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คํานํา 
 

ตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 นี้ อยูในชุดตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย  
ซึ่งเปนความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันการแพทยไทย-จีน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
การพัฒนาความรูดานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเพ่ือการคุมครองผูบริโภค โดยตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนใน
ประเทศไทยเลม 1 นั้น ไดจัดพิมพขึ้นในป พ.ศ. 2557 และไดรับการตอบรับจากเครือขายดานการแพทย
แผนจีนในประเทศไทยเปนอยางดี โดยตําราเลมนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพแพทยแผนจีนใน
การประกาศใหเปนตํารามาตรฐานของประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2558  เพื่อใชในการเรียนการสอน และ
เปนตําราอางอิงดานการแพทยแผนจีนในการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณของประเทศ เนื่องจากมีเนื้อหาที่
ครบถวนสมบูรณในทุกดาน   

ตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 นี้ เปนการรวบรวมขอมูลดานวิชาการของสมุนไพร
จีนที่มีการใชในประเทศไทย โดยมีสมุนไพรเปาหมายจํานวน 16 ชนิด ไดแก  จือหมู เจอเซี่ย ชวนอู ชวนเชอกาน 
ชิงผี ชิงเฮา ซว่ีตวน เซี่ยคูเฉา เทียนหมา ปูกูจือ ปนเซี่ย ฝอโสว เหอสูโอว สือชางผู ตาชิงเย และสื่อจว่ินจ่ือ   
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรตามเภสัชตํารับและตํารา
มาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชนเดียวกับเลมที่ 1 ไดแก คําจํากัดความ ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
แหลงผลิตที่สําคัญ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะภายนอกของสมุนไพร มาตรฐานสินคา 
การเตรียมตัวยาพรอมใช องคประกอบทางเคมี การพิสูจนเอกลักษณ ขอกําหนดคุณภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
พิษวิทยา รสยาและเสนลมปราณหลัก ฤทธิ์ของยาตามภูมิปญญา ขอบงใช ขนาดและวิธีใช ขอหามใช การใช
ทางคลินิกในปจจุบัน และการเก็บรักษา 

เนื่องจากประเทศไทยมีการใชสมุนไพรเซอกาน (射干) ชื่อวิทยาศาสตรวา Belamcanda chinensis 
(L.) DC. เปนสมุนไพรทดแทนชวนเชอกาน (川射干) ชื่อวิทยาศาสตรวา Iris tectorum Maxim.  ดังนั้นเพื่อ
ไมใหผูอานเขาใจวาสมุนไพรเซอกานและชวนเชอกานเปนสมุนไพรชนิดเดียวกัน ทางคณะทํางานซ่ึง
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญฝายจีนและฝายไทย จึงมีความเห็นตรงกันวาควรเพิ่มขอมูลสมุนไพรเซอกานใน
หนังสือเลมนี้อีก 1 ชนิด เพื่อใหผูอานมีความรูและเขาใจในสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้และสามารถเปรียบเทียบขอ
เหมือนและขอแตกตางของสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ และนําความรูที่ไดไปใชอยางถูกตอง จึงทําใหตํารามาตรฐาน
สมุนไพรจีนที่ใชบอยในประเทศไทยเลมที่ 2 นี้ มีสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 17 ชนิด   
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สําหรับการจัดทําตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลมที่ 2 นี้ พบวาแตละหัวขอมี
รายละเอียดเนื้อหาที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของสมุนไพรแตละชนิด และมีรายละเอียดเนื้อหาในแนวลึกที่เปน
ศัพทเฉพาะทางตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในแตละดาน และเมื่อมีการจัดทําเปนฉบับ 3 ภาษา จะตองมีการ
ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ  แตดวยความมุงมั่นของคณะทํางานที่เปน
ผูเชี่ยวชาญทั้งฝายไทยและฝายจีน จึงทําใหหนังสือเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี มีความครบถวนและสมบูรณใน
เนื้อหา 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเชื่อมั่นวาชุดตํารามาตรฐานสมุนไพรจีนใน
ประเทศไทยท้ัง 2 เลมนี้ จะเปนประโยชนอยางกวางขวางสําหรับผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของในการใชและการ
ผลิตสมุนไพรทั้งในระดับพื้นบานและระดับอุตสาหกรรมตอไป  

 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัการแพทยแผนจีนเฉงิตู 
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前言 
 

《泰国中药质量标准》（下册）是泰国卫生部泰医和替代医学发展司泰中医药研究院

与中华人民共和国成都中医药大学双方合作编撰的泰国中药质量标准系列书籍之一。编写

此书目的是为了发展泰国中药、保护消费者。 本书的上册已经在 2014 年出版，受到泰国

中医药界的认可和欢迎。本书内容详实，于 2014 年 7 月被泰国中医药专业委员会指定为

泰国中医药高等教育的教材，也被指定为中药在泰国食品药品监督管理局进行注册的参考

书。 

下册的内容结构与第一册相似，选编泰国常用中药，仍以中国药典和中药学术资料为

依据建立泰国中药质量标准，即规定其基原、植物形态、生境分布、采集加工、药材性

状、商品规格、炮制方法、饮片特征、化学成分、鉴定、质量指标、药理作用、毒理作用、

性味归经、功能﹑主治、用法用量、使用注意、临床研究以及贮藏等内容。此书原涵盖 16

味中药，包括：知母、泽泻、川乌、川射干、青皮、青蒿、续断﹑、夏枯草、天麻、补骨

脂、半夏、佛手、何首乌、石菖蒲、大青叶、使君子。 

由于在泰国，射干[基源：Belamcanda chinensis（L.）DC.]常代替川射干（基源：

Iris tectorum Maxim.）使用，为将两者进行比较，双方编写工作小组同意增加射干这味

中药，所以本书共 17 味中药。  

虽然该书是这套书的下册，但编写工作难度不亚于上册。每一味药包含了各自的特

性，需要双方不同领域的专家进行专业的探讨以保证内容的准确、术语与语言使用的规

范，尤其是汉、泰、英三种语言更需要详细校订。在双方工作人员的共同努力下，完成了

所有工作。 

泰国卫生部泰医和替代医学发展司相信，这套《泰国中药质量标准》（上、下册）将

对泰国学习、从事中药的广大人士及提升泰国国内中药的种植、生产水平有很大帮助。 

 

 

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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Preface 
 

 Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume II is the second book of the 
series which is a result of the academic collaboration between Institute of Thai-Chinese Medicine, 
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public 
Health of Thailand and Chengdu University of Traditional Chinese Medicine of the People’s 
Republic of China, in order to improve the knowledge base of Chinese herbal medicine in 
Thailand  for the benefit of consumer protection. The first book, Standard of Chinese Materia 
Medica in Thailand  Volume I, was published in 2014 and has good acceptance from Chinese 
Medicine networks in Thailand. Because of its comprehensiveness it was recognized by the 
national professional commission of Traditional Chinese Medicine in Thailand in July 2014 as a 
standard textbook in TCM education and as a reference book for registration of traditional 
medicine with the Thai FDA.  

Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume II covers the technical 
information of 17 herbal medicines commonly used in Thailand: Zhimu (知母), Zexie (泽泻), 
Chuanshegan (川射干), Chuanwu (川乌), Qingpi (青皮), Qinghao (青蒿), Xuduan (续断), 
Shegan (射干), Xiakucao (夏枯草), Daqingye (大青叶), Tianma (天麻), Banxia (半夏), Buguzi 
(补骨脂), Foshou (佛手), Shijunzi (使君子), Shichangpu (石菖蒲), and Heshouwu (何首乌). 
The contents are related to standards of herbal medicine described in pharmacopoeias and in 
standard textbooks used in China. The main topics, similar to the Volume I, are: definition, 
botanical description, cultivation area, harvest and post-harvest 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, precaution and contraindication, modern clinical application and 
storage. 

In Thailand Shegan (射干, Belamcanda chinensis (L.) DC.) are used interchangeably 
with Chuanshegan (川射干, Iris tectorum Maxim). To distinguish the herbs as two distinct herbs 
and to compare the similarities and differences, the working groups agreed to include a 
monograph for Shegan and thus increased the number of herbs covered in this Volume II from 16 
to 17. 

Although this is the second book, the difficulties in preparation is no less than the first 
book because each herb has its unique details which require knowledge from experts in various 
fields to verify the accuracy of the contents as well as the terminology and languages. The 
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Volume II, also published as a tri-lingual volume, required extensive cross checking between 
languages. The determination of the Chinese and Thai working group resulted in the 
comprehensiveness and completeness of this book. 

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine believes that 
both Standard of Chinese Materia Medica in Thailand Volume I and Volume II will be very 
helpful 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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จือหมู  
คําจํากัดความ 

จือหมู (知母) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anemarrhena asphodeloides 
Bunge วงศ Liliaceae1 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ตนจือหมูเปนไมลมลุกอายุหลายป  ลําตนใตดินรูปทรงกระบอกคอนขางแบน เจริญขนานกับพื้นดิน 
มีชิ้นสวนของกาบใบที่หลงเหลือติดอยูลักษณะเปนเสนหนายาว  ใบคลายกลาออนของตนขาว เรียงกระจุกใกล
ราก แผนใบรูปใบหอกทรงแคบ คอนขางแข็ง เสนใบจํานวนมากเรียงขนาน ไมมีเสนใบหลักที่ชัดเจน  กานชอดอก
โดดแทงออกจากกลุมใบ ยาวกวาใบมาก  ชอดอกแบบชอกระจะ  ใบประดับขนาดเล็ก สีชมพู มวงออน หรือ
ขาว  กลีบรวม 6 กลีบ ติดทน เรียงเปน 2 วง สีเหลืองหรือมวง มีแนวเสนตรงกลาง 3 เสน  ผลแบบแหงแตก 
รูปไขทรงแคบหรือรูปไขทรงยาว มีสันตามแนวยาว 6 สัน ปลายมีจงอยสั้น เมื่อผลสุก สวนบนของผลจะปริแตก
ออก ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  ผลเจริญเต็มที่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2-6 (รูปที่ 1, 2) 
แหลงผลิตที่สําคัญ 

แหลงผลิตที่สําคัญของจือหมูอยูที่มณฑลเหอเปย (河北) ซานซี (山西) เฮยหลงเจียง (黑龙江) จ๋ีหลนิ 
(吉林) เหลียวหนิง (辽宁) และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (เนยเหมิงกู  内蒙古)  โดยแหลง
เพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด คือ เมืองอี้เซี่ยน (易县) และไหลหยวน (涞源) ในมณฑลเหอเปย2-6  
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

1. การเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวในปที่ 2-3 ของการเพาะปลูก  เก็บเกี่ยวไดทั้งในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง 

หากเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวง จะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายนหลังจากพืชหยุด
การเจริญเติบโต  หากเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมผลิ จะเก็บเกี่ยวประมาณตนเดือนมีนาคมกอนพืชแตกยอดออน  
เนื่องจากพื้นที่แตละแหงมีภูมิอากาศแตกตางกัน ฤดูการเก็บเกี่ยวอาจตางกันเล็กนอย เชน แหลงผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน จะเก็บเกี่ยวประมาณตนเดือนหรือกลางเดือนเมษายน 
หรือปลายเดือนกันยายน  แหลงผลิตในมณฑลซานซีสวนใหญจะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือน 
พฤษภาคม  แหลงผลิตในมณฑลเหอเปยสวนใหญเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวงถึงชวงน้ําคางเริ่มแข็งจัด ความ
หนาวเร่ิมไดที่ (ฤดูชวงเจ้ียง 霜降) ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม แตมีบางสวนเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมผลิ 
(ฤดูชุนเฟน 春风)6-9  

1 
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 รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนจือหมู แสดงสวนหนือดิน (รูปบน) และชอดอก (รูปลาง) 

 图 1 知母原植物。 上图：地上部分; 下图：花序  

 Figure 1  Anemarrhena asphodeloides Bunge, upper: aerial part; lower: inflorescence 
 



1. จือหมู  
 

T-3 

 

 
 รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนจือหมู (ภาพลายเสน) 

1. ตนที่มีดอก  2. ดอก  3. ผล  
 图 2 知母植物简图。 1.带花植株  2. 花序  3.果 

 Figure 2  Anemarrhena asphodeloides Bunge  (drawing illustration)  1. whole plant with inflorescence  2. flower  3. fruit 

