถีบจักรขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14-60 วัน พบวาไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงของเลือดและเซลลของอวัยวะภายในตาง ๆ ไดแก หัวใจ ตับ มาม ปอด และไต 

นอกจากน้ียังไมมีผลตอการทํางานของตับและไต
3 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
3. Jin RM.  Rhizoma Gastrodiae: tian ma.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

ปอเหอ (薄荷)  
 

ปอเหอ หรือ ปอเหอเยี่ย (Herba Menthae) 
คือ สวนเหนือดินท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร

วา Mentha haplocalyx Briq. วงศ Lamiaceae 
(Labiatae)1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื ่อใหปอเหอ 
ทางปากในปริมาณเล็กนอย จะกระตุนระบบประสาท-

สวนกลาง ทําใหหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังขยาย ทําใหมี

เหงื่อออกและลดไข  นํ้ามันหอมระเหยจากปอเหอมีฤทธิ์ขับเสมหะในกระตาย3  สารออกฤทธิ์คือ สาร 

menthol ซึ่งสามารถลดเสมหะที่เปนฟอง และทําใหเสมหะเจือจางโดยกระตุนการหลั่งเมือกในทางเดิน-

หายใจมากขึ้น  ไอระเหยของสาร menthol ขนาด 81 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือทดลองในกระตาย พบวามี

ฤทธิ์เพ่ิมการหลั่งเมือกในระบบทางเดินหายใจ และลดความถวงจําเพาะของเมือก แตขนาด 243 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะลดการหลั่งเมือก  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือลําไส 
โดยสารออกฤทธิ์คือ menthol และ menthone  สารทั้งสองนี้ยังมีฤทธิ์ขับนํ้าดีอยางแรง และเมื่อใช
ภายนอกจะทําใหเกิดการระคายผิวหนัง ทําใหรูสึกเย็น ตามดวยรูสึกแสบ ๆ  เน่ืองจากมีฤทธิ์กระตุน

ปลายประสาท และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น จึงทําใหนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ตานอักเสบ

และระงับปวดเฉพาะที่
2  นอกจากนี้สารสกัดนํ้าและน้ํามันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย2,3

   

การศึกษาทางคลินิก:  ปอเหอมักไมใชเด่ียว ๆ  สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยารักษา

อาการไขหวัด คออักเสบ และโรคผิวหนัง
2,3  สาร menthol ใชเปนยาภายนอก บรรเทาอาการปวดศีรษะ 

ปวดประสาท และคัน
2
  มีรายงานวาเม่ือผูปวยรับประทานน้ํามันหอมระเหยเกินขนาด คือ 20 มิลลิลิตร 

หลังการใชยา 15 นาที จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพรา คลื่นไสอาเจียน หมดสติ และความดันโลหิต

ลดลงอยางรวดเร็ว  ซึ่งหลังจากใหนํ้าเกลือและยากระตุนประสาทสวนกลาง ผูปวยจะหายเปนปกติไดใน

วันรุงขึ้น
2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร menthol ที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักรและหนูขาว มีคาเทากับ 5-6 และ 1 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  ขนาด 
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LD50 เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทองหนูขาวมีคาเทากับ 0.8-1 กรัม/กิโลกรัม2
  และเมื่อใหทางปาก

และฉีดเขาชองทองแมว มีคาเฉลี่ยมากกวา 0.9 กรัม/กิโลกรัม
3
   

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
3. Du XM.  Herba Menthae: bo he.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏)  
 

ปนเซี่ย (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตนใตดิน
แหงที่เอาเปลือกนอกและรากฝอยออกแลวของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Breit. วงศ 
Araceae1 

ปนเซี่ยเปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองนํามาเผาจื้อกอนใช 

ดังน้ี 
1. หากเนนสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ  

เผาจื้อโดยแชปนเซี่ยในน้ําสารสมความเขมขน 8% จนกระทั่งมองเห็นเน้ือในสมุนไพร  เม่ือชิมดูจะรูสึก
ลิ้นชาเล็กนอย  ลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง

2,3  
2. หากเนนสรรพคุณบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน  เผาจื้อโดยนําปนเซี่ยไปแชนํ้าจนกระทั่ง

นํ้าซึมเขาเน้ือในสมุนไพร  นําขิงสดหั่นเปนแวนตมเอานํ้า เติมสารสมและสมุนไพรลงไปในน้ําขิงแลวตม

จนกระทั่งสามารถมองเห็นเน้ือในสมุนไพร  นําสมุนไพรออกมา ตั้งทิ้งไวใหแหงหมาด ๆ หั่นเปนแวน

บาง ๆ แลวนําไปทําใหแหง
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ปนเซี่ยมีฤทธิ์ระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน
นกพิราบ กระตาย และสุนัข

4
  สารที่มีฤทธิ์ตานอาเจียน ไดแก polysaccharide PT-F2-I5 และ 6KDP 

ซึ่งเปน glycoprotein ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 6 kDa6
  จากการศึกษาในหนูถีบจักรพบวา ขิงสามารถลดฤทธิ์

การกระตุนภายในชองทองที่เปนอาการพิษที่เกิดจากปนเซี่ยได
7  ซึ่งสอดคลองกับการแพทยแผนจีนท่ีใช

ขิงลดความเปนพิษของปนเซี่ยในตํารับยา
5 

การศึกษาทางคลินิก:  ปนเซี่ยมีสรรพคุณบรรเทาอาการอาเจียน ทองเสีย
4  ใชในตํารับรักษา

อาการไอ หายใจลําบาก มีเสมหะ บรรเทาอาการอาเจียน
8 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ

ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการเผาจื้อและการเตรียมสารสกัด  มีรายงานวาเม่ือให

ปนเซี่ยท่ีไมไดผานการเผาจื้อทางปาก ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 42.7 
กรัม/กิโลกรัม  และเมื่อใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน
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นาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายทั้งหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มี
คาเทียบเทาผงยา 131.4 กรัม/กิโลกรัม  ในขณะที่สารสกัดจากปนเซี่ยท่ีผานการเผาจื้อแลวไมทําใหเกิด

พิษเฉียบพลันใด ๆ  และการใหสารสกัดดังกลาวทางปากในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 21 
วัน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย

4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ถารับประทานปนเซี่ยท่ีไมไดเผาจื้อ จะระคายเคืองปากและ
ระบบทางเดินอาหารอยางมาก ทําใหปวดบวม พูดไมออก อาเจียน นํ้าลายไหล

8  สารที่ทําใหระคายเคือง
และทําใหปนเซี่ยมีพิษคือ แคลเซียมออกซาเลต

9  การแชปนเซี่ยในสารละลายสารสมความเขมขน 8% ซึ่ง
เปนวิธีเผาจื้อตามเภสัชตํารับจีน หรือการแชในสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขน 10% จะทําให
ผลึกรูปเข็มของแคลเซียมออกซาเลตเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีปริมาณลดลงจากประมาณ 1% เปนนอยกวา 
0.5% จึงไมมีผลระคายเคืองตอตากระตาย

10 หากไดรับพิษจากปนเซี่ย วิธีแกพิษคือ ใหรับประทาน

นํ้าสมสายชูเจือจาง นํ้าชาเขมขน หรือไขขาว หรือใหนํ้าสมสายชูผสมน้ําขิงเล็กนอย ใหออกซิเจนหรือเปด

หลอดลมในกรณีที่หายใจลําบาก
8 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q. Processing of Traditional Chinese Medicine. 7th ed.  

Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
3. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพ

ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
4. Dou CG.  Rhizoma Pinelliae: ban xia.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
6. Kurata K, Tai T, Yang Y, Kinoshita K, Koyama K, Takahashi K, Watanabe K, Nunoura Y.  Quantitative analysis of 

anti-emetic principle in the tubers of Pinellia ternata by enzyme immunoassay.  Planta Med 1998; 64(7): 645-8. 
7. Wu H, Shu W, Qiu L, Ye D.  The experiment research of ginger detoxification to Rhizoma Pinelliae.  Zhong Yao Cai 

1998; 21(3): 137-40. 
8. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986. 
9. Zhong LY, Wu H, Zhang KW, Wang QR.  Study on irritation of calcium oxalate crystal in raw Pinellia ternata.  

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2006; 31(20): 1706-10. 
10. Wu H, Zhong LY, Li W, Ye DJ.  Study on processing mechanism of Pinellia ternate.  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 

2007; 32(14): 1402-6. 
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2 เซนติเมตร 

ปงหลาง (槟榔)  
 

ปงหลาง  [หมากสง (Semen Arecae)] คือ 
เมล็ดสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Areca catechu 
L. วงศ Arecaceae (Palmae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ปงหลางมีฤทธิ์ขับ-

พยาธิหลายชนิดโดยเฉพาะพยาธิตัวตืด
3
 สารออกฤทธิ์หลัก

คือ arecoline ซึ่งมีฤทธิ์ขับพยาธิตัวตืดหมู ทําใหพยาธิ

ตัวตืดวัวเปนอัมพาต แตมีฤทธิ์ออนตอพยาธิเข็มหมุดและ

พยาธิไสเดือน และไมมีผลตอพยาธิปากขอ
4 
  สารน้ียังมีฤทธิ์ทําใหลําไสใหญกระตายหดตัว

5
  สารสกัดนํ้า

และสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและราหลายชนิดในหลอดทดลอง ซึ่งคาดวาสาร-

ออกฤทธิ์คือ สารกลุมฟนอลและแทนนินท่ีพบไดมากในปงหลาง
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ปงหลางมีฤทธิ์ถายพยาธิ1,2,7
 ทองมานจากพยาธิ ทําใหชี่หมุนเวียน ขับนํ้า 

บรรเทาอาการอาหารตกคาง รักษาอาการบวมน้ํา ขาบวม ปวด ตานมาลาเรีย
1,2 ระงับปวด รักษาบิด 

กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ ปอดอักเสบในเด็ก โรคกลากเกลื้อน
7 

การศึกษาความปลอดภัย:  สาร arecoline มีความเปนพิษตอตับในหนู จากการทดลอง พบวา
มีฤทธิ์กดภูมิคุมกัน ยับยั้งสารตานอนุมูลอิสระในสัตวทดลอง

6
 และเปนสารกอมะเร็ง

3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีอาการทองเสียเน่ืองจากมามพรอง7 หรือ
ผูปวยที่มีรางกายออนแอโดยชี่จมที่บริเวณสวนกลางของรางกาย

2
  หากใชเกินขนาดอาจจะทําใหเกิดการ-

หลั่งนํ้าลาย อาเจียน ปสสาวะมาก งวงซึม และชัก
3
  นอกจากน้ีควรระวังการใชปงหลางเปนประจํา 

เน่ืองจากอาจทําใหสูญเสียการรับรูรสชาติ ความอยากอาหารลดลง ฟนโยก ขับถายลดลง เจ็บคอและ

ปวดทอง โดยอาการเหลาน้ีอาจเกิดจากสารแทนนินในปงหลาง  นอกจากน้ีปงหลางยังมีสารท่ีทําใหเกิด
มะเร็งที่เยื่อเมือกในชองปาก

3 

เอกสารอางอิง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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2. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหาร
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2551. 

3. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs (Chinese Materia Medica).  2nd ed.  CA: The Institute of Chinese Materia 
Medicine, 1996. 

4. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วชิรา แดนตะวัน, สถาพร ล้ิมมณี, ชะนะ ครองรักษา, ทิพวัลย ทรัพยเจริญ.  สมุนไพร  อันดับที่ 03: การ
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.  

5. Xie DP, Chen LB, Liu CY, Zhang CL, Liu KJ, Wang PS.  Arecoline excites the colonic smooth muscle motility via 
M3 receptor in rabbits.  Chin J Physio 2004; 47(2): 89-94. 

6. Dasgupta R, Saha I, Pal S, Bhattacharyya A, Sa G, Nag TC, Das T, Maiti BR.  Immunosuppression, hepatotoxicity 
and depression of antioxidant status by arecoline in albino mice.  Toxicology 2006; 227(1-2): 94-104. 

7. Gongwang L.  Chinese Herbal Medicine.  Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
8. Xie BZ.  Semen Arecae: bing lang.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

ไปจื่อ (白芷)   
 

ไปจื่อ [โกฐสอ (Radix Angelicae 
Dahuricae)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 
Hook. f., A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 
Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 
วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารจากไปจื่อ ไดแก สาร 
byakangelicol และ imperatorin มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนู2,3

  สาร byakangelicol, byakangelicin, 
oxypeucedanin และ imperatorin มีฤทธิ์ปกปองตับจากสาร tacrine ในหลอดทดลอง4

  สาร 

angelicotoxin เม่ือใชในปริมาณนอยมีฤทธิ์กระตุนศูนยการหายใจและประสาทสวนกลาง ทําใหอัตรา

การหายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และอาเจียน  และหากใชในปริมาณมากจะทําใหชักและเปน

อัมพาต
5
  สาร phellopterin มีฤทธิ์คลายกังวล

6
  สาร isoimperatorin, imperatorin, และ 

oxypeucedanin มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม acetylcholinesterase จึงอาจมีฤทธิ์ปองกันสมองเสื่อม7 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปจื่อมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดกระเพาะอาหาร 
ปวดเนื่องจากเปนน่ิวในทอไตและถุงนํ้าดี และรักษาโพรงจมูกอักเสบ

8 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือใหสารสกัด 50% แอลกอฮอลโดยการปอนหรือฉีดเขา
ใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม

9 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Lin CH, Chang CW, Wang CC, Chang MS, Yang LL.  Byakangelicol, isolated from Angelica dahurica, inhibits both 

the activity and induction of cyclooxygenase-2 in human pulmonary epithelial cells.  J Pharm Pharmacol 2002; 54(9): 
1271-8. 

3. Kang OH, Lee GH, Choi HJ, Park PS, Chae HS, Jeong SI, Kim YC, Sohn DH, Park H, Lee JH, Kwon DY.  Ethyl 
acetate extract from Angelica Dahuricae Radix inhibits lipopolysaccharide-induced production of nitric oxide, 
prostaglandin E2 and tumor necrosis factor-alpha via mitogen-activated protein kinases and nuclear factor-kappa B in 
macrophages.  Pharmacol Res 2007; 55(4): 263-70. 
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4. Oh H, Lee HS, Kim T, Chai KY, Chung HT, Kwon TO, Jun JY, Jeong OS, Kim YC, Yun YG.  Furocoumarins from 
Angelica dahurica with hepatoprotective activity on tacrine-induced cytoxocity in Hep G2 cells.  Planta Med 2002; 
68(5): 463-4. 

5. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
6. Bergendorff O, Dekermendjian K, Nielsen M, Shan R, Witt R, Ai J, Sterner O.  Furanocoumarins with affinity to 

brain benzodiazepine receptors in vitro.  Phytochemistry 1997; 44(6): 1121-4. 
7. Kim DK, Lim JP, Yang JH, Eom DO, Eun JS, Leem KH.  Acetylcholinesterase inhibitors from the roots of Angelica 

dahurica.  Arch Pharm Res 2002; 25(6): 856-9. 
8. Zhao GB.  Radix Angelicae Dahuricae: bai zhi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Medicine. 2nd ed. Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
9. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 

1.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
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2 เซนติเมตร 

ไปจื่อเหริน (柏子仁)  
 

ไปจื่อเหริน (Semen Biotae หรือ Semen 
Platycladi) คื อ  เ น้ื อ ใ น เ ม ล็ ด ข อ ง พื ช ท่ี มี ชื ่อ

วิทยาศาสตรวา Biota orientalis (L.) Endl. 
(สนหางสิงห) มีชื่อพองวา Platycladus orientalis 
(L.) Franco วงศ Cupressaceae1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้า
และสารสกัดแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด

เทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม พบวาจะเพิ่มระยะเวลาการหลับที่เหน่ียวนําดวยยา amobarbital 
sodium  ถาใหสารสกัดแอลกอฮอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

พบวามีฤทธิ์ทําใหสงบ และชวยใหสัตวทดลองมีความจําระยะสั้นดีขึ้น
3 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปจื่อเหรินมีสรรพคุณชวยใหนอนหลับ บรรเทาอาการใจสั่น  ขี้หลงขี้ลืม 

รักษาอาการทองผูกในผูสูงอายุ
4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชไปจื่อเหรินในผูปวยที่มีอาการอุจจาระเหลวหรือ
เสมหะผิดปกติ  ไมใชตัวยานี้รวมกับเกกฮวย

1 

เอกสารอางอิง 
1.  The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544).

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
4. Chen Q.  The Clinical and Pharmacology of the Chinese Patent Medicine.  1st ed.  Beijing: Ren Min Wei Shen Chu 

Ban She, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

ไปจู (白术)  
 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 
คือ  ลําตน ใตดินแห งของพืชที่ มี ชื่ อ วิทยาศาสตร ว า  
Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Asteraceae 
(Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ไปจูมีฤทธิ์ปกปองตับ
และเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  เม่ือ

ใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 6 
กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนักตัวและความทนทาน

2,3  สารออกฤทธิ์ที่กระตุนระบบภูมิคุมกัน คือ 

glycoproteins ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 30 kDa 
 โดยกระตุนการสรางเม็ดเลือดขาว และสารภูมิตานทานของ

เซลลมามของหนูถีบจักร
4
  ไปจูมีฤทธิ์ลดการขาดชี่ของมามทั้งในคนและสัตวทดลอง โดยปองกันการฝอ

ของมาม ตอมไทมัส และกลามเน้ือนอง และปองกันการลดลงอยางมากของน้ําหนักตัว5  นอกจากน้ีไปจู
ยังมีฤทธิ์ตานอักเสบ โดยสารออกฤทธิ์คือ atractylenolide I, atractylenolide III6 และ 14-acetoxy-
12-senecioyl-oxytetradeca-2E,8E,10E-trien-4,6-diyn-1-ol7  สวนฤทธิ์ขับปสสาวะมีผลการทดลอง
ที่ขัดแยงกัน

3 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปจูมีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขังใน
ชองทอง)2

  เม่ือใหอาสาสมัครสุขภาพดีรับประทานสารสกัดนํ้า 5% ในขนาด 1 ชอนโตะ วันละ 3 ครั้ง 

พบวาหลังจากการใหยา 4 วัน ระยะเวลาการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้น แตสามารถกลับเปนปกติ

ภายหลังหยุดยา 10 วัน3 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้า
เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

13.3 กรัม/กิโลกรัม8  สวนการศึกษาพิษเรื้อรังโดยปอนผงยาทางปากหนูขาว ขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน 

นาน 14 วัน ทําใหระดับของเม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย  เม่ือใหนาน 2 เดือน พบวาสัตวทดลองบางตัว

มีความผิดปกติของไต แตไมพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง หัวใจ และตับ
3 
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เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol. I. 
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Zhou ZC.  Rhizoma Atractylodis Macrocephalae: bai zhu. In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK 
(eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 

3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 

4. Lee JC, Lee KY, Son YO, Choi KC, Kim J, Kim SH, Chung GH, Jang YS.  Stimulating effects on mouse splenocytes 
of glycoproteins from the herbal medicine Atractylodes macrocephala Koidz.  Phytomedicine 2007; 14(6): 390-5. 

5. Shi HZ, Wang BZ, Gao JY, Qian JK, Fan QC.  Counteracting effect of Chinese herbs on “insufficiency of spleen qi” 
induced by simulated weightlessness.  Space Med Med Eng (Beijing) 1999; 12(3): 197-9. 

6. Li CQ, He LC, Jin JQ.  Atractylenolide I and atractylenolide III inhibit lipopolysaccharide-induced TNF-alpha and 
NO production in macrophages.  Phytother Res 2007; 21(4): 347-53. 

7. Li CQ, He LC, Dong HY, Jin JQ.  Screening for the anti-inflammatory activity of fractions and compounds from 
Atractylodes macrocephala Koidz.  J Ethnopharmacol 2007; 114(2): 212-7. 

8. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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2 เซนติเมตร 

ไปเสา (白芍)  
 

ไปเสา หรือ เสาเหยา (Radix Paeoniae Alba) 
คือ รากแหงของพืช ที่มีชื ่อวิทยาศาสตรวา Paeonia 
lactiflora Pall. วงศ Ranunculaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

ตานอักเสบ และยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือ เชน 

กลามเนื้อกระเพาะอาหาร ลําไสเล็กสวนปลาย และมดลูก

ของสัตวทดลองหลายชนิด
2,3  สารออกฤทธิ์คือ สาร paeoniflorin3,4  เม่ือใชไปเสารวมกับกันเฉาจะเพิ่ม

ฤทธิ์ยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือ
4   จากการทดลองในกลามเน้ือท่ีแยกจากกายกบและหนูถีบจักร 

พบวาสาร glycyrrhizin ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ของกันเฉา สามารถเสริมฤทธิ์ของสาร paeoniflorin ในการ
ยับยั้งการทํางานของแผนเชื่อมประสาทสั่งการและกลามเน้ือ (neuromuscular junction)5  นอกจากนี้
พบวาสวนสกัดกลัยโคไซดซึ่งมีสาร paeoniflorin เปนองคประกอบ เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรขนาด 

5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถระงับปวด
6 และลดอุณหภูมิของรางกาย2  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริม

ภูมิคุมกัน
6 และปกปองตับ  สารสกัดดวยนํ้ารอน สารสกัดเอทานอล และสาร paeoniflorin มีฤทธิ์

ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง
3  สาร paeoniflorin มีฤทธิ์

ขยายหลอดเลือดท่ีเลี้ยงหัวใจ และลดความดันโลหิตของหนูตะเภา7  สาร paeoniflorin และสวนสกัด 

กลัยโคไซดมีฤทธิ์ทําใหสงบระงับ
3 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปเสามักใชรวมกับกันเฉาเพื่อรักษาการหดเกร็งของกลามเน้ือ2,4  อาการ
ขางเคียงที่อาจพบจากการใชไปเสาคือ รูสึกไมสบายในกระเพาะอาหาร  เม่ือใหสวนสกัดกลัยโคไซดแก

ผูปวยระบบภูมิคุมกันบกพรองที่เกิดจากการปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซั่ม 

จํานวน 65 ราย ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน พบวาสามารถปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกันได  และเมื่อ

ใหสารสกัดดังกลาวในผูปวยโรคตับอักเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลในการรักษาเชนกัน
6
 

ไปเสาอาจเสริมฤทธิ์ของยาปองกันเลือดเปนลิ่ม
4  และเนื่องจากสารออกฤทธิ์ในไปเสาพบอยูในรูปของ 

กลัยโคไซด ซึ่งจะมีฤทธิ์ดีขึ้นเม่ือถูกแยกสลายดวยนํ้าโดยเชื้อจุลินทรียในทางเดินอาหาร ดังน้ันจึงไมควร

ใชไปเสารวมกับยาปฏิชีวนะ
4 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันพบวาขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดกลุมกลัยโคไซดรวมเขาชองทอง
หนูถีบจักรและหนูขาว พบวา LD50 มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีด

สาร paeoniflorin เขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทียบเทาผงยา 3.53 และ 
9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  ในการศึกษาพิษเรื้อรังโดยใหผงยาทางปากสุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรัม 

ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ
6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  แมวาสารสกัดนํ้ารอน และสารสกัดเมทานอล ไมมีฤทธิ์

กอกลายพันธุในหลอดทดลอง
3
 แตก็ไมแนะนําใหใชในสตรีมีครรภและทารกเนื่องจากไมมีขอมูลความ

ปลอดภัย
3 

หมายเหตุ:  เชอเสาและไปเสาไดมาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรเหมือนกันคือ Paeonia 
lactiflora Pall. แตตางกันที่วิธีการเตรียมยา คือ เชอเสา เมื่อเก็บแลวใหเอาเหงาและรากฝอยออก
กอนนําไปตากแหง  สวนไปเสา รากที่ไดจะตัดหัวทาย เด็ดรากฝอยทิ้งและปอกเปลือกกอนตม หรือตมกอน

ปอกเปลือกแลวนําไปตากแหง
2
  ไปเสามีสรรพคุณบํารุงเลือดและอิน และชวยผอนคลายกลามเน้ือ  

สวนเชอเสามีสรรพคุณทําใหเลือดเย็นลงและรักษาเลือดค่ัง จะใชรวมกันเพ่ือบรรเทาอาการปวดและรอน

รุมภายใน รวมกับภาวะที่ชี่ตับถูกเก็บกัก หรือปวดและบวมเนื่องจากบาดเจ็บ
7 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
3. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 1.  Geneva: World Health  

Organization, 1999. 
4. Thorne Research.  Monograph: Peony (Paeonia spp.).  Alt Med Rev 2001; 6(5): 495-8. 
5. Kimura M, Kimura I, Takahashi K, Muroi M, Yoshizaki M, Kanaoka M, Kitagawa I.  Blocking effects of blended 

paeoniflorin or its related compounds with glycyrrhizin on neuromuscular junctions in frog and mouse.  Jpn J 
Pharmacol 1984; 36(3): 275-82. 

6. Wang SX.  Radix Paeonia Alba: bai shao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

7. Bensky Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press 
Inc., 2003. 
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2 เซนติเมตร 

ผีผาเยี่ย ( 枇杷叶)  
 

ผีผาเยี่ย [ใบปแป (Folium Eriobotryae 
Japonicae)] คือ ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. วงศ 

Rosaceae1,2
  

ผีผาเยี่ย (ซฺวาชฺวี่เหมา, มี่ถูจื้อหวง) [ใบปแป, 
เอาขนออกแลวผัดน้ําผึ้ง เตรียมโดยนําผีผาเยี่ยท่ีเอาขน
ออกแลวมาพรมน้ํา หั่นเปนเสน ๆ แลวนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์

มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่เหมาะสม ใสผีผาเยี่ยท่ีเตรียมไว อัตราสวนของสมุนไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 
5:1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสม

โดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าที่ความเขมขน 10-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์

กระตุนภูมิคุมกันในหลอดทดลอง
4
  สารสกัดแอลกอฮอล 70% ขนาด 30 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์

ลดนํ้าตาลในเลือดหนูไดดีกวายา phenformin ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สารสําคัญคือ สารกลุม

เซสควิเทอรปนส
5 และสารกลุมเซสควิเทอรปนสกลัยโคไซด6  สารกลุมไทรเทอรปนสที่เปนกรดจากใบมี

ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูที่ทําใหหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
7,8

  และสารสกัดน้ีที่ความเขมขน 1.0 ไมโครกรัม/ใบหู 
มีฤทธิ์ตานอักเสบที่ใบหูหนูที่ไดรับสาร 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)  นอกจากนี้
สารจากผีผาเยื่ย ไดแก สาร euscaphic acid9, roseoside และ procyanidin B-2 มีฤทธิ์ปองกัน

การกอเกิดเน้ืองอกในหนู
10  

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไอเรื้อรัง อาเจียน
ในเด็ก และอาการบวมน้ําเน่ืองจากไตอักเสบ

11 
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2 เซนติเมตร 

ผูหวง (蒲黄)  
 

ผูหวง (Pollen Typhae) คือ ละอองเกสรแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Typha angustifolia L. 
(กกชาง), Typha orientalis Presl หรือ พืชชนิดอ่ืนในชื่อ
สกุลเดียวกัน วงศ Typhaceae1-2

  

ผูหวง (เฉา) เตรียมโดยนําผูหวงที่สะอาดใสใน
ภาชนะที่เหมาะสม ผัดโดยใชระดับไฟปานกลาง จนกระทั่ง

ไดตัวยามีสีนํ้าตาล พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา แลวตั้ง

ทิ้งไวใหเย็น
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เพ่ิมการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง  เม่ือให
สารสกัดนํ้าหรือสารสกัด 50% แอลกอฮอลทางปากกระตาย จะลดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด

อยางมีนัยสําคัญ  การใหยาฉีดใตผิวหนัง จะเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดและลดระยะเวลาในการแข็งตัวของ

เลือดกระตาย  การใสผงยาลงบนบาดแผลของเสนเลือดแดงที่มีเลือดออกในสุนัขที่วางยาสลบ พบวา

ทําใหความดันโลหิตคงท่ี  สารสกัดแอลกอฮอลที่ความเขมขนตํ่าจะเพิ่มการบีบตัวของหัวใจคางคก แตที่

ความเขมขนสูงจะยับยั้งการบีบตัว  นอกจากน้ีสารสกัดท่ีความเขมขนตํ่าจะลดอัตราการเตนของหัวใจ

กระตายและหนูตะเภา แตที่ความเขมขนสูงกลับแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเตนของหัวใจและทําใหหัวใจวาย

การฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดแดงสุนัขที่ถูกวางยาสลบที่ขนาด 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะ

เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดแรงตานของหลอดเลือดสวนปลาย  สวนการฉีดเขาหลอดเลือดดําจะ

ลดท้ังความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจในแมว กระตาย และสุนัขที่วางยาสลบ
2  เม่ือใหผูหวง

ขนาด 16 กรัม/ตัว/วัน รวมกับอาหารไขมันสูงในกระตาย นาน 12 สัปดาห หลังจากน้ันใหผูหวงรวมกับ

อาหารปกติตออีก 4 สัปดาห พบวาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีคาลดลง และการเกิดไขมันอุดตันท่ี
หลอดเลือดแดงใหญที่ไปเลี้ยงหัวใจและการแข็งตัวของเลือดนอยกวากลุมควบคุม  นอกจากนี้ยังพบวา

อุจจาระของสัตวที่ไดรับยาจะมีคอเลสเตอรอลสูงกวามาก
2  ยาตม และสารสกัดทิงเจอรและอีเทอรจาก

ผู หวงมีฤทธิ์กระตุนมดลูกท่ีแยกออกมานอกกายหนูตะเภา กระตาย และหนูถีบจักร  สารสกัด

แอลกอฮอลมีฤทธิ์กระตุนมดลูกที่แยกออกมานอกกายกระตายท่ีไมตั้งทองมากกวาที่ตั้งทองอยางเดนชัด  
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การใหยาตมโดยการทาหรือฉีดเขาชองทองหนูทดลองมีผลลดการบวมของอุงเทาหนู  ยาตมยังมีฤทธิ์

กระตุนการบีบตัวของลําไสเล็กสวนปลายของกระตายและหนูตะเภา
2 
 นอกจากนี้ผูหวงยังมีฤทธิ์ตาน

วัณโรค ทําใหถุงนํ้าดีทํางานดีขึ้น และบรรเทาอาการหอบหืด
4 

การทดลองทางคลินิก:  ผูหวงมีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและอัตราเร็วของการยึดติด
ของเกล็ดเลือดที่ผนังหลอดเลือด  เม่ือใหยาเม็ดผูหวงแกผูปวย 66 รายที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ และ
ผูปวย 106 รายที่มีไขมันในเลือดสูง พบวาลดอัตราการแข็งตัวของหลอดเลือดไดรอยละ 89.4 และ 76.5 
ตามลําดับ  มีคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้นรอยละ 48.8 และ 85.7 ตามลําดับ และลดคอเลสเตอรอลและไทร-

กลีเซอไรดในเลือดไดรอยละ 70  สวนผูปวยที่มีไขมันในเลือดสูงรวมกับความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ 
จํานวน 285 ราย พบวายาทําใหระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงไดอยางมีนัยสําคัญ1

  สําหรับผูปวยที่

มีแผลอักเสบ บวมและเปนหนอง 30 ราย หลังจากทายานี้แลวหอดวยผาพันแผล พบวาแผลหายทั้งหมด
ภายใน 6-15 วัน

2
  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระมัดระวังการใชในสตรีมีครรภ1 

เอกสารอางอิง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
3. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
4. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
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2 เซนติเมตร 

ฝางเฟง (防风)  
 

ฝางเฟง (Radix Saposhnikoviae 
Divaricatae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 
วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและ
สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ลดไข ระงับปวด และลด

อาการบวมอักเสบ
2,3  สารที่ออกฤทธิ์ระงับปวด ไดแก นํ้ามันหอมระเหย

4
 สารกลุม chromones, 

coumarins, polyacetylenes และ 1-acylglycerols  เมื่อทดลองในหนูถีบจักรพบวา สารที่มีฤทธิ์
แรงที่สุดคือ สารกลุม chromones ไดแก divaricatol, ledebouriellol และ hamaudol5

  นอกจากน้ี

สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานจุลชีพหลายชนิด
4 มีฤทธิ์ตานช็อค3

  สาร cimifugin, hamaudiol และ 5-O-
methylvisamminol มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต4

 และสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
6 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปฝางเฟงมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบใน
ตํารับยารักษาอาการปวดศีรษะ ไขหวัด อาการปวดเมื่อยตามมือเทาเน่ืองจากลมชื้น โรคระบบทางเดิน-

หายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร
2
 และใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาผื่นแดง คันตามผิวหนัง

4 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากและฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคาเทากับ 213.80 และ 37.18 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  อีกการทดลองพบวาคา LD50 ของสารสกัดนํ้า

โดยการฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีคาเทากับ 112.80 กรัม/กิโลกรัม  ขนาดของสารสกัดแอลกอฮอล 
(โดยวิธีหมัก) เม่ือฉีดเขาชองทองและใตผิวหนังหนูถีบจักรมีคาเทากับ 11.80 และ 59.64 กรัม/กิโลกรัม 

ตามลําดับ  และ LD50 
ของสารสกัดแอลกอฮอล (โดยใชความรอน) เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีคา

เทากับ 26.83 กรัม/กิโลกรัม2 
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ฝูเสิน (茯神) 
 

 ฝูเสิน [โปงรากสนติดเนื้อไม (Poria cum 
Ligno Hospite)] คือ เห็ดท่ีมีแกนไมสนติดอยู มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สาร pachyman 
จากฝูเสิน มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุมกัน ตานเน้ืองอก

และชะลอความแกในหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนมีฤทธิ์ตานการอักเสบชนิดเรื้อรังในหนูขาว  

สารสกัดแอลกอฮฮลมีฤทธิ์ปกปองตับและปองกันตับแข็งในหนูขาว มีฤทธิ์ขับปสสาวะในกระตาย  สาร-

สกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบจิตใจ ชวยใหนอนหลับ
1,2 

การศึกษาทางคลินิก:  ฝูเสินมีสรรพคุณรักษาอาการบวมน้ํา ทองเสียในเด็กในฤดูหนาว  สาร-

สกัดนํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง  โดยทั่วไปฝูเสินจะใชเขาตํารับยา

รักษาโรคบวมน้ํา โรคทองมาน ทองเสียในเด็ก โรคหอบหืด นอนไมหลับ
1,2 

  

การศึกษาความปลอดภัย: ขนาดของสารสกัดดวยนํ้าอุนท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทาผงยามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม และมากกวา 2 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

1-3 

เอกสารอางอิง 
1. Liu JG, Wei SG.  Genuine and Well-reputed Medicinal Materials in Guangxi.  1st ed.  Beijing: Zhong Guo Zhong Yi 

Yao Publishing House, 2007. 
2. Zeng SC, Lu XM.  Zhong Yao Shang Pin Xue.  Sichuan: Sichuan Ren Min Publishing House, 2002. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
 

2 เซนติเมตร 
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3 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓)  
 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 

Polyporaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบของลําไส

กระตาย
2
  เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีผลยับยั้งอาการผิวหนังอักเสบ  
เมื่อใหสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน พบวามีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง  การฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาว

ในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได
3
  ฤทธิ์

ขับปสสาวะของฝูหลิงจะผันแปรตามรูปแบบการทดลอง เชน การฉีดสารสกัด 25% เอทานอลขนาด 0.5 
กรัม/กิโลกรัม/วัน เขาชองทองกระตาย นาน 5 วัน  และการใหสารสกัดเอทานอลทางปากหนูขาว พบวามี

ฤทธิ์ขับปสสาวะ  แตเม่ือใหสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดเอทานอลทางปากกระตาย พบวาไมมีฤทธิ์

ขับปสสาวะ
4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 
และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้ํา

3  เม่ือใหสารสกัดนํ้าขนาด 15 กรัม ในอาสาสมัครสุขภาพดี พบวา 4 ใน 
5 คน มีปริมาณปสสาวะเพิ่มขึ้นเล็กนอย

4 

การศึกษาความปลอดภัย: ขนาดของสารสกัดดวยนํ้าอุนท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทาผงยามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม และมากกวา 2 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

5 

เอกสารอางอิง 
4. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
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6. Hu RJ, Wang SX. Poria: fu ling.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

7. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 
Scientific, 1987. 

8. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

ฟูจื่อ (เผา) [附子 (炮)] 
 

ฟูจื่อ (เผา) [โหราเดือยไกที่ผานการฆา
ฤทธิ์ (Radix Aconiti Praeparata)] คือ รากแขนง
แหงที่ผ านการฆาฤทธิ์ ( เผ าจื้อ) ของพืชที่ มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Aconitum carmichaeli Debx. วงศ 
Ranunculaceae1

   

วิธีการเผาจื้อกอนใช ทําโดยการค่ัวทรายใน

กระทะดวยไฟแรงจนกระทั่งทรายรอนจัด  จากน้ันนํา

สมุนไพรที่หั่นเปนแวน ๆ ใสลงในกระทะ ค่ัวกับทรายจนกระทั่งสมุนไพรมีสีเหลืองออน  นําออกจากเตา 

รอนเอาทรายออก แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
2
  การเผาจื้อจะทําใหปริมาณรวมของแอลคาลอยดที่เปน

องคประกอบทางเคมีลดลง
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ฟูจื่อมีผลตอการทํางานของหัวใจที่แยกจากกายสัตวทดลองหลาย
ชนิด

4
  สาร aconitine จากฟูจื่อมีผลโดยตรงตอกลามเน้ือหัวใจ4

  เม่ือทดสอบกับหัวใจที่แยกจากกายกบ

และหัวใจที่ยังอยูในกายกบ สารนี้จะออกฤทธิ์บํารุงหัวใจระยะสั้น ๆ ตามดวยการกดการทํางาน ทําให

หัวใจเตนออน ตอมาจะเตนไมเปนจังหวะ และหยุดเตนในที่สุด
3
  การใหแคลเซียมสามารถตานการเกิด

หัวใจเสียจังหวะที่เกิดจากสาร aconitine ในหนูขาวและหนูตะเภา5
  การตมนาน ๆ หรือการเผาจื้อจะ

ทําใหสาร aconitine มีปริมาณลดลง แตสารอื่นที่มีฤทธิ์บํารุงหัวใจคือ higenamine จะไมถูกทําลาย3,4
  

สาร higenamine จะออกฤทธิ์โดยกระตุนตัวรับชนิดบีตา ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น เพ่ิมความดันโลหิต และ

เพ่ิมการไหลเวียนในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ
4,5  อยางไรก็ตาม พบวายาตมและสารแอลคาลอยดรวม

ของฟูจื่อ (เผา) มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะที่ขา จึงทําใหความดันโลหิตลดลง3,4
 และสอดคลอง

กับการใชในการแพทยแผนจีนท่ีใชรักษาอาการแขนขาเย็น
4 

ฟูจื่อ (เผา) มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว8 ระงับปวดในหนูถีบจักร6 สารออกฤทธิ์
คือ aconitine และอนุพันธ ซึ่งจะออกฤทธิ์ผานระบบประสาทสวนกลาง3-5  ฟูจื่อ (เผา) ยังมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาอื่น ๆ เชน เสริมภูมิตานทานในหนูขาว

6
 กระตุนปลายประสาทรับความรูสึก ทําใหรูสึกคัน 

แสบรอน ตอมาทําใหชา
3
 เปนตน 
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การศึกษาทางคลินิก:  ฟูจื่อ (เผา) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ6
  ยาฉีดของฟูจื่อที่ปราศจากสาร 

aconitine ใชรักษาโรคหัวใจลมเหลวที่เกิดจากสาเหตุตาง ๆ4
 

การศึกษาความปลอดภัย:  ฟูจื่อเปนตัวยาที่มีพิษมาก ความเปนพิษจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ

แหลงปลูก อายุเก็บเกี่ยว และวิธีเผาจื้อตัวยา ฟูจื่อจากแหลงตาง ๆ มีความเปนพิษแตกตางกันถึง 8 เทา
7
  

การตมยานาน ๆ จะทําใหความเปนพิษลดลง เน่ืองจากสาร aconitine จะถูกแยกสลายดวยนํ้าไดสาร 
aconine ซึ่งมีความเปนพิษลดลง 2,000-4,000 เทา

3 
การเผาจื้อสามารถลดพิษของฟูจื่อไดมากถึงรอยละ 817  ทําใหปริมาณแอลคาลอยดรวมลดลง

จากรอยละ 0.82-1.56 เหลือรอยละ 0.12-0.29 และขนาดของตัวยาเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร

ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปาก ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดํา จะเพิ่มจาก 5.49, 
0.71 และ 0.49 กรัม/กิโลกรัม เปน 161, 11.5 และ 2.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

4  ในการศึกษาพิษกึ่ง-

เฉียบพลัน เม่ือใหสารสกัดของฟูจื่อท่ีไมไดผานการเผาจื้อขนาด 1.1 กรัม/กิโลกรัม/วัน หนูขาวจะตาย

ภายใน 3-6 วัน4
  และเมื่อใหสารสกัดขนาด 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน จะทําใหหนูถีบจักรมีเม็ดเลือด-

ขาวและโปรตีนรวมในเลือดลดลง
4
  แตเมื่อใหฟูจื่อ (เผา) แกหนูถีบจักรขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม/วัน 

ไมพบความผิดปกติทางพยาธิวิทยา
4
 

การศึกษาความเปนพิษขององคประกอบทางเคมีที่สําคัญของฟูจื่อ พบวา LD50 ของสาร 

aconitine เม่ือใหทางปาก ฉีดเขาชองทอง ฉีดเขาใตผิวหนัง และฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทากับ 1.80, 
0.31, 0.27-0.31 และ 0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4

  สวน LD50 ของสาร higenamine เม่ือฉีด
เขาชองทองและใหทางปาก มีคาเทากับ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 3.35 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

3
  

และ LD50 ของสารแอลคาลอยดรวม เม่ือฉีดเขาชองทองและใหทางปาก มีคาเทากับ 98 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม และ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

5  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  โดยทั่วไปขนาดของฟูจื่อที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาด
รับประทานมาก

7  อาการพิษจะเกิดเม่ือรับประทานฟูจื่อขนาด 15-60 กรัม หรือสาร aconitine 0.2 
มิลลิกรัม

3  ความเปนพิษของฟูจื่อที่พบมากคือ พิษตอระบบประสาทและหัวใจ ทําใหแสบรอนในปาก 

นํ้าลายไหล คลื่นไส อาเจียน แขนขาชาหรือชาท้ังตัว เวียนศีรษะ ตาพรา รูมานตาขยาย ซีด กลัวหนาว 

หงุดหงิด เพอ ความดันสูง ใจสั่น หัวใจเสียจังหวะ หัวใจเตนชา กลามเน้ือหัวใจถูกทําลาย ช็อค โคมา อาจ
ตายไดทันที

3,4  วิธีแกพิษคือ ลางทองดวย 1-2% tannic acid ทําใหอาเจียน ใหถานกัมมันต (activated 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 
 

 

352 

charcoal) ใหนํ้าเกลือ และรักษาตามอาการ เชน ใหยากระตุน ทํารางกายใหอบอุน ใหออกซิเจน  ถา

หัวใจเตนชาเตนออน ใหฉีด atropine เขาใตผิวหนัง3 
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2 เซนติเมตร 

มูเซียง (木香) 
 

 มูเซียง [โกฐกระดูก (Radix Aucklandiae)] 
คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Aucklandia 
lappa Decne. หรือ Saussurea lappa C.B. Clarke 
วงศ Asteraceae (Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารกลุมแอลคาลอยด 
และสาร dihydrocostunolide จากมูเซียงมีฤทธิ์คลาย
กลามเนื้อเรียบของหลอดลมและลําไสเล็ก

2-4
  สารสกัด

เอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร5
  สาร-

สกัดนํ้า-เอทานอลมีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเกิดการกําจัดของเสียใน

ทางเดินอาหาร
6
 สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานการอักเสบ

7,8
 โดยสารออกฤทธิ์คือ สาร cynaropicrin7,9 

และ dehydrocostus lactone10  สาร dehydrocostus lactone11 costunolide, saussureamines A 
และ B12

 มีฤทธิ์ตานการเกิดออกซิเดชัน  สารสกัดมูเซียงมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งกระเพาะอาหารใน

หลอดทดลอง
13,14 สารออกฤทธิ์ ไดแก สารกลุม C17-polyene alcohols (shikokiols)15

 สาร 

lappadilactone, dehydrocostuslactone16,17, cynaropicrin18 และ costunolide19   

การศึกษาทางคลินิก:  มูเซียงมีสรรพคุณรักษาแผลพุพอง บรรเทาอาการถุงนํ้าดีอักเสบ อาการ

ปวดกลามเน้ือหนาอก ปวดทองเนื่องจากทองเสีย ขับเสมหะ และระงับอาการหอบหืด
20 

การศึกษาความปลอดภัย :  การศึกษาความเปนพิษของสารแลคโตนรวมและสาร 
dihydrocostus lactone ที่แยกไดจากมูเซียง เม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาว พบวาขนาดที่ทําใหสัตวทดลอง
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 300 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สวนขนาดสูงสุดของ

สารแอลคาลอยดรวมที่หนูขาวและหนูถีบจักรทนไดเม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 90 และ 100 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหยทางปากหนูขาวเพศเมียและเพศผูโดยผสมกับ

อาหาร วันละ 1.77 และ 2.17 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ติดตอกัน 90 วัน พบวาไมมีผลตอการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในใด ๆ
20 
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2 เซนติเมตร 

ไมตง (麦冬)  
 

ไมตง หรือ ไมเหมินตง (Radix 
Ophiopogonis) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Ophiopogon japonicus Ker-Gawl. 
วงศ Liliaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาฉีดที่
เตรียมจากไมตงเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทา

ผงยา 0.6-1 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลับเปนปกติ แตจะไมไดผลในกรณีที่

อาการรุนแรงมาก
2
  สวนสกัดซาโปนินมีฤทธิ์ตอตานการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ

3  สารสกัดนํ้าเพ่ิม

ความทนทานตอภาวะขาดออกซิเจนในหนูขาว
2
 และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย

2
  

เมื่อฉีดสารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 12.5 กรัม/กิโลกรัม และสวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดเขาชองทอง

หนูถีบจักร จะทําใหนํ้าหนักมามเพ่ิมขึ้น เพ่ิมการกลืนกินของเซลล (phagocytosis) โดย macrophage  
และตานการลดลงของเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการใชยา cyclophosphamide3  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

ตานอักเสบและตานการเกิดลิ่มเลือด สารออกฤทธิ์คือ ruscogenin และ ophiopogonin D4,5  และผงยา
มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด

2 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ บรรเทา
อาการเจ็บหนาอก

2,6
 และอาการหอบไดผลดี  นอกจากน้ียังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่ตอมนํ้าตา ตอมนํ้าลาย 

และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารนํ้าท่ีมีอาการอักเสบเรื้อรัง ทําใหตอมแหงและปวดมาก ซึ่งอาการเหลาน้ีเกิดจาก

ภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์รักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายุไดผลดี 

โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน
2
  ไมตงใชรักษาผูปวยที่มีอาการไอเรื้อรัง วัณโรค หลอดลม-

อักเสบ และคอหอยอักเสบเรื้อรัง ที่มีอาการคอแหงและไอแหง
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีด
เขาชองทองหนูถีบจักรมีคาเทียบเทาผงยา 20.61 กรัม/กิโลกรัม2

  เม่ือใหยาฉีดที่เตรียมจากไมตงทาง

หลอดเลือดดํา ขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม ซึ่งคิดเปน 100-1,250 เทาของขนาดที่ใชรักษา พบวาไมทํา

ใหเกิดอาการพิษ
6 
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2 เซนติเมตร 

โรวกุย (肉桂) 
 

โรวกุย [อบเชยจีน (Cortex Cinnamomi)] 
คือ เปลือกตนแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae1,2

 

เตรียมโดยนําเปลือกตนแหงมาขูดผิวสวนนอกที่ขรุขระ

ออก แลวหั่นเปนชิ้นบาง ๆ หรือทุบใหแตกกอนใช
1,4 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าขนาด
เทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลดไข บรรเทาอาการปวดในหนูถีบจักร  สาร cinnamic acid 

จากโรวกุยมีฤทธิ์ระงับปวดในหนูทดลอง และลดไขในกระตาย
5
  เม่ือใหผงยาทางปากกระตายขนาด 1.2 

กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 วัน พบวามีฤทธิ์ชวยใหอาการขาดออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจดีขึ้น  ยาตม

สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหนูตะเภา  นอกจากนี้สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ตานจุลชีพ

หลายชนิดในหลอดทดลอง
3
  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม 

หรือสารสกัดอีเทอร (นํ้ามันหอมระเหย) ขนาด 0.8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน 

พบวาสามารถปองกันการแข็งตัวของเลือด
5 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยโรคบิดชนิดเฉียบพลัน จํานวน 110 คน รับประทาน

ยาแคปซูลโรวกุย 1.2-1.5 กรัม ติดตอกัน 2 ครั้ง โดยใหหางกันครั้งละ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น
รับประทานอีก 1.2-1.5 กรัม ติดตอกัน 3 ครั้ง โดยใหหางกันครั้งละ 2 ชั่วโมง พบวาสามารถรักษาโรค
บิดชนิดเฉียบพลันไดอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม

5 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอด-

เลือดดําและใหทางปาก พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 18.48 

และ 120 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และคา LD50 
ของสาร cinnamic acid เม่ือใหทางปาก ฉีดเขา

หลอดเลือดดํา และฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 225, 132 และ 610 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
5  เม่ือ

ใหสารสกัด 70% แอลกอฮอลทางปากหนูขาวในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบความเปนพิษตอ

ตัวออน
6
  และคา LD50 มีคามากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยาเตรียมจากสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร

หรือหนูขาว พบวา LD50 มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม
7
  เม่ือใหยาดังกลาวทางปากกระตายในขนาด 
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0.8 กรัม/กิโลกรัม ไมพบความเปนพิษ
8  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 

มีคาเทากับ 1 กรัม/กิโลกรัม
9  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชโรวกุยในผูปวยที่มีแนวโนมเลือดออกงาย  
หามใชในผูปวยที่เปนไขโดยไมทราบสาเหตุ สตรีมีครรภ หรือผูปวยที่มีแผลในกระเพาะอาหาร รวมทั้ง

ผูปวยที่แพโรวกุย
4
  ในทางการแพทยแผนจีนไมใชโรวกุยรวมกับชื่อสือจือ (赤石脂) เพราะจะทําให

โรวกุยมีฤทธิ์ลดลง
1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพอมรินทร, 2548. 
3. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกใน

พระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
4. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Volume 1.  Geneva: World Health 

Organization, 1999. 
5. Qu SY.  Cortex Cinnamomi: rou gui.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
6. Yamasaki K, Hokoyama H, Nunoura Y, Umezawa C, Yoneda K.  Studies on effect of crude drugs on enzyme 

activities.  I.  Influence of cinnamon bark upon protein digestive action by pancreatin.  Shoyakugaku Zasshi 1982; 36: 
11-6. 

7. Aburada M, Takeda S, Ito E, Nakamura M, Hosoya E.  Protective effects of juzentaihoto, dried decoction of 10 
Chinese herbs mixture, upon the adverse effects of mitomycin C in mice.  J Pharmacobio Dyn 1983; 6(12): 1000-4. 

8. Akhtar MS.  Hypoglycaemic activities of some indigenous medicinal plants traditionally used as antidiabetic drugs.  J 
Pak Med Ass 1992; 42(11): 271-7. 

