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คํานํา 

ศาสตรยาสมุนไพรจีนเปนภูมิปญญาอันล้ําคาที่ไดตกผลึกมาเปนเวลาหลายพันป 
ถือเปนศาสตรแขนงหนึ่งในศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งสามารถอธิบายไดในเชงิวทิยาศาสตร
อยางเปนระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอการศึกษา และสามารถนํามาประยุกตใชไดจริง 
โดยอิงทฤษฎีการแพทยแผนจีน เพื่อใหการใชยาสมุนไพรจีนเปนไปอยางถูกตอง ปลอดภัย 
และมีประสิทธิผล  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดตระหนักถึงความจําเปนของการรวบรวม
องคความรูดานศาสตรยาสมุนไพรจีน เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการแพทยแผนจีนใน
ประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล จึงไดจัดทําหนังสือ “ศาสตรยาสมุนไพรจีน” ขึ้น โดยมี
เน้ือหาครอบคลุมศาสตรยาสมุนไพรจีนที่ควรรูในเบื้องตน ไดแก เตาตี้เยาไฉ (สมุนไพร
มาตรฐาน) การเผาจ้ือยาสมุนไพรจีน การบรรจุหีบหอสมุนไพรจีน การใชยาสมุนไพรจีน 
การต้ังตํารับยาจีน ประเภทของตํารับยาจีน และรูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีน  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หวังเปนอยางยิ่งวา องค
ความรูดานศาสตรยาสมุนไพรจีนในหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอแพทยจีน บุคลากรทาง
การแพทย เภสัชกร นิสิตนักศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป 
 
 
 
     (แพทยหญิงวิลาวัณย  จึงประเสริฐ) 
           อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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เตาตี้เยาไฉ 

 เตาต้ีเยาไฉ (道地药材) หรือ สมุนไพรมาตรฐาน หมายถึง สมุนไพรจีนเฉพาะ

พันธุที่ปลูกไดเฉพาะทองถิ่น ซึ่งมีคุณภาพและใหประสิทธิผลการรักษาดี เตาตี้เยาไฉเหลานี้

ไดผานการทดลองใชทางเวชปฏิบัติโดยแพทยจีนมาเปนเวลาหลายพันป ซึ่งคุณภาพของ

แหลงผลิตและสรรพคุณของตัวยาเปนที่ยอมรับวาใหผลการรักษาดีกวาสมุนไพรชนิดเดียวกัน

ที่ไดจากแหลงผลิตอื่น  ขอมูลเหลานี้ไดมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรการแพทยแผนจีน  

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตรพบวา คุณภาพของสมุนไพรและแหลงผลิตที่เหมาะสมมี

ความสัมพันธกันอยางใกลชิด และมีผลตอปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในสมุนไพร เชน 

ชิงเฮา (青蒿) ซึ่งเปนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคมาลาเรีย มีสารสําคัญที่ออกฤทธิ ์คือ 

ชิงเฮาซู (青蒿素 artemisinin) ชิงเฮาที่ปลูกในหลายพื้นท่ีมีปริมาณสารสําคัญแตกตาง

กันมาก  จากการศึกษาวิจัยพบวา ชิงเฮาที่ปลูกทางภาคใตของจีนจะมีปริมาณชิงเฮาซูสูง  

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลดังกลาว คือ พื้นท่ีภาคใตมีความสูงจากระดับน้ําทะเลนอย และมีอากาศ

คอนขางอบอุน โดยแหลงผลิตท่ีดีท่ีสุด คือ ไหหนัน (เกาะไหหลํา) และเมืองซีหยางในมณฑล

ซื่อชวน (เสฉวน)  สวนชิงเฮาที่ปลูกทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะไมมีชิงเฮาซู  

ดังนั้น เตาตี้เยาไฉของชิงเฮา คือ ชิงเฮาที่มีแหลงผลิตที่ไหหนันและมณฑลซื่อชวน  จึงอาจ

กลาวไดวา เตาตี้เยาไฉเปนการคัดเลือกระดับคุณภาพของสมุนไพรจีนนั่นเอง    

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพันธุพืชประมาณรอยละ 10 ของพันธุพืชทั้งหมดที่พบ

ในโลก และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการใชสมุนไพรกันอยางแพรหลาย  การที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีพื้นท่ีกวางใหญไพศาล มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลาย จึง

เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหมีแหลงวัตถุดิบสมุนไพรมากมาย  เม่ือรวมสมุนไพรที่ใชเปน

ยาทั้งหมดประมาณ 12,800 ชนิด เปนสมุนไพรที่มีการซื้อขายในทองตลาดประมาณ 1,200 

Page 7



ชนิด และเปนสมุนไพรท่ีปรากฏในเภสัชตํารับสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 500 ชนิด 

ซึ่งในจํานวนน้ีมีเตาตี้เยาไฉประมาณ 200 ชนิด กระจายอยูตามแหลงตาง ๆ ทั่วประเทศ  

สารานุกรมสมุนไพรจีน (中药大辞典 จงเยาตาฉือเตี่ยน) ไดบันทึกตัวยา

สมุนไพรไวถึง 5,767 ชนิด เปนพืชวัตถุ 4,762 ชนิด สัตววัตถุ 740 ชนิด ธาตุวัตถุ 82 

ชนิด และอื่น ๆ อีก 183 ชนิด  สมุนไพรสวนใหญไดจากพืช  พืชแตละชนิดมีแหลง

กระจายพันธุและถิ่นท่ีอยูแตกตางกัน สงผลใหสมุนไพรชนิดหนึ่ง ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว มี

องคประกอบทางเคมี และสรรพคุณทางยาแตกตางกัน  เตาตี้เยาไฉบางชนิดอาจไดจาก

หลายแหลง การแบงกลุมของเตาต้ีเยาไฉในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลายแบบ แตหาก

แบงสมุนไพรตามเขตเกษตรกรรมในประเทศออกเปน 10 กลุมใหญ ไดแก   

1.  กลุมชวนเยา (川药) จากมณฑลซื่อชวน (四川 เสฉวน) 

2.  กลุมกวางเยา (广药) จากมณฑลกวางตง (广东 กวางตุง) กวางซี (广西

กวางสี) และไหหนัน (海南 เกาะไหหลํา) 

3.  กลุมหวินเยา (云药) จากมณฑลหวินหนัน (云南 ยูนนาน) 

4.  กลุมกุยเยา (贵药) จากมณฑลกุยโจว (贵州) 

5.  กลุมไหฺวเยา (怀药) จากมณฑลเหอหนัน (河南) 

6.  กลุมเจอเยา (浙药) จากมณฑลเจอเจียง (浙江) 

7.  กลุมกวนเยา (关药) จากมณฑลเหลียวหนิง (辽宁) จี๋หลิน (吉林) เฮยหลง

เจียง (黑龙江) และภาคตะวันออกของเนยเหมิงกู (内蒙东部 มองโกเลียในตะวันออก) 

8.  กลุมเปยเยา (北药) จากมณฑลเหอเปย (河北) ซันตง (山东) ซันซี 

(山西) และภาคกลางของเนยเหมิงกู (内蒙中部 มองโกเลียในกลาง)  

9.  กลุมซีเยา (西药) จากมณฑลสานซีตะวันตก (陕西西部) กันซู (甘肃) 

ชิงไห (青海) ซินเจียง (新疆) และภาคตะวันตกของเนยเหมิงกู (内蒙西部 มองโกเลีย

ในตะวันตก) 
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10.  กลุมหนันเยา (南药) จากทางใตของแมนํ้าแยงซีเกียง ไดแก หูหนัน (湖南) หู

เปย (湖北) เจียงซู (江苏) อันฮุย (安徽) เจียงซี (江西) ฝูเจี้ยน (福建 ฮกเกี้ยน) 

และไตหวัน (台湾) 

จากการแบงกลุมดังกลาว แตละมณฑลจะมีสมุนไพรที่ขึ้นชื่อและมีคุณภาพดี

แตกตางกัน  พืชสมุนไพรจีนมีความสําคัญในตลาดโลก และภาพรวมของมูลคาการสงออก

สมุนไพรจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  ในป ค.ศ. 2002 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่

เพาะปลูกสมุนไพรมากกวา 480,000 เฮกแตร (3 ลานไร) โดยปลูกสมุนไพรมากกวา 

12,000 ชนิด และไดผลผลิตมากกวา 550,000 ตัน จึงนับไดวาเปนประเทศที่มีความ

ชํานาญและมีประสบการณในการศึกษาวิจัยสมุนไพร และมีประสบการณดานพฤกษศาสตร

และเกษตรศาสตรเปนอยางมาก 

 การพาณิชยถือเปนวิวัฒนาการทางสังคมอยางหนึ่ง ตราบใดที่คนจําเปนตองใช

สินคาก็ยอมจะตองมีการผลิตเพื่อการคา ในดานการแพทยแผนจีน สินคาหรือผลิตภัณฑที่

ผูบริโภคตองการ ไดแก เยาไฉ (药材 สมุนไพร) อิ่นเพี่ยน (饮片 ตัวยาพรอมใช) และจง

เฉิงเยา (中成药 ยาสมุนไพรสําเร็จรูป) สินคาเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการรักษา การ

ปองกัน และการสงเสริมบํารุงสุขภาพ  เตาต้ีเยาไฉจึงมีความสําคัญในเชิงพาณิชย เนื่องจาก

เปนสมุนไพรที่มีการจัดระดับคุณภาพ 

 ในรอบหลายสิบปท่ีผานมา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยาง

รวดเร็ว ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนผลทําใหคาครองชีพสูงขึ้น และปจจุบันผูบริโภคมี

ความตองการใชผลิตภัณฑธรรมชาติมากขึ้น จึงทําใหความตองการผลิตภัณฑจากสมุนไพร

เพิ่มมากขึ้นทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้นผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรจึงตองมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองใหมีความทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อประโยชนตอสุขภาพของ

ประชาชน  ขณะนี้ในทองตลาดจีนมีผลิตภัณฑจากสมุนไพรประมาณ 9,000 ชนิด แยกเปน
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เยาไฉและอิ่นเพี่ยนประมาณ 1,000 ชนิด และจงเฉิงเยาประมาณ 7,000 ชนิด ซึ ่งมีการ

จําหนายทั้งภายในประเทศและสงออกไปขายทั่วโลกมากกวา 130 ประเทศ 

แหลงผลิตเตาตี้เยาไฉ 

แหลงผลิตเตาตี้เยาไฉ มี 2 ประเภท คือ แหลงผลิตจากปาธรรมชาติ และจากการ

เพาะปลูก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. แหลงผลิตจากปาธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 80 ของสมุนไพรที่ใชทั้งหมด จาก

ความตองการสมุนไพรของตลาดในปจจุบันมีมาก รัฐบาลจึงตองออกกฎหมายควบคุมการ

พัฒนาที่ดินและอนุรักษแหลงสมุนไพรของปาชั้นดีไว  ขณะเดียวกันก็แสวงหาสมุนไพรที่มี

คุณภาพใกลเคียงกันมาทดแทนการใช เชน ตงฉงเซี่ยเฉา (冬虫夏草 หนาวหนอนรอน

หญา) คือ ราท่ีขึ้นบนตัวหนอน  สมุนไพรชนิดนี้ของแทตองเปนชนิด Cordyceps sinensis 

(Berk.) Sacc. ซึ่งหายากมาก  จากการศึกษาวิจัยพบวา Cordyceps kawkesii Gray จาก

แหลงผลิตท่ีมณฑลหูหนัน (湖南) และ C. liagshanensis (Zang) Liu et Hu จากแหลง

ผลิตที่มณฑลซื่อชวน มีสารสําคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และสรรพคุณใกลเคียงกับ C. 

sinensis (Berk.) Sacc. ซึ่งเปนของแท  ดังนั้นปจจุบันจึงมีการใชทดแทนของแทซึ่งหายาก 

2. แหลงผลิตจากการเพาะปลูก การเพาะปลูกเตาตี้เยาไฉขึ้นกับปจจัยทางภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ และแรธาตุในดิน  ปจจุบันมีการศึกษาความสัมพันธของแรธาตุใน

สมุนไพร พบวาปริมาณของแรธาตุในสมุนไพรมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปริมาณของ

แรธาตุในดิน เชน เทียนหมา (天麻) จากแหลงผลิตที่มณฑลกุ ยโจว (贵州) มีธาตุ

โมลิบดีนัม โครเมียม โคบอลท รูบิเดียม แมงกานีส และทองแดง ในปริมาณที่สูงกวา

เทียนหมาที่ปลูกไดในพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้น แหลงปลูกของเทียนหมาที่เปนเตาตี้เยาไฉ คือ 

มณฑลกุยโจว เปนตน 
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นอกจากสมุนไพรที่มีคุณภาพดีจะตองคํานึงถึงพื้นที่เพาะปลูกแลว เทคนิคการ

เผาจื้อก็มีความสําคัญมาก  เพื่อใหไดอิ่นเพี่ยนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผล และมีความ

ปลอดภัยในการใช ตองเลือกวิธีเผาจื้อใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพรและสรรพคุณที่

ตองการ เชน แหลงปลูกของฟูจื่อที่เปนเตาตี้เยาไฉคือ เมืองเจียงอิ๋ว (江油) ในมณฑลซื่อชวน 

เมืองเจียงอิ๋วนอกจากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมุนไพรชนิดน้ีแลว 

ยังมีพันธุพืชและเทคนิคการเผาจื้อที่สืบทอดตอกันมาอยางยาวนานดวย  แมจะนําเมล็ด

พันธุพืชจากเมืองเจียงอิ๋วไปปลูกที่มณฑลหวินหนัน ก็จะไดผลผลิตและเทคนิคการเผาจื้อที่

แตกตางกัน  อิ่นเพี่ยนของฟูจื่อที่ผลิตไดจากมณฑลหวินหนันจะมีลักษณะภายนอกและ

ประสิทธิผลการรักษาไมดีเทากับอิ่นเพี่ยนจากเมืองเจียงอิ๋ว 

เตาต้ีเยาไฉนอกจากจะบอกถึงแหลงผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพแลว ยังบงบอกถึง

วัฒนธรรมและประวัติการใชสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ ของพื้นที่ที่เปนแหลงรวมศูนยและแหลง

กระจายสินคาดวย เชน ในสมัยโบราณแหลงผลิตจูซา (朱砂 ชาดจอแส) อยูที่มณฑลกุยโจว 

แตแหลงรวมศูนยและแหลงกระจายสินคาจูซาอยูที่เมืองเฉินโจว (辰州) ในมณฑลหูหนัน 

[ปจจุบันคือ อําเภอหยวนหลิง (沅陵) ในมณฑลหูหนัน]  ดังนั้น จูซาจากมณฑลหูหนันจึง

จัดเปนเตาตี้เยาไฉ และเรียกตามความเคยชินวา “เฉินซา (辰砂)”  แหลงผลิตเซอเซียง 

(麝香 ชะมดเช็ด) อยูที่ทิเบต (西藏 ซีจั้ง) และซื่อชวน โดยแหลงรวมศูนยและแหลง

กระจายสินคาเซอเซียงอยูที่เมืองหยาอัน (雅安) ในมณฑลซื่อชวน จึงเรียกวา “ชวนเซอ

เซียง (川麝香)” โดยเตาตี้เยาไฉของชวนเซอเซียงจะรวมถึงเซอเซียงจากทิเบตดวย   

อยางไรก็ตาม แหลงผลิตเตาต้ีเยาไฉไมใชพื้นที่ที่ตายตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดตามปจจัยจากมนุษยหรือสิ่งแวดลอม  เชน เหรินเซิน (人参 โสมคน) ในสมัยโบราณ

เรียก “ซั่งตั่งเหรินเซิน (上党人参)”  แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูที่เมืองซันซี (山西) ในเขต

พื้นท่ีซั่งตั่ง (上党) แตเนื่องจากพื้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทําใหปจจุบัน

แหลงผลิตเหรินเซินที่เปนเตาต้ีเยาไฉเปลี่ยนมาอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

Page 11



ในเขตพื้นท่ีฉางไปซัน (长白山) ในมณฑลเหลียวหนิง (辽宁) และมีชื ่อ เรียกใหมวา 

เหลียวเซิน (辽参) อีกตัวอยางหนึ่งคือ ชวนซฺยง (川芎  โกฐหัวบัว) จากบันทึกในยุค

ราชวงศฮั่นจนถึงราชวงศถัง ระบุวาชวนซฺยงที่มีคุณภาพดีมีแหลงผลิตอยูที่มณฑลสานซี (陕

西) เรียกวา “ฉินซฺยง (秦芎)”  ตอมามีการเปลี่ยนแหลงผลิตมาที่มณฑลซื่อชวน เขตตูเจียง

เอี้ยน (都江堰) จึงเรียกวา ชวนซฺยฺง การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีแสดงใหเห็นวา แหลงผลิต

เตาต้ีเยาไฉแตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก

หรือมีการนําชนิดพันธุพืชที่มีคุณภาพดีไปปลูกยังพื้นที่อื่นท่ีเหมาะสมกวา  ซึ่งขอมูลตาง ๆ 

เหลานี้ไดมีการบันทึกไวเปนประวัติของสมุนไพรแตละชนิด  

การจําแนกเตาตี้เยาไฉ 

ตามบันทึกทางประวัติศาสตรและความเคยชินในการใชในสาธารณรัฐประชาชน

จีน สามารถจําแนกเตาตี้เยาไฉตามเขตเกษตรกรรมในประเทศออกเปน 10 กลุมใหญ ดังนี้   

 
แผนที่สาธารณรฐัประชาชนจีน 
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1. กลุมชวนเยา (川药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลซื่อชวน (四
川 ) เชน ชวนซฺวง (川芎 โกฐหัวบัว) ชวนเปยหมู (川贝母) ชวนอู (川乌 รากแกว

ของโหราเดือยไก)  ชวนหนิวซี (川牛膝 พันงูนอย)  ชวนไมตง (川麦冬) ชวนผอ (川  
 朴) ชวนเลี่ยนผี (川楝皮 เปลือกผล

เล่ียน) ชวนเล่ียนจื่อ (川楝子 ผลเลี่ยน) 

ชวนมูเซียง (川木香  โกฐกระดูก) ชวน

เหลียน (川连 หรือ หวงเหลียน 黄连) 

ชวนหวงปอ (川黄柏) ชวนตั่ง เซิน (川

党参) ชวนซฺวี่ตวน (川续断) เปนตน  

2. กลุมกวางเยา (广药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลกวางตง (广东  
 

 

 

 

 

กวางตุ ง) กว างซี  (广西 กวางสี ) และ

ไหหนัน (海南 เกาะไหหลํา) เชน กวางฝาง

จี่ (广防己) กวางฮั ่ว เซียง (广藿香 

พิมเสนตน) กวางมูเซียง (广木香  โกฐ

กระดูก) กวางโตวเกิน (广豆根) กวาง

เจา 广枣 (พุทราจีน) เปนตน    

3 . กลุมหวินเยา (云药 )  ไดแก สมุนไพรท่ีมีแหลงผลิตในมณฑลหวินหนัน 
 

 

 

 

 

(云南 ยูนนาน) เชน หวินมูเซียง (云木

香 โกฐกระดูก) หวินเฉียนหู (云前胡) 

หวินกุย(云归) หวินฝางเฟง (云防风) 

หวินหลิง ( 云苓 โปงรากสน) หวินหนันซา

เซิน (云南沙参) หวินหนันจงโหลว (云

南重楼 ตีนฮุงดอย) เปนตน 
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4. กลุมกุยเยา (贵药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลกุยโจว (贵州)  
 

 

 

 

 

เชน กุยโจวปาเจี่ยวเหลียน (贵州八角

莲) เทียนหมา (天麻) เทียนตง (天

冬) หวงจิง (黄精) ยฺวี่จู (玉竹) ตูจง 

(杜仲) อูเปยจื่อ (五倍子 มะเหลี่ยม

หิน) เปนตน 

5. กลุมไหฺวเยา (怀药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลเหอหนัน (河 

南) เชน ไหวฺตี้หวง (怀地黄 โกฐขี้แมว) ไหวฺหนิวซี (怀牛膝 พันงูนอย) ไหฺวซันเยา (怀 
 

 

 

 

 

山药)ไหฺวจฺหวีฮวา (怀菊花 เกกฮวย) 

ไหฺวกูจือ (怀故子) ไหฺวอันเสี่ยวฝาง

เฟง (怀安小防风) เหอ หนันซาเซิน 

(河南沙参) เปนตน 

 

6. กลุมเจอเยา (浙药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลเจอเจียง 
 

 

 

 

 

(浙江) เชน เจอเปยหมู (浙贝母) เจอ

เสฺวียนเซิน (浙玄参) เจอตูหัว (浙独

活) เจอจู (浙术 หรือ ไปจู白术) หัง

ไปจื่อ (杭白芷 โกฐสอ) หังจฺหวีฮวา (杭

菊花 เกกฮวย) เปนตน 
 

7. กลุมกวนเยา (关药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลเหลียวหนิง 

(辽宁) จี๋หลิน (吉林) เฮยหลงเจียง (黑龙江) และภาคตะวันออกของเนยเหมิงกู (内 
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蒙东部 มองโกเลียในตะวันออก) เชน 

กวนฝางเฟง (关防风) กวนมูทง (关

木通) กวนหวงปอ (关黄柏) กวนเซิง

หมา (关升麻) กวนหลงต าน (关龙

胆) เปนตน 

8. กลุมเปยเยา (北药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลเหอเปย (河 

北) ซันตง (山东) ซันซี (山西) และภาคกลางของเนยเหมิงกู (内蒙中部 มองโกเลีย 

ในกลาง)  เชน เปยซาเซิน (北沙参 )  เปยไฉหู (北柴胡) เปยซันจา (北山楂) 
 

 

 

 

เปย โตวเกิน (北豆根) เปยตาหวง (北

大黄 โกฐน้ําเตา) เปยชังจู (北苍术 โกฐ

เขมา) เปยซันจา (北山楂) เปยซี่ซิน 

(北细辛) เปยอู  เจียผี (北五加皮) 

เปยอูเวยจื่อ (北五味子) เปนตน 

9. กลุมซีเยา (西药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตในมณฑลสานซีตะวันตก 

(陕西西部)  กันซู (甘肃) ชิงไห (青海) ซินเจียง (新疆) และภาคตะวันตกของเนย  
 

 

 

 

 

เหมิงกู  (内蒙西部  มองโกเลียใน

ตะวันตก) เชน ซีหงฮวา (西红花  หญา 

ฝรั่น) ซีเซิงหมา (西升麻) ซีกันเฉา (西

甘草 ชะเอมเทศ) ซีโตวเกิน (西豆根) 

ซีหยางเซิน (西洋参  โสมอเมริกัน)  ซีฉี 

(西芪)  ซีตั่ง (西党  หรือ ตั่งเซิน  党参)  

ซีอูเวยจื่อ (西五味子) ซีอินเฉิน (西茵陈) ซีจั้งมูกวา (西藏木瓜) เปนตน 
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10. กลุมหนันเยา (南药) ไดแก สมุนไพรที่มีแหลงผลิตทางใตของแมน้าํแยง

ซีเกียง 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) หนันอูเจีย  
 

 

 

 

 

ผี (南五加皮) หนันซาเซิน (南沙参) 

หนันตันเซิน (南丹参) หนันปนหลัน

เกิน (南板兰根) หนันชังจู (南苍术 

โกฐเขมา) หนันยฺวี่กุย (南玉桂 อบเชย

จีน) หนันซวนเจา (南酸枣) เปนตน 

การเก็บเกี่ยวเตาตี้เยาไฉ 
สมุนไพรสวนใหญไดจากพืช พืชแตละชนิดมีแหลงกระจายพันธุและถิ่นที่อยู

แตกตางกัน สงผลใหสมุนไพรแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว มีองคประกอบทางเคมี และ

สรรพคุณทางยาแตกตางกัน การเก็บเกี่ยวสมุนไพรตองคํานึงถึง การเก็บเกี่ยวใหถูกชนิด 

สวนที่ใช อายุของพืช ชวงเวลาของวัน ฤดูกาลที่เหมาะสม และการแปรรูปเบื้องตนที่แหลง

ปลูก จึงจะไดตัวยาท่ีมีคุณภาพดี หรือไดสรรพคุณของยาตามตองการ  

สมุนไพรจีนมีจํานวนชนิดคอนขางมาก  สมุนไพรที่ไดจากการเพาะปลูกและได

จากปาธรรมชาติก็มีคุณภาพที่ไมเหมือนกัน แหลงผลิตคอนขางกระจัดกระจาย สวนที่ใชทํา

ยาก็แตกตางกัน ระยะเวลาติดดอกออกผลไมเหมือนกัน และฤดูเก็บเกี่ยวก็ไมพรอมกัน  

ดังนั้น การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจะสงผลตอคุณภาพของสมุนไพร และมีความสําคัญยิ ่ง

ตอการคุมครองพันธุและการขยายแหลงผลิต  จากประวัติศาสตรการแพทยแผนจีน

ไดบันทึกฤดูเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของสมุนไพรแตละชนิด เพื่อใหไดตัวยาท่ีมีคุณภาพและได

สรรพคุณของยาตามตองการ  ขอมูลเหลานี้ไดจากประสบการณของเกษตรกรผูเก็บเกี่ยว

สมุนไพรซึ่งมีประโยชนตอคนรุนหลัง 
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ปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแตละ

ชนิดเพื่อใหไดปริมาณสารสําคัญสูงสุด เชน ตันเซิน (丹参) ซึ่งมีสารสําคัญคือ สารกลุม 

tanshinones พบวาในเดือนพฤศจิกายนของทุกป รากหรือเหงาจะมีปริมาณ tanshinone 

IIA สูงสุด โดยสูงกวาชวงเวลาอื่น ๆ ประมาณ 2-3 เทา  ดังนั้น จึงตองเก็บตันเซินในเดือน

พฤศจิกายน  อยางไรก็ตาม ขอมูลของปริมาณสูงสุดของสารสําคัญของสมุนไพรสวนใหญ

ยังไมชัดเจน  จึงไมสามารถกําหนดชวงเวลาเก็บเกี่ยวของสมุนไพรทุกชนิดเพื่อใหไดปริมาณ

สารสําคัญสูงสุดได  ปจจุบันการเก็บเกี่ยวสมุนไพรสวนใหญจะอาศัยประสบการณของ

บรรพบุรุษท่ีสืบทอดตอกันมา รวมกับชวงเวลาเจริญเติบโตของพืชหรือสัตวที่มีสารอาหาร

สูงสุด เชน กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) มีสารสําคัญคือ glycyrrhizin  ซึ่งมีปริมาณสูงสุด

ในชวงกอนออกดอก ดังน้ัน จึงตองเก็บเกี่ยวในชวงกอนออกดอก  นอกจากนี้หากสภาพ

ภูมิอากาศ ดิน และสภาพแวดลอมของแหลงปลูกแตกตางกัน แมวาจะใชพันธุพืชชนิด

เดียวกัน แตชวงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะไมเหมือนกัน เชน  หมาหวง (麻黄) มีสารสําคัญคือ 

ephedrine ซึ่งมีปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายนที่แหลงปลูกตาถง (大同)  แตที่แหลงปลูก

เชอเฟง (赤峰) พบปริมาณสูงสุดในเดือนสิงหาคม ดังนั้น ระยะเวลาเก็บเกี่ยวหมาหวงใน

พื้นท่ีทั้ง 2 แหลงจะหางกัน 1 เดือน  

โดยทั่วไปการเก็บเกี่ยวเตาต้ีเยาไฉสามารถจําแนกตามประเภทและสวนท่ีใชของ

สมุนไพร ดังนี้ 

1.  พืชวัตถุ  

สวนของพืชที่ใชทํายามี 8 สวน และชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว มีดังนี้ 

(1) รากและเหงา มักเก็บในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงที่พืชเจริญ 

เติบโตคอนขางชา สารอาหารตาง ๆ สวนใหญจะเก็บสะสมอยูในรากและเหงา และสารออก

ฤทธิ์จะมีปริมาณสูงสุด เชน เทียนหมา (天麻) ท่ีเก็บในชวงปลายฤดูหนาวถึงตนฤดูใบไม

ผลิ เรียกวา ตงหมา (冬麻) มีคุณภาพดีกวาเทียนหมาท่ีเก็บในชวงปลายฤดูใบไมผลิถึงตน
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ฤดูรอนซึ่งเรียกวา ชุนหมา (春麻)  นอกจากนี้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวมูเซียง 

(木香 โกฐกระดูก5) ไปจื่อ (白芷 โกฐสอ) ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) คือ ฤดูใบไมรวง

หรือฤดูหนาว  พืชที่มีผลและลําตนเห่ียวเฉางาย จะเก็บเกี่ยวรากและเหงาในฤดูรอน เชน 

ชวนเปยหมู (川贝母) เสฺวียนหูซั่ว (玄胡索) และปนเซี่ย (半夏)  

(2) ลําตน  มักเก็บในฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาว เชน ชวนมูทง (川木通) ตา

เสฺวี่ยเถิง (大血藤)  หากใชทั้งลําตนและใบทํายา ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่พืชเจริญเติบโต

เต็มท่ี เชน อิ๋นฮฺวาเถิง (银花藤) หากใชเน้ือไมทํายา จะเก็บไดทั้งป เชน ซูมู (苏木 ฝาง)  

(3) เปลือก  เปลือกรากสวนใหญมักเก็บเกี่ยวในปลายฤดูใบไมรวงถึงตนฤดู

หนาว เชน ตี้กูผี (地骨皮) หมูตันผี (牡丹皮 เปลือกรากโบตั๋น) เปลือกตนเก็บเกี่ยว

ในชวงฤดูรอนดีที่สุด เพราะสามารถลอกเปลือกและเน้ือไมออกจากกันไดงาย เชน โฮวผอ 

(厚朴) ตูจง (杜仲) หวงปอ (黄柏) แตโรวกุย (肉桂 เปลือกตนอบเชยจีน) จะเก็บเกีย่ว

ในชวงกอนหรือหลังฤดูใบไมรวง ซึ่งจะไดสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม รสหวาน และมีคุณภาพดี 

(4) ใบ  มักเก็บในชวงดอกใกลบานถึงชวงเริ่มติดผล ซึ่งเปนชวงที่พืชเจริญเติบโต

เต็มท่ี และเปนชวงที่ใบสังเคราะหแสงเต็มท่ี เนื้อใบมีสารอาหารมากที่สุด เชน เหอเยี่ย (荷

叶 ใบบัว) เก็บเกี่ยวในชวงที่ดอกตูมจนกระทั่งดอกบานเต็มที่ แผนใบจะหนา มีกลิ่นหอม 

และมีคุณภาพดี  สวนปอเหอ (薄荷) เก็บเกี่ยวในชวงฤดูรอนเมื่อดอกบานเต็มที่โดยเลือก

วันที่ทองฟาแจมใส ใบจะมีกลิ่นหอมมาก เพราะมีปริมาณสารเมนทอลและนํ้ามันหอมระเหย

สูงสุด หากเก็บเกี่ยวหลังจากฝนตกแลว 2-3 วัน พบวาปริมาณน้ํามันหอมระเหยจะลดลงถึง

รอยละ 75 มีสมุนไพรบางชนิดเทาน้ันท่ีเก็บเกี่ยวในชวงหลังจากหิมะตกและใบกําลังจะรวง 

จึงจะมีคุณภาพดี เชน ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) ผีผาเยี่ย (批杷叶 ใบปแป) เปนตน 

(5) ดอก  มักเก็บขณะตูมหรือเริ่มบาน  หากเก็บเกี่ยวในขณะบานเต็มท่ี ปริมาณ

สารสําคัญจะลดลง และกลีบดอกจะรวงงาย กลิ่นและรสชาติจะออน เชน ไหฺวฮวา (槐花) 

และไหฺวหมี่ (槐米) เปนสมุนไพรที่ไดจากพืชชนิดเดียวกัน ไหฺวหมี่ไดจากดอกตูม มี
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สารสําคัญคือ rutin รอยละ 23.5  แตไหฺวฮวาไดจากดอกที่บานแลว มีสาร rutin เพียงรอย

ละ 13  หากจะนํามาใชในสรรพคุณระบายความรอนในระบบเลือด (清热凉血) ไหฺวหมี่

จะมีคุณภาพดีกวาไหฺวฮวา  อีกตัวอยางคือ จินอิ๋นฮวา (金银花 ดอกสายน้ําผึ้ง) มีสาร 

chlorogenic acid ซึ่ งมีสรรพคุณระบายความรอนและถอนพิษไฟ (清热解毒)  มี

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร chlorogenic acid ในดอกตูมและดอกบาน 

พบวาดอกตูมมีสารสําคัญสูงกวา ดังนั้น ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวจินอิ๋นฮวาคือ 

ขณะดอกตูมหรือเริ่มออกดอกดีที่สุด สวนพืชอื่น ๆ ที่ใชดอกทํายา เชน หงฮวา (红花 

คําฝอย) จฺหวีฮวา (菊花 เกกฮวย) ควรเก็บในชวงดอกบานเต็มที่  

(6) ผลและเมล็ด  โดยทั่วไปมักเก็บในขณะท่ีผลแกเต็มที่หรือใกลสุก ซึ่งเปน

ชวงที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ หรือ มีสารสําคัญสูง เชน จื่อเขอ (枳壳 สมซา) เชอเฉียน 

จื่อ (车前子 เมล็ดผักกาดนํ้า) ทูซือจื่อ (兔丝子 เมล็ดฝอยทอง) สมุนไพรบางชนิดจะ

เก็บในขณะท่ีผลยังไมแก เชน จื่อสือ (枳实 สมซา) ซังเซิ่น (桑椹 ผลหมอน) ชิงผี (青

皮)  พืชที่ใชเมล็ดทํายาจะตองเก็บเมื่อผลแกจัด เชน จฺเหวียหมิงจื่อ (决明子 เมล็ด

ชุมเห็ดไทย) ซูจื่อ (苏子 ผลงาขี้มอน) ไปเจี้ยจื่อ (白芥子 เมล็ดพรรณผักกาด) เปนตน  

(7) ทั้งตน  พืชที่ใชทั้งตนทํายา มักเก็บในชวงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่กอนออก

ดอกหรือชวงออกดอก แตกกิ่งกานและมีใบมาก ซึ่งเปนชวงที่มีสารสําคัญสูง เชน อี้หมูเฉา 

(益母草 กัญชาเทศ) มีสารสําคัญกลุมแอลคาลอยด มีรายงานวาการเก็บอี้หมูเฉาในระยะ

ดอกตูม ระยะออกดอกเต็มที่ และระยะติดผล จะมีปริมาณแอลคาลอยดรอยละ 0.93, 

1.26 และ 0.39 ตามลําดับ ฉะนั้นการเก็บเกี่ยวอี้หมูเฉาควรเก็บในชวงปลายฤดูใบไมผลิถึง

ตนฤดูรอนในระยะออกดอกเต็มที่  นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่เก็บในชวงออก

ดอก เชน ชวนซินเหลียน (穿心莲 ฟาทะลายโจร) ฮั่วเซียง (藿香 พิมเสนตน)  พืชบาง

ชนิดจะเก็บตนออนทํายา เชน อินเฉินเฮา (茵陈蒿)  
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(8)  ยาง  พืชที่ใชยางทํายามีหลายชนิด แตละชนิดจะเก็บสวนที่ใชและชวงเวลา

เก็บเกี่ยวไมเหมือนกัน เชน อันสีเซียง (安息香) สวนใหญจะเก็บในเดือนเมษายนถึง

ปลายฤดูใบไมรวงในขณะท่ีพืชแหง โดยกรีดเปลือกตนเปนรูปสามเหลี่ยมคว่ํา  เก็บนํ้ายางที่

หยดลงมาและแข็งตัวมาใช  สวนซงเซียง (松香) จะเก็บในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว 

2.  สัตววัตถุ  

การเก็บสัตวท่ีใชทํายานั้นขึ้นกับการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตของสัตวชนิดนั้น ๆ  

ควรศึกษาวาสัตวแตละชนิดจะเก็บอยางไรจึงจะเหมาะสม เชน เกอเจี้ย (蛤蚧 ตุกแก) จะ

จับท้ังตัวในฤดูรอนและฤดูใบไมรวง  เฉฺวียนจฺเหวีย (全蝎 แมงปอง) จับในฤดูใบไมผลิ 

ฤดูรอน และฤดูใบไมรวง   ซังเพียวเซียว (桑螵蛸 ตั๊กแตน) ควรจับชวงตนเดือนกุมภาพันธ 

หากเลยชวงนี้จะมีสรรพคุณทางยาลดลง  

3.  ธาตุวัตถุ  

ธาตุวัตถุสามารถเก็บไดทั้งป แตสวนใหญมักเก็บเมื่อมีการขุดเจาะเพื่อการกอสราง

เมืองหรือถนน เชน สือเกา (石膏 เกลือจืด) หฺวาสือ (滑石 หินล่ืน) หูพอ (琥珀 อําพัน)  

การแปรรูปเตาตี้เยาไฉ 
การแปรรูปเตาต้ีเยาไฉ หมายถึง กระบวนการแปรรูปเบื้องตนที่แหลงปลูก โดย

ภายหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรจากแหลงปลูกแลว นํามาคัดเลือก ทําความสะอาด หั่น และ 

ทําใหแหง ณ โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูก เตาตี้เยาไฉสวนใหญจะตองดําเนินการแปรรูป

เบ้ืองตนกอนใช มีเตาต้ีเยาไฉเพียงบางชนิดเทานั้นที่ตองใชสด   

 1. วัตถุประสงค  การแปรรูปเตาต้ีเยาไฉ มีดังนี้ 

(1) เพื่อใหไดสมุนไพรที่สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมและสวนอื่นของพืชที่

ไมใชทํายา 

(2) เพื่อใหไดสมุนไพรที่มีคุณภาพดี โดยดําเนินการแปรรูปเบื้องตนดวยวิธีนึ่ง 

ตม รมควัน ฆาเชื้อราและแมลง ชวยใหสมุนไพรแหงงาย และลดการเสื่อมสภาพของสมุนไพร 
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(3)  เพื่อสะดวกตอการจัดระดับคุณภาพของสมุนไพร การบรรจุ และการขนสง 

เน่ืองจากจํานวนชนิดของสมุนไพรมีคอนขางมาก สวนที่ใชทํายาก็ไมเหมือนกัน 

ลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อของสมุนไพร รวมทั้งองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร

แตละชนิดแตกตางกันมาก และวิธีการแปรรูปตางกัน  แตสวนใหญถาจะใหเขามาตรฐาน

ตามเกณฑที่กําหนด ลักษณะภายนอกของสมุนไพรจะตองสมบูรณ ความชื้นของสมุนไพร

ตองพอเหมาะ มีสีสดใส มีรสชาติและกลิ่นปกติ และจะตองสูญเสียสารสําคัญนอยที่สุด 

เชน ไหฺวหม่ี (槐米) หากไมนํามานึ่งกอน ปริมาณสาร rutin จะลดลง  

2.  วิธีแปรรูปเบ้ืองตนที่ใชบอย 

(1) การทําความสะอาด  นําสมุนไพรมาลางน้ําสะอาดเพื่อแยกดิน ทราย สิ่ง

แปลกปลอม หรือแยกสวนของพืชที่ไมใชทํายาออก เชน หนิวซี (牛膝 พันงูนอย) ใหตัด

หมวกรากและรากฝอยออก  เจี๋ยเกิง (桔梗) และไปเสา (白芍) ตองปอกเอาผิวหรือ

เปลือกออก  ตันผี (丹皮 เปลือกรากโบตั๋น) ตองเอาไสในออก  ผีผาเยี่ย (批杷叶) ตอง

กําจัดขน  เกอเจี้ย (蛤蚧 ตุกแก) ตองเอาอวัยวะภายในออก เปนตน 

(2) การกะเทาะเปลือกผล  สวนมากใชกับสมุนไพรจําพวกเมล็ด โดยทั่วไป

ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลแลว บางชนิดตองเอาเปลือกผลออกกอน เก็บเฉพาะเมล็ด แลว

นํามาทําใหแหง เชน เถาเหริน (桃仁 เมล็ดทอ) สมุนไพรบางชนิดตองนําผลมาทําใหแหง

กอนแลวกะเทาะเปลือก เอาเฉพาะเมล็ดมาใช เชน เชอเฉียนจื่อ (车前子 เมล็ดผักกาดนํ้า) 

ทูซือจื่อ (兔丝子 เมล็ดฝอยทอง) สมุนไพรบางชนิดจะเก็บทั้งผล แมวาสวนที่ใชทํายาคือ

เมล็ดหรือเน้ือในเมล็ด ทั้งนี้เนื่องจากสารออกฤทธิ์ไมคงตัว ทําใหฤทธิ์ของสมุนไพรเสื่อมเร็ว 

ดังนั้น เพื่อใหงายตอการเก็บรักษา จึงเก็บทั้งผล และเมื่อตองการใชจึงคอยกะเทาะเอาเปลอืก

ผลออก เชน ไปกวอ (白果 แปะกวย) ไปโตวโขว (白豆蔻 กระวานไทย) เปนตน 

(3) การหั่น  สมุนไพรบางชนิดมีขนาดยาวหรือหนา เพื่อสะดวกในการทําให

แหงและการบรรจุหีบหอ จึงตองนํามาหั่นใหสั้นหรือบางลง เชน ฝอโสว (佛手 สมมือ) 
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เซียงหยวน (香橼) ใหหั่นเปนแวนบาง ๆ  มูกวา (木瓜) ห่ันตามยาวเปนกลีบ จีเสฺวี่ยเถิง 

(鸡血藤) ห่ันเปนแวนตามขวาง  ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) เกอเกิน (葛根) หั่นเปนแวน

หนาหรือหั่นเปนชิ้น การหั่นสดที่โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูกมีขอดีคือ ลดตนทุนในการ

แปรรูป ชวยลดการสลายตัวของสารออกฤทธิ์ ลดเวลาการทําใหแหง สะดวกตอการบรรจุ

หีบหอและการเก็บรักษา  แตมีขอเสียคือ หลังจากหั่นสมุนไพรแลว รูปลักษณภายนอกไม

สมํ่าเสมอ ทําใหการตรวจเอกลักษณไมสะดวก  นอกจากนี้ สมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหย

เปนสวนประกอบ หรือ สมุนไพรท่ีมีสารสําคัญท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดงาย ไม

ควรนํามาห่ัน เพราะจะทําใหสารสําคัญลดลง เชน ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ไปจื่อ (白

芷 โกฐสอ) ปงหลาง (槟榔 หมากสง) เปนตน 

(4)  การนึ่ง  การนึ่งสมุนไพรมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ไดแก สมุนไพรที่อม

น้ํามาก หรือมีนํ้าตาล หรือมีแปงเปนสวนประกอบ โดยทั่วไปจะทําใหแหงยาก เมื่อนํามานึ่ง

กอนจะทําใหเซลลเน้ือเยื่อแตกสลาย เอนไซมถูกทําลาย ทําใหแหงงาย และสะดวกตอการ

เก็บรักษา เชน เทียนหมา (天麻) หมิงตั่งเซิน (明党参) จะตองนึ่งจนสุกถึงเนื้อในกอน

ทําใหแหง  ในขณะท่ีอูเปยจื่อ (五倍子) และซังเพียวเซียว (桑螵蛸) จะนํามานึ่งเพื่อ

ทําลายไขของแมลง และปองกันการฟกตัวของแมลง เทียนตง (天冬)  นํามานึ่งหรือลวก

เพื่อใหลอกผิวไดงาย  สมุนไพรบางชนิดตองนํามาตมกับน้ําเกลือ เชน เฉฺวียนจฺเหวีย (全

蝎 แมงปอง) เจินจูหมู (珍珠母 เปลือกหอยไขมุกน้ําจืด) เปนตน 

ในการน่ึงสมุนไพรควรใหความสําคัญกับระดับไฟท่ีใช  หากไฟออนเกินไป จะไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  หากไฟแรงเกินไป จะทําใหสูญเสียสารสําคัญ  

(5)  การรมควัน  สมุนไพรบางชนิดจะตองใชวิธีรมควัน เพื่อใหไดสมุนไพรที่มี

คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และงายตอการเก็บรักษา เชน อูเหมย (乌梅 บวยดํา) ตอง

รมควันจนเปนสีดํา  สวนซันเยา (山药) ชวนเปยหมู (川贝母) ตองรมดวยกํามะถัน
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จนกระท่ังสีของสมุนไพรเปลี่ยนเปนสีขาว  สําหรับเซียงฝู (香附 แหวหมู) กูซุยปู (骨碎

补) ตองใชไฟลนเพื่อกําจัดขนออกกอน แตตองระมัดระวังอยาใหสมุนไพรไหม  

(6)  การทําใหออกเหงื่อหรือทําใหน้ําระเหยออกบางสวน  ในระหวางการแปรรูป

สมุนไพรบางชนิด มักจะกองสุมหลังการนึ่งเพื่อใหออกเหงื่อ น้ําที่อยูในสมุนไพรระเหย

ออกมา ชวยใหเนื้อสมุนไพรนิ่ม หรือเปลี่ยนสี หรือเพิ่มกลิ่นและรสชาติใหแรงขึ้น ซึ่งมี

ประโยชนตอการทําใหแหงและเพิ่มคุณภาพของสมุนไพร  วิธีการแปรรูปแบบนี้  เรียกวา 

“การทําใหออกเหงื่อ” เชน โฮวผอ (厚朴) ตูจง (杜仲) สมุนไพรเหลานี้ตองใชวิธีนี้

เพื่อใหไดสีที่เฉพาะตัว  สมุนไพรบางชนิดจําเปนตองใชวิธีนี้จึงสามารถทําใหแหงสนิทได 

เชน ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) การแปรรูปสมุนไพรดวยวิธีนี้ 

ตองกําหนดระยะเวลาท่ีทําใหออกเหงื่อใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร เพื่อปองกันการขึ้น

ราและไมใหคุณภาพของสมุนไพรเปลี่ยนไป 

(7) การแชน้ําเกลือ  โดยนําสมุนไพรที่สะอาดแชในสารละลายน้ําเกลือที่

อิ่มตัว มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราซึ่งจะทําใหคุณภาพของสมุนไพรเปลี่ยนไป 

เชน ฟูจื่อ (附子 โหราเดือยไกที่ผานการเผาจื้อ) ตองนําสมุนไพรมาแชในสารละลาย

น้ําเกลือที่อิ่มตัวในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จากนั้นนําไปทําใหแหง 

(8) การกระแทกใหสะอาด  สมุนไพรบางชนิดตองแยกเอารากฝอย ผิวที่หยาบ 

ดิน หรือทรายที่ปะปนมาออก  โดยหลังจากผานขั้นตอนการทําความสะอาดและการทําให

แหงแลว เทสมุนไพรท่ีไดลงในตะแกรงหรือเครื่องรอนเพื่อใหสมุนไพรกลิ้งกระแทกไปมาจน

ผิวสะอาดและเปนมัน เชน หวงฉิน (黄芩) เปยหมู (贝母) ซานชี (三七 โสมนา) เปนตน  

(9) การทําใหแหง  เปนวิธีพื้นฐานและนิยมใชที่สุด การทําใหแหงตองคํานึงถึง

คุณสมบัติและปริมาณของสมุนไพรท่ีใช สภาพภูมิอากาศ และความพรอมของเครื่องมือใน

พื้นท่ีนั้น  วิธีทําใหแหงของแตละพื้นท่ีอาจแตกตางกัน แตจะตองไดสมุนไพรแหงที่มีปริมาณ

น้ําไมเกินรอยละ 10-15 ตามเกณฑมาตรฐานสากล  วิธีทําใหแหงที่ใชบอย มีดังนี ้
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1) การตากแดด  วิธีน้ีใชพลังงานจากแสงอาทิตยในการทําใหแหง  เปนวิธีที่ใช

บอย งายและประหยัด แตตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสมุนไพรแตละชนิด เชน สมุนไพรท่ีมี

ปริมาณน้ํามากตองตากแดดจัด ๆ เพื่อใหแหงเร็ว  สมุนไพรท่ีเปลี่ยนสีหรือกลิ่นระเหยงาย 

ควรตากแดดออน ๆ เชน ชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว) หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) สวน

สมุนไพรท่ีมีปริมาณนํ้ามันหรือนํ้าตาลมาก มักตากแดดออน ๆ หลาย ๆ ครั้งจนแหงสนิท 

เพื่อใหสมุนไพรคอย ๆ แหง  สมุนไพรท่ีมีลักษณะหยาบและใหญ มักจะกองสุมหลังการนึ่ง

เพื่อใหออกเหงื่อ แลวจึงนําไปตากแดดใหแหง  สมุนไพรบางชนิดตากแดดไปพรอมกับหมั่น

เกลี่ยและกลับสมุนไพร เพื่อทําใหผิวหนาเปนมัน มีน้ําหนัก และเน้ือนุม 

2) การอบ  เปนวิธีที่ใชทั้งแรงงานคนและเครื่องมือ โดยนําสมุนไพรที่สะอาด

ใสในเตาอบ หรือตูอบ  การทําใหแหงโดยวิธีนี้ตองคํานึงถึงขนาดใหญ-เล็ก และคุณสมบัติ

ของสมุนไพร โดยควบคุมอุณหภูมิที่ใชใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร  โดยทั่วไปมักใช

อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส  สมุนไพรบางชนิดมีน้ํามันหอมระเหยหรือมีกลิ่นหอม ควร

ควบคุมอุณหภูมิท่ีอบใหอยูระหวาง 30-40 องศาเซลเซียส  สมุนไพรที่มีวิตามินซี และมี

ปริมาณน้ํามาก เชน ซันจา (山楂) มูกวา (木瓜) มักอบท่ีอุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส 

เพื่อใหสมุนไพรแหงอยางรวดเร็ว  ในระหวางที่อบสมุนไพรควรหมั่นกลับสมุนไพรบอย ๆ 

เพื่อปองกันไมใหเกรียมเฉพาะสวน  วิธีการอบมีขอดีคือ ไมไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศ และสามารถทําใหแหงไดตลอดเวลาเม่ือตองการ  แตมีขอเสีย

คือ ตนทุนสูง และตองสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา   

3) การตากในที่รม  โดยนําสมุนไพรที่สะอาดมาตากในที่รมซึ่งมีลมถายเท

สะดวก เพื่อใหสมุนไพรคอย ๆ แหง  น้ําในสมุนไพรสามารถระเหยไดที่อุณหภูมิปกติ  

วิธีการนี้จะใชกับสมุนไพรท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยหรือสารที่ระเหยไดงาย ไมสามารถอบหรือ

ตากแดด สมุนไพรประเภทดอก ใบ ทั้งตน ผล และเมล็ดท่ีใชวิธีนี้ในการทําแหง เชน จิงเจี้ย 

(荆芥) ปอเหอ (薄荷) จื่อซู (紫苏 ใบงาขี้มอน) หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) เปนตน 
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ปจจุบันเร่ิมมีการใชรังสีอัลตราไวโอเลตหรือเตาไมโครเวฟในการทําใหแหง ซึ่งเปน

เทคโนโลยีใหม  วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง  แตตองลงทุนซื้อเครื่องมือซึ่ง

มีราคาแพง ทําใหตนทุนในการทําใหแหงคอนขางสูง  ดังนั้น โรงงานบริเวณใกลแหลงปลูก

สวนใหญจะไมคอยเลือกใชวิธีนี้ 

(10) การคัดแยกระดับคุณภาพของสมุนไพร  จะดําเนินการหลังจากสมุนไพร

ไดผานการทําใหแหงแลว โดยใชเกณฑมาตรฐานการจัดระดับคุณภาพของสมุนไพร ขั้นตอน

นี้เปนขั้นตอนสุดทายของการแปรรูปเตาต้ีเยาไฉ ซึ่งจะใชมาตรฐานของขนาดยาว-สั้น ใหญ-

เล็ก สี ความสมบูรณ หรือจํานวนชิ้นตอหนวยน้ําหนักของสมุนไพร  วิธีการนี้สามารถแยก

สมุนไพรชนิดเดียวกันแตมีคุณภาพตางกันได  ทําใหงายตอการกําหนดราคาท่ีเปนธรรมตาม

คุณภาพของสมุนไพร 
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           ซีตั่ง (西党  หรือ ตั่งเซิน 党参)                             เปยซันจา (北山楂) 

     

           ซีจั้งมูกวา (西藏木瓜)                ชวนเหลียน (川连 หรือ หวงเหลียน 黄连) 

     

             เจอจู (浙术 หรือ ไปจู白术)                              เปยอูเวยจื่อ (北五味子) 
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การเผาจื้อยาสมุนไพรจีน 

วัตถุดิบสมุนไพรท่ีเก็บจากแหลงธรรมชาติหรือแหลงปลูก มีชื่อเรียกทั่วไปวา “เยา

ไฉ (药材)” จะนํามาใชทันทีไมได ตองนํามาทําความสะอาดและตากแหงกอน  การเตรียม

ตัวยาพรอมใชเรียกวา “เผาจ้ือ (炮制)” ซึ่งหมายถึงกระบวนการแปรรูปสมุนไพรเบื้องตน

ไปจนถึงการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ  วัตถุดิบสมุนไพรท่ีผานการเผาจื้อแลวจะเรียกโดยรวมวา 

“อิ่นเพี่ยน (饮片)” หรือ ตัวยาพรอมใช  โดยทั่วไปการเผาจ้ือมีวัตถุประสงคเพื่อใหตัวยา

ออกฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณที่ตองการ จึงจําเปนตองเลือกใชวิธีการเผาจื้อใหเหมาะสมกับ

อาการเจ็บปวยของผูปวย  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติของยาแตละชนิด รูปแบบ

ของยา และวิธีการปรุงยา  กลาวไดวา “การเผาจี้อสมุนไพรจีน” เปนเทคนิคการเตรียมยา

ซึ่งเปนเอกลักษณที่สําคัญของศาสตรการแพทยแผนจีน  การเผาจื้อนอกจากจะขึ้นกับการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยแลว ยังตองคํานึงวาจะทําอยางไรใหคุณสมบัติของยาเปลีย่นไป

ตามตองการ  เพื่อใหสอดคลองกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผูปวยของแพทย รวมทั้ง

ทําใหรูปแบบของยาเหมาะสมตอการรักษาคุณภาพของยา การเก็บรักษา และสะดวกใช  

การเผาจื้อยาสมุนไพรจีน (中药炮制) เปนศาสตรแขนงหนึ่งในศาสตรการแพทย

แผนจีน ซึ่งสามารถอธิบายไดในเชิงวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอ

การศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

1.  วัตถุประสงคของการเผาจื้อ 

ยาสมุนไพรจีนไดจากแหลงธรรมชาติและแหลงปลูก มีท้ังพืชวัตถุ สัตววัตถุ และ

ธาตุวัตถุ  ซึ่งสวนใหญมีลักษณะแข็ง หยาบ มีขนาดใหญ และมีสิ่งปนเปอน เชน ดิน ทราย 

และสวนของพืชที่ไมตองการปะปนมา  ดังนั้นกอนจะนําเยาไฉมาใช จําเปนตองผาน

กระบวนการเผาจื้อกอน เพื่อใหไดอิ่นเพี่ยน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
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(1) เพื่อลดพิษ หรือขจัดพิษ หรือลดผลขางเคียงของตัวยา  ตัวยาบางชนิดมี

พิษหรือผลขางเคียง เชน ฟูจื่อ (附子 โหราเดือยไก) ตองนํามาแปรรูปโดยวิธีเฉพาะโดย

การแชน้ํา ลางน้ํา นึ่ง ตม หรือนึ่งพรอมฝูเลี่ยว (辅料) หรือสารปรุงแตง  มีรายงานวา

สารสําคัญกลุมแอลคาลอยดในฟูจื่อ มีฤทธิ์กระตุนหัวใจ ลดไข ระงับปวด ทําใหสงบ 

ภายหลังการเผาจ้ือแลวตัวยายังคงมีสรรพคุณเหมือนเดิม แตพิษของตัวยาจะลดลง 

ตัวยาบางชนิดมีผลขางเคียง แตเมื่อนํามาเผาจื้อจะทําใหผลขางเคียงเหลานั้น

ลดลงหรือหมดไป เชน หมาหวง (麻黄) หากใชดิบจะทําใหจิตใจสับสน เหงื่อออกไมหยุด 

ดังนั้นกอนใชจึงตองนํามาตมน้ําหลาย ๆ ครั้ง เพื่อลดผลขางเคียงดังกลาว หรือ ไปจื่อเหริน 

(柏子仁) ใชรักษาอาการนอนไมหลับ หากไมสกัดนํ้ามันออกกอนจะทําใหระบายทอง” 

 (2) เพื่อปรับเปลี่ยนหรือชวยใหสรรพคุณและฤทธิ์ของยาสุขุมขึ้น  ยาสมุนไพร

จีนมีคุณสมบัติรอน (热 เรอ) อุน (温 เวิน) เย็น (寒 หาน) และสุขุม (平 ผิง) เรียกวา ซื่อ

ชี่ (四气)  และมี 5 รส ไดแก เผ็ด (辛 ซิน) หวาน (甘 กัน) เปรี้ยว (酸 ซวน) ขม (苦 

ขู) เค็ม (咸 เสียน) เรียกวา อูเวย (五味)  คุณสมบัติและรสของยาที่คอนขางเขมขน หาก

นํามาใชโดยตรงอาจเกิดผลขางเคียงได เชน คุณสมบัติเย็นมากอาจสงผลใหหยางของผูปวย

ลดลง หรือคุณสมบัติรอนมากอาจทําลายอินใหเหือดแหง หรือรสเผ็ดมากจะทําลายชี่  รส

หวานมากอาจทําใหเกิดความชื้น  รสเปรี้ยวมากทําใหเข็ดฟน  รสขมมากจะสงผลเสียตอ

กระเพาะอาหาร  รสเค็มมากทําใหเกิดเสมหะ  ดังนั้นการเผาจื้อกอนใชจะชวยใหคุณสมบัติ

และรสของตัวยาสุขุมมากขึ้น  ตัวอยางเชน การใชกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) รักษาอาการ

เจ็บคอและไอเนื่องจากพิษรอน เมื่อนํามาผัดกับน้ําผึ้งแลว คุณสมบัติเย็นของกันเฉาจะ

เปลี่ยนเปนอุน เหมาะสําหรับการบํารุงชี่ของมาม  

(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตัวยา  เยาไฉสวนใหญจะนํามาเตรียม

เปนอิ่นเพี่ยน เพื่อใหสารสําคัญในตัวยาสามารถละลายในตัวทําละลายไดดี ทําใหฤทธิ์ของ

ยาแรงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการหั่นสมุนไพร 
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เชน ทําใหเนื้อเยื่อของสมุนไพรถูกทําลาย พื้นผิวของสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น เปนตน  

นอกจากนี้กระบวนการเผาจื้อดวยวิธีนึ่ง ผัด ตม สะตุ จะมีผลตอการละลายของสารออก

ฤทธิ์ เชน หวงเหลียน (黄连) ที่ผานการเผาจื้อแลวจะชวยใหสาร berberine ละลาย

ออกมาไดมากขึ้น  ตัวยาที่เผาจื้อโดยใชความรอน มักจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางกายภาพและทางเคมี โดยเฉพาะหากมีการใชฝูเลี่ยวที่เหมาะสมมาชวย จะทําใหตัวยาที่

ละลายน้ําไดยากกลับละลายไดดีขึ้น เชน การผัดไหลฝูจื่อ (莱菔子 เมล็ดหัวผักกาดขาว) 

ซึ่งมีเปลือกหุมเมล็ดคอนขางแข็ง เมื่อนํามาผัดจนรอน เปลือกหุมเมล็ดจะแตกออก เมื่อ

นํามาตมจะทําใหสารสําคัญละลายน้ําไดมากขึ้น และตัวยาออกฤทธิ์ไดดีขึ้น  

 (4) เพื่อปรับทิศทางการออกฤทธ์ิของตัวยา  การออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรจีนมี

สี่ทิศทางคือ ขึ้น (升) ลง (降) ลอย (浮) จม (沉) เมื่อสมุนไพรผานการเผาจ้ือแลว สามารถ

ปรับเปลี่ยนทิศทางการออกฤทธิ์ได เชน ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา)  มีรสขม มีคุณสมบัติ

เย็น มีทิศทางการออกฤทธิ์จม จึงมีฤทธิ์ระบาย เม่ือนํามาเผาจื้อดวยเหลาจะทําใหการออก

ฤทธิ์ของยาขึ้นบนได กลาวคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ระบายความรอนที่สวนบนของรางกายกอน 

(ตั้งแตลิ้นปขึ้นไป ไดแก ปอด หัวใจ) แลวจึงลงสูสวนลางของรางกาย (ตั้งแตใตสะดือลง

มาถึงทอง ไดแก ไต ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร)  

(5) เพื่อใหยาไปออกฤทธิ์ในตําแหนงที่ตองการหรือเพิ่มฤทธิ์ของยาใน

ตําแหนงนั้น  ยาสมุนไพรจีนมีการออกฤทธิ์เฉพาะตําแหนงเรียกวา กุยจิง (归经) โดยผาน

ระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) ของอวัยวะภายใน (脏腑 จั้งฝู)  เชน ซิ่งเหริน (杏仁) 

มีสรรพคุณแกไอ ระงับหอบ เพราะฤทธิ์ของยาเขาสูปอด ถาตองการสรรพคุณระบายทอง 

จะตองใหฤทธิ์ของยาเขาสูลําไสใหญ เปนตน  และเนื่องจากตัวยาแตละชนิดอาจเขาสูเสน

ลมปราณไดหลายเสน ดังนั้นกรณีที่ตองการใหตัวยาเขาสู เสนลมปราณที่ เฉพาะเจาะจง 

สมุนไพรน้ันจะตองผานการเผาจื้อกอน เชน ไฉหู (柴胡) เมื่อนํามาผัดกับน้ําสม ตัวยาจะ

เขาสูเสนลมปราณของตับ เพิ่มฤทธิ์ผอนคลายตับ ระงับปวด และชวยยอยอาหาร เปนตน 
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(6) เพื่อสะดวกในการปรุงและเตรียมยา ยาสมุนไพรประเภทราก เหงา เนื้อไม 

ทั้งตน เปลือก ดอก ผล ใบ การแปรรูปเบ้ืองตนทําโดยนําสมุนไพรมาลางน้ําใหสะอาด หั่น

เปนเสน เปนฝอย เปนชิ้น หรือเปนแวน ตามมาตรฐานกําหนด ซึ่งสะดวกในการปรุงยา และ

สามารถชั่งน้ําหนักตัวยาไดตามตองการ  สมุนไพรประเภทแรธาตุ กระดองสัตวไมสะดวกใน

การปรุงยา ตองนํามาเผาจ้ือโดยใชความรอน เพื่อใหตัวยากรอบและสามารถทุบแตกไดงาย 

เม่ือนํามาตมน้ําจะทําใหตัวยาละลายออกมาไดมากขึ้น เชน การตมกระดองเตาที่ผานการ

เผาจ้ือดวยน้ําสม ปริมาณสารสกัดดวยน้ําจะมากกวาชนิดที่ไมผานการเผาจื้อ ถึง 6 เทา 

 (7) เพื่อใหตัวยาสะอาดและงายตอการเก็บรักษา  การเผาจื้อโดยวิธีงาย ๆ เชน 

การทําความสะอาดสมุนไพรโดยแยกดิน ทราย หรือสิ่งปนปลอมออก เพื่อใหตัวยามีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่กําหนด  สมุนไพรที่ใชเฉพาะรากแกว ตองตัดรากแขนงและรากฝอยทิ้ง  

สมุนไพรประเภทเปลือกตนตองขูดผิวนอกที่หยาบออก  สมุนไพรประเภทแมลงตองตัด

สวนหัว ปก และขาทิ้ง พืชชนิดเดียวกันหากเลือกสวนที่ใชตางกันอาจมีสรรพคุณแตกตางกัน 

จึงตองเลือกใชใหตรงตามสรรพคุณที่ตองการ  ตัวยาท่ีผานการเผาจื้อจะสะดวกในการเก็บ

รักษา ปองกันการทําลายจากเชื้อจุลินทรีย และปองกันการสลายตัวของสารสําคัญ 

(8) เพื่อสะดวกในการรับประทาน  ตัวยาบางชนิดมีกลิ่นแรงและมีรสเฉพาะตัว 

ผูปวยบางรายอาจไมชอบหรือไมคุนเคยกับกลิ่นหรือรสดังกลาว เมื่อรับประทานแลวเกิด

อาการผะอืดผะอม เชน หรูเซียง (乳香) หม้ัวเยา (没药) หรือตัวยาอื่น ๆ  โดยทั่วไปจะ

นําตัวยามาเผาจื้อดวยฝูเล่ียวชนิดตาง ๆ เชน เหลา น้ําผึ้ง รําขาวสาลี  เปนตน จะชวยให

รสชาติและกลิ่นของยาดีขึ้น ทําใหรับประทานไดงาย  

2.  วิธีการเผาจื้อ 

วิธีการเผาจ้ือ แบงเปนหลายประเภท ทุกประเภทมีการศึกษาวิจัยและถายทอด

องคความรูที่ไดตอคนรุนถัดไป วิธีการเผาจ้ือสามารถอธิบายไดในเชิงวิทยาศาสตรอยางเปน

ระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอการศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
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การเผาจื้อแบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

(1) การเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธี (雷公炮炙十七法  เหลยกงเผาจื้อสือชี 

ฝา) มีดังนี้ 

1)  การปงไฟ (炮 เผา)  หมายถึงการนําตัวยาใสในไฟที่คุกรุนอยูจนกระท่ังตัวยา

ดําเกรียม  ปจจุบันหมายถึงการใชวิธีผัดตัวยาจนดําเกรียมเล็กนอย เชน การคั่วหรือปงขิง 

หรืออาจใชทรายมาผัดรวมกับตัวยาดวยความรอนสูงจนพองออก 

2)  การลนไฟ (爁 เจียน) หมายถึงการใชความรอนยางตัวยา เชน กูเซวฺยปู  

(骨碎补) ใชวิธีลนไฟเพื่อกําจัดขน 

3)  การเผาไฟ (煿 ปว) หมายถึงการใชไฟเผาตัวยาเพื่อทําใหเปลือกแตกหรือ

ระเบิดออก มักใชกับตัวยาจําพวกที่มีเปลือกแข็ง 

4)  การผัดโดยใชสารปรุงแตง (炙 จื้อ) หมายถึงการใชยาหรือสารปรุงแตง (辅

料 ฝูเลี่ยว) คลุกเคลากับตัวยาแลวผัดจนแหง หรือคอย ๆ เติมสารปรุงแตงเวลาผัด แลว

ผัดจนแหงก็ได 

5)  การหมกดวยเถาไฟ (煨 เวย) หมายถึงการนําตัวยาฝงใสเถาถานที่ยังมีไฟ

คุโชนจนกระท่ังตัวยาสุก  ปจจุบันอาจใชกระดาษชื้น ๆ มาหอตัวยากอนแลวฝงในเถาถาน 

วิธีนี้เปนวิธีใหความรอนเพื่อขจัดนํ้ามันบางสวนออก 

6)  การผัด (炒 เฉา) เตรียมโดยนําตัวยาใสในภาชนะตั้งบนเตาไฟแลวผัด 

โดยมีการกําหนดระดับการผัดตัวยา เชน ผัดพอใหมีสีเหลือง ผัดใหเกรียม หรืออาจใชฝู

เล่ียวมาผัดรวมกันก็ได เชน ใชรําขาวสาลี หรือเหลา วิธีการนี้จัดเปนวิธีพื้นฐานที่ใชบอย 

7)  การสะตุ (煅 ตวน) หมายถึงการนําตัวยาวางลงบนภาชนะที่มีความรอน 

แลวใชความรอนเผาตัวยา ใชกับตัวยาที่มีเปลือกแข็ง เชน เปลือกหอย หรือแรธาตุ ใน

บางครั้งเม่ือสะตุเสร็จแลวจะพรมฝูเลี่ยวลงไป  การสะตุจะทําใหคุณสมบัติของตัวยาเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
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8)  การเค่ียว (炼 เลี่ยน) หมายถึงการใชไฟในการเคี่ยวตัวยาเปนเวลานาน ๆ 

เชน การเค่ียวน้ําผึ้งใหเขมขน 

9)  การประสะ (制 จื้อ) หมายถึงการฆาฤทธิ์ยาเพื่อกําหนดใหฤทธิ์ของตัวยา

คอนไปทางใดทางหนึ่ง เชน การประสะอูโถว (乌头 โหราเดือยไก) ดวยน้ําผึ้ง การประสะ

โฮวผอ (厚朴) ดวยน้ําขิง การประสะตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) ดวยเหลา เปนตน 

10)  ขนาด (度 ตู) หมายถึงการกําหนดขนาดใหญ-เล็ก ยาว-สั้น บาง-หนา 

ของตัวยา เชน หวงฉิน (黄芩) ตองยาว 3 น้ิว หรือ ตี้กูผี (地骨皮) ยาว 1 ฟุต  ปจจุบัน

การเผาจื้อไดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีการกําหนดอัตราสวนของตัวยาและฝูเลี่ยวให

เหมาะกับขนาดของตัวยาตาง ๆ ที่ใชอยางชัดเจน และมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 

11)  การบดดวยวิธีหมุนวอน (飞 เฟย) หมายถึงการบดตัวยาใหเปนผงละเอียด 

มี 2 แบบ ไดแก การบดแหง และการบดรวมกับการใชน้ํา  การบดแหงคือการนําตัวยามา

บดเปนผงละเอียด สวนที่เบากวาจะหมุนและลอยมาติดท่ีฝาครอบและรอบ ๆ ภาชนะที่บด 

หลังจากนั้นจึงขูดออกมาใช เชน เล่ียนจื้อเซินตัน (炼制升丹)  สวนการบดรวมกับการใช

น้ํา จะนําตัวยาที่ไมละลายน้ํามาบดใหละเอียดพอสมควร แลวเติมน้ําลงไป ตั้งทิ้งไวให

ตกตะกอน รินน้ําทิ้ง แลวเติมนํ้าลงไปใหม  ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง และแยกเก็บผงยาอยาง

ประณีต นํามาตากแหงเพื่อพรอมใช เชน การบดชาด (水飞朱砂)  

12)  การสุมไฟ (伏 ฝ)ู หมายถึงการใชไฟมาเผาหรือยางตัวยาตามระยะเวลาที่

กําหนด โดยขึ้นกับวาเปนยาชนิดใด เชน ฝูหลงกาน (伏龙肝) คือดินที่อยูในเตาไฟเปน

ระยะเวลานานมากมักมีฤทธิ์เปนดางออน  

13)  การสไลดเปนแผนบางมาก (镑 ปาง) หมายถึงการใชคมมีดมาขูดตัวยา

ใหเปนแผนบางมากหรือใหเปนเสนบางมาก เพื่อสะดวกในการปรุงยา 

14) การทุบใหแตก (摋 ซา) หมายถึงการทุบหรือการตัดหั่นตัวยาโดยตองการ

ใหตัวยาแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
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15) การตากแดด (煞 ซา)  หมายถึงการนําตัวยามาตากแดดใหแหง 

16) การอาบแดด (曝 พู)  หมายถึงการนําตัวยามาตากแดดจัด ๆ ใหแหง 

17)  การกลั่นเปนหยดน้ําคาง (露 ลู) หมายถึงการนําตัวยามาผึ่งแดด ผึ่งลม 

หรือตากน้ําคาง บางครั้งจะไมใหโดนแดดโดยตรง จนกระทั่งตกผลึกแยกออกมา หรือขจัด

สารแปลกปลอมอื่นท่ีเปนพิษออกไป เชน ลูจื้อซีกวาซวง (露制西瓜霜) 

การเผาจื้อแบบเหลยกง 17 วิธีดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน นับเปนแบบแผนเพื่อให

เห็นภาพรวมของพัฒนาการของการเผาจื้อในยุคปจจุบัน 

(2)  การเผาจื้อแบบ 3 กลุม  ในสมัยราชวงศหมิง เฉินเจียหมัว (陈嘉谟) ได

เขียนตําราเกี่ยวกับการเผาจ้ือโดยแบงวิธีเผาจื้อเปน 3 กลุม ไดแก การเผาจื้อโดยใชน้ํา ใช

ไฟ และใชนํ้ารวมกับไฟ การแบงลักษณะนี้แสดงถึงจุดเดนของการเผาจื้อ แตมีขอเสียคือ

ไมไดรวมความถึงการทําความสะอาดยา การหั่นยา  ปจจุบันตํารายาจีนสวนใหญแบงเปน 3 

กลุมคือ การทําความสะอาดตัวยา การหั่นตัวยา และการเผาจ้ือ ตัวอยางการทําความสะอาด

ตัวยา เชน การคัด การรอน การลาง การขจัดสิ่งแปลกปลอม ตัวอยางการหั่น เชน แชน้ํา 

หรือพรมน้ํา หรือผานน้ํากอน แลวจึงนํามาหั่นหรือบดเปนชิ้นเล็ก ๆ  สวนการเผาจื้อ เชน 

การผัด การผัดโดยใชฝูเล่ียว การสะตุ การนึ่ง การตม การทําใหเกิดผลึก การหมัก เปนตน 

(3)  การเผาจื้อแบบ 5 กลุม  จะทําใหการเผาจ้ือแบบ 3 กลุมมีความครบถวนทุก

ดาน โดยการเพิ่มการตกแตงตัวยา และการแปรรูปตัวยาโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช

น้ํา ใชไฟ และใชนํ้ารวมกับไฟ 

(4)  การเผาจื้อโดยแบงตามสวนของสมุนไพรที่ใช  ในสมัยราชวงศซง ตําราจฺหวี

ฟาง《局方》ไดกําหนดแหลงที่มาของตัวยาโดยแบงเปนตัวยาจําพวกโลหะ หิน หญา ไม 

น้ํา ใบ ผล  และในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดใหแบงตามสวนที่ใชทํายา เชน 

ตัวยาจําพวกกิ่งกาน ผล เมล็ด ทั้งตน ใบ ดอก เปลือก สัตว แรธาตุตาง ๆ  วิธีการแบงแบบ

นี้เปนประโยชนตอการตรวจสอบแตไมแสดงถึงทักษะและเทคนิคของการเผาจ้ือ 
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(5)  การเผาจื้อโดยแบงตามเทคนิคและการใชฝูเลี่ยว จุดเดนของการแบงลกัษณะ

นี้มี 2 ดานคือ 1) เนนการใชฝูเลี่ยวในการเผาจ้ือ เชน การใชเหลา น้ําสม น้ําผึ้ง เกลือ ขิง 

และนํ้ากระสายยา  การใชฝูเลี่ยวแตละชนิดมีวัตถุประสงคแตกตางกัน และยังมีการแบงยอย

ลงไปอีก เชน การใชเหลามาเผาจ้ือ จะแบงยอยออกเปน ผัดดวยเหลา นึ่งพรอมเหลา ตม

พรอมเหลา ตุนพรอมเหลา เปนตน  2) เนนเทคนิคการเผาจ้ือ เชน การผัด การสะตุ การนึ่ง 

การตม และในกระบวนการดังกลาวยังกลาวถึงการใชฝูเลี่ยว เชน เหลา นํ้าสม น้ําขิง น้ําผึ้ง 

เปนตน  การแบงประเภทนี้แสดงใหเห็นท้ังเทคนิคและวัตถุประสงคของการเผาจื้อที่แทจริง 

จึงมีการนํามาใชในหลักสูตรการเรียนการสอน 

(6)  การเผาจื้อตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pharmacopoeia 

of the People’s Republic of China) ไดกําหนดมาตรฐานการเผาจื้อ โดยกําหนดคํานิยาม

ของวิธีการเตรียมตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานระดับชาติ ดังนี ้ 

1) การทําความสะอาด นําสมุนไพรมาคัดแยกเอาสวนที่ไมตองการออก เชน 

ตัวยาบางชนิดใชเฉพาะเน้ือผล ไมใชสวนผิว บางชนิดใชเฉพาะราก ไมใชลําตน แลวนํามา

ทําความสะอาด หลังจากนั้น จึงนําไปห่ัน แปรรูปโดยวิธีพิเศษ จําหนาย หรือใชปรุงยา   

2)  การหั่น  โดยทั่วไปกอนการห่ันสมุนไพรจะตองนําสมุนไพรไปลางน้ําให

สะอาด แชน้ําสักครูในภาชนะท่ีมีฝาปด เพื่อใหสมุนไพรออนนุมและทําใหหั่นงาย  ตอง

กําหนดปริมาณนํ้าและระยะเวลาท่ีใชในการแชใหเหมาะสม และตองหั่นสมุนไพรใหมีขนาด

พอเหมาะ อาจหั่นเปนแวน  เปนทอน  เปนชิ้น หรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ โดยทั่วไปเภสัชตํารับ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดขนาดและความหนาของวัตถุดิบสมุนไพรไวดังนี้ 

  การหั่นเปนแวน แวนบางมากจะมีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร แวนบาง

จะมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และแวนหนาจะมีความหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 

  การหั่นเปนทอน เปนขอ หรือเปนปลอง ความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 

  การหั่นเปนชิ้น รูปสี่เหลี่ยมตาง ๆ ขนาดความยาวประมาณ 8-12 มิลลิเมตร 
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  การหั่นหรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ สําหรับสมุนไพรประเภทเปลือก ขนาดความหนา

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และสมุนไพรประเภทใบ ขนาดความหนาประมาณ 5-10 มิลลิเมตร  

  นอกเหนือจากวิธีหั่นดังกลาวแลว สมุนไพรบางชนิดอาจใชวิธีบด หรือตํา หรือทุบ 

3) การทําใหแหง การเตรียมเยาไฉแหงนั้นควรทําใหมีปริมาณความชื้นต่ําที่สุด 

เพื่อลดการเจริญของเชื้อจุลินทรียซึ่งจะทําใหสารออกฤทธิ์ถูกทําลาย  ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ

ความชื้นท่ีเหมาะสมของเยาไฉแตละชนิดอาจหาไดจากเภสัชตํารับ 

พืชสมุนไพรสามารถทําใหแหงไดหลายวิธี ไดแก การผึ่งในที่รมที่อากาศถายเทดี 

มีรมเงาบังไมใหรับแสงอาทิตยโดยตรง การวางเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตากในหองหรือในอาคาร

ที่กรุดวยมุงลวด การตากแดดโดยตรง การทําใหแหงในเตาอบ หองอบ หรือโดยเครื่อง

อบแหงพลังแสงอาทิตย การทําใหแหงดวยความเย็น  ถาเปนไปไดใหควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารสําคัญที่เปนสารออกฤทธิ์  วิธีการและอุณหภูมิที่

ใชในการทําแหงอาจมีผลกระทบอยางมากตอคุณภาพของเยาไฉ ดังนั้น การตากในที่รมจะ

เปนวิธีที่ดีกวา เพื่อรักษาหรือลดการจางของสีของใบและดอกใหนอยที่สุด และควรใชอุณหภูมิ

ต่ําในกรณีที่เยาไฉมีสารท่ีระเหยได นอกจากนั้นควรมีการบันทึกสภาวะที่ใชในการทําใหแหง 

ในกรณีของการผึ่งใหแหงในที่โลง ควรแผเยาไฉเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตาก และ

หม่ันคนหรือกลับบอย ๆ เพื่อใหอากาศถายเทท่ัวถึง  แผงตากควรจะอยูหางจากพื้นมากพอ 

สถานที่ตากวัตถุดิบตองกันไมใหแมลง หนู นก สัตวเลี้ยงเขาถึงได  

4)  การแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ 

กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะของสมุนไพร โดยทั่วไปจะมีการใชไฟเขามาเกี่ยวของ 

และเปนวิธีที่ใชกันมาก ไมวาจะผัดหรือสะตุ ตองเลือกใชระดับไฟท่ีเหมาะสม ซึ่งจะมีผลตอ

การรักษา ตัวอยางผลของการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะที่มีตอผลการรักษา เชน กูหยา (谷芽

ขาว) ถาใชกระตุนการทํางานของมาม ชวยทําใหเจริญอาหารดีขึ้น จะตองนําไปผัดกอนใช  

ไปจู  (白术) หากใชดิบจะมีสรรพคุณเสริมชี่  บํารุงมาม แตฤทธิ์คอนขางแรง เมื่อ
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รับประทานแลวจะทําใหทองอืด จึงตองนํามาผัดใหเกรียมกอนใช นอกจากจะชวยเสริมชี่

และบํารุงมามแลว ยังทําใหไมเกิดอาการทองอืด  สําหรับตัวยาประเภทเมล็ดหรือผลเล็ก ๆ 

ตองนํามาผัดกอนใช เพื่อใหมีกลิ่นหอมและเมื่อนํามาตมจะทําใหสารสําคัญละลายน้ําออกมา

งาย  ตัวยาที่เปนยาเย็นเมื่อนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยาไมแรงเกินไป เปนตน 

การแพทยแผนจีนไดกําหนดกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเฉพาะของสมุนไพร ดังนี้ 

  การผัด (炒制法 เฉาจื้อฝา) แบงเปน 2 ประเภท คือ การผัดธรรมดา และ

การผัดโดยใชรําขาวสาล ี

  (ก) การผัดธรรมดา (清炒 ชิงเฉา)  หมายถึงการนําเยาไฉที่สะอาดใสในภาชนะ

ที่เหมาะสม  ผัดโดยใชระดับไฟออน ๆ จนกระทั่งไดตัวยาที่มีลักษณะตรงตามขอกําหนด  

นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น หากตองการผัดจนกระทั่งไหมเกรียมใหผัดโดยใช

ระดับไฟแรง ผัดจนกระท่ังผิวนอกเปนสีน้ําตาลและรอยแตกเปนสีเขม นําออกจากเตา แลว

ตั้งทิ้งไวใหเย็น   

(ข) การผัดโดยใชรําขาวสาลี (麸炒 ฝูเฉา) หมายถึงการนํารําขาวสาลีใสลงใน

ภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอนจนกระท่ังมีควันออกมา เติมเยาไฉที่สะอาดลงไป คน

อยางรวดเร็วจนกระท่ังผิวของตัวยาเปนสีเหลืองเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลี

ออก  โดยทั่วไปใชรําขาวสาลี 10 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 

การคั่ว (烫制法 ท่ังจื้อฝา)  หมายถึงการนําทรายที่สะอาดหรือเปลือกหอยที่

บดเปนผงใสในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอนที่อุณหภูมิสูง เติมเยาไฉที่สะอาดลงไป 

คนอยางสมํ่าเสมอ จนกระท่ังตัวยากรอบ นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก ต้ังทิ้งไวใหเย็น 

การสะตุ (煅制法 ตวนจื้อฝา) แบงเปน 2 ประเภท คือ การสะตุแบบเปด และ

การสะตุแลวจุมในของเหลวท่ีกําหนด 

(ก) การสะตุแบบเปด (明煅 หมิงตวน)  หมายถึงการนําเยาไฉที่สะอาดมาทุบ

ใหแตกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปวางบนเปลวไฟที่ไมมีควัน หรือใสในภาชนะที่เหมาะสม สะตุ
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จนกระท่ังตัวยากรอบ เปราะ หรือรอนแดง จากนั้นนําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวบด

เปนผงละเอียด สําหรับตัวยาประเภทเกลืออนินทรียที่มีน้ําผลึก ไมจําเปนตองสะตุจนรอน

แดง แคทําใหนํ้าผลึกระเหยออกอยางสมบูรณก็พอ  

(ข) การสะตุแลวจุมในของเหลวที่กําหนด (煅淬 ตวนเชฺวย) หมายถึงการนํา

เยาไฉที่สะอาดมาสะตุจนกระท่ังตัวยารอนแดง  แลวนําไปจุมลงในของเหลวที่กําหนดเพื่อ

ลดอุณหภูมิจนกระท่ังตัวยากรอบ เปราะ นําตัวยาไปทําใหแหง บดเปนผงละเอียด 

  การเผาใหเปนถาน (制炭法 จื้อทั่นฝา) หมายถึงการเผาสมุนไพร แตตอง

ระวังไมใหเปนขี้เถา  หากเปนการเผาโดยวิธีผัด ใหใสเยาไฉที่สะอาดลงในภาชนะที่รอน 

แลวผัดโดยใชระดับไฟแรง จนกระทั่งผิวนอกของตัวยามีสีเขม และเนื้อในเปลี่ยนเปนสี

เหลืองเขม พรมน้ําเล็กนอย เอาออกจากเตา แลวนําไปตากแหง หากเปนการเผาโดยวิธีสะตุ 

ใหใสเยาไฉที่สะอาดลงในภาชนะสําหรับสะตุท่ีมีฝาปดมิดชิด อบตัวยาใหทั่ว ตั้งทิ้งไวใหเย็น 

แลวเอาตัวยาออกมาใช 

การนึ่ง  (蒸制法 เจิงจื้อฝา)  หมายถึงการนําเยาไฉที่สะอาดมาคลุกเคลากับ 

ฝูเลี่ยวชนิดของเหลวใหเขากัน  นําไปใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด  นึ่งจนกระทั่งฝูเลี่ยว

แทรกซึมเขาในเนื้อตัวยา แลวนําไปตากแหง 

 การตม (煮制法 จูจื้อฝา) หมายถึงการนําเยาไฉที่สะอาดมาตมกับนํ้าหรือฝูเล่ียว 

ชนิดของเหลว จนกระท่ังน้ําหรือฝูเลี่ยวแทรกซึมเขาเน้ือในตัวยา แลวนําไปตากแหง 

 การตุน (煨制法 เวยจื้อฝา) หมายถึงการนําวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดมาตุน

กับฝูเล่ียว ชนิดของเหลวในภาชนะตุนท่ีมีฝาปดมิดชิด ตุนจนกระท่ังฝูเล่ียวซึมเขาไปในตัวยา

อยางทั่วถึง นําออกมาทําใหแหง  

 การลวกดวยน้ําเดือด (燀法 ตันฝา) หมายถึงการใสเยาไฉที่สะอาดลงในน้ํา

เดือด คนสักครูแลวนําสมุนไพรขึ้นจากน้ํา เชน สมุนไพรบางชนิดที่เปลือกเมล็ดชั้นนอกมี

ลักษณะยนและแหง จะตองใสน้ําเดือดคนจนกระทั่งเปลือกเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบจน
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สามารถแยกออกมาได จากนั้นนําไปแชในนํ้าเย็นเพื่อลอกเอาเปลือกเมล็ดชั้นนอกออก แลว

นําไปตากแดด 

การแปรรูปโดยใชเหลา (酒炙法 จิ่วจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดย

ใชเหลาเปนฝูเล่ียว ปกติจะใชเหลาเหลือง วิธีการแปรรูป เชน การผัด การตุน การน่ึง เปนตน  

  การแปรรูปโดยใชน้ําสม (醋炙法 ชูจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดย

ใชนํ้าสมเปนฝูเลี่ยว ปกตินํ้าสมท่ีใชมักทํามาจากการหมักกลั่นขาวเจา ขาวสาลี ขาวเกาเหลียง 

หรือหัวเหลา วิธีการแปรรูป เชน การผัด การตม การนึ่ง เปนตน 

การแปรรูปโดยใชน้ําเกลือ (盐炙法 เอ๋ียนจื้อฝา) หมายถึงกระบวนการแปรรูป

โดยใชน้ําเกลือเปนฝูเลี่ยว  วิธีการแปรรูป เชน การผัด การนึ่ง เปนตน 

การผัดดวยน้ําขิง (姜炙法 เจียงจื้อฝา) หมายถึงการผัดเยาไฉที่สะอาดโดย

ใชนํ้าขิงเปนฝูเล่ียว เตรียมโดยเติมน้ําขิงลงบนเยาไฉที่สะอาด คลุกเคลาใหเขากัน นําไปผัดใน

ภาชนะที่เหมาะสมดวยไฟออน ๆ จนกระทั่งน้ําขิงซึมเขาในตัวยา นําออกมาตากแหง ปกติใช

ขิงสด 10 กิโลกรัม หรือ ขิงแหง 3 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 

  การผัดดวยน้ําผึ้ง (蜜炙法 มี่จื้อฝา) หมายถึงการผัดเยาไฉที่สะอาดโดยใช

น้ําผึ้งเปนฝูเล่ียว  เตรียมโดยนําน้ําผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยน้ําตมในปริมาณที่เหมาะสม  

ใสเยาไฉที่สะอาด แลวคลุกเคลาใหเขากัน  หมักไวสักครูเพื่อใหน้ําผึ้งซึมเขาไปในตัวยา 

จากนั้นนําไปผัดในภาชนะท่ีเหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ  ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไม

เหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวต้ังทิ้งไวใหเย็น  ปกติใชน้ําผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอ

สมุนไพร 100 กิโลกรัม 

การเตรียมผงสีขาวเหมือนน้ําคางแข็ง (制霜法 จื้อซวงฝา) หมายถึงการขจัด

น้ํามันออกจากสมุนไพรโดยการบดเยาไฉที่สะอาดจนมีลักษณะเหมือนแปงเปยก แลวให

ความรอนโดยใชไฟออน ๆ  จากนั้นบีบนํ้ามันในสมุนไพรออกสวนหน่ึง จนกระทั่งไดตัวยาที่

มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด 
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การบดรวมกับการใชน้ําโดยวิธีหมุนวอน (水飞法 สุยเฟยฝา) หมายถึงการ

บดสมุนไพรใหเปนผงละเอียดพอควร แลวเติมน้ําลงไปบดหมุนวนพรอมกันไปเรื่อย ๆ  ตั้ง

ทิ้งไวใหตกตะกอน สารท่ีไมตองการหรือสิ่งแปลกปลอมจะลอยขึ้นมาอยูบนผิวน้ํา คอย ๆ 

ชอนออกแลวเทน้ําทิ้ง จากนั้นเติมน้ําลงไปบดกวนใหม  ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งจนเหลือแตตัว

ยาที่สะอาดนอนกน จึงนํามาตากแหงพรอมใช 

ผลของการเผาจื้อตอองคประกอบทางเคมีของสมุนไพร 

องคประกอบทางเคมีของสมุนไพรคือพื้นฐานของสรรพคุณทางยาของสมุนไพร  

โดยทั่วไปสมุนไพรมีองคประกอบทางเคมีที่ซับซอน กระบวนการเผาจื้อมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในสมุนไพร  สารเคมีบางชนิดอาจมีปริมาณเพิ่มขึ้น  แต

บางชนิดอาจมีปริมาณลดลงหรือหายไป  ดังนั้นการศึกษาวิจัยองคประกอบทางเคมีของ

สมุนไพร  จึงชวยใหเขาใจกระบวนการเผาจื้อ วิธีการเผาจ้ือตาง ๆ มีหลักการและเหตุผลที่

ชัดเจน และมีผลตอองคประกอบทางเคมีในสมุนไพร ดังนี้    

1.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแอลคาลอยด 

  แอลคาลอยด (alkaloids) เปนกลุมสารอินทรียที่มีไนโตรเจนอยูในโมเลกุล อาจ

ไดจากพืชหรือสัตว มีคุณสมบัติเปนดาง มีสูตรโครงสรางคอนขางซับซอน มีฤทธิ์ทางเภสัช

วิทยาท่ีเดนชัด แอลคาลอยดรูปอิสระเปนสารประกอบที่ละลายน้ําไดยาก ละลายไดดีใน

แอลกอฮอลและคลอโรฟอรม แตเม่ือนํามา ทําปฏิกิริยากับกรดจะไดเกลือของแอลคาลอยด

ซึ่งละลายไดดีในน้ํา  

  เน่ืองจากเหลาหรือแอลกอฮอลมีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดี ตัวยาสมุนไพรจีน

สวนมากจะสกัดดวยเหลา ซึ่งสารกลุมแอลคาลอยดสวนมากละลายไดดีในเหลา  ดังนั้นการ

สกัดตัวยาโดยการแชหรือหมักกับเหลาจึงชวยทําใหประสิทธิผลการรักษาดีขึ้น  

  น้ําสมมีคุณสมบัติเปนกรดออน สามารถทําปฏิกิริยากับสารกลุมแอลคาลอยดได

เปนเกลือแอซีเทต ซึ่งละลายไดดีในน้ํา ทําใหตัวยาที่เปนสารกลุมแอลคาลอยดละลายน้ํา
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ออกมาไดมากขึ้น เชน เหยียนหูสั่ว (延胡索) มีสาร corydalis B และ dehydro-

corydalis A ซึ่งมีฤทธิ์แกปวดและทําใหสงบ สารดังกลาวละลายน้ําไดยาก เมื่อนํามาผัดกับ

น้ําสม จะทําใหสารเหลานี้อยูในรูปของเกลือแอซีเทตซึ่งละลายน้ําไดดี ตัวยาจึงละลายน้ํา

ออกมาไดมาก ทําใหมีฤทธิ์แกปวดดีขึ้น  

  แอลคาลอยดในพืชหากอยูในรูปเกลือของกรดอินทรีย หรือกรดอนินทรีย เชน 

tannate, oxalate จะละลายน้ําไดไมดี เมื่อนํามาเผาจื้อดวยน้ําสมจะเปลี่ยนไปอยูในรูป

เกลือแอซีเทตซึ่งละลายไดดีในน้ํา ในขณะท่ีแอลคาลอยดกลุม quaternary เชน berberine 

ซึ่งพบในหวงเหลียน (黄连) ละลายน้ําไดดีอยูแลว จึงไมควรลางหรือแชสมุนไพรในนํ้านาน

เกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียแอลคาลอยดได 

  กระบวนการเผาจื้อโดยใชความรอนจะมีผลตอสารกลุมแอลคาลอยด เพราะทําให

สารดังกลาวไมเสถียรหรืออาจเกิดการแยกสลายดวยน้ํา  การเผาจื้อดวยวิธีการนึ่ง การตม  

การผัด การอบ หรือการเผา จะทําใหสูตรโครงสรางของสารกลุมแอลคาลอยดเปลี่ยนไป ซึ่ง

จะมีผลในการกําจัดพิษหรือเพิ่มฤทธิ์ได เชน สาร aconitine ในอูโถว (乌头 โหราเดือยไก) 

เม่ือไดรับความรอนสูงจะทําใหสารแยกสลายดวยน้ํา ไดสาร hypaconitine และ aconine 

ทําใหความเปนพิษลดลง  สําหรับสาร strychnine เมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนสาร 

isostrychnine ทําใหความเปนพิษลดลงเชนเดียวกัน  ตัวยาบางชนิด เชน สือหลิวผี (石

榴皮 เปลือกผลทับทิม) หลงตานเฉา (龙胆草) ซานโตวเกิน (山豆根) สารแอลคาลอยด

ในตัวยาเหลานี้ซึ่งลวนมีฤทธิ์ทางยา เม่ือไดรับความรอนจะทําใหฤทธิ์ของยาลดลง ดังนั้นใน

กระบวนการเผาจื้อตัวยาเหลานี้จึงควรหลีกเลี่ยงการใชความรอน เพื่อไมใหสูญเสียฤทธิ์ของยา  

  สวนที่ใชทํายาแตกตางกันจะมีองคประกอบของสารกลุมแอลคาลอยดและฤทธิ์

ของยาแตกตางกัน เชน ลําตนหมาหวง (麻黄) มีสาร ephedrine และ pseudoephedrine 

ในปริมาณคอนขางมาก ซึ่งสารดังกลาวมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต แตแอลคาลอยดในราก
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หมาหวงมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ดังนั้น การเลือกสวนของพืชที่ใชทํายาและการเผาจื้อตัวยา

แตละชนิด จึงตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ท้ังนี้เพื่อใหการใชยาไดผลตามตองการ     

2.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกลัยโคไซด 

  กลัยโคไซด (glycosides) เปนสารประกอบอินทรียที่เกิดจาก aglycone (หรือ 

genin) จับกับสวนที่เปนน้ําตาล (glycone)  พบไดทั่วไปในธรรมชาติ พบไดมากในพืช

ชั้นสูง พบไดนอยในพืชชั้นต่ํา โดยทั่วไปกลัยโคไซดละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล 

ละลายไดนอยในอีเทอรและเบนซีน  แตกลัยโคไซดบางชนิดละลายไดในคลอโรฟอรมและ

เอทิลแอซีเทต  ความสามารถในการละลายจะดีหรือไมขึ้นกับจํานวนโมเลกุลของน้ําตาลที่มี

ในโครงสราง  หากมีจํานวนมากจะละลายน้ําไดดี  การเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยวจะชวย

ใหกลัยโคไซดในสมุนไพรละลายไดดีขึ้น  การแชตัวยาที่มีกลัยโคไซดในน้ํานานเกินไป จะ

ทําใหกลัยโคไซดเกิดการแยกสลายดวยน้ําและมีปริมาณลดลง เชน ตาหวง (大黄 โกฐ

น้ําเตา) กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) เปนตน  

  กลัยโคไซดเม่ืออยูภายใตความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม เอนไซมในสมุนไพร

จะเรงปฏิกิริยายอยสลายกลัยโคไซด ทําใหปริมาณสารออกฤทธิ์ลดลง ซึ่งมีผลตอการรักษา

โรค เชน กลัยโคไซดในขูซิ่งเหริน (苦杏仁) หวงฉิน (黄芩)  ภายหลังการเก็บเกี ่ยว

สมุนไพรแลวหาก เก ็บไว นาน เอนไซมจะเรงปฏิก ิริย าการย อยสลายกลัยโคไซด 

amygdalin ในขูซิ่งเหริน และ baicalin ในหวงฉิน ทําใหประสิทธิผลของตัวยาลดลง  สารมี

สีในสมุนไพรจําพวกดอก เชน anthocyanins ในกลีบดอกไมจะถูกเอนไซมเรงปฏิกิริยาการ

เปลี่ยนสีและการหลุดรวงของกลีบดอก  ดังนั้นเพื่อรักษาสรรพคุณของตัวยาไว โดยทั่วไป

ตัวยาท่ีมีสวนประกอบของสารกลุมกลัยโคไซดมักใชวิธีตากแดดจัด ๆ หรือผัด หรือนึ่ง หรือ

อบ  ซึ่งจะชวยยับยั้งการทํางานของเอนไซมในสมุนไพรและปองกันมิใหสารกลุมกลัยโคไซด

เกิดการแยกสลาย  การเผาจื้ออาจทําใหสารกลุมกลัยโคไซดแยกสลายใหปริมาณน้ําตาล

เพิ่มขึ้น เชน ต้ีหวง (地黄 โกฐขี้แมว) เมื่อผานกระบวนการเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยว 
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จะไดสูตี้หวง (熟地黄 โกฐขี้แมวนึ่งเหลา) ซึ่งมีความหวานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สารกลุมกลัย

โคไซดจะแยกสลายดวยน้ําในสภาพท่ีเปนกรด ทําใหปริมาณลดลง และเพิ่มความซับซอน

ขององคประกอบทางเคมีในสมุนไพร  ดังนั้นหากสารออกฤทธิ์ในตัวยาเปนสารประเภทกลัย

โคไซด มักไมใชนํ้าสมเปนฝูเลี่ยวในการเผาจ้ือ เพราะจะทําใหอัตราการแยกสลายของสาร

กลุมกลัยโคไซดเพิ่มขึ้น ยกเวนเปนวิธีเผาจื้อที่แพทยผูรักษาไดกําหนดไว 

3.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมน้ํามันหอมระเหย 

   น้ํามันหอมระเหย  (volatile oils) มีคุณสมบัติระเหยไดงายที่อุณหภูมิหอง  

โดยทั่วไปน้ํามันหอมระเหยไดจากการกลั่น มีคุณสมบัติเบากวาน้ํา ละลายไดดีในตัวทํา

ละลายประเภทสารอินทรียและไขมัน และสามารถละลายไดอยางสมบูรณดวย 70% 

แอลกอฮอล แตละลายน้ําไดนอยมาก  สรรพคุณในการรักษาโรคของน้ํามันหอมระเหยใน

สมุนไพร เชน ขับลม ฆาเชื้อ บรรเทาอาการปวดทอง เปนตน  

น้ํามันหอมระเหยในสมุนไพรมักเปลี่ยนไปอยูในรูปของอนุมูลอิสระไดงาย ทําให

เส่ือมสภาพ เชน จิงเจ้ีย (荆芥) ภายหลังการเก็บเกี่ยวจึงตองรีบหั่นทันที ไมควรตั้งทิ้งไว

นานเกินไป เพราะจะเกิดการบูดเปรี้ยวและเสียคุณภาพไป แตสมุนไพรบางชนิดตองหมักไว

ระยะหนึ่ง จึงจะเกิดนํ้ามันหอมระเหยขึ้น เชน โฮวผอ (厚朴) สวนสมุนไพรที่มีน้ํามันหอม

ระเหย ไมควรใหความรอนนานเกินไป เพราะจะทําใหปริมาณนํ้ามันหอมระเหยลดลง  

  อยางไรก็ตาม สมุนไพรบางชนิดจําเปนตองผานกระบวนการกําจัดนํ้ามันหอมระเหย

ออกกอนนํามาใชทํายา เพื่อใหไดผลการรักษาตามตองการ เชน หมาหวงผัดนํ้าผึ้ง ความรอนที่

ใชในการผัดนํ้าผึ้งจะทําใหนํ้ามันหอมระเหยในหมาหวงลดลงมากกวารอยละ 50 แตไมมี

ผลกระทบตอสาร ephedrine ซึ่งมีฤทธิ์ระงับอาการหอบ และยังไดน้ําผึ้งมาเสริมฤทธิ์การ

รักษาอาการไอหอบไดดวย อีกตัวอยางคือ ชังจู (苍术 โกฐเขมา) มีปริมาณนํ้ามันหอมระเหย

คอนขางมาก มีคุณสมบัติกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  มีรายงานการวิจัยพบวา วิธีการ

เผาจ้ือมีผลตอปริมาณน้ํามันหอมระเหย หากนําชังจูมาเผาใหเปนถานโดยวิธีผัด ปริมาณ
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น้ํามันหอมระเหยจะลดลงรอยละ 80  หากผัดจนเกรียมจะลดลงรอยละ 40  หากนํามาปง

หรือผัดกับดินฝูหลงกาน ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจะลดลงรอยละ 20  หากผัดกับน้ําสม 

เหลา เกลือ น้ําซาวขาว หรือรําขาวผัด ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจะลดลงประมาณรอยละ 

10-15  ดังนั้น จึงควรเลือกวิธีการเผาจ้ือ ตามความตองการของแพทยผูรักษา 

การเผาจื้อไมเพียงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํามันหอมระเหย แตยัง

ทําใหคุณลักษณะของตัวยาเปลี่ยนไปดวย เชน ทําใหตัวยามีสีเขมขึ้น เกิดสารเคมีชนิดใหม 

บางชนิดอาจเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เปนตน  ตัวอยางเชน จิงเจี้ย (荆芥) เมื่อ

นํามาเผาใหเปนถานโดยวิธีผัด จะทําใหมีองคประกอบทางเคมีในนํ้ามันระเหยเกิดขึ้นใหม 9 

ชนิด และน้ํามันหอมระเหยดังกลาวมีฤทธิ์หามเลือดได  หากนําเนื้อในโรวโตวโคว (肉豆

蔻 เมล็ดจันทนเทศ) มาคั่วกับรําขาวสาลี จะขจัดน้ํามันบางสวนออกไป ทําใหฤทธิ์หลอลื่น

และกระตุนลําไสนอยลง แตมีฤทธิ์ชวยทําใหลําไสแข็งแรงและระงับอาการทองเสียไดดีขึ้น  

สมุนไพรบางชนิด เชน หรูเซียง (乳香) มีนํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหเกิดการระคายเคืองตอ

กระเพาะอาหารคอนขางมากและทําใหอาเจียน ดังนั้นหากใชดิบซึ่งสวนใหญมักจะใชเปนยา

ภายนอก แตเมื่อผานการเผาจื้อแลวน้ํามันหอมระเหยจะมีปริมาณลดลง ทําใหความเปนพิษ

และอาการไซทองลดลง จึงสามารถใชรับประทานได 

4.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมแทนนิน    

แทนนิน (tannins) เปนสารจําพวก polyphenolic compounds ที่มีโมเลกุลใหญ

และมีโครงสรางที่ซับซอน  พบไดทั่วไปในพืชเกือบทุกชนิด มักนํามาใชเปนยาฝาดสมาน 

หามเลือด ยับยั้งอาการทองเสีย ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย ปกปองเยื่อบุผิว  บางครั้งนํามาใชเปน

ยาแกพิษจากแอลคาลอยดหรือโลหะท่ีเปนพิษ 

สารกลุมแทนนินละลายไดดีในนํ้าโดยเฉพาะในนํ้ารอน ดังนั้นหากสารออกฤทธิ์ใน

ตัวยาเปนสารประเภทแทนนิน เชน ตี้ยฺหวี (地榆) หูจาง (虎杖) สือหลิวผี (石榴皮

เปลือกผลทับทิม) เปนตน จะตองระมัดระวังกระบวนการเผาจื้อที่มีการใชน้ํา  
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นอกจากนี้สารประเภทแทนนินยังไวตอการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน หากตั้งทิ้ง

ไวนาน ๆ หรือถูกแดดจะถูกออกซิไดซทําใหสีเขมขึ้น เชน เมื่อหั่นปงหลาง (槟榔 หมาก

สง) จะเกิดเปนสีแดงไดงาย โดยเฉพาะถาถูกน้ําดาง ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วยิ่งขึ้น   

แทนนินเปนสารท่ีทนตออุณหภูมิสูงไดดี เชน ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) มีสาร

กลุมแอนทราควิโนนกลัยโคไซด ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหระบาย  เม่ือนํามานึ่งดวยเหลา หรือผัดเปน

ถาน ปริมาณสารกลุมแอนทราควิโนนกลัยโคไซดจะลดลงอยางชัดเจน แตสารกลุมแทนนิน

ในตาหวงยังคงอยู ทําใหมีฤทธิ์ระบายลดลง  แตฤทธิ์ในการฝาดสมานเพิ่มขึ้น  สารประเภท

แทนนินในตัวยาบางชนิดหากถูกความรอนนานเกินไปจะทําใหเส่ือมฤทธิ์ได เชน หากผัดต้ียฺหวี 

(地榆) ดวยอุณหภูมิสูงจะทําใหฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียลดลง การใชความรอนจึงตอง

ควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม  สารประเภทแทนนินจะทําปฏิกิริยากับเหล็กเกิดเปนเกลือของ

เหล็กซึ่งมีสีเขียวแกมดํา  ดังนั้น การห่ันตัวยาสมุนไพรท่ีมีสารประเภทแทนนิน จึงตองใชมีด

ที่ทําจากไมหรือสแตนเลส และตองลางสมุนไพรในภาชนะที่เปนไม เปนตน 

5.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอินทรีย 

กรดอินทรีย (organic acids) เปนสารที่พบมากในพืช โดยเฉพาะในผลไมดิบ  

หากใกลสุกปริมาณสารกลุมนี้จะลดลง กรดอินทรียมีมากมายหลายประเภท เชน aliphatic 

carboxylic acid, aromatic acid เปนตน  กรดอินทรียที่พบบอยในสมุนไพรจีน ไดแก 

formic acid, acetic acid, lactic acid, succinic acid, malic acid, tartaric acid, citric 

acid, oxalic acid, protocatechuic acid และ gallic acid ซึ่งกรดอินทรียมีผลตอการหลอ

เล้ียงและบํารุงระบบการทํางานของรางกาย 

  กรดอินทรียในพืชมักอยูในสภาพอิสระหรือจับกับอนุมูลของโพแตสเซียม โซเดียม 

แคลเซียม แมงกานีส นิเกิล แบเรียม ไดเกลือของกรดอินทรียที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถ

ละลายน้ําไดดี  ดังนั้นหากจะตองใชน้ําในกระบวนการเผาจื้อ หามใชวิธีแชน้ํา ควรใชวิธีพรม

น้ําแทนเพื่อปองกันการสูญเสียสารกลุมกรดอินทรียไป การใชความรอนมีผลตอกรดอินทรีย
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บางชนิด  ในกรณีที่กรดอินทรียมีปริมาณมากจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอชองปาก หรือ

เยื่อบุผิวในกระเพาะอาหาร  ดังนั้นสมุนไพรเหลานี้จําเปนตองใชความรอนเพื่อลดปริมาณ

สารดังกลาวใหเหมาะสมกอนใช เชน ซานจา (山楂) หากนํามาผัดใหเกรียม กรดอินทรีย

บางสวนจะถูกทําลาย ทําใหความเปนกรดลดลง ซึ่งจะลดการกระตุนระบบทางเดินอาหาร   

  กรดอินทรียบางชนิดจับตัวกับแอลคาลอยดไดเกลือของแอลคาลอยด ซึ่งมี

สรรพคุณในการรักษาโรค  ดังนั้นจึงมักใชน้ําชะเอมเทศซึ่งมีองคประกอบทางเคมีที่เปนกรด

เปนฝูเล่ียวในการเผาจ้ือตัวยาที่มีสารกลุมแอลคาลอยด เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา 

เชน การเผาจ้ือหวงเหลียน เปนตน 

6.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมไขมัน (น้ํามันระเหยยาก) 

สารประเภทไขมัน (fats) หรือน้ํามันระเหยยาก (fixed oils) คือ กลีเซอไรดที่มี

กรดไขมันที่เปนชนิดโมเลกุลยาว ตามปกติกลีเซอไรดของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวจะมี

สภาพเปนของเหลว เรียกวา นํ้ามันระเหยยาก สวนกลีเซอไรดของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจะมี

สภาพเปนของแข็ง เรียกวา ไขมัน  มักจะพบสารประเภทไขมันในเมล็ดพืชท่ีมีสรรพคุณชวย

ระบายหรือทําใหถายทอง บางชนิดมีฤทธิ์รุนแรงและอาจมีพิษ  

ในกรณีที่ตองการลดปริมาณสารประเภทไขมันออกจากตัวยา สามารถใช

กระบวนการเผาจื้อโดยใชความรอน การบีบหรือคั้นน้ํามันบางสวนออกไป เพื่อปองกันการ

หลอลื่นลําไสท่ีเปนสาเหตุทําใหถายทอง ลดพิษหรืออาการขางเคียงของยา ทําใหการใชยา

ทางคลินิกมีความปลอดภัย เชน ไปจ่ือเหริน (柏子仁) เม่ือกําจัดนํ้ามันออกไปจากสมุนไพร 

จะไดตัวยาท่ีมีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดเหมือนน้ําคางแข็ง ซึ่งมีฤทธิ์ระบายลดลง  เมล็ด

พืชบางชนิด เชน ปาโตว (巴豆 สลอด) มีนํ้ามันเปนองคประกอบที่มีฤทธิ์ทําใหถาย แตมี

โปรตีนที่เปนพิษ (toxic albumin) หากนํามาค่ัวหรือผัด ความรอนจะทําใหโปรตีนที่เปนพิษ

ถูกทําลายไป  
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7.   ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมเรซิน  

เรซิน (resins) เปนสารประกอบซึ่งมีความซับซอน เกิดจากสารเคมีหลายชนิดใน

พืช เชน resin acid, resin alcohol, resene และ ester  เรซินเปนสารประกอบท่ีมีรูปรางไม

แนนอน สวนมากมักเปราะ แตกงาย บางชนิดอาจจะนิ่ม เมื่อเผาไฟจะหลอมไดสารที่ใส ขน 

และเหนียว  เรซินมีสรรพคุณปองกันการเนาบูด ขับเสมหะ แกอักเสบ ทําใหสงบ ระงับปวด 

ระงับอาการเกร็ง เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ  

ปกติเรซินละลายในแอลกอฮอลไมละลายในน้ํา การเผาจ้ือสวนใหญจึงมักใชฝูเล่ียว

ที่เปนเหลา หรือนํ้าสม เพื่อเพิ่มอัตราการละลายของเรซิน สงผลใหประสิทธิผลการรักษาดี

ขึ้น เชน อูเวยจื่อ (五味子) มักเผาจื้อโดยใชเหลาเปนฝูเลี่ยว  สวนหรูเซียง (乳香) และ 

หม้ัวเหยา (没药) มักใชน้ําสมเปนฝูเลี่ยวในการเผาจ้ือ 

บางครั้งการเผาจื้อโดยใชความรอนจะทําลายเรซินบางสวนในตัวยา ขึ้นอยูกับ

ความตองการของแพทยผูรักษา เชน เรซินในเชียนหนิวจื่อ (牵牛子) มีฤทธิ์ระบายและ

กําจัดของเสียที่ตกคาง หากนํามาผัด เรซินบางสวนจะถูกทําลาย ทําใหฤทธิ์ในการระบาย

นุมนวลขึ้น    

8.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมกรดอะมิโนและโปรตีน 

โปรตีน (proteins) เปนสารประกอบที่มีความซับซอนและเปนองคประกอบสําคัญ

ของสิ่งมีชีวิตเปนสารที่มีโมเลกุลใหญมีลักษณะคลายกาว มักละลายในนํ้าไดเปนสารละลาย

แขวนตะกอน  เม่ือไดรับความรอนโปรตีนจะจับตัวเปนกอนและไมละลายน้ํา  หากโปรตีน

ถูกยอยจะไดกรดอะมิโนซึ่ งเปนสารที่จําเปนตอรางกาย เอนไซมในรางกายเปนโปรตีน

เชนเดียวกัน  กรดอะมิโนท่ีบริสุทธิ์จะเปนผลึกและละลายไดดีในน้ํา  ดังนั้นตัวยาที่มีสาร

กลุมโปรตีนเปนสารออกฤทธิ์ จึงไมควรแชน้ํานานเพราะจะมีผลตอประสิทธิผลในการรักษา 

สมุนไพรบางชนิดควรใชดิบ เชน เทียนฮฺวาเฟน (天花粉) เฟงหวางเจียง (峰

王浆 น้ํานมผึ้ง) เปนตน  เนื่องจากการเผาจื้อดวยความรอนจะทําใหโปรตีนที่ เปน

Page 46



สารสําคัญสูญเสียความเสถียรไป และทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอน  แตในกรณีที่เปนโปรตีน

ที่เปนพิษ ควรผานการใหความรอนเพื่อทําลายพิษใหลดลง เชน ปหมาจ่ือ (蓖麻子 ละหุง)  

โปรตีนบางชนิดเมื่อไดรับความรอนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารประกอบ

ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ทางยา เชน เฮยตาโตว (黑大豆 ถั่วดํา) เมื่อนํามานึ่งจะไดอนุพันธที่มี

ไนโตรเจนเปนองคประกอบ เชน pyridine และ porphyrin มีสรรพคุณระงับพิษ ลดอาการ

เกร็ง บรรเทาอาการคัน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย บรรเทาอาการภูมิแพได  เมื่อโปรตีนจับกับสาร

บางชนิดจะทําใหตกตะกอนได เชน กรดแทนนิก หรือเกลือของโลหะหนัก  ดังนั้นจึงไม

เหมาะท่ีจะเผาจ้ือรวมกับสารประเภทแทนนิน นอกจากนี้ความเปนกรด-ดางก็มีผลตอความ

เสถียรของโปรตีนและกรดอะมิโนเปนอยางมาก จึงตองมีวิธีการเผาจ้ือที่เหมาะสม  

  ภายใตสภาวะที่มีปริมาณน้ําเพียงเล็กนอย กรดอะมิโนสามารถจับตัวกับมอโน

แซ็กคาไรด (monosaccharides) เกิดเปนสารที่มีกลิ่นหอมพิเศษ เชน valine จับตัวกับ

น้ําตาล ไดสารประกอบที่มีสีน้ําตาลดํา มีกลิ่นหอม ทําใหอยากอาหาร  leucine จับกับ

น้ําตาลจะทําใหเกิดกลิ่นขนมปง เชน เมื่อนําขาวบารเลยหรือขาวเจามาผัดจะทําใหมีกลิ่น

หอม มีฤทธิ์เสริมบํารุงมามและชวยยอยอาหาร เปนตน 

9.  ผลของการเผาจื้อตอสารกลุมคารโบไฮเดรต 

  คารโบไฮเดรต (carbohydrates) เปนองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของพืช พบได

ประมาณรอยละ 85-90  เปนสวนประกอบที่สําคัญของเซลลและเนื้อเยื่อพืช ประกอบดวย

น้ําตาลหลายชนิด เชน มอโนแซ็กคาไรด (monasaccharides) โอลิโกแซ็กคาไรด (oligo-

saccharides) และพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharides) เปนตน เชน ผลพลับแหงมี 

mannose เปนสารสําคัญที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลในปากเด็กและชวยระบายทอง  

นอกจากนี้พอลิแซ็กคาไรดในพืชยังชวยใหระบบการทํางานของรางกายดีขึ้น เชน พอลิ

แซ็กคาไรดในเซียงกู (香菇 เห็ดหอม) มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานโรคและตานมะเร็ง 
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  น้ําตาลกลุมมอโนแซ็กคาไรดและกลุมโอลิโกแซ็กคาไรดที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถ

ละลายไดดีในน้ํา โดยเฉพาะในน้ํารอน  สวนกลุมพอลิแซ็กคาไรดละลายน้ําไดนอย แต

สามารถถูกแยกสลายดวยน้ํา ไดเปนมอโนแซ็กคาไรดและโอลิโกแซ็กคาไรด  ดังนั้น จึงควร

หลีกเล่ียงการนําตัวยาที่มีน้ําตาลเปนองคประกอบไปแชน้ํา แตใหใชวิธีพรมน้ําแทน  

10.  ผลของการเผาจื้อตอสารประเภทอนินทรีย 

สารประเภทอนินทรีย (inorganics) พบมากในแรธาตุ ฟอสซิลของสัตวหรือพืช 

และเปลือกกระดองสัตว  เกลืออนินทรียที่พบในพืชท่ีใชเปนยา ไดแก โซเดียม โพแตสเซียม 

แคลเซียม แมงกานีส ซึ่งสวนมากจะจับตัวกับสารอินทรียในรูปเกลือพบกระจายอยูตาม

เซลลเนื้อเยื่อตาง ๆ 

ยาจําพวกแรธาตุมักเผาจื้อโดยวิธีการสะตุ หรือบางคร้ังเมื่อสะตุเสร็จแลวจะพรม

น้ําสมซึ่งใชเปนฝูเล่ียว  การสะตุจะมีผลตอลักษณะทางกายภาพของตัวยา คือ ทําใหเปราะ

แตกงาย ชวยใหการออกฤทธิ์ของยาดีขึ้น สงผลใหประสิทธิผลในการรักษาดีขึ้น เชน ฉ่ัวสือ 

(磁石) จื้อหรันถง (自然铜) เปนตน ธาตุวัตถุที่มีน้ําผลึกในโมเลกุล เม่ือนํามาสะตุจะทําให

น้ําผลึกสูญเสียไป ทําใหสรรพคุณของตัวยาเปลี่ยนไป เชน สือเกา (石膏 เกลือจืด) หมิง

ฝาน (明矾 สารสม) ธาตุวัตถุบางชนิดเมื่อไดรับความรอนจะทําใหองคประกอบทางเคมี

เปลี่ยนไป ทําใหฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไปดวย เชน หลูกันสือ (炉甘石) มีองคประกอบทาง

เคมีที่สําคัญคือ ซิงคคารบอเนต (ZnCO3) เมื่อสะตุแลวจะเปลี่ยนไปเปนซิงคออกไซด 

(ZnO)  ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาพิษไข ทําใหตาสวาง สมานแผล และแกคัน  แตสารประเภท 

อนินทรียบางชนิดเม่ือไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนสารที่มีพิษ เชน โสฺวงหวง (雄黄) เมื่อ

ไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนอารเซนิกไตรออกไซด (As2O3) ซึ่งเปนสารที่มีพิษรุนแรง  

ดังนั้นหากจําเปนตองใชสารอนินทรียดังกลาวจะตองเขมงวดและระมัดระวังเปนพิเศษหรือ

หลีกเล่ียงการใชสารเหลานี ้  
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ในกระบวนการเผาจื้อ บางคร้ังการแชในน้ํานานเกินไป อาจทําใหสารอนินทรียที่

ละลายน้ําไดละลายไปกับนํ้า ทําใหประสิทธิผลลดลง เชน เซี่ยคูเฉา (夏枯草) มีปริมาณ

โพแตสเซียมคลอไรดสูงมาก หากนําตัวยามาแชน้ํานานเกินไป จะทําใหฤทธิ์ลดความดัน

โลหิตและฤทธิ์ขับปสสาวะลดลงมาก 

ปจจุบันคนไดใหความสําคัญกับจุลธาตุ (trace element) ซึ่งเปนสารจําเปนตอ

สุขภาพท่ีดีของมนุษย ซึ่งรางกายปกติจําเปนตองใชจุลธาตุจํานวน 16 ชนิด และมีอีกจํานวน 

25 ชนิดซึ่งมีความเกี่ยวของกับรางกายของคน เชน ในน้ําเชื้ออสุจิจะมีธาตุสังกะสี หากขาด

ธาตุสังกะสีจะมีผลตอความสูงและภาวะหยอนสมรรถภาพในการเจริญพันธุของมนุษย หาก 

ขาดธาตุแมงกานีสจะมีผลตอสติปญญาและการมีบุตรยาก (เปนหมัน)  หากขาดธาตุทองแดง

จะมีผลทําใหกระดูกออน ทําใหการเจริญเติบโตผิดปกติหรือผิดรูป และผิวหนังเปนดางขาว  

หากขาดธาตุเซลีเนียมรางกายจะไมกระตุนการสรางภูมิตานทาน จึงทําใหเปนโรคมะเร็งได

งาย  หากขาดธาตุลิเธียมจะทําใหรางกายไมสามารถสราง catecholamine ซึ่งมีหนาที่ควบคุม

การทํางานของระบบประสาทสวนกลาง  จุลธาตุมีความคงทนตอความรอน การเผาจื้อจะ

ทําลายเฉพาะสวนที่เปนอินทรียสาร แตยังคงมีสรรพคุณของจุลธาตุเหมือนเดิม 

ผลของการเผาจื้อตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 

ศาสตรการแพทยแผนจีนใหความสําคัญตอทัศนะเชิงองครวมและทฤษฎีการรกัษา

เชิงสัมพันธ โดยเฉพาะความเปนเอกภาพของรางกายมนุษยกับธรรมชาติ  กลาวคือ เมื่อ

เงื่อนไขของฤดูกาล เวลา สถานที่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกายในลักษณะที่

แตกตางกันไป ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ขึ้น  เมื่อรางกายเกิดการเจ็บปวย การรักษาโรคของ

แพทยจีนตองนําวิชาวิทยาศาสตรสังคมและวิทยาศาสตรธรรมชาติมาประยุกตใชใหเหมาะสม

กับสภาพรางกายของผูปวยแตละคน  การใชยาสมุนไพรจีนมารักษาโรคนั้น ตองคํานึงถึง

สมุนไพรแตละชนิดวามีคุณลักษณะเฉพาะตัวและมีสรรพคุณหลายอยาง  ทวาอาการ

เจ็บปวยของผูปวยอาจใชสรรพคุณเฉพาะดานใดดานหนึ่งของสมุนไพรนั้น ๆ  ดังนั้นจึง
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จําเปนตองเผาจ้ือสมุนไพรกอนใช เพื่อปรับเปลี่ยนสรรพคุณหรือคุณลักษณะของตัวยาให

ออกฤทธิ์ตามตองการ  สมุนไพรท่ีเผาจื้อแลวสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการออกฤทธิ์ได 

เชน ตัวยาออกฤทธิ์ลอยขึ้นขางบนหรือจมลงลาง เพิ่มฤทธิ์ ลดพิษ หรือขจัดพิษ หรือลด

ผลขางเคียงของตัวยา  เมื่อใชตัวยาน้ันรักษาอาการเจ็บปวยจึงเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ตอการรักษาทางคลินิก เชน โสวอ ู(首乌) หากใชดิบจะมีสรรพคุณระบายทอง หากทําให

สุกจะมีสรรพคุณบํารุงจิง (精) และเลือด  หลักการใชยาตองคํานึงถึงหนาที่การทํางานของ

อวัยวะภายในตาง ๆ ของรางกาย การเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดโรคขึ้น และการดําเนินของโรค  

การใชยาตามศาสตรการแพทยแผนจีนจําเปนตองเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีจั้งฝู (脏腑 อวัยวะ

ภายใน) ซึ่งประกอบดวยอวัยวะภายในทั้ง 5 (หัวใจ ปอด มาม ตับ และไต) และอวัยวะกลวง

ทั้ง 6 (กระเพาะอาหาร ถุงน้ําดี ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะปสสาวะ และซานเจียว) เชน  

- มาม (脾 ผี) เปนสวนสําคัญของพลังหยางในรางกาย มีคุณสมบัติชอบแหง ไม

ชอบชื้น  เมื่อมามถูกความเย็นรบกวน การใชยาตองคํานึงถึงการบํารุงเพื่อปองกันพลังหยาง

ของมามดวย เชน ตํารับยาไปหูทัง (白虎汤) และตํารับยาเถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃承气

汤) มีฤทธิ์เปนยาระบายความรอน ตํารับยาดังกลาวใชกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) ผัดน้ําผึ้ง 

มีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมพลังหยาง และไมใหถูกความเย็นของ

ตัวยาอื่นในตํารับมารบกวน 

- มามเปนอวัยวะที่ชอบแหง แตกระเพาะอาหารชอบชื้น เมื่อปวยดวยอาการมาม

พรองมักมีความชื้นเกิดขึ้น จึงตองใชตัวยาที่มีคุณสมบัติอุนและแหงเพื่อกําจัดความชื้น  

เมื่อความชื้นเกิดขึ้นตองใช เวลาในการรักษานาน ชังจู  (苍术 โกฐเขมา) เปนตัวยาที่

เหมาะสมในการรักษาแตมีคุณสมบัติคอนขางแหงและรอน หากรับประทานนานเกินไปจะ

สงผลตออินของกระเพาะอาหาร จึงตองเผาจ้ือตัวยากอนใชเพื่อใหฤทธิ์ลดลงและสามารถ

ใชไดนานขึ้น 
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- อิทธิพลของฤดูกาลตอการใชยา เมื่อเจ็บปวยในฤดูหนาว ควรหลีกเลี่ยงการใช

ตัวยาท่ีมีคุณสมบัติเย็น และในฤดูรอนควรหลีกเลี่ยงการใชตัวยาท่ีมีคุณสมบัติรอน 

- อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตอการใชยา ภาคเหนือของจีนมีสภาพอากาศแหง

และเย็น ไมควรใชตัวยาที่มีคุณสมบัติแหงเกินไป ควรใชตัวยาที่เสริมความชุมชื้น  สวน

ภาคใตของจีนมีสภาพอากาศรอนชื้น ไมควรใชตัวยาท่ีใหความชุมชื้นมากเกินไป 

- สภาพรางกายของคน คนที่มีรางกายคอนขางสูงใหญ ควรใชปริมาณยามากกวา

คนที่มีรูปรางเล็กกวา จึงจะรักษาไดผล สวนคนรูปรางเล็กหากใชปริมาณยาเทากับคนรูปราง

ใหญ รางกายจะรับไมไหวเพราะปริมาณยามากเกินไป 

ดวยเหตุผลดังกลาว การเผาจ้ือตัวยาจึงมีความสําคัญตอผลการรักษาทางคลินิก  

แพทยจีนตองพลิกแพลงปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามผลการตรวจวินิจฉัยผูปวย 

1.  ผลของการเผาจื้อตัวยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวของพบวา มีตําราทางการแพทยจีนจํานวน

หลายเลมที่บันทึกวิธีการเผาจื้อและอธิบายเหตุผลการเผาจื้อวาทําใหตัวยามีสรรพคุณ

เปลี่ยนไป ตัวอยางเชน  ในสมัยราชวงศหมิง ตําราอีเสฺวียรูเหมิน《医学入门》กลาวถึง

การใชจือจื่อ (栀子 ลูกพุด) วา  เน้ือในจือจื่อดิบมีฤทธิ์ระบายความรอนจากหัวใจ ซึ่งทําให

หงุดหงิดและกระวนกระวาย แตเปลือกผลดิบมีฤทธิ์ระบายความรอนทางผิวกาย  ในสมัย

ราชวงศชิง ตําราเปนเฉาเปยนตู《本草便读》กลาววา จือจื่อผัดและจือจื่อผัดเกรยีมมี

ฤทธิ์ระบายความรอนในระดับเลือด ตําราเปนจิงเฟงเหวียน《本经逢原》กลาววาวิธีการ

เผาจ้ือเซียงฝู (香附 แหวหมู) มีความสัมพันธกับสรรพคุณ เชน เซียงฝูแชน้ําปสสาวะเด็ก

แลวนําไปผัด ตัวยาจะเขาสูระบบเลือดและมีฤทธิ์เปนยาบํารุงรางกาย เซียงฝูแชน้ําเกลือผัด

มีฤทธิ์ปรับชี่ใหสมดุล เซียงฝูผัดเหลามีฤทธิ์ชวยใหระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) 

ไหลเวียนดี เซียงฝูผัดนํ้าสมมีฤทธิ์ชวยยอยอาหาร บรรเทาอาการทองอืด เปนตน  
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การเผาจื้อยาสมุนไพรจีนเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ไดจากการสั่งสมประสบการณ

การรักษาของแพทยแผนจีนมาเปนเวลายาวนาน  การเลือกวิธีการเผาจื้อจะตองทําตาม

ความตองการของการรักษาทางคลินิก  นอกจากนี้เทคนิคและวิธีการเผาจ้ือจะตองเหมาะสม 

เพราะมีผลโดยตรงตอผลการรักษาทางคลินิก  สิ่งที่จะตองคํานึงถึงในการเผาจ้ือมีดังนี ้

 (1)  ความสะอาดของตัวยา  วัตถุดิบสมุนไพรมักมีสิ่งอื่น ๆ ปนปลอม หรือ

อาจมีสวนของพืชที่ไมตองการใชปะปนมาดวย หรือสวนที่ใชทํายาของสมุนไพรแตกตางกัน 

จะมีสรรพคุณไมเหมือนกัน  ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน แพทยและเภสัชกรจีนให

ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดและสวนที่ใชของสมุนไพรเปนอยางมาก เชน ในสมัย

ราชวงศฮั่น ตําราจินคุยยฺวี่หันจิง《金匮玉函经》กลาวถึงตัวยาบางชนิดใชเฉพาะเนื้อ

ไมไมใชเปลือกตน บางชนิดใชเฉพาะรากไมใชลําตน บางชนิดใชเฉพาะดอกไมใชผล เปนตน 

ตองคัดเลือกสวนท่ีใชทํายาตามตองการ และทําความสะอาดตัวยาใหสะอาดที่สุด 

ปจจุบันเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน《中华人民共和国药典 

จงหัวเหรินหมินกงเหอกั๋วเยาเตี่ยน》ไดกําหนดใหการทําความสะอาดตัวยาเปนหนึ่งในสาม

หัวขอของหลักการท่ัวไปของการเผาจื้อ《炮制通则》ตัวอยางเชน ตัวยาหมาหวง (麻

黄) ลําตนมีฤทธิ์ขับเหงื่อ แตรากมีฤทธิ์ยับยั้งเหงื่อ ตัวยาปาจี๋เทียน (巴戟天) ใชสวนรากที่

เอาแกนกลางออกแลวทํายา ซึ่งแกนกลางของรากเปนสวนที่มีปริมาณมาก หากไมเอาออกจะ

ทําใหนํ้าหนักที่แทจริงของตัวยานอยกวาที่ตองการ ทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลง 

(2)  การหั่นตัวยา  การห่ันตัวยามีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ

สกัดตัวยา หรือเพื่อสะดวกตอการเผาจื้อ หรือการเขาตํารับยา  โดยทั่วไปกอนหั่นตัวยา 

ตองนําตัวยาไปแชน้ําสักครูในภาชนะที่มีฝาปด เพื่อใหตัวยาออนนุมและทําใหหั่นงาย แต

ปริมาณน้ําและระยะเวลาในการแชมีความสําคัญมาก เพราะหากใชปริมาณน้ํามากหรือแช

นานเกินไปจะสูญเสียตัวยา ทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลง  มีผลตอคุณภาพของอิ่นเพี่ยน  

(饮片)  หากอิ่นเพี่ยนมีความหนาแตกตางกันมากเกินไป จะทําใหมีปญหาในการตมยา  
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ตัวยาอาจละลายออกมาไดงาย หรือละลายไดยาก หรือละลายออกมากอน หรือละลาย

ออกมาทีหลัง นํ้ายาท่ีตมไดอาจสูญเสียกลิ่นหรือรสยาที่ตองการ ทําใหการรักษาไมไดผล 

เชน ตํารับยากุยจือทัง (桂枝汤) ซึ่งประกอบดวยตัวยาสําคัญคือ กุยจือ (桂枝 กิ่ ง

อบเชยจีน) มีกลิ่นฉุน และไปเสา (白芍) มีรสขม เปรี้ยวอมหวาน หากหั่นขนาดหนา

เกินไป และใชเวลาในการตมยานอย น้ํายาที่ไดจะไดกลิ่นของกุยจือ แตจะสูญเสีย

รสชาติของไปเสา หากใชเวลาในการตมยานาน นํ้ายาท่ีไดจะไดรสชาติของไปเสาแตจะสูญเสีย

กลิ่นของกุยจือ ดังนั้นจึงควรหั่นกุยจือและไปเสาเปนชิ้นบาง ๆ และใชเวลาตมที่เหมาะสม 

จะทําใหไดท้ังกลิ่นและรสของตัวยาตามตองการ 

 นอกจากนี้การทําใหอิ่นเพี่ยนแหงมีความสําคัญมากเชนกัน  หลังจากหั่นตัวยาให

ไดขนาดท่ีเหมาะสมตามตองการ ตัวยาที่ไดจะมีปริมาณน้ําสูง หากไมทําใหแหงทันทีจะเกิด

เชื้อราไดงาย วิธีและอุณหภูมิที่ใชในการทําใหแหงหากไมเหมาะสม จะทําใหสูญเสียสารสําคญั

ที่ออกฤทธิ์ โดยเฉพาะตัวยาที่มีน้ํามันหอมระเหยไมควรทําใหแหงโดยวิธีตากแดดหรือใช

อุณหภูมิสูง เพราะจะทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลงอยางชัดเจน 

(3)  การใชไฟในการเผาจื้อตัวยา เปนวิธีที่สําคัญมาก การผัดหรือสะตุเปนวิธี

ที่นิยมใชกันมาก การเลือกใชวิธีผัดสามารถปรับทิศทางการออกฤทธิ์ของตัวยาเพื่อใหได

สรรพคุณตามตองการ  มีตัวยาหลายชนิดเม่ือผานการผัดแลวจะทําใหมีกลิ่นหอมหรือความ

เกรียมของยาในระดับแตกตางกัน จะเพิ่มฤทธิ์ชวยใหการทํางานของมามและกระเพาะ

อาหารดีขึ้น เชน กูหยา (谷芽 ขาวเจา) ไมหยา (麦芽 ขาวบารเลย) ตัวยาประเภทเมล็ด

หรือผลเล็ก ๆ ตองนํามาผัดกอนใช เพื่อใหมีกลิ่นหอม และเมื่อนําไปตมจะทําใหสารสําคัญ

ละลายน้ําออกมางาย  ตัวยาที่มีคุณสมบัติเย็นเม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยาไมแรงเกินไป 

เชน จือจื่อ (栀子 ลูกพุด)  ตัวยาท่ีมีคุณสมบัติแหงและอุน เม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของ

ยาสุขุมขึ้น เชน ชังจู (苍术 โกฐเขมา) ผัดรําขาวสาลี  ตัวยาที่มีกลิ่นและรสชาติแปลก เมื่อ

นํามาผัดจะทําใหกลิ่นและรสดีขึ้น ทําใหสะดวกในการใช เชน จิงเจี้ย (荆芥) หากใชดิบจะ
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มีฤทธิ์ขับเหงื่อ ระบายความรอน เม่ือนําไปผัดโดยใชไฟแรงจนกระทั่งเปนถานจะมีฤทธิ์หาม

เลือด  ขิงแหงและขิงปงแมวาจะมีฤทธิ์เสริมความอบอุนและขับความเย็นเหมือนกัน แตขิง

แหงมีคุณสมบัติแหง มีฤทธิ์คอนขางแรงและออกฤทธิ์เร็ว เหมาะสําหรับผูปวยที่ภาวะมาม

และกระเพาะอาหารมีความเย็นคอนขางสูง เชน อาการคลื่นไสอาเจียน สวนขิงปงมีฤทธิ์

คอนขางสุขุมและออกฤทธิ์นาน เหมาะสําหรับผูปวยที่มามและกระเพาะอาหาร มีความเย็น

พรอง เชน อาเจียนเปนเลือด ถายเปนเลือด การเลือกวิธีผัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์

ของยาแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับความตองการใชยาในการรักษาโรค 

การสะตุมักใชกับตัวยาประเภทแรธาตุ กระดูกและกระดองสัตว และหินที่เกิด

จากซากสัตวและซากตนไม หรือตัวยาจากพืชวัตถุที่ตองการเผาใหเปนถาน  การสะตุแรธาตุ

และกระดองสัตวนอกจากจะทําใหตัวยากรอบและเปราะแลว ยังชวยใหบดตัวยาเปนผง

ละเอียด สามารถตมสกัดตัวยาออกมางาย และสรรพคุณของตัวยาอาจเปลี่ยนไปดวย เชน 

สารสมสะตุมีคุณสมบัติแหงและชื้น มีฤทธิ์ฝาดสมานแรง นอกจากนี้เซิงตี้หวง (生地黄

โกฐขี้แมวสด) เมื่อนํามานึ่งจะไดสูตี้หวง (熟地黄 โกฐขี้แมวนึ่ง) ซึ่งมีรสชาติ คุณสมบัติ และ

สรรพคุณเปล่ียนไป ชวนอู (川乌 โหราเดือยไก) เม่ือผานการตมจะลดพิษไดอยางชัดเจน 

ทําใหปลอดภัยในการใช   

(4)  การใชฝูเลี่ยวในการเผาจื้อตัวยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก  ตัวยาที่

ผานการเผาจื้อดวยฝูเลี่ยว จะทําใหรสยา สรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การออกฤทธิ์เฉพาะที่ 

ความเปนพิษหรืออาการขางเคียงของตัวยาเปลี่ยนแปลงไป  การเลือกใชฝูเลี่ยวที่ตางกันใน

การเผาจื้อ โดยอาศัยสรรพคุณของฝูเล่ียวมาชวยเสริมฤทธิ์ของตัวยานั้น ชวยใหการรักษา

เปนไปตามความตองการไดดียิ่งขึ้น เชน ตัวยาที่มีรสขมเย็น เมื่อใชเหลาเปนฝูเลี่ยว อาศัย

คุณสมบัติรอนแรงและรสหวานเผ็ดของเหลาจะชวยขับความเย็นสลายลม ลดทอนรสขมเย็น

ของตัวยา โดยไมทําลายมาม และกระเพาะอาหาร ทําใหคุณสมบัติเย็นของตัวยาไมติดขัด 

ตัวยามีสรรพคุณระบายความรอนดีขึ้น  กลุมตัวยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เมื่อ
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ผานการเผาจื้อดวยเหลาแลว จะทําใหฤทธิ์ของตัวยาแรงขึ้นและออกฤทธิ์เร็วขึ้น จึงเหมาะ

สําหรับผูปวยที่มีอาการเลือดค่ังและปวดบวมอยางรุนแรง  กลุมตัวยาที่มีน้ํามันมาก มีกลิ่น

ออน ๆ และมีรสเขมขน มีผลตอการลําเลียงน้ําและสารจําเปนของมามและกระเพาะอาหาร 

เม่ือเผาจื้อดวยเหลาแลว ตัวยาจะออกฤทธิ์ดี ชวยใหคุณสมบัติมันเล่ียนลดลง ทําใหตัวยามี

ความชุมชื้นแตไมมัน ชวยใหการออกฤทธิ์ของยาดีขึ้น  การเผาจื้อดวยน้ําผึ้งจะเพิ่มฤทธิ์

ระงับไอหรือบํารุงชี่ เชน จื่อหวาน (紫菀) หากใชดิบแมวาจะมีฤทธิ์ละลายเสมหะไดดี แต

จะระบายชี่ของปอด จึงเหมาะสําหรับผูปวยที่ชี่ของปอดติดขัด ไอมีเสมหะมาก  หากใชใน

ผูปวยที่ชี่ของปอดพรอง จะทําใหสูญเสียสมรรถนะในการควบคุมการขับปสสาวะโดยเฉพาะ

ในเด็ก  แตเม่ือนํามาเผาจ้ือดวยน้ําผึ้ง จะชวยเพิ่มความชุมชื้นใหปอด ระงับไอ  

นอกจากนี้เมื่อเผาจื้อตัวยาดวยน้ํากระสายยา น้ํากระสายยาจะเสริมฤทธิ์ของตัวยา

หลัก เชน หวูจูยฺหวี (吴茱萸) รสเผ็ดรอน หวงเหลียน (黄连) มีรสขมเย็น เม่ือเผาจื้อหวง 

เหลียนดวยน้ําหวูจูยฺหวี จะมีคุณสมบัติทั้งเย็นและรอน อินหยางจะชวยกันทําใหฤทธิ์ไมคอน

ไปทางใดทางหนึ่ง จึงมีฤทธิ์ทั้งระบายความรอนจากตับและบํารุงธาตุ  

2. ความสัมพันธของการเผาจื้อตัวยาในตํารับยาตอประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก 

การแพทยแผนจีนใหความสําคัญกับการรักษาโรคแบบองครวม  ดังนั้นการใชยา

ของแพทยจีนจึงมักใชตํารับยาซึ่งประกอบดวยตัวยาหลายชนิด ตัวยาสวนประกอบในตํารับ

ยาจะเผาจ้ือดวยวิธีใด  มักขึ้นกับสรรพคุณของตํารับยาที่แพทยจีนตองการ  หากการเผาจื้อ

ตัวยาไมเหมาะสม ตํารับยานั้นยอมใหผลการรักษาไดผลไมเต็มที่ ในการเขียนใบสั่งยา 

แพทยจีนมักเขียนวิธีเผาจื้อตัวยากํากับไวขาง ๆ ตัวยานั้น ๆ  ดังนั้นการเผาจื้อตัวยาใน

ตํารับยาจึงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก ดังนี้  

(1) การเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตํารับยา  การเผาจื้อตัวยาดวยวิธีที่ 

เหมาะสมชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วหรือเก็บไดนาน เชน ตํารับยาซานจื่อหยางชิงทัง (三子养

亲汤) ประกอบดวย จื่อซูจื่อ (紫苏子 เมล็ดงาขี้มอน) ไปเจี้ยจื่อ (白芥子 เมล็ด
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พรรณผักกาด) ไหลฝูจื่อ (莱菔子 เมล็ดหัวผักกาดขาว)  ตัวยาดังกลาวตองนํามาผัดหรือ

คั่วกอนใช  การแพทยแผนจีนใชตํารับยานี้รักษาอาการหอบ มีเสมหะมาก และเบื่ออาหาร 

เน่ืองจากตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ลดชี่ ระงับอาการหอบ ขับเสมหะ ชวยใหเจริญอาหาร โดยจื่อซูจื่อ

ผัดมีรสเผ็ดรอนลดลง แตฤทธิ์ใหความอบอุนแกปอดและลดชี่แรงขึ้น ชวยขับเสมหะและ

ระงับอาการหอบไดผลดี  ไปเจี้ยจื่อผัดมีรสเผ็ดและฤทธิ์กระจายชี่สุขุมขึ้น ชวยใหความ

อบอุนแกปอดและขับเสมหะ ไหลฝูจื่อผัดมีรสเผ็ดอมหวาน และจะปรับทิศทางการออกฤทธิ์

จากลอยขึ้นบนเปนจมลงลาง จึงมีฤทธิ์แกไอ ขับเสมหะ ชวยลดอาการทองอืดจากอาหารไม

ยอย ดังนั้นตํารับยานี้จึงเหมาะสําหรับรักษาโรคหอบ ขับเสมหะ และชวยใหเจริญอาหาร 

  (2)  การปรับคุณสมบัติของตัวยาเสริมเพื่อลดอาการไมพึงประสงคของตัวยา 

หลักในตํารับยา  ตํารับยาบางตํารับประกอบดวยตัวยาหลักซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรค  

แตขณะเดียวกันอาจมีฤทธิ์ขางเคียงที่ไมพึงประสงค เชน ตํารับยาเถียวเวยเฉิงชี่ทัง (调胃 

承气汤) มีสรรพคุณระบายความรอนที่หยางหมิง (阳明) ชวยระบายทองได  ตํารับยานี ้

มีรสขมเย็น ประกอบดวย หมางเซียว (芒硝 ดีเกลือ) ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา)  และจื้อ 

กันเฉา (炙甘草 ชะเอมเทศผัดน้ําผึ้ง) หมางเซียวและตาหวงมีคุณสมบัติเย็นมาก อาจ

ทําลายหยางของมาม และตัวยาทั้งสองมีทิศทางการออกฤทธิ์ระบายความรอนลงสูสวนลาง

ของรางกาย ดังนั้นจึงควรใชจื้อกันเฉา ซึ่งมีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร โดยใช

รสหวานและคุณสมบัติอุนของจื้อกันเฉา ลดฤทธิ์ที่แรงเกินไปของตัวยาท้ังสองในตํารับยา 

(3) การปรับตัวยาในตํารับยาใหสามารถนําไปใชไดกวางขวางขึ้น  แมวา

สวนประกอบของตัวยาในตํารับยาพื้นฐานไมเปลี่ยนแปลง แตหากวิธีการเผาจ้ือตัวยาตางกัน 

หรือหากปรับเพิ่มหรือลดปริมาณตัวยาในตํารับยาพื้นฐานใหเหมาะสมกับผูปวย ลวนสงผล

ใหสรรพคุณของตํารับยาเปลี่ยนไป เชน ตํารับยาซื่ออูทัง (四物汤) มีสรรพคุณบํารุงโลหิต 

ประกอบดวยสูตี้หวง (熟地黄 โกฐขี้แมวน่ึงเหลา)  จิ่วจิ้นเฉาตังกุย (酒浸炒当归 ตังกุย

ผัดเหลา) ไปเสา (白芍) และชวนซฺยง (川芎 โกฐหัวบัว)  หากผูปวยมีอาการโลหิตจาง
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รวมกับโลหิตรอน ใหใชเชิงตี้หวงแทนสูตี้หวง หากมีอาการโลหิตจางและมีเลือดคั่ง ใหเพิ ่ม

น้ําหนักของจิ่วจิ้นเฉาตังกุยและชวนซฺยง หรือตํารับยาจือปอตี้หวงหวาน (知柏地黄丸) 

มีสรรพคุณเสริมอินลดไฟ ประกอบดวย สูตี้หวง ซันจูยฺหว ี(山茱萸) ซันเยา (山药) เจอ

เซี่ย (泽泻) ฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) ตันผี (丹皮 เปลือกรากโบตั๋น) จือหมู (知母) 

และหวงปอ (黄柏)  หากผูปวยมีอาการอินพรองและสวนลางของรางกายรอนชื้น ใหใช

เชิงตี้หวงแทนสูตี้หวง หากมีอาการอินพรองและมีไฟ ใหใชจือหมูผัดน้ําเกลือ และหวงปอ

ผัดกับน้ําเกลือแทน เพื่อลดรสขมและคุณสมบัติเย็นของยา ชวยเสริมอิน ลดไฟ เปนตน  

(4) รูปแบบท่ีเหมาะสมของตํารับยามีผลตอความปลอดภัยและประสิทธิผล

การรักษา ยาแตละตํารับตองเตรียมในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูปวย  รูปแบบยาที่

ตางกันจะมีวิธีเตรียมยาและวิธีเผาจ้ือตางกันดวย  ยาตมเปนรูปแบบยาเตรียมที่นิยมใชและ

สะดวกมากที่สุด  โดยทั่วไปจะใชอิ่นเพี่ยนเขาตํารับยา  ตัวยาบางชนิดเมื่อใชในรูปแบบของ

ยาตม ตองเผาจ้ือดวยน้ําผึ้งหรือน้ําสม เชน หวงฉีผัดน้ําผึ้ง (蜜炙黄芪) หรือ เหยียนหูสั่ว

ผัดนํ้าสม (醋炙延胡索) หากอยูในรูปแบบยาฉีดจะสกัดสารสําคัญที่ออกฤทธิจ์ากวตัถดุบิ

สมุนไพรมาเตรียมเปนยาฉีด เชน ยาฉีดหวงฉี ยาฉีดเหยียนหูสั่ว  ตัวยาบางชนิดเมื่อใชใน

รูปแบบยาตม เชน ชวนอู หรือฟูเพี่ยน (川乌 หรือ 附片) ตองนํามาประสะกอนเขาตํารับ

ยา  หากจะเตรียมเปนยาลูกกลอน ตองนํามาค่ัวจนกรอบเพื่อใหบดงายและเพื่อลดพิษ ทําให

ปลอดภัยในการใช เปนตน  
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การบรรจุหีบหอสมุนไพรจีน 

การบรรจุหีบหอสมุนไพรจีน คือ รูปลักษณภายนอกซึ่งบงบอกถึงมูลคาและการ
ใชประโยชนของสมุนไพรจีน การบรรจุหีบหอที่สวยงามและมีคุณภาพดี จะมีผลโดยตรงตอ
มูลคาของสินคา และมักเปนท่ีตองการของตลาด รวมทั้งชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการคา เชน เหรินเซิน (人参 โสมคน) ของจีนมีคุณภาพดีกวาของเกาหลี แต
การบรรจุหีบหอไมสวยงามเทาของเกาหลี  ดังนั้น ในตลาดตางประเทศ เหรินเซินของจีนจึง
มีขีดความสามารถในการแขงขันทางการคานอย อีกทั้งมูลคาและปริมาณการจําหนายก็ไม
มากเทาของเกาหลี  จึงอาจกลาวไดวาการบรรจุหีบหอที่มีคุณภาพดีจะมีผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จของสมุนไพรจีนในเชิงพาณิชย  ดวยเหตุผลดังกลาวในการผลิตเตาตี้เยาไฉและ
อิ่นเพี่ยนจึงไดรวมเอาเรื่องการบรรจุหีบหอไวเปนสวนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  โดยปรับปรุงรูปแบบของการบรรจุหีบหอใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 การออกแบบการบรรจุหีบหอสมุนไพรจีน ควรคํานึงถึงปริมาณของเยาไฉ อิน่เพีย่น 
และวัสดุท่ีใช รวมทั้งรูปแบบการบรรจุที่แตกตางกัน นําขอมูลท้ังหมดมาพิจารณาในภาพรวม 
แลวออกแบบตามความตองการซึ่งจะเปนประโยชนตอการจําหนายสินคา การขนสง และ
การเก็บรักษา ตลอดจนเปนการประกันคุณภาพและปริมาณที่สม่ําเสมอของเยาไฉและอิ่น
เพี่ยน ทําใหผูบริโภคใชสะดวก สามารถคัดเลือก และพกพางาย โดยทั่วไปการบรรจุหีบหอ
ชั้นในของอิ่นเพี่ยน สวนใหญขนาดบรรจุจะเทากับการรับประทานตอครั้ง หรือตอวัน หรือ
ตอ 3 วัน (ภายในหอใหญบรรจุ 3 หอยอย) เพื่อสะดวกตอผูบริโภคในการใช หรือสะดวก
ตอแพทยจีนในการเลือกใชตัวยาเพื่อการเขาตํารับยา 

1. ประโยชนของการบรรจุหีบหอ   
การบรรจุหีบหอสมุนไพรจีนมีประโยชนคอนขางมาก แตที่สําคัญมีดังนี ้

 (1) เปนการประกันคุณภาพของสมุนไพร สมุนไพรจีนเปนผลิตภัณฑที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาโรค การปองกันโรค และการบํารุงสุขภาพใหแข็งแรง หาก

Page 58



ไมบรรจุหีบหอ จะทําใหสมุนไพรสัมผัสกับอากาศ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ มี
แมลงและเชื้อรา ซึ่งทําใหคุณภาพของสมุนไพรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การบรรจุหีบหอจึง
เปนสิ่งจําเปน หลังบรรจุหีบหอแลว ควรปดผนึกใหสนิท เปนการประกันคุณภาพของ
สมุนไพร เชน ต่ังเซิน (党参) หากไมบรรจุหีบหอ ในฤดูรอนหากเก็บสมุนไพรไวภายใน 1 
เดือน ก็จะขึ้นราและแมลงจะกัดกินจนกลวง ไมสามารถนํามาใชเปนยาได ดังนั้น จึงควรใช
ถุงพลาสติกแบบหนาเปนวัสดุในการบรรจุหีบหอ และตองเก็บไวในที่แหงและเย็น จะทําให
สามารถเก็บไดนาน 3-5 ป โดยรักษาคุณภาพของสมุนไพรไวได 

 (2) ปองกันความเสียหายและรักษาปริมาณของสมุนไพรใหตรงตามขนาด
บรรจุ ขนาดบรรจุของสมุนไพรจะตองตอบสนองความตองการของตลาดและตองมีปริมาณ
คงที่และสมํ่าเสมอ จึงจําเปนตองมีการบรรจุหีบหอเพื่อลดความเสียหาย และสามารถดําเนิน
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนในเชิงพาณิชย 

 (3) รูปลักษณที่สวยงาม จูงใจผูบริโภค และสงเสริมการจําหนาย สมุนไพร
จีนมีหลากหลายชนิด รูปรางลักษณะแตกตางกัน ขนาดไมเทากัน หากไมบรรจุหีบหอ จะไม
สามารถเขาเกณฑมาตรฐานการบรรจุหีบหอที่กําหนดไว ดังนั้นจึงตองบรรจุหีบหอใหมีรูปลักษณ
ที่สวยงาม และตองมีคําอธิบายเทาที่จําเปน เชน ชื่อของตัวยา การออกฤทธิ์ สรรพคุณ วิธีใช 
ขนาดท่ีใช และขอควรระวังในการใช การบรรจุหีบหอที่สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย จะ
จูงใจใหผูบริโภคสนใจ อีกทั้งผูบริโภคจะสามารถแยกแยะหรือคัดเลือกผลิตภัณฑได และ
สามารถสงเสริมการขาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการ 

 (4)  ขนสงสะดวกและเอ้ือประโยชนตอการเก็บรักษา สมุนไพรที่บรรจุหีบหอ
แลว หากเปนชนิดเดียวกัน จะกําหนดลักษณะภายนอก ขนาดใหญ-เล็ก และน้ําหนักที่แนนอน
ไว ซึ่งสะดวกตอการขนสง การขนยายและการตรวจนับสินคา และสะดวกในการบันทึกน้ําหนัก
ในขั้นตอนของการเก็บรักษา การวางซอน การขนยายจากคลังสินคา การตรวจสอบสินคา
คงเหลือ และสามารถบริหารจัดการปริมาณสินคาในขั้นตอนของการจําหนาย 

2.  ภาชนะที่ใชในการบรรจุหีบหอ 
ตัวยาแตละชนิดมีคุณลักษณะและขนาดแตกตางกัน ดังนั้นการบรรจุหีบหอจําเปน 

ตองเลือกภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับตัวยาแตละชนิด ดังนี้ 
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 (1) ถุงผาหรือกระสอบ  เปนภาชนะที่ใชสืบตอกันมาแตโบราณและนับเปน
ภาชนะที่นิยมใชในการบรรจุหีบหอมากที่สุด เน่ืองจากมีเน้ือละเอียดและสะดวกแกการหยิบ
ถือ ทนตอการกดทับและเสียดสี ปองกันความชื้นและแสง  ดังนั้น นอกจากตัวยาที่มีราคา
แพงแลว ตัวยาอื่น ๆ สามารถใชถุงผาและกระสอบบรรจุไดทั้งสิ้น  ถุงผานิยมใชบรรจุตัวยา
ที่มีลักษณะเปนผง เชน ผูหวง (蒲黄 กกชาง) เจินจูหมูเฟน (珍珠母粉 ผงไขมุก) หรือ
ตัวยาประเภทธาตุวัตถุชนิดผงตาง ๆ  วัสดุกระสอบที่ทอดวยปอหรือปานชนิดละเอียด เหมาะ
สําหรับตัวยาที่มีขนาดเล็ก เชน ตัวยาประเภทผลหรือเมล็ด เชน ซูจื่อ (苏子 ผลงาขี้มอน) 
ทูซือจื่อ (菟丝子 เมล็ดฝอยทอง)  กระสอบชนิดหยาบมักใชบรรจุตัวยาทั่วไปหรืออิ่นเพีย่น 
(饮片 ตัวยาพรอมใช) เชน ชังจู (苍术 โกฐเขมา) โฮวผอ (厚朴) เปนตน 

 (2) ถุงพลาสติก  เปนภาชนะท่ีเร่ิมมีการใชอยางแพรหลายในชวง 20 ปท่ีผาน
มา ถุงพลาสติกเปนภาชนะท่ีแข็งแรงและมีความคงทน ทนตอการกดทับและเสียดสี ปองกัน
การกัดกรอน สามารถปดผนึกแนน เพื่อปองกันไมใหตัวยาไดรับความชื้นหรือระเหย และ
ปองกันแสง  ถือวาเปนภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุหีบหอภายนอก  นอกจากจะเหมาะ
สําหรับการบรรจุเยาไฉขนาดตาง ๆ และอิ่นเพี่ยนแลว ยังเหมาะที่จะใชบรรจุตัวยาที่มีฤทธิ์
กัดกรอนได เชน หมางเซียว (芒硝 ดีเกลือ) ตาชิงเอี๋ยน (大青盐) และตัวยาประเภท
ธาตุวัตถุอื่น ๆ  หรือใชบรรจุตัวยาที่มีคุณสมบัติดูดความชื้นไดงาย เชน เอี๋ยนฟูจื่อ (盐附
子 โหราเดือยไกที่เผาจื้อดวยน้ําเกลือ) เซิงตี้ (生地 โกฐขี้แมว) เปนตน 

 (3) เขง ตะกรา หรือสาแหรก  เขงและตะกราเปนภาชนะที่ทํามาจากไมไผ มี
ขนาดคอนขางใหญ ทนทานตอการขนสง ระบายอากาศไดดี เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาที่มี
ลักษณะเปนเสนยาว ๆ หรือเปนทอน ๆ เชน หวงฉี (黄芪) กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) 
เปนตน  สาแหรกเปนภาชนะที่ทํามาจากลําตนของหญาแขม (苇茎 เหวยจิง)  มีคุณสมบัติ
คอนขางออนนุม มีความยืดหยุนนอย สามารถทําเปนรูปรางตาง ๆ ตามตองการไดงาย  
เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาประเภทดอก ใบ ทั้งตน หรือตัวยาที่มีลักษณะโปงและนิ่ม  เชน 
จินอิ๋นฮวา (金银花 ดอกสายน้ําผึ้ง) ซังเยี่ย (桑叶 ใบหมอน) เปนตน  วัสดุดังกลาว
นอกจากจะหอใหเปนรูปรางใหญ-เล็กตามตองการและเปนระเบียบเรียบรอยแลว ยัง
สามารถจัดวางเรียงในคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหประหยัดคาใชจาย   
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 (4) ลังไมหรือลังกระดาษ  ลังไมเปนภาชนะที่มีความแข็งแรงและทนทาน 
สามารถปดผนึกแนน ทนตอการกดทับและเสียดสี  โดยภายในลังไมจะบุดวยกระดาษหรือ
หอตัวยาดวยถุงพลาสติก เพื่อปองกันความชื้นและแสง มักใชกับตัวยาที่มีราคาแพง เชน 
เทียนหมา (天麻) ลูหรง (鹿茸 เขากวาง) เหรินเซิน (人参 โสมคน) อาเจียว (阿胶
กาวหนังลา) เปนตน  นอกจากนี้ ลังไมยังใชเปนภาชนะภายนอกในการบรรจุผลิตภัณฑยาที่
มีปริมาณมาก  ลังกระดาษจะมีคุณภาพดอยกวาลังไม แตมีราคาถูกกวาและมีน้ําหนักเบา  
เหมาะสําหรับบรรจุตัวยาท่ีมีราคาแพงและใชเปนภาชนะภายนอกในการบรรจุยาสําเร็จรูป 

(5) ถุงพลาสติกแบบหนา  เปนภาชนะท่ีเร่ิมมีการใชอยางแพรหลายในชวง 20 
ปท่ีผานมา มีจุดเดน คือ มีความทนทาน นํ้าหนักเบา ปองกันความชื้นไดดี มักใชบรรจุตัวยา
ที่มีขนาดเล็กหรือละเอียดและยาสําเร็จรูป สามารถใชเปนภาชนะในการบรรจุหีบหอทั้งภายใน
และระหวางกลาง โดยเฉพาะอิ่นเพี่ยน (饮片 ตัวยาพรอมใช) ที่กําหนดน้ําหนักที่แนนอน 
รวมท้ังเปนภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุตัวยาประเภทผลและเมล็ดที่มีน้ําหนักแนนอนทั้ง
ที่มีปริมาณมากและปริมาณนอย เชน ตาเจา (大枣 พุทราจีน) โกวฉี (枸杞) เปนตน 

(6) ภาชนะประเภทเหล็ก (ถัง ลัง หรือกลอง) และประเภทกระเบ้ืองเคลือบ 
(โถ กระปุก หรือกระปอง)  แมวาจะมีน้ําหนักมากแตทนทานตอการขนสงและเรียงซอน 
สามารถปดผนึกไดดี เหมาะสําหรับตัวยาท่ีเปนของเหลวหรือสารสกัด เชน น้ําผึ้ง ตัวยาที่มี
กลิ่นหอม หรือตัวยาที่ระเหยงาย เชน เซอเซียง (麝香 ชะมด) ปงเพี่ยน (冰片 การบูร) 
ปอเหอเหนา (薄菏脑 พิมเสน) เออเวย (阿魏 น้ําที่กลั่นไดจากมหาหิงคุ) เปนตน 
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การใชยาสมุนไพรจีน 

การใชยาสมุนไพรตามทฤษฎีการแพทยแผนจีนประกอบดวย รูปแบบการใชยา
ของการแพทยแผนจีน ขอหามใช ขนาดยาที่ใช วิธีตมยา และวิธีรับประทาน ดังนี้ 

รูปแบบการใชยาของการแพทยแผนจีน (配伍 เพยอู) 
รูปแบบการใชยาของการแพทยแผนจีน หรือ เฟยอู หมายถึง การนําตัวยา 2 ชนิด

หรือมากกวา 2 ชนิดขึ้นไปมาจัดเปนสูตรตํารับยา เพื่อเพิ่มฤทธิ์ ลดพิษ และเพิ่มประสิทธิผล
การรักษา แบงเปน 7 ประเภท ดังนี ้
 ตัวยาเดี่ยว (单行 ตันสิง) เปนการใชตัวยาชนิดเดียวในการรักษาโรค ซึ่งเปนตัวยา
ที่มีฤทธิ์ชัดเจนและเหมาะสมกับโรคนั้น ๆ เชน เหรินเซิน (人参 โสมคน) ใชรักษาผูปวยที่
มีอาการชี่พรองมาก ชีพจรออนมาก หัวใจออนแรง มือเทาเย็น หยางชี่ออนแอ และ หมาฉื่อ
เส้ียน (马齿苋 ตนผักเบ้ียใหญ) ใชรักษาโรคบิด เปนตน 

ตัวยาเสริมฤทธ์ิกัน (相须 เซียงซฺวี) เปนการใชตัวยา 2 ชนิดที่มีคุณสมบัติและ
สรรพคุณใกลเคียงกันเพือ่เพิ่มฤทธิ์ในการรักษา เชน สือเกา (石膏 เกลอืจืด) เม่ือใชรวมกับ 
จือหมู (知母) จะมีสรรพคุณแกไขรอนจัด ลดไข รอนใน และกระหายน้ํา ไดผลดี 
 

 

 

 

  

 

 

 จือหมู (知母) 

2 เซนติเมตร 

สือเกา (石膏) 

2 เซนติเมตร 
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ตัวยาเสริมฤทธ์ิฝายเดียว (相使 เซียงสื่อ) เปนการใชตัวยารวมกันของตัวยาที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน โดยมีตัวยาหนึ่งเปนตัวยาหลัก และตัวยาอีกชนิดหนึ่งเปนตัวยาเสริม 
เพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการรักษาของตัวยาหลัก เชน หวงฉี (黄芪) มีสรรพคุณเพิ่มชี่ ระบายน้ํา 
เม่ือใชรวมกับฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) ซึ่งมีสรรพคุณเสริมมาม ระบายน้ํา ฝูหลิงจะชวย
เสริมฤทธิ์หวงฉีใหเพิ่มการระบายน้ําไดมากขึ้น  

 

 

 

 

 

ตัวยาขมกัน (相畏 เซียงเวย) เปนการใชตัวยารวมกันโดยตัวยาชนิดหนึ่งมีพิษ
หรือผลขางเคียงสวนตัวยาอีกชนิดหนึ่งสามารถลดพิษหรือผลขางเคียงของตัวยาชนิดแรกได 
ตัวยาในกลุมนี้มี 19 ชนิด (十九畏 สือจิ่วเวย) ดังนี้  

หลิวหวง (硫黄 กํามะถัน) ถูกขมดวย ผอเซยีว (朴硝) 
สุยอิ๋น (水银 ปรอท)* ถกูขมดวยผีเซยีง (砒霜 สารหนู)* 
หลังตู (狼毒) ถูกขมดวยมี่ถอเจิง (密陀僧) 
ปาโตว (巴豆 สลอด)* ถกูขมดวยเชียนหนิว (牵牛) 
ติงเซียง (丁香 กานพลู) ถูกขมดวยยฺวี่จิน (郁金 วานนางคํา) 
ชวนอู (川乌 โหราเดือยไก) และเฉาอู (草乌) ถูกขมดวยซีเจี่ยว (犀角 นอแรด) 
หยาเซียว (牙硝 ดินประสิว) ถูกขมดวยซานหลิง (三棱) 
โรวกุย (肉桂 อบเชยจีน) ถูกขมดวยสอืจือ (石脂) 
เหรินเซิน (人参 โสมคน) ถูกขมดวยอูหลิงจือ (五灵脂) 

 

  * ปรอท สารหน ูสลอด และนํ้ามันสลอด ไมอนุญาตใหใชในตํารับยาแผนโบราณของประเทศไทย ยกเวนยาที่ผลิตขึ้น 

  3 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓) 
  2 เซนติเมตร 

หวงฉี (黄芪) 
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      สําหรับใชภายนอก โดยมีปรอทไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณตัวยาทัง้หมด และยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีสารหน ู
     และ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนูปนอยูรวมกันแลว คํานวณเปนปริมาณสารหนูไมเกินสี่สวนในลานสวน  

                    
                 

               

 

 

       

 

       

2 เซนติเมตร 

       ปาโตว (巴豆) 

 ชวนอู (川乌)          2 เซนติเมตร       2 เซนติเมตร 
 เฉาอู (草乌)  

      2 เซนติเมตร 

 ติงเซียง (丁香) 

2 เซนติเมตร 
เชียนหนิว (牵牛) 

      2 เซนติเมตร 

 หยาเซียว (牙硝)          

      2 เซนติเมตร 

 ยฺว่ีจิน (郁金) 

 

      2 เซนติเมตร 

ซานหลิง (三棱) 
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      3 เซนติเมตร 

 

              

 

 

                                                                                                                                              

 

 

ตัวยาลดทอนหรือกําจัดพิษ (相杀 เซียงซา) เปนการใชตัวยารวมกันโดยตัวยา
ชนิดหน่ึงสามารถลดทอนหรือกําจัดพิษ หรือผลขางเคียงของตัวยาอกีชนิดหน่ึงได เชน เซิง
เจียง (生姜 ขิงสด) สามารถกําจัดผลขางเคียงของปนเซีย่ (半夏 โหราขาวโพด) จะเห็นได
วา เซียงเวย (相畏) และ เซียงซา (相杀) มีความหมายเหมือนกันคือ ตัวยาหน่ึงจะไปลด
พิษของตัวยาอกีตัวหน่ึง ตางกันเพียงตัวยาใดเปนผูกระทําหรือถูกกระทํา  

                                                           เซิงเจียง (生姜)                                                 

      2 เซนติเมตร 

   สือจือ (石脂) 

      2 เซนติเมตร 

 เหรินเซิน (人参)             

 โรวกุย (肉桂)                           
      2 เซนติเมตร 

      2 เซนติเมตร 

อูหลิงจือ (五灵脂) 

                             

        2 เซนติเมตร  ปนเซี่ย (半夏)                                        
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ตัวยาลดทอนฤทธ์ิ (相恶 เซียงอู) เปนการใชตัวยารวมกันโดยตัวยาชนิดหนึ่งทํา
ใหสรรพคุณเดิมของตัวยาอีกชนิดหนึ่งลดลงหรือหมดไป เชน ไหลฝูจื่อ (莱菔子 เมล็ด
พรรณผักกาด) ลดทอนฤทธิ์ของเหรินเซิน (人参 โสมคน) เปนตน   

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 

ตัวยาใหผลตรงขาม (相反 เซียงฝน) เปนการใชตัวยาสองชนิดรวมกันและทําให
เกิดการลบลางสรรพคุณของตัวยา ตัวยาในกลุมนี้มี 18 ชนิด (十八反 สือปาฝน) ดังนี้  

กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) จะลบลางสรรพคุณของตาจี๋ (大戟) กันสุย (甘遂)  
เหยียนฮวา (芫花) และไหเจา (海藻 สาหรายทะเล) 

อูโถว (乌头) จะลบลางสรรพคุณของปนเซี่ย (半夏 โหราขาวโพด) กวาโหลว 
(瓜蒌) เปยหมู (贝母) ไปเลี่ยน (白敛) และไปจี๋ (白及) 
 หลีหลู (黎芦) จะลบลางสรรพคุณของเหรินเซิน (人参 โสมคน) เปยซาเซิน 
(北沙参) ตันเซิน (丹参) เสฺวียนเซิน (玄参) ซี่ซิน (细辛) และไปเสา (白芍) 

     

        

2 เซนติเมตร 

ตาจี๋ (大戟) 
  2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草) 

ไหลฝูจื่อ (莱服子) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

เหรินเซิน (人参) 
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2 เซนติเมตร 

เหยียนฮวา (芫花)         
1 เซนติเมตร 

       กันสุย (甘遂)  

  

2 เซนติเมตร 
       ไหเจา (海藻) 

  

2 เซนติเมตร 
อูโถว (乌头)       

เหรินเซิน (人参) 
5 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏)       
2 เซนติเมตร 

เปยหมู (贝母)   

Page 67



           
 

      
 

              
 
 

          
              

1 เซนติเมตร 

เปยซาเซิน (北沙参)   

2 เซนติเมตร 
เสฺวียนเซิน (玄参)      2 เซนติเมตร         ไปจี๋ (白及) 

  

2 เซนติเมตร 
ไปเลี่ยน (白敛)       

2 เซนติเมตร 
     กวาโหลว (瓜蒌)      

  

2 เซนติเมตร 
ตันเซิน (丹参)       

2 เซนติเมตร 
ซี่ซิน (细辛)         

2 เซนติเมตร 
        ไปเสา (白芍) 
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ขอหามในการใชยา (用药禁忌 ยงเยาจิ้นจี้) 
ในการใชยารักษาโรคน้ัน หากใชถูกกับโรคจะใหคุณ หากใชผิดจะใหโทษ ดังนั้น

การใชยาบางชนิดจําเปนตองระมัดระวังในการใช เพื่อไมใหเกิดโทษตอรางกาย ขอหามใน
การใชยามี 4 ประเภท ดังนี้ 

ขอหามใชยาในบางกลุมอาการ (证候禁忌 เจิ้งโฮวจิ้นจี้) เปนขอหามสําหรับ
กลุมอาการบางอยางที่ใชยาจีนบางชนิด อาจทําใหเกิดผลเสียในการรักษา และทําลายสุขภาพ
รางกายของผูปวย เชน หมาหวง (麻黄) มีสรรพคุณเปนยาขับเหงื่อ แกหอบ เหมาะสําหรับ
โรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น ไมมีเหงื่อ ไอหอบเนื่องจากชี่ปอดไมกระจาย จึงหามใช
กับผูปวยที่มีอาการออนแอ เหงื่อออกมาก ไอหอบเน่ืองจากปอดพรอง เปนตน 

ขอหามตามรูปแบบการใชยาของแพทยแผนจีน (配伍禁忌 เพยอูจิ้นจี้) เปน
ขอหามในการใชตัวยาบางชนิดรวมกันแลวจะทําใหเกิดพิษหรือเกิดอาการอันไมพึงประสงค 
หรือทําใหประสิทธิผลการรักษาลดลง การแพทยแผนจีนกลาวถึงตัวยาท่ีไมควรใชรวมกัน 2 
กลุม คือ สือปาฝน (十八反) และ สือจิ่วเวย (十九畏) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ขอหามในหญิงมีครรภ (妊妇禁忌 เหริ่นฟูจิ้นจี้) เปนขอหามสําหรับหญิงมีครรภ
ในการใชยา ตัวยาบางชนิดมีผลตอทารกในครรภ ทําใหแทงลูกได จึงหามใชในหญิงมีครรภ 
ซึ่งตัวยาสวนใหญในกลุมนี้มักมีพิษมาก  เชน  ปาโตว (巴豆 สลอด)  เชียนหนิว (牵牛) 
เหยียนฮวา (芫花) ซานหลิง (三棱) ตาจี๋ (大戟) และกันสุย (甘遂) เปนตน ตัวยาบาง
ชนิดตองใชอยางระมัดระวังในหญิงมีครรภ เนื่องจากเปนตัวยาท่ีมีฤทธิ์กระจายชี่และเลือด 
ทําใหเลือดไหลเวียน เชน เถาเหริน (桃仁 เมล็ดทอ) หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) มีฤทธิ์
ขับของเสียตกคาง และขับถายพิษรอน  ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) มีฤทธิ์ระบาย ขับพิษ
รอน  โรวกุย (肉桂 อบเชยจีน) มีฤทธิ์ใหความอบอุน เสริมหยางระบบไต เปนตน ดังนั้น
หากไมจําเปนจริง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใชตัวยาดังกลาวในหญิงมีครรภ 

ขอหามในชวงเวลาที่รับประทานยา (服药饮食禁忌 ฝูเยาอ่ินสือจิ้นจี้) เปนขอ
หามในการรับประทานอาหารบางชนิดระหวางการรับประทานยาจีน นิยมเรียกวา “ของแสลง” 
กลาวคือ ในชวงเวลาที่รับประทานยา ควรงดด่ืมนํ้าเย็น ของมัน ของคาว อาหารที่ยอยยาก 
หรือที่มีรสจัด เชน กรณีผูปวยที่มีไขสูง หามรับประทานของมัน เปนตน 

Page 69



ขนาดยาที่ใช (剂量 จี้เล่ียง) 
ขนาดยาท่ีใช หรือ จี้เล่ียง หมายถึง ปริมาณยาแตละชนิดที่ใชในผูใหญตอวัน หรือ

นําหนักของตัวยาแตละชนิดในตํารับยา เนื่องจากยาสมุนไพรเปนผลผลิตจากธรรมชาติ 
ดังนั้นปริมาณของตัวยาท่ีใชจึงไมเขมงวดเหมือนกับยาแผนปจจุบัน ยกเวนตัวยาบางชนิด
เทาน้ันที่ตองใชขนาดยาดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตราย โดยทั่วไป
ขนาดยาท่ีใชควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้  

คุณลักษณะของยา (药物的性质 เยาอูเตอซิ่งจื้อ) ตัวยาที่มีฤทธิ์แรงควรใช
ปริมาณนอย หรือเร่ิมใชปริมาณนอยแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผูปวยมีอาการดีขึ้นใหคอย ๆ 
ลดขนาดยาลงจนหยุดใช สําหรับตัวยาที่มีฤทธิ์ออนมักใชในปริมาณมาก โดยทั่วไปตัวยาที่มี
ความหนาแนน หรือแข็งมาก เชน แรธาตุ หรือ เปลือกหอย เปนตน จะใชในปริมาณมาก 
สวนตัวยาท่ีมีนํ้าหนักเบา เชน ดอก ใบ หรือตัวยาที่มีน้ํามันหอมระเหย จะใชในปริมาณนอย  

รูปแบบการใชยาของแพทยแผนจีนและรูปแบบยาเตรียมตํารับยาจีน (配伍与
剂型 เพยอูยฺหวี่จี้สิง) โดยทั่วไปตัวยาเดี่ยวจะใชในปริมาณมากกวายาตํารับ และหากใช
เปนยาตม ปริมาณที่ใชจะมากกวายาลูกกลอนหรือยาผง และในยาแตละตํารับ ตัวยาหลักจะ
ใชในปริมาณมากกวาตัวยาอื่น ๆ 

อาการของโรค (病情 ปงฉิง) โครงสรางรางกาย (体质 ถี่จื้อ) และอายุของ
ผูปวย (年龄 เหนียนหลิง) โดยทั่วไปผูปวยหนัก ผูปวยโรคเฉียบพลัน หรือผูปวยที่มี
รางกายอวนใหญ จะใชยาในปริมาณมาก สวนผูสูงอายุมีรางกายออนแอ หญิงหลังคลอด 
หรือเด็ก จะใชยาในปริมาณนอย สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไป ใหใชยาขนาดครึ่งหนึ่งของ
ขนาดท่ีใชในผูใหญ เด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป ใหใชยาขนาด 1 ใน 4 ของขนาดท่ีใชในผูใหญ 

วิธีตมยา (煎法 เจียนฝา) 
ยาตม (汤剂 ทังจี้ หรือ 煎剂 เจียนจ้ี) เปนรูปแบบยาเตรียมที่นิยมใชมากที่สุด

ในการแพทยแผนจีน แพทยแผนจีนไดใหความสําคัญกับวิธีตมยาเปนอยางมาก เนื่องจาก
วิธีตมยาสมุนไพรมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประสิทธิผลในการรักษาโรคของยาตํารับ 
ในการเตรียมยาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการรักษาน้ันควรปฏิบัติดังนี ้
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ภาชนะที่ใชในการตมยา (煎药用具 เจียนเยายงจฺวี้) นิยมใชภาชนะจําพวก
เครื่องปนดินเผาที่มีฝาปด เพื่อปองกันการทําปฏิกิริยาขององคประกอบเคมีในตัวยากับ
ภาชนะที่ใชในระหวางการตมยา ทําใหประสิทธิภาพหรือความแรงของตัวยาไมสูญเสียไป ไม
ควรใชภาชนะจําพวกเหล็กหรือทองแดง ทั้งนี้ เพื่อปองกันการตกตะกอน และอาจทําปฏิกิริยา
ทางเคมีกับตัวยา ซึ่งจะทําใหเกิดผลขางเคียงหรือความเปนพิษได  

น้ําที่ใชตมยา (煎药用水 เจียนเยายงสุย) จะตองเปนน้ําสะอาดและบริสุทธิ์ เชน 
น้ําประปา น้ําแร และน้ํากลั่น เปนตน 

ระดับไฟที่ใชตมยา (煎药火候 เจียนเยาหั่วโฮว) ไฟที่ใชตมยาแบงออกเปน 2 
ระดับ คือ ไฟออน และไฟแรง โดยทั่วไปการตมยามักจะใชไฟแรงกอนแลวจึงใชไฟออน 
บางครั้งอาจใชไฟออนหรือไฟแรงเพียงอยางเดียวในการตมยา เชน ใชไฟออนอยางเดียวใน
การตมยาประเภทยาบํารุง  หรือใชไฟแรงอยางเดียวในการตมยาประเภทรักษาอาการ
ภายนอก 

วิธีตมยา (煎药方法 เจียนเยาฟงฝา) การตมยามี 2 วิธี คือ  
1.  วิธีทั่วไป (一般煎药法 อีปนเจียนเยาฝา) เตรียมโดยนําตัวยาใสในภาชนะท่ี

มีฝาปด เติมน้ําใหทวมตัวยา ตั้งทิ้งไวประมาณ 30-60 นาที เพื่อใหนํ้าซึมเขาตัวยาอยางเต็มที่ 
เวลาตมจะใชไฟแรงกอน เม่ือเดือดจะใชไฟออน ๆ ตมตอ เพื่อปองกันไมใหน้ํายาลนออก
นอกภาชนะ หรือไมใหน้ํายาแหงงวดเร็วเกินไป ในระหวางตมอยาเปดฝาบอย ๆ เพื่อปองกัน
ไมใหสารที่ระเหยไดสูญเสียไป ในการตมยาประเภทรักษาอาการภายนอกหรือยาลดไข ควรใช
ไฟแรงเพื่อปองกันไมใหสารสําคัญระเหยไป สําหรับยาบํารุง ควรตมโดยใชไฟออน ๆ เพื่อสกัด
สารสําคัญออกมาไดอยางสมบูรณ ตัวยาท่ีมีพิษบางชนิด เชน ฟูจื่อ (附子 โหราเดือยไกที่
ผานการฆาฤทธิ)์ ควรใชไฟออนตมนาน ๆ เพื่อลดพิษของสมุนไพร เม่ือตมเสร็จ ใหรินน้ํายา
เก็บไว เติมนํ้าลงในกากที่เหลือแลวตมตอ โดยทั่วไปยาหน่ึงหอจะตม 2-3 ครั้ง เมื่อตมเสร็จ
ใหรวมน้ํายาที่ตมไดเขาดวยกันแลวแบงรับประทาน ควรรับประทานขณะยายังอุน ๆ ยกเวน
ยาที่เมื่อรับประทานตอนอุนแลวจะทําใหคลื่นไสอาเจียน ก็ใหรับประทานเม่ือยาเย็นแลว  

2. วิธีเฉพาะ (特殊煎法 เถอซูเจียนฝา) เปนวิธีที่ใชตมตัวยาที่มีคุณลักษณะ
พิเศษบางชนิด ซึ่งจําเปนตองใชวิธีเฉพาะ และจะตองระบุไวในสูตรตํารับดวย ดังนี ้
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ตมกอน (先煎 เซียนเจียน) มีตัวยา 3 ประเภท ซึ่งตองตมกอนตัวยาตัวอื่นใน
ตํารับ ไดแก 

(1)  ตัวยาท่ีมีพิษ ใหตมกอนตัวยาอื่น 30-45 นาท ี
(2) แรธาตุและเปลือกหอย เชน สือเกา (石膏 เกลือจืด) สือจฺเหวียหมิง (石决明) 

หมูล่ี (牡蛎) เปนตัวยาที่มีลักษณะแข็ง สารออกฤทธิ์ละลายออกมาไดยาก จึงตองตมให
เดือดประมาณ 15 นาทีกอน แลวจึงใสตัวยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับลงไปตมพรอมกัน   

(3) ตัวยาท่ีมีนํ้าหนักเบาและใชในปริมาณมาก หากตมพรอมตัวยาอื่น ๆ จะทําให
ตัวยาเต็มหมอจนตมไมได จึงใหตมตัวยาดังกลาว 20 นาทีกอน แลวเอาเฉพาะนํ้าที่ตมไดไป
ใชตมตัวยาตัวอื่นในตํารับยา 

ตมทีหลัง (后下 โฮวเซี่ย) ตัวยาบางชนิดมีนํ้ามันหอมระเหย ควรใสหลังจากตม
ตัวยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับใหเดือดแลวประมาณ 5-10 นาที แลวจึงตมตอประมาณ 5 นาที 
เพื่อปองกันไมใหสารออกฤทธิ์ประเภทน้ํามันหอมระเหยสลายไป ตัวอยางสมุนไพรเหลานี้ 
เชน ซาเหริน (砂仁 เรว) และ ปอเหอ (薄荷 สะระแหน) เปนตน นอกจากนี้ ตัวยาบาง
ชนิดที่มีสรรพคุณเปนยาระบายหรือยาถาย ก็ควรใสทีหลัง เชน ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) 
และฟานเซี่ยเยี่ย (番泻叶 ใบมะขามแขก) เปนตน 

ใสหอตม (包煎 เปาเจียน) สมุนไพรบางชนิดมีลักษณะเปนผง หรือมีลักษณะ
เหนียว หรือเปนยาง หรือมีลักษณะเปนขน ควรใสในถุงผาเพื่อปองกันไมใหน้ํายาขุน หรือ
เหนียวติดภาชนะที่ใชตม หรือทําใหไมระคายคอ เชน ซวนฟูฮวา (旋覆花) และเชอเฉียน 
จื่อ (车前子 เมล็ดผักกาดนํ้า) เปนตน 

แยกตม (另煎 ลิ่งเจียน) ตัวยาบางชนิดมีราคาแพง เชน เหรินเซิน (人参 โสม
คน) ซีหยางเชิน (西洋参 โสมอเมริกัน) เปนตน ควรแยกตมตางหาก หรือตุนดวยหมอตุน 
2 ชั้นนาน 2-3 ชั่วโมง เพื่อสกัดตัวยาออกมาใหมากที่สุด อาจแยกรับประทาน หรือนํามา
ผสมกับนํ้ายาของตัวยาชนิดอื่นที่ตมได เพื่อปองกันไมใหสูญเสียฤทธิ์ของยา 

ชงน้ํารับประทาน (冲服 ชงฝู) สมุนไพรบางชนิดไมควรนํามาตม แตควรบดให
เปนผงละเอียดมาก ๆ แลวชงน้ําอุนดื่ม หรือนําไปชงกับนํ้ายาของสมุนไพรชนิดอื่นที่เตรียม
ได ตัวอยางสมุนไพรเหลานี้ เชน หูพั่ว (琥珀 อําพัน) และซันชี (三七) เปนตน 
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ชงละลาย (溶化 หรงฮฺวา) ตัวยาบางชนิดมีลักษณะเปนยางหรือมีความเหนียว
มาก ควรนํามาละลายในนํ้ารอนหรือน้ํายาที่ตมเสร็จแลว เชน เออเจียว (阿胶 กาวหนังลา) 
ลูเจี่ยวเจียว (鹿角胶 กาวเขากวาง) เปนตน 

แชน้ํารับประทาน (泡服 เผาฝ)ู ตัวยาบางชนิดมีสารออกฤทธิ์หรือมีองคประกอบ
ของน้ํามันหอมระเหยซึ่งสามารถละลายในนํ้ารอนไดงาย ควรเตรียมยาโดยการนํามาแชใน
น้ํารอนหรือน้ํายาของตัวยาชนิดอื่นที่รอน เชน โรวกุย (肉桂 อบเชยจีน) เปนตน  

วิธีรับประทานยา (服法 ฝูฝา) 

วิธีรับประทานยา รวมถึงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับประทานยา โดยทั่วไปปฏิบัติ 
ดังนี ้

1. ยาตม (汤剂 ทังจี้) ใหรับประทานวันละ 1 หอ หากอาการรุนแรงสามารถ
รับประทานวันละ 2 หอได ยาหอหนึ่ง ๆ ตมแบงรับประทาน 2-3 คร้ัง โดยกําหนดวาอาการ
ปวยทั่วไปใหรับประทานเชา-เย็น หากอาการปวยหนัก สามารถรับประทานไดทุก 4 ชั่วโมง 
ยาประเภทบํารุงควรรับประทานกอนอาหาร แตหากจะใหเหมาะสม ไมวาจะรับประทานกอน
หรือหลังอาหาร ใหเวนระยะเวลาหางกันพอสมควร ยาประเภทฆาพยาธิหรือยาระบายให
รับประทานขณะทองวาง ยารักษา โรคมาลาเรียใหรับประทานยากอนมาลาเรียกําเริบ ยาชวย
ใหจิตใจสงบหรือนอนหลับใหรับประทานกอนนอน โรคเร้ือรังควรกําหนดเวลารับประทานยา
ใหแนนอน ยาประเภทชาชง ใหรับประทานตางน้ําชา จิบไดบอย ๆ 

ใหรับประทานยาตมขณะอุน ๆ แตถาปวยดวยโรคกลุมความรอน สามารถ
รับประทานยาในขณะท่ียาเย็นแลว ถาปวยดวยโรคกลุมความเย็น ใหดื่มขณะรอน ๆ ใน
อาการที่ปวยดวยโรคกลุมอาการเย็นแทรอนเทียม ใหรับประทานขณะที่ยาเย็นแลว ถาปวย
ดวยโรคกลุมอาการรอนแทเย็นเทียม ใหรับประทานขณะท่ียายังรอนอยู 

ในผูปวยหมดสติหรือกัดฟนแนน สามารถใหยาทางสายยางผานรูจมูก ในผูปวยที่มี
อาการอาเจียน ใหตมยาใหคอนขางเขมขน มีปริมาณนอย แลวแบงรับประทานหลายครั้ง 

2. ยาเม็ดลูกกลอน และยาผง ใหด่ืมนํ้าตาม 
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การตั้งตํารับยาจีน 

ตํารับยาประกอบดวยตัวยาที่เหมาะสมตามหลักการจําแนกกลุมอาการ เพื่อตั้ง
หลักเกณฑในการรักษา (辨证立法 เปยนเจิ้งลี่ฝา) และตามหลักการและโครงสรางของ
ตํารับยา การตั้งตํารับยาที่เหมาะสมอาจเสริมฤทธิ ์หรือลดพิษของยาในตํารับได  การ
เสริมฤทธิ์ ลดพิษหรือลดความแรงของยาที่เหมาะสม มีผลทําใหตัวยาสามารถออกฤทธิ์ไดดี 

ตามคัมภีร “เนยจิง (内经)” ตํารับยาจะประกอบดวยตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัว
ยาชวย และตัวยานําพา ตัวยาหลักเปนตัวยาที่สําคัญที่สุดในตํารับยา โดยทั่วไปจะใชใน
ปริมาณมากที่สุด สวนตัวยาเสริมและตัวยาชวยจะใชในปริมาณรองลงมา 

ตัวยาหลัก (主药 จูเยา หรือ 君药 จฺวินเยา) 
ตัวยาหลัก คือตัวยาสําคัญในตํารับที่ใหผลการรักษาตามอาการหรือสรรพคุณ

หลักของตํารับยานั้น เชน การใชหมาหวง (麻黄) เปนตัวยาหลักในตํารับยาขับเหงื่อ แก
หอบหืด เปนตน  

ตัวยาเสริม (辅药 ฝูเยา หรือ 臣药 เฉินเยา) 
ตัวยาเสริม คือตัวยาที่ชวยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตัวยาหลักใน

ตํารับ  รวมท้ังใชรักษาอาการอื่น ๆ ของโรคนั้น ๆ ท่ีตัวยาหลักไมสามารถครอบคลุมอาการ
เหลานั้นได  เชน การใชกุยจือ (桂枝 กิ่งอบเชยจีน) เปนตัวยาเสริมสําหรับหมาหวง (麻
黄) ในการขับเหงื่อ กระทุงไข ในตํารับยาหมาหวงทัง (麻黄汤) เปนตน  

ตัวยาชวย (佐药 จั่วเยา) 
ตัวยาชวย คือตัวยาที่ชวยเสริมฤทธิ์ของตัวยาหลักและตัวยาเสริม เพื่อรักษา

อาการรองและอาการอื่น หรือตัวยาที่ใชลดพิษและควบคุมฤทธิ์ของตัวยาหลักและตัวยา
เสริม หรือเปนตัวยาท่ีใชในกรณีที่ออกฤทธิ์ตรงขามกับตัวยาหลัก ตัวยานี้มักใชในปริมาณ
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นอย เชนการใชเซิงเจียง (生姜 ขิงสด) ลดพิษของปนเซี่ย (半夏) ซึ่งเปนตัวยาหลักใน
ตํารับยาแกไอ เปนตน 

ตัวยานําพา (使药 สื่อเยา) 
ตัวยานําพา คือตัวยาที่ทําหนาที่ปรับตัวยาในตํารับใหเขากัน  และ/หรือทําหนาที่

นําพาตัวยาอื่น ๆ ในตํารับใหไปยังบริเวณที่ตองการรักษา มักใชตัวยานี้ในปริมาณนอย  
ตัวอยางเชน การใชกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) เปนตัวยานําพา ทําหนาที่ปรับตัวยาทั้งตํารับ
ใหเขากัน  และปองกันการขับเหงื่อมากเกินไปของหมาหวง (麻黄) และกุยจือ (桂枝 กิ่ง
อบเชยจีน) ในตํารับยาหมาหวงทัง (麻黄汤)  เปนตน   

นอกจากตัวยาหลักแลว ตํารับยาหนึ่ง ๆ ไมจําเปนตองมีสวนประกอบครบ
ทั้งหมด และตัวยาหนึ่ง  ๆอาจทําหนาที่หลายอยางได หากอาการเจ็บปวยไมซับซอน อาจใชตัว
ยาเพียงหน่ึงหรือสองชนิดได หากตัวยาหลักและตัวยาเสริมไมมีพิษหรือไมมีอาการขางเคียง 
ก็ไมจําเปนตองมีตัวยาชวย และหากตัวยาหลักสามารถเขาสูบริเวณที่เจ็บปวยได ก็ไม
จําเปนตองใชตัวยานําพา โดยทั่วไปการต้ังตํารับยามักใชตัวยาหลักเพียงหนึ่งชนิด แตหาก
อาการเจ็บปวยมีความซับซอนมาก ก็สามารถใชตัวยาหลักไดมากกวาหนึ่งชนิด สวนตัวยา
เสริมนั้นสามารถใชไดหลายชนิด และตัวยาชวยมักใชจํานวนชนิดมากกวาตัวยาเสริม 
สําหรับตัวยานําพานั้นมักใชเพียง 1-2 ชนิด ดังนั้น ในยาแตละตํารับ อาจมีจํานวนชนิดของ
ตัวยาท่ีทําหนาท่ีแตกตางกันขึ้นกับอาการของผูปวย ชนิดของโรค และวิธีรักษาเปนสําคัญ 
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ประเภทของตํารับยาจีน 

ตํารับยาจีนแบงตามสรรพคุณเปนประเภทใหญ ๆ 17 ประเภท ไดแก ตํารับยา
รักษากลุมอาการภายนอก ตํารับยาปรับใหสมดุล ตํารับยาดับรอน ตํารับยาอบอุนภายใน 
ตํารับยาระบาย ตํารับยาบํารุง  ตํารับยาสมาน ตํารับยาสงบจิตใจ ตํารับยาเปดชองทวาร 
ตํารับยาชวยยอย ตํารับยาควบคุมการไหลเวียนของชี่ ตํารับยาควบคุมการไหลเวียนของ
เลือด ตํารับยาบรรเทาอาการลม ตํารับยาขับความชื้น ตํารับยาขับเสมหะ ตํารับยารักษา
อาการแหงขาดความชุมชื้น และตํารับยารักษาแผล ฝหนอง รายละเอียดของตํารับยาแตละ
ประเภทสรุปได ดังนี้ 

1. ตํารับยารักษากลุมอาการภายนอก (解表剂 เจี่ยเปยวจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการของโรคอันมีสาเหตุจากภายนอก เชน 

สภาพอากาศทั้ง 6 ไดแก ลม ความเย็น ความรอนอบอาว ความชื้น ความแหง และไฟ 
ตํารับยานี้จะออกฤทธิ์กําจัดของเสียที่อยูตามผิวหนังออกโดยผานการขับเหงื่อ และกระทุง
อาการของโรคหัดใหออกไดงายขึ้น โดยทั่วไปตํารับยาประเภทนี้จะมีรสเผ็ด ตองเลือกใชให
เหมาะกับโรคตามสาเหตุของโรค เชน ลมรอน ลมเย็น และสภาพรางกาย ซึ่งมีลักษณะอิน-
หยาง แกรง-พรอง แตกตางกัน แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

ตํารับยารักษากลุมอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดอุน  (辛温解表剂 ซิงเวินเจี่ย
เปยวจี้) มีรสเผ็ด อุน และมีฤทธิ์ขับกระจาย ใชรักษาอาการไขจากการกระทบลมเย็น หนาว
สั่น เชน หมาหวงทัง (麻黄汤) และ เซียงซูสาน (香苏散) เปนตน 
 ตํารับยารักษากลุมอาการภายนอกท่ีมีรสเผ็ดเย็น  (辛凉解表剂 ซิงเหลียงเจี่ย
เปยวจี้) มีรสเผ็ด เย็น และมีฤทธิ์ขับกระจาย ใชรักษาอาการไขจากการกระทบลมรอน เหงื่อ
ออก เชน อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) เปนตน 

ตํารับยาเสริมภูมิคุมกันและขับเหงื่ อ (扶正解表剂 ฝูเจิ้ ง เจี่ ยเปยวจี้ ) 
ประกอบดวยยารักษากลุมอาการภายนอกและยาบํารุงชี่ มีฤทธิ์ขับเหงื่อ บํารุงรางกาย และ
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เสริมภูมิคุมกัน ใชรักษาอาการไข หนาวสั่น ในผูปวยที่มีอาการหนักและผูปวยที่มีรางกาย
ออนแอ เชน เซินซูอิ่น (参苏饮) เปนตน 

2. ตํารับยาปรับใหสมดุล (和解剂 เหอเจี่ยจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาอาการของโรคเสาหยาง 

ชวยใหการทํางานของตับ มาม กระเพาะอาหารและลําไสดีขึ้น ตํารับยานี้แบงเปน 3 กลุม 
ดังนี ้

ตํารับยาปรับเสาหยางใหสมดุล (和解少阳剂 เหอเจี่ยเสาหยางจี้) ใชรักษาโรค
เสาหยาง ซึ่งเปนกลุมอาการกึ่งภายในกับกึ่งภายนอก เชน เสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤) เปนตน 

ตํารับยาปรับตับและมามใหสมดุล  (调和肝脾剂 เถียว เหอกานผีจี้ ) 
ประกอบดวยตัวยาท่ีมีฤทธิ์กระจายชี่ของตับ และเสริมมามใหแข็งแรง มีสรรพคุณปรับตับ
และมามใหสมดุล ใชรักษาโรคท่ีชี่ติดขัดไปกระทบตอมาม หรือมามพรองออนแอ ไมสามารถ
ทําหนาท่ีดานลําเลียง จนสงผลใหชี่ของตับกระจายไดไมคลอง ทําใหตับและมามไมสมดุล 
เชน ซื่อหนี้สาน (四逆散) เปนตน 

ตํารับยาปรับกระเพาะอาหารและลําไสใหสมดุล (调和肠胃剂 เถียวเหอฉาง
เวยจี้) มีรสเผ็ดและขม กระจายสูเบื้องลาง มีฤทธิ์ปรับมามและกระเพาะอาหารใหสมดุล ใช
รักษาโรคท่ีการทํางานของกระเพาะอาหารและลําไสแปรปรวน เชน หวงเหลียนทัง (黄连
汤) เปนตน 

3. ตํารับยาดับรอน (清热剂 ชิงเรอจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการรอนภายในรางกาย ประกอบดวยตัวยาซึ่งมี  

สรรพคุณดับรอน ขับระบายไฟ ทําใหเลือดเย็น แกพิษรอนอบอาว ถอนพิษ ขจัดรอนจาก
ภาวะพรอง แบงเปน 7 กลุม ตามตําแหนงของโรค ดังนี ้

ตํารับยาดับรอนในระดับชี ่(清气分热剂 ชิงชี่เฟนเรอจี้) เปนตํารับยาที่มีฤทธิ์
ดับรอนขับระบายไฟในระดับชี่ ใชรักษาโรคท่ีมีไขสูง กระหายน้ํามาก เหงื่อออกมาก ชีพจร
ใหญ เชน ไปหูทัง (白虎汤) เปนตน 
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ตํารับยาดับรอนในระบบอิ๋งชี่และเลือด (清营凉血剂 ชิงอิ๋งเหลียงเซฺวี่ยจี้) 
ประกอบดวยตัวยาท่ีมีฤทธิ์ดับรอนขับระบายไฟในระบบอิ๋งชี่และเลือด ชวยใหเลือดเย็นลง 
กระจายการคั่งของเลือด และหามเลือดอันเนื่องมาจากเลือดรอน ระบายความรอนและถอน
พิษไข เชน ชิงอิ๋งทัง (清营汤) เปนตน 

ตํารับยาดับรอนในระดับชี่และระดับเลือด (气血两清剂 ชี่เซฺวี่ยเหลี่ยงชิงจี้) 
เปนตํารับยาที่มีฤทธิ์ดับรอนขับระบายไฟทั้งในระดับชี่และในระดับเลือด ใชในกรณีที่ความ
รอนเกิดขึ้นพรอมกันทั้งภายในและภายนอก หรือมีไขพิษรอนซึ่งมีอาการรุนแรง เชน ชิงเวิน
ไปตูอิ่น (清瘟败毒饮) เปนตน 

ตํารับยาดับรอนถอนพิษ (清热解毒剂 ชิงเรอเจี่ยตูจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มี
ฤทธิ์ดับรอนถอนพิษ ใชรักษาโรคท่ีมีอาการพิษรอนมากภายใน รวมทั้งพิษรอนบริเวณศีรษะ 
และใบหนา เชน หวงเหลียนเจี่ยตูทัง (黄连解毒汤) เปนตน 

ตํารับยาดับรอนในอวัยวะภายใน (清脏腑热剂 ชิงจั้งฝูเรอจี้) ประกอบดวยตวั
ยาที่มีฤทธิ์ดับรอนภายในเปนองคประกอบสําคัญ ใชรักษากลุมอาการรอนที่เกิดในอวัยวะ
ภายในทั้งหลาย เชน เซี่ยไปสาน (泻白散) และเสาเยาทัง (芍药汤) เปนตน 

ตํารับยาลดไขจากอินพรอง (清虚热剂 ชิงซฺวีเรอจี้) มีสรรพคุณลดไขจากอิน
พรอง (มีอาการไขต่ํา ซึ่งเปนความรูสึกของคนไขเอง เมื่อวัดปรอทอาจมีไขเพียงเล็กนอย 
หรืออาจไมมีไขก็ได) เสริมอิน ระบายความรอนจากภายใน ใชรักษาโรคที่มีไขต่ํา ๆ เปน
เวลานาน หรือผูปวยที่มีอาการรอนในกระดูก เชน ชิงกูสาน (清骨散) เปนตน 

ตํารับยาลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดดและเสริมชี่ (清暑益气剂 ชิงสู
อี้ชี่จี้) มีสรรพคุณลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดด และตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ 
เสริมอิน ใชรักษาโรคท่ีถูกแดดเปนเวลานาน ทําใหมีอาการออนเพลีย ตัวรอน และหมดสติ 
เชน ล่ิวอี้สาน (六一散) และชิงสูอี้ชี่ทัง (清暑益气汤) เปนตน 

4. ตํารับยาอบอุนภายใน (温里剂 เวินหลี่จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการเย็นภายในรางกาย มีฤทธิ์ทําใหรางกาย

อบอุน  สลายความเย็น แกปวด เสริมการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร ตํารับยานี้มี
รสเผ็ดรอน  
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กลุมอาการเย็นภายในรางกาย มีสาเหตุมาจากสภาพหยางของรางกายพรอง หยาง
ไมเพียงพอ  ทําใหเกิดความเย็นภายในรางกาย หรือใชยาผิดทําใหหยางลดลง หรือกระทบ
กับความเย็นภายนอกและเขาถึงอวัยวะภายใน แลวตอไปยังเสนลมปราณ แบงเปน 3 กลุม
ตามความรุนแรงของอาการของโรค และตําแหนงที่เกิดโรค ดังนี้  

ตํารับยาขจัดความเย็นอุนจงเจียว (温中祛寒剂 เวินจงชฺวีหานจี้) ใชรักษาโรค
ที่มีอาการเย็นพรองภายในที่ตําแหนงจงเจียว (มามและกระเพาะ) ประกอบดวยตัวยาที่มี
ฤทธิ์อุนรอน และเสริมบํารุงชี่ของมาม เชน หลี่จงหวาน (理中丸) เปนตน 

ตํารับยาฟนคืนหยางชี ่(回阳救逆剂 หุยหยางจิ้วหนี้จี้) ประกอบดวยตัวยาท่ีมี
ฤทธิ์อุนรอน มีสรรพคุณอุนหยางของไต ชวยใหหยางฟนคืนกลับ ใชรักษากลุมอาการหนาว
เย็นมากจากหยางของไตออนแอ หรือหยางของหัวใจและไตออนแอ เชน ซื่อหนี้ทัง (四逆汤)  

ตํารับยาอบอุนเสนลมปราณขับกระจายหนาว (温经散寒剂 เวินจิงซานหาน
จี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีฤทธิ์ขับกระจายหนาว อบอุนเสนลมปราณ และบํารุงเลือด ทะลวง
ชีพจร ใชรักษาโรคท่ีมีอาการหยางชี่ไมเพียงพอ เลือดลมออนแอ หรืออาการปวดที่เกิดจาก
ความเย็นมากระทบ ซึ่งมีผลตอการไหลเวียนของเสนลมปราณ เชน ตังกุยซื่อหนี้ทัง (当归
四逆汤)  

5. ตํารับยาระบาย (泻下剂 เซี่ยเซี่ยจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการแกรงภายในรางกาย ประกอบดวยตัวยาที่มี

สรรพคุณระบายทอง กําจัดของเสียที่ตกคางในกระเพาะอาหารและลําไส ขับระบายความ
รอนที่สูงเกินไป และขับนํ้า 

เน่ืองจากกลุมอาการแกรงภายในรางกายที่เปนสาเหตุใหทองผูกนั้น อาจเกิดจาก
ความรอน ความเย็น ความแหง และน้ํา ตํารับยาประเภทนี้จึงแบงเปน 5 กลุมตามพยาธิ
สภาพของรางกายและอายุของผูปวย ดังนี ้

ตํารับยาเย็นระบายทอง (寒下剂 หานเซี่ยจี้) ประกอบดวยตัวยาท่ีเปนยาเย็น มี
สรรพคุณเปนยาระบาย ใชรักษาโรคทองผูกจากความรอนสะสมภายในรางกาย เชน เสี่ยว
เฉิงชี่ทัง (小承气汤) เปนตน 
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ตํารับยาอุนระบายทอง (温下剂 เวินเซี่ยจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีฤทธิ์อบอุน 
หยางขับกระจายหนาว รวมกับตัวยาที่มีรสขมเย็นทะลวงลงลาง ใชรักษาโรคท่ีมีอาการแกรง
ภายในรางกายที่เกิดจากความเย็น เชน เวินผีทัง (温脾汤) เปนตน 

ตํารับยาเพิ่มความชุมชื้นระบายทอง (润下剂 รุนเซ่ียจี้) ประกอบดวยตัวยาท่ีมี
ฤทธิ์ใหความชุมชื้นและหลอลื่นลําไส เพื่อใหถายงาย ใชรักษาโรคทองผูกเน่ืองจากน้ําในลําไส
ไมเพียงพอ ทําใหอุจจาระแข็ง และถายยาก เชน หมาจ่ือเหรินหวาน (麻子仁丸) เปนตน  

ตํารับยารุ (逐水剂 จูสุยจี้) มีฤทธิ์รุน้ําออกจากรางกาย ใชรักษาโรคที่มีน้ําเสีย
ตกคางอยูในบริเวณชองทองและทรวงอกรวมถึง อาการบวมน้ําที่เกิดจากกลุมอาการแกรง 
เชน สือเจาทัง (十枣汤) เปนตน 

ตํารับยาเพิ่มความแข็งแรงของลําไสระบายทอง (攻补兼施剂 กงปูเจียนซือจี)้  
มีสรรพคุณบํารุงและระบาย ใชรักษาโรคที่มีอาการแกรงภายใน และพลังชี่ของรางกาย
ออนแอ หากระบายอยางเดียวจะทําใหมีอาการออนเพลียมากขึ้น จึงตองทั้งบํารุงและระบาย
ทองพรอมกัน เชน ซินเจียหวงหลงทัง (新加黄龙汤) เปนตน 

6. ตํารับยาบํารุง (补益剂 ปูอี้จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณชวยเพิ่มสารจําเปน เพิ่มภูมิ

ตานทาน และชวยใหรางกายแข็งแรง ใชรักษาภาวะพรองตาง ๆ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 
ตํารับยาบํารุงชี่ (补气剂 ปูชี่จี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ สามารถ

เพิ่มสมรรถนะการทํางานของปอดและมาม ใชรักษาโรคท่ีชี่ของปอดและมามพรอง เชน เซิง
มายสาน (生脉散) เปนตน 

ตํารับยาบํารุงเลือด (补血剂 ปูเซฺวี่ยจี้) ประกอบดวยตัวยาบํารุงเลือด ใชรักษา
อาการขาดเลือด เชน ซื่ออูทัง (四物汤) เปนตน 

ตํารับยาบํารุงอิน (补阴剂 ปูอินจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมบํารุง
อิน ใชรักษาอาการอินของตับ และไตพรอง เชน ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸) เปนตน 

ตํารับยาบํารุงหยาง (补阳剂 ปูหยางจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุง 
หยางของไต ใชรักษาอาการหยางของไตออนแอ เชน เซิ่นชี่หวาน (肾气丸) เปนตน 
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7. ตํารับยาสมาน (固涩剂 กูเซอจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคที่ชี่ของเลือด สารพื้นฐานในไต และอสุจิเคลื่อน

หลั่งออกงาย ประกอบดวยตัวยาท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งหรือเหน่ียวรั้งใหเสถียร การเคล่ือนหล่ังออก
ของสารภายในรางกาย ทําใหสูญเสียชี่ของเลือด ซึ่งมีสาเหตุและพยาธิสภาพของรางกาย
แตกตางกัน เชน เหงื่อออกขณะนอนหลับ ทองเสียเรื้อรัง ปสสาวะรดที่นอนในขณะหลับ 
ประจําเดือนมามากผิดปกติ รวมถึงอาการตกขาวมากผิดปกติ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้  

ตํารับยาเสริมภูมิตานทานของผิวกายระงับเหงื่อ (固表止汗剂 กูเปยวจื่อฮ่ันจี้) 
มีสรรพคุณบํารุงชี่ ปกปองรูขุมขนของรางกาย ชวยระงับไมใหเหงื่อออกงาย ใชรักษาโรค
เหงื่อออกเอง ซึ่งมีสาเหตุจากพลังชี่ที่หอหุมผิวกายขาดภูมิตานทาน หรือใชรักษาโรคท่ีมีอาการ
อินพรอง ทําใหเกิดความรอน เหงื่อออกมาก เชน ยฺวี่ผิงเฟงสาน (玉屏风散) เปนตน 

ตํารับยาสมานลําไสแกทองเสีย (涩肠固脱剂 เซอฉางกูทัวจี้) มีสรรพคุณแก
ทองเสีย บํารุงมามและไต ชวยชะลอและยับยั้งการถายมาก หรือถายโดยควบคุมไมได ใช
รักษาโรคมามและไตพรอง (หยางพรอง) ซึ่งทําใหทองเสียเรื้อรัง ถายไมหยุด เชน ซื่อเสินหวาน 
(四神丸) เปนตน 

ตํารับยาเหนี่ยวรั้งการหลั่งน้ําอสุจิและปสสาวะ (涩精止遗剂 เซอจิงจื่ออ๋ีจี้) มี
สรรพคุณบํารุงไต และชวยใหไตมีพลังในการเหนี่ยวรั้งไมใหอสุจิเคลื่อนหลั่ง หรือปสสาวะ
เล็ดโดยไมมีแรงควบคุม ใชรักษาโรคท่ีชี่ของไตพรอง ซึ่งทําใหเก็บรั้งอสุจิไมอยู ทําใหเกิด
อาการหลั่งเร็ว หรือชี่ของไตพรองไมสามารถควบคุมการทํางานของกระเพาะปสสาวะ ทําให
ปสสาวะเล็ด กลั้นไมได หรือปสสาวะบอย เชน ฝูทูตัน (附菟丹) เปนตน 

ตํารับยาระงับการตกเลือดและตกขาว (固崩止带剂 กูเปงจื่อไตจี้) มีฤทธิ์หาม
เลือดประจําเดือนที่มามาก หรือตกขาวมากผิดปกติ ใชรักษาโรคประจําเดือนมามากผิดปกติ 
หรือมาทีละนอย แตไมหมด รวมท้ังตกขาวมาก เชน กูจิงหวาน (固经丸) เปนตน 

8. ตํารับยาสงบจิตใจ (安神剂 อันเสินจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาที่สวนใหญประกอบดวยตัวยาที่มีฤทธิ์กลอมจิตใจทําใหสงบ 

หรือตัวยาบํารุงหัวใจ ลดความกระวนกระวายใจ แบงเปน 2 กลุม ดังนี้  
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ตํารับยาสงบจิตใจบรรเทาอาการชัก (重镇安神剂 จงเจิ้นอันเสินจี้) มีฤทธิ์
ระงับประสาท มีสรรพคุณบรรเทาอาการตกใจกลัว อาการกระวนกระวายไมอยูนิ่ง และแก
โรคลมชัก เชน จูซาอันเสินหวาน (朱砂安神丸) เปนตน 

ตํารับยาบํารุงหัวใจชวยใหนอนหลับ (滋养安神剂 จือหยางอันเสินจี้) มีฤทธิ์
บํารุงเลือดและอิน ชวยใหจิตใจสงบ ชวยใหนอนหลับ ใชรักษาโรคที่มีอาการตกใจงาย 
หวาดกลัว ใจส่ัน และนอนไมหลับ เชน ซวนเจาเหรินทัง (酸枣仁汤) และเทียนหวางปู
ซินตัน (天王补心丹) เปนตน 

9. ตํารับยาเปดชองทวาร (开窍剂 ไคเชี่ยวจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม ทะลวงไดดี สามารถ

เปดชองทวาร ทําใหมีสติฟนฟูสัมปชัญญะ ใชรักษาอาการหมดสติ สติเลอะเลือน เกิด
อาการชักหรืออัมพฤกษ  แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

ตํารับยาเย็นเปดชองทวาร (凉开剂 เหลียงไคจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีกลิ่น
หอมเย็น กับตัวยาท่ีมีสรรพคุณดับรอนของหัวใจ และชวยใหเลือดเย็นลง ใชรักษาโรคที่มี
อาการรอนจัดหรือพิษรอนเขาสูเยื่อหุมหัวใจ ทําใหหมดสติ เชน หนิวหวงชิงซินหวาน (牛
黄清心丸) เปนตน 

ตํารับยาอุนเปดชองทวาร (温开剂 เวินไคจี้) ประกอบดวยตัวยาที่มีกลิ่นหอม 
กับตัวยาที่มีรสเย็นอุน ชวยใหการไหลเวียนของชี่ดีขี้น ใชรักษาโรคที่มีอาการหมดสติ
เน่ืองจากความเย็นปดกั้นชองทวาร เชน ผูปวยโรคอัมพฤกษที่ไดรับความเย็นจนหมดสติ 
หรือเสมหะตีขึ้นสมอง ทําใหหมดสติ เชน ทงกวนสาน (通关散) เปนตน 

10. ตํารับยาชวยยอย (消导剂 เซียวตาวจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น 

ขับอาหารตกคาง บรรเทาทองอืด หรืออาการจุกเสียดแนนทอง แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
ตํารับยาชวยยอยขับอาหารตกคาง (消食导滞剂 เซียวสือตาวจื้อจี้) ตํารับยา 

กลุมน้ีประกอบดวยตัวยาท่ีมีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการจุกเสียดทองและชวยยอยอาหาร 
ใชรักษาอาการอาหารไมยอย เชน เปาเหอหวาน (保和丸) เปนตน 
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ตํารับยาชวยยอยแกทองอืด (消痞化积剂 เซียวผี่ฮฺวาจีจี้) มีสรรพคุณชวยใหชี่
เดิน ชวยการไหลเวียนของเลือด และขับชื้นสลายเสมหะซึ่งเปนสาเหตุใหทองอืด เชน จื่อสือ
เซียวผี่หวาน (枳实消痞丸) เปนตน 

11. ตํารับยาควบคุมการไหลเวียนของชี่ (理气剂 หล่ีชี่จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่สวนใหญประกอบดวยตัวยาที่ชวยใหการไหลเวียนของชี่

ภายในรางกายดีขึ้น หรือปรับชี่ใหลงสูเบื้องลาง แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
ตํารับยาขับเคลื่อนชี่ (行气剂 สิงชี่จี้) มีฤทธิ์ควบคุมการทํางานของชี่ทั้งระบบทํา

ใหไหลเวียนดีขึ้น ใชรักษาโรคท่ีมีอาการชี่ติดขัด เชน ตาวชี่ทัง (导气汤) เปนตน 
ตํารับยาปรับชี่ลงต่ํา (降气剂 เจี้ยงชี่จี้) ที่มีฤทธิ์ปรับชี่ใหลงสูเบื้องลาง ลดการ

ไหลยอนขึ้นของชี่ในรางกาย เพื่อระงับอาการไอหอบ หรืออาเจียน เชน ติ้งฉวนทัง (定喘汤)  

12. ตํารับยาควบคุมการไหลเวียนของเลือด (理血剂 หล่ีเซฺวี่ยจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาอาการผิดปกติของระบบ

เลือด  ชวยปรับสมดุลของชี่และเลือด โดยทั่วไปใชบํารุงเลือด หามเลือด สลายเลือดคั่ง 
และชวยการไหลเวียนของเลือดใหดีขึ้น แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

ตํารับยากระตุนเลือดสลายเลือดค่ัง (活血祛瘀剂 หัวเซฺวี่ยชวียฺวีจี้) มสีรรพคณุ
รักษาอาการที่มีเลือดค่ัง และช้ําใน (เลือดตกใน) เชน ชีหลีสาน (七厘散) เปนตน 

ตํารับยาหามเลือด (止血剂 จื่อเซฺวี่ยจี้) มีฤทธิ์หามเลือดทั้งภายในและภายนอก
รางกาย ใชรักษาอาการของโรคที่มีเลือดออก เชน ไอเปนเลือด เลือดกําเดาไหล ถายเปนเลือด 
หรือประจําเดือนมามากผิดปกติ เชน ซื่อเซิงหวาน (四生丸) เปนตน 

13. ตํารับยารักษาอาการลม (治风剂 จื้อเฟงจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีรสเผ็ด มีฤทธิ์กระจายออกขับไลลม ทําให

ลมสงบคลายการหดเกร็ง หรือเสริมอิน ลดหยางภายในรางกาย แบงเปน 2 กลุมดังนี้ 
ตํารับยาขับกระจายลมภายนอก (疏散外风剂 ซูสานไวเฟงจี้) มีรสเผ็ด มีฤทธิ์

กระจายออกขับไลลม มีสรรพคุณรักษากลุมอาการโรคที่เกิดจากการกระทบลมภายนอก
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แทรกเขาสูผิวหนัง กลามเนื้อ เสนลมปราณ เสนเอ็น กระดูก ขอตอ ทําใหบริเวณนั้นเกิด
โรคขึ้น เชน เซียวเฟงสาน (消风散) เปนตน 

ตํารับยาทําใหลมภายในสงบ (平熄内风剂 ผิงซีเนยเฟงจี้) มีสรรพคณุสงบลม
ของตับเปนหลัก โดยทั่วไปมักใชรวมกับตัวยาที่มีฤทธิ์ดับรอน สลายเสมหะ บํารุงเลือด ใช
รักษาโรคท่ีมีอาการเจ็บปวยจากลมภายในรางกาย เชน เจิ้นกานซีเฟงทัง (镇肝熄风汤)  

14. ตํารับยาขับความชื้น (祛湿剂 ชฺวีซือจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคหรือกลุมอาการเจ็บปวยที่เกิดจากความชื้น 

ประกอบดวยตัวยาท่ีมีสรรพคุณขจัดความชื้นดวยการขับนํ้าสลายชื้น ระบายน้ําที่มีลักษณะ
ขุนเปนตะกอน เพื่อใหเกิดสภาพคลอง  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความชื้นมี 2 สาเหตุ คือ 

ความชื้นจากภายนอก เมื่อรางกายกระทบความชื้นจากภายนอก ทําใหทางเดิน
ของชี่ติดขัด เกิดอาการกลัวหนาว เปนไขตัวรอน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรืออาจ
ปวดบวมที่ขอ ทําใหขอยืดงอไมสะดวก  

ความชื้นจากภายใน ความชื้นภายในรางกายมีผลตอการทํางานของมาม ปอด ไต 
ทางเดินของซานเจียว และกระเพาะปสสาวะ ทําใหระบบการกําจัดน้ําเสียบกพรอง เปนผล
ใหเกิดภาวะน้ําตกคาง (น้ําเสียที่คอนขางใส) กับเสมหะ (น้ําเสียที่คอนขางหนืด) หรือน้ําเสีย
ที่มองไมเห็นดวยตาเปลา ทําใหเกิดอาการบวมน้ํา 

รางกายของคนมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายในและภายนอก ดังนั้นความชื้นจาก
ภายนอกสามารถเขาสูภายในได ในทํานองเดียวกัน ความชื้นจากภายในสามารถขจัดออกสู
ภายนอกไดโดยผานผิวหนัง  ความชื้นภายนอกและภายในจึงมีผลตอกัน 

โดยทั่วไป ความชื้นมักมาพรอมกับลม ความเย็น และความรอน และเนื่องจาก
สภาพรางกายของคนมีความแข็งแรง ออนแอ แกรง และพรองตางกัน ตําแหนงที่เกิดโรค
สามารถเกิดไดทั้งสวนบน สวนลาง ภายใน และภายนอก นอกจากนี้ อาการเจ็บปวยอาจ
แปรเปลี่ยนไปเปนเย็นหรือรอนได  การรักษาดวยการสลายความชื้นจึงมี 5 วิธี คือ 

(1) หากตําแหนงของโรคอยูภายนอกหรืออยูสวนบน ใหใชยาขับเหงื่อนอย ๆ เพื่อ
ขจัดความชื้นใหออกทางเหงื่อ 
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(2) หากตําแหนงของโรคอยูภายในหรืออยูสวนลาง ใหใชยาหอมเย็นรสขม หรือรส
หวานอมจืด เพื่อขับน้ําออกทางปสสาวะ 

(3) หากความชื้นแปรสภาพเปนเย็น ใหอุนหยางสลายชื้น 
(4) หากความชื้นแปรสภาพเปนรอน ใหขจัดรอนสลายชื้น 
(5) หากรางกายออนแอ (พรอง) มีความชื้นคอนขางมาก ใหขจัดความชื้นพรอม

กับเสริมบํารุง 
ตํารับยาขับความชื้นแบงเปน 5 กลุม ดังนี้  
ตํารับยาปรับสมดุลของกระเพาะอาหารทําใหแหง (燥湿和胃剂 เจาซือเหอ

เวยจี้) มีรสขมอุน มีฤทธิ์ขจัดความชื้นทําใหแหง และมีกลิ่นหอม มีฤทธิ์กระจายสลาย
ความชื้น ใชรักษาโรคที่มีความชื้นอุดกั้นภายในรางกาย และมีลมเย็นจากภายนอกมา
กระทบ เชน ผิงเวยสาน (平胃散) เปนตน 

ตํารับยาดับรอนขับความชื้น (清热祛湿剂 ชิงเรอชฺวีซือจี้) มีสรรพคุณขจัด
ความรอน ขับความชื้น ใชรักษาโรคท่ีมีอาการรอนชื้น เชน ปาเจิ้งสาน (八正散) เปนตน 

ตํารับยาขับน้ําระบายความชื้น (利水渗湿剂 หลีสุยเซิ่นซือจี้) มีสรรพคุณ
ระบายความชื้นออกทางปสสาวะ ใชรักษาโรคที่มีน้ําหรือความชื้นตกคาง (บวมน้ํา) เชน 
ซื่อหลิงสาน (四苓散) เปนตน 

ตํารับยาทําใหอบอุนแกภาวะน้ําชื้น (温化水湿剂 เวินฮฺวาสุยซือจี้) มสีรรพคณุ
อบอุน หยาง ขับนํ้า ใชรักษาโรคท่ีมีความเย็นชื้น เชน ฟูจื่อทัง (附子汤) เปนตน 

ตํารับยาขับลมชื้นแกปวด (祛风胜湿剂 ชฺวีเฟงเซิ่งซือจี้) มีสรรพคุณขับลม
ชื้น ใชรักษาโรคท่ีมีอาการปวดเน่ืองจากลมชื้น หรือโรคผื่นคันตามผิวหนัง เชน กุยจือเสา
เยาจือหมูทัง (桂枝芍药知母汤) เปนตน 

15. ตํารับยาขับเสมหะ (祛痰剂 ชฺวีถันจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคตาง ๆ อันเกิดจากเสมหะ ประกอบดวยตัวยาที่มี

ฤทธิ์ขับเสมหะและนํ้าเสียที่ตกคาง เน่ืองจากเสมหะมีหลายชนิด เชน เสมหะชื้น เสมหะรอน 
เสมหะแหง เสมหะเย็น และเสมหะปนลม ดังนั้น จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม ดังนี ้
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ตํารับยาอบอุนและทําใหแหงสลายเสมหะ (燥湿化痰剂 เจาซือฮฺวาถันจี้) 
ประกอบดวยตัวยาละลายเสมหะ สลายความชื้น และตัวยาที่มีรสขมอุน ชวยใหความชื้น
หายไป หรือตัวยาที่มีรสหวานจืด ชวยขับความชื้น ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะชื้น เชน 
เออรเฉินทัง (二陈汤) และ เวินตานทัง (温胆汤) เปนตน 

ตํารับยาดับรอนสลายเสมหะ (清热化痰剂 ชิงเรอฮฺวาถันจี้) ประกอบดวยตัวยา
ที่มีฤทธิ์ขจัดความรอนและขับเสมหะ ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะรอน เชน ชิงชี่ฮฺวาถัน
หวาน (清气化痰丸) เปนตน 

ตํารับยาเพิ่มความชุมชื้นใหปอดสลายเสมหะ (润燥化痰剂 รุนเจาฮฺวาถันจี้) 
มีสรรพคุณสลายเสมหะและชวยใหปอดชุมชื้น ใชรักษาโรคท่ีมีอาการเสมหะแหง เชน เออร
หมูสาน (二母散) เปนตน 

ตํารับยาอุนปอดสลายเสมหะเย็น  (温化寒痰剂 เวินฮฺวาหานถันจี้) มี
สรรพคุณเพิ่มความอบอุนใหปอด สลายเสมหะ ใชรักษาโรคท่ีมีอาการเสมหะเย็น เชน ซันจ่ือ 
หยางชินทัง (三子养亲汤) เปนตน 

ตํารับยาขับไลลมละลายเสมหะ (治风化痰剂 จื้อเฟงฮฺวาถันจี้) แบงเปน 2 
กลุมยอย ดังนี ้

ตํารับยาขับลมภายนอกสลายเสมหะ (疏风化痰剂 ซูเฟงฮฺวาถันจี้) เหมาะ
กับผูปวยที่มีเสมหะเนื่องจากลมภายนอก ทําใหปอดกระจายชี่ไมคลอง จึงเกิดเสมหะ ตอง
รักษาดวยการกระจายลมและสลายเสมหะ  เชน จื่อโซวสาน (止嗽散) เปนตน 

ตํารับยาขับลมภายในสลายเสมหะ (熄风化痰剂 ซีเฟงฮฺวาถันจี)้ เหมาะกบั
ผูปวยที่มีเสมหะเน่ืองจากพื้นฐานเดิมมีเสมหะอยูกอนแลว เมื่อมีลมจากตับชักนําใหเสมหะ
ขึ้นสูสวนบนของรางกาย จึงทําใหเจ็บปวย ตํารับยาในกลุมน้ีประกอบดวยตัวยาท่ีมีสรรพคุณ
ขับลมภายในและสลายเสมหะ เชน ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) เปนตน 

16. ตํารับยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น (治燥剂 จื้อเจาจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมสรางน้ําหลอเลี้ยง ชวยให

อวัยวะมีความชุมชื้น  แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
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ตํารับรักษาอาการแหงภายนอกที่ออกฤทธ์ิกระจายเบาบาง ชวยการไหลเวียนของ
ชี่ที่ปอด (轻宣外燥剂 ชิงซวนไวเจาจี้) มีสรรพคุณรักษาความแหงอันเน่ืองมาจากอากาศ
ภายนอก มักเกิดในฤดูใบไมรวง เม่ือลมหนาวมา ทําใหชี่ปอดกระจายไมคลอง นิยมใชตัวยา
ที่มีคุณสมบัติอุน น้ําหนักเบา เชน ซิ่งซูสาน (杏苏散) เปนตน 

ตํารับยารักษาอาการแหงภายในดวยการเพิ่มความชุมชื้น เสริมอิน (滋润内燥
剂 จือรุนเนยเจาจี้) มีสรรพคุณรักษาอาการแหงแบบรอน มักจะเกิดในชวงตนฤดูใบไมรวง 
ซึ่งยังมีความรอนของปลายฤดูรอนแฝงอยู ทําใหนํ้าหลอเลี้ยงในปอดลดลง นิยมใชยาที่มี
คุณสมบัติเย็นน้ําหนักเบา เชน อี้เวยทัง (益胃汤) และหยางอินชิงเฟยทัง (养阴清肺
汤) เปนตน 

17. ตํารับยารักษาแผล ฝหนอง (痈疡剂 ยงหยางจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณขับพิษรอน ขับหนอง หรือ

สลายตุมกอนดวยความอุน ใชรักษาโรคแผล ฝ หนอง ตุมกอนตาง ๆ  แบงเปน 2 กลุม 
ดังนี ้

ตํารับยารักษาแผล ฝหนองภายนอกรางกาย (外痈剂 ไวยงจี้) มีสรรพคุณ
รักษาแผล ฝหนองที่เกิดตามผิวหนังภายนอก ไดแก ฝฝกบัว ฝหัวแข็ง ตุมหนองที่ผิวหนัง 
งูสวัด ไฟลามทุง ตอมนํ้าเหลืองโต เชน เซียนฟางหัวมิ่งอิ่น (仙方活命饮) และหยางเหอ
ทัง (阳和汤) เปนตน 

ตํารับยารักษาแผล ฝหนองภายในรางกาย (内痈剂 เนยยงจี้) มีสรรพคุณรักษา
แผล ฝหนองที่เกิดตามอวัยวะภายในตาง ๆ เชน ฝในปอด ไสต่ิงอักเสบ เชน ตาหวงหมูตัน
ทัง (大黄牡丹汤) เปนตน 
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รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีน 

รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีนมีหลายรูปแบบ เชน ยาตม ยาดองเหลา ยา
ลูกกลอน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาขี้ผึ้ง เปนตน การเลือกรูปแบบยาเตรียมที่เหมาะสม
ตองคํานึงถึงลักษณะและอาการโรคของผูปวยแตละราย คุณลักษณะเฉพาะของตัวยาแตละ
ชนิด และสรรพคุณของตํารับยา รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีนที่นิยมใชมีดังตอไปนี้  

1. ยาตม (汤剂 ทังจ้ี) 
ยาตม เปนรูปแบบยาเตรียมที่นิยมใชในการแพทยแผนจีนมากที่สุด เตรียมโดยนํา

ตํารับยามาแชในนํ้า ใหนํ้าทวมตัวยาเล็กนอย ตั้งทิ้งไวประมาณ 30-60 นาที เพื่อใหน้ําซึม
เขาตัวยากอนตม ในการตมยาน้ัน ปริมาณน้ํา ระดับไฟ และเวลาที่ใชในการตมยาขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของยาแตละประเภท เชน ยารักษาอาการภายนอก ยาแกรอนใน ใหใชน้ําปริมาณ
นอย ใชไฟแรง และใชเวลาตมนอย โดยทั่วไปหลังตมเดือดแลวใหตมตออีกประมาณ 5-10 
นาที หากเปนยาบํารุงใหเพิ่มปริมาณนํ้า ใชไฟออน และใชเวลาตมนานขึ้น โดยทั่วไปหลังตม
เดือดแลวใหตมตออีกประมาณ 30-40 นาที 

วิธีการตมโดยทั่วไป เม่ือเร่ิมตมใหใชไฟแรงกอน พอเดือดแลวใชไฟออน ๆ  ตมตอ 
ยาหน่ึงหอจะตม 2-3 คร้ัง เม่ือตมครั้งแรกเสร็จแลวใหรินน้ํายาเก็บไว เติมน้ําลงในกากที่
เหลือ แลวตมตออีก 1-2 คร้ัง รวมน้ําที่ตมไดท้ังหมดเขาดวยกัน จุดเดนของยาตมคือ ยา
ดูดซึมไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีผลขางเคียงนอยและพิษต่ํา นิยมใชรักษาโรคท่ัวไป
หรือโรคเฉียบพลัน นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนสูตรตํารับใหเหมาะกับผูปวยได ยาตม
บางตํารับใชรักษาแผลภายนอก โดยใชชําระลางที่ผิวหนัง และบางตํารับใชสวนทวาร 

2. ยาลูกกลอน (丸剂 หวานจี้) 
ยาลูกกลอน เปนรูปแบบยาเตรียมที่มีลักษณะเปนเม็ดกลม ๆ ขนาดแตกตางกัน  

เตรียมโดยนําตัวยาไปบดเปนผงละเอียด แลวผสมกับน้ํากระสายยา เชน น้ํา น้ําผึ้ง เหลา
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น้ําสมสายชู แปงเปยก แปงหมี่เปยก และไขผึ้ง เปนตน  จากนั้นนํามาปนเปนยาลูกกลอน
ดวยมือหรือเคร่ืองจักร  ประเภทของยาลูกกลอนท่ีนิยมใช ไดแก 

ยาลูกกลอนน้ําผึ้ง (蜜丸 มี่หวาน)  คือยาลูกกลอนท่ีใชนํ้าผึ้งเปนน้ํากระสายยา 
เตรียมโดยนําตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ แลวเคี่ยวจนเหนียว สีคล้ํา 
จากนั้นนํามาปนเปนกอนกลมดวยมือหรือเคร่ืองจักร อาจมีขนาดใหญหรือเล็กก็ได ขนาด
ใหญหนักประมาณ 3-9 กรัม  ขนาดเล็กอาจจะมีขนาดตาง ๆ กันตามตองการ  เน่ืองจากยา
ลูกกลอนชนิดนี้ใชน้ําผึ้งเปนน้ํากระสายยา จึงมีลักษณะคอนขางนิ่ม นุม และเหนียวชื้น
เล็กนอย กลิ่นหอมชวนรับประทาน ยาออกฤทธิ์เร็วปานกลาง เหมาะสําหรับใชรักษาโรคทั้ง
ประเภทเฉียบพลันและเร้ือรัง  และยังมีผลบํารุงรางกายดวย  ตัวอยางเชน เซิ่นชี่หวาน (肾
气丸) และอันกงหนิวหวงหวาน (安宫牛黄丸) เปนตน 

ยาลูกกลอนน้ํ า (水丸 สุยหวาน) คือยาลูกกลอนที่ใชน้ําเปนน้ํากระสายยา 
เตรียมโดยนําตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับนํ้าสะอาด หรือของเหลวที่รับประทานได
อื่น ๆ เชน เหลา นํ้าสมสายชู หรือแมแตนํ้ายาที่เตรียมไดจากตัวยาอื่น ๆ จากนั้นนํามาทํา
เปนยาลูกกลอนดวยมือหรือเครื่องจักร ปกติมักทําเปนยาลูกกลอนขนาดเม็ดเล็ก กลืนงาย 
จึงใชสําหรับรักษาโรคท่ัวไป ยาสามารถแตกตัวและดูดซึมเขาสูรางกายไดเร็ว ตัวอยางยา
ลูกกลอนนํ้า เชน เปาเหอหวาน (保和丸) และลิ่วเสินหวาน (六神丸) เปนตน 

ยาลูกกลอนแปงเปยก (糊丸 หูหวาน) คือยาลูกกลอนที่ใชแปงเปยกเปนน้ํา
กระสายยา เตรียมโดยนํายาสมุนไพรท่ีบดเปนผงละเอียด มาผสมกับแปงเปยกหรือแปงหมี่
เปยก เพื่อชวยในการปนลูกกลอน ยาลูกกลอนชนิดน้ีมีลักษณะเหนียวเหนอะหนะมากกวา
ยาลูกกลอนชนิดอื่น เมื่อรับประทานยาจึงแตกตัว และถูกดูดซึมไดชากวายาลูกกลอนน้ําผึ้ง
และยาลูกกลอนน้ํา เปนรูปแบบยาที่นิยมใชกับตัวยาที่เปนสารกระตุน หรือมีพิษ หรือ
ระคายเคืองมาก ซึ่งจะชวยใหการดูดซึมชาลง ลดการระคายเคืองตอทางเดินอาหาร และมี
ผลการรักษาเนิ่นนานออกไป ตัวอยางเชน ซีหวงหวาน (犀黄丸) เปนตน 

ยาลูกกลอนสารสกัด (浓缩剂 หนงซัวหวาน) คือยาลูกกลอนท่ีเตรียมจากน้ํายา
สมุนไพรสกัดเขมขน เตรียมโดยตมตัวยาที่ตองการตามกรรมวิธีการเตรียมยาตม จากนั้น
นําน้ํายาที่ตมไดมาเค่ียวตอใหเขมขนจนเหนียวหนืด แลวนําไปผสมกับตัวยาอื่น ๆ ในตํารับ
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ที่บดเปนผงละเอียด ผสมคลุกเคลาจนเขากันอยางสมํ่าเสมอ นําไปอบใหแหง แลวบดเปน
ผงละเอียด  นําผงยาที่เตรียมไดนี้ไปทําเปนยาลูกกลอน โดยใชน้ํา เหลา หรือนํ้ายาสมุนไพร
ที่เหลือเปนน้ํากระสายยา จะไดยาลูกกลอนสารสกัด ซึ่งเปนยาที่มีประสิทธิภาพสูง รักษาโรค
ไดโดยใชปริมาณนอย จึงมักทําเปนยาลูกกลอนเม็ดเล็ก รับประทานงาย เชน หนิวหวงเจี่ยตู
หนงซัวหวาน (牛黄解毒浓缩丸) เปนตน 

3. ยาผง (散剂 สานจ้ี) 
ยาผง เตรียมโดยนําตัวยามาบดเปนผงละเอียด และผสมคลุกเคลาใหเขากัน  

แลวนําไปอบหรือตากใหแหง  มีทั้งตํารับที่ใชภายในและภายนอก  ตํารับที่ใชภายในนั้น 
กรณีที่ใชขนาดยาปริมาณนอย ใหนําตัวยามาบดเปนผงละเอียด แลวชงกับน้ํารับประทาน  
กรณีที่ใชขนาดยาปริมาณมาก มักบดเปนผงหยาบ นําไปตมกับน้ํา กรองเอากากออก แลว
รับประทานเฉพาะน้ําที่กรองได  สวนตํารับยาผงที่ใชภายนอก  ใชวิธีโรยบนแผล ตํารับยา
ผงอาจถูกนําไปปรุงแตงกอนนําไปใช ยาผงเปนรูปแบบยาเตรียมที่นิยมมากอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพราะเตรียมไดงาย ใชสะดวกทั้งรับประทานหรือใชภายนอก หากการเตรียมและการเก็บ
รักษาดี ยาจะไมเส่ือมสภาพงาย  นอกจากนี้ยังมีขอดีในเร่ืองราคาถูกและประหยัด 

4. ยาชงสมุนไพร (茶剂 ฉาจี้) 
ยาชงสมุนไพร เตรียมโดยนําตัวยาที่บดเปนผงหยาบ มาผสมกับสารยึดเกาะ ปน

เปนกอนหรือเม็ดเล็ก ๆ  แลวอบใหแหง  วิธีใชคือ นํามาแชในน้ําเดือดในภาชนะที่มีฝาปด 
นาน 5-10 นาที แลวด่ืมแทนน้ําชา ตัวอยางเชน อูสือฉา (午时茶) เปนตน 

5. ยาชงพรอมดื่ม (冲服剂 ชงฝูจี้) 
ยาชงพรอมดื่ม เตรียมโดยนําสารสกัดกึ่งแข็งหรือสารสกัดแหง (浸膏 จิ้นเกา) 

มาผสมกับสารประกอบบางชนิด เชน แปง หรือผงน้ําตาล แลวนําไปอบแหง ทําเปนเม็ดเล็ก ๆ 
บรรจุซอง สําหรับชงน้ํารับประทาน รูปแบบยาประเภทน้ีพัฒนามาจากยาตมและยาน้ําเชื่อม 
มีขอดีคือใชงายและพกพาสะดวก ตัวยาออกฤทธิ์เร็ว เหมาะสําหรับใชรักษาโรคหลายชนิด 
ตัวอยางเชน ซูกานชงจี้ (疏肝冲剂) และกั่นเมาทุยเรอชงจี้ (感冒退热冲剂) เปนตน 
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6. ยาผงแกรนูล (颗粒剂 เคอลี่จ้ี) 
ยาผงแกรนูล เปนรูปแบบยาเตรียมที่ไดจากสารสกัดยาจีนกับสารปรุงแตงยาที่

เหมาะสม ทําใหผงยาเกาะกันเปนเม็ดเล็ก ๆ ที่เรียกวา แกรนูล ตัวอยางเชน โขวเอี๋ยนชิง
เคอลี่ (口炎清颗粒) และเส่ียวเออรชีซิงฉาเคอลี่ (小儿七星茶颗粒) เปนตน 

7. ยาเม็ด (片剂 เพี่ยนจ้ี) 
ยาเม็ด เตรียมโดยนําตัวยามาบดเปนผง แลวเติมสารประกอบอื่น เพื่อใหได

สวนผสมและปริมาณยาท่ีเหมาะสม และชวยในการตอกเปนเม็ด ผสมใหเขากัน จากนั้น
นําไปตอกเม็ดเปนรูปแบบตาง ๆ โดยใชเคร่ืองตอกยาเม็ด ยาเม็ดมีขอดีคือ รับประทานงาย 
ปริมาณสารสําคัญสมํ่าเสมอ ตนทุนการผลิตต่ํา ดูแลรักษางาย และขนสงสะดวก หากตัวยา
มีกลิ่นและมีรสขม สามารถบดบังไดโดยการเคลือบยาเม็ดดวยน้ําตาล หากตองการใหยา
เม็ดออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหารหรือลําไส สามารถใชสารเคลือบที่เหมาะสมได  ตัวอยางเชน 
ซังจฺหวีกั่นเมาเพี่ยน (桑菊感冒片) และอิ๋นเฉียวเจ่ียตูเพี่ยน (银翘解毒片) เปนตน 

8. ยาอม หรือยาเม็ดแบน (锭剂 ติ้งจ้ี) 
ยาอมหรือยาเม็ดแบน เปนรูปแบบยาเตรียมที่ไดจากการนําตัวยาลวน ๆ ที่บด

เปนผงละเอียดหรือผสมกับสารประกอบอื่น  ทําใหเปนรูปแบบตาง ๆ กัน เชน รูปกลม รูป
กลมแบน รูปรี รูปเหลี่ยม เปนตน แลวนําไปอบแหง ใชไดทั้งรับประทาน หรือใชภายนอก 
เชน จื่อจินติ้ง (紫金锭) เปนตน 

9. ยาตัน (丹剂 ตันจ้ี) 
ยาตัน เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการระเหิดเมื่อไดรับความรอนของเครื่องยา

ธาตุวัตถุที่มีปรอทและกํามะถันเปนสวนประกอบ ตัวยากลุมนี้มีคุณสมบัติที่ดีคือ ใชใน
ปริมาณนอยแตมีประสิทธิภาพสูง สวนมากมักใชเปนยาภายนอก เชน ไปเจี้ยงตัน (白降
丹) และหงเซิงตัน (红升丹) เปนตน นอกจากนี้ คําวา “ยาตัน” อาจจะหมายถึง ยาจีนที่มี
คุณคา หายาก และมีคุณสมบัติพิเศษ ตัวอยางเชน เสี่ยวเออรหุยชุนตัน (小儿回春丹) 
หัวล่ัวตัน (活络丹) และจื่อเสฺวตัน (紫雪丹) เปนตน 
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10. ยาเพสต (煎膏剂 เจียนเกาจี้) 
 ยาเพสต (煎膏 เจียนเกา) เตรียมโดยนําตัวยามาตมจนกระทั่งการสกัดสมบูรณ 
ทิ้งกาก นําสารสกัดที่ไดมาทําใหเขมขน เติมน้ําผึ้ง หรือน้ําตาลทรายในปริมาณที่เหมาะสม 
ผสมใหเขากัน จะไดสารสกัดเขมขนกึ่งเหลว การใชยาเตรียมชนิดนี้จะใชในปริมาตรนอย 
รับประทานงาย  เนื่องจากมีสวนผสมของน้ําผึ้ งหรือน้ําตาลในปริมาณมาก และมี
ประสิทธิภาพในการบํารุงคอนขางสูง จึงเหมาะสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังที่รางกายออนแอ 
ตัวอยางสารสกัดเขมขนกึ่งเหลว เชน อี้หมูเฉาเกา (益母草膏) และผีผาเกา (枇杷膏)  

11. ยาน้ําผสม (合剂 เหอจี้) 
ยาน้ําผสม เปนรูปแบบยาเตรียมที่เปนของเหลวสําหรับรับประทาน ไดจากการ

สกัดยาจีนดวยน้ําหรือตัวทําละลายอื่น ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอยางเชน เสี่ยวชิงหลง
เหอจี้ (小青龙合剂)  เส่ียวเจี้ยนจงเหอจี้ (小建中合剂) เปนตน 

12. ยาน้ําเชื่อม (糖浆剂 ถังเจียงจ้ี) 
ยาน้ําเชื่อม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ แบบมีตัวยา และแบบไมมีตัวยา (หรือ

น้ําเชื่อมลวน) ยานํ้าเชื่อมแบบมีตัวยามีวิธีการเตรียมคือ นําตัวยามาตมน้ําแลวนําน้ํายาที่ได
ไปเคี่ยวจนเขมขน จากนั้นจึงใสน้ําเชื่อมลงไปผสมใหเขากัน ยานํ้าเชื่อมจะมีรสหวาน เหมาะ
สําหรับผูปวยเด็ก 

13. ยาแคปซูล (胶囊剂 เจียวหนังจ้ี) 
ยาแคปซูล มี 2 ประเภท ไดแก ยาสมุนไพรบรรจุแคปซูล และสารสกัดสมุนไพร

บรรจุแคปซูล ขนาดของแคปซูลมีหลายขนาด เชน 500, 250, 150 มิลลิกรัม เปนตน 
ปลอกแคปซูลผลิตมาจากวัสดุตาง ๆ กัน เชน จากพืช และจากสัตว เปนตน 

14. ยาดองเหลา (酒剂 จิ่วจี้) 
ยาดองเหลา เตรียมโดยนําตัวยามาแชในเหลาขาว สารที่ออกฤทธิ์จะละลาย

ออกมาในเหลา ยาดองเหลามักมีลักษณะใส เหมาะสําหรับผูปวยที่มีสภาพรางกายออนแอ มี
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ปญหาเร่ืองลมชื้น ปวดเม่ือยตามรางกาย บาดเจ็บจากการชกตอย  ตัวอยางเชน ยาดอง
เหลาสิบทิศ (十全大补酒 สือฉวนตาปูจิ่ว) และเฟงซือเยาจิ่ว (风湿药酒) เปนตน 

15. ยาทิงเจอร (酊剂 ติงจ้ี) 
ยาทิงเจอร เปนรูปแบบยาเตรียมที่เปนของเหลวใส ไดจากการสกัดหรือแชตัวยา

ดวยเอทานอลในความเขมขนท่ีกําหนด หรืออาจไดจากการเจือจางสารสกัดเหลว (流浸
膏 หลิวจิ้นเกา) ดวยเอทานอล สามารถใชรับประทานหรือใชภายนอก ยาทิงเจอรมีความ
แรงมากนอยตางกัน สวนใหญยาทิงเจอรท่ีเตรียมจากตัวยาที่มีพิษจะมีความแรงประมาณ
รอยละ 10 (ยาทิงเจอร 100 มิลลิลิตร เตรียมจากตัวยา 10 กรัม) ยาทิงเทอรทั่วไปจะมี
ความแรงประมาณรอยละ 20 เชน กูทงหลิงติง (骨痛灵酊) เจียงติง (姜酊) เปนตน  

16. ยาสารสกัดเหลว (流浸膏剂 หลิวจ้ินเกา) 
สารสกัดเหลว เตรียมโดยนําตัวยามาแชในตัวทําละลายที่เหมาะสม เพื่อใหไดสาร

สกัดที่ออกฤทธิ์ตามตองการ  แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดยใชอุณหภูมิต่ํา ปรับ
ความเขมขนของสารสกัดและปริมาณของตัวทําละลายใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  
โดยทั่วไปยาเตรียมสารสกัดเหลวปริมาตร 1 มิลลิลิตร จะมีประสิทธิภาพเทียบเทากับตัวยา
แหงน้ําหนัก 1 กรัม เวนแตจะมีการระบุไวเปนกรณีพิเศษ ตัวอยางสารสกัดเหลว เชน 
กันเฉาหลิวจ้ินเกา (甘草流浸膏) และอี้หมูเฉาหลิวจ้ินเกา (益母草流浸膏) เปนตน 

17. ยาสารสกัดกึ่งแข็งและสารสกัดแหง (浸膏剂 จิ้นเกาจี้) 
สารสกัดกึ่งแข็งและสารสกัดแหง เตรียมโดยนําอิ่นเพี่ยนมาหมักในตัวทําละลายที่

เหมาะสม แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดยใชอุณหภูมิต่ําตามมาตรฐานของสารสกัด
กึ่งแข็งและสารสกัดแหง สารสกัดปริมาณ 1 กรัม จะมีประสิทธิภาพเทียบเทากับตัวยาแหง
น้ําหนัก 2-5 กรัม นิยมนําสารสกัดกึ่งแข็งมาเตรียมเปนยาเม็ด หรือยาลูกกลอน ตัวอยางเชน 
เหมาตงชิงจิ้นเกา (毛冬青浸膏) เปนตน  สวนสารสกัดแหงที่เปนผงแหง นิยมใชบรรจุ
แคปซูลหรือชงน้ํารับประทาน ตัวอยางเชน หลงตานเฉาจ้ินเกา (龙胆草浸膏) เปนตน 
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18. ยาครีม ขี้ผึ้ง และกอเอี๊ยะ (外用膏剂 ไวยงเกาจี้) 
ยาครีม ขี้ผึ้ง และกอเอี๊ยะ ท่ีใชภายนอก ไดแก 
ครีมและขี้ผึ้ง (软膏 หรวนเกา) เปนรูปแบบยาเตรียมซึ่งมีลักษณะเปนครีมขน

เหนียว ทาติดผิวหนังไดงาย ที่อุณหภูมิปกติจะมีลักษณะคอนขางแข็ง และมีความเหนียว
เฉพาะตัว เม่ือนํามาปายหรือทาลงบนผิวหนัง จะคอย ๆ ออนตัวหรือหลอมละลาย สารออก
ฤทธิ์จะคอย ๆ ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนัง ยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์เร็วปานกลาง เชน ซัน
หวงหรวนเกา (三黄软膏) และชวนซินเหลียนหรวนเกา (穿心莲软膏) เปนตน 

กอเอ๊ียะ (硬膏 อิ้งเกา) เตรียมโดยใชสารพื้นที่เหมาะสมผสมหรือละลายเขากับ
ตัวยาสมุนไพร แลวนํามาปายลงบนผาหรือบนแผนวัสดุท่ีใชปดเฉพาะที่ผิวหนัง สวนที่เปนสี
ดําบนผาหรือวัสดุนั้นเรียกวา เฮยเกาเยา (黑膏药 กอเอี๊ยะดํา) โดยปกติท่ีอุณหภูมิหองจะ
มีลักษณะเปนของแข็ง แตจะออนตัวลงที่อุณหภูมิรางกายหรือที่ประมาณ 36-37 องศา
เซลเซียส และยาจะเร่ิมออกฤทธิ์ โดยคอย ๆ ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนังเฉพาะท่ีหรือทั่วรางกาย 
เชน โกวผีเกา (狗皮膏) และซางซือจื่อทงเกา (伤湿止痛膏) เปนตน  

19. ยาเสน (条剂 เถียวจี้) 
ยาเสน เปนรูปแบบยาเตรียมที่ไดจากการนําตัวยาใสในกระดาษที่เตรียมจาก

เปลือกตนหมอน แลวนํามามวนเปนเสนเล็ก ๆ หรือนํามามวนเปนเสนเล็ก ๆ แลวเคลือบ
ดวยยาผงสมุนไพร ยาเสนมักใชปกเขารูหัวฝเพื่อขับหนอง และทําใหแผลเปอยแหงเร็ว  

20. ยาเสนดาย (线剂 เสี้ยนจี้) 
ยาเสนดาย เตรียมโดยนําเสนดายไหมหรือเสนดายฝายไปแชหรือตมในน้ํายา

สมุนไพร แลวนําไปตากแหง  มักใชยาเตรียมประเภทน้ีผูกรากไฝ หรือรากริดสีดวงทวาร 

21. ยามวนลนไฟ (灸剂 จิ่วจี้) 
ยามวนลนไฟ เตรียมโดยนําไอเยี่ย (艾叶 ใบโกฐจุฬาลัมพา) มาหั่นเปนเสนฝอย 

แลวหอมวนดวยไอเยี่ย มักในการฝงเข็ม หรือรักษาจุดลมปราณหรือตําแหนงที่เกิดโรค โดย
นํายาเตรียมน้ีมาจุดไฟ แลวนํามาลนเพื่อการรักษาหรือเพื่อการปองกันโรค  
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22. น้ํายากลั่น (露剂 ลูจ้ี) 
น้ํายากลั่น เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยาสดท่ีมีองคประกอบของสาร

ระเหยงายใสหมอน่ึง นึ่งจนกลายเปนไอ เมื่อไอนํ้ายาไปกระทบกับความเย็นที่ฝาหมอ จะได
หยดนํ้ายาเรียกวา นํ้ายากลั่น นํ้ายากลั่นจะมีกลิ่นหอมชื่นใจ รสจืด ไมมีสี รับประทานงาย 
ใชเปนเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ แกรอนใน ตัวอยางเชน จินอิ๋นฮวาลู (金银花露) เปนตน 

23. ยาฉีด (注射剂 จูเซอจี้)* 
ยาฉีด เตรียมโดยนําตัวยามาสกัด และผานกระบวนการสกัดเอาสารประกอบที่ไม

ตองการออก จนไดสารบริสุทธิ์ แลวนําไปเตรียมยาฉีด โดยผานการฆาเชื้อตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนด ยาฉีดมีหลายประเภท ทั้งประเภทฉีดใตผิวหนัง ฉีดเขากลามเนื้อ และ
หลอดเลือดดํา ยาฉีดมีประสิทธิภาพสูง  มีปริมาณสารสําคัญที่แนนอน  นอกจากนี้ การดูด
ซึมของตัวยาจะไมถูกรบกวนโดยอาหาร และไมถูกทําลายโดยน้ํายอยในกระเพาะอาหาร 
เชน ยาฉีดจฺวิ่นหวง (菌黄注射液) และยาฉีดฟูฟางตันเซิน (复方丹参注射液)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  ในประเทศไทยไมอนุญาตใหใชยาเตรียมจากสมุนไพรในรูปยาฉีด 
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