1

3

2

5 centimeters 

1 centimeter 
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2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
(1) จือหมูโรว (知母肉) : เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนเมษายน โดยขุดลําตนใตดินขึ้นมา แลว

ลอกเปลือกดานนอกออกทันทีขณะยังสดโดยไมตองลางน้ํา นํามาหั่นเปนแผนแลวทําใหแหง6-9  
(2) เหมาจือหมู (毛知母) : เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคม โดยขุดลําตนใตดินขึ้นมา เคาะ

ดินออก นําไปตากแดดหรืออบใหแหง จากน้ันนําทรายละเอียดใสในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอนโดยใช
ไฟออน ๆ จนกระทั่งทรายรอน ใสจือหมูลงไป ผัดอยางสม่ําเสมอจนกระทั่งขนออน ๆ ที่ติดอยูบนผิวหลุดออก 
นําออกจากเตา แลวนําจือหมูขึ้นมาวางบนกระดง  ใชไฟลนกําจัดขนที่ผิวอีกครั้งแตใหเหลือขนออนสีเหลืองไว  
จากน้ันนํามาลางน้ําใหสะอาด แลวทําใหแหง6-9  

ผิวของจือหมูมีสาร timosaponin ในปริมาณคอนขางสูง สารนี้มีฤทธิ์ตานจุลชีพแรงในหลอดทดลอง  
เหมาจือหมูจึงมีประสิทธิผลในการรักษาดีกวาจือหมูโรว10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
จือหมูมีลักษณะเปนแทงยาว คอนขางแบน บิดงอเล็กนอย อาจแตกแขนง ยาว 3-15 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 0.8-1.5 เซนติเมตร ปลายดานหนึ่งมีรอยแผลสีเหลืองออนที่เกิดจากใบ  ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง
ถึงสีน้ําตาล สวนบนมีรองเวาและมีขอลักษณะเปนรูปวงแหวนเรียงถี่ ตามขอมีสวนของฐานใบสีน้ําตาลอมเหลือง
ที่ยังหลงเหลือติดอยูอยางหนาแนนไลเรียงสองดานไปยังปลายดานบน  ปลายดานลางโปงพองและมีรอยยน
เล็กนอย และมีรอยแผลที่เกิดจากราก เปนจุดนูนขึ้นหรือบุมลง  เนื้อแข็งแตหักงาย หนาตัดสีขาวอมเหลือง มี
กลิ่นออน ๆ รสขมและหวานเล็กนอย เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเหนียว1-7 (รูปที่ 3) 

มาตรฐานสินคา 
จือหมู มี 2 ประเภท คือ จือหมูโรว และเหมาจือหมู  ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา11-16  จือหมู

แตละประเภทมีลักษณะดังนี้  
1. จือหมูโรว : ลําตนใตดินแหง  มีลักษณะเปนแทงยาว คอนขางแบน ลอกผิวนอกออกแลว ผิวสี

ขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมน้ําตาล เนื้อแนน หนาตัดสีเหลืองออน ตะปุมตะปาเล็กนอย มีกลิ่นเฉพาะ รสขม
อมหวานเล็กนอย ไมกําหนดความยาว ดานแบนมีความหนามากกวา 0.5 เซนติเมตร ไมฝอ ไมเนา ปราศจาก
สิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา11-16  

2. เหมาจือหมู : ลําตนใตดินแหง มีลักษณะคอนขางกลมแบน บิดงอเล็กนอย อาจแตกแขนง 
สวนบนมีรองเวา และมีขอลักษณะเปนรูปวงแหวนเรียงถี่ ตามขอมีขนหนาแนนสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาล 
สวนลางมีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอย ปลายดานหนึ่งมีรอยแผลสีเหลืองออนที่เกิดจากใบ เรียกวา “จินเปาโถว 
(金包头)”  เนื้อแนนแตออนนุม หนาตัดสีขาวอมเหลือง ตะปุมตะปาเล็กนอย  มีกลิ่นเฉพาะ รสขมอมหวาน
เล็กนอย ยาวมากกวา 6 เซนติเมตร ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา11-16 
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 รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของจือหมู  (รูปบน) จือหมูโรว (รูปลาง) เหมาจือหมู 
  图 3 知母药材。上图：知母肉; 下图：毛知母 
 Figure 3  Anemarrhenae Rhizoma crude drug, upper: Zhimurou; lower: Maozhimu 

 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของจือหมู มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. จือหมู (知母) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินมากําจัดดินและสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูออก ลางน้ําให

สะอาด ทิ้งไวจนเนื้อนิ่ม แลวหั่นเปนแผนหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตร นําไปตากใหแหง แลวกําจัดขนและกาบใบ
ที่ติดอยู10  

2. เอี๋ยนจือหมู (盐知母) : เตรียมโดยนําจือหมู (จากวิธีที่ 1) มาคั่วในกระทะโดยใชไฟออน ๆ คั่ว
จนเปลี่ยนสี แลวจึงพรมน้ําเกลือลงไป (ใชเกลือ 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คั่วตอจนแหง แลวนํา
ออกมาทิ้งไวใหเย็น จากน้ันรอนแยกเศษผงตาง ๆ ออกไป10     

1 centimeter 

1 centimeter 
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รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนจือหมู  
图 5 盐知母饮片 

Figure 5  Yanzhimu prepared slices 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. จือหมู : มีลักษณะเปนแผนยาวหรือกลม รูปรางไมแนนอน  ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง หรือสีน้ําตาล  

อาจพบเสนใยสีน้ําตาลอมเหลืองของฐานใบติดอยูเล็กนอย และมีรอยแผลที่เกิดจากราก เปนจุดนูนขึ้นหรือบุมลง  
หนาตัดสีขาวอมเหลืองจนถึงสีเหลือง  มีกลิ่นออน ๆ รสขมและหวานเล็กนอย เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเหนียว10 (รูปที่ 4) 

2. เอี๋ยนจือหมู : มีลักษณะเหมือนจือหมู  แตผิวมีสีเหลืองหรือมีรอยไหม  รสเค็มเล็กนอย10 (รูปที่ 5)    
 

