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การแพทยแผนจีนมีประวัติศาสตรยาวนานมากวาหาพันป เปนหน่ึงในหาไขมุกอันงดงามของ
ประเทศจีนท่ีไดรับการประดิษฐคิดคนขึ้น อันประกอบไปดวย การแพทยแผนจีน การประดิษฐเข็มทิศ 
การทําเคร่ืองกระสุนดินปน การทํากระดาษ และการพิมพ  สําหรับการแพทยแผนจีนถือวามีความพิเศษ
จากการท่ีไดนําธรรมชาติเขามาใชในการดูแลและรักษาสุขภาพ และการแพทยแผนจีนก็เปนท่ียอมรับจาก
ท่ัวโลก  การท่ีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดทําหนังสือ 
“ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3” ขึ้นน้ี  ถือเปนสารานุกรมตํารับยาจีนท่ีมีประโยชนเปนอยาง
มาก ทําใหการแพทยแผนจีนในประเทศไทยไดกาวหนาขึ้นมาอีกขั้นหน่ึง 

“ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3” น้ี มีจุดเดนหาประการ คือ 1) จัดทําโดยรัฐบาล 
และพิมพเปนภาษาไทย เปนด่ังสารานุกรมตํารับยาจีนในประเทศไทย  2) รวบรวมตํารับยาการแพทยแผนจีน
ไวมากมาย ถือเปนหนังสือตํารามาตรฐานท่ีเปนประโยชนตอวงการการแพทยแผนจีน และเปนการจัดทํา
มาตรฐานการแพทยแผนจีนในอนาคต  3) ทําใหแพทยกลุมตาง ๆ เชน แพทยแผนไทย และแพทยแผน-
ปจจุบัน ไดศึกษาศาสตรการแพทยแผนจีน สงเสริมใหมีการเรียนการสอนศาสตรการแพทยแผนจีน 
รวมท้ังการคิดวิเคราะห คนควาเพ่ิมเติม และประยุกตใหเขากับประเทศไทย  4) หนังสือเลมนี้เกิดจาก
ความต้ังใจในการจัดทําท่ีใชกําลังคน กําลังทรัพย และเวลาจํานวนมาก อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน จึง
แสดงใหเห็นวารัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการแพทยแผนจีนเปนอยางยิ่ง  5) หนังสือเลม
น้ีจะเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย และเปนสิ่งท่ีมีคุณคาสําหรับสังคมไทย ทําใหลูกหลาน
นําไปใชไดตลอดไป  

ผมหวังวาหนังสือเลมน้ีจะทําใหทุกภาคสวนมีการตอบรับท่ีดี และยอมรับในศาสตรการแพทย
แผนจีน และมีสวนชวยเปนภูมิคุมกันในการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคตางๆ ของคนไทย 

 
 
 
      (แพทยจีน สมบัติ แซจิว) 
              นายกสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย 
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  ต้ังแตสถาบันการแพทย ไทย-จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต กระทรวงสาธารณสุข ไดกอต้ังขึ้นมา 
ไดผลิตหนังสือ “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย” เลมท่ี 1 เลมท่ี 2 มาแลว และเลมท่ี 3 กําลังจะ
เผยแพรใหกับประชาชนทั่วไป  หนังสือท้ัง 3 เลมน้ีไดสรางบทบาทอันทรงคุณคาในการสนับสนุน 
คุมครอง และพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทย  เน่ืองดวยขอดีเดนของการแพทยจีนและยาจีนท่ีมี
สรรพคุณการรักษาโรคมากมาย จึงไดรับความสนใจและการยอมรับจากประชาชนไทย  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 187 ของ“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” และมาตรา 5(5) มาตรา 14(5) และมาตรา 
33(5) “แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542” ไดกําหนดใหประชาชนไทยมีอิสรภาพใน
การเลือกวิธีการรักษาทางสุขภาพและปองกันโรค และไดกําหนดใหการแพทยแผนจีนเปนศาสตรอีกแขนง
หน่ึงทางการแพทย  ปจจุบันแพทยจีนทุกทานลวนพยายามเสริมความรู ยกระดับความสามารถในการ
รักษาโรค หม่ันเพียรทําหนาท่ีรักษาประชาชนในภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตาง ๆ  อุทิศ
คุณประโยชนเพื่อสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย         
 หนังสือ “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลมท่ี 3” น้ี เปนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ 
รูปภาพคมชัด  มีการเปรียบเทียบภาษาไทยจีน อานงายสะดวกในการคนหา มีคุณคาในการใชงานสูง ซึ่ง
จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการแพทย เชน แพทยจีน  เภสัชกรจีน แพทยแผนไทย เภสัชกรไทย 
แพทยแผนปจจุบันท่ีไดศึกษาแพทยแผนจีน รวมท้ังนักศึกษามหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีท่ีทํางานคนควา
ดานการแพทยแผนจีนและแผนไทย สามารถนํามาใชเพ่ือชี้นําการปฏิบัติ และยกระดับคุณภาพการทํางาน
อยางดียิ่ง 
 
   
 
                   (แพทยจีน ธงชัย ลี้นําโชค) 

     นายกสมาคมศาสตรการแพทยแผนจีน 
 
 

                        



คํานิยม 
 

ค

คํานิยม 
 

“ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3” น้ี เปนตําราท่ีใชเวลาและความทุมเทของนักวิชาการ
ภายใตการนําของเภสัชกรหญิงเยน็จิตร เตชะดํารงสิน ซึ่งทุกคนไดฟนฝาอุปสรรคมากมายท้ังในแงวิชาการ 
ความถูกตองของตนตํารับ ความชัดเจนของหลักฐานทางวิทยาศาสตร ประจักษพยาน และการพิสจูนทางดาน
เภสัชวิทยาสมัยใหม ตลอดจนภาษาไทยท่ีถกูตองท้ังหลกัภาษาและไวยกรณ ในดานความถกูตองของเน้ือหา 
นอกจากการตรวจสอบจากตําราอางองิซ่ึงเปนภาษาจีนโบราณแลว ยังตองสืบคนและตรวจสอบกบัตําราและ
งานวิจัยดานสมุนไพรท้ังสมัยใหมและด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เพื่อใหตํารา “ตํารับยาจีน-
ท่ีใชบอยในประเทศไทย” ท้ัง 3 เลมน้ีมีความถูกตองสมบูรณท่ีสุด นอกจากน้ีรูปภาพสมุนไพรทุกชนิดก็มี
การถายอยางประณีตโดยผูเชี่ยวชาญคนไทย ผูใชตําราท้ัง 3 เลมน้ี จึงวางใจไดในความถูกตองทางวิชาการ 

“ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3” น้ี ไดรวบรวมตํารับยาท่ีใชมากวา 2,000 ป และ
มีการปรับปรุงพัฒนาจนเปนตํารับพ้ืนฐานท่ีหาขอโตแยงทางการวนิิจฉัยและการรกัษาโรคทางทฤษฎีการแพทย
แผนจีนไมได จุดเดนท่ีจะทําใหใชงานตอไปไดอีกหลายรอยหลายพันปคือ สามารถต้ังตํารับใหมโดยอาศัย
ตํารับพื้นฐานท่ีใชมานับพันปเพื่อใหเหมาะสมกับโรค สภาพแวดลอมของผูปวย ความรุนแรงของการปวย 
โรคแทรกซอน เพศ อายุ เพ่ือใชกับปจเจกบุคคลเปนราย ๆ ไป โดยการเพ่ิมหรือลดตัวยา เพ่ิมหรือลด
นํ้าหนักยาในตํารับยาเดิม เพ่ือใหเหมาะสมกับการเจ็บปวยของคนไขและใหมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่ง
ตํารับยาจีนท่ีมีอยู 300-400 ตํารับ สามารถนํามาปรับเปลี่ยนสูตรไดนับหม่ืน ๆ ตํารับ และสามารถนํามา
รักษาโรคอุบัติใหม เชน โรคหวัดนก  โรค SARS  โรคหวัด 2009 ฯลฯ ได 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา หากสามารถปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาจีนโดยอาศัยความรูทางเภสัชวิทยา
สมัยใหม ผนวกกับการรักษาทางคลินิกในอนาคต เราจะมียาใหม ๆ สําหรับรักษาโรคยากท่ียาแผนปจจุบัน
รักษาไมไดผล โดยการนํายาสมุนไพรจีนเขามาชวย แนวความคิดน้ีไดมีการวิจัยอยางจรงิจังในประเทศท่ี
พัฒนาแลว เชน อเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เปนตน หากจะใหประเทศไทยกาวไปพรอม ๆ กับนานา
อารยประเทศในเรื่องยาจีนสมัยใหม บุคลากรสาธารณสขุไทยจะตองใหความสําคัญกับศาสตรน้ีอยางจรงิจงั 
ซึ่งความรูท่ีไดจากตําราน้ีสามารถนํามาใชประโยชนในการรักษาโรค และทําใหการดูแลผูปวยไดหลากหลาย
วิธีท่ีเรียกวา “การแพทยผสมผสาน (Integrated Medicine)” เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  

                                                                                          
        (นายแพทยสมชัย  โกวิทเจริญกุล) 
                 นายกสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร 
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คํานํา 
 

 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอ่ืน โดยคุมครอง อนุรักษ และสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู และสรางมาตรฐานดานการแพทย-
แผนไทยและการแพทยทางเลือกใหทัดเทียมกับการแพทยแผนปจจุบัน และนําไปใชในระบบสุขภาพ
อยางมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ  การแพทยแผนจีนเปน
ศาสตรท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแกรง มีประวัติความเปนมาหลายพันป และไดเขามารวมกับการแพทยแผนปจจุบัน
และการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากวา 700 ป  จุดเดนของการแพทยแผนจีนคือ  
มีการบันทึกอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหภูมิปญญาและประสบการณของบรรพบุรุษสามารถสืบทอด
ตอกันมา และพัฒนาใหกาวหนาอยางโดดเดนจนเปนท่ียอมรับในนานาอารยประเทศ  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญา
การแพทยด้ังเดิมท่ีเปนประโยชนในการดูแลสุขภาพของคนไทย และเห็นความจําเปนของการรวบรวม
ขอมูลเหลาน้ีไวใชประโยชน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาตําราชุดดานการแพทยแผนจีนขึ้นเปนครั้งแรก
เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากการพัฒนาตําราชุด ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย 
เพ่ือใหสามารถถายทอดภูมิปญญาดานตํารับยาจีนและความรูท่ัวไปของศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งเปน
เร่ืองท่ีทําความเขาใจยาก ใหเปนสาระท่ีอานเขาใจงายเหมาะกับยุคสมัย และใชเปนมาตรฐานสําหรับ
การศึกษาตํารับยาจีนในประเทศไทย รวมท้ังอาจใชเปนอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาตํารับยาไทยตอไป 
 ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย จัดทําเปนหนังสือชุด 3 เลม มีเนื้อหาครอบคลุมความรู
ท่ัวไปและความรูศาสตรการแพทยแผนจีนดานตาง ๆ จํานวน 19 เรื่อง ตํารับยาจีนจํานวน 100 ตํารับ และ
อภิธานศัพท  โดยเน้ือหาภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษใชตําราเรียนฟางจ้ีเสฺวีย (Fangji Xue) จงอีจีฉูหลี่ลุน 
(Zhongyi Jichu Lilun) และจงเหยาเสฺวีย (Zhongyao Xue) ของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ 
(Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) เปนหลัก  สวนเน้ือหาภาคภาษาไทยมี
สวนสําคัญท่ีเพิ่มขึ้น คือ รูปแบบยาในปจจุบัน การเตรียมตัวยาพรอมใช และขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ
ท้ังของตํารับยาและตัวยา  หนังสือ ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1 ไดจัดทําและพิมพออก
เผยแพรครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่งจนตองจัดพิมพถึง 3 
ครั้ง รวม 4,500 เลม  แตกระน้ันก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ  สําหรับหนังสือ ตํารับยาจีนท่ีใชบอย-



คํานํา จ

ในประเทศไทย เลม 2 ไดจัดทําและพิมพออกเผยแพรคร้ังแรกเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 
1,000 เลม  โดยไดแจกจายไปยังหนวยงานตาง ๆ หองสมุด และผูเกี่ยวของ  ซึ่งผูท่ีไดรับนําไปใชงาน
ตางแสดงความชื่นชม ท่ีสําคัญคือหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนตางชมเชยท้ังในความถูกตองของ
เน้ือหาและความพยายามในการจัดทํา  
 ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 นับเปนเลมสุดทายของหนังสือชุด ตํารับยาจีนท่ี-
ใชบอยในประเทศไทย  หนังสือเลมน้ีประกอบดวย บทนํา ความรูท่ัวไปจํานวน 5 เรื่อง ไดแก เตาต้ีเหยาไฉ 
การจําแนกเตาตี้เหยาไฉ การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเตาตี้เหยาไฉ การบรรจุหีบหอเตาตี้เหยาไฉ และ
ฟางจ้ีเปยนทง  สําหรับเน้ือหาหลักเปนตํารับยาจีนท่ีใชบอยจํานวน 40 ตํารับ และขอมูลวิชาการของตัวยา
จํานวน 115 ชนิด  การรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาดังกลาวใหสมบูรณคอนขางยากลําบาก  เน่ืองจากไมมี
เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองใชตําราภาษาจีนเปนหลัก  ทําใหการเรียบเรียงเนื้อหา
และการแปลศัพทเฉพาะทางจากภาษาจีนเปนภาษาไทยเปนเร่ืองท่ีตองใสใจในความหมายเปนอยางยิ่ง  
 ในนามของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดิฉันขอขอบคุณคณะทํางาน
ทุกทานท่ีไดกรุณาสละเวลามาชวยกันทํางานดวยความต้ังใจและทุมเทอยางเต็มท่ี  ซึ่งถาขาดทานหน่ึง
ทานใดแมแตเพียงทานเดียว ตําราเลมน้ีก็มิอาจสําเร็จลงได  นอกจากน้ีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย-
และการแพทยทางเลือกตองขอขอบคุณภาคีเครือขายสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย สมาคมศาสตร-
การแพทยแผนจีน สมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงาน-
คณะกรรมการอาหารและยา องคการเภสัชกรรม ราชบัณฑิตยสถาน และคณะเภสัชศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และขอขอบคุณหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เวชพงศ โอสถ ท่ีให
ความอนุเคราะหตัวยาที่ใชในการถายภาพประกอบ 
 ดิฉันหวังวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนตอแพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน เภสัชกร 
นักศึกษาแพทยแผนจีน นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข และผูสนใจท่ัวไป และดิฉันม่ันใจวากรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพดีและเปนประโยชนตอ
สังคมอยางตอเน่ืองสืบไป 

                                                                  

         (แพทยหญิงวิลาวัณย จึงประเสริฐ) 
    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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คําแนะนําการใชหนังสือ 
ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

 คําแนะนําการใชหนังสือ ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผู 
อานไดเขาใจถึงความหมายและท่ีมาของขอความตาง ๆ ท่ีปรากฏในหนังสือเลมน้ี ไดแก การแพทยแผนจีน 
ตํารับยาจีน ยา ตัวยา การทับศัพทภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท มอโนกราฟตํารับยาจีน 
ตลอดจนขอมูลวิทยาศาสตรของตัวยา 

อยางไรก็ตาม ขอมูลวิชาการท่ีไดระบุในมอโนกราฟ มิไดหมายความวาเปนขอมูลท่ียอมรับใน
การข้ึนทะเบียนตํารับยาของประเทศไทย  การอางอิงสรรพคุณเพ่ือการขอข้ึนทะเบียนตํารับยานั้นตอง
เปนไปตามพระราชบัญญัติยา กฎกระทรวง ประกาศ และคําสั่งกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 
การแพทยแผนจีน 

ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2552 กําหนดใหสาขาการแพทยแผนจีนเปนสาขาการประกอบโรค-
ศิลปะ  ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดวา การแพทยแผนจีน 
หมายความวา “การกระทําตอมนุษยหรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพโดยใชความรูแบบแพทยแผนจีน”  และ
กําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน  สําหรับผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผู ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนตองมีความรูในวิชาชีพ คือ เปนผูไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนจีน จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนจีนรับรอง  และตองสอบผานความรูตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนจีนกําหนด  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย ตองไดรับ
อนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจากประเทศท่ีสําเร็จการศึกษาดวย 
ตํารับยาจีน 
 ตํารับยาจีน หมายถึง ตํารับยาท่ีใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณและมีผลตอการบําบัดโรคมาเปน
เวลานานแลว  ตํารับยาเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ต้ังแตสองชนิดขึ้นไป ซึ่งไดจากการ
วินิจฉัยโรคแลวจึงคัดเลือกตัวยาที่เหมาะสมมารวมกันในสัดสวนท่ีกําหนดในตําราการแพทยจีน  
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ยา 
 ในหนังสือเลมนี้ ยา หมายถึงวัตถุที่ใชประโยชนทางการแพทย โดยระบุชื่อ คุณสมบัติ รส 
การเขาเสนลมปราณ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช 
ตัวยา 

กําหนดใหระบุชื่ อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํา รับของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (The 
Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) เพื่อความเปนสากล  หากมีชื่อไทยจะระบุไวดวย 
และอธิบายวาตัวยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืชหรือสัตว โดยระบุชื่อวิทยาศาสตรตามระบบการ
ต้ังชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature)  ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล (genus) และชนิด (species) เขียน
ดวยตัวเอน และหากสามารถระบุพันธุ (variety) ไดก็จะระบุไวหลังชื่อ โดยใชตัวยอ var. ตามดวยชื่อพันธุ  
หลังชื่อชนิดจะตามดวยชื่อยอของผูต้ังชื่อวิทยาศาสตรน้ัน (author name) พรอมท้ังระบุวงศ (family) 
ไวดวย 
การทับศัพทภาษาจีน 
 การทับศัพทภาษาจีนในหนังสือเลมน้ี จะสะกดเสียงคําอานเปนภาษาไทยโดยวิธีตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ดังน้ี 

1. สะกดเสียงใหใกลเคียงกับเสียงเดิม  เชน 
 黄  หวง  皇  หวง  王  หวาง 院  เวี่ยน 元  เหวียน 

2. ทับศัพทตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาจีน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 เชน 
 阳  หยาง 玉  ยฺวี่  节  เจ๋ีย  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  เซ่ิน  生  เซิง  饮  อิ่น  芍  เสา 
การทับศัพทภาษาอังกฤษ 

การทับศัพทภาษาอังกฤษของชื่อองคประกอบทางเคมีในตัวยาใหเปนภาษาไทยนั้น ชื่อกลุม
สารเคมีจะถอดคําตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 เชน 
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สารกลุมซาโปนิน แอลคาลอยด เปนตน  สําหรับสารเคมีเด่ียวแตละชนิดจะยังคงใชเปนภาษาอังกฤษ 
เชน สาร paeonol, glycyrrhizic acid เปนตน 
อภิธานศัพท 
 ศัพทแพทยจีน เปนศัพทเฉพาะซ่ึงแตกตางจากศัพทแพทยแผนตะวันตก เน่ืองมาจากพ้ืนฐานท่ี
แตกตางกัน  พื้นฐานการแพทยจีนไดนําเอาปรัชญาและศาสนามาอธิบายถึงสรีรวิทยา พยาธิวิทยา 
และกฏเกณฑวิธีการรักษา  โดยถือวารางกายของมนุษยมีความเปนเอกภาพกับธรรมชาติ  ซึ่ง
นอกจากอวัยวะตาง ๆ มีสวนสัมพันธกันเองแลว มนุษยก็ไมอาจแยกตัวเปนอิสระจากธรรมชาติได  
กลาวคือ เม่ือเงื่อนไขของฤดูกาล เวลา สถานที่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกายในลักษณะท่ี
แตกตางกัน  ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ขึ้น  หลักการแพทยแผนจีนประกอบดวย ทฤษฎีและเหตุผล 
หลักวิธีการรักษา ตํารับยาจีน และยา  ดังน้ันเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของศัพทเฉพาะท่ีใชใน
หนังสือเลมน้ี  จึงไดรวบรวมและอธิบายศัพทท่ีจําเปนตองทราบ โดยใชภาษาไทยท่ีสามารถเขาใจได 
มอโนกราฟตํารับยาจีน 
 คําอธิบายความหมายของมอโนกราฟตํารับยาจีนในแตละหัวขอ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

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

ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และวงเล็บชื่ออังกฤษ ตามดวยปท่ีเขียน ชื่อผูเขียนแบบพินอิน วงเล็บภาษาจีน 
และคําอานทับศัพทภาษาจีนกลาง 

3. สวนประกอบ  ระบุชื่อตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยาจีนโดยเรียงลําดับดังน้ี 
ตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย และตัวยานําพา  สําหรับชื่อตัวยาแตละชนิด จะเขียนชื่อจีน ตามดวย
ชื่อละติน โดยเอาสวนท่ีใชทํายาเปนคํานําหนา เชน Radix (ราก) Fructus (ผล) Semen (เมล็ด) Cortex 
(เปลือก) เปนตน  ท้ังน้ี ชื่อละตินจะใชตามชื่อท่ีปรากฏในเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม
ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และปริมาณท่ีใช 

4. วิธีใช  อธิบายวิธีเตรียมยา และวิธีรับประทาน 
5. การออกฤทธ์ิ  ระบุการออกฤทธ์ิของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
6. สรรพคุณ  ระบุสรรพคุณของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
7. คําอธิบายตํารับ  เน้ือหาในหัวขอน้ีเนนใหผูอานรูจักตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยา 

ไดแก การทําหนาท่ีของตัวยา รส คุณสมบัติ และสรรพคุณของตัวยาแตละชนิด 
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8. รูปแบบยาในปจจุบัน  รูปแบบยาเตรียมจากสมุนไพรจีน ท่ีมีการจําหนายในสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีนในปจจุบัน 

9. ขอแนะนําการใช  เปนขอแนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตองท่ีผูปวยและผูประกอบโรคศิลปะดาน
การแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ผูปวยที่มีอาการอาเจียนคอนขางรุนแรง ควรรับประทานตํารับยา
หวูจูยฺหวีทังเม่ือยาเย็นแลว เปนตน 

 10. ขอควรระวังในการใช  เปนขอควรระวังเกี่ยวกับสิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการใชตํารับยาท่ี
ผูปวย หรือผูประกอบโรคศิลปะดานการแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ควรระมัดระวังการใชตํารับยา
ซื่อหน้ีสานในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

 11. ขอหามใช  เปนขอมูลท่ีอธิบายวาตํารับยาน้ันหามใชในผูปวยกลุมใด เพื่อความปลอดภัยใน
การใชยาของผูปวย เชน หามใชตํารับยาตาเฉิงชี่ทังในสตรีมีครรภ เปนตน 

 12. ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ  เปนขอมูลจากการวิจัยท่ีสนับสนุนสรรพคุณของตํารับยา 
แบงเปน 3 สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก และความปลอดภัย  โดยระบุเฉพาะขอมูลท่ี
เกี่ยวของโดยสังเขป และระบุเลขเอกสารอางอิงไวหลังฤทธ์ิหรือสรรพคุณท่ีกลาวถึง 

 13. ภาพประกอบ  มีภาพประกอบตํารับยาแตละตํารับซึ่งชั่งนํ้าหนักของตัวยาตามสูตร และภาพ
ตัวยาเด่ียวท่ีเปนสวนประกอบในตํารับยา  

 14. เอกสารอางอิง  จะอยูทายมอโนกราฟ โดยมีรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ดังน้ี 
14.1 การอางอิงหนังสือหรือตําราท่ีผูแตงเขียนท้ังเลม 

ชื่อผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  คร้ังท่ีพิมพ.  เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  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 การอางอิงบทใดบทหน่ึงในหนังสือหรือตํารา 
 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  เลมท่ี.  คร้ังท่ีพิมพ.  เมืองท่ี

พิมพ: สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  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) ปท่ีพิมพ; ฉบับท่ี: 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.  [เอกสารประกอบการ

ฝกอบรม]. เมืองท่ีพิมพ: ชื่อหนวยงาน, ปท่ีพิมพ.  เชน 
 สมบูรณ ฟูเจริญทรัพย, บุญยง เศวตบวร.  การต้ังตํารับยา.  ใน: มานพ เลิศสุทธิรักษ; 

พจงจิต เลิศสุทธิรักษ; นิตตนันท เทอดเกียรติ (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีน.  [เอกสารประกอบการ-
ฝกอบรมหลักสูตรยาและสมุนไพรจีน].  นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2547. 
ขอมูลวิชาการของตัวยา 

ขอมูลวิชาการของตัวยาตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของตํารับยาในหนังสือเลมน้ี มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  

1. ช่ือตัวยา  ใชชื่อไทยทับศัพทคําอานภาษาจีนกลาง (พินอิน) และวงเล็บชื่อจีน 
2. แหลงท่ีมา  กําหนดใหระบุชื่อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The  

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China)  หากมีชื่อไทยจะระบุไวดวย และอธิบายวาตัวยา
แตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืชหรือสัตว โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร พรอมระบุวาอยูในวงศ (family) ใด  
ในกรณีท่ีตองมีวิธีพิเศษในการเตรียมตัวยา เชน การฆาฤทธ์ิยา การผัด เปนตน จะอธิบายรายละเอียด
วิธีเตรียมโดยสังเขป 
 3. ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ  เปนขอมูลจากการวิจัยท่ีสนับสนุนสรรพคุณของตัวยา แบงเปน 
4 สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก ความปลอดภัย ขอหามใชและขอควรระวังในการใช 
โดยระบุเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยสังเขป  

4. ภาพประกอบ  แตละตัวยาจะมีภาพประกอบ และมาตราสวนแสดงขนาด 
  5. เอกสารอางอิง  จะอยูขางทาย โดยมีรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกับมอโนกราฟ 
ตํารับยาจีน 



สารบัญ ฎ

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานิยม  ก 
คํานํา  ง 
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บทที ่1 บทนํา 1 
บทที ่2 เตาตี้เหยาไฉ 3 
บทที ่3 การจําแนกเตาตี้เหยาไฉ 9 
บทที ่4 การเก็บเก่ียวและการแปรรูปเตาตี้เหยาไฉ 15  
บทที ่5 การบรรจุหีบหอเตาตี้เหยาไฉ 25 
บทที ่6 ฟางจ้ีเปยนทง 29 
บทที ่7 ตํารับยาจีน 39 
 7.1 ตํารับยารักษาอาการภายนอก (解表剂) 41 
     จิ่วเวยเชียงหัวทัง (九味羌活汤) 41 
      หมาหวงซ่ิงเหรินสือเกากันเฉาทัง (麻黄杏仁石膏甘草汤) 46 
      ไฉเกอเจ่ียจีทัง (柴葛解肌汤) 50 
      เจียเจี่ยนเวยหรุยทัง (加减葳蕤汤)   56 
 7.2     ตํารับยาระบายความรอน (清热剂) 61 
      จูเยี่ยสือเกาทัง (竹叶石膏汤)                                                     61 
 7.3     ตํารับยาถาย (泻下剂) 66 
      เสี่ยวเฉิงชี่ทัง (小承气汤) 66 
      เถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气汤) 69 
      ซินเจียหวงหลงทัง (新加黄龙汤) 72 
 7.4    ตํารับยาใหความอบอุนภายในรางกาย (温里剂) 77 
      เสี่ยวเจี้ยนจงทัง (小建中汤) 77 
      ตังกุยซื่อหน้ีทัง (当归四逆汤) 81 
 7.5 ตํารับยาปรับใหสมดุล (和解剂) 86 
      ปนเซ่ียเซี่ยซินทัง (半夏泻心汤) 86     
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สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 7.6 ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย (理气剂) 91 
      ต้ิงฉวนทัง (定喘汤) 91 
      จฺหวีผีจูหรูทัง (橘皮竹茹汤) 97 
      เยฺวจฺวีหวาน (越鞠丸) หรือ ซฺยงจูหวาน (芎术丸) 102 
 7.7     ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血剂) 106 
      เวินจิงทัง (温经汤) 106 
      กงไวยวฺิ่นฟาง (宫外孕方) 112 
      ไหฺวฮวาสาน (槐花散) 118 
      เจียวอายทัง (胶艾汤) 122 
 7.8     ตํารับยาบรรเทาอาการลม (治风剂) 127 
      เสี่ยวหัวลั่วตัน (小活络丹) 127 
 7.9 ตํารับยารักษาอาการแหง ขาดความชุมช้ืน (治燥剂) 132 
     ซังซิ่งทัง (桑杏汤) 132 
     ไปเหอกูจินทัง (百合固金汤) 137 
     หย่ังอินชิงเฟยทัง (养阴清肺汤) 143 
 7.10   ตํารับยาขับเสมหะ (祛痰剂) 148 
     จื่อโซวสาน (止嗽散) 148 
     ซานจื่อหยั่งชนิทัง (三子养亲汤) 153 
     หลิงกันอูเวยเจียงซินทัง (苓甘五味姜辛汤) 157 
 7.11  ตํารับยาสลายความช้ืน (祛湿剂) 161 
     ปาเจิ้งสาน (八正散) 161 
     อูผีสาน (五皮散) 167 
     จูหลิงทัง (猪苓汤) 171 
     เชียงหัวเซ่ิงซอืทัง (羌活胜湿汤) 175 
     เจินอูทัง (真武汤) 180 
     หลิงกุยจูกันทัง (苓桂术甘汤) 184     



สารบัญ ฐ

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 7.12   ตํารับยาสมาน (固涩剂) 188 
      เจินเหรินหยั่งจั้งทัง (真人养脏汤) 188 
 7.13   ตํารับยาบํารุง (补益剂) 194 
      เซินหลิงไปจูสาน (参苓白术散) 194 
      ตาปูอินหวาน (大补阴丸) 201 
 7.14   ตํารับยาชวยยอยสลาย (消导剂) 205 
      จื่อสือเตาจื้อหวาน (枳实导滞丸) 205 
      จื่อสือเซียวผีห่วาน (枳实消痞丸) 210 
 7.15    ตํารับยารักษาแผล ฝหนอง (痈疡剂) 216 
      ซื่อเม่ียวหยงอันทัง (四妙勇安汤) 216 
      หยางเหอทัง (阳和汤) 220 
      เหวยจิงทัง (苇茎汤) 225 
      อี้อี่ฟูจื่อไปเจ้ียงสาน (薏苡附子败酱散) 229 
บทที ่8   ขอมูลวิชาการของตัวยา 233 
 8.1 กันเจียง (干姜) : ขิงแกแหง  

เซิงเจียง (生姜) : ขิงแกสด 
เจียงจือ (姜汁) : นํ้าค้ันขิงแกสด 
เจียงถาน (姜炭) : ขิงแกเผาเปนถาน 

235 

 8.2 กันเฉา, เซิงกันเฉา (甘草, 生甘草) : ชะเอมเทศ 
กันเฉา (จื้อ) [甘草(炙)] : ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง 
กันเฉา (เฉา) [甘草(炒)] : ชะเอมเทศผัด 

238 

 8.3 กุยจือ (桂枝) : กิ่งอบเชยจีน 242 
 8.4 กุยปน (ซูเฉา) , กุยเจี่ย (ซูเฉา) [龟板(酥炒), 龟甲 (酥炒)] :  

    กระดองเตาค่ัว 
244 

 8.5 เกอเกิน (葛根)  246 
 8.6 เกาเปน (藁本) 248 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 ฑ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.7 ขวนตงฮวา (款冬花) 250 
 8.8 จฺหวีผ,ี จฺหวีหง(橘皮, 橘红)  252 
 8.9 จิงเจ้ีย, จิงเจ้ียซุย (荆芥, 荆芥穗) 253 
 8.10 จิงหม่ี (粳米) : ขาวเจา 255 
 8.11 จินอิ๋นฮวา,  อิ๋นฮวา (金银花, 银花) : ดอกสายนํ้าผ้ึง 256 
 8.12 จื่อเขอ (枳壳)  

จื่อเขอ (ฟูเฉา) [枳壳 (麸炒)]  
258 

 8.13 จื่อซูจื่อ, ซูจื่อ (紫苏子, 苏子) : ผลงาขี้มอน 260 
 8.14 จื่อสือ (枳实) 261 
 8.15 จือหมู (知母) 

จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) [知母 (酒浸炒)] 
262 

 8.16 จื่อหวั่น (เจิง) [紫菀 (蒸)] 264 
 8.17 จูเยี่ย, ต้ันจูเยี่ย (竹叶, 淡竹叶) : หญาขุยไมไผ หรือใบไผขม 266 
 8.18 จูหรู (竹茹) : เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา 268 
 8.19 จูหลิง (猪苓) 269 
 8.20 เจอเซี่ย (泽泻)  271 
 8.21 เจอเปยหมู  (浙贝母) 273 
 8.22 เจ๋ียเกิง (桔梗) 

เจ๋ียเกิง (เฉา) [桔梗 (炒)], เจ๋ียเกิง (เฉาลิ่งเซินหวงเซอ) [桔梗  
    (炒令深黄色)] 

274 

 8.23 ฉฺวีไม (瞿麦) 276 
 8.24 เฉาอู (จื้อ) [草乌 (制)] 277 
 8.25 เฉินผี, เ ฉินจฺหวีผี (陈皮, 陈橘皮) 280 
 8.26 ไฉหู (柴胡) 282 
 8.27 ชงไป (葱白) : หอมจีน 

เซิงชงไป (生葱白) : หอมจีนสด 
284 



สารบัญ ฒ

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.28 ชวนซฺยง (川芎) : โกฐหัวบัว 285 
 8.29 ชวนเปยหมู, เปยหมู (川贝母, 贝母) 

เปยหมู (ชฺวีซ่ิน) [贝母 (去心)] 
288 

 8.30 ชวนอ ู(จื้อ) [川乌 (制)] : รากแกวของโหราเดือยไกท่ีผานการฆาฤทธ์ิ 290 
 8.31 ชังจู (苍术) : โกฐเขมา 294 
 8.32 เชอเฉียนจ่ือ (车前子) 296 
 8.33 เชอไปเยี่ย (侧柏叶) 297 
 8.34 เชอเสา (赤芍) 299 
 8.35 เชียงหัว (羌活) 301 
 8.36 ซังไปผ ี(桑白皮) : เปลือกรากหมอน 303 
 8.37 ซังเยี่ย (桑叶) : ใบหมอน 305 
 8.38 ซันจือจื่อ, จือจื่อ (山栀子, 栀子) : ลูกพุด 

ซันจือจื่อเหริน (山栀子仁) : เน้ือในเมล็ดลูกพุด 
308 

 8.39 ซันเหยา (山药) 310 
 8.40 ซาเซิน, เปยซาเซิน (沙参, 北沙参) 311 
 8.41 ซานเหลิง (三棱) 312 
 8.42 ซิ่งเหริน, ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน)  [杏仁, 杏仁 (去皮尖)] 313 
 8.43 ซี่ซิน (细辛) 315 
 8.44 ซูซาเหริน (缩砂仁) 317 
 8.45 เซิงเจียงผี (生姜皮) : ผิวขิงแกสด 319 
 8.46 เซียงฝู (香附) : แหวหมู 320 
 8.47 ตงกวาจื่อ  (冬瓜子) : เมล็ดฟก 322     

 
 
 
 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 ณ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.48 ตังกุย (当归) 

ตังกุยโถว (当归头) 
ตังกุยเซิน (当归身) 
ตังกุยเหวย (当归尾) : โกฐเชียง 
เฉวียนตังกุย (全当归) 

323 

 8.49 ตันเซิน (丹参) 326 
 8.50 ต้ันโตวฉ่ือ (淡豆豉) 328 
 8.51 ตาเจา, หงเจา (大枣, 红枣) : พุทราจีน 330 
 8.52 ตาฟูผี (大腹皮) : เปลือกผลหมาก 332 
 8.53 ตาหวง, เซิงตาหวง (大黄, 生大黄) : โกฐนํ้าเตา 

ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เม่ียนเชวี่ย, เปย) [大黄 (面裹煨, 
    去面切, 焙)] : โกฐนํ้าเตาปง 

333 

 8.54 ต้ีหลง (地龙) : ไสเดือนดิน 335 
 8.55 ต้ีหวง, กันต้ีหวง, เซิงต้ีหวง, ซี่เซิงต้ี, ตาเซิงต้ี (地黄, 干地黄,  

    生地黄, 细生地, 大生地) : โกฐขีแ้มว 
สูต้ี, สูต้ีหวง, สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) [熟地, 熟地黄, 热地黄 (酒蒸)] : 
    โกฐขี้แมวน่ึงเหลา 

337 

 8.56 ตูหัว (独活) 339 
 8.57 เติงซิน (灯芯) 340 
 8.58 เถาเหริน (桃仁) : เมล็ดทอ 341 
 8.59 เทียนหนันซิง (จื้อ) [天南星 (制)] 342 
 8.60 ปอเหอ (薄荷) 345 
 8.61 ปนเซ่ีย, ปนเซ่ีย (จื้อ), ปนเซ่ีย (สี)่ [半夏, 半夏 (制), 半夏 (洗)] 

ปนเซี่ยชฺว ี[半夏曲)] 
347 

 8.62 เปยนชฺวี ่(萹蓄) 350 
 8.63 ไปกวอ (白果) : แปะกวย 352 
 8.64 ไปจื่อ (白芷) : โกฐสอ 354 



สารบัญ ด

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.65 ไปจู (白术) 356 
 8.66 ไปเจ้ียจื่อ (白芥子) : เมล็ดพรรณผักกาด 358 
 8.67 ไปเจ้ียงเฉา (败酱草) 359 
 8.68 ไปเฉียน [白前] 

ไปเฉียน (เจิง) [白前(蒸)] 
361 

 8.69 ไปปู, ไปปู (เจิง) [百部, 百部 (蒸)] 363 
 8.70   ไปเปยนโตว (白扁豆)  

ไปเปยนโตว (เจียงจ่ือจิน, ชฺวี่ผ,ี เวยเฉา) [白扁豆 (姜汁津, 去皮, 微炒)] 
365 

 8.71   ไปเวย (白薇) 367 
 8.72 ไปเหอ (百合) 368 
 8.73 ฝางเฟง (防风) 370 
 8.74 ฝูหลิง, ไปฝูหลิง (茯苓, 白茯苓) : โปงรากสน 372 
 8.75 ฝูหลิงผี (茯苓皮) : เปลือกโปงรากสน 374 
 8.76 ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผ)ี, สูฟูจื่อ [附子 (炮去皮), 熟附子] :  

    รากแขนงของโหราเดือยไกท่ีผานการฆาฤทธ์ิ 
375 

 8.77 มอเหยา (没药) : มดยอบ 378 
 8.78 ม่ันจิงจื่อ (蔓荆子)  379 
 8.79 มูเซียง (木香) : โกฐกระดูก 380 
 8.80 มูทง (木通) 382 
 8.81 ไมตง (麦冬) 384 
 8.82 ไมหยา, ไมหยาชฺว ี(麦芽, 麦芽曲) : ขาวบารเลยงอก 386 
 8.83 ยฺวี่จู, เซิงเวยหรุย (玉竹, 生葳蕤) 387 
 8.84 โรวกุย (肉桂) : อบเชยจีน 

โรวกุย (เอ๋ียนเฝน) [肉桂 (研粉)] : อบเชยจีนบดเปนผง 
389 

 8.85 โรวโตวโขว (肉豆蔻) : ลูกจันทน 391 
 8.86 ลูเจี่ยวเจียว (鹿角胶) : กาวเขากวาง 392     



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 ต 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.87 สือเกา (石膏) : เกลือจืด 394 
 8.88 เสฺวียนเซิน (玄参) 396 
 8.89 เสาเหยา, ไปเสา (芍药, 白芍) 

ไปเสา (เฉา) [白芍 (炒)] 
397 

 8.90 เสินชฺว ี(神曲) 400 
 8.91 หมาหวง (麻黄) 

หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) [麻黄 (去节)] 
401 

 8.92 หมางเซียว (芒硝) : ดีเกลือ 404 
 8.93 หมูตันผี, ตันผี (牡丹皮, 丹皮) : เปลือกรากโบต๋ัน 405 
 8.94   หรูเซียง (乳香) 407 
 8.95 หลีผี (梨皮) : เปลือกผลสาลี ่ 409 
 8.96 หลูเกิน, เหวยเกิน, เหวยจิง (芦根, 苇根, 苇茎)  410 
 8.97 หวงฉิน (黄芩) 411 
 8.98 หวงปอ (黄柏) 

หวงปอ (เฉา) [黄柏(炒)] 
414 

 8.99 หวงเหลียน  (黄连) 416 
 8.100 หฺวาสือ (滑石) : หินลื่น 418 
 8.101 หวูจูยฺหว ี(吴茱萸) 419 
 8.102 เหรินเซิน (人参) : โสมคน 

เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) [人参 (去芦)] : โสมคนท่ีเอาสวนหัวออก 
421 

 8.103 เหลียนจ่ือ, เหลียนจ่ือโรว (莲子, 莲子肉) : เมล็ดบัว 425 
 8.104 เหอจ่ือ  (诃子) 427 
 8.105 ไหเซิน  (海参)  429 
 8.106 ไหลฝูจื่อ  (莱服子) : เมล็ดหัวผักกาดขาว 431 
 8.107 ไหฺวฮวา (槐花) 

ไหฺวฮวา (เฉา) [槐花 (炒)] 
433 



สารบัญ ถ

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 8.108 อาเจียว (阿胶) : กาวหนังลา  435 
 8.109 อายเยี่ย (艾叶) 437 
 8.110 อิงซูเคอ (罂粟壳) : เปลือกผลฝน 439 
 8.111 อี๋ถัง, เจียวอี๋ (饴糖, 胶饴) 441 
 8.112 อี้อี่เหริน (薏苡仁) : ลูกเดือย 442 
 8.113 อูเวยจื่อ (五味子) 444 
 8.114 เออรจู (莪术) 447 
 8.115 โฮวผอ (厚朴) 

โฮวผอ (จื้อ) [厚朴 (炙)] 
448 

ภาคผนวก                                                                           
 ภาคผนวก 1 :  อภิธานศัพท 451 
 ภาคผนวก 2 :  รายชื่อตํารับยาจีน 466 
 ภาคผนวก 3 :  รายชื่อตัวยา 468 
ดัชนี  
 ดัชนีตัวยา 476 
 ดัชนีทั่วไป 492 
ตนฉบับ  
 ตนฉบับภาษาจีน 503 
 ตนฉบับภาษาอังกฤษ 529    

 
 
 
 
 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 ท 

 
 
 
 



บทนํา 1

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ปจจุบันท่ัวโลกไดใหความสนใจในเรื่องการใชยาจากสมุนไพรเพ่ือทดแทนการใชยาแผนปจจุบัน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลดคาใชจายในการจัดซื้อยาเพื่อการรักษาพยาบาลผูปวย และแกไขปญหา
และกลุมอาการของโรคท่ีการแพทยแผนปจจุบันยังไมครอบคลุม องคการอนามัยโลกใหการสนับสนุน
แนวคิดดังกลาว และไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสนใจในการบูรณาการการแพทยด้ังเดิมและ
การแพทยทางเลือกเขากับการแพทยแผนปจจุบันในระบบสาธารณสุขของประเทศตามความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน โดยนําขอดีของแตละระบบมาใชและชดเชยสวนท่ีเปนขอดอยของ
อีกระบบหน่ึง  ทําใหเกิดรูปแบบการรักษาสุขภาพแบบใหม เพ่ือรับมือกับปญหาทาทายใหม ๆ ในอนาคต 
เชน การเพ่ิมของประชากรสูงอายุ โรคเร้ือรัง โรคอุบัติใหมตาง ๆ และผลกระทบจากภาวะโลกรอนได  

การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine) ไดเขามามีบทบาทรวมกับการแพทย-
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากวา 700 ป โดยมีหลักฐานปรากฏ
มีตํารับยาจีนในคัมภีรพระโอสถพระนารายณ ซึ่งรวบรวมตํารับยาท่ีใชในวังหลวงของสมเด็จพระนารายณ-
มหาราช  และมีโรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ ซึ่งเปนโรงพยาบาลแหงแรกท่ีเปดใหบริการการแพทยแผนจีน 
ต้ังแต พ.ศ. 2446  รวมท้ังสมาคมแพทยจีนในประเทศไทยไดกอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2468  นอกจากน้ี ศาสตร
การแพทยแผนจีนเปนศาสตรหรือความรูจากตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทําการประกอบโรคศิลปะ
ในประเทศไทย ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  ตอมามีการ
พัฒนาศาสตรการแพทยแผนจีนและมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปดการเรียนการสอนในสาขาการแพทย-
แผนจีน  และเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขา
การแพทยแผนจีนเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย  ทําหนาท่ีสนับสนุนการวิจัย พัฒนาการใหบริการ พัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนถายทอดองคความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีถูกตอง และผสมผสานการแพทยแผนจีน
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ท่ีเหมาะสมเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาตําราชุด “ตํารับยา-
จีนที่ใชบอยในประเทศไทย” ขึ้น ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดระบบความรูดานตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย และไดจัดทําเปนตํารา “ตํารับยาจีนท่ีใชบอยใน
ประเทศไทย” เพื่อการเผยแพรและใชประโยชน 
 การดําเนินงานของโครงการทําในรูปแบบคณะทํางาน ประกอบดวยผูท่ีมีประสบการณหลายดาน
และหลากหลายสาขา ไดแก แพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนโบราณ 
และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของมาประชุมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณจนได
จุดรวมท่ีลงตัว และไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือโดยคงองคความรูดานภูมิปญญาไว นํามาจัดทําเปนรูปเลม ซึ่ง
สามารถใชเปนหลักฐานทางวิชาการในการอางอิงและศึกษาคนควาอยางกวางขวางตอไป 
 ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย จัดทําเปนหนังสือชุด 3 เลม มีเน้ือหาครอบคลุมความรูท่ัวไป
และความรูศาสตรการแพทยแผนจีนดานตาง ๆ 19 เรื่อง และตํารับยาจีน 100 ตํารับ ซึ่งจัดเปนกลุมตาม
ประเภทของตํารับยา เชน ยาบํารุง ยาปรับสมดุล ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด ยาขับเสมหะ 
เปนตน  หนังสือ ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1 และ เลม 2  ท่ีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย-
และการแพทยทางเลือกไดจัดทําและเผยแพรครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 และเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2551  สําหรับหนังสือ ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 นับเปนเลมสุดทายของหนังสือชุดน้ี  
มีเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ สวนแรกเปนความรูทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องเตาตี้เหยาไฉและฟางจี้เปยนทง 
สวนที่สองเปนเรื่องของตํารับยาจีน โดยแตละตํารับจะประกอบดวย ชื ่อตํารับยา ตําราตนตํารับ 
สวนประกอบ วิธีใช การออกฤทธ์ิ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาในปจจุบัน ขอหามใช ขอควรระวัง
ในการใช ขอมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของตํารับยา นอกจากนี้ ยังมีขอมูล
วิทยาศาสตรของตัวยาแตละชนิด  สวนที่สามเปนภาคผนวก ซึ่งรวบรวมชื ่อตํารับยาและตัวยาทั ้ง
ภาษาจีนกลาง จีนแตจิ๋ว และไทย รวมท้ังอภิธานศัพท และเพ่ือประโยชนแกผูอานท่ีมีความรูภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ จึงไดนําตนฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮมา
เปนเอกสารประกอบ  สําหรับรูปแบบของหนังสือเลมนี้มีความทันสมัยเนื่องจากไดรองศาสตราจารย 
ดร.อุทัย โสธนะพันธุ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูออกแบบท่ีมีฝมือ มีประสบการณ 
และยังมีความรูความเขาใจในเน้ือหาเปนอยางดี  และไดนายอัศวิน นรินทชัยรังสี เปนชางภาพมืออาชีพ
ถายภาพประกอบให  ซึ่งท้ังสองสวนดังกลาวชวยใหตําราเลมน้ีมีคุณคาและนาอานมากขึ้น 
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บทที่ 2 
เตาตี้เหยาไฉ 

 

 เตาตี้เหยาไฉ (道地药材) หรือ ตี้เตาเหยาไฉ (地道药材) หรือ สมุนไพรมาตรฐาน 
หมายถึง ยาสมุนไพรจีนท่ีผานการทดลองใชทางเวชปฏิบัติโดยแพทยจีนมาเปนเวลาหลายพันป ซึ่ง
คุณภาพของแหลงผลิตและสรรพคุณของตัวยาเปนท่ียอมรับวาใหผลการรักษาดีกวาสมุนไพรชนิด
เดียวกันท่ีไดจากแหลงผลิตอื่น  ขอมูลเหลาน้ีไดมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรการแพทยแผนจีน  จาก
การศึกษาทางวิทยาศาสตรพบวา คุณภาพของสมุนไพรและแหลงผลิตท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด และมีผลตอปริมาณสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิในสมุนไพร เชน ชิงเฮา (青蒿) ซึ่งเปนสมุนไพร
ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคมาลาเรีย มีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์คือ ชิงเฮาซู (青蒿素 artemisinin)  ชิงเฮาท่ี
ปลูกในหลายพื้นท่ีมีปริมาณสารสําคัญแตกตางกันมาก  จากการศึกษาวิจัยพบวา ชิงเฮาท่ีปลูกทางภาคใต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีปริมาณชิงเฮาซูสูง  ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลดังกลาว คือ พื้นท่ีภาคใตมี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลนอย และมีอากาศคอนขางอบอุน โดยแหลงผลิตท่ีดีท่ีสุด คือ ไหหนัน (เกาะ
ไหหลํา) และเมืองซีหยางในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)  สวนชิงเฮาท่ีปลูกทางภาคเหนือของสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน จะไมมีชิงเฮาซู  ดังน้ัน เตาต้ีเหยาไฉของชิงเฮา คือ ชิงเฮาท่ีมีแหลงผลิตท่ีไหหนันและ
มณฑลซื่อชวน  จึงอาจกลาวไดวา เตาต้ีเหยาไฉเปนการคัดเลือกระดับคุณภาพของสมุนไพรจีนน่ันเอง    

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพันธุพืชประมาณรอยละ 10 ของพันธุพืชท้ังหมดท่ีพบในโลก จัดเปน
ประเทศท่ีมีความหลากหลายเปนอันดับ 3 รองจากประเทศบราซิลและสหพันธรัฐมาเลเซีย และจัดอยูใน
กลุมประเทศที่มีการใชสมุนไพรกันอยางแพรหลาย  การท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นท่ีกวางใหญ
ไพศาล มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีหลากหลาย จึงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหมีแหลง
วัตถุดิบสมุนไพรมากมาย  เม่ือรวมสมุนไพรท่ีใชเปนยาท้ังหมดประมาณ 12,800 ชนิด เปนสมุนไพรท่ีมี
การซ้ือขายในทองตลาดประมาณ 1,200 ชนิด และเปนสมุนไพรท่ีปรากฏในเภสัชตํารับจีนประมาณ 500 
ชนิด ซึ่งในจํานวนน้ีมีเตาต้ีเหยาไฉประมาณ 200 ชนิด กระจายอยูตามแหลงตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

สารานุกรมสมุนไพรจีน (中药大辞典 จงเหยาตาฉือเต่ียน) ไดบันทึกตัวยาสมุนไพรไวถึง 
5,767 ชนิด เปนพืชวัตถุ 4,762 ชนิด สัตววัตถุ 740 ชนิด ธาตุวัตถุ 82 ชนิด และอื่น ๆ อีก 183 ชนิด  
สมุนไพรสวนใหญไดจากพืช  พืชแตละชนิดมีแหลงกระจายพันธุและถิ่นท่ีอยูแตกตางกัน สงผลให
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สมุนไพรชนิดหน่ึง ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว มีองคประกอบทางเคมี และสรรพคุณทางยาแตกตางกัน  
เตาต้ีเหยาไฉบางชนิดอาจไดจากหลายแหลงหรือหลายมณฑล  การแบงกลุมของเตาต้ีเหยาไฉใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลายแบบ แตหากแบงตามบันทึกทางประวัติศาสตรและความเคยชินในการใช 
สามารถแบงสมุนไพรตามเขตเกษตรกรรมในประเทศออกเปน 10 กลุมใหญ ไดแก   

1.  กลุมชวนเหยา (川药) จากมณฑลซ่ือชวน (四川 เสฉวน) 
2.  กลุมกวางเหยา (广药) จากมณฑลกวางตง (广东 กวางตุง) กวางซี (广西 กวางสี) และ

ไหหนัน (海南 เกาะไหหลํา) 
3.  กลุมหวินเหยา (云药) จากมณฑลหวินหนัน (云南 ยูนนาน) 
4.  กลุมกุยเหยา (贵药) จากมณฑลกุยโจว (贵州) 
5.  กลุมไหฺวเหยา (怀药) จากมณฑลเหอหนัน (河南) 
6.  กลุมเจอเหยา (浙药) จากมณฑลเจอเจียง (浙江) 
7.  กลุมกวนเหยา (关药) จากมณฑลเหลียวหนิง (辽宁) จี๋หลิน (吉林) เฮยหลงเจียง (黑龙江) 

และภาคตะวันออกของเนยเหมิงกู (内蒙东部 มองโกลเลียในตะวันออก) 
8.  กลุมเปยเหยา (北药) จากมณฑลเหอเปย (河北) ซันตง (山东) ซันซี (山西) และ

ภาคกลางของเนยเหมิงกู (内蒙中部 มองโกลเลียในกลาง)  
9.  กลุมซีเหยา (西药) จากมณฑลสานซีตะวันตก (陕西西部) กันซู (甘肃) ชิงไห (青海)  

ซินเจียง (新疆) และภาคตะวันตกของเนยเหมิงกู (内蒙西部 มองโกลเลียในตะวันตก) 
10.  กลุมหนันเหยา (南药) จากทางใตของแมนํ้าแยงซีเกียง ไดแก หูหนัน (湖南) หูเปย (湖北) 

เจียงซู (江苏) อันฮุย (安徽) เจียงซี (江西) ฝูเจ้ียน (福建 ฮกเกี้ยน) และไตหวัน (台湾) 
จากการแบงกลุมดังกลาว แตละมณฑลจะมีสมุนไพรท่ีขึ้นชื่อและมีคุณภาพดีแตกตางกัน  พืช

สมุนไพรจีนมีความสําคัญในตลาดโลก และภาพรวมของมูลคาการสงออกสมุนไพรจีนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ทุกป  ในป ค.ศ. 2002 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรมากกวา 480,000 เฮกแตร 
(1.2 ลานไร) โดยปลูกสมุนไพรมากกวา 12,000 ชนิด และไดผลผลิตมากกวา 550,000 ตัน จึงนับไดวา
เปนประเทศที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการศึกษาวิจัยสมุนไพร และมีประสบการณดาน
พฤกษศาสตรและเกษตรศาสตรเปนอยางมาก 
 การพาณิชยถือเปนวิวัฒนาการทางสังคมอยางหน่ึง ตราบใดท่ีคนจําเปนตองใชสินคาก็ยอม
จะตองมีการผลิตเพื่อการคา ในดานการแพทยแผนจีน สินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคตองการ ไดแก 
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เหยาไฉ (药材 สมุนไพร) อิ่นเพี่ยน (饮片 ตัวยาพรอมใช) และจงเฉิงเหยา (中成药 ยาสมุนไพร
สําเร็จรูป) สินคาเหลาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการรักษา การปองกัน และการสงเสริมบํารุงสุขภาพ  เตาต้ี-
เหยาไฉจึงมีความสําคัญในเชิงพาณิชย เน่ืองจากเปนสมุนไพรท่ีมีการจัดระดับคุณภาพ 
 ในรอบหลายสิบปท่ีผานมา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว 
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น เปนผลทําใหคาครองชีพสูงขึ้น และปจจุบันผูบริโภคมีความตองการใช
ผลิตภัณฑธรรมชาติตามกระแส “รักษธรรมชาติ” จึงทําใหความตองการผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพิ่มมาก
ขึ้นท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  ดังน้ัน ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรจึงตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหมี
ความทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อประโยชนตอสุขภาพของประชาชน  ขณะน้ีในทองตลาด
จีนมีผลิตภัณฑจากสมุนไพรประมาณ 9,000 ชนิด  แยกเปนเหยาไฉและอ่ินเพ่ียนประมาณ 1,000 ชนิด 
และจงเฉิงเหยาประมาณ 7,000 ชนิด  ซึ่งมีการจําหนายทั้งภายในประเทศและสงออกไปขายทั่วโลก
มากกวา 130 ประเทศ 
แหลงผลิตเตาต้ีเหยาไฉ 

แหลงผลิตเตาต้ีเหยาไฉ มี 2 ประเภท คือ แหลงผลิตจากปาธรรมชาติ และจากการเพาะปลูก 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. แหลงผลิตจากปาธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 80 ของสมุนไพรท่ีใชท้ังหมด จากความตองการ
สมุนไพรของตลาดในปจจุบันมีมาก รัฐบาลจึงตองออกกฎหมายควบคุมการพัฒนาที่ดินและอนุรักษ
แหลงสมุนไพรของปาชั้นดีไว  ขณะเดียวกันก็แสวงหาสมุนไพรท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันมาทดแทนการใช 
เชน ตงฉงเซ่ียเฉา (冬虫夏草 หนาวหนอนรอนหญา) คือ ราท่ีขึ้นบนตัวหนอน  สมุนไพรชนิดน้ีของแท
ตองเปนชนิด Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. ซึ่งหายากมาก  จากการศึกษาวิจัยพบวา Cordyceps 
kawkesii Gray จากแหลงผลิตท่ีมณฑลหูหนัน (湖南) และ C. liagshanensis (Zang) Liu et Hu 
จากแหลงผลิตท่ีมณฑลซื่อชวน มีสารสําคัญ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และสรรพคุณใกลเคียงกับ C. sinensis 
(Berk.) Sacc. ซึ่งเปนของแท  ดังน้ันปจจุบันจึงมีการใชทดแทนของแทซึ่งหายาก 

2. แหลงผลิตจากการเพาะปลูก การเพาะปลูกเตาต้ีเหยาไฉขึ้นกับปจจัยทางภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และแรธาตุในดิน  ปจจุบันมีการศึกษาความสัมพันธของแรธาตุในสมุนไพร พบวาปริมาณ
ของแรธาตุในสมุนไพรมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปริมาณของแรธาตุในดิน เชน เทียนหมา (天麻) 
จากแหลงผลิตที่มณฑลกุยโจว (贵州) มีธาตุโมลิบดีนัม (molybdenum) โครเมียม (chromium) 
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โคบอลท (cobalt) รูบิเดียม (rubidium) แมงกานีส (manganese) และทองแดง (copper) ในปริมาณท่ี
สูงกวาเทียนหมาที่ปลูกไดในพื้นท่ีอื่น ๆ ดังน้ัน แหลงปลูกของเทียนหมาท่ีเปนเตาต้ีเหยาไฉ คือ 
มณฑลกุยโจว เปนตน 

นอกจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีจะตองคํานึงถึงพื้นท่ีเพาะปลูกแลว เทคนิคการเผาจื้อ (การ
เตรียมตัวยาพรอมใช) ก็มีความสําคัญมาก  เพ่ือใหไดอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) ท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิผล และมีความปลอดภัยในการใช ตองเลือกวิธีเผาจ้ือใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพรและ
สรรพคุณท่ีตองการ เชน แหลงปลูกของฟูจื่อท่ีเปนเตาต้ีเหยาไฉคือ เมืองเจียงอ๋ิว (江油) ในมณฑลซื่อชวน 
เมืองเจียงอ๋ิวนอกจากมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมุนไพรชนิดน้ีแลว ยังมีพันธุพืช
และเทคนิคการเผาจื้อท่ีสืบทอดตอกันมาอยางยาวนานดวย  แมจะนําเมล็ดพันธุพืชจากเมืองเจียงอ๋ิวไป
ปลูกท่ีมณฑลหวินหนัน ก็จะไดผลผลิตและเทคนิคการเผาจื้อท่ีแตกตางกัน  อิ่นเพ่ียนของฟูจื่อท่ีผลิตได
จากมณฑลหวินหนันจะมีลักษณะภายนอกและประสิทธิผลการรักษาไมดีเทากับอ่ินเพี่ยนจากเมืองเจียงอิ๋ว 

เตาต้ีเหยาไฉนอกจากจะบอกถึงแหลงผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพแลว ยังบงบอกถึงวัฒนธรรม
และประวัติการใชสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ ของพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงรวมศูนยและแหลงกระจายสินคาดวย เชน 
ในสมัยโบราณแหลงผลิตจูซา (朱砂  ชาดจอแส) อยูท่ีมณฑลกุยโจว แตแหลงรวมศูนยและแหลง
กระจายสินคาจูซาอยูท่ีเมืองเฉินโจว (辰州) ในมณฑลหูหนัน [ปจจุบันคือ อําเภอหยวนหลิง (沅陵) 
ในมณฑลหูหนัน]  ดังน้ัน จูซาจากมณฑลหูหนันจึงจัดเปนเตาต้ีเหยาไฉ และเรียกตามความเคยชินวา  
“เฉินซา (辰砂)”  แหลงผลิตเซอเซียง (麝香 ชะมดเช็ด) อยูท่ีทิเบต (西藏 ซีจั้ง) และซื่อชวน โดย
แหลงรวมศูนยและแหลงกระจายสินคาเซอเซียงอยูท่ีเมืองหยาอัน (雅安) ในมณฑลซื่อชวน จึงเรียกวา 
“ชวนเซอเซียง (川麝香)” โดยเตาต้ีเหยาไฉของชวนเซอเซียงจะรวมถึงเซอเซียงจากทิเบตดวย  
นอกจากน้ี ยังมีเตาต้ีเหยาไฉอีกหลายชนิดท่ีมีลักษณะดังกลาวขางตน เชน เทียนหมา (天麻) ตูจง (杜仲) 
ตงฉงเซี่ยเฉา (冬虫夏草) เปนตน 

อยางไรก็ตาม แหลงผลิตเตาต้ีเหยาไฉไมใชพื้นท่ีท่ีตายตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัย
จากมนุษยหรือสิ่งแวดลอม  เตาต้ีเหยาไฉในสมัยโบราณเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยปจจุบัน นับวามีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก  ตัวอยางเชน เหรินเซิน (人参 โสมคน) ในสมัยโบราณเรียก “ซั่งต่ังเหรินเซิน 
(上党人参)”  แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูท่ีเมืองซันซี (山西) ในเขตพื้นท่ีซั่งต่ัง (上党) แตเน่ืองจากพื้นท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทําใหปจจุบันแหลงผลิตเหรินเซินท่ีเปนเตาต้ีเหยาไฉเปลี่ยนมาอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในเขตพื้นท่ีฉางไปซัน (长白山) ในมณฑลเหลียวหนิง (辽宁) 
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และมีชื่อเรียกใหมวา เหลียวเซิน (辽参) หรือ ตงเปยเหรินเซิน (东北人参 โสมคนจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  อีกตัวอยางหน่ึงคือ ชวนซฺยง (川芎  โกฐหัวบัว) จากบันทึกในยุคราชวงศฮั่น
จนถึงราชวงศถัง ระบุวาชวนซฺยงท่ีมีคุณภาพดีมีแหลงผลิตอยูท่ีมณฑลสานซี (陕西) เรียกวา “ฉินซฺยง 
(秦芎)”  ตอมามีการเปลี่ยนแหลงผลิตมาท่ีมณฑลซื่อชวน เขตตูเจียงเอี้ยน (都江堰) จึงเรียกวา ชวนซฺยง  
อีกตัวอยางหนึ่งคือ ตูจง (杜仲)  เดิมแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูท่ีมณฑลเจียงหนัน (江南) แตปจจุบัน
แหลงผลิตไดยายมาอยูท่ีมณฑลซื่อชวนและมณฑลกุยโจว  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลาน้ีแสดงใหเห็นวา 
แหลงผลิตเตาต้ีเหยาไฉแตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เน่ืองจากมีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลกู
หรือมีการนําชนิดพันธุพืชท่ีมีคุณภาพดีไปปลูกยังพ้ืนท่ีอื่นท่ีเหมาะสมกวา  ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีไดมี
การบันทึกไวเปนประวัติของสมุนไพรแตละชนิด  

กลาวโดยสรุป เตาต้ีเหยาไฉไดจากขอมูลการใชอันยาวนานของแพทยจีน ซึ่งคุณภาพและ
สรรพคุณของตัวยาจากแหลงผลิตเตาต้ีเหยาไฉเปนท่ียอมรับวาใหผลการรักษาดีกวาตัวยาชนิดเดียวกันท่ี
ไดจากแหลงผลิตอื่น  ถือวาเปนบันทึกทางประวัติศาสตรของการผลิตสมุนไพรจีน ซึ่งมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการเจริญเติบโต ชนิดพันธุพืช เทคนิคการเผาจื้อ และประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 
ดังน้ัน การสงเสริมการปลูกเตาต้ีเหยาไฉเพื่อทดแทนการเก็บจากปา โดยการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก หรือ
การนําชนิดพันธุพืชท่ีมีคุณภาพดีไปปลูกยังพื้นท่ีอื่นท่ีเหมาะสม จึงควรใหความสนใจกับปจจัยเหลาน้ีซึ่ง
มีผลตอคุณภาพของสมุนไพร หากสามารถปฏิบัติไดดังท่ีกลาวมาแลว จะรักษาคุณภาพและความ
นาเชื่อถือของเตาต้ีเหยาไฉตอไปได 

เอกสารท่ีใชประกอบการเรียบเรียง 
1.     Zeng ZC, Hu XM.  Zhong Yao Shang Pin Xue.  1st ed.  Sichuan: Sichuan Renmin Publishing House, 2002. 
2. Wan DG, Peng C, Zhao JN.  Sichuan Daodi Zhong Yaocai. 1st ed.  Sichuan: Sichuan Science and Technology 

Publishing House, 2005. 
3. Deng JG, Wei SJ.  Genuine and Well-reputed Medicinal Materials in Guangxi.  1st ed.  Beijing: Zhongguo Zhongyi 

Yao Publishing House, 2006. 
4. Xiao PG, Li DL, Yang SL. Modern Chinese Materia Medica. Vol. 1. 1st ed. Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
5. Xiao PG, Li DL, Yang SL. Modern Chinese Materia Medica. Vol. 2. 1st ed. Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
6. Xiao PG, Li DL, Yang SL. Modern Chinese Materia Medica. Vol. 3. 1st ed. Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
7. Xiao PG, Li DL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 4. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 

2002. 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 8 

8. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพ
คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 

9. วิชัย โชควิวัฒน, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, อุทัย โสธนะพันธุ, จรัส ต้ังอรามวงศ, สวาง กอแสงเรือง และคณะ (บรรณาธิการ).  ตํารับ
ยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 2.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2551. 

10. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการ
ทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 

11. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหาร
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2551. 



การจําแนกเตาต้ีเหยาไฉ 
 

 

9

บทที่ 3 
การจําแนกเตาตี้เหยาไฉ 

 

ตามบันทึกทางประวัติศาสตรและความเคยชินในการใชในสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถ
จําแนกเตาต้ีเหยาไฉตามเขตเกษตรกรรมในประเทศออกเปน 10 กลุมใหญ ดังน้ี   
 

 
 

แผนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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1. กลุมชวนเหยา (川药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล
ซื่อชวน (四川 เสฉวน) เชน ชวนซฺวง (川芎 โกฐหัวบัว) ชวนเปยหมู (川贝母) 
ชวนอู (川乌 รากแกวของโหราเดือยไก) ชวนหนิวซี (川牛膝 พันงูนอย) 
ชวนไมตง (川麦冬) ชวนหมาหวง (川麻黄) ชวนฮวาเจียว (川花椒) 
ชวนผอ [川朴 หรือ โฮวผอ (厚朴)] ชวนเฉินผี (川陈皮) ชวนจฺหวีหง 
(川橘红) ชวนจื ่อสือ (川枳实) ชวนจื ่อเขอ (川枳壳) ชวนอูเวยจื่อ 
(川五味子) ชวนกุยผี (川桂皮 เปลือกตนอบเชยจีน) ชวนตันผี (川丹皮 
เปลือกรากโบต๋ัน) ชวนเลี่ยนผี (川楝皮 เปลือกผลเลี่ยน) ชวนเจียง (川姜 
ขิง) ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子 ผลเลี่ยน) ชวนมูเซียง (川木香 โกฐกระดูก) 
ชวนไปจื่อ (川白芷 โกฐสอ) ชวนเซิงหมา (川升麻) ชวนเชอเสา (川赤芍) 
ชวนมูทง (川木通) ชวนเหลียน [川连 หรือ หวงเหลียน (黄连)] 
ชวนหวงปอ (川黄柏) ชวนตูหัว (川独活) ชวนต่ังเซิน (川党参) ชวนซฺวี่ตวน 
(川续断) ชวนหลงตาน (川龙胆) เปนตน  

 
2.  กลุมกวางเหยา (广药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล

กวางตง (广东 กวางตุง) กวางซี (广西 กวางสี) และ ไหหนัน (海南 เกาะ
ไหหลํา) เชน กวางฝางจี่ (广防己) กวางปาจี๋ (广巴戟) กวางโตวเกิน 
(广豆根) กวางฮั่วเซียง (广藿香 พิมเสนตน) กวางต้ีติง [广地丁 หรือ 
จื่อฮวาต้ีติง (紫花地丁)] กวางจินเฉียนเฉา (广金钱草 ผีเสื้อนํ้า) กวางเซิงหมา 
(广升麻) กวางมูเซียง (广木香 โกฐกระดูก) กวางโตวเกิน (广豆根) 
กวางจ้ีเซิง (广寄生 กาฝากไมโพไทร) กวางเจา [广枣 (พุทราจีน) หรือ ตาเจา 
(大枣)] กวางจื่อสือ (广枳实) กวางปูกูจือ (广补骨脂) ไหหนันจงโหลว 
(海南重楼  ตีนฮุงดอย) เปนตน   
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3. กลุมหวินเหยา (云药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล 
หวินหนัน (云南 ยูนนาน) เชน หวินมูเซียง (云木香  โกฐกระดูก) หวินเฉียนหู 
(云前胡) หวินหนันหลัวฝูมู (云南罗芙木) หวินเหลียน [云连 หรือ 
หวงเหลียน (黄连)] หวินกุย [云归 หรือ ตังกุย (当归)] หวินฝางเฟง 
(云防风) หวินหลิง [云苓 (โปงรากสน) หรือ ฝูหลิง (茯苓)] หวินผอ 
[云朴 หรือ โฮวผอ (厚朴)] หวินหนันซาเซิน (云南沙参) หวินหนันตันเซิน 
(云南丹参) หวินหนันไปปู (云南百部) หวินหนันจงโหลว (云南重楼  

ตีนฮุงดอย) เปนตน  
     
4.  กลุมกุยเหยา (贵药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑล 

กุยโจว (贵州) เชน กุยโจวปาเจ่ียวเหลียน (贵州八角莲) กุยโจวจินซือเถา 
(贵州金丝桃) เทียนหมา (天麻) เทียนตง (天冬) หวงจิง (黄精) ยฺวี่จู 
(玉竹) ตูจง (杜仲) อูเปยจื่อ (五倍子 มะเหลี่ยมหิน) เปนตน 

 
5. กลุมไหฺวเหยา (怀药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล 

เหอหนัน (河南) เชน ไหฺวต้ีหวง (怀地黄 โกฐขี้แมว) ไหฺวหนิวซี (怀牛膝

พันงูนอย) ไหฺวซันเหยา (怀山药) ไหฺวจฺหวีฮวา (怀菊花 เกกฮวย) ไหฺวกูจือ 
[怀故子 หรือ ปูกูจือ (补骨脂)] ไหฺวอันเสี่ยวฝางเฟง (怀安小防风) 
เหอหนันซาเซิน (河南沙参) เปนตน  

    
6. กลุมเจอเหยา (浙药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล 

เจอเจียง (浙江) เชน เจอเปยหมู (浙贝母) เจอเสฺวียนเซิน (浙玄参) 
เจอตูหัว (浙独活) เจอจู [浙术 หรือไปจู (白术)] หังไปจื่อ (杭白芷 
โกฐสอ) หังจฺหวีฮวา (杭菊花 เกกฮวย) หังไมตง (杭麦冬) หังไปเสา 
(杭白芍) เปนตน  
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7. กลุมกวนเหยา (关药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล
เหลียวหนิง (辽宁) จี๋หลิน (吉林) เฮยหลงเจียง (黑龙江) และ
ภาคตะวันออกของเนยเหมิงกู (内蒙东部 มองโกลเลียในตะวันออก) เชน 
กวนฝางเฟง (关防风) กวนมูทง (关木通) กวนหวงปอ (关黄柏) 
กวนเซิงหมา (关升麻) กวนหลงตาน (关龙胆) กวนชังจู (关苍术 โกฐเขมา) 
เหลียวซี่ซิน (辽细辛) เหลียวอูเวยจื่อ (辽五味子) เปนตน 

       
8. กลุมเปยเหยา (北药) ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑล

เหอเปย (河北) ซันตง (山东) ซันซี (山西) และภาคกลางของเนยเหมิงกู 
(内蒙中部 มองโกลเลียในกลาง)  เชน เปยซาเซิน (北沙参) เปยไฉหู 
(北柴胡) เปยซันจา (北山楂) เปยโตวเกิน (北豆根) เปยตาหวง 
(北大黄 โกฐนํ้าเตา) เปยเซิงหมา (北升麻) เปยชังจู (北苍术 โกฐเขมา) 
เปยไปโถวเวิง (北白头翁) เปยเสฺวียนเซิน (北玄参) เปยจงโหลว (北重楼  

ตีนฮุงดอย) เปยเกาเปน (北藁本) เปยซี่ซิน (北细辛) เปยฉางซัน 
(北常山 ฮอมดง) เปยหยางจินฮวา (北洋金花 ดอกลําโพง) เปยอูเจียผี 
(北五加皮) เปยอูเวยจื่อ (北五味子) เปยถิงลี่จื่อ (北葶苈子) เปนตน 

  
9. กลุมซีเหยา (西药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑล

สานซีตะวันตก (陕西西部) กันซู (甘肃) ชิงไห (青海) ซินเจียง (新疆) 
และภาคตะวันตกของเนยเหมิงกู (内蒙西部 มองโกลเลียในตะวันตก) 
เชน ซีหงฮวา (西红花 หญาฝรั่น) ซีเซิงหมา (西升麻) ซีกันเฉา (西甘草 

ชะเอมเทศ) ซีโตวเกิน (西豆根) ซีตังกุย (西当归) ซีเชียง [西羌 หรือ 
เชียงหัว (羌活)] ซีหยางเซิน (西洋参 โสมอเมริกัน) ซีฉี [西芪 หรือ หงฉี 
(红芪)] ซีต่ัง [西党 หรือ ต่ังเซิน (党参)] ซีอูเวยจื่อ (西五味子) ซีโกวฉี 
(西构杞) ซีอินเฉิน (西茵陈) ซีหลิว [西榴 หรือ สือหลิวผี (石榴皮 
เปลือกผลทับทิม)] ซีจั้งมูกวา (西藏木瓜) เปนตน 
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10. กลุมหนันเหยา (南药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตทางใต
ของแมนํ้าแยงซีเกียง ไดแก มณฑลหูหนัน (湖南) หูเปย (湖北) เจียงซู 
(江苏) อันฮุย (安徽) เจียงซี (江西) ฝูเจี้ยน (福建) และไตหวัน 
(台湾) เชน หนันอูเวยจื่อ (南五味子) หนันอูเจียผี (南五加皮) หนันซาเซิน 
(南沙参) หนันตันเซิน (南丹参) หนันปนหลันเกิน (南板兰根) หนันมูเซียง 
(南木香 โกฐกระดูก) หนันชังจู (南苍术 โกฐเขมา) หนันจงโหลว (南重楼  

ตีนฮุงดอย) หนันไฉหู (南柴胡) หนันหวงจิง (南黄精) หนันซี่ซิน (南细辛) 
หนันตาหวง (南大黄 โกฐนํ้าเตา) หนันตันเซิน (南丹参) หนันยฺวี ่กุ ย 
(南玉桂 อบเชยจีน) หนันหยางจินฮวา (南洋金花 ดอกลําโพง) หนันซวนเจา 
(南酸枣) เปนตน 
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บทที่ 4 
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเตาตี้เหยาไฉ 

 

สมุนไพรสวนใหญไดจากพืช พืชแตละชนิดมีแหลงกระจายพันธุและถิ่นท่ีอยูแตกตางกนั สงผลให
สมุนไพรแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว มีองคประกอบทางเคมี และสรรพคุณทางยาแตกตางกัน การ
เก็บเกี่ยวสมุนไพรตองคํานึงถึง การเก็บเกี่ยวใหถูกชนิด สวนท่ีใช อายุของพืช ชวงเวลาของวัน ฤดูกาลท่ี
เหมาะสม และการแปรรูปเบ้ืองตนท่ีแหลงปลูก จึงจะไดตัวยาที่มีคุณภาพดี หรือไดสรรพคุณของยาตาม
ตองการ  

สมุนไพรจีนมีจํานวนชนิดคอนขางมาก  สมุนไพรท่ีไดจากการเพาะปลูกและไดจากปาธรรมชาติ
ก็มีคุณภาพท่ีไมเหมือนกัน แหลงผลิตคอนขางกระจัดกระจาย สวนท่ีใชทํายาก็แตกตางกัน ระยะเวลาติด
ดอกออกผลไมเหมือนกัน และฤดูเก็บเกี่ยวก็ไมพรอมกัน  ดังน้ัน การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมจะสงผลตอ
คุณภาพของสมุนไพร และมีความสําคัญยิ่งตอการคุมครองพันธุและการขยายแหลงผลิต  จาก
ประวัติศาสตรการแพทยจีนไดบันทึกฤดูเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของสมุนไพรแตละชนิด เพื่อใหไดตัวยาที่มี
คุณภาพและไดสรรพคุณของยาตามตองการ  ขอมูลเหลาน้ีไดจากประสบการณของเกษตรกรผูเก็บเกี่ยว
สมุนไพรซึ่งมีประโยชนตอคนรุนหลัง 

ปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแตละชนิดเพื่อใหได
ปริมาณสารสําคัญสูงสุด เชน ตันเซิน (丹参) ซึ่งมีสารสําคัญคือ สารกลุม tanshinones พบวาในเดือน
พฤศจิกายนของทุกป รากหรือเหงาจะมีปริมาณ tanshinone IIA สูงสุด โดยสูงกวาชวงเวลาอื่น ๆ 
ประมาณ 2-3 เทา  ดังน้ัน จึงตองเก็บตันเซินในเดือนพฤศจิกายน  อยางไรก็ตาม ขอมูลของปริมาณ
สูงสุดของสารสําคัญของสมุนไพรสวนใหญยังไมชัดเจน  จึงไมสามารถกําหนดชวงเวลาเก็บเกี่ยวของ
สมุนไพรทุกชนิดเพื่อใหไดปริมาณสารสําคัญสูงสุดได  ปจจุบันการเก็บเกี่ยวสมุนไพรสวนใหญจะอาศัย
ประสบการณของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดตอกันมา รวมกับชวงเวลาเจริญเติบโตของพืชหรือสัตวท่ีมี
สารอาหารสูงสุด เชน กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) มีสารสําคัญคือ glycyrrhizin  ซึ่งมีปริมาณสูงสุด
ในชวงกอนออกดอก  ดังน้ัน จึงตองเก็บเกี่ยวในชวงกอนออกดอก  นอกจากน้ี หากสภาพภูมิอากาศ ดิน 
และสภาพแวดลอมของแหลงปลูกแตกตางกัน แมวาจะใชพันธุพืชชนิดเดียวกัน แตชวงเวลาเก็บเกี่ยวก็
จะไมเหมือนกัน เชน  หมาหวง (麻黄) มีสารสําคัญคือ ephedrine ซึ่งมีปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน
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ท่ีแหลงปลูกตาถง (大同)  แตท่ีแหลงปลูกเชอเฟง (赤峰) พบปริมาณสูงสุดในเดือนสิงหาคม ดังน้ัน 
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวหมาหวงในพื้นท่ีท้ัง 2 แหลงจะหางกัน 1 เดือน  

โดยท่ัวไปการเก็บเกี่ยวเตาต้ีเหยาไฉสามารถจําแนกตามประเภทและสวนท่ีใชของสมุนไพร ดังน้ี 
      1.  พืชวัตถุ 

สวนของพืชท่ีใชทํายามี 8 สวน และชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว มีดังน้ี 
1.1 รากและเหงา มักเก็บในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงท่ีพืชเจริญเติบโตคอนขาง

ชา  และในชวงเวลาดังกลาว สารอาหารตาง ๆ สวนใหญจะเก็บสะสมอยูในรากและเหงา สารออกฤทธ์ิจะ
มีปริมาณสูงสุด  ดังน้ัน จะไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี เชน เทียนหมา (天麻) ท่ีเก็บในชวงปลายฤดูหนาว
ถึงตนฤดูใบไมผลิ เรียกวา ตงหมา (冬麻) มีคุณภาพดีกวาเทียนหมาท่ีเก็บในชวงปลายฤดูใบไมผลิถึง
ตนฤดูรอนซึ่งเรียกวา ชุนหมา (春麻)  นอกจากน้ี ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว หวงเหลียน 
(黄连) มูเซียง (木香) ตังกุย (当归) เฉียนหู (前胡) ไปจื ่อ (白芷 โกฐสอ) ชวนซฺยง (川芎

โกฐหัวบัว) คือ ฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาว  พืชท่ีมีผลและลําตนเห่ียวเฉางาย จะเก็บเกี่ยวรากและเหงาใน
ฤดูรอน เชน เจอเปยหมู (浙贝母) ชวนเปยหมู (川贝母) เสฺวียนหูซั่ว (玄胡索) และปนเซี่ย (半夏) 

1.2 ลําตน  มักเก็บในฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาว เชน กวนมูทง (关木通) ชวนมูทง (川木通) 
ตาเสฺวี่ยเถิง (大血藤)  หากใชท้ังลําตนและใบทํายา ควรเก็บเกี่ยวในชวงท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี เชน 
อิ๋นฮวาเถิง (银花藤) เยเจียวเถิง (夜交藤) ไหเฟงเถิง (海凤藤) หากใชเนื้อไมทํายา จะเก็บไดทั้งป 
เชน ซูมู (苏木 ฝาง) เจ้ียงเซียง (降香) เปนตน 

1.3 เปลือก  เปลือกรากสวนใหญมักเก็บเกี่ยวในปลายฤดูใบไมรวงถึงตนฤดูหนาว เชน ต้ีกูผี 
(地骨皮) หมูตันผี (牡丹皮)  เปลือกตนเก็บเกี่ยวในชวงฤดูรอนดีท่ีสุด เพราะสามารถลอกเปลือก
และเน้ือไมออกจากกันไดงาย เชน โฮวผอ (厚朴) ตูจง (杜仲) หวงปอ (黄柏)  แตเปลือกตนอบเชยจีน 
(肉桂) จะเก็บเกี่ยวในชวงกอนหรือหลังฤดูใบไมรวง ซึ่งจะไดสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม รสหวาน และมี
คุณภาพดี 

1.4 ใบ  มักเก็บในชวงดอกใกลบานถึงชวงเริ่มติดผล ซึ่งเปนชวงท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี 
และเปนชวงท่ีใบสังเคราะหแสงเต็มท่ี เน้ือใบมีสารอาหารมากท่ีสุด เชน เหอเยี่ย (荷叶 ใบบัว) เก็บเกี่ยว
ในชวงท่ีดอกตูมจนกระท่ังดอกบานเต็มท่ี แผนใบจะหนา มีกลิ่นหอม และมีคุณภาพดี  สวนปอเหอ (薄荷) 
เก็บเกี่ยวในชวงฤดูรอนเม่ือดอกบานเต็มท่ีโดยเลือกวันท่ีทองฟาแจมใส ใบจะมีกลิ่นหอมมาก เพราะมี
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ปริมาณสารเมนทอลและนํ้ามันหอมระเหยสูงสุด หากเก็บเกี่ยวหลังจากฝนตกแลว 2-3 วัน พบวา
ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจะลดลงถึงรอยละ 75 มีสมุนไพรบางชนิดเทาน้ันท่ีเก็บเกี่ยวในชวงหลังจาก
หิมะตกและใบกําลังจะรวง จึงจะมีคุณภาพดี เชน ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) ผีผาเยี่ย (批杷叶 ใบปแป) 
เปนตน 

1.5 ดอก  มักเก็บขณะตูมหรือเริ่มบาน  หากเก็บเกี่ยวในขณะบานเต็มท่ี ปริมาณสารสําคัญ
จะลดลง และกลีบดอกจะรวงงาย กลิ่นและรสชาติจะออน ซึ่งมีผลตอคุณภาพของสมุนไพร เชน ไหฺวฮวา 
(槐花) และไหฺวหม่ี (槐米) เปนสมุนไพรท่ีไดจากพืชชนิดเดียวกัน ไหฺวหม่ีไดจากดอกตูม มีสารสําคัญ
คือ rutin รอยละ 23.5  แตไหฺวฮวาไดจากดอกท่ีบานแลว มีสาร rutin เพียงรอยละ 13  หากจะนํามาใช
ในสรรพคุณระบายความรอนในระบบเลือด (清热凉血) ไหฺวหม่ีจะมีคุณภาพดีกวาไหฺวฮวา  อีก
ตัวอยางคือ จินอ๋ินฮวา (金银花 ดอกสายนํ้าผึ้ง) มีสาร chlorogenic acid ซึ่งมีสรรพคุณระบายความรอน
และบรรเทาพิษไข (清热解毒)  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร chlorogenic acid ใน
ดอกตูมและดอกบาน พบวาดอกตูมมีสารสําคัญสูงกวา ดังน้ัน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
จินอิ๋นฮวาคือ ขณะดอกตูมหรือเริ่มออกดอกดีท่ีสุด  สวนพืชอื่น ๆ ท่ีใชดอกทํายา เชน หงฮวา (红花 
คําฝอย) จฺหวีฮวา (菊花 เกกฮวย) หยางจินฮวา (洋金花 ดอกลําโพง) ควรเก็บในชวงดอกบานเต็มท่ี  

1.6 ผลและเมล็ด  โดยท่ัวไปมักเก็บในขณะที่ผลแกเต็มท่ีหรือใกลสุก ซึ่งเปนชวงท่ีมีสาร 
อาหารอุดมสมบูรณ หรือ มีสารสําคัญสูง สมุนไพรจะมีคุณภาพดี เชน ซันจา (山楂) จื่อเขอ (枳壳) 
อูเวยจื่อ (五味子) โกวฉี (枸杞) เชอเฉียนจื่อ (车前子 เมล็ดผักกาดนํ้า) ทูซือจื่อ (兔丝子 เมล็ด-
ฝอยทอง)  สมุนไพรบางชนิดจะเก็บในขณะท่ีผลยังไมแก เชน จื่อสือ (枳实) ซังเซิ่น (桑椹 ผลหมอน) 
ชิงผี (青皮)  พืชท่ีใชเมล็ดทํายาจะตองเก็บเม่ือผลแกจัด เชน จฺเหวียหมิงจื่อ (决明子 เมล็ดชุมเห็ดไทย) 
เชียนหนิวจื่อ (牵牛子) ซูจื ่อ (苏子 ผลงาขี ้มอน) ไปเจี ้ยจื่อ (白芥子) หนิวปางจื่อ (牛蒡子) 
เปนตน 

1.7 ท้ังตน  พืชท่ีใชท้ังตนทํายา มักเก็บในชวงท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีกอนออกดอกหรือชวง
ออกดอก แตกกิ่งกานและมีใบมาก ซึ่งเปนชวงท่ีมีสารสําคัญสูง เชน อี้หมูเฉา (益母草 กัญชาเทศ) มี
สารสําคัญกลุมแอลคาลอยด (alkaloids)  มีรายงานวาการเก็บอี้หมูเฉาในระยะดอกตูม ระยะออกดอก
เต็มท่ี และระยะติดผล จะมีปริมาณแอลคาลอยดรอยละ 0.93, 1.26 และ 0.39 ตามลําดับ ฉะน้ันการ
เก็บเกี่ยวอี้หมูเฉาควรเก็บในชวงปลายฤดูใบไมผลิถึงตนฤดูรอนในระยะออกดอกเต็มท่ี  นอกจากน้ี ยังมี
สมุนไพรอีกหลายชนิดท่ีเก็บในชวงออกดอก เชน ชวนซินเหลียน (穿心莲 ฟาทะลายโจร) เซียนเฮอะเฉา 
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(仙鹤草) ปอเหอ (薄荷) ฮั่วเซียง (藿香 พิมเสนตน)  พืชบางชนิดจะเก็บตนออนทํายา เชน อินเฉินเฮา 
(茵陈蒿) เปนตน 

1.8 ยาง  พืชท่ีใชยางทํายามีหลายชนิด แตละชนิดจะเก็บสวนท่ีใชและชวงเวลาเก็บเกี่ยวไม
เหมือนกัน เชน อันสีเซียง (安息香) สวนใหญจะเก็บในเดือนเมษายนถึงปลายฤดูใบไมรวงในขณะท่ีพืช
แหง โดยกรีดเปลือกตนเปนรูปสามเหลี่ยมคว่ํา  เก็บนํ้ายางท่ีหยดลงมาและแข็งตัวมาใช  สวนซงเซียง 
(松香) จะเก็บในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว 
 2.  สัตววัตถุ  
 การเก็บสัตวท่ีใชทํายาน้ันขึ้นกับการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตของสัตวชนิดน้ัน ๆ  ควร
ศึกษาวาสัตวแตละชนิดจะเก็บอยางไรจึงจะเหมาะสม เชน เกอเจ้ีย (蛤蚧 ตุกแก) จะจับท้ังตัวในฤดูรอน
และฤดูใบไมรวง  เฉฺวียนจฺเหวีย (全蝎 แมงปอง) จับในฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน และฤดูใบไมรวง   
ซังเพียวเซียว (桑螵蛸 ต๊ักแตน) ควรจับชวงตนเดือนกุมภาพันธ หากเลยชวงนี้จะมีสรรพคุณทางยา
ลดลง  
 3.  ธาตุวัตถุ  

 ธาตุวัตถุสามารถเก็บไดท้ังป แตสวนใหญมักเก็บเม่ือมีการขุดเจาะเพ่ือการกอสรางเมืองหรือถนน 
เชน สือเกา (石膏 เกลือจืด) หฺวาสือ (滑石 หินลื่น) หูพอ (琥珀 อําพัน) เปนตน 
ขอควรระวังในการเก็บเกี่ยวเตาต้ีเหยาไฉ  
 การเก็บเกี่ยวสมุนไพรควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี  

1. ขยายการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืชใหมากขึ้น และพัฒนาการใชประโยชนจาก
แหลงผลิตสมุนไพรใหคุมคา เชน ตูจง (杜仲) ภูมิปญญาโบราณใชเปลือกตนทํายา แตจากการศึกษา
ทางเคมีและฤทธ์ิเภสัชวิทยา พบวากิ่งและใบมีสรรพคุณเหมือนกับเปลือก จึงสามารถใชกิ่งและใบ
ทดแทนเปลือกได ในระหวางเก็บเปลือกก็ควรเก็บกิ่งและใบดวย  อีกตัวอยางหน่ึง เชน ไฉหู (柴胡) ใช
รากทํายา  แตจากการศึกษาทางเคมีและจากประสบการณการใชในพ้ืนท่ีท่ีสืบทอดตอกันมา พบวาลําตน
และใบมีสารสําคัญและมีสรรพคุณเหมือนกับราก  ดังน้ัน ในการเก็บเกี่ยวจึงควรเก็บลําตนและใบเพื่อใช
รวมกัน หรือเก็บท้ังตนท่ีติดรากดวยมาใชทํายา  ปจจุบันมีหนวยงานจํานวนมากไดศึกษาวิจัยในดานน้ี 
เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา 

 2. ใหความสนใจวิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร เพื่อรักษาสภาพของสมุนไพรใหสมบูรณ เชน ในการขุด
รากและลําตนใตดิน ตองคํานึงถึงทิศทางการแผกระจายและความลึกในการเจริญเติบโตของรากและ
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ลําตนใตดิน เพ่ือปองกันไมใหสวนของรากและลําตนใตดินเสียหาย เชน เหรินเซิน (人参 โสมคน) ยฺวี่จู 
(玉竹) หวงจิง (黄精) ซันเหยา (山药) เปนตน  พืชท่ีใชเปลือกรากทํายา ควรขุดเอารากขึ้นมากอน 
แลวจึงลอกเอาเปลือกรากไวใช  พืชท่ีใชดอกทํายา ควรใชกรรไกรท่ีสะอาดตัดเอาเฉพาะสวนดอก ไมควร
เอากานดอกไว  พืชท่ีใชผลและเมล็ดทํายา ควรระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหถูกกดทับหรือรวงกระจาย 
โดยท่ัวไปจะไมลางนํ้า เพื่อปองกันการขึ้นราหรือทําใหรสชาติเปลี่ยนไป เชน อูเวยจื่อ (五味子) โกวฉี 
(枸杞) เปนตน 
 3. คํานึงถึงการอนุรักษแหลงทรัพยากรเพ่ือความย่ังยืนและใหมีใชตลอดไป  แหลงทรัพยากร
พืชวัตถุท่ีดีท่ีสุดคือ ปาธรรมชาติ  เม่ือนําทรัพยากรมาใชประโยชนแลว โดยธรรมชาติ ปาจะสราง
ทรัพยากรขึ้นมาใหมได  ดังน้ัน ในการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร ควรตองมีการวางแผนกอน เชน เก็บ
สมุนไพรชนิดใด จะใชมากนอยเพียงใด เก็บเทาไร ใชสวนใด  หากตองการเก็บรากหรือลําตนใตดิน ไม
ควรเก็บหมด ควรเหลือไวบาง และท้ิงสวนของรากและลําตนใตดินไวเพื่อใหพืชเจริญเติบโตตอไป  หาก
ตองการเก็บใบหรือกิ่ง ไมควรตัดตนเดียวกันมากเกินไป ใหเหลือไวบางสวนเพื่อใหพืชเจริญเติบโต  หาก
ตองการเก็บเปลือกตน ควรลอกเปลือกตนบางสวนตามยาว เพ่ือใหพืชสรางเปลือกขึ้นมาทดแทน  
นอกจากน้ี ควรใชทรัพยากรใหคุมคา พืชหรือสัตวชนิดเดียวกันอาจมีสวนท่ีใชทํายาไมเหมือนกัน ควร
แยกการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี เชน ราก ผล และเมล็ดของกวาโหลว (栝楼) 
สามารถใชทํายาได ดังน้ัน ควรเก็บเกี่ยวผลเม่ือผลแกเต็มท่ีกอน แลวจึงขุดราก  การเก็บเกี่ยวหมาหวง 
(麻黄) นอกจากจะเก็บกิ่งออนและรากไวทํายาแลว ใหเหลือโคนรากและรากฝอยไวขยายพันธุและรกัษา
พันธุท่ีดีไวใชตอไป 
การแปรรูปเตาต้ีเหยาไฉ 
 การแปรรูปเตาต้ีเหยาไฉ หมายถึง กระบวนการแปรรูปเบ้ืองตนท่ีแหลงปลูกของเตาต้ีเหยาไฉ 
โดยภายหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรจากแหลงปลูกแลว นํามาคัดเลือก ทําความสะอาด ห่ัน และทําใหแหง 
ณ โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูก เตาต้ีเหยาไฉสวนใหญจะตองดําเนินการแปรรูปเบ้ืองตนกอนใช มีเตาต้ี-
เหยาไฉเพียงบางชนิดเทาน้ันท่ีตองใชสด   
 1. วัตถุประสงค  การแปรรูปเตาต้ีเหยาไฉ มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1.1 เพ่ือใหไดสมุนไพรท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมและสวนอื่นของพืชท่ีไมใชทํายา 
1.2 เพื่อใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี โดยดําเนินการแปรรูปเบ้ืองตนดวยวิธีน่ึง ตม รมควัน 

ฆาเชื้อราและแมลง ชวยใหสมุนไพรแหงงาย และลดการเสื่อมสภาพของสมุนไพร 
1.3 เพ่ือสะดวกตอการจัดระดับคุณภาพของสมุนไพร การบรรจุ และการขนสง 
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เน่ืองจากจํานวนชนิดของสมุนไพรมีคอนขางมาก สวนท่ีใชทํายาก็ไมเหมือนกัน ลักษณะ สี 
กลิ่น รสชาติ และเน้ือของสมุนไพร รวมท้ังองคประกอบทางเคมีของสมุนไพรแตละชนิดแตกตางกันมาก 
และวิธีการแปรรูปตางกัน  แตสวนใหญถาจะใหเขามาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด ลักษณะภายนอกของ
สมุนไพรจะตองสมบูรณ ความชื้นของสมุนไพรตองพอเหมาะ มีสีสดใส มีรสชาติและกลิ่นปกติ และ
จะตองสูญเสียสารสําคัญนอยท่ีสุด เชน ไหฺวหม่ี (槐米) หากไมนํามาน่ึงกอน ปริมาณสาร rutin จะ
ลดลง  

2.  วิธีแปรรูปเบ้ืองตนท่ีใชบอย 
2.1 การทําความสะอาด  นําสมุนไพรมาลางนํ้าสะอาดเพื่อแยกดิน ทราย สิ่งแปลกปลอม 

หรือแยกสวนของพืชท่ีไมใชทํายาออก เชน หนิวซี (牛膝 พันงูนอย) ใหตัดหมวกรากและรากฝอยออก  
เจี๋ยเกิง (桔梗) และไปเสา (白芍) ตองปอกเอาผิวหรือเปลือกออก  ตันผี (丹皮) ตองเอาไสในออก  
ผีผาเยี่ย (批杷叶) ตองกําจัดขน  เกอเจ้ีย (蛤蚧 ตุกแก) ตองเอาอวัยวะภายในออก เปนตน 

2.2 การกะเทาะเปลือกผล  สวนมากใชกับสมุนไพรจําพวกเมล็ด โดยท่ัวไปภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลแลว บางชนิดตองเอาเปลือกผลออกกอน เก็บเฉพาะเมล็ด แลวนํามาทําใหแหง เชน เถาเหริน 
(桃仁 เมล็ดทอ) ซิ่งเหริน (杏仁) ยฺวี่หลี่เหริน (郁李仁) เปนตน  สมุนไพรบางชนิดตองนําผลมาทํา
ใหแหงกอนแลวกะเทาะเปลือก เอาเฉพาะเมล็ดมาใช เชน เชอเฉียนจ่ือ (车前子 เมล็ดผักกาดนํ้า) 
เหลียนเฉียวซิน (连翘心) ทูซือจื่อ (兔丝子 เมล็ดฝอยทอง)  สมุนไพรบางชนิดจะเก็บท้ังผล แมวา
สวนท่ีใชทํายาคือเมล็ดหรือเน้ือในเมล็ด ท้ังน้ีเน่ืองจากสารออกฤทธ์ิไมคงตัว ทําใหฤทธ์ิของสมุนไพร
เสื่อมเร็ว  ดังน้ัน เพ่ือใหงายตอการเก็บรักษา จึงเก็บท้ังผล และเม่ือตองการใชจึงคอยกะเทาะเอาเปลือกผล
ออก เชน ไปกวอ (白果 แปะกวย) ไปโตวโขว (白豆蔻 กระวานไทย) เฉากั่ว (草果) เปนตน 

2.3 การห่ัน  สมุนไพรบางชนิดมีขนาดยาวหรือหนา เพ่ือสะดวกในการทําใหแหงและการ
บรรจุหีบหอ จึงตองนํามาห่ันใหสั้นหรือบางลง เชน ฝอโสว (佛手 สมมือ) เซียงหยวน (香橼) ใหห่ัน
เปนแวนบาง ๆ  มูกวา (木瓜) ห่ันตามยาวเปนกลีบ  จีเสฺวี่ยเถิง (鸡血藤) ตาเสฺวี่ยเถิง (大血藤) ห่ัน
เปนแวนตามขวาง  ตาหวง (大黄 โกฐนํ้าเตา) เหอโสวอู (何首乌) เกอเกิน (葛根) ห่ันเปนแวนหนา
หรือห่ันเปนชิ้น หรือเปนทอน  การห่ันสดที่โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูกมีขอดีคือ ลดตนทุนในการแปรรูป 
ชวยลดการสลายตัวของสารออกฤทธ์ิ ลดเวลาการทําใหแหง สะดวกตอการบรรจุหีบหอและการเก็บ
รักษา  แตมีขอเสียคือ หลังจากห่ันสมุนไพรแลว รูปลักษณภายนอกไมสมํ่าเสมอ ทําใหการตรวจ
เอกลักษณไมสะดวก  นอกจากน้ี สมุนไพรท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยเปนสวนประกอบ หรือ สมุนไพรท่ีมี
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สารสําคัญท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดงาย ไมควรนํามาห่ัน เพราะจะทําใหสารสําคัญลดลง ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพของสมุนไพร เชน ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ตังกุย (当归) ไปจื่อ (白芷 โกฐสอ) 
ปงหลาง (槟榔 หมากสง) เปนตน 

2.4 การนึ่ง  การน่ึงสมุนไพรมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ไดแก สมุนไพรท่ีอมนํ้ามาก หรือ
มีนํ้าตาล หรือมีแปงเปนสวนประกอบ โดยท่ัวไปจะทําใหแหงยาก เม่ือนํามาน่ึงกอนจะทําใหเซลลเน้ือเยื่อ
แตกสลาย เอ็นไซมถูกทําลาย ทําใหแหงงาย และสะดวกตอการเก็บรักษา เชน เทียนหมา (天麻) 
หมิงต่ังเซิน (明党参) จะตองน่ึงจนสุกถึงเน้ือในกอนทําใหแหง  ในขณะท่ีอูเปยจื่อ (五倍子) และ
ซังเพียวเซียว (桑螵蛸) จะนํามาน่ึงเพ่ือทําลายไขของแมลง และปองกันการฟกตัวของแมลง เทียนตง 
(天冬)  นํามาน่ึงหรือลวกเพื่อใหลอกผิวไดงาย  สมุนไพรบางชนิดตองนํามาตมกับนํ้าเกลือ เชน เฉฺวียนจฺเหวีย 
(全蝎 แมงปอง) เจินจูหมู (珍珠母 เปลือกหอยไขมุกนํ้าจืด)  และสมุนไพรบางชนิดตองนํามากลั่น
เพ่ือใหตกผลึก เชน ปงเพ่ียน (冰片 การบูร) เปนตน 
 ในการน่ึงสมุนไพรควรใหความสําคัญกับระดับไฟที่ใช  หากไฟออนเกินไป จะไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ  หากไฟแรงเกินไป จะทําใหสูญเสียสารสําคัญ ซึ่งมีผลตอคุณภาพ
ของสมุนไพร 

2.5 การรมควัน  สมุนไพรบางชนิดจะตองใชวิธีรมควัน เพื่อใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด และงายตอการเก็บรักษา เชน อูเหมย (乌梅 บวยดํา) อูเซาเสอ (乌梢蛇) ตอง
รมควันจนเปนสีดํา  สวนซันเหยา (山药) เจอเซี่ย (泽泻) เทียนหมา (天麻) ชวนเปยหมู (川贝母) 
ตองรมดวยกํามะถันจนกระท่ังสีของสมุนไพรเปลี่ยนเปนสีขาว  สําหรับเซียงฝู (香附 แหวหมู) โกวจี๋ 
(狗脊) กูซุยปู (骨碎补) ตองใชไฟลนเพื่อกําจัดขนออกกอน แตตองระมัดระวังอยาใหสมุนไพรไหม 
ใหลนจนกระท่ังขนท่ีผิวหลุดก็เพียงพอ 

2.6 การทําใหออกเหง่ือหรือทําใหน้ําระเหยออกบางสวน  ในระหวางการแปรรูปสมุนไพร
บางชนิด มักจะกองสุมหลังการน่ึงเพ่ือใหออกเหงื่อ  นํ้าท่ีอยูในสมุนไพรระเหยออกมา ชวยใหเน้ือ
สมุนไพรน่ิม หรือเปลี่ยนสี หรือเพิ่มกลิ่นและรสชาติใหแรงข้ึน ซึ่งมีประโยชนตอการทําใหแหงและเพิ่ม
คุณภาพของสมุนไพร  วิธีการแปรรูปแบบน้ี  เรียกวา “การทําใหออกเหงื่อ” เชน โฮวผอ (厚朴) ตูจง 
(杜仲) เสฺวียนเซิน (玄参)  สมุนไพรเหลาน้ีตองใชวิธีน้ีเพื่อใหไดสีท่ีเฉพาะตัว  สมุนไพรบางชนิด
จําเปนตองใชวิธีน้ีจึงสามารถทําใหแหงสนิทได เชน ซันเหยา (山药) ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ไปจู 
(白术) ฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) ตาหวง (大黄 โกฐนํ้าเตา)  การแปรรูปสมุนไพรดวยวิธีน้ี ตองกําหนด
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ระยะเวลาที่ทําใหออกเหงื่อใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร เพื่อปองกันการขึ้นราและไมใหคุณภาพของ
สมุนไพรเปลี่ยนไป 

2.7 การแชน้ําเกลือ  โดยนําสมุนไพรท่ีสะอาดแชในสารละลายนํ้าเกลือท่ีอิ่มตัว มี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการเกิดเชื้อราซ่ึงจะทําใหคุณภาพของสมุนไพรเปลี่ยนไป เชน โรวฉงหรง (肉苁蓉) 
ฟูจื่อ (附子 โหราเดือยไกท่ีผานการเผาจื้อ) เฉฺวียนจฺเหวีย (全竭 แมงปอง)  ตองนําสมุนไพรดังกลาว
มาแชในสารละลายนํ้าเกลือท่ีอิ่มตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม จากน้ันนําไปทําใหแหง 

2.8 การกระแทกใหสะอาด  สมุนไพรบางชนิดตองแยกเอารากฝอย ผิวท่ีหยาบ ดิน หรือ
ทรายท่ีปะปนมาออก  โดยหลังจากผานขั้นตอนการทําความสะอาดและการทําใหแหงแลว เทสมุนไพรท่ี
ไดลงในตะแกรงหรือเครื่องรอนเพื่อใหสมุนไพรกลิ้งกระแทกไปมาจนผิวสะอาดและเปนมัน เชน หวงฉิน 
(黄芩) เจียงหวง (姜黄 ขม้ินชัน) เปยหมู (贝母) ซานชี (三七 โสมนา) ไมตง (麦冬) เปนตน  

2.9 การทําใหแหง  เปนวิธีพื้นฐานและนิยมใชท่ีสุด สมุนไพรทุกชนิดจะตองใชวิธีน้ีในการ
แปรรูป เพ่ือกําจัดนํ้าท่ีมีปริมาณมากในสมุนไพรออก และปองกันมิใหคุณภาพของสมุนไพรเปลี่ยนไป  
ในขั้นตอนการทําใหแหงตองคํานึงถึงคุณสมบัติและปริมาณของสมุนไพรที่ใช สภาพภูมิอากาศ และ
ความพรอมของเครื่องมือในพื้นท่ีน้ัน  วิธีทําใหแหงของแตละพ้ืนท่ีอาจแตกตางกัน แตจะตองได
สมุนไพรแหงที่มีปริมาณนํ้าไมเกินรอยละ 10-15 ตามเกณฑมาตรฐานสากล  ที่สําคัญคือ ตองแหงเร็ว
และแหงสนิท อุณหภูมิท่ีใชตองเหมาะสมไมสูงเกินไป เพ่ือรักษารสชาติ กลิ่น และสีของสมุนไพรไว  

วิธีทําใหแหงท่ีใชบอย มีดังน้ี 
1) การตากแดด  วิธีน้ีใชพลังงานจากแสงอาทิตยในการทําใหแหง  เปนวิธีท่ีใชบอย งาย

และประหยัด แตตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสมุนไพรแตละชนิดท่ีไมเหมือนกัน เชน สมุนไพรท่ีมี
ปริมาณนํ้ามากตองตากแดดจัด ๆ เพ่ือใหแหงเร็ว  สมุนไพรท่ีเปลี่ยนสีหรือกลิ่นระเหยงาย ควรตากแดด
ออน ๆ หรือตากในวันท่ีแดดไมแรง เชน ตังกุย (当归) ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ไปจื่อ (白芷 โกฐสอ) 
หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) เชียงหัว (羌活) ตูหัว (独活)  สวนสมุนไพรท่ีมีปริมาณนํ้ามันหรือนํ้าตาล
มาก มักตากแดดออน ๆ หลาย ๆ คร้ังจนแหงสนิท เพื่อใหสมุนไพรคอย ๆ แหง  สมุนไพรท่ีมีลักษณะ
หยาบและใหญ มักจะกองสุมหลังการน่ึงเพื่อใหออกเหงื่อ ทําใหนํ้าท่ีอยูในสมุนไพรซึมออกกอน แลวจึง
นําไปตากแดดใหแหง  สมุนไพรบางชนิดตากแดดไปพรอมกับหม่ันเกลี่ยและกลับสมุนไพร เพ่ือทําให
ผิวหนาเปนมัน มีนํ้าหนัก และเน้ือนุม 
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2) การอบ  เปนวิธีท่ีใชท้ังแรงงานคนและเคร่ืองมือ โดยนําสมุนไพรท่ีสะอาดใสในเตาอบ 
หรือตูอบ  การทําใหแหงโดยวิธีน้ีตองคํานึงถึงขนาดใหญ-เล็กและคุณสมบัติของสมุนไพร โดยควบคุม
อุณหภูมิที่ใชใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร  โดยทั่วไปมักใชอุณหภูมิ  50-60 องศาเซลเซียส  
สมุนไพรบางชนิดมีนํ้ามันหอมระเหยหรือมีกลิ่นหอม ควรควบคุมอุณหภูมิท่ีอบใหอยูระหวาง 30-40 
องศาเซลเซียส  สมุนไพรท่ีมีวิตามินซี และมีปริมาณนํ้ามาก เชน ซันจา (山楂) มูกวา (木瓜) มักอบท่ี
อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส เพ่ือใหสมุนไพรแหงอยางรวดเร็ว  ในระหวางท่ีอบสมุนไพรควรหม่ัน
กลับสมุนไพรบอย ๆ เพ่ือปองกันไมใหเกรียมเฉพาะสวน  วิธีการอบมีขอดีคือ ไมไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศ และสามารถทําใหแหงไดตลอดเวลาเม่ือตองการ  แตมีขอเสียคือ 
ตนทุนสูง และตองสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา   

3) การตากในที่รม  โดยนําสมุนไพรที่สะอาดมาตากในที่รมซึ่งมีลมถายเทสะดวก 
เพ่ือใหสมุนไพรคอย ๆ แหง  นํ้าในสมุนไพรสามารถระเหยไดท่ีอุณหภูมิปกติ  วิธีการน้ีจะใชกับสมุนไพร
ท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยหรือสารท่ีระเหยไดงาย ไมสามารถอบหรือตากแดด สมุนไพรประเภทดอก ใบ ท้ังตน 
ผล และเมล็ดท่ีใชวิธีน้ีในการทําแหง เชน จิงเจี้ย (荆芥) ปอเหอ (薄荷) จื่อซู (紫苏 ใบงาขี้มอน) 
เซียงหรู (香薷) เหมยกุยฮวา (玫瑰花 ดอกกุหลาบ) หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) ฮวาเจียว (花椒) 
ปเติงเฉีย (毕澄茄 มะเขือเทศ) เปนตน 

ปจจุบันเร่ิมมีการใชรังสีอัลตราไวโอเลตหรือเตาไมโครเวฟในการทําใหแหง ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหม  วิธีน้ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง  แตตองลงทุนซื้อเครื่องมือซึ่งมีราคาแพง 
ทําใหตนทุนในการทําใหแหงคอนขางสูง  ดังน้ัน โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูกสวนใหญจะไมคอย
เลือกใชวิธีน้ี 

2.10 การคัดแยกระดับคุณภาพของสมุนไพร  จะดําเนินการหลังจากสมุนไพรไดผานการ
ทําใหแหงแลว โดยใชเกณฑมาตรฐานการจัดระดับคุณภาพของสมุนไพร  ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทาย
ของการแปรรูปเตาต้ีเหยาไฉ ซึ่งจะใชมาตรฐานของขนาดยาว-สั้น ใหญ-เล็ก สี ความสมบูรณ หรือ
จํานวนชิ้นตอหนวยนํ้าหนักของสมุนไพร  วิธีการน้ีสามารถแยกสมุนไพรชนิดเดียวกันแตมีคุณภาพ
ตางกันได  ทําใหงายตอการกําหนดราคาท่ีเปนธรรมตามคุณภาพของสมุนไพร 
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บทที่ 5 
การบรรจุหีบหอเตาตี้เหยาไฉ 

 

การบรรจุหีบหอเตาต้ีเหยาไฉ คือ รูปลักษณภายนอกซึ่งบงบอกถึงมูลคาและการใชประโยชน
ของเตาต้ีเหยาไฉ  การบรรจุหีบหอท่ีสวยงามและมีคุณภาพดี จะมีผลโดยตรงตอมูลคาของสินคา และ
มักเปนท่ีตองการของตลาด รวมท้ังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา เชน เหรินเซิน (人参

โสมคน) ของจีนมีคุณภาพดีกวาของเกาหลี แตการบรรจุหีบหอไมสวยงามเทาของเกาหลี  ดังน้ัน ใน
ตลาดตางประเทศ เหรินเซินของจีนจึงมีขีดความสามารถในการแขงขันทางการคานอย อีกท้ังมูลคาและ
ปริมาณการจําหนายก็ไมมากเทาของเกาหลี  จึงอาจกลาวไดวาการบรรจุหีบหอท่ีมีคุณภาพดีจะมีผล
โดยตรงตอความสําเร็จของเตาต้ีเหยาไฉในเชิงพาณิชย  ดวยเหตุผลดังกลาวในการผลิตเตาต้ีเหยาไฉจึง
ไดรวมเอาเร่ืองการบรรจุหีบหอไวเปนสวนหน่ึงของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยปรับปรุง
รูปแบบของการบรรจุหีบหอใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 การออกแบบการบรรจุหีบหอของเตาต้ีเหยาไฉ ควรคํานึงถึงปริมาณของเตาต้ีเหยาไฉและวัสดุท่ี
ใช รวมท้ังรูปแบบการบรรจุท่ีแตกตางกัน นําขอมูลท้ังหมดมาพิจารณาในภาพรวม แลวออกแบบตาม
ความตองการซึ่งจะเปนประโยชนตอการจําหนายสินคา การขนสง และการเก็บรักษา ตลอดจนเปนการ
ประกันคุณภาพและปริมาณท่ีสมํ่าเสมอของเตาต้ีเหยาไฉ ทําใหผูบริโภคใชสะดวก สามารถคัดเลือก และ
พกพางาย โดยท่ัวไปการบรรจุหีบหอชั้นในของเตาต้ีเหยาไฉ สวนใหญขนาดบรรจุจะเทากับการ
รับประทานตอคร้ัง หรือตอวัน หรือตอ 3 วัน (ภายในหอใหญบรรจุ 3 หอยอย) เพื่อสะดวกตอผูบริโภค
ในการใช หรือสะดวกตอแพทยจีนในการเลือกใชตัวยาเพ่ือการเขาตํารับยา 

1.  ประโยชนของการบรรจุหีบหอ 
 การบรรจุหีบหอเตาต้ีเหยาไฉมีประโยชนคอนขางมาก แตท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 1.1 เปนการประกันคุณภาพของสมุนไพร สมุนไพรจีนเปนผลิตภัณฑท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
การบําบัดรักษาโรค การปองกันโรค และการบํารุงสุขภาพใหแข็งแรง หากไมบรรจุหีบหอ จะทําให
สมุนไพรสัมผัสกับอากาศ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ มีแมลงและเชื้อรา ซึ่งทําใหคุณภาพของ
สมุนไพรเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การบรรจุหีบหอจึงเปนสิ่งจําเปน หลังบรรจุหีบหอแลว ควรปดผนึกให
สนิท เปนการประกันคุณภาพของสมุนไพร เชน ต่ังเซิน (党参) หากไมบรรจุหีบหอ ในฤดูรอนหากเก็บ
สมุนไพรไวภายใน 1 เดือน ก็จะขึ้นราและแมลงจะกัดกินจนกลวง ไมสามารถนํามาใชเปนยาได ดังน้ัน 
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จึงควรใชถุงพลาสติกแบบหนาเปนวัสดุในการบรรจุหีบหอ และตองเก็บไวในท่ีแหงและเย็น จะทําให
สามารถเก็บไดนาน 3-5 ป โดยรักษาคุณภาพของสมุนไพรไวได 

 1.2 ปองกันความเสียหายและรักษาปริมาณของสมุนไพรใหตรงตามขนาดบรรจุ ขนาด
บรรจุของสมุนไพรจะตองตอบสนองความตองการของตลาดและตองมีปริมาณคงท่ีและสมํ่าเสมอ จึง
จําเปนตองมีการบรรจุหีบหอเพื่อลดความเสียหาย และสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนในเชิงพาณิชย 

 1.3 รูปลักษณท่ีสวยงาม จูงใจผูบริโภค และสงเสริมการจําหนาย สมุนไพรจีนมี
หลากหลายชนิด รูปรางลักษณะแตกตางกัน ขนาดไมเทากัน หากไมบรรจุหีบหอ หรือการบรรจุหีบหอไม
สวยงาม จะไมสามารถเขาเกณฑมาตรฐานการบรรจุหีบหอท่ีกําหนดไว ดังน้ันจึงตองบรรจุหีบหอใหมี
รูปลักษณท่ีสวยงาม และตองมีคําอธิบายเทาท่ีจําเปน เชน ชื่อของตัวยา การออกฤทธ์ิ สรรพคุณ วิธีใช 
ขนาดท่ีใช และขอควรระวังในการใช การบรรจุหีบหอท่ีสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย จะจูงใจให
ผูบริโภคสนใจ อีกท้ังผูบริโภคจะสามารถแยกแยะหรือคัดเลือกผลิตภัณฑได และสามารถสงเสริมการ
ขาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการ 

 1.4 ขนสงสะดวกและเอื้อประโยชนตอการเก็บรักษา สมุนไพรท่ีบรรจุหีบหอแลว หากเปน
ชนิดเดียวกัน จะกําหนดลักษณะภายนอก ขนาดใหญ-เล็ก และนํ้าหนักท่ีแนนอนไว ซึ่งสะดวกตอการ
ขนสงและขนถายสินคา การขนยายและการตรวจนับสินคา และสะดวกในการบันทึกนํ้าหนักในขั้นตอน
ของการเก็บรักษา การวางซอน การขนยายจากคลังสินคา การตรวจสอบสินคาคงเหลือ และสามารถ
บริหารจัดการปริมาณสินคาในขั้นตอนของการจําหนาย 

2.  ภาชนะท่ีใชในการบรรจุหีบหอเหยาไฉ (药材) และอิ่นเพ่ียน (饮片) 
 ตัวยาแตละชนิดมีคุณลักษณะและขนาดแตกตางกัน ดังน้ันการบรรจุหีบหอจําเปนตองเลือก

ภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับตัวยาแตละชนิด ดังน้ี 
 2.1 ถุงผาหรือกระสอบ  เปนภาชนะท่ีใชสืบตอกันมาแตโบราณและนับเปนภาชนะท่ีนิยมใช

ในการบรรจุหีบหอมากท่ีสุด เน่ืองจากมีเน้ือละเอียดและสะดวกแกการหยิบถือ ทนตอการกดทับและ
เสียดสี ปองกันความชื้นและแสง  ดังน้ัน นอกจากตัวยาท่ีมีราคาแพงแลว ตัวยาอ่ืน ๆ สามารถใชถุงผา
และกระสอบบรรจุไดทั้งสิ้น  ถุงผานิยมใชบรรจุตัวยาที่มีลักษณะเปนผง เชน ผูหวง (蒲黄 กกชาง) 
เจินจูหมูเฟน (珍珠母粉 ผงไขมุก) หรือตัวยาประเภทธาตุวัตถุชนิดผงตาง ๆ เปนตน  วัสดุกระสอบท่ี
ทอดวยปอหรือปานชนิดละเอียด เหมาะสําหรับตัวยาท่ีมีขนาดเล็ก เชน ตัวยาประเภทผลหรือเมล็ด เชน 
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ซูจื่อ (苏子 ผลงาขี้มอน) ไปเจี้ยจื่อ (白芥子) เชอเฉียนจื่อ (车前子) ทูซือจื่อ (菟丝子 เมล็ด-
ฝอยทอง)  กระสอบชนิดหยาบมักใชบรรจุตัวยาท่ัวไปหรืออ่ินเพี่ยน (饮片 ตัวยาพรอมใช) เชน ชังจู 
(苍术 โกฐเขมา) ฉางซัน (常山 ฮอมดง) ซันจา (山楂) โฮวผอ (厚朴) และอิ่นเพี่ยนของตัวยาดังกลาว 
เปนตน 

 2.2 ถุงพลาสติก  เปนภาชนะท่ีเริ่มมีการใชอยางแพรหลายในชวง 20 ปท่ีผานมา ถุงพลาสติก
เปนภาชนะที่แข็งแรงและมีความคงทน ทนตอการกดทับและเสียดสี ปองกันการกัดกรอน สามารถ
ปดผนึกแนน เพื่อปองกันไมใหตัวยาไดรับความชื้นหรือระเหย และปองกันแสง  ถือวาเปนภาชนะท่ี
เหมาะสมในการบรรจุหีบหอภายนอก  นอกจากจะเหมาะสําหรับการบรรจุเหยาไฉขนาดตาง ๆ และอิ่นเพี่ยน
แลว ยังเหมาะท่ีจะใชบรรจุตัวยาท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนและปองกันการเสียดสีได เชน หมางเซียว (芒硝 ดีเกลือ) 
ตาชิงเอี๋ยน (大青盐) และตัวยาประเภทธาตุวัตถุอื่น ๆ  หรือใชบรรจุตัวยาท่ีมีคุณสมบัติดูดความชื้นไดงาย 
เชน เอี๋ยนฟูจื่อ (盐附子 โหราเดือยไกที่เผาจื้อดวยนํ้าเกลือ) เอี๋ยนชงหรง (盐苁蓉) เซิงตี้ (生地

โกฐขี้แมว) หวงจิง (黄精) เทียนตง (天冬) เปนตน 
 2.3 เขง ตะกรา หรือสาแหรก  เขงและตะกราเปนภาชนะท่ีทํามาจากไมไผ มีขนาดคอนขางใหญ 

มีความทนทานตอการขนสง ระบายอากาศไดดี เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาที่มีลักษณะเปนเสนยาว ๆ หรือ
เปนทอน ๆ เชน หวงฉี (黄芪) หวงฉิน (黄芩) กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) ไปเสา (白芍) เชอเสา 
(赤芍) ตาหวง (大黄 โกฐนํ้าเตา) หนิวซี (牛膝 พันงูนอย) เปนตน  สาแหรกเปนภาชนะท่ีทํามาจากลําตน
ของหญาแขม (苇茎 เหวยจิง)  มีคุณสมบัติคอนขางออนนุม มีความยืดหยุนนอย สามารถทําเปนรูปราง
ตาง ๆ ตามตองการไดงาย  เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาประเภทดอก ใบ ท้ังตน หรือตัวยาที่มีลักษณะโปง
และน่ิม  เชน จฺหวีฮวา (菊花 เกกฮวย) จินอิ๋นฮวา (金银花 ดอกสายนํ้าผึ้ง) ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) 
ฟานเซี่ยเยี่ย (番泻叶 ใบมะขามแขก) ฮั่วเซียง (藿香 ตนพิมเสน) เปนตน  วัสดุดังกลาวนอกจากจะ
หอใหเปนรูปรางใหญ-เล็กตามตองการและเปนระเบียบเรียบรอยแลว ยังสามารถจัดวางเรียงในคลังพัสดุ
หรือคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหประหยัดคาใชจาย   

 2.4 ลังไมหรือลังกระดาษ  ลังไมเปนภาชนะท่ีมีความแข็งแรงและทนทาน สามารถปดผนึก
แนน ทนตอการกดทับและเสียดสี  โดยภายในลังไมจะบุดวยกระดาษหรือหอตัวยาดวยถุงพลาสติก เพื่อ
ปองกันความชื้นและแสง มักใชกับตัวยาท่ีมีราคาแพง เชน เทียนหมา (天麻) ลูหรง (鹿茸 เขากวาง) 
เหรินเซิน (人参 โสมคน) อาเจียว (阿胶 กาวหนังลา) เปยหมู (贝母) เปนตน  นอกจากน้ี ลังไมยังใช
เปนภาชนะภายนอกในการบรรจุผลิตภัณฑยาท่ีมีปริมาณมาก  ลังกระดาษจะมีคุณภาพดอยกวาลังไม 
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แตมีราคาถูกกวาและมีนํ้าหนักเบา  เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาท่ีมีราคาแพงและใชเปนภาชนะภายนอกใน
การบรรจุยาสําเร็จรูป 

2.5  ถุงพลาสติกแบบหนา  เปนภาชนะท่ีเริ่มมีการใชอยางแพรหลายในชวง 20 ปท่ีผานมา 
มีจุดเดน คือ มีความทนทาน นํ้าหนักเบา ปองกันความชื้นไดดี มักใชบรรจุตัวยาท่ีมีขนาดเล็กหรือ
ละเอียดและยาสําเร็จรูป  สามารถใชเปนภาชนะในการบรรจุหีบหอท้ังภายในและระหวางกลาง โดย
เฉพาะอ่ินเพ่ียน (饮片 ตัวยาพรอมใช) ท่ีกําหนดนํ้าหนักท่ีแนนอน รวมท้ังเปนภาชนะท่ีเหมาะสมในการ
บรรจุตัวยาประเภทผลและเมล็ดท่ีมีนํ้าหนักแนนอนท้ังท่ีมีปริมาณมากและปริมาณนอย เชน ตาเจา (大枣

พุทราจีน) โกวฉี (枸杞) อูเวยจื่อ (五味子) เปนตน 
2.6 ภาชนะประเภทเหล็ก (ถัง ลัง หรือกลอง) และประเภทกระเบ้ืองเคลือบ (โถ กระปุก 

หรือกระปอง)  แมวาจะมีนํ้าหนักมากแตทนทานตอการขนสงและเรียงซอน สามารถปดผนึกไดดี เหมาะ
สําหรับตัวยาที่เปนของเหลวหรือสารสกัด เชน ปรอท นํ้าผึ้ง ตัวยาท่ีมีกลิ่นหอม  หรือตัวยาท่ีระเหยงาย 
เชน เซอเซียง (麝香 ชะมด) ซูเหอเซียง (苏合香) ปงเพี่ยน (冰片 การบูร) ปอเหอเหนา (薄菏脑 

พิมเสน) เออเวย (阿魏 นํ้าท่ีกลั่นไดจากมหาหิงคุ) เปนตน 
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บทที่ 6 
ฟางจ้ีเปยนทง 

 

ฟางจ้ีเปยนทง (方剂变通) คือ การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยา เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยท่ีมี
ความซับซอน  ตํารับยาจีนท่ีใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณซึ่งมีผลตอการปองกันและรักษาโรคน้ัน เกิดจาก
การผสมกันของตัวยาตาง ๆ ต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยเริ่มจากการวินิจฉัยโรคของแพทยจีน แลวจึง
คัดเลือกตัวยาท่ีเหมาะสมเขาเปนหมวดหมู  ตัวยาแตละชนิดมีสรรพคุณเดนและดอยในตัวเอง ดังน้ัน 
การต้ังตํารับยาท่ีเหมาะสมอาจเสริมฤทธ์ิหรือลดพิษของตัวยาในตํารับได  การเสริมฤทธ์ิ ลดพิษ หรือลด
ความแรงของตัวยาท่ีเหมาะสม มีผลทําใหตัวยาสามารถออกฤทธ์ิไดดี  พัฒนาการของตํารับยาจีนมี
ประวัติอันยาวนาน เริ่มจากระดับพื้นฐานท่ีไมซับซอนสูระดับท่ีกาวหนาทันสมัยและลึกซึ้ง ซึ่งตองอาศัย
เวลาอันยาวนาน แลวคอย ๆ สืบทอดตอกันมาจนกลายเปนสาขาวิชาหน่ึงของการแพทยแผนจีนท่ีโดดเดน 
สมบูรณ และมีทฤษฎีท่ีเปนระบบ  

ตามคัมภีรเนยจิง《内经》 ตํารับยาจะประกอบดวยตัวยาหลัก (主药 จูเหยา หรือ 君药 
จฺวินเหยา) คือ ตัวยาท่ีเปนตัวยาสําคัญท่ีใชรักษาโรคของตํารับยาน้ัน  ตัวยาน้ีจะมีผลรักษาสาเหตุของ
โรคหรืออาการสําคัญของโรค หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวยาหลักบอกสรรพคุณหลักของตํารับนั้น  
ตัวยาเสริม (辅药 ฝูเหยา หรือ 臣药 เฉินเหยา) คือ ตัวยาท่ีชวยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิผลการรักษา
ของตัวยาหลักในตํารับ รวมท้ังใชรักษาอาการอื่น ๆ ของโรคน้ัน ๆ ท่ีตัวยาหลักไมสามารถครอบคลุม
อาการเหลาน้ันได  ตัวยาชวย (佐药 จั่วเหยา) คือตัวยาที่ชวยเสริมฤทธิ์ ควบคุม ลดพิษ ขจัดพิษของ
ตัวยาหลักและตัวยาเสริม รวมท้ังรักษาผลขางเคียงของตัวยาหลักและตัวยาเสริม  และตัวยานําพา (使药 
สื่อเหยา) คือ ตัวยาที่ทําหนาท่ีนําพาตัวยาอ่ืน ๆ ใหไปยังบริเวณที่ตองการรักษา และทําหนาท่ีปรับตัวยา
ในตํารับใหเขากันได  ตัวยาหลักเปนตัวยาท่ีสําคัญท่ีสุดในตํารับยา โดยท่ัวไปจะใชในปริมาณมากที่สุด 
สวนตัวยาเสริมและตัวยาชวยจะใชในปริมาณรองลงมา  นอกจากตัวยาหลักแลว ตํารับยาหน่ึง ๆ ไม
จําเปนตองมีสวนประกอบครบหมด และตัวยาหน่ึง ๆ อาจทําหนาท่ีหลายอยางได  หากอาการเจ็บปวยไม
ซับซอน อาจใชตัวยาเพียงหน่ึงหรือสองชนิดได  หากตัวยาหลักและตัวยาเสริมไมมีพิษหรือไมมีอาการ
ขางเคียง ก็ไมจําเปนตองมีตัวยาชวย  และหากตัวยาหลักสามารถเขาสูบริเวณท่ีเจ็บปวยได ก็ไม
จําเปนตองใชตัวยานําพา 
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 ฟางจ้ีเปยนทง (方剂变通) หรือ การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยา ไมมีหลักเกณฑท่ีตายตัว แต
จะขึ้นกับอาการเจ็บปวย เพศ อายุ ฤดูกาล และสภาพแวดลอมของผูปวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
พิจารณาใหเหมาะสมกับอาการของผูปวย และตองมีประสิทธิผลในการรักษา  ตํารับยาจีนโบราณพ้ืนฐาน
ท่ีใชบอยมีประมาณ 300-400 ตํารับ แตเม่ือนํามาปรับเปลี่ยนสูตรจะไดตํารับยาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
นับเปนหลายหม่ืนตํารับได  การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาจีนเบ้ืองตนสามารถทําได ดังน้ี  

1. การนําตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 2 ตํารับมารวมกันไดเปนตํารับยาใหม   
 การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาวิธีน้ี เปนการนําตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 2 ตํารับมารวมกัน ไดเปน

ตํารับยาใหม ซึ่งสามารถปรับเพ่ิมหรือลดขนาดยาไดโดยไมเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของตํารับยาท้ัง 2 
ตํารับ  วิธีน้ีสามารถเปลี่ยนความแรงของตํารับยาเดิมหรือเปลี่ยนขอบเขตการรักษาได  บางคร้ัง
คุณสมบัติเดนหรือดอยของตัวยาในตํารับยาอาจถูกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสรรพคุณใหมท่ีตองการ 
ตัวอยางเชน  

 ซื่อจฺวินจ่ือทัง (四君子汤) เปนตํารับยาบํารุงชี่ เม่ือนํามารวมกับ ซื่ออูทัง (四物汤) ซึ่งเปน
ตํารับยาบํารุงเลือด จะไดตํารับยาใหม เรียกวา ปาเจินทัง (八珍汤) เปนตํารับยาบํารุงชี่และเลือด  ตํารับยา
น้ีใชเหรินเซินและสูต้ีหวง ใชเปนยาหลัก เสริมชี่บํารุงเลือด  ไปจู ฝูหลิง ตังกุย และไปเสา เปนตัวยาเสริม  
โดยไปจู และฝูหลิง เสริมมามระบายชื้น ชวยตัวยาหลักเหรินเซินในการเสริมชี่บํารุงมาม  ตังกุย และไปเสา 
เสริมเลือด ปรับสมดุลยอิ๋งชี่ ชวยตัวยาหลักสูต้ีหวงในการบํารุงอินของเลือด  ชวนซยฺงเปนตัวยาชวย ชวย
การไหลเวียนของเลือด ปองกันไมใหการไหลเวียนของเลือดติดขัด  กันเฉา (จื้อ) เสริมพลังชี่ ปรับสมดุลย
สวนกลางและปรับสมดุลยยาท้ังหมด  

 ซื่ออูทัง (四物汤) เปนตํารับยาบํารุงเลือด เม่ือนํามารวมกับ หวงเหลียนเจี่ยตูทัง (黄连解毒汤) 
ซึ่งเปนตํารับยาระบายความรอน บรรเทาพิษไข จะไดตํารับยาใหม เรียกวา เวินชิงอ่ิน (温清饮) เปน
ตํารับยาบํารุงเลือด และระบายความรอน บรรเทาพิษไข  
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ตารางแสดงตัวอยางการนําตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 2 ตํารับมารวมกัน 

ตัวยา ซื่อจฺวินจื่อทัง 
(四君子汤) 

ซื่ออูทัง  
(四物汤) 

หวงเหลียนเจี่ยตูทัง 
(黄连解毒汤) 

ปาเจินทัง 
(八珍汤) 

เวินชิงอ่ิน 
(温清饮) 

เหรินเซิน (人参) 10 กรัม     3 กรัม  
ฝูหลิง (茯苓) 9 กรัม     8 กรัม  
ไปจู (白术) 9 กรัม   10 กรัม  
กันเฉา (จื้อ)  
[甘草 (炙)] 6 กรัม     5 กรัม  

สูต้ีหวง (จิ่วเจิง)  
[ 熟地黄 (酒蒸)]  12 กรัม  15 กรัม 12 กรัม 

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) 
[当归 (酒浸炒)]  10 กรัม  10 กรัม 10 กรัม 

ไปเสา (白芍)  12 กรัม   8 กรัม 12 กรัม 
ชวนซฺยง (川芎)    8 กรัม  5 กรัม   8 กรัม 
หวงเหลียน (黄连)   9 กรัม   9 กรัม 
หวงฉิน (黄芩)    6 กรัม   6 กรัม 
หวงปอ (黄柏)    9 กรัม   9 กรัม 
จือจื่อ (栀子)    9 กรัม   9 กรัม 

 
2. การเพ่ิมตัวยาในตํารับยาจีนพ้ืนฐานไดเปนตํารับยาใหม   
 การเพ่ิมตัวยาในตํารับยาจีนพื้นฐาน คือ การเพ่ิมตัวยาหลักหรือตัวยารอง ในทางคลินิก

การเพิ่มตัวยาหลักมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยท่ีมีความซับซอนมาก  สวนการเพิ่มตัวยารอง
ขึ้นอยูกับอาการเจ็บปวยท่ีเปนอาการรอง โดยอาการเจ็บปวยหลักน้ันไมเปลี่ยนแปลง  ท้ังน้ี อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนนํ้าหนักของตัวยาในตํารับใหเหมาะสม  การต้ังชื่อตํารับยาใหม สวนใหญจะขึ้นอยูกับการเพิ่ม
ตัวยาหลักหรือตัวยารอง โดยถาเพ่ิมตัวยาหลักจะเติมชื่อตัวยาที่เพิ่มไวขางหนาชื่อตํารับยาเดิม  สวนการ
เพ่ิมตัวยารองจะเติมชื่อตัวยาใหมเขาไปขางหลังชื่อตํารับยาเดิม หรือต้ังเปนชื่อตํารับยาใหม  
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 ตัวอยางการเพ่ิมตัวยาหลัก เชน 
 ซื่อจฺวินจ่ือทัง (四君子汤) เปนตํารับยาเสริมมาม บํารุงชี่  เม่ือเพิ่มเฉินผี (陈皮) และปนเซี่ย 

(半夏) จะไดตํารับยาใหม เรียกวา เฉินเซี่ยลิ่วจฺวินหวาน (陈夏六君丸) หรือ ลิ่วจฺวินจื่อทัง (六君子汤) 
เปนตํารับยาบํารุงชี่ของมาม ขจัดความชื้นและละลายเสมหะ 

 ซื่ออูทัง (四物汤) เปนตํารับยาบํารุงเลือด  เม่ือเพ่ิมเถาเหริน (桃仁) และหงฮวา (红花) 
จะไดตํารับยาใหม เรียกวา เถาหงซ่ืออูทัง (桃红四物汤) เปนตํารับยาสลายเลือดค่ัง บํารุงเลือด ปรับ
ประจําเดือนใหเปนปกติ และชวยใหเลือดไหลเวียนดี  

 
ตารางแสดงตัวอยางการเพ่ิมตัวยาหลักในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 

ตัวยา ซื่อจฺวินจื่อทัง 
(四君子汤) 

เฉินเซี่ยลิ่วจฺวินหวาน 
(陈夏六君丸) 

ซื่ออูทัง  
(四物汤) 

เถาหงซ่ืออูทัง  
(桃红四物汤) 

เหรินเซิน (人参) 10 กรัม 10 กรัม   
ฝูหลิง (茯苓)   9 กรัม   9 กรัม   
ไปจู (白术)   9 กรัม   9 กรัม   
กันเฉา (จื้อ)  
[甘草 (炙)]   6 กรัม   6 กรัม   

เฉินผี (陈皮)    9 กรัม   
ปนเซี่ย (半夏)             12 กรัม   
สูต้ีหวง (จิ่วเจิง)  
[ 熟地黄 (酒蒸)]   12 กรัม 15 กรัม 

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) 
[当归 (酒浸炒)]   10 กรัม 12 กรัม 

ไปเสา (白芍)   12 กรัม 10 กรัม 
ชวนซฺยง (川芎)     8 กรัม   8 กรัม 
เถาเหริน (桃仁)     6 กรัม 
หงฮวา (红花)     4 กรัม 
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 ตัวอยางการเพ่ิมตัวยารอง เชน 
 ไปหูทัง (白虎汤) เปนตํารับยาระบายความรอน เสริมธาตุนํ้า  เม่ือเพิ่มเหรินเซิน (人参) 

จะไดตํารับยาใหม เรียกวา ไปหูเจียเซินทัง (白虎加参汤) เปนตํารับยาระบายความรอน บํารุงชี่ เสริม
ธาตุนํ้า  แตหากเพิ่มชังจู (苍术) เขาไปในไปหูทัง (白虎汤) จะไดตํารับยาใหม เรียกวา ไปหูเจียชังจูทัง 
(白虎加苍术汤) เปนตํารับยาระบายความรอน สลายความชื้น 
 
ตารางแสดงตัวอยางการเพ่ิมตัวยารองในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 

ตัวยา ไปหูทัง 
(白虎汤) 

ไปหูเจียเซินทัง  
(白虎加参汤) 

ไปหูเจียชังจูทัง 
(白虎加苍术汤) 

กันเฉา (จื้อ)  
[甘草 (炙)] 3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 

สือเกา (ซุย)  
[石膏 (碎)] 30 กรัม 30 กรัม 30 กรัม 

จิงหม่ี (粳米)   9 กรัม   9 กรัม   9 กรัม 
จือหมู (知母)   9 กรัม   9 กรัม   9 กรัม 
เหรินเซิน (人参)  10 กรัม  
ชังจู (苍术)     9 กรัม 
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 หมาหวงทัง (麻黄汤) เปนตํารับยาขับเหงื่อ กระทุงหวัด กระจายชี่ที่ปอด และบรรเทา
อาการหอบ  เม่ือเพ่ิมไปจู (白术) จะไดตํารับยาใหม เรียกวา หมาหวงเจียจูทัง (麻黄加术汤) เปน
ตํารับยาขับเหงื่อ กระทุงหวัด สลายความเย็นและความชื้น 
 
ตารางแสดงตัวอยางการเพ่ิมตัวยารองในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน (ตอ) 

ตัวยา หมาหวงทัง  
(麻黄汤) 

หมาหวงเจียจูทัง 
(麻黄加术汤) 

หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) 
[麻黄 (去节)]  6 กรัม  6 กรัม 

กุยจือ (桂枝) 4 กรัม 4 กรัม 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน)  
[杏仁 (去皮尖)] 9 กรัม 9 กรัม 

กันเฉา (จื้อ)  
[甘草 (炙)] 3 กรัม 3 กรัม 

ไปจู (白术)           12 กรัม 
 
 

 
 ปาเจินทัง (八珍汤) เปนตํารับยาบํารุงชี่และเลือด  เม่ือเพิ่มโรวกุย (肉桂) และหวงฉี (黄芪) 

จะไดตํารับยาใหม เรียกวา สือฉวนตาปูทัง (十全大补汤) ซึ่งจะเพ่ิมฤทธ์ิบํารุงชี่และชวยใหมาม
แข็งแรง  โดยโรวกุยจะใหความอบอุนและทะลวงจิงลั่ว ชวยใหระบบไหลเวียนของช่ีและเลือดดีขึ้น  และ
หวงฉีบํารุงเหวียนชี่ใหสมบูรณชวยใหเลือดไหลเวียนดีและปรับสมดุลหยางของมาม  

 เออรเฉินทัง (二陈汤) เปนตํารับยาขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ปรับสมดุลชี่สวนกลาง  
เม่ือเพิ่มจื่อสือ (枳实) และจูหรู (竹茹) จะไดตํารับยาใหม เรียกวา เวินตานทัง (温胆汤) ซึ่งจะเพ่ิม
ฤทธ์ิปรับการไหลเวียนของชี่ในรางกาย ขจัดความรอน ขับเสมหะ  
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ตารางแสดงตัวอยางการเพ่ิมตัวยารองในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน (ตอ) 

ตัวยา ปาเจินทัง  
(八珍汤) 

สือฉวนตาปูทัง 
(十全大补汤) 

เออรเฉินทัง 
(二陈汤) 

เวินตานทัง  
(温胆汤) 

เหรินเซิน (人参)   3 กรัม   8 กรัม   
ฝูหลิง (茯苓)   8 กรัม   8 กรัม 9 กรัม 5 กรัม 
ไปจู (白术) 10 กรัม 10 กรัม   
กันเฉา (จื้อ)  
[甘草 (炙)]   5 กรัม   5 กรัม   3 กรัม   3 กรัม 

สูต้ีหวง (จิ่วเจิง)  
[ 熟地黄 (酒蒸)] 15 กรัม 15 กรัม   

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา)  
[当归 (酒浸炒)] 10 กรัม 10 กรัม   

ไปเสา (白芍)  8 กรัม  8 กรัม   
ชวนซฺยง (川芎) 5 กรัม 5 กรัม   
โรวกุย (肉桂)   8 กรัม   
หวงฉี (黄芪)          15 กรัม   
ปนเซี่ย (半夏)   15 กรัม  6 กรัม 
จฺหวีผี (橘皮)   15 กรัม        9 กรัม 
จื่อสือ (เม่ียนเฉา) 
[枳实 (面炒)]    6 กรัม 

จูหรู (竹茹)           6 กรัม 
กระสายยา     

เซิงเจียง (生姜)    3 กรัม  3 กรัม 
อูเหมย (乌梅)         1 ผล         
ตาเจา (大枣)     1 ผล 

 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 36 

3. การเอาตัวยาเดิมออกและเพ่ิมตัวยาใหมในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 
 วิธีน้ีเปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด ตัวอยางเชน การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาซื่ออูทัง (四物汤) 

ซึ่งเปนตํารับยาบํารุงเลือด โดยการเอาสูตี้หวง (熟地黄) ออก  ใชตังกุยเหวย (当归尾) แทนตังกุย 
(จิ่วจ้ินเฉา) [当归 (酒浸炒)]  ใชเชอเสา (赤芍) แทนไปเสา (白芍)  และเพิ่มเถาเหริน (桃仁) หงฮวา 
(红花) หวงฉี (黄芪) และต้ีหลง (地龙) เขาไป จะไดตํารับยาใหม เรียกวา ปูหยางหวนอูทัง (补阳

还五汤) ซึ่งเปนตํารับยาบํารุงชี่ ชวยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และทะลวงเสนลมปราณ แกอัมพฤกษ
อัมพาต เสนลมปราณติดขัด เสนเลือดอุดตันจากสาเหตุชี่พรอง  ตํารับน้ีมีหวงฉีเปนตัวยาหลักและใช
ปริมาณมาก เพ่ือบํารุงมาม เสริมหยางช่ี ชวยใหชี่สมบูรณมีแรงขับเคลื่อนดวยการไหลเวียน เพื่อขจัดการ
ค่ัง  ตังกุยเหวยเปนตัวยาเสริม ชวยสลายเลือดค่ังแตไมทํารายเม็ดเลือด  ชวนซยฺง เชอเสา เถาเหริน และ
หงฮวา ชวยตังกุยเหวยเพ่ือการไหลเวียนขจัดเลือดค่ัง  สวนต้ีหลงทะลวงจิงลั่วเปนตัวยาชวย  

 การปรับเปลี่ยนสูตรตํารับยาซื่ออูทัง (四物汤) ซึ่งเปนตํารับยาบํารุงเลือด โดยการเอาสูต้ีหวง 

(熟地黄) ออก แลวเพิ่มโรวกุย (肉桂) เสี่ยวหุยเซียง (เฉา) [小茴香 (炒)] และกันเจียง (干姜) 
เพื่อใหความอบอุนแกเสนลมปราณ  เพิ่มหรูเซียง (乳香) และมอเหยา (没药) เพื่อสลายเลือดค่ังและ
ขับหนอง  เพิ่มผูหวง (蒲黄) อูหลิงจือ (เฉา) [五灵脂 (炒)] และเอี่ยนหูสฺวอ (延胡索) เพื่อระงับปวด  
จะไดตํารับยาใหม เรียกวา เสาฟูจูยฺวีทัง (少腹逐瘀汤) ซึ่งเปนตํารับยาสลายเลือดค่ังบริเวณทองนอย 
และระงับอาการไสต่ิงอักเสบเรื้อรัง 
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ตารางแสดงตัวอยางการเอาตัวยาเดิมออกและเพ่ิมตัวยาใหมในตํารับยาจีนพ้ืนฐาน 

ตัวยา ซื่ออูทัง  
(四物汤) 

ปูหยางหวนอูทัง 
(补阳还五汤) 

เสาฟูจูยฺวีทัง  
(少腹逐瘀汤) 

สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) [熟地黄 (酒蒸)] 12 กรัม   
ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) [当归 (酒浸炒)] 10 กรัม   9 กรัม 
ตังกุยเหวย (当归尾)  6 กรัม  
ไปเสา (白芍) 12 กรัม   
เชอเสา (赤芍)  6 กรัม 6 กรัม 
ชวนซฺยง (川芎)   8 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 
หวงฉี (黄芪)       120 กรัม  
เถาเหริน (桃仁)  3 กรัม  
หงฮวา (红花)  3 กรัม  
ต้ีหลง (地龙)  3 กรัม  
โรวกุย (肉桂)      3 กรัม 
เสี่ยวหุยเซียง (เฉา) [小茴香 (炒)]   1.5 กรัม 
กันเจียง (干姜)      3 กรัม 
หรูเซียง (乳香)     3 กรัม 
มอเหยา (没药)     3 กรัม 
ผูหวง (蒲黄)     9 กรัม 
อูหลิงจือ (เฉา) [五灵脂 (炒)]    6 กรัม 
เอ่ียนหูสฺวอ (延胡索)   3 กรัม 
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บทที่ 7 
ตํารับยาจีน 

 

ตํารับยาจีนเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยไดจากการวินิจฉัยโรค 
แลวจึงคัดเลือกตัวยาท่ีเหมาะสมเขาเปนหมวดหมู  ตัวยาแตละตัวมีสรรพคุณเดนและดอยในตัวเอง 
ดังน้ัน การต้ังตํารับยาที่เหมาะสมอาจเสริมฤทธ์ิหรือลดพิษของยาในตํารับได การเสริมฤทธ์ิ ลดพิษหรือ
ลดความแรงของยาที่เหมาะสม มีผลทําใหตัวยาสามารถออกฤทธิ์ไดดี 

ตามคัมภีร “เนยจิง (内经)” ตํารับยาจะประกอบดวยตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย  
และตัวยานําพา ตัวยาหลักเปนตัวยาที่สําคัญที่สุดในตํารับยา โดยทั่วไปจะใชในปริมาณมากที่สุด  
สวนตัวยาเสริมและตัวยาชวยจะใชในปริมาณรองลงมา 

ตํารับยาจีนท่ีไดคัดเลือกมาบรรจุไวในหนังสือเลมน้ี มีจํานวน 40 ตํารับ แบงเปน 15 ประเภท ดังน้ี 
1.  ตํารับยารักษาอาการภายนอก (解表剂)  

: จิ่วเวยเชียงหัวทัง (九味羌活汤)  หมาหวงซิ่งเหรินสือเกากันเฉาทัง (麻黄杏仁石膏

甘草汤)  ไฉเกอเจี่ยจีทัง (柴葛解肌汤)  เจียเจี่ยนเวยหรุยทัง (加减葳蕤汤)   
2.  ตํารับยาระบายความรอน (清热剂) 

: จูเยี่ยสือเกาทัง (竹叶石膏汤)                                                                        
3.  ตํารับยาถาย (泻下剂) 

: เสี่ยวเฉิงชี่ทัง (小承气汤)  เถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气汤)  ซินเจียหวงหลงทัง 
(新加黄龙汤) 

4.  ตํารับยาใหความอบอุนภายในรางกาย (温里剂) 
: เสี่ยวเจี้ยนจงทัง (小建中汤)  ตังกุยซื่อหน้ีทัง (当归四逆汤) 

5.  ตํารับยาปรับใหสมดุล (和解剂) 
: ปนเซี่ยเซี่ยซินทัง (半夏泻心汤) 

6.  ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย (理气剂) 
: ต้ิงฉวนทัง (定喘汤)  จฺหวีผีจูหรูทัง (橘皮竹茹汤)  เยฺวจฺวีหวาน (越鞠丸) 
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7.  ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血剂) 
: เวินจิงทัง (温经汤)  กงไวยฺวิ่นฟาง (宫外孕方)  ไหฺวฮวาสาน (槐花散)  เจียวอายทัง 

(胶艾汤) 
8.  ตํารับยาบรรเทาอาการลม (治风剂) 

: เสี่ยวหัวลั่วตัน (小活络丹) 
9.  ตํารับยารักษาอาการแหง ขาดความชุมชื้น (治燥剂) 

: ซังซิ่งทัง (桑杏汤)  ไปเหอกูจินทัง (百合固金汤)  หยั่งอินชิงเฟยทัง (养阴清肺汤) 
10. ตํารับยาขับเสมหะ (祛痰剂) 

: จื่อโซวสาน (止嗽散)  ซานจื่อหยั่งชินทัง (三子养亲汤)  หลิงกันอูเวยเจียงซิน
ทัง (苓甘五味姜辛汤) 

11. ตํารับยาสลายความชื้น (祛湿剂) 
: ปาเจิ้งสาน (八正散)  อูผีสาน (五皮散)  จูหลิงทัง (猪苓汤)  เชียงหัวเซิ่งซือทัง 
(羌活胜湿汤)  เจินอูทัง (真武汤)  หลิงกุยจูกันทัง (苓桂术甘汤) 

12. ตํารับยาสมาน (固涩剂) 
: เจินเหรินหยั่งจ้ังทัง (真人养脏汤) 

13. ตํารับยาบํารุง (补益剂) 
: เซินหลิงไปจูสาน (参苓白术散)  ตาปูอินหวาน (大补阴丸) 

14. ตํารับยาชวยยอยสลาย (消导剂) 
: จื่อสือเตาจื้อหวาน (枳实导滞丸)  จื่อสือเซียวผ่ีหวาน (枳实消痞丸) 

15. ตํารับยารักษาแผล ฝหนอง (痈疡剂) 
: ซื่อเม่ียวหยงอันทัง (四妙勇安汤)  หยางเหอทัง (阳和汤)  เหวยจิงทัง (苇茎汤)   
อี้อี่ฟูจื่อไปเจ้ียงสาน (薏苡附子败酱散) 

รายละเอียดของตํารับยาจีนแตละตํารับจะประกอบดวย ตําราตนตํารับ สวนประกอบ วิธีใช 
การออกฤทธ์ิ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาในปจจุบัน ขอหามใช ขอควรระวังในการใช ขอมูล
วิชาการท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของตํารับยาและตัวยา ดังน้ี 
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จิ่วเวยเชียงหัวทัง (九味羌活汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
此事难知 ฉ่ือซื่อหนานจือ (Prescription by Zhang Yuansu, quoted from the book 
Medical Problems)1 
« ค.ศ. 1186 Zhang Yuansu (张元素 จางเหวียนซู) »2  

สวนประกอบ 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชียงหัว 6 กรัม 
防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟง 6 กรัม 
苍术 Rhizoma Atractylodis ชังจู 6  กรัม 
细辛 Herba Asari ซี่ซิน* 2 กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรัม 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไปจื่อ 3  กรัม 
生地黄 Radix Rehmanniae เซิงต้ีหวง 3  กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 3  กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขับเหงื่อ ขจัดความชื้น และระบายความรอนภายใน1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการมีความรอนภายในและถูกลมเย็นชื้นกระทบภายนอก ทําใหมีอาการกลัวหนาว 
มีไข ตัวรอน ไมมีเหงื่อ ปวดศีรษะและปวดตึงทายทอย ปวดเม่ือยตามตัว ปากขมและกระหายนํ้า ลิ้นมี
ฝาขาวลื่น ชีพจรลอย1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีลมเย็นชื้นปรากฏภายนอกและ
มีความรอนอยูภายใน เชน ไขหวัดใหญ ปวดเอว ปวดเสนประสาทกระดูกรองน่ัง ขออักเสบจากลมชื้น1,3 
*  ซี่ซินเปนสมุนไพรท่ีมีพิษเล็กนอย ตองควบคุมขนาดใชตามท่ีกําหนดเทาน้ัน 
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ตํารับยา จิ่วเวยเชียงหัวทัง (九味羌活汤)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

羌活 เชียงหัว 
 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน บรรเทาอาการหวัดจากการ
กระทบลมเย็นและความชื้น 
บรรเทาอาการปวดศีรษะ  
ปวดเม่ือยตามสวนบนของ
รางกาย 

防风 ฝางเฟง ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน
เล็กนอย 

ชวยกระทุงไขหวัดจากการ
กระทบลมภายนอกและ
ความชื้น ระงับปวดและคลาย
อาการเกร็งของกลามเน้ือ 
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2 เซนติเมตร 
ซี่ซิน (细辛) 

2 เซนติเมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 2 เซนติเมตร 

เซิงต้ีหวง (生地黄) 

2 เซนติเมตร 
หวงฉิน (黄芩) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 

ชังจู (苍术) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
ฝางเฟง (防风) 

2 เซนติเมตร 
เชียงหัว (羌活) 

2 เซนติเมตร 
ไปจื่อ (白芷) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
苍术 ชังจู 
(โกฐเขมา) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมขม 

อุน ขจัดลมชื้น เสริมบํารุงมาม 
ใหแข็งแรง ขับความชื้น 

细辛 ซี่ซิน ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับลมสลายความเย็น เปด
ทวาร ระงับปวด ใหความ
อบอุนแกปอด ขับของเหลว 

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบัว) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของช่ีและ 
เลือด ขับลมในเลือด ระงับ
ปวด 

白芷 ไปจื่อ 
(โกฐสอ) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน บรรเทาอาการหวัดจากการ
กระทบลมเย็นภายนอก 
บรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ปวดฟน ลดอาการคัดจมูก
จากไขหวัดหรือโรคโพรงจมูก
อักเสบ 

生地黄 เซิงต้ีหวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด 
บํารุงเลือดและอินชี่ของตับ
และไต เสริมสารนํ้า 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอนในระบบชี่
และเลือด ขับพษิรอน ลดไข 
และหามเลือด 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยา
นําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่บํารุงสวนกลาง ระบาย
ความรอน ขับพิษ ระงับไอ 
ขับเสมหะ บรรเทาอาการปวด 
ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให
เขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยเชียงหัวเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณขับเหงื่อ ขจัดลมชื้น ชวยใหการ
ไหลเวียนของชี่ดีขึ้น บรรเทาอาการเหน็บชา ระงับปวด  ตัวยาเสริม ไดแก ฝางเฟงและชังจู สรรพคุณขับ
เหงื่อ ขจัดความชื้น ชวยเสริมฤทธ์ิขับเหงื่อของตัวยาเชียงหัว  ตัวยาชวย ไดแก ซี่ซิน ชวนซฺยง และ
ไปจื่อ มีสรรพคุณขับลมเย็น ชวยใหชี่และเลือดไหลเวียนดีขึ้น บรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตาม
รางกาย  เซิงต้ีหวงชวยระบายความรอนของเลือดในรางกายและควบคุมฤทธ์ิของยาไมใหอุนแหงเกินไป 
และหวงฉินชวยระบายความรอนของชี่  กันเฉาเปนตัวยานําพา ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด ยาชงพรอมด่ืม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชในผูปวยท่ีอินและชี่พรอง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาตมมีฤทธ์ิลดไขในกระตาย ระงับปวดและตานอักเสบในหนูถีบจักร
และหนูขาว5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการปวดตามเสนประสาทบริเวณสะโพกท่ี
ทอดไปถึงขา (Sciatica rheumatic arthritis) ปวดเม่ือยตามรางกาย บรรเทาอาการหวัด ขับเหงื่อ ลดไข 
ปวดศีรษะเน่ืองจากถูกลมเย็นชื้นมากระทบ และบรรเทาอาการลมพิษแบบเฉียบพลัน5 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาจ่ิวเวยเชียงหัวทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Fan SP, Wang X.  Jiuwei Qianghuo 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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หมาหวงซิ่งเหรินสือเกากันเฉาทัง (麻黄杏仁石膏甘草汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจ่ิง) »2 

สวนประกอบ 
麻黄 (去节) Herba Ephedrae  

(with joints removed) 
หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย)* 6 กรัม 

石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 30 กรัม 
杏仁 (去皮尖) Semen Armeniacae Amarum 

(with its skin and tip removed) 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) 9 กรัม 

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

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เผ็ด เย็น ระบายความรอน ระบายชี่ของปอด ควบคุมอาการหอบ1,3 
สรรพคุณ 

รักษาอาการไอหอบจากลมรอนกระทบ โดยมีไขไมลด บางครั้งมีเหงื่อออก บางครั้งไมมีเหงื่อ 
ไอถี่จากช่ียอนกลับ  ถาเปนหนักจะมีอาการไอหอบรุนแรง คอแหง กระหายนํ้า ลิ้นมีฝาบางขาวหรือ
เหลือง ชีพจรลื่นเร็ว1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยท่ีมีอาการไอหอบจากปอดรอน 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และหอบหืดจากปอดหรือหลอดลมอักเสบ1,3 

 
*  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/   
หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในม้ือหน่ึงไมเกิน 2 กรัม 
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ตํารับยา หมาหวงซิ่งเหรินสอืเกากันเฉาทัง (麻黄杏仁石膏甘草汤) 

2 เซนติเมตร 
หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) [麻黄 (去节)] 

2 เซนติเมตร 
สือเกา (石膏) 

2 เซนติเมตร 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) [杏仁 (去皮尖)] 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

麻黄 (去节) 

หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) 
ตัวยาหลัก เผ็ดขม อุน

เล็กนอย 
ขับเหงื่อ ขับพิษไข กระจายชี่ท่ี
ปอด บรรเทาหอบ 

石膏 สือเกา 

(เกลือจืด) 
ตัวยาเสริม เผ็ดอมหวาน เย็นมาก ระบายความรอน รักษาอาการ  

ไขรอนสงู ลดอาการรอนกระวน-
กระวายและกระหายนํ้า 

杏仁 (去皮尖) 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) 

ตัวยาชวย ขม อุน
เล็กนอย 

ระบายและกระจายช่ีท่ีปอด 
ระงับไอ บรรเทาหอบ ใหความ
ชุมชื้นแกลําไส และระบาย- 
ออน ๆ 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 
ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให
เขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยหมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) เปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณชวยขับกระจายชี่ท่ีไมดี
ออกสูภายนอก กระจายชี่ของปอด และควบคุมอาการหอบ  สือเกาเปนตัวยาเสริม มีฤทธ์ิเย็นมาก 
นํ้าหนักท่ีใชจะมากกวาหมาหวง (ชฺวี่เจี๋ย) 5 เทา ซึ่งนอกจากระบายความรอนท่ีปอดแลว ยังควบคุมตัวยา
หมาหวง (ชฺวี่เจี๋ย) ไมใหอุนรอนมากเกินไป  ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) เปนตัวยาชวย ชวยระบายและลดการ
ไหลยอนของชี่ปอด และยังชวยหมาหวง (ชฺวี่เจี๋ย) และสือเกาในการระบายชี่ของปอด รวมท้ังควบคุม
อาการหอบ  กันเฉา (จื้อ) เปนตัวยานําพา ชวยปรับสมดุลของตัวยาท้ังหมดในตํารับ และปองกันความเย็น
ของสือเกาไมใหไปทําลายกระเพาะอาหาร1,3  
รูปแบบยาในปจจุบัน  
 ยาตม ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยานํ้าเชื่อม4 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการหอบจากปอดรอนแกรงเกินเทาน้ัน  หามใชในผูปวยท่ีมี
อาการหอบจากกระทบลมเย็นมากเกินไป หรืออาการหอบจากกลุมอาการพรอง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิระงับไอ ขับเสมหะ และบรรเทาอาการหอบในหนูถีบจักร
และหนูตะเภา บรรเทาอาการผ่ืนคันในหนูถีบจักรและหนูขาว บรรเทาอาการปอดอักเสบในหนูขาว ลดไข
ในกระตาย เสริมสรางระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร และตานจุลชีพในหลอดทดลอง4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตอนบน 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หอบหืดในระยะกําเริบ ไอเรื้อรัง ตอมทอนซิลอักเสบชนิดเฉียบพลันในเด็ก 
จมูกอักเสบ ลดไข ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ และโรคผิวหนังผ่ืนคัน4  

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิระพินิจวงศ, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาหมาหวงซิ่งเหรินกันเฉาสือเกาทัง.  

[เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนา-
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  

4. Yuan ZY.  Mahuang Xingren Gancao Shigao 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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ไฉเกอเจี่ยจีทัง (柴葛解肌汤) 
 

ตําราตนตํารับ  
伤寒六书 ซางหานลิ่วซู (Six Books on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1445  Tao Hua (陶华 เถาหัว) »2  
สวนประกอบ  

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 9 กรัม 
葛根 Radix Puerariae เกอเกิน 9 กรัม 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชียงหัว 3 กรัม 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไปจื่อ 3 กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9 กรัม 
石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 9 กรัม 
桔梗 Radix Platycodonis เจ๋ียเกิง 3 กรัม 
芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 3 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis เซิงเจียง 3 แวน 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา    2 ผล 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 คลายกลามเน้ือ ระบายความรอน1,3 
สรรพคุณ   

รักษากลุมอาการลมเย็นกระทบรางกายแลวการค่ังแปรเปลี่ยนเปนความรอน  มีอาการกลัวหนาว
เล็กนอย มีไขสูง ปวดศีรษะและปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดตา ปวดเบาตา จมูกแหง หงุดหงิด
กระสับกระสาย นอนไมหลับ ลิ้นมีฝาเหลืองบาง ชีพจรลอยใหญเล็กนอย1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด ไขหวัดระบาด หลอดลม-
อักเสบ ปวดฟน เปนตน1,3  
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ตํารับยา ไฉเกอเจี่ยจีทัง (柴葛解肌汤)

2 เซนติเมตร ไฉหู (柴胡) 

2 เซนติเมตร เกอเกิน (葛根) 
2 เซนติเมตร 

เชียงหัว (羌活) 
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2 เซนติเมตร 
ไปจื่อ (白芷) 

2 เซนติเมตร หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนติเมตร 
สือเกา (石膏) 

2 เซนติเมตร เจี๋ยเกงิ (桔梗) 

2 เซนติเมตร 
เสาเหยา (芍药) 

เซิงเจยีง (生姜) 

2 เซนติเมตร 
ตาเจา (大枣) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 

2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

柴胡 ไฉหู    ตัวยาหลัก ขม เผ็ด เย็น 
เล็กนอย

ขับกระจายลดไข ผอนคลายระบบ
ตับและคลายเครียด ชวยใหหยางชี่
ขึ้นสูสวนบน  

葛根 เกอเกิน ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

เย็น บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ
ลมเย็นภายนอก ลดไข บรรเทา
อาการคอแหง กระหายนํ้า 

羌活 เชียงหัว ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมขม 

อุน บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ
ลมเย็น ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตาม
รางกาย 

白芷 ไปจื่อ 
(โกฐสอ) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ
ลมเย็นภายนอก บรรเทาอาการ
ปวดศีรษะ ปวดฟน ลดอาการคัด
จมูกจากไขหวัดหรือโรคโพรงจมูก-
อักเสบ 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอน ขจัดความชื้น 
ขับพิษรอน ระบายความรอน 
ในเลือด หามเลือด ลดไข และ
กลอมครรภ 

石膏 สือเกา 
(เกลือจืด) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน

เย็นมาก ระบายความรอนในกระเพาะอาหาร 
รักษาอาการไขรอนสูง ลดอาการ
กระวนกระวายและกระหายน้ํา 

桔梗 เจ๋ียเกิง ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ท่ีปอด ขับเสมหะ ระงับ
อาการไอท่ีมีเสมหะมาก อึดอัด
แนนหนาอก คอบวม ขับฝหนอง
และเสมหะในปอด 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
芍药 เสาเหยา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว 

อมหวาน
เย็น

เล็กนอย 
เสริมอินเลือด ปรับเสนลมปราณ
และประจําเดือน ปรับสมดุลชี่ของ
ตับ ระงับปวด เก็บกักอินชี่ ระงบั
เหงื่อ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยานําพา เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ขับความเย็นทําใหชี่
ไหลเวียน ใหความอบอุนแก
สวนกลางของรางกายและปอด 
ระงับอาเจียนและไอ 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
บํารุงเลือดในระบบประสาท 
ประสานฤทธ์ิยาใหสุขุม 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ 
ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ ไฉหูและเกอเกิน มีสรรพคุณคลายกลามเน้ือ บรรเทา
อาการปวดเมื่อยและระบายความรอน  ตัวยาเสริม ไดแก เชียงหัวและไปจื่อ เสริมฤทธ์ิตัวยาหลัก ในการ
บรรเทาอาการปวดเม่ือย  ตัวยาชวย ไดแก หวงฉินและสือเกา ชวยระบายความรอน  เจี๋ยเกิง ชวย
กระจายชี่ท่ีปอด ทําใหเสียชี่ (邪气) ไดระบายออก  และเสาเหยา ปรับอิ๋งชี่ (营气) ระบายความรอน  
ตัวยานําพา ไดแก เซิงเจียงและตาเจา ปรับอิ๋งชี่และเวยชี่ (卫气) และปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย  
กันเฉาชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
หามใชในผูปวยท่ีลมเย็นกระทบรางกายแลวยังไมแปรเปลี่ยนเปนความรอน หรือผูปวยท่ีอาการ

ของโรคเขาสูอวัยวะฝูหยางหมิง (กระเพาะอาหารและลําไส) ทําใหมีอาการทองผูก และปวดทอง1,3  
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยโรคไขหวัดระบาด จํานวน 393 ราย ที่มีอุณหภูมิรางกาย
ระหวาง 38-38.9 องศาเซลเซียส จํานวน 240 ราย และ 39-40.5 องศาเซลเซียส จํานวน 153 ราย 
รับประทานยาตมโดยปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะกับผูปวย พบวา 378 ราย มีอาการไขลดลงได
ภายใน 48 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 90  เม่ือใหผูปวยเด็กท่ีเปนโรคไขหวัดระบาดและมีไขสูง จาํนวน 12 
ราย รับประทานยาตมโดยปรับเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสม พบวาไดผลดีมาก โดยเฉลี่ยไขจะลดลง
ภายใน 2 วันครึ่ง  เม่ือใหผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน จํานวน 109 ราย รับประทานยาตม 
พบวาผูปวยหายเปนปกติทุกราย โดยขนาดยาที่รับประทานคือ 1-6 หอ  เมื่อใหยาตมโดยปรับเพิ่มหรือ
ลดขนาดยาใหเหมาะกับผูปวยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จํานวน 125 ราย ซึ่งทุกรายมี
อุณหภูมิรางกายสูงกวา 38.5 องศาเซลเซียส (39-40 องศาเซลเซียส 70 ราย  สูงกวา 40 องศาเซลเซียส 
14 ราย  และตํ่ากวา 39 องศาเซลเซียส 41 ราย) พบวารักษาไดผลมากกวารอยละ 90  โดยอาการไขจะ
เริ่มลดลงหลังใหยา 1-5 ชั่วโมง  ผูปวยท่ีมีไขลดลงจนเปนปกติภายใน 24, 24-48 และ 48-72 ชั่วโมง มี
จํานวนเทากับ 62, 51 และ 12 ราย ตามลําดับ4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ. ตํารับยาไฉเกอเจ่ียจีทัง. [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Yuan ZY.  Chai Ge Jieji 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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เจียเจี่ยนเวยหรุยทัง (加减葳蕤汤) 
 

ตําราตนตํารับ  
重订通俗伤寒论 ฉงติงทงซูซางหานลุน (Revised Popular Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1016 Yu Gen (俞根 ยฺหวีเกิน) »2  
สวนประกอบ  

生葳蕤 Rhizoma Polygonati Odorati เซิงเวยหรุย 9  กรัม 
生葱白 Bulbus Allii Fistulosi เซิงชงไป 6  กรัม 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ต้ันโตวฉ่ือ 9  กรัม 
薄荷 Herba Menthae ปอเหอ 5  กรัม 
桔梗 Radix Platycodonis เจ๋ียเกิง 5  กรัม 
白薇 Radix Cynanchi Atrati ไปเวย 3  กรัม 
红枣 Fructus Ziziphi Jujubae หงเจา   2  ผล 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 2  กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืมขณะอุน1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมอิน ระบายความรอน ขับเหงื่อ ขับกระจายหวัดท่ีเกิดจากลมภายนอก1,3 
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ตํารับยา เจียเจี่ยนเวยหรุยทัง (加减葳蕤汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษาผูปวยท่ีมีพื้นฐานรางกายเปนกลุมอาการอินพรอง แลวเปนหวัดซ้ําจากการกระทบลม
ภายนอก  มีอาการปวดศีรษะ ตัวรอน มีไข กลัวลมเย็นเล็กนอย ไอ คอแหง เสมหะขนขับออกยาก ไมมี
เหงื่อหรือเหงื่อออกไมมาก กระหายนํ้า ใจรอนรุม ลิ้นแดง ชีพจรเร็ว1,3   

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด ไขหวัดใหญ หลอดลม-
อักเสบ หรือกรณีหลังคลอดหรือเสียเลือด แลวเปนไขหวัดซ้ํา1,3 
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2 เซนติเมตร 
เซิงเวยหรุย (生葳蕤) 

2 เซนติเมตร 
ปอเหอ (薄荷) 

2 เซนติเมตร เจี๋ยเกงิ (桔梗) 

2 เซนติเมตร 
ไปเวย (白薇)

2 เซนติเมตร 
หงเจา (红枣) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 

ต้ันโตวฉ่ือ (淡豆豉) 
2 เซนติเมตร 

เซิงชงไป (生葱白) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生葳蕤 เซิงเวยหรุย ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น 
เล็กนอย

บํารุงอิน บรรเทาอาการไอแหง มี
เสมหะแหงเน่ืองจากอินพรอง ลด
ไข บรรเทาอาการรอนใน คอแหง 
กระหายนํ้า 

生葱白 เซิงชงไป 
(หอมจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับกระจายความรอน ขับพิษรอน
บรรเทาอาการปวดศีรษะจากการ
กระทบปจจัยกอโรคจากภายนอก 
บรรเทาอาการปวดทอง 

淡豆豉 ต้ันโตวฉ่ือ ตัวยาเสริม เผ็ดอม
หวาน ขม
เล็กนอย

อุน
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากลมภายนอก ลด
อาการหงุดหงิด 

薄荷 ปอเหอ ตัวยาเสริม เผ็ด เย็น กระจายความรอนท่ีกระทบตอ
รางกาย ระบายความรอน ชวยให
สมองโปรง ลําคอโลง ผอนคลาย
ตับ คลายเครียด 

桔梗 เจ๋ียเกิง ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ท่ีปอด ขับเสมหะ ระงับ
อาการไอท่ีมีเสมหะมาก อึดอัด
แนนหนาอก คอบวม ขับฝหนอง
และเสมหะในปอด 

白薇 ไปเวย ตัวยาชวย เค็ม ขม 
เล็กนอย

เย็น ระบายความรอนในระบบเลือดขับ
ปสสาวะ 

红枣 หงเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย
บํารุงเลือดในระบบประสาท 
ประสานฤทธ์ิยาใหสุขุม 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 
ปรับประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน 
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 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ เซิงเวยหรุย รสหวาน ชุมชื้น มีสรรพคุณเสริมอินและ
เพิ่มสารนํ้า ทําใหปอดชุมชื้น บรรเทาอาการไอและคอแหง  ตัวยาเสริม ไดแก เซิงชงไป ตั้นโตวฉื่อ 
ปอเหอ และเจี๋ยเกิง ชวยกระจายชี่ท่ีปอด บรรเทาอาการตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทบปจจัยกอโรคจาก
ภายนอก บรรเทาอาการไอ ชวยใหลําคอโลง  ตัวยาชวย ไดแก ไปเวย รสเค็ม เย็น ชวยลดความรอนใน
ระบบเลือด บรรเทาอาการหงุดหงิดกระหายนํ้า หงเจารสหวานชุมชวยเสริมบํารุงมาม  ตัวยานําพาคือ 
กันเฉา (จื้อ) ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม3 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

ยาตํารับน้ีเหมาะสําหรับผูปวยท่ีอินพรองแลวเปนหวัด  หากอินไมพรองหามใช1,3  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเจียเจ่ียนเวยหลุยทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 
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จูเยี่ยสือเกาทัง (竹叶石膏汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

竹叶 Herba Lophatheri จูเยี่ย 15  กรัม 
石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 30  กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 15  กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 5  กรัม 
半夏(制) Rhizoma Pinelliae Praeparata ปนเซี่ย (จื้อ)* 9  กรัม 
甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3  กรัม 
粳米 Semen Oryzae Nonglutinosae จิงหม่ี 15  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอน เพ่ิมสารนํ้า เสริมชี่ ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร1,3 
 
 
 
 
 
 
 

*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา จูเยี่ยสือเกาทัง (竹叶石膏汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษาอาการภายหลังของผูปวยจากไขท่ีถูกกระทบดวยความเย็น หรือความรอน หรือหวัดแดด 
ซึ่งพิษรอนยังถูกกําจัดไมหมด รวมท้ังกลุมอาการของผูท่ีสูญเสียชี่และสารนํ้า ซึ่งมีอาการตัวรอน เหงื่อ
ออกมาก ออนเพลีย ชี่พรอง รอนหงุดหงิด แนนหนาอก พะอืดพะอม ปากแหง กระหายนํ้า หรือ
ออนเพลีย  กระสับกระสาย นอนไมหลับ ลิ้นแดงมีฝานอย ชีพจรเตนเร็ว ออนแรง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไขหวัดใหญ เยื่อหุมสมอง-
อักเสบชนิดบี เยื่อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบ ปอดอักเสบ โลหิตเปนพิษ ซึ่งเปนกลุมอาการของช่ีและ
อินพรองในระยะหลังของโรค1,3 
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2 เซนติเมตร 
สือเกา (石膏) 

2 เซนติเมตร 
ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (จื้อ) [半夏(制)] 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนติเมตร 

จูเยี่ย (竹叶) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 เซนติเมตร 

จิงหม่ี (粳米) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

竹叶 จูเยี่ย 
(หญาขุยไมไผ, ใบไผขม) 

ตัวยาหลัก จืด 
อมหวาน 
เผ็ด 

เย็น ลดไข บรรเทาอาการรอนใน 
คอแหง กระหายนํ้า ขับพิษไข
ออกทางปสสาวะ 

石膏 สือเกา 
(เกลือจืด) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

เย็นมาก ระบายความรอนในกระเพาะ-
อาหาร รักษาอาการไขรอนสูง 
ลดอาการกระวนกระวายและ
กระหายนํ้า  สมานแผล 

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น
เล็กนอย

เสริมบํารุงอิน ใหความชุมชื้น
แกปอด เสริมสรางธาตุนํ้าให 
กระเพาะอาหาร ลดอาการ
กระวนกระวาย ทําใหจิตใจ
สบาย 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาเสริม หวานอมขม
เล็กนอย 

อุน
เล็กนอย

เสริมพลังชี่ สรางธาตุนํ้า บํารุง
หัวใจและมาม สงบจิตใจ 

半夏 (制) 

ปนเซี่ย (จื้อ) 
ตัวยาชวย เผ็ด อุน 

 
ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอนกลับของชี่ 
บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน 
สลายเสมหะท่ีเกาะตัวเปนกอน 

甘草 (炙) 
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขา
กัน 

粳米 จิงหม่ี 
(ขาวเจา) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน

 



ตํารับยาระบายความรอน: จูเย่ียสือเกาทัง 

 

65

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยจูเยี่ยและสือเกาเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความรอนและลดอาการ
กระวนกระวาย  ตัวยาเสริม ไดแก เหรินเซินมีสรรพคุณเสริมชี่  ไมตงเสริมอินและสรางสารนํ้า  ปนเซี่ย (จื้อ) 
เปนตัวยาชวย มีสรรพคุณลดการไหลยอนกลับของชี่ ระงับอาเจียน  ตัวยานําพาคือ กันเฉา (จื้อ) และจิงหม่ี 
ชวยเสริมกระเพาะอาหาร และปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย (กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม)1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชในผูปวยท่ีมีความรอนแกรง หรือมีไขสูงในระยะแรก ซึ่งรางกายยังไมปรากฏอาการ
ออนแอ ชี่และอินยังไมถูกทําลาย1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักร4 
การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีสรรพคุณบํารุงรางกายใหแข็งแรง บรรเทากลุมอาการชี่และอิน-

พรองในระยะหลังของโรค มีอาการเลือดออกเปนจ้ําใตผิวหนังเน่ืองจากโลหิตเปนพิษ โรคหัด ปอดอักเสบ 
มีไข ระงับไอ ขับเสมหะ ปวดฟน เปนแผลในปาก บรรเทาอาการอาเจียนท่ีเกิดจากเคมีบําบัด กระตุน
ระบบการยอยอาหาร ชวยใหจิตใจสงบ1,4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาจูเยี่ยสือเกาทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Zhang J, Wu F.  Zhuye Shigao 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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เส่ียวเฉิงชี่ทัง (小承气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจ่ิง) »2 

สวนประกอบ 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 12 กรัม 
厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮวผอ 6 กรัม 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม  โดยตมโฮวผอและจื่อสือกอนจนไดปริมาตรของนํ้าตมเหลือครึ่งหน่ึง จึงใสตาหวง
ตมตอนานประมาณ 10 นาที1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยใหชี่ไหลเวียนไดสะดวก ขับความรอนท่ีอุดกั้นระบบการขับถาย ชวยใหถายอุจจาระสะดวก
ขึ้น1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการอวัยวะฝูหยางหมิงแกรงซึ่งไมรุนแรง มีอาการเพอ มีไขตอนบาย ทองผูกคลํา
ไดเปนกอนท่ีทอง ลิ้นมีฝาสีเหลืองหมน ชีพจรลื่น เร็วมาก หรือใชในโรคบิดระยะแรก มีอาการปวดแนนทอง 
หรือปวดจุกใตลิ้นปและทอง1,3 
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ตํารับยา เสี่ยวเฉิงช่ีทัง (小承气汤)

2 เซนติเมตร 
โฮวผอ (厚朴) 

2 เซนติเมตร 
จื่อสือ (枳实) 

2 เซนติเมตร 
ตาหวง (大黄) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

大黄 ตาหวง 
(โกฐนํ้าเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลาย 
กอน ระบายความรอน หาม 
เลือด ขับพิษ ชวยใหการ 
ไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น 

厚朴 โฮวผอ ตัวยาเสริม ขมเผ็ด อุน ชวยใหชี่มีการไหลเวียน  
ขับความชื้น สลายของเสยี
ตกคาง ระงับอาการหอบ 

枳实 จื่อสือ ตัวยานําพา ขมเผ็ด เย็น
เล็กนอย 

ขับชี่ลงลาง สลายกอน สลาย 
ของเสียตกคาง ละลายเสมหะ 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จากการศึกษาในหนูตะเภา หนูขาว และกระตาย พบวายาตมมีฤทธ์ิ
ชวยกระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ เพ่ิมการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําใหปริมาตร
นํ้าในลําไสใหญมากขึ้น และเรงการขับกากอาหารออกจากลําไสใหญ  ยาตมมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียใน
หลอดทดลอง4 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีสรรพคุณบรรเทาอาการกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื้อรัง 
ตับอักเสบ ขับของเสียตกคาง และชวยใหการทํางานของกระเพาะอาหารและลําไสของผูปวยหลังการ
ผาตัดดีขึ้น4  
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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จรัส ต้ังอรามวงศ, สมชาย จิระพินิจวงศ.  ตํารับยาเส่ียวเฉิงช่ีทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  

4. Wen LX.  Xiao Chengqi 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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เถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจ่ิง) »2 

สวนประกอบ 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 12 กรัม 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซียว 12 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม 

วิธีใช 
 นําตาหวงและกันเฉามาตม  ละลายหมางเซียวในนํ้ายาท่ีตม แลวด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขับความรอนท่ีอุดกั้น ชวยการขับถาย1,3 
สรรพคุณ 

รักษาอาการท่ีมีความรอนแหงในกระเพาะอาหารและลําไส ซึ่งมีอาการทองผูก คอแหง กระหายนํ้า 
อารมณหงุดหงิด รูสึกตัวรอนผาว หรือมีอาการทองอืด แนนทอง พูดเพอ ลิ้นมีฝาเหลือง ชีพจรลื่นเร็ว 
และใชในกรณีท่ีกระเพาะอาหารและลําไสมีความรอนสูงจนเกิดมีเลือดออกเปนจ้ํา ๆ ปรากฏที่ผิวหนัง 
หรืออาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล ปวดเหงือก ฟน และเจ็บคอ ทองอืดแนนเปนเถาดาน1,3 
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ตํารับยา เถียวเวยเฉิงช่ีทัง (调胃承气汤)

2 เซนติเมตร 
ตาหวง (大黄) 

2 เซนติเมตร 
หมางเซียว (芒硝) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

大黄 ตาหวง 
(โกฐนํ้าเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลาย 
ของเสียท่ีกอตัวเปนกอน 
ระบายความรอน หามเลือด 
ขับพิษ ชวยใหเลือดมีการ
ไหลเวียนดีขึ้น 

芒硝 หมางเซียว 
(ดีเกลือ) 

ตัวยาชวย เค็มอมขม เย็น ขับถาย สลายกอนอุจจาระ 
ท่ีแข็งใหออนตัวลง ระบาย 
ความรอน 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ขับพิษ 
ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณลดการอักเสบ ตานเชื้อแบคทีเรีย ชวยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของลําไส ชวยใหการขับถายดีขึ้น สงบจิตใจ และลดไข4  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จรัส ต้ังอรามวงศ, สมชาย จิระพินิจวงศ, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาเถียวเวยเฉิงช่ีทัง.  [เอกสารแปล

เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผน-
ไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  

4. Wen LX.  Tiaowei Chengqi 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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ซินเจียหวงหลงทัง (新加黄龙汤) 
 

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

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

生大黄 Radix et Rhizoma Rhei เซิงตาหวง 9 กรัม 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซียว 9 กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 15 กรัม 
细生地 Radix Rehmanniae ซี่เซิงต้ี 15 กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 15 กรัม 
海参 Sea Cucumber ไหเซิน*    2 ตัว 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 4.5 กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 4.5 กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 6 กรัม 
姜汁 Ginger juice เจียงจือ 6 ชอนชา 
     

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม โดยควรแยกตมเหรินเซิน แลวนํามาผสมกับนํ้ายาท่ีตมแลวกอนด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมอิน บํารุงชี่ ขับระบายความรอนออกทางอุจจาระ1,3 
สรรพคุณ   

รักษากลุมอาการเจิ้งชี่ (พลังภายในรางกาย) ออนแอ มีอาการความรอนอุดกั้น ทองผูก ทองอืดแนน 
ออนเพลีย ไมมีแรง ปากคอแหง ริมฝปากแตก ลิ้นมีฝาเหลืองเกรียมหรือแหงดําเกรียม1,3 

*  ไหเซินตัวเล็กใช 2 ตัว หรือตัวใหญใช 1 ตัว 



ตํารับยาถาย: ซินเจียหวงหลงทัง 

 

73

ตํารับยา ซินเจียหวงหลงทัง (新加黄龙汤)

2 เซนติเมตร 
เซิงตาหวง (生大黄) 

2 เซนติเมตร 
หมางเซียว (芒硝) 
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2 เซนติเมตร 
เสฺวียนเซิน (玄参) 

2 เซนติเมตร 
ซี่เซิงต้ี (细生地) 

2 เซนติเมตร 
ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
ไหเซิน (海参) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 

3 เซนติเมตร 

ตังกยุ (当归) 

2 เซนติเมตร 
เซิงกันเฉา (生甘草) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เจียงจือ (姜汁) 
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 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยอัมพาตท่ีลําไส (ลําไสไมทํางาน) 
หรือผูปวยท่ีมีอาการอุดตันของลําไสเล็ก ทองผูกเปนประจํา หรือมีไขสูงท่ีอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไม
ติดเชื้อ โดยมีกลุมอาการรอนแกรงสะสมอยูภายใน และเจ้ิงชี่ (正气) พรอง ทําใหสูญเสียอินของเลือด
มาก1,3  
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
生大黄 เซิงตาหวง 
(โกฐนํ้าเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายของเสียตกคางท่ีเกาะเปน
กอน ระบายความรอน หามเลือด 
ขจัดพิษ ชวยใหการไหลเวยีนของ
เลือดดีขึ้น 

芒硝 หมางเซียว 
(ดีเกลือ) 

ตัวยาหลัก เค็ม 
อมขม 

เย็น ขับถาย สลายกอนอุจจาระท่ีแขง็ให
ออนตัวลง ระบายความรอน 

玄参 เสฺวียนเซิน ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 
เค็ม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด ลดพิษ
รอนเขาสูกระแสเลือดและระบบ
หัวใจ เสริมอิน ขับพิษ บรรเทา
อาการทองผูก 

细生地 ซี่เซิงต้ี 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด บํารุง
เลือดและอินชีข่องตับและไต  
เสริมสารนํ้า 

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 
เล็กนอย

เย็น 
เล็กนอย 

เสริมธาตุนํ้าในกระเพาะอาหาร 
เสริมอิน ใหความชุมชื้นแกปอด 
ชวยใหจิตใจแจมใส บรรเทาอาการ
หงุดหงิด 

海参 ไหเซิน 
 

ตัวยาเสริม เค็ม อุน บํารุงไต บํารุงเลือด บรรเทาอาการ
ออนเพลีย บรรเทาอาการหยอน
สมรรถภาพทางเพศ และฝนเปยก 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม 
เล็กนอย

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ บํารุงหัวใจและมาม 
เสริมปอด สรางธาตุนํ้า ชวยให
จิตใจสงบ 

当归 ตังกุย ตัวยาชวย หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ชวยใหการไหลเวยีน
ของเลือดดีขึ้น ลดบวม ระงับปวด 

生甘草 เซิงกันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ 
ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

姜汁 เจียงจือ 
(นํ้าค้ันขิงสด) 

ตัวยานําพา เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ขับความเย็นทําใหชี่
ไหลเวียน ใหความอบอุนแก
สวนกลางของรางกายและปอด 
ระงับอาเจียนและไอ 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ เซิงตาหวงและหมางเซียว มีสรรพคุณขับระบายความ
รอนและถายทอง ทําใหอุจจาระท่ีเปนกอนแข็งออนนุมลง  ตัวยาเสริม ไดแก เสฺวียนเซิน ซี่เซิงต้ี  ไมตง 
และไหเซิน ใชรวมกันเพ่ือเพิ่มสารนํ้าและเพิ่มอิน  ตัวยาชวย ไดแก เหรินเซิน เซิงกันเฉา และตังกุย 
สรรพคุณบํารุงชี่และเลือด ชวยเพิ่มภูมิตานทานบํารุงอินของเลือดและเสริมฤทธ์ิยาอื่น ๆ  ทําใหถาย
อุจจาระระบายความรอน ไขจึงลดลง  เจียงจือเปนตัวยานําพา ชวยเสริมมาม กระเพาะอาหาร และลดชี่
ของกระเพาะอาหารท่ีดันขึ้น สามารถปองกันหรือลดอาการสํารอกยาได1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาซินเจียหวงหลงทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 
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เส่ียวเจี้ยนจงทัง (小建中汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

饴糖 Saccharum Granorum อี๋ถัง 30 กรัม 
芍药   Radix Paeoniae เสาเหยา 18 กรัม 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 9 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 10 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 4 ผล      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม โดยละลายอี๋ถังลงในน้ํายาท่ีตมได และด่ืมขณะอุน ๆ1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหความอบอุนและบํารุงจงเจียว (กระเพาะอาหาร และมาม) บรรเทาอาการปวดเกร็ง1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการปวดทองท่ีเกิดจากภาวะเย็นพรอง มีอาการปวดทองเปนครั้งคราว ชอบความ
อบอุน ชอบใหกดทองเม่ือปวด เพราะจะชวยบรรเทาปวดได  หรือมีอาการออนเพลีย กระวนกระวาย ใจสั่น  
หนาซีด ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรจม เล็ก ตึง ไมมีแรง1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีไขเน่ืองจากหยางพรอง แพทยจีน
จางเอินฉิน ใชตํารับยาน้ีโดยเพิ่มตัวยาไปจื่อ (白芷) 30 กรัม และเพิ่มนํ้าหนักของกันเฉาเปน 15 กรัม 
รักษาโรคแผลท่ีกระเพาะอาหารและลําไสเล็กตอนบนไดผลดี1,3  
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ตํารับยา เสี่ยวเจ้ียนจงทัง (小建中汤) 

อี๋ถัง (饴糖) 
2 เซนติเมตร 

เสาเหยา (芍药) 
2 เซนติเมตร 

กุยจือ (桂枝) 

2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 
2 เซนติเมตร 

เซิงเจียง (生姜) 2 เซนติเมตร 
ตาเจา (大枣) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

饴糖 อี๋ถัง ตัวยาหลัก หวาน อุน บํารุงชี่ หลอเลี้ยงอินของมาม 
ใหความอบอุนแกจงเจียว  
ระงับปวด 

芍药 เสาเหยา ตัวยาเสริม ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย

ปรับสมานชี่กับเลือด บรรเทา 
อาการปวดทองของโรคบิด  
ปวดทองหลังถายอุจจาระ 

桂枝 กุยจือ 

(กิ่งอบเชยจีน) 
ตัวยาเสริม เผ็ด 

อมหวาน 
อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  

ใหความอบอุน และเสริมหยาง 
ชวยใหชี่มีการไหลเวียนดีขึ้น 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวยและ 
ตัวยานําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ระบาย 
ความรอน ขับพิษ ระงับไอ  
ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยา 
ท้ังหมดใหเขากัน 

生姜 เซิงเจียง 

(ขิงแกสด) 
ตัวยาชวยและ 
ตัวยานําพา 

เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ใหความอบอุนแก 
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ 
คลื่นไสอาเจียน ชวยใหปอด 
อบอุน ระงับไอ 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวยและ 
ตัวยานําพา 

หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ
รางกาย สรางเลอืด สงบจิตใจ 
ปรับสมดุลของตัวยาใหเขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก คือ อี๋ถัง มีรสหวาน คุณสมบัติอุน เขาสูมาม ชวยบํารุงชี่และ
หลอเลี้ยงอินของมาม จึงมีสรรพคุณท้ังใหความอบอุนแกจงเจียวและบรรเทาอาการปวดได  ตัวยาเสริม 
ไดแก เสาเหยามีฤทธิ์เสริมอินและเลือด บรรเทาอาการเกร็งและระงับอาการปวดทอง  กุยจือชวย
เพิ่มหยางช่ี  เม่ือใชตัวยาท้ังสองรวมกัน ตัวยาหน่ึงเสริมอิน อีกตัวหน่ึงเพิ่มหยาง จึงชวยปรับอ๋ิงชี่ (营气) 
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และเวยชี่ (卫气) และชวยปรับสมดุลอินหยาง  ตัวยาชวยและตัวยานําพา ไดแก เซิงเจียง มีสรรพคุณ
เพิ่มเวยหยาง (卫阳)  ตาเจาบํารุงอิ๋งอิน (营阴) บํารุงมามและกระเพาะอาหาร  กันเฉาปรับสมดุลและ
บํารุงจงเจียว1,3,4  

หมายเหตุ: ตํารับยาน้ีดัดแปลงมาจากตํารับยากุยจือทัง โดยเพิ่มนํ้าหนักของเสาเหยาอีกเทาตัว
และใสอี๋ถัง ทําใหสรรพคุณเปลี่ยนจากปรับอิ๋งเวยเปนอุนและบํารุงจงเจียว บรรเทาอาการปวด1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีอาการอินพรอง หรือผูปวยท่ีมีอาการอาเจียนเน่ืองจากรสหวานของ
ยาจะทําใหอาเจียนมากขึ้น หรือผูปวยท่ีปวดทองจากพยาธิ เพราะรสหวานของยาจะทําใหพยาธิยอนกลับ
ขึ้นมา และเม่ืออาเจียนจะมีพยาธิปนออกมา รวมท้ังผูปวยท่ีทองอืด เพราะตํารับยาน้ีเปนยาบํารุง อาจทํา
ใหทองอืดมากข้ึน1,3,4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิยับยั้งและปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารใน
หนูขาว และมีฤทธ์ิระงับปวดในสัตวทดลอง5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณบํารุงรางกาย ลดอาการเกร็ง ระงับปวด กระตุน
ระบบการไหลเวียนของเลือด เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบยอยและดูดซึมอาหาร ชวยสมานแผล
ในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง บรรเทาอาการทองผูก รักษาโรคตับอักเสบ
ชนิดบี1,3,5  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเสี่ยวเจ้ีนยจงทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Ou YJJ.  Xiao Jianzhong 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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ตังกุยซื่อหนี้ทัง (当归四逆汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจ่ิง) »2 

สวนประกอบ 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9 กรัม 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 9 กรัม 
芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 9 กรัม 
细辛 Herba Asari ซี่ซิน*  6 กรัม 
木通 Caulis Akebiae มูทง** 6 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 8 ผล 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุนเสนลมปราณ กระจายความเย็น เสริมเลือด ทะลวงชีพจร1,3 
สรรพคุณ 

รักษาอาการช็อคจากเลือดพรองและความเย็นอุดกั้น โดยมีอาการกลามเนื้อหดเกร็ง แขนขาเย็น 
ไมกระหายนํ้า ปวดเม่ือยตามแขนขาและลําตัว หรือปวดเกร็งท่ีทอง ลิ้นซีดมีฝาขาว ชีพจรจมเล็ก หรือ
ชีพจรเล็กจนคลําพบยาก1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยเสนเลือดฝอยท่ีปลายมือปลายเทา
อุดตัน เสนเลือดดําอักเสบท่ีเกิดจากการอุดตัน แผลจากหิมะกัด ไขขออักเสบเรื้อรังจากลมชื้น ปวด-
ประจําเดือน ปวดเสนประสาท ปวดเอว เปนแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนบน ซึ่งเปนอาการ
ของเลือดพรองและความเย็นเกาะตัว1,3 
*  ซี่ซินเปนสมุนไพรท่ีมีพิษเล็กนอย ตองควบคุมขนาดใชตามท่ีกําหนดเทาน้ัน 
**  นิยมใชชวนมูทงแทนมูทง 
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ตํารับยา ตังกุยซ่ือหน้ีทัง (当归四逆汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายตํารับ  

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
当归 ตังกุย ตัวยาหลัก เผ็ดขม 

อมหวาน 
อุน บํารุงเลือด ทําใหเลือด

ไหลเวียนดี สลายเลือดค่ัง 
สรางเลือดใหม 

桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  
ใหความอบอุน และเสริมหยาง 
ชวยใหชี่มีการไหลเวียนดีขึ้น 

芍药 เสาเหยา ตัวยาเสริม ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น
เล็กนอย 

เสริมอินเลือด ปรับประจําเดือน 
ปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ
ปวด เก็บกักอินชี่ ระงับเหงื่อ 
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3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร

ตังกุย (当归)

กุยจือ (桂枝)

เสาเหยา (芍药)

ซี่ซิน (细辛) 

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] ตาเจา (大枣) 

ชวนมูทง (川木通) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
细辛 ซี่ซิน ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับสลายความเย็น เปดทวาร 

ระงับปวด อุนปอด ขับ
ของเหลว 

木通 มูทง ตัวยาชวย ขม เย็น ขับปสสาวะ ขับน่ิว ชวยให 
เลือดไหลเวียนดี ขับนํ้านม 

甘草 (炙) 
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและ 
กระเพาะอาหาร ระบายความ
รอน ขับพิษ ปรับประสานตัว
ยาท้ังหมดใหเขากัน 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ 
รางกาย สรางเลอืด สงบจิตใจ 
ปรับสมดุลของตัวยาทั้งหมด
ใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตังกุยเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณบํารุงและปรับสมดุลเลือด  ตัวยาเสริม 
ไดแก เสาเหยาชวยเสริมเลือดและปรับสมดุลอ๋ิงชี่  กุยจือมีฤทธ์ิอุนทะลวงหลอดเลือด ชวยเสริม
สรรพคุณของตังกุยในการเพิ่มความอบอุนและเสริมเลือด  สวนซี่ซินมีฤทธิ์กระตุนหยางชี่ อุน
เสนลมปราณภายนอกและอวัยวะภายใน เม่ือใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ มีฤทธ์ิทะลวงทุกสวนของรางกาย 
ขับกระจายความเย็น ชวยใหมือและเทาอบอุน และขจัดอาการเหน็บชา  มูทงเปนตัวยาชวย มีฤทธ์ิ
ทะลวงหลอดเลือดและไขขอ  คุณสมบัติเย็นของมูทงสามารถปองกันความรอนของซ่ีซินและกุยจือไมให
ไปทําลายอินของเลือด  ตัวยานําพา ไดแก กันเฉา (จื้อ) และตาเจา มีสรรพคุณบํารุงชี่ เสริมมามและ
กระเพาะอาหาร ปรับสมดุลของตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับผูปวยท่ีช็อคจากเลือดพรอง ความเย็นอุดกั้น  หามใชตํารับยาน้ีใน

ผูปวยท่ีช็อคจากความรอน หรือเปนแผลจากหิมะกัดระยะสุดทาย ความเย็นอุดกั้นเปนเวลานาน ทําให
ความเย็นแปรเปลี่ยนเปนโรครอนอยางชัดเจน1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จากการศึกษาในกระตาย พบวายาตมมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดและ
ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น  และการศึกษาในหลอดทดลองพบวายาตมมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย
ในลําไสใหญ และเชื้อจุลินทรียท่ีกอเกิดฝหนอง4  

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเสนประสาท ปวดเม่ือย
มือเทาและรางกายในสตรีหลังคลอด ปวดประจําเดือน ระงับปวดในผูปวยมะเร็ง บรรเทาอาการไหลอักเสบ 
อาการโพรงกระดูกเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง แผลเปอยจากการกระทบหนาวมากเกินไป4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิระพินิจวงศ, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาตังกุยซื่อหน้ีทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือ

การจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย-
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  

4. Ou YJJ.  Danggui Sini 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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ปนเซ่ียเซี่ยซินทัง (半夏泻心汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

半夏 (洗) Rhizoma Pinelliae (washed) ปนเซี่ย (สี่)* 9  กรัม 
干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง 6  กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6  กรัม 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 3  กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 6  กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา    4  ผล 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร ลดอาการชี่ไหลยอนกลับ แกอาการจุกแนน กระจายชี่ท่ีติดขัดเปน
กอน1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการชี่ของกระเพาะอาหารติดขัด ทําใหมีอาการเบ่ืออาหาร จุกแนนท่ีลิ้นป เรอเปนลม 
หรืออาเจียน มีเสียงลมในลําไสและทองเสีย ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว ชีพจรตึง เร็ว1,3 
 
 
 
*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา ปนเซี่ยเซ่ียซินทัง (半夏泻心汤) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีชี่ของกระเพาะอาหารติดขัด เชน 

กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง เปนแผลท่ีกระเพาะอาหารและ
ลําไสเล็กตอนบน ระบบการยอยอาหารไมดี โรคระบบทางเดินอาหารซึ่งมีสาเหตุจากความเครียด และ
อาการแพทอง1,3 
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2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (สี่) [半夏 (洗)] 

2 เซนติเมตร 
กันเจียง (干姜) 

2 เซนติเมตร หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนติเมตร 
หวงเหลียน (黄连) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 

2 เซนติเมตร 
ตาเจา (大枣) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

半夏 (洗) 
ปนเซี่ย (สี่) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน 
 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ 
ลดการไหลยอนกลับของชี่ 
ระงับอาเจียน สลายเสมหะท่ี
จับตัวเปนกอนและเถาดาน 

干姜 กันเจียง 
(ขิงแกแหง) 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน ใหความอบอุนแกสวนกลาง
ของรางกาย สลายความเย็น 
ดึงหยางใหกลับคืนเพ่ือกระตุน
ชีพจร ใหความอบอุนแกปอด 
สลายความชื้น 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอน ขจัด
ความชื้น ขับพิษรอน ลด 
ความรอนในเลือด หามเลือด 
และกลอมครรภ 

黄连 หวงเหลียน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจ
และกระเพาะอาหาร 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอมขม 
เล็กนอย 

อุน
เล็กนอย 

เสริมพลังชีอ่ยางมาก เสริม 
ปอด บํารุงมามและกระเพาะ- 
อาหาร สรางธาตุนํ้า ชวยสงบ 
จิตใจ ปรับการเตนของหัวใจ
ใหกลับสูสภาวะปกติ 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ
รางกาย สรางเลอืด สงบจิตใจ 
ปรับสมดุลของตัวยาใหเขากัน 

甘草 (炙) 
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย
และนําพา 

หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน  
ขับพิษ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ปนเซ่ีย (สี่) และกันเจียง มีสรรพคุณรักษาอาการจุกเสียด
แนนทอง  ตัวยาเสริม ไดแก หวงฉินและหวงเหลียน รสขม ลดความรอนท่ีอุดกั้น  การออกฤทธ์ิของตัวยา
ขางตนท้ัง 4 ชนิดคอนขางพิเศษ คือ อาศัยรสเผ็ดเพื่อกระจาย และรสขมเพื่อลดอาการชี่ไหลยอนขึ้น ทําให
ชี่ของกระเพาะอาหารไมติดขัด อาการจุกแนนจึงหายได  ตัวยาชวย ไดแก เหรินเซิน กันเฉา (จื้อ) 
และตาเจา รวมกันบํารุงชี่ท่ีจงเจียว  ตัวยาท้ังหมดในตํารับน้ีรวมกันเสริมฤทธ์ิการรักษาอาการจุกเสียด 
แนนทอง อาเจียน และระงับอาการถายทอง1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีมีคุณสมบัติคอนขางรอนและมีฤทธ์ิทําใหแหง  ดังน้ัน หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีอิน
ของกระเพาะอาหารพรอง มีอาการคลื่นไสอาเจียน เรอเปนลม1,3,4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิปองกันกระเพาะอาหารเปนแผลในหนูขาว ตานอักเสบ
ในสัตวทดลอง  สารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิระงับปวด และยับยั้งการเคลื่อนไหวของลําไสเล็กหนูถีบจักร5  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการกระเพาะอาหารอักเสบที่ไมรุนแรง 
กระเพาะอาหารฝอลีบ ระบบทางเดินอาหารเปนแผลและมีเลือดออก เสริมบํารุงกระเพาะอาหาร และปรับ
สมดุลการทํางานของกระเพาะอาหารลําไส สงบจิตใจ ระงับอาเจียนในสตรีมีครรภ และรักษาโรคบิด1,3,5 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาปนเซี่ยเซี่ยซินทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Liu SQ, Zhang SF, Li CW.  Banxia Xiexin 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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ติ้งฉวนทัง (定喘汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
摄生众妙方 เซอเซิงจงเม่ียวฟาง (Effective Prescriptions for Health Conservation)1 
« ค.ศ. 1550 Zhang Sheche (张摄尺 จางเซอเชอ) »2  

สวนประกอบ 
麻黄 Herba Ephedrae หมาหวง* 9  กรัม 
白果 Semen Ginkgo ไปกวอ** 9  กรัม 
苏子 Fructus Perillae ซูจื่อ 6  กรัม 
杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิ่งเหริน 9  กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย*** 9  กรัม 
款冬花 Flos Farfarae ขวนตงฮวา 9  กรัม 
桑白皮 Cortex Mori Radicis ซังไปผี 9  กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6  กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 3  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยกระจายชี่ปอด ระงับหอบ ขจัดความรอน ขับเสมหะ1,3 
 
 
 

 

*    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/     
หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในม้ือหน่ึงไมเกิน 2 กรัม 

**   ไปกวอ เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ หามใชในปริมาณมาก ควรระมัดระวังการใชในเด็กเล็ก 
*** ปนเซี่ย เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการมีเสมหะรอนอุดกั้นในปอด รวมกับถูกลมเย็นภายนอกมากระทบ  มีอาการไอ 
หอบ เสมหะปริมาณมากสีเหลืองขน หรือกลัวหนาว มีไข ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลื่นเร็ว1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาการ
หอบจากหลอดลมหดเกร็ง และมีกลุมอาการดังท่ีกลาวขางตน1,3 
 
 

ตํารับยา ติ้งฉวนทัง (定喘汤) 
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2 เซนติเมตร 
หมาหวง (麻黄) 

2 เซนติเมตร 
ไปกวอ (白果) 

2 เซนติเมตร 
ซูจื่อ (苏子) 

2 เซนติเมตร 
ซิ่งเหริน (杏仁) 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 

2 เซนติเมตร 
ขวนตงฮวา (款冬花) 

2 เซนติเมตร 
ซังไปผี (桑白皮) 

2 เซนติเมตร หวงฉิน (黄芩) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

麻黄 หมาหวง ตัวยาหลัก เผ็ดขม อุน
เล็กนอย 

ขับเหงื่อ ขับพิษไข กระจาย 
ชี่ปอด บรรเทาหอบ 

白果 ไปกวอ 
(แปะกวย) 

ตัวยาหลัก อมหวาน 
ขมฝาด 

สุขุม 
(มีพิษ) 

ควบคุมการทํางานของระบบปอด 
บรรเทาอาการหอบ ละลายเสมหะ 

苏子 ซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ระงับไอ ระงับหอบ ชวยให 
ลําไสชุมชื้น ระบายออน ๆ 

杏仁 ซิ่งเหริน ตัวยาเสริม ขม อุน
เล็กนอย 

ระบายและกระจายช่ีท่ีปอด ระงับ
ไอ บรรเทาหอบ ใหความชุมชื้น
แกลําไส และระบายออน ๆ 

半夏 ปนเซี่ย ตัวยาเสริม เผ็ด อุน 
(มีพิษ) 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 
กดชี่ลงลาง บรรเทาอาการ 
คลื่นไสอาเจียน สลายเสมหะท่ี
เกาะตัวเปนกอน 

款冬花 ขวนตงฮวา ตัวยาเสริม เผ็ดขม 
เล็กนอย 

อุน ใหความชุมชื้นแกระบบปอด 
ระงับอาการไอ ละลายเสมหะ 

桑白皮 ซังไปผี 
(เปลือกรากหมอน) 

ตัวยาชวย อมหวาน เย็น ระบายและขับความรอนของ 
ปอด 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอน ขจัดความชื้น 
ขับพิษรอน ชวยใหเลือดเย็น 
หามเลือด ลดไข และกลอมครรภ 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยา
นําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ขับพิษ 
ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน 
ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก หมาหวงมีสรรพคุณชวยกระจายชี่ของปอด ขับชี่ท่ีไมดี
ออกนอกรางกาย ควบคุมอาการหอบใหสงบลง  ไปกวอมีสรรพคุณสมานปอด ขับเสมหะ ควบคุมอาการ
หอบใหสงบลง  เม่ือใชตัวยาสองชนิดน้ีรวมกัน หมาหวงจะชวยกระจาย ในขณะท่ีไปกวอจะชวยเหน่ียวรั้ง 
จึงเสริมฤทธ์ิทําใหอาการหอบหายเร็วขึ้น และยังชวยลดฤทธ์ิของหมาหวงมิใหชี่ของปอดกระจายมากเกินไป  
ตัวยาเสริม ไดแก ซูจื่อ ซิ่งเหริน ปนเซี่ย และขวนตงฮวา มีสรรพคุณชวยลดชี่ ควบคุมอาการหอบ 
ขับเสมหะ และระงับอาการไอ  ตัวยาชวย ไดแก ซังไปผี และหวงฉิน มีสรรพคุณชวยระบายความรอนของ
ปอด ลดไข และระงับอาการหอบ  กันเฉาเปนตัวยานําพา ชวยปรับประสานตัวยาในตํารับใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีอาการหวัดจากการกระทบลมเย็นในระยะแรก ซึ่งมีอาการไอหอบ
และไมมีเหงื่อ หรือไมมีเสมหะรอน ซึ่งเปนเหตุใหไอ  และหามใชในกรณีท่ีเปนโรคหอบหืดเปนเวลานาน 
ชี่พรอง ชีพจรจม เล็ก ออนแรง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิขับเสมหะ บรรเทาอาการหอบในหนูถีบจักร และหนูตะเภา 
ระงับอาการไอในหนูถีบจักร ยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบของหลอดลมหนูตะเภา เสริมสราง
ระบบภูมิตานทานในหนูถีบจักร และตานจุลชีพในหลอดทดลอง4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้จะชวยคลายกลามเนื้อเรียบของหลอดลม ทําใหอาการหอบ
สงบลง และขับเสมหะ ระงับอาการไอ ขับเหงื่อ และลดไข4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 150 กรัม/กิโลกรัม 
ไมพบความผิดปกติหรือตายภายใน 3 วัน4 
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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. 
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จฺหวีผีจูหรูทัง (橘皮竹茹汤) 
 

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

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

橘皮 Exocarpium Citri Rubrum จฺหวีผี 9 กรัม 
竹茹 Caulis Bambusae in Taenis จูหรู 9 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 9 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 3 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา 5 ผล      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ลดชี่ยอนกลับ  ระงับอาเจียน  เสริมชี่ ระบายความรอน1,3 
สรรพคุณ 
 รักษากลุมอาการกระเพาะอาหารพรอง ชี่สวนทางลอยขึ้น (ชี่ยอนกลับ) และมีความรอน มี
อาการสะอึก เรอ หรืออาเจียน เบ่ืออาหาร ลิ้นนุมแดง ชีพจรเร็ว ไมมีแรง1,3 
 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในสตรีมีครรภท่ีมีอาการแพทอง มีภาวะอุดตัน
บางสวนท่ีขั้วตอนปลายกระเพาะอาหาร อาเจียนเน่ืองจากกระเพาะอาหารอักเสบ มีอาการของระบบ-
ประสาทกระเพาะอาหาร (เชน ความเครียดลงกระเพาะ) อาเจียนหลังจากผาทอง มีอาการสะอึกไมหยุด 
โดยมีกลุมอาการกระเพาะอาหารพรอง และชี่ยอนกลับ1,3 
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ตํารับยา จฺหวีผีจูหรูทัง (橘皮竹茹汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
橘皮 จฺหวีผี ตัวยาหลัก เผ็ด 

อมขม 
อุน เสริมมาม ขจัดความชื้น ละลาย

เสมหะ 
竹茹 จูหร ู

(เปลือกชั้นกลางของ
ลําตนไผดํา) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลายเสมหะ
บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน 
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2 เซนติเมตร 
เซิงเจียง (生姜) 2 เซนติเมตร 

เหรินเซิน (人参) 

2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 
2 เซนติเมตร 

ตาเจา (大枣) 

2 เซนติเมตร 
จูหรู (竹茹) 

3 เซนติเมตร 

จฺหวีผี (橘皮) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
生姜 เซิงเจียง 

(ขิงแกสด) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ขับความเย็นทําใหชี่
ไหลเวียน ใหความอบอุนแก
สวนกลางของรางกายและปอด 
ระงับอาเจียนและไอ 

人参 เหรินเซิน 

(โสมคน) 

ตัวยาชวย
และนําพา 

หวาน 
อมขม 
เล็กนอย

อุน 
เล็กนอย 

เสริมบํารุงเหวียนชี่ เสริมมาม 
บํารุงปอด เสริมนํ้า ลดอาการ
กระหายนํ้า สงบประสาท 

甘草 กันเฉา 

(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย
และนําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับ
อาการไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน
ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

大枣 ตาเจา 

(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย
และนําพา 

หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
บํารุงเลือดในระบบประสาท 
ประสานฤทธ์ิยาใหสุขุม 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก จฺหวีผี มีสรรพคุณปรับชี่ชวยใหกระเพาะอาหารทํางาน
ดี ปรับสมดุล ระงับอาเจียน  จูหรู ระบายความรอนในกระเพาะอาหาร ระงับอาเจียน ตัวยาทั้ง 2 ชนิดน้ี
เม่ือใชรวมกันจะชวยเสริมฤทธ์ิลดชี่ยอนกลับ ระงับอาเจียน และระบายความรอนในกระเพาะอาหาร  
เซิงเจียงเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณเสริมตัวยาหลักในการระงับอาเจียนและปองกันไมใหตัวยาหลัก
ระบายความรอนในกระเพาะอาหารมากเกินไป  ตัวยาชวยและตัวยานําพา ไดแก เหรินเซิน กันเฉา 
และตาเจา บํารุงชี่ บํารุงมาม ปรับสมดุลกระเพาะอาหารและปรับสมดุลของตัวยาทั้งตํารับ1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ไมควรใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีอาการชี่ยอนขึ้น สะอึก อาเจียน ซึ่งเกิดจากกลุมอาการเย็นพรอง 
หรือ อาการรอนแกรง1,3 
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ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยท่ีมีอาการวิงเวียนศีรษะจํานวน 128 ราย รับประทานยาตม
ท่ีเพ่ิมตัวยาอื่นตามความเหมาะสมกับอาการของผูปวย พบวาผูปวยหายเปนปกติ 106 ราย มีอาการดีขึ้น 
22 ราย และเม่ือเฝาติดตามผลนาน 6 เดือน ไมพบผูปวยรายใดเปนซ้ําอีก  เม่ือใหผูปวยท่ีมีเน้ืองอกและ
ไดรับการฉายรังสี จํานวน 41 ราย รับประทานยาตมวันละ 1 หอ โดยแบงรับประทานวันละ 6-8 ครั้ง 
ติดตอกัน 5 หอ  หากผูปวยมีอาการอาเจียนรุนแรง ใหเพ่ิมเกลือท่ีค่ัวแลว 1 กรัม (เกลือค่ัวระงับ
อาเจียนไดผลดีมาก)  พบวายาตมสามารถลดอาการขางเคียงท่ีเกิดจากการฉายรังสีเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุม  นอกจากน้ี ยาตมยังมีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารของผูปวย
จํานวน 69 ราย และรักษาโรคไตวายเรื้อรังในผูปวยจํานวน 40 ราย โดยไดผลดีเม่ือใชรวมกับยาแผน-
ปจจุบัน4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาจฺหวีผีจูหรูทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 

4. Fan YQ, Zhang Q.  Jupi Zhuru 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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เยฺวจฺวีหวาน (越鞠丸) หรือ ซฺยงจูหวาน (芎术丸) 
 

ตําราตนตํารับ  
丹溪心法 ตันซีซินฝา (Danxi’s Experimental Therapy)1 

« ค.ศ.1347 Zhu Danxi (朱丹溪 จูตันซี) »2 

สวนประกอบ 
香附 Rhizoma Cyperi เซียงฝู 90  กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 90  กรัม 
苍术 Rhizoma Atractylodis ชังจู 90  กรัม 
栀子 Fructus Gardeniae จือจื่อ 90  กรัม 
神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสินชฺวี 90  กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด ปนเปนยาลูกกลอนเม็ดเล็ก ขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว ใช
นํ้าเปนกระสายยา รับประทานคร้ังละ 6-9 กรัม หรือตมเอานํ้าด่ืม โดยปรับลดน้ําหนักยาลงจากตํารับยา
ขางตน 10 เทา1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยใหชี่ไหลเวียน ขจัดการค่ังของชี่1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการของโรคท่ีเกิดอาการค่ังหกลักษณะ ไดแก ชี่ เลือด เสมหะ ความรอน อาหาร 
และความชื้น  มีอาการแนนอึดอัดบริเวณทรวงอกและลิ้นป ปวดแนนทอง รูสึกไมสบายทอง อาหารไมยอย 
คลื่นไสอาเจียน หรือเรอมีกลิ่นเหม็นเปร้ียว ลิ้นมีฝาขาวเหนียว ชีพจรตึง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารซ่ึงมีสาเหตุ
จากความเครียด กระเพาะอาหารและลําไสเล็กตอนบนเปนแผล กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบ
ชนิดติดตอ ถุงนํ้าดีอักเสบ หรือเปนน่ิวในถุงนํ้าดี ปวดเสนประสาทบริเวณชายโครง ปวดประจําเดือน 
เปนตน1,3  
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2 เซนติเมตร 
เซียงฝู (香附) 

2 เซนติเมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 2 เซนติเมตร 

ชังจู (苍术) 

2 เซนติเมตร 
จือจื่อ (栀子) 

2 เซนติเมตร 
เสินชฺว ี(神曲) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา เยฺวจวฺีหวาน (越鞠丸) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

香附 เซียงฝู 
(แหวหมู) 

ตัวยาหลัก เผ็ดอมขม 
และอมหวาน
เล็กนอย 

สุขุม ผอนคลายตับ ชวยใหชี่
ไหลเวียน ปรับประจําเดือน 
ระงับปวด 

川芎 ชวนซฺยง 

(โกฐหัวบัว) 
ตัวยาเสริม 

และตัวยาชวย 
เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของช่ีและ

เลือด ขับลมในเลือด ระงับปวด 
苍术 ชังจู 
(โกฐเขมา) 

ตัวยาเสริม 
และตัวยาชวย 

เผ็ด 
อมขม 

อุน ขับลมชื้น เสริมบํารุงมาม  
ขับความชื้น 

栀子 จือจื่อ 

(ลูกพุด) 
ตัวยาเสริม 

และตัวยาชวย 
ขม เย็น ระบายความรอนในเลือด     

เสริมความชื้น ขจัดพิษอักเสบ 
神曲 เสินชฺว ี ตัวยาเสริม 

และตัวยาชวย 
หวาน
เล็กนอย 
และเผ็ด 

อุน ชวยยอยอาหาร บํารุงมาม สลาย 
อาหารท่ีบูดและตกคาง 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก คือ เซียงฝู  มีสรรพคุณขจัดการค่ังของชี่ ชวยใหชี่ไหลเวียน 
ตัวยาเสริมและตัวยาชวย ไดแก ชวนซฺยง มีสรรพคุณชวยใหชี่ไหลเวียน เพิ่มการไหลเวียนของเลือด 
ขจัดการค่ังของเลือด และชวยเสริมฤทธิ์เซียงฝูในการขจัดการคั่งของชี่  ชังจูเสริมมามใหแข็งแรง ขจัด
ความชื้นท่ีอุดกั้น  จือจ่ือลดไข ระบายความรอน  และเสินชฺวีชวยปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร ชวย
ยอยอาหารท่ีตกคาง  การเกิดเสมหะท่ีมีสาเหตุจากมามมีความชื้น หรือมีการค่ังของช่ี ความรอน อาหาร
ไมยอย  หากขจัดการค่ังออก เสมหะก็จะหาย1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาผง5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับผูปวยกลุมอาการแกรงเทาน้ัน ไมเหมาะกับผูปวยกลุมอาการพรอง1,3,4 
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ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดเอทานอล สารสกัดปโตรเลียมอีเทอร และสารสกัด

บิวทานอล ทางปากหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิตานอาการซึมเศรา5 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณชวยใหจิตใจสงบ ระงับปวดไมเกรน บรรเทาอาการ

ตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน ถุงนํ้าดีอักเสบ บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบท้ังชนิดเฉียบพลันและ
ชนิดเรื้อรัง กระตุนระบบการยอยอาหาร คลายการบีบตัวของกลามเน้ือมดลูก1,3,6  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเยฺวจฺวีหวาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Wei XH, Cheng XM, Shen JS, Wang ZT.  Antidepressant effect of Yue-ju-Wan ethanol extract and its fractions in 
mice models of despair.  J Ethnopharmacol 2008; 117(2): 339-44. 

6. Fan SP, Zhang Q.  Yueju 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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เวินจิงทัง (温经汤) 
 

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

สวนประกอบ 
吴茱萸 Fructus Evodiae หวูจูยฺหวี* 9  กรัม 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 6 กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9 กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 6 กรัม 
芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 9 กรัม 
阿胶 Colla Corii Asini อาเจียว 6 กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 9 กรัม 
丹皮 Cortex Moutan Radicis ตันผี 6 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 6 กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย** 9 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 6 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหความอบอุนแกเสนลมปราณ ขับกระจายความเย็น บํารุงเลือด ขจัดเลือดค่ัง1,3 
 

 

*       หวูจูยฺหวี เปนสมุนไพรท่ีมีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
**    ปนเซี่ย เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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3 เซนติเมตร 

ตํารับยา เวินจิงทัง (温经汤)

2 เซนติเมตร 
หวูจูยฺหวี (吴茱萸) 2 เซนติเมตร 

กุยจือ (桂枝) 

ตังกุย (当归) 
2 เซนติเมตร 

ชวนซฺยง (川芎) 
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2 เซนติเมตร 
เสาเหยา (芍药) 

2 เซนติเมตร 
อาเจียว (阿胶) 

2 เซนติเมตร 
ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
ตันผี (丹皮) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 

2 เซนติเมตร 
ปนเซี่ย (半夏) 

2 เซนติเมตร 
เซิงเจียง (生姜) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 
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สรรพคุณ 
รักษากลุมอาการเย็นพรองเกาะกุมเสนลมปราณชงเยิ่น  หรือมีเลือดค่ังเปนเหตุใหประจําเดือน

มาไมปกติ มาเร็วหรือมาชา หรือมานานเกินไป  หรือมีไขในชวงหัวคํ่า รอนท่ีฝามือ ปาก ริมฝปากแหง
หรือเย็น ปวดท่ีทองนอย มีบุตรยาก1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยท่ีมีอาการประจําเดือนมาผิดปกติ 
เน่ืองจากกลไกการทํางานของมดลูกผิดปกติ มิใชเกิดจากความผิดปกติของมดลูก อุงเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง 
และเน้ืองอกท่ีมดลูก1,3 
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
吴茱萸 หวูจูยฺหวี ตัวยาหลัก เผ็ดอมขม รอน 

(มีพิษเล็กนอย) 
สลายความเย็นของเสน
ลมปราณตับ ระงับปวด ให
ความอบอุนแกสวนกลางของ
รางกาย ระงับอาเจียน เสริม 
หยาง ระงับทองรวง 

桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  
ใหความอบอุน และเสริมหยาง 
ชวยใหชี่มีการไหลเวียนดีขึ้น 

当归 ตังกุย ตัวยาเสริม เผ็ดขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงเลือด ทําใหการไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น สลายเลือดค่ัง 
สรางเลือดใหม 

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบัว) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของช่ีและ
เลือด ขับลมในเลือด ระงับปวด 

芍药 เสาเหยา ตัวยาเสริม ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

เสริมอินของเลือด ปรับ 
ประจําเดือน ปรับสมดุลชี่ของ 
ตับ ระงับปวด เก็บกักอินชี่  
ระงับเหงื่อ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
阿胶 อาเจียว 
(กาวหนังลา) 

ตัวยาเสริม หวาน สุขุม บํารุงเลือด หามเลือด เสริม 
บํารุงอิน บํารุงปอดใหชุมชื้น 

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม ขมอม
หวาน
เล็กนอย 

เย็น 
เล็กนอย 

เสริมธาตุนํ้าในกระเพาะอาหาร 
เสริมอิน ใหความชุมชื้นแก
ปอด ชวยใหจิตใจแจมใส 
บรรเทาอาการหงุดหงิด 

丹皮 ตันผี 
(เปลือกรากโบต๋ัน) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น 
เล็กนอย 

ทําใหเลือดเย็น ระบายความ- 
รอน ขับความรอนในเลือด 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวาน 
อมขม
เล็กนอย 

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ บํารุงหัวใจและ 
มาม เสริมปอด สรางธาตุนํ้า  
ชวยใหจิตใจสงบ 

半夏 ปนเซี่ย ตัวยาชวย เผ็ด อุน 
(มีพิษ) 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 
กดชี่ลงลาง บรรเทาอาการ 
คลื่นไสอาเจียน สลายเสมหะท่ี
เกาะตัวเปนกอน 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ใหความอบอุนแก
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ
คลื่นไส ชวยใหปอดอบอุน 
ระงับไอ 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ขับพิษ 
ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับ
ประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก หวูจูยฺหวี และกุยจือ มีสรรพคุณชวยใหความอบอุน
แกเสนลมปราณ สลายความเย็น และชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น  ตัวยาเสริม ไดแก ตังกุย ชวนซฺยง 
และเสาเหยา มีสรรพคุณปรับการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดค่ัง เสริมเลือด และปรับประจําเดือน  
อาเจียว ไมตง และตันผี มีสรรพคุณบํารุงเลือดและอินของตับ  ตัวยาเหลาน้ีรวมกันขจัดเลือดค่ังออกไป 
เพื่อใหเลือดใหมไหลเวียนดี และไมมีผลขางเคียง  ตัวยาชวย ไดแก เหรินเซินและกันเฉา มีสรรพคุณ
บํารุงมาม ซึ่งเปนแหลงสรางชี่และเลือด เพื่อชวยตังกุยและอาเจียวเพ่ิมอินและบํารุงเลือด  ปนเซี่ยมี
สรรพคุณปรับชี่ของกระเพาะอาหารใหลงตํ่า สลายการค่ัง และชวยปรับประจําเดือน  เซิงเจียงชวยให
ความอบอุนแกกระเพาะอาหาร ทําใหระบบการทํางานของกระเพาะอาหารดีขึ้น  กันเฉาเปนตัวยานําพา 
ชวยปรับประสานตัวยาในตํารับยา1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอนนํ้าผ้ึง4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิกระตุนการทํางานของสมองสวนลางและตอมใตสมอง
ในหนูขาว  เพิ่มการหลั่งฮอรโมนที่กระตุนการตกไข (Luteinizing hormone)   มีฤทธิ์บํารุงเลือดใน
หนูถีบจักร4,5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณรักษาอาการประจําเดือนมาไมปกติหรือภาวะขาด
ประจําเดือน ปวดประจําเดือน  ชวยใหการทํางานของมดลูกดีขึ้น ลดอาการเกร็ง บรรเทาอาการเลือดออก
ท่ีมดลูก มดลูกอักเสบ4  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จรัส ต้ังอรามวงศ, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเวินจิงทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 

4. Peng K, Yuan XQ.  Wenjing 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. Miyake A, Lee JW, Tasaka K, Ohtsuka S, Aono T.  Wenjing-tang, a traditional Chinese herbal medicine increases 
luteinizing hormone release in vitro.  Am J Chin Med 1986; 14(3-4): 157-60. 
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กงไวยฺว่ินฟาง (宫外孕方) 
 

ตําราตนตํารับ 
山西医学院 ซานซีอีเสฺวียเวี่ยน (Shanxi Medical College)1 

สวนประกอบ 
     สูตร 1 

丹参   Radix Salviae Miltirorrhizae ตันเซิน 15 กรัม 
赤芍 Radix Paeoniae Rubrae เชอเสา 9 กรัม 
桃仁 Semen Persicae เถาเหริน 9 กรัม 
乳香 Resina Olibani หรูเซียง 9 กรัม 
没药 Myrrha มอเหยา 9 กรัม 

     สูตร 2  สวนประกอบเหมือนสูตร 1 โดยเพ่ิมตัวยาอีก 2 ชนิด ดังน้ี 
三棱 Rhizoma Sparganii ซานเหลิง 6 กรัม 
莪术 Rhizoma Zedoariae เออรจู 6 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,2 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น ขจัดเลือดค่ัง สลายกอน ระงับปวด1,2 
สรรพคุณ 

รักษาสตรีต้ังครรภนอกมดลูกท่ีมีอาการปวดทองนอยเฉียบพลันหลังขาดประจําเดือน มี
เลือดออกทางชองคลอด สีเลือดคล้ําหรือมีเยื่อเมือกปนออกมา กดเจ็บมากท่ีชองทองนอย1,2   
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ตํารับยา กงไวยฺวิ่นฟาง (宫外孕方)  สูตร 1

ตํารับยา กงไวยฺวิ่นฟาง (宫外孕方)  สูตร 2
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2 เซนติเมตร ตันเซิน (丹参) 2 เซนติเมตร 
เชอเสา (赤芍) 

2 เซนติเมตร 
เถาเหริน (桃仁) 2 เซนติเมตร 

หรูเซียง (乳香) 

2 เซนติเมตร 
มอเหยา (没药) 

2 เซนติเมตร 
ซานเหลิง (三棱) 

เออรจู (莪术) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

丹参 ตันเซิน ตัวยาหลัก ขม เย็น
เล็กนอย

ชวยใหเลือดไหลเวียน สลาย
เลือดค่ัง ระงับปวด แนนหนาอก 
เสนเลือดหัวใจตีบ ชวยให
ประจําเดือนปกติ ลดความรอน 
ในเลือด สงบประสาท 

赤芍 เชอเสา      ตัวยาหลัก ขม เย็น
เล็กนอย 

ระบายความรอนในเลือด 
บรรเทาอาการผดผ่ืนแดงบน
ผิวหนัง อาเจียนเปนเลือด  
เลือดกําเดาไหล ประจําเดือนไม
มา เปนเถาดานหรือกอนในทอง 

桃仁 เถาเหริน  
(เมล็ดทอ) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน

สุขุม ชวยใหเลือดในระบบตับและ
หัวใจไหลเวียนดีขึ้น กระจาย
เลือดค่ัง รักษาอาการประจํา- 
เดือนไมมา บรรเทาอาการปวด
ประจําเดือน หลอลื่นลําไส 
ระบายออน ๆ 

乳香 หรูเซียง ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน ชวยใหระบบไหลเวียนของช่ีและ
เลือดดีขึ้น ระงับปวด ลดบวม 

没药 มอเหยา 
(มดยอบ) 

ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น 
ระงับปวด ลดบวม สมานแผล 

三棱 ซานเหลิง ตัวยาชวย ขม สุขุม ขับเคลื่อนการไหลเวียนของช่ี 
ขจัดเลือดค่ัง สลายของเสียท่ี
ตกคาง ระงับปวด 

莪术 เออรจู ตัวยาชวย ขม เผ็ด อุน ขับเคลื่อนการไหลเวียนของช่ี 
ขจัดเลือดค่ัง สลายของเสียท่ี
ตกคาง ระงับปวด 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ตันเซินและเชอเสา รสขม เย็นเล็กนอย ออกฤทธ์ิใน
ระดับเลือด ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ขจัดเลือดค่ัง ลดความรอนในเลือด ระงับปวด  เถาเหริน
เปนตัวยาเสริม รสขมอมหวาน สุขุม สลายลิ่มเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น ใชไดผลดีกรณีปวดทอง
หลังการคลอดเนื่องจากเลือดค่ังอุดตัน  ตัวยาชวย ไดแก หรูเซียงและมอเหยา มีกลิ่นหอม มีฤทธ์ิทะลุ
ทะลวง สามารถสลายเลือดค่ังและชวยใหการไหลเวียนของชี่และเลือดดีขึ้น อาการปวดก็จะคอย ๆ 
หายไป  ตัวยาท้ังสองน้ีมีสรรพคุณกระจายการค่ังของเลือด และระงับปวดโดยเฉพาะ  ซานเหลิงรสขม 
ไมมีกลิ่นหอม ออกฤทธิ์ดีในการทะลุทะลวงเลือดท่ีค่ัง ทําใหเสนลมปราณโลง  ขณะท่ีเออรจูรสขมเผ็ด 
อุน มีกลิ่นหอม ออกฤทธ์ิสลายชี่ท่ีติดขัดในเลือดและสิ่งตกคาง  เม่ือใชตัวยาทั้งสองรวมกันจะเสริมฤทธ์ิ
ทะลุทะลวงและสลายสิ่งตกคางไดดีขึ้น1,2  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด3 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
          ในกรณีสตรีต้ังครรภนอกมดลูก และมีเลือดออกมาก หรือช็อคหมดสติ  ไมควรใชตํารับยาน้ี 
แตควรชวยเหลือฉุกเฉินและผาตัดจะเหมาะสมกวา1,2 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมสูตร 1 และสูตร 2 มีฤทธ์ิลดอาการบวมนํ้าในหนูถีบจักร โดย
ยาตมสูตร 2 มีฤทธ์ิแรงกวา สูตร 1  เม่ือแยกศึกษาตัวยาเด่ียว พบวาเชอเสา เถาเหริน และ เออรจูมี
ฤทธ์ิยับยั้งอาการบวมน้ํา แตซานเหลิงและตันเซินมีฤทธ์ิไมชัดเจน  ยาตมสูตร 1 และสูตร 2 มีฤทธ์ิขยาย
หลอดเลือด ชวยสลายลิ่มเลือด และลดอาการบวมในกระตาย และตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดไดดีใน
หลอดทดลอง  โดยตัวยาท่ีมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียคือ เชอเสาและตันเซิน  ยาตมสูตร 2 มีฤทธ์ิระงับ
อาการปวดทองไดดีในหนูถีบจักร กระตุนการทํางานของเซลลกลืนทําลาย (phagocyte) ในกระตายและ
หนูถีบจักร เพ่ิมการซึมผานของผนังหลอดเลือดใหดีขึ้น และกระตุนการทํางานของระบบการสลายการ
แข็งตัวของเลือด3  

การศึกษาทางคลินิก:  การเลือกใชสูตรตํารับยาน้ีในผูปวยจะขึ้นอยูกับสุขภาพและอาการของ
ผูปวย โดยยาตมสูตร 1 ใชกับผูปวยท่ีเร่ิมเปนระยะแรก หรือเลือดในชองทองยังไหลเวียนและไมมี
อาการหอเลือด  สวนยาตมสูตร 2 ใชกับผูปวยท่ีเลือดในชองทองจับกันเปนกอน3 
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จากการศึกษาในสตรีต้ังครรภนอกมดลูก  เม่ือใหผูปวยท่ีเลือดในชองทองยังไหลเวียนไมจับตัว
เปนกอน จํานวน 20 ราย ใชยาสูตร 1  พบวาทุกรายหายเปนปกติ  และเม่ือใหผูปวยท่ีมีเลือดในชอง
ทองจับตัวเปนกอน จํานวน 593 ราย ใชยาสูตร 2  พบวา 53 ราย อาการดีขึ้น 540 ราย อาการหายเปน
ปกติ3 

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. จรัส ต้ังอรามวงศ, วราภรณ ต้ังอรามวงศ, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยากงไววิ่นฟาง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

3. Peng K. Gongwaiyun Fang. 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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ไหฺวฮวาสาน (槐花散) 
 

ตําราตนตํารับ 
本事方 เปนซื่อฟาง (Effective Prescriptions for Universal Relief)1 
« ค.ศ. 1949 Xu Shuwei (许叔微 สฺวี่ซูเวย) »2 

สวนประกอบ 
槐花 (炒) Flos Sophorae (parched) ไหฺวฮวา (เฉา) 12  กรัม 
侧柏叶 Cacumen Biotae เชอไปเยี่ย 12  กรัม 
荆芥穗 Spica Schizonepetae จิงเจ้ียซุย 6  กรัม 
枳壳 (麸炒) Fructus Aurantii  

(parched with bran) 
จื่อเขอ (ฟูเฉา) 6  กรัม 

     

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขจัดความรอนในลําไส หามเลือด กระจายลม ทําใหชี่ลงตํ่า1,3  
สรรพคุณ 

รักษาอาการท่ีเกิดจากพิษลมรอนและความชื้นสะสมในลําไสใหญสวนปลายเปนเวลานาน ทําให
มีอาการถายอุจจาระมีเลือดปน เปนสีมวงคล้ําหรือสีแดงสด เลือดอาจออกกอนหรือหลังถายอุจจาระ หรือ
ปนมากับอุจจาระก็ได และรักษาอาการถายอุจจาระมีเลือดออกสีแดงสดจากริดสีดวงทวาร1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยท่ีมีอาการถายอุจจาระท่ีมีเลือดปน
เน่ืองจากลําไสใหญสวนปลายอักเสบ หรือมีต่ิงเน้ือท่ีลําไสตรง หรือริดสีดวงทวาร1,3 
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2 เซนติเมตร 
จิงเจ้ียซุย (荆芥穗) 

ตํารับยา ไหฺวฮวาสาน (槐花散)

2 เซนติเมตร 
ไหฺวฮวา (เฉา) [槐花 (炒)] 

2 เซนติเมตร 
เชอไปเยี่ย (侧柏叶) 

2 เซนติเมตร 
จื่อเขอ (ฟูเฉา) [枳壳 (麸炒)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

槐花 (炒) 
ไหฺวฮวา (เฉา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น
เล็กนอย 

ขับความรอน ลดความรอนใน
เลือด หามเลือด บรรเทา
อาการเลือดกําเดาไหล 
อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระ
มีเลือดปน ริดสีดวงทวาร   
ตาแดง ตาเจ็บเน่ืองจากความ-
รอนท่ีตับขึ้นสูเบ้ืองบน 

侧柏叶 เชอไปเยี่ย ตัวยาเสริม ขมฝาด เย็น
เล็กนอย 

ทําใหเลือดเย็น หามเลือด  
บรรเทาอาการเลือดกําเดาไหล 
อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระ
หรือปสสาวะมีเลือดปน  
ตกเลือดในสตร ีระงับไอ 
ขับเสมหะ 

荆芥穗 จิงเจ้ียซุย ตัวยาชวย เผ็ด อุน
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากการกระทบ
ลมภายนอก ขับเหงื่อ กระทุง 
พิษ 

枳壳 (麸炒) 
จื่อเขอ (ฟูเฉา) 
(สมซาผัดรําขาวสาลี) 

ตัวยานําพา ขม 
อมเผ็ด 

เย็น
เล็กนอย 

ชวยใหชี่บริเวณทรวงอกและ
เลือดไหลเวียนดีขึ้น 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยไหฺวฮวา (เฉา) เปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณขจัดความรอน ขับพิษ ลด
ความรอนในเลือด หามเลือด ใชไดผลดีกับการขจัดความรอนชื้นในลําไสใหญ บรรเทาอาการถาย
อุจจาระมีเลือดปน  เชอไปเยี่ยเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณชวยเสริมฤทธ์ิของไหฺวฮวา (เฉา) ใหเขาสูระดับ
เลือดได เพื่อลดความรอนในเลือด ลดความชื้น ชวยใหแหง และรสฝาดของเชอไปเยี่ยยังชวยเสริมฤทธ์ิ
ในการหามเลือดของไหฺวฮวา (เฉา)  จิงเจี้ยซุยเปนตัวยาชวย มีฤทธ์ิกระจายลมและหามเลือด ชวยขจัด
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ความรอนในระดับชี่ ยกระดับชี่ท่ีบริสุทธ์ิขึ้นขางบน และสลายลมในระดับเลือด  จื่อเขอ (ฟูเฉา) เปนตัวยา-
นําพา ชวยขยายลําไสใหชี่ลงลาง1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน  
 ยาผง ยาตม1,3  
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ไมควรใชตํารับยาน้ีติดตอกันเปนเวลานาน  และหามใชในกรณีท่ีถายเปนเลือดโดยไมไดมี
สาเหตุจากรอนชื้น1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณหามเลือด บรรเทาอาการอักเสบ และฆาเชื้อ1,3 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จรัส ต้ังอรามวงศ, สมชาย จิระพินิจวงศ.  ตํารับยาไหฺวฮวาสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
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เจียวอายทัง (胶艾汤) 
 

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

สวนประกอบ 
阿胶 Colla Corii Asini อาเจียว     6 กรัม 
艾叶 Folium Artemisiae Argyi อายเยี่ย 9  กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9  กรัม 
芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 12  กรัม 
干地黄 Radix Rehmanniae กันต้ีหวง 12  กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 12  กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6  กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดตมเอานํ้าดื่ม ยกเวนอาเจียวใหชงละลายนํ้ายาที่ตมแลว  แบงดื่ม 2 ครั้ง ดื่ม
ขณะอุน ๆ1,3 
การออกฤทธิ์ 
 บํารุงเลือด หามเลือด ปรับประจําเดือน กลอมครรภ1,3 
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ตํารับยา เจียวอายทัง (胶艾汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษาอาการท่ีเสนลมปราณชงมาย (冲脉) และเยิ่นมาย (任脉) เกิดภาวะพรอง ทําใหมีอาการ
ประจําเดือนออกมาก กะปริดกะปรอย มีเลือดออกไมหยุด หรือแทงบุตร แทงบุตรแลวยังมีเลือดออก มี
อาการปวดทอง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีอาการแทงคุกคาม หรือแทงบุตร-
ซ้ําซาก ประจําเดือนออกมากจากภาวะการทํางานของมดลูกผิดปกติ หลังคลอดมดลูกไมเขาอู และมี
เลือดออกไมหยุดเน่ืองจากเสนลมปราณชงมายและเยิ่นมายเสื่อมหรือพรอง1,3  
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2 เซนติเมตร 
อายเยี่ย (艾叶) 

3 เซนติเมตร 

ตังกุย (当归) 

2 เซนติเมตร 
เสาเหยา (芍药) 

2 เซนติเมตร 
กันต้ีหวง (干地黄) 

2 เซนติเมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 

อาเจียว (阿胶) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

阿胶 อาเจียว 
(กาวหนังลา) 

ตัวยาหลัก หวาน สุขุม บํารุงเลือด หามเลือด เสริมบํารุง
อิน บํารุงปอดใหชุมชื้น 

艾叶 อายเยี่ย ตัวยาหลัก ขม 
อมเผ็ด 

อุน ใหความอบอุนระบบเสนลมปราณ 
หามเลือด ปรับประจําเดือนให 
ปกติ บํารุงครรภ ปองกันการแทง 

当归 ตังกุย ตัวยาเสริม 
และตัวยาชวย

หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลอืด ชวยใหเลือดไหลเวยีน
ดีขึ้น ลดบวม ระงับปวด 

芍药 เสาเหยา ตัวยาเสริม 
และตัวยาชวย

ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

ปรับสมานชี่กับเลือด บรรเทา 
อาการปวดทองของโรคบิด  
ปวดทองหลังถายอุจจาระ 

干地黄 กันต้ีหวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาเสริม 
และตัวยาชวย

หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด บํารุง
เลือดและอินชีข่องตับและไต 
เสริมสารนํ้า 

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบัว) 

ตัวยาเสริม 
และตัวยาชวย

เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของช่ีและเลือด 
ขับลมในเลือด ระงับปวด 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ 
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 
ปรับประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก อาเจียวมีสรรพคุณบํารุงเลือดและหามเลือด  อายเยี่ย 
อุนเสนลมปราณหามเลือดได  เม่ือใชตัวยาท้ังสองรวมกันจะชวยปรับระดู กลอมครรภ และหามเลือด  
ตัวยาเสริมและตัวยาชวย ไดแก ตังกุย เสาเหยา กันต้ีหวง และชวนซฺยง มีสรรพคุณบํารุงเลือด ปรับระดู 
และยังชวยการไหลเวียนของเลือด สามารถปองกันภาวะเกิดการค่ังของเลือด  กันเฉาเปนตัวยานําพา 
ชวยปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน  นอกจากน้ีเม่ือใชกันเฉารวมกับอาเจียวจะชวยหามเลือด และ
เม่ือใชรวมกับเสาเหยาจะชวยลดการหดเกร็งและบรรเทาปวด1,3  
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะรอนแกรงอันเปนสาเหตุทําใหประจําเดือนมามากผิดปกติ หรือมา   
กะปริดกะปรอย1,3 

ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณหามเลือดไดผลดี ท้ังยังปรับการทํางานของมดลูก

และกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง1,3,4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเจียวอายทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Peng K.  Jiao Ai 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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เส่ียวหัวล่ัวตัน (小活络丹) 
 

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 

สวนประกอบ 
川乌 (制) Radix Aconiti Praeparata ชวนอู (จื้อ)* 180  กรัม 
草乌 (制) Radix Aconiti Kusnezoffii  

Praeparata 
เฉาอู (จื้อ)* 180  กรัม 

天南星 (制) Rhizoma Arissaematis เทียนหนันซิง (จื้อ)* 180  กรัม 
乳香 Resina Olibani หรูเซียง 66  กรัม 
没药 Myrrha มอเหยา 66  กรัม 
地龙 Lumbricus ต้ีหลง 180  กรัม      

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดใหละเอียด ผสมกับนํ้ากระสายยา เชน นํ้า นํ้าผ้ึง เปนตน  ปนเปนยา-
ลูกกลอน หนักเม็ดละประมาณ 3 กรัม รับประทานขณะทองวาง คร้ังละ 1 เม็ด วันละ 1-2 คร้ัง โดยใช
เหลาหรือนํ้าอุนเปนนํ้ากระสายยา1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุนเสนลมปราณ เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด ขจัดลมชื้น ขับเสมหะและเลือดค่ัง1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการของโรคท่ีเสนลมปราณถูกลมชื้นอุดกั้น มีอาการชาตามแขนขาเรื้อรังเปน
เวลานานไมหาย หรือมีอาการปวดเสนเอ็นและกระดูกตามแขนขา โดยตําแหนงท่ีปวดไมแนนอน1,3 

 
*  ชวนอู เฉาอู และเทียนหนันซิง เปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา เสี่ยวหัวลั่วตัน (小活络丹)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีกลุมอาการจากลมชื้นอุดกั้นเสน

ลมปราณ  ทําใหขออักเสบ ปวดเอว หรือเกิดกลุมอาการปวดตั้งแตตนคอ ไหล และขอมือ หรือปวดอักเสบ
บริเวณขอตอของไหล ปวดขอเน่ืองจากขอผิดรูป ขออักเสบชนิดเร้ือรัง และใชในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากเสมหะชื้นอุดกั้นเสนลมปราณ1,3  
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2 เซนติเมตร 
ชวนอู (จื้อ) [川乌 (制)] 

2 เซนติเมตร 
เฉาอู (จื้อ) [草乌 (制)] 

2 เซนติเมตร 

เทียนหนันซิง (จื้อ) 
 [天南星 (制)] 

2 เซนติเมตร 
หรูเซียง (乳香) 

2 เซนติเมตร 
มอเหยา (没药) 

2 เซนติเมตร 
ต้ีหลง (地龙) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

川乌 (制) ชวนอู (จื้อ) 

(รากแกวของโหราเดือยไก
ท่ีผานการฆาฤทธ์ิ) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม

อุน 
(มีพิษ) 

ขจัดลมชื้น กระจายความเย็น  
ระงับปวด เปนยาชา 

草乌 (制) 

เฉาอู (จื้อ) 
ตัวยาหลัก เผ็ด 

อมขม
รอน 

(มีพิษ) 
ขจัดลมชื้น ใหความอบอุน  
ระงับปวด 

天南星 (制) 

เทียนหนันซิง (จื้อ) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด

อุน 
(มีพิษ) 

ขับความชื้น ขับเสมหะ บรรเทา 
อาการลมวิงเวียน เสนเลือด
สมองตีบ ลมชัก อัมพาตท่ี
ใบหนา บรรเทาอาการอักเสบ
ปวดบวม 

乳香 หรูเซียง ตัวยาชวย เผ็ด 
อมขม 

อุน ชวยใหระบบไหลเวียนของช่ีและ
เลือดดีขึ้น ระงับปวด ลดบวม 

没药 มอเหยา 

(มดยอบ) 
ตัวยาชวย ขม 

อมเผ็ด 
สุขุม ชวยใหเลือดไหลเวียนดี ระงับ 

ปวด ลดบวม สมานแผล 
地龙 ต้ีหลง 
(ไสเดือนดิน) 

ตัวยาชวย เค็ม
เล็กนอย

เย็น ระบายความรอน ชวยใหเสน
ลมปราณไหลเวยีนดี บรรเทา
อาการไขสูงท่ีทําใหคลุมคลั่ง 
อาการชักกระตุก หรือเปนลม
หมดสติ ชี่พรองติดขัดท่ีทําให
เปนอัมพาต อัมพฤกษ ปากเบ้ียว 
ตาเหล 
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ตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาหลักที่มีฤทธิ์แรง ไดแก ชวนอู (จื้อ) และเฉาอู (จื้อ) มีรสเผ็ด 
คุณสมบัติรอน จึงมีสรรพคุณขจัดลมชื้น ชวยใหเสนลมปราณอบอุน และระงับปวด  ตัวยาเสริม คือ 
เทียนหนันซิง (จื้อ) มีสรรพคุณละลายเสมหะ ขจัดความชื้น และระงับปวด  ตัวยาชวย ไดแก หรูเซียง 
และมอเหยา เม่ือใชรวมกันมีสรรพคุณชวยใหเลือดไหลเวียนดี ขจัดการค่ังของเลือด ทําใหชี่ไหลเวียนดี  
ต้ีหลงมีฤทธ์ิแรงในการทะลวงเสนลมปราณ เสริมสรรพคุณของยาทั้งสอง  เหลาเปนตัวยานําพา มี
คุณสมบัติรอนแรง มีฤทธ์ิเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขับความเย็น สลายลม และชวยใหยาไปออกฤทธ์ิ
ในตําแหนงท่ีตองการ1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอนนํ้าผ้ึง ยาลูกกลอนสารสกัด ยาเม็ด1,5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิแรงมาก เหมาะสําหรับผูปวยโรคเร้ือรังท่ียังมีสภาพรางกายแข็งแรง  หามใชใน
สตรีมีครรภและผูปวยอินพรองท่ีมีไข1,3,4 

ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิระงับปวดและสงบจิตใจในหนูถีบจักร5 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณระงับปวด บรรเทาอาการเกร็ง ชวยสงบจิตใจ 

บรรเทาอาการขออักเสบ ขับเสมหะ ขับปสสาวะ ปรับระบบการไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติ1,3,5  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเส่ียวหัวล่ัวตัน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine, 2002. 

5. Xu ZH.  Xiao Huo Luo Dan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

132 

ซังซ่ิงทัง (桑杏汤) 
 

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 

สวนประกอบ 
桑叶 Folium Mori ซังเยี่ย     6 กรัม 
杏仁 Semen Pruni Armeniacae ซิ่งเหริน 9 กรัม 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ต้ันโตวฉ่ือ 6 กรัม 
沙参 Radix Glehniae ซาเซิน 12 กรัม 
浙贝母 Bulbus Fritillariae Thunbergii เจอเปยหมู 6 กรัม 
山栀子 Fructus Gardeniae ซันจือจื่อ 6 กรัม 
梨皮 Pear peel หลีผี 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยกระจายอาการรอนแหงท่ีไมรุนแรง ชวยใหปอดชุมชื้น ระงับไอ1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการของโรคท่ีเกิดจากความแหงชนิดอุนมากระทบปอด มีอาการตัวรอน ปวดศีรษะ 
กระหายนํ้า คอแหง ไอแหง มีเสมหะนอยและเหนียว ลิ้นแดง มีฝาบางขาวแหง ชีพจรลอย เร็ว1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด คออักเสบ หลอดลม-
อักเสบ หลอดลมโปงพอง ซึ่งมีสาเหตุจากความแหงชนิดอุนมากระทบปอด1,3 
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ตํารับยา ซังซิ่งทัง (桑杏汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

桑叶 ซังเยี่ย 
(ใบหมอน) 

ตัวยาหลัก ขม 
อมหวาน 

เย็น ระบายและกระจายความรอน
แหงของปอดและตับ ชวยให 
สายตามองเห็นชัดเจนขึ้น 

杏仁 ซิ่งเหริน ตัวยาหลัก ขม อุน 
เล็กนอย 

ระงับไอ ระงับหอบ หลอลื่น 
ลําไส ระบายออน ๆ 

淡豆豉 ต้ันโตวฉ่ือ ตัวยาเสริม เผ็ดอมหวาน 
ขมเล็กนอย

อุน 
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากลมภายนอก 
ลดอาการหงุดหงิด 

 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

134 

2 เซนติเมตร ซังเยี่ย (桑叶) 

2 เซนติเมตร 
ซิ่งเหริน (杏仁) 

2 เซนติเมตร 
ต้ันโตวฉ่ือ (淡豆豉) 

2 เซนติเมตร 
ซาเซิน (沙参) 

2 เซนติเมตร 
เจอเปยหมู (浙贝母) 

2 เซนติเมตร 
ซันจือจื่อ (山栀子) 2 เซนติเมตร 

หลีผี (梨皮) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
沙参 ซาเซิน ตัวยาเสริม หวาน 

อมขม 
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมอิน ระบายความรอนท่ี 
ปอด เสริมสารนํ้า บํารุง 
กระเพาะอาหาร 

浙贝母 เจอเปยหมู ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลาย 
เสมหะ ใหความชุมชื้นแกปอด 
ระงับไอ สลายกอน ลดบวม 

山栀子 ซันจือจื่อ 
(ลูกพุด) 

ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอน เสริม
ความชื้น แกพิษอักเสบ   
ลดความรอนในเลือด 

梨皮 หลีผี ตัวยาชวย หวาน 
อมฝาด 

เย็น ระบายความรอน เสริมสารนํ้า 
ใหความชุมชื้นแกปอด ระงับ 
ไอ ลดไข  

ตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก ซังเยี่ย มีสรรพคุณรักษาอาการแหงอันเน่ืองมาจาก
อากาศภายนอก ชวยการไหลเวียนของชี่ท่ีปอด ระงับอาการไอ  ซิ่งเหรินชวยใหชี่ปอดกระจาย ใหความ-
ชุมชื้นและระงับไอ  ตัวยาเสริม ไดแก ต้ันโตวฉ่ือมีสรรพคุณเสริมฤทธ์ิของซังเยี่ยในการขับกระจายชี่ของ
ปอด ชวยใหชี่ของปอดไหลเวียนดีขึ้น  ซาเซินและเจอเปยหมูชวยเสริมฤทธิ์ของซ่ิงเหรินในการใหความ
ชุมชื้นแกปอดและระงับไอ  ตัวยาชวย ไดแก ซันจือจื่อชวยระบายความรอนท่ีปอด และหลีผีชวยเพิ่ม
ความชุมชื้นแกปอด1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิออน ไมควรใชในผูปวยโรคกลุมอาการรอนแหงรุนแรงจนทําลายอินของปอด มี
ไขและไอหอบ ลิ้นแหงมีสีแดง และมีฝาบางขาว4 
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ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการไอเรื้อรัง ลดไข บรรเทาอาการอักเสบ 

และฆาเชื้อ4,5 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาซังซิ่งทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Xu CH.  Sang Xing 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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ไปเหอกูจินทัง (百合固金汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
医方集解 อีฟางจ๋ีเจ่ีย (Collection of Prescription with Notes)1 

 « ค.ศ. 1846  Bao Xiang’ao (鲍相璈 เปาเซียงเอา) »2 
สวนประกอบ 

生地黄 Radix Rehmanniae เซิงต้ีหวง 6  กรัม 
熟地黄 Radix Rehmanniae Praeparata สูต้ีหวง 9  กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 5  กรัม 
百合 Bulbus Lilii ไปเหอ 3  กรัม 
贝母 Bulbus Fritillariae เปยหมู 3  กรัม 
白芍 (炒) Radix Paeoniae Alba (parched) ไปเสา (เฉา)   3  กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 3  กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 3  กรัม 
桔梗 Radix Platycodonis เจ๋ียเกิง 3  กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 3  กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 สรางอิน ทําใหปอดชุมชื้น ละลายเสมหะ ระงับไอ1,3 
สรรพคุณ 
 รักษากลุมอาการไอจากความแหงกระทบปอด มีอาการลําคอแหงและเจ็บ ไอ หายใจหอบ 
เสมหะมีเลือดปน รูสึกรอนท่ีฝามือและฝาเทา ลิ้นแดง ฝานอย  ชีพจรเล็กเร็ว1,3 
 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยวัณโรคปอด หลอดลมอักเสบ-
เร้ือรัง หลอดลมโปงพอง คออักเสบเรื้อรัง ไอจากปอดแหง1,3 
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ตํารับยา ไปเหอกูจินทัง (百合固金汤)

2 เซนติเมตร 

เซิงต้ีหวง (生地黄) 
2 เซนติเมตร 

สูต้ีหวง (熟地黄) 
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2 เซนติเมตร
ไมตง (麦冬)

2 เซนติเมตร
ไปเหอ (百合) 

2 เซนติเมตร
เปยหมู (贝母) 

2 เซนติเมตร
ไปเสา (เฉา) [白芍 (炒)] 

2 เซนติเมตร
เสฺวียนเซิน (玄参) 

3 เซนติเมตร 

ตังกุย (当归) 

2 เซนติเมตร
เจ๋ียเกิง (桔梗) 

2 เซนติเมตร 
เซิงกันเฉา (生甘草) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生地黄 เซิงต้ีหวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด เสริมอิน
ชี่ของตับและไต สรางสารนํ้า 

熟地黄 สูต้ีหวง 

(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา) 

ตัวยาหลัก อมหวาน อุน 
เล็กนอย 

บํารุงอินและเลอืด เสริมอสุจิและ
ไขกระดูก  

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น 
เล็กนอย 

เสริมบํารุงอินและทําใหปอดชุมชื้น 
เสริมบํารุงสารนํ้าใหกระเพาะอาหาร 
ลดอาการกระวนกระวาย ทําให
จิตใจสบาย 

百合 ไปเหอ ตัวยาเสริม หวาน เย็น 
เล็กนอย 

เสริมอิน ใหความชุมชื้นแกปอด 
ระงับไอ ระบายความรอนของ
หัวใจ ทําใหจิตใจสบาย 

贝母 เปยหมู ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน

เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลายเสมหะ 
ใหความชุมชื้นแกปอด ระงับไอ 
สลายกอน ลดบวม 

白芍 (炒) 

ไปเสา (เฉา) 
ตัวยาชวย ขมเปรี้ยว 

อมหวาน
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมอินเลือด ปรับเสนลมปราณ
และประจําเดือน ปรับสมดุลชี่ของ
ตับ ระงับปวด เก็บกักอินชี่ ระงบั
เหงื่อ 

玄参 เสฺวียนเซิน ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน

เย็น ระบายความรอนในเลือด ลดพิษ
รอนเขาสูกระแสเลือดและระบบ
หัวใจ เสริมอิน ขับพิษ บรรเทา
อาการทองผูก 

当归 ตังกุย ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน

อุน เพ่ิมการไหลเวียนและบํารุงเลือด 
ปรับประจําเดือนใหเปนปกติ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

桔梗 เจ๋ียเกิง ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ท่ีปอด ขับเสมหะ ระงับ
อาการไอท่ีมีเสมหะมาก อึดอัด
แนนหนาอก คอบวมเจ็บ ขับฝ
หนองและเสมหะในปอด 

生甘草 เซิงกันเฉา
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ 
ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

  ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ เซิงต้ีหวงและสูต้ีหวง มีฤทธ์ิเสริมอิน บํารุงไต ชวยปรับ
ใหเลือดเย็น และหามเลือด  ตัวยาเสริม ไดแก ไมตง ไปเหอ และเปยหมู เสริมอิน ชวยเพิ่มความชุมชื้น
แกปอด ละลายเสมหะ ระงับอาการไอ  ตัวยาชวย ไดแก เสฺวียนเซิน เสริมอิน ชวยลดความรอนในเลือด 
ตังกุย เสริมเลือด ลดความแหง  ไปเสา (เฉา) เสริมอินของเลือด  เจ๋ียเกิง ชวยกระจายชี่ปอด ระงับ
อาการไอ ขับเสมหะ  กันเฉาเปนตัวยานําพาและชวยปรับประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน และเม่ือใช
รวมกับเจี๋ยเกิงจะชวยใหลําคอโลง1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยาลูกกลอนเขมขน ยาชงละลาย4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
          เน่ืองจากตัวยาในตํารับน้ีสวนใหญมีรสหวาน คุณสมบัติเย็น เสริมความชุมชื้น จะทําใหมีความ
เหนียวมากจนชี่ติดขัดได หากผูท่ีมีมามพรอง ถายเหลว ทองอืด ปวดทอง เบ่ืออาหาร ตองระมัดระวังใน
การใชหรือหามใช1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือศึกษาในผูปวยท่ีมีอาการหายใจหอบ จํานวน 30 ราย โดยแบงเปน 
2 กลุม กลุมละ 15 ราย  กลุมท่ี 1 ใหรับประทานยาตมรวมกับยาแผนปจจุบัน  กลุมท่ี 2 ใหรับประทาน
ยาแผนปจจุบันอยางเดียว  พบวาผูปวยหายเปนปกติเม่ือพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเฉลี่ย 18.93 วัน และ 
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27.83 วัน ตามลําดับ  เมื่อศึกษาในผูปวยเนื้องอกจํานวน 36 ราย ที่ไดรับการรักษาโดยการฉายรังสี 
และในระหวางการรักษามีอาการปอดอักเสบจากการไอ หายใจขัด ปากแหง คอแหง เปนไข  โดยให
ผูปวยรับประทานยาตมวันละ 2 หอ ติดตอกันหลายหอ จนกวาอาการขางเคียงเหลานี้หายไป  และใน
ระหวางการฉายรังสี ใหรับประทานยาตมดวย พบวายาตมสามารถลดอาการขางเคียงท่ีเกิดจากการฉายรังสี
ไดผลดี และชวยเพิ่มประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก  อีกการศึกษาในผูปวยวัณโรคปอดจํานวน 60 ราย 
โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมละ 30 คน  กลุมท่ี 1  เปนกลุมควบคุมใหรับประทานยาแผนปจจุบัน  กลุมท่ี 2 
ใหรับประทานยาตมโดยเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวย  พบวากลุมควบคุมรักษาไดผล 10 ราย 
(รอยละ 33.33) ไมไดผล 20 ราย (รอยละ 66.67)  ในขณะท่ีกลุมท่ีไดรับยาตมไดผลดี 26 ราย (รอยละ 
86.67) ไมไดผล 4 ราย (รอยละ 13.33)  นอกจากน้ี เม่ือใหยาตํารับน้ีเพื่อรักษาอาการไอเรื้อรังในเด็ก
จํานวน 42 ราย พบวาไดผลรอยละ 97.64 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาไปเหอกูจินทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Xu CH.   Baihe Gujin 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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หยั่งอินชิงเฟยทัง (养阴清肺汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
重楼玉钥  ฉงโหลวยฺวี่เยา (Jade Key to the Selected Chamber)1 

 « ค.ศ. 1838  Zheng Meijian (郑梅涧 เจ้ิงเหมยเจี้ยน) »2 
สวนประกอบ 

大生地 Radix Rehmanniae ตาเซิงต้ี 6  กรัม 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมตง 5  กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 5  กรัม 
丹皮 Cortex Moutan Radicis ตันผี 3  กรัม 
贝母 (去心) Bulbus Fritillariae (core removed) เปยหมู (ชฺวี่ซิน) 3  กรัม 
白芍 (炒) Radix Paeoniae Alba (parched) ไปเสา (เฉา) 3  กรัม 
薄荷 Herba Menthae ปอเหอ  2  กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 2  กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมอิน ระบายความรอนในปอด1,3 
สรรพคุณ 

รักษาคอตีบจากอินพรอง มีอาการเปนไข จมูกแหง ริมฝปากแหง อาจมีหรือไมมีอาการไอ 
หายใจไมคลองเหมือนหอบหืด แตไมไดเปนโรคหอบหืด ลําคอมีแผนเยื่อขาว ลอกออกยาก1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีอินพรอง เชน มีอาการคอตีบ  
คอหอยหรือตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมหรือคอหอยอักเสบเรื้อรัง1,3 
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ตํารับยา หยั่งอินชิงเฟยทัง (养阴清肺汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
大生地  ตาเซิงต้ี 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด 
เสริมอินชี่ของตับและไต สราง
สารนํ้า 

麦冬  ไมตง ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น 
เล็กนอย 

เสริมบํารุงอินและทําใหปอด
ชุมชื้น เสริมบํารุงสารนํ้าให 
กระเพาะอาหาร ลดอาการ 
กระวนกระวาย ทําใหจิตใจ
สบาย 
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2 เซนติเมตร 
ตาเซิงต้ี (大生地) 

2 เซนติเมตร 
ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
เสฺวียนเซิน (玄参) 

2 เซนติเมตร 
ตันผี (丹皮) 

2 เซนติเมตร 
เปยหมู (ชฺวีซ่ิน) [贝母 (去心)] 2 เซนติเมตร 

ไปเสา (เฉา) [白芍 (炒)] 

2 เซนติเมตร 
ปอเหอ (薄荷) 

2 เซนติเมตร 
เซิงกันเฉา (生甘草) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
玄参  เสฺวียนเซิน ตัวยาหลัก ขม 

อมหวาน 
เค็ม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด  
ลดพิษรอนเขาสูกระแสเลือด
และระบบหัวใจ เสริมอิน  
ขับพิษ บรรเทาอาการทองผูก 

丹皮  ตันผี 
(เปลือกรากโบต๋ัน) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอนในเลือด 
กระจายเลือดค่ัง ชวยใหการ
ไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น 

贝母 (去心) 
เปยหมู (ชฺวี่ซิน) 

ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ละลาย 
เสมหะ ใหความชุมชื้นแกปอด 
ระงับไอ สลายเสมหะท่ีจับตัว
เปนกอน ลดบวม 

白芍 (炒) 

ไปเสา (เฉา) 

ตัวยาชวย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น
เล็กนอย 

เสริมอินเลือด ปรับเสน 
ลมปราณและประจําเดือน 
ปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ 
ปวด เก็บกักอินชี่ ระงับเหงื่อ 

薄荷  ปอเหอ  ตัวยานําพา เผ็ด เย็น กระจายลมรอนท่ีกระทบตอ
รางกาย ระบายความรอน  
ชวยใหสมองโปรง สายตา 
มองเห็นชัดขึ้น ลําคอโลง  
ผอนคลายตับ คลายเครียด 

生甘草  เซิงกันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา หวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ 
รางกาย ระบายความรอน  
ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ 
ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให
เขากัน 
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ตํารับยาน้ีเปนตํารับรักษาอาการคอตีบจากอินพรองโดยเฉพาะ  ประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก   
ตาเซิงต้ี มีสรรพคุณชวยเสริมอินของไต  ไมตงสรางอินใหแกปอด  เสฺวียนเซินขับพิษและขจัดความรอน
พรอง  ตันผีเปนตัวยาเสริม สรรพคุณลดอาการบวมและความรอนในเลือด  ตัวยาชวย ไดแก เปยหมู 
(ชฺวี่ซิน) เพ่ิมความชุมชื้นแกปอด ละลายเสมหะ  ไปเสา (เฉา) เก็บกักอินชี่และระบายความรอน  ตัวยานําพา 
ไดแก ปอเหอ ชวยใหลําคอโลง  เซิงกันเฉา ขจัดพิษและปรับประสานตัวยาใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน ยานํ้าเชื่อม สารสกัดเขมขนกึ่งเหลว4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ตานเชื้อคอตีบในหลอดทดลอง เสริมภูมิคุมกันใน
หนูตะเภาและหนูถีบจักร4  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาอาการคอตีบ ตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 
ระงับไอ ขับเสมหะ เจ็บคอ ชองปากอักเสบ โรคเกี่ยวกับเยื่อประสาทเสียง และเลือดกําเดาไหล1,3,4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาหยั่งอินชิงเฟยทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Xu CH.   Yangyin Qingfei 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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จื่อโซวสาน (止嗽散) 
 

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  

สวนประกอบ 
紫菀 (蒸) Radix Asteris (steamed) จื่อหวั่น (เจิง) 1,000  กรัม 
百部 (蒸) Radix Stemonae (steamed) ไปปู (เจิง) 1,000  กรัม 
白前 (蒸) Rhizoma Cynanchi Vincetoxici 

(steamed) 
ไปเฉียน (เจิง) 1,000  กรัม 

桔梗 (炒) Radix Platycodi (parched) เจ๋ียเกิง (เฉา) 1,000  กรัม 
陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี 500  กรัม 
荆芥 Herba Schizonepetae จิงเจ้ีย 1,000  กรัม 
甘草 (炒) Radix Glycyrrhizae Praeparata 

(parched) 
กันเฉา (เฉา) 375  กรัม 

วิธีใช 
นําตัวยาท้ังหมดมาบดเปนผง รับประทานครั้งละ 6 กรัม พรอมนํ้าอุนหรือนํ้าขิง หรือเตรียม

เปนยาตม โดยปรับลดนํ้าหนักยาจากตํารับยาขางตนลง 100 เทา1,3  
การออกฤทธิ์ 
 ระงับไอ ละลายเสมหะ กระจายชี่ปอด1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการโรคปอดเน่ืองมาจากกระทบลมภายนอก มีอาการคันคอแลวไอ หรือมีไข กลัว
หนาวเล็กนอย  ลิ้นมีฝาขาวบาง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด ไขหวัดใหญ หลอดลม-
อักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรังท่ีมีอาการกําเริบ และวัณโรคปอด1,3  



ตํารับยาขับเสมหะ: จื่อโซวสาน 
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ตํารับยา จื่อโซวสาน (止嗽散)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

紫菀 (蒸) 

จื่อหวั่น (เจิง) 
ตัวยาหลัก เผ็ดอมหวาน 

และขม 
อุน ใหความชุมชื้นแกปอด ดึงชี่ลงตํ่า

ละลายเสมหะท่ีเปนสาเหตุ 
ของการไอ ท้ังการไอแบบ 
เฉียบพลันและเรื้อรัง ท้ังแบบ 
เย็น รอนพรอง หรือแกรง  
บรรเทาอาการคันคอ เสมหะมี 
เลือดปน 
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2 เซนติเมตร 
จื่อหวั่น (เจิง)  [紫菀 (蒸)] 

2 เซนติเมตร 
ไปปู (เจิง) [百部 (蒸)] 

2 เซนติเมตร 
ไปเฉียน (เจิง) [白前 (蒸)] 

2 เซนติเมตร 
เจ๋ียเกิง (เฉา) [桔梗 (炒)] 

2 เซนติเมตร 
จิงเจ้ีย (荆芥) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (เฉา) [甘草 (炒)] 

2 เซนติเมตร 
เฉินผี (陈皮) 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

百部 (蒸) 

ไปปู (เจิง) 
 

ตัวยาหลัก ขมอมหวาน อุน
เล็กนอย 

ใหความชุมชื้นแกปอด ระงับ
ไอท้ังแบบเฉียบพลันและ
เร้ือรัง ไอกรน วณัโรค 

白前 (蒸) 

ไปเฉียน (เจิง) 
ตัวยาหลัก เผ็ดขม อุน

เล็กนอย 
ชวยใหชีล่งตํ่า ละลายเสมหะ  
บรรเทาอาการไอมีเสมหะมาก 
แนนหนาอก หอบ 

桔梗 (炒) 

เจ๋ียเกิง (เฉา) 
ตัวยาเสริม ขมอมเผ็ด สุขุม กระจายชี่ท่ีปอด ขับเสมหะ 

บรรเทาอาการไอมีเสมหะมาก 
แนนหนาอก อึดอัด คอบวม 
เจ็บคอ  ฝในปอด อาเจียน 

陈皮  เฉินผี ตัวยาเสริม เผ็ดขม อุน ปรับและกระจายชี่ ปรับ 
สวนกลางของรางกายใหเปน 
ปกติ ขับความชื้น ละลาย 
เสมหะ 

荆芥  จิงเจ้ีย ตัวยาชวย เผ็ด อุน
เล็กนอย 

บรรเทาหวัดจากการกระทบ
ลมเย็นภายนอก ขับเหงื่อ  
กระทุงพิษ 

甘草 (炒) 

กันเฉา (เฉา) 
(ชะเอมเทศผัด) 

ตัวยาชวย
และนําพา 

อมหวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน ขับ-
พิษ ปรับประสานตัวยาทั้งหมด
ใหเขากัน 
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ตํารับยาน้ีประกอบดวย จื่อหวั่น (เจิง) ไปปู (เจิง) และไปเฉียน (เจิง) เปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณ
แกไอและขับเสมหะ  ตัวยาเสริม ไดแก เจ๋ียเกิง (เฉา) และเฉินผี ชวยกระจายชี่ของปอดใหลงสูเบ้ืองลาง
ของรางกาย บรรเทาอาการไอ ละลายเสมหะ  จิงเจ้ียชวยกระทุงหวัด กระจายลมเย็นออกสูภายนอก 
ชวยใหชี่ของปอดไหลเวียน เปนตัวยาชวย  กันเฉา (เฉา) ใชรวมกับเจ๋ียเกิง (เฉา) รักษาอาการระคายคอ
และทําใหลําคอโลง รวมท้ังปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง ยาตม ยาเม็ด ยาลูกกลอน4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

ไมควรใชในผูปวยท่ีมีอาการไอเรื้อรังเน่ืองจากอินพรอง  ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีอาการไอ
เน่ืองจากปอดรอน หรือไอจากเสมหะรอน1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิระงับไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการหอบหืด ตานอักเสบ 
และลดไขในสัตวทดลอง ยับยั้งเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง4  

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีฤทธ์ิยับยั้งการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการ
ไอเรื้อรัง ขับเสมหะ ขับเหงื่อ และลดไข4  

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาจ่ือโซวสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ru G, Zhao XX, Wang XD.  Zhisou 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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ซานจื่อหยั่งชินทัง (三子养亲汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
韩氏医通  หานซื่ออีทง (Han’s Book on Medicine)1 

 « ค.ศ. 1522  Han Mao (韩懋 หานเมา) »2 
สวนประกอบ 

白芥子 Semen Sinapis Albae ไปเจ้ียจื่อ 6 กรัม 
苏子 Fructus Perillae  ซูจื่อ 9 กรัม 
莱服子 Semen Raphani ไหลฝูจื่อ 9 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ลดชี่ ชวยใหกระบังลมเคลื่อนไหวดี ละลายเสมหะ ชวยยอยอาหาร1,3 
สรรพคุณ 
 รักษากลุมอาการชี่ติดขัด มีเสมหะอุดตัน มีอาการไอหอบท่ีเกิดจากหลอดลมเกร็งตัว ชี่ของ
ปอดไหลยอน มีเสมหะมากจนทําใหแนนหนาอก รับประทานอาหารไดนอย อาหารไมยอย ลิ้นเปนฝาขาว
เหนียว ชีพจรลื่น1,3 
 ตํารับยานี้สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
หลอดลมโปงพอง หอบหืดจากหลอดลมเกร็งตัว ถุงลมโปงพอง หอบหืดจากโรคหัวใจ ซึ่งเปนกลุมอาการ
ของชี่ติดขัด และเสมหะอุดตัน1,3 
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ซานจื่อหยั่งชินทัง (三子养亲汤) 

2 เซนติเมตร 
ไปเจ้ียจื่อ (白芥子) 

2 เซนติเมตร 
ซูจื่อ (苏子) 

2 เซนติเมตร 

ไหลฝูจื่อ (莱服子) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

白芥子 ไปเจ้ียจื่อ 
(เมล็ดพรรณผักกาด)  

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน ใหความอบอุนแกปอด ชวยใหชี่
ไหลเวียน ขับเสมหะ ระงับไอ 
บรรเทาอาการหอบ กระจายเลือด
ค่ัง สลายเสมหะท่ีสะสมอยูใต
ผิวหนังและระหวางกลามเน้ือ 
ระงับปวด 

苏子 ซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ระงับอาการไอและหอบ ชวยให
ลําไสชุมชื้น ระบายออน ๆ 

莱菔子 ไหลฝูจื่อ 
(เมล็ดหัวผักกาดขาว)  

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน

สุขุม ชวยใหชีล่งตํ่า สลายเสมหะ เจริญ-
อาหาร และสลายอาหารท่ีตกคาง 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ ไปเจ้ียจื่อ มีสรรพคุณชวยอุนชี่ของปอดใหมีการไหลเวียน
ดี และกระบังลมเคลื่อนไหวดี สลายเสมหะ  ตัวยาเสริม ไดแก ซูจื่อ สรรพคุณชวยลดชี่ท่ีไหลยอน ทําให
เสมหะถูกขับออกงาย ระงับอาการไอ บรรเทาอาการหอบ  ไหลฝูจื่อ ชวยยอยอาหาร สลายอาหารท่ี
ตกคาง ทําใหการไหลเวียนของชี่ดีขึ้น ชวยขับเสมหะ1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาชงละลาย4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 หลังรับประทานยาจนอาการดีขึ้นแลว ยังตองเสริมการสรางภูมิตานทานของผูปวยอีกดวย1,3  
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมทางปากหนูตะเภาในขนาดเทียบเทาผงยา 4.5 และ 9 
กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิระงับอาการหอบ และฤทธ์ิดีกวาตัวยาเด่ียวแตละชนิดในขนาดยาที่เทากัน   
ยาตมมีฤทธ์ิขยายกลามเน้ือหลอดลมท่ีแยกจากกายหนูตะเภา เม่ือแยกใหยาตมเฉพาะสวนท่ีละลายใน
แอลกอฮอลและตัวยาเดี่ยวทั้ง 3 ชนิด ทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 9 กรัม/กิโลกรัม 
พบวาตํารับยาซานจ่ือหยั่งชินทังและไหลฝูจื่อมีฤทธ์ิระงับอาการไอไดดี แตซูจื่อและไปเจี้ยจื่อมีฤทธ์ิไม
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ชัดเจน  ยาตมมีฤทธ์ิยับยั้งการลําเลียงอาหารในระบบทางเดินอาหารหนูถีบจักร ทําใหระยะเวลาที่อาหาร
อยูในลําไสเล็กนานขึ้น จึงมีการดูดซึมอาหารดีขึ้น  นอกจากน้ี สารสกัดนํ้ายังมีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูถบีจกัร 
และตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง4  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือศึกษาในผูปวยท่ีมีอาการไอ 40 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีผูปวยที่มีอายุ
มากกวา 60 ป มีอาการไอเรื้อรังมานานกวา 10 ป จํานวน 14 ราย  โดยใหรับประทานยาตม วันละ 2 
คร้ัง ติดตอกัน 21 วัน  พบวาผูปวย 25 ราย หายเปนปกติ และ 15 ราย มีอาการดีขึ้นมาก ไมพบอาการ
ขางเคียงในผูปวยทุกราย  ยาตํารับน้ีใหผลการรักษาดีมาก จึงเปนยาสําเร็จรูปท่ีนิยมใชระงับอาการไอ
และขับเสมหะ  เม่ือใหตํารับยาชงซานจื่อหยั่งชินทังรวมกับยาแผนปจจุบันในการรักษาผูปวยโรคปอด
และหัวใจเตนเร็วเฉียบพลัน ซึ่งมีอาการไอ มีเสมหะ และหอบรวมดวย จํานวน 37 ราย พบวาไดผลดี
มาก 21 ราย ดีขึ้น 13 ราย  เม่ือใหยาตมแกผูปวยโรคคอหอยอักเสบเรื้อรัง (chronic pharyngitis)  
จํานวน 32 ราย พบวาไดผลดีมาก 15 ราย ดีขึ้น 13 ราย4 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือใหยาตมซานจื่อหยั่งชินทัง ไปเจี้ยจ่ือ ซูจื่อ และไหลฝูจื่อ ทาง
ปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 120, 80, 250 และ 200 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ไมพบหนู
ทดลองตัวใดตาย  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าของตํารับยานี้เขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัด
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 41.5 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหสาร
สกัดทางปาก พบวาไมสามารถหาคา LD50 แตขนาดสูงสุดที่หนูถีบจักรทนไดเมื่อใหทางปาก มีคา
เทากับ 120 กรัม/กิโลกรัม  ผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาตํารับยาน้ีมีความปลอดภัย4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาซานจ่ือหยั่งชินทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทํา

ฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ-
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Ru K, Xie M.   Sanzi Yangqin 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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หลิงกันอูเวยเจียงซินทัง (苓甘五味姜辛汤) 
 

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

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

干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง 9 กรัม 
细辛 Herba Asari ซี่ซิน* 6 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 12 กรัม 
五味子 Fructus Schisandrae อูเวยจื่อ 6 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหความอบอุนแกปอด สลายของเหลวท่ีตกคาง1,3 
สรรพคุณ 
 รักษากลุมอาการท่ีมีของเหลวเย็นตกคางภายใน มีอาการไอ มีเสมหะมาก ลักษณะใสสีขาว อึดอัด
แนนทรวงอก หายใจไมสะดวก ลิ้นมีฝาขาวลื่น ชีพจรตึงลื่น1,3 
 ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และมี
อาการหอบหืดเน่ืองจากมีของเหลวเย็นตกคางภายใน1,3 
 
 

 
 

*  ซี่ซินเปนสมุนไพรท่ีมีพิษเล็กนอย ตองควบคุมขนาดใชตามท่ีกําหนดเทาน้ัน 
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2 เซนติเมตร 
กันเจียง (干姜) 

2 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร 
อูเวยจือ่ (五味子) 2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 

2 เซนติเมตร 
ซี่ซิน (细辛) 

ตํารับยา หลิงกันอูเวยเจียงซินทัง (苓甘五味姜辛汤)
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

干姜 กันเจียง  
(ขิงแกแหง) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน เสริมความอบอุนแกสวนกลางของ
รางกาย ขับความเย็นและฟนฟู 
หยางชี่ของมามและกระเพาะอาหาร 
สมานระบบกระเพาะอาหาร ทําใหชี่
ลงตํ่า ระงับอาการคลื่นไสอาเจียน 

细辛 ซี่ซิน ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับลม สลายความเย็น เปดทวาร 
ระงับปวด ใหความอบอุนแกปอด 
ขับของเหลว 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายนํ้า สลายความชื้น เสริม
บํารุงมาม สงบจิตใจ 

五味子 อูเวยจื่อ ตัวยาชวย เปรี้ยว 
อมหวาน

อุน เก็บชี่ของปอด เสริมธาตุนํ้าของไต 
ระงับเหงื่อ เหน่ียวร้ังอสุจิ ระงับ-
ถาย สงบจิตใจ 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับ-
อาการไอ ขับเสมหะ ปรับประสาน
ตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก คือ กันเจียง รสเผ็ด มีสรรพคุณใหความอบอุนแกปอด 
สลายความเย็น สลายของเหลวท่ีตกคาง ใหความอบอุนแกมาม และขจัดความชื้น  ตัวยาเสริม ไดแก ซี่ซิน 
รสเผ็ดกระจาย ชวยใหความอบอุนแกปอด สลายความเย็น เสริมฤทธ์ิของกันเจียง  ฝูหลิง รสหวานจืด 
เสริมมาม ระบายชื้น  ตัวยาชวยคือ อูเวยจื่อ สรรพคุณเหน่ียวร้ังชี่ของปอด ระงับอาการไอ  เม่ือใช
รวมกับซี่ซิน ซี่ซินมีฤทธ์ิอุนกระจาย อูเวยจื่อมีฤทธ์ิเหน่ียวรั้ง ทําใหเสียชี่ (邪气) ถูกกําจัดและเจ้ิงชี่ (正气) 
ไมถูกทําลาย1,3 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชตํารับน้ีในผูปวยท่ีมีอาการปอดรอน มีความแหงในปอด อินพรอง เสมหะรอน  มีอาการ
ไอจากวัณโรคปอด เน่ืองจากตํารับยาน้ีมีรสเผ็ด และมีฤทธ์ิรอนแหง1,3 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาหลิงกันอูเวยเจียงซินทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 
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ปาเจิ้งสาน (八正散) 
 

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 

สวนประกอบ 
木通 Caulis Akebiae มูทง* 500  กรัม 
瞿麦 Herba Dianthi ฉฺวีไม 500  กรัม 
车前子 Semen Plantaginis เชอเฉียนจ่ือ 500  กรัม 
萹蓄 Herba Polygoni Avicularis เปยนชฺวี่ 500  กรัม 
滑石 Talcum หฺวาสือ 500  กรัม 
大黄 (面裹煨, 
去面切, 焙) 

Radix et Rhizoma Rhei (coated  
with flour paste and then roasted, 
sliced after removal of the coat and 
then baked) 

ตาหวง (เม่ียน 
กวอเวย, ชฺวี่
เม่ียนเชวี่ย, เปย) 

500  กรัม 

山栀子仁 Fructus Gardeniae ซันจือจื่อเหริน 500  กรัม 
灯芯 Medulla Junci เติงซิน 3  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 500  กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดยกเวนเติงซินมาบดเปนผง รับประทานครั้งละ 6-9 กรัม โดยนําเติงซิน 3 กรัม 
ตมในนํ้าประมาณ 1 แกว เปนนํ้ากระสายยา  หรือเตรียมเปนยาตม โดยปรับลดน้ําหนักยาจากตํารับยา
ขางตนลง 30 เทา ยกเวนเติงซินใชนํ้าหนัก 3 กรัมเทาเดิม1,3     
การออกฤทธิ์ 
 ขับและระบายความรอน  ขับปสสาวะ1,3 
*  นิยมใชชวนมูทงแทนมูทง 
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ตํารับยา ปาเจ้ิงสาน (八正散)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการท่ีปสสาวะขัด ปวดแสบ เน่ืองจากความรอนชื้น  มีอาการปวดแนนบริเวณ
ทองนอย ปสสาวะขุน มีสีเขมถึงสีแดง ปสสาวะบอย กลั้นปสสาวะไมได  หากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้น
ปสสาวะไมออก มักมีอาการปากคอแหงรวมดวย ลิ้นแดง มีฝาเหลือง ชีพจรลื่นแกรง1,3  

ตํารับยานี้สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ
เน่ืองมาจากกลุมอาการรอนชื้น เชน ทางเดินปสสาวะอักเสบชนิดเฉียบพลัน กระเพาะปสสาวะอักเสบ 
กรวยไตอักเสบ น่ิวในระบบทางเดินปสสาวะ หรือติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ1,3 
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2 เซนติเมตร 
เชอเฉียนจ่ือ (车前子) 

2 เซนติเมตร 
เปยนชฺวี่ (萹蓄) 

2 เซนติเมตร 
หฺวาสือ (滑石) 

2 เซนติเมตร 
ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เม่ียนเชวี่ย, เปย) 

[大黄 (面裹煨, 去面切, 焙)] 2 เซนติเมตร 
ซันจือจื่อเหริน (山栀子仁) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] เติงซิน (灯芯) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
ชวนมูทง (川木通) 2 เซนติเมตร 

ฉฺวีไม (瞿麦) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

木通 มูทง ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับปสสาวะ ขับน่ิว ชวยให 
เลือดไหลเวียนดี ขับนํ้านม 

瞿麦 ฉฺวีไม ตัวยาหลัก ขม เย็น ระบายความรอนของระบบ
หัวใจและลําไสเล็ก ดึง 
ความรอนลงสูสวนลางของ
รางกายและขับออกทาง
ปสสาวะ ทะลวงจิงลัว่ ทําให
เลือดไหลเวียน 

车前子 เชอเฉียนจ่ือ 
 

ตัวยาหลัก หวาน เย็น ขับปสสาวะ ระบายความชื้น  
ระงับอาการทองเสีย  ระบาย 
ความรอนของตับและปอด  
ละลายเสมหะ ชวยใหการมอง 
เห็นดีขึ้น   

萹蓄 เปยนชฺวี่ ตัวยาหลัก ขม เย็น
เล็กนอย 

ระบายความชื้นและความรอน
บริเวณสวนลางของรางกาย 
ขับปสสาวะ ถายพยาธิ 
บรรเทาอาการผ่ืนคันจาก
ความชื้น 

滑石 หฺวาสือ 
(หินลื่น) 

ตัวยาหลัก จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับน่ิว ขับปสสาวะ ขับความ-
รอน ขับความชื้น ขับฝหนอง 

大黄 (面裹煨, 去面

切, 焙) ตาหวง (เม่ียน 
กวอเวย, ชฺวี่เม่ียนเชวีย่, 
เปย) (โกฐนํ้าเตาปง) 

ตัวยาเสริม ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง  
สลายกอน ระบายความรอน 
หามเลือด  ขจัดพิษ ชวยให
เลือดมีการไหลเวียนดีขึ้น 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

山栀子仁   

ซันจือจื่อเหริน 
(เน้ือในเมล็ดลูกพุด) 

ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอนชื้น ทําให
เลือดเย็น  บรรเทาอาการ
อักเสบ ขับพิษ 

灯芯 เติงซิน ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

เย็น
เล็กนอย 

ขับปสสาวะ ระบายความรอน
ท่ีหัวใจ ลดอาการหงุดหงิด  
ชวยใหนอนหลบั   

甘草 (炙)  
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 
 

ตัวยาชวย
และนําพา 

หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ
รางกาย บรรเทาอาการปวด 
ปรับประสานตัวยาทั้งหมดให
เขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยมูทง ฉฺวีไม เชอเฉียนจื่อ เปยนชฺวี่ และหฺวาสือเปนตัวยาหลัก มี
สรรพคุณขับปสสาวะและระบายความชื้น  ตัวยาเสริมคือ ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เม่ียนเชวี่ย, เปย)  
เมื่อใชรวมกับมูทงจะชวยขับของเสียตกคาง ขับปสสาวะและระบายความรอน  ตัวยาชวย ไดแก 
ซันจือจื่อเหริน ชวยระบายความรอนชื้นในซานเจียว  เติงซินชวยนําความรอนลงสวนลางของรางกาย  
กันเฉา (จื้อ) มีสรรพคุณบรรเทาปวดและปรับประสานตัวยาในตํารับใหสมดุล ชวยปองกันไมให
คุณสมบัติเย็นของตัวยาอื่นในตํารับทําลายกระเพาะอาหาร1,3,4 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 หามใชตํารับยาน้ีในสตรีมีครรภ หรือผูปวยท่ีมีรางกายออนแอ  ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมี
อาการปสสาวะขุนสีขาวเหมือนนมเจือนํ้ามัน และชี่ติดขัด1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง ปองกัน
การรวมตัวของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในหลอดทดลอง และชวยใหความหนืดของเลือดลดลงในหนูขาว5  



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

166 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาผงมีสรรพคุณบรรเทาอาการทางเดินปสสาวะอักเสบเฉียบพลันและ
เร้ือรัง ขับน่ิวในระบบทางเดินปสสาวะ รักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ กรวยไตอักเสบเรื้อรัง 
บรรเทาอาการปวดตามขอ และลดไข5 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาปาเจ้ิงสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ou M. Chinese-English Manual of Common-Used Prescriptions in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Guangzhou: 
Guangdong Science & Technology Publishing House, 1991. 

5. Fan YP, Zhang Q, Wang XD, Wang X.  Bazheng 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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อูผีสาน (五皮散) 
 

ตําราตนตํารับ 
华氏中藏经  หัวซื่อจงจางจิง (Huatuo’s Treatise on Viscera)1 
« ค.ศ. 1322  Zhao Zi’ang (赵子昂 จาวจื่ออาง) »2 

สวนประกอบ 
茯苓皮  Cortex Poria ฝูหลิงผี 9  กรัม 
生姜皮   Cortex Zingiberis เซิงเจียงผี 9  กรัม 
桑白皮   Cortex Mori Radicis ซังไปผี 9  กรัม 
大腹皮   Pericarpium Arecae ตาฟูผี 9  กรัม 
陈橘皮  Pericarpium Citri Reticulatae เฉินจฺหวีผี 9  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความชื้น ลดอาการบวมนํ้า ปรับชี่ เสริมมามใหแข็งแรง1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการบวมน้ําใตผิวหนังเน่ืองจากมามพรอง เกิดความชื้นสะสมมาก มีอาการบวมท้ังตัว 
ลําตัวรูสึกหนักหนวง อืดแนนทองและทรวงอก  ชี่ยอนขึ้นทําใหเหน่ือยหอบหายใจถี่ ปสสาวะไมคลอง 
และใชในสตรีมีครรภท่ีมีอาการบวมนํ้า ลิ้นมีฝาขาวเหนียว ชีพจรจม เตนคอนขางชา1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการบวมนํ้าเฉียบพลัน 
สตรีมีครรภท่ีมีอาการบวมนํ้า ไตอักเสบเฉียบพลันระยะแรกรวมกับบวมนํ้า โดยมีกลุมอาการของมามพรอง 
เกิดความชื้นสะสมมาก ทําใหบวมนํ้าใตผิวหนัง1,3 
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ตํารับยา อูผีสาน (五皮散)

2 เซนติเมตร 
ฝูหลิงผี (茯苓皮) 

2 เซนติเมตร
เซิงเจียงผี (生姜皮) 

2 เซนติเมตร 
ซังไปผี (桑白皮) 

2 เซนติเมตร 
ตาฟูผี (大腹皮) 2 เซนติเมตร เฉินจฺหวีผี (陈橘皮) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

茯苓皮 ฝูหลิงผี 
(เปลือกโปงรากสน) 

ตัวยาหลัก อมหวาน สุขุม ขับนํ้า ลดบวม  

生姜皮 เซิงเจียงผี 
(ผิวขิงแกสด) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน
เล็กนอย 

บรรเทาอาการบวมนํ้า ปรับ 
สมดุลของนํ้า  ชวยใหการ 
ไหลเวียนของนํ้าในรางกาย
สะดวกขึ้น 

桑白皮 ซังไปผี 
(เปลือกรากหมอน) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น ระบายความรอนของปอด 
บรรเทาอาการหอบ  ระบายนํ้า 
ลดบวม 

大腹皮 ตาฟูผี 
(เปลือกผลหมาก) 

ตัวยาหลัก เผ็ด อุน
เล็กนอย 

ชวยใหชีข่องกระเพาะอาหาร
และลําไสไหลเวยีน ระบาย 
ของเสียตกคาง ขับนํ้า ลดบวม 

陈橘皮 เฉินจฺหวีผี 
 

ตัวยาหลัก เผ็ดขม อุน ขับลมและระบายของเสยี
ตกคาง ปรับกระเพาะอาหาร 
และบรรเทาอาการคลื่นไส 
อาเจียน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวย ฝูหลิงผีมีสรรพคุณขับนํ้า ระบายความชื้น และเสริมบํารุงมาม ทําให
มามทําหนาท่ีลําเลียงนํ้าไดดีขึ้น  เซิงเจียงผีรสเผ็ด มีฤทธ์ิขับกระจายนํ้า  ซังไปผีชวยปรับชี่ของปอดลงตํ่า  
ทําใหการไหลเวียนของนํ้าดีขึ้น  ตาฟูผีมีสรรพคุณชวยใหชี่ของกระเพาะอาหารและลําไสไหลเวียน และ
ขับนํ้า  เฉินจฺหวีผีชวยใหชี่ของกระเพาะอาหารไหลเวียน และสลายความชื้น  เม่ือใชตัวยาทั้งหารวมกันมี
สรรพคุณชวยใหปสสาวะคลอง และลดอาการบวม1,3,4  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม5 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
การใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมามพรองและบวมน้ํามาก หรือผูปวยท่ีบวมนํ้าและมีลมภายนอก

รวมดวย ตองปรับปริมาณของยาใหเหมาะสมกับสาเหตุของโรค1,3    
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการไตอักเสบเฉียบพลัน ชวย
ขับเหงื่อ ลดความดันโลหิตจากไตอักเสบเฉียบพลัน ปรับการเคลื่อนไหวของลําไส และชวยกระตุนใหการ
หลั่งสารในระบบการยอยอาหารดีขึ้น1,3,5 

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. Chuan WK, Li JW, Lin ZG.  A General History of Chinese Medicine. 1st ed.  Beijing: People’s Medical Publishing 

House, 1999.  
3. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาอูผีสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ou M. Chinese-English Manual of Common-Used Prescriptions in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Guangzhou: 
Guangdong Science & Technology Publishing House, 1991. 

5. Fan YP, Zhang Q, Wang X.  Wupi 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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จูหลิงทัง (猪苓汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

猪苓 Polyporus Umbellatus จูหลิง 9 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 9 กรัม 
泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย 9 กรัม 
阿胶 Colla Corii Asini อาเจียว 9 กรัม 
滑石 Talcum หฺวาสือ 9 กรัม 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาตมเอานํ้าด่ืม ยกเวนอาเจียวใหชงละลายนํ้ายาท่ีตมแลว แบงด่ืม 2 คร้ัง ด่ืม
ขณะอุน ๆ1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอน ขับปสสาวะ เสริมอิน หามเลือด1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการท่ีมีความรอนชื้นในรางกายจนมีผลตออิน มีอาการปสสาวะขัดและปวด หรือ 
ปสสาวะมีเลือดปน ถายเปนนํ้า ปวดแนนทองนอย กระวนกระวายนอนไมหลับ กระหายนํ้าอยากด่ืมนํ้า 
และมีอาการไอ1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ 
ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะชนิดไมรุนแรง มีน่ิวในทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบจากรอนชื้นกระทบอิน
ซึ่งกลุมอาการรอนชื้นเหลาน้ีจะสงผลตออิน1,3 
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ตํารับยา จูหลิงทัง (猪苓汤)

2 เซนติเมตร 
จูหลิง (猪苓) 

2 เซนติเมตร
ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตรเจอเซี่ย (泽泻) 
2 เซนติเมตร

อาเจียว (阿胶) 
2 เซนติเมตร 

หฺวาสือ (滑石) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



ตํารับยาสลายความช้ืน: จูหลิงทัง 

 

173

คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

猪苓 จูหลิง 
 

ตัวยาหลัก จืด 
อมหวาน 

สุขุม ระบายความชื้นและนํ้า ลด 
อาการถายเหลว ชวยให 
ปสสาวะคลอง บรรเทาอาการ 
ปสสาวะขุน ลดบวม 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาหลัก หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายนํ้า สลายความชื้น  
เสริมบํารุงมาม สงบจิตใจ 

泽泻 เจอเซี่ย ตัวยาเสริม จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับปสสาวะ ขับความชื้น 
ระบายความรอน 

阿胶 อาเจียว 
(กาวหนังลา) 

ตัวยาชวย หวาน สุขุม บํารุงเลือด หามเลือด เสริม 
บํารุงอิน บํารุงปอดใหชุมชื้น 

滑石 หฺวาสือ 
(หินลื่น) 

ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับน่ิว ขับปสสาวะ ขับความ-
รอน ขับความชื้น ขับฝหนอง 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยจูหลิงและฝูหลิงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณระบายความชื้นออกทาง
ปสสาวะ เสริมมามใหแข็งแรง  ตัวยาเสริมคือ เจอเซี่ยมีสรรพคุณขับปสสาวะ เม่ือใชรวมกับจูหลิงและฝูหลิง
จะเพิ่มฤทธ์ิขับปสสาวะและระบายของเสีย  ตัวยาชวย ไดแก อาเจียว มีสรรพคุณเสริมบํารุงอิน บํารุงเลือด 
และหามเลือด  หฺวาสือมีสรรพคุณระบายความรอน บรรเทาอาการปสสาวะขัด และขับน่ิว1,3,4 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีความรอนสะสมในรางกาย และมีเหงื่อออกมากจนอินถูกทําลายอยาง
รุนแรง1,3,4  

ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: การศึกษาในหนูขาวพบวา ยาตมมีฤทธ์ิขับปสสาวะ ชวยใหการทํางาน

ของไตที่ผิดปกติชนิดเรื้อรังดีขึ้น ขับน่ิวในระบบทางเดินปสสาวะ และยับยั้งการเจริญของเน้ืองอก5 
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ บรรเทา
อาการปสสาวะขัด ขับน่ิว กระเพาะปสสาวะอักเสบชนิดเฉียบพลัน ปสสาวะมีเลือดปน โรคขออักเสบท่ีมี
อาการปากแหง ตาแหง และโรคตับแข็งท่ีมีอาการทองบวมนํ้า5 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาจูหลิงทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Fan SP, Zhang Q.  Zhuling 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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เชียงหัวเซ่ิงซือทัง (羌活胜湿汤) 
 

ตําราตนตํารับ  
内外伤辨感论 เนยไวซางเปยนกั่นลุน (Differentiation on Endogenous and Exogenous 
Diseases)1 

 « ค.ศ. 1231  Li Gao (李杲 หลี่เกา) หรือ Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2  
สวนประกอบ  

羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชียงหัว 6  กรัม 
独活 Radix Angelicae Pubescentis ตูหัว 6  กรัม 
防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟง 3  กรัม 
藁本 Rhizoma et Radix Ligustici เกาเปน 3  กรัม 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3  กรัม 
蔓荆子 Fructus Viticis ม่ันจิงจ่ือ 2  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3  กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขจัดลมชื้นภายนอก ระงับปวด1,3 
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ตํารับยา เชียงหัวเซิ่งซือทัง (羌活胜湿汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษาโรคหรือกลุมอาการเจ็บปวยท่ีเกิดจากลมชื้น มีอาการปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามรางกาย 
ขยับตัวลําบาก กลัวลมและความเย็นเล็กนอย ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรลอย เตนเชื่องชา1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด โรคหวัดตามฤดูกาล โรค-
ปวดประสาทบริเวณกระดูกรองน่ัง โรคขออักเสบเรื้อรังจากการกระทบลมเย็นและความชื้นภายนอก1,3  
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2 เซนติเมตร 
เชียงหัว (羌活) 

2 เซนติเมตร 
ตูหัว (独活) 

2 เซนติเมตร 
ฝางเฟง (防风) 

2 เซนติเมตร 
เกาเปน (藁本) 

2 เซนติเมตร 
ชวนซยฺง (川芎) 

2 เซนติเมตร 
ม่ันจิงจื่อ (蔓荆子) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

羌活 เชียงหัว ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ
ลมเย็นและความชื้น ปวดศีรษะ 
ปวดเม่ือยสวนบนของรางกาย 

独活 ตูหัว ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมขม 

อุน 
เล็กนอย 

บรรเทาอาการหวัดจากการกระทบ
ลมเย็นและความชื้นภายนอก ขจัด
ลมชื้น บรรเทาอาการปวดเมื่อยท่ี
สวนลางของรางกาย 

防风 ฝางเฟง ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน

อุน 
เล็กนอย 

ชวยกระทุงไขหวัดจากการกระทบ
ลมภายนอก 

藁本 เกาเปน 
 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับลม บรรเทาอาการหวัดปวด
ศีรษะท่ีเกิดจากกระทบลมเย็นและ
ความชื้น ระงับปวด 

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบัว) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของช่ีและเลือด 
ขับลมในเลือด ระงับปวด 

蔓荆子 ม่ันจิงจ่ือ ตัวยาชวย ขม เผ็ด เย็น 
เล็กนอย 

กระจายอาการหวัดจากการกระทบ
ลมรอน บรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ตาแดง บวม ปวดตา ตาลาย 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 
ปรับประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน 
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 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ เชียงหัว มีสรรพคุณขจัดลมชื้นท่ีสวนบนของรางกาย  
และตูหัวขจัดลมชื้นท่ีสวนลางของรางกาย  เม่ือใชตัวยาทั้ง 2 รวมกัน สามารถขจัดลมชื้นท่ัวรางกาย ชวย
บรรเทาอาการปวดไขขอ  ตัวยาเสริม ไดแก ฝางเฟงและเกาเปน ชวยขจัดลมชื้น ระงับอาการปวดศีรษะ 
ตัวยาชวย ไดแก ชวนซฺยง ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขจัดลม ระงับปวด  ม่ันจิงจ่ือชวยขจัดลม 
ระงับปวด  กันเฉา (จื้อ) เปนตัวยานําพา ปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยานํ้า4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

ตํารับยาน้ีมีรสเผ็ดและมีคุณสมบัติอุน กระจายภายนอก ใชรักษาอาการไขจากการกระทบลม
ชื้น ไมเหมาะสําหรับกลุมอาการหวัดจากการกระทบลมรอนหรืออาการหวัดท่ีมีเหงื่อออก1,3  
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหยาตมทางปากหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5 กรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดอาการบวมท่ีอุงเทา  ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิเสริม
ภูมิคุมกันโดยการเพิ่ม Natural Killer Cells ในหนูขาวอยางชัดเจน  เม่ือนํายาตมท่ีสกัดนํ้ามันหอมระเหย
ออกแลว ตกตะกอนดวยแอลกอฮอล  นําสารละลายที่ไดมาเตรียมเปนยานํ้าท่ีความเขมขนตาง ๆ กัน 
และใหทางปากกระตาย พบวาขนาดของยาเทียบเทาผงยา 3.9 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิลดไขท่ีเกิดจากการ
กระทบลมเย็น4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาเชียงหัวเซิ่งซือทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบัน-

การแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Xie M.   Qianghuo Shengshi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

180 

เจินอูทัง (真武汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจ่ิง) »2 

สวนประกอบ 
附子 (炮去皮) Radix Aconiti Praeparata  

(roasted and peel-removed) 
ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี)* 9 กรัม 

茯苓 Poria ฝูหลิง 9 กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis 

Macrocephalae 
ไปจู 6 กรัม 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 9 กรัม 
芍药 Radix Paeoniae เสาเหยา 9 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุนหยาง และระบายนํ้า1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการท่ีหยางของมามและไตออนแอมาก ทําใหเกิดนํ้าสะสม มีอาการปสสาวะไมคลอง 
แขนขาปวดหนักหนวง ปวดทองถายเหลวเปนนํ้า หรือตัวบวม ไมกระหายนํ้า ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรจม1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยกลุมอาการของโรคไต บวมนํ้าจาก
โปรตีนตํ่า บวมนํ้าจากโรคหัวใจ ไตอักเสบเรื้อรัง ภาวะการทํางานของตอมไทรอยดและตอมใตสมอง
ลดลง กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื้อรังท่ีมีอาการบวมนํ้าเน่ืองจากหยางพรอง1,3 
 
 

 

* ฟูจ่ือเปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา เจินอูทัง (真武汤)

2 เซนติเมตร 

ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี) [附子 (炮去皮)] 
2 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร 
ไปจู (白术) 

2 เซนติเมตร 
เซิงเจียง (生姜) 

เสาเหยา (芍药) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

附子 (炮去皮) 

ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี) 
 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน 
(มีพิษ) 

ดึงหยางใหกลับคืนมา  
เสริมหยาง บํารุงธาตุไฟ  
สลายความเย็น ระงับปวด 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม จืด 
อมหวาน 

สุขุม ขับนํ้า สลายความชื้น  
บํารุงมาม สงบจิตใจ 

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง 
ขจัดความชื้น ระบายนํ้า 
ระงับเหงื่อ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงแกสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงื่อ ใหความอบอุนแก
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ
คลื่นไส ชวยใหปอดอบอุน 
ระงับไอ 

芍药 เสาเหยา ตัวยานําพา ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็น
เล็กนอย

เสริมอินของเลือด ปรับ
ประจําเดือน ปรับสมดุลชี่ของ
ตับ ระงับปวด เก็บกักอินชี่ 
ระงับเหงื่อ 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี) เปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณชวยอุนหยางชี่ของไต ทําให
ไตมีแรงขับนํ้า จึงมีผลทําใหหยางของมามดีขึ้น  ฝูหลิงเปนตัวยาเสริม มีสรรพคุณชวยเสริมมาม สลาย
ความชื้น ระบายนํ้า  ตัวยาชวย ไดแก ไปจูชวยใหมามทํางานดีขึ้น และขจัดความชื้น  เซิงเจียงชวยอุนหยาง 
ขับกระจายความเย็นและนํ้า  เสาเหยาเปนตัวยานําพา ชวยบรรเทาอาการปวดทอง1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
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ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จากการศึกษาในหนูขาว พบวายาตมชวยใหการทํางานของไตดีขึ้น4 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีสรรพคุณรักษากลุมอาการท่ีหยางของมามและไตออนแอมาก ทําให
เกิดนํ้าสะสม มีอาการปสสาวะไมคลอง รักษาอาการไตอักเสบเรื้อรัง ชวยใหการเตนของหัวใจเปนปกติ 
ปรับแกภาวะความดันโลหิตท่ีสูงหรือตํ่าเร้ือรังใหเปนปกติ ชวยใหระบบทางเดินหายใจทํางานดีขึ้น 
บรรเทาอาการหวัด ไอหอบ วิงเวียนศีรษะ4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จรัส ต้ังอรามวงศ, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเจินอูทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 

4. Zhang Q, Fan YP.  Zhenwu 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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หลิงกุยจูกันทัง (苓桂术甘汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

茯苓 Poria ฝูหลิง 12  กรัม 
桂枝 Ramulus Cinnamoni กุยจือ 9  กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 6  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6  กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมบํารุงมาม ระบายความชื้น อุนสลายเสมหะและของเหลวท่ีค่ังอยูภายใน1,3 
สรรพคุณ 

รักษาผูปวยท่ีมีเสมหะและของเหลวตกคางท่ีเกิดจากหยางพรอง ซึ่งมีอาการแนนบริเวณทรวงอก
และชายโครง ใจสั่น วิงเวียนศีรษะ ไอจนอาเจียน เสมหะใส ลิ้นมีฝาขาวลื่น ชีพจรตึง ลื่น1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีเสมหะอันเกิดจากหยางพรอง 
ซึ่งพบในรายที่การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ  ปวดศีรษะขางเดียว มีเสียงในหู 
วิงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตตํ่า กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง1,3 
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2 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 2 เซนติเมตร กุยจือ (桂枝) 

2 เซนติเมตร ไปจู (白术) 
2 เซนติเมตร 

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารับยา หลิงกุยจูกันทัง (苓桂术甘汤)
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาหลัก จืด 
อมหวาน 

สุขุม ระบายความชื้นและนํ้า  
เสริมมามใหแข็งแรง ชวยให
จิตใจสงบ 

桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  
ใหความอบอุน ชวยใหชี่มีการ 
ไหลเวียนดีขึ้น  

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง  
ขจัดความชื้น ระบายนํ้า  
ระงับเหงื่อ กลอมครรภ 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ- 
อาหาร ระบายความรอน  
ขับพิษ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ ฝูหลิง มีสรรพคุณบํารุงมาม ระบายความชื้น ขับเสมหะ 
และสลายของเหลวท่ีค่ัง  ตัวยาเสริมคือ กุยจือมีฤทธิ์อุน ชวยเพิ่มหยางชี่ สลายของเหลวที่คั่ง ลดชี่ท่ี
ไหลยอน  เม่ือใชรวมกับฝูหลิงซึ่งมีฤทธ์ิระบายนํ้า จะชวยสลายความชื้น ทําใหการไหลเวียนของชี่ดีขึ้น 
ละลายเสมหะและของเหลวท่ีค่ังคางอยู  ไปจูเปนตัวยาชวย มีสรรพคุณบํารุงมามใหแข็งแรง ขจัด
ความชื้น ชวยปรับเปลี่ยนการลําเลียงของมามใหดีขึ้น  กันเฉา (จื้อ) เปนตัวยานําพา ชวยเสริมชี่และปรับ
สมดุลของจงเจียว1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

ตํารับยานี้มีฤทธ์ิอุนแหง มีผลทําลายสารนํ้าของรางกาย จึงหามใชในผูปวยท่ีมีอินพรอง ขาด
สารนํ้า1,3 
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ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิปองกันกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดในหนูถีบจักรและหนูขาว  

ชวยกระตุนใหการเตนของหัวใจกระตายเปนปกติ  ชวยสงบจิตใจและทําใหหนูถีบจักรและหนูขาวนอนหลับ
ไดนานขึ้น  ยับยั้งการหดตัวของมดลูกท่ีแยกจากกายหนูขาว4  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณชวยใหการทํางานของหัวใจเปนปกติ ระงับไอ 
บรรเทาอาการหอบหืด โรคเยื่อหุมปอดอักเสบ และโรคไตอักเสบเรื้อรัง กระตุนระบบการยอยและดูดซึม
อาหาร ชวยกระตุนการไหลเวียนของชี่ กําจัดนํ้าสวนเกินออกไป1,3,4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาหลิงกุยจูกันทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.   Ling Gui Zhu Gan 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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เจินเหรินหยั่งจ้ังทัง (真人养脏汤) 
 

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  
สวนประกอบ  

罂粟壳 Pericarpium Papaveris อิงซูเคอ 20  กรัม 
肉桂 Cortex Cinnamomi โรวกุย 3  กรัม 
肉豆蔻 Semen Myristicae โรวโตวโขว 12  กรัม 
诃子 Fructus Chebulae เหอจ่ือ 12  กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 6  กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 12  กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 9  กรัม 
白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา 15  กรัม 
木香 Radix Aucklandiae มูเซียง 9  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6  กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหความอบอุนและบํารุงหยางของมาม ทําใหลําไสแข็งแรง ระงับอาการทองเสีย1,3 
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ตํารับยา เจินเหรินหยั่งจั้งทัง (真人养脏汤)

2 เซนติเมตร 

อิงซูเคอ (罂粟壳) 
2 เซนติเมตร 

โรวกุย (肉桂) 
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2 เซนติเมตร 
โรวโตวโขว (肉豆蔻) 2 เซนติเมตร เหอจ่ือ (诃子) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซนิ (人参) 

2 เซนติเมตร ไปจู (白术) 

2 เซนติเมตร 
ไปเสา (白芍) 

2 เซนติเมตร 
มูเซียง (木香) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 

3 เซนติเมตร ตังกุย (当归) 
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สรรพคุณ 
 รักษาอาการทองเดินหรือถายบิดเรื้อรังท่ีมีสาเหตุจากกลุมอาการเย็นพรองท่ีมามและไต ซึ่งมี
อาการอั้นอุจจาระไมได หรือถายจนลําไสตรงหยอนยอยลงมา ปวดทองและชอบความอบอุน กดทอง
แลวอาการดีขึ้น  มีอาการออนเพลียไมมีแรง รับประทานอาหารไดนอย ลิ้นซีดมีฝาขาว ชีพจรจมชา1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง หรือเปน
วัณโรคท่ีลําไส โรคบิดเรื้อรัง ลําไสตรงหยอนเน่ืองจากหยางพรอง และอั้นอุจจาระไมได1,3  
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
罂粟壳 อิงซูเคอ 
(เปลือกผลฝน) 

ตัวยาหลัก เปรี้ยว สุขุม สมานปอดเพื่อระงับอาการไอเรือ้รัง 
ระงับอาการปวดทอง ปวดกระดูก
และกลามเน้ือ ชวยใหลําไสชุมชื้น 
ระงับอาการบิดเรื้อรัง ทองเสีย-
เร้ือรัง ปสสาวะมีเลือดปน 

肉桂 โรวกุย 
(อบเชยจีน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

รอน เสริมหยาง บํารุงธาตุไฟในระบบไต 
ขับความเย็น ระงับปวด เพ่ิมความ
อบอุนใหลมปราณไหลเวียนดี 

肉豆蔻 โรวโตวโขว 
(ลูกจันทน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ใหความอบอุนแกมามและไต 
สมานลําไส ระงบัทองเดิน  

诃子 เหอจ่ือ ตัวยาเสริม ขม เปรี้ยว 
ฝาด 

อุน สมานปอดเพื่อระงับอาการไอเรือ้รัง 
มีอาการเสียงแหบ ระงับอาการบิด-
เร้ือรัง ทองเสียเรื้อรัง ปสสาวะมี
เลือดปน 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 
เล็กนอย

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ บํารุงหัวใจและมาม  
เสริมปอด สรางธาตุนํ้า ชวยให 
จิตใจสงบ 

白术 ไปจู ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง 
ระบายนํ้า ระงับเหงื่อ กลอมครรภ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
当归 ตังกุย ตัวยาชวย หวาน 

อมเผ็ด 
อุน บํารุงเลือด ชวยใหการไหลเวยีน

ของเลือดดีขึ้น ลดบวม ระงับปวด 
白芍 ไปเสา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว 

อมหวาน
เย็น

เล็กนอย 
เสริมอินเลือด ปรับเสนลมปราณ
และประจําเดือน ปรับสมดุลชี่ของ
ตับ ระงับปวด เก็บกักอินชี่ ระงบั
เหงื่อ 

木香 มูเซียง 
(โกฐกระดูก) 

ตัวยาชวย ขม 
อมเผ็ด 

อุน ชวยใหชีไ่หลเวียน ระงับปวด ชวย
ใหเจริญอาหาร กระตุนการทํางาน
ของมาม เพ่ือปองกันชี่ติดขัด 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ 
ปรับประสานตัวยาท้ังหมดใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ อิงซูเคอ ซึ่งใชในขนาดสูงเพ่ือใหออกฤทธ์ิหยุดถาย  
โรวกุยใหความอบอุนแกมามและไต  ตัวยาเสริม ไดแก โรวโตวโขว ใหความอบอุนแกมามและไต ชวย
สมานลําไส  เหอจ่ือระงับการถาย  เหรินเซินและไปจู ชวยบํารุงชี่และมาม  ตัวยาชวย ไดแก ตังกุยและ
ไปเสา บํารุงเลือดและปรับพลังงานที่เดินในหลอดเลือด ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงและไหลเวียนท่ัวรางกาย     
มูเซียงชวยใหชี่ไหลเวียน ระงับอาการปวดทอง  ตัวยานําพาคือ กันเฉา (จื้อ) ปรับประสานตัวยาท้ังหมด
ใหเขากัน  และเม่ือใชรวมกับไปเสาจะชวยบรรเทาอาการปวด1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
          หามใชในโรคบิดระยะแรกท่ีพิษรอนสะสมยังไมถูกกําจัดหรือระบายออก1,3  
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยโรคลําไสอักเสบ จํานวน 49 ราย รับประทานยาตมโดยเพิ่ม
หรือลดขนาดยาใหเหมาะสม วันละ 1 หอ ติดตอกัน 30 วัน โดยหามผูปวยรับประทานยาอ่ืนในระหวาง
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การรักษา และหามรับประทานของมันและอาหารรสจัด พบวาผูปวยหายเปนปกติโดยไมกลับมาเปนอีก
จํานวน 29 ราย (คิดเปนรอยละ 59.18) ไดผลดี 10 ราย (คิดเปนรอยละ 20.41) มีอาการดีขึ้น 8 ราย 
(คิดเปนรอยละ 16.33) และไมไดผลในการรักษา 2 ราย (คิดเปนรอยละ 4.08)  เมื่อใหผูปวย
โรคเบาหวานท่ีมีอาการทองเสีย 78 ราย รับประทานยาตมวันละ 1 หอ ติดตอกัน 7 หอ หลังจากอาการดี
ขึ้นใหรับประทานยาตออีก 8 หอ พบวาผูปวย 75 ราย (คิดเปนรอยละ 96.2) สามารถควบคุมอาการ
ทองเสียได และไมไดผลในผูปวย 3 ราย4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาเจินเร่ินหยั่งจ้ังทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 

4. Xin Y.   Zhenren Yang Zang Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

194 

เซินหลิงไปจูสาน (参苓白术散) 
 

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 

สวนประกอบ 
人参 (去芦) Radix Ginseng (stem removed) เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) 1,000  กรัม 
白茯苓  Poria ไปฝูหลิง 1,000  กรัม 
白术  Rhizoma Atractylodis  

Macrocephalae 
ไปจู 1,000  กรัม 

白扁豆  
(姜汁津, 去皮, 
微炒) 

Semen Dolichoris Album 
(macerated in ginger juice, 
bark removed and stir-baked 
to just dry) 

ไปเปยนโตว  
(เจียงจือจิน, ชวีผ่ี, 
เวยเฉา) 

750  กรัม 

薏苡仁  Semen Coicis อี้อี่เหริน 500  กรัม 
山药  Rhizoma Dioscoreae ซันเหยา 1,000  กรัม 
莲子肉  Semen Nelumbinis เหลียนจ่ือโรว 500  กรัม 
缩砂仁  Fructus Amomi ซูซาเหริน 500  กรัม 
桔梗  
(炒令深黄色) 

Radix Platycodonis (stir-baked 
to deep yellowish) 

เจ๋ียเกิง  
(เฉาลิ่งเซินหวงเซอ) 

500  กรัม 

甘草 (炒) Radix Glycyrrhizae (stir-baked) กันเฉา (เฉา) 1,000  กรัม      
 

 
 
 
หมายเหตุ: สามารถปรับลดนํ้าหนักยาขางตนตามอัตราสวนใหเหมาะสมกับความตองการใช 
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ตํารับยา เซินหลิงไปจูสาน (参苓白术散)

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) [人参 (去芦)] 

2 เซนติเมตร 
ไปฝูหลิง (白茯苓) 
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2 เซนติเมตร ไปจู (白术) 2 เซนติเมตร 
ไปเปยนโตว (เจียงจื่อจนิ, ชวี่ผ,ี เวยเฉา)  

[白扁豆 (姜汁津, 去皮, 微炒)] 

2 เซนติเมตร 
อี้อี่เหริน (薏苡仁) 

2 เซนติเมตร ซันเหยา (山药) 

2 เซนติเมตร 
เหลียนจ่ือโรว (莲子肉) 

2 เซนติเมตร 
ซูซาเหริน (缩砂仁) 

2 เซนติเมตร 
เจ๋ียเกิง (เฉาลิ่งเซินหวงเซอ)  

[桔梗 (炒令深黄色)] 
2 เซนติเมตร 

กันเฉา (เฉา) [甘草 (炒)] 
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วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด รับประทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 กรัม โดยใชนํ้าตม
พุทราจีน (大枣 ตาเจา) เปนนํ้ากระสายยา  หรือตมเอานํ้าด่ืม โดยปรับลดนํ้าหนักยาลงจากตํารับยา
ขางตน 100 เทา1,3-5 
การออกฤทธิ์ 
 บํารุงชี่ เสริมมาม ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร ระบายความชื้น1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการท่ีมีความชื้นค่ังจากมามพรอง ซึ่งมีอาการแขนขาไมมีแรง รางกายออนเพลีย 
อาหารไมยอย อาจมีอาการอาเจียนรวมดวย หรือทองเสีย แนนทองและอึดอัดบริเวณทรวงอกและลิ้นป 
หนาเหลืองซีด ลิ้นมีฝาเหนียวขาว ชีพจรพรอง เชื่องชา1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีความชื้นตกคางจากมามพรอง 
ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการอาหารไมยอย กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื้อรัง โลหิตจาง กลุมอาการของ
โรคไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ1,3 
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
人参 (去芦) 
เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) 
(โสมคนที่เอาสวนหัว
ออก) 

ตัวยาหลัก หวานอมขม
เล็กนอย 

อุน 
เล็กนอย 

เสริมพลังชีอ่ยางมาก เสริม 
ปอด บํารุงมามและกระเพาะ- 
อาหาร สรางธาตุนํ้า ชวยสงบ 
จิตใจ ปรับการเตนของหัวใจ 
ใหกลับสูสภาวะปกติ 

白茯苓 ไปฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาหลัก หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายความชื้นและนํ้า เสริม 
มามใหแข็งแรง ชวยใหจิตใจ 
สงบ 

白术 ไปจู ตัวยาหลัก ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง  
ขจัดความชื้น ระบายนํ้า ระงับ 
เหงื่อ กลอมครรภ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
白扁豆 (姜汁津,  
去皮, 微炒) 
ไปเปยนโตว 
(เจียงจือจิน,  ชวี่ผ,ี เวย
เฉา) 

ตัวยาเสริม หวาน อุน 
เล็กนอย 

เสริมมาม ขจัดความชื้น  
บรรเทาอาการท่ีเกิดจากการ
กระทบลมแดดที่มีอาการ
ทองเสีย อาเจียน 

薏苡仁 อี้อี่เหริน 
(ลูกเดือย) 

ตัวยาเสริม จืด 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย 

สลายความชื้น ขับปสสาวะ  
เสริมบํารุงมาม บรรเทาอาการ 
บวมนํ้า ปวดขอ ปวดเม่ือย 
กลามเน้ือ ปอดอักเสบ ลําไส- 
อักเสบ ขับหนอง 

山药 ซันเหยา ตัวยาเสริม หวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมอิน บํารุงมาม  
ปอดและไต เหน่ียวรั้งสาร- 
จําเปน บรรเทาอาการตกขาว 

莲子肉 เหลียนจ่ือโรว 
(เมล็ดบัว) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

สุขุม เสริมสรางบํารุงไตใหแขง็แรง
เหน่ียวรั้งอสุจิ บํารุงมาม ระงับ 
อาการทองเสีย รักษาอาการ 
ตกขาวของสตรี เสริมบํารุง 
หัวใจ 

缩砂仁 ซูซาเหริน ตัวยาชวย เผ็ด อุน สลายความชื้น ชวยใหการ 
ไหลเวียนของช่ีดีขึ้น อุนจงเจียว
ระงับอาเจียน บรรเทาอาการ 
ทองเสีย กลอมครรภ 

桔梗  (炒令深黄色) 
เจ๋ียเกิง (เฉาลิ่งเซิน
หวงเซอ) 

ตัวยานําพา ขม 
อมเผ็ด 

สุขุม กระจายชี่ท่ีปอด ขับเสมหะ  
บรรเทาอาการไอมีเสมหะมาก 
อึดอัด แนนหนาอก คอบวม  
เจ็บคอ ขับฝหนองในปอด 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
甘草 (炒) 
กันเฉา (เฉา) 
(ชะเอมเทศผัด) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาท้ังหมดใหเขา
กัน 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) ไปฝูหลิง และไปจู ซึ่งเปนตัวยาใน
ตํารับยาซื่อจฺวินจื่อทัง มีสรรพคุณบํารุงชี่ของมามและกระเพาะอาหาร  ตัวยาเสริม ไดแก ไปเปยนโตว 
(เจียงจื่อจิน, ชวี่ผี, เวยเฉา)  อี้อี่เหริน ซันเหยา และเหลียนจื่อโรว มีสรรพคุณเสริมฤทธ์ิของไปจูในการ
เสริมมามใหแข็งแรง โดยระบายความชื้น และระงับอาการทองเสีย  ตัวยาชวยคือ ซูซาเหริน ชวยกระตุน
ระบบการทํางานของกระเพาะอาหารและมามใหดีขึ้น และยังชวยตัวยาซื่อจฺวินจ่ือในการกระตุนการ
ทํางานของกระเพาะอาหาร และมามใหดีขึ้น บรรเทาอาการทองเสีย และระงับอาเจียน  ตัวยานําพา ไดแก 
เจ๋ียเกิง (เฉาลิ่งเซินหวงเซอ) ชวยนําฤทธ์ิของตัวยาขึ้นสวนบนของรางกาย ซึ่งดีตอปอด  และกันเฉา 
(เฉา) มีสรรพคุณบํารุงสวนกลาง และปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง ยาตม5 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ควรระวังการใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีกลุมอาการรอนจากอินพรอง  หากช่ีและอินพรอง หรือ
อินพรองรวมกับมามพรอง ตองปรับการใชใหเหมาะสม1,3,4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิกระตุนการดูดซึมของลําไสเล็กในกระตาย  เม่ือให
ยาทางปากกระตายในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิอยางออนในการกระตุนการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารและลําไส  หากใหยาในขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิบรรเทาอาการบีบเกร็งของ
กระเพาะอาหารและลําไส5  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณบรรเทาอาการทองเสียจากมามพรองทั้งในผูใหญ
และเด็ก  บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบท่ีไมรุนแรง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกระเพาะ-
อาหารและลําไส กระตุนการยอยและดูดซึมอาหาร บรรเทาอาการลําไสอักเสบชนิดเร้ือรัง ลดบวม และ
ลดอาการขางเคียงจากการฉายรังสี1,3,5 
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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. 
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3. จรัส ต้ังอรามวงศ, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาเซินหลิงไปจูสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Zhao H.   Shen Ling Baizhu 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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ตาปูอินหวาน (大补阴丸) 
  

ตําราตนตํารับ 
丹溪心法 ตันซีซินฝา  (Danxi’s Experimental Therapy)1 

« ค.ศ.1347 Zhu Danxi (朱丹溪 จูตันซี) »2  

สวนประกอบ 
熟地黄 (酒蒸) Rhizoma Rehmanniae Praeparata 

(steamed in rice wine) 
สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) 180  กรัม 

龟板 (酥炒) Plastrum Testudinis (fried with 
honey to crip) 

กุยปน (ซูเฉา) 180  กรัม 

黄柏 (炒) Cortex Phellodendri (parched) หวงปอ (เฉา) 120  กรัม 
知母 (酒浸炒) Rhizoma Anemarrhenae 

(macerated in rice wine and 
then parched) 

จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) 120  กรัม 

     

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดใหละเอียด เติมนํ้าท่ีไดจากการน่ึงกระดูกสันหลังหมูในปริมาณพอเหมาะ
คลุกเคลาใหเขากัน  นวดยาใหมีลักษณะเหมือนดินเหนียว ผสมนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ที่เคี่ยวจนเหนียวและมี
สีคล้ํา  จากน้ันนํามาปนเปนยาลูกกลอน หนักเม็ดละประมาณ 9 กรัม รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 
คร้ัง เชา-เย็น โดยใชนํ้าเกลือเจือจางเปนนํ้ากระสายยา  หรือตมเอานํ้าด่ืม โดยปรับลดนํ้าหนักยาลงจาก
ตํารับยาขางตน 10 เทา1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมอิน ลดความรอนจากอินพรอง1,3 
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ตํารับยา ตาปูอินหวาน (大补阴丸)

2 เซนติเมตร
สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) [热地黄 (酒蒸)] 

2 เซนติเมตร
กุยปน (ซูเฉา) [龟板 (酥炒)] 

2 เซนติเมตร
หวงปอ (เฉา) [黄柏 (炒)] 

2 เซนติเมตร 
จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) [知母 (酒浸炒)] 
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สรรพคุณ 
รักษากลุมอาการอินพรองท่ีมีความรอนแกรง มีอาการไขตํ่า ๆ ชวงบาย ซึ่งมักเกิดกับผูปวย    

วัณโรคกระดูก  มีอาการปวดรอนท่ีเขา และขาไมมีแรง หรือมีเหงื่อลักออก (เหงื่อออกขณะหลับ ต่ืนแลว
ไมมีเหงื่อ) และนํ้ากามเคลื่อนในขณะนอนหลับ ไอมีเลือดปน อาเจียนเปนเลือด มีอารมณโกรธงาย 
หงุดหงิด กระวนกระวาย ลิ้นแดง มีฝานอย ชีพจรตําแหนง “ฉ่ือ” เตนเร็วและแรง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคตอมไทรอยดทํางานมากเกินไป
วัณโรคไต วัณโรคกระดูก และโรคเบาหวาน ซึ่งมีกลุมอาการอินพรองหยางแกรง1,3  
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
热地黄 (酒蒸) 

สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา) 

ตัวยาหลัก อมหวาน อุน
เล็กนอย 

บํารุงอินและเลอืด เสริมอสุจิ 
และไขกระดูก 

龟板 (酥炒) 

กุยปน (ซูเฉา) 
(กระดองเตาค่ัว) 

ตัวยาหลัก เค็ม 
อมหวาน

เย็น เสริมอิน ลดหยาง บํารุงไต  
บํารุงกระดูก บรรเทาอาการปวด 
เม่ือยเอว ปวดหัวเขา เสนเอ็น 

黄柏 (炒) 

หวงปอ (เฉา) 
ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนซึ่งอยูชวงลาง 

ของรางกาย 
知母 (酒浸炒) 

จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) 
ตัวยาเสริม ขม 

อมหวาน 
เย็น ระบายความรอน เสริมอิน ให

ความชุมชื้น  

ตํารับยานี้ประกอบดวยตัวยาหลัก ไดแก สูตี้หวง (จิ่วเจิง) และกุยปน (ซูเฉา) ซึ่งใชปริมาณ
มากกวาปกติ มีสรรพคุณเสริมอิน ควบคุมหยาง เพิ่มสารนํ้า ควบคุมธาตุไฟ  ตัวยาเสริม ไดแก หวงปอ 
(เฉา) และจือหมู (จิ่วจ้ินเฉา) มีสรรพคุณระบายความรอนและรักษาอินไว   ไขกระดูกสันหลังหมูและ
นํ้าผึ้งเปนตัวยาชวยและนําพา ออกฤทธ์ิเสริมบํารุงรางกาย และชวยตัวยาหลักในการเสริมบํารุงสาร-
จําเปนพื้นฐานของรางกาย รวมท้ังชวยควบคุมความขมและความแหงของหวงปอ (เฉา)1,3,4  
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาตม1,4 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 หามใชในผูปวยท่ีมีธาตุออน ถายเหลว1,3 

ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณลดไข ตานอักเสบ สงบจิตใจ ควบคุมระบบประสาท-

อัตโนมัติท่ีต่ืนตัว และบํารุงสุขภาพรางกาย1,3,4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาตาปูอินหวาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง-
สาธารณสุข, 2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine, 2002. 
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จื่อสือเตาจ้ือหวาน (枳实导滞丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
内外伤辨惑论  เนยไวซางเปยนฮวาลุน (Treatise on Differentiation of Internal and 
External Injuries)1 

« ค.ศ. 1231 Li Gao (李杲 หลี่เกา) หรือ Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2 
สวนประกอบ 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 30  กรัม 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 15  กรัม 
神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสินชฺวี 15  กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 9  กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9  กรัม 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 9  กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 9  กรัม 
泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย 6  กรัม      

วิธีใช 
 นําตัวยาท้ังหมดมาบดเปนผงละเอียด ผสมกับนํ้า ปนเปนยาลูกกลอน รับประทานครั้งละ 6-9 
กรัม วันละ 2 คร้ัง โดยใชนํ้าอุนเปนนํ้ากระสายยา  หรือปรับลดนํ้าหนักยาลงจากตํารับยาขางตนคร่ึงหน่ึง 
ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ชวยยอยสลายของเสียท่ีตกคาง และระบายความรอนชื้น1,3 
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ตํารับยา จื่อสือเตาจื้อหวาน (枳实导滞丸)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการอาหารไมยอย มีภาวะรอนชื้นปรากฏ คือ ปวดแนนบริเวณลิ้นป ถายทองและ
ถายเปนบิด หรือทองผูก ปสสาวะสีเขม และปริมาณนอย ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว ชีพจรจม มีแรง1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีระบบการยอยอาหารไมดีท่ี
เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ ทองเสียจากการติดเชื้อ ซึ่งมีอาการอาหารไมยอย 
มีความรอนชื้นท่ีมามและกระเพาะอาหาร1,3 
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2 เซนติเมตร 
ตาหวง (大黄) 2 เซนติเมตร จื่อสือ (枳实) 

2 เซนติเมตร 
เสินชฺวี (神曲) 

2 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร 
หวงฉิน (黄芩) 2 เซนติเมตร 

หวงเหลียน (黄连) 

2 เซนติเมตร เจอเซี่ย泽泻 2 เซนติเมตร ไปจู (白术) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

大黄 ตาหวง 
(โกฐนํ้าเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น เปนยาระบาย ขับของเสียท่ี 
ตกคาง สลายกอน ระบาย 
ความรอน หามเลือด ขจัดพิษ 
ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น 

枳实 จื่อสือ ตัวยาเสริม ขม เผ็ด เย็น
เล็กนอย 

ขับชี่ลงลาง สลายกอน สลาย
ของเสียตกคาง ละลายเสมหะ 

神曲 เสินชฺวี ตัวยาชวย
และนําพา 

หวาน
เล็กนอย 
และเผ็ด 

อุน ชวยยอยอาหาร บํารุงมาม  
สลายอาหารท่ีบูดและตกคาง 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย 
และนําพา 

หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายความชื้นและนํ้า เสริม 
มามใหแข็งแรง ชวยใหจิตใจ 
สงบ 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาชวย 
และนําพา 

ขม เย็นมาก ระบายความรอน ขจัด
ความชื้น ขับพิษรอน ลด 
ความรอนในเลือด หามเลือด 
และกลอมครรภ 

黄连 หวงเหลียน ตัวยาชวย 
และนําพา 

ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจ
และกระเพาะอาหาร 

白术 ไปจู ตัวยาชวย 
และนําพา 

ขม 
อมหวาน 

อุน เสริมมามใหแข็งแรง ขจัด 
ความชื้น ระบายนํ้า ระงับเหงื่อ 
กลอมครรภ 

泽泻 เจอเซี่ย ตัวยาชวย 
และนําพา 

จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับปสสาวะ ขับความชื้น  
ระบายความรอน 
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 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตาหวงเปนตัวยาหลัก ใชปริมาณมากเพื่อเปนยาระบาย ถายของเสียท่ี
ตกคางอยูภายในกระเพาะอาหารท่ีเกิดจากอาการแกรง  ตัวยาเสริม คือ จื่อสือ ชวยใหชี่ไหลเวียน 
กระจายการค่ัง สลายของเสียท่ีตกคาง และบรรเทาอาการจุกเสียดแนนทอง  ตัวยาชวยและนําพา ไดแก 
หวงฉิน และหวงเหลียน ขจัดความชื้นใหแหงและระบายความรอน บรรเทาอาการทองเสีย  ฝูหลิงและ
เจอเซี่ย มีฤทธ์ิระบายนํ้าและความชื้น บรรเทาอาการทองเดิน  ไปจู เสริมมามและขจัดความชื้น1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ควรระวังการใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีอาการอาหารไมยอยจากมามพรอง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาน้ีมีฤทธ์ิชวยยอยอาหาร ปรับสมดุลระบบการทํางานของ
กระเพาะอาหารและลําไสในสัตวทดลอง และตานเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลอง4  

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณชวยกระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส 
ชวยการยอยอาหารและการดูดซึม ชวยระบาย ขับปสสาวะ ตานอักเสบ และฆาเชื้อแบคทีเรีย1,3,4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาจ่ือสือเตาจ้ือหวาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูล

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย-
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Jiang DX, Liu ZY.   Zhishi Daozhi 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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จื่อสือเซียวผ่ีหวาน (枳实消痞丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
兰室秘藏  หลานสือม่ีฉาง (Secret Record of the Chamber of Orchid)1 

 « ค.ศ 1249  Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2 

สวนประกอบ 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 15  กรัม 
厚朴 (炙) Cortex Magnoliae Officinalis โฮวผอ (จื้อ) 12  กรัม 
黄柏 Cortex Phellodendri หวงปอ 15  กรัม 
半夏曲 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ยชฺวี* 9  กรัม 
干生姜 Rhizoma Zingiberis กันเซิงเจียง 3  กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 9  กรัม 
白术   Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 6  กรัม 
白茯苓 Poria ไปฝูหลิง 6  กรัม 
麦芽曲 Fructus Hordei Germinatus ไมหยาชฺวี 6  กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6  กรัม      

วิธีใช 
 นําตัวยาท้ังหมดมาบดเปนผงละเอียด ผสมกับนํ้าหรือแปงเปยก ปนเปนยาลูกกลอน 
รับประทานครั้งละ 6-9 กรัม วันละ 2 ครั้ง โดยใชนํ้าอุนเปนนํ้ากระสายยา  หรือตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 บรรเทาอาการแนนเฟอ บํารุงมาม ปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร1,3 
 
 
*  ปนเซี่ยชฺวี คือ ปนเซี่ยท่ีผานการเผาจ้ือแลวและแปรรูปเปนกอน ปจจุบันใชปนเซี่ยทดแทนได  และปนเซี่ยเปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตอง  
    ฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา จื่อสือเซียวผ่ีหวาน (枳实消痞丸)

2 เซนติเมตร จื่อสือ (枳实) 
2 เซนติเมตร 

โฮวผอ (จื้อ) [厚朴 (炙)] 
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2 เซนติเมตร หวงปอ (黄柏) 

2 เซนติเมตร 
ปนเซี่ยชฺวี (半夏曲) 

2 เซนติเมตร 
กันเซิงเจียง (干生姜) 

2 เซนติเมตร 
เหรินเซิน (人参) 

2 เซนติเมตร ไปจู (白术) 2 เซนติเมตร 
ไปฝูหลิง (白茯苓) 

2 เซนติเมตร 

ไมหยาชฺวี (麦芽曲) 
2 เซนติเมตร 

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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สรรพคุณ 
รักษากลุมอาการแนนทองจากมามพรอง มีอาการแนนอึดอัดใตลิ้นป เบ่ืออาหาร รางกาย

ออนเพลีย หรือมีอาการแนนหนาอกและแนนทอง รับประทานอาหารไดนอย อาหารไมยอย ถายอุจจาระ 
ไมคลอง ลิ้นมีฝาเหนียว ชีพจรลื่น1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยท่ีมีอาการแนนทองจากมามพรอง 
เชน กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ทองเสียเรื้อรัง เปนตน1,3 
คําอธิบายตํารับ 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
枳实 จื่อสือ ตัวยาหลัก ขม เผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ขับชี่ลงลาง สลายกอน สลาย 
ของเสียตกคาง ละลายเสมหะ 

厚朴 (炙) 
โฮวผอ (จื้อ) 

ตัวยาเสริม ขม เผ็ด อุน ชวยใหชีไ่หลเวียนดี ขจัด 
ความชื้น สลายของเสียตกคาง 
ระงับอาการหอบ 

黄柏 หวงปอ ตัวยาชวย ขม เย็นมาก ระบายความรอนซึ่งอยูชวงลาง
ของรางกาย เสริมธาตุนํ้า 
ระงับอาการถายเปนบิด 

半夏曲 ปนเซี่ยชฺวี ตัวยาชวย เผ็ด อุน 
 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอนกลับของชี่ 
ระงับอาเจียน สลายเสมหะท่ี
จับตัวเปนกอนและเถาดาน 

干生姜 กันเซิงเจียง 
(ขิงแกแหง) 

ตัวยาชวย เผ็ด รอน ใหความอบอุนแกสวนกลาง
ของรางกาย สลายความเย็น 
ดึงหยางใหกลับคืนเพ่ือกระตุน
ชีพจร ใหความอบอุนแกปอด 
สลายความชื้น 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอมขม
เล็กนอย 

อุน
เล็กนอย 

เสริมพลังชีอ่ยางมาก เสริม 
ปอด บํารุงมามและกระเพาะ- 
อาหาร สรางธาตุนํ้า สงบจิตใจ 

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

อุน เสริมมามใหแข็งแรง ขจัด 
ความชื้น ระบายนํ้า ระงับเหงื่อ 
กลอมครรภ 

白茯苓 ไปฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน 
เล็กนอย 

สุขุม ระบายความชื้นและนํ้า  
เสริมมามใหแข็งแรง ชวยให
จิตใจสงบ 

麦芽曲 ไมหยาชฺวี 
(ขาวบารเลยงอก) 

ตัวยาชวย หวาน สุขุม เสริมกระเพาะอาหารให
แข็งแรง ชวยยอยอาหาร 
บรรเทาอาการแนนทอง 

甘草 (炙)   
กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอน  
ขับพิษ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยจ่ือสือเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณชวยใหชี่ไหลเวียน สลายของเสียท่ีจับตัว
เปนกอน บรรเทาอาการจุกเสียดแนนทอง  ตัวยาเสริม คือ โฮวผอ (จื้อ) ชวยเสริมฤทธ์ิของตัวยาหลัก 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการจุกเสียดแนนทอง  ตัวยาชวย ไดแก หวงปอ มีสรรพคุณระบาย
ความรอน ขจัดความชื้น บรรเทาอาการแนนทอง  ปนเซี่ยชฺวี ชวยสลายความชื้น ปรับความสมดุลของ
กระเพาะอาหาร  กันเซิงเจียง มีฤทธ์ิอุนจงเจียว ขจัดความเย็น  เม่ือใชตัวยาทั้งสามรวมกันจะชวยเสริม
ฤทธ์ิใหแรงขึ้น โดยกันเซิงเจียงรสเผ็ด มีฤทธ์ิขับกระจาย และหวงปอรสขม มีฤทธ์ิกดชี่ลงลาง  เหรินเซิน
มีฤทธ์ิเสริมภูมิตานทานและบํารุงมามใหแข็งแรง  ไปจูและไปฝูหลิงมีฤทธ์ิขจัดความชื้น เสริมบํารุงมาม  
ไมหยาชฺวีมีสรรพคุณชวยยอยอาหารและปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร  กันเฉา (จื้อ) เปนตัวยานําพา มี
ฤทธ์ิปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ไมควรใชตํารับยาน้ีในผูปวยท่ีมีอาการแนนทองชนิดแกรง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยานี้มีฤทธิ์กระตุนการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและ
ลําไส ชวยใหการขับถายดีขึ้นในหนูถีบจักรและกระตาย4  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือศึกษาในผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง จํานวน 30 ราย โดย
ใหรับประทานยานาน 6 เดือน พบวาไดผลดีในผูปวย 26 ราย มีอาการดีขึ้น 3 ราย และไมไดผล 1 ราย  
จากการศึกษาในผูปวยหลังการผาตัดท่ีมีอาการอุดกั้นลําไส ถายลําบาก จํานวน 12 ราย โดยใหผูปวย
รับประทานยาในรูปแบบยาตมแทนยาลูกกลอน วันละ 2 หอ แบงรับประทานวันละ 4 คร้ัง พบวาผูปวย
จํานวน 11 ราย หายเปนปกติโดยไมกลับมาเปนอีก4 

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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาจ่ือสือเซียวผ่ีหวาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทํา

ฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ-
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Jiang DX, Liu ZY, Wang X.   Zhishi Xiaopi 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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ซื่อเมี่ยวหยงอันทัง (四妙勇安汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
验方新编  เอ้ียนฟางซินเพียน (New Compilation of Proved Recipes)1 

 « ค.ศ. 1846  Bao Xiang’ao (鲍相璈 เปาเซียงเอา) »2 
สวนประกอบ 

金银花 Flos Lonicerae จินอิ๋นฮวา 90 กรัม 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวียนเซิน 90 กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 30 กรัม 
甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 15 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอน ขจัดพิษ ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ระงับปวด1,3 
สรรพคุณ 
 รักษาอาการเนาตายของเน้ือเยื่อและกระดูกตรงสวนปลายของน้ิวเทา ซึ่งเกิดจากการอักเสบและ
การอุดตันของเสนเลือดจากอินพรองรอนแกรง โดยผิวหนังบริเวณน้ันจะมีสีดําคล้ํา บวมเล็กนอย ปวดมาก 
เนาและมีกลิ่นเหม็น มีไข กระหายนํ้า ลิ้นแดง ชีพจรเตนเร็ว1,3 
 ตํารับยาน้ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดยาใหเหมาะสม ในผูปวยหลอดเลือดแดงอักเสบท่ีมีสาเหตุ
จากการอุดตันในหลอดเลือด หรือจากสาเหตุอื่น1,3 
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ตํารับยา ซื่อเมี่ยวหยงอันทัง (四妙勇安汤) 

2 เซนติเมตร
จินอิ๋นฮวา (金银花) 

2 เซนติเมตร 
เสฺวียนเซิน (玄参) 

2 เซนติเมตร กันเฉา (甘草) 3 เซนติเมตรตังกุย (当归) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

金银花 จินอิ๋นฮวา 
(ดอกสายนํ้าผ้ึง) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น ระบายความรอน ขับพิษฝหนอง
บรรเทาหวัดจากการกระทบลมรอน

玄参 เสฺวียนเซิน ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน
เค็ม 

เย็น ระบายความรอนในเลือด ลดพิษ
รอนเขาสูกระแสเลือดและระบบ
หัวใจ เสริมอิน ขับพิษ บรรเทา
อาการทองผูก 

当归 ตังกุย  ตัวยาชวย หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียน
ดี ลดบวม ระงับปวด 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของรางกาย 
ระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ 
ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยา
ท้ังหมดใหเขากัน 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ จินอิ๋นฮวา มีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ  ตัวยา-
เสริมคือ เสฺวียนเซิน ขับพิษรอน  ตังกุยเปนตัวยาชวย ชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น สลายเลือดคั่ง  
กันเฉาเปนตัวยานําพา  เม่ือใชรวมกับจินอิ๋นฮวา จะชวยใหสรรพคุณระบายความรอนและขจัดพิษดีขึ้น1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 
 ไมควรใชตํารับยาน้ีในผูปวยโรคหลอดเลือดอักเสบท่ีมีกลุมอาการเย็น หรือชี่และเลือดพรอง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิระงับปวดในหนูถีบจักร4  
 การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหยาตมโดยเพิ่มตัวยาอื่นใหเหมาะสมแกผูปวยโรคหลอดเลือดอุดตัน
ท่ีเกิดจากการอักเสบจํานวน 120 ราย พบวาไดผลรอยละ 100  อีกการศึกษาใหยาตมซื่อเม่ียวหยงอันทัง
รักษาผูปวยโรคดังกลาว จํานวน 30 ราย พบวาไดผลดีมาก 28 ราย4 
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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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาซื่อเม่ียวหยงอันทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยา

สมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Li Y.  Simaio Yongan 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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หยางเหอทัง (阳和汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
外科全生集  ไวเคอเฉฺวียนเซิงจี๋ (Life-saving Manual of Diagnosis and Treatment of 
External Diseases)1 
« ค.ศ. 1740 Wang Weide (王惟德 หวางเหวยเตอ) »2 

สวนประกอบ 
熟地 Radix Rehmanniae Praeparata สูต้ี 30 กรัม 
鹿角胶 Colla Cornus Cervi ลูเจี่ยวเจียว 9 กรัม 
肉桂 (研粉) Cortex Cinnamomi  

(ground into fine powder) 
โรวกุย  
(เอ๋ียนเฝน) 

3  กรัม 

姜炭 Zingiberis Praeparata เจียงถาน 2  กรัม 
麻黄 Herba Ephedrae หมาหวง* 2  กรัม 
白芥子 Semen Sinapis Albae ไปเจ้ียจื่อ 6  กรัม 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซิงกันเฉา 3  กรัม 

วิธีใช 
ตมเอานํ้าด่ืม1,3 

การออกฤทธิ์ 
อุนหยางบํารุงเลือด กระจายความเย็น ทะลวงการอุดกั้น1,3 

 
 
 
 
 
 
*  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/ 
หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในม้ือหน่ึงไมเกิน 2 กรัม 
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ตํารับยา หยางเหอทัง (阳和汤)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการอินท่ีเกิดจากหยางพรองและถูกความเย็นจับตัวเกิดเปนกอน มีลักษณะเปน
ตุมกอนหรือเปนฝท่ีไมมีหัว บริเวณท่ีเปนตุมกอนสีไมเปลี่ยนแปลงและไมรอน ไมมีอาการกระหายนํ้า 
ลิ้นซีด มีฝาขาว ชีพจรจมเล็ก1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยวัณโรคกระดูก วัณโรคท่ีเยื่อบุชองทอง 
วัณโรคตอมนํ้าเหลือง หลอดเลือดอักเสบจากลิ่มเลือดอุดตัน ไขกระดูกสันหลังอักเสบชนิดเรื้อรัง เปนฝ
ระดับลึกมานาน อาการหมอนรองกระดูกสันหลังโปงออกหรือกระดูกสันหลังหนาขึ้น เน่ืองจากหยางพรอง
และมีความเย็นจับตัวกัน1,3 
 
 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 

 

222 

2 เซนติเมตร 
สูต้ี (熟地) 

2 เซนติเมตร 
ลูเจี่ยวเจียว (鹿角胶) 

2 เซนติเมตร 
โรวกุย (เอ๋ียนเฝน) [肉桂 (研粉)] 

2 เซนติเมตร 

เจียงถาน (姜炭) 

2 เซนติเมตร 
หมาหวง (麻黄) 

2 เซนติเมตร 
ไปเจ้ียจื่อ (白芥子) 

2 เซนติเมตร 
เซิงกันเฉา (生甘草) 
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คําอธิบายตํารับ  
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

熟地 สูต้ี 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา) 

ตัวยาหลัก หวาน อุน 
เล็กนอย 

บํารุงอินและเลอืด เสริมอสุจิ 
และไขกระดูก 

鹿角胶 ลูเจี่ยวเจียว 
(กาวเขากวาง) 

ตัวยาเสริม เค็ม อุน บํารุงตับและไต เสริมอสุจิและ
บํารุงเลือด หามเลือด  

肉桂 (研粉) 
โรวกุย (เอ๋ียนเฝน) 
(อบเชยจีนบดเปนผง) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน 

รอน เสริมหยาง บํารุงธาตุไฟใน
ระบบไต ขับความเย็น ระงับ
ปวด เพ่ิมความอบอุนใหชี่
ไหลเวียน 

姜炭 เจียงถาน  
(ขิงแกเผาเปนถาน) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ใหความอบอุนแกปอดและ
กระเพาะอาหาร ระงับอาเจียน 
ระงับไอ ดูดซับพิษ 

麻黄 หมาหวง ตัวยาชวย เผ็ดขม อุน
เล็กนอย 

ขับเหงื่อ ขับพิษไข กระจาย 
ชี่ปอด บรรเทาหอบ 

白芥子 ไปเจ้ียจื่อ 
(เมล็ดพรรณผักกาด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน อุนปอด ชวยใหชี่ไหลเวยีน  
ขับเสมหะ ระงับไอ บรรเทา 
อาการหอบ กระจายการค่ัง  
สลายเมือกท่ีสะสมอยูใต
ผิวหนังและระหวางกลามเน้ือ 
ระงับปวด 

生甘草 เซิงกันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน สุขุม เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ขับพิษ 
ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับ
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน
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ตํารับยาน้ีประกอบดวยสูต้ีเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณบํารุงและชวยใหเลือดอุน  ลูเจี่ยวเจียว
เปนตัวยาเสริม ชวยบํารุงไขกระดูกและชวยเพ่ิมจิง (精 หมายถึง สารจําเปนในรางกาย) ทําใหเอ็นและ
กระดูกแข็งแรง และชวยเสริมสรรพคุณในการบํารุงเลือดของสูต้ี  ตัวยาชวย ไดแก เจียงถานและโรวกุย 
(เอี๋ยนเฝน) มีสรรพคุณชวยอุนและทะลวงเสนลมปราณ สลายความเย็นท่ีจับตัว  หมาหวงชวยเปดขุมขน
และกลามเน้ือใหกระจายความเย็นออกภายนอก  และไปเจี้ยจื่อชวยขับเมือกที่สะสมระหวางกลามเนื้อ
กับใตผิวหนัง  เซิงกันเฉาเปนตัวยานําพา มีสรรพคุณขจัดพิษและปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาลูกกลอน4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชในผูปวยกลุมอาการหยาง หรือมีอาการก้ํากึ่งระหวางกลุมอาการหยางและอิน หรือผูปวย
ท่ีมีอาการอินพรองและมีความรอน  และตํารับยาน้ีหามใชหมาหวงเกินปริมาณท่ีกําหนด1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางคลินิก:  การศึกษาในผูปวยวัณโรคปอดที่ตรวจพบเชื้อในเสมหะ เมื่อนําเชื้อ
ดังกลาวมาศึกษาในหลอดทดลอง พบวายาตมสามารถฆาเชื้อดังกลาวไดเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม  มี
รายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายฉบับท่ีแสดงวาหยางเหอทังสามารถรักษาผูปวยวัณโรคกระดูก
ไดผลดี  นอกจากน้ี ยังพบวายาตมสามารถรักษาอาการหมอนรองกระดูกสันหลังโปงออกหรือกระดูกสันหลัง
หนาขึ้น หลอดเลือดอักเสบจากลิ่มเลือดอุดตัน ประสาทสวนกลางอักเสบ ไขกระดูกสันหลังอักเสบชนิด
เร้ือรัง แผลมีหนอง หลอดลมอักเสบและไอหอบชนิดเรื้อรัง และการเตนของหัวใจผิดปกติ4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิรพินิจวงศ.  ตํารับยาหยางเหอทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Li Y, Wang XD. Yanghe 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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เหวยจิงทัง (苇茎汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
千金要方 เชียนจินเอี้ยวฟาง (Thousand Golden Prescriptions)1 
« ค.ศ. 652 Sun Simiao (孙思邈 ซุนซือเหม่ียว) »2 

สวนประกอบ 
苇茎 Rhizoma Phragmitis เหวยจิง 30 กรัม 
薏苡仁 Semen Coicis อี้อี่เหริน 30 กรัม 
冬瓜子 Semen Benincasae ตงกวาจื่อ 24 กรัม 
桃仁 Semen Persicae เถาเหริน 9 กรัม      

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขับรอน ละลายเสมหะ ขจัดการค่ังและขับหนอง1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการที่มีการค่ังของเสมหะรอนทําใหเปนฝในปอด มีอาการไอ เสมหะขนเหลือง มี
หนองเลือดปน มีกลิ่นเหม็นคาว ไอมากจนมีความรูสึกเจ็บลึก ๆ ในทรวงอก ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว 
ชีพจรลื่นเร็ว1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยท่ีมีฝในปอด ปอดอักเสบท่ีมีเสมหะ
รอนในปอด1,3 
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ตํารับยา เหวยจิงทัง (苇茎汤)

2 เซนติเมตร 
เหวยจิง (苇茎) 

2 เซนติเมตร 
อี้อี่เหริน (薏苡仁) 

2 เซนติเมตร 
เถาเหริน (桃仁) 

2 เซนติเมตร 
ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

苇茎 เหวยจิง 
(หญาแขม) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็นมาก ลดไข บรรเทาอาการรอนใน  
กระหายนํ้า เพ่ิมความชุมชื้น
ใหปอดและกระเพาะอาหาร  
ระงับคลื่นไสอาเจียน ระงับไอ 
มีเสมหะเหลืองเขมจากภาวะ 
ปอดอักเสบ 

薏苡仁 อี้อี่เหริน 
(ลูกเดือย) 

ตัวยาเสริม จืดอมหวาน เย็น
เล็กนอย 

สลายความชื้น ขับปสสาวะ 
บรรเทาอาการบวมนํ้า เสริม 
บํารุงมาม บรรเทาอาการ 
ปวดขอ ปวดเม่ือยกลามเน้ือ  
บรรเทาอาการปอดอักเสบ 
ลําไสอกัเสบ ขับหนอง 

冬瓜子 ตงกวาจื่อ 
(เมล็ดฟก) 

ตัวยาเสริม อมหวาน เย็น
เล็กนอย 

ระบายความรอนของปอด  
ขับเสมหะ บรรเทาอาการ 
ปอดอักเสบ ลําไสอักเสบ  
และขับหนอง 

桃仁 เถาเหริน 
(เมล็ดทอ) 

ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

สุขุม ชวยใหเลือดในระบบตับและ 
หัวใจไหลเวียนดี กระจาย 
เลือดค่ัง รักษาภาวะขาด
ประจําเดือน ปวดประจําเดือน 
หลอลื่นลําไส ระบายออน ๆ 

 ตํารับยาน้ีประกอบดวยเหวยจิงเปนตัวยาหลัก มีสรรพคุณขจัดความรอนในปอด  ตัวยาเสริม 
ไดแก อี้อี่เหรินและตงกวาจื่อ มีสรรพคุณชวยขับเสมหะรอน ระบายความชื้น และขับหนอง  เถาเหริน
เปนตัวยาชวย มีสรรพคุณชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น และสลายการค่ังของเลือด1,3 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิบรรเทาอาการออนเพลีย และเสริมสรางระบบภูมิคุมกัน
ในหนูถีบจักร4 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมมีสรรพคุณบรรเทาอาการฝในปอด ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ 
ไอเรื้อรัง จมูกอักเสบ และขากรรไกรบนอักเสบ4 

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. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, สมชาย จิระพินิจวงศ.  ตํารับยาเหวยจิงทัง.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552.  

4. Li Y, Wang XD.  Weijing 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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อี้อี่ฟูจื่อไปเจี้ยงสาน (薏苡附子败酱散) 
 

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

สวนประกอบ 
薏苡仁 Semen Coicis อี้อี่เหริน 30 กรัม 
败酱草 Herba Patriniae ไปเจ้ียงเฉา 15 กรัม 
熟附子 Radix Aconiti Praeparata สูฟูจื่อ* 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขับหนอง ลดบวม1,3 
สรรพคุณ 

รักษากลุมอาการเปนฝท่ีกลัดหนองในลําไส ผิวหนังหยาบกรานเปนเกล็ด เล็บบางฉีกแตกงาย 
ไมมีไข หนังทองตึง ปวดแนนบริเวณดานลางของชองทองดานขวา เม่ือกดแลวรูสึกน่ิม ชีพจรเร็ว1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยไสต่ิงอักเสบเรื้อรังท่ีกลัดหนองแลว1,3 
 
 
 
 
 
 
 
*  ฟูจ่ือเปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ตํารับยา อี้อี่ฟูจื่อไปเจี้ยงสาน (薏苡附子败酱散)

2 เซนติเมตร 
ไปเจ้ียงเฉา (败酱草) 

2 เซนติเมตร 
สูฟูจื่อ (熟附子) 

2 เซนติเมตร อี้อี่เหริน (薏苡仁) 
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คําอธิบายตํารับ 
สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

薏苡仁 อี้อี่เหริน 
(ลูกเดือย) 

ตัวยาหลัก จืด 
อมหวาน 

เย็น 
เล็กนอย

สลายความชื้น ขับปสสาวะ  
บรรเทาอาการบวมนํ้า เสริม 
บํารุงมาม บรรเทาอาการปวด- 
ขอ ปวดเม่ือยกลามเน้ือ  
บรรเทาอาการปอดอักเสบ  
ลําไสอกัเสบ ขับหนอง 

败酱草 ไปเจ้ียงเฉา ตัวยาเสริม เผ็ดอมขม เย็น 
เล็กนอย 

ระบายความรอน ขับพิษ   
สลายฝ ขับหนอง สลายเลือดค่ัง
ระงับปวด  

熟附子 สูฟูจื่อ 
(รากแขนงของ 
โหราเดือยไกท่ีผาน
การฆาฤทธ์ิ) 

ตัวยาชวย เผ็ด รอน 
(มีพิษ) 

ดึงหยางใหกลับคืนมา เสริม 
หยาง บํารุงธาตุไฟ สลาย 
ความเย็น ระงับปวด 

ตํารับยาน้ีประกอบดวยตัวยาหลักคือ อี้อี่เหริน มีสรรพคุณระบายความชื้น ลดบวม  ตัวยาเสริม
คือ ไปเจี้ยงเฉา ชวยขับกระจายเลือดค่ังและขับหนอง  สูฟูจื่อเปนตัวยาชวย ใชในปริมาณนอย รสเผ็ด
รอน มีฤทธ์ิสลายความเย็นชื้น ทําใหการไหลเวียนของชี่ดีขึ้น1,3 
รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม4 
ขอหามใช ขอควรระวังในการใช 

หามใชตํารับยาน้ีในกรณีไสต่ิงอักเสบเฉียบพลันท่ียังไมกลัดหนอง1,3 
ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาโรคไสติ่งอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง 
ถุงนํ้าดีอักเสบเรื้อรัง และโพรงกระดูกเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง1,3,4 
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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, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธีรวัฒน ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาอ้ีอ่ีฟูจ่ือไปเจ้ียงสาน.  [เอกสารแปลเพ่ือการจัดทํา

ฐานขอมูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ-
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 

4. Li Y, Wang XD.   Yiyi Fuzi Baijiang 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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บทที่ 8 
ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

คุณสมบัติและรสของตัวยาจะบงบอกถึงสรรพคุณของยา  การแพทยแผนจีนไดแบงคุณสมบัติ
ของตัวยาออกเปน 4 อยาง ไดแก เย็น-รอน อุน-สุขุม ซึ่งคุณสมบัติของยาจะขึ้นกับการออกฤทธ์ิของตัวยา  
เม่ือยาเขาสูรางกายแลวจะมีกลไกการออกฤทธ์ิและประสิทธิผลการรักษาแตกตางกัน  ตัวยาแตละชนิด
จะมีรสชาติไมเหมือนกัน เน่ืองจากมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน ทําใหฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
ประสิทธิผลการรักษาแตกตางกันดวย  ตัวยาที่มีรสชาติเหมือนกันจะมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาใกลเคียงกัน  
แพทยแผนจีนแบงรสยาออกเปน 5 รส ไดแก รสเผ็ด (ฉุนซา) รสหวาน (ชุม) รสเปร้ียว รสขม และรสเค็ม  
นอกจากน้ี แพทยแผนจีนยังจัด “รสจืด” เขาไวใน “รสหวาน” เน่ืองจากท้ังสองรสมักใชรวมกัน และจัด 
“รสฝาด” เขาไวกับ “รสเปร้ียว”  ซึ่งรายละเอียดสรรพคุณของตัวยาแตละชนิดสามารถอานไดจากตํารับ
ยาจีนซึ่งมีตัวยาเหลาน้ีเปนสวนประกอบ 

ตัวยาตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของตํารับยาจีนในหนังสือเลมน้ีมีจํานวนท้ังสิ้น 115 ชนิด ซึ่ง
สามารถจําแนกตามคุณสมบัติของตัวยา ดังน้ี 
 1. คุณสมบัติเย็น: กุยปน เกอเกิน จินอิ๋นฮวา จือหมู จื่อเขอ จื่อสือ เจอเซี่ย ฉฺวีไม ไฉหู 
ชวนเปยหมู เชอเฉียนจื่อ เชอไปเยี่ย เชอเสา ซังไปผี ซังเยี่ย ซาเซิน ซันจือจื่อ ตงกวาจื่อ ตันเซิน ตาหวง ต้ีหลง 
ต้ีหวง เติงซิน ปอเหอ เปยนชฺวี่ ไปเจี้ยงเฉา ไปเวย ไปเหอ มั่นจิงจื่อ มูทง ไมตง ยฺวี่จู สือเกา เสาเหยา 
เสฺวียนเซิน หมางเซียว หมูตันผี หวงฉิน หวงปอ หวงเหลียน หฺวาสือ เหวยจิง ไหฺวฮวา อี้อี่เหริน 
 2. คุณสมบัติรอน: เฉาอู โรวกุย กันเจียง ฟูจื่อ หวูจูยฺหวี 
 3. คุณสมบัติอุน: กุยจือ เกาเปน ขวนตงฮวา จิงเจี้ย จิงหม่ี จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย จื่อหวั่น เฉินผี 
ชงไป ชวนซฺยง ชวนอู ชังจู เชียงหัว ซิ่งเหริน ซี่ซิน ซูซาเหริน ตังกุย ต้ันโตวฉ่ือ ตาเจา ตาฟูผี ตูหัว 
เทียนหนันซิง ปนเซี่ย ไปจื่อ ไปจู ไปเจี้ยจื่อ ไปเฉียน ไปปู ไปเปยนโตว ฝางเฟง มูเซียง โรวโตวโขว 
ลูเจ่ียวเจียว เสินชฺวี หมาหวง หรูเซียง เหรินเซิน เหอจ่ือ ไหเซิน อายเยี่ย อี๋ถัง อูเวยจื่อ เออรจู โฮวผอ  
 4. คุณสมบัติสุขุม: กันเฉา จูหลิง เจี๋ยเกิง ซันเหยา ซานเหลิง เซียงฟู เถาเหริน ไปกวอ ฝูหลิง 
ฝูหลิงผี มอเหยา ไมหยา เหลียนจ่ือ ไหลฝูจื่อ อาเจียว อิงซูเคอ 
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เม่ือจําแนกตัวยา 115 ชนิดดังกลาวตามรสของตัวยา พบวาตัวยาบางชนิดมีเพียงรสเดียว แต
ตัวยาสวนใหญมีหลายรสผสมกัน ดังน้ี 
 1. รสเผ็ด (ฉุนซา): เกาเปน กันเจียง จิงเจี้ย จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย ชวนซฺยง ซี่ซิน ปอเหอ ปนเซี่ย 
ไปจื่อ ฟูจื่อ เปนตน 
 2. รสหวาน (จืด): กันเฉา จิงหม่ี จินอิ๋นฮวา ตาเจา อาเจียว อี๋ถัง เปนตน 
 3. รสเปร้ียว (ฝาด): อิงซูเคอ เปนตน 
 4. รสขม: เชอเสา ซันจือจื่อ ซิ่งเหริน ตันเซิน ตาหวง หวงฉิน หวงปอ หวงเหลียน เปนตน 
 5. รสเค็ม: ต้ีหลง ไหเซิน ลูเจี่ยวเจียว เปนตน 
 ตัวยาท่ีมีหลายรสผสมกัน เชน ชังจู (เผ็ดอมขม) ต้ีหวง (หวานอมขม) เสฺวียนเซิน (ขม อมหวาน
เค็ม) เหรินเซิน (หวานอมขมเล็กนอย) เปนตน 

ในบทน้ีจะกลาวถึงเฉพาะขอมูลวิชาการของตัวยาตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของตํารับยาใน
หนังสือเลมน้ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1. ช่ือตัวยา  ใชชื่อจีนตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Pharmacopoeia of 
the People’s Republic of China 2005) เพื่อความเปนสากล โดยสะกดเสียงคําอานเปนภาษาไทยทับศัพท
คําอานภาษาจีนกลาง (พินอิน) และวงเล็บชื่อจีน  

2. แหลงท่ีมา  กําหนดใหระบุชื่อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
หากมีชื่อไทยจะระบุไวดวย และอธิบายวาตัวยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพืชหรือสัตว โดยระบุชื่อ
วิทยาศาสตรตามระบบการตั้งชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature) ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล 
(genus) และชนิด (species) เขียนดวยตัวเอน และหากตัวยาชนิดใดสามารถระบุพันธุ (variety) ไดก็
จะระบุไวหลังชื่อ โดยใชตัวยอ var. ตามดวยชื่อพันธุ หลังชื่อชนิดจะตามดวยชื่อยอของผูตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร (author name) พรอมระบุวาอยูในวงศ (family) ใด  ในกรณีที่ตองมีวิธีพิเศษในการ
เตรียมตัวยา เชน การฆาฤทธ์ิยา การผัด เปนตน จะอธิบายรายละเอียดวิธีเตรียมโดยสังเขป 
 3. ขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ  เปนขอมูลจากการวิจัยท่ีสนับสนุนสรรพคุณของตัวยา แบงเปน 4 
สวน ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก การศึกษาความปลอดภัย ขอหามใชและขอ-
ควรระวังในการใช โดยระบุเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยสังเขป   

4. ภาพประกอบ  แตละตัวยาจะมีภาพประกอบ และใชมาตราสวนเปนเซนติเมตร 
  5. เอกสารอางอิง  จะอยูขางทายของตัวยาแตละชนิด  
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กันเจียง (干姜) 
 

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

เซิงเจียง (生姜) [ขิงแกสด  (Rhizoma 
Zingiberis Recens)]  คือ เหงาสดของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ 
Zingiberaceae1   

เจียงจือ (姜汁) (น้ําค้ันขิงแกสด)  เตรียมโดย
นําเซิงเจียงมาค้ันเอานํ้า1  

เ จี ย ง ถ า น  (姜炭) [ขิ ง แ ก เ ผ า เ ป น ถ า น 
(Rhizoma Zingiberis Praeparatum)]  เตรียมโดยนํา
กันเจียงที่สะอาดใสกระทะ ผัดโดยใชไฟแรง จนกระทั่ง
ผิวนอกของตัวยามีสีดําไหม เน้ือในเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลเขม 
พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา ท้ิงไวใหเย็น2-5  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหสารสกัดนํ้าของเซิงเจียงทางปากสัตวทดลองหลายชนิด 
พบวามีฤทธ์ิตานอาเจียน6 โดยไมไดออกฤทธิ์ท่ีระบบประสาทสวนกลาง แตออกฤทธ์ิโดยตรงท่ีระบบ-

ทางเดินอาหาร6,7 สารออกฤทธ์ิคือ shogaols และ zingerone6  เจียงจือความเขมขนตํ่า ๆ จะเพ่ิมแรง
บีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตความเขมขนสูงจะลดแรงบีบตัวและ
ความตึงตัวของลําไสอยางชัดเจน8   สารท่ีมีผลตอการบีบตัวของลําไสคือ 6-gingerol และ 6-shogaol9,10 
แตการออกฤทธ์ิของสารท้ังสองจะขึ้นกับวิธีการใหยา เชน เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําจะยับยั้งการบีบตัว 
แตถาใหทางปากจะกระตุนการบีบตัว9  เม่ือใหสารสกัดนํ้าของเซิงเจียงความเขมขน 25% ในขนาด 200 
มิลลิลิตร ทางปากสุนัข จะกระตุนการหลั่งนํ้ายอยอาหารไดนาน 24 ชั่วโมง6  เม่ือใหสารสกัดนํ้ารอนทางปาก
หนูขาวสามารถลดอาการบวมได โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ9  
สารสกัดเอทานอลของกันเจียงขนาด 50-800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีฤทธ์ิ

กันเจียง (干姜) 

2 เซนติเมตร 
เจียงถาน (姜炭) 

เซิงเจียง (生姜) 
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ระงับปวด และสารสกัดในขนาดเดียวกันเมื่อใหทางปากหนูขาวมีฤทธิ์ตานอักเสบ11  สาร 6-shogaol 
และ 6-gingerol ขนาด 70-140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อใหทางปากหนูขาว มีฤทธิ์ระงับปวด ลดไข12  
อยางไรก็ตาม พบวาเม่ือผสมผงยาในอาหารใหหนูขาวกิน 5 วัน ไมทําใหอุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลง 
แตเม่ือฉีดสาร 6-gingerol เขาชองทอง ขนาด 2.5 หรือ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหอุณหภูมิรางกาย
ลดลงอยางรวดเร็ว จึงเปนไปไดวาสาร 6-gingerol มีฤทธ์ิลดอุณหภูมิของรางกาย แตสารอื่นในเจียงมี
ฤทธ์ิในทางตรงกันขาม13  นอกจากน้ี สาร 6-shogaol มีฤทธ์ิระงับไอ10  สาร gingerols มีฤทธ์ิเพ่ิมแรงบีบ
ของหัวใจ12 ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น6  และสารในนํ้ามันหอมระเหย เชน 6- และ 10-gingerol มีฤทธ์ิ
กระตุนการหลั่งนํ้าดี9  เจียง (ถาน) มีฤทธ์ิหามเลือด3,4

 

การศึกษาทางคลินิก:  เจียงมีสรรพคุณรักษาไขหวัดจากการกระทบลมเย็น บรรเทาอาการคลื่นไส
อาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ทองเสีย14  เจียง (ถาน) มีสรรพคุณรักษาอาการเย็นพรองแลวทําให
เลือดออก เชน อาเจียนเปนเลือด อุจจาระมีเลือดปน เลือดออกท่ีมดลูก ปวดประจําเดือน เปนตน4,5,15  
ขนาดใชของเจียงสําหรับบรรเทาอาการอาเจียนตองสูงเพียงพอ เชน เจียงจือ ความเขมขน 5% ขนาด 30 
มิลลิลิตร ไมมีฤทธ์ิตานอาเจียน แตความเขมขน 10-50% จะมีฤทธ์ิ6   การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก
ของเจียง พบวาผงยาขนาดอยางนอย 1 กรัม สามารถบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยหลังผาตัด16 
และผงยาขนาดวันละ 1 กรัม มีประสิทธิผลสําหรับอาการเมารถเมาเรือ และอาการคลื่นไสอาเจียนใน
สตรีมีครรภ17,18  ขนาดยาสําหรับบรรเทาอาการเมารถในผูใหญและเด็กอายุมากกวา 6 ป คือ รับประทาน
คร้ังละ 0.5 กรัม วันละ 2-4 คร้ัง9  ขนาดสําหรับลดอาการคลื่นไสอาเจียนในสตรีมีครรภคือ ผงยา 250 
มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง9 หรือเตรียมเปนชาชงจากเซิงเจียง7  เม่ือใหยาฉีดเซิงเจียงและสารสกัดความเขมขน 
5-10% เขาท่ีตําแหนงปวดในคนไขรูมาติกหรือปวดหลังเร้ือรัง พบวาสามารถลดอาการปวด ขอบวม และ
ทําใหการทํางานของขอเปนปกติ6,9  และการใหผงยาทางปากในคนไขรูมาติกหรือมีความผิดปกติของ
ระบบกลามเน้ือและกระดูก สามารถลดการปวดบวมในระดับตาง ๆ ได9 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้าค้ันเซิงเจียงความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร 
พบวาขนาดท่ีทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม  อาการพิษท่ีทําใหสัตวตาย คือ 
ชักและหยุดหายใจ19  ยาฉีดเซิงเจียงขนาด 625 เทาของขนาดรักษา เม่ือฉีดเขากลามเน้ือหนูถีบจักร ไม
ทําใหระคายเคืองหรือไมทําใหเม็ดเลือดแดงแตก6  สาร 6-gingerol และ shogaols มีฤทธ์ิกอกลายพันธุ 
แตนํ้าค้ันเซิงเจียงและสาร zingerone มีฤทธ์ิตานการกอกลายพันธุ9   
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  การใชผงยาขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ในสตรีมี-

ครรภ ไมทําใหกําเนิดทารกวิรูป9 แตในบางเภสัชตํารับจะมีขอหามใชในสตรีมีครรภ20  อาการขางเคียงท่ี
อาจจะพบได คือ อาการไมสบายในระบบทางเดินอาหาร นอนไมหลับ21-22 
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กันเฉา (甘草) 
 

กันเฉา หรือ เซิงกันเฉา (生甘草) [ชะเอมเทศ 
(Radix Glycyrrhizae)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Glycyrrhiza uralensis Fisch., G. inflata Bat., G. glabra L. 
วงศ Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)1 

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] [ชะเอมเทศผัดน้ําผึ้ง (Radix 
Glycyrrhizae Praeparata)] เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธ์ิมา
เจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม ใสกันเฉาท่ีห่ันเปนแวน ๆ 
หรือเปนชิ้น ๆ  อัตราสวนของตัวยา:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1 แลวคลุก
ใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผ้ึงซึมเขาในตัวยา  จากน้ัน
นําไปผัดในภาชนะที่ เหมาะสมโดยใช ไฟระดับปานกลาง 
จนกระท่ังมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ  นําออกจากเตา 
แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น2 

กันเฉา (เฉา) [甘草 (炒)] เตรียมโดยนํากันเฉาที่หั่น
เปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ใสในภาชนะท่ีเหมาะสม ผัดโดยใชไฟ
ออน ๆ จนกระท่ังตัวยามีสีเขมขึ้น นําออกจากเตา แลวต้ังท้ิงไว
ใหเย็น2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  กันเฉามีฤทธ์ิคลายฮอรโมน
จากตอมหมวกไต ทําใหมีการเก็บกักนํ้าในรางกาย ลดการขับออกของนํ้าและเกลือโซเดียมทางปสสาวะ3 
และมีฤทธ์ิตานอักเสบ สารออกฤทธ์ิคือ glycyrrhizin และ glycyrrhetinic acid4-6  สาร glycyrrhizin 
และสวนสกัดท่ีไมมีสาร glycyrrhizin มีฤทธ์ิกดการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และตานอาการแพ3  การ
ฉีดสาร glycyrrhizin เขาชองทองหนูตะเภา สามารถลดอาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส แตเม่ือให
ทางปากพบวาไมมีฤทธ์ิ7  สาร glycyrrhizin, glycyrrhetinic acid และสารกลุมเฟลโวน มีฤทธ์ิรักษา
แผลในกระเพาะอาหารโดยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และเพิ่มการสรางเมือกเพื่อปกปองเยื่อบุ
กระเพาะอาหาร3,7  สารกลุมเฟลโวนยังมีฤทธ์ิตานเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของการ

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (เฉา) [甘草 (炒)] 

กันเฉา (甘草) 

กันเฉา (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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เกิดแผลในกระเพาะอาหาร5  สารกลุมเฟลโวน3,4,7 และสาร glycycoumarin8 มีฤทธ์ิยับยั้งการหดเกร็ง
ของกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก  สาร glycyrrhizin มีฤทธ์ิระงับไอ บรรเทาอาการระคายเคือง กระตุนการ-

หลั่งเมือกในหลอดลม และขับเสมหะ7 มีฤทธ์ิตานพิษ3 และตานเชื้อไวรัสหลายชนิด เชน เริม อีสุกอีใส 
เอดส ตับอักเสบชนิดเอและซี งูสวัด5,6  สาร glycyrrhizin และสวนสกัดของเฟลโวนอยดมีฤทธ์ิปกปองตับ6,7 

การศึกษาทางคลินิก:  กันเฉามีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ  
โดยท่ัวไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอท่ีมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจาก
ยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได9,10  กันเฉาใชไดผลกับผูปวยโรคตอม-

หมวกไตพิการ (Addison’s disease) อยางออน ๆ  แตถาอาการรุนแรง การใชเด่ียว ๆ จะไมไดผล ตอง
ใชรวมกับยากลุม corticosteroids3  การรับประทานกันเฉาขนาด 2.5-5 กรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 3 
สัปดาห สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได3  การใชสวนสกัดท่ีขจัดสาร glycyrrhizin ออก ขนาด 
380 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ใหผลดีเทียบเทายาลดกรด และยา cimetidine7  สาร glycyrrhizin มี
สรรพคุณรักษาตับอักเสบเรื้อรังชนิดซี5  ครีมท่ีเตรียมจากสาร glycyrrhizin ความเขมขน 2% ทาวันละ 
6 ครั้ง ในผูปวยเริมท่ีปาก พบวาสามารถลดอาการปวดและกลืนลําบากไดภายใน 24-48 ชั่วโมง และ
แผลจะคอย 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 คร้ัง ภายใน 1 เดือน พบวาผูปวยมีสารกอภูมิ-

ตานทานตอเชื้อเอดสชนิด HIV p24 ลดลงหรือใหผลลบ5  กันเฉาผัดนํ้าผึ้งมีฤทธ์ิเสริมภูมิคุมกันแรงกวา
กันเฉาท่ีไมไดผัดมาก จัดเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ท่ีดีท่ีสุดชนิดหน่ึงในทางคลินิก2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักร
ตายทั้งหมด (LD100) เมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง มีคาเทียบเทาผงยา 3.6 กรัม/กิโลกรัม3  ขนาดของสาร 
glycyrrhizin ตํ่าสุดท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย เม่ือฉีดเขาใตผิวหนัง มีคาเทากับ 1 กรัม/กิโลกรัม3  คา LD50 
ของสวนสกัดเฟลโวนอยด เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคาเทียบเทากับผงยา 760 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  
คา LD50 ของสาร glycyrrhetinic acid เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคาเทากับ 308 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม6  การใหสาร glycyrrhetinic acid ขนาดสูง (1,250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในหนูถีบจักร จะกด
การหายใจ และทําใหนํ้าหนักลดลง3  การศึกษาพิษเรื้อรัง พบวาเมื่อใหกันเฉาขนาด 0.3-0.6 กรัม/
กิโลกรัม ทางปากหนูขาว นาน 90 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษ4  เม่ือใหสารสกัดทางปากหนูตะเภา ใน
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ขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 6 สัปดาห พบวาทําใหนํ้าหนักตัวหนูเพิ่มขึ้นเล็กนอย แต
ไมมีอาการบวม ตอมหมวกไตมีนํ้าหนักลดลง ไตผิดปกติเล็กนอย3  เม่ือใหกันเฉาทางปากหนูขาวขนาด 
2.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 3 สัปดาห พบวาการเพิ่มของนํ้าหนักตัวนอยกวากลุมควบคุม จํานวนเม็ดเลือด
ลดลง ตอมไทมัสมีนํ้าหนักลดลง แตเม่ือหยุดใหยา อาการตาง ๆ จะกลับคืนเปนปกติ6   การใหสาร 
glycyrrhizin ขนาดสูง (20-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) นานกวา 1 สัปดาห จะทําใหหนูถีบจักรมีอาการบวม 
แตอาการจะหายไปเมื่อหยุดยา3  กันเฉาไมมีฤทธ์ิกอกลายพันธุ  และไมทําใหเกิดทารกวิรูปใน
สัตวทดลอง7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  จากการศึกษาทางคลินิก พบวาการใชกันเฉาขนาดสูงหรือ
ขนาดตํ่าเปนเวลานาน ๆ  จะทําใหผูปวยมีอาการบวม แขนขาออนแรง กลามเน้ือชา เวียนศีรษะ ความดัน-

โลหิตสูง โพแตสเซียมตํ่า จึงตองระวังการใชในผูสูงอายุ ผูปวยโรคไตและโรคหัวใจ เน่ืองจากจะทําให
ความดันโลหิตสูงและมีเลือดค่ังท่ีหัวใจ3  ขนาดใชท่ีปลอดภัยของกันเฉาในผูใหญสุขภาพดีคือ 1-5 กรัม/วนั5  
หามใชกันเฉาในผูปวยความดันโลหิตสูง ตับแข็ง มีภาวะโพแตสเซียมตํ่า และสตรีมีครรภ7  กันเฉามี
อันตรกิริยากับสมุนไพรอ่ืนตามท่ีระบุไวในการแพทยแผนจีนคือ เม่ือใชเหยียนฮวา (芫花 Daphne 
genkwa) รวมกับกันเฉา จะทําใหเกิดพิษมากกวาใชเดี่ยว ๆ และฤทธิ์ขับปสสาวะและระบายของ
เหยียนฮวาถูกยับยั้ง  กันเฉาขนาดต่ํา ๆ จะลดความเปนพิษของตาจี่ (大戟 Euphorbia pekinensis) 
แตในขนาดสูงจะเพ่ิมความเปนพิษ  เม่ือใหกันเฉารวมกับกันสุย (甘遂 Euphorbia kansui) พบวาทําให
เกิดอาการพิษในหนูตะเภา เชน กระเพาะอาหารพองอืดจนตาย แตเมื่อใหรวมกับไหเจา (海藻 
Sargassum fusiforme) ทางปากกระตาย ไมพบอาการไมพึงประสงคใด ๆ3 

หมายเหตุ:  กันเฉา (จื้อ) มีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร 
เสริมชี่ ทําใหการเตนของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยท่ัวไปมักใชในตํารับยารักษาอาการมาม
และกระเพาะอาหารออนเพลีย ไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตน
ไมสมํ่าเสมอ และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ  การศึกษาปริมาณ glycyrrhizic acid ในกันเฉาท่ีผัด
และไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวากันเฉาผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวากันเฉาท่ีไมไดผัดรอยละ 47-
60 โดยขึ้นกับคุณภาพของเครื่องยา2  
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กุยจือ (桂枝) 
 

กุยจือ  (桂枝 )  [กิ่ งอบเชยจีน  (Ramulus 
Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Cinnamomum cassia Presl วงศ Lauraceae1,2   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิลดไข
และระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนูถีบจักรและกระตาย  
เม่ือฉีดสาร cinnamaldehyde ซึ่งเปนองคประกอบหลักใน
นํ้ามันหอมระเหย เขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 125 และ 
250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือใหทางปากในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดไข สงบจิตใจ 
สารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธ์ิตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง  นอกจากน้ี 
สารสกัดนํ้ายังมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปมักใชกุยจือเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาอาการไขหวัด
เน่ืองจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการหอบเนื่องจาก
หลอดลมอักเสบ4 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของ
นํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด (LD100) 
ตายรอยละ 50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวันมีคาเทากับ 1,400, 624.7 
และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 
และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธ์ิของสารสกัด4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากกุยจือมีฤทธ์ิกระตุนการไหลเวียนของเลือด จึงควร
ใชอยางระวังในผูปวยท่ีเลือดออกงาย สตรีมีครรภ หรือสตรีท่ีมีประจําเดือนมาก  หามใชในผูปวยท่ีมีไข 
มีภาวะรอนพรอง มีความรอนในเลือดรวมกับอาเจียน5,6 
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2 เซนติเมตร 

กุยปน (ซูเฉา) [龟板 (酥炒)] 
 

กุยปน (ซูเฉา) หรือ กุยเจี่ย (ซูเฉา) [龟甲 (酥炒)] 
[กระดองเตาคั่ว (Carapax et Plastrum Testudinis)] 
คือ  กระดอง ท้ังส วนบนและสวนทองของสัตว ท่ี มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Chinemys reevesii (Gray) วงศ Emydidae1  
เตรียมโดยนําทรายใสในภาชนะท่ีเหมาะสม แลวใหความรอน
ท่ีอุณหภูมิสูง ใสกระดองเตาท่ีสะอาดและแยกเปนชิ้น ๆ ลง
ไป คนอยางสมํ่าเสมอจนตัวยากรอบ ผิวนอกสีเหลือง นํา
ออกจากเตา รอนเอาทรายออก จุมในนํ้าสมสายชู แลวนําไปทําใหแหง1-4  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันและตานเนื้องอกในหนูถีบจักร 
ชวยใหมดลูกหดตัวในหนูขาว ตานภาวะการเกิดไขมันในเลือดและการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด
กระตาย  มีฤทธ์ิตอกลุมอาการตาง ๆ ท่ีเกิดจากภาวะอินพรองในหนูขาว ชวยใหนอนหลับในหนูถีบจักร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของมดลูกและของอัณฑะ5,6  

การศึกษาทางคลินิก:  กุยปนมักไมใชเด่ียว สวนใหญใชเปนสวนประกอบในตํารับยาชวยให
การทํางานของมดลูกและของอัณฑะดีขึ้น ชวยบรรเทาอาการวัณโรคปอด ไตอักเสบเรื้อรังเน่ืองจากภาวะอิน
พรอง และชวยสงบจิตใจ5   

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาไมสามารถหาขนาดของสารสกัดนํ้า
ท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปาก  และขนาดสูงสุดของสารสกัดนํ้าท่ีหนูถีบจักร
สามารถทนได มีคาเทียบเทากับผงยา 250 กรัม/กิโลกรัม5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในสตรีมีครรภ ผูปวยที่มีภาวะกระเพาะ-

อาหารเย็น-ชื้น และทองเสียเน่ืองจากหยางพรอง7  

เอกสารอางอิง 
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2. Xu CJ, Ye DJ.  Zhongyao Paozhi Xue. 18th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 2003. 
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4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Zhang Y, Lin ZB.  Plastrum Testudinis: gui ban.  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. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medicopharmaceutical Science and 
Technology Publishing House, 1994. 

7. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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เกอเกิน (葛根) 
 

เกอเกิน (Radix Puerariae Lobatae) คือ 
รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Pueraria lobata 
(Willd.) Ohwi1,2 วงศ Fabaceae (Leguminosae-
Papilionoideae)3   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จากการศึกษาใน
สัตวทดลองพบวา เกอเกินมีฤทธ์ิชวยใหการไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น  สารกลุมกลัยโคไซด โดยเฉพาะสาร puerarin มีฤทธ์ิทําใหกลามเน้ือหัวใจคลายตัวและ
ลดอัตราการเตนของหัวใจ ลดความดันโลหิต1,4 ปองกันและรักษาหัวใจขาดเลือด5 ทําใหระบบการ-

ไหลเวียนของเลือดท่ีสมองดีขึ้น1,4 ลดไขและตานการชัก1,4  นอกจากน้ี สาร puerarin ยังมีฤทธ์ิปกปองตับ
จากสาร carbon tetrachloride โดยการยับยั้งเอนไซม CYP2E1 และตานอนุมูลอิสระ6 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดแอลกอฮอลมีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บหนาอก ปวดศีรษะขางเดียว 
และไขหวัด  สารสกัดนํ้าและสารกลุมเฟลโวนอยดรวมมีสรรพคุณลดความดันโลหิต7 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการใหสารสกัดแอลกอฮอลทางปาก
หนูถีบจักรในขนาด 10 และ 20 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 3 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  เม่ือฉีดสารสกดั
แอลกอฮอล สารกลุมเฟลโวนอยดรวม และสาร puerarin เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักรพบวาขนาดของ
สารสกัดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 2.1, 1.6 และ 0.74 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  
เม่ือใหสารสกัดนํ้าท่ีขจัดสารกลุมไอโซเฟลโวนอยดออกแลวทางปาก ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําและชองทอง
หนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 4.0, 1.04 และ 2.0 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  การศึกษาพิษกึ่งเร้ือรัง 
เมื่อใหสารสกัดแอลกอฮอลทางปากหนูถีบจักรวันละ 2 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 2 เดือน ไมพบ
อาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ  และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปากสุนัขท่ีมีความดันโลหิตสูง 
วันละ 2 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 14 วัน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากเกอเกินมีคุณสมบัติเย็น อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส
อาเจียน จึงควรใชอยางระวังในผูปวยท่ีมีภาวะกระเพาะอาหารเย็นหรือหยางพรอง  และควรระวังการใชใน
ฤดูรอน เม่ือมีเหงื่อออกมากรวมกับการถูกลมรอนกระทบ8 

2 เซนติเมตร 
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เกาเปน (藁本) 
 

เกาเปน (Rhizoma et Radix Ligustici) คือ 
เหงาและรากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ligusticum 
sinense Oliv., L. jeholense Nakai et Kitag. วงศ 
Apiaceae (Umbelliferae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร butylphthalide, 
butylidenephthalide และ ligustilide มีฤทธิ์ยับยั้งการ
หดตัวของมดลูกท่ีแยกจากกายหนูขาวท่ีเหน่ียวนําดวยสาร 
prostaglandin F2α โดย butylidenephthalide มีฤทธ์ิแรงกวา ligustilide2  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหย 
ทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 7.0 และ 14.0 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิตานอักเสบ  และเม่ือให
ทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 7.14 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดไข บรรเทาปวด และสงบ
จิตใจ  สารสกัดนํ้าขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิระงับปวดเม่ือฉีดเขาชองทองกระตาย  สารสกัดเอทา-
นอลมีฤทธ์ิยับยั้งอาการบีบเกร็งของกลามเน้ือเรียบของลําไสเล็กและมดลูกกระตาย  สารสกัดนํ้าและสาร
สกัดเอทานอล ขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิลดความดันโลหิตเม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย  สาร 
ligustilide มีฤทธ์ิระงับอาการหอบในหนูตะเภาเม่ือฉีดเขาชองทอง  สารสกัดนํ้าความเขมขน 15-30% มี
ฤทธ์ิตานเชื้อราในหลอดทดลอง3 

การศึกษาทางคลินิก:  เกาเปนมักไมใชเดี่ยว โดยทั่วไปมักใชเปนสวนประกอบของตํารับยา
รักษาอาการปวดศีรษะ เชน ยาตมท่ีประกอบดวยเกาเปน ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ซี่ซิน (细辛) และ
ชงไป (葱白 หอมจีน) มีสรรพคุณรักษาโรคปวดศีรษะ  ตํารับยาท่ีมีเกาเปนเปนสวนประกอบสําคัญ
สามารถรักษาโรคไมเกรน แนนหนาอก ปวดศีรษะจากการกระทบลม ปวดขอ และแขนขาชา  การศึกษา
ในผูปวยโรคผิวหนังเรื้อรัง จํานวน 139 ราย โดยฉีดยาเตรียมเกาเปน 50% เขาใตผิวหนังเฉพาะท่ี 
สัปดาหละ 2 ครั้ง คร้ังละ 5-10 มิลลิลิตร จํานวน 8-20 คร้ัง ขึ้นกับอาการของผูปวย รักษานาน 1-4 
เดือน พบวาผูปวยจํานวน 46 ราย หายเปนปกติและไมกลับมาเปนอีก ผูปวย 44 ราย ไดผลดีมาก และ 
ผูปวย 47 ราย ไดผลดี รวมไดผลรอยละ 98.56  ผูปวย 2 ราย ไมไดผล คิดเปนรอยละ 1.44   

2 เซนติเมตร 
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นอกจากน้ี ยังพบวายาตมท่ีเตรียมจากเกาเปน (藁本) 15 กรัม และชังจู (苍术 โกฐเขมา) 9 กรัม ใช
รักษาอาการหดเกร็งของกระเพาะอาหาร และปวดทองไดผลดี3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของนํ้ามันหอมระเหยและสารสกัดเอทานอลท่ีทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหโดยฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 0.63 มิลลิลิตร/กิโลกรัม และมีคา
เทียบเทากับผงยา 42.5 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  นํ้ามันหอมระเหยเมื่อใหทางปากหนูถีบจักร มีคา LD50 
เทียบเทากับผงยา 70.7 กรัม/กิโลกรัม3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากตัวยาน้ีมีรสเผ็ดรอนและอุน มีฤทธ์ิในการขับกระจาย 
จึงไมควรใชรักษาผูปวยท่ีมีอาการปวดศีรษะเน่ืองจากอินพรองหรือเลือดพรองและมีไข4-6  

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

Publishers, 1998. 
3. Du XM.  Rhizoma Ligustici: gao ben.  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. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996.  
5. Liu GW.  Chinese Herbal Medicine.  Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
6. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1. Singapore: World 

Scientific, 1986. 
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ขวนตงฮวา (款冬花) 
 

ขวนตงฮวา (Flos Farfarae) คือ ดอกตูมแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Tussilago farfara L.วงศ 
Asteraceae (Compositae)1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธ์ิระงับไอ
ในสุนัขและหนูถีบจักร และขับเสมหะในแมว  เม่ือฉีด
สารสกัดแอลกอฮอลหรืออีเทอรเขาหลอดเลือดดําแมว
และกระตาย จะกระตุนการหายใจ บางคร้ังพบภาวะหยุด
หายใจชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดขึ้นกอนหรือหลังการกระตุน  เม่ือฉีดยาตมหรือสารสกัดจากแอลกอฮอลเขา
หลอดเลือดดําแมว จะทําใหความดันโลหิตลดลงเล็กนอย หลังจากน้ันจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และออกฤทธ์ิ
อยูนาน  สวนสารสกัดอีเทอรจะเพิ่มความดันโลหิตแมว กระตาย สุนัข และหนูขาว โดยไมมีอาการนํา
ของความดันโลหิตลดลงกอน  สารสกัดอีเทอร ขนาด 0.2 กรัม จะทําใหแมวที่ช็อคจากการเสียเลือดมี
ความดันโลหิตสูงขึ้นอยางเดนชัด การใหยาซํ้าไมมีผลทําใหเกิดความชินยาอยางรวดเร็ว  สารสกัดอีเทอร
มีฤทธ์ิยับยั้งกลามเน้ือเรียบของกระเพาะอาหารและลําไส และตานการหดตัวของลําไสท่ีเกิดจากการ
เหน่ียวนําของ barium chloride  ขวนตงฮวาในขนาดต่ํามีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของมดลูก แตถาใชใน
ขนาดสูงจะมีฤทธ์ิยับยั้ง2   

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอลแกผูปวยท่ีมีอาการหอบหืด 36 ราย ขนาด 5 
มิลลิลิตร (เทียบเทาผงยา 6 กรัม) วันละ 3 ครั้ง พบวาไดผลดี 27 ราย โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการหอบหืด
ไมรุนแรง2   

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของยาตมและสารสกัดแอลกอฮอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 124 และ 112 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สารสกัดอีเทอรเม่ือ
ฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 43 กรัม/กิโลกรัม2  สาร senkirkine ซึ่งเปนสารในกลุม 
pyrrolizidine alkaloids จากขวนตงฮวา มีคา LD50 เทากับ 220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม5  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ขวนตงฮวามีคุณสมบัติอุน จึงควรใชอยางระวังกับอาการไอ
ท่ีเกิดจากความรอน3  ขวนตงฮวาอาจเกิดอันตรกิริยากับกลุมยาลดความดันโลหิต2  การใชขวนตงฮวาใน

2 เซนติเมตร 
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ขนาดสูงมากจะทําใหเปนลมและหายใจไมออก  อาการคลื่นไสเปนอาการท่ีพบบอย บางรายอาจมีอาการ
กระวนกระวาย นอนไมหลับ3  นอกจากน้ี ขวนตงฮวามีสารกลุม pyrrolizidine alkaloids ซึ่งเปนพิษตอตับ 
เปนสารกอมะเร็งและกอกลายพันธุ  แตพบปริมาณตํ่ามาก (0.015%) และสารน้ีถูกทําลายไดดวยความรอน
ขณะตมยา4  อยางไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรป หามใชสารกลุม pyrrolizidine alkaloids มากกวา 1 
มิลลิกรัม/วัน6  ดังน้ันจึงควรใชขวนตงฮวาตามแพทยสั่งเทาน้ัน 

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

1993. 
4. Hirono I, Haga M, Fujii M, Matsuura S, Matsubara N, Nakayama M, Furuya T, Hikichi M, Takanashi H, Uchida E, 

Hosaka S, Ueno I.  Induction of hepatic tumors in rats by senkirkine and symphytine. J Natl Cancer Inst 1979; 63(2): 
469-72. 

5. Cupp M.J. Toxicology and Clinical Pharmacology of Herbal Products. Totowa: Humana Press Inc., 2000. 
6. Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy-A Physician's Guide to Herbal Medicine, 3rd ed. Berlin: 

Springer-Verlag, 1998.    
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จฺหวีผี (橘皮) 
 

จฺหวีผี หรือ จฺหวีหง (橘红) (Exocarpium 
Citri Rubrum) คือ เปลือกผลสุกเฉพาะสวนเปลือก
สีแดงท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus 
reticulata Blanco วงศ Rutaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าความ-

เขมขน 1 และ 2-4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้ง
การหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสท่ีแยกจากกายหนูตะเภา และกระตาย ตามลําดับ  สารสกัดนํ้า
ความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของหลอดลมที่แยกจากกาย
หนูตะเภา  สารสกัดเอทานอลความเขมขน 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิขับเสมหะและบรรเทาอาการหอบ
ในหนูตะเภา และตานอนุมูลอิสระในหนูขาว  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิขับเสมหะ โดยสารออกฤทธิ์คือ 
limonene  นอกจากนี้ นํ้ามันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ใหความอบอุน และกระตุนการทํางานของระบบ
กระเพาะอาหารและลําไสกระตาย และรักษาน่ิวในถุงนํ้าดีในสุนัข3 

การศึกษาทางคลินิก:  จฺหวีผีมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคที่เกิดจากการติดเชื้อ  สารสกัดมี
สรรพคุณรักษากลากเกลื้อน บรรเทาอาการแพ และอาการอุจจาระมีเลือดปน  นํ้ามันหอมระเหยมี
สรรพคุณรักษาน่ิวในถุงนํ้าดี3  ตามการแพทยแผนจีน จฺหวีผีมีฤทธ์ิแหงและหอมกวาเฉินผีซึ่งเปนตัวยาที่
ไดจากพืชชนิดเดียวกัน แตมีประสิทธิผลในการปรับสมดุลสวนกลางของรางกาย ควบคุมกระเพาะอาหาร
และมามไดนอยกวา  ใชรักษาอาการอาเจียน เรอ และไอมีเสมหะ1   

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดท่ีทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/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. 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. 

3 เซนติเมตร 
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จิงเจี้ย (荆芥) 
  

จิงเจี้ย (Herba Schizonepetae) คือ สวน-

เหนือดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Schizonepeta 
tenuifolia Briq. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1  

จิงเจี้ยซุย (荆芥穗) เปนสวนชอดอกแหงของ
พืช มีสรรพคุณเหมือนจิงเจ้ีย แตฤทธ์ิแรงกวา2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาตมมีฤทธ์ิตานเชื้อ-

แบคทีเรียหลายชนิด3  สาร d-menthone มีฤทธ์ิลดไข 
ตานอาการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบ ท่ีความเขมขนสูงมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Bacillus tuberculi ในหลอด-

ทดลอง2  นํ้ามันจิงเจ้ียมีฤทธ์ิลดไขในหนูขาว ชวยใหจิตใจสงบในกระตาย บรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา 
และขับเสมหะในหนูถีบจักร  ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม เมื่อฉีดเขาทางชองทอง
หนูถีบจักร มีฤทธ์ิตานอักเสบ4 

การศึกษาทางคลินิก:  จิงเจี้ยมีสรรพคุณลดไขและบรรเทาอาการปวดศีรษะในผูปวยท่ีมีอาการหวัด 
เจ็บคอ หลอดลมอักเสบและหอบในเด็ก เยื่อตาอักเสบ ระยะแรกของหัด แผลเปอย และหิด3   
นอกจากน้ี ยังมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง แผลอักเสบมีหนอง และโรคเรื้อนกวาง3  

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดยาตมเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดท่ีทําใหตายรอยละ 
50 (LD50) มีคาเทากับ 39.8 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหนํ้ามันจิงเจี้ยทางปากหนูถีบจักร พบวามีคา LD50 
เทากับ 1.1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  และเม่ือใหนํ้ามันจิงเจ้ียแกกระตาย ขนาด 0.15 มิลลิลิตร/กิโลกรัม 
(เทียบเทา 25 เทาของขนาดใชในคน) วันละ 1 ครั้ง ติดตอกัน 20 วัน ไมพบความผิดปกติใด ๆ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงท่ีอาจพบในผูปวยท่ีรับประทานจิงเจี้ย ไดแก 
ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน แนนหนาอก ปวดแสบผิวหนังและคัน  เม่ือรับประทานปลาและกุงหลังจาก
รับประทานจิงเจี้ย อาจทําใหเกิดอาการแพได4  ตามศาสตรการแพทยแผนจีน หามใชจิงเจี้ยในผูปวยท่ีมี
อาการเหงื่อออกเอง และปวดศีรษะเน่ืองจากอินพรอง2 

 

2 เซนติเมตร 
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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. 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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จิงหมี่ (粳米) 
 

จิงหม่ี [ขาวเจา (Nonglutinous Rice)] คือ เมลด็แหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. วงศ Poaceae 
(Gramineae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและสารสกัด
แอลกอฮอลมีฤทธ์ิตานมะเร็งตับในหนูถีบจักร2 

การศึกษาทางคลินิก:  จิงหม่ีมีสรรพคุณบํารุงรางกาย 
มาม กระเพาะอาหารและลําไส บรรเทาอาการกระหายนํ้า รักษาบิด และทองรวง2,3 

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 ลําดับท่ี 01: 

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

 

2 เซนติเมตร 
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จินอิ๋นฮวา (金银花) 
 

จินอิ๋นฮวา หรือ อิ๋นฮวา (银花) [ดอกสายน้ําผึ้ง 
(Flos Lonicerae Japonicae)] คือ ดอกตูมหรือดอกเริ่ม
บานท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Lonicera 
japonica Thunb. วงศ Caprifoliaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
ตานจุลชีพหลายชนิด ไดแก Staphylococcus aureus, 
β-hemolytic Streptococcus, Escherichia coli, Bacillus dysenteriae, Vibrio cholerae, Salmonella 
typhi, Diplococcus pneumoniae, D. meningitides, Pseudomonas aeruginosa และ Mycobacterium 
tuberculosis3 (สารออกฤทธ์ิ ไดแก chlorogenic acid, isochlorogenic acid และ luteolin)  มีฤทธ์ิลดไข 
ตานอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ลดไขมันในเลือด และหามเลือด  สาร chlorogenic acid เม่ือใหทางปากมี
ฤทธ์ิกระตุนระบบประสาทสวนกลางหนูขาวและหนูถีบจักร โดยมีความแรง 1/6 เทาของคาเฟอีน แตเม่ือ
ใหพรอมกันจะไมเสริมฤทธ์ิของคาเฟอีน4-10  นอกจากนี้ การฉีดสารสกัดเอทานอล-นํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร
เพศเมียจะทําใหอัตราการต้ังทองลดลง  เม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขามดลูกสุนัขจะทําใหตัวออนของสุนัขตาย 
และการฉีดเขาถุงนํ้าคร่ําลิงจะทําใหแทง  เม่ือใหสารสกัดทางปากหนูขาว จะมีฤทธ์ิอยางออนในการ
ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  สาร chlorogenic acid ในขนาดสูงเม่ือใหทางปาก พบวามีฤทธ์ิ
เพ่ิมการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหการหลั่งนํ้ายอยในกระเพาะอาหารและการหลั่งนํ้าดี
เพ่ิมขึ้น และยังพบวามีฤทธ์ิกระตุนมดลูกท่ีแยกจากกายหนูขาว 

การศึกษาทางคลินิก:  มีการใชท้ังท่ีเปนยาเด่ียวหรือเปนสวนประกอบในตํารับยาท่ีใชรักษาโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจในทารก การอักเสบท่ีเกิดขึ้นท่ีสวนของคอหอยท่ีอยูเหนือระดับของเพดานออน
ของปาก การติดเชื้อท่ีเกิดจากเชื้อปรสิตตระกูล Treponemataceae การติดเชื้อท่ีเกิดจากการผาตัด การ-

อักเสบชนิดเฉียบพลัน โรคผิวหนังโดยเฉพาะท่ีเกิดในชั้นหนังแท โรคซาร และลําไสเล็กอักเสบ7 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายและสุนัข ไมทําใหเกิดความเปนพิษ 

ไมพบความผิดปกติของเลือด การหายใจ และการถายปสสาวะ  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาใตผิวหนังหนูถบีจกัร 
พบวาขนาดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 53 กรัม/กิโลกรัม4,7  การฉีด

2 เซนติเมตร 
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สาร chlorogenic acid เขาใตผิวหนังจะทําใหเกิดอาการแพ  แตถาใหทางปาก สารนี้จะถูกเปลี่ยน
ในลําไสเล็กใหอยูในรูปท่ีไมทําใหเกิดอาการแพ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีภาวะเย็นพรองของมามและกระเพาะ-

อาหาร11 

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). พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004. 
4. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

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

2003. 
6. 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. 
7. Deng JG, Wei SJ.  Genuine and Well-reputed Medicinal Materials in Guangxi. 1st ed.  Beijing: Zhongguo Zhongyi 

Yao Publishing House, 2007. 
8. 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. 
9. 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. 

10. 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. 

11. Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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จื่อเขอ (枳壳) 
 

จื่อเขอ (Fructus Aurantii) คือ ผลท่ีไมแกจดัและ
ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus aurantium L. 
(สมซา) วงศ Rutaceae1,2  เตรียมโดยนําผลท่ีไมแกจัดมาลาง
นํ้าใหสะอาด ห่ันเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง1,2 

จื่อเขอ (ฟูเฉา)  [枳壳 (麸炒)] เตรียมโดย
นํารําขาวสาลีใสลงในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอนจนกระท่ังมีควันออกมา  เติมจ่ือเขอท่ีสะอาด
ลงไป (ใชรําขาวสาลี 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คนอยางรวดเร็วจนกระท่ังผิวของตัวยาเปนสี
เหลืองเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก3-5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมความเขมขน 100% (ผงยา 1 กรัม เตรียมเปนยาตม 1 
มิลลิลิตร) มีฤทธ์ิยับยั้งการหดตัวของมดลูกหนูถีบจักร แตมีฤทธ์ิกระตุนการหดตัวของมดลูกกระตาย  
นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อเรียบลําไสหนูถีบจักรและกระตาย  เมื่อฉีดยาตม
ความเขมขน 100% เขาหลอดเลือดดําสุนัขขนาด 1-3 มิลลิลิตร พบวามีฤทธ์ิเพ่ิมความดันโลหิต โดย
ความแรงจะขึ้นกับขนาดยา  ยาตมท่ีความเขมขนตํ่ามีฤทธ์ิเพิ่มการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจคางคก แต
ไมมีผลตอการหดตัวของหลอดลมหนูตะเภา6,7  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอด-

เลือดดําสุนัขและกระตาย พบวามีฤทธ์ิเพิ่มความดันโลหิต กระตุนการทํางานของหัวใจ แตไมมีผลชัดเจน
ตอระบบทางเดินหายใจ  การใหสารสกัดนํ้าท่ีความเขมขนตํ่าจะเพ่ิมการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจคางคก 
แตท่ีความเขมขนสูงฤทธ์ิจะลดลง  ดังน้ันการใชทางคลินิกจึงควรปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวย6,7 

การศึกษาทางคลินิก:  สตรีท่ีปวยและตองนอนเปนเวลานานจนทําใหมดลูกคลอยตํ่า หรือบุรุษท่ี
เปนโรคไสเลื่อนและทวารหนักคลอยตํ่า เมื่อรับประทานยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 10-30 กรัม 
ติดตอกัน 5-10 วัน พบวารักษาอาการดังกลาวไดดี6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในสตรีมีครรภ ผูปวยที่มีภาวะมามและ
กระเพาะอาหารพรอง หรือมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส เน่ืองจากจ่ือเขออาจระคายเคืองทางเดินอาหาร8 

 

2 เซนติเมตร 
จื่อเขอ (ฟูเฉา) [枳壳 (麸炒)] 
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จื่อซูจื่อ (紫苏子) 
 

จื่อซูจื่อ หรือ ซูจื่อ (苏子) [ผลงาขี้มอน (Fructus 
Perillae)] คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Perilla 
frutescens (L.) Britt. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันจื่อซูจื่อมีกรดไขมันใน
กลุมโอเมกา-3 สูง เชน ALA (alpha linolenic acid)3  กรดไขมัน
นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายเปน DHA (docosahexaenoic 
acid) และ EPA (eicosapentaenoic acid) ซึ่งชวยลดการเกิด
อาการหอบได4  จากการศึกษาฤทธิ์ตานหอบของน้ํามันจื่อซูจื่อใน 
หลอดทดลองและในหนูตะเภา พบวาทําใหการทํางานของปอดดีขึ้น โดยควบคุมการสราง eicosanoid 
และลดการสราง leukotriene5  การใหสาร rosmarinic acid ทางปากหนูถีบจักรในขนาด 1.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทุกวัน จะปองกันการเกิดอาการหอบหืดจากการแพได6  นํ้ามันจ่ือซูจื่อมีฤทธ์ิทําใหไขมันในเลือดไก
ลดลง แตไมแสดงฤทธ์ิดังกลาวในหนูถีบจักร และจะเพิ่มนํ้าหนักและขนาดของตับในกระตาย7 

การศึกษาทางคลินิก:  จื่อซูจื่อมีสรรพคุณระงับอาการเรอ อาเจียน รักษาอาการเลือดออกตาม-
ไรฟน และตกเลือดในสตรี7  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากตัวยาน้ีทําใหลําไสชุมชื้น ชวยรักษาอาการทองผูก 
จึงควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีอาการทองเสียเรื้อรัง1 

เอกสารอางอิง 
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4. Mickleborough TD, Rundell KW. Dietary polyunsaturated fatty acids in asthma- and exercise-induced 

bronchoconstriction.  Eur J Clin Nutr 2005; 59: 1335-46. 
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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จื่อสือ (枳实) 
 

จื่อสือ (Fructus Aurantii Immaturus) คือ 
ผลออนและทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Citrus aurantium L. (สมซา), C. sinensis Osbeck 
(สมเกลี้ยง) วงศ Rutaceae1,2  เตรียมโดยนําผลออนมา
ลางนํ้าใหสะอาด ห่ันเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดจื่อสือความ-
เขมขน 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของลําไสกระตาย  ยาฉีดขนาด 0.1-0.2 
กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิออน ๆ ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และชวยใหการทํางานของ
กลามเนื้อหัวใจหนูตะเภา หนูขาว แมว และสุนัขดีขึ้น  เมื่อใหยาฉีดขนาด 1.5 กรัม/กิโลกรัม แกสุนัข
ทางหลอดเลือดดํา พบวามีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต3  ยาฉีดขนาด 20-40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิ
ยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อเรียบลําไสกระตาย และสารสกัดนํ้าเมื่อใหทางปากสุนัขในขนาด 1 กรัม/
กิโลกรัม มีฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเรียบของลําไสเล็ก4  สาร synephrine และ N-
methyltyramine จากจ่ือสือมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดสุนัข5  

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณชวยใหการทํางานของกระเพาะอาหารและการ-
ไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองดีขึ้น และรักษาอาการทองผูกเรื้อรังในผูสูงอายุไดผลดี3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหยาฉีดเขาหลอด-
เลือดดําและชองทอง พบวาขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 71.8 และ 
267 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในสตรีมีครรภ3 

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). พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002.  
4. 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. 
5. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 

2 เซนติเมตร 
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จือหมู (知母) 
 

จือหมู (Rhizoma Anemarrhenae) คือ ลําตน
ใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Anemarrhena 
asphodeloides Bge. วงศ Liliaceae1 

จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) [知母 (酒浸炒)] เตรียม
โดยนําจือหมูมาหมักกับเหลาเหลืองท่ีผลิตจากขาวเจา
จนกระท่ังเหลาซึมเขาเน้ือในตัวยา แลวนําใสภาชนะต้ังบน
เตาไฟ ผัดโดยใชไฟระดับออน ๆ จนกระท่ังตัวยามีสีเขมขึ้น  
นําออกจากเตา แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น  เหลามีคุณสมบัติรอนแรง รสหวานเผ็ด มีฤทธ์ิเพ่ิมการไหลเวียนของ
เลือด ขับความเย็น สลายลม ดับกลิ่นและรส  นอกจากน้ี เหลายังชวยใหสารอนินทรียบางชนิดแตกตัว
และละลายนํ้าไดมากขึ้น2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิระบายความรอนและลดไขในกระตาย3 สารออกฤทธิ์
คือ sarsasapogenin3  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักรและกระตาย3,4  สารออกฤทธ์ิ
ไดแก anemarans A, B, C, D5, mangiferin, mangiferin-7-O-β-glucoside6, pseudoprototimosaponin AIII 
และ prototimosaponin AIII7  จือหมูมีฤทธ์ิตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิด3,4 และทําใหกระบวนการสลาย
ของ cortisol โดยเซลลตับชาลง4 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยท่ัวไปมักใชจือหมูเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาโรคติดเชื้อระบบ-

ทางเดินปสสาวะ และยาระบายความรอน ลดไข3  มีการศึกษาพบวายาตมขนาด 6-15 กรัม/วัน สามารถ
ใชรักษาวัณโรค3  เมื่อใหอาสาสมัครสุขภาพดีรับประทานสาร timosaponin ในขนาด 2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ไมพบความผิดปกติของระบบหัวใจ ความดันโลหิต และประสาทสัมผัส3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยมามพรอง อุจจาระเหลว3 

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. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 

2 เซนติเมตร 
จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) [知母 (酒浸炒)] 
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3. 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. 

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

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

6. 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. 

7. 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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จื่อหว่ัน (เจิง) [紫菀 (蒸)] 
 

จื่อหวั่น (เจิง) (Radix Asteris Tatarici 
Praeparata) คือ รากและเหงาท่ีผานการเผาจ้ือและทําใหแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Aster tataricus L.f. วงศ 
Asteraceae (Compositae)1-3  ในสมัยราชวงศชิง เตรียม
โดยนําจ่ือหวั่นท่ีสะอาดมาคลุกเคลากับนํ้าผ้ึงใหเขากัน นําไป
ใสในภาชนะน่ึงท่ีมีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระท่ังนํ้าผึ้งแทรกซึม
เขาในตัวยา แลวนําไปตากแหง  ปจจุบันเตรียมโดยนํานํ้าผึ้ง-

บริสุทธ์ิมาเจือจางดวยนํ้าในปริมาตรท่ีเหมาะสม ตมจนเดือดแลวกรองเอาส่ิงเจือปนออก ใสตัวยาท่ี
สะอาดแลวคลุกเคลาใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผ้ึงซึมเขาตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะท่ี
เหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ จนกระท่ังมีสีนํ้าตาลแดงและไมเหนียวติดมือ  นําออกจากเตา แลวต้ังท้ิงไว
ใหเย็น4  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จื่อหวั่น มีฤทธ์ิขับเสมหะในสุนัข กระตาย และหนูขาว2,3  เม่ือให
ยาตมทางปากกระตายท่ีสลบ ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิขับเสมหะ และออกฤทธ์ิไดนาน 4 
ชั่วโมง2  เม่ือใหสารสกัดหยาบทางปากหนูขาว พบวามีฤทธ์ิเพิ่มการขับของเหลวในหลอดลม2  ยาเตรียม
จื่อหวั่นไมมีฤทธ์ิตานไอในแมวท่ีเหน่ียวนําโดยการฉีดสาร iodine เขาชองเยื่อหุมปอด แตมีฤทธ์ิตานไอ
ในหนูถีบจักรท่ีเหน่ียวนําดวยแอมโมเนีย3  เม่ือฉีดสาร shinone จากจ่ือหวั่นเขาทางชองทองในขนาด 5 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิตานไอในหนูถีบจักรท่ีเหน่ียวนําดวยแอมโมเนีย2  ยาตมมีฤทธ์ิตานเชื้อ-

แบคทีเรียกอโรคหลายชนิดในหลอดทดลอง ไดแก Shigella sonnei, Escherichia coli, Vibrio proteus, 
V. cholerae, Salmonella typhi และ Pseudomonas aeruginosa2,3  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานเชื้อไวรัส5  
สาร quercetin มีฤทธ์ิขับปสสาวะ  สาร epifriedelinol มีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งตับชนิด Ehrlich ascites 
carcinoma2   สาร quercetin, kaempferol, scopoletin, emodin, aurantiamide acetate และ 1,7-
dihydroxy-6-methyl-anthraquinone มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ โดยสาร quercetin และ kaempferol มี
ฤทธ์ิแรงท่ีสุด6  

2 เซนติเมตร 
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาจื่อหวั่นทัง (紫菀汤) มีสรรพคุณรักษาโรคหลอดลมอักเสบ-

เรื้อรัง  และยาตมจิ้งเขอฟาง (痉咳方) ซึ่งมีจื่อหวั่นเปนสวนประกอบหลัก มีสรรพคุณรักษาอาการไอ-

เร้ือรัง5 
การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อใหนํ้ามันหอมระเหยที่เตรียมในรูปแบบอิมัลชัน ทางปาก

หนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 333.3, 500.0, 666.7 และ 833.3 กรัม/กิโลกรัม ภายหลังใหยาแลว 
2.5 ชั่วโมง พบวาสัตวทดลองตายรอยละ 7.7, 25.0, 80.0 และ 100 ตามลําดับ5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีมีอาการไอท่ีเกิดจาก
รอนพรอง (อินพรองและมีอาการท่ีบงบอกวามีความรอน) หรือกรณีท่ีมีความรอนมากเกินไป และไม
แนะนําใหใชในขนาดสูง หรือใชติดตอกันเปนเวลานาน3 

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. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue. 2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Song LY.  Radix Asteris: zi wan.  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. Ng TB, Liu F, Cheng CH, Wang Z. Antioxidant activity of compounds from the medicinal herb Aster tataricus.  

Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2003; 136(2): 109-15. 
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จูเยี่ย (竹叶) 
 

จูเยี่ย หรือ ตั้นจูเยี่ย (淡竹叶) [หญาขุยไมไผ, 
ใบไผขม (Herba Lophatheri)] คือ ใบและตนแหงของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Lophatherum gracile Brongn. วงศ 
Poaceae (Gramineae)1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก
หนูขาว กระตาย และแมว พบวามีฤทธ์ิลดไข3,4   

การศึกษาทางคลินิก: นํ้าตมจากจูเยี่ย 10 กรัม มีฤทธ์ิ
ขับปสสาวะอยางออนในอาสาสมัครปกติ3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ควรใชจูเยี่ยอยางระมัดระวังในสตรีมีครรภ1 

หมายเหตุ:  เดิมจูเยี่ยจะไดจากพืชที่ชื่อวิทยาศาสตรวา Phyllostachys nigra Munro var. 
henonis Stapf ex Rendle5 ซึ่งมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาไดแก สารกลุมเฟลโวนอยดรวม (ประกอบดวย 
chlorogenic acid, caffeic acid และ luteolin 7-glycoside) มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน6,7  สาร orientin 
มีฤทธ์ิทําใหหลอดเลือดแดงเอออรตาท่ีคอซึ่งแยกจากกายกระตายและถูกกระตุนใหหดตัวดวย 
phenylephrine เกิดการคลายตัว โดยออกฤทธ์ิผาน nitric oxide-cGMP pathway8  และเม่ือฉีดสาร 
orientin เขาหลอดเลือดดําหนูขาว พบวามีฤทธิ์ปกปองกลามเนื้อหัวใจจากการขาดเลือดมาหลอเลี้ยง
ชั่วคราว และลดการเกิด apoptosis ของเซลลกลามเน้ือหัวใจท่ีขาดออกซิเจนชั่วคราวในหลอดทดลอง9  
สารสกัดแอซิโทนมีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง10 ยับยั้งการสราง interleukin-12 (IL-12) ท่ี
เกิดจากการชักนําดวย lipopolysaccharide ในเซลลเพาะเลี้ยง RAW264.7 macrophage11  สาร 
luteolin 6-C-(6"-O-trans-caffeoylglucoside) มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม 
aldose reductase และยับยั้งการสราง advanced glycation endproducts ท่ีเปนสาเหตุการเกิดอาการ
แทรกซอนตาง ๆ ในผูปวยเบาหวาน12 

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 เซนติเมตร 
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2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2544). พิมพคร้ังท่ี 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 
Incoperated, 2003. 

5. Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
6. Zhang Y, Wu XQ, Yu ZY.  Comparison study on total flavonoid content and anti-free radical activity of the leaves of 

bamboo, Phyllostachys nigra, and Ginkgo biloba.  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2002; 27(4): 254-7. 
7. Hu C, Zhang Y, Kitts DD.  Evaluation of antioxidant and prooxidant activities of bamboo Phyllostachys nigra var. 

henosis leaf extract in vitro.  J Agric Food Chem 2000; 48(8): 3170-6. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. henonis.  Immunopharmacol 
Immunotoxicol 2007, 29(1): 119-29. 

11. 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-kappa B binding activity by Phyllostachys nigra var. henonis.  
Immunopharmacol Immunotoxicol 2007; 29(1): 131-9. 

12. 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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จูหรู (竹茹) 
 

จูหรู [เปลือกช้ันกลางของลําตนไผ ดํา (Caulis 
Bambusae in Taenia)] คือ เปลือกชั้นกลางของลําตนท่ีทําให
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Bambusa tuldoides  
Munro, Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure 
var. pubescens P.F. Li, Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro 
var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle. วงศ Poaceae 
(Gramineae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จูหรูมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus, S. albus, Bacillus 
subtilis,  Escherichia coli และ Salmonella typhi ในหลอดทดลอง2-4 

การศึกษาทางคลินิก:  จูหรูมีสรรพคุณบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากความรอนใน
กระเพาะอาหาร2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีท่ีอาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากความเย็น
ในกระเพาะอาหาร หรือมีการอุดตันท่ีเกิดจากอาหารท่ีมีคุณสมบัติเย็น3 

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. 

4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004. 
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จูหลิง (猪苓) 
 

จูหลิง (Polyporus) คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Polyporus umbellatus (Pers.) Fr วงศ Polyporaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหยาตมหรือ
สารสกัดนํ้าเขมขนทางปากกระตายเพศผูในขนาด 2 กรัม/
กิโลกรัม พบวาภายหลังการใหยา 6 ชั่วโมง ปริมาณ
ปสสาวะเพิ่มขึ้นไมชัดเจน แตปริมาณคลอไรดในปสสาวะ
เพิ่มขึ้นรอยละ 121.7-165  เม่ือฉีดยาตมเขากลามเน้ือ
หรือฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาด 0.25-0.5 กรัม/กิโลกรัม พบวาปริมาณปสสาวะเพิ่มขึ้นรอยละ 62 
และปริมาณคลอไรดในปสสาวะเพิ่มขึ้นรอยละ 54.5 ภายในเวลา 4-6 ชั่วโมง2  เม่ือใหสวนท่ีละลายนํ้าได
ของสารสกัด 85% เอทานอล แกหนูถีบจักรท่ีถูกเหน่ียวนําใหเปนเน้ืองอกชนิด S180 และชนิด U14  โดยฉีด
เขาชองทองในขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม วันละคร้ัง ติดตอกัน 10 วัน พบวามีฤทธ์ิยับยั้งเน้ืองอกไดรอยละ 62  
เม่ือใหสารสกัดหยาบของพอลิแซ็กคาไรดในขนาด 0.1, 1.0, 10, 100 กรัม/กิโลกรัม สารสกัดพอลิแซ็กคาไรด
กึ่งบริสุทธ์ิขนาด 5.0 และ 10 กรัม/กิโลกรัม และสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดบริสุทธ์ิขนาด 1.0, 5.0 และ 
10 กรัม/กิโลกรัม โดยฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรวันละครั้ง ติดตอกัน 14 วัน พบวามีฤทธ์ิยับยั้งเน้ืองอก
ไดรอยละ 51.2-78.1  นอกจากน้ี เม่ือฉีดสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดเขากลามเน้ือหนูถีบจักรในขนาด 50 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 12 วัน พบวามีฤทธ์ิตานการแพรกระจายของเน้ืองอกท่ีปอด 
(C57BL และ BDF1)

 2-4  เม่ือฉีดยาตมเขาใตผิวหนังหนูถีบจักรในขนาด 3 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 
ติดตอกัน 9 วัน หรือฉีดสวนที่ละลายนํ้าไดของสารสกัด 85% เอทานอล ในขนาด 1.0 หรือ 3.0 กรัม/
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 12 วัน พบวามีฤทธ์ิเพิ่มนํ้าหนักของมามและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอม  เม่ือฉีดสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 10 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละคร้ัง ติดตอกัน 12 วัน พบวามีฤทธ์ิเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกัน สารสกัดพอลิแซ็กคาไรดในขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิปกปองตับจาก
สารพิษเม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร2-4  

2 เซนติเมตร 
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การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือฉีดสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดเขากลามเน้ือผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบ 
จํานวน 279 ราย คร้ังละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 20 วัน แลวใหหยุดยานาน 10 วัน เปน
เวลา 3 เดือน พบวารักษาไดผลดี  เม่ือใหผูปวยโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบเฉียบพลัน จํานวน 107 ราย 
รับประทานยาตมจูหลิงทัง (猪苓汤) ซึ่งมีจูหลิงเปนตัวยาหลัก พบวารักษาไดผลดี2,4,5 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดกึ่งบริสุทธ์ิเขาชองทองหนูถีบจักรใน
ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาไมเกิดอาการผิดปกติใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมง  และเม่ือฉีดสารสกัด
ดังกลาวเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 1, 30, 60 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 28 
วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  นอกจากนี้ เม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขาใตผิวหนังหรือเขาชองทองหนูถีบจักร
ในขนาด 0.5 และ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมทําใหเกิดโรคมะเร็ง  และ
เม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูถีบจักรที่กําลังตั้งทอง พบวา
ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชในผูปวยท่ีมีอาการวิงเวียนเน่ืองจากอินพรอง หรือ
ผูปวยบวมนํ้าท่ีไมไดเกิดจากความชื้น6 

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. Hu RJ, Wang SX.  Polyporus: zhu 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. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
4. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medico Pharmaceutical Science and 

Technology Publishing House, 1994. 
5. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs. 2nd ed.  Boca Raton: CRC Press, 1993. 
6. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rd ed. Washington: Eastland Press Inc., 2004. 
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 เจอเซี่ย (泽泻) 
 

เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดิน
แหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma orientalis 
(Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เจอเซี่ยมีฤทธ์ิ
ขับปสสาวะทั้งในคนและสัตวทดลอง เพ่ิมการขับออกของโซเดียมคลอไรด โพแทสเซียม และยูเรีย2-4  
สารออกฤทธ์ิคือ alisols A, B4,5  วิธีการเผาจ้ือมีผลตอฤทธ์ิขับปสสาวะ  เจอเซี่ยท่ีไมไดผานการเผาจ้ือ หรือ
เผาจ้ือโดยใชเหลา หรือการผัดกับรําขาวสาลี จะมีฤทธ์ิขับปสสาวะ แตถาเผาจื้อโดยใชเกลือ จะไมมีฤทธ์ิ2  
นอกจากน้ี ฤทธ์ิขับปสสาวะจะผันแปรตามฤดูเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวจะไดตัวยาที่มีฤทธ์ิแรง
กวาในฤดูใบไมผลิ2  เจอเซี่ยมีฤทธ์ิลดคอเลสเตอรอล ไทรกลีเซอไรด เพิ่ม high-density lipoprotein 
(HDL) ในเลือด และลดการสะสมไขมันในตับ2  สารออกฤทธ์ิคือ alisols และเกลือแอซีเทตของ 
alisols2,5  สวนสกัดท่ีละลายไดในไขมันซึ่งมีสาร alisols สามารถลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
ในกระตายท่ีถูกชักนําใหคอเลสเตอรอลสูง2  สวนท่ีละลายนํ้าไดของสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิขยายหลอด-

เลือดหัวใจของหัวใจท่ีแยกจากกายกระตาย2  และสารสกัดแอซีโทนมีฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัวของหลอด-

เลือดเอออรตา ซึ่งสารออกฤทธ์ิคือ alismol2-5 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบ
ชนิดเฉียบพลันและชนิดเร้ือรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ3  เม่ือใหผูปวยไขมันในเลือดสูง 281 คน ใช
ผลิตภัณฑยาเจอเซี่ยที่มีขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-2.8 กรัม ครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง นาน 3 
เดือน พบวาสามารถลดคอเลสเตอรอลและไทรกลีเซอไรดได2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก 
พบวาขนาดท่ีทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 36.36 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีด
สารสกัดนํ้าและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 ของสารสกัดท้ังสองมีคา
เทียบเทากับผงยา 15 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร 
พบวา LD50 มีคาเทากับ 0.78 และ 1.27 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปาก
หนูถีบจักรในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย3  เม่ือใหหนูขาวกินอาหารท่ีผสมสารสกัด

2 เซนติเมตร 
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ขนาด 1 และ 2 กรัม ซึ่งเทียบเทา 20 และ 40 เทาของขนาดท่ีใชรักษา นาน 3 เดือน พบวาหนูขาวยังมี
สุขภาพดี แตมีความผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยาของเซลลตับและไต2 

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: Springer-Verlag, 1992. 
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เจอเปยหมู (浙贝母) 
 

เจอเปยหมู (Bulbus Fritillariae Thunbergii) 
คือ  ลํ าตนใต ดินแห งของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า 
Fritillaria thunbergii Miq. วงศ Liliaceae1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหสารสกัด
แอลกอฮอลขนาด 2.4 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร 
หรือฉีดสารสกัดท่ีมีแอลคาลอยดรวมขนาด 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิ
ตานอาการไอ สารออกฤทธ์ิคือ peimine และ peiminine  เม่ือใหสาร peimine หรือ peiminine ขนาด 
4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักรท่ีถูกเหน่ียวนําใหไอดวยแอมโมเนีย พบวามีฤทธ์ิยืดระยะเวลา
การเหน่ียวนําใหไอใหนานขึ้น  และเม่ือฉีดสารดังกลาวในขนาดเดียวกันเขาใตผิวหนังหนูตะเภา พบวามี
ฤทธ์ิลดความรุนแรงในการไอได 45%3  สาร peimine ความเขมขนตํ่า (1:5,000,000) มีฤทธ์ิคลาย-
กลามเน้ือเรียบหลอดลมท่ีแยกจากกายแมวและกระตาย แตท่ีความเขมขนสูง (1:10,000-1:1,000) จะ
ทําใหหดตัว  สาร peimine ความเขมขน 10-5 ถึง 2.5 x 10-4 มีฤทธ์ิเพิ่มการบีบตัวและความตึงของ
กลามเน้ือมดลูกท่ีแยกจากกายกระตาย โดยมดลูกของสัตวทดลองท่ีต้ังทองจะตอบสนองมากกวา3  สาร 
peimine และ peiminine ความเขมขน 1:5,000-1:1,000 มีฤทธ์ิลดอัตราการเตนของหัวใจ  เม่ือฉีดสาร 
peimine หรือ peiminoside เขาทางหลอดเลือดดําสุนัขท่ีถูกทําใหสลบ แมว และกระตาย ในขนาด 5-10,  
1-3 และ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาทําใหความดันโลหิตลดลง3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร peiminine ที่ทําใหกระตายและแมวตายรอยละ 50 
(LD50) เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํามีคาเทากับ 10-12 และ 8-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชกับผูปวยท่ีมีเสมหะเย็นหรือชื้น4 

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. Zhu Y. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam:  Harwood Academic 

Publishers 1998. 
4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 

2 เซนติเมตร 
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เจี๋ยเกิง (桔梗) 
 

เจี๋ยเกิง (Radix Platycodonis) คือ รากแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Platycodon grandiflorum 
(Jacq.) A. DC. วงศ Campanulaceae1,2   

เจี๋ยเกิง (เฉา) [桔梗 (炒)] หรือ เจี๋ยเกิง 
(เฉาลิ่งเซินหวงเซอ) [桔梗 (炒令深黄色)] เตรียม
โดยนําเจี๋ยเกิงใสในภาชนะท่ีเหมาะสม ผัดโดยใชไฟออน ๆ 
จนกระทั่งตัวยามีสีเขมขึ้น นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไว
ใหเย็น3-5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมทางปาก
สุนัขและแมวในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิ
ขับเสมหะ  เม่ือฉีดสาร platycodigenin จากเจ๋ียเกิงใน
ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูตะเภา พบวา
มีฤทธ์ิระงับไอ โดยขนาดท่ีออกฤทธ์ิไดรอยละ 50 (ED50) คือ 6.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  นอกจากน้ี ยัง
พบวาสาร platycodigenin มีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูขาว ุ6,7   

การศึกษาทางคลินิก:  เจี๋ยเกิงมักไมใชเด่ียว โดยท่ัวไปมักใชเปนตัวยาสาํคัญในตาํรับยารักษา
โรคหลอดลมอักเสบ วัณโรคในเด็ก โพรงจมูกอักเสบ ทางเดินอาหารอักเสบ เปนตน7 

การศึกษาความปลอดภัย:  สารกลุมซาโปนินจากเจี๋ยเกิงทําใหเม็ดเลือดแดงแตกโดยคาดัชนีท่ี
ทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic index) มีคาเทากับ 10,000  ดังน้ันจึงไมควรใหโดยการฉีด เม่ือฉีด
เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดท่ีทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 770 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  ยาตมเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรมีคา LD50 เทากับ 24 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารกลุมซาโปนิน 
ทางปากหนูถีบจักรและหนูขาว พบวามีคา LD50 เทากับ 420 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีคามากกวา 800 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว คา LD50 มีคาเทากับ 14.1 
และ 22.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ6  ระบบยอยในทางเดินอาหารจะทําลายพิษท่ีทําใหเม็ดเลือดแดง
แตกของสารกลุมซาโปนิน2,7    

2 เซนติเมตร 
เจี๋ยเกิง (เฉา) [桔梗 (炒)] 

เจี๋ยเกิง (桔梗) 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยไอเรื้อรังท่ีเกิดจากอินพรอง หรือไอมีเลือดปน
ในเสมหะ8,9 

หมายเหตุ: กันเจี๋ยเกิง (甘桔梗) ไดจากพืชคนละชนิดกับเจี๋ยเกิง โดยไดจากพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Adenophora trachelioidis Maxim. วงศ Campanulaceae  มีคุณสมบัติเย็นและให
ความชุมชื้นแกปอด ขจัดความรอนและขับพิษ2 

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.  Processing of Traditional Chinese Medicine. 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. Zhu Y.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
7. Dou CG.  Radix Platycodi: jie geng.  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. 
8. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
9. Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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ฉฺวีไม (瞿麦) 
 

ฉฺวีไม (Herba Dianthi) คือ สวนเหนือดินแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dianthus superbus L., 
D. chinensis L. วงศ Caryophyllaceae1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหยาตมขนาด 2 
กรัม/กิโลกรัม ทางปากกระตาย พบวาปริมาณปสสาวะ
เพิ่มขึ้นและเพ่ิมการขับคลอไรด  ยาตมมีฤทธ์ิเพิ่มปริมาณ
ปสสาวะในสุนัขที่สลบและสุนัขที่ไมสลบ 1-2.5 และ 5-8 
เทา ตามลําดับ  กลไกการออกฤทธ์ิอาจเน่ืองจากโพแตสเซียมท่ีมีมากในตัวยาน้ี  ยาตมมีฤทธ์ิกระตุน
ลําไสท่ีแยกจากกายกระตาย และลําไสท่ีไมไดแยกจากกาย (in situ) สุนัขท่ีทําใหสลบ3  สารสกัด
แอลกอฮอลมีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของมดลูกกระตายท่ีทําใหสลบ4  ยาตมท่ีเตรียมจากชอดอกมีฤทธ์ิ
ยับยั้งการทํางานของหัวใจท่ีแยกจากกายกบและกระตาย  เม่ือฉีดยาตมชอดอกขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม 
เขาหลอดเลือดดําสุนัขท่ีทําใหสลบ พบวาทําใหความดันโลหิตลดลง3 

การศึกษาทางคลินิก:  การใชชาชงท่ีเตรียมจากการแชฉฺวีไม 100 กรัมในนํ้ารอน นาน 1 ชั่วโมง 
ในขวดที่ปดสนิท สามารถลดอาการบวมได4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ เน่ืองจากมีฤทธ์ิบีบมดลูก4 

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. Zhu Y. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam:  Harwood Academic 

Publishers 1998. 
4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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เฉาอู (จื้อ) [草乌 (制)] 
 

เฉาอู (จื้อ) (Radix Aconiti Kusnezoffii 
Praeparata) คือ รากแกวท่ีผานการฆาฤทธ์ิ (เผาจื้อ) และ
ทําใหแหงของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Aconitum 
kusnezoffii Reichb. วงศ Ranunculaceae  เตรียมโดยนํา
รากแกวมาลางนํ้าใหสะอาด แลวแชนํ้าในภาชนะท่ีเหมาะสม
จนนํ้าแทรกซึมเขาไปในเน้ือตัวยา  จากน้ันนําไปตมนํ้า
จนกระท่ังมองเห็นเน้ือในตัวยา และเม่ือนํามาชิมดูจะรูสึก
ชาท่ีลิ้นเล็กนอย  นําออกจากเตา ตากในท่ีรม ห่ันเปนแผนบาง ๆ ตากใหแหง1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัด 70% แอลกอฮอล เขาชองทองหนูถีบจักร ขนาด 
190, 95 และ 48 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิระงับปวด โดยมีความแรงเทียบเทามอรฟนขนาด 12, 
6 และ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ สารออกฤทธ์ิ คือ beiwutine และ hypaconitine  อยางไรก็ตาม 
ขนาดของสารดังกลาวขางตนทําใหเกิดอาการพิษในสัตวทดลอง และมีคา therapeutic index เทากับ 
3.91 ซึ่งตํ่ากวามอรฟนมาก (คา therapeutic index ของมอรฟนเทากับ 48.58)  การเผาจื้อเฉาอู
ดวยกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) และถั่วดํา จะทําใหความเปนพิษลดลงโดยไมทําใหฤทธ์ิระงับปวดลดลง2   
สารกลุมแอลคาลอยดรวมในเฉาอูท่ีขนาด 5-10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิเพ่ิมความแรงในการออกฤทธ์ิ
ตอหัวใจของสาร epinephrine และตานฤทธ์ิของสาร calcium chloride และ pituitrin  สารแอลคาลอยดรวม
ยังเพ่ิมความเปนพิษตอหัวใจของสาร ouabain ในหนูตะเภา  เม่ือใหยาตมครั้งเดียวในขนาด 5 กรัม/
กิโลกรัม พบวาไมสามารถปองกันการบวมของอุงเทาหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวนําดวยไขขาว แตชวยใหอาการ
ทุเลาลงไดหลังจากฉีดไขขาวเขาอุงเทา 6 ชั่วโมง2  สารแอลคาลอยดรวม และสาร aconitine มีฤทธ์ิตาน 
histamine และ acetylcholine ในการเหนี่ยวนําใหลําไสหนูตะเภาบีบตัว แตฤทธิ์ออนกวา 
promethazine มาก  สารแอลคาลอยดรวมยังตานฤทธ์ิของไขขาวในการเหน่ียวนําใหเกิดการบีบตัวของ
ลําไสหนูตะเภา และมีฤทธ์ิลดความดันโลหิตในแมว ซึ่งฤทธ์ิจะชัดเจนและอยูไดนานเม่ือใชในขนาดสูง4 

การศึกษาทางคลินิก:  เฉาอู (จื้อ) มีสารออกฤทธิ์คลายกับชวนอู (จื้อ) จึงมีสรรพคุณทาง
คลินิกคลายกัน  สวนใหญใชตัวยานี้เปนสวนประกอบสําคัญของตํารับยารักษาโรคไขขออักเสบ ปวดเอว 

2 เซนติเมตร 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 
 

 

278 

อักเสบบริเวณหัวไหล และอัมพาต-อัมพฤกษ เชน เมื่อใหผูปวยโรคไขขออักเสบจํานวน 32 ราย 
รับประทานตํารับยาท่ีมีเฉาอู (จื้อ) เปนตัวยาหลัก วันละ 1 หอ โดยตมเอานํ้าดื่ม นาน 3 เดือน พบวา
ไดผลรอยละ 88  เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบจํานวน 150 ราย รับประทานยาเม็ดเฟงซือหนิง (凤湿宁) 
คร้ังละ 3 เม็ด วันละ 3 คร้ัง นาน 3 เดือน พบวาไดผลรอยละ 92.4  เม่ือใหผูปวยท่ีมีอาการปวดตาม
ประสาทไซแอติค จํานวน 54 ราย รับประทานยาตมอูโถวทังรวมกับหวงฉีกุยจืออูอูทัง (乌头汤加黄

芪桂枝五物汤) วันละ 1 หอ แบงรับประทานเชา-เย็น พบวาไดผลรอยละ 94.4  เม่ือใหผูปวยท่ีมี
อาการปวดเอว จํานวน 54 ราย และผูปวยท่ีสูญเสียความทรงจําหลังจากปวยเปนโรคอัมพาต-อัมพฤกษ 
จํานวน 24 ราย รับประทานยาซานอูเจียว (三乌胶) คร้ังละ 5 กรัม วันละ 1-2 คร้ัง พบวาไดผลรอยละ 
88.9 และ 79.2 ตามลําดับ5  ยาฉีดเฉาอูใชไดผลในผูปวย 64 ราย ท่ีมีอาการขออักเสบรูมาติก ปวดขอ 
ปวดเอว และปวดประสาท  เม่ือใชรวมกับเหอโสวอู (何首乌) โดยทําเปนยาขี้ผึ้งใชรักษาผูปวยอัมพาต
ใบหนาครึ่งซีก 50 ราย พบวาหายดี 45 ราย และดีขึ้น 5 ราย2 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อฉีดแอลคาลอยดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูตะเภา 
พบวาขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 98 และ 140 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ4  สารสกัด 70% แอลกอฮอล เมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 380 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม2  สาร aconitine เมื่อใหทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 
1.8 และ 0.31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และสาร hypaconitine เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทอง
หนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 5.8 และ 1.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชเฉาอูท่ีไมผานการเผาจ้ือตามศาสตร
การแพทยแผนจีน  หามใชเฉาอู (จื้อ) รวมกับเปยหมู (贝母)  ปนเซี่ย (半夏)  ไปจี๋ (白及)  ไปเลี่ยน 
(白蔹)  เทียนฮวาเฟน (天花粉)  และกวาโหลว (瓜蒌)  เพราะหากใชรวมกันจะทําใหสรรพคุณของ
เฉาอู (จื้อ) ถูกลบลาง 1 

หมายเหตุ:  เฉาอูเปนสมุนไพรท่ีมีพิษ อาการพิษท่ีพบ ไดแก คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เวียน-

ศีรษะ การมองเห็นไมชัดเจน มีอาการชาท่ีปาก ลิ้น แขน ขา และลําตัว หายใจลําบาก แขนขากระตุก ไม
รูสึกตัว ไมสามารถกลั้นปสสาวะและอุจจาระ ความดันโลหิตตํ่า ตัวเย็น และหัวใจเตนผิดจังหวะ  สาเหตุ
ท่ีทําใหเสียชีวิต เกิดจากการกดศูนยควบคุมการหายใจ และการเกิดภาวะหัวใจเตนแผวระรัว 
(ventricular fibrillation)2 
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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. 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. Yang YZ, Liu SF.  Antihistaminic effects of total alkaloids of Aconitum kusnezoffii Reichb.  Acta Pharmacol Sin 

1980; 1(2): 131-3. 
5. Sheng SH, Wei XB.  Radix Aconiti Kusnezoffii: cao wu.  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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เฉินผี (陈皮) 
 

เฉินผี หรือ เฉินจฺหวีผี (陈橘皮) (Pericarpium 
Citri Reticulatae) คือ เปลือกผลสุกท่ีทําใหแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ 
Rutaceae1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
ยับยั้งการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบในระบบทางเดินอาหาร
ข อ ง สั ต ว ท ด ล อ ง ห ล า ย ช นิ ด  โ ด ย อ อ กฤท ธ์ิ ต า น 
acetylcholine2,3  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัวของหลอดลมโดยการตานฮีสตามีน สาร-

ออกฤทธิ์คือ nobiletin3  สารสกัดนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิขับเสมหะและบรรเทาอาการหอบ2  
สารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยคือ limonene  สารสกัดนํ้าและแอลกอฮอลมีฤทธ์ิกระตุนหัวใจท่ีแยกจาก
กายกบ  เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัขและกระตาย จะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น  และพบวาสารสกัดนํ้า
มีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงหัวใจที่แยกจากกายกระตาย3  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิกระตุนการทํางาน
ของระบบทางเดินอาหาร รักษาโรคน่ิวในถุงนํ้าดีสุนัข2  สาร hesperidin และ methylhesperidin จาก
เฉินผีมีฤทธ์ิยับยั้งการหลั่งกรด ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และขับนํ้าดี3,4  สารทั้งสองชนิดยังมี
ฤทธ์ิคลายวิตามินพี และตานการเกิดสภาพยอมใหซึมผานได จึงทําใหมีฤทธ์ิตานอักเสบ3  

การศึกษาทางคลินิก:  เฉินผีมีสรรพคุณใชรักษาอาการทองอืด แนนหนาอก เบ่ืออาหาร 
คลื่นไส อาเจียน มีเสมหะขาวเหนียว มักใชรวมกับตัวยาอื่นในตํารับยาระงับอาการไอ3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดยาตมความเขมขน 50% เขาหลอดเลือดดําสัตวทดลอง
หลายชนิด ขนาด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวาไมมีพิษ3  ขนาดของนํ้ามันหอมระเหยท่ีทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม2  สาร nobiletin เม่ือให
ทางปากหนูถีบจักรมีคา LD50 เทากับ 0.7 กรัม/กิโลกรัม และสาร methylhesperidin เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา
หนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 850 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  การใชเฉินผีระยะยาวอาจทําใหหยวนชี่ (元气) ลดลง  ควร
ระวังการใชในผูปวยท่ีของเหลวในรางกาย (จินเยี่ย 津液) พรอง มีความรอนภายในสูง และ/หรือไอจาก
ชี่หรืออินพรอง5 

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 W.  Pericarpium Citri Reticulatae: chen 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. 
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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ไฉหู (柴胡) 
 

ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC., 
B. scorzonerifolium Willd., B. falcatum L. วงศ 
Apiaceae (Umbelliferae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้า สาร-

สกัดเอทานอล สาร saikosides (saikosaponins หรือสวนสกัดซาโปนิน) และนํ้ามันหอมระเหย มีฤทธ์ิ
ลดไขในสัตวทดลองหลายชนิด2-5  สาร saikosides มีฤทธ์ิระงับปวด5 ทําใหสงบระงับและคลายกังวล 
ตานอักเสบ กระตุนและสงเสริมการทํางานของระบบฮอรโมนของตอมหมวกไต2  เม่ือฉีดเขาชองทองหนูตะเภา
มีฤทธ์ิระงับอาการไอ โดยขนาดที่ออกฤทธ์ิไดรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 9.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม2,3,6  
ลดระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะระดับของไทรกลีเซอไรด เรงการขับคอเลสเตอรอลและเมแทบอไลต
ออกทางนํ้าดีและอุจจาระ2,3 ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ลดการทํางานของนํ้ายอยเพปซิน และลด
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน2,3,6  แตหากใหสาร saikosides ในขนาดสูง (100 
หรือ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ทางปากหนูขาว จะระคายเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารโดยตรง  เม่ือฉีด
สารน้ีในขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาหลอดเลือดดําสุนัข พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิตและทําใหหัวใจเตน
ชาลง และสลายเม็ดเลือดแดง  สารสกัดนํ้าท่ีความเขมขน 1:20 มีฤทธ์ิขับนํ้าดีในสุนัข2 และปกปองตับ
กระตายจากสารพิษ4  เม่ือใหสาร saikosides ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ทางปากหนูขาว นาน 3 
วัน พบวาสามารถฟนการทํางานของตับท่ีไดรับพิษจาก carbon tetrachloride2  นํ้ามันหอมระเหยและ
สาร kaempferitin เม่ือฉีดเขาชองทองจะมีฤทธ์ิตานอักเสบ2,5  แตเม่ือใหสาร kaempferitin ทางปากจะ
ไมมีฤทธ์ิตานอักเสบ2  นอกจากน้ี สวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดยังมีฤทธ์ิปองกันการเกิดแผลในกระเพาะ-

อาหารโดยสงเสริมการสรางเยื่อเมือก และลดการหลั่งกรดและนํ้ายอยเพปซิน5 

การศึกษาทางคลินิก:  ไฉหูมีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัด ไขหวัดใหญ มาลาเรีย ปอดบวม2,4  
แตในกรณีท่ีมีการติดเชื้อ การลดไขจะเปนเพียงแบบชั่วคราว จึงควรใชรวมกับยาปฏิชีวนะ2 และสามารถ
ใชไฉหูเพ่ือบรรเทาอาการของผูปวยตับอักเสบ2,3,4 

2 เซนติเมตร 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคามากกวา 3 กรัม/กิโลกรัม3  สวนของสารสกัดแอลกอฮอลท่ี
ละลายนํ้าไดท่ีความเขมขน 10% เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดตํ่าสุดที่ทําใหหนูถีบจักรตาย 
(MLD) มีคาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม4  การศึกษาความเปนพิษของสวนสกัดซาโปนิน เม่ือใหทางปาก 
ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 4.70, 
1.90, 0.11 และ 0.07 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเมื่อฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภาและ
หนูถีบจักร LD50 มีคาเทากับ 58.3 และ 479 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ3,4  นอกจากน้ี สารสกัดเมทานอล
ไมเปนสารกอกลายพันธุ5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงท่ีมักพบคือ ทําใหงวงนอน  การใชในขนาดสูง 
จะทําใหเบ่ืออาหาร ทองอืด ทองมาน ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเหลาน้ีโดยการใชรวมกับกันเฉา2  ไมควร
ใชไฉหูในสตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตร และเด็ก เน่ืองจากยังไมมีขอมูลความปลอดภัย5 

หมายเหตุ:  พืชใกลเคียงกับไฉหูคือ Bupleurum longiradiatum อาจพบปนปลอมเปนไฉหู  
พืชน้ีมีความเปนพิษสูง ซึ่งเม่ือใหทางปากหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม2,3 

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: Springer-Verlag, 1992. 
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ชงไป (葱白) 
 

ชงไป หรือ เซิงชงไป (生葱白) (Bulbus 
Allii Fistulosi)  คือ  ลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Allium  fistulosum L. (หอมจีน)1 วงศ 
Alliaceae (Liliaceae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันหอมระเหย
มีฤทธ์ิตานเชื้อรา และแบคทีเรีย1 ,3  บรรเทาอาการ
ออนเพลีย  ขับปสสาวะ ชวยใหกระเพาะอาหารทํางานดีขึ้น 
และขับเสมหะ3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  เซิงชงไปมีสรรพคุณรักษาอาการหวัด ขับปสสาวะ ลดไขมันในเลือด 
รักษาอาการลมพิษ โรคพยาธิเข็มหมุด โรคปวดทองเฉียบพลันหรือลําไสอุดกั้นจากพยาธิไสเดือน4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะพรองที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
และมีเหงื่อออกเองในปริมาณมาก  และไมควรรับประทานรวมกับนํ้าผ้ึง1,4  

เอกสารอางอิง 
1. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2544). พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
2. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
3. Liu GW.  Clinical Essentials of Contemporary Series Chinese Medicine: Chinese Herbal Medicine.  Beijing, Hua Xia 

Publishing House, 2000. 
4. Ma J.  Bulbus Allii Fistulosi: cong bai.  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 

ชวนซฺยง (川芎) 
 

ชวนซฺยง [โกฐหัวบัว (Rhizoma Chuanxiong)] 
คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ligusticum 
chuanxiong Hort. วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ชวนซฺยงในขนาดตํ่า ๆ 
มีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของมดลูกกระตาย แตเม่ือใหใน
ขนาดสูงจะยับยั้งการบีบตัวอยางสมบูรณ2,3 สารออกฤทธ์ิ
คือสารกลุม phthalides ไดแก สาร butylphthalide, butylidenephthalide และ ligustilide4  เม่ือให
ผงยาชวนซฺยงทางปากกบ ขนาด 20 หรือ 30 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหหัวใจเตนแรงขึ้น แตอัตราการเตน
ของหัวใจลดลง  และเม่ือเพิ่มขนาดเปน 40 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหหัวใจหยุดเตน3  สารสกัดนํ้า สารสกัด
เอทานอล และสวนสกัดแอลคาลอยดมีฤทธ์ิลดความดันโลหิต3  สารสกัดเอทานอล สวนสกัดแอลคาลอยด 
และสวนสกัดกลุมฟโนลิกมีฤทธ์ิขยายและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดหัวใจ และลดการใช
ออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจ3  สารออกฤทธ์ิดังกลาวคือ tetramethylpyrazine3,4  สาร ligustrazine มี
ฤทธ์ิเพ่ิมความดันในหลอดเลือดแดงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ ลดความแรงใน
การบีบตัวของหัวใจ แตเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ5  สาร sodium ferulate มีฤทธ์ิปองกันการเกิด
กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด4  สารกลุม phthalides มีฤทธ์ิยับยั้งภาวะหัวใจเสียจังหวะ และขยายหลอด-

เลือดหัวใจ  สาร ligustilide, senkyunolide A และ butylidenephthalide มีฤทธ์ิคลายกลามเน้ือของ
หลอดเลือดเอออรตา6,7  ชวนซฺยงมีฤทธ์ิยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือด ซึ่งสารออกฤทธ์ิดังกลาวคือ 
สาร tetramethylpyrazine3, ferulic acid4 และ ligustrazine5  สารสกัดชวนซฺยงมีฤทธิ์ลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด8  เม่ือใหสารสกัดขนาด 3 กรัมในกระตายท่ีเปนโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว นาน 
16 สัปดาห หรือใหพรอมกับอาหารท่ีกระตุนใหเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว พบวาสามารถลดขนาด
รอยโรคในหลอดเลือดเอออรตาจากรอยละ 68.5 เหลือรอยละ 37.5  และลดระดับของคอเลสเตอรอล
และ LDL ในเลือด4  เม่ือใหสารสกัดนํ้าของชวนซฺยงทางปากหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 25-50 กรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิสงบประสาท8  คาดวาสารท่ีออกฤทธ์ิคือ ferulic acid3 
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การศึกษาทางคลินิก:  ชวนซฺยงสามารถบรรเทาอาการปวดภายหลังจากการคลอด ชวยใหรก
หรือเน้ือเยื่อของมดลูกท่ีตายแลวถูกขับออกมาไดดี8  สามารถใชสารสกัดชวนซฺยงกับผูปวยโรคหลอดเลือด
หัวใจ5 เชน พบวายาเม็ดท่ีเตรียมจากสารสกัดชวนซฺยงทําให 1 ใน 3 ของผูปวยที่มีอาการปวดเคน
หัวใจ (angina pectoris) 19 คนมีอาการดีขึ้น3  การศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดเคนหัวใจ 30 คน 
เมื่อใหสวนสกัดแอลคาลอยดของชวนซฺยงโดยการหยดเขาหลอดเลือดดํา (infusion) ในขนาด 10 
มิลลิลิตร ใน 5-10% dextrose จํานวน 250 มิลลิลิตร  ผูปวยมากกวาครึ่งหน่ึงหายจากอาการปวดเคน
หัวใจหรือมีอาการดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง และมีคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้นรอยละ 403 

ยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 3-9 กรัม สามารถใชรักษาอาการปวดศีรษะ อาการรูสึกหมุน 
(vertigo) ความดันโลหิตสูง4  เม่ือใหยาฉีดสารสกัดชวนซฺยง 10% ในผูปวย 220 คน ท่ีมีอาการสมอง-

ขาดเลือดเฉียบพลัน พบวาใหผลดีกวากลุมควบคุม4  และผูปวยท่ีมีความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง 
545 คน เม่ือใหสาร tetramethylpyrazine 40-80 มิลลิกรัม/วัน นาน 10 วัน โดยการหยดเขาหลอดเลือดดํา 
พบวาอาการดีขึ้นรอยละ 80-904 

การศึกษาความปลอดภัย:  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองและ
กลามเนื้อหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 65.86 และ 
66.42 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ9  เม่ือฉีดสาร tetramethylpyrazine เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร คา 
LD50 เทากับ 239 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  และเมื่อใหสาร tetramethylpyrazine ทางปากหนูถีบจักร 
ขนาด 5 หรือ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 4 สัปดาห พบวาไมทําใหเกิดความผิดปกติของนํ้าหนักตัว 
เลือด ตับ ไต และจุลพยาธิวิทยา3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการไมพึงประสงค ไดแก อาการทางระบบทางเดินอาหาร  
มีนอยรายมากที่มีอาการปวดประจําเดือน3  และเน่ืองจากชวนซฺยงมีฤทธ์ิเพิ่มการบีบตัวของมดลูก ทําให
ประจําเดือนมาเร็วขึ้น จึงไมแนะนําใหใชขณะมีอาการปวดประจําเดือน หรือโรคท่ีเกี่ยวกับการตกเลือด
อื่น ๆ8 

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. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1.  Singapore: World 

Scientific, 1986. 
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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: 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 หรือ เปยหมู  (贝母) (Bulbus 
Fritillariae Cirrhosae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Fritillaria cirrhosa D. Don, F. unibracteata 
Hsiao et K.C. Hsia, F. przewalskii Maxim, F. delavayi 
Franch. วงศ Liliaceae1 

เปยหมู (ชฺวี่ซิน) [贝母 (去心)] เตรียมโดยนํา
ลําตนใตดินท่ีสะอาดมาห่ันเอาไสกลางออกกอนทําใหแหง เพ่ือ
ขจัดเอาสวนท่ีไมมีฤทธ์ิทางยาและมีผลขางเคียงออก ทําใหมี
ประสิทธิผลในการรักษามากขึ้น2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดแอลคาลอยดรวม 
และสวนสกัดท่ีไมใชแอลคาลอยด ขนาด 0.25-0.50 มิลลิกรัม/ตัว เขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรท่ี
เหน่ียวนําใหเกิดอาการไอดวยนํ้าแอมโมเนีย พบวาสามารถระงับไอและขับเสมหะ3  ชวนเปยหมูสามารถ
ลดการอักเสบของหลอดลมในหนูท่ีเปนหืดโดยลดการสรางสารกอภูมิแพ และลดการสะสมของเม็ดเลือดขาว
อีโอซิโนฟล4  สารออกฤทธ์ิระงับไอคือ fritillaria saponin Nos. I-VII และสารกลุมแอลคาลอยด  ฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาของสารอื่น ๆ ไดแก สาร fritimine มีฤทธ์ิลดความดันโลหิตแมว และเพิ่มระดับนํ้าตาล
ในเลือดกระตาย  สาร sipeimine มีฤทธ์ิลดความดันโลหิตสุนัข คลายกลามเน้ือลําไสเล็กสวนปลายท่ี
แยกจากกายหนูขาว ลําไสเล็กสวนตนท่ีแยกจากกายกระตาย และลําไสเล็กในกายสุนัข  สาร verticine 
และ verticinine มีฤทธ์ิเพ่ิมความดันโลหิต แตในขนาดสูงจะทําใหความดันโลหิตลดลง  และสาร 
verticine มีฤทธ์ิเพ่ิมความตึงของกลามเน้ือมดลูกท่ีแยกจากกายหนูตะเภา3 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวย 67 ราย รับประทานยาเม็ดท่ีเตรียมจากชวนเปยหมูขนาด 
0.5 กรัม/เม็ด ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง พบวาสามารถระงับไอ ขับเสมหะในผูปวยทุกราย  ใช
ไดผลดีโดยเฉพาะกับผูปวยท่ีด้ือตอการรักษาและขับเสมหะออกยาก  ชวนเปยหมูมีฤทธ์ิขับเสมหะใน
ผูปวยท่ีมีอาการออนเพลีย หนาแดงรอน ไอมีเสมหะมาก มีเลือดปนในเสมหะ แนนหนาอก เบ่ืออาหาร 
จึงนิยมใชรวมกับตัวยาอ่ืนเพื่อรักษาวัณโรคปอด  อยางไรก็ตาม ตัวยานี้ใชไมไดผลกับกรณีไอมีเสมหะ

เปยหมู (贝母) 

2 เซนติเมตร 
เปยหมู (ชฺวี่ซิน) [贝母 (去心)] 
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มากท่ีเกิดจากความเย็นและความชื้น เชน ภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อปอด (pulmonary emphysema) 
และโรคหลอดลมโปงพอง (bronchiectasis)3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อฉีดสาร fritimine เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักรและกระตาย 
พบวาขนาดต่ําสุดที่ทําใหสัตวทดลองตาย (MLD) มีคาเทากับ 40 และ 12-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามศาสตรการแพทยจีน หามใชตัวยาน้ีรวมกับอูโถว (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. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue. 2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
3. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1. Singapore: World 

Scientific, 1986. 
4. Yeum HS, Lee YC, Kim SH, Roh SS, Lee JC, Seo YB. Fritillaria cirrhosa, Anemarrhena asphodeloides, Lee-Mo-

Tang and cyclosporine an 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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ชวนอู (จื้อ) [川乌 (制)] 
 

ชวนอู (จื้อ) (Radix Aconiti Praeparata) 
คือ รากแกวท่ีผานการฆาฤทธ์ิ (เผาจื้อ) และทําใหแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Aconitum carmichaeli Debx. 
(โหราเดือยไก) วงศ Ranunculaceae  เตรียมโดยนํารากแกว
ท่ีสะอาดมาแชนํ้าในภาชนะท่ีเหมาะสมจนนํ้าแทรกซึมเขาไป
ในเน้ือตัวยา แลวนําไปตมในนํ้าเดือดนาน 4-6 ชั่วโมง หรือ
นําไปน่ึงนาน 6-8 ชั่วโมง จนกระท่ังมองเห็นเน้ือในตัวยา และ
เม่ือนํามาชิมดูจะรูสึกชาที่ลิ้นเล็กนอย นําออกจากเตา ตากในท่ีรม นํามาห่ันเปนแผนบาง ๆ ตากใหแหง1-4  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมชวนอูท้ังท่ีผานการเผาจ้ือและไมเผาจื้อมีผลตอการทํางาน
ของหัวใจของสัตวทดลองหลายชนิด  ชวนอูในขนาดสูงจะทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ สารออกฤทธ์ิ
คือ อนุพันธของสาร aconitine  อยางไรก็ตาม สาร higenamine จากชวนอูมีฤทธ์ิตอตานฤทธ์ิของสาร 
aconitine ในการทําใหหัวใจเตนชาลง  สาร higenamine ออกฤทธ์ิกระตุนตัวรับชนิดบีตา ทําใหหัวใจท่ี
แยกจากกายคางคกบีบตัวมากขึ้น เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ
ของสุนัขท่ีสลบ  สารสกัดเมทานอลจากชวนอูท่ีไมผานการเผาจ้ือ ขนาด 0.1 กรัม/กิโลกรัม หรือสาร 
aconitine ขนาด 50 ไมโครกรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา พบวามีฤทธ์ิอยางออนในการลด
ความดันโลหิตแบบชั่วคราว ในขณะท่ีสารสกัดจากชวนอู (จื้อ) มีฤทธ์ิเพ่ิมความดันโลหิตแบบชั่วคราว
อยางชัดเจน  และพบวายาตมชวนอู (จื้อ) มีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดท่ีขาและหลอดเลือดหัวใจ2  

ยาตมชวนอู (จื้อ) มีฤทธ์ิยับยั้ งการบวมของขอเท าหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวนําดวยสาร 
formaldehyde หรือไขขาว  สาร aconitine มีฤทธ์ิยับยั้งการเพิ่มสภาพใหซึมผานไดในชองทองหนูถีบจักร
และผิวหนังหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวนําดวยกรดน้ําสมและ histamine ตามลําดับ และตานการอักเสบของอุงเทา
หนูขาวและหนูถีบจักรท่ีเหน่ียวนําดวยสาร carrageenan  เม่ือใหสาร aconitine, mesaconitine, 
hypaconitine, benzoyl-aconitine, benzoylmesaconitine และ benzoyl-hypaconitine ทางปาก
หนูขาว พบวามีฤทธ์ิตานอักเสบ2  สารสกัดนํ้ารอนมีฤทธ์ิปองกันการเกิดขออักเสบในหนูขาวท่ีเหน่ียวนํา
ดวย adjuvant และมีฤทธิ์คลาย histamine5  ชวนอูที่ไมผานการเผาจื้อ ขนาด 0.1-1.0 กรัม มีฤทธ์ิ

2 เซนติเมตร 
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ระงับปวดในหนูถีบจักร และเสริมฤทธ์ิในการทําใหชาของยา hexobarbital ในหนูถีบจักร  สารท่ีออก
ฤทธ์ิระงับปวด คือ mesaconitine, aconitine และ hypaconitine  สาร aconitine ขนาด 1 มิลลิกรัม 
มีฤทธ์ิลดอุณหภูมิรางกายหนูถีบจักร2  นอกจากน้ี ชวนอูท่ีไมผานการเผาจื้อ และสาร aconitine มีฤทธ์ิ
อยางออนในการทําใหลําไสท่ีแยกจากกายหนูตะเภาบีบตัว ซึ่งสามารถตอตานฤทธ์ิไดดวยสาร atropine2  
ยาตมชวนอู (จื้อ) มีฤทธ์ิตานความเหนื่อยลาในหนูถีบจักร และสงเสริมการสรางภูมิคุมกันในหนูขาว6  
ชวนอูท่ีไมผานการเผาจื้อมีฤทธ์ิปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูถีบจักรท่ีถูกเหน่ียวนําดวย
ความเครียด2  ยาตมชวนอูมีฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวที่เหนี่ยวนําดวย
ความเครียดหรือกรดเกลือ ตานอาการทองเสียในหนูถีบจักรท่ีเหน่ียวนําดวยนํ้ามันละหุงหรือใบมะขามแขก 
และมีฤทธ์ิระงับปวด ในทางการแพทยแผนจีนจึงใชอุนมามและกระเพาะอาหาร และเปนยาระงับปวด7  
สารสกัดนํ้าของตํารับยา Chuck-me-sun-dan (CMSD) ท่ีมีชวนอูเปนสวนประกอบมีฤทธ์ิปกปองเซลล
ประสาทท้ังในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง8  

การศึกษาทางคลินิก:  สวนใหญใชชวนอู (จื้อ) เปนตัวยาหลักในตํารับยารักษาโรคไขขอ-

อักเสบ ปวดเอว อักเสบบริเวณหัวไหล และอัมพาต อัมพฤกษ เชน เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบจํานวน 
38 ราย รับประทานตํารับยาที่มีชวนอู (จื้อ) เปนตัวยาหลัก วันละ 1 หอ โดยตมเอานํ้าดื่ม แบง
รับประทานเชา-เย็น ติดตอกันนาน 1-3 เดือน พบวาไดผลรอยละ 94.3  เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบ
จํานวน 150 ราย รับประทานยาเม็ดเฟงซือหนิง (凤湿宁) คร้ังละ 3 เม็ด วันละ 3 คร้ัง ติดตอกันนาน 
1-3 เดือน พบวาไดผลรอยละ 92.4  เมื่อใหผูปวยที่มีอาการอักเสบบริเวณหัวไหล จํานวน 11 ราย 
รับประทานยาตมอูโถวทังเจียเวย (乌头汤加味) วันละ 1 หอ แบงรับประทานเชา-เย็น ติดตอกันนาน 
6-15 วัน พบวาไดผลดีมาก  เม่ือใหผูปวยท่ีสูญเสียความทรงจําหลังจากปวยเปนโรคอัมพาต-อัมพฤกษ 
จํานวน 24 ราย รับประทานยาซานอูเจียว (三乌胶) คร้ังละ 5 กรัม วันละ 1-2 คร้ัง พบวาไดผลดี9    

เม่ือศึกษาผลทางคลินิกของยาฉีดชวนอู (จื้อ) ในผูปวยโรคมะเร็ง จํานวน 271 ราย แยกเปน
มะเร็งกระเพาะอาหาร 139 ราย มะเร็งตับ 124 ราย มะเร็งลําไส 5 ราย และมะเร็งในระบบทางเดิน-

อาหาร 3 ราย พบวาไดผลในผูปวยมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับในระยะสุดทาย โดยสามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง และระงับอาการปวดไดผลดีมาก ลดอาการขางเคียงของเคมีบําบัด 
เชน คลื่นไส อาเจียน ทองอืด และอาการกลืนลําบาก ชวยใหเจริญอาหารและนํ้าหนักเพ่ิม และผูปวย
สวนใหญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  นอกจากน้ี ชวนอู (จื้อ) ยังสามารถใชรักษาโรคปวดทอง ปวดเอวและขา 
อัมพาตท่ีใบหนาไดผลดี9 
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การศึกษาความปลอดภัย:  สาร aconitine, mesaconitine และ hypaconitine เมื่อฉีดเขา
หลอดเลือดดํา ขนาดท่ีทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.22, 0.27 และ 0.50 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือใหแอลคาลอยดรวมทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และ
ฉีดเขาหลอดเลือดดําของหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 1.89, 0.28, 0.38 และ 0.20 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ  สาร aconitine จะถูกแยกสลายดวยนํ้า (hydrolysis) เม่ือไดรับความรอนสูงตาม
กระบวนการเผาจ้ือ กลายเปนสาร hypaconitine และ aconine ซึ่งมีความเปนพิษลดลงอยางมาก  จาก
การทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลันในหนูขาว เมื่อฉีดสารสกัดชวนอูที่ไมผานการเผาจื้อ ขนาด 1.1 กรัม/
กิโลกรัม หรือสาร mesaconitine ขนาด 1.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาใตผิวหนัง จะทําใหสัตวทดลองตาย
ภายใน 3-6 วัน  เม่ือใหสารสกัดชวนอูท่ีไมผานการเผาจื้อแกหนูถีบจักรวันละ 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
จะทําใหจํานวนเม็ดเลือดแดง ปริมาณโปรตีนรวม และแอลบูมินในซีรั่มลดลง  การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังใน
หนูขาว พบวาสาร mesaconitine ขนาด 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ทําใหนํ้าหนักตัวลดลง ระดับของ 
glutamic-oxaloacetic transaminase และ lactate dehydrogenase ลดลงในสัตวทดลองท่ีไดรับชวนอู
ท่ีผานและไมผานการเผาจื้อ วันละ 0.08-0.32 และ 5-20 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  ชวนอูท่ีไมผานการ
เผาจื้อ และสาร mesaconitine ทําใหระดับของ alkaline phosphatase เพิ่มสูงขึ้นในหนูถีบจักรและ
ลดลงในหนูขาว  หนูถีบจักรท่ีไดรับชวนอู (จื้อ) วันละ 1 กรัม/กิโลกรัม นาน 3-6 วัน ไมพบการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ9  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชชวนอู (จื้อ) ในสตรีมีครรภ ตามศาสตร
การแพทยแผนจีน หามใชชวนอู (จื้อ) รวมกับเปยหมู (贝母)  ปนเซี่ย (半夏)  ไปจี๋ (白芨)  ไปเลี่ยน 
(白蔹)  เทียนฮวาเฟน (天花粉)  และกวาโหลว (瓜蒌)  เพราะสรรพคุณของชวนอู (จื้อ) จะถูกลบลาง1 

หมายเหตุ:  สาร aconitine เปนพิษตอระบบประสาท โดยเริ่มแรกจะมีฤทธิ์กระตุน และ
ตอมาจะยับยั้งประสาทเวกัสและประสาทรับความรูสึก และยังมีผลโดยตรงตอกลามเน้ือหัวใจ อาการพิษ
ท่ีเกิดขึ้น ไดแก อัมพาตทั้งตัว คลื่นไสอาเจียน เวียนศีรษะ ใจสั่น กลัวหนาว ไวเกินตอการกระตุน เพอ 
ความดันโลหิตลดลง ทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ ช็อก และโคมา ปริมาณสารแอลคาลอยดในชวนอู
และความเปนพิษของชวนอูจะลดลงเมื่อนําไปผานการเผาจ้ือ2 

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

5. Kubo M, Moriura T, Matsuda H.  Pharmacological study on Aconiti tuber. I. Effect of water extract from Aconiti 
tuber on adjuvant-induced arthritis.  Yakugaku Zasshi  1990; 110(1): 16-26.  

6. Cao H, Wang ST, Wu LY, Wang XT, Jiang AP.  Pharmacological study on Tianxiong (tuber of Aconitum carmichaeli 
Debx.), a Chinese drug for reinforcing the kidney yang retailnin Hong Kong market.  Zhongguo Yao Za Zhi  2001; 
26(6): 369-72. 

7. Zhu Z, Shen Y, Zhang M, Chen G, Ma S.  Pharmacological study on spleen-stomach warming and analgesic actions 
of Aconitum carmichaeli Debx.  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi  1992; 17(4): 238-41. 

8. Chung TW, Koo BS, Choi EG, Kim MG, Lee IS, Kim CH.  Neuroprotective effect of a chuck-me-sun-dan on neurons 
from ischemic damage and neuronal cell toxicity.  Neurochem Res  2006; 31(1): 1-9. 

9. Sheng SH, Wei XB.  Radix Aconiti: chuan wu.  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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ชังจู  (苍术) 
 

ชังจู [โกฐเขมา (Rhizoma Atractylodis)] 
คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Atractylodes 
lancea (Thunb.) DC., A. chinensis (DC.) Koidz. 
วงศ Asteraceae (Compositae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาตมชังจูทาง
ปากหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 10, 20 และ 40 กรัม/
กิ โลก รัม  สั ง เกตผลภายใน  5 ชั่ ว โมง  พบว าการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาตรของปสสาวะไมชัดเจน แตความเขมขนของโซเดียมในปสสาวะและสัดสวนของ
โซเดียม/โพแทสเซียมท่ีขับออกมาเพิ่มขึ้น  สารสกัดนํ้าซึ่งประกอบดวยสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดมีฤทธ์ิ
กระตุนระบบภูมิคุมกันในหนูท่ีทําใหติดเชื้อรา Candida albicans ทําใหหนูรอดชีวิตมากขึ้น  สารกลุม
พอลิแอซิไทลีนมีฤทธิ์ทําใหอาหารอยูในกระเพาะนานขึ้น2,3  เมื่อใหสาร β-eudesmol, hinesol และ
สวนผสมของสารทั้ง 2 ชนิด ทางปากหนูถีบจักรในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิระงับปวด
ในหนูถีบจักร  และสาร β-eudesmol มีผลตอการคลายตัวของกลามเน้ือลายของหนูท่ีเปนเบาหวาน
มากกวาหนูปกติ4,5  และมีฤทธ์ิตานอักเสบในหลอดทดลอง6  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดหนูขาว  
สาร atractyloside มีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักร หนูขาว กระตาย และสุนัข  และสาร  
atractylone มีฤทธ์ิตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว7   
 การศึกษาทางคลินิก:  ชังจูเปนตัวยาหลักในการรักษาอาการตาบอดกลางคืน โดยท่ัวไปชังจูไม
ใชเด่ียว มักใชเปนสวนประกอบของตํารับยาท่ีมีสรรพคุณปองกันอาการเมารถ ชวยใหอาการวิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส และต่ืนตระหนกตกใจดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังใชเปนสวนประกอบของตํารับยาปองกันหวัด 
รักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง บรรเทาอาการไอ และปรับสมดุลการทํางานของกระเพาะอาหารและมาม
ในเด็ก (มีอาการทองเสีย ตานขโมย เปนตน)7 

 การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร เมื่อใหสารสกัด 50% 
แอลกอฮอลจากชังจูโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 

2 เซนติเมตร 
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(LD50) มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม8  เม่ือใหสารสกัดนํ้ารอนทางปากหนูถีบจักรหรือหนูขาว พบวามี
คา LD50 เทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม9 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชอยางระวังในผูปวยรอนพรอง หรือผูปวยท่ีมีเหงื่อออก
มากเน่ืองจากเวยชี่ (卫气) พรอง10 

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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 in Traditional Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology 
Press, 1999. 

8. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 
ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพคร้ัง
ท่ี 1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2546. 

9. 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. 

10. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004. 
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เชอเฉียนจื่อ (车前子) 
 

เชอเฉียนจื่อ (Semen Plantaginis) คือ เมล็ดสุกท่ี
ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Plantago asiatica L., 
P. depressa Willd. วงศ Plantaginaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เชอเฉียนจ่ือมีฤทธ์ิ
ขับปสสาวะ2 ขับเสมหะและระงับไอ3  เม่ือฉีดยาเตรียมจากนํ้าตม
ในขนาดตํ่า ซ้ําหลาย ๆ คร้ังท่ีโพรงขอเขากระตาย ระยะแรก
จะมีอาการเยื่อบุอักเสบ ตอมาจะเพิ่มการเจริญของเนื้อเยื่อยึดตอ 
และเพิ่มแรงตึงผิวของปลอกหุมขอตอ3,4  จากการศึกษาใน
หลอดทดลอง พบวาสาร aucubin จากเชอเฉียนจื่อจะถูกเปลี่ยนเปนสารออกฤทธิ์ดวยเอนไซม 
β-glucosidase โดยจะมีฤทธ์ิยับยั้งไวรัสตับอักเสบบีในระยะการถายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication)3  

การศึกษาทางคลินิก:  เชอเฉียนจ่ือมีสรรพคุณขับปสสาวะ ตานอักเสบในกรณีเกิดการติดเชื้อ 
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ลดความดันโลหิต และมีฤทธ์ิตอปลอกหุมขอตอ ใชสําหรับการรักษาโรคขอเขา-
อักเสบ4  เชอเฉียนจื่อใหผลการรักษาท่ีนาพอใจในผูปวยเด็ก 63 ราย ท่ีมีอาการอาหารไมยอย พบวาทําให
ลําไสทํางานเปนปกติ3  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการปสสาวะบอย ทองผูก หรือผูปวย
ท่ีไมมีอาการรอนชื้น4 

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. 
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เชอไปเยี่ย (侧柏叶) 
 

เชอไปเยี่ย (Cacumen Platycladi) คือ กิ่งและ
ใบแหงของพืชที่มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Platycladus 
orientalis (L.) Franco วงศ Cupressaceae1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารกลุมเฟลโวนอล และ
สารกลุมแทนนินจากสารสกัดนํ้ารอน ขนาด 80 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิหามเลือด  
เม่ือฉีดสารสกัดเอทานอล ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม หรือสาร
กลุมเฟลโวนอยด ขนาด 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เชาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิระงับไอ  สารสกัด
เอทานอล สารสกัดปโตรเลียมอีเทอร และสารสกัดนํ้าสวนท่ีไมละลายในเอทานอลมีฤทธ์ิขับเสมหะ และ
ขยายหลอดลม3  สาร quercetin glycoside มีฤทธ์ิตานอักเสบ3 สารกลุม labdanes และ isopimaranes 
และสาร aframodial จากเชอไปเยี่ย มีฤทธ์ิตานเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum โดยมีผลตอ
ผนังเม็ดเลือดแดง4 

การศึกษาทางคลินิก: เชอไปเยี่ยมีสรรพคุณเปนยาหามเลือด เชน เลือดออกท่ีมดลูก และลําไสเล็ก-
สวนตน อุจจาระมีเลือดปน รักษาอาการหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง ไอกรน วัณโรค เปนตน  ผงยาใช
ใสแผลไฟไหมท่ีแผลมีขนาดเล็กหรือปานกลาง จะชวยสมานแผลได3,4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมและสารสกัดนํ้าสวนท่ีไมละลายในเอทานอลโดยฉีดเขา
ชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารดังกลาวท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทา
กับผงยา 15.2 และ 30.5 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ3,5  เม่ือใหสารสกัดปโตรเลียมอีเทอรทางปากหนูถีบจักร
พบวามีคา LD50 เทียบเทากับผงยา 2.964 กรัม/กิโลกรัม3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หากใชติดตอกันเปนเวลานาน หรือใชในขนาดสูง อาจเกิด
อาการขางเคียง เชน วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เบ่ืออาหาร เปนตน5,6 
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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. Lu YH, Liu ZY, Wang ZT, Wei DZ.  Quality evaluation of Platycladus orientalis (L.) Franco through simultaneous 

determination of four bioactive flavonoids by high-performance liquid chromatography.  J Pharm Biomed Anal 2006; 
41(4): 1186-90. 

3. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 3. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 
House, 2002. 

4. Asili J, Lambert M, Ziegler HL, Staerk D, Sairafianpour M, Witt M, Asghari G, Ibrahimi IS, Jaroszewski JW.  
Labdanes and isopimaranes from Platycladus orientalis and their effects on erythrocyte membrane and on 
Plasmodium falciparum growth in the erythrocyte host cells.  J Nat Prod 2004; 67(4): 631-7. 

5. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs. 2nd ed.  Florida: CRC Press, 1999. 
6. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised edition.  Washington; Eastland Press, 

Inc., 2003. 
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เชอเสา (赤芍) 
 

เชอเสา (Radix Paeoniae Rubrae) คือ รากแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall., 
P. veitchii Lynch วงศ Ranunculaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เชอเสามีผลตอระบบ-

ประสาทสวนกลาง โดยยาเตรียมเชอเสามีฤทธ์ิตานการชักท่ี
เกิดจากสาร strychnine2  สาร paeoniflorin จากเชอเสามี
ฤทธ์ิสงบระงับในหนูขาว ทําใหชวงเวลาการหลับท่ีเกิดจาก
สาร hexobarbital นานขึ้น เม่ือฉีดสาร paeoniflorin เขาหลอดเลือดดําหนูขาว จะทําใหสูญเสียกิริยา-
สนองเฉียบพลัน (righting reflex)  นอกจากน้ี สาร paeoniflorin ยังมีฤทธ์ิระงับปวดในหนูถีบจักรท่ี
ถูกเหน่ียวนําดวยกรดนํ้าสม และลดอุณหภูมิรางกายของท้ังหนูขาวปกติและหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวนําใหมีไข2  
มีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูขาว และมีฤทธ์ิตานชักออน ๆ3  ยาตมเชอเสามีฤทธ์ิยับยั้งจุลชีพหลายชนิดใน
หลอดทดลอง2 และมีฤทธ์ิเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดท่ีกลามเน้ือ-

หัวใจ3  สาร paeoniflorin ทําใหความดันโลหิตหนูตะเภาลดลงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอด-

เลือดหัวใจสุนัข โดยที่ฤทธิ์ดังกลาวจะออนกวาฤทธิ์ของยาไนโตรกลีเซอรีน  สาร paeoniflorin และ 
benzoylpaeoniflorin มีฤทธ์ิตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด2  เชอเสาในขนาดสูงมีฤทธ์ิตานการหดตัว
ของลําไสกระตาย  สาร paeoniflorin มีฤทธ์ิตานการหดตัวของลําไสเล็กหนูขาวและหนูตะเภา คลาย
กลามเน้ือมดลูกหนูขาว2 และปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวท่ีเกิดจากความเครียด3 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยาตมเชอเสามีความปลอดภัยสูง2  สาร paeoniflorin มีความเปนพิษ
ตํ่ามาก ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําและชองทองมีคาเทากับ 
3.53 และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคา
เทากับ 10.8 กรัม/กิโลกรัม3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการเลือดพรอง2 

หมายเหตุ:  เชอเสาและไปเสาไดมาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. 
เหมือนกัน แตวิธีการเตรียมยาตางกัน คือ เชอเสา เม่ือเก็บรากของพืชแลว ใหเอาเหงาและรากฝอยออก

2 เซนติเมตร 
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กอนนําไปตากแหง  สวนไปเสา จะตัดหัวทายของราก เด็ดรากฝอยท้ิงและปอกเปลือกกอนตม หรือตม
กอนปอกเปลือก แลวนําไปตากแหง3  ไปเสามีสรรพคุณบํารุงเลือดและอิน และชวยผอนคลายกลามเน้ือ 
สวนเชอเสามีสรรพคุณทําใหเลือดเย็นลงและรักษาเลือดค่ัง จะใชรวมกันเพื่อบรรเทาอาการปวดและรอนรุม
ภายใน รวมกับภาวะท่ีชี่ตับถูกเก็บกัก หรือปวดและบวมเนื่องจากบาดเจ็บ2 

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 เหงาและรากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang., 
N. forbesii Boiss. วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหย
ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาด 1.32 และ 
0.13 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ลดไข 
บรรเทาอาการปวดกลามเน้ือหัวใจเฉียบพลันท่ีเกิดจาก 
การเหน่ียวนําดวยฮอรโมน pituitrin และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีกลามเน้ือหัวใจ  สาร notopterol 
จากเชียงหัว มีฤทธ์ิบรรเทาอาการปวดท่ีเกิดจากการกระตุนดวยกรดน้ําสม และตานการอักเสบโดยการ
ยับยั้งความสามารถในการซึมผานหลอดเลือด  นอกจากน้ี นํ้ามันหอมระเหยและยาตมยังมีฤทธ์ิตานเชื้อ-

แบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  เชียงหัวมักไมใชเดี่ยว โดยทั่วไปมักใชเปนตัวยาหลักในตํารับยารักษา
โรคหวัดจากการกระทบลมเย็น ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว4  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร 
พบวาขนาดสูงสุดท่ีไมพบความเปนพิษหลังจากใหยาแลว 72 ชั่วโมง คือ 12 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยาฉีด
ซึ่งเตรียมจากเชียงหัวความเขมขน 2% ขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม (เทียบเทา 125 เทาของขนาดท่ีใชใน
คน) โดยฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย ไมพบความเปนพิษ  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหยทางปากหนูถีบจักร 
พบวาขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.64 มิลลิลิตร/กิโลกรัม4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีไข ลิ้นแดง มีหรือไมมีฝา อินพรอง หรือมี
อาการปวดกลามเน้ือเน่ืองจากเลือดพรอง5 
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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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Technology Press, 1999. 

5. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ซังไปผี (桑白皮) 
 

ซังไปผี [เปลือกรากหมอน (Cortex Mori 
Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Morus alba L. วงศ Moraceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขา
ชองทองหนูถีบจักรในขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําให
สัตวทดลองสงบ ความรูสึกสัมผัสและความเจ็บปวดลดลง 
สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 
2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิระงับปวดไดดีเทียบเทาแอสไพริน 0.5 กรัม/กิโลกรัม2,3  สารสกัดนํ้าความเขมขน 
1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อจุลชีพหลายชนิดในหลอดทดลอง เชน Staphylococcus aureus, 
Bacillus dysenteriae และเชื้อรา  เมื่อใหสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดบิวทานอล ทางปากหนูขาวหรือ
ฉีดเขาชองทอง ขนาด 300-500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใหยาตมทางปากกระตายขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม 
พบวามีฤทธ์ิขับปสสาวะ3  ยาตมเม่ือใหทางปากหรือฉีดเขาใตผิวหนังมีฤทธ์ิลดความดันโลหิตใน
สัตวทดลองหลายชนิด  เมื่อใหสารสกัดอีเทอร สารสกัดนํ้ารอน หรือสารสกัดเมทานอลโดยฉีดเขา
ใตผิวหนังกระตายขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิตลงได 15-20 มิลลิเมตรปรอท 
ซึ่งฤทธ์ิน้ีจะอยูไดคอนขางนาน  เม่ือฉีดสาร kuwanon G และ H, morusin A, B, C และ D เขาหลอด-

เลือดดํากระตายขนาด 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิต2 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยเด็กท่ีมีอาการนํ้าลายไหลท่ีมุมปากรับประทานสารสกัดนํ้าใน
ขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม โดยเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 1 ขวบ ใหใชขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม 
รับประทานวันละ 2-3 คร้ัง ติดตอกัน 3-7 วัน  พบวาอาการดังกลาวหายเปนปกติ  โดยท่ัวไปซังไปผีมัก
ไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาอาการบวมนํ้า หลอดลมอักเสบ และเยื่อหุม-

ปอดอักเสบ2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของผงยาสีเหลืองท่ีไดจากการสกัดซังไปผี  
พบวาเมื่อฉีดเขาชองทอง ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 32.7 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/

2 เซนติเมตร 
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กิโลกรัม และฉีดเขาหลอดเลือดดําในขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูตัวใดตาย  
นอกจากน้ี ยังพบวาการใหยาขนาดสูงคร้ังเดียว หรือแบงใหคร้ังละนอย ๆ ใหผลไมแตกตางกัน2,3 
 

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. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 3. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
3. Feng RZ, Tong YQ.  Cortex Mori: sang bai 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. 
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ซังเยี่ย (桑叶) 
 

ซังเยี่ย [ใบหมอน (Folium Mori)] คือ ใบแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Morus alba L. วงศ 
Moraceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สาร mulberroside F 
จากซังเยี่ยมีฤทธ์ิยับยั้งการสรางเม็ดสี2  สารสกัดเมทานอล
ในทุกชวงอายุของการเจริญเติบโตของซังเยี่ยและสารกลุม
เฟลโวนอยดมีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน3-6  สารเฟลโวนอยดรวม
มีฤทธ์ิลดไขมันในเลือดหนูถีบจักร7 สารสกัดเมทานอลมีฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจน8  สารสกัดนํ้า
และสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิกระตุนการทํางานของมดลูกหนูถีบจักร9,10  สารสกัดนํ้าและเอทานอลมีฤทธ์ิ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่กอเกิดโรคทองเสีย11,12  ผงยาและสารสกัดซังเยี่ยมีฤทธิ์ลดระดับ
นํ้าตาลในเลือดสัตวทดลอง13-19 

การศึกษาทางคลินิก:  มีรายงานการศึกษาวิจัยในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิน จํานวน 
24 ราย อายุระหวาง 40-60 ป ท่ีมีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารมากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
และระดับ HbA1C มากกวา 12%  โดยแบงผูปวยเปน 2 กลุม กลุมละ 12 ราย 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 ไทรกลีเซอไรด LDL- และ VLDL-cholesterol, free fatty acid และ lipid peroxides  
ผูปวยท่ีไดรับผงซังเยี่ยยังมีระดับ HDL-cholesterol สูงขึ้น  และไมพบการเปลี่ยนแปลงของระดับ 
HbA1C ในผูปวยท้ังสองกลุม20  การวิจัยในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิน จํานวน 27 ราย โดย
ใหรับประทานสารสกัดนํ้าขนาด 350 มิลลิกรัม/แคปซูล คร้ังละ 2 แคปซูล วันละ 3 คร้ัง กอนอาหาร 
ติดตอกันนาน 8 สัปดาห พบวาไมมีผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด แตอาจจะลดระดับไขมันในเลือดได21  
นอกจากนี้ การวิจัยในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิน ที่ไดรับยา glibenclamide พบวาเมื่อให
แคปซูลผงซังเยี่ยรวมดวยในขนาด 20 กรัมตอวัน นาน 8 สัปดาห มีผลชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือดกอน

2 เซนติเมตร 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 
 

 

306 

อาหารเชา และระดับ HbA1C อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกไมมีการเปลี่ยนแปลง  
อยางไรก็ตาม การนําซังเยี่ยในรูปแบบชาชงหรือสารสกัดมาใชในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ยัง
ตองศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม22 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากพืชท้ังตน 
เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 1 
กรัม/กิโลกรัม21 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีอาการพรองหรือเย็น23 

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, prostaglandin 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.  

Fitoterapia 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. 
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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. 

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.) 
leaves in STZ diabetic rats.  Indian J Exp Biol 2002, 40(7): 791-5. 

19. Kojima Y, Tonegawa E, Taniguchi K, Narasaki R, Hasumi K.  Ratardation of the development of diabetes mellitus in 
a murine model of type 1 diabetes (NOD mouse) fed Morus alba leaves.  J Jpn Soc Nutr Food Sci 2001, 54: 361-4. 

20. Andallu B, Suryakantham V, Srikanthi BL, Kesava Reddy G.  Effect of mulberry (Morus alba L.) therapy on plasma 
and erythrocyte membrane lipids in patients with type 2 diabetes.  Clin Chim Acta 2001, 314: 47-53. 

21. Sinsatienporn S, Boonrod U, Chavalittumrong P, Banjob M, Anulukanapakorn K, Luanratana O, Thongdaeng PH, 
Thamlikitkul V.  Clinical study of Morus alba Linn. on glycemic control and blood lipids in patients with type 2 
diabetes: A preliminary study.  Siriraj Med J 2006; 58(10):1039-41. 

22. อัญชลี จูฑะพุทธิ (บรรณาธิการ).  สมุนไพรไทยกาวไกลสูสากล.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ร.ส.พ., 2548. 
23. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ซันจือจื่อ (山栀子) 
 

ซันจือจื่อ หรือ จือจื่อ (栀子) [ลูกพุด (Fructus 
Gardeniae)] คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Gardenia jasminoides Ellis วงศ Rubiaceae1 

ซันจือจื่อเหริน (山栀子仁) คือ เน้ือในเมล็ดแหง
ของซันจือจื่อ2 

การศึกษาทาง เภ สัชวิทยา :  เ ม่ื อ ศึกษาใน
สัตวทดลองหลายชนิด พบวาสารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล 
สารสกัดเมทานอล และสารสกัดเอทิลแอซีเตท มีฤทธ์ิลดไข 
ระงับปวด ตานอักเสบ3,4  สารออกฤทธ์ิไดแก genipin และ 
geniposide4  ผงยาและสารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิขับนํ้าดี สารออกฤทธ์ิ
ไดแก genipin, crocin และ crocetin3-5  สารสกัดนํ้าและ
สารสกัดเอทานอลสงเสริมเมทาบอลิสมของบิลิรูบินใน
กระตาย3  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิปกปองตับในหนูขาว3  สาร
สกัดเอทานอลท่ีความเขมขนตํ่าจะกระตุนการบีบตัวของ
ลําไสเล็กหนูขาวและกระตาย แตท่ีความเขมขนสูงจะแสดงฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัว4  สาร genipin และ 
geniposide มีฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะอาหารหนูขาว สาร genipin ลดการหลั่งนํ้ายอยและกรด
ในกระเพาะอาหารหนูขาว  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ทําใหหนูถีบจักรสงบ4  นอกจากนี้ พบวาสารสกัด
จากจือจ่ือมีฤทธ์ิลดการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ ลดปริมาณเลือดท่ีบีบออกจากหัวใจ ลดความดันโลหิต4  
และมีฤทธ์ิตานเชื้อราท่ีเปนสาเหตุของโรคผิวหนังและตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคดีซาน ลดบวม และระงับปวด3  จือจื่อ
ใชไดผลดีในผูปวยตับอักเสบเฉียบพลันท่ีมีอาการดีซาน กระเพาะปสสาวะอักเสบเฉียบพลันจากการติด
เชื้อแบคทีเรีย ติดเชื้อท่ีผิวหนังและเยื่อเมือก  สามารถใชภายนอกโดยผสมแอลกอฮอลและปดท่ีแขนขา
ท่ีมีอาการเคล็ด จะลดอาการปวดบวมและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด4 

ซันจือจื่อ (山栀子) 

2 เซนติเมตร 
ซันจือจื่อเหริน (山栀子仁) 
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การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาชองทองและใหทางปาก พบวาขนาด
ของสารสกัดเทียบเทาผงยาท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 17.1 และ 107.4 กรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ3  เม่ือฉีดสารสกัดเหลว (fluid extract) เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร LD50 มีคาเทากับ 
31.79 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมทําให
สัตวทดลองตาย4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  จือจื่อไมเหมาะสําหรับคนธาตุออน อุจจาระเหลว6 

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, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
3. 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. 
4. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 2.  Singapore: World 

Scientific, 1987. 
5. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin. 1st ed.  Berlin: Springer-Verlag, 1992. 
6. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหาร-

ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2551. 
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ซันเหยา (山药) 
 

ซันเหยา (Rhizoma Dioscoreae) คือ ลําตนใตดินแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dioscorea opposita Thunb. 
วงศ Dioscoreaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหสารสกัดนํ้าทางปาก
หนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 30 และ 60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ติดตอกันนาน 10 วัน พบวามีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด  
เม่ือใหในขนาดเทียบเทาผงยา 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ 1 
คร้ัง ติดตอกันนาน 14 วัน พบวามีฤทธ์ิกระตุนและเสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  และผงยามีฤทธ์ิชวยให
การเคลื่อนไหวของลําไสกระตายดีขึ้น2 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาแผลอักเสบในชองปาก อาหารไมยอย ทองเสยีในเดก็  
มีรายงานการศึกษาในเด็กท่ีมีอาการทองเสียจํานวน 123 คน โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 
ไดรับยาซันเหยา กลุมท่ี 2 ไดรับยาหลอก  โดยใหเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป รับประทานยาในขนาด 5-10 กรัม 
เด็กอายุ 1-2 ป รับประทาน 11-15 กรัม และอายุ 2-3 ป รับประทาน 16-20 กรัม  พบวากลุมท่ีไดรับซันเหยา
ใหผลการรักษาดีกวากลุมท่ีไดรับยาหลอกอยางมีนัยสําคัญ3  โดยทั่วไปแลวตัวยาชนิดน้ีมักใชเปน
สวนประกอบในตํารับตาง ๆ เชน ยารักษาโรคตับอักเสบ ตับแข็ง โรคเบาหวาน วัณโรคปอด ตกขาว เปนตน2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีท่ีมีความรอนสูง  ไมควรใชเด่ียว ๆ ในกรณีท่ี
มีความชื้นสะสม  ซันเหยาอาจทําใหเกิดอาการแนนทอง หรือเบ่ืออาหาร  การใชเฉินผีเพื่อควบคุมชี่
สามารถลดผลขางเคียงเหลาน้ีได 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. Zhou ZC, Liu W.  Rhizoma Dioscoreae: shan yao.  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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 

2 เซนติเมตร 
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ซาเซิน (沙参) 
 

ซาเซิน หรือ เปยซาเซิน (北沙参) (Radix 
Glehniae) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq.  วงศ 
Apiaceae (Umbelliferae)1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลมี
ฤทธ์ิอยางออนในการลดไข และระงับปวดในกระตาย  
สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจท่ีแยกจากกาย
คางคก2  สาร falcalindiol มีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิด3  

การศึกษาทางคลินิก:  ซาเซินมีสรรพคุณขับความรอนออกจากปอด บํารุงอินของปอดและ
กระเพาะอาหาร และเสริมของเหลวในรางกาย บรรเทาอาการไอแหงหรือไอเน่ืองจากอวัยวะภายในออนแรง 
ลิ้นแหง กระหายนํ้าท่ีมีสาเหตุจากไขท่ีทําใหของเหลวในรางกายลดลง3,4  รักษาอาการไอจากวัณโรค5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชในผูปวยที่มีอาการเย็นพรอง ตามศาสตร
การแพทยแผนจีนหามใชซาเซินรวมกับหลีหลู (黎芦) เพราะจะลบลางสรรพคุณซึ่งกันและกัน3 

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. Tao C, Lin ZB.  Radix Glehniae: bei sha 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. 

3. Liu GW. Chinese Herbal Medicine. Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
4. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs. 2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996.  
5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
 

2 เซนติเมตร 
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ซานเหลิง (三棱) 
 

ซานเหลิง (Rhizoma Sparganii) คือ เหงาแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Sparganium stoloniferum 
Buch.-Ham. วงศ Sparganiaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหยาตมทางปาก
หนูขาวขนาดเทียบเทาผงยา 10 และ 20 กรัม/กิโลกรัม 
พบวามีฤทธ์ิยับยั้งการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด2-4 สลาย-

ลิ่มเลือด และชวยใหเลือดไหลเวียนดี  เม่ือใหสารกลุมเฟลโวนอยดรวมทางปากหนูขาวและหนูถีบจักร
ขนาด 42 และ 84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ชวยใหเลือดไหลเวียนดี  ยาตมมีฤทธิ์กระตุน
กลามเน้ือเรียบมดลูกและลําไสท่ีแยกจากกายกระตาย2,3  นอกจากนี้ ยาตมยังมีฤทธ์ิตานเน้ืองอก 
(sarcoma180) ในหนูถีบจักร3 

การศึกษาทางคลินิก:  ซานเหลิงใชรักษาผูปวยที่มีอาการเปนลม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ต้ังครรภนอกมดลูก ไสต่ิงอักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง และกระเพาะปสสาวะอักเสบเรื้อรัง2 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 480 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร 
พบวาหนูมีการเคลื่อนไหวลดลงและหลับอยางสงบ แตจะกลับคืนสูสภาพปกติในวันรุงขึ้น และไมพบหนู
ตัวใดตายภายใน 1 สัปดาห  เม่ือฉีดยาตมเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดของผงยาท่ีทําใหหนูตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 233.3 กรัม/กิโลกรัม2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ หรือในระหวางท่ีมีประจําเดือนมามาก2,4,5 

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.  Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004.  
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rd ed.  Washington: Eastland Press Inc., 2004. 

2 เซนติเมตร 
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ซิ่งเหริน (杏仁) 
 

ซิ่งเหริน หรือ ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน) [杏仁 

(去皮尖)] (Semen Armeniacae Amarum)  คือ 
เมล็ดสุกแหงของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า Prunus 
armeniaca L. var. ansu Maxim., P. sibirica L., 
P. mandshurica (Maxim.) Koehne, P. armeniaca L. 
วงศ Rosaceae1  เตรียมโดยนําซิ่งเหรินท่ีสะอาด 1 สวนใส
ลงในน้ําเดือด 10 สวน  ตมประมาณ 5 นาที จนกระทั่ง
เปลือกหุมเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบจนสามารถแยกออกมาได  จากน้ันนําไปแชในนํ้าเย็นเพื่อลอกเอา
เปลือกเมล็ดชั้นนอกออก แลวนําไปตากแดด2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ซิ่งเหรินมีฤทธิ์ระงับไอ สารออกฤทธิ์คือ amygdalin  สารนี้จะถูก
แยกสลายดวยนํ้า (hydrolysis) ใหสาร hydrocyanic acid ซึ่งมีฤทธ์ิกดศูนยหายใจ แตมีผลยอนกลับ
ไปกระตุนการหายใจ ทําใหมีฤทธ์ิระงับไอและหอบ3-5  นอกจากน้ี เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายใน
ขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรัม/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง ติดตอกันนาน 2 วัน  พบวามีฤทธิ์กระตุนการสราง
โปรตีนท่ีผิวนอกของปอด และชวยใหการทํางานของปอดดีขึ้น3 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปซิ่งเหรินมักใชรวมกับหมาหวงในตํารับยารักษาโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เชน ยาบรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ อาการหอบเน่ืองจากหลอดลมอักเสบ เปนตน3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใชซิ่งเหรินเกินขนาด จะเกิดพิษจากสาร amygdalin  ความเปนพิษ
จากการใหทางปากจะรุนแรงกวาการใหโดยวิธีอื่น ๆ เน่ืองจากสาร amygdalin จะเปลี่ยนเปนสาร 
hydrocyanic acid ในทางเดินอาหาร  การศึกษาในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสาร amygdalin ท่ีทําให
หนูตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 887 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แตเม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
LD50 มีคาเทากับ 25 กรัม/กิโลกรัม3  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ซิ่งเหรินมีพิษเล็กนอย หามใชในปริมาณมาก และระวังการใช
ในเด็กเล็ก1,2  ขนาดท่ีเปนพิษในผูใหญและเด็กคือ 50-60 และ 10 เมล็ด ตามลําดับ  อาการท่ีพบเม่ือใช
เกินขนาด ไดแก วิงเวียนศีรษะ ตาลาย คลื่นเหียน อาเจียน หายใจสั้น และปวดศีรษะ จากน้ันอาการจะ

2 เซนติเมตร 
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รุนแรงถึงขั้นหายใจขัด ชักกระตุก รูมานตาขยาย หัวใจเตนไมเปนจังหวะ และหมดสติ  หากไมรีบ
ชวยชีวิตหรือใชวิธีที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเสียชีวิตได  วิธีแกพิษคือ ใหรับประทานยาเม็ดถานและ
ยานํ้าเชื่อม ipecac หรือให nitrites กอน แลวตามดวย sodium thiosulfate3-5 

หมายเหตุ:  การเตรียมตัวยาซิ่งเหรินโดยการตมแลวลอกเอาเปลือกหุมเมล็ดออก และผสมกับ
นํ้าตาลจะทําใหความเปนพิษลดลง3 

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. 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

315

ซี่ซิน (细辛) 
 

ซี่ซิน (Radix et Rhizoma Asari) คือ รากและ
ลําตนใตดินท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum 
(Maxim.) Kitag., A. sieboldii Miq., A. sieboldii Miq. 
var. seoulense Nakai วงศ Aristolochiaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมและนํ้ามันหอม-

ระเหยมีฤทธ์ิระงับปวดและลดไข  นํ้ามันหอมระเหยและสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิชวยทําใหการทํางาน
ของระบบทางเดินหายใจดีขึ้น2,3 สารออกฤทธ์ิคือ methyleugenol มีฤทธ์ิคลายหลอดลม และสาร 
higenamine สามารถกระตุนตัวรับบีตา จึงมีฤทธ์ิคลายกลามเน้ือเรียบและบํารุงหัวใจ  นอกจากน้ี สารสกัด
เอทานอลมีฤทธ์ิเพิ่มความแรงและความเร็วในการเตนของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ  
นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิลดความดันโลหิต ตานการเกิดกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉพาะท่ี เพิ่มความ-

ตานทานตอภาวะเลือดมีออกซิเจนนอยท่ีเกิดจากสภาวะท่ีมีความกดอากาศต่ํา และกดระบบประสาท-

สวนกลาง2  ซี่ซินมีฤทธ์ิทําใหสงบ3 ระงับอาการแพ2 เพิ่มการไหลเวียนของเลือด4 และตานเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด2 

การศึกษาทางคลินิก:  ซี่ซินมีสรรพคุณระงับปวด รักษาอาการหวัด ปวดศีรษะ และไอ2,3  ใช
เปนสวนประกอบในยาบรรเทาอาการปวดฟน ปวดเหงือก  นํ้ามันหอมระเหยท่ีเตรียมเปนยาฉีดความเขมขน 
3% ใชเปนยาชาเฉพาะท่ีในผูปวยผาตัดระบบตาหูคอจมูก โดยเฉพาะเม่ือผสมกับ 1% epinephrine จะ
ชวยเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธ์ิใหนานขึ้นและลดอาการบวม2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของยาตมท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือให
ทางปากและฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทียบเทากับผงยา 12.375 และ 0.778 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2,3  
เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 1.2 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม3  ซี่ซิน
เปนพิษตอไต ตองใชอยางระมัดระวังในผูปวยโรคไต2  สารท่ีเปนพิษตอไต คือ aristolochic acid5 และ
พบสาร safrole และ methyleugenol ซึ่งเปนสารกอเกิดมะเร็ง2,4  

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ซี่ซินมีพิษเล็กนอย ตามศาสตรการแพทยแผนจีน หามใช
รวมกับหลีหลู (黎芦 Veratrum nigrum L.) เพราะจะลบลางสรรพคุณของซ่ีซิน  และควรระวังการใชซี่ซิน
ในผูปวยโรคไต1,2 

หมายเหตุ:  ซี่ซินเปนสมุนไพรท่ีมีพิษเล็กนอย ตองควบคุมขนาดที่ใช ขนาดท่ีใชในรูปยาตมคือ 
1-3 กรัม และในรูปยาผงคือ 0.5-2 กรัม หามใชเกินขนาดที่กําหนด เพราะสาร safrole ในนํ้ามันหอม-

ระเหยมีพิษ ซึ่งสามารถลดพิษไดโดยการตม จึงไมนิยมใชในรูปยาผงเพราะจะเปนอันตราย ขนาดสูงสุดท่ี
ใชในรูปยาตมตอวันตองไมเกิน 3.125 กรัม6 

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: 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. 

6. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ซูซาเหริน (缩砂仁) 
 

ซูซาเหริน (Fructus Amomi) คือ ผลสุก
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Amomum villosum 
Lour.1 (เรวดง)2, A. villosum Lour. var. xanthioides 
T.L. Wu et Senjen (เรว), A. longiligulare T.L.Wu 
วงศ Zingiberaceae1-4 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร bornyl acetate 
ซึ่งเปนองคประกอบหลัก มีฤทธ์ิตานอักเสบและระงับปวด
ในหนูถีบจักร5 โดยกลไกการออกฤทธ์ิระงับปวดไมเกี่ยวของกับตัวรับ opioid เน่ืองจากสาร naloxone 
ไมทําใหฤทธ์ิระงับปวดลดลง6  เม่ือใหหนู hamster กินสารสกัดท่ีมีสารกลุม pectic polysaccharides 
เปนองคประกอบหลัก โดยผสมสารสกัด 0.5 และ 1.5 กรัมในอาหาร 100 กรัม พบวาชวยใหสภาวะ-

แวดลอมของทางเดินอาหารดีขึ้น7  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิขับนํ้ายอยและเพิ่มปริมาณเลือดท่ีไปเลี้ยง
กระเพาะอาหารดีกวาสารสกัดนํ้า8  

การศึกษาทางคลินิก:  ซูซาเหรินมีสรรพคุณขจัดความชื้นและชวยใหการไหลเวียนของชี่ดีขึ้น 
ชวยใหกระเพาะอาหารแข็งแรง ระงับอาเจียน บํารุงธาตุ บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ ปวดทอง และ
ปองกันการแทงลูก9,10 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยรอนพรอง (อินพรองและมีความรอน)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).  พิมพคร้ังท่ี 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. Wu X, Li X, Xiao F, Zhang Z, Xu Z, Wang H.  Studies on the analgesic and anti-inflammatory effect of bornyl 

acetate in volatile oil from Amomum villosum.  Zhong Yao Cai  2004, 27(6): 438-9. 

2 เซนติเมตร 
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6. Wu X, Xiao F, Zhang Z, Li X, Xu Z.  Research on the analgesic and mechanism of bornyl acetate in volatile oil from 
Amomum villosum.  Zhong Yao Cai  2005; 28(6): 505-7. 

7. Huang YL, Yen GC, Sheu F, Lin JY, Chau CF.  Dose effects of the food spice cardamom on aspects of hamster gut 
physiology.  Mol Nutr Food Res  2007; 51(5): 602-8. 

8. Qiu S, Shou D, Chen L, Dai H, Liu K.  Pharmacological comparison between volatile oil and water extract.  
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi  1999; 24(5): 297-9. 

9. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medicopharmaceutical Science and 
Technology Publishing House, 1994. 

10. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  สมุนไพรไทย-จีน.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 
2547. 
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เซิงเจียงผี (生姜皮) 
 

เซิงเจียงผี [ผิวขิงแกสด (Cortex Zingiberis 
Officinalis Recens)] คือ ผิวแหงจากเหงาของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา  Zingiber officinale Rosc. วงศ 
Zingiberaceae1,2  เตรียมโดยนําเหงาขิงแกสดท่ีสะอาด 
แชในนํ้าสะอาดขามคืน ใชมีดท่ีสะอาดปอกเอาเฉพาะผิว
ชั้นนอก แลวนําไปตากแดดใหแหง2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เซิงเจียงผีมีฤทธ์ิขับปสสาวะ ลดบวม1,2
 

การศึกษาทางคลินิก:  เซิงเจียงผีมีสรรพคุณรักษาอาการบวมน้ํา โดยท่ัวไปไมใชเด่ียว เชน ใช
เขาตํารับยาอูผีสาน (五皮散) ซึ่งประกอบดวย ฝูหลิงผี (茯苓皮 เปลือกโปงรากสน) เซิงเจียงผี (生姜皮 

ผิวขิงแกสด) ตาฟูผี (大腹皮 เปลือกผลหมาก) เฉินจฺหวีผี (陈橘皮) และซังไปผี (桑白皮 เปลือก
รากหมอน)2

 

เอกสารอางอิง 
1. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press. Inc., 

2003. 
2. National Chinese Herbal Medicine Committee.  Corpus of National Chinese Herbal Medicine. Vol. I. 1st ed.  Beijing: 

Ren-Min-Wei-Sheng Publishing House, 1986. 

2 เซนติเมตร 
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เซียงฝู (香附) 
 

เซียงฝู [แหวหมู (Rhizoma Cyperi)]  
คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyperus 
rotundus L. วงศ Cyperaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันหอมระเหยมี
ฤทธ์ิอยางออนคลายฮอรโมนเอสโตรเจน  จากการศึกษา
ในหนูขาวท่ีตัดรังไขออกพบวา เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหย
ขนาด 0.2 มิลลิลิตร เขาใตผิวหนัง 2 คร้ัง หางกัน 6 
ชั่วโมง จะทําใหเกิดการสรางเคราตินของเยื่อบุชองคลอด
อยางสมบูรณภายใน 48 ชั่วโมง3   สารสกัดเซียงฝู 5% มีฤทธ์ิยับยั้งการหดตัว และลดความตึงตัวของ
มดลูกสัตวท้ังท่ีต้ังทองและไมต้ังทองท่ีแยกจากกายหนูตะเภา กระตาย แมว และสุนัข3  การฉีดสารสกัด
แอลกอฮอลขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองของหนูขาว มีฤทธ์ิตานการอักเสบ ลดการบวม
ของอุงเทาหนูท่ีถูกเหน่ียวนําใหบวมดวย carrageenan และ formaldehyde แรงกวาการให 
hydrocortisone  5-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3   การฉีดสารสกัดแอลกอฮอล 20% เขาใตผิวหนังมีฤทธ์ิ
ระงับปวดในหนูถีบจักร3  เม่ือใหสวนสกัดไทรเทอรพีนสทางปากหนู ขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา
มีฤทธ์ิระงับปวดเทียบเทากับการใชยาแอสไพริน 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิลดไข
ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนไขดวยการฉีดยีสต  สารสกัดเซียงฝู ขนาด 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มี
ฤทธ์ิยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบลําไสสวนปลายท่ีแยกจากกายกระตาย ทําใหหลอดลมหนูตะเภา
ท่ีถูกเหน่ียวนําโดย histamine ไมเกิดการหดเกร็ง มีฤทธ์ิทําใหสงบระงับในหนูถีบจักรและเพิ่มฤทธ์ิท่ีทําให
เกิดการชาหรือหมดความรูสึกของ phenobarbital และปองกันการคลื่นไสอาเจียนอันเน่ืองมาจากการใช 
morphine  การใหสารสกัดแอลกอฮอลขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาทางหลอดเลือดดําจะทําให
ความดันโลหิตคอย ๆ ลดลงภายใน 0.5-1 ชั่วโมง  สารสกัดแอลกอฮอลความเขมขนตํ่า ๆ มีฤทธ์ิเพิ่ม
แรงบีบตัวของหัวใจ และทําใหหัวใจเตนชาลงในหัวใจท่ีแยกจากกายกบและที่ไมไดแยกจากกาย (in 
situ) กบ กระตาย และแมว3   

2 เซนติเมตร 
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สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบ โดยมีกลไกตานอนุมูลอิสระ nitric oxide (NO) และ 
superoxide anion  เซียงฝูมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในหลอดทดลองไดดีกวาเจตมูลเพลิงขาวและขิง แตมี
ฤทธ์ินอยกวาพริกไทยและดีปลี  และมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในหนูขาวเม่ือใชในรูปตํารับยา4 

การศึกษาทางคลินิก:  เซียงฝูมีสรรพคุณปรับการไหลเวียนของชี่ ขจัดชี่คั่งในตับ ทําให
ประจําเดือนเปนปกติ  และระงับปวด3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดเอทานอลทางปากหนูขาว ขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม 
คร้ังเดียว ไมกอใหเกิดพิษเฉียบพลัน  และการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันโดยใหสารสกัดเอทานอลทางปาก
หนูขาวขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม นาน 14 วัน ไมพบความผิดปกติใด ๆ5  การศึกษาพิษเฉียบพลันของ
สารสกัด 50% แอลกอฮอล พบวาเม่ือใหทางปากหรือฉีดเขาใตผิวหนัง ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 
50 (LD50) มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม6  สารสกัดแอลกอฮอลมีคา LD50 เทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม 
เมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร7  นํ้ามันหอมระเหยจากเซียงฝูมีคา LD50 มากกวา 0.297 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม เม่ือใหโดยการฉีดเขาชองทอง8  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ระวังการใชในผูปวยท่ีชี่พรองโดยไมมีชี่ติดขัด หรืออินพรอง
จนเกิดความรอนในเลือด8 

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. 
4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท, นงลักษณ เรืองวิเศษ.  คุณภาพเคร่ืองยาไทย: จากงานวิจัยสูการพัฒนาอยางย่ังยืน.  พิมพคร้ังท่ี 1.  

กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนเซ็พท เมดิคัส จํากัด, 2551. 
5. Thanabhorn S, Jaijoy K, Thamaree S, Ingkaninan K, Panthong A.  Acute and subacute toxicities of the ethanol extract 

from the rhizomes of Cyperus rotundus Linn.  Mahidol J Pharm Sci 2005; 32(1-2): 15-22. 
6. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพคร้ังท่ี 
1.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2546. 

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

8. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
 

ตงกวาจื่อ [เมล็ดฟก (Semen Benincasae 
Hispidae)] คือ เมล็ดสุกที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
วงศ Cucurbitaceae1-5  โดยกอนใชตองนํามาบุบให
แตก หรือนําไปผัดโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัด
จนกระท่ังตัวยามีสีเหลืองออน  นําออกจากเตา ต้ังท้ิงไว
ใหเย็น4,5,6 

การศึกษาทางคลินิก:  ตงกวาจื่อมักไมใชเดี่ยว โดยทั่วไปมักใชเปนสวนประกอบในตํารับยา
รักษาโรคฝในปอด โรคหนองในโกโนเรียในบุรุษ และตกขาวในสตรี เปนตน4-6  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตงกวาจื่อมีคุณสมบัติเย็น รสอมหวาน จึงหามใชในผูปวยท่ี
มีอาการไอและมีเสมหะเย็น และผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีอาการทองเสียบอย ๆ3 

หมายเหตุ: ในทางเวชปฏิบัติแมวาจะใชชื่อวา “ตงกวาจ่ือ” แตสามารถใช “ตงกวาเหริน (冬瓜仁 
เน้ือในเมล็ดฟก)” แทนได  โดยแพทยจีนถือวาท้ังสองชนิดมีสรรพคุณเหมือนกัน  ตงกวาจื่อมีฤทธ์ิขจัด
ความรอน สลายเสมหะ ขับหนองภายในรางกาย และระบายความชื้น  แพทยจีนมักใชตงกวาจ่ือรักษา
โรคท่ีมีอาการเสมหะรอน ฝในปอด ไอมีเลือดปน ไสต่ิงอักเสบ และตกขาว3,6 

เอกสารอางอิง 
1. Bensky D, Gamble A. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. Revised ed. Washington: Eastland Press Inc., 2003. 
2. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544). 

พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
4. Jiangsu New Medical College.  Zhong Yao Da Ci Dian. Vol. I.  Shanghai: Shanghai Science and Technology 

Publishing House, 1979. 
5. Quan Guo Zhong Cao Yao Hui Bian Committee.  Quan Guo Zhong Cao Yao Hui Bian. Vol. I. 3rd ed.  Beijing: Ren-

Min-Wei-Sheng Publishing House, 1986. 
6. Lei GL, Du BS.  Zhongyao Paozhi Jishu Zhinan. 1st ed.  Xi-An: World Library Publishing House Xi-An Co. Ltd., 

2002. 
 

2 เซนติเมตร 
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ตังกุย (当归) 
 

ตังกุย (Radix Angelicae Sinensis) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Angelica 
sinensis (Oliv.) Diels วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1   

สวนท่ีใชทํายาของตังกุย สามารถแบงเปน 4 สวน คือ  
1. สวนหัว (สวนเหงาอวบสั้นท่ีอยูตอนบนสุด) เรียก ตังกุยโถว (当归头)2  
2. สวนตัว (สวนรากแกวหลัก) เรียก ตังกุยเซิน (当归身)2 
3. สวนหาง (สวนรากฝอย) เรียก ตังกุยเหวย (当归尾) หรือ โกฐเชียง2 
4. ท้ังราก (ทุกสวน) เรียก เฉวียนตังกุย (全当归)2  
ตามการแพทยแผนจีน โดยท่ัวไปสวนหัวและตัวมี

สรรพคุณบํารุงเลือด สวนหางมีสรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของ
เลือดดีขึ้น และท้ังรากมีสรรพคุณบํารุงเลือด ชวยทําใหเลือด
ไหลเวียน2,3  เม่ือนําตังกุยมาแชเหลาแลวปง จะชวยเพ่ิมฤทธิ์การ
ไหลเวียนของเลือดใหดีขึ้น เหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการเลือดพรอง 
เลือดไหลเวียนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดขอ 
และไขขออักเสบ3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  การศึกษาในมดลูกท่ีแยกออก
จากกายสัตวทดลองหลายชนิด พบวานํ้ามันหอมระเหยที่มีจุดเดือด 180-210 องศาเซลเซียส ที่ความ-

เขมขน 1:50 มีฤทธ์ิคลายกลามเน้ือเรียบของมดลูก และท่ีความเขมขน 1:25 จะหยุดการบีบตัวของมดลูก
อยางสมบูรณ  แตสวนของสารท่ีไมระเหยท่ีละลายไดในนํ้า และสวนของสารท่ีไมระเหยท่ีละลายไดใน
แอลกอฮอลจะกระตุนการบีบตัวของมดลูก โดยสวนท่ีละลายในแอลกอฮอลจะมีฤทธ์ิแรงกวา  แตหาก
ศึกษาในตัวสัตวทดลอง พบวาทั้งสารสวนที่ระเหยและไมระเหย เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดําจะกระตุน
การบีบตัวของมดลูก  ตังกุยไมมีฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจน ไมทําใหนํ้าหนักของมดลูกเปลี่ยนแปลง 
แตสงเสริมการเจริญของมดลูกหนูถีบจักร  ฤทธ์ิตอมดลูกของตังกุยขึ้นอยูกับสภาวะของมดลูก พบวาเม่ือ
ทดลองในกระตาย หากความดันในมดลูกไมเพ่ิม ตังกุยจะยับยั้งการบีบตัว ซึ่งจะทําใหมีการไหลเวียนของ
เลือดและสารอาหารมาท่ีมดลูกมากขึ้น แตเม่ือความดันในมดลูกเพ่ิมขึ้น ตังกุยจะกระตุนการบีบตัว  และ

3 เซนติเมตร 

เฉวียนตังกุย (全当归) 
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จากการศึกษาในกระตาย ตังกุยสวนหัว สวนตัว และสวนหาง แสดงฤทธ์ิตอมดลูกไมแตกตางกัน4  สาร-

สกัดนํ้าและสาร ferulic acid มีฤทธ์ิตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด และละลายลิ่มเลือดท้ังในหลอดทดลอง
และสัตวทดลอง  สารกลุมพอลิแซ็คคาไรดมีฤทธ์ิกระตุนการทํางานของภูมิคุมกันและบํารุงเลือด โดยชักนํา
ใหมีการสรางเม็ดเลือดในไขกระดูก และกระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาว5,7  จากการศึกษาใน
สัตวทดลองหลายชนิด พบวาสารสกัดนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ลดทั้งความแรงและความเร็วของ
การเตนของหัวใจ4,6 เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดท่ีสวนปลายของ
รางกาย ลดการใชออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจ5,6 และปองกันภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด5,7  สารสกัด
นํ้า สารสกัดเอทานอล และสาร ferulic acid มีฤทธ์ิตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ5,6  บรรเทาอาการหัวใจหอง-

บนเตนแผวระรัว7  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูถีบจักร โดยขนาดที่ออกฤทธ์ิไดรอยละ 50 (ED50) 
มีคาเทียบเทากับผงยา 65.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ยาแอสไพรินมีคา ED50 เทากับ 114.3 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม6 

การศึกษาทางคลินิก:  เน่ืองจากตังกุยมีฤทธ์ิคลายกลามเนื้อเรียบของมดลูก ฤทธิ์ตานอับเสบ 
และระงับปวด จึงใชสําหรับโรคสตรี เชน ปวดประจําเดือน และประจําเดือนผิดปกติ  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
กระตุนการบีบตัวของมดลูก และสามารถลดความหนืดของเลือด4  เม่ือใหตังกุยในรูปแบบสารสกัดเหลว 
(1:10) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง กอนอาหาร นาน 1 สัปดาหกอนมีประจําเดือน พบวาสามารถ
ลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน5  แตมีรายงานวาการใชตังกุยในขนาด 4.5 กรัม/วัน 
นาน 24 สัปดาห ไมมีประสิทธิภาพในการลดอาการของสตรีวัยหมดประจําเดือน7  การฉีดสารสกัดนํ้าเขา
หลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิด
อาการผิดปกติใด ๆ5 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 100.6 กรัม/กิโลกรัม8  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหย
เขาหลอดเลือดดําสัตวทดลองหลายชนิด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะกดการหายใจ ทําใหความดันโลหิต
ลดลงมากอยางรวดเร็ว4,7  สารสกัดอีเทอรในขนาด 0.06 และ 0.02 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะทําใหสุนัขและ
แมวมีอาการชัก หยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน และตาย3  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงท่ีอาจพบ ไดแก ปวดศีรษะในคนที่ไวตอยา  
หามใชในเด็ก ผูปวยทองเสีย ผูปวยท่ีมีการตกเลือด มีประจําเดือนมากผิดปกติ  ไมควรใชในสตรีมีครรภ 
และสตรีใหนมบุตร และหามใชตังกุยรวมกับยาตานการแข็งตัวของเลือด เพราะมีอันตรกิริยาแบบเสริมฤทธ์ิ5 
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ตันเซิน (丹参) 
 

ตันเซิน (Radix et Rhizoma Salviae 
Miltiorrhizae) คือ รากและเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา  Salvia miltiorrhiza  Bge. วงศ 
Lamiaceae (Labiatae)1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาฉีดและยาตมมี
ฤทธ์ิขยายหลอดเลือดหัวใจ2,3 ลดอาการหัวใจขาดเลือด 
ชวยใหคลื่นไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติกลับดีขึ้น และกระตุน
การคืนสภาพของเนื้อเยื่อกลามเน้ือหัวใจที่ถูกทําลาย  ยาฉีดและยาตมมีฤทธ์ิลดความดันโลหิตสุนัขและ
กระตาย ในขณะท่ีสาร tanshinone IIA sodium sulfonate จากตันเซิน ทําใหความดันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
ยาตมทําใหเลือดแข็งตัวชาลงในหลอดทดลอง  สารสกัดเอทานอล และสาร tanshinone IIA sodium 
sulfonate มีฤทธ์ิยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดของกระตายและของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีถูก
เหน่ียวนําดวย ADP2  ตันเซินยังมีฤทธ์ิชวยใหหนูถีบจักร หนูขาว และสุนัข นอนหลับ  ยาตมมีฤทธ์ิตาน
เชื้อจุลชีพหลายชนิด ตานอักเสบ และปกปองตับ2-4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตันเซินมีประสิทธิผลในผูปวยปวดเคนหัวใจ โดยเฉพาะผูปวยที่ไมมี
ประวัติกลามเน้ือหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือด  สาร tanshinone IIA sodium sulfonate ก็ใหผล
คลายกัน  เม่ือใหผูปวยโรคลมอัมพาตท่ีมีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว จํานวน 65 ราย ใช
ยาฉีดตันเซินโดยฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเน้ือ พบวาหายเปนปกติ 9 ราย มีอาการดีขึ้น 48 ราย
และไมไดผล 8 ราย  นอกจากน้ี ตันเซินยังใชไดผลดีในผูปวยท่ีมีลิ่มเลือดกระจายในหลอดเลือด และ
ผูปวยหลอดเลือดอักเสบและมีลิ่มเลือด2-4  

การศึกษาความปลอดภัย:  การฉีดยาตมขนาด 43 กรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูถีบจักรไมทําให
หนูตายภายใน 48 ชั่วโมง แตเม่ือเพิ่มขนาดเปน 64 กรัม/กิโลกรัม มีหนูตาย 2 ตัว จาก 10 ตัว  ขนาดของ
สารสกัดเอทานอลและยาฉีดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทองมีคาเทากับ 
80.5 และ 36.7 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดยาฉีดขนาด 2.4 กรัม/กิโลกรัม เขาชองทองกระตาย
เปนเวลา 14 วัน ไมพบความผิดปกติของเลือด ตับ และการทํางานของไต2-4 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตันเซินทําใหผูปวยเพียงบางรายมีอาการปากแหง เวียนศีรษะ 
อิดโรย มือชาและมีความรูสึกบวม แนนหนาอก หายใจสั้น หงุดหงิด ปวดบริเวณหัวใจ หัวใจเตนเร็ว 
คลื่นไสอาเจียน และไมสบายในทางเดินอาหาร  แตอาการตาง ๆ เหลาน้ีจะหายไปเองโดยไมตองหยุดใชยา2,4 

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) 
คือ เมล็ดท่ีผานการหมักของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Glycine max (L.) Merr. (ถั่วเหลือง) วงศ Fabaceae 
(Leguminosae-Papilionoideae)1-3  เตรี ยม โดย นํ า
ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) และชิงเฮา (青蒿 โกฐจุฬาลําพา) 
มาตมนํ้าใหเดือดสักครู กรอง ไดเปนนํ้ากระสายยา  นํา
ถั่วเหลืองท่ีสะอาดใสในภาชนะท่ีเหมาะสม เติมนํ้ากระสายยา
ที่เตรียมไดปริมาตรพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งนํ้ากระสายยาแทรกซึมเขาไปในเนื้อ
ถั่วเหลือง  นําไปใสในภาชนะน่ึงท่ีมีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระท่ังตัวยาดานในใส  นําออกจากเตา ต้ังท้ิงไว
ใหเย็นในภาชนะนึ่ง  จากน้ันนํากากของซังเยี่ยและชิงเฮาท่ีไดจากการตมมาวางไวบนถั่วเหลือง  หมักท่ี
อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธประมาณ 80% จนกระท่ังผิวดานบนมีสีเหลือง  ท้ิงกาก
ซังเยี่ยและชิงเฮา  นําถั่วเหลืองท่ีหมักไดมาเติมนํ้าในปริมาตรท่ีพอเหมาะ คลุกใหเขากัน  ชอนเอาถั่วเหลือง
ขึ้นจากนํ้า ใสในภาชนะน่ึง รักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 50-60 องศาเซลเซียส  หมักไวนาน 15-20 วัน 
จนกระท่ังการหมักสมบูรณ มีกลิ่นหอม  นําออกจากภาชนะ แลวนําไปทําใหแหง  โดยท่ัวไปใชถั่วเหลือง 
100 กิโลกรัม ตอซังเยี่ยและชิงเฮาอยางละ 7-10 กิโลกรัม4-7 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ต้ันโตวฉ่ือมีฤทธ์ิขับเหงื่อเล็กนอย2 

การศึกษาทางคลินิก:  ตั้นโตวฉื่อมีสรรพคุณระบายความรอน บรรเทาหวัดจากลมภายนอก 
และลดอาการหงุดหงิด4-7 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีใหนมบุตร 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). พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 

2 เซนติเมตร 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

329

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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ตาเจา (大枣) 
 

ตาเจา หรือ หงเจา (红枣) [พุทราจีน (Fructus 
Jujubae)] คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Ziziphus jujuba Mill วงศ Rhamnaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตาเจามีวิตามินซีสูง 
ผลดิบมีวิตามินซีอิสระ 0.6-0.8% แตปริมาณจะลดลงเม่ือ
ผลสุก2  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิปกปองตับกระตาย ระงับไอ
และขับเสมหะในหนูถีบจักร3  เมื่อใหสารสกัด 95% 
เอทานอลทางปากหนูถีบจักร ในขนาด 3.0 กรัม/กิโลกรัม 
จํานวน 3 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง พบวาทําใหหนูงวงซึม  
เม่ือใหสารสกัดบิวทานอล เมทานอล และสวนสกัดแอลคา-
ลอยดจากสารสกัดเมทานอล ขนาด 1.0 กรัม/กิโลกรัม 
โดยฉีดเขาชองทองหรือใหเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิกลอมประสาท  สารท่ีมีฤทธ์ิทําให
งวงนอนออน ๆ ไดแก สารกลุม flavone C-glycosides (swertisin, spinosin และ acylspinosins) 
โดยสาร swertisin มีฤทธ์ิแรงท่ีสุด5  นอกจากน้ี พบวาสวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดจากตาเจามีฤทธ์ิกระตุน
ภูมิคุมกันในหนูถีบจักร4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยท่ัวไปตาเจามักไมใช
เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ3 

การศึกษาความปลอดภัย:  สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 50 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหทางปาก
หนูถีบจักร และสารสกัด 95% เอทานอลขนาดเทียบเทาผงยา 1.0 กรัม/กิโลกรัม เมื่อใหเขากระเพาะ-

อาหารหนูถีบจักร 3 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง พบวาไมมีพิษเฉียบพลัน  ขนาดของสารสกัดนํ้าท่ีทําใหหนูขาว
ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทากับผงยา 14.3 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารสกัดนํ้า
ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ทางนํ้าด่ืม นาน 3 เดือน พบวาทําใหนํ้าหนักตัวหนูถีบจักรลดลง มีหนู
บางตัวขนรวงเปนหยอม ๆ หรือมีภาวะซีด หรืออวัยวะเพศแข็งตัว  แตเม่ือใหสารสกัด 95% เอทานอล 

ตาเจา (大枣) 

2 เซนติเมตร หงเจา (红枣) 
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ขนาดประมาณ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 3 เดือน ทางนํ้าด่ืม ไมพบวามีพิษเร้ือรัง และไมเปนพิษ
ตอการสรางตัวอสุจิ   นอกจากน้ี พบวาสารสกัด 75% เอทานอล ไมมีฤทธ์ิกอกลายพันธุในหลอดทดลอง4  

หมายเหตุ:  ตาเจามี 2 ชนิด คือ ชนิดสีดํา (黑大枣 เฮยตาเจา) และชนิดสีแดง (หงเจา红枣) 
ไดจากพืชชนิดเดียวกัน แตมีกระบวนการผลิตและแหลงที่ผลิตตางกัน6  ทั้งสองชนิดใชประโยชน
เหมือนกัน  แตมีคุณสมบัติตางกันเล็กนอย คือ เฮยตาเจาจะบํารุงเลือดมากกวาเล็กนอย ในขณะท่ีหงเจา
จะบํารุงชี่มากกวาเล็กนอย7 

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. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin: Springer-Verlag, 1992. 
3. Zhou ZC.  Fructus Jujubae: da zao. 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. 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. Bensky D, Clavey S, Stöger E.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  3rded.  Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
7. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ตาฟูผี (大腹皮) 
 

ตาฟูผี [เปลือกผลหมาก (Pericarpium 
Arecae)] คือ เปลือกผลที่ยังไมสุกและทําใหแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Areca catechu L. วงศ 
Arecaceae (Palmae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตาฟูผีมีฤทธ์ิทําให
ลําไสเล็กหดตัวซ่ึงอาจทําใหทองเสียได  ลดอัตราการเตน
ของหัวใจ ลดความดันโลหิต เพิ่มการคัดหลั่งของนํ้าลาย
และขับเหงื่อ และทําใหพยาธิตัวแบนเปนอัมพาต  สารออกฤทธ์ิคือ arecoline (arceine)2  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชตาฟูผีในผูท่ีปวยเน่ืองจากชี่พรอง3  

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. 

2 เซนติเมตร 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

333

ตาหวง (大黄) 
 

ตาหวง หรือ เซิงต าหวง  (生大黄) 
[โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma Rhei)] คือ ราก
และเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Rheum 
palmatum L., R. tanguticum Maxim. ex Balf., 
R. officinale Baill. วงศ  Polygonaceae1  

ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เม่ียนเชวี่ย, 
เปย) [大黄 (面裹煨, 去面切, 焙)] (โกฐน้ําเตา-

ปง) เตรียมโดยนําตาหวงมาหอหุมดวยแปงหม่ี ยาง
ไฟออน ๆ เอาแปงหม่ีออก แลวปงใหแหง 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตาหวงเปนยา-
ระบายออน ๆ  สารออกฤทธ์ิคือสารกลุมแอนทราควิโนน 
ท้ังในรูปกลัยโคไซด (rheinosides, sennosides) 
และรูปอิสระ (rhein, emodin, physcion, chrysophanol)  กลไกการออกฤทธ์ิ คือ กระตุนการบีบตัว
ของลําไสใหญ และเพิ่มการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําใหมีปริมาณนํ้าในลําไสใหญ
มากขึ้น2-6   ฤทธ์ิระบายจะเริ่มหลังจากรับประทานยา 6-8 ชั่วโมง2    สาร sennoside A มีฤทธ์ิแรงท่ีสุด  
ขนาดท่ีออกฤทธ์ิไดรอยละ 50 (ED50) เม่ือใหทางปากหนูถีบจักรคือ 13.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม7  อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากตาหวงมีสารกลุมแทนนินในปริมาณสูง การใชยาขนาดตํ่า ๆ (0.05-0.3 กรัม) อาจทําใหทองผูก2  
ตาหวงมีฤทธ์ิฝาดสมาน ใชไดกับการตกเลือดท้ังภายในและภายนอก  ใชรักษาและปองกันการตกเลือด
และการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร5,7  นอกจากน้ี ตาหวงมีฤทธ์ิขับนํ้าดี2,7 ลดความดันโลหิต2 ลด
ระยะเวลาที่ตองใชเพื่อใหเกล็ดเลือดจับเปนลิ่ม ลดสภาพใหซึมผานไดของหลอดเลือดฝอย กระตุน
ไขกระดูกใหสรางเกล็ดเลือด2 และมีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิด2,5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาหวงมีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก  ขนาดใชที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ขนาดตํ่าท่ีสุดท่ีทําใหอุจจาระเหลว เชน 0.5-1.5 กรัม วันละ 1 คร้ัง กอนนอน6  เม่ือใชตาหวงในผูปวยท่ี
มีอาการตกเลือดเฉียบพลันในทางเดินอาหารสวนบนจํานวน 1,000 ราย พบวารอยละ 97 ตอบสนองดี

2 เซนติเมตร 
ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เมี่ยนเชฺวี่ย, เปย)  

[大黄 (面裹煨, 去面切, 焙)] 

ตาหวง (大黄) 
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ตอการรักษา โดยเลือดจะหยุดภายในประมาณ 2 วัน7  สามารถใชตาหวงเปนยาภายนอกรักษาโรคผิวหนัง
ท่ีเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ผื่นแดง งูสวัด2 และรักษาแผลไฟไหม2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร emodin, physcion และ chrysophanol ที่ทําให
สัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหเขากระเพาะอาหารคือ 0.56, 1.15 และ 10 กรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ2  สารสกัดนํ้าของตาหวงไมเปนสารกอกลายพันธุ5   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตาหวงมีความเปนพิษตํ่า แตการใชเกินขนาดจะทําใหมี
อาการคลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดเกร็ง ปวดทอง ถายเหลว สูญเสียนํ้าและเกลือแรโดยเฉพาะ
โพแทสเซียม2,6,7  การใชตาหวงนาน ๆ จะทําใหตับอักเสบ มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า นํ้าหนักตัวลด 
ปสสาวะมีเลือด อุจจาระมีไขมันมาก เลือดมีแอลบูมินนอย  ควรระวังการใชตาหวงรวมกับยา cardiac 
glycosides, quinidine เพราะจะทําใหยาเหลาน้ีมีความแรงในการออกฤทธ์ิเพิ่มขึ้น  และการใชตาหวง
รวมกับยาท่ีทําใหระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลง เชน thiazide, adrenocorticosteroids และกันเฉา 
จะเพิ่มความรุนแรงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า6  ในกรณีท่ีใชตาหวงแลวมีเลือดออกทางทวารหนัก 
หรือเม่ือใชในขนาดสูงแลวลําไสยังไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงบอกถึงภาวะรุนแรงท่ีเกิดอันตรายขึ้นได  
นอกจากนี้ การใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหลําไสเกิดความเคยชิน  หามใชตาหวงในผูปวยท่ีมี
อาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบพลันในชองทอง ลําไสอุดตัน ลําไสอักเสบ ไตอักเสบ หรือมีอาการปวดทอง 
คลื่นไสอาเจียนโดยไมทราบสาเหตุ6,8,9  หามใชตาหวงในสตรีใหนมบุตร7 เน่ืองจากสารแอนทราควิโนนสามารถ
ขับออกทางนํ้านมและทําใหทารกทองเสีย  และหามใชตาหวงในเด็กอายุตํ่ากวา 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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ตี้หลง (地龙) 
 

ตี้หลง [ไสเดือนดิน (Pheretima)] คือ ลําตัว
ที่ทําใหแหงของสัตวที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pheretima 
aspergillum E. Perrier, P. vulgaris Chen, P. 
guillelmi Michaelsen, P. pectinifera Michaelsen 
วงศ Megascolecidae  เตรียมโดยนําเฉพาะลําตัว
ไสเดือนมาผาทอง เอาอวัยวะภายในและดินออก ลางนํ้า
ใหสะอาด ห่ันเปนทอน แลวนําไปตากแดดใหแหง หรือทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิตํ่า1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลแกหนูขาวและกระตาย 
พบวามีฤทธ์ิลดความตึงและการหดเกร็งของกลามเน้ือ และทําใหสงบ  สารสกัดแอลกอฮอล ขนาด 0.1 
กรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําสุนัข พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิต และเม่ือใหทางปากหนูขาวปกติ
ในขนาดสูง 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิต2  สาร lubrofebrine จากต้ีหลง มีฤทธ์ิลดไข  
นอกจากน้ี พบวาต้ีหลงมีฤทธ์ิชวยใหนอนหลับ และตานการชัก2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยท่ีเปนไขจากสาเหตุตาง ๆ รับประทานผงยาขนาด 12 กรัม 
พบวามีฤทธ์ิลดไขไดดี แตไมมีผลตออุณหภูมิรางกายของคนปกติ  ยาเตรียมต้ีหลงมีสรรพคุณบรรเทา
อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบ ไอเรื้อรัง และคางทูม2 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขา
หลอดเลือดดํา ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 38.5 กรัม/กิโลกรัม เมื่อให
สารสกัดดังกลาวทางปากหนูขาว ขนาด 0.1 กรัม/กิโลกรัม/วัน ติดตอกันนาน 45 วัน ไมพบอาการพิษใด ๆ  
และเม่ือใหขนาดเทียบเทาผงยา 25 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14 วัน พบวาไมทําใหสัตวทดลองตาย2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มามและกระเพาะอาหารออนแอ  ควรใช
อยางระวังในผูปวยท่ีไมมีอาการรอนมากเกินไป  ไมควรใชในสตรีมีครรภ เพราะมีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัว
ของมดลูก4 

 

2 เซนติเมตร 
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ต้ีหวง (地黄) 
2 เซนติเมตร 

สูต้ี (熟地) 

ตี้หวง (地黄) 
 

ตี้หวง หรือ กันตี้หวง (干地黄) หรือ เซิงต้ีหวง (生地黄) หรือ ซี่เซิงต้ี (细生地) หรือ 
ตาเซิงต้ี (大生地) [โกฐข้ีแมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Rehmannia glutinosa Libosch. วงศ Scrophulariaceae1  

สูตี้ (熟地) หรือ สูตี้หวง (熟地黄) หรือ สูตี้หวง (จิ่วเจิง) [熟地黄 (酒蒸)] [โกฐข้ีแมว-

นึ่งเหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)] เตรียมโดยการน่ึงต้ีหวงในเหลาเหลือง (ใชเหลาเหลือง 
30-50 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) น่ึงจนกระท่ังเหลาเหลืองซึมเขาเน้ือตัวยา ตัวยาเปลี่ยนเปนสีดํา
เปนมัน นําตัวยามาตากแดดใหแหงพอประมาณ ห่ันเปนแผนหนา ๆ  แลวทําใหแหงสนิท1 

 
 
 
 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ต้ีหวงมีฤทธ์ิยับยั้งการลดลงของ corticosteroid ในเลือดท่ีเกิดจาก
การใชยา dexamethasone และปองกันเน้ือตอมหมวกไตฝอ2-4 มีผลตอการนําฮอรโมน corticosteroid 
เขาเซลลตับ และชะลอกระบวนการสลาย cortisol โดยเซลลตับ4  ผลของตี้หวงตอระบบหลอดเลือด
และหัวใจจะขึ้นอยูกับขนาดยาท่ีใช เชน สารสกัดความเขมขน 0.1-0.5% ไมมีผลตอการทํางานของหัวใจ
ท่ีแยกจากกายกบ แตความเขมขน 1% จะมีฤทธ์ิยับยั้ง  สารสกัดความเขมขน 1-3% จะทําใหหลอดเลือด
บีบตัว แตความเขมขน 5% จะขยายหลอดเลือด เปนตน  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิทําใหการไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น3  สารกลุมพอลิแซ็กคาไรดจากตี้หวงมีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด5  สวนฤทธ์ิ
ขับปสสาวะและฤทธิ์ตานอักเสบมีผลการศึกษาท่ีขัดแยงกัน3,4  ต้ีหวงมีท้ังสารท่ีมีฤทธ์ิตานและกระตุนการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกัน  สารท่ีมีฤทธ์ิกดระบบภูมิคุมกัน คือ acetoside  ในขณะท่ีสาร rehmannans 
SA และ SB มีฤทธ์ิกระตุนระบบภูมิคุมกัน5  ตี้หวงมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด สารออกฤทธิ์ ไดแก 
catapol, rehmannioside D และ Rehmannia glutinosa oligosaccharide (ROS)5  นอกจากนี้ ต้ีหวง
ยังมีฤทธ์ิตานเชื้อรา ปกปองตับ3 และทําใหสงบ5 เปนตน 
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การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมสามารถบรรเทาอาการของผูปวยขออักเสบรูมาทอยด ผูปวยที่มี
อาการหอบหืด ผื่นลมพิษ ผื่นแดง และผิวหนังอักเสบ3  เม่ือใหผูปวยความดันโลหิตสูงรับประทานยาตม
ขนาด 30-50 กรัม/วัน นาน 2 สัปดาห พบวาสามารถลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล และไทรกลี-
เซอไรด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในสมอง และทําใหคลื่นไฟฟาหัวใจดีขึ้น6 
 การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือศึกษาโดยใหเขาในกระเพาะอาหารหนูถีบจักร พบวายาตมและ
สารสกัดแอลกอฮอล ขนาดเทียบเทาผงยา 60 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 3 วัน หรือขนาดเทียบเทาผงยา 
18 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 45 วัน4  และสารสกัด 90% เมทานอล ขนาด 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 4 
วัน ไมกอใหเกิดพิษ  ขนาดของสารสกัด 70% เมทานอลท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
มากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม  สารสกัดนํ้าขนาด 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (เทียบเทา 10-40 เทาของขนาดท่ีใชใน
คน) เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาเปนสารกอกลายพันธุ  สารสกัด 70% เมทานอลขนาด 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมเปนสารกอวิรูปในหนูขาว  แตเม่ือฉีดสารสกัดดวยนํ้ารอนเขาใตผิวหนัง จะยับยั้ง
การฝงตัวของตัวออนหนูถีบจักร6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงท่ีพบในผูปวยบางราย ไดแก ทองเสีย ปวดทอง 
มีอาการรูสึกหมุน ออนเพลีย และใจสั่น  อาการเหลาน้ีจะหายไปเม่ือใชยาระยะหน่ึง  และพบวาผูปวย
บางรายมีอาการบวมเล็กนอยหลังใชต้ีหวง3  ไมควรใชในผูปวยท่ีมามและกระเพาะอาหารพรอง มี
ความชื้น มีเสมหะ หรือมีชี่ติดขัด7  ควรระวังการใชต้ีหวงในสตรีมีครรภ และไมแนะนําใหใชในเด็กและ
สตรีใหนมบุตร เน่ืองจากยังไมมีขอมูลความปลอดภัย6   

เอกสารอางอิง 
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3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
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4. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1.  Singapore: World 
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5. Zhang RX, Li MX, Jia ZP.  Rehmannia glutinosa: Review of botany, chemistry and pharmacology. J Ethnopharmacol 
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ตูหัว (独活) 
 

ตูหัว (Radix Angelicae Pubescentis) 
คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Angelica 
pubescens Maxim. f., A. biserrata Shan et 
Yuan วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดเอทานอล 
สาร columbianetin acetate, columbianetin, columbianetin-D-glucopyranoside และ osthol มี
ฤทธ์ิยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดในหนูขาวและหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิชวยใหการเตนของ
หัวใจหนูขาวและหนูถีบจักรเปนปกติ  สาร osthol  มีฤทธ์ิระงับปวดและตานอักเสบในหนูถีบจักร2  

การศึกษาทางคลินิก:  ตูหัวมีสรรพคุณบรรเทาอาการขออักเสบ ปวดเมื่อยและชาจากการ
กระทบลมเย็นและความชื้นภายนอก  โดยท่ัวไปมักไมใชเด่ียว แตจะใชเปนสวนประกอบของตํารับยา
ตานอักเสบและเสริมระบบภูมิคุมกัน2 

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาว พบวาเม่ือฉีดสาร xanthotoxin 
และ bergapten เขากลามเน้ือ ขนาดท่ีทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 160 และ 945 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีอินและ/หรือเลือดพรอง  หามใช
ในผูปวยท่ีเกิดลมตับภายใน  ในกรณีท่ีใชเกินขนาดจะทําใหมีอาการไวตอแสง3 

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. 

3. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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เติงซิน (灯心) 
 

เติงซิน (Medulla Junci) คือ ไสกลางลาํตนท่ี
ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Juncus effusus L. 
วงศ Juncaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เติงซินมีฤทธ์ิขับปสสาวะ
และหามเลือด  สารสกัดนํ้าความเขมขนนอยกวา 500 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งชนิด JIC-26 ใน
หลอดทดลองไดรอยละ 702,3  

การศึกษาทางคลินิก: เติงซินใชรักษาผูปวยท่ีมีอาการเลือดกําเดาไหล ริดสีดวงทวารมีเลือดออก 
เลือดออกในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร2,3 และไตอักเสบเรื้อรัง3,4   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการพรองและเย็นท่ีสวนกลางของรางกาย 
หรือในกรณีท่ีปสสาวะขัด4 

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, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 3. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
3. Wang SX, Li DH.  Medulla Junci: deng xin cao.  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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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2 เซนติเมตร 

เถาเหริน (桃仁) 
 

เถาเหริน [เมล็ดทอ (Semen Persicae)] คือ 
เมล็ดแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus persica 
(L.) Batsch, P. davidiana (Carr.) Franch. วงศ 
Rosaceae1-3  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดลิ่มเลือดในหลอดทดลอง เพ่ิมการไหลเวียนของ
เลือดท่ีหูกระตาย  เม่ือฉีดยาตมเขาเสนเลือดดําสุนัขท่ี
ไดรับยาชา พบวาทําใหเสนเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีโคนขาและลดความดันโลหิต  
สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิตานการแข็งตัวของเลือด สารสกัดมีฤทธ์ิตานอาการแพ และตานเชื้อวัณโรค
ในหนูถีบจักร4 

การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดมีสรรพคุณรักษาโรคตับแข็งท่ีเกิดจากพยาธิใบไม และตับแข็ง
ท่ีเกิดจากตับอักเสบ4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดทางปากหนูขาว ขนาดเทียบเทาเถาเหริน 4 กรัม ทุกวัน
เปนเวลา 1 สัปดาห พบวาไมมีความผิดปกติของระดับนํ้าตาลและแอลบูมินในเลือด และการทํางานของ
ตับและอวัยวะหลักตาง ๆ2 

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). พิมพคร้ังท่ี 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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เทียนหนันซิง (จื้อ) [天南星 (制)] 
 

เทียนหนันซิง (จื้อ) (Rhizoma Arisaematis 
Praeparata) คือ เหงาที่ผานการฆาฤทธิ์ (เผาจื้อ) และ
ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Arisaema erubescens 
(Wall.) Schott 1 (บุกตีนฮุง)2, A. heterophyllum Bl., 
A. amurense Maxim. วงศ Araceae1-4  ในบางพ้ืนท่ีจะใช
เหงาแหงของ Pinellia pedatisecta Schott วงศ Araceae 
หรือ Arisaema japonicum Bl. วงศ Araceae3  เตรียม
โดยนําตัวยาท่ีสะอาดมาแชในนํ้าสะอาดในภาชนะท่ีเหมาะสม เปลี่ยนนํ้าทุกวัน วันละ 2-3 คร้ัง หากผิวบน
ของนํ้ามีฟองสีขาวเกิดขึ้น ใหเปลี่ยนนํ้าแลวเติมสารสมลงไป (ใชสารสม 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 
กิโลกรัม)  แชไว 1 วัน แลวเปลี่ยนนํ้าอีก แชจนกระท่ังเม่ือนําตัวยามาห่ันและชิมดูจะไมรูสึกชาท่ีลิ้น นํา
ตัวยาออกจากนํ้า  จากน้ันเตรียมสารสม ขิงแกสดท่ีห่ันเปนแวน ๆ ใสในภาชนะท่ีเหมาะสม (ใชสารสม
และขิงแกสดชนิดละ 12.5 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) เติมนํ้าปริมาตรพอเหมาะ  ตมใหเดือด  
แลวนําตัวยาท่ีเตรียมไดขางตนใสลงไปตมพรอมกัน ตมจนกระท่ังมองเห็นเน้ือในตัวยา  นําออกจากเตา 
แยกเอาขิงออก  เอาเฉพาะตัวยาผึ่งในท่ีรมใหตัวยาแหงประมาณ 40-60%  นํามาห่ันเปนแผนบาง ๆ 
แลวทําใหแหงสนิท1,5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาเตรียมเทียนหนันซิงเม่ือฉีดเขาชองทองกระตายมีฤทธ์ิตานการชัก
ที่กระตุนดวยกระแสไฟฟา3,4  นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ลดความถี่ในการชัก และลดอัตราการตายของหนู
ถีบจักรท่ีไดรับสาร strychnine เกินขนาด3,4  สารสกัดนํ้าจาก A. japonicum มีฤทธ์ิตานการชักท่ีเกิดจาก
สาร cardiazol หรือ caffeine3  เทียนหนันซิงมีฤทธ์ิทําใหสงบระงับในกระตายและหนูขาว3,4  ยาเตรียม
เทียนหนันซิงเม่ือฉีดเขากลามเน้ือหนูถีบจักรในวันเดียวกันกับการฉีดเชื้อบาดทะยัก จะชวยชะลอการ
ดําเนินของโรค  การใหยาตมทางปากกระตายทําใหสารคัดหลั่งในทางเดินอากาศเพิ่มขึ้น4  และยาตมจาก 
A. japonicum มีฤทธ์ิขับเสมหะในกระตายท่ีสลบเมื่อใหยาทางปากในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม1  สารสกัด
นํ้ามีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง3,4  และมีฤทธิ์ตานเนื้องอกชนิด sarcoma S180 
และมะเร็งปากมดลูก U14 ในหนูถีบจักร3  สารกลุม cerebrosides มีฤทธิ์ปกปองตับ6  สารสกัด 50% 
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เมทานอลมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม monoamine oxidase B ของสมองหนูขาวในหลอดทดลอง ความเขมขน
ที่ออกฤทธิ์ไดรอยละ 50 (IC50) มีคาเทากับ 0.44 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งจะเปนประโยชนในโรคท่ี
เกี่ยวของกับการถูกทําลายของเซลลประสาท7 

การศึกษาทางคลินิก:  จากการศึกษาในผูปวยมะเร็งปากมดลูกระยะท่ี 2 และ 3 จํานวน 105 
ราย โดยใหเทียนหนันซิงรวมกับการฉายแสง โดยใหยาท้ังเฉพาะท่ีและรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือ 2 
วัน/ครั้ง ระยะเวลาท่ีใชในการรักษา 3-4 สัปดาห  พบวาผูปวย 20 ราย มีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วกอน
ครบกําหนดการรักษา  ผูปวย 46 ราย มีอาการดีขึ้นมาก  และพบวาการรักษาไดผลดีในผูปวยท่ีแผลมี
ลักษณะเปนปุม (nodular) หรือรอยโรคแผลเปอย (ulcerative lesion) โดยไมพบความปกติของตับ ไต 
หรือระบบเลือด4,8  การศึกษาในผูปวยตอมนํ้าลายหนาหูอักเสบ (parotiditis) จํานวน 6 ราย โดยนําเหงา
สดแชในไวนนาน 5 วัน ใชเปนยาเฉพาะท่ี พบวาไดผลดีทุกราย  อาการไขและอาการอ่ืน ๆ ลดลงภายใน
วันแรกท่ีไดรับยา และทุกรายหายดีในเวลา 5 วัน6 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของยาเตรียมท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือ
ฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทากับผงยา 13.5 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 
5 กรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูถีบจักร จะทําใหเกิดอาการพิษ3,4,9   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยอินพรอง เสมหะแหง ปอดรอนและแหง 
และหามใชในสตรีมีครรภ1,9  

หมายเหตุ:  เทียนหนันซิงดิบมีพิษ เน่ืองจากมีผลึกสารแคลเซียมออกซาเลตเปนองคประกอบ 
ตองผานการเผาจ้ือตามวิธีการขางตนกอนใช  หากรับประทานดิบจะทําใหระคายเคืองชองปาก8,9  ในรายท่ี
รุนแรงอาจเกิดการตายของเน้ือเยื่อเฉพาะสวน มีอาการระคายคอ คอแหง ลิ้นและริมฝปากชา มีนํ้าลายมาก 
และมีปญหาการใชเสียง4,9 

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. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2544).  พิมพคร้ังท่ี 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. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
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8. Liu XD.  Rhizoma Arisaematis: tian nan xing.  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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2008; 33(4): 380-4. 
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ปอเหอ (薄荷) 
 

ปอเหอ (Herba Menthae) คือ สวนเหนือดิน
ที่ ทํา ใหแหงของพืช ที่มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Mentha  
haplocalyx Briq. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหปอเหอทาง
ปากในปริมาณเล็กนอย จะกระตุนระบบประสาทสวนกลาง 
ทําใหหลอดเลือดฝอยท่ีผิวหนังขยาย ทําใหมีเหงื่อออกและ
ลดไข   นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิขับเสมหะในกระตาย3  สาร-

ออกฤทธิ์คือ menthol ซึ่งสามารถลดเสมหะที่เปนฟอง 
และทําใหเสมหะเจือจางโดยกระตุนใหมีการหลั่งเมือกในทางเดินหายใจมากข้ึน  ไอระเหยของสาร 
menthol ขนาด 81 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือทดลองในกระตาย พบวามีฤทธ์ิเพิ่มการหลั่งเมือกในระบบ-

ทางเดินหายใจ และลดความถวงจําเพาะของเมือก  แตขนาด 243 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะลดการหลั่งเมือก  
นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือลําไส  โดยสารออกฤทธ์ิคือ menthol และ 
menthone  สารท้ังสองน้ียังมีฤทธ์ิอยางแรงในการขับนํ้าดี และเม่ือใชภายนอกจะทําใหเกิดการระคาย
ผิวหนัง ทําใหรูสึกเย็น ตามดวยรูสึกแสบ ๆ  เน่ืองจากมีฤทธ์ิกระตุนปลายประสาท และเพิ่มการ-

ไหลเวียนของเลือดในบริเวณน้ัน จึงทําใหนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิตานอักเสบและระงับปวดเฉพาะท่ี2  
นอกจากน้ี สารสกัดนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยยังมีฤทธ์ิตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย2,3   

การศึกษาทางคลินิก:  ปอเหอมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยารักษา
อาการไขหวัด คออักเสบ และโรคผิวหนัง2,3  สาร menthol ใชเปนยาภายนอก บรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ปวดประสาท และคัน2  มีรายงานวาเม่ือผูปวยรับประทานน้ํามันหอมระเหยเกินขนาด คือ 20 มิลลิลิตร 
หลังการใชยา 15 นาที จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพรา คลื่นไสอาเจียน หมดสติ และความดันโลหิต
ลดลงอยางรวดเร็ว  ซึ่งหลังจากใหนํ้าเกลือและยากระตุนประสาทสวนกลาง ผูปวยจะหายเปนปกติไดใน
วันรุงขึ้น2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ความเปนพิษเฉียบพลันของสาร menthol พบวาเมื่อฉีดเขาใต
ผิวหนังหนูถีบจักรและหนูขาว ขนาดท่ีทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5-6 และ 1 

2 เซนติเมตร 
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กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เมื่อใหทางปากและฉีดเขาชองทองหนูขาว LD50 มีคาเทากับ 0.8-1 กรัม/
กิโลกรัม2  และเม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทองแมว LD50 มีคามากกวา 0.9 กรัม/กิโลกรัม3   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ปอเหอจะลดชี่และอินในรางกาย จึงควรระวังการใชในผูปวยท่ี
อินพรอง หรือมีไขรอนจากอินพรอง กลุมอาการเบาหวาน มีเหงื่อออกมากเน่ืองจากชี่พรอง มีหยางตับ
มากเกินไป และผูปวยท่ีเพ่ิงหายจากโรคเรื้อรังหรืออาการพรอง4 

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. 
4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ปนเซ่ีย (半夏) 
 

ปนเซี่ย หรือ ปนเซี่ย (จื้อ) [半夏(制)] หรือ 
ปนเซี่ย (สี่) [半夏 (洗)] (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตน-

ใตดินท่ีเอาเปลือกนอกและรากฝอยออก ผานการฆาฤทธ์ิ 
(เผาจื้อ) และทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Pinellia ternata (Thunb.) Breit. วงศ Araceae1 

ปนเซี่ยชฺวี (半夏曲) คือ ปนเซี่ยท่ีผานการเผาจ้ือ
แลวและแปรรูปเปนกอน  

ปนเซี่ยเปนสมุนไพรท่ีมีพิษ ตองนํามาฆาฤทธ์ิ 
(เผาจ้ือ) กอนใช ดังน้ี 

1. หากเนนสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ  
เผาจื้อโดยแชปนเซี่ยในสารละลายสารสมความเขมขน 8% 
จนกระท่ังมองเห็นเน้ือในตัวยา  เม่ือชิมดูจะรูสึกลิ้นชา
เล็กนอย  ลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไป
ทําใหแหง2,3  

2. หากเนนสรรพคุณบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน  เผาจื้อโดยนําปนเซี่ยไปแชนํ้าจนกระท่ัง
นํ้าซึมเขาเน้ือในตัวยา  นําขิงสดห่ันเปนแวนตมเอานํ้า เติมสารสมและสมุนไพรลงไปในนํ้าขิงแลวตม
จนกระทั่งสามารถมองเห็นเน้ือในตัวยา  นําตัวยาออกมา ต้ังท้ิงไวใหแหงหมาด ๆ ห่ันเปนแวนบาง ๆ แลว
นําไปทําใหแหง3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ปนเซี่ยมีฤทธ์ิระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน
นกพิราบ กระตาย และสุนัข4  สารท่ีมีฤทธ์ิตานอาเจียน ไดแก polysaccharide PT-F2-I5 และ 6KDP 
ซึ่งเปน glycoprotein ท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุล 6 kDa6  จากการศึกษาในหนูถีบจักรพบวา ขิงสามารถลดฤทธ์ิ
การกระตุนภายในชองทองท่ีเปนอาการพิษท่ีเกิดจากปนเซี่ยได7  ซึ่งสอดคลองกับการแพทยแผนจีนท่ีใช
ขิงลดความเปนพิษของปนเซี่ย5 

2 เซนติเมตร 
ปนเซ่ียชฺวี (半夏曲) 

ปนเซ่ีย (半夏) 
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การศึกษาทางคลินิก:  ปนเซี่ยมีสรรพคุณบรรเทาอาการอาเจียน ทองเสีย4  ใชในตํารับรักษา
อาการไอ หายใจลําบาก มีเสมหะ บรรเทาอาการอาเจียน8 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ
ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการเผาจื้อและการเตรียมสารสกัด  เม่ือใหปนเซี่ยท่ีไมได
ผานการเผาจื้อทางปาก พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 42.7 กรัม/
กิโลกรัม  และเม่ือใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดตอกัน
นาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายท้ังหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มี
คาเทียบเทากับผงยา 131.4 กรัม/กิโลกรัม  ในขณะท่ีสารสกัดจากปนเซี่ยท่ีผานการเผาจื้อแลวไมทําให
เกิดพิษเฉียบพลันใด ๆ  และการใหสารสกัดดังกลาวทางปากในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 
21 วัน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ถารับประทานปนเซี่ยท่ีไมไดเผาจื้อ จะระคายเคืองปากและ
ระบบทางเดินอาหารอยางมาก ทําใหปวดบวม พูดไมออก อาเจียน นํ้าลายไหล8  สารท่ีทําใหระคายเคือง
และทําใหมีพิษคือ แคลเซียมออกซาเลต9  การแชปนเซี่ยในสารละลายสารสมความเขมขน 8% ซึ่งเปนวิธี
เผาจื้อตามเภสัชตํารับจีน หรือการแชในสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขน 10% จะทําใหผลึก
รูปเข็มของแคลเซียมออกซาเลตเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีปริมาณลดลงจากประมาณ 1% เปนนอยกวา 
0.5% จึงไมมีผลระคายเคืองตอตากระตาย10  วิธีแกพิษจากปนเซี่ยคือ รับประทานนํ้าสมสายชูเจือจาง 
นํ้าชาเขมขน หรือไขขาว หรือใหนํ้าสมสายชูผสมน้ําขิงเล็กนอย ใหออกซิเจนหรือเปดหลอดลมในกรณีท่ี
หายใจลําบาก8 

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

คร้ังท่ี 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. 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

349

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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เปยนชฺว่ี (萹蓄) 
 

เปยนชฺวี่ (Herba Polygoni Avicularis) คือ 
ส วน เห นือ ดินแห ง ขอ งพื ช ท่ี มี ชื่ อ วิ ทย าศ าสตร ว า 
Polygonum aviculare L. วงศ Polygonaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เปยนชฺวี่ขนาด 20 
กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิขับปสสาวะในหนูขาว2  เถาของตัวยาน้ี
ก็ มี ฤท ธ์ิ ขั บป ส ส า ว ะ  จึ ง ค าดว า ส า รออกฤท ธ์ิ คื อ
โพแทสเซียม3  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอล
เขาหลอดเลือดดํา พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิตในแมว 
กระตาย และสุนัข2  สารสกัดเฮกเซนและสารสกัดบิวทานอลมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดเอออรตาท่ีแยกจาก
กายหนูขาว โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ผาน endothelium-dependent nitric oxide4  สารสกัดนํ้าและ
สารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิเรงใหเลือดจับเปนลิ่ม เพ่ิมความตึงของมดลูก2 จึงชวยหยุดเลือดหลังคลอด3  
เปยนชฺวี่มีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย Sonne bacillus และเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes2  สารสกัด
เอทานอลมีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน5  และสารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานอักเสบ6 

การศึกษาทางคลินิก:  ใชรักษาอาการทอปสสาวะอักเสบ นิ่ว ปสสาวะมีนํ้าเหลืองไขมันปน 
(chyluria) ใชไดผลกับโรคบิดและตอมนํ้าลายหนาหูอักเสบ ใชเปนยาถายพยาธิไสเดือน7  เม่ือศึกษาใน
ชายอายุ 18-25 ป จํานวน 60 ราย โดยไมใหแปรงฟน แตใหบวนปากดวยนํ้ายาที่เตรียมจากสารสกัด
ของตัวยานี้ความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห พบวาสามารถลดการเกิด
เหงือกอักเสบได8 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดตํ่าสุดท่ีทําใหแมวและกระตายตาย (MLD) ของสารสกัดนํ้า 
10-200% หรือยาตม 1:40 เม่ือใหทางปาก และสารสกัดนํ้า 1:50 เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทากับ 
20 และ 2 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ตามลําดับ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หากใชมากเกินไป จะทําใหจิง (精) และชี่ลดลง9 

 

2 เซนติเมตร 
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ไปกวอ (白果) 
 

ไปกวอ [แปะกวย (Semen Ginkgo) คือ เน้ือ-

ในเมล็ดสุกท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Ginkgo biloba L. วงศ Ginkgoaceae1   เตรียมโดยนํา
เน้ือในเมล็ดสุกมาน่ึงหรือตมเปนเวลาสั้น ๆ จากน้ันทําให
แหง โดยอบท่ีอุณหภูมิตํ่า ๆ1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัด
เอทานอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิขับเสมหะ แตเม่ือใหทางปาก จะมีฤทธ์ิระงับไอไมชัดเจน  
สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์คลายกลามเนื้อเรียบของหลอดลมที่แยกจากกายหนูตะเภา  นํ้าคั้นไปกวอ 
เนื้อในเมล็ดไปกวอ สาร ginkgol และ ginkgolic acid มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรคใน
หลอดทดลอง นอกจากน้ียังพบวาไปกวอมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา  สาร bilobol ขนาด 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมมีผลตอหัวใจกบ แตมีผลลดความดันโลหิตระยะสั้น ๆ ในกระตาย5  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือนําไปกวอมาแชนํ้ามันพืชในโถเคลือบที่ปดสนิท นาน 80-100 วัน  
แลวใหผูปวยวัณโรคปอดรับประทานกอนอาหารเชาหรือกอนนอน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เมล็ด 
รับประทานประมาณ 60 เมล็ด พบวาผูปวยมีอาการดีขึ้น5  การใชสาร ginkgol และ ginkgolic acid ใหผล
ในการรักษาวัณโรคไมชัดเจน และมีพิษคอนขางสูง5  เม่ือใหผูปวยโรคริดสีดวงทวารท่ีมีเลือดออก
รับประทานยาตมที่เตรียมจากไปกวอ 15 กรัม และโอวเจี๋ย (藕节 ขอเหงาบัว) 9 กรัม วันละ 2 ครั้ง 
โดยท่ัวไปจะรูสึกดีขึ้นเม่ือรับประทาน 1-2 วัน5 

การศึกษาความปลอดภัย:  หากรับประทานไปกวอเกินขนาดอาจทําใหเปนพิษ ปริมาณที่อาจ
ทําใหเกิดพิษในเด็กและผูใหญ คือ 7-150 เมล็ด และ 40-300 เมล็ด ตามลําดับ  อาการพิษมักเกิดหลัง
รับประทาน 1-12 ชั่วโมง  อาการท่ีพบ เชน อาเจียน โคมา เซื่องซึม หวาดกลัว สับสน ชัก มีไข หายใจ
ลําบาก ตัวเขียวคล้ํา รูมานตาหดหรือขยาย มีปฏิกิริยาตอบสนองตอแสงสวางชากวาปกติ ปวดทอง 
ทองเสีย เม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ้น  บางกรณีทําใหเปนอัมพาตออนเปลื้ย หรืออัมพาตสวนปลายของดานลาง
ของรางกายรวมกับอาการปวด2,3  สามารถแกไขไดโดยการรับประทานนํ้าตมกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) 

2 เซนติเมตร 
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60 กรัม หรือนํ้าตมไปกวอเชียว (白果壳 เปลือกหุมไปกวอ) 30 กรัม หรือแชเซอเซียง (麝香 ชะมดเช็ด) 
1 กรัม ในนํ้าตมเดือดอุน ๆ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการเย็นและชื้น3  ควรระวังการใชใน
ผูปวยท่ีไอมีเสมหะขน  ในกรณีท่ีรับประทานไปกวอเกินขนาด หรือรับประทานไปกวอท่ีไมผานการเผาจื้อ
จะทําใหเกิดพิษ2  

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 GW.  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. Du P, Zhu S, Lü P.  Antibacterial activity of 20 kinds of Chinese medicinal materials for Helicobacter pylori in 

vitro. Zhong Yao Cai 2001; 24(3): 188-9. 
5. Wu CF, Song LY.  Semen Ginkgo: bai guo.  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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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:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาด 15 กรัม/กิโลกรัม 
พบวามีฤทธ์ิลดไข  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูถีบจักรเมื่อใหทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม2  
เมื่อศึกษาในหลอดทดลอง พบวาสารสกัดเอทิลแอซีเทต และสาร byakangelicol จากไปจื่อมีฤทธ์ิ
ตานอักเสบ3,4  สาร byakangelicol, byakangelicin, oxypeucedanin และ imperatorin มีฤทธ์ิ
ปกปองตับจากสาร tacrine5  สาร phellopterin สามารถจับกับตัวรับชนิด benzodiazepine ในระบบ-

ประสาทสวนกลาง6  สาร isoimperatorin, imperatorin, และ oxypeucedanin มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม 
acetylcholinesterase จึงอาจมีฤทธ์ิปองกันสมองเสื่อม7   

การศึกษาทางคลินิก:  ไปจื่อมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดกระเพาะอาหาร ปวด
เน่ืองจากเปนน่ิวในทอไตและถุงนํ้าดี และรักษาโพรงจมูกอักเสบ  เม่ือใหผูปวยโรคปวดศีรษะ จํานวน 73 
ราย รับประทานยาตมเตรียมจากไปจื่อ 37 กรัม พบวาไดผลดี  ในทางคลินิกมักใชไปจื่อเปนสวนประกอบ
ของตํารับยารักษาอาการปวดชนิดตาง ๆ8 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อใหสารสกัดนํ้าและสารสกัดอีเทอรทางปากหนูถีบจักร พบวา
ขนาดท่ีทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 43 และ 54 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2  เม่ือให
สารสกัด 50% แอลกอฮอลโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวามีคา LD50 มากกวา 10 
กรัม/กิโลกรัม9  เม่ือใหสาร angelicotoxin ในปริมาณนอย จะมีฤทธ์ิกระตุนศูนยการหายใจและประสาท-

สวนกลาง ทําใหอัตราการหายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และทําใหอาเจียน  หากใชในปริมาณมาก
จะทําใหชักและเปนอัมพาต2 

2 เซนติเมตร 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

355

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไปจื่อมีรสเผ็ดและฤทธิ์อุน อาจทําลายอิน จึงไมควรใชใน
ผูปวยท่ีอินพรองหรือมีความรอนในเลือด ไฟหยางตับลอยขึ้น มีไข  การใชมากเกินขนาดจะทําใหคลื่นไส 
อาเจียน แขนขาชา และเกิดอาการชัก10 

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. 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. 
3. 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. 

4. 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. 

5. 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 cytotoxicity in Hep G2 cells.  Planta Med 2002; 
68(5): 463-4.  

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. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
9. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพคร้ัง
ท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546. 

10. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ไปจู (白术) 
 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 
คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Atractylodes 
macrocephala Koidz. วงศ Asteraceae (Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ไปจูมีฤทธ์ิปกปองตับ
และเพ่ิมการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  เม่ือ
ใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนักตัวและตาน
ความเหนื่อยลา2,3  สารที่ออกฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกัน คือ glycoproteins ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 30 
kDa  โดยกระตุนการสรางเม็ดเลือดขาว และสารภูมิตานทานของเซลลมามของหนูถีบจักร4  ไปจูมีฤทธ์ิ
ลดการขาดชี่ของมามท้ังในคนและสัตวทดลอง โดยปองกันการฝอของมาม ตอมไทมัส และกลามเน้ือนอง 
และปองกันการลดลงอยางมากของนํ้าหนักตัว5  นอกจากน้ี ไปจูยังมีฤทธ์ิตานอักเสบ สารออกฤทธ์ิคือ 
atractylenolide I, atractylenolide III6 และ 14-acetoxy-12-senecioyl-oxytetradeca-2E,8E,10E-
trien-4,6-diyn-1-ol7  สวนฤทธ์ิขับปสสาวะมีผลการทดลองท่ีขัดแยงกัน3 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปจูมีฤทธ์ิขับปสสาวะ 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  สวนการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันโดยปอนผงยาทางปากหนูขาว ขนาด 0.5 กรัม/
กิโลกรัม/วัน นาน 14 วัน ทําใหระดับของเม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย  เม่ือใหนาน 2 เดือน พบวา
สัตวทดลองบางตัวมีความผิดปกติของไต แตไมพบความผิดปกติของเน้ือเยื่อสมอง หัวใจ และตับ3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชเปนยาเดี่ยวในผูปวยที่อินพรอง รอนพรอง และ
ของเหลวในรางกาย (จินเยี่ย津液) พรอง  โดยควรใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันไมให
อาการพรองรุนแรงมากขึ้น  หามใชในกรณีท่ีมีชี่ติดขัด ซึ่งสังเกตไดจากความรูสึกตึงและอึดอัด9 

2 เซนติเมตร 
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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. 

9. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ไปเจี้ยจื่อ (白芥子) 
 

ไปเจ้ียจื่อ (เมล็ดพรรณผักกาด Semen Sinapis) 
คือ เมล็ดแก ท่ี ทําใหแหงของพืชมีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Sinapis alba L., Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 
วงศ Brassicaceae (Cruciferae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: โปรตีนจากเมล็ดมีฤทธ์ิ
ตานเชื้อรา2  สาร sinalbin เ ม่ือถูกแยกสลายดวยนํ้า 
(hydrolysis) มีฤทธ์ิขับเสมหะ3 

การศึกษาทางคลินิก : ไป เ จ้ียจื่อมีสรรพคุณ
บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบและหอบหืด วัณโรคปอด อาการชาที่ใบหนา เจ็บหนาอก การเตนของ
หัวใจผิดปกติ และปวดเอวในสตรี3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยที่มีอาการไอเนื่องจากปอดพรอง
และอินพรอง  หามใชเปนยาทาภายนอกในผูท่ีผิวหนังมีความไวเกิน4 

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. Neumann GM, Condron R, Polya GM.  Purification and mass spectrometry-based sequencing of yellow mustard 

(Sinapis alba L.) 6 kDa proteins. Identification as antifungal proteins.  Int J Pept Protein Res 1996; 47(6): 437-46. 
3. Liu XD.  Semen Sinapis: bai jie 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. 
4. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
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ไปเจี้ยงเฉา (败酱草) 
 

ไปเจี้ยงเฉา (Herba Patriniae) คือ ท้ังตนแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Patrinia scabiosaefolia 
Fisch., P. villosa Juss. วงศ Valerianaceae1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหย
จาก P. scabiosaefolia ทางปากหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิ
ทําใหสงบ เสริมฤทธ์ิทําใหนอนหลับของ pentobarbital 
sodium  สารออกฤทธิ์คือ patrinene และ isopatrinene2  
เม่ือให P. scabiosaefolia ทางปากหนูขาวในขนาด 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถปองกันการอักเสบของตับออน3  
P. villosa มีฤทธ์ิตานการเกิดลิพิดเปอรออกซิเดชัน (lipid peroxidation)4 และตานอักเสบ5  สารสกัด
เมทานอลจากราก P. villosa ขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิลดอาการคันในหนูถีบจักร โดยไมมี
ผลตอการเคลื่อนไหว (locomotor)6  นอกจากน้ี พบวาสารสกัดจากไปเจี้ยงเฉามีฤทธ์ิอยางออนในการ
ตานจุลชีพหลายชนิด และเสริมการสรางเซลลตับและปองกันการเสื่อมของเซลลตับ2 

การศึกษาทางคลินิก:  จากการศึกษาในผูปวยประสาทเปลี้ย (neurasthenia) ที่นอนไมหลับ
และผูปวยโรคจิตรุนแรงในระยะพักฟนท่ียังมีอาการประสาทเปลี้ย เม่ือใหรับประทานทิงเจอร 20% ท่ี
เตรียมจาก P. scabiosaefolia ครั้งละ 10 มิลลิลิตร หรือใหสารสกัดที่เตรียมในรูปแบบยาเม็ดขนาด
เทียบเทาผงยา 1 กรัม คร้ังละ 2-4 เม็ด วันละ 2-3 คร้ัง พบวาชวยใหนอนหลับไดดีขึ้นรอยละ 92 และ 
80 ตามลําดับ  P. scabiosaefolia  ยังใชไดผลดีกับอาการอื่น ๆ เชน เวียนศีรษะ รูสึกหนักศีรษะ ใจสั่น 
กลัวแสง กลัวเสียง อารมณแปรปรวน เบ่ืออาหาร  การใชตัวยาน้ีไมทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะและงวงซึม
ในตอนเชา แตจะออกฤทธ์ิชา โดยออกฤทธ์ิหลังจากใชแลว 3-6 วัน  ของเหลวที่ไดจากการกลั่น 
(distillate) ของ P. villosa (ความเขมขน 1 มิลลิลิตรเทียบเทาผงยา 2 กรัม) เมื่อฉีดเขากลามเนื้อ 
ขนาด 2-4 มิลลิลิตร/วัน ติดตอกัน 2-15 วัน ใหผลการรักษาท่ีดีในผูปวยจํานวน 134 ราย ท่ีมีอาการ
ตอมทอนซิลอักเสบเปนหนองเฉียบพลัน ปอดบวม ไสต่ิงอักเสบเฉียบพลัน และติดเชื้อบิดไมมีตัว  
นอกจากนี้ เม่ือศึกษาในผูปวยวัณโรค พบวาการฉีดของเหลวที่ไดจากการกลั่นเขากลามเน้ือ หรือการ

2 เซนติเมตร 
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รับประทานยานํ้าเชื่อมท่ีเตรียมจาก P. villosa ใหผลการรักษาดีเทียบเทากับการใชยา isoniazid และ 
streptomycin2 

การศึกษาความปลอดภัย:  สารสกัดจาก P. scabiosaefolia ขนาดเทียบเทาผงยา 24 กรัม/
กิโลกรัม เม่ือใหเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ไมพบอาการผิดปกติ  เม่ือใหสารสกัดเอทานอลทางปาก
หนูถีบจักร ขนาดเทียบเทาผงยา 30 กรัม/กิโลกรัม พบวากดการหายใจออน ๆ และทําใหทองเสีย  เม่ือ
ใหนํ้ามันหอมระเหยทางปากหนูถีบจักรในขนาด 400, 700 และ 1,500 เทาของขนาดที่ใชในคน ไมพบ
ความผิดปกติภายใน 1 สัปดาห 2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ยาที่เตรียมจาก P. scabiosaefolia มีผลขางเคียงนอย 
อาการที่อาจพบไดคือ ไมสบายทอง ปากแหงและมีนํ้าลายนอย  มีรายงานวายาฉีดที่เตรียมจาก 
P. villosa ทําใหเม็ดเลือดขาวลดลงในผูปวยบางราย แตเม่ือหยุดยาจะกลับเปนปกติภายใน 1 สัปดาห2  
หามใชไปเจี้ยงเฉาในผูปวยท่ีมามและกระเพาะอาหารพรอง หากรับประทานมากเกินไปจะทําใหคลื่นไส 
และเวียนศีรษะ7 

เอกสารอางอิง 
1. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
2. Chang HM, But PPH. Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 2. Singapore: World 

Scientific, 1987. 
3. Seo SW, Park CS, Hong SH, Kwon KB, Moon HC, Song BK, Kim KY, Park YM, Song HJ, Kim HM, Park SJ. 

Inhibitory effect of Patrinia scabiosaefolia on acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2006; 12(7): 1110-4.  
4. Jiang H, Huang X, Yang Y, Zhang Q.  Studies on the antilipid peroxidation of nine sorts of Chinese herbal medicines 

with the function of protecting liver.  Zhong Yao Cai 1997; 20(12): 624-6.  
5. Li N, Zhao B, Yu YF, Dong XP.  Studies on anti-inflammation chemical constitutes of Patrinia villosa.  Zhong Yao 

Cai 2008; 31(1): 51-3.  
6. Tohda C, Kakihara Y, Komatsu K, Kuraishi Y.  Inhibitory effects of methanol extracts of herbal medicines on 

substance P-induced itch-scratch response.  Biol Pharm Bull 2000; 23(5): 599-601. 
7. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
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ไปเฉียน (白前) 
 

ไปเฉียน (Rhizoma et Radix Cynanchi Stauntonii) คือ เหงาและรากแหงของพืชที่มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Cynanchum stautoni (Decne.) Schltr. ex Levl., C. glaucescens (Decne.) 
Hand.-Mazz. วงศ Asclepiadaceae1,2  

ไปเฉียน (เจิง) [白前 (蒸)]  ในสมัยโบราณ
เตรียมโดยนําตัวยามาแชในนํ้าตมชะเอมเทศเพื่อชวยปรับ
ฤทธ์ิของตัวยาใหสุขุมและลดพิษของตัวยา  จากน้ันนําไป
ใสในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระท่ังนํ้าชะเอมเทศ
ซึมเขาเน้ือในตัวยา  แลวนําไปผัดจนกระท่ังตัวยาแหง  
แตปจจุ บันใชวิ ธีผัดธรรมดาหรือผัดกับ นํ้าผึ้ งแทน 
เน่ืองจากสรรพคุณหลักของไปเฉียน คือ ระงับอาการไอ
และขับเสมหะ ดังน้ันในการเผาจื้อจึงนิยมใชวิธีผัดดวย
นํ้าผึ้งแทน  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธ์ิมาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม  ใสไปเฉียนท่ีห่ันเปน
เปนชิ้น ๆ  อัตราสวนของตัวยาตอนํ้าผึ้ง เทากับ 4:1  แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสักครูเพื่อใหนํ้าผึ้งซึม
เขาไปในตัวยา  จากน้ันนําไปผัดในภาชนะท่ีเหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ ผัดจนกระท่ังมีสีเหลืองเขมและ
ไมเหนียวติดมือ  นําออกจากเตา แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้าจาก C. glaucescens และสารสกัดเอทานอลจาก C. stautoni 
มีฤทธ์ิระงับอาการไอและขับเสมหะในหนูถีบจักรเมื่อใหทางปาก  และสารสกัดนํ้าจากไปเฉียนท้ัง 2 ชนิด
มีฤทธ์ิตานการอักเสบและระงับอาการหอบในหนูถีบจักร4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  
และขนาดสูงสุดของสารสกัดที่ไมทําใหเกิดพิษ คือ 120 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหสารสกัดนํ้าโดยฉีดเขา
ชองทองหนูถีบจักร พบวา C. stautoni มีพิษนอยกวาชนิด C. glaucescens4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไปเฉียนมีรสเผ็ดและฤทธ์ิอุน จึงควรระวังในผูปวยท่ีไอแหง
เน่ืองจากอินปอดพรอง  ควรระวังในผูปวยท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร เพราะไปเฉียนมีฤทธ์ิระคายเคือง
ตอระบบทางเดินอาหาร2,5 

2 เซนติเมตร 
ไปเฉียน (เจิง) [白前 (蒸)] 
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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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ไปปู (百部) 
 

ไปปู หรือไปปู (เจิง) [百部 (蒸)] (Radix 
Stemonae) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Stemona sessilifolia (Miq.) Miq., S. japonica 
(Bl.) Miq., S. tuberosa Lour. (หนอนตายหยาก)2 
วงศ Stemonaceae1,3  เตรียมโดยเก็บรากมาทําความ
สะอาด แลวนํามาตมในนํ้าสักครู หรือน่ึง จนกระท่ังแกน
สีขาวตรงกลางของรอยตัดหลุดไป  หลังจากน้ัน นํามาทํา
ใหแหง1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: แอลคาลอยดจากไปปูมีฤทธ์ิคลายกลามเนื้อปอดหนูตะเภาที่ถูก
กระตุนใหบีบเกร็งดวยสาร histamine  สารสกัดนํ้าจากรากของ S. sessilifolia ขนาด 1-50 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร มีฤทธ์ิคลายกลามเน้ือหลอดลมหนูตะเภาโดยออกฤทธ์ิผานตัวรับ muscarinic แตไมมีผลตอ
ตัวรับ histamine H1  สารสกัดแอลกอฮอลความเขมขน 1:100-1:1,600 มีฤทธ์ิยับยั้งและท่ีความเขมขน 
1:80 มีฤทธ์ิฆาเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis var. hominis H37RV)  ยาตมมีฤทธ์ิตาน
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด และมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อไขหวัดใหญ (Asian influenza virus type A) 
ในหนูถีบจักร4  เม่ือใหสาร stemoninoamide หรือ stemoninine ทางปากหรือฉีดเขาทางชองทองหนูตะเภา
จะมีฤทธ์ิอยางแรงในการตานอาการไอท่ีเหน่ียวนําดวย citric acid5 

การศึกษาทางคลินิก: ผงยาผสมกับนํ้าผึ้งในสัดสวน 4:3 มีประสิทธิภาพในการปองกัน
หลอดลมอักเสบเรื้อรังท่ีเกิดจากโรคหวัด  เม่ือใหผูปวยท่ีมีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จํานวน 928 
ราย รับประทานไปปูในรูปแบบนํ้าเชื่อมความเขมขนรอยละ 50 หรือยาเม็ดสารสกัด พบวาไดผล 139 
ราย อาการดีขึ้น 390 ราย ดีขึ้นในชวงสั้น 11 ราย และไมเปลี่ยนแปลง 388 ราย  เมื่อใชยาฉีดไปปู
รวมกับยา isoniazid ในผูปวยวัณโรค 105 ราย พบวามีแผลเปอยลดลง 48 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
16 ราย และเปนมากขึ้น 2 ราย  ผูปวยที่ตรวจพบเชื้อในตอนแรก 15 ราย ตรวจไมพบเชื้อภายหลัง
ไดรับยา 12 ราย  ประสิทธิภาพในการรักษาจะคลายกับการใหยา streptomycin รวมกับ isoniazid  
เมื่อใหผูปวยที่ติดเชื้อ Trichomonas ในชองคลอด จํานวน 100 ราย ใชสําลีกอนชุบยาตมไปปู

2 เซนติเมตร 
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ความเขมขนรอยละ 50 สอดเขาในชองคลอดตอนกอนนอนและนําออกในตอนเชา พบวาใหผลในการ
รักษาภายใน 4, 8 และ 12 วัน ในผูปวย 66, 30 และ 4 ราย ตามลําดับ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีมามพรองหรืออุจจาระเหลว3  อาการไมพึง-

ประสงคในผูปวยท่ีรับประทานไปปู ไดแก อาการแสบหนาอก จมูก ปากและคอแหง มีอาการวิงเวียน 
อึดอัดในชองอก หายใจสั้น และเบ่ืออาหาร  โดยพบอุบัติการณเหลาน้ีรอยละ 20-304 

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). พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
4. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
5. Lin LG, Li KM, Tang CP, Ke CQ, Rudd JA, Lin G, Ye Y.  Antitussive stemoninine alkaloids from the roots of 

Stemona tuberosa.  J Nat Prod 2008; 71 (6): 1107-10. 
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ไปเปยนโตว (白扁豆) 
 

ไปเปยนโตว (Semen Lablab Album) คือ เมล็ดสุกท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Dolichos lablab L. (ถั่วแปบ) วงศ Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)1-3  

ไปเปยนโตว (เจียงจื่อจิน, ชฺวี่ผี, เวยเฉา) 
[白扁豆 (姜汁津,去皮,微炒)]  เตรียมโดยนาํ
ไปเปยนโตวใสลงในนํ้าตมขิงท่ีเดือด (ขิงสด 10 กิโลกรัม 
หรือ ขิงแหง 3 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คน
จนกระท่ังเปลือกเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบจนสามารถ
แยกออกมาได  ลอกเอาเปลือกเมล็ดชั้นนอกออก  
จากนั้นนําไปผัดโดยใชไฟออน ๆ จนกระทั่งตัวยามี
สีเหลืองออนหรือสีนํ้าตาล  นําออกมาจากเตา ต้ังท้ิงไวให
เย็น ตัวยาท่ีเตรียมโดยวิธีน้ีจะเพิ่มฤทธิ์บํารุงมาม ชวย
ระงับอาการทองเสียท่ีเกิดจากมามพรอง4,5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาตมความเขมขน 1:1 (ตัวยา 1 กรัม เตรียมไดยาตม 1 
มิลลิลิตร) มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus dysenteriae  แกพิษในกรณีอาเจียนเน่ืองจากอาหาร
เปนพิษ ตานกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบในหนูขาว ยับยั้งการแข็งตัวของเม็ดเลือดแดง  สาร 
phytohemagglutinin B ในไปเปยนโตวละลายไดในนํ้า มีฤทธ์ิยับยั้งโปรตีนท่ีทําใหเลือดเกาะตัว และชวย
ชะลอการแข็งตัวของเลือด6  

การศึกษาความปลอดภัย:  สาร phytohemagglutinin A ซึ่งเปนสารท่ีไมละลายนํ้า เปนสารท่ี
มีพ ิษและทําใหเก ิดอาการไมพ ึงประสงค  แตถ ูกทําลายไดด วยความรอน  ดังนั ้นจ ึงไมควร
รับประทานไปเปยนโตวสด  การศึกษาความปลอดภัยโดยผสมไปเปยนโตวในอาหารและใหหนูขาวกิน 
พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของหนูขาว และทําใหเน้ือเยื่อบริเวณตับตาย  หากนํามาเตรียมโดยใช
ความรอน จะทําใหความเปนพิษลดลงมาก2,4,6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชไปเปยนโตวสด ตองนํามาผานกระบวนการใหความรอน
กอนใช2,4 

2 เซนติเมตร 
ไปเปยนโตว (เจียงจื่อจิน, ชวี่ผี, เวยเฉา)  

[白扁豆 (姜汁津, 去皮, 微炒)] 
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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. Chen JK, Chen TT. Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004.  
3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
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Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 
5. Lei GL, Du BS.  Zhongyao Paozhi Jishu Zhinan. 1st ed.  Xi-An: World Library Publishing House Xi-An Co. Ltd., 
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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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ไปเวย (白薇) 
 

ไปเวย (Radix et Rhizoma Cynanchi Atrati) 
คือ รากและเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Cynanchum atratum Bge., C. versicolour Bge. วงศ 
Asclepiadaceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ไปเวยมีสารกลุม
คาร ด ิแอคกลัยโคไซดซึ่ ง มีฤทธ์ิ บํา รุง หัวใจ ชวยให
กลามเน้ือหัวใจแข็งแรง  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิขับเสมหะ แตไมมีฤทธ์ิระงับและบรรเทาอาการหอบ3  สาร 
cynanchol จากรากไปเวยมีฤทธ์ิลดไขและขับปสสาวะ4  นอกจากน้ี ไปเวยยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ 
Diplococcus pneumoniae ในหลอดทดลอง2 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปไปเวยมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะใชในตํารับยารักษาอาการ
ไขเน่ืองจากปจจัยภายนอก มีไขตํ่า ๆ เหงื่อลักออก หรือการเตนของหัวใจไมมีแรง เปนตน3 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาตมขนาดเทียบเทาผงยา 120 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร 
ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  แตถาฉีดสารสกัดเอทานอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของผงยาท่ีทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 7.5 กรัม/กิโลกรัม3  ไปเวยมีสรรพคุณบํารุงหัวใจ ถาใช
มากเกินขนาด (30-45 กรัม) จะทําใหเกิดอาการพิษ เชน ใจสั่น คลื่นไส อาเจียน วิงเวียน ปวดศีรษะ 
ทองเสียและนํ้าลายมาก5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชอยางระวังในผูปวยท่ีมีอาการพรองหรือเย็นของมาม
และกระเพาะอาหาร ซึ่งสังเกตไดจากอาการถายเหลวหรือกินอาหารไดลดลง  ควรระวังในผูปวยท่ีหยางชี่
และเลือดพรอง2 

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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004.  
3. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
4. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology. Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  3rd ed.  Washington: Eastland Press Inc., 2004. 

2 เซนติเมตร 
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ไปเหอ (百合) 
 

ไปเหอ (Bulbus Lilii) คือ ลําตนใตดินแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lilium lancifolium Thunb., 
L.brownii  F.E. Brown var. viridilum Baker, 
L. pumilum DC. วงศ Liliaceae1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก
หนูถีบจักร ขนาด 20 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิยับยั้ง
อาการไอและขับเสมหะ และเพ่ิมระยะเวลาในการหลับของ
หนูถีบจักรท่ีเหน่ียวนําดวยยา pentobarbital sodium  ยาตมมีฤทธ์ิยับยั้งอาการไอที่เหนี่ยวนําดวย
ไอแอมโมเนีย2 มีฤทธ์ิตานอาการไอและหอบในคางคกท่ีเหน่ียวนําดวยสาร histamine3  นอกจากน้ี เม่ือให
สารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม พบวาชวยเพิ่มระยะเวลาในการวายนํ้าของหนูได 
และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักร ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 คร้ัง นาน 10 วัน พบวามี
ฤทธ์ิยับยั้งอาการแพท่ีเหน่ียวนําดวยสาร dinitrochlorobenzene (DNCB)2,3  

การศึกษาทางคลินิก:  ไมนิยมใชไปเหอเดี่ยว ๆ ในทางคลินิกมักใชรวมกับสมุนไพรอื่น เชน
เมื่อใชรวมกับขวนตงฮวา (款冬花) จะมีสรรพคุณรักษาอาการไอที่เสมหะมีเลือดปน  เมื่อใชตํารับยา
ไปเหอกูจินทัง (百合固金汤) รักษาผูปวยท่ีมีอาการไออยางรุนแรง เจ็บคอ เสียงแหบ จํานวน 31 ราย 
พบวาไดผล 17 ราย ดีขึ้น 6 ราย  เมื่อใชตํารับยาไปเหอจิ่วเวยฟางรักษาผูปวยที่มีอาการนอนไมหลับ 
จํานวน 94 ราย พบวาไดผลดีมาก 18 ราย ไดผลดี 42 ราย ดีขึ้น 27 ราย  เม่ือใชตํารับยาเหลี่ยนเฟยจื๋อ-

เซฺวี่ยเกา (敛肺止血膏) ซึ่งมีไปเหอเปนสวนประกอบสําคัญ รักษาผูปวยท่ีมีอาการหลอดลมขยาย
มากกวาปกติ จํานวน 9 ราย หลังจากรักษานาน 1 ปครึ่ง พบวาอาการไอและปริมาณเสมหะปนเลือด
ลดลงอยางชัดเจน นํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น  ตํารับยาไปเหอเม่ือเตรียมเปนยาตมสามารถบรรเทาอาการปวดทอง 
และรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรังในผูปวย จํานวน 82 ราย ไดผล 96%  การใช
ยาเตรียมไปเหอ ในรูปแบบฟองนํ้าสําหรับใชภายนอก รักษาผูปวยเลือดกําเดาไหล จํานวน 100 ราย 
พบวาไดผลดีมาก3   

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เนื่องจากตัวยานี้มีคุณสมบัติเย็นและชื้น จึงไมควรใชใน
ผูปวยที่มีอาการไอและเสมหะที่เกิดจากการกระทบลม-ความเย็นภายนอก หรือทองเสียเนื่องจาก
มามพรอง4, 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. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998.  
3. Zhang Y, Lin ZB.  Bulbus Lilii: bai he.  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. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs.  2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996.  
5. Huang, KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs.  2nd ed.  Boca Raton: CRC Press, 1993. 

 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 
 

 

370 

ฝางเฟง (防风) 
 

ฝางเฟง (Radix Saposhnikoviae) คือ รากแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Saposhnikovia divaricata 
(Turcz.) Schischk. วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้าและสารสกัด
แอลกอฮอลมีฤทธ์ิลดไข ระงับปวด และลดอาการบวม
อักเสบ2,3  สารท่ีออกฤทธ์ิระงับปวด ไดแก นํ้ามันหอมระเหย4 
สารกลุม chromones, coumarins, polyacetylenes และ 1-acylglycerols  เม่ือทดลองในหนูถีบจักร
พบวา สารท่ีมีฤทธ์ิแกปวดแรงที่สุดคือ สารกลุม chromones ไดแก สาร divaricatol, ledebouriellol 
และ hamaudol5  นอกจากน้ี สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิด4 มีฤทธ์ิตานช็อค3  สาร cimifugin, 
hamaudol และ 5-O-methylvisamminol มีฤทธ์ิลดความดันโลหิต4  และสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดมีฤทธ์ิ
ตานออกซิเดชัน6 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปฝางเฟงมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบใน
ตํารับยารักษาอาการปวดศีรษะ ไขหวัด อาการปวดเม่ือยตามมือเทาเน่ืองจากลมชื้น โรคระบบทางเดินหายใจ 
และโรคระบบทางเดินอาหาร2  และใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาผื่นแดง คันตามผิวหนัง4 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก
และฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี
คาเทากับ 213.80 และ 37.18 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  อีกการทดลองพบวาคา LD50 ของสารสกัดนํ้า
โดยการฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีคาเทียบเทากับผงยา 112.80 กรัม/กิโลกรัม  ขนาดของสารสกัด
แอลกอฮอล (เตรียมโดยวิธีหมัก) เม่ือฉีดเขาชองทองและใตผิวหนังหนูถีบจักรมีคาเทียบเทากับผงยา 
11.80 และ 59.64 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และ LD50 ของสารสกัดแอลกอฮอล (เตรียมโดยใชความรอน) 
เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรมีคาเทียบเทากับผงยา 26.83 กรัม/กิโลกรัม2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ฝางเฟงทําใหชี่ อิน และของเหลวในรางกาย (จินเยี่ย津液) 
ลดลง จึงหามใชในผูปวยท่ีมีความรอนท่ีเกิดจากอินพรอง กลามเน้ือเปนตะคริวและหดเกร็งเน่ืองจาก
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เลือดพรอง หรือโรคท่ีไมไดเกิดจากลม ความเย็นหรือความชื้น  ไมควรใชในผูปวยท่ีมีอาการปวดศีรษะ
หรือวิงเวียนเน่ืองจากหยางตับหรือลมตับมากขึ้น7 

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. Du XM.  Radix Saposhnikoviae: fang feng.  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. Zhu YP. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
5. Okuyama E, Hasegawa T, Matsushita T, Fujimoto H, Ishibashi M, Yamazaki M.  Analgesic components of 

saposhnikovia root (Saposhnikovia divaricata).  Chem Pharm Bull 2001; 49(2): 154-60. 
6. Zhang ZQ, Tian YJ, Zhang J.  Studies on the antioxidative activity of polysaccharides from Radix Saposhnikoviae.  

Zhong Yao Cai 2008; 31(2): 268-72. 
7. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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ฝูหลิง (茯苓) 
 

ฝูหลิง หรือ ไปฝูหลิง (白茯苓) [โปงรากสน 
(Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos 
(Schw.) Wolf  วงศ Polyporaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิสงบ-

ประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบของลําไส
กระตาย2  เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีผลยับยั้งอาการผิวหนังอักเสบ  
เม่ือใหสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วัน
ละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน พบวามีฤทธ์ิเสริมมามใหแข็งแรง  การฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวใน
ขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/กิโลกรัม วันละ 1 คร้ัง ติดตอกันนาน 8 วัน มีฤทธ์ิปกปองตับได3  ฤทธ์ิ
ขับปสสาวะของฝูหลิงจะแตกตางกันขึ้นกับรูปแบบการทดลอง เชน การฉีดสารสกัด 25% เอทานอล
ขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน เขาชองทองกระตาย นาน 5 วัน  และการใหสารสกัดเอทานอลทางปากหนูขาว 
พบวามีฤทธิ์ขับปสสาวะ  แตเมื่อใหสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดเอทานอลทางปากกระตาย พบวาไมมีฤทธ์ิ
ขับปสสาวะ4 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิด
เร้ือรัง และมีฤทธ์ิระบายความชื้นและนํ้า3  เม่ือใหสารสกัดนํ้าขนาด 15 กรัม ในอาสาสมัครสุขภาพดี 
พบวา 4 ใน 5 ราย มีปริมาณปสสาวะเพิ่มขึ้นเล็กนอย4 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดดวยนํ้าอุนที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทากับผงยามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม และ
มากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังในผูปวยท่ีอินพรอง และ/หรือ ฝนเปยก 
(spermatorrhea)6  
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4. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 2. Singapore: World 
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ฝูหลิงผี (茯苓皮) 
 

ฝูหลิงผี [เปลือกโปงรากสน (Cortex Scleroth 
Poriae)] คือ  ผิวชั้นนอกท่ีทําใหแห งของเ ห็ด ท่ี มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae1,2 

การศึกษาทางคลินิก: ฝูหลิงผีมักไมใชเดี่ยว  
โดยท่ัวไปมักใชเปนตัวยาหลักในตํารับยาขับปสสาวะและ
รักษาอาการบวมน้ํา เชน ตํารับยาอูผีสาน (五皮散) เปนตน1  

หมายเหตุ:  ฝูหลิงผีมีฤทธ์ิขับปสสาวะแรงกวาฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) โดยมีขอดีคือ ไมทําลายชี่  
แพทยจีนมักใชฝูหลิงผีเพ่ือขับนํ้าและระบายความชื้น มากกวาใชเพื่อเสริมบํารุงมามใหทําหนาท่ีลําเลียงนํ้า
ไดดีขึ้น  ตําราการแพทยแผนจีนจัดฝูหลิงผีเปนตัวยาที่มีความปลอดภัย1,3  

เอกสารอางอิง 
1. Jiangsu New Medical College.  Zhong Yao Da Ci Dian. Vol. II.  Shanghai: Shanghai Science and Technology 

Publishing House, 1979.   
2. Li YW, Huang YH, Huang YZ.  A Practical Chinese–Latin–English Library of Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  

Guang Zhou: Guangdong Science & Technology Publishing House, 1997.  
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
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ฟูจื่อ (เผาชฺว่ีผี) [附子 (炮去皮)] 
 

ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี) หรือ สูฟูจื่อ (熟附子) 
[รากแขนงของโหราเดือยไกท่ีผานการฆาฤทธ์ิ (Radix 
Aconiti Lateralis Praeparata)] คือ รากแขนงแหงท่ี
ผานการฆาฤทธ์ิ (เผาจื้อ) ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Aconitum carmichaeli Debx. วงศ Ranunculaceae1  
เตรียมโดยค่ัวทรายในกระทะดวยไฟแรงจนกระท่ังทราย
รอนจัด  จากน้ันนําฟูจื่อท่ีห่ันเปนแวน ๆ ใสลงในกระทะ 
ค่ัวกับทรายจนกระท่ังมีสีเหลืองออน  นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น2  การ
เผาจ้ือจะทําใหปริมาณรวมของแอลคาลอยดท่ีเปนองคประกอบทางเคมีลดลง3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ฟูจื่อมีผลตอการทํางานของหัวใจท่ีแยกจากกายสัตวทดลองหลายชนิด4  
สาร aconitine จากฟูจื่อมีผลโดยตรงตอกลามเน้ือหัวใจ4  เม่ือทดสอบกับหัวใจท่ีแยกจากกายกบและ
หัวใจท่ีไมไดแยกจากกายกบ (in situ) สารน้ีจะออกฤทธ์ิบํารุงหัวใจในระยะสั้น ๆ ตามดวยการกดการ
ทํางาน ทําใหหัวใจเตนออน ตอมาจะเตนไมเปนจังหวะ และหยุดเตนในท่ีสุด3  การใหแคลเซียมสามารถ
ตานการเกิดหัวใจเสียจังหวะท่ีเกิดจากสาร aconitine ในหนูขาวและหนูตะเภา5  การตมนาน ๆ หรือการ
เผาจื้อจะทําใหสาร aconitine มีปริมาณลดลง แตสารอ่ืนท่ีมีฤทธ์ิบํารุงหัวใจคือ higenamine จะไมถูก
ทําลาย3,4  สาร higenamine ออกฤทธ์ิกระตุนตัวรับชนิดบีตา ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น เพิ่มความดันโลหิต 
และเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ4,5  ยาตมและสารแอลคาลอยดรวมของฟูจื่อ (เผา) มีฤทธ์ิ
ขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะท่ีขา จึงทําใหความดันโลหิตลดลง3,4 และสอดคลองกับศาสตรการแพทย
แผนจีนท่ีใชรักษาอาการแขนขาเย็น4  นอกจากน้ี ฟูจื่อ (เผา) มีฤทธ์ิตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว8 
ระงับปวดในหนูถีบจักร6  สารออกฤทธิ์คือ aconitine และอนุพันธ ซึ่งจะออกฤทธิ์ผานระบบประสาท-

สวนกลาง3-5  ฟูจื่อ (เผา) ยังมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ เชน เสริมภูมิตานทานในหนูขาว6 กระตุนปลาย-

ประสาทรับความรูสึก ทําใหรูสึกคัน แสบรอน ตอมาทําใหชา3 เปนตน 

การศึกษาทางคลินิก:  ฟูจื่อ (เผา) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ6  ยาฉีดของฟูจื่อท่ีปราศจากสาร 
aconitine ใชรักษาโรคหัวใจลมเหลวท่ีเกิดจากสาเหตุตาง ๆ4 
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การศึกษาความปลอดภัย:  ฟูจื่อเปนตัวยาที่มีพิษมาก ความเปนพิษจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
แหลงปลูก อายุเก็บเกี่ยว และวิธีเผาจื้อตัวยา  ฟูจื่อจากแหลงตาง ๆ มีความเปนพิษแตกตางกันไดถึง 8 
เทา7  การตมยานาน ๆ จะทําใหความเปนพิษลดลง  เน่ืองจากสาร aconitine จะถูกแยกสลายดวยนํ้า 
(hydrolysis) ไดสาร aconine ซึ่งมีความเปนพิษลดลง 2,000-4,000 เทา3  การเผาจื้อสามารถลดพิษ
ของฟูจื่อไดมากถึงรอยละ 817  ทําใหปริมาณแอลคาลอยดรวมลดลงจากรอยละ 0.82-1.56 เหลือรอยละ 
0.12-0.29  และขนาดของตัวยาเทียบเทาผงยาท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปาก 
ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดํา จะเพิ่มจาก 5.49, 0.71 และ 0.49 กรัม/กิโลกรัม เปน 161, 
11.5 และ 2.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4  ในการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน เม่ือใหสารสกัดของฟูจื่อท่ีไมได
ผานการเผาจื้อขนาด 1.1 กรัม/กิโลกรัม/วัน หนูขาวจะตายภายใน 3-6 วัน4  และเมื่อใหสารสกัดขนาด 
800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน จะทําใหหนูถีบจักรมีเม็ดเลือดขาวและโปรตีนรวมในเลือดลดลง4  แตฟูจื่อ 
(เผา) ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม/วัน ไมทําใหหนูถีบจักรมีความผิดปกติทางพยาธิวิทยา4 

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 ตามลําดับ3  
และ LD50 ของสารแอลคาลอยดรวม เมื่อฉีดเขาชองทองและใหทางปาก มีคาเทากับ 98 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม และ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ5  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  โดยทั่วไปขนาดของฟูจื่อที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาด-

รับประทานมาก7  อาการพิษจะเกิดเมื่อรับประทานฟูจื่อขนาด 15-60 กรัม หรือสาร aconitine ขนาด 
0.2 มิลลิกรัม3  ความเปนพิษของฟูจื่อคือ พิษตอระบบประสาทและหัวใจ ทําใหแสบรอนในปาก นํ้าลายไหล 
คลื่นไส อาเจียน แขนขาชาหรือชาท้ังตัว เวียนศีรษะ ตาพรา รูมานตาขยาย ซีด กลัวหนาว หงุดหงิด เพอ 
ความดันสูง ใจสั่น หัวใจเสียจังหวะ หัวใจเตนชา กลามเน้ือหัวใจถูกทําลาย ช็อค โคมา อาจตายไดทันที3,4  
วิธีแกพิษคือ ลางทองดวย 1-2% tannic acid  ทําใหอาเจียน ใหถานกัมมันต (activated charcoal) ให
นํ้าเกลือ และรักษาตามอาการ เชน ใหยากระตุน ทํารางกายใหอบอุน ใหออกซิเจน  ถาหัวใจเตนชาเตนออน 
ใหฉีด atropine เขาใตผิวหนัง3 
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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: Springer-Verlag, 1992. 
6. Qu SY.  Radix Aconiti Lateralis Preparata: fu 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. 

7. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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มอเหยา (没 药) 
 

มอเหยา [มดยอบ (Myrrha) คือ ชันท่ีมีกาวและ
นํ้ามันผสม (oleo-gum-resin) ไดจากพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Commiphora myrrha Engl. วงศ Burseraceae1  

การศึกษาทาง เภสัชว ิทยา :  เ มื ่อ ให สารสกัด
ปโตรเลียมอีเทอรทางปากหนูขาวขนาด 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิตานอักเสบ และเม่ือใหสารสกัดดังกลาว
ทางปากหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิลดไขไดดี2  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
ยับยั้งเชื้อรากอโรคผิวหนัง เชน Trichophyton violaceum 
ในหลอดทดลองไดผลดี  นอกจากนี้ มอเหยายังมีฤทธ์ิยับยั้งการหล่ังสารท่ีมากเกินไปของหลอดลมและ
มดลูก3,4 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยโรคไขมันในเลือดสูงจํานวน 31 ราย รับประทานแคปซูล
สารสกัดเขมขนขนาด 100 มิลลิกรัม ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง นาน 2 เดือน พบวาผูปวยรอยละ 
65.7 มีระดับคอเลสเตอรอลลดลง1,2 และรอยละ 47.8 มีระดับไทรกลีเซอไรดลดลง2  ยาเตรียมจากหรูเซียง
และมอเหยาในสัดสวนเทากัน ใชทาบรรเทาอาการปวดยอกบริเวณหลังชวงลางและขา วันละ 1-2 ครั้ง 
นาน 3-5 วัน ไดผลดี1 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ  ไมควรใชในผูปวยท่ีกระเพาะอาหาร
ไวตอการกระตุน เพราะมอเหยามีรสขม ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน1 

เอกสารอางอิง 
1. Chen JK., Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press, Inc.2004. 
2. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 3. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
3. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 

Training Centre, 1988. 
4. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medico Pharmaceutical Science and 

Technology Publishing House, 1994. 
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มั่นจิงจ่ือ (蔓荆子) 
 

มั่นจิงจื่อ (Fructus Viticis) คือ ผลสุกแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vitex trifolia L. var. 
simplicifolia Cham. (คนทีสอทะเล) และ V. trifolia L. 
(คนทีสอ) วงศ Verbenaceae1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อฉีดยาตมเขา
ชองทองหนูถีบจักร พบวามีฤทธ์ิแกปวด สารสกัดเมทานอล
มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ขับเสมหะในหนูถีบจักร  ยาตมหรือสารสกัด 
ปโตเลียมอีเทอรมีฤทธ์ิทําใหกลามเน้ือเรียบของทางเดินหายใจคลายตัว4  สาร casticin (vitexicarpin) 
ซึ่งเปนสารกลุมเฟลโวนอยดจากมั่นจิงจื่อ มีฤทธิ์ตานอักเสบเฉียบพลันในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนําดวย
ไซลีนหรือหนูขาวท่ีเหน่ียวนําดวยไขขาว5  และสารน้ีมีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะหรือตามัว
เน่ืองจากอินหรือเลือดพรอง และผูปวยท่ีมีอาการชี่กระเพาะอาหารพรอง3 

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). พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Bensky D, Gamble A. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

1993.  
4. Zhu Y. Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications. Amsterdam:  Harwood Academic 

Publishers 1998.  
5. Lin S, Zhang H, Han T. Wu JZ, Rahman K, Qin LP.  In vivo effect of casticin on acute inflammation.  Zhong Xi Yi 

Jie He Xue Bao 2007; 5(5): 573-6. 
6. You KM, Son KH, Chang HW, Kang SS, Kim HP.  Vitexicarpin, a flavonoid from the fruits of Vitex rotundifolia 

inhibits mouse lymphocyte proliferation and growth of cell lines in vitro.  Planta Med 1998; 64 (6): 546-50. 
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มูเซียง (木香) 
 

 มูเซียง [โกฐกระดูก (Radix Aucklandiae)] 
คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Aucklandia 
lappa Decne. (ชื่อพอง Saussurea lappa Clarke) วงศ 
Asteraceae (Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารกลุมแอลคาลอยด 
และสาร dihydrocostunolide จากมูเซียงมีฤทธ์ิคลาย
กลามเน้ือเรียบของหลอดลมและลําไสเล็ก2-4  สารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิตานเชื้อ Helicobacter pylori 
ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร5  สารสกัดนํ้า-เอทานอลมีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเกิดการกําจัดของเสียในทางเดินอาหาร6  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิ
ตานอักเสบ7,8 สารออกฤทธ์ิคือ cynaropicrin7,9 และ dehydrocostus lactone10  สาร dehydrocostus 
lactone11, costunolide, saussureamines A และ B12 มีฤทธ์ิตานการเกิดออกซิเดชัน  สารสกัดมูเซียง
มีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งกระเพาะอาหารในหลอดทดลอง13,14 สารออกฤทธิ์ ไดแก สารกลุม C17-
polyene alcohols (shikokiols)15 สาร lappadilactone, dehydrocostus lactone16,17, cynaropicrin18 
และ costunolide19   

การศึกษาทางคลินิก:  มูเซียงมีสรรพคุณรักษาแผลพุพอง บรรเทาอาการถุงนํ้าดีอักเสบ อาการ
ปวดกลามเน้ือหนาอก ปวดทองเน่ืองจากทองเสีย ขับเสมหะ และระงับอาการหอบหืด20 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารแลคโตนรวมและสาร dehydrocostus lactone เขาชองทอง
หนูขาว พบวาขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 300 และ 200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ  ขนาดสูงสุดของสารแอลคาลอยดรวมที่หนูขาวและหนูถีบจักรทนไดเมื่อฉีดเขา
ชองทอง มีคาเทากับ 90 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหยทางปากหนูขาว
เพศเมียและเพศผูโดยผสมกับอาหาร วันละ 1.77 และ 2.17 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ติดตอกัน 
90 วัน พบวาไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน20 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชอยางระวังในผูปวยที่อินพรอง ของเหลวในรางกาย 
(จินเยี่ย津液) ลดลง หรือมีความรอนมากเกินไป21 
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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. 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. 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. Li Y, Xu C, Zhang Q, Liu JY, Tan RX.  In vitro anti-Helicobacter pylori action of 30 Chinese herbal medicines used 

to treat ulcer diseases.  J Ethnopharmacol 2005; 98(3): 329-33. 
6. Gilani AH, Shah AJ, Yaeesh S.  Presence of cholinergic and calcium antagonist constituents in Saussurea lappa 

explains its use in constipation and spasm.  Phytother Res 2007; 21(6): 541-4. 
7. Cho JY, Park J, Yoo ES, Baik KU, Jung JH, Lee J, Park MH.  Inhibitory effect of sesquiterpene lactones from 

Saussurea lappa on tumor necrosis factor-alpha production in murine macrophage-like cells.  Planta Med 1998; 
64(7): 594-7. 

8. Sarwar A, Enbergs H.  Effects of Saussurea lappa roots extract in ethanol on leukocyte phagocytic activity, 
lymphocyte proliferation and interferon gamma (IFN-gamma).  Pak J Pharm Sci 2007; 20(3): 175-9. 

9. Cho JY, Baik KU, Jung JH, Park MH.  In vitro anti-inflammatory effects of cynaropicrin, a sesquiterpene lactone, 
from Saussurea lappa.  Eur J Pharmacol 2000; 398(3): 399-407. 

10. Lee HJ, Kim NY, Jang MK, Son HJ, Kim KM, Sohn DH, Lee SH, Ryu JH.  A sesquiterpene, dehydrocostus lactone, 
inhibits the expression of inducible nitric oxide synthase and TNF-alpha in LPS-activated macrophages.  Planta Med 
1999; 65(2): 104-8. 

11. Gokhale AB, Damre AS, Kulkami KR, Saraf MN.  Preliminary evaluation of anti-inflammatory and anti-arthritic 
activity of S. lappa, A. speciosa and A. aspera.  Phytomedicine 2002; 9(5): 433-7. 

12. Matsuda H, Toguchida I, Ninomiya K, Kageura T, Morikawa T, Yoshikawa M.  Effects of sesquiterpenes and amino 
acid-sesquiterpene conjugates from the roots of Saussurea lappa on inducible nitric oxide synthase and heat shock 
protein in lipopolysaccharide-activated macrophages.  Bioorg Med Chem 2003; 11(5): 709-15. 

13. Ko SG, Koh SH, Jun CY, Nam CG, Bae HS.  Induction of apoptosis by Saussurea lappa and Pharbitis nil on AGS 
gastric cancer cells.  Biol Pharm Bull 2004; 27(10): 1604-10. 

14. Ko SG, Kim HP, Jin DH, Bae HS, Kim SH, Park CH, Lee JW.  Saussurea lappa induces G2-growth arrest and 
apoptosis in AGS gastric cancer cells.  Cancer Lett 2005; 220(1): 11-9. 

15. Jung JH, Kim Y, Lee CO, Kang SS, Park JH, Im KS.  Cytotoxic constituents of Saussurea lappa.  Arch Pharm Res 
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16. Sun CM, Syu WJ, Don MJ, Lu JJ, Lee GH.  Cytotoxic sesquiterpene lactones from the root of Saussurea lappa.  J Nat 
Prod 2003; 66(9): 1175-80. 

17. Oh GS, Pae HO, Chung HT, Kwon JW, Lee JH, Kwon TO, Kwon SY, Chon BH, Yun YG.  Dehydrocostus lactone 
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Immunotoxicol 2004; 26(2): 163-75. 

18. Cho JY, Kim AR, Jung JH, Chun T, Rhee MH, Yoo ES.  Cytotoxic and pro-apoptotic activities of cynaropicrin, a 
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19. Lee MG, Lee KT, Chi SG, Park JH.  Costunolide induces apoptosis by ROS-mediated mitochondrial permeability 
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of Pharmacology in Traditional Chinese Medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 

21. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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มูทง (木通) 
 

มูทง (Caulis Akebiae) คือ เถาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Akebia quinata (Thunb.) 
Dence., A. trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd วงศ Lardizabalaceae1-5 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  การกินหรือฉีดยาเตรียมจากมูทง พบวามีฤทธ์ิขับปสสาวะดีมากใน
กระตาย และมีฤทธ์ิขับปสสาวะปานกลางเม่ือฉีดเขาหลอดเลือดสุนัขท่ีทําใหสลบ2  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิยับยั้ง
การบีบตัวของมดลูกหนูถีบจักรท้ังท่ีต้ังทองและไมไดต้ังทอง แตมีฤทธ์ิกระตุนลําไสเล็กหนูถีบจักร2  มูทง
สามารถลดพิษของฟูจื่อ โดยพบวาปริมาณแอลคาลอยดของฟูจื่อจะลดลงอยางชัดเจนเม่ือใชตํารับยาท่ี
มีมูทงรวมดวย4 

การศึกษาทางคลินิก:  มูทงมีฤทธ์ิขับปสสาวะในอาสาสมัคร2  มีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ 

รักษาน่ิวในทอไต3  

ขอหามใช  ขอควรระวังในการใช:  หามใชมูทงในสตรีมีครรภ และในผูปวยที่ความรอนชื้น
ภายในพรอง ควรใชดวยความระมัดระวังอยางมากในผูปวยท่ีมีอาการอินพรอง และตองระวังไมใชเกินขนาด 
เน่ืองจากมีรายงานวาเม่ือใชขนาด 60 กรัม จะทําใหเกิดไตวายเฉียบพลัน1 

หมายเหตุ:  ตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ป ค.ศ. 1963 ระบุใหมูทงเปนตัวยาที่
ไดจากพืช 3 วงศ คือ 1) มูทง (木通 Caulis Akebiae) ไดจาก Akebia quinata (Thunb.) Dence., 
A. trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd วงศ Lardizabalaceae  2) ชวนมูทง (川木通

Caulis Clematidis Armandii) ไดจาก Clematis armandii Franch., C. montana Buch.-Ham. 
วงศ Ranunculaceae  3) กวนมูทง (关木通 Aristolochiae Manshuriensis Caulis) ไดจาก 
Aristolochia manshuriensis Kom. วงศ Aristolochiaceae  
แต ต้ังแตป ค.ศ. 1977 จะมีปรากฏเพียง 2 ชนิด คือ 
ช ว น มู ท ง แ ล ะ ก ว น มู ท ง   ส ว น มู ท ง จ า ก ว ง ศ 
Lardizabalaceae เพิ่งกลับมาปรากฏในเภสัชตํารับของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ป ค.ศ.2000 (Supplement ป 
ค.ศ.2002)   ปจจุบันกวนมูทงถูกนําออกจากเภสัชตํารับ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ป ค.ศ. 2005) เหลือเพียงมูทง

2 เซนติเมตร 
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และชวนมูทงเทาน้ัน1,2  เน่ืองจากกวนมูทงมีฤทธ์ิขับปสสาวะไมชัดเจน ฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียออนมาก 
และพบวามีสาร aristolochic acid และ aristololactam ซึ่งมีความเปนพิษสูง เม่ือใชเกินขนาดเปนระยะ
เวลานาน จะทําใหเกิดโรคไต (tubulointerstitial nephropathy)5,6  อยางไรก็ตาม ในเชิงพาณิชยมีการ
ใชมูทงจากวงศ Lardizabalaceae นอยมาก7  โดยจะใชมูทงจากวงศ Ranunculaceae เปนท้ังแหลงของ
ชวนมูทงและมูทง  

จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัดนํ้าจากชวนมูทง โดยฉีดเขาทางชองทอง 
พบวาขนาดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 26 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารสกัดดังกลาวทาง
ปากหนูขาววันละ 12.98 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 20 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ8  การศึกษา
พิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัดนํ้าจากกวนมูทง เม่ือฉีดเขาทางชองทอง พบวา LD50 มีคาเทากับ 
19.42 กรัม/กิโลกรัม  ขนาดของสาร aristolochic acid จากกวนมูทง ท่ีทําใหหนูถีบจักรตายเม่ือฉีดเขา
หลอดเลือดดําคือ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และเม่ือฉีดสารดังกลาวขนาด 0.5 และ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
เขาทางหลอดเลือดดํา และขนาด 0.5, 1.0 และ 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทอง ทุกวัน ติดตอกัน
นาน 15 วัน พบวาหนูถีบจักรมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง และในกลุมท่ีไดรับสารน้ีในขนาด 1.5 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม หนูถีบจักรจะตายหลังจากไดรับยา 3-9 วัน9 

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, Clavey S, Stöger E.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded.  Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
8. 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. 

9. 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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ไมตง (麦冬) 
 

ไมตง (Radix Ophiopogonis) คือ รากแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ophiopogon japonicus 
(Thunb.) Ker-Gawl. วงศ Liliaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาฉีดท่ีเตรียม
จากไมตงเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 
กรัม/กิโลกรัม พบวาทําใหการเตนของหัวใจท่ีเร็วเกินไป
กลับเปนปกติ แตจะไมไดผลในกรณีท่ีอาการรุนแรงมาก2  
สวนสกัดซาโปนินมีฤทธ์ิตอตานการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ3  สารสกัดนํ้าเพิ่มความทนทานตอภาวะ
ขาดออกซิเจนในหนูขาว2 และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย2  เม่ือฉีดสารสกัดขนาด
เทียบเทาผงยา 12.5 กรัม/กิโลกรัม และสวนสกัดพอลิแซ็กคาไรดเขาชองทองหนูถีบจักร จะทําให
นํ้าหนักมามเพิ่มขึ้น เพิ่มการกลืนกินของเซลล (phagocytosis) โดยเซลลกลืนกิน (macrophage)  และ
ตานการลดลงของเม็ดเลือดขาวท่ีเกิดจากการใชยา cyclophosphamide3  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานอักเสบ
และตานการเกิดลิ่มเลือด สารออกฤทธ์ิคือ ruscogenin และ ophiopogonin D4,5  และผงยามีฤทธ์ิตาน
เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด2 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ บรรเทาอาการ
เจ็บหนาอก2,6 และอาการหอบไดผลดี  นอกจากน้ี ยังมีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบเรื้อรังของตอมนํ้าตา 
ตอมนํ้าลาย และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารนํ้า ซึ่งมีอาการแหงและปวดมาก โดยอาการเหลานี้เกิดจาก
ภูมิตานทานตํ่าโดยไมทราบสาเหตุ  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์รักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายุไดผลดี 
โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการไขในระยะเร่ิมตน2  ไมตงใชรักษาผูปวยท่ีมีอาการไอเรื้อรัง วัณโรค หลอดลมอักเสบ 
และคอหอยอักเสบเรื้อรัง ท่ีมีอาการคอแหงและไอแหง6 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีด
เขาชองทองหนูถีบจักรมีคาเทียบเทากับผงยา 20.61 กรัม/กิโลกรัม2  เม่ือใหยาฉีดท่ีเตรียมจากไมตงทาง
หลอดเลือดดํา ขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม ซึ่งคิดเปน 100-1,250 เทาของขนาดท่ีใชรักษา พบวาไมทําให
เกิดอาการพิษ3 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในกรณีถายเหลวเนื่องจากมามพรอง ผูปวยท่ีมีเสมหะ
ชื้นสะสมอยูในปอดหรือกระเพาะอาหาร ผูปวยท่ีไอเน่ืองจากลมเย็นในระยะแรก7,8 

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. Tao C, Lin ZB.  Radix Ophiopogonis: mai dong.  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. Kou J, Sun Y, Lin Y, Cheng, Z, Zheng W, Yu B, Xu Q.  Anti-inflammatory activities of aqueous extract from Radix 
Ophiopogon Japonicus and its two constituents.  Biol Pharm Bull 2005; 28(7): 1234-8. 

5. Kou J, Tian Y, Tang Y, Yan J, Yu B.  Antithrombotic activities of aqueous extract from Radix Ophiopogon Japonicus 
and its two constituents.  Biol Pharm Bull 2006; 29(6): 1267-70. 

6. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica. Vol. 1. Singapore: World 
Scientific, 1986. 

7. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
8. Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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ไมหยา (麦芽) 
 

ไมหยา หรือ ไมหยาชฺวี (麦芽曲) [ขาวบารเลยงอก 
(Fructus Hordei Germinatus)] คือ ขาวงอกท่ีทําใหแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Hordeum vulgare L. (ขาวบารเลย) 
วงศ Poaceae (Gramineae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ไมหยาชฺวีมีเอนไซมชวยยอย
อาหารหลายชนิด จึงชวยยอยสารกลุมคารโบไฮเดรตและโปรตีน แตเน่ืองจากเอนไซมไมทนความรอน 
เม่ือนําไปตมหรือผัดจึงมีฤทธ์ิออนลง  การตมจะทําใหฤทธ์ิของตัวยาลดลงถึงหน่ึงในสาม  และลดลงถึง
หน่ึงในหกเม่ือตัวยาเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล  ยาตมมีฤทธ์ิออน ๆ ในการกระตุนการหลั่ง gastric acid และ 
pepsin  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก และยาฉีดความเขมขน 5% แกกระตาย พบวามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด 
สาร hordenine ในไมหยามีฤทธ์ิคลายกับ epinephrine คือมีฤทธ์ิกระตุนหัวใจ ทําใหหลอดเลือดหดตัว 
ขยายหลอดลม และยับยั้งการเคลื่อนไหวของลําไสเล็ก อยางไรก็ตาม สารน้ีไมละลายนํ้า และพบสารน้ี
นอยมากในไมหยา2 

การศึกษาทางคลินิก:  ไมหยามีสรรพคุณบํารุงมามและควบคุมการทํางานของกระเพาะอาหาร  
ใชในผูปวยท่ีเบ่ืออาหารเน่ืองจากมามทํางานลดลง อาหารไมยอย ทองอืดแนนบริเวณลิ้นป2 เด็กทารกท่ี
สํารอกนํ้านม  นอกจากน้ี ยังมีสรรพคุณชวยใหนํ้านมไหล ลดอาการคัดเตานมเน่ืองจากนํ้านมไมไหล
หรือนํ้านมค่ัง3 และลดน้ําตาลในเลือด2  ถาใชดิบมีสรรพคุณชวยขับลม  ถาค่ัวจะมีสรรพคุณชวยยอย
อาหารและขับนํ้านม  ถาค่ัวจนเปนสีนํ้าตาล จะชวยบรรเทาอาการอาหารไมยอย4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ตัวยานี้ไมมีผลขางเคียงและมีความเปนพิษตํ่า2  

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 GW.  Chinese Herbal Medicine.  Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
4. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs. 2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 

2 เซนติเมตร 
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ยฺว่ีจู (玉竹) 
 

ยฺวี่จู หรือ เซิงเวยหรุย (生葳蕤) (Rhizoma 
Polygonati Odorati) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชือ่
วิทยาศาสตรวา Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce วงศ Liliaceae1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยฺวี่จูมีผลตอการ
ทํางานของหัวใจแตกตางกันขึ้นกับชนิดของสัตวทดลอง 
ขนาดท่ีใช และวิธีการศึกษา3  ยาฉีดของยฺวี่จูมีฤทธ์ิขยาย
หลอดเลือดท่ีขาหลังของคางคก และหลอดเลือดท่ีหูท่ีแยก
จากกายกระตาย2  เม่ือใหยาตม 100% (ผงยา 1 กรัม เตรียมเปนยาตม 1 มิลลิลิตร) เขากระเพาะอาหาร
กระตายท่ีไขมันในเลือดสูง คร้ังละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง นาน 30 วัน พบวาระดับของไทรกลีเซอไรด
และคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง3  ยาตม 20% (ผงยา 1 กรัม เตรียมเปนยาตม 5 มิลลิลิตร) มีฤทธ์ิ
กระตุนการบีบตัวของลําไสเล็กท่ีแยกจากกายหนูถีบจักรในชวงแรก ตอมาจะยับยั้ง และมีฤทธ์ิอยางออน
ในการกระตุนการบีบตัวของมดลูกท่ีแยกจากกายหนูถีบจักร3  สารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล และสารสกัด
เมทานอลมีฤทธ์ิกระตุนระบบภูมิคุมกันของหนูถีบจักร2  สารสกัดท่ีเตรียมโดยวิธีการหมักมีฤทธ์ิลดระดับ
นํ้าตาลในเลือดของกระตายและหนูขาว2 สารออกฤทธ์ิคือ steroidal glycosides (SG-100) ออกฤทธ์ิ
เพ่ิมความไวตออินซูลิน โดยไมมีผลตอการหลั่งอินซูลิน4 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใชยฺวี่จูรวมกับตันเซิน (丹参) ในผูปวยไขมันในเลือดสูง 50 ราย 
พบวาผูปวยรอยละ 68 มีระดับไขมันกลับเปนปกติ รอยละ 16 มีระดับไขมันลดลง และสามารถลด
อาการตาง ๆ เชน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใจสั่น  ทําใหผูปวยบางรายมีความอยากอาหารมากขึ้นและ
นอนหลับไดดีขึ้น3

 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาฉีดท่ีเตรียมจากยฺวี่จูเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวา 
ขนาดท่ีทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 112.5 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหยาตมเขา
กระเพาะอาหารกระตาย ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ไมพบความผิดปกติใด ๆ ภายใน 1 สัปดาห3 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชในผูปวยท่ีมีอาการมามพรอง มีความชื้นสะสม 
เสมหะหรือชี่ติดขัด5  ผูปวยท่ีมีอาการถายเหลวจากความเย็น6 

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

Scientific, 1987. 
4. Choi SB, Park S.  A steroidal glycoside from Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.  improves insulin resistance but 

does not alter insulin secretion in 90% pancreatectomized rats.  Biosci Biotechnol Biochem 2002; 66(10): 2036-43. 
5. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
6. Bensky D, Clavey S, Stöger E.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  3rded.  Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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โรวกุย (肉桂) 
 

โรวกุย [อบเชยจีน (Cortex Cinnamomi)] 
คือ  เปลื อกตนแห งของ พืช ท่ี มีชื่ อ วิ ทยาศาสตร ว า 
Cinnamomum cassia Presl วงศ Lauraceae1,2  เตรียม
โดยนําเปลือกตนแหงมาขูดผิวสวนนอกท่ีขรุขระออก แลว
ห่ันเปนชิ้นบาง ๆ หรือทุบใหแตกกอนใช1,4 

โรวกุย (เอ๋ียนเฝน) [肉桂 (研粉)] เตรียม
โดยนําโรวกุยมาบดเปนผง 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าขนาด
เทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิลดไข บรรเทา
อาการปวดในหนูถีบจักร  สาร cinnamic acid จากโรวกุย
มีฤทธ์ิระงับปวดในหนูทดลอง และลดไขในกระตาย5  เม่ือ
ใหผงยาทางปากกระตายขนาด 1.2 กรัม/กิโลกรัม 
ติดตอกันนาน 6 วัน พบวามีฤทธ์ิชวยใหอาการขาด
ออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจดีขึ้น  ยาตมสามารถเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดท่ีไปเลี้ยงหัวใจหนูตะเภา  นอกจากน้ี สารสกัดนํ้ายังมีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิดใน
หลอดทดลอง3  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม หรือสารสกัด
อีเทอร (นํ้ามันหอมระเหย) ขนาด 0.8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน พบวา
สามารถปองกันการแข็งตัวของเลือด5 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยโรคบิดชนิดเฉียบพลัน จํานวน 110 ราย รับประทาน
ยาแคปซูลโรวกุย 1.2-1.5 กรัม ติดตอกัน 2 คร้ัง หางกัน 1 ชั่วโมง หลังจากน้ันรับประทานอีก 1.2-1.5 
กรัม ติดตอกัน 3 คร้ัง หางกัน 2 ชั่วโมง พบวาสามารถรักษาโรคบิดชนิดเฉียบพลันไดอยางมีนัยสําคัญ
เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม5 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอด-

เลือดดําและใหทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 

2 เซนติเมตร 
โรวกุย (เอี๋ยนเฝน) [肉桂 (研粉)] 

โรวกุย (肉桂) 
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18.48 และ 120 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สาร cinnamic acid เม่ือใหทางปาก ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
และฉีดเขาชองทอง มีคา LD50 เทากับ 225, 132 และ 610 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ5  เม่ือใหสารสกัด 
70% แอลกอฮอลทางปากหนูขาวในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบความเปนพิษตอตัวออน6  และ
มีคา LD50 มากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยาเตรียมจากสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรและหนูขาว 
พบวา LD50 มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม7  เมื่อใหยาเตรียมดังกลาวทางปากกระตายในขนาด 0.8 
กรัม/กิโลกรัม ไมพบความเปนพิษ8  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มี
คาเทากับ 1 กรัม/กิโลกรัม9  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชโรวกุยในผูปวยท่ีมีแนวโนมเลือดออกงาย  
หามใชในผูปวยท่ีเปนไขโดยไมทราบสาเหตุ สตรีมีครรภ หรือผูปวยท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร รวมท้ัง
ผูปวยท่ีแพโรวกุย4  ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ไมใหใชโรวกุยรวมกับชื่อสือจือ (赤石脂) เพราะจะ
ทําใหโรวกุยมีฤทธ์ิลดลง1 

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.  พิมพคร้ังท่ี 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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โรวโตวโขว (肉豆蔻) 
 

  โรวโตวโขว [ลูกจันทน (Semen Myristicae)] 
คือ เ น้ือในเมล็ดแหงของพืช ท่ี มีชื่อวิทยาศาสตรว า 
Myristica fragrans Houtt. (จันทนเทศ) วงศ 
Myristicaceae1   

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลมี
ฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิด ไดแก Staphylococcus aureus, Diplococcus pneumoniae และ Bacillus 
subtilis2  นํ้ามันโรวโตวโขวสามารถยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด มีฤทธ์ิทําใหชาหรือสลบในหนูถีบจักร 
กระตาย แมว และสุนัข3  

 การศึกษาทางคลินิก:  โรวโตวโขวมีสรรพคุณแกทองเสียชนิดเร้ือรัง แกปวดทอง อาหารไมยอย 
อาเจียน มีรายงานวาเมื่อรับประทานผงโรวโตวโขวขนาด 7.5 กรัม อาจทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ 
คลื่นไส อาเจียน ปากแหง นอนไมหลับ  หากรับประทานในขนาดสูงมากอาจทําใหตายได3 

 การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดอีเทอรทางปากแมว พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําให 
แมวตายมีคาเทากับ 0.5-1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  และเม่ือใหผงยาทางปากแมวในขนาด 1.8 กรัม/กิโลกรัม 
อาจทําใหเกิดอาการประสาทหลอน และตายไดภายใน 24 ชั่วโมง3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีรางกายมีความรอนมาก เชน ทองเสีย หรือ
เปนบิดจากความรอน2 

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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
3. Tao C, Lin ZB.  Semen Myristicae: rou dou kou.  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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ลูเจี่ยวเจียว (鹿角胶) 
 

ลูเจี่ยวเจียว [กาวเขากวาง (Colla Cornus 
Cervi)] คือ สารสกัดนํ้าชนิดเขมขนที่เตรียมจากเขาของ
สัตวท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cervus elaphus L. (Red deer), 
C. nippon Temminck (Sika deer) วงศ Cervidae1,2   

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ลูเจี่ยวเจียวมีฤทธ์ิ
บํารุงเลือดและหามเลือด2  สารกลุมพอลิเพปไทดจากเขากวาง
ท้ังสองชนิด มีฤทธ์ิกระตุนการสรางกระดูกออนของ
กระตาย3  ลูเจี่ยวเจียวที่เตรียมจากเขากวางชนิด Red deer มีฤทธิ์ปองกันและรักษาผลขางเคียงที่เกิด
จากการใชฝน4  สาร lysophosphatidyl choline จากเขากวางชนิด Red deer มีฤทธ์ิลดความดันโลหิต5  
สารกลุม monoacetyldiglycerides จากเขากวางชนิด Sika deer มีฤทธ์ิกระตุนการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง6  
สารสกัดเอทานอลจากเขากวางชนิด Sika deer มีฤทธ์ิกระตุนการกลืนกิน (phagocytic activity) ของ
เม็ดเลือดขาว macrophage7   

การศึกษาทางคลินิก:  ลูเจ่ียวเจียวมีสรรพคุณออนกวาเขากวาง (ลูหรง 鹿茸) และมีราคาถูกกวา  
สามารถใชแทนเขากวางได  โดยท่ัวไปมักใชกับผูปวยท่ีมีหยางพรอง รางกายออนแอ ขาดสารจําเปนและ
เลือด  ลูเจ่ียวเจียวมีสรรพคุณรักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ เสียเลือดจากการแทง รางกาย
ผอมแหง ออนเพลีย อุจจาระมีเลือดปน ปสสาวะมีเลือดปน  หากใชรวมกับกุยปน (龟板 กระดองเตา) 
สามารถบํารุงท้ังอินและหยาง1,2,8,9  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  มักละลายลูเจี่ยวเจียวในเหลาเหลืองกอนใช  หามใชลูเจ่ียวเจียว
ในผูปวยท่ีมีหยางแกรงเน่ืองจากอินพรอง2,10 

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. Zhou QL, Liu YQ, Wang Y, Guo YJ, Wang BX.  A comparison of chemical composition and bioactivity of 
polypeptides from velvet antlers of Cervus nippon Temminck and Cervus elaphus Linnaeus.  Zhongguo Zhong Yao 
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4. Kim HS, Lim HK, Park WK.  Antinarcotic effects of the velvet antler water extract on morphine in mice.  J 
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6. Yang HO, Kim SH, Cho SH, Kim MG, Seo JY, Park JS, Jhon GJ, Han SY.  Purification and structural determination 
of hematopoietic stem cell-stimulating monoacetyldiglycerides from Cervus nippon (deer antler).  Chem Pharm Bull 
2004; 52(7): 874-8. 

7. Suh JS, Eun JS, So JN, Seo JT, Jhon GJ.  Phagocytic activity of ethyl alcohol fraction of deer antler in murine 
peritoneal macrophage.  Biol Pharm Bull 1999; 22(9): 932-5. 

8. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medicopharmaceutical Science and 
Technology Publishing House, 1994. 

9. Zhou QL, Wang BX.  Cornu Cervi Pantotrichum: lu rong.  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. 

10. Zhang EQ.  The Chinese Materia Medica. 7thed.   Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
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สือเกา (石膏) 
 

สือเกา [เกลือจืด (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลกึเกลอื
ท่ีประกอบดวยแคลเซียมซัลเฟตท่ีมีนํ้าผลึก 2 โมเลกุล (calcium 
sulfate dihydrate) เปนองคประกอบหลักรอยละ 95 และสารอ่ืน
เล็กนอย เชน ferrous sulfate, magnesium sulfate, silicon 
dioxide และแรธาตุสวนนอย2  สือเกาเปนเกลือท่ีตกผลึกกอน
เกลือชนิดอื่น ๆ ในการทํานาเกลือ  มักพบปนอยูกับเกลือแกง  
ภาษาแรเรียกทับศัพทวา ยิปซัม3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหสารละลายนํ้าของสือเกา
ทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-3 กรัม/กิโลกรัม พบวาลดไขไดดี4  สือเกาออกฤทธ์ิลดไขไดเร็ว 
ระยะเวลาการออกฤทธ์ิสั้น ไมมีผลตออุณหภูมิรางกายของสัตวทดลองปกติท่ีไมมีไข5  แตมีการศึกษา
พบวาสารบริสุทธ์ิของแคลเซียมซัลเฟตไมมีฤทธ์ิลดไข5 และบางการศึกษาพบวาสือเกาไมมีฤทธ์ิลดไข แต
ลดความกระหายนํ้าได5  เม่ือใหสือเการวมกับจือหมูในกระตายท่ีเปนไข พบวามีการเสริมฤทธ์ิการลดไข
ซึ่งกันและกัน5  สือเกามีฤทธ์ิเสริมระบบภูมิตานทานของปอด4 เพิ่มการทํางานของเซลลกลืนกิน 
(phagocytosis) ทําใหระยะเวลาการแข็งตัวของลิ่มเลือดสั้นลง  ขับนํ้าดีออน ๆ เพ่ิมปริมาตรปสสาวะ 
ทําใหการบีบตัวของลําไสเล็กชาลง กระตุนมดลูกหนูขาว และชวยรักษาความบกพรองของกระดูก เปนตน5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตามการแพทยแผนจีนนิยมใชสือเการักษาอาการไข  ใชไดผลกับอาการ
ไขสูงท่ีเกิดจากสาเหตุตาง ๆ5  สามารถใชลดการเกร็งของกลามเน้ือ รักษาโรคขอและกระดูก และเพ่ิม
ความยืดหยุนของขอ โดยคาดวาเปนผลจากซัลเฟอรและแมกนีเซียม5  และสามารถใชเฉพาะท่ีในรูปแบบ
ผงละเอียดหรือขี้ผึ้ง เพ่ือรักษาแผลไฟไหม5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่ชี่พรอง อินพรอง หยางมามพรอง เย็น
เน่ืองจากมามและกระเพาะอาหารพรอง หรือมีไขเน่ืองจากอินพรอง สือเกามีฤทธ์ิเย็นจัดจึงไมควรใช
ติดตอกันนาน ๆ  ควรหยุดใชเม่ืออาการดีขึ้น6 
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เสฺวียนเซิน (玄参) 
 

เสฺวียนเซิน (Radix Scrophulariae) คือ 
รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Scrophularia 
ningpoensis Hemsl. วงศ Scrophulariaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและ
สารสก ัดแอลกอฮอล มีฤทธ์ิลดความดันโลหิตใน
สัตวทดลองหลายชนิด  การใหยาตมขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม 
วันละ 2 คร้ัง สามารถลดความดันโลหิตของสุนัขท่ีมีความดันโลหิตสูงเน่ืองจากความผิดปกติของไต  
เม่ือใหสารสกัดความเขมขน 5-10% เขาหลอดเลือดขาคางคก พบวามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดซึ่งแปรผัน
โดยตรงกับฤทธ์ิลดความดันโลหิต  เม่ือฉีดสารสกัดเขาใตผิวหนังกระตาย ขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม พบวา
ทําใหระดับกลูโคสในเลือดลดลงเล็กนอย  สารสกัดมีฤทธ์ิตานเชื้อรากอโรคผิวหนังในหลอดทดลอง2  
สารสกัดเอทิลแอซีเทตมีฤทธ์ิตานซึมเศราในหนูถีบจักร3  สาร angoroside C และ acetoside จากเสฺวียนเซิน
มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน4  สาร acteoside มีฤทธิ์ลดกรดยูริกในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนําใหมีกรดยูริกใน
เลือดสูง แตไมมีผลในหนูปกติ5 

การศึกษาทางคลินิก:  ปกติจะใชเสฺวียนเซินรวมกับตัวยาอื่นในตํารับยารักษาอาการเจ็บคอท่ี
เกิดจากรอนพรอง ไขท่ีมีสาเหตุจากการขาดอิน ไอเปนเลือด คอตีบ หงุดหงิด นอนไมหลับ กระหายนํ้า 
ลิ้นสีแดงเขม2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ระวังการใชในผูปวยท่ีมีความชื้นในกระเพาะอาหารและมาม 
หรือทองเสียเน่ืองจากมามพรอง6 และตามศาสตรการแพทยจีน หามใชรวมกับหลีหลู (黎芦) เน่ืองจาก
จะทําใหสรรพคุณถูกลบลาง1 

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, Luo L, 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 
ไปเสา (เฉา) [白芍 (炒)] เสาเหยา (芍药) 

เสาเหยา (芍药) 
 

เสาเหยา หรือ ไปเสา (白芍) (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. วงศ Ranunculaceae1 

ไปเสา (เฉา) [白芍 (炒)] เตรียมโดยนําเสาเหยาใสในภาชนะท่ีเหมาะสม ผัดโดยใชไฟออน ๆ 
จนกระท่ังตัวยามีสีเหลือง นําออกจากเตา แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น2-4 

 
 
 
 
 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานอักเสบ และยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือ 
เชน กลามเน้ือกระเพาะอาหาร ลําไสเล็กสวนปลาย และมดลูกของสัตวทดลองหลายชนิด5,6  สารออกฤทธ์ิ
คือ paeoniflorin6,7  เม่ือใชไปเสารวมกับกันเฉาจะเพ่ิมฤทธ์ิยับยั้งการหดเกร็งของกลามเน้ือ7   จากการ
ทดลองในกลามเน้ือท่ีแยกจากกายกบและหนูถีบจักร พบวาสาร glycyrrhizin ซึ่งเปนสารออกฤทธ์ิของ
กันเฉา สามารถเสริมฤทธ์ิของสาร paeoniflorin ในการยับยั้งการทํางานของแผนเชื่อมประสาทสั่งการ
และกลามเนื้อ (neuromuscular junction)8  นอกจากนี้ พบวาสวนสกัดกลัยโคไซดซึ่งมีสาร 
paeoniflorin เปนองคประกอบ เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร ขนาด 5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถ
ระงับปวด9 และลดอุณหภูมิของรางกาย5  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิเสริมภูมิคุมกัน9 และปกปองตับ  สารสกัด
ดวยนํ้ารอน สารสกัดเอทานอล และสาร paeoniflorin มีฤทธ์ิยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดท้ังใน
หลอดทดลองและในสัตวทดลอง6  สาร paeoniflorin มีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดหัวใจ และลดความดัน-

โลหิตของหนูตะเภา10  สาร paeoniflorin และสวนสกัดกลัยโคไซดมีฤทธ์ิทําใหสงบระงับ6 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสวนสกัดกลัยโคไซดในผูปวยระบบภูมิคุมกันบกพรองท่ีเกิดจาก
โรคเรื้อรัง เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซั่ม จํานวน 65 ราย ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน 
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พบวาสามารถปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกันได  และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวในผูปวยโรคตับอักเสบ
ชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลในการรักษาเชนกัน9   

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันพบวา ขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสวนสกัดกลุมกลัยโคไซดรวมเขาชองทอง
หนูถีบจักรและหนูขาว พบวา LD50 มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีด
สาร paeoniflorin เขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทียบเทากับผงยา 3.53 
และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  ในการศึกษาพิษเร้ือรังโดยใหผงยาทางปากสุนัขวันละ 3 กรัม/
กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ9 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  แมวาสารสกัดนํ้ารอน และสารสกัดเมทานอล  จะไมมีฤทธ์ิ
กอกลายพันธุในหลอดทดลอง6 แตก็ไมแนะนําใหใชในสตรีมีครรภและทารก เน่ืองจากไมมีขอมูลความ
ปลอดภัย6 

หมายเหตุ:  ไปเสามักใชรวมกับกันเฉาเพื่อรักษาการหดเกร็งของกลามเน้ือ5,7  อาการขางเคียงท่ี
อาจพบจากการใชไปเสาคือ รูสึกไมสบายในกระเพาะอาหาร7  ไปเสาอาจเสริมฤทธิ์ของยาปองกันเลือด
เปนลิ่ม7  และเนื่องจากสารออกฤทธิ์ในไปเสาพบอยูในรูปของกลัยโคไซด ซึ่งจะมีฤทธิ์ดีขึ้นเมื่อถูก
แยกสลายดวยนํ้า (hydrolysis) โดยเชื้อจุลินทรียในทางเดินอาหาร จึงไมควรใชไปเสารวมกับยาปฏิชีวนะ7 

เชอเสาและไปเสาไดมาจากพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. เหมือนกัน แต
วิธีการเตรียมยาตางกัน คือ เชอเสา เม่ือเก็บรากของพืชแลว ใหเอาเหงาและรากฝอยออกกอนนําไปตาก
แหง  สวนไปเสา จะตัดหัวทายของราก เด็ดรากฝอยท้ิงและปอกเปลือกกอนตม หรือตมกอนปอกเปลือก 
แลวนําไปตากแหง3  ไปเสามีสรรพคุณบํารุงเลือดและอิน และชวยผอนคลายกลามเน้ือ สวนเชอเสามี
สรรพคุณทําใหเลือดเย็นลงและรักษาเลือดค่ัง จะใชรวมกันเพื่อบรรเทาอาการปวดและรอนรุมภายใน 
รวมกับภาวะท่ีชี่ตับถูกเก็บกัก หรือปวดและบวมเนื่องจากบาดเจ็บ10 

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. 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.  Processing of Traditional Chinese Medicine. 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. 
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5. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

6. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. 1.  Geneva: World Health  
Organization, 1999. 

7. Thorne Research.  Monograph: Peony (Paeonia spp.).  Alt Med Rev 2001; 6(5): 495-8. 
8. 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. 

9. 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. 

10. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 
2003. 
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เสินชฺวี (神曲) 
 

เสินชฺวี (Massa Fermentata Medicinalis) 
คือ ยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยาหลายชนิด ไดแก นํ้าค้ันสด
จากลาเหลียวเฉา (辣蓼草 Herba Polygoni Salicifoli) 
ชิงเฮา (青蒿 โกฐจุฬาลําพา Herba Artemisiae Annuae) 
ซิ่งเหริน (杏仁  Semen Armeniacae Amarum) และตัว
ยาอ่ืน ๆ มาผสมกับแปงหม่ีหรือเปลือกขาวสาลี หมักไว
ประมาณ 1 สัปดาห จนเกิดฟองสีเหลือง  นํามาอัดเปนแทง และตากแหง ก็จะไดเสินชฺวี1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เสินชฺวีประกอบดวยวิตามินบี สาร ergosterol โปรตีน และเอ็นไซม
หลายชนิดท่ีชวยยอยคารโบไฮเดรต2 

การศึกษาทางคลินิก:  เสินชฺวีมีสรรพคุณปรับการทํางานของกระเพาะอาหารใหเปนปกติ ชวย
ใหการยอยและการดูดซึมอาหารไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายดีขึ้น1  เม่ือใหทารกท่ีมีอาการอาหารไมยอย 
จํานวน 129 ราย รับประทานยาตมความเขมขนรอยละ 50 โดยแบงรับประทานเปน 2 ครั้ง สําหรับเด็ก
อายุมากกวา 1 ป รับประทานวันละ 5-10 มิลลิลิตร เด็กอายุ 2-3 ป รับประทานวันละ 10-20 มิลลิลิตร 
เด็กอายุมากกวา 3 ป ใหปรับใชใหเหมาะสม  ผลการศึกษาพบวาไดผลรอยละ 91.52 

ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังการใชในสตรีมีครรภ2 

เอกสารอางอิง 
1. Jiang XL.  Shen Q.  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.  Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
 

2 เซนติเมตร 
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หมาหวง (麻黄) 
 

หมาหวง [Herba Ephedrae] คือ ลําตนแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา  Ephedra sinica Stapf, E. 
intermedia Schrenk et C.A. Mey., E. equisetina Bge. 
วงศ Ephedraceae1 

หมาหวง (ชฺวี่เจ๋ีย) [麻黄(去节)] คือ หมาหวง
ท่ีเอาขอออกแลว1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหสารสกัดนํ้า
และสาร l-ephedrine ทางปากหนูขาวขนาด 70-300 และ 
20  มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ขับเหงื่อ
บริเวณอุงเทา  เม่ือฉีดสาร l-ephedrine เขาหลอดเลือดดํา
แมวในขนาด 70  มิลลิกรัม/ตัว พบวาปริมาณเหงื่อท่ีอุงเทา
แมวเพิ่มขึ้น สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหตอมเหงื่อสามารถขับเหงื่อไดเพิ่มขึ้น  และเมื่อใหหมาหวงรวมกับกุยจือ พบวาเพิ่มฤทธ์ิ
ขับเหงื่อใหแรงขึ้นได2,3  นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับเหงื่อเชนกัน สารสกัดนํ้าจากหมาหวงที่ผัดนํ้าผึ้ง
ความเขมขนรอยละ 20 เม่ือใหทางปากหนูขาวในขนาด 2.8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดไขไดดี2   
เม่ือใหสารสกัดนํ้าจากหมาหวงผัดนํ้าผ้ึงความเขมขนรอยละ 10 โดยฉีดเขาชองทองหนูตะเภาในขนาด 
11.6 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิระงับอาการหอบหืด  สารสกัดนํ้า แอลคาลอยดรวม และสาร 
l-ephedrine ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิขยายหลอดลมในสุนัข  และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก
หนูตะเภา พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับอาการไอไดรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 175 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  สาร l-ephedrine ความเขมขนรอยละ 20 มีฤทธ์ิแรงในการระงับไอในสุนัขและแมว  ขนาด
ของสารสกัดนํ้าท่ีมีผลระงับอาการไอไดรอยละ 50 (ED50) เม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร 
มีคาเทากับ 175 และ 107 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  นอกจากนี้ สาร  l-α-terpineol  ที่เปน
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิแรงในการบรรเทาอาการหอบ ระงับไอ และขับเสมหะใน
หนูถีบจักร2  เม่ือฉีดสาร l-ephedrine เขาหลอดเลือดดํา ในขนาด 0.05-0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามี
ฤทธ์ิขับปสสาวะในกระตายดีกวาสุนัขประมาณ 2-5 เทา แตเม่ือใหในขนาดมากกวา 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

2 เซนติเมตร 
หมาหวง (ชฺวี่เจี๋ย) [麻黄 (去节)] 

หมาหวง (麻黄) 
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พบวาปริมาตรปสสาวะจะลดลง  ยาเตรียม PEX ซึ่งเตรียมจากสวนผสมของสาร l-ephedrine, 
d-pseudoephedrine และ ephedroxane เม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา
มีฤทธ์ิลดอาการเทาบวมไดผลดี2  สารสกัดนํ้า แอลคาลอยดรวม และสาร l-ephedrine เมื่อใหทางปาก
หนูถีบจักรและหนูขาวในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ตานอักเสบ  สารสกัดนํ้าและ
แอลคาลอยดรวม ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหทางลําไสเล็กสวนตนของสุนัข พบวามีฤทธ์ิลด
ความดันโลหิต ทําใหอัตราการเตนของหัวใจและนํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นภายในเวลา 10-12 นาที  สาร 
l-ephedrine ทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตของคนปกติเพิ่มขึ้นเชนกัน  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 4-6 กรัม/กิโลกรัม พบวาทําใหหนูถีบจักรมีการเคล่ือนไหวมาก
ผิดปกติ และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปากหนูขาวในขนาด 180 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิทําให
คลื่นสมองเกิดการต่ืนตัว2  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิดในหลอดทดลอง ไดแก 
Staphylococcus aureus, α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus, Bacillus anthracis, 
B. dysenteriae, Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas aeruginosa และ Salmonella typhi  
นํ้ามันหอมระเหยหมาหวงมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Escherichia coli, Candida albicans และเชื้อไขหวัดใหญ
หลายชนิด2,3 

การศึกษาทางคลินิก:  หมาหวงมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนตัวยาหลักในตํารับยารักษา
อาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็น หลอดลมอักเสบ หอบ ปอดอักเสบ และไอเรื้อรัง  เม่ือใหผูปวยเด็ก
ท่ีมีอาการหอบจํานวน 20 ราย รับประทานสารสกัดนํ้า พบวาสามารถบรรเทาอาการหอบไดผลดี  เม่ือให
สาร l-ephedrine ขนาด 25 มิลลิกรัม ทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง และฉีดเขาชองทอง พบวาสามารถ
ปองกันและบรรเทาอาการหอบในผูปวยได2  เม่ือใหผูปวยเด็กซึ่งเปนหวัดจากการกระทบลมเย็น-

ภายนอก และมีไขสูงกวา 38 องศาเซลเซียส จํานวน 167 ราย รับประทานยาหมาหวงทัง (麻黄汤) 
เฉลี่ยคนละ 2 หอ โดยรับประทานวันละ 1 หอ พบวารักษาไดผลรอยละ 90  และเม่ือใหผูปวยเด็กท่ีมี
ไขสูง 38 องศาเซลเซียส จํานวน 13 ราย รับประทานยาหมาหวงทังคนละ 6 หอ พบวาทุกรายหายเปน
ปกติ  จากการศึกษาในผูปวยไขหวัดใหญจํานวน 120 ราย โดยผูปวยที่ไมมีอาการปอดอักเสบให
รับประทานยาหมาหวงทังอยางเดียว สวนผูปวยท่ีมีอาการปอดอักเสบรวมดวยใหรับประทานยาหมาหวงทัง
รวมกับยาอื่น พบวาผูปวยจํานวน 102 ราย หายเปนปกติเมื่อรับประทานยาเพียง 1-2 หอ ผูปวยอีก 
18 ราย หายเปนปกติเมื่อรับประทานยาวันละ 1 หอ ติดตอกัน 5-7 วัน  เมื่อใหผูปวยที่มีอาการ
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ไอเรื้อรังจํานวน 190 และ 288 ราย รับประทานยาหมาซิ่งเหอจี้ (麻杏合剂) และหมาซิ่งสือกันทัง 
(麻杏石甘汤) พบวาไดผลรอยละ 76.3 และ 85.5 ตามลําดับ2  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน โดยการฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร 
พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 650 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
และขนาด LD50 ของนํ้ามันหอมระเหยหมาหวงเม่ือใหทางปากและใหโดยฉีดเขาทางชองทองหนูถีบจักร มี
คาเทากับ 2.79 และ 1.35 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ตามลําดับ2,3  และขนาดตํ่าสุดท่ีทําใหสุนัขตาย (MLD) 
ของสาร l-ephedrine, dl-ephedrine และ pseudoephedrine เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทากับ 
70, 100 และ 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หมาหวงมีสรรพคุณขับเหงื่อและทําใหปอดโลง การใชอยาง
ไมเหมาะสมจะทําลายชี่ อินและของเหลวในรางกาย  ควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยท่ีมีรางกายออนแอ 
มีเหงื่อออกมากในตอนกลางวันเน่ืองจากชี่พรอง มีเหงื่อออกตอนกลางคืนเน่ืองจากอินพรอง หอบหรือ
หายใจลําบากเน่ืองจากไตพรอง (หายใจออกยาวและหายใจเขาสั้น) หรือบวมเน่ืองจากมามพรอง  ไม
แนะนําใหใชหมาหวงในการรักษาโรคหอบเรื้อรัง เพราะหมาหวงจะทําลายชี่ปอดและทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนมากขึ้น ควรใชรวมกับสมุนไพรอื่นเพ่ือใหการออกฤทธ์ินุมนวลขึ้น  ควรใชหมาหวงอยาง
ระวังในผูปวยท่ีมีอาการชัก โรคลมชัก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไทรอยดสูง และตอมลูกหมากโต 
และควรใชอยางระมัดระวังในสตรีมีครรภ เพราะมีฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของมดลูก3  ไมควรใชหมาหวง
ในขนาดสูงหรือใชติดตอกันนานเกินไป เพราะจะทําใหเหงื่อออกมากและทําใหรางกายออนเพลีย  เม่ือนํา
หมาหวงมาผัดนํ้าผึ้งจะทําใหฤทธ์ิขับเหงื่อออนลง แตฤทธ์ิบรรเทาอาการหอบจะแรงข้ึน  การใชหมาหวงอาจ
ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น รางกายไมไดพักผอน หรือมีอาการสั่นกระตุกได5,6 

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. Ma JK.  Herba Ephedrae: ma 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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
4. Huang KC.  The Pharmacology of Chinese Herbs.  2nd ed.  Boca Raton: CRC Press, 1999. 
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
6. 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 

 หมางเซียว (芒硝) 
 

หมางเซียว [ดีเกลือ (Natrii Sulfas)] คือ เกลือซัลเฟต 
ของ โซ เดี ยม ที่ มี นํ้า ผลึ กอยู  1 0  โม เลกุ ล  มี สู ต ร เคมี คื อ  
Na2SO4.10H2O (sodium sulphate decahydrate)  มีชื่อสามัญวา 
Glauber’s salt1 หรือ Mirabilite1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หมางเซียวไมดูดซึมใน
ทางเดินอาหาร จึงทําใหเกิดแรงดันออสโมซิส เพิ่มปริมาณนํ้าใน
ลําไส และกระตุนใหลําไสบีบตัว ทําใหถายหลังจากใหยา 4-6 
ชั่วโมง3 

การศึกษาทางคลินิก:  หมางเซียวมีสรรพคุณเปนยาถาย ขับปสสาวะ รักษาอาการถุงนํ้าดี-

อักเสบ น่ิวในถุงนํ้าดี และใชเฉพาะท่ีเพ่ือขับนํ้าเหลือง2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูสูงอายุ สตรีมีครรภ สตรีหลังคลอดบุตร และ
ในระหวางท่ีมีประจําเดือน3 

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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หมูตันผี (牡丹皮) 
 

หมูตันผี หรือ ตันผี (丹皮) [เปลือกรากโบตั๋น 
(Cortex Moutan)] คือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr. วงศ 
Ranunculaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาตมและสาร paeonol 
จากหมูตันผีมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด2,3  สารสกัดนํ้า สารสกัด 70% เมทานอล สาร paeonol 
และสารอื่นในสวนสกัดกลัยโคไซด มีฤทธ์ิตานอักเสบในสัตวทดลองหลายชนิด2-4  กลไกการออกฤทธิ์
คือ ยับยั้งการสังเคราะหโพรสตาแกลนดินส3,5  สาร paeonol มีฤทธ์ิระงับปวดและลดไขในหนูถีบจักร2,4 
และขับปสสาวะในหนูขาว4   สารสกัดนํ้าและสาร paeonol มีฤทธ์ิลดความดันโลหิตในสุนัขและหนูขาว2,4  
สารสกัดเมทานอล สวนสกัดกลัยโคไซดและสาร paeonol มีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด3  
นอกจากน้ี สาร paeonol ยังชวยใหการไหลเวียนของเลือดในสุนัขดีขึ้น4 ทําใหหนูถีบจักรสงบ2-4 ตานการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูถีบจักร และลดการหลั่งนํ้ายอยในหนูขาว2 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตมของหมูตันผีมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูก-

อักเสบจากสาเหตุภูมิแพ2,4  ยาเตรียมจากสาร paeonol มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง เชน ผดผ่ืนแดง4 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสาร paeonol ท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือใหเขากระเพาะอาหาร ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีคาเทากับ 3430, 781 และ 196 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงท่ีอาจพบคือ คลื่นไส และเวียนศีรษะ ซึ่งจะ
หายไดเองโดยไมตองหยุดยา2 

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. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese Drugs of Plant Origin.  1st ed.  Berlin: Springer-Verlag, 1992. 

2 เซนติเมตร 
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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 Applications. Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1998. 

 



ขอมูลวิชาการของตัวยา 

 

407

หรูเซียง (乳香) 
 

หรูเซียง  (Resina Olibanum) คือ ชันที่มีกาว
และนํ้ามันผสม (oleo-gum-resin) ท่ีไดจากเปลือกตนของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Boswellia carteri Birdw. 
วงศ Burseraceae1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันหอมระเหยจาก
หรูเซียงมีชื่อเรียกวา Frankincense oil มีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็ง-
กระเพาะปสสาวะ3  สารกลุม triterpene acids เชน alpha- และ 
beta-boswellic acid acetate มีฤทธ์ิเปนพิษตอเซลลมะเร็งหลายชนิด4,5  นํ้ามันหอมระเหยซึ่งมีสารหลัก
คือ isoincensole และ isoincensole acetate มีฤทธ์ิตานเชื้อรา6  สาร boswellic acids มีฤทธ์ิตานอักเสบ
ในหนูทดลอง7  หรูเซียงมีฤทธ์ิระงับปวด ขยายหลอดเลือดสวนปลาย กระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาว 
macrophages ในหนูถีบจักร2

 

การศึกษาทางคลินิก:  หรูเซียงมีสรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของชี่และเลือดดีขึ้น ระงับปวด 
บรรเทาอาการเจ็บหนาอกและชองทอง ปวดศีรษะ ภาวะขาดประจําเดือน ผิวหนังติดเชื้อและบาดเจ็บ 
โดยท่ัวไปมักใชรวมกับมอเหยา (没药 มดยอบ)1,2,8 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในสตรีมีครรภ และควรระวังการใชในผูปวยมาม-
พรอง1 

เอกสารอางอิง 
1. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington; Eastland Press, Inc., 

2003. 
2. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica. 1st ed.  Beijing: China Medicopharmaceutical Science and 

Technology Publishing House, 1994. 
3. Frank MB, Yang Q, Osban J, Azzarello JT, Saban MR, Saban R, Ashley RA, Welter JC, Fung KM, Lin HK.  

Frankincense oil derived from Boswellia carteri induces tumor cell specific cytotoxicity.  BMC Complement Altern 
Med 2009; 9(1): 6. 

4. Akihisa T, Tabata K, Banno N, Tokuda H, Nishimura R, Nakamura Y, Kimura Y, Yasukawa K, Suzuki T.  Cancer 
chemopreventive effects and cytotoxic activities of the triterpene acids from the resin of Boswellia carteri.  Biol 
Pharm Bull 2006; 29(9): 1976-9. 

2 เซนติเมตร 
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5. Zhao W, Entschladen F, Liu H, Niggemann B, Fang Q, Zaenker KS, Han R.  Boswellic acid acetate induces 
differentiation and apoptosis in highly metastatic melanoma and fibrosarcoma cells.  Cancer Detect Prev 2003; 27(1): 
67-75. 

6. Camarda L, Dayton T, Di Stefano V, Pitonzo R, Schillaci D.  Chemical composition and antimicrobial activity of 
some oleogum resin essential oils from Boswellia spp. (Burseraceae).   Ann Chim 2007; 97(9): 837-44. 

7. Banno N, Akihisa T, Yasukawa K, Tokuda H, Tabata K, Nakamura Y, Nishimura R, Kimura Y, Suzuki T.  Anti-
inflammatory activities of the triterpene acids from the resin of Boswellia carteri.  J Ethnopharmacol 2006; 107(2): 
249-53. 

8. Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine.  Traditional Chinese Pharmacology.  Guangzhou: International 
Training Centre, 1988. 
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หลีผี (梨皮) 
 

หลีผี (Pericarpium Pyri) คือ เปลือกผลท่ี
ทํ า ใ ห แ ห ง ข อ ง พื ช ท่ี มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าสตร ว า  Pyrus 
bretschneideri Rehd., P. pyrifolia (Burm.f.) Nakai 
(สาลี่) และ P. ussuriensis Maxim. วงศ Rosaceae1-3  

หมายเหตุ:  หลีผีเปนตัวยาที่มีความปลอดภัย  
แพทยจีนมักใชหลีผีเปนยาระบายความรอนและถอนพิษไข  
บรรเทาอาการไอและอาเจียนมีเลือดปน1 

เอกสารอางอิง 
1. Jiangsu New Medical College.  Zhong Yao Da Ci Dian. Vol. II.  Shanghai: Shanghai Science and Technology 

Publishing House, 1979. 
2. Li YW, Huang YH, Huang YZ.  A Practical Chinese–Latin–English Library of Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  

Guang Zhou: Guangdong Science & Technology Publishing House, 1997.  
3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2544).พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 

2 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

หลูเกิน (芦根)  
 

หลูเกิน หรือ เหวยเกิน (苇根) หรือ เหวยจิง 
(苇茎) (Rhizoma Phragmitis) คือ รากสดหรือ
แห งของพ ืช ที ่มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  Phragmites  
communis  Trin.  (หญาแขม)  วงศ Poaceae 
(Gramineae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หลูเกินมีฤทธ์ิชวยให
สงบ ระงับปวด และลดไขในหนูขาวและหนูถีบจักร และ
ลดระดับนํ้าตาลในเลือดเม่ือใชในขนาดสูง2,3  ยาเตรียมหลูเกินมีฤทธ์ิอยางออนในการยับยั้งกลามเน้ือลําไส 
ทําใหการบีบตัวชาลง และมีฤทธิ์อยางออนในการชวยใหนอนหลับในกระตายและหนูขาว4  สารพอลิ-
แซ็กคาไรดท่ีแยกไดจากสารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิกระตุนระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร3  สาร l-asparagine จาก
หลูเกินมีฤทธิ์ยับยั้งอาการไอ หอบหืด และหลอดลมอักเสบ2  สาร coixol มีฤทธิ์ลดการนําเขาของ
ออกซิเจนไปท่ีกระบังลม และลดเมทาบอลิสมแบบปราศจากอากาศในหนูทดลอง2   

การทดลองทางคลินิก:  หลูเกินมีสรรพคุณขับปสสาวะ โดยใชกับอาการติดเชื้อเฉียบพลันใน
ทางเดินปสสาวะ สลายกอนน่ิว แกพิษจากการแพปลาหรือปู2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการมามพรอง และกระเพาะอาหาร
เย็นและพรอง1,4 

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. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs. 2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996. 
3. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 

House, 2002. 
4. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology. 2nd ed.  CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004. 
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หวงฉิน (黄芩) 
 

หวงฉิน (Radix Scutellariae) คือ รากแหง
ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria baicalensis 
Georgi วงศ Lamiaceae (Labiatae)1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: หวงฉินมีฤทธ์ิตานจุลชีพ
หลายชนิด2-4 สารออกฤทธ์ิคือ baicalin และ wogonin3,5  
สาร baicalein ในความเขมขนสูงมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้ออะมีบา3  
หวงฉินมีฤทธ์ิตานอักเสบ สารออกฤทธ์ิคือ สารกลุมเฟลโว-

นอยด ไดแก สาร wogonin, baicalein และ baicalin4  มี
ฤทธิ์ยับยั้งสภาพใหซึมผานไดของหลอดเลือด3,5,6  มีฤทธิ์ลดไขโดยผานกลไกการขยายหลอดเลือดท่ี
ผิวหนัง สารออกฤทธ์ิคือ baicalin2,3,5  นอกจากน้ี หวงฉินยังมีฤทธ์ิทําใหสงบในหนูถีบจักร สุนัข และ
กระตาย5 สารท่ีออกฤทธิ์ทําใหสงบคือ สารกลุมเฟลโวนอยด ซึ่งสามารถจับกับตัวรับ benzodiazepine4  
สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิปกปองตับ4 สารออกฤทธ์ิคือ สารกลุมเฟลโวนอยด โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิคือ ยับยั้ง
ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน (lipid peroxidation) ท่ีตับ4,5  สารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล และสาร 
baicalin มีฤทธ์ิขับนํ้าดี3,5  ยาตมมีฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัวของลําไสเล็กท่ีแยกจากกายกระตาย และคลาย
กลามเน้ือหลอดลมที่แยกจากกายหนูตะเภา สารออกฤทธ์ิคือ wogonin, baicalin และ baicalein3,5,6  
สารสกัดนํ้า สารสกัดเอทานอล สาร baicalin, baicalein และ wogonin มีฤทธิ์ขับปสสาวะใน
สัตวทดลองหลายชนิด3,5  สารสกัดเหลว (fluid extract) ยาตม และสาร baicalin มีฤทธ์ิลดความดัน-

โลหิตในสุนัข3  สาร baicalin, wogonin, oroxylin A, skullcapflavone II และ chrysin ความเขมขน 
0.1 มิลลิโมล มีฤทธ์ิยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง  และสาร baicalein, baicalin, 
wogonin, และ skullcapflavone II มีฤทธ์ิลดการสะสมไทรกลีเซอไรดท่ีตับ เพิ่ม HDL-cholesterol 
ในเลือดของสัตวทดลองท่ีเลี้ยงดวยอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง5,6 

การศึกษาทางคลินิก: ขอบงใชตามเภสัชตํารับของจีน หวงฉินใชรักษาอาการไข คลื่นไส 
อาเจียน บิดเฉียบพลัน ดีซาน ไอ ฝฝกบัว4  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนบน ทําใหอุณหภูมิรางกายกลับเปนปกติภายใน 3 วัน2-4  เม่ือใหยาตมในผูปวยท่ีติดเชื้อบิดไมมีตัว 

2 เซนติเมตร 
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จํานวน 111 คน พบวาไดผลดีรอยละ 95.5  นอกจากน้ี สามารถใชสาร baicalin รักษาตับอักเสบ และ
ทอนํ้าดีอักเสบ3 

การศึกษาความปลอดภัย:  หวงฉินในขนาดสูงจะกดระบบประสาทสวนกลางของสัตวทดลอง 
เชน เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํากระตาย ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหสงบ แตเม่ือเพิ่ม
ขนาดเปน 2 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหนอนหลับในระยะแรก หลังจากน้ันสัตวทดลองจะตายภายใน 8-12 
ชั่วโมง2-5  เม่ือฉีดสาร baicalin 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาหลอดเลือดดํากระตาย จะทําใหมีอาการ
กระสับกระสาย หายใจสั้น ตอมาจะมีอาการสงบ นอนหลับ และตายภายใน 48 ชั่วโมง3  แตเม่ือใหยาตม
เขากระเพาะอาหารกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม หรือใหสารสกัดเอทานอลเขา
หลอดเลือดดํากระตายขนาดเทียบเทาผงยา 2.0 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหสัตวทดลองมีอาการสงบ และไม
มีอาการพิษใด ๆ  และเม่ือใหสารสกัดนํ้าเขากระเพาะอาหารสุนัข ขนาดเทียบเทาผงยา 12 และ 15 กรัม/
กิโลกรัม เฉพาะกลุมที่ไดรับยาขนาด 15 กรัม/กิโลกรัม มีอาการอาเจียน แตไมมีอาการพิษอื่น ๆ3,4  
ขนาดของสารสกัดเอทานอล สาร baicalin และ wogonin เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.0, 6.0 และ 4.0 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สาร baicalin เม่ือใหทาง
ปากหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 3.08 กรัม/กิโลกรัม2-4  สารสกัด 70% เมทานอลเม่ือฉีดเขาชองทอง
หนูถีบจักร มีคา LD50 เทียบเทากับผงยามากกวา 2.0 กรัม/กิโลกรัม4  จากขอมูลตาง ๆ อาจสรุปไดวา
หวงฉินมีความเปนพิษตํ่าเม่ือใหทางปาก แตจะเปนพิษสูงเม่ือใหเขาหลอดเลือดดํา3  การศึกษาพิษกึ่ง-

เฉียบพลัน เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากสุนัขขนาดเทียบเทาผงยา 4 และ 5 กรัม/กิโลกรัม วันละ 3 คร้ัง 
นาน 8 สัปดาห ไมพบความผิดปกติของเลือดและจุลพยาธิวิทยา ในขณะท่ีกลุมท่ีไดรับสารสกัดขนาด 5 
กรัม/กิโลกรัม จะสูญเสียการบีบตัวของลําไส แตจะกลับเปนปกติเม่ือหยุดยา3  สารสกัดนํ้าของหวงฉิน
ไมเปนสารกอกลายพันธุในหลอดทดลอง4 แตสาร wogonin และ norwogonin เปนสารกอกลายพันธุ6  
แตเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร ขนาด 4.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (เทียบเทา 10-40 เทาของ
ขนาดรักษา) พบวาเปนสารกอกลายพันธุ4   เม่ือทดลองในหนูขาว สารสกัด 70% เอทานอล ขนาด 540 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ไมทําใหกําเนิดทารกวิรูป แตสารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 24.98 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหกําเนิดทารกวิรูป4   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการขางเคียงจากการใชหวงฉินทางคลินิกมีนอยมาก  
อาการท่ีอาจพบเชน ไมสบายในระบบทางเดินอาหาร และทองเสีย3,4  หามใชหวงฉินในสตรีมีครรภ สตรี-

ใหนมบุตร และเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป4 
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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. 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: Springer-Verlag, 1992. 
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หวงปอ (黄柏) 
 

หวงปอ (Cortex Phellodendri) คือ เปลือกตน
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Phellodendron 
amurense Rupr., P. chinense Schneid. วงศ Rutaceae1 

หวงปอ (เฉา) [黄柏 (炒)]  เตรียมโดยนําหวงปอ 
ใสในภาชนะท่ีเหมาะสม เติมนํ้าเกลือเจือจางปริมาณ
พอเหมาะ (เกลือ 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) 
แลวคลุกเคลาใหเขากันจนกระท่ังนํ้าเกลือแทรกซึมเขาไป
ในเน้ือตัวยา จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัด
จนกระท่ังตัวยาแหง นําออกจากเตา ตากใหแหงในท่ีรม2-5  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หวงปอมีฤทธิ์ตาน
จุลชีพหลายชนิดในหลอดทดลอง ไดแก Diplococcus 
pneumoniae, D. meningitides, Staphylococcus aureus, 
Corynebacterium diphtheriae, Bacillus diphtheriae, B. dysenteriae, B. anthracis, β-

hemolytic Streptococcus, Vibrio cholerae, Escherichia coli, dermatophytes และ leptospira6,7 
เปนตน  เมื่อฉีดสารสกัดหวงปอสวนที่ละลายนํ้า (ขจัดเอาสาร berberine ออกไปแลว) เขาใตผิวหนัง
หนูขาวในขนาด 20 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได
รอยละ 21.9 และ 63.3 ตามลําดับ  เม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปากหนูขาวก็ไดผลเหมือนกัน เมื่อฉีด
ยาตมเขาชองทองแมวในขนาดเทียบเทาผงยา 12 กรัม/กิโลกรัม พบวาความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็ว
ภายในเวลา 10 นาที  และภายในเวลา 90 นาที ความดันโลหิตจะลดลงรอยละ 60 เม่ือเทียบกับกอน
ไดรับยา  นอกจากน้ี อัตราการเตนของหัวใจและการหายใจจะคอย ๆ ชาลง  สาร phellodendrine มี
ฤทธ์ิลดความดันโลหิตในสุนัข แมว และกระตาย เม่ือใหโดยวิธีฉีดเขาหลอดเลือดดํา  และหวงปอท่ีไมผาน
การเผาจื้อจะมีฤทธ์ิลดความดันโลหิตแรงกวาหวงปอท่ีเผาจื้อแลว  สาร jatrorhizine มีฤทธ์ิชวยใหการ
ทํางานของหัวใจหนูขาวและกระตายเปนปกติ6 

หวงปอ (黄柏) 

2 เซนติเมตร 
หวงปอ (เฉา) [黄柏 (炒)] 
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การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดเขมขน (ตัวยา 30 กรัม เตรียมเปนยาตมและเค่ียวใหได
สารสกัดเขมขนได 20 มิลลิลิตร) แกผูปวยโรคหูเปนหนองและอักเสบเฉียบพลัน จํานวน 100 ราย โดย
การหยอดหูคร้ังละ 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง พบวาไดผลการรักษาดี6  โดยท่ัวไปหวงปอไมใชเด่ียว สวนใหญ
จะใชในตํารับยารักษาโรคผิวหนังชนิดตาง ๆ เชน ตํารับยาจินหวงสาน (金黄散) รักษาแผลฝหนอง 
ตํารับยากูเสฺวียนทัง (股癣汤) รักษาโรคกลากเกลื้อน เปนตน  นอกจากน้ี ยังใชในตํารับยาท่ีมีสรรพคุณ
ระบายไฟและรักษาอิน เชน ตํารับยาตาปูอินหวาน (大补阴丸)6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดนํ้า
และสาร phellodendrine ท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 2.7 
และ 0.69 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ6 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หวงปอมีรสขมและฤทธิ์เย็น จึงไมเหมาะที่จะใชระยะยาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีอาการมือและเทาเย็นเน่ืองจากมามและกระเพาะอาหารพรอง  หามใชใน
ผูปวยท่ีหยางของมามและหยางของไตพรอง7  

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. 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. 
6. Hou JY.  Cortex Phellodendri: huang bai.  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 and Technology Press, 1999. 
7. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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 หวงเหลียน (黄连) 
 

หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ เหงา
แหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Coptis chinensis 
Franch., C. deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao, C. teeta 
Wall. วงศ Ranunculaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หวงเหลียนมีฤทธ์ิ
ตานจุลชีพหลายชนิด2,3 สารออกฤทธ์ิคือ berberine3,4  
สาร berberine ยังมีฤทธ์ิยับยั้งการหลั่งสารคัดหลั่งในทางเดินอาหารและตานเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุ
ของอาการทองเสีย2,5 มีฤทธิ์ตานอักเสบ2,4 ลดไข3 กระตุนการหดเกร็งของกลามเนื้อเรียบในระบบ-

ทางเดินอาหาร3 ขับนํ้าดีและเพ่ิมปริมาณบิลิรูบินในนํ้าดี3,4 เสริมระบบภูมิคุมกัน3  ยับยั้งการรวมกลุมของ
เกล็ดเลือด2 ทําใหสัตวทดลองสงบ6 รักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว2 และลดระดับนํ้าตาลในเลือด5  
สาร berberine แสดงผลตอระบบการทํางานของหัวใจแตกตางกันตามขนาดท่ีใช3 ท่ีขนาดตํ่าจะกระตุน
การทํางานของหัวใจสัตวทดลอง แตขนาดสูงจะแสดงผลยับยั้ง3,4  นอกจากน้ี ยังมีผลตานการเกิดภาวะ
หัวใจเสียจังหวะ และลดความดันโลหิต3,4,6 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาและสาร berberine สามารถใชรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด 
เชน โรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร (บิดไมมีตัว ลําไสเล็กอักเสบ อหิวาตกโรค ไทฟอยด) โรคติดเชื้อใน
ทางเดินหายใจ (คอตีบ ไอกรน วัณโรค หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ฝในปอด) โรคติดเชื้อท่ีตา หู คอ 
จมูก ชองคลอด และแผลติดเชื้อภายนอก6  ยาเตรียมหวงเหลียนท่ีรักษาบิดไมมีตัวมีขอดีคือ ออกฤทธ์ิ
เร็ว ชวงเวลาการรักษาสั้น อาการขางเคียงนอย ใชไดผลดีเทียบเทายา chloramphenicol และ 
sulfathiazole-sulfaguanidine3 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน พบวาขนาดของผงยาท่ีทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 866 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สาร berberine เม่ือใหทาง
ปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 392 และ 24.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ6 
และเม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาว จะมีคา LD50 เทากับ 205 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  สาร berberine ขนาด 15 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร จะมีผลกดระบบประสาทสวนกลาง แตในขนาดตํ่ากวา 

2 เซนติเมตร 
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2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือการใหทางปากขนาด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะไมพบผลตอระบบประสาท-

สวนกลาง3  และเม่ือใหทางปากแมว ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหสงบ อาเจียนเปนครั้งคราว 
แตอาการจะหายไปเม่ือผานไป 1 วัน แตเม่ือเพ่ิมขนาดเปน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะทําใหอาเจียน 
และตายภายใน 8-10 วัน4  ขนาดตํ่าสุดของสาร berberine ท่ีทําใหหนูขาว หนูถีบจักร หนูตะเภา และ
กระตายตาย (MLD) เม่ือฉีดเขาชองทอง คือ 27.5-250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม3  ในการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง 
โดยใหสาร berberine แกหนูขาว 500 มิลลิกรัม/วัน นาน 6 สัปดาห ไมพบวาทําใหมีความผิดปกติทาง
จุลพยาธิวิทยา4   
 ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามการแพทยแผนจีน การใชหวงเหลียนเกินขนาด จะทําให
คลื่นไส อาเจียน หายใจสั้น และชัก แตการใชหวงเหลียนในขนาด 12 กรัม/วัน จะไมมีอาการขางเคียง  
อาการขางเคียงท่ีอาจพบไดบางคือ ทองเสียชั่วคราว ทองอืด มีเสียงทองรอง ปสสาวะมาก เบ่ืออาหาร 
คลื่นไส อาเจียน และไมสบายบริเวณลิ้นป3  ควรหลีกเลี่ยงการใชหวงเหลียนในทารกแรกเกิดที่มี
อาการดีซาน และสตรีมีครรภ เน่ืองจากสาร berberine จะขับบิลิรูบินออกจากโปรตีนในเลือด ทําใหอยู
ในรูปบิลิรูบินอิสระ ซึ่งเปนอันตรายตอสมองของทารก6 

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: Springer-Verlag, 1992. 
5. World Health Organization.  WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. 1.  Geneva: World Health 

Organization, 1999. 
6. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
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หฺวาสือ (滑石) 
 

 หฺวาสือ [หินลื่น (Talcum)] คือ ผงแรซิลิเคต 
ซึ่งมีองคประกอบหลักทางเคมีคือ hydrated magnesium 
silicate [Mg3(Si4O10)(OH)2]

1 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หฺวาสือมีฤทธิ์ตาน

เชื้อแบคทีเรีย ปกปองผิวหนังและเยื่อบุชองปาก หลอดลม 
กระเพาะอาหาร ลําไส และชองปสสาวะ ซึ่งภายในเยื่อบุเหลาน้ีจะมีหลอดเลือดและประสาทท่ีไวตอ
ความรูสึก และสามารถขับนํ้าเมือกออกมาได  ยับยั้งการดูดซึมของสารพิษในระบบทางเดินอาหาร2 

การศึกษาทางคลินิก:  หฺวาสือมีสรรพคุณรักษาอาการติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ น่ิวใน
กระเพาะปสสาวะ ซึ่งมีอาการปสสาวะขัดและปวดแสบปวดรอน ปสสาวะนอย บรรเทาอาการภาวะรอน
จากการกระหายนํ้า รักษาอาการทองรวงเนื่องจากความรอนชื้น  ใชภายนอกสําหรับรักษาโรคผิวหนัง-

อักเสบชนิดท่ีมีผื่นแดง แผลเปอย และผดผื่นคัน1,2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: ระวังการใชในผูปวยที่ชี่มามพรอง ฝนเปยก (sperma-

torrhea) ปสสาวะมาก และ/หรือ มีไขจนของเหลวในรางกาย (จินเยี่ย 津液) ลดลง ใชอยางระวังในสตรีมี-

ครรภ3,4 

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. Xiao PG, Li DL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 4.  1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing House, 

2002. 
3. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
4. Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rded. Seattle: Eastland Press Inc., 2004. 
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หวูจูยฺหวี (吴茱萸) 
 

หวูจูยฺหวี (Fructus Evodiae) คือ ผลใกลสุกท่ี
ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Evodia rutaecarpa 
(Juss.) Benth. หรือ  E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. 
officinalis (Dode) Huang, E. rutaecarpa (Juss.) Benth. 
var. bodinieri (Dode) Huang วงศ Rutaceae1   หวูจูยฺหวี
เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําหวูจูยฺหวีใสลงในน้ําตมชะเอมเทศในขณะ
รอน (ตัวยา 100 กิโลกรัม ใชชะเอมเทศ 6.5 กิโลกรัม)  แชจนกระท่ังน่ิมและแตกออก หรือตมใหเดือด
จนกระท่ังสามารถมองเห็นเน้ือใน  ตมตอจนนํ้าแหง  จากน้ันนําไปผัดโดยใชระดับไฟปานกลางจนกระท่ัง
แหงหมาด ๆ  นําออกจากเตา แลวนําไปทําใหแหง2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าความเขมขน 0.4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์กระตุน
การบีบตัวของลําไสกระตาย แตที่ความเขมขน 1.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไส
กระตาย  เมื่อใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิ
ตานอาการทองเสีย  นอกจากน้ี ยาตมเม่ือใหทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามี
ฤทธ์ิยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว  ขนาดเทียบเทาผงยา 
20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิระงับปวดในหนูถีบจักร  และขนาดเทียบเทาผงยา 5 และ 10 กรัม/กิโลกรัม มี
ฤทธ์ิปกปองตับในหนูขาว3 

การศึกษาทางคลินิก:  หวูจูยฺหวีมีสรรพคุณบรรเทาอาการอาเจียน อาหารไมยอย รักษาอาการ
ทองเสียในเด็กท่ีมีสาเหตุจากหยางของมามและกระเพาะอาหารพรอง3  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอลแกผูปวย
ความดันโลหิตสูง จํานวน 188 ราย วันละ 8 กรัม นาน 1 เดือน พบวาไดผลดี 49 ราย (รอยละ 26) 
ไดผลปานกลาง 55 ราย (รอยละ 29.7) และไดผลเล็กนอย 40 ราย (รอยละ 21.2)4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากขนาด 168 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมมี
หนูถีบจักรตัวใดตาย  แตเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 
6.72 และ 22.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  พบวาหนูถีบจักรเริ่มมีการตายเกิดขึ้น3 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยที่มีภาวะรอนจากอินพรอง ไมควรใชระยะ
ยาว หรือใชในขนาดสูง  การใชหวูจูยฺหวีเกินขนาดจะทําใหปวดทองรุนแรง ทองเสีย การมองเห็นไมชัด 
ผมรวง แนนหนาอก ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และผื่นขึ้น5 
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4. Zhu Y.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
5. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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เหรินเซิน (人参) 

 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix et Rhizoma Ginseng)] คือ รากและลําตนใตดินแหงของพืชท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax ginseng C.A. Mey. วงศ Araliaceae1  

 เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) [人参 (去芦)] คือ เหรินเซินท่ีเอาสวนหัว (สวนเหงาท่ีอยูตอนบนสุด) ออก 
และทําใหแหง 1  

 
 
 
 
 
 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เหรินเซินมีฤทธ์ิเพ่ิมความตานทานตอความเครียดท้ังในระหวางหรือ

กอนท่ีสัตวทดลองจะสัมผัสกับความเครียด2,3  เม่ือใหเหรินเซินทางปากหรือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร
และหนูขาว พบวามีฤทธิ์ตานความลา เพิ่มสมรรถนะของรางกายและจิตใจ3 สารออกฤทธิ์คือ 
ginsenosides2,3  สารสกัดเหรินเซิน สาร ginsenosides Rb1 และ Rg2 ชวยเพิ่มการเรียนรูของหนูถีบจักร
และหนูขาว โดยเพิ่มการสังเคราะหและการหลั่ง acetylcholine และลดระดับของ serotonin ในสมอง3  
สาร ginsenosides มีฤทธ์ิกระตุน hypothalamus-pituitary ใหหลั่งฮอรโมน adrenocorticotropin 
(ACTH) มากขึ้น สงผลใหตอมหมวกไตหลั่งฮอรโมน corticosterone เพิ่มขึ้น3-5  สาร ginsenosides 
Rb1 และ Rg1 ยังสามารถแสดงฤทธ์ิเหมือน glucocorticosteroid2  นอกจากน้ี สาร ginsenosides ยังมี
ฤทธ์ิกระตุนการหลั่ง gonadotropins จาก hypothalamus-pituitary   เม่ือทดลองในกระตาย พบวาทําให
เพิ่มจํานวนและการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ทําใหหนูถีบจักรเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วขึ้น มีมดลูก
และรังไขใหญขึ้น และระดับของฮอรโมน luteotropin ในเลือดสูงขึ้น5  ท้ังสาร ginsenosides และสวน-
สกัดพอลิแซ็กคาไรดของเหรินเซิน มีฤทธ์ิกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน3-5  เหรินเซินมีฤทธ์ิ
กระตุนระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรก ตอมาจะยับยั้ง การแสดงฤทธ์ิจะขึ้นกับขนาดที่ใช  เม่ือ

2 เซนติเมตร 
5 เซนติเมตร
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ใชขนาดตํ่าจะมีฤทธ์ิกระตุนระบบหัวใจและหลอดเลือด แตขนาดสูงจะยับยั้ง  สาร ginsenosides มีฤทธ์ิ
เพิ่มความดันโลหิตออน ๆ และตามดวยการลดความดันโลหิต   และเมื่อใหสารสกัดนํ้าและสารสกัด
แอลกอฮอลในสุนัข กระตาย และแมว พบวาความแรงของการบีบตัวของหัวใจเพ่ิมขึ้น แตหัวใจเตนชาลง 
โดยจะออกฤทธ์ิโดยตรงท่ีกลามเน้ือหัวใจ  นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือดในสมองและหลอด-
เลือดหัวใจ3  เหรินเซินมีฤทธ์ิลดภาวะหัวใจเสียจังหวะและกลามเน้ือหัวใจตาย และมีฤทธ์ิลดภาวะหัวใจ-
หองลางเตนแผวระรัวเม่ือทดลองในกระตายและแมว  ในสัตวทดลองท่ีระบบหัวใจและหลอดเลือด-
ลมเหลวจากการท่ีมีเลือดออก เหรินเซินจะชวยเพ่ิมความแรงและความเร็วในการเตนของหัวใจ และลด
ความรุนแรงของการช็อคในหนูตะเภาท่ีมีแผลไฟไหม หรือเกิดแอนาฟแล็กซิส (anaphylaxis)6 ชวยเพิ่ม
การสรางอินซูลินในสัตวทดลองท่ีมีนํ้าตาลในเลือดสูง แตไมมีผลตอสัตวปกติ4  สารสําคัญไดแก 
ginsenoside Rb2, panaxans และพอลิแซ็กคาไรด3,4,7  สาร panaxans ยังมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดเม่ือ
ฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร แตจะไมมีฤทธ์ิเม่ือใหทางปาก  สาร panaxan A ไมมีผลตอระดับของอินซูลิน
ในเลือดและความไวตออินซูลิน ในขณะท่ีสาร panaxan B จะเพิ่มระดับอินซูลินในเลือด ชวยกระตุนการ
หลั่งอินซูลินจากตับออน และเพิ่มความไวตออินซูลิน  เม่ือฉีดสารกลุมพอลิแซ็กคาไรดเขาหลอดเลือดดํา
หรือเขาใตผิวหนังหนูขาวและหนูถีบจักร พบวาสามารถลดปริมาณของกลัยโคเจนท่ีสะสมท่ีตับได3  เม่ือ
ฉีดสาร ginsenoside Rb2 เขาชองทองหนูขาวท่ีเลี้ยงดวยอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง พบวาสามารถลด
ระดับของคอเลสเตอรอลและไทรกลีเซอไรด และเพิ่มระดับของ HDL ในเลือด4  เหรินเซินมีฤทธ์ิตาน
ออกซิเดชัน2 สารออกฤทธ์ิคือ ginsenosides และสารกลุมเฟลโวนอยด3  การใหผงยาเหรินเซินทางปาก
หนูขาวอายุ 18 เดือน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 3 เดือน พบวาจะลดการเสื่อมของกลามเน้ือ
หัวใจท่ีเกิดจากอายุท่ีมากขึ้นได4 

การศึกษาทางคลินิก:   เม่ือใหผูปวยท่ีมีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม
ทิงเจอรเหรินเซินความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกัน 5-7 วัน พบวาอาการ
ปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน8  อาสาสมัครสุขภาพดีท่ีรับประทานสารสกัดเหรินเซิน
ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง นาน 12 สัปดาห พบวาทําใหความสนใจ การประมวลผล การบูรณาการ
ของการรับความรูสึกและการสั่งการ และประสิทธิภาพการไดยินดีขึ้น3  เม่ือใหผูปวยภาวะเม็ดเลือดขาว
นอยเกินไป จํานวน 229 ราย ใชยาท่ีเตรียมจากเหรินเซินในรูปแบบยาฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือยาเม็ด 
ติดตอกัน  30 วัน พบวาผูปวย 120 ราย มีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นจนเปนปกติ  สามารถใชเหรินเซินรักษา
อาการช็อคท่ีเกิดจากระบบหลอดเลือดและหัวใจลมเหลว หัวใจวาย เสียเลือดมาก โดยจะทําใหหัวใจเตน
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ชาลง และลดความตองการใชออกซิเจน5  นอกจากน้ี ยังสามารถใชเหรินเซินเพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือด
ของผูปวยเบาหวานทั้งชนิดท่ีพึ่งพาและไมพึ่งพาอินซูลิน3  หากใชรวมกับอินซูลินจะชวยลดขนาดการใช
อินซูลิน และทําใหอินซูลินออกฤทธ์ิไดนานขึ้น5  สรุปไดวาเหรินเซินมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะของ
รางกาย และสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และอาจเปนประโยชนตอสมรรถนะของการสั่งการ
ทางจิตใจ และความจํา  แตไมมีการทดลองท่ียืนยันถึงสรรพคุณการชะลอความแก และฤทธ์ิลดระดับ
นํ้าตาลในเลือด ซึ่งตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม9 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
ผงยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8   เมื่อฉีดสาร ginsenosides เขาหลอดเลือดดํา ฉีดเขาชองทอง ฉีดเขา
กลามเน้ือ ฉีดเขาใตผิวหนัง และใหทางปาก พบวามีคา LD50 เทากับ 270, 342, 505, 905 และ 5,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ4  เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักร ขนาด 100, 250 หรือ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม นาน 1 เดือน ไมพบวามีพิษกึ่งเฉียบพลัน6  เม่ือทดลองในหลอดทดลอง เหรินเซินไมเปนท้ัง
สารกอมะเร็งและสารกอกลายพันธุ ไมมีผลตอระบบการสืบพันธุ และไมเปนสารกอวิรูป3 
 ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก การใชเหรินเซินใน
ขนาดท่ีเหมาะสม คือ 0.5-2 กรัมตอวัน ในรูปแบบยาตม จะไมกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค3  และจาก
การทบทวนอยางเปนระบบสรุปวาเหรินเซินไมทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค10  การใชเหรินเซินเกินขนาด 
เชน วันละ 15 กรัม จะทําใหเกิดกลุมอาการท่ีเรียกวา ginseng abuse syndrome (GAS) คือ มีอาการ
ความดันโลหิตสูง นอนไมหลับ มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง เชน ต่ืนกลัว หงุดหงิด สับสน 
ซึมเศรา มีผื่นขึ้น การทํางานของระบบทางเดินอาหารถูกรบกวน ทําใหทองอืด ทองเสีย2,3,10  และหากใช
เกินขนาดมาก ๆ จะทําใหแนนหนาอก คลื่นไส อาเจียน ระบบการหายใจถูกกด ปวดศีรษะ หลอดเลือด
ในสมองอักเสบ6,10  หามใชเหรินเซินในผูปวยหอบหืดเฉียบพลัน ประจําเดือนมามาก เลือดกําเดาไหล  
ไมควรใชในระหวางติดเชื้อเฉียบพลัน และควรหลีกเลี่ยงในผูปวยความดันโลหิตสูง6,7,10  (ตามศาสตร
การแพทยจีน ไมควรใชกับความดันโลหิตสูงท่ีเกิดจากหยางของตับสูง) และไมควรใชกับสตรีใหนมบุตร3,10,11  
ไมควรใชเหรินเซินรวมกับสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุนระบบประสาทสวนกลาง เชน คาเฟอีน10  เหรินเซินมีอันตรกิริยา
กับยารักษาอาการซึมเศรา phenelzine และลดประสิทธิภาพของยากันเลือดเปนลิ่ม warfarin10  ตาม
ศาสตรการแพทยแผนจีน หามใชเหรินเซินรวมกับ หลีหลู (黎芦) และอูหลิงจือ (五灵脂) เพราะจะทํา
ใหสรรพคุณถูกขมและถูกหักลาง12  นอกจากนี้ ฤทธิ์ของเหรินเซินจะถูกหักลางไดดวยหัวผักกาดขาว 
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จึงสามารถใชหัวผักกาดเพื่อแกอาการไมพึงประสงคของเหรินเซิน6  ซึ่งมีการพิสูจนในหนูถีบจักร
พบวาหัวผักกาดขาวสามารถลดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตาง ๆ ของเหรินเซินได ยกเวนฤทธ์ิชวยใหนอนหลับ13   

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

Medicine Communications, 2000. 
8. Zhou QM, Wang Y, Wang BX.  Radix Ginseng: ren sheng.  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. 

9. Vogler BK, Pittler MH, Ernst, E.  The efficacy of ginseng. A systematic review of randomized clinical trials.  Eur J 
Clin Pharmacol 1999; 55: 567-75. 

10. Mills S, Bone K.  The Essential Guide to Herbal Safety.  Churchill Livingstone: Elsevier, 2005. 
11. 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. 
12. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพ

คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ  องคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
13. Pan S, Cheng D, Yang R, Zhou X,  Shao Y, Qian Y.  Effect of raw radish on pharmacological action of ginseng.  

Zhong Yao Cai 2000; 23(6): 336-9. 
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เหลียนจื่อ (莲子) 
 

เหลียนจื่อ หรือ เหลียนจื่อโรว (莲子肉) 
[เมล็ดบัว (Semen Nelumbinis)] คือ เมล็ดแหงของพืชท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo nucifera Gaertn. (บัวหลวง) 
วงศ Nelumbonaceae (Nymphaeaceae)1,2  เตรียมโดย
นําเน้ือในเมล็ดมาแชนํ้าจนกระท่ังออนนุม แยกตนออน (ดีบัว) 
ออก แลวตากเนื้อในเมล็ดใหแหง1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสาร neferine 
จากเหลียนจื่อเขาหลอดเลือดดํา ขนาด 6 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิตท้ังในหนูขาวปกติและหนูขาวท่ีความดันโลหิตสูง โดยมีกลไกการ-
ออกฤทธ์ิคือ ขยายหลอดเลือดสวนปลาย2  สาร liensinine, neferine และ isoleinsinine ขนาด 3-5 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิตานการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะในหนูขาวและหนูตะเภาท่ีเหน่ียวนําดวยสาร 
ouabain หรือ aconitine  นอกจากนี้ สาร neferine ยังมีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด3  
เหลียนจื่อมีฤทธ์ิตานหัวใจขาดเลือดเฉพาะท่ีในหนูขาว โดยออกฤทธ์ิตอตานแคลเซียม (calcium 
antagonism)4   เม่ือฉีดสารสกัดปโตรเลียมอีเทอรเขาชองทองหนูถีบจักรเพศเมีย วันเวนวัน นาน 15 วัน 
พบวามีฤทธ์ิคุมกําเนิด โดยออกฤทธ์ิตานเอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรน2  สารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิตาน-
ออกซิเดชันและปกปองตับ5  และสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิตานเชื้อเริมชนิด HSV-16 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอล-นํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาด 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบความเปนพิษใด ๆ7  ขนาดของสาร liensinine, neferine และแอลคาลอยดรวม
ท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) คือ 34.9, 26.0 และ 20.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  โดย
อาการพิษท่ีเกิดขึ้น ไดแก กลามเน้ือออนแรง หายใจลําบาก มีอาการเขียวคล้ํา และตายเน่ืองจากระบบ-
การหายใจลมเหลว2   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชเหลียนจ่ือในกรณีท่ีมีอาการทองอืด หรือทองผูก8 

 

2 เซนติเมตร 
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เหอจื่อ (诃子) 
 

เหอจ่ือ (Fructus Chebulae) คือ ผลสุกแหง
ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Terminalia chebula Retz. 
(สมอไทย), T. chebula Retz. var. tomentella (Kurz) 
C. B. Clarke. วงศ Combretaceae 1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดจากเหอจ่ือมี
ฤทธ์ิบํารุงหัวใจและเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ4  สารสกัดนํ้าจากสมอไทยมีฤทธ์ิปกปองตับหนูขาวจากรังสี-
แกมมา5 และ tert-butyl hydroperoxide6  สวนสารสกัดแอลกอฮอลจากสมอไทยมีฤทธ์ิปกปองตับจาก
ผลขางเคียงของยาตานวัณโรค rifampicin, isoniazid และ pyrazinamide คาดวาฤทธ์ิดังกลาวเกิดจาก
คุณสมบัติตานออกซิเดชัน7   สารสกัด 70% แอซีโตน มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันแรงกวาสาร alpha-
tocopherol8  เม่ือนําสารสกัดเหอจ่ือท่ีสกัดแยกแทนนินออกแลวมาใชรักษาอาการทองเสีย พบวามี
ฤทธิ์เปนยาระบายในระยะแรก หลังจากนั้นมีฤทธิ์สมาน  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิลดการบีบเกร็ง
ของกลามเน้ือเรียบคลายกับสาร papaverine3   สารสกัดจากเหอจื่อมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม HIV-1 
reverse transcriptase โดยความเขมขนที่ออกฤทธิ์ไดรอยละ 50 (IC50) มีคาเทากับ 50 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร  เหอจื่อสามารถเสริมฤทธิ์ยา acyclovir ในการตานเชื้อไวรัสเริม (Herpes simplex) ทั้งใน
หลอดทดลองและสัตวทดลอง  ยาตมความเขมขน 100 %  (ผงยา 1 กรัมเตรียมไดยาตม 1 มิลลิลิตร) 
มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ  Bacillus dysenteriae, B. diphtheriae, B. proteus, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli  และ Streptococcus hemolyticus4   สาร ethanedioic 
acid และ ellagic acid จากสมอไทย มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Clostridium perfringens และ E. coli9 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยบิดไมมีตัว (bacillary dysentery) จํานวน 25 ราย 
รับประทานยาเม็ดเคลือบชนิดแตกตัวในลําไสท่ีเตรียมจากเหอจื่อ กอนอาหาร 2 ชั่วโมง วันละ 3-4 ครั้ง 
รวมกับการสวนทวารหนักดวยสารละลายเหอจื่อความเขมขนรอยละ 20 คร้ังละ 10-40 มิลลิลิตร วันละ 
2 ครั้ง พบวาไดผล 23 ราย ภายใน 3 วัน10   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะรอนชื้น ท้ังจากสาเหตุภายในและ
ภายนอก  เหอจ่ืออาจทําใหระบบการยอยอาหารทํางานลดลง จึงควรใชอยางระวังในผูปวยท่ีมามพรอง3  

2 เซนติเมตร 
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ไมควรใชเหอจ่ือในสตรีมีครรภ ผูท่ีเสียนํ้า มีอาการผอมแหง และผูท่ีมีอาการออนเพลียเน่ืองจากมี
เพศสัมพันธมากเกินไป11 
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8. Saleem A, Ahotupa M, Pihlaja K.  Total phenolics concentration and antioxidant potential of extracts of medicinal 
plants of Pakistan.  Z Naturforsch C 2001; 56(11-12): 973-8. 
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ไหเซิน  (海参) 
 

ไหเซิน (Stichopus Japonicus) คือ ลําตัว
แหงท่ีเอาไสออกแลวของสัตวทะเลท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Stichopus japonicus Selenka วงศ Stichopae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร Stichopus 
japonicus acid mucopolysaccharide (SJAMP) จาก
ไหเซินมีฤทธ์ิเหมือนสาร heparin2  การศึกษาในหลอดทดลองพบวาสาร SJAMP มีผลตอการแข็งตัว
ของเกล็ดเลือดแตกตางกันขึ้นกับความเขมขน เชน ท่ีความเขมขน 6.5 หรือ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มี
ฤทธ์ิปองกันเลือดแข็งตัวหรือเปนลิ่มไดดีเทียบเทาสาร heparin ท่ีความเขมขน 0.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
แตอีกการทดลองหน่ึงโดยใชเลือดคนและเลือดกระตาย พบวาท่ีความเขมขน 0.31 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
มีฤทธ์ิเหน่ียวนําใหเกิดการจับตัวของเกล็ดเลือด2,3  นอกจากน้ี พบวาสาร depolymerized holothurian 
glycosaminoglycan (DHG) มีฤทธ์ิตานการจับตัวของเกล็ดเลือด4  สาร SJAMP มีฤทธ์ิตานเน้ืองอก
ในสัตวทดลอง  ชวยเพิ่มภูมิตานทานแบบอาศัยเซลล ชวยใหหนูขาวมีอัตราการรอดชีวิตจากการฉายรังสี
สูงขี้น2  สาร holothurin เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันเวนวัน 
พบวาสามารถยืดอายุของหนูถีบจักรท่ีเปนเน้ืองอกได2  การศึกษาในหลอดทดลองพบวา สาร holotoxin 
ท่ีความเขมขน 2.78-16.7 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิตานเชื้อรา Trichophyton asteroide, Candida 
albicans, C. tropicalis, C. utilis และ C. krusel2 

การศึกษาทางคลินิก: เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจางเรื้อรัง จํานวน 10 คน รับประทานยาตุนท่ีเตรียม
จากไหเซิน 50 กรัม ตาเจา (大枣 พุทราจีน) 10 ผล และกระดูกหมู 200 กรัม  ยา 1 คอรส (10 หอ) 
ใหรับประทานวันละ 1 หอ ติดตอกัน 10 วัน เวน 2 วัน แลวเร่ิมรับประทานยาคอรสตอไป พบวาผูปวย
หายเปนปกติ 6 ราย ดีขึ้นชัดเจน 2 ราย และดีขึ้น 2 ราย โดยท่ัวไปผูปวยจะมีสารฮีโมโกลบิน 
(haemoglobin) เพิ่มขึ้นหลังจากใชยา 1 ชุด  ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวคอย ๆ เพิ่มขึ้น
หลังจากใชยา 2 ชุด  และปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นหลังจากใชยา 3 ชุด  ผงไหเซินขนาด 12 กรัม 
ละลายในเหลาเหลืองสามารถรักษาโรคลมบาหมูได  สาร holothurin สามารถรักษาผูปวยโรคเชื้อรา 
จํานวน 87 ราย ไดผลรอยละ 88.52 

2 เซนติเมตร 
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 การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสาร SJAMP เขาชองทองและหลอดเลือดดําหนูถีบจักร 
พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 340 และ 335 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ  เม่ือฉีดสาร SJAMP เขาชองทองหนูขาว ขนาด 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 
14 วัน พบวาชองทองของหนูขาวมีเลือดออกมาก ปริมาณเม็ดเลือดขาวเพ่ิมขึ้น แตเม่ือหยุดยาจะกลับคืน
สูสภาวะปกติ  เม่ือฉีดสาร SJAMP เขากลามเน้ือสุนัข ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 
5-6 วัน พบวาสุนัขกินอาหารไดนอยลง คา SGPT และ NPN ในเลือดสูงขึ้น แตเม่ือหยุดยาจะกลับคืนสู
สภาวะปกติ อยางไรก็ตาม ขนาดท่ีใชในการรักษาจะคอนขางปลอดภัย และไมเปนพิษตอตับและไต  และ
เม่ือฉีดสาร holothurin เขาหลอดเลือดดําและเขาใตผิวหนังหนูขาว พบวาขนาดท่ีทําใหหนูขาวตายหมดมีคา
เทากับ 7.5 และ 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช: หามใชในผูปวยท่ีไดรับยา digoxin  ควรระวังการใชในสตรี-
มีครรภหรือใหนมบุตร ผูปวยที่มีอาการทองเสียเนื่องจากมามพรอง อาการขางเคียงที่อาจพบ คือ 
แนนหนาอก เจ็บหนาอก ผิวหนังมีอาการบวม มีผื่นขึ้นหรือคัน6 

หมายเหตุ:  ในประเทศไทยมักเรียกไหเซินวาปลิงทะเลดวย แตปลิงทะเลท่ีพบในทะเลไทยและ
นํามาใชเปนอาหารหรือยามีหลายชนิด ไดแก Holothuria scabra, H. leucospitota, Stichopus 
variegatus7   

เอกสารอางอิง 
1 Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

1993 :356. 
2 Wang SX, Li DH.  Holothuria: hai 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.  
3 Li JZ, Lian EC.  Aggregation of human platelets by acidic mucopolysaccharide extracted from Stichopus japonicus 

Selenka Thromb Haemost 1988; 59(3): 435-9. 
4 Minamiguchi K, Kitazato KT, Nagase H, Sasaki E, Ohwada K, Kitazato K. Depolymerized holothurian 

glycosaminoglycan (DHG), a novel alternative anticoagulant for hemodialysis, is safe and effective in a dog renal 
failure model.  Kidney Int 2003; 63: 1548–55. 

5 Lu Y, Wang BL.  The research progress of antitumorous effectiveness of Stichopus japonicus acid 
mucopolysaccharide in north of China.  Am J Med Sci 2009; 337(3): 195-8. 

6 Sea Cucumber PDR Health Herbal & Supplements. [Online]. April 4, 2009 [cited December, 2009]; Available from: 
URL:http://www.shawneemission.org/index.php?option=com_transadam&Itemid=342&page=Thomson%20Alternati
ve%20Medicine-48-10355.htm 

7 อาทินันท ประสมพงศ.  ปลิงทะเลของไทย. [Online]. 15 กันยายน 2546 [cited December, 2009]; Available from: URL: 
http://www.nicaonline.com/articles9/site/view_article.asp?idarticle=161 
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ไหลฝูจื่อ (莱菔子) 
 

ไหลฝูจื่อ [เมล็ดหัวผักกาดขาว  (Semen 
Raphani)] คือ เมล็ดแกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Raphanus sativus L. วงศ  Brassicaceae (Cruciferae)1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Trichophyton concentricum สารสําคัญคือ raphanin  
ความเขมขนตํ่าสุดของสารนี้ท่ีออกฤทธ์ิยับยั้งการเจริญ 
(MIC) ของเชื้อ Staphylococcus sp., Shigella dysenteriae, 
Salmonella typhi และ E. coli มีคาเทากับ 40, 125, 125 และ 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ  
ความเขมขนที่มากกวา 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราบางชนิด และไวรัส โดยเฉพาะ 
DNA virus  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํากระตาย แมว และสุนัข พบวามีฤทธ์ิลดความดันโลหิต 
โดยออกฤทธ์ิชาแตฤทธิ์จะอยูนาน และทําใหหายใจลึกและเร็ว  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาว 
พบวามีฤทธ์ิยับยั้งการอักเสบท่ีเหน่ียวนําดวยนํ้ามันสลอด  และมีฤทธ์ิอยางออนในการตานการคัดหลั่ง 
(anti-exudative)3  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยความดันโลหิตสูง จํานวน 70 ราย รับประทานยาเม็ดขนาด
เทียบเทาผงยา 5 กรัม/เม็ด จํานวน 4-6 เม็ด วันละ 2 ครั้ง พบวาไดผลดี 31 ราย และดีขึ้น 29 ราย  
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นภายใน 2-5 สัปดาห และสามารถลดอาการตาง ๆ เชน 
วิงเวียน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ใจสั่น ชาตามปลายมือปลายเทา และอิดโรย3 ชวยลดอาการปวดแนนทอง 
เรอ ท่ีเกิดจากอาหารตกคาง ชวยลดอาการไอและหอบเรื้อรัง4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดท่ีทําใหหนูตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 127.4 กรัม/กิโลกรัม สวนใหญจะชักและตายภายใน 1 ชั่วโมง เม่ือให
ทางปากหนูขาวขนาด 100, 200 และ 400 กรัม/กิโลกรัม เปนเวลา 3 สัปดาห ไมพบการเปล่ียนแปลงของ
รูปรางเม็ดเลือดแดง การทํางานของตับและไต3 

2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยที่มีภาวะชี่พรอง4  ตาม
ศาสตรการแพทยจีน ไมควรใชไหลฝูจื่อรวมกับเหรินเซิน (人参 โสมคน) เน่ืองจากจะทําใหฤทธ์ิของเหริน
เซินถูกลบลาง5 

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). พิมพคร้ังท่ี 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. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน (บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพ

คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ  องคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
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2 เซนติเมตร 
ไหฺวฮวา (เฉา) [槐花 (炒)] 

ไหฺวฮวา (槐花) 
 

ไหฺวฮวา (Flos Sophorae) คือ ดอกแหงของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Sophora  japonica L. วงศ 
Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)1,2   

ไหฺวฮวา (เฉา) [槐花  (炒)] เตรียมโดยนํา
ไหฺวฮวามาผัด จนกระท่ังมีสีเหลืองเขม1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สาร rutin และ 
quercetin จากไหฺวฮวามีฤทธ์ิเพ่ิมแรงตานในหลอดเลอืดฝอย 
ลดความเปราะและความสามารถในการซึมผานเขาออก
หลอดเลือดฝอย มีฤทธิ์ยับยั้งอาการบวมของอุงเทาหนูขาวที่เหนี่ยวนําดวยสาร histamine, 5-HT, 
formaldehyde และไขขาว ลดแรงตึงและการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบของลําไสและหลอดลม เม่ือฉีด
สารสกัดนํ้าเขาลําไสกระตาย พบวาจะกระตุนการหลั่งสารคัดหลั่งในลําไส  ทําใหมีฤทธ์ิระบายออน ๆ3  
สาร quercetin สามารถลดอาการหดเกร็งของกลามเน้ือเรียบลําไส และทําใหกระเพาะอาหารของหนูขาว
เคลื่อนไหวชาลง2  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําหนูขาว พบวาลดความดันโลหิตได 4 

การศึกษาทางคลินิก:  ไหฺวฮวามีสรรพคุณตานเชื้อแบคทีเรีย หามเลือด รักษาริดสีดวง 
ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล เสริมความแข็งแรงของเสนเลือดฝอย ลดอาการบีบเกร็งของ
กลามเนื้อ ลดการอักเสบ5  สามารถใชยาตมไหฺวฮวา 30-50 กรัมในนํ้า 1,500 มิลลิลิตร ลางบริเวณ
ผิวหนังท่ีพุพอง วันละ 2-3 คร้ัง และใชกากทาเฉพาะท่ี2 

การศึกษาความปลอดภัย: สาร rutin มีพิษตํ่า เม่ือใหหนูขาวกินอาหารที่มีสวนประกอบของ 
rutin รอยละ 10 เปนเวลา 1 ป ไมพบความผิดปกติใด ๆ6  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชในสตรีมีครรภหรือใหนมบุตร7  ควรระวังการใชใน
ผูปวยท่ีมามและกระเพาะอาหารเย็นจากภาวะพรอง2  ไหฺวฮวาอาจทําใหทองเสียเล็กนอย มีรายงานการแพ
แบบ anaphylactoid reaction ในเด็กที่เคี้ยวไหฺวฮวา2,8  สาร cytosine ในไหฺวฮวามีฤทธิ์คลายกับ 

nicotine ซึ่งจะทําใหเกิดพิษเม่ือไดรับไหฺวฮวามากเกินขนาด7  
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อาเจียว (阿胶) 
 

อาเจียว [กาวหนังลา (Colla Corii Asini)] คือ 
กาวท่ีไดจากหนังของสัตวท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Equus 
asinus L. วงศ Equidae  เตรียมโดยนําหนังของลามาตม
นํ้า แลวทําใหเขมขน  องคประกอบหลักของอาเจียวคือ 
คอลลาเจน1,2 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  อาเจียวมีผลตอระบบ
การสรางเลือด  จากการศึกษาในสุนัขท่ีมีฮีโมโกลบินและ
จํานวนเซลลเม็ดเลือดแดงตํ่าลดลงจากเกณฑปกติ พบวา
อาเจียวมีฤทธ์ิบํารุงเลือดดีกวาการใหตํารับยาท่ีมีธาตุเหล็ก2  เม่ือใหอาเจียวในสุนัขท่ีตกเลือดจนเปนโรค-
โลหิตจาง พบวาทําใหจํานวนเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีเร็วกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ3   เม่ือฉีดสารละลายอาเจียว 5-6% ขนาด 8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ในแมวท่ีมีอาการช็อคเน่ือง
จากการเสียเลือด พบวาสามารถปรับความดันโลหิตใหกลับเปนปกติ โดยฤทธ์ิคงอยูไดคอนขางนาน2  
จากการศึกษาในสัตวท่ีไดรับอาหารโปรตีนตํ่าจนทําใหกลามเน้ือฝอ มีอาการเดินลําบาก หรือเปนอัมพาต
และไมสามารถยืนได มีพัฒนาการผิดปกติ ไมมีแรง และอาจตายในท่ีสุด เม่ือใหสัตวท่ีเริ่มมีอาการ
ผิดปกติเหลาน้ีกินอาหารผสมอาเจียว นาน 6-10 สัปดาห อาการตาง ๆ จะคอย ๆ ทุเลา และสัตวรอยละ 
40 หายขาด มีการสรางเซลลกลามเน้ือและเร่ิมมีเสนใยกลามเน้ือเกิดขึ้น  เม่ือปอนอาเจียวรวมกับอาหาร
ท่ีมีโปรตีนตํ่าใหหนูตะเภา พบวาปองกันการเกิดอาการกลามเน้ือฝอได 2  นอกจากน้ี อาเจียวยังมีผลตอ
เมทาบอลิสมของแคลเซียม เม่ือเติมอาเจียว 30 กรัมลงในอาหารท่ีเลี้ยงสุนัขทุกวัน พบวาการดูดซึม
แคลเซียมจะเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม2 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเสียเลือดจากการแทง 59 ราย ใชยาเตรียมที่มี
อาเจียวผสมอยู พบวาไดผลดี แตมีผูปวย 1 รายท่ียังมีเลือดออกมากผิดปกติ2   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมามและกระเพาะอาหารพรอง มีอาการถาย
เหลว ทองเสีย หรือเบ่ืออาหาร ไมควรใชในผูปวยท่ีมีเสมหะหรือความชื้นสะสม5 

2 เซนติเมตร 
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หมายเหตุ:  ซินอาเจียว (กาวหนังหมู新阿胶) คือ กาวที่เตรียมจากหนังหมู  อาเจียวและ
ซินอาเจียวมีปริมาณธาตุไนโตรเจนรอยละ 14.19 และ 13.2 ตามลําดับ และมีกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบ
เหมือนกัน  การศึกษาทางคลินิกโดยใชซินอาเจียวรักษาผูปวยโรคโลหิตจาง 106 ราย พบวาไดผลดีถึง
รอยละ 90.62,4  ดังน้ัน จึงสามารถใชซินอาเจียวแทนอาเจียวได 

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. 
5. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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อายเยี่ย (艾叶) 
 

อายเยี่ย (Folium Artemisiae Argyi) คือ 
ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia argyi 
Levl. et Vant. วงศ Asteraceae (Compositae)1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: อายเยี่ยสดและชนิด
ท่ีเผาเปนถานมีประสิทธิภาพในการหามเลือด โดยชนิดท่ี
เผาเปนถานจะมีฤทธ์ิดีกวา2  ยาตมมีฤทธ์ิตานจุลชีพใน
หลอดทดลอง เชน Bacillus anthracis, B. subtilis, 
α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Diplococcus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, S. albus, Corynebacterium diphtheriae, Shigella sonnei, 
Salmonella typhi และ S. paratyphi2-4 เปนตน  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหยความเขมขน 0.5 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร แกหนูตะเภาทางปาก ฉีดเขากลามเน้ือ ฉีดเขาชองทอง และโดยวิธีพนยา พบวามีฤทธ์ิบรรเทา
อาการหอบหืดโดยมีความแรงเทียบเทายา isoproterenol ความเขมขน 0.125 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
และการใหยาโดยวิธีพนจะออกฤทธ์ิเร็วท่ีสุด ฤทธ์ิของยาจะอยูไดประมาณ 1 ชั่วโมง  สวนการใหยาทางปาก
จะออกฤทธ์ิคอนขางชา แตฤทธ์ิของยาจะอยูไดประมาณ 2 ชั่วโมง หรือมากกวา2,4  เม่ือใหนํ้ามันหอมระเหย
ทางปากหรือฉีดเขาชองทองแมว สุนัข และหนูตะเภา ในขนาด 0.25-0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวามี
ฤทธ์ิระงับไอ โดยยาจะออกฤทธ์ิสูงสุดภายใน 1-2 ชั่วโมง และฤทธิ์ของยาจะอยูไดประมาณ 4-5 ชั่วโมง  
นํ้ามันหอมระเหยเม่ือใหทางปากหรือฉีดเขาใตผิวหนังหรือฉีดเขาชองทอง มีฤทธ์ิขับเสมหะในกระตาย
และหนูถีบจักร และมีฤทธ์ิสงบระงับในกระตาย4  เม่ือใหยาเตรียมอายเยี่ยความเขมขน 2% (ยาเตรียม 
1 มิลลิลิตร ประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหย 75 ไมโครลิตร) โดยฉีดเขาลําไสสวนตนหนูขาว ในขนาด 
0.8 และ 0.3 มิลลิลิตร/100 กรัม พบวามีฤทธ์ิเพ่ิมการขับนํ้าดีไดรอยละ 91.5 และ 89 ตามลําดับ4 

การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อใหผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จํานวน 544 ราย รับประทาน
ยาเตรียมจากนํ้ามันหอมระเหย โดยไดรับยาติดตอกัน 2 คอรส คอรส ละ 10 วัน พบวารักษาไดผลรอยละ 
86.4-86.7  และจะไดผลดีขึ้นหากผูปวยไดรับยานานขึ้น  สาร terpinen-4-ol สามารถรักษาโรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรังและมีอาการหอบรวมดวยไดผลรอยละ 95.7  โดยยาจะออกฤทธ์ิภายในเวลา 3 
นาที และฤทธิ์ของยาจะอยูไดประมาณ 3 ชั่วโมง  เมื่อใหยาเตรียมอายเยี่ย (ยาเตรียม 1 มิลลิลิตร 
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เทียบเทาผงยา 75 กรัม) แกผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง จํานวน 123 ราย โดยฉีดเขากลามเน้ือในขนาด 4 
มิลลิลิตร วันละคร้ัง ติดตอกัน 1-2 เดือน พบวาไดผลรอยละ 924  เม่ือใหผูปวยโรคบิดเฉียบพลัน จํานวน 
21 ราย รับประทานยาตมความเขมขน 20% คร้ังละ 40 มิลลิลิตร วันละ 4 คร้ัง พบวาผูปวยทุกรายหาย
เปนปกติภายใน 5-6 วัน  เม่ือใหผูปวยวัณโรคปอด จํานวน 37 ราย รับประทานยาตมความเขมขน 10% 
ครั้งละ 30 มิลลิลิตร กอนอาหาร 30 นาที วันละ 3 ครั้ง พบวาภายหลังรับประทานยา 30-45 วัน ผูปวย 31 
ราย (รอยละ 83.78) มีอาการหายใจขัดและไอหอบลดลง เสมหะนอยลงอยางชัดเจน และอาการปอดแหง
ดีขึ้น4  มีรายงานวารอยละ 30 ของจํานวนผูปวยที่รับประทานสารสกัดนํ้า จะมีอาการปากแหง คลื่นไส 
อาเจียน กระเพาะอาหารปนปวน ทองเสียและวิงเวียน อาการเหลาน้ีจะลดลงเมื่อใชนํ้ามันหอมระเหยแทน 
อาจพบอาการปากแหงเล็กนอยและกระเพาะอาหารปนปวนในผูปวยบางราย5 

การศึกษาความปลอดภัย:  เมื่อใหนํ้ามันหอมระเหยทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร 
พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 2.47 และ 1.12 มิลลิลิตร/กิโลกรัม 
ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา LD50 มีคาเทากับ 23 กรัม/กิโลกรัม2,4 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  อาการพิษเร้ือรังท่ีเกิดจากการใชอายเยี่ยในขนาดสูงเปน
เวลานาน ไดแก ปากแหง คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย และมีอารมณเคลิ้มฝน  หากรับประทานอายเยี่ย
เกินขนาด (20-30 กรัม) จะทําใหเกิดพิษเฉียบพลันภายใน 30 นาที  อาการที่พบ คือ ปากแหง คอแหง 
คลื่นไส อาเจียน ตามดวยอาการออนเพลีย วิงเวียน อาการสั่นกระตุก มีอาการเกร็งและชัก อาการเหลาน้ี
จะหายเม่ือหยุดยา  การใชอายเยี่ยเกินขนาดซ้ํา ๆ หลายครั้ง จะทําใหตับโต มีอาการดีซาน และอาจถึง
ตายได5  ควรระวังการใชอายเยี่ยในผูปวยอินพรองหรือมีความรอนในเลือด  เม่ือสัมผัสนํ้ามันหอมระเหย
จากอายเยี่ยทางผิวหนัง อาจทําใหเกิดอาการระคายเคือง  เม่ือรับเขาทางเดินอาหารจะกระตุนใหอยากอาหาร
และเพิ่มการเผาผลาญอาหาร2  อายเยี่ยในขนาดสูงมากจะทําใหตกเลือดและทําใหแทง  การนําอายเยี่ยมา
ผัดแหงและเผาเปนถานจะลดความเปนพิษได5 

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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press, Inc., 2004. 
3. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington: Eastland Press Inc., 

2003. 
4. Zhou HQ, Xie BZ.  Folium Artemisiae Argyi: ai ye.  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. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. 3rd ed.  Washington: Eastland Press Inc., 2004. 
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อิงซูเคอ (罂粟壳) 
 

อิงซู เคอ  [เปลือกผลฝน  (Pericarpium 
Papaveris)] คื อ  เ ป ลื อ ก ผล แห ง ข อ งพื ช ท่ี มี ชื่ อ
วิทยาศาสตรว า  Papaver somniferum  L. วงศ 
Papaveraceae1-3 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  อิงซูเคอประกอบ
ดวยสารกลุมแอลคาลอยดมากกวา 20 ชนิด โดยมีสาร 
morphine ซึ่งเปนสารสําคัญหลักท่ีมีฤทธ์ิแรงท่ีสุดในการ
ระงับปวด2,4  สาร morphine และ codeine มีฤทธิ์ระงับอาการไอ แตมีผลขางเคียงคือ ทําใหดื้อยา 
ทองผูก และกดการหายใจ  อิงซูเคอเปนยานอนหลับท่ีไมดี เน่ืองจากทําใหหลับไมสนิทและต่ืนงาย2 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาที่ประกอบดวย อิงซูเคอ 10 กรัม จินอิ๋นฮวา (金银花

ดอกสายนํ้าผึ้ง) 30 กรัม และซันเหยา (山药) 30 กรัม ตมรับประทานวันละ 2 คร้ัง ใชไดผลในผูปวย
โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื้อรัง2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของอิงซูเคอท่ีทําใหหนูถีบจักร กระตาย แมว และสุนัขตาย
รอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปาก มีคาเทียบเทากับผงยา 1.8-2.2 กรัม/กิโลกรัม2  คา LD50 ของสาร 
morphine เมื่อฉีดเขาใตผิวหนังและเขาชองทองหนูถีบจักร มีคาเทากับ 531 และ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ  สวนคา LD50 ของสาร codeine เม่ือฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักรมีคาเทากับ 300 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และคา LD50 ของสาร papaverine เม่ือใหทางปากและฉีดเขาหลอดเลอืดดําหนูถบีจกัร
มีคาเทากับ 2,500 และ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2,5 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ไมควรใชอิงซูเคอเปนยาเดี่ยวในการรักษาอาการไอ และ
ทองเสีย และไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการเสพติด2 

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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc.2004.  
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3. สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2544).พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 

4. Xiao PG, Li DL, Yang SL.  Modern Chinese Materia Medica. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Hua Xue Gong Ye Publishing 
House, 2002. 

5. สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  คูมือฐานขอมูลพืชพิษ.  พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพการศาสนา, 2545. 
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อี๋ถัง (饴糖) 
 

อี๋ถัง หรือ เจียวอี ๋(胶饴) (Maltose, Saccharum 
Granorum) คือ นํ้าตาลท่ีเตรียมจากขาวงอกของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Hordeum vulgare L. (ขาวบารเลย) วงศ 
Poaceae (Gramineae)  เตรียมโดยนําผงขาวบารเลยงอกมา
หมักรวมกับผงของพืชมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. 
(ขาวเจา หรือขาวเหนียว) หรือ Triticum aestivum L. (ขาวสาล)ี 
วงศ Poaceae (Gramineae)1  ตมเค่ียวกวนจนไดของเหลว
ขน เรียกวา อี๋ถัง1 

การศึกษาทางคลินิก:  อี๋ถังมีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บปวดและเย็น โดยบํารุงชี่มามและ
กระเพาะอาหาร บํารุงปอด บรรเทาอาการไอและหอบท่ีมีสาเหตุจากปอดพรอง ระงับอาการไอแหงท่ีไมมี
เสมหะ บรรเทาอาการเจ็บคอ กระหายนํ้า ทองผูก ปวดเกร็งและเย็นบริเวณชองทอง1,2  

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  เน่ืองจากอ๋ีถังทําใหเกิดความรอนชื้นสะสมภายในรางกาย 
อาจทําใหเกิดความรูสึกแนนบริเวณใตลิ้นปและชองทอง จึงไมควรใชในผูปวยท่ีมีความรอนและความชื้น
สะสมภายในรางกาย อาเจียนเน่ืองจากการค่ังบริเวณจงเจียว ไอและหอบท่ีเกิดจากความรอนและเสมหะ 
และเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ3 

หมายเหตุ:  อี๋ถังมี 2 ชนิด คือ เจียวอ๋ี (胶饴) และไปอี๋ถัง (白饴糖)  เจียวอ๋ีจะออนนุม แต
ไปอี๋ถังจะมีลักษณะแข็ง  ชนิดท่ีใชเปนยาคือ เจียวอี๋เทาน้ัน1 

เอกสารอางอิง 
1. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs. 2nd ed.  California: Institute of Chinese Medicine, 1996.  
2. Liu GW.  Chinese Herbal Medicine. Beijing: Hua Xia Publishing House, 2001. 
3. Zhu YP.  Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Applications.  Amsterdam: Harwood Academic 

Publishers, 1998. 
4. Liu GW.  Clinical Essentials of Contemporary Series Chinese Medicine: Chinese Herbal Medicine. 1st ed.  Beijing: 

Hua Xia Publishing House, 2001. 
 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 
 

 

442 

อี้อี่เหริน (薏苡仁) 
 

    อี้อี่ เหริน [ลูกเดือย (Semen Coicis)] คือ 
เนื้อในเมล็ดของผลสุกท่ีทําใหแหงของพืชมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Roman.) Stapf 
วงศ Poaceae (Gramineae)1,2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อฉีดสารสกัด 
โพรพานอลเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 10.3 มิลลิกรัม/ตัว 
ติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง3,4  สารกลุม 
lactams (coixspirolactam A, B, C; coixlactam และ 
methyl dioxindole-3-acetate) มีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็ง  สารสกัดเมทานอลมีฤทธ์ิยับยั้งการบีบตัวของ
มดลูกหนูขาว5  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิปองกันกระดูกพรุน6  และลดน้ําหนัก7  อี้อี่เหรินมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลและ
ไขมันในเลือดหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานดวย streptozotocin และเลี้ยงดวยอาหารที่มี
คอเลสเตอรอลสูง8  เม่ือฉีดนํ้ามันอี้อี่เหรินเขาใตผิวหนังกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม หรือฉีดสาร 
coixol เขาชองทองกระตายในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด  สารกลุม
พอลิแซ็กคาไรด (coixan A, B, C) มีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดเม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร  สารกลุมพอลิ-
แซ็กคาไรดมีฤทธ์ิเสริมภูมิคุมกัน3  สาร coixenolide มีฤทธ์ิชวยใหนอนหลับ ระงับปวด และลดไข9 

การศึกษาทางคลินิก :  อี้อี่ เห รินมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง ท่ี เปนตุมเ น้ือออน ๆ 
(molluscum) โรคหูด โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร บรรเทาอาการปวดขอ ปวดกลามเนื้อ เปน
ตะคริว คลายเสนเอ็น บรรเทาอาการปอดอักเสบ ลําไสอักเสบ3  

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันอ้ีอี่เหรินเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 90 มิลลกิรมั/ตัว 
ไมทําใหหนูตัวใดตายภายใน 24 ชั่วโมง  แตเมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทากับผงยา 5-10 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย 
พบวามีคา LD50 เทียบเทากับผงยา 1-1.5 กรัม/กิโลกรัม  สาร coixol เม่ือฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรใน
ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิระงับปวดไดชั่วขณะ และไมทําใหหนูตัวใดตาย และเม่ือใหทางปาก

2 เซนติเมตร 
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วันละ 20, 100, 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 30 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมี
สัตวทดลองตัวใดตาย3   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระมัดระวังการใชในสตรีมีครรภ10 เน่ืองจากพบวาสารสกัดนํ้า
มีฤทธ์ิเปนพิษตอตัวออน และทําใหมดลูกของหนูขาวบีบตัว11 

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). พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Han XZ, Li DH.  Semen Coicis: yi yi 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. Yu F, Gao J, Zeng Y, Liu CX.  Inhibition of Coix seed extract on fatty acid synthase, a novel target for anticancer 

activity.  J Ethnopharmacol 2008; 119(2): 252-8. 
5. Hsia SM, Kuo YH, Chiang W, Wang PS.  Effects of adlay hull extracts on uterine contraction and Ca2+ mobilization 

in the rat.  Am J Physiol Endocrinol Metab 2008; 295(3): E719-26. 
6. Yang RS, Chiang W, Lu YH, Liu SH.  Evaluation of osteoporosis prevention by adlay using a tissue culture model.  

Asia Pac J Clin Nutr 2008; 17 Suppl 1: 143-6. 
7. Kim SO, Yun SJ, Lee EH.  The water extract of adlay seed (Coix lachrymajobi var. mayuen) exhibits anti-obesity 

effects through neuroendocrine modulation.  Am J Chin Med 2007; 35(2): 297-308. 
8. Yeh PH, Chiang W, Chiang MT.  Effects of dehulled adlay on plasma glucose and lipid concentrations in 

streptozotocin-induced diabetic rats fed a diet enriched in cholesterol.  Int J Vitam Nutr Res 2006; 76(5): 299-305. 
9. Hou JL.  Clinical Handbook of Chinese Materia Medica.  1st ed.  Beijing: China Medicopharmaceutical Science and 

Technology Publishing House, 1994. 
10. Bensky D, Gamble A.  Chinese Herbal Medicine: Materia Medica.  Revised ed.  Washington; Eastland Press Inc., 

2003. 
11. Tzeng HP, Chiang W, Ueng TH, Liu SH.  The abortifacient effects from the seeds of Coix lachryma-jobi L. var. ma-

yuen Stapf.  J Toxicol Environ Health A 2005; 68(17-18): 1557-65. 
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อูเวยจื่อ (五味子) 
 

อูเวยจื่อ (Fructus Schisandrae Chinensis) 
คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill. วงศ Magnoliaceae1 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
กระตุนการทํางานของระบบทางเดินหายใจ ชวยใหหายใจ
ไดลึกและเร็วขึ้น2  กลไกการออกฤทธ์ิเกิดท่ีศูนยหายใจ
โดยตรง3 สารออกฤทธ์ิคือ schisandrin3  สารสกัดนํ้าและ
สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิเพ่ิมแรงบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ4  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธ์ิขยายหลอดเลือด
ของสัตวทดลอง ทําใหความดันโลหิตลดลง แตในทางคลินิกพบวามีความแรงในการออกฤทธ์ิตํ่าหรือไมมี
ฤทธ์ิเลย และจะเพ่ิมความดันโลหิตในกรณีระบบไหลเวียนเลือดลมเหลว จึงคาดวาอูเวยจื่อมีฤทธ์ิ
ควบคุมความดันโลหิตใหเปนปกติ3  อูเวยจื่อมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง สงเสริมรีเฟล็กซ-
ไขสันหลัง3,5 ทําใหคลื่นสมองของกระตายท่ีลากลับเปนปกติ3  อูเวยจื่อมีฤทธ์ิปกปองตับ สารออกฤทธ์ิคือ 
สารกลุมลิกแนน2,3,7  เม่ือผสมผงยาในอาหารหนูถีบจักรความเขมขน 5% จะทําใหการทํางานของ
เอ็นไซมไซโทโครม พี-450 เพ่ิมขึ้น 3 เทา7  การศึกษาท้ังในหลอดทดลองและในสัตวทดลองพบวา อูเวยจื่อ
มีผลตอกลามเน้ือมดลูกเหมือนฮอรโมน oxytocin  ชักนําใหมดลูกมีการบีบตัวอยางเปนจังหวะ3  เม่ือ
ฉีดยาทิงเจอรอูเวยจื่อเขาใตผิวหนังกระตายท่ีต้ังทอง ขนาด 0.1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม จะเพิ่มความแรงใน
การบีบตัวและความตึงของกลามเน้ือมดลูก7  

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาชวยใหการตอบสนองของรางกายคนปกติวองไวขึ้น สภาพการ
ทํางานของจิตใจดีขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน3,5-7  เม่ือใหนักกีฬาสุขภาพดีรับประทานอูเวยจื่อ
วันละ 1.5-6 กรัม พบวาสามารถลดความลา ทําใหมีการฟนกลับหลังการออกกําลังเร็วขึ้น7  ผงยาชวยให
คนปกติและผูปวยโรคตาสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น5  เม่ือใหผงยาแกอาสาสมัครสุขภาพดี พบวา
สามารถเพิ่มความสามารถในการมองเห็นภายใตสภาวะแสงสวางนอย เพิ่มลานสายตา7 เพิ่ม
ความสามารถของการไดยิน และความสามารถในการแยกแยะของตัวรับท่ีผิวหนัง3  นอกจากน้ี อูเวยจื่อ
ยังมีฤทธ์ิปรับสมดุลของรางกาย เพิ่มความทนทานของรางกายตอสิ่งกระตุน3  คาดวากลไกการออกฤทธ์ิ

2 เซนติเมตร 
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เกี่ยวของกับฤทธ์ิคลายฮอรโมนจากตอมหมวกไต3  เม่ือใชทิงเจอรความเขมขน 40-100% ขนาด 2.5 
มิลลิลิตร วันละ 2-3 ครั้ง นาน 2 สัปดาห - 1 เดือน พบวาสามารถชวยลดอาการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ สายตาพรา ใจสั่น และฝนเปยก3  เม่ือใหผูปวยโรคตับอักเสบจากสาเหตุตาง ๆ รับประทาน
ยาผงหรือยาเตรียมจากอูเวยจื่อ พบวาทําใหอาการของผูปวยสวนใหญดีขึ้น3,5,6 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดเอทานอลท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 5.1 กรัม/กิโลกรัม6  เม่ือใหผงยาเขากระเพาะอาหารขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม ไม
ทําใหหนูถีบจักรตาย3  ขนาดของผงยาที่ทําใหเกิดพิษเม่ือใหทางปากหนูขาวคือ 10-15 กรัม/กิโลกรัม โดย
ทําใหมีอาการกระสับกระสาย นอนไมหลับ และหายใจขัด5  เม่ือใหหนูถีบจักรกินผงยาขนาด 200 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 30 วัน ไมทําใหมีความผิดปกติของปริมาณฮีโมโกลบินและกายสัณฐานของอวัยวะ
หลัก6  แตเม่ือใหผงยาเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 10 วัน 
จะมีอาการพิษเล็กนอยคือ ทําใหการทํางานของรางกายลดลง ขนลุก ไรอารมณ (apathy) และนํ้าหนักตัว
เพิ่ม7  เม่ือใหหนูถีบจักรกินนํ้ามันหอมระเหยจากอูเวยจื่อ ขนาด 0.28 กรัม/กิโลกรัม จะมีอาการซึมเศรา 
หายใจลําบาก กลามเนื้อเสียสหการ (ataxia) และตายภายใน 1-3 เดือน3  หากใชขนาด 10-15 กรัม/
กิโลกรัม จะมีอาการหายใจลําบาก การเคลื่อนไหวลดลง และตายภายใน 1-2 วัน3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชในผูปวยท่ีมีแผลในกระเพาะอาหาร มีการออกกําลังกาย
อยางหนัก อาการชักในโรคลมบาหมู ความดันในกะโหลกศีรษะสูง คลั่ง ความดันโลหิตสูง และสตรีมีครรภ 
ไมควรใชกับผูปวยท่ีเปนไขหวัดระยะเริ่มแรก มีไข รอนแกรง ไอระยะแรก2,3,6,7  อูเวยจื่อมีฤทธ์ิกดประสาท 
จึงไมควรใชรวมกับสารท่ีมีฤทธ์ิกดระบบประสาทสวนกลาง7  และเน่ืองจากตัวยาน้ีมีผลตอเอ็นไซมไซโตโครม 
พี-450 จึงอาจเกิดอันตรกิริยากับยาหลายชนิด เชน warfarin, cyclosporin, estrogen และ progesterone 

เปนตน7  อาการขางเคียงจากการใชอูเวยจื่อท่ีพบในผูปวยบางราย ไดแก แสบรอนกลางอก แสบใน
กระเพาะอาหาร ปวดกระเพาะอาหาร อาหารไมยอย และไมอยากอาหาร3,6  การใชยาเกินขนาด จะทําให
กระสับกระสาย นอนไมหลับ และหายใจลําบาก7 
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เออรจู (莪 术) 
 

เออรจู (Rhizoma Curcumae) คือ 
เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma 
phaeocaulis Valeton, C. kwangsiensis S.G. Lee 
et C.F. Liang, C. wenyujin Y.H. Chen et C. Ling 
วงศ Zingiberaceae1  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้ามันหอมระเหย และสาร curcumol และ curdione จากเออรจูมี
ฤทธิ์ตานเนื้องอกชนิด leukemia615, S37 และ U14  สวนสาร β-elemene ไดผลดีกับ leukemia615  
เออรจูมีฤทธ์ิทะลวงการค่ังของเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียนดี รวมท้ังมีฤทธ์ิตานจุลชีพหลายชนิดใน
หลอดทดลอง ไดแก Staphylococcus aureus, β-hemolytic Streptococcus, Escherichia coli, 
Salmonella typhi  และ Vibrio cholerae2,3  

การศึกษาทางคลินิก:  ยาเตรียมจากเออรจูสามารถรักษาผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกใน
ระยะแรกไดผลรอยละ 77  ยาเตรียมจากนํ้ามันหอมระเหยใชรักษาผูปวยมะเร็งรังไข มะเร็งปอด และ
มะเร็งตับไดผลนาพอใจ  ในทางคลินิกมักใชเออรจูรวมกับซานเหลิง (三棱) เปนยาชวยยอยอาหารและ
บํารุงมาม  นอกจากน้ี ยังใชเออรจูเปนยาลดความดันโลหิตท่ีมีไขมันในเลือดสูงรวมดวย2 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของสารสกัดเออรจูที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
เม่ือใหทางปากและฉีดเขากลามเน้ือคือ 147.0 และ 55 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ2,3  ขนาดสูงสุดของสารสกัด
ที่หนูถีบจักรทนไดคือ 48 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และไมพบการสะสมของสารสกัดในรางกายเมื่อให
สารดังกลาวติดตอกัน 6 วัน2   

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  หามใชระหวางต้ังครรภหรือมีประจําเดือนมามาก หรือผูปวย
ท่ีมีอาการพรอง3 

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.  Rhizoma Curcumae: e 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. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc.2004.  

2 เซนติเมตร 
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โฮวผอ (厚朴) 
 

โฮวผอ (Cortex Magnoliae Officinalis)  
คือ  เปลือกตนหรือ เปลือกรากแห งของพืช ท่ี มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Magnolia officinalis Rehd. et Wils., 
M. officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et 
Wils. วงศ  Magnoliaceae1   

โฮวผอ (จื้อ) [厚朴 (炙)] เตรียมโดยนาํโฮวผอ
ท่ีขูดเอาผิวหยาบออกแลวห่ันเปนฝอย เติมนํ้าเซิงเจียง 
แลวคลุกเคลาใหเขากัน หมักไวสักครูจนกระท่ังนํ้าเซิงเจียง
ซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะท่ีเหมาะสมโดย
ใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระท่ังแหง นําออกจากเตา 
แลวต้ังท้ิงไวใหเย็น (ใชเซิงเจียง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 
100 กิโลกรัม)2  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสําคัญของโฮวผอ ไดแก magnocurarine, magnolol, isomagnolol 
และ honokiol มีฤทธ์ิคลายกลามเน้ือลาย3,4  สาร magnolol, isomagnolol และ honokiol มีฤทธ์ิกด
ระบบประสาทสวนกลาง3,5,6  สารสกัดเมทานอล สาร magnolol และ honokiol มีฤทธ์ิตานอาเจียน4  
สารสกัด 50% เอทานอล และสาร magnolol มีฤทธ์ิปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว3,5 
และตานเชื้อ Helicobacter pylori ที่เปนสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหาร7  โฮวผอมีฤทธ์ิ
ไมแนนอนตอการบีบตัวของกลามเน้ือลําไสและหลอดลม โดยขึ้นกับขนาดยาและสัตวทดลอง3,5  สาร 
magnolol และ honokiol มีฤทธ์ิตานภาวะหัวใจเสียจังหวะและขาดเลือดเฉพาะท่ี8,9  สารสกัดนํ้ามีฤทธ์ิ
ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดไดดี3,5 

การศึกษาทางคลินิก:  โฮวผอมีสรรพคุณบรรเทาอาการจุกเสียด ทองอืดแนน อาหารตกคางใน
ลําไส5  ผงยา ยาตม และยาฉีด ใชรักษาลําไสเล็กอักเสบ บิดท้ังชนิดมีตัวและไมมีตัว4  และยาขี้ผึ้งใช
รักษาฝ3 

โฮวผอ (厚朴) 

2 เซนติเมตร 
โฮวผอ (จื้อ) [厚朴 (炙)] 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก
ขนาดเทียบเทาผงยา 60 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตายภายใน 3 วัน  ขนาดของสารสกัดท่ี
ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทอง มีคาเทากับ 6.12 กรัม/กิโลกรัม  
อีกการทดลองพบวา LD50 ของสารสกัดนํ้าเม่ือฉีดเขาชองทองและใตผิวหนังหนูถีบจักรมีคาเทากับ 6.38 
และ 2.52 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ5  ขนาดตํ่าสุดของยาตมที่ทําใหแมวตายเมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดํา 
(MLD) มีคาเทากับ 4.25 กรัม/กิโลกรัม3 

ขอหามใช ขอควรระวังในการใช:  ควรระวังในสตรีมีครรภ หรือในกรณีชี่พรอง10 

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: 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. 
10. Chen JK, Chen TT.  Chinese Medical Herbology and Pharmacology.  CA: Art of Medicine Press Inc., 2004. 
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อภิธานศพัท 
 

กระจายหวัดเย็น (发散风寒  ฟาสานเฟงหาน): Dispersing anemofrigid syndrome 
 การใชยารสเผ็ดอุนเพื่อขับเหง่ือและกระจายลมเย็นในผูปวยไขหวัดท่ีถูกลมเย็นกระทบ ซึ่งมี
อาการกลัวหนาว มีไขตัวรอน ไมมีเหงื่อ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามรางกาย ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย 
ซึ่งเปนอาการไขระยะแรก  
กุยจิง (归经): Attributive channel 
 กุยจิง หมายถึง วิถีของยาไปยังอวัยวะเปาหมายโดยผานทางเสนลมปราณ เชน เจ๋ียเกิง (桔梗) 
และขวนตงฮวา (款冬花) เปนยารักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอและ
หอบ โดยเขาสูเสนลมปราณปอด  เขากุย (羚羊角 หลิงหยางเจ่ียว) และเทียนหมา (天麻) มีสรรพคุณ
รักษาอาการสั่น ชักกระตุกท่ีแขนและขา ซึ่งมีสาเหตุจากชี่ตับผิดปกติ จึงออกฤทธ์ิโดยเขาสูเสนลมปราณตับ  
นอกจากน้ี ยาหน่ึงชนิดอาจมีฤทธ์ิเขาสูอวัยวะไดมากกวาหน่ึงอวัยวะ เชน ซิ่งเหริน (杏仁) มีฤทธ์ิเขาสู
ปอด บรรเทาอาการไอและหอบ และมีฤทธ์ิเขาสูลําไสใหญเพื่อหลอลื่นลําไสใหระบายไดอีกดวย  เจอเซี่ย 
(泽泻) มีฤทธ์ิเขาสูไต มาม และกระเพาะปสสาวะ เปนตน 
ของเหลวในรางกาย (津液 จินเยี่ย): Body fluid and its metabolism 
 ของเหลวในรางกาย คือ ของเหลวท้ังหมดท่ีมีอยูในรางกายตามธรรมชาติ  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 โดยรับประทานยาเพื่อลดหรือบรรเทาพิษของโรคบางชนิดท่ีเกิดขึ้นหรือแทรกซอนขึ้นมา ไมวา
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จากสาเหตุภายนอกหรือภายในรางกาย  นอกจากน้ียังมีการใชยาภายนอก เชน ใชวิธีพอก ทา แช หรือ
ปดกอเอี๊ยะเพื่อดูดพิษหนองจากแผลหรือฝ เปนตน 
ความช้ืน (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) เปนการชี้ถึงสภาพการปวยและการลําเลียงท่ีบกพรองของมามและกระเพาะอาหาร  ทําใหเกิด
ความชื้นภายในขึ้น  มามเปนอวัยวะท่ีชอบแหงไมชอบชื้น  สภาพชื้นจึงมีผลตอหนาท่ีของมาม ทําให
สมรรถภาพการทํางานของมามลดลง และขัดขวางการลําเลียงของของเหลว  ดังน้ันความชื้นภายในจึง
เกิดจากมามเปนสําคัญ  นอกจากน้ี โรคชื้นยังอาจเกิดจากสุขนิสัยในการกินอาหารท่ีไมถูกตอง  โรคชื้น-
ภายในจึงมักพบอาการท่ีเกี่ยวกับมามและกระเพาะอาหาร เชน เบ่ืออาหาร คลื่นไส ทองเสีย เปนตน 
ความเย็น (寒 หาน): Cold 
 ความเย็น เปนสาเหตุหน่ึงของโรคได และสามารถนํามาอธิบายถึงสาเหตุและอาการ  ลักษณะ
อาการท่ีเกิดจาก “ความเย็น” ไดแก มีอาการเย็น หนาว หด หนืด แข็งตัว จับเปนกอน หรือไม
กระปร้ีกระเปรา ไมมีชีวิตชีวา ความเย็นแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ความเย็นภายนอก (外寒 ไวหาน) 
เปนสาเหตุจากอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงและลดลงทําใหเกิดเจ็บปวย  ความเย็นมักรวมกับลม
และความชื้นทําใหเกิดโรค  2) ความเย็นภายใน (内寒 เนยหาน) ในสภาวะท่ีอวัยวะภายในเกิดโรค  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 จนถึงระยะเวลาหน่ึง  ความรอนจะหลบเขา
สูระบบเลือด ผูปวยมักจะมีไขสูงตอนกลางคืน สะลึมสะลือ กระวนกระวาย อาจจะชักหรือกระตุกได  
ความรอนอบอาว (暑 สู): Summer heat 

ความรอนอบอาวเปนลักษณะของลมฟาอากาศในฤดูรอนจนถึงกอนฤดูหนาว  ความรอน-
อบอาวเปนสาเหตุของโรคภายนอกเทาน้ัน ไมมีความรอนอบอาวท่ีกอตัวจากภายในรางกาย  โรคความ-
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รอนอบอาวมักเกิดในฤดูรอนท่ีมีอากาศรอนจัด หรืออยูกลางแดดจัดนานเกินไป หรือทํางานอยูในท่ีมี
อากาศรอนอบอาว ทําใหรางกายเสียเหงื่อ เสียนํ้ามาก เกิดอาการเปนลมวิงเวียนหนามืด ช็อค หมดสติ 
ความแหง (燥 เจา): Dryness 
 ความแหง หมายถึง อากาศแหงแลง ซึ่งเปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงของ
ธรรมชาติ  และยังอธิบายถึงพยาธิสภาพของโรคดวย ความแหงแบงเปน 2 ประเภท คือ   
1) ความแหง-ภายนอก (外燥 ไวเจา) มักพบในตนฤดูใบไมรวง มีคุณสมบัติ คือ แหงแลง ชุมชื้นนอย 
ซึ่งจะกระทบกระเทือนตอปอดและทําใหเสียนํ้ามาก  ในทางการรักษาอาศัยสังเกตจากตนเหตุและอาการ
ของโรค แบงเปน “แหงอุน (温燥 เวินเจา)” หมายถึง เม่ืออากาศแหง-รอน ทําใหผูปวยมีอาการรอน 
และ “แหงเย็น (凉燥 เหลียงเจา)” หมายถึง เม่ืออากาศแหง-เย็น ทําใหผูปวยมีอาการเย็น   
2) ความแหง-ภายใน (内燥 เนยเจา) สวนมากมีสาเหตุมาจากโรครอนแบบเร้ือรัง ทําใหอินพรอง 
ชี่ (气): Qi, Vital energy 

ชี่ (พลัง) มีความหมาย 2 อยาง คือ 1) เจิ้งชี่ (正气) พลังภายในรางกาย หมายถึง  
ความสามารถของรางกายในการปรับสมดุลตาง ๆ  การปองกันโรค และการฟนฟูซอมแซมรางกายใน
ภาวะปกติ  2) เสียช่ี (邪气) พลังภายนอกรางกาย หมายถึง อิทธิพลและปจจัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดโรค 
ไดแก ลม ไฟ ความรอน ความเย็น ความชื้น ความแหง และอื่น ๆ 

จงช่ี (中气): Middle-warmer energy 
 จงชี่สรางมาจากอาหาร เม่ือกระเพาะอาหารยอยอาหารแลว มามดูดซึมสารอาหาร กลั่นกรองจน
บริสุทธ์ิเกิดเปนพลังหลอเลี้ยงสวนกลางของรางกาย 

จิงช่ี (精气): Jingqi 
จิงชี่ หมายถึง สารจําเปนท่ีหลอเลี้ยงและไหลเวียนท่ัวรางกาย 
ชี่จมลงขางลาง (气陷 ชี่เซ่ียน): Qi-depletion 

 ชี่ของมามไหลเวียนลอยขึ้นบน สงสารอาหารไปสรางชี่ และเปนแรงควบคุมเหน่ียวรั้งชวยให
อวัยวะภายในมีตําแหนงยึดเกาะม่ันคง  ถามามพรองทําใหชี่พรองจมลงขางลาง อวัยวะภายในจะหยอนลง
ขางลาง มีอาการแนนถวงในทองและเอว ปสสาวะบอย อุจจาระบอย หายใจขัด พูดเสียงเบา ชีพจรออนเบา 

ชี่ติดขัด (气滞 ชี่จื้อ): Stagnation of qi 
 ชี่ติดขัดไมไหลเวียน (พลังสะดุด) หมายถึง อาการของโรคท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการไหลเวียนของ 
พลังติดขัดท้ัง ๆ ท่ีพลังคงมีอยูตามปกติ จึงเปนอาการท่ีสมรรถภาพถูกจํากัดไว จัดเปนภาวะแกรง  
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ชี่พรอง (气虚 ชี่ซฺวี): Asthenia of qi, Pulmonary asthenia 
 ชี่พรอง (พลังพรอง) หมายถึง สภาวะท่ีสมรรถภาพของรางกายลดลง มีอาการออนเพลียไมมี
แรง ไมอาจทนตอความหนาวเย็น ชีพจรไมมีแรง  เน่ืองจากตําแหนงท่ีเปนโรคตางกัน อาการพลังพรอง
จึงแสดงออกไดหลายแบบ  อาการพลังพรองท่ีพบบอย ไดแก พลังมาม-กระเพาะอาหารพรอง พลังปอดพรอง 
และพลังไตพรอง 

ชี่ยอนกลับ (气逆 ชี่หน้ี): Adverse rising of qi 
 ชี่ยอนกลับหรือชี่สวนทาง เปนปรากฏการณท่ีสมรรถภาพของอวัยวะผิดปกติ ทําใหชี่ไมสามารถ
ไหลเวียนตามวงโคจรปกติ  จึงมีอาการยอนหรือไหลยอนเกิดขึ้น  ชี่ของปอดและกระเพาะอาหารปกติจะ
ไหลเวียนลงชวงลางทําใหรางกายรูสึกสบาย  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-หยางท่ัวรางกาย 

เวยชี่ (卫气): Weiqi 
 เวยชี่ หมายถึง พลังท่ีเดินอยูนอกเสนชีพจรหรือนอกหลอดเลือด ทําหนาท่ีบํารุงเลี้ยงรางกายให
อบอุน ปองกันไมใหผิวหนังถูกอิทธิพลและปจจัยภายนอกตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดโรคจูโจม 

เหวียนชี่ (元气): Renal qi 
เหวียนชี่ เปนพลังท่ีสําคัญท่ีสุดในรางกาย เปลี่ยนแปลงมาจากสารจําเปนและชี่ท่ีเก็บสะสมใน

ไตเปนหลัก เปนพลังด้ังเดิมต้ังแตอยูในครรภท่ีไดรับถายทอดมาจากบิดามารดา  ความแข็งแกรงหรือ
ออนแอของเหวียนชี่ ยังไดรับอิทธิพลจากอาหาร การฝกฝน การใชแรงงาน สภาพจิตใจ การเจ็บปวย 

อิ๋งช่ี (营气): Essential substance circulating in vessels 
 อิ๋งชี่ หมายถึง พลังท่ีเดินตามชีพจรหรือเดินในหลอดเลือด  ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงและไหลเวียน
ท่ัวรางกาย 

ซื่อช่ี (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) 
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 ยากลุมฤทธ์ิเย็นและสุขุมมีสรรพคุณรักษาโรคกลุมอาการรอน เชน หวงเหลียน (黄连) มีฤทธ์ิ
เย็นมาก ใชรักษาโรคบิด ทองเสียท่ีมีความรอนสูง (มีพิษ)  อินเฉิน (茵陈) มีฤทธ์ิเย็นเล็กนอย ใชรักษา
โรคดีซานท่ีมีไขตํ่า ๆ  
 ยากลุมฤทธ์ิรอนและฤทธ์ิอุนมีสรรพคุณรักษากลุมอาการเย็น เชน ฟูจื่อ (附子) มีฤทธ์ิรอน
มาก ใชรักษาอาการเหงื่อออกมากผิดปกติเน่ืองจากหยางช่ีพรองจัด มือเทาเย็นชืด  เฉาก่ัว (草果) มี
ฤทธ์ิอุน สามารถรักษาอาการเจ็บหนาอกและปวดทองในผูปวยไขจับสั่น 
 ตัวอยางขางตนคือ ฤทธ์ิหรือคุณสมบัติของยาท่ีมีฤทธ์ิคลายกัน แตระดับความแรงของยาจะ
แตกตางกัน นอกจากน้ียังมียาฤทธ์ิสุขุม ซึ่งมีสรรพคุณเปนกลาง เชน ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ขาวเจา 
(粳米 จิงหม่ี) เปนตน 
ดับลมในตับ (熄肝风内动 ซีกานเฟงเนยตง): Stop the liver-wind 
 ดับลมในตับ หมายถึง การใชยากลุมดับลมและสงบลมตับ เพื่อรักษาผูปวยในชวงท่ีโรคกําลัง
ดําเนินอยูหรือมีการเปลี่ยนแปลงออกมาในลักษณะมีอาการวิงเวียน มึนศีรษะ เคลื่อนไหวหรือสั่น
ผิดปกติ หรือชักกระตุก อาการเหลาน้ีมักเกิดจากลมภายในซึ่งจะตางจากลมภายนอกมาโจมตี  เม่ือเกิด
ลมท่ีตับ ลมหรือชี่ของตับเคล่ือนไหวกระทบภายใน  เน่ืองจากตับทําหนาท่ีควบคุมระบบเลือด เสนเอ็น 
และเปดทวารท่ีตา สวนลมปราณตับโคจรขึ้นสูศีรษะ สมอง อาการตาง ๆ ดังกลาวจึงมักเกิดจากลมตับ
กําเริบ ซึ่งมีท้ังสภาพแกรงและพรอง คือ รอนแกรงจัดจะเกิดลม อินพรองก็เกิดลมภายในไดเชนกัน  
ทะลวงการค่ัง (破瘀血 พั่วยฺวีเซวี่ย): Remove blood stasis 
 ทะลวงการค่ัง หมายถึง วิธีการรักษาภาวะเลือดค่ัง ลิ่มเลือด หรือเลือดเสียท่ีค่ัง หรือตกคางอยู
ในสวนตาง ๆ ของรางกายโดยการใชยา  มักใชตัวยาที่มีฤทธ์ิแรงหรือคอนขางแรง เชน เมล็ดทอ (桃仁

เถาเหริน) ดอกคําฝอย (红花 หงฮวา) โกฐนํ้าเตา (大黄 ตาหวง) จึงจะไดสรรพคุณแรงพอท่ีจะสลาย
หรือละลายเลือดท่ีค่ังคาง  เปรียบเสมือนไดทะลุทะลวงการค่ัง ระบบเลือดจึงไหลเวียนพรอมท่ีจะปรับ
วิธีการรักษาตามเปาหมายตอไป 
ฝในปอด (肺痈 เฟยยง): Pulmonary abscess 
 ฝในปอด หมายถึง ปอดท่ีมีอาการอักเสบจากการติดเชื้อ  มักเกิดจากเสมหะตกคางในปอดจาก
โรคไอเรื้อรังเปนเวลานานจนกลายเปนแผล ฝ และในที่สุดเปนหนอง  สาเหตุแรกเริ่มเกิดจากลมรอน
หรือไขหวัดมากระทบปอดเปนเวลานาน หรือจากการด่ืมสุราและอาหารรสจัด รสเผ็ด หรือของทอด
นํ้ามัน ของอบ ปง ยาง  เปนความรอนแหงกระทบทําลายปอดซึ่งชอบความชุมชื้น  ขั้นตอนการดําเนิน
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โรคจึงมักเกิดจากไขหวัดทั้งลมรอนและลมเย็น มีไข ตัวรอน หรือหนาว ๆ รอน ๆ  มีเหงื่อออก ไอ 
เจ็บแนนหนาอก  ระยะแรกจะพบชีพจรลอยเตนเร็ว  ระยะท่ีสองเปนระยะกลัดหนอง จะไอถี่ขึ้น แนน
หนาอกมากขึ้น กลัวหนาวกลัวลม หรือกลัวหนาวเปนระยะ ๆ  ชีพจรลื่นเตนถี่ขึ้น  ระยะท่ีสามเวลาไอจะ
มีเลือด หรือเลือดปนหนองออกมา มีกลิ่นเหม็น  ระยะน้ีอินและชี่พรอง รางกายออนแอ  และอาจเกิด
โรคแทรกซอนไดงาย    
ไฟ (火 ห่ัว): Fire 
 ไฟมีระดับความรุนแรงมากกวารอน เม่ือรอนถึงท่ีสุดจะเปนไฟ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจาก
อิทธิพลภายนอกมากระทบตอรางกายทําใหเกิดรอนและเปลี่ยนเปนไฟไดแลว ยังอาจจะมีสาเหตุจาก
อวัยวะภายในเกิดโรค หรือจิตใจอารมณถูกกระตุนจนทํางานมากเกินไป ซึ่งเรียกวา ไฟภายใน เชน 
ไฟตับ (肝火 กานห่ัว) และไฟหัวใจ (心火 ซินห่ัว) เปนตน 
ยาขับเสมหะ (祛痰药 ชฺวีถันเหยา): Phlegm-eliminating drug 
 ยาขับเสมหะ หมายถึง ยาท่ีใชรักษาโรคตาง ๆ อันเกิดจากเสมหะ มีสรรพคุณขับเสมหะและนํ้าเสยี
ท่ีตกคางใหหมดไป เน่ืองจากเสมหะมีหลายชนิด เชน เสมหะชื้น เสมหะรอน เสมหะแหง เสมหะเย็น 
และเสมหะปนลม ดังน้ัน จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม 
ยาชวยยอยสลาย (消导药 เซียวตาวเหยา): Resolving drug 
 ยาชวยยอยสลาย หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น ขับอาหารตกคาง 
บรรเทาอาการทองอืด หรืออาการจุกเสียดแนนทอง แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยาชวยยอยอาหารและ
ขับอาหารตกคาง และยาชวยยอยอาหารและบรรเทาอาการทองอืด 
ยาถาย (泻下药 เซี่ยเซี่ยเหยา): Purgative drug 
 ยาถาย หมายถึง ยาท่ีใชรักษากลุมอาการแกรงภายในรางกาย มีสรรพคุณระบายทอง กําจัด
ของเสียท่ีตกคางในกระเพาะอาหารและลําไส ระบายความรอนท่ีสูงเกินไป และขับนํ้า เน่ืองจากกลุม
อาการแกรงภายในรางกายท่ีเปนสาเหตุใหทองผูกน้ัน อาจเกิดจากความรอน ความเย็น ความแหง และนํ้า 
ดังน้ัน จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม 
ยาบรรเทาอาการลม (治风药 จื้อเฟงเหยา): Drug for calming wind 
 ยาบรรเทาอาการลม หมายถึง ยาท่ีมีรสเผ็ด มีฤทธ์ิกระจายลม หรือเสริมอิน ลดหยางภายใน
รางกาย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยาปดเปาลมภายนอก และยาสงบลมภายใน 



ภาคผนวก 1: อภิธานศัพท 

 

457

ยาบํารุง (补益药 ปูอี้เหยา): Tonic drug 
 ยาบํารุง หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณชวยเพิ่มสารจําเปน เพิ่มภูมิตานทาน และชวยใหรางกาย
แข็งแรง แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก ยาบํารุงชี่ ยาบํารุงเลือด ยาบํารุงอิน และยาบํารุงหยาง 
ยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย (理气药 หลี่ชี่เหยา): Drug for regulating 
the flow of qi 
 ยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย หมายถึง ยาท่ีชวยใหการไหลเวียนของชี่ภายใน
รางกายดีขึ้น หรือปรับชี่ใหลงสูเบ้ืองลาง แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยาท่ีชวยใหการไหลเวียนของชี่
ภายในรางกายดีขึ้น และยาปรับใหชี่ลงสูเบ้ืองลาง 
ยาปรับใหสมดุล (和解药 เหอเจี่ยเหยา): Mediating drug 
 ยาปรับใหสมดุล หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณรักษาอาการของโรคเสาหยาง ชวยใหการทํางานของ
ตับ มาม กระเพาะอาหารและลําไสดีขึ้น แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ยาปรับเสาหยางใหสมดุล ยาปรับ
ตับและมามใหสมดุล และยาปรับกระเพาะอาหารและมามใหสมดุล 
ยารักษาแผลฝหนอง (痈疡药 ยงหยางเหยา): Drug for treating carbuncle 
 ยารักษาแผล ฝ หนอง หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณขับพิษรอน ขับหนอง หรือสลายตุมกอนดวย
ความอุน ใชรักษาโรคแผล ฝ หนอง ตุมกอนตาง ๆ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยารักษาแผล ฝ หนอง
ภายในรางกาย และยารักษาแผล ฝ หนองภายนอกรางกาย 
ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血药 หลี่เซฺวี่ยเหยา): Drug for treating 
blood disorders 
 ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณรักษาอาการผิดปกติของระบบ
เลือด ชวยปรับสมดุลของชี่และเลือด โดยท่ัวไปใชบํารุงเลือด หามเลือด สลายเลือดค่ัง และชวยใหการ
ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยาชวยใหเลือดไหลเวียนและสลายเลือดคั่ง และ
ยาหามเลือด 
ยารักษาอาการภายนอก (解表药 เจี่ยเปยวเหยา): Drug for relieving exterior syndrome 
 ยารักษาอาการภายนอก หมายถึง ยาท่ีใชรักษากลุมอาการของโรคอันมีสาเหตุจากภายนอก เชน 
สภาพอากาศท้ัง 6 ไดแก ลม ความเย็น ความรอนอบอาว ความชื้น ความแหง และไฟ ยาจะออกฤทธ์ิ
กําจัดของเสียท่ีอยูตามผิวหนังออกโดยผานการขับเหงื่อ และกระทุงอาการของโรคหัดใหออกไดงายขึ้น 
โดยท่ัวไปยาประเภทน้ีจะมีรสเผ็ด ตองเลือกใชใหเหมาะกับโรคตามสาเหตุของโรค 
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ยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น (治燥药 จื้อเจาเหยา): Drug for treating dryness 
syndrome 
 ยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น หมายถึง ยาท่ีมีสรรพคุณเสริมสรางนํ้าหลอเลี้ยง ชวยให
อวัยวะมีความชุมชื้น แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ยารักษาอาการแหงภายนอกท่ีออกฤทธ์ิกระจายเบาบาง 
ชวยการไหลเวียนของชี่ท่ีปอด และยารักษาอาการแหงภายในดวยการเพิ่มความชุมชื้น เสริมอิน 
ยาระบายความรอน (清热药 ชิงเรอเหยา): Heat-clearing drug 
 ยาระบายความรอน หมายถึง ยาท่ีใชรักษากลุมอาการรอนภายในรางกาย มีสรรพคุณระบาย
ความรอน ชวยใหเลือดเย็น และแกพิษ แบงออกเปน 7 กลุม ตามตําแหนงของโรค ไดแก ยาระบาย
ความรอนในระดับชี่ ยาระบายความรอนในระดับอิ๋งชี่และเลือด ยาระบายความรอนในระดับชี่และระดับ
เลือด ยาระบายความรอนบรรเทาพิษไข ยาระบายความรอนท่ีอวัยวะภายใน ยาลดไขจากอินพรอง และ
ยาลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดดและเสริมชี่ 
ยาสมาน (固涩药 กูเซอเหยา): Astringent drug 
 ยาสมาน หมายถึง ยาท่ีใชรักษาโรคท่ีชี่ของเลือด สารพื้นฐานในไต (精) และอสุจิเคลื่อนหลั่ง
ออกงาย โดยมีฤทธ์ิยับยั้งหรือเหน่ียวร้ังการเคลื่อนหลั่งออกของสารภายในรางกาย ทําใหสูญเสียชี่ของ
เลือด ซึ่งมีสาเหตุจากพยาธิสภาพของรางกายท่ีแตกตางกัน เชน เหงื่อออกงาย ทองเสียเร้ือรัง หลั่งอสุจิ
ขณะหลับ เปนตน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก ยาเสริมภูมิตานทานของผิวภายนอกและระงับเหงื่อ ยา
สมานลําไสและกระชับระบบขับถาย ยาเหน่ียวร้ังการหลั่งอสุจิและปสสาวะ และยาระงับการตกขาวและ
ประจําเดือนมามาก 
ยาสลายความชื้น (祛湿药 ชฺวี่ซือเหยา): Dampness-eliminating drug 
 ยาสลายความชื้น หมายถึง ยาท่ีใชรักษาโรคหรือกลุมอาการเจ็บปวยท่ีเกิดจากความชื้น มี
สรรพคุณขจัดความชื้นดวยการขับนํ้าเพื่อสลายความชื้น ระบายนํ้าท่ีมีลักษณะขุนเปนตะกอน เพื่อใหเกิด
สภาพคลอง แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก ยาสลายความชื้นและปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร ยาระบาย
ความรอนและสลายความชื้น ยาขับปสสาวะและระบายความชื้น ยาใหความอบอุนและสลายความชื้น 
และยาขจัดลมชื้นและแกปวด 
ยาใหความอบอุนภายในรางกาย (温里药 เวินหลี่เหยา): Drug for warming the interior 
 ยาใหความอบอุนภายในรางกาย หมายถึง ยาท่ีใชรักษากลุมอาการเย็นภายในรางกาย มีฤทธ์ิทําให
รางกายอบอุน สลายความเย็น แกปวด เสริมการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร แบงออกเปน 3 
กลุม ไดแก ยาขจัดความเย็นและอุนจงเจียว ยาฟนคืนหยางชี่ และยาสลายความเย็นและอุนเสนลมปราณ 
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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 สวนมากพบอยูตามท่ีต้ืนขึ้นมา จัดเปนหยาง  เสน-
ลมปราณยอยจะเชื่อมโยงเสนลมปราณหลักกับอวัยวะภายใน เน้ือเยื่อ และสวนตาง ๆ ของรางกาย 
กลายเปนระบบเสนลมปราณ  เสนลมปราณทําหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมท้ัง
ควบคุมการไหลเวียนของเลือด บํารุงรักษากระดูก หลอลื่นเอ็น และไขขอตาง ๆ ท่ัวรางกายใหสามารถ
เคลื่อนไหวไดคลองและเปนปกติ 
โรคกลุมอาการแกรง (实证 สือเจิ้ง): Sthenic syndrome 
 โรคกลุมอาการแกรง คือ โรคท่ีมีลักษณะอาการเจ็บไขรุนแรง หรือเชื้อโรคโจมตีรางกายเกิดการ
ตอตานกัน ทําใหระบบเลือด ระบบช่ีติดขัด 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 โรคท่ีเกิดจากพลังเจ้ิงชี่หรือเหวียนชี่ในรางกายไมเพียงพอ ทําให
กลไกการทํางานของรางกายและอวัยวะบกพรอง นําไปสูรางกายออนแอ  มักจะพบวาผูปวยมีหนาซีดขาว 
ออนเพลีย  ไมมีแรง เหน่ือยงาย ใจสั่น หายใจสั้นหรือชาผิดปกติ เหงื่อออกงาย หรือเหงื่อลักออก ลิ้น
ซีดนุม ไมมีฝาหรือฝานอย ชีพจรพรองออนไมมีแรง  
โรคกลุมอาการปสสาวะขัด (淋证 หลินเจิ้ง) : Stranguria syndrome 
 โรคกลุมอาการปสสาวะขัดแบงออกได ดังน้ี 

เกาหลิน (膏淋): Stranguria marked by chyluria  
 เกาหลิน หมายถึง กลุมอาการปสสาวะขัดจากความรอนชื้นและชี่ติดขัด มีปสสาวะขุน สีขาว
เหมือนนํ้าซาวขาวหรือนมเจือนํ้ามัน 

เหลาหลิน (劳淋): Over-strained stranguria 
 เหลาหลิน หมายถึง กลุมอาการปสสาวะขัดเรื้อรังมานานเนื่องจากมามและไตพรองเรื้อรัง มี
อาการจากชี่ของมามพรอง หยางของไตพรอง และอินของไตพรอง 
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โรคภายนอก (表证 เปยวเจ้ิง): Superficial syndrome 
 โรคภายนอกมักพบในระยะแรกของโรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ไขหวัดท่ีเกิดจากการ
กระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค  
โรคภายใน (里证 หลี่เจิ้ง): Interior syndrome 
 โรคภายในมักพบในระยะกลางและระยะทายของโรคท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เพราะในระยะ
กลางและระยะทายของโรคประเภทน้ีมักพบวา อาการของโรคภายนอกไดแปรเปลี่ยนและแพรกระจาย
เขาไปถึงอวัยวะภายใน ทําใหเกิดเปนโรคภายในได  โรคภายในไมไดเกิดจากปจจัยภายนอกเพียงอยาง
เดียว อาจเกิดจากพลังและเลือดของอวัยวะภายในเสียสมดุล หรือความตานทานของโรคลดลง ทําให
เกิดเปนโรคภายในได 
โรคเย็น (寒冷病 หานเหลิ่งปง): Cryopathy 
 โรคเย็น คือ โรคท่ีเกิดจากสภาพอินมากเกินไป  รางกายบางสวนออนแอลงกวาปกติ ทําใหเกิด
อาการเย็น เชน มือเทาเย็น ตัวเย็น หนาวสั่น ไมกระหายนํ้า ลิ้นขาวซีด 
โรครอน (热病 เรอปง): Pyreticosis 
 โรครอน คือ โรคท่ีเกิดจากสภาพหยางมากเกินไป  รางกายเกิดการตอบสนองอยางแรงตอ
โรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิดอาการรอน เชน มีไข ปากแหง คอแหง กระหายนํ้า ทองผูก ปสสาวะขัดและมีสีเขม 
ลิ้นแดง ชีพจรเตนเร็วและแรง 
โรคระบาด (流行病 หลิวสิงปง): Epidemic disease 
 โรคระบาดเปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อโรค  โรคระบาดมีลักษณะเฉพาะดังนี้  1) โรคที่เกิด
อยางรวดเร็ว อาการรุนแรงและคลายคลึงกัน  มีอาการเหมือนกลุมอาการท่ีเกิดจากไฟแตรุนแรงกวา เชน 
ไขสูงกระวนกระวาย คอแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง มักมีกลุมอาการความชื้นรวมดวย เปนตน  2) โรคท่ี
ติดตอไดงาย ระบาดแพรกระจายอยางรวดเร็ว อาจพบชุกชุมเปนแหง ๆ หรือระบาดอยางกวางขวาง  มี
ท้ังโรคระบาดชนิดไมรายแรงและชนิดรายแรงทําใหถึงตาย เชน ไฟลามทุง คางทูม ไทฟอยด 
อหิวาตกโรค เปนตน 
ลม (风 เฟง): Wind 
 การแพทยจีนใช “ลม” มาอธิบายสาเหตุและอาการของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว  
ลมแบงเปน 2 ประเภท คือ  1) ลมภายนอก (外风 ไวเฟง)  เปนสาเหตุภายนอกท่ีเหน่ียวนําใหเกิดโรค 
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เชน หวัด  2) ลมภายใน (内风 เนยเฟง) เปนการชี้ใหเห็นวาอวัยวะภายในเปนโรค  ทําใหเกิดกลุม
อาการเจ็บปวย เชน อาการเวียนศีรษะ ลมชัก  อาการเหลาน้ีเกิดและพัฒนาอยางเฉียบพลัน และมี
ลักษณะเดนแสดงใหเห็นในสภาพเคลื่อนไหว 
เลือด (血 เซวี่ย): Blood 
 เลือด เปนวัตถุพื้นฐานของพลังอยางหน่ึง  สารจําเปนอาศัยปอดกับหัวใจ และการทํางานของ
จงเจียว ทําใหเกิดชี่ท่ีเดินตามชีพจร และเกิดเปนเลือดแดง  เลือดไหลเวียนอยูในหลอดเลือด ซึ่ง
กระจายและหลอเลี้ยงอวัยวะท่ัวรางกาย  หากการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ หรือไมอาจไหลเวียนไป
ตามหลอดเลือดจะทําใหเกิดโรคได  หัวใจกําหนดเลือด ตับเก็บเลือด มามควบคุมเลือด อวัยวะท้ัง 3 
สัมพันธกับหนาท่ีและพยาธิสภาพของเลือด 

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด (活血 หัวเซวีย): Promoting blood circulation 
 การเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด เปนการระบายเลือดค่ัง คลายกลามเน้ือเรียบของเสนเลือดและ 
อวัยวะตาง ๆ  รักษาความผิดปกติของระดู การอักเสบเรื้อรัง โรคเสนเลือดหัวใจ เปนตน 

เลือดคั่ง (血瘀 เซวี่ยยฺวี): Blood stasis including stagnated blood and 
extravasated blood 

 เลือดค่ัง หรือเลือดจับเปนกอน หมายถึง การท่ีเลือดเกิดการจับตัวกันเขาเปนลิ่มเปนกอน หรือ
มีการคางอยูในสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย อาจมีอาการหลายแบบ เชน เจ็บปวด และมีผลกระทบ
กระเทือนตอการทํางานของอวัยวะ มีเลือดออก เปนตน  

เลือดพรอง (血虚 เซวี่ยซฺวี): Blood deficiency 
 เลือดพรอง หมายถึง การมีปริมาณเลือดไมเพียงพอ หรือการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ทําให
สมรรถภาพของอวัยวะลดลงหรือเสียสมดุล  เลือดพรองอาจมีอาการเลือดจางหรือไมมีก็ได  อาการ
ท่ัวไปของเลือดพรอง เชน หนาขาวซีดหรือเหลือง เวียนศีรษะ ซูบผอม ไมมีแรง เปนตน 
เสริมอินสรางสารนํ้า (滋阴壮水 จืออินจวงสุย): Nourish yin to promote water 
 การขาดสารนํ้าหรือสารจําเปนท่ีหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ในรางกาย ทําใหเกิดภาวะอินพรอง  มัก
ทําใหมีอาการรอนในบอย คอแหง วิงเวียนศีรษะ หนามืดตาลาย ปวดเมื่อยเอว ขาเมื่อยลาไมมีกําลัง 
อาจมีไขตํ่า ๆ ตอนบายหรือตอนกลางคืน  การรักษาโดยใชยาเสริมบํารุงอินท่ีไตหรือเสริมสวนอื่น เพื่อ
เพ่ิมสารนํ้า 
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อวัยวะภายใน (脏腑 จั้งฝู): Internal organs 
 อวัยวะภายในประกอบดวย  1) อวัยวะภายในท้ังหา 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 ทําหนาท่ีรับและยอยอาหารตาง ๆ จนไดสารจําเปน  มีความสัมพันธกับมามซึ่ง 
ทําหนาท่ีลําเลียงสารจําเปนและของเหลวไปยังปอด เพื่อสงไปหลอเลี้ยงท่ัวรางกาย สมรรถภาพของ
กระเพาะอาหารและมามจะมีผลโดยตรงตอสุขภาพ 

ซานเจียว (三焦): Triple warmer 
 ซานเจียวเปนหน่ึงในอวัยวะกลวงทั้งหก และเปนการชี้ตําแหนงของอวัยวะภายในของรางกาย
ท้ังหมด แบงเปน 3 ตําแหนง คือ 1) ซางเจียว (上焦) หมายถึง สวนบนของรางกาย ต้ังแตลิ้นปขึ้นไป 
ไดแก ปอด หัวใจ  2) จงเจียว (中焦) หมายถึง สวนกลางของรางกาย ต้ังแตสะดือขึ้นไปจนถึงลิ้นป 
ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม  3) เซ่ียเจียว (下焦) หมายถึง สวนลางของรางกาย ต้ังแต
ใตสะดือลงมาจนถึงทอง ไดแก ไต อวัยวะเพศ ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร และมดลูก 

ซานเจียวท้ังสามตําแหนงท่ีกลาวมาน้ี อวัยวะภายในมีกลไกการเชื่อมตอซึ่งกันและกัน โดยมี
สารนํ้ากับพลังชี่หมุนเวียนอยู ทําใหนํ้าไหลเวียนและถายเทเปนปกติ 

ตับ (肝 กาน): Liver 
 ตับมีหนาท่ี 3 ประการ คือ  1) สะสมเลือด ตับเก็บสะสมและปรับปริมาณของเลือดใหคงท่ี  
เม่ือรางกายเคลื่อนไหว เลือดจากตับจะไหลไปยังเสนลมปราณตาง ๆ เพ่ือสนองความตองการของ
รางกาย  เม่ือรางกายหยุดพักผอนเลือดจะไหลกลับมาสะสมในตับ  2) กําหนดการระบายอยางทั่วถึง
ตลอดภายในรางกาย ตับมีความสามารถในการระบายและปรับสมดุลใหทั่วรางกาย  3) สัมพันธกับ
ถุงน้ําดี ถุงนํ้าดีมีหนาท่ีเก็บสะสมนํ้าดี และชวยเหลือพลังตับ 
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ไต (肾 เซิ่น): Kidney 
 ไต มีหนาที่ 4 ประการ คือ  1) เก็บสารจําเปนของชีวิต ซึ่งไดแก สารจําเปนในการกอกําเนิด
ชีวิต (ไข และอสุจิ ท่ีเปนพื้นฐานของการกอใหเกิดการต้ังครรภ) และสารจําเปนในการดํารงชีวิต ซึ่งมี
หนาที่เกี่ยวกับการเผาผลาญในรางกาย และจะไหลเวียนหลอเลี้ยงทั่วรางกาย  2) กําหนดน้ํา ไตมี
ความสัมพันธกับนํ้าในรางกาย เกี่ยวของกับการสรางนํ้าปสสาวะ และกระเพาะปสสาวะจะทําหนาท่ี
ขับถายปสสาวะไดตองอาศัยไต ไตทําใหมามสามารถลําเลียงของเหลวในรางกายไดเปนปกติ  3) สัมพันธ
กับการหายใจของปอด พลังปอดจะเคลื่อนลงเบ้ืองลางสูไต โดยไตเปนตัวรับพลัง ทําใหการหายใจเปน
ปกติ  ขณะเดียวกันไตก็ตองไดรับพลังจากปอดจึงสามารถบํารุงรักษาพลังของไตได  4) หนาที่ของ
ไตหยางและไตอิน ไตหยางทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุและปรับสมดุลของนํ้าในรางกาย  ไตอินทํา
หนาท่ีเก่ียวกับปริมาณเลือดและของเหลวในรางกาย  ไตหยางและไตอินตองมีความสมดุลกันจึงจะทําให
ไตและอวัยวะตาง ๆ ทํางานไดเปนปกติ 

ถุงนํ้าดี (胆 ตาน): Gallbladder 
 ถุงนํ้าดี มีหนาท่ี เก็บนํ้าดี และทําหนาท่ีรวมกับตับในการหลั่งนํ้าดีออกมาเพื่อชวยการยอย 

ปอด (肺 เฟย): Lung 
 ปอด กําหนดพลังในสวนท่ีเกี่ยวกับลมหายใจและสารจําเปน ซึ่งเปนพ้ืนฐานการทํางานของ
อวัยวะอื่น ๆ ของรางกาย มีหนาที่ 4 ประการ คือ  1) หายใจ ปอดมีความสัมพันธกับจมูก พลังปอดมี
ทิศทางเดินลงสูเบ้ืองลาง มีไตเปนตัวรับการเคลื่อนไหวของพลังน้ี ทําใหการหายใจเปนปกติและของเหลว
ภายในรางกายถายเทสะดวก  2) ลําเลียงของเหลวภายในรางกาย เม่ือของเหลวเขาสูรางกาย มามเปนตัว
ลําเลียงของเหลวน้ีไปท่ีปอดกอน และปอดจะชวยกระจายของเหลวไปท่ัวรางกาย  3) สัมพันธกับผิวหนัง
และขน ปอดสัมพันธกับการเปดปดของรูขุมขน การหลั่งเหงื่อ และการตอตานอิทธิพลและปจจัย
ภายนอกท่ีกอใหเกิดโรค  4) สัมพันธกับลําไสใหญ พลังปอดท่ีเคลื่อนลงสูเบื้องลางทําหนาที่ชวย
ลําไสใหญขับถายของเสียและดูดซึมของเหลว 

มาม (脾 ผี): Spleen 
 มาม เปนสวนสําคัญของพลังหยางในรางกาย มีคุณสมบัติชอบแหง ไมชอบชื้น มีหนาท่ี 4 
ประการ คือ  1) กําหนดการลําเลียงน้ําและสารจําเปน อาหารเม่ือถูกยอยท่ีกระเพาะอาหารแลว มามจะ
ลําเลียงสารจําเปนไปสูปอด เพ่ือสงไปทั่วรางกาย และทําหนาท่ีปรับสมดุลการใชและการขับถายของเหลว
ภายในรางกาย  2) ควบคุมการไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติ  3) กําหนดพลังจงชี่ ซึ่งเปนพลังของ
กระเพาะอาหารและมาม แตพลังมามจะเปนพลังหลัก  4) สัมพันธกับกระเพาะอาหาร มามทําหนาท่ี
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รวมกับกระเพาะอาหาร โดยกระเพาะอาหารทําหนาท่ีรับและยอยอาหารจนไดสารจําเปน สวนมามทํา
หนาท่ีลําเลียงสารจําเปนน้ีไปใชท่ัวรางกาย 

ลําไสเล็ก (小肠 เสี่ยวฉาง): Small intestine 
 ลําไสเล็ก มีหนาท่ีรับอาหารบางสวนท่ีผานการยอยจากกระเพาะอาหารมาแยกสวนท่ีใส ซึ่งเปน
ประโยชนตอรางกาย แลวสงไปยังมามซึ่งจะทําหนาท่ีลําเลียงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย  สวนท่ีขนและ
ไมเปนประโยชนจะถูกสงไปยังลําไสใหญหรือกระเพาะปสสาวะ เพื่อขับออกจากรางกายในสภาพอุจจาระ
หรือปสสาวะ 

ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง): Large intestine 
 ลําไสใหญ มีหนาท่ีรับสิ่งท่ีผานการยอยจากลําไสเล็ก ดูดซึมสิ่งท่ีมีประโยชนและน้ําท่ีเหลืออยู 
ทําใหกลายเปนอุจจาระ แลวถายออกจากรางกาย 

หัวใจ (心 ซิน): Heart 
 หัวใจ เปนอวัยวะหลักของอวัยวะภายในท้ังหมด มีหนาท่ีหลัก 3 ประการ คือ 1) กําหนดชีพจร 
ควบคุมการไหลเวียนของเลือดทั่วรางกาย  2) กําหนดความคิด สัมพันธกับสติปญญา การรับรู และ
ความรูสึกนึกคิด  3) กําหนดความสัมพันธกับลําไสเล็ก โดยมีเสนลมปราณเชื่อมโยงถึงกันระหวางหัวใจ
และลําไสเล็ก 
อูเวย (五味): Five kinds of flavors 
 อูเวย คือ รสยา 5 รส ไดแก รสเผ็ด (辛 ซิน) รสหวาน (甘 กัน) รสเปร้ียว (酸 ซวน) รสขม 
(苦 ขู) และรสเค็ม (咸 เสียน) 
 รสเผ็ดมีฤทธ์ิรอน สามารถขับกระจาย กระทุงออก เชน จิงเจ้ีย (荆芥) มีฤทธ์ิขับกระจายไข
ลมเย็น  ลูกเรว (砂仁 ซาเหริน) มีฤทธ์ิขับเคลื่อนใหชี่ไหลเวียน  
 รสหวานมีฤทธ์ิเสริมบํารุง และปรับประสานถวงดุล ลดความแรงของยา เชน หวงฉี (黄芪) มี
สรรพคุณบํารุงชี่  ตังกุย (当归) บํารุงเลือด  ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) ปรับประสานลดความแรงของ
ตัวยาอื่น ๆ  
 รสเปร้ียวมีฤทธ์ิสมาน เหน่ียวรั้ง เก็บกัก เชน ซันจูยฺหวี (山茱萸) มีสรรพคุณระงับเหงื่อจาก
อาการพรอง  จินอิงจ่ือ (金樱子) ใชรักษาอาการฝนเปยก  
 รสขมมีฤทธ์ิขับถาย ระบาย และทําใหแหง เชน หวงเหลียน (黄连) มีสรรพคุณระบายความ
รอน (ไฟ)  โกฐนํ้าเตา (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) มีสรรพคุณขับถายอุจจาระท่ี
แข็งและแหง 
 นอกจากน้ียังมียารสจืด (淡 ต้ัน) ซึ่งมีฤทธ์ิระบายความชื้นและขับปสสาวะ เชน ทงเฉา (通草) 
และโปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) 
 การออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรจีนมีสี่ทิศทางคือ ขึ้น (升 เซิง) ลง (降 เจี้ยง) ลอย (浮 ฝู) จม 
(沉 เฉิน)  เพ่ือใหการออกฤทธ์ิของตัวยาตาง ๆ ไดผลมากยิ่งขึ้นและตรงกับอาการของโรคท่ีตําแหนงของ
รางกายแตกตางกัน จําเปนตองศึกษาทิศทางการออกฤทธ์ิของตัวยา เพื่อใหไดประสิทธิผลตรงตาม
เปาหมายของการรักษา  เชน ข้ึนและลอย ตัวยาจะออกฤทธ์ิวิ่งขึ้นชวงบนของรางกายและกระจายออกสู
ภายนอก  มีฤทธ์ิขับเหงื่อ  ขับความเย็นและความรอนออกสูภายนอกรางกาย  ยากลุมน้ีมักมีรสเผ็ดและ
รสหวานซึ่งมีสภาพเปนหยาง  เชน หมาหวง (麻黄) กิ่งอบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) หวงฉี (黄芪)  
ลงและจม ตัวยาจะออกฤทธ์ิอยูภายในรางกายและวิ่งลงชวงลางของรางกาย  มีฤทธ์ิสงบหยาง กดและ
ระงับการไหลยอน เก็บกัก ระบายความรอน ขับความชื้น ระบายหรือถายลงลาง  ตัวยากลุมน้ีมักมีรสขม 
เปร้ียว ซึ่งมีสภาพเปนอิน เชน โกฐนํ้าเตา (大黄 ตาหวง) ดีเกลือ (芒硝 หมางเซียว) หวงปอ (黄柏)  
 นอกจากน้ีการเผาจื้อมีผลตอทิศทางการออกฤทธ์ิของยา เชน ถานําตัวยามาผัดกับเหลาซึ่งมีรส
เผ็ดรอน จะทําใหการออกฤทธ์ิของยาขึ้นสูชวงบนของรางกาย  หากนําไปผัดกับเกลือซึ่งมีรสเค็ม ตัวยา
จะออกฤทธ์ิวิ่งลงสูชวงลางของรางกาย  หากนําไปผัดกับนํ้าขิงตม ตัวยาจะออกฤทธ์ิขับกระจาย เปนตน 
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2. วิทิต วัณนาวิบูล, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (กองบรรณาธิการ).  ทฤษฎีแพทยจีน.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
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รายชื่อตํารับยาจีน 
 
 

รายช่ือ พินอิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว 
八正散 Bazheng San ปาเจิ้งสาน โปยเจี้ยซั่ว 
九味羌活汤 Jiuwei Qianghuo Tang จิ่วเวยเชียงหัวทัง กิ๋วบ่ีเกียงอวัะทึง 
大补阴丸 Da Buyin Wan ตาปูอินหวาน ต่ัวโปวอิมอี ๊
三子养亲汤 Sanzi Yangqin Tang ซานจื่อหยั่งชินทัง ซําจื้อเอ้ียงชงิทึง 
小承气汤 Xiao Chengqi Tang เสี่ยวเฉิงชี่ทัง เซี่ยวเสงค่ีทึง 
小活络丹 Xiao Huo Luo Dan เสี่ยวหัวลั่วตัน เซี่ยวอัวะลกตัง 
小建中汤 Xiao Jianzhong Tang เสี่ยวเจี้ยนจงทัง เซียวเกี่ยงตงทึง 
五皮散 Wupi San อูผีสาน โหงวพวยสัว่ 
止嗽散 Zhisou san จื่อโซวสาน จี้เซาสั่ว 
半夏泻心汤 Banxia Xiexin Tang ปนเซี่ยเซี่ยซินทัง ปวแหเซี่ยซิมทึง 
加减葳蕤汤 Jiajian Weirui Tang เจียเจี่ยนเวยหรุยทัง เกียเกี้ยมอุยซุยทึง 
四妙勇安汤 Simiao Yongan Tang ซื่อเม่ียวหยงอันทัง ซี่เหมียวยงอังทึง 
百合固金汤 Baihe Gujin Tang ไปเหอกูจินทัง แปะฮะกูกิมทึง 
当归四逆汤 Danggui Sini Tang ตังกุยซื่อหน้ีทัง ตังกุยซี่เหง็กทึง 
阳和汤 Yanghe Tang หยางเหอทัง เอ่ียงห่ัวทึง 
竹叶石膏汤     Zhuye Shigao Tang จูเยี่ยสือเกาทัง เต็กเฮียะเจียะกอทึง 
羌活胜湿汤 Qianghuo Shengshi Tang เชียงหัวเซ่ิงซือทัง เกียงอั๊วะเซงซิบทึง 
苇茎汤 Weijing Tang เหวยจิงทัง อุยแกทึง 
定喘汤 Dingchuan Tang ต้ิงฉวนทัง เต่ียชวงทึง 
苓甘五味姜辛汤 Ling Gan Wuwei Jiang  

Xin Tang 
หลิงกันอูเวยเจียงซินทัง เหลงกําโงวบ่ีเกยีงซงิทึง 
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รายช่ือ พินอิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว 
苓桂术甘汤 Ling Gui Zhu Gan Tang หลิงกุยจูกันทัง เหลงกุยตุกกําทึง 
参苓白术散 Shen Ling Baizhu San เซินหลิงไปจูสาน เซียมเหล็งแปะตุกทึง 
宫外孕方 Gongwaiyun Fang กงไวยวฺิ่นฟาง เก็งหงั่วอิง่ฮึง 
养阴清肺汤 Yangyin Qingfei Tang หยั่งอินชิงเฟยทัง เอียงอิมเช็งฮุยทึง 
枳实导滞丸 Zhishi Daozhi Wan จื่อสือเตาจื้อหวาน จี๋ซิกเตาท่ีอี๊ 
枳实消痞丸 Zhishi Xiaopi Wan จื่อสือเซียวผี่หวาน จี๋ซิกเซียวผีอี ๊
柴葛解肌汤 Chai Ge Jieji Tang ไฉเกอเจ่ียจีทัง ฉากัวะโกยกีทึง 
胶艾汤 Jiao Ai Tang เจียวอายทัง กาเฮี่ยทึง 
桑杏汤 Sang Xing Tang ซังซิ่งทัง ซึงเหงทึง 
调胃承气汤 Tiaowei Chengqi Tang เถียวเวยเฉิงชี่ทัง เถี่ยวอุยเสงค่ีทึง 
真人养脏汤 Zhenren Yang Zang Tang เจินเหรินหยั่งจั้งทัง จิงยิ้งเอียงจั่งทึง 
真武汤 Zhen Wu Tang เจินอูทัง จิงบูทึง 
麻黄杏仁石膏 

甘草汤 
Mahuang Xingren 
Shigao Gancao Tang 

หมาหวงซ่ิงเหรินสือเกา
กันเฉาทัง 

หม่ัวอ๊ึงเหงยิ้งเจียะกอ
กําเชาทึง  

猪苓汤 Zhuling Tang จูหลิงทัง ตือเหลงทึง 
温经汤 Wenjing Tang เวินจิงทัง อุงเก็งทึง 
新加黄龙汤 Xinjia Huanglong Tang ซินเจียหวงหลงทัง ซิงเกียอึ่งเหลงทึง 
越鞠丸 Yueju Wan เยฺวจฺวีหวาน อวกเกกอี ๊
槐花散 Huaihua San ไหฺวฮวาสาน หวยฮวยซั่ว 
橘皮竹茹汤 Jupi Zhuru Tang จฺหวีผีจูหรูทัง กิ๊กพวยเตกหยูทึง 
薏苡附子败酱散 Yiyi Fuzi Baijiang San อี้อี่ฟูจื่อไปเจ้ียงสาน อี้อี่หูจื้อไปเจ้ียซัว่ 
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รายชื่อตัวยา 
 
 

รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
人参 Renshen เหรินเซิน   หยิ่งเซียม  โสมคน 
人参 (去芦) Renshen (Qulu) เหรินเซิน (ชฺวี่หลู) หยิ่งเซียม (ค่ือโลว) โสมคนท่ีเอาสวนหัวออก
川贝母 Chuanbeimu ชวนเปยหมู ชวงปวยบอ   
川乌 (制) Chuanwu (zhi) ชวนอ ู(จื้อ) ชวงโอว (จี่) รากแกวของโหราเดือย

ไกท่ีผานการฆาฤทธ์ิ 
大生地 Dashengdi ตาเซิงต้ี  ต่ัวแชต่ี  โกฐขี้แมว 
干地黄 Gandihuang กันต้ีหวง กังต่ีอึ๊ง  โกฐขี้แมว 
川芎 Chuanxiong ชวนซฺยง  ชวงกง โกฐหัวบัว 
大枣 Dazao ตาเจา  ต่ัวจอ  พุทราจีน 
山药 Shanyao ซันเหยา  ซัวเอ๊ียะ  
山栀子 Shanzhizi ซันจือจื่อ   ซัวกีจื้อ ลูกพุด 
山栀子仁 Shanzhiziren ซันจือจื่อเหริน ซัวกีจื๋อยิ้ง เน้ือในเมล็ดลูกพุด 
干姜 Ganjiang กันเจียง กังเกีย ขิงแกแหง 
大黄 Dahuang ตาหวง ต่ัวอ๊ึง  โกฐนํ้าเตา 
大黄 (面裹煨, 
去面切, 焙) 

Dahuang  
(mianguowei, 
qumianqie, bei) 

ตาหวง  
(เม่ียนกวอเวย ชฺวี่
เม่ียนเชวี่ย เปย) 

ต่ัวอ๊ึง  
(หมีกออุย ค่ือ 
หม่ีเฉียก ปวย) 

โกฐนํ้าเตาปง 

三棱 Sanleng ซานเหลิง ซําเหล็ง  
大腹皮 Dafupi ตาฟูผี  ต่ัวปกพวย เปลือกผลหมาก 
五味子 Wuweizi อูเวยจื่อ โหงวบ่ีจี ้  
天南星 (制) Tiannanxing เทียนหนันซิง (จื้อ) เทียงหนํ่าแช (จื่)  
木香 Muxiang มูเซียง  บักเฮีย โกฐกระดูก 
木通 Mutong มูทง  บักทง  
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รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
贝母 Beimu เปยหมู ปวยบอ   
贝母 (去心) Beimu (quxin) เปยหมู (ชฺวีซ่ิน) ปวยบอ (ค่ือซิม)  
车前子 Cheqianzi เชอเฉียนจ่ือ เชียใจจี ้  
丹皮 Danpi ตันผี ตันพวย เปลือกรากโบต๋ัน 
丹参 Danshen ตันเซิน  ตันเซียม  
玉竹 Yuzhu ยฺวี่จู  เง็กเต็ก  
甘草 Gancao กันเฉา กําเชา ชะเอมเทศ 
甘草(炙) Gancao (zhi) กันเฉา (จื้อ) กําเชา (จี่) ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง 
甘草(炒) Gancao (chao)  กันเฉา (เฉา) กําเชา (ชา) ชะเอมเทศผัด 
艾叶 Aiye อายเยี่ย  เฮ่ียเฮี๊ยะ  
石膏 Shigao สือเกา เจียะกอ เกลือจืด 
北沙参 Beishashen เปยซาเซิน ปกซาเซียม  
生大黄 Shengdahuang เซิงตาหวง แชต่ัวอึง๊  โกฐนํ้าเตา 
生地黄 Shengdihuang เซิงต้ีหวง แชต่ีอึ๊ง โกฐขี้แมว 
生姜 Shengjiang เซิงเจียง แชเกีย  ขิงแกสด 
生姜皮 Shengjiangpi เซิงเจียงผี   แชเกียพวย ผิวขงิแกสด 
生葳蕤 Shengweirui เซิงเวยหรุย แชอุยซุย  
生葱白 Shengcongbai เซิงชงไป  แชชงัแปะ หอมจีนสด 
白术 Baizhu ไปจู  แปะตุก  
白芍 Baishao ไปเสา แปะเจียก   
白芍 (炒) Baishao (chao) ไปเสา (เฉา) แปะเจียก (ซา)  
白芷 Baizhi ไปจื่อ  แปะจ้ี โกฐสอ 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 
 

รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
白芥子 Baijiezi ไปเจ้ียจื่อ  แปะไกจี ้ เมล็ดพรรณผักกาด 
白果 Baiguo ไปกวอ  แปะกวย แปะกวย 
白茯苓 Baifuling ไปฝูหลิง แปะหกเหล็ง โปงรากสน 
白前(蒸) Baiqian (zheng) ไปเฉียน (เจิง) แปะใจ (เจ็ง)   
白扁豆 (姜汁

津, 去皮, 微炒) 
Baibiandou 
(jiangzhijin, 
qupi, weichao) 

ไปเปยนโตว  
(เจียงจื่อจิน ชวฺีผ่ี 
เวยเฉา) 

แปะเปยงเตา
(เกียจับจิง  
ค่ือพวย หมุยชา)

 

白薇 Baiwei ไปเวย แปะมุย  
冬瓜子 Dongguazi ตงกวาจื่อ  ตังกวยจี ้ เมล็ดฟก 
玄参 Xuanshen เสฺวียนเซิน  เห่ียงเซียม  
半夏 Banxie ปนเซี่ย ปวแห   
半夏 (制) Banxie (zhi) ปนเซี่ย (จื้อ)     ปวแห (จี่)   
半夏 (洗) Banxie (xi) ปนเซี่ย (สี่) ปวแห (โสย)  
半夏曲 Banxiequ ปนเซี่ยชฺว ี ปวแหขัก   
地龙 Dilong ต้ีหลง ต่ีเลง ไสเดือนดิน 
地黄 Dihuang ต้ีหวง ต่ีอึ๊ง  โกฐขี้แมว 
芍药 Shaoyao เสาเหยา  เจ๊ียกเอ๊ียะ   
芒硝 Mangxiao หมางเซียว  หม่ังเซียว ดีเกลือ 
百合 Baihe ไปเหอ  แปะฮะ  
百部 (蒸) Baibu (zheng) ไปปู (เจิง)  แปะโปว (เจ็ง)  
当归 Danggui ตังกุย  ตังกุย   
当归头 Dangguitou ตังกุยโถว   ตังกุยเทา   
当归身 Dangguishen ตังกุยเซิน ตังกุยซงิ   
当归尾 Dangguiwei ตังกุยเหวย ตังกุยบวย โกฐเชียง 
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รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
肉豆蔻 Roudoukou โรวโตวโขว  เหน็กเตาโขว ลูกจันทน 
肉桂 Rougui โรวกุย เหน็กกุย อบเชยจีน 
肉桂 (研粉) Rougui (yanfen) โรวกุย (เอี๋ยนเฝน) เหน็กกุย (ไหงฮุง) อบเชยจีนบดเปนผง 
竹叶 Zhuye จูเยี่ย เต็กเฮียะ หญาขุยไมไผ หรือ 

ใบไผขม 
竹茹 Zhuru จูหรู เต็กยู เปลือกชั้นกลางของ

ลําตนไผดํา 
全当归 Quandanggui เฉวียนตังกุย ฉวงตังกยุ  
灯芯 Dengxin เติงซิน เต็งซิม  
防风 Fangfeng ฝางเฟง  หวงฮง  
红枣 Hongzao หงเจา อั่งจอ พุทราจีน 
麦冬 Maidong ไมตง  แบะตง  
麦芽 Maiya ไมหยา  แบะแง  ขาวบารเลยงอก 
麦芽曲 Maiyaqu ไมหยาชฺว ี แบะแงขกั ขาวบารเลยงอก 
赤芍 Chishao เชอเสา  เชียะเจียก  
苇茎 Weijing เหวยจิง  อุยแก  
苇根 Weigen เหวยเกิน อุยกิ่ง  
苏子 Suzi ซูจื่อ โซวจ้ี ผลงาขี้มอน 
苍术 Cangzhu ชังจู ชังตุก โกฐเขมา 
芦根 Lugen หลูเกิน โลวกิง  
杏仁 Xingren ซิ่งเหริน เหงยิ้ง   
杏仁  
(去皮尖) 

Xingren 
(qupijian) 

ซิ่งเหริน  
(ชฺวีผ่ีเจียน)  

เหงยิ้ง  
(ค่ือผวยเจียม) 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 
 

รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
吴茱萸 Wuzhuyu หวูจูยฺหว ี โหงวจูยู  
牡丹皮 Mudanpi หมูตันผี  โบวตัวพวย  เปลือกรากโบต๋ัน 
龟甲 (酥炒) Guijia (suchao) กุยเจี่ย (ซูเฉา) กูกะ (โซวชา) กระดองเตาค่ัว 
龟板 (酥炒) Guiban (suchao) กุยปน (ซูเฉา) กูปง (โซวชา) กระดองเตาค่ัว 
羌活 Qianghuo เชียงหัว เกียงอั๊วะ  
沙参 Shashen ซาเซิน ซาเซียม   
没药 Moyao มอเหยา  หมุกเอ๊ียะ มดยอบ 
诃子 Hezi เหอจ่ือ   คอจี้  
阿胶 E-jiao อาเจียว  อากา กาวหนังลา 
附子 (炮去皮) Fuzi (paoqupi) ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผ)ี หูจื้อ 

(เผาค่ือพวย)  
รากแขนงของโหราเดือยไก
ท่ีผานการฆาฤทธ์ิ 

陈皮 Chenpi เฉินผี   ถิ่งพวย   
陈橘皮 Chenjupi เ ฉินจฺหวีผี  ถิ่งกิกพวย  
败酱草 Baijiangcao ไปเจ้ียงเฉา ไปเจ้ียเชา  
知母 Zhimu จือหมู ตีบอ  
知母 (酒浸炒) Zhimu (jiujinchao) จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา) ตีบอ (จิ้วจิ่มชา)  
侧柏叶 Cebaiye เชอไปเยี่ย  เจ็กแปะเฮียะ  
金银花 Jinyinhua จินอิ๋นฮวา กิมหงิ่งฮวย  ดอกสายนํ้าผ้ึง 
乳香 Ruxiang หรูเซียง อือเฮีย  
饴糖 Yitang อี๋ถัง อี่ท้ึง   
泽泻 Zexie เจอเซี่ย  เจ็กเสี่ย  
细生地 Xishengdi ซี่เซิงต้ี โซยแชต่ี โกฐขี้แมว 
细辛 Xixin ซี่ซิน  โซยซิง  
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รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
荆芥 Jingjie จิงเจ้ีย เก็งไก      
荆芥穗 Jingjiesui จิงเจ้ียซุย เก็งไกสุย  
草乌 (制) Caowu (zhi) เฉาอู (จื้อ)  เฉาโอว (จี่)  
茯苓 Fuling ฝูหลิง หกเหล็ง โปงรากสน 
茯苓皮 Fulingpi ฝูหลิงผี  หกเหลงพวย เปลือกโปงรากสน 
栀子 Zhizi จือจื่อ กีจื้อ ลูกพุด 
枳壳 Zhiqiao จื่อเขอ จี๋ขัก   
枳壳 (麸炒) Zhiqiao (fuchao) จื่อเขอ (ฟูเฉา) จี๋ขัก (ฮชูา)  
枳实 Zhishi จื่อสือ จี๋ซิก  
厚朴 Houpo โฮวผอ  เกาผก  
厚朴 (炙) Houpo (zhi) โฮวผอ (จื้อ) เกาผก (จี่)  
香附 Xiangfu เซียงฝู   เฮียงหู แหวหมู 
独活 Duhuo ตูหัว  ตกอ๊ัวะ  
姜汁 Jiangzhi เจียงจื่อ เกียจับ  นํ้าค้ันขิงแกสด 
姜炭 Jiangtan เจียงถาน เกียถั่ว ขิงแกเผาเปนถาน 
神曲 Shenqu เสินชฺว ี สิ่งขกั  
萹蓄 Bianqie เปยนชฺวี่ เปยงเถียก  
熟地黄 (酒蒸) Shudihuang 

(jiuzheng) 
สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) เส็กต่ีอึ๊ง (จิว๋เจ็ง) โกฐขี้แมวน่ึงเหลา 

莲子 Lianzi เหลียนจ่ือ  โหนยจี้ เมล็ดบัว 
莲子肉 Lianzirou เหลียนจ่ือโรว โหนยจี้เนก เมล็ดบัว 
莪术 Erzhu เออรจู  หงอตุก  
莱菔子 Laifuzi ไหลฝูจื่อ  ไหลหกจ้ี เมล็ดหัวผักกาดขาว 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 
 

รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
桂枝 Guizhi กุยจือ กุยก ี กิ่งอบเชยจีน 
桔梗 Jiegeng เจ๋ียเกิง กิกแก   
桔梗  
(炒令深黄色) 

Jiegeng (chaoling
shenhuangshe) 

เจ๋ียเกิง (เฉาลิ่ง
เซินหวางเซอ)  

กิกแก (ฉาเหลง
ซิมอึ่งเส็ก) 

 

桔梗 (炒) Jiegeng (chao) เจ๋ียเกิง (เฉา)  กิกแก (ชา)  
桃仁 Taoren เถาเหริน  ถอยิ้ง เมล็ดทอ 
柴胡 Chaihu ไฉหู ฉาโอว  
胶饴 Jiaoyi เจียวอี ๋ กาอ๊ี  
浙贝母 Zhebeimu เจอเปยหมู  เจ้ียกปวยบอ  
海参 Haishen ไหเซิน   ไฮเซียม  
桑叶 Sangye ซังเยี่ย  ซึงเฮียะ ใบหมอน 
桑白皮 Sangbaipi ซังไปผ ี ซึงแปะพวย เปลือกรากหมอน 
黄芩 Huangqin หวงฉิน อึ่งงึ้ม  
黄连 Huanglian หวงเหลียน   อึ่งเลี้ยง  
黄柏 Huangbo หวงปอ  อึ่งแปะ  
黄柏(炒) Huangbo (chao) หวงปอ (เฉา) อึ่งแปะ (ชา)  
银花 Yinhua อิ๋นฮวา หงึ่งฮวย ดอกสายนํ้าผ้ึง 
梨皮 Lipi หลีผ ี ไหลพวย เปลือกผลสาลี ่
猪苓 Zhuling จูหลิง ตือเหล็ง  
麻黄 Mahuang หมาหวง หม่ัวอ๊ึง   
麻黄 (去节) Mahuang (qujie) หมาหวง (ชฺวี่จฺเหวีย) ม้ัวอึ๊ง (ค่ือจกั)  
鹿角胶 Lujiaojiao ลูเจี่ยวเจียว  เต็กกั๊กกา กาวเขากวาง 
淡竹叶 Danzhuye ต้ันจูเยี่ย   ตาเต็กเฮียะ หญาขุยไมไผ,    

ใบไผขม 
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รายช่ือ พินยิน จีนกลาง จีนแตจ๋ิว ช่ือไทย 
淡豆豉 Dandouchi ต้ันโตวฉ่ือ ตาเตาสี่  
款冬花 Kuandonghua ขวนตงฮวา ควงตงฮวย  
葛根 Gegen เกอเกิน กั๊วกงิ  
葱白 Congbai ชงไป  ชังแปะ หอมจีน 
紫苏子 Zisuzi จื่อซูจื่อ จี่โซวจ้ี  ผลงาขี้มอน 
紫菀 (蒸) Ziwan (zheng) จื่อหวั่น (เจิง) จี่อวง (เจ็ง)  
滑石 Huashi หฺวาสือ  กุกเจี๊ยะ หินลื่น 
槐花 Huaihua ไหฺวฮวา  หวยฮวย   
槐花 (炒) Huaihua (chao) ไหฺวฮวา (เฉา) หวยฮวย (ชา)  
粳米 Jingmi จิงหม่ี แกบ้ี ขาวเจา 
蔓荆子 Manjingzi ม่ันจิงจื่อ  หม่ังเก็งจ้ี  
罂粟壳 Yingsuqiao อิงซูเคอ เอ็งเซ็กขัก เปลือกผลฝน 
缩砂仁 Susharen ซูซาเหริน  ซกซายิ้ง  
熟地 Shudi สูต้ี เส็กต่ี โกฐขี้แมวน่ึงเหลา 
熟地黄 Shudihuang สูต้ีหวง เส็กต่ีอึ๊ง โกฐขี้แมวน่ึงเหลา 
熟附子 Shufuzi สูฟูจื่อ เส็กหูจื้อ รากแขนงของโหราเดือยไก

ท่ีผานการฆาฤทธ์ิ 
薏苡仁 Yiyiren อี้อี่เหริน  อี้อี๋ยิ้ง ลูกเดือย 
薄荷 Bohe ปอเหอ เปาะหอ  
橘皮 Jupi จฺหวีผ ี กิ๊กพวย  
橘红 Juhong จฺหวีหง กิ๊กอั๊ง  
藁本 Gaoben เกาเปน กอปง  
瞿麦 Qumai ฉฺวีไม กื่อแบะ  
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ดัชนีตัวยา 
 
กกชาง, 26 
กระดองเตาค่ัว, 203, 244 
กระวานไทย, 20 
กวนชังจู, 12 
กวนเซิงหมา, 12 
กวนฝางเฟง, 12 
กวนมูทง, 12, 16, 382, 383 
กวนหลงตาน, 12 
กวนหวงปอ, 12 
กวาโหลว, 19 
กวางจินเฉียนเฉา, 10 
กวางจี้เซิง, 10 
กวางจื่อสือ, 10 
กวางเซิงหมา, 10 
กวางต้ีติง, 10 
กวางโตวเกิน, 10 
กวางปาจี๋, 10 
กวางปูกูจือ, 10 
กวางฝางจี่, 10 
กวางมูเซียง, 10 
กวางฮ่ัวเซียง, 10 
กัญชาเทศ, 17 
กันเจี๋ยเกิง, 275 
กันเจียง, 36, 37, 86, 89, 90, 157, 159, 235 
กันเฉา, 12, 15, 27, 41, 44, 45, 50, 54, 69, 71, 77, 

79, 80, 91, 94, 95, 97, 100, 106, 110, 111, 
122, 125, 141, 157, 159, 216, 218, 238, 239, 
240, 277, 283, 334, 397, 398 

กันเฉา (จื้อ), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 56, 59, 
60, 61, 64, 65, 81, 84, 86, 89, 90, 161, 165, 175, 
178, 179, 184, 186, 188, 192, 210, 214, 238 

กันเฉา (เฉา), 148, 151, 152, 194, 199, 238 
กันเซิงเจียง, 210, 213, 214 
กันต้ีหวง, 122, 125, 337 
กาฝากไมโพไทร, 10 
การบูร, 21, 28,  
กาวเขากวาง, 223, 392 
กาวหนังลา, 27, 110, 125, 173, 435 
กาวหนังหมู, 436 
ก่ิงอบเชยจีน, 79, 82, 109, 186, 242 
กุยจือ, 34, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 106, 109, 111, 

184, 186, 242, 401 
กุยเจี่ย (ซูเฉา), 244 
กุยโจวจินซือเถา, 11 
กุยโจวปาเจี่ยวเหลียน, 11 
กุยปน (ซูเฉา), 201, 203, 244 
กูซุยปู, 21 
เกกฮวย, 11, 17, 27 
เกอเกิน, 20, 50, 53, 54, 246 
เกอเจี้ย, 18, 20 
เกลือจืด, 18, 48, 53, 64, 394 
เกาเปน, 12, 175, 178, 179, 248, 249 
โกฐกระดูก, 10, 11, 13, 192, 380 
โกฐข้ีแมว, 11, 27,, 44, 75, 125, 140, 144, 337 
โกฐข้ีแมวน่ึงเหลา, 140, 203, 223, 337 
โกฐเขมา, 12, 13, 27, 44, 104, 249, 294 
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โกฐเชียง, 323 
โกฐน้ําเตา, 12, 13, 20, 21, 27, 68, 71, 75, 208, 333 
โกฐน้ําเตาปง, 164, 333 
โกฐสอ, 10, 11, 16, 21, 22, 44, 53, 354 
โกฐหัวบัว, 7, 10, 16, 21, 22, 44, 104, 109, 125, 

178, 248, 285 
โกวจี๋, 21 
โกวฉี, 12, 17, 19, 28 
ขม้ินชัน, 22 
ขวนตงฮวา, 91, 94, 95, 250, 251, 368 
ขาวเจา, 64, 255, 441 
ขาวบารเลยงอก, 210, 214, 386 
ขาวเหนียว, 441 
ขิง, 10 
ขิงแกเผาเปนถาน, 223, 235 
ขิงแกสด, 54, 79, 100, 110, 182, 235, 319, 342 
ขิงแกแหง, 89, 159, 213, 235 
เขากวาง, 27, 392 
คนทีสอ, 379 
คนทีสอทะเล, 379 
คาํฝอย, 17, 22, 23 
จฺหวีผี, 35, 97, 98, 100, 252 
จฺหวีหง, 252 
จฺหวีฮวา, 11, 17, 27 
จฺเหวียหมิงจื่อ, 17 
จิงเจี้ย, 23, 148, 151, 152, 253 
จิงเจี้ยซุย, 118, 120, 253 
จิงหม่ี, 33, 61, 64, 65, 255 
จินอิ๋นฮวา, 17, 27, 216, 218, 256, 439 
จีเสฺวี่ยเถิง, 20 
จื่อเขอ (ฟูเฉา), 118, 120, 121, 258 
จื่อเขอ, 10, 17, 258 

จือจื่อ, 31, 102, 104, 308, 309 
จื่อซู, 23 
จื่อซูจื่อ, 260 
จื่อสือ, 10, 17, 34, 35, 66, 68, 205, 208, 209, 210, 

213, 214, 261 
จือหมู, 33, 262, 394 
จือหมู (จิ่วจิ้นเฉา), 201, 203, 262 
จื่อหวั่น (เจิง), 148, 149, 152, 264 
จื่อฮวาต้ีติง, 10 
จูซา, 6 
จูเย่ีย, 61, 64, 65, 266 
จูหรู, 34, 35, 97, 98, 100, 268 
จูหลิง, 171, 173, 269 
เจอจู, 11 
เจอเซี่ย, 21, 171, 173, 205, 208, 209, 271 
เจอตูหัว, 11 
เจอเปยหมู, 132, 135, 273 
เจอเสฺวียนเซิน, 11 
เจินจูหมู, 21, 26 
เจินจูหมูเฟน, 26 
เจี๋ยเกิง, 20, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 137, 141, 194, 

198, 199, 274,275 
เจี๋ยเกิง (เฉา), 148, 151, 152 
เจี๋ยเกิง (เฉาล่ิงเซินหวงเซอ), 148, 151, 152, 274 
เจียงจือ, 72, 76, 235, 236 
เจี้ยงเซียง, 16 
เจียงถาน , 220, 223, 224, 235, 236 
เจียงหวง, 22 
เจียวอ๋ี, 441 
ฉฺวีไม, 161, 164, 165, 276 
ฉินซฺยง, 7 
เฉวียนตังกุย, 323 
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เฉาก่ัว, 20 
เฉาอู (จื้อ), 127, 130, 131, 277, 278 
เฉินจฺหวีผี, 167, 169, 280, 319 
เฉินซา, 6 
เฉินผี, 10, 32,148, 151, 152, 252, 280, 281, 310 
เฉียนหู, 11, 16 
เฉฺวียนจฺเหวีย, 18, 21, 22 
ไฉหู, 12, 13, 18, 50, 53, 54, 282, 283 
ชงไป, 248, 284 
ชวนกุยผี, 10 
ชวนจฺหวีหง, 10 
ชวนจื่อเขอ, 10 
ชวนจื่อสือ, 10 
ชวนเจียง, 10 
ชวนเฉินผี, 10 
ชวนเชอเสา, 10 
ชวนซฺยง, 7, 16, 21, 22, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 

45, 102, 104, 106, 109, 111, 122, 124, 125, 
175, 178, 179, 248, 285, 286 

ชวนซฺวี่ตวน, 10 
ชวนซินเหลียน, 17 
ชวนเซอเซียง, 6 
ชวนเซิงหมา, 10 
ชวนต่ังเซิน, 10 
ชวนตันผี, 10 
ชวนตูหัว, 10 
ชวนเปยหมู, 10, 16, 21, 288 
ชวนไปจื่อ, 10 
ชวนผอ, 10 
ชวนมูเซียง, 10 
ชวนมูทง, 10, 16, 81, 161, 382, 383 
ชวนไมตง, 10 

ชวนเล่ียนจื่อ, 10 
ชวนเล่ียนผี, 10 
ชวนหนิวซี, 10 
ชวนหมาหวง, 10 
ชวนหลงตาน, 10 
ชวนหวงปอ, 10 
ชวนเหลียน, 10 
ชวนอู, 10 
ชวนอู (จื้อ), 127, 130, 131, 277, 290, 291, 292 
ชวนอูเวยจื่อ, 10 
ชวนฮวาเจียว, 10 
ชะมด, 6, 28 
ชะเอมเทศ, 12, 15, 27, 44, 54, 71, 76, 79, 94, 100, 

110, 125, 141, 146, 159, 218, 223, 238, 277, 
352, 361, 361, 419 

ชะเอมเทศผัด, 151, 199 
ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง, 48, 59, 64, 84, 89, 165, 178, 

186, 192, 214, 238 
ชังจู, 12, 13, 27, 33, 41, 44, 45, 102, 104, 249, 294 
ชาดจอแส, 6 
ชิงผี, 17 
ชิงเฮา, 3 
ชุนหมา, 16 
เชอเฉียนจื่อ, 17, 20, 27, 161, 164, 165, 296 
เชอไปเย่ีย, 118, 120, 297 
เชอเสา, 10, 27, 36, 37, 112, 115, 116, 299, 300, 398 
เชียงหัว, 12, 22, 41, 42, 45, 50, 53, 54, 175, 178, 

179, 301 
เชียนหนิวจื่อ, 17 
ซงเซียง, 18 
ซังเซ่ิน, 17 
ซั่งต่ังเหรินเซิน, 6 
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ซังไปผี, 91, 94, 95, 167, 169, 303, 319 
ซังเพียวเซียว, 18, 21 
ซังเย่ีย, 17, 27, 132, 133, 135, 305, 306, 328 
ซันจา, 12, 17, 23, 27 
ซันจือจื่อ, 132, 135, 308,  
ซันจือจื่อเหริน, 161, 165, 308 
ซันเหยา, 19, 21, 194, 198, 199, 310, 439 
ซาเซิน, 11, 12, 13, 132, 135, 311 
ซานชี, 22 
ซานเหลิง, 112, 115, 116, 312, 447 
ซิ่งเหริน, 20, 33, 91, 94, 95, 132, 133, 135, 313, 

314, 400 
ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผีเจียน), 34, 46, 48, 313 
ซนิอาเจียว, 436 
ซีกันเฉา, 12 
ซีโกวฉี, 12 
ซีจั้งมูกวา, 12 
ซีฉี, 12 
ซีเชียง, 12 
ซี่ซิน, 12, 13, 41, 44, 45, 81, 84, 157, 159, 248, 

315, 316 
ซี่เซิงต้ี, 72, 75, 74, 337 
ซีเซิงหมา, 12 
ซีต่ัง, 12 
ซีตังกุย, 12 
ซีโตวเกิน, 12 
ซีหงฮวา, 12 
ซีหยางเซิน, 12 
ซีหลิว, 12 
ซีอินเฉิน, 12 
ซีอูเวยจื่อ, 12 
ซูจื่อ, 17, 27, 91, 94, 95, 153, 155, 260 

ซูซาเหริน, 194, 198, 199, 317 
ซูมู, 16 
ซูเหอเซียง, 28 
เซอเซียง, 6, 28 
เซิงกันเฉา, 72, 76, 137, 141, 143, 146, 147, 220, 

223, 224, 238 
เซิงเจียง, 35, 50, 54, 77, 79, 80, 97, 100, 106, 110, 

111, 169, 180, 182, 235, 236 
เซิงเจียงผี, 167, 169, 319 
เซิงชงไป, 56, 59, 60, 284 
เซิงตาหวง, 72, 75, 76, 333 
เซิงต้ี, 27 
เซิงต้ีหวง, 41, 44, 45, 137, 140, 141, 337 
เซิงเวยหรุย, 56, 59, 60, 387 
เซียงฝู, 21, 102, 104, 320, 321 
เซียงหยวน, 20 
เซียงหรู, 23 
ดอกกุหลาบ, 23 
ดอกลําโพง, 12, 13, 17 
ดอกสายน้ําผ้ึง, 17, 27, 218, 256, 439 
ดีเกลือ, 27, 71, 75, 404 
ตงกวาจื่อ, 225, 227, 322 
ตงฉงเซ่ียเฉา, 5, 6 
ตงเปยเหรินเซิน, 7 
ตงหมา, 16 
ตนพิมเสน, 27 
ต๊ักแตน, 18 
ตังกุย, 11, 12, 16, 21, 22, 30, 32, 72, 76, 81, 82, 

84, 106, 109, 111, 122, 125, 137, 140, 141, 
188, 192, 216, 218, 323, 324 

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา), 31, 32, 35, 36, 37 
ตังกุยเซิน, 323 
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ตังกุยโถว, 323 
ตังกุยเหวย, 36, 37, 323 
ต่ังเซิน, 10, 12, 21, 25 
ต้ันจูเย่ีย, 266 
ตันเซิน, 11, 13, 15, 112, 115, 116, 326, 327, 387 
ต้ันโตวฉ่ือ, 56, 59, 60, 132, 133, 135, 328 
ตันผี, 10, 16, 20, 106, 110, 111, 143, 146, 147, 

405 
ตาเจา, 10, 28, 35, 50, 54, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 

89, 90, 97, 100, 197, 330, 331, 429 
ตาชิงเอี๋ยน, 27 
ตาเซิงต้ี, 143, 144, 147, 337 
ตาฟูผี, 167, 169, 319, 332 
ตาเสฺวี่ยเถิง, 16, 20 
ตาหวง, 12, 13, 20, 21, 27, 65, 68, 69, 71, 205, 208, 

209, 333, 334 
ตาหวง (เม่ียนกวอเวย, ชฺวี่เมี่ยนเชว่ีย, เปย), 161, 164, 

165, 333 
ต้ีกูผี, 16 
ต้ีหลง, 36, 37, 127, 130, 131, 335 
ต้ีหวง, 11, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 337, 338 
ตีนฮุงดอย, 10, 11, 12, 13 
ตุกแก, 18, 20 
ตูจง, 11, 18 
ตูหัว, 10, 11, 22, 175, 178, 179, 339 
เติงซิน, 161, 165, 340,  
เถาเหริน, 20, 32, 36, 37, 112, 115, 116, 225, 227, 

341 
ทูซือจื่อ, 17, 20, 27 
เทียนตง, 11, 21, 27 
เทียนหนันซิง (จื้อ), 127, 130, 131, 342 
เทียนหมา, 5, 6, 11, 16, 21, 27 

น้ําค้ันขิงแกสด, 235 
น้ําเซิงเจียง, 448 
น้ําท่ีกล่ันไดจากมหาหิงคุ, 28 
น้ําผ้ึง, 17, 27, 28 
เน้ือในเมล็ดลูกพุด, 165, 308 
บวยดํา, 21 
ใบงาข้ีมอน, 23 
ใบบัว, 16 
ใบปแป, 17 
ใบไผขม, 64, 266 
ใบมะขามแขก, 27 
ใบหมอน, 17, 27, 133, 305, 328 
ปรอท, 28 
ปลิงทะเล, 430 
ปอเหอ, 16, 18, 23, 28, 56, 59, 60, 143, 146, 147, 

345, 346 
ปอเหอเหนา, 28 
ปนเซ่ีย, 16, 32, 32, 35, 35, 91, 94, 95, 106, 110, 

111, 278, 292, 347, 348 
ปนเซ่ีย (จื้อ), 61, 64, 65, 347 
ปนเซ่ีย (ส่ี), 86, 89, 90, 347 
ปนเซ่ียชฺวี, 210, 213, 347 
ปงเพ่ียน, 21, 28 
ปงหลาง, 21 
ปเติงเฉีย, 23 
ปูกูจือ, 10, 11 
เปยเกาเปน, 12 
เปยจงโหลว, 12 
เปยฉางซัน, 12 
เปยไฉหู, 12 
เปยชังจู, 12 
เปยซันจา, 12 
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เปยซาเซิน, 12, 311 
เปยซี่ซิน, 12 
เปยเซิงหมา, 12 
เปยตาหวง, 12 
เปยโตวเกิน, 12 
เปยถิงล่ีจื่อ, 12 
เปยไปโถวเวิง, 12 
เปยเสฺวียนเซิน, 12 
เปยหมู, 10, 11, 16, 21, 22, 27, 137, 140, 141, 278, 

288, 292 
เปยหมู (ชฺวี่ซิน), 143, 146, 147, 288 
เปยหยางจินฮวา, 12 
เปยอูเจียผี, 12 
เปยอูเวยจื่อ, 12 
เปลือกช้ันกลางของลําตนไผดํา, 98, 268 
เปลือกโปงรากสน, 169, 319, 374 
เปลือกผลทับทิม, 12 
เปลือกผลฝน, 439 
เปลือกผลเล่ียน, 10 
เปลือกผลหมาก, 169, 319, 322  
เปลือกรากโบต๋ัน, 110, 146, 405 
เปลือกรากหมอน, 94, 169, 303, 319 
เปลือกหอยไขมุกนํ้าจืด, 21 
เปยนชฺวี่, 161, 164, 165, 350 
แปะกวย, 20, 94, 352 
โปงรากสน, 11, 21, 159, 173, 182, 186, 197, 208, 

214, 372, 374 
ไปกวอ, 20, 91, 94, 95, 352, 353 
ไปกวอเชียว, 353 
ไปจื่อ, 10, 11, 16, 21, 22, 41, 44, 45, 50, 53, 54, 

77, 354, 355 

ไปจู, 11, 21, 30, 31, 32, 34, 35, 180, 182, 184, 186, 
188, 191, 192, 194, 197, 199, 205, 208, 209, 
210, 214, 356 

ไปเจี้ยจื่อ, 17, 27, 153, 155, 156, 220, 223, 224, 
358 

ไปเจี้ยงเฉา, 229, 231, 359, 360 
ไปเฉียน, 361 
ไปเฉียน (เจิง), 148, 151, 152, 361 
ไปโตวโขว, 20 
ไปปู, 11, 363 
ไปปู (เจิง), 148, 151, 152, 363 
ไปเปยนโตว, 365 
ไปเปยนโตว (เจียงจื่อจิน, ชฺวี่ผี, เวยเฉา), 194, 198, 

199, 365 
ไปฝูหลิง, 194, 197, 199, 210, 214, 372 
ไปเวย, 56, 59, 60, 367 
ไปเสา, 11, 20, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 188, 192, 

299, 300, 397, 398 
ไปเสา (เฉา), 137, 140, 141, 143, 146, 147, 397 
ไปเหอ, 137, 140, 141, 368 
ไปอี๋ถัง, 441 
ผงไขมุก, 26 
ผลงาข้ีมอน, 17, 27, 94, 155, 260 
ผลเล่ียน, 10 
ผลหมอน, 17 
ผิวขิงแกสด, 169, 319 
ผีผาเย่ีย, 17, 20 
ผีเส้ือนํ้า, 10 
ผูหวง, 26, 36, 37 
ฝอโสว, 20 
ฝาง, 10, 11, 12, 16 
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ฝางเฟง, 11, 12, 41, 42, 45, 175, 178, 179, 370 
ฝูหลิง, 11, 21, 30, 31, 32, 35, 157, 159, 171, 173, 

180, 182, 184, 186, 205, 208, 209, 372 
ฝูหลิงผี, 167, 169, 319, 374 
พันงูนอย, 10, 11, 20, 27 
พิมเสน, 10, 18, 27, 28 
พิมเสนตน, 10, 18 
พุทราจีน, 10, 28, 54, 59, 79, 84, 89, 100, 197, 330, 429 
ฟาทะลายโจร, 17 
ฟานเซี่ยเย่ีย, 27 
ฟูจื่อ, 6, 22, 27 
ฟูจื่อ (เผาชฺวี่ผี), 180, 182, 375 
มดยอบ, 115, 130, 378, 407 
มอเหยา, 36, 37, 112, 115, 116, 127, 130, 131, 378, 

407 
มะเขือเทศ, 23 
มะเหล่ียมหิน, 11 
มั่นจิงจื่อ, 175, 178, 179, 379 
มูกวา, 12, 20, 23 
มูเซียง, 10, 11, 13, 16, 188, 192, 380 
มูทง, 10, 12, 16, 81, 84, 161, 164, 165, 382, 383 
เมล็ดทอ, 20, 115, 227, 341 
เมล็ดบัว, 198, 425 
เมล็ดผักกาดนํ้า, 17, 20 
เมล็ดฝอยทอง, 20 
เมล็ดพรรณผักกาด, 155, 223, 358 
เมล็ดฟก, 227, 322 
เมล็ดหัวผักกาดขาว, 155, 431 
แมงปอง, 18, 21, 22 
ไมตง, 10, 11, 22, 61, 64, 65, 72, 75, 76, 106, 110, 

111, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 384 
ไมหยา, 386 

ไมหยาชฺวี, 210, 214, 386 
ยฺวี่จู, 11, 19, 387 
ยฺวี่หล่ีเหริน, 20 
ยิปซัม, 394 
เยเจียวเถิง, 16 
รากแกวของโหราเดือยไก, 10 
เรว, 317 
เรวดง, 317 
โรวกุย, 34, 35, 36, 37, 188, 191, 192, 389, 390 
โรวกุย (เอี๋ยนเฝน), 220, 223, 224, 389 
โรวฉงหรง, 22 
โรวโตวโขว, 188, 191, 192, 391 
ลูเจี่ยวเจียว, 220, 223, 224, 392 
ลูหรง, 27, 392 
ลูกจันทน, 191, 391 
ลูกเดือย, 198, 227, 231, 442 
ลูกพุด, 104, 135, 308 
สมเกล้ียง, 261 
สมซา, 10, 120, 258, 261 
สมซาผัดรําขาวสาลี, 120, 258 
สมมือ, 20 
สมอไทย, 427 
สาล่ี, 409 
สือเกา, 18, 33, 46, 48, 50, 53, 54, 61, 64, 65, 394 
สือหลิวผี, 12 
สูต้ี, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 220, 223, 224, 337 
สูต้ีหวง, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 137, 140, 141, 337 
สูต้ีหวง (จิ่วเจิง) , 31, 32, 35, 37, 201, 203, 337 
สูฟูจื่อ, 229, 231, 375 
เสาเหยา, 50, 54, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 106, 109, 

111, 122, 125, 180, 182, 397 
เสินชฺวี, 102, 104, 205, 208, 400 
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เสฺวียนเซิน, 11, 12, 21, 72, 75, 76, 137, 140, 141, 
143, 146, 147, 216, 218, 396 

เสฺวียนหูซั่ว, 16 
โสมคน, 6, 7, 19, 25, 27, 64, 76, 89, 100, 110, 191, 

197, 214, 421, 432 
โสมอเมริกัน, 12 
ไสเดือนดิน, 130, 335 
หงเจา, 56, 59, 60, 330, 331 
หงฉี, 12 
หงฮวา, 12, 17, 22, 23, 32, 36, 37 
หญาขุยไมไผ, 64, 266 
หญาแขม, 27, 227, 410 
หญาฝรั่น, 12 
หนันจงโหลว, 10, 11, 13 
หนันไฉหู, 13 
หนันชังจู, 13 
หนันซวนเจา, 13 
หนันซาเซิน, 11, 13 
หนันซ่ีซิน, 13 
หนันตันเซิน, 11, 13 
หนันตาหวง, 13 
หนันปนหลันเกิน, 13 
หนันมูเซียง, 13 
หนันยฺวี่กุย, 13 
หนันหยางจินฮวา, 13 
หนันหวงจิง, 13 
หนันอูเจียผี, 13 
หนันอูเวยจื่อ, 13 
หนาวหนอนรอนหญา, 5 
หนิวซี, 10, 11, 20, 27 
หนิวปางจื่อ, 17 

หมาหวง, 10, 15, 16, 19, 91, 94, 95, 220, 223, 224, 
313, 401, 402, 403 

หมาหวง (ชฺวี่เจี๋ย), 34, 46, 48, 401 
หมากสง, 21 
หมางเซียว, 27, 69, 71, 72, 75, 76, 404 
หมิงต่ังเซิน, 21 
หมูตันผี, 16, 405 
หยางจินฮวา, 12, 13, 17 
หรูเซียง, 36, 37, 112, 115, 116, 127, 130, 131, 378, 

407 
หลีผี, 132, 135, 409 
หลีหลู, 423 
หลูเกิน, 410 
หวงจิง, 11, 13, 19, 27 
หวงฉิน, 22, 27, 31, 41, 44, 45, 50, 53, 54, 86, 89, 

90, 91, 94, 95, 205, 208, 209, 411, 412 
หวงฉี, 27, 34, 35, 36, 37 
หวงปอ, 10, 12, 16, 31, 210, 213, 214, 414, 415 
หวงปอ (เฉา), 201, 203, 414 
หวงเหลียน, 10, 11, 16, 30, 31, 86, 89, 90, 205, 

208, 209, 416, 417 
หฺวาสือ, 18, 161, 164, 165, 171, 173, 418 
หวินกุย, 11 
หวินเฉียนหู, 11 
หวินผอ, 11 
หวินฝางเฟง, 11 
หวินมูเซียง, 11 
หวินหนันจงโหลว, 11 
หวินหนันซาเซิน, 11 
หวินหนันตันเซิน, 11 
หวินหนันไปปู, 11 
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หวินหนันหลัวฝูมู, 11 
หวินหลิง, 11 
หวินเหลียน, 11 
หวูจูยฺหวี, 106, 109, 111, 419, 420 
หอมจีน, 59, 248, 284 
หังจฺหวีฮวา, 11 
หังไปจื่อ, 11 
หังไปเสา, 11 
หังไมตง, 11 
หัวผักกาดขาว, 423, 424 
หินล่ืน, 18, 164, 173, 418 
หูพอ, 18 
เหมยกุยฮวา, 23 
เหรินเซิน, 6, 7, 19, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 61, 

64, 72, 76, 86, 89, 90, 97, 100, 106, 110, 111, 
188, 191, 192, 210, 214, 421, 422, 423, 424 

เหรินเซิน (ชฺวี่หลู), 194, 197, 199, 421, 432 
เหลียนจื่อ, 425 
เหลียนจื่อโรว, 194, 198, 199, 425 
เหลียนเฉียวซิน, 20 
เหลียวซ่ีซิน, 12 
เหลียวเซิน, 7 
เหลียวอูเวยจื่อ, 12 
เหวยเกิน, 410 
เหวยจิง, 27, 225, 227, 410 
เหอจื่อ, 188, 191, 192, 427, 428 
เหอเย่ีย, 16 
เหอโสวอู, 20 
เหอหนันซาเซิน, 11 
แหวหมู, 21, 104, 320 
โหราเดือยไก, 10, 22, 27, 130, 231, 290, 375 
โหราเดือยไกท่ีเผาจื้อดวยนํ้าเกลือ, 27 

ไหเซิน, 72, 75, 76, 429, 430 
ไหเฟงเถิง, 16 
ไหหนันจงโหลว, 10 
ไหลฝูจื่อ, 153, 155, 156, 431 
ไหฺวกูจือ, 11 
ไหฺวจฺหวีฮวา, 11 
ไหฺวซานเหยา, 11 
ไหฺวต้ีหวง, 11 
ไหฺวหนิวซี, 11 
ไหฺวอันเส่ียวฝางเฟง, 11 
ไหฺวหม่ี, 17, 20 
ไหฺวฮวา, 17, 433 
ไหฺวฮวา (เฉา), 118, 120, 433 
อบเชยจีน, 10, 13, 16, 191, 389 
อันสีเซียง, 18 
อาเจียว, 27, 106, 110, 111, 122, 125, 171, 173, 

435, 436 
อายเย่ีย, 122, 125, 437, 438 
อําพัน, 18 
อิงซูเคอ, 188, 191, 192, 439  
อินเฉินเฮา, 18 
อิ๋นฮวา, 17, 27, 256 
อิ๋นฮวาเถิง, 16 
อี๋ถัง, 77, 79, 80, 441 
อี้หมูเฉา, 17 
อี้อี่เหริน, 194, 198, 199, 225, 227, 229, 231, 442 
อูเซาเสอ, 21 
อูเวยจื่อ, 10, 12, 13, 17, 19, 28, 157, 159, 444, 445 
อูหลิงจือ, 423 
อูเหมย, 21, 35 
เออรจู, 112, 115, 116, 447 
เออเวย, 28 
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เอี๋ยนชงหรง, 27 
เอี๋ยนฟูจื่อ, 27 
ฮวาเจียว, 10, 23 
ฮอมดง, 12, 27 
ฮั่วเซียง, 10, 18, 27 
โฮวผอ, 10, 11, 16, 21, 27, 66, 68, 448 
โฮวผอ (จื้อ), 210, 213, 214, 448 
Aconitum carmichaeli Debx., 290, 375 
Aconitum kusnezoffii Reichb., 277 
Adenophora trachelioidis Maxim., 275 
Akebia quinata (Thunb.) Dence., 382 
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis 

(Diels) Rehd, 382 
Alisma orientalis (Sam.) Juzep., 271 
Alismataceae, 271 
Alliaceae, 284 
Allium fistulosum L., 284 
Amomum longiligulare T.L.Wu, 317 
Amomum villosum Lour. var. xanthioides T.L. Wu 

et Senjen, 317 
Amomum villosum Lour., 317 
Anemarrhena asphodeloides Bge., 262 
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 

Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et 
Yuan, 354 

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et 
Hook. f., 354 

Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et 
Yuan, 339 

Angelica sinensis (Oliv.) Diels, 323 
Apiaceae, 248, 282, 285, 301, 311, 323, 339, 354, 

370 
Araceae, 342, 344, 347 

Araliaceae, 421 
Areca catechu L., 332 
Arecaceae , 332 
Arisaema amurense Maxim., 342 
Arisaema erubescens (Wall.) Schott, 342 
Arisaema heterophyllum Bl., 342 
Arisaema japonicum Bl., 342 
Aristolochia manshuriensis Kom., 382 
Aristolochiaceae ,315, 382 
Aristolochiae Manshuriensis Caulis, 382 
Artemisia argyi Levl. et Vant., 437 
Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. 

mandshuricum (Maxim.) Kitag., 315 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai , 315 
Asarum sieboldii Miq., 315 
Asclepiadaceae, 361, 367 
Aster tataricus L.f., 264 
Asteraceae, 250, 264, 294, 356, 380, 437 
Atractylodes chinensis (DC.) Koidz., 294 
Atractylodes lancea (Thunb.) DC., 294 
Atractylodes macrocephala Koidz., 356 
Aucklandia lappa Decne., 380 
Bambusa tuldoides Munro, 268 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 322 
Boswellia carteri Birdw., 407 
Brassica juncea (L.) Czern. et Coss., 358 
Brassicaceae, 358, 431 
Bulbus Allii Fistulosi, 56, 284 
Bulbus Fritillariae Cirrhosae, 288 
Bulbus Fritillariae Thunbergii, 132, 273 
Bulbus Fritillariae, 137, 143 
Bulbus Lilii, 137, 368 
Bupleurum chinense DC., 282 
Bupleurum falcatum L., 282 
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Bupleurum longiradiatum, 283 
Bupleurum scorzonerifolium Willd., 282 
Burseraceae, 378, 407 
Cacumen Biotae, 118 
Cacumen Platycladi, 297 
Calcium sulphate dihydrate, 394 
Campanulaceae, 274, 275 
Caprifoliaceae, 256 
Carapax et Plastrum Testudinis, 244 
Caryophyllaceae, 276 
Caulis Akebiae, 81, 161, 382 
Caulis Bambusae in Taenia, 268 
Caulis Bambusae in Taenis, 97 
Caulis Clematidis Armandii, 382 
Cervidae,392 
Cervus elaphus L., 392 
Cervus nippon Temminck, 392 
Chinemys reevesii (Gray), 244 
Cinnamomum cassia Presl, 389 
Citrus aurantium L., 258, 261 
Citrus reticulata Blanco, 252, 280 
Citrus sinensis Osbeck, 261 
Clematis armandii Franch., 382 
Clematis montana Buch.-Ham., 382 
Coix lacryma-jobi L. var. mayuen Stapf, 442 
Colla Corii Asini, 106, 122, 171, 435 
Colla Cornus Cervi, 220, 392 
Combretaceae, 427 
Commiphora myrrha Engl., 378 
Compositae, 250, 264, 294, 356, 380, 437 
Coptis chinensis Franch., 416 
Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao, 416 
Coptis teeta Wall., 416 
Cordyceps kawkesii Gray, 5 

Cordyceps liagshanensis (Zang) Liu et Hu, 5 
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc., 5 
Cortex Cinnamomi, 188, 220, 389 
Cortex Magnoliae Officinalis, 66, 210, 448 
Cortex Mori Radicis, 91, 167, 303 
Cortex Moutan Radicis, 106, 143 
Cortex Moutan, 405 
Cortex Phellodendri, 201, 210, 414 
Cortex Poria, 167 
Cortex Scleroth Poriae, 374 
Cortex Zingiberis Officinalis Recens, 319 
Cortex Zingiberis, 167 
Cruciferae, 358, 431 
Cucurbitaceae, 322 
Cupressaceae, 297 
Curcuma kwangsiensis S.G. Lee et C.F. Liang, 447 
Curcuma phaeocaulis Valeton, 447 
Curcuma wenyujin Y.H. Chen et C.Ling, 447 
Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz., 361 
Cynanchum atratum Bge., 367 
Cynanchum stautoni (Decne.) Schltr. ex Levl., 361 
Cynanchum versicolour Bge., 367 
Cyperaceae, 320 
Cyperus rotundus L., 320 
Daphne genkwa, 240 
Dianthus chinensis L., 276 
Dianthus superbus L., 276 
Dioscorea opposita Thunb., 310 
Dioscoreaceae, 310 
Dolichos lablab L., 365 
Emydidae, 244 
Ephedra equisetina Bge., 401 
Ephedra intermedia Schrenk et C.A. Mey., 401 
Ephedra sinica Stapf, 401 
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Ephedraceae, 401 
Equidae, 435 
Equus asinus L., 435 
Euphorbia kansui, 240 
Euphorbia pekinensis, 240 
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri 

(Dode) Huang, 419 
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis 

(Dode) Huang, 419 
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth., 419 
Exocarpium Citri Rubrum, 97, 252 
Fabaceae, 238, 246, 328, 365, 433 
Flos Farfarae, 91, 250 
Flos Lonicerae Japonicae, 256 
Flos Lonicerae, 216 
Flos Sophorae, 118, 433 
Folium Artemisiae Argyi, 122, 437 
Folium Mori, 132, 305 
Fritillaria cirrhosa D. Don, 288 
Fritillaria delavayi Franch., 288 
Fritillaria przewalskii Maxim., 288 
Fritillaria thunbergii Miq., 273 
Fritillaria unibracteata Hsiao et K.C. Hsia, 288 
Fructus Amomi, 194, 317 
Fructus Aurantii Immaturus, 66, 205, 210, 261  
Fructus Aurantii, 118, 258 
Fructus Chebulae, 188, 427 
Fructus Evodiae, 106, 419 
Fructus Gardeniae, 102, 132, 161, 308 
Fructus Hordei Germinatus, 210, 386 
Fructus Perillae, 91, 153, 260 
Fructus Schisandrae Chinensis, 444 
Fructus Schisandrae, 157 
Fructus Viticis, 175, 379 

Fructus Ziziphi Jujubae, 50, , 56, 77, 81, 86, 97 
Gardenia jasminoides Ellis, 308 
Ginger juice, 72 
Ginkgo biloba L., 352 
Ginkgoaceae, 352 
Glauber’s salt, 404 
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq., 311 
Glycine max (L.) Merr., 328 
Glycyrrhiza  glabra L., 238 
Glycyrrhiza inflata Bat., 238 
Glycyrrhiza uralensis Fischer., 238 
Gramineae, 255, 266, 268, 386, 410, 441, 444 
Gypsum Fibrosum, 46, 50, 61, 394 
Herba Artemisiae Annuae, 400 
Herba Asari, 41, 81, 157 
Herba Dianthi, 161, 276 
Herba Ephedrae, 46, 91, 220, 401 
Herba Lophatheri, 61, 266 
Herba Menthae, 56, 143, 345 
Herba Patriniae, 229, 359 
Herba Polygoni Avicularis, 161, 350 
Herba Polygoni Salicifoli, 400 
Herba Schizonepetae, 148, 253 
Holothuria leucospitota, 430 
Holothuria scabra, 430 
Hordeum vulgare L., 386, 441 
Hydrated magnesium silicate, 418 
Juncus effusus L., 340 
Juncaceae, 340 
Labiatae, 253, 260, 326, 345, 411 
Lamiaceae, 253, 260, 326, 345, 411 
Lardizabalaceae, 382, 383 
Lauraceae, 242, 389 
Leguminosae-Papilionoideae, 238, 246, 328, 365, 433 
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Ligusticum chuanxiong Hort., 285 
Ligusticum jeholense Nakai et Kitag., 248 
Ligusticum sinense Oliv., 248 
Liliaceae, 262, 273, 284, 288, 368, 384, 387 
Lilium brownii F.E. Brown var. viridilum Baker, 

368 
Lilium lancifolium Thunb., 368 
Lilium pumilum DC., 368 
Lonicera japonica Thunb., 256 
Lophatherum gracile Brongn., 266 
Lumbricus, 127 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba 

Rehd. et Wils., 448 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils., 448 
Magnoliaceae, 444, 448 
Maltose, 441 
Massa Fermentata Medicinalis, 102, 205, 400 
Medulla Junci, 161, 340 
Megascolecidae, 335 
Mentha haplocalyx Briq., 345 
Mirabilite, 404 
Moraceae, 303, 305 
Morus alba L., 303, 305 
Myristica fragrans Houtt., 391 
Myristicaceae, 391 
Myrrha, 112, 127, 378 
Natrii Sulfas, 404 
Natrii Sulphas, 69, 72 
Nelumbo nucifera Gaertn., 425 
Nelumbonaceae, 425 
Nonglutinous Rice, 255 
Notopterygium forbesii Boiss., 301 
Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang., 301 
Nymphaeaceae, 425 

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl., 384 
Oryza sativa L., 255, 441 
Paeonia lactiflora Pall., 299, 397, 398 
Paeonia suffruticosa Andr., 405 
Paeonia veitchii Lynch, 299 
Palmae, 332 
Panax ginseng C.A. Mey, 421 
Papaver somniferum L., 439 
Papaveraceae, 439 
Patrinia scabiosaefolia Fisch, 359 
Patrinia villosa Juss., 359 
Pear peel, 132 
Pericarpium Arecae, 167, 332 
Pericarpium Citri Reticulatae, 148, 167, 280 
Pericarpium Papaveris, 188, 439 
Pericarpium Pyri, 409 
Perilla frutescens (L.) Britt., 260 
Phellodendron amurense Rupr., 414 
Phellodendron chinense Schneid, 414 
Pheretima aspergillum E. Perrier, 335 
Pheretima guillelmi Michaelsen, 335 
Pheretima pectinifera Michaelsen, 335 
Pheretima vulgaris Chen, 335 
Phragmites communis Trin., 335 
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis 

(Mitf.) Stapf ex Rendle., 266, 268 
Pinellia pedatisecta Schott, 342 
Pinellia ternata (Thunb.) Breit., 347 
Plantaginaceae, 296 
Plantago asiatica L., 296 
Plantago depressa Willd., 296 
Plastrum Testudinis, 201 
Platycladus orientalis (L.) Franco, 297 
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC., 274 
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Poaceae, 255, 266, 268, 386, 410, 441, 442 
Polygonaceae, 333, 350 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 387 
Polygonum aviculare L., 350 
Polyporaceae, 269, 372, 374 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr, 269 
Polyporus Umbellatus, 171 
Polyporus, 269 
Poria cocos (Schw.) Wolf, 372, 374 
Poria, 157, 167, 171, 180, 184, 194, 205, 210, 372 
Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim., 313 
Prunus armeniaca L., 313 
Prunus davidiana (Carr.) Franch., 341 
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 313 
Prunus persica (L.) Batsch, 341 
Prunus sibirica L., 313 
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 246 
Pyrus bretschneideri Rehd., 409 
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, 409 
Pyrus ussuriensis Maxim., 409 
Radix Aconiti Kusnezoffii Praeparata, 127, 277 
Radix Aconiti Lateralis Praeparata, 375 
Radix Aconiti Praeparata, 127, 180, 229, 290 
Radix Angelicae Dahuricae, 41, 50, 354 
Radix Angelicae Pubescentis, 175, 339 
Radix Angelicae Sinensis, 72, 81, 106, 122, 137, 

188, 216, 323 
Radix Asteris Tatarici Praeparata, 264 
Radix Asteris, 148 
Radix Aucklandiae, 188, 380 
Radix Bupleuri, 50, 282 
Radix Cynanchi Atrati, 56 
Radix et Rhizoma Asari, 315 
Radix et Rhizoma Cynanchi Atrati, 367 

Radix et Rhizoma Ginseng, 421 
Radix et Rhizoma Rhei, 66, 69, 72, 161, 205, 333 
Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae, 326 
Radix Ginseng, 61, 72, 86, 97, 106, 188, 194, 210 
Radix Glehniae, 132, 311 
Radix Glycyrrhizae Praeparata, 46, 56, 61, 81, 86, 

148, 161, 175, 184, 188, 210, 238 
Radix Glycyrrhizae, 41, 69, 72, 77, 91, 97, 106, 

122, 137, 143, 157, 194, 216, 220, 238 
Radix Ledebouriellae, 41, 175 
Radix Ophiopogonis, 61, 72, 106, 137, 143, 384 
Radix Paeoniae Alba, 137, 143, 188, 397 
Radix Paeoniae Rubrae, 112, 299 
Radix Paeoniae, 50, 77, 81, 106, 112, 122, 180 
Radix Platycodonis, 50, 56, 137, 148, 194, 274 
Radix Puerariae Lobatae, 246 
Radix Puerariae, 50 
Radix Rehmanniae Praeparata, 137, 220, 337 
Radix Rehmanniae, 41, 72, 122, 137, 143, 337 
Radix Salviae Miltirorrhizae, 112 
Radix Saposhnikoviae, 370 
Radix Scrophulariae, 72, 137, 143, 216, 396 
Radix Scutellariae, 41, 50, 86, 91, 205, 411 
Radix Stemonae, 148, 363 
Ramulus Cinnamomi, 77, 81, 106, 242 
Ranunculaceae , 277, 290, 299, 375, 382, 383, 

397, 405, 416 
Raphanus sativus L., 431 
Red deer, 392 
Rehmannia glutinosa Libosch., 337 
Resina Olibani, 112, 127 
Resina Olibanum, 407 
Rhamnaceae, 330 
Rheum officinale Baill., 333 
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Rheum palmatum L., 333 
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf., 333 
Rhizoma Alismatis, 171, 205, 271 
Rhizoma Anemarrhenae, 201, 262 
Rhizoma Arisaematis Praeparata, 342 
Rhizoma Arissaematis, 127 
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, 180, 184, 

188, 194, 205, 210, 356 
Rhizoma Atractylodis, 41, 102, 294 
Rhizoma Chuanxiong, 285 
Rhizoma Coptidis, 86, 205, 416 
Rhizoma Curcumae, 447 
Rhizoma Cynanchi Vincetoxici, 148 
Rhizoma Cyperi, 102, 320 
Rhizoma Dioscoreae, 194, 310 
Rhizoma et Radix Cynanchi Stauntonii, 361 
Rhizoma et Radix Ligustici, 175, 248 
Rhizoma et Radix Notopterygii, 301 
Rhizoma Ligustici Chuanxiong, 41, 102, 106, 

122, 175 
Rhizoma Phragmitis, 225, 410 
Rhizoma Pinelliae Praeparata, 61 
Rhizoma Pinelliae, 86, 91, 106, 210, 347 
Rhizoma Polygonati Odorati, 56, 387 
Rhizoma Rehmanniae Praeparata, 201 
Rhizoma seu Radix Notopterygii, 41, 50, 175 
Rhizoma Sparganii, 112, 312 
Rhizoma Zedoariae, 112 
Rhizoma Zingiberis Praeparatum, 235 
Rhizoma Zingiberis Recens, 77, 97, 106, 180, 235 
Rhizoma Zingiberis, 50, 86, 157, 210, 235 
Rosaceae, 313, 341, 409 
Rubiaceae, 308 
Rutaceae, 252, 258, 261, 280, 414, 419 

Saccharum Granorum, 77, 441 
Salvia miltiorrhiza Bge., 326 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk., 370 
Sargassum fusiforme, 240 
Saussurea lappa Clarke, 380 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., 444 
Schizonepeta tenuifolia Briq., 253 
Scrophularia ningpoensis Hemsl., 396 
Scrophulariaceae, 337, 396 
Scutellaria baicalensis Georgi, 411 
Sea Cucumber, 72 
Semen Armeniacae Amarum, 46, 91, 313, 400 
Semen Benincasae Hispidae, 322 
Semen Benincasae, 225 
Semen Coicis, 194, 225, 229, 442 
Semen Dolichoris Album, 194 
Semen Ginkgo, 91, 352 
Semen Lablab Album, 365 
Semen Myristicae, 188, 391 
Semen Nelumbinis, 194, 425 
Semen Oryzae Nonglutinosae, 61 
Semen Persicae, 112, 225, 341 
Semen Plantaginis, 161, 296 
Semen Pruni Armeniacae, 132 
Semen Raphani, 153, 431 
Semen Sinapis Albae, 153, 220 
Semen Sinapis, 358 
Semen Sojae Praeparatum, 56, 132, 328 
Sika deer, 392 
Sinapis alba L., 358 
Sinocalamus beecheyanus (Munro) McClure var. 

pubescens P.F. Li, 268 
Sodium sulphate decahydrate, 404 
Sparganiaceae, 312 
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Sparganium stoloniferum Buch.-Ham, 312 
Spica Schizonepetae, 118 
Stemona japonica (Bl.) Miq., 363 
Stemona sessilifolia (Miq.) Miq., 363 
Stemona tuberosa Lour., 363 
Stemonaceae, 363 
Stichopae, 429 
Stichopus japonicus Selenka, 429 
Stichopus Japonicus, 429 
Stichopus variegatus, 430 
Talcum, 161, 171, 418 
Terminalia chebula Retz. var. tomentella (Kurz) 

C. B. Clarke., 427 

Terminalia chebula Retz., 427 
Triticum aestivum L., 441 
Tussilago farfara L., 250 
Umbelliferae, 248, 282, 285, 301, 311, 323, 339, 

354, 370 
Valerianaceae, 359 
Verbenaceae, 379 
Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham., 379 
Vitex trifolia L., 379 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc., 235 
Zingiberaceae, 235, 237, 317, 319, 447 
Zingiberis Praeparata, 220 
Ziziphus jujuba Mill, 330 
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ดัชนีทั่วไป 
 
กดระบบประสาทสวนกลาง, 412, 416, 445 
กดระบบภูมิคุมกัน, 337 
กดศูนยหายใจ, 313 
กรดอะมิโน, 436 
กระตุนการบีบตัวของมดลูก, 250, 276, 285, 323, 

324, 387, 403 
กระตุนการบีบตัวของลําไสเล็ก, 308, 387 
กระตุนการสรางกระดูกออน, 392 
กระตุนการสรางเม็ดเลือด, 126, 337, 356 
กระตุนการหดตัวของมดลูก, 258 
กระตุนปลายประสาท, 345, 375 
กระตุนระบบภูมิคุมกัน, 294, 337, 356, 387, 410 
กระตุนหัวใจ, 280, 386 
กระเพาะปสสาวะอักเสบ, 68, 162, 174 ,197, 180, 

270, 308, 312, 439 
กลอมประสาท, 330 
กลัยโคไซด, 246, 333, 397, 398, 405 
กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, 187, 285, 315, 324 
กวนเหยา, 4, 12 
กวางเหยา, 4, 10 
กอกลายพันธุ, 236, 240, 251, 283, 331, 334, 338, 

398, 412, 423 
การเก็บเก่ียวเตาต้ีเหยาไฉ, 16, 18 
การแข็งตัวของเลือด, 242, 324, 341, 365, 389 
การคัดแยกระดับคุณภาพของสมุนไพร, 23 
การจําแนกเตาต้ีเหยาไฉ, 9, 11, 13 
การแชน้ําเกลือ, 22 
การตากแดด, 22 
การตากในท่ีรม, 23 
การทําความสะอาด, 20, 22 
การทําใหแหง, 20, 21, 22, 23 

การทําใหออกเหงื่อหรือทําใหน้ําระเหยออกบางสวน, 21 
การนึ่ง, 21, 22 
การบรรจุหีบหอเตาต้ีเหยาไฉ, 25, 27 
การประกันคุณภาพของสมุนไพร, 25 
การแปรรูปเตาต้ีเหยาไฉ, 15, 17, 19, 21 
การมองเห็น, 278, 420, 444 
การรมควัน, 21 
การห่ัน, 20 
การอบ, 23 
กุยเหยา, 4, 11 
ขยายหลอดเลือด, 85, 280, 290, 326, 337, 350, 375, 

396, 397, 407, 411, 422, 425, 444 
ขออักเสบ, 41, 81, 128, 131, 174, 176, 278, 290, 

291, 323, 338, 339 
ขับนํ้าดี, 280, 282, 308, 333, 345, 394, 411, 416, 

437 
ขับนํ้าเหลือง, 404 
ขับประจําเดือน, 324 
ขับปสสาวะ, 84, 131, 161, 164, 165, 170, 171, 173, 

198, 208, 209, 227, 231, 240, 264, 266, 271, 
284, 296, 303, 319, 337, 340, 350, 356, 367, 
372, 374, 382, 383, 401, 404, 405, 410, 411 

ขับพิษ, 44, 48, 53, 54, 59, 64, 68, 71, 75, 76, 79, 
84, 89, 94, 100, 110, 120, 125, 140, 141, 146, 
147, 159, 165, 178, 186, 192, 208, 214, 218, 
223, 231, 239 

ขับลม, 44, 45, 104, 109, 125, 159, 169, 178, 386 
ขับเสมหะ, 40, 44, 49, 53, 54, 59, 65, 71, 76, 79, 

91, 94, 95, 100, 110, 120, 127, 130, 131, 141, 
146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 
159, 186, 198, 218, 223, 227, 239,250, 252, 
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253, 264, 274, 280, 284, 288, 296, 297, 330, 
342, 345, 347, 352, 358, 361, 367, 368, 379, 
380, 401, 437 

ขับเหง่ือ, 33, 41, 45, 48, 54, 56, 76, 76, 79, 79, 82, 
82, 94, 95, 100, 109, 110, 120, 151, 152, 170, 
182, 186, 223, 328, 332, 401, 403 

ขาดประจําเดือน, 112, 407 
เขตเกษตรกรรม, 9 
ไขมันในเลือด, 244, 256, 271, 282, 284, 305, 378, 

387, 442, 447 
ไขหวัดใหญ, 41, 57, 62, 148, 282, 363, 402 
คลายกลามเน้ือลาย, 448 
คลายกลามเน้ือหลอดลม, 363 
ความดันโลหิตสูง, 236, 240, 246, 250, 280, 286, 338, 

354, 396, 403, 405, 419, 423, 425, 431, 445 
คอลลาเจน, 435 
คางทูม, 335 
คาเฟอีน, 256, 424 
คารดิแอคไกลโคไซด, 367 
งูสวัด, 239, 334 
เจอเหยา, 4, 11 
ช็อค, 81, 85, 116, 250, 252, 370, 376, 422, 435 
ซาโปนิน, 274, 282, 283, 384 
ซาร, 256 
ซีเหยา, 4, 12 
ตกขาว, 198, 310, 322 
ตอมไทมัส, 240, 356 
ตอมนํ้าลายหนาหูอักเสบ, 343, 350 
ตอมลูกหมากโต, 403 
ตะคริว, 370, 442 
ตับแข็ง, 174, 240, 310, 341, 356 
ตับอักเสบ, 68, 80, 102, 105, 239, 270, 282, 296, 

308, 310, 312, 334, 341, 398, 412, 438, 445 
ตานขโมย, 294 

ตานจุลชีพ, 49, 95, 121, 136, 311, 333, 359, 370, 
389, 391, 402, 411, 416, 437, 447 

ตานซึมเศรา, 396 
ตานพิษ, 239 
ตานภาวะหัวใจเสียจังหวะ, 324, 448 
ตานอนุมูลอิสระ, 246, 252, 256, 264, 266, 321 
ตานออกซิเดชัน, 266, 305, 350, 370, 396, 427 
ตานอักเสบ, 45, 45, 90, 90, 152, 156, 204, 209, 

236, 238, 248, 253, 256, 274, 280, 282, 290, 
294, 296, 297, 299, 308, 317, 321, 324, 326, 
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324, 334, 335, 338, 341, 343, 378, 382, 390, 
398, 400, 403, 404, 407, 412, 417, 418, 428, 
433, 443, 445, 449 

สตรีวัยหมดประจําเดือน, 324 
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phellopterin, 354 
phenelzine, 424 
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ruscogenin, 384 
rutin, 17, 20, 433 
safrole, 315, 316 
saikosaponins, 282 
saikosides, 282 
sarsasapogenin, 262 



ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 3 500 

saussureamines, 380 
schisandrin, 444 
scopoletin, 264 
senkirkine, 250,251 
senkyunolide A, 285, 287 
sennoside, 333, 334 
serotonin, 421 
shikokiols, 380 
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第一节：解表剂 

九味羌活汤 

[来源] 《此事难知》引张元素方 

[组成] 羌活、防风、苍术各 6 克，细辛 2克，川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草各

3 克。 

[用法] 水煎服。 

[功用] 解表，清里，止痛。 

[主治]  风寒湿邪在表兼有内热证，表现为恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体痠

痛，口苦而渴，苔白滑，脉浮等。 

 流行性感冒、腰痛、坐骨神经痛、风湿性关节炎表现为风寒湿在表兼里热

者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中羌活辛苦温，能发汗解表，祛风胜湿，通痹止痛，为主药。防风、苍

术发汗祛湿，可助羌活解表，为辅药。细辛、川芎、白芷散风寒、行气

血、除头身痛。黄芩泄气分之热，生地泄血分之热，既治兼证之热，又制

辛温之燥，均为佐药。甘草调和诸药，为使药。 

 现代研究证实，本方具有发汗、解热、镇静、镇痛、利尿、消炎等作用。 

[使用注意] 阴虚气弱之人禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

麻黄杏仁石膏甘草汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 麻黄（去节）6 克，杏仁（去皮尖）9克，甘草（炙）6 克，石膏 30 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  辛凉泄热，清肺平喘。 

[主治] 风热喘咳证，表现为身热不解，有汗或无汗，咳逆气急，甚则鼻煽，口

渴，舌苔薄白或薄黄，脉滑数等。 

 急性支气管炎、支气管肺炎、支气管哮喘发作期等表现为肺热咳嗽而喘

者。可用本方加减治疗。 

[方解] 方中麻黄能宣肺平喘，辛散表邪，为主药。石膏辛甘大寒，其用量五倍于

麻黄，既可清泄肺热，又可制约麻黄的温性，为辅药。杏仁苦温，泄肺降
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逆，助麻黄、石膏清肺平喘，为佐药。炙甘草益气和中，调和诸药，以防

石膏寒凉沉重而伤胃，为使药。 

 现代研究证实，本方具有消炎、镇咳、祛痰、缓解呼吸困难、抗病毒等作

用。  

[使用注意] 本方只适用于肺热实喘，若属风寒实喘以及虚证之喘者，皆不宜使用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

柴葛解肌汤 

[来源]  《伤寒六书》 

[组成] 柴胡、葛根、黄芩各 9 克，甘草、芍药、羌活、白芷、桔梗各 3 克，石膏

9 克，生姜三片，大枣二枚。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  解肌，清热。 

[主治] 外感风寒，郁而化热，表现为恶寒渐轻，身热增盛，头痛肢楚，目痛鼻

干，眼眶痛，心烦不眠，舌苔薄黄，脉浮微洪等。 

 感冒、流行性感冒、支气管炎、牙痛等证属外感风寒、郁而化热者，可用

本方加减治疗。 

[方解] 方中葛根、柴胡解肌清热共为主要。羌活、白芷能助柴、葛解肌并除诸

痛， 为辅药。黄芩、石膏清郁热，桔梗宣肺气以助疏泄外邪，芍药和营

泄热，为佐药。生姜、大枣调和营卫，并能和中；甘草兼能调和诸药，而

为使药。 

 现代研究证实，本方具有发汗、解热、抗菌、抗病毒、消炎、镇痛、镇静

等作用。 

[使用注意] 1.风寒在表，尚未化热者忌用。 

  2.若病入阳明之府，症见便秘、腹痛者忌用。 

[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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加减葳蕤汤 

[来源]  《重订通俗伤寒论》 

[组成] 生葳蕤 9 克，生葱白 6 克，桔梗 5 克，白薇 3 克，淡豆豉 9 克，薄荷 5

克，甘草（炙）2克，红枣 2 枚。 

[用法]  水煎，分温再服。 

[功用]  滋阴清热，发汗解表。  

[主治] 素体阴虚，复感外邪，表现为头痛身热，微恶风寒，咳嗽咽干，痰稠难

出，无汗或汗出不多，口渴心烦，舌赤脉数等。 

 感冒、流行性感冒、支气管炎等表现为阴虚外感证者，以及产后、出血后

又患外感者，可用本方加减治疗。  

[方解] 方中葳蕤甘平柔润，滋阴益液以资汗源，润肺止咳，清利咽喉，为主药。

葱白、淡豆豉、薄荷、桔梗解表宣肺，止咳利咽，均为辅药。白薇苦咸

寒，凉血清热而除烦止渴；红枣甘润兹脾，共为佐药。炙甘草调和诸药，

为使药。 

 现代研究证实，本方具有滋养强壮以及轻微发汗、解热、消炎、镇咳、祛

痰等作用。 

[使用注意] 本方只用于阴虚外感证，若无阴虚证侯者禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第二节：清热剂 

竹叶石膏汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 竹叶 15 克，石膏 30 克，制半夏 9 克，麦冬 15 克，人参 5 克，甘草（炙）

3 克，粳米 15 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  清热生津，益气和胃。 

[主治] 伤寒、温病、暑病之后，余热未清，气津两伤，症见身热多汗，虚赢少

气，烦闷欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红少苔，脉虚数等。 

 流行性感冒、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、肺炎、败血症等后期

出现气阴两虚者，可用本方加减治疗。 
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[方解] 方中竹叶、石膏清热除烦，为主药。人参益气，麦冬养阴生津，共为辅

药。半夏降逆止呕为佐药。甘草、粳米养胃和中为使药。 

 现代研究证实，本方既具有滋补强壮、促进消化吸收的作用，又有消炎、

镇静、解热、镇咳、祛痰、止呕之功。 

[使用注意] 热病正盛邪实、大热未衰、气阴未伤者忌用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

 

第三节 : 泻下剂 

小承气汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 大黄 12 克，厚朴 6 克，枳实 9 克。 

[用法]  水煎服，大黄后下。  

[功用]  轻下热结。 

[主治] 阳明腑实轻证，表现为谵语，潮热，大便秘结，胸腹痞满，舌苔老黄，脉

滑而疾，或痢疾初起，腹中胀痛，或脘腹胀满，里急后重等。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

调胃承气汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 大黄 12 克，甘草 6 克，芒硝 12 克。 

[用法]  水煎服，芒硝冲服。 

[功用] 缓下热结。 

[主治] 阳明病胃肠燥热，表现为大便不通，口渴心烦，蒸蒸发热，或腹中胀满，

或谵语，舌苔黄，脉滑数；以及肠胃热盛而致发斑吐衄、口齿咽喉肿痛

等；腹满痞塞较轻者用之。  

[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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新加黄龙汤 

[来源]  《温病条辨》 

[组成] 细生地 15 克，生甘草 6 克，人参 4.5 克，生大黄 9 克，芒硝 9 克，玄参

15 克，麦冬 15 克，当归 4.5 克，海参 2条，姜汁 6 匙。 

[用法]  水煎服 。 

[功用] 滋阴益气，泻下热解。 

[主治] 热结正虚证，表现为大便秘结，腹中胀满而硬，神疲少气，口干咽燥，唇

裂舌焦，苔焦黄或焦黑燥裂。 

麻痹性、单纯性、闭塞性肠梗阻，习惯性便秘，传染性或非传染性发热疾

病的极期，表现为热结里实、正气不足而阴血大亏者，可用本方加减治

疗。 

[方解] 方中大黄、芒硝泻热通便，软坚润燥。玄参、生地、麦冬、海参滋阴增

液。人参、甘草、当归补气益血，既扶正气，又补阴血，使药力得以发

挥，而大便可通，邪热可退。姜汁可健脾胃，降胃气，并防止格拒呕逆。 

 现代研究证实，本方具有消炎、抗菌、改善肠循环、促进蠕动、增强机

能、泻下、镇静、解热等作用。 

[使用注意] 人参另煎，兑入他药中同服。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第四节 : 温里剂 

小建中汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 芍药 18 克，桂枝 9 克，甘草 6 克，生姜 10 克，大枣 4 枚，饴糖 30 克。 

[用法]  水煎取汁，兑入饴糖，温服。 

[功用]  温中补虚，缓急止痛。 

[主治] 虚寒腹痛证，表现为腹中时痛，喜温喜按，按之则痛减，或虚劳心中悸

动，虚烦不宁，面色无华，苔白，脉细弦弱，或阳虚发热等。 

 张恩勤以本方加白芷 30 克，甘草增至 15 克，治疗胃及十二指肠溃疡著

效。 
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[方解] 方中饴糖甘温入脾，益脾气而养脾阴，既能温中补虚，又能和里缓急，药

量独重，为主药。芍药与桂枝为辅药，芍药酸微寒，益阴血而缓急止痛，

桂枝辛温以助阳气，二药合用，一温一寒，一助阳，一助阴，起调营卫、

和阴阳作用。生姜益卫阳，大枣补营阴、益脾胃，甘草调中益气，共为佐

使药。从全方用药分析，该方是桂枝汤倍芍药加饴糖而成，由原方解肌和

营之剂，而变为温中补虚、缓急止痛之方。 

 现代研究证实，本方具有解痉、镇痛、促进血液循环、加强消化吸收、促

进溃疡愈合、滋养强壮等作用。 

[使用注意] 1.阴虚火旺者忌用。 

  2.呕吐者不可用，因甜能助呕。 

  3.吐蛔者不可用，因蛔得甘味则逆上。 

  4.中满者不可用，因甘能补气填实故也。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

当归四逆汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 当归 9 克，桂枝 9 克，芍药 9 克，细辛 6 克，甘草（炙）6 克，木通 6

克，大枣 8 枚。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  温经散寒，养血通脉。 

[主治] 血虚寒厥证，表现为四肢厥冷，口不渴，肢体酸痛，或腹中挛急，舌淡苔

白，脉沉细，甚则细而欲绝等。 

 雷诺氏病、血栓性静脉炎、冻疮、慢性风湿性关节炎、痛经、神经痛、腰

痛、胃及十二指肠溃疡等证属血虚寒凝者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中当归辛苦甘温，补血和血，为主药。芍药养血和营，桂枝温通血脉，

以加强当归温养血脉之功，共为辅药。细辛鼓动阳气，外温经脉，内温脏

腑，与主辅药合用，通达表里上下内外，散寒邪，温四末，除痹痛；木通

能通血脉，利关节，其寒性能防止桂枝、细辛温燥耗伤阴血，共为佐药。

大枣、炙甘草补益脾胃，调和诸药为使药。 

 现代研究证实，本方具有改善末梢循环、扩张血管、镇痛、解痉、促进消

化吸收、养血补虚等作用。  
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[使用注意] 1.本方只宜于血虚寒凝所致的厥逆证，若属热厥证禁用。 

  2.冻疮后期，寒郁化热，而热较明显者忌用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第五节 : 和解剂 

半夏泻心汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 半夏（洗）9克，干姜 6克，黄芩 6克，黄连 3克，人参 6克，甘草（炙）

6 克，大枣 4枚。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  和胃降逆，开结除痞。 

[主治] 胃呆气滞，表现为纳呆，心下痞满不痛，干呕或呕吐，肠鸣下利，舌苔黄

而腻，脉弦数等。 

 急性胃肠炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、消化不良、胃肠神经官能

症、妊娠呕吐等表现为胃呆气滞者可用本方加减治疗。 

[方解] 方中半夏、干姜辛开消痞，为主要。黄芩、黄连苦降热结，为辅药。四药

相配，辛开苦降以治胃呆气滞之痞。人参、甘草、大枣益气补中。七味相

配，共治痞、满、吐、利诸证。 

 现代研究证实，本方具有消炎、镇静、制吐、止泻、健胃、调整胃肠道机

能等作用。 

[使用注意] 本方药物性多燥烈。胃阴虚恶心、干呕者禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第六节 : 理气剂 

定喘汤 

[来源]  《摄生众妙方》 

[组成] 麻黄 9 克，白果 9 克，苏子 6 克，杏仁 9 克，半夏 9 克，款冬花 9 克，

桑白皮 9克，黄芩 6 克，甘草 3 克。 

[用法]  水煎服。 
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[功用]  宣肺平喘，清热化痰。 

[主治]  痰热阻肺，风寒外束，表现为咳嗽气喘，痰多黄稠，或伴有恶 

  寒发热，苔黄腻，脉滑数。 

 慢性支气管炎、支气管哮喘有上述证侯者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中麻黄宣肺散邪以平喘，白果敛肺祛痰而定喘，二者一散一收，既可加

强平喘之功，又防麻黄耗散肺气。苏子、杏仁、半夏、款冬花降气平喘，

祛痰止咳。桑白皮、黄芩清泻肺热，止咳平喘。甘草调和诸药。诸药合

用，使肺气得宣，痰热得清，风寒得解而诸症自除。  

 现代研究证实，本方具有解除支气管平滑肌痉挛、祛痰、镇咳等作用，并

可发汗解热。 

[使用注意] 1.新感风寒，无汗而喘，内无痰热者忌用。 

  2.哮喘日久，气虚脉弱者禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

橘皮竹茹汤 

[来源]  《金匮要略》 

[组成] 橘皮 9 克，竹茹 9 克，生姜 9 克，人参 3 克，甘草 6 克，大枣 5 枚。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  降逆止呕，益气清热。 

[主治] 胃虚气逆偏热证，表现为呃逆或呕吐，不思饮食，舌嫩红，脉虚数。 

 妊娠呕吐、幽门不完全性梗阻、胃炎呕吐、神经性呕吐和腹部手术后呃逆

不止表现为胃虚气逆偏者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中橘皮理气健胃，和中止呕；竹茹清胃热，止呃逆。两药合用，既能降

逆止呕，又能清泻胃热，共为主药。生姜助主药和胃止呕，与竹茹配用，

清中有温，以防过寒伤中，为辅药。人参、甘草、大枣益气、补脾、和

胃，并调和诸药，为佐使之品。 

 现代研究证实，本方具有消炎、镇咳、祛痰、缓解呼吸困难、抗病毒等作

用。 

[使用注意] 本方对，呃逆属于实热，或虚寒者，不宜用本方治疗。  

[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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越鞠丸（又名芎术丸） 

[来源]  《丹溪心法》 

[组成] 香附、川芎、苍术、栀子、神曲各等分。 

[用法] 上药研末，水泛为小丸，每服 6∽9 克。亦可按原方比例酌情增减用量，

水煎服。 

[功用]  行气解郁。 

[主治] 六郁证，表现为胸膈痞闷，脘腹胀痛，嘈杂吞酸，饮食不化，暖气呕恶，

苔白腻，脉弦。 

 胃肠神经官能症、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、传染性肝炎、胆囊炎、

胆石症、肋间神经痛、痛经等表现为六郁证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中香附行气开郁以治气郁，为主药。川芎行气活血以治血郁；苍术燥湿

健脾以治湿郁；栀子清热泻火一治火邪；神曲消食和胃以治食郁，均为辅

药。由于痰郁多由脾湿引起，且与气、火、食郁有关，诸郁得解，痰郁亦

可消除。 

 现代研究证实，本方具有镇静、镇痛、促进消化及缓解子宫平滑肌痉挛等

作用。 

[使用注意] 本方所治诸郁均属实证，虚症郁滞不宣单独使用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第七节 : 理血剂 

温经汤 

[来源]  《金匮要略》 

[组成] 吴茱萸 9克，桂枝 6克，当归 9克，川芎 6克，芍药 9克，阿胶 6克，麦冬

9 克，丹皮 6克，人参 6 克，甘草 6克。半夏 9 克，生姜 6 克。 

[用法]  水煎服 。 

[功用]  温经散寒，养血祛 。 

[主治] 冲任虚寒、 血阻滞所致的月经不调，或前或后，或逾期不止，或一月再

行，或傍晚发热，手心烦热，唇干口燥，或小腹冷痛，久不受孕。 

 功能性子宫出血、慢性盆腔炎、子宫肌瘤等表现为上述症状者，可用本方

加减治疗。 
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[方解] 方中吴茱萸、桂枝温经散寒，通利血脉，为主药。当归、川芎、芍药活血

祛 ，养血调经，以畅血行；阿胶、麦冬、丹皮养血益阴调肝，使 血

祛、新血生， 祛而不伤正，共为辅药。人参、甘草补中健脾以资气血生

化之源，以助归、胶益阴养血；半夏通降胃气而散结，有助于祛 调经；

生姜温胃以助运化，共为佐药。甘草又可调和诸药，为使药。 

 现代研究证实，本方具有调节子宫机能、解痉、镇痛、镇静、消炎等作

用。   

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

宫外孕方 

[来源]  《山西医学院》 

[组成] Ⅰ号方：丹参 15 克，赤芍 9 克，桃仁 9 克，乳香 9 克，没药 9 克。 

Ⅱ号方：Ⅰ号方加三棱 6 克，莪术 6克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  活血祛 ，消癥止痛。 

[主治] 子宫外妊娠破裂，表现为闭经后突然发生小腹疼痛，阴道下血，色暗或夹

杂有粘膜样物，下腹部有强烈压痛。 

[方解] 方中丹参、赤芍苦微寒，入血分活血祛 ，凉血止痛；桃仁苦甘性平，破

行血，善治产后 阻之腹痛；乳香、没药气香走窜而善行，能活血散

，利气通络，血行气利则疼痛自止，为散 止痛之专药。三棱、莪术破

血行气，消积止痛。但三棱苦平不香，长于破血中之气而通经，而莪术苦

辛温香，偏于破气中之血而消积，两药合用，具有攻坚消积之功。 

 研究证实，本方具有扩张血管、增加血流量、吸收滞留的血液或血肿、增

加血管通透性、提高吞噬细胞的吞噬能力、促进纤维蛋白溶解系统的活性

等作用。 

[使用注意] 对子宫外妊娠破裂所致的大量出血或休克者，必须采用急救措施和手术，

忌用本方。 

[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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槐花散 

[来源]  《本事方》 

[组成] 槐花（炒）12 克，侧柏叶 12 克，荆芥穗 6 克，枳壳（麸炒）6克。 

[用法]  水煎服。  

[功用]  清肠止血，疏风下气。 

[主治] 肠风下血，表现为便前或便后出血，或粪中带血，血色鲜红，或脏毒便

血，血色紫暗，以及痔疮出血等。 

 痔核、结肠炎、直肠息肉等证属肠风下血者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中槐花清热解毒，凉血止血，善清大肠之湿热，凉大肠而止便血，为主

药。侧柏叶苦涩微寒，入血分以清血热，燥湿、凉血而收敛，助槐花以止

血；荆芥穗疏风止血，举清气，又能入血分以搜血分之风，共为辅药。枳

壳宽肠下气，为佐使药。 

 现代研究证实，本方具有止血，消炎和抗菌作用。 

[使用注意] 药性寒凉，不宜久服。便血无湿热者忌用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

胶艾汤 

[来源]  《金匮要略》 

[组成] 阿胶 6 克，艾叶 9 克，当归 9 克，芍药 12 克，干地黄 12 克，川芎 12

克，甘草 6 克。 

[用法]  水煎去滓，或加酒适量，入阿胶烊化，温服 。 

[功用]  补血止血，调经安胎。 

[主治] 女人冲任虚损所致的崩漏下血，月经过多，淋漓下止；或半产下血不绝；

或妊娠胎漏下血，腹中疼痛。 

先兆流产、习惯性流产、功能性子宫出血、产后子宫复旧不全出血不止等

表现为冲任虚损者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中阿胶补血、止血，艾叶温经止血，二药又可调经安胎, 治崩止漏，共

为主药。当归、芍药、干地黄、川芎补血调经，并能活血，以防血止留 , 

共为辅佐药。甘草调和诸药，并且配为阿胶止血，配芍药缓急止痛，以治

下血腹痛，为使药。 
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 现代研究证实，本方止血作用显著，并有改善子宫机能、促进红细胞再生

等作用。  

[使用注意] 月经过多，崩漏等属血热妄行者禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第八节 : 治风剂 

小活络丹 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 

[组成] 制川乌、制草乌、地龙、制天南星各 180 克，乳香、没药各 66 克。 

[用法] 为丸，每丸重 3 克，每服 1 丸，每日 1∽2 次，空腹用陈酒或温开水送

服。 

[功用]  温经活络，搜风除湿，祛痰逐 。 

[主治] 风湿阻络证，表现为手足麻木不仁，日久不愈，或四肢筋骨疼痛，游走不

定，或腿臂作痛。 

 关节炎、腰痛、颈-肩-腕综合征、肩关节周围炎、变形性关节病、慢性风

湿性关节炎等，表现为风湿阻络者，或脑血栓表现为痰湿阻络者，可用本

方治疗。 

[方解] 方中川乌、草乌为辛热之品，祛风除湿，温经止痛，为主药。天南星燥湿

化痰而止痛，为辅药。乳香、没药行气活血，以化络中 血，使气血流

畅；地龙尤善通经活络，共为佐药。酒助药势，可引诸药直达病所，为使

药。 

 现代研究证实，本方具有镇痛、解痉、镇静、消炎、祛痰、利尿、改善血

液循环等作用。 

[使用注意] 本方药力颇峻，以日久不愈而体质壮实者为宜。若阴虚有热及孕妇忌用。 

[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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第九节 : 治燥剂 

桑杏汤 

[来源]  《温病条辨》 

[组成] 桑叶 6 克，杏仁 9 克，沙参 12 克，浙贝母 6 克，淡豆豉 6 克，山栀子 6

克，梨皮 6 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  轻宣燥热，润肺止咳。 

[主治]  外感温燥证，表现为头痛身热，口渴，干咳无痰，或痰少而 

粘，舌红，苔薄白而燥，脉浮数。  

感冒、咽炎、支气管炎、支气管扩张等表现为外感温燥证 

者，可用本方加减治疗。  

[方解]  方中桑叶、豆豉宣肺散邪；杏仁宣肺利气；、沙参、贝母、梨皮润肺止

咳；栀子清泄胸膈之热。 

 现代研究证实，本方具有解热、祛痰、镇咳、消炎、抗菌等作用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

百合固金汤 

[来源]  《医方集解》引赵蕺庵方。 

[组成] 生地黄 6 克，熟地黄 9 克，麦冬 5 克，百合、白芍（炒）、当归、贝母、

生甘草各 3 克，玄参、桔梗各 3 克。 

[用法]  水煎服 。 

[功用]  养阴润肺，化痰止咳。 

[主治] 肺燥咳嗽证，表现为咽喉燥痛，咳嗽气喘，痰中带血，手足烦热，舌红少

苔，脉细数。 

 肺结核、慢性支气管炎、支气管扩张、慢性咽炎等表现为肺燥咳嗽证者，

可用本方加减治疗。 

[方解] 方中生地黄、熟地黄滋阴补肾，凉血止血，为主药。麦冬、百合、贝母润

肺养阴，且能化痰止咳，为辅药 。玄参滋阴凉血清虚火；当归养血润

燥；白芍养血益阴；桔梗宣利肺气而止咳化痰，为佐药。甘草调和诸药，

与桔梗合用，更利咽喉，为使药。 
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 现代研究证实，本方具有滋养强壮、抑制导化作用及消炎、镇咳、祛痰作

用。  

[使用注意] 本方药物多属甘寒滋润滞腻之品，若脾虚便稀、腹满胀痛、食欲不振者，

慎用或忌用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

养阴清肺汤 

[来源]  《重楼玉钥》 

[组成] 大生地 6 克，麦冬 5 克，生甘草 2 克，玄参 5 克，贝母（去心）3 克，丹皮

3 克，薄荷 2克，炒白芍 3克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  养阴清肺。 

[主治] 白喉阴虚证，表现为发热，鼻干，唇燥，或咳或不咳，呼吸不利，似喘非

喘，喉间起白膜如腐，不易拔去。 

 白喉、急性咽炎、急性扁桃体炎、或慢性支气管炎、慢性咽炎等表现为白

喉阴虚证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 本方为治疗白喉的专用方。方中生地养肾阴，麦冬养肺阴，玄参清虚火而

解毒，丹皮凉血而消肿，贝母润肺化痰，白芍敛阴泄热，少佐薄荷散邪利

咽，甘草和药解毒。  

现代研究证实，本方具有滋养强壮、消炎、镇咳、祛痰、抗白喉杆菌等作

用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第十节 : 祛痰剂 

止嗽散 

[来源]  《医学心悟》 

[组成] 桔梗（炒）、荆芥、紫菀（蒸），百部（蒸）、白前（蒸）各 1000 克，

甘草（炒）375 克，陈皮 500 克。 

[用法] 共为末，每服 6 克，温开水或姜汤送下。亦可水煎服，用量按原方比例酌

减。 
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[功用]  止咳化痰，疏表宣肺。 

[主治] 风邪犯肺证，表现为咳嗽咽痒，或微有恶寒发热，舌苔薄白等。 

 感冒、流行性感冒、支气管炎、慢性支气管炎发作、肺结核等表现为风邪

犯肺证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中紫菀、百部、白前止咳化痰；桔梗、橘红（陈皮去白）宣降肺气，止

咳消痰；荆芥祛风解表，甘草调和诸药，二者与桔梗配合，更能清利咽

喉。 

 现代研究证实，本方镇咳、祛痰作用较强，也有发汗、解热效果。 

[使用注意] 阴虚劳嗽者不宜使用；肺热或痰火咳嗽，亦宜慎用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

三子养亲汤 

[来源]  《韩氏医通》 

[组成] 白芥子 6克，苏子 9 克，莱菔子 9 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  降气快隔，化痰消食。 

[主治] 痰壅气滞证，表现为咳嗽喘逆，痰多胸痞，食少难消，舌苔白腻，脉滑

等。 

 慢性支气管炎、支气管扩张、支气管哮喘、肺气肿、心脏性哮喘等表现为

痰壅气滞证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中白芥子温肺利气，快膈消痰；苏子降气行痰，止咳平喘；莱菔子消食

导滞，行气祛痰。 

 现代研究证实，本方具有祛痰、镇咳、改善呼吸困难、利尿促进蠕动、增

强消化吸收等作用。 

[使用注意] 服后得效，应兼顾其本。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

苓甘五味姜辛汤 

[来源]  《金匮要略》 

[组成] 茯苓 12 克，甘草 6 克，干姜 9 克，细辛 6 克，五味子 6 克。 
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[用法]  水煎服。 

[功用]  温肺化饮。 

[主治] 寒饮内停证，表现为咳嗽痰多，清稀色白，胸膈不快，舌苔白滑，脉弦

滑。 

 慢性支气管炎、支气管哮喘等表现为寒饮内停证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中干姜辛热，既温肺散寒以化饮，又温运脾阳以祛湿，为主药。细辛辛

散，温肺散寒，助干姜散寒饮；茯苓甘淡，健脾渗湿，为辅药。五味子敛

肺气而止咳，与细辛相配，一散一收，散不伤正，收不留邪。 

 现代研究证实，本方具有祛痰、镇咳、改善呼吸困难等作用。  

[使用注意] 本方为辛温燥热之剂，肺热、肺燥、阴虚、痰火、肺痨所致之咳嗽，均非

所宜。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第十一节 : 祛湿剂 

八正散 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 

[组成] 车前子、瞿麦、扁蓄、滑石、山栀子仁、甘草（灸）、木通、大黄（面裹

煨，去面切，焙）各 500 克。 

[用法] 为散,每用 6∽9 克，水一盏，入灯芯 3 克煎至七分，去滓温服；亦可作汤

剂，水煎服，用量按原方比例酌情增减 。 

[功用]  清热泻火，利水通淋。 

[主治] 湿热淋证，表现为小腹急结，腰腹胀痛，小便淋涩混赤，尿频尿急，甚或

癃闭不通，口燥咽干，舌红苔黄，脉滑实。 

急性尿道炎、膀胱炎、肾盂炎、泌尿系结石、感染等表现为湿热淋证者，

可用本方加减治疗。   

[方解] 方中木通、滑石、车前子、瞿麦、扁蓄利水通淋，清利湿热；山栀仁清泻

三焦湿热；大黄泄热降火；灯芯导热下行；甘草调和诸药，缓急。 

 现代研究证实，本方具有消炎、镇痛、解热等作用。 

[使用注意] 本方苦寒通淋，若体虚者及孕妇忌用。膏淋劳淋、气淋均宜慎用。 

[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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五皮散 

[来源]  《华氏中藏经》 

[组成] 生姜皮、桑白皮、陈橘皮、大腹皮、茯苓皮各 9 克。 

[用法]  水煎服 

[功用]  利湿消肿，理气健脾。 

[主治] 脾虚湿盛之皮水证，表现为一身悉肿，肢体沉重，心腹胀满，上气喘急，

小便不利以及妊娠水肿等，苔白腻，脉沉缓。 

 突发性水肿、妊娠水肿、急性肾炎初期等表现为脾虚湿盛之皮水者，可用

本方加减治疗。 

[方解] 方中茯苓皮利水渗湿，兼以补脾助运化；生姜皮辛散水气；桑白皮肃降肺

气，以通调水道；大腹皮行水气，消胀满，陈皮和胃气，化湿浊。五皮合

用，共奏行水消肿之效。 

 现代研究证实，本方具有利尿、调整肠道蠕动、促进消化液分泌、发汗、

降压等作用。 

[使用注意] 本方以行水消肿为主，若脾虚甚，水肿明湿，或兼有风邪者，需在本方的

基础上加减相应的药物。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

猪苓汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石各 9克。 

[用法]  水煎服，阿胶分两次烊化。 

[功用]  清热利水，养阴止血。 

[主治] 湿热伤阴证，表现为小便不利，涩痛或尿血，小腹胀满，或心烦不眠，渴

欲饮水，下利，咳嗽等。 

 肠胃炎、轻型泌尿系炎症、尿路结石、肾炎等表现为湿热伤阴者，可用本

方加减治疗。 

[方解] 方中猪苓、茯苓入肾、膀胱二经，猪苓甘淡微苦，苦能下降直达少阴，甘

淡能渗利水湿，茯苓健脾渗湿，共为主药。泽泻渗利小便，滑石清热通

淋，阿胶滋阴润燥，除虚烦。 

 现代研究证实，本方具有抗菌、消炎、利尿、滋养强壮等作用。 
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[使用注意] 若邪热炽盛，汗出过多，伤阴严重者，应慎用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

羌活胜湿汤 

[来源]  《内外伤辨惑论》 

[组成] 羌活、独活各 6 克，藁本、防风、甘草（炙）、川芎各 3 克，蔓荆子 2

克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  祛风胜湿，止痛解表。 

[主治] 风湿犯表证，表现头身重痛，或一身尽痛。难以转侧，微恶风寒，苔白脉

浮缓。 

 感冒、流行性感冒、坐骨神经痛、慢性风湿性关节炎证属风湿在表者，可

用本方加减治疗。 

[方解] 方中羌活能祛上部风湿，独活善祛下部风湿，二者相合，能散周身风湿，

舒利关节而通痹，共为主药。防风、藁本为辅药，祛风寒，且止头痛。川

芎活血，祛风止痛；蔓荆子祛风止痛，为佐药。甘草调和诸药，为使药。 

 现代研究证实，本方具有很强的镇痛作用，并且有发汗、促进血液循环、

抗病毒、利尿等作用。  

[使用注意] 本方为辛温解表、祛风除湿之剂，若系外感风热及感冒汗出者，则非所

宜。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

真武汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 茯苓 9 克，芍药 9 克，白术 6 克，生姜 9 克，附子（炮去皮）9克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  温阳利水。  

[主治] 脾肾阳虚，水气内停证，表现为小便不利，四肢沉重疼痛，腹痛下利，或

肢体浮肿，苔白不渴，脉沉。 

 肾病综合征、低蛋白性水肿、心脏性水肿、慢性肾炎、甲状腺机能低下、

垂体机能低下、慢性胃肠炎等表现为阳虚水停证者，可用本方加减治疗。 
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[方解] 方中附子大辛大热，温肾暖土，以助阳气，为主药。茯苓甘淡渗利，健脾

渗湿，以利水邪；生姜辛温，温阳祛寒散水气，为辅药。佐以白术健脾燥

湿，助脾之运化。白芍缓急止腹痛，为使药。 

 现代研究证实，本方具有促进循环、改善代谢等作用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

苓桂术甘汤 

[来源]  《伤寒论》 

[组成] 茯苓 12 克，桂枝 9 克，白术、甘草（炙）各 6 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  健脾渗湿，温化痰饮。 

[主治] 阳虚痰饮证，表现为胸胁胀满，心悸，眩晕，咳吐，清痰，舌苔白滑，脉

弦滑。 

 植物神经失调、偏头痛、耳鸣、眩晕、低血压病、慢性胃炎、慢性支气管

炎等表现为阳虚痰饮证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中以茯苓为主药，健脾渗湿，祛痰化饮。桂枝为辅药，温阳化气，兼平

冲降逆；与茯苓相配，一利一温，温化渗利寒饮。白术健脾燥湿，助脾运

化，为佐药。甘草益气和中，为使药。 

 现代研究证实，本方具有促进消化吸收、排泄多余水分、促进循环等作

用。 

[使用注意] 本方药性温燥，有耗伤津液之弊，对阴虚津亏者，禁用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第十二节 : 固涩剂 

真人养脏汤 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 

[组成] 人参 6 克，当归 9 克，白术 12 克，肉豆蔻 12 克，肉桂 3 克，炙甘草 6

克，白芍 15 克，木香 9 克，诃子 12 克，罂粟壳 20 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  温补脾阳，固肠止泻。 
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[主治] 脾肾虚寒之久泻久痢，表现为泻痢日久，大便滑脱不禁或脱肛不收，腹痛

喜温、喜按，神疲食少，舌质淡苔白，脉沉迟。 

 慢性肠炎、肠结核、慢性痢疾、脱肛等表现为阳虚滑脱者，可用本方加减

治疗。 

[方解] 方中罂粟壳重要涩肠止泻，肉桂温肾暖脾，共为主药。肉豆蔻温肾暖脾而

涩肠；诃子涩肠止泻；人参、白术益气健脾，共为辅药。当归、白芍养血

和营，木香调气导滞，并能止痛，共为辅药。当归、白芍养血和营，木香

调气导滞，并能止痛，共为佐药。甘草调药和中，配白芍，又能缓急止

痛，为使药。 

 现代研究证实，本方具有滋养强壮、调整胃肠蠕动、解痉、促进血液循

环、收涩止泻等作用。 

[使用注意] 下痢初起，积滞热毒未去者，禁用本方。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第十三节 : 补益剂 

参苓白术散 

[来源]  《太平惠民和剂局方》 

[组成] 莲子肉 500 克，薏苡仁 500 克，缩砂仁 500 克。桔梗（炒令深黄色）500

克，白扁豆（姜汁津，去皮，微炒）750克，白茯苓1000克，人参（去芦）

1000 克，甘草（炒）1000 克，白术 1000 克，山药 1000 克。 

[用法]  水煎服。用量可按原方比例酌定。 

[功用]  补气健脾，和胃渗湿。 

[主治] 脾虚湿停证，表现为四肢乏力，形体虚赢，饮食不化，或吐或泻，胸脘痞

闷，面色萎黄，苔白腻，脉虚缓。 

 消化不良、慢性胃肠炎、贫血、肾病综合征、慢性肾炎和其他慢性疾患表

现为脾虚停证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中四君子平补脾胃之气，为主，配扁豆、苡仁、山药、莲子辅助白术健

脾，渗湿止泻。加砂仁辛温芳香醒脾，佐四君促进脾胃运化，止吐泻。桔

梗载药上行，送于上焦以益肺。 

 现代研究证实，本方具有调整胃肠机能、促进消化吸收、止泻、消肿、营

养等作用。  

[使用注意] 阴虚火旺者宜慎用；气阴两虚，或阴虚兼有脾虚者，应酌情运用。 

[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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大补阴丸 

[来源]  《丹溪心法》 

[组成] 黄柏（炒）、知母（酒浸炒）各 120 克，熟地黄（酒蒸）、龟板（酥炙）各

180 克。 

[用法] 上四味，碾为细末，猪脊髓适量蒸，捣如泥状，炼蜜，混合拌匀和药粉为

丸，每丸约重 9 克。每日早晚各服 1 丸,淡盐水送服，或按原方比例酌

减，水煎服 。 

[功用]  滋阴降火。 

[主治] 阴虚火旺证，表现为骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，吐血，心烦易怒，

足膝痛热痿软，舌红少苔，尺脉数而有力。   

甲状腺机能亢进、肾结核、骨结核及糖尿病表现为阴虚火旺者，可用本方

加减治疗。 

[方解] 方中重用熟地、龟板滋阴潜阳，壮水制火。黄柏，知母苦寒泄火以保真

阴。更以猪脊髓、蜂蜜甘润之品，既能滋补精髓以培其本，又能制约知、

柏过于苦燥。诸药合用，共奏滋阴精而泻相火之功。 

 现代研究证实，本方具有解热、消炎、镇静、抑制植物神经兴奋、滋养强

壮作用。  

[使用注意] 若食后便溏者，忌用本方。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

第十四节 : 消导剂 

枳实导滞丸 

[来源]  《内外伤辨惑论》 

[组成] 大黄 30 克，枳实、神曲各 15 克，茯苓、黄芩、黄连、白术各 9 克，泽泻

6 克。  

[用法]  水泛为丸，每服 6∽9 克，温开水送下，每日 2 次。或原方比 

  例酌减，水煎服。 

[功用]  消导积滞，清利湿热。 

[主治] 湿热食滞证，表现为胸脘痞满，下痢泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔

黄腻，脉沉有力等。 
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 急性消化不良、胃肠炎、细菌性腹泻等表现为食滞、脾胃湿热者，可用本

方加减治疗。  

[方解] 方中大黄重用，荡涤实积，为主药。枳实行气散结，导滞除痞，为辅药。

黄芩、黄连清热燥湿，厚肠止痢；茯苓,泽泻利水渗湿止泻；白术健脾燥

湿，共为佐使药。 

 现代研究证实，本方具有促进胃肠蠕动、帮助消化吸收，通过泻下作用以

达止泻、利尿、消炎、抗菌等作用。 

[使用注意] 脾虚食滞者忌用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

枳实消痞丸 

[来源]  《兰室秘藏》 

[组成] 干生姜 3 克，炙甘草、麦芽曲、白茯苓、白术各 6 克，半夏曲、人参各 9

克，厚朴（炙）12 克，枳实、黄柏各 15 克。 

[用法] 水泛小丸或糊丸，每服 6∽9 克，温开水送下，日 2 次。亦可水煎服。 

[功用]  消痞除满，健脾和胃。 

[主治] 脾虚痞满证，表现为心下痞满，不思饮食，体弱倦怠，或胸腹痞胀,食少

不化，大便不畅，苔腻，脉滑。 

 慢性胃炎、慢性腹泻表现为脾虚痞满证者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中枳实行气消痞，为主药；厚朴行气除满，为辅药；二者合用，以加强

消痞除满之效。黄柏清热燥湿而除痞，半夏曲辛温散湿和胃，又少佐干姜

温中祛寒，三味相伍，辛开苦降之力尤佳。人参扶正健脾，白术、茯苓健

脾祛湿，麦芽曲消食和胃，甘草调和诸药。  

[使用注意] 痞满属实积者，不宜用。 

[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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第十五节 : 痈疡剂 

四妙勇安汤 

[来源]  《验方新编》 

[组成] 金银花、玄参各 90 克，当归 30 克，甘草 15 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  清热解毒，活血止痛。 

[主治] 脱疽证，表现为患肢黯红微肿灼热、溃烂腐臭、疼痛剧烈，或见发热口

渴，舌红脉数。 

 血栓闭塞性脉管炎及其他血管闭塞病变，表现为上述症状者，可用本方加

碱治疗。 

[方解] 方中重要银花，清热解毒，为主药。玄参泻火解毒，当归活血散 ，甘草

配银花以加强其清热解毒作用。 

 现代研究证实，本方具有解热、消炎、解毒及较强的抗菌作用。 

[使用注意] 对阴寒型、气血两虚型的血管栓塞性病变，皆非本方所宜。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

阳和汤 

[来源]  《外科全生集》 

[组成] 熟地 30 克，肉桂（研粉）3 克，麻黄 2 克，鹿角胶 9 克，白芥子 6 克，

姜炭 2 克，生甘草 3 克。 

[用法]  水煎服。 

[功用]  温阳补血，散寒通滞。 

[主治] 阳虚寒凝阴证，表现为局部漫肿无头、皮色不变、不热，口不渴，舌淡苔

白，脉沉细。 

 骨结核、腹膜结核、淋巴结核、血栓闭塞性脉管炎、慢性骨髓炎、慢性深

部脓肿、腰椎间盘突出症、腰椎肥大等表现为阳虚寒凝阴证者，可用本方

加减治疗。 

[方解] 方中熟地重用，温补营血。鹿角胶填补精髓，强壮筋骨，助熟地养血。炮

姜、肉桂温通经脉以散寒凝。麻黄开腠理以达表。白芥子祛皮里膜外之

痰。生甘草解毒。 
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[使用注意] 1.阳证或半阳半阴证，均忌用。 

  2.阴虚有热者禁用。 

  3.方中麻黄应用不可过量。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

苇茎汤 

[来源]  《千金要方》 

[组成] 苇茎 30 克，薏苡仁 30 克，冬瓜子 24 克，桃仁 9 克。 

[用法]  水煎服。  

[功用]  清热化痰、逐 排脓。 

[主治] 肺痈痰热 结证，表现为咳吐腥臭黄痰脓血，胸中隐隐作痛，咳时尤甚，

舌红苔黄腻，脉滑数。 

肺脓疡、肺炎等出现上述症状者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中用苇茎清肺泻热，为主药。冬瓜仁、薏苡仁清化热痰，利湿排脓，为

辅药。桃仁活血祛 以消热结。 

现代研究证实，本方具有消炎、解热、排脓、祛痰等作用。 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 

 

薏苡附子败酱散 

[来源]  《金匮要略》 

[组成] 薏苡仁 30 克，熟附子 6 克，败酱草 15 克。 

[用法]  水煎服 。 

[功用]  排脓消肿。 

[主治] 肠痈内已成脓证，表现为肌肤甲错，身无热，腹皮急，右下腹胀满，按之

濡软，脉数等。 

 慢性阑尾炎 脓已成不可下者，可用本方加减治疗。 

[方解] 方中薏苡仁重用，利湿消肿，为主药。败酱草排脓破血，为辅药。少佐附

子辛热以散寒湿，且行郁滞之气。 

[使用注意] 急性阑尾炎，脓未成可下者， 忌用本方。 

[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.  Prescriptions for Relieving Exterior Syndrome 
Notopterygium Decoction of Nine Ingredients 

(九味羌活汤 Jiuwei Qianghuo Tang) 
Source:  

Prescription by Zhang Yuansu, quoted from the book Medical Problems 
Ingredients: 

No.1 Notopterygium root, Rhizoma seu Radix Notopterygii 6  g 
No.2 Ledebouriella root, Radix Ledebouriellae 6  g 
No.3 Atracylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis 6  g 
No.4 Asarum herb, Herba Asari 2  g 
No.5 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong 3  g 
No.6 Dahurian angelica root, Radix Angelicae Dahuricae 3  g 
No.7 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae 3  g 
No.8 Scutellaria root, Radix Scutellariae 3  g 
No.9 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 3  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral use. 

Functions: 
 Relieving exterior syndrome, clearing interior heat and alleviating pain. 

Indications: 
 Syndrome due to the attack of exogenous wind, cold and dampness on the body surface with 

interior heat, manifested by chill and fever, absence of perspiration, headache with stiff neck, aching pain 
of the extremities, bitter taste in the mouth with thirst, white and slippery coating of the tongue, floating 
pulse, etc. 
 The recipe can be modified to deal with influenza, lumbago, sciatica rheumatic arthritis that are 
ascribable to the attack of exogenous wind-cold-dampness on the body surface with interior heat. 
Interpretation: 

 Of all the ingredients in the recipe, No.1, possessing pungent, bitter and warm properties, acts as 
a principal drug for inducing diaphoresis, expelling pathogenic wind and dampness, removing stagnation 
of blood and qi and arresting pain; No.2 and No.3, with the effects of inducing sweat and dispelling 
dampness, act as assistant drugs to reinforce the effect of No.1 in dispelling exogenous evils; Nos. 4, 5 
and 6 are used together to dispel pathogenic cold and wind, promoting the flow of qi and blood and 
treating headache and pantalgia. As No.8 exerts the effect of purging heat from the qi system and No.7 
produces the effect of purging heat from the blood system, both of them are used as adjuvant drugs not 
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only for the treatment of interior heat but also for the control of dryness due to pungent and warm 
properties of the drugs. No.9 is used as a mediator for tempering the effect of other drugs in the recipe, 
playing the role of a guiding drug. 

Modern researches have confirmed that the recipe has the efficacies in inducing diaphoresis, 
reducing fever, tranquilizing the mind, alleviating pain, promoting diuresis, and relieving inflammation. 
Cautions: 

 Patients with weakness of the vital energy and deficiency of yin are prohibited from taking the 
recipe. 
 

Decoction of Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum and Licorice 
(麻黄杏仁石膏甘草汤 Mahuang Xingren Shigao Gancao Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Ephedra, Herba Ephedrae (with joints removed)   6   g 
No.2 Bitter apricot Kernel, Semen Armeniacae Amarum  

(with its skin and tip removed ) 
  9   g 

No.3 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   6   g 
No.4 Gypsum, Gypsum Fibrosum  30   g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water together and then taken orally. 

Functions: 
 Expelling pathogenic heat with pungent and cool drugs, clearing away lung-heat to relieve 

asthma. 
Indications: 

 Cough and dyspnea due to wind-heat manifested by persistent feverish body without sweat, 
cough with dyspnea or even accompanied by nares flaring, thirst, thin white or thin yellow coating of the 
tongue, slippery and rapid pulse, etc. 

 The recipe can be modified for the treatment of acute bronchitis, bronchial pneumonia, 
bronchial asthma in the stage of attack and other diseases associated with cough and dyspnea caused by 
lung-heat. 
Interpretation: 
 In the recipe, Ingredient No.1 acts as a principal drug, exerting the effect of facilitating the flow 
of the lung-qi to relieve asthma, and its pungent flavor is good at dispelling exogenous factors. No.4, with 
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its dosage five times that of No.1, plays the role of assistant drug with the effect of both clearing and 
purging lung-heat and restricting the warm property of No.1.  No.2, a drug with a bitter taste and warm 
property, is used as an adjuvant drug to reinforce No.1 and No.4 in facilitating the flow of the lung-qi to 
relive asthma. No.3 is used as a guiding drug for replenishing qi and regulating the middle-warmer, and 
coordinating the effect of various drug in case the cold and heavy property of No.4 impairs the stomach. 
 Clinically and experimentally, it is ascertained that this recipe has the efficacies of subduing 
inflammation, removing phlegm, relieving cough and dyspnea, and resisting viruses. 
Cautions: 

 This recipe is only advisable for cases with dyspnea of excess type due to lung-heat; and it is not 
suitable for those associated with dyspnea of excess type due to wind-cold as well as those with dyspnea 
of deficient type. 
 

Bupleurum and Pueraria Decoction for Dispelling Pathogens from 
Superficial Muscles 

(柴葛解肌汤 Chai Ge Jieji Tang) 
Source:  

Six Books on Febrile Disease 
Ingredients: 

No.1 Bupleurum root, Radix Bupleuri 9  g 
No.2 Pueraria root, Radix Puerariae 9  g 
No.3 Scutellaria root, Radix Scutellariae 9  g 
No.4 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 3  g 
No.5 Peony root, Radix Paeoniae 3  g 
No.6 Notopterygium root, Rhizoma seu Radix Notopterygii 3  g 
No.7 Dahurian angelica root, Radix Angelicae Dahuricae 3  g 
No.8 Platycodon root, Radix Platycodonis 3  g 
No.9 Gypsum, Gypsum Fibrosum 9  g 
No.10 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis 3  slices 
No.11 Chinese dates, Fructus Ziziphi Jujubae 2  pieces 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 
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Functions: 
 Expelling pathogenic factors from the muscles and skin and reducing fever. 

Indications: 
 Affection due to exogenous pathogenic wind-cold with heat in the interior resulting from 

stagnated pathogens, manifested as slight aversion to cold, high fever, headache, soreness and pain in the 
extremities, eye pain, dry nose, orbit pain, restlessness, insomnia, thin and yellowish coating of the 
tongue, and superficial and slightly full pulse. 

 Besides, other cases ascribed to the above syndrome such as the common cold, influenza, 
bronchitis and toothache can be dealt with the modified recipe. 
Interpretation: 
 In the recipe, No.1 and No.2 both possess the effect of expelling pathogenic factors from the 
muscles and skin and reducing fever and therefore share the role of the principal drug. No.6 and No.7, 
both acting as assistant drugs, are able to reinforce the action of the principal drug in expelling pathogenic 
factors from the muscles and skin and able to relieve pain. No.3 and No.9 with the effect of clearing away 
stagnated heat exerts the role of an adjuvant drug along with No.8 used for reliving disturbances of the 
lung-qi to benefit in scattering and purging exopathogens and No.5 used for regulating ying and purging 
heat. No.10 and No.11 are capable of regulating ying and wei as well as regulating the stomach; No.4 is 
capable of coordinating the actions of various drugs in the recipe, acting as a guiding drug. 
 Modern researches have proved that this recipe possesses the efficacies in inducing sweat, 
allaying fever, resisting bacteria and viruses, subduing inflammation, alleviating pain, tranquilizing the 
mind and so on.  
Cautions: 

1. The recipe is contraindicated in patients with symptoms of exterior wind-cold but without 
interior heat. 

2. The recipe should not be administered for cases associated with yangming fu-organ disease 
marked by abdominal pain and constipation. 
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Modified Decoction of Fragrant Solomonseal Rhizome 
(加减葳蕤汤 Jiajian Weirui Tang) 

Source:  
Revised Popular Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Fragrant solomonseal rhizome, Rhizoma Polygonati Odorati 9  g 
No.2 Chinese green onion, Bulbus Allii Fistulosi 6  g 
No.3 Platycodon root, Radix Platycodonis 5  g 
No.4 Swallowwort root, Radix Cynanchi Atrati 3  g 
No.5 Prepared soybean, Semen Sojae Praeparatum 9  g 
No.6 Peppermint, Herba Menthae 5  g 
No.7 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata 2  g 
No.8 Chinese dates, Fructus Ziziphi Jujubae 2  pieces 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water and the decoction is to be taken warm and in 

separate portions. 
Functions: 

 Nourishing yin and clearing away heat, inducing sweat to relieve exterior syndrome. 
Indications: 

 Original yin–deficiency with re-affection due to exopathogen, manifested by headache, fever, 
light aversion to wind-cold, dry throat with cough, sputum too viscous to be coughed out, absence of 
sweat or little sweat, thirst and restlessness, reddened tongue and rapid pulse. 

 Moreover, the recipe can be modified to deal with the common cold, influenza, bronchitis and 
others that indicate exopathic diseases due to yin deficiency with re-affection by exopathogens after 
giving birth or bleeding. 
Interpretation: 

 Acting as a principal drug in the recipe, Ingredient No.1 sweet in flavor and mildly moist in 
property, provides the effect of nourishing yin, promoting the production of body fluid in order to enrich 
the source of perspiration, moistening the lung to relieve cough, and eliminating pathogenic heat from the 
throat so as to allay pain. No.2, No.3, No.5 and No.6 together play the role of assistant drugs for relieving 
the exterior syndrome and facilitating the flow of lung–qi to relieve cough and sore throat. Ingredient 
No.4 and No.8 are used in combination as adjuvant drugs; the former, having a bitter and salty taste and 
cold property, is used to quench thirst and get rid of irritability by cooling the blood and removing heat, 
and the latter, with a sweet flavor, exterts the effect of moistening and nourishing the spleen. No.7 is 
administered as a guiding drug for coordinating the effect of various drugs in the recipe. 
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 Modern studies have confirmed that this recipe is qualified as tonics for consolidating the 
constitution and a curative one for inducing sweat, bringing down fever, subduing inflammation, relieving 
cough, expelling phlegm, etc. 
Cautions: 

 This recipe is only advisable for exogenous diseases with yin deficiency; it is contraindicated in 
cases without yin deficiency. 

 
2.  Heat-clearing Prescriptions 

Lophatherum and Gypsum Decoction 
(竹叶石膏汤 Zhuye Shigao Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Lophatherum, Herba Lophatheri 15  g 
No.2 Gypsum, Gypsum Fibrosum 30  g 
No.3 Prepared pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae Praeparata   9  g 
No.4 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis 15  g 
No.5 Ginseng, Radix Ginseng   5  g 
No.6 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   3  g 
No.7 Polished round-grained nonglutinous rice, Semen Oryzae Nonglutinosae 15  g 

Directions: 
 All the ingredients should be decocted in water for oral dose.  

Functions: 
 Clearing away heat and promoting the production of body fluid, replenishing qi and regulating 

the stomach. 
Indications: 

 Lingering heat with impairment of both the qi and body fluid in the later stage of exogenous 
febrile disease, epidemic febrile disease and summer-heat disease, marked by feverish body, 
hyperhydrosis, general debility and short breath, irritability, inclination to vomit, dry mouth and fondness 
of drink, or insomnia due to restlessness, reddened tongue with little coating, and rapid pulse. 

 The recipe can also be modified to deal with cases with deficiency of both qi and yin occurring 
in the later stage of influenza, epidemic encephalitis B, epidemic cerebrospinal meningitis, pneumonia 
and septicemia. 
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Interpretation: 
 In the recipe, Ingredients No.1 and No.2, with the effects of clearing away heat and relieving 

restlessness, are used as principal drugs. No.4 and No.5, being effective for nourishing yin and promoting 
the production of body fluid, serve as assistant drugs. No.3 is an adjuvant drug for lowering the adverse 
flow of qi to relieve vomiting. No.6 and No.7 are guiding drugs with the functions nourishing the stomach 
and regulating the middle-warmer. 

 Clinically and experimentally, it is ascertained that the recipe is contributive not only to 
nourishing and strengthening the constitution to promote digestion and absorption, but also to subduing 
inflammation, tranquilizing the mind, bringing down fever, arresting cough, dispelling phlegm and 
preventing vomiting. 
Cautions: 

 It is not advisable for cases with febrile disease when the vital energy is dominating with 
pathogens prevailing or excessive heat existing in the body, or neither qi nor yin being impaired.  
 

3.  Purgative Prescriptions 
Minor Decoction for Purging Down Digestive Qi 

(小承气汤 Xiao Chengqi Tang) 
Source:  

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Rhubarb, Radix et  Rhizoma Rhei  12  g 
No.2 Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis   6  g 
No.3 Immature bitter orange, Fructus Aurantii Immaturus   9  g 

Directions: 
 All the drugs except No.1 which is to be added later should be decocted in water for oral 

administration.  
Functions: 

 Relieving heat accumulation by mild effect. 
Indications: 

 Mild cases of excess syndrome of yang-ming-fu organ, manifested as delirium, tidal fever, 
constipation, distension and fullness in the chest and abdomen, yellow shriveled tongue coating, smooth 
and swift pulse as well as the onset of dysentery with distending abdominal pain or epigastric fullness, 
tenesmus and so on.  
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Purgative Decoction for Coordinating the Function of Stomach 
(调胃承气汤 Tiaowei Chengqi Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei  12  g 
No.2 Liquorice root, Radix Glycyrrhizae    6  g 
No.3 Mirabilite, Natrii Sulphas 12  g 

Directions: 
 The above drugs are decocted in water with the exception of No.3 which is infused in the 

decoction just before the oral dose. 
Functions: 
 Purging pathogenic heat accumulate in the gastrointestinal tract by laxative action. 
Indications: 

 Yangming disease marked by gastrointestinal dryness and heat, manifested by obstruction of 
defecation, thirst and vexation, fever like streaming, abdominal distension and fullness, delirium, yellow 
tongue coating, slippery and rapid pulse as well as eruption, hematemesis, epistaxis, painful swelling of 
mouth, teeth and throat caused by domination of heat in the intestine and stomach. It can also be indicated 
for the cases with mild abdominal fullness. 

 
Decoction of Yellow Dragon with Supplements 

(新加黄龙汤 Xinjia Huanglong Tang) 
Source:  

Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Slim dried rehmannia root, Radix Rehmanniae  15     g 
No.2 Liquorice root, Radix Glycyrrhizae   6     g 
No.3 Ginseng, Radix Ginseng   4.5  g 
No.4 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei   9     g 
No.5 Mirabilite, Natrii Sulphas   9     g 
No.6 Scrophularia root, Radix Scrophulariae 15     g 
No.7 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis  15     g 
No.8 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis   4.5  g 
No.9 Sea cucumber   2     pieces 
No.10 Ginger juice   6     spoonfuls 
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Directions: 
 The above drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Nourishing yin, replenishing the vital qi and purging the accumulation of pathogenic heat. 

Indications: 
 Syndrome  of the accumulation of heat accompanied by weakened body resistance with such 

symptoms as constipation, abdominal fullness and distension, mental fatigue, shortness of breath, dryness 
of the mouth and throat, parched or chapped lips with fissures on the tongue, dry scorched yellow or black 
tongue fur. 

 Equally, this recipe can be modified to treat paralytic, simple and obliterative intestinal 
obstruction, habitual constipation, epidemic or non-epidemic febrile diseases in their climax marked by 
interior excess and accumulation of heat, and effective for those with deficiency of the vital qi and 
massive loss of yin and blood.   
Interpretation: 
 In the recipe, No.4 and No.5 purge the bowels to remove heat, soften hardness and moisten 
dryness. No.1, No.6, No.7 and No.9 nourish yin to increase the body fluid. No.2, No.3 and No.8 not only 
replenish the vital qi but also tonify yin and blood so as to bring the effects of the drug into full play. As a 
result, the bowels are purged and pathogenic heat is expelled. Ginger juice can be used to nourish the 
stomach and spleen to send down the stomach-qi and prevent retch and vomiting. 
 Modern researches have confirmed that this recipe has the efficacies of relieving inflammation, 
resisting bacteria, improving intestinal blood circulation and intestinal peristalsis, increasing the activity 
of gastrointestinal tract, loosing the bowels, tranquilizing the mind and bringing down fever. 
Cautions: 
 Ginseng should be decocted alone, and then poured into the decoction of other ingredients 
before intake. 
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4.  Prescriptions for Warming the Interior 
Minor Decoction for Strengthening the Middle-Warmer 

(小建中汤 Xiao Jianzhong Tang) 
Source:  

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Peony root, Radix Paeoniae  18  g 
No.2 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi   9  g 
No.3 Licorice root, Radix Glycyrrhizae   6  g 
No.4 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens 10  g 
No.5 Chinese dates, Fructus Ziziphi Jujubae   4  pieces 
No.6 Malt extract, Saccharum Granorum 30  g 

Directions: 
The decoction is prepared by decocting all the drugs but the last one, filtering out the residue, 

and adding No.6 into the already-decocted solution. It should be taken warm. 
Functions: 

 Warming the middle-warmer, tonifying deficiency and relieving spasm and pain. 
Indications: 

 Abdominal pain due to cold of deficiency type, marked by abdominal pain which can be 
relieved by warming and pressing; or consumptive diseases manifested by palpitation, restlessness, pale 
complexion, whitish coating of the tongue, thready, taut and weak pulse; or fever due to yang-deficiency. 

 To treat gastroduodenal ulcer, administration of the above recipe by adding 30 g of dahurian 
angelica root and increasing of the dosage of No.3 to 15 g, created by Dr. Zhang Enqin, can yield 
remarkable result. 
Interpretation: 

 The last ingredient in the recipe, which is dominant in dosage, is referred to as a principal drug 
because its sweet taste and warm nature facilitates its effect on the spleen, and it is able to replenish the 
spleen-qi and nourish the spleen-yin, having the functions not only in warming the middle-warmer and 
restoring qi but also in regulating the internal organs and relieving spasm. Both No.1 and No.2 play the 
part of an assistant drug; the former, sour in flavour and slightly cold in nature, has the function of 
replenishing yin-blood to relieve spasm and pain, and the latter, pungent in flavor and warm in nature, is 
effective for supporting yang-qi. The combined administration of the above two drugs; one warm in 
nature and beneficial to yang and the other cold and beneficial to yin-helps to regulate ying and wei, yin 
and yang. The rest are used together as adjuvant and guiding drugs. No.4 is used to replenish wei-yang. 
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No.5 is used to tonify ying-yin and strengthen the spleen and stomach, and No.3 to regulate the middle-
warmer and replenish qi. Upon analysis, the recipe is the modification of Cinnamon Twig Decoction with 
the dosage of peony root doubled and with the addition of malt extract. In other words, this recipe for 
warming the middle-warmer, tonifying qi and relieving spasm and pain originates from a recipe for 
expelling pathogenic factors from muscles and skin and regulating ying. 

 Studies in recent years have confirmed that this recipe possesses the efficacies in relieving 
spasm, alleviating pain, promoting blood circulation, strengthening digestion and absorption, promoting 
the healing of ulcers, nourishing the body, consolidating the constitution, etc. 
Cautions: 

1. Contraindicated in cases with hyperactivity of pathogenic fire due to yin-deficiency.  
2. Not administered to those suffering from vomiting since the sweet flavor of the drugs may 

induce vomiting. 
3. Contraindicated in patients who vomit ascaris, because ascaris tends to reverse upwards 

when meeting the sweet flavor of food or drugs. 
 

Chinese Angelica Decoction for Restoring Yang 
(当归四逆汤 Danggui Sini Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    9  g 
No.2 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi   9  g 
No.3 Peony root, Radix Paeoniae   9  g 
No.4 Asarum herb, Herba Asari   6  g 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   6  g 
No.6 Fiveleaf akebia stem, Caulis Akebiae   6  g 
No.7 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae   8  pieces 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Warming the channels to dispel cold, nourishing the blood and promoting blood circulation. 
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Indications: 
 Cold limbs due to cold stagnation with insufficiency of blood, marked by cold limbs, 

thirstlessness, soreness of extremities, or abdominal colic, pale tongue with whitish fur, deep and thready 
pulse, which is even too thready to be felt. 

 The recipe can be modified to deal with cases such as Raynaud’s disease, thrombotic phlebitis, 
chilblain, chronic rheumatic arthritis, dysmenorrheal, neuralgia, lumbago and gastroduodenal ulcer which 
pertain to cold stagnation with insufficiency of blood.  
Interpretation: 

 The first drug in the recipe, possessing the pungent, bitter and sweet flavor and warm property, 
acts as a principal and has the functions of enriching and regulating the blood. Used in combination as 
assistant drugs, No.3 is contributive to nourishing the blood and regulating ying and  No.2 to warming and 
promoting blood circulation, both enhancing the effect of the principal drug to warm and nourish the 
channels. Ingredient No.4 is able to arouse yang-qi, warm the channels exteriorly and warm the viscera 
interiorly and therefore is administered together with the principal and assistant drugs to eliminate cold 
pathogens, warm extremities, and relieve arthralgia by removing obstruction in the exterior and interior, 
superior and inferior of the human body. No.6 has the abilities of promoting blood circulation and 
relieving joint trouble, and its cold property can prevent injuring yin-blood due to the dry property of No.2 
and No.4 playing the role of an adjuvant drug along with No.4. Ingredients No.5 and No.7, as guiding 
drugs, are used for tonifying and replenishing the spleen and stomach, and tempering the effect of other 
drugs in the recipe. 

Modern researches have ascertained that this recipe possesses the efficacies in improving 
peripheral circulation, dilating blood vessels, alleviating pain, relieving spasm, promoting digestion and 
absorption, tonifying the blood and restoring qi.  
Cautions: 

 1. The recipe is only indicated for the cold limbs syndrome caused by insufficiency of blood 
and stagnation of cold. Those related to cold limbs due to excess of heat are prohibited from taking it. 

 2. The recipe is contraindicated in patients suffering from late-stage chilblain marked by 
transformation of stagnated cold into heat which is distinct.  
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5.  Mediating Prescriptions 
Pinellia Decoction for Purging Stomach-Fire 

(半夏泻心汤 Banxia Xiexin Tang) 
Source:  

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae (washed) 9  g 
No.2 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis 6  g 
No.3 Scutellaria root, Radix Scutellariae 6  g 
No.4 Chinese goldthread root, Rhizoma Coptidis 3  g 
No.5 Ginseng root, Radix Ginseng 6  g 
No.6 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata 6  g 
No.7 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae 4  pieces 

Directions: 
 All the drugs listed above are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Regulating the stomach and purging the adverse flow of qi, and relieving stagnation and 

flatulence. 
Indications: 

 Disorder of the stomach due to stagnation of qi marked by loss of appetite, epigastric fullness 
sensation without pain, retching or vomiting, excited intestinal gurgling sound and diarrhea, yellow and 
greasy fur of the tongue and taut and rapid pulse. 

 Acute gastroenteritis, chronic gastritis, gastroduodenal ulcer, indigestion, gastrointestinal 
neurosis, vomiting of pregnancy and others marked by the symptoms of disorder of the stomach due to 
stagnation of qi can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 No.1 and No.2, with a pungent flavor and dispersing effect, can relieve flatulence as principal 
drugs. No.3 and No.4, bitter in taste, can purge accumulation of pathogenic heat. The joint use of the four 
drugs, with the pungent drugs for dispersion and the bitter drugs for purgation, can treat flatulence due to 
stomach disorder caused by stagnation of qi.  No.5, No.6 and No.7 supplement qi and strengthen the 
middle-warmer. The combination of the seven drugs in the recipe can cure flatulence, fullness, vomiting 
and diarrhea. 
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Modern researches have proved that the recipe has the effects of relieving inflammation, 
tranquilizing the mind, arresting vomiting and diarrhea, strengthening the stomach and regulating the 
function of the intestinal tract. 
Cautions: 

 Since most drugs in the recipe are dry and drastic in nature, so the recipe is contraindicated in 
patients with nausea and retching due to deficiency of the stomach-yin.  

 
6.  Prescriptions for Regulating the Flow of Qi 

Asthma-relieving Decoction 
(定喘汤 Dingchuan Tang) 

Source:  
Effective Prescriptions for Health Conservation 

Ingredients: 
No.1 Ephedra, Herba Ephedrae  9  g 
No.2 Gingko nut, Semen Ginkgo 9  g 
No.3 Perilla fruit, Fructus Perillae 6  g 
No.4 Bitter apricot kernel, Semen Armeniacae Amarum  9  g 
No.5 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae 9  g 
No.6 Coltsfoot flower, Flos Farfarae 9  g 
No.7 Mulberry bark, Cortex Mori Radicis 6  g 
No.8 Baikal Skullcap root, Radix Scutellariae 6  g 
No.9 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 3  g 

Directions: 
 All the drugs list above are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Facilitating the flow of the lung-qi and removing heat-phlegm to relieve asthma. 

Indications: 
 Accumulation of phlegm and heat in the lung with the attack of wind cold on the body surface 

marked by cough, dyspnea, profuse yellowish and viscid sputa, or accompanied by aversion to cold, 
fever, yellowish, greasy fur of the tongue, slippery rapid pulse. 

 Chronic bronchitis, bronchial asthma marked by the above mentioned symptoms can be treated 
by the modified recipe. 
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Interpretation: 
 No.1 facilitates the flow of the lung-qi and disperses pathogenic factors to relieve asthma, while 

No.2 astringes the lung and removes phlegm to relieve asthma. The two ingredients, one with astringing 
effect, and the other with the effect of dispersion, are combined to reinforce the asthma-relieving effect as 
well as to prevent No.1 from consuming the lung-qi. No.3, No.4, No.5, and No.6 lower the adverse flow 
of qi and remove phlegm to relieve asthma and cough. No.7 and No.8 clear away lung-heat to relieve 
cough and asthma. No.9 coordinates the effect of all the other ingredients in the recipe. These drugs are 
combined to get the lung-qi facilitated, phlegm-heat cleared away, wind-cold pathogens expelled so that 
all the symptoms will disappear. 

 Modern researches have proved that the recipe can achieve the effects of relieving spasm of 
bronchial smooth muscle, expelling phlegm, arresting cough, inducing sweet and allaying fever. 
Cautions: 

 1. The recipe is contraindicated in patients with recent attack of wind-cold on the body surface 
without interior phlegm heat marked by absence of sweating but asthma. 
 2. It is also contraindicated in patients with persistent asthma due to deficiency of lung-qi 
marked by feeble pulse.  
 

Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction 
(橘皮竹茹汤 Jupi Zhuru Tang) 

Source:  
Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber 

Ingredients: 
No.1 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae 9  g 
No.2 Bamboo shavings, Caulis Bambosae in Taenis  9  g 
No.3 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens  9  g 
No.4 Ginseng, Radix Ginseng 3  g 
No.5 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 6  g 
No.6 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae 5  pieces 

Directions: 
 All the drugs prescribed above are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Lowering the adverse flow of qi to relieve vomiting, invigorating qi and clearing away heat. 
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Indications: 
 Reversed flow of qi due to weak stomach with heat marked by hiccup, vomiting, anorexia, 

reddish tongue, feeble and rapid pulse. 
 Vomiting of pregnancy, incomplete pylorochesis, gastritic vomiting, neurogenic vomiting, 

ceaseless hiccup after abdominal operation and others marked by the symptoms of reserved flow of qi due 
to weak stomach with heat can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 No.1 regulates the flow of qi strengthens and normalizes the functions of the stomach and 
spleen to relieve vomiting. No.2 clears away stomach-heat to relieve hiccup. The combined use of the two 
drugs can clear away stomach-heat as well as lower the adverse flow of qi to relieve vomiting. They are 
both used as principal drugs. No.3 is used to assist the principal drugs in regulating the stomach  to arrest 
vomiting, and combined with No.2, achieves the effects of both clearing and warming so as to prevent the 
impairment of middle-warmer due to excessive administration of the drugs cold in nature, so they are 
considered as assistant drugs. No.4, No.5 and No.6, as adjuvant and guiding drugs, invigorate qi, 
supplement the spleen, regulate the stomach and coordinate the effects of all the other ingredients in the 
recipe. 

 Modern studies have proved that the recipe can produce the effects of tranquilizing the mind, 
relieving inflammation, preventing vomiting and relieving phrenospasm, etc. 
Cautions: 

 Hiccup due to heat of excess type or cold of insufficiency type should not be treated with the 
recipe. 
 

Pill for Relieving Stagnancy 
(越鞠丸 Yueju Wan) 

Source:  
Danxi’s Experiential Therapy 

Ingredients: 
No.1 Nutgrass flatsedge rhizome, Rhizoma Cyperi 90  g 
No.2 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong 90  g 
No.3 Atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis 90  g 
No.4 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae 90  g 
No.5 Medicated leaven, Massa Fermentata Medicinalis 90  g 
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Directions: 
 Grind the above mentioned ingredients into fine powder first, and then make pills with water. 

Take 6 to 9 grams each time. It can also be decocted in water for oral administration with the dosage 
modified proportionally according to the original recipe. 
Functions: 

 Promoting the circulation of qi to relieve the stagnation. 
Indications: 

 Syndrome of six kinds of stagnations marked by oppressed sensation and feeling of stuffiness in 
the chest, epigastric distension and pain, gastric discomfort with acid regurgitation, indigestion, 
eructation, vomiting and nausea, white and greasy fur of the tongue, taut pulse. 

 Gastrointestinal neurosis, gastroduodenal ulcer, chronic gastritis, infectious hepatitis, 
cholecystitis, cholelithiasis, intercostal neuralgia, dysmenorrhea and others marked by symptoms of six 
kinds of stagnations can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 No.1 in the recipe is used as a principal drug to deal with stagnancy of qi by promoting the 
circulation of qi. No.2 promotes the circulation of qi and blood to treat stagnancy of blood. No.3 can treat 
stagnancy of dampness by reinforcing the spleen. No.4 can treat stagnancy of fire by clearing away 
pathogenic heat and purging pathogenic fire. No.5 can treat stagnancy of food by promoting digestion and 
normalizing the function of the stomach. All the above mentioned drugs are used as assistant drugs. As 
the stagnancy of phlegm is mainly caused by spleen-dampness and associated with stagnancy of qi, fire 
and food, and it can be cleared away when the other various stagnancies are removed. 

 Modern studies have proved that this recipe has the effects of tranquilizing the mind, alleviating 
pain, promoting digestion, and relieving spasm of uterine smooth muscle. 
Cautions: 
 This recipe is indicated only for the stagnancies belonging to excess syndromes. Stagnancies 
associated with deficiency type should not be treated only with this recipe.  
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7.  Prescriptions for Treating Blood Disorders 
Decoction for Warming Channels 

(温经汤 Wenjing Tang) 
Source:  
 Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber 
Ingredients: 

No.1 Evodia fruit, Fructus Evodiae  9  g 
No.2 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi 6  g 
No.3 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis 9  g 
No.4 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong 6  g 
No.5 Peony root, Radix Paeoniae 9  g 
No.6 Donkey-hide gelatin, Colla Corii Asini 6  g 
No.7 Lilyturf root, Radix Ophiopogonis 9  g 
No.8 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis 6  g 
No.9 Ginseng, Radix Ginseng 6  g 
No.10 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 6  g 
No.11 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae 9  g 
No.12 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens 6  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration.  
Functions: 

 Warming the channels and expelling cold, nourishing the blood and dispelling blood stasis.  
Indications: 
 Irregular menstruation due to the deficiency-cold in the chong and ren channels, and 
accumulation of stagnant blood, marked by preceded or delayed menstrual cycle, or overdue or persistent 
menstrual duration, or occurrence of menstruation twice or more in one month, or nightfall fever, feverish 
sensation in the palms, parched lips and dry mouth, pain and cold in the lower abdomen, failure to 
conceive for a long time. 
 Dysfunctional uterine bleeding, chronic pelvic inflammation and hysteromyoma marked by the 
above mentioned symptoms can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

 No.1 and No.2 warm the channels and dispel cold to promote blood circulation as principal 
drugs. No.3, No.4 and No.5 activate the blood, eliminate blood stasis and nourish the blood to regulate 
menstruation and keep it normal. No.6, No.7 and No.8 nourish the blood and yin, regulate the liver to get 
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the stagnant blood dispelled and fresh blood reproduced, remove the blood stasis without impairing the 
vital qi. All the drugs mentioned above are assistant drugs. No.9 and No.10 tonify the middle-warmer and 
strengthen the spleen to enrich the source of qi and blood, assisting No.3 and No.6 to tonify yin and 
nourish the blood; No.11 regulates and sends down the abnormally ascending stomach-qi to disperse 
accumulation of qi, helpful in removing blood stasis and regulating menstruation; No.12 warms the 
stomach to promote the production of blood and qi. The above drugs act together as adjuvant drugs. In 
addition, No.10, as a guiding drug, can coordinate the actions of the drugs in the recipe. 

 Modern researches have proved that the recipe has the effects of regulating the functions of 
uterus, relieving spasm and arresting pain, tranquilizing the mind and relieving inflammation. 
   

Prescription for Extrauterine Pregnancy 
(宫外孕方 Gongwaiyun Fang) 

Source:  
Shanxi Medical College 

Ingredients: 
Recipe I 

No.1 Red sage root, Radix Salviae Miltirorrhizae 15  g 
No.2 Red peony root, Radix Paeoniae Rubra   9  g 
No.3 Peach kernel, Semen Persicae   9  g 
No.4 Olibanum, Resina Olibani   9  g 
No.5 Myrrh, Myrrha    9  g 

Recipe II  Adding the following drugs to Recipe I. 
No.6 Burreed tuber, Rhizoma Sparganii   6  g 
No.7 Zedoary, Rhizoma Zedoariae   6  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Promoting blood circulation to remove blood stasis and abdominal mass and relieving pain. 

Indications: 
 Rupture of extra-uterine pregnancy marked by sudden attack of pain in the lower abdomen after 

amenorrhea, colporrhagia, blood dark in color or mixed up with mucous-like substance and severe 
tenderness in the lower abdomen.  
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Interpretation: 
 No.1 and No.2, bitter in taste and slight cold in nature, go into the blood system to promote 

blood circulation, remove blood stasis, cool the blood and relieve pain. No.3, bitter but slightly sweet in 
taste and neutral in nature, removes blood stasis to promote blood circulation, effective in the treatment of 
abdominal pain due to postpartum blood stasis. No.4 and No.5 activate the flow of blood and qi and expel 
blood stasis by means of aromatics, acting as specific drugs for removing blood stasis and relieving pain. 
No.6 and No.7 remove blood stasis and relieving pain. No.6 and No.7 remove blood stasis and promote 
the flow of qi to resolve mass and relieve pain. But No.6, bitter in taste and neutral in nature without 
fragrant smell, tends to remove the qi-stagnation in the blood to promote menstrual flow, while No.7, 
bitter in taste, pungent in flavor, warm in nature and fragrant in smell, tends to remove the blood stasis in 
qi to dispel stagnation. The combined use of the two drugs can produce the effects of resolving hard mass 
and expelling accumulation. 

 Modern researches have proved that the recipe has the effects of dilating blood vessels, 
increasing the volume of blood flow, absorbing retained blood or hematoma, increasing capillary 
permeability, raising phagocytic power of the phagocyte, promoting the activity of fibrinolytic system and 
so on. 
Cautions: 

 The recipe is contraindicated in patients with hematorrhea or shock due to rupture of extra-
uterine pregnancy. In this case emergency treatment must be taken and operation must be performed 
promptly. 
 

Sophora Powder 
(槐花散 Huaihua San) 

Source:  
 Effective Prescriptions for Universal Relief 
Ingredients: 

No.1 Sophora flower, Flos Sophorae (parched)  12  g 
No.2 Biota tops, Cacumen Biotae 12  g 
No.3 Schizonepeta spike, Spica Schizonepetae   6  g 
No.4 Fruit of citron or trifoliate orange, Fructus Aurantii (parched with bran)   6  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration.  
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Functions: 
 Clearing the bowels to stop bleeding, dispelling pathogenic wind to keep the adverse qi flowing 

downward. 
Indications: 
 Hematochezia due to pathogenic wind accumulated in the large intestine marked by bleeding 
before or after passing stools, or fresh blood in the stools, or dull purplish bloody stools caused by toxic 
heat in the stomach and large intestine as well as hemorrhoidal bleeding. 
 Patients with hemorrhoid, colitis and proctopolypus marked by hematochezia caused by 
pathogenic wind accumulated in the intestine can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 
 No.1, as a principal drug, clears away heat and toxins, cools the blood and removes damp heat 
from the large intestine to stop hematochezia. No.2 removes heat from the blood, eliminates dampness 
from the large intestine and assists No.1 in stopping bleeding; No.3 dispels pathogenic wind and stops 
bleeding. The two drugs mentioned above are assistant drugs. No.4 as an adjuvant and guiding drug 
soothes the large intestine to keep the adverse qi flowing downward. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of stopping bleeding, relieving 
inflammation and resisting bacteria. 
Cautions: 
 Drugs in the recipe with cold or cool nature can not be taken for a long time. Patients passing 
blood stools without damp-heat are forbidden to use the recipe. 
 

Ass-hide Glue and Argyi Leaf Decoction 
(胶艾汤 Jiao Ai Tang) 

Source:  
Synopsis of Prescription of the Golden Chamber 

Ingredients: 
No.1 Donkey-hide gelatin, Colla Corii Asini   6  g 
No.2 Chinese mugwort leaf, Folium Artemisiae Argyi   9  g 
No.3 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis    9  g 
No.4 Peony root, Radix Paeoniae  12  g 
No.5 Rehmannia root, Radix Rehmanniae 12  g 
No.6 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong 12  g 
No.7 Licorice root, Radix Glycyrrhizae   6  g 
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Directions: 
 Decoct the drugs except No.1 in water. Remove the residue to get the decoction or add in an 

appropriate amount of wine, then put No.1 in the decoction. Get it melted and take it warm. 
Functions: 

 Nourishing the blood and stopping bleeding, regulating menstruation and preventing abortion. 
Indications: 

 Metrorrhagia and metrostaxis due to deficiency and impairment of the chong and ren channels 
marked by menorrhagia without stopping, or ceaseless bleeding due to miscarriage; vaginal bleeding 
occurring during pregnancy with abdominal pain. 
 Patients with threatened abortion, habitual abortion, dysfunctional uterine bleeding, ceaseless 
bleeding due to subinvolution of uterus marked by syndrome of deficiency and impairment of the chong 
and ren channels can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

 No.1 nourishes the blood and stop bleeding while No.2 warms the channels and stops bleeding. 
The two drugs mentioned above, as principal drugs, can also regulate menstruation to prevent miscarriage 
and cure metrorrhagia and stop metrostaxis. No.3, No.4, No.5, and No.6, as assistant drugs, enrich the 
blood, regulate menstruation, promote blood circulation to prevent forming blood stasis after bleeding has 
been stopped. No.7 as a guiding drug, coordinates the action of the other drugs. Moreover, combined with 
No.1, it stops bleeding and combined with No.4, it relieves spasm and pain. 
 Modern researches have proved that the recipe has remarkable effects of stopping bleeding, 
improving the function of uterine and promoting the regeneration of red blood cells.  
Cautions: 

 Patients with menorrhagia, metrorrhagia and metrostaxis marked by the syndrome of the blood-
heat type are forbidden to use the recipe. 
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8.  Prescriptions for Calming Wind 
Bolus for Activating Energy Flow in the Channels and Collaterals 

(小活络丹 Xiao Huo Luo Dan) 
Source:  

Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Prepared Sichuan aconite root, Radix Aconiti Praeparata 180  g 
No.2 Prepared wild aconite root, Radix Aconiti Kusnezoffii Praeparata 180  g 
No.3 Earth worm, Lumbricus 180  g 
No.4 Prepared arisaema root, Rhizoma Arisaematis 180  g 
No.5 Olibanum, Resina Olibani   66  g 
No.6 Myrrh, Myrrha   66  g 

Directions: 
 Make the above drugs into boluses, each weighing 3 grams. Take one bolus each time, one or 

two times a day. Take it on an empty stomach and with old wine or warm boiled water. 
Functions: 

 Warming the channels and activating the collaterals, dispelling pathogenic wind-dampness and 
removing phlegm and blood stasis. 
Indications: 

 Stagnation of wind-dampness in the channels and collaterals marked by prolonged numbness of 
hands and feet without recovery, or pain of limbs, muscles and bones without fixed spots, or pain of arms 
or legs. 

 Arthritis, lumbago, neck-shoulder-wrist syndrome, periarthritis of shoulder, arthrosis 
deformans, chronic rheumatic arthritis and others marked by stagnation of wind-dampness in the channels 
and collaterals, or cerebral thrombosis and disturbance of cerebral circulation marked by apoplexy due to 
phlegm-dampness in the channels and collaterals. 
Interpretation: 

 No.1 and No.2 with a pungent and hot nature dispel wind-dampness, warm the channels and 
collaterals to relieve pain as principal drugs. No.4, as an assistant drug, dries dampness and resolves 
phlegm to alleviate pain. No.5 and No.6 promote the flow of qi and blood circulation to remove blood 
stasis from the channels and collaterals. No.3 is especially predominant in clearing and activating the 
channels and collaterals. The three drugs act as adjuvant drugs. Old liquor can reinforce the effects of the 
drugs and guides other drugs in the recipe to the affected region as a guiding drug. 
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 Modern researches have proved that the recipe has the effects of relieving pain and spasm, 
tranquilizing the mind, relieving inflammation, removing phlegm, inducing diuresis, promoting blood 
circulation, etc. 
 

9.  Prescriptions for Treating Dryness Syndrome 
Decoction of Mulberry Leaf and Apricot Kernel 

(桑杏汤 Sang Xing Tang) 
Source:  

 Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Mulberry leaf, Folium Mori   6  g 
No.2 Apricot kernel, Semen Pruni Armeniacae   9  g 
No.3 Ladybell root, Radix Adenophorae 12  g 
No.4 Fritillary bulb, Bulbus Fritillariae Thunbergii   6  g 
No.5 Prepared soybean, Semen Sojae Praeparatum   6  g 
No.6 Capejasmine fruit, Fructus  Gardeniae   6  g 
No.7 Pear peel   6  g 

Directions: 
 The drugs described above should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Expelling pathogenic dryness-heat and moistening the lung to arrest cough. 

Indications: 
 Warm-dryness syndrome cause by exopathogen marked by headache, fever, thirst, dry cough or 

with a small amount of mucilaginous sputum, red tongue with thin, white and dry fur, and floating and 
rapid pulse. 

The common cold, pharyngitis, bronchitis, bronchiectasis and other diseases marked by 
symptoms of warm-dryness syndrome caused by exopathogen can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 
 No.1 and No.5 in the recipe ventilate the lung to dispel pathogenic factors. No.2 ventilates the 
lung and promotes the flow of qi. No.3, No.4 and No.7 moisten the lung to arrest cough. No.6 clears away 
pathogenic heat in the chest. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of allaying fever, eliminating 
phlegm, arresting cough, subduing inflammation and bacteria. 
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Lily Decoction for Strengthening the Lung 
(百合固金汤 Baihe Gujin Tang) 

Source:  
 Created by Dr. Zhao Jian but recorded in Collection of Prescription with Notes 
Ingredients: 

No.1 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae 6  g 
No.2 Prepared rehmannia root, Radix Rehmanniae Praeparata 9  g 
No.3 Lilyturf root, Radix Ophiopogonis 5  g 
No.4 Lily bulb, Bulbus Lilii 3  g 
No.5 White peony root, Radix Paeoniae Alba (parched) 3  g 
No.6 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis 3  g 
No.7 Bulb of fritillary, Bulbus Fritillariae 3  g 
No.8 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 3  g 
No.9 Figwort root, Radix Scrophulariae 3  g 
No.10 Root of Balloon flower, Radix Platycodonis 3  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Nourishing yin to moisten the lung and resolving phlegm to arrest cough. 

Indications: 
 Syndrome of cough due to dryness of the lung marked by sore throat, dryness of the pharynx, 

cough, dyspnea, blood sputum, dysphoria with feverish sensation in the palms and soles, reddish tongue 
with little fur and thready and rapid pulse. 

 Pulmonary tuberculosis, chronic bronchitis, brochiectasis, chronic pharyngitis and other 
diseases marked by the syndrome of cough due to dryness of the lung can be treated by the modified 
recipe.  
Interpretation: 

 No.1 and No.2, as principal drugs in the recipe, nourish yin to supplement the kidney and 
remove heat from the blood to arrest bleeding. No.3, No.4 and No.7 moisten the lung and replenish yin, 
resolve phlegm and arrest cough, acting as assistant drugs. As adjuvant drugs, No.9 nourishes yin and 
clears away heat from the blood to dispel fire of deficiency type; No.6 enriches the blood and moistens 
dryness, No.5 enriches the blood to strengthen yin; and No.10 promotes the circulation of the lung-qi to 
arrest cough and resolve phlegm. No.8, as a guiding drug, coordinates the effects of all the other 
ingredients in the recipe and the combined use of it with No.10 can relieve sore throat. 
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 Modern researches have proved that the recipe has the effects of strengthening the constitution, 
inhibiting dissimilation, subduing inflammation, relieving cough and eliminating phlegm. 
Cautions: 

 Most of the drugs in the recipe are of sweet taste and cold and greasy nature with moistening 
effect, so it should be applied with great care or should not be applied at all to patients with loose stools, 
abdominal distention and pain, poor appetite due to hypofunction of the spleen.  
 

Decoction for Nourishing Yin and Clearing Lung-heat 
(养阴清肺汤 Yangyin Qingfei Tang) 

Source:  
 Jade Key to the Secluded Chamber 
Ingredients: 

No.1 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae     6  g 
No.2 Lilyturf root, Radix Ophiopogonis    5  g 
No.3 Licorice root, Radix Glycyrrhizae    2  g 
No.4 Scrophularia root, Radix Scrophulariae    5  g 
No.5 Bulb of fritillary, Bulbus Fritillariae (core removed)     3  g 
No.6 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis    3  g 
No.7 Peppermint, Herba Menthae    2  g 
No.8 White peony root, Radix Paeoniae Alba (parched)    3  g 

Directions: 
 All the drugs are to be decocted in water for oral use. 
Functions: 
 Nourishing yin and clearing away lung-heat.  
Indications: 
 Diphtheria due to deficiency yin marked by fever, dryness of the nasal cavity and lips, cough or 
absence of cough, difficult breath, and false membrane in the throat which is not easy to remove. 
 Diphtheria acute pharyngitis, acute tonsillitis, chronic bronchitis, chronic pharyngitis and others 
marked by the syndrome of yin deficiency can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 
 The recipe is specially indicated for the treatment of diphtheria. No.1 in the recipe nourishes the 
kidney-yin. No.2 nourishes the lung-yin. No.4 clears away fire of deficiency type and removes toxins. No.6 
clears away heat from the blood to subdue swelling. No.5 nourishes the lung to resolve phlegm. No.8 
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astringes yin fluid and purges away heat and No.7, small in dosage, disperses pathogenic factors to relieve 
sore-throat. No.3 coordinates the effects of other drugs in the recipe and removes toxins.  
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of strengthening the constitution by 
means of tonics, relieving inflammation and cough, eliminating phlegm and resisting bacillus diphtheriae.   
 

10.  Phlegm-eliminating Prescriptions 
Cough Powder 

(止嗽散 Zhisou san) 
Source: 
 Medicine Comprehended  
Ingredients: 

No.1 Balloonflower root, Radix Platycodonis (parched) 1000  g 
No.2 Schizonepeta, Herba Schizonepetae 1000  g 
No.3 Tatarian aster root, Radix Asteris (steamed) 1000  g 
No.4 Stemona tuber, Radix Stemonae (steamed) 1000  g 
No.5 Swallowwort rhizome, Rhizoma Cynanchi Vincetoxici 1000  g 
No.6 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata (parched)   375  g 
No.7 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae    500  g 

Directions: 
 Grind the above drugs into fine powder. Take 6 grams each time with warm boiled water or 

with ginger juice. The drugs can also be decocted in water for oral use, with the dosage reduced 
proportionally according to the original recipe. 
Functions: 

Arresting cough and resolving phlegm, and inducing diaphoresis and ventilating the lung. 
Indications: 

Attack of pathogenic wind on the lung marked by cough, itching throat, slight chills and fever, 
white and thin tongue fur, etc. 

The common cold, influenza, bronchitis, attack of chronic bronchitis, pulmonary tuberculosis and 
others marked by the symptoms of attack of pathogenic wind on the lung can be treated by the modified 
recipe. 
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Interpretation: 
No.3, No.4 and No.5 arrest cough and resolve phlegm. No.1 and No.7 facilitate and check the flow 

of lung-qi to arrest cough and resolve phlegm. No.2 expels wind and induces diaphoresis while No.6 
coordinates the effects of the other drugs, and the combined use of the two drugs with No.1 can relieve 
sore throat more effectively. 

Modern researches have proved that the recipe has relatively curative effects of relieving cough 
and eliminating phlegm, not to mention its effects of inducing diaphoresis and clearing away heat. 
Cautions: 

Phthisical cough due to yin deficiency should not be treated with this recipe. Cough due to lung-
heat and phlegm-fire must be treated with this recipe very carefully. 
 

Decoction of Three Kinds of Seed for the Aged 
(三子养亲汤 Sanzi Yangqin Tang) 

Source:  
Han’s Book on Medicine 

Ingredients: 
No.1 White mustard seed, Semen Sinapis Albae  6  g 
No.2 Perilla fruit, Fructus Perillae 9  g 
No.3 Radish seed, Semen Raphani  9  g 

Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Sending down the abnormally ascending qi to relieve the discomfort in the chest, and resolving 

phlegm and promoting digestion. 
Indications: 

 Stagnation of phlegm and qi marked by cough, dyspnea, abundant expectoration and feeling of 
stuffiness in the chest, poor appetite and dyspepsia, whitish greasy tongue fur and slippery pulse. 

 Chronic bronchitis, bronchiectasis, bronchial asthma, pulmonary emphysema, cardiac asthma 
and other diseases marked by the syndrome of stagnation of phlegm and qi can be treated by the modified 
recipe. 
Interpretation: 

 No.1 in the recipe warms the lung and promotes the flow of qi, relieves chest discomfort and 
resolves phlegm. No.2 lowers the adverse flow of qi and removes phlegm to arrest cough and relieve 
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asthma. No.3 promotes digestion to remove food stagnancy, and promotes the circulation of qi to 
eliminate phlegm. 

 Modern researches have proved that the recipe has the effects of eliminating phlegm, relieving 
cough and dyspnea, inducing diuresis, promoting gastrointestinal peristalsis and digestive and absorptive 
functions. 
Cautions: 

 When effective result is obtained after administration, the cause of the disease should be taken 
into consideration in the treatment.  
 

Decoction of Poria, Licorice, Schisandra, Dried Ginger and Asarum  
(苓甘五味姜辛汤 Ling Gan Wuwei Jiang  Xin Tang ) 

Source:  
Synopsis of Prescription of the Golden Chamber 

Ingredients: 
No.1 Tuckahoe, Poria  12  g 
No.2 Licorice root, Radix Glycyrrhizae   6  g 
No.3 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis   9  g 
No.4 Wild ginger (whole plant), Herba Asari   6  g 
No.5 Fruit of Chinese mangnolia vine, Fructus Schisandrae    6  g 

Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Warming the lung to reduce phlegm fluid retention. 

Indications: 
 The phlegm-fluid retention syndrome of cold type marked by cough with copious whitish thin 
sputum, discomfort in the chest, whitish and moist fur and taut and slippery pulse. 
 Chronic bronchitis, bronchial asthma and other diseases marked by the above syndrome can be 
treated by the modified recipe. 
Interpretation: 
 No.3, with a pungent flavor and a hot nature, can not only warm the lung and expel cold to 
remove phlegm-fluid retention but also warm and activate the spleen yang to eliminate dampness, used as 
a principal drug. As assistant drugs, No.4 with a pungent flavor and a dispersing effect, warms the lung to 
expel cold, assists No.3 in resolving the cold retention of phlegm-fluid, and No.1, which is sweet and 
insipid, strengthens the spleen to excrete diuresis. No.5 astringes the lung-qi to arrest cough and when 
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used in combination with No.4 can yield both the expelling and astringing effects, expelling without 
damaging the body resistance while astringing without retaining the pathogenic factors. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of eliminating phlegm, relieving 
cough and allaying dyspnea. 
Cautions: 
 The recipe belongs to pungent, warm, dry and heat prescription, it is contraindicated in patients 
with cough due to lung-heat, lung-dryness, deficiency of yin, phlegm-fire and pulmonary tuberculosis. 
 

11.  Dampness-eliminating Prescriptions 
Eight Health Restoring Powder 

(八正散 Bazheng San) 
Source:  

Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Plantain seed, Semen Plantaginis 500  g 
No.2 Chinese pink herb, Herba Dianthi 500  g 
No.3 Prostrate knotweed, Herba Polygoni Avicularis 500  g 
No.4 Talc, Talcum 500  g 
No.5 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae 500  g 
No.6 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata 500  g 
No.7 Five leaf akebia stem, Caulis Akebiae 500  g 
No.8 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei  (coated with flour paste  

and then roasted, sliced after removal of the coat and then baked) 
500  g 

No.9 Rush pith, Medulla Junci     3  g 
Directions: 

 Grind the drugs into powder, and then decoct 6 to 9 grams of the powder and No.9 with water 
until 70% of the water remains for oral use; or all the above drugs are directly decocted in water for oral 
use; with the dosage modified in proportion to the original recipe.  
Functions: 
 Clearing away heat and purging fire, inducing diuresis for treating stranguria. 
Indications: 
 Stranguria due to dampness and heat marked by subjective sensation of spasmatic distension 
and fullness of the lower abdomen, distending pain in the loins and abdomen, dribbling urination, 
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difficulty in micturition, cloudy and dark urine, frequent and urgent micturition or retention of urine, 
dryness of mouth and throat, red tongue with yellow fur, and slippery forceful pulse. 
 Acute urethritis, cystitis, pyelitis, stone or infection in urinary system marked by stranguria due 
to dampness and heat can be treated with the modified recipe.  
Interpretation: 
 No.7, No.4, No.1, No.2 and No.3 induce diuresis for treating stranguria and clear away 
dampness and heat. No.5 purges dampness and heat from the tri-warmer. No.8 clears away heat and 
purges fire. No.9 promotes heat downward by inducing diuresis. No.6 coordinates the effects of the other 
drugs in the recipe and relieves spasm. 

 Modern researches have proved that the recipe has the effects of relieving inflammation and 
pain and allaying fever.   
Cautions: 
 Bitter in taste and cold in nature, the recipe is indicated for stranguria. It is contraindicated in the 
debilitated and in pregnancy. In treating stranguria complicated by chyluria, stranguria induced by 
overstrain and stranguria caused by disorder of qi, great care should be taken. 
 

Powder of Peel of Five Drugs 
(五皮散 Wupi San) 

Source:  
Huatuo’s Treatise on Viscera 

Ingredients: 
No.1 Ginger peel, Cortex Zingiberis  9  g 
No.2 Mulberry bark, Cortex Mori Radicis  9  g 
No.3 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae  9  g 
No.4 Shell of areca nut, Pericarpium Arecae  9  g 
No.5 Poria peel, Cortex Poria  9  g 

Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Removing dampness to alleviate edema, regulating the flow of qi to strengthen the spleen. 

Indications: 
 Severe edema due to hypofunction of the spleen with excessive dampness, marked by general 

dropsy, heavy sensation of the limbs or the whole body, distention and fullness in the chest and abdomen, 
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dyspnea, oliguria and edema during pregnancy, white and greasy fur of the tongue and deep and slow 
pulse. 

 Edema of abrupt onset, edema during pregnancy, and the initial stage of acute nephritis 
manifested as syndrome of excessive dampness due to hypofunction of the spleen can be treated by the 
modified recipe. 
Interpretation: 

 No.5 in the recipe induces diuresis and excretes dampness, and strengthens the spleen to 
promote its transporting and transforming water and nutrients at the same time. No.1, pungent in flavor, 
disperses fluid-retention. No.2 clears away and purges the lung-qi to dredge water passage. No.4 
promotes the flow of qi and water to relieve distention and fullness in the abdomen. No.3 regulates the 
stomach-qi and resolves turbid dampness. The combined use of the five drugs produces the effect of 
inducing diuresis to alleviate edema. 

 Modern researches have proved that the recipe has the effects of inducing diuresis, regulating 
intestinal peristalsis, promoting excretion of digestive juice, inducing perspiration and lowering high 
blood pressure. 
Cautions: 

 The recipe tends to induce diuresis to alleviate edema, patients with obvious edema due to 
excessive deficiency of the spleen or accompanied by wind pathogen should be treated by modifying the 
original recipe.  
 

Umbellate Pore Decoction 
(猪苓汤 Zhuling Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Umbellate pore fungus, Polyporus Umbellatus 9  g 
No.2 Tuckahoe, Poria 9  g 
No.3 Oriental water plantain rhizome, Rhizoma Alismatis 9  g 
No.4 Donkey-hide gelatin, Colla Corri Asini  9  g 
No.5 Talc, Talcum 9  g 

Directions: 
 All the drugs except No.4 should be decocted in water for oral administration. No.4 should be 

taken after being melted by the finished decoction in two separate doses.  
Functions: 

 Clearing away heat, inducing diuresis and nourishing yin to arrest bleeding. 
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Indications: 
 Retention of fluid in the body with impairment of yin due to pathogenic heat marked by 

difficulty and pain in micturition or blood urine, distention and fullness sensation in the lower abdomen, 
or insomnia with restlessness, thirst, diarrhea, cough, etc. 

 Gastroenteritis, mild urinary infection, lithangiuria and nephritis marked by the above syndrome 
can be treated with the modified recipe. 
Interpretation: 

 As principal drugs in the recipe, No.1 and No.2 tend to act on the channels of the kidney and 
urinary bladder. No.1 is sweet, insipid, slightly bitter in taste, with the bitter component able to descend 
directly to the shaoyin channels, and the sweet and insipid able to remove dampness and induce diuresis; 
No.2 strengthens the spleen to excrete dampness. No.3, as diuretics, induces diuresis. No.5 clears away 
heat to treat stranguria. No.4 nourishes yin and moistens dryness to relieve restlessness of deficiency type. 

 Modern researches have proved that the recipe has antibacterial, anti-inflammatory, diuretic and 
strengthening and tonifying effects.  
Cautions: 

 If the patients have high fever, hyperhidrosis due to excessive pathogenic heat causing severe 
impairment of yin, the recipe should be used very carefully.  
 

Decoction of Notopterygium for Rheumatism 
(羌活胜湿汤 Qianghuo Shengshi Tang) 

Source:  
Differentiation on Endogenous and Exogenous Diseases 

Ingredients: 
No.1 Notopterygium root, Rhizoma seu Radix Notopterygii  6  g 
No.2 Pubescent angelica root, Radix Angelicae Pubescentis 6  g 
No.3 Ligusticum root, Rhizoma et Radix Ligustici 3  g 
No.4 Ledebouriella root, Radix Ledebouriellae 3  g 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata 3  g 
No.6 Chuanxiong rhizome, Rhizoma Ligustici Chuanxiong 3  g 
No.7 Chastetree fruit, Fructus Viticis 2  g 

Directions: 
 All the above drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Expelling wind-dampness, arresting pain and relieving the exterior syndrome. 
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Indications: 
 Attack of wind-damp on the body surface marked by heavy sensation and pain of the head and 

body or general aching and difficulty in turning round or sideward, slight aversion to wind and cold, white 
fur of the tongue and floating and slow pulse. 
 The common cold, influenza, sciatica and chronic rheumatic arthritis ascribed to the syndrome 
of attack of wind damp on the body surface can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 Both as principal drugs, No.1 can dispel wind-dampness from the upper part of the human body 
and No.2 tends to dispel wind-dampness from the lower part. The combined use of the two can expel 
wind-dampness from the whole body and the joints to treat arthralgia. No.4 and No.3 as assistant drugs, 
can dispel wind-cold to relieve headache. No.6 promotes blood circulation and expels wind to arrest pain 
and No.7 dispels wind to arrest pain, both acting as adjuvant drugs. No.5, as a guiding drug, coordinates 
the effects of the other drugs in the recipe. 

 Modern researches have proved that the recipe has great effect of relieving pain and is effective 
in inducing diaphoresis, promotion blood circulation, resisting viruses and inducing diuresis. 
Cautions: 

 Since the recipe is one for relieving the exterior syndrome by dispelling wind and dampness 
with drugs pungent in flavor and warm in nature, it is contraindicated in patients with wind-heat 
syndrome due to invasion of exopathogen or those suffering from the common cold with perspiration. 
 

Diuretic Decoction by Strengthening yang of the Spleen and Kidney 
(真武汤 Zhen Wu Tang) 

Source:  
 Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Tuckahoe, Poria 9  g 
No.2 White peony root, Radix Paeoniae Alba 9  g 
No.3 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 6  g 
No.4 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens 9  g 
No.5 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparata (roasted and peel-removed) 9  g 

Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

 
 



ตนฉบับภาษาอังกฤษ: Individual Recipes 

 

565

Functions: 
 Warming yang to induce diuresis. 

Indications: 
 Retention of fluid in the body due to the yang-deficiency of the spleen and kidney marked by 

oliguria, heavy sensation and pain of the limbs, abdominal pain and diarrhea or edema, white tongue fur, 
absence of thirst and deep pulse. 
 Nephrotic syndrome, alimentary edema, cardiac edema, chronic nephritis, hypothyroidism, 
hypopituitarism, chronic gastroenteritis and other conditions marked by the syndrome of retention of fluid 
in the body due to deficiency-yang can be treated by the modified recipe.  
Interpretation: 

 No.5, extremely pungent and hot in nature, warms the kidney and the spleen to invigorate yang 
as a principal drug. No.1 and No.4 are used as assistant drugs. The former, sweet and insipid in taste and 
diuretic in property, can strengthen the spleen in eliminating dampness and alleviating fluid retention and 
the latter, pungent and warm in nature, can warm yang, dispel cold and remove fluid retention. No.3, as 
an adjuvant drug, can strengthen the spleen and eliminate dampness to assist the spleen in transportation 
and transformation. No.2 can relieve spasm to arrest abdominal pain, action as a guiding drug. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of promoting circulation and 
metabolism. 
 

Decoction of Poria, Bighead Atractylodes, Cinnamon and Licorice 
(苓桂术甘汤 Ling Gui Zhu Gan Tang) 

Source:  
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1 Tuckahoe, Poria 12  g 
No.2 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi   9  g 
No.3 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae   6  g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   6  g 

Directions: 
 All the drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Strengthening the spleen and excreting dampness, warming and resolving the retention of 

phlegm and fluid 
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Indications: 
 Syndrome of retention of phlegm and fluid due to deficiency-yang marked by distention and 

fullness in the chest and hypochondrium, palpitation, dizziness, cough with clear thin phlegm, white moist 
and glossy tongue fur, and taut and slippery pulse. 

 Disturbance of vegetative nerve, migraine, tinnitus, dizziness, hypotension, chronic gastritis, 
chronic bronchitis and other disorders marked by the syndrome of retention of phlegm and fluid due to 
deficiency of yang can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 No.1 in the recipe is taken as a principal drug for strengthening the spleen, excreting dampness, 
dispelling phlegm and resolving retention of fluid. No.2, as an assistant drug, warms yang to promote the 
function of qi, and meanwhile, lowers the adverse flow of qi.  The combination of the two drugs, one being 
diuretic and the other being of warm nature, can warm, resolve and excrete cold phlegm and excessive fluid. 
No.3, as an adjuvant drug, strengthens the spleen to eliminate dampness and assists the spleen in 
transportation and transformation. No.4 invigorates qi and regulates the stomach as a guiding drug. 

Modern researches have proved that the recipe has the effect of promoting digestion and 
absorption, discharging excessive water from the body and promoting blood circulation. 
Cautions: 
         The drugs in the recipe are warm and dry in nature and may lead to both the loss and impairment of 
body fluids.  Therefore, the recipe is contraindicated in patients with deficiency-yin and insufficiency of 
the body fluid. 
 

12.  Prescriptions for Inducing Astringency 
Decoction for Reinforcing the Viscera 

(真人养脏汤 Zhenren Yang Zang Tang) 
Source:  

Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Ginseng, Radix Ginseng   6  g 
No.2 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis   9  g 
No.3 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 12  g 
No.4 Nutmeg, Semen Myristicae 12  g 
No.5 Bark of Chinese cassia tree, Cortex Cinnamomi   3  g 
No.6 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   6  g 
No.7 White peony root, Radix Paeoniae Alba  15  g 
No.8 Aucklandia root, Radix Aucklandia    9  g 
No.9 Myrobalan (fruit), Fructus Chebulae 12  g 
No.10 Poppy capsule, Pericarpium Papaveris 20  g 
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Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Warming and tonifying the spleen-yang to arrest diarrhea. 

Indications: 
 Chronic diarrhea or chronic dysentery due to deficiency and coldness of the spleen and kidney 

manifested as prolonged diarrhea or dysentery, incontinence of the feces due to lingering diarrhea or 
prolapse of anus which fails to be elevated again, abdominal pain that may be relived by warmness and 
pressure, listlessness, poor appetite, pale tongue with whitish fur, and deep and slow pulse. 

 Chronic enteritis, intestinal tuberculosis, chronic dysentery, prolapse of rectum and other 
diseases marked by lingering diarrhea due to deficiency of yang can be treated by the modified recipe. 
Interpretation: 

 No.10 used in large dosage, relives diarrhea with astringency, and No.5 warms the kidney and 
spleen, both acting as principal drugs. As assistant drugs, No.4 warms the kidney and spleen to act on the 
intestine with its astringency; No.9 arrests diarrhea with its astringency; No.1 and No.3 invigorate qi and 
strengthen the spleen. No.2 and No.7 enrich the blood and regulate ying, and No.8 regulates qi to remove 
stagnancy and arrest pain, acting as adjuvant drugs together. No.6 coordinates the effects of the other 
drugs in the recipe and regulates the stomach, combined with No.7, it can relieve spasm to arrest pain as a 
guiding drug. 

Modern researches have proved that the recipe has the effects of strengthening the human body, 
regulating the gastrointestinal peristalsis, relieving spasm, promoting blood circulation and relieving 
diarrhea. 
Cautions: 

The recipe is contraindicated in patients with primary symptoms of dysentery still with 
accumulation of toxic heat. 
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13.  Tonic Prescriptions 
Powder of Ginseng, Poria and Bighead Atractylodes 

(参苓白术散 Shen Ling Baizhu San) 
Source:  

Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Lotus seed, Semen Nelumbinis   500  g 
No.2 Job’s tears seed, Semen Coicis   500  g 
No.3 Amomum fruit, Fructus Amomi   500  g 
No.4 Platycodon root, Radix Platycodonis (stir-baked to deep yellowish)   500  g 
No.5 White hyaciath bean, Semen Dolichoris Album  

(macerated in ginger juice, bark removed and stir-baked to just dry)  
  750  g 

No.6 Poria, Poria 1000  g 
No.7 Ginseng, Radix Ginseng (stem removed) 1000  g 
No.8 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 1000  g 
No.9 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 1000  g 
No.10 Chinese yam, Rhizoma Dioscoreae 1000  g 

Directions: 
 All the above drugs may be decocted in water for oral administration. The dosage can be 

decided in proportion to the original recipe.  
Functions: 

 Nourishing qi and strengthening the spleen, regulating the stomach and eliminating dampness.  
Indications: 

 Stagnation of dampness due to deficiency of the spleen marked by lassitude of extremities, 
general debility, dyspepsia, vomiting or diarrhea, epigastric distension and fullness, sallow complexion 
whitish and greasy coating on the tongue, and feeble and moderate pulse. 
 In addition, the recipe can be modified to deal with such cases as indigestion, chronic 
gastroenteritis, anemia, nephritic syndrome, chronic nephritis and other chronic disorders that are 
ascribable to stagnation of dampness due to deficiency of the spleen. 
Interpretation: 

 In the recipe, Nos. 6, 7, 8 and 9 with mild effect for tonifying qi of the spleen and stomach play 
together the leading role. Nos. 5, 2, 10 and 1 are administered to assist No.9 in strengthening the spleen, 
eliminating dampness to arrest diarrhea. No.3, acrid in flavor and warm in property, is used to enliven the 
spleen by means of aroma to assist the principal drugs in promoting the function of the spleen and 
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stomach, and to arrest vomiting and diarrhea. No.4 carries the other drugs in the recipe ascendingly to 
reach the upper-warmer for replenishment of the lung. 
 Modern studies have ascertained that the recipe has the efficacies in regulating gastrointestinal 
functions, promoting digestion and absorption, arresting diarrhea, relieving swelling, nourishing the 
organs and so on.  
Cautions: 

 The recipe should be carefully administered to patients with hyperactivity of fire due to yin 
deficiency; and should be used with discretion by patients associated with deficiency of both qi and yin, 
or deficiency of yin complicated with deficiency of the spleen.  
 

Bolus for Replenishing Vital Essence 
(大补阴丸 Da Buyin Wan) 

Source:  
Danxi’s Experiential Therapy 

Ingredients: 
No.1 Phellodendron bark, Cortex Phellodendri (parched)  120  g 
No.2 Wind-weed rhizome, Rhizoma Anemarrhenae  

(macerated in rice wine and then parched)  
120  g 

No.3 Prepared rhizome of rehmannia, Rhizoma Rehmanniae Praeparata 
(steamed in rice wine)  

180  g 

No.4 Tortoise plastron, Plastrum Testudinis (fried with honey to crisp)  180  g 
Directions: 

 Grind the four ingredients into fine powder, make boluses out of the mixture of the powder and 
the paste of steamed spinal cord of pig and mix with honey. Weighing 9 grams, one bolus is taken each 
time with slightly salty water in the early morning and before bed time. Or the drugs can be decocted, 
each dosage being correspondingly reduced in proportion to the original recipe.  
Functions: 

 Nourishing yin and purging pathogenic fire. 
Indications: 

 Syndrome of hyperactivity of fire due to yin deficiency manifested as hectic fever, night sweat, 
spermatorrhea, productive bloody cough, heamatemesis, irritability with inclination to anger, feverish and 
sore knees and feet with flaccidity, red tongue with little coating, and rapid and forceful chi pulse. 

 Equally, the above syndrome seen in cases of hyperthyroidism, renal tuberculosis, bone 
tuberculosis and diabetes can respond well to the treatment with the modified recipe. 
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Interpretation: 
 Dominant in dosage, the last two ingredients of the recipe are administered to nourish yin and 

suppress hyperactive yang, and invigorate water to control fire. The first two drugs with a bitter flavor and 
cold property are used to purge pathogenic fire to protect genuine yin. As excipients, the spinal cords of 
pig and honey both possess a sweet moist property and not only provide the effect of tonifying the 
essence to reinforce its resistance to pathogenic factors, but are able to restrict the over dryness and 
bitterness of the first two drugs. The combination of all the drugs in the recipe gains the result of 
nourishing yin and purging the ministerial fire. 

 Clinically and experimental, it is ascertained that the above recipe possesses the efficacies of 
allaying fever, relieving inflammation, tranquilizing the mind, restraining the excitement of vegetative 
nerve, and nourishing the body to build up the constitution. 
Cautions: 

 The recipe is not advisable for patients with watery stool after meal.  
 

14.  Resolving Prescriptions 
Pill of Immature Bitter Orange for Removing Stagnancy 

(枳实导滞丸 Zhishi Daozhi Wan) 
Source:  

Treatise on Differentiation of Internal and External Injuries 
Ingredients: 

No.1 Rhubarb root, Radix et Rhizoma Rhei  30  g 
No.2 Immature bitter orange, Fructus Aurantii Immaturus  15  g 
No.3 Medicated leaven, Massa Fermentata Medicinalis  15  g 
No.4 Poria, Poria    9  g 
No.5 Scutellaria root, Radix Scutellariae    9  g 
No.6 Coptis root, Rhizoma Coptidis    9  g 
No.7 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae    9  g 
No.8 Oriental water plantain rhizome, Rhizoma Allismatis     6  g 

Directions: 
The drugs are ground into particles and then made into pills by refining powder with water, to be 

taken 6-9 g each time with warm boiled water, twice a day. The drugs may also be decocted in water for 
oral administration. The dosage is reduced in proportion as the original recipe. 
Functions: 

Promoting digestion to remove stagnated food and eliminating dampness-heat. 
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Indications: 
Syndrome due to stagnated food and dampness-heat manifested as epigastric distress and fullness, 

dysentery and diarrhea, or constipation, scanty and deep-coloured urine, yellow and greasy coating of the 
tongue and slow and vigorous pulse. 

Moreover, other diseases such as acute indigestion, gastroenteritis, bacterial diarrhea and others 
that indicate stagnancy of food and dampness-heat in the spleen and stomach may be treated with the 
modified recipe. 
Interpretation: 
 In the recipe, No.1 dominates in dosage and acts as the principal drug used to clean up the stagnancy 
of food. No.2 as an assistant drug, promotes the flow of qi and scatters food accumulation. The rest all 
share the role of adjuvant and guiding drugs, of which, No.5 and No.6 both contribute their effort in 
removing heat-dampness, and arresting dysentery; No.4 and No.8 devote in combination their effects in 
inducing diuresis, excreting dampness and arresting diarrhea, and No.7 plays its part in strengthening the 
spleen and removing dampness. 
 As modern researches have confirmed, this recipe possesses the efficacies in promoting peristalsis 
of stomach and intestines, assisting in digestion and absorption, and functions in arresting diarrhea, 
inducing diuresis, relieving inflammation, resisting bacteria and others by purgation.  
Cautions: 
 Inadvisable for patients with stagnated food due to deficiency of the spleen.  
 

Pill with Immature bitter Orange for Disintegrating Masses  
and Relieving Stuffiness 

(枳实消痞丸 Zhishi Xiaopi Wan) 
Source:  
 Secret Record of the Chamber of Orchids 
Ingredients: 

No.1 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis     3  g 
No.2 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    6  g 
No.3 Medicated leaven of germinated barley, Fructus Hordei Germinatus    6  g 
No.4 Poria, Poria    6  g 
No.5 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae    6  g 
No.6 Medicated leaven of pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    9  g 
No.7 Ginseng, Radix Ginseng    9  g 
No.8 Prepared magnolia bark, Cortex Magnoliae Offcinalis   12 g 
No.9 Immature bitter orange, Fructus Aurantii Immaturus   15 g 
No.10 Phellodendron bark, Cortex Phellodendri   15 g 
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Directions: 
 Make water-pills by refining the powdered drugs with water or make paste pills with starchy paste 
out of the powdered drugs. The pills are to be taken 6-9 grams each time with warm boiled water, twice a 
day. Alternatively, the drugs may be decocted in water for oral administration. 
Functions: 
 Disintegrating masses and relieving distention and fullness, strengthening the spleen and 
regulating the stomach. 
Indications: 
 Masses or distension and fullness due to deficiency of the  spleen marked by epigastric masses, 
distension and fullness, loss of appetite, general debility, or distension and fullness in the chest and 
hypochondrium accompanied by poor appetite, indigestion, difficult bowel movement, greasy coating of 
the tongue and  slippery pulse. 
 The modified recipe is advisable for the above syndrome occurring in cases of chronic gastritis 
and chronic diarrhea. 
Interpretation: 
 In the recipe, Ingredient No.9 is referred to as a principal drug, giving the effects of promoting the 
flow of qi and disintegrating masses. Acting as an assistant drug, No.8 has the same effect as No.9 and is 
therefore used to reinforce the effect of the principal drug. The combination of the above two drugs 
results in strengthening the effect of relieving distension and fullness. The last drug has the effects of 
clearing up heat and removing dampness to disintegrate masses. No.6, pungent and warm in property, has 
the effects of removing dampness and regulating the stomach. And No.1 is capable of warming the stomach 
and spleen to dispel cold. The joining use of No.1, No.6 and No.10 brings about best effect of dispersion 
with pungent property and purgation with bitter property. No.7 is able to strengthen the body resistance 
and reinforce the spleen, No.4 and No.5 both able to strengthen the spleen and remove dampness, No.3 
able to promote the digestion and regulate the stomach, and No.2 is used as the temper of all the drugs in 
the recipe. 
Cautions: 
 It is not fit for patients with mass of excess type. 
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15.  Prescriptions for Treating Carbuncles 
Decoction of Four Wonderful Drugs for Quick Restoration of Health 

(四妙勇安汤 Simiao Yongan Tang) 
Source:  

New Compilation of Proved Recipes 
Ingredients: 

No.1 Honeysuckle flower, Flos Lonicerae 90  g 
No.2 Scrophularia root, Radix Scrophulariae 90  g 
No.3 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis 30  g 
No.4 Licorice root, Radix Glycyrrhizae 15  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration.  

Functions: 
 Removing heat and toxins and activating blood flow to alleviate pain. 

Indications: 
 Gangrene of the extremities marked by such symptoms at the affected extremities as deep 

redness, slight swelling with burning sensation, ulceration with foul smell, severe pain, or accompanied 
by thirst, fever, reddened tongue and rapid pulse. 
 Also, the modified is advisable for thromboangiitis obliterans as well as other diseases due to 
vascular occlusion pertaining to the above syndrome.  
Interpretation: 

 Being principal, No.1 is dosed the most for removing pathogenic heat and toxins, No.2 plays the 
supporting part in purging pathogenic fire and toxins. No.3 is used to activate blood flow and remove 
blood stasis. The last drug, No.4, helps the principal drug in removing pathogenic heat and toxic 
materials. 
 Modern researches have proved that this recipe may function as antipyretics, anti-inflammatory 
agents, antitoxins and obvious antibiotics.  
Cautions: 

 The recipe is not advisable for patient with vascular occulsion of yin-cold or of deficient qi 
blood types.  
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Yang-Activating Decoction 
(阳和汤 Yanghe Tang) 

Source:  
Life-saving Manual of Diagnosis and Treatment of External Diseases 

Ingredients: 
No.1 Prepared rehmannia root, Radix Rehmanniae Praeparata  30  g 
No.2 Bark of Chinese cassia tree, Cortex Cinnamomi (ground into fine powder)    3  g 
No.3 Ephedra, Herba Ephedrae   2  g 
No.4 Antler glue, Colla Cornus Cervi   9  g 
No.5 White mustard seed, Semen Sinapis Albae   6  g 
No.6 Baked ginger, Zingiberis Praeparata    2  g 
No.7 Licorice root, Radix Glycyrrhizae   3  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Warming yang and enriching the blood, and removing pathogenic cold and obstruction. 

Indications: 
 Yin syndrome due to insufficiency of yang which brings about accumulation of cold, manifested 

as swelling of the affected region without purulent core, absence of fever and thirst, pale tongue with 
whitish coating and deep and weak pulse. 

 Moreover, the modified recipe can treat many other diseases marked by the above syndrome 
such as bone tuberculosis, peritoneal tuberculosis, lymphoid tuberculosis, thromboangiitis obliterans, 
chronic osteomyelitis, chronic deep rooted abscess, prolapse of lumbar intervertebral disc, and 
proliferating arthritis of lumbar vertebrae. 
Interpretation: 

 In the recipe, the first ingredient is the largest in dosage and used to warm and tonify ying and 
blood. No.4 is used to replenish the essence, strengthen the muscles and bones and assist the first 
ingredient in enriching the blood. No.2 and No.6 are used to dispel cold accumulation by way of warming 
and invigorating the channels. No.3 dispels pathogens out through the body surface. No.5 is used to 
eliminate pathogenic phlegm between interior-exterior. The last drug is for removing toxic materials. 
Cautions: 

 1. The patients marked by yang syndrome or syndrome of half yang and half yin type are 
prohibited to take the recipe. 

 2. The recipe is contraindicated in cases of yin-deficiency with fever. 
 3. The ingredient No.3 in the recipe should not be overdosed. 
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Reed Rhizome Decoction 
(苇茎汤 Weijing Tang) 

Source:  
Prescriptions Worth A Thousand Gold for Emergencies 

Ingredients: 
No.1 Common reed rhizome, Rhizoma Phragmitis  30  g 
No.2 Coix seed, Semen Coicis 30  g 
No.3 Waxgourd seed, Semen Benincasae 24  g 
No.4 Peach kernel, Semen Persicae   9  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 
Functions: 
 Clearing away pathogenic heat and resolving phlegm, removing obstruction and promoting pus 
discharge. 
Indications: 

 Pulmonary abscess caused by accumulation of phlegm, and heat in the lung with symptoms of 
yellow, blood-stained expectoration with stinking smell as that of rotten fish, vague pain in the chest 
which aggravates when coughing, red tongue with yellow greasy coating, and slippery and rapid pulse. 

 The above symptoms seen in pulmonary abscess and pneumonia may also be treated with the 
modified recipe. 
Interpretation: 

 Of all the ingredients, No.1 acts as a principal drug for removing heat from the lung; No.2 and 
No.3 function in combination as assistant drugs for resolving heat and phlegm, promoting diuresis and 
pus discharge; and the last one has the effects of activating blood flow and removing blood stasis to 
eliminate heat accumulation. 

 Modern studies have proved that this recipe works successfully as anti-inflammatory agent, 
antipyretic, pus-discharging drug and phlegm-resolvent. 
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Powder of Coix Seed, Aconite Root and Patrinia 
(薏苡附子败酱散 Yiyi Fuzi Baijiang San) 

Source:  
Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber 

Ingredients: 
No.1 Coix Seed, Semen Coicis  30  g 
No.2 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparata   6  g 
No.3 Patrinia, Herba Patriniae 15  g 

Directions: 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
 Promoting pus discharge and relieving swelling. 

Indications: 
 Periappendicular abscess with pus formed marked by squamous and dry skin, absence of fever, 
guarding and distention in the right lower abdomen that feels soft when pressing, and rapid pulse. 

Besides, chronic appendicitis in which pus has already formed and purgation is not suitable for 
it may be treated with the modified recipe. 
Interpretation: 
 As a principal drug, the first ingredient in the recipe is dominant in dosage and has the effects of 
removing dampness and relieving swelling. The last ingredient, as an assistant drug, is used for promoting 
pus discharge and removing blood stasis. Being the least in dosage, the second ingredient with a pungent 
flavor and hot property plays an adjuvant part for dispelling cold-dampness and promoting the qi –flow to 
eliminate depression and obstruction. 
Cautions: 
 The recipe should not be administered for patients with acute appendicitis without formation of 
pus which may be treated by purgation. 
 
 
 