9. Woo WS, Lee EB, Han BH.  Biological evaluation of Korean medicinal plants. III.  Arch Pharm Res 1979; 2: 127-31. 
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2 เซนติเมตร 

สือเกา (石膏)  
 

สือเกา [เกลือจืด (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลึกเกลือ
ที่ประกอบดวยแคลเซียมซัลเฟตที่มีนํ้าผลึก 2 โมเลกุล (calcium 
sulphate dihydrate) เปนองคประกอบหลักรอยละ 95 และสารอื่น
เล็กนอยเชน ferric sulfate, magnesium sulfate, silicon dioxide 
และแรธาตุสวนนอย

2
  สือเกาเปนเกลือที่ตกผลึกกอนเกลือชนิดอ่ืน ๆ 

ในการทํานาเกลือ  มักพบปนอยูกับเกลือแกง ภาษาแรเรียกทับศัพท

วา ยิปซัม
3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารละลายน้ําของสือเกาทางปากกระตายในขนาดเทียบเทา
ผงยา 2.5-3 กรัม/กิโลกรัม พบวาลดไขไดดี

4
  สือเกาออกฤทธิ์ลดไขไดเร็ว ระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น ไมมี

ผลตออุณหภูมิรางกายของสัตวทดลองปกติที่ไมมีไข
5
  แตมีการศึกษาพบวาสารบริสุทธิ์ของแคลเซียม-

ซัลเฟตจะไมมีผลลดไข
5  และบางการศึกษาพบวาสือเกาไมมีฤทธิ์ลดไข แตลดความกระหายน้ําได5  เม่ือ

ใหสือเการวมกับจือหมูในกระตายที่เปนไข พบวามีการเสริมฤทธิ์การลดไขซึ่งกันและกัน
5
  สือเกามีฤทธิ์

เสริมระบบภูมิตานทานของปอด
4
 เพ่ิมการทํางานของเซลลกลืนกิน (phagocytocyte) ทําใหระยะเวลา

การแข็งตัวของลิ่มเลือดสั้นลง  ขับนํ้าดีออน ๆ เพิ่มปริมาตรปสสาวะ ทําใหการบีบตัวของลําไสเล็กชาลง 
กระตุนมดลูกหนูขาว และชวยรักษาความบกพรองของกระดูก เปนตน5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตามการแพทยแผนจีนนิยมใชสือเการักษาอาการไข  ใชไดผลกับอาการ
ไขสูงที่เกิดจากสาเหตุตาง ๆ

5
  สามารถใชลดการเกร็งของกลามเน้ือ รักษาโรคขอและกระดูก และเพิ่ม

ความยืดหยุนของขอ โดยคาดวาเปนผลจากซัลเฟอรและแมกนีเซียม5  และสามารถใชเฉพาะท่ีอยูในรูป
ผงละเอียดหรือขี้ผึ้ง เพ่ือรักษาแผลไฟไหม

5 

เอกสารอางอิง 

1. Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A practical English-Chinese Library of Traditional Chinese 
Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

2. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

3. ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงศ.  คูมือเภสัชกรรมแผนไทย เลม 4: เครื่องยาธาตุวัตถุ.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพอมรินทร, 2546. 
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4. Hou JY.  Gypsum Fibrosum: shi gao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 
of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

5. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 



ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

 

361 

2 เซนติเมตร 

สือหู (石斛)  
 

สือหู  (Herba Dendrobii) คือ ลําตนสด
หรือแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dendrobium 
loddigesii Rolfe., D. fimbriatum Hook var. 
oculatum Hook. (เอื้องคํานอย), D. chrysanthum 
Wall., D. candidum Wall. ex Lindl., D. nobile 
Lindl. (เอ้ืองเคากิ่ว)  วงศ Orchidaceae1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สือหูมีฤทธิ์ลดไข 
และมีฤทธิ์ออน ๆ ในการบรรเทาอาการปวด

2,4  สาร dendrobine จากสือหูมีฤทธิ์ลดไข บรรเทาปวด แต

ฤทธิ์ออนกวายา amidopyrine5  สารน้ีจะยับยั้งการบีบตัวของลําไสกระตายและมดลูกของหนูตะเภา4,5  
สารละลายเจือจางของสือหูมีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย แตสารละลาย

เขมขนจะมีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนไหวของลําไส
  
ทั้งสารละลายเจือจางและเขมขนของสือหูมีผลทําใหการ

หดตัวของกลามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดกบลดลง
2  เมื่อใหยาตมทางปากหนูขาว จะชวยลดการเกิด

ตอกระจก
5 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสาร dendrobine เขาหลอดเลือดดํา ความเขมขนตํ่าสุดท่ี
ทําใหหนูถีบจักร หนูขาว หนูตะเภา และกระตายตาย (MLD) มีคาเทากับ 20, 20, 22 และ 17 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สาเหตุของการตายเกิดจากการชักซึ่งอาจเนื่องจากสาร dendrobine มี
ฤทธิ์กดสมองสวนกลางและกดการหายใจ

5 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544).

พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
4. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 3.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002. 
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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 สุยหนิวเจี่ยว (水牛角)   
 

สุยหนิวเจี่ยว [เขาควาย (Cornu Bubali)] คือ เขาแหงของสัตวที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา

Bubalus bubalis L. วงศ Bovidae1  
 
 
 
 
 
 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์บํารุงหัวใจในคางคกและกระตาย ลดความดันโลหิต

ในแมว กระตาย และสุนัข  เม่ือใหผงยาทางปากหนูขาววันละ 0.5 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 8 วัน พบวา

มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์กระตุนการทํางานของกลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย และ

ตานเชื้อแบคทีเรียในลําไสหนูขาว
2  

การศึกษาทางคลินิก:  สุยหนิวเจี่ยวมีสรรพคุณขับพิษไขที่เขาสูกระแสโลหิต ไขสูง อาการเพอ

จากไขสูง บรรเทาอาการไขขออักเสบเฉียบพลันเน่ืองจากการกระทบลมเย็นและความชื้นภายนอก 

บรรเทาอาการตับอักเสบและตับแข็งเรื้อรัง ลดไขในเด็กที่มีสาเหตุความรอนอบอาวในฤดูรอน
2
 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยที่มีภาวะกระเพาะอาหารและมาม
เย็นพรอง และถายเหลว

3 

เอกสารอางอิง 
1.   The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. Hong Y, Hou JY.  Cornu Bubali: shui niu jiao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  

Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

3. มานพ เลิศสุทธิรักษ, พจงจิต เลิศสุทธิรักษ, นิตตนันท เทอดเกียรติ.  ยาสมุนไพรจีน. [เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรยา
และสมุนไพรจีน  วันที่ 12-24 มิถุนายน 2547].  นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร, 2547. 

3 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 
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เสี่ยวจี๋ (小蓟) 
 

เสี่ยวจี ๋(Herba Cirsii) คือ สวนเหนือดินแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cirsium setosum (Willd.) MB. 
วงศ Asteraceae (Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  
เม่ือใหสารสกัดนํ้าทาง

ปากหนูถีบจักรในขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม พบวาทําใหหลอด-
เลือดหดตัวและเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น  เม่ือฉีดยาตมหรือทิงเจอร

เขาทางหลอดเลือดดํา พบวาเพิ่มความดันโลหิตในสุนัข แมว 

และกระตาย  ซึ่งฤทธิ์จะแรงขึ้นเม่ือใชรวมกับ cocaine และ 
ephedrine  และฤทธิ์จะลดลงเมื่อใชรวมกับ phentolamine และ yohimbine  การฉีดเขากลามเนื้อก็
ทําใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเชนกัน แตการใหเขากระเพาะอาหาร จะไมมีผลตอความดันโลหิต ยาตมมี

ฤทธิ์กระตุนหัวใจที่แยกจากกายกบและกระตาย ทําใหหลอดเลือดที่หูของกระตายและขาหลังของหนูขาว

หดตัว ลดอาการบวมในหนูขาว ทําใหหนูถีบจักรหลับ และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง
2 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าความเขมขน 1:10 กับผูปวย 45 ราย พบวาทําให

มดลูกหดตัวและหามเลือด  เม่ือใหปริมาณ 1-3 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง จะทําใหมดลูกหดตัวภายใน 2-3 

วันหลังจากไดรับยา  ในผูปวยที่มีเลือดออกผิดปกติจากมดลูกจํานวน 30 ราย พบวาเลือดจะหยุดหรือ

ออกนอยลงอยางมีนัยสําคัญภายใน 2 วัน
2
  นอกจากน้ีเสี่ยวจี๋ยังมีสรรพคุณรักษาอาการเลือดกําเดาไหล 

และรักษาโรคบิดในเด็ก
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมทางปากหนูขาวในขนาด 80 กรัม/กิโลกรัม ทุกวัน

ติดตอกันนาน 2 สัปดาห ไมพบความเปนพิษใด ๆ และไมพบความผิดปกติของตับและไต
3
 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed..  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.   

2. Zhu Y.   Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

3. Xia BZ.  Herba Cirsii: xiao ji.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

2 เซนติเมตร 
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เสฺวียนเซิน (玄参) 
 

เสฺวียนเซิน (Radix Scrophulariae) คือ 
รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scrophularia 
ningpoensis Hemsl. วงศ Scrophulariaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและ
สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตใน

สัตวทดลองหลายชนิด  ยาตมขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม 

วันละ 2 ครั้ง สามารถลดความดันโลหิตของสุนัขที่มีความดันโลหิตสูงเน่ืองจากความผิดปกติของไต  

เม่ือใหสารสกัดความเขมขน 5-10% เขาหลอดเลือดขาคางคก พบวามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดซึ่งแปรผัน

โดยตรงกับฤทธิ์ลดความดันโลหิต  เม่ือฉีดสารสกัดเขาใตผิวหนังกระตาย ขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม จะทํา

ใหระดับกลูโคสในเลือดลดลงเล็กนอย  สารสกัดมีฤทธิ์ตานเชื้อรากอโรคผิวหนังในหลอดทดลอง
2  

สารสกัดเอทิลแอซีเทตมีฤทธิ์ตานซึมเศราในหนูถีบจักร
3  สาร angoroside C และ acteoside จาก

เสฺวียนเซินมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
4  สาร acteoside มีฤทธิ์ลดกรดยูริกในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนําใหมี

กรดยูริกในเลือดสูง แตไมมีผลในหนูปกติ
5 

การศึกษาทางคลินิก:  ปกติจะใชเสฺวียนเซินรวมกับตัวยาอื่นในตํารับยารักษาอาการเจ็บคอท่ี
เกิดจากรอนพรอง ไขที่มีสาเหตุจากการขาดอิน ไอเปนเลือด คอตีบ หงุดหงิด นอนไมหลับ กระหายน้ํา 

ลิ้นสีแดงเขม
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ระวังการใชในผูปวยที่มีความชื้นในกระเพาะอาหารและมาม 

หรือทองเสียเน่ืองจากมามพรอง
6 และตามศาสตรการแพทยจีน หามใชรวมกับหลีหลู (黎芦) เน่ืองจาก

จะทําใหสรรพคุณถูกลบลาง
1 

เอกสารอางอิง 

1.  The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I. 
English ed. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2.  Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 

3.  Xu C, L Luo, Tan RX.  Antidepressant effect of three traditional Chinese medicines in the learned helplessness 
model. J Ethnopharmacol 2004, 91(2-3): 345-9. 

4.  Li YM, Han ZH, Jiang SH, Jiang Y, Yao SD, Zhu DY. Fast repairing of oxidized OH radical adducts of dAMP and 
dGMP by phenylpropanoid glycosides from Scrophularia ningpoensis Hemsl. Acta Pharmacol Sin 2000; 21(12): 
1125-8.  

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

หงฮวา (红花)   
 

หงฮวา (ดอกคําฝอย, Flos Carthami) คือ 
ดอกแหงของพืช ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า Carthamus 
tinctorius L. วงศ Asteraceae (Compositae)1  

ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง เ ภ สั ช วิ ท ย า :  ส า ร ส กั ด

แอลกอฮอลมีฤทธิ์ระงับปวด ตานอักเสบ และลดไข แต

สารสกัดนํ้าไมมีฤทธิ์ระงับปวด
2
  สารสกัดแอลกอฮอลมี

ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจหนูและกระตาย  สารสกัดนํ้า

มีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด และปองกันการสรางลิ่มเลือด
2
  สาร hydroxyl-safflor yellow A 

จากหงฮวามีฤทธิ์ปองกันสมองขาดเลือด
3
  สาร safflor yellow มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

4
 ลดความดันโลหิต

5 
เพิ่มภูมิคุมกันและลดอาการภูมิคุมกันบกพรอง

2  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพท่ีกอเกิดฝหนอง
และทองเสียในหลอดทดลอง

2 

การศึกษาทางคลินิก:  หงฮวามีสรรพคุณบรรเทาอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ เจ็บและแนน

บริเวณหัวใจ สมองขาดเลือด ประจําเดือนมาไมเปนปกติ และปวดทองหลังคลอด
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% 
แอลกอฮอลจากหงฮวา พบวาขนาดของสารสกัดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 10 

กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง
7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชหงฮวาในสตรีมีครรภ  และควรระวังการใชในผูปวย
ที่มีเลือดออกงาย

1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 3.  Geneva: World Health 

Organization, 2002.    
3. Chu D, Liu W, Huang Z, Liu S, Fu X, Liu K.  Pharmacokinetics and excretion of hydroxysafflor yellow A, a potent 

neuroprotective agent from safflower, in rats and dogs.  Planta Med 2006; 72(5): 418-23. 
4. Jin M, Li JR, Wu W.  Study on the antioxidative effect of safflor yellow.  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2004; 29(5): 

447-9. 
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5. Liu F, Wei Y, Yang XZ, Li FG, Hu J, Cheng RF.  Hypotensive effects of safflower yellow in spontaneously 
hypertensive rats and influence on plasma renin activity and angiotensin II level.  Acta Pharm Sin 1992; 27(10): 785-7. 

6. Li R.  Flos Carthami: hong hua.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 
Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

7. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 

1.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
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2 เซนติเมตร 

หนิวซี (牛膝)  
 

หนิวซี [พันงูนอย (Radix Achyranthis 
Bidentatae)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Achryranthes bidentata Bl. วงศ Amaranthaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หนิวซีมีฤทธิ์เพิ่มการ
สรางโปรตีนในหนูถีบจักร

2 สารออกฤทธิ์ คือ ecdysone3  
เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดํา

สุนัข แมว หรือกระตายที่ถูกทําใหสลบ พบวาความดัน-

โลหิตลดลงชั่วคราวซึ่งเกิดจากฤทธิ์ขยายหลอดเลือด
3,4

  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตาย ทําใหเลือดมี

ความหนืดลดลง และเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น
3  ฤทธิ์ของหนิวซีตอกลามเน้ือมดลูกมีผลการศึกษาที่ขัดแยงกัน 

เชน กระตุนการบีบตัวของมดลูกของกระตาย หนูขาว และหนูถีบจักร
2,3,5

  แตคลายกลามเน้ือมดลูกของ

แมวและหนูตะเภา  สารซาโปนินมีฤทธิ์กระตุนมดลูก
3
 ทําใหหนูถีบจักรที่เพ่ิงตั้งทองเกิดการแทง  และ

สารสกัดเบนซินขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถทําใหกระตายแทง
4  นอกจากนี้สารสกัดนํ้าและ

สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ระงับปวด ตานอักเสบ
2,3,4 และขับปสสาวะออน ๆ

3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร ecdysone ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือฉีดเขาชองทองและใหทางปาก คือ 6.4 และ มากกวา 9 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

3  และ LD50ของสาร 
inokosterone เม่ือใหโดยฉีดเขาชองทองและทางปาก คือ 7.8 และ มากกวา 9 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

2,3 
ในการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน พบวาเม่ือใหสารผสมของสาร ecdysterone และ inokosterone แกหนูขาว 
ในขนาด 0.2-2 กรัม นาน 35 วัน ไมพบอาการพิษ

4  และหนิวซีไมเปนสารกอวิรูป4 

ขอหามใช ขอระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ สตรีที่มีประจําเดือนมามาก1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Li R.  Radix Achyranthis Bidentatae: niu xi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986. 
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4. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.   Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998.  
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2 เซนติเมตร 

หนิวปางจื่อ (牛蒡子)  
 

หนิวปางจื่อ (Fructus Arctii) คือ ผลสกุแหง
ของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Arctium lappa L. วงศ 
Asteraceae (Compositae)1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
ตานเชื้อ Streptococcus pneumonia และเชื้อรากอโรค
หลายชนิดในหลอดทดลอง และมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด

หนูขาว
1,2 สารกลุมลิกแนนจากหนิวปางจื่อ ไดแก 

matairesinol, arctigenin และ lappaol E มีฤทธิ์เปน 

Ca2+antagonist1
  สารสกัดเปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยง HepG2 (เซลลเน้ืองอกตับมนุษย) ในหลอดทดลอง 

และมีฤทธิ์ตานการเกิดเน้ืองอกในกายที่เกิดจาก mouse sarcoma 1801  สารสกัดไดคลอโรมีเทนเปน
พิษตอเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยงหลายชนิด และสาร arctigenin ขนาดความเขมขน 0.01 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร จะทําใหเซลลมะเร็งตับ PANC-1 ตายทั้งหมดในภาวะขาดสารอาหาร และยังกดการ-

เจริญเติบโตของกอนเน้ืองอกเซลลมะเร็งตับในหนูถีบจักร
3  สารน้ียังมีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญใน

หนูถีบจักร  สารสกัด 70% เอทานอลมีฤทธิ์ตานการงอกขยายเพิ่มมากขึ้นของ B cell hybridoma cell, 
MH60  สารที่มีฤทธิ์แรงที่สุด คือ (-)-arctigenin มีคาความเขมขนในการยับยั้งเซลลมะเร็งไดรอยละ 50 
(IC50) เทากับ 1.0 ไมโครโมลาร โดยทําใหเกิด apoptosis5  จากการทดลองในหนูขาวพบวา สาร arctiin 
จากเมล็ดชวยปองกันการเกิดมะเร็งที่เหน่ียวนําโดยสาร 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol [4,5-
b] pyridine (PhIP) โดยเฉพาะในตอมเตานมหนูเพศเมีย ในขณะที่สารน้ีจะเปนสิ่งกอมะเร็งรวม (co-
carcinogen) อยางออนในการเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งตับดวยสาร 2-amino-3,8-dimethylimidaxo 
[4,5-f] quinoxaline (MeIQx) ในหนูขาวเพศผู6  สาร lapaol F และ diarctigenin จากเมล็ดมีฤทธิ์
ยับยั้งการสังเคราะห nitric oxide ที่เหน่ียวนําโดยสาร lipopolysaccharide (LPS) ในเซลล 

RAW264.7 macrophage มีคา IC50 เทากับ 9.5 และ 9.6 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ
7
  จากการ

ทดลองในกบ หนูถีบจักร และกระตาย พบวาสาร arctiin ทําใหเกิดอาการชักเกร็ง กระตุก การหายใจออน 

สูญเสียการเคลื่อนไหวชนิดควบคุมได และเปนอัมพาตในที่สุด  สารน้ียับยั้งการทํางานของมดลูกและ
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ลําไสเล็กกระตายที่แยกออกมานอกกาย และยังทําใหหลอดเลือดท่ีขาชวงลางและใบหูกระตายขยายตัว 

ทําใหความดันโลหิตลดลงในชวงเวลาสั้น ๆ
1 

การศึกษาทางคลินิก:  หนิวปางจื่อมีสรรพคุณรักษาโรคตอมที่แกมอักเสบ ตอมทอนซิล-

อักเสบ
8 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีชี่พรองและทองเสีย หรือแผลเปด และ

ฝฝกบัว
2
  ในผูปวยบางรายพบอาการที่ไมพึงประสงคคือ แนนหนาอก เวียนศีรษะ อาเจียน และผื่นคัน

8 

เอกสารอางอิง 
1. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers. 1998. 
2 Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed. Eastland Press Inc., Washington, 

2003. 
3. Awale S, Lu J, Kalauni SK, Kurashima Y, Tezuka Y, Kadota S, Esumi H.  Identification of arctigenin as an antitumor 

agent having the ability to eliminate the tolerance of cancer cells to nutrient starvation.  Cancer Res 2006, 66(3): 
1751-6. 

4. Yang Z, Liu N, Huang B, Wang Y, Hu Y, Zhu Y.  Effect of anti-influenza virus of arctigenin in vivo.  Zhong Yao Cai 
2005; 28(11): 1012-4.  

5. Matsumoto T, Hosono-Nishiyama K, Yamada H.  Antiproliferative and apoptotic effects of butyrolactone lignans 
from Arctium lappa on leukemic cells.  Planta Med 2006; 72(3): 276-8. 

6. Hirose M, Yamaguchi T, Lin C, Kimoto N, Futakuchi M, Kono T, Nishibe S, Shirai T.  Effects of arctiin on PhIP-
induced mammary, colon and pancreatic carcinogenesis in female Sprague-Dawley rats and MeIQx-induced 
heptocarcinogenesis in male F344 rats.  Cancer Lett 2000; 155(1): 79-88. 

7. Park SY, Hong SS, Han XH, Hwang JS, Lee D, Ro JS, Hwang BY.  Lignans from Arctium lappa and their inhibition 
of LPS-induced nitric oxide production.  Chem Pharm Bull 2007; 55(1): 150-2. 

8. Zhang BF.  Folium Eriobotryae: pi pa ye.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

หมางเซียว (芒硝)  
 

หมางเซียว [ดีเกลือ (Natrii Sulphas)] คือ เกลือ
ซัลเฟตของโซเดียมท่ีมีนํ้าผลึกอยู 10 โมเลกุล มีสูตรเคมีคือ 
Na2SO4.10H2O (sodium sulphate decahydrate) มีชื่อสามัญ
วา Glauber’s salt1 หรือ Mirabilite1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หมางเซียวไมดูดซึมใน
ทางเดินอาหาร จึงทําใหเกิดแรงดันออสโมซิส เพ่ิมปริมาณนํ้า

ในลําไส และกระตุนใหลําไสบีบตัว ทําใหถายหลังใหยา 4-6 

ชั่วโมง
3 

การศึกษาทางคลินิก:  หมางเซียวมีสรรพคุณเปนยาถาย ขับปสสาวะ รักษาอาการถุงนํ้าดีอักเสบ 

น่ิวในถุงน้ําดี และขับนํ้าเหลืองเมื่อใชเฉพาะที่
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูสูงอายุ สตรีมีครรภ สตรีหลังคลอดบุตร และ
ในระหวางที่มีประจําเดือน

3
 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Yang YF, Xu SK.  Mirabilite: mang xiao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised edition.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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2 เซนติเมตร 

หมูตันผี (牡丹皮)  
 

หมูตันผี หรือ ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น 

(Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr.  
วงศ Ranunculaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมและสาร 
paeonol จากหมูตันผีมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลาย

ชนิด
2,3  สารสกัดนํ้า สารสกัด 70% เมทานอล สาร 

paeonol และสารอื่นในสวนสกัดกลัยโคไซด มีฤทธิ์ตานอักเสบในสัตวทดลองหลายชนิด2,3,4
 กลไก

การออกฤทธิ์คือ ยับยั้งการสังเคราะหโพรสตาแกลนดินส
3,5  สาร paeonol มีฤทธิ์ระงับปวดและลดไขใน

หนูถีบจักร
2,4

 และขับปสสาวะในหนูขาว
4   สารสกัดนํ้าและสาร paeonol มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัขและ

หนูขาว
2,4
  สารสกัดเมทานอล สวนสกัดกลัยโคไซดและสาร paeonol มีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด3

  

นอกจากน้ีสาร paeonol ยังชวยใหการไหลเวียนของเลือดในสุนัขดีขึ้น4 ทําใหหนูถีบจักรสงบ2,3,4
 ตานการ

เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูถีบจักร และลดการหลั่งนํ้ายอยในหนูขาว
2 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมของหมูตันผีมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูก-

อักเสบจากสาเหตุภูมิแพ
2,4

  ยาเตรียมจากสาร paeonol มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง
4 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร paeonol ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือใหเขากระเพาะอาหาร ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทากับ 3.43, 0.781 และ 

0.196 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงที่อาจพบคือ คลื่นไส และเวียนศีรษะ ซึ่งจะ
หายไดเองโดยไมตองหยุดยา

2 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 
Scientific, 1986. 
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3. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
4. Hou JY.  Cortex Moutan: mudan pi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
5. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applicatons. Australia: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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หยวนจื้อ (远志) 
 

หยวนจื้อ (Radix Polygalae) คือ รากแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Polygala tenuifolia Willd., 
P. sibirica L. วงศ Polygalaceae1-4 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมทางปาก 

พบวามีฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ และตานการชักในหนูถีบจักร
ที่ถูกชักนําดวย pentylenetetrazole  ขับเสมหะในหนูถีบจักร
และสุนัข  สารสกัดทําใหเกิดการบีบตัวของมดลูกหนูตะเภา กระตาย แมว และสุนัข ทั้งที่ตั้งทองและ
ไมไดตั้งทอง  สารสกัด 100% มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตเม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัขและกระตายที่
สลบ แตระยะเวลาในการออกฤทธิ์จะสั้น ความดันโลหิตจะกลับสูปกติในเวลา 1-2 นาที และการใหยา
ซ้ํา ๆ กันไมทําใหเกิดความชินยา  ยาตมความเขมขน 10% มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Diplococcus 
pneumoniae และสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง1,2  นอกจากน้ี
ยังมีรายงานวาสาร onjisaponin F จากหยวนจื้อชวยใหระยะเวลาในการนอนหลับของหนูถีบจักรที่ไดรบั
ยา hexobarbital ยาวนานขึ้น2,3  

การศึกษาทางคลินิก:  หยวนจื้อมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบของตํารับยา
รักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ชวยใหนอนหลับ และบรรเทาอาการเจ็บแนนหนาอก

3
 
 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อใหยาตมและยาฉีดทางปากหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหหนูตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 16.95 และ 22.52 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในรูปแบบยาเดี่ยวสําหรับผูปวยอินพรองรวมกับมี
ความรอน  การใชยาเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน จึงควรใชอยางระมัดระวังในผูปวย
กระเพาะอาหารอักเสบ หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร2,4 
เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People's Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 
2. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
3. Liu GX.  Radix Polygalae: yuan zhi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
4. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

หลงตาน (龙胆)  
 

หล งต า น  หรื อ  หล งต า น เ ฉ า  (Radix 
Gentianae) คือ รากและเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Gentiana manshurica Kitag., G. scabra Bge., 
G .triflora Pall., G. rigescens Franch. วงศ Gentianaceae1  

หลงตาน หรือ หลงตานเฉา (จิ่วเฉา) เตรียม
โดยนําหลงตานที่หั่นแลวมาคลุกเคลากับเหลาเหลืองปริมาณ

พอเหมาะ (ใชเหลาเหลือง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 
กิโลกรัม) จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา  
จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งแหง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม

2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาฉีดหลงตานทางชองทองหนูขาวขนาดเทียบเทาผงยา 30 

กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ตานไขขออักเสบชนิดเฉียบพลัน  และเมื่อใหวันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน 

พบวามีฤทธิ์ยับยั้งไขขออักเสบในหนูขาวไดผลดี  และเม่ือใหยาฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาดและวิธี

ดังกลาว พบวามีฤทธิ์ปกปองตับ
3
  สาร gentiopicrin จากหลงตาน เม่ือใหทางปากสุนัข พบวามีฤทธิ์เพิ่ม

การหลั่งนํ้ายอยและกรดเกลืออิสระในกระเพาะอาหาร และชวยใหเจริญอาหาร  สาร gentianine มีฤทธิ์
ตานอักเสบแรงกวาสาร sodium salicylate 4-7 เทา3  นอกจากนี้หลงตานยังมีฤทธิ์ขับนํ้าดีและขับ
ปสสาวะในสัตวทดลอง

3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาที่มีหลงตานเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบ 
หูอื้อ ปวดศีรษะ บรรเทาอาการอักเสบบริเวณอวัยวะเพศ ปากมดลูกอักเสบชนิดเรื้อรัง ตกขาว และผื่นคัน

3 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue.  7th ed.  Shanghai: Publishing 

House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
3. Hou JY.  Radix Gentianae: long dan.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study 

of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
4. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
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หลงเหยี่ยนโรว (龙眼肉) 
 

 หลงเหยี่ยนโรว [เนื้อผลลําใย (Arillus 
Longan)] คือ รกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Dimocarpus longan Lour. วงศ Sapindaceae1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

ตานเชื้อราในหลอดทดลอง
3 เพิ่มแรงตานทานตอภาวะ

ขาดออกซิเจนและทนตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

อยางรวดเร็ว เสริมภูมิคุมกัน ชะลอความแกในหนูถีบจักร 

และยับยั้งเซลลมะเร็งมดลูกของคนในหลอดทดลอง
4,5

 

การศึกษาทางคลินิก: หลงเหยี่ยนโรวประกอบดวยสารอาหารตาง ๆ เชน แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี และวิตามินซี เปนสารอาหารที่มีประโยชนตอระบบประสาท เลือด และความ-

แข็งแรงของกระดูกและฟน  หลงเหยี่ยนโรวมีปริมาณซูโครสและกลูโคสสูง จึงชวยใหรางกายสดชื่นไดเร็ว 

และมีสรรพคุณบํารุงเลือด ทําใหผิวพรรณสดใส จึงเหมาะกับสตรีหลังคลอด  นอกจากน้ียังชวยบํารุง

หัวใจและมาม สงบประสาทชวยใหนอนหลับ
1-7 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสาร ALG (antilymphocyte globulin) จากหลงเหยี่ยนโรว
โดยการปอนหนูถีบจักรในขนาด 25 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ภายหลังใหยาแลว 6 ชั่วโมง ใหยาอีกครั้งหนึ่ง 
สังเกตอาการนาน 7 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมีหนูถีบจักรตัวใดตาย

6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ผูที่ทองอืดเพราะอาหารไมยอย ไมควรรับประทานมาก 

และผูที่มีเสมหะและรอนใน ไมควรรับประทาน
7 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2544). พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
4. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
5. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002. 

2 เซนติเมตร 
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6. Wang SX.  Arillus Longan: long yan rou.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 
study of pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

7. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด.  มหัศจรรยสมุนไพรจีน.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด มหาชน, 
2550.   
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3 เซนติเมตร 

หลิงหยางเจี่ยว (羚羊角)  
 

หลิงหยางเจี่ยว [เขากุย (Cornu Saigae Tataricae)] คือ เขาของสัตวที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Saiga tatarica L. วงศ Bovidae1,2 เตรียมโดยนําเขาสัตวมาแชในนํ้าอุน เพื่อใหออนนุม หั่นเปนแวน

บาง ๆ แลวนําไปทําใหแหง
1  

 
 
 
 
 
 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอลขนาด 0.05 มิลลิกรัม/กรัม เขาชอง

ทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ  เม่ือใหยาตมทางปากกระตายขนาดเทียบเทาผงยา 4 กรัม/

กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขหลังใหยา 2 ชั่วโมง และอาการไขจะคอย ๆ ลดลงจนเปนปกติหลังใหยา 6 

ชั่วโมง  สารสกัดแอลกอฮอลขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ตานการชักและลดไขใน
กระตายและหนูขาว  ยาตมหรือสารสกัดแอลกอฮอลที่เตรียมโดยการแช ขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/

กิโลกรัม มีฤทธิ์ทําใหสงบและชวยใหนอนหลับ
3  เม่ือใหยาตมความเขมขน 50% (ผงยา 1 กรัม ไดยาตม 

2 มิลลิลิตร) โดยฉีดเขาหลอดเลือดดําแมวขนาด 2 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวาความดันโลหิตลดลงอยาง

รวดเร็ว จากน้ันกลับเพิ่มและลดลงอีก ภายในระยะเวลา 10 นาที
2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหยาฉีดแกผูปวยไขหวัด หัด ปอดอักเสบในเด็ก และไขชนิดอื่น ๆ 

จํานวน 100 คน พบวาสามารถลดไขไดดี  นอกจากน้ีหลิงหยางเจี่ยวยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการตาบวม 

ปวดศีรษะ และวิงเวียนศีรษะ
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดยาตมหรือสารสกัด
แอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําขนาดเทียบเทาผงยา 30 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมทําใหสัตวทดลองตาย  

และเมื่อใหยาตมทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 7 วัน ทําให

นํ้าหนักตัวของสัตวทดลองเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตไมมีผลตอการกินอาหาร การขับถาย และการเคลื่อนไหว
3 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

หลูเกิน (芦根)  
 

หลู เ กิน  หรื อ  เหว ย เ กิ น  [หญ าแขม 
(Rhizoma Phragmitis)] คือ รากสดหรือแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Phragmites communis 
Trin. วงศ Poaceae (Gramineae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร l-asparagine 
จากหลูเกินมีฤทธิ์ยับยั้งการไอ หอบหืด และหลอดลม-

อักเสบ
2
  สวนสาร coixol มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือ ลดการนําเขาของออกซิเจนไปที่กระบังลม

และลดเมทาบอลิสมแบบปราศจากอากาศในหนูทดลอง  หลูเกินมีฤทธิ์ชวยใหสงบ ระงับปวด และลดไข

ในหนูทดลอง และลดระดับนํ้าตาลในเลือดเม่ือใชในขนาดสูง
2
  

การทดลองทางคลินิก:  หลูเกินมีสรรพคุณขับปสสาวะ โดยใชกับอาการติดเชื้อเฉียบพลันใน
ทางเดินปสสาวะ สลายกอนน่ิว แกพิษจากการแพปลาหรือปู

2
 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีอาการมามพรอง และกระเพาะอาหาร
เย็นและพรอง

1 

เอกสารอางอิง  
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 



ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

 

381 

2 เซนติเมตร 

หวงฉิน (黄芩)  
 

หวงฉิน (Radix Scutellariae) คือ รากแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria baicalensis Georgi 
วงศ Lamiaceae (Labiatae)1  

หวงฉิน (จิ่วเฉา) หรือ หวงฉินผัดเหลา 

เตรียมโดยผัดหวงฉินกับเหลาจนผิวนอกมีสีนํ้าตาล แลว

นําไปทําใหแหง
1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: หวงฉินมีฤทธิ์ตานจุลชีพ
หลายชนิด

2-4 สารออกฤทธิ์คือ baicalin และ wogonin3,5  
สาร baicalein ในความเขมขนสูงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้ออะมีบา3  หวงฉินมีฤทธิ์ตานอักเสบ ซึ่งสารออกฤทธิ์คือ

สารกลุมฟลาโวนอยด ไดแก สาร wogonin, baicalein และ baicalin4
 มีฤทธิ์ยับยั้งสภาพใหซึมผานได

ของหลอดเลือด
3,5,6  มีฤทธิ์ลดไขโดยผานกลไกการขยายหลอดเลือดที่ผิวหนัง

 
สารออกฤทธิ์คือ 

baicalin2,3,5  นอกจากนี้หวงฉินยังมีฤทธิ์ทําใหสงบในหนูถีบจักร สุนัข และกระตาย5
 สารที่ออกฤทธิ์ทําให

สงบคือ สารกลุมฟลาโวนอยด ซึ่งสามารถจับกับตัวรับ benzodiazepine4  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับ4
 

สารออกฤทธิ์คือ สารกลุมฟลาโวนอยด โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือ การยับยั้งปฏิกิริยา lipid 
peroxidation ที่ตับ4,5  สารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล และสาร baicalin มีฤทธิ์ขับนํ้าดี3,5

  ยาตมมีฤทธิ์

ยับยั้งการบีบตัวของลําไสเล็กที่แยกจากกายกระตาย และคลายกลามเนื้อหลอดลมที่แยกจากกาย

หนูตะเภา สารออกฤทธิ์คือ wogonin, baicalin และ baicalein3,5,6  สารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล สาร 
baicalin, baicalein และ wogonin มีฤทธิ์ขับปสสาวะในสัตวทดลองหลายชนิด3,5  สารสกัดเหลว ยาตม 

และสาร baicalin มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสุนัข
3  สาร baicalin, wogonin, oroxylin A, 

skullcapflavone II และ chrysin ความเขมขน 0.1 มิลลิโมล มีฤทธิ์ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด
ในหลอดทดลอง  และสาร baicalein, baicalin, wogonin, และ skullcapflavone II มีฤทธิ์ลดการ
สะสมไทรกลีเซอไรดที่ตับ เพิ่ม HDL-cholesterol ในเลือดของสัตวทดลองที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี

คอเลสเตอรอลสูง
5,6 
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การศึกษาทางคลินิก: ขอบงใชตามเภสัชตํารับของจีน หวงฉินใชรักษาอาการไข คลื่นไส 

อาเจียน บิดเฉียบพลัน ดีซาน ไอ ฝฝกบัว
4  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

สวนบน ทําใหอุณหภูมิรางกายเปนปกติภายใน 3 วัน2-4  เม่ือใหยาตมในผูปวยติดเชื้อบิดไมมีตัว 111 คน 

พบวาไดผลดีรอยละ 95.5  นอกจากน้ีสามารถใชสาร baicalin รักษาตับอักเสบและทอนํ้าดีอักเสบ3 

การศึกษาความปลอดภัย:  หวงฉินในขนาดสูงจะกดระบบประสาทสวนกลางของสัตวทดลอง 
เชน เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํากระตาย ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหสงบ แตเม่ือเพิ่มขนาด

เปน 2 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหนอนหลับในระยะแรก หลังจากนั้นสัตวทดลองจะตายภายใน 8-12 ชั่วโมง2-5  
เม่ือฉีดสาร baicalin 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาหลอดเลือดดํากระตาย จะทําใหมีอาการกระสับกระสาย 

หายใจสั้น ตอมาจะมีอาการสงบ นอนหลับ และตายภายใน 48 ชั่วโมง3  แตเม่ือใหยาตมเขากระเพาะ-

อาหารกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม หรือใหสารสกัดเอทานอลเขาหลอดเลือดดํา

กระตายขนาดเทียบเทาผงยา 2.0 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหสัตวทดลองมีอาการสงบ และไมมีอาการพิษใด ๆ  
และเมื่อใหสารสกัดนํ้าเขากระเพาะอาหารสุนัข ขนาดเทียบเทาผงยา 12 และ 15 กรัม/กิโลกรัม เฉพาะ

กลุมท่ีไดรับ 15 กรัม/กิโลกรัม มีอาการอาเจียน แตไมมีอาการพิษอื่น ๆ
3,4  ขนาดของสารสกัดเอทานอล 

สาร baicalin และ wogonin เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 
6.0, 6.0 และ 4.0 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  LD50 ของสาร baicalin เม่ือใหทางปากหนูถีบจักรมีคา
เทากับ 3.08 กรัม/กิโลกรัม2-4  LD50 ของสารสกัด 70% เมทานอลเม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคา
เทียบเทาผงยามากกวา 2.0 กรัม/กิโลกรัม4

  จากขอมูลตาง ๆ อาจสรุปไดวาหวงฉินมีความเปนพิษต่ําเม่ือ

ใหทางปาก แตจะเปนพิษสูงเมื่อใหเขาหลอดเลือดดํา
3
  การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน เมื่อใหสารสกัดนํ้า

ทางปากสุนัขขนาดเทียบเทาผงยา 4 และ 5 กรัม/กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาห ไมพบความ
ผิดปกติของเลือดและจุลพยาธิวิทยา ในขณะที่กลุมที่ไดรับสารสกัดขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม จะสูญเสีย

การบีบตัวของลําไส แตจะกลับเปนปกติเม่ือหยุดยา3
  สารสกัดนํ้าของหวงฉินไมเปนสารกอกลายพันธุใน

หลอดทดลอง
4
 แตสาร wogonin และ norwogonin เปนสารกอกลายพันธุ6  แตเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขา

ชองทองหนูถีบจักร ขนาด 4.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (เทียบเทา 10-40 เทาของขนาดรักษา) พบวาเปนสาร
กอกลายพันธุ

4 
  เม่ือทดลองในหนูขาว สารสกัด 70% เอทานอล ขนาด 540 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ไม

ทําใหกําเนิดทารกวิรูป แตสารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 24.98 กรัม/กิโลกรัม ทําใหกําเนิดทารกวิรูป
4   
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: อาการขางเคียงจากการใชหวงฉินทางคลินิกมีนอยมาก  
อาการที่อาจพบเชน ไมสบายในระบบทางเดินอาหาร และทองเสีย

3,4  หามใชหวงฉินในสตรีมีครรภ สตรี
ใหนมบุตร และเด็กอายุต่ํากวา 12 ป4 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Hou JY.  Radix Scutellariae: huang qin.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
4. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 3.  Geneva: World Health 

Organization, 2007 
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
6. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
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2 เซนติเมตร 

หวงฉี (黄芪)  
 

หวงฉี หรือ เซิงหวงฉี (Radix Astragali 
Membranacei) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. วงศ 

Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
2-5

 ปองกันหนูถีบจักร

จากการติดเชื้อ parainfluenza virus type 16
  สารออกฤทธิ์

กระตุนภูมิคุมกัน ไดแก สารพอลิแซ็กคาไรดที่มีนํ้าหนัก

โมเลกุลประมาณ 25,000 Da4
  การฉีดสวนสกัดของพอลิ-

แซ็กคาไรดเขาชองทองหนูถีบจักร จะเพิ่มนํ้าหนักและจํานวนเซลลของมาม กระตุนความสามารถในการ

กลืนกินเซลลของเม็ดเลือดขาวชนิด macrophage6
 อีกท้ังยังขัดขวางการฝอของมาม ตอมไทมัส และ

ตอมนํ้าเหลืองในลําไส และการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนอยท่ีเกิดจากการใชยากดภูมิคุมกัน เชน 

prednisolone  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตาย พบวาสามารถเพิ่มปริมาณปสสาวะไดรอยละ 17.5  
หากฉีดสารสกัดเอทานอลเขาชองทองกระตายจะเพิ่มปริมาณปสสาวะรอยละ 36  แตการฉีดสารสกัดเขา
ใตผิวหนังจะตองใชขนาดเทียบเทาผงยา 0.5 กรัม/กิโลกรัม จึงจะมีฤทธิ์ขับปสสาวะ  ถาใชขนาด

เทียบเทาผงยา 0.25 กรัม/กิโลกรัม จะไมมีฤทธิ์ และถาเพิ่มขนาดเปนเทียบเทาผงยา 1.0 กรัม/กิโลกรัม 

จะลดปริมาณปสสาวะ
3
  สารสกัดแอลกอฮอลสามารถเพิ่มความแรงในการบีบตัวของหัวใจที่แยกจากกาย

สัตวทดลอง สารออกฤทธิ์คือ สารกลุมซาโปนิน  และเมื่อฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดํากระตาย สุนัข 

และแมว จะทําใหความดันโลหิตลดลง
4  สารกลุมฟลาโวนอยดและซาโปนินมีฤทธิ์ปกปองหัวใจจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและอนุมูลอิสระ
5  นอกจากนี้พบวาสารสกัดจากหวงฉีมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักร7 

การศึกษาทางคลินิก:  หวงฉีสามารถเพิ่มการสรางอินเตอรเฟยรอนในคน  เม่ือใหรับประทาน

ยาในขนาด 15.6 กรัม/วัน นาน 20 วัน จะทําใหระดับของ IgM และ cAMP ในเลือดเพิ่มขึ้น4
  เม่ือให

ผูปวยภาวะเม็ดเลือดขาวนอย 115 คน ใชผลิตภัณฑที่มีปริมาณเทียบเทาหวงฉี 30 กรัม/วัน หรือ 10 

กรัม/วัน นาน 8 สัปดาห พบวาทําใหจํานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น  สวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดจะเสริม
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ระบบภูมิคุมกัน กระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิด monocyte  เพิ่มการตอบสนองของเม็ดเลือด-

ขาวชนิด lymphocyte ในอาสาสมัครสุขภาพดีและผูปวยโรคมะเร็ง และเพิ่มการทํางานของ NK-cell ใน
อาสาสมัครสุขภาพดีและผูปวย SLE (systemic lupus erythematosus)5

  เม่ือใหอาสาสมัคร 1,000 
คน รับประทานหรือพนหวงฉีเขาจมูก จะลดอัตราการเปนหวัด และลดระยะเวลาการเปนหวัดได

3
  การ-

ใหยาโดยการรับประทานนาน 2 เดือน พบวาเพิ่มการหลั่งสาร IgA และ IgG ในจมูกของผูปวยที่ไวตอ
การเปนหวัด

4
  เม่ือใหหวงฉีกับผูปวยมดลูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสเริมจํานวน 164 คน พบวามีการ

เพ่ิมภูมิคุมกันและการสรางอินเตอรเฟยรอน  การใหสารสกัดเหลว (1:1) ในขนาด 0.5 มิลลิลิตร 

สัปดาหละ 2 ครั้ง นาน 3 สัปดาห ในผูปวยคอมดลูกอักเสบเรื้อรังซึ่งเกี่ยวของกับการติดเชื้อไวรัสหลาย-

ชนิด พบวาผูปวยรอยละ 8 อาการดีขึ้น แตไมหาย  แตหากใชรวมกับอินเตอรเฟยรอนขนาดต่ํา (5 
ไมโครกรัม) จะไดผลดีเทียบเทาการใชเฉพาะอินเตอรฟรอนขนาดสูง (10 ไมโครกรัม)  จึงคาดวาหวงฉี
สามารถเสริมการออกฤทธิ์ของอินเตอรเฟยรอน

5
  หวงฉีขนาด 0.2 กรัม/กิโลกรัม สามารถเพิ่มปริมาตร

ปสสาวะรอยละ 64 และเพิ่มการขับออกของเกลือโซเดียมรอยละ 14.53
  การศึกษาในผูปวยหัวใจขาดเลือด 

92 คน พบวาหวงฉีสามารถบรรเทาอาการหัวใจขาดเลือด และทําใหคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้นรอยละ 82.6  
เม่ือใหหวงฉีในผูปวยปวดเคนหัวใจ 20 คน นาน 2 สัปดาห พบวาสามารถเพิ่มปริมาตรเลือดสงออกจาก

หัวใจ  นอกจากน้ียังเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจหองลางดานซาย และมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันในผูปวย

กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  เม่ือฉีดสาร astragaloside IV ซึ่งเปนสารกลุมซาโปนินจากหวงฉีเขา
หลอดเลือดดําของผูปวยโรคหัวใจเลือดค่ัง 19 คน ทุกวัน นาน 2 สัปดาห พบวาผูปวย 15 คน มีอาการ

ปวดหนาอกและหายใจลําบากลดลง และชวยปรับการทํางานของหัวใจหองลางซาย
5  นอกจากน้ีสามารถ

ใชหวงฉีเพ่ือรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง โดยอาจใชในรูปยาชง
2 
หรือยาฉีด

3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาว พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก
ขนาดเทียบเทาผงยา 7.5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากให
ยา  ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาวมีคา
เทียบเทาผงยา 40 กรัม/กิโลกรัม  การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาวในขนาด

เทียบเทาผงยา 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันเปนเวลาติดตอกัน 30 วัน จะทําใหนํ้าหนักตัวของสัตวทดลอง

เพ่ิมขึ้น แตไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมีหนูตัวใดตาย
2
  หวงฉีไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ  สารสกัดนํ้า

และสวนสกัดฟลาโวนอยดมีฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ
4,8  
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมมีขอมูลความปลอดภัยของการใชหวงฉีในสตรีมีครรภ
และสตรีใหนมบุตร

4 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol. I. 

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Li DH.  Radix Astragali: huang qi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern Study of 

Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.   Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Application of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
4. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 1.  Geneva: World Health 

Organization, 1999. 
5. Thorne Research.  Monograph: Astragalus membranaceus.  Alt Med Rev  2003; 8(1): 72-7. 
6. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
7. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
8. Wang DQ, Tian YP, Song SZ, Wang L.  Anti-mutagenesis effects of total flavonoids of Astragalus.  Zhongguo Zhong 

Yao Za Zhi 2003; 28(12): 1164-7. 
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2 เซนติเมตร 

หวงเหลียน (黄连)  
 

หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ 
ลําตนใต ดินแหงของพืชที่ มีชื่ อวิทยาศาสตรว า 

Coptis chinensis Franch., C. deltoidea C.Y. 
Cheng et Hsiao, C. teetoides C.Y. Cheng วงศ 
Ranunculaceae1

  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์
ตานจุลชีพหลายชนิด

2,3
 สารออกฤทธิ์คือ berberine3,4  สาร berberine ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารเหลว

ในทางเดินอาหารและตานเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของอาการทองเสีย
2,5 มีฤทธิ์ตานอักเสบ2,4 ลดไข3 

กระตุนการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบในระบบทางเดินอาหาร
3 ขับนํ้าดีและเพิ่มปริมาณบิริรูบินในน้ําดี3,4 

เสริมระบบภูมิคุมกัน
3  ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด2

 ทําใหสัตวทดลองสงบ
6 รักษาแผลใน

กระเพาะอาหารหนูขาว
2 และลดระดับนํ้าตาลในเลือด5  สาร berberine แสดงผลตอระบบการทํางานของ

หัวใจแตกตางกันตามขนาดที่ใช
3 โดยสาร berberine ที่ขนาดต่ําจะกระตุนการทํางานของหัวใจ

สัตวทดลอง แตขนาดสูงจะแสดงผลยับยั้ง
3,4  นอกจากน้ียังมีผลตานการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ และ

ลดความดันโลหิต
3,4,6 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาและสาร berberine สามารถใชรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียหลาย-

ชนิด เชน โรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร (บิดไมมีตัว ลําไสเล็กอักเสบ อหิวาตกโรค ไทฟอยด) โรคติดเชื้อ
ในทางเดินหายใจ (คอตีบ ไอกรน วัณโรค หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ฝในปอด) โรคติดเชื้อที่ตาหูคอจมูก 
ชองคลอด และแผลติดเชื้อภายนอก

6  ผลิตภัณฑหวงเหลียนที่รักษาบิดไมมีตัวมีขอดีคือ ออกฤทธิ์เร็ว 
ชวงเวลาการรักษาสั้น อาการขางเคียงนอย ใชไดผลดีเทียบเทายา chloramphenicol และ 

sulfathiazole-sulfaguanidine3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร

ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากคือ 866 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  LD50 ของสาร berberine เม่ือใหทางปาก
และฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรเทากับ 392 และ 24.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

6  LD50 ของสาร 
berberine เม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาวมีคาเทากับ 205 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และขนาดต่ําสุดท่ีทําใหหนูขาว 
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หนูถีบจักร หนูตะเภา และกระตายตาย (MLD) เม่ือฉีดเขาชองทองคือ 27.5-250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  
ในการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน เม่ือใหสาร berberine แกหนูขาว 500 มิลลิกรัม/วัน นาน 6 สัปดาห ไม
พบวามีความผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยา

4
  สาร berberine ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาชอง-

ทองหนูถีบจักร จะมีผลกดระบบประสาทสวนกลาง แตในขนาดต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือการให

ทางปากขนาด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะไมพบผลตอระบบประสาทสวนกลาง
3  เม่ือใหทางปากแมว

ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหสงบ อาเจียนเปนครั้งคราว แตอาการจะหายไปเมื่อผานไป 1 วัน 

แตเม่ือเพิ่มขนาดเปน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหอาเจียน และตายภายใน 8-10 วัน4 

 ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ตามการแพทยแผนจีน การใชหวงเหลียนเกินขนาด จะทําให

คลื่นไส อาเจียน หายใจสั้น และชัก แตการใชหวงเหลียนในขนาด 12 กรัม/วัน จะไมมีอาการขางเคียง  

อาการขางเคียงที่อาจพบไดบางคือ ทองเสียชั่วคราว ทองอืด มีเสียงทองรอง ปสสาวะมาก เบื่ออาหาร 

คลื่นไส อาเจียน และไมสบายบริเวณลิ้นป
3  ควรหลีกเลี่ยงการใชหวงเหลียนในทารกแรกเกิดที่มีอาการ

ดีซาน และสตรีมีครรภ เน่ืองจากสาร berberine จะขับบิลิรูบินที่จับกับโปรตีนในเลือด ซึ่งบิลิรูบินอิสระ

จะเปนอันตรายตอสมองของทารก
6
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Hou JY.  Rhizoma Coptidis: huang lian.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999.  
3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
4. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
5. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 2.  Geneva: World Health 

Organization, 2002. 
6. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

หฺวาสือ (滑石) 
 

 หฺวาสือ [หินลื่น (Talcum)] คือ แรซิลิเคต

จํ า พ ว ก แ ป ง ซึ่ ง มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บห ลั ก คื อ  hydrated 
magnesium silicate [Mg3(Si4O10)(OH)2]

1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หฺวาสือมีฤทธิ์ตานเชื้อ-

แบคทีเรีย ปกปองผิวหนังและเยื่อบุชองปาก หลอดลม 

กระเพาะอาหาร ลําไส และชองปสสาวะ ซึ่งภายในเยื่อบุ

ดังกลาวจะมีหลอดเลือดและประสาท ไวตอความรูสึก สามารถขับนํ้าเมือกออกมาได ยับยั้งการดูดซึม

ของสารพิษในระบบทางเดินกระเพาะอาหารและลําไส
2 

การศึกษาทางคลินิก: หฺวาสือมีสรรพคุณรักษาอาการติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ โรคนิ่ว
ในปสสาวะ ทําใหปสสาวะลําบากและปวดแสบปวดรอน ปสสาวะนอย บรรเทาอาการภาวะรอนจากการ

กระหายน้ํา รักษาอาการทองรวงเนื่องจากความรอนชื้น ใชภายนอกสําหรับรักษาโรคผิวหนังชนิดผื่นแดง

อักเสบ แผลเปอย และผดผื่นคัน1,2 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Xiao PG.  Modern Chinese Materia Medica.  Vol. 4.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 2002. 
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ห่ัวหมาเหริน  (火麻仁) 

 

หั่วหมาเหริน หรือ หมาจื่อเหริน [ผล
กัญชา (Fructus Cannabis)] คือ ผลแหงของ

พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. วงศ 
Cannabaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หมาจื่อเหรินมีฤทธิ์
ระบายออน ๆ  โดยออกฤทธิ์กระตุนเยื่อเมือกของลําไส 

ทําใหมีสารคัดหลั่งเพิ่มขึ้นและทําใหลําไสบีบตัว
3 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีความดันโลหิตสูง รับประทานตัวยานี้ในรูปแบบอีมัลชั่น
เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาความดันโลหิตจะลดลงจาก 140/100 มิลลิเมตรปรอท เปน 120/80 มิลลิเมตร-

ปรอท  เม่ือใหติดตอกัน 5-6 สัปดาห พบวาความดันจะอยูในระดับ 115/80 มิลลิเมตรปรอท โดยไมพบ

อาการขางเคียง
3,4,5

  นอกจากน้ีหมาจื่อเหรินยังมีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก และนิ่วในทอนํ้าดี
5
  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หากใชตัวยาเกินขนาดจะเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน 

ทองเสีย ชักและโคมา อาจถึงตายได  ความรุนแรงขึ้นอยูกับขนาดที่ไดรับ ซึ่งอาการเหลาน้ีเกิดจากสาร 

muscarine  การรักษาใชวิธีลางทองและรักษาตามอาการ3,4  

หมายเหตุ:  ไมพบรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ทําใหเกิดอาการประสาทหลอนของหมาจื่อเหรินใน
เอกสารเกี่ยวกับยาจีน (classical Chinese medical literature)4 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.  

2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2544).พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Zhu Y.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed. Washington: Eastland Press Inc., 

1993. 
Yan YF, Xu SK.  Fructus Cannabis: huo ma ren.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999.

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

หูหมาเหริน (胡麻仁)  
 

หูหมาเหริน [เมล็ดงา (Semen Sesami 
Nigrum)] คือ เมล็ดสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Sesamum indicum L. วงศ Pedaliaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัด 

70% เมทานอลทางหลอดเลือดดําหนูขาวที ่ขนาด 3 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดความดันโลหิตได  สาร 
sesamin ซึ่งเปนสารในกลุมลิกแนนที่สกัดไดจากนํ้ามันหูหมาเหรินมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอยาง เชน 

ลดความดันโลหิตในหนูขาว ลดระดับ LDL-cholesterol ในหนูขาว ตานอักเสบในหนูขาวโดยยับยั้ง

เอนไซม cyclooxygenase หรือ phospholipase  นอกจากน้ีสารกลุมไทรเทอรปนส สารกลุมเซซามิน
และเซซาโมลิน และสารกลุมกลัยโคไซด มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง  สารกลุมลิกแนนและ

โปรตีนลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหนูขาว  โปรตีนในหูหมาเหรินเม่ือผสมลงในอาหาร 17-18% จะ

ชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของไกและกระตายไดดี  สารกลุมฟลาโวนอยดลดระดับไขมันและระดับนํ้าตาล

ในเลือดของหนูขาว  เม่ือผสมน้ํามันหูหมาเหรินในอาหารขนาด 24% ของอาหารในหนู พบวาลดระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือดได แตหากรับประทานน้ํามันหูหมาเหรินมากเกินไปจะมีผลใหไขมันในเลือดสูงได 

เชน เม่ือใหนํ้ามันหูหมาเหรินแกกระตายในขนาด 0.4 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้น  เม่ือให
สารสกัด 70% เมทานอลในขนาด 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในหนูตะเภาและหนูขาว จะทําใหลําไสใหญและ

มดลูกหดตัว  สารสกัดเอทานอล ปโตรเลียมอีเทอรของนํ้ามันหูหมาเหริน ในความเขมขน 500 สวนตอ
ลานสวน สามารถฆาพยาธิตัวกลมได  เม่ือใหหูหมาเหรินทางปากหนูขาวเพศเมียท่ีเจริญเติบโตไมเต็มท่ี

ในขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน
2, 3

 

การศึกษาทางคลินิก:  หูหมาเหรินมีสรรพคุณบรรเทาอาการเวียนศีรษะ สายตาพรา การมีเสียง
ในหู การบกพรองทางการไดยิน ผมและหนวดเคราเปลี่ยนเปนสีเทากอนวัย การสูญเสียเสนผมจากการ

เปนโรครายแรง และทองผูก
1,3

  เม่ือศึกษาในอาสาสมัคร  35 คนที่มีแผลอักเสบที่ผิวหนัง โดยใชนํ้ามัน
หูหมาเหรินทาทุกวัน นาน 2 ป พบวาทําใหอาการดีขึ้น  เม่ือรับประทานน้ํามันหูหมาเหรินในขนาด 60 

กรัม/กิโลกรัม จะทําใหระดับไขมันในเลือดสูง  กรดไขมันสามารถบรรเทาอาการของริดสีดวงทวารได
2, 3 
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การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการใหนํ้ามัน
หูหมาเหรินทางสายยางเขากระเพาะอาหาร พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 
50 (LD50) มีคาเทากับ 5 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหนํ้ามันหูหมาเหรินทางหลอดเลือดดํากระตาย พบวา 

ขนาดความเขมขนท่ีต่ําสุดท่ีทําใหเกิดพิษ มีคาเทากับ 0.74 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  มีรายงานวาการรับประทานหูหมาเหรินในขนาด 2 
มิลลิลิตร/วัน ทําใหเกิดผื่นคันลักษณะคลายลมพิษ  และการรับประทานน้ํามันหูหมาเหรินขนาด 10 

กรัม/คน ในเพศหญิง พบวา มีอาการแพที่รุนแรงมาก  ผูปวยที่ทองเสียเรื้อรัง สมรรถภาพทางเพศเสื่อม 

มีระดูขาว ไมควรรับประทานหรือควรรับประทานในขนาดต่ํา ๆ
2
 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol. I. 
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. พนิดา ใหญธรรมสาร.  จุลสารขอมูลสมุนไพร.  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 19(1): 2544.  
3. Lin ZB.  Semen Sesami Nigrum: hei zhi ma.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 



ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

 

393 

2 เซนติเมตร 

เหรินเซิน (人参) 

 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey. วงศ Araliaceae1   

 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เหรินเซินมีฤทธิ์เพ่ิมความตานทานตอความเครียดทั้งในระหวางหรือ
กอนท่ีสัตวทดลองจะสัมผัสกับความเครียด

2,3 เม่ือใหเหรินเซินทางปากหรือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรและ
หนูขาว พบวามีฤทธิ์ตานความลา เพ่ิมสมรรถนะของรางกายและจิตใจ

3 สารออกฤทธิ์คือ ginsenosides2,3
 

สารสกัดเหรินเซิน สาร ginsenosides Rb1 และ Rg2 ชวยเพิ่มการเรียนรูของหนูถีบจักรและหนูขาว โดย
เพ่ิมการสังเคราะหและการหลั่ง acetylcholine และลดระดับของ serotonin ในสมอง

3
  สาร 

ginsenosides มีฤทธิ์กระตุน hypothalamus-pituitary ใหหลั่งฮอรโมน adrenocorticotropin 
(ACTH) มากขึ้น สงผลใหตอมหมวกไตหลั่งฮอรโมน corticosterone เพิ่มขึ้น3-5  สาร ginsenosides 
Rb1 และ Rg1 ยังสามารถแสดงฤทธิ์เหมือน glucocorticosteroid2

  นอกจากน้ีสาร ginsenosides ยังมี
ฤทธิ์กระตุนการหลั่ง gonadotropins จาก hypothalamus-pituitary  เม่ือทดลองในกระตาย พบวาทําให
เพิ่มจํานวนและการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ทําใหหนูถีบจักรเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วขึ้น มีมดลูก

และรังไขใหญขึ้น และระดับของฮอรโมน luteotropin ในเลือดสูงขึ้น5
  ทั้งสาร ginsenosides และ

สวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดของเหรินเซิน มีฤทธิ์กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
3-5

  เหรินเซินมีฤทธิ์

กระตุนระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกตอมาจะยับยั้ง การแสดงฤทธิ์จะขึ้นกับขนาดท่ีใช เม่ือใช

ขนาดตํ่าจะมีฤทธิ์กระตุนระบบหัวใจและหลอดเลือด แตขนาดสูงจะยับยั้ง
  
สาร ginsenosides มีฤทธิ์

เพ่ิมความดันโลหิตออน ๆ และตามดวยการลดความดันโลหิต
  

และเมื่อใหสารสกัดนํ้าและสารสกัด

5 เซนติเมตร 
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แอลกอฮอลในสุนัข กระตาย และแมว พบวาความแรงของการบีบตัวของหัวใจเพิ่มขึ้น แตหัวใจเตนชาลง 

โดยจะออกฤทธิ์โดยตรงที่กลามเน้ือหัวใจ  นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดแดง

ที่เลี้ยงหัวใจ
3
  เหรินเซินมีฤทธิ์ลดภาวะหัวใจเสียจังหวะและกลามเน้ือหัวใจตาย และมีฤทธิ์ลดภาวะหัวใจ

หองลางเตนแผวระรัวเม่ือทดลองในกระตายและแมว  ในสัตวทดลองที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ลมเหลวจากการที่มีเลือดออก เหรินเซินจะชวยเพิ่มความแรงและความเร็วในการเตนของหัวใจ และ

สามารถลดความรุนแรงของการช็อคในหนูตะเภาที่ มีแผลไฟไหม หรือเกิดแอนาฟแล็กซิส 

(anaphylaxis)6
 ชวยเพิ่มการสรางอินซูลินในสัตวทดลองที่มีนํ้าตาลในเลือดสูง แตไมมีผลตอสัตวปกติ

4
 

สารสําคัญไดแก ginsenoside Rb2, panaxans และพอลิแซ็กคาไรด3,4,7  สาร panaxans ยังมีฤทธิ์
ลดนํ้าตาลในเลือดเม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร

 
แตจะไมมีฤทธิ์เม่ือใหทางปาก  สาร panaxan A ไมมีผล

ตอระดับของอินซูลินในเลือดและความไวตออินซูลิน ในขณะที่สาร panaxan B จะเพิ่มระดับอินซูลินใน
เลือด ชวยกระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออน และเพิ่มความไวตออินซูลิน  เม่ือฉีดสารกลุมพอลิแซ็กคา-
ไรดเขาหลอดเลือดดําหรือเขาใตผิวหนังหนูขาวและหนูถีบจักร พบวาสามารถลดปริมาณของกลัยโคเจนที่

สะสมที่ตับได
3
  เม่ือฉีดสาร ginsenoside Rb2 เขาชองทองหนูขาวที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสงู 

พบวาสามารถลดระดับของคอเลสเตอรอล และไทรกลีเซอไรด และเพิ่มระดับของ HDLในเลือด4
 เหรินเซิน

มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
2
 สารออกฤทธิ์คือ สาร ginsenosides และ flavonoids3

  การใหผงยาเหรินเซิน

ทางปากหนูขาวอายุ 18 เดือน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 3 เดือน พบวาจะลดการเสื่อมของ

กลามเน้ือหัวใจที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นได
4 

การศึกษาทางคลินิก:   เมื่อใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม

ทิงเจอรเหรินเซินความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกันเปนเวลา 5-7 วัน พบวา

อาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน
8
  อาสาสมัครสุขภาพดีที่รับประทานสารสกัด

เหรินเซินขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห พบวาทําใหความสนใจ การประมวลผล 
การบูรณาการของการรับความรูสึกและการสั่งการ และประสิทธิภาพการไดยินดีขึ้น3

  เม่ือใหผูปวยภาวะ

เม็ดเลือดขาวนอยเกินไป จํานวน 229 คน ใชยาท่ีเตรียมจากเหรินเซินในรูปแบบยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา

หรือยาเม็ด ติดตอกัน  30 วัน พบวาผูปวย 120 คนมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นจนเปนปกติ  สามารถใช
เหรินเซินรักษาอาการช็อคท่ีเกิดจากระบบหลอดเลือดและหัวใจลมเหลว หัวใจวาย เสียเลือดมาก โดยจะ

ทําใหหัวใจเตนชาลง และลดความตองการใชออกซิเจน
5
  นอกจากน้ียังสามารถใชเหรินเซินเพ่ือลดระดับ

นํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานทั้งชนิดที่พึ่งพาและไมพึ่งพาอินซูลิน
3  หากใชรวมกับอินซูลินจะชวย
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ลดขนาดการใชอินซูลิน และทําใหอินซูลินออกฤทธ์ิไดนานขึ้น
5
  สรุปไดวาเหรินเซินมีสรรพคุณชวยเพิ่ม

สมรรถนะของรางกาย และสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และอาจเปนประโยชนตอสมรรถนะ

ของการสั่งการทางจิตใจ และความจํา แตไมมีการทดลองที่ยืนยันถึงสรรพคุณการชะลอความแก และ
ฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ซึ่งตองมีการศึกษาเพิ่มเติม

9 

การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของผงยา
และสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65 กรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ

8  LD50 ของสาร ginsenosides เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา เขาชองทอง เขากลาม เขา

ใตผิวหนัง และใหทางปาก มีคาเทากับ 270, 342, 505, 905 และ 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ

4
  

เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักร ขนาด 100, 250 หรือ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 1 เดือน ไมพบวามี

พิษกึ่งเฉียบพลัน
6
  เม่ือทดลองในหลอดทดลอง เหรินเซินไมเปนทั้งสารกอมะเร็งและสารกอกลายพันธุ 

ไมมีผลตอระบบการสืบพันธุ และไมเปนสารกอวิรูป
3 

 ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก หากใชเหรินเซินใน

ขนาดท่ีเหมาะสม คือ 0.5-2 กรัมตอวัน ในรูปแบบยาตม จะไมกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค
3  และจาก

การทบทวนอยางเปนระบบสรุปวาเหรินเซินทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคใกลเคียงกับยาหลอก
10  

แต

หากใชนาน ๆ ในขนาดมากกวา 0.3 กรัม อาจทําใหนอนไมหลับ ซึมเศรา ปวดศีรษะ ใจสั่น ความดัน-

โลหิตสูง นํ้าหนักตัวลดลง หยอนสมรรถภาพทางเพศ
6  การใชเหรินเซินในขนาดสูง เชน วันละ 15 กรัม 

จะทําใหเกิดกลุมอาการที่เรียกวา ginseng abuse syndrome (GAS) คือ มีอาการความดันโลหิตสูง 
นอนไมหลับ มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง เชน ตื่นกลัว หงุดหงิด สับสน ซึมเศรา

 
มีผื่นขึ้น การ-

ทํางานของระบบทางเดินอาหารถูกรบกวน ทําใหทองอืด ทองเสีย
2,3,10  การใชในขนาดที่สูงมาก ๆ จะ

ทําใหแนนหนาอก คลื่นไส อาเจียน ระบบการหายใจถูกกด ปวดศีรษะ หลอดเลือดดําแดงในสมอง-

อักเสบ
6,10

  ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ฤทธิ์ของเหรินเซินจะถูกหักลางไดดวยหัวผักกาด จึงสามารถ

ใชหัวผักกาดเพื่อแกอาการพิษหรืออาการไมพึงประสงคของเหรินเซิน
6
  ซึ่งมีการพิสูจนในหนูถีบจักร

พบวา หัวผักกาดขาวสามารถลดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเหรินเซินได ยกเวนฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ
11
   

หามใชเหรินเซินในผูปวยหอบหืดเฉียบพลัน ประจําเดือนมามาก เลือดกําเดาไหล ไมควรใชใน

ระหวางติดเชื้อเฉียบพลัน และควรหลีกเลี่ยงในผูปวยความดันโลหิตสูง
6,7,10

 ไมควรใชเหรินเซินรวมกับ

สารที่มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เชน คาเฟอีน
10  เหรินเซินมีอันตรกิริยากับยารักษาอาการ

ซึมเศรา phenelzine และลดประสิทธิภาพของยากันเลือดเปนลิ่ม warfarin10
  ยังไมมีการศึกษาถึงความ
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ปลอดภัยของการใชเหรินเซินในสตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตร และเด็ก จึงควรหลีกเลี่ยงการใชในสตรีมีครรภ

ชวงไตรมาสแรก
3,10,12 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Kitts DD, Hu C.  Efficacy and safety of ginseng.  Public Health Nutrition 2000; 3(4A): 473-85. 
3. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants.  Vol. 1.  Geneva: World Health  

Organization, 1999. 
4. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.   Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
6. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986. 
7. Blumenthal M, Goldberg A, Brinckman J.  Herbal Medicine. Expanded Commission E Monographs.  MA: Integrative 
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(eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed. Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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Clin Pharmacol 1999; 55: 567-75. 
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Yao Cai 2000; 23(6): 336-9. 
12. Seely D, Dugoua JJ, Perri D, Mills E, Koren G.  Safety and efficacy of Panax ginseng during pregnancy and lactation. 

Can J Clin Pharmacol 2008; 15(1): e87-e94. 
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5 เซนติเมตร 

เหลียนเฉียว (连翘)  
 

เหลียนเฉียว (Fructus Forsythiae) คือ 
ผลแห งของพื ช ท่ี มี ชื่ อ วิ ทยาศาสตร ว า  Forsythia 
suspensa (Thunb.) Vahl. วงศ Oleaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เหลียนเฉียวมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส

2,3
 สารออกฤทธิ์ คือ 

forsythosides A, C, D4 และ forsythiaside5
  สารสกัด

นํ้ามีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว
2,3  เม่ือใหสารสกัดนํ้า

ขนาดเทียบเทาผงยา 4 กรัม/กิโลกรัม เขากระเพาะอาหารกระตาย สามารถลดไขได
3  สวนสกัดเฮกเซน

ของสารสกัด 70% เมทานอล มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว สารออกฤทธ์ิคือ 3β-acetoxy-20,25-
epoxydammarane-24-ol6  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูขาว2,3

 ระงับอาเจียนในสุนัข

และนกพิราบ
2,3

 และลดความดันโลหิตในกระตาย
2  ยาฉีดที่เตรียมจากเหลียนเฉียวมีฤทธิ์ขับปสสาวะใน

สุนัข
3 และตานการช็อคจากความดันโลหิตต่ําในแมว โดยจะทําใหความดันโลหิตลดลงในชวงแรก แตตอมา

จะเพิ่มความดันโลหิต เพิ่มปริมาตรเลือดท่ีสงออกจากหัวใจ และเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย
3 

การศึกษาทางคลินิก:  เหลียนเฉียวมีสรรพคุณระบายความรอนและขับพิษไข บรรเทาอาการ
คลื่นไสอาเจียน รักษาโรคดีซาน ตับอักเสบเฉียบพลัน ไตอักเสบเฉียบพลัน ฝในปอด และวัณโรค

2,3
  นิยม

ใชเหลียนเฉียวรวมกับจินอิ๋นฮวาและจฺหวีฮวาในตํารับยารักษาหวัด
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดนํ้าที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือ
ใหทางปาก ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาใตผิวหนัง มีคาเทียบเทาผงยา 172.21, 28.32 และ 29.37 กรัม/

กิโลกรัม ตามลําดับ 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Deng WL.  Fructus Forsythiae: lian qiao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern 

Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
3. Chang HM, But PPH. Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 2. Singapore: World 

Scientific, 1987. 
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4. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5. Qu H, Zhang Y, Wang Y, Li B, Sun W.  Antioxidant and antibacterial activity of two compounds (forsythiaside and 
forsythin) isolated from Forsythia suspensa.  J Pharm Pharmacol 2008; 60(2): 261-6. 

6. Ozaki Y, Rui J, Tang YT.  Antiinflammatory effect of Forsythia suspensa V (AHL) and its active principle. Biol 
Pharm Bull 2000; 23(3): 365-7. 
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2 เซนติเมตร 

 เหอเกิง (荷梗)   
 

เหอเกิ ง  [ก านบั วหลวง  (Petiolus 
Nelumbinis)] คือ กานใบแหงของพืชท่ีมีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Nelumbo nucifera Gaertn.,  
N. speciosum Willd. วงศ Nelumbonaceae 1-2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร nor-
unciferine จากเหอเกิงมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูถีบ
จักร และสาร asparagines มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ระงับไอ บรรเทาอาการหอบในสัตวทดลองหลาย

ชนิด
3 

การศึกษาทางคลินิก:  เหอเกิงมีสรรพคุณบรรเทาอาการอึดอัดและวิงเวียนศีรษะเนื่องจาก

อากาศรอนและชื้น ทองเสีย ริดสีดวงจมูก และลมพิษ
1-4 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร norunciferine ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองมีคาเทากับ 323 ไมโครกรัม/กิโลกรัม3 

เอกสารอางอิง 
2. Jiangsu New Medical College.  Zhong Yao Da Ci Dian.  Vol. II.  Shanghai: Shanghai Science and Technology  

Publishing House, 1979. 
3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  สมุนไพรไทย-จีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 

2547. 
4. Medicinal Plant Information Center, State Administration of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology.  

Handbook of Active Constituents from Medicinal Plants.  1st ed.  Beijing: Ren Min Wei Sheng Publishing House, 
1986. 

5. National Chinese Herbal Medicine Committee.  A Corpus of National Chinese Herbal Medicine.  Vol. I.  Beijing: Ren 
Min Wei Sheng Publishing House, 1986. 
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2 เซนติเมตร 

อาเจียว (阿胶) 
 

อาเจียว หรือ เจินอาเจียว [กาวหนังลา 
(Colla Corii Asini)] เปนกาวที่ไดจากหนังลาที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Equus asinus L. วงศ Equidae  เตรียม
โดยนําหนังลามาตมนํ้าแลวทําใหเขมขน  สารประกอบ

หลักของอาเจียวคือคอลลาเจน
1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  อาเจียวมีผลตอ
ระบบการสร า ง เลื อด  จากการทดลองในสุ นัขที่ มี

ฮีโมโกลบินและจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดงลดลงจากเกณฑปกติ โดยแบงการรักษาเปน 3 กลุมคือ กลุม

ควบคุม กลุมท่ีไดรับตํารับยาที่มีธาตุเหล็ก และกลุมท่ีไดรับอาเจียว พบวาอาเจียวมีฤทธิ์บํารุงเลือดดีกวา

การใหตํารับยาที่มีธาตุเหล็ก
2
  เม่ือใหอาเจียวในสุนัขท่ีตกเลือดจนเปนโรคโลหิตจาง พบวาจํานวนเม็ด

เลือดแดงและฮีโมโกลบินจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
3 
  การทดลองในแมว

ที่มีอาการช็อคเน่ืองจากการเสียเลือดโดยฉีดสารละลายอาเจียวเขมขน 5-6% ในปริมาณ 8 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม พบวาจะปรับความดันโลหิตใหเปนปกติและฤทธิ์จะอยูไดคอนขางนาน

2
  อาเจียวมีฤทธิ์รักษา

กลามเน้ือฝอในสัตวที่ไดรับอาหารโปรตีนตํ่าจนทําใหเกิดความผิดปกติของกลามเน้ือ  ในกรณีที่มีอาการนอย

จะเดินกะเผลกและเดินลําบาก สวนที่มีอาการผิดปกติมากจะเปนอัมพาตและไมสามารถยืนได มี

พัฒนาการผิดปกติ ไมมีแรง และตายในที่สุด  เมื่อใหสัตวที่เริ่มมีอาการผิดปกติเหลานี้กินอาหารผสม

อาเจียว นาน 6-10 สัปดาห อาการตาง ๆ จะคอย ๆ ลดลง และสัตวรอยละ 40 หายขาด มีการสราง

เซลลกลามเนื้อและเริ่มมีเสนใยกลามเนื้อเกิดขึ้น  เมื่อปอนอาเจียวรวมกับอาหารที่มีโปรตีนตํ่าใหกับ

หนูตะเภา พบวาจะปองกันการเกิดอาการกลามเนื้อฝอได
 2
  นอกจากน้ีอาเจียวยังมีผลตอเมทาบอลิสม

ของแคลเซียม เม่ือเติมอาเจียว 30 กรัมลงในอาหารที่เลี้ยงสุนัขทุกวัน การดูดซึมแคลเซียมจะเพิ่มขึ้น

เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม
2 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเสียเลือดจากการแทง 59 รายใชยาเตรียมที่มี
อาเจียวผสมอยู พบวาไดผลดี แตมีผูปวย 1 รายที่ยังมีเลือดออกมากผิดปกติ2   
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หมายเหตุ:  ซินอาเจียว (กาวหนังหมู新阿胶) เปนกาวที่เตรียมจากหนังหมู  อาเจียวและ
ซินอาเจียวมีปริมาณธาตุไนโตรเจนรอยละ 14.19 และ 13.2 ตามลําดับ และมีกรดอะมิโนชนิดเดียวกัน  

การศึกษาทางคลินิกโดยใชซินอาเจียวรักษาผูปวยโรคโลหิตจาง 106 ราย พบวาไดผลดีถึงรอยละ 90.62,4
 

ดังน้ันจึงสามารถใชซินอาเจียวแทนอาเจียวได 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1 Singapore: World 

Scientific, 1986. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica. Revised edition. Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

อินเฉิน (茵陈)  
 

อินเฉิน (Herba Artemisiae Scopariae) คือ 
ยอดออนแหงของพืชที่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia 
scoparis Waldst. Et Kit, A. capillaris Thunb. วงศ  
Asteraceae (Compositae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชว ิทยา:  อินเฉินมีฤทธิ์ลด
ความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด และตานการรวมกลุมของ
เกล็ดเลือด

2,3
  สารสกัดแอลกอฮอล-นํ้ามีฤทธิ์ปองกันตับ

อักเสบ
4
  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารจากอินเฉินไดแก 

scoparone, chlorogenic acid และ caffeic acid มีฤทธิ์กระตุนการหลั่งนํ้าดี และมีฤทธิ์ปกปองตับ
2,3 

สาร rutin ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ปกปองตับหนูจากการไดรับสารคารบอนเททระคลอไรด
5
  

สาร esculetin มีฤทธิ์ปองกันไมใหหลอดเลือดแข็งตัว6
 เชนเดียวกับสาร scoparone มีฤทธิ์ปองกันไมให

หลอดเลือดแข็งตัวในกระตายที่ทําใหไขมันในเลือดสูง
7
  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ระงับไข ตานเชื ้อ

แบคทีเรียและไวรัส
2,3,8

  สาร emodin และ scoparone ที่ความเขมขนในชวง 10-6- 3x10-5 โมล มีฤทธิ์
ทําใหหลอดเลือดคลายตัว และกดระบบภูมิคุมกัน

9
  สาร scoparone มีฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระใน

หลอดทดลอง
10
 และมีฤทธิ์ตานการอักเสบ

11 

การศึกษาทางคลินิก:  อินเฉินมีประสิทธิผลในการรักษาโรคดีซานโรคตับอักเสบ และโรคนิ่ว

ในถุงนํ้าดี
2 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าความเขมขน 50% ขนาด 5 มิลลิลิตร แกหนูขาว
ทุกวันติดตอกันนาน 2 สัปดาห ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  เม่ือใหสาร p-hydroxyacetophenone 
ทางปากและฉีดเขาทางชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 2.2 
และ 0.5 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเมื่อใหสารดังกลาวทางปากหนูขาวในขนาด 50, 200 และ 400 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกวันติดตอกันนาน 3 เดือน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  เม่ือใหสาร 6,7-
dimethyl-esculetin ทางปากและฉีดเขาทางชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 940 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

12 



ขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

 

403 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระมัดระวังการใชในผูปวยที่มีอาการตัวเหลืองจากเลือดค่ัง
และโลหิตจาง

1,3 อาการขางเคียงที่อาจจะพบไดคือ คลื่นไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
1 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs.  Boca Raton: CRC Press, 1993. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
4. Gilani AH, Janbaz KH.  Protective effect of Artemisia scoparia extract against acetaminophen-induced 

hepatotoxicity.  Gen Pharmacol 1993; 24(6): 1455-8. 
5. Janbaz KH, Saeed SA, Gilani AH.  Protective effect of rutin on paracetamol- and CCl4-induced hepatotoxicity in 

rodents.  Fitoterapia 2002; 73(7-8): 557-63. 
6. Pan SL, Huang YW, Guh JH, Chang YL, Peng CY, Teng CM.  Esculetin inhibits Ras-mediated cell proliferation and 

attenuates vascular restenosis following angioplasty in rats.  Biochem Pharmacol 2003; 65(11): 1897-905. 
7. Chen YL, Huang HC, Weng YI, Yu YJ, Lee YT.  Morphological evidence for the antiatherogenic effect of scoparone 

in hyperlipidaemic diabetic rabbits.  Cardiovasc Res 1994; 28(11): 1679-85. 
8. Cha JD, Jeong MR, Jeong SI, Moon SE, Kim JY, Kil BS, Song YH.  Chemical composition and antimicrobial activity 

of the essential oils of Artemisia scoparia and A. capillaris.  Planta Med 2005; 71(2): 186-90. 
9. Huang HC, Chu SH, Chao PD.  Vasorelaxants from Chinese herbs, emodin and scoparone, possess 

immunosuppressive properties.  Eur J Pharmacol 1991; 198(2-3): 211-3. 
10. Sourivong P, Schronerová K, Babincová M.  Scoparone inhibits ultraviolet radiation-induced lipid peroxidation.  Z 

Naturforsch [C] 2007; 62(1-2): 61-4. 
11. Lee YM, Hsiao G, Chang JW, Sheu JR, Yen MH.  Scoparone inhibits tissue factor expression in lipopolysaccharide-

activated human umbilical vein endothelial cells.  J Biomed Sci 2003; 10(5): 518-25. 
12. Tian ZS, Wang SX, Li DH.  Herba Artemisiae Scopariae: yin chen.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, 

Li YK (eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

อูเวยจื่อ (五味子) 
 

อูเวยจื่อ (Fructus Schisandrae Chinensis) 
คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill. วงศ Magnoliaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
กระตุนการทํางานของระบบทางเดินหายใจ ชวยใหหายใจ

ไดลึกและเร็วขึ้น
2
 กลไกการออกฤทธิ์เกิดท่ีศูนยหายใจ

โดยตรง
3
 สารออกฤทธิ์คือ schisandrin3

  สารสกัดนํ้าและ

สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เพ่ิมแรงบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ
4
  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด

ของสัตวทดลอง ทําใหความดันโลหิตลดลง แตในทางปฏิบัติจริงจะมีความแรงในการออกฤทธิ์ต่ําหรือไม

มีฤทธิ์เลย และจะเพิ่มความดันโลหิตในกรณีระบบไหลเวียนเลือดลมเหลว จึงคาดวาอูเวยจื่อมีฤทธิ์ควบคุม

ความดันโลหิตใหเปนปกติ
3  อูเวยจื่อมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง สงเสริมรีเฟล็กซไขสันหลัง3,5 

ทําใหคลื่นสมองของกระตายท่ีลากลับเปนปกติ
3  อูเวยจื่อมีฤทธิ์ปกปองตับ สารออกฤทธิ์คือ สารกลุม

ลิกแนน
2,3,7

  เม่ือผสมผงยาในอาหารหนูถีบจักรความเขมขน 5% จะชักนําใหกิจกรรมของเอ็นไซมไซโทโครม 

พี-450 เพ่ิมขึ้น 3 เทา
7
  การศึกษาทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลองพบวา อูเวยจื่อมีผลตอ

กลามเนื้อมดลูกเหมือนฮอรโมน oxytocin  ชักนําใหมดลูกมีการบีบตัวอยางเปนจังหวะ
3 เม่ือฉีดยา

ทิงเจอรอูเวยจื่อเขาใตผิวหนังกระตายท่ีตั้งทอง ขนาด 0.1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะเพิ่มความแรงในการบีบตัว

และความตึงของกลามเน้ือมดลูก
7  

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาชวยใหการตอบสนองของรางกายคนปกติวองไวขึ้น สภาพการ

ทํางานของจิตใจดีขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3,5-7

  เม่ือใหนักกีฬาสุขภาพดีรับประทานอูเวยจื่อ

วันละ 1.5-6 กรัม สามารถลดความลา ทําใหมีการฟนกลับหลังการออกกําลังเร็วขึ้น
7  ผงยาชวยให

คนปกติและผูปวยโรคตาสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
5
  เม่ือใหผงยาแกอาสาสมัครสุขภาพดี พบวา

สามารถเพิ่มความสามารถในการมองเห็นภายใตสภาวะแสงสวางนอย เพ่ิมลานสายตา
7 เพ่ิม

ความสามารถของการไดยิน และความสามารถในการแยกแยะของตัวรับที่ผิวหนัง
3
  นอกจากนี้อูเวยจื่อ

ยังมีฤทธิ์ปรับสมดุลของรางกาย เพ่ิมความทนทานของรางกายตอสิ่งกระตุน
3  คาดวากลไกการออกฤทธิ์
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เกี่ยวของกับฤทธิ์คลายฮอรโมนจากตอมหมวกไต
3  เม่ือใชทิงเจอรความเขมขน 40-100% ขนาด 2.5 

มิลลิลิตร วันละ 2-3 ครั้ง นาน 2 สัปดาห - 1 เดือน สามารถชวยลดอาการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ 

เวียนศีรษะ สายตาพรา ใจสั่น และฝนเปยก
3  เม่ือใหผูปวยโรคตับอักเสบจากสาเหตุตาง ๆ รับประทาน

ยาผงหรือยาเตรียมจากอูเวยจื่อ พบวาทําใหอาการของผูปวยสวนใหญดีขึ้น
3,5,6 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดเอทานอลที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 

(LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 5.1 กรัม/กิโลกรัม6  เม่ือใหผงยาเขากระเพาะอาหารขนาด 5 กรัม/
กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตาย

3  ขนาดของผงยาเมื่อใหทางปากหนูขาวท่ีทําใหเกิดพิษคือ 10-15 กรัม/
กิโลกรัม โดยทําใหมีอาการกระสับกระสาย นอนไมหลับ และหายใจขัด

5  เม่ือใหหนูถีบจักรกินผงยา
ขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 30 วัน ไมทําใหมีความผิดปกติของปริมาณฮีโมโกลบินและกายสัณฐาน

ของอวัยวะหลัก
6  แตเม่ือใหผงยาเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

นาน 10 วัน จะมีอาการพิษเล็กนอย คือ ทําใหการทํางานของรางกายลดลง ขนลุก ไรอารมณ (apathy) 
และน้ําหนักตัวเพิ่ม

7  เม่ือใหหนูถีบจักรกินนํ้ามันหอมระเหยของอูเวยจื่อ ขนาด 0.28 กรัม/กิโลกรัม จะมี

อาการซึมเศรา หายใจลําบาก กลามเน้ือเสียสหการ (ataxia) และตายภายใน 1-3 เดือน
3
  หากใชขนาด 

10-15 กรัม/กิโลกรัม จะมีอาการหายใจลําบาก กิจกรรมลดลง และตายภายใน 1-2 วัน3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีแผลในกระเพาะอาหาร มีการออกกําลังกาย
อยางหนัก อาการชักในโรคลมบาหมู ความดันในกะโหลกศีรษะสูง คลั่ง ความดันโลหิตสูง

 
และสตรีมีครรภ 

ไมควรใชกับผูปวยที่เปนไขหวัดระยะเริ่มแรก มีไข รอนแกรง ไอระยะแรก
2,3,6,7  อูเวยจื่อมีฤทธิ์กดประสาท 

จึงไมควรใชรวมกับสารที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง
7  และเนื่องจากตัวยานี้มีผลตอเอ็นไซมไซโตโครม 

พี-450 จึงอาจเกิดอันตรกิริยากับยาหลายชนิด เชน warfarin, cyclosporine, estrogen และ 

progesterone 
เปนตน

7  อาการขางเคียงจากการใชอูเวยจื่อท่ีพบในผูปวยบางราย ไดแก แสบรอนกลางอก 
แสบในกระเพาะอาหาร ปวดกระเพาะอาหาร อาหารไมยอย และไมอยากอาหาร

3,6
  การใชยาเกินขนาด จะ

ทําใหกระสับกระสาย นอนไมหลับ และหายใจลําบาก
7 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. Liu LD, Zhou ZC, Liu GT.  Fructus Schisandrae: wu wei zi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK 

(eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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4. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs.  2nd ed.  Boca Raton: CRC Press, 1993. 
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised edition.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
6. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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2 เซนติเมตร 

 โอวเจี๋ย (藕节)   
 

โ อ ว เ จี ๋ย  [ข อ เ ห ง า บ ัว ห ล ว ง  (Nodus 
Nelumbinis Rhizomatis)] คือ ขอเหงาของบัวหลวงที่
ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo nucifera 
Gaertn. วงศ Nelumbonaceae1-3   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  องคประกอบทางเคมี
ของโอวเจี๋ย ไดแก สาร asparagine สารกลุมแทนนิน แปง 

วิตามินซี
3  โอวเจี๋ยสดมีฤทธิ์บรรเทาอาการรอนใน หากนําไปเผาเปนถานมีฤทธิ์หามเลือดและ

ฝาดสมาน
4   

การศึกษาทางคลินิก:  โอวเจี๋ยใชรักษาอาการไอมีเลือดปนเน่ืองจากปอดรอน เลือดกําเดาไหล 

ปสสาวะมีเลือดปน หรืออาการตกเลือดของมดลูก
4  

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2544). พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
4. Zhou HQ, Xie BZ.  Nodus Nelumbinis Rhizomatis: ou jie.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK 

(eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

โฮวผอ (厚朴)  
 

โฮวผอ (Cortex Magnoliae Officinalis)  
คือ  เปลื อกตนหรื อ เปลื อกรากแห งของพื ช ท่ี มี ชื่ อ

วิทยาศาสตรวา Magnolia officinalis Rehd. et Wils., 
M. officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et 
Wils. วงศ  Magnoliaceae1

   

โฮวผอ (เจียงจื่อจื้อ, เฉาเซียง)  เตรียมโดย
นําโฮวพั่วที่ขูดเอาผิวหยาบออกแลวมาหั่นเปนฝอย เติมนํ้าเซิงเจียงแลวคลุกเคลาใหเขากัน หมักไวสักครู

จนกระทั่งนํ้าเซิงเจียงซึมเขาในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัด

จนกระทั่งแหง นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชเซิงเจียง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)2  

การศึกษาทางเภส ัชว ิทยา :  เภส ัชว ิทยาของสารจากโฮ วพั ่ว ได แก  magnocurarine, 
magnolol, isomagnolol และ honokiol มีฤทธิ์คลายกลามเน้ือลาย3,4

  สาร magnolol, isomagnolol 
และ honokiol มีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง3,5,6

  สารสกัดเมทานอล สาร magnolol และ honokiol 
มีฤทธิ์ตานอาเจียน

4
  สารสกัด 50% เอทานอล และสาร magnolol มีฤทธิ์ปองกันและรักษาแผลใน

กระเพาะอาหารหนูขาว
3,5 และตานเชื้อ Helicobacter pylori ที่เปนสาเหตุหน่ึงของโรคแผลในกระเพาะ-

อาหาร
7
  โฮวพั่วมีฤทธิ์ไมแนนอนตอการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบ เชน กลามเน้ือลําไสและหลอดลม 

โดยขึ้นกับขนาดยาและสัตวทดลอง
3,5  สาร magnolol และ honokiol มีฤทธิ์ตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ

และขาดเลือดเฉพาะท่ี
8,9  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดไดดี3,5

 

การศึกษาทางคลินิก:  โฮวพั่วมีสรรพคุณบรรเทาอาการจุกเสียด ทองอืดแนน อาหารตกคางใน

ลําไส
5
  ยาผง ยาตม และยาฉีด ใชรักษาลําไสเล็กอักเสบ บิดท้ังบาซิลลัสและอะมีบา

4
 และยาขี้ผึ้งใช

รักษาฝ
3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากขนาดเทียบเทาผงยา 60 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตายภายใน 3 วัน  ขนาดของสาร
สกัดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทอง มีคาเทากับ 6.12 กรัม/
กิโลกรัม  อีกการทดลองพบวา LD50 

ของสารสกัดนํ้าเม่ือฉีดเขาชองทองและใตผิวหนังหนูถีบจักรมีคา
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เทากับ 6.38 และ 2.52 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
5  ขนาดต่ําสุดของยาตมท่ีทําใหแมวตายเมื่อฉีดเขา

หลอดเลือดดํา (MLD) มีคาเทากับ 4.25 กรัม/กิโลกรัม3 

เอกสารอางอิง 

1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol. I.  
English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 

2. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Zhongyao Paozhi Xue. 7th ed. Shanghai: Publishing House 
of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 

3. Chang, HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica.  Vol. 2.   Singapore: World 
Scientific, 1987. 

4.  Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

5.  Zhou QM, Wang BX.  Cortex Magnoliae Officinalis: hou pu.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK  
(eds.).  Modern Study of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & 
Technology Press, 1999. 

6.  Tang W, Eisenbrand G.   Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
7.  Bae EA, Han MJ, Kim NJ, Kim DH.  Anti-helicobacter pylori activity of herbal medicines.  Biol Pharm Bull 1998; 

21(9): 990-2. 
8.  Tsai SK, Huang SS, Hong CY.  Myocardial protective effect of honokiol: an active component in Magnolia 

officinalis.  Planta Med 1996; 62(6): 503-6. 
9.  Hong CY, Huang SS, Tsai SK.  Magnolol reduces infarct size and suppresses ventricular arrhythmia in rats subjected 

to coronary ligation.  Clin Exp Pharmacol Physiol 1996; 23(8): 660-4. 
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อภิธานศพัท 

 

กุยจิง (归经): Attributive channel 
 กุยจิง หมายถึง วิถีของยาไปยังอวัยวะเปาหมายโดยผานทางเสนลมปราณ เชน เจี๋ยเกิง (桔梗) 
และขวนตงฮวา (款冬花) เปนยารักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอและ
หอบ โดยเขาสูเสนลมปราณปอด  เขากุย (羚羊角 หลิงหยางเจี่ยว) และเทียนหมา (天麻) มีสรรพคุณ
รักษาอาการสั่น ชักกระตุกท่ีแขนและขา ซึ่งมีสาเหตุจากชี่ตับผิดปกติ จึงออกฤทธิ์โดยเขาสูเสนลมปราณ

ตับ  นอกจากน้ียาหนึ่งชนิดอาจมีฤทธิ์เขาสูอวัยวะไดมากกวาหน่ึงอวัยวะ เชน ซิ่งเหริน (杏仁) มีฤทธิ์เขา
สูปอด บรรเทาอาการไอและหอบ และมีฤทธิ์เขาสูลําไสใหญเพื่อหลอลื่นลําไสใหระบายไดอีกดวย  

เจอเซี่ย (泽泻) มีฤทธิ์เขาสูไต มาม และกระเพาะปสสาวะ เปนตน 

กระจายหวัดเย็น (发散风寒  ฟาสานเฟงหาน): Dispersing anemofrigid syndrome 
 การใชยารสเผ็ดอุนเพื่อขับเหงื่อและกระจายลมเย็นในผูปวยไขหวัดท่ีถูกลมเย็นกระทบ ซึ่งมี

อาการกลัวหนาว มีไขตัวรอน ไมมีเหงื่อ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามรางกาย ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย 

ซึ่งเปนอาการไขระยะแรก  

กลอมครรภ (安胎 อันไท): Anti-abortion 
 กลอมครรภ หมายถึง บํารุงทารกในครรภใหมีการเคลื่อนไหวเปนปกติ 

กลุมอาการเย็นแทรอนเทียม (真寒假热 เจินหานเจี่ยเรอ): Pseudopyretic cold 
 กลุมอาการเย็นแทรอนเทียมเกิดจากอินเพิ่มสูงมาก เกิดความเย็นสะสมในรางกาย และขับไล 

หยางไปอยูที่สวนนอกของรางกาย  ทําใหมีอาการเย็นท่ีสวนในของรางกาย ไดแก ทองเดิน ชีพจรออน 

และมีอาการรอนสวนนอกของรางกาย ไดแก มีไขแตชอบหมผา หนาซีด โหนกแกมแดง คอแหง ชีพจร

ใหญไมมีแรง 

กลุมอาการรอนแทเย็นเทียม (真热假寒 เจินเรอเจี่ยหาน): Pseudofrigid heat 
กลุมอาการรอนแทเย็นเทียมเกิดจากหยางเพิ่มสูงมาก เกิดความรอนสะสมคั่งอยูภายในรางกาย 

และหยางชี ่ไมสามารถไปสูปลายมือปลายเทาได  มีอาการรอนแทที ่สวนในของรางกาย ไดแก 

กระวนกระวาย รอนท่ีอกและทอง ทองผูก ปากแหง ลิ้นแดง  และมีอาการเย็นเทียมที่สวนนอกของ

รางกาย ไดแก กลัวหนาวเล็กนอย แตไมชอบหมผา แขนขาเย็น ออนแรง ชีพจรเล็ก 
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ของเหลวในรางกาย (津液 จินเยี่ย): Body fluid and its metabolism 
 ของเหลวในรางกาย คือ ของเหลวทั้งหมดที่มีอยูในรางกายตามธรรมชาติ  มีความสําคัญตอ

การทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ของเหลวในรางกายแบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 1) จิน (津 body fluid) 
เปนของเหลวใสไหลไปมา เปนหยาง ทําหนาท่ีแทรกซึมหลอเลี้ยงผิวหนัง กลามเน้ือ ชองเปดตาง ๆ       
2) เยี่ย (液 liquid) เปนของเหลวเหนียวขน เปนอิน ทําหนาท่ีหลอลื่นขอตอ ไขกระดูก สมอง อวัยวะ

ภายใน  จินและเยี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเปนซึ่งกันและกันได  ถาจินลดลงจะทําใหเยี่ยลดลง ถาเยี่ย

ลดลงก็จะทําใหจินลดลงได สมดุลของของเหลวในรางกายเกิดจากการทํางานรวมกันของมาม ปอด และ

ไต  ความผิดปกติของอวัยวะเหลาน้ีจะมีผลกระทบตอการสราง การไหลเวียน และการขับถายของเหลว 

อาจทําใหสรางของเหลวไดไมเพียงพอ การไหลเวียนติดขัด มีนํ้าค่ัง 

ขับพิษ (解毒 เจี่ยตู): Detoxication 
 ขับพิษ หมายถึง การขับพิษออกจากรางกายโดยทําใหอาเจียน หรือขับออกทางเสมหะ ปสสาวะ 

อุจจาระ โดยรับประทานยาเพื่อลดหรือบรรเทาพิษของโรคบางชนิดที่เกิดขึ้นหรือแทรกซอนขึ้นมา ไมวา

จากสาเหตุภายนอกหรือภายในรางกาย  นอกจากน้ียังมีการใชยาภายนอก เชน ใชวิธีพอก ทา แช หรือ

ปดกอเอี๊ยะเพื่อดูดพิษหนองจากแผลหรือฝ เปนตน 

ความชื้น (湿 ซือ): Damp 
ความชื้น มีลักษณะสําคัญคือ ขุน ขน เหนียว หนืด และหนัก ซึมแพรออกไปผานยาก  ดังน้ัน

โรคชื้นมักเปนโรคเรื้อรัง หายยาก  ความชื้นแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ความชื้นภายนอก (外湿 

ไวซือ) พบมากในฤดูรอน  เปนการแสดงถึงความชื้นจากภายนอกแทรกแซงรางกายคนเรา เชน ตากฝน 

การอยูอาศัยในที่ชื้นแฉะหรือแชนํ้าเปนประจํา แลวกอใหเกิดโรคขึ้น  2) ความชื้นภายใน (内湿 

เนยซือ) เปนการชี้ถึงสภาพการปวยและการลําเลียงที่บกพรองของมามและกระเพาะอาหาร  ทําใหเกิด
ความชื้นภายในขึ้น  มามเปนอวัยวะที่ชอบแหงไมชอบชื้น  สภาพชื้นจึงมีผลตอหนาท่ีของมาม ทําให

สมรรถภาพการทํางานของมามลดลง และขัดขวางการลําเลียงของของเหลว  ดังน้ันความชื้นภายในจึง

เกิดจากมามเปนสําคัญ  นอกจากน้ีโรคชื้นยังอาจเกิดจากสุขนิสัยในการกินอาหารที่ไมถูกตอง  โรคชื้น-
ภายในจึงมักพบอาการที่เกี่ยวกับมามและกระเพาะอาหาร เชน เบ่ืออาหาร คลื่นไส ทองเสีย เปนตน 

ความเย็น (寒 หาน): Cold 
 ความเย็น เปนสาเหตุหน่ึงของโรคได และสามารถนํามาอธิบายถึงสาเหตุและอาการ  ลักษณะ

อาการท่ีเกิดจาก “ความเย็น” ไดแก มีอาการเย็น หนาว หด หนืด แข็งตัว จับเปนกอน หรือไม
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กระปรี้กระเปรา ไมมีชีวิตชีวา ความเย็นแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ความเย็นภายนอก (外寒 ไวหาน) 
เปนสาเหตุจากอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงและลดลงทําใหเกิดเจ็บปวย  ความเย็นมักรวมกับลม

และความชื้นทําใหเกิดโรค  2) ความเย็นภายใน (内寒 เนยหาน) ในสภาวะที่อวัยวะภายในเกิดโรค  มัก

รูสึกหนาวเย็น มือเทาเย็น หนาขาวซีด ลิ้นจะมีฝาขาวและชุม ชีพจรจม เบา-เล็ก 

ความรอนหลบอยูในระบบเลือด (热伏血分 เรอฝูเซวี่ยเฟน): Heat-evil gathering in 
xuefen syndrome 
 ความรอนหลบอยูในระบบเลือด หมายถึง อาการเจ็บปวยจากความรอนเขาสูรางกาย  โดยมี

การดําเนินโรคตามขั้นตอนและระยะเวลาพรอมอาการตาง ๆ จนถึงระยะเวลาหนึ่ง  ความรอนจะหลบเขา

สูระบบเลือด ผูปวยมักจะมีไขสูงตอนกลางคืน สะลึมสะลือ กระวนกระวาย อาจจะชักหรือกระตุกได  

ความรอนอบอาว (暑 สู): Summer heat 
ความรอนอบอาวเปนลักษณะของลมฟาอากาศในฤดูรอนจนถึงกอนฤดูหนาว  ความรอน

อบอาวเปนสาเหตุของโรคภายนอกเทาน้ัน ไมมีความรอนอบอาวที่กอตัวจากภายในรางกาย  โรคความ

รอนอบอาวมักเกิดในฤดูรอนท่ีมีอากาศรอนจัด หรืออยูกลางแดดจัดนานเกินไป หรือทํางานอยูในที่มี

อากาศรอนอบอาว ทําใหรางกายเสียเหงื่อ เสียนํ้ามาก เกิดอาการเปนลมวิงเวียนหนามืด ช็อค หมดสติ 

ความแหง (燥 เจา): Dryness 
 ความแหง หมายถึง อากาศแหงแลง ซึ่งเปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งของ

ธรรมชาติ  และยังอธิบายถึงพยาธิสภาพของโรคดวย ความแหงแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ความแหง
ภายนอก (外燥 ไวเจา) มักพบในตนฤดูใบไมรวง มีคุณสมบัติ คือ แหงแลง ชุมชื้นนอย ซึ่งจะ

กระทบกระเทือนตอปอดและทําใหเสียนํ้ามาก  ในทางการรักษาอาศัยสังเกตจากตนเหตุและอาการของ

โรค แบงเปน “แหงอุน (温燥 เวินเจา)” หมายถึง เม่ืออากาศแหง-รอน ทําใหผูปวยมีอาการรอน และ 

“แหงเย็น (凉燥 เหลียงเจา)” หมายถึง เม่ืออากาศแหง-เย็น ทําใหผูปวยมีอาการเย็น  2) ความแหง
ภายใน (内燥 เนยเจา) สวนมากมีสาเหตุมาจากโรครอนแบบเรื้อรัง ทําใหอินพรอง 

จิตใจ (神 เสิน): Spirit 
 จิตใจมี 2 ความหมาย คือ  1) ความหมายอยางแคบ จิตใจ คือ อารมณ ความรูสึก ความคิด 

2) ความหมายอยางกวาง จิตใจ คือ การแสดงออกมาภายนอกของการทํางานของรางกาย เชน สีหนา 

แววตา ทาทาง การเคลื่อนไหว การพูด การตอบสนอง เปนตน 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 

 

414 

ชี่ (气): Qi, Vital energy 
ชี่ (พลัง) มีความหมาย 2 อยาง คือ 1) เจิ้งชี่ (正气) พลังภายในรางกาย หมายถึง  

ความสามารถของรางกายในการปรับสมดุลตาง ๆ  การปองกันโรค และการฟนฟูซอมแซมรางกายใน

ภาวะปกติ  2) เสียชี่ (邪气) พลังภายนอกรางกาย หมายถึง อิทธิพลและปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรค 

ไดแก ลม ไฟ ความรอน ความเย็น ความชื้น ความแหง และอื่น ๆ 

จงชี่ (中气): Middle-warmer energy 
 จงชี่สรางมาจากอาหาร เม่ือกระเพาะอาหารยอยอาหารแลว มามดูดซึมสารอาหาร กลั่นกรองจน

บริสุทธิ์เกิดเปนพลังหลอเลี้ยงสวนกลางของรางกาย 

จิงชี่ (精气): Jingqi 
จิงชี่ หมายถึง สารจําเปนท่ีหลอเลี้ยงและหมุนเวียนท่ัวรางกาย 

ชี่จมลงขางลาง (气陷 ชี่เซี่ยน): Qi-depletion 
 ชี่ของมามไหลเวียนลอยขึ้นบน สงสารอาหารไปสรางชี่ และเปนแรงควบคุมเหน่ียวรั้งชวยให

อวัยวะภายในมีตําแหนงยึดเกาะมั่นคง  ถามามพรองทําใหชี่พรองจมลงขางลาง อวัยวะภายในจะหยอน

ลงขางลาง มีอาการแนนถวงในทองและเอว ปสสาวะบอย อุจจาระบอย หายใจขัด พูดเสียงเบา ชีพจร

ออนเบา 

ชี่ติดขัด (气滞 ชี่จื้อ): Stagnation of qi 
 ชี่ติดขัดไมไหลเวียน (พลังสะดุด) หมายถึง อาการของโรคที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการไหลเวียนของ
พลังติดขัดท้ัง ๆ ที่พลังคงมีอยูตามปกติ จึงเปนอาการที่สมรรถภาพถูกจํากัดไว จัดเปนภาวะแกรง  

ชี่พรอง (气虚 ชี่ซฺวี): Asthenia of qi, Pulmonary asthenia 
 ชี่พรอง (พลังพรอง) หมายถึง สภาวะที่สมรรถภาพของรางกายลดลง มีอาการออนเพลียไมมี
แรง ไมอาจทนตอความหนาวเย็น ชีพจรไมมีแรง  เน่ืองจากตําแหนงที่เปนโรคตางกัน อาการพลังพรอง

จึงแสดงออกไดหลายแบบ  อาการพลังพรองที่พบบอย ไดแก พลังมาม-กระเพาะอาหารพรอง พลังปอด

พรอง และพลังไตพรอง 

ชี่ยอนกลับ (气逆 ชี่หน้ี): Adverse rising of qi 
 ชี่ยอนกลับหรือชี่สวนทาง เปนปรากฏการณที่สมรรถภาพของอวัยวะผิดปกติ ทําใหชี่ไมสามารถ

ไหลเวียนตามวงโคจรปกติ  จึงมีอาการยอนหรือไหลยอนเกิดขึ้น  ชี่ของปอดและกระเพาะอาหารปกติจะ
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หมุนเวียนลงชวงลางทําใหรางกายรูสึกสบาย  หากชี่ไหลเวียนยอนกลับจะเกิดการเจ็บปวย เชน ชี่ปอด

ไหลยอนกลับ เกิดเพราะเสมหะเปนเหตุ ทําใหไอหรือหอบ  ถาชี่กระเพาะอาหารไหลยอนกลับ อาการท่ี

พบบอย ไดแก ทองอืด ทองแนน เบ่ืออาหาร   

ชี่ไหลเวียนผิดปกติ (气机失调 ชี่จีซือเถียว): Disturbance of qi activity 
 ชี่มีทิศทางการไหลเวียนขึ้นลงเขาออกแนนอน ชวยใหอิน-หยาง เลือด ชี่ของอวัยวะภายใน และ

ระบบเสนลมปราณมีการไหลเวียนและทํางานเปนปกติ  ความผิดปกติในการไหลเวียนของชี่จึงกอใหเกิด

ความผิดปกติของอวัยวะภายใน เสนลมปราณ เลือด ชี่ และสมดุลอิน-หยางทั่วรางกาย 

เวยชี่ (卫气): Weiqi 
 เวยชี่ หมายถึง พลังที่เดินอยูนอกเสนชีพจรหรือนอกหลอดเลือด ทําหนาที่บํารุงเลี้ยงรางกายให

อบอุน ปองกันไมใหผิวหนังถูกอิทธิพลและปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรคจูโจม 

เหวียนชี่ (元气): Renal qi 
เหวียนชี่ เปนพลังที่สําคัญที่สุดในรางกาย เปลี่ยนแปลงมาจากสารจําเปนและชี่ที่เก็บสะสมใน

ไตเปนหลัก เปนพลังด้ังเดิมต้ังแตอยูในครรภที่ไดรับถายทอดมาจากบิดามารดา  ความแข็งแกรงหรือ

ออนแอของเหวียนชี่ ยังไดรับอิทธิพลจากอาหาร การฝกฝน การใชแรงงาน สภาพจิตใจ การเจ็บปวย 

อิ๋งชี่ (营气): Essential substance circulating in vessels 
 อิ๋งชี่ หมายถึง พลังที่เดินตามชีพจรหรือเดินในหลอดเลือด  ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงและหมุนเวียน

ทั่วรางกาย 

ซื่อชี่ (四气): Four natures of Chinese medicine 
 ซื่อชี่ หมายถึง คุณสมบัติของยา 4 อยาง ไดแก เย็น (寒 หาน) รอน (热 เรอ) อุน (温 เวิน) 
และสุขุม (平 ผิง) 
 ยากลุมฤทธิ์เย็นและสุขุมมีสรรพคุณรักษาโรคกลุมอาการรอน เชน หวงเหลียน (黄连) มีฤทธิ์
เย็นมาก ใชรักษาโรคบิด ทองเสียท่ีมีความรอนสูง (มีพิษ)  อินเฉิน (茵陈) มีฤทธิ์เย็นเล็กนอย ใชรักษา

โรคดีซานที่มีไขต่ํา ๆ  
 ยากลุมฤทธิ์รอนและฤทธิ์อุนมีสรรพคุณรักษากลุมอาการเย็น เชน ฟูจื่อ (附子) มีฤทธิ์รอน

มาก ใชรักษาอาการเหงื่อออกมากผิดปกติเน่ืองจากหยางชี่พรองจัด มือเทาเย็นชืด  เฉาก่ัว (草果) มี
ฤทธิ์อุน สามารถรักษาอาการเจ็บหนาอกและปวดทองในผูปวยไขจับสั่น 
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 ตัวอยางขางตนคือฤทธิ์หรือคุณสมบัติของยาที่มีฤทธิ์คลายกัน แตระดับความแรงของยาจะ

แตกตางกัน นอกจากน้ียังมียาฤทธิ์สุขุม ซึ่งมีสรรพคุณเปนกลาง เชน ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ขาวเจา 
(粳米 จิงหมี่) เปนตน 

ดับลมในตับ (熄肝风内动 ซีกานเฟงเนยตง): Stop the liver-wind 
 ดับลมในตับ หมายถึง การใชยากลุมดับลมและสงบลมตับ เพื่อรักษาผูปวยในชวงที่โรคกําลัง

ดําเนินอยูหรือมีการเปลี่ยนแปลงออกมาในลักษณะมีอาการวิงเวียน มึนศีรษะ เคลื่อนไหวหรือสั่น

ผิดปกติ หรือชักกระตุก อาการเหลาน้ีมักเกิดจากลมภายในซึ่งจะตางจากลมภายนอกมาโจมตี  เม่ือเกิด

ลมที่ตับ ลมหรือชี่ของตับเคลื่อนไหวกระทบภายใน  เน่ืองจากตับทําหนาท่ีควบคุมระบบเลือด เสนเอ็น 

และเปดทวารที่ตา สวนลมปราณตับโคจรขึ้นสูศีรษะ สมอง อาการตาง ๆ ดังกลาวจึงมักเกิดจากลมตับ

กําเริบ ซึ่งมีทั้งสภาพแกรงและพรอง คือ รอนแกรงจัดจะเกิดลม อินพรองก็เกิดลมภายในไดเชนกัน  

ทะลวงการคั่ง (破瘀血 พั่วยฺวีเซวี่ย): Remove blood stasis 
 ทะลวงการคั่ง หมายถึง วิธีการรักษาภาวะเลือดค่ัง ลิ่มเลือด หรือเลือดเสียท่ีค่ัง หรือตกคางอยู

ในสวนตาง ๆ ของรางกายโดยการใชยา  มักใชตัวยาที่มีฤทธิ์แรงหรือคอนขางแรง เชน เมล็ดทอ (桃仁

เถาเหริน) ดอกคําฝอย (红花 หงฮวา) โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) จึงจะไดสรรพคุณแรงพอที่จะสลาย
หรือละลายเลือดท่ีค่ังคาง  เปรียบเสมือนไดทะลุทะลวงการคั่ง ระบบเลือดจึงไหลเวียนพรอมท่ีจะปรับ

วิธีการรักษาตามเปาหมายตอไป 

ปญจธาตุ (五行 อูสิง): Five elements 
 ปญจธาตุ (ธาตุทั้งหา) ไดแก ธาตุไม ไฟ ดิน ทอง และนํ้า  ในทางแพทยจีนถือวา ปญจธาตุ

เปนองคประกอบอยูในสิ่งตาง ๆ  ทําใหสิ่งทั้งหลายมีลักษณะ คุณสมบัติ ปฏิกิริยา และรูปรางตาง ๆ กัน

ไป รวมทั้งเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้น  “ธาตุไม” มีลักษณะพิเศษคือ เกิดใหมได 
เจริญเติบโตได และออนนุม ไดแก ตับ ถุงนํ้าดี  “ธาตุไฟ” มีลักษณะพิเศษคือ รอน ไดแก หัวใจ ลําไส

เล็ก  “ธาตุดิน” มีลักษณะพิเศษคือ ใหกําเนิดแกสรรพสิ่ง ไดแก มาม กระเพาะอาหาร  “ธาตุทอง ” มี
ลักษณะพิเศษคือ สะอาด บริสุทธิ์ แข็ง และมีความสามารถในการดูดซับ ไดแก ปอด ลําไสใหญ  

“ธาตุน้ํา” มีลักษณะพิเศษคือ ทําใหเกิดความชุมชื้น ไหลลงสูที่ต่ํา ไดแก ไต กระเพาะปสสาวะ 
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เปดทวาร (开窍 ไคเชี่ยว): Therapy for waking up a patient from unconsciousness 
 เปดทวาร คือ วิธีรักษาโดยการใชยา กดจุด ฝงเข็ม รมยา หรือใชยาผงเปาเขาจมูก เพ่ือเปด

ทวารผูปวยที่ทวารถูกปด ซึ่งทวารในรางกายมีชวงบนและชวงลาง  ทวารชวงบน ไดแก 2 หู 2 ตา 
2 รูจมูก ปาก และลิ้น  ทวารชวงลาง ไดแก ทวารหนักและชองคลอด  เม่ือทวารถูกปดกั้น มักมีอาการ

หมดสติ ไมรูสึกตัว สติเลอะเลือน ชัก กระตุก หรืออัมพฤกษ  สาเหตุที่ทําใหทวารถูกปดกั้นมักเกิดจาก

ระบบเลือดรอนจัด ความรอนเขาหัวใจหรือเยื่อหุมหัวใจ หรือโดยถูกความเย็นจัด การสูญเสียอิน

และหยางมากเกินไป หรือจากเสมหะปดกั้น  

ฝในปอด (肺痈 เฟยยง): Pulmonary abscess 
 ฝในปอด หมายถึง ปอดที่มีอาการอักเสบจากการติดเชื้อ  มักเกิดจากเสมหะตกคางในปอดจาก

โรคไอเรื้อรังเปนเวลานานจนกลายเปนแผล ฝ และในที่สุดเปนหนอง  สาเหตุแรกเริ่มเกิดจากลมรอน

หรือไขหวัดมากระทบปอดเปนเวลานาน หรือจากการด่ืมสุราและอาหารรสจัด รสเผ็ด หรือของทอด

นํ้ามัน ของอบ ปง ยาง  เปนความรอนแหงกระทบทําลายปอดซึ่งชอบความชุมชื้น  ขั้นตอนการดําเนิน

โรคจึงมักเกิดจากไขหวัดทั้งลมรอนและลมเย็น มีไข ตัวรอน หรือหนาว ๆ รอน ๆ  มีเหงื่อออก ไอ 

เจ็บแนนหนาอก  ระยะแรกจะพบชีพจรลอยเตนเร็ว  ระยะที่สองเปนระยะกลัดหนอง จะไอถี่ขึ้น แนน

หนาอกมากขึ้น กลัวหนาวกลัวลม หรือกลัวหนาวเปนระยะ ๆ  ชีพจรลื่นเตนถี่ขึ้น  ระยะที่สามเวลาไอจะ

มีเลือด หรือเลือดปนหนองออกมา มีกลิ่นเหม็น  ระยะนี้อินและชี่พรอง รางกายออนแอ  และอาจเกิด

โรคแทรกซอนไดงาย    

ไฟ (火 ห่ัว): Fire 
 ไฟมีระดับความรุนแรงมากกวารอน เม่ือรอนถึงที่สุดจะเปนไฟ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจาก

อิทธิพลภายนอกมากระทบตอรางกายทําใหเกิดรอนและเปลี่ยนเปนไฟไดแลว ยังอาจจะมีสาเหตุจาก

อวัยวะภายในเกิดโรค หรือจิตใจอารมณถูกกระตุนจนทํางานมากเกินไป ซึ่งเรียกวา ไฟภายใน เชน 

ไฟตับ (肝火 กานหั่ว) และไฟหัวใจ (心火 ซินหั่ว) เปนตน 

มิ่งเหมิน (命门): Gate of life 
 ม่ิงเหมิน หมายถึง พลังลมปราณที่สําคัญเปรียบเปนประตูแหงชีวิต เกิดท่ีบริเวณระหวางไตทั้ง

สองขาง  ทําใหเกิดความรอนและมีกําลังขับเคลื่อนเหวียนชี่ผานซานเจียวใหทุกสวนของรางกายทํางานได

ดีตามปกติ  ควบคุมระบบทางเดินหายใจ (ปอด)  ชวยการเผาผลาญในระบบทางเดินอาหาร (มาม)  
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และควบคุมระบบอวัยวะสืบพันธุ (ไต)   หากความรอน (ไฟ) ของม่ิงเหมินไมพอเพียงจะเกิดการ
เจ็บปวยได 

ระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว): Meridians and collaterals 
 ระบบเสนลมปราณจําแนกเปน  1) เสนลมปราณหลัก (经 จิง) คือ เสนลมปราณใหญ มีเสนทาง
แนนอน สวนมากปรากฏอยูในสวนที่ลึก เชน ฝงอยูในกลามเนื้อ จัดเปนอิน 2) เสนลมปราณยอย 

(络 ลั่ว) คือ แขนงยอยของเสนลมปราณหลัก สวนมากพบอยูตามที่ตื้นขึ้นมา จัดเปนหยาง  เสน

ลมปราณยอยจะเชื่อมโยงเสนลมปราณหลักกับอวัยวะภายใน เน้ือเยื่อ และสวนตาง ๆ ของรางกาย 

กลายเปนระบบเสนลมปราณ  เสนลมปราณทําหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมทั้ง

ควบคุมการไหลเวียนของเลือด บํารุงรักษากระดูก หลอลื่นเอ็น และไขขอตาง ๆ ทั่วรางกายใหสามารถ

เคลื่อนไหวไดคลองและเปนปกติ 

โรคกลุมอาการแกรง (实证 สือเจิ้ง): Sthenic syndrome 
 โรคกลุมอาการแกรง คือ โรคที่มีลักษณะอาการเจ็บไขรุนแรง หรือเชื้อโรคโจมตีรางกายเกิดการ

ตอตานกัน ทําใหระบบเลือด ระบบชี่ติดขัด ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ระบบทางเดินอาหารมีของเสีย 

หรือมีเสมหะติดคาง มีอาการไขสูง ตัวรอนจัด คอแหงอยากด่ืมนํ้า กระวนกระวาย เจ็บทองถากดและ

นาบดวยความรอนจะเจ็บมากขึ้น ทองผูก ปสสาวะขัดหรือมีชวงสั้น ๆ ขาดตอนหรือมีสีเขม ลักษณะสี

ของลิ้นไมสดใส ฝาเหลือง หยาบและแหง ชีพจรแกรง เตนเร็ว เปนตน 

โรคกลุมอาการพรอง (虛证 ซฺวีเจิ้ง): Deficient syndrome 
 โรคกลุมอาการพรอง คือ โรคที่เกิดจากพลังเจิ้งชี่หรือเหวียนชี่ในรางกายไมเพียงพอ ทําให

กลไกการทํางานของรางกายและอวัยวะบกพรอง นําไปสูรางกายออนแอ  มักจะพบวาผูปวยมีหนาซีดขาว 
ออนเพลีย  ไมมีแรง เหน่ือยงาย ใจสั่น หายใจสั้นหรือชาผิดปกติ เหงื่อออกงาย หรือเหงื่อลักออก ลิ้น

ซีดนุม ไมมีฝาหรือฝานอย ชีพจรพรองออนไมมีแรง  

โรคภายนอก (表证 เปยวเจิ้ง): Superficial syndrome 
 โรคภายนอกมักพบในระยะแรกของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ไขหวัดท่ีเกิดจากการ

กระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค  
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โรคภายใน (里证 หลี่เจิ้ง): Interior syndrome 
 โรคภายในมักพบในระยะกลางและระยะทายของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เพราะในระยะ

กลางและระยะทายของโรคประเภทนี้มักพบวา อาการของโรคภายนอกไดแปรเปลี่ยนและแพรกระจาย

เขาไปถึงอวัยวะภายใน ทําใหเกิดเปนโรคภายในได  โรคภายในไมไดเกิดจากปจจัยภายนอกเพียงอยาง

เดียว อาจเกิดจากพลังและเลือดของอวัยวะภายในเสียสมดุล หรือความตานทานของโรคลดลง ทําให

เกิดเปนโรคภายในได 

โรคเย็น (寒冷病 หานเหลิ่งปง): Cryopathy 
 โรคเย็น คือ โรคที่เกิดจากสภาพอินมากเกินไป  รางกายบางสวนออนแอลงกวาปกติ ทําใหเกิด

อาการเย็น เชน มือเทาเย็น ตัวเย็น หนาวสั่น ไมกระหายน้ํา ลิ้นขาวซีด 

โรครอน (热病 เรอปง): Pyreticosis 
 โรครอน คือ โรคที่เกิดจากสภาพหยางมากเกินไป  รางกายเกิดการตอบสนองอยางแรงตอ

โรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิดอาการรอน เชน มีไข ปากแหง คอแหง กระหายน้ํา ทองผูก ปสสาวะขัดและมีสี

เขม ลิ้นแดง ชีพจรเตนเร็วและแรง 

โรคระบาด (流行病 หลิวสิงปง): Epidemic disease 
 โรคระบาดเปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเชื้อโรค  โรคระบาดมีลักษณะเฉพาะดังน้ี  1) โรคที่เกิด

อยางรวดเร็ว อาการรุนแรงและคลายคลึงกัน  มีอาการเหมือนกลุมอาการที่เกิดจากไฟแตรุนแรงกวา เชน 

ไขสูงกระวนกระวาย คอแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง มักมีกลุมอาการความชื้นรวมดวย เปนตน  2) โรคที่
ติดตอไดงาย ระบาดแพรกระจายอยางรวดเร็ว อาจพบชุกชุมเปนแหง ๆ หรือระบาดอยางกวางขวาง  มี

ทั้งโรคระบาดชนิดไมรายแรงและชนิดรายแรงทําใหถึงตาย เชน ไฟลามทุง คางทูม ไทฟอยด 

อหิวาตกโรค เปนตน 

ลม (风 เฟง): Wind 
 การแพทยจีนใช “ลม” มาอธิบายสาเหตุและอาการของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว  
ลมแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ลมภายนอก (外风 ไวเฟง)  เปนสาเหตุภายนอกที่เหน่ียวนําใหเกิดโรค 

เชน หวัด  2) ลมภายใน (内风 เนยเฟง) เปนการชี้ใหเห็นวาอวัยวะภายในเปนโรค  ทําใหเกิดกลุม

อาการเจ็บปวย เชน อาการเวียนศีรษะ ลมชัก  อาการเหลาน้ีเกิดและพัฒนาอยางเฉียบพลัน และมี

ลักษณะเดนแสดงใหเห็นในสภาพเคลื่อนไหว 
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เลือด (血 เซวี่ย): Blood 
 เลือด เปนวัตถุพื้นฐานของพลังอยางหนึ่ง  สารจําเปนอาศัยปอดกับหัวใจ และการทํางานของ

จงเจียว ทําใหเกิดชี่ที่เดินตามชีพจร และเกิดเปนเลือดแดง  เลือดไหลเวียนอยูในหลอดเลือด ซึ่ง

กระจายและหลอเลี้ยงอวัยวะทั่วรางกาย  หากการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ หรือไมอาจไหลเวียนไป

ตามหลอดเลือดจะทําใหเกิดโรคได  หัวใจกําหนดเลือด ตับเก็บเลือด มามควบคุมเลือด อวัยวะทั้ง 3 

สัมพันธกับหนาท่ีและพยาธิสภาพของเลือด 

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด (活血 หัวเซวีย): Promoting blood circulation 
 การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เปนการระบายเลือดค่ัง คลายกลามเน้ือเรียบของเสนเลือดและ 
อวัยวะตาง ๆ  รักษาความผิดปกติของระดู การอักเสบเรื้อรัง โรคเสนเลือดหัวใจ เปนตน 

เลือดคั่ง (血瘀 เซวี่ยยฺวี): Blood stasis including stagnated blood and 
extravasated blood 

 เลือดค่ัง หรือเลือดจับเปนกอน หมายถึง การที่เลือดเกิดการจับตัวกันเขาเปนลิ่มเปนกอน หรือ

มีการคางอยูในสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย อาจมีอาการหลายแบบ เชน เจ็บปวด และมีผลกระทบ

กระเทือนตอการทํางานของอวัยวะ มีเลือดออก เปนตน  

เลือดพรอง (血虚 เซวี่ยซฺวี): Blood deficiency 
 เลือดพรอง หมายถึง การมีปริมาณเลือดไมเพียงพอ หรือการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ทําให

สมรรถภาพของอวัยวะลดลงหรือเสียสมดุล  เลือดพรองอาจมีอาการเลือดจางหรือไมมีก็ได  อาการ

ทั่วไปของเลือดพรอง เชน หนาขาวซีดหรือเหลือง เวียนศีรษะ ซูบผอม ไมมีแรง เปนตน 

เสริมอินสรางสารน้ํา (滋阴壮水 จืออินจวงสุย): Nourish yin to promote water 
 การขาดสารนํ้าหรือสารจําเปนที่หลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ในรางกาย ทําใหเกิดภาวะอินพรอง  มัก

ทําใหมีอาการรอนในบอย คอแหง วิงเวียนศีรษะ หนามืดตาลาย ปวดเมื่อยเอว ขาเมื่อยลาไมมีกําลัง 
อาจมีไขต่ํา ๆ ตอนบายหรือตอนกลางคืน  การรักษาโดยใชยาเสริมบํารุงอินที่ไตหรือเสริมสวนอื่น เพื่อ

เพ่ิมสารนํ้า 

เหงื่อออกเอง (自汗 จื้อฮั่น): Spontaneous perspiration 
 เหงื่อออกเอง หมายถึง เหงื่อออกเปนประจําในชวงที่ไมไดหลับ เน่ืองจากหยางหรือชี่พรอง 
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เหงื่อลักออก (盗汗 ตาวฮั่น): Night sweat 
 เหงื่อลักออก หมายถึง เหงื่อออกระหวางนอนหลับ ตื่นแลวไมมีเหงื่อ เน่ืองจากอินพรอง 

อิน-หยาง (阴阳): Yin-yang 
 อิน-หยาง เปนทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทยจีนที่อาศัยคุณสมบัติของ อิน-หยาง มาอธิบาย

รางกายของมนุษย โดย “อิน” หมายถึง เย็นหรือที่รม สวน “หยาง” หมายถึง รอนหรือท่ีแจง 
การแพทยจีนใช อิน-หยาง มาอธิบายปรากฏการณที่ตรงกันขามและขัดแยงกันในรางกาย  อิน-หยาง 

เปนสิ่งตรงขามกัน แตตองอยูดวยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ควบคุมซึ่งกันและกันใหอยูในสมดุล เชน รางกาย

และแขนขาเปนหยาง อวัยวะภายในเปนอิน  โดยธรรมชาติ “อิน-หยาง แบงไดแตแยกจากกันไมได”  
ลักษณะของ อิน-หยาง สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณของการปวยได โดย อิน ปวยเปนโรคภายใน 

ภาวะพรอง อาการเย็น สวนหยาง ปวยเปนโรคภายนอก ภาวะแกรง อาการรอน 

อวัยวะภายใน (脏腑 จั้งฝู): Internal organs 
 อวัยวะภายในประกอบดวย  1) อวัยวะภายในทั้งหา ไดแก หัวใจ (心 ซิน) ปอด (肺 เฟย) 
มาม (脾 ผี) ตับ (肝 กาน) และไต (肾 เซิ่น)  2) อวัยวะกลวงทั้งหก ไดแก กระเพาะอาหาร (胃 เวย) 
ถุงนํ้าดี (胆 ตาน) ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง) ลําไสเล็ก (小肠 เสี่ยวฉาง) กระเพาะปสสาวะ (膀胱 

ผางกวาง) และ ซานเจียว (三焦) 

กระเพาะปสสาวะ (膀胱 ผางกวาง): Bladder 
 กระเพาะปสสาวะ มีหนาท่ีรับและขับถายปสสาวะ ซึ่งการขับถายปสสาวะตองอาศัยไต  ถา

กระเพาะปสสาวะถูกกระทบกระเทือน จะเกิดอาการปสสาวะค่ัง กลั้นปสสาวะไมอยู ถายปสสาวะมาก 

ปสสาวะเปนเลือด และควบคุมการถายปสสาวะไมดี 

กระเพาะอาหาร (胃 เวย): Stomach 
 กระเพาะอาหาร ทําหนาที่รับและยอยอาหารตาง ๆ จนไดสารจําเปน  มีความสัมพันธกับมามซึ่ง 
ทําหนาที่ลําเลียงสารจําเปนและของเหลวไปยังปอด เพื่อสงไปหลอเลี้ยงทั่วรางกาย สมรรถภาพของ

กระเพาะอาหารและมามจะมีผลโดยตรงตอสุขภาพ 

ซานเจียว (三焦): Triple warmer 
 ซานเจียวเปนหน่ึงในอวัยวะกลวงทั้งหก และเปนการชี้ตําแหนงของอวัยวะภายในของรางกาย

ทั้งหมด แบงเปน 3 ตําแหนง คือ 1) ซางเจียว (上焦) หมายถึง สวนบนของรางกาย ตั้งแตลิ้นปขึ้นไป 
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ไดแก ปอด หัวใจ  2) จงเจียว (中焦) หมายถึง สวนกลางของรางกาย ตั้งแตสะดือขึ้นไปจนถึงลิ้นป 

ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม  3) เซ่ียเจียว (下焦) หมายถึง สวนลางของรางกาย ตั้งแต

ใตสะดือลงมาจนถึงทอง ไดแก ไต และ อวัยวะเพศ รวมทั้งลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร และ

มดลูก 
ซานเจียวทั้งสามตําแหนงที่กลาวมานี้ อวัยวะภายในมีกลไกการเชื่อมตอซึ่งกันและกัน โดยมี

สารน้ํากับพลังชี่หมุนเวียนอยู ทําใหนํ้าไหลเวียนและถายเทเปนปกติ 

ตับ (肝 กาน): Liver 
 ตับมีหนาท่ี 3 ประการ คือ  1) สะสมเลือด ตับเก็บสะสมและปรับปริมาณของเลือดใหคงที่  

เม่ือรางกายเคลื่อนไหว เลือดจากตับจะไหลไปยังเสนลมปราณตาง ๆ เพ่ือสนองความตองการของ

รางกาย  เม่ือรางกายหยุดพักผอนเลือดจะไหลกลับมาสะสมในตับ  2) กําหนดการระบายอยางทั่วถึง
ตลอดภายในรางกาย ตับมีความสามารถในการระบายและปรับสมดุลใหทั่วรางกาย  3) สัมพันธกับ
ถุงน้ําดี ถุงนํ้าดีมีหนาท่ีเก็บสะสมน้ําดี และชวยเหลือพลังตับ 

ไต (肾 เซิ่น): Kidney 
 ไต มีหนาท่ี 4 ประการ คือ  1) เก็บสารจําเปนของชีวิต ซึ่งไดแก สารจําเปนในการกอกําเนิด

ชีวิต (ไข และอสุจิ ที่เปนพื้นฐานของการกอใหเกิดการตั้งครรภ) และสารจําเปนในการดํารงชีวิต ซึ่งมี

หนาท่ีเกี่ยวกับการเผาผลาญในรางกาย และจะไหลเวียนหลอเลี้ยงทั่วรางกาย  2) กําหนดน้ํา ไตมี
ความสัมพันธกับนํ้าในรางกาย เกี่ยวของกับการสรางนํ้าปสสาวะ และกระเพาะปสสาวะจะทําหนาท่ี

ขับถายปสสาวะไดตองอาศัยไต ไตทําใหมามสามารถลําเลียงของเหลวในรางกายไดเปนปกติ  3) สัมพันธ
กับการหายใจของปอด พลังปอดจะเคลื่อนลงเบื้องลางสูไต โดยไตเปนตัวรับพลัง ทําใหการหายใจเปน

ปกติ  ขณะเดียวกันไตก็ตองไดรับพลังจากปอดจึงสามารถบํารุงรักษาพลังของไตได   4) หนาที่ของ
ไตหยางและไตอิน ไตหยางทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุและปรับสมดุลของนํ้าในรางกาย  ไตอินทํา

หนาที่เกี่ยวกับปริมาณเลือดและของเหลวในรางกาย  ไตหยางและไตอินตองมีความสมดุลกันจึงจะทําให

ไตและอวัยวะตาง ๆ ทํางานไดเปนปกติ 

ถุงน้ําดี (胆 ตาน): Gallbladder 
 ถุงนํ้าดี มีหนาท่ี เก็บนํ้าดี และทําหนาที่รวมกับตับในการหลั่งนํ้าดีออกมาเพื่อชวยการยอย 
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ปอด (肺 เฟย): Lung 
 ปอด กําหนดพลังในสวนที่เกี่ยวกับลมหายใจและสารจําเปน ซึ่งเปนพ้ืนฐานการทํางานของ

อวัยวะอื่น ๆ ของรางกาย มีหนาที่ 4 ประการ คือ  1) หายใจ ปอดมีความสัมพันธกับจมูก พลังปอดมี

ทิศทางเดินลงสูเบ้ืองลาง มีไตเปนตัวรับการเคลื่อนไหวของพลังน้ี ทําใหการหายใจเปนปกติและของเหลว

ภายในรางกายถายเทสะดวก  2) ลําเลียงของเหลวภายในรางกาย เม่ือของเหลวเขาสูรางกาย มามเปนตัว

ลําเลียงของเหลวนี้ไปที่ปอดกอน และปอดจะชวยกระจายของเหลวไปทั่วรางกาย  3) สัมพันธกับผิวหนัง
และขน ปอดสัมพันธกับการเปดปดของรูขุมขน การหลั่งเหงื่อ และการตอตานอิทธิพลและปจจัย

ภายนอกที่กอใหเกิดโรค  4) สัมพันธกับลําไสใหญ พลังปอดที่เคลื่อนลงสูเบื้องลางทําหนาที่ชวย

ลําไสใหญขับถายของเสียและดูดซึมของเหลว 

มาม (脾 ผี): Spleen 
 มาม เปนสวนสําคัญของพลังหยางในรางกาย มีคุณสมบัติชอบแหง ไมชอบชื้น มีหนาท่ี 4 
ประการ คือ  1) กําหนดการลําเลียงน้ําและสารจําเปน อาหารเม่ือถูกยอยท่ีกระเพาะอาหารแลว มามจะ

ลําเลียงสารจําเปนไปสูปอด เพ่ือสงไปทั่วรางกาย และทําหนาที่ปรับสมดุลการใชและการขับถายของเหลว

ภายในรางกาย  2) ควบคุมการไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติ  3) กําหนดพลังจงชี่ ซึ่งเปนพลังของ
กระเพาะอาหารและมาม แตพลังมามจะเปนพลังหลัก  4) สัมพันธกับกระเพาะอาหาร มามทําหนาท่ี
รวมกับกระเพาะอาหาร โดยกระเพาะอาหารทําหนาที่รับและยอยอาหารจนไดสารจําเปน สวนมามทํา

หนาที่ลําเลียงสารจําเปนน้ีไปใชทั่วรางกาย 

ลําไสเล็ก (小肠 เสี่ยวฉาง): Small intestine 
 ลําไสเล็ก มีหนาท่ีรับอาหารบางสวนที่ผานการยอยจากกระเพาะอาหารมาแยกสวนที่ใส ซึ่งเปน

ประโยชนตอรางกาย แลวสงไปยังมามซึ่งจะทําหนาที่ลําเลียงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย  สวนที่ขนและ

ไมเปนประโยชนจะถูกสงไปยังลําไสใหญหรือกระเพาะปสสาวะ เพื่อขับออกจากรางกายในสภาพอุจจาระ

หรือปสสาวะ 

ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง): Large intestine 
 ลําไสใหญ มีหนาท่ีรับสิ่งที่ผานการยอยจากลําไสเล็ก ดูดซึมสิ่งที่มีประโยชนและน้ําท่ีเหลืออยู 

ทําใหกลายเปนอุจจาระ แลวถายออกจากรางกาย 
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หัวใจ (心 ซิน): Heart 
 หัวใจ เปนอวัยวะหลักของอวัยวะภายในทั้งหมด มีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 1) กําหนดชีพจร 
ควบคุมการไหลเวียนของเลือดทั่วรางกาย  2) กําหนดความคิด สัมพันธกับสติปญญา การรับรู และ

ความรูสึกนึกคิด  3) กําหนดความสัมพันธกับลําไสเล็ก โดยมีเสนลมปราณเชื่อมโยงถึงกันระหวางหัวใจ

และลําไสเล็ก 

อารมณทั้งเจ็ด (七情 ชีฉิง): Seven modes of emotion 
 การแพทยจีนแบงสภาพจิตใจและอารมณของคนเปน 7 อยาง คือ ดีใจ (喜 สี่) โกรธ (怒 นู) 
วิตก (忧 โยว) กังวล (思 ซือ) เศรา (悲 เปย) กลัว (恐 โขง) ตกใจ (惊 จิง)  สภาพจิตใจและอารมณ
ทั้งเจ็ดน้ี เปนปฏิกิริยาสนองตอบเหตุการณและสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งของมนุษย  ในสภาวะปกติสภาพ

จิตใจและอารมณเหลาน้ีจะไมทําใหเกิดโรค  แตถามีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน เกิดอารมณหน่ึงอารมณ

ใดมากเกินไป หรืออยูในอารมณน้ันนานเกินไป จะมีผลทําใหอิน-หยางของรางกายเสียสมดุล ทําใหเลือด

และพลังไมสมดุล เสนลมปราณติดขัด การทําหนาท่ีของอวัยวะภายในตาง ๆ เสียสมดุล กอใหเกิดโรค

ขึ้นได 

อูเวย (五味): Five kinds of flavors 
 อูเวย คือ รสยา 5 รส ไดแก รสเผ็ด (辛 ซิน) รสหวาน (甘 กัน) รสเปรี้ยว (酸 ซวน) รสขม 

(苦 ขู) และรสเค็ม (咸 เสียน) 
 รสเผ็ดมีฤทธิ์รอน สามารถขับกระจาย กระทุงออก เชน จิงเจี้ย (荆芥) มีฤทธิ์ขับกระจายไข
ลมเย็น  ลูกเรว (砂仁 ซาเหริน) มีฤทธิ์ขับเคลื่อนใหชี่หมุนเวียน  
 รสหวานมีฤทธิ์เสริมบํารุง และปรับประสานถวงดุล ลดความแรงของยา เชน หวงฉี (黄芪) มี
สรรพคุณบํารุงชี่  ตังกุย (当归) บํารุงเลือด  ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ปรับประสานลดความแรงของ
ตัวยาอื่น ๆ  
 รสเปรี้ยวมีฤทธิ์สมาน เหน่ียวรั้ง เก็บกัก เชน ซันจูยฺหวี (山茱萸) มีสรรพคุณระงับเหงื่อจาก
อาการพรอง  จินอิงจื่อ (金樱子) ใชรักษาอาการฝนเปยก  
 รสขมมีฤทธิ์ขับถาย ระบาย และทําใหแหง เชน หวงเหลียน (黄连) มีสรรพคุณระบายความ
รอน (ไฟ)  โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) เปนยาถาย  โกฐเขมา (苍术 ชังจู) มีสรรพคุณขับความชื้น 
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 รสเค็มมีฤทธิ์ระบาย ทําใหนิ่ม และยุบสลาย เชน สาหรายทะเล (海藻 ไหเจา) และ หมูลี่ 
(牡蛎) ใชรักษาโรคไทรอยด ตอมนํ้าเหลืองโต  ดีเกลือ (芒硝 หมางเซียว) มีสรรพคุณขับถายอุจจาระที่
แข็งและแหง 

 นอกจากน้ียังมียารสจืด (淡 ตั้น) ซึ่งมีฤทธิ์ระบายความชื้นและขับปสสาวะ เชน ทงเฉา (通草) 
และโปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) 
 การออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรจีนมีสี่ทิศทางคือ ขึ้น (升 เซิน) ลง (降 เจี้ยง) ลอย (浮 ฝู) จม 
(沉 เฉิน)  เพ่ือใหการออกฤทธิ์ของตัวยาตาง ๆ ไดผลมากยิ่งขึ้นและตรงกับอาการของโรคที่ตําแหนงของ

รางกายแตกตางกัน จําเปนตองศึกษาทิศทางการออกฤทธิ์ของตัวยา เพื่อใหไดประสิทธิผลตรงตาม

เปาหมายของการรักษา  เชน ขึ้นและลอย ตัวยาจะออกฤทธิ์วิ่งขึ้นชวงบนของรางกายและกระจายออกสู

ภายนอก  มีฤทธิ์ขับเหงื่อ  ขับความเย็นและความรอนออกสูภายนอกรางกาย  ยากลุมน้ีมักมีรสเผ็ดและ

รสหวานซึ่งมีสภาพเปนหยาง  เชน หมาหวง (麻黄) กิ่งอบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) หวงฉี (黄芪)  
ลงและจม ตัวยาจะออกฤทธิ์อยูภายในรางกายและวิ่งลงชวงลางของรางกาย  มีฤทธิ์สงบหยาง กดและ

ระงับการไหลยอน เก็บกัก ระบายความรอน ขับความชื้น ระบายหรือถายลงลาง  ตัวยากลุมน้ีมักมีรสขม 

เปรี้ยว ซึ่งมีสภาพเปนอิน เชน โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) ดีเกลือ (芒硝 หมางเซียว) หวงปอ (黄柏)  
 นอกจากน้ีการเผาจื้อมีผลตอทิศทางการออกฤทธิ์ของยา เชน ถานําตัวยามาผัดกับเหลาซึ่งมีรส

เผ็ดรอน จะทําใหการออกฤทธิ์ของยาขึ้นสูชวงบนของรางกาย  หากนําไปผัดกับเกลือซึ่งมีรสเค็ม ตัวยา

จะออกฤทธิ์วิ่งลงสูชวงลางของรางกาย  หากนําไปผัดกับนํ้าขิงตม ตัวยาจะออกฤทธิ์ขับกระจาย เปนตน 

เอกสารที่ใชประกอบการเรียบเรียง 
1. โกวิท คัมภีรภาพ.  ทฤษฎีพ้ืนฐานการแพทยแผนจีน.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท นิวไวเต็ก จํากัด, 2544. 
2. วิทิต วัณนาวิบูล, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (กองบรรณาธิการ).  ทฤษฎีแพทยจีน.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

หมอชาวบาน, 2540. 
3. Meng H, Shang XM, Zhang XH.  English-Chinese and Chinese-English Course-based Medical Dictionary.  1st ed.  Xi 

An: Shijie Tushu Publishing House, 1998. 
4. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English Glossary of 

Common Terms in Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
5. Zhang E.   Basic Theory of Traditional Chinese Medicine I: A Practical English-Chinese Library of Traditional 

Chinese Medicine.  Vol. I.  9th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 
1999. 
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รายชื่อตํารับยาจีน 

 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว 
小蓟饮子 Xiaoji Yinzi  เสี่ยวจี๋อิ๋นจื่อ เสี่ยวกี๋อิ่มจื๋อ 

川芎茶调散 Chuanxiong Chatiao San ชวนซฺยงฉาเถียวสาน  ชวนเกียงแตเถี่ยวซัว่ 
大黄牡丹汤 Daihuang Mudan Tang ไตหวงหมูตันทัง ตั่วอึ๊งโบวตวัทึง 
天王补心丹 Tianwang Buxin Dan เทียนหวางปูซินตัน  เทียนอวงโปวซมิตัง 
归脾汤 Guipi Tang กุยผีทัง  กุยปทึง 
生化汤 Shenghua Tang เซิงฮวาทัง  แซฮวยทงึ 
四逆汤 Sini Tang ซื่อหน้ีทัง  ซี่เหง็กทึง 
龙胆泻肝汤 Longdan Xiegan Tang หลงตานเซี่ยกานทัง  เหลงตาเซี่ยกัวทงึ 
平胃散 Pingwei San ผิงเวยสาน  เผงอุยซั่ว 
半夏白术天麻汤 Banxia Baizhu Tianma 

Tang 
ปนเซี่ยไปจูเทียนหมา 
ทัง  

ปวแหแปะตุก 
เทียนหมั่วทึง 

半夏厚朴汤 Banxia Houpo Tang ปนเซี่ยโฮวผอทงั  ปวแหเกาพกทึง 
血府逐瘀汤 Xuefu Zhuyu Tang เซวี่ยฝูจูยวฺีทัง  ฮวยฮูตกอูทงึ 
芍药汤 Shaoyao Tang เสาเหยาทัง  เจี๊ยกเอ๊ียะทึง 
导赤散 Daochi San เตาเชอสาน  เตาเชียะซั่ว 
苏子降气汤 Suzi Jiangqi Tang ซูจื่อเจี้ยงชี่ทงั  โซวจื้อกั้งค่ีทึง 
补阳还五汤 Buyang Huanwu Tang ปูหยางหวนอูทัง โปวเอี๊ยงหวงโหงวทึง 
麦门冬汤 Maimendong Tang ไมเหมินตงทัง  แบะหมึ่งตงทึง 
败毒散 Baidu San ปายตูสาน  ไปตักซั่ว 
茵陈蒿汤 Yinchenhao Tang อินเฉินเฮาทัง  อิงถิ่งเกาทึง 
桑菊饮 Sang Ju Yin ซังจฺหวีอิ่น ซึงเก็กอิ้ม 
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รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว 

麻子仁丸 Maziren Wan หมาจื่อเหรินหวาน  หม่ัวจื๋อหยิ่งอี ๊
羚角钩藤汤 Lingjiao Gouteng Tang หลิงเจี่ยวโกวเถงิทัง  เหลงกักเกาต่ิงทงึ 
清气化痰丸 Qingqi Huatan Wan ชิงชี่ฮวาถานหวาน  เช็งขี่ฮวยถ่ําอี ๊
清营汤 Qingying Tang ชิงอิ๋งทงั เช็งเหวงทึง 
清暑益气汤 Qingshu Yiqi Tang ชิงสูอีช้ี่ทัง  เช็งซูเอียะค่ีทึง 
清燥救肺汤 Qingzao Jiufei Tang ชิงเจาจิ้วเฟยทัง  เช็งเฉากิ้วฮุยทึง 
银翘散 Yinqiao San อิ๋นเฉียวสาน หงิ่งเขี่ยวซั่ว 
温胆汤 Wendan Tang เวินตานทัง  อุงตาทึง 
酸枣仁汤 Suanzaoren Tang ซวนเจาเหรินทัง  ซึงจอหยิง่ทึง 
藿香正气散 Huoxiang Zhengqi San ฮั่วเซียงเจิ้งชี่สาน  คักเฮียเจี้ยค่ีซั่ว 
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รายชื่อตัวยา 

 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ชื่อไทย 
人参 Renshen เหรินเซิน หยิ่งเซียม โสมคน 

川芎 Chuanxiong ชวนซฺยง     ชวงเกยีง โกฐหัวบัว 
川贝母 Chuanbeimu ชวนเปยหมู   ชวงปวยบอ      - 
大腹皮 Dafupi ตาฟูผี    ไตปกพวย เปลือกผลหมาก 
大黄 Dahuang ตาหวง    ตั่วอึ๊ง โกฐน้ําเตา 
大枣 Dazao ตาเจา  ตั่วจอ พุทราจีน 
小蓟 Xiaoji เสี่ยวจี ๋  เสี่ยวกี ๋      - 
五味子 Wuweizi อูเวยจื่อ   โหงวบี่จี ้      - 
水牛角 Shuiniujiao สุยหนิวเจี่ยว  จุยหงูกัก เขาควาย 
木香 Muxiang มูเซียง    บักเฮีย โกฐกระดูก 
木通 Mutong มูทง   บักทง      - 
牛膝 Niuxi หนิวซี    หงูฉิก พันงูนอย 
牛蒡子 Niubangzi หนิวปางจื่อ   หงูผั่งจี ้      - 
天麻 Tianma เทียนหมา  เทียนม้ัว      - 
天冬 Tiandong เทียนตง   เทียนตง      - 
丹参 Danshen ตันเซิน  ตังเซียม      - 
钩藤, 双钩藤 Gouteng, 

Shuang gouteng 
โกวเถิง, ซวงโกวเถิง   เกาติ๊ง,  

ซังเกาติ๊ง 
     - 

车前子 Cheqianzi เชอเฉียนจื่อ   เชียไจจี ้      - 
瓜篓子 Gualouzi กวาโหลวจื่อ กวยหลูจี ้      - 
甘草 Gancao กันเฉา  กําเชา ชะเอมเทศ 
生地黄, 地黄 Shengdihuang, 

Dihuang 
เซิงตี้หวง, ตี้หวง   แชตี่อึ๊ง, ตี่อึ๊ง โกฐขี้แมว 

冬瓜子 Dongguazi ตงกวาจื่อ   ตังกวยจี ้ เมล็ดฟก 
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รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ชื่อไทย 
桑叶, 冬桑叶 Sangye, 

Dong sangye 
ซังเยี่ย,  
ตงซังเยี่ย  

ซึงเฮียะ,   
ตังซึงเฮียะ 

ใบหมอน 

半夏 Banxia ปนเซี่ย  ปวแห     - 
白术 Baizhu ไปจู  แปะตุก      - 
白芷 Baizhi ไปจื่อ แปะจี้ โกฐสอ 
龙胆草 Longdancao หลงตานเฉา   เหลงตาเฉา     - 
龙眼肉 Longyanrou หลงเหยี่ยนโรว  เหลงงั่งเน็ก เน้ือลําไย 
石斛 Shihu สือหู เจียะฮก      - 
石膏 Shigao สือเกา  เจียะกอ เกลือจืด 
玄参 Xuanshen เสฺวียนเซิน  เห่ียงเซียม      - 
红花 Honghua หงฮวา อั่งฮวย ดอกคําฝอย 
芍药, 白芍 Shaoyao, Baishao เสาเหยา, ไปเสา    เจียกเอียะ, 

แปะเจียก 

     - 

连翘 Lianqiao เหลียนเฉียว เหลี่ยงเคี้ยว      - 
肉桂 Rougui โรวกุย เหน็กกุย อบเชยจีน 
远志 Yuanzhi หยวนจื้อ เอียงจี ่      - 
芒硝 Mangxiao หมางเซียว  หม่ังเซียว ดีเกลือ 
防风 Fangfeng ฝางเฟง หวงฮง      - 
地龙 Dilong ตี้หลง ตี่เลง ไสเดือนดิน 

当归 Danggui ตังกุย   ตังกุย      - 
当归尾 Dangguiwei ตังกุยเหวย  ตังกุยบวย โกฐเชียง 
西瓜翠衣 Xiguacuiyi ซีกวาเชวฺยอ ี ไซกวยชุยอ ี เปลือกผลแตงโม 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 

 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ชื่อไทย 
西洋参 Xiyangshen ซีหยางเซิน  ไซเอี่ยเซียม โสมอเมริกัน 
竹茹 Zhuru จูหรู  เต็กยู เปลือกชั้นกลาง 

ของลําตนไผดํา 
羌活 Qianghuo เชียงหัว  เกียงอั๊วะ      - 
陈皮 Chenpi เฉินผี   ถิ่งพวย ผิวสมจีน 

苍术 Cangzhu ชังจู   ชังตุก โกฐเขมา 
赤芍 Chishao เชอเสา เชียะเจียก      - 
杏仁 Xingren ซิ่งเหริน  เหงยิ้ง      - 
细辛 Xixin ซี่ซิน โซยซิง      - 
附子 Fuzi ฟูจื่อ หูจื้อ โหราเดือยไกที่

ผานการฆาฤทธิ์ 

牡丹皮, 丹皮 Mudanpi, Danpi หมูตันผี, ตันผี   โบวตวัพวย,  
ตังพวย 

เปลือกรากโบตั๋น 

麦门冬, 麦冬 Maimendong, 
Maidong 

ไมเหมินตง, ไมตง   แบะหมึ่งตง,  
แบะตง 

     - 

芦根, 苇根 Lugen, Weigen หลูเกิง, เหวยเกงิ   โลวกิง, อุยกิ่ง หญาแขม 

金银花, 银花  Jinyinhua, Yinhua จินอิ๋นฮวา, อิ๋นฮวา   กิมหงิ่งฮวย,  
หงิ่งฮวย 

ดอกสายนํ้าผึ้ง 

知母 Zhimu จือหมู  ตีบอ      - 
泽泻 Zexie เจอเซี่ย เจ็กเสี่ย      - 
枇杷叶 Pipaye ผีผาเยี่ย  ปแปเฮียะ ใบปแป 
厚朴 Houpo โฮวผอ  เกาผก      - 
茵陈 Yinchen อินเฉิน อิงทิ้ง      - 
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รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ชื่อไทย 

胡麻仁 Humaren หูหมาเหริน โอวหมั่วยิง้ เมล็ดงา 
茯苓 Fuling ฝูหลิง  หกเหล็ง โปงรากสน 
茯神 Fushen ฝูเสิน หกซิ้ง โปงรากสนติดเน้ือไม 
柏子仁 Baiziren ไปจื่อเหริน  แปะจื่อยิ้ง      - 
独活 Duhuo ตูหัว  ตกอั๊วะ      - 
胆南星 Dannanxing ตานหนานซิง  ตาหนํ่าแช      - 
前胡 Qianhu เฉียนหู  ไจโอว      - 
栀子 Zhizi จือจื่อ    กีจี้ ลูกพุด 

枳壳 Zhiqiao จื่อเขอ   จีขัก - 
枳实 Zhishi จื่อสือ จี่ซิก - 
姜 Jiang เจียง  เกีย ขิงแก 
荆芥, 荆芥穗 Jinjie, Jinjiesui จิงเจี้ย, จิงเจี้ยซุย  เกงไก,  

เกงไกสุย 
     - 

桔梗 Jiegeng เจี๋ยเกิง  กิ๊กแก      - 
阿胶, 真阿胶 A’jiao, 

Zhen a’jiao 
อาเจียว, เจินอาเจียว   อากา, จินอากา กาวหนังลา 

柴胡 Chaihu ไฉหู   ฉาโอว      - 
桃仁 Taoren เถาเหริน   ทอยิ้ง เมล็ดทอ 

荷梗 Hegeng เหอเกิง   หอแก กานบัว 
黄芩 Huangqin หวงฉิน  อึ่งงิ้ม      - 
黄芪 Huangqi หวงฉี  อึ่งค้ี      - 
黄连 Huanglian หวงเหลียน  อึ่งโนย      - 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 

 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ชื่อไทย 

麻子仁 Maziren หมาจื่อเหริน หม่ัวจื่อยิ้ง ผลกัญชา 

羚羊角 Lingyangjiao หลิงหยางเจี่ยว   เหลงเอี่ยงกัก เขากุย 
淡竹叶, 竹叶 Danzhuye ตั้นจูเยี่ย, จูเยี่ย   ตาเต็กเฮียะ หญาขุยไมไผ,    

ใบไผขม 
淡豆豉 Dandouchi ตั้นโตวฉ่ือ  ตาเตาสี่  
菊花 Juhua จฺหวีฮวา เกกฮวย เกกฮวย 
滑石 Huashi หฺวาสือ  กุกเจี๊ยะ หินลื่น 
紫苏子,苏子 Zisuzi, Suzi จื่อซูจื่อ, ซูจื่อ   จี่โซวจี,้ โซวจี ้ ผลงาขี้มอน 
紫苏叶,苏叶,  

紫苏 

Zisuye, Suye, 
Zisu 

จื่อซูเยี่ย, ซูเยี่ย, จื่อซ ู  จี่โซวเฮียะ,  
โซวเฮียะ, จี่โซว 

ใบงาขี้มอน 

蒲黄 Puhuang ผูหวง ผูอึ๊ง  
粳米 Jingmi จิงหมี่ แกบี้ ขาวเจา 
槟榔 Binglang ปงหลาง   ปงนอ หมากสง 
酸枣仁 Suanzaoren ซวนเจาเหริน   ซึงจอยิง้      - 
橘红 Juhong จฺหวีหง   กิ๊กอั๊ง ผิวสมจีน 
薄荷 Bohe ปอเหอ   เปาะหอ      - 
藕节 Oujie โอวเจี๋ย   โหงวจัก ขอเหงาบัวหลวง 
藿香 Huoxiang ฮั่วเซียง คักเฮีย ตนพิมเสน 
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กกชาง, 343 
กวางฮั่วเซียง, 235, 236, 239 
กวาโหลวจื่อ, 235, 236, 237 
กวาโหลวเหริน,  189, 192, 193, 237 
กันเจียง, 116, 118, 235, 236, 240 
กันเจียง (เผาเฮย), 95, 97, 240 
กันเฉา, 85, 87, 105, 107, 110 131, 133, 149, 153, 

159, 163, 194, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 
209, 211, 219, 222, 223, 235, 236, 243, 244, 
245, 279, 317, 339 

กันเฉา (จื้อ), 79, 82, 83, 95, 97, 111, 114, 115, 116, 
118,  165, 167, 184, 186, 188, 243 

กันเฉา (เฉา), 171, 173, 174 
กานบัวหลวง, 163, 399 
กาวหนังลา, 202, 400 
กาวหนังหมู, 401 
เกกฮวย, 121, 226, 252, 336 
เกลือจืด, 202, 359 
โกฐกระดูก, 83, 153, 353 
โกฐขี้แมว, 107, 114, 140, 216, 227, 321 
โกฐขี้แมวผัดเหลา, 145 
โกฐขี้แมวสด, 227  
โกฐเขมา, 173, 287 
โกฐเชียง, 102, 304 
โกฐน้ําเตา, 152, 157, 177, 182, 233, 316 
โกฐสอ, 166, 222, 334 
โกฐหัวบัว, 97, 102, 106, 132, 211, 222, 280 
โกวเถิง, 235, 247 
ขอเหงาบัวหลวง, 114, 407 

ขาวเจา, 163, 205, 256 
ขิงแกสด, 83, 87, 93, 165, 171, 186, 189, 197, 240 
ขิงแกแหง, 118, 240, 264 
ขิงปงจนดํา, 97, 240 
ขูเจี๋ยเกิง, 125, 129, 165, 167, 272 
ขูซิ่งเหริน, 235, 236, 249  
เขากุย, 226, 378, 411 
เขาควาย, 137, 140, 362 
เขาควายแมหลูบ, 247 

แคลเซียมซัลเฟต, 359 
จฺหวีหง, 194, 197, 198, 235, 251 
จฺหวีฮวา, 120, 121, 124, 225, 226, 227, 235, 252, 

397 
จิงเจี้ย, 219, 222, 223, 235, 236, 254, 255 
จิงเจี้ยซุย, 125, 128,  129, 254 
จิงหมี่, 159, 163, 204, 205, 206, 235, 236, 256 
จินอิ๋นฮวา, 235, 236, 252, 257, 397 

จื่อเขอ, 105, 107, 110, 131, 132, 133, 235, 259 
จือจื่อ, 111, 114, 115, 143, 144, 145, 175, 177, 

235, 236, 260, 261 
จื่อซู, 165,166, 167, 264 
จื่อซูจื่อ, 85, 86, 87, 235, 236, 262 
จื่อซูเย่ีย, 235, 236, 264 
จื่อสือ, 179, 182, 184, 186, 188, 189, 192, 193, 

235, 266 
จื้อหนานซิง, 318, 319 
จือหมู, 159, 163, 209, 211, 235, 268, 359 
จูซา, 213, 218 
จูเย่ีย, 125, 129, 159, 162, 163, 307 
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จูเย่ียซิน, 137, 141 
จูหรู, 184, 186, 188, 225, 227, 235, 269 
เจอเซี่ย, 143, 144, 145, 235, 270 
เจินอาเจียว, 199, 202, 203, 400 
เจี๋ยเกิง, 105, 107, 110, 120, 122, 124, 131, 133, 

213, 217, 218, 235, 272 
เฉวียนตังกุย, 95, 97, 304 
เฉินผี, 165, 166, 167, 171, 173, 174, 184, 186, 

188, 189, 192, 193, 235, 251, 274 
เฉียนหู, 85, 86, 87, 131, 132, 133, 235, 276 
ไฉหู, 105, 107, 110, 131, 132, 133, 143, 145, 235, 

278, 279 
ชวนซฺยง, 95, 97, 99, 102, 103, 105, 106, 110, 131, 

132, 133, 209, 211, 219, 222, 223, 235, 236, 
280, 281 

ชวนเปยหมู, 225, 226, 227, 235, 283 
ชวนมูทง, 235, 236, 285 
ชะเอมเทศ, 87, 107, 122, 129, 133, 145, 153, 157, 

163, 197, 198, 203, 205, 211, 222, 227, 243 
ชะเอมเทศผัด, 173 
ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง, 82, 97, 114, 118, 167, 186, 

243 
ชังจู, 171, 173, 174, 235, 236, 287 
ชาด, 213 
ช่ือสือจือ, 358 
เชอเฉียนจื่อ, 143, 145, 235, 289 
เชอเสา, 99, 102, 103, 105, 106, 110, 235, 236, 

290, 291, 340 
เชียงหัว, 131, 132, 133, 219, 222, 223, 235, 292 
ซวงโกวเถิง, 225, 226, 227, 247 
ซวนเจาเหริน, 79, 83, 209, 211, 213, 217, 218, 235, 

236, 293 

ซังเย่ีย, 120, 121, 124, 225, 226, 227, 235, 295, 
296, 311 

ซิ่งเหริน, 120, 122, 124, 179, 182, 189, 192, 193, 
199, 202, 203, 249, 250 

ซินอาเจียว, 401 
ซีกวาเชฺวย, 298 
ซีกวาเชฺวยอี, 159,162, 163, 235, 236, 298 
ซีเจี่ยว, 137 
ซี่ซิน, 219, 222, 223, 235, 299 
ซีหยางเซิน, 159, 162, 163, 235, 301, 302 
ซูเย่ีย, 85, 87, 91, 93, 235, 236, 264 
ซูจื่อ, 262 
เซิงกันเฉา, 120, 122, 124, 125, 129, 143, 145, 155, 

157, 225, 227, 243 
เซิงเจียง, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 131, 133, 165, 

167, 171, 184, 186, 188, 189, 194, 197, 198, 
240, 241, 408 

เซิงตี้, 105, 107, 110, 213, 216, 218, 321 
เซิงตี้หวง, 111, 114, 115, 137, 140, 141, 143, 145, 

155, 157, 321 
เซิงหวงฉี, 99, 102, 103, 384 
เซียนตี้หวง, 225, 227 
โซเดียมซัลเฟต, 371 
ดอกคําฝอย, 102, 107, 365 
ดอกสายน้ําผ้ึง, 128, 140, 257 
ดีเกลือ, 233, 371 
ตงกวาจื่อ, 231, 233, 235, 303 
ตงซังเยี่ย, 199, 202, 203, 295 

ตนพิมเสน, 166, 239 
ตังกุย, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 105, 106, 110, 111, 

114, 115, 143, 145, 145,152, 153, 213, 216, 
218, 235, 304, 305, 306 



ดัชนีตัวยา 435 

ตังกุยทั้งราก, 97 
ตังกุยเหวย, 99, 102, 103, 304 
ตั้นจูเย่ีย, 111, 114, 115, 155, 157, 235, 236, 307 
ตันเซิน, 137, 141, 213, 216, 218, 235, 236, 309, 

310 
ตั้นโตวฉื่อ, 125, 128, 129, 235, 236, 311 
ตันผี, 235, 372 
ตาเจา, 79, 83, 85, 87, 165, 167, 171, 184, 186, 

188, 194, 197, 198, 204, 205, 206, 235, 236, 
313 

ตานหนานซิง, 189, 192, 193, 235, 236, 318, 319 
ตาฟูผี, 165, 167, 235, 315 
ตาหวง, 149, 152, 153, 175, 177, 179, 182, 231, 

233, 235, 236, 316, 317, 317 
ตี้หลง, 99, 102, 103, 235, 236, 320 
ตี้หวง, 235, 321 
ตูหัว, 131, 132, 133, 235, 323 
ถ่ัวเหลือง, 311 
เถาเหริน, 95, 97, 99, 102, 103, 105, 106, 110, 231, 

233, 235, 324 
เทียนตง, 213, 217, 218, 235, 325 
เทียนหนานซิง, 318, 319 
เทียนหมา, 194, 197, 198, 235, 236, 326, 327 
นอแรด, 137 
เน้ือผลลําใย, 83, 376 
ใบงาขี้มอน, 87, 93, 166, 264 
ใบปแป, 341 
ใบไผขม, 114, 141,157, 162, 307 
ใบหมอน, 121, 202, 226, 295, 311 
ปอเหอ, 120, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 

235, 236, 328 
ปอเหอเย่ีย, 219, 222, 223, 328 

ปนเซี่ย, 85, 86, 87, 91, 93, 166, 184, 185, 188, 
189, 192, 193, 194, 197, 198, 204, 205, 206, 
235, 236, 330, 331 

ปนเซี่ยชฺวี, 165, 166, 167 
ปงหลาง, 149, 152, 153, 154, 235, 332 
เปลือกช้ันกลางของลําตนไผดํา, 186, 227, 269 
เปลือกผลแตงโม, 162, 298 
เปลือกผลหมาก, 167, 315 
เปลือกรากโบตั๋น, 233, 372 
โปงรากสน, 93, 132, 167, 186, 192, 197, 198, 211, 

216, 348 
โปงรากสนติดเน้ือไม, 82, 227, 347 
ไปจื่อ, 165, 166, 167, 219, 222, 223, 235, 236, 

334 
ไปจื่อเหริน, 213, 217, 218, 235, 336 

ไปจู, 79, 82, 83, 165, 167, 194, 197, 198, 235, 
337 

ไปเสา, 225, 227, 235, 290, 291, 339, 340 
ผลกัญชา, 182, 190, 390 
ผลงาขี้มอน, 86, 262 
ผิวสมจีน, 166, 173, 186, 192, 197, 198, 251, 274 
ผีผาเย่ีย, 199, 202, 235, 236, 341  
ผูหวง, 111, 114, 115, 235, 343, 344 
เผาเจียง, 240 

ไผดํา, 307  
ฝางเฟง, 219, 222, 223, 235, 345 
ฝูเสิน, 79, 82, 83, 225, 235, 347 
ฝูเสินมู, 225, 227 
ฝูหลิง, 91, 93, 131, 132, 133, 165, 167, 184, 186, 

188, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 209, 211, 
213, 216, 218, 235, 236, 348 

พันงูนอย, 107, 367 
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พุทราจีน, 83, 87, 165, 171, 186, 197, 205, 313 
ฟูจื่อ, 116, 118, 119, 235, 236, 285, 350, 351 
มูเซียง, 79, 83, 84, 149, 153, 235, 353 
มูทง, 111, 114, 115, 143, 144, 145, 155, 157, 235, 

236, 285, 286 
เมล็ดงา, 202, 391 
เมล็ดทอ, 97, 102, 106, 233, 324 
เมล็ดฟก, 233, 303 
ไมตง, 137, 140, 141, 159, 162, 163, 213, 217, 

218, 235, 355 
ไมเหมินตง, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 355 
โรวกุย, 85, 86, 87, 149, 152, 153, 235, 357, 358 
ลูกพุด, 114, 144, 177, 260 
สนหางสิงห, 336 
สมเกล้ียง, 259, 266 
สมซา, 259, 266 
สือเกา, 199, 202, 203, 235, 359 
สือหู, 159, 162, 163, 235, 236, 361 
สุยหนิวเจี่ยว, 137, 140, 141, 235, 236, 362 
เสาเหยา, 149, 152, 153, 154, 179, 182, 339 
เส่ียวจี๋, 111, 114, 115, 235, 363 
เสฺวียนเซิน, 137, 140, 141, 213, 216, 218, 235, 236, 

264 
โสมคน, 82, 133, 202, 205, 216, 393 
โสมอเมริกัน, 162, 301 
ไสเดือนดิน, 102, 320 
หงฮวา, 99, 102, 103, 105, 107, 110, 235, 236, 365 
หญากองลอย, 270 

หญาขุยไมไผ, 114, 129, 141, 157, 162, 307 
หญาแขม, 122, 129, 380 
หนิวซี, 105, 107, 110, 235, 367 

หนิวปางจื่อ, 125, 128, 129, 235, 369 

หมากสง, 152, 332 
หมางเซียว, 231, 233, 235, 371 
หมาจื่อเหริน, 179, 182, 390 
หมูตันผี, 231, 233, 235, 372 
หยวนจื้อ, 79, 83, 213, 217, 218, 235, 374 
หลงตาน, 235, 236, 375 
หลงตานเฉา, 143, 144, 145, 375 
หลงเหยี่ยนโรว, 79, 83, 235, 236, 376  
หลิงหยางเจี่ยว, 225, 226, 227, 235, 236, 378 
หลีหลู, 300, 302, 364 
หลูเกิน, 125, 129, 235, 236, 380 
หวงฉิน, 143, 144, 145, 149, 152, 153, 189, 192, 

193, 235, 236, 381 
หวงฉี, 79, 82, 83, 235, 236, 384 
หวงเหลียน, 137, 141, 149, 152, 153, 159, 162, 

163, 235, 236, 387 
หวฺาสือ, 111, 114, 115, 235, 389 
หั่วหมาเหริน, 235, 390 
หินล่ืน, 114, 389 
หูหมาเหริน, 199, 202, 203, 235, 236, 391 
เหรินเซิน, 79, 82, 83, 131, 133, 199, 202, 203, 204, 

205, 206, 213, 216, 218, 235, 236, 393 
เหลียนเฉียว, 120, 122, 124, 125, 128, 129, 137, 

141, 235, 236, 397 
เหวยเกิน, 120, 122, 124, 380 
เหอเกิง, 159, 163, 235, 236, 399 
โหราเดือยไกที่ผานการฆาฤทธ์ิ, 118, 350 
ไหเจา, 245, 425 
อบเชยจีน, 86, 152, 357 
อาเจียว, 235, 236, 400 
อินเฉิน, 175, 177, 235, 236, 402 
อิ๋นฮวา, 125, 128, 129, 137, 140, 141, 257 
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อูเวยจื่อ, 213, 217, 218, 235, 404 
เอื้องคํานอย, 361 
เอื้องเคาก่ิว, 361 
โอวเจี๋ย, 111, 114, 115, 235, 407 
ฮั่วเซียง, 165, 166, 167, 239 
โฮวผอ, 85, 86, 87, 91, 93, 165, 167, 171, 173, 174, 

179, 182, 235, 408 
 
Achryranthes bidentata Bl., 367 

Aconitum carmichaeli Debx., 350 
Agastache rugosa (Fisch et Mey.) O. Ktze, 239 

Akebia quinata (Thunb.) Dence., 285 
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis 

(Diels) Rehd, 285 
Alisma orientalis (Sam.) Juzep., 270 
Alismataceae, 270 

Amaranthaceae, 367 
Anemarrhena asphodeloides Bge., 268 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 

Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan, 
334 

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 
Hook. f., 334 

Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et 
Yuan, 323 

Angelica sinensis (Oliv.) Diels, 304 
Apiaceae, 276, 278, 280, 292, 304, 323, 334, 345 
Araceae, 318, 330 
Araliaceae, 301, 393 
Arctium lappa L., 369 
Areca catechu L., 315, 332 

Arecaceae, 315, 332 
Arillus Longan, 79, 376 
Arisaema amurense Maxim, 318 

Arisaema cum Bile, 189, 318 
Arisaema erubescens (Wall.) Schott., 318 
Arisaema heterophyllum Bl., 318 
Aristolochia manshuriensis Kom., 285, 286 
Aristolochiaceae, 285, 286, 299 
Artemisia capillaris Thunb., 402  
Artemisia scoparia Waldst. Et Kit, 402 
Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. 

mandshuricum (Maxim.) Kitag., 299 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai, 299 
Asarum sieboldii Miq., 299 
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., 325 
Asteraceae, 252, 287, 337, 353, 363, 365, 369, 

402 
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge., 384 
Atractylodes chinensis (DC.) Koidz., 287 
Atractylodes lancea (Thunb.) DC., 287 
Atractylodes macrocephala Koidz., 337 
Aucklandia lappa Decne., 353 
Bambusa tuldoides Munro, 269 
Benincasa hispida Cogn., 303 
Biota orientalis (L.) Endl., 336 
Bovidae, 362, 378 
Bubalus bubalis L., 362 
Bulbus Fritillariae Cirrhosae, 225,  283 
Bupleurum chinense DC., 278 

Bupleurum falcatum L., 278 
Bupleurum longiradiatum, 279 

Bupleurum scorzonerifolium Willd., 278 
calcium sulphate dihydrate, 359 
Campanulaceae, 272 
Cannabaceae, 390 
Cannabis sativa L., 390 
Caprifoliaceae, 257 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 438 

Carthamus tinctorius L., 365 
Caulis Akebiae, 111, 143, 155, 285 
Caulis Bambusae in Taeniam, 184, 225, 269 
Chrysanthemum morifolium Ramat., 252 
Cinnamomum cassia Presl., 357 
Cirsium setosum (Willd.) MB., 363 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsu. et Nekai, 298 
Citrus aurantium L., 259, 266 
Citrus reticulata Blanco, 251, 274 
Citrus sinensis Osbeck., 259, 266 
Clematis armandi Franch., 285, 286 
Clematis montana Buch.-Ham., 285, 286 
Colla Corii Asini, 199, 400 
Compositae, 252, 287, 337, 353, 363, 365, 369, 

402 
Coptis chinensis Franch., 387 
Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao, 387 

Coptis teetoides C.Y. Cheng, 387 
Cornu Bubali, 137, 362 
Cornu Saigae Tataricae, 225, 378 
Cortex Cinnamomi, 85, 149, 357 
Cortex Magnoliae Officinalis, 85, 91, 165, 171, 

179, 408 
Cortex Moutan Radicis, 231, 372 
Cucurbiataceae, 237, 298, 303 
Cupressaceae, 336 
Dendrobium candidum Wall. ex Lindl., 361 

Dendrobium chrysanthum Wall., 361 
Dendrobium fimbriatum Hook var. oculatum 

Hook., 361 
Dendrobium loddigesii Rolfe., 361 
Dendrobium nobile Lindl., 361 
Dimocarpus longan Lour., 376 
Equidae, 400 

Equus asinus L., 400 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 341 
Exocarpium Citri Rubrum, 251 
Exocarpium Citrulli, 159, 298 
Fabaceae, 243, 311, 384 
Flos Carthami, 99, 105, 365 
Flos Chrysanthemi Morifolii, 252 
Flos Chrysanthemi, 120, 225 
Flos Lonicerae, 125, 137, 257 
Folium Eriobotryae Japonicae, 199, 341 
Folium Mori, 120, 199, 225, 295 
Folium Perillae, 85, 91, 165, 264 
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl., 397 
Fritillaria cirrhosa D. Don, 283 
Fritillaria delavayi Franch., 283 
Fritillaria przewalskii Maxim, 283 
Fritillaria unibracteata Hsiao et K.C. Hsia, 283 
Fructus Arctii, 125, 369 
Fructus Aurantii Immaturus, 179, 184, 189, 266 
Fructus Aurantii, 105, 131, 259 
Fructus Cannabis, 179, 390 
Fructus Forsythiae, 120, 125, 137, 397 
Fructus Gardeniae, 111, 143, 175, 260 
Fructus Perillae, 85, 262 
Fructus Schisandrae Chinensis, 404 
Fructus Schisandrae, 213 
Fructus Ziziphi Jujubae, 79, 85, 184, 194, 204, 

313 
Gardenia jasminoides Ellis, 260 

Gastrodia elata Bl., 326 
Gentiana manshurica Kitag., 375 
Gentiana rigescens Franch., 375 
Gentiana scabra Bge., 375 
Gentiana triflora Pall., 375 
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Gentianaceae, 375 
Glauber’s salt, 371 
Glycine max (L.) Merr., 311 
Glycyrrhiza glabra L., 243 
Glycyrrhiza inflata Bat., 243 
Glycyrrhiza uralensis Fischer., 243 
Gramineae, 256, 269, 307, 380 
Gypsum Fibrosum, 199, 359 
Herba Agastaches seu Pogostemi, 239 
Herba Agastachis, 165 
Herba Artemisiae Capillaris, 175 
Herba Artemisiae Scopariae, 402 
Herba Asari, 219, 299 
Herba Cephalanoploris, 111 
Herba Cirsii, 363 
Herba Dendrobii, 159, 361 
Herba Lophatheri, 111, 125, 137, 155, 159, 307 
Herba Menthae, 120, 125, 219, 328 
Herba Schizonepetae, 219, 254 

hydrated magnesium silicate, 389 
Labiatae, 239, 254, 262, 264, 309, 328, 381 
Lamiaceae, 239, 254, 262, 264, 309, 328, 381 
Lardizabalaceae, 285 
Lauraceae, 357 
Leguminosae-Papilionoideae, 243, 311, 384 
Ligusticum chuanxiong Hort., 280 
Liliaceae, 268, 283, 325, 355 
Lonicera confusa DC., 257 
Lonicera dasystyla Rehd., 257 
Lonicera hypoglauca Miq., 257 
Lonicera japonica Thunb., 257 
Lophatherum gracile Brongn, 307 
Lumbricus, 99 

Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba 
Rehd. et Wils., 408 

Magnolia officinalis Rehd. et Wils., 408 
Magnoliaceae, 404, 408 

Megascolecidae, 320 
Mentha haplocalyx Briq., 328 
Mirabilite, 371 
Moraceae, 295 

Morus alba L., 295 

Natrii Sulphas, 231, 371 

Nelumbo nucifera Gaertn., 399, 407 
Nelumbo speciosum Willd., 399 
Nelumbonaceae, 399, 407 
Nodus Nelumbinis Rhizomatis, 111, 407 
Nonglutinous Rice, 256 
Notopterygium forbesii Boiss., 292 
Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang., 292 
Oleaceae, 397 
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl., 355 
Ophiopogonis, 199 
Orchidaceae, 326, 361 
Oryzae Glutinosae, 204 
Oryza sativa L., 256 
Paeonia lactiflora Pall., 290, 339, 340 

Paeonia suffruticosa Andr., 372 
Paeonia veitchii Lynch, 290 
Palmae, 315, 332 
Panax ginseng C.A. Mey., 393 
Panax quinquefolium L., 301 
Pedaliaceae, 391 
Pericarpium Arecae, 165, 315 
Pericarpium Citri Reticulatae, 165, 171, 184, 189, 

194, 274  
Perilla frutescens (L.) Britt., 262, 264 
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Petiolus Nelumbinis, 159, 399 
Peucedanum decursivum  (Miq.) Maxim, 276 
Peucedanum praeruptorum Dunn, 276 
Pheretima aspergillum E. Perrier, 320 
Pheretima guillelmi Michaelsen, 320 

Pheretima pectinifera Michaelsen, 320 
Pheretima vulgaris Chen, 320 
Pheretima, 320 
Phragmites communis Trin., 380 
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henosis 

(Mitf.) Stapf ex Rendle., 269 

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro, 307 
Pinellia ternata (Thunb.) Breit., 330 
Plantaginaceae, 289 

Plantago asiatica L., 289 
Plantago depressa Willd., 289 
Platycladus orientalis (L.) Franco, 336 
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC., 272 
Poaceae, 256, 269, 307, 380 
Pogostemon cablin (Blanco) Benth., 239 
Pollen Typhae, 111, 343 
Polygala sibirica L., 374 
Polygala tenuifolia Willd., 374 
Polygalaceae, 374 
Polygonaceae, 316 
Polyporaceae, 347, 348 
Poria cocos (Schw.) Wolf, 347, 348 
Poria cum Ligno Hospite, 79, 225, 347 
Poria, 91, 131, 165, 184, 189, 194, 209, 213, 348 
Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim., 249 
Prunus armeniaca L., 249 
Prunus davidiana (Carr.) Franch., 324 
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 249 

Prunus persica (L.) Batsch., 324 

Prunus sibirica L., 249 
Radix Achyranthis Bidentatae, 105, 367 
Radix Aconiti Praeparata, 116, 350 
Radix Angelicae Dahuricae, 165, 219, 334 
Radix Angelicae Pubescentis, 131, 323 
Radix Angelicae Sinensis, 79, 85, 95, 99, 105, 

111, 143, 149, 213, 304 
Radix Asparagi, 213, 325 

Radix Astragali Membranacei, 79, 99, 384 
Radix Aucklandiae, 79, 149, 353 
Radix Bupleuri, 105, 131, 143, 278 
Radix et Rhizoma Rhei, 149, 175, 179, 231, 316 
Radix Gentianae, 143, 375 
Radix Ginseng, 79, 131, 199, 204, 213, 393 
Radix Glycyrrhizae, 85, 105, 120, 125, 131, 143, 

149, 155, 159, 171, 194, 199, 204, 209, 219, 
243 

Radix Glycyrrhizae Praeparata, 79, 95, 111, 116, 
165, 184, 243 

Radix Glycyrrhizae Recens, 225 
Radix Ledebouriellae, 219 
Radix Ophiopogonis, 137, 159, 204, 213, 355 
Radix Paeoniae Alba, 179, 225, 339 
Radix Paeoniae Rubra, 99, 105, 290 
Radix Paeoniae, 149 
Radix Panacis Quinquefolii, 159, 301 
Radix Peucedani, 85, 131, 276 
Radix Platycodi, 105, 120, 125, 131, 165, 213 
Radix Platycodonis, 272 

Radix Polygalae, 79, 213, 374 
Radix Rehmanniae, 105, 111, 137, 143, 155, 213, 

225, 321 
Radix Salviae Miltiorrhizae, 137, 213, 309 
Radix Saposhnikoviae Divaricatae, 345 
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Radix Scrophulariae, 137, 213, 364 
Radix Scutellariae, 143, 149, 189, 381 
Ramulus Uncariae cum Uncis, 225, 247 
Ranunculaceae, 285, 286, 290, 339, 350, 372, 

387 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch., 321 
Rhamnaceae, 293, 313 
Rheum officinale Baill., 316 
Rheum palmatum L., 316 
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf., 316 
Rhizoma Alismatis, 143, 270 
Rhizoma Anemarrhenae, 159, 209, 268 
Rhizoma Atractylodis, 287 

Rhizoma Atractylodis Macrocephala, 79, 165, 
171, 194, 337 

Rhizoma Coptidis, 137, 149, 159, 387 

Rhizoma et Radix Notopterygii, 292 
Rhizoma Gastrodiae, 194, 326 
Rhizoma Ligustici Chuanxiong, 95, 99, 105, 131, 

209, 219, 280 
Rhizoma Phragmitis, 120, 125, 380 
Rhizoma Pinelliae, 85, 91, 165, 184, 189, 194, 

204, 330 
Rhizoma seu Radix Notopterygii, 131, 219 
Rhizoma Zingiberis (well baked), 95 
Rhizoma Zingiberis Praeparata, 240 

Rhizoma Zingiberis Recens, 79, 85, 91, 184, 194, 
240 

Rhizoma Zingiberis, 116, 240 
Rosaceae, 249, 324, 341 
Rubiaceae, 247, 260 
Rutaceae, 251, 259, 266, 274 
Saiga tatarica L., 378 
Salvia miltiorrhiza Bge., 309 

Sapindaceae, 376 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk., 345 
Sargassum fusiforme, 245 
Saussurea lappa C.B. Clarke, 353 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., 404 
Schizonepeta multifida (L.) briq., 254 
Schizonepeta tenuifolia Briq., 254 
Scrophularia ningpoensis Hemsl., 364 
Scrophulariaceae, 321, 364 

Scutellaria baicalensis Georgi, 381 
Semen Arecae, 149, 332 
Semen Armeniacae Amarum, 120, 179, 249 
Semen Benincasae Hispidae, 303 
Semen Benincasae, 231 
Semen Biotae, 213, 336 
Semen Oryzae Nonglutinosae, 159 
Semen Persicae, 95, 99, 105, 231, 324 
Semen Plantaginis, 143, 289 
Semen Platycladi, 336 
Semen Pruni Armeniacae, 189, 199 
Semen Sesami, 199 
Semen Sesami Nigrum, 391 
Semen Sojae Praeparatum, 125, 311 
Semen Trichosanthis, 189, 237 
Semen Ziziphi Spinosae, 79, 209, 213, 293 
Sesamum indicum L., 391 
Sinocalamus beecheyanus (Mumro) McClure var. 

pubescens P.F. Li, 269 
sodium sulphate decahydrate, 371 
Spica Schizonepetae, 125 
Talcum Pulveratum, 111 
Talcum, 389 
Trichosanthes kirilowii Maxim, 237 
Trichosanthes rosthornii Harms, 237 
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Typha angustifolia L., 343 

Typha orientalis Presl, 343   
Typhaceae, 343 
Umbelliferae, 276, 278, 280, 292, 304, 323, 334, 

345 
Uncaria hirsuta Havil., 247 
Uncaria macrophylla Wall., 247 
Uncaria rhyncophylla (Miq.) Jacks., 247 

Uncaria sessilifructus Roxb., 247 
Uncaria sinensis (Oliv.) Havil., 247 
Veratrum nigrum L., 300 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc., 240 
Zingiberaceae, 240 
Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex 

H.F. Chou, 293 
Ziziphus jujuba Mill., 3
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กระจายหวัดเย็น, 411 
กระเพาะปสสาวะ, 421 
กระเพาะอาหาร, 421 
กลอมครรภ, 411 
กลุมอาการเย็นแทรอนเทียม, 411 
กลุมอาการรอนแทเย็นเทียม, 411 
กาน, 422 
การกล่ันเปนหยดน้ําคาง, 61 
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอิ่นเพ่ียน, 32 
การคั่ว, 65 
การเคี่ยว, 60 
การตม, 65 
การตรวจชีพจร, 5 
การตรวจชีพจรของแพทยแผนจีน, 5 
การตากแดด, 61 
การตุน, 66 
การเตรียมผงสีขาวเหมือนนํ้าคางแข็ง, 66 
การทําความสะอาด, 62 
การทําใหแหง, 63 
การทุบใหแตก, 61 
การนึ่ง, 65 
การบดดวยวิธีหมุนวอน, 60 
การบดรวมกับการใชน้ําโดยวิธีหมุนวอน, 67 
การประสะ, 60 
การปงไฟ, 59 
การแปรรูปโดยใชน้ําเกลือ, 66 
การแปรรูปโดยใชน้ําสม, 66 
การแปรรูปโดยใชเหลา, 66 
การแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ, 64 
การผัด, 60, 64 
การผัดดวยน้ําขิง, 66 

การผัดดวยน้ําผ้ึง, 66 
การผัดโดยใชสารปรุงแตง, 59 
การเผาจื้อโดยแบงตามเทคนิคและการใชฝูเล่ียว, 62 
การเผาจื้อโดยแบงตามสวนของสมุนไพรที่ใช, 62 
การเผาจื้อตามเภสัชตํารับของจีน, 62 
การเผาจื้อแบบ 3 กลุม, 61 
การเผาจื้อแบบ 5 กลุม, 62 
การเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธี, 37,59, 67 
การเผาไฟ, 59 
การเผาใหเปนถาน, 65 
การพัฒนาเทคนิคการเผาจื้อ, 31 
การเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด, 420 
การลนไฟ, 59 
การลวกดวยน้ําเดือด, 66 
การศึกษาวิธีการเผาจื้อแบบวิทยาศาสตร, 31 
การสไลดเปนแผนบางมาก, 61 
การสะตุ, 60, 65 
การสุมไฟ, 61 
การหมกดวยเถาไฟ, 60 
การหั่น, 63 
การอาบแดด, 61 
กุยจิง, 411 
เกอเขอจิ่ว, 37 
เกอเฟน, 74 
เกอมาย, 23 
เกอหง, 35 
ของเหลวในรางกาย, 412 
ขับพิษ, 412 
ความชื้น, 412 
ความชื้นภายนอก, 412 
ความชื้นภายใน, 412 
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ความเย็น, 412 
ความเย็นภายนอก, 413 
ความเย็นภายใน, 413 
ความรอนหลบอยูในระบบเลือด, 413 
ความรอนอบอาว, 413 
ความสัมพันธของการเผาจื้อตัวยาในตํารับยาตอ

ประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก, 56 
ความสัมพันธของศาสตรการเผาจื้อกับศาสตรอื่น, 32 
ความแหง, 413 
ความแหงภายนอก, 413 
ความแหงภายใน, 413 
โควมาย, 11 
ไคเช่ียว, 417 
จงกั๋วเหยาเตี่ยน, 53 
จงเจียว, 422 
จงชี่, 414 
จงเหยาเผาจื้อจิงเอี้ยนจี๋เฉิง, 38 
จงเหยาเผาจื้อทงเจอ, 38 
จงเหยาเผาจื้อเสฺวีย, 38 
จฺหวีฟาง, 62 
จั้งฝู, 51,421 
จางจงจิ่ง, 5, 28, 35, 51, 91, 116, 175, 179, 204, 

209, 231 
จางจงเอี๋ยน, 38 
จางซื่อ, 38 
จางเหวียนซู, 36, 37 
จาวเสฺวียหมิ่น, 38 
จิง, 418, 424 
จิงช่ี, 414 
จิงล่ัว, 52, 418 
จิตใจ, 413 
จิน, 412 
จินคุยยฺวี่หันจิง, 28, 35, 53 
จินคุยเอี้ยวเล่ีย, 91, 204, 209, 231 

จิ่นมาย, 23 
จินเย่ีย, 412 
จิ่ว, 69 
จิ่วจื้อฝา, 66 
จี้เซิงฟาง, 79, 111 
จี๋มาย, 5, 15 
จื้อ, 60 
จื้อซวงฝา, 66 
จื้อท่ันฝา, 65 
จือปอต้ีหวงหวาน, 57 
จืออินจวงสุย, 420 
จื้อฮ่ัน, 420 
จูจื้อฝา, 65 
จูตันซี, 22, 36 
เจิงจื้อฝา, 65 
เจิ้งช่ี, 414 
เจิ้งเลยเปนเฉา, 38 
เจินจูหนัง, 37 
เจินเจียเจิ้งเหยี่ยน, 5 
เจินเรอเจี่ยหาน, 411 
เจินหานเจี่ยเรอ, 411 
เจา, 413 
เจียงจื้อฝา, 66 
เจี่ยตู, 412 
เจียน, 59 
เจี๋ยมาย, 24 
โจวโฮวเปยจี๋ฟาง, 35 
ฉางมาย, 16 
ฉือมาย, 13 
เฉา, 60 
เฉาจื้อฝา, 64 
เฉิงจงหลิง, 194 
เฉินเจียหมัว, 61 
เฉินซือเหวิน, 85,165, 171, 219 
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เฉินมาย, 12 
เฉินเอ๋ียน, 184 
เฉียนอี่, 131,155 
ชัวเซิงจงเอี้ยว, 213 
ช่ี, 414 
ช่ีจมลงขางลาง, 414 
ช่ีจีซือเถียว, 415 
ช่ีจื้อ, 414 
ชีฉิง, 424 
ช่ีซฺวี, 414 
ช่ีเซี่ยน, 414 
ช่ีติดขัด, 414 
ช่ีพรอง, 414 
ช่ียอนกลับ, 415 
ช่ีหนี้, 414 
ช่ีไหลเวียนผิดปกติ, 415 
ชีพจรแกรง, 19 
ชีพจรจม, 12 
ชีพจรจมตึงแนน, 13 
ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย, 12 
ชีพจรตึง, 22 
ชีพจรตึงแนน, 23 
ชีพจรเตนชา มีจังหวะหยุดแนนอน, 25 
ชีพจรเตนชา, 13 
ชีพจรเตนชาและจังหวะหยุดไมแนนอน, 24 
ชีพจรเตนเช่ืองชา, 14 
ชีพจรเตนเรว็ มีจังหวะหยุดไมแนนอน, 25 
ชีพจรเตนเร็ว, 14 
ชีพจรเตนเร็วกวาสูมาย, 15 
ชีพจรฝด, 21 
ชีพจรพรองไมมีแรง, 17 
ชีพจรยาว, 16 
ชีพจรลอย, 10 
ชีพจรลอยกระจาย, 11 

ชีพจรลอยตึง, 23 
ชีพจรลอยใหญแตชวงกลางวางเปลา, 11 
ชีพจรลอยออน, 24 
ชีพจรลื่น, 20 
ชีพจรเล็ก, 16 
ชีพจรเล็กกวาซี่มายและออนนุม, 19 
ชีพจรสั้น, 17 
ชีพจรสั่นสะเทือน, 20 
ชีพจรใหญมีพลัง, 15 
ชีพจรออนนุมและจมเล็ก, 18 
ชู, 70 
ชูจื้อฝา, 66 
ชูมาย, 25  
ซฺวีเจิ้ง, 418 
ซฺวีมาย, 17 
ซังจฺหวีอิ่น, 120 
ซา, 61 
ซางเจียว, 421 
ซางหานลุน, 35, 116, 175, 179 
ซานจื่อ-หยางชิงทัง, 56 
ซานเจียว, 421, 422 
ซานปูจิ่วโฮว, 5 
ซานมาย, 11 
ซานอินจี๋-ปงเจิ้งฟางลุน, 184 
ซิน, 424 
ซินซิวเปนเฉา, 36 
ซิวซื่อจือหนัน, 38 
ซีกานเฟงเนยตง, 416 
ซี่มาย, 16 
ซือ, 412 
ซื่อช่ี, 415 

ซุนซือเหมี่ยว, 35 
เซวี่ย, 420 
เซวี่ยซฺวี, 420 
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เซวี่ยยฺวี, 420 
เซอมาย, 21 
เซิงเจียงจือ, 72 
เซิ่น, 422 
เซี่ยเจียว, 422 
เซียน-โซวหล่ีซางซูมี่ฟาง, 36 
เซฺวี่ยเจิ้งลุน, 38 
ดับลมในตับ, 416 
ดิน, 75 
ตงมาย, 20 
ตวน, 60 
ตวนจื้อฝา, 65 
ตวนมาย, 17 
ตันฝา, 66 
ตับ, 422 
ตาฉาง, 423 
ตาน, 422 
ตานจือ, 74 
ตาวฮั่น, 421 
ตําแหนงของชีพจร, 6 
เตาหมี่, 75 
เตาหู, 76 
โตวฝู, 76 
ใตมาย, 25 
ไต, 422 
ไตหยาง, 422 
ไตอิน, 422 
ถังหรงชวน, 38 
ถาวหงจิ่ง, 36, 59 
ถุงน้ําดี, 422 
ถู, 75 
เถียวเวยเฉิงช่ีทัง, 51, 56 
ทงสูซางหานลุน, 225 
ทราย, 75 

ทฤษฎีอวัยวะภายใน, 51 
ทะลวงการคั่ง, 416 
ทั่งจื้อฝา, 65 
ทังเยี่ยเปนเฉา, 36 
ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟง, 36, 85, 165, 171, 219 
น้ําเกลือ, 72 
น้ําขิงสด, 72 
น้ําชะเอมเทศ, 73 
น้ําซาวขาว, 73 
น้ําดี, 74 
น้ําถ่ัวดํา, 73 
น้ําผ้ึง, 71 
น้ํามันงา, 74 
น้ําสม, 70 
เนยจิง, 5, 34 
เนยเจา, 413 
เนยซือ, 412 
เนยเฟง, 419 
เนยหาน, 413 
แนวทางการพัฒนาศาสตรการเผาจื้อ, 31 
ปอด, 423 
ปญจธาตุ, 416 
ปว, 59 
ปาง, 61 
เปยจื๋เชียนจินเอ้ียวฟาง, 35 
เปดทวาร, 417 
เปนจิงเฟงเหวียน, 52 
เปนเฉากังมู, 27, 34, 37, 38, 70 
เปนเฉากังมูสืออ้ี, 38 
เปนเฉาจิงจี๋จู, 36, 59  
เปนเฉาซูโกวเหวียน, 38 
เปนเฉาเปยนตู, 52 
เปนเฉาสู, 37 
เปยนเซฺวี่ย, 5 
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เปยวเจิ้ง, 418 
ไปฝาน, 75 
ไปหูทัง, 51 
ผงหอยกาบ, 74 
ผงหินล่ืน, 74 
ผลของการเผาจื้อตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก, 

51 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอะมิโนและโปรตีน, 

47 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอินทรีย, 45 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกลัยโคไซด, 42 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมไขมัน น้ํามัน, 46 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมคารโบไฮเดรต, 48 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแทนนิน, 44 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมนํ้ามันหอมระเหย, 43 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมเรซิน, 46 
ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแอลคาลอยด, 41 
ผลของการเผาจื้อตอสารประเภทอนินทรีย, 48 
ผลของการเผาจื้อตอองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร, 

41 
ผลของการเผาจื้อตัวยาตอประสิทธิผลการรักษาทาง

คลินิก, 52 
ผางกวาง, 421 
ผิงหูมายเสฺวีย , 5 
ผี, 423 
เผา, 59 
เผาจื้อตาฝา, 37 
ฝในปอด, 417 
ฝู, 61 
ฝูมาย, 10, 12 
ฝูเล่ียว, 33, 48, 60, 62, 69 
ฝูเล่ียวชนิดของแข็ง, 74 
ฝูเล่ียวชนิดของเหลว, 69 
ฝูเล่ียวที่ใชในการเผาจื้อ, 69 

พัฒนาการของการเผาจื้อ, 33 
พัฒนาการของการเผาจื้อยาสมุนไพรจีน, 34 
พ่ัวยฺวีเซวีย่, 416 
พู, 61 
ฟาสานเฟงหาน, 411 
ฟูชิงจู, 95 
ฟูชิงจูนฺหวี่เคอ, 95 
เฟย, 423 
เฟย, 60  
เฟยยง, 417 
เฟง, 419 
เฟงมี่, 71 
ไฟ, 417 
เภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน, 40, 53 
มาม, 423 
มายจิง, 5 
มายจฺเหวียฮุยเปยน, 5 
มายเจิ่น, 5 
มิ่งเหมิน, 417 
มี่จื้อฝา, 66 
เมี่ยวซียง, 37, 59 
ไมฟู, 76 
ยงเหยาซินฝา, 36 
ยฺวีชาง, 199 
เย่ีย, 412 
ระบบเสนลมปราณ, 418 
รั่วมาย, 18 
รําขาวสาลี, 44, 76 
เรอปง, 419 
เรอฝูเซวี่ยเฟน, 413 
โรคกลุมอาการแกรง, 418 
โรคกลุมอาการพรอง, 418 
โรคภายนอก, 418 
โรคภายใน, 419 
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โรคเย็น, 419 
โรครอน, 419 
โรคระบาด, 419 
ลม, 419 
ลมภายนอก, 419 
ลมภายใน, 419 
ลักษณะของชีพจร, 10 
ล่ัว, 418 
ลําไสเล็ก, 423 
ลําไสใหญ, 423 
ล่ินเตาเหริน, 36 
ล่ีไตจงเหยาเผาจื้อฝาหุยเตี่ยน, 38 
ลู, 61 
เล่ียน, 60 
เลือด, 420 
เลือดค่ัง, 420 
เลือดพรอง, 420 
วัตถุประสงคของการเผาจื้อ, 28 
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第一章 

绪言 
 

中药炮制是根据中医中药理论，按照医疗、调配、制剂的不同要求，以及药材自
身性质，所采取的一项制药技术。它是我国的一项传统制药技术，又称炮灸、修事或修
治。中药炮制学是专门研究中药炮制理论、工艺、规格表准、历史沿革及其发展方向的学
科。其任务是遵循中医中药理论体系，在继承中药传统炮制技术和理论的基础上，应用现
代科学技术对其进行研究、整理、逐步搞清炮制原理，改进炮制工艺，制订质量标准，提
高饮片质量，提高中医临床医疗效果。 
 

中药炮制的起源 
 炮制，古称“炮灸”，系指用火加工处理药材的方法。据《说文》：“炮，毛灸肉也”。

毛灸肉，谓肉不去毛灸之也。《说文•内则》注日：“炮者，以涂烧之为名”。《说文•礼
运》注日：“炮裹烧之”。《说文》“灸者，抗火灸肉也”。“抗火日灸。以物贯之，而举于火
上以灸之也”。可见早期的炮制主要是用火加工处理药物。 

  中药炮制是随着中药的发现而产生的，其历史可以追溯到原始社会。那时候，人
们集采猪，共同分亨得来的食物。在食用过程中，由于饥不择食，人们常误食某些有毒植
物或动物，以致发生呕吐、泄泻、昏迷、甚至死亡等情况。经过多次尝试，才逐渐认识
到，某些植物对人体有益，某些植物对人体有害，某些植物可以治病，这样便初步积累了
一些药物知识，故后世有“神农尝百草，始有医药”的传说。 

  《韩非子•五蠹篇》载：“民食果蓏蜯蛤腥臊恶臭，而伤害腹胃，民多疾病。有圣人
作钻燧取火，以化腥臊，而民悦之……”。记述了当时人们发现了火，并用火来处理食物。
通过反复实践，证明熟食可以克服生食的各种不良反应，并逐渐把熟食知识试用于处理药
物，从而形成了中药炮制的雏型。 

  药食同源，在周代以前即已形成。据《周礼•天官冢宰》篇载有“食医掌八珍之
齐”。八珍之一的“炮豚”即为炮灸的动物，用作食疗，反映了医、药、食之间的关系至为密
切。在医疗实践活动不断充实丰富的过程中，药物品种也不断增加，用药经验日益丰富。
如《周礼•天官冢宰》篇载：“凡疗疡以五毒攻之，以五气养之，以五药疗之，以五味节
之。”可见当时已把一些能治病的药物根据病情需要调配多种不同性味的药物，采用了服
食、沐浴、佩戴、涂抹等治疗方法,反映了当时药物应用知识的轮廓。 

  从《周礼》“聚毒药以供医事” 的记载看，供给医师使用的药物都具有一定的性
能。到了商代，已能逐步了解某些药物的性能。到了商代，已能逐步了解某些的性能及其
副作用。《尚书•说命》中有“若药弗瞑眩，厥疾弗瘳”的记载，就是说若服药后不发生某些
反应，便不能达到治疗疾病的作用。 
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  人们在采集食物时，注意到了野果的天然发酵。随着农业发展，出现了谷物造
酒。从甲骨文以及商代遗址发掘证明，商代酿酒已较为普遍，酿造技术亦有较大的发展。
继后，已知采用酒治病或制造药酒来治病，故有“酒为百药之长”的说法。酒的发明与应 
用，丰富了用药经验并被引用于炮制药物，充实了药物的炮灸内容。 

  随着药物品种的增多，用药经验的丰富，对疾病认识的日益提高，使人们有可能
根据不同的病情，选择多种药物组成复方。临床要求更好地发挥药物疗效，降低副作用，
推进了炮制的发展，并促使炮制方法的多样化。其时，炮制内容早已超出用火处理药物的
范畴。为了保存古代炮制的原意，又能确切地反映整个中药加工处理技术，故现在称为中
药炮制。其中“炮”字代表各种与火有关的加工处理技术；而“制”则更广泛地代表了各种加工
制作技术。 

1. 中药炮制的目的及时药物的影响 
1.1 炮制的目的 

  中药来源于自然界的植物、动物、矿物，绝大多数要经过加工炮制后才能应用。
中药炮制的目的是多方面的，往往一种炮制方法或者炮制一种药物同时具有几方面的目
的，这些虽有主次之分，但彼此之间又有密切的联系。现将炮制的主要目的归纳如下： 

   1.2 降低或消除药物的毒性或副作用 
   有的药物虽有较好的疗效，但因毒性或副作用太大，临床应用不安全，则需通过
炮制降低其毒性或副作用，使服用后不致产生不良反应。 如草鸟用甘草，黑豆煮或蒸等处
理，毒性大为减低；柏子仁具宁心安神，润肠通便等作用。如果用于养心安神则需避免服
后产生滑肠致泻的作用，通过去油质霜炮制后即消除了副作用。 

  1.3 改变或缓和药性 
  各种不同的药物，各有其寒、热、文、凉的性能，性味偏盛的药物在临床应用上
会带来副作用。如太寒伤阳，太热伤阴，过酸损齿伤筋，过苦伤胃耗液，过甘生湿助满，
过辛损津耗气，过咸助痰湿等。为了适应不同的病情和体质的需要，则需经过炮制，以改
变其性能。如麻黄生用辛散解表作用较强，蜜制后辛散作用缓和，止咳平喘作用增强。蒲
黄生用活血化 ，炒用止血。 

  1.4 提高疗效  
  中药除了通过配伍来提高其疗效外，还可通过炮制、制剂等手段去提高疗效。如
蜜灸款冬花，由于蜂蜜的协同作用，可增强其润肺止咳的作用，羊脂灸淫羊霍可增强其治
疗阳萎的效能。 
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   1.5 改变或增强药物作用的部位趋向 
  中医对于疾病的部位通常以经络脏腑来归纳，对药物作用趋向以升降浮沉来表
示。通过炮制可引药入经，改变作用部位及趋向。如大黄本为下焦药，酒制后能在上焦产
生清降火邪的作用；柴胡、香附等经醋制后有助于引药入肝，更有效地治疗肝经疾病；又
如小茴香、橘核等经盐制后，有助于引药入肾，能更好发挥治疗肾经疾病的作用。 

  1.6 便于调剂和制剂 
  矿物及介壳类药物，质地坚硬，很难粉碎，不便制剂和调剂，在短时间内也不易 
把有效成分煮出来，因此，必须经过炮制。如自然铜、磁石、穿山甲、虎骨、象皮等，药
物经过加工处理后切成段、丝、片、块等饮片，可以分剂量及配方，便于制剂和调配。 

  1.7 保证药物净度，利于贮藏 
   中药在采收、运输、保管过程中，常混有砂土、杂质及霉败品等，或保留有非药 

用部位。因此，在炮制前，必须经过严格的分离和洗刷，使其达到一定的净度，以保证临
床用药剂量的准确。例如根茎类药物的芦头（残茎），皮类药物的粗皮（栓皮），动物药
类的头、足、翅等应区分入药。药物经过加热处理可以进一步干燥或杀死虫卵有利于贮
藏，有些含有甙类成分的药物，经加热处理。能使其中与甙共存的酶失去活性，可以久藏
而质不变。 

  1.8 有利于服用  
   动物类药物或其他有特殊臭味的药物，往往在服用时，引起呕恶等反应，为利于
服用，常将此类药物采用酒灸、蜜灸、醋灸、麸炒、水漂、炒黄等法处理，以达到矫味矫
臭的效果。 

2. 中药炮制的研究 
 中药炮制是我国历代医药学家在长期医疗活动中逐步积累和发展起来的制药术，
它对中医临床用药起了重要作用。它既有一定的理论准则，又有一系列优良的炮制方法，
是中医中药的特点之一。在众多的动、植、矿物药材中，根据中医临床要求，经过一定的
炮制方法处理后，必然会带来一定的量变与质变，因而其实用性是非常强的。为了继承和
发扬这项传统的制药技术，必须对它进行认真的研究。研究的目的，是要逐步应用现代科
学理论来阐明中药炮制原理，指导和促进炮制方法的改革，炮制工艺的统一，饮片规格标
准的制订，从而提高药品 
质量，保证其临床效果。 

2.1  研究内容 
  2.1.1  文献整理及经验总结在中药炮制的发展过程中，虽然有《雷公炮灸
论》、《炮就大法》、《修事指南》等专著，但更多的炮制资料却散在历代的中医药著作
中，而广大药工人员长其实践积累下来的宝贵经验也缺乏系统的整理。因此，认真进行文
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献整理和经验总结方是开展炮制研究的基础工作。解放后，在中药炮制文献整理和经验总
结方面都作了大量工作，并取得了一定的成绩。如各地炮制规范的制订，炮制专著的出
版，对中药炮制的科研、教学和生产都起了重要的作用。 

  2.1.2  炮制原理的探讨和炮制方法的研究。炮制原理是指炮制方法的科学
的理论依据。探讨炮制原理的本身就是为了研究炮制方法。通过对炮制原理的探讨，可以
了解药物炮制前后理化性质和药理作用的变化以及这些变化的临床意义，从而对炮制方法
做出一定的科学评价。目前，这方面的科研工作已取得了一定的进展。如实验证明，马钱
子可用测定番木鳖碱的含量来控制炮制程度，使其既能达到治疗目的，又不致引起中毒。
又如肉豆蔻，通过实验发现，煨肉豆蔻，通过实验发现，煨肉豆蔻对家兔离体肠管蠕动的
抑制作用比生肉豆蔻强，这说明了中医临床用煨肉豆蔻止泻是完全合理的。 

 2.1.3  泡制品规格质量标准的研究要控制炮制品的质量，就必须研究制订炮制品
的规格标准。现行的炮制品规格质量标准大多是广大药工人员根据长期实践经验制订的。
它包括炮制品的形态、质地、色泽、气味等内容。但由于药物本身的质量、辅料的规格和
用量、操作方法的不同以及感官判断上的差异，即使是同一种炮制方法所生产的炮制品， 

其规格质量标准也很难一致。炮制品规格质量标准的研究任务有二。 
 ① 在搞清炮制原理的基础上，统一各地区同种炮制方法的辅料规格和用量以及操
作方法，从而制订全国统一的炮制品规格质量标准。 

② 根据炮制科研成果，逐步寻找出炮制品用化学、药理学、微生物学及工艺学等
现代科学方法拟定的客观质量指标，以补充炮制品现行规格质量标准的局限性。 

2.2  研究方法   
 2.2.1 以中医临床辨证用药的经验指导研究工作中药炮制是适应中医临床辨证用药
的需要而发展起来的一项传统制药技术。因此，药物用各种方法进行炮制，其目的就是使药
物发挥最大的疗效，这已被长期的临床实践所证实。以黄柏为例，生黄柏主泻实火、燥
湿，一般用来治疗足膝痿软无力，小便赤黄等症；而酒灸后主泻上焦之火，一般可用来治
口舌生疮及头面部的病患；盐灸后主泻中焦之火，且不伤脾胃，一般用来治五心烦热等
症；而炒炭后则偏于止血，一般用来治痔漏崩漏不止等症。用不同方法对黄柏进行炮制，
其临床功用也不同。对此，前人有“生用降实火，蜜灸则庶不伤中，炒黑止绷带，酒灸后治
上，蜜灸之中，研究治下”的总结。研究中药炮制就要以炮制品在临床中的不同功用为基础
运用现代科学技术阐明炮制原理，找出炮制品不同功用的科学依据。在研究中，决不能因
为一时显示不出所用的实验指标的变化，就轻率地否定炮制的意义和作用。 

 2.2.2 运用现代科学技术研究中药炮制近年来，应用现代科学技术研究中药炮制的
报道越来越多。科研人员采用化学、药理学、微生物学等现代科学就炮制原理、方法、工
艺等几方面存在的问题进行了探索性研究。今后，如何更好地运用现代科学成就，摸索出
便适应中药炮制研究特点的途径，仍有待于进一步努力。 



ตนฉบับภาษาจีน: 绪言 
 

 

459 

 在中药炮制的研究工作中，就目前来看，广泛应用的是化学和药理学技术。现以
对乌头（或附子）的探讨为例，具体说明这两种技术在中药炮制研究中的应用。 

 中医认为乌头（或附子）是一种毒药，临床应用前需用一定方法炮制，以便控制
毒性，达到安全有效的目的。由于从前科学技术水平的限制，古人只知道乌头有毒，炮制
的目的是为了降低毒性。但乌头的毒性成分究竟是什么？炮制为何降低了毒性？这些问题
古人是得不出答案的。今天，借助于化学和药理学技术，这些问题的答案便不难得出。首
先，利用化学分析方法对乌头炮制前的成分进行分离提取，并对各成分进行毒性试验，从
而就会发现乌头碱是乌头的毒性成分。继之。利用上述手段再对炮制后的乌头进行比较研
究，可发现炮制后乌头中的乌头碱含量大大降低，而毒性很小的乌头原碱却大大升高。由
此可知，乌头的炮制炮制原理就是使毒性较大的乌头碱转化成毒性很小的乌头原碱。 

 单独应用化学或药理学的方法研究中药炮制的例子也很多。如用化学方法对米泔
水制苍术去燥性的研究；对硇砂醋制理论及其成分的分析。利用药理学的方法对远志去
心、半夏去毒的研究等等。 

 除上述方法而外，微生物学也常被采用。但有关这方面的报道大都局限于对炮制
品抑菌作用的研究。如据报道，黄芩酒制后对白喉杆菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠
杆菌的抑制作用比生黄芩强。黄连的各种炮制品（炒黄连、焦黄连、黄连炭）随其小檗碱
含量的减少而抗菌作用有所减弱。这些研究成果对于衡量炮制品的临床价值是重要的。 

 随着炮制研究工作的深入开展，必然会用到更多的现代科学技术，如生物化学、
分子生物学等等。开展多学科综合研究，必将加速中药炮制研究的进展。 
  

[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第二章 
 中药炮制的发展概况  
 
  随着医药技术的发展，对中药性能的认识越加深刻，中药炮制技术越加丰富和发
展。开始只是在人们之间口耳相传，并赖以一代一代地保留下来。到了有文字以后，人们
便把它记录了下来。 

  《五十二病方》是我国现存较早的医方书，在收录现存的二百八十多个医方中，
所记述的炮制方法有炮、灸、燔、煅、细切、熬、酒渍等。《黄帝内经》中记载的“治半
夏”，既是经炮制过的半夏。“燔制左角发”就是现在的血余炭。显示出辨证论治、随方组
药、药物炮制的萌芽反映了汉以前医药水平的概况。 

  到了汉代，据有关资料记载，中药炮制技术已有较大发展。如蒸、炒、灸、煅、
炮、炼、煮沸、火熬、烧、父咀、斩折、研、锉、捣膏、酒洗、酒浸、酒煎、苦酒煮、水
浸、汤洗、刮皮、去核、去翅足、去毛等等。同时，炮制理论亦开始形成。我国的第一部
药书《神农本草经》序录中就有“凡此七情，合和视之……若有毒宜制，可用相畏相杀者，
不尔勿合用也。”“药有酸咸甘苦辛五味，又有寒热温凉四气，及有毒无毒。阴干暴干，采
造时月，生热，土地所出，真伪新陈，并各有法”。 

  南北朝刘宋时代，雷敩总结了前人炮制方面的记述和经验，撰成《雷公炮灸论》
三卷，系我国医学史上最早的制药专著。书中记述了药物的各种炮制方法，主要有：蒸、
煮、炒、焙、灸、炮、煅、浸、飞等。其中蒸分清蒸、酒浸蒸、药汁蒸。煮分盐水煮、甘
草水煮、乌豆汁煮。灸分为蜜灸、酥蜜灸、猪脂灸、药汁涂灸。浸分为盐水浸、蜜水浸、
米泔水浸、浆水浸、药汁浸、酒浸、醋浸等。广泛地应用辅料去炮制药物，并对辅料的比
例作出了规定，如“凡炼蜜，一斤只得十二两半……，若火少火过，并用不得”。该书对后
世中药炮制的发展，影响甚大，其中许多炮制方法，至今仍有指导意义。只是它佚亡已
久，其中内容辛赖后世的《证类本草》和《本草纲目》等转载而被保存下来。 

  《本草经集注》对《神农本草经》作了增补，在加工炮制方面提出：“……旧方皆
云父咀者，谓称毕捣之如大豆，又使吹去细末，此于事殊不允。药有易碎难碎，多末少
末，称两则不复均，今皆细切之，较略令如父咀者，差得无末而粒片调于药力同出，无生
熟也”。“凡汤酒膏中，用诸石皆细捣之，如粟米……”等在饮片切制方面提出标准，指出了
炮制是否得当与药效有直接关系。  

  唐代，科学文化较为发达，中药炮制也更为人们所重视。如孙思邈在《备急千金
要方》中说：“诸经方用药，所有熬炼节度皆脚注之。今方则不然。于此篇具条之，更不烦
方下别注也。”唐代由官府编写的《新修本草》收载了很多炮制方法。如煨、燔、作蘖、作
豉、作大豆黄卷等。该书对玉石、玉屑、丹砂、云母、石钟乳、矾石、硝石等矿物药的炮
制方法均有记载，使炮制内容比前一时期更为丰富。 
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  宋代，有官家组织力量对宋以前的医药著作进行整理、增辑，同时，也强调了中
药炮制问题。《太平圣蕙方》说:“凡合和汤药，务必精专，甄别新陈，辨明州土，修治合
度，分两无差，用得其宜，病无不愈。若真假非类，冷热相乖，草石昧其甘辛，炮灸失
其体性，筛罗粗恶，分剂差殊，虽有疗疾之名，永无必愈之效”。宋朝廷颁行的《太平惠民
和剂局方》亦设有专章讨论炮制技术，将炮制列办法定的制药技术”。对保证药品质量起了
很大的作用。我们现在应同的许多炮制方法，如水飞、醋淬、纸煨、煅、蒸、炒、炮等，
大都与该书所列之法相似。 

 金元时期，在《汤液本草》中引东垣用药法象有“黄芩、黄连、黄蘖、知母，并在
头面及手稍皮肤者，须用酒炒之，借酒力以上腾也；咽之下，脐之上，须酒洗之；在下生
用。大凡生升熟降。大黄须煨，恐寒则损胃气。至于川乌、附子、须炮以制毒也。” 

 明代陈嘉谟在其《本草蒙筌》的“制造资水火”中指出：“凡药制造，贵在适中，不
及则功效难求，太过则气味反失。火制四，有煅有炮有灸有炒之不同；水制三，或渍或泡
或洗之弗等；水火共制者，若蒸若煮而有二焉。余外制虽多端，总不离此二者，匪故弄
巧，各有意存，酒制升提，姜制发散，入盐走肾脏仍仗软坚，用醋注肝经且资住痛，童便
制除劣性降下，米泔制去燥性和中，乳制滋润回枯，助生阴血，蜜制甘缓难化，增益元
阳，陈璧土制窃真气，骤补中焦，麦麸皮质抑酷性，勿伤上膈，乌豆汤，甘草汤渍曝，并
解毒，致令平和，羊酥油猪脂油涂烧，咸渗骨，容易脆断，有剜去瓤免胀，有抽去心除
烦……” 

 其后，李时珍集诸家本草之大成，在他的巨著《本草纲目》收载的药物中，大多
列有“修治”一项，收列前人记载，介绍当时炮制的经验，并提出自己的看法，这三方面的
内容综合起来，就比已有的几种炮制专书更为丰富，至今仍为中药炮制的重要资料。例如
“阿胶”的炮制：“弘景日：‘凡用皆火灸之。’雷敩日：‘凡用，先以猪脂浸一夜，取出柳木火上灸
燥研用。’时珍日：‘今方法或炒成珠，或以面炒，或以酥灸，或以蛤粉炒，或以草灰炒，或
酒化成膏，或水化膏，当各从本方’。”可见季时珍在继承前人经验的同时，也注意结合当
时具体情况加以改进。晚于《本草纲目》的《本草原始》多以论述地道药材真伪见长，突
出地对乳香 、没药等的炮制方法记载很具体，实际也反映了当时炮制的技术水平。 

 缪希雍撰《炮就大法》一书，内容以制药为主，除部分介绍雷敩的《炮灸论》内
容外，大部分内容是反映当时的具体炮制方法。因为《太平惠民和剂局方》有些方法，到
那时已不适宜，故“自为阐发，以益前人所未逮”。并在卷首列有一段：“按雷公炮制法有十
七日炮日爁日煿日灸日煨日炒日煅日炼日制日度 
日飞日伏日镑日摋日煞日曝日露是也，用主宜如法，各尽其宜”的引言。 

 距《本草纲目》后一百多年问世的《本草纲目拾遗》在其附方中收载了炮制方
法。如在炒法中有炒黄、炒干、炒桔、炒焦、炒黄令烟尽、炒黑等，这就要求在炮制中掌
握火候。加辅料拌炒的膈纸炒、陈土炒、黄土炒、砂炒，牡蛎粉炒、酥油炒、瓦上炒等，
收载炭药近 70 种，并要求掌握炭化程度（存性）。  
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在《本草纲目拾遗》后的炮制著述当推张仲岩撰的《修事指南》。该书收列药物
232 种，较为系统地叙述了各种炮制方法，而其中又多源自《证类本草》和《本草纲
目》，条分缕析，较为醒目。在理论方面，张氐对某些炮制辅料的作用也有所发挥，如说
“吴萸汁制苦寒而扶胃气，猪胆汁制泻胆火而达木都，……”以及“灸者取中和之性，炒者取
芳香之性。”等炮制作用。 

 近代以来至中华人民共和国成立前，由于帝国主义列强的侵略和国内统治阶级的
压制，使得中药炮制同整个中医事业一样受到了严重摧残，丰富的炮制技术濒灭绝的地
步。 

 新中国成立后，党和人民政府关心和重视中药炮制的整理与研究。在继承方面，
各地有关部门对散在本地区的具有悠久历史的炮制经验进行了整理，并在此基础上，制定
出版了各省市《中药炮制规范》。同时，国家在药典一部中也收载了炮制内容，制定“中药
炮制通则”，并相继出版了一些炮制专著。如人民卫生出版社出版的《中药炮制经验集
成》，江苏人民出版社出版的《中药炮制学》等。另外，还将 167 部中医药文献中有关炮
制的内容进行了摘录，辑成《历代中药炮制资料辑要》一书，为中药炮制的文献整理，迈
出了可贵的一部。 

 在教学方面，全国各中医院校的中药专业 都设有炮制课，并被列为专业课之一。
在教学实践中，结合地区特点编制了教材，经过试用与增删，不断的充实、提高，于一九
七九年首次创编了全国高等医药院校《中药炮制学》统一的实用教材。这为继承和发扬中
药炮制奠定了良好的基础。 

 在科研方面，初步建立了炮制研究机构，并已形成专业科研队伍，从事于中药炮
制的发掘与研究，也已取得了一定的发展，前景是非常广阔的。 

 在生产方面，为了适应中医药事业发展的需要，各地先后建立了不同规模的中药
饮片炮制厂，依据国家药典和地方规范，进行饮片切制和炮制加工的生产，使药品质量逐
渐提高。随着生产规模的扩大，在现代化的技术推动下，饮片炮制生产也逐步向机械化迈
进。如净制药材方面的各型振动式筛选机械、去毛机；洗润药材方面冷压浸渍机械、滚筒
式洗药机、真空加温润药机械；切制方面的各种切药机；炒灸药物方面的滚筒式炒锅，电
动炒锅；煅制药物、方面的平炉、反射炉；干燥方面的翻板式干燥机、元红外干燥机、微
波干燥机和排管式、隧道式干燥设备等等。目前，中药饮片炮制生产机械化问题，处于技
术更新的阶段，正向着实现中药炮制加工生产的现代化方向发展。  
 
[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第三章 
炮制对药物理化性质的影响 

 
  中药经炮制后，由于加热、水浸及酒、醋， 药汁等辅料的处理，使某些药物的理
化性质产生不同程度的变化，有的成分被溶解出来，有的成分被分解或转化成新的成分，
有的成分其浸出量也有增减，所有这一切，对中药药性与疗效都有密切的关系。因此，研
究中药炮制前后理化性质的变化，对探讨中药炮制原理具有重大意义。但由于多数中药的
有效成分至今还不明了，有关这方面的工作开展不久，积累资料不多，因此，还不可能全
面、深刻地论述这一问题，仅就目前有关报道的资料，举列如下： 

1. 对含生物碱类药物的影响 
  生物碱是一类含氮的环核化合物，通常有拟碱的性质。能与酸结合成盐，多数具
有明显的生理活性。游离生物碱除季铵碱类和一些分子量较低或含极性基团较多的生物碱
外，一般都不溶或难溶于水，能溶于乙醇、氯仿等有机溶媒，亦可溶于酸水（形成盐）。
大多数生物碱盐类则可溶于水，难溶或不溶于有机溶媒，所以炮制辅料常用醋、黄酒、或
白酒等。因为醋是弱酸，可使游离生物碱转化为生物碱盐而溶于水，易被水煎煮出来，增
加疗效。如醋制延胡索能增强镇痛作用既是一个例子。酒具有稀醇性质，是一种良好的溶
剂，不论是游离生物碱或其盐类，都能溶解，便于浸出有效成分，提高药物的疗效。 

  各种生物碱都有不同的耐热性，有的在高温情况下不稳定，可产生水解、分解等
变化。如草鸟中剧毒的鸟头碱经高温处理能水解成毒性小的鸟头原碱，可减低草鸟的毒
性。但如果受热影响疗效者，则应少加热或不加热，如石榴皮、龙胆草、山豆根以生用为
宜。 

  水溶性生物碱，因在切片浸泡过程中能溶于水而受损失，故应尽量缩短与水接触
时间，采取少泡多润的方法，以免影响疗效。如槟榔的有效成分槟榔碱，能溶于水；苦参
中的苦参碱能溶于冷水；应尽量缩短在水中浸泡时间，有的甚至直接将槟榔砸成粗粒应用
于临床。 

 由于生物碱在植物体内分布不一致，应区分药用部位。如黄柏的有效成分小檗碱
只分布在黄柏树皮，故只用皮而不用其他部位。 

2. 对含甙类药物的影响 
  甙系糖分子中环状半缩醛上的羟基与非糖分子中的羟基（或酚基）失水缩合而成
环状缩醛衍生物。 

  甙的溶解性能，常无明显的规律，一般能溶解于水和酒精中，有些甙也可 
溶于氯伤和乙酸乙酯，但难溶于醚和苯。溶解度还受糖分子数目和甙元上极性基 
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团的影响，若糖分子多，甙元上极性基团多则在水中的溶解度大，反之，在水中的溶解度就
小。因酒易溶解甙，所以炮制辅料常用酒。又因甙多溶于水，故水制时应尽量少泡多润，
以免溶解于水或发生水解而受损失，如甘草、秦皮、大黄等。 

  含有甙类成分的药物通常同时含有相应的专一的分解酶，在一定的湿度和温度下
容易被相应的酶所水解，如槐花由于酶的作用可使芦丁分解而失去疗效，花类药物中的花
色甙也因酶的作用而变色脱瓣，所以常用烘、晒、炒等方法破坏或抑制酶的活性，这也是
一种保证药物疗效的措施。玄参甙在空气中放置，易于吸潮，炮制后药物亦均变黑色，可
能与此类成分有关。 

  甙在酸性条件下容易水解，不但减低了甙的含量，也增加了成分的复杂性，因
此，炮制时除医疗上有专门要求外，一般少用或不用醋处理。 
  在生产过程中，有机酸会被水或醇溶出，使水呈酸性，促进甙类水解，应加注
意。 

3. 对含挥发油类药物的影响 
  挥发油通常也是一种具有治疗作用的活性成分，它是指水蒸气蒸馏所得到的挥发
性油状成分的总称。挥发油大多具有芳香气味，在常温下可以自行发挥而不留在何油迹，
大多数比水轻，易溶于多种有机溶剂及脂肪油中，在 70%以上的乙醇中能全溶，在水中的
溶解极小，呈油状液体。 

  很早前，人们就知道在许多植物中含有挥发性的有香气的物质，如《雷公跑灸
论》中就提到含挥发性成分的药物不可用火处理，对茵陈等注明“勿令犯火”。由于含挥发
性成分的药物在炮制过程中常因加热等处理，致使药物中含挥发油湿著减少，故这些药物
不宜加热处理。凡含挥发油类的药物，应及时加工处理。水制时，不宜久浸久泡，而要“抢
水洗”，以防香气走失，也不宜带水堆积，以免发酵变质。火制时，少加热或不用火制法，
以免破坏挥发油而影响疗效。但某些药物需要经炮制以减少或除去挥发油，减少其副作
用。如苍术经炮制后除去部分挥发油，可以降低其燥性。据某些药物实验结果表明：炒炭
减少挥发油 80%，炒焦减少约 40%，煨或土炒减少约 20%，醋灸、酒灸、盐灸、米泔水灸
及麸炒减少约 10~15%，故应根据炮制要求进行处理。 

  药物经炮制后，对挥发油的性质也有所改变，如颜色加深，，折光率增大，有的
甚至生理作用也不一样。如肉果的挥发油经煨后增强了对家兔离体肠管收缩的抑制作用，
而能起到实肠止泻的作用。 

4. 对含鞣质类药物的影响 
  鞣质是一种复杂的多元酚类化合物，广泛地存在于植物中，在医疗上常作为收敛
剂。用于止血、止泻、烧伤等，有时也用作生物碱及重金属中毒的解毒剂。 

  鞣质能与铁产生化学反应，生成鞣酸铁盐。鞣质为强还原剂，能被空气中的氧所
氧化。特别在碱性溶液中能很快变色，故炮制过程中亦应注意。鞣质经过高温处理，一般
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变化不大。如大黄在炮灸前，含有致泻作用的蒽甙和收敛作用的鞣质，经过酒炒，酒蒸以
后，蒽甙的量湿著减少，而鞣质的变化不太大，故可使大黄致泻作用减弱，而收敛止泻作
用相对增强。所以酒蒸大黄具有缓和的泻下作用。但有些鞣质经高温处理也会影响疗效，
例如地榆炒炭时，如果温度过高，抑菌作用大大降低，因此，炮灸时应掌握火候。 

5. 对含有机酸类药物的影响 
  有机酸广泛存在于植物界，特别在有酸味的果实中含量较多，有机酸对人体营养
及生理上都有重要作用。 

  低分子的有机酸大多能溶于水，在水中长期浸泡也会降低含量，因此，水制时应
尽量少泡多润，防止有机酸流失。 

  药物中有机酸可因加热而被破坏，如山楂炒炭后，有机酸被破坏约 68%，酸性降
低，其刺激性也随着降低。又如乌梅生用能损伤牙齿，但经炒后可降低其酸性。有些含有
机酸的药物往往和含有生物碱的药物共制，以增加溶解度，吴茱萸和黄连共制就是例证；
金属锌与蜂蜜中的有机酸会产生有毒物质，所以在炮制含有较高浓度有机酸的中药时，不
宣采用铁、锌等金属容器，以防容器腐蚀和药物变色，变味。 

6. 对含油脂类药物的影响 
  油脂的主要成分为长链脂肪酸的甘油酯，大多存在于植物种子中，通常有润肠致
泻作用。有的油脂有毒，为了防止其作用过猛而引起呕吐等副作用，往往采取不同方法进
行加工炮制，如将柏子仁、千金子、大枫子等去油制霜。柏子仁去油制霜降低滑肠或渗泻
作用；千金子去油制霜以减小毒性，使药力缓和；瓜萎仁去油制霜以除令人恶心呕吐之
弊，更适用于脾胃虚弱患者。蓖麻子中含有脂肪油，具消肿拔毒、泻下通滞作用，但种子
中含有毒蛋白，炒熟后可使毒蛋白变性避免中毒。巴豆油既是有效成分，又是有毒成分，
则宣控制用量，使达适中。 

7. 对含树脂类药物的影响 
   树脂是一类组成极为复杂的混合物。通常存在于植物组织的树脂道中，当植物体
受伤后分泌出来，形成一种固体或半固体物质。在医药上常作防腐、消炎、镇静、镇痛、
解痉、活血止血剂。炮制对树脂类药物是有影响的。如牵牛子经炒后可缓和其泻下去积的
作用，因牵牛子树指具泻下作用，受热部分被破坏。煮或炒制乳香、没药可除去有毒的挥
发油，缓和刺激性，减少恶心、呕吐等副作用，减小了毒性；乳香、没药中主要成分为树
脂，如果加热温度过高，树脂变质，也会影响疗效；因树脂能溶解于乙醇，故酒制或做成
酒制剂可增强疗效。 

8. 对含蛋白质、氨基酸类药物的影响 
  蛋白质是生物体内所有化合物中最复杂的物质。蛋白质经过水解，能产生氨基酸
的混合物。他们对整个生物界的生命活动起很大的作用。中药中普遍的存在着蛋白质和氨
基酸，有的具有明显的生理活性，有的已应用于临床。蛋白质是一类大分子的胶体物质，
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多数可溶于水，生成胶体溶液，一般煮沸后由于蛋白凝固，不再溶于水。纯洁的氨基酸大
多数是无色结晶体，易溶于水。由于他们具有水溶性，故不宜长期浸泡于水中，以免损失
有效成分，影响疗效。 

  蛋白质煮沸要变性，某些氨基酸遇热不稳定，如雷丸、天花粉、蜂毒、蜂王浆等
以生用为宜。若有些蛋白质是有毒成分，常加热煮沸来降低毒性，如扁豆中含有对人的红
细胞的非特异性凝集素，它具有某些球蛋白的特性，煮后其毒性大为减弱。 

  蛋白质经过加热后，往往能产生新的物质，起到一定的治疗作用，如鸡蛋黄、黑
豆、大豆等经干馏能产生含氮的吡啶类、咔啉类衍生物而具有抗真菌、抗过敏和镇痉作
用。 

  氨基酸还能和单糖类及少量水分存在的条件下产生化学变化，生成环状的杂环化
合物，这是一类具有特异香味的类黑素。如缬氨酸和糖类能产生香味可口的微褐色类黑
素；亮氨酸和糖类能产生强烈的面包香味，所以麦芽、稻芽等炒后变香而具健脾消食作
用。 

  蛋白质能和许多蛋白质沉淀剂，如鞣酸、重金属盐产生沉淀，一般不宜和含鞣质
类的药物在一起加工炮制。酸碱度对蛋白质和氨基酸的稳定性、活性影响很大，加工炮制
时也应根据药物性质妥善处理。 

9. 对含无机成分药物的影响 
  无机成分大量存在于矿物和介壳类药物中，在植物药物中也含有一些无机盐类，
如钾、钙、镁等，他们大多与组织细胞中的有机酸结合成盐而共存。 

  炮制对含无机成分的药物也有影响，如夏枯草不宜长时间浸洗，因为夏枯草中含
有大量钾盐，若经长时间的水处理，会大大降低其利尿作用。矿物类药物通常采用煅烧或
煅红醋淬的方法，除了使药物易于粉碎外，在化学性质上也有相应的改变，一般经煅烧后
可使药物进一步纯净。有些含有结晶水的药物，如石膏、明矾、硼砂等，烧煅后可失去部
分结晶水，成为无水化合物，而达到一定的医疗目的。有时在煅烧的过程中，药物的许多
成分通常被氧化而产生新的成分，如炉甘石原来的主要成分为碳酸锌(ZnCO3) ,煅后变为氧
化锌(ZnO)，具有消炎、止血、生肌的作用。有些矿物药，经过煅红醋淬后，更易酥脆，
增加了药物在汤药中的溶解度，有利于药物在胃肠道的吸收，也有利于粉碎，如自然铜、
代赭石等。国外也有用酸牛奶、苹果浆与铁钉处理治疗萎黄病的类似记载。 

  总之，药物经各种不同的加工炮制后，理化性质发生了各种不同的变化，这种变
化是复杂的，有的变化已为我们所了解，但绝大部分还有待我们去探讨，只要我们以辩证
唯物主义的思想作为指导，依中医理论为基础，应用现代科学的方法进行研究，崭新的中
药炮制理论一定能创造出来。 
  

[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第四章 
炮制与临床疗效的关系 

 

1．炮制是中医临床用药特点 
 中药素有一药多效之能，显示着他们含有多种有效成分，其组成成分具有多方面
的生理作用，而辩证论治整体治疗对药物的运用多为复方，以多种药物合并应用来发挥新
的疗效，这就对药物提出了具体要求及固有性能的取舍，权衡损益，使某些作用突出，使
某些作用减弱，力求符合疾病实际的治疗需要。在有选择地发挥药效的应用中，其方法是
多样的，但总以临床疗效为目的。 

 在理法方药整体观指导下，疾病的发生和发展是多变的，如太阳病传阳明，肝病
传脾，痞病致臌，血虚可致浮肿等等。诚然，导致病况转化的因素是多方面的，诸如气
候、温度、调理失当等均可以引起变故。再如药物过于寒凉，而成寒中；过于温燥，而成
热中；过于攻伐，而伤正气；过于滋润，而脾气不实等等。从药物方面考虑，凡气厚力大
之药物，无有不偏，偏则利害相随，为是符合立方遣药需要，应当针对药物本身性质，采
用不同方法去炮制药物使之就范。 

 传统的制药原则是；相反为制药原则是；相反为制，相资为制，相恶为制，相畏
为制。其具体炮制方法为；或制其形，或制其性，或制其质，或制其味。总之以适应用药
特点为其依归。 

 历代医药学家为使用药方面疗效准确可靠，对药物提出了总的质量要求。如《金
匮玉函经》提出；“或须皮去肉……依方拣采治削，极令净洁”。提出了入药部位，净度要
求，应根据方药具体目的分别进行选择，分离药用部位，清除夹杂物，以提高药物质量，
这是保持和稳定药效的必要程序，应予重视。 

 1.1 对药物形体炮制与疗效的关系 
 汤剂是临床用药的主要剂型。多种药物共同熬煎以发挥各药的综合疗效，这就需
要遵循一定的配伍原则。在传统上即有“药力共出”的要求，这是由于在复放配伍中，为突
出主要疗效，常常应用性味阴阳为伍，气药血药为伍，升药降药为伍等组合方式，如当归
与白芍，桂枝与白芍，吴萸与黄连等类似组合称为气味相得，它们一以气（性）胜，一以
味胜，相辅相成，一以消除主证，一以营运主脏，这样就大大突破了单一药物的疗效范
围。理法方药的实际效益，必须通过剂型来实现，而保证剂型质量的关键，在于饮片，因
而要认真研究饮片的特点，探索饮片的基本规律，有目的地去提高饮片质量标准，是提高
临床治疗效果的重要手段。 

 饮片的切制既是改变药物外形，对于片型以及为切片所采取水处理程序等，都要
依据用药要求及药物性质去制订，因为组方是在性味学说原则下拟订的，故药效就必须从
性味两个方面去体现，否则，将是南其辕而背其辙。 
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 饮片处理不当，将给制剂带来先溶、后溶、易溶、难溶等一系列问题，招致指出
的汤剂或得气失味，或得味失气，影响疗效均衡，打乱了共性和个性的关系，则对临床效
应带来非常不利的结果。 

 总之，在剂型 质量中要求“药力共出”是在对药物的形体炮制中获得，对于饮片切
制的全过程中每一环节，都要联系临床疗效去考虑，做到有的方矢。 

 1.2  对药物性能炮制与疗效的关系 
 药物和食物一样，进入人体内后，都要求呈现比较好的吸收运化，才能分别取得
营养和治疗效果，而消化方面常见证状如胃气不开和胃气衰微之两个程度不同的见证。胃
气衰微而闭塞不纳，其闭塞的原因很多；而不开则以塞湿浊秽之邪为多，芳香开胃是其对
应的治法。为使具一定偏性的药物能适应这种治法的需要，采用炒法去炮制其偏性。如“逢
子必炒”即将众多的种子类、部分的果实类药物加热炒黄、炒爆、炒香、炒去臭气、炒去
油、炒至烟尽等，从而改变其固有性质，获得所需的效果。  

 从脏象学说探索脾性喜甘恶苦、喜洁恶秽、喜燥恶湿、喜利恶滞。如某些苦寒药
易伤脾胃，若用量过大或使用时间过长则反应更甚。因此，采取炒焦法、炒炭法以制其苦
寒偏性，可以改善妨碍脾胃及增加温升的两重作用。故消导药经炮制后其温运作用、消导
作用都明显增强，即为例证。 

 痰饮与脾肺两脏有关。脾阳不足则痰生，肺气不宣而痰贮。据此因果关系，逐把
若干行气宣肺，止咳祛痰药，炒制增加香气以启运脾气，由于气化作用而收间接的治疗效
果。 

 1.3 对药物味的炮制与疗效的关系 
 味为临床用药的依据之一。由于药物的来源、产地、产季、加工方法、运输贮存
等因素，对味都可能有影响。另外，自然界物质的味感也是不完全真实和稳定的。因此，
为了满足用药要求，采用炮制方法对其固有的味进行影响调节，以“制其太过，扶其不
足”。通过不同的辅料炮制，使某些味得以加强或抑制，传统上称为“甲之所损，乙之所
得”，表明味的变化可以影响药物的某些作用，它是直接为临床灵活用药服务的。 

 苦寒药类如大黄等，生者泻下力猛，炮制后使之缓泻或不泻。为了临床上的不同
需要，对大黄采用多种方法炮制，以突出其某方面的作用。大黄能通血瘀，其疗效机理是
气随血行，血滞气亦滞，气滞进而又影响血行。如气机郁滞，则运华失司、水谷滞留，郁
久津伤，乃至化火,故证见燥结。使用大黄通便，但改胃肠积热，推陈致新，气通而滞消，
诸证悉愈。阳明证用承气汤之大黄，须以酒洗；邪热在商用大黄，宜以酒炒；妇女经带用
大黄，则须炒炭；活血化瘀用大黄，多以醋炒；老幼、虚人用大黄，必经多次蒸晒。大黄
为攻下药，在应用时，小攻则无力，强攻又易伤正，因此，应当审时度势地运用炮制手
段，选择酒洗、酒浸、酒炒、酒拌蒸、多次蒸晒、酒送服等酒灸方法，在不同程度的受热
条件下， 去影响它的性和味，从而在辩证用药上，扬长避短，发军药效。 
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 当病在胸膈时，治法以甘缓之。缓则治其本，治本须渐，期由量变而达质变。在
炮制法中也要从味的方面去炮制药物。如甘草味甘性平淡，能缓和方药中寒、热、剧烈
的偏性，具泻或清热，缓急止痛，解毒等作用。但甘草亦有助满之弊，故多作佐使药用。  
 若病者气虚血少，心失所养而出现心悸心慌，虚烦失眠，脉结代（虚数）时，是
由无阳以宣其气，无阴以养其心带来的心血不足，心气不振。针对这种情况选用灸甘草以
甘温益气，缓急养心；在辅以甘润之品以益心气，养心血；佐以辛温药以温阳通脉，使气
血流通，脉复正常。而作为主药的灸甘草，系生甘草经炼蜜灸后而得的。由于味的变化。
并基本上克服了助满之弊。 

 根据“病在上治上宜缓”的用药法度，对于止咳润肺的药物凡性味有偏者，多采用蜜
灸法灸之，达到性味薄而缓的要求。麻黄辛温、质轻，为发汗解表之要药。但因其发散力
强，过汗有亡阳之虑，故对于老弱病人及表已解而咳喘未愈的病人， 生麻黄是非常不宜
的，而应选用蜜灸法炮灸品。麻黄在加热加蜜的炮制中，其发汗成分破坏较多，又在其润
肺平喘作用的协助下，突出了麻黄止咳平喘的主要作用，避免了不当的发汗作用。 

1.4 对药物质的炮制与疗效的关系 
毒剧药物广泛地用于临床，是中医用药的又一特点。事物无不具有二重性，药物

亦然，有正反两方面的作用。在防治疾病中，药物是重要物质，但不可迷信药物，要适可
而止，恰到好处。正如《内经》指出的那样：“大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其
七；小毒治病，十去其八；重复出现，无毒治病，十去其九。勿使过之，伤其正也。”又
说：“大积大聚，其可犯也，衰其大半而止，过者死。” 

在常用中药中，某些主要药物，常常是疗效高，而又毒大，有的有效成分既是有
毒成分。且在它们之间，中毒量与有效量差距甚小。为了药物有效与安全，须针对具体性
质，采用相应的方法，把对立作用统一到疗效方面来，对于这一方面，炮制学积累了非常
丰富的技能与方法。从临床用药的要求看，应当保持“攻者必攻强”的用药原则，因而炮制
亦不可矫枉过正。 

制其质，要根据药物性质和质地两方面考虑。矿物药多煅烧，煅透而存性；毒剧
药多以蒸煮燀法，加热透心而有余味。药物或煨或制霜均须保留原有性质；或增加它药共
制，或发酵、或复制等，都是在无损或少损固有药效的前提下，增入新的作用，扩大治疗
范围或抑制其偏性，更好地适应临床用药需要。 

2. 炮制对药物性味及制剂的影响 
2.1 炮制对四气五味的影响 
《内经》说：“毒药攻邪……气味合而服之”。性味是每个药物本身所固有的，并凭

借它的偏胜治疗阴阳偏胜偏衰的病变。性是根据药物作用于机体所表现出来的发应归纳得
到的。而味一般的说来是通过真实味觉辨别的，但相当部分的药物其味并不明显，也需通
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过作用反应进行归纳。因而性味是一个不可分割的整体。同时，性味的错综复杂，说明了
药物具有多种多样的功能。例如同为温性的药物，有五味子的酸温、厚朴的苦温、黄芪的
甘温、生姜的辛温、蛤蚧的咸温。在相同的温性中，由于味的不同，其作用也迥异。况且
许多药物不是只有单纯一种味，常常具有两种或更多的味，如桂枝为辛甘温，其首先是辛
温的作用，炮制要对药物的气味和功能产生影响。黄连本为大苦大寒的药物，主入血分，
经过辛温的生姜汁灸后，减低了苦寒之性，并增入气分。此所谓以热制寒，称为“反制”。
若用胆汁炮制黄连，却能加强黄连苦寒之性，这样使寒者愈寒称为“从制”。生甘草性味甘
微苦，平。生用主泻，有清热解毒的作用。经蜂蜜灸后主补，性味改变为甘温，具益气健
脾，调和营卫的作用。 

2.2 炮制对升降浮沉的影响 
 升降浮沉是指药作用于机体的趋向。一般可根据药物的型状厚薄，质地轻重等去
判断。李东垣说：“味薄者升，其薄者降；气厚者浮，味厚者沉。”李时珍说“酸咸无升，辛
感无降；寒无浮，热无沉”。故辛甘味药物，性多辛热，属阳，作用升浮；苦酸咸味药物，
性多寒凉，属阴，作用沉降。季时珍又说“升者引之以咸寒，则沉而直达下焦；沉者引之以
酒，则浮而上至巅顶”。大凡生升熟降。故药物经炮制后，由于性味的变化，可以改变其作
用趋向。如黄柏原系清下焦湿热药，经酒制后作用向上，就能兼清上焦之热。黄芩能走上
焦，用酒炒制后，增强了上清头目的作用。砂仁行气升胃消食，作用于中焦，经盐灸后，
可以下行治小便频数。 

2.3 炮制对归经的影响 
归经就是指药物对于机体某部分的选择性作用——主要对某经（脏腑及其经络） 

或某几经发生明显的作用，而对其它经则作用较小，或没有作用。由于药物性味之不同，
或性同味异，或味同性异，或性味皆异，这样构成了错综复杂的性味组合，故大多中药是
一药多效的。为使临床上更加准确地应用药物，针对主证，作用与主脏以发挥其主治药
效，有的放矢地运用炮制或制其形，或制其质，或制其性，或制其味，改变其固有属
性，使药物按照用药意图，有选择地去发挥 
最佳疗效。 

 药物的性质因炮制而有所改变，其主治及主治范围也有一定的变化。例如生姜发
散风寒，和中止呕；干姜则暖脾胃，回阳救逆；煨姜则主要用于和中止呕。煨姜与生姜比
较，其辛散较差；于干姜比较，则温燥较差。若炒为姜炭则能温经止血，祛脐小腹寒邪。
辛温之生姜经炮制而成为四种药品，适应于肺、心、脾、胃四个部位各自的需要。又如生
地黄味甘、苦，性寒，归心、肝经，能凉血清热。炮制后的熟地黄性味甘温，主入肾经，
能补肾阴而填精。再如柴胡生用能升能散，解表退热力强。经醋酒后，借醋味酸，酸引入
肝而发挥疏肝解郁的效果。应用归经学说去指导炮制的方法很多，如酒制升提……，辛入
肺，酸入肝，苦入心，咸入肾，甘入脾等。 
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2.4 炮制对制剂的影响 
制剂是医药治疗疾病的运用形式，中药制剂一般在复方的基础上进行。它是依据

不同的证候、对象，组方遣药发挥群效的。因此，不同的处方，就有不同的炮制要求。而
不同的剂型，也有它对炮制的特殊要求。为了稳定每一处方的主治范围，必须采取随方炮
制，务求与理法方药取得一致。 

 中药制剂的内服药，其给药途径多为口服，这就需要按照药品卫生标准，严格要
求。如净制即为保证药材品质及入药部位的准确性的净度要求。在炮制的粉碎过程中，药
物有易碎、难碎，出粉率高低等实际问题，必须按饮片制备程序制成饮片，这样，既有利
于粉碎，又有益于服后吸收，易于发挥疗效。有相当多的药物，必须依方认真炮制，使其
疗效稳定。如清宁丸中的大黄，就要用黄酒多次蒸制以后，才能制丸。否则药力猛峻，易
产生服后腹痛的副作用。又如附子类药物，如果炮制失当，不仅疗效欠佳，而且能引起中
毒。小儿健脾丸的神曲必须选进行炒制，其健脾效果才好。健步虎潜丸之虎骨如不依法炮
制，则粉碎、成型、服用不易，其疗效也不佳。因此，在制剂中繁多的炮制方法，决不能
轻率简化、划一，甚至改变，否则都将直接影响疗效。应当根据具体方剂的不同要求，严
格工艺，随方炮制，以求安全有效。 

 

[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第五章 
中药炮制的分类 

 

中药炮制的分类 
 中药炮制的分类，应反映炮制这一专业技术内在关系的特点，它应体现对传统方
法的继承，并有利于用现代科学方法研究，进而达到推动本学科发展的目的。为此要求分
类必须能够体现炮制内容的系统性、完整性，逻辑谨严，概念清楚，易于加深认识，了解
和掌握各类炮制方法，有助于教学和指导生产。 

1.分类法概述 
炮制的方法，是在漫长的医疗实践中积累起来的，大部分内容散见于历代以来若

干医学书籍中，故其名称，术语，体裁多不一致。明代缪希雍著的《炮灸大法》在其卷首
将当时沿用的炮制方法归纳为：“雷公炮灸十七法”，其内容为：  

1.1 炮  即将药物埋在灰火中，“炮”到焦黑。《五十二病方》的炮鸡是将
鸡裹草涂泥后将鸡烧熟；即“裹物烧”至炮生为熟。现代的“炮”即用炒法，炒至微现焦黑为
止。如炮姜，或以高温砂炒至“炮”、去砂取药，如炮甲珠等。 

1.2 爁  此法为将药物进行烘烤之意。由于煮散被饮片取代，明清以后到
现在此法多已不用。 

1.3 煿  此法自古以来，应用不广，至今不用，原为以火烧物，使之干
燥。 

1.4 灸  本法有几种释义。《五十二病法》之“灸蚕卵”及“灸梓叶”，是将药
物置于近火处烤“黄”。张仲景用的灸阿胶同于“炒”。雷教的 “灸”，“羊脂灸”等系指涂辅料后
再炒。《太平惠民和剂局方》的“灸”与“炒”区别不明显，如该书中“炒香”与“灸香”即无区
别。现已基本统一，“灸”即药物加进液体辅料后，文火再炒干或边炒边加，继续以文火炒
干。 

1.5 煨  陶弘景谓煨为“煻灰炮”即将药物埋在有余烬的炭火中慢慢煨熟之
意。现代已广泛采用面裹，湿纸裹煨，为在原法基础上的发展。 

1.6 炒  汉以前“炒”法少见，多为“熬”法，即实际上的“炒法”，不过工具有
所不同而已，雷教已采用麸皮炒、米炒、酥炒、酒炒等法，《局方》所载炒法更多，在炮
灸中，炒法仍为一项主要方法。  
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1.7 煅  将药物在火上烧令通赤谓之煅，多应用于矿物药，张仲景对钟乳
石“炼”，对云母和矾石用烧，均与煅同。部分矿物药煅后尚须淬制，除便于粉碎外，亦有
易于溶解的作用。 

1.8 炼  为将药物长时间的用火烧制，其含义比较广泛例如炼丹，炼蜜
等。 

1.9 制  为制药之偏性，使之就范的泛称。通过制，能改变某些固有性
能。张仲景即以应用姜制厚朴，蜜制乌头，酒制大黄，酥制皂荚等，可见制的方法较多，
并随辅料、用量、温度、操作方法等不同而变化，常不同药物作不同的处理。 

1.10 度  为计量物体长短的标准，常以此来量度所切药物的厚薄、长短、
大小。《五十二病方》中某些药以长度计算，以后才逐渐改为重量。 

1.11 飞  指“研飞”或“水飞” ，部分矿物药为达到用药粉细的要求，常将其
研为细末，移入水中搅研，粗末下沉，倾取其悬浮的极细粉末。如水飞朱砂，眼科用之炉
甘石煅后水飞等。 

1.12 伏  “伏”源于唐以前炼丹术之伏火，指将药物按一定程序于火中处
理，并经过一定的时间达到要求，如伏龙肝为黄土经过长时间持续加热而成，其中氧化物
较多，溶解度好 ，又系弱碱性，因而已不是一般的黄土。 

1.13 镑  镑是一种多刃的刀具，利用此工具将坚韧之药物如羚羊角，犀角
等刮削成极薄片，以利于制剂。后也以镑作为炮制中的一种方法，现多用其他工具代替。 

1.14 摋  为打击或侧手击之义，也即将物体破碎的意思。在炮制加工实践
中用之甚少。 

1.15 煞  即晒。 

1.16 曝  为在强烈的日光下曝晒之简称。 

1.17 露  指在露天不加遮盖地去暴露药物，如露胆南星。 

上述十七法为明以前分类概略，其实际含义，由于历史变迁，目前尚难解释，录
之供考。 

陈嘉谟在其《本草蒙筌》中提出三类分类法即：“火制四，有煅、有炮、有灸、有
炒之不同。水制三：或渍、或泡、或洗之弗等。水火共制造者，若蒸若煮而有二焉。” 

三类分类法系按炮灸方法分类，虽属初级分类法，但却反映了炮灸特色。 

《炮灸大法》根据药物属性，按金、石、草、木、水、火、果等分类，不离本草
学范畴。 
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各省市制订的炮制规范，大多以用药部位进行分类，即：根、根茎、叶、花、果
实、种子、皮、草、藤木、矿物等，在各种药物项下再分述各种不同方法。这种分类法与
《炮灸大法》的分类是殊途同归的。 

上述分类法，胡有利弊。为便有利于指导生产实际，总结归纳出了“五类分类法”，
即：修治、水制、火制、水火共制，其他制法（不水不火制）。这种分类法较好地概括了
炮制法则，也比较系统地反应了处理药物的炮制工艺。 

为使炮制分类更趋合理，准确、充分突出本学科特点，《中华人民共和国药典》
之炮制通则采取了三类分类法。即“净制”、“切制”、“炮灸”。在方法归纳上，前进了一大
步。 

2. 工艺与辅料相结合的分类法 
综观各分类法，能综合分析者，当推后二法，因为“五类分类法”，承袭了《本草蒙

筌》之“三类分类法”，并结合实际又有发展。它概述了炮制整个工艺，在学习上、叙述上
都比较方便。如“修治”一项，《本草纲目》概括了整个炮制内容，但在实践中，它却是根
据用药要求与药物性质，进行分离杂质，选定人药部位，达到净洁的许多操作，是以“净”
为主的制药方法。“水制”概括了以水处理药物的各内容，在实际中，药物经水处理除洁净
为目的外， 主要是软化药物，在保证无损疗效的前提下，，以利于饮片的切制。至于“火
制”法虽概括了直接或间接加热炮制的若干方法，但未免太笼统了，有必要分门别类，分为
炒法、灸法、煅法。“水火共制法”分出了蒸煮燀法 ，则更为清晰。凡上述法则不能罗列
的，均列为其他制法。按上述原则分类，较为妥贴。 

 鉴于上述各分类法只有缺点，本教材为了贯彻药典炮制通则精神，采用了工艺与
辅料相结合的分类方法。此中分类法体现了炮制学的系统性，反映了炮制学的特点，它吸
收了上述各分类法的优点，也弥补了上述分类的不足之处。能体现出炮制的工艺程序和辅
料对药物所起的作用。在叙述和学习上能感到概念清楚，查阅方便。要了解某一药物的炮
制内容时，可在一个品名下全部查出；例如大黄的炮制方法项下，同时可见酒炒大黄，酒
蒸大黄，大黄炭等炮制方法的全貌。上述分类法是炮制中共性与个性的融合，较易掌握。 
 

[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第六章 
中药炮制常用辅料 

 
 应用辅料去炮制药物，早在《雷公炮灸论》以前，即开始应用 ，反映了临床用药
的灵活性，提示了中药药性与辅料之间的联系 至为密切。辅料的广泛应用，增加了中药在
临床上的实际作用。 

 辅料的基本作用，好古日：“酒能行诸经不止，与附子相同。味之辛者能散，苦者
能下、甘者居中而缓。用为导引，可以通行一身之表，至极高之分，味淡者，则利小便而
速下也，……过于肺、入于胃、然后微温”。时珍日：“烧酒……其味辛甘，升阳发散；其
性燥热，胜湿祛寒。故能开怫郁而消沉积，通膈噎而散痰饮，治泄疟而止冷痛也”。“生姜
湿润辛温，故蒸腾发散而走表”。《本草蒙筌》对辅料炮制药物的基本原理，作了概括性的
论述，“如酒制升提，姜制发散” ……。可见，它是在长期实践中积累起来的用药经验，也
就是根据用药要求，参照药物本身性质选择适宜辅料去炮制药物，使之便好地配合辨证用
药，发挥其更好的药效。 

1. 液体辅料 
 1.1 酒   

传统上称为酿、醇、酎、醅、醍，清酒、美酒、梗酒、优灰酒、无灰酒。 

酒的始源甚早，据《战国策》说：“仪狄作酒而美，进之 禹 ，禹饮而甘之”。再从
《尚书•商书 》说若作酒醴、尔惟曲蘖。从这里看出，由于发明了曲，进而发明酒。酒对
于医药至为密切，对于制药事业，具有推动作用。 

当前，用以制药的有黄酒、白酒两天类，主要成分为乙醇、酯类、酸类等物质。  

黄酒为米、麦、黍、高粱等和曲酿制而成。含乙醇 15~20%，尚含糖米、酸米、脂
米、醛米等成分。比重 0.82~0.92，一般为淡黄色透明液体，气味醇香特异。 

白酒为米、麦、黍、高粱等和曲酿制经蒸馏而成。含乙醇 50~70%，尚含酸类、脂
类、醛类等成分，比重 0.82~0.92%，一般为白色澄明液体，气味醇香特异，而有较强的刺
激性。 

酒甘辛大热，能通血脉、行药势、散寒、矫味矫臭。同时也为良好的有机溶嫫，
药物的多种成分，如生物碱及其盐类、甙类、鞣质、苦味质、有机酸、挥发油、树脂、糖
类及部分色素（叶绿素、叶黄素）等皆易容于酒中，因此，药物经酒制后，有助于有效成
分的溶出，而增加疗效等。浸药多以白酒，灸药多以黄酒。常用酒制的药物有黄芩、大
黄、白芍、白花蛇、常山等。 
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1.2 醋   
古称酢，醯、苦酒，习称米醋。传统的酒多为甜酒，浊酒，由于低浓度易于酸败

而成醋，古有苦酒之称。至今中药炮制主要用米醋。 
米醋是以米、麦、高粱、以及酒糟等酿制而成。主要成分为醋酸（乙酸），约占

4~6%，尚有灰分、维生素、还原糖等成分，一般为淡黄棕色之深棕色澄明液体，有特异
的气味。 

 醋性味苦温，能散瘀止血、理气、止痛、行水、解毒、矫味矫臭。同时，醋是良
好的有机溶嫫，能使药物中所含有的游离生物碱等成分发生变化，增强溶解度而易煎出有
效成分，提高疗效。并可除去药物的腥臭气味，降低药物的毒性等。以存放时间越长越
好，又名陈醋。常以醋制的药物有延胡索、甘遂、芫花、柴胡、香附等。 

 1.3 蜂蜜   
生则性凉，熟则性温、故能补中，甘而平和故能解毒，柔而濡泽，故能润燥，缓

可去急，故能止痛，因而它具有调和药性的作用。 

 中药炮制常用的是经过加热炼熟的蜂蜜。 

 蜂蜜为蜜蜂采集花粉酿制而成，品种比较复杂。主要成分为国堂、葡萄糖，两者
约含 70%，尚含少量的蔗糖、麦芽糖、矿物质、蜡质、含氧化合物及酶类等物质，比重为
1.349 以上，含水分约 14~20%，一般为稠厚白色至淡黄色或橘黄色至琥珀色的液体，新鲜
时呈清油状。半透明（冬季易变成不透明，日久色变黄，易析出颗粒状结晶），粘度大，
气芳香，味极甜。以白色或淡黄色、半透明、粘度大、气味香甜、不酸为佳。 

 蜂蜜甘平，补中润燥、止痛、解毒、矫味矫臭，能与药物起协同作用，增强药物
的疗效。常以蜂蜜制的药有甘草、麻黄、紫菀、百部、马兜铃等。 

 1.4 生姜汁   
主要指鲜姜润湿，故蒸腾发散而走表用以温中散寒。 

姜汁为姜科植物鲜姜的根茎经捣碎取汁，或以干姜加适量的水共煎去渣而得的黄
白色液体，有香气。主要成分为挥发油、姜辣素（姜烯酮、姜萜酮等），尚含淀粉及树脂
状物质。 

姜性味辛、温。能发表、散寒、止呕、开痰、解毒。经姜汁制后能抑制药物的寒
性，增强疗效，降低毒性。常以姜汁制的药物有竹茹、草果、半夏、黄连、厚朴等。 

1.5 甘草汁   
甘草汁为甘草饮片煎水去滓而得的黄棕色至深棕色的液体。甘草主要成分为甘草

甜素及甘草甙，还原糖，淀粉及胶类物质等。 

 甘草性味甘、平，和中缓急、润肺、调和诸药、补脾。药物经甘草汁制后能缓和
药性，降低药物毒性。常以甘草汁制的药物有远志、半夏、吴茱萸等。 
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 1.6 黑豆汁   
黑豆为大豆的黑色种子，加适量水煮熬去渣而得的黑色混浊液体。黑豆主要含蛋

白质、脂肪、维生素、色素、淀粉等物质。 

 黑豆性味甘、平，能活血、利水、滋补肝肾、养血祛风、解毒。药物经黑豆汁制
后能增强药物的疗效，降低药物毒性或作用等。常以黑豆汁制的药物有何阿首乌等。 

 1.7 米泔水   
米泔水为淘米时第二次滤出之灰色混浊液体，实为淀粉与水的混悬液，含少量淀

粉及维生素。 

 米泔水性味甘、寒，无毒。清热京血、利小便，对油脂有吸附作用，常用来浸泡
含油质较多的药物，以除去部分油质，降低药物辛燥之性，增强补脾和中的作用。常以来
泔水制的药物有苍术等。 

 目前，因米泔水不易收集，大生产也有用 2 公斤大米粉加水 100 公斤，充分搅拌
代替米泔水用。 

 1.8 食盐水   
食盐水为食盐的结晶体，加适量的水溶化，经过滤而得的澄明液体，主含氯化

钠，尚含少量的氯化镁、硫酸镁、硫酸钙等物质。 
 食盐性味咸寒，能强筋骨、软坚散结、清热、京血、解毒、防腐，并能矫味矫
臭。药物经食盐水制后，能改变药物的性能，增强药物的作用。常以食盐水制的药物有杜
仲、巴戟天、小茴香、橘核、车签子等。 

 1.9 胆汁   
胆汁系牛、猪、羊的新鲜胆汁。为绿褐色或暗褐色、微透明的液体，略有粘性，

有特异性臭气。主要成分为胆酸钠、胆色素、粘蛋白、脂类及无机物等。 

 胆汁性味苦、大寒。能清肝明目、利胆通肠、解毒消肿、润燥。与药物共制后，
能降低药物毒性、燥性和增强疗效。主要用于制备胆南星。 

 1.10 其他类  
其他的液体辅料还有食用油、羊脂油、鳖血等，根据医疗的需要而选用。 

2. 固体辅料 
 2.1 稻米    

稻米为禾本科植物稻的种仁。主要成分为淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质。尚含少
量的 B 族维生素、多种有机酸类及糖类。 
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 稻米性味甘、平，能补中益气、健脾和胃、除烦止渴、止泻痢。与药物共制，可
增强药物功能，降低刺激性和毒性。中药炮制多选用大米或糯米。常用米制的药物有红娘
子、斑蝥、党参等。 

 2.2 麦麸    
麦麸为小麦的种皮，呈褐黄色。主含淀粉、蛋白质及维生素等。 

 麦麸性味甘、淡。能和中益脾。与药物共制能缓和药物的燥性，去除药物不快之
气 味，增强疗效。常以麦麸制的药物有枳壳、枳实、僵蚕、苍术、白术等。 

 2.3 白矾   
白矾为三方晶系明矾矿石经提炼而成的不规则结晶体，无色、透明或半透明，有玻

璃样关泽，质硬脆而易碎、味微酸而涩，易溶于水。主要成分为含水硫酸铝钾。 
 白矾性味酸、寒，能解毒、祛痰杀虫、收敛燥湿、防腐。与药物共制后，可防止
药物腐烂，降低毒性，增强疗效。常以白矾制的药物有半夏、天南星等。 

 2.4 豆腐   
豆腐为大豆种子经粉啐加工而成的乳白色固体。主含蛋白质、维生素、淀粉等物

质。 

 豆腐性味甘、凉，益气和中、生津润燥、清热解毒。与药物共制可解药物毒性，
去除污物。常与豆腐共制的药物有藤黄、珍珠（华珠）等。 

 2.5 土   
中药炮制常用的是灶心土、黄土、赤石脂等。灶心土呈焦土状，黑褐色，附烟黑

气味。主含硅酸盐、钙盐及多种碱性氧化物。 

 灶心土性味辛、温。能温中和胃、止血、止呕、涩肠止泻等。与药物共制后可降低
药物的刺激性，增强药物疗效。常以土制的药物有白术、当归、山药等。 

 2.6 蛤粉  
蛤粉为蛤蜊科四角蛤蜊等贝壳经煅制粉碎后的灰色 粉末。主含氧化钙等物质。 

 蛤粉性味咸、寒。能清热、利湿、花痰、软坚。与药物共制可除去药物的腥味，
增强疗效。主要用于烫制阿胶。 

 2.7 滑石粉  
滑石粉为单斜晶多鳞片状或斜方柱状的天然矿石，色白而带绿。本品系含水的硅

酸盐矿石，经水飞或碾细过筛而得。 

 滑石粉性味甘、寒。能利尿，清热解暑。一般作用间传热体，用以拌炒药物，能
使药物受热均匀。常以滑石粉炒的药物有刺猬皮、鱼鳔等。 
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 2.8 河沙   
筛取中等粗细的河沙，淘尽泥土，除尽杂质，晒干备用。用沙作中间体，取其温

度高，受热均匀，可使坚硬的药物经沙炒后质变松脆，易于粉碎和煎出有效成分；还可破
坏药物的毒性，易于除去非药用部分。常以砂炒的药物有马钱子、穿山甲、狗脊、龟板、
鳖甲等。    

       

[参考文献] 徐楚江，叶定江《中药炮制学》高等医药院校教材,上海科学技术出版社,2003. 
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第七章 
各论 

 

第一节：补益剂 
归脾汤 

[来源]  《济生方》 
[组成] 白术 30 克，茯神 30 克，黄芪 30 克，龙眼肉 30 克，酸枣仁（炒，去

壳）30 克， 人参 15 克，木香 15 克，甘草（灸）8 克，当归 3 克，远志
（蜜灸）3 克。 

[用法]  加生姜 6 克，红枣 3～5 枚，水煎服。或按上述比例加大剂量，炼蜜为 
               丸，每丸重 9 克，空腹时，每次服 1 丸，开水送下，日服 3 次。 

[功用]  益气补血，健脾养心。 
[主治] 心脾两虚证，表现为心悸怔忡，健忘失眠，盗汗虚热，食少体倦，面色萎

黄，舌质淡，苔薄白，脉细缓。或脾不统血之便血，妇女崩漏，月经提
前，量多色淡，或经血淋漓不止，或带下等症。  

 植物神经失调、更年期综合征、心脏神经官能症、失眠、健忘症、贫血、
血小板减少、低蛋白血症、慢性胃肠炎、神经性胃炎、子宫功能性出血等
表现为心脾两虚证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中人参、黄芪补气健脾， 为主药；白术 、甘草甘温补脾益气，助主药
以资气血生化之源；当归甘辛温养肝而生心血；茯神、枣仁、龙眼肉甘平
养心安神；远志交通心肾而定志宁心；木香理气醒脾，以防益气补血药滋
腻滞气，有碍脾胃运化功能。 

 现代研究证实，本方具有促进消化吸收、加强代谢、滋养强壮、调整大脑
的兴奋性、促进胃肠蠕动以及止泻等作用。 

[使用注意] 邪热内伏及阴虚脉数者忌用。 

 

 

第二节：理气剂 
苏子降气汤 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 
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[组成] 苏子、半夏各 9 克，厚朴、前胡各 6 克，肉桂 3 克，当归 6 克，生姜 3
克，苏叶 2 克，甘草 6 克，大枣 3 枚。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  降气平喘，祛痰止咳。 

[主治] 上实下虚之痰涎壅盛证，表现为喘咳短气，胸膈满闷，胸痛脚软，肢体倦
怠，苔白滑或白腻等。 
慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺心病之咳嗽、气喘等证属上实下
虚、痰涎壅盛者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中苏子降气平喘、止咳祛痰，半夏、厚朴、前胡祛痰、止咳、平喘，共
治痰壅咳喘。肉桂温肾散寒、纳气平喘，当归养血和血，两者既能温补下
虚，又治咳逆上气。生姜、苏叶散寒宣肺，甘草、大枣调药和中。 
现代研究证实，本方具有较强的祛痰作用，镇咳、平喘效果也较好。此
外，尚有改善垂体-肾上腺功能、增加血液循环、提高机体抗寒能力的功
效。 

[使用注意] 本方以祛邪治上实为主，其药偏于温燥，故肺肾两虚型喘咳或肺热痰喘均
不宜使用。 

 

半夏厚朴汤 

[来源]  《金匮要略》 
[组成]  半夏 12 克，厚朴 9 克，茯苓 12 克，生姜 9 克，苏叶 6 克。 

[用法]  水煎温服。 

[功用]  行气解郁，降逆化痰。 

[主治] 梅核气，表现为咽中如有物阻，吐之不出、咽之不下，胸胁满闷，或咳或
吐，舌苔白润或滑腻，脉滑或弦等。 
咽部神经官能症、咽炎、声带水肿、支气管炎、支气管哮喘、神经性呕
吐、胃神经官能症、妊娠呕吐等表现为痰气郁结或气逆者，可用本方加减
治疗。 

[方解] 方中半夏辛温化痰开结，和胃降逆，为主药。厚朴辛苦温，下气除满，助
半夏散结降逆；茯苓甘淡渗利，助半夏化痰，共为辅药。生姜辛温散结，
和胃止呕；苏叶芳香行气，疏肝理脾，共为佐使药。 

现代研究证实，本方具有祛痰、镇咳、缓解支气管平滑肌痉挛、调整植物
神经、消除水肿等作用。 
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[使用注意] 本方药物多苦温性燥，仅适宜于气郁痰结、偏于痰湿者，若属阴亏津少或
阴虚火盛者禁用。 

 

 

第三节：理血剂 
生化汤 

[来源]  《傅青主女科》 
[组成] 全当归 24 克，川芎 9 克，桃仁(去皮尖)6 克，干姜(炮黑)2 克，甘草(炙)2

克。 

[用法]  水煎服，或酌加黄酒同煎。 

[功用]  活血化 ，温经止痛。 
[主治] 产后恶露不下，或下亦甚少，小腹疼痛拒按，痛处有块，舌边黯紫，脉沉

涩。 

产后恶露停滞、子宫肌瘤、盆腔 血症等属血 兼寒者，可用本方加减治
疗。 

[方解] 方中重用当归补血活血，化 生新，为主药。川芎善走，活血行气；桃仁
善破，活血祛 ，共为辅药。炮姜入血散寒，温经止痛；黄酒温散以助药
力，均为佐药。甘草缓急止痛，调和诸药，为使药。 
现代研究证实，本方具有收缩子宫、调整子宫机能、扩张血管、促进血液
循环、吸收内出血、促进乳汁分泌等作用。 

[使用注意] 本方以产后少腹痛而挟 者为宜，血热而有 滞者忌用。 

 

补阳还五汤 

[来源]  《医林改错》 
[组成] 生黄芪 120 克，当归尾 6 克，川芎 3 克，赤芍 6 克，桃仁 3 克，红花 3

克，地龙 3 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  补气，活血，通络。 

[主治] 中风后遗症之半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，下肢萎废，小
便频数或遗尿不禁，苔白，脉缓。 
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脑血管意外后遗症、小儿麻痹后遗症及其他原因引起的肢体活动障碍证属
气虚血 者，可用本方加减治疗。 

[方解] 本方是为中风后半身不遂而设，此证气虚为本，血 为标。故方中重用生
黄芪大补元气，使气旺血行，祛淤而不伤正，为主药。当归尾活血祛 而
不伤阴血，为辅药。川芎、赤芍、桃仁、红花活血化 ，地龙通经活络，
均为佐使药。诸药合用，使气旺血行， 祛络通，诸症可愈。 

现代研究证实，本方具有扩张脑血管、改善血液循环、解除郁血或供血不
足的状态、增强纤维蛋白溶解活性、抑制血小板聚集、减缓血栓形成、促
进血管外的自体血液及血块的吸改等作用。 

[使用注意] 1.使用本方应以病人清醒、体温正常、出血停止者为宜。凡肝风内动、痰 
               阻经络、阴虚血热者均忌服。 

2.本方黄芪用量一般从 30～60 克开始，逐渐加大至 120 克，且愈后仍须 
  继续服用，以防复发。 

 
 

血府逐 汤 

[来源]  《医林改错》 
[组成] 当归 9 克，川芎 5 克，赤芍 9 克，桃仁 12 克，红花 9 克，牛膝 9 克，柴

胡 3 克，桔梗 5 克，枳壳 6 克，生地 9 克，甘草 3 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  活血祛 ，行气止痛。 
[主治] 胸中 血证。表现为胸痛、头痛，日久不愈，痛如针刺而有定处，或呃逆

不止，或内热烦闷，心悸失眠，急躁善怒，入暮渐热，舌质暗红或有
斑、 点，唇暗或两目暗黑，脉涩或弦紧。 

冠心病、脑血栓形成、血栓闭塞性脉管炎、高血压病、肝硬化、痛经、闭
经、流产后胎盘滞留，以及头、胸、胁等疼痛表现为气滞血 者可用本方
加减治疗。 

[方解] 方中当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血祛 ；牛膝通血脉、祛淤血并引
血下行，为方中主要组成部分。柴胡疏肝理气，桔梗、枳壳开胸行气，使
气行则血行。生地凉血清热，配当归又能养血润燥，使 祛而不伤阴血。
甘草调和诸药。 
现代研究证实，本方抗凝血与扩张血管的作用尤为突出，镇静和解痉作用
也较明显。此外，尚有收缩子宫的作用。 
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[使用注意] 1.本方祛淤药较多，非确有“ 血 ” 之证不宜使用。 
2.孕妇忌服。 
 

小蓟饮子 

[来源]  《济生方》 
[组成] 小蓟 15 克，藕节 9 克，蒲黄（炒）9 克，生地黄 30 克，栀子 9 克，木

通 9 克，淡竹叶 9 克，滑石 12 克，当归（酒洗）9 克，甘草（炙）6
克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  凉血止血，利尿通淋。 
[主治]  热结血淋，小便频数，赤涩热痛，舌质红，苔薄白，脉数。 

急性泌尿道感染、尿路结石、急性肾小球肾炎、肾结核等表现为热结血淋
证者可用本方加减治疗。 

[方解] 方中小蓟凉血止血，为主药。辅以藕节、蒲黄助主药凉血止血，并能化
，使血止而不留 。生地、栀子清热、凉血、止血，凉而导之，以竭其

热。木通、竹叶、滑石清热、利尿通淋，淡而渗之，使邪热从下窍而出。
当归性温，和血养血，既防诸药寒凉太过，又能引血归经。以上皆为辅佐
药。甘草缓急止痛，调和诸药，为使药。 
现代研究证实，本方止血作用显著，利尿作用亦较明显，并有解热、抗
菌、消炎等作用。 

[使用注意] 1.本方药物多为性寒通利之品，血淋日久正虚者则非其所宜。 
2.使用本方以尿检红细胞较多或肉眼血尿为主要指征。 

 
 

第四节：温里剂 
四逆汤 

[来源]  《伤寒论》 
[组成]  附子 9 克，干姜 9 克，甘草（灸）12 克。 

[用法]  先煎附子 1 小时，再加余药同煎，取汁温服。 
[功用]  温暖脾肾，回阳救逆。 
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[主治] 阳虚寒厥证，表现为四肢厥逆，恶寒踡卧，下利清谷，腹中冷痛，神疲欲
寐，口淡不渴，面色苍白，大汗淋漓，脉沉迟微细等。 

 慢性疾患体力明显衰退，或垂体、甲状腺、肾上腺皮质机能低下等证属阳 
虚寒盛者；心力衰竭、心肌梗塞和其他原因引起的休克证属亡阳者，可用 
本方加减治疗。 

[方解] 方中附子大辛大热，入心、肾、脾诸经，温化阳气回阳救逆，为主药。干
姜为辅药，温中焦之阳而除里寒，以治虚寒吐利，并能助附子壮肾阳，故
有“ 附子无姜不热” 之说。二药伍用，一走一守，气味雄厚，使温阳之力
明显增强。灸甘草健脾益气，助附子回阳通脉；助干姜温复中阳，解附子
毒性，缓姜、附辛烈之性，使温阳破阴而无劫阴之弊，为佐使药。 

  现代研究证实，本方具有兴奋中枢神经系统、促进代谢、改善机 
能、抗休克等作用。 

[使用注意] 1.本方以治阳虚寒厥为主， 若属热厥证者禁用。 
  2.若见面红、烦躁属真寒假热者，服用本方时，应以凉服为宜，以避免格 
                拒。 
  3.附子宜久煎以减缓毒性。 
 
 

第五节：解表剂 
桑菊饮 

[来源]  《温病条辨》 
[组成] 桑叶 7.5 克，菊花 3 克，杏仁 6 克，连翘 5 克，薄荷 2.5 克，桔梗 6 克，

生甘草 2.5 克，苇根 6 克。 

[用法]  水煎服。 
[功用]  辛凉透表，宣肺止咳。 

[主治] 风热咳嗽初起证，表现为咳嗽，身热不甚，口微渴，苔薄白，脉浮。 
感冒、流行性感冒、急性支气管炎、支气管肺炎、急性扁桃体炎表现为风
热表证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中桑叶、菊花甘凉轻清，疏散肺卫之热而止咳，并为主药。薄荷疏散风
热，杏仁、桔梗宣肺止咳，均为辅药。连翘苦辛寒而质轻，清热透表；苇
根甘寒，清热生津而止渴，共为佐药。甘草调和诸药，为使药。 
现代研究证实，本方具有镇咳、祛痰、抗菌、消炎以及轻度发汗、解热作
用。 
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[使用注意] 1.风寒咳嗽禁用。 
2.本方药物系轻清之品，不宜久煎。 
 

银翘散 

[来源]  《温病条辨》 
[组成] 连翘 9 克，银花 9 克，薄荷 6 克，荆芥穗 5 克，淡豆豉 5 克，牛蒡子 9

克，苦桔梗 6 克，生甘草 5 克，竹叶 4 克，加芦根适量。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  辛凉解表，清热解毒。 
[主治] 外感风热表证，表现为发热无汗，或汗出不畅，微恶风寒，头痛口渴，咳

嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。 
上呼吸道感染、急性扁桃体炎、乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、腮腺炎等
表现为风热表证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中银花、连翘辛凉透表，清热解毒。薄荷、荆芥、淡豆豉发散表邪，透
热外出，以除寒热、头痛、无汗。牛蒡子、桔梗、甘草解毒利咽，祛痰止
咳，以治咽痛、咳嗽，且牛蒡子性味辛凉，能发散表热。竹叶、芦根甘凉
轻清，能清热生津，除烦止渴，其中竹叶尤可利小便，使邪从下出。 
现代研究证实，本方具有发汗、解热、镇痛、祛痰、镇咳、抗菌、抗病
毒、清炎等作用。 

[使用注意] 1.属风寒表证者，不宜用本方。 
2.本方不宜久煎，以防有效成分挥发。 

 

败毒散 

[来源]  《小儿药证直决》 
[组成] 柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗(炒)、人参各 30

克，甘草 15 克。 

[用法]  上药为末，每次 6 克，入生姜、薄荷少许，水煎服。 

[功用]  益气解表，散风祛湿。 
[主治] 正气不足，外感风寒湿邪，症见憎寒壮热，头痛项强，肢体痠痛，无汗，

鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌苔白腻，脉浮濡而重取无力等。 



ตนฉบับภาษาจีน: 各论 
 

 

487 

感冒、流行性感冒、流行性腮腺炎、支气管炎、慢性风湿性关节炎、荨麻
疹、湿疹、化脓症初期等证属正气偏虚、风寒湿邪在表者，可用本方加减
治疗。 

[方解] 方中羌活、独活辛温发散，通治一身上下之风寒湿邪，为主药。川芎行血
祛风，柴胡辛散解肌，二药并助羌、独活祛外邪、止疼痛，均为辅药。枳
壳降气，桔梗开肺，前胡祛痰，茯苓渗湿，人参扶正气，以鼓邪从汗而
解，均为佐药。甘草调和诸药，兼以益气和中；生姜、薄荷发散风寒，皆
为佐使之药。 

现代研究证实，本方具有发汗、解热、镇痛、祛痰、镇咳、利尿、促进血
液循环、消炎、抗菌、抗病毒等作用。 

[使用注意] 本方性偏于温燥，适用于外感风寒挟湿并兼体虚者，若湿而兼热者，则不
宜用。 

 
 

第六节：清热剂 
清营汤 

[来源]  《瘟病条辨》 
[组成] 犀角 2 克，生地黄 15 克，玄参 9 克，竹叶心 3 克，麦冬 9 克，丹参 6

克，黄连 5 克，银花 9 克，连翘 6 克。 
[用法]  水煎服。 

[功用]  清营透热，养阴活血。 
[主治] 热入营分，表现为身热夜甚，时有谵语，心烦不眠，或斑疹隐隐，舌绛而

干，脉数等。 

 乙型脑炎、流行性脑膜炎、败血症及其他感染性疾病出现营分证者，可用
本方加减治疗。 

[方解] 方中犀角咸寒，生地甘寒清营凉血，为主药。玄参麦冬养阴清热，共为辅
药。银花、连翘、黄连、竹叶清热解毒以透邪热，使入营之邪透出气分而
解；丹参活血消 ，皆为佐使药。 

现代研究证实，本方具有消炎、解热、镇静、抗菌、抗病毒、强心、止
血、增强免疫功能、促进血液循环等作用。 

[使用注意] 舌苔白滑者，是挟有湿邪之证，不可使用本方，以防助湿留邪。 
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龙胆泻肝汤 

[来源]  《医方集解》 
[组成] 龙胆草(酒炒)6 克，黄芩（酒炒）9 克，栀子(酒炒)9 克，泽泻 12 克，木

通 9 克，车前子 9 克，当归(酒洗)3 克，生地黄(酒炒)9 克，柴胡 6 克，生
甘草 6 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  泻肝胆实火，清下焦湿热。 
[主治] 肝胆实火上扰或肝经湿热下注，表现为头痛目赤，胁痛口苦，耳聋耳肿；

或阴肿阴痒，阴痿阴汗，小便淋浊，妇女湿热带下等。 
高血压病、植物神经失调、急性结膜炎、急性中耳炎、鼻前庭或外耳道疖
肿、急性胆囊炎、急性肝炎等证属肝胆火旺者；急性泌尿系感染、急性睾
丸炎、附睾炎、急性湿疹、急性盆腔炎、急性前列腺炎、阴道炎、带状疱
疹等证属湿热下注者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中龙胆草大苦大寒、泻肝胆实火，清下焦湿热，为主药。黄芩、栀子苦
寒泻火，助龙胆草泻肝胆实火，为辅药。泽泻、木通、车前子清热利湿，
使湿热从小便排除，生地、当归滋阴养血以柔肝，为佐使药。柴胡疏畅肝
胆之气，并引诸药入肝胆，甘草调和诸药，以免苦寒伤胃之弊，共为使
药。 
现代研究证实，本方具有解热、镇静、消炎、利尿、抗菌、利胆、保肝、
止血、降血压等作用。 

[使用注意] 本方多苦寒药，易伤胃气，不宜多服久服，脾胃虚弱者尤慎用。 
 

芍药汤 

[来源]  刘河间《医学六书》 
[组成] 芍药 15 克，当归、黄连各 9 克，槟榔、木香、甘草各 5 克，大黄、黄芩

各 9 克，官桂 5 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  清热利湿，调气和血。 
[主治] 湿热泻痢证，表现为腹痛便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便

短赤，苔腻微黄等。 
急性肠炎、细菌性痢疾等属大肠湿热者，可用本方加减治疗。 
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[方解] 方中重用芍药，能调和气血，以治痢疾腹痛、里急后重，为主药。黄连、
黄芩、大黄清热解毒。当归、肉桂和营行血。木香、槟榔行气导滞。甘草
调和诸药。 

现代研究证明，本方具有抗菌、消炎、解痉、镇痛等作用。 

[使用注意] 痢疾初起有表证者，或久痢、虚寒痢者，均不宜用本方。 

 

导赤散 

[来源]  《小儿药证直诀》 
[组成]  生地黄 18 克，木通 12 克，生甘草 6 克，淡竹叶 12 克。  

[用法]  水煎服。 
[功用]  清心养阴，利水通淋。 
[主治] 心经热盛证，表现为心胸烦热，口渴面赤，意欲冷饮，口舌生疮，或心热

移于小肠，小溲赤涩刺痛等。 
 口腔炎、植物神经失调、膀胱炎、肾盂炎、失眠等证属心经热盛者，可用

本方加减治疗。 

[方解] 方中生地清热、凉血、养阴。木通降心火、利小便。竹叶清心除烦，引热
下行，从小便而出。生甘草清热解毒而止淋痛，并调和诸药。 

 现代研究证实，本方具有消炎、解热、利尿、镇静等作用。 

[使用注意] 方中木通性味苦寒，脾胃虚弱者当慎用。 
 

清暑益气汤 

[来源]  《温热经纬》 
[组成] 西洋参 5 克，石斛 15 克，麦冬 9 克，黄连 3 克，竹叶 6 克，荷梗 15

克，知母 6 克，甘草 3 克，梗米 15 克，西瓜翠衣 30 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  清暑益气，养阴生津。 
[主治] 暑伤气津证，表现为身热多汗，心烦口渴，小便短赤，体倦少气，精神不

振，脉虚数等。 
日射病、热射病、中暑、小儿夏季热及其他夏季感染性疾病证属暑热伤及
气津者，可用本方加减治疗。 
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[方解] 方中西洋参益气生津，养阴清热，合西瓜翠衣清热解暑，共为主药。荷梗
加强清热解暑作用；石斛、麦冬加强养阴清热作用，共为辅药。知母、竹
叶清热除烦；甘草、梗米益气养胃，共为佐使药。 

现代研究证实，本方具有消炎、解热、镇静、抗菌、滋养强壮、保护体液
等作用。 

[使用注意] 暑病挟湿者，不宜使用。 

 

 

第七节：祛湿剂 
藿香正气散 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 
[组成] 大腹皮、白芷、紫苏、茯苓各 30 克，半夏曲、白术、陈皮（去白）、厚

朴（去粗皮、姜汁炒），苦桔梗各 60 克，藿香 90 克，甘草（灸）75
克。 

[用法]  共为细末，每服 6 克，姜、枣煎汤送服，或作汤剂水煎服。 
[功用]  解表化湿，理气和中。 

[主治] 表寒里湿吐泻证，表现为恶寒发热，头痛，胸脘满闷，呕吐，腹泻，肠鸣
腹痛，舌苔厚腻。 

 胃肠型感冒、流行性感冒、急性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、慢性结肠
炎、食物中毒、流行性腮腺炎等证属表寒里湿者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中藿香重用，既能辛散风寒，又可芳香化浊，和胃止呕，且兼升清降
浊，解暑辟秽，为主药。配以苏叶、白芷辛香发散，助藿香外解风寒，兼
可芳香化浊。半夏、陈皮燥湿和胃降逆止呕。白术、茯苓健运脾胃，和中
止泻。大腹皮、厚朴行气化湿，畅中除满。桔梗宣肺利膈，既利于解表，
又益于化湿。生姜、大枣、甘草调和脾胃，且调和药性。 

 现代研究证实，本方调整胃肠机能、制吐、止泻、健胃等作用较强，且具
有发汗、解热、镇痛、抗菌、抗病毒、祛痰、镇咳、利尿等作用。 

[使用注意] 1.本方药多辛香温燥，阴虚火旺者忌用；若口渴而苔黄腻者慎用。 
  2.作汤剂，不宜久煎，以免药性耗散，影响疗效。 
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平胃散 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 
[组成] 苍术（去粗皮，米泔浸二日）15 克，厚朴（去粗皮，姜汁制，炒香）、

陈皮（去白）各 9 克，甘草（炒）4 克。 
[用法]  共为细末，每服 3～5 克，姜、枣煎汤送下；或作汤剂水煎服。 
[功用]  燥湿健脾，行气和胃。 
[主治] 脾胃湿滞证，表现为脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，呕吐恶心，嗳气吞

酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常多自利，舌苔白腻而厚，脉缓。 
 急性胃肠炎、胃卡他性炎症、胃肠神经官能症、急性消化不良等表现为脾

胃湿滞证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中苍术重用除湿运脾，为主药。厚朴行气化湿，消胀除满，为辅药。陈
皮理气化湿，为佐药。甘草甘缓和中，调和诸药；生姜、大枣调和脾胃。 

 现代研究证实， 本方可调整胃肠机能、祛除多余的水分。 

[使用注意] 本方苦辛温燥，易耗伤阴血，故脾虚无湿或阴虚之人，症见舌红少苔，口
苦而渴或脉数者忌用。 

 

茵陈蒿汤 

[来源]  《伤寒论》 
[组成]  茵陈 30 克，栀子 15 克，大黄 9 克。 

[用法]  水煎服。 
[功用]  清热，利湿，退黄。 
[主治] 湿热黄疸证，表现为一身面目俱黄，黄色鲜明，腹微满，口中渴，小便不

利，舌苔黄腻，脉沉数。 
 急性传染性黄疸型肝炎、胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎等表现为湿热黄疸

症者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中茵陈重用清热利湿，退黄，为主药。栀子通利三焦，导湿热下行，引
湿热自小便出，为辅药。大黄泻热逐淤，通利大便，为佐药。 

 现代研究证实，本方具有利胆、保肝、解热、消炎、利尿、泻下、抗菌、
抗病毒、止血等作用。 

[使用注意] 阴黄证不宜使用。 
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第八节：泻下剂 
麻子仁丸 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 麻子仁 500 克，芍药 250 克，枳实 250 克，大黄 500 克，厚朴 250 克，
杏仁 250 克。 

[用法] 上药共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每次服 9 克，每日 1～2 次，温
开水送服。亦可按原方用量比例减量改汤剂煎服。 

[功用]  润肠通便。 

[主治] 肠燥便秘证，表现为大便硬，小便数，或热病后津液不足之便秘，习惯性
便秘等。 

热病汗过多之肠燥便秘，习惯性便秘等出现兔粪状大便者，可用本方加减
治疗。 

[方解] 本方即小承气汤减量，加火麻仁、杏仁、白芍药、蜂蜜组成。方中麻子仁
量大，甘平多脂油润，入脾、胃、大肠经，润肠通便，为主药。杏仁辛性
平，入肺、大肠经，能降气润肠，为辅药。小承气汤泻肠胃之燥热积滞，
为佐药。蜜蜂润燥滑肠，为使药。诸药配伍，意在润肠通便，属缓下滋润
之剂。 
现代研究证实，本方主要具有润肠软便的作用。 

[使用注意] 1. 年老、体虚或津枯血燥而内无邪热的便秘证，应慎用。 
2. 孕妇慎用。 

 
 

第九节：祛痰剂 
温胆汤 

[来源]  《三因极一病证方论》 
[组成] 半夏、竹茹、枳实（面炒）各 6 克，陈皮 9 克，甘草（灸）3 克，茯苓 5

克。 
[用法]  生姜五片，大枣一枚，水煎服。 
[功用]  理气化痰，清胆和胃。 
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[主治] 胆胃不和，痰热上扰证，表现为眩晕，呕吐，嘈杂，心悸，虚烦不眠，癫
痫，口苦微渴，苔黄腻，脉滑数或弦数。 

 植物神经失调、更年期综合征、神经衰弱、脑动脉硬化病、慢性胃炎等表
现为胆胃不和、痰热上扰证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中半夏降逆和胃，燥湿化痰，为主药。竹茹清热化痰，止呕除烦；枳实
行气消痰，使痰随气下，为辅药。陈皮理气燥湿，茯苓健脾渗湿，使湿去
痰消，为佐药。生姜、大枣、甘草益脾和胃而协调诸药。 

 现代研究证实,本方具有镇静、调整植物神经系统功能以及制吐等作用。 

[使用注意] 本方为清热祛痰之剂，凡心虚失眠、血虚心悸、阴虚眩晕、胃寒呕吐等，
均非所宜。 

 

清气化痰丸 

[来源]  《医方考》 
[组成] 瓜篓仁、陈皮、黄芩、杏仁、枳实、茯苓各 30 克，胆南星、半夏各 45

克。  

[用法]  姜汁为丸，每服 6 克，温开水送下。 
[功用]  清热化痰，理气止咳。 
[主治] 痰热内结症，表现为咳嗽痰黄，粘稠难咯，胸膈痞满，甚则气急呕恶，舌

质红，苔黄腻，脉滑数。 
 慢性气管炎、肺炎表现为痰热内结证者，可用本方治疗。 

[方解] 方中胆南星味苦性凉，清热化痰，治实痰实火之壅闭，为主药。黄芩、瓜
蒌仁降肺火，化热痰，助胆星之力；枳实、陈皮下气开痞，消痰散结，为
辅药。茯苓健脾渗湿，杏仁宣利肺气，半夏燥湿化痰，为佐药。 

 现代研究证实，本方具有解热、抗菌、祛痰、镇咳及平喘作用。  

[使用注意] 寒痰、燥痰皆禁用。 
 

半夏白术天麻汤 

[来源]  《医学心悟》 
[组成]  半夏 9 克，天麻、茯苓、橘红各 6 克 ，白术 15 克，甘草 4 克。 
[用法]  生姜一片，大枣二枚，水煎服。 
[功用]  燥湿化痰，平肝熄风。 
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[主治] 风痰上扰证，表现为眩晕头痛，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉弦滑等。  

 耳源性眩晕、植物神经失调、脑动脉硬化病、慢性胃肠炎、前庭神经炎、
脑血管意外等表现为风痰上扰证者，可用本方加减治疗。   

[方解]  方中半夏燥湿化痰，降逆止呕；天麻化痰熄风而止头眩；二者合用，为治 
              风痰眩晕头痛之要药，为主药。白术健脾燥湿，与半夏、天麻配伍，祛湿 
              化痰，为辅药。茯苓健脾渗湿；橘红理气化痰；姜枣调合营卫，为佐药。 
              甘草和中而调药性，为使药。 

[使用注意] 本方属温燥熄风之剂, 凡肝阳上扰、肝阳上亢、阴虚肝旺、肝肾阴虚所致 

之眩晕、头痛，皆非所宜。 
 
 

第十节：治燥剂 
清燥救肺汤 

[来源]  《医门法津》 
[组成] 冬桑叶 9 克，石膏 7.5 克，人参 2 克，甘草 3 克，胡麻仁（炒，研）3

克，真阿胶 2.4 克，麦门冬（去心）3.6 克，杏仁（去皮尖，炒）2 克，
枇杷叶（刷去毛，蜜涂灸黄）3 克。 

[用法]  水煎服。 
[功用]  清燥润肺。 
[主治] 温燥伤肺，邪入气分证，表现为头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干

燥，鼻燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干无苔，脉虚大而数。 
 咽炎、 支气管炎、支气管扩张、肺结核等表现为温燥伤肺，邪入气分证

者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中桑叶清宣肺燥，为主药。石膏、麦冬清润肺之热燥，为辅药。杏仁、
枇杷叶利肺气；阿胶、胡麻仁润肺养阴；人参、甘草益气和中，均为佐
药。  

 现代研究证实，本方具有消炎、解热、滋养强壮、促进机能以及祛痰、镇
咳作用。  
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麦门冬汤 

[来源]  《金匮要略》 
[组成] 麦门冬 60 克，半夏 9 克，人参 6 克，甘草 4 克，粳米 6 克，大枣 3 枚。  

[用法]  水煎服。 
[功用]  滋养肺胃，降逆和中。 
[主治] 肺痿证，表现为咳唾涎沫，气喘短气，咽干口燥而渴，舌干苔少质红，脉

虚数。 
 慢性支气管炎、慢性咽喉炎、肺结核、支气管扩张、慢性胃炎、萎缩性胃

炎、热病恢复期等表现为肺胃气阴两虚者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中重用麦门冬为主药，味甘性寒，滋养肺胃之阴，且清虚火。半夏为辅
药意在降逆化痰，其性虽燥，但与大量麦冬配伍，则燥性减而降逆之性
存，取其善降肺胃虚逆之气，又使麦门冬滋而不腻。人参补益中气，与麦
门冬配伍，补气生津之力增强，复加粳米、大枣、甘草补脾益胃，共为佐
使之药。 

 现代研究证实，本方具有滋润营养、镇咳、祛痰等作用。  

[使用注意] 肺痿属于虚寒者，忌用。 
 
 

第十一节：安神剂 
酸枣仁汤 

[来源]  《金匮要略》 
[组成] 酸枣仁 18 克，川芎 3 克，茯苓 6 克，知母 6 克，甘草 3 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  养血安神，清热除烦。 

[主治]  虚劳虚烦不眠，心悸盗汗，头晕目眩，咽干口燥，脉弦细。 
神经衰弱、心神经官能症、阵发性心动过速、更年期综合征等有上述表现
者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中酸枣仁性平味酸，入心肝二经，能养血补肝，宁心安神，为主药。川
芎辛温芳香，性善走散，行气活血，调达肝气，同酸枣仁配伍，一收一
散，相反相成，以养血调肝安神。茯苓补脾宁心，知母滋阴降火除烦，又
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能缓和川芎之辛燥。甘草调和诸药。诸药合用，共奏养血安神、清热除烦
之功。 

现代研究证实，本方具有镇静、催眠、解热等作用。 

 

天王补心丹 

[来源]  《摄生总要》 
[组成] 生地 120 克，玄参、丹参、当归、人参、茯苓、柏子仁、酸枣仁、远

志、天冬、麦冬、五味子、桔梗各 60 克。 

[用法] 上药为末，炼蜜为丸，朱砂 15～20 克为衣。每服 9 克，1 日 3 次。亦可
作汤剂，用量参考原方比例酌定。  

[功用]  滋养清热，养血安神。 
[主治] 心肾不足，阴亏血少，虚火内扰，表现为虚烦少寐，心悸神疲，梦遗健

忘，大便干燥，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数。 
 神经衰弱、阵发性心动过速、高血压、甲亢等有上述证侯者可用本方加减

治疗。 

[方解] 方中重用生地滋阴养血，补肾养心；配玄参滋阴清火，使虚火伏而心神
安，共为主药。丹参、当归、人参、茯苓益气、补血、安神。柏子仁、酸
枣仁、远志补益心脾，安神益志。天冬、麦冬甘寒滋润以清虚火。五味子
敛气生津，以防心气耗散。桔梗载药上浮。朱砂镇心安神。诸药合用，使
阴血得补，虚火得降而心神自安。 

现代研究证实，本方具有较好的调节大脑皮层作用。既能镇静催眠，又不
致使人精神萎靡不振。并具有补血及改善冠心病症状的作用。 

[使用注意] 本方药物多滋腻碍胃，不宜长期服用。 
 

 

第十二节：治风剂 
川芎茶调散 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 

[组成] 川芎、荆芥（去梗）各 120 克，白芷、羌活、甘草各 60 克，细辛 30
克，防风 45 克，薄荷叶（不见火）240 克。 
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[用法] 共为细末，每服 6 克，每日 2 次，清茶调下。亦可水煎服，用量按原方比
列酌减。 

[功用]  疏风止痛。 
[主治] 外感风邪，偏正头痛或巅顶作痛，恶寒发热， 鼻塞目眩，舌苔薄白，脉浮

滑。 
 感冒、偏头痛、神经性头痛、慢性鼻炎引起的头痛，表现为外感风邪头痛

证者，可用本方加减治疗。  

[方解] 方中川芎善治少阳经、厥阴经头痛（两侧痛或头顶痛），羌活善治太阳经
头痛（后头痛），白芷善治阳明经头痛（眉棱、额骨痛），细辛善治少阴
经头痛（晕痛连两颐），均为主药；薄荷、荆芥、防风升散上行，以清利
头目，疏散风邪，协助主药以增强疏风止痛之效，并能解表，均为辅药。
甘草和中益气，调和诸药，使升散不致耗气。用茶水调服，是取其苦寒之
性味，既可上清风热，又能防止风药过于温燥、升散，使升中有降，均为
佐使药。 

 现代研究证实，本方具有镇痛、发汗、解热、镇静等作用。 

[使用注意] 本方的辛散药物较多，凡久病气虚、血虚，或因肝风、肝阳而引起的头
痛，均非本方所宜。 

 

羚角钩藤汤 

[来源]  《通俗伤寒论》 
[组成] 羚羊角 4.5 克（先煎），双钩藤（后入）9 克，桑叶 6 克，川贝母 12

克，鲜生地 15 克，竹茹（鲜制，与羚羊角先煎代水）、菊花、白芍、茯
神木各 9 克，生甘草 3 克。 

[用法]  水煎服。 
[功用]  凉肝熄风，增液舒筋。 
[主治] 热盛风动证，表现为高热不退， 烦闷躁扰，痉厥抽搐，甚则神昏，舌质绛

而干，或舌焦起刺，脉弦而数。 

 高血压病、植物神经失调、脑血管意外、甲状腺机能亢进、癫癎、眩晕
等，表现为热盛风动证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中羚羊角、钩藤凉肝熄风，清热解痉，为主药。桑叶、菊花有加强熄风
之效，为辅药。白芍、生地养阴增液以柔肝舒筋；贝母、竹茹清热化痰；
茯神木平肝、宁心安神，俱为左药。生甘草调和诸药为使药，与白芍相
配，又能酸甘化阴，舒筋缓急。  
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现代研究证实，本方几乎所有药物都有降压作用，还有镇静效果。 

[使用注意] 若温热病邪热羁留，灼伤真阴，以致虚风内动，脉筋拘急，手足蠕动者，
则非本方所宜。 

 

 

第十三节：痈疡剂 
大黄牡丹汤 

[来源]  《金匮要略》 
[组成]  大黄 18 克，牡丹皮 9 克，桃仁 12 克，冬瓜子 30 克，芒硝 9 克。 

[用法]  水煎服。 
[功用]  泻热破 ，散结消肿。 
[主治] 肠痈初起证，表现为发热汗出，右下腹疼痛拒按，或右足屈而不伸，尚未

成脓者。 
 急性阑尾炎、急性盆腔炎及急性附件炎表现为湿热 滞证者，可用本方加

减治疗。 

[方解] 方中大黄泻肠中湿热 结之毒；芒硝软坚散结，助大黄泻下；桃仁、丹皮
凉血祛 ；冬瓜子清肠中湿热，排脓消痈。 

 现代研究证实，本方具有消炎、抗菌、改善循环、排脓等作用。 

[使用注意] 1.本方只适用于湿热痰滞肠痈。 
  2.老人、孕妇或体质过于虚弱者，宜慎用。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 
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1.  Tonic Prescription 
Decoction for Invigorating the Spleen and Nourishing the Heart  

(归脾汤   Guipi Tang) 
Source: 
 Prescriptions for Succouring the Sick. 
Ingredients: 

No.1 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae  30  g 
No.2 Poria with hostwood, Poria cum Ligno Hospite  30  g 
No.3 Astragalus root, Radix Astragali seu Hedysari  30  g 
No.4 Longan aril, Arillus Longan  30  g 
No.5 Wild jujuba seed, Semen Ziziphi Spinosae (stir-fried, shell removed)  30  g 
No.6 Ginseng, Radix Ginseng  15  g 
No.7 Aucklandia root, Radix Aucklandiae  15  g 
No.8 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   8  g 
No.9 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    3  g 
No.10 Polygala root, Radix Polygalae (honey-parched)   3  g 

Directions: 
With the addition of fresh ginger 6 g and Chinese-dates 3-5 pcs., all the drugs are decocted in water for 

oral administration. The dosage can also be increased proportionately according to the above recipe to make 
honeyed boluses. Each bolus weighs 9 g.  One bolus is to be taken each time with boiled water on an empty 
stomach, three times a day. 
Functions: 

 Replenishing qi and tonifying the blood, invigorating the spleen and nourishing the heart. 
Indications: 

Weakness of both the spleen and heart marked by palpitation or severe palpitation, amnesia, insomnia, 
night sweat, fever of deficient type, anorexia, general debility, sallow complexion, pale tongue with thin and 
whitish coating, and thready and loose pulse; hemafecial due to dysfunction of the spleen in governing the blood, 
metrorrhagia, metrostaxis, preceded menstrual period with excessive blood loss in light colour, and continuous 
dripping of menstruation or morbid leukorrhagia, etc. 

Moreover, the recipe can be modified to treat other cases such as disturbance of the vegetative nerve, 
menopausal syndrome, cardiac neurosis, insomnia, amnesia, anemia, thrombocytopenia, hypoproteinemia, chronic 
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gastroenteritis, nervous gastritis, uterine functional bleeding that are ascribed to insufficiency of both the spleen 
and heart.  
Interpretation: 

In the recipe, No.3 and No.6, as principal drugs, have the effects of tonifying qi and invigorating the 
spleen; No.1 and No.8, sweet in flavor and warm in nature, assist the principal drugs in enriching the source of the 
production of qi and blood by reinforcing the spleen and replenishing qi. No.9, with a sweet and acrid flavor and 
warm property, is good at enriching the liver to promote the generation of heart-blood; Nos. 2, 4 and 5, all being 
sweet in flavor and neutral in nature, function in nourishing the heart and tranquilizing the mind; No.10 has the 
effect of relieving mental stress by means of restoring normal coordination between the heart (fire) and the kidney 
(water); No.7 has the effect of regulating the flow of qi and enlivening the spleen and is used to prevent qi-
replenishing drugs and blood tonics from causing stagnation of qi and interfering the functions of the spleen and 
stomach. 

Recent studies have proved that this recipe is effective for promoting digestion and absorption, 
strengthening metabolism, consolidating the constitution by nourishing the body, regulating the excitement of the 
cerebrum, promoting gastrointestinal peristalsis as well as arresting diarrhea. 
Cautions: 

The recipe should not be administered to those with heat-evil hidden interiorly and those with rapid 
pulse due to yin deficiency. 
 

2.  Prescriptions for Regulating the Flow of Qi 
Decoction of Perilla Seed for Descending Qi (苏子降气汤   Suzi Jiangqi Tang) 
Source: 
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary. 
Ingredients: 

No.1 Perilla fruit, Fructus Perillae  9  g 
No.2 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae  9  g 
No.3 Magnolia bark, Cortex Magnoliae officinalis  6  g 
No.4 Root of purple-flowered peucedanum, Radix Peucedani  6  g 
No.5 Bark of Chinese cassia tree, Cortex Cinnamomi  3  g 
No.6 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis  6  g 
No.7 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens  3  g 
No.8 Perilla leaf, Folium Perillae  2  g 
No.9 Licorice root, Radix Glycyrrhizae  6  g 
No.10 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae  3  pcs. 
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Directions: 
All the drugs listed above are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Lowering the abnormally ascending qi to relieve asthma and expelling phlegm to arrest cough. 

Indications: 
Abundant expectoration due to excess in the upper part and deficiency in the lower part marked by 

cough with dyspnea, shortness of breath, fullness sensation and choking sensation in the chest and hypochondrium, 
chest pain, weakness of feet, fatigue of the limbs, white and smooth fur or white, greasy fur of the tongue. 

Cough and asthma due to chronic bronchitis, bronchial asthma, pulmonary emphysema and pulmonary 
heart disease marked by the symptoms of abundant expectoration due to excess in the upper part and deficiency in 
the lower part in the body can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 produces the effects of lowering the abnormally ascending qi to relieve asthma, arresting cough 
and expelling phlegm.  No.2, No.3 and No.4 expel phlegm to relieve cough and asthma due to abundant expec-
toration.  No.5 has the effect of warming the kidney to expel cold and improve inspiration to relieve asthma.  No.6 
functions in nourishing the blood and regulating the blood flow.  When combined, the two drugs not only warm 
and restore qi in the lower but also treat cough and dyspnea.  No.7 and No.8 expel pathogenic cold and promote 
the dispersing function of the lung.  No.9 and No.10 coordinate the effects of all the other drugs in the recipe and 
normalize the functions of the stomach and spleen. 

Modern researches have proved that this recipe has a stronger phlegm-expelling effect as well as better 
cough-arresting and asthma-relieving effects.  In addition, it can improve the pituitary-adrenal function, promote 
blood circulation and strengthen the cold-resisting ability of the body. 
Cautions: 

The recipe is mainly aimed at eliminating the pathogenic factor and treating the excess in the upper and  
the ingredients in it tend to be warm and dry in nature, so it should not be used to treat cough and asthma due to 
deficiency of both the lung and kidney or phlegm-dyspnea due to lung-heat. 

 

Decoction of Pinellia and Magnolia Bark (半夏厚朴汤   Banxia Houpo Tang) 
Source: 

 Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber. 
Ingredients: 

No.1  Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae 12  g 
No.2  Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis    9  g 
No.3  Poria, Poria  12  g 
No.4  Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens    9  g 
No.5  Perilla leaf, Folium Perillae    6  g 
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Directions: 
 All the drugs listed above are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Promoting the circulation of qi to alleviate mental depression, lowering the adverse flow of qi and 

resolving phlegm. 
Indications: 

Globus hystericus marked by a subjective sensation as if a plum pit is stuck in the throat which can 
neither be thrown up nor swallowed down, or accompanied by fullness and distress in the chest and 
hypochondrium, or cough or vomiting, white, moist or greasy fur of the tongue, and slippery or taut pulse. 

Pharyngoneurosis, pharyngitis, edema of plica vocalis, bronchitis, bronchial asthma, neurogenic 
vomiting, gastire neurosis and vomiting of pregnancy marked by stagnancy of phlegm and qi or reversed flow of 
qi can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 in the recipe, with a pungent flavor and warm nature, is used as a principal drug to resolve phlegm, 
disperse stagnancy and regulate the stomach and lower the adverse flow of qi.  No.2, pungent in flavor, bitter in 
taste and warm in nature, can achieve the effects of sending down the ascending qi, relieving the sensation of 
fullness and assisting No.1 in dispersing stagnation and lowering the adverse flow of qi.  No.3, sweet and bland in 
taste, can be used to induce diuresis and assist No. 1 in resolving phlegm.  The two drugs are regarded as assistant 
drugs.  No.4, pungent in flavor and warm in nature, can be used to disperse stagnation, regulate the stomach and 
relieve vomiting.  No.5 promotes the circulation of qi, soothes the liver and regulates the spleen by means of its 
aroma.  The two drugs are used as adjuvant drugs.  

Modern researches have proved that the recipe has the effects of expelling phlegm, arresting cough, 
relieving spasm of smooth muscles of bronchus and regulating the function of autonomic nerve and removing 
edema. 
Cautions: 

The recipe is mainly composed of drugs bitter and pungent in taste, warm and dry in nature, so it is only 
indicated for stagnation of phlegm and qi, partially for the phlegm dampness. It is contraindicated in patients with 
deficiency of yin-fluid or hyperactivity of pathogenic fire due to yin deficiency. 
 

 

 

 

 

 



ตนฉบับภาษาอังกฤษ: Individual Recipes 

 

505 

3.  Prescriptions for Treating Blood Disorders 
Decoction for Postpartum Troubles (生化汤   Shenghua Tang) 

Source: 
 Fu Qingzhu's Obstetrics and Gynecology.  
Ingredients: 

No.1 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis  24  g 
No.2 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong    9  g 
No.3 Peach kernel, Semen Persicae (peeled)    6  g 
No.4 Baked ginger, Rhizoma Zingiberis    2  g 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    2  g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water or added with some yellow rice wine for oral 

administration. 
Functions: 

Promoting blood circulation to remove blood stasis and warming the channels to relieve pain. 
Indications: 

Retention of lochia after childbirth or scanty amount of discharge of lochia, pain in the lower abdomen  
with tenderness or with some mass in the sore region, dark-purplish margin of the tongue and deep and uneven 
pulse. 
Interpretation: 

No.1, used in large dosage as a principal drug, has the functions of promoting blood circulation and 
removing blood stasis to promote the regeneration of blood.  No.2, susceptible to run in the channels of the human 
body, promotes the circulation of blood and qi.  No.3 removes blood stasis with drastic effect.  The above two 
drugs are assistant drugs.  The following are adjuvant drugs: No.4 goes into the blood to expel cold and warms the 
channels to relieve pain; yellow rice wine with warm nature and expelling effect, reinforces potency of the other 
drugs in the recipe; No.5 relieves spasm and arrests pain, coordinating the effects of other drugs as a guiding drug. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of contracting uterus, regulating the 
functions of the uterus, dilating blood vessels, promoting blood circulation, absorbing internal hemorrhage and 
promoting secretion of mammary gland. 
Cautions: 

The recipe is fit for the treatment of postpartum pain in the lower abdomen with blood stasis.  However, 
the patient who has the syndrome of blood heat with blood stasis is forbidden to use it. 
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Decoction Invigorating Yang for Recuperation  
(补阳还五汤   Buyang Huanwu Tang) 

Source: 
 Corrections on Errors of Medical Works  

Ingredients: 
No.1 Astragalus root, Radix Astragali seu Hedysari  120  g 
No.2 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis      6  g 
No.3 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong      3  g 
No.4 Red peony root, Radix Paeoniae Rubra      6  g 
No.5 Peach kernel, Semen Persicae      3  g 
No.6 Safflower, Flos Carthami      3  g 
No.7 Earth-worm, Lumbricus      3  g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Invigorating qi, and promoting blood circulation to remove blood stasis from the channels. 

Indications: 
Hemiplegia of sequelae of apoplexy, deviation of the eye and mouth, intricate and obscure speech, 

involuntary drooling, atrophy and disability of lower limbs, frequent urination or involuntary enuresis, white 
tongue fur and slow pulse. 

Sequelae of cerebrovascular accident, sequelae of infantile paralysis or disturbance of extremity 
movement due to other diseases marked by the syndrome of blood stasis due to deficiency of qi can be treated by 
the modified recipe. 
Interpretation: 

The recipe is aimed at the treatment of hemiplegia after apoplexy, the cause of which is deficiency of qi 
and the manifestation of which is blood stasis, there fore, No.1, acting as a principal drug, is used in large dosage 
to invigorate primordial qi so as to promote blood circulation and remove blood stasis without impairing the vital 
qi.  No.2 also promotes blood circulation and expels blood stasis without impairing yin and blood as an assistant 
drug.  The following drugs are adjuvant and guiding drugs.  Among them, No.3, No.4, No.5 and No.6 promote 
blood circulation to remove blood stasis, No.7 clears and activates the channels and collaterals.  The combination 
of the above drugs in the recipe gets qi activated and blood circulated normally, stasis removed and the channels 
and collaterals cleared, thus bring about the recovery. 
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Modern researches have proved that the recipe has the effects of dilating the blood vessels of brain, 
promoting blood circulation, removing stagnated blood, relieving the state of insufficiency of blood supply, 
strengthening fibrinolytic activity, checking platelet aggregation, retarding thrombosis and promoting absorption 
of extravascular auto-blood and clot. 
Cautions: 

1.  The recipe can only be used to treat the conscious patients with normal body temperature and 
arrested bleeding. It is contraindicated in the patients with syndromes such as up-stirring of liver-wind, stagnation  
of phlegm in the channels, blood heat due to deficiency of yin. 

2.  The dosage of No.1 usually begins with 30 to 60 g and then is increased gradually to 120 g.  The 
patient must continue to take the decoction after recovery for a certain period to prevent relapse. 
 

Decoction for Removing Blood Stasis in the Chest  
(血府逐瘀汤   Xuefu Zhuyu Tang) 

Source: 
  Corrections on the Errors of Medical Works.  

Ingredients: 
No.1 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    9  g 
No.2 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong    5  g 
No.3 Red peony root, Radix Paeoniae Rubra    9  g 
No.4 Peach kernel, Semen Persicae  12  g 
No.5 Safflower, Flos Carthami    9  g 
No.6 Achyranthes root, Radix Achyranthis Bidentatae    9  g 
No.7 Bupleurum root, Radix Bupleuri       3  g 
No.8 Balloonflower root, Radix Platycodi    5  g 
No.9 Fruit of citron or trifoliate orange, Fructus Aurantii    6  g 
No.10 Dried root of rehmannia, Radix Rehmanniae    9  g 
No.11 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    3  g 

Directions: 
All the drugs listed above are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Promoting blood circulation to remove blood stasis and promoting circulation of qi to relieve pain. 

Indications: 
Syndrome of blood stasis in the chest marked by long-standing prickly chest pain and headache which  
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exist in a certain region, or endless hiccup, dysphoria due to interior heat, palpitation, insomnia, irritability and  
liability to a fit of temper, running a fever gradually at dusk, deep-red tongue with ecchymoses, dark-purple lips or 
dark eyes, uneven pulse or taut and tense pulse. 

Coronary heart disease, cerebral thrombosis, thromboangiitis obliterans, hypertension, cirrhosis of liver, 
dysmenorrhea, amenia, postabortal retention of placenta, headache, chest pain and hypochondriac pain  
marked by stagnancy of qi  and blood stasis can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

The leading ingredients in the recipe are No.1, No.2, No.3, No.4, No.5 and No.6 which promote blood 
circulation to remove blood stasis.  Among them, No.6 also ensures proper downward flow of the blood.  No.7 
soothes the liver and regulates the circulation of qi.  No.8 and No.9 relieve the oppressed feeling in the chest, 
promote the circulation of qi to render blood circulation normal.  No.10 removes heat from the blood and 
combines No.1 to enrich the blood and moisten dryness so as to remove blood stasis without impairment of yin.  
No.11 coordinates the effects of all the other ingredients in the recipe.  

Modern researches have proved that this recipe is especially effective in anti-coagulation and antispasm.  
Besides, it has some effect on uterine contraction. 
Cautions: 

  1. Since this recipe is mainly composed of drugs for removing blood stasis, it should not be used to 
treat the syndrome without distinct stasis. 

2. It is contraindicated in pregnancy. 
 

Small Thistle Decoction (小蓟饮子   Xiaoji Yinzi) 

Source: 
 Prescriptions for Succouring the Sick  

Ingredients: 
No.1 Field thistle, Herba Cephalanoploris  15  g 
No.2 Node of lotus rhizome, Nodus Nelumbinis Rhizomatis    9  g 
No.3 Cat-tail pollen, Pollen Typhae (parched)   9  g 
No.4 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae  30  g 
No.5 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae    9  g 
No.6 Fiveleaf akebia (stem), Caulis Akebiae    9  g 
No.7 Lophatherum, Herba Lophatheri    9  g 
No.8 Talcum powder, Talcum Pulveratum  12  g 
No.9 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis (washed with wine)    9  g 
No.10 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    6  g 
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Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral use.  

Functions: 
 Removing heat from the blood to stop bleeding and inducing diuresis to treat stranguria. 

Indications: 
Stranguria with hematuria due to accumulation of pathogenic heat characterized by frequent, painful 

and dribbling urination, red tongue with thin and white fur and repid pulse. 
Patients with urinary tract infection, lithangiuria, acute glomerulonephritis and renal tuberculosis 

madked by stranguria with hematuria due to accumulation of pathogenic heat can be treated by the modified 
recipe. 
Interpretation: 

No.1, removes heat from the blood to stop bleeding as a principal drug.  No.2 and No.3 can be used to 
assist No.1 in cooling the blood to stop bleeding and remove blood stasis to make the bleeding stop without any 
blood stasis left.  No.4 and No.5 remove heat from the blood to stop bleeding and eliminate pathogenic heat by 
inducing diuresis.  No.6, No.7 and No.8 remove heat, induce diuresis to treat stranguria.  No.9, warm in nature, 
regulates and nourishes the blood, not only preventing the excessive cold of various drugs in the recipe but also 
guiding the blood back to circulate in the vessels to arrest bleeding.  The above-mentioned drugs are used as 
assistant and adjuvant drugs.  No.10, as a guiding drug, relieves spasm and pain and coordinates the actions of the 
other drugs in the recipe. 

Modern researches have proved that the recipe has remarkable bleeding-stopping and better diuresis-
inducing effects.  It also has the functions of allaying fever, resisting-bacteria and relieving inflammation, etc. 
Cautions: 

1.  Most of the drugs in the recipe are cold-natured drugs and diuretics, therefore, patients suffering 
from stranguria with hematuria for a long time and patients with weakened body resistance should not be treated 
with this recipe. 

2.  The recipe is mainly indicated for symptoms such as more erythrocytes or macroscopic hematuria. 
 

4.  Prescription for Warming the Interior 
Decoction for Resuscitation (四逆汤   Sini Tang) 

Source: 
 Treatise on Febrile Diseases  
Ingredients: 

No.1 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparata   9  g 
No.2 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis   9  g 
No.3 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata 12  g 
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Directions: 
Ingredient No.1 is to be decocted one hour prior to the other two.  The decoction should be taken warm 

Functions: 
Warming the spleen and kidney, recuperating depleted yang to rescue the patient from collapse.  

Indications: 
Syndrome of cold limbs due to insufficiency of yang marked by cold limbs, intolerance to cold, enteric  

diarrhea, cold-pain of the abdomen, mental fatigue and sleepiness, tastelessness with no desire for drink,  pale  
complexion, profuse sweat, deep slow and thread pulse. 

In addition to the above symptoms, syndromes such as domination of cold due to yang deficiency as 
cases of distinct declination of bodily strength caused by chronic disorders or hypopituitarism, hypothyroidism, 
hypoadrenocorticism, yang depletion as seen in shock due to heart failure, cardiac infarction and other diseases 
can respond well in treatment to the modified recipe mentioned above. 
Interpretation: 

Ingredient No.1  in the recipe, pungent and hot in the extreme, acts on the channels of the heart, kidney 
and spleen, helping to warm the yang-qi  and recuperate the depleted yang to rescue the patient from collapse, and 
therefore, it is preferred as a principal drug. No.2, an assistant drug in the recipe, functions in warming yang of the 
middle-warmer and eliminating interior cold, so it is administered to treat vomiting and diarrhea due to cold of the 
insufficiency type and meanwhile, it enhances the function of the principal drug in strengthening the kidney-yang. 
For this reason, there goes the saying “ Without dried ginger, the hot property of prepared aconite roots can not be 
brought into play”.  The combination of No.1 and No.2 can develop drastic flavor to strengthen forcefully the effects 
of warming yang.  The last one with the effect strengthening the spleen and replenishing qi, as adjuvant and 
guiding drugs is used in assisting No.1 to recuperate depleted yang and promote blood circulation, and in assisting 
No.2 in warming and restoring yang of the middle-warmer to reduce toxin of No.1 and relieving the extremely 
pungent property of the first two drugs so as to make it possible to warm yang and remove yin cold without 
injuring yin. 

Recent studies have confirmed that this recipe has the efficacies in exciting central nervous system, 
promoting metabolism, improving functions, preventing shock and so on. 
Cautions: 

 1. Since it is indicated for the treatment of cold limbs due to yang insufficiency, the recipe should never  
be administered for syndromes attributable to cold limbs caused by excess of heat. 

 2. Patients with flushed face and restlessness ascribed to cold syndrome with pseudo-heat symptoms, 
should take the decoction cool to prevent rejection of the drug. 
 3. Prolonged decocting aconite root is advisable to reduce its toxic action. 
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5.  Prescriptions for Relieving Exterior Syndrome 
Decoction of Mulberry Leaf and Chrysanthemum (桑菊饮   Sang Ju Yin) 

Source: 
 Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases. 

Ingredients: 
No.1 Mulberry leaf, Folium Mori  7.5  g 
No.2 Chrysanthemum flower, Flos Chrysanthemi  3     g 
No.3 Bitter apricot kernel, Semen Armeniacae Amarum  6     g 
No.4 Forsythia fruit, Fructus Forsythiae  5     g 
No.5 Peppermint, Herba Menthae  2.5  g 
No.6 Platycodon root, Radix Platycodii  6     g 
No.7 Licoricc root, Radix Glycyrrhizae  2.5  g 
No.8 Reed rhizome, Rhizoma Phragmitis  6     g 

Directions: 
All the above ingredients are to be decocted in water for oral administration 

Functions: 
Relieving the exterior syndrome with drugs pungent in flavor and cool in property, facilitating the flow 

of the lung-qi to relieve cough. 
Indications: 

The onset of cough due to wind-heat, marked by cough, mild feverish body, slight thirst, thin and white 
coating of the tongue and floating pulse. 

The modification of the above recipe can be adopted for the treatment of such diseases as the common 
cold, influenza, acute bronchitis, bronchial pneumonia and acute tonsillitis that indicate the exterior syndrome due 
to wind-heat. 
Interpretation: 

Among the drugs of the recipe, No.1 and No.2, sweet in flavor and cool in property with mild effect, act 
in combination as principal drugs for expelling pathogenic heat from the lung and wei system to relieve cough.  
No.5 with the effect of dispelling wind-heat acts as an assistant drug together with No.3 and No.6 to promote the 
dispersing function of the lung to relieve cough.  No.4, pungent and bitter in flavor and cold in property, possesses 
the effect of dispelling wind-heat from exterior and is used as an adjuvant drug with No.8 which is sweet in flavor 
and cold in property and has the effect of clearing away heat, and promoting the production of body fluid to 
quench thirst.  No.7 is used as a mediator for coordinating various effects of the drugs in the recipe. 
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Clinically and experimentally, it is ascertained that the above recipe has the functions of relieving 
cough, removing phlegm, resisting bacteria, subduing inflammation as well as inducing mild sweat and allaying 
fever. 
Cautions: 

1.  Those with cough due to exogenous wing-cold are prohibited from taking this recipe. 
  2.  Since the drugs in the recipe are of dispelling effect, they should not be decocted for a long time. 

 

Powder of Lonicera and Forsythis (银翘散   Yinqiao San) 
Source: 
 Treaiise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases. 
Ingredients: 

No.1 Forsythia fruit, Fructus Forsythiae    9 g 
No.2 Honeysuckle flower, Flos Lonicerae   9 g 
No.3 Peppermint, Herba Menthae    6 g 
No.4 Schizonepeta spike, Spica Schizonepetae   5 g 
No.5 Prepared soybean, Semen Sojae Praeparatum    5 g 
No.6 Arctium fruit, Fructus Arctii   9 g 
No.7 Platycodon root, Radix Platycodi    6 g 
No.8 Licorice root, Radix Glycyrrhizae   5 g 
No.9 Lophatherum, Herba Lophatheri    4 g 
No.10 Reed rhizome, Rhizoma Phragmitis in proper dosage 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Indications: 
Affection by exogenous wind-heat with superficial syndrome marked by fever with anhidrosis or with 

disturbed hidrosis, mild chilly sensation, headache, thirst, cough, sore throat, red tip of the tongue with thin white 
or yellowish coating on it, and floating and rapid pulse. 

Besides, this recipe can be modified to treat such conditions as infection of upper respiratory tract, 
acute tonsillitis, encephalitis B, epidemic cerebrospinal meningitis, parotitis and so on that pertain to exterior 
syndrome caused by exogenous wind-heat. 
Interpretation: 

Of all the ingredients in the above recipe, No.1 and No.2, pungent in flavor and cool in property, are 
used to relieve the exterior syndrome and clear away pathogenic heat and toxic material.  Nos.3, 4, and 5 are used 
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to expel exogenous evils and induce diaphoresis for the treatment of chill, fever without sweating, and headache; 
Nos.6, 7 and 8 used to relieve sore throat and cough by clearing away toxins and removing phlegm and, 
furthermore, the pungent and cool properties of No.6 is good for dispelling exterior heat; the last two drugs, No.9 
and No.10, being sweet in flavor and cool in property with mild effect, are used to remove pathogenic heat and 
promote the production of body fluid and to relieve thirst and restlessness.  Especially, No.9 can induce diuresis, 
which helps to drive pathogenic factor out of the body by passing water. 

Modern researches have ascertained that this recipe possesses the efficacies of inducing diaphoresis, 
bringing down fever, relieving pain and cough, resisting bacteria and viruses, subduing inflammation, etc. 
Cautions: 

1.  The recipe is not advisable for cases ascribable to exterior syndrome caused by exogenous wind-
cold. 

2.  The recipe should not be decocted long in case the effective components are destroyed. 
 

Antiphlogistic Powder (败毒散   Baidu San) 
Source:  

 Key to Therapeutics of Children's Disease 
Ingredients: 

No.1 Bupleurum root, Radix Bupleuri  30 g 
No.2 Root of purple-flowered peucedanum, Radix Peucedani Peucedanum root  30 g 
No.3 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuangxiong  30 g 
No.4 Fruit of citron or trifoliate orange, Fructus Aurantii  30 g 
No.5 Notopterygium root, Rhizoma seu Radix Notopterygii  30 g 
No.6 Pubescent angelica root, Radix Angelicae Pubescentis  30 g 
No.7 Poria Tuckahoe, Poria  30 g 
No.8 Platycodon root, Radix Platycodi (parched)  30 g 
No.9 Ginseng, Radix ginseng  30 g 
No.10 Licorice root, Radix Glycyrrhizae  15 g 

Directions: 
 All the above drugs are to be ground into power and administered 6 g each time for one dosage, to be 

decocted in water with a small amount of fresh ginger and peppermint for oral dose. 
Functions: 

 Relieving  the exterior syndrome by replenishing qi and dispelling pathogenic wind and dampness. 
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Indications:  
Exopathic diseases caused by weakened body resistance and pathogenic wind-cold-dampness, 

manifested as loathing of cold with high fever, headache and stiffness of the neck, soreness of the extremities, 
absence of perspiration, stuffy nose with low speaking voice, fullness and stuffiness in the chest, white and greasy 
coating of the tongue, floating and soft pulse which turns faint on hard pressure, etc. 

The modified recipe can be adapted for the treatment of the common cold, influenza, epidemic parotitis, 
bronchitis, chronic rheumatic arthritis, urticaria, eczema and pyesis in its primary stage and other diseases that 
belong to the type of deficiency of genuine energy and attack of exogenous wind-cold-dampness on the body 
surface. 
Interpretation: 

 Administered as principal drugs, both No.5 and No.6 have the function of dispersing the pathogenic 
wind-cold-dampness all over the body with their pungent flavor and warm property.  No.3 is capable of promoting 
the flow of blood and expelling pathogenic wind, and No.1, having a pungent flavor, is able to dispel pathogenic 
factors from the muscle and skin; both are used as assistant drugs for their efficacy in reinforcing the action of the 
principal drugs in expelling exogenous factors and relieving pain.  The following ingredients are all referred to as 
adjuvant drugs according to their functions: No.4 has the effect of sending down abnormally ascending qi; No.8 
has the effect of promoting the functional activity of the lung; No.2 has the effect of removing phlegm; No.7 has 
the effect of excreting dampness and No.9 has the effect of strengthening genuine energy so as to force pathogenic 
factors out through perspiration.  In addition to being a mediator of various drugs, No.10 is contributive to 
replenishing qi and regulating the middle-warmer, and is used as adjuvant and guiding drugs along with fresh 
ginger and peppermint which are able to disperse wind-cold. 

Clinically and experimentally, it has been confirmed that the recipe is effective for inducing sweat, 
allaying fever, alleviating pain, reducing sputum, relieving cough, promoting urination and blood circulation, 
subduing inflammation, resisting bacteria and viruses and so on. 
Cautions: 

On account of its being warm and dry in property, the recipe is indicated for cases affected by 
exogenous wind-cold-dampness complicated with general deficiency, but it is not fit for those whose pathogens 
are dampness-heat. 
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6.  Heat-clearing Prescriptions 
Decoction for Clearing Heat in the Ying System (清营汤   Qingying Tang) 

Source: 
  Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases.  
Ingredients: 

No.1 Rhinoceros horn,  Cornu Rhinocerotis   2  g 
No.2 Rehmannia root, Radix Rehmanniae 15  g 
No.3 Scrophularia root,  Radix Scrophulariae   9  g 
No.4 Lophatherum,  Herba Lophateri   3  g 
No.5 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis   9  g 
No.6 Red sage root, Radix Salviae Miltiorrhizae   6  g 
No.7 Coptis root, Rhizoma Coptidis   5  g 
No.8 Honeysuckle flower, Flower, Flos Lonicerae   9  g 
No.9 Forsythia fruit, Fructus Forsythiae   6  g 

Directions: 
All the ingredients should be decocted in water for oral dose. 

Functions: 
Clearing and dispelling pathogenic heat from the ying system, nourishing yin and promoting blood 

circulation. 
Indications: 

Invasion of the ying system by pathogenic heat manifested by feverish body which is aggravated in the 
night, delirium occurring now and then, insomnia due to vexation, or by faint skin rashes, deep-red and dry tongue 
and rapid pulse. 

The recipe can also be modified to deal with ying-syndrome occurring in epidemic encephalitis B, 
epidemic cerebrospinal meningitis, septicemia and other infectious diseases. 
Interpretation: 

In the recipe, No.1, being salty in flavour and cold in property, and No.2 being sweet in taste, and cold 
in nature, both exert a role of a principal drug, having the effect of removing heat from the ying and blood systems.  
No.3 and No.5 together act as assistant drugs having the effect of nourishing yin and clearing heat. The rest share 
the role of adjuvant and guiding drugs.  Ingredients Nos.4, 5, 8 and 9 are used to clear and dispel pathogenic heat 
from the yin system through qi system, and No.6 is used to promote blood circulation to remove blood stasis. 

Clinically and experimentally, it is ascertained that the recipe possesses the efficacies of relieving  
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inflammation, bringing down fever, tranquilizing the mind,  resisting bacteria and viruses,  tonifying the heart,  
arresting bleeding, improving immunologic function, promoting blood circulation and so on.  
Cautions: 

Cases with white and slippery coating of the tongue which suggests invasion by pathogenic dampness 
should not use the recipe in case it encourages pathogenic dampness. 
 

Decoction of Gentian for Purging Liver-fire  
(龙胆泻肝汤   Longdan Xiegan Tang) 

Source: 
 Collection  of Prescriptions with Notes.  

Ingredients: 
No.1 Gentian root, Radix Gentianae (parched with wine)    6  g 
No.2 Scutellaria root, Radix Scutellariae (parched with wine)    9  g 
No.3 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae (parched with wine)   9  g 
No.4 Oriental water plantain, Rhizoma Alismatis  12  g 
No.5 Fiveleaf akebia stem, Caulis Akebiae    9  g 
No.6 Plantain seed, Semen Plantaginis    9  g 
No.7 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis (washed with wine)   3  g 
No.8 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae (parched with wine)    9  g 
No.9 Bupleurum root, Radix Bupleuri    6  g 
No.10 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    6  g 

Directions: 
All the above drugs should be decocted in water for oral administration 

Functions: 
Purging excessive fire from the liver and gallbladder and removing damp-heat from the lower-warmer. 

Indications: 
Upward attack of excessive fire in the liver and gallbladder or downward flow of damp-heat from the 

liver channel manifested as headache, conjunctival congestion, hypochondriac pain, bitter taste, deafness, pain 
and bulge of ear; or marked by pruritus and swelling of vulva, impotence, polyhidrosis around the external 
genitals, stranguria with turbid urine, and damp-heat leukorrhagia. 

Equally, the recipe can be modified to cure diseases marked by extreme fire in the liver and gallbladder, 
such as hypertension, vegetative nerve functional disturbance, acute conjunctivitis, acute otitis media, furuncle of 
nasal vestibule or furuncle of external auditory canal, acute cholecystitis and acute hepatitis; and to deal with 
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cases with downward flow of damp-heat as seen in acute infection in the urinary system, acute orchitis, 
epididymitis, acute eczema, acute pelvic inflammation, acute prostatitis, vaginitis and herpes zoster. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredient No.1 extremely bitter in flavor and cold in nature, is used to purge excessive 
fire in the liver and gallbladder and clear damp-heat in the lower-warmer, providing the principal curative efficacy.  
No.2 and No.3, being bitter in flavor and cold in nature, are used in combination to reinforce the effect of the 
ingredient No.1, playing the role of an assistant drug.  Functioning together as adjuvant and guiding drugs, No.4, 
No.5 and No.6 have the effect of removing heat and inducing diuresis to dispel damp-heat while No.7 and No.8 
possess the effect of nourishing yin and blood so as to soothe the liver.  No.9 and No.10 work in combination as 
guiding drugs, with the former having the effect of soothing the liver and regulating the circulation of qi in the 
liver and gallbladder and inducing the efficacy of all the medicines into the liver and gallbladder, and the latter 
having the effect of coordinating the effect of various ingredients in the recipe so as to prevent the stomach from 
being hurt by the bitter and cold property of the drugs. 

Clinically and experimentally, it is ascertained that the recipe has the effect of brining down the fever, 
tranquilizing the mind, relieving inflammation, inducing diuresis, resisting bacteria, promoting the function of 
gallbladder, protecting the liver, arresting bleeding and decreasing blood pressure. 
Cautions: 

Since most of the drugs in the recipe are bitter in flavor and cold in property, constant and long-term 
administration of it is not advisable.  Great care should be taken when exhibiting the drugs for those whose 
spleen-stomach functions are weak; otherwise the stomach-qi might be easily hurt. 

 

Peony Decoction (芍药汤   Shaoyao Tang) 

Source: 
 Six Medical Books by Liu Hejian. 

Ingredients: 
No.1 Peony root, Radix Paeoniae  15   g 
No.2 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    9   g 
No.3 Coptis root, Rhizoma Coptidis    9   g 
No.4 Areca seed, Semen Arecae         5   g 
No.5 Aucklandia root, Radix Aucklandiae    5   g 
No.6 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    5   g 
No.7 Rhubarb root, Radix et Rhizoma Rhei    9   g 
No.8 Scutellaria root, Radix Scutellariae    9   g 
No.9 Cinnamon bark, Cortex Cinnamomi    5   g 
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Directions: 
All the ingredients should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Clearing away damp-heat and toxic material and regulating qi and blood. 

Indications: 
Diarrhea or dysentery due to damp-heat pathogen marked by abdominal pain, pus and blood in the stool, 

tenesmus, burning sensation in the anus, scanty deep colored urine, yellow greasy coating of the tongue, etc. 
The recipe can be modified to treat acute enteritis, bacillary dysentery and other conditions indicative of  

damp-heat in the large intestine. 
Interpretation: 

Ingredient No.1, as a principal drug, is administered in larger dosage to regulate qi and blood for the 
treatment of abdominal pain and tenesmus caused by dysentery.  No.3, No.7 and No.8 share the effects of clearing 
away heat and removing toxic materials.  No.2 and No.9 give the effects of regulating the ying and promoting 
circulation of blood.  No.4 and No.5 are indicated for promoting the flow of qi and removing stagnancy.  No.6 
coordinates various effects of all the drugs in the recipe. 

Modern researches have confirmed the effects of this recipe in resisting bacteria, subduing 
inflammation, and relieving spasm and pain. 
Cautions: 

It is not advisable for cases with external syndromes at the onset of dysentery nor for those suffering 
from chronic dysentery or deficiency-cold dysentery. 
 

Powder for Treating Dark Urine (导赤散   Daochi San) 

Source: 
 Key to Therapeutics of Children’s Diseases  
Ingredients: 

No.1 Dried rehmannia root;  Radix Rehmanniae 18  g 
No.2 Fiveleaf  akebia stem,  Caulis Akebiae 12  g 
No.3 Licorice root,  Radix Glycyrrhizae   6  g 
No.4 Lophatherum,  Herba Lophatheri 12  g 

Directions: 
All the ingredients should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Removing pathogenic heat from the heart and nourishing yin, inducing diuresis for treating stranguria. 
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Indications: 
Domination of heat in the heart channel manifested as irritable feverish sensation in the chest, thirst, 

flushed face, predilection for cold drinks, oral ulceration: or transfer of heart-heat to the small intestine from the 
heart channel, marked by scanty and dark urine and difficulty and pain in micturition. 

Besides, the recipe can be modified to deal with stomatitis, vegetative nerve functional disturbance, 
cystitis, pyelitis and insomnia which pertain to the domination of heat in the heart channel.  
Interpretation: 

In the recipe, No.1 is indicated for removing pathogenic heat, cooling blood and nourishing yin; No.2 is 
for purging pathogenic fire from the heart and promoting urination; No.4 is for reducing pathogenic heat from the 
heart, relieving restlessness, inducing heat downward and out through urination; No.3 for clearing heat and toxic 
materials and relieving painful urination as well as for coordinating the actions of various ingredients in the recipe. 

Modern researches have ascertained that the prescription possesses the functions of relieving 
inflammation, allaying fever, inducing diuresis and tranquilizing the mind. 
Cautions: 

Being bitter in flavor and cold in nature, Ingredient No.2 should be carefully administered in patients 
with weakness of the spleen and stomach 

 

Decoction for Clearing Away Summer-heat and Replenishing Qi 
(清暑益气汤   Qingshu Yiqi Tang) 

Source: 
 Compendium on Epidemic Febrile Diseases.  
Ingredients: 

No.1 Root of American ginseng, Radix Panacis Guinquefolli    5   g 
No.2 Stem of noble dendrobium, Herba Dendrobii  15  g 
No.3 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis    9   g 
No.4 Coptis root, Rhizoma Coptidis    3   g 
No.5 Lophatherum, Herba Lophatheri    6   g 
No.6 Lotus petiole, Petiolus Nelumbinis  15  g 
No.7 Wind-weed rhizome, Rhizoma Anemarrhenae    6  g 
No.8 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    3  g 
No.9 Polished round-grained nonglutinous rice, Semen Cryzae Nonglutinosae 15  g 
No.10 Watermelon peel, Exocarpium Citrulli  30  g 
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Directions: 
All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Clearing away summer-heat and replenishing qi, nourishing yin and promoting the production of body 

fluid. 
Indications: 

Consumption of qi and fluid by summer-heat manifested by feverish body, profuse perspiration, 
restlessness, thirst, scanty and dark urine, general debility, short breath, lassitude, and feeble and rapid pulse. 

The recipe can be modified for the treatment of sunstroke, heat stroke, infantile summer fever as well as 
other infectious diseases occurring in the summer which are related to the injury of qi and body fluid by summer-
heat.   
Interpretation: 

In the recipe, No.1 and No.10 are used in combination as principal drugs with the former having the 
effects of supplementing qi and promoting the production of body fluid, and nourishing yin and removing heat, 
and the latter possessing the effect of clearing away summer-heat.  No.6 can strengthen the effect of expelling 
summer-heat while No.2 and No.3 can strengthen the effects of nourishing yin and clearing away heat.  Working 
together, they are referred to as assistant drugs.  The rest play the role of adjuvant and guiding drugs.  Among 
them, No.5 and No.7 are used to remove heat and restlessness; No.8 and No.9 are used to supplement qi and 
promote the function of the stomach. 

Modern researches have confirmed that the prescription has the efficacies of relieving inflammation, 
allaying fever, tranquilizing the mind, resisting bacteria, nourishing the body and consolidating the constitution 
and protecting the body fluid. 
Cautions: 

It is not advisable for cases having summer-heat with pathogenic dampness 
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7.  Dampness-eliminating Prescriptions 
Powder of Agastachis for Restoring Health  

(藿香正气散   Huoxiang Zhengqi San) 
Source: 

 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary. 
Ingredients: 

No.1 Shell of areca nut, Pericarpium Arecae  30  g 
No.2 Dahurian angelica root, Radix Angelicae Dahuricae  30  g 
No.3 Leaf of purple perilla, Folium Perillae  30  g 
No.4 Tuckahoe, Poria  30  g 
No.5 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae  60  g 
No.6 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae  60  g 
No.7 Tangerine peel, Perticarpium Citri Reticulatae  60  g 
No.8 Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis (bark removed, ginger-

juice-fried)  
60  g 

No.9 Root of balloonflower, Radix Platycodi  60  g 
No.10 Wrinkled gianthyssop, Herba Agastachis  90  g 
No.11 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  75  g 

Directions: 
Grind the drugs into fine powder.  Take 6 g each time with decoction of fresh ginger and Chinese-dates, 

or decoct them in water for oral administration. 
Functions: 

Relieving exterior syndrome, eliminating dampness and regulating qi and the stomach. 
Indications: 

Vomiting and diarrhea due to exterior cold with interior dampness marked by chills, fever, headache, 
fullness sensation and oppressed feeling in the chest and abdomen, vomiting, diarrhea, borborygmus and 
abdominal pain, and thick and greasy tongue fur. 

The common cold of gastrointestinal type, influenza, acute gastroenteritis, gastroduodenal ulcer, chronic 
colitis, food poisoning, epidemic parotitis and other diseases belonging to exterior cold with endogenous 
dampness can be treated with the modified recipe.  
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Interpretation: 
No.10 is administered in large dosage as a principal drug, with a pungent flavor and aromatic smell.  It 

can not only dispel wind-cold but also expel the turbid pathogen and regulate the stomach to arrest vomiting; 
meanwhile it can send up the lucid qi and send down the turbid, clear away summer-heat and filthy pathogens.  
No.3 and No.2, pungent in flavor, aromatic in smell and effective in dispersing exopathogens, assist No.10 in 
dispersing wind and cold from the body surface and eliminate dampness concurrently by means of its aroma.  
No.5 and No.7 dry dampness and regulate the stomach, lower the adverse flow of qi to arrest vomiting.  No.6 and 
No.4 strengthen the spleen and the stomach and regulate the middle-warmer to arrest diarrhea.  No.1 and No.8 
promote the circulation of qi, dispel dampness, regulate the middle-warmer to relieve fullness sensation in the 
abdomen.  No.9, which can facilitate the flow of the lung-qi and relieve fullness in the chest and hypochondrium, 
is helpful in dispersing dampness as well as in relieving the exterior syndrome. Fresh ginger, Chinese-dates and 
No.11 regulate the functions of the spleen and the stomach and coordinate the effects of the other drugs in the 
recipe. 

Modern researches have proved that the recipe has better effects of regulating gastrointestinal function, 
arresting vomiting and diarrhea and reinforcing the stomach; meanwhile, it has the effects of inducing diaphoresis, 
allaying fever, relieving pain, resisting bacteria and virus, eliminating phlegm, relieving cough, inducing diuresis.  
Cautions: 

1.  Since mainly composed of pungent, aromatic, warm natured and desiccant drugs, the recipe is 
contraindicated in patients with excessive fire due to deficiency of yin. In addition, patients with thirst and yellow 
and greasy tongue fur should use the recipe with great care. 

2.  When used in the form of decoction, the drugs should be decocted for a shorter time to prevent the 
decrease in effect. 

 

Peptic Powder (平胃散   Pingwei San) 

Source: 
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary  

Ingredients: 
No.1 Atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis (rough bark discarded, 

soaked in rice-washed water for two days)  
15  g 

No.2 Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis (bark removed, ginger 
juice prepared, fried)  

  9  g 

No.3 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae    9  g 
No.4 Licorice root, Radix Glycyrrhizae (fried)    4  g 
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Directions: 
Grind the above drugs into fine powder. Take 3 to 5 g each time with the decoction of fresh ginger and 

Chinese-dates; or decoct them in water for oral adiministration. 
Functions: 

Drying dampness and strengthening the spleen, promoting the circulation of qi and regulating the 
stomach. 

 
Indications: 

Stagnancy of dampness in the stomach and spleen marked by feeling of fullness in the abdomen, 
anorexia, tastelessness, nausea, vomiting, eructation, acid regurgitation, heavy sensation of the body, lassitude and 
sleepiness, frequent diarrhea, white, greasy and thick tongue fur and slow pulse. 

Acute gastroenteritis, catarrhal gastritis, gastrointestinal neurosis and acute indigestion marked by the 
syndrome of stagnancy of dampness in the stomach and spleen can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

No.1, used in large dosage as a principal drug, dispels dampness to promote the function of the spleen.  
No.2 promotes the circulation of qi and eliminates dampness to relieve distension and fullness in the abdomen, 
acting as an assistant drug.  No.3 regulates qi and eliminates dampness, as an adjuvant drug.  No.4, sweet in taste 
and mild in nature, regulates the stomach and coordinates the effects of the other drugs in the recipe.  Fresh ginger 
and Chinese dates regulate the functions of the spleen and the stomach. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of regulating gastrointestinal function and 
eliminating excessive water from the body. 

 
Cautions: 

The recipe, bitter in taste, pungent in flavor, warm and dry in nature, tends to consume yin and blood.  
There fore, it is contraindicated in patients suffering from deficiency of the spleen without dampness or patients 
with deficiency yin marked by red tongue with little fur, bitter taste in the mouth with thirst or rapid pulse. 
 

Oriental Wormwood Decoction (茵陈蒿汤   Yinchenhao Tang) 
Source: 
 Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Oriental wormwood, Herba Artemisiae Capillaris  30 g 
No.2 Cape jasmine fruit, Fructus Gardeniae  15 g 
No.3 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei    9  g 
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Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Clearing away heat and eliminating dampness to treat jaundice. 

Indications: 
Jaundice due to damp-heat characterized by bright yellow coloration of the skin and eyes, slight  

fullness sensation in the abdomen, thirst, disturbance in urination, yellow and greasy tongue fur and deep and 
rapid pulse. 

Patients with acute infectious icteric hepatitis, cholecystitis, cholelithiasis and acute pancreatitis marked 
by the syndrome of jaundice due to damp-heat can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 in the recipe is used in large dosage as a principal drug to clear away heat and dampness for the 
treatment of jaundice.  No.2 removes obstruction in the tri-warmer, guides dampness and heat downward and 
eliminates dampness and heat through urination, as an assistant drug.  No.3 purges away heat, removes blood 
stasis and relieves constipation, as an adjuvant drug. 

Modern researches have proved that the recipe is effective in normalizing the function of the 
gallbladder, nourishing the liver, allaying fever, relieving inflammation and inducing diuresis and has, in addition, 
the purgative, antibacterial, antiviral and bleeding-arresting effects. 
Cautions: 
 The recipe is contraindicated in patients with jaundice of yin type. 
 
 

8.  Purgative Prescription 
Hemp Seed Pill (麻子仁丸   Maziren Wan) 

Source: 
 Treatise on Febrile Diseases.  

Ingredients: 
No.1 Hemp seed, Fructus Cannabis  500  g 
No.2 White peony root, Radix Paeoniae Alba  250  g 
No.3 Fruit of immature citron, Fructus Aurantii Immaturus  250  g 
No.4 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei  500  g 
No.5 Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis  250  g 
No.6 Bitter apricot kernel, Semen Armeniacae Amarum  250  g 
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Directions: 
The above drugs are ground into fine powder and then boluses are made out of powdered medicines 

mixed with honey, just the same size as a parasol seed. Nine grams is taken each time orally with warm boiled 
water, one or two times a day.  This recipe may be decocted for internal administration, but the dosage must be 
reduced in proportion to that of the original recipe. 

 
Functions: 

  Moistening the intestines to relieve constipation. 
Indications: 

Syndrome of constipation due to intestinal dryness, manifested as frequency of urination, dry stool, or 
constipation due to dehydration after febrile diseases, and habitual constipation. 

This recipe can equally be adapted for the treatment of constipation caused by intestinal dryness due to  
over-swearing in the febrile diseases, habitual constipation marked by rabbit-stool-like feces. 
Interpretation: 

This recipe, in fact, is the modified copy of Minor Decoction for Purging Down Digestive Qi, with its 
dosage reduced and with the addition of hemp seed, bitter apricot kernel, white peony root and honey.  In the 
recipe, Ingredient No.1, great in dosage, sweet in flavor, mild in nature and abundant in lipid, functions as the 
principal drug acting on the channels of the large intestine, spleen and stomach to moisten the large intestine for 
treatment of constipation.  The acrid and mild natured Ingredient No.6, as an assistant drug, acts on the lung 
channel and the large intestine channel and has the function of sending down qi and relaxing the bowels with its 
lubricant nature.  All the ingredients in the Minor Decoction for Purging Down Digestive Qi have the effect of 
purging the retention of gastrointestinal dryness and heat, and thus being referred to as adjuvant drugs.  The 
guiding drug is honey with the effect of moistening dryness and relaxing the bowels.  The various ingredients of 
the prescription act in coorperation to moisten the intestine and loose the bowels, and pertain to the recipe of mild 
laxation by moistening. 

Modern researches have confirmed that this recipe has the functions of moistening the intestine and 
softening stool. 
Cautions: 

1.  The recipe should be administered with great care for the aged and the weak or those with 
constipation caused by exhaustion of body fluid and blood dryness without pathogenic heat. 

2.   It is not advisable for the pregnant women. 
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9.  Phlegm-eliminating Prescriptions 
Decoction for Clearing Away Gallbladder-heat (温胆汤   Wendan Tang) 

Source: 
 Prescriptions Assigned to the Three Categories of Pathogenic Factors of Diseases 

Ingredients: 
No.1 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae  6 g 
No.2 Bamboo shavings, Caulis Bambusae in Taenia 6 g 
No.3 Fruit of immature citron, Fructus Aurantii Immaturus (powder-fried)  6 g 
No.4 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae  9 g 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  5 g 
No.6 Tuckahoe, Poria  5 g 
No.7 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens  5 pcs. 
No.8 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae  1 pc. 

Directions: 
 All the drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Regulating the flow of qi and resolving phlegm, clearing away heat from gallbladder and regulating the 

stomach. 
Indications: 

 Incoordination between the gallbladder and the stomach with stirring up of phlegm-heat marked by  
vertigo, vomiting, gastric discomfort with acid regurgitation, palpitation, insomnia due to vexation, epilepsy, bitter  
taste in the mouth, slight thirst, yellow greasy fur of the tongue, and slippery, rapid pulse or taut rapid pulse. 

Disorder of vegetative nerve, menopausal syndrome, neurosism, cerebral arteriosclerosis and chronic 
gastritis marked by the symptoms of incoordination between the gallbladder and the stomach with stirring up of 
phlegm-heat can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 in the recipe lowers adverse flow of qi to regulare the stomach, eliminates dampness to resolve 
phlegm, as a principal drug.  No.2 clears away heat and resolves phlegm to arrest vomiting and relieve 
restlessness; No.3 promotes the circulation of qi to remove phlegm and renders phlegm to come downward with 
qi, used as an assistant drug. As adjuvant drugs, No.4 regulates qi to eliminate dampness and No.6 strengthens the 
spleen to excrete dampness and get the dampness and phlegm cleared away.  No.7, No.8 and No.5 tonify the 
spleen and regulate the stomach, coordinating the effects of other drugs in the recipe. 
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Modern researches have proved that the recipe has the effects of tranquilizing the mind, coordinating 
the functions of vegetative nerve and arresting vomiting. 
Cautions: 

Since it is a heat-clearing and phlegm-eliminating one, the recipe is not indicated for insomnia due to 
deficiency of heart, palpitation due to deficiency of blood, vertigo due to deficiency of yin, vomiting due to cold 
of the stomach, etc. 
 

Bolus for Clearing Qi and Phlegm (清气化痰丸   Qing Qi Huatan Wan) 
Source: 

 Textual Research on Prescriptions 
Ingredients: 

No.1 Trichosanthes seed, Semen Trichosanthis  30  g 
No.2 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae  30  g 
No.3 Skullcap root, Radix Scutellariae  30  g 
No.4 Apricot kernel, Semen Pruni Armentiacae  30  g 
No.5 Fruit of immature citron, Fructus Aurantii Immaturus  30  g 
No.6 Tuckahoe, Poria  30  g 
No.7 Arisaema with bile, Arisaema cum Bile  45  g 
No.8 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae  45  g 

Directions: 
The above drugs are mixed with ginger juice to make boluses.  Take 6 g each time with warm boiled 

water. 
Functions: 

Clearing away heat, dissolving phlegm, regulating qi and relieving cough. 
Indications: 

Stagnation of phlegm and heat in the lung marked by cough with thick yellowish sputum, fullness and 
stuffiness sensation in the chest and hypochondrium, rapid breath, nausea, vomiting, red tongue, yellowish greasy 
fur and slippery and rapid pulse. 

Chronic bronchitis, pneumonia marked by the syndrome of stagnation of phlegm and heat in the lung 
can be treated with the recipe.  
Interpretation: 

No.7, with a bitter taste and cold nature and effective in clearing heat and resolving phlegm, is indicated 
for obstruction due to phlegm, and fire of excess type, used as a principal drug in the recipe.  As assistant drugs, 
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No.3 and No.1 purge lung-fire, resolve heat-phlegm, strengthen the effect of No.7; and No.5 and No.2 keep the 
adverse qi flowing downward and relieve flatulence, clear away phlegm and remove obstruction.  No.6 
strengthens the spleen to remove dampness.  No.4 smooths circulation of lung-qi and No.8 eliminates dampness to 
resolve phlegm, all as adjuvant drugs. 

Modern researches have proved that the recipe has the heat clearing, antibacterial, phlegm-eliminating, 
cough-relieving and asthma-relieving effects.  
Cautions: 

It is contraindicated in patients with cold-phlegm syndrome and sticky-phlegm syndrome. 
 

Decoction of Pinellia, Bighead Atractylodes and Gastrodia  
(半夏白术天麻汤   Banxia Baizhu Tianma Tang) 

Source: 
 Medicine Comprehended. 
Ingredients: 

No.1 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    9 g 
No.2 Gastrodia tuber, Rhizoma Gastrodiae    6 g 
No.3 Tuckahoe, Poria    6 g 
No.4 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae    6 g 
No.5 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae  15 g 
No.6 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    4 g 
No.7 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens    1 pc. 
No.8 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae    2 pcs. 

Directions: 
All the drugs are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
Drying dampness to resolve phlegm, calming the liver to tranquilize the endogenous wind. 

Indications: 
Up-stirring of wind-phlegm marked by dizziness, headache, feeling of oppression in the chest, nausea, 

vomiting, whitish and greasy tongue fur, taut and slippery pulse, etc. 
Aural vertigo, functional disturbance of vegetative nerve, cerebral arteriosclerosis, chronic 

gastroenteritis, vestibular neuritis, cerebrovascular accident and other disorders marked by the syndrome of up-
stirring of wind-phlegm can be treated by the modified recipe. 
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Interpretation: 
No.1 in the recipe eliminates dampness to resolve phlegm, and lowers the adverse flow of qi to arrest 

vomiting.  No.2 resolves phlegm and calms endopathic wind to relieve vertigo.  The combined use of the two 
drugs plays a very important role in the treatment of vertigo with headache due to wind-phlegm syndrome.  They 
are principal drugs.  No.5, as an assistant drug, reinforces the spleen to eliminate dampness, and when combined 
with No.1 and No.2, it can eliminate dampness to resolve sputum.  No.3 strengthens the spleen to excrete 
dampness; No.4 regulates qi to resolve phlegm; No.7 and No.8 regulate ying and wei, all acting as adjuvant drugs.  
No.6 regulates the stomach and coordinates the effects of the other drugs as a guiding drug. 
Cautions: 

The recipe has warming, drying and wind-calming effects, so it is not fit for the treatment of dizziness 
or headache caused by up-stirring of the liver-yang, hyperactivity of the liver-yang, hyperactive liver-qi due to 
deficiency of liver-yin, and deficiency of both liver-yin and kidney-yin. 
 
 

10.  Prescriptions for Treating Dryness Syndrome 
Decoction for Relieving Dryness of the Lung  

(清燥救肺汤   Qingzao Jiufei Tang) 
Source: 

 Principle and Prohibition for Medical Profession.  
Ingredients: 

No.1 Mulberry leaf, Folium Mori  9    g 
No.2 Gypsum, Gypsum Fibrosum  7.5 g 
No.3 Ginseng, Radix Ginseng 2    g 
No.4 Licorice root, Radix Glycyrrhizae  3    g 
No.5 Sesame seed, Semen Sesami (fried and ground)  3    g 
No.6 Donkey-hide gelatin, Colla Corii Asini  2.4 g 
No.7 Lilyturf root, Radix Ophiopogonis (core removed)  3.6 g 
No.8 Apricot kernel, Semen Pruni Armeniacae (skin removed, fried)  2    g 
No.9 Loquat leaf, Folium Eriobotryae (hair removed, honey-fried  

to yellow)  
3    g 

Directions: 
The drugs should be decocted in water for oral administration. 
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Functions: 
Dispelling pathogenic dryness and moistening the lung. 

Indications: 
Impairment of the lung caused by pathogenic warm-dryness which has invaded the qi system marked 

by headache, fever, dry cough, asthma, dryness of the pharynx and nasal cavity, fullness sensation in the chest and 
pain in the hypochondrium, vexation, thirst, dry and uncoated tongue, feeble, large and rapid pulse. 

Pharyngitis, bronchitis, Bronchiectasis, pulmonary tuberculosis and other diseases marked by the 
syndrome of impairment of the lung caused by warm-dryness which has invaded the qi system can be treated by the 
modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 clears away lung dryness as a principal drug. No.2 and No.7 as assistant drugs clear away 
pathogenic heat from the lung and moisten the dryness.  No.8  and No.9 promote the circulation of the lung qi; 
No.6 and No.5 moisten the lung and replenish yin; No.3 and No.4 supplement qi and regulate the stomach.  These 
ingredients act as adjuvant drugs. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of relieving inflammation, bringing down 
fever, tonifying the body, promoting functional activities, eliminating phlegm and relieving cough. 
 

Ophiopogon Decoction (麦门冬汤   Maimendong Tang) 
Source: 

 Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber.  
Ingredients: 

No.1  Lilyturf root, Radix Ophiopogonis  60  g 
No.2  Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    9  g 
No.3  Ginseng, Radix Ginseng    6  g 
No.4  Licorice root, Radix Glycyrrhizae    4  g 
No.5  Glutinous rice, Oryza Glutinosae    6  g 
No.6  Chinese-dates, Fructus Ziziphi Fujubae    3  pcs. 

Directions: 
All the drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Nourishing the lung and the stomach, lowering the adverse flow of qi and regulating the stomach. 
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Indications: 
Consumptive lung disease marked by cough; whitish frothy sputum, shortness of breath, dryness of the 

mouth and pharynx, thirst, dryness of the tongue red in colour with little fur and weak and rapid pulse. 
Chronic bronchitis, chronic pharyngitis, pulmonary tuberculosis, bronchiectasis, chronic gastritis, 

atrophic gastritis, and epidemic febrile diseases in the recover stage marked by deficiency of both the stomach-qi  
and stomach-yin can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 in the recipe, used in large dosage as a principal drug, sweet in taste and cold in nature, nourishes 
the lung-yin and stomach-yin and clears away the fire of deficiency type.  No.2 is aimed at lowering the adverse 
flow of qi to resolve phlegm, as an assistant drug.  In spite of its dry nature, when it is used in combination with a 
large dosage of No.1, its dry nature is reduced but its effect of lowering the adverse flow of qi remained.  It also 
enables No.1 to keep its tonic effect and lose its greasy nature.  No.3 replenishes and restores the middle-warmer 
qi.  When it is used in combination with No.1, its effects of invigorating qi and producing body fluids can be 
strengthened.  No.5, No.6 and No.4, as adjuvant and guiding drugs, tonify the spleen and benefit the stomach. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of nourishing and moistening the human 
body, relieving cough and eliminating phlegm. 
Cautions: 

The recipe is contraindicated in patients with consumptive lung disease belonging to the cold of 
insufficiency type. 
 
 

11.  Sedative Prescriptions 
Wild Jujube Seed Decoction (酸枣仁汤   Suanzaoren Tang) 

Source: 
 Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber  

Ingredients: 
No.1 Wild or spiny jujube seed, Semen Ziziphi Spinosae  18  g 
No.2 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong   3  g 
No.3 Tuckahoe, Poria    6  g 
No.4 Rhizome of wind-weed, Rhizoma Anemarrhenae    6  g 
No.5 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    3  g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 
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Functions: 
Nourishing the blood and tranquilizing the mind and clearing away pathogenic heat to relieve restlessness. 

Indications: 
Symptoms due to asthenic diseases such as insomnia with vexation, palpitation, night sweat, dizziness, 

dry throat and mouth, thready and taut pulse. 
Patients with neurosism, cardiac neurosis, paroxysmal tachycardia, climacteric syndrome and others 

marked by the above-mentioned symptoms can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

No.1, neutral in nature, sour in taste, related to the channels of heart and liver, can nourish the heart-
blood and supplement the liver-blood to tranquilize the mind as a principal drug.  No.2, pungent and fragrant in 
flavor and warm in nature, strong in running and dispersing, can promote the flow of qi and blood circulation, 
regulate the liver-qi.  The combined use of No.1 and No.2 can produce astringent and dispersing effects both 
being opposite and complementary to each other to nourish the blood, regulate the function of the liver and 
tranquilize the mind.  No.3 reinforces the spleen and tranquilizes the mind.  No.4 nourishes yin and reduces 
pathogenic fire to relieve restlessness.  In addition, it can also moderate the pungent flavor and drastic nature of 
No.2, No.5 coordinates the actions of the other ingredients in the recipe.  The joint use of the above drugs 
produces the effects of nourishing the blood to tranquilizing the mind and removing pathogenic heat to relieve 
restlessness. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of tranquilizing the mind, inducing sleep 
and bringing down fever. 

 

Cardiotonic Pill (天王补心丹   Tianwang Buxin Dan) 

Source: 
 An Outline of Health Conservation.  

Ingredients: 
No.1 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae  120  g 
No.2 Figwort root, Radix Scrophulariae    60  g 
No.3 Red sage root, Radix Salviae Miltiorrhizae    60  g 
No.4 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    60  g 
No.5 Ginseng, Radix Ginseng    60  g 
No.6 Tuckahoe, Poria    60  g 
No.7 Arborvitae seed, Semen Biotae    60  g 
No.8 Wild or spiny jujuba seed, Semen Ziziphi Spinosae    60  g 
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No.9 Polygala root, Radix Polygalae    60  g 
No.10 Lucid asparagus root, Radix Asparagi    60  g 
No.11 Lilyturf root, Radix Ophiopogonis    60  g 
No.12 Magnolia vine fruit, Fructus Schisandrae    60  g 
No.13 Root of balloonflower, Radix Platycodi    60  g 

Directions: 
Grind the above-mentioned ingredients into fine powder and mix the powder with honey to make pills 

coated with 15 to 20 g of cinnabar.  Take 9 g three times a day. It can also be made into decoction, with the 
dosage modified proportionally according to the original recipe. 
Functions: 

Nourishing yin to remove heat and tonifying the blood to tranquilize the mind. 
Indications: 

Deficiency-fire stirring up inside due to deficiency of yin and blood brought on by the hypofunction of 
heart and kidney marked by insomnia with vexation, palpitation, mental weariness, nocturnal emission, amnesia, 
dry stools, orolingual boil, reddened tongue with little fur, thready and rapid pulse. 

Neurosism, paroxysmal tachycardia, hypertension, hyperthyroidism and others marked by the above-
mentioned symptoms can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 is used in large dosage to nourish yin and blood, tonify the kidney and the heart; its combined use 
with No.2 as principal drugs nourishes yin and clears pathogenic fire to get the deficiency-fire suppressed and the 
mind tranquilized.  No.3, No.4, No.5 and No.6 invigorate qi, enrich the blood and tranquilize the mind.  No.7, 
No.8 and No.9 reinforce the heart and the spleen to tranquilize the mind.  No.10 and No.11, sweet in taste and 
cold in nature, produce a moistening effect to clear deficiency-fire.  No.12 astringes qi and promotes the 
production of the body fluid to avoid the dissipation of the heart-qi.  No.13 carries all the ingredients in the recipe 
upward cinnabar tranquilizes the mind.  The joint use of all the drugs in the recipe can get yin and blood enriched, 
the fire of deficiency type reduced, thus, with the mind tranquilized spontaneously. 

Modern researches have proved that the recipe has a better effect of regulating the cerebral cortex.  It 
can tranquilize the mind to induce sleep without causing listlessness and achieve the effects of enriching the blood 
and relieving the symptoms of coronary heart disease. 
Cautions: 

The recipe is composed of nourishing, greasy drugs which affect the stomach, so it is not fit to take for 
a long time. 
 

 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 2 

 

534 

12.  Prescriptions for Calming Wind 
Chuanxiong Mixture (川芎茶调散   Chuanxiong Chatiao San) 

Source: 
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary  
 

Ingredients: 
No.1 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong   120  g 
No.2 Schizonepeta, Herba Schizonepetae (remove stem)  120  g 
No.3 Dahurian angelica root, Radix Angelicae Dahuricae    60  g 
No.4 Notopterygium root, Rhizoma seu Radix Notopterygii    60  g 
No.5 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    60  g 
No.6 Wild ginger, Herba Asari    30  g 
No.7 Ledebouriella root, Radix Ledebouriellae    45  g 
No.8 Peppermint, (herb) Herba Menthae (un-baked)  240  g 

Directions: 
Grind the drugs into fine powder, take 6 g each time, twice a day, after mixing well with tea.  It can also 

be decocted in water for oral administration but the dosage should be reduced proportionally on the basis of the 
original recipe. 
Functions: 

Dispelling exopathic wind to relieve pain. 
Indications: 

Attacks of exopathic wind marked by headache, migraine, or pain on the top of head, aversion to cold 
with fever, obstruction of nose, dizziness, thin and white fur of the tongue, floating and slippery pulse. 

The common cold, migraine nervous headache, headache due to chronic rhinitis, marked by the 
symptoms of the attack of exopathic wind can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

As principal drugs, No.1 is effective for shaoyang headache and jueyin headache (pain in the temples or 
pain on the top of the head), No.4, for taiyang headache (posterior pain of the head), No.3 for yangming headache 
(pain in the frontal bone and superciliary ridge), No.6 for shaoyin headache (dizziness and pain radiating to the 
cheeks).  As assistant drugs, No.8, No.2 and No.7 with an elevating and dispelling effect, can be used to refresh 
the mind, dispel exopathic wind in assisting the principal drugs to strengthen the effect of dispelling the wind to 
relieve pain and induce mild diaphoresis.  No.5 regulates the stomach and supplements qi, coordinates the actions 
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of all the other drugs to prevent their excessive disitipation of qi.  Taking the medicine with tea is aimed at 
making use of its bitter taste and cold nature to prevent the excessive warm-dryness and the excessive elevating 
and dispelling actions of the wind- dispelling drugs and moderate the elevating and lowering effects.  They are all 
used as adjuvant drugs. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of relieving pain, inducing diaphoresis, 
bringing down fever and tranquilizing the mind. 
Cautions: 

Since it consists of more drugs with a pungent flavor which induce perspiration, the recipe is not 
indicated for insufficiency of qi and blood due to persistent illness or headache caused by up-stirring of liver-wind 
or hyperactivity of liver-yang. 
 

Decoction of Antelope's Horn and Uncaria Stem  
(羚角钩藤汤   Lingjiao Gouteng Tang) 

Source: 
Popular Treatise on Febrile Diseases.  

Ingredients: 
No.1 Antelope's horn, Cornu Saigae Tataricae (decocted first)    4.5 g 
No.2 Uncaria stem with hooks, Ramulus Uncariae Cum Uncis (decocted later)    9    g 
No.3 Mulberry leaf, Folium Mori    6    g 
No.4 Sichuan fritillary bulb, Bulbus Fritillariae Cirrhosae  12    g 
No.5 Fresh root of rehmannia, Radix Rehmanniae 15    g 
No.6 Bamboo shavings, Caulis Bambusae in Taeniis (fresh and prepared, decocted 

first with No. 1 in water)  
  9    g 

No.7 Chrysanthemum flower, Flos Chrysanthemi    9  g 
No.8 White peony root, Radix Paeoniae Alba    9  g 
No.9 Poria with hostwood, Poria cum Ligno Hospite    9  g 
No.10 Licorice root, Radix Glycyrrhizae Recens    3  g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Removing pathogenic heat from the liver and calming endogenous wind and increasing body fluid to 

relax muscles and tendons. 
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Indications: 
Occurrence of wind syndrome in case of extreme heat marked by persistent high fever, restlessness and 

convulsion, or coma in serious case, dry and deep-red tongue, or prickled and parched tongue, taut and rapid pulse. 
Hypertension, functional disturbance of vegetative nerve, cerebrovascular accident, hyperthyroidism,  

epilepsy and vertigo marked by occurrence of wind syndrome in case of extreme heat can be treated by the  
modified recipe. 
Interpretation: 

No.1 and No.2, as principal drugs, cool the liver to calm endogenous wind, remove pathogenic heat to 
relieve convulsion.  No.3 and No.7 strengthen the wind calming effect as assistant drugs.  No.8 and No.5 
replenish yin and body fluid to nourish the liver and relax the muscles and tendons; No.4 and No.6 remove heat to 
resolve phlegm; No.9 calms the liver and tranquilizes the mind.  The above ingredients act as adjuvant drugs.  
No.10 coordinates the effects of all the other drugs in the recipe as a guiding drug.  When combined with No.8 it 
can promote the production of yin, relax the muscles and tendons and relieve spasm. 

Modern researches have proved that all the drugs in the recipe have the effects of lowering high blood 
pressure and tranquilizing the mind. 
Cautions: 

 The recipe is not indicated for stirring up of endopathic wind of deficiency type caused by the retention 
of pathogenic heat and impairment of genuine yin due to epidemic febrile disease marked by spasm of the muscles 
and involuntary movement of limbs. 
 
 

13.  Prescription for Treating Carbuncles 
Decoction of Rhubarb Root and Moutan Bark  

(大黄牡丹汤   Daihuang Mudan Tang) 
Source: 

 Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber  
Ingredients: 

No.1 Rhubarb root, Radix et Rhizoma Rhei  18  g 
No.2 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis    9  g 
No.3 Peach kernel, Semen Persicae 12  g 
No.4 Waxgourd seed, Semen Benincasae  30  g 
No.5 Mirabilite, Natrii Sulphas    9  g 
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Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Purging heat and eliminating blood stasis with potent drugs, removing pathogenic accumulation and 

relieving swelling. 
 

Indications: 
Primary periappendicular abscess marked by fever, perspiration, pain and tenderness in the right lower 

abdomen or with limitation of the right foot to stretch without formation of pus. 
In addition, other diseases such as acute appendicitis, acute pelvic inflammation, acute annexitis that 

are ascribable to the accumulation of dampness and heat can be treated with the modified recipe. 
Interpretation: 

Of the five ingredients in the recipe, the first one is used to purge the accumulated toxins from 
dampness and heat in the intestines; the last one softens the masses and dispels accumulation to assist the first one 
in purgation.  No.2 and No.3 are used to cool the blood and remove blood stasis; No.4 to clean the dampness and 
heat in the intestines, and to discharge pus and remove abscess. 

Modern studies have proved that this recipe has the efficacies in relieving inflammation, resisting 
bacteria, improving circulation, discharging pus, etc.  
Cautions: 

1.  The recipe is only indicated in patients with periappendicular abscess due to obstruction of 
dampness-heat and phlegm. 

2.  The recipe should be administered with great care to the old people, pregnant women, and people 
with weak constitution. 

Reference: 
1.    Zhang E.  Prescriptions of Traditional Chinese Medicine: A Practical English-Chinese Library of Traditional  
       Chinese Medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine. 
       1999. 
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