  
  

    
 

องคประกอบทางเคมี 
จือหมูมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก  สารกลุม steroidal saponins [เชน timosaponin BII 

(รูปที่ 6), sarsasapogenin], xanthones [เชน mangiferin, isomangiferin (รูปที่ 6)], flavonoids, 
lignans, alkaloids เปนตน11,17,18 

 

1 centimeter 

1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของจือหมูอิ่นเพี่ยน 
图 4 知母饮片 
Figure 4  Zhimu prepared slices 
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      mangiferin 芒果苷   isomangiferin 异芒果苷 

 รูปที่ 6 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในจือหมู 
 图 6 知母主要化学成分结构 

 Figure 6  Structures of some chemical constituents of Anemarrhenae Rhizoma 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงจือหมูมีสีน้ําตาล (รูปที่ 7) มีลักษณะเน้ือเยื่อและ

สวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก (1) เซลล 
parenchyma ขนาดใหญ ผนังบาง ไม lignified รูปรางกลม 
หรือรี  ภายในเซลลพบผลึก calcium oxalate รูปเข็มอยูรวมกัน
เปนกลุม เรียกวา raphide หรือพบกระจัดกระจาย ขนาดยาว 
36-110 ไมโครเมตร  (2) เม็ดแปงมีขนาดใหญ พบไดบาง มักพบ
เปนเม็ดเดี่ยว รูปยาวรี หรือรูปกลม หรือรูปไต  (3) ผลึกรูปรางไม
แนนอน ขนาดใหญ พบไดบาง  (4) เซลล cork สีน้ําตาลอม
เหลือง เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่น
เล็กนอย พบไดบาง  (5) Vessel สวนใหญเปนแบบเกลียวและ
แบบรางแห หรือแบบขั้นบันได พบไดมาก  (6) Fiber ผนังบาง 
lumen กวาง ผนัง lignified พบไดบาง  (7) Sclereid ผนังหนา 
lignified พบไดบาง (รูปที่ 8)  

 
 
 

 
 รูปที่ 7  ลักษณะของผงจือหมู   
 图 7 知母粉末  

 Figure 7  Anemarrhenae Rhizoma powder 

timosaponin BII 知母皂苷 BII  
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 รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงจือหมู 
 图 8 知母粉末显微特征 

 Figure 8  Microscopic characteristic of Anemarrhenae Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  

- เขยาผงจือหมู 0.1 กรัม ในน้ํากลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที  สังเกตฟองที่เกิดขึ้น 
(foam test เปนการตรวจสอบสารกลุม saponins) (รูปที่ 9)  

 
รูปที ่9 ผลการตรวจสอบสารกลุม saponins ดวย foam test 

  图 9 知母皂苷类泡沫试验结果 

 Figure 9  Result of foam test for saponins 
 
 
- เขยาผงจือหมู 0.1 กรัม ในน้ํากลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที ดูดสารละลายใส

สวนบนมา 80 ไมโครลิตร มาเติมน้ํายา ferric chloride (9% ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสี
เขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  ผลการตรวจสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
  图 10 知母酚类化合物三氯化铁显色反应 （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 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงจือหมู 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  ละลายสาร β-sitosterol ใน 
methanol ใหไดความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (สารละลายสารมาตรฐาน)   

(2.1) หยดสารละลายตัวอยาง 10 ไมโครลิตร และสารละลายสารมาตรฐาน 2 ไมโครลิตร ลง
บนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่  นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช 
toluene : acetone  ในอัตราสวน 85 : 15 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรม
ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน vanillin/sulfuric acid (5% vanillin ใน 10% sulfuric acid ใน 
ethanol) และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส  จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร โดยมีตําแหนงและสีของ
แถบสารที่ไดจากสารละลายตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางจือหมูที่สกดัดวย ethanol 
โดยใช toluene : acetone ในอัตราสวน 85 : 15 เปนวัฏภาคเคลือ่นที่ 
แถบ (1) คือ สารละลายตัวอยาง 
แถบ (2) คือ สารละลายสารมาตรฐาน β-sitosterol 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน vanillin/sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

 图 11 知母乙醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-丙酮（85 : 15） 

 （1）  知母供试品溶液 

 （2）  β-谷甾醇对照溶液 

 （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 Anemarrhenae Rhizoma test solution using a mixture of toluene : acetone (85 : 15)  
 as mobile phase 
 Track (1) Anemarrhenae Rhizoma test solution 
 Track (2) β-sitosterol standard solution 
 (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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(2.2) หยดสารละลายตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาค
คงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช upper phase ของ n-butanol : glacial acetic 
acid : water ในอัตราสวน 4 : 1 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิด
ผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง  แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน vanillin/sulfuric acid (5% vanillin ใน 10% sulfuric acid ใน 
ethanol) และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 12) 
 

 
รูปที่ 12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางจือหมูที่สกดัดวย ethanol 

โดยใช upper phase ของ n-butanol : glacial acetic acid : water ในอัตราสวน  
4 : 1 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  

 (III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน vanillin/sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
图 12 知母乙醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为正丁醇-冰醋酸-水（4 : 1 : 5）上层溶液 

 （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 12  Thin layer chromatograms of Anemarrhenae 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 vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 
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 (3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงจือหมู 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 13) 

 
 

รูปที่ 13 อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางจือหมูทีส่กัดดวย ethanol 
 ในตัวทําละลาย methanol 

 图 13 知母乙醇提取液甲醇溶液紫外光图谱 

 Figure 13  Ultraviolet spectrum of ethanolic extract of Anemarrhenae Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 9.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 4.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

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

(1) สาร mangiferin (C19H18O11) : ไมนอยกวารอยละ 0.70 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1   

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

acetonitrile : 0.2% acetic acid ในอัตราสวน 15 : 85 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 258 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 6,000 
คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร mangiferin   
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน mangiferin ละลายใน 
50% ethanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงจือหมู (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.1 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% ethanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปด
จุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 50% ethanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร mangiferin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร mangiferin ในผงจือหมู1 

(2) สาร timosaponin BII (C45H76O19) : ไมนอยกวารอยละ 3.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอ
น้ําหนักสมุนไพรแหง1   

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

acetonitrile : water ในอัตราสวน 25 : 75 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบดวยเครือ่งตรวจวัดชนดิ evaporative 
light scattering  จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 10,000 คํานวณอางอิงจาก peak 
ของสาร timosaponin BII 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน timosaponin BII ละลาย
ใน 30% acetone เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงจือหมู (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.15 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 30% aetone ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปด
จุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 30% acetone เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐาน ปริมาตรที่แนนอน 5 และ 10 ไมโครลิตร 
และสารละลายตัวอยางปริมาตรที่แนนอน 10-15 ไมโครลิตร  และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน 
จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณของสาร timosaponin BII ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับ
สารละลายของสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร timosaponin BII ในผงจือหมู1 
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ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
จือหมูมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานจุลชีพ ลดไข ตานอักเสบ ลดระดบัน้าํตาล

ในเลือด เสริมความสามารถในการเรียนรูและความจํา เปนตน  จือหมูมีฤทธิ์ตานจุลชีพชนิดตาง ๆ ไดแก 
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ Mycobacterium tuberculosis  เชื้อราบางชนิด และ Candida albicans19,20  มีฤทธิ์
ลดระดับน้ําตาลในเลือดของทั้งสัตวทดลองปกติและสัตวทดลองที่ถูกชักนําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง17,21  สาร 
mangiferin และ isomangiferin มีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสเริม22,23  สาร mangiferin มีฤทธิ์ลดไขและตานอักเสบ17  
สาร polysaccharides และ timosaponins B มีฤทธิ์ตานอักเสบ23,24   สาร timosaponins และ 
timosapogenins ชวยเสริมความสามารถในการเรียนรูและความจําในสัตวที่เปนโรคสมองเสื่อม17,25-28   
นอกจากนี้ สาร timosaponins ยังมีฤทธิ์ตานเนื้องอก ลดระดับไขมันในเลือด ตานภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง    
ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด ฟนฟูความผิดปกติจากภาวะกระดูกพรุน ตานออกซิเดชัน ตานรังสี ตาน
ซึมเศรา เปนตน29 

พิษวิทยา 
 เมื่อใหสารสกัดน้ําและสารสกัด 80% เอทานอลของจือหมูทางปาก ขนาดสูงสุดที่หนูถีบจักรทนไดมี

คาเทากับ 35.0 และ 37.5 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  แสดงวาสารสกัดทั้งสองชนิดมีความเปนพิษต่ํา มีความ
ปลอดภัยทางคลินิก30   

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
จือหมูมีรสขม หวาน ฤทธิ์เย็น  เขาเสนลมปราณ ปอด กระเพาะอาหาร และไต1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. จือหมู : ระบายความรอนแกรง เสริมอินใหความชุมชื้น1,31 
2. เอี๋ยนจือหมู : นําฤทธิ์ยาลงลางสูไต เพิ่มฤทธิ์เสริมอินใหมากข้ึน ลดและระบายความรอนสูงของ

ไต มักใชในกรณีภาวะไฟกําเริบเนื่องจากอินพรอง10,31 

ขอบงใช  
1. อาการไขสูง กระสับกระสาย กระหายนํ้า 
จือหมูมีสรรพคุณเดนในการขับระบายความรอนแกรงในระดับช่ีที่มีสาเหตุเนื่องจากเสียชี่ (邪气) โรค

ชนิดอุนรอน (เวินเยอปง 温热病) มีอาการตัวรอน ไขสูงไมสราง เหงื่อออกมาก กระสับกระสายกระหายน้ํา 
ชีพจรใหญ เตนแรง  มักใชรวมกับสือเกา (石膏 เกลือจืด) เพื่อเสริมฤทธิ์ เชน ตํารับยาไปหูทัง (白虎汤)32 
(รูปที่ 14) 
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รูปที่ 14  ตํารับยาไปหูทัง       

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 14 白虎汤组成（方中知母为臣药） 

Figure 14  Compositions of Baihu Tang 
(Anemarrhenae Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 

2. อาการไอแหงจากปอดรอน   
จือหมูเขาเสนลมปราณปอด มีสรรพคุณทั้งดับภาวะรอนในปอดและเสริมอินปอด  กรณีใชรักษา

อาการไอจากปอดรอน เสมหะสีเหลืองขน มักใชรวมกับเปยหมู (贝母) และหวงฉิน (黄芩) เชน ตํารับยา
เออหมูหนิงโซหวาน (二母宁嗽丸) (รูปที่ 15)  กรณีใชรักษาอาการไอแหงมีเสมหะเล็กนอย เนื่องจากมีความ
รอนแหงจากภายในที่มีสาเหตุจากอินของปอดพรอง มักใชรวมกับเปยหมู (贝母) และไมตง (麦冬) เชน ตํารับยา
เออตงเออหมูทัง (二冬二母汤)32 (รูปที่ 16) 

      
รูปที่ 15  ตํารับยาเออหมูหนิงโซหวาน 

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 二母宁嗽丸组成（方中知母为君药） 
Figure 15  Compositions of Ermu Ningsou Wan 

(Anemarrhenae Rhizoma acting as principal drug)

 
รูปที่ 16  ตํารับยาเออตงเออหมูทงั 

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 16 二冬二母汤组成（方中知母为君药） 
Figure 16  Compositions of Erdong Ermu Tang 

(Anemarrhenae Rhizoma acting as principal drug) 

3. อาการกระหายนํ้าจากสารนํ้าถูกทําลาย และกระหายนํ้าจากโรคเบาหวาน (เซียวเขอเจิ้ง消渴证)    
จือหมูมีสรรพคุณดับรอนและเสริมอินของกระเพาะอาหาร กรณีใชรักษาภาวะกระสับกระสาย

กระหายน้ําเนื่องจากไฟของกระเพาะอาหารกําเริบจากอินพรอง มักใชรวมกับสือเกา (石膏 เกลือจืด) และไมตง 
(麦冬) เชน ตํารับยา ยฺว่ีนฺหว่ีเจียน (玉女煎) (รูปที่ 17)  กรณีใชรักษาอาการหิวและกระหายน้ําบอยเนื่องจาก
โรคเบาหวาน (เซียวเขอเจ้ิง) มักใชรวมกับซานเยา (山药) และเทียนฮวาเฝน (天花粉) เชน ตํารับยา ยฺว่ีเยทัง 
(玉液汤)32 (รูปที่ 18) 
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รูปที่ 17  ตํารับยา ยฺว่ีนฺหว่ีเจียน 

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 17 玉女煎组成（方中知母为佐药） 
Figure 17  Compositions of Yunu Jian 

(Anemarrhenae Rhizoma acting as assistant drug) 

 
  รูปที่ 18  ตํารับยา ยฺว่ีเยทัง 

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 18 玉液汤组成（方中知母为佐药） 

Figure 18  Compositions of Yuye Tang 
(Anemarrhenae Rhizoma acting as assistant drug) 

 
4. ภาวะไฟกําเริบเน่ืองจากอินพรอง   

 จือหมูเขาเสนลมปราณไต มีสรรพคุณเดนในการบํารุงอินลดไข เปนตัวยาหลักที่ใชเพื่อบํารุงอินลดไฟ  
กรณีใชรักษากลุมอาการอินไตพรอง มีอาการรอนผาวในกระดูก มีไขสูงในชวงบาย กระสับกระสาย เหง่ือออกไม
รูตัวขณะนอนหลับ น้ํากามเคลื่อน มักใชรวมกับสูตี้ (熟地 โกฐข้ีแมวนึ่งเหลา) และหวงไป (黄柏) เชน ตํารับ
ยาจือไปตี้หวงหวาน (知柏地黄丸)32 (รูปที่ 19)  

 

 

 
 
 
รูปที่ 19  ตํารับยาจือไปตี้หวงหวาน  

(จือหมูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 19 知柏地黄丸组成（方中知母为君药） 

Figure 19  Compositions of Zhibai Dihuang Wan 
(Anemarrhenae Rhizoma acting as principal drug) 

 

ขนาดและวิธีใช 
จือหมู หรือเอี๋ยนจ่ือหมู ตมรับประทานคร้ังละ 6-12 กรัม1 
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ขอควรระวังในการใช 
จือหมูเปนยาเย็นและสรางความชุมชื้น จึงกระตุนใหมีการขับอุจจาระได  ไมควรใชในผูปวยที่มี

อุจจาระเหลวเนื่องจากมามพรอง32 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน  
ใชในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน ไขจากเนื้องอก นอนไมหลับ ขออักเสบรูมาทอยด 

เปนตน33-36 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา  
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี  ปองกันจากความชื้น10,31 

เอกสารอางอิง   
1. Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China 2010. Volume I. Beijing: 

China Medical Science Press, 2010. 
2. Xu Guojun, He Hongxian, Xu Luosan, et al.  Chinese Medicinal Materials [M].  Beijing: China Medical Science 

Press, 1996. 
3. 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. 
4. Liang Zhongqin.  Chinese herbal medicines Anemarrhena cultivation techniques [J].  Hebei Agriculture Science 

and Technology 2007;(3): 9-10. 
5. Xiao Peigen.  Modern Chinese Materia Medica.  Volume I [M].  Beijing: Chemical Industry Press, 2002. 
6. Wang Qiang, Xu Guojun.  Illustrations of Genuine Medicinal Materials. East China Volume [M]. Fujian: Fujian 

Science and Technology Publishing House, 2003. 
7. Li Min.  Method and Technique for Standardized Production and Management of Chinese Traditional Medicine 

[M].  Beijing: China Medical Science Press, 2005. 
8. Ran Maoxiong, Zhou Houqiong.  Modern Chinese Medicine Cultivation and Processing Manual [M].  Beijing: 

Chinese Publishing House of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology, 1999.  
9. Li Min, Li Xiaokun, Wei Yingfang.  Chinese Herbal Medicines Harvesting, Processing and Storage Technology 

[M].  Beijing: China Medical Science Press, 2007. 
10. Gong Qianfeng, Ding Anwei, Sun Xiumei, et al. Processing of Chinese Materia Medica [M]. Beijing: Chinese 

Press of Traditional Chinese Medicine, 2003. 
11. Kang Tingguo.  Authentication of Chinese Medicines [M].  Second Edition.  Beijing: Chinese Press of Traditional 

Chinese Medicine, 2007. 
12. Wang Xijun.  Authentication of Chinese Medicines [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. Liu Zhifang, Lin Cuiqin.  Identification of Anemarrhenae Rhizoma and its fake [J].  Strait Pharmaceutical Journal 

2006; 18(6): 71-2.  



1. จือหมู  
 

T-19 

15. Wang Di, Li Zhao.  Commodity Crude Drugs [M].  Harbin: Heilongjiang Science and Technology Press, 1989. 
16. Zeng Junchao, Lu Xianming.  Study of Traditional Chinese Medicine Products [M].  Chengdu: Sichuan People's 

Publishing House, 2002. 
17. Wang Yingyi, Guo Baolin, Zhang Lijun.  Pharmacological functions of chemicals in Anemarrhenae Rhizoma [J].  

Science & Technogy Review 2010; 28(12): 110-5. 
18. Liu Qingbo, Song Shao, Peng Ying.  Separation and identification of lipophilic components of Anemarrhenae 

Rhizoma [J].  Journal of Shenyang Pharmaceutical University 2011; 28(4): 276-8. 
19. Du Zhen.  Study on antibacterial activity of Anemarrhenae Rhizoma in vitro [J].  LiShiZhen Medicine and 

Materia Medica Research 2008; 19(5): 1158. 
20. Han Yunzia, Zhou Yan, Yuan Rongxian.  Effects of different processing methods on antibacterial activity of 

Anemarrhenae Rhizoma [J].  China Pharmaceuticals 2008; 17(2): 25. 
21. Ichiki H, Takeda O, Sakakibara I, et al.  Inhibitory effects of compounds from Anemarrhenae Rhizoma on α-

glucosidase and aldose reductase and its contents by drying conditions [J].  Journal of Natural Medicines 2007; 
61(2): 146-53. 

22. Shen Yingjun.  Traditional Chinese Medicine Pharmacology (Traditional Chinese Medicine Advanced Series) [M].  
Beijing: People's Medical Publishing House, 2011. 

23. Liu Wenquan, Qiu Yan, Li Tiejun, et al.  Timosaponin B-II inhibits pro-inflammatory cytokine induction by 
lipopolysaccharide in BV2 cells [J].  Archives of Pharmacal Research 2009; 32(9): 1301-8. 

24. Kim Ji-Yeon, Shin Ji-Sun, Ryu Jong-Hool, et al.  Anti-inflammatory effect of anemarsaponin B isolated from the 
rhizomes of Anemarrhena asphodeloides in LPS-induced RAW 264.7 macrophages is mediated by negative 
regulation of the nuclear factor-κB and p38 pathways [J].  Food and Chemical Toxicology 2009; 47: 1610-7. 

25. Deng Yun, et al.  Progress in studies on the pharmacological effects of improving brain function of 
Anemarrhenae Rhizoma and its effective ingredients [J].  Chinese Pharmacological Bulletin 2008; 24(5): 576.-9 

26. Zhong Lei.  Effect of timosaponin on induced tau protein phosphorylation by hippocampal injection of 13-AP 
(25-35) in rats [J].  Journal of Southern Medical University 2006; 26(8): 1106. 

27. Liu Zhuo, Jin Ying, Yao Suyan, et al.  Saponins from Anemarrhenae Rhizoma protect neurons from amyloid 
β-protein fragment 25-35-induced apoptosis [J].  Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology 2006; 20(4): 
295-304. 

28. Jung K, Lee B, Han SJ, et al.  Mangiferin ameliorates scopolamine-induced learning deficits in mice [J].  
Biological & Pharmaceutical Bulletin 2009; 32(2): 242-6. 

29. Ji Xing, Feng Yifan.  Development of studies on saponins from Anemarrhenae Rhizoma.  Chinese Traditional 
and Herbal Drugs 2010; 41(4): 680-3. 

30. Liu Fang, Li Lanfang, Liu Guangjie, et al.  Study on acute toxicity of Anemarrhenae Rhizoma water extract and 
ethanol extract [J].  Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine 2014; 31(6): 361-4. 

31. Xu Chujiang, Ye Dingjiang.  Zhongyao Paozhi Xue [M].  First Edition.  Shanghai: Shanghai Scientific and 
Technical Publishers, 1985.  

32. Zhang Tingmo.  Traditional Chinese Pharmacology [M].  Beijing: Higher Education Press, 2010. 
33. Zhang Shuzhi, Zheng Shuzhen.  Treatment and nursing understanding of Shigao Zhimu Decoction combined 

with Yinqiao Powder on infantile upper respiratory infection.  Journal of Qiqihar Medical College 1999; 20(5): 500. 
34. Li Xiaodong, Sun Jing, Nuan Zupeng.  Treatments of 34 cases of persistent fever caused by malignant tumor 

with Qinghao Zhimu Decoction [J].  Traditional Chinese Medicinal Research 2005; 18(6): 46-7. 
35. Hong Yan.  Observation of 60 cases of insomnia treated by Baihe Zhimu Decoction combined with Ganmai 

Dazao Decoction [J].  Jiangxi Journal of Traditional Chinese Medicine 2000; 31(1): 9. 
36. Shi Guangqi, Chen Guohui, Sun Ren.  Treatment of 38 cases of rheumatoid arthritis by Guizhi Shaoyao Zhimu 

Decoction combined with Yishen Chushi Pills [J].  New Journal of Traditional Chinese Medicine 2009; 41(4): 70. 



T-20 

เจอเซ่ีย  
 

คําจํากัดความ 
เจอเซี่ย (泽泻) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma orientale (Sam.) Juz. 

วงศ Alismataceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเจอเซี่ยเปนไมลมลุกอายุหลายป เปนไมน้ําหรือไมที่ขึ้นในพื้นที่ชุมน้ํา ลําตนใตดินรูปทรงกลม

หรือรูปเกือบกลม มีรากฝอยจํานวนมาก  ใบกระจุกใกลราก มีสัณฐาน 2 แบบ ใบที่อยูใตน้ํารูปแถบหรือรูปใบ
หอก ใบที่อยูเหนือน้ํารูปใบหอกกวาง รูปรี หรือรูปไข  ชอดอกแยกแขนงแบบซ่ีรมเชิงประกอบ ดอกสีขาว 
สมบูรณเพศ ผลแหงเมล็ดลอน รูปรีหรือรูปขอบคอนขางขนาน แบน ดานหลังมีรองตื้น ๆ 1-2 รอง  เมล็ดสี
น้ําตาลอมมวง  ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม  ติดผลเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2-5 (รูปที่ 1, 2)  

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของเจอเซี่ยอยูที่มณฑลฝูเจ้ียน (福建) ซื่อชวน (四川) เจียงซี (江西) กวางตง 

(广东) และเขตปกครองตนเองกวางซีจวง (广西)  สามารถแบงเจอเซี่ยตามแหลงที่มาเปน เจ้ียนเจอเซี่ย (建泽泻) 
และชวนเจอเซี่ย (川泽泻)  เจ้ียนเจอเซี่ยไดมาจากแหลงผลิตที่เมืองเจ้ียนหยาง (建阳) ผูเฉิง (浦城) และ
เจ้ียนโอว (建瓯) ในมณฑลฝูเจ้ียน และเมืองกวางชาง (广昌) สือเฉิง (石 城) และหนิงตู (宁都) ในมณฑล
เจียงซี  นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกในเขตปกครองตนเองกวางซีจวง  โดยพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดอยูที่
เมืองเจ้ียนหยาง และผูเฉิงในมณฑลฝูเจ้ียน เมืองกวางชาง และสือเฉิงในมณฑลเจียงซี  สวนชวนเจอเซี่ยไดมา
จากแหลงผลิตที่เมืองเผิงซาน (彭山) เหมยซาน (眉山) ตูเจียงเอ้ียน (都江堰)  ฉงโจว (崇州) และเฉียนเหวย 
(犍为) ในมณฑลซื่อชวน  โดยพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองเผิงซาน เหมยซาน และตูเจียงเอ้ียน3-6 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเจอเซี่ย  
 แสดงทั้งตน (รูปบน) ใบ (รูปลางซาย) และชอดอก (รูปลางขวา) 
图 1 泽泻原植物。 上图：原植物; 下左图：叶; 下右图：花序 

Figure 1  Alisma orientale (Sam.) Juz., upper: whole plant; lower-left: leaves; lower-right: inflorescence 
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 รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเจอเซี่ย (ภาพลายเสน) 
  1. ทั้งตน  2. ชอดอก  3. ดอก 

图 2 泽泻植物简图。 1.植株  2.花序  3.花 

 Figure 2  Alisma orientale (Sam.) Juz. (drawing illustration)  1. whole plant  2. inflorescence  3. flower 
 

1 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวเมื่อสวนเหนือดินเริ่มเหี่ยวเฉา ชวงปลายเดือนธันวาคมของปที่ปลูก  หากเก็บเกี่ยวเร็ว

เกินไปจะไดลําตนใตดินที่มีแปงนอยและปริมาณผลผลิตต่ํา  ถาเก็บชาเกินไปลําตนใตดินจะแตกหนอออน ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพของยา  เก็บเกี่ยวโดยขุดลําตนใตดินขึ้นมา  กําจัดใบท่ีติดอยูออกใหเหลือยอดที่อยูตรงกลางไว
ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อไมใหของเหลวที่อยูภายในไหลออกมาในขณะอบหรือตากแหง6-8 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
หลังจากเก็บลําตนใตดินแลว ใหตัดรากฝอยทิ้ง แลวนําไปตากแดดหรือรมใหแหงในเตาดินทันที  

จากน้ันนํามาใสในเขง แลวเขยาจนรากฝอยและผิวหยาบหลุดออกจนผิวเกลี้ยง มีสีขาวอมเหลืองออน6-8  

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เจอเซี่ยมีลักษณะเปนรูปทรงกลม รูปรี หรือรูปไข ยาว 2-7 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 2-6 

เซนติเมตร  ผิวสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลืองออน มีรองตื้น ๆ ตามแนวขวางเปนวงแหวนรูปรางไม
สม่ําเสมอ มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยเปนจุดขนาดเล็กนูนขึ้นจํานวนมาก  ที่ฐานอาจพบรอยแผลที่เกิดจาก
ตาปุม  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเหลือง มีลักษณะเปนเนื้อแปง มีรูเล็ก ๆ จํานวนมาก  มีกลิ่นออน ๆ รสขม
เล็กนอย1-6,9-11 (รูปที่ 3) 

 
 รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเจอเซี่ย 

 图 3 泽泻药材 
 Figure 3  Alismatis Rhizoma crude drug 

 

1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา 
เจอเซี่ยแบงประเภทตามแหลงที่ปลูกไดเปน เจ้ียนเจอเซี่ย และชวนเจอเซี่ย12,13  
1. เจี้ยนเจอเซี่ย (建泽泻) แบงระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ดังนี ้

คุณภาพระดับ 1 : ลําตนใตดินแหง มีลักษณะเปนรูปรี ผิวสีขาวอมเหลือง มีรอยแผลที่เกิดจาก
รากฝอยเปนจุดขนาดเล็กนูนขึ้น เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเหลือง เนื้อละเอียดและมีลักษณะเปนแปง  รสขม
หวาน  มีจํานวนไมเกิน 32 หัวตอกิโลกรัม ไมฝอ ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา  

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีลักษณะเปนรูปรี หรือรูปไข และมี
จํานวนไมเกิน 56 หัวตอกิโลกรัม  

คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีลักษณะเปนรูปทรงกลม และมีจํานวน
มากกวา 56 หัวตอกิโลกรัม  หัวเล็กสุดมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร อาจมีหัวฝอไดบาง แต
ตองไมเกินรอยละ 1012,13 

2. ชวนเจอเซี่ย (川泽泻) แบงระดับคุณภาพเปน 2 ระดับ ดังนี้  
คุณภาพระดับ 1 : ลําตนใตดินแหง มีลักษณะเปนรูปไข  ที่ฐานอาจพบรอยแผลที่เกิดจากตาปุม 

ผิวสีเหลืองอมเทา เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเหลืองออน  รสหวานและขมเล็กนอย มีจํานวนไมเกิน 50 หัวตอ
กิโลกรัม  ไมมีหัวฝอ ไมแตกหัก ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนมากกวา 50 หัวตอกิโลกรัม  มี
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2 เซนติเมตร  มีหัวฝอหรือแตกหักไดบาง แตตองไมเกินรอยละ 1012-13 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
ไจเยเจอเซี่ย (窄叶泽泻) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma canaliculatum 

A. Braun & C.D. Bouché วงศ Alismataceae  มีลักษณะเปนรูปกลมหรือรูปไขกลับ ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง 
อาจมีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาติดอยู  มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยและรากแขนงจํานวนมาก  รอบ ๆ ฐานมีตาปุม
จํานวนมากเห็นไดชัดเจน  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเหลือง มีลักษณะเปนเนื้อแปง  มีกลิ่นหอมเล็กนอย รส
คอนขางขม14-17 
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การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของเจอเซี่ย มี 3 วิธี ดังนี้  
1. เจอเซี่ย (泽泻) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แยกขนาดใหญ-เล็ก แชน้ํา

ทิ้งไวจนกระทั่งน้ําซึมเขาเนื้อตัวยาประมาณรอยละ 80 นําขึ้นมาทิ้งไวจนเนื้อนิ่มทั่ว จากนั้นหั่นเปนแผนหนา
ประมาณ 2-4 มิลลิเมตร แลวตากใหแหง18,19 

2. เอี๋ยนเจอเซี่ย (盐泽泻) : เตรียมโดยนําเจอเซี่ย (จากวิธีที่ 1) มาคลุกกับน้ําเกลือ (ใชเกลือ 2 
กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) ทิ้งไวจนกระทั่งน้ําเกลือถูกดูดซับหมด  นําไปคั่วในกระทะโดยใชไฟออนจนมี
สีเหลืองเล็กนอย  นําออกมาทิ้งไวใหเย็น รอนเศษผงตาง ๆ ออกไป18,19 

3. ฝูเฉาเจอเซี่ย (麸炒泽泻) : เตรียมโดยคั่วรําขาวสาลีในกระทะดวยไฟระดับปานกลาง (ใชรํา
ขาวสาลี 10-15 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)  คั่วใหรอนจนมีควