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คํานํา 
 

ตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1 นี้ เปนความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบัน
การแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือดาน
การแพทยแผนดั้งเดิม เมื่อป พ.ศ 2553  เนื่องจากสถาบันการแพทยไทย-จีน เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนที่ถูกตอง และผสมผสาน
การแพทยแผนจีนเขาสูระบบสุขภาพไทยอยางเหมาะสม โดยไดเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู 
เปนสถาบันวิชาชีพที่มีบทบาทสูงในดานการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคโดยใชการแพทยแผนจีนมาเปน
เวลานานมากกวา 50 ป ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา พ.ศ 2552 ไดกําหนดใหสาขาการแพทยแผนจีน เปน
สาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และขณะนี้ไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนขึ้นในประเทศไทยเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการจัดทํามาตรฐานองคความรูดานการแพทยแผนจีนโดยเฉพาะมาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค โดยในป พ.ศ. 2554 – 2555  คณะทํางานพัฒนามาตรฐานสมุนไพรและผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร ไดจัดทํามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย ลําดับที่ 1 และ 2  คือ ซวนซยง และจือจ่ือ พรอมทั้งมี
การจัดพิมพเผยแพรใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
สมุนไพรในประเทศไทย และเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

ตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1 นี้ เปนการรวบรวมขอมูลดานวิชาการของสมุนไพร
จีนในประเทศไทย โดยมีสมุนไพรเปาหมายจํานวน 15 ชนิด ไดแก กันเจียง จือจ่ือ เจ๋ียเกิง ซวนซยง ชวนหนิว
ซี ชวนเลี่ยนจ่ือ เชียนเฉา เซียนเหมา ตันเซิน ตูจง ไปเสา ฟูจ่ือ ไมตง หงฮวา และหวงฉิน  โดยมีรายละเอียด
เนื้อหาในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรตามเภสัชตํารับและตํารามาตรฐานของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก คําจํากัดความ ลักษณะทางพฤษศาสตร แหลงผลิตที่สําคัญ การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะภายนอกของสมุนไพร มาตรฐานสินคา การเตรียมตัวยาพรอมใช  
องคประกอบทางเคมี การพิสูจนเอกลักษณ ขอกําหนดคุณภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา รสยาและเสน
ลมปราณหลัก ฤทธิ์ของยาตามภูมิปญญา ขอบงใช ขนาดและวิธีใช ขอหามใช การใชทางคลินิกในปจจุบัน และ
การเก็บรักษา  

รายละเอียดของเนื้อหาจัดทําเปน 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
การแพทยแผนจีนเฉิงตูจะรับผิดชอบในการเตรียมเนื้อหาภาษาจีนและอังกฤษของมาตรฐานคุณภาพสมุนไพร

มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1
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เปาหมายตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรฐานอุตสาหกรรมยา และผลงานวิจัยที่เปนปจจุบัน  
ผูเชี่ยวชาญฝายไทยจะรับผิดชอบในการเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ เปนภาษาไทย รวมทั้งการตรวจสอบจุลทรรศน
ลักษณะของผงยาและการตรวจเอกลักษณทางเคมีดวยวิธีการที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  ในการจัดทํา
เนื้อหาของสมุนไพรแตละชนิดตองใชเวลาคอนขางมากเนื่องจากเปนฉบับ 3 ภาษา แตละหัวขอมีรายละเอียด
เนื้อหาในแนวลึกและเปนศัพทเฉพาะทางตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในแตละดาน รวมทั้งตองมีการตรวจสอบความ
ถูกตองในการใชภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ และในป พ.ศ 2558 คณะทํางานฯ ไดวางแผนการจัดพิมพตํารา
มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 โดยมีสมุนไพรเปาหมายอีกจํานวน 16 ชนิด  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตองขอขอบคุณคณะผูเชี่ยวชาญทั้งฝายไทย
และจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู ที่ไดสละเวลาและมีความตั้งใจอยางยิ่งในการดําเนินงาน นับวา
เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาสมุนไพรและอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรที่ถูกตองและยั่งยืน  เพื่อใหเปนตนแบบ
ในการจัดทําสมุนไพรชนิดอื่น ๆ  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเช่ือมั่นวาตํารา
มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1 นี้จะเปนประโยชนอยางกวางขวางสําหรับผูที่สนใจ และผูที่
เกี่ยวของในการใชและการผลิตสมุนไพรทั้งในระดับพื้นบานและระดับอุตสาหกรรมตอไป  
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前言 
 

泰国卫生部泰医和替代医学发展司泰中医药研究院的宗旨，是为了普及发展提高

中医学，并把中医纳入卫生服务系统。2009 年的卫生法令已承认中医在泰国合法化，并承

认中医为卫生医务的一个学科，并依据 1999 年的执业法令成立了泰国中医执业委员会，

为了进一步体现中医的标准化。现已编成了泰国中药标准第一册，本书依据成都中医药大

学与泰国卫生部泰医和替代医学发展司泰中医药研究院签订 2010 年传统医疗备忘录的要

求，共同编写而成。所以与中国成都中医药大学合作，已有 50 年的历史，在发展过程

中，无论是对疾病还是医疗和科研，在中国国内都有崇高的地位和影响力。因此要把中医

在泰国推广，必须把中药标准化作为保护消费者的依据，在 2011-2012 年期间，中药标准

和草药产品工作小组已完成 第 1 本 川芎 和 第 2 本 栀子的编写工作，现编写并发行给

有关草药企业和保护消费者。 

泰国中药标准化上册内容包括泰国中药学术资料，按计划有 15 个品种标准化中

药，包括干姜、栀子、桔梗、川芎、川牛膝、川楝子、茜草、仙茅、丹参、杜仲、白芍、

附子、麦冬、红花、黄芩。每味药的名称、定义、植物形态、生境分布、采收加工、药材

性状、商品规格、炮制方法、化学成分、鉴定、质量指标、药理作用、毒理作用、性味与

归经、功能、主治、用量和用法、临床研究和贮藏。 

本书有泰、中、英三种语言版本，成都中医药大学负责中文和英文，以中华人民

共和国药典质量规定、中药企业标准及近期药理研究报告来作为本书编写依据，泰方负责

翻译成泰文以及编写中药的显微鉴别和理化鉴别验证。编写书本过程中需要参照各方面标

准和按计划时间修订，并翻译成三种语言，其内容深入简出，包含大量专业术语，有很大

的技术含量。在 2015 年将印刷下册，计划有 16 种中药待编。 

泰国卫生部泰医和替代医学发展司的双方各位专家，以及成都中医药大学所奉献

出的珍贵时间和毅力完成了这本书的诞生，这本书是对中药学和草药企业发展的楷模，将

会对泰医和替代医学发展司以及对其感兴趣者有很大的指导意义。 

 

 

 

泰国卫生部泰医和替代医学发展司 

中华人民共和国成都中医药大学 
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Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume I 

Preface 
 

Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume I is a result of the academic 
collaboration, under the memorandum of cooperation in Traditional Medicine, 2010, between 
Institute of Thai-Chinese Medicine, Department for Development of Thai Traditional and 
Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Thailand and Chengdu University of Traditional 
Chinese Medicine, The People’s Republic of China. Institute of Thai-Chinese Medicine is the 
core organization responsible for the development and transfer of the accurate Traditional 
Chinese Medicine knowledge and to properly integrate the Traditional Chinese Medicine into 
Thai health care system. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine has an important 
role in education, research and treatment using Traditional Chinese Medicine for more than 50 
years. In the year 2009 a royal decree established the Traditional Chinese Medicine as a branch of 
arts of healing practice under the Practice of the Arts of Healing Act, 1999. Traditional Chinese 
Medicine Professional Committee was also established in Thailand. Therefore, it is necessary to 
prepare standard knowledge base of Traditional Chinese Medicine especially the standard of 
Chinese Materia Medica in Thailand for the benefit of consumer protection. During 2011-2012 
the herbal and herbal products standard development working group had published Standard of 
Chinese Herbal Medicine in Thailand, Volume I, and II (Chuanxiong and Zhizi) and distributed to 
relevant organizations to be used for development of herbal industry in Thailand and the 
consumer protection. 

Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume I covers the technical 
information of 15 herbal medicines commonly used in Thailand: Ganjiang, Zhizi, Jiegeng, 
Chuanxiong, Chuanniuxi, Chuanlianzi, Qiancao, Xianmao, Danshen, Duzhong, Baishao, Fuzi, 
Maidong, Honghua and Huangqin. The detailed contents are related to standards of herbal 
medicine described in pharmacopoeias and in standard textbooks used in China. The main topics 
are: definition, botanical description, cultivation area, harvest and handling, description of crude 
drug, commercial grading, processing method, chemical composition, identification, quality 
specification, pharmacological activity, toxicity, property and channel distribution, action, 
indication, usage and dosage, contraindication, modern clinical application and storage. 

This Materia Medica is published as a tri-lingual volume, Thai, Chinese and English. 
The preparation of the content of each herb took a considerable time for experts in each field to 
verify the accuracy of the contents as well as the terminology and languages. The working group 
plans to publish the Volume II covering 16 herbal medicines in 2015. 



  

 v

Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume I 

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine wishes to 
thank the Thai experts and experts from Chengdu University of Traditional Chinese Medicine for 
their valuable time and effort in making this volume. It can be considered the starting point of the 
proper and sustainable development of herbal medicine and herbal medicine industry. The 
department hopes that this Materia Medica will be widely beneficial to the interested parties and 
to those who involve with the use and manufacture of herbal medicine both in homegrown and 
industrial levels. 

 
 

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine,  
Ministry of Public Health 

Chengdu University of Traditional Chinese Medicine 
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T-1 

กันเจียง (ขิง) 
 

คําจํากัดความ 
กันเจียง (干姜) หรือ ขิง คือ เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber officinale (Willd.) 

Rosc. วงศ Zingiberaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเจียงเปนไมลมลุกมีเหงาอายุหลายป  เหงามีเนื้ออวบหนา มีแขนง กลิ่นหอม รสเผ็ดรอน  ใบเรียง

สลับเปนลําดับทีละสองใบ แผนใบรูปใบหอกแกมรูปแถบ ผิวใบเรียบเกลี้ยง ไมมีกานใบ  ใบประดับแบบลิ้น 
บางคลายเยื่อ  ชอดอกกานโดดเจริญขึ้นมาจากเหงา ลักษณะเปนโคนเชิงลด รูปไขหรือรูปรี ใบประดับรูปไข สี
เขียวออน ปลายเรียวเล็ก2-4 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงเพาะปลูกที่สําคัญของตนเจียงอยูที่มณฑลซื่อชวน (四川) กุยโจว (贵州) กวางซี (广西) เจอเจียง 

(浙江) ฝูเจ้ียน (福建) สานซี (陕西) เจียงซี (江西) หยุนหนัน (云南) และมณฑลอื่น ๆ ที่มีความ
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุด คือ เมืองเฉียนเหวย (犍为) ในมณฑลซื่อชวน 
(四川)2-4  

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
โดยทั่วไปมักเก็บเกี่ยวในชวงฤดูหนาว เมื่อลําตนและใบเหี่ยวเฉาเปลี่ยนเปนสีเหลือง  ในการเก็บเกีย่ว

ใหขุดเหงา ตัดลําตนและใบทิ้ง กําจัดเศษดินที่ติดอยูออก ลางน้ําใหสะอาด นําไปอบท่ีอุณหภูมิต่ํา ไมเกิน 60 
องศาเซลเซียส จนแหงประมาณรอยละ 70-80  นํามากองสุมทิ้งไว 4-5 วัน จากน้ันนําไปอบจนแหงสนิท หาก
ตองการเตรียมกันเจียงชนิดปอกเปลือก หามใชอุปกรณที่เปนเหล็กโดยเด็ดขาด1,5-7 
 

 

 

1 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนเจียง (ขิง) 
图 1 姜植物形态 

Figure 1  Zingiber officinale (Willd.) Rosc. 
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T-3 

 
รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเจียง (ขงิ) 

1. ตนที่มีดอก  2. ดอก  
图 2 姜植物简图。  1.全植物有花  2.花  

Figure 2  Zingiber officinale (Willd.) Rosc.  1. whole plant with flowers  2. flower  

1 

2

3

5 centimeters 

1 centimeter 
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1 centimeter 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
กันเจียงมีลักษณะเปนกอนแบนที่มีแขนงรูปนิ้วมือ ยาว 3-7 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร ผิวสี

เหลืองเทา หรือน้ําตาลเทาออน ผิวหยาบ มีรอยยนตามแนวยาว และมีขอเปนวงชัดเจน  สวนแขนงมักมีใบเกล็ด
ที่ยังหลงเหลือติดอยู ปลายมีรอยติดของยอดออนหรือตา เนื้อแนน ลักษณะเปนแปงเม็ดละเอียด หนาตัดสีขาว
อมเหลืองหรือขาวอมเทา เห็นชั้น endodermis เปนวงชัดเจน  มีมัดทอลําเลียงและหยดน้ํามันสีเหลืองกระจาย
อยู  มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ดรอน1,5-7 (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของกันเจียง 
图 3 干姜药材 

Figure 3  Zingiber Rhizoma crude drug 
 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา8-10 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของกันเจียง มี 3 วิธี ดังนี้  
1. กันเจียงเพี่ยน (干姜片) : เตรียมโดยนํากันเจียงมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แชน้ําสักครู แลวลางให

สะอาด หั่นเปนช้ิน หรือเปนแผนหนา 2-4 มิลลิเมตร แลวทําใหแหง  
2. เจียงถาน (姜炭) : เตรียมโดยนํากันเจียงมาคั่วในกระทะโดยใชไฟระดับแรง คั่วจนกระทั่งผิว                               

ดานนอกเปลีย่นเปนสีดําไหม และเนื้อในเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม พรมนํ้าเลก็นอย นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น 
3. เผาเจียง (炮姜) : เตรียมโดยนําทรายจํานวนมากพอที่จะกลบฝงกันเจียงได และใหความรอน

โดยใชไฟแรงจนทรายไหลลื่นไดดี ใสกันเจียงลงในกระทะ คั่วอยางตอเนื่องจนกระท่ังผิวดานนอกพองและมีสี
น้ําตาลเขม นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก ทิ้งไวใหเย็น1,5-7   
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1 centimeter 

1 centimeter 
1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของกันเจียงเพี่ยน 
图 4 干姜片 

Figure 4  Ganjiangpian prepared slices 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. กันเจียงเพี่ยน :  มีลักษณะเปนแวนหั่นตามยาวหรือเฉียง รูปรางไมแนนอน มีแขนงรูปนิ้วมือ 

ยาว 1-6 เซนติเมตร กวาง 1-2 เซนติเมตร หนา 0.2-0.4 เซนติเมตร  ผิวสีเหลืองอมเทาหรือสีน้ําตาลอมเหลืองออน 
ผิวหยาบ มีรอยยนตามแนวยาว และมีขอเปนวงชัดเจน หนาตัดมีสีเหลืองอมเทาหรือสีขาวอมเทา มีแปงเม็ด
ละเอียด มีเสนใยตามแนวยาวจํานวนมาก บางสวนมีลักษณะคลายขน เนื้อแนน มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ดรอน 
(รูปที่ 4) 

2. เจียงถาน : มีลักษณะเหมือนกันเจียง แตผิวสีดําไหม เนื้อเบาและเปราะ รสขมและเผ็ดเล็กนอย 
(รูปที่ 5) 

3. เผาเจียง : มีลักษณะเปนชิ้นเกรียม รูปรางไมแนนอน ผิวสีน้ําตาลดําหรือน้ําตาล เนื้อเบาหลวม 
ขอบหนาตัดสีน้ําตาลดํา เนื้อในสีน้ําตาลเหลือง มีมัดทอลําเลียง กระจายอยู มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ดรอน
เล็กนอย1,5-7 (รูปที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเจียงถาน             รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของเผาเจียง 
图 5 姜炭饮片   图 6 炮姜饮片 

Figure 5  Jiangtan prepared slices   Figure 6  Paojiang prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
กันเจียงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก น้ํามันหอมระเหย (เชน α-zingiberene) สารกลุม 

diarylheptanoids [เชน 6-gingerol (รูปที่ 7)], 6-gingerdione เปนตน5,11-13 

 

 

รูปที่ 7  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร 6-gingerol 
图 7 6-姜辣素 

Figure 7  Chemical structure of 6-gingerol 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงกันเจียงมีสีน้ําตาลอมเหลืองถึงสีน้ําตาลอมเทา (รูปที่ 

8) มีลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) พบเม็ดแปงมีขนาดใหญและมีจํานวนมาก มัก
พบเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางยาวรี หรือกลม หรือรูปไต มี hilum แบบ
ปากกา  เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีนจะไดเปนสีมวง พบได
มาก  (2) พบเซลล parenchyma ผนังบาง รูปรางคอนขางกลม 
ผนังไม lignified ผนังเปนลูกคลื่น ซึ่งภายในเซลลพบเม็ดแปง
จํานวนมาก  (3) พบเวสเซลสวนใหญเปนแบบขั้นบันได หรือแบบ
รางแห  (4) พบ Phloem fiber ผนังบาง ไม lignified และมีผนัง
คั่นตามขวาง ผนังดานหนึ่งเปนซี่ฟน  (5) พบเซลลที่มีเรซินสีสมแดง
ติดอยู (รูปที่ 9) 

 

 

 
รูปที่ 8  ลักษณะของผงกันเจียง 
图 8 干姜粉末 
Figure 8  Zingiberis Rhizoma powder 
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รูปที่ 9  จุลทรรศนลักษณะของผงกันเจียง 
图 9 干姜粉末显微特征 
Figure 9  Microscopic characteristic of Zingiberis Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  

สกัดผงกันเจียง 0.1 กรัม ดวย petroleum ether (30-60 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 3 
มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที ระเหยน้ํายาตัวอยาง 0.3 มิลลิลิตร 
ใหแหงในถาดหลุม  เติม sulfuric acid solution (เตรียมโดยผสม concentrated sulfuric acid 7.5 
มิลลิลิตร กับน้ํา 2.5 มิลลิลิตร) 4-5 หยด และผงวานิลลิน (vanillin) เล็กนอย ละลายใหเขากัน  สารละลายจะ
มีสีน้ําตาลแดง  ทิ้งไว 15 นาที สีของสารละลายจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีดํา  เติมน้ํากลั่น 4-5 หยด สีของ
สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินสดใส (เปนการตรวจสอบสารกลุม gingerols และ shogaols) (รูปที่ 10)  

 
รูปที่ 10  ผลการทดสอบสารกลุม gingerols และ shogaols ดวยปฏิกิริยาทางเคมี  

(I) กอนทําปฏิกิริยา 
(II) เมื่อทําปฏิกิริยากับ sulfuric acid solution และผงวานิลลิน 
(III) ทิ้งไว 15 นาที 
(IV) เมื่อหยดน้ํากลั่น 

图 10 姜辣素类和姜稀酚类显色反应 

(I) 反应前 

(II) 加入硫酸试液和香草醛后 

(III) 静置 15 分钟后  

(IV) 加入蒸馏水后 
Figure 10  Results of the chemical reactions of gingerols and shogaols 

(I) before the reaction,  
(II) after add sulfuric acid solution and vanillin powder, 
(III) allow to stand for 15 minutes,  
(IV) after add distilled water 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงกันเจียง 0.1 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 10 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช hexane : diethyl ether ในอัตราสวน 4 : 6 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรม
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ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 1% vanillin ใน 10% sulfuric acid และใหความรอน 110 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้น พนทับดวยน้ํากลั่น จะพบตําแหนงและสีของแถบสารในกลุม shogaols และ gingerols 
ปรากฎเปนจุดสีน้ําเงินที่มีคา Rf มากและนอย ตามลําดับ (รูปที่ 11)   

 

 
รูปที ่11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางกันเจียงที่สกัดดวย ethanol 

โดยใช hexane : diethyl ether ในอัตราสวน 4 : 6 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III)  ตรวจสอบดวยน้ํายาพน 1% vanillin ใน 10% sulfuric acid แลวใหความรอน 

110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาพนทับดวยน้ํากลั่น 

图 11 干姜薄层层析图谱 展开剂为正己烷-乙醚（4 : 6） 

(I)  紫外灯 254 nm 下观察 

(II)  紫外灯 366 nm 下观察 

(III) 喷以香草醛/硫酸试剂后于 110℃下加热显色观察 

(IV)  加热显色后喷水观察 

 Figure 11  Thin layer chromatograms of Zingiberis Rhizoma test solution using a mixture of hexane : diethyl ether (4 : 6) 
as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III)  detection with vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 
(IV) detection with (III) and over spray with distilled water 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงกันเจียง 0.1 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 12) 

 
รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางกนัเจียงที่สกัดดวย ethanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 干姜醇提物甲醇溶液紫外/可见光图谱 

Figure 12  Ultraviolet/visible spectrum of ethanolic extract of Zingiberis Rhizoma in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 19.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.2) 
3. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 22.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 

4. ปริมาณสารสําคัญ   
(1) นํ้ามันหอมระเหย : ไมนอยกวารอยละ 0.8 โดยปริมาตร/น้ําหนัก1 (ภาคผนวก 5) 
(2) สาร 6-gingerol (C17H26O4) : ไมนอยกวารอยละ 0.60 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

สมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : methanol : น้ํา ในอัตราสวน 40 : 5 : 55  เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการ
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ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 5,000 
คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร 6-gingerol   

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน 6-gingerol ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงกันเจียง (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.25 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 75% methanol ปริมาตรที่แนนอน 20 มิลลิลิตร 
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 40 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและ
ปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 75% methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร 6-gingerol ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร 6-gingerol ในผงกันเจียง1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
 การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกันเจียงสวนใหญจะเนนผลตอระบบทางเดินอาหาร ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ฤทธิ์ระงับปวด ตานอักเสบ ตานภาวะขาดออกซิเจน ตานเนื้องอก เปนตน  กันเจียงมีสรรพคุณ
บรรเทาอาการหดเกร็ง ระงับปวด ตานอักเสบ และลดไข14-16  กันเจียงสามารถตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร17 
อาการทองเสียที่เกิดจากการชักนําดวยน้ํามันละหุง และมีฤทธิ์ขับน้ําดี14  ผลของกันเจียงตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด คือ บํารุงหัวใจ ขยายหลอดเลือด ตานภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด และตานภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ14,15,18  
นอกจากนี้ กันเจียงยังมีฤทธิ์ตานภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย14,15 และตานเนื้องอก19,20  

พิษวิทยา 
 เมื่อใหสารสกัดอีเทอรของกันเจียงทางปาก พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี

คาเทากับ 16.3 ± 2.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาสมุนไพร 
120 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมทําใหหนูตาย  ขนาดของสารสกัดเอทานอล ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อ
ใหทางปากมีคาเทียบเทาสมุนไพร 108.9 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหสารสกัดเอทานอลทางปากหนูขาวในขนาด
เทียบเทาสมุนไพร 18 และ 10 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 2 เดือน พบวาไมทําใหมีความผิดปกติของน้ําหนักตัว 
คาทางโลหิตวิทยา ตัวชี้วัดทางชีวเคมีของเลือด และพยาธิวิทยาของอวัยวะตาง ๆ19 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
กันเจียงมีรสเผ็ดรอน เขาสูเสนลมปราณมาม กระเพาะอาหาร ไต หัวใจ และปอด1,21 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. กันเจียงเพี่ยน : มีฤทธิ์อบอุนมามและกระเพาะอาหาร กระจายความเย็น ฟนฟูหยาง ทะลวงเสน

ลมปราณ อบอุนปอด สลายของเหลวที่คั่งคางในรางกาย1,21,22 
2. เจียงถาน : มีรสขม ฝาด และอุน เขาสูเสนลมปราณมามและตับ รสเผ็ดจะหายไป จึงมีฤทธิ์หาม

เลือดและอุนลมปราณ โดยฤทธิ์อุนลมปราณออนกวาเผาเจียง แตฤทธิ์หามเลือดแรงกวาเผาเจียง 
3. เผาเจียง : มีรสขม เผ็ด และอุน จึงมีฤทธิ์อุนมามและกระเพาะอาหาร กระจายความเย็น อุน

ลมปราณ และหามเลือด โดยคุณสมบัติแหงและเผ็ดออนกวากันเจียง ฤทธิ์อุนภายในจึงไมแรงเทากันเจียง แต
การออกฤทธิ์ของยาจะนานกวาและสุขุมขึ้น ไดแก ฤทธิ์แกปวด บรรเทาอาการทองเสีย อุนลมปราณหามเลือด22 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการมามและกระเพาะอาหารเย็น       
กันเจียงออกฤทธิ์ที่มามและกระเพาะอาหาร ชวยทําใหอบอุน กระจายความเย็น จึงสามารถใช

รักษาไดทั้งกลุมอาการเย็นแกรงและเย็นพรอง  กรณีใชรักษากลุมอาการเย็นพรองในมามและกระเพาะอาหาร มี
อาการปวดทองจากความเย็น มักใชรวมกับเหรินเซิน (人参 โสมคน) และไปจู (白术) เชน ตํารับยาหลี่จงหวาน 
(理中丸) (รูปที่ 13)  กรณีใชรักษากลุมอาการเย็นแกรง มีอาการปวดทองเนื่องจากอวัยวะสวนกลางถูกความ
เย็นกระทบ อาจใชในรูปตัวยาเดี่ยวในรูปแบบยาผง หรือใชรวมกับเกาเหลียงเจียง (高良姜 ขา) เชน ตํารับยา
เออรเจียงหวาน (二姜丸)  กรณีใชรักษาโรคกระเพาะอาหารจากความเย็น มีอาการอาเจียนรวมดวย มักใช
รวมกับปนเซี่ย (半夏 โหราขาวโพด) เพื่อใหความอบอุนสวนกลางและระงับอาการอาเจียน เชน ตํารับยา
ปนเซี่ยกันเจียงสาน (半夏干姜散)1,21 (รูปที่ 14)  

 
รูปที ่13  ตํารับยาหลี่จงหวาน 

(กันเจียงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 13 理中丸组成（方中干姜为君药） 

Figure 13  Ingredients of Lizhong Wan 
(Zingiberis Rhizoma acting as principal 
drug) 

 
รูปที ่14  ตํารับยาปนเซี่ยกันเจียงสาน  

(กันเจียงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 半夏干姜散组成（方中干姜为君药） 
Figure 14  Ingredients of Banxia Ganjiang San 

(Zingiberis Rhizoma acting as principal 
drug) 
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2. กลุมอาการหยางใกลหมด  
กันเจียงมีฤทธิ์ดึงหยางท่ีสูญเสียไปกลับคืนมาสูสวนกลาง ทะลวงเสนลมปราณ จึงใชรักษากลุม

อาการหยางใกลหมด โดยมักใชรวมกับฟูจ่ือ (附子) เปนการจับคูยาแบบเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน เชน ตํารับยา
ซื่อหนี้ทัง (四逆汤)1,21 (รูปที่ 15) 

3. อาการไอ หอบเหน่ือย เน่ืองจากมีของเหลวท่ีเกิดจากความเย็นคั่งอยูในปอด 
กันเจียงมีรสเผ็ดรอน ออกฤทธิ์ที่ปอด ทําใหปอดอุน ขจัดความเย็น และชวยขับเสมหะ จึงใชรักษา

อาการหอบเหนื่อยที่มีอาการไอเนื่องจากมีการคั่งของของเหลวที่เกิดจากความเย็น มีอาการตัวเย็น หลังเย็น 
มีเสมหะใสปริมาณมาก มักใชรวมกับซี่ซิน (细辛) อูเวยจื่อ (五味子) และหมาหวง (麻黄) เชน ตํารับยา
เสี่ยวชิงหลงทัง (小青龙汤)1,21 (รูปที่ 16) 

 

 
รูปที ่15  ตํารับยาซ่ือหนี้ทัง 

(กันเจียงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 15 四逆汤组成（方中干姜为臣药） 

Figure 15  Ingredients of Sini Tang 
(Zingiberis Rhizoma acting as assistant drug) 

 
รูปที ่16  ตํารับยาเสี่ยวชิงหลงทัง  

(กันเจียงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 16 小青龙汤组成（方中干姜为臣药） 

Figure 16  Ingredients of Xiaoqinglong Tang 
(Zingiberis Rhizoma acting as assistant drug) 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม21 

ขอหามใช 
หามใชในผูปวยกลุมอาการอินพรองเกิดรอนใน ความรอนในเลือดสูง21 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาทองเสีย โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ตับอักเสบ แกวิงเวียน กระเพาะอาหารสวนปลายอุดตัน 

ผมรวงเปนหยอม ๆ ภาวะมีบุตรยากในผูชาย เปนตน23 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 
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จือจื่อ (ลูกพุด) 

คําจํากัดความ 
จือจื่อ (栀子) หรือ ลูกพุด คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gardenia jasminoides Ellis 

วงศ Rubiaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนจือจื่อเปนไมพุมไมผลัดใบ ใบเดี่ยว ออกตรงขาม หรือออกเปนวงรอบ 3 ใบ แผนใบหนาคลาย

แผนหนัง ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอกกลับกวาง หรือรูปไขกลับ ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม ฐานใบรูปลิ่ม 
ขอบใบเรียบ หูใบ 2 อัน มีลักษณะเปนเยื่อรูปกาบ  ดอกมีขนาดใหญ มีกลิ่นหอม ออกที่ยอดหรือตามซอก 
วงกลีบดอกบิดเปนเกลียวขณะตูม เมื่อบานมีรูปรางคลายแกวไวน สีขาวแลวเปลี่ยนเปนสีเหลืองนวล วงกลีบดอก
สวนลางติดกันเปนหลอด  ผลรูปไขกลับ หรือรูปขอบขนาน สีเหลืองเขม มีสันครีบตามแนวยาว 5-9 ครีบ 
ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทน  เมล็ดมีจํานวนมาก สีเหลืองสด แบน รูปไข 2-5 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงเพาะปลูกตนจือจ่ือที่สําคัญอยูบริเวณที่ราบลุมตอนกลางบริเวณหุบเขาตามแนวแมน้ําแยงซีเกียง  

และพื้นที่เขตกรรมที่เหมาะสมที่สุดอยูในมณฑลเจียงซี (江西) ที่เมืองเฟงเฉงิ (丰城) จินซ ี(金溪) อีช๋นุ (宜春) 
หลินชวน (临川) เลออัน (乐安) ยฺว่ีซาน (玉山) ว่ันไจ (万载) เกาอนั (高安) ตงเซียง (东乡) ซัง่เกา (上高) 
หนานเฉิง (南城) และในมลฑลซ่ือชวน (四川) ที่เมืองหลูเซี่ยน (泸县) นาซี (纳溪) ชางซี (苍溪)  อี่หลง (仪陇)  
และเมืองหรงชาง (荣昌) ในมหานครฉงชิ่ง6 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวผลจือจ่ือเมื่อเปลือกผลเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีแดง หรือเหลืองอมแดง ในวันที่อากาศ

แจมใสมีแสงแดด เก็บเกี่ยวดวยมือ หามหักกิ่ง เก็บทั้งผลขนาดเล็กและใหญ แลวนํามาคัดขนาด7,8  กําจัดกาน
ผลและสิ่งแปลกปลอม นําไปลวกดวยน้ําเดือดหรือนําไปนึ่ง แลวตากแดดใหแหง  ในบางพ้ืนที่เตรียมจือจ่ือโดย
นําผลสดมาตากแดดใหแหงโดยตรง เรียกวา เซิงไซจ่ือ (生晒栀) หากทําใหแหงโดยการปงไฟ จะเรียกวา เปยจ่ือ 
(焙栀)    สวนผลจือจ่ือที่ผานกระบวนการแปรรูปโดยการบม หรือการอัดแนน หรือการนึ่ง หรือการหมัก แลว
ตากแดดใหแหง เรียกวา เฮยซานจ่ือ (黑山栀)9-11   

2 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนจือจ่ือแสดงกิ่งที่มีดอก (รูปบน) และกิ่งทีม่ผีล (รูปลาง) 
图 1  栀子植物形态。上图: 栀子花枝；下图：栀子果枝 

Figure 1  Gardenia jasminoides Ellis, Upper: flowering branches; Lower: fruiting branches 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนจือจ่ือ 

 1. กิ่งที่มีดอก  2. กิ่งที่มีผล  3. ภาคตัดตามยาวของดอก  4. อับเรณู 
图 2 栀子植物简图。  1.花枝  2.果枝  3.花的纵剖面  4.花药 

Figure 2  Gardenia jasminoides Ellis 
1. flowering branches  2. fruiting branches  3. longitudinal section of flower  4. anther 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
จือจ่ือมีลักษณะเปนรูปไขหรือรูปรี ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร  ผิว

ดานนอกสีเหลืองอมแดงหรือสีน้ําตาลแดง ตามแนวยาวมีสันครีบ 6 ครีบ ระหวางสันครีบมีแนวเสน 1 เสนเห็นได
อยางชัดเจน และมีแนวเสนแตกแขนง ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทน ฐานเรียว มีรอยกานผล เปลือกผลบาง เปราะ 
มันวาวเล็กนอย ผิวดานในสีออน เปนมันวาว มีผนังกั้น 2-3 ชอง  เมล็ดแบนรูปไข มีจํานวนมาก อยูรวมกัน
เปนกลุม สีแดงเขมหรือเหลืองอมแดง ผิวของเมล็ดมีรอยคลายหูดขนาดเล็กกระจายอยูอยางหนาแนน  จือจ่ือมี
กลิ่นออน ๆ รสขม และเปรี้ยวเล็กนอย1 (รูปที่ 3)  

 

      

มาตรฐานสินคา 
ระดับคุณภาพของจือจ่ือแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพระดับ 1 : ผลแหง มีลักษณะเปนรูปไขหรือรูปรีแบนขาง สมบูรณ ผิวดานนอกสีแดงสม 
เหลืองอมแดง แดงออน หรือเหลืองออน มีสันครีบตามแนวยาว สวนปลายมีกลีบเลี้ยงติดทน เปลือกผลบาง  
มันวาวเล็กนอย  เมล็ดอยูรวมกันเปนกลุม สีแดงเขม แดงอมมวง แดงออน หรือเหลืองอมน้ําตาล มีกลิ่นออน ๆ 
รสขม และเปรี้ยวเล็กนอย ไมมีผลสีดําปะปน  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา  

คุณภาพระดับ 2 : ผลแหง มีลักษณะเปนรูปไขหรือรูปกลมแบนขาง มีขนาดเล็กแกร็น ผิวดานนอกสี
เหลืองอมสม มวงเขม หรือมวงคราม มีสันครีบตามแนวยาว สวนปลายมีกลีบเลี้ยงติดทน เปลือกผลบาง เมล็ด
อยูรวมกันเปนกลุม สีแดงอมน้ําตาล เหลืองอมแดง น้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาล  มีกลิ่นออน ๆ รสขมและเปร้ียว
เล็กนอย มีชิ้นสวนของผล หรือผลท่ีแตกปะปนเล็กนอย แตไมมีผลสีดําปะปน  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมี
แมลงชอนไช และไมขึ้นรา12,13 

1 centimeter

รูปที่ 3   ลักษณะภายนอกของจือจ่ือ 
图 3 栀子药材 

Figure 3  Gardeniae Fructus crude drug 
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สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปลอม 
สุยจือจื่อ* (水栀子) หรือ ตาจือจื่อ* (大栀子) คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gardenia 

jasminoides Ellis var. grandiflora Nakai วงศ Rubiaceae ผลมีขนาดใหญ รูปไขยาวรี สังเกตเห็นสันครีบ
ไดชัดเจน (รูปที่ 4) ใชเปนยาพอกภายนอกเพื่อรักษาอาการฟกชํ้า สวนมากใชในการแตงสีที่ไดจากธรรมชาติ14-16 

หมายเหตุ : ในประเทศไทยใชปริมาณเล็กนอย เพื่อแตงสีน้ําเก็กฮวย 
        

        
 
การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 

การเตรียมอิ่นเพี่ยนของจือจ่ือ มี 3 วิธี ดังนี้  
1. จือจื่อ (栀子) : เตรียมโดยนําผลจือจ่ือมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แลวตําใหแตก 
2.  เฉาจือจื่อ (炒栀子) : เตรียมโดยนําจือจ่ือ  (จากวิธีที่ 1) มาคั่วในกระทะโดยใชไฟระดับปานกลาง 

ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกของเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลอมเหลือง นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น 
3.  เจียวจือจื่อ  (焦栀子) : เตรียมโดยนําจือจ่ือ  (จากวิธีที่ 1) มาคั่วในกระทะโดยใชไฟระดับปานกลาง 

ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกของเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลไหมหรือสีดําไหม ดานในของเปลือกผลและ
เปลือกหุมเมล็ดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลเขม นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. จือจื่อ : มีลักษณะเปนชิ้น รูปรางไมแนนอน ผิวดานนอกของเปลือกผลสีเหลืองอมแดงหรือแดงอม

น้ําตาล มีสันครีบตามแนวยาวชัดเจน  เมล็ดแบน รูปไข จํานวนมาก สีแดงเขมหรือเหลืองอมแดง มีกลิ่นออน 
ๆ รสขม และเปรี้ยวเล็กนอย (รูปที่ 5) 

2. เฉาจือจื่อ : มีลักษณะเหมือนจือจ่ือ แตผิวดานนอกมีสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 6) 
3. เจียวจือจื่อ :  มีลักษณะเหมือนจือจื่อ แตผิวดานนอกมีสีน้ําตาลไหมหรือสีดําไหม ดานในของ

เปลือกผลสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลเขม  มีกลิ่นออน ๆ รสขม และเปรี้ยวเล็กนอย (รูปที่ 7)1,12,13 

1 centimeter

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของสุยจือจ่ือ 
图 4 水栀子药材 

Figure 4  Shuizhizi crude drug 
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รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของจือจ่ืออ่ินเพี่ยน 
图 5 栀子饮片 

Figure 5  Zhizi prepared slices 

 
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

    
1 centimeter

1 centimeter 

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของเฉาจือจ่ือ 
图 6 炒栀子 

Figure 6  Chaozhizi prepared slices 

รูปที่ 7  ลักษณะภายนอกของเจียวจือจ่ือ
图 7 焦栀子 
Figure 7  Jiaozhizi prepared slices 

1 centimeter
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องคประกอบทางเคมี 
จือจ่ือมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม iridoids [เชน geniposide, gardenoside 

(รูปที่ 8), geniposidic acid, genipin] สารสี (เชน crocin-1, crocin-2),  triterpenoids (เชน ursolic 
acid), flavonoids, phenolic acids (เชน chlorogenic acid) น้ํามันหอมระเหย เปนตน2,17 

 

             
  geniposide 栀子苷                 gardenoside 羟异栀子苷 

รูปที่ 8  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในจือจ่ือ 
图 8 栀子主要化学成分结构 

Figure 8  Structures of some chemical constituents of Gardeniae Fructus 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงจือจื่อมีสีน้ําตาลแดง (รูปที่ 9) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) stone cell ของผนังผลช้ันนอก รูปกระสวย 
เรียวยาว เรียงตอกันคลายโมเสก  (2) เซลล parenchyma ของ
ผนังผลช้ันกลางมีผนังบาง รูปรางคอนขางสี่เหลี่ยมหรือกลม ซึ่ง
ภายในเซลลบรรจุผลึกแคลเซียมออกซาเลต รูปรางคลายดอก
กุหลาบ และพบ vessel ซึ่งมี lignin  (3) stone cell ของ
เปลือกเมล็ดชั้นนอกสีเหลืองหรือน้ําตาลออน ยาว รูปทรง
สี่เหลี่ยม หรือรูปรางไมแนนอน มีรอยบุมขนาดใหญ ผนังหนา 
ชองวางภายในสีน้ําตาลแดง  (4) ชั้นเปลือกเมล็ดอยูติดกับชั้น 
endosperm เปนเซลลรูปรางคอนขางกลม ผนังหนา ไมมี 
lignin  (5) vessel สวนใหญเปนแบบรางแห (รูปที่ 10) 

 

 
รูปที่ 9  ลักษณะของผงจือจ่ือ 
图 9 栀子粉末 

Figure 9  Gardeniae Fructus powder 
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รูปที่ 10  จุลทรรศนลักษณะของผงจือจ่ือ 
图 10 栀子粉末显微特征 

Figure 10  Microscopic characteristic of Gardeniae Fructus powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  

สกัดผงจือจ่ือ 0.4 กรัม ดวย 50% methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที จะไดน้ํายาตัวอยางสีเหลืองสด  ดูดสารละลายใสสวนบนปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร เติมน้ํายา Trim-Hill ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (ประกอบดวย glacial acetic acid 10 มิลลิลิตร 
สารละลาย copper sulfate ความเขมขนรอยละ 0.2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และ concentrated 
hydrochloric acid ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร) เขยาใหเขากัน แลวใหความรอน สีของสารละลายจะเปลี่ยนเปนสี
เขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม iridoids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ผลการทดสอบสารกลุม iridoids ดวยปฏิกิริยาทางเคมกีบัน้ํายา Trim-Hill 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 
图 11 栀子环烯醚萜类加 Trim-Hill 试剂显色反应 (I) 前 (II) 后加热 

Figure 11  Result of the chemical reaction of iridoids with Trim-Hill reagent  (I) before, and (II) after the reaction 
 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงจือจ่ือ 0.4 กรัม ดวย 50% methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 4 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช ethyl acetate : acetone : formic acid : water ในอัตราสวน 5 : 5 : 1 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใต
แสงธรรมชาติ แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 
anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบ (รูปที่ 12)  
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รูปที ่12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางจือจ่ือที่สกัด ดวย 50%  

methanol โดยใช ethyl acetate : acetone : formic acid : water ในอัตราสวน  
5 : 5 : 1 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 

    (I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
         (II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
          (III)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
         (IV) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde  แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 12 栀子提取液薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-丙酮-甲酸-水  (5 ：5 ：1 ：1) 

(I)   可见光观察 

(II)  紫外灯下 UV 254 观察 

(III) 紫外灯下 UV 366 观察 

(IV)  茴香醛试剂处理后于 110 ℃ 下加热显色观察 

Figure 12  Thin layer chromatograms of Gardeniae Fructus test solution using a mixture of ethyl acetate : acetone : 
formic acid : water (5 : 5 : 1 : 1) as mobile phase 
(I)  detection under visible light 
(II)  detection under UV 254 nm 
(III) detection under UV 366 nm 
(IV) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงจือจ่ือ 0.4 กรัม ดวย 50% methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-600 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 13) 

 
รูปที ่13  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางจือจ่ือที่สกัดดวย 50% methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 13 栀子甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 13  Ultraviolet/visible spectrum of 50% methanolic extract of Gardeniae Fructus in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  
เถารวม : ไมเกินรอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1)  

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 8.5 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสําคัญ 
สาร gardenoside (C17H24O10) : ไมนอยกวารอยละ 1.8 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

สมุนไพรแหง1 
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ  : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดย

ใช acetonitrile : water ในอัตราสวน 15 : 85 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 238 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 1,500 คํานวณ
อางอิงจาก peak ของ gardenoside  

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน gardenoside ละลายใน 
methanol  เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
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สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงจือจ่ือ (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 
65 mesh) จํานวน 0.1 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 20 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย methanol กรอง ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารละลายที่กรองได  10 
มิลลิลิตร ใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวย methanol เขยาใหเขากัน 
จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง  ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณ
ปริมาณของสาร gardenoside ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต 
peak แลวคํานวณหารอยละของสาร gardenoside ในผงจือจ่ือ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของจือจ่ือจะเนนผลตอระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง ตานจุลชีพ เปนตน  จือจ่ือมีฤทธิ์ลดไข ทําใหสงบ ระงับปวด และตานอักเสบ18  
ผลของจือจ่ือตอระบบทางเดินอาหารไดแก มีฤทธิ์ปกปองตับและตับออน ขับน้ําดี18,19 มผีลตอการบบีตวัของลาํไส18 
และตานการเกิดแผล20  จือจ่ือสามารถยับยั้งและฆาเชื้อจุลชีพกอโรค18,21,22  นอกจากนี้ จือจื่อยังมีฤทธิ์ตาน
ภาวะเลือดออกในสมองและลดความดันเลือด23,24 

พิษวิทยา 
ขนาดของสารสกัดแอลกอฮอลของจือจ่ือที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อใหทางปากและ

ฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทาสมุนไพร 107.4 และ 17.1 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สารสกัดน้ํา สารสกัด
แอลกอฮอล สาร geniposidic acid และสาร genipin ในขนาดสูงมีความเปนพิษตอตับ1,18,25,26 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
จือจ่ือมีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณหัวใจ ปอด และซานเจียว27 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. จือจื่อ : มีฤทธิ์ระบายความรอน  บรรเทาอาการกระวนกระวาย ดับรอน ขับระบายความชื้น ลด

ความรอนในเลือด และดับพิษ ใชภายนอกระงับปวด ลดบวม27,28 
2.  เฉาจือจื่อ และ  เจียวจือจื่อ : จือจ่ือมีรสขม เย็นมาก จึงสามารถทําลายจงชี่ (ชี่ที่หลอเลี้ยงสวนกลาง

ของรางกาย) ไดงาย กระตุนกระเพาะอาหาร ทําใหมามและกระเพาะอาหารออนแอ อาเจียนงายภายหลัง
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รับประทาน เมื่อนํามาคั่วจะขจัดขอเสียดังกลาว เฉาจือจ่ือและเจียวจือจ่ือมีสรรพคุณเหมือนกัน แตเฉาจือจ่ือมี
รสขม และเย็นมากกวา โดยทั่วไปหากความรอนสูงจะใชเฉาจือจ่ือ ในกรณีที่มามและกระเพาะอาหารคอนขาง
พรองจะใชเจียวจือจ่ือ ตัวยาทั้งสองชนิดนี้มีฤทธิ์ระบายความรอน บรรเทาอาการกระวนกระวายใจ28 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการรอนจัด 
จือจ่ือเปนตัวยาที่มีรสขม เย็น จึงมีสรรพคุณระบายไฟแกรงทุกประเภท โดยเฉพาะไฟที่หัวใจ  ใช

รักษาภาวะความรอนอุดกั้นทรวงอก มีอาการกระวนกระวาย กระสับกระสาย อึดอัดแนนหนาอก โดยมักใช
รวมกับตั้นโตวฉื่อ (淡豆豉 เมล็ดถั่วเหลืองที่ผานการหมักแลว) เชน ตํารับยาจือจ่ือฉื่อทัง (栀子豉汤) (รูปที่ 
14)  กรณีใชรักษาอาการบวมแดงและปวดตาเน่ืองจากมีความรอนที่ตับ มักใชรวมกับจฺหวีฮฺวา  (菊花 เก็กฮวย) 
และเซ่ียคูเฉา (夏枯草)  กรณีใชรักษาภาวะความรอนคั่งและแสบรอนในกระเพาะอาหาร คลื่นไส อาเจียน มัก
ใชรวมกับเซิงเจียง (生姜 ขิงสด)     และกรณีใชรักษาอาการไอจากภาวะความรอนกระทบปอด มีอาการไอ เจ็บคอ 
คอแหง มักใชรวมกับหวงฉิน (黄芩) และเจ๋ียเกิ่ง (桔梗) เชน ตํารับยาจือเหลียนชิงเฟยทัง (栀连清肺汤)27 
(รูปที่ 15) 

 

รูปที่ 14  ตํารับยาจือจ่ือฉื่อทัง 
(จือจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 14 栀子豉汤组成（方中栀子为君药） 
Figure 14  Ingredients of Zhizichi Tang 

(Gardeniae Fructus acting as principal drug) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาจือเหลียนชิงเฟย 

(จือจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 栀连清肺汤组成（方中栀子为君药） 
Figure 15  Ingredients of Zhilian Qingfei Tang 

(Gardeniae Fructus acting as principal drug) 
 

2. กลุมอาการรอนช้ืน 
จือจ่ือเปนตัวยาที่มีรสขม เย็น จึงสามารถใชขจัดความรอน ระบายความรอนชื้นผานซานเจียวโดยขับ

ออกทางปสสาวะ ใชรักษาดีซานซึ่งมีสาเหตุจากการคั่งของความรอนชื้นในตับและถุงน้ําดี ปสสาวะนอยและมีสีแดง 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1  

T-28 

โดยมักใชรวมกับอินเฉินเฮา (茵陈蒿) และตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) เชน ตํารับยาอินเฉินเฮาทัง (茵陈蒿汤) 
(รูปที่ 16)  กรณีใชรักษาอาการขัดเบา ปสสาวะกะปริบกะปรอยและรูสึกแสบในทอปสสาวะเนื่องจากมีการคั่ง
ของความรอนชื้น มักใชรวมกับหฺวาสือ (滑石 หินลื่น) และเชอเฉียนจื่อ (车前子) เชน ตํารับยาปาเจิ้งสาน 
(八正散)27 (รูปที่ 17) 
 

รูปที ่16  ตํารับยาอินเฉินเฮาทัง                          
(จือจ่ือําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 

图 16 茵陈蒿汤 组成（方中栀子为臣药） 

Figure 16  Ingredients of Yinchenhao Tang 
(Gardeniae Fructus acting as adjuvant drug) 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาปาเจ้ิงสาน 

(จือจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 17 八正散 组成（方中栀子为佐药） 

Figure 17  Ingredients of Bazheng San 
(Gardeniae Fructus acting as assistant drug) 

 
3. เลือดออกเนื่องจากมีความรอนในเลือด    
จือจ่ือออกฤทธิ์ตอระบบเลือด มีสรรพคุณลดความรอนในระดับเลือดและหามเลือด จึงเหมาะ

สําหรับรักษาอาการเลือดออกเนื่องจากความรอนสูงจัดทําลายหลอดเลือด ทําใหเลือดออกนอกระบบ เกิดอาการ
อาเจียนเปนเลือด ขากเปนเลือด มีเลือดกําเดาออก และปสสาวะเปนเลือด27 

4. แผล ฝหนอง ขจัดพิษ ลดบวม   
จือจ่ือมีสรรพคุณขจัดพิษรอน สามารถใชเปนตัวยาเดี่ยวสําหรับรักษาพิษแผลฝหนอง ลดอาการ

อักเสบ ปวดบวมแดงรอน หรือใชรวมกับตัวยาอื่นที่มีสรรพคุณขจัดพิษและรักษาฝตาง ๆ เชน จินอิ๋นฮวา (金银花 
ดอกสายน้ําผ้ึง) เหลียนเช่ียว (连翘) และผูกงอิง (蒲公英)  ใชไดทั้งเปนยารับประทานและยาพอก  
นอกจากนี้ สามารถผสมผงจือจ่ือในนํ้าสมสายชู ใชพอกเพื่อลดอาการปวดบวมจากแผลฟกช้ํา27 

ขนาดและวิธีใช 
จือจ่ือ หรือเฉาจือจ่ือ ใชตมรับประทาน ครั้งละ 6-9 กรัมตอวัน หรือใชภายนอกในขนาดที่เหมาะสม27 



2. จือจื่อ 
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ขอควรระวัง  
จือจ่ือมีรสขม เย็นมาก อาจกระทบการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร ไมเหมาะสําหรับผูที่

อุจจาระเหลวเนื่องจากมามพรอง27 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษากลุมอาการรอนแกรง เชน แผลในชองปากที่กลับเปนซ้ํา29 งูสวัด30 ถุงน้ําดีอักเสบเรื้อรัง31 ฟกช้ํา

ที่แขนขา32 ความดันเลือดสูง33 เสนประสาทออนแอ34 โรคหลอดเลือดหัวใจ35 เปนตน 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 
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เจ๋ียเก่ิง 
 

คําจํากัดความ 
เจี๋ยเกิ่ง (桔梗) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. 

DC. วงศ Campanulaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเจ๋ียเกิ่งเปนไมลมลุกอายุหลายป มีน้ํายางสีขาวขุน รากแกวยาว รูปกระสวยมีเนื้ออวบ ใบออกเปน

วงรอบ ออกตรงขาม หรือออกสลับทั้งหมด แผนใบรูปไข รูปรีแกมรูปไข หรือรูปใบหอก ขอบใบเปนจักฟนเลื่อย
ละเอียด  ดอกเดี่ยว หรือเปนชอคลายชอกระจะหรือชอแยกแขนงซึ่งประกอบดวยดอกเพียงไมกี่ดอก วงกลีบดอก
เปนรูประฆังกวาง สีน้ําเงินหรือมวงน้ําเงิน  ผลแบบแหงแตก รูปไขกลับ เมล็ดจํานวนมาก รูปไขหรือรูปรี สี
น้ําตาล2-7 (รูปที่ 1, 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเจ๋ียเกิ่ง 
图 1 桔梗植物形态 

Figure 1  Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 

3 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเจ๋ียเกิ่ง 

1. กิ่งที่มีดอก  2. กิ่งที่มีใบ  3. ราก 
图 2 桔梗植物简图。  1.花枝  2.叶枝  3.根 

Figure 2  Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 
1. flowering branch  2. branch with leaves  3. root 

 

23 1

3 centimeters
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แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนเจ๋ียเกิ่งพบไดทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งในปาธรรมชาติและการเพาะปลูก โดยพื้นที่เขตกรรม

ที่ใหผลผลิตมากที่สุด ไดแก แหลงเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (东北) ภาคเหนือ (华北) ของจีน 
และเขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน (内蒙古) แหลงเพาะปลูกที่มีคุณภาพดีอยูในภาคตะวันออก (华东) โดย
แหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองถงไป (桐柏) ในมณฑลเหอหนาน (河南) เมืองเฉาหู (巢湖) และเมอืงถงเฉิง 
(桐城) ในมณฑลอันฮุย (安徽) และเมืองจ่ือถง (梓潼) ในมณฑลซื่อชวน (四川)2-9 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เจ๋ียเกิ่งที่เจริญในปาธรรมชาติจะเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวงเม่ือลําตนเริ่มแหงเฉา สวนเจ๋ียเกิ่งจากการ

เพาะปลูกจะเก็บเกี่ยวระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  เลือกวันที่อากาศแจมใสมีแสงแดด ขุดราก
อยางระมัดระวัง อยาใหแตกหัก ตัดลําตนและใบทิ้ง กําจัดเศษดินที่ติดอยูออก แลวปอกเปลือกทิ้งในขณะที่ยังสด 
ลางดวยน้ําสะอาด แลวนําไปตากแดดหรืออบ หมั่นกลับบอย ๆ จนเกือบแหง นํามากองสุมรวมกันใหออกเหง่ือ
เปนเวลา 1 วัน จากน้ันนําไปตากแดดหรืออบตอจนแหงสนิท6-10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เจ๋ียเกิ่งมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกหรือ

รูปคลายกระสวย  ปลายคอย ๆ เรียวเล็กลง อาจ
แตกแขนง บิดงอเล็กนอย ยาว 7-20 เซนติเมตร 
เสนผานศูนยกลาง 0.7-2 เซนติเมตร  ผิวสีขาวหรือ
สีขาวอมเหลืองออน รากที่ยังไมไดปอกเปลือกจะมีสี
น้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเทา มีรองคดไป
ตามแนวยาว และมีชองอากาศและรอยแผลเปนที่
เกิดจากรากแขนงตามแนวขวาง สวนบนมีลายตาม
แนวขวาง  สวนโคนอาจมีเหงาสั้น ๆ ติดอยู หรืออาจ
เห็นไมชัดเจน ซึ่งจะมีรอยแผลของลําตนรูปวงเสี้ยว
อยูเปนจํานวนมาก เนื้อเปราะ หนาตัดไมเรียบ มีวง
ของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium สีน้ําตาล เปลือก
คอนขางขาว มีรอยแตก เนื้อไมสีขาวอมเหลืองออน 
มีกลิ่นออน ๆ รสหวานเล็กนอย ตามดวยขม1,11-13 
(รูปที่ 3) 

 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเจ๋ียเกิ่ง 
图 3 桔梗药材 

Figure 3  Platycodonis Radix crude drug 

1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา 
มาตรฐานสินคาของเจ๋ียเกิ่งมี 2 ประเภท คือ แบงตามแหลงผลิต และมาตรฐานสําหรับการสงออก 
เจี๋ยเกิ่งแบงตามแหลงผลิต  มีระดับคุณภาพแตกตางกัน ดังนี้10,14-16 
1. หนันเจี๋ยเกิ่ง (南桔梗) แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คุณภาพระดับ 1 : รากแหง มีลักษณะยาวตรง ไมมีเปลือกและปลายราก ผิวสีขาว เนื้อแข็ง 
ผิวหนาตัดสวนนอกสีขาว ตรงกลางสีเหลืองออน มีรสหวาน ขม และเผ็ด  สวนบนของรากมีเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 1.4 เซนติเมตร และมีความยาวมากกวา 14 เซนติเมตร ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช 
และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตสวนบนของรากมีเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 1 เซนติเมตร และมีความยาวมากกวา 12 เซนติเมตร  

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตสวนบนของรากมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 0.5 เซนติเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 7 เซนติเมตร   

2. เปยเจี๋ยเกิ่ง (北桔梗) 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา มีคุณภาพคละกันไป เรียกวา ถงฮวอ (统货) 

เจี่ยเกิ่งสําหรับสงออก  แบงระดับคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี้  
คุณภาพระดับ 1 : รากมีสีขาวสะอาด ปอกเปลือกออกหมด ยาว 12.5-25 เซนติเมตร เสนรอบวง

ของสวนลาง 3-3.8 เซนติเมตร และเสนรอบวงของสวนบน  4.9-6.5 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตยาว 11.5-17 เซนติเมตร เสนรอบวงของ

สวนลาง 2.6-2.8 เซนติเมตร และเสนรอบวงของสวนบน 4.5-4.7 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตยาว 9-14 เซนติเมตร  เสนรอบวงของ

สวนลาง 1.8-2.6 เซนติเมตร และเสนรอบวงของสวนบน 2.8-3.4 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 4 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตยาว 8-13 เซนติเมตร เสนรอบวงของ

สวนลาง 1.2-2.2 เซนติเมตร และเสนรอบวงของสวนบน 2.8-3.4 เซนติเมตร    
คุณภาพระดับ 5 : เปนเศษชิ้นแตกหักของเจี๋ยเกิ่ง เรียกวา เจี๋ยเกิ่งซุย (桔梗碎) ไมมีดินและ

สิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปลอม 
ซือสือจู (丝石竹) หรือ ฉางเหรยสือโถวฮวา (长蕊石头花) คือ เหงาของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Gypsophila oldhamiana Miq. วงศ Caryophyllaceae หรือ มีชื่อเรียกทั่วไปวา “เสียเฉา (霞草)” นํามาหั่น
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1 centimeter

เปนแวนเพื่อปลอมเปนเจ๋ียเกิ่ง  สวนใหญจะเพาะปลูกในมณฑลซานตง (山东) และเหอเปย (河北) เหงามี
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอกหรือรูปกระสวย มีแขนง ผิวสีขาวอมเหลือง มีรองบิดงอตามยาวและมีรอยแผลเปน
ที่เกิดจากรากฝอย ไมมีลําตนใตดินติดอยู เนื้อแข็งและมีน้ําหนัก หักยาก หนาตัดมีวงแหวนสีขาวอมเหลือง 2-4 
วง เรียงซอนกัน มีกลิ่นออน ๆ รสขมฝาดและชาลิ้น ในเซลล parenchyma มีกลุมผลึกแคลเซียมออกซาเลต
และผลึกละเอียดอื่น ๆ11-13,17-22 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนํารากเจ๋ียเกิ่งมากําจัดสิ่งแปลกปลอม ลางน้ําใหสะอาด นําขึ้นจากน้ํา วางท้ิงไวจนเน้ือนิ่ม 

หั่นเปนแผนหนา 2-4 มิลลิเมตร แลวทําใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
เจ๋ียเกิ่งมีลักษณะเปนแผนรูปไขหรือรูปรางไมแนนนอน มักไมมีเปลือกรากหรืออาจเหลือติดอยูบาง  

หนาตัดเห็นเปลือกหรือชั้นของเนื้อเยื่อ cortex คอนขางบาง สีขาวหมน และมีวงของช้ันเยื่อเจริญชนิด cambium 
สีน้ําตาลชัดเจน สวนไสกลางกวาง มีรอยแตกจํานวนมาก มีกลิ่นออน ๆ เมื่อชิมในตอนแรกจะรูสึกหวาน
เล็กนอย จากน้ันจะขม1 (รูปที่ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเจ๋ียเกิ่งอิ่นเพี่ยน 

图 4 桔梗饮片 

Figure 4  Jiegeng prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
เจ๋ียเกิ่งมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม pentacyclic triterpenoid saponins [เชน 

platycodin A, platycodin D (รูปที่ 5), tenuigenin D], steroids (เชน  α-spinasterol) น้ํามันหอมระเหย 
กรดอะมิโน เปนตน11,23,24 

 
รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร platycodin D 
图 5 桔梗皂苷 D 

Figure 5  Chemical structure of platycodin D 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเจี๋ยเกิ่งมีสีขาวเทาถึงสีน้ําตาลอมเทา (รูปที่ 6) มี

ลักษณะของเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน  ไดแก (1) พบแผน inulin (subrounded crystal)  
(2) พบเซลลพาเรงคิมาผนังหนา ไม lignified พบไดบาง  (3) พบ 
vessel สวนใหญเปนแบบรางแห หรือแบบข้ันบันได ปลายขางหนึง่จะ
เปน pore พบไดมาก  (4) พบเซลล cork มีสีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อ
มองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย พบได
บาง  (5) พบชั้น phelloderm เปนเซลลผนังบางอัดกันแนนผนังไม 
lignified พบสารสีน้ําตาลแดงอยูในเซลล เปนชั้นที่อยูถัดจากช้ัน
คอรก พบไดบาง  (6) ไมพบเม็ดแปง (รูปที่ 7) 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  ลักษณะของผงเจ๋ียเกิง 
图 6 桔梗粉末 
Figure 6  Platycodonis Radix powder 



3. เจี๋ยเก่ิง 

T-37 

 

 
รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงเจ๋ียเกิง 
图 7 桔梗粉末显微特征 
Figure 7  Microscopic characteristic of Platycodonis Radix powdered drug 

 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  
- ตมผงเจี๋ยเกิ่ง 0.1 กรัม ในน้ํากลั่น 2 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที เขยา สังเกตฟองที่เกิดขึ้น 

(foam test เปนการตรวจสอบสารกลุม saponins) (รูปที่ 8)  

              
 

- สกัดผงเจ๋ียเกิ่ง 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 15 นาที  นําสารสกัด 0.1 มิลลิลิตร มาทิ้งไวใหแหง  ละลายสารสกัดดวย acetic 
anhydride 2-3 หยด เติม concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสีน้ําตาลแดงตรงกลางและสีฟา
เหลือบเปนวงแหวนดานนอก (Liebermann-Burchard test เปนการตรวจสอบสารกลุม triterpenoids และ 
steroids) (รูปที่ 9)  

 
รูปที่ 9  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids และ steroids ดวย Liebermann-Burchard test 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏกิิริยา 
图 9 桔梗三萜类和甾体类化合物 Lieburmann-Burchard 显色反应 (I) 反应前 (II) 反应后 

Figure 9  Result of Liebermann-Burchard test for triterpenoids and steroids  (I) before, and (II) after the reaction 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงเจ๋ียเกิ่ง 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 5 ไมโครลิตร 
ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช 
ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 6 : 4 : 0.1  เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว 

รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม saponins ดวย foam test 
图 8 桔梗皂苷类蒸馏水泡沫试验结果 

Figure 8  Result of foam test for saponins 



3. เจี๋ยเก่ิง 

T-39 

นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่
ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร พนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 110 องศา
เซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร  จะพบ
ตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 10)  

 

 
รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางเจ๋ียเกิ่งที่สกดัดวย methanol  

โดยใช ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 6 : 4 : 0.1 เปน 
วัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III)  ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV)  ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 10 桔梗薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-甲醇-甲酸 (6 : 4 : 0.1) 

(Ⅰ) 紫外灯 254 nm 下观察  

(Ⅱ) 紫外灯 366 nm 下观察 

(Ⅲ) 喷以茴香醛试液后于 110℃ 下加热显色后于可见光下观察 

(Ⅵ) 以(III)于紫外灯 366 nm 观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Platycodonis Radix test solution using a mixture of ethyl acetate : methanol : 
formic acid (6 : 4 : 0.1) as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III)  detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C. 
(IV)  detection with (III) under UV 366 nm 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเจ๋ียเกิ่ง 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 11) 

 
รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรมัของน้ํายาตัวอยางเจ๋ียเกิ่งที่สกัดดวย methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 桔梗甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Platycodonis Radix in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด  

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 17.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ  

สาร platycodin D (C57H92O28) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1   

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : น้ํา ในอัตราสวน 25 : 75 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบดวยเครื่องตรวจวัดชนิด evaporative 
light scattering จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 5,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของ 
platycodin D 
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน platycodin D ละลาย
ใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเจ๋ียเกิ่ง (ขนาดผานแรงเบอร 2 หรือขนาด 24 
mesh) จํานวน 2 กรัม  ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปด
จุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวย 50% methanol เขยาใหเขากัน กรอง ตวงปริมาตรที่แนนอนของ
สารละลายที่กรองได 25 มิลลิลิตร นํามาระเหยใหแหงบนหมออังไอนํ้า ละลายกลับดวยน้ํากลั่นปริมาตร 20 
มิลลิลิตร อาจใชความรอนเล็กนอยเพื่อชวยการละลาย  สกัดดวย n-butanol ที่อิ่มตัวดวยน้ํา จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งละ 20 มิลลิลิตร รวมสารสกัดที่ได นํามาลางดวยสารละลาย ammonia (40% ammonia water ในน้ํา) 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทิ้งสารละลาย ammonia ลางสารสกัดตอดวยน้ําที่อิ่มตัวดวย n-butanol ปริมาตร 50 
มิลลิลิตร ทิ้งสารละลายสวนที่เปนน้ํา นําสารละลายช้ัน n-butanol มาระเหยแหง แลวละลายกลับดวย 
methanol ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เติม silica gel 0.5 กรัม ผสมใหเขากัน แลวนําไประเหยใหแหงบนหมออังไอน้ํา 
นําไปใสลงในคอลัมนที่บรรจุ silica gel (ผง silica gel ขนาด 100-200 mesh จํานวน 10 กรัม คอลัมนมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 2 เซนติเมตร ใช chloroform : methanol ในอัตราสวน 9 : 1 ชวยในการ
บรรจุคอลัมน) ชะทิ้งดวย chloroform : methanol ในอัตราสวน 9 : 1 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร และ chloroform : 
methanol : น้ํา ในอัตราสวน 60 : 20 : 3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร หลังจากนั้นชะดวย chloroform : methanol : 
น้ํา ในอัตราสวน 60 : 29 : 6 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายที่ชะได นําไประเหยแหง ละลายกลับดวย 
methanol ถายใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน 
กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐาน ปริมาตรที่แนนอน 5 และ 10 ไมโครลิตร 
และสารละลายตัวอยางปริมาตรที่แนนอน 10-15 ไมโครลิตร  และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน 
จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณของสาร platycodin D ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลาย
สารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak โดยใชสมการแบบ logarithm ของสารมาตรฐาน แลวคํานวณหารอยละของ
สาร platycodin D ในผงเจ๋ียเกิ่ง1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
เจ๋ียเกิ่งมีฤทธิ์ขับเสมหะและบรรเทาอาการไอ ใชรักษาโรคที่เกี่ยวกับปอด สาร platycodins D และ D3 

สามารถขับเสมหะไดดีโดยมีผลขางเคียงต่ํา26 สารสกัดหยาบของ platycodins มีฤทธิ์ตานอักเสบอยางแรง25-28 
เจ๋ียเกิ่งสามารถควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน29-31 ลดระดับน้ําตาล25 และไขมันในเลือด25,32 

ตานออกซิเดชัน33 และปกปองตับ34  สาร platycodin D มีฤทธิ์ตานเนื้องอกในหลอดทดลอง35 
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พิษวิทยา 
เมื่อใหยาตมเจ๋ียเกิ่งทางปาก ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาสมุนไพร 

24 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อปอนยาตมเจ๋ียเกิ่งขนาดเทียบเทาสมุนไพร 40 กรัม/กิโลกรัม ใหกระตาย 5 ตัว พบวา
สัตวทุกตัวตายภายใน 24 ชั่วโมง  ขนาดของสาร platycodins ที่ทําใหหนูถีบจักรและหนูขาวตายรอยละ 50 
เมื่อใหทางปากมีคาเทากับ 420 และมากกวา 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อฉีดเขาชองทองมีคา
เทากับ 22.3 และ 14.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  สารสกัดน้ําของเจ๋ียเกิ่งไมมีฤทธิ์ทําใหกําเนิดทารกวิรูป
และกอกลายพันธุในหนูถีบจักร36,37 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
เจ๋ียเกิ่งมีรสขมเผ็ด สุขุม เขาสูเสนลมปราณปอด1,38 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
เจ๋ียเกิ่งมีฤทธิ์กระจายชี่ของปอด บรรเทาอาการระคายคอ ขจัดเสมหะ ขับหนอง1,38 

ขอบงใช 
1. อาการไอและมีเสมหะมาก 
เจี๋ยเกิ่งมีรสเผ็ด จึงมีฤทธิ์ขับกระจายชี่ มีรสขมทําใหมีฤทธิ์ขับระบายชี่ และเปนยาที่เขาสู

เสนลมปราณปอด จึงมีสรรพคุณในการกระจายชี่ของปอด ขจัดเสมหะ และระงับอาการไอ สามารถใชรักษา
อาการไอที่มีเสมหะมากท้ังจากภาวะรอนและภาวะเย็น  กรณีใชรักษาอาการไอที่มีเสมหะสีขาวใสที่มีสาเหตุจาก
ลมเย็น มักใชรวมกับ จ่ือซู (紫苏 งาขี้มอน) ซิ่งเหริน (杏仁) และปนเซี่ย (半夏 โหราขาวโพด) เชน ตํารับยา
ซิ่งซูสาน (杏苏散) (รูปที่ 12) กรณีใชรักษาอาการไอและมีไขไมสูงมากที่มีสาเหตุจากลมรอน หรือโรคเวินปง 
(温病) ในระยะแรก มักใชรวมกับซางเย (桑叶 ใบหมอน) จฺหวีฮฺวา (菊花 เก็กฮวย) เหลียนเชี่ยว (连翘) 
และซิ่งเหริน (杏仁) เชน ตํารับยาซังจฺหวีอิ่น (桑菊饮) (รูปที่ 13)  กรณีใชรักษาเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 
มีอาการแนนทรวงอก มักใชรวมกับกวาโหลว (瓜蒌) จ่ือสือ (枳实 ผลออนสมซา) และเฉินผี (陈皮 ผิวสมจีน) 
เปนตน38 

2. อาการเจ็บคอ คอบวม เสียงแหบ 
เจ๋ียเกิ่งมีฤทธิ์กระจายชี่ของปอด มีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บคอและเสียงแหบ ใชรักษาอาการ

เจ็บคอเสียงแหบเนื่องจากถูกปจจัยภายนอกกระทบ  กรณีใชรักษาอาการเจ็บคอไมมีเสียงที่มีสาเหตุจากลมรอน 
มักใชรวมกับ หนิวปางจ่ือ (牛蒡子) ฝางเฟง (防风) ปอเหอ (薄荷) และกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) เชน ตํารับยา
เจียเวยกันเจี๋ยทัง (加味甘桔汤) (รูปที่ 14)  กรณีใชรักษาอาการเจ็บคอเนื่องจากมีพิษรอนสะสม มักใช
รวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ขจัดพิษรอน ลดบวม เชน ปานหลานเกิน (板蓝根) เซอกัน (射干 วานหางชาง) 
เสฺวียนเซิน (玄参) เปนตน38 
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3. อาการปอดอักเสบ มีเสมหะ และเปนฝหนองในปอด 
เจ๋ียเกิ่งเปนตัวยาที่เขาสูเสนลมปราณปอด มีฤทธิ์กระจายชี่ของปอดใหไหลเวียนไดสะดวก ขับ

เสมหะและหนอง จึงใชในการรักษาโรคปอดอักเสบหรือมีฝในปอดที่มีอาการไอรุนแรงจนอาเจียนมีเสมหะและ
เลือดปนหนอง เสมหะสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นคาว โดยใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ขับระบายความรอนในปอด 
ตัวยาขับเสมหะและหนอง เชน ตํารับยาเจ๋ียเกิ่งทัง (桔梗汤) (รูปที่ 15)38 

นอกจากนี้ ฤทธิ์กระจายชี่ของปอดของเจ๋ียเกิ่งยังชวยการขับปสสาวะและอุจจาระ จึงใชรักษาอาการ
ปสสาวะไมออกและทองผูก และยังมีฤทธิ์ชวยนําพายาตัวอื่น ๆ ใหเคลื่อนขึ้นสูสวนบนของรางกาย 

 

 
รูปที่ 12  ตํารับยาซ่ิงซูสาน 

(เจ๋ียเกิ่งทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 12 杏苏散组成（方中桔梗为臣药） 

Figure 12  Ingredients of Xingsu San 
(Platycodonis Radix acting as adjuvant drug) 

 
รูปที่ 13  ตํารับยาซังจฺหวีอิ่น 

(เจ๋ียเกิ่งทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 13 桑菊饮组成（方中桔梗为佐药） 

Figure 13  Ingredients of Sangju Yin 
(Platycodonis Radix acting as assistant drug) 

 
รูปที่ 14  ตํารับยาเจียเวยกันเจ๋ียทงั 

(เจ๋ียเกิ่งทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 加味甘桔汤组成（方中桔梗为君药) 

Figure 14  Ingredients of Jiawei Ganjie Tang 
(Platycodonis Radix acting as principal drug) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาเจ๋ียเกิ่งทัง 

(เจ๋ียเกิ่งทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 桔梗汤组成（方中桔梗为君药） 

Figure 15  Ingredients of Jiegeng Tang 
(Platycodonis Radix acting as principal drug) 
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ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม1,38 

ขอหามใช 
ไมควรใชในปริมาณมากเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน38 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคคอหอยอักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง39 ภาวะเนื้อปอดตายจากการขาดเลือด40 ลําไสอักเสบ

ในเด็ก41 เปนตน 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปองกันแมลง  
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ชวนซฺยง (โกฐหัวบัว) 

 

คําจํากัดความ 
ชวนซฺยง (川芎) หรือ โกฐหัวบัว คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ligusticum 

chuanxiong Hort. วงศ Apiaceae (Umbelliferae)1  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนชวนซฺยงเปนพืชลมลุกอายุหลายป ลําตนใตดินเปนกอนรูปรางไมแนนอน เปนปุมปม คลายกําปน 

ขอที่สวนลางของลําตนขยายพองออกคลายจาน  ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น กานใบคลายกาบใบ  ชอดอก
แบบซ่ีรมประกอบ ออกที่ปลายกิ่ง  วงใบประดับขนาดเล็ก  ดอกสีขาว  ผลแหงแยกสองซีก2-7 (รูปที่ 1, 2)  

แหลงผลิตที่สําคัญ  
แหลงผลิตชวนซฺยงที่สําคัญอยูในมณฑลซื่อชวน (四川) เจียงซี (江西) หูเปย (湖北) สานซี (陕西) 

เปนตน สวนใหญจะไดจากการเพาะปลูก พื้นที่เขตกรรมในมณฑลซื่อชวน (四川) อยูที่เมืองตูเจียงเอี้ยน 
(都江堰) ผีเซี่ยน (郫县) เผิงโจว (彭州) ซินตู (新都) ฉงโจว (崇州) ซื่อฟาง (什邡) เปนตน2-10 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกครบ 1 ป โดยการขุดลําตนใตดิน และกําจัดเศษดินออก ตัดลําตนและใบ

ทิ้ง แลวนําไปทําใหแหงทันที โดยการตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิไมเกิน 70 องศาเซลเซียส7-11 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ชวนซฺยงมีลักษณะเปนกอนคลายกําปน เสนผานศูนยกลาง 2-7 เซนติเมตร ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง 

หยาบและยน มีวงนูนขึ้นตามแนวขนานมากมาย สวนบนเปนแองบุมรูปคอนขางกลมเปนรอยแผลเปนที่เกดิจาก
ลําตน และมีรอยแผลเปนที่เกิดจากรากแขนงที่สวนลางและตามขอ เนื้อแนน แตกหักยาก หนาตัดสีขาวอม
เหลืองหรือสีเหลืองอมเทา มีทอน้ํามันสีน้ําตาลอมเหลืองกระจายทั่วไป วงของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium มี
ลักษณะเปนคลื่น มีกลิ่นหอมฉุน รสขม เผ็ด หวานเล็กนอย ตามดวยชาลิ้น1-7 (รูปที่ 3) 

4 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนชวนซฺยง 
图 1 川芎植物形态 

Figure 1  Ligusticum chuanxiong Hort. 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนซฺยง   

1. กิ่งที่มีดอก  2. ผลออน 
图 2 川芎植物简图。  1.花枝  2.未成熟果实 

Figure 2  Ligusticum chuanxiong Hort.  1. flowering branch  2. immature fruit 
 

2

3 centimeters 

1 millimeter 

1 
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รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของชวนซฺยง 
图 3 川芎药材   

Figure 3  Chuanxiong Rhizoma crude drug 
 

 

มาตรฐานสินคา 
ระดับคุณภาพของชวนซฺยงแบงตามขนาดลําตนใตดิน เปน 3 ระดับ ดังนี้  
คุณภาพระดับ 1 : ลําตนใตดินแหง มีลักษณะเปนกอน ผิวมีปุมปม เนื้อแนน ผิวนอกมีสีน้ําตาล

อมสีเหลือง หนาตัดสีขาวอมเทาหรือสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมฉุน รสขม เผ็ด หวานเล็กนอย ตามดวยชาลิ้น 
มีจํานวนไมเกิน 44 ชิ้นตอกิโลกรัม แตละชิ้นตองมีน้ําหนักไมนอยกวา 20 กรัม ไมกลวง ตองไมปนปลอมดวย
ซานชวนซฺยง (山川芎) ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา  

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนไมเกิน 70 ชิ้นตอกิโลกรัม  
คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 2 แตมีจํานวนมากกวา 70 ชิ้นตอกิโลกรัม อาจ

กลวง ตองไมปนปลอมดวยซันชวนซฺยง หลิงจู (苓珠) และหลิงผาน (苓盘)12-16   

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม 

(1) เกาเปน (藁本) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ligusticum sinense 
Oliv. วงศ Apiaceae (Umbelliferae) ลักษณะภายนอกเปนกอนรูปรางไมแนนอน ผิวสีน้ําตาลเหลืองอมเทา 
หยาบและมีรอยยน ดานบนมีรอยแผลเปนที่เกิดจากลําตน มีรอยแผลเปนที่เกิดจากรากแขนง และมีรากฝอยติด
อยูเล็กนอย เนื้อแนน กลิ่นหอมออน ๆ 

(2) อี๋มาไช (姨妈菜) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร Conioselinum vaginatum 
Thell. วงศ Apiaceae (Umbelliferae) มีลักษณะเปนกอนรูปรางไมแนนอนหรือทรงกระบอกบิดเล็กนอย ผิว

1 centimeter 
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สีน้ําตาล ดานบนมีรูกลมลึกขนาดใหญซึ่งเปนรอยแผลเปนที่เกิดจากลําตน ดานลางมีรากแขนงที่มีลักษณะเหมือน
เสนใยหรือรอยแผลเปนที่เกิดจากรากแขนงคอนขางหนาแนน เนื้อแข็งเหนียวเล็กนอย หนาตัดไมเรียบ มี
ลักษณะเปนเสนใย ใจกลางสีขาว มีรูชัดเจน กลิ่นหอม รสหวาน เผ็ดเล็กนอย ตามดวยชาลิ้น12-14    

2. สมุนไพรปนปลอม  
(1) ฉาซฺยง (茶芎) หรือ ฝูซฺยง (抚芎) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Ligusticum sinense Oliv. cv. chaxiong Miss. วงศ Apiaceae (Umbelliferae) มีลักษณะเปนกอน
กลมแบน มีรอยปุมปมบริเวณปลายยอดเกิดจากรอยแผลราก ซึ่งเรียงกันเปนแถวบนผิวของลําตนใตดิน กลิ่น
หอมฉุน รสเผ็ด ขมเล็กนอย ชาลิ้น  

(2) ไหนซฺยง (奶芎) คือ ลําตนใตดินของตนชวนซฺยง ที่ยังไมไดอายุเก็บเกี่ยว ผิวนอกสีน้ําตาลออน 
มีรอยปุมปมสีขาวอมเทา สวนยอดมีรอยแองบุมจํานวน 2-4 รอยเปนรอยแผลเปนที่เกิดจากลําตน และมีรอย
แผลเปนปุมปมซึ่งเกิดจากรากแขนงกระจายอยูทั่วไป เนื้อแนน หักยาก หนาตัดสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวอมเทา 
กลิ่นหอมออน ๆ รสขม เผ็ด ชาเล็กนอย ตามดวยรสออกหวานเล็กนอย 

(3) ซานชวนซฺยง (山川芎) คือ ลําตนใตดินแหงของตนชวนซฺยงที่เพาะปลูกทอนพันธุบนไหลเขา 
มีคุณภาพดอยกวาชวนซฺยง เนื้อไมแนน หักงาย หนาตัดสีขาวอมเหลือง มีตอมน้ํามันเล็ก ๆ สีน้ําตาลอมเหลือง
กระจายอยูทั่วไป ใจกลางมักกลวง กลิ่นหอมฉุน รสหวานตามดวยรสเผ็ดและชาลิ้น  

(4) ตงชวนซฺยง (东川芎) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cnidium officinale 
Makino วงศ Apiaceae (Umbelliferae) มีลักษณะเปนกอนรูปรางไมแนนอน ผิวสีน้ําตาลเขม มีปุมปมรอย
ยนเปนรูปหวง หนาตัดสีน้ําตาลออน มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสขมเล็กนอย3-6,12-14    

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของชวนซฺยง มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ชวนซฺยง (川芎) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินชวนซฺยงมากําจัดเอาสิ่งแปลกปลอม ลางน้ําใหสะอาด 

แลวแชน้ําใหนิ่มจนกระทั่งสามารถใชปลายเล็บจิกเขาผิวชั้นนอกได นําขึ้นจากน้ํา ใสภาชนะปดฝาไว ตั้งทิ้งไวจน
เนื้อนิ่ม หั่นเปนแผนหนา แลวทําใหแหง   

2. จิ่วชวนซฺยง (酒川芎) : เตรียมโดยนําชวนซฺยง (จากวิธีที่ 1) มาใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมเหลาเหลือง 
(ใชเหลาเหลือง 10-20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) แลวคลุกเคลาใหเขากัน ทิ้งไวใหเหลาซึมเขาเนื้อใน
ตัวยา จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับออน ผัดจนกระทั่งแหง นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1 
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ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ชวนซฺยง : มีลักษณะเปนแผนหนา รูปรางไมแนนอน ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง หยาบและมีรอยยน 

หนาตัดสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมเทาออน มีลายเปนวงคลื่นชัดเจน มีทอน้ํามันสีน้ําตาลอมสีเหลืองกระจาย
ทั่วไป เนื้อแนน มีกลิ่นหอมฉุน รสขม เผ็ด หวานเล็กนอย (รูปที่ 4) 

2. จิ่วชวนซฺยง : มีลักษณะเปนแผนหนา รูปรางไมแนนอน ผิวนอกสีเหลืองน้ําตาลเขม อาจพบรอย
ไหมเกรียมเปนจุด ๆ มีกลิ่นเหลาเล็กนอย1 (รูปที่ 5) 

 

 

 รูปที ่4  ลักษณะภายนอกของชวนซฺยงอิ่นเพี่ยน 
 图 4 川芎饮片 

 Figure 4  Chuanxiong prepared slices 

 
 

 
รูปที ่5  ลักษณะภายนอกของชวนซฺยงผัดเหลา 
图 5 酒川芎 

Figure 5  Jiuchuanxiong prepared slices 

1 centimeter

1 centimeter
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องคประกอบทางเคมี 
ชวนซฺยงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก น้ํามันหอมระเหย สารกลุมแลคโตน (เชน Z-ligustilide), 

alkaloids (เชน ligustrazine), phenolics [เชน ferulic acid (รูปที่ 6)] เปนตน17,18 

                   
 Z-ligustilide Z-藁本内酯 ferulic acid 阿魏酸 ligustrazine 川芎嗪 
    

รูปที ่6  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในชวนซฺยง 
图 6 川芎主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Chuanxiong Rhizoma 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงชวนซฺยงมีสีน้ําตาลอมเหลืองออนถึงสีน้ําตาลอมเทา 

(รูปที่ 7) มีลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลล
ภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก  (1) เซลล cork มีสีเหลืองน้ําตาลเขม 
เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย  
(2) ภายในเซลล parenchyma พบผลึก calcium oxalate 
รูปรางคอนขางกลม หรืออยูรวมกันเปนกลุม  (3) Vessel สวน
ใหญเปนแบบเกลียวและแบบรางแห หรือแบบข้ันบันได  (4) เซลล 
secretory มีผนังบาง ภายในมีหยดน้ํามันจํานวนมาก  (5) เม็ดแปง
มีขนาดเล็กและมีจํานวนมาก มักพบเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางยาวรี 
หรือกลม หรือรูปไต บางครั้งพบเม็ดแปงที่อยูเปนกลุม เม็ดแปง
เมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีนจะไดเปนสีมวง (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะของผงชวนซฺยง 
图 7 川芎粉末 
Figure 7  Chuanxiong Rhizoma powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงชวนซฺยง 
图 8 川芎粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Chuanxiong Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 



4. ชวนซฺยง 
 

T-55 

2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- หมักผงชวนซฺยง 1 กรัม ใน petroleum ether (30-60 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
โดยเขยาเปนครั้งคราว แลวตั้งทิ้งไวขามคืน นําสารละลายใสสวนบน 1 มิลลิลิตร ระเหยแหง ละลายกลับดวย 
methanol 1 มิลลิลิตร เติมน้ํายา Keddes (สารละลาย 2% 3,5-dinitrobenzoic acid ใน methanol จํานวน 
2-3 หยด และสารละลายอ่ิมตัวของ potassium hydroxide ใน methanol จํานวน 2 หยด) จะเกิดสีมวงแดง
ขึ้นทันที1 (เปนการตรวจสอบสารที่มี unsaturated lactone ring) (รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9  ผลการทดสอบสารที่มี unsaturated lactone ring กับน้าํยา Keddes 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏกิิริยา  
图 9 川芎内脂类 Keddes 反应 (I) 反应前 (II) 反应后 

Figure 9  Result of the chemical reaction of unsaturated lactone ring with Kedde’s reagents  
(I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงชวนซฺยง 0.5 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที นําสารละลายใสสวนบนมา 0.2 มิลลิลิตร เติมน้ํายา ferric chloride 
(9% ferric chloride ในน้ํา) 1 หยด จะไดสารละลายสีเขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 
10) 

 
รูปที่ 10  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี  

(I)  กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 10 川芎有机酸类三氯化铁试液显色反应结果 (I) 反应前  (II) 反应后 

Figure 10  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1  

T-56 

(2) การตรวจสอบดวยวิธีโครมาโตกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงชวนซฺยง 0.1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง เปนเวลา 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5  มิลลิลิตร  น้ํายาตัวอยาง   (ละลายสาร ferulic acid 
ใน methanol ใหไดความเขมขน 1 มิลลิกรัม /มิลลิลิตร    ) สารละลายสารมาตรฐาน  (หยดน้ํายาตัวอยาง  10 
ไมโครลิตร และสารละลายสารมาตรฐาน  2 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ 
นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 
8.5 : 1.5 : 0.3 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว ใหนําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไว
ใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวย
น้ํายาพน  anisaldehyde แลวใหความรอน  110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของจุดที่ไดจากสารละลาย
ตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน (รูปที่ 11) 
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รูปที ่11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางชวนซฺยงที่สกัดดวย methanol  

โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 8.5 : 1.5 : 0.3 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่  
แถบ (1) คือ สารละลายสารมาตรฐาน ferulic acid  
แถบ (2) คือ สารละลายตัวอยาง 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 11 川芎提取液薄层层析图谱展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸 (8.5 : 1.5 : 0.3) 

第 (1) 阿魏酸对照溶液  

第 (2) 川芎供试品溶液 

（Ⅰ）紫外灯 254 nm 下观察 

（Ⅱ）紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅲ）喷以茴香醛试液于 110℃ 下加热显色观察 

Figure 11  Thin layer chromatograms of Chuanxiong Rhizoma test solution using toluene : ethyl acetate : formic acid  
(8.5 : 1.5 : 0.3) as mobile phase  
Track (1) ferulic acid standard solution  
Track (2) Chuanxiong test solution  
(I)  detection under UV 254 nm  
(II)  detection under UV 366 nm  
(III) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงชวนซฺยง 0.1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol  100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 12) 

 
รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางชวนซฺยงที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 川芎提取液紫外光图谱 

Figure 12  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Chuanxiong Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 2.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2)   

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยปริมาตร/น้ําหนัก1 (ภาคผนวก 3.2) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ตองไมนอยกวารอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.1)   
4. ปริมาณสารสําคัญ  

สาร ferulic acid (C10H10O4) : ตองไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1  

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : 1% acetic acid  ในอัตราสวน 30  :  70 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 321 นาโนเมตร     จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา  4,000 
คํานวณอางอิงจาก peak ของ ferulic acid 
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สารละลายมาตรฐาน  :  ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน ferulic acid ละลายใน  70% 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงชวนซฺยง (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 
65 mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 70%  methanol ปริมาตรที่แนนอน  50 มิลลิลิตร 
ปดจุก  ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น  ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวย 70% methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ  : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร  ferulic acid ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร ferulic acid ในผงชวนซฺยง1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชวนซฺยงจะเนนผลตอระบบโลหิตวิทยา ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหลอดเลือดสมอง เปนตน  ชวนซฺยงมีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด ตานภาวะหลอดเลือดมี
ลิ่มเลือด1-5 และตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ ชวนซฺยงสามารถเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ 
ขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย19,21 ฟนฟูสมองจากภาวะสมองขาดเลอืดเฉพาะทีแ่ละ
การบาดเจ็บของสมอง19-26 ปกปองปอดจากการบาดเจ็บ19,20 เปนตน 

พิษวิทยา 
 เมื่อใหสารสกัดน้ําของชวนซฺยงแกหนูถีบจักรโดยการฉีดเขาชองทองและฉีดเขากลามเนื้อ ขนาดที่ทํา

ใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาสมุนไพร  65.86 และ 66.42 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ20  การใหยาตม
ชวนซฺยงขนาดเทียบเทาสมุนไพร  53.12 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตายและไมมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ภายใน 2 สัปดาห 27  ชวนซฺยงไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ 28 

รสยา และเสนลมปราณหลัก   
ชวนซฺยงมีรสเผ็ด อุน เขาสูเสนลมปราณหัวใจ เยื่อหุมหัวใจ และตับ29 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. ชวนซฺยง : มีฤทธิ์กระตุนการไหลเวียนของชี่และเลือด ขจัดลมระงับปวด 
2. จิ่วชวนซฺยง : เมื่อนําชวนซฺยงมาผัดเหลาจะชวยปรับทิศทางการออกฤทธิ์ของยาขึ้นสวนบน (ศีรษะ) 

เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ระงับปวด29,30 
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ขอบงใช   
ชวนซฺยงมีสรรพคุณเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและขับเคลื่อนชี่ ออกฤทธิ์ไดหลายตําแหนง คือ  “ขึ้นบน

ไปยังศีรษะและตา” และ “ลงลางไปสูทะเลของเลือดมดลูก” จึงมีขอบงใชตาง ๆ ดังนี้  
1. ภาวะเลือดคั่งช่ีติดขัด  
ชวนซฺยงมีสรรพคุณรักษาอาการปวดที่มีสาเหตุจากเลือดคั่งชี่ติดชัด เชน ปวดบริเวณหนาอก ปวด

ชายโครง ปวดทอง มีกอนในทอง เปนตน มักใชรวมกับ
ยาอื ่น ๆ ที ่มีสรรพคุณขับเคลื ่อนชี ่เพื ่อบรรเทาการคั ่ง 
และบํารุงเลือด ทําใหเลือดไปหลอเลี้ยงตับ เชน ตํารับยา 
ไฉหูซ ูก านสาน  (柴胡疏肝散) (รูปที่ 13)  กรณีใ ช
ร ักษาประ จํา เดือนไมปกติ ปวดประ จํา เดือน  ขาด
ประจําเดือน และปวดทองหลังคลอด มักใชรวมกับ                                      
เถาเหรนิ (桃仁 เนือ้ในเมลด็ทอ) หงฮวา (红花 ดอกคาํฝอย) 
แล ะตั ง กุ ย  (当归)  เ ช น  ตํ า รั บ ย า เ ถ า ห ง ซื่ อ อู ทั ง                        
(桃红四物汤) (รูปที่ 14)  กรณีใชรักษาประจําเดือนไม
ปกติ และปวดประจําเดือน เนื่องจากมีเลือดคั่งที่เกิดจาก
ภาวะเย็นและพรองในเสนลมปราณชงเริ่น มักใชรวมกับ 
หวูจูหวียฺ (吴茱萸) กุยจือ (桂枝 กิ่งอบเชยจีน)  และตังกุย 
(当归) เชน ตํารับยาเวินจิงทัง (温经汤)29 (รูปที่ 15) 

 

 
รูปที ่14  ตํารับยาเถาหงซื่ออูทัง 
(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 14 桃红四物汤组成（方中川芎为臣药） 

Figure 14  Ingredients of Taohongsiwu Tang  
(Chuanxiong Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 
รูปที ่15  ตํารับยาเวินจิงทัง 

(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 15 温经汤组成（方中川芎为臣药） 

Figure 15  Ingredients of Wenjing Tang 
(Chuanxiong Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 
รูปที่ 13  ตํารับยาไฉหูซูกานสาน 

(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 13 柴胡疏肝散组成（方中川芎为佐药） 

Figure 13  Ingredients of Chaihu Shugan San 
(Chuanxiong Rhizoma acting as assistant 
drug)
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2. อาการปวดศีรษะ  
ใชรักษาอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุจากลมเย็น ลมรอน ลมชื้น เลือดพรอง และเลือดคั่ง เชน 

ตํารับยาชวนซฺยงฉาเถียวสาน (川芎茶调散) (รูปที่ 16) ชวนซฺยงสาน (川芎散) (รูปที่ 17) เชียงหัวเซิ่งซือทัง 
(羌活胜湿汤) (รูปที่ 18) ซื่ออูทัง (四物汤) (รูปที่ 19) เปนตน29 

 

 
รูปที ่16  ตํารับยาชวนซฺยงฉาเถียวสาน 

(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 16 川芎茶调散组成（方中川芎为君药） 
Figure 16  Ingredients of Chuanxiong Chatiao San 

(Chuanxiong Rhizoma acting as principal drug) 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาชวนซฺยงสาน 

(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 17 川芎散组成（方中川芎为君药） 
Figure 17  Ingredients of Chuanxiong San 

(Chuanxiong Rhizoma acting as principal drug) 
 
 

 
รูปที่ 18  ตํารับยาเชียงหัวเซิ่งซือทงั 

(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 18 羌活胜湿汤组成（方中川芎为佐药 
Figure 18  Ingredients of Qianghuo Shengshi Tang 

(Chuanxiong Rhizoma acting as assistant 
drug) 

 

รูปที่ 19  ตํารับยาซื่ออูทัง 
(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 19 四物汤组成（方中川芎为佐药） 
Figure 19  Ingredients of Siwu Tang 

(Chuanxiong Rhizoma acting as principal drug) 
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3. อาการปวดขอจากลมช้ืน  
ใชรักษาอาการปวดขอจากลมช้ืน มักใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีสรรพคุณขจัดลมชื้น อบอุนเสน

ลมปราณเพื่อระงับปวด เชน ตํารับยาตูหัวจ้ีเซิงทัง (独活寄生汤)14 (รูปที่ 20) 
 

 
 
 

รูปที่ 20 ตํารับยาตูหัวจ้ีเซิงทัง 
(ชวนซฺยงทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 

图 20 独活寄生汤组成（方中川芎为佐药) 

Figure 20  Ingredients of Duhuo Jisheng Tang 
(Chuanxiong Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 
 

ขนาดและวิธีใช 
ชวนซฺยงอิ่นเพี่ยน หรือจ่ิวชวนซฺยง ตมรับประทาน ครั้งละ 3-9 กรัม29 

ขอควรระวัง และขอหามใช 
ชวนซฺยงเปนยาอุนแหง จึงตองระมัดระวังการใชในผูที่มีภาวะอินพรองไฟแกรง และหามใชในหญิงมีครรภ

ที่มีอาการตกเลือด29 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคตาง ๆ ที่มีภาวะเลือดคั่งช่ีติดขัด เชน โรคหลอดเลือดสมอง30  โรคกระดูกตนคอเสื่อม31  

โรคน้ําทวมปอดในที่สูงเฉียบพลัน19  ไตวายเร้ือรัง20 โรคของเสนประสาทสวนปลายในผูปวยเบาหวาน21 ความดัน
เลือดสูงในหญิงมีครรภ ไซนัสอักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง22  โรคคาวาซากิ24  จํ้าเลือดจากภูมิแพ 26  โรคสะเก็ดเงิน27 

เปนตน 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่รม แหง และเย็น ปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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ชวนเล่ียนจ่ือ 

 
คําจํากัดความ 

ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子) คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา  Melia toosendan Sieb. 
et Zucc. (เลี่ยนดอกขาว) วงศ Meliaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
ตนชวนเลี่ยนหรือเลี่ยนดอกขาวเปนไมยืนตนสูง ยอดออนมีขนรูปดาวสีน้ําตาลปกคลุมหนาแนน แต

จะหายไปเมื่อเจริญเต็มที่  ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ปลายคี่ ออกสลับ ใบยอยออกตรงขาม รูปไข หรือรูป
ไขแคบ หรือรูปใบหอกแกมรี ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมักไมสมมาตร ขอบใบเรียบหรือเปนฟนมนที่ไม
ชัดเจน  ชอดอกแบบกระจุกแยกแขนง ออกที่ซอก มีขนสั้นสีเทานํ้าตาลหรือขนรูปดาวปกคลุมหนาแนน กลีบ
ดอกสีขาวอมมวงออน  ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรี หรือคอนขางกลม เปลือกผลบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองออน
หรือสีน้ําตาลออน  เมล็ดแบน รูปขอบขนาน สีดํา2 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงปลูกที่สําคัญของตนชวนเลี่ยนจ่ืออยูที่มณฑลกานซู (甘肃) หูเปย (湖北) เสฉวน (四川) กุยโจว 

(贵州) และหยุนหนัน (云南) แตก็มีการปลูกกันอยางกวางขวางในมณฑลอื่น ๆ ทั้งนี้ชวนเลี่ยนจื่อที่มาจาก
ฉงไหล (邛崃) อี๋ปน (宜宾) ตาโจว (达州) ในมณฑลซื่อชวน (四川 เสฉวน) และว่ันโจว (万州) ของเขตฉงชิ่ง 
(重庆) มีคุณภาพดีที่สุด3-7

 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวเมื่อผลแกในฤดูหนาว กําจัดสิ่งแปลกปลอม จากน้ันทําใหแหงดวยการตากแดดหรืออบ1,8-10  
 

5 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนชวนเลีย่น (เลี่ยนดอกขาว) แสดงกิ่งที่มดีอก (รูปบน)  

และกิ่งทีม่ีผล (รูปลาง)  
图 1 川楝植物形态。上图: 川楝花枝；下图：川楝果枝 

Figure 1  Melia toosendan Sieb. et Zucc., Upper: flowering branches; Lower: fruiting branches 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนเลีย่น (เลี่ยนดอกขาว) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. เกสรเพศเมีย  3. ผล   
4. ดอก  5. เกสรตัวผู 

图 2 川楝植物简图。  1.花枝  2.雌蕊  3.果  4.花  5.雄蕊 

Figure 2  Melia toosendan Sieb. et Zucc. 
1. flowering branch  2. pistil  3. fruit  4. flower  5. stamens 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ชวนเลี่ยนจ่ือมีลักษณะเปนรูปคอนขางกลมหรือรูปไข ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3.2 เซนติเมตร  ผิว

สีเหลืองทองหรือสีเหลืองน้ําตาล เปนมันเงาเล็กนอย อาจพบรอยบุมหรือรอยยน มีจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาลเขม
กระจายอยูทั่วไป ปลายผลมีรอยของกานเกสรเพศเมีย ฐานของผลจะบุมและมีรอยของกานผล ผิวมีลักษณะ
คลายหนังแยกออกจากเนื้อผล เนื้อผลสีเหลืองออนมีลักษณะนุมนิ่ม เมื่อถูกน้ําจะเหนียวเหนอะ  ใจกลางผลแข็ง 
เปนรูปกลมหรือรูปไขปลายตัดทั้งสองขาง แบงเปน 6-8 หอง แตละหองมีเมล็ดรูปขอบขนานสีน้ําตาลไหมขนาดเล็ก 
1 เมล็ด  ชวนเลี่ยนจ่ือมีกลิ่นเฉพาะ รสเปรี้ยวและขม (รูปที่ 3)1,11-13  

 
 
 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของชวนเลีย่นจ่ือ 
图 3 川楝子药材  

Figure 3  Toosendan Fructus crude drug 
 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14-16  

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม  
ขูเลี่ยนจื่อ (苦楝子) คือ ผลแกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Melia azedarach L. 

(เลี่ยนดอกมวง) วงศ Meliaceae ผลเปนรูปไขขนาดคอนขางเล็ก ใจผลเปนรูปขอบขนาน มีสัน 4-5 สัน ขางใน
แบงออกเปน 4-5 หอง แตละหองมีเมล็ด 4-5 เมล็ด11,12,14 

2. สมุนไพรปนปลอม  

เซียงหลิงจื่อ (香铃子) คือ ผลของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Toona sinensis (A. Juss.) 
Roem. วงศ Meliaceae  เปลือกผลจะแตกเปน 5 แฉก ลึกประมาณ 2 ใน 3 ของความยาว แฉกเปนรูปใบ
หอก ปลายแหลม ผิวดานนอกสีน้ําตาลไหมมีรอยเล็ก ๆ  ผิวดานในเรียบ สีน้ําตาลอมเหลือง เนื้อเปราะ 
แกนกลางของผลเปนรูปกรวยปลายแหลมทู สีน้ําตาลอมเหลือง มีสันครีบสีน้ําตาล 5 ครีบ หนาตัดขวางสีขาว
อมเหลือง เนื้อในโปรง  เมล็ดติดอยูระหวางแกนกลางของผลกับเปลือกผลที่แยกเปนแฉก มี 5 เมล็ด เมล็ดมี
ปกบาง ๆ สีขาวอมเหลือง คอนขางโปรงแสง ฐานเฉียง เนื้อในเมล็ดนอยมาก ผลมีกลิ่นออน ๆ 11,12.17  

1 centimeter
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การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของชวนเลี่ยนจ่ือ มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子) : เตรียมโดยนําสมุนไพรมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แลวนํามาผาซีก หรือตดั

เปนแผนหนา หรือทุบใหแตกเปนชิ้น รอนเอาเศษออก 
2. เฉาชวนเลี่ยนจื่อ (炒川楝子) : เตรียมโดยนําชวนเลี่ยนจ่ือ (จากวิธีที่ 1) มาคั่วในกระทะโดยใช

ไฟระดับปานกลาง คั่วจนกระทั่งผิวดานนอกเปลี่ยนเปนสีเหลืองน้ําตาล นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ชวนเล่ียนจื่อ : มีลักษณะเปนรูปกลมผาซีก หรือเปนแผนหนา หรือเปนชิ้นรูปรางไมแนนอน ผิวสี

เหลืองทองหรือเหลืองน้ําตาลเปนมันเงาเล็กนอย มีกลิ่นเฉพาะ รสเปรี้ยวและขม (รูปที่ 4)  
2. เฉาชวนเลี่ยนจื่อ : มีลักษณะเหมือนชวนเลี่ยนจื่อ แตผิวสีเหลืองน้ําตาล อาจพบรอยไหม มี

กลิ่นไหม รสเปรี้ยวและขม1 (รูปที่ 5) 
 

  
 
 
 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของชวนเลี่ยนจ่ืออิ่นเพี่ยน 
图 4 川楝子饮片 

Figure 4  Chuanlianzi prepared slices 
 

  
 
 
 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเฉาชวนเลี่ยนจ่ือ 
图 5 炒川楝子饮片 

Figure 5  Chaochuanlianzi prepared slices 
 1 centimeter

1 centimeter 
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รูปที่ 7  ลักษณะของผงชวนเลี่ยนจ่ือ 

 图 7 川楝子粉末 
Figure 7  Toosendan Fructus powder 

องคประกอบทางเคมี  
ชวนเลี่ยนจื่อมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม triterpenoids เชน toosendanin 

(รูปที่ 6), melianone, น้ํามันหอมระเหย เปนตน18,19 

  
 
 
 
รูปที่ 6 สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร toosendanin  
图 6 川楝素 

Figure 6  Chemical structure of toosendanin 

  

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
เปนผงสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 7)  มีลักษณะของ

เนื้อเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน
ไดแก (1) เซลลชั้นนอกของเปลือกผล (epicarp) เปนรูปสี่เหลี่ยม 
ผนัง lignified เล็กนอย สีน้ําตาล  (2) เซลลชั้นนอกของเปลือกผล 
(epicarp) ชั้นถัดลงมาเปนเซลลรูปรางคอนขางกลม ผนังไม 
lignified ผนังหนา มี brown content ขางใน  (3) เซลลชั้นกลาง
ของเปลือกผล (mesocarp) เปนเซลล parenchyma ผนังหนา 
ไม lignified และเซลล sclereid ผนังหนา lumen แคบ และ 
lignified  (4) เซลลชั้นในของเปลือกผล (endocarp) เปนเซลล
ไฟเบอรรูปรางยาว ผนัง lignified เล็กนอย lumen กวาง พบได
บาง  (5) เปลือกหุมเมล็ด (seed coat หรือ testa) เปนเซลล 
sclereid อัดแนน ผนัง lignified พบไดมาก  (6) ชั้น endosperm 
เปนเซลล parenchyma ผนังหนา ไม lignified พบไดมาก 
(รูปที่ 8)  
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงชวนเลี่ยนจ่ือ 
图 8 川楝子粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Toosendan Fructus powdered drug 

 

 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงชวนเลี่ยนจ่ือ 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  นําสารสกัด 0.2 มิลลิลิตร มาทิ้งไวใหแหง ละลายสารสกัดดวย 
acetic anhydride 4-5 หยด เติม concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสีน้ําตาลแดงตรงกลางและสี
เขียวอมฟาเปนวงแหวนดานนอก (Liebermann-Burchard test เปนการตรวจสอบสารกลุม triterpenoids 
และ steroids) (รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids และ steroids ดวย Liebermann-Burchard test  
          (I) กอนหยด และ (II) หลังหยด acetic anhydride และ concentrated sulfuric acid 
图 9 川楝子三萜类和甾体类化合物 Liebermann-Burchard 显色反应（Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 
Figure 9  Result of the chemical reaction of triterpenoids and steroids with Liebrrmann-Burchard test  (I) before, and (II) after 

the reaction 

 
- สกัดผงชวนเลี่ยนจ่ือ 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 15 นาที  นําสารสกัด 80 ไมโครลิตร มาเติมผงวานิลลินเล็กนอย ละลายใหเขากัน หยด 
concentrated sulfuric acid 1-2 หยด สีของสารละลายจะเปลี่ยนเปนสีมวงแดง (เปนการตรวจสอบสารกลุม 
triterpenoids) (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids ดวยปฏิกิรยิาทางเคม ี

(I) กอน และ (II) หลังเติมผงวานิลลิน และหยด concentrated sulfuric acid 
图 10 川楝子三萜类化合物香草醛/浓硫酸显色反应（Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 
Figure 10  Result of the chemical reaction of triterpenoids with vanillin/sulfuric acid 

(I) before, and (II) after the reaction 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงชวนเลี่ยนจ่ือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 10 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช toluene : acetone ในอัตราสวน 9 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรม
ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 1% vanillin ใน 10% sulfuric acid และใหความรอน 110 องศา
เซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางชวนเลี่ยนจ่ือที่สกัดดวย 

methanol โดยใช toluene : acetone ในอัตราสวน 9 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน vanillin ใน sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศา 

เซลเซียส 
图 11 川楝子薄层层析图谱 展开剂为甲苯-丙酮（9:1） 

(Ⅰ) 紫外灯 254 nm 下观察   

(Ⅱ) 紫外灯 366 nm 下观察 

(Ⅲ) 喷以香草醛/硫酸试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 11  Thin layer chromatograms of Toosendan Fructus test solution using a mixture of toluene : acetone (9 : 1)  
as the mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงชวนเลี่ยนจ่ือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 12) 

 
รูปที ่12  อัลตราไวโอเลตสเปกตรมัของน้ํายาตัวอยางชวนเลี่ยนจ่ือทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 川楝子甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 12  Ultraviolet spectrum of Toosendan Fructus methanolic extract in methanol  

ขอกําหนดดานคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  
เถารวม : ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก1  (ภาคผนวก 2.1)  

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 3.1)  
3. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 32.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.2)  

4. ปริมาณสารสําคัญ 
ปริมาณสาร toosendanin (C30H38O11) : รอยละ 0.06 - 0.20 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

สมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : 0.01% formic acid ในอัตราสวน 31 : 69 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยใชเครื่อง
ตรวจวัดชนิด quadrupole mass spectrometer ที่มี interface แบบ negative ESI ตรวจวัดที่ m/z 573  
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จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 8,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร 
toosendanin 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน toosedanin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงชวนเลี่ยนจ่ือ (ขนาดหยาบ ๆ หรือขนาดผาน
แรง 24 mesh) จํานวน 0.25 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร 
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหได
เทากับน้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน 2 
ไมโครลิตร และ 1-2 ไมโครลิตร ตามลําดับ และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม 
คํานวณปริมาณของสาร toosendanin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต 
peak แลวคํานวณหารอยละของสาร toosedanin ในผงชวนเลี่ยนจ่ือ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
ชวนเลี่ยนจ่ือมีฤทธิ์ปรับการทํางานของกลามเนื้อเรียบลําไส 20  ขับพยาธิหลายชนิด เชน พยาธิไสเดือน  

พยาธิเข็มหมุด พยาธิแสมา21  ตานเช้ือรากอโรคผิวหนัง20  นอกจากนี้ ชวนเลี่ยนจ่ือยังมีฤทธิ์ตานอักเสบ 
ระงับปวด ตานพิษโบทูลิซึม (anti-botulism)21 ตานออกซิเดชัน22 เปนตน  

พิษวิทยา 
ขนาดของสารสกัดน้ําที่ตกตะกอนดวยแอลกอฮอลที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อให

ทางปาก มีคาเทากับ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีหนูบางตัวตายภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากไดรับสารสกัด
ขางตน ซึ่งพบวาตับมีสีเขมขึ้นและผิวขรุขระ ทางเดินอาหารถูกบรรจุเต็ม และมีเลือดคั่งที่ผนังลําไส แตไมมี
ความผิดปกติของอวัยะอื่น ความเปนพิษของชวนเลี่ยนจ่ือตอตับหนูถีบจักรมีความสัมพันธกับขนาดที่ให23  
ชวนเลี ่ยนจื่อสามารถดูดซึมเมื ่อใหทางปาก และตัวยาหรือเมแทบอไลตจะทําใหเซลลตับเกิดการบาดเจ็บ
โดยตรง24  กลไกความเปนพิษตอตับอาจเกี่ยวของกับอนุมูลอิสระและ cytokine ที่กระตุนใหเกิดการอักเสบ 
(inflammatory cytokine)25   

รสยา และเสนลมปราณหลัก 
ชวนเลี่ยนจ่ือมีรสขม เย็น เปนยาที่มีพิษเล็กนอย เขาสูเสนลมปราณตับ กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก 

และกระเพาะปสสาวะ1,26 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. ชวนเล่ียนจื่อ : มีฤทธิ์กระตุนการไหลเวียนของช่ี ระงับปวด ผอนคลายชี่ของตับ ระบายความรอน  

ฆาพยาธิ1,26,27 
2. เฉาชวนเลี่ยนจื่อ : เมื่อนําชวนเลี่ยนจื่อมาคั่ว จะชวยใหรสขมและเย็นลดลง ลดพิษ โดยมีฤทธิ์

ผอนคลายชี่ของตับ ชวยใหชี่หมุนเวียน และระงับปวดไดดี27 

ขอบงใช 
1. อาการปวดแนนบริเวณหนาอก ชายโครงและใตลิ้นป  
ชวนเลี่ยนจ่ือมีสรรพคุณขับเคลื่อนชี่ ระงับปวด  ผอนคลายชี่ของตับ ระบายความรอน จึงเหมาะ

สําหรับรักษาอาการปวดแนนหนาอก ชายโครง และใตลิ้นป ที่เกิดจากช่ีของตับและกระเพาะอาหารติดขัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอาการที่มีภาวะรอนรวมอยูดวย  มักใชรวมกับเหยียนหูสั่ว (延胡索) เชน ตํารับยา                               
จินหลิงจ่ือสาน (金铃子散) (รูปที่ 13)  กรณีที่จะใชในกลุมอาการที่มีภาวะเลือดคั่งดวย มักใชรวมกับซานเหลงิ 
(三棱) เออรจู (莪术) และหรูเซียง (乳香 กํายาน) เชน ตํารับยาจินหลิงเซี่ยกานทัง (金铃泻肝汤)26 (รูปที่ 14) 

 

 

รูปที ่13  ตํารับยาจินหลิงจ่ือสาน 
(ชวนเล่ียนจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 13 金铃子散组成（方中川楝子为君药） 
Figure 13  Ingredients of Jinlingzi San 

(Toosendan Fructus acting as principal drug) 

 

รูปที ่14  ตํารับยาจินหลิงเซีย่กานทัง 
(ชวนเล่ียนจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 14 金铃泻肝汤组成（方中川楝子为君药） 

Figure 14  Ingredients of Jinlingxiegan Tang 
(Toosendan Fructus acting as principal drug) 

 
2. อาการปวดจากไสเล่ือน ปวดถวงลูกอัณฑะ  
ชวนเลี่ยนจ่ือมีสรรพคุณระบายช่ีของตับ ระงับปวด เปนตัวยาที่ยอมรับกันวาเปน “ตัวยาสําคัญใน

การรักษาไสเลื่อน” ใชรักษาอาการปวดจากไสเลื่อนและปวดถวงลูกอัณฑะซึ่งมีสาเหตุจากความเย็นอุดกั้น ทําให
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ชี่ในเสนลมปราณตับติดขัด  โดยทั่วไปจะใชชวนเลี่ยนจ่ือที่เตรียมโดยวิธีคั่ว (เฉาชวนเลี่ยนจ่ือ) มักใชรวมกับ                              
หวูจูหวียฺ (吴茱萸) เสี่ยวหุยเซียง (小茴香) มูเซียง (木香 โกฐกระดูก) เปนตน เพื่อขับเคลื่อนชี่ ในกรณีใช
รักษาอาการอัณฑะบวมเจ็บ ถุงอัณฑะบวมแดง ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะรอนแกรงในเสนลมปราณตับ ภาวะรอนชื้น
ไหลลงลาง จะใชชวนเลี่ยนจ่ือที่ไมผานการคั่ว โดยใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีสรรพคุณดับรอนในตับ ขับรอนชื้น 
สลายกอน และระงับปวด26 

3. อาการปวดทองเน่ืองจากพยาธิอุดตันในลําไส  
ชวนเลี่ยนจ่ือมีฤทธิ์ขับพยาธิไสเดือน ใชรักษาอาการปวดทองที่มีสาเหตุเนื่องจากมีพยาธิไสเดือน

อุดตันในลําไส 26 

ขนาดและวิธีใช 
ตําใหแตกกอนใช ตมรับประทานคร้ังละ 5-10 กรัม หรือใชภายนอกในปริมาณที่เหมาะสม1,26 

ขอควรระวัง 
ชวนเลี่ยนจ่ือมีรสขมและเย็นจัด ชวนเลี่ยนจ่ือที่ไมไดคั่วจึงไมเหมาะสําหรับผูปวยที่มีภาวะมามและ

กระเพาะอาหารเย็นและพรอง  ชวนเลี่ยนจ่ือมีพิษเล็กนอย หากรับประทานเกินขนาดจะทําใหเกิดพิษตอรางกาย
หลายระบบ จึงไมควรใชในขนาดที่มากกวาที่กําหนด26 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบระดับผิว (superficial gastritis)  โรคอุงเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง ที่

เกิดจากภาวะชี่ของตับและกระเพาะอาหารติดขัด26 
อาการไมพึงประสงค : ชวนเลี่ยนจ่ืออาจทําใหเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน ทําใหระดับของเอนไซม 

GPT สูงข้ึน เกิดดีซานและตับบวมโต ชวนเลี่ยนจ่ือมีฤทธิ์ระงับระบบประสาท ทําใหเกิดอาการมึนงง งวงนอน 
กระสับกระสาย กระทั่งศูนยควบคุมการหายใจหยุดทํางานทําใหเสียชีวิต  นอกจากนี้ ชวนเลี่ยนจ่ือยังอาจทําให
อวัยวะภายในมีเลือดออกจนทําใหระบบการไหลเวียนเลือดลมเหลว  เปนพิษตอไตทําใหเกิดภาวะโปรตีนรั่ว 

เปนตน2 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงที่มีอากาศถายเทดี  ปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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ชวนหนิวซี 

 
คําจํากัดความ 

ชวนหนิวซี (川牛膝) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyathula officinalis Kuan วงศ 
Amaranthaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ชวนหนิวซีเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากแกวยาว รูปทรงกระบอก ลําตนสวนบนคอนขางเปน

สี่เหลี่ยม มีขนสากประปราย ใบออกสลับ รูปไขหรือรูปไขแคบ ๆ ขอบใบเรียบ กานใบมีขนสากหนาแนน ชอดอก
แบบกระจุกเชิงประกอบ รูปทรงกลม ดอกเล็ก สีเขียวและขาว ใบประดับยอยเปนแผนบางและแหง ปลาย
แหลมคลายหนาม ดอกที่ตรงกลางของชอดอกเปนดอกสมบูรณเพศ รอบ ๆ เปนดอกเพศเมียที่เปนหมัน ผล
แบบกระเปาะ รูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ เมล็ดรูปไข สีน้ําตาลแดง2-7 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ   
แหลงผลิตชวนหนิวซีที่สําคัญอยูที่มณฑลซ่ือชวน (四川) หยุนหนัน (云南) และกุยโจว (贵州)  

ชวนหนิวซีจากแหลงธรรมชาติพบมากที่มณฑลซื่อชวน ที่เมืองเอ๋ียนเหวียน (盐源) มูหลี่ (木里) เยวซี (越西) 
หลูติ้ง (泸定) และจินชวน (金川)  มณฑลหยุนหนันที่เมืองตาหลี่ (大理) ฉูโสวฺง (楚雄) เจาทง (昭通) และ
ลี่เจียง (丽江)  พื้นที่เขตกรรมของชวนหนิวซีอยูที่มณฑลซ่ือชวนที่เมืองเทียนเฉวียน (天全) หรงจิง (荥经) 
หมิงซาน (名山) หลูซาน (芦山) เปาซิ่ง (宝兴) เยวซี (越西) กันลั่ว (甘洛) เออเปยน (峨边) หงหยา (洪雅) 
และเออเหมยซาน (峨眉山)  มณฑลหยุนหนันที่ เมืองยฺ ว่ีซี (玉溪) ชฺวีจ้ิง (曲靖) และฉูโสวฺง (楚雄)  
มณฑลกุยโจว ที่เมืองปจฺเหวีย (毕节) และผานเซ่ียน (盘县) นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกที่มณฑลสานซี และ
มณฑลหูเปย แตพื้นที่เขตกรรมที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองเทียนเฉวียน ในมณฑลซื่อชวน4-9 

6 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวในปที่ 3 หรือปที่ 4 ของการเพาะปลูก โดยทั่วไปชวงเวลาที่เหมาะสมคือ เดือนตุลาคมหรือ

เดือนพฤศจิกายนหลังจากมีการแตกหนอใหม ขุดรากเบา ๆ อยางระมัดระวัง อยาใหรากแกวขาด จากนั้นให
เคาะดินออก ตัดรากฝอย รากแขนง และลําตนใตดินที่หลงเหลือทิ้งไป นํารากแกวมามัดเปนมัด มัดละ 10 ราก 
ตากแดดใหแหงประมาณ 80-90% (ควรตากแดดชวงเชาแลวเก็บชวงเย็น) นํามาวางกองสุมในหองที่แหงและมี
อากาศถายเทดี คลุมดวยเสื่อหญาเพื่อใหออกเหงื่อเปนเวลา 2 วัน จากน้ันเอาออกมาตากแดดจนแหงสนิท10-14 

 
 
 

 
รูปที่ 1   ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนหนวิซี 
图 1 川牛膝植物形态 

Figure 1  Cyathula officinalis Kuan 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนหนวิซี 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. เกสรเพศผู 
图 2 川牛膝植物简图。  1.花枝  2.根  3.雄蕊 

Figure 2  Cyathula officinalis Kuan 
1. flowering branch  2. root  3. stamens 

1
2 

3

5 centimeters 

0.3 millimeter 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
ชวนหนิวซีมีลักษณะเปนรูปทรงคอนขางกระบอก  โคงงอไมแนนอน ปลายคอย ๆ เรียวเล็กลง อาจมี

รากแขนงติดอยู ยาว 30-60 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.5-3 เซนติเมตร ผิวหยาบ สีน้ําตาลอมเหลืองหรือสี
น้ําตาลอมเทา มีรอยยนตามแนวยาว มีรอยแผลเปนที่เกิดจากรากแขนง และมีชองอากาศนูนออกมาตามแนวขวาง
จํานวนมาก เนื้อเหนียว หักยาก หนาตัดสีเหลืองออนหรือสีเหลืองอมน้ําตาล มีทอลําเลียงเห็นเปนจุด เรียงเปนวง
หลายวงซอนกัน มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน1-7 (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที ่3  ลักษณะภายนอกของชวนหนิวซี 
图 3 川牛膝药材   

Figure 3  Cyathulae Radix crude drug 

มาตรฐานสินคา 
ระดับคุณภาพของชวนหนิวซีแบงตามขนาดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : สมุนไพรแหง รูปทรงกระบอกยาวโคงงอไมสม่ําเสมอหรือตรง เปนรากแกวเดี่ยว 

ผิวสีเหลืองอมเทาหรือสีน้ําตาลอมเทา เนื้อออนนุม หนาตัดสีน้ําตาลหรือสีขาวอมเหลือง เห็นจุดของทอลําเลียง 
รสหวานอมขมเล็กนอย เสนผานศูนยกลางครึ่งบนมากกวา 1.8 เซนติเมตร ไมมีสวนของลําตนใตดินติดอยู ไม
มีรากฝอย ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตเสนผานศูนยกลางครึ่งบนมากกวา 1 
เซนติเมตร  

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตเสนผานศูนยกลางครึ่งบนมีขนาด 0.4-1 
เซนติเมตร และไมกําหนดความยาว14-16  

1 centimeter 
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สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
1. ไหวฺหนิวซี (怀牛膝) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Achyranthes bidentata 

Blume (พันงูนอย) วงศ Amaranthaceae มีบางพื้นที่นํามาผสมปนปลอมกับชวนหนิวซี  มีแหลงเพาะปลูกที่
มณฑลเหอหนัน (河南) มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกยาวเรียว ตรงหรือโคงเล็กนอย ยาว 15-70 เซนติเมตร 
เสนผานศูนยกลาง 0.4-1 เซนติเมตร ผิวสีเหลืองอมเทาหรือสีน้ําตาลออน มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาวและบิด
เล็กนอย มีรอยแผลเปนที่เกิดจากรากแขนงเล็กนอย มีชองอากาศตามแนวขวางนูนออกมา เนื้อแข็งแตเปราะ หัก
งาย เมื่อไดรับความช้ืนจะนุม หนาตัดเรียบ สีน้ําตาลออน ขรุขระเล็กนอย และเปนมัน ตรงกลางมีทอลําเลียงน้ํา
ขนาดใหญสีขาวอมเหลือง รอบนอกมีทอลําเลียงเปนจุดจํานวนมากเรียงซอนกัน 2-4 วง  มีกลิ่นออน ๆ  รส
หวานเล็กนอย คอนขางขมและฝาด ไหวฺหนิวซีมีประสิทธิผลแตกตางจากชวนหนิวซี ไมสามารถนํามาผสมกัน 
จึงควรใหความสําคัญในการตรวจสอบเอกลักษณของสมุนไพร11-14 

2. หงหนิวซี (红牛膝) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Achyranthes longifolia Mak. 
วงศ Amaranthaceae  มีการใชเปนถูหนิวซี (土牛膝) ในบางพื้นที่ รากคอนขางอวบ หนาตัดใหม ๆ จะมีสี
แดงอมมวง จึงมีชื่อเรียกวา “หงหนิวซี” แหลงผลิตสวนใหญอยูในมณฑลหูหนาน (湖南) หูเปย (湖北) เจียงซี 
(江西) และซื่อชวน (四川) 

3. หมาหนิวซี (麻牛膝) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyathula capitata (Wall.) 
Moq. วงศ Amaranthaceae  ในพื้นที่บริเวณหุบเขาระหวางแมน้ําจินซา (金沙) ในมณฑลซื่อชวน (四川) 
มณฑลหยุนหนัน (云南) และมณฑลกุยโจว (贵州) จะใชเปนชวนหนิวซี ซึ่งเปนการใชผิด มักผสมปนกันเวลา
เก็บเกี่ยว ควรใหความสําคัญในการตรวจสอบเอกลักษณของสมุนไพร หมาหนิวซีมีลักษณะอวบ ผิวสีน้ําตาล
อมเทา หรือสีแดงอมน้ําตาล หนาตัดมีเสนใยจํานวนมาก รสหวาน ตามดวยขมและชา11-14 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของชวนหนิวซี มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ชวนหนิวซี (川牛膝) : เตรียมโดยนํารากชวนหนิวซีมากําจัดสิ่งแปลกปลอมและลําตนใตดิน 

คัดแยกขนาดใหญ-เล็ก แลวลางใหสะอาด แชน้ําทิ้งไว 6-10 ชั่วโมง จนกระทั่งน้ําซึมเขาเนื้อตัวยาประมาณ 60-70% 
นําขึ้นจากน้ํา ทิ้งไว 12-24 ชั่วโมง หั่นเปนแผนบาง ๆ หนา 1-2 มิลลิเมตร นําไปตากแดดหรือทําใหแหงที่
อุณหภูมิต่ํา ๆ 

2. จิ่วชวนหนิวซี (酒川牛膝) : นําชวนหนิวซี (จากวิธีที่ 1) มาใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมเหลาเหลือง 
(ใชเหลาเหลือง 10-20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คลุกเคลาใหเขากัน ทิ้งไวใหเหลาซึมเขาเนื้อในตัวยา 
จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับออน ผัดจนกระทั่งแหง นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1 
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ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ชวนหนิวซี : มีลักษณะเปนแผนรูปกลมหรือรูปรี ผิวสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเทา หนาตัด

สีเหลืองออน หรือสีเหลืองอมน้ําตาล มีทอลําเลียงจํานวนมากเห็นชัดเจนเปนจุดสีเหลืองเรียงเปนวง สามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน (รูปที่ 4) 

2. จิ่วชวนหนิวซี : มีลักษณะเหมือนชวนหนิวซี แตผิวสีดําอมน้ําตาล มีกลิ่นเหลาเล็กนอย รสหวาน1 
(รูปที่ 5) 

 
 

   
 

   
 
 

1 centimeter

1 centimeter

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของชวนหนิวซีอิ่นเพีย่น 
图 4 川牛膝饮片 

Figure 4  Chuanniuxi prepared slices 

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของจิ่วชวนหนิวซีอิ่นเพี่ยน 
图 5 酒川牛膝饮片 

Figure 5  Jiuchuanniuxi prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
ชวนหนิวซีมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก  สารกลุม steroids [เชน cyasterone (รูปที่ 6), 

isocyasterone], saponins, ferulic acid, polysaccharides เปนตน2,16,17 
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รูปที ่6   สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร cyasterone 
图 6 杯苋甾酮 

Figure 6  Chemical structure of cyasterone 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
เปนผงสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลแดง (รูปที่ 7)  มี

ลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก  (1) พบเซลล parenchyma ผนังบาง ไม 
lignified (พบไดมาก) ซึ่งภายในเซลลพบผลึก calcium oxalate 
รูปรางเปนทราย (microcrystal) พบไดมาก  (2) เม็ดแปงมีขนาด
ปานกลางและมีจํานวนมาก มักพบเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางยาวรี หรือ
กลม หรือรูปไต บางครั้งพบเม็ดแปงที่อยูเปนกลุม เม็ดแปงเมื่อ
ยอมดวยน้ํายาไอโอดีนจะไดเปนสีมวง พบไดมาก  (3) เซลล cork 
มีสีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนัง
เปนคลื่นเล็กนอย พบไดปานกลาง  (4) Vessel สวนใหญเปน
แบบรางแห และ border pit พบไดปานกลาง (รูปที่ 8)   

 
 
 
 
 

 

 
รูปที ่7  ลักษณะของผงชวนหนิวซี 
图 7 川牛膝粉末 

Figure 7  Cyathulae Radix powder 
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รูปที ่8  จุลทรรศนลักษณะของผงชวนหนิวซี 
图 8 川牛膝粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Cyathulae Radix powdered drug 

 

 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- เขยาผงชวนหนิวซี  0.1 กรัม ในน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที  สังเกตฟองที่เกิดขึ้น 
(foam test เปนการตรวจสอบสารกลุม saponins) (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม saponins ดวย foam test 
图 9 川牛膝皂苷类泡沫试验结果 

Figure 9  Result of foam test for saponins  
 
 

- สกัดผงชวนหนิวซี 0.1 กรัม ดวยน้ํา ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยานาน 2-3 นาที  ใชสารสกัด 
1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 5% α-naphthol 1-2 หยด เขยาใหเขากัน  คอย ๆ หยด concentrated 
sulfuric acid ใหไหลลงตามหลอดทดลอง จนสารละลายเกิดเปน 2 ชั้น จะเกิดสีมวงที่รอยตอ และสีน้ําเงินที่
ชั้นบน (Molisch’s test เปนการตรวจสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides) (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10   ผลการทดสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides  

ดวย Molisch’s test  
图 10 川牛膝糖苷类 Molisch 反应 

Figure 10  Result of Molisch’s test for the sugar part of glycosides  
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงชวนหนิวซี 0.2 กรัม ดวย 75% methanol ปริมาตร 1 มิลลลิติร โดยใชเครือ่งคลืน่เสยีง

ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยด
น้ํายาตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทํา
โครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช ethyl acetate : methanol : น้ํา ในอัตราสวน 8 : 2 : 1 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde 
และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางชวนหนิวซีที่สกดัดวย 

75% methanol โดยใช ethyl acetate : methanol : น้ํา ในอัตราสวน 8 : 2 : 1 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 11 川牛膝薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-甲醇-水（8 : 2 : 1） 

(Ⅰ) 紫外灯 254 nm 下观察    

(Ⅱ) 紫外灯 366 nm 下观察 

(Ⅲ) 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 11  Thin layer chromatograms of Cyathulae Radix test solution using a mixture of ethyl acetate : methanol : water  
(8 : 2 : 1) as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C 
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 (3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงชวนหนิวซี 0.2 กรัม ดวย 75% methanol ปริมาตร 1 มิลลลิติร โดยใชเครือ่งคลืน่เสยีง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม แสดงตามรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางชวนหนิวซีที่สกัดดวย 75% methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 川牛膝 75%甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 12  Ultraviolet spectrum of 75% methanolic extract of Cyathulae Radix in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  
เถารวม  : ไมเกินรอยละ 8.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 1.5 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 16.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด  
สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 65.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 

4. ปริมาณสารสําคัญ 
สาร cyasterone (C29H44O8) : ไมนอยกวารอยละ 0.030 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ A และน้ําเปนวัฏภาคคลื่อนที่ B ผสมกันในอัตราสวนตามที่ระบุไวในตาราง 
ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 243 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของ
คอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร cyasterone 
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เวลา (นาที) วัฏภาคเคลื่อนที่ A (%) วัฏภาคคลื่อนที่ B (%) 
0 - 5 10 90 
5 - 15 10 → 37 90 → 63 
15 - 30 37 63 
30 - 31 37 → 100 63 → 0 
 
สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน cyasterone ละลายใน 

methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงชวนหนิวซี (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 

50 mesh) จํานวน 1 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 20 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 2 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับ
น้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานปริมาตรที่แนนอน 10 ไมโครลิตร และ
สารละลายตัวอยางปริมาตรที่แนนอน 5-20 ไมโครลิตร  และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะได
โครมาโทแกรม คํานวณปริมาณของสาร cyasterone ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสาร
มาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร cyasterone ในผงชวนหนิวซี 1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ชวนหนิวซีมีคุณสมบัติชวยการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดและหลอดเลือดฝอย มีฤทธิ์กระตุน

การบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก จึงตานการฝงตัวของตัวออนและยับยั้งการตั้งทองในหนูขาว16  สาร 
polysaccharides  จากชวนหนิวซีมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน18,19 และตานเนื้องอก16  สารอนุพันธชนิด sulfate 
ester ของ polysaccharide มีฤทธิ์ตานไวรัสตับอักเสบ ทําใหสารกอภูมิตานทานชนิด HBsAg และ HBeAg 
มีระดับลดลง และมีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสเริม20 

พิษวิทยา 
เมื่อใหยาตมชวนหนิวซีทางปากหนูถีบจักรที่ตั้งทอง  ไมทําใหมีความผิดปกติของโครโมโซม และไม

ชักนําใหเกิดไมโครนิวเคลียสในตัวออน แสดงวาไมเปนพิษทางพันธุกรรม2 

รสยา และเสนลมปราณหลัก   
ชวนหนิวซีมีรสหวาน ขมเล็กนอย สุขุม เขาสูเสนลมปราณตับและไต1,21 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. ชวนหนิวซี : มีฤทธิ์กระตุนการไหลเวียนของเลือดและชี่ สลายเลือดคั่ง  ทําใหขอตอเคลื่อนไหวได

สะดวก ทําใหปสสาวะคลองและรักษาอาการปวดขัดเบา1,21 
2. จิ่วชวนหนิวซี : เมื่อนําชวนหนิวซีมาผัดเหลา จะชวยเพิ่มฤทธิ์บํารุงตับและไต เสริมความแข็งแรง

ของกระดูกและเสนเอ็น กระจายเลือดคั่ง และระงับปวด21-23 

ขอบงใช 
1. ขาดประจําเดือน ปวดประจําเดือน ปวดทองหลังคลอด และไดรับบาดเจ็บ เน่ืองจากมีเลือดคั่ง    
ชวนหนิวซีมีสรรพคุณสลายเลือดคั่ง ชวยใหเลือดไหลเวียนลงสูสวนลาง จึงใชกับโรคทางนรีเวช

และการบาดเจ็บที่เกิดจากการคั่งของเลือด  กรณีใชรักษาขาดประจําเดือน ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไมปกติ 
และปวดทองหลังคลอด มักใชรวมกับตังกุย (当归) เถาเหริน (桃仁 เนื้อในเมล็ดทอ) และหงฮวา (红花

ดอกคําฝอย) เชน ตํารับยาเซฺว่ียฝูจูยฺวีทัง (血府逐瘀汤) (รูปที่ 13) 
 

รูปที่ 13 ตํารับยาเซฺว่ียฝูจูยฺวีทัง  
(ชวนหนิวซีทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 13 血府逐瘀汤组成（方中川牛膝为君药） 
Figure 13  Ingredients of Xuefu Zhuyu Tang 

(Cyathulae Radix acting as principal drug) 
 

 
2. อาการปวดเมื่อยเอว และเขา ขาออนแรง 

ชวนหนิวซีมีสรรพคุณบํารุงตับและไต ชวยใหกระดูกและเสนเอ็นแข็งแรง ชวยใหขอตอเคลื่อนไหว
ไดสะดวก จึงใชรักษาอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยเอวและหัวเขา ซึ่งมีสาเหตุจากตับและไตพรอง  นอกจากนี้ยัง
สามารถใชรักษาอาการปวดและเหน็บชาเรื้อรัง  กรณีใชรักษาอาการปวดเม่ือยหัวเขาและขาซึ่งเกิดจากภาวะรอนชื้น 
มักใชรวมกับชางจู (苍术 โกฐเขมา) หวงปอ (黄柏) เปนตน 
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3. อาการขัดเบา บวมนํ้า ปสสาวะติดขัด 
ชวนหนิวซีมีสรรพคุณบรรเทาอาการขัดเบาที่มีสาเหตุจากภาวะรอน ใชรักษาอาการปสสาวะไม

คลอง แสบขัด ปสสาวะมีเลือดปน มีนิ่วในทอปสสาวะ และ/หรือบวมน้ํา2 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 5-10 กรัม  หรือทําเปนยาลูกกลอน ยาผง หรือดองเหลา1,21 

ขอควรระวัง  
ระมัดระวังการใชในหญิงมีครรภ หรือหญิงที่มีประจําเดือนมามากผิดปกติ1,21 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน  
ใชรักษาอาการแทงลูก24 ปวดประจําเดือน21 ภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงในผูปวยตับอักเสบ25     
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่และแหงและเย็น ปองกันความชื้น1 
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เชี่ยนเฉา 

 
คําจํากัดความ 

เช่ียนเฉา (茜草) คือ รากและลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rubia cordifolia L. 
(จิตรลดา) วงศ Rubiaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเชี่ยนเฉาหรือจิตรลดาเปนไมเลื้อยลมลุกอายุหลายป  ลําตนเปนเหลี่ยมสี่มุม มีหนามตามเหลี่ยม  

ใบออกเปนวงรอบ 4 ใบ ใบ 1 คูมีขนาดใหญกวาและมีกานใบยาวกวา แผนใบรูปไข หรือรูปใบหอกแกมรูปไข 
มีหนามเล็ก ๆ ตามขอบใบและเสนใบ  ชอดอกแบบกระจุก ออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอก ดอกเล็ก วงกลีบสีเขียว
หรือขาว มีขนครุย  ผลมีเนื้อ เมื่อสุกมีสีมวงดํา2-3 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ  
ตนเชี่ยนเฉามีแหลงผลิตที่สําคัญอยูในมณฑลสานซี (陕西) เหอหนาน (河南) อันฮุย (安徽) เหอเปย 

(河北) และซานตง (山东)  แหลงเพาะปลูกที่ดีที่สุดและใหปริมาณผลผลิตมากที่สุด คือ มณฑลสานซีและ
เหอหนาน2-6 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
ตามองคความรูภูมิปญญาจะเก็บเกี่ยว ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง  จากการศึกษาวิจัยพบวา

ชวงเวลาเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุด คือ กลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน เมื่อสวนเหนือดินเหี่ยวเฉา  ตัดลําตน
หรือเถาที่อยูเหนือดินทิ้งกอน แลวคอยขุดเอาราก  กําจัดเศษดินที่ติดอยูออก ลางน้ําใหสะอาด นําไปตากแดด
หรืออบใหแหง4-6 
 

7 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนเชี่ยนเฉา (จิตรลดา) 
图 1 茜草植物形态 

Figure 1  Rubia cordifolia L. 
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รูปที ่2  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนเชี่ยนเฉา (จิตรลดา) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ผล 
图 2 茜草植物简图。  1.花枝  2.根  3.果 

Figure 2  Rubia cordifolia L. 
1. flowering branch  2. root  3. fruit 

1

2 

3

2 centimeters

0.5 centimeter 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เชี่ยนเฉามีลักษณะเปนลําตนใตดิน ผิวเปนปุมปา และมีรากจํานวนมากขนาดตาง ๆ ติดเปนพวง  

รากมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก อาจโคงงอเล็กนอย ยาว 10-25 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.2-1 
เซนติเมตร ผิวสีน้ําตาลแดงหรือสีน้ําตาลเขม มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาว อาจพบรอยแผลเปนที่เกิดจาก
รากแขนง บริเวณที่เปลือกหลุดลอกออกไปจะมีสีแดงอมเหลือง เนื้อเปราะแตกหักงาย  หนาตัดเรียบ เปลือกบาง ๆ 
สีแดงมวง เนื้อไมหนา สีแดงอมเหลืองออน มีรูของทอลําเลียงจํานวนมาก  มีกลิ่นออน ๆ รสขม หากเคี้ยวนาน ๆ 
จะรูสึกระคายลิ้น1,4-6 (รูปที่ 3) 

  

รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของเช่ียนเฉา 
图 3 茜草药材 

Figure 3  Rubiae Radix et Rhizoma crude drug 
 
 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา7-8 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรที่ไมใชของแท  

(1) เผิงจื่อไฉ (蓬子菜) คือ ลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Galium verum L. วงศ 
Rubiaceae  มีการนํามาขายเปนเชี่ยนเฉาในมณฑลเจียงซู (江苏)  มีลักษณะคลายกับเชี่ยนเฉา แตผิวมีสีน้ําตาล
เทาหรือสีน้ําตาลออน เนื้อคอนขางแข็ง เมื่อสัมผัสจะรูสึกสากมือ หนาตัดสีขาวหรือสีเหลืองอมเทา  มีกลิ่นเหม็น
เล็กนอย รสจืด 

1 centimeter 1 centimeter
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(2) ลี่เฉา (葎草) คือ รากหรือลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Humulus scandens 
(Lour.) Merr. วงศ Cannabaceae มีการนํามาขายเปนเชี่ยนเฉาในเมืองเซียงซี (湘西) และเมืองเถาเหวียน 
(桃源) ในมณฑลหูหนัน (湖南)  สวนของลําตนใตดินมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกตรง ขอโปงพอง ผิวสี
น้ําตาลอมเทา มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาว สวนของรากเปนรูปทรงกระบอก อาจโคงเล็กนอย  ผิวสีเหลืองอมเทา
หรือสีน้ําตาลแดง มีรอยยนตามแนวยาว เนื้อเหนียวหักยาก หนาตัดมีลักษณะเปนเสนใยเหนียวและแข็ง มี
เปลือกบาง เนื้อในคอนขางหนา สีขาวอมเหลือง มีรูเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป มีกลิ่นออน ๆ รสคอนขางจืด 
และฝาดเล็กนอย9-13 

2. สมุนไพรปนปลอม 
ในพื้นที่หลายแหงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการนําพืชในสกุลเดียวกันกับเชี่ยนเฉาและมี

สวนประกอบทางเคมีเปนสารกลุม anthraquinones มาใชเปนเชี่ยนเฉา  พืชเหลานี้จัดเปนสมุนไพรปนปลอม
ตองตรวจเอกลักษณอยางระมัดระวังกอนใช 4-6,9-13 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของเชี่ยนเฉา มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. เช่ียนเฉา (茜草) : เตรียมโดยนํารากและลําตนใตดินเชี่ยนเฉามากําจัดสิ่งแปลกปลอม ลางน้ําให

สะอาด นําขึ้นจากน้ํา ทิ้งไวจนเน้ือนิ่ม หั่นเปนแผนหนา 2-4 มิลลิเมตร หรือหั่นเปนทอน แลวทําใหแหง 
2. เช่ียนเฉาถาน (茜草炭) : เตรียมโดยนําเชี่ยนเฉา (จากวิธีที่ 1) มาคั่วในกระทะโดยใชไฟระดับแรง 

คั่วจนกระทั่งผิวเปลี่ยนเปนสีดําไหม พรมน้ําเล็กนอย นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. เช่ียนเฉา : มีลักษณะเปนแผนหนา รูปรางไมแนนอน หรือเปนทอนรูปทรงกระบอก ผิวสีน้ําตาล

แดงหรือสีน้ําตาลเขม มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาว  บริเวณที่เปลือกหลุดลอกออกไปจะมีสีแดงอมเหลือง 
หนาตัดเห็นเปลือกบาง ๆ สีแดงอมมวง  เนื้อไมหนา สีแดงอมเหลืองออน มีทอลําเลียงจํานวนมาก มีกลิ่น
ออน ๆ รสขมเล็กนอย เมื่อเคี้ยวนาน ๆ จะรูสึกระคายลิ้น (รูปที่ 4) 

2. เช่ียนเฉาถาน : มีลักษณะเหมือนเชี่ยนเฉา แตผิวมีสีน้ําตาลดํา เนื้อในสีน้ําตาล มีกลิ่นออน ๆ รส
ขมเล็กนอย และมีรสฝาด1 (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเชี่ยนเฉาอิ่นเพี่ยน 
图 4 茜草饮片 
Figure 4  Qiancao prepared slices 

 
 

 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเชี่ยนเฉาถาน 
图 5 茜草炭饮片 

Figure 5  Qiancaotan prepared slices 
 

1 centimeter 

1 centimeter
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องคประกอบทางเคมี  
เชี่ยนเฉามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม quinones และ quinone glycosides เชน 

alizarin, purpurin, rubidate, rubimaillin (รูปที่ 6) นอกจากนี้ยังพบสารกลุม cyclic peptides, 
polysaccharides เปนตน4,14,15 

 
purpurin 大叶茜草素      rubidate 茜草双酯           rubimaillin 羟基茜草素 

 
รูปที่ 6  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในเช่ียนเฉา 
图 6 茜草主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Rubiae Radix et Rhizoma 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ  
ผงเช่ียนเฉามีสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลแดง (รูปที่ 7) มี

ลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ดังนี้ (1) เซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified 
ภายในเซลลพบผลึก calcium oxalate รูปเข็มอยูรวมกันเปนกลุม 
เรียกวา raphide และพบสารสีแดงภายในเซลล  (2) Vessel 
สวนใหญเปนแบบ border pit พบไดมาก  (3) เซลล cork มีสี
เหลืองน้ําตาล เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปน
คลื่นเล็กนอย พบไดบาง (รูปที่ 8) 

 
                     
 
 
 

 
รูปที่ 7  ลักษณะของผงเชี่ยนเฉา 
图 7 茜草粉末 

Figure 7  Rubiae Radix et Rhizoma powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงเชี่ยนเฉา 
图 8 茜草粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Rubiae Radix et Rhizoma powdered drug 
 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงเชี่ยนเฉา 0.1 กรัม ดวย diethyl ether ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 5 นาที  นําสารสกัด 1 มิลลิลิตร มาเติมน้ํายา sodium hydroxide (4.3% 
sodium hydroxide ในน้ํา) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน จะเกิดสีแดงในชั้นน้ําที่อยูดานลาง และชั้น 
diethyl ether จะเรืองแสงสีฟาภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร (Borntrager’s 
test เปนการตรวจสอบสารกลุม anthraquinones) (รูปที่ 9)  

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม anthraquinones ดวย Borntrager’s test 

(I) เมื่อเติมน้ํายา sodium hydroxide   
(II) หลังจากเขยา  
(III) เมื่อตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร 

图 9 茜草醌类化合物 Borntrager 显色反应 

(I)  加氢氧化钠试液后  

(II) 加氢氧化钠试液后，振摇 

(III) 紫外灯 366 nm 下观察 

Figure 9  Results of Borntrager’s test for anthraquinones (I) before, and (II) after shaking with sodium hydroxide TS, 
and (III) detection under UV 366 nm 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงเชี่ยนเฉา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 20 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทาํโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช toluene : acetone ในอัตราสวน 4 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรม
ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาว
คลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 10) 
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รูปที ่10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางเชี่ยนเฉาที่สกัดดวย methanol โดยใช  

toluene : acetone ในอัตราสวน 4 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 10 茜草薄层层析图谱 展开剂为甲苯-丙酮（4 : 1） 

(I)  可见光观察 

(II)  紫外灯 254 nm 下观察  

(III) 紫外灯 366 nm 下观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Rubiae Radix et Rhizoma test solution using a mixture of toluene : acetone (4 : 1)  
as mobile phase 
(I)  detection under visible light 
(II)  detection under UV 254 nm 
(III) detection under UV 366 nm 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเชี่ยนเฉา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 400 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางเช่ียนเฉาที่สกดัดวย methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 茜草甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet/visible spectrum of methanolic extract of Rubiae Radix et Rhizoma in methanol 

 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 9.0 โดยน้ําหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ  

(1) สาร purpurin (C17H15O4) : ไมนอยกวารอยละ 0.40 โดยนํ้าหนัก  คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1 

(2) สาร rubimaillin (C14H8O5) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
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ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 
methanol : acetonitrile : 0.2% phosphoric acid ในอัตราสวน 25 : 50 : 25  เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 250 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของ
คอลัมนตองไมนอยกวา 4,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร purpurin และ rubimaillin 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน purpurin และ rubimaillin 
ละลายใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐาน purpurin และ rubimaillin ความเขมขน 0.1 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ   

สารละลายตัวอยาง :  ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเชี่ยนเฉา 0.5 กรัม (ขนาดผานแรงเบอร 2 
หรือขนาด 24 mesh) ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 100 มิลลิลิตร ปดจุกชั่ง
น้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนัก
ใหไดเทากับน้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารละลายที่
กรอง 50 มิลลิลิตร นํามาระเหยใหแหง ละลายกลับดวยสวนผสมของ methanol : 25% hydrochloric acid 
ในอัตราสวน 4 : 1 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากน้ันใหความรอนบนหมออังไอน้ํานาน 30 นาที รีบทําใหเย็นทันที 
เติม triethylamine ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ถายสารละลายที่ไดใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 
25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยางปริมาตรที่แนนอน 10 
และ 20 ไมโครลิตร ตามลําดับ และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณ
ปริมาณของสาร purpurin และ rubimaillin ในสารละลายตัวอยางเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่
ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร purpurin และ rubimaillin ในผงเช่ียนเฉา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
เชี่ยนเฉามีฤทธิ์ตานการทํางานของ heparin  หามเลือด16,17 เพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวและปองกันรังสี16  

สาร rubidate มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง16,17  เช่ียนเฉามีฤทธิป์กปองหวัใจ ตานภาวะกลามเนือ้หวัใจตาย
เนื่องจากขาดเลือด และตานภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย  นอกจากนี้ เชี่ยนเฉายังมีฤทธิ์ตานเนื้องอก16-18  ตานการ
บาดเจ็บจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน16,19 ตานอักเสบ ตานเช้ือแบคทีเรียและไวรัส16 ลดระดับน้ําตาลในเลือด20 เปนตน 

พิษวิทยา 
เมื่อใหยาตมเชี่ยนเฉาทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาสมุนไพร 150 กรัม/กิโลกรัม พบวาไมมีหนูตาย 

แตเมื่อเพิ่มขนาดเปน 175 กรัม/กิโลกรัม พบวามีอัตราตายรอยละ 25  ขนาดของสาร rubidate ที่ทําใหหนูถีบ
จักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 3,012.4 ± 66.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหสุนัขกิน
สาร rubidate วันละ 5.4 กรัม ติดตอกันนาน 90 วัน ไมพบอาการไมพึงประสงค  แตหากเพิ่มขนาดเปนวันละ 
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9.6 กรัม จะพบอาการไมพึงประสงคอยางชัดเจนและมีสัตวตาย  การตรวจสอบไขกระดูกไมพบความผดิปกติ
ทางกายสัณฐานวิทยาของเซลล 17  สาร lucidin และ lucidin-3-O-primeveroside (EKU-4) ซึ่งเปนสารใน
กลุม anthraquinones ของเชี่ยนเฉามีความเปนพิษทางพันธุกรรม21 

รสยา และเสนลมปราณหลัก 
เชี่ยนเฉามีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณตับ1,22 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. เช่ียนเฉา : มีฤทธิ์ลดความรอนในเลือด หามเลือด ชวยการไหลเวียนเลือด ขจัดเลือดคั่ง  
2. เช่ียนเฉาถาน : เมื่อนําเชี่ยนเฉามาคั่ว คุณสมบัติเย็นจะลดลงเปลี่ยนเปนฝาดสมาน เพิ่มฤทธิ์การ

หามเลือด23 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการเลือดออกเนื่องจากมีความรอนในเลือดและเลือดคั่ง 
เชี่ยนเฉามีสรรพคุณลดความรอนในเลือดและสลายเลือดคั่ง จึงเหมาะสําหรับใชรักษากลุมอาการ

เลือดออกที่มีสาเหตุจากเลือดรอนและคั่ง 
2. อาการขาดประจําเดือนเน่ืองจากเลือดคั่ง แผลฟกชํ้า และปวดขอจากลมช้ืน 
เชี่ยนเฉาเปนตัวยาที่นิยมใชในโรคทางนรีเวชวิทยา ใชรักษาอาการขาดประจําเดือนเนื่องจากเลือด

คั่ง โดยใชเปนยาเดี่ยวดองเหลารับประทาน หรือใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่กระตุนการไหลเวียนของเลือด และทํา
ใหเสนลมปราณไหลคลอง สลายเลือดคั่ง เชน เถาเหริน (桃仁 เนื้อในเมล็ดทอ) หงฮวา (红花 ดอกคําฝอย) 
ตังกุย (当归) เปนตน  นอกจากนี้ สามารถใชเชี่ยนเฉารักษาแผลฟกช้ํา และอาการปวดขอที่มีสาเหตุจากลมชื้น1,22 

ขนาดและวิธีใช 
เชี่ยนเฉาหรือเชี่ยนเฉาถาน ตมรับประทาน ครั้งละ 6-10 กรัม หรือเตรียมเปนยาเม็ดลูกกลอน

หรือยาผง1,22 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ทองเสียเรื้อรัง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และตับอักเสบ24 
อาการไมพึงประสงค : มีรายงานอาการคลื่นไสและความดันเลือดสูงข้ึนเล็กนอย ในผูปวยบางรายท่ี

รับประทานยาตมเชี่ยนเฉา25 
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เซียนเหมา 

 
คําจํากัดความ 

เซียนเหมา (仙茅) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curculigo orchioides 
Gaertn. วงศ Amaryllidaceae1  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเซียนเหมาเปนไมลมลุกอายุหลายป  ลําตนใตดินแหงมีเนื้ออวบ ตั้งตรงรูปทรงกระบอก ผิวสี

น้ําตาล ใบออกแบบกระจุกใกลราก แผนใบรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบคอย ๆ สอบเขาจนถึงกานใบ 
โคนกานใบแผออกคลายกาบใบ เสนใบชัดเจน มีขนออนประปรายท้ัง 2 ดาน หลังใบคอนขางเรียบเปนเงามัน 
ชอดอกกานโดดสั้นมาก มีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณเพศรวมตน ดอกเพศผูอยูดานบน ดอกสมบูรณเพศ
อยูดานลาง ใบประดับรูปหอก เปนเยื่อมีขนอุย ดอกสีเหลือง ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปขอบขนาน ฉ่ําน้ํา2-6 (รูปที่ 
1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ  
แหลงผลิตเซียนเหมาสวนใหญอยูในมณฑลซ่ือชวน (四川) เจอเจียง (浙江) ฝูเจ้ียน (福建) เจียงซี 

(江西) ไตหวัน (台湾) หูหนาน (湖南) หูเปย (湖北) กวางตง (广东) กวางซี (广西) กุยโจว (贵州) 
หยุนหนัน (云南) เปนตน พืชชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตไดดีที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,600 เมตร โดย
ขึ้นปะปนกับพืชอื่นในปาหรือพื้นที่รกรางวางเปลา2-7   

8 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก โดยท่ัวไประยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวคือ 

ประมาณเดือนตุลาคมจนถึงปลายฤดูใบไมผลิ (ประมาณปลายเดือนมีนาคมของปถัดไป)  โดยขุดลําตนใตดิน
ขึ้นมา กําจัดดิน ใบและรากฝอยที่ติดมาทิ้งไป แลวนําไปตากแดดหรืออบใหแหง7-10  

 
 

 
รูปที ่1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนเซียนเหมา 
图 1 仙茅植物形态 

Figure 1  Curculigo orchioides Gaertn. 
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รูปที ่2  ลักษณะทางพฤษศาสตรของตนเซียนเหมา 
图 2 仙茅植物简图 

Figure 2  Curculigo orchioides Gaertn. 
 

2 centimeters
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1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเซียนเหมาอิ่นเพี่ยน
图 4 仙茅饮片 

Figure 4  Xianmao prepared slices 

1 centimeter 

รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของเซียนเหมา
图 3 仙茅药材  

Figure 3  Curculiginis Rhizoma crude drug 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เซียนเหมามีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก โคงงอ

เล็กนอย ยาว 3-10 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 4-12 
มิลลิเมตร ผิวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม ผิวหยาบ มีรอย
แผลเปนเล็ก ๆ ที่เกิดจากรากฝอย และมีรอยยนตามแนว
ขวาง เนื้อแข็งเปราะ หักงาย หนาตัดไมเรียบ สีขาวอมเทา
ถึงสีน้ําตาล และตรงกลางจะมีสีเขม มีกลิ่นหอมออน ๆ 
รสเผ็ดและขมเล็กนอย1,11-13 (รูปที่ 3) 
 

 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14-16 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)   
เตรียมโดยนําลําตนใตดินมากําจัดสิ่งแปลกปลอม ลางใหสะอาด หั่นเปนทอนสั้น ๆ หรือหั่นเปนแผน

หนา 2-4 มิลลิเมตร แลวทําใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
เซียนเหมามีลักษณะเปนทอนสั้น ๆ หรือ

เปนแวนหนา รูปกลมหรือรูปรางไมแนนอน  ผิวสี
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม หยาบ อาจพบรอยแผลเปนที่
เกิดจากรากฝอย และมีรอยยนตามแนวขวาง หนาตัด
สีขาวอมเทาถึงสีน้ําตาล มีจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาลจํานวน
มาก ตรงกลางมีวงปสีน้ําตาลเขม  กลิ่นหอมออน ๆ 
รสเผ็ดและขมเล็กนอย1 (รูปที่ 4) 
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องคประกอบทางเคมี  
เซียนเหมามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม saponins และ sapogenins (เชน 

curculigosaponins A-M, curculigosapogenins A, B, C) phenolic glycosides [เชน curculigoside 
(รูปที่ 5), curculigosides B, C] เปนตน2,17-18 

 
 
 
 
รูปที ่5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร curculigoside  
图 5 仙茅苷 

Figure 5  Chemical structure of curculigoside 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
เปนผงสีนํ้าตาลดํา (รูปที่ 6) มีลักษณะเนื้อเยื่อเซลล

และสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก  
(1) พบเซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified พบไดมาก 
ภายในเซลลพบผลึก calcium oxalate รูปเข็มอยูรวมกันเปน
กลุม เรียกวา raphide และพบเม็ดแปงอยูในเซลล พบไดมาก  
(2) เม็ดแปงขนาดใหญ มักพบเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางยาวรี หรือ
กลม และมี hilum เปนรูปตัว V หรือ Y บางครั้งพบเม็ดแปงที่
อยูเปนกลุม เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีน จะไดสีมวง พบ
ไดบาง  (3) พบไฟเบอรผนังหนา lumen แคบ ผนัง lignified 
พบไดบาง  (4) เซลล cork สีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดาน
พื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย เมื่อมอง
ดานขางเปนเซลลรูปสี่เหลี่ยมผืนผา พบไดบาง (5) Vessel สวนใหญ
เปนแบบรางแห พบไดบาง (รูปที่ 7) 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะของผงเซียนเหมา 
图 6 仙茅粉末 
Figure 6  Curculiginis Rhizoma powder 
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รูปที ่7  จุลทรรศนลักษณะผงเซียนเหมา 
图 7 仙茅粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Curculiginis Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงเซียนเหมา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 5 นาที  ใชสารสกัด 1 มิลลิลิตร เติมน้ํายา ferric chloride (9% ferric 
chloride ในน้ํา) 1 หยด จะเกิดสีเขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 8)  

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้าํยา ferric chloride 
图 8 仙茅酚类化合物三氯化铁显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 8  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงเซียนเหมา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 5 นาที  ใชสารสกัด 0.5 มิลลิลิตร เติม concentrated sulfuric acid 0.5 มิลลิลิตร จะเกิดสี
แดงเขม (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 9) 

 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอน และ (II) หลังเติม concentrated sulfuric acid 
图 9 仙茅酚类化合物浓硫酸显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 9  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with concentrated sulfuric acid. 
(I) before, and (II) after the reaction 
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- สกัดผงเซียนเหมา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 5 นาที  ใชสารสกัด 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 5% α-naphthol 1-2 หยด เขยาใหเขากัน  
คอยๆ หยด concentrated sulfuric acid ใหไหลลงตามหลอดทดลอง จนสารละลายเกิดเปน 2 ชั้น  จะเกิด
สีมวงที่รอยตอระหวางชั้น (Molisch’s test เปนการตรวจสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides)  
(รูปที่ 10) 

 

 
รูปที ่10  ผลการทดสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides ดวย Molisch’s test  

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏกิิริยา 
图 10 仙茅糖苷类化合物 Molish 反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 10  Result of Molisch’s test for the sugar part of glycosides 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงเซียนเหมา 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 20 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใชสวนผสมชั้นบนของ n-butanol : glacial acetic acid : น้ํา ในอัตราสวน 4 : 1 : 5 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde 
และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส  จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 

 
 
 
 

 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1 

T-118 

 
 

 
รูปที ่11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางเซียนเหมาที่สกัดดวย ethanol 

โดยใชสวนผสมชั้นบนของ n-butanol : glacial acetic acid : น้ํา ในอัตราสวน 4 : 1 : 5 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 11 仙茅提取物薄层层析图谱 展开剂为正丁醇-冰乙酸-水（4:1:5） 

（Ⅰ）紫外灯 254 nm 下观察     

（Ⅱ）紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅲ）喷以茴香醛试剂后于 110℃ 下加热显色观察 

Figure 11  Thin layer chromatograms of Curculiginis Rhizoma test solution using upper phase of a mixture of n-butanol : glacial 
acetic acid : water (4 : 1 : 5) as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C. 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเซียนเหมา 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 80 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 12) 

 
รูปที ่12  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางเซียนเหมาที่สกัดดวย ethanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 仙茅乙醇提取液紫外光图谱 

Figure 12  Ultraviolet spectrum of ethanolic extract of Curculiginis Rhizoma in methanol 

 
ขอกําหนดคุณภาพ 

1. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม : ไมเกินรอยละ 4.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 1) 
2. ปริมาณเถา  

เถารวม : ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 2.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

3. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 13.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
4. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล :  ไมนอยกวารอยละ 7.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 4.1) 
5. ปริมาณสารสําคัญ 

สาร curculigoside (C22H26O11) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1  

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : 0.1% phosphoric acid ในอัตราสวน 21 : 79 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  ตรวจสอบโดยตรวจวัด
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คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 285 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
3,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร curculigoside  

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน curculigoside ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 70 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเซียนเหมา (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 
50 mesh) จํานวน 1 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 2 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับ
น้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรก ดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารสะลายที่กรองได 20 
มิลลิลิตร นํามาระเหยแหง ละลายกลับดวย methanol ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอนอยาง
ละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม  คํานวณปริมาณของ
สาร curculigoside ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร curculigoside ในผงเซียนเหมา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
เซียนเหมา มีฤทธิ์ปรับสมดุลการทํางานของรางกาย ยับยั้งระบบประสาทสวนกลาง19,20 ควบคุมการ

ทํางานของระบบภูมิคุมกัน19,21 เสริมการทํางานของระบบ hypothalamus-pituitary-ovarian ในการหลั่ง
ฮอรโมน luteinizing19 ยับยั้งการหลั่งฮอรโมน prolactin22 และทําใหหนูถีบจักรที่ตัดลูกอัณฑะออกมีการ
ลดลงของคาดัชนีที่แสดงถึงการทํางานของตอมสรางน้ําเลี้ยงอสุจิ ตอมลูกหมาก และตอม preputial ที่อยูใต
ผิวหนังใกลปลายอวัยวะเพศ  นอกจากนี้ เซียนเหมายังมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันอยางแรง23 ตานอักเสบ และฟนฟู
ความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึมในกลุมอาการเย็นพรองโดยปรับสมดุลวิถีสัญญาณของ cAMP-
PKA24 

พิษวิทยา  
เมื่อใหยาชงเซียนเหมาทางปากหนูถีบจักรในขนาดสูงครั้งเดียว คือขนาดเทียบเทาสมุนไพร 150 

กรัม/กิโลกรัม ไมพบหนูตายภายใน 7 วัน แสดงวาเซียนเหมามีพิษนอยมาก เมื่อใหยาตมเซียนเหมาทางปากหนู
ขาวในขนาด 100 เทาของขนาดที่ใชในคน ติดตอกัน 3 เดือน พบวาดัชนีการทํางานของหัวใจเพิ่มขึ้น และดัชนี
การทํางานของตอม thymus ลดลง เมื่อหยุดยาอาการตางๆ เหลานี้จะหายไป เซียนเหมาไมทําใหดัชนีการ
ทํางานของอวัยวะอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด25 
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รสยา และเสนลมปราณหลัก   
เซียนเหมามีรสเผ็ด รอน มีพิษ เขาสูเสนลมปราณไต ตับ และมาม1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
เซียนเหมามีฤทธิ์บํารุงหยางของไต เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูก ขับความเย็นชื้น1,26 

ขอบงใช   
1. กลุมอาการหยางของไตพรอง  
เซียนเหมามีสรรพคุณใหความอบอุนและบํารุงหยางของไต นิยมใชรักษากลุมอาการหยางของไตพรอง 

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากไฟของมิ่งเหมินเสื่อมถอย ปวดเอวและเขาเนื่องจากความเย็น ปสสาวะบอย 
ปสสาวะไมรูตัว เปนตน สามารถใชเปนยาเดี่ยวโดยดองเหลารับประทาน หรือใชรวมกับอินหยางฮั่ว (淫羊藿) 
ปาจ่ีเทียน (巴戟天) และโรวฉงหรง (肉苁蓉) เชน ตํารับยาจ้ันว่ีตัน (赞育丹)27 (รูปที่ 13) 
 

 

 

 

 
รูปที่ 13  ตํารับยาจ้ันว่ีตัน  

(เซียนเหมาทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 13 赞育丹组成（方中仙茅为主药） 

Figure 13  Ingredients of Zanyu Dan 
(Curculiginis Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 

2. กลุมอาการไตพรอง กระดูกเสื่อมไมแข็งแรง อาการชาเน่ืองจากความเย็นช้ืน  
เซียนเหมามีสรรพคุณบํารุงหยางของไต ชวยใหเสนเอ็นและกระดูกแข็งแรง สามารถกระจายความ

เย็นชื้น ใหความอบอุนแกเอวและเขา  กรณีใชรักษากระดูกเสื่อมเนื่องจากไตพรอง ปวดเอวและเขาเนื่องจาก
ความเย็น เสนเอ็นและกระดูกไมแข็งแรง มักใชรวมกับอินหยางฮั่ว (淫羊藿) ตูจง (杜仲) และปาจี่เทียน 
(巴戟天)  กรณีใชรักษาอาการชาเรื้อรังเนื่องจากความเย็นชื้น มักใชรวมกับ เวยหลิงเซียน (威灵仙) ตูหัว (独活) 
และชวนอู (川乌 โหราเดือยไก)27 
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ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม หรือดองเหลา ทําเปนยาลูกกลอน หรือยาผง1,27   

ขอควรระวัง และขอหามใช 
หามใชในผูปวยที่มีภาวะอินพรองไฟแกรง  เซียนเหมามีฤทธิ์รอนแหงรุนแรงและมีพิษ จึงไมควร

รับประทานตอเนื่องเปนเวลานาน28 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน  
ใชรักษาตอมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง กลุมอาการวัยทอง ที่มีสาเหตุจากภาวะหยางของไตพรอง28 
อาการไมพึงประสงค : หากรับประทานเซียนเหมาเกินขนาด จะทําใหมีเหงื่อเย็นออกตามรางกาย 

แขนขาเกร็ง และชา ลิ้นบวมยื่นออกนอกปาก กระวนกระวาย และไมรูสึกตัว29 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง ปองกันเชื้อรา และปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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ตันเซิน 

 
คําจํากัดความ 

ตันเซิน (丹参) คือ รากและลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia miltiorrhiza 
Bunge. วงศ Lamiaceae (Labiatae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนตันเซินเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากมีเนื้ออวบหนา ผิวสีแดงเขม เนื้อในสีขาว ลําตนตั้งตรง เปน

เหลี่ยมสี่มุม แตกกิ่งกานมาก  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงขาม แผนใบรูปไข รูปไขแกมรี หรือรูป
ใบหอกกวาง ดานลางมีขนสั้นนุมหนาแนน  ชอดอกแบบกระจุกรอบ ออกตรงปลายหรือตามซอก วงกลีบเลี้ยง
รูประฆัง วงกลีบดอกเปน 2 ปาก สีน้ําเงินอมมวง ผิวดานนอกปกคลุมดวยขนสั้นที่มีตอม  ผลแบบเปลือกแข็ง
เมล็ดเดียว ขนาดเล็ก สีดํา รูปรี2 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ  
แหลงผลิตตันเซินที่สําคัญอยูที่มณฑลซื่อชวน (四川) ในบริเวณที่ราบของเทือกเขาตอนกลางของแอง

ซื่อชวน  มีทั้งที่พบตามธรรมชาติและเพาะปลูก  พื้นที่เขตกรรมอยูที่มณฑลซื่อชวนที่เมืองจงเจียง (中江)  
มณฑลสานซี (陕西) ที่เมืองตันเฟง (丹风) ซานหยาง (山阳) เจ้ินอัน (镇安) และซางหนาน (商南)  มณฑล
ซานตง (山东) ที่เมืองไหลหวู (莱芜) จฺว่ีเซี่ยน (莒县) และผิงอี้ (平邑) และมณฑลเหอหนาน (河南) ที่เมือง
ซงเซ่ียน (嵩县) หลูซื่อ (卢氏) และลั่วหนิง (洛宁)3-6    
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตันเซิน 
图 1 丹参植物形态 

Figure 1  Salvia miltiorrhiza Bunge. 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตันเซิน 
1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ดอก  4. กลีบเลี้ยง  5. ขอบใบ 

图 2 丹参植物简图。  1.花枝  2.根  3.花  4.萼片  5.叶缘 

Figure 2  Salvia miltiorrhiza Bunge. 
1. flowering branch  2. root  3. flower  4. sepal  5. leaf margin 
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รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของตันเซิน 
图 3 丹参药材   

Figure 3 Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma  
crude drug 

 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก จนกระทั่งตนตันเซินหยุดการเจริญเติบโต โดยชวงเวลาที่

เหมาะสมที่สุดคือ ตั้งแตชวงปลายปที่ลําตนและใบถูกน้ําคางแข็งจนเหี่ยว ไปจนถึงตนฤดูใบไมผลิของปถัดไป  
เก็บเกี่ยวในวันที่อากาศแจมใสมีแสงแดด  เมื่อขุดรากขึ้นมาแลว ใหเคาะดินออก ตากแหงเพื่อกําจัดน้ําสวนหนึ่ง
ออกจนกระทั่งรากมีลักษณะออนนุม กําจัดดินที่ติดอยูออกอีกครั้ง หามใชน้ําลาง แลวนําไปตากแดดจัด ๆ 
จนกระทั่งรากมีลักษณะออนนุมและแหงประมาณรอยละ 50 นํามามัดรวมกัน กองทิ้งไว 2-3 วัน แลวคลี่ออก 
ทําใหแหงตอจนกระทั่งเนื้อในของโคนรากแหง จากน้ันใชไฟลนรากฝอยที่ติดอยู แลวนําไปใสในตะกรา เขยาเบา ๆ 
ขณะที่ยังรอน เพื่อกําจัดรากฝอยและดินที่ติดอยู7-9 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ตันเซินมีลักษณะเปนลําตนใตดินรูปอวบสั้น อาจมี

ลําตนติดอยู  ตรงปลายมีรากจํานวนมากติดอยู รากมีลักษณะ
เปนรูปทรงกระบอกยาว โคงงอเล็กนอย อาจมีการแตกแขนง
หรือมีรากแขนงติดอยู ยาว 10-20 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 
0.3-1 เซนติเมตร ผิวหยาบ สีน้ําตาลแดง มีรอยยนตามแนวยาว  
ในกรณีของรากแกผิวจะมีสีน้ําตาลอมมวง มีลักษณะไมแนน 
หลุดลอกงาย เนื้อแข็งเปราะ หนาตัดไมแนนมีรอยแตก หรือ
คอนขางเรียบและแนน เปลือกสีน้ําตาลแดง เนื้อในสเีหลอืงอมเทา
หรือสีน้ําตาลอมมวง มีเสนรัศมีสีขาวอมเหลืองที่เกิดจากการ
เรียงตัวของทอลําเลียง มีกลิ่นออน ๆ รสฝาด ขมเล็กนอย1   

ตันเซินที่ไดจากการเพาะปลูกจะมีขนาดใหญกวาที่ได
จากธรรมชาติ  เสนผานศูนยกลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร  ผิวสี
น้ําตาลอมแดง มีรอยยนตามแนวยาว หลุดลอกยาก ติดแนน
กับเนื้อใน เนื ้อแข็งแนน หนาตัดคอนขางเรียบหรือขรุขระ
เล็กนอย1 (รูปที่ 3)  
 

 

 
 

 

1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา 
ตันเซินมีแหลงที่มาจากธรรมชาติและการเพาะปลูก  ในสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนมากจะถือวา

ตันเซินจากธรรมชาติมีคุณภาพดีกวา 
1. ตันเซินจากธรรมชาติ : สมุนไพรแหง รูปทรงกระบอก มีแขนงและบิดงอ ผิวนอกสีน้ําตาลอมแดง

หรือสีเหลืองอมแดง เปลือกหยาบ เปนเกล็ด หลุดลอกงาย น้ําหนักเบาและเปราะ หนาตัดสีเหลืองอมแดงหรือสี
น้ําตาล ไมแนน มีรอยแตก มีเสนสีขาวที่เกิดจากการเรียงตัวของทอลําเลียง มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน ขม
เล็กนอย2-16 

2. ตันเซินจากการเพาะปลูก : แบงระดับคุณภาพตามขนาดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : สมุนไพรแหง รูปทรงกระบอกหรือเปนแทงยาว ผิวสีแดงอมมวงหรือสีแดงอม

เหลือง มีรอยยนตามยาว เนื้อแนนแข็ง เปลือกละเอียดและหนา หนาตัดสีขาวอมเทาหรือน้ําตาลอมเหลือง ไมมี
เสนใย (ไฟเบอร) มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน ขมเล็กนอย สวนใหญปลายทั้ง 2 ดานอยูครบสมบูรณ  เสนผาน
ศูนยกลางมากกวา 1 เซนติเมตร โดยวัดจากกึ่งกลางของรากแกว  ไมมีสวนของลําตน ไมมีชิ้นสวนที่แตกหัก ไม
มีรากฝอย ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1  เสนผานศูนยกลางมีขนาดต่ํากวา 1 
เซนติเมตร แตไมนอยกวา 0.4 เซนติเมตร โดยวัดจากกึ่งกลางของรากแกว  มีชิ้นสวนที่แตกหัก2-16 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม    
สมุนไพรปลอมของตันเซิน คือ รากฝอยแหงของมันเทศ (Ipomoea batatas (L.) Lam. 

วงศ Convolvulaceae) ที่นําไปยอมสี มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก โคงงอ ผิวหยาบ สีแดงอมน้ําตาล มีรอย
ยนตามแนวยาว และมีรอยแผลเปนของราก เนื้อแข็งแตเปราะ  หนาตัดไมแนน ไมเรียบ ขรุขระเล็กนอย 
มีลักษณะเปนเนื้อแปง  เปลือกสีเหลืองขาวอมเทา เนื้อในสีเหลืองอมเทา มีทอลําเลียงเรียงตัวตามแนวรัศมี มี
กลิ่นออน ๆ รสหวาน เมื่อเคี้ยวจะมีรสชาติของมันเทศ1-16 

2. สมุนไพรปนปลอม 
(1) หนันตันเซิน (南丹参) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia bowleyana 

Dunn วงศ Lamiaceae (Labiatae)  มีแหลงผลิตที่มณฑลหูหนัน (湖南) เจียงซี (江西) เจอเจียง (浙江) ฝู
เจ้ียน (福建) เปนตน นํามาผสมปนปลอมกับตันเซิน  มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ผิวสีแดงอมเทา เนื้อแข็ง
แตเปราะ  หนาตัดไมเรียบ มีทอลําเลียงน้ําคอนขางนอย ประมาณ 7-9 ทอ มีกลิ่นออน ๆ รสขมเล็กนอย             

(2) กันซูตันเซิน (甘肃丹参) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia przewalskii 
Maxim. วงศ Lamiaceae (Labiatae)  มีการใชเปนตันเซินในบางพื้นที่ของเปยจิง (北京 ปกกิ่ง) ซั่งไห     
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(上海 เซี่ยงไฮ)  กันซู (甘肃) ชิงไห (青海) และหยุนหนัน (云南 ยูนนาน) เปนตน  รากรูปกรวย ผิวสีแดง
อมมวงเขม สวนโคนมีหนึ่งหรือหลายหัวติดรวมกัน  รากมีลักษณะคลายผมเปยหรือบิดงอ เปลือกสีน้ําตาลอม
แดง มักหลุดลอกออก เนื้อไมแนน เปราะหักงาย ผิวตัดขวางไมเรียบ อาจพบทอลําเลียงสีเหลืองออน มีกลิ่น
ออน ๆ  รสขมเล็กนอย  

(3) เตียนตันเซิน (滇丹参) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia yunnanensis 
C.H. Wright วงศ Lamiaceae (Labiatae) เก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว กําจัดลําตน ใบ รากฝอย และ
ดินที่ปนอยูออก แลวนําไปตากแหง  สวนของลําตนใตดินมีผิวหยาบ มีรอยแผลเปนจํานวนมากของใบ สวน
ของรากฝอยที่แตกแขนงมักมีลักษณะผอมบาง รากฝอยมีลักษณะเรียว รูปกระสวย รากมีลักษณะเน้ือ สี และ
หนาตัดเหมือนกับตันเซินที่ไดจากการเพาะปลูก มีกลิ่นเหม็นเล็กนอย รสหวาน ขมฝาดเล็กนอย 

(4) ไปฮฺวาตันเซิน (白花丹参) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Salvia miltiorrhiza 
Bunge f. alba C.Y. Wu & H.W. Li วงศ Lamiaceae (Labiatae) พบในมณฑลซานตง (山东) ลําตนใตดิน
สั้น สวนปลายมีรากติดอยู รากเปนรูปทรงกระบอก มักแตกแขนง ผิวมีรอยยน และมีรากฝอยจํานวนมาก สี 
หนาตัด และกลิ่นเหมือนกับตันเซิน2-16 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของตันเซิน มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ตันเซิน (丹参) : เตรียมโดยนําสมุนไพรมากําจัดสิ่งแปลกปลอมและลําตนที่ติดอยู แลวลางให

สะอาด แชน้ํา 2-4 ชั่วโมงในภาชนะที่มีฝาปด จนกระทั่งเนื้อออนนุม หั่นเปนแวนหนา หรือหั่นเปนแผนตามยาว 
หรือหั่นเปนทอนสั้น ๆ  ทําใหแหง แลวนําไปรอนเพื่อกําจัดชิ้นสวนที่แตกหักออก1 

2. จิ่วตันเซิน (酒丹参) : นําตันเซิน (จากวิธีที่ 1) มาใสในภาชนะที่มีฝาปด เติมเหลาเหลือง (ใช
เหลาเหลือง 10-20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คลุกเคลาใหเขากัน ทิ้งไวใหเหลาซึมเขาเนื้อในตัวยา 
จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับออน ผัดจนกระทั่งแหง นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น2-11

 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ตันเซิน : มีลักษณะเปนแวนหนารูปกลมหรือรี หรือเปนแผนตามยาว หรือเปนทอนสั้น ๆ  ผิวสี

แดงอมนํ้าตาลหรือแดงอมสีน้ําตาลเขม ผิวหยาบ มีรอยยนตามแนวยาว หนาตัดมีรอยแตก หรือคอนขางเรียบ
และแนน ขรุขระเล็กนอย เปลือกสีแดงอมน้ําตาล เนื้อในสีเหลืองอมเทาหรือสีน้ําตาลอมมวง มีเสนรัศมีสีขาว
อมเหลืองที่เกิดจากการเรียงตัวของทอลําเลียง มีกลิ่นออน ๆ รสฝาด ขมเล็กนอย (รูปที่ 4) 

2. จิ่วตันเซิน : มีลักษณะเปนแวนหนารูปกลมหรือรี หรือเปนแผนตามยาว หรือเปนทอนสั้น ๆ  ผิว
สีแดงอมน้ําตาลเขม บางครั้งพบรอยไหมเกรียมเปนจุด ๆ มีกลิ่นเหลาออน ๆ1 (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 5 ลักษณะภายนอกของจ่ิวตันเซินอิ่นเพี่ยน 
图 5 酒丹参饮片 

Figure 5  Jiudanshen prepared slices 

1 centimeter

1 centimeter 

รูปที่ 4 ลักษณะภายนอกของตันเซินอิ่นเพีย่น 
图 4 丹参饮片 

Figure 4  Danshen prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
ตันเซินมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม quinone diterpenoids [เชน tanshinone IIA, 

isocryptotanshinone (รูปที่ 6), tanshinone I, tanshinone IIB], phenolic acids [เชน salvianolic 
acid B, danshensu (รูปที่ 6), salvianolic acid A] เปนตน12,13 

                         tanshinone IIA 丹参酮 IIA isocryptotanshinone 隐丹参酮 
  

        salvianolic acid B 丹酚酸 B danshensu 丹参素 
  

รูปที่ 6  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในตันเซิน 
图 6 丹参主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
เปนผงสีน้ําตาลแดง (รูปที่ 7)  มีลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและ

สวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก (1) เซลล 
cork สีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม 
ผนังเปนคลื่นเล็กนอย พบไดมาก  (2) Elongated pitted vessel 
พบไดเปนสวนใหญ  (3) Tracheidal vessel พบไดบาง  (4) พบ
เซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified พบไดมาก ภายในเซลล
พบผลึก calcium oxalate รูปเม็ดทราย (microcrystal)  (5) เซลล 
sclereid ผนังหนา และ lumen แคบ (รูปที่ 8) 

   

 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะของผงตันเซิน 
图 7 丹参粉末 

Figure 7  Salviae Miltiorrhizae Radix et 
Rhizoma powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงตันเซิน 
图 8 丹参粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma powdered drug 

 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงตันเซิน 0.1 กรัม ดวย 75% methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที  นําสารสกัด 0.2 มิลลิลิตร มาเติมน้ํายา ferric chloride (9% 
ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียวเขม (เปนการตรวจสอบสาร phenolics) (รูปที่ 9) 

 

รูปที่ 9  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 
(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 

图 9 丹参酚类化合物加三氯化铁试液显色反应 (I) 反应前  (II) 反应后 

Figure 9  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงตันเซิน 0.1 กรัม ดวย 75% methanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 10 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช toluene : chloroform : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 2 : 3 : 4 : 0.5 : 2 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไป
ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวย
น้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 10) 

(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงตันเซิน 0.1 กรัม ดวย 75% methanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืน
แสงที่ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 11) 

 
 
 
 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1 

T-134 

 
 

 
 

รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางตันเซินทีส่กดัดวย 75% methanol 
โดยใช toluene : chloroform : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน   
2 : 3 : 4 : 0.5 : 2  เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(III)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(IV) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 丹参提取物薄层层析图谱 展开剂为甲苯-氯仿-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（2 ：3 ：4 ：0.5 ：2） 

(I)   可见光下观察 

(II)  紫外灯 254 nm 下观察 

(III) 紫外灯 366 nm 下观察 

(IV)  喷以茴香醛试液后于 110 ℃ 下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma test solution using a mixture of toluene : chloroform : 
ethyl acetate : methanol : formic acid (2 : 3 : 4 : 0.5 : 2) as mobile phase 
(I)  detection under visible light 
(II)  detection under UV 254 nm 
(III)  detection under UV 366 nm 
(IV) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C. 
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รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางตันเซินที่สกดัดวย 75% methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 丹参甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet spectrum of 75%methanolic extract of Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  

เถารวม : ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 2.1)   
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 3.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 13.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก (ภาคผนวก 4.1) 
สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 35.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 

4. ปริมาณสารสําคัญ 
(1) สาร tanshinone IIA (C19H18O3) : ไมนอยกวารอยละ 0.20 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

สมุนไพรแหง1  
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : water ในอัตราสวน 75 : 25 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 2,000 อางอิงจาก 
peak ของสาร tanshinone IIA  
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน tanshinone IIA ละลายใน 
methanol ในขวดกําหนดปริมาตรสีชา เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 16 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงตันเซิน (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.3 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับ
น้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 5 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร tanshinone IIA ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak  แลว
คํานวณหารอยละของสาร tanshinone IIA ในผงตันเซิน1 

(2) สาร salvianolic acid B (C36H30O16) : ตองไมนอยกวารอยละ 3.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอ
น้ําหนักสมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : acetonitrile : formic acid : water ในอัตราสวน 30 : 10 : 1 : 59 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 286 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของ
คอลัมนตองไมนอยกวา 2,000 อางอิงจาก peak ของสาร salvianolic acid B 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน salvianolic acid B 
ละลายใน 75% methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงตันเซิน (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.2 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 75% methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร  
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหได
เทากับน้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรกดวย 75% methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร ตามลําดับ และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม 
คํานวณปริมาณของสาร salvianolic acid B ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจาก
พื้นที่ใต peak  แลวคํานวณหารอยละของสาร salvianolic acid ในผงตันเซิน1 
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ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตันเซินจะเนนผลตอระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุมกัน เปนตน ตันเซินมีฤทธิ์ตาน
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดและชวยใหการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยดีขึ้น17  โดยฤทธิ์ตานภาวะหลอด
เลือดมีลิ่มเลือดจะเกี่ยวของกับฤทธิ์ตานการรวมกลุมและการจับเปนลิ่มของเกล็ดเลือด และฤทธิ์เรงความเสื่อม
ของไฟบรินหรือ ไฟบริโนเจน ตันเซินยังมีฤทธิ์ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ ปกปองเซลลเนื้อเยื่อบุ
โพรงหลอดเลือด17,19,20  ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจโตเกิน และตานภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง17 ตันเซินมีฤทธิ์
ตอตานแคลเซียม17,21,22 ปกปองสมองจากการขาดเลือด ทําใหสงบ และปกปองเซลลประสาท17,23-26  นอกจากนี้ 
ตันเซินยังมีฤทธิ์ตานอักเสบ ตานจุลชีพ ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร17 ตานเนื้องอก27,28 ควบคุมการทํางาน
ของระบบภูมิคุมกัน17 และปกปองตับ17,24 

พิษวิทยา 
ขนาดของยาฉีดตันเซินที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อฉีดเขาชองทอง คือ 36.7 ± 3.8 กรัม/

กิโลกรัม การฉีดยาฉีดตันเซินเขาชองทองกระตายขนาดเทียบเทาสมุนไพร 2.4 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 14 วัน      
ไมพบวาเปนพิษ ไมพบความผิดปกติทางโลหิตวิทยา การทํางานของตับและไต และน้ําหนักตัว ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของอวัยวะภายใน ยกเวนมีภาวะเลือดไหลเวียนมากอยางชัดเจน  การฉีดยาฉีดตันเซิน
ผสมกลูโคสชา ๆ อยางตอเนื่องเขาหลอดเลือดดําสุนัขพันธุ Beagle นาน 150 และ 180 วัน พบวาขนาดที่เปน
พิษตอเซลตับคือ 5.0 กรัม/กิโลกรัม/วัน และขนาดที่ไมเปนพิษคือประมาณ 2.0 กรัม/กิโลกรัม/วัน29   

รสยา และเสนลมปราณหลัก   
ตันเซินมีรสขม เย็นเล็กนอย เขาสูเสนลมปราณหัวใจและตับ1,30 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. ตันเซิน : มีฤทธิ์กระตุนการไหลเวียนของเลือด ปรับประจําเดือน  ลดความรอนในเลือด แกฝหนอง 

บรรเทาอาการกระวนกระวายใจ31 
2. จิ่วตันเซิน : เมื่อนําตันเซินมาผัดเหลา คุณสมบัติเย็นจะลดลง เพิ่มฤทธิ์ชวยใหเลือดหมุนเวียน 

สลายเลือดคั่ง ปรับประจําเดือนใหปกติ และระงับปวด31-34 
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ขอบงใช   
1. กลุมอาการเลือดคั่ง    
ตันเซินมีสรรพคุณสลายเลือดคั่งและสรางเลือดใหมโดยออกฤทธิ์อยางนุมนวล  นิยมใชรักษาโรค

และอาการตาง ๆ ที่มีสาเหตุจากเลือดคั่ง กรณีใชรักษาประจําเดือนไมปกติ ขาดประจําเดือน ปวดทองหลังคลอด
เนื่องจากมีเลือดคั่งจากภาวะรอน จะใชเปนยาเดี่ยวบดเปนผงชงกับเหลารับประทาน หรือใชในรูปของยาตํารับ 
เชน ตันเซินสาน (丹参散) (รูปที่ 12)  กรณีใชรักษาอาการปวดเคนหัวใจและปวดทองที่เนื่องจากเลือดคั่ง 
มักใชรวมกับซาเหริน (砂仁 เรว) และถานเซียง (檀香 ไมจันทน) เชน ตํารับยาตันเซินอิ่น (丹参饮) (รูปที่ 13)  
กรณีใชรักษากอนในทอง มักใชรวมกับซานเหลิง (三棱)  เออรจู (莪术) และเปยเจ่ีย (鳖甲 ตะพาบน้ํา)  
กรณีใชรักษาแผลฟกช้ําตามแขนขาที่เกิดจากเลือดคั่ง มักใชรวมกับตังกุย (当归) หรูเซียง(乳香 กํายาน) 
และมอเยา (没药 มดยอบ) เชน ตํารับยาหัวลั่วเซี่ยวหลิงตัน (活络效灵丹) (รูปที่ 14)33 

 
รูปที่ 12  ตํารับยาตันเซินสาน 

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 12  丹参散组成（方中丹参为君药） 

Figure 12  Ingredients of Danshen San 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma acting as 
principal drug) 

 
รูปที่ 13  ตํารับยาตันเซินอิ่น 

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 13 丹参饮组成（方中丹参为君药） 

Figure 13  Ingredients of Danshen Yin 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma acting 
as principal drug) 

 

 
 
 
 
รูปที่ 14  ตํารับยาหัวลั่วเซี่ยวหลิงตัน  

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 14 活络效灵丹组成（方中丹参为臣药） 

Figure 14  Ingredients of Huoluoxiaoling Dan 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma acting as 
adjuvant drug) 
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2. แผล ฝหนอง ขจัดพิษ ลดบวม 
ตันเซินเปนยาเย็น  จึงใชรักษาแผลฝหนองจากการติดเชื้อกอไขและมีการคั่งของพิษรอน  มักใช

รวมกับจินอิ๋นฮวา (金银花 ดอกสายน้ําผ้ึง) และเหลียนเชี่ยว (连翘) เชน ตํารับยาเซียวหรูทัง (消乳汤) (รูปที่ 
15)33  

 
 
 
รูปที่ 15  ตํารับยาเซียวหรูทัง  

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 15 消乳汤组成（方中丹参为佐药） 

Figure 15  Ingredients of Xiaoru Tang 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma acting as assistant drug) 

3. อาการกระสับกระสาย และนอนไมหลับ  
ตันเซินเปนยาเย็นเขาสูเสนลมปราณหัวใจ จึงมีสรรพคุณทําใหจิตใจสงบ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณ

ดับรอนทําใหเลือดเย็น  กรณีใชรักษาอาการกระสับกระสาย นอนไมหลับ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากไขสูงพิษรอนเขา
สูระบบเลือด มักใชรวมกับเซิงตี้ (生地 โกฐขี้แมว) เสฺวียนเซิน (玄参) หวงเหลียน (黄连) และจูเย (竹叶 

หญาขุยไมไผ ใบไผขม) เชน ตํารับยาชิงอ๋ิงทัง (清营汤) (รูปที่ 16)  กรณีใชรักษาอาการใจสั่นและนอนไมหลับ
เนื่องจากเลือดหลอเลี้ยงหัวใจไมเพียงพอ มักใชรวมกับเซิงตี้ (生地 โกฐข้ีแมว) ซวนเจาเหริน (酸枣仁) และ
ไปจ่ือเหริน (柏子仁 เนื้อในเมล็ดสนหางสิงห) เชน ตํารับยาเทียนหวางปูซินตัน (天王补心丹) (รูปที่ 17)33 

 
รูปที่ 16  ตํารับยาชิงอิ๋งทัง 

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 16 清营汤组成（方中丹参为佐药） 

Figure 16  Ingredients of Qingying Tang 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma acting 
as assistant drug) 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาเทียนหวางปูซินตัน 

(ตันเซินทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 17 天王补心丹组成（方中丹参为佐药） 

Figure 17  Ingredients of Tianwangbuxin Dan 
(Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma 
acting as assistant drug) 
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ขนาดและวิธีใช 
ตันเซิน หรือจ่ิวตันเซิน ตมรับประทานคร้ังละ 10-15 กรัม1,30  

ขอควรระวัง และขอหามใช 
ระมัดระวังการใชในหญิงมีครรภ  หามใชรวมกับหลีหลู (藜芦)30   

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคหรืออาการที่มีสาเหตุจากเลือดคั่ง มีความรอนสะสม เชน อาการปวดเคนหัวใจ35 

เลือดออกในสมอง36 หลอดเลือดแดงสมองแข็ง วิงเวียน37 โรคหัวใจและปอดในผูสูงอายุ38 กลุมอาการความดัน
เลือดสูงในหญิงมีครรภ39 ตับอักเสบเร้ือรัง ตับเกิดพังผืด40 โรคตับจากการด่ืมแอลกอฮอล41 ไตอักเสบ
เฉียบพลัน42  กลุมอาการไตเส่ือม43 โรคศูนยกลางจอประสาทตาบวมนํ้า44 แผลเปอยที่คอมดลูก45 โรคของ
เสนประสาทสวนปลายในผูปวยเบาหวาน46 สมองตายเนื่องจากขาดเลือด47 เปนตน 

อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี1 
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ตูจง 

 
คําจํากัดความ 

ตูจง (杜仲) คือ เปลือกตนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Eucommia ulmoides Oliv. วงศ 
Eucommiaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนตูจงเปนไมยืนตนผลัดใบ เปลือกตนสีเทา มีชองอากาศเล็ก ๆ เห็นไดชัดเจน  ใบเด่ียว ออกสลับ 

แผนใบบางเหนียว รูปรีหรือรูปรีไข ปลายใบเรียวแหลมยาว ฐานใบกลมหรือรูปลิ่มกวาง ขอบใบจักฟนเลื่อย  
ดอกมีเพศเดียวแยกอยูตางตน ไมมีกลีบดอก ดอกบานกอนหรือในเวลาเดียวกับที่เริ่มแตกใบในฤดูใบไมผลิ 
ผลมีปก รูปขอบขนานแกมรูปไข แบน มี 1 เมล็ด2-4 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนตูจงมีแหลงกระจายพันธุอยูทั่วไป และมีการเพาะปลูกในมณฑลตาง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

แตแหลงผลิตที่สําคัญอยูในมณฑลกุยโจว (贵州)  ซื่อชวน (四川) หูเปย (湖北) หูหนาน (湖南) สานซี 
(陕西) กานซู (甘肃)  แหลงเพาะปลูกที่ดีที่สุดอยูในมณฑลกุยโจว ที่เมืองจุนอี้ (遵义) เจ้ิงอัน (正安) เหมยถาน 
(湄潭) ซีเฟง (息峰) จื่อหยุน (紫云) อิ่นเจียง (印江) อันซุน (安顺) หุยสุย (惠水) สีสุย (习水) และ
เริ่นไหว (仁怀)  แหลงผลิตในมณฑลซื่อชวน ไดแก กวางเหวียน (广元) ชิงชวน (青川) ผิงหวู (平武) วางชัง 
(旺苍) ทงเจียง (通江) และวั่นเหวียน (万源)  แหลงผลิตในมหานครฉงช่ิง คือ อูซี (巫溪)  แหลงผลิตใน
มณฑลหูเปย ไดแก ซิ่งซาน (兴山) เฮอเฟง (鹤峰) หวินซี (郧西) จิงเหมิน (荆门) ไหลเฟง (来凤) และซือซือ 
(恩施)  แหลงผลิตในมณฑลสานซี ไดแก เลวหยาง (略阳) หนิงเฉียง (宁强) เฟงเกา (凤臬) และเจิ้นผิง 
(镇坪)  และแหลงผลิตในมณฑลหูหนาน ไดแก ฉือลี่ (慈利) ซางจ๋ือ (桑植)2-4 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
ตนที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป จะเก็บเกี่ยวโดยโคนตนแลวลอกเอาเปลือกตน  สวนตนที่มีอายุ 15-20 ป ซึ่ง

เติบโตสมบูรณแลว จะใชวิธีลอกเปลือกตนออกเปนวง หรือลอกออกเปนแถบ หรือลอกเพียงบางสวน เพื่อ
รักษาตนไว  โดยท่ัวไปจะเก็บเกี่ยวในระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน นําเปลือกตนที่ลอกไปแชในน้ํา
เดือด แลวนําดานในของเปลือกตนมาประกบกันเปนคู วางซอนกัน คลุมดวยฟางขาวเพ่ือใหออกเหง่ือ 
จนกระทั่งผิวดานในเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลอมมวง จากน้ันนําไปทําใหแหง2,5-8 

 
 

 
รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตูจง 
图 1 杜仲植物形态 

Figure 1  Eucommia ulmoides Oliv. 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตูจง 

1. กิ่งที่มีผล  2. กิ่งที่มีดอกเพศผู  3. ดอกเพศผู  4. ดอกเพศเมีย 
图 2 杜仲植物简图。  1.果枝  2.雄花枝  3.雄花  4.雌花 

Figure 2  Eucommia ulmoides Oliv. 
1. fruiting branch  2. male flowering branch  3. male flower  4. female flower   
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ตูจงมีลักษณะเปนแผนแบน ปลายทั้งสองขางอาจมวนเขา มีขนาดตาง ๆ กัน หนา 3-7 มิลลิเมตร ผิว

ดานนอกสีน้ําตาลออนหรือสีน้ําตาลอมเทา มีรอยหยักหรือรอยยนตามยาว  ตูจงที่เปนแผนคอนขางบางและยัง
ไมไดลอกผิวนอกออก จะเห็นชองอากาศชัดเจน ผิวดานในเรียบ สีมวงคล้ํา เรียบ เนื้อเปราะแตกหักงาย เมื่อ
หักจะมีเสนใยเล็ก ๆ สีขาวเงิน ยืดหยุนไดเชื่อมยึดไว มีกลิ่นออน ๆ รสขมเล็กนอย1-5,7,9 (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที ่3 ลักษณะภายนอกของตูจง 
图 3 杜仲药材  

Figure 3  Eucommiae Cortex crude drug 

 

มาตรฐานสินคา 
ตูจงแบงเปน 2 ชนิดตามแหลงปลูก ไดแก ชวนตูจง (川杜仲) และฮั่นตูจง (汉杜仲)  ระดับ

คุณภาพของตูจงทั้ง 2 ชนิดแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับพิเศษ : เปลือกแหง มีลักษณะเปนแผนแบน ปลายตัดทั้ง 2 ขาง ลอกผิวหยาบ

ชั้นนอกออกแลว ผิวดานนอกสีน้ําตาลอมเทา ผิวดานในสีน้ําตาลดํา เนื้อเปราะ เมื่อหักจะมีเสนใยยืดหยุนได
เชื่อมยึดไว รสขมเล็กนอย แผนมีขนาดความยาว 70-80 เซนติเมตร กวางมากกวา 50 เซนติเมตร และหนา
มากกวา 0.7 เซนติเมตร  มีแผนที่ไมสมบูรณไมเกินรอยละ 10  ขอบไมมวนงอ ปราศจากสิ่งแปลกปลอม และ
ไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 1 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับพิเศษ แตแผนมีความกวางและความยาว
มากกวา 40 เซนติเมตร หนามากกวา 0.5 เซนติเมตร  มีแผนที่ไมสมบูรณไมเกินรอยละ 10   

3 centimeter 
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คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับพิเศษ  แตมีลักษณะเปนแผนแบนหรือมวนงอ  
ผิวดานในสีน้ําตาลอมเขียว แผนยาวมากกวา 40 เซนติเมตรขึ้นไป กวางมากกวา 30 เซนติเมตร และหนา
มากกวา 0.3 เซนติเมตร มีแผนที่ไมสมบูรณไมเกินรอยละ 10    

คุณภาพระดับ 3 : คือ ตูจงที่มีลักษณะไมสามารถจัดเขาทั้ง 3 คุณภาพขางตน มีความหนา
มากกวา 0.2 เซนติเมตร  อาจมีเปลือกของกิ่ง เปลือกราก และแผนที่ไมสมบูรณปน  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม 
และไมขึ้นรา10-11 

ตูจงสําหรับสงออก 
ปจจุบันตูจงที่สงออกแบงเปนตูจงชนิดแผนหนา ซึ่งเรียกวา โฮวตูจง (厚杜仲) และชนิดแผนบาง ซึ่ง

เรียกวา ปวตูจง (薄杜仲)  ตูจงแตละแผนจะตองผานการแตงรอยตัด ซึ่งเรียกวา ซิวโขว (修口)  
(1) ตูจงชนิดแผนหนา แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คุณภาพระดับ 1 : เปลือกหนา ลอกเปลือกนอกที่หยาบออกหมดจนเหลือแตผิวสีน้ําตาล
อมเหลือง  ไมมีเชื้อราขึ้นเปนจุด ๆ ไมปริแตก มีขนาดใหญกวา 15 ตารางเซนติเมตร ปลายทั้งสองขางตัดเฉียง 
หนามากกวา 1 เซนติเมตร 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีความหนามากกวา 0.5 
เซนติเมตร  

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีความหนามากกวา 0.3 
เซนติเมตร  

(2) ตูจงชนิดแผนบาง แบงระดับคุณภาพเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : มีลักษณะเหมือนตูจงชนิดแผนหนาคุณภาพระดับ 1 แตมีความหนา 0.2-

0.3 เซนติเมตร  
คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนตูจงชนิดแผนหนาคุณภาพระดับ 1 แตมีความหนา

ประมาณ 0.2 เซนติเมตร10-11   

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปลอม 
(1) หงตูจง (红杜仲) คือ เปลือกตนและเปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Parabarium 

micranthum (Wall. ex G. Don) Pierre, P. huaitingii Chun et Tsiang และ P. chunianum Tsiang 
(วงศ Apocynaceae) ผิวดานนอกบาง สีน้ําตาลอมเหลือง มีรอยยนตามแนวยาว และมีชองอากาศรูปรางยาว  
ผิวดานในสีน้ําตาลอมแดง เมื่อหักจะมีเสนใยสีขาวเช่ือมยึดไว แตเสนใยมีความยืดหยุนนอย ขาดงาย ไมมีกลิ่น 
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รสฝาดเล็กนอย  หากดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบผลึกรูปปริซึมของแคลเซียมออกซาเลตในเซลล 
parenchyma  มีการใชปลอมปนเปนตูจงในมณฑลกวางตง กวางซี และซื่อชวน 

(2) ซือเหมียนมู (丝绵木) คือ เปลือกตนของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Euonymus maackii 
Rupr. (วงศ Celastraceae) มีทั้งเปนแผนแบน หรือปลายท้ังสองขางมวนเขา หรือรูปทรงกระบอกครึ่งวงกลม  
ผิวดานนอกสีเหลืองอมเทาหรือสีดําสลับกัน  มีรอยยนหรือรอยแตกตามยาวหรือตามขวาง  ผิวดานในสีเหลือง
ออน เนื้อเปราะ แตกหักงาย เมื่อหักจะมีเสนใยสีขาวเช่ือมยึดไวอยูบางแตดึงขาดไดงาย  มีกลิ่นฉุนเล็กนอย  
รสหวานเล็กนอย  หากดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบกลุมผลึกของแคลเซียมออกซาเลตในเซลล parenchyma 
คอนขางมาก  มักใชปลอมปนเปนตูจงในมณฑลเจอเจียง หูเปย กุยโจว และซื่อชวน12,14-19 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของตูจง มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ตูจง (杜仲) : ขูดผิวเปลือกที่หยาบออกใหหมด ลางน้ําใหสะอาด ตัดเปนแผนสี่เหลี่ยมหรือเปน

แถบ แลวทําใหแหง1  
2. เอี๋ยนตูจง (盐杜仲) : เตรียมโดยนําตูจง (จากวิธีที่ 1) มาพรมดวยน้ําเกลือปริมาณพอเหมาะ (ใช

เกลือ 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) ทิ้งไว 4-6 ชั่วโมง จนกระทั่งน้ําเกลือถูกดูดซับหมด  นําไปคั่วใน
กะทะโดยใชไฟออน คั่วจนกระทั่งผิวดานนอกมีสีน้ําตาลดําและผิวดานในมีสีดําน้ําตาล เสนใยที่หนาตัดดึงขาด
ไดงาย นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น1    

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ตูจงอิ่นเพี่ยน : มีลักษณะเปนชิ้นรูปสี่เหลี่ยมหรือเปนแถบ  ผิวดานนอกสีน้ําตาลออนหรือน้ําตาล

อมเทา  มีรอยยนชัดเจน  ผิวดานในสีมวงคล้ํา เกลี้ยง  หนาตัดมีเสนใยสีขาวเงินจํานวนมาก เปนเสนใยที่มี
ความยืดหยุน  มีกลิ่นออน ๆ รสคอนขางขม (รูปที่ 4) 

2. เอี๋ยนตูจง : มีลักษณะเปนชิ้น ผิวดานนอกสีน้ําตาลดํา ผิวดานในสีน้ําตาล  เสนใยท่ีหนาตัดไมคอย
ยืดหยุนขาดงาย มีกลิ่นออน ๆ รสเค็ม1 (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 ลักษณะภายนอกของตูจงอิ่นเพี่ยน 
图 4 杜仲饮片 

Figure 4  Duzhong prepared slices 

รูปที่ 5 ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนตูจง 
图 5 盐杜仲 

Figure 5  Yanduzhong prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี  
ตูจงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม lignans [เชน pinoresinol diglucoside (รูปที่ 6), 

syringaresinol di-β-D-glucopyranoside], 
iridoids (เชน aucubin) flavonoids, gutta 
percha เปนตน17,20,21  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
เปนผงสีน้ําตาล (รูปที่ 7)  มีลักษณะเน้ือเยื่อเซลล

และสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก 
(1) เซลลบาง ๆ ผนังไม lignified รูปราง stripe-shaped พบ
ไดบาง  (2) เซลล cork สีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิว
เปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังหนาไมเทากัน มี 3 ดานที่หนากวาอีก
ดาน เห็น pit ชัดเจน ผนัง lignified พบไดมาก  (3) พบเซลล 
phloem parenchyma รวมกับ medullary ray แบบ 
tangential longitudinal พบไดบาง (4) พบเซลล phloem 
parenchyma รวมกับ medul lary ray แบบ radial 
longitudinal  (5) พบ stone cells รูปราง subrectangular, 
subrounded, elongated-rectangular หรือ irregular ผนัง
หนา และอาจจะมีสารลักษณะคลายยาง  (6) Phloem fiber 
ผนังหนา lignified และ lumen แคบ (รูปที่ 8) 

 

รูปที่ 6  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร 
pinoresinol diglucoside 

图 6 松脂醇二葡萄糖苷 

Figure 6  Chemical structure of pinoresinol diglucoside

 
 
 
 

     
รูปที่ 7 ลักษณะของผงตูจง 
图 7 杜仲粉末 

Figure 7  Eucommiae Cortex powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงตูจง 
图 8 杜仲粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Eucommiae Cortex powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงตูจง 0.2 กรัม ดวย dichloromethane ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยการหมักนาน 2 
ชั่วโมง  กรอง นําสารสกัดทั้งหมดมาระเหยแหง  เติม ethanol 0.2 มิลลิลิตร จะเกิดเปนคราบฟลมสีขาว (เปน
การตรวจสอบสารกลุม gums)1 (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม gums ดวยปฏกิิริยาเคม ี

(I) สารสกัดแหง และ (II) เมื่อเติม ethanol 
图 9 杜仲树胶类加乙醇反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 9  Result of the reaction of gums with ethanol  (I) before, and (II) after ethanol added 
 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงตูจง 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 
10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียม
ไว โดยใช toluene : ethyl acetate ในอัตราสวน 85 : 15 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผน
โครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตทีค่วามยาวคลืน่ 
254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde spray และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 10) 
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รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางตูจงที่สกดัดวย methanol โดยใช 

toluene : ethyl acetate ในอัตราสวน 85 : 15  เปนวัฏภาคเคลือ่นที่ 
     (I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
     (II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
     (III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 杜仲提取物薄层层析图谱 展开剂为甲苯-乙酸乙酯（85:15） 

（Ⅰ 可见光观察 

（Ⅱ 紫外灯 254 nm 下观察 

（Ⅲ 紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅵ 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Eucommiae Cortex test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate (85 : 15) as mobile 
phase  
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with anisaldehyde spray reagent and heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงตูจง 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 11)  

 
รูปที ่11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรมัของน้ํายาตัวอยางตูจงที่สกดัดวย methanol                             

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 杜仲甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Eucommiae Cortex in methanol 

 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 11.0 โดยน้ําหนัก1  (ใช 75% ethanol เปนตัวทําละลาย 
ภาคผนวก 4.1) 

2. ปริมาณสารสําคัญ  
สาร pinoresinol diglucoside (C32H42O16) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอ

น้ําหนักสมุนไพรแหง1 
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : น้ํา ในอัตราสวน 25 : 75 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 277 นาโนเมตร  จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 1,000 คํานวณอางอิงจาก 
peak ของ pinoresinol diglucoside 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน pinoresinol diglucoside  
ละลายใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
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สารละลายตัวอยาง : ชั่งตูจงประมาณ 3 กรัม นํามาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ นวดใหเปนเสนใย แลว
ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของตัวอยางหนัก 2 กรัม ใสในเครื่อง Soxhlet extractor สกัดดวย chloroform ปริมาตร
ที่เหมาะสม นาน 6 ชั่วโมง ทิ้งสารสกัด chloroform นําตัวอยางมาสกัดตอดวย methanol ปริมาตรที่
เหมาะสม นาน 6 ชั่วโมง  ระเหยสารสกัดใหเขมขน ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม  คํานวณปริมาณ
ของสาร pinoresinol diglucoside ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต 
peak แลวคํานวณหารอยละของสาร pinoresinol diglucoside ในตัวอยาง1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตูจงจะเนนผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท

สวนกลาง  ควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ปรับกระบวนการเมแทบอลิซึมของกระดูก ตานอักเสบ 
ชะลอวัย เปนตน ตูจงมีฤทธิ์ควบคุมความดันเลือดแบบสองทางโดยมีหลักฐานวาสามารถปรับความดันเลือดให
เปนปกติได22-24  ตูจงสามารถลดระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด22-25 มีฤทธิ์เสริมความแข็งแรงของกระดูก โดย
เพิ่มการทํางานของเซลลสรางกระดูกและเพิ่มความหนาแนนของกระดูก ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูก ปองกัน
ภาวะกระดูกพรุน และเรงการพัฒนาของกระดูกที่งอกขึ้นใหม26-28  ตูจงมีฤทธิ์ควบคุมการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกัน23,25,29-31 ตานออกซิเดชัน ชะลอวัย22,32,33 ตานการกอกลายพันธุ และตานมะเร็ง1,23  นอกจากนี้ ตูจงยัง
มีฤทธิ์ทําใหสงบ ระงับปวด ตานอักเสบ และตานจุลชีพ22,23,25,30 

พิษวิทยา 
ขนาดของยาตมตูจงที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทอง มีคาเทากับ 

17.30 ± 0.52 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อปอนสารสกัดน้ําขนาด 3.5 กรัม/กิโลกรัม หรือสารสกัดแอลกอฮอลขนาด 1.75 
กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร วันละครั้ง ติดตอกันนาน 21 วัน พบวาไมทําใหมีความผิดปกติของความ
อยากอาหาร คาทางโลหิตวิทยา การทํางานของตับและไต และผลตรวจทางพยาธิวิทยา  เมื่อฉีดยาตม 35% 
ขนาด 30 มิลลิลิตร เขาชองทองสุนัข วันละครั้ง ติดตอกันนาน 22 วัน พบวาไมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิวิทยาของตับ มาม และหัวใจ แตทําใหเซลลบุผิวทอหนวยไตเสื่อมสภาพลงเล็กนอย  การศึกษาในหนูตะเภา
และหนูขาวก็ใหผลเชนเดียวกัน25,30  สารสกัดตูจงไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ34  ตูจงมีความเปนพิษตอยีนสของ
เซลลมนุษยในหลอดทดลอง แตเมื่อศึกษาในหนูถีบจักร พบวาไมทําใหเซลลโครโมโซมของเซลลไขสันหลัง
เสียหาย จึงคาดวาสารที่มีฤทธิ์กอพิษทางพันธุกรรมจะหมดฤทธิ์หลังจากผานกระบวนการเมแทบอลิซึมใน
รางกาย35  
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รสยา และเสนลมปราณหลัก 
ตูจงมีรสหวาน อุน เขาสูเสนลมปราณไต และตับ1,36 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. ตูจง : มีฤทธิ์บํารุงตับ และไต เสริมความแข็งแรงของกระดูกและเสนเอ็น กลอมครรภ37 
2. เอี๋ยนตูจง : เมื่อนําตูจงมาคั่วเกลือ จะชวยใหฤทธิ์ของยาเขาสูไต ลงสูสวนลางของรางกาย ชวยให

อุนแตไมแหง ชวยเพิ่มฤทธิบ์ํารุงตบัและไต เสริมความแข็งแรงของกระดูกและเสนเอ็น กลอมครรภ38 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการตับและไตพรอง เสนเอ็นและกระดูกไมแข็งแรง    
ตูจงมีรสหวาน อุน จึงมีสรรพคุณบํารุงตับและไต เสริมสรางความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูก

ไดดี เปนตัวยาสําคัญที่ใชในการรักษาอาการปวดเอวจากภาวะไตพรอง ขาลีบออนแรง สามารถใชในรูปยาเดี่ยว
หรือใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์บํารุงไตและเสริมเสนเอ็น นอกจากนี้ ตูจังยังมีสรรพคุณบํารุงหยางของไต ใชรักษา
ภาวะหยางของไตพรอง มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ น้ํากามเคลื่อน ปสสาวะบอย และควบคุมการ
ขับปสสาวะไมได 36 

2. ระบบเสนลมปราณชงเริ่นพรอง และภาวะแทงคุกคามหรือทารกในครรภดิ้นผิดปกติ  
ตูจังมีสรรพคุณบํารุงตับและไต เสริมความแข็งแรงของระบบเสนลมปราณชงเริ่น มีคุณสมบัติ

กลอมครรภ จึงใชในกรณีมีภาวะแทงคุกคาม สามารถใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับหวงฉี (黄芪) ตังกุย (当归) 
และซูตวน (续断) เชน ตํารับยากูไทหวาน (固胎丸)36 

ขนาดและวิธีใช 
ตูจงอิ่นเพี่ยน หรือเอี๋ยนตูจง ตมรับประทาน ครั้งละ 6-10 กรัม1,36 

ขอควรระวัง 
ระมัดระวังการใชในผูที่มีภาวะอินพรองไฟแกรง36 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาภาวะแทงคุกคาม  โรคปวดประสาทเซียติคแบบปฐมภูมิ  ภาวะกระดูกพรุนในวัยหมดระดู 

ปวดเอว ภาวะกระดูกสันหลังสวนเอวงอก ผมรวง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากไตพรอง39 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 
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ไปเสา 

คําจํากัดความ 
ไปเสา (白芍) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora Pall. วงศ 

Ranunculaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนไปเสาเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากขนาดใหญ รูปกระสวยหรือทรงกระบอก  ใบออกสลับ ใบ

ดานลางของตนเปนแบบแบงสาม 2 ครั้ง ใบดานบนเปนใบประกอบแบบสามใบ ใบยอยคอนขางหนาคลายแผนหนงั 
ผิวเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน สวนที่หางจากกานใบมีขนสั้นนุมประปรายตามเสนใบ  ดอกสมบูรณเพศ ออกดอก
จํานวนมากตามยอดหรือตามซอก  ใบประดับ 4-5 อัน รูปใบหอก  กลีบดอก 9-13 กลีบ รูปไขกลับ สีขาว  ผล
แบบแตกแนวเดียว ปลายมีจะงอย2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ   
แหลงผลิตไปเสาที่สําคัญอยูที่มณฑลเจอเจียงตะวันออก (东浙江) อันฮุย (安徽) ซานตง (山东) 

เหอหนาน (河南) และซ่ือชวน (四川)  ไปเสาจากพื้นที่เขตกรรมในมณฑลเจอเจียงที่เมืองตงหยาง (东阳) 
และผานอัน (磐安) มีคุณภาพดี มีชื่อเรียกวา “หังไปเสา (杭白芍)” ไปเสาจากแหลงผลิตในมณฑลอันฮุย มี
ชื่อเรียกวา “โปวฺไปเสา (亳白芍)” สวนไปเสาจากแหลงผลิตในมณฑลซ่ือชวน มีชื่อเรียกวา “ชวนไปเสา (川白芍)” 
หรือ “จงเจียงไปเสา (中江白芍)” 2-6 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวในปที่ 3-4 ของการเพาะปลูก  ฤดูการเก็บเกี่ยวจะแตกตางกันในแตละพื้นที่  แหลงผลิตใน

มณฑลเจอเจียงจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม สวนแหลงผลิตในมณฑลซ่ือ
ชวนและมณฑลอันฮุยจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาคม และแหลงผลิตในมณฑลซานตงจะเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนกันยายน เก็บเกี่ยวในวันที่อากาศแจมใสมีแสงแดด โดยขุดสวนที่อยูใตดินขึ้นมาทั้งหมด เคาะดินออก 
ตัดหนอเก็บไวเปนตนพันธุ นําสวนที่เหลือมาตัดสวนโคน สวนปลาย และรากฝอยทิ้ง  คัดขนาดแบงเปน ใหญ-
กลาง-เล็ก แลวนําไปแชในน้ําเดือดจนกระทั่งเนื้อในนุมและเปลือกเปลี่ยนเปนสีขาว นําข้ึนมาแลวนําไปแชในน้ําเย็น 
จากน้ันนําไปปอกเปลือก แลวตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ํา ๆ จนแหง7-10 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนไปเสา ทัง้ตน (รูปบน) ดอก (รูปลางซาย) และผล (รูปลางขวา) 
图 1 白芍植物形态。上图：全植物；下左图：花；下右图：果 

Figure 1  Paeonia lactiflora Pall., upper: whole plant; lower-left: flowers; lower-right: fruits 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนไปเสา 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ภาคตัดขวางของราก  4. ผล 
图 2 白芍植物简图。  1.花枝  2.根  3.根的横向剖面  4.果 

Figure 2  Paeonia lactiflora Pall. 
1. flowering branch  2. root  3. cross section of root  4. fruit 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ไปเสามีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ตรงหรือโคงเล็กนอย ปลายตัดทั้ง 2 ขาง ยาว 5-18 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลาง 1-2.5 เซนติเมตร ผิวสีขาวหรือแดงอมน้ําตาลออน เงาวาวเรียบ หรือมีรอยยนตามแนวยาวและ
รอยแผลของรากฝอย อาจพบเปลือกรากสีน้ําตาลติดอยู เนื้อแข็ง หักยาก หนาตัดเรียบ สีขาวหรือมีสีแดงอม
น้ําตาลออน เห็นวงของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium ชัดเจน และมีแนวเสนรัศมี มีกลิ่นออน ๆ รสขมเล็กนอย
และเปรี้ยว1,11-13 (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของไปเสา 
图 3 白芍药材   

Figure 3  Peoniae Radix Alba crude drug 
 

มาตรฐานสินคา 
ไปเสาแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ไปเสา และหังไปเสา (杭白芍) 
1. ไปเสา แบงระดับคุณภาพเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

คุณภาพระดับ 1 : รากแหง รูปทรงกระบอกตรงหรือโคงเล็กนอย ไมมีเปลือกราก ปลายทั้ง 2 ดาน
เรียบเสมอกัน ผิวสีขาวหรือสีแดงออน ๆ เนื้อแข็ง มีน้ําหนัก หนาตัดสีออกขาวหรือสีขาว รสขมเล็กนอย เปร้ียว 
ยาวมากกวา 8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางมากกวา 1.7 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก ไมมีสวน
ของลําตนใตดินติดอยู ไมมีรอยจุดดาง ผิวไมแตกลอน ไมกลวง ไมมีชิ้นสวนของสมุนไพรที่แปรรูปไมสมบูรณ 
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตยาวมากกวา 6 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางมากกวา 1.3 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก อาจมีรอยจุดดาง  

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตยาวมากกวา 4 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางมากกวา 0.8 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

1 centimeter
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คุณภาพระดับ 4 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตไมกําหนดความยาวและเสนผาน
ศูนยกลาง อาจมีชิ้นสวนของสมุนไพรที่แปรรูปไมสมบูรณ ผิวแตกลอน มีรอยจุดดาง ปลายทั้งสองขางมีรอย
แตก หรือปอกเปลือกไมหมด14-15  

2. หังไปเสา แบงระดับคุณภาพเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : รากแหง รูปทรงกระบอกตรง ปลายทั้ง 2 ดานตัดเรียบเสมอกัน ผิวสีแดงอม

น้ําตาลหรือสีแดงออน ๆ เนื้อแข็ง มีน้ําหนัก หนาตัดสีเหลืองนวล รสขมเล็กนอย และเปรี้ยว ยาวมากกวา 8 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางมากกวา 2.2 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก ไมเหี่ยวแหง ไมมีสวนของ
ลําตนใตดินติดอยู ไมมีเปลือกราก ไมกลวง ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตเสนผานศูนยกลางมากกวา 1.8 
เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตเสนผานศูนยกลางมากกวา 1.5 
เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

คุณภาพระดับ 4 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีความยาวมากกวา 7 เซนติเมตร 
เสนผานศูนยกลางมากกวา 1.2 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

คุณภาพระดับ 5 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีความยาวมากกวา 7 เซนติเมตร 
เสนผานศูนยกลางมากกวา 0.9 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

คุณภาพระดับ 6 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 ไมกําหนดความยาว แตเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 0.8 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก 

คุณภาพระดับ 7 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 ไมกําหนดความยาว แตเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 0.5 เซนติเมตร โดยวัดจากบริเวณกลางราก อาจมีชิ้นสวนของสมุนไพรที่แปรรูปไมสมบูรณ มีรอย
จุดดาง ไมมีปลายราก ไมเหี่ยวแหง ไมกลวง1,3 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
(1) หยุนไปเสา (云白芍) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia delavayi Franch. มี

ชื่อพองวา Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehder & E.H. Wilson วงศ Ranunculaceae 
มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ยาว 10-18 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1-2.5 เซนติเมตร ปลายทั้ง 2 ดาน
เรียบเสมอกัน ผิวสีเหลืองอมเทาถึงสีเหลืองอมน้ําตาล มีริ้วรอยตามแนวยาวและมีรอยแผลเปนที่เกิดจากราก
แขนงชัดเจน เนื้อแข็ง หักยาก ดานหนาตัดไมเรียบ ขรุขระ สีเหลืองออน มีลายเสนเปนแนวรัศมี กลิ่นหอมออน ๆ 
รสขมเล็กนอย และเปรี้ยว   
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(2) เหมากวอเสาเยา (毛果芍药) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. มีชื่อพองวา Paeonia lactiflora Pall. var. trichocarpa (Bunge) Stern วงศ Ranunculaceae  
สวนใหญมีลักษณะเปนแทงยาว สวนบนใหญ สวนลางเล็กเรียว ปลายทั้ง 2 ดานไมเรียบ ยาว 10-20 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.5-2 เซนติเมตร ผิวสีน้ําตาลเขมหรือออนไมสม่ําเสมอ เมื่อลอกเปลือกไมหมด
จะเห็นรอยปนสีน้ําตาล  รากมีเนื้อในแข็ง มีน้ําหนัก หักยาก หนาตัดมีลักษณะเปนเนื้อแปง มีกลิ่นเฉพาะ รสขม
เล็กนอยอมหวาน16 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนํารากไปเสามาลางใหสะอาด แชทิ้งไวจนกระทั่งเนื้อนิ่ม  หั่นตามขวางหรือตามแนวเฉียง

เปนแผนบาง ๆ หนา 1-2 มิลลิเมตร แลวทําใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
มีลักษณะเปนแผนบาง รูปกลมหรือรูปยาวรี  ผิวสีแดงอมนํ้าตาลออน หรือสีขาว เรียบและเปนมัน 

หนาตัดสีขาว หรือสีแดงอมน้ําตาลออน ๆ เห็นวงของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium ชัดเจน พบแนวเสนรัศมีที่
เกิดจากการเรียงตัวของทอลําเลียง มีกลิ่นเฉพาะ รสขมเล็กนอยและเปรี้ยว (รูปที่ 4)1 
 
 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของไปเสาอ่ินเพีย่น 
图 4 白芍饮片 

Figure 4  Baishao prepared slices 
 
 
 

1 centimeter 
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รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร paeoniflorin  
图 5 芍药苷 

Figure 5  Chemical structure of paeoniflorin 

องคประกอบทางเคมี 
ไปเสามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ  ไดแก สารกลุม monoterpenoids [เชน paeoniflorin (รูปที่5], 

oxypaeoniflorin), triterpenoids, flavones เปนตน11,17 
 

       
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 

ผงไปเสามีสีขาวนวล (รูปที่ 6)  มีลักษณะเน้ือเยื่อ
เซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) เม็ดแปงมีขนาดปานกลางและมีจํานวนมาก มักพบ
อัดแนนอยูในเซลล parenchyma เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายา
ไอโอดีนจะไดเปนสีมวง พบไดมาก  (2) พบเซลล parenchyma 
ผนังบาง ไม lignified พบไดมาก ภายในเซลลพบผลึก 
calcium oxalate รวมกันเปนกลุมรูปดอกกุหลาบ พบไดบาง  
(3) เซลล cork สีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูป
หลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย เมื่อมองดานขางจะเปน
เซลลรูปสี่เหลี่ยมผืนผา พบไดบาง  (4) Vessel สวนใหญเปน
แบบเกลียวและแบบรางแห หรือแบบขั้นบันได ผนัง lignified 
พบไดมาก (รูปที่ 7) 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 6  ลักษณะของผงไปเสา 
图 6 白芍粉末 

Figure 6  Peoniae Radix Alba powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงไปเสา 
图 7 白芍粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Peoniae Radix Alba powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงไปเสา 0.1 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร นาน 15 นาที โดยเขยาเปน
ครั้งคราว  ใชสารสกัด 3 มิลลิลิตร เติมน้ํายา ferric chloride (9% ferric chloride ในน้ํา)  1 หยด เขยาให
เขากัน จะเกิดสีเขียวขึ้น (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 8 白芍酚类化合物加三氯化铁试液显色反应 (I) 反应前 (II) 反应后 

Figure 8  Result of the reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงไปเสา 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 
15 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียม
ไว โดยใช chloroform : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 40 : 5 : 10 : 0.2 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 5% vanillin ใน 
5% sulfuric acid ใน ethanol และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร 
โดยสาร paeoniflorin จะปรากฏเปนจุดสีน้ําเงิน (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางไปเสาที่สกัดดวย ethanol โดยใช 
chloroform : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 40 : 5 : 10 : 0.2 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน vanillin ใน sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 9 白芍提取物薄层层析图谱 展开剂为以氯仿.乙酸.乙酯-甲醇-甲酸 (40 : 5 : 10 : 0.2) 

(I)   紫外灯 254 nm 下观察                      

(II)  紫外灯 366 nm 下观察              

(III) 喷以 5％香草醛硫酸试液后于 110℃下加热显色观察  

Figure 9  Thin layer chromatograms of Peoniae Radix Alba test solution using a mixture of chloroform : ethyl acetate : methanol : 
formic acid (40 : 5 : 10 : 0.2) as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงไปเสา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความ
ยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรมัของน้ํายาตัวอยางไปเสาทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 白芍甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Peoniae Radix Alba in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  
เถารวม : ไมเกินรอยละ 4.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 14.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 22.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 

4. ปริมาณสารสําคัญ  
สาร paeoniflorin (C23H28O11) : ไมนอยกวารอยละ 1.6 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : 0.1% phosphoric acid ในอัตราสวน 14 : 86 เปนวัฏภาคคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
2,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร paeoniflorin 
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน paeoniflorin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงไปเสา (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 
mesh) จํานวน 0.1 กรัม ใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร เติม dilute ethanol ปริมาตรที่
แนนอน 35 มิลลิลิตร สกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น เจือจางสารสกัดดวย 
dilute ethanol ใหครบปริมาตร เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร paeoniflorin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร paeoniflorin ในผงไปเสา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของไปเสาจะเนนผลตอระบบการยอยอาหาร ระบบโลหิตวิทยา และ

ระบบภูมิคุมกัน  ไปเสามีฤทธิ์ระงับปวด คลายกลามเนื้อ18  ปกปองตับ ตานภาวะเกิดพังผืดที่ตับ19 ตานการเกิด
แผล18 และตานอักเสบ5,18-25  ไปเสาสามารถตานฤทธิ์ของ cyclophosphamide ที่ชักนําใหไขกระดูกมี
ความผิดปกติในการสรางเม็ดเลือด26   และตานภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด18    นอกจากนี้ ไปเสายังมีฤทธิ์ปรับ
ระบบภูมิคุมกัน18 ตานซึมเศรา27,28 และตานภาวะไตอักเสบจากโรคเบาหวาน29-31 

พิษวิทยา  
เมื่อฉีดสาร total glucosides ของไปเสาเขาหลอดเลือดดําหรือเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดที่

ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 159 และ 230 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  ขนาดของ
สาร paeoniflorin ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือฉีดเขาชองทองมีคาเทากับ 
3,530 และ 9,530 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เมื่อปอนสาร total glucosides เขากระเพาะอาหารหนูขาว
ในขนาด 50, 1,000 หรือ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ติดตอกันนาน 30 หรือ 90 วัน พบวาทําใหเกล็ดเลือด
มีจํานวนเพิ่มขึ้น แตไมพบความผิดปกติอยางมีนัยสําคัญของน้ําหนักตัว การกินอาหาร ผลตรวจเลือดและ
ปสสาวะ การทํางานของตับและไต และเมื่อตรวจสอบทางพยาธิวิทยา ไมพบความเปนพิษที่มีนัยสําคัญตอ
อวัยวะและเนื้อเยื่อที่สําคัญ19 

รสยา และเสนลมปราณหลัก   
ไปเสามีรสขม เปร้ียว เย็นเล็กนอย เขาสูเสนลมปราณตับและมาม1,32 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
ไปเสามีฤทธิ์บํารุงเลือด ปรับประจําเดือนใหปกติ เสริมและเก็บกักอินของเลือด ระงับเหงื่อ ทําใหตับ

ออนนุม ระงับปวด ปรับสมดุลของหยางในตับ1,33 

ขอบงใช   
1. กลุมอาการเลือดพรอง  
ไปเสามีสรรพคุณบํารุงอินของเลือดในตับ ใชรักษาอาการหนาซีดหรือเหลืองจากภาวะเลือดพรอง 

เวียนศีรษะ ใจสั่น ประจําเดือนไมปกติ ขาดประจําเดือน ตกเลือด ประจําเดือนมากะปริบกะปรอย เปนตน มัก
ใชรวมกับสูตี้ (熟地 โกฐข้ีแมวนึ่งเหลา) และตังกุย (当归) เชน ตํารับยาซื่ออูทัง (四物汤) (รูปที่ 11)  กรณี
ใชรักษาภาวะเลือดพรองที่มีอาการรอนรวมดวย ซึ่งทําใหประจําเดือนผิดปกติ มักใชรวมกับหวงฉิน (黄芩) 
หวงปอ (黄柏) และซูตวน (续断) เชน ตํารับยาเปาอินเจียน (保阴煎)32 (รูปที่ 12) 
 
 
 

 
รูปที่ 11  ตํารับยาซ่ืออูทัง 
(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 11 四物汤组成（方中白芍为佐药） 

Figure 11  Ingredients of Siwu Tang 
(Peoniae Radix Alba acting as assistant drug) 

 
รูปที่ 12  ตํารับยาเปาอินเจียน 

(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 12 保阴煎组成（方中白芍为佐药） 

Figure 12  Ingredients of Baoyin Jian 
(Peoniae Radix Alba acting as assistant drug) 

 

2. อาการเหง่ือออกเนื่องจากภาวะพรอง 
ไปเสามีสรรพคุณเสริมเก็บกักอินระงับเหงื่อ ใชรักษาอาการเหงื่อออกโดยไมรูตัวที่มีสาเหตุจากอินพรอง 

มักใชรวมกับหลงกู (龙骨) และซานจูยฺหวี (山茱萸) กรณีใชรักษาไขหวัดจากลมเย็น มีเหง่ือออกเนื่องจากอ๋ิงช่ี 
(营气) และเวยชี่ (卫气) ไมสมดุล มักใชรวมกับกุยจือ (桂枝 กิ่งอบเชยจีน) ซึ่งมีสรรพคุณกระจายความเย็น 
เชน ตํารับยากุยจือทัง (桂枝汤)32 (รูปที่ 13) 
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รูปที่ 13  ตํารับยากุยจือทัง  

(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 13 桂枝汤组成（方中白芍为臣药） 

Figure 13  Ingredients of Guizhi Tang 
(Peoniae Radix Alba acting as adjuvant drug) 

3. อาการกลามเน้ือชักกระตุก 
ไปเสามีสรรพคุณสงบตับและเสริมเสนเอ็นใหสมบูรณ บรรเทาอาการปวด กรณีใชรักษาอาการ

เลือดพรอง ชี่ตับติดขัด เจ็บชายโครง มักใชรวมกับไฉหู (柴胡) และตังกุย (当归) เชน ตํารับยาเซียวเหยาสาน 
(逍遥散) (รูปที่ 14)  กรณีใชรักษาภาวะมามพรองตับแกรง ปวดทอง ทองเสีย มักใชรวมกับไปจู (白术) เฉินผี 
(陈皮 ผิวสมจีน) และฝางเฟง (防风) เชน ตํารับยาทงเซี่ยเอี้ยวฟาง (痛泻要方) (รูปที่ 15)  กรณีใชรักษา
ภาวะอินของเลือดพรอง เสนเลือดและเสนเอ็นขาดการหลอเลี้ยง มีอาการมือเทาเปนตะคริว มักใชรวมกับ
กันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) เชน ตํารับยาเสาเยากันเฉาทัง (芍药甘草汤)32 (รูปที่ 16) 

 
 
รูปที่ 14  ตํารับยาเซียวเหยาสาน 

(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 14 逍遥散组成（方中白芍为佐药） 

Figure 14  Ingredients of Xiaoyao San 
(Peoniae Radix Alba acting as assistant drug) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาทงเซี่ยเอ้ียวฟาง 

(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 痛泻要方组成（方中白芍为君药） 

Figure 15  Ingredients of Tongxie Yaofang 
(Peoniae Radix Alba acting as principal drug)

 
รูปที่ 16  ตํารับยาเสาเยากนัเฉาทัง 

(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 16 芍药甘草汤组成（方中白芍为君药） 

Figure 16  Ingredients of Shaoyao Gancao Tang 
(Peoniae Radix Alba acting as principal drug) 
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4. ภาวะหยางของตับแกรง ปวดและวิงเวียนศีรษะ 
ไปเสามีสรรพคุณบํารุงเลือด เสริมและเก็บกักอิน ตานภาวะหยางของตับแกรง เปนตัวยาที่นิยมใช

รักษาภาวะหยางของตับแกรง มักใชรวมกับตัวยาอ่ืน ๆ ที่มีสรรพคุณสงบตับ บํารุงอิน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ทางการรักษา เชน ตํารับยาเจ้ินกานซีเฟงทัง (镇肝息风汤)32 (รูปที่ 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17  ตํารับยาเจ้ินกานซเีฟงทัง 
(ไปเสาทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 

图 17 镇肝息风汤组成（方中白芍为臣药） 

Figure 17  Ingredients of Zhengan Xifeng Tang 
(Peoniae Radix Alba acting as adjuvant drug) 

 

 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 6-15 กรัม1,34   

ขอหามใช  
หามใชรวมกับหลีหลู (藜芦)1,32 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน  
ใชรักษาอาการไขขออักเสบเนื่องจากลมชื้น, Systemic Lupus Erythematosus, Sjogren syndrome, 

ลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) ลําไสอักเสบเฉียบพลัน นิ่วในทางเดินปสสาวะ  ปวด
เสนประสาทใบหนา (Trigeminal neuralgia) ไมเกรน ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ทองผูกเรื้อรัง ผ่ืนพพุอง 
กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง เปนตน34    

อาการไมพึงประสงค : อาจทําใหถายบอยและเหลว35 
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ฟูจื่อ 

 
คําจํากัดความ 

ฟูจื่อ (附子) คือ รากแขนงแหงที่ผานกระบวนการฆาฤทธิ์แลวของตนอูโถว (乌头) ที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Aconitum carmichaeli Debeaux วงศ Ranunculaceae1  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนอูโถวเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากมีลักษณะเปนหัว รูปไขกลับ มีตารากจํานวนมากติดอยู หาก

เปนรากที่ไดจากการเพาะปลูกมักมีขนาดใหญ  ลําตนตั้งตรง มีขนสั้นเกรียนนุมประปราย  ใบเรียงสลับ แผนใบ
หนาคลายแผนหนัง แยกเปนแฉกลึก 3 แฉก แฉกขางจะแยกเปนอีก 2 แฉก แฉกกลางแยกเปนอีก 3 แฉก  
ขอบใบหยักซี่ฟนหยาบ ๆ หรือเปนหยักมน  ชอดอกแบบชอกระจะ แกนกลางของชอดอกมีขนสั้นเกรียนนุม
หันลงจํานวนมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีน้ําเงินมวง กลีบดานบนเปนรูปหมวก กลีบอื่นเปนรูปรางคอนขางกลม 
ผิวดานในเกลี้ยง กลีบดอก 2 กลีบ เปลี่ยนสัณฐานไปคลายใบที่มีตอมน้ําหวาน สวนยอดหันลง กานกลีบดอกยาว  
เกสรเพศผูจํานวนมาก  ผลแบบผลแตกแนวเดียว รูปขอบขนาน2 (รูปที่ 1,2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงเพาะปลูกที่สําคัญของตนอูโถวอยูตามเขตสองฝงแมน้ําแยงซีเกียงที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

500 เมตร โดยพื้นที่เพาะปลูกที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด คือ เมืองเจียงอิ๋ว (江油) ใน
มณฑลซ่ือชวน (四川)  และเมืองเฉิงกู (城固) ในมณฑลสานซี (陕西)  นอกจากนั้น ยังมีการเพาะปลูกที่เมือง
เหลียงซาน (凉山) เมืองปูทัว (布拖) ในมณฑลซื่อชวน มณฑลสานซี และมณฑลหยุนหนัน (云南) เปนตน1-3 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวฟูจ่ือในแตละพื้นที่จะแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

อยางชัดเจน เชน เมืองฮั่นจง (汉中) ในมณฑลสานซี จะเก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงตนเดือน
สิงหาคม  มณฑลซ่ือชวนจะปลูกในชวงปลายเดือนธันวาคมของทุกป และเก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนมิถุนายน

12 
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จนถึงตนเดือนกรกฎาคมของปถัดไป  ขุดรากอยางระมัดระวัง โดยใชคราดสองหัว อยาใหรากแขนงเสียหาย 
ตัดลําตนและกานออก และกําจัดเศษดินที่ติดอยูออก แยกรากแขนงออกจากรากแกว และตัดรากฝอยทิ้ง ราก
แกวนําไปตากแหงเรียกวา “ชวนอู (川乌 โหราเดือยไก)” รากแขนงเรียกวา “หนีฟูจ่ือ (泥附子)” โดยแบงเกรด
ตามขนาดใหญเล็ก4-9 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
ภายหลังเก็บเกี่ยวหนีฟูจ่ือ ใหลางดินทรายที่ติดมาใหสะอาดภายใน 24 ชั่วโมง แลวนําไปแชใน

เอี๋ยนตานสุย (盐胆水) (น้ําผสมเกลือสินเธาว) เพื่อปองกันไมใหรากเนาและลดพิษ 

เอี๋ยนฟูจื่อ (盐附子) : เตรียมโดยเลือกหนีฟูจ่ือที่มีขนาดใหญและสม่ําเสมอ ลางน้ําใหสะอาด 
จากนั้นนําไปแชในน้ําตานปา (คือน้ําผสมกับยอดเกลือสินเธาว) ทิ้งไวขามคืน เติมเกลือแกงลงไปอีกแลวแชตอ 
ทําเชนนี้สลับกับการนํามาผ่ึงลม  โดยเวลาที่นํามาผ่ึงลมใหนานข้ึนตามลําดับ  จนกระทั่งผิวของฟูจ่ือมีผลึกหรือ
เกล็ดเกลือปริมาณมากพอกอยูและเนื้อมีความแข็งขึ้น4-9 
 

 
รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนอูโถว 
图 1 乌头植物形态 

Figure 1  Aconitum carmichaeli Debeaux 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนอูโถว 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ดอก   
图 2 乌头植物简图。  1.花枝  2.根  3.花   

Figure 2  Aconitum carmichaeli Debeaux 
1. flowering branch  2. root  3. flower  

1

2 

5 centimeters



12. ฟูจื่อ 
 

T-179 

1 centimeter 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
เอี๋ยนฟูจื่อ เปนรูปกรวยกลม ยาว 4-7 เซนติเมตร  เสนผานศูนยกลาง 3-5 เซนติเมตร  ผิวมีสีดําเทา

และมีผลึกเกลือติดอยู ตรงยอดเปนรอยบุมจากรอยของหนอที่งอก  รอบ ๆ มีปมของรากฝอยหรือรอยจากรากฝอย 
เนื้อแนนมีน้ําหนัก หนาตัดขวางมีสีน้ําตาลอมเทาและมีผลึกเกลืออุดอยูเต็มชองเล็ก ๆ มี cambium เปนวงรูป
หลายเหลี่ยม และมีทอลําเลียงที่เรียงไมเปนระเบียบ  มีกลิ่นออน ๆ รสเค็มและทําใหลิ้นแสบชา1,3,10,11 (รูปที่ 3) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานสินคา  
ฟูจ่ือแบงตามวิธีการแปรรูปไดเปน 5 ชนิด ไดแก เอี๋ยนฟูจ่ือ (盐附子) เฮยซุนเพี่ยน (黑顺片) 

ไปฟูเพี่ยน (白附片) สูฟูเพี่ยน (熟附片) หวงฟูเพี่ยน (黄附片) ซึ่งแตละชนิดยังแบงระดับคุณภาพของสนิคา
ไดดังนี้ 

1. เอี๋ยนฟูจื่อ  แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : มีลักษณะเปนรูปกรวยกลม  ตอนบนจะอวบหนาและมีรอยแผลจากลําตน 

ตอนลางเปนรอยแผลจากรากฝอย  ผิวมีสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลดํา มีผลึกเกลือติดอยู เนื้อแนนมี
น้ําหนัก  ดานหนาตัดมีสีน้ําตาลอมเหลือง มีรสเค็ม ทําใหลิ้นแสบชา  ใน 1 กิโลกรัมมีจํานวนไมเกิน 16 หัว 

คุณภาพระดับ 2 : ลักษณะตาง ๆ เหมือนคุณภาพระดับ 1 แตใน 1 กิโลกรัม มีจํานวนไมเกิน 24 หัว 
คุณภาพระดับ 3 : ลักษณะตาง ๆ เหมือนคุณภาพระดับ 1 แตใน 1 กิโลกรัม มีจํานวนไมเกิน 80 หัว 

แตละหัวมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร  

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนฟูจ่ือ 
图 3 盐附子药材  

Figure 3  Aconiti Lateralis Radix Praeparata (Yanfuzi) crude drug 
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2. ไปฟูเพี่ยน  แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : นําเอ๋ียนฟูจ่ือคุณภาพระดับ 1 มาปอกเปลือกออก ฝานใหเปนแผนบาง ๆ 

ตามยาว หนา 0.2-0.3 เซนติเมตร  หนาตัดมีสีขาวกึ่งโปรงใส  แผนใหญและมีขนาดเทา ๆ กัน 
คุณภาพระดับ 2 : นําเอี๋ยนฟูจ่ือคุณภาพระดับ 2 มาปอกเปลือกออก ฝานใหเปนแผนบาง ๆ 

ตามยาว หนา 0.2-0.3 เซนติเมตร  หนาตัดมีสีขาวกึ่งโปรงใส  แผนมีขนาดคอนขางเล็ก  ลักษณะตาง ๆ 
เหมือนคุณภาพระดับ 1 

คุณภาพระดับ 3 : นําเอี๋ยนฟูจื่อคุณภาพระดับ 3 มาปอกเปลือกออก ฝานใหเปนแผนบาง ๆ 
ตามยาว หนา 0.2-0.3 เซนติเมตร  หนาตัดมีสีขาวกึ่งโปรงใส แตแผนมีขนาดเล็ก 

3. เฮยซุนเพี่ยน   
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา เปนฟูจ่ือคุณภาพระดับ 2 และ 3 ที่ไมปอกเปลือก นํามาฝานเปน

แผนบาง ๆ หนา 0.2-0.3 เซนติเมตร  บริเวณขอบมีสีน้ําตาลดํา หนาตัดมีสีเหลืองเขมและเปนมัน  แผนมีขนาด
ใหญเล็กปนกัน แตหนาเทา ๆ กัน เนื้อนุมและไมมีเกล็ดเกลือติดอยู12-14 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปลอมปน 
1. หมาหลิงสู (马铃薯 มันฝรั่ง) เปนลําตนใตดินที่หั่นเปนแวนของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Solanum tuberosum L. วงศ Solanaceae มักจะนํามาปลอมปนเปนไปฟูเพี่ยน  มีลักษณะเปนแผนหนา
รูปรางไมแนนอน หนาตัดไมมีลายเสน อาจพบรอยปริแตก มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน 

2. ฟานสู (番薯 มันเทศ) เปนรากที่หั่นเปนแวนของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ipomoea batatas 
(L.) Lam. วงศ Convolvulaceae พบวามีการนํามาปลอมปนเปนเฮยซุนเพี่ยนหรือไปฟูเพี่ยน  สามารถจําแนก
ความแตกตางโดยสังเกตลักษณะของดานหนาตัด หากเปนฟานสูจะมีจุดหรือลายเสนสีน้ําตาลแกมเหลืองออน 
และมีกลิ่นหอมออน ๆ ของมันเทศ รสหวาน 

3. มูสู (木薯 มันสําปะหลัง) เปนรากที่หั่นเปนแวนของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Manihot esculenta 
Crantz วงศ Euphorbiaceae มักนํามาปลอมปนเปนไปฟูเพี่ยน สามารถจําแนกความแตกตางโดยสังเกต
ลักษณะของดานหนาตัด หากเปนมูสูจะมีลายเสนที่เปนวง และมีจุดเรียงกันในแนวรัศมีสีเหลืองออนจํานวนมาก 
ตรงกลางมีใจไมขนาดเล็ก มีกลิ่นออน ๆ  รสหวาน12,15  

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
1. เฮยซุนเพี่ยน (黑顺片) : เตรียมโดยนําหนีฟูจื่อมาแยกประเภทตามขนาดใหญเล็ก ลางน้ําให

สะอาด   นําไปแชในน้ําตานปาเปนเวลาหลายวัน  แลวนําไปตมพรอมน้ําที่แชจนกระทั่งน้ําตานปาซึมเขาเนื้อใน
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อยางทั่วถึง ชอนเอาฟูจื่อออกมา แชในน้ําสะอาด จากนั้นนํามาหั่นเปนแวนตามยาว หนาประมาณ 0.5 
เซนติเมตร  นําไปแชในน้ําสะอาดอีก ยอมดวยน้ําตมถั่วดํา แลวนําไปนึ่งจนกระทั่งผิวเปนมัน จากน้ันนําไปอบ
ใหแหงประมาณรอยละ 50 จึงนําไปตากหรืออบแหง  

2. ไปฟูเพี่ยน (白附片) : เตรียมโดยคัดหนีฟูจื่อที่มีขนาดเทา ๆ กันมาลางน้ําใหสะอาด จากนั้น
นําไปแชในน้ําตานปาเปนเวลาหลายวัน  แลวนําไปตมพรอมน้ําที่แชจนกระทั่งน้ําตานปาซึมเขาเนื้อในอยางทั่วถึง 
ชอนเอาฟูจ่ือออกมา ปอกผิวออก หั่นเปนแวนตามยาว หนาประมาณ 0.3 เซนติเมตร แชในน้ําสะอาด แลวนํา
ออกมานึ่งใหสุก จากน้ันนําไปตากแหง  

3. ตั้นฟูเพี่ยน (淡附片) : เตรียมโดยนําเอี๋ยนฟูจ่ือ 100 กิโลกรัม มาแชในน้ําสะอาด โดยเปลี่ยนน้ํา
วันละ 2-3 ครั้ง จนกระทั่งเกลือละลายออกมาหมด แลวนํามาตมกับกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) 5 กิโลกรัม และ
เฮยโตว (黑豆 ถั่วดํา) 10 กิโลกรัม ตมจนกระทั่งซึมเขาเนื้อใน จึงนํามาฝานเปนแผน ลองแตะลิ้น หากไมรูสึกชา  
ใหนําออกมาแยกเอากันเฉาและเฮยโตวทิ้ง  แลวฝานเปนแผนบาง ๆ นําไปตากใหแหง 

4. เผาฟูเพี่ยน (炮附片) : เตรียมโดยใสทรายที่สะอาดลงในกะทะที่รอน  แลวใหความรอนโดยใช
ไฟแรงจนกระทั่งทรายลื่นไหลไดดี  จากน้ันเติมไปฟูเพี่ยนลงไป แลวผัดตลอดเวลาจนกระทั่งผิวพองข้ึนและสี
เปลี่ยนไปเล็กนอย โดยปริมาณทรายท่ีใชตองมากพอในการกลบตัวยาไดทั้งหมด1  

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. เฮยซุนเพี่ยน : มีลักษณะเปนแผนที่ฝานตามยาว สวนบนกวาง สวนลางแคบ ยาว 1.7-5 

เซนติเมตร  กวาง 0.9-3 เซนติเมตร หนา 0.2-0.5 เซนติเมตร ผิวนอกมีสีน้ําตาลดํา ดานหนาตัดมีสีเหลืองเขม
เปนมัน กึ่งโปรงแสง มีมัดทอลําเลียงเรียงตัวตามยาว เนื้อแข็งแตเปราะ หนาตัดพองนูนขึ้น มีกลิ่นออน ๆ รสจืด 
(รูปที่ 4) 

2. ไปฟูเพี่ยน : ไมมีเปลือก มีสีขาวอมเหลือง กึ่งโปรงแสง หนาประมาณ 0.3 เซนติเมตร (รูปที่ 5) 
3. ตั้นฟูเพี่ยน : เปนแผนที่ฝานตามยาว สวนบนกวาง สวนลางแคบ ยาว 1.7-5 เซนติเมตร กวาง 

0.9-3 เซนติเมตร หนา 0.2-0.5 เซนติเมตร ผิวนอกมีสีน้ําตาล  ผิวหนาตัดมีสีน้ําตาล กึ่งโปรงแสง  มีมดัทอลาํเลยีง
เรียงตัวตามยาว เนื้อแข็ง หนาตัดพองนูนขึ้น มีกลิ่นออน ๆ รสจืด เมื่อชิมไมรูสึกชาที่ลิ้น (รูปที่ 6) 

4. เผาฟูเพี่ยน : มีลักษณะคลายเฮยซุนเพี่ยนหรือไปฟูเพี่ยน  แตผิวพองขึ้นมีสีน้ําตาลอมเหลือง 
เนื้อเปราะ มีกลิ่นออน ๆ รสจืด1,3,10,11 (รูปที่ 7) 
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเฮยซุนเพี่ยน 
图 4 黑顺片 

Figure 4  Heishunpian prepared slices 
 

 
 
 
 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของไปฟูเพี่ยน 
图 5 白附片 

Figure 5  Baifupian prepared slices 

 
 
 
 
รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของตั้นฟูเพี่ยน 
图 6 淡附片 

Figure 6  Danfupian prepared slices 
 

 
 
 
รูปที่ 7  ลักษณะภายนอกของเผาฟูเพี่ยน 
图 7 炮附片 

Figure 7  Paofupian prepared slices 
 

1 centimeter

1 centimeter

1 centimeter

1 centimeter 
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                  R1            R2            R3  

aconitine            C2H5      OH   CH3C=O 
乌头碱 

mesaconitine            CH3     OH   CH3C=O 
新乌头碱   

hypaconitine     CH3    H    CH3C=O 
次乌头碱 

benzoylaconine        C2H5      OH       H 
苯甲酰乌头原碱 

benzoylmesaconine CH3       OH       H 
苯甲酰新乌头原碱 

benzoylhypaconine   CH3        H        H 
苯甲酰次乌头原碱 

องคประกอบทางเคมี 
ฟูจ่ือมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม alkaloids เชน hypaconitine, aconitine, 

mesaconitine, benzoylmesaconine, benzoylaconine, benzoylhypaconine (รูปที่ 8) เปนตน16,17   
 
 
 

      
 

รูปที ่8  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในฟูจ่ือ 
图 8 附子主要化学成分结构 

Figure 8  Structures of some chemical constituents of Aconiti Lateralis Radix Praeparata 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงฟูจ่ือมีสีน้ําตาลแกมเหลืองถึงสีน้ําตาลแกมเทา (รูป

ที่ 9) มีลักษณะเน้ือเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใต
กลองจุลทรรศน ไดแก (1) เม็ดแปงจํานวนมาก มักพบเปนเม็ด
เดี่ยว รูปรางกลม มี hilum แบบกากบาท หรือพบเปนกลุม 
จํานวน 2-7 หรือมากกวา เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีนจะได
เปนสีมวง พบไดมาก  (2) เซลล cork มีสีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อ
มองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย พบได
มาก  (3) พบเซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified ซึ่ง
ภายในเซลลพบเม็ดแปงอัดแนน เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายา
ไอโอดีนจะไดเปนสีมวง พบไดมาก  (4) Vessel สวนใหญเปนแบบ 
tracheid พบไดบาง  (5) Sclereids พบไดนอย กระจัดกระจาย 
(รูปที่ 10) 

 
รูปที ่9  ลักษณะของผงฟูจ่ือ 
图 9 附子粉末 

Figure 9  Aconiti Lateralis Radix Praeparata 
powder 
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รูปที่ 10  จุลทรรศนลักษณะของผงฟูจ่ือ 
图 10 附子粉末显微特征 

Figure 10  Microscopic characteristic of Aconiti Lateralis Radix Praeparata powdered drug 

 
 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงฟูจ่ือ 0.5 กรัม ดวยสารละลาย 2% acetic acid ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที  นําสารสกัดที่กรองได มาทําปฏิกิริยากับ Meyer’s reagent 
จํานวน 3 หยด จะเกิดตะกอนสีเหลืองออน (เปนการตรวจสอบสารกลุม alkaloids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที่ 11  ผลการทดสอบสารกลุม alkaloids ดวยน้ํายา Meyer 

(I) เอี๋ยนฟูจ่ือ (II) เฮยซุนเพี่ยน และ (III) ไปฟูเพี่ยน 
图 11 生物碱类化合物加碘化汞钾试剂显色反应（Ⅰ）白附片（Ⅱ）黑顺片（Ⅲ）盐附子 

Figure 11  Results of the chemical reaction of alkaloids with Meyer’s reagent 
(I) Yanfuzi, (II) Heishunpian, and (III) Baifupian 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงฟูจื่อ 3 กรัม ดวยสารละลาย ammonia (40% ammonia water ในน้ํา) ปริมาตร 2 
มิลลิลิตร และ diethyl ether 20 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง นาน 15 นาที  กรองสารสกัด
ทั้งหมดมาระเหยแหง ละลายกลับดวย methanol ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 
10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช ethyl acetate : ethanol : ammonia water ในอัตราสวน 40 : 3 : 2 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยก
เสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน Dragendroff ทิ้งใหแหง
ในบรรยากาศ แลวพนทับดวยน้ํายา sodium nitrite (10% sodium nitrite ในน้ํา) จะพบตําแหนงและสีของ
แถบสาร (รูปที่ 12) 
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รูปที ่12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางฟูจ่ือที่สกัดดวย diethyl ether  

โดยใช ethyl acetate : ethanol : ammonia water ในอัตราสวน 40 : 3 : 2  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  
(แถวที่ 1 = เอี๋ยนฟูจ่ือ  แถวที่ 2 = เฮยซุนเพี่ยน  แถวที่ 3 = ไปฟูเพี่ยน) 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน Dragendroff ทิ้งใหแหงในบรรยากาศ แลวพนทับดวยน้ํายา 

sodium nitrite 
图 12 附子薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-乙醇-氨水（40:30:2） 

 (1．盐附子 2.黑顺片 3.白附片) 

（Ⅰ）紫外灯 254nm 下观察 

（Ⅱ）紫外灯 366nm 下观察 

（Ⅲ）喷以碘化铋钾显色剂再喷以亚硝酸钠试液后观察 

Figure 12  Thin layer chromatograms of Aconiti Lateralis Radix Praeparata test solution using a mixture of ethyl acetate : ethanol : 
ammonia water (40 : 3 : 2) as mobile phase (Track 1 = Yanfuzi, track 2 = Heishunpian, and track 3= Baifupian) 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with Dragendroff spray reagent and over spray with sodium nitrite TS  
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงฟูจ่ือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนของไปฟูเพี่ยนและเฮยซุนเพี่ยนมาเจือจางดวย methanol 50 เทา และ
ดูดสารละลายใสสวนบนของเอี๋ยนฟูจ่ือมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความ
ยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13  อัลตราไวโอเลตของน้ํายาตัวอยางฟูจ่ือที่สกัดดวย methanol ในตัวทําละลาย methanol 
图 13 附子甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 13  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Aconiti Lateralis Radix Praeparata in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
2. ปริมาณสาร double ester type alkaloids หรือ สาร hypaconitine (C33H45NO10), aconitine 

(C34H47NO11) และ mesaconitine (C33H45NO11) : ปริมาณรวมตองไมเกินรอยละ 0.020 โดยนํ้าหนัก 
คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  

 วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

 ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : เหมือน 3(2) 
สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน hypaconitine, aconitine 

และ mesaconitine แยกละลายในสวนผสมของ isopropanol : dichloromethane (1 : 1) เพื่อใหได
สารละลายสารมาตรฐานความเขมขนอยางละ 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : เหมือน 3(2) 
วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานแตละชนิด และสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่

แนนอนอยางละ 10 ไมโครลิตร ตามลําดับ และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม 
คํานวณปริมาณรวมของสาร hypaconitine, aconitine และ mesaconitine ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับ
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สารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peaks  แลวคํานวณหารอยละของปริมาณรวมของสาร hypaconitine, 
aconitine และ mesaconitine ในผงฟูจ่ือ1 

3. ปริมาณสารสําคัญ   
(1) Total alkaloids : ไมนอยกวารอยละ 1.0 โดยนํ้าหนัก คํานวณในรูปของสาร aconitine 

(C34H47NO11) ตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีไทเทรตแบบยอนกลับ 
วิธีดําเนินการ : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงฟูจ่ือจํานวน 10 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด 

เติมสวนผสมของ ether : chloroform (3 : 1) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร และสารละลาย ammonia  ปริมาตร 4 
มิลลิลิตร ปดจุก เขยาใหเขากัน วางทิ้งไวขามคืน และกรอง นํากากผงฟูจื่อมาเติมสวนผสมของ ether : 
chloroform (3 : 1) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เขยานาน 1 ชั่วโมง และกรอง  ลางกากผงฟูจ่ือดวยสวนผสมของ 
ether : chloroform (3 : 1) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แลวกรอง ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง รวมสารสกัดที่กรองไดทั้งหมด 
นํามาระเหยแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา  ละลายกลับดวย ethanol ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติม sulfuric acid 
solution (ความเขมขน 0.01 โมล/ลิตร) ปริมาตรที่แนนอน 15 มิลลิลิตร  น้ํากลั่นปริมาตรที่แนนอน 15 
มิลลิลิตร และ methyl red solution จํานวน 3 หยด [เตรียมจาก methyl red 0.1 กรัม ใน sodium 
hydroxide solution (ความเขมขน 0.05 โมล/ลิตร) 7.4 มิลลิลิตร และเจือจางใหครบ 200 มลิลลิติร ดวยน้าํกลัน่] 
ไทเทรตดวย sodium hydroxide solution (ความเขมขน 0.02 โมล/ลิตร) จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเปน
สีเหลือง คํานวณปริมาณของ total alkaloids ในรูปของสาร aconitine (โดย sulfuric acid solution 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาพอดีเทียบเทากับสาร aconitine 12.9 มิลลิกรัม)1 

(2) สาร benzoylmesaconine (C34H47NO11), benzoylaconine (C32H45NO10) และ 
benzoylhypaconine (C31H43NO9) : ปริมาณรวมไมนอยกวารอยละ 0.010 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : tetrahydrofuran ในอัตราสวน 25 : 15 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ A และใชสารละลาย ammonium 
acetate ความเขมขน 0.1 โมล/ลิตร ที่เติม glacial acetic acid 0.5 มิลลิลิตร ตอปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ B ผสมกันในสัดสวนตามที่ระบุไวในตาราง ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 235 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร benzoylmesaconine 
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เวลา (นาที) วัฏภาคเคลื่อนที่ A (%) วัฏภาคเคลื่อนที่ B (%) 
0 - 48 15 → 26 85 → 74 
48 - 49 26 → 35 74 → 65 
49 - 58 35 65 
58 - 65 35 → 15 65 → 85 

 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน benzoylmesaconine, 
benzoylaconine และ benzoylhypaconine แยกละลายในสวนผสมของ isopropanol : dichloromethane 
(1 : 1) เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขนอยางละ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงฟูจื่อ (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 2 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติมสารละลาย ammonia ปริมาตรที่แนนอน 3 มิลลิลิตร 
และสวนผสมของ isopropanol : ethyl acetate (1 : 1) ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปดจุก ชั่งน้าํหนัก
อยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหได
เทากับน้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวยสวนผสมของ isopropanol : ethyl acetate (1 : 1)  เขยาใหเขากัน กรอง 
ตวงสารละลายสวนใสที่ได 25 มิลลิลิตร มาระเหยแหงภายใตความดันต่ําที่อุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส 
ละลายกลับดวยสวนผสมของ isopropanol : ethyl acetate (1 : 1) ปริมาตรที่แนนอน 3 มิลลิลิตร เขยาให
เขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานแตละชนิด และสารละลายตัวอยาง ปริมาตร
ที่แนนอนอยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม 
คํานวณปริมาณรวมของสาร benzoylmesaconine, benzoylaconine และ benzoylhypaconine ใน
สารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peaks  แลวคํานวณหารอยละของ
ปริมาณรวมของสาร benzoylmesaconine, benzoylaconine และ benzoylhypaconine ในผงฟูจ่ือ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฟูจ่ือจะเนนผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอรโมน

และตอมไรทอ ระบบภูมิคุมกัน และระบบประสาทสวนกลาง  ทั้งฟูจ่ือที่ผานและไมผานการฆาฤทธิ์สามารถ
กระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ เพิ่มปริมาณเลือดที่สงออกจากหัวใจ และเพิ่ม
การใชออกซิเจนของกลามเนื้อหัวใจ  ฟูจ่ือมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและปรับความดันเลือด ตานกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉพาะที่ ตานช็อก และชวยใหการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยดีขึ้น18,19  ฟูจ่ือสามารถเพ่ิมการทํางาน
ของสารภูมิตานทาน (humoral immunity)  ภูมิตานทานที่เกิดขึ้นจากเซลล (cellular immunity) และเพิ่ม
ความทนทานของรางกายตอความเครียด  ฟูจ่ือมีฤทธิ์ระงับปวด ทําใหสงบ และตานอักเสบ  ฟูจ่ือสามารถรักษา
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กลุมอาการหยางพรองและเพิ่มระดับของสารสื่อประสาท nor-adrenaline และ dopamine โดยยับยั้งการ
ทํางานที่มากเกินไปของระบบ M receptor-cGMP ของประสาท parasympathetic18  นอกจากนี้ ฟูจ่ือยังมี
ฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือด และตานเนื้องอก20,21 

พิษวิทยา 
 เมื่อใหสารสกัดของฟูจ่ือทางปากหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 2.35 ± 0.11 

กรัม/กิโลกรัม  เมื่อฉีดยาฉีด 50% ของฟูจ่ือเขาหลอดเลือดดํา ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 มีคา
เทากับ 19.5 กรัม/กิโลกรัม18  ขนาดของสาร total alkaloids ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อใหทางปาก 
มีคาเทากับ 0.753 กรัม/กิโลกรัม22  สาร total alkaloids มีฤทธิ์เพิ่มความแรงและความเร็วในการบีบตัวของหัวใจ
ที่แยกจากกายหนูขาว  สาร total alkaloids ที่สกัดจากฟูจื่อที่ผานการฆาฤทธิ์มีฤทธิ์ออนกวาและเปนพิษตอ
หัวใจนอยกวาสาร total alkaloids ที่สกัดจากฟูจ่ือที่ไมไดผานการฆาฤทธิ์23  ในการทดสอบกับ micronucleus 
ของไขสันหลังหนูถีบจักร Ames test และการศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมของ CHL cell ในหลอดทดลอง 
พบวาเอ๋ียนฟูจ่ือไมเปนพิษทางพันธุกรรม23  เมื่อใหหนูสายพันธุ Sprague Dawley กินยาตมฟูจ่ือ ขนาด 2.5 
กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14 วัน พบความเปนพิษอยางมีนัยสําคัญตอหัวใจ ตับ และไต24   

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
ฟูจ่ือมีรสเผ็ด หวาน รอนมาก มีพิษ เขาสูเสนลมปราณหัวใจ ไต และมาม1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
ฟูจ่ือมีฤทธิ์ฟนฟูหยางใหกลับคืนมา  บํารุงธาตุไฟและเสริมหยาง  ขับกระจายความเย็นและระงับปวด1 

 1. เฮยซุนเพี่ยน : มีฤทธิ์ดึงฤทธิ์ยาเขาไตไดเร็วกวา 
2. ไปฟูเพี่ยน : มีฤทธิ์ฟนฟูหยางใหกลับคืนมา บํารุงธาตุไฟและเสริมหยาง ขับกระจายความเย็นและ

ระงับปวด 
3. ตั้นฟูเพี่ยน : เพิ่มฤทธิ์กระจายความเย็นและระงับปวด เพื่อดึงหยางช่ีกลบัคืนมา 
4. เผาฟูเพี่ยน : เพิ่มฤทธิ์อุนและเสริมไฟของไตและมามเปนหลกั25 

ขอบงใช  
1. กลุมอาการหยางใกลหมด    
ฟูจ่ือมีรสเผ็ดหวานและเปนยารอนมาก  ออกฤทธิ์ตอสวนบนของรางกายโดยเสริมหยางของหัวใจ

กระตุนการไหลเวียนของเลือด และออกฤทธิ์ตอสวนลางของรางกาย โดยบํารุงหยางของไตเพ่ือชวยเสริมพลัง
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ของธาตุไฟ  จึงเปน “ยาตัวแรกที่ใชในการรักษากลุมอาการหยางใกลหมด” มักจะใชรวมกับกันเจียง (干姜

ขิง) และกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ)  เชน ตํารับยาซี่อหนี้ทัง (四逆汤) (รูปที่ 14) กรณีใชรักษากลุมอาการ 
หยางใกลหมดและมีภาวะชี่หลุด มักใชรวมกับเหรินเซิน (人参 โสมคน) เชน ตํารับยาเซินฟูทัง (参附汤) 
(รูปที่ 15) 

2. กลุมอาการหยางพรอง   
การรักษากลุมอาการหยางของหัวใจพรอง มักใชฟูจ่ือรวมกับเหรินเซิน (人参 โสมคน) และกุยจือ 

(桂枝 กิ่งอบเชยจีน) กรณีใชรักษากลุมอาการหยางของมามพรอง มักใชรวมกับตั่งเซิน (党参) ไปจู (白术) 
และกันเจียง (干姜 ขิง) กรณีใชรักษากลุมอาการหยางของไตพรอง มักใชรวมกับโรวกุย (肉桂  อบเชยจีน) 
ซานจูยฺหวี (山茱萸) และสูตี้ (熟地 โกฐขี้แมวนึ่งเหลา) เชน ตํารับยาอิ้วกุยหวาน (右归丸)  กรณีใช
รักษากลุมอาการหยางของมามและไตพรอง ซึ่งทําใหมีน้ําคั่งภายใน ปสสาวะขัด แขนขาบวม มักใชรวมกับฝูหลิง 
(茯苓 โปงรากสน) และไปจู (白术) เชน ตํารับยาเจินอูทัง (真武汤) (รูปที่ 16)  กรณีใชรักษาอาการหวัดจาก
ถูกลมเย็นกระทบและมีกลุมอาการหยางพรอง มักใชรวมกับหมาหวง (麻黄) และซี่ซิน (细辛) เชน ตํารับยา
หมาหวงฟูจ่ือซ่ีซินทัง (麻黄附子细辛汤) (รูปที่ 17) 

3. กลุมอาการปวดชาเน่ืองจากภาวะเย็น   
ฟูจ่ือมีฤทธิ์แรงในการขับกระจายความเย็นและระงับปวด จึงสามารถใชรักษาอาการปวดเมื่อยชา

ตามตัว และปวดขอกระดูกทั่วรางกายที่มีสาเหตุจากลม ความเย็น และความชื้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอาการปวดชา
รุนแรงเนื่องจากความเย็นอุดกั้น25,26  

 

 
รูปที่ 14  ตํารับยาซ่ีอหนี้ทัง 

(ฟูจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 四逆汤组成（方中附子为君药） 

Figure 14  Ingredients of Sini Tang 
(Aconiti Lateralis Radix Praeparata acting as 
principal drug) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาเซินฟูทัง 

(ฟูจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 参附汤组成（方中附子为君药） 

Figure 15  Ingredients of Shenfu Tang 
(Aconiti Lateralis Radix Praeparata acting as 
principal drug) 
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รูปที่ 16  ตํารับยาเจินอูทัง 

(ฟูจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 16 真武汤组成（方中附子为君药） 

Figure 16  Ingredients of Zhenwu Tang 
(Aconiti Lateralis Radix Praeparata acting as 
principal drug) 

 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาหมาหวงฟูจ่ือซี่ซนิทัง 

(ฟูจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 17 麻黄附子细辛汤组成（方中附子为臣药） 

Figure 17  Ingredients of Mahuangfuzixixin Tang 
(Aconiti Lateralis Radix Praeparata acting as 
adjuvant drug) 

ขนาดและวิธีใช 
ฟูจ่ือที่ไมผานการฆาฤทธิ์ใชเปนยาภายนอก  การใชเปนยารับประทาน ตองใชชนิดที่ผานการฆาฤทธิ์

แลวเทานั้น ตมรับประทานครั้งละ 3-15 กรัม เนื่องจากเปนตัวยาที่มีพิษ จึงตองตมกอนยาชนิดอื่น และใช
ระยะเวลาในการตมนาน จนกระทั่งชิมไมมีรสเผ็ดและชา แลวคอยเติมตัวยาอื่น1 

ขอควรระวังในการใช และขอหามใช 
หามใชในหญิงมีครรภ และผูปวยกลุมอาการรอนเน่ืองจากอินพรองและมีหยางแกรง หามใชรวมกับ

ปนเซี่ย (半夏 โหราขาวโพด) กวาโหลว (瓜蒌) เปยหมู (贝母) ไปเหลียน (白蔹) และไปจี๋ (白芨)  การ
รับประทานเกินขนาด วิธีการฆาฤทธิ์ที่ไมเหมาะสม การใชรวมกับตัวยาที่เขากันไมได หรือวิธีการตมยาที่ไม
เหมาะสม จะทําใหเกิดพิษ  หามใชรวมกับการดื่มสุรา1 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาภาวะหัวใจเตนผิดปกติแบบ sick sinus syndrome27  โรคหลอดเลือดบริเวณแขนขาอักเสบ

เนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดตัน (Buerger’s disease)28  ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดเรื้อรัง29  และภาวะหัวใจ
ลมเหลว ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากหยางพรอง มีความเย็นเกาะตัวและติดขัด30 
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อาการไมพึงประสงค  : ความเปนพิษของฟูจื่อเกิดจากสารกลุม alkaloids  การรับประทานสาร 
aconitine ขนาด 0.2 มิลลิกรัม จะทําใหเกิดอาการพิษ และขนาด 3-5 มิลลิกรัม ทําใหตายได  การใชฟูจ่ือที่ไม
ผานการฆาฤทธิ์ ฟูจ่ือที่ไมไดตมกอน และการใชเกินขนาด จะทําใหเกิดอาการพิษตอระบบประสาท ระบบการ
ไหลเวียนเลือด ตามดวยระบบทางเดินอาหาร พิษเฉียบพลันจะเกิดขึ้นหลังใชยาภายใน 10-30 นาที โดยจะมี
อาการชา สั่น รูสึกสับสน และหมดแรง  อาการพิษ ไดแก คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย เวียนศีรษะ 
ตาลาย แขนขาชา ตัวชา หนาวสะทาน ตอมามีอาการมานตาขยาย มองภาพไมชัด หายใจลําบาก ชักเกร็ง 
ความดันเลือดและอุณหภูมิรางกายลดต่ําลง และอาจตายได  ผูปวยบางคนมีอาการตื่นเตน กระสับกระสาย 
พูดมาก พูดไมปะติดปะตอ พูดไมเปนภาษา รองไหเปนระยะ และการเคลื่อนไหวผิดปกติ  การใชฟูจ่ือนาน ๆ 
อาจทําใหเกิดพิษเรื้อรัง ไดแก ทําใหขาเปนอัมพาต ถายปสสาวะลําบาก และมองภาพไมชัด  ฟูจ่ือสามารถทําให
ผิวหนังอักเสบ มีอาการแดง บวม มีผ่ืนนูน ตุมพอง มักเกิดรวมกับอาการคันและความรูสึกแสบรอนมากนอย
ในระดับที่แตกตางกัน31 

การเก็บรักษา 
เก็บเอี๋ยนฟูจ่ือในภาชนะปดสนิท วางในที่แหงและเย็น เก็บเฮยซุนเพี่ยนและไปซุนเพี่ยนในที่แหงและ

ปองกันความชื้น1  
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ไมตง 

 

คําจํากัดความ 
ไมตง (麦冬) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-

Gawl. วงศ Liliaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนไมตงเปนไมลมลุกอายุหลายป  มีไหลรูปรางเรียวยาวอยูใตดิน  สวนปลายหรือสวนกลางของ

รากแขนงมักโปงพองเปนหัวมีเนื้ออวบ  ใบรูปแถบยาวออกเปนกลุม  ชอดอกกานโดดแบบกระจะเชิงลด กาน
ชอดอกสั้นกวาใบ ดอกออกตามซอกของใบประดับ ควํ่าหนาลงเล็กนอย กลีบรวม 6 กลีบ รูปใบหอก สีขาวหรือ
สีมวงออน  ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด รูปรางกลม สีเขียวเขมหรือสีดําอมนํ้าเงิน เมื่อเจริญเต็มที่จะมีสีดํา2-3 
(รูปที่ 1,2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ  
แหลงผลิตไมตงสวนใหญอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําแยงซีเกียงซ่ึงเปนพื้นที่ที่ เหมาะสําหรับการ

เจริญเติบโต พื้นที่เขตกรรมอยูที่มณฑลเจอเจียง (浙江) ที่เมืองฉือซี (慈溪) หวีเหยา (余姚) เซียวซาน (肖山)  
หังโจว (杭州)  มณฑลซ่ือชวน (四川) ที่เมืองเหมียนหยาง (绵阳) ซันไถ (三台) และเซอหง (射洪)3-9 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
ในพื้นที่เขตกรรมในมณฑลซ่ือชวน จะเริ่มเก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก ระหวางวันชิงหมิง 

(ราววันที่ 4-6 ของเดือนเมษายน) ถึงวันกูหว่ี (ราววันที่ 19-21 ของเดือนเมษายน) สําหรับในพ้ืนที่เขตกรรมใน
มณฑลเจอเจียง อายุเก็บเกี่ยวจะแตกตางกัน โดยที่เมืองฉือซี (เดิมเรียกเมืองหวีเหยา) จะเก็บเกี่ยวในปที่ 3 
ของการเพาะปลูก สวนที่เซียนเฉียวและที่อื่น ๆ จะเก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก ชวงเวลาที่เหมาะสาํหรับ
การเก็บเกี่ยวคือ วันลี่เซี่ย (ราววันที่ 5-7 ของเดือนพฤษภาคม) ถึงวันเสียวหมาน (ราววันที่ 20-22 ของเดือน
พฤษภาคม) หรือไมควรชาเกินกวาวันหมางจง (ราววันที่ 5-7 ของเดือนมิถุนายน)  เก็บเกี่ยวในวันที่อากาศ
แจมใสมีแสงแดด ไถคราดลึกขุดขึ้นมาทั้งราก เคาะดินออกแลวใชมีดตัดเอารากและกําจัดรากฝอยออก ลางให
สะอาด  นํามาตากแดดจนแหง ใชนิ้วมือถูเบา ๆ เพื่อกําจัดรากฝอยออก แตตองระวังไมใหผิวของรากลอกหลุด  

13 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนไมตงแสดงสวนเหนือดิน (รูปบน)   

ดอก (รูปลางซาย) และผล (รูปลางขวา) 
图 1 麦冬植物形态。上图：全植物；下左图：花;下右图：果 
Figure 1  Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl., upper: aerial part; lower-left: flowers; lower-right: fruits 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนไมตง 
1. ทั้งตนที่มีผล  2. ดอก  3. ภาคตัดตามยาวของดอก  4. เกสรเพศผู 

图 2 麦冬植物简图。  1.全植物有果  2.花  3. 花的纵剖面  4.雄蕊 

Figure 2  Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. 
1. whole plant with fruits  2. flower  3. longitudinal section of flower  4. stamen 
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จากนั้นนําไปตากแดดอีกครั้ง เมื่อแหงแลวใหใชนิ้วมือถูเบา ๆ อีกครั้งตามวิธีขางตน ทําเชนนี้หลาย ๆ ครั้งจน
กําจัดรากฝอยออกหมด แลวจึงนําไปตากแดดใหแหงสนิท หรืออีกวิธีคือ นํารากที่ลางสะอาดแลวมาตากแดด
หลาย ๆ วันจนรากฝอยแหงแข็ง แลวบรรจุลงในตะกราสานทิ้งไว 2-3 วัน จากน้ันนําไปตากแดด 3-5 วัน ใน
ระหวางนี้ใหคอยพลิกรากจนแหงราว 70 เปอรเซ็นต แลวตัดรากฝอยทิ้ง จากนั้นตากแดดตอจนแหงสนิท ใน
กรณีที่ฝนตก ใหนําไปอบที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซสเซียส นาน 24 ชั่วโมง แลวเอาออกมาผ่ึงใหความชื้นระเหย
ออกไป จากน้ันจึงนําไปอบตอจนแหงสนิท10-12 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ไมตงมีลักษณะเปนรูปกระสวย ปลายคอนขางเรียว ยาว 1.5-3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.3-

0.6 เซนติเมตร ผิวสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองออน มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาว เนื้อนุมหนียว หนาตัดสีขาว
อมเหลือง กึ่งโปรงแสง มีไสกลางเล็ก ๆ มีกลิ่นหอมออน ๆ รสหวานและขมเล็กนอย1,13-15 (รูปที่ 3) 

 

 
 
 
 

มาตรฐานสินคา 
ไมตงแบงประเภทตามแหลงที่ปลูกไดเปน หังไมตง (杭麦冬) และชวนไมตง (川麦冬) 
1. หังไมตง ((杭麦冬)  แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คุณภาพระดับ 1 : รากแหง รูปกระสวย กึ่งโปรงแสง ผิวสีขาวอมเหลือง เนื้อนุมเหนียว หนาตัดสี
ขาวขุน มีไสกลาง รสหวานเล็กนอย เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเหนียว  รากมีขนาดคอนขางใหญ โดยมีจํานวนรากไมเกิน 
150 หัว ตอ 50 กรัม ไมมีรากฝอยและรากท่ีไมสมบูรณปะปน  

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนรากไมเกิน 280 หัวตอ 50 กรัม  

1 centimeter 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของไมตง 
图 3 麦冬药材  

Figure 3  Ophiopogonis Radix crude drug 
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คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 มีจํานวนรากมากกวา 280 หัว ตอ 50 กรัม  
แตรากที่เล็กที่สุดไมควรเล็กกวาเมล็ดขาวบารเลย และมีรากที่ไมสมบูรณปะปน ไมเกินรอยละ 10       

2. ชวนไมตง (川麦冬) แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : รากแหง รูปกระสวย กึ่งโปรงแสง ผิวสีขาวออน หนาตัดสีขาวขุน มีไสกลาง

ขนาดเล็กและออนนุม รสหวานเล็กนอย เมื่อเคี้ยวไมคอยเหนียว มีจํานวนรากไมเกิน 190 หัว ตอ 50 กรัม 
รากไมมีรอยดางดํา และไมมีรากที่ไมสมบูรณปะปน 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 มีจํานวนรากไมเกิน 300 หัว ตอ 50 กรัม  
คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 มีจํานวนรากมากกวา 300 หัว ตอ 50 กรัม 

แตขนาดของรากที่เล็กที่สุดไมควรเล็กกวาเมล็ดขาวบารเลย มีรากท่ีมีรอยดางดํา และมีรากท่ีไมสมบูรณ ปะปน
ไมเกินรอยละ 1016      

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม    
จูเยไมตง (竹叶麦冬 หญาขุยไมไผ) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lophatherum 

gracile Brongn. วงศ Poaceae (Gramineae) มีลักษณะเปนรูปกระสวย ผิวมีสีขาวอมเหลือง เนื้อเหนียว 
ผิวตัดขวางสีขาวอมเหลืองออน ไมมีไสกลาง หนาตัดบริเวณดานนอกของเน้ือเยื่อชั้นในไมพบ stone cell5,15  

2. สมุนไพรปนปลอม 
(1) ซานไมตง (山麦冬) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Liriope spicata (Thunb.) 

Lour. วงศ Liliaceae พบปนปลอมคอนมากในทองตลาด มีแหลงเพาะปลูกที่มณฑลเจอเจียง ซื่อชวน และเขต
ปกครองตนเองกวางซี (广西)  มีลักษณะคลายไมตง แตผิวหยาบ ไมออนนุมและชุมชื้นเหมือนไมตง สีขาว 
และรสหวานนอยกวาไมตง 

(2) ตวนถิงไมตง (短葶麦冬) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Liriope muscari 
(Decne) L.H. Bailey วงศ Liliaceae  ถูกบรรจุเขาในเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป ค.ศ. 1992 
ภายใตชื่อ “ซานไมตง (山麦冬)” รากมีลักษณะคอนขางแบน ยาว 2-5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.3-0.8 
เซนติเมตร มีรอยยนตามแนวยาว  รสหวาน ขมเล็กนอย 

(3) ควอเยซานไมตง (阔叶山麦冬) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Liriope 
platyphylla F.T. Wang & T. Tang  วงศ Liliaceae  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ตาไมตง (大麦冬)” รากมขีนาดใหญ
กวาไมตงชนิดอื่น ๆ ปลายสองขางกลมมน ยาว 2-5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร เมื่อ
แหงจะเหนียว3-6,13-16 
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การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)   
เตรียมโดยนํารากไมตงมากําจัดสิ่งแปลกปลอม ลางใหสะอาด แชน้ําทิ้งไวจนกระทั่งเนื้อนุม กดให

แบน แลวทําใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
ไมตงมีลักษณะเปนรูปกระสวย ปลายคอนขางเรียว ยาว 1.5-3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.3-

0.6 เซนติเมตร ผิวสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองออน มีรอยยนเล็ก ๆ ตามแนวยาว เนื้อนุมหนียว หนาตัดสีขาว
อมเหลือง กึ่งโปรงแสง มีไสกลางเล็ก ๆ  มีกลิ่นหอมออน ๆ รสหวานและขมเล็กนอย1 (รูปที่ 4) 

 

 
รูปที ่4  ลักษณะภายนอกของไมตงอ่ินเพีย่น 
图 4 麦冬饮片 

Figure 4  Maidong prepared slices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ไมตงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม saponins [เชน ophiopogonin A, 

ophiopogonin B (รูปที่ 5), ophiopogonin C)], flavonoids (เชน ophiopogonones A, B),  
polysaccharides เปนตน17-19    

 
รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร ophiopogonin B  
图 5 麦冬皂苷 B 

Figure 5  Chemical structure of ophiopogonin B 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงไมตงมีสีน้ําตาลเหลืองออน (รูปที่ 6) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก  (1) พบเซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified พบได
มาก  ภายในเซลพบผลึก calcium oxalate รูปเข็มอยูรวมกัน
เปนกลุม เรียกวา raphide พบไดเปนจํานวนมาก  (2) Vessel 
สวนใหญเปนแบบ elongated pitted  (3) Vessel ที่เปนแบบ 
tracheidal พบไดบาง  (4) พบชั้น endodermis รูปรางสี่เหลี่ยม 
หรือเปนแถบ ผนังหนาเทากัน หรือมีดานหนึ่งบาง  (5) Wood 
fibers รูปรางยาว ปลายเฉียง ผนังหนา lignified มีรูเปน
เสนทแยงมุม  (6) Stone cells รูปสี่เหลี่ยม หรือคอนขางเหลี่ยม 
พบไดบาง (รูปที่ 7) 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่6 ลักษณะของผงไมตง 
图 6 麦冬粉末 

Figure 6  Ophiopogonis Radix powder 
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รูปที ่7  จุลทรรศนลักษณะของผงไมตง 
图 7 麦冬粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Ophiopogonis Radix powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- ตมผงไมตง 1 กรัม ในน้ํากลั่น 2 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที เขยา สังเกตฟองท่ีเกิดขึ้น (foam 
test เปนการตรวจสอบสารกลุม saponins) (รูปที่ 8) 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารกลุม saponins ดวย foam test 
图 8 皂苷类泡沫试验结果 

Figure 8  Result of foam test for saponins 
 

- สกัดผงไมตง 1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที  ใชสารสกัด 0.4 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 5% α-naphthol 1 หยด และ 
concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสีมวง (Molisch’s test เปนการตรวจสอบโครงสรางสวนน้ําตาล
ของสารกลุม glycosides) (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides  

ดวย Molisch’s test  
(I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 

图 9 糖苷类 Molish 反应结果 (I) 反应前  (II) 反应后 

Figure 9  Result of Molisch’s test for the sugar part of glycosides 
(I) before, and (II) after the reaction 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงไมตง 1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 20 ไมโครลิตร ลง
บนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช ethyl 
acetate : methanol : น้ํา ในอัตราสวน 50 : 5 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นาํแผนโครมาโทแกรม
ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนง
และสีของแถบสาร (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางไมตงที่สกัดดวย methanol โดยใช 

ethyl acetate : methanol : น้ํา ในอัตราสวน 50 : 5 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III)  ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 麦冬薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-甲醇-水（50 : 5 : 1） 

（Ⅰ） 紫外灯 254 nm 下观察 

（Ⅱ） 紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅲ） 喷以茴香醛试液于 110℃下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Ophiopogonis Radix test solution using a mixture of ethyl acetate : methanol : water (50  : 5  : 1) 
as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with anisaldehyde spray reagent after heating at 110°C. 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงไมตง 1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สงู 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความ
ยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรมัของน้ํายาตัวอยางไมตงที่สกดัดวย methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 麦冬甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Ophiopogonis Radix in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา  

เถารวม : ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 18.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 60.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 
4. ปริมาณสารสําคัญ 

Total saponins : ไมนอยกวา 0.12% โดยน้ําหนัก คํานวณในรูปของสาร ruscogenin  
(C27H42O4) (สวน aglycone ของ ophiopogonins) ตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตเมตรี (UV spectrophotometry) 
สารละลายสารมาตรฐาน :  ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน ruscogenin ละลายใน 

methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
กราฟมาตรฐาน : ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารละลายมาตรฐาน 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 

มิลลิลิตร แยกใสในหลอดทดลองที่มีจุกปด ระเหยใหแหงบนหมออังไอน้ํา เติม perchloric acid ปริมาตรที่



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 1  

T-206 

แนนอน 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน แลวนําไปจุมในน้ํารอนนาน 15 นาที ยกออกมาทําใหเย็นดวยน้ําผสม
น้ําแข็ง  ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 397 นาโนเมตร นําคาที่ไดมาวาดกราฟมาตรฐาน 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงไมตง (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 
mesh) จํานวน 3 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปดจุก ชั่ง
น้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 2 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับ
น้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง  ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารละลายที่กรองได 25 
มิลลิลิตร นํามาระเหยแหง ละลายกลับดวยน้ํา 10 มิลลิลิตร แลวสกัดดวย n-butanol ที่อิ่มตัวดวยน้ําจํานวน 
5 ครั้ง ครั้งละ 10 มิลลิลิตร  รวมสารสกัดที่ได นํามาลางดวยสารละลาย ammonia (40% ammonia water 
ในน้ํา) จํานวน 2 คร้ัง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร  ทิ้งสารละลาย ammonia  นําสารสกัด n-butanol มาระเหยแหง 
ละลายกลับดวย 80% methanol  ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย 80% 
methanol เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง   

วิธีดําเนินการ : ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารละลายตัวอยาง 2-5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง
ที่มีจุกปดขนาด 10 มิลลิลิตร ระเหยใหแหงบนหมออังไอน้ํา  แลวดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไวในหัวขอ
กราฟมาตรฐาน  คํานวณหาปริมาณของสาร ruscogenin ในสารละลายตัวอยางจากกราฟมาตรฐาน แลว
คํานวณหารอยละของสาร ruscogenin ในผงไมตง1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของไมตงจะเนนผลตอระบบภูมิคุมกัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบประสาทสวนกลาง และระบบฮอรโมนและตอมไรทอ ไมตงมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน ตานภาวะเครียด ฟนฟู
การทํางานของหัวใจใหดีขึ้น20 ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่1,21-23  ตานภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 
ตานช็อก20 ชวยใหสงบ และตานภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที่24  สาร polysaccharide ที่พบในไมตงมีฤทธิ์
ลดระดับน้ําตาลในเลือด20 

พิษวิทยา 
เมื่อฉีดยาฉีดไมตง ความเขมขน 1:1 เขาชองทองหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 ภายใน 24 

ชั่วโมง มีคาเทียบเทาสมุนไพร 20.61 ± 7.08 กรัม/กิโลกรัม20 นอกจากนี้พบวาสารสกัดน้ําไมตงไมเปนพิษตอแม 
ตัวออนและพัฒนาการของตัวออนหนูขาว25  

รสยา และเสนลมปราณหลัก   
ไมตงมีรสหวาน ขมเล็กนอย เย็นเล็กนอย เขาสูเสนลมปราณหัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร1 



13. ไมตง 
 

T-207 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
ไมตงมีฤทธิ์เสริมอินของปอด บํารุงกระเพาะอาหาร เสริมสรางสารน้ํา ระบายความรอนในหัวใจ แก

กระวนกระวายใจ1,26 

ขอบงใช   
1. กลุมอาการอินของปอดพรอง    

ไมตงมีสรรพคุณบํารุงอินของปอดและระบายความรอนในปอด ใชรักษาอาการจมูกและคอแหง 
ไอแหง ไอเปนเลือด เจ็บคอและเสียงแหบ ซึ่งเกิดจากภาวะอินพรอง และปอดรอนแหงเนื่องจากอินของปอดพรอง 
มักใชรวมกับเออเจียว (阿胶 กาวหนังลา) สือเกา (石膏 เกลือจืด) ซางเย (桑叶 ใบหมอน) และผีผาเย (枇杷叶 
ใบปแป) เชน ตํารับยาชิงจาวจ้ิวเฟยทัง (清燥救肺汤)1,26 (รูปที่ 12) 

 
 
 

รูปที่ 12  ตํารับยาชิงจาวจ้ิวเฟยทัง  
(ไมตงทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 

图 12 清燥救肺汤组成（方中麦冬为臣药） 

Figure 12  Ingredients of Qingzaojiufei Tang 
(Ophiopogonis Radix acting as adjuvant drug) 

2. กลุมอาการอินของกระเพาะอาหารพรอง    
ไมตงมีสรรพคุณเดนคือ หลอเลี้ยงอินของกระเพาะอาหาร เสริมสรางสารนํ้า ดับกระหาย รวมกับ

การระบายความรอนในกระเพาะอาหาร จึงนิยมใชรักษาอาการปากแหง ลิ้นแหง ปวดกระเพาะอาหาร หิวแตไม
อยากอาหาร คลื่นไสอาเจียน อุจจาระแหงแข็ง ซึ่งเกิดจากภาวะอินของกระเพาะอาหารพรองและภาวะรอน  
กรณีใชรักษาภาวะรอนทําลายอินของกระเพาะอาหาร มีอาการปากแหง ลิ้นแหง  มักใชรวมกับเซิงตี้ (生地 
โกฐข้ีแมว) ยฺว่ีจู (玉竹) และซาเซิน (沙参) เชน ตํารับยาอี้เวยทัง (益胃汤)  กรณีใชรักษาอาการคลื่นไส
อาเจียนจากช่ีไหลยอนและอินของกระเพาะอาหารพรอง มักใชรวมกับ เหรินเซิน (人参 โสมคน) ปนเซี่ย (半夏 
โหราขาวโพด) และจิงหมี่  (粳米 ขาวเจา) เชน ตํารับยาไมเหมินตงทัง (麦门冬汤) (รูปที่ 13)  กรณีใชรักษา
อาการทองผูกเนื่องจากสารน้ําถูกความรอนทําลาย มักใชรวมกับเซิงตี้ (生地 โกฐข้ีแมว) และเสฺวียนเซิน (玄参) 
เชน ตํารับยาเจิงเยทัง (增液汤)1,26 (รูปที่ 14) 
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รูปที่ 13  ตํารับยาไมเหมินตงทงั 

(ไมตงทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 13 麦门冬汤组成（方中麦冬为君药） 

Figure 13  Ingredients of Maimendong Tang 
(Ophiopogonis Radix acting as  
principal drug) 

 
รูปที่ 14  ตํารับยาเจิงเยทัง 

(ไมตงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 14 增液汤组成（方中麦冬为君药） 

Figure 14  Ingredients of Zengye Tang 
(Ophiopogonis Radix acting as  
assistant drug) 

3. กลุมอาการอินของหัวใจพรอง    
ไมตงมีรสหวาน เย็น เขาสูเสนลมปราณหัวใจ จึงสามารถหลอเลี้ยงอินของหัวใจ ระบายความรอน

ในหัวใจ บรรเทาอาการกระวนกระวายใจ  ใชรักษาอาการกระสับกระสาย นอนไมหลับ ฝนมาก หลงลืม ใจสั่น 
ซึ่งเปนอาการที่เกิดจากภาวะรอนที่มีสาเหตุจากอินของหัวใจพรอง มักใชรวมกับเซิงตี้ (生地 โกฐขี้แมว) 
ซวนเจาเหริน (酸枣仁) และโปจ่ือเหริน (柏子仁 เนื้อในเมล็ดสนหางสิงห) เชน ตํารับยาเทียนหวังปูซินตัน 
(天王补心丹) (รูปที่ 15) กรณีใชรักษาอาการกระวนกระวายใจ นอนไมหลับ ซึ่งเกิดจากภาวะรอนแทรกเขาสู
ระบบอิ๋งของหัวใจ มักใชรวมกับหวงเหลียน (黄连) เซิงตี้ (生地 โกฐขี้แมว) และเสฺวียนเซิน (玄参) เชน 
ตํารับยาชิงอิ๋งทัง (清营汤)1,26 (รูปที่ 16) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาเทียนหวังปูซินตนั 

(ไมตงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 15 天王补心丹组成（方中麦冬为佐药） 

Figure 15  Ingredients of Tianwangbuxin Dan 
(Ophiopogonis Radix acting as  
assistant drug) 

 
รูปที่ 16  ตํารับยาชิงอิ๋งทัง 

(ไมตงทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 16 清营汤组成（方中麦冬为佐药） 

Figure 16  Ingredients of Qingying Tang 
(Ophiopogonis Radix acting as  
assistant drug) 
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ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 6-12 กรัม1   

ขอควรระวัง 
ไมควรใชในผูปวยที่มีอาการทองเสียจากภาวะเย็นและพรอง หรือมีความชื้นปดกั้นระบบจงเจียว ไอ

จากลมเย็นหรือไอจากเสมหะเย็น2 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาเบาหวาน  ไอเร้ือรังในเด็กเล็ก ปอดอักเสบจากเช้ือ Mycoplasma  กลองเสียงอักเสบเรื้อรัง 

คอหอยอักเสบเรื้อรัง  กระเพาะอาหารอักเสบแบบหดตัวเร้ือรัง ช็อกจากเสียเลือด และโรคหรืออาการอื่น ๆ ที่มี
สาเหตุเนื่องจากภาวะอินพรอง27   

อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน  

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปองกันความชื้น1  
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หงฮวา (ดอกคําฝอย) 

 

คําจํากัดความ 
หงฮวา (红花) หรือ ดอกคําฝอย คือ ดอกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Carthamus 

tinctorius L. วงศ Asteraceae (Compositae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนหงฮวาเปนไมลมลุกอายุปเดียวหรือ 2 ป ลําตนตั้งตรง  ใบเด่ียว ออกสลับ คลายแผนหนัง โคนใบ

แผออกหุมลําตนเล็กนอย  ใบที่ดานลางของตนเปนรูปใบหอก รูปใบหอกแกมรูปไข หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข 
ใบดานบนจะคอย ๆ เล็กลง  ชอดอกแบบกระจุกแนนหลายชอจัดเรียงเปนชอเชิงหลั่น  ใบประดับรูปไข หรือรูป
ใบหอกแกมรูปไข วงใบประดับของชอดอกเปนรูปไข  ดอกยอยสมบูรณเพศ วงกลีบดอกของดอกยอยทั้งหมด
ติดเปนหลอด สีเหลือง แลวคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีแดงสม และแดง  ผลแหงเมล็ดลอน รูปไขกลับ2-6 (รูปที่ 1, 2) 

 

 
รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนหงฮวา (คําฝอย) 
图 1 红花植物形态 
Figure 1  Carthamus tinctorius L. 

14 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนหงฮวา (คําฝอย) 
1. กิ่งที่มีดอก  2. ดอกยอย  3. เกสรตัวผู  4. ผล 

图 2 红花植物简图。  1.花枝  2. 小花  3.雄蕊  4.果 

Figure 2  Carthamus tinctorius L. 
1. flowering branch  2. floret  3. stamen  4. fruit 

1 

2

3

4
1 centimeter

1 centimeter 

1 millimeter
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1 centimeter 
1 centimeter รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของหงฮวา

图 3 红花药材   

Figure 3  Carthami Flos crude drug 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
หงฮวามีแหลงกํา เนิดในเอเชียกลาง  ในสาธารณรัฐประชาชนจีนพบเพาะปลูกทั่ วไปใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และในมณฑลซานตง (山东) เจอเจียง (浙江) 
กุยโจว (贵州) ซื่อชวน (四川) และเขตปกครองตนเองธิเบต (ซีจาง 西藏)  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุดอยู
ในมณฑลเหอหนาน (河南) ซื่อชวน (四川) และเขตปกครองตนเองซินเจียง (新疆)2-6 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
แหลงปลูกทางใตของจีนจะเก็บเกี่ยวระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน สวนแหลงปลูกทาง

เหนือจะเก็บเกี่ยวระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยเก็บดอกที่บานเต็มที่ในเวลาเชาตรูที่มีน้ําคางเกาะ
อยู แตละชอสามารถเก็บดอกได 2-3 ครั้ง ทุก 2-3 วัน เมื่อเก็บแลวใหนํามาตากแดดหรืออบแหงทันที อุณหภูมิที่
ใชไมควรเกิน 50 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการตากแดดจัด การอบที่อุณหภูมิสูง และการใชมือสัมผัสโดยตรง7-10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
หงฮวามีลักษณะเปนดอกรูปหลอดที่ไมมีรังไข ยาว 1-2 เซนติเมตร ผิวสีเหลืองอมแดงหรือสีแดง 

กลีบดอกเปนหลอดเรียวยาวเล็ก ๆ ปลายแยกเปน 5 แฉก แฉกรูปแถบแคบ ๆ ยาว 5-8 มิลลิเมตร เกสรเพศผู 
5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกันเปนทอ สีขาวอมเหลือง กานเกสรเพศเมียเปนรูปทรงกระบอกเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมยี
เปน 2 แฉก ดอกออนนุม มีกลิ่นหอมเล็กนอย รสขมเล็กนอย1,11-13 (รูปที่ 3) 
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มาตรฐานสินคา 
หงฮวาแบงตามแหลงผลิตเปน ไหวหงฮวา (怀红花) จากมณฑลเหอหนัน  ชวนหงฮวา (川红花) 

จากมณฑลซ่ือชวน  ตูหงฮวา (杜红花) จากมณฑลเจอเจียง จินหงฮวา (金红花) จากมณฑลเจียงซู  
หยุนหวงฮวา (云红花) จากมณฑลหยุนหนัน  และซินเจียงหงฮวา (新疆红花) จากเขตปกครองตนเองซินเจียง  ระดับ
คุณภาพของหงฮวาจากแตละแหลงผลิตแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

คุณภาพระดับ 1 : ดอกมีลักษณะเปนหลอด บิดงอ รวมกันเปนกลุมหรือกระจายกันอยู ผิวสีแดงจัด 
สีแดงสด หรืออมสีเหลืองเล็กนอย ออนนุม มีกลิ่นหอม รสขมเล็กนอย ปราศจากใบ กานใบ และสิ่งแปลกปลอม 
ไมมีแมลงชอนไชและไมขึ้นรา  

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตผิวสีแดงออน แดงคล้ํา หรือเหลืองออน14-15   

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม  
อูชื่อหงฮวา (无刺红花) คือ ดอกของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Carthamus tinctorius L. var. 

glabrus Hort. วงศ Asteraceae (Compositae) มีการปลูกและนํามาใชเปนยาในภาคเหนือและเขตปกครอง
ตนเองซินเจียง  พืชชนิดนี้มีลําตนสูงกวาตนหงฮวา  ขอบใบและวงใบประดับไมมีหนาม  ดอกสีแดงจัด เก็บ
เกี่ยวงาย  แตลําตนคอนขางออน ลมงาย และมีฤทธิ์ทางยานอย15-17   

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนําหงฮวามากําจัดสิ่งแปลกปลอม และรอนเอาเศษผงออก2 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
หงฮวามีลักษณะเปนดอกรูปหลอดที่ไมมี

รังไข ยาว 1-2 เซนติเมตร ผิวสีเหลืองอมแดงหรือสี
แดง กลีบดอกเปนหลอดเรียวยาวเล็ก ๆ ปลายแยก
เปน 5 แฉก แฉกรูปแถบแคบ ๆ ยาว 5-8 มิลลิเมตร 
เกสรเพศผู 5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกันเปนทอ สีขาว
อมเหลือง กานเกสรเพศเมียเปนรูปทรงกระบอกเรียว
ยาว ยอดเกสรเพศเมียเปน 2 แฉก ดอกออนนุม มี
กลิ่นหอมเล็กนอย รสขมเล็กนอย1 (รูปที่ 4) 

 

 

1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะของหงฮวาอ่ินเพีย่น 
图 4 红花饮片 

Figure 4  Honghua prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี  
หงฮวามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม flavonoids และ flavonoid glycosides 

[เชน hydroxysafflor yellow A, kaempferol (รูปที่ 5)] กรดอินทรีย polysaccharides เปนตน11,18,19 

 

     

hydroxysafflor yellow A 羟基红花黄色素 A                    kaempferol 山柰酚 

 

รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในหงฮวา 
图 5 红花主要化学成分结构 

Figure 5  Structures of some chemical constituents of Carthami Flos 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงหงฮวามีสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 6) มีลักษณะของ

เนื้อเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน  
ไดแก (1) กลีบดอกสีแดงประกอบดวยเซลลผนังบาง ซึ่งมีทอสารสี
แดง (laticifer) ขนาบสองขาง พรอมกับ vascular bundle พบได
มาก  (2) สวนปลายของกลีบดอกจะเปน lobe  (3) พบละอองเรณูสี
เหลือง (pollen grain) ขนาดใหญ มี 3 pores ขอบไมเรียบเปนจัก 
พบไดมาก  (4) พบชิ้นสวนของกานชูเกสรเพศผู (filament) มี
ลักษณะคลายเนื้อเยื่อของกลีบดอก แตมีขนาดเล็กกวา พบไดบาง  
(5) พบอับละอองเรณู (anther sac) ซึ่งประกอบดวย fibrous layer 
และ sclerenchymatous cell พบไดบาง (6) ชิ้นสวนกานชูเกสรเพศเมยี 
(style) ซึ่งประกอบดวยเซลล parenchyma และ epidermis ซึ่ง 
epidermis จะเปน papillae คลายนิ้วมือ พบไดบาง (รูปที่ 7) 

 
 
 

 
รูปที่ 6  ลักษณะของผงหงฮวา 
图 6 红花粉末 

Figure 6  Carthami Flos powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงหงฮวา 
图 7 红花粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Carthami Flos powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงหงฮวา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที จะไดสารสกัดสีสมเหลือง  ใชสารสกัด 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric 
chloride (9% ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด  จะเกิดสีเขียวเขม (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics)  
(รูปที่ 8) 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 8 红花酚类化合物三氯化铁显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 8  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงหงฮวา 0.4 กรัม ดวย methanol  ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ใชสารสกัด 50 ไมโครลิตร เจือจางดวย methanol 2 มิลลิลิตร  เติมสารละลาย 5% 
α-naphthol 1-2 หยด เขยาใหเขากัน  คอย ๆ หยด concentrated sulfuric acid ใหไหลลงตามหลอดทดลอง 
จนสารละลายเกิดเปน 2 ชั้น  จะเกิดสีมวงที่รอยตอระหวางช้ัน  (Molisch’s test เปนการตรวจสอบโครงสราง
สวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides) (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides ดวย Molisch’s test  

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏกิิริยา 
图 9 红花糖苷类化合物 Molish 反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 9  Result of Molisch’s test for the sugar part of glycosides (I) before, and (II) after the reaction 
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 (2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงหงฮวา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลง
บนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช ethyl 
acetate : formic acid : glacial acetic acid : น้ํา ในอัตราสวน 100 : 11 : 11 : 26 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
ธรรมชาติ แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 
anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 10) 

(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงหงฮวา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความ
ยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 11) 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม : ไมเกินรอยละ 2 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 1)    
2. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1)    
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

3. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 13.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
4. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 30.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 
5. ปริมาณสารสําคัญ  

(1) สาร hydroxysafflor yellow A (C27H30O15) : ไมนอยกวารอยละ 1.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอ
น้ําหนักสมุนไพรแหง1  

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : acetonitrile : 0.7% phosphoric acid solution ในอัตราสวน 26 : 2 : 72 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 403 นาโนเมตร  จํานวน theoretical 
plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของ hydroxysafflor yellow A 
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รูปที ่10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางหงฮวาที่สกัดดวย methanol โดยใช 

ethyl acetate : formic acid : glacial acetic acid : น้ํา ในอัตราสวน 100 : 11 : 11 : 26 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I) ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(III)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(IV) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 红花提取物薄层层析图谱 展开剂为乙酸乙酯-甲酸-冰乙酸-水（100:11:11:26） 

（Ⅰ）可见光观察 

（Ⅱ）紫外灯 254 nm 下观察 

（Ⅲ）紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅳ）喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Carthami Flos test solution using a mixture of ethyl acetate : formic acid : glacial acetic acid : 
water (100 : 11 : 11 : 26) as mobile phase 
(I)  detection under visible light 
(II)  detection under UV 254 nm 
(III) detection under UV 366 nm 
(IV) detection under visible light with anisaldehyde spray reagent and heating at 110°C 
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รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัม/วิซิเบิลของน้ํายาตัวอยางหงฮวาที่สกัดดวย methanol  

ในตัวทําละลาย methanol  
图 11 红花甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet/visible spectrum of methanolic extract of Carthami Flos in methanol 

 
สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน hydroxysafflor yellow A  

ละลายใน 25% methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.13 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงหงฮวา (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 

mesh) จํานวน 0.4 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 25% methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร 
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 40 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและ
ปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักที่ชั่งครั้งแรกดวย 25% methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลาย
ตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม  คํานวณปริมาณ
ของสาร hydroxysafflor yellow A ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต 
peak แลวคํานวณหารอยละของสาร hydroxysafflor yellow A ในผงหงฮวา1 

(2) สาร kaempferol (C15H10O6) : ไมนอยกวารอยละ 0.050 โดยนํ้าหนัก คํานวณจากนํ้าหนัก
สมุนไพรแหง1 

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : 0.4% phosphoric acid solution ในอัตราสวน 52 : 48 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดย
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ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 367 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไม
นอยกวา 3,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของ kaempferol CRS 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน kaempferol  ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงหงฮวา (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับ
น้ําหนักที่ชั่งคร้ังแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง ตวงปริมาตรที่แนนอนของสารสกัด 15 มิลลิลิตร ใส
ในขวดชมพูกนแบน เติม dilute hydrochloric acid (ความเขมขน 15% ในน้ําโดยเตรียมจาก fuming 
hydrochloric acid 37%) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน วางบนหมออังไอน้ําเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา 
hydrolysis นาน 30 นาที ทําใหเย็นทันที ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย 
methanol เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม  คํานวณปริมาณ
ของสาร kaempferol ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak  แลว
คํานวณหารอยละของสาร kaempferol ในผงหงฮวา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
หงฮวามีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือมดลูก โดยกลไกการออกฤทธิ์อาจเกี่ยวของกับการกระตุนตัวรับ 

histamine ชนิด H1  และ adrenergic ชนิด α20  หงฮวามีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโทรเจน21  ปรับคุณสมบัติ
การไหลของเลือดใหดีขึ้น โดยผานกลไกการออกฤทธิ์ตานการรวมกลุมและการจับเปนลิ่มของเกล็ดเลือด  และ
สงเสริมการยอยสลายของไฟบริน  หงฮวาสามารถกระตุนการทํางานของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือด
หัวใจ20 ชวยใหการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยดีขึ้น และขยายหลอดเลือด22  หงฮวามีฤทธิ์ตานภาวะกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉพาะที่และภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเน่ืองจากขาดเลือด23,24  นอกจากนี้ หงฮวายังสามารถลด
ไขมันในตับ20 ตานอักเสบ ระงับปวด25 ตานออกซิเดชัน26 เปนตน 

พิษวิทยา 
หงฮวามีความเปนพิษต่ํา เมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม พบวา

ไมทําใหเกิดความเปนพิษ ขนาดต่ําสุดที่ทําใหเกิดพิษคือ 1.2 กรัม/กิโลกรัม และขนาดต่ําสุดที่ทําใหตายคือ 2 
กรัม/กิโลกรัม  ขนาดของยาตมที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทองและใหทางปาก มี
คาเทากับ 2.4 ± 0.35 และ 20.7 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ อาการพิษของหงฮวา คือ ทําใหการเคลื่อนไหวลดลง  
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ขนาดของสารสกัดแอลกอฮอลที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดํามีคาเทากับ 5.3 กรัม/
กิโลกรัม  เมื่อใหหนูถีบจักรกินอาหารที่ผสมหงฮวารอยละ 6 นาน 1 เดือน หรือใหลูกหนูขาวกินอาหารที่ผสม
หงฮวาในขนาด 0.015-1.5 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 3 เดือน พบวา คาทางโลหิตวิทยา และการทํางานของ
ตับและไตไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  หัวใจ ตับ ไต อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ ไม
มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา27 

รสยา และเสนลมปราณหลัก 
หงฮวามีรสเผ็ด อุน เขาสูเสนลมปราณหัวใจและตับ1,28 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
หงฮวามีฤทธิ์กระตุนการไหลเวียนของเลือด ทะลวงเสนลมปราณ ขจัดเลือดคั่ง และระงับปวด1,28 

ขอบงใช 
1. ขาดประจําเดือน ปวดประจําเดือน และปวดทองหลังคลอด  เน่ืองจากเลือดคั่ง 
หงฮวาเปนยารสเผ็ดอุน มีฤทธิ์ทะลวงเสนลมปราณ กระตุนการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง  

และแกปวดประจําเดือน  จึงจัดเปนยาสามัญที่ใชรักษาภาวะเลือดคั่งในแผนกสูตินรีเวช สามารถใชเปนยาเดี่ยว
โดยดองเหลา  หรือใชรวมกับสมุนไพรอื่น ๆ เชน ตังกุย (当归) เชอเสา (赤芍) เถาเหริน (桃仁 เนือ้ในเมลด็ทอ) 
เปนตน28

  

2. กอนในทองเน่ืองจากเลือดและช่ีติดขัด ปวดเคนหัวใจและปวดทองเน่ืองจากเลือดคั่ง ฟกชํ้า
เน่ืองจากการบาดเจ็บ และบวมเจ็บจากแผลฝหนอง 

หงฮวามีสรรพคุณชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือด ทะลวงเสนลมปราณ ขจัดเลือดคั่ง สลายกอน 
ลดบวมระงับปวด กรณีใชรักษากอนในทองเนื่องจากเลือดและชี่ติดขัด มักใชรวมกับซานเหลิง (三棱) เออรจู 
(莪术) และเซียงฝู (香附 หัวแหวหมู)  กรณีใชรักษาภาวะปวดเคนหนาอกเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
มักใชรวมกับกุยจือ (桂枝 กิ่งอบเชยจีน) กวาโหลว (瓜蒌) และตันเซิน (丹参)  กรณีใชรักษาแผลฟกช้ํา 
ปวดบวมเนื่องจากเลือดคั่ง มักใชรวมกับมูเซียง (木香 โกฐกระดูก) ซูมู (苏木 ฝาง) หรูเซียง (乳香 กํายาน) 
และมอเยา (没药 มดยอบ)  กรณีใชรักษาแผล ฝหนอง ปวดบวม มักใชรวมกับเหลียนเชี่ยว (连翘) จ่ือฮฺวาตี้ติง 
(紫花地丁) เปนตน28

     

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม หรือใชภายนอกในขนาดที่เหมาะสม1,28    
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ขอควรระวัง 
ใชอยางระมัดระวัง ในหญิงมีครรภหรือผูที่มีภาวะเลือดออกงาย1,28 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาภาวะเลือดคั่งในโรคหลอดเลือดหัวใจ  สมองตายเนื่องจากขาดเลือด สมองขาดเลือดเฉพาะที่ 

ไมเกรน ภาวะไตวายเร้ือรัง  โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน โรคหนวยไตอักเสบ  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอด
เลือดดําอักเสบ การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อออน และภาวะเลือดคั่งจากหมอนรองกระดูกสวนเอวเคลื่อนกดทับ29 

อาการไมพึงประสงค : การใชตามภูมิปญญาไมพบอาการไมพึงประสงค  แตมีรายงานอาการไมพึง
ประสงคของรูปแบบยาเตรียมแบบใหม เชน ยาฉีดหงฮวาทําใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพแบบ anaphylaxis และ
น้ํามันหงฮวาสําหรับใชภายนอก ทําใหผิวหนังอักเสบ แสบรอนและคัน เกิดผ่ืนแดง เกิดตุมน้ําหรือแผลพุพอง 
ในบริเวณที่ใชยา  ในรายที่อาการรุนแรงจะมีน้ําเหลืองซึมออกจากบริเวณที่เปนแผลพุพองหลังใชยา 1-3 วัน  
แตก็มีรายงานวาอาจเกิดหลังใชยาไปแลวถึง 14 วัน30-32 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่รม เย็น และแหง ปองกันความชื้น และปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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หวงฉิน 

 
คําจํากัดความ 

หวงฉิน (黄芩) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria baicalensis Georgi  วงศ 
Lamiaceae (Labiatae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนหวงฉินเปนไมลมลุกอายุหลายป รากแกวแข็งหนา รูปแทง  ลําตนตั้งตรง เปนเหลี่ยมสีม่มุ แตกกิง่

กานที่สวนลาง  ใบออกตรงขามสลับตั้งฉาก แผนใบรูปใบหอกหรือใบหอกแกมรูปแถบ ปลายใบปาน ฐานใบ
กลม ขอบใบเรียบ  ชอดอกแบบกระจะแยกแขนง มักออกที่ยอด ดอกหันไปดานเดียวกัน ใบประดับดานลางมี
ลักษณะคลายใบ ใบประดับดานบนมีขนาดเล็ก วงกลีบดอกสีมวง แดงมวง หรือน้ําเงิน รูปสองปาก  ผลแบบ
เปลือกแข็ง เมล็ดเดียวขนาดเล็ก รูปไข สีน้ําตาลไหม2-7 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงเพาะปลูกที่สําคัญของตนหวงฉินอยูที่มณฑลตาง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ตะวันออก และ

ตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดคือ เมืองเฉิงเตอ (承德) ในมณฑล
เหอเปย (河北)2-8  

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
การเพาะปลูกโดยวิธีหวานเมล็ดหรือปกชํา จะเก็บเกี่ยวในปที่ 2-3 ของการเพาะปลูก ถาใชกลาที่เพาะ

จากเมล็ดจะเก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก  โดยใหเก็บเกี่ยวปลายฤดูใบไมรวง เลือกวันที่อากาศแจมใสมี
แสงแดด  ขุดรากอยางระมัดระวัง อยาใหแตกหัก ตัดลําตนออก และกําจัดเศษดินที่ติดอยูออก นํารากไปตาก
แดดจนกระทั่งแหงหมาด ๆ นํามากําจัดรากฝอยและเปลือกรากท่ีแกออก นําไปอบจนแหงสนิท รอยตัดมีสีขาว
อมเหลือง ในระหวางการทําใหแหง ตองระวังอยาใหถูกฝนหรือความช้ืน6-8 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนหวงฉิน 
图 1 黄芩植物形态 

Figure 1  Scutellaria baicalensis Georgi   
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนหวงฉิน 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ดอก 
图 2 黄芩植物简图。  1.花枝  2.根  3.花   

Figure 2  Scutellaria baicalensis Georgi   
1. flowering branches  2. root  3. flower 

2 centimeters 

1 centimeter

1

2

3
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
หวงฉินมีลักษณะเปนรูปกรวย บิดเปนเกลียว ยาว 8-25 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1-3 

เซนติเมตร  ผิวสีเหลืองอมน้ําตาลหรือสีเหลืองเขม  มีรอยปุมปมเล็ก ๆ ที่เกิดจากรากฝอยกระจายอยูทั่วไป    
ผิวสวนบนคอนขางหยาบ มีรอยยนตามแนวตามยาวไขวไปมาเปนตาขาย สวนลางมีรองหรือรอยยนเล็ก ๆ ตาม
แนวยาว เนื้อแข็งเปราะ หักงาย รอยหักสีเหลือง ตรงกลางสีน้ําตาลอมแดง กรณีรากแกตรงกลางมีสีน้ําตาลเขม
หรือสีน้ําตาลไหม และผุเปนโพรง มีกลิ่นออน ๆ รสขม 

หวงฉินที่ไดจากการเพาะปลูกมีลักษณะเรียวยาว  มักแตกแขนง  ผิวสีน้ําตาลอมเหลืองออน ติดแนน
กับเนื้อใน มีรอยยนจาง ๆ ตามแนวยาว รอยหักสีเหลืองหรือสีเหลืองออน ขรุขระเล็กนอย รสขมเล็กนอย1,9-11 
(รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของหวงฉิน 
图 3 黄芩药材   

Figure 3  Scutellariae Radix crude drug 

มาตรฐานสินคา 
หวงฉิน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก เถียวฉิน (条芩) และคูฉิน (枯芩) 
1. เถียวฉิน  แบงระดับคุณภาพเปน 2 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพระดับ 1 : รากแหง ยาวมากกวา 10 เซนติเมตร กึ่งกลางของรากมีเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 1.6 เซนติเมตร ไมมีเปลือกหยาบติดอยู 

คุณภาพระดับ 2 : รากแหง ยาวมากกวา 4 เซนติเมตร กึ่งกลางของรากมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 1 เซนติเมตร แตตองมากกวา 0.4 เซนติเมตร  ไมมีเปลือกหยาบติดอยู 

1 centimeter



15. หวงฉิน 
 

T-229 

2. คูฉิน  เปนรากของหวงฉินที่แกจนตรงกลางผุกรอนเปนโพรง หรือเปนรากที่แตกเปนชิ้น หรือเปน
เศษราก  ผิวสีเหลืองหรือสีเหลืองออน  เนื้อแข็งแตเปราะหักงาย หนาตัดขวางสีเหลือง  มีกลิ่นเล็กนอย รสขม  
ไมมีเปลือกติดอยู ปราศจากลําตน ชิ้นสวนที่แตกหัก และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ  ไมมีมอดและไมขึ้นรา12,13  

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปลอมปน 
(1) เตียนหวงฉิน (滇黄芩) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria amoena C.H. 

Wright วงศ Lamiaceae (Labiatae) มีลักษณะเปนรูปกรวยขนาดไมแนนอน มักแตกแขนง ผิวสีน้ําตาลอม
เหลืองหรือสีเหลืองอมน้ําตาล มักพบเปลือกหยาบ หนาตัดพบเสนใยมีสีเหลืองสดหรือสีเหลืองอมเขียว มีการใช
เปนหวงฉินในมณฑลหยุนหนัน (云南) กุยโจว (贵州) และซื่อชวน (四川) 

(2) เหนียนเหมาหวงฉิน (粘毛黄芩) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria 
viscidula Bunge วงศ Lamiaceae (Labiatae)  มีลักษณะเปนรูปกรวยหรือรูปทรงกระบอกเรียวยาว ผิวมี
ลักษณะเหมือนหวงฉิน ไมคอยพบรูผุตรงกลาง แหลงผลิตที่สําคัญอยูในมณฑลเหอเปย (河北) สานซี (陕西) 
ซานตง (山东) และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (เนยเหมิงกู 内蒙古)  

(3) กันซูหวงฉิน (甘肃黄芩) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria rehderiana 
Diels วงศ Lamiaceae (Labiatae) มีขนาดเล็ก และมักแตกแขนง แหลงผลิตที่สําคัญอยูในมณฑลกันซู (甘肃) 
สานซี (陕西) และซานซี (山西)9-11 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของหวงฉิน มี 3 วิธี ดังนี้ 
1. หวงฉินเพี่ยน (黄芩片) : เตรียมโดยนํารากหวงฉินมากําจัดสิ่งแปลกปลอม ตมในนํ้าเดือดนาน 

10 นาที นําขึ้นจากน้ํา ใสในภาชนะปดฝาไวหรือนําไปนึ่งนานประมาณคร่ึงชั่วโมงเพ่ือใหเนื้อนิ่ม หั่นเปนแผนหนา 
1-2 มิลลิเมตร แลวทําใหแหง ระวังอยาตากแดดจัดเกินไป 

2. จิ่วหวงฉิน (酒黄芩) : เตรียมโดยนําหวงฉินเพี่ยน (จากวิธีที่ 1) ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม
เหลาเหลือง (ใชเหลาเหลือง 10 กิโลกรัมตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คลุกเคลาใหเขากัน ทิ้งไวใหเหลาซึมเขาเนื้อใน
ตัวยา จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับออน ผัดจนกระทั่งตัวยาเกือบแหง มีสีเหลืองเขม และมีกลิ่นเฉพาะของ
ตัวยาปนกับกลิ่นเหลา  นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น 

3. หวงฉินถาน (黄芩炭) : เตรียมโดยนําหวงฉินเพี่ยน (จากวิธีที่ 1) มาผัดในกระทะโดยใชไฟระดับ
แรง คั่วจนกระทั่งผิวมีสีน้ําตาลไหม และเนื้อในมีสีเหลืองเขม นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น12
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1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter

1 centimeter

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของหวงฉินถาน 
图 6 黄芩炭 

Figure 6  Huangqintan prepared slices 

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของจิ่วหวงฉิน 
图 5 酒黄芩 

Figure 5  Jiuhuangqin prepared slices 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. หวงฉินเพี่ยน : มีลักษณะเปนแผนรูปคอนขางกลมหรือรูปรางไมแนนอน  ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง

หรือสีน้ําตาลเขม หนาตัดขวางสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีเขียวอมเหลือง  มีรอยเสนตามแนวรัศมี (รูปที่ 4) 
2. จิ่วหวงฉิน : มีลักษณะเหมือนหวงฉินเพี่ยน แตผิวมีสีเหลืองอมน้ําตาล และมีกลิ่นเหลาเล็กนอย

(รูปที่ 5) 
3. หวงฉินถาน : มีลักษณะเหมือนหวงฉินเพี่ยน แตผิวมีสีน้ําตาลไหม น้ําหนักเบา และมีกลิ่นไหม 13,14 

(รูปที่ 6) 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของหวงฉินเพี่ยน 
图 4 黄芩片 

Figure 4  Huangqinpian prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี  
หวงฉินมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม flavonoids [เชน baicalin, baicalein, 

wogonin (รูปที่ 7)], น้ํามันหอมระเหย เปนตน9,15,16 

 

           
      baicalin 黄芩苷     baicalein 黄芩素                wogonin 汉黄芩素 
รูปที่ 7  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในหวงฉิน 
图 7 黄芩主要化学成分结构 

Figure 7  Structures of some chemical constituents of Scutellariae Radix 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงหวงฉินมีสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 8) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อเซลลและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) Phloem fibers พบเปนเซลลเดี่ยว หรือเปนกลุม 
หัวทายแหลม ผนังหนา มี pit-canals พบไดมาก  (2) พบเซลล 
parenchyma ผนังบาง ไม lignified พบไดมาก ภายในเซลลพบ
ผลึก calcium oxalate ขนาดเล็กคลายทราย (microcrystal) 
และเม็ดแปงขนาดเล็ก มักพบเปนกลุม  อาจพบเม็ดเดี่ยว รูปราง
กลม หรือรูปไต  เม็ดแปงเมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีนจะไดเปนสี
มวง แตติดสีมวงนอยกวาเม็ดแปงชนิดอื่น ๆ พบไดมาก  (3) เซลล 
cork สีเหลืองน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม 
พบไดบาง  (4) Stone cells รูปรางคอนขางกลม หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผนังหนา พบไดบาง  (5) Vessel สวนใหญเปนแบบรางแห หรือ
แบบ border pit พบไดบาง  (6) Wood fibers พบไดบาง มัก
พบแตกหัก มี oblique pits (รูปที่ 9) 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8  ลักษณะของผงหวงฉิน 
图 8 黄芩粉末 

Figure 8  Scutellariae Radix powder 
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รูปที่ 9  จุลทรรศนลักษณะของผงหวงฉิน 
图 9 黄芩粉末显微特征 
Figure 9  Microscopic characteristic of Scutellariae Radix powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงหวงฉิน 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  ใชสารสกัด 1 มิลลิลิตร เติมน้ํายา ferric chloride (9% ferric 
chloride ในน้ํา) 1-2 หยด  จะเกิดสีเขียวเขม (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 10 黄芩酚类化合物加三氯化铁试剂显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 10  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with ferric chloride TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงหวงฉิน 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 15 นาที  ใชสารสกัด 1 มิลลิลิตร ใส magnesium ribbon 1 ชิ้น  เติม concentrated hydrochloric acid 
เล็กนอย  สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีสม  (Shinoda’s test เปนการตรวจสอบสารกลุม flavonoids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ผลการทดสอบสารกลุม flavonoids ดวย Shinoda’s test 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏกิิริยา 
图 11 黄芩黄酮类化合物加盐酸-镁粉显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 11  Result of Shinoda’s test for flavonoids  (I) before, and (II) after the reaction 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงหวงฉิน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูงนาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (น้ํายาตัวอยาง) หยดน้ํายาตัวอยาง 10 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช toluene : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 10 : 3 : 1 : 2 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงธรรมชาติ แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 5% 
vanillin ใน 10% sulfuric acid และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร 
(รูปที่ 12) 

(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงหวงฉิน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 600 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 13) 
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รูปที่ 12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของน้ํายาตัวอยางหวงฉินที่สกัดดวย methanol 

โดยใช toluene : ethyl acetate : methanol : formic acid ในอัตราสวน 10 : 3 : 1 : 2 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาต ิ
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(III)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(IV) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน vanillin ใน sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศา

เซลเซียส 
图 12 黄芩提取物薄层层析图谱 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（10 : 3 : 1 : 2） 

（Ⅰ）可见光观察 

（Ⅱ）紫外灯 254 nm 下观察 

（Ⅲ）紫外灯 366 nm 下观察 

（Ⅳ）喷以香草醛/硫酸试剂后于 110℃下加热显色观察 
Figure 12  Thin layer chromatograms of Scutellariae Radix test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate : methanol : 

formic acid (10 : 3 : 1 : 2) as mobile phase 
(I)  detection under visible light 
(II)  detection under UV 254 nm 
(III)  detection under UV 366 nm 
(IV) detection with vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 
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รูปที ่13  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของน้ํายาตัวอยางหวงฉินที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 13 黄芩甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 13  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Scutellariae Radix in methanol 

 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 6.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 40.0 โดยน้ําหนัก1 (ใช dilute ethanol เปนตัวทําละลาย 

ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ  

สาร baicalin (C21H18O11) : ไมนอยกวารอยละ 9.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : น้ํา : phosphoric acid ในอัตราสวน 47 : 53 : 0.2  เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดย
ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไม
นอยกวา 2,500 คํานวณอางอิงจาก peak ของ baicalin 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักแนนอนของสารมาตรฐาน baicalin ที่ทําใหแหงที่ 60 
องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง ละลายใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 60 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 



15. หวงฉิน 
 

T-237 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงหวงฉิน (ขนาดหยาบ ๆ หรือขนาดผานแรง 24 
mesh) จํานวน 0.3 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติม 70% ethanol ปริมาตร 40 มิลลิลิตร นําไปสกัดโดยใชความ
รอน นาน 3 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น กรอง ถายสารละลายที่กรองไดใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร 
ลางขวดที่ใชสกัดและกากดวย 70% ethanol ปริมาตรนอย ๆ หลาย ๆ ครั้ง รวมน้ําลางใสในขวดกําหนดปริมาตร
ใบเดียวกัน ปรับปริมาตรดวย 70% ethanol เขยาใหเขากัน ตวงปริมาตรที่แนนอน 1 มิลลิลิตร ใสในขวด
กําหนดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม  คํานวณปริมาณ
ของสาร baicalin ในสารละลายตัวอยางเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลวคํานวณหา
รอยละของสาร baicalin ในผงหวงฉิน1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
สารสกัดหลายชนิดของหวงฉิน สารเฟลโวนอยดรวม และสาร baicalin มีฤทธิ์ลดไข17,18 หวงฉินมี

ฤทธิ์ตานอักเสบ17,19-21 ตานภูมิแพ ตานจุลชีพ และตานชีวพิษภายในตัว (anti-endotoxin)  หวงฉินยังมีฤทธิ์
ปกปองตับ ลดระดับไขมันในเลือด และตานออกซิเดชัน สารสกัดหลายชนิดของหวงฉินและสาร flavonoids หลัก 
(baicalin, baicalein, wogonin) มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งหลายชนิด  กลไกการออกฤทธิ์ตานเนื้องอก
เกี่ยวของกับการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมของ arachidonic acid  มีผลตอวัฏจักรเซลล ชักนําให
เซลลตายแบบที่มีการโปรแกรมไวแลว (apoptosis) และตานการสรางเสนเลือดใหมไปเลี้ยงเซลล (anti-
angiogenesis)17,21   

พิษวิทยา 
การใหหวงฉินทางปากมีความเปนพิษต่ํา  เมื่อใหยาตมหวงฉินทางปากขนาดเทียบเทาสมุนไพร 163.3 

กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักรตาย  การใหกระตายกินยาตมขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม หรือฉีดสารสกัด
แอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหกระตายตาย  เมื่อใหสุนัขกินยาชงขนาด 15 
กรัม/กิโลกรัม วันละคร้ัง หรือขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม วันละ 3 คร้ัง ติดตอกันนาน 8 สัปดาห ไมพบความเปน
พิษที่ชัดเจน ยกเวนอุจจาระเหลว  ขนาดของสาร baicalin ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขา
หลอดเลือดดํามีคาเทากับ 2.74 ± 0.26 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อใหสารสกัดหวงฉินขนาด 0.32, 1.25 และ 5 กรัม/
กิโลกรัม ทางปากหนูถีบจักร พบวาไมเปนพิษกับแม ตัวออนและพัฒนาการของตัวออน ไมทําใหกําเนิดทารกวิรูป 
และไมกอกลายพันธุ17 
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รสยา และเสนลมปราณหลัก 
หวงฉินมีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณปอด ถุงน้ําดี มาม ลําไสใหญ และลําไสเล็ก1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
1. หวงฉินเพี่ยน : มีฤทธิ์ระบายความรอน ขจัดความชื้น ถอนพิษ หามเลือด กลอมครรภ 
2. จิ่วหวงฉิน : เมื่อนําหวงฉินมาผัดเหลาจะชวยใหรสขมและเย็นของยาสุขุมขึ้น เพื่อปองกันไมให 

หยางของมามถูกทําลายแลวทําใหทองเสีย 
3. หวงฉินถาน : มีฤทธิ์ระบายความรอน หามเลือดเปนหลัก12,22 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการรอนช้ืน  
หวงฉินมีฤทธิ์แรงในการระบายความรอนและทําใหแหง จึงเหมาะสําหรับใชรักษากลุมอาการรอน

ชื้นตาง ๆ โดยเฉพาะภาวะรอนชื้นในสวนจงเจียวและซางเจียว  กรณีใชรักษากลุมอาการอุนชื้น ความรอนชื้น
อุดกั้น มีอาการตัวรอนไมสราง แนนหนาอก ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว มักใชรวมกับ หฺวาสือ (滑石 หินลื่น) ฝูหลิงผี 
(茯苓皮 เปลือกโปงรากสน) และตาฟูผี (大腹皮 เปลือกผลหมาก) เชน ตํารับยาหวงฉินหวาสือทัง (黄芩滑石汤) 
(รูปที่ 14)  กรณีใชรักษาภาวะรอนชื้นในลําไสใหญ ปวดทองบิด ทองเสีย ปวดเบงอุจจาระ มักใชรวมกับไปเสา 
(白芍) หวงเหลียน (黄连) และตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) เชน ตํารับเสาเยาทัง (芍药汤) (รูปที่ 15)  กรณีใช
รักษาดีซานจากภาวะรอนชื้น จะใชรวมกับตัวยาที่มีฤทธิ์ดับรอนขับช้ืน และบรรเทาอาการดีซาน เชน อินเฉินเฮา 
(茵陈蒿) จือจ่ือ (栀子 ลูกพุด) เปนตน23 

2. กลุมอาการรอนจัด และภาวะรอนจากรางกายถูกความเย็นกระทบเกิดอาการไขรอนเขาสูเสน
ลมปราณซาวหยาง (ถุงนํ้าดี) 

หวงฉินเปนตัวยาที่มีรสขมและเย็น มีฤทธิ์แรงในการขับระบายความรอน จึงเหมาะสําหรับใชรักษา
กลุมอาการรอนจัดหลายชนิด  กรณีใชรักษาอาการไอจากปอดรอน สามารถใชเปนยาเดี่ยว หรือยาตํารับ เชน ตาํรบั
ยาชิงจินหวาน (清金丸) กรณีใชรักษาอาการไอแหงจากปอดรอน มักใชรวมกับจือหมู (知母) เปยหมู (贝母) 
และไมตง (麦冬)  เชน ตํารับยาชิงเฟยทัง (清肺汤) (รูปที่ 16)  กรณีใชรักษากลุมอาการรอนกําเริบในสวน
ซางเจียวและจงเจียว มีอาการรอนผาวในทรวงอก หนาแดง ริมฝปากแหง กระหายน้ํา และหงุดหงิด
กระสับกระสาย มักใชรวมกับเหลียนเชี่ยว (连翘) จือจ่ือ (栀子 ลูกพุด) ตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) และหมางเซียว 
(芒硝 ดีเกลือ) เชน ตํารับยาเหลียงเกอสาน (凉膈散) (รูปที่ 17) เปนตน  กรณีใชรักษากลุมอาการพิษรอน
จากความเย็นกระทบเขาสูเสนลมปราณซาวหยาง มักใชรวมกับไฉหู (柴胡) เพื่อประสานเสนลมปราณซาวหยาง 
เชน ตํารับยาเสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤)24 (รูปที่ 18) 
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รูปที่ 14  ตํารับยาหวงฉินหวาสือทงั 

(หวงฉินทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 黄芩滑石汤组成（方中黄芩为君药） 

Figure 14  Ingredients of Huangqin Huashi Tang 
(Scutellariae Radix acting as principal drug) 

 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาเสาเยาทัง 

(หวงฉินทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 15 芍药汤组成（方中黄芩为臣药） 

Figure 15  Ingredients of Shaoyao Tang 
(Scutellariae Radix acting as adjuvant drug) 

 
รูปที่ 16  ตํารับยาชิงเฟยทงั 

(หวงฉินทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 16 清肺汤组成（方中黄芩为臣药） 

Figure 16  Ingredients of Qingfei Tang 
(Scutellariae Radix acting as adjuvant drug) 

 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาเหลยีงเกอสาน 

(หวงฉินทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 17 凉膈散组成图（方中黄芩为臣药） 

Figure 17  Ingredients of Liangge San 
(Scutellariae Radix acting as adjuvant 
drug) 

       

    

 
 
รูปที่ 18  ตํารับยาเสี่ยวไฉหูทัง 

(หวงฉินทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 18 小柴胡汤组成（方中黄芩为臣药） 

Figure 18  Ingredients of Xiaochaihu Tang 
(Scutellariae Radixa ccting as adjuvant drug) 
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3. แผล ฝหนอง ขจัดพิษ ลดบวม และเจ็บคอ 
หวงฉินมีฤทธิ์แรงในการขับไฟและถอนพิษ จึงใชรักษาแผลฝหนอง คอบวมเจ็บคอ มักใชรวมกับ

จินอิ๋นฮวา (金银花 ดอกสายน้ําผ้ึง) เหลียนเชี่ยว (连翘) หนิวปางจ่ือ (牛蒡子) และเสฺวียนเซิน (玄参)23 
4. อาการเลือดออกเนื่องจาก มีความรอนในเลือด 
หวงฉินมีทั้งฤทธิ์ระบายความรอนและหามเลือด จึงเหมาะสําหรับใชรักษาอาการเลือดออกซึ่งเกิด

จากภาวะพิษรอนกําเริบ ทําใหมีเลือดออกตามสวนตาง ๆ เชน อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล ถายอุจจาระ
ปสสาวะเปนเลือด ภาวะตกเลือดในสตรี เปนตน  อาจใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ทําให
เลือดเย็นลงและหามเลือด เชน เซิงตี้ (生地 โกฐข้ีแมว) ไปเหมาเกิน (白茅根 รากหญาคา) เปนตน23 

5. ภาวะทารกในครรภดิ้นผิดปกติ 
หวงฉินมีฤทธิ์ระบายความรอนในมดลูก จึงสามารถใชเปนยากลอมครรภ มักใชรวมกับตังกุย (当归) 

ไปจู (白术) เปนตน25 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม1,23 

ขอควรระวัง 
ระวังการใชในผูปวยกลุมอาการจากมามและกระเพาะอาหารเย็นและพรอง23 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคที่มีสาเหตุจากความรอนชื้นหรือพิษรอนกําเริบภายใน เชน โรคลําไสใหญอักเสบเปนแผล

เรื้อรัง  โรคบิดบาซิลัส ไซนัสอักเสบเรื้อรังที่โพรงอากาศขากรรไกรบนในเด็ก เปนตน24 
อาการไมพึงประสงค : มีรายงานพบปฏิกิริยาภูมิแพในผูปวยบางคนที่รับประทานหวงฉินในขนาดต่ํา25 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี  ปองกันความชื้น1 
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การวิเคราะหคุณภาพของตัวยาสมุนไพร สามารถใชวิธีตามเภสัชตํารับของสมุนไพรไทย ดังนี้ 

1. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม 
สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากสวนที่ใชเปนยา ไดแก  
1. สิ่งแปลกปลอมชนิดสารอินทรีย เชน ชิ้นสวนของพืชเดียวกัน แตไมใชสวนที่ใช เปนยา ชิ้นสวน

ของพืชอื่นที่ปะปนมา  
2. ชิ้นสวนอ่ืน ๆ ที่ไมไดใชเปนยา  
นําตัวอยางจํานวน 100-500 กรัม มาเกลี่ยในภาชนะแบนราบ  คัดแยกสิ่งแปลกปลอมดวยตาเปลา

หรือแวนขยาย (6 เทา) ชั่งน้ําหนักสิ่งแปลกปลอม คํานวณหารอยละของน้ําหนักสิ่งแปลกปลอมในตัวอยาง 

2. ปริมาณเถา 
2.1 เถารวม 

เผาผงสมุนไพร 2-4 กรัม ที่ทราบน้ําหนักแนนอน (น้ําหนักที่ชั่งอยางละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง) 
ในถวยกระเบื้อง (crucible) ที่ทราบน้ําหนักแนนอนในเตาเผา (muffled furnace) โดยคอย ๆ เพิ่มอุณหภูมิไม
เกิน 450 องศาเซลเซียส จนไดเถาสีขาว (ปราศจากคารบอน) ทิ้งไวใหเย็น นําไปช่ังน้ําหนัก หากเถายังมีสีดํา ทิ้ง
ถวยกระเบื้องไวใหเย็น เติมน้ํา 2 มิลลิลิตร นําไปทําใหแหงบนหมออังไอน้ํา และเตาไฟฟา (hot plate) แลว
นําไปเผา จนไดน้ําหนักคงที่ ชั่งน้ําหนัก คํานวณคารอยละของปริมาณเถารวมจากนํ้าหนักแหงของผงสมุนไพรที่ใช 

2.2 เถาที่ไมละลายในกรด 
เติมกรดเกลือที่มีความเขมขน 2 โมลาร จํานวน 25 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้องที่มีเถารวม ปด

ดวยฝากระจกนาฬิกา ตมนาน 5 นาที กรองดวยกระดาษกรองชนิดที่ปราศจากเถา ลางตะกอนดวยน้ํารอน จน
น้ําลางตะกอนเปนกลาง นําเถาที่กรองไดและกระดาษกรองใสลงในถวยกระเบื้องใบเดิม ทําใหแหงบนเตาไฟฟา 
นําไปเผาที่อุณหภูมิไมเกิน 500 องศาเซลเซียสจนไดน้ําหนักคงที่ คํานวณคารอยละของปริมาณเถาที่ไมละลาย
ในกรดจากผงสมุนไพรที่ใช 
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3. ปริมาณนํ้า   
3.1 Loss on drying 

ใสผงยา 2-5 กรัม ที่ทราบน้ําหนักแนนอน ลงในขวดช่ังที่แหงสนิทและมีน้ําหนักคงที่ เกลี่ยผง
สมุนไพรใหเรียบ หลวม และมีความสูงไมเกิน 5 มิลลิเมตร  หากตัวอยางฟูหลวม ก็ใหสูงไดไมเกิน 10 มม.  
นําเขาตูอบ เปดฝาขวดช่ัง และอบที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง ปดฝาขวดช่ัง แลวนํา
ออกมาทิ้งใหเย็นในภาชนะทําแหง (desiccator) นาน 30 นาที ชั่งน้ําหนักอยางละเอียดและนําไปอบแหงอีกครั้ง
ภายใตสภาวะเดิม นาน 1 ชั่วโมง รอใหเย็นแลวชั่งน้ําหนัก ทําซ้ําจนกระทั่งน้ําหนักจากการชั่งติดตอกัน 2 ครั้ง 
ตางกันไมเกิน 5 มิลลิกรัม คํานวณหาคารอยละของปริมาณความช้ืนในผงยาจากน้ําหนักที่หายไป 

3.2 Azeotropic distillation method  
หาปริมาณน้ําในสมุนไพรโดยใชเครื่องมือ Azeotropic distillation apparatus ดังนี้ 

 

 
 

 รูปที่ 1  Azeotropic distillation apparatus 
图 1  水分测定器--甲苯蒸馏法 

  Figure 1  Azeotropic distillation apparatus 
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 เครื่อง Azeotropic distillation apparatus (รูปที่ 1) ประกอบดวย flask (A)  ซึ่งสามารถ
เชื่อมตอกับ tube (D) ได และเชื่อมตอกับ cylindrical tube (B) ซึ่งมี receiving tube (E) และสามารถ
เชื่อมตอกับ reflux condenser (C) ได ในสวนของ receiving tube (E) มีสเกลแบงอยางละเอียดถึง 0.1 
มิลลิลิตร เพื่อใหความผิดพลาดในการอานปริมาตรไมเกิน 0.05 มิลลิลิตร การใหความรอนสามารถใชเตาไฟฟา
ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิไดหรือใชอางน้ํามัน สวนบนของ flask และ tube (D) ควรหุมดวยฉนวนกันความรอน 

ใส toluene จํานวน 200 มิลลิลิตร และน้ํา 2 มิลลิลิตร ลงใน flask ที่แหง กลั่นประมาณ 2 
ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นถึงอุณหภูมิหองแลวอานปริมาตรน้ําอยางละเอียดถึง 0.05 มิลลิลิตร นําผงสมุนไพรที่ทราบ
น้ําหนักแนนอนซึ่งคาดวาจะมีปริมาณน้ํา 2-3 มิลลิลิตร บรรจุใน flask พรอม boiling chips 2-3 ชิ้น ใชความ
รอนต่ําประมาณ 15 นาที จนกระท่ัง toluene เริ่มเดือด แลวจึงปรับอัตราเร็วของการกลั่นใหได 2 หยดตอ
วินาที กลั่นดวยอัตรานี้จนน้ําที่ถูกกลั่นเกือบหมด แลวจึงเพิ่มความรอน เรงอัตราเร็วเปน 4 หยดตอวินาที กลั่น
ตอเปนเวลา 5 นาที ปด heating mantle แลวปลอยให receiving tube เย็น เคาะหยดน้ําที่ติดหลอดให
รวมกัน เมื่อน้ําและ toluene แยกช้ันกันดีแลว อานปริมาตรของน้ําที่ได คํานวณหาปริมาณของน้ําที่มีอยูใน
สมุนไพรโดยใชสูตร  

100 (n’-n) 
 
เมื่อ p = น้ําหนักของผงสมุนไพร 

n  =  ปริมาตรของน้ําที่กลั่นไดครั้งแรก (กอนใสตัวอยาง) 
n’ = ปริมาตรของน้ําที่กลั่นไดทั้งหมด 

4. ปริมาณสารสกัด 
4.1 สารสกัดเอทานอล 

หมักผงสมุนไพร 5 กรัม ที่ทราบน้ําหนักแนนอน ดวยเอทานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวด
แกวที่มีฝาปดสนิทนาน 24 ชั่วโมง โดย 6 ชั่วโมงแรกใหเขยาขวดบอย ๆ ตั้งทิ้งไวอีก 18 ชั่วโมง กรองอยาง
รวดเร็ว นําสารละลายท่ีกรองไดจํานวน 20 มิลลิลิตร ใสในถวยปากกวางที่ทราบน้ําหนักแนนอน ปลอยให
ระเหยแหง นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนไดน้ําหนักคงที่ คํานวณคารอยละของปริมาณสารสกัดที่
ไดตอน้ําหนักของผงสมุนไพรที่ใช 

4.2 สารสกัดนํ้า  
ทําเหมือนการวิเคราะหหาปริมาณสารสกัดเอทานอล แตใชน้ําที่อิ่มตัวดวยคลอโรฟอรมเปนตัวทํา

ละลายแทนเอทานอล 
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5. ปริมาณนํ้ามันหอมระเหย   
วิธีการวิเคราะหปริมาณน้ํามันหอมระเหย สามารถปรับใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร ดังนี้  ใสผง

สมุนไพรที่ทราบน้ําหนักแนนอนลงในขวดกนกลมขนาดที่เหมาะสมตามที่กําหนดไวใน monograph  เติมน้ํา
ปริมาตรตามที่กําหนด  ประกอบเคร่ืองมือตามรูปที่ 2  เติมน้ําลงใน graduated tube จนถึง stand line แลว
เติม xylene ปริมาตรตามที่กําหนด  ตมดวยความรอน 130°-150° ปรับใหอัตราการกลั่นเปนไปตามที่กําหนด   
หากไมไดกําหนดระยะเวลาการตมไว ใหตมนาน 5 ชั่วโมง   

ตั้งทิ้งไวใหเย็น ไขน้ําออกชา ๆ จนกระทั่งระดับของสวนผสมของ xylene และน้ํามันหอมระเหย อยู
ที่ preparation line  ทิ้งไวที่อุณหภูมิต่ําอีกอยางนอย 1 ชั่วโมง  ปรับระดับของสวนผสมของ xylene และ
น้ํามันหอมระเหย ไปที่ขีดศูนย  อานปริมาตรของสวนผสมหนวยเปนมิลลิลิตร หักลบดวยปริมาตรของ xylene 
ที่เติมลงไป  นําคามาคํานวณหารอยละของปริมาตรน้ํามันหอมระเหยในตัวอยางผงสมุนไพร 

 

 

รูปที่ 2  Clevenver apparatus 
图 2  Clevenger apparatus 

Figure 2  Clevenger apparatus 
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干姜 
 

基原 

为姜科植物姜 Zingiber officinale（Willd.）

Rosc.的干燥根茎 1。 

植物形态 

多年生宿根草本。根茎肉质，肥厚，呈分枝状，有芳香及辛辣味。叶 2 列；叶片

线状披针形，光滑无毛，无柄；叶舌膜质。花茎自根茎抽出；穗状花序球果状，卵形或椭

圆形；苞片卵形，淡绿色，顶端有小尖头 2-4（图 1,2；页 T-2,T-3）。 

生境分布 

四川、贵州、广西、浙江、福建、陕西、江西、云南等省均适宜其生长，尤以四

川犍为 为适宜 2-4。 

采集加工 

一般在冬至前后，茎叶枯黄时开始收获。收获时挖起全株，去掉茎叶，抖净泥

沙。洗净后低温（一般不超过 60ºC）烘或烤至 7-8 成干，堆沤 4-5 天后，再烘烤至全干，

即得；干姜去皮时严禁使用铁器 1,5-7。 

药材性状 

干姜  呈扁平块状，具指状分枝，长 3-7 cm，厚 1-2 cm。表面灰黄色或浅灰棕

色，粗糙，具纵皱纹和明显的环节。分枝处常有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚

实，断面黄白色或灰白色，粉性或颗粒性，内皮层环纹明显，维管束及黄色油点散在。气

香、特异，味辛辣 1,5-7（图 3；页 T-4）。 

商品规格 

均为统货，不分等级 8-10。 

炮制方法 

1. 干姜片：取原药材，除去杂质，略泡，洗净，润透，切 2-4 mm 的厚片或块，干

燥。 

2. 姜炭：取干姜块，至热锅内，用武火炒至表面黑色，内部棕褐色，喷淋清水少

许，熄灭火星，取出，晾干。 

1 
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3. 炮姜：取洁净河砂置炒制容器内，用武火加热至滑利状态时，放入干姜，不断

翻动，烫至鼓起，表面棕褐色，取出，筛去河砂，放凉。河砂用量以掩埋住干姜为度 1,5-7。 

饮片特征 

1. 干姜片：呈不规则纵切片或斜切片，具指状分枝，长 1-6 cm，宽 1-2 cm，厚

0.2-0.4 cm。外皮灰黄色或浅黄棕色，粗糙，具纵皱纹及明显的环节。切面灰黄色或灰白

色，略显粉性，可见较多的纵向纤维，有的呈毛状。质坚实，断面纤维性。气香、特异，

味辛辣（图 4；页 T-5）。 

2. 姜炭：本品形如干姜片块，表面焦黑色，体轻，质松脆。味微苦，微辣（图

５；页 T-5）。 

3. 炮姜：本品呈不规则膨胀的块状，具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻

泡，断面边缘处显棕黑色，中心棕黄色，细颗粒性，维管束散在。气香、特异，味微辛、

辣 1,5-7（图 6；页 T-5）。 

化学成分 

干姜主要含挥发油（如 α-姜烯）和姜辣素类成分（如 6-姜辣醇（图 7；页

T-6）、6-姜烯酚）5,11-13。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

粉末淡黄棕色或灰棕色（图 8；页 T-6）。①淀粉粒众多而大，单粒，长卵圆

形、卵形、亚球形或肾形、脐点钢笔状，淀粉粒与碘溶液染紫色常见。②薄壁细胞类圆

形，壁薄，非木质化皱壁，细胞内含众多淀粉粒。③梯纹导管及网纹导管常见。④韧皮纤

维成束，壁薄，非木化，常可见菲薄的横隔，有的一边呈波状或锯齿状。⑤树脂细胞内含

暗红棕色物质可见（图 9；页 T-7）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加石油醚（30-60ºC）3 ml，超声处理 15 分钟，取

0.3 ml 置于点滴板上，挥干溶剂，加 4-5 滴硫酸试液（7.5 ml 浓硫酸与 2.5 ml 蒸馏水混

合）及少量香草醛，混合均匀，显棕红色，静置 15 分钟，颜色变黑，再加 4-5 滴蒸馏

水，颜色转为蔚蓝（检查姜辣素类和姜稀酚类化合物）（图 10；页 T-8）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加乙醇 1 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5  ml 作

为供试品溶液。吸取供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254薄层板上，以正己烷-乙醚（4 : 6）
为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm，366 nm）下检视。同时薄层板喷以香

草醛/硫酸试液（含 1%香草醛和 10%硫酸），在 110ºC下加热至斑点明显，再喷以蒸馏水，
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观察显色点（姜辣素和姜稀酚显蓝色斑点,分别位于较高和较低 Rf 值处）（图 11；页

T-9）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加乙醇 1 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加甲醇

100 倍量作为供试品溶液。在 200-500 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-10）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 6.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 19.0% w/w1（附录 3.2）。 

3. 浸出物 

不得少于 22.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

(1) 挥发油：本品含挥发油不得少于 0.8% ml/g1（附录 5）。 

(2) 6-姜辣素：本品按干燥品计算 6-姜辣素（C17H26O4）不得少于 0.60% w/w1 

采用高效液相色谱法测定 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙

腈-甲醇-水（40：5︰55）为流动相；检测波长为 280 nm。理论板数按 6-姜辣素峰计算应

不低于 5000。 

对照品溶液的制备：取 6-姜辣素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每

1 ml 含 0.1mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.25 g，精密称定，置具

塞锥形瓶中，精密加入 75% 甲醇 20 ml，称定重量，超声处理 40 分钟，放冷，再称定重

量，用 75% 甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定方法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μl，注入液相色

谱仪，测定，即得 1。 

药理作用 

干姜的药理作用研究主要在影响消化系统、心血管系统及抗炎镇痛、抗缺氧、抗

肿瘤等方面。干姜具有解痉、镇痛、抗炎、解热作用 14-16；干姜能抗消化性溃疡 17、对抗蓖

麻油引起的腹泻、利胆 14。干姜有强心、扩张血管、抗血栓及抗心律失常作用 14,15,18，尚有

抗缺氧 14,15、抗肿瘤作用 19,20。 
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毒理作用 
干姜醚提物灌胃小鼠的 LD50为（16.3±2.0）mg/kg。小鼠灌胃干姜水提物 120 g 生

药/kg 无死亡。干姜乙醇提物小鼠灌胃的 LD50 为 108.9 g/kg。干姜乙醇提物 18 g/kg、
10 g/kg，连续 2 个月，大鼠体重、血液学、血液生化学指标、各脏器病理学检查均未见异

常 19。 

性味归经 

辛，热。归脾、胃、肾、心、肺经 1,21。 

功能 
1. 干姜片：温中散寒，回阳通脉，温肺化饮 1,21,22。 

2. 姜炭：味苦、涩，性温。归脾、肝经。其辛味消失，守而不走，长于止血温

经。其温经作用弱于炮姜，固涩止血作用强于炮姜。 

3. 炮姜：味苦、辛性温。具有温中散寒、温经止血的功能。其辛燥之性较干姜

弱，温里之力不如干姜迅猛，但作用缓和持久，且长于温中止痛、止泻和温经止血 22。 

主治 

1. 脾胃寒证 

本品，入脾胃经而温中散寒，无论实寒证，还是虚寒证均可使用。治脾胃虚

寒，脘腹冷痛等，常与人参、白术等同用，如理中丸（图 13；页 T-12）；治寒邪直中脏

腑所致腹痛，单用本品研末服，亦可与高良姜配伍用，如二姜丸；治胃寒呕吐，常与温中

止呕的半夏同用，如半夏干姜散 1,21（图 14；页 T-12）。 

2. 亡阳证 

本品有回阳通脉、温阳守中的功效，常与附子相须为用，治疗亡阳证如四逆汤 1,21

（图 15；页 T-13）。 

3. 寒饮喘咳 

本品辛热，入肺经，能温肺散寒化饮，治寒饮喘咳，形寒背冷，痰多清稀之

证，可与细辛、五味子、麻黄等同用，如小青龙汤 1,21（图 16；页 T-13）。 

用法用量 

煎服，3-10 g21。 

使用注意 

阴虚内热、血热妄行者忌用 21。 
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临床研究 

现代可用于治疗腹泻、胃炎、肝炎、晕船、幽门梗阻、斑秃、男性不育症等上述

证者 23。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

至阴凉干燥处，防蛀 1。 
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栀子 
 

基原 

为茜草科植物栀子 Gardenia jasminoides Ellis 的

干燥成熟果实 1。 

植物形态 

常绿灌木。单叶对生或三叶轮生；叶片革质，长椭

圆形、阔倒披针形或倒卵形，先端急尖或渐尖，基部楔形，

全缘；托叶两片，膜质鞘状。花大而芳香，顶生或腋生，花

蕾时花冠螺旋状，花开时花冠高脚杯状或碟状，白色，后变

为乳黄色，基部合生成筒。果实倒卵形或长椭圆形，深黄色，具 5-9 条翅状纵棱，先端具

条状宿萼；种子多数，鲜黄色，扁椭圆形 2-5（图 1,2；页 T-16,T-17）。 

生境分布 

主要分布于盆地中央丘陵平原地区的长江河谷地带，尤以江西丰城、金溪、宜

春、临川、乐安、玉山、万载、高安、东乡、上高、南城，四川泸县、纳溪区、苍溪、仪

陇、重庆荣昌等地 为适宜 6。 

采集加工 

当果皮由青转红呈红黄色时选晴天采收。采果用手摘，分批将大、小果一律采尽 7,8。

除去果梗及杂质，经沸水焯后，干燥；或将果实放入蒸笼中，蒸至上气后，干燥。生果直

接晒干，俗称“生晒栀”；用火焙干，俗称“焙栀”；果实经过闷、压、蒸、发后，晒

干，习称“黑山栀”9-11。 

药材性状 

呈长卵圆形或椭圆形，长 1.5-3.5 cm，直径 1-1.5 cm。表面红黄色或棕红色，具 6

条翅状纵棱，棱间常有 1 条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留

果梗。果皮薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具 2-3 条隆起的假隔膜。种子多

数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦 1

（图 3；页 T-18）。 

2 
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商品规格 

一等：干货。呈长圆形或椭圆形，饱满。表面橙红色、红黄色、淡红色、淡黄

色。具有纵棱，顶端有宿存萼片。皮薄革质,略有光泽。破开后种子聚集成团状，短红

色、紫红色或淡红色、棕黄色。气微，味微酸而苦。无黑果、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货。呈长圆形或圆形，较瘦小。表面橙黄色、暗紫色或带青色。具有纵

棱，顶端有宿存萼片。皮薄革质。破开后，种子聚集成团状，棕红色、红黄色、暗棕色、

棕褐色。气微，味微酸而苦。间有怪形果或破碎。无黑果、杂质、虫蛀、霉变 12,13。 

非正品 

伪品 

水栀子：商品中有时可见水栀子充伪栀子。水栀子，又称大栀子，系大花栀子

Gardenia jasminoides Ellis var.grandiflora Nakai 的干燥成熟果实。主要区别为大

栀子果较大，长圆形，棱高（图 4；页 T-19）。不作内服，可外敷作伤科用药。主要用于

制作无毒染料，供工业用 14-16。 

炮制方法 

1. 栀子：取原药材，除去杂质，碾碎。 

2. 炒栀子：取净栀子，碾碎，置热锅内，用中火炒至表面黄褐色，取出，晾凉。 

3. 焦栀子：取净栀子，或碾碎，至热锅内，用中火炒至表面焦褐色或焦黑色，果

皮内表皮和种子表面为黄棕色或棕褐色，取出，放凉 1。 

饮片特征 

1. 栀子：本品为不规则的碎块。果皮表面红黄色或棕红色，有的可见翅状纵横。

种子多数，扁卵圆形，深红色或红黄色。气微，味微酸而苦（图 5；页 T-20）。 

2. 炒栀子：本品形如栀子碎块，黄褐色（图 6；页 T-20）。 

3. 焦栀子：本品形如栀子碎块,表面焦褐色或焦黑色，果皮内表面为黄棕色或棕

褐色。气微，味微酸而苦 1,11,12（图 7；页 T-20）。 

化学成分 

栀子中主要含有环烯醚萜类 如栀子苷，羟异栀子苷（图 8；页 T-21），京尼平、

京尼平苷、色素类（如西红花苷-1，西红花苷-2）、三萜类（如熊果酸）、黄酮类、有机

酸类 如绿原酸、挥发油及其它成分等 2,17。 
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鉴定 
1. 显微鉴别 

本品粉末红棕色（图 9；页 T-21）。①外果皮石细胞长而细，呈纺锤形、交替

或倾斜安排马赛克一样。②中果皮薄壁细胞含有花环聚合草酸钙晶体，木质化导管常在。

③石种皮黄色或淡棕色，细长的多边形，长方形或不规则形，大的进站和加厚墙壁和棕红

色，管腔细胞。④种皮层相邻胚乳层的细胞类圆形，壁厚，非木化。⑤网纹导管可见（图

10；页 T-22）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加 50％甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟，溶液显黄色。取

上清液 0.1 ml,加 Trim-Hill 试液（含冰醋酸 10 ml，0.2% 硫酸酮 1 ml，浓盐酸 0.5 ml）
1 ml，振摇均匀，加热，显绿色（检查环烯醚萜类）（图 11；页 T-23）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加 50％甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml
作为供试品溶液。吸取供试品溶液 4 μl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-丙酮-甲

酸-水（5 : 5 : 1 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干。置可见光、紫外光灯

（254，366 nm）下检视同时薄层板喷以茴香醛试液,在 110ºC 下加热至斑点明显，观察显

色点 1（图 12；页 T-24）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加 50％甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟，静置。取

上清液，加 200 倍甲醇作为供试品溶液。在 200-600 nm 测定此液的吸收度（图 13；页

T-25）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 6.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 8.5% v/w1（附录 3.1）。 

3. 含量测定 

栀子苷：本品按干燥品计算，含栀子苷（C17H24O10）不得少于 1.8％w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水

（15 : 85）为流动相；检测波长为 238 nm。理论板数按栀子苷峰计算应不低于 1500。 

对照品溶液的制备：精密称取栀子苷对照品适量，加甲醇制成每 1 ml 含 30 μg
的溶液，即得。 
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供试品溶液的制备：取本品粉末（过四号筛）约 0.1 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入甲醇 25 ml，称定重量，超声处理 20 分钟，放冷，再称定重量，用甲醇

补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10 ml，置 25 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，

摇匀，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μl，注入液相色谱仪，

测定，即得 1。 

药理作用 

栀子药理作用主要体现在中枢神经系统、消化系统、心脑血管系统、抗病原微生

物等方面。中枢方面表现为解热、镇静、镇痛、抗炎作用 18；消化系统方面具有保肝利

胆、保护胰腺 18,19、影响肠平滑肌 18、抗溃疡 20等作用；对多种病原微生物具有抑制或杀灭

作用 18,21,22。此外，栀子还具有抗脑出血、降血压作用 23,24。 

毒理作用 

栀子醇提物小鼠灌胃的 LD50为 107.4 g/kg，腹腔注射为 17.1 g/kg。大剂量栀子水

提物、醇提物及其有效成分（京尼平苷、京尼平）对肝脏有一定毒性作用 1,18,25,26。 

性味归经 

苦，寒。归心、肺、三焦经 27。 

功能 

1. 栀子：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛 27,28。 

2. 炒栀子，焦栀子：栀子苦寒之性甚强，易伤中气，且对胃有刺激性，脾胃较弱 

者服后易吐，炒后可徐些弊。炒栀子与焦栀子功用相似，炒栀子比焦栀子苦寒之

性略强，一般热较甚者可用炒栀子，脾胃较虚弱者可用焦栀子。二者均有清热除烦的功

用。常用于热郁心烦，肝热目赤 28。 

主治 

1. 火热证 

本品苦寒之性，可泻一切有余之火，尤善清心火。如治热郁胸膈，心烦郁闷，

躁扰不宁，常与淡豆豉配伍，如栀子豉汤（图 14；页 T-27）；治肝热目赤肿痛，常与菊

花、夏枯草等配伍；治胃中积热，胃脘灼痛，恶心呕吐，常配生姜同用；治肺热咳嗽，咽

喉干痛，常与黄芩、桔梗等配伍，如栀连清肺汤 27（图 15；页 T-27）。 

2. 湿热证 

本品苦寒降泄，通利三焦，能导湿热从小便而出。治肝胆湿热郁结所致黄疸、

小便短赤等症，常与茵陈蒿、大黄等同用，如茵陈蒿汤（图 16；页 T-28）；治湿热淋

证，尿频尿急，溺时涩痛，常与滑石、车前子等配伍，如八正散 27（图 17；页 T-28）。 
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3. 血热出血证 
本品入血分，既能清血分之热，又有止血之功，适用于火热炽盛，灼伤血络，

迫血妄行所致吐血、咯血、衄血、尿血等血热出血证 27。 

4. 疮痈肿毒 

本品清热解毒，对于疮痈肿毒，红肿热痛者，可单用，或与金银花、连翘、蒲

公英等解毒消痈药同用，内服外敷均可。此外，本品研末，醋调外敷，对外伤性肿痛有消

肿止痛之效 27。 

用法用量 

生用或炒用。煎服，6-10 g；外用，适量 27。 

使用注意 

本品苦寒，易伤脾胃，脾虚便溏者不宜用 27。 

临床研究 

现代可用于治疗复发性口腔溃疡 29、带状疱疹 30、慢性胆囊炎 31、四肢扭挫伤 32、

高血压病 33、神经衰弱 34、冠心病 35等病属实热证者。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

通风干燥处 1。 

参考文献 

1. 国家药典委员会.  《中华人民共和国药典》2010 版第一部[M]．北京：中国医药科技出版社，2010. 

2. 万德光，彭成，赵军宁.  四川道地中药材志[M]．成都：四川出版集团•四川科学技术出版社，2005. 

3. 徐国钧，何宏贤，徐珞珊，等.  中国药材学[M]．北京：中国医药科技出版社，1996. 

4. 国家中医药管理局《中华本草》编委会.  中华本草精选本（下册）[M]．上海：上海科学技术出版社，1998. 

5. 肖培根.  新编中药志,第一卷[M]．北京：化学工业出版社，2002. 

6. 中国药材公司.  中国常用中药材[M]．北京：科学出版社，1995. 

7. 李敏.  中药材规范化生产与管理（GAP）方法及技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2005. 

8. 王求淦.  中药产地采集加工技术[M]．南昌：江西科学技术出版社，1996. 

9. 姚宗凡，黄英姿，姚晓敏.  药用植物栽培手册[M]．上海：上海中医药大学出版社，2001. 

10. 税丕先，熊英，庄元春，等.  栀子的规范化栽培方法[J]．时珍国医国药 2005；16(12): 1327. 

11. 李敏，李校堃，卫莹芳.  中药材采收加工及贮运技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2007. 

12. 王迪，李钊.  商品药材[M]．哈尔滨：黑龙江科学技术出版社，1989. 

13. 曾俊超，卢先明.  中药商品学[M]．成都：四川人民出版社，2002. 

14. 康廷国.  中药鉴定学[M]．第二板.北京：中国中医药出版社，2007. 

15. 王喜军.  中药鉴定学[M]．第一版.北京：高等教育出版社，2009. 

16. 卫莹芳.  中药鉴定学[M]．第一版.上海：上海科技出版社，2010.  

17. 谢凤霞，邱祖民，谢心亮.  药用栀子的研究进展及展望[J].化学与生物工程 2003; 1: 7-10. 

18. 沈映君.  中药药理学（中医药学高级丛书）[M].北京：人民卫生出版社，2011. 



2.栀子 

C-11 

19. Wonseok J, et al.  Gardenia jasminoides protects against cerulein-induced acute pancreatitis [J].  World 

Journal of Gastroenterology 2008; 14(40): 6188-94. 

20. 杨淑娟,等.  栀子对兔胃平滑肌体外运动的影响[J]. 中国应用生理学杂志 2007; 23(4): 471-86. 

21. 郭姗姗,等.  栀子提取物 ZG 对单纯疱疹病毒 1 型细胞吸附的影响[J].病毒学报 2006; 22(3): 198-202. 

22. 郭姗姗，等.  栀子提取物 ZG 对单纯疱疹病毒 1 型吸附后宿主细胞膜电位的影响[J].中华微生物学和免疫学杂志 2007; 

27(8): 709-12. 

23. 杨奎，等.  栀子总环烯醚萜苷对脑出血大鼠血肿周围 NF-κB 表达的影响[J]. 中药药理与临床 2007; 23(6): 26-7. 

24. 宋元英，等.  中药不同组分对小鼠缺血脑组织蛋白表达谱的影响[J].中国中西医结合杂志 2006; 26(6): [J].  526-8. 

25. 齐娜，蒋致诚，苏忆兰，等.  栀子水提物对大鼠毒性作用的探讨[J].食品工业科技 2004; 25(5): 122-4. 

26. 李德凤，等.  京尼平苷对 SD 大鼠，Wistar 大鼠与 ICR 小鼠肝毒性的比较研究[J].中国实验方剂学杂志 2007; 13(4): 31. 

27. 张廷模.  中药学[M]．北京：高等教育出版社，2010. 

28. 龚千峰，丁安伟，孙秀梅，等.  中药炮制学[M]．北京: 中国中医药出版社，2003. 

29. 陆守昌，谢光.  栀子大黄汤治疗复发性口腔溃疡 30 例[J].甘肃中医学院学报 1999; 16(4): 35-6. 

30. 效亚力，韩锋，俎瑞萍.  银翘栀子汤治疗带状疱疹 56 例[J].中国新医学论坛 2008; 8(8): 100. 

31. 刘强.  自拟茵陈栀子汤治疗慢性胆囊炎 65 例[J].陕西中医 2006; 27(1): 84-5. 

32. 齐蜀川.  冰栀散治疗软组织损伤 32 例[J].中国中医急症 2003; 12(5): 475. 

33. 时彦，时璐，戴玲玲.  栀子双仁散涌泉穴外敷治疗高血压病 32 例[J].陕西中医 2009; 30(2): 202-3. 

34. 任义.  栀子鼓汤加减治疗神经衰弱 106 例疗效观察[J].河北中医 1985; 2: 14. 

35. 王慧.  桃仁栀子糊剂治疗冠心病 50 例[J].中国民间疗法 2005; 13(3): 30 

 



 

C-12 

桔梗 
 

基原 

为桔梗科植物桔梗 Platycodon grandiflorum（Jacq.）

A.DC.的干燥根 1。 

植物形态 

多年生宿根草本，具白色乳汁。主根长纺锤形，肉质。

叶轮生、对生至全部互生；叶片卵形、卵状椭圆形至披针形，边

缘具细锯齿。单花顶生或数朵集成假总状花序、集成圆锥花序；

花冠宽钟状，蓝色或蓝紫色。蒴果倒卵圆形；种子多数，卵形或

椭圆形，褐色 2-7（图 1,2；页 T-31，T-32）。 

主要产地 

全国大部分地区均产，野生或栽培。其中以东北、华北、内蒙古地区产量较大，华

东地区药材质量较好。河南桐柏，安徽巢湖、桐城和四川梓潼为药材生产的 适宜区 2-9。 

采收加工 

野生者秋季苗茎将枯时采挖，栽培者 6-7 月采挖。选择晴天采挖，采挖时防止挖

断主根或碰破外皮。挖起后除去茎叶，抖去泥土，趁鲜用竹刀、木棱、瓷片等刮去栓皮，

洗净，晒或烘时需经常翻动，到近干时堆起来发汗 1 天，再晒至全干 6-10。 

药材性状 

呈圆柱形或略呈纺锤形，下部渐细，有的有分枝，略扭曲，长 7-20 cm，直径 0.7-

2 cm。表面白色或淡黄白色，不去外皮者表面黄棕色至灰棕色，具纵扭皱沟，并有横长的

皮孔样斑痕及支根痕，上部有横纹。有的顶端有较短的根茎或不明显，其上有数个半月形

茎痕。质脆，断面不平坦，形成层环棕色，皮部类白色，有裂隙，木部淡黄白色。气微，

味微甜后苦 1,11-13（图 3；页 T-33）。 

商品规格 

商品按产地分为南桔梗和北桔梗，南桔梗三个等级，北桔梗为统货 10,14-16。 

3 
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1. 南桔梗 

一等：干货。呈顺直的长条形，去净粗皮及细梢。表面白色。体坚实。断面皮

层白色，中间淡黄色。味甘、苦、辛。上部直径 1.4 cm 以上，长 14 cm 以上。无杂质、虫

蛀、霉变。 

二等：上部直径 1 cm 以上，长 12 cm 以上。其余同一等。 

三等：上部直径不小于 0.5 cm，长度不低于 7 cm。其余同一等。 

2. 北桔梗 

统货。 

出口商品分五个等级 

一等：洁白，打梢去岔，长 12.5-25 cm，尾部围粗 3-3.8 cm，头围粗 4.9-

6.5 cm。 

二等：长 11.5-17 cm，尾部围粗 2.6-2.8 cm，头围粗 4.5-4.7 cm。其余同一

等。 

三等：长 9-14 cm，尾部围粗 1.8-2.6 cm，头围粗 2.8-3.4 cm。其余同一等。 

四等：长 8-13 cm，尾部围粗 1.2-2.2 cm，头围粗 2.8-3.4 cm。其余同一等。 

五等：（桔梗碎）不成支的身尾碎段，无土、无末及杂质。 

非正品 

伪品 

丝石竹（长蕊石头花）：石竹科植物丝石竹 Gypsophila oldhamiana Miq.的干燥

根茎加工切成饮片，混充桔梗作药用。丝石竹又名霞草。本品呈圆柱形或圆锥形，有分

枝；表面黄白色，具扭曲的纵沟纹及细根痕，顶端无芦头；质坚实而重，不易折断，断面

有 2-4 个黄白色相间的环（异型构造）；气微，味苦涩而麻舌。薄壁细胞中含草酸钙簇晶

和砂晶。主要分布于山东、河北等地 11-13,17-22。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，洗净，润透，切 2-4 mm 的厚片，干燥 1。 

饮片特征 

本品呈椭圆形或不规则厚片。外皮多已除去或偶有残留。切面皮部类白色较窄；

形成层环纹明显，棕色；木部宽，有较多裂隙。气微，味微甜后苦 1（图 4；页 T-35）。 

化学成分 

桔梗中主要含有五环三萜类皂苷（如桔梗皂苷 A、桔梗皂苷 D（图 5；页 T-36）、

远志皂苷 D），甾体类化合物（如 α-菠菜甾醇）以及挥发油、氨基酸等成分 11,23,24。 
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鉴定 
1. 显微鉴别 

本品粉末灰白色或棕灰色（图 6；页 T-36）。①菊糖扇形或近圆形晶体 ②薄

壁细胞，壁薄，非木质化，可见。③具网纹孔导管，梯纹导管，木质化，一端由孔隙。④

木栓细胞由数层，细胞暗黄褐色，表面观呈多角形，微波状弯曲，偶见。⑤栓内层非木

化，壁薄，细胞内含红棕色物。⑥无淀粉粒（图 7；页 T-37）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.1 g，加蒸馏水 2 ml，振摇 2-3 分钟，产生持久性泡沫

（检查皂苷类化合物）图 8；页 T-38）。 

- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 1 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 0.1 ml，
挥干溶剂，加乙酸酐 2-3 滴溶解，再加浓盐酸 1 滴，溶液中间呈红棕色，周围呈蓝色。

（Lieburmann-Burchard 反应检查三萜类和甾体类化合物）（图 9；页 T-38）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取供试品溶液 5 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-甲酸

（6 : 4 : 0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm，366 nm）下检视。薄

层板喷以茴香醛试液，在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点（图 10；页 T-39）。 

3. 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 100 倍甲醇

作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 11；页 T-40）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 6.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 15.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 17.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

桔梗皂苷 D：本品按干燥品计算，含桔梗皂苷 D（C57H92O28）不得少于 0.10%1。 

采用高效液相色谱法测定桔梗皂苷 D含量。 
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色谱条件及系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水

（25∶75）为流动相；蒸发光散射检测器检测。理论板数按桔梗皂苷 D 峰计算应不低于

5000。 

对照品溶液的制备：取桔梗皂苷 D 对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml
含 0.5mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过二号筛）约 2 g，精密称定，精密加入 50%

甲醇 50 ml，称定重量，超声处理 30 min，放冷，再称定重量，用 50%甲醇补足减失重

量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 25 ml，置水浴上蒸干，残渣加水 20 ml，微热使溶解，

用水饱和正丁醇振摇提取 3 次，每次 20 ml，合并正丁醇液，用氨试液 50 ml 洗涤，弃去氨

液，再用正丁醇饱和的水 50 ml 洗涤，弃去水液，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇 3 ml 使溶

解，加硅胶 0.5 g 拌匀，置水浴上蒸干，加于硅胶柱[100-200 目，10 g，内径为 2 cm，用

三氯甲烷-甲醇（9 : 1）混合溶液湿法装柱]上，以三氯甲烷-甲醇（9 : 1）混合溶液 50 ml
洗脱，弃去洗脱液，再用三氯甲烷-甲醇-水（60 : 20 : 3）混合溶液 100 ml 洗脱，弃去洗

脱液，继用三氯甲烷-甲醇-水（60 : 29 : 6）混合溶液 100 ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，

残渣加甲醇溶解，转移至 5 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液 5 μl、10 μl，供试品溶液各 10-15 μl，注

入液相色谱仪，测定，用外标两点法对数方程计算，即得 1。 

药理作用 

桔梗具有祛痰、镇咳作用，从而改善肺部疾病。桔梗皂苷 D 和 D3 祛痰作用良好，

且毒副作用较小 26。桔梗粗皂苷抗炎作用较强 25-28。桔梗有调节机体免疫功能 29-31、 

降血糖 25、降血脂 25,32、抗氧化 33及保肝作用 34；桔梗皂苷 D 体外有抗肿瘤作用 35。 

毒理作用 

桔梗煎剂小鼠灌服的 LD50为 24 g/kg。兔灌服桔梗煎剂 40 g/kg，24 小时内 5 只全

部死亡。小鼠、大鼠灌胃桔梗皂苷的 LD50分别为 420 mg/kg 和大于 800 mg/kg，腹腔注射

则分别为 22.3 mg/kg 和 14.1 mg/kg，桔梗水提取物饲喂小鼠无致畸、致突变作用 36,37。 

性味归经 

苦、辛，平。归肺经 1,38。 

功能 

宣肺，利咽，祛痰，排脓 1,38。 
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主治 

1. 咳嗽痰多 

本品辛散苦泄，专入肺经，善宣肺祛痰，并可止咳。对于咳嗽痰多，无论寒

热，皆可应用。治外感风寒咳嗽，痰稀色白，常与紫苏、杏仁、半夏等同用，如杏苏散

（图 12；页 T-43）；治风热或温病初起咳嗽，身热不甚，常与桑叶、菊花、连翘、杏仁

等同用，如桑菊饮（图 13；页 T-43）；若痰壅气滞，胸膈满闷，常配伍瓜蒌、枳实、陈

皮等 38。 

2. 咽喉肿痛，音哑失音 

本品宣肺、利咽开音，善治外感咽痛、音哑。治风热犯肺，咽痛失音，常与牛

蒡子、防风、薄荷、甘草等同用，如加味甘桔汤（图 14；页 T-43）；治咽喉肿痛属热毒

壅盛者，常配伍板蓝根、射干、玄参等清热解毒、消肿之品 38。 

3. 肺痈吐脓 

本品专入肺经，宣利肺气、祛痰排脓之功。治肺痈咳吐脓血，痰黄腥臭，常与

清泄肺热、祛痰排脓药配伍，如桔梗汤 38（图 15；页 T-43）。 

此外本品能宣肺气而利二便，用治癃闭、便秘；又能载药上行。 

用法用量 

煎服，3-10 g1,38。 

使用注意 

本品不宜过量。用量过大，易致恶心呕吐 38。 

现代临床应用 

现代有用于治疗急慢性咽炎 39、肺梗死 40、小儿肠炎 41等。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

置通风干燥处，防蛀 1。 
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川芎 
 

基原 

川芎为伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong 

Hort.的干燥根茎 1。 

植物形态 
多年生草本。根茎呈不规则的结节状拳形团

块，节盘凸出，茎下部的节膨大成盘状，叶为二至三回羽状复叶，边缘呈不整齐羽状深裂

或全裂，叶柄基部成鞘状抱茎。复伞形花序生于分枝顶端；总苞片和小总苞片条形；花白

色。双悬果卵形 2-7（图 1,2；页 T-48,T-49）。 

生境分布 

主产于四川、江西、湖北、陕西等省区，多为栽培。四川都江堰、郫县、彭州、

新都、崇州、什邡等地均适宜川芎的生产 2-10。 

采集加工 

平原地区在栽后一年收获，挖出根茎，抖掉泥土，除去茎叶。及时晒干或烘干温

度不得超过 70ºC7-11。 

药材性状 

为不规则结节状拳形团块，直径 2-7 cm。表面黄褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆

起的轮节，顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕。质坚实，不易折

断，断面黄白色或灰黄色，散有黄棕色的油室，形成层呈波状环纹。气浓香，味苦、辛。

微回甜并稍有麻舌感 1-7（图 3；页 T-50）。 

商品规格 

川芎规格按重量分为 1-3 等。 

一等：干货。呈绳结状，质坚实。表面黄褐色。断面灰白色或黄白色。有特异香

气，味苦辛、麻舌。每 kg 44 个以内，单个的重量不低于 20 g。无山川芎、空心、焦枯、

杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货。呈结绳状，质坚实。表面黄褐色。断面灰白色或黄白色。有特异香

气，味苦辛、麻舌。每 kg 70 个以内。无山川芎、空心、焦枯、杂质、虫蛀、霉变。 

4 
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三等：干货。呈结绳状，质坚实。表面黄褐色。断面灰白色或黄白色。有特异香

气。味苦辛、麻舌。每 kg 70 个以外，个大空心的属此。无山川芎、苓珠、苓盘、焦枯、

杂质、虫蛀、霉变 12-16。 

非正品 

1.伪品 

(1) 藁本：为伞形科植物 Ligusticum sinense Oliv.。外形为不规则团块状，

表面灰黄褐色，皱缩，有明显的茎基痕及疣状突起的根痕，并有少数须根残存。质坚实。

清香气较淡薄。 

(2) 姨妈菜：为伞形科植物姨妈菜 Conioselinum vaginatum Thell.的根茎作

川芎入药。药材呈不规则块状或稍扭曲柱状，外表棕褐色，上有大而密接深陷的圆形孔洞

状茎痕，下面密布较粗而呈纤维状得支根或支根痕。质硬而微韧，折断面不平整，木部露

出呈纤维状，中心色白显空隙，气芳香，味甜、微辛而后麻舌 12-14。 

2.混淆品 

(1) 茶芎（抚芎）：为伞形科植物抚芎 Ligusticum sinense Oliv. cv. 

chaxiong Miss. 的根茎。本品呈扁圆形结节状团块，顶端有乳头状突起的茎痕，在根茎

上略排成一行。香气浓，味辛辣、微苦，麻舌。 

(2) 奶芎：为伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort.未成熟的根茎。

呈不规则结节状拳形团块，表面浅棕色，突起处灰白色，粗糙皱缩，顶端 2-4 个凹陷茎基

痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕，质坚实，不易折断，断面黄白色或灰白色，气微

香，味苦，微辛微有麻舌感，后微甜。 

(3) 山川芎：为伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort.山地栽培用于

繁殖材料育种的根茎，品质较次。质地较轻泡，易折断，断面黄白色，散有黄棕色的小油

点，中心常有枯朽状沟槽。气较浓，味先甜、辛、麻舌。 

(4) 东川芎：为伞形科植物东川芎 Cnidium offcinale Makino 的根茎。呈不

规则团块状。暗褐色，表面有皱缩的结节状花环，断面淡褐色，有特异的芳香，味微

苦 3-6,12-14。 

炮制方法 

1. 川芎：取原药材，除去杂质，大小分开，洗净，用水泡至指甲掐入外皮为度，

取出，闷润至透，切厚片，干燥。 

2. 酒川芎：取川芎片加黄酒拌匀，闷润，待黄酒被吸净后，至热锅内，用文火炒

干，取出晾干。每 100 kg 川芎片，用黄酒 10-20 kg1。 
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饮片特征 
1. 川芎饮片：本品为不规则厚片，外表皮黄褐色，有皱缩纹。切面黄白色或淡灰

黄色，具有明显波状环纹或多角形纹理，散生黄棕色油点。质坚实。气浓香，味苦、辛、

微甜（图 4；页 T-52）。 

2. 酒川芎：本品为不规则厚片，表皮黄褐色，偶见焦斑。略有酒气 1（图 5；页

T-52）。 

化学成分 

川芎中主要含挥发油、内酯类化合物（如 Z-藁本内酯）、生物碱（如川芎嗪）、

有机酸（如阿魏酸）17,18（图 6；页 T-53）等成分。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末淡黄棕色或灰棕色（图 7；页 T-53）。①木栓细胞深黄棕色，表面观

呈多角形，壁稍微波状弯曲。②草酸钙晶体存在于薄壁细胞中，呈类圆形团块或类簇晶

状。③导管主为螺纹，亦有网纹、梯纹者。④油室多已破碎，偶见油室碎片，分泌细胞薄

壁，含较多油滴。⑤淀粉粒小而多，单粒长椭圆形，卵圆形或肾形，复粒少数，当与碘溶

液染色淀粉颗粒显紫色（图 8；页 T-54）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 1 g，加石油醚（30-60ºC）5 ml 浸泡，振摇均匀，静置过

夜。取上清液 1 ml，挥干溶剂，残渣加甲醇 1 ml 使其溶解，再加 2% 3,5-二硝基苯甲酸的

甲醇溶液 2-3 滴与氢氧化钾的饱和甲醇溶液 2 滴，显红紫色（检查内酯类化合物）1（图

9；页 T-55）。 

- 取本品粉末 0.5 g，加甲醇 2 ml，超声振摇萃取 30 分钟，取上清液

0.2 ml，加三氯化铁试液（9% 三氯化铁水溶液）1 滴，显绿色（检查有机酸类）（图 10；

页 T-55）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加入甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，静置，取上清液

0.5 ml 作为供试品溶液。取阿魏酸对照品适量，加甲醇 1 ml 使溶解，制成对照品溶液

1 mg/ml。吸取上述供试品溶液 10 µl 和对照品溶液 2 µl，分别点于同一硅胶 GF254 薄层板

上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（8.5 : 1.5 : 0.3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光

灯（254，366 nm）下检视。薄层板喷以茴香醛试剂，在 110ºC 下加热至显色斑点清晰。

供试品色谱中，在与对照品溶液色谱相应的位置上，显相同的荧光点或有色斑点（图 11；

页 T-57）。 
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(3) 紫外分光光度法鉴别 
取本品粉末 0.1 g，加甲醇 2 ml，超声振摇萃取 30 分钟，静置，取上清

液，加 100 倍甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 12；页

T-58）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 6.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 2.0% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分 

不超过 12% v/w1（附录 3.2）。 

3. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 12.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

阿魏酸：本品按干燥品计算，阿魏酸（C10H10O4）含量不得少于 0.10% w/w1 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性要求：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-1%

醋酸溶液（30 : 70）为流动相；检测波长为 321 nm。理论板数按阿魏酸峰计算应不低于

4,000。 

对照品溶液的制备：取阿魏酸对照品适量，精密称定，置棕色量瓶中，加 70% 

甲醇制成每 1 ml 含 20 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过四号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入 70% 甲醇 50 ml，密塞，称定重量，加热回流 30 分钟，放冷，再称定重

量，用 70%甲醇补足减失的重量，摇匀，静置，取上清液，滤过，取续滤液，即得。 

测定方法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 µl，注入液相色谱

仪，记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

川芎药理作用的研究主要体现于血液、心脑血管系统等方面。具有抑制血小板聚

集、抗血栓 1-5；抗心肌缺血、增加冠脉血流量；扩张血管、改善微循环 19,21；改善脑缺

血、抗脑损伤 19-26；及抗肺损伤 19,20等作用。 

毒理作用 

川芎水提物小鼠腹腔注射和肌内注射的 LD50分别为 65.86 g/kg 与 66.42 g/kg20。川

芎水煎剂 53.12 g/kg 急性给药，观察 2 周，未见动物死亡，也未出现异常现象 27。未发现

川芎有致突变作用 28。 
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性味归经 
辛，温。归心、心包、肝经 29。 

功能 

1. 川芎：活血行气，祛风止痛。 

2. 酒川芎：川芎经酒制后，能引药上行，增强活血行气止痛作用 29,30。 

主治 

1. 血 气滞痛证 

本品能治疗血 气滞所致的胸、胁、腹痛、癥瘕肿块等证，常与其他行气解

郁、养血柔肝等药物配伍，如柴胡疏肝散（图 13；页 T-60）；治血 气滞所致月经不

调、痛经、经闭、产后腹痛，常与桃仁、红花、当归等活血调经药同用，如桃红四物汤

（图 14；页 T-60）；治冲任虚寒而有 滞的月经不调、痛经，常配伍吴茱萸、桂枝、当

归等，如温经汤 29（图 15；页 T-60）。 

2. 头痛 

本品能治疗风寒、风热、风湿、血虚、血 等多种头痛，方如川芎茶调散（图

16；页 T-61）、川芎散（图 17；页 T-61）、羌活胜湿汤（图 18；页 T-61）、四物汤（图

19；页 T-61）29等。 

3. 风湿痹证 

本品辛散温通，能祛风通络止痛，可治风湿痹痛，常与祛风除湿，温经止痛药

配伍，如独活寄生汤 14（图 20；页 T-62）。 

用法与用量 

川芎饮片，酒川芎。煎服，3-9 g29。 

使用注意 

本品温燥，阴虚火旺者慎用，孕妇忌用 29。 

临床研究 

本品现代主要用于脑血管疾病 30、颈椎病 31、急性高原肺水肿 19、慢性肾功能衰

竭 20、糖尿病周围神经病变 21、妊娠高血压综合征、急慢性额窦炎 22、川畸病 24、过敏性

紫癜 26、银屑病 27等属血 气滞者。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

阴凉干燥处，防蛀 1。 
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川楝子 
 

基原 

为楝科植物川楝 Melia toosendan Sieb.et Zucc.

的干燥成熟果实 1。 

植物形态 

高大乔木；幼枝密被褐色星状鳞片，老时无。二回

奇数羽状复叶，互生；叶对生，卵形、窄卵形或椭圆状披针形，先端渐尖，基部常不对

称，全缘或有不明显钝齿。圆锥状聚伞花序，腋生，密被灰褐色短毛及星状鳞片；花淡紫

色。核果椭圆状球形或近圆形，果皮薄，熟后淡黄色或栗棕色；种子扁平长椭圆形，黑色 2

（图 1,2；页 T-66,T-67）。 

生境分布 

主产于中国甘肃、湖北、四川、贵州和云南等省，其他省区广泛栽培；以四川邛

崃、宜宾和达州，重庆万州 为适宜 3-7。 

采集加工 
冬季果实成熟时采收，除去杂质，晒干或烘干 1,8-10。 

药材性状 

本品呈类球形或椭圆形，直径 2-3.2 cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数凹

陷或皱缩，具深棕色小点；顶端有花柱残基，基部凹陷，有果梗痕。外果皮革质，与果肉

间常形成空隙，果肉淡黄色，松软，遇水润湿显粘性。果核坚硬，球形或卵圆形，两端平

截，有 6-8 条纵棱，内分 6-8 室，每室含黑棕色长圆形的种子 1粒。气特异，味酸、苦 1,11-13

（图 3；页 T-68）。 

商品规格 
均为统货，不分等级 14-16。 

非正品 

1. 伪品 

苦楝子：为同科植物楝树 Melia azedarach L.的干燥成熟果实。果实椭圆形，

较小，果核长椭圆形，表面具 4-5 条纵棱，内分 4-5 室，含种子 4-5 枚 11,12,14。 

5 
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2. 混淆品 

香铃子：为楝科植物香椿 Toona sinensis（A.Juss.）Roem.的果实。果皮开裂

为 5 瓣，深裂至全长 2/3 左右，裂片披针形，先端尖，外表黑褐色，有细纹理，内表黄棕

色，光滑，质脆。果轴呈圆锥形，顶端钝尖，黄棕色，有 5 条棕褐色棱线。断面内心松泡

色黄白。种子着生于果轴及果瓣之间，5 列，种子有极薄的种翅，黄白色，半透明，基部

斜口状，种仁细小不明显。气微弱 11,12,17。 

炮制方法 

1. 川楝子：取原药材，除去杂质，加工成半球状、切厚片或不规则的碎块，筛去

碎屑。 

2. 炒川楝子：取净川楝子（1），至炒制容器内，用中火炒至表面焦黄色，取

出，放凉 1。 

饮片特征 

1. 川楝子：本品呈半球状、厚片或不规则的碎块，表面金黄色至棕黄色，微有光

泽，气特异，味酸、苦（图 4；页 T-69）。 

2. 炒川楝子：本品表面焦黄色，偶见焦斑，气焦香，其余同川楝子 1（图 5；页

T-69）。 

化学成分 

川楝子中主要含三萜类,如川楝素（图 6；页 T-70）、苦楝子萜酮、挥发油等 18,19。 

鉴定 
1. 显微鉴别 

本品粉末粉末黄棕色（图 7；页 T-70）。粉末黄棕色。①外果皮表皮细胞层长

方形，稍木质化，棕色。②外果皮内层细胞非木化，壁极厚，近卵形细胞内充满棕色物。

③中果皮薄壁细胞层壁极厚，非木化，石细胞团壁厚，管腔狭窄，木质化。④内果皮纤维

类长方形，稍木质化，细胞胞腔宽可见。⑤种皮细胞层充满石细胞团，木质化常见。⑥胚

乳壁薄细胞层壁极厚，非木质化常见（图 8；页 T-71）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 0.2 ml，
挥干溶剂，加乙酸酐 4-5 滴溶解，再加浓硫酸 1 滴，溶液中心呈棕红色，周围呈蓝绿色

（检查三萜类和甾体类化合物）（图 9；页 T-72）。 
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- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 80 µl，加

少量香草醛，混合均匀，加浓硫酸 1-2 滴，显紫红色（检查三萜类化合物）（图 10；页

T-72）。 

(2) 薄层色谱鉴别 
取本品粉末 0.4 g,加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为供

试品溶液。吸取供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254薄层板上，以甲苯-丙酮（9 : 1）为展开

剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm,366 nm）下检视。薄层板喷以香草醛/硫酸试

液（含 1%香草醛和 10%硫酸），在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点（图 11；页

T-73）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 100 倍

甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-74）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 5.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 
不超过 12.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

水溶性浸出物：不得少于 32.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

川楝素：本品按干燥品计算，含川楝素（C30H38O11）不得少于 0.06-0.2%1。 

以高效液相色谱法测定川楝素含量。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-

0.01%磷酸溶液（31∶69）为流动相；采用单级四级杆质谱检测器，电喷雾离子化（ESI）

正离子模式选质荷比（m/z）573 离子进行检测。理论板数按川楝素峰计算应不低于

8000。 

对照品溶液的制备：取川楝素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

2μg 的溶液，即得。 
供试品溶液的制备：取本品中粉（过五号筛）约 0.25 g，精密称定，置 50 ml

量塞瓶中，精密加入甲醇 50 ml，称定重量，加热回流 1 小时，放冷，再称定重量，用甲

醇补足减失的重量，振摇，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液 2μl 与供试品溶液各 1-2μl，注入液相色

谱-质谱联用仪，测定，以川楝素两个峰面枳和计算，即得 1。 
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药理作用 

川楝子在消化系统方面表现出调整肠道平滑肌作用 20；能驱蛔虫、蛲虫、鞭虫等

寄生虫 21，并对皮肤真菌有抑制作用 20；川楝子还有抗炎镇痛、抗肉毒中毒 21、抗氧化 22等

作用。 

毒理作用 
川楝子水提醇沉药液小鼠灌服的 LD50 为 200 g/kg，死亡时间集中在给药后 4 小时

内，死亡小鼠肝脏肉眼检查可见有不同程度的颜色变深、表面粗糙等表现，胃肠道内容物

充盈，肠壁充血，其余脏器未见异常改变，川楝子对小鼠的肝毒性具有时效、量效关系 23。

川楝子口服能被机体吸收，其原型药物或代谢产物对肝细胞产生直接的损伤作用 24，川楝

子对肝脏的毒性机制可能与自由基及炎症因子有关 25。 

性味归经 
苦，寒；有小毒。归肝、胃、小肠、膀胱经 1,26。 

功能 

1. 川楝子：行气止痛，疏肝泄热，杀虫 1,26,27。 

2. 炒川楝子：川楝子炒焦后可缓和苦寒之性，降低毒性，减少滑肠之弊，以疏肝

理气止痛力胜 27。 

主治 

1. 胸胁脘腹胀痛 

本品既行气止痛，又疏肝泄热，为治肝胃气滞之胸胁脘腹胀痛常用，尤其适宜

于兼热者，常与延胡索同用，如金铃子散（图 13）；若治兼血 者，常与三棱、莪术、乳

香等药配伍，如金铃泻肝汤（图 14；页 T-76）。 

2. 疝气痛，睾丸偏坠痛 

本品能疏肝行气止痛，有“治疝专药”之誉。可治肝经寒凝气滞之疝气痛或睾

丸偏坠痛，常将本品炒用，并配伍吴茱萸、小茴香、木香等。治肝经实火、湿热下注，症

见睾丸肿痛、阴囊红肿者，可生用，或清肝火、除湿热、散结止痛药配伍。 

3. 虫积腹痛 

本品能驱杀蛔虫，可治虫积腹痛 26。 

用法用量 
生用或炒用，用时捣碎。煎服，5-10 g。外用适量。驱虫宜生用，行气止痛多

炒用 1,26。 
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使用注意 
本品苦寒，脾胃虚寒者不宜生用。又有小毒，内服过量可导致多系统毒性，故用

量不宜过大 26。 

临床研究 

现代可用于治疗浅表性胃炎、慢性盆腔炎等属肝胃气滞者 26。 

不良反应：本品可发生急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝大肿痛。对

神经系统有抑制作用，表现为神昏、嗜睡、烦躁，甚至呼吸中枢麻痹而死亡。并可引起内

脏出血，造成循环衰竭，对肾脏亦可造成损害，出现蛋白尿等 2。 

贮藏 

通风干燥处，防蛀 1。 
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川牛膝 
 

基原 

苋科植物川牛膝 Cyathula officinalis Kuan 的干燥根 1。 

植物形态 

多年生草本。主根长圆柱形。茎中部以上近四棱形，疏被糙

毛。叶对生，叶片椭圆形或窄椭圆形，全缘；叶柄密生长糙毛。复聚

伞花序密集成圆头状；花小，绿白色；苞片干膜质，顶端刺状；两性

花居中，不育花两侧。胞果长椭圆状倒卵形；种子卵形，赤褐色 2-7

（图 1,2；页 T-81,T-82）。 

生境分布 

主产于四川、云南、贵州等省。野生品主产于四川省盐源、木里、越西、泸定、

金川，云南大理、楚雄、昭通、丽江。栽培品主产于四川天全、荥经、名山、芦山、宝

兴、越西、甘洛、峨边、洪雅、峨眉山，云南玉溪、曲靖、楚雄，贵州毕节、盘县，其次

陕西、湖北等地也产。以四川天全县为 为适宜 4-9。 

采集加工 
播种后第 3 年或第 4 年采收，采收时间一般在 10 月或 11 月倒苗后。挖掘时要

轻、慢、细，注意不要挖断根条。挖回后抖去泥沙，除去毛须、侧根及芦头。然后将理直

的根条 10 根扎成一把，曝晒（注意应早晒晚收）八九成干时，堆积于通风干燥的室内，

盖上草席，使其“发汗”，两天再取出，晒至全干 10-14。 

药材性状 

呈近圆柱形，微扭曲，向下略细或有少数分枝，长 30-60 cm，直径 0.5-3 cm。表

面黄棕色或灰褐色，具纵皱纹、支根痕和多数横长的皮孔样突起。质韧，不易折断，断面

浅黄色或棕黄色，维管束点状，排列成数轮同心环。气微，味甜 1-7（图 3；页 T-83）。 

商品规格 

川牛膝规格按重量分为 1-3 等。 

 

6 
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一等：干货。呈曲直不一的长圆柱形，单支。表面灰黄色或灰褐色。质柔。断面

棕色或黄白色，有筋脉点。味甘而微苦。上中部直径 1.8 cm 以上。无芦头、须毛、杂质、

虫蛀、霉变。 

二等：上中部直径 1 cm 以上，其余同一等。 

三等：上中部直径 0.4-1 cm,长短不限。其余同一等 14-16。 

非正品 

混淆品 

1. 怀牛膝：苋科植物牛膝 Achyranthes bidentata Blume. 的干燥根，在少数地

区混作川牛膝药用，主产于河南。本品呈细长圆柱形，挺直或稍弯曲，长 15-70 cm，直径

0.4-l cm。表面灰黄色或淡棕色，有微扭曲的细纵皱纹、排列稀疏的侧根痕和横长皮孔样

的突起。质硬脆，易折断，受潮后变软，断面平坦，淡棕色，略呈角质样丽油润，中心维

管束木质部较大，黄白色，其外周散有多数黄白色点状维管束，断续排列成 2-4 轮。气

微，味微甜而稍苦涩。二者功效有差别，不能混用，应注意鉴别。 

2. 红牛膝：同属植物柳叶牛膝 Achyranthes longifolia Mak.的根，在少数地区

尚作土牛膝药用。根较粗短，新鲜时断面带紫红色，别名“红牛膝”。主产于湖南、湖

北、江西、四川等地。 

3. 麻牛膝：同属植物马麻牛膝 Cyathula capitata（Wall.）Moq.的根，在四川金

沙江一带及云南、贵州等省也称川牛膝入药。过去曾将这个品种误定为川牛膝，常有采收

中相混，应注意鉴别。药材较粗短，外皮灰褐色或棕红色，折断面纤维性较强。味甘、后

苦而麻舌 11-14。 

炮制方法 

1. 川牛膝：取原药材，除去杂质及芦头，大小分开，洗净，浸泡 6-10 小时，至

六七成透时，取出，闷润 12-24 小时，切 1-2 mm 的薄片，晒干或低温干燥。 

2. 酒川牛膝：取川牛膝片，加黄酒拌匀，闷透，至热锅内，用文火炒干，取出，

放凉。每 100 kg 川牛膝片，用黄酒 10-20 kg1。 

饮片特征 

1. 川牛膝：本品呈圆形或椭圆形薄片。外表皮黄棕色或灰褐色。切面浅黄色至棕

黄色。可见多数排列成数轮同心环的黄色点状维管束。气微，味甜（图 4；页 T-85）。 

2. 酒川牛膝：本品形如川牛膝饮片，表面棕黑色。微有酒香气，味甜 1（图 5；页

T-85）。 
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化学成分 

川牛膝主要含甾酮类（如杯苋甾酮，图 6；页 T-86）、异杯苋甾酮、皂苷、阿魏

酸和多糖类成分等 2,16,17。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末浅棕色或棕红色（图 7；页 T-86）。①非木质化的薄壁细胞众多，壁

薄，细胞内含草酸钙砂晶 ②中型淀粉粒众多，单粒，呈长椭圆形，球形或肾形。还发现

聚集。淀粉粒与碘液染为紫色。③木栓细胞深黄褐色可见。细胞表面的纹理呈多边形，波

浪细胞壁可见。④具缘纹孔导管可见（图 8；页 T-87）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.1 g，加蒸馏水 4 ml，振摇 2-3 分钟，产生持久性泡沫

（检查皂苷类化合物）（图 9；页 T-88）。 

- 取本品粉末 0.1 g，加水 4 ml，振摇 2-3 分钟，取上清液 1 ml，加 5% 

α-萘酚试液 1-2 滴，摇匀后加浓硫酸 1 滴，两液面间呈紫色，上层液呈蓝色（检查糖苷类

化合物）（图 10；页 T-88）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.2 g，加 75%甲醇 1 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml
作为供试品溶液。吸取供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水

（8 : 2 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm、366 nm）下检视。薄层

板喷以茴香醛试液，在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点。（图 11；页 T-89） 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.2 g，加 75%甲醇 1 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加

100 倍甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-90） 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 8.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 1.5% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分：不超过 16.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

水溶性浸出物：不得少于 65.0％w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

杯苋甾酮：本品按干燥品计算，含杯苋甾酮（C29H44O8）不得少于 0.030%1。 
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以高效液相色谱法测定杯苋甾酮含量。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流

动相 A，以水为流动相 B；按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 243 nm；理论板数

按杯苋甾酮峰计算应不低于 3000。 
 

时间（min） 流动相 A（%） 流动相 B（%） 

0-5 10 90 

5-15 10 → 37 90 → 63 

15-30 37 63 

30-31 37 → 100 63 → 0 

 

对照品溶液的制备：取杯苋甾酮对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

25 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 1 g，精密稳定，置具塞锥形

瓶中，精密加入甲醇 20 ml，密塞，称定重量，加热回流 2 小时，放冷，再稳定重量，用

甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液 10 µl 与供试品溶液 5－20 µl，注入液相色

谱仪，测定，即得 1。 

药理作用 

川牛膝能改善血液流变性及微循环障碍，川牛膝能影响子宫平滑肌的兴奋性，而

表现出抗生育、抗早孕和抗着床作用 16。川牛膝多糖能增强免疫功能 18,19、抗肿瘤 16，其硫

酸酯衍生物有抑制乙肝病毒 HBsAg、HBeAg 和单纯疱疹病毒的活性 20。 

毒理作用 

川牛膝水煎液灌胃给予妊娠小鼠，未发现致染色体畸变及诱发胚胎微核的作用 2。 

性味归经 

甘、微苦，平。归肝、肾经 1,21。 

功能 

1. 川牛膝：逐 通经，通利关节，利尿通淋 1,21。 

2. 酒川牛膝：酒炙后，补肝肾、强筋骨、祛 止痛的作用增强 21-23 



6.川牛膝 

C-33 

主治 
1. 血阻滞之经闭、痛经、产后腹痛及跌仆伤痛 

本品性善下行，长于活血祛 ，尤多用于妇科、伤科 血凝滞之证。治 阻经

闭、痛经、月经不调、产后腹痛，常与当归、桃仁、红花等同用，如血府逐 汤（图 13；

页 T-92）。 

2. 腰膝酸痛、下肢痿软 
本品能补肝肾，强筋骨，通利关节，可治肝肾亏虚之腰痛，腰膝酸软；又治痹

痛日久，腰膝酸痛；治湿热成痿，足膝痿软，常与苍术、黄柏等药同用。 

3. 淋证、水肿、小便不利 

本品性善下行，能通淋祛 ，可治热淋、血淋、砂淋及水肿、小便不利 22。 

用法用量 

内服，煎汤，5-10 g；或入丸、散；或泡酒 1,21 

使用注意 

孕妇及月经过多者慎用 1,21。 

临床研究 
现代有用于人工流产 24、痛经 21、高胆红素血症等属 血者 25。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

至阴凉干燥处，防潮 1。 

参考文献 

1. 国家药典委员会.  《中华人民共和国药典》2010 版第一部[M]．北京：中国医药科技出版社，2010． 

2. 万德光，彭成，赵军宁.  四川道地中药材志[M]．成都：四川出版集团•四川科学技术出版社，2005． 

3. 徐国钧，何宏贤，徐珞珊，等.  中国药材学[M]．北京：中国医药科技出版社，1996． 

4. 国家中医药管理局《中华本草》编委会.  中华本草精选本（下册）[M]．上海：上海科学技术出版社，1998． 

5. 肖培根.  新编中药志．第一卷[M]，北京：化学工业出版社，2002． 

6. 徐国钧，徐珞珊.  常用中药材品种整理和质量研究（南方协作组）．第二册[M]，福州：福建科学出版社，1997． 

7. 李敏.  中药材规范化生产与管理（GAP）方法及技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2005． 

8. 冉懋雄，周厚琼.  现代中药栽培养殖与加工手册[M]．北京：中国中医药出版社，1999． 

9. 彭成.  中药材栽培新技术[M]．成都：四川出版集团•四川科学技术出版社，2009． 

10. 李敏，李校堃，卫莹芳.  中药材采收加工及贮运技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2007．  

11. 康廷国.  中药鉴定学[M]．第二版.北京：中国中医药出版社，2007． 

12. 王喜军.  中药鉴定学[M]．第一版.北京：高等教育出版社，2009. 

13. 卫莹芳.  中药鉴定学[M]．第一版.上海：上海科技出版社，2010． 

14. 卢赣鹏.  500 味常用中药材的经验鉴别[M].北京：中国中医药出版社，2005． 



泰国中药质量标准 上册 

C-34 

15. 王迪，李钊.  商品药材[M]．哈尔滨：黑龙江科学技术出版社，1989． 

16. 叶品良，彭娟，刘娟.  川牛膝研究概况[J]．中医药学报 2007，35(2): 51-3． 

17. 李金亭，胡正海.  牛膝类药材的生物学与化学成分的研究进展[J].中草药 2006； 37(6): 952-6． 

18. 李祖伦，等.  川牛膝多糖免疫活性研究[J]．中药材 1998； 2l(2): 90． 

19. 王剑，蒲蔷，何开泽，等.  川牛膝多糖的体外免疫活性研究[J].应用与环境生物学报 2008; 14(4): 481-3． 

20. 刘颖华，何开泽，杨敏，等.  川牛膝多糖硫酸酯的体外抗单纯疱疹病毒 2 型活性[J].应用与环境生物学报 2004； 10(1): 

46-50. 

21. 张廷模.  中药学[M].北京：高等教育出版社，2010. 

22. 迪华强，黄恢，郑呼粘,等.  实用中国中药杂志：临床技术转让。第一版。北京：人民卫生出版社，2011． 

23. 龚千峰，丁安伟，孙秀梅，等.  中药炮制学[M]．北京: 中国中医药出版社，2003. 

24. 贾曦.  口服川牛膝胶丸软化宫颈 56 例疗效观察[J].新疆中医药 2004; 22(2): 12-3. 

25. 李超.  川牛膝为主治疗肝炎后高胆红素血症[J].中医杂志 2004； 45(3): 171. 

 



 

C-35 

茜草 
 

基原 

为茜草科植物茜草 Rubia cordifolia L.的干燥根及根

茎 1。 

植物形态 

多年生攀援草本。茎四棱形，有的沿棱有倒刺。叶 4 片

轮生，其中 1 对较大而具长柄，卵形或卵状披针形；叶缘和背

脉有源小倒刺。聚伞花序顶生或腋生；花小，花冠绿色或白色，有缘毛。果肉质，熟时紫

黑色 2-3（图 1,2；页 T-96,T-97）。 

生境分布 

主产于陕西、河南、安徽、河北、山东等省区，其中以陕西、河南产量大且品质

佳 2-6。 

采集加工 

传统经验认为春秋二季采挖，现代研究证明以 8 月中旬至 9 月中旬地上部位枯萎

时采者优，采收时，先将地上茎藤割去，再刨出地下根，去净泥土，晒干或烘干即可 4-6。 

药材性状 

根茎呈结节状，丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，略弯曲，长 10-25 cm，直径

0.2-1 cm；表面红棕色或暗棕色，具细纵皱纹和少数细根痕；皮部脱落处呈黄红色。质

脆，易折断，断面平坦皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，导管孔多数。气微，味微

苦，久嚼刺舌 1,4-6（图 3；页 T-98）。 

商品规格 

茜草均为统货，不分等级 7-8。 

7 
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非正品 

1. 伪品 

(1) 蓬子菜：在江苏等地用茜草科蓬子菜 Galium verum L.的根茎充作茜草

用。药材性状与茜草相似，唯表面灰褐色或浅棕褐色。质稍硬，柴性强，握之有刺手感。

断面类白色或灰黄色。臭微弱，味淡。 

(2) 葎草：在湖南省湘西、桃源等地发现有桑科植物葎草 Humulus scandens

（Lour.）Merr.的干燥根及根茎充作茜草用。葎草根茎平直，节略膨大，圆柱形，表面具细

纵条纹，灰褐色。根圆柱形，略弯曲；表面灰黄色或赤褐色，具细纵条纹。质韧，不易折

断，断面纤维性强，皮部较窄，木部较宽广，黄白色，密布小孔。气微，微淡，微涩 9-13。 

2. 混淆品 

同属多种植物在不同地区作茜草用，亦含蒽醌类成分。均为非正品茜草，应注

意鉴别使用 4-6,9-13。 

炮制方法 

1. 茜草：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切 2-4 mm 的厚片或段，干燥。 

2. 茜草炭：取茜草片或段，置炒制容器内，用武火加热，炒至表面焦黑色，喷洒

少许清水，灭尽火星，取出晾干 1。 

饮片特征 

1. 茜草：本品呈不规则的厚片或段。呈圆柱形，外表皮红棕色或暗棕色，具细纵

纹；皮部脱落处呈黄红色。切面皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，导管孔多数。气

微，味微苦，久嚼刺舌 1（图 4；页 T-100）。 

2. 茜草炭：本品形如茜草片或段，表面黑褐色，内部棕褐色。气微，微苦、涩 1

（图 5；页 T-100）。 

化学成分 

茜草主要含醌类及其苷类化合物（如茜草素、羟基茜草素、大叶茜草素）（图

6；页 T-101），此外还有环己肽类、多糖类等成分 4,14,15。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末红棕色（图 7；页 T-101）。①非木质化，薄壁细胞含草酸钙针晶束

和红棕色颗粒。②木质部具缘纹孔导管常见。③木栓细胞内含黄棕色物，表面看略呈波浪

状，偶见（图 8；页 T-102）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加乙醚 2.5 ml，超声处理 5 分钟，取上清液加氢氧化钠

试液（4.3%氢氧化钠水溶液）1 ml，振摇，静置使分层，水层显红色；醚层无色置紫外光

灯（366 nm）下观察，显天蓝色荧光（检查醌类化合物）（图 9；页 T-103）。 

 (2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取供试品溶液 20 µl，点于硅胶 GF254薄层板上，以甲苯-丙酮（4 : 1）为展

开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm,366 nm）下检视，观察显色点（图 10；页

T-104）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 400 倍

甲醇量作为供试品溶液。在 200-500 nm 测定此液的吸光度（图 11；页 T-105）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 15.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 5.0% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分 

不超过 12% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 9.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

大叶茜草素和羟基茜草素：本品按干燥品计算，含大叶茜草素（C17H15O4）不得

少于 0.40%、羟基茜草素（C14H8O5）不得少于 0.10%1。 

以高效液相色谱法测定大叶茜草素和羟基茜草素含量。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙

腈-0.2%磷酸溶液（25∶50∶25）为流动相；检测波长为 250 nm。理论板数按大叶茜草

素、羟基茜草素峰计算应不低于 4000。 

对照品溶液的制备：取大叶茜草素对照品、羟基茜草素对照品适量，精密称

定，加甲醇制成每 l ml 含大叶茜草素 0.1 mg、含羟基茜草素 40 μg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过二号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞锥形

瓶中，精密加入甲醇 100 ml，密塞，称定重量，放置过夜，超声处理 30 分钟，放冷，再

称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 50 ml，蒸干，残渣加

甲醇-25% 盐酸（4 : 1）混合溶液 20 ml 溶解，置水浴中加热水解 30 min，立即冷却，加
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入三乙胺 3 ml，混匀，转移至 25 ml 量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤

液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液 10 μl 与供试品溶液 20 μl，注人液相色谱

仪，测定大叶茜草素和羟基茜草素含量 1。 

药理作用 

茜草能止血，有抗肝素作用 16,17。茜草能升高白细胞、抗辐射 16，茜草双酯有促进

机体造血功能作用 16,17。茜草对心脏有保护作用，能抗心肌梗塞、缺氧。茜草还有抗肿

瘤 16-18、抗氧化损伤 16,19及抗炎、抗菌抗病毒 16、降血糖 20等作用。 

毒理作用 

小鼠灌胃茜草水煎剂 150 g 生药/kg，未见死亡，剂量增加至 175 g/kg，死亡率为

25%。茜草双酯小鼠腹腔注射的 LD50 为 3012.4±66.4 mg/kg，犬口服茜草双酯 5.4 g/只/

天，连续 90 天，未见毒副作用，如药量增加到 9.6 g 则出现明显毒性反应，个别动物死

亡，骨髓检查细胞形态无异常 17。茜草中含有遗传毒性成蒽醌类色素 Lucidin 及其苷

lucidin-3-O-primeveroside（EKU-4）21。 

性味归经 

苦，寒。归肝经 1,22。 

功能 

1. 茜草：凉血，祛 ，止血，通经。 

2. 茜草炭：炒炭后寒性降低，性变收涩，止血作用增强 23。 

主治 

1. 血热夹 的出血证 

本品既能凉血，又能化 ，主治血热或 血所致的出血证，对于血热夹 的各

种出血证，尤为适宜。 

2. 血 经闭、跌打损伤，风湿痹痛 

本品可用治经闭、跌打损伤、风湿痹痛等血 经络闭阻之证，尤多用于妇科，

治血 经闭，单用本品酒煎服，或配活血通经之桃仁、红花、当归等 1,22。 

用法用量 

生用或炒用。煎服，6-10 g，亦入丸散 1,22。 
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临床研究 

现代有用于治疗慢性支气管炎、慢性腹泻、白血病、肝炎等 24。 

不良反应：有报道服用茜草根煎剂后，出现恶心和轻度血压升高等不良反应 25。 

贮藏 

置干燥处 1。 
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仙茅 
 

基原 

石蒜科植物仙茅 Curculigo orchioides Gaertn.的干

燥根茎 1。 

植物形态 

多年生草本。肉质根茎向下直生，圆柱形，外皮褐色。

叶基生，叶片披针形，先端渐尖，基部下延成柄，柄基部扩大

成鞘状，叶脉明显，两面疏生长柔毛，后渐光滑。花葶极短，

花杂性，上部为雄花，下部为两性花；苞片披针形，膜质，被

长柔毛；花黄色。浆果长矩圆形，稍肉质 2-6（图 1,2；页 T-111,页 T-112）。 

生境分布 

分布于四川、浙江、福建、江西、台湾、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南

等地，适宜生长在海拔 1600m 的林下或荒坡 2-7。 

采集加工 

仙茅移栽后生长 2 年即可采挖，采挖时间一般在 10 月倒苗后至春季末发芽前。采

挖时把根茎全部挖起，抖净泥土，除尽残叶及须根，晒干或烘干 7-10。 

药材性状 

呈圆柱形，略弯曲，长 3-l0 cm，直径 4-12 mm。表面棕色至褐色，粗糙，有细孔

状的须根痕和横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰白色至棕褐色，近中心处色较

深。气微香，味微苦、辛 1,11-13（图 3；页 T-113）。 

商品规格 

不分等级，均为统货 14-16。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，洗净，切段或切 2-4 mm 的厚片，干燥 1。 

8 
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饮片特征 

本品为类圆形或不规则形的厚片或段，外表皮棕色至褐色，粗糙，有的可见纵横

皱纹和细孔状的须根痕。切面灰白色至棕褐色，有多数棕色小点，中间有深色环纹。气微

香，味微苦、辛 1（图 4；页 T-113）。 

化学成分 

仙茅主要含皂苷及皂苷元类（仙茅皂苷 A-M 及仙茅皂苷元 A、B、C）、酚苷类

（仙茅苷（图５；页 T-114），仙茅苷乙、丙）成分 2,17-18。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黑褐色（图 6；页 T-114）。①薄壁细胞壁薄，非木化，内含草酸钙

针晶束和淀粉粒常见。②淀粉粒众多，单粒，卵圆形或球形，脐 V 或 Y 形；复合淀粉粒可

见，淀粉粒与碘溶液染紫色。③纤维，壁厚，木质化，细胞胞腔收窄可见。④木栓细胞黄

棕色物，表面观呈多角形，微波状弯曲，侧面观呈矩形，偶见。⑤具网纹导管可见（图

7；页 T-115）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 5 分钟。取上清液 1 ml，加三

氯化铁试剂（9%三氯化铁水溶液）1 滴，显绿色（检查酚类化合物）（图 8；页 T-116）。 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml,超声处理 5 分钟。取上清液 0.5 ml，加

浓硫酸 0.5 ml,显深红色（检查酚类化合物）（图 9；页 T-116）。 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 5 分钟。取上清液 1 ml，加 5% 

α-萘酚溶液 1-2 滴，混合均匀，缓缓加入浓硫酸，溶液分成两层，在两液面间有紫色环产

生（检查糖苷类化合物）（图 10；页 T-117）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加乙醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取上述供试品溶液 20 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以正丁醇-冰乙酸-水

（4 : 1 : 5）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm,366 nm）下检视。薄层板

喷以茴香醛试剂，在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点（图 11；页 T-118）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加乙醇 2 ml,超声处理 30 分钟。取上清液，加 80 倍甲

醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-119）。 
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质量指标 

1. 杂质 

不超过 4% w/w1（附录 1）。 

2. 灰分 

总灰分：不超过 10.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 2.0% w/w1（附录 2.2）。 

3. 水分 

不超过 13.0% w/w1（附录 3.1）。 

4. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 7.0% w/w1（附录 4.1）。 

5. 含量测定 

仙茅苷：本品按干燥品计算，仙茅苷含量（C22H26O11）不得少于 0.10%1 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-

0.1%磷酸溶液（21∶79）为流动相；检测波长为 285 nm。理论板数按仙茅苷峰计算应不低

于 3000。 

对照品溶液的制备：取仙茅苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

70µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 1 g，精密称定，精密加入甲醇

50 ml，称定重量，加热回流 2 小时，取出，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，

摇匀，滤过。精密量取续滤液 20 ml，蒸干，残渣加甲醇溶解，转移至 10 ml 量瓶中，加甲

醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 µl，注入液相色谱仪，

记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

仙茅具有适应原样作用、中枢抑制作用 19,20及调节免疫作用 19,21，并能增强下丘脑-

垂体-卵巢促黄体功能 19、抑制高泌乳素分泌 22及对抗去势小鼠精囊腺、前列腺和包皮腺指

数的低下。仙茅有较好的抗氧化活性 23 和抗炎作用；仙茅能通过调节 cAMP-PKA 信号通路

改善虚寒状态的代谢功能低下症状 24。 

毒理作用 

小鼠一次灌胃 大容量的仙茅浸剂 150 g/kg，7 日内小鼠无一死亡，表明仙茅毒性

很低。大鼠连续 3 个月灌胃临床用量 100 倍的仙茅煎剂，大鼠心脏指数增加，胸腺指数降

低，停药后均可恢复，其余脏器指数无明显变化 25。 
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性味归经 

辛，热；有毒。归肾、肝、脾经 1。 

功能 

补肾阳，强筋骨，祛寒湿 1,26。 

主治 

1. 肾阳虚证 

本品能温补肾阳。常用于肾阳不足，命门火衰之阳痿精冷、腰膝冷痛、遗尿、

尿频等证，可单用浸酒；亦可与淫羊藿、巴戟天、肉苁蓉等配伍，如赞育丹 27（图 13；页

T-121）。 

2. 肾虚骨痿，寒湿痹证 

本品既能补肾阳、强筋骨，又具散寒湿，暖腰膝之功。用治肾虚骨痿、腰膝冷

痛、筋骨无力，当与淫羊藿、杜仲、巴戟天等同用；对于寒湿久痹，则可与威灵仙、独

活、川乌等药配伍 27。 

用法用量 

煎服，3-10 g。或酒浸服，亦入丸、散 1,27。 

使用注意 

阴虚火旺者忌服。本品燥烈有毒，不宜久服 28。 

临床研究 

现代有用于慢性前列腺炎、更年期综合征等属肾阳虚者 28。 

不良反应：本品服用过量，可引起全身出冷汗，四肢厥逆，麻木，舌肿胀吐露口

外，烦躁，继而昏迷等中毒反应 29。 

贮藏 

置干燥处，防霉，防蛀 1。 
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丹参 
 

基原 

为唇形科植物丹参 Salvia miltiorrhiza Bunge.的干燥根

及根茎 1。 

植物形态 
多年生草本。根肥厚肉质，表面朱红色，内面白色。茎直

立，四棱形。奇数羽状复叶对生，小叶片卵圆形、椭圆状卵圆形或

宽披针形，下面毛较密。轮伞花序顶生或腋生，组成顶生或腋生总

状花序；花萼钟形，花冠二唇形，紫蓝色，外被具腺短柔毛。小坚

果黑色，椭圆形 2（图 1,2；页 T-125,页 T-126）。 

生境分布 

主要分布于四川盆地中央的丘陵平原区,野生家种均有。其中四川中江，陕西丹

风、山阳、镇安、商南，山东莱芜、莒县、平邑，河南嵩县、卢氏、洛宁为其 适宜区 3-6。 

采集加工 

一般丹参于栽种第 2 年收获，年底茎叶经霜枯萎，至翌年早春返青前为 适宜的

收获期。采挖要选择晴天进行，整个根部挖起后，抖去泥块，放在地里露晒，待根部失去

部分水分发软后，再除去根上附着的泥土，运回加工，忌水洗雨淋。运回后，曝晒到五成

干变软时，用手捏顺成束，堆放 2-3 日，再摊开晾或晒到顶端老根透心时，用火燎去根条

上的须根 7-9。 

药材性状 

本品根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具

须状细根，长 10-20 cm，直径 0.3-1 cm。表面棕红色，粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，

多显紫棕色，常呈鳞片状剥落。质硬而脆，断面疏松，有裂隙或略平整而致密，皮部棕红

色，木部灰黄色或紫褐色，有黄白色放射状纹理。气微，味微苦涩。 

栽培品 较粗壮，直径 0.5-1.5 cm。表面红棕色，具纵皱纹，外皮紧贴不易剥落。

质坚实，断面较平整，略呈角质样 1（图 3；页 T-127）。 

9 
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商品规格 

按粗细分为一、二等。全国多数地区认为野生品质优。 

1. 野生统货 

呈圆柱形，条短粗，有分枝、扭曲；表面红棕或深浅不一的红黄色，皮粗糙，

多鳞片状，易剥落。体轻而脆，断面红黄色或棕色，疏松有裂隙，显筋脉白色，气微，味

甘、微苦 2-16。 

2. 栽培丹参 

一等：干货，呈圆柱形或长条形。表面紫红色或黄红色，有纵皱纹。质坚实，

皮细而粗壮。断面灰白色或黄棕色,无纤维。气弱，味甜、微苦。多为整枝，头尾齐全，

主根上中部直径在 1 cm 以上。无芦茎、碎节、须根、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货，主根上中部直径 1 cm 以下，但不得低于 0.4 cm。有单枝及撞断的

碎节。余同一等 2-16。 

非正品 

1. 伪品 

甘薯：旋花科植物甘薯 Ipomoea batatas（L.）Lam.的干燥须根经染色后的加

工品。类圆柱形而弯曲，表面棕红色，粗糙，具纵皱纹和根痕。质硬而脆，断面较疏松，

不平坦，具粉性或呈角质状。皮部灰黄白色，木部灰黄色，导管略呈放射状排列。气微，

味甘，嚼之有特异的甘薯味 1-16。 

2. 混淆品 

(1) 南丹参：为唇形科植物南丹参 Salvia bowleyana Dunn 的根，产于湖南、

江西、浙江、福建等省；与丹参混用。根圆柱形，表面灰红色，质坚硬，易折断，断面不

平坦，根横切面木质部的束较少，约 7-9 个。气弱，味微苦。 

(2) 甘肃丹参：为唇形科植物甘西鼠尾 Salvia przewalskii Maxim.的根。在

北京、上海、甘肃、青海、云南等地作丹参用。药材名甘肃丹参。根呈圆锥形，表面暗紫

红色，根头部常由一至数个根茎合着。根不呈辫子状或扭曲状，外皮常有部分脱落而显红

褐色，质松而脆，易折断，断面不平坦，可见浅黄色维管束。气弱，味微苦。 

(3) 滇丹参：为唇形科植物滇丹参 Salvia yunnanensis C.H. Wright 的根。

秋、冬季采挖根部，除去茎、叶、须根和泥土，晒干。根茎表面粗糙，具有密集的叶痕，

支根的分歧处常变细，支根略呈纺锤形。颜色、质地、折断面均与栽培丹参相同。臭微

弱，味甘而微苦涩。 

(4) 白花丹参：为唇形科植物白花丹参 Salvia miltiorrhiza Bunge f.alba 

C.Y.Wu 的根,分布于山东。根茎短，下生树根。根长圆柱形，有的分枝，须根多。其外表

纹理、颜色、断面、气味同丹参 2-16。 
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炮制方法 

1. 丹参：取原药材，除去杂质及残茎，洗净，闷润 2-4 小时，至内外湿度一致切

厚片、纵向片、短块，干燥，筛去碎屑 1。 

2. 酒丹参：取丹参片，加黄酒拌匀，闷透，至热锅内，用文火炒干，取出，放

凉。每 100 kg 川丹参片，用黄酒 10-20 kg2-11。 

饮片特征 

1. 丹参：为类圆形或椭圆形厚片、纵向片、短块。外表皮棕红色或暗棕红色，粗

糙，具纵皱纹。切面有裂隙或略平整而致密，有的呈角质样，皮部棕红色，木部灰黄色或

紫褐色，有黄白色放射状纹理。气微，味微苦涩（图 4；页 T-130）。 

2. 酒丹参：本品呈类圆形或椭圆形厚片、纵向片、短块。外表皮暗棕红色，偶见

焦斑。略有酒气 1（图 5；页 T-131）。 

化学成分 

丹参主要含丹参酮型的二萜醌类化合物 [如丹参酮 IIA、隐丹参酮（图 6；页

T-131），丹参酮 I，丹参酮 IIB]，酚性芳香酸类化合物 [如丹酚酸 B、丹参素（图 6；页

T-131）、丹酚酸 A] 等成分 12,13。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末红棕色（图 7；页 T-131）。①木栓细胞深黄棕色，表面类多角形，

壁微波浪常见。②木质部具缘纹孔导管常见。③纤维管胞偶见。④非木质化，薄壁细胞含

草酸钙微晶，壁稍薄常见。⑤石细胞木质化，壁厚和管腔变窄（图 8；页 T-132）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加 75%甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.1 ml，
加三氯化铁试液（9% 三氯化铁水溶液）1-2 滴，显深绿色（检查酚类化合物）（图 9；页

T-133）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加 75%甲醇 1 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml，
作为供试品溶液。吸取上述供试品溶液 10μl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以甲苯-氯仿-乙

酸乙酯-甲醇-甲酸（2 : 3 : 4 : 0.5 : 2）为展开剂，展开，取出，晾干，置可见光、紫外光

灯（254,366 nm）下检视。薄层板喷以茴香醛试液，在 110ºC 下加热至显色斑点清晰，观

察显色点 1（图 10；页 T-134）。 
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(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加 75％甲醇 1  ml，超声处理 30 分钟，静置。取上清

液，加 200 倍甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 11；页

T-135）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 10.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 3.0% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分 

不超过 13.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 15.0% w/w1（附录 4.1）。 

水溶性浸出物：不得少于 35.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

丹参酮ⅡA，丹酚酸 B：本品按干燥品计算，丹参酮ⅡA（C19H18O3）含量不得少

于 0.2% w/w，丹酚酸 B（C36H30O16）含量不得少于 3.0% w/w1。 

(1) 丹参酮ⅡA 含量测定 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲

醇-水（75 : 25）为流动相；检测波长为 270 nm。理论板数按丹参酮ⅡA 峰计算应不低于

2000。 

对照品溶液的制备：取丹参酮ⅡA 对照品适量，精密称定，棕色量瓶中，

加甲醇制成每 1 ml 中含丹参酮ⅡA 16μg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）0.3 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入甲醇 50 ml，称定重量，加热回流 1 小时，放冷，再称定重量，用甲醇

补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 5μl，注入液相色谱

仪，记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

(2) 丹酚酸 B 含量测定 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲

醇-乙腈-甲酸-水（30 : 10 : 1 : 59）为流动相；检测波长为 286 nm。理论板数按丹酚酸 B

峰计算应不低于 2000。 
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对照品溶液的制备：精密称取丹酚酸 B 对照品适量，加 75%甲醇制成每

1 ml 含 0.14mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.2 g，精密称定，置具塞

锥形瓶中，精密加入 75%甲醇 50 ml，称定重量，加热回流 1 小时，取出，放冷，再称定重

量，用 75%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱

仪，记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

丹参药理作用的研究主要体现在血液循环系统、心脑血管系统、中枢神经系统、

消化系统、调节免疫等方面。丹参具有抗血栓、改善微循环作用 17，其抗血栓形成作用与

其抗凝血、抗血小板聚集及促进纤维蛋白（原)降解等作用有关。丹参能抗心肌缺血，并

保护血管内皮细胞 17,19,20，亦能抗心肌肥厚、动脉粥样硬化 17，丹参具有钙拮抗作用 17,21,22。

丹参对脑缺血缺氧损伤有保护作用，具有镇静、保护神经细胞作用 17,23-26。丹参具有良好的

抗炎作用，亦具有抗病原微生物、抗消化性溃疡 17及抗肿瘤 27,28、调节免疫作用 17，并有保

肝效应 17,24。 

毒理作用 

丹参注射液小鼠腹腔注射的 LD50 为（36.7±3.8）g/kg。家兔每日腹腔注射丹参注

射液 2.4 g/kg，连续 14 日，未见毒性反应，血液学、肝肾功能和体重均无异常变化，实质

性脏器除明显充血外，亦无特殊变化。丹参葡萄糖注射液对 Beagle 犬连续静脉缓慢注射

150 天及 180 天，发现 5.0 g/(kg•d）剂量长期应用对 Beagle 犬肝细胞有一定毒性，其无

毒反应剂量大约为 2.0 g/(kg•d)29。 

性味归经 

苦，微寒。归心、肝经 1,30。 

功能 

1. 丹参：活血调经，凉血消痈，清心除烦 31。 

2. 酒丹参：酒制后寒凉之性和缓，活血祛 、调经止痛之功增强 31-34。 

主治 

1. 血 证： 

本品性平和，能祛 生新。广泛用于血 所致各种病证。治血热 滞引起的月

经不调、经闭、痛经及产后 滞腹痛，可单用研末酒调服或和其他药配伍，如丹参散（图

12；页 T-138）；治血脉 阻之胸痹心痛，脘腹疼痛，常与砂仁、檀香等配伍，如丹参饮
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（图 13；页 T-138）；治癥瘕积聚，常与三棱、莪术、鳖甲等药配伍；治跌打损伤，肢体

血作痛，常与当归、乳香、没药等同用，如活络效灵丹 33（图 14；页 T-138）。 

2. 疮痈肿毒： 

本品性寒，可用于热毒 阻所致疮痈肿毒，常与金银花、连翘等配伍，如消乳

汤 33（图 15；页 T-139）。 

3. 心烦不眠： 

本品性寒凉，入心经，既可宁心安神，又能清热凉血。治温热病热入营分之烦

躁不寐，常与生地、玄参、黄连、竹叶等同用，如清营汤（图 16；页 T-139）；治血不养

心之失眠、心悸，常与生地、酸枣仁、柏子仁等同用，如天王补心丹 33（图 17；页

T-139）。 

用法用量 

生用或酒炙用。煎服，10-15 g。活血化 宜酒炙用 1,30。 

使用意注 

孕妇慎用。反藜芦 30。 

临床研究 

现代可用于治疗冠心病心绞痛 35、脑出血 36、脑动脉硬化性眩晕 37、老年肺心病 38、

妊娠高血压综合征 39、慢性肝炎肝纤维化 40、酒精性肝病 41、急性肾炎 42、肾病综合征 43、

中心性浆液性视网膜病变 44、宫颈糜烂 45、糖尿病周围神经病变 46、脑梗死 47等属血 或

热证。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

通风干燥处 1。 
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杜仲 
 

基原 

为杜仲科植物杜仲 Eucommia ulmoides Oliv.的干燥树皮 1。 

植物形态 

落叶乔木。树皮灰色，具细小而明显的皮孔。单叶互生；叶片

椭圆形或椭圆状卵形，薄革质，先端长渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘

具锯齿。花单性，雌雄异株，无花被，春季先叶开放或与叶同时开放。

翅果卵状长椭圆形而扁；种子 1 枚 2-4（图 1,2；页 T-144,T-145）。 

生境分布 

主产于贵州、四川、湖北、湖南、陕西、甘肃等省区；全国多数省区均有分布，

目前各地广泛引种栽培。尤以贵州遵义、正安、湄潭、息峰、紫云、印江、安顺、惠

水、习水、仁怀，四川广元、青川、平武、旺苍、通江、万源，重庆巫溪，湖北兴山、

鹤峰、郧西、荆门、来凤、恩施，陕西略阳、宁强、凤臬、镇坪，湖南慈利、桑植等地

为适宜 2-4。 

采集加工 

老树 70 年以上者砍伐时采用砍树剥皮法；而 15-20 年的成龄树则采用环状剥皮

法、带状剥皮法、部分剥皮法，以保护资源，剥皮时间一般在每年的 4-6 月间。树皮采收

后用沸水烫泡，将皮的内面两两相对层层叠放，堆积放置于铺好草垫的平地上，使其发汗

至内皮呈紫褐色时，取出晒干 2,5-8。 

药材性状 

呈板片状或两边稍向内卷，大小不一，厚 3-7 mm。外表面淡棕色或灰褐色，有明

显的皱纹或纵裂槽纹，有的树皮较薄，未去粗皮，可见明显的皮孔。内表面暗紫色，光

滑。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦 1-5,7,9（图

3；页 T-146）。 

商品规格 

有川杜仲和汉杜仲两类，分为特等、一等、二等、三等四个等级。 

10 
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特等：干货，呈扁平状，两端切齐，去净粗皮。表面呈灰褐色，里面黑褐色，质

脆，断处有胶丝相连，味微苦，整张长 70-80 cm，宽 50 cm 以上，厚 0.7 cm 以上，碎块不

超过 10％。无卷形，杂质，霉变。 

一等：整张长 40 cm 以上，宽 40 cm 以上，厚 0.5 cm 以上，碎片不超过 10％，其

余同特等。 

二等：呈平板状或卷曲状，内面青褐色，整张长 40 cm 以上，宽 30 cm 以上，厚

0.3 cm 以上，碎片不超过 10％，其余同特等。 

三等：凡不符合特等、一等、二等标准，厚度不小于 0.2 cm，包括树皮，根皮，

碎块，均属此等。无杂质、霉变 10-11。 

出口杜仲 

近年，杜仲除供应国内外还有出口，出品商品按厚薄分为一、二、三等厚杜仲，

一、二等薄杜仲，每张均须“修口”。 

(1) 厚杜仲：分为三等级。 

一等：肉皮厚，刮去粗皮呈黄褐色，无霉点及碎筒， 小块 15 cm2 以上，

两端切成斜口，厚 1 cm 以上。 

二等：除厚 0.5 cm 以外，其余同一等。 

三等：除厚 0.3 cm 以外，其余同一等。 

(2) 薄杜仲：分为两等级。 

一等：除厚 0.2-0.3 cm 以外，其余同一等。 

二等：除厚 0.2 cm 左右以外，其余同一等 10-11。 

非正品 

1. 混淆品 

(1) 红杜仲：为夹竹桃科植物杜仲藤 Parabarium micranthum（Wall. ex G. 

Don）Pierre、毛藤杜仲 P. huaitingii Chun et Tsiang 、红杜仲 P.chunnianum Tsiang

的茎皮和根皮。外表皮黄褐色，皮薄，有纵皱纹及横长点状皮孔；内表面红棕色，折断面

有白色胶丝相连，胶丝稀疏，弹力不大，易断，气无，味稍涩。薄壁细胞中可见草酸钙方

晶。本品主要在广东、广西、四川等部分地区混用。 

(2) 丝绵木：为卫矛科植物白杜 Euonymus maackii Rupr.的树皮。呈板状、卷

片状、或半圆筒状。外表皮灰黄色或黑色相间，具纵裂或纵横裂纹；内表面淡黄色。质

脆，易折断。断面微有白色胶丝，拉之易断，微臭，味微甘。丝绵木薄壁细胞中可见较多

的草酸钙簇晶。本品多在浙江，湖北，贵州，四川等部分地区混用 12,14-19。 
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炮制方法 

1. 杜仲：刮去残留粗皮，洗净，切成方块或宽丝，干燥。 

2. 盐杜仲：取杜仲块或丝，喷淋适量盐水，拌匀，闷润 4-6 小时，至盐水被吸

尽，置炒制容器内，用文火加热至表面黑褐色，内部棕黑色，丝易断时，取出，晾凉。每

100 kg 杜仲，用食盐 2 kg1。 

饮片特征 

1. 杜仲：本品呈小方块或丝状。外表面淡棕色或灰褐色，有明显的皱纹。内表面

暗紫色，光滑。断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦 1（图 4；页

T-149）。 

2. 盐杜仲：本品形如杜仲块或丝，表面黑褐色，内表面褐色，折断时胶丝弹性较

差。味微咸 1（图 5；页 T-149）。 

化学成分 

杜仲主要含木脂素类（如松脂醇二葡萄糖苷（图 6；页 T-150）、丁香脂醇二葡萄

糖苷），环烯醚萜类（如桃叶珊瑚苷）、黄酮类、杜仲胶等成分 17,20,21。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末棕色（图 7；页 T-150）。①橡胶丝成条或扭曲成团。②木栓细胞表

面观多角形，壁不均匀增厚；侧面观长方形，壁三面增厚，一面薄，孔沟明显。③韧皮薄

壁细胞与纵向切髓射线根本可见。④韧皮薄壁细胞径向纵向髓射线根本。⑤石细胞甚多，

大多成群，类长方形、类圆形、长条形或形状不规则，壁厚，有的胞腔内含橡胶团块。⑥

韧皮纤维，厚壁，木质化，细胞胞腔狭窄可见（图 8；页 T-150）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.2 g，加二氯甲烷 2 ml,浸渍 2 小时，滤过。滤液挥干，加乙

醇 0.2 ml，产生具弹性的胶膜（检查树胶类）1（图 9；页 T-152）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取上述供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯

（85 : 15）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm,366 nm）下检视。薄层板

喷以茴香醛试液，在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点。（图 10；页 T-153） 
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(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 100 倍

量甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度。（图 11；页 T-154） 

质量指标 
1. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 11.0% w/w1（附录 4.1）。 

2. 含量测定 

松脂醇二葡萄糖苷：本品按干燥品计算，松脂醇二葡萄糖苷含量（C32H42O16）不

得少于 0.10% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水

（25∶75）为流动相；检测波长为 277 nm。理论板数按松脂醇二葡萄糖苷峰计算应不低于

1000。 

对照品溶液的制备：取松脂醇二葡萄糖苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成

每 1 ml 含 0.5mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品约 3 g，剪成碎片，揉成絮状，取约 2 g，精密称定，

置索氏提取器中，加入三氯甲烷适量，加热回流 6 小时，弃去三氯甲烷溶液，药渣挥去三

氯甲烷，再置索氏提取器中，加入甲醇适量，加热回流 6 小时，提取液回收甲醇至适量，

转移至 10 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 µl，注入液相色谱仪，

记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

杜仲药理研究主要体现在心血管系统、中枢神经系统、调节免疫、调节骨代谢、

抗炎、抗衰老等方面。杜仲对血压具有双向调节作用，其中降压效果尤为明显 22-24。杜仲

能降血糖与血脂 22-25，能提高成骨细胞活性、提高骨密度、抑制骨吸收、防治骨质疏松及

加速骨痂的改建 26-28；能调节免疫功能 23,25,29-31、抗氧化、抗衰老 22,32,33、抗突变、抗癌 1,23；

杜仲尚有镇静、镇痛、抗炎、抗病原微生物作用 22,23,25,30。 

毒理作用 

小鼠腹腔注射杜仲水煎剂的 LD50为 17.30±0.52 g/kg。大鼠灌服杜仲水和醇提取物

3.5 g/kg 和 1.75 g/kg，每日一次，连续 21 天，各组动物食欲正常、血象、肝功、肾功、

组织学检查无异常。犬腹腔注射 35%杜仲煎剂 30 ml，每日 1 次，连续 22 天，肝、脾、

心脏未见病理改变，仅肾小管上皮细胞有轻度变性，同样方案给药，豚鼠和大鼠表现亦

相同 25,30。杜仲提取物未见致突变作用 34。杜仲水煎剂对人体具有潜在的遗传毒性，但对小

鼠骨髓细胞染色体无损伤，经体内代谢活化后未显示遗传毒作用 35。 



泰国中药质量标准 上册 

C-56 

性味归经 

甘，温。归肾、肝经 1,36。 

功能 

1. 杜仲：补肝肾，强筋骨，安胎 37。 

2. 盐杜仲：盐炙引药入肾，直达下焦，温而不燥，补肝肾、强筋骨、安胎的作用

增强 38。 

主治 

1. 肝肾不足，筋骨不健证 

本品甘温，既能补肝肾，又善强壮筋骨，为治肾虚腰痛，下肢痿软之要药。可

单用，或与补肾强筋药同用。此外，本品补肾阳，可用于肾阳虚致阳痿遗精、尿频、遗尿

等证 36。 

2. 冲任不固，胎动不安或滑胎 

本品善补肝肾、固冲任以安胎，治胎动不安或滑胎可单用有效；或与黄芪、当

归、续断等，如固胎丸 36。 

用法用量 

生用或盐水炙用。煎服，6-10 g1,36。 

使用注意 

阴虚火旺者慎用 36。 

临床研究 

现代常用于治疗习惯性流产、原发性坐骨神经痛、绝经后骨质疏松症、腰痛、腰

椎骨质增生症、脱发等属肾虚者 39。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

置通风干燥处 1。 

参考文献 

1. 国家药典委员会.  《中华人民共和国药典》2010 版 第一部[M]．北京：中国医药科技出版社，2010. 

2. 万德光，彭成，赵军宁.  四川道地中药材志[M]．成都：四川出版集团•四川科学技术出版社，2005. 

3. 徐国钧，何宏贤，徐珞珊，等.  中国药材学[M]．北京：中国医药科技出版社，1996. 

4. 国家中医药管理局《中华本草》编委会.  中华本草精选本（下册）[M]．上海：上海科学技术出版社，1998. 

5. 李敏.  中药材采收与加工[M]．北京：中国医药科技出版社，2005. 

6. 愈志成.  杜仲的环剥与加工技术[J]. 中国农村小康科技 2003; 5: 35. 



10.杜仲 

C-57 

7. 李敏.  中药材规范化生产与管理（GAP）方法及技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2005. 

8. 李敏，李校堃，卫莹芳.  中药材采收加工及贮运技术[M]．北京：中国医药科技出版社，2007. 

9. 肖培根.  新编中药志．第一卷[M]．北京：化学工业出版社，2002. 

10. 韦有华.  杜仲及其 32 种混、伪品的鉴别[J]. 河北中医 2007; 29(1): 61-2. 

11. 巫繁菁，韦玉燕，卢森华,等.  红杜仲的研究概况[J]. 广西科学院学报 2010; 26(3): 377-9. 

12. 王迪，李钊.  商品药材[M]．哈尔滨：黑龙江科学技术出版社，1989. 

13. 曾俊超，卢先明.  中药商品学[M]．成都：四川人民出版社，2002. 

14. 路国红，李艳红.  杜仲及其伪品的辨析[J]. 中国现代药物应用 2010; 4(2): 219. 

15. 滕杰，李庆.  杜仲及常见伪品的的鉴别[J]. 时珍国医国药 2005; 16(3): 225. 

16. 陈丽文.  杜仲与伪品“土杜仲”的简易鉴别[J]. 海峡药学 1999; 11(4): 49-50. 

17. 康廷国.  中药鉴定学．第二版[M]．北京：中国中医药出版社，2007. 

18. 王喜军.  中药鉴定学．第一版[M]．北京：高等教育出版社，2009. 

19. 卫莹芳.  中药鉴定学．第一版[M]．上海：上海科技出版社，2010. 

20. 胡世林.  国外研究杜仲的某些进展与动向[J]. 国外医学中医中药分册 1994; 16(5): 13-4. 

21. 赵玉英，耿权.  杜仲化学成分研究概括[J]. 天然产物研究与开发 1995,7(3): 46-52. 

22. 盛军利，孙桂菊.  杜仲的功效学研究现状及其应用前景[J]. 医学综述 2006； 12(6): 1022-4. 

23. 艾伦强，李婷婷，何银生，等.  杜仲的应用研究进展[J]. 亚太传统医药 2010； 6(10): 163-5. 

24. 管淑玉，苏微微.  杜仲化学成分与药理研究进展[J]. 中药材 2003； 26(2): 124-9. 

25. 阴健，郭力弓.  中药现代研究与临床应用[M]．北京：学苑出版社，1994. 

26. 杜洪，周芳，张湛睿.  杜仲叶对骨细胞增殖的研究概况[J]. 中国现代药物应用 2010； 4(11): 210. 

27. 葛文杰，张贤，蔡建平.  杜仲对去势雌性骨质疏松大鼠骨代谢、骨生物力学的影响[J]. 山东中医药大学学报 2009； 

33(5): 417-9. 

28. 崔永锋，张永斌，李刚.  杜仲对兔骨折愈合影响的光镜观察实验研究[J]. 中国比较医学杂志 2005； 15(3): 154-6. 

29. 邱果，包旭，李颖.  杜仲叶醇提取物对小鼠免疫功能的影响[J]. 中药药理与临床 2008; 24(4): 41-3. 

30. 王本祥.  现代中药药理学[M]．天津：天津科学技术出版社，1997. 

31. 辛晓明，王浩，冯蕾，等.  杜仲总多糖对环磷酰胺致免疫低下小鼠的影响[J]. 中国中医药信息杂志 2007; 14(10): 28-9. 

32. HSIEH CL，YEN GC.  Antioxidant actions of Du-zhong （Eucommia ulmoides Oliv.) toward oxidative damage in 

biomolecules[J].  Life Sciences 2000; 66(15): 1387-1400. 

33. 李健民，徐艳明，朱魁元，等.  杜仲抗氧化生物活性研究进展[J].中医药学报 2010； 38(2): 137-9. 

34. 刘月凤，符达，袁慧.  杜仲提取物的致突变实验研究[J].时珍国医国药 2009； 20(3): 679-80. 

35. 胡燕平，王欣，宋捷，等.  杜仲水煎剂的遗传毒性研究[J].华西药学杂志 2009； 24(5): 490-3. 

36. 张廷模.  中药学[M]．北京：高等教育出版社，2010. 

37. 迪华强，黄恢，郑呼粘，等.  实用中国中药临床技术转让. 第一版. 北京：人民卫生出版社，2011. 

38. 龚千峰，丁安伟，孙秀梅，等.  中药炮制学[M]．北京: 中国中医药出版社，2003. 

39. 彭成.  中华道地药材[M]. 北京：中国中医药出版社，2011. 

 

 



 

C-58 

白芍 
 

基原 

毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.的干燥根 1。 

植物形态 

多年生草本。根肥大，纺锤形或圆柱形。叶互生；茎下部

生叶为二回三出复叶，茎上部生叶为三出复叶，小叶两面无毛，

背面沿叶脉疏生短柔毛，近革质。花两性，数朵顶生或腋生；苞

片 4-5，披针形；花瓣 9-13，倒卵形，白色。蓇葖顶端具喙 2-6

（图 1,2；页 T-160,T-161）。 

生境分布 

分布于我国东浙江、安徽、山东、河南、四川等省。浙江东阳、磐安，为道地产

区，所产为“杭白芍”。安徽所产为“亳白芍”，四川所产为“川白芍”或“中江白

芍”，均为名品 2-6。 

采集加工 

栽种后 3-4 年采收为宜。采收时间各地不同，浙江为 6 月下旬至 7 月上旬；四

川、安徽等地采收时间为 8 月，山东则 9 月采收。收获时趁晴天割去茎秆，挖出全根，抖

去泥土，留芍芽作种。将采收根条，除去头尾及细根，分等，置沸水烫至皮白无生心时，

捞出浸入冷水，取出刮去外皮，晒干或用文火烘干 7-10。 

药材性状 

呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长 5-18 cm，直径 1-2.5 cm。表面类白色或

淡棕红色，光洁或有纵皱纹及细根痕，偶有残存的棕褐色外皮。质坚实，不易折断，断面

较平坦，类白色或微带棕红色，形成层环踞显，射线放射状。气微，味微苦、酸 1,11-13（图

3；页 T-162）。 

商品规格 

现行国家标准将白芍分为白芍 1-4 等，杭白芍 1-7 等，具体划分如下： 

11 
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1. 白芍 

一等：干货。呈圆柱形，直或稍弯，去净栓皮，两端整齐，表面类白色或淡红

色，质坚实，体重。断面类白或白色。味微苦、酸。长 8 cm 以上，中部直径 1.7 cm 以

上。无芦头、花麻点、破皮、裂口、夹生、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：长 6 cm 以上，中部直径 1.3 cm 以上，间有花麻点，其余同一等。 

三等：长 4 cm 以上，中部直径 0.8 cm 以上，其余同一等。 

四等：长短粗细不分，兼有夹生、破皮、花麻点、头尾、碎节或未去净栓皮，

无枯芍，其余同一等 14-15。 

2. 杭白芍 

一等：干货。呈圆柱形，条直，两头切平。表面棕红或微红色。质硬、体重。

断面米黄色。味微苦、酸。长 8 cm 以上，中部直径 2.2 cm 以上，无枯芍、芦头、栓皮、

空心、虫蛀、霉变。 

二等：中部直径 1.8 cm 以上，其余同一等。 

三等：中部直径 1.5 cm 以上，其余同一等。 

四等：长 7 cm 以上，中部直径 1.2 cm 以上，其余同一等。 

五等：长 7 cm 以上，中部直径 0.9 cm 以上，其余同一等。 

六等：长短不分，中部直径 0.8 cm 以上，其余同一等。 

七等：长短不分，中部直径 0.5 cm 以上，间有夹生、伤疤，无梢尾、枯心，其

余同一等 1,3。 

非正品 

混淆品 

(1) 云白芍：毛茛科植物狭叶牡丹 Paeonia delavayi Franch.（Paeonia 

delavayi Franch. var.angustiloba Rehder & E.H. Wilson）的干燥根。呈圆柱形，长

10-18 cm，直径 l-2.5 cm。两端平齐，外表灰黄色至棕黄色，有明显纵纹及须根痕。质坚

实，不易折断，断面不甚平坦，浅黄色，略角质，木部具放射状纹理。气微香，味微苦、

酸。 

(2) 毛果芍药：毛茛科植物毛果芍药 Paeonia lactiflora Pall. [Paeonia 

lactiflora Pall. var. trichocarpa（Bunge）Stern] 的干燥根。为芍药的变种，多呈

长条形，上粗下细，两端不平整，长约 10-20 cm，直径 l.5-2 cm。外皮棕色，深浅不

等，栓皮未除尽处呈棕褐色斑痕。质坚硬，体重，不易折断，断面粉性足。气微，味微

苦甘 16。 

炮制方法 

取原药材，洗净，润透，横向或斜切成薄片 1-2 mm 厚，干燥 1。 
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饮片特征 

本品呈类圆形或椭圆形的薄片。表面淡棕红色或类白色，平滑、切面类白色或微

带棕红色，形成层环明显，可见稍隆起的筋脉纹呈放射状排列。气微，味微苦、酸 1（图

4；页 T-164）。 

化学成分 

白芍中主要含单萜类（如芍药苷（图 5；页 T-165）、氧化芍药苷）三萜类化合

物，黄酮类等成分 11,17。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黄白色（图 6；页 T-165）。①淀粉粒团块甚多通常装在薄壁细胞，当与

碘溶液染色淀粉颗粒显紫色。②非木质化，薄壁细胞含草酸钙晶体集成玫瑰花偶见。③木

栓细胞黄棕色物，表面看略呈微波状弯曲，侧面看呈矩形偶见。④具螺纹导管及网纹导管

或梯纹导管，木质化薄壁细胞常在（图 7；页 T-166）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.1 g，加乙醇 0.5 ml，振摇 15 分钟，取上清液 3 ml，加三氯

化铁试液（9% 三氯化铁水溶液）1 滴，振摇，显绿色（检查酚类化合物）（图 8；页

T-167）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加乙醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml，作

为供试品溶液。吸取上述供试品溶液 15 μl，点于硅胶 GF254薄层板上，以氯仿-乙酸乙酯-

甲醇-甲酸（40 : 5 : 10 : 0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置可见光、紫外光灯

（254,366 nm）下检视。薄层板喷以 5% 香草醛在 5% 硫酸乙醇溶液，在 110ºC下加热至显

色斑点清晰，观察显色点，芍药苷显蓝色（图 9；页 T-168）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟，静置。取上清液，加

100 倍甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 10；页 T-169）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 4.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 14.0% w/w1（附录 3.1）。 
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3. 浸出物 

水溶性浸出物：不得少于 22.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

芍药苷：本品按干燥品计算，芍药苷（C23H28O11）含量不得少于 1.6% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-

0.1%磷酸溶液（14∶86）为流动相；检测波长为 230 nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低

于 2000。 

对照品溶液的制备：取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

60 μg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品中粉（过五号筛）约 0.1 g，精密称定，置 50 ml 量

瓶中，加稀乙醇 35 ml，超声处理 30min，放冷，加稀乙醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤

液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，记

录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

白芍药理作用研究主要体现在消化系统、血液系统及免疫系统等方面。白芍有抗

炎、镇痛解痉 18、保肝、抗肝纤维化 19、抗溃疡 18、抗炎作用 5,18-25；白芍能对抗环磷酰胺引

起的骨髓造血功能低下 26，并能抗血栓形成 18；白芍尚有调节免疫功能 18、抗抑郁 27,28及抗

糖尿病肾损伤作用 29-31。 

毒理作用 

小鼠一次静脉注射或腹腔注射白芍总苷，LD50分别为 159mg/kg 及 230mg/kg。小鼠

静脉注射和腹腔注射芍药苷的 LD50 分别为 3530mg/kg 及 9530mg/kg。大鼠灌胃白芍总苷

50mg/(kg•d)、1000mg/(kg•d)、2000mg/(kg•d)，连续 30 日及 90 日，除血小板数目增高

外，动物体重、食量、血尿常规、肝肾功能、重要脏器组织的病理学检查无明显毒性 19。 

性味归经 

苦、酸，微寒。归肝、脾经 1,32。 

功能 

养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳 1,33。 
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主治 

1．血虚证 

本品能补肝之阴血，治血虚面色萎黄，眩晕心悸，或月经不调、经闭、崩中漏

下等，常与熟地黄、当归等配伍，如四物汤（图 11；页 T-171）；治血虚有热，月经不

调，常与黄芩、黄柏、续断等同用，如保阴煎 32（图 12；页 T-171）。 

2．虚汗 

本品有敛阴止汗之功，治阴虚盗汗，可与龙骨、山茱萸等配伍；治外感风寒，

营卫不和之汗出恶风，常与桂枝等发散风寒药配伍，如桂枝汤 32（图 13；页 T-172）。 

3．挛急疼痛 

本品能柔肝、荣筋、缓急止痛，治血虚肝郁，胁肋疼痛，常与柴胡、当归等同

用，如逍遥散（图 14；页 T-172）；治脾虚肝旺，腹痛泄泻，常与白术、陈皮、防风同

用，如痛泻要方（图 15；页 T-172）；治阴血不足、筋脉失养而致手足挛急作痛，常与甘

草同用，如芍药甘草汤 32（图 16；页 T-172）。 

4．肝阳上亢，头痛眩晕 

本品养血敛阴而制肝阳，为治疗肝阳上亢证常用药，多与平肝、补阴药配伍以

增强疗效，如镇肝息风汤 32（图 17；页 T-173）。 

用法用量 

煎服，6-15 g1,34。 

使用注意 

不宜与藜芦同用 1,32。 

临床研究 

现代可用于治疗类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、肠易激综合

征、急性肠炎、泌尿系统结石、三叉神经痛、偏头痛、病毒性肝炎、习惯性便秘、汗疱

疹、慢性胃病等 34。 

不良反应：服白芍煎剂可出现大便次数多，腹泻等轻微不良反应 35。 

贮藏 

至干燥处，防蛀 1。 
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附子 
 

基原 

为毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx.

的子根的加工品 1。 

植物形态 

多年生草本。块根倒圆锥形，周围常生有数个

子根，栽培品种的子根通常肥大，倒卵圆形至倒卵形。

茎直立，上部散生贴伏柔毛。叶互生，革质，深三裂几达基部；两侧裂片再 2 裂，中央裂

片再 3 浅裂，裂片有粗齿或缺刻。总状花序，花序轴密生贴伏的反曲柔毛；花萼 5，蓝紫

色，上萼片盔形，侧萼片近圆形，内面无毛；花瓣 2，变态成蜜腺叶，头部反曲，下具长

爪。蓇葖果长圆形 2。（图 1,2；页 T-177,T-178） 

生境分布 

为栽培品，主要种植于海拔 500 m 左右长江中下游两岸。以四川江油、陕西城固

的产量大，质量好。此外，四川凉山州，布拖县，陕西、云南等地也有栽培 1-3。 

采集加工 

1. 采收 

附子的采收时间随地理、气候的不同亦有明显差异，如陕西汉中地区在大暑至

立秋间采挖，而四川则在每年冬至下种，次年夏至到小暑间采收。采挖时注意不要损伤附

子，用特制的二齿耙从侧挖下提起，除去茎杆，抖去泥沙，将母根与子根分开，去掉须

根。母根晒干即为“川乌”，子根即是泥附子，再按大小分等 4-9。 

2. 产地加工 

泥附子应于收获后 24h 内洗净泥沙，放入盐胆水溶液内浸渍，以防腐烂，并降

低毒性 4-9。 

盐附子：选择个大、均匀的泥附子，洗净，浸入食用胆巴水溶液中过夜，再加食

盐，继续浸泡，每日取出晒晾，并逐渐延长晒晾时间，直至附子表面出现大量结晶盐粒

（盐霜）、体质变硬为止，即为“盐附子”4-9。 

12 
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药材性状 

盐附子  呈圆锥形，长 4-7 cm，直径 3-5 cm。表面灰黑色，被盐霜，顶端有凹陷

的芽痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。体重，横切面灰褐色，可见充满盐霜的小空隙

和多角形形成层环纹，环纹内侧导管束排列不整齐。气微，味咸而麻，刺舌 1,3,10,11。（图

3；页 T-179） 

商品规格 

商品按加工不同分为盐附子、黑顺片、白附片、熟附片、黄附片等规格，各规格

又分为不同等级。 

1. 盐附子 

一等：圆锥形，上部肥圆有芽痕，下部有支根痕，表面黄褐色或黑褐色，附有

结晶盐，体重，断面黄褐色。味咸而麻，刺舌。每公斤 16 个以内。 

二等：每公斤 24 个以内，其余同一等。 

三等：每公斤 80 个以内，直径不小于 2.5 cm。其余同一等。 

2. 白附片 

一等：为一等的附子去净外皮，纵切成厚 0.2-0.3 cm 薄片。片面半透明类白

色，片张大，且均匀。 

二等：为二等附子去净外皮，纵切而成厚 0.2-0.3 cm 薄片，片面半透明类白

色，片张较小。其余同一等。 

三等：为三等附子去净外皮，纵切成 0.2-0.3 cm 薄片，片面半透明类白色，片

张小。 

3. 黑顺片统货 

为二、三等附子不去皮，纵切成 0.2-0.3 cm 的薄片，边缘黑褐色，片面暗黄

色。片面光滑油润，片张大小不分，均匀厚度。无盐软片 12-14。 

非正品 

伪品 

1. 马铃薯：为茄科植物马铃薯 Solanum tuberosum L.的块茎切片，多充伪白附

片，呈不规则厚片状，切面不具筋脉纹理，有的可见龟裂纹，气微，味甘。 

2. 番薯：为旋花科植物番薯 Ipomoea batatas（L.）Lam.的块根切片，充伪黑顺

片、白附片，主要区别在于切面可见淡黄棕色的筋脉点或筋脉纹，具红薯的清香气，味甘

甜。 

3. 木薯：为大戟科植物木薯 Manihot esculenta crantz 的块茎切片，多冒充白

附片，主要区别在于切面可见形成层环及多数浅黄色放射状排列的筋脉点，中央有一小木

心，气微、味甘 12,15。 
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炮制方法 
1. 黑顺片：取泥附子，按大小分别洗净，浸入食用胆巴的水溶液中数日，连同浸

液煮至透心，捞出，水漂，纵切成厚约 0.5 cm 的片，再用水浸漂，用黑豆汤液染色，取

出，蒸至出现油面、光泽后，烘至半干，再晒干或继续烘干。 

2. 白附片：选择大小均匀的泥附子，洗净，浸入食用胆巴的水溶液中数日，连同

浸液煮至透心，捞出，剥去外皮，纵切成厚约 0.3 cm 的片，用水浸漂，取出，蒸透，晒

干。 

3. 淡附片：取盐附子 100 kg，然后用清水浸漂，每日换水 2-3 次，至盐分漂尽，

与甘草 5 kg、黑豆 10 kg 加水共煮透心，至切开后口尝无麻舌感时，取出，除去甘草，黑

豆，切薄片，晒干。 

4. 炮附片：取洁净河砂于热锅内，用武火加热至滑利状态时，投入白附片，不断

翻动，烫至鼓起并微变色。河砂以掩埋住附片为度 1。 

饮片特征 

1. 黑顺片：为纵切片，上宽下窄，长 1.7-5 cm，宽 0.9-3 cm，厚 0.2-0.5 cm。外

皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明状，并有纵向导管束。质硬而脆，断面角质

状。气微，味淡（图 4；页 T-182）。 

2. 白附片：无外皮，黄白色，半透明，厚约 0.3 cm（图 5；页 T-182）。 

3. 淡附片：本品呈纵切片，上宽下窄，长 1.7-5 cm，宽 0.9-3 cm，厚 0.2-

0.5 cm。外皮褐色。切面褐色，半透明，有纵向导管柬。质硬，断面角质样。气微，味

淡，口尝无麻舌感（图 6；页 T-182）。 

4. 炮附片：本品形如黑顺片或白附片，表面鼓起黄棕色，质松脆。气微， 

味淡 1,3,10,11（图 7；页 T-182）。 

化学成分 

附子中主要化学成分为生物碱，如次乌头碱、乌头碱、新乌头碱、苯甲酰新乌头

原碱、苯甲酰乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱等 16,17（图 8；页 T-183）。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黄褐至灰褐色（图 9；页 T-183）。①淀粉粒甚多，单粒类圆形，脐

点呈十字状；复粒由 2-7 粒或更多复合而成，淀粉粒与碘溶液染色淀粉颗粒显紫色。②木

栓细胞由数层，细胞暗黄褐色，表面观呈多角形，微波状弯曲。③薄壁细胞壁薄，非木

化，内含糊化淀粉粒团块甚多，当与碘溶液染色淀粉颗粒显紫色。④纤维管胞偶见。⑤石

细胞少数，散在（图 10；页 T-184）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.5 g，加 2%乙酸 5 ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液加碘化

汞钾试剂 3 滴，产生淡黄色沉淀（检查生物碱类化合物）（图 11；页 T-185）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 3 g，加氨试液 2 ml 润湿，加乙醚 20 ml，超声处理,15 分钟，

滤过，滤液挥干，残渣加甲醇 0.2 ml 使溶解，作为供试品溶液。吸取上述供试品溶液

10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-乙醇-氨水（40 : 30 : 2）为展开剂，展开，

取出，晾干，置紫外灯（254 nm,366 nm）下检视。薄层板喷以碘化铋钾试液，晾干，再

喷以亚硝酸钠试液（10%亚硝酸钠水溶液），观察显色点（图 12；页 T-186）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml,超声处理 30 分钟。取白附片、黑顺片上

清液，分别加 50 倍甲醇，取盐附子上清液加 200 倍甲醇，作为供试品溶液。在 200-

400 nm 测定此液的吸光度（图 13；页 T-187）。 

质量指标 

1. 水分 

不超过 15.0% w/w1（附录 3.1）。 

2. 双酯型生物碱的限量检查 

本品按干燥品计算，本品含双酯型生物碱以新乌头碱、次乌头碱和乌头碱的总

量计，不得超过 0.020% w/w1。 

照（含量测定）项下色谱条件、供试品溶液的制备方法试验。 

对照品溶液的制备：取新乌头碱对照品、次乌头碱对照品、乌头碱对照品适

量，精密称定，加异丙醇-二氯甲烷（1 : 1）混合液制成每 1 ml 各含 5 μg 的混合溶液，即

得。 

测定法：分别精密吸取上述对照品溶液与[含量测定]项下供试品溶液各 10μl，
注入液相色谱仪，测定，即得 1。 

3. 含量测定 

(1) 总生物碱 

本品按干燥品计算，含总生物碱以乌头碱（C34H47O11）不得少于 1.0%。 

取本品中粉约 10 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加入乙醚-三氯甲烷

（3 : 1）混合溶液 50 ml 与氨试液 4 ml，密塞，摇匀，放置过夜，滤过，药渣加乙醚-三氯

甲烷（3 : 1）混合溶液 50 ml，振摇 1 小时，滤过，药渣再用乙醚-三氯甲烷（3 : 1）混合

溶液洗涤 3-4 次，每次 15 ml，滤过，洗液与滤液合并，低温蒸干。残渣加乙醇 5 ml 使溶

解，精密加入硫酸滴定液（0.01mol/L）15 ml、水 15 ml 与甲基红指示液 3 滴，用氢氧化
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钠滴定液（0.02mol/L）滴定至黄色。每 1 ml 硫酸滴定液（0.01mol/L）相当于 12.9mg 的

乌头碱 1。 

(2) 苯甲酰新乌头原碱、苯甲酰乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱的总量 

本品按干燥品计算，含苯甲酰新乌头原碱（C31H43NO10）、苯甲酰乌头原碱

（C32H45NO10）和苯甲酰次乌头原碱（C31H43NO8）的总量，不得少于 0.010%１。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙

腈-四氢呋喃（25 : 15）为流动相 A，以 0.1 mol/L 醋酸铵溶液（每 1000 ml 加冰醋酸

0.5 ml）为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱，检测波长为 235 nm。理论板数按苯

甲酰新乌头原碱峰计算应不低于 3000。 

 

时间（分钟） 流动相 A（%） 流动相 B（%） 

0-48 15 → 26 85 → 74 

48-49 26 → 35 74 → 65 

49-58 35 65 

58-65 35 → 15 65 → 85 

 

对照品溶液的制备：取苯甲酰新乌头原碱对照品、苯甲酰乌头原碱对照品、苯甲

酰次乌头原碱对照品适量，精密称定，加异丙醇-二氯甲烷（1 : 1）混合溶液制成每 1 ml
各含 10 μg 的混合溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 2 g，精密称定，置具塞锥形瓶

中，加氨试液 3 ml，精密加入异丙醇-乙酸乙酯（1 : 1）混合溶液 50 ml，称定重量，超声

处理 30 分钟，放冷，再称定重量，用异丙醇-乙酸乙酯（1 : 1）混合溶液补足减失的重

量，摇匀，滤过。精密量取续滤液 25 ml，40ºC 以下减压回收溶剂至干，残渣精密加入异

丙醇-二氯甲烷（1 : 1）混合溶液 3 ml 溶解，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μl，注入液相色谱仪，测

定，即得 1。 

药理作用 

附子药理作用研究主要体现在心血管系统、内分泌系统、免疫系统及中枢神经系

统等方面。附子及其制剂能增强心肌收缩力、加快心率、增加心排出量和心肌耗氧量，亦

具有扩张血管、调节血压、抗心肌缺血、改善微循环及抗休克等作用 18,19。附子能增强体

液免疫和细胞免疫功能，还有较好的抗应激作用，能提高机体的抵抗力。附子的镇痛、镇

静、抗炎作用良好，并能通过抑制副交感神经-M 受体-cGMP 系统功能 18、提高中枢单胺类

递质去甲肾上腺素和多巴胺水平而改善阳虚证。附子还有降血糖、抗肿瘤等作用 20,21。 
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毒理作用 

附子提取物小鼠灌胃的 LD50 为（2.35±0.11）g/kg。50% 熟附片注射液小鼠静脉

注射的 LD50 为 19.5 g/kg18。附子总碱提取液小鼠灌胃给药的 LD50 为 0.753 g22 附子生药

/kg。生、制乌头生物碱均能增加离体大鼠心脏的收缩幅度，加快心率，制乌头总生物碱

的效价强度低于生乌头，但心脏毒性较小。小鼠骨髓微核试验、Ames 试验与体外 CHL 细

胞染色体畸变试验结果表明，盐附子提取物无遗传毒性 23。SD 大鼠连续灌胃给予附子煎液

（2.5 g/kg）连续 14 天，有显著的心脏、肝脏和肾脏毒性 24。 

性味归经 

辛、甘，大热。有毒。归心、肾、脾经 1。 

功能 

附子具有回阳救逆，补火助阳，散寒止痛 1。 

1. 黑顺片：快于药效入肾。 

2. 白附片：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。 

3. 淡附片：长于回阳救逆，散寒止痛。 

4. 炮附片：以温肾暖脾为主 25。 

主治 

1. 亡阳证 

本品辛甘大热，能上助心阳以通脉、下补肾阳以益火，为“回阳救逆第一

品”。治亡阳证，常与干姜、甘草同用，如四逆汤（图 14；页 T-191）；治亡阳兼气脱

者，常与人参配伍，如参附汤（图 15；页 T-191）。 

2. 阳虚证 

治心阳虚衰，可与人参、桂枝等同用；治脾阳虚，常配伍党参、白术、干姜

等；治肾阳不足，常与肉桂、山茱萸、熟地等配伍，如右归丸；治脾肾阳虚，水气内停所

致小便不利、肢体浮肿，多与茯苓、白术等同用，如真武汤（图 16；页 T-192）；治阳虚

外感风寒者，常与麻黄、细辛同用，如麻黄附子细辛汤。（图 17；页 T-192） 

3. 寒痹证 

本品有较强的散寒止痛功效，凡风寒湿痹周身骨节疼痛者均可用之，尤善治寒

痹痛剧者 25,26。 

用法用量 
生品可外用，内服须炮制。煎服，3-15 g；本品有毒，宜先煎、久煎，至口尝无麻

辣感为宜 1。 
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使用注意 

热证、孕妇及阴虚阳亢者忌用。反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及。若内服过

量，或炮制、配伍、煎煮方法不当，可引起中毒。不宜与白酒同服 1。 

临床研究 

本品现代主要用于病窦综合征 27、血栓闭塞性脉管炎 28、缓慢性心律失常 29、休

克、充血性心力衰竭等属阳虚寒凝者 30。 

不良反应：附子为有毒中药，其毒性主要由所含乌头碱类生物碱引起。人口服乌

头碱 0.2 mg 即可发生中毒反应，3-5 mg 可致死亡。未经炮制、未先煎或用量过大，服用

后可引起中毒症状。其中以神经系统和循环系统症状为主，其次为消化系统症状。附子的

急性中毒多在服药后 10-30 分钟发生，常表现为四大特点：麻、颤、乱、竭。具体表现为

恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头昏眼花、四肢及周身发麻、畏寒，继之瞳孔放大，视觉模

糊，呼吸困难，手足抽搐，血压及体温下降，甚至死亡；部分患者也可表现为兴奋激动，

烦躁不安，言语增多，语无伦次，苦笑无常，动作异常。附子的慢性中毒多表现为下肢麻

痹、小便不利、视力不清等症，多由因服附子所引起。附子还可导致接触性皮炎，临床表

现为皮肤红、肿、丘疹、水疱等，常伴有不同程度的瘙痒和灼热感 31。 

贮藏 

盐附子密闭，置阴凉干燥处；黑顺片及白附片置干燥处，防潮 1。 
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麦冬 
 

基原 

为百合科植物麦冬 Ophiopogon japonicus（Thunb.）

Ker-Gawl.的干燥块根 1。 

植物形态 

多年生草本。地下匍匐茎细长，须根前端或中部常膨大

为肉质块根。叶丛生，长线形。花葶较叶为短；总状花序穗

状，顶生，花生于苞片腋内；花微下垂，花被片 6 枚，披针形，白色或淡紫色。浆果球

形，成熟时深绿色或蓝黑色 2-3。（图 1,2；页 T-196,T-197） 

生境分布 

长江流域大部分地区均适宜其生长，尤以浙江省慈溪、余姚、肖山、杭州，四川

绵阳地区、三台、射洪 为适宜栽培生产 3-9。 

采集加工 

四川麦冬在栽后第二年清明至谷雨采挖。浙江麦冬起土年限各产地有所不同，慈

溪（原余姚）在栽种后第三年起土，苋桥等地在栽后足二年采挖；采挖以立夏至小满季节

为适宜， 迟不超过芒种。选晴天，用犁深翻或用铁耙掘起，拣出麦冬，抖去泥土，用刀

切下块根和须根，洗净泥沙，置于筛场上曝晒，晒干水气后用手轻轻揉搓，以不搓破表皮

为度，搓后再晒，晒后又搓，如此反复数次，直到去净须根，再晒至全干，或曝晒至须根

变硬后，放入箩筐中闷 2-3 日，然后再晒 3-5 日，经常翻动，反复进行，待块根七成干

时，剪去须根，晒至全干即为商品。如遇大雨，用火烘干，温度保持在 40-50ºC，先烘 24

小时，然后拿下来回潮，再烘至全干 10-12。 

药材性状 

本品呈纺锤形，两端略尖，长 1.5-3 cm，直径 0.3-0.6 cm。表面黄白色或淡黄

色，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦 1,13-15（图

3；页 T-198）。 

13 
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商品规格 

商品按产地分为杭麦冬和川麦冬。 

1. 杭麦冬 

一等：纺锤形，半透明体。表面黄白色。质柔韧，断面牙白色，有木质心。味

微甜，嚼之有粘性。每 50 g 150 粒以内，无须根、油粒、烂头、枯子。 

二等：每 50 g 280 粒以内，其余同一等。 

三等：每 50 g 280 粒以外， 小不低于麦粒大，油粒、烂头不超过 10％，其

余同一等。 

2. 川麦冬 

一等：纺锤形，半透明。表面淡白色，断面牙白色，木质心细软，味微甜，嚼

之少粘性。每 50 g 190 粒以内，无乌花、油粒。 

二等：每 50 g 300 粒以内，其余同一等。 

三等：每 50 g 300 粒以外， 小不低于麦粒大，乌花、油粒不超过 10％，其

余同一等 16。 

非正品 

1. 伪品 

竹叶麦冬：禾本科植物淡竹叶 Lophatherum gracile Brongn.的块根。呈纺锤

形，表面黄白色，质坚硬，断面淡黄白色，中央无木心，横切面内皮层外侧无石细胞 5,15。 

2. 混淆品 

(1) 山麦冬：Liriope spicata（Thunb.）Lour. 的块根。在商品中有较大的

数量，在浙江、四川、广西等地广为栽培。药材似麦冬，但外表粗糙，不如麦冬柔软滋

润、洁白、甜味亦较差。 

(2) 短葶麦冬：Liriope muscari（Desne）L.H.Bailey 的干燥块根，被收入

92 年部颁标准，称山麦冬。短葶麦冬块根稍扁，长 2-5 cm,直径 0.3-0.8 cm,具粗纵纹，味

甘、微苦。 

(3) 阔叶山麦冬：Liriope platyphlla F.T.Wang & T.Tang 的块根，称大麦

冬，块根较其他麦冬大，两端钝圆，长 2-5 cm,直径 0.5-1.5 cm,干后坚硬 3-6,13-16,。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，洗净，润透，轧扁，干燥 1。 
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饮片特征 

呈纺锤形，两端略尖，长 1.5-3 cm，直径 0.3-0.6 cm。表面黄白色或淡黄色，有

细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦 1（图 4；页

T-200）。 

化学成分 

麦冬中主要含有皂苷 [如麦冬皂苷 A、B（图 5；页 T-201）、C]，黄酮（如麦冬

黄酮 A、B）,多糖等成分 17-19。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末淡黄棕（图 6；页 T-201）。①薄壁细胞壁薄，非木化常见，草酸钙

针晶充塞于薄壁细胞中。②导管大多细长进站。③纤维管胞偶见。④表皮细胞有一层附着

多层皮层细胞，剖面观。⑤石细胞常成群，无色，类方形或长方形，孔沟较粗，有的石细

胞与内皮层细胞连接。⑥石细胞类方形或长方形可见（图 7；页 T-202）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 1 g，加蒸馏水 2 ml，加热至沸腾 2-3 分钟，振荡后产生持

久性泡沫（检查皂苷类化合物）（图 8；页 T-203）。 

- 取本品粉末 1 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.4 ml，加

入 5%�-萘酚试液 1 滴，浓硫酸 1 滴，产生紫色（检查糖苷类化合物）（图 9；页

T-203）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 1 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为供

试液。照薄层色谱法试验，取试液 20 µl，点与硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水

（50 : 5 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm、366 nm）下检视，薄层

板喷以茴香醛试液，在 110ºC下加热至斑点明显，观察显色点（图 10；页 T-204）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 1 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加入 100 倍

甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度，紫外检测结果（图 11；页

T-205）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 5.0% w/w1（附录 2.1）。 
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2. 水分 

不超过 18.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

水溶性浸出物：不得少于 60.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

麦冬总皂苷：本品按干燥品计算，含麦冬总皂苷以鲁斯可皂苷元（C27H42O4）

计，不得少于 0.12％1。 

采用照紫外-可见分光光度法。 

对照品溶液的制备：取鲁斯可皂苷元对照品适量，精密称定，加甲醇制成每

1 ml 含 50 μg 的溶液，即得。 

标准曲线的制备：精密量取对照品溶液 0.5 ml、1 ml、2  ml、3  ml、4  ml、
5 ml、6 ml，分别置具塞试管中，于水浴中挥干溶剂，精密加入高氯酸 10 ml，摇匀，置热

水中保温 15 分钟，取出，冰水冷却，以相应的试液为空白，照紫外-可见分光光度法，在

397 nm 波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。 

测定法：取本品细粉（过五号筛）约 3 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密

加入甲醇 50 ml，称定重量，加热回流 2 小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重

量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 25 ml，回收溶剂至干，残渣加水 10 ml 使溶解，用水饱

和正丁醇振摇提取 5 次，每次 10 ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤 2 次，每次 5 ml，弃

去氨液，正丁醇液蒸干。残渣用 80%甲醇溶解，转移至 50 ml 量瓶中，加 80%甲醇至刻度，

摇匀，即得。 

精密量取供试品溶液 2-5 ml，置 10 ml 具塞试管中，照标准曲线的制备项下的

方法，自“于水浴中挥干溶剂”起，依法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中鲁

斯可皂苷元的重量，计算，即得 1。 

药理作用 

麦冬现代药理研究主要体现在免疫系统、心血管系统、中枢神经系统与内分泌系

统方面。麦冬具有增强免疫功能、抗应激作用，能改善心功能 20、抗心肌缺血 1,21-23、抗心

律失常 、抗休克 20，还具有镇静、抗脑缺血作用 24。麦冬多糖具有降血糖作用 20。 

毒理作用 

小鼠腹腔注射 1∶1 麦冬注射液观察 24 小时，LD50为（20.61±7.08）g/kg20。实验

结果表明麦冬水浸提液对白鼠无母体毒性与胚胎/胎儿发育毒性 25。 

性味归经 

甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经 1。 
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功能 

养阴润肺，益胃生津，清心除烦 1,26。 

主治 
1. 肺阴虚证 

本品既养肺阴，又清肺热，适用于阴虚肺燥有热的鼻燥咽干、干咳痰少、咳

血、咽痛音哑等证，常与阿胶、石膏、桑叶、枇杷叶等配伍，如清燥救肺汤 1,26（图 12；

页 T-207）。 

2. 胃阴虚证 

本品长于滋养胃阴，生津止渴，兼清胃热。广泛用于胃阴虚有热之舌干口渴，

胃脘疼痛，饥不欲食，呕逆，大便干结等证。如治热伤胃阴，口干舌燥，常与生地、玉

竹、沙参等同用，如益胃汤；治胃阴不足之气逆呕吐，则与人参、半夏、粳米等同用，如

麦门冬汤（图 13；页 T-208）；治热邪伤津之便秘，常与生地、玄参等同用，如增液汤 1,26

（图 14；页 T-208）。 

3. 心阴虚证 

本品甘寒入心经，能滋养心阴，清心除烦。治心阴虚有热之心烦、失眠多梦、

健忘、心悸怔忡等证，常与生地、酸枣仁、柏子仁等同用，如天王补心丹（图 15；页

T-208）；治热入心营，心烦少寐者，宜与黄连、生地、玄参等合用，如清营汤 1,26。（图

16；页 T-208）。 

用法用量 

煎服，6-12 g1。 

使用注意 

虚寒泄泻、湿浊中阻、风寒或寒痰咳嗽者不宜使用 2。 

临床研究 

本品现代主要用于糖尿病、小儿久咳症、支原体肺炎、慢性喉炎、慢性咽炎、慢

性萎缩性胃炎、失血性休克等病属阴虚证者 27。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

阴凉干燥处，防潮 1。 
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红花 
 

基原 
为菊科植物红花 Carthamus tinctorius L.

的干燥花 1。 

植物形态 

一年生或两年生草本。茎直立，单叶互

生；中下部茎叶披针形、卵状披针形或条椭圆

形；向上叶逐步变小；叶革质，半抱茎。头状花序多数，在枝端排成伞房花序；苞片椭圆

形或卵状披针形；总苞卵形；小花全为管状花，两性，花冠初始为黄色，渐变为橘红色、

红色。瘦果倒卵形 2-6（图 1,2；页 T-211,页 T-212）。 

生境分布 

原产中亚地区，现我国东北、华北、西北及山东、浙江、贵州、四川、西藏等地

广泛引种栽培；尤以河南、四川、新疆等地 为适宜 2-6。 

采集加工 

南方采收期在 5-6 月，北方在 6-8 月；在盛花期清晨露水未干时采摘。每个花序

可连续采摘 2-3 次，每隔 2-3 天采摘 1 次。采回后及时晒干或烘干，要求温度在 50ºC以

内，加工时切忌强光暴晒或烈火烘烤以及用手摸翻 7-10。 

药材性状 

为不带子房的管状花，长 1-2 cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端 5 裂，

裂片呈狭条形，长 5-8 mm；雄蕊 5，花药聚合成筒状，黄白色；柱头长圆柱形，顶端微分

叉。质柔软。气微香，味微苦 1,11-13（图 3；页 T-213）。 

商品规格 

商品红花按产地不同分为：怀红花（河南产）、川红花（四川产）、杜红花（浙

江产）、金红花（江苏产）、云红花（云南产）及新疆红花等。各地红花均分为一、二等

货。其等级要求如下： 

一等：管状花皱缩弯曲，成团或散在。表面深红，鲜红色，微带黄色。质柔软。

有香气，味微苦。无枝叶、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：表面浅红、暗红或淡黄色。其余同一等 14-15。 

14 
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非正品 

混淆品 

无刺红花：同属植物无刺红花 Carthamus tinctorius L.var.glabrus Hort.在华

北和新疆地区栽培作药用。无刺红花植株较高，叶缘及总苞片边缘均无刺，花深红色。因

其无刺，采摘花朵方便，但其茎杆较软，易倒伏，抗病力弱 15-17。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，筛去灰屑 2。 

饮片特征 

本品为不带子房的管状花，长 1-2 cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端 5

裂，裂片呈狭条形，长 5-8 mm；雄蕊 5，花药聚合成筒状，黄白色；柱头长圆柱形，顶端

微分叉。质柔软。气微香，味微苦 1。（图 4；页 T-214） 

化学成分 

红花主要含黄酮及其苷类[如羟基红花黄色素 A、山柰酚（图 5；页 T-215）]、有

机酸、多糖类等成分 11,18,19。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末橙黄色（图 6；页 T-215）。①花瓣红色，长管状分泌细胞常位于导

管旁，含红色的分泌物。②花冠裂片顶端表皮细胞外壁突起呈短绒毛状。③花粉粒类圆

形、椭圆形或橄榄形，具 3 个萌发孔，外壁有齿状突起。④灯丝，一样的花瓣，但比要

小。⑤花药囊，纤维层和厚壁细胞组成。⑥柱头和花柱上部表皮细胞分化成圆锥形乳突的

顶点（图 7；页 T-216）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟，得橙黄色溶液。取

上清液 80 µl,加三氯化铁试液（9%三氯化铁水溶液）1-2 滴，显深绿色（检查酚类化合

物）（图 8；页 T-217）。 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml,超声处理 30 分钟。取上清液 50 µl，加

甲醇 2 ml 和 5% α-萘酚溶液 1-2 滴，混合均匀，缓缓加入浓硫酸，溶液分成两层，在两液

面间有紫色环产生（检查糖苷类化合物）（图 9；页 T-217）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml,超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取上述供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-冰
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乙酸-水（100 : 11 : 11 : 26）为展开剂，展开，取出，晾干，置可见光、紫外灯

（254 nm,366 nm）下检视。薄层板喷以茴香醛试液，在 110ºC 下加热至显色斑点清晰，观

察显色点（图 10；页 T-219）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 4 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 200 倍

甲醇作为供试品溶液。在 200-500 nm 测定此液的吸光度（图 11；页 T-220）。 

质量指标 

1. 杂质 

不超过 2% w/w1（附录 1）。 

2. 灰分 

总灰分：不超过 15.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 5.0% w/w1（附录 2.2）。 

3. 水分 

不超过 13.0% w/w1（附录 3.1）。 

4. 浸出物 

水溶性浸出物：不得少于 30.0％w/w1（附录 4.2）。 

5. 含量测定 

(1) 羟基红花黄色素 A 

本品按干燥品计算，羟基红花黄色素 A（C27H30O15）含量不得少于 

1.0% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲

醇-乙腈-0.7%磷酸溶液（26 : 2 : 72）为流动相，检测波长为 403 nm。理论板数按羟基红

花黄色素 A 峰计算应不低于 3000。 

对照品溶液的制备：取羟基红花黄色素 A 对照品适量，精密称定，加 25%

甲醇制成每 l ml 含 0.13mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.4 g，精密称定，置具

塞锥形瓶中，精密加入 25%甲醇 50 ml，称定重量，超声处理 40min，放冷，再称定重量，

用 25%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μl，注入液相色谱

仪，记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

(2) 山柰素 

本品按干燥品计算，山奈素（C15H10O6）含量不得少于 0.050% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 
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色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲

醇-0.4%磷酸溶液（52 : 48）为流动相；检测波长为 367 nm。理论板数按山柰素峰计算应

不低于 3000。 

对照品溶液的制备：取山柰素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 l ml
含 9μg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.5 g，精密称定，置具

塞锥形瓶中，精密加入甲醇 25 ml，称定重量，加热回流 30 分钟，放冷，再称定重量，用

甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 15 ml，置平底烧瓶中，加盐酸溶液

（15→37）5 ml，摇匀，置水浴中加热水解 30 分钟，立即冷却，转移至 25 ml 量瓶中，用

甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注人液相色谱

仪，记录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

红花能兴奋子宫平滑肌，作用与激动组胺 H1受体与肾上腺素 α20受体有关；具有拟

雌激素作用 21。红花能通过抗凝血、抗血小板聚集、促进纤溶及改善血液流变学等途径发

挥抗血栓形成作用，并能兴奋心脏、增加冠脉血流量 20、改善微循环、扩张血管 22 、抗实

验性心肌缺血与心肌梗死 23,24。红花尚有保肝降脂 20、抗炎镇痛 25 、抗氧化等作用 26。 

毒理作用 

红花毒性低。小鼠腹腔注射 1 g/kg，无毒性反应，1.2 g/kg 为 小中毒量，2 g/kg
为 小致死量。红花煎剂小鼠腹腔注射的 LD50为 2.4±0.35 g/kg，小鼠灌胃 20.7 g/kg，中

毒症状有萎靡不振、活动减少、行走困难等。小鼠静脉注射红花醇提取物的 LD50 为

5.3 g/kg。含 6%红花饲料喂养小鼠一月以上，或幼龄大鼠喂饲含红花的饲料（每天摄入量

约 0.015-1.5 g/kg）连续 3 个月，动物血象、肝肾功能无明显改变，心、肝、肾、胃肠等

脏器未发现病理异常 27。 

性味归经 

辛，温。归心、肝经 1,28。 

功能 

活血通经、祛 止痛 1,28。 

主治 

1. 血滞经闭、痛经、产后 滞腹痛 

本品辛散温通，具活血祛 、通经止痛之效，是妇产科血 病证的常用药，可

单用酒煎服即效；也常与当归、赤芍、桃仁等药同用 28。 



泰国中药质量标准 上册 

C-82 

2. 癥瘕积聚、心腹 痛、跌打损伤及疮疡肿痛 

本品能活血通经，祛 消癥，消肿止痛。治癥瘕积聚，常与三棱、莪术、香附

等药同用；治胸痹心痛，心脉痹阻，常与桂枝、瓜蒌、丹参等药同用；治跌打损伤， 滞

肿痛，常与活木香、苏木、乳香、没药等药同用；治疮疡肿痛，常与连翘、紫花地丁等药

同用 28。 

用法用量 

煎服，3-10 g。外用，适量 1,28。 

使用注意 
孕妇及有出血倾向者慎用 1,28。 

临床研究 

现代常用于治疗冠心病、脑梗死、脑缺血、偏头痛、慢性肾功能衰竭、糖尿病肾

病、肾小球肾炎、慢性阻塞性肺病、静脉炎、软组织损伤、腰椎间盘突出症等属血 者 29。 

不良反应：红花在传统应用中无不良反应发生，其不良反应报道是伴随红花新剂

型的开发和推广应用而出现的，如红花注射液和外用药正红花油均有致过敏反应的报道外

用可引起过敏性皮炎，表现为用药区不同程度的灼热和瘙痒，红斑形成，丘疹和水疱，严

重者红斑水肿处有渗出、糜烂，多在用药的 1-3 日现出，亦有用药 14 天以才出现 30-32。 

贮藏 

置阴凉干燥处，防潮，防蛀 1。 
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黄芩 
 

基原 

为唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis 

Georgi 的干燥根 1。 

植物形态 

多年生草本。主根粗壮，圆柱形。茎直立，钝四

棱形，基部多分枝。叶交互对生；叶片披针形至线状披针

形，顶端钝，基部圆形，全缘。总状花序顶生，常于茎顶

聚成圆锥花序，花偏向一侧；苞片下部者叶状，上部者较

小；花冠紫、紫红至蓝色，2 唇形。小坚果卵球形，黑褐色 2-7（图 1,2；页 T-226,页

T-227）。 

生境分布 
主产于东北、华北及西北部分省区，尤以河北承德 为适宜 2-8。 

采集加工 

种子直播和分株繁殖者在栽后 2-3 年可以采收，种子育苗者在移栽后第 2 年即可

采挖。秋后茎叶枯黄时，选择天气晴朗将根挖出，切忌挖断，挖起后去掉附着的茎叶，抖

落泥土，运回及时晒干，晾晒至半干时撞掉须根和老皮，继续晒干或烘至全干后，再撞击

至黄白色。在晾晒过程中，应避免因曝晒过度或雨水淋湿 6-8。 

药材性状 

呈圆锥形，扭曲，长 8-25 cm，直径 1-3 cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状

细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱纹。质硬而

脆，易折断，断面黄色，中心红棕色；老根中心呈枯朽状或中空，暗棕色或棕黑色。气

微，味苦。 

栽培品较细长，多有分枝。表面浅黄棕色，外皮紧贴，纵皱纹较细腻。断面黄色

或浅黄色，略呈角质样。味微苦 1,9-11（图 3；页 T-228）。 

商品规格 

黄芩商品分条芩和枯芩两种规格。 

15 
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1. 条芩：分二等。 

一等：条长 10 cm 以上，中部直径 1.6 cm 以上，去净粗皮。 

二等：条长 4 cm 以上，中部直径 1 cm 以下，但不小于 0.4 cm，去净粗皮。 

2. 枯芩：即老根多中空的枯芩和块片碎芩，破断层芩。表面黄色或浅黄色，质坚

脆，断面黄色。气微，味苦，无粗皮、茎芦、碎渣、杂质，虫蛀霉变 12,13。 

非正品 

混淆品 

1. 滇黄芩：唇形科植物滇黄芩 Scutellaria amoena C.H. Wright 的根。为圆锥

形的不规则条状，常有分枝。表面黄褐色或棕黄色。常有粗糙的栓皮。断面显纤维性，鲜

黄色或微带绿色。云南、贵州、四川等省作黄芩用。 

2. 粘毛黄芩：唇形科植物粘毛黄芩 Scutellaria viscidula Bunge.的根。根呈细

长的圆锥形或圆柱形，表面与黄芩相似，很少中空或腐朽。主产于河北、陕西、山东、内

蒙古等地区。 

3. 甘肃黄芩：唇形科植物 Scutellaria rehderiana Diels.的根。根较细，常有

分枝。主要分布于甘肃、陕西、山西等省区 9-11。 

炮制方法 

1. 黄芩片：取原药材，除去杂质，置沸水中煮 10 分钟，取出，闷透，切 1-2 mm
的薄片，干燥；或蒸半小时，取出，切 1-2 mm 的薄片，干燥（注意避免爆晒）。 

2. 酒黄芩：取黄芩片，加黄酒拌匀，稍闷，待酒被吸尽后，用文火炒至药物表面

微干，深黄色，嗅到药物与辅料的固有香气时，取出，晾凉。每 100 kg 黄芩片，用黄酒

10 kg。 

3. 黄芩炭：取黄芩片，置热锅内，用武火加热，炒至药物外面黑褐色，里面深黄

色，取出，晾凉 12。 

饮片特征 

1. 黄芩片：本品为类圆形或不规则形薄片。外表皮黄棕色或棕褐色。切面黄棕色

或黄绿色，具放射状纹理（图 4；页 T-230）。 

2. 酒黄芩：本品形如黄芩片，表面棕黄色，略有酒气（图 5；页 T-230）。 

3. 黄芩炭：本品形如黄芩片，表面黑褐色，体轻，有焦炭气 13-14（图 6；页

T-230）。 

化学成分 

黄芩中主要含黄酮类成分（如黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷、汉黄芩素）（图 7；

页 T-231），以及挥发油等 9,15,16。 
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鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末棕黄色（图 8；页 T-231）。①韧皮纤维单个散在或数个成束，梭

形，壁厚，孔沟细。②非木质化，薄壁细胞内含草酸钙砂晶，淀粉粒甚多，复粒或单粒，

类球形或肾形，当与碘溶液染色淀粉颗粒显紫色。③木栓细胞棕黄色，表面观呈多角形。

④石细胞类圆形或类方形，壁较厚或甚厚，木质化，单细胞或成束常见。⑤具网纹导管及

缘纹孔导管可见。⑥木纤维多碎断，有稀疏斜纹孔（图 9；页 T-232）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 4 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 1 ml，加

三氯化铁试剂（9%三氯化铁水溶液）1-2 滴，显墨绿色（检查酚类化合物）（图 10；页

T-233）。 

- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 4 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 1 ml，加

入少许镁粉，再滴加少量浓硫酸，显橙色（检查黄酮类化合物）（图 11；页 T-233） 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml 作为

供试品溶液。吸取上述供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲

醇-甲酸（10 : 3 : 1 : 2）为展开剂，展开，取出，晾干，置可见光、紫外灯（254 nm,366 

nm）下检视。薄层板喷以香草醛/硫酸试剂（含 5%香草醛和 10%硫酸），在 110ºC下加热至

显色清晰，观察显色点（图 12；页 T-235）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液，加 600 倍

甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 13；页 T-236）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分不超过 6.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 12.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物 

乙醇溶性浸出物：不得少于 40.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

黄芩苷：本品按干燥品计算，黄芩苷（C21H18O11）含量不得少于 9.0% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 
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色谱条件与系统适用性试验：用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水-

磷酸（47 : 53 : 0.2）为流动相；检测波长为 280 nm。理论板数按黄芩苷峰计算应不低于

2500。 

对照品溶液的制备：取在 60ºC减压干燥 4h 的黄芩苷对照品适量，精密称定，

加甲醇制成每 1 ml 含 60μg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品中粉约 0.3 g，精密称定，加 70%乙醇 40 ml，加热

回流 3h，放冷，滤过，滤液置 100 ml 量瓶中，用少量 70%乙醇分次洗涤容器和残渣，洗液

滤入同一量瓶中，加 70%乙醇至刻度，摇匀。精密量取 1 ml，置 10 ml 量瓶中，加甲醇至

刻度，摇匀，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，记

录色谱图，测量对照品和供试品待测成分的峰面积，按外标法计算含量 1。 

药理作用 

黄芩多种提取物、黄芩总黄酮及黄芩苷均有解热效果 17,18；黄芩有良好抗炎 17,19-21、

抗过敏、抗病原微生物、抗内毒素作用；黄芩能保肝、降血脂、抗氧化。黄芩的多种提取

物及其主要黄酮类成分黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素对多种肿瘤细胞均有抗肿瘤活性，作用

机制与调节花生四烯酸代谢、影响细胞周期、诱导肿瘤细胞凋亡及抗肿瘤新生血管生成等

有关 17,21。 

毒理作用 

黄芩口服毒性甚小，小鼠灌服煎剂达 163.3 g/kg 不引起死亡。兔口服煎剂

10 g/kg、静注醇提物 2 g/kg 不致死。犬一次口服浸剂 15 g/kg 或每次 5 g/kg，一日 3 次，

连续服用 8 周无明显毒性，但可见粪便稀软。小鼠静注黄芩苷注射液的 LD50 为（2.74±

0.26）g/kg。黄芩提取物 0.32、1.25 和 5 g/kg 灌服无母体毒性、胚胎毒性、发育毒性和

致畸性，也未见致突变性 17 。 

性味归经  

苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经 1。 

功能 

1. 黄芩片：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。 

2. 酒黄芩：黄芩酒制入血分，可缓和黄芩的苦寒之性，以免伤害脾阳，导致腹

泻。 

3. 黄芩炭：黄芩炭以清热止血为主 12,22 
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主治 

1. 湿热证 

本品有较强的清热燥湿作用，适用于各种湿热证，尤善清中、上焦湿热。治湿

温病湿热郁阻所致身热不扬，胸脘痞闷，舌苔黄腻，常与滑石、茯苓皮、大腹皮等配伍，

如黄芩滑石汤（图 14；页 T-239）；治大肠湿热，泻痢腹痛，里急后重，常与白芍、黄

连、大黄等配伍，如芍药汤（图 15；页 T-239）；治湿热黄疸，可与茵陈、栀子等清热利

湿退黄药同用 23。 

2. 火热证，伤寒热入少阳 

本品苦寒，能清热泻火力强，可用于多种火热证。治肺热咳嗽，单用有效，如

清金丸；治肺热燥咳，常与知母、贝母、麦冬等配伍，如清肺汤（图 16；页 T-239）；治

胸膈烦热，面赤唇焦，烦躁口渴等上、中二焦邪热炽盛证，常与连翘、栀子、大黄、芒硝

等同用，如凉膈散（图 17；页 T-239）；治伤寒热入少阳证，本品又常与柴胡同用，共收

和解少阳之效，如小柴胡汤 24（图 18；页 T-239）。 

3. 疮痈肿毒，咽喉肿痛 

本品有较强的泻火解毒之功，治火毒炽盛之痈肿疮毒，咽喉肿痛，常与金银

花、连翘、牛蒡子、玄参等同用 23。 

4. 血热出血证 

本品既能清热，又能止血，适用于火毒炽盛，迫血妄行所致的吐血、衄血、便

血、尿血、崩漏等多种出血证，可单用，或与生地、白茅根等凉血止血药同用 23。 

5. 胎动不安 

本品可清胞宫之热以安胎，可用于妊娠胎热不安，常与当归、白术等同用 25。 

用法用量 

煎服，3-10 g。清热多用黄芩片，安胎多用炒黄芩，清上焦热可用酒黄芩，止血可

用黄芩炭 1,23。 

使用注意 

脾胃虚寒者慎用 23。 

临床研究 

现代有用于治疗溃疡性结肠炎、细菌性痢疾、儿童慢性上颌窦炎等，属湿热或热

毒内盛者 24。 

不良反应：有患者服用小剂量的黄芩而出现过敏的报道 25。 

贮藏 

置通风干燥处，防潮 1。 
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附录 
 

该生药的质量指标采用《泰国植物药药典》所描述如下的方法来确定。 

1. 杂质检查 
杂质是指下列任何一种物质： 

1. 来源与规定相同，但其性状与部位与规定不符； 

2. 来源与规定不同的物质 

检查法：取药材样品 100-500g，摊开，通过肉眼或放大镜（6 倍）察，将杂质拣

出。将各类杂质分别称重，计算其在药材样品中的百分含量。  

2. 灰分测定法 

2.1  总灰分 

取出 2-4g 取供试品，置炽灼至恒重且已去皮的坩埚中（通常由铂金或者硅

土制造），精密称定重量。灰化供试样品的温度应缓缓增加，不超过 450ºC，至完全灰

化，根据残渣重量，计算供试品中总灰分的含量（%）。如供试品不易灰化，可将坩埚放

冷，加热水 2ml,使残渣湿润，然后置水浴上蒸干，残渣照前法炽灼，至坩埚内容物完全灰

化。根据残渣重量以及风干的供试品重量，计算总灰分的含量（%） 

2.2  酸不溶性灰分 

取上项所得的灰分，在坩锅中小心加入 2M 盐酸约 25ml，用表面皿覆盖坩锅, 

置水浴上加热 5 分钟。通过无灰滤纸过滤得到坩埚内的不溶物质，用热水洗涤滤液至中

性，在 500ºC 左右将滤渣连同滤纸共同灰化。根据残渣重量，计算供试品中酸不溶性灰分

的含量（%）。 

3. 水分测定法 

3.1  烘干法 

取供试品 2-5g，平铺于干燥至恒重的扁形称瓶中，厚度不超过 5mm，疏松供

试品不超过 10mm，精密称定，打开瓶盖在 100-105ºC 干燥 5 小时，将瓶盖盖好，移置干燥

器中，冷却 30 分钟，精密称定重量，再在上述温度干燥 1 小时，冷却，称重，至连续两

次称重的差异不超过 5mg 为止。根据减失的重量，计算供试品中含水量。 
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3.2  甲苯蒸馏法 

仪器（如图 1；页 T-244）包括玻璃瓶（A）、连接管（D）、圆柱管（B）、

刻度接收管（E）、冷凝器（C）。接收管精确到 0.1ml 以确保读数误差不超过 0.05ml。热

源 好的是带变阻器控制或油浴的电暖炉热。烧瓶上部及连接管可隔热。 

将 200ml 甲苯和大约 2ml 水加入到干燥的玻璃瓶中，回流 2 小时，冷却至室

温，读取水的体积（精确至 0.05ml）。准确称量待测样品（精确至厘克），加入至同一玻

璃烧瓶中，注意不要加入 2-3ml 水。如果待测样品为膏状，称量时应使用金属箔。加入少

量分子筛后，缓慢加热 15 分钟。控制甲苯的回流速度在每秒 2 滴，蒸馏出大部分水分后

将甲苯的回流速度增加到每秒 4 滴。当所有水分完全蒸馏完后，用干燥的甲苯洗涤装置内

壁，继续回流 5 分钟，移除热源，将刻度接收管冷却至室温，将管壁上附着的水滴推下。

当甲苯层和水层完全分离后，第二次读取水的体积，然后通过公式计算出待测样品中的含

水量： 

100 (n′- n) 

          
其中， p  =  待测样品的克数, 

 n  =  第一次分馏后水的体积度数, 

 n′=  两次分馏后水的总体积数。 

4. 浸出物测定法 

4.1  乙醇溶性浸出物 

将 5g 干品浸泡，打成粗粉，精确称量，与 100ml 乙醇加入一密闭烧瓶 24 小

时，前 6 小时频繁摇动烧瓶，后 18 小时静置。迅速过滤，以免乙醇流失，于一平底浅锅中

蒸干 20.0ml 滤液，于 105ºC 干燥至恒重。以干燥品计算供试品中醇溶性浸出物的含量

（%）。 

4.2  水溶性浸出物 

采用乙醇溶性浸出物方法进行测定，但使用氯仿水代替乙醇。 

5. 挥发油测定法 

根据药物的性质进行测定。 

取供试品适量, 称定准确重量, 置硬质圆底烧瓶中，加蒸馏水预定容积与玻璃珠

数粒，振摇混合后，连接挥发油测定器与回流冷凝管（图 2;页 246）。自冷凝管上端加水

使充满挥发油测定器的刻度部分，并溢流入烧瓶时为止，加二甲苯定量。置电热套中或用

其他适宜方法缓缓加热于 130-150ºC 至沸，并保持微沸约 5 小时，至测定器中油量不再增

加，停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞，将水缓缓放出，至二甲苯和挥发油层上

端到达刻度 0 线上面 5mm 处为止。放置 1 小时以上，再开启活塞使油层下降至其上端恰与

刻度 0 线平齐，读取挥发油量，并计算供试品中挥发油的含量（%）。 
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Zingiberis Rhizoma 
 

Definition 
Zingiberis Rhizoma (干姜 Ganjiang) or Ginger is the 

dried rhizome of Zingiber officinale (Willd.) Rosc., family 
Zingiberaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome fleshy, thick, branched, fragrant and spicy. Leaves 2-ranked; 

leaf blade linear-lanceolate, smooth and glabrous, sessile; ligule membranous. Inflorescence 
scapose, sprouting from rhizome; spike strobiliform, ovate or elliptic; bracts ovate, pale green, 
with a small tip.2-4 (Figure 1, p.T-2; Figure 2, p.T-3) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of the plant are in Sichuan (四川), Guizhou (贵州), Guangxi 

(广西), Zhejiang (浙江), Fujian (福建), Shanxi (山西), Jiangxi (江西), and Yunnan (云南) 
provinces. The best cultivation area is in Qianwei (犍为) county in Sichuan province.2-4 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting period is generally during winter when stems and leaves withered and 

turned yellow. Dig up the entire rhizomes, eliminate stems and leaves and shake off soil. Wash 
clean. Bake at low temperature (below 60ºC) until 70-80% dried. Stack the rhizomes in heaps and 
leave for 4-5 days then bake again until thoroughly dried. Do not use equipment made from iron 
to remove the peel.1,5-7 

Description of crude drug 
Flattened piece with finger-like branches, 3-7 cm long, 1-2 cm thick. External grayish- 

yellow or pale grayish-brown, rough, with longitudinal wrinkles and distinct annulated nodes. 
Branched parts usually with remains of scale leaves, apex with stem-scars or buds. Texture 
compact with fine starchy granules, fracture yellowish-white or grayish-white, endodermis ring 
distinct with scattered vascular bundles and yellow oil droplets. Odor, aromatic and characteristic; 
taste, pungent.1,5-7 (Figure 3, p.T-4) 

1 
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Commercial grading 
No grading.8-10 

Processing methods 
There are 3 processing methods. 

1. Ganjiangpian (干姜片): Eliminate foreign matters, soak in water briefly, wash clean, 
cut into pieces or slices about 2-4 mm thick and dry. 

2. Jiangtan (姜炭): Place Ganjiang in a pan and stir-bake at high temperature until the 
outer surface scorched black and the inner part turns dark brown, spray a small quantity of water, 
take out and allow to cool. 

3. Paojiang (炮姜): Place clean sand, enough to cover the crude drug, in a pan, heat with 
strong fire until the sand can flow smoothly, add Ganjiang, stir continuously until the outer 
surface inflated and the color turned brown. Take out, sieve out the sand and allow to cool.1,5-7 

Description of prepared slice 
1. Ganjiangpian: Irregular slices, longitudinally or obliquely cut, with finger-like 

branches, 1-6 cm long, 1-2 cm wide, 0.2-0.4 cm thick. External grayish-yellow or pale yellowish-
brown, rough, with longitudinal wrinkles and distinct annulated-nodes. Fracture grayish-yellow or 
grayish-white, starchy, numerous longitudinal fibers, some appear hair-like. Texture compact. 
Odor, aromatic and characteristic; taste, pungent. (Figure 4, p.T-5) 

2. Jiangtan: Same as Ganjiang except external scorched black, texture light and fragile. 
Taste, slightly bitter and slightly pungent. (Figure 5, p.T-5) 

3. Paojiang: Irregular scorched pieces. External brownish-black or brown. Texture light 
and loose, fracture brownish-black at the edge and brownish-yellow at the inner part, vascular 
bundles scattered. Odor, aromatic and characteristic; taste, slightly pungent.1,5-7 (Figure 6,  p.T-5) 

Chemical compositions 
Important chemical compositions of Zingiberis Rhizoma are volatile oils (e.g. α-

zingiberene), diarylheptanoids [e.g. 6-gingerol (Figure 7, p.T-6), 6-gingerdione], etc.5,11-13 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Pale yellowish-brown to grayish-brown (Figure 8, p.T-6). Microscopic cells 
tissue and intracellular structures: (1) Starch abundant, simple; shape long ovate, ovoid, sub-
spheroidal, or reniform; hilum pointed, stained purple with iodine solution. (2) Parenchyma cells, 
non-lignified sinuated thin wall, containing numerous intracellular starch granules. (3) Vessels 
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mostly scalariform or reticulate. (4) Phloem fibers non-lignified thin wall with transverse septa, 
wall serrated on one side. (5) Cells containing dark reddish-brown resinous substance, 
occasionally found. (Figure 9, p.T-7) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.1 g of the sample powder add 3 ml of petroleum ether (30-60°C), 

ultrasonicate for 15 minutes. Evaporate 0.3 ml of the supernatant in a spot plate to dryness, add 4-
5 drops of sulfuric acid solution (prepared by mixing 7.5 ml of concentrated sulfuric acid with 2.5 
ml of distilled water) and a small amount of vanillin powder and mix well to produce a brownish-
red solution which turns black after left to stand for 15 minutes. Add 4-5 drops of distilled water, 
the solution turns azure blue. (Test for gingerols and shogaols) (Figure 10, p.T-8) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.1 g of the sample powder add 1 ml of ethanol, untrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 10 μl of the test solution to a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of hexane : diethyl ether 
(4 : 6) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, and examine 
under ultraviolet light at 254 and 366 nm then spray with vanillin/sulfuric spray reagent (1% 
vanillin in 10% sulfuric acid), heating at 110°C and over spray with distilled water. The spots and 
color in the chromatograms will be as shown in Figure 11 (p.T-9). Shogaols and gingerols are the 
blue spots at high and low Rf values, respectively. 

(3) Identification by ultraviolet/visible spectroscopy 
To 0.1 g of the sample powder add 1 ml of ethanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-500 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-10). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 6.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 19.0% w/w1 (Appendix 3.2). 

3. Extractive content 
Water soluble extractive: Not less than 22.0% w/w1 (Appendix 4.2). 

4. Content of active constituents 
(1) Volatile oils: Not less than 0.8% v/w1 (Appendix 5). 
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(2) 6-Gingerol (C17H26O4): Not less than 0.60% w/w, calculated based on dried 
weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of acetonitrile : methanol : water (40 : 5 : 55) as the mobile phase. Measure 
the absorbance at 280 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 5,000, 
calculated with the reference to the peak of 6-gingerol. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of 6-gingerol CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.1 mg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.25 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 20 ml of 75% methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 40 minutes. Allow to cool, weigh again, add 75% methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of 6-gingerol in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of 6-gingerol 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Zingiberis Rhizoma are mainly on the gastrointestinal 

system and the cardiovascular system, and analgesic, anti-inflammatory, anti-anoxia, anti-tumor 
activities, etc. Zingiberis Rhizoma has spasmolytic, analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic 
activities.14-16 It has anti-peptic ulcer activity,17 antagonize castor oil-induced diarrhea and has 
cholagogue activity.14 The effects of Zingiberis Rhizoma on the cardiovascular system are 
cardiotonic, vasodilation, anti-thrombosis and anti-arrhythmia.14,15,18 It also has anti-hypoxic14,15 
and anti-tumor activities.19,20 

Toxicity 
The LD50 of ether extract of Zingiberis Rhizoma orally administrated to mice is 16.3 ± 2.0 

mg/kg. No mortality in mice is found after oral administration of 120 g/kg of water extract, 
equivalent to crude drug. The LD50 of ethanol extract after oral administration to mice is 
108.9 g/kg, equivalent to crude drug. No abnormality is found in body weight, hematology, blood 
biochemical and organ pathological examination in mice after oral administration of 18 and 
10 g/kg, equivalent to crude drug, of ethanol extract of Zingiberis Rhizoma for 2 months.19 
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Property and channel distribution 
Pungent in flavor, hot in nature. Enter spleen, stomach, kidney, heart and lung 

channels.1,21 

Actions 
1. Ganjiangpian: Warm the spleen and the stomach to dispel cold, restore yang, clear 

channels, warm the lung to resolve fluid retention.1,21,22 

2. Jiangtan: Bitter, astringent and warm, enter spleen and kidney channels, less pungent 
therefore can stop bleeding and warm qi. The warming effect is less than Paojiang but more 
potent in stop bleeding. 

3. Paojiang: Taste bitter, pungent and warm, therefore it can warm the spleen and 
stomach, disperse cold, warm qi and stop bleeding. Its nature and taste are less dry and less 
pungent than Ganjiang therefore it is not as potent in internal warming effect as Ganjiang but has 
longer duration and milder effect. It is effective for pain, diarrhea, warm qi and stop bleeding.22 

Indications 
1. Cold syndrome of spleen and stomach 

Zingiberis Rhizoma acts on spleen and stomach channels and warms the center to 
dispel cold, so it is used to treat both excess-cold syndrome and deficiency-cold syndrome. For 
deficiency-cold in spleen and stomach manifesting as abdominal pain from cold, it is often used 
with Renshen (人参) and Baizhu (白术), as in Lizhong Wan (理中丸) (Figure 13, p.T-12). For 
abdominal pain due to cold enter central organs, it can be used alone in the powder form, or in 
combination with Gaoliangjiang (高良姜), as in Erjiang Wan (二姜丸). For peptic-ulcer with vomiting 
due to cold, it is usually used with Banxia (半夏), as in Banxia Ganjiang San (半夏干姜散)1,21 
(Figure 14, p.T-12). 

2. Yang-exhaustion syndrome 
As Zingiberis Rhizoma restores yang to sanjiao and clear channels, for yang-

exhaustion syndrome it is usually used with Fuzi (附子), as mutually synergistic drugs, as in Sini Tang 
(四逆汤)1,21 (Figure 15, p.T-13). 

3. Dyspnea with cough due to cold fluid-retention 
Zingiberis Rhizoma is pungent in flavor and hot in nature, and act on the lung 

channel. It can warm lung, expel cold and resolve phlegm. It is used to treat dyspnea with cough 
due to cold fluid-retention, cold body and back, copious clear thin phlegm, usually used in the 
combination with Xixin (细辛), Wuweizi (五味子) and Mahuang (麻黄), as in Xiaoqinglong 
Tang (小青龙汤)1,21 (Figure 16, p.T-13). 
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Usage and Dosage 
3-10 g, decoction for oral use.21 

Contraindication 
Contraindicated in patients with interior heat with yin-deficiency, excessive heat in the 

blood.21 

Modern clinical applications 
Used to treat diarrhea, gastritis, hepatitis, seasickness, pyloric obstruction, alopecia 

areata, male infertility, etc.23 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and cool place, protect from insects. 
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Gardeniae Fructus 
 

Definition 
Gardeniae Fructus (栀子 Zhizi) or Cape Jasmine Fruit is 

the dried ripe fruit of Gardenia jasminoides Ellis, family 
Rubiaceae.1 

Description of the plant 
Evergreen shrub. Simple leaves, opposite or three-

leaves whorled; leaf blade thick, leathery, oblong, wide 
oblanceolate or obovate, with acute or acuminate apex; base cuneate; margin entire; stipules 2, 
membranous sheath-shaped. Flower large, aromatic, terminal or axillary; corolla spiral when 
budding and goblet-shaped when blooming, white at first and turn cream yellow afterwards, base 
connate into a tube. Fruit obovate or oblong, deep yellow, with 5-9 wing-shaped longitudinal 
edges, tip with strip persistent calyx. Seeds numerous, bright yellow, flat ovoid.2-5 (Figure 1, p.T-16; 
Figure 2, p.T-17) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of the plant are in the flat plain areas of the central basin of 

the Yangtze river valley. The most suitable cultivation areas are in Fengcheng (丰城), Jinxi (金溪), 
Yichun (宜春), Linchuan (临川), Le’an (乐安), Yushan (玉山), Wanzai (万载), Gaoan (高安), 
Dongxiang (东乡), Shanggao (上高) and Nancheng (南城) counties in Jiangxi (江西) province; 
Luxian (泸县), Naxi (纳西), Cangxi (苍溪) and Yilong (仪陇) counties in Sichuan (四川) 
province; and Rongchang (荣昌) county in Chongqing (重庆) municipality.6 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting period is when fruit peel turns from green to red or reddish-yellow. 

Collect the fruits by hand in a sunny day, do not break the twigs. Gather fruits of all sizes that are 
ripe and afterward sort by size.7,8 Remove fruit stalks and foreign matters. Scald in boiling water 
or steam, and dry under the sun. In some areas the fruits are processed differently. The fruits dried 
directly under the sun are known as “Shengshaizhi (生晒栀)”. The fruits dried by baking with fire 
are known as “Beizhi (焙栀)”. The fruits processed by stuff and cover the fruits tightly, steam or 
incubate and then dry under the sun, are known as “Heishanzhi (黑山栀)”.9-11 

2 
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Description of crude drug 
Prolate-ovoid or ellipsoid, 1.5-3.5 cm long, 1-1.5 cm in diameter. External reddish-

yellow or brownish-red, with 6 longitudinal winged ribs and a conspicuous longitudinal and 
branched vein between two ribs. Tip bearing remains of sepals, base somewhat tapering and has a 
remain of fruit stalk. Pericarp thin and brittle, somewhat lustrous; the inner surface relatively pale 
in color, lustrous, with 2-3 raised false septa. Seeds numerous, flattened-ovoid, aggregated into a 
mass, deep red or reddish-yellow, with fine and dense warts on the surface. Odor, slight; taste, 
slightly sour and bitter.1 (Figure 3, p.T-18) 

Commercial grading 
Gardeniae Fructus is divided into two grades. 
First-class: Dried fruits. Prolate-ovoid or ellipsoid, plump. The outer surface orange red, 

reddish-yellow, light red or light yellow with longitudinal ribs. Tip bearing remains of sepals. 
Pericarp thin and somewhat lustrous. Seeds aggregated, deep red, purplish-red, light red or 
brownish-yellow. Odor, slight; taste, slightly sour and bitter. Without blackened fruit, foreign 
matter, mildew and insect damage. 

Second-class: Dried fruits. Prolate-ovoid or rounded, small. The outer surface orange 
yellow, dark or bluish-purple with longitudinal ribs. Tip bearing remains of sepals. Pericarp thin 
and somewhat lustrous. Seeds aggregated, brownish-red, reddish-yellow, dark brown or brown. 
Odor, slight; taste, slightly sour and bitter. With a few irregular or broken fruits. Without 
blackened fruit, foreign matter, mildew and insect damage.12,13 

Counterfeit product 
Shuizhizi (水栀子) or Dazhizi (大栀子): The dried ripe fruit of Gardenia jasminoides 

Ellis var. grandiflora Nakai, family Rubiaceae. Large fruit, oblong-ovoid, rib distinct (Figure 4, 
p.T-19). Used externally for bruise. Also used as nontoxic natural dye.14-16 

Note: In Thailand, Shuizhizi is used in small amount as yellow colorant for 
Chrysanthemum tea (菊花茶). 

Processing methods 
There are 3 processing methods. 

1. Zhizi (栀子): Remove foreign matters and crush into pieces. 

2. Chaozhizi (炒栀子): Place Zhizi (from method 1) in a pan and stir-bake with medium 
heat until the outer surface of the pericarp turns yellowish-brown, take out and allow to cool. 
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3. Jiaozhizi (焦栀子): Place Zhizi (from method 1) in a pan and stir-bake with medium 
heat until the outer surface of the pericarp becomes burnt-brown or burnt-black and the inner 
surface turns yellowish-brown or dark brown, take out and allow to cool.1 

Description of prepared slice 
1. Zhizi: Irregular pieces. The surface of the pericarp reddish-yellow or brownish-red, 

with longitudinal winged ribs. Seeds numerous, flattened-ovoid, deep red or reddish-yellow. 
Odor, slight; taste, bitter and slightly sour. (Figure 5, p.T-20) 

2. Chaozhizi: Same as Zhizi except the outer surface yellowish-brown. (Figure 6, p.T-20) 

3. Jiaozhizi: Same as Zhizi except the outer surface of the pericarp burnt-brown or 
burnt-black, inner surface yellowish-brown or dark brown. Odor, slight; taste bitter and slightly 
sour.1,12,13 (Figure 7, p.T-20) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Gardeniae Fructus are iridoids [e.g. geniposide, 

gardinoside (Figure 8, p.T-21), geniposidic acid, genipin], pigments (e.g. crocin-1, crocin-2), 
triterpenoids (e.g. ursolic acid), flavonoids, phenolic acids (e.g. chlorogenic acid), volatile oils, 
etc.2,17 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Reddish-brown (Figure 9, p.T-21). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Stone cells of pericarp fusiform, slender, arranged in mosaic like pattern. 
(2) Parenchyma cells of mesocarp subrectangular or subround, thin wall, with rosette shape 
calcium oxalate crystals. Lignified vessels found. (3) Stone cells of exocarp yellow or pale brown, 
elongated, rectangular or irregular in shape, with large-pitted and thickened walls and brownish-
red lumina. (4) Seed coat adhered to endosperm, cells subround, thick wall, non-lignified. 
(5) Vessels mostly reticulated. (Figure 10, p.T-22) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of 50% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes to obtain a bright yellow test solution. Take 0.1 ml of the supernatant as the test solution, 
add 1 ml of Trim-Hill reagent (10 ml of glacial acetic acid, 1 ml of 0.2% copper sulfate solution 
and 0.5 ml of concentrated hydrochloric acid), mix well and heat. After heating, a green color is 
produced. (Test for iridoids) (Figure 11, p.T-23) 
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(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of 50% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes, take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 4 μl of the test solution to a 
silica gel 60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of ethyl acetate : 
acetone : formic acid : water (5 : 5 : 1 : 1) as the mobile phase. After developing and removal of 
the plate, dry in air, examine under visible light, ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible 
light after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color in the 
chromatograms will be as shown in Figure 12 (p.T-24).1 

(3) Identification by ultraviolet/visible spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of 50% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes, dilute the supernatant 200 times with methanol. Measure the absorbance of the test 
solution at 200-600 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 13 (p.T-25).  

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 6.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 8.5% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Content of active constituent 

Gardenoside (C17H24O10): Not less than 1.8% w/w, calculated based on dried 
weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of acetonitrile : water (15 : 85) as the mobile phase. Measure the absorbance 
at 238 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 1,500, calculated with 
the reference to the peak of gardinoside. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of gardinoside CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 30 μg/ml. 

Test solution: Weight accurately 0.1 g of the sample powder (through No.4 or 65 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 25 ml of methanol, stopper and weigh 
accurately and ultrasonicate for 20 minutes. Allow to cool, weigh again, add methanol to 
replenish the loss weight, mix well and filter. Transfer accurately 10 ml of the filtrate to a 25 ml 
volumetric flask, dilute with methanol to the volume, mix well and take the successive solution as 
test solution. 

Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
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Calculate the content of gardinoside in the test solution with reference to the peak areas of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of gardinoside 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Gardeniae Fructus are mainly on the central nervous 

system, the gastrointestinal system, the cardio-cerebrovascular system, anti-microorganism 
activity, etc. Gardeniae Fructus has anti-pyretic, sedative, analgesic and anti-inflammatory 
activities.18 Effect on gastro-intestinal system of Gardeniae Fructus are hepato-protective, 
pancreas protective and cholagogue activities,18,19 influencing on intestinal smooth muscle 
contraction18 and anti-ulcer.20 It can inhibit and kill pathogenic microorganisms.18,21,22 It also has 
anti-cerebral hemorrhage and anti-hypertensive activities.23,24 

Toxicity 
The LD50 of alcohol extract of Garceniae Fructus in mice are 107.4 and 17.1 g/kg, 

equivalent to crude drug, for oral administration and intraperitoneal injection, respectively. Large 
dose of aqueous extract, alcohol extract geniposidic acid and genipin show toxic effects to the 
liver.1,18,25,26 

Property and channel distribution 
Bitter in flavor and cold in nature. Enter the heart, lung and sanjiao channels.27 

Actions 
1. Zhizi: Purge fire to relieve vexation, clear heat and drain damp, cool the blood and 

resolve toxin. External use for relieve pain and swelling.27,28 

2. Chaozhizi and Jiaozhizi: Zhizi is bitter and very cold, it can easily destroy zhongqi 
(qi that nourishes the middle warmer), stimulate the stomach, and weaken the spleen and 
stomach, easily vomit after meals. The stir-baking of Chaozhizi and Jiaozhizi lessen these adverse 
effects. Chaozhizi and Jiaozhizi have similar actions. Chaozhizi has more bitter taste and colder 
nature, it is more suitable for high heat syndromes. In case of spleen and stomach deficiency, 
Jiaozhizi is more suitable. Both Chaozhizi and Jiaozhizi can dissipate heat and relieve vexation.28 

Indications 
1. Fire-heat syndrome 

Gardeniae Fructus is bitter and cold in nature, it can drain excessive fire especially 
heart-fire. It is used for the treatment of heat affecting heart causing vexation, restlessness and 
fullness in the chest, usually in combination with Dandoushi (淡豆豉) as in Zhizichi Tang (栀子豉汤) 



2. Gardeniae Fructus 

 

  E-13 

(Figute 14, p.T-27). For swelling and red eyes due to liver-heat, it is often used with Juhua (菊花) 
and Xiakucao (夏枯草). For stagnated heat and burning sensation in the stomach, nausea and 
vomiting, it is usually used with Shengjiang (生姜 – fresh ginger). For cough due to lung-heat 
with dry and sore throat, it is usually used with Huangqin (黄芩) and Jiegeng (桔梗), as in Zhilian 
Qingfei Tang (栀连清肺汤)27 (Figure 15, p.T-27). 

2. Damp-heat syndrome  
Gardeniae Fructus is bitter and cold in nature, it can clear heat and dispel damp-heat 

through sanjiao and remove through urination. It is used to treat jaundice due to stagnation of 
liver and gall bladder damp-heat, reddish urine and oliguria. It is usually used with Yinchenhao 
(茵陈蒿) and Dahuang (大黄), as in Yinchenhao Tang (茵陈蒿汤) (Figure 16, p.T-28). For 
damp-heat stranguria causing frequent micturition with burning pain in the urethra, it is often used 
with Huashi (滑石) and Cheqianzi (车前子), as in Bazheng San (八正散)27 (Figure 17, p.T-28). 

3. Bleeding due to blood heat 
As Gardeniae Fructus affects the blood, it can clear blood heat, stop bleeding and 

indicated for various bleeding symptoms due to excessive blood heat damages blood vessels and 
cause hemorrhage, such as hematemesis, emptysis, epistaxis and hematuria.27 

4. Sores, abscesses, swelling and removing toxin 
Gardeniae Fructus is effective in clearing heat and removing heat toxin. It can be used 

alone to treat sores, ulcers, abscess, swelling, redness, pain, burning sensation and to remove 
toxin, or used in combination with toxin-removing and carbuncles-eliminating herbs such as 
Jinyinhua (金银花), Lianqiao (连翘) and Pugongying (蒲公英) for internal and external uses. It 
also can be used as powder mixing with vinegar and apply externally to reduce swelling and 
pain.27 

Usage and dosage 
6-9 g of Zhizi or Chaozhizi, decoction for oral use, or an appropriate amount for external 

use.27 

Precaution 
Gardeniae Fructus is cold and bitter and can disturb spleen and stomach functions. It 

should not be used in patient with loose stool due to spleen deficiency.27 

Modern clinical application Clinical studies 
Used to treat many diseases caused by excessive heat, such as recurrent oral ulcer,29 

herpes zoster,30 chronic cholecystitis,31 contusion of limbs,32 hypertension,33 neurasthenia,34 
coronary artery disease,35 etc.  

Adverse reaction: No report. 
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Storage 
Store in a dry and ventilated place.1 
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Platycodonis Radix 
 

Definition 
Platycodonis Radix (桔梗 Jiegeng) is the dried root of 

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC., family Campanulaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb, with white milky latex. Taproot long, 

spindle-shaped, fleshy. Leaves whorled, opposite or totally alternate; 
leaf blade ovate, ovate-elliptic or lanceolate, with fine serrate margin. 
Flower solitary, false raceme or panicle composed of a few flowers; 
corolla broad campanulate, blue to blue-purple. Fruit capsule, obovate. Seeds numerous, ovate or 
elliptic, brown.2-7 (Figure 1, p.T-31; Figure 2, p.T-32) 

Important cultivation area 
The plant distributes in most of China in both wild and cultivated areas. The large 

production are from the Northeast (东北), the North (华北) of China and Inner Mongolia (内蒙古). 
High quality products are from the East (华东) of China with the most suitable cultivation areas 
in Tongbai (桐柏) county in Henan (河南) province, Chaohu (巢湖) and Tongcheng (桐城) 
counties in Anhui province (安徽), and Zitong (梓潼) county in Sichuan (四川) province.2-9 

Harvest and post-harvest handling 
The wild growing plants are harvested in autumn when stalks withered, while the 

cultivated plants are harvested in June to July. Dig the root in a sunny day, avoid breaking taproot 
and bark. Remove stalks, leaves and soil. Peel off the bark when still fresh. Wash clean with 
water. Dry under the sun or by baking, turn frequently until the root is almost dried. Stack the 
roots into a tight heap and leave to “sweat” for one day, then dry thoroughly under the sun or by 
baking.6-10 

Description of crude drug 
Cylindrical or slightly fusiform, gradually tapering downwards, some branched, slightly 

twisted, 7-20 cm long, 0.7-2 cm in diameter. External white or pale yellowish-white, or 
yellowish-brown to grayish-brown with unpeeled bark; longitudinally twisted-furrowed, with 
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lenticels and transverse branch roots scars, and with transverse striations at the upper part. 
Sometimes there is a relatively short or inconspicuous rhizome attached at the root base, and 
marked by several crescent-shaped stem scars. Texture fragile, fracture uneven, cambium ring 
brown, bark whitish, with cleft, wood pale yellowish-white. Odor, slight; taste, slightly sweet and 
then bitter.1,11-13 (Figure 3, p.T-33) 

Commercial grading 
Platycodonis Radix is classified by producing areas and as export commodities.  
Classification by producing areas are as follows:10,14-16 

1. Nan Jiegeng (南桔梗): divided into 3 grades. 
First-class: Dried roots. Long, straight, without bark and root tip. External white. 

Texture hard, fracture cortex white, inner core yellowish. Taste sweet, bitter and pungent. The 
diameter of the upper part of the root is more than 1.4 cm, length is more than 14 cm. Without 
foreign matter, without mildew and insect damage. 

Second-class: The diameter of the upper part of the root is more than 1 cm, more than 
12 cm long. Otherwise same as first-class. 

Third-class: The diameter of the upper part of the root is not less than 0.5 cm, not less 
than 7 cm long. Otherwise same as first-class. 

2. Bei Jiegeng (北桔梗): 
Assorted, no grading. 

Export commodity: Platycodonis Radix for export is divided into 5 grades. 
First-class: White, without bark, 12.5-25 cm long, circumference of the lower part 3-

3.8 cm, circumference of the upper part 4.9-6.5 cm. 
Second-class: 11.5-17 cm long, circumference of the lower part 2.6-2.8 cm, 4.5-4.7 

cm. Otherwise same as first-class. 
Third-class: 9-14 cm long, circumference of the lower part 1.8-2.6 cm, circumference 

of the upper part 2.8-3.4 cm. Otherwise same as first-class. 
Forth-class: 8-13 cm long, circumference of the lower part 1.2-2.2 cm, circumference 

of the upper part 2.8-3.4 cm. Otherwise same as first-class. 
Fifth-class: Jiegengsui (桔梗碎), root fragments. Without soil and other foreign 

matters. 

Counterfeit product 
The fake 
Sishizhu (丝石竹) or Changruishitouhua (长蕊石头花): The dried rhizome of 

Gypsophila oldhamiana Miq., family Caryophyllaceae, also commonly called “Xiacao (霞草)”. 
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The rhizomes are processed and cut into slices for use as counterfeit Platycodonis Radix. Usually 
cultivated in Shandong (山东) and Hebei (河北) provinces. It is cylindrical or conical, branched; 
external yellowish-white with twisted longitudinal clefts and small root scars, no rhizome 
attached; texture hard and heavy, uneasily broken, fracture has 2-4 yellowish-white concentric 
rings. Odor, slight; taste bitter and astringent, tongue numbing. Parenchyma cells contain clusters 
of calcium oxalate crystals and other fine crystals.11-13,17-22 

Processing method 
Eliminate foreign matters, wash clean, take out from the water, wait until soften, cut into 

2-4 mm thick slices, and dry.1 

Description of prepared slice 
Oval or irregular slices. Usually without bark but may have some remained. Cut surface 

has a relatively narrow grayish-white cortex, cambium ring brown and distinct, pith wide with 
numerous cracks. Odor, slight; taste, slightly sweet and then bitter.1 (Figure 4, p.T-35) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Platycodonis Radix are pentacyclic triterpenoid saponins 

[e.g. platycodin A, platycodin D (Figure 5, p.T-36), tenuigenin D], steroids (e.g. α-spinasterol), 
volatile oils, amino acids, etc.11,23,24 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Grayish-white to grayish-brown (Figure 6, p.T-36).  Microscopic cells tissue 
and intracellular structures: (1) Inulin chips visible (subrounded crystal). (2) Parenchyma cells 
non-lignified thick walled, occasionally found. (3) Numerous reticulate or scalariform vessels, 
one end with pores. (4) Yellow or dark brown cork cells, polygonal in surface view, wall slightly 
sinuated, occasionally found. (5) Phelloderm layer, tightly packed non-lignified thin walled cells 
with reddish-brown pigments inside, visible next to the cork layer, occasionally found. (6) No 
starch grain found. (Figure 7, p.T-37) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- Boil 0.1 g of the sample powder with 2 ml of distilled water for 2-3 minute. 

Stable foam is produced after shaking the solution. (Foam test for saponins) (Figure 8, p.T-38) 

- To 0.2 g of the sample powder add 1 ml of methanol, ultrasonicate for 15 
minutes. Evaporate 0.1 ml of the supernatant to dryness. Re-dissolve with 2-3 drops of acetic 
anhydride. Add 1 drop of concentrated sulfuric acid to immediately produce a brown-red color at 
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the center with a blue color ring at the peripheral. (Liebermann-Burchard test for triterpenoids and 
steroids) (Figure 9, p.T-38) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 5 μl of the test solution to a silica gel 60 
GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of ethyl acetate : 
methanol : formic acid (6 : 4 : 0.1) as the mobile phase. After developing and removal of the 
plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm, and visible light and 
ultraviolet light at 366 nm after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots 
and color in the chromatograms will be as shown in Figure 10 (p.T-39). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

diluted the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-40). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 6.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 17.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 

Platycodin D (C57H92O28): Not less than 0.10% w/w, calculated based on dried weight.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of acetonitrile : water (25:75) as the mobile phase. The evaporative light 
scattering detector is used. The number of theoretical plates of the column is not less than 5,000, 
calculated with the reference to the peak of platycodin D. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of platycodin D CRS and 
dissolve in methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.5 mg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 2 g of the sample powder (through No.2 or 24 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 50 ml of 50% methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again and add 50% methanol to 
replenish the loss weigh, mix well and filter. Measure accurately 25 ml of the filtrate and 
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evaporate on a steam bath to dryness. Dissolve the residue with 20 ml of water with an aid of mild 
heat. Extract with 20 ml of n-butanol saturated with water for 3 times. Combine the extracts and 
wash with 50 ml of ammonia solution (40% ammonia water in water), discard the ammonia 
solution, and then wash the extract with 50 ml of water saturated with n-butanol, discard the water 
solution. Evaporate the n-butanol solution to dryness and dissolve the residue in 3 ml of 
methanol. Add 0.5 g of silica gel, mix well and evaporate to dryness on a steam bath. Load the 
mixture into a silica gel column (100-200 meshes, 10 g, inner diameter 2 cm, wet packing using a 
mixture of chloroform : methanol (9 : 1)). Elute with 50 ml of a mixture of chloroform : methanol 
(9 : 1), follow with 100 ml of a mixture of chloroform : methanol : water (60 : 20 : 3), discard the 
eluents. Elute with 100 ml of a mixture of chloroform : methanol : water (60 : 29 : 6), collect the 
eluent and evaporate to dryness. Dissolve the residue in methanol, transfer to a 5 ml volumetric 
flask, dilute with methanol to the volume, shake well, filter, and take the filtrate as the test 
solution. 

Procedures: Inject accurately 5 μl and 10 μl of the reference solution and 10-15 μl 
of the test solution into the column, carry out under the above condition and record the 
chromatograms. Calculate the content of platycodin D in the test solution with reference to the 
peak area of the reference substance by using logarithmic equation of two points of external 
standard method, and calculate the percentage of platycodin D content in the sample.1 

Pharmacological activities 
Platycodonis Radix has expectorant and anti-tussive activities. It is used for the 

treatment of pulmonary diseases. Platycodins D and D3 have a good expectorant effect with low 
side effects.26 Platycodins crude extract has strong anti-inflammatory activity.25-28 Platycodonis 
Radix also can regulate immune function,29-31 lower blood sugar level25 and blood lipid level,25,32 
has anti-oxidantive33 and hepato-protective activities.34 Platycodin D has a strong in vitro anti-
tumor activity.35 

Toxicity 
The LD50 of Platycodonis Radix decoction orally administrated to mice is 24 g/kg, 

equivalent to crude drug. Oral administration of 40 g/kg of Platycodonis Radix decoction, 
equivalent to crude drug, to 5 rabbits causes all death within 24 hours. The LD50 of platycodins in 
mice and rats are 420 mg/kg and more than 800 mg/kg, respectively, for oral administration; and 
22.3 and 14.1 mg/kg, respectively, for intraperitoneal injection. Water extract of Platycodonis 
Radix has no teratogenic and mutagenic effects in mice.36,37 

Property and channel distribution properties 
Bitter and pungent in flavor, neutral in nature. Enter lung channel.1,38 
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Actions 
Disseminate lung-qi, relieve sore throat, eliminate phlegm, drain pus.1,38 

Indications 
1. Cough with profuse phlegm  

As Platycodonis Radix is pungent and bitter, it is dispersive and purgative. It 
specifically enters lung channel, therefore is effective in release the stagnated lung-qi, eliminate 
phlegm and relieve cough. It is used for cough with profuse phlegm due to both cold and heat 
syndromes. For cough with thin clear phlegm due to exogenous coldness, it is used with Zisu (紫苏), 
Xingren (杏仁) and Banxia (半夏), as in Xingsu San (杏苏散) (Figure 12, p.T-43). For cough and 
low fever due to wind-heat (温病) in the initial stage, it is used with Sangye (桑叶), Juhua (菊花), 
Lianqiao (连翘) and Xingren (杏仁), as in Sangju Yin (桑菊饮) (Figure 13, p.T-43). For phlegm 
obstruction and stuffiness in the chest and the hypochondrium, it is used with Gualou (瓜蒌), 
Zhishi (枳实), Chenpi (陈皮), etc.38 

2. Sore throat, hoarseness and dysphonia  
Platycodonis Radix has stagnated lung-qi releasing effect. It can relieve sore throat 

and hoarseness due to exogenous factors. For sore throat and aphonia caused by wind-heat 
attacking lung, it is often used with Niubangzi (牛蒡子), Fangfeng (防风), Bohe (薄荷) and 
Gancao (甘草), as in Jiawei Ganjie Tang (加味甘桔汤) (Figure 14, p.T-43). For sore throat 
caused by excessive accumulation of heat-toxin, it is often used with heat clearing and toxin 
dispelling herbs such as Banlangen (板蓝根), Shegan (射干), Xuanshen (玄参), etc. to clear away 
heat, dispel toxin and relieve swelling.38 

3. Pulmonary inflammation, purulence phlegm and pulmonary abscess  
Platycodonis Radix specifically enters lung channel, releases lung-qi stagnation and 

promotes flow, expels phlegm and drains pus. It is used to treat pulmonary inflammation or 
abscesses with severe cough, vomit with bloody sputum and pus, and foul smelling yellow 
sputum, in combination with herbs with lung-heat clearing, phlegm expelling and pus discharging 
effects, as in Jiegeng Tang (桔梗汤)38 (Figure 15, p.T-43). 

In addition, Platycodonis Radix’s stagnated lung-qi releasing effect also promotes 
diuresis and defecation, so it can be used to relieve urine retention and constipation. It also has an 
effect of guiding other drugs to rise upward. 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use.1,38 
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Precaution and contraindications 
Do not use at higher than the recommended dosage. Overdose might cause nausea and 

vomiting.38 

Modern clinical application 
Used to treat acute and chronic pharyngitis,39 pulmonary infarction40 and enteritis in 

children,41 etc. 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and ventilated place, protect from insects.1 

Reference 
1. Chinese Pharmacopoeia Commission.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China 2010.  Volume I.  Beijing: 

China Medical Science Press, 2010. 
2. Wan Deguang, Peng Cheng, Zhao Junning.  Authentic Traditional Chinese Medicine in Sichuan [M].  Chengdu: 

Sichuan Publishing Group - Sichuan Science and Technology Press, 2005 
3. Xu Guojun, He Hongxian, Xu Luosan, et al.  Chinese Medicinal Materials [M].  Beijing: China Medical Science Press, 

1996. 
4. State Administration of Traditional Chinese Medicine, Chinese Materia Medica Editorial Board.  The Selection of 

Chinese Materia Medica (Volume II) [M].  Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers, 1998. 
5. Xiao Peigen.  Modern Chinese Materia Medica [M]. Volme I.  Beijing: Chemical Industry Press, 2002.  
6. Xu Guojun, Xu Luoshan.  Study on Collating and Quality of Various Common Traditional Chinese Medicine (The 

Southern Cooperative).  Volume II [M].  Fuzhou: Fujian Science and Technology Publishing House, 1997.  
7. Li Min.  Method and Technique for Standardized Production and Management of Chinese Traditional Medicine [M].  

Beijing: China Medical Science Press, 2005.  
8. Wang Qiugan.  Chinese Medicine Local Collection and Processing Technology [M].  Nanchang: Jiangxi Science and 

Technology Press, 1996. 
9. Peng Cheng.  New Cultivation Technology of Chinese Medicine [M].  Chengdu: Sichuan Publishing Group - Sichuan 

Science and Technology Press, 2009. 
10. Li Min, Li Xiaokun, Wei Yingfang.  Chinese Herbal Medicines Harvesting, Processing and Storage Technology [M].  

Beijing: China Medical Science Press, 2007. 
11. Kang Tingguo.  Authentication of Chinese Medicine [M].  Second Edition.  Beijing: Chinese Press of Traditional 

Chinese Medicine, 2007. 
12. Wang Xijun.  Authentication of Chinese Medicine [M].  First Edition.  Beijing: Higher Education Press, 2009. 
13. Wei Yingfang.  Authentication of Chinese Medicine [M].  First Edition.  Shanghai: Shanghai Scientific and Technical 

Publishers, 2010. 
14. Lu Ganpeng.  Identification of 500 Commonly used Chinese Crude Drugs by Experience [M].  Beijing: Chinese Press 

of Traditional Chinese Medicine, 2005.  
15. Zeng Junchao, Lu Xianming.  Study of Traditional Chinese Medicine Products [M].  Chengdu: Sichuan People's 

Publishing House, 2002.  
16. Zhu Shenghe.  Study of Chinese Medicine Products [M].  Beijing: People's Medical Publishing House, 1990. 
17. Chen Youfen.  Identification of Platycodonis Radix and its adulterants [J].  China Pharmaceuticals 2010; 19(10): 74. 
18. Sun Sheng.  Identification of Platycodonis Radix and its adulterants [J].  Journal of Practical Traditional Chinese 

Medicine 2009; 25(8): 569.  



3. Platycodonis Radix 

  E-23 

19. Han Lingguo, Ji Hengguo.  Identification Platycodonis Radix and its common adulterants [J].  LiShiZhen Medicine 
and Materia Medica Research 2005; 16(9): 816. 

20. Chen Daofu. Identification of Platycodonis Radix and Xia Cao fake product [J].  China Pharmaceuticals 2003; 12(9): 
61-2. 

21. Liu Jun, Li Xuebin, Qin Weihua.  Identification of Platycodonis Radix and Sishizhu fake product [J].  LiShiZhen 
Medicine and Materia Medica Research 1998; 9(1): 57-8. 

22. Yuan Shulan.  Identification of Platycodonis Radix and its adulterants [J].  Henan Science 1999; 17: 201-2. 
23. Wang Deguang, Peng Cheng, Liu Youping, et al.  The Quality and Efficacy of Varieties of Traditional Chinese 

Medicines [M].  Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2007. 
24. Fu Wenwei, Dou Dejiang, et al.  Review on chemical components and bioactivities of Platycodonis Radix [J].  Journal 

of Shenyang Pharmaceutical University 2006; 23(3): 184-90. 
25. Shen Yingjun.  Traditional Chinese Medicine Pharmacology (Traditional Chinese Medicine Advanced Series) [M].  

Beijing: People's Medical Publishing House, 2011. 
26. Shin CY, et al.  Platycodin D and D3 increase airway mucin release in vivo and in vitro in rats and hamsters [J]  Planta 

Medica 2002; 68(3): 221. 
27. Wang Bengxiang.  Modern Pharmacology Study of Chinese Medicine [M].  Tianjin: Tianjin Science and Technology 

Press, 1997. 
28. Lee JH.  An aqueous extract of Platycodi Radix inhibits LPS-induced NF-kappaB nuclear translocation in human 

cultured airway epithelial cells [J].  International Journal of Molecular Medicine 2004; 13(6): 843. 
29. Choi CY.  Augmentation of macrophage functions by an aqueous extract isolated from Platycodon grandiflorum [J].  

Cancer Letter 2001; 166(1): 17. 
30. Yoon YD.  Toll-like receptor 4-dependent activation of macrophages by polysaccharide isolated from the radix of 

Platycodon grandiflorum [J].  International Immunopharmacology 2003; 3(13-14): 1873. 
31. Han SB.  Polysaccharide isolated from the radix of Platycodon grandiflorum selectively activates B cells and 

macrophages but not T cells [J].  International Immunopharmacology 2001; 1(11): 1969-78. 
32. Wu Jingtao, Wang Jianjun, Shang Weidong, et al.  Regulating effect of Platycodin on high serum lipid level in rats [J].  

Journal of University of Jinan (Science and Technology) 2010; 24(1): 68-70. 
33. Lee JY.  Antioxidant activity of phenylpropanoid esters isolated and identified from Platycodon grandiflorum A. DC 

[J].  Phytochemistry 2004; 65(22): 3033. 
34. Lee KJ.  Protective effect of Platycodonis Radix on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity [J].  Food and 

Chemical Toxicology 2002; 40(4): 517. 
35. Li Wei, Qi Yun, Wang Zi, et al.  Study of in vitro antitumor activity of platycodin [J].  Pharmacology and Clinics of 

Chinese Materia Medica 2009; 25(2): 37.  
36. Jin Xijiu, Zhang Min.  Study of teratogenicity of Platycodonis Radix water extract in mice [J].  Heilongjiang Animal 

Science and Veterinary Medicine 2011; 1: 126-7. 
37. Jin Xijiu, Zhang Min.  Effect of Platycodonis Radix water extract on microneucleus test and sperm deformity in mice 

[J].  Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine 2011; 5: 88-9. 
38. Zhang Tingmo.  Traditional Chinese Pharmacology [M].  Beijing: Higher Education Press, 2010. 
39. Sun Jianping.  193 Cases of pharyngitis treated by Platycodonis Radix Decoction. [J].  Guangming Journal of Chinese 

Medicine 2002; 17 (4): 46-7.  
40. Yuan Chunliang.  Observation of 60 cases of pulmonary infarction treatment [J].  Chinese Journal of Tuberculosis and 

Respiratory Diseases 1990; 13(2): 88-9.  
41. Chen Jianping.  Treatment of 136 pediatric cases of indigestion and viral enteritis by Cangzhu Jiegeng Decoction [J].  

Sichuan Journal of Traditional Chinese Medicine 1999; 17(2): 42. 

 



 

E-24 

Chuanxiong Rhizoma 
 

Definition 
Chuanxiong Rhizoma (川芎 Chuanxiong) or Szechwan 

Lovage Rhizome is the dried rhizome of Ligusticum chuanxiong 
Hort., family Apiaceae (Umbelliferae).1 

Description of the plant 
Perennial herb. Irregular nodular clump and fist-like 

rhizome, surface rough, nodes on the lower part of the stem 
enlarged into disc shape. Bipinnate or tripinnate compound leaves, sheath-like petioles. 
Inflorescence compound umbel, terminal, small phyllary; white flowers. Fruits cremocarp. 2-7 
(Figure 1, p.T-48; Figure 2, p.T-49) 

Important cultivation area 
Chuanxiong Rhizoma is mainly produced by cultivation in Sichuan (四川), Jiangxi (江西), 

Hubei (湖北) and Shanxi (陕西) provinces. Important cultivation areas in Sichuan are in 
Dujiangyan (都江堰), Pixian (郫县), Pengzhou (彭州), Xindu (新都), Chongzhou (崇州) and 
Shifang (仕邡) cities.2-10 

Harvest and post-harvest handling 
Harvest after planting for one year by digging up the rhizomes, shake off soil, eliminate 

stems and leaves, dry immediately under the sun or baking at below 70°C.7-11 

Description of crude drug 
Irregular knotty and fist-like, 2-7 cm in diameter. External yellowish-brown, rough and 

wrinkled, with many parallel and raised annulations, showing subround dents of stem scars on the 
top and numerous rootlet scars on the lower part and the nodes. Texture compact, uneasily 
broken, fracture yellowish-white or grayish-yellow, scattered with yellowish-brown oil ducts. 
Cambium in an undulate ring. Odor, strongly aromatic; taste bitter, pungent and slightly sweet, 
and tongue numbing afterward.1-7 (Figure 3, p.T-50) 

Commercial grading 
Chuanxiong Rhizoma is divided by rhizome size into three grades. 

4 
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First class: Dried rhizomes, knotty, texture compact. External yellowish-brown. 
Fracture yellowish-white or grayish-yellow. Odor, characteristic aromatic; taste, bitter, pungent 
and slight sweet, and tongue numbing afterward. Less than 44 pieces per kilogram, each piece 
weights more than 20 g. Without withered, hollow rhizome. Without Shanchuanxiong (山川芎) 
adulteration, foreign matter, mildew and insect damage.  

Second class: Less than 70 pieces per kilogram, otherwise same as first class. 
Third class: More than 70 pieces per kilogram, otherwise same as second class. Might 

include large hollow rhizomes. Without Shanchuanxiong, Lingzhu (苓珠) and Lingpan (苓盘) 
adulteration.12-16 

Counterfeit products 
1. The fake 

(1) Gaoben (藁本): The dried rhizome of Ligusticum sinense Oliv., family Apiaceae 
(Umbelliferae). Irregularly rolled and bulky. External grey-yellow-brown, coarse and wrinkled, 
distinct stem scars at base, tuberculous rootlet scars and few fibrous roots. Texture compact. Odor 
slightly aromatic. 

(2) Yimacai (姨妈菜): The dried rhizome of Conioselinum vaginatum Thell., family 
Apiaceae (Umbelliferae). Irregularly bulk or slightly twisted column, external brown, deep large 
circular pits of stem scars on top, densely covered by thick fiber-like rootlets or rootlet scars on 
the lower part. Texture hard and slightly tough; fracture surface not smooth, fibrous, center white 
with visible hollow void. Odor, aromatic; taste, sweet and slightly pungent and with a tongue 
numbing aftertaste.12-14 

2. The confound 

(1) Chaxiong (茶芎) or Fuxiong (抚芎): The dried rhizome of Ligusticum sinense 
Oliv. cv. chaxiong Miss., family Apiaceae (Umbelliferae). Oblate nodular mass, rootlets scars on 
top roughly aligned in lines on rhizome bark. Odor, strongly aromatic; taste, pungent, slightly 
bitter and numb. 

(2) Naixiong (奶芎): Immature rhizome of Ligusticum chuanxiong Hort., family 
Apiaceae (Umbelliferae). External light brown with off-white tough and wrinkled knots. Knot tips 
have 2-4 stem scar pits and a few scattered warty rootlets scars. Texture compact, uneasily 
broken, yellow-white or off-white on fracture surface. Odor, slightly aromatic; taste bitter, 
pungent, slightly numb and slightly sweet aftertaste.  

(3) Shan Chuanxiong (山川芎): The dried rhizome of Ligusticum chuanxiong Hort., 
family Apiaceae (Umbelliferae), growing on the hillside for seedling purpose. Its quality is 
inferior to Chuanxiong. Texture soft, easily broken, yellow-white on fracture surface, scattered 
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with yellow-brown oil glands, center usually withered and hollow. Odor, fairly aromatic; taste 
sweet then pungent and numb.  

(4) Dong Chuanxiong (东川芎): The dried rhizome of Cnidium officinale Makino, 
family Apiaceae (Umbelliferae). Irregular block mass. External dark brown, with wrinkled loops. 
Fracture surface light brown. Odor, characteristic odor; taste, slightly bitter.3-6,12-14 

Processing methods 
There are 2 processing methods. 

1. Chuanxiong (川芎): Eliminate foreign matters, wash clean and soak in water until the 
rhizomes are soft enough for finger nail to pinch the outer skin, take out, put in a covered 
container and wait until thoroughly soften. Cut into thick slices and dry. 

2. Jiuchuanxiong (酒川芎): Place Chuanxiong slices (from method 1) into a proper 
container, add yellow wine (use 10-20 kg for 100 kg of Chuanxiong slices) and mix well, wait 
until all of Chuanxiong slices are thoroughly soaked by the wine, transfer to a hot pan and stir-fry 
with mild heat until dry, take out and allow to cool.1 

 Description of prepared slice 
1. Chuanxiong: Irregular thick slices, external yellowish-brown, rough and wrinkled. 

Cut surface yellowish-white or grayish-yellow with distinct undulate ring and scattered 
yellowish-brown oil spots. Texture compact. Odor, strongly aromatic; taste, bitter, pungent and 
slightly sweet. (Figure 4, p.T-52) 

2. Jiuchuanxiong: Irregular thick slice, external dark yellowish-brown with occasional 
burnt spots. Odor, slightly alcoholic smell.1 (Figure 5, p.T-52) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Chuanxiong Rhizoma are volatile oils, lactones (e.g. 

Z-ligustilide), alkaloids (e.g. ligustrazine), phenolic acids (e.g. ferulic acid), etc.17,18 (Figure 6, 
p.T-53) 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Pale yellowish-brown or grayish-brown (Figure 7, p.T-53). Microscopic 
characteristics of cells tissue and cell structures: (1) Cork cells dark yellowish-brown, polygonal 
in surface views, walls slightly sinuated. (2) Calcium oxalate crystals occurring in 
parenchymatous cells, surrounded or clustered. (3) Vessels mainly spiral, and reticulated, or 
scalariform. (4) Secretory cells thin walled, containing many oil drops. (5) Starch granules small 
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and abundant, mostly single; shape ellipsoidal oblong, sub-spheroidal, or reniform; compound 
granules occasionally found; stained purple with iodine solution. (Figure 8, p.T-54) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- Macerate 1 g of the sample powder in 5 ml of petroleum ether (30-60°C), shake 

occasionally and allow to stand overnight. Evaporate 1 ml of the supernatant to dryness and 
dissolve the residue in 1 ml of methanol. Add 2-3 drops of Kedde’s reagents (2% solution of 3,5-
dinitrobenzoic acid in methanol and 2 drops of saturated solution of potassium hydroxide in 
methanol); a purplish-red color is produced immediately.1 (Test for unsaturated lactone 
compounds using Kedde’s reagents) (Figure 9, p.T-55) 

- To 0.5 g of the sample powder, add 2 ml of methanol and untrasonicate for 30 
minutes. Take 0.2 ml of the supernatant, add 1 drop of ferric chloride TS (9% ferric chloride in 
water); a green color is produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 10, p.T-55) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, untrasonicate for 30 

minutes, take 0.5 ml of the supernatant as test solution. Prepare standard solutions by dissolving 
ferulic acid in methanol to produce the standard solution of 1 mg/ml. Apply 10 μl of the test 
solutions and 2 μl of the standard solutions separately to a silica gel 60 GF254 plate. Place the plate 
in a chromatography tank, using a mixture of toluene : ethyl acetate : formic acid (8.5 : 1.5 : 0.3) 
as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, examine under 
ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light after spray with anisaldehyde reagent and 
heating at 110°C. The spots and color of the chromatograms will be as shown in Figure 11 (p.T-57). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-58). 

Quality specification 
1. Ash contents 

Total ash: Not more than 6.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 2.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 12.0% v/w1 (Appendix 3.2). 

3. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 12.0% w/w1 (Appendix 4.1). 
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4. Content of active constituent 

Ferulic acid (C10H10O4): Not less than 0.10% w/w, calculated based on dried weight.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of methanol : 1% acetic acid solution (30:70) as the mobile phase. Measure 
the absorbance at 321 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 4,000, 
calculated with the reference to the peak of ferulic acid. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of ferulic acid CRS and dissolve 
in 70% methanol to produce a reference solution with the concentration of 20 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.5 g of the sample powder (through No.4 or 65 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 50 ml of 70% methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minute. Allow to cool, weigh again, add 70% methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedure: Inject accurately 10 µl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of ferulic acid in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of ferulic acid 
content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The pharmacological studies of Chuanxiong Rhizoma are mainly on the hematology 

system, the cardiovascular system, the cerebro-vascular system, etc. Chuanxiong Rhizoma has 
anti-platelet aggregation, anti-thrombosis1-5 and anti-myocardial ischemia activities. It can 
increase coronary blood flow, vasodilate and improve microcirculation;19,21 restore brain from 
cerebral ischemia and brain damage,19-26 protect lung from injury,19,20 etc. 

Toxicity 
The LD50 of water extract of Chuanxiong Rhizoma in mice are 65.86 g/kg and 66.42 

g/kg, equivalent to crude drug, for intraperitoneal and intramuscular injection, respectively. There 
is no fatality or unusual behavior in mice within 2 weeks after oral administration of 53.12 g/kg of 
Chuanxiong decoction, equivalent to crude drug.27 Chuanxiong Rhizoma has no mutagenic 
effect.28 

Properties and channel distribution 
Pungent in flavor, warm in nature. Enter heart, pericardium and liver channels.29 
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Actions 
1. Chuanxiong: Invigorate the blood and promote flow of qi, expel wind to relieve pain. 

2. Jiuchuanxiong: Chuanxiong stir-fried with wine changes the direction of action to 
ascent to the head, increase blood flow, relieve pains.29,30 

Indications 
Chuanxiong Rhizoma is effective in promote blood circulation and flow of qi. It can 

exert its effects in several areas: “ascend to the head and eyes” and “descend to the sea of blood 
(uterus)”. The indications are as follows: 

1. Blood stasis and qi stagnation 
Chuanxiong Rhizoma is used to treat pains due to blood stasis and qi stagnation such 

as pain in the chest, hypochondrium and abdomen, abdominal mass, etc. It is often used with 
herbs that promote flow of qi, nourish the blood, help the liver to be nourished by blood, as in 
Chaihu Shugan San (柴胡疏肝散) (Figure 13, p.T-60). For irregular menstruation, dysmenorrhea, 
amenorrhea and postpartum abdominal pain, it is often used with Taoren (桃仁), Honghua (红花) 
and Danggui (当归), as in Taohongsiwu Tang (桃红四物汤) (Figure 14, p.T-60). For irregular 
menstruation and dysmenorrhea due to blood stasis caused by cold and deficiency in chong (冲) 
and ren (任) channels, it is often used with Wuzhuyu (吴茱萸), Guizhi (桂枝) and Danggui, as in 
Wenjing Tang (温经汤)29 (Figure 15, p.T-60). 

2. Headache  
Chuanxiong Rhizoma is often used to treat various kinds of headache caused by wind-

cold, wind-heat, wind-damp, blood deficiency and blood stasis, as in Chuanxiong Chatiao San 
(川芎茶调散) (Figure 16, p.T-61), Chuanxiong San (川芎散) (Figure 17, p.T-61), Qianghuo 
Shengshi Tang (羌活胜湿汤) (Figure 18, p.T-61), Siwu Tang (四物汤) (Figure 19, p.T-61), etc.29 

3. Joint pain due to wind-damp 
Chuanxiong Rhizoma can be used to treat joint pain due to wind-damp. It is often used 

with herbs that expel wind and dampness and warm channels to alleviate pain, as in Duhuo 
Jisheng Tang (独活寄生汤)14 (Figure 20, p.T-62). 

Usage and Dosage 
3-9 g of Chuanxiong or Jiuchuanxiong, decoction for oral use.29 

Precaution and Contraindication 
Chuanxiong Rhizoma is warm and dry in nature, it should be used with caution in cases 

with yin-deficiency leads to hyperactivity of fire. It is contraindicated in pregnant women with 
tendency to bleed.29 
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Modern clinical application 
Used to treat several symptoms with blood stasis and qi stagnation conditions, e.g. 

cerebrovascular accident,30 cervical spondylosis,31 acute high-altitude pulmonary edema,19 
chronic renal failure,20 diabetic peripheral neuropathy,21 pregnancy-induced hypertension, acute 
and chronic sinusitis,22 Kawasaki syndrome,24 allergic purpura,26 psoriasis,27 etc. 

Adverse reaction: no report of adverse reaction. 

Storage 
Store in a shaded, dry and cool place, protect from insects.1  
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Toosendan Fructus 

 

Definition 
Toosendan Fructus (川楝子 Chuanlianzi) or Szechwan 

Chinaberry Fruit is the dried ripe fruit of Melia toosendan Sieb. 
et Zucc., family Meliaceae.1 

Description of the plant 
Tall tree. Young shoots densely covered with brown 

stellate scales, disappear when full-grown. Odd-bipinnately compound leaves, alternate; leaflet 
opposite, leaf blade ovate, narrow ovate or elliptic-lanceolate, apex acuminate, base usually 
oblique, margin entire or inconspicuous obtuse tooth. Inflorescence paniculate cyme, axillary, 
densely covered with grey-brown short hairs or stellate scales; flowers pale purplish-white. Fruit 
drupe, elliptic or suborbiculate, pericarp thin, light yellow or chestnut brown in color at maturity. 
Seeds flat and oblong, black.2 (Figure 1, p.T-66; Figure 2, p.T-67) 

Important cultivation area 
Main cultivation areas of the plant are in Gansu (甘肃), Hubei (湖北), Sichuan (四川), 

Guizhou (贵州) and Yunnan (云南) provinces and also in other provinces as well. Higher quality 
products are from Qionglai (邛崃), Yibin (宜宾) and Dazhou (达州) cities in Sichuan; Wanzhou 
(万州) county in Chongqing (重庆) municipality.3-7 

Harvest and post-harvest handling 
Harvest the fully matured fruits in winter, remove foreign matters, dry under the sun or 

by baking.1,8-10 

Description of crude drug 
Subspherical or oval, 2-3.2 cm in diameter. External golden to brownish-yellow, slightly 

glossy with occasional dents or shrink marks and dispersed small brown spots. Apex with remains 
of style attached, base dented with a fruit stalk scar. Epicarp leathery, usually separate from 
mesocarp. Mesocarp pale yellow, loose and soft, sticky when moistened. Center of the fruit 
spherical or truncated ovoid, hard, divided into 6-8 loculi, each loculus contains a dark-brown 
oblong seed. Odor, characteristic; taste, sour and bitter.1,11-13 (Figure 3, p.T-68) 

5 
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Commercial grading 
No grading.14-16 

Counterfeit products 
1. The fake 

Kulianzi (苦楝子): The dried ripe fruit of Melia azedarach L., family Meliaceae. 
Oval, small. Center of the fruit oblong, with 4-5 longitudinal ribs and 4-5 loculi, each loculus 
contains 4-5 seeds.11,12,14 

2. The confound 

Xianglingzi (香铃子): The dried fruit of Toona sinensis (A.Juss.) Roem., family 
Meliaceae. Pericarp divided to 5 lobes, deeply lacerated to 2/3 of the total length, shape 
lanceolate, apex acute. External blackish-brown, with minute striations, inner surface yellowish-
brown, smooth. Texture fragile. Fruit axis conical, blunt-acute at the apex, yellowish-brown, with 
5 brown ribs. Traverse section surface yellowish-white, light and spongy at the center. Seeds are 
in between fruit axis and valves, 5 seeds with very thin slightly translucent yellowish-white seed 
wings, base oblique. Kernel tiny, indistinct. Odor, slight.11,12,17 

Processing methods 
There are 2 processing methods. 

1. Chuanlianzi (川楝子): Eliminate foreign matters, break into half or cut into thick 
slices or crush into pieces, screen out fragments. 

2. Chaochuanlianzi (炒川楝子): Place Chuanlianzi (from method 1) in a pan, stir-bake 
with gentle heat until the outer surface becomes charred yellow, take out and allow to cool.1 

Description of prepared slice 
1. Chuanlianzi: hemispherical, thick slices or irregular fragments, External golden to 

brownish-yellow, slightly glossy. Odor, characteristic; taste, sour and bitter. (Figure 4, p.T-69) 

2. Chaochuanlianzi: same as Chuanlianzi but yellow-brown in color with occasional 
burnt marks. Odor, burnt smell; taste, sour and bitter.1 (Figure 5, p.T-69) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Toosendan Fructus are triterpenoids (e.g. toosendanin 

(Figure 6, p.T-70), melianone), volatile oil, etc.18,19 
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Identification 
1. Microscopic identification  

Powder: Yellowish-brown (Figure 7, p.T-70). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Outer layer cells of the epicarp, rectangular, brown, slightly lignified. 
(2) Inner layer cells of the epicarp, subsperical, slightly lignified, thick wall, containing brown 
substance. (3) Mesocarp composed of non-lignified thick wall parenchymatous cells, and lignified 
thick wall sclereid cells with narrow lumens. (4) Endocarp cells, elongated, slightly lignified with 
broad lumens. (5) Seed coat or testa, tightly packed elongated lignified sclereids. (6) Endosperm, 
thick wall, non-lignified parenchymatous cells. (Figure 8, p.T-71) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 

minutes. Evaporate 0.2 ml of the supernatant to dryness. Re-dissolve with 4-5 drops of acetic 
anhydride. Add 1 drop of concentrated sulfuric acid to immediately produce a brown-red color at 
the center and a green-blue ring at the peripheral. (Liebermann-Burchard test for triterpenoids and 
steroids) (Figure 9, p.T-72) 

- To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 
minutes. Take 80 μl of the supernatant, add a small amount of vanillin powder and mix well. Add 
1-2 drops of concentrated sulfuric acid, a purplish-red color is produced. (Test for triterpenoids) 
(Figure 10, p.T-72) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, take 

0.5 ml of the supernatant as test solution. Apply 10 μl of the test solution on a silica gel 60 GF254 
plate used as the stationary phase. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of 
toluene : acetone (9 : 1) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, 
and examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light after spray with 
vanillin/sulfuric spray reagent (1% vanillin in 10% sulfuric acid) and heating at 110°C. The spots 
and color in the chromatograms will be as shown in Figure 11 (p.T-73). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, dilute 

the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance at 200-400 nm. The ultraviolet 
spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-74).  
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Quality specification 
1. Ash content  

Total ash: Not more than 5.0%w/w1 (Appendix 2.1).  

2. Water content: Not more than 12.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water soluble extractive: Not less than 32.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 

Toosendanin (C30H38O11): 0.060 - 0.20% w/w, calculated based on dried weight1.  
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of acetonitrile : 0.01% formic acid (31 : 69) as the mobile phase. The 
detector system is a quadrupole mass spectrometer with an ESI negative interface set at m/z 573. 
The number of theoretical plates of the column is not less than 8,000, calculated with the 
reference to the peak of toosendanin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of toosendanin CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 2 µg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.25 g of the sample powder (course powder or 
through 24 mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 50 ml of methanol, stopper, 
weigh accurately and heat under reflux for 1 hour. Allow to cool, weigh again, add methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 2 μl of the reference solution and 1-2 μl of the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of toosedanin in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of toosendanin 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
Toosendan Fructus has regulating effect on the function of intestinal smooth muscle,20 

anthelmintic activity against Ascaris lumbricoides, pinworm, Trichuris trichiura,21 etc. and 
inhibiting effect on dermatophytes.20 It also has anti-inflammatory, analgesic, anti-botulism,21 
anti-oxidative22 activities, etc. 

Toxicity 
The LD50 of water extract of Toosendan Fructus precipitated with alcohol, in mice is 200 

mg/kg. Some mice died within 4 hours after administration of the above extract with the 
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observation of various degrees of darken and rough surface of the liver, filled gastrointestinal 
tract, and congestion of intestinal wall; but no significant change of other organs. Hepatotoxicity 
of Toosendan Fructus in mice is dose dependent.23 Oral administration of Toosendan Fructus can 
be absorbed, and it or its metabolites cause direct injury to liver cells.24 The mechanism of liver 
toxicity may be related to free radicals and inflammatory cytokines.25 

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature, slightly toxic. Enter liver, stomach, small intestine and 

bladder channels.1,26 

Actions 
1. Chuanlianzi: Promote flow of qi to relieve pain, soothe the liver-qi and clear heat, 

kill worms.1,26,27 

2. Chaochuanlianzi: Processed drug has lower coldness, bitterness and toxicity. It can 
soothe the liver-qi, promote the flow of qi and relieve pain.27 

Indications 
1. Stuffiness and pain in chest and hypochondrium  

Toosendan Fructus promotes flow of qi to relieve pain and soothes the liver-qi. It is 
used to treat pain and stuffiness in chest and hypochondrium due to stagnation of liver and 
stomach-qi, especially for those with excessive heat, usually in combination with Yanhusuo (延胡索), 
as in Jinlingzi San (金铃子散) (Figure 13, p.T-76). For the above symptoms accompanied with 
blood stasis, it is often used with Sanleng (三棱), Ezhu (莪术), Ruxiang (乳香), etc., as in 
Jinlingxiegan Tang (金铃泻肝汤)26 (Figure 14, p.T-76). 

2. Hernia pain and dull testicle pain  
As Toosendan Fructus soothes the liver, promotes flow of qi to relieve pain, it is 

recognized as the standard drug for hernia. It is used to treat hernia pain or dull pain in testicles 
due to qi stagnation of liver meridian caused by obstructing cold. Chaochuanlianzi is often used, 
usually in the combination with Wuzhuyu (吴茱萸), Xiaohuixiang (小茴香), Muxiang (木香), 
etc., as in Daoqi Tang (导气汤) to promote flow of qi. For excessive fire in liver channel and 
damp-heat attacking downward, manifesting as testicles swelling, scrotum swelling, Chuanlianzi 
is used with other herbs with liver-heat clearing, damp-heat and mass expelling and pain relieving 
properties.26 

3. Abdominal pain due to parasitic infestation 
Toosendan Fructus can expel roundworms and used to treat abdominal pain due to 

parasitic intestinal obstruction.26 
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Usage and dosage 
5-10 g, decoction for oral use, crush into small pieces before use. Use an appropriate 

amount for external application.1,26 

Precaution 
Toosendan Fructus is bitter in flavor and cold in nature, un-processed Chuanlianzi is not 

suitable for the patients suffering from spleen and stomach deficient-cold. It is slightly toxic. 
Overdose of oral administration may cause toxicity to several body systems. It should be used 
within the stated dose.26 

Modern clinical application 
Used to treat superficial gastritis and chronic pelvic inflammatory disease due to stasis of 

liver-qi and stomach-qi.26 

Adverse Reaction: Toosendan Fructus can cause acute toxic hepatitis with increased 
blood GPT level, jaundice, hepatomegaly and hepatalgia. It also inhibits the nervous system 
causing dizziness, sleepiness, restlessness, and even death from inhibition of the respiratory 
center. It can induce bleeding of internal organs which can lead to circulatory system failure and 
can damage kidneys causing proteinuria.2 

Storage 
Store in a dry and ventilated place, protect from insects.1 
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Cyathulae Radix 
 

Definition 
Cyathulae Radix (川牛膝 Chuanniuxi) is the dried root of 

Cyathula officinalis Kuan, family Amaranthaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Taproot long, cylindrical. Above middle of the 

stem nearly 4-angled, sparsely hispid. Leaves alternate, leaf blade ovate 
or narrow ovate, margin entire; petioles densely long hispid. Inflorescence 
compound cymes, round-shaped. Flowers small, green and white; 
bracteoles scarious, apex thorn-like; bisexual flowers in middle, sterile 
female flowers laterally. Fruit utricle obovate-oblong. Seeds ovate, 
auburn.2-7 (Figure 1, p.T-81; Figure 2, p.T-82) 

Important cultivation area 
Cyathulae Radix is mainly produced in Sichuan (西川), Yunnan (云南) and Guizhou (贵州) 

provinces. Wild product is mainly produced in Yanyuan (盐源), Muli (木里), Yuexi (越西), 
Luding (泸定) and Jinchuan (金川) cities of Sichuan province; and Dali (大理), Chuxiong (楚雄), 
Zhaotong (昭通) and Lijiang (丽江) cities of Yunnan province. Cultivated product is mainly 
produced in Tianquan (天全), Yingjing (荥经), Mingshan (名山), Lushan (芦山), Baoxing (宝兴), 
Yuexi (越西), Ganluo (甘洛), Ebian (峨边), Hongya (洪雅) and Emeishan (峨眉山) cities of 
Sichuan province; Yuxi (玉溪), Qujing (曲靖) and Chuxiong (楚雄) cities of Yunnan province; 
Bijie (毕节) and Panxian (盘县) cities in Guizhou province. It is also cultivated in Shanxi (山西) 
and Hubei (湖北) provinces. The most suitable cultivation area is Tianquan (天全) city in 
Sichuan province.4-9 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting time is in the third or fourth year after planting, generally in October or 

November after sprouting. Dig gently, careful not to damage or break the taproot. Shake off soil, 
eliminate fibrous roots, lateral roots and the residual underground stem. Tie the taproots into 
bundles, 10 roots each, and dry under the sun to 80-90% dried (put under the sun in the morning 
and collect every evening), afterward stack the root bundles in heaps in a dry and well ventilated 

6 
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room, cover with straw mats and leave to “sweat” for two days, then dry under the sun until 
thoroughly dried.10-14 

Description of crude drug 
Subcylindrical, irregularly curved, slightly tapering downward, may have branch roots, 

30-60 cm long, 0.5-3 cm in diameter. External yellowish-brown or yellowish-grey, rough with 
longitudinal wrinkles, rootlet scars and numerous transverse lenticel-like protrusions. Texture 
tough, uneasily broken, fracture pale yellow or brownish-yellow, showing dotted vascular bundles 
arranged in several concentric circles. Odor, slight; taste, sweet.1-7 (Figure 3, p.T-83) 

Commercial grading 
Cyathulae Radix is divided by size into three grades: 
First-class: Dried roots. Long irregular curved or straight cylindrical shape. Single 

taproot. External grayish-yellow or grayish-brown. Texture soft, fracture brown or yellowish-
white, with visible vascular bundles spots. Taste, sweet and slightly bitter. The diameter of the top 
half is not less than 1.8 cm. Without rootstalk, fibrous root, foreign matter, mildew and insect 
damage. 

Second-class: The diameter the top half is more than 1 cm, otherwise same as first-class. 
Third-class: The diameter the top half is between 0.4-1 cm, no length limit, otherwise 

same as first-class.14-16 

Counterfeit products 
The fake 

1. Huainiuxi (怀牛膝): The dried root of Achyranthes bidentata Blume, family 
Amaranthaceae. Use as adulterant of Cyathulae Radix in some regions. Mainly cultivated in 
Henan Province (河南). It is slender cylindrical, straight or slightly curved, 15-70 cm long, 0.4-1 
cm in diameter. External grayish-yellow or pale brown, with slightly twisted fine longitudinal 
wrinkles, sparse rootlet scars and transverse lenticel-like protrudings. Texture hard and fragile, 
easily broken, softened when moistened. Fracture even, pale brown, slightly horny and shiny; 
large yellowish-white vascular xylem at the center, 2-4 peripheral concentric circles of numerous 
vascular bundles spots. Odor, slight; taste, slightly sweet, somewhat bitter and astringent. 
Huainiuxi has different usage from Cyathulae Radix, therefore can not be mixed or substituted 
and should pay attention to the identification of the crude drugs.11-14 

2. Hongniuxi (红牛膝): The dried root of Achyranthes longifolia Mak., family 
Amaranthaceae. Also used as Tuniuxi (土牛膝) in some regions. Root stout, freshly cut surface 
purplish-red, thus the name “Hongniuxi”. Mainly produced in Hunan (湖南), Hubei (湖北), 
Jiangxi (江西) and Sichuan (四川) provinces. 
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3. Maniuxi (麻牛膝): The dried root of Cyathula capitata (Wall.) Moq., family 
Amaranthaceae. Mistakenly used as Chuanniuxi in Jinsha (金沙) River Valley area in 
Sichuan (西川), Yunnan (云南) and Guizhou (贵州) provinces. Usually mixed with Cyathulae 
Radix during harvesting, therefore should pay attention to the identification of the crude drugs. 
Maniuxi is stout, external grayish-brown or brownish-red, fracture with numerous fibrous visible. 
Taste, sweet, thereafter bitter and numb.11-14 

Processing methods 
There are 2 processing methods. 

1. Chuanniuxi (川牛膝): Eliminate foreign matters and rootstalk, grade according to 
size, wash clean, soak for 6-10 hours until 60-70% soaked, take out, wait for 12-24 hours, cut into 
slices about 1-2 mm thick, and dry under the sun or at low temperature. 

2. Jiuchuanniuxi (酒川牛膝): Place Chuanniuxi slices (from method 1) in a proper 
container, add yellow wine (use 10-20 kg for 100 kg of Chuanniuxi slices) and mix well, wait 
until all of Chuanniuxi slices are thoroughly soaked with the wine, transfer to a pan and stir-fry 
with mild heat until dry, take out and allow to cool.1 

Description of prepared slice 
1. Chuanniuxi: Round or elliptic thin slices. External yellowish-brown or grayish-

brown. Cut surface pale yellow or brownish-yellow. Numerous yellow vascular bundles spots 
visible in concentric rings. Odor, slight; taste, sweet. (Figure 4, p.T-85) 

2. Jiuchuanniuxi: Same as Chuanniuxi except external brownish-black. Odor slightly 
alcoholic smell; taste, sweet.1 (Figure 5, p.T-85) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Cyathulae Radix are steroids (e.g. cyasterone (Figure 6, 

p.T-86), isocyasterone), saponins, ferulic acid, polysaccharides, etc.2,16,17 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Light brown to brownish-red (Figure 7, p.T-86). Microscopic characteristics 
of cell tissues and cell structures: (1) Non-lignified thin-walled parenchymatous cells abundant, 
with calcium oxalate microcrystals inside. (2) Starch granules abundant, single granules, ovoid, 
sub-spheroidal, or reniform; aggregated granules occasionally found. Stained purple with iodine 
solution. (3) Cork cells dark yellowish-brown, polygonal in surface view, walls slightly sinuated. 
(4) Vessels mainly reticulate, bordered pitted vessel occasionally found. (Figure 8, p.T-87) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 

- To 0.1 g of the sample powder add 4 ml of distilled water, shake for 2-3 minutes. 
Stable foam is produced. (Foam test for saponins) (Figure 9, p.T-88) 

- To 0.1 g of the sample powder add 4 ml of water, shake for 2-3 minutes. Take 1 
ml of the supernatant, add 1-2 drops of 5% α-naphthol solution and mix well. Gently add 
concentrated sulfuric acid to obtain 2 layers. A purple color is produced at the interface between 
two layers, and the color of the upper layer turns blue. (Molisch’s test for the sugar part of 
glycosides) (Figure 10, p.T-88) 

(2) Identification by thin layer chromatography 

To 0.2 g of the sample powder add 1 ml of 75% methanol, ultrasonicate for 30 
minutes, take 0.5 ml of the supernatant as test solution. Apply 10 μl of the test solution on a silica 
gel 60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of ethyl acetate : 
methanol : water (8 : 2 : 1) as the mobile phase. After developing, remove the plate, dry in the air, 
and examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light after spray with 
anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color of the chromatograms will be as 
shown in Figure 11 (p.T-89) 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 

To 0.2 g of the sample powder add 1 ml of 75% methanol, ultrasonicate for 30 
minutes, dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test 
solution at 200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-90)  

Quality specification 
1. Ash contents 

Total ash: Not more than 8.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 1.5% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 16.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water soluble extractive: Not less than 65.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent  

Cyasterone (C29H44O8): Not less than 0.030% w/w, calculated based on dried weight.1  
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
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Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase, methanol as the mobile phase A and water as the mobile phase B, and elute in gradient as 
the following table. Measure the absorbance at 243 nm. The number of theoretical plates of the 
column is not less than 3000, calculated with the reference to the peak of cyasterone. 

 

Time (min) Mobile phase A (%) Mobile phase B (%) 
0-5 10 90 
5-15 10 → 37 90 → 63 

15-30 37 63 
30-31 37 → 100 63 → 0 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of cyasterone CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 25 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 1 g of the sample powder (through No.3 sieve or 
50 mesh) into a stopper conical flask, add accurately 20 ml of methanol, stopper, weigh 
accurately and heat under reflux for 2 hour. Allow to cool, weigh again, add methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl of the reference solution and 5-20 μl of the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of cyasterone in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of cyasterone 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
Cyathulae Radix can improve blood circulation and microcirculation in capillaries. It has 

a stimulating effect on the uterine smooth muscle, causing the embryo implantation inhibition 
effect and anti-pregnancy effect on mice.16 Cyathulae Radix polysaccharide enhances immune 
function18,19 and has anti-tumor activity.16 Sulfate ester derivative of Cyathulae Radix 
polysaccharide has anti-viral effect against hepatitis B virus, can reduce the levels of HBsAg and 
HBeAg antigens. It also has anti-herpes simplex virus activity.20 

Toxicity  
Oral administration of Chuanniuxi decoction in pregnant mice shows no genetic toxicity. 

No chromosomal abnormality found and no induction of micronucleus formation in the mice 
embryos.2 

Property and channel distribution 
Sweet and slightly bitter in flavor, neutral in nature. Enter liver and kidney channels.1,21 
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Actions 
1. Chuanniuxi: Invigorate the blood and promote the flow of qi, remove blood stasis, 

soothe joint movement, diuresis, and relieve stranguria.1,21 

2. Jiuchuanniuxi: Chuanniuxi processed by stir-fry with wine can increase the liver and 
kidney tonifying effect. It can strengthen bones and tendons, disperse blood stasis, relieve pain.21-23 

Indications 
1. Amenorrhea, dysmenorrhea, postpartum abdominal pain and injuries due to 

blood stasis 
Cyathulae Radix activates blood to remove stasis and its effect is descending in 

nature. So it is used especially in gynecological symptoms and injuries due to blood stasis. For 
amenorrhea, dysmenorrhea, irregular menstruation and postpartum abdominal pain, it is often used 
with Danggui (当归), Taoren (桃仁) and Honghua (红花), as in Xuefu Zhuyu Tang (血府逐瘀汤) 
(Figure 13, p.T-92). 

2. Waist and knees pain, weakness of lower extremities  
Cyathulae Radix tonifies liver and kidney, strengthen bones and tendons, smooths 

joint movement. It is used to treat lumbago and aching of waist and knees due to deficiency of 
liver and kidney, it is also used to treat chronic pain and numbness. For legs and knees ache due 
to damp-heat, it is often used with Cangzhu (苍术) and Huangbo (黄柏), etc. 

3. Stranguria, edema and dysuria 
Cyathulae Radix relieves stranguria due to excessive heat. It is used to treat dysuria, 

hematuria, urethral stone, and/with edema.2 

Usage and dosage 
5-10 g, decoction for oral use, or as pills, powder, or macerate with wine.1,21 

Precaution 
Use with caution in pregnant women or menorrhagia.1,21 

Modern clinical application 
Used to treat threatening abortion,24 dysmenorrhea21 and hyperbilirubinemia, caused by 

blood stasis.25 

Adverse Reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and cool place, protect from moisture.1 
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Rubiae Radix et Rhizoma 
 

Definition 
Rubiae Radix et Rhizoma (茜草 Qiancao) or Indian Madder 

Root is the dried root and rhizome of Rubia cordifolia L., family 
Rubiaceae.1 

Description of the plant 
Perennial climbing herb. Stem tetragonal with prickles along 

the angles. Leaves whorled by 4, one pair bigger with longer petioles 
than the other. Leaf blade ovate or ovate-lanceolate, small spines on leaf margin and veins. 
Inflorescence cymose, terminal or axillary. Flowers small, corolla green or white, ciliate. Fruit 
fleshy, purplish-black when ripe.2-3 (Figure 1, p.T-96; Figure 2, p.T-97) 

 Important cultivation area 
Rubiae Radix et Rhizoma is mainly produced in Shaanxi (山西), Henan (河南), Anhui 

(安徽), Hebei (河北) and Shandong (山东) provinces. The most suitable cultivation areas with 
best quality and highest yield are in Shaanxi and Henan provinces.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
According to the traditional practice, the harvesting periods is in spring and autumn. 

Modern researches indicate that the suitable harvesting period is in the middle of August to the 
middle of September when aerial part withered. Cut the aerial stem and then dig out the 
underground root. Remove soil, wash clean and dry under the sun or by baking.4-6 

Description of crude drug 
Rhizome nodular, marked with numerous fascicled roots of various thickness. Root 

cylindrical, somewhat curved, 10-25 cm long, 0.2-1 cm in diameter; external reddish-brown or 
dark brown, with fine longitudinal wrinkles and a few rootlet scars; yellowish-red where the outer 
bark peeled off. Texture fragile, easily broken, fracture even, bark thin and purplish-red, wood 
thick, pale yellowish-red, with numerous vessel pores. Odor, slight; taste, bitter with an irritating 
sensation to the tongue after chewing for some time.1,4-6 (Figure 3, p.T-98) 

7 
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Commercial grading 
No grading.7-8  

Counterfeit products  
1. The Confound 

(1) Pengzicai (蓬子菜): The dried rhizome of Galium verum L., family Rubiaceae. It 
is used as Rubiae Radix et Rhizoma in Jiangsu (江苏) province. The rhizome is quite similar to 
Rubiae Radix. External grayish-brown or pale brown, texture fairly hard and gives pricking 
sensation when touch. Fracture white of grayish-yellow. Odor, slightly foul; taste, slight.  

(2) Lücao (葎草): Dried root and rhizome of Humulus scandens (Lour.) Merr., 
family Cannabaceae. It is used as Rubiae Radix et Rhizoma in Xiangxi (湘西) prefecture and 
Taoyuan (桃源) county of Hunan (湖南) province. Rhizome cylindrical straight, node slightly 
bulged, external brownish-gray with fine longitudinal wrinkles. Root cylindrical, somewhat 
curved, external grayish-yellow or reddish-brown, with longitudinal wrinkles. Texture flexile, 
uneasily broken. Fracture fibrous and hard, bark thin, wood relatively broad, yellowish-white, 
with scattered small pores. Odor, slight; taste, bland and slightly astringent.9-13 

2. The Fake 

Other plants in the Rubia genera which contain anthraquinones are used as Rubiae 
Radix et Rhizoma in some parts of China. Those are considered as fake. Rubiae Radix et 
Rhizoma should be carefully identified before use.4-6,9-13 

Processing methods 
There are 2 processing methods. 

1. Qiancao (茜草): Eliminate foreign matters, wash clean, remove from water, wait until 
thoroughly soften, cut into 2-4 mm thick slices or into cylindrical sections, and dry. 

2. Qiancaotan (茜草炭): Place Qiancao slices (from method 1) in a pan and stir-bake 
with strong fire until the surface charred and the color turns burnt black, spray a small quantity of 
water, take out and allow to cool.1 

Description of prepared slice  
1. Qiancao: Irregular thick slice or cylindrical section. External reddish-brown or dark 

brown, with fine longitudinal wrinkles; yellowish-red where the outer bark peeled off. Cut surface 
shows thin reddish-purple bark, thick light yellowish-red wood, with numerous vascular bundles. 
Odor, slight; taste, slightly bitter with an irritating sensation to the tongue after chewing for some 
time. (Figure 4, p.T-100) 
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2. Qiancaotan: Same as Qiancao except external brown-black and brown inside. Odor, 
slight; taste, slightly bitter and astringent.1 (Figure 5, p.T-100) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Rubiae Radix et Rhizoma are quinones and quinone 

glycosides [e.g. alizarin, purpurin, rubidate, rubimaillin (Figure 6, p.T-101)], cyclic peptides, 
polysaccharides, etc.4,14,15  

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brown to reddish-brown (Figure 7, p.T-101). Microscopic cell tissues and 
intracellular structures: (1) Parenchymatous cells, non-lignified, thin-walled with intracellular 
raphides of calcium oxalate crystals and red pigments. (2) Vessels mainly border-pitted. (3) Cork 
cells, brownish-yellow, polygonal in surface view, wall slightly sinuated, occasionally found. 
(Figure 8, p.T-102) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.1 g of the sample powder add 2.5 ml of diethyl ether, ultrasonicate for 5 

minutes. Take 1 ml of the supernatant, add 1 ml of sodium hydroxide test solution (4.3% sodium 
hydroxide in water), and mix well. The lower water layer shows a red color. The upper diethyl 
ether layer shows sky-blue fluorescence under 366 nm ultraviolet light. (Borntrager’s test for 
anthraquinones) (Figure 9, p.T-103) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 20 µl of the test solution to a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of toluene : acetone 
(4 : 1) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, and examine 
under visible light and ultraviolet light at 254 and 366 nm. The spots and color in the 
chromatograms will be as shown in Figure 10 (p.T-104). 

(3) Identification by ultraviolet/visible spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 500 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-500 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-105).  
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 Quality specification 
1. Ash contents 

Total ash: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 5.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 12.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 9.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituents 

(1) Purpurin (C17H15O4): Not less than 0.10% w/w; calculated based on dried 
weight.1 

(2) Rubimaillin (C14H8O5): Not less than 0.40% w/w, calculated based on dried 
weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of methanol : acetonitrile : 0.2% phosphoric acid (25 : 50 : 25) as the mobile 
phase. Measure the absorbance at 250 nm. The number of theoretical plates of the column is not 
less than 4000, calculated with the reference to the peak of purpurin and rubimaillin.  

Reference solution: Weigh accurately a quantity of purpurin CRS and rubimaillin 
CRS and dissolve in methanol to produce reference solutions with the concentrations of 0.1 
mg/ml and 40 μg/ml, respectively. 

Test solution: Weigh accurately 0.5 g of the sample powder (through No. 2 or 24 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add 100 ml of methanol, stopper, weigh accurately and 
ultrasonicate for 30 minute. Allow to cool, weigh again, add methanol to replenish the loss 
weight, mix well and filter. Measure accurately 50 ml of the filtrate, evaporate to dryness, 
dissolve the residue in 20 ml of a mixture of methanol : 25% hydrochloric acid (4:1) and heat on a 
water bath for 30 minutes. Cool immediately, add 3 ml of triethylamine, mix well, transfer to a 25 
ml volumetric flask, and dilute with methanol to the volume, mix well, filter and take the filtrate 
as the test solution. 

Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solutions and 20 μl the 
test solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the contents of purpurin and rubimailin in the test solution with reference to the peak 
areas of the reference substances by the external standard method, and calculate the percentage of 
purpurin and rubimaillin contents in the sample.1  
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Pharmacological activities 
Rubiae Radix et Rhizoma has anti-heparin effect and can stop bleeding.16,17 It can 

increase the number of white blood cells and has radio-protective activity.16 Rubidate has 
promoting effect on hematopoiesis function.16,17 Rubiae Radix et Rhizoma has cardio-protective, 
anti-myocardial infarction and anti-hypoxia activities. It also has anti-tumor activity,16-18 anti-
oxidative damage,16,19 anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-viral,16 hypoglycemic activities,20 
etc.  

Toxicity 
There is no fatality in mice after oral administration of 150 g/kg of Rubiae Radix et 

Rhizoma decoction, equivalent to crude drug, but at 175 g/kg the mortality rate is 25%. The LD50 
of rubidate after intraperitoneal injection to mice is 3,012.4 ± 66.4 mg/kg. Oral administration of 
5.4 g/day of rubidate to dogs for 90 consecutive days does not cause any adverse reactions. When 
the dose is increased to 9.6 g/day, there are obvious adverse reactions and fatality. Bone marrow 
examination indicates no abnormality in cellular morphology.17 Lucidin and lucidin-3-O-
primeveroside (EKU-4), which are the anthraquinone pigments, are genotoxic and carcinogen.21 

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature. Enter liver channel.1,22 

Actions 
1. Qiancao: Cool the blood, stop bleeding, promote blood circulation, remove blood 

stasis. 

2. Qiancaotan: Stir-baked Qiancao is less cold in nature and changed into more 
astringent. It has better effect in stop bleeding.23 

Indications 
1. Bleeding due to blood heat with stasis  

Rubiae Radix et Rhizoma has blood cooling and stasis resolving effects. It is indicated 
for bleeding caused by blood heat with stasis. 

2. Amenorrhea due to stasis, contusion, joint pain caused by wind-damp 
Rubiae Radix et Rhizoma is widely used to treat gynecological symptoms. It is used to 

treat amenorrhea caused by blood stasis. It can be used alone by macerated with wine or used in 
combination with other blood activating, stasis resolving and channel clearing herbs, such as 
Taoren (桃仁), Honghua (红花), Danggui (当归), etc. It is also used to treat contusion and joint 
pain caused by wind-damp.1,22 
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Usage and dosage 
6-10 g of Qiancao or Qiancaotan, decoction for oral use or prepare as pills or 

powders.1,22 

Modern clinical application 
Used to treat chronic bronchitis, chronic diarrhea, leukemia and hepatitis.24 

Adverse reaction: There are reports of nausea and mild hypertension in some patients 
after oral administration of Qiancao decoction.25 

Storage 
Store in a dry and ventilated place.1 
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Curculiginis Rhizoma 
 

Definition 
Curculiginis Rhizoma (仙茅 Xianmao) is the dried rhizome 

of Curculigo orchioides Gaertn., family Amaryllidaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Fleshy rhizome downward straight 

cylindrical, surface brown. Leaves basal, leaf blade lanceolate, apex 
acumunate, basal part prolonged downward to leaf stalk, basal of leaf stalk enlarged to sheath-
like, vein apparent, shag-hair sparse on both sides, dorsal rather smooth and glossy. Inflorescence 
scapose, scape extremely short, flowers polygamous, staminate flower superior, bisexual flower 
inferior; bracts lanceolate, membranous, villous; flowers yellow. Fruit berry, carnose.2-6 (Figure 1, 
p.T-111; Figure 2, p.T-112) 

Important cultivation area 
Curculiginis Rhizoma is mainly produced in Sichuan (四川), Zhejiang (浙江), Fujian 

(福建), Jiangxi (江西), Taiwan (台湾), Hunan (湖南), Hubei (湖北), Guangdong (广东), 
Guangxi (广西), Guizhou (贵州) and Yunnan (云南) provinces. It grows well at the altitude 
higher than 1,600 meters above sea level, either in wooded areas or in open fields.2-7 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting period is in the second year after the planting, generally from October to 

the end of spring (about the end of March of the following year). Dig up the whole rhizomes, 
remove soil, remaining leaves and fibrous roots. Dry under the sun or by baking.7-10 

Description of Crude drug 
Cylindrical and slightly curved, 3-10 cm long, 4-12 mm in diameter. External brown to 

dark brown, rugged, with pitted fibrous root scars and transversal wrinkles. Texture hard and 
fragile, easily broken, fracture uneven, grayish-white to brown and darker in the center. Odor, 
slightly aromatic; taste, slightly bitter and pungent.1,11-13 (Figure 3, p.T-113) 

Commercial grading 
No grading.14-16 

8 
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Processing method 
Eliminate foreign matters, wash clean, cut into short pieces or 2-4 mm thick slices, and 

dry.1 

Description of prepared slice 
Short pieces, round or irregular thick slices, external brown to dark brown, rough, with 

some visible pitted fibrous root scars and transversal wrinkles. Cut surface pale grayish-white to 
brown, with numerous small brown spots, showing dark brown annual rings at the centre. Odor, 
slightly aromatic; taste, slightly bitter and pungent.1 (Figure 4, p.T-113) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Curculiginis Rhizoma are saponins and sapogenins (e.g. 

curculigosaponins A-M, curculigosapogenins A, B, C), phenolic glycosides [e.g. curculigoside 
(Figure 5, p.T-114), curculigosides B, C], etc.2,17-18 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brownish-black powder (Figure 6, p.T-114). Microscopic characteristics of 
cells tissue and cell structures: (1) Numerous non-lignified thin-walled parenchymatous cells with 
abundant intracellular calcium oxalate raphides and starch grains. (2) Starch grains abundant, oval 
or subspherical with V or Y shape hilum, usually single but also found in aggregates. Stained 
purple with iodine test solution. (3) Fiber tissue with thick lignified wall and narrow lumen, 
moderately found. (4) Cork cells yellow to dark brown, polygonal in surface view, rectangular in 
side view, wall slightly sinuated, moderately found. (5) Vessels mostly reticulated, moderately 
found. (Figure 7, p.T-115) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 5 minutes. 

Take 1 ml of the supernatant, add 1 drop of ferric chloride test solution (9% ferric chloride in 
water), a green color is produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 8, p.T-116) 

- To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 5 minutes. 
Take 0.5 ml of the supernatant, add 0.5 ml of concentrated sulfuric acid, a deep red color is 
produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 9, p.T-116) 

- To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 5 minutes. 
Take 1 ml of the supernatant, add 1-2 drops of 5% α-naphthol solution and mix well. Gently add 
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concentrated sulfuric acid to obtain 2 layers. A purple color at the interface between the layers is 
produced. (Molisch’s test for the sugar part of glycosides) (Figure 10, p.T-117) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of ethanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as test solution. Apply 20 μl of the test solution to a silica gel 60 
GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using upper phase of a mixture of n-
butanol : glacial acetic acid : water (4 : 1 : 5) as the mobile phase. After developing and removal 
of the plate, dry in air, and examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light 
after spray with anisaldehyde spray reagent and heating at 110°C. The spots and color in the 
chromatogram will be as shown in Figure 11 (p.T-118). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 80 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 200-
400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-119). 

Quality specification 
1. Foreign matter content: Not more than 4.0% w/w1 (Appendix 1). 

2. Ash contents 
Total ash: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 2.0% w/w1 (Appendix 2.2).  

3. Water content: Not more than 13.0% w/w1 (Appendix 3.1).  

4. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 7.0% w/w1 (Appendix 4.1).  

5. Content of active constituent 

Curculigoside (C22H26O11): Not less than 0.10% w/w, calculated based on dried weight.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of acetonitrile : 0.1% phosphonic acid (21 : 79) as the mobile phase. Measure 
the absorbance at 285 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 3,000, 
calculated with the reference to the peak of curculigoside. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of curculigoside CRS and 
dissolve in methanol to produce a reference with the concentration of 70 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 1 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 50 ml of methanol, stopper, weigh 
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accurately and heat under reflux for 2 hour. Allow to cool, weigh again, add methanol to 
replenish the loss weight, mix well and filter. Measure accurately 20 ml of the filtrate and 
evaporate to dryness. Dissolve the residue in methanol, transfer to a 10 ml volumetric flask, dilute 
with methanol to the volume, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl each of the test solution and the reference 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of curculigoside in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of 
curculigoside content in the sample.1 

Pharmacological activities 
Curculiginis Rhizoma has adaptogen like effect, can inhibit central nervous function,19,20 

regulate immune function,19,21 enhances the hypothalamus-pituitary-ovarian axis function in the 
secretion of luteinizing hormone19, inhibits the secretion of prolactin;22 and lower the activity 
indexes of seminal vesicles, prostate glands and preputial glands (subcutaneous glands located 
near the end of the prepuce) of castrated mice. Curculiginis Rhizoma has potent anti-oxidative23 
and anti-inflammatory activities. It can restore the metabolic dysfunction in cold-deficiency 
syndrome by regulating cAMP-PKA signaling pathway.24 

Toxicity 
One time oral administration of a large dose of Curculiginis Rhizoma infusion equivalent 

to 150 g/kg crude drug to mice cause no fatality within 7 days, suggesting that Curculiginis 
Rhizoma has low toxicity. Oral administration of 100 times of human clinical dose of 
Curculiginis Rhizoma decoction to rats for 3 consecutive months shows increasing of the heart 
function indexes and decreasing of the thymus gland function indexes. All changes are recovered 
after withdrawal of the drug. Other organ indexes have no noticeable change.25 

Property and channel distribution 
Pungent in flavor, hot in nature, toxic. Enter kidney, liver and spleen channels.1 

Actions 
Tonify kidney-yang, strengthen tendons and bones, dispel cold-dampness.1,26 

Indications 
1. Kidney-yang deficiency syndrome 

Curculiginis Rhizoma can warm and tonify kidney-yang. It is widely used to treat 
symptoms due to deficiency of kidney-yang, impotence due to decline of mingmen (命门) fire, 
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waist and knees pain caused by cold, frequent urination, enuresis, etc. It can be used alone by 
macerated with wine or used in combination with Yingyanghuo (淫羊藿), Bajitian (巴戟天) and 
Roucongrong (肉苁蓉), as in Zanyu Dan (赞育丹)27 (Figure 13, p.T-121). 

2. Kidney deficiency syndrome, bone flaccidity and numbness due to cold-damp 
Curculiginis Rhizoma can tonify kidney-yang, strengthen tendons and bones, dispel 

cold-damp and warm waist and knees. For bone flaccidity due to kidney deficiency, pain of waist 
and knees due to cold, weakness of tendons and bones, it is often used with Yingyanghuo (淫羊藿), 
Duzhong (杜仲) and Bajitian (巴戟天). For chronic numbness due to cold-damp it is often used 
with Weilingxian (威灵仙), Duhuo (独活) and Chuanwu (川乌).27 

Usage and Dosage 
3-10 g, decoction for oral use, macerate with wine, prepare as pills or powders.1,27 

Precaution and Contraindication 
Curculiginis Rhizoma is contradicted in yin-deficiency caused excessive heat. It should 

not be taken continuously for a long period due to its hot and toxic nature.28 

Modern clinical applications 
Used to treat chronic prostatitis and menopausal syndrome caused by deficiency of 

kidney-yang.28 

Adverse reaction: Overdose can cause intoxication symptoms such as cold sweat all 
over the body, spasm and numbness of extremities, swelling and prolapsed of tongue, 
restlessness, and coma.29 

Storage 
Store in a dry place, protect from mildew and insects.1 
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Salviae Miltiorrhizae 
Radix et Rhizoma 

 

Definition 
Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma (丹参 Danshen) is the 

dried root and rhizome of Salvia miltiorrhiza Bunge., family Lamiaceae 
(Labiatae).1 

Description of the plant 
Perennial herb. Root thick flesh, vermilion surface and white 

inside. Stem erect, tetragonal. Odd-pinnately compound leaves, opposite; 
leaf blade ovate, elliptic ovate or broad lanceolate, dense pubescent on 
the lower side. Inflorescence verticillate, terminal or axillary; calyx campanulate, corolla two-
lipped, purplish-blue, outside covered with glandular pubescent. Fruit nutlet, black, elliptic.2 
(Figure 1, p.T-125; Figure 2, p.T-126) 

Important Cultivation area 
Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma is mainly produced in the central Sichuan basin 

hilly plains. The plant is found in both wild and cultivation, The suitable cultivation areas are in 
Zhongjiang (中江) county of Sichuan (四川) province; Danfeng (丹风), Shanyang (山阳), 
Zhen’an (镇安) and Shangnan (商南) counties of Shanxi (陕西) province; Laiwu (莱芜) county, 
Ju (莒) county and Pingyi (平邑) cities of Shandong (山东) province; Song (嵩), Lushi (卢氏) 
and Luoning (洛宁) cities of Henan (河南) province.3-6 

Harvest and post-harvest handling 
The plant is ready for harvest from the second year after the planting until it stop 

growing. The suitable harvesting period is from about the year end, when stems and leaves 
withered from the frozen dew, to the early spring of the following year. Dig the roots and 
rhizomes in a sunny day, shake off soil, spread on the ground under the sun to partially remove 
the moisture. Remove the soil adhering to the softened root again, do not wash with water. Dry 
under strong sunlight to about 50% dried and still soft. Tie into bundles, pile up in heaps and wait 
for 2-3 days. Spread the bundles out and afterward dry until the inner of the root base is dried. 

9 
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Use fire to singe off the fibrous roots. Put in a basket and, while still hot, shake gently to remove 
fibrous roots and remaining soil.7-9 

Description of crude drug 
Rhizome short and stout, sometimes with remains of a stem at the apex. Numerous roots 

at the end of the rhizome. Root long cylindrical, slightly curved, some branched and with rootlets; 
10-20 cm long, 0.3-1 cm in diameter. External brownish-red, rough with longitudinal wrinkles. 
Old root, bark purplish-brown, loose, readily scaling off. Texture hard and fragile, fracture loose, 
cleft or slightly even and dense, with brownish-red bark and grayish-yellow or purplish-brown 
core, showing yellowish-white radials of vessel bundles. Odor, slight; taste, slightly bitter and 
astringent.1 

Cultivated roots are relatively larger, 0.5-1.5 cm in diameter. External reddish-brown, 
longitudinal wrinkle, bark adhere tightly to the core and uneasily scaling off. Texture compact, 
fracture relatively even, slightly horny.1 (Figure 3, p.T-127) 

Commercial grading 
Miltiorrhizae Radix et Rhizoma are produced from natural sources and cultivation. In 

China, the quality of those from natural sources are considered superior than cultivation ones. 

1. Natural Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma: Roots cylindrical, bended, with 
branches. External reddish-brown or reddish-yellow. Bark rough, flaky, easily scaling off. 
Texture light and fragile, fracture reddish-yellow or brown, loose and clefted, showing white lines 
of vessels. Odor, slight; taste, sweet and slightly bitter.2-16 

2. Cultivated Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma 
First-class: Dried herb, cylindrical or elongated pieces. External purplish-red or 

yellowish-red with longitudinal wrinkles. Texture hard, bark fine and thick. Fracture grayish-
white or yellowish-brown, without vessel fibers. Odor, slight; taste, sweet and slightly bitter. 
Mostly complete roots with both ends intact. The diameter of the middle of the taproot is more 
than 1 cm. Without stem, broken root or rhizome, fibrous root, foreign matter, mildew and insect 
damage. 

Second-class: The diameter of the middle of the taproot 0.4-1 cm. with some broken 
roots or rhizomes. Otherwise same as first-class.2-16 

Counterfeit products 
1. The fake 

The fake product is the dyed dried fibrous root of sweet potato or Ipomoea batatas (L.) 
Lam., family Convolvulaceae. Cylindrical and curved, external brownish-red, rough with 
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longitudinal wrinkles and root scars. Texture hard and fragile, fracture loose, uneven, starchy and 
slightly horny. With grayish-yellow or grayish-white bark and grayish-yellow inside. Fracture 
showing bundles of vessels arranged radially. Odor, slight; sweet with characteristic sweet potato 
flavor.1-16 

2. The confound 

(1) Nandanshen (南丹参): The dried root of Salvia bowleyana Dunn, family 
Lamiaceae (Labiatae). Mainly produced in Hunan (湖南), Jiangxi (江西), Zhejiang (浙江), Fujian 
(福建) and other provinces. It is mixed with Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma as an 
adulterant. Root cylindrical, external grayish-red, texture hard and fragile, fracture uneven, few 
vascular bundles, about 7-9. Odor, slight; taste, slightly bitter. 

(2) Gansudanshen (甘肃丹参): The dried root of Salvia przewalskii Maxim., family 
Lamiaceae (Labiatae). It is used as Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma in some area of 
Beijing (北京), Shanghai (上海), Gansu (甘肃), Qinghai (青海), Yunnan (云南), etc. Root 
conical, external dark purplish-red. One or more tubers at the root apex. The root appeared 
braided or twisted. The bark reddish-brown, usually scaling off. Texture loose and fragile. 
Fracture uneven with occasional light yellow vascular bundles. Odor, slight; taste, slightly bitter. 

(3) Diandanshen (滇丹参): The dried root of Salvia yunnanensis C.H. Wright, 
family Lamiaceae (Labiatae). Harvest the roots in autumn and winter, remove stems, leaves, 
fibrous roots and soil, then dry under the sun. Rhizome rough, with numerous leaf scars. Root 
slender, fusiform. Color, texture, fracture are the same as cultivated Salviae Miltiorrhizae Radix 
et Rhizoma. Odor, slightly foul smelling; taste, sweet, slightly bitter and astringent. 

(4) Baihuadanshen (白花丹参): The dried root of Salvia miltiorrhiza Bunge f. alba 
C.Y. Wu & H.W. Li, family Lamiaceae (Labiatae). Widely distributed in Shandong (山东) 
province. Short rhizome with roots attached at an end. Root cylindrical, wrinkled, some with 
branches with many fibrous roots. Texture, color, fracture and odor are the same as Salviae 
Miltiorrhizae Radix et Rhizoma.2-16 

Processing methods 
There are 2 processing methods: 

1. Danshen (丹参): Eliminate foreign matters and remains of stems, wash clean, soak 
for 2-4 hours in lidded containers until thoroughly soften, take out, cut transversely or obliquely 
into slices or into short pieces , dry and sieve out broken fragments.1 

2. Jiudanshen (酒丹参): Place Danshen slices (from method 1) in a proper container, 
add yellow wine (10-20 kg for 100 kg of Danshen) and mix well, wait until all of Danshen slices 
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are thoroughly soaked with the wine, transfer to a pan and stir-fry with mild heat until dry, take 
out and allow to cool.2-11 

Description of prepared slice 
1. Danshen: Round, oval or long thick slices or short pieces. External brownish-red or 

dark brownish-red, rough with longitudinal wrinkles. Cut surface with clefts or quite even and 
dense, some appear horny. The bark brownish-red and the center grayish-yellow or purplish-
brown, showing radially arranged yellowish-white bundles of vessels. Odor, slight; taste, slightly 
bitter and astringent.1 (Figure 4, p.T-130) 

2. Jiudanshen: Round, oval or long thick slices or short pieces. External dark brownish-
red, sometimes with burnt spots. Odor, slightly alcoholic smell.1 (Figure 5, p.T-130) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Miltiorrhizae Radix et Rhizoma are quinone 

diterpenoids [e.g. tanshinone IIA, isocryptotanshinone (Figure 6, p.T-131), tanshinone I, 
tanshinone IIB],  phenolic acids [e.g. salvianolic acid B, danshensu (Figure 6, p.T-131), 
salvianolic acid A], etc.12,13 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Pale yellowish-brown or grayish-brown (Figure 7, p.T-131). Microscopic 
characteristics of cells tissue and cell structures: (1) Cork cells dark yellowish-brown, polygonal 
in surface views, walls slightly sinuated. (2) Vessels mainly elongated pitted. (3) Tracheidal 
vessels occasionally found. (4) Abundant parenchymatous cells, thin-walled, non-lignified, with 
intracellular calcium oxalate microcrystals. (5) Sclereid cells, lignified, thick-walled, narrowed 
lumen. (Figure 8, p.T-132) 

2. Chemical identification  

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of 75% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes. Take 0.2 ml of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride test solution (9% ferric 
chloride in water), a deep green color is produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 9, p.T-133) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.1 g of the sample powder add 1 ml of 75% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes, take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 10 μl of the test solution to a 
silica gel 60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of toluene : 
chloroform : ethyl acetate : methanol : formic acid (2 : 3 : 4 : 0.5 : 2) as the mobile phase. After 
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developing and removal of the plate, dry in air, and examine under visible light, ultraviolet light 
at 254 and 366 nm and visible light after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110ºC. 
The spots and color in the chromatograms will be as shown in Figure 10 (p.T-134). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.1 g of the sample powder add 1 ml of 75% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes, dilute the supernatant 200 times with methanol. Measure the absorbance of the test 
solution at 200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-135). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 3.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 13.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive contents 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 15.0% w/w1 (Appendix 4.1). 
Water-soluble extractive: Not less than 35.0% w/w1 (Appendix 4.2).  

4. Content of active constituents 

(1) Tanshinone IIA (C19H18O3): Not less than 0.20% w/w, calculated based on dried 
weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of methanol : water (75:25) as the mobile phase. Measure the absorbance at 
270 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 2,000, calculated with the 
reference to the peak of tanshinone IIA. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of tanshinone IIA CRS into an 
amber volumetric flask and dissolve in methanol to produce a reference solution with the 
concentration of 16 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.3 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 50 ml of methanol, stopper, weigh and heat 
under reflex for 1 hour. Allow to cool, weigh again, add methanol to replenish the loss weight, 
mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 5 μl each of the reference and the test solution into 
the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of tanshinone IIA in the test solution with reference to the peak area of the reference 
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substance by the external standard method, and calculate the percentage of tanshinone IIA content 
in the sample.1 

(2) Salvianolic acid B (C36H30O16): Not less than 3.0% w/w, calculated based on 
dried weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of methanol : acetonitrile : formic acid : water (30:10:1:59) as the mobile 
phase. Measure the absorbance at 286 nm. The number of theoretical plates of the column is not 
less than 2,000, calculated with the reference to the peak of salvianolic acid B. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of salvianolic acid B CRS and 
dissolve in 75% methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.14 mg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.2 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) into a stopper conical flask, add accurately 50 ml of methanol, stopper, weigh 
accurately and heat under reflux for 1 hour. Allow to cool, weigh again, add 75% methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution.  

Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of salvianolic acid B in the test solution with reference to the peak area of 
the reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of 
salvianolic acid B content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Miltiorrhizae Radix et Rhizoma are mainly on the blood 

circulatory system, the cardiovascular system, the central nervous system, the gastrointestinal 
system, the immune system, etc. It has anti-thrombosis activity and improves capillaries 
microcirculation.17 Anti-thrombosis effect of Miltiorrhizae Radix et Rhizoma is related to the 
anti-platelet aggregation and anti-coagulant activities, and the promotion of fibrin or fibrinogen 
degradation. Miltiorrhizae Radix et Rhizoma has anti-myocardial ischemia, vascular endothelial 
cells protection,17,19,20 anti-myocardial hypertrophy and anti-atherosclerosis activities.17 It has 
calcium antagonistic effect.17,21,22 It can protect the brain from ischemic and hypoxic injury, has 
sedative and neuron cells protective activities.17,23-26 Miltiorrhizae Radix et Rhizoma also has anti-
inflammation, anti-microorganism, anti-peptic ulcer,17 anti-tumor,27,28 immune regulation17 and 
hepato-protective activities.17,24 



9. Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma 
 

  E-65 

Toxicity 
The LD50 of Danshen injection after intraperitoneal injection to mice is 36.7 ± 3.8 g/kg. 

Intraperitoneal injection of Danshen injection equivalent to 2.4 g/kg of crude drug to rabbits for 
14 consecutive days showed no toxic reaction. No abnormal change is observed in hematology, 
liver and kidney functions, and body weight. Visceral organs show no significant change, except 
for substantial hyperemia. Slow intravenous injection of Danshen glucose injection to Beagle 
dogs for 150 and 180 days show that the long term administration of 5.0 g/kg/d is toxic to liver 
cells and the nontoxic dose is around 2.0 g/kg/d.29  

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, slightly cold in nature. Enter heart and liver channels.1,30 

Actions 
1. Danshen: Invigorate blood circulation, regulate menstrual, cool the blood, relieve 

sores and abscess, relieve restlessness.31 

2. Jiudanshen: Danshen stir-fried with wine is less cold in nature, and improve the 
blood circulation activation and blood stasis dissipation actions, menstrual regulation effect and 
pain relieving effect.31-34 

Indications 
1. Blood-stasis syndrome 

Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma can gently remove blood stasis and generate 
new blood. It is widely used in various diseases and symptoms caused by blood stasis. For 
irregular menstruation, amenorrhea and postpartum abdominal pain caused by blood stasis due to 
excessive heat, it is taken alone as powder together with wine, or as a combination as in the 
Danshen San (丹参散) (Figure 12, p.T-138). For chest, epigastric and abdominal pain caused by 
blood stasis, it is often used with Sharen (砂仁) and Tanxiang (檀香), as in Danshen Yin (丹参饮) 
(Figure 13, p.T-138). For abdominal masses and accumulations, it is often used with Sanleng (三棱), 
Ezhu (莪术) and Biejia (鳖甲). For contusion of extremities due to blood stasis, it is often used with 
Danggui (当归), Ruxiang (乳香) and Moyao (没药), as in Huoluoxiaoling Dan (活络效灵丹)33 
(Figure 14, p.T-138). 

2. Sores, abscesses, swelling and removing toxin  
Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma is cold in nature, it can be used to treat sores 

and abscesses with heat-toxin stasis caused by infection. It is usually used in combination with 
Jinyinhua (金银花) and Lianqiao (连翘), as in the Xiaoru Tang (消乳汤)33 (Figure 15, p.T-139). 
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3. Restlessness and insomnia 
Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma is cold in nature and enter heart channel, it 

has effects of calming the heart and nerves, and removing heat to cool the blood. For restlessness 
and insomnia caused by heat invading the blood, it is usually used with Shengdi (生地), 
Xuanshen (玄参), Huanglian (黄连) and Zhuye (竹叶), as in Qingying Tang (清营汤) (Figure 16, 
p.T-139). For palpitation and insomnia caused by blood insufficiently nourishes the heart, it is 
often used with Shengdi, Suanzaoren (酸枣仁) and Baiziren (柏子仁), as in Tianwangbuxin Dan 
(天王补心丹)33 (Figure 17, p.T-139). 

Usage and dosage  
10-15 g of Danshen or Jiudanshen, decoction for oral use.1,30 

Precaution and Contraindication 
Use with caution in pregnant women. Incompatible with Lilu (藜芦).30 

Modern clinical application 
Used to treat symptoms caused by blood stasis and stasis-heat such as angina pectoris,35 

cerebral hemorrhage,36 cerebral arteriosclerosis, vertigo,37 senile pulmonary and heart diseases,38 
pregnancy-induced hypertension,39 chronic hepatitis and hepatic fibrosis,40 alcoholic hepatitis,41 
acute nephritis,42 nephrotic syndrome,43 central serous retinopathy,44 cervical erosion,45 diabetic 
peripheral neuropathy,46 cerebral infarction,47 etc. 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and ventilated place.1 
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Eucommiae Cortex 
 

Definition 
Eucommiae Cortex (杜仲 Duzhong) is the dried stem bark of 

Eucommia ulmoides Oliv., family Eucommiaceae.1 

Description of the plant 
Tree deciduous. Bark grey, with clearly visible small lenticels. 

Leaves simple, alternate, thin and leathery; leaf blade elliptic or elliptic-
ovate, apex long acuminate, base rounded or broad cuneate, margin serrate. 
Flowers unisexual, dioecious, apetalous, blossom before or when new leaves sprout in spring. 
Fruit samara, ovoid-oblong and flat, with 1 seed.2-4 (Figure 1, p.T-144; Figure 2, p.T-145) 

Important cultivation area 
The plant distributes in most provinces of China and also widely cultivated in several 

provinces. Important cultivation areas are in Guizhou (贵州), Sichuan (四川), Hubei (湖北), 
Hunan (湖南), Shanxi (陕西) and Gansu (甘肃) provinces. The most suitable cultivation areas are 
in Zunyi (遵义), Zheng’an (正安), Meitan (湄潭), Xifeng (息峰), Ziyun (紫云), Yinjiang (印江), 
Anshun (安顺), Huishui (惠水) and Xishui (习水) and Renhuai (仁怀) cities in Guizhou 
province; Guangyuan (广元), Qingchuan (青川), Pingwu (平武), Wangcang (旺苍), Tongjiang 
(通江) and Wanyuan (万源) cities in Sichuan province; Wuxi (巫溪) county in Chongqing 
municipality (重庆); Xingshan (兴山), Hefeng (鹤峰), Yunxi (郧西), Jingmen (荆门), Laifeng 
(来凤) and Enshi (恩施) cities in Hubei province; Lueyang (略阳), Ningqiang (宁强), Fengnie 
(凤臬) and Zhenping (镇坪) counties in Shanxi province; Cili (慈利); and Sangzhi (桑植) county 
in Hunan province.2-4 

Harvest and post-harvest handling 
Tree older than 70 years is harvested by cutting down and removing the stem bark. For 

mature tree of 15-20 years old, the methods of circular peeling, strip peeling or partial peeling are 
used in order to preserve the tree. The harvesting period is generally from April to June. Scald the 
harvested bark in boiling water, place the bark in pairs with inner side facing each other, stack the 
pairs on the ground and cover with straw, and leave to “sweat” until the inner bark turned 
purplish-brown, take out and dry.2, 5-8 

10 
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Description of crude drug 
Flat piece or two edges somewhat curved inwards, varying in size, 3-7 mm thick. Outer 

surface pale brown or grayish-brown, markedly longitudinally wrinkled or fissured. Relatively 
thin and unscraped bark shows distinct lenticels. Inner surface dark purple, smooth. Texture 
fragile, easily broken, fracture linked up by dense fine silvery elastic rubbery threads. Odor, 
slight; taste, slightly bitter.1-5,7,9 (Figure 3, p.T-146) 

Commercial grading 
Eucommiae Cortex is classified as Chuanduzhong (川杜仲) and Handuzhong (汉杜仲) 

according to the cultivation areas. Both are divided into four grades. 
Special-class: Dried bark, flat, two ends truncated, all the outer coarse bark removed. 

Outer surface grayish-brown, inner surface dark brown. Texture fragile, fracture linked up by 
elastic rubber threads. Taste, slightly bitter. Whole bark 70-80 cm long, more than 50 cm wide, 
more than 0.7 cm thick. Broken or flawed bark less than 10%. Without scrolled edge. No foreign 
matter and mildew. 

First-class: Whole bark more than 40 cm long, 40 cm wide and 0.5 cm thick. Broken 
or flawed bark less than 10%. Otherwise same as special-class. 

Second-class: Flat pieces or with curve, inner surface greenish-brown. Whole bark 
more than 40 cm long, 30 cm wide and 0.3 cm thick. Broken or flawed bark less than 10%. 
Otherwise same as special-class. 

Third-class: Products that do not meet the abovementioned classes. More than 0.2 cm 
thick. May include branch bark, root bark and flawed pieces. Without foreign matter and 
mildew.10-11 

Export commodity: In recent years, Eucommia Bark not only supply the domestic 
market in China, but also for exports. Export commodities are divided by thickness into the 
thicker (Houduzhong, 厚杜仲) and the thinner (Baoduzhong, 薄杜仲) varieties. Every pieces 
should be trimmed (called Xiukou - 修口). 

(1) Houduzhong 
First-class: bark thick, outer side yellowish-brown, coarse outer bark completely 

scraped. Without mildew spot and crack. Sizes are more than 15 cm2, two ends obliquely cut, 
more than 1 cm thick. 

Second-class: More than 0.5 cm thick. Otherwise same as first-class 
Houduzhong. 

Third-class: More than 0.3 cm thick. Otherwise same as first-class Houduzhong. 

(2) Baoduzhong 
First-class: 0.2-0.3 cm thick. Otherwise same as first-class Houduzhong. 



10. Eucommiae Cortex 
 

  E-71 

Second-class: About 0.2 cm thick. Otherwise same as first-class Houduzhong.10-11 

Counterfeit products 
The Fake 

(1) Hongduzhong (红杜仲): The dried stem and root bark of Parabarium 
micranthum (Wall. ex G. Don) Pierre, P. huaitingii Chun et Tsiang and P. chunianum Tsiang.; 
family Apocynaceae. Outer surface yellowish-brown, thin, with longitudinal wrinkles and 
elongated lenticels; inner surface reddish-brown. Fracture linked up by sparse white rubber 
threads, poorly elastic and easily broken. Odor, none; taste, slightly astringent. Microscopic view 
shows prisms of calcium oxalate in parenchymatous cells. Use as Eucommia Bark adulterant in 
Guangdong (广东), Guangxi (广西) and Sichuan provinces. 

(2) Simianmu (丝绵木): The stem bark of Euonymus maackii Rupr., family 
Celastraceae. Flat or curved pieces or semi-cylindrical rolls. Outer surface colors alternated with 
grayish-yellow and black, with longitudinal or transversal wrinkles or fractures; inner surface pale 
yellow. Texture fragile, easily broken, fracture linked up by some white rubber threads, easily 
broken. Odor, slightly pungent; taste, slightly sweet. Microscopic view shows parenchymatous 
cells contain numerous clusters of calcium oxalate. Use as Eucommia Bark adulterant in Zhejiang 
(浙江), Hubei, Guizhou (贵州) and Sichuan provinces.12,14-19 

Processing methods 
There are 2 processing methods: 

1. Duzhong (杜仲): Scrap off the remained coarse bark, wash clean, cut into rectangular 
pieces or strips and dry. 

2. Yanduzhong (盐杜仲): Spray Duzhong (from method 1) with a sufficient quantity of 
brine (use 2 kg of salt for 100 kg of crude drug), soak for 4-6 hours until the brine is totally 
absorbed. Place in a pan and stir-fry with gentle heat until the outer surface turned blackish-brown 
and inner surface brownish-black, rubber threads at fractures lost elasticity and easily broken, 
take out and allow to cool.1 

Description of prepared slice 
1. Duzhong: Rectangles or strips, outer surface pale brown or grayish-brown, markedly 

wrinkled; inner surface dark purple, smooth. Cut surface linked up by numerous fine silvery 
elastic rubbery threads. Odor, slight; taste, slightly bitter. (Figure 4, p.T-149) 

2. Yanduzhong: Pieces, outer surface blackish-brown, inner surface brown. Elasticity of 
the rubbery threads is weak and easily broken. Odor, slight; taste, salty.1 (Figure 5, p.T-149) 
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Chemical composition 
Main chemical compositions of Eucommiae Cortex are lignans [e.g. pinoresinol 

diglucoside (Figure 6, p.T-150), syringaresinol di-β-D-glucopyranoside], iridoids (e.g. aucubin), 
flavonoids, gutta percha, etc.17,20,21 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brown (Figure 7, p.T-150). Microscopic characteristics of cells tissue and 
cell structures: (1) Elongated slender non-lignified cells, stripe-shape. (2) Abundant brownish-
yellow cork cells, polygonal on surface view. Distinctively pitted lignified cell walls with 3 sides 
thicker than the other side. (3) Phloem parenchyma cells underlying with tangential longitudinal 
medullary rays, occasionally found. (4) Phloem parenchyma cell underlying with radial medullary 
rays. (5) Stone cells mostly in groups; subrectangular, subround, elongated rectangular or 
irregular; thick-walled, some containing rubbery mass. (6) Thick-walled phloem fiber, lignified, 
lumen narrow. (Figure 8, p.T-151) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of dichloromethane, macerate for 2 hours 

and filter. Evaporate the filtrate to dryness. Add 0.2 ml of ethanol, an elastic film is produced.1 
(Test for gum substances) (Figure 9, p.T-152) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 10 μl of the test solution on a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of toluene : ethyl acetate 
(85 : 15) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, and examine 
under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light after spray with anisaldehyde reagent 
and heating at 110°C. The spots and color in the chromatograms will be as shown in Figure 10 
(p.T-153). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance at 200-400 nm. The 
ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-154). 
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Quality specification 
1. Extractive content 

Ethanol extractive: Not less than 11.0% w/w1 (use 75% ethanol as solvent, Appendix 
4.1). 

2. Content of active constituent 

Pinoresinol diglucoside (C32H42O16): Not less than 0.10% w/w, calculated based on 
dried weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of methanol : water (25:75) as the mobile phase. Measure the absorbance at 
277 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 1,000, calculated with the 
reference to the peak of pinoresinol diglucoside. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of pinoresinol diglucoside CRS 
and dissolve in methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.5 mg/ml. 

Test solution: Weight about 3 g of the sample, cut into small pieces and knead into 
flock. Place accurately 2 g in a Soxhlet extractor, extract with an appropriate amount of 
chloroform for 6 hours, discard the chloroform extract. Extract the sample with an appropriate 
amount of methanol for 6 hours,, concentrate, transfer to a 10 ml volumetric flask and dilute with 
methanol to the volume, mix well and take the successive solution as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl each of the test solution and the reference 
solution into the column, carry out under the above condition. Record the chromatograms. 
Calculate the content of pinoresinol diglucoside in the test solution with reference to the peak area 
of the reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of 
pinoresinol diglucoside content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Eucommiae Cortex are mainly on the cardiovascular 

system, the central nervous system, immune regulation, regulation of bone metabolism, anti-
inflammatory, anti-aging activities, etc. Eucommiae Cortex has two-direction regulating effects 
on blood pressure, and its blood pressure regulation effect is evidenced.22-24 Eucommiae Cortex 
can lower blood sugar and blood lipids.22-25 Its bone strengthening effect is due to increasing of 
osteoblast activity and bone density, inhibiting bone resorption, preventing osteoporosis and 
acceleration of remodeling of the regenerated bone.26-28 Eucommiae Cortex has immune 
regulation function,23,25,29-31 anti-oxidative, anti-aging,22,32,33 anti-mutagenic and anti-cancer 
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activities.1,23 It also has sedative, analgesic, anti-inflammatory and anti-microorganism 
activities.22,23,25,30 

Toxicity 
The LD50 of Eucommiae Cortex decoction after intraperitoneal injection to mice is 17.30 

± 0.52 g/kg. Oral administration of 3.5 g/kg of water extract or 1.75 g/kg of alcohol extract of 
Eucommiae Cortex to mice once a day for 21 consecutive days causes no abnormality in appetite, 
blood examination, liver function, renal function, and pathological examination. Intraperitoneal 
injection of 30 ml of 35% Eucommiae Cortex decoction to dogs once a day for 22 consecutive 
days causes no pathological change in the liver, spleen, and heart; but only a mild degeneration in 
renal tubular epithelial cell. Similar results are found in guinea pigs and rats after the same 
administration.25,30 Eucommiae Cortex extract has no mutagenic effect.34 Eucommiae Cortex has 
in vitro genotoxicity to gene in human cell culture, but does not cause in vivo chromosomal 
damage to mice bone marrow cells. It has been assumed that after pass through metabolic 
activities, in vivo, the genotoxic compounds are inactivated.35 

Property and channel distribution 
Sweet in flavor, warm in nature. Enter kidney and liver channels.1,36 

Actions 
1. Duzhong: Tonify the liver and the kidney, strengthen bones and tendons, calm the 

fetus.37 

2. Yanduzhong: Duzhong processed by stir-fry with brine enters kidney channels and 
modifies the direction of the drug to flow downward, warm but not dry, and increases liver and 
kidney tonifying effects. It can strengthen bones and tendons, calm the fetus.38 

Indications 
1. Liver and kidney deficiency syndromes, weakness of tendons and bones  

As Eucommiae Cortex is sweet in flavor and warm in nature, it tonifies the liver and 
kidney, strengthens tendons and bones. It is used to treat lumbago pain due to deficiency of 
kidney and weakness of lower limbs. It can be used alone or in combination with kidney 
invigorating and tendons strengthening herbs. With the effect of nourishing kidney-yang, it is also 
used for treating impotence, nocturnal emission, frequent micturition and enuresis caused by 
deficiency of kidney-yang.36 

2. Deficiency of chong and ren channels, and threatening abortion 
Eucommiae Cortex tonifies the liver and kidney, and fixes chong and ren channels to 

calm the fetus. It is used to treat excessive fetal movement and prevent threatening abortion. It 
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can be used alone or in combination with Huangqi (黄芪), Danggui (当归), Xuduan (续断), etc., 
as in Gutai Wan (固胎丸).36 

Usage and dosage 
6-10 g of Duzhong or Yanduzhong, decoction for oral use.1,36 

Precaution 
Use with caution in patients with yin-deficiency leads to hyperactivity of fire.36 

Modern clinical application  
Used to treat threatening abortion, primary sciatic neuralgia, post-menopausal 

osteoporosis, lumbago, lumbar hyperostosis, alopecia due to kidney deficiency, etc.39 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and ventilated place.1 
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Paeoniae Radix Alba 
 

Definition 
Paeoniae Radix Alba (白芍 Baishao) or White Peony Root is 

the dried root of Paeonia lactiflora Pall., family Ranunculaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Large root, spindle or cylindrical. Leaves 

alternate; lower stem leaves biternate, upper stem leaves trifoliate; 
leaflet sub-leathery, glabrous on both sides, abaxially sparsely pubescent along veins. Flower 
bisexual, several-flowered terminal or axillary; bract 4-5, lanceolate; corolla 9-13, obovate, white. 
Fruit follicle with a beaked apex.2-6 (Figure 1, p.T-160; Figure 2, p.T-161) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of Paeoniae Radix Alba are in East Zhejiang (东浙江), Anhui 

(安徽), Shandong (山东), Henan (河南) and Sichuan (西川) provinces. Products from Dongyang 
(东阳) city and Panan (磐安) county of Zhejiang province, known as “Hangbaishao (杭白芍)”, 
are considered to be the superior quality. Paeoniae Radix Alba from Anhui province is known as 
“Bobaishao (亳白芍)” and from Sichuan province is known as “Chuanbaishao (川白芍)” or 
“Zhongjiangbaishao (中江白芍)”.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting time is in the third or fourth year after the planting. The harvesting 

periods during the year are different depended on the areas. The harvesting period in Zhejiang 
province is during late June and early July, in Sichuan and Anhui provinces is in August, and in 
Shandong province is in September. Dig up the whole roots in a sunny day, shake off soil, cut off 
the buds and keep for the next planting. Remove the upper and lower parts of the roots, remove 
fibrous roots. Sort into large, medium and small sizes. Soak the roots in boiling water until 
thoroughly softened and root bark turns white, take out and immerse in cold water. Take out and 
peel the bark, dry under the sun or by baking at low temperature until thoroughly dried.7-10 

11 
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Description of crude drug 
Cylindrical, straight or slightly curved, both ends truncated, 5-18 cm long, 1-2.5 cm in 

diameter. External white or pale brownish-red, glossy and smooth or with longitudinal wrinkles 
and fibrous roots scars, and occasional remains of brown root bark. Texture hard, not easily 
broken, fracture even, white or pale brownish-red, cambium rings distinct with radial rays. Odor, 
slight; taste, slightly bitter and sour.1,11-13 (Figure 3, p.T-162) 

Commercial grading 
Paeoniae Radix Alba is classified as Baishao and Hangbaishao (杭白芍). 

1. Baishao: divided into 4 classes. 
First-class: Dried roots. Cylindrical, straight or slightly curved, without root bark, 

both ends even. External white or pale red. Texture hard and dense. Fracture off white or white. 
Taste, slightly bitter and sour. Longer than 8 cm, and the diameter at the middle of the root is 
more than 1.7 cm. Without rootstock, pockmark, broken skin, crack, hollow, partial-processed 
root, foreign matter, mildew and insect damage. 

Second-class: Longer than 6 cm, and the diameter at the middle of the root is more 
than 1.3 cm. May have pockmarks. Otherwise same as first-class. 

Third-class: Longer than 4 cm, and the diameter at the middle of the root is more 
than 0.8 cm in diameter. Otherwise same as first-class. 

Fourth-class: Roots of any size. May include partial-processed roots, root with flaked 
skin, pockmarks, cracks, hollows, ends cracked, not cleanly peeled. Otherwise same as first-
class.14-15 

2. Hangbaishao: divided into 7 classes. 
First-class: Dried roots. Cylindrical, straight, both ends even. External brownish-red 

or pale red. Texture hard and dense. Fracture straw yellow. Taste, slightly bitter and sour. Longer 
than 8 cm, and the diameter at the middle part of the root is more than 2.2 cm. No withered root. 
Without rootstock, root bark, hollow root, mildew and insect damage. 

Second-class: The diameter at the middle of the root is more than 1.8 cm. Otherwise 
same as first-class. 

Third-class: The diameter at the middle of the root is more than 1.5 cm. Otherwise 
same as first-class. 

Fourth-class: Longer than 7 cm, and the diameter at the middle of the root is more 
than 1.2 cm. Otherwise same as first-class. 

Fifth-class: Longer than 7 cm, and the diameter at the middle of the root is more than 
0.9 cm. Otherwise same as first-class. 



11. Paeoniae Radix Alba 
    

  E-79 

Sixth-class: Roots of any length. More than 0.8 cm in diameter. Otherwise same as 
first-class. 

Seventh-class: Roots of any length. More than 0.5 cm in diameter. May have 
blemished or partial-processed roots. Without root tips and no withered core. Otherwise same as 
first-class.1,3 

Counterfeit products 
The fake 

(1) Yunbaishao (云白芍): The dried root of Paeonia delavayi Franch. (synonym: 
Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehb & Wils.), family Ranunculaceae. Cylindrical, 
10-18 cm long, 1-2.5 cm in diameter, both cut ends truncate. The outer skin grayish-yellow or 
brownish-yellow, with distinct longitudinal striations and fibrous root scars. Texture hard, not 
easily broken; fracture uneven, starchy, pale yellow, horny, with radial striations. Odor, slightly 
aromatic; taste, slightly bitter and sour. 

(2) Maoguoshaoyao (毛果芍药): The dried root of Paeonia lactiflora Pall. 
(synonyme: Paeonia lactiflora Pall. var. trichocarpa (Bunge) Stern), family Ranunculaceae. 
Mostly long sticks with thick upper part and slender lower part, both cut ends uneven, 10-20 cm 
long, 1.5-2 cm in diameter. The outer skin brown with uneven shades, brownish scars visible 
where the bark not peeled. Texture compact and heavy, not easily broken, fracture starchy. Odor, 
characteristic; taste, slightly bitter and sweet.16 

Processing method 
Wash clean, soak in water until thoroughly soften, cut transversely or obliquely into thin 

slices about 1-2 mm thick, and dry.1 

Description of prepared slice 
Round or slant thin slices. External pale brownish-red or white, smooth and glossy. Cut 

surface white or pale brownish-red, cambium ring distinct with slightly raised veins arranged 
radially. Odor, characteristic; taste, slightly bitter and sour.1 (Figure 4, p.T-164) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Paeoniae Radix Alba are monoterpenoids [e.g. 

paeoniflorin (Figure 5, p.T-165), oxypaeoniflorin], triterpenoids, flavones, etc.11,17 
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Identification 
1. Microscopic identification  

Powder: Yellowish-white (Figure 6, p.T-165). Microscopic cell tissues and 
intracellular structures: (1) Numerous moderate size starch grains packed in parenchyma cells, 
stained purple with iodine solution. (2) Numerous thin walled non-lignified parenchyma cells. 
Intracellular rosette shape Calcium Oxalate crystals visible, moderately found. (3) Moderate 
number of yellow to dark brown cork cells, polygonal on surface view, wall sinuated, rectangular 
on lateral view. (4) Numerous lignified vessels are visible, spiral, reticulated, or scalariform. 
(Figure 7, p.T-166) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
Shake 0.1 g of the sample powder with 0.5 ml of ethanol for 15 minute. Take 3 ml 

of the supernatant, add 1 drops of ferric chloride test solution (9% ferric chloride in water); a 
green color is produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 8, p.T-167) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of ethanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 15 μl of the test solution on a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of chloroform : ethyl 
acetate : methanol : formic acid (40 : 5 : 10 : 0.2) as the mobile phase. After developing and 
removal of the plate, dry in air, and examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible 
light after spray with vanillin/sulfuric spray reagent (5% vanillin in 5% sulfuric acid in ethanol) 
and heating at 110°C. The spots and color in the chromatograms will be as shown in Figure 9 
(p.T-168). The color of paeoniflorin spot is blue. 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 10 (p.T-169). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: not more than 4.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 14.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water-soluble extractive: Not less than 22.0% w/w1 (Appendix 4.2). 
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4. Content of active constituent 

Paeoniflorin (C23H28O11): Not less than 1.6% w/w, calculated based on dried weight.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of acetonitrile : 0.1% phosphonic acid (14 : 86) as the mobile phase. Measure 
the absorbance at 230 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 2,000, 
calculated with the reference to the peak of paeoniflorin. 

Reference solution: Dissolve a quantity of paeoniflorin CRS in methanol to 
produce a reference solution with the concentration of 60 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.1 g of the sample powder (through no. 5 or 80 
mesh sieve) in a 50 ml volumetric flask, add accurately measured 35 ml of dilute ethanol and 
ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, dilute with dilute ethanol to the volume, mix well, 
filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of paeoniflorin in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of paeoniflorin 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Paeoniae Radix Alba are mainly on the gastrointestinal 

system, the hematology system and the immune system. It has hepato-protective effect, analgesic,  
muscle spasmolysis,18 anti-hepatic fibrosis,19 anti-ulcer,18 and anti-inflammatory activities.5,18-25 
Paeoniae Radix Alba can antagonize cyclophosphamide induced marrow haematogenesis 
dysfunction26 and has anti-thrombosis activity.18 It also has regulating effect on immune 
function,18 anti-depressant activity27,28 and preventive effect on diabetic nephritis.29-31 

Toxicity 
The LD50 of total glucosides of Paeoniae Radix Alba in mice are 159 and 230 mg/kg for 

intravenous and intraperitoneal injection, respectively. The LD50 of paeoniflorin in mice are 3,530 
and 9,530 mg/kg for intravenous and intraperitoneal injection, respectively. After intragastric 
administration of 50, 1,000 or 2,000 mg/kg/day of total glucosides to rats for 30 or 90 consecutive 
days, number of platelets is increased. No significant change was found in animal weight, food 
intake, blood and urine examinations, and liver and kidney functions. No significant toxicity was 
found in the pathological examinations of the important organs and tissues.19 
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Property and channel distribution 
Bitter and sour in flavor, slightly cold in nature. Enter liver and spleen channels.1,32 

Actions 
Nourish the blood, regulate menstruation, preserve blood-yin to reduce sweating, 

emolliate the liver, relieve pain, stabilize liver-yang.1,33 

Indications 
1. Blood-deficiency syndrome  

Paeoniae Radix Alba nourishes blood-yin of the liver, it is used to treat sallow facial 
complexion due to blood-deficiency, vertigo and palpitation, irregular menstruation, amenorrhea, 
menorrhagia, metrostaxis, etc. It is often used with Shudi (熟地) and Danggui (当归), as in Siwu 
Tang (四物汤) (Figure 11, p.T-171). For blood-deficiency with internal heat syndrome, causing 
irregular menstruation, it is often used with Huangqin (黄芩), Huangbo (黄柏) and Xuduan (续断), 
as in Baoyin Jian (保阴煎)32 (Figure 12, p.T-171). 

2. Sweating due to deficiency 
Paeoniae Radix Alba constrains yin and reduces sweating, it is used to treat 

spontaneous sweating due to yin-deficiency, usually in combination with Longgu (龙骨) and 
Shanzhuyu (山茱萸). For wind-cold syndrome and sweating due to disharmony between yingqi 
(营气) and weiqi (卫气), it is often used with herb that dispel wind-cold, such as Guizhi (桂枝) in 
Guizhi Tang (桂枝汤)32 (Figure 13, p.T-172). 

3. Muscle spasm  
Paeoniae Radix Alba can calm the liver and enrich tendons, alleviate pains. It is used 

to treat blood deficiency and stagnation of liver-qi, hypochondrial pain, usually in combination 
with Chaihu (柴胡) and Danggui (当归), as in Xiaoyao San (逍遥散) (Figure 14, p.T-172). For 
spleen deficiency and vigorous liver, abdominal pain, and diarrhea, it is often used with Baizhu 
(白术), Chenpi (陈皮) and Fangfeng (防风), as in Tongxie Yaofang (痛泻要方) (Figure 15, p.T-172). 
For blood-yin deficiency, vessels and tendons lacking nourishment manifesting as cramp and 
spasm of hands and feet, it is used with Gancao (甘草), as in Shaoyao Gancao Tang (芍药甘草汤)32 
(Figure 16, p.T-172). 

4. Hyperactivity of the liver-yang, headache and dizziness  

Paeoniae Radix Alba nourishes blood, constrains yin and suppresses hyperactivity of 
liver-yang. It is considered as the common herb used to treat hyperactivity of the liver-yang. To 
strengthen therapeutic effect, it is usually used in combination with herbs that calm the liver and 
nourishes yin, as in Zhengan Xifeng Tang (镇肝息风汤)32 (Figure 17, p.T-173). 
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Usage and dosage 
6-15 g, decoction for oral use.1,34 

Contraindication 
Incompatible with Lilu (藜芦).1,32 

Modern clinical application 
Used to treat rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Sjogren syndrome, 

irritable bowel syndrome, acute enteritis, urolithiasis, trigeminal neuralgia, migraine, viral 
hepatitis, habitual constipation, sores, chronic gastritis, etc.34 

Adverse Reaction: May cause frequent and loose stool.35 

Storage 
Store in a dry place, protect from insects.1 
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Aconiti Lateralis Radix 
Praeparata 

 

Definition 
Aconiti Lateralis Radix Praeparata (附子 Fuzi) or 

Prepared Common Monkshood Daughter Root is the dried 
processed and detoxified lateral root of Wutou (乌头), 
Aconitum carmichaeli Debeaux, family Ranunculaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Tuber root, obovate, surrounded with several root buds; cultivated root 

usually large. Stem erect, the upper sparsely appressed pubescent. Leaves alternate, leathery, 
deeply 3-lobed, lateral lobes 2-cleft, central lobes 3-cleft, lobes coarsely dentate or crenate. 
Inflorescence racemose, rachis densely appressed retrorsely puberulent; calyx 5, bluish-violet, 
upper sepal galeate, others suborbiculate, inside glabrous; corolla 2, metamorphosis to nectar 
leaves, head retrorse, with long claw; stamens numerous. Fruit, follicle, oblong.2 (Figure 1, p.T-177; 
Figure 2, p.T-178) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of the plant are along the reaches of Yangtze River at the 

altitude above 500 meters from sea level. The highest quantity and the best quality products are 
from Jiangyou (江油) city of Sichuan (四川) province and Chenggu (城固) city of Shanxi (陕西) 
province. The plant is also cultivated in Liangshan (凉山) prefecture and Butuo (布拖) county in 
Sichuan province, in Shanxi province, Yunnan (云南) province, etc.1-3 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest  

Time to harvest Fuzi is remarkably varied with geography and climate, for example, 
for Hanzhong (汉中) city in Shanxi province the harvesting time is from late July to early August, 
while in Sichuan province the planting is in late December and the harvesting is during late June 
to early July of the following year. Dig up the roots with two-tooth rakes, be careful not to 
damage the lateral roots. Remove stems, shake off soil. Separate lateral roots from mother roots, 

12 
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remove fibrous roots. The dried mother root is called Aconiti Radix or Chuanwu (川乌). The 
lateral root is called Nifuzi (泥附子), which is sorted according to size.4-9 

2. Post-harvest handling 

The Nifuzi should be, within 24 hours after the harvest, washed clean and soaked in 
Yandanshui (盐胆水) (concentrated rock salt solution), to prevent rot and to reduce toxicity. 

Yanfuzi (盐附子): Select large and uniform size Nifuzi, wash clean and soak in 
Danba (胆巴) (a kind of rock salt solution) overnight. Add salt, soak and take out to air-dry. 
Repeat the soak and dry, gradually extend the drying time until a quantity of salt crystal is 
deposited on the root surface and the texture becomes hard.4-9 

Description of Crude drug 
Yanfuzi: Conical, 4-7 cm long, 3-5 cm in diameter. External grayish-black, covered 

with fine salt powder, apex with pitted bud scars, encircled with short rootlet stubs or rootlet 
scars. Texture compact and heavy. Section grayish-brown with small cleft filled with fine salt 
crystals and a polyangular cambium ring, and vascular bundles arranged irregularly inside the 
ring. Odor, slight; taste, salty, numb and pungent.1,3,10,11 (Figure 3, p.T-179) 

Commercial grading 
Fuzi is classified by processing method into 5 types: Yanfuzi, Heishunpian (黑顺片), 

Baifupian (白附片), Shufupian (熟附片) and Huangfupian (黄附片). Each type is divided into 
different grades. 

1. Yanfuzi: divided into 3 grades. 
First-class: Round conical, the upper part large with bud scar, the lower part with 

rootlet scars. External yellowish-brown or black brown, covered with salt crystals. Texture 
compact and heavy. Section yellowish-brown. Taste, salty, numb and pungent. Less than 16 
pieces per kilogram. 

Second-class: Less than 24 pieces per kilogram. Otherwise same as first-class. 
Third-class: Less than 80 pieces per kilogram. More than 2.5 cm in diameter. 

Otherwise same as first-class. 

2. Baifupian: divided into 3 grades. 
First-class: Processed from first-class Yanfuzi, peel the bark and slice longitudinally 

into thin slices about 0.2-0.3 cm thick. Section white and semi-translucent. Large slices with 
uniform size. 

Second-class: Processed from second-class Yanfuzi. Relatively smaller than first 
class, otherwise same as first-class. 
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Third-class: Processed from third-class Yanfuzi. Small size, otherwise same as first-
class. 

3. Heishunpian 
No grading. Heishunpian is the unpeeled second-class or third-class Yanfuzi, sliced 

longitudinally into thin slices about 0.2-0.3 cm thick. Soft thin slices of various sizes and uniform 
thickness, with black-brown edge and glossy dark yellow surfaces, without salt powder.12-14 

Counterfeit products 
The fake 

(1) Potato (马铃薯 Malingsu): The slice of tuber of Solanum tuberosum L., family 
Solanaceae, used to adulterate Baifupian. Irregular thick slice. Section without channels and 
veins, some cracks can be observed. Odor, slight, taste, sweet. 

(2) Sweet patato (番薯 Fanshu): The slice of tuber of Ipomoea batatas (L.) Lam. 
family Convolvulaceae, used to adulterate Heishunpian and Baifupian. It can be differentiated by 
cross section observation, sweet potato has yellowish-brown spots or veins. Odor slight, 
characteristic smell of sweet potato; taste, sweet. 

(3) Cassava (木薯 Mushu): The slice of tuber of Manihot esculenta Crantz, family 
Euphorbiaceae, used to adulterate Baifupian. It can be differentiated by cross section observation, 
cassava has circular cambium rings, numerous light-yellow spots in radial arrangements and a 
duramen at the center. Odor slight, taste sweet.12,15 

Processing methods 
1. Heishunpian: Grade Nifuzi according to size, wash clean and soak in Danba (胆巴) 

(rock salt solution) for several days. Boil the roots until thoroughly soaked. Take out, soak in 
clean water, cut longitudinally into slices about 0.5 cm in thickness. Soak and rinse in water once 
again. Stain the slices dark brown with black bean boiled in water and steam until the slices 
surface turn glossy. Bake the slices to half dry, then sun-dry or bake to complete dryness. 

2. Baifupian: Selected the Nifuzi of uniform size, wash clean and soak in Danba 
solution for several days. Boil the roots until thoroughly soaked. Take out, peel the bark and cut 
longitudinally into slices about 0.3 cm in thickness. Soak in clean water, take out, steam until all 
are cooked, and dry. 

3. Danfupian (淡附片): Wash 100 kg of Yanfuzi with clean water, change the water 2-3 
times a day until all salt is washed off. Boil with 5 kg of Gancao (甘草) and 10 kg of black bean 
(黑豆). Boil until the center of the root stained black and no numbness of the tongue when 
touched by a slice. Take out, remove Gancao and black beans, cut into thin slices, and dry. 
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4. Paofupian (炮附片): Place clean sand in a pan, heat with strong fire until the sand 
can flow smoothly. Add Baifupian, stir continuously until the slices plump up and discolor 
slightly. The amount of sand should be enough to completely cover the crude drug.1 

Description of prepared slice 
Heishunpian (black slice): Longitudinal slices, the upper part wide and the lower part 

narrow, 1.7-5 cm long, 0.9-3 cm wide, 0.2-0.5 cm thick. Rim dark blackish-brown, surface dark 
yellow, glossy, semi-translucent and showing longitudinal vascular bundles. Texture hard and 
fragile, cut surface bulge. Odor, slight; taste, weak. (Figure 4, p.T-182) 

Baifupian (white slice): Without bark, yellowish-white, semi-translucent, about 0.3 cm 
thick. (Figure 5, p.T-182) 

Danfupian: Longitudinal slices, the upper part wide and the lower part narrow, 1.7-5 cm 
long, 0.9-3 cm wide, 0.2-0.5 cm thick. Rim blackish-brown, surface brown, semi-translucent and 
showing longitudinal vascular bundles. Texture hard, cut surface bulged. Odor, slight; taste, bland 
and no numbness to the tongue. (Figure 6, p.T-182) 

Paofupian: The shape is similar to Heishunpian or Baifupian. The surface plump up and 
yellowish-brown. Texture loose and fragile. Odor, slight; taste, bland.1,3,10,11 (Figure 7, p.T-182) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Aconiti Lateralis Radix Praeparata are alkaloids e.g. 

hypaconitine, aconitine, mesaconitine, benzoylmesaconine, benzoylaconine, benzoylhypaconine, 
(Figure 8, p.T-183), etc.16,17 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Pale yellowish-brown to grayish-brown (Figure 9, p.T-183). Microscopic 
cells tissue and intracellular structures: (1) Starch grains abundant; single, spherical or round 
polygonal, cross-shaped hilum; compound grains composed of 2-7 composites or more. Stained 
purple with iodine solution. (2) Cork cells abundant, dark yellowish-brown, polygonal in surface 
view, walls slightly sinuated. (3) Abundant parenchyma cells, non-lignified thin walled filled with 
intracellular starch grains. Starch grains stained purple with iodine solution. (4) Vessels mainly 
tracheidal, moderately found. (5) Sclereids, rare, scattered. (Figure 10, p.T-184) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.5 g of the sample powder add 5 ml of 2% acetic acid, ultrasonicate for 30 

minutes and filter. Add 3 drops of Meyer’s reagent, pale yellow precipitate is produced. (Test for 
alkaloids) (Figure11, p.T-185) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 3 g of the sample powder add 2 ml of ammonia solution (40% ammonia water 

in water) and 20 ml of diethyl ether, ultrasonicate for 15 minutes, filter. Evaporate the filtrate to 
dryness, dissolve the residue with 0.2 ml of methanol. Apply 10 µl of the solution to a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of ethyl acetate : 
ethanol : ammonia water (40 : 3 : 2) as the mobile phase. After developing and removal of the 
plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm, and visible light after spray 
with Dragendroff spray reagent, dry in air, and over spray with sodium nitrite TS (10% sodium 
nitrite in water). The spots and color in the chromatograms will be as shown in Figure 12 (p.T-186). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Dilute the supernatant of the extracts of Baifupian and Heishunpian 50 times, and of Yanfuzi 200 
times with methanol. Measure the absorbance of the test solutions at 200-400 nm. The ultraviolet 
spectrums will be as shown in Figure 13 (p.T-187). 

Quality specification 
1. Water content: Not more than 15.0 % w/w1 (Appendix 3.1). 

 2. Double ester type alkaloids or hypaconitine (C33H45NO10), aconitine (C34H47NO11) 
and mesaconitine (C33H45NO11): The total content is not more than 0.020%, calculated based on 
dried weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Same as described in 3(2). 
Reference solution: Weigh accurately a quantity of hypaconitine CRS, aconitine CRS and 

mesaconitine CRS, and dissolve separately in a mixture of isopropanol : dichloromethane (1 : 1) to 
produce the reference solutions with the concentration of 5 μg/ml.  

Test solution: Same as described in 3(2). 
Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solutions and the sample 

solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the total contents of hypaconitine, aconitine and mesaconitine in the test solution with 
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reference to the peak areas of the reference substances by the external standard method, and 
calculate the percentage of hypaconitine, aconitine and mesaconitine contents in the sample.1 

3. Content of active constituents 

(1) Total alkaloids: Not less than 1.0% w/w, calculated as aconitine (C34H47NO11), 
based on dried weight.1 

Analytical method: Use the back-titration method. 
Procedure: Weigh accurately 10 g of the sample powder into a stopper conical 

flask, add 50 ml of a mixture of ether : chloroform (3 : 1) and 4 ml of ammonia solution, tightly 
stopper, mix well, stand for overnight and filter. To the sample residue add 50 ml of a mixture of 
ether : chloroform (3 : 1), shake for 1 hour and filter. Wash the sample residue with 15 ml of a 
mixture of ether : chloroform (3 : 1) and filter, repeat for 3 or 4 times. Combine all filtrates and 
evaporate to dryness under a low temperature. Dissolve the residue in 5 ml of ethanol, accurately 
add 15 ml of sulfuric acid (0.01 mol/L), 15 ml of water and 3 drops of methyl red solution 
[methyl red solution: 0.1 g of methyl red in 7.4 ml of sodium hydroxide (0.05 mol/L) and dilute 
with water to 200 ml]. Titrate with sodium hydroxide solution (0.02 mol/L) to the endpoint with 
yellow color. Calculate the content of the total alkaloids as aconitine (one ml of sulfuric acid is 
equivalent to 12.9 mg of aconitine).1 

(2) Benzoylmesaconine (C34H47NO11), benzoylaconine (C32H45NO10) and benzoyl-
hypaconine (C31H43NO9): The total content is not less than 0.010% w/w, calculated based on 
dried weight. 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of acetonitrile : tetrahydrofuran (25 : 15) as the mobile phase A and 0.1 
mol/L of ammonium acetate solution with 0.5 ml of glacial acetic acid added for every 1,000 ml 
as the mobile phase B. Elute in gradients as the following table. Measure the absorbance at 235 
nm. The number of theoretical plates is not less than 3,000, calculated with the reference to the 
peak of benzoylmesaconine. 

 
Time (min) Mobile phase A (%) Mobile phase B (%) 

0-48 15→26 85→74 
48-49 26→35 74→65 
49-58 35 65 
58-65 35→15 65→85 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of benzoylmesaconine CRS, 
benzoylaconine CRS and benzoylhypaconine CRS, and separately dissolved in a mixture of 
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isopropanol : dichloromethane (1:1) to produce the reference solutions with the concentration of 
10 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 2 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 3 ml ammonia solution and 50 ml of a 
mixture of isopropanol : ethyl acetate (1 : 1), stopper, weigh accurately and ultrasonicate for 30 
minutes. Allow to cool, weigh again, add the mixture of isopropanol : ethyl acetate (1 : 1) to 
replenish the loss weight, mix well and filter. Measure accurately 25 ml of the filtrate, evaporate 
to dryness under reduced pressure at a temperature below 40°C. Dissolve the residue in accurately 
measured 3 ml of a mixture of isopropanol and dichloromethane (1 : 1), filter and take the filtrate 
as the test solution.  

Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solutions and the sample 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the total contents of benzoylmesaconine, benzoylaconine and benzoylhypaconine in the 
test solution with reference to the peak areas of the reference substances by the external standard 
method, and calculate the percentage of benzoylmesaconine, benzoylaconine and 
benzoylhypaconine contents in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Aconiti Lateralis Radix Praeparata are mainly on the 

cardiovascular system, hormonal and endocrine system, immune system and central nervous 
system. Both processed and unprocessed crude drugs can enhance myocardial contraction, 
stimulate heart rate, increase cardiac output and myocardial oxygen consumption. It also has 
vasodilating effect and regulate blood pressure, anti-myocardial ischemia, anti-shock and improve 
capillary microcirculation.18,19 Aconiti Lateralis Radix Praeparata can enhance both humoral and 
cellular immunity, and increases stress resistant level. It has analgesic, sedative, anti-
inflammatory activities. It can treats yang-deficiency syndrome and help increasing the levels of 
nor-adrenaline and dopamine neurotransmitters through the inhibition of parasympathetic M 
receptor-cGMP hyperactivity.18 Aconiti Lateralis Radix Praeparata also has hypoglycemic and 
anti-tumor activities.20,21 

Toxicity 
The LD50 of Aconiti Lateralis Radix Praeparata extract orally administrated to mice is 

2.35 ± 0.11 g/kg. The LD50 of 50% Aconiti Lateralis Radix Praeparata injection after intravenous 
injection to mice is 19.5 g/kg.18 The LD50 of aconitum total alkaloids orally administrated to mice 
is 0.753 g/kg.22 Aconitum total alkaloids can increase contraction amplitude and heart rate of 
isolated rat hearts. Aconitum total alkaloids extracted from the processed crude drug has less 
potency and lower cardiotoxicity than total alkaloids extracted from the unprocessed crude drug.23 
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Yanfuzi has no genotoxicity in the mouse bone marrow micronucleus test, Ames test and in vitro 
chromosome aberration test in Chinese hamster lung (CHL) cell.23 Significant toxicity on heart, 
liver and kidney are found after oral administration of 2.5 g/kg of decoction of Aconiti Lateralis 
Radix Praeparata to Sprague Dawley rats for 14 consecutive days.24 

Property and channel distribution 
Pungent and sweet in flavor, very hot in nature, toxic. Enter heart, kidney and spleen 

channels.1 

Actions 
Restore yang, tonify fire and strengthen yang, dissipate cold and relieve pain.1 

1. Heisunpian: Enter kidney channel faster than other forms. 

2. Baifupian: Restore yang, tonify fire and strengthen yang, dissipate cold and relieve 
pain. 

3. Danfupian: Dissipate cold and relieve pain to restore yang-qi. 

4. Paofupian: More potent in warming and tonifying kidney and spleen fire.25
 

Indications 
1. Yang-exhaustion syndrome 

Aconiti Lateralis Radix Praeparata is pungent and sweet in flavor and extremely hot in 
nature. It acts on the upper part of the body by replenishes heart-yang and stimulates blood 
circulation, and acts on the lower part by strengthen kidney-yang to boost the strength of the fire 
element. It is considered “the first medicine for the treatment of yang-exhaustion syndromes”. It 
is often used with Ganjiang (干姜) and Gancao (甘草) for the treatment of yang-exhaustion 
syndrome as in Sini Tang (四逆汤) (Figure 14, p.T-191). For yang-exhaustion and sudden 
collapse of qi, it is often used with Renshen (人参) as in Shenfu Tang (参附汤) (Figure 15, p.T-191). 

2. Yang-deficiency syndrome 
For deficiency of heart-yang, it is used with Renshen and Guizhi (桂枝). For 

deficiency of spleen-yang, it is often used with Dangshen (党参), Baizhu (白术) and Ganjiang. 
For deficiency of kidney-yang, it is often used with Rougui (肉桂), Shanzhuyu (山茱萸) and 
Shudi (熟地) as in Yougui Wan (右归丸) For edema due to deficiency of spleen-yang and 
kidney-yang manifesting as dysuria, swollen limbs, it is often used with Fuling (茯苓) and 
Baizhu, as in Zhenwu Tang (真武汤) (Figure 16, p.T-192). For external wind-cold with 
deficiency of yang, it is often used with Mahuang (麻黄) and Xixin (细辛) as in 
Mahuangfuzixixin Tang (麻黄附子细辛汤) (Figure 17, p.T-192). 
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3. Numbing pain due to cold 
Aconiti Lateralis Radix Praeparata has strong effect of dissipating cold to alleviate 

pain. It is used to treat body numbing pain, pain of all joints due to wind, cold and dampness, 
especially the pain caused by cold impediment pattern.25,26 

Usage and Dosage 
The unprocessed Aconiti Lateralis Radix is used only for external application. For oral 

use, only the processed Aconiti Lateralis Radix can be used; 3-5 g, decoction. Due to its toxicity, 
it should be boiled before and longer than other herbs. Boil Aconiti Lateralis Radix Praeparata 
until no pungent taste and numbness when tasted, then add the rest of the herbs in the 
prescription.1 

Precautions 
This medicine is contraindicated in pregnant women, patients suffering from heat 

syndrome due to yin-deficiency and yang-hyperactivity. It is incompatible with Banxia (半夏), 
Gualou (瓜蒌), Beimu (贝母), Bailian (白蔹) and Baiji (白芨). Overdose, improper processing 
methods, use with contraindicated herbs or improper decoction can cause toxicity. Do not use 
with alcohol.1 

Modern clinical application 
Used to treat sick sinus syndrome,27 thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease),28 

chronic arrhythmia29 and congestive heart failure caused by yang-deficiency with congealed cold 
impediment.30 

Adverse reaction: The toxicity of Aconiti Lateralis Radix is caused by aconitum 
alkaloids. Oral dosage of 0.2 mg of aconitine will cause the toxic reaction while 3-5 mg can be 
lethal. Use of the unprocessed Aconiti Lateralis Radix, fail to boil the processed Aconiti Lateralis 
Radix for a longer period, or use an excessive amount will cause toxicity to nervous system and 
circulatory system and then gastrointestinal system. The acute toxicity occurs within 10-30 
minutes after administration with numbness, tremor, confusion, and fatigue. The toxic symptoms 
include nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, dizziness, numbness of limbs and body, chill; 
followed by pupil dilation, blurred vision, difficult breathing, tetany seizure, hypotension and 
hypothermia, or even death. Some patients show symptoms such as exciting, restlessness, 
blabbing, speech incoherent, crying and movement disorder. Long term use of Aconiti Lateralis 
Radix Praeparata may cause chronic toxicity including paralysis of the legs, dysuria and blurred 
vision. It can also cause dermatitis with redness, swelling, rash and blisters accompanied by 
varying degrees of itching and burning sensation.31 
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Storage 
Yanfuzi should be stored in a closed container, in a cool and dry place. Heishunpian and 

Baishunpian should be stored in a dry place and protected from moisture.1 
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Ophiopogonis Radix 
 

Definition 
Ophiopogonis Radix (麦冬 Maidong) or Dwarf Lilyturf 

Tuber is the dried root tuber of Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-
Gawl., family Liliaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Underground creeping stolons slender. 

Terminal or middle part of secondary roots usually swollen as fleshy tubers. Leaves clumpy and 
long linear. Inflorescence racemose spike, scape shorter than leaves. Flowers in axil of bracts, 
droop slightly, perianth 6, lanceolate, white or lavender. Fruit bacca spherical, color dark green or 
bluish-black and turn black when mature.2,3 (Figure 1, p.T-196; Figure 2, p.T-197) 

Important Cultivation area 
Ophiopogonis Radix is mainly produced in most parts of Changjiang river basin which 

are the suitable areas for the plant growth. The most suitable cultivation areas are in Cixi (慈溪), 
Yuyao (余姚), Xiaoshan (肖山) and Hangzhou (杭州) cities in Zhejiang (浙江) province; and 
Mianyang (绵阳), Santai (三台) and Shehong (射洪) cities in Sichuan (四川) province.3-9 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting period in Sichuan province is from Qingming festival (清明, 4-6 April) 

to Guyu festival (谷雨, 19-21 April) of the second year after planting. The harvesting time in 
Zhejiang area is different depended on the areas. It is in the third year after planting for Cixi city 
(慈溪, formerly: Yuyao,余姚), whereas it is in the second year after planting for Xianqiao (苋桥) 
and other places. The best harvesting period is between Lixia day (立夏, 5-7 May) and Xiaoman 
day (小满, 20-22 May) or not later than Mangzhong day (芒种, 5-7 June). Choose a sunny day, 
rake or plough deeply to dig up the whole roots, shake off soil, cut the root tubers and rid of 
fibrous roots. Wash clean and dry under the sun. Use fingers gently rub to remove fibrous roots, 
careful not to damage the outer tuber skin. Dry in the sun again and repeat the rubbing several 
times until all fibrous roots are removed and the tubers are thoroughly dried. The other method is 
sun drying the washed root tubers for several days until fibrous roots grow hard, then leave the 
tubers in bamboo baskets for 2-3 days and afterward dry under the sun for 3-5 days, turn the 

13 
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baskets over at times until the tubers are about 70% dried. Cut off the fibrous roots and dry under 
the sun until thoroughly dried. In case of rain, baking the tubers at 40-50ºC for 24 hours, then take 
out and spread to evaporate the moisture, and afterward baking until thoroughly dried.10-12 

Description of crude drug 
Fusiform, with slightly tapered ends, 1.5-3 cm long, 0.3-0.6 cm in diameter. External 

yellowish-white or pale yellow with fine longitudinal wrinkles. Texture, soft but tough, fracture 
yellowish-white, translucent, stele small. Odor, slightly aromatic; taste, sweet and slightly 
bitter.1,13-15 (Figure 3, p.T-198) 

Commercial grading 
Ophiopogonis Radix is classified as Hangmaidong (杭麦冬) and Chuanmaidong (川麦冬). 

1. Hangmaidong: divided into 3 grades. 
First-class: Dried roots. Fusiform and semi-translucent. External yellowish-white. 

Texture, soft but tough, fracture yellowish-white with stele. Taste, slightly sweet and sticky when 
chewed. Relatively large, with less than 150 pieces per 50 grams. No fibrous roots and incomplete 
or deformed tubers. 

Second-class: Less than 280 pieces per 50 grams. Otherwise same as first-class. 
Third-class: More than 280 pieces per 50 grams. The smallest tuber should not 

smaller than a barley grain. Incomplete or deformed tubers less than 10 percent. Otherwise same 
as first-class. 

2. Chuanmaidong: divided into 3 grades. 
First-class: Dried roots. Fusiform and semi-translucent. External off-white, fracture 

cream-white. Small and soft stele. Slightly sweet and relatively less stickiness when chewed. Less 
than 190 pieces per 50 grams. Without incomplete tuber or tuber with black patch. 

Second-class: Less than 300 pieces per 50 grams, otherwise same as first-class. 
Third-class: More than 300 pieces per 50 grams. The smallest tuber should not 

smaller than a barley grain. Incomplete tubers or tubers with black patch less than 10 percent. 
Otherwise same as first-class.16 

Counterfeit products 
1. The fake 

Zhuyemaidong (竹叶麦冬): The dried root tuber of Lophatherum gracile Brongn., 
family Poaceae (Gramineae). Fusiform, external yellowish-white, texture tough, fracture 
yellowish-white, no stele. On cross section, no stone cell visible in the outer part of the 
endoderm.5,15 
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2. The Confound 

(1) Shanmaidong (山麦冬): The dried root tuber of Liriope spicata (Thunb.) Lour., 
family Liliaceae. Available as large quantity adulteration in herbal medicine markets. Mainly 
cultured in Zhejiang, Sichuan, Guangxi (广西). Texture similar to Ophiopogonis Radix but with 
rough skin, not soft and not as moist as Ophiopogonis Radix. Color white, taste not as sweet as 
Ophiopogonis Radix. 

(2) Duantingmaidong (短亭麦冬): The dried root tuber of Liriope muscari (Desne) 
L.H. Bailey, family Liliaceac. It was included in the 1992 edition of the Pharmacopoeia of the 
People’s Republic of China as ‘Shanmaidong (山麦冬)’. The tubers are slightly flat, 2-5 cm long, 
0.3-0.8 cm in diameter, roughly wrinkled longitudinally. Taste sweet and slightly bitter. 

(3) Kuoyeshanmaidong (阔叶山麦冬): The dried root tuber of Liriope platyphylla 
F.T. Wang & T. Tang, also called ‘Damaidong (大麦冬)’. The tubers are larger than other kinds 
of Maidong. Both ends obtuse, 2-5 cm long, 0.5-1.5 cm in diameter, tough after dried.3-6,13-16 

Processing method 
Eliminate foreign matters, wash clean, soak in water until thoroughly soften, press flat 

and dry.1 

Description of prepared slice 
Fusiform, with slightly tapered ends, 1.5-3 cm long, 0.3-0.6 cm in diameter. External 

yellowish-white or pale yellow with fine longitudinal wrinkles. Texture, soft but tough, fracture 
yellowish-white, translucent, stele small. Odor, slightly aromatic; taste, sweet and slightly bitter.1 
(Figure 4, p.T-200) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Ophiopogonis Radix are saponins [e.g. ophiopogonin A, 

ophiopogonin B (Figure 5, p.T-201), ophiopogonin C], flavonoids (e.g. ophiopogonones A, B), 
polysaccharides, etc.17-19 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Pale yellowish-brown (Figure 6, p.T-201). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Non-lignified, thin-walled parenchymatous cells containing rhapides 
of calcium oxalate crystals, abundant. (2) Vessels mostly elongated pitted, moderately found. 
(3) Tracheidal vessels occasionally found. (4) Endodermis cells, rectangular or strip-shaped, walls 
evenly thick or slightly thinner on one side. (5) Wood fiber cells slender, lignified, thick-walled, 
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ends oblique, diagonal pit. (6) Stone cells subsquare or rectangular, moderately found. (Figure 7, 
p.T-202) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- Boil 1 g of the sample powder with 2 ml of distilled water for 2-3 minutes. 

Stable foam is produced after shaking the solution. (Foam test for saponins) (Figure 8, p.T-203) 

- To 1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 
Take 0.4 ml of the supernatant, add 1 drop of 5% α-naphthol solution and 1 drop of concentrated 
sulfuric acid. A purple color is produced. (Molisch’s test for the sugar part of glycosides) (Figure 
9, p.T-203) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 20 μl of the test solution on a silica gel 
60 GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of ethyl acetate : 
methanol : water (50 : 5 : 1) as the mobile phase. After developing remove the plate, dry in the 
air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible light after spray with 
anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color in the chromatograms will be as 
shown in Figure 10 (p.T-204). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 100 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-205). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 5.0%w/w1 (Appendix 2.1).  

2. Water content: Not more than 18.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water-soluble extractive: Not less than 60.0% w/w1 (Appendix 4.2). 

4. Content of active constituent 

Total saponins: Not less than 0.12%, calculated as ruscogenin (C27H42O4) (aglycone 
part of ophiopogonins), based on dried weight.1 

Analytical method: Use the ultraviolet spectroscopy method. 
Reference solution: Weigh accurately a quantity of ruscogenin CRS and dissolve 

in methanol to produce a reference solution with the concentration of 50 μg/ml. 
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Calibration standard: Measure accurately 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ml of the 
reference solution each to a stopper test tube and evaporate to dryness on a water bath. Add 
accurately 10 ml of perchloric acid, mix well, allow to stand in hot water for 15 minutes. Take out 
and cool in iced water. Measure the absorbance at 397 nm and plot the standard curve. 

Test solution: Weigh accurately 3 g of the sample powder (through no. 5 or 80 
mesh sieve) into a stopper conical flask, add accurately 50 ml of methanol, weigh accurately and 
heat under reflex for 2 hours. Allow to cool, weigh again, add methanol to replenish the loss 
weight, mix well and filter. Measure accurately 25 ml of the filtrate and evaporate to dryness. 
Dissolve the residue with 10 ml of water. Extract with 10 ml of n-butanol saturated with water for 
5 times.  Combine the n-butanol extracts, wash with 5 ml of ammonia solution (40% ammonia 
water in water) for 2 times, discard the ammonia solution. Evaporate the n-butanol extract to 
dryness. Dissolve the residue in 80% methanol and transfer to a 50 ml volumetric flask. Dilute 
with 80% methanol to the volume, mix well and take the successive solution as the test solution.  

Procedure: Measure accurately 2-5 ml of the test solution to a 10 ml stopper test 
tube and evaporate to dryness on a water bath. Then follow the procedure as describe in the topic 
calibration standard. Calculate the content of ruscogenin in the test solution with reference to the 
absorbance of the reference substance using the standard curve, and calculate the percentage of 
ruscogenin content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The pharmacological studies of Ophiopogonis Radix are mainly on the immune system, 

the cardiovascular system, the central nervous system and the hormonal and endocrine system. 
Ophiopogonis Radix can enhance immune function and anti-stress. It improves heart function20 
and has anti-myocardial ischemia,1,21-23 anti-arrhythmic, anti-shock,20 sedative and anti-cerebral 
ischemia activities.24 Polysaccharides in Ophiopogonis Radix have a hypoglycemic effect.20 

Toxicity 
The LD50 at 24 hours after intraperitoneal administration of 1:1 Ophiopogonis Radix 

injection is 20.61 ± 7.08 g/kg, equivalent to crude drug.20 In rats, Ophiopogonis Radix water 
extract has no significant toxic effect to mother, embryo and fetal development.25 

Property and channel distribution 
Sweet and slightly bitter in flavor, slightly cold in nature. Enter heart, lung and stomach 

channels.1 
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Actions 
Nourish lung-yin, tonify the stomach and engender fluid, clear the heart heat and relieve 

vexation.1,26  

Indications 
1. Lung-yin deficiency syndrome 

Ophiopogonis Radix has lung-yin nourishing and lung heat clearing effects. It is used 
to treat dryness of nose and throat, dry cough, hemoptysis, sore throat and hoarseness caused by 
yin deficiency and heat-dryness of the lung from lung-yin deficiency, usually used in combination 
with Ejiao (阿胶), Shigao (石膏), Sangye (桑叶), and Pipaye (枇杷叶), as in Qingzaojiufei Tang 
(清燥救肺汤)1,26 (Figure 12, p.T-207). 

2. Stomach-yin deficiency syndrome 
Ophiopogonis Radix is especially good for nourishing stomach-yin, engendering 

liquid, alleviate thirst and clearing stomach heat. It is widely used to treat dry mouth and tongue, 
stomachache, hunger but with no appetite, vomiting, hard and dry stool, etc., caused by deficiency 
of stomach-yin and excessive heat. For heat damaging stomach-yin, manifesting as dry mouth and 
tongue, it is often used with Shengdi (生地), Yuzhu (玉竹) and Shashen (沙参), as in Yiwei Tang 
(益胃汤). For vomiting due to qi reverse flow and deficiency of stomach-yin, it is usually used 
with Renshen (人参), Banxia (半夏) and Jingmi (粳米), as in Maimendong Tang (麦门冬汤) 
(Figure 13, p.T-208). For constipation due to liquid damaged by excessive heat, it is often used 
with Shengdi (生地) and Xuanshen (玄参), as in Zengye Tang (增液汤)1,26 (Figure 14, p.T-208). 

3. Heart-yin deficiency syndrome 
Ophiopogonis Radix is sweet in flavor and cold in nature, and enter heart channel. It 

can nourish heart-yin, clear heart heat and eliminate vexation. It is used to treat restlessness, 
insomnia, dreaminess, forgetfulness and palpitation due to excessive heat caused by deficiency of 
heart-yin, usually in combination with Shengdi (生地), Suanzaoren (酸枣肉) and Boziren (柏子仁), 
as in Tianwangbuxin Dan (天王补心丹) (Figure 15, p.T-208). For vexation and insomnia caused 
by heat invading the heart-ying (心营), it is often used with Huanglian (黄连), Shengdi (生地) and 
Xuanshen (玄参), as in Qingying Tang (清营汤)1,26 (Figure 16, p.T-208). 

Usage and dosage 
6-12 g, decoction for oral use.1 
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Precaution 
Ophiopogonis Radix is not suitable for patients suffering from diarrhea caused by 

deficiency-cold or middle energizer (zhongjiao) obstructed due to dampness, cough caused by 
wind-cold or cold phlegm.2 

Modern clinical application 
Used to treat diabetes, chronic cough in children, Mycoplasma pneumonia, 

chronic laryngitis, chronic pharyngitis, chronic atrophic gastritis, hemorrhagic shock and other 
syndromes caused by yin-deficiency.27 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and ventilated place, protect from moisture.1 
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Carthami Flos 
 

 

Definition 
Carthami Flos (红花 Honghua) or Safflower is 

the dried flower of Carthamus tincatrius L., family 
Asteraceae (Compositae).1 

Description of the plant 
Annual or biennial herb. Stem erect. Simple leaves, alternate, leather-like, semi- 

amplexicaul; leaves at middle-low stem lanceolate, ovate-lanceolate, ovate-oblong; upward leaves 
gradually become smaller. Capitulum several, arranged as corymb; bracts ovate or ovate-
lanceolate; involucres ovate. Florets are all tubular flowers, bisexual, corolla yellow, gradually 
turns jacinth, then red. Fruit achene obovate.2-6 (Figure 1, p.T-211; Figure 2, p.T-212) 

Important cultivation area 
The plant is native to Central Asia. In China, Carthami Flos is widely produced in the 

Northeast, North, Northwest and in Shandong (山东), Zhejiang (浙江), Guizhou (贵州), Sichuan 
(四川) and Tibet (西藏) provinces. The suitable areas are in Henan (河南) and Sichuan (四川) 
provinces and Xinjiang autonomous region (新疆).2-6 

Harvest and post-harvest handling 
In the Southern China planting area the harvesting period is from May to June, whereas 

in the North is from June to August. Collect the fully blossomed flower in the early morning 
when morning dew still can be seen. Each inflorescence can be picked every 2-3 days for 2-3 
times. Dry immediately under the sun or baking at lower than 50°C. Avoid exposure to strong 
sunlight, baking at high temperature and direct touch by hand.7-10 

Description of crude drug 
Carthami Flos consisting of tubular flowers without ovaries, 1-2 cm long. External 

reddish-yellow or red. Corolla tubes slender, 5-lobe at the apex, the lobes narrowly strip, 5-8 mm 
long. Stamens 5, anthers aggregated to a tube, yellowish-white. Style long cylindrical, stigma 
slightly 2-cleft. Texture pliable. Odor, slightly aromatic; taste, slightly bitter.1,11-13 (Figure 3, p.T-213) 

14 
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Commercial grading 
Carthami Flos is classified according to the producing areas as: Huaihonghua (怀红花) 

from Henan province, Chuanhonghua (川红花) from Sichuan province, Duhonghua (杜虹化) 
from Zhejiang province, Jinhonghua (金红花) from Jiangsu (江苏) province, Yunhonghua (云红花) 
from Yunnan (云南) province and Xinjianghonghua (新疆红花) from Xinjiang province. 
Honghua from each area is divided into two grades as follows: 

First-class: Tubular flower crimpled and curved, in clusters or scattered. Color crimson, 
scarlet or slightly yellowish. Texture soft. Odor, aromatic; taste, slightly bitter. Without twig, leaf, 
foreign matter, mildew and insect damage. 

Second-class: Color light red, dull-red or yellowish. Otherwise same as first-class.14,15 

Counterfeit product 
The Confound 

Wucihonghua (无刺红花): The dried flower of Carthamus tinctorius L.var. glabrus 
Hort. Family Asteraceae (Compositae). Cultivated and used as medicinal herb in the northern 
China and Xinjiang autonomous region (新疆) region. Taller than safflower, leaf margin and 
involucral bract have no thorn. Flower crimson. It is easier to collect the flowers, but the stem is 
relatively soft and easily dislodged. Wucihonghua has lower medicinal potency.15-17 

Processing method 
Eliminate foreign matters and sieve off dust and debris.2 

Description of prepared slice 
Carthami Flos consisting of tubular flowers without ovaries, 1-2 cm long. External 

reddish-yellow or red. Corolla tubes slender, 5-lobe at the apex, the lobes narrowly strip, 5-8 mm 
long. Stamens 5, anthers aggregated to a tube, yellowish-white. Style long cylindrical, stigma 
slightly 2-cleft. Texture pliable. Odor, slightly aromatic; taste, slightly bitter.1 (Figure 4, p.T-214) 

Chemical composition 
Main chemical composition of Carthami Flos are flavonoids and flavonoid glycosides 

[e.g. hydroxysafflor yellow A, kaempferol (Figure 5, p.T-215)], organic acids, polysaccharides, 
etc.11,18,19 

Identification 
1. Microscopical identification 

Powder: Orange-yellow (Figure 6, p.T-215). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Petal, tubular secretory cells (laticifer) containing reddish secretion present, 
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accompanied by vascular bundles. (2) Outer walls of terminal epidermal cells of petal lobes 
projecting to be tomentellate. (3) Pollen grains subrounded, elliptical or olivery, with 3 germinal 
pores, exine dentate-spinose. (4) Filament, character same as petal but smaller, occasionally 
found. (5) Anther sac, composed of fibrous layer and sclerenchymatous cells. (6) Upper epidermal 
cells of stigma and style differentiated into conical papillose at the apex. (Figure 7, p.T-216) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reactions 
- To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 

minutes to obtain a orange-yellow solution. Take 80 µl of the solution, add 1-2 drops of ferric 
chloride test solution (9% ferric chloride in water); a deep green color is produced. (Test for 
phenolic compounds) (Figure 8, p.T-217) 

- To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 
minutes. Take 50 µl of the supernatant and dilute with 2 ml of methanol, add 1-2 drops of 5% 
α-naphthol solution and mix well. Gently add concentrated sulfuric acid to obtain 2 layers. A 
purple color at the interface between the layers is produced. (Molisch’s test for the sugar part of 
glycosides) (Figure 9, p.T-217) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as the test solution. Apply 10 μl of the test solution on a silica gel 
GF254 plate. Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of ethyl acetate : formic 
acid : glacial acetic acid : water (100 : 11 : 11 : 26) as the mobile phase. After developing and 
removal of the plate, dry in air, examine under visible light, ultraviolet light at 254 and 366 nm 
and visible light after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color 
in the chromatograms will be as shown in Figure 10 (p.T-219).  

(3) Identification by ultraviolet/visible spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 200 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-500 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 11 (p.T-220). 

Quality specification 
1. Foreign matter content: Not more than 2% w/w1 (Appendix 1). 

2. Ash content 
Total ash: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 5.0% w/w1 (Appendix 2.2).  
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3. Water content: Not more than 13.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

4. Extractive content 
Water-soluble extractive: Not less than 30% w/w1 (Appendix 4.2). 

5. Content of active constituents 

(1) Hydroxysafflor yellow A (C27H30O15): Not less than 1.0% w/w, calculated based 
on dried weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 
phase and a mixture of methanol : acetonitrile : 0.7% phosphoric acid solution (26 : 2 : 72) as the 
mobile phase. Measure the absorbance at 403 nm. The number of theoretical plates of the column 
is not less than 3,000, calculated with the reference to the peak of hydroxysafflor yellow A. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of hydroxysafflor yellow A CRS 
and dissolve in 25% methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.13 
mg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.4 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 50 ml of 25% methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 40 minutes. Allow to cool, weigh again, add 25% methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Accurately inject 10 μl of the test solution and reference solution into 
the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of hydroxysafflor yellow A in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of 
hydroxysafflor yellow A content in the sample.1 

(2) Kaempferol (C15H10O6): Not less than 0.050% w/w, calculated based on dried 
weight.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of methanol : 0.4% phosphoric acid solution (52 : 48) as the mobile phase. 
Measure the absorbance at 367 nm. The number of theoretical plates of the column is not less 
than 3,000, calculated with reference to the peak of kaempferol. 

Reference solution: Weight accurately a quantity of kaempferol CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 9 μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.5 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of methanol, weigh accurately and 
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heat under reflux for 30 minutes.  Allow to cool, weigh again, add methanol to replenish the loss 
weight, mix well and filter. Transfer accurately 15 ml of the filtrate to a flat bottom flask, add 5 
ml of dilute hydrochloric acid (prepared by diluting fuming hydrochloric acid 37% to 15% with 
water), mix well and heat to hydrolysis on a steam bath for 30 minutes, cool immediately, transfer 
to a 25 ml volumetric flask, dilute with methanol to the volume, mix well and take the successive 
solution as the test solution. 

Procedures: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of kaempferol in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of kaempferol 
content of in the sample.1 

Pharmacological activities 
Carthami Flos can stimulate the uterine smooth muscle. Its mechanism may relate to the 

excitement of H1 histamine and α-adrenergic receptors.20 It has estrogen-like effect21, improving 
blood flow through anti-platelet aggregation, anticoagulant and promoting fibrinolysis. Carthami 
Flos can stimulate heart function, increase coronary blood flow,20 increase capillaries 
microcirculation and dilate blood vessels.22 It has anti-myocardial ischemia and anti-myocardial 
infarction activities.23,24 Carthami Flos also can decrease liver lipid,20 has anti-inflammatory, 
analgesic,25 anti-oxidative activities,26 etc. 

Toxicity 
Carthami Flos has low toxicity. Intraperitoneal injection of 1 g/kg of water extract to 

mice causes no toxicity. The minimum toxic dose is 1.2 g/kg, and the minimum lethal dose is 2 
g/kg. The LD50 of Carthami Flos decoction in mice is 2.4 ± 0.35 and 20.7 g/kg for intraperitoneal 
injection and oral administration, respectively. The toxic symptom is locomotion difficulty. The 
LD50 of alcohol extract after intravenous injection to mice is 5.3 g/kg. After feeding mice with 
animal feed containing 6% of Carthami Flos for one month and feeding young rats with animal 
feed containing Carthami Flos 0.015-1.5 g/kg for 3 months, there is no significant change in 
blood examinations, hepatic and renal functions; and no abnormal pathological change in heart, 
liver, kidney, gastrointestinal and other organs.27 

Property and channel distribution 
Pungent in flavor, warm in nature. Enter heart and liver channels.1,28 

Actions 
Invigorate the blood and clear channels, remove blood stasis and relieve pain.1,28 
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Indications 
1. Amenorrhea, dysmenorrhea and postpartum abdominal pain due to blood stasis 

Carthami Flos is pungent in flavor and warm in nature. It can clear channels and 
promote blood circulation, remove blood stasis and relieve dysmenorrhea. It is a common herb 
used in gynaecology and obstetrics to treat blood stasis. It can be used alone by maceration with 
wine or used in combination with Danggui (当归), Chishao (赤芍), Taoren (桃仁), etc.28 

2. Abdominal mass due to obstruction of blood and qi; chest and abdominal angina 
pain due to blood stasis; contusion; pain and swelling from wound, sores or abscesses 

Carthami Flos activates blood circulation, clear channels, removes blood stasis 
reduces swelling and relieves pain. For abdominal masses due to qi and blood obstruction, it is 
often used with Sanleng (三棱), Ezhu (莪术) and Xiangfu (香附). For angina pectoris, it is often 
used with Guizhi (桂枝), Gualou (瓜蒌) and Danshen (丹参). For contusion, pain and swelling 
due to blood stasis, it is often used with Muxiang (木香), Sumu (苏木), Ruxiang (乳香) and 
Moyao (没药). For sores, abscesses, boils, swelling and pain, it is often used with Lianqiao (连翘), 
Zihuadiding (紫花地丁), etc.28 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use or an appropriate amount for external use.1,28 

Precaution 
Use with caution in pregnant woman and patients with bleeding tendency.1,28 

Modern clinical application 
Used to treat coronary artery disease, cerebral infarction, cerebral ischemia, migraine, 

chronic renal failure, diabetic nephropathy, glomerulonephritis, chronic obstructive pulmonary 
disease, phlebitis, soft tissue injury, blood stasis caused by lumbar intervertebral disc protrusion.29 

Adverse reaction: There is no adverse reaction in traditional application. However there 
are reports of adverse reaction in modern dosage forms: anaphylactic reaction from Honghua 
injection; skin inflammation, burn, itch, rash, blister and sores from Honghua topical oil rub. In 
severe cases, there are exudates from the affected area in 2-3 days after the using the oil. There 
also are reports of latent onset of 14 days.30-32 

Storage 
Store in a shaded, dry and cool place, protect from moisture and insects.1 
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Scutellariae Radix 
 

1.  

Definition 
Scutellariae Radix (黄芩 Huangqin) is the dried root of 

Scutellaria baicalensis Georgi, family Lamiaceae (Labiatae).1 

Description of the plant 
Perennial herb. Taproot stout, columniform. Stem erect, 

tetragonal, branched at bottom. Leaves decussate; leaf blade 
lanceolate or linear-lanceolate, apex obtuse, base rounded, margin 
entire. Inflorescence racemose panicle, commonly terminal, flowers deviate to the same side; 
bracts at inferior part leafy, superior bracts are smaller; corolla purple, purple-red or blue, two-
lipped. Fruit nutlet, seed single, ovoid, burnt-brown.2-7 (Figure 1, p.T-226; Figure 2, p.T-227) 

Important cultivation area 
Scutellariae Radix is mainly produced in the Southeast, the East and the Southwest of 

China. The most suitable areas are in Chengde (承德) city in Hebei (河北) province.2-8 

Harvest and post-harvest handling 
The harvesting time is in the second or third year after planting by seed sowing or 

rooting a cutting methods, and in the second year after seedling transplantation. Harvest the roots 
in late autumn in a sunny day. Dig the roots carefully, remove stalks and soil. Dry under the sun 
to partially dried, remove fibrous roots and old root bark. Further dry by baking until thoroughly 
dried and fracture color became yellowish-white. During drying avoid exposure to rain or 
moisture.6-8 

Description of Crude drug 
Conical, twisted 8-25 cm long, 1-3 cm in diameter. External brownish-yellow or dark 

yellow, bearing sparse warty traces of rootlets, the upper part rough, with twisted longitudinal 
wrinkles or irregular reticula, the lower part with longitudinal striations and fine wrinkles. 
Texture hard and fragile, easily broken, fracture yellow, reddish-brown in the center; the central 
part of an old root dark brown or brownish-black, withered or hollowed. Odor, slight; taste bitter. 

15 
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Cultivated root slender, mostly branched. External pale yellowish-brown, outer bark 
adheres tightly to the wood pith, with relatively thin longitudinal wrinkles. Fracture yellow or 
yellowish, slightly horny. Taste, slightly bitter.1,9-11 (Figure 3, p.T-228) 

Commercial grading 
Scutellariae Radix is classified as Tiaoqin (条芩) and Kuqin (枯芩). 

1. Tiaoqin  
First-class: Dried roots. More than 10 cm in length, and the middle of the taproot 

more than 1.6 cm in diameter. Without rough bark.  
Second-class: Dried roots. More than 4 cm in length, and the middle of the taproot 

0.4-1 cm in diameter. Without rough bark. 

2. Kuqin: Old roots with hollow withered core or crushed or broken roots. External 
yellow or light yellow, texture hard and fragile, fracture yellow. Odor, slight; taste, bitter. Without 
bark, stem, debris, foreign matters, mildew and insect damage.12,13 

Counterfeit products 
The Confound 

1. Dianhuangqin (滇黄芩): The dried root of Scutellaria amoena C.H. Wright, family 
Lamiaceae (Labiatae). Irregular conical pieces, usually branched. External yellowish-brown or 
brownish-yellow, usually with rough bark. Fracture has bright yellow or greenish-yellow fibers. 
Used as Huangqin in Yunnan (云南), Guizhou (贵州) and Sichuan (四川) provinces. 

2. Nianmaohuangqin (粘毛黄芩): The dried root of Scutellaria viscidula Bunge, 
family Lamiaceae (Labiatae). Slender conical or cylindrical, resemble to Scutellariae Radix, few 
hollow or withered core. Mainly produced in Hebei (河北), Shanxi (陕西) and Shandong (山东) 
provinces and Inner Mongolia autonomous region (内蒙古). 

3. Gansuhuangqin (甘肃黄芩): The dried root of Scutellaria rehderiana Diels, family 
Lamiaceae (Labiatae). Root small, usually branched. Mainly produced in Gansu (甘肃), Shanxi 
(陕西) and Shanxi (山西) provinces.9-11 

Processing methods 
There are 3 processing methods: 

1. Huangqinpian (黄芩片): Eliminate foreign matters, boil for 10 minutes, take out, 
keep in lidded containers or steam for half an hour until thoroughly soften, take out, cut into 1-2 
mm thick slices and dry, avoid strong sunlight. 

2. Jiuhuangqin (酒黄芩): Place Huangqinpian (from method 1) in a proper container, 
add yellow wine (10 kg for 100 kg of Huangqinpian) and mix well, wait until all of Huangqinpian 
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are thoroughly soaked by the wine, transfer to a pan and stir-fry with mild heat until almost dry, 
the color turns dark yellow and the distinctive odor of the drug and wine smell, take out and allow 
to cool. 

3. Huangqintan (黄芩炭): Place Huangqinyinpian (from method 1) in a pan and stir-
bake with strong fire until the surfaces scorched brown and the inner turns dark yellow, take out 
and allow to cool.12 

Description of prepared slice 
1. Huangqinpian: Subrounded or irregular thin slices. External yellowish-brown or dark 

brown. Cut surface yellowish-brown or yellowish-green, radial striated. (Figure 4, p.T-230) 

2. Jiuhuangqin: Same as Huangqinpian except external brownish-yellow; odor, slightly 
alcoholic smell. (Figure 5, p.T-230) 

3. Huangqintan: Same as Huangqinpian, external dark brown, light, burnt odor.13,14 
(Figure 6, p.T-230) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Scutellariae Radix are flavonoids [e.g. baicalin, 

baicalein, wogonin (Figure 7, p.T-231)], volatile oils, etc.9,15,16 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-brown (Figure 8, p.T-231). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Phloem fibers abundant, scattered, single or in bundles, fusiform, 
thick-walled with fine pit-canals. (2) Non-lignified, thin-walled parenchymatous cells containing 
microcrystal of calcium oxalate and small starch granules. Starch granules, spheroidal or 
reniform, mostly compounded but also simple granules also found, lightly stained purple with 
iodine solution. (3) Cork cells dark brownish-yellow, polygonal in surface view, occasionally 
found. (4) Stone cells, subround, subsquare or rectangular, thick-walled. (5) Vessels mostly 
reticulated or bordered pitted vessels occasionally found. (6) Wood fibers mostly broken, with 
oblique pits, sparsely found. (Figure 9, p.T-232) 

 

2. Chemical identification  

(1) Identification by chemical reactions 
- To 0.2 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 15 

minutes. Take 1 ml of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride test solution (9% ferric 
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chloride in water), a deep green color is produced. (Test for phenolic compounds) (Figure 10, 
p.T-233) 

- To 0.2 g of the sample powder add 4 ml of methanol, ultrasonicate for 15 
minutes. Take 1 ml of the supernatant, add a piece of magnesium ribbon and a few drops of 
concentrated hydrochloric acid, an orange color is produced. (Shinoda’s test for flavonoids) 
(Figure 11, p.T-233) 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of supernatant as the test solution. Apply 10 μl of the test solution on a silica gel 60 
GF254 plate. Place the plate in a chromatography tank, using a mixture of toluene : ethyl acetate : 
methanol : formic acid (10 : 3 : 1 : 2) as the mobile phase. After developing and removal of the 
plate, dry in air, and examine under visible light, ultraviolet light at 254 and 366 nm and visible 
light after spray with vanillin/sulfuric spray reagent (5% vanillin in 10% sulfuric acid) and 
heating at 110°C. The spots and color in the chromatograms will be as shown in Figure 12 
(p.T-235). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

dilute the supernatant 600 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 13 (p.T-236).  

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 6.0 %w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 12.0 % w/w1 (Appendix 3.1).  

3. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 40.0% w/w1 (use dilute ethanol as solvent, 

Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 

Baicalin (C21H18O11): Not less than 9.0% w/w, calculated based on dried weight.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use C18 column as the stationary 

phase and a mixture of methanol : water : phosphoric acid (47 : 53 : 0.2) as the mobile phase. 
Measure the absorbance at 280 nm.  The number of theoretical plates of the column is not less 
than 2,500, calculated with the reference to the peak of baicalin. 
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Reference solution: Weigh accurately a quantity of baicalin CRS, dried at 60°C 
for 4 hours, and dissolve in methanol to produce a reference solution with the concentration of 60 
μg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.3 g of the sample powder (coarse powder or 
through 24 mesh sieve) in a conical flask, add 40 ml of 70% ethanol and heat under reflex for 3 
hour. Allow to cool, filter, transfer the filtrate into a 100 ml volumetric flask, wash both the 
conical flask and the residue for several times with a small volume of 70% ethanol, combine the 
washings into the same flask, and dilute with 70% ethanol to volume, mix well. Accurately 
measure 1 ml into a 10 ml volumetric flask, dilute with methanol to the volume, mix well and 
take the successive solution as the test solution. 

Procedure: Inject accurately 10 μl each of the reference solution and the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of baicalin in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of baicalin 
content in the sample.1 

Pharmacological activities 
Extracts of Scutellariae Radix, total flavonoids and baicalin have anti-pyretic effect.17,18 

Scutellariae Radix has anti-inflammatory,17,19-21 anti-allergic, anti-microorganism and anti-
endotoxin activities. It also has hepato-protective, decrease blood lipid and anti-oxidative 
activities. Scutellariae Radix extract and its major flavonoid components (baicalin, baicalein, 
wogonin) have inhibitory effect on several tumor cell-lines. Anti-tumor mechanism relates to the 
regulation of the metabolism of arachidonic acid, affecting the cell cycle, inducing tumor cell 
apoptosis and anti-angiogenesis.17,21 

Toxicity 
Oral administration of Scutellariae Radix has low toxicity. Oral administration of 163.3 

g/kg of Scutellariae Radix decoction, equivalent to crude drug, to mice causes no fatality. Oral 
administration of 10 g/kg of decoction or intravenous injection of 2 g/kg of alcohol extract to 
rabbits causes no fatality. Oral administration of 15 g/kg of infusion to dogs once a day or 5 g/kg 
three times a day for 8 consecutive weeks shows no observable toxicity, except for loose stool. 
The LD50 of baicalin after intravenous injection to mice is 2.74 ± 0.26 g/kg. Oral administration of 
0.32, 1.25 and 5 g/kg of Scutellariae Radix extract to mice have no toxicity to pregnant mice, 
embryo and fetal development, and has no teratogenic and mutagenic effects.17 
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Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature. Enter lung, gallbladder, spleen, large intestine and small 

intestine channel.1 

Actions 
1 Huangqinpian: Clear heat, dry dampness, expel toxin, stop bleeding and calm the 

fetus. 

2. Jiuhuangqin: Processing with wine calms the bitterness and coldness natures of the 
drug and prevents the diarrhea side effect caused by spleen-yang destroyed. 

3. Huangqintan: Mainly used for clearing heat and stop bleeding.12,22 

Indications 
1. Damp-heat syndrome  

Scutellariae Radix has a strong effect of clearing heat and drying dampness. It is 
indicated for various damp-heat syndromes especially for damp-heat in zhongjiao (中焦) and 
shangjiao (上焦). For damp-warm syndrome manifesting as damp-heat obstruction causing 
unrelenting fever, stuffiness in the chest and greasy yellow tongue coating, it is used with Huashi 
(滑石), Fulingpi (茯苓皮) and Dafupi (大腹皮), as in Huangqin Huashi Tang (黄芩滑石汤) 
(Figure 14, p.T-239). For damp-heat in large intestine, dysentery, diarrhea and rectal tenesmus, it 
is often used with Baishao (白芍), Huanglian (黄连) and Dahuang (大黄), as in Shaoyao Tang 
(芍药汤) (Figure 15, p.T-239). For damp-heat induced jaundice, it is used with heat clearing, 
dampness expelling and jaundice relieving herbs, such as Yinchenhao (茵陈蒿), Zhizi (栀子), 
etc.23 

2. Fire-heat syndrome and heat syndrome due to exogenous cold causing febrile 
heat invasion of shaoyang channel (gall bladder channel)  

Scutellariae Radix is bitter and cold, and it can strongly clear heat and purge fire. It is 
suitable for several fire-heat syndromes. For cough caused by lung-heat it is used alone or in a 
combination as in Qingjin Wan (清金丸). For dry cough caused by lung-heat, it is often used with 
Zhimu (知母), Beimu (贝母) and Maidong (麦冬), as in Qingfei Tang (清肺汤) (Figure 16, 
p.T-239). For excessive heat in shangjiao and zhongjiao manifesting as heat distressing the chest, 
ruddy face, dried lip, thirst and irritation, it is often used with Lianqiao (连翘), Zhizi (栀子), 
Dahuang (大黄) and Mangxiao (芒硝), as in Liangge San (凉膈散) (Figure 17, p.T-239). For 
exogenous cold causing febrile-heat invasion of shaoyang channel, it is usually used with Chaihu 
(柴胡) to harmonize shaoyang channel, as in Xiaochaihu Tang (小柴胡汤)24 (Figure 18, p.T-239).  
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3. Sores, abscesses, swelling, removing toxin, and sore throat  
Scutellariae Radix has strong effect of purging fire and expelling toxin. It is indicated 

for sore and carbuncle, swollen and sore throat, usually in combination with Jinyinhua (金银花), 
Lianqiao (连翘), Niubangzi (牛蒡子) and Xuanshen (玄参).23 

4. Bleeding due to excessive heat in the blood  
Scutellariae Radix can clear heat and stop bleeding. It is indicated for hemorrhage due 

to excessive heat, including hematemesis, epistaxis, hematochezia, hematuria, metrorrhagia, etc. 
It can be used alone or in combination with blood-cooling hemostatic herbs such as Shengdi (生地), 
Baimaogen (白茅根), etc.234 

5. Excessive fetal movement 
Scutellariae Radix can clear heat in the uterus to calm the fetus. It is often used with 

Danggui (当归), Baizhu (白术), etc. to treat threatening abortion.25 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use.1,23 

Precaution 
Use with caution in patients with deficiency cold of spleen and stomach.23 

Modern clinical application 
Used to treat symptoms caused by damp-heat or internal heat toxin such as chronic 

ulcerative colitis, bacillary dysentery, chronic maxillary sinusitis in children, etc.24 

Adverse reaction: There are reports of allergic reactions in some patients after 
administration of a small dosage of Scutellariae Radix.25 

Storage 
Store in a dry and ventilated place, protect from moisture.1 
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Appendix 
 

Quality specification of the crude drugs can be determined by using the methods 
described in Thai Herbal Pharmacopoeia as follows.  

1. Determination of foreign matter 
Foreign matter is material consisting of any or all of the following: 
1.  part of the organ or organs from which the drug is derived, other than the parts named 

in the definition and description or for which a limit is prescribed in the monograph, 
2.  any organs, other than those named in the definition and description. 

Weigh 100～500 g of substance being examined and spread out in a thin layer.  Detect 
the foreign matter by inspecting with the unaided eye or with lens of a 6 × lens.  Separate, weigh 
and calculate the percentage present.  

2. Determination of ash  
2.1 Total ash 

Place 2-4 g sample of the ground substance, accurately weighed, or the quantity 
specified in the monograph, in a suitable tared crucible (usually of platinum or silica), previously 
ignited, cooled and weighed.  Incinerate the sample by gradually increasing the temperature, not 
exceeding 450 ℃, until free from carbon; cool and weigh.  If the carbon-free ash cannot be 
obtained in this way, cool the crucible and moisten the residue with about 2 ml of water.  Dry on a 
water-bath and then on a hot plate and incinerate to constant weight.  Calculate the percentage of 
total ash with reference to the air-dried substance. 

2.2 Acid-insoluble ash 

Boil the total ash for 5 minutes with 25 ml of 2M hydrochloric acid, collect the 
insoluble matter on an ashless filter paper, wash with hot water until the filtrate is neutral, and 
ignite at about 500°C.  Calculate the percentage of acid-insoluble ash with reference to the air-
dried substance. 
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3. Determination of water 
3.1 Loss on drying 

Place accurately 2-5 g of ground crude drug being examined in a flat weighing bottle 
which is previously dried to constant weight to form a smooth layer not exceeding 5 mm in 
thickness, or not exceeding 10 mm in thickness for substance of loose sample and then weigh 
accurately.  Dry in an oven at 100-105°C for 5 hours with the stopper of the bottle removed.  
Upon opening the oven, close the bottle promptly and allow it to cool in a desiccator for 30 
minutes.  Weigh accurately and dry it again under similar condition for 1 hour, cool and weigh.  
Repeat the operation until the difference between two successive weighings is not more than 5 
mg.  Calculate the percentage content of water in the crude drug being examined according to the 
weigh loss on the drying. 

3.2 Azeotropic distillation method 

The apparatus (Figure 1, p.T-243) consists of a glass flask (A) connected by a tube 
(D) to a cylindrical tube (B) fitted with a graduated receiving tube (E) and reflux condenser (C).  
The receiving tube (E) is graduated in 0.1 ml sub-divisions so that the error of reading is not 
greater than 0.05 ml.  The source of heat is preferably an electric heater with rheostat control or 
oil-bath.  The upper portion of the flask and the connecting tube may be insulated with asbestos. 

Introduce 200 ml of toluene and about 2 ml of water into the dry flask.  Distil for 
about 2 hours, allow to cool to room temperature and read the water volume to an accuracy of 
0.05 ml.  Place ground crude drug, weighed to the nearest centigram, expected to give about 2 to 
3 ml of water.   Add a few pieces of porous material and heat the flask gently for 15 minutes.  
When the toluene begins to boil, distil at the rate of 2 drops per second until most of the water has 
distilled over, and then increase the rate of distillation to about 4 drops per second.  When the 
water has all distilled over, rinse the inside of the condenser tube with toluene.  Continue the 
distillation for 5 minutes, remove the heat, allow the receiving tube to cool to room temperature, 
and dislodge any droplets of water which adhere to the walls of the receiving tube.  When the 
water and toluene has completely separated, read the volume of water and calculate the 
percentage present in the substance using the formula: 

100 (n'-n) 

         
Where   p  =   the weight in gram of the substance to be examined, 
 n  =   the volume in ml of water obtained in the first distillation, and 
 n' =   the total volume in ml of water obtained in the two distillations. 
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4. Determination of extractives 

4.1 Ethanol-soluble Extractive 

Macerate 5 g of the air-dried drug, coarsely powdered and accurately weighed, with 
100.0 ml of ethanol in a closed flask for 24 hours, shaking frequently during the first 6 hours and 
then allowing to stand for 18 hours. Filter rapidly, taking precautions against loss of ethanol, 
evaporate 20.0 ml of the filtrate to dryness in a tared, flat-bottomed, shallow dish and dry at 105
℃ to constant weight. Calculate the percentage of water-soluble extractive with reference to the 
air-dried drug (%).  

4.2 Water-soluble extractive  

Proceed as directed in ethanol-soluble extractive but using chloroform water in place 
of ethanol. 

5. Determination of volatile oil 
Carry out the determination according to the nature of the drug to examine. Place the 

prescribed quantity of the drug in the round – bottomed flask of suitable capacity as specified in 
the monograph and add the prescribed volume of distilled water. Set up the apparatus (Figure 2, 
p.T-246). Fill the graduated tube with water to the standard line and add the prescribed volume of 
xylene. Heat the liquid in the flask between 130°C and 150°C to boiling and adjust the distillation 
rate as prescribed in the monograph. Unless otherwise specified, continue boiling for 5 hours at 
the same rate.  

Allow it to stand for some time, open the stopper of the apparatus and draw off the water 
slowly until the level of the xylene and volatile oil mixture corresponds to the preparation line, 
and allow it to stand for more than 1 hour at cool temperature. Then lower the level of the xylene 
and volatile oil mixture to the zero line, and read the volume in milliliter of the mixture of xylene 
and volatile oil at cool temperature. Subtract the volume in milliliter of xylene from the volume of 
the mixture of xylene and volatile oil and calculate the percentage of volatile oil content in 
sample. 
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รายช่ือสมุนไพร ไทย-จนี-อังกฤษ 
泰-中-英 药名 

Thai-Chinese-English Herbal Name       
ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

ชื่อจีน 中药名 
Chinese name ชื่อทางเภสัชกรรม ชื่ออังกฤษ  

拉丁文 
Scientific name 

泰文 
Thai  
name 

อักษรจีน
中文

Chinese 
name 

พินอิน 
拼音 

Pinyin 

药材名 
Pharmaceutical 

name 

英文 
English  
name 

 

Aconitum 

carmichaeli Debeaux 

ฟูจื่อ  附子 Fuzi Aconiti Lateralis 
Radix Preparata 

Prepared 
Common 
Monkshood 
Daughter 

T-176, 

C-64, 

E-85 

 

Carthamus tinctorius L. หงฮวา   
ดอกคําฝอย 

红花 Honghua Carthami Flos Safflower T-211, 

C-78, 

E-104 

Curculigo orchioides 

Gaertn. 

เซียนเหมา  仙茅 Xianmao Curculiginis 
Rhizoma 

- T-110, 

C-40, 

E-53 

Cyathula officinalis 

Kuan 

ชวนหนิวซี  川牛膝 Chuannuixi Cyathulae Radix - T-80, 

C-29, 

E-39 

Eucommia ulmoides 

Oliv. 

ตูจง  杜仲 Duzhong Eucommiae Cortex - T-143, 

C-52, 

E-69 

Gardenia 

jasminoides Ellis 

จือจื่อ  

ลูกพุด 

栀子 Zhizi Gardeniae Fructus Cape 
Jasmine 
Fruit 

T-15, 

C-6, 

E-8 

Ligusticum 

chuanxiong Hort. 

ชวนซฺยง
โกฐหัวบัว 

川芎 Chuanxiong Chuanxiong 
Rhizoma 

Szechwan 
Lovage 

T-47, 

C-18, 

E-24 
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
ชื่อจีน 中药名 
Chinese name ชื่อทางเภสัชกรรม ชื่ออังกฤษ  

拉丁文 
Scientific name 

泰文 
Thai  
name 

อักษรจีน
中文

Chinese 
name 

พินอิน 
拼音 

Pinyin 

药材名 
Pharmaceutical 

name 

英文 
English  
name 

 

Melia toosendan 

Sieb. et Zucc 

ชวนเล่ียนจื่อ 苦楝子 Chuanlianzi Toosendan Fructus Szechwan 
Chinaberry 

T-65, 

C-24, 

E-32 

Ophiopogon 

japonicus (Thunb.) 

Ker-Gawl. 

ไมตง  麦冬 Maidong Ophiopogonis 
Radix 

Dwarf 
Lilyturf 

T-195, 

C-72, 

E-96 

Paeonia lactiflora 

Pall. 

ไปเสา  白芍 Baishao Paeoniae White 
Peony 

T-159, 

C-58, 

E-77 

Platycodon 

grandiflorus (Jacq.) 

A. DC. 

เจี๋ยเก่ิง 桔梗 Jiegeng Platycodonis 
Radix 

- T-31, 

C-12, 

E-16 

Rubia cordifolia L. เช่ียนเฉา  茜草 Qiancao Rubiae Radix et 
Rhizoma 

Indian 
Madder 

T-95, 

C-35, 

E-46 

Salvia miltiorrhiza 

Bunge. 

ตันเซิน  丹参 Danshen Salviae 
Miltiorrhizae 
Radix et Rhizoma 

- T-124, 

C-45, 

E-59 

Scutellaria 

baicalensis Georgi 

หวงฉิน  黄芩 Huangqin Scutellariae Radix - T-225, 

C-84, 

E-112 

Zingiber officinale 

(Willd.) Rosc.  
ขิง 干姜 Ganjiang Zingiberis 

Rhizoma 
Ginger T-1, 

C-1, 

E-1 
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กวาโหลว, T-42, 192, 222 

กันเจียง, T-1, 191 

กันเจียงเพี่ยน, T-4, 5, 12 

กันเฉา, T-42, 172, 181, 191 

กันซูตันเซิน, T-128 

กันซูหวงฉิน, T-229 

กาวหนังลา, T-207 

กํายาน, T-76, 138, 222 

ก่ิงอบเชยจีน, T-60, 171, 191, 223 

กุยจือ, T-60, 171, 191, 222 

เก็กฮวย, T-19, 27, 42 

เกลือจืด, T-207 

เกาเปน, T-50 

โกฐกระดูก, T-77, 222 

โกฐข้ีแมว, T-139, 207, 208, 240 

โกฐข้ีแมวน่ึงเหลา, T-171, 191 

โกฐเขมา, T-92 

โกฐน้ําเตา, T-28, 238 

โกฐหัวบัว, T-47 

ขาวเจา, T-207 

ขิง, T-1, 2, 3, 27, 191 

ขิงสด, T-27 

ขูเลี่ยนจ่ือ, T-68 

ควอเยซานไมตง, T-199 

คูฉิน, T-229 

งาข้ีมอน, T-42 

จงเจียงไปเสา, T-159 

จิงหมี,่ T-207 

จิตรลดา, T-95, 96, 97 

จินหงฮวา, T-214 

จินอ๋ินฮฺวา, T-28, 139, 240 

จ่ิวชวนซฺยง, T-51, 52, 59, 62 

จ่ิวชวนหนิวซี, T-84, 85, 92 

จ่ิวตันเซิน, T-129, 130, 137, 140 

จ่ิวหวงฉิน, T-229, 230, 238 

จือจ่ือ, T-15, 238 

จ่ือซู, T-42 

จ่ือสือ, T-42 

จือหมู, T-238 

จ่ือฮฺวาตี้ติง, T-222 

จูเย, T-139 

จูเยไมตง, T-199 

จฺหวีฮฺวา, T-27, 42 

เจ๋ียเก่ิง, T-27, 31 

เจียง, T-1, 2, 3 

เจียงถาน, T-4, 5, 12 

เจียวจือจ่ือ, T-19, 20, 26, 27 

ฉางเหรยสือโถวฮวา, T-34 

ฉาซฺยง, T-51 

เฉาจือจ่ือ, T-19, 20, 26, 27, 28 

เฉาชวนเลี่ยนจ่ือ, T-69, 76, 77 

เฉินผี, T-42, 172 

ไฉห,ู T-172, 238 

ชวนซฺยง, T-47 

ชวนตูจง, T-146 

ชวนไปเสา, T-159 

ชวนไมตง, T-199 

ชวนเลี่ยนจ่ือ, T-65 

ชวนหงฮวา, T-214 

ชวนหนิวซี, T-80 

ชวนอู, T-121, 177 

ชะเอมเทศ, T-42, 172, 181, 191 

ชางจู, T-92 

เชอเสา, T-222 

เชี่ยนเฉา, T-95 

เชี่ยนเฉาถาน, T-99, 100, 107 
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ซวนเจาเหริน, T-139, 208 

ซางเย, T-42, 207 

ซาเซิน, T-207 

ซานจูยฺหว,ี T-171, 191 

ซานชวนซฺยง, T-50, 51 

ซานไมตง, T-199 

ซานเหลิง, T-76, 138, 222 

ซาเหริน, T-138 

ซ่ิงเหริน, T-42 

ซินเจียงหงฮวา, T-214 

ซ่ีซิน, T-13, 191 

ซือสือจู, T-34 

ซือเหมียนมู, T-148 

ซูตวน, T-156, 171 

ซูมู, T-222 

เซอกัน, T-42 

เซิงไซจ่ือ, T-15 

เซิงตี,้ T-139, 207, 208, 240 

เซียงฝู, T-222 

เซียงหลิงจ่ือ, T-68 

เซียนเหมา, T-110 

ดอกคําฝอย, T-60, 92, 107, 211 

ดอกสายน้ําผ้ึง, T-28, 139, 240 

ดีเกลือ, T-238 

ตงชวนซฺยง, T-51 

ตวนถิงไมตง, T-199 

ตะพาบน้ํา, T-138 

ตังกุย, T-60, 92, 107, 138, 156, 171, 172, 222, 240 

ตั่งเซิน, T-191 

ตันเซิน, T-124, 222 

ตั้นโตวฉื่อ, T-27 

ตั้นฟูเพี่ยน, T-181, 182, 190 

ตาจือจ่ือ, T-19 

ตาฟูผี, T-238 

ตาหวง, T-28, 238 

ตูจง, T-121, 143; C-52 

ตูหงฮวา, T-214 

ตูหัว, T-121 

เตียนตันเซิน, T-129 

เตียนหวงฉนิ, T-229 

ถานเซียง, T-138 

ถูหนิวซี, T-84 

เถาเหริน, T-60, 92, 107, 222 

เถียวฉิน, T-228 

เนื้อในเมล็ดทอ, T-60, 92, 107, 222 

เนื้อในเมล็ดสนหางสิงห, T-139, 208 

ใบปแป, T-207 

ใบไผขม, T-139 

ใบหมอน, T-42, 207 

ปอเหอ, T-42 

ปนเซ่ีย, T-12, 42, 192, 207 

ปวตูจง, T-147 

ปาจ่ีเทียน, T-121 

ปานหลานเกิน, T-42 

เปยจ่ือ, T-15 

เปยเจ๋ียเก่ิง, T-34 

เปยหมู, T-192, 238 

เปลือกโปงรากสน, T-238 

เปลือกผลหมาก, T-238 

เปยเจ่ีย, T-138 

โปงรากสน, T-191 

โปจ่ือเหริน, T-139, 208 

โปวฺไปเสา, T-159 

ไปจู, T-12, 172, 191, 240 

ไปฟูเพี่ยน, T-179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 190 

ไปเสา, T-159, 238 

ไปเหมาเกิน, T-240 

ไปฮฺวาตันเซิน, T-129 

ผลออนสมซา, T-42 21 

ผิวสมจีน, T-42, 172 

ผีผาเย, T-207 

ผูกงอิง, T-28 



ดัชนี  索引 Index 
 

I-5 

เผาเจียง, T-4, 5, 12 

เผาฟูเพี่ยน, T-181, 182, 190 

เผิงจ่ือไฉ, T-98 

ฝาง, T-222 

ฝางเฟง, T-42, 172 

ฝูซฺยง, T-51 

ฝูหลิง, T-191 

ฝูหลิงผี, T-238 

พันงูนอย, T-84 

ฟานสู, T-180 

ฟูจ่ือ, T-13, 176 

มดยอบ, T-138, 222 

มอเยา, T-138, 222 

มันเทศ, T-128, 180 

มันฝร่ัง, T-180 

มันสําปะหลัง, T-180 

มูเซียง, T-77, 222 

มูสู, T-180 

เมล็ดถ่ัวเหลืองที่ผานการหมักแลว, T-27 

ไมจันทน, T-138 

ไมตง, T-195, 238 

ยฺวี่จู, T-207 

รากหญาคา, T-240 

เรว, T-138 

โรวกุย, T-191 

ลี่เฉา, T-99 

ลูกพุด, T-15, 238 

เลี่ยนดอกขาว, T-65, 66, 67 

เลี่ยนดอกมวง, T-68 

วานหางชาง, T-42 

เวยหลิงเซียน, T-121 

สือเกา, T-207 

สุยจือจ่ือ, T-19 

สูตี,้ T-171, 191 

เสียเฉา, T-34 

เสี่ยวหุยเซียง, T-77 

เสฺวียนเซิน, T-42, 139, 207, 208, 240 

โสมคน, T-12, 191, 207 

หงตูจง, T-147 

หงหนิวซี, T-84 

หงฮวา, T-60, 92, 107, 211 

หญาขุยไมไผ, T-139 

หญาขุยไมไผ, T-199 

หนันเจ๋ียเก่ิง, T-34 

หนันตันเซิน, T-128 

หนิวปางจ่ือ, T-42, 240 

หนีฟูจ่ือ, T-177, 180, 181 

หมางเซียว, T-238 

หมาหนิวซี, T-84 

หมาหลงิสู, T-180 

หมาหวง, T-13, 191 

หยุนไปเสา, T-163 

หยุนหวงฮวา, T-214 

หรูเซียง, T-76, 138, 222 

หลงกู, T-171 

หวงฉิน, T-27, 171225 

หวงฉินถาน, T-229, 230, 238 

หวงฉินเพี่ยน, T-229, 230, 238 

หวงฉ,ี T-156 

หวงปอ, T-92, 171 

หวงเหลียน, T-139, 208, 238 

หวูจูหวียฺ, T-60, 77 

หังไปเสา, T-159, 163 

หังไมตง, T-198 

หัวแหวหม,ู T-222 

หินลื่น, T-28, 238 

หฺวาสือ, T-28, 238 

เหนียนเหมาหวงฉิน, T-229 

เหมากวอเสาเยา, T-164 

เหยียนหูสั่ว, T-76 

เหรินเซิน, T-12, 191, 207 

เหลียนเช่ียว, T-28, 42, 139, 222, 238, 240 
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โหราขาวโพด, T-12, 42, 192, 207 

โหราเดือยไก, T-121, 177 

ไหนซฺยง, T-51 

ไหวหงฮวา, T-214 

ไหวฺหนวิซี, T-84 

อบเชยจีน, T-191 

อินเฉินเฮา, T-28, 238 

อินหยางฮ่ัว, T-121 

อ๋ีมาไช, T-50 

อูชื่อหงฮวา, T-214 

อูโถว, T-176, 177, 178 

อูเวยจ่ือ, T-13 

เออเจียว, T-207 

เออรจู, T-76, 138, 222 

เอ๋ียนตูจง, T-148, 149, 156 

เอ๋ียนฟูจ่ือ, T-177, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 190, 

193 

ฮ่ันตูจง, T-146 

เฮยซานจ่ือ, T-15 

เฮยซุนเพี่ยน, T-179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 

190, 193 

โฮวตูจง, T-147 

人参, T-12, 191, 207; C-4, 69, 76; E-5, 92, 101 
三棱, T-76, 138, 222; C-27, 50, 82; E-36, 65, 109 
土牛膝, T-84; C-30; E-40 
大栀子, T-19; C-7; E-9 
大黄, T-28, 238; C-9, 88; E-13, 117 
大腹皮, T-238; C-88; E-117 
小茴香, T-77; C-27; E-36 
山川芎, T-51; C-18, 19; E-25 
山麦冬, T-199; C-73; E-98 
山茱萸, T-171, 191; C-62, 69; E-82, 92 
川牛膝, T-80; C-29; E-39 
川白芍, T-159; C-58; E-77 
川红花, T-214; C-78; E-105 
川芎, T-47; C-18; E-24 
川杜仲, T-146; C-52; E-70 
川麦冬, T-199; C-72, 73; E-97 

川楝子, T-65; C-24; E-32 
干姜, T-1, 191; C-1, 69; E-1, 92 
干姜片, T-4, 5; C-1, 2, 4; E-2 
马铃薯, T-180; C-65; E-87 
中江白芍, T-159; C-58; E-77 
丹参, T-124, 222; C-45, 82; E-59, 109 
乌头, T-176, 177, 178; C-64; E-85 
云白芍, T-163; C-59; E-79 
云红花, T-214; C-78; E-105 
五味子, T-13; C-4; E-5 
巴戟天, T-121; C-43; E-57 
无刺红花, T-214; C-79; E-105 
木香, T-77, 222; C-27, 82; E-36, 109 
木薯, T-180; C-65; E-87 
毛果芍药, T-164; C-59; E-79 
水栀子, T-19; C-7; E-9 
牛蒡子, T-42, 240; C-16, 88; E-21, 118 
贝母, T-192, 238; C-70, 88; E-93, 117 
长蕊石头花, T-34; C-13; E-17 
东川芎, T-51; C-19; E-26 
丝石竹, T-34; C-13; E-17 
丝绵木, T-148; C-53; E-71 
仙茅, T-110; C-40; E-53 
北桔梗, T-34; C-12; E-17 
半夏, T-12, 42, 192, 207; C-4, 15, 70, 76; E-5, 21, 

93, 101 
奶芎, T-51; C-19; E-25 
汉杜仲, T-146; C-52; E-70 
玄参, T-42, 139, 207, 208, 240; C-16, 50, 76, 88; E-

21, 66, 101, 118 
玉竹, T-207; C-76; E-101 
瓜蒌, T-42, 192, 222; C-15, 70, 82; E-21, 93, 109 
甘肃丹参, T-128; C-46; E-61 
甘肃黄芩, T-229; C-85; E-113 
甘草, T-42, 172, 181, 191; C-16, 62, 66, 69; E-21 
生地, T-139, 207, 208, 240; C-50, 76, 88; E-66, 101, 

118 
生晒栀, T-15; C-6; E-8 
白术, T-12, 172, 191, 240; C-4, 62, 69, 88; E-5, 82, 

92, 118 
白芍, T-159, 238; C-58, 88; E-77, 117 
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白花丹参, T-129; C-46; E-61 
白附片, T-179, 181, 182, 185, 186; C-65, 66, 67, 69, 

70; E-86 
白茅根, T-240; C-88; E-118 
石膏, T-207; C-76; E-101 
龙骨, T-171; C-62; E-82 
延胡索, T-76; C-27; E-36 
当归, T-60, 92, 107, 138, 156, 171, 172, 222, 240; 

C-22, 32, 38, 50, 56, 62, 81, 88; E-29, 44, 50, 65, 
75, 82, 109, 118 

竹叶, T-139; C-50, 73; E-66 
竹叶麦冬, T-199; C-73; E-97 
红牛膝, T-84; C-30; E-40 
红杜仲, T-147; C-53; E-71 
红花, T-60, 92, 107, 211; C-22, 32, 38, 78; E-29, 44, 

50, 104 
肉桂, T-191; C-69; E-92 
芒硝, T-238; C-88; E-117 
防风, T-42, 172; C-16, 62; E-21, 82 
吴茱萸, T-60, 77; C-22, 27; E-29, 36 
怀牛膝, T-84; C-30; E-40 
怀红花, T-214; C-78; E-105 
抚芎, T-51; C-19; E-25 
杏仁, T-42; C-15; E-21 
杜仲, T-121, 143; C-43, 52; E-57, 69 
杜红花, T-214; C-78; E-105 
条芩, T-228; C-84, 85; E-113 
沙参, T-207; C-76; E-101 
没药, T-138, 222; C-50, 82; E-65, 109 
苍术, T-92; C-33; E-44 
苏木, T-222; C-82; E-109 
赤芍, T-222; C-81; E-109 
连翘, T-28, 42, 139, 222, 238, 240; C-10, 15, 50, 82, 

88; E-13, 21, 65, 109, 117, 118 
阿胶, T-207; C-76; E-101 
附子, T-13, 176; C-4, 64; E-5, 85 
陈皮, T-42, 172; C-15, 62; E-21, 82 
麦冬, T-195, 238; C-72, 88; E-96, 117 
乳香, T-76, 138, 222; C-27, 50, 82; E-36, 65, 109 
杭白芍, T-159, 162; C-58, 59; E-77 
杭麦冬, T-198; C-73; E-97 

板蓝根, T-42; C-16; E-21 
枇杷叶, T-207; C-76; E-101 
泥附子, T-177; C-64, 66; E-86 
炒川楝子, T-69; C-25, 27; E-33 
炒栀子, T-19, 20; C-7, 9; E-9 
知母, T-238; C-88; E-117 
细辛, T-13, 191; C-4, 69; E-5, 92 
苦楝子, T-68; C-24; E-33 
金红花, T-214; C-78; E-105 
金银花, T-28, 139, 240; C-10, 50, 88; E-13, 65, 118 
南丹参, T-128; C-46; E-61 
南桔梗, T-34; C-12, 13; E-17 
厚杜仲, T-147; C-53; E-70 
姜炭, T-4, 5; C-1, 2, 4; E-2 
姨妈菜, T-50; C-19; E-25 
威灵仙, T-121; C-43; E-57 
枯芩, T-228; C-84, 85; E-113 
枳实, T-42; C-15; E-21 
柏子仁, T-139, 208; C-50, 76; E-66 
栀子, T-15, 238; C-6, 88; E-8, 117 
炮附片, T-181, 182; C-66, 69; E-88 
炮姜, T-4, 5; C-2, 4; E-2 
独活, T-121; C-22, 43; E-57 
砂仁, T-138; C-49; E-65 
茜草, T-95; C-35; E-46 
茜草炭, T-99, 100; C-36, 38; E-47 
茯苓, T-191; C-69; E-92 
茯苓皮, T-238; C-88; E-117 
茵陈蒿, T-28, 238; C-9; E-13, 117 
茶芎, T-51; C-19; E-25 
香附, T-222; C-82; E-109 
香铃子, T-68; C-25; E-33 
亳白芍, T-159; C-58; E-77 
党参, T-191; C-69; E-92 
射干, T-42; C-16; E-21 
柴胡, T-172, 238; C-22, 62, 88; E-82, 117 
桂枝, T-60, 171, 191, 222; C-22, 62, 69, 82; E-29, 

82, 92, 109 
桃仁, T-60, 92, 107, 222; C-22, 32, 38, 81; E-29, 44, 

50, 109 
桑叶, T-42, 207; C-15, 76; E-21, 101 
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桔梗, T-27, 31; C-9, 12; E-13, 16 
盐杜仲, T-148, 149; C-54, 56; E-71 
盐附子, T-177, 179, 185, 186; C-64, 65, 66, 67, 69, 

70; E-86 
莪术, T-76, 138, 222; C-27, 50, 82; E-36, 65, 109 
酒川牛膝, T-84, 85; C-30, 32; E-41 
酒川芎, T-51, 52; C-19, 20, 22; E-26 
酒丹参, T-129, 130; C-47, 49; E-61 
酒黄芩, T-229, 230; C-85, 87, 88; E-113 
淡豆豉, T-27; C-9; E-12 
淡附片, T-181, 182; C-66, 69; E-87 
淫羊藿, T-121; C-43; E-57 
粘毛黄芩, T-229; C-85; E-113 
续断, T-156, 171; C-56, 62; E-75, 82 
菊花, T-27, 42; C-9, 15; E-9, 13, 21 
麻牛膝, T-84; C-30; E-41 
麻黄, T-13, 191; C-4, 69; E-5, 92 
黄芩, T-27, 171, 225; C-84, 9, 62; E-13, 82, 112 
黄芩片, T-229, 230; C-85, 87, 88; E-113 
黄芩炭, T-229, 230; C-85, 87, 88; E-114 
黄芪, T-156; C-56; E-75 
黄连, T-139, 208, 238; C-50, 76, 88; E-66, 101, 117 
黄柏, T-92, 171; C-33, 62; E-44, 82 
滑石, T-28, 238; C-9, 88; E-13, 117 
焙栀, T-15; C-6; E-8 
焦栀子, T-19, 20; C-7, 9; E-10 
番薯, T-180; C-65; E-87 
短葶麦冬, T-199; C-73; E-98 
紫花地丁, T-222; C-82; E-109 
紫苏, T-42; C-15; E-21 
葎草, T-99; C-36; E-47 
阔叶山麦冬, T-199; C-73; E-98 
黑山栀, T-15; C-6; E-8 
黑顺片, T-179, 180, 185, 186; C-65, 66, 67, 69, 70; 

E-86 
新疆红花, T-214; C-78; E-105 
滇丹参, T-129; C-46; E-61 
滇黄芩, T-229; C-85; E-113 
粳米, T-207; C-76; E-101 
蒲公英, T-28; C-10; E-13 
蓬子菜, T-98; C-35; E-47 

酸枣仁, T-139, 208; C-50, 76; E-66 
熟地, T-171, 191; C-62, 69; E-82, 92 
薄杜仲, T-147; C-53; E-70 
薄荷, T-42; C-16; E-21 
檀香, T-138; C-49; E-65 
藁本, T-50; C-19; E-25 
霞草, T-34; C-13; E-17 
鳖甲, T-138; C-50; E-65 

Achyranthes bidentata Blume., T-84; C-30; E-40  
Achyranthes longifolia Mak., T-84; C-30; E-40  
Aconiti Lateralis Radix Praeparata, E-85 
Aconitum carmichaeli Debeaux, T-176, 177, 178; 

C-64; E-85 
Baifupian, T-182, 185, 186, 187; E-86, 87, 88, 89, 92 
Baihuadanshen, E-61 
Baimaogen, E-118 
Baishao, E-77, 117 
Baizhu, E-5, 82, 92, 118 
Baiziren, E-66 
Bajitian, E-57 
Banlangen, E-21 
Banxia, E-5, 21, 93, 101 
Baoduzhong, E-70 
Bei Jiegeng, E-17 
Beimu, E-93, 117 
Beizhi, E-8 
Biejia, E-65 
Bobaishao, E-77 
Bohe, E-21 
Cangzhu, E-44 
Cape Jasmine Fruit, E-8 
Carthami Flos, E-104 
Carthamus tinctorius L. var. glabrus Hort., T-214; 

C-79; E-105 
Carthamus tinctorius L., T-211, 212; C-78; E-104 
Cassava, E-87 
Chaihu, E-82, 117 
Changruishitouhua, E-17 
Chaochuanlianzi, T-69; E-33, 36 
Chaozhizi, T-20; E-9, 10, 12, 13 
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Chenpi, E-21, 82 
Chishao, E-109 
Chuanbaishao, E-77 
Chuanduzhong, E-70 
Chuanhonghua, E-105 
Chuanlianzi, C-24; E-32 
Chuanmaidong, E-97 
Chuanniuxi, E-39 
Chuanxiong Rhizoma, E-24 
Chuanxiong, E-24 
Cnidium officinale Makino, T-51; C-19; E-26 
Compositae, T-211; E-104 
Conioselinum vaginatum Thell., T-50; C-19; E-25 
Curculiginis Rhizoma, E-53 
Curculigo orchioides Gaertn., T-110, 111, 112; C-40; 

E-53 
Cyathula capitata (Wall.) Moq., T-84; C-30; E-41 
Cyathula officinalis Kuan, T-80, 81, 82; C-29; E-39 
Cyathulae Radix, E-39 
Dafupi, E-117 
Dahuang, E-13 117 
Dandoushi, E-12 
Danfupian, T-182; E-87, 88, 92 
Danggui, E-29, 44, 50, 65, 75, 82, 109, 118 
Dangshen, E-92 
Danshen, E-59, 109 
Dazhizi, E-9 
Diandanshen, E-61 
Dianhuangqin, E-113 
Dong Chuanxiong, E-26 
Duantingmaidong, E-98 
Duhonghua, E-105 
Duhuo, E-57 
Duzhong, E-57, 69 
Dwarf Lilyturf tuber, E-96 
Ejiao, E-101 
Eucommia ulmoides Oliv., T-143, 144, 145; C-52; 

E-69 
Eucommiae Cortex, E-69 
Euonymus maackii Rupr., T-148; C-53; E-71 

Ezhu, E-36, 65, 109 
Fangfeng, E-21, 82 
Fanshu, E-87 
Fuling, E-92 
Fulingpi, E-117 
Fuxiong, E-25 
Fuzi, E-5, 85 
Galium verum L., T-98; C-35; E-47 
Gancao, E-21, 82, 87, 92 
Ganjiang, E-1, 92 
Ganjiangpian, T-5; E-2, 5 
Gansudanshen, E-61 
Gansuhuangqin, E-113 
Gaoben, E-25 
Gardenia jasminoides Ellis var. grandiflora Nakai, 

T-19; C-7; E-8 
Gardenia jasminoides Ellis, T-15, 16; C-6; E-8 
Gardeniae Fructus, E-8 
Ginger, E-1 
Gualou, E-21, 93, 109 
Guizhi, E-29, 82, 92, 109 
Gypsophila oldhamiana Miq, T-34; C-13; E-17 
Handuzhong, E-70 
Hangbaishao, E-77 
Hangmaidong, E-97 
Heishanzhi, E-8 
Heishunpian, T-182, 185, 186, 187; E-86, 87, 88, 89, 94 
Hongduzhong, E-71 
Honghua, E-29, 44, 50, 104 
Hongniuxi, T-84; E-40 
Houduzhong, E-70 
Huaihonghua, E-105 
Huainiuxi, E-40 
Huangbo, E-44, 82 
Huanglian, E-66, 101, 117 
Huangqi, E-75 
Huangqin, E-13, 82, 112 
Huangqinpian, T-230; E-113, 114, 117 
Huangqintan, T-230; E-114, 117 
Huashi, E-13, 117 
Humulus scandens (Lour.) Merr., T-99; C-36; E-47 
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Indian Madder Root, E-46 
Ipomoea batatas (L.) Lam., T-128, 180; C-65; E-60, 87 
Jiangtan, T-5; E-2, 5 
Jiaozhizi, T-20; E-10, 12 
Jiegeng, E-13, 16 
Jingmi, E-101 
Jinhonghua, E-105 
Jinyinhua, E-13, 65, 118 
Jiuchuanniuxi, T-85; E-41, 44 
Jiuchuanxiong, T-52; E-26, 29 
Jiudanshen, T-130; E-61, 62, 65, 66 
Jiuhuangqin, T-230; E-113, 114, 117 
Juhua, E-13, 21 
Kulianzi, E-33 
Kuoyeshanmaidong, E-98 
Kuqin, E-113 
Lianqiao, E-13, 21, 65, 109, 117, 118 
Ligusticum chuanxiong Hort., T-47, 48, 49; C-18, 

19; E-24, 25 
Ligusticum sinense Oliv. cv. chaxiong Miss., T-51; 

C-19; E-25 
Ligusticum sinense Oliv., T-50; C-19; E-25 
Liriope muscari (Decne) L.H. Bailey, T-199; C-73; 

E-98 
Liriope platyphylla F.T. Wang & T. Tang, T-199; 

C-73; E-98 
Liriope spicata (Thunb.) Lour., T-199; C-73; E-97 
Longgu, E-82 
Lophatherus gracile Brongn., T-199; C-73; E-97 
Lücao, E-47 
Mahuang, E-5, 92 
Maidong, E-96, 117 
Malingsu, E-87 
Mangxiao, E-117 
Manihot esculenta Crantz, T-180; C-65; E-87 
Maniuxi, E-41 
Maoguoshaoyao, E-79 
Melia azedarach L., T-68; C-24; E-33 
Melia toosendan Sieb. et Zucc., T-65, 66, 67; C-24; 

E-32 
Moyao, E-65, 109 

Mushu, E-87 
Muxiang, E-36, 109 
Naixiong, E-25 
Nan Jiegeng, E-17 
Nandanshen, E-61 
Nianmaohuangqin, E-113 
Nifuzi, E-86 
Niubangzi, E-21, 118 
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl., T-195, 

196, 197; C-72; E-96 
Ophiopogonis Radix, E-96 
Paeonia delavayi Franch. var. angustiloba Rehder 

& E.H. Wilson, T-163; C-59; E-79 
Paeonia delavayi Franch., T-163; C-59; E-79 
Paeonia lactiflora Pall. var. trichocarpa (Bunge) 

Stern, T-164; C-59; E-79 
Paeonia lactiflora Pall., T-159, 160, 161, 164; C-58; 

E-77, 79 
Paeoniae Radix Alba, E-77 
Paofupian, T-182; E-88, 92 
Paojiang, T-5; E-2, 5 
Parabarium chunianum Tsiang, T-147; C-53; E-71 
Parabarium huaitingii Chun et Tsiang, T-147; C-53; 

E-71 
Parabarium micranthum (Wall. ex G. Don) Pierre, 

T-147; C-53; E-71 
Pengzicai, E-47 
Pipaye, E-101 
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC., T-31, 32; 

C-12; E-16 
Platycodonis Radix, E-16 
Potato, E-87 
Prepared Common Monkshood Daughter Root, T-; 

E-85 
Pugongying, E-13 
Qiancao, E-46 
Qiancaotan, T-100; E-47, 48, 50, 51 
Renshen, E-5, 92, 101 
Rougui, E-92 
Rubia cordifolia L., T-95, 96, 97; C-35; E-46 
Rubiae Radix et Rhizoma, E-46 
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Ruxiang, E-36, 65, 109 
Safflower, E-104 
Salvia bowleyana Dunn, T-128; C-46; E-61 
Salvia miltiorrhiza Bunge f. alba C.Y. Wu & H.W. 

Li, T-129; C-46; E-61 
Salvia miltiorrhiza Bunge., T-124, 125, 126; C-45; 

E-59 
Salvia przewalskii Maxim., T-128; C-46; E-61 
Salvia yunnanensis C.H. Wright, T-129; C-46; E-61 
Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma, E-59 
Sangye, E-21, 101 
Sanleng, E-36, 65, 109 
Scutellaria amoena C.H., T-229; C-85; E-113 
Scutellaria baicalensis Georgi, T-225, 226, 227; 

C-84; E-112 
Scutellaria rehderiana Diels, T-229; C-85; E-113 
Scutellaria viscidula Bunge, T-229; C-85; E-113 
Scutellariae Radix, E-112 
Shan Chuanxiong, E-25 
Shanmaidong, E-98 
Shanzhuyu, E-82, 92 
Sharen, E-65 
Shashen, E-101 
Shegan, E-21 
Shengdi, E-66, 101, 118 
Shengshaizhi, E-8 
Shigao, E-101 
Shudi, E-82, 92 
Shuizhizi, E-9 
Simianmu, E-71 
Sishizhu, E-17 
Solanum tuberosum L., T-180; C-65; E-87 
Suanzaoren, E-66 
Sumu, E-109 
Sweet patato, E-60, 87 
Szechwan Chinaberry Fruit, E-32 
Szechwan Lovage Rhizome, E-24 
Tanxiang, E-65 
Taoren, E-29, 44, 50, 109 
Tiaoqin, E-113 

Toona sinensis (A. Juss.) Roem., T-68; C-25; E-33 
Toosendan Fructus, E-32 
Tuniuxi, E-40 
Umbelliferae, T-47, 50, 51; E-24, 25, 26 
Weilingxian, E-57 
White Peony Root, E-77 
Wucihonghua, E-105 
Wutou, E-85 
Wuweizi, E-5 
Wuzhuyu, E-29, 36 
Xia Cao, E-17 
Xiangfu, E-109 
Xianglingzi, E-33 
Xianmao, E-53 
Xiaohuixiang, E-36 
Xingren, E-21 
Xinjianghonghua, E-105 
Xixin, E-5, 92 
Xuanshen, E-21, 66, 101, 118 
Xuduan, E-75, 82 
Yanduzhong, T-149; E-71, 74, 75 
Yanfuzi, T-179, 185, 186, 187; E-86, 87, 89, 92, 94 
Yanhusuo, E-36 
Yimacai, E-25 
Yinchenhao, E-13, 117 
Yingyanghuo, E-57 
Yunbaishao, T-; E-79 
Yunhonghua, E-105 
Yuzhu, E-101 
Zhimu, E-117 
Zhishi, E-21 
Zhizi, E-8, 117 
Zhongjiangbaishao, E-77 
Zhuye, E-66 
Zhuyemaidong, E-97 
Zihuadiding, E-109 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc., T-1, 2, 3; C-1; E-1 
Zingiberis Rhizoma, E-1 
Zisu, E-2
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กระดูกตนคอเสื่อม, T-62      

กระดูกพรุนในวัยหมดระด,ู T-156  

กระดูกเสื่อมไมแข็งแรง, T-121   

กระตุนกลามเนื้อมดลูก, T-91, 221  

กระตุนการสรางเมด็เลือดแดง, T-106  

กระเพาะอาหารสวนปลายอุดตัน, T-13  

กระเพาะอาหารอักเสบ, T-13, 77, 173, 209 

กระสับกระสาย, T-27, 77, 139, 193, 208, 238   

กลองเสียงอักเสบ, T-209  

กลอมครรภ, T-156, 238, 240   

กลามเนื้อชักกระตุก, T-172   

กอนในทอง, T-60, 138, 222   

การบาดเจ็บของเนื้อเย่ือออน, T-223     

กุยจือทัง, T-171, 172  

กูไทหวาน, T-156 

แกไอ, T-41   

ขยายหลอดเลือด, T-11, 59, 189, 221  

ขัดเบา, T-28, 92, 93  

ขับพยาธ,ิ T-75, 77   

ขับเสมหะ, T-13, 41, 43   

ขาดประจําเดือน, T-60, 92, 107, 138, 171, 222  

ไข, T-42, 238 

ไขขออักเสบ, T-173     

ควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน, T-41, 120, 137, 

144, 170   

ควบคุมความดันเลอืด, T-155  

ความดันเลือดสูง, T-29, 107  

ความดันเลือดสูงในหญิงมีครรภ, T-62, 140   

คอบวม, T-42, 240     

คอหอยอักเสบ, T-44, 209     

งูสวัด, T-29      

จ้ันวี่ตัน, T-121 

จํ้าเลือดจากภมูิแพ, T-62   

จินหลิงจ่ือสาน, T-76 

จินหลิงเซ่ียกานทัง, T-76 

จือจ่ือฉื่อทัง, T-27 

จือเหลียนชิงเฟยทัง, T-27 

เจ็บคอ, T-27, 42, 207, 240     

เจิงเยทัง, T-207, 208  

เจ้ินกานซีเฟงทัง, T-173 
เจินอูทัง, T-191, 192  

เจ๋ียเก่ิงทัง, T-43 

เจียเวยกันเจี๋ยทัง, T-42, 43  

ไฉหูซูกานสาน, T-60 

ชวนซฺยงฉาเถียวสาน, T-61 

ชวนซฺยงสาน, T-61 

ชวยการไหลเวียนของเลือด, T-91      

ชาเนื่องจากความเย็นชื้น, T-121      

ชิงจาวจ้ิวเฟยทัง, T-207 

ชิงจินหวาน, T-238 

ชิงเฟยทัง, T-238, 239  

ชิงอ๋ิงทัง, T-139, 208  

เชียงหัวเซ่ิงซือทัง, T-61 

ซังจฺหวีอ่ิน, T-42, 43  

ซ่ิงซูสาน, T-42, 43  

ซ่ิงซูสาน, T-42, 43  

ซ่ือหนี้ทัง, T-13, 191  

ซ่ืออูทัง, T-61, 171  

เซินฟูทัง, T-191 

เซียวหรูทัง, T-139 

เซียวเหยาสาน, T-172 

เซฺวี่ยฝูจูยฺวีทัง, T-92 

ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน, T-62      

ไซนัสอักเสบเร้ือรัง, T-62      

ไซนสัอักเสบเร้ือรังทีโ่พรงอากาศขากรรไกรบนในเด็ก, T-240      

ตันเซินสาน, T-138 
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ตันเซินอ่ิน, T-138 

ตับและไตพรอง, T-92, 156         

ตับอักเสบ, T-13, 77, 107, 140, 173   

ตานการเกิดแผล, T-26, 170     

ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, T-11, 137   

ตานจุลชพี, T-26, 137, 155, 237     

ตานเชื้อแบคทีเรีย, T-106      

ตานเชื้อรา, T-75      

ตานเชื้อไวรัส, T-91, 106         

ตานเชื้อไวรัสเริม, T-91      

ตานซึมเศรา, T-170      

ตานเนื้องอก, T-11, 41, 81, 106, 137, 190, 237    

ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที,่ T-59, 137, 

189, 206, 221        

ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือด, T-106, 221 

ตานภาวะขาดออกซิเจน, T-11      

ตานภาวะเครียด, T-189, 206         

ตานภาวะไตอักเสบจากโรคเบาหวาน, T-170      

ตานภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที,่ T-206      

ตานภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด, T-11, 59, 137, 170,    

ตานภูมิแพ, T-237      

ตานออกซิเดชัน, T-41, 75, 106, 120, 155, 221, 237    

ตานอักเสบ, T-11, 26, 41, 75, 106, 120, 137, 155, 170, 

189, 221, 237    

ตูหัวจ้ีเซิงทัง, T-62 

ไตพรอง, T-121, 156         

ไตวายเร้ือรัง, T-62, 223         

ไตเสื่อม, T-140      

ถุงน้ําดีอักเสบเร้ือรัง, T-29      

เถาหงซ่ืออูทัง, T-60 

ทงเซ่ียเอ้ียวฟาง, T-172 

ทองผูกเร้ือรัง, T-173      

ทองเสีย, T-11, 13, 107, 172, 193, 209, 238    

ทารกในครรภดิ้นผิดปกต,ิ T-156, 240         

ทําใหสงบ, T-26, 137, 155, 189  206        

เทียนหวางปูซินตัน, T-139 

แทงคุกคาม, T-156      

นอนไมหลับ, T-139, 208         

นิ่วในทางเดนิปสสาวะ, T-173      

เนื้อปอดตายจากการขาดเลือด, T-44      

บวมน้ํา, T-93      

บิดบาซิลสั, T-240       

บิลิรูบินในเลือดสูง, T-93      

เบาหวาน, T-209      

ปกปองตับ, T-26, 41, 137, 170  237        

ปกปองหัวใจ, T-106      

ประจําเดือนไมปกต,ิ T-60, 92, 138, 171     

ปรับกระบวนการเมแทบอลิซึมของกระดูก, T-155      

ปรับการทํางานของกลามเนื้อเรียบลําไส, T-75   

ปรับคุณสมบตัิการไหลของเลือดใหดีขึน้, T-221  

ปรับสมดลุการทํางานของรางกาย, T-120      

ปวดขอจากลมช้ืน, T-62, 107         

ปวดเคนหัวใจ, T-138, 140, 222      

ปวดจากไสเลื่อน, T-76      

ปวดชาเนื่องจากภาวะเย็น, T-191      

ปวดถวงลูกอัณฑะ, T-76      

ปวดทอง, T-12, 60, 138, 172, 193, 222, 238    

ปวดทองเนื่องจากพยาธิอุดตันในลําไส, T-77      

ปวดทองหลงัคลอด, T-60, 92, 138, 222     

ปวดแนนบริเวณหนาอก, T-76      

ปวดบวมแดงรอน, T-28      

ปวดประจําเดือน, T-60, 92, 93, 222     

ปวดศีรษะ, T-61, 173         

ปวดเสนประสาทใบหนา, T-173      

ปวดหัวเขา, T-92, 121         

ปวดเอว, T-92, 121, 156       

ปอดอักเสบ, T-43      

ปอดอักเสบจากเชื้อ Mycoplasma, T-209      

ปอดอุดก้ันเร้ือรัง, T-223      

ปนเซ่ียกันเจียงสาน, T-12 

ปสสาวะติดขัด, T-93, 191, 193       

ปาเจ้ิงสาน, T-28 
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เปาอินเจียน, T-171 

ผมรวงซ่ึงมีสาเหตุเนื่องจากไตพรอง, T-156      

ผมรวงเปนหยอม, T-13      

แผล ฝหนอง ขจัดพิษ ลดบวม, T-28, 139, 240       

แผลในชองปาก, T-29      

แผลเปอยที่คอมดลกู, T-140      

ฝหนองในปอด, T-43      

เพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ, T-59, 221         

เพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาว, T-106      

ฟกช้ํา, T-19, 28, 107, 138  222        

ฟนฟูการทาํงานของหัวใจ, T-206      

มามและกระเพาะอาหารเย็น, T-12      

มีบุตรยากในผูชาย, T-13      

เมารถเมาเรือ, T-13      

ไมเกรน, T-173, 223         

ไมเหมินตงทงั, T-207, 208  

ยับย้ังการหลั่งฮอรโมน prolactin, T-120      

ยับย้ังระบบประสาทสวนกลาง, T-120      

รอนแกรง, T-29      

รอนจัด, T-27, 238         

รอนจากรางกายถูกความเย็นกระทบ, T-238      

รอนช้ืน, T-27, 238         

ระงับปวด, T-11, 26, 59, 62, 75, 76, 77, 92, 137, 155, 

170, 171, 189  

ระบบการไหลเวียนของเลือด, T-137      

ระบบทางเดนิอาหาร, T-11, 26, 137, 193,    

ระบบประสาทสวนกลาง, T-26, 137, 155, 189  206        

ระบบภูมิคุมกัน, T-41, 91, 120, 137, 155, 170, 189, 206       

ระบบโลหิตวิทยา, T-59, 170         

ระบบเสนลมปราณชงเร่ินพรอง, T-156      

ระบบหัวใจและหลอดเลือด, T-11, 59, 137, 155, 189, 206, 

ระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง, T-26      

ระบบฮอรโมนและตอมไรทอ, T-189, 206         

โรคของเสนประสาทสวนปลายในผูปวยเบาหวาน, T-62, 140         

โรคคาวาซากิ, T-62      

โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน, T-223      

โรคปวดประสาทเซียติคแบบปฐมภูม,ิ T-156      

โรคหลอดเลือดหัวใจ, T-29, 223         

โรคหัวใจและปอดในผูสูงอายุ, T-140       

ฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโทรเจน, T-222      

ลดไข, T-11, 26, 237 
ลดไขมันในตับ, T-221      

ลดระดับไขมันในเลอืด, T-41, 155, 237       

ลดระดับน้าํตาลในเลือด, T-41, 106, 155, 190, 206        

ลําไสแปรปรวน, T-173      

ลําไสใหญอักเสบเปนแผลเร้ือรัง, T-240      

ลําไสอักเสบ, T-44, 173         

เลือดคั่ง, T-138      

เลือดคัง่จากหมอนรองกระดูกสวนเอวเคลื่อนกดทบั, T-223      

เลือดคั่งช่ีติดขัด, T-60      

เลือดพรอง, T-171, 172         

เลือดออกเน่ืองจากมีความรอนในเลือด, T-28, 240         

เลือดออกเน่ืองจากมคีวามรอนในเลือดและเลือดคัง่, T-107      

เลือดออกในสมอง, T-26, 140         

วิงเวียนศีรษะ, T-173      

เวินจิงทัง, T-60 

ศูนยกลางจอประสาทตาบวมนํ้า, T-140      

สมองขาดเลือดเฉพาะที่, T-59, 223         

สมองตายเนื่องจากขาดเลือด, T-140, 223         

สะเก็ดเงนิ, T-62      

เสนประสาทออนแอ, T-29      

เสนเอ็นและกระดูกไมแข็งแรง , T-156      

เสมหะอุดก้ันทางเดนิหายใจ, T-42      

เสริมความแข็งแรงของกระดูกและเสนเอ็น, T-92, 156         

เสริมภมูิคุมกัน, T-91, 206         

เสาเยากันเฉาทัง, T-172 

เสาเยาทัง, T-238, 239  

เสี่ยวไฉหูทัง, T-238, 239  

เสี่ยวชิงหลงทัง, T-13 

หนวยไตอักเสบ, T-223      

หมาหวงฟูจ่ือซ่ีซินทัง, T-191, 192  

หยางใกลหมด, T-13, 190, 191       
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หยางของตับแกรง, T-173      

หยางของไตพรอง, T-121, 156, 191       

หยางพรอง, T-190, 191, 192       

หลอดลมอักเสบเร้ือรัง, T-107      

หลอดเลือดดําอักเสบ, T-223      

หลอดเลือดบริเวณแขนขาอักเสบเนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดตัน, 

T-192      

หลี่จงหวาน, T-12 

หวงฉินหวาสือทัง, T-238, 239  

หัวใจเตนผิดจังหวะชนิดเรื้อรัง, T-192      

หัวใจเตนผิดปกติแบบ sick sinus syndrome, T-192      

หัวใจลมเหลว, T-192      

หัวลั่วเซ่ียวหลิงตัน, T-138 

หามเลือด, T-12, 28, 106, 107, 238, 240   

เหงื่อออกเน่ืองจากภาวะพรอง, T-171      

เหลียงเกอสาน, T-238, 239  

อินของกระเพาะอาหารพรอง, T-207      

อินของปอดพรอง, T-207      

อินของหัวใจพรอง, T-208      

อินเฉินเฮาทัง, T-28 

อ้ิวกุยหวาน, T-191 

อ้ีเวยทัง, T-207 

อุงเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง, T-77      

ไอ หอบเหนื่อย, T-13      

ไอ, T-27, 42, 43, 207  209  238      

ไอเร้ือรังในเด็กเล็ก, T-209      

6-姜辣素, T-6; C-3 
Z-藁本内酯, T-53; C-20 
儿童慢性上颌窦炎, C-88 
八正散, T-28; C-9; E-13 
三叉神经痛, C-62 
习惯性便秘, C-62 
亡阳证, C-4, 69 
口腔溃疡, C-10 
大叶茜草素, T-101; C-36, 37 
小儿久咳症, C-76 
小青龙汤, T-13; C-4; E-5 
小便不利, C-33, 69, 70 

小柴胡汤, T-238, 239; C-88 
山柰酚, T-215; C-79 
川芎茶调散, T-61; C-22; E-29 
川芎散, T-61; C-22; E-29 
川芎嗪, T-53; C-20 
川楝素, T-70; C-25, 26 
川畸病, C-22 
干燥综合征, C-62 
不眠, C-50, 76 
中心性浆液性视网膜病, C-50 
中枢抑制作用, C-42 
中枢神经系统, C-9, 49, 55, 68, 75 
丹参饮, T-138; C-49; E-65 
丹参素, T-131; C-47 
丹参散, T-138; C-49; E-65 
丹参酮 IIA, T-131; C-47, 48 
丹酚酸 B, T-131; C-47, 48, 49 
乌头碱, T-183; C-66, 67, 68, 70  
内分泌系统, C-68, 75 
升高白细胞, C-38 
天王补心丹, T-139, 208; C-50, 76; E-66, 101 
心血管系统, C-3, 21, 49, 55, 68, 75,  
心阴虚证, C-76 
心烦, C-9, 50, 76,  
心脏有保护作用, C-38 
心脑血管系统, C-9 
心痛, C-49, 50, 82 
支原体肺炎, C-76 
月经不调, C-22, 32, 49, 62 
止血, C-4, 10, 38, 87, 88 
止痛, C-4, 9, 22, 27, 32, 49, 61, 62, 69, 81, 82 
水肿, C-33 
火热证, C-9, 88 
风湿痹痛, C-22, 38 
仙茅苷, T-114; C-41, 42 
加味甘桔汤, T-42, 43; C-16; E-21 
半夏干姜散, T-12; C-4; E-5 
右归丸, T-191; C-69; E-92 
四物汤, T-61, 171; C-22, 62; E-29, 82 
四逆汤, T-13, 191; C-4, 69; E-5, 92 
头痛, C-22, 62 
汉黄芩素, T-231; C-85, 87 
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产后腹痛, C-22, 33, 49, 81 
伤寒热入少阳, C-88 
充血性心力衰竭, C-70 
兴奋子宫平滑肌, C-32, 81 
冲任不固, C-56 
安胎, C-56, 87, 88 
扩张血管, C-3, 21, 68, 81 
次乌头碱, T-183; C-66, 67 
红肿热痛, C-10 
芍药甘草汤, T-172; C-62; E-82 
芍药汤, T-238, 239; C-88 
芍药苷, T-165; C-60, 61 
虫积腹痛, C-27,  
血压具有双向调节作用, C-55 
血府逐 汤, T-92; C-32; E-44 
血栓闭塞性脉管炎, C-70 
血栓闭塞性脉管炎, C-70 
血热出血证, C-10, 88 
血热夹 的出血证, C-38 
血液系统, C-21, 61 
血液流变性, C-27 
血液循环系统, C-49 
血虚证, C-22, 62 
血 气滞痛证, C-22 
血 证, C-49 
过敏性紫癜, C-22 
阳虚证, C-69 
免疫系统, C-15, 32, 42, 49, 55, 61, 68, 75 
妊娠高血压综合征, C-22, 50 
抑制单纯疱疹病毒, C-32 
抑制高泌乳素分泌, C-42 
抗心肌缺血, C-22, 49, 68, 75,, C-81 
抗心肌梗塞, C-38,, C-81 
抗血栓形成, C-21, 49, 61, 81 
抗过敏, C-87 
抗应激, C-68, 75 
抗抑郁, C-61 
抗炎, C-3, 9, 15, 26, 38, 42, 49, 55, 61, 69, 81, 87 
抗肿瘤, C-3, 15, 32, 38, 49, 69, 87 
抗氧化, C-15, 26, 38, 42, 55, 81, 87 
抗消化性溃疡, C-3, 49 
抗病毒, C-32,, C-38 

抗病原微生物, C-9, 49, 50, 55, 87 
抗缺氧, C-3 
抗脑缺血, C-75 
抗菌, C-38 
抗溃疡, C-9, 61 
抗糖尿病肾损伤, C-61 
拟雌激素, C-81 
改善心功能, C-75 
改善血液流变, C-32, 81 
杏苏散, T-42, 43; C-15; E-21 
杏苏散, T-42, 43; C-15; E-21 
男性不育症, C-5 
系统性红斑狼疮, C-62 
羌活胜湿汤, T-61; C-22; E-29 
肝阳上亢, C-62 
肝炎, C-5, 28, 38, 50, 62 
肝肾不足证, C-56 
肠易激综合征, C-62 
肠易激综合征, C-62 
肠炎, C-16, 62 
身热, C-15, 88 
阿魏酸, T-53; C-20, 21, 30 
驱虫, C-27 
麦门冬汤, T-207, 208; C-76 
麦冬皂苷 B, T-201; C-74 
京尼平, C-7, 9 
京尼平苷, C-7, 9 
参附汤, T-191; C-69; E-92 
固胎丸, T-156; C-56; E-75 
实热证, C-10 
杯苋甾酮, T-86; C-31, 32 
松脂醇二葡萄糖苷, T-150; C-54, 55 
泌尿系统结石, C-62 
疝气痛, C-27 
细菌性痢疾, C-88 
经闭, C-22, 33, 38, 49, 62, 81 
老年肺心病, C-50 
肺阴虚证, C-76 
肺痈, C-16 
肺痈吐脓, C-15 
肺梗死, C-16 
肾小球肾炎, C-82 
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肾阳虚, C-43, 56, 69 
肾病综合征, C-50 
肾虚, C-43, 56 
苯甲酰乌头原碱, T-183; C-66, 68 
苯甲酰新乌头原碱, T-183; C-66, 68 
软组织损伤, C-82 
金铃子散, T-76; C-27; E-36 
金铃泻肝汤, T-76; C-27; E-36 
降血脂, C-15, 55, 87 
降血糖, C-15, 38, 55, 69, 75 
保阴煎, T-171; C-62; E-82 
保肝, C-9, 15, 49, 61, 87 
保肝降脂, C-81 
冠心病, C-10, 50, 82 
咳嗽, C-9, 15, 76, 88 
咽炎, C-16, 76  
咽痛, C-16, 76, 
宫颈糜烂, C-50 
带状疱疹, C-10 
幽门梗阻, C-5 
急性额窦炎, C-22 
栀子苷, T-21; C-7, 8 
栀子豉汤, T-27; C-9; E-13 
栀连清肺汤, T-27; C-9; E-13 
活络效灵丹, T-138; C-50; E-65 
独活寄生汤, T-62; C-22; E-29 
疮痈肿毒, C-10, 50, 88 
祛痰, C-15, 16 
神经衰弱, C-10 
类风湿性关节炎, C-62 
绝经后骨质疏松症, C-56 
胃阴虚证, C-76 
胃炎, C-5, 27, 62, 76 
胎动不安, C-56, 88 
胎动不安或滑胎, C-56 
茜草双酯, T-101; C-38 
茵陈蒿汤, T-28; C-9; E-13 
适应原样作用, C-42 
骨痿, C-43 
凉膈散, T-238, 239; C-88 
原发性坐骨神经痛, C-56 
挛急疼痛, C-62 

晕船, C-5 
柴胡疏肝散, T-60; C-22; E-29 
桂枝汤, T-171, 172; C-62; E-82 
桃红四物汤, T-60; C-22; E-29 
桑菊饮, T-42, 43; C-15; E-21 
桔梗汤, T-43; C-16; E-21 
桔梗皂苷 D, T-36; C-13, 14, 15 
消化系统, C-3, 9, 49, 61 
消乳汤, T-139; C-50; E-65 
病窦综合征, C-70 
益胃汤, T-207; C-76 
真武汤, T-191, 192; C-69; E-92 
真菌抑制作用, C-26 
眩晕, C-62 
胸胁脘腹胀痛, C-27 
脑出血, C-9, 50 
脑缺血, C-21, 49, 82 
脑梗死, C-50, 82 
调节免疫, C-42, 49, 55, 61 
调节骨代谢, C-55 
调整肠道平滑肌, C-26 
逍遥散, T-172; C-62; E-82 
造血功能作用, C-38 
高血压, C-10, 22, 50 
高胆红素血症, C-33 
偏头痛, C-62, 82 
淋证, C-9, 33 
清肺汤, T-238, 239; C-88 
清金丸, T-238; C-88 
清营汤, T-139, 208; C-50, 76; E-66, 101 
清燥救肺汤, T-207; C-76 
理中丸, T-12; C-4; E-5 
羟异栀子苷, T-21; C-7 
羟基红花黄色素 A, T-215; C-79, 80 
羟基茜草素, T-101; C-36, 37 
脱发等属肾虚, C-56 
虚汗, C-62 
银屑病, C-22 
隐丹参酮, T-131; C-47 
颈椎病, C-23 
麻木, C-43 
麻黄附子细辛汤, T-191, 192; C-69; E-92 
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黄芩苷, T-231; C-85, 86, 87 
黄芩素, T-231; C-85, 87 
黄芩滑石汤, T-238, 239; C-88 
喉炎, C-76 
喉肿, C-16, 88 
寒饮喘咳, C-4 
寒痹证, C-69 
强筋骨, C-32, 56 
斑秃, C-5 
温经汤, T-60; C-22; E-29 
湿热证, C-9, 88 
溃疡性结肠, C-88 
溃疡性结肠炎, C-88 
痛泻要方, T-172; C-62; E-82 
痛经, C-22, 33, 81 
筋骨不健, C-56 
缓慢性心律失常, C-70 
脾胃寒证, C-4 
跌打损伤, C-38, 50, 82 
鲁斯可皂苷元, C-75 
新乌头碱, T-183; C-66, 67 
痰壅气滞, C-15 
腰椎间盘突出症等属血 , C-82 
腰痛, C-33, 43, 56 
腹泻, C-3, 5, 38, 62, 70, 87 
腹痛, C-4, 22, 49, 62, 70, 88 
解热, C-3, 9, 87 
慢性支气管炎, C-38 
慢性阻塞性肺病, C-82 
慢性肾功能衰竭, C-22, 82 
慢性盆腔炎, C-27 
慢性胆囊炎, C-10 
慢性额窦炎, C-22 
睾丸偏坠痛, C-27 
静脉炎, C-82 
增加冠脉血流量, C-21, 81 
增液汤, T-207, 208; C-76 
增强免疫功能, C-32, 75 
膝酸痛, C-33, 43 
镇肝息风汤, T-173; C-62; E-82 
镇咳, C-15 
镇痛, C-3, 9, 26, 55, 61, 68, 81 

镇静, C-9, 49, 55, 69, 75 
糖尿病, C-76 
糖尿病周围神经病变, C-22, 50 
糖尿病肾病, C-82 
赞育丹, T-121; C-43; E-57 
癥瘕积聚, C-50, 82 

6-gingerol, T-6, 10; E-2, 4 
abdominal mass, E-29, 65, 109       
abdominal pain, E-5, 29, 82, 93, 109        
aconitine, T-183, 187,188,193; E-88, 89, 90, 93 
acute nephritis, E-66      
acute sinusitis, E-30      
adaptogen, E-56      
allergic purpura, E-30      
alopecia areata, E-6      
alopecia due to kidney deficiency, E-75      
amenorrhea, E-29, 44, 50, 65, 82, 109      
analgesic, E-4, 12, 35, 74, 81, 108      
angina pectoris, E-66      
anthelmintic, E-35      
anti-allergic, E-116      
anti-anoxia, E-4      
anti-bacterial, E-50      
anti-cerebral ischemia, E-100      
anti-depressant, E-81      
anti-fungal, E-35      
anti-herpes simplex virus, E-43      
anti-inflammatory, E-4, 12, 20, 35, 50, 56, 64, 74, 

81, 91, 108, 116    
anti-microorganism, E-12, 64, 74, 116     
anti-myocardial infarction, E-50, 108         
anti-myocardial ischemia, E-28, 64, 91, 100, 108,       
anti-oxidative, E-35, 50, 56, 73, 108, 116      
anti-peptic ulcer, E-4, 64         
anti-pyretic, E-4, 12, 116       
anti-stress, E-91, 100         
anti-thrombosis, E-4, 28, 64, 81     
anti-tumor, E-4, 20, 43, 50, 64, 91, 116    
anti-tussive, E-20      
anti-ulcer, E-12, 81         
anti-viral, E-43, 50         
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bacillary dysentery, E-118      
baicalein, T-231, 237; E-116 
baicalin, T-231, 236237; E-115, 116 
Banxia Ganjiang San, T-12; E-5 
Baoyin Jian, T-171; E-82 
Bazheng San, T-28; E-13 
benzoylaconine, T-183, 188; E-88, 90 
benzoylhypaconine, T-183, 188; E-88, 90 
benzoylhypaconine, T-183; E-88, 90, 91 
benzoylmesaconine, T-183, 188; E-88, 90 
bleeding due to blood heat with stasis, E-50      
bleeding due to blood heat, E-13, 50         
blood circulatory system, E-64      
blood pressure regulation, E-73      
blood stasis and qi stagnation, E-29      
blood stasis caused by lumbar intervertebral disc 

protrusion, E-109      
blood-deficiency syndrome, E-82      
blood-stasis syndrome, E-65      
bone flaccidity, E-57      
Buerger’s disease, T-192; E-93      
cardio-cerebrovascular system, E-12      
cardio-protective, E-50      
cardiovascular system, E-4, 28, 64, 73, 91, 100      
central nervous system, E-12, 64, 73, 91, 100        
central serous retinopathy, E-66      
cerebral hemorrhage, E-12, 66         
cerebral infarction, E-66, 109         
cerebral ischemia, E-28, 109         
cervical erosion, E-66      
cervical spondylosis, E-30      
Chaihu Shugan San, T-60; E-29 
chest pain, E-109      
chronic arrhythmia, E-93      
chronic bronchitis, E-51      
chronic cholecystitis, E-13      
chronic cough in children, E-102      
chronic maxillary sinusitis in children, E-118      
chronic obstructive pulmonary, E-109      
chronic pelvic inflammatory, E-37      
chronic renal failure, E-30, 109         
chronic sinusitis, E-30      

chronic ulcerative colitis, E-118      
Chuanxiong Chatiao San, T-61; E-29 
Chuanxiong San, E-29 
cold syndrome of spleen and stomach, E-5  
congestive heart failure, E-93      
contusion, E-13, 50, 65, 109     
coronary artery disease, E-13, 109         
cough, E-13, 21, 101, 102, 117        
curculigoside, T-114, 119; E-54, 55 
cyasterone, T-86, 90; E-41, 42 
damp-heat syndrome, E-13, 117         
Danshen San, T-138; E-65 
Danshen Yin, T-138; E-65 
danshensu, T-131; E-62 
decrease liver lipid, E-108      
deficiency of Chong and Ren Channels, E-74  
diabetes, E-102      
diabetic nephropathy, E-109      
diabetic peripheral neuropathy, E-30, 66         
diarrhea, E-4, 5, 6, 51, 82, 93  102  117       
dizziness, E-37, 82         
Duhuo Jisheng Tang, T-60; E-29 
dull testicle pain, E-36      
dysmenorrhea, E-29, 44, 109       
dyspnea with cough due to cold fluid-retention, E-5      
dysuria, E-44, 92, 93       
edema, E-44, 92         
enhance immune function, E-43, 100         
enteritis, E-22, 83         
estrogen-like effect, E-108      
excessive fetal movement, E-74, 118         
excessive heat, E-13      
expectorant, E-20      
ferulic acid, T-53, 56, 57, 58; E-26, 27, 28 
fever, E-21, 117         
fire-heat syndrome, E-12, 117         
gardenoside, T-21, 25; E-11 
gastritis, E-6, 37, 83, 102     
gastrointestinal system, E-4, 12, 64, 81     
genipin, T-21, 26; C-; E-10, 12 
geniposide, T-21;  E-10 
geniposidic acid, T-21, 26;  E-12 
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glomerulonephritis, E-109      
Guizhi Tang, T-172; E-82 
Gutai Wan, E-75 
habitual constipation, E-83      
headache, E-29, 82         
heart-yin deficiency syndrome, E-101      
heat syndrome due to exogenous cold, E-117      
hematology system, E-28, 81         
hepatitis, E-6, 37, 51, 66, 83        
hepato-protective, E-12, 20, 64, 81, 116        
hernia pain, E-36      
herpes zoster, E-13      
hormonal and endocrine system, E-91, 100         
Huangqin Huashi Tang, T-239; E-117 
Huoluoxiaoling Dan, T-138; E-65 
hydroxysafflor yellow A, T-215, 218;  E-107 
hypaconitine, T-183, 187;  E-88, 89 
hyperactivity of the liver-yang, E-82      
hyperbilirubinemia, E-44      
hypertension, E-13, 51         
hypoglycemic, E-50, 91, 100       
immune regulation, E-20, 56, 64, 73, 81        
immune system, E-20, 43, 56, 64, 73, 81  91  100       
improve blood circulation, E-43      
improve blood flow, E-108      
improve heart function, E-100      
increase coronary blood flow, E-28, 108         
increase the number of white blood cells, E-50      
inhibit central nervous function, E-56      
inhibit the secretion of prolactin, E-56      
insomnia, E-66, 101         
irregular menstruation, E-29, 44, 65, 82     
irritable bowel syndrome, E-      
irritable bowel syndrome, T-173; E-83      
isocryptotanshinone, T-131;  E-62 
Jiawei Ganjie Tang, T-42; E-21 
Jiegeng Tang, T-43; E-21 
Jinlingxiegan Tang, T-76; E-36 
Jinlingzi San, T-76; E-36 
joint pain due to wind-damp, E-29, 50         
kaempferol, T-215, 220;  E-107 
Kawasaki syndrome, E-30      

kidney deficiency syndrome, E-57, 74         
kidney-yang deficiency syndrome, E-56, 74, 92       
knees pain, E-44, 57         
laryngitis, E-102      
Liangge San, T-239; E-117 
ligustrazine, T-53;  E-26 
liver and kidney deficiency syndromes, E-74      
Lizhong Wan, T-12; E-5 
lower blood lipid, E-20, 73, 116       
lower blood sugar, E-20, 73         
lumbago, E-74, 75         
lung-yin deficiency syndrome, E-101      
Mahuangfuzixixin Tang, T-192; E-92 
Maimendong Tang, T-208; E-101 
male infertility, E-6      
mesaconitine, T-183, 187;  E-88, 89 
migrain, E-82, 109         
muscle spasm, E-81, 82         
Mycoplasma pneumonia, E-102      
neurasthenia, E-66      
numbing pain due to cold, E-93      
numbness due to cold-damp, E-57      
ophiopogonin B, T-201;  E-98 
oral ulcer, E-13      
paeoniflorin, T-165, 167, 169, 170;  E-79, 80, 81 
parasitic intestinal obstruction, E-36      
pharyngitis, E-22, 102         
phlebitis, E-109      
phlegm obstruction, E-21      
pinoresinol diglucoside, T-150, 154;  E-72, 73 
platycodin D, T-36, 40, 41;  E-18, 19, 20 
post-menopausal osteoporosis, E-75      
postpartum abdominal pain, E-29, 44, 65, 109     
pregnancy-induced hypertension, E-30, 66         
preventive effect on diabetic nephritis, E-81      
primary sciatic neuralgia, E-75      
promote effect on hematopoiesis, E-50      
psoriasis, E-30      
pulmonary abscess, E-21      
pulmonary infarction, E-22      
pulmonary inflammation, E-21      
purpurin, T-101, 105;  E-48, 49 
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pyloric obstruction, E-6      
Qianghuo Shengshi Tang, T-61; E-29 
Qingfei Tang, T-239; E-117 
Qingjin Wan, E-117 
Qingying Tang, T-139, 208; E-66, 101 
Qingzaojiufei Tang, T-207; E-101 
regulating effect on intestinal smooth muscle, E-35      
regulation of bone metabolism, E-73      
relieve pain, E-5, 12, 13, 29, 36, 44  65  82  92  108   
restlessness, E-12, 37, 57, 65, 66, 93  101    
rheumatoid arthritis, E-83      
rubidate, T-101, 106;  E-48, 50 
rubimaillin, T-101, 105;  E-48, 49 
ruscogenin, T-205;  E-99 
salvianolic acid B, T-131, 136;  E-62, 64 
Sangju Yin, T-43; E-21 
seasickness, E-6      
sedative, E-12, 64, 74, 91, 100        
senile pulmonary and heart diseases, E-66,,,,     
Shaoyao Gancao Tang, T-172; E-82 
Shaoyao Tang, T-239; E-117 
Shenfu Tang, T-191; E-92 
sick sinus syndrome, E-93      
Sini Tang, T-13, 191; E-5, 92 
Siwu Tang, T-61, 171; E-29, 82 
Sjogren syndrome, T-173;  E-83      
soft tissue injury, E-109      
sore throat, E-13, 21, 101, 118     
sore, abscesses, swelling and removing toxin, E-13, 

65, 118       
stimulate uterine smooth muscle, E-43, 108         
stomach-yin deficiency syndrome, E-101      
stop bleeding, E-5, 13, 50, 117, 118        
stranguria, E-13, 44         
strengthen bones and tendons, E-44, 74         
stuffiness and pain in chest, E-36      
sweating due to deficiency, E-82      

swelling, redness pain, E-13      
swollen throat, E-118      
Systemic Lupus Erythematosus, T-173;  E-83      
tanshinone IIA, T-131, 135;  E-62, 63 
Taohongsiwu Tang, T-60; E-29 
threatening abortion, E-44, 74, 75, 118     
thromboangiitis obliterans, E-93      
Tianwangbuxin Dan, T-139, 208; E-66, 101 
Tongxie Yaofang, T-172; E-82 
toosendanin, T-70, 74;  E-33, 35 
trigeminal neuralgia, T-173; E-83      
ulcerative colitis, E-118      
urolithiasis, E-83      
vasodilate, E-4, 28, 91, 108     
waist pain, E-44, 57         
weakness of tendons and bones, E-74      
Wenjing Tang, T-60; E-29 
wogonin, T-231, 237;  E-116 
Xiaochaihu Tang, T-239; E-117 
Xiaoqinglong Tang, T-13; E-5 
Xiaoru Tang, T-139; E-65 
Xiaoyao San, T-172; E-82 
Xingsu San, E-21 
Xingsu San, T-43; E-21 
Xuefu Zhuyu Tang, T-92; E-44 
yang-deficiency syndrome, E-91, 92         
yang-exhaustion syndrome, E-5, 92 
Yinchenhao Tang, T-28; E-13 
Yiwei Tang, E-101 
Yougui Wan, E-92 
Zanyu Dan, T-121; E-57 
Zengye Tang, T-208; E-101 
Zhengan Xifeng Tang, T-173; E-82 
Zhenwu Tang, E-92 
Zhilian Qingfei Tang, T-27; E-13 
Zhizichi Tang, T-27; E-13 
Z-ligustilide, T-53;  E-26 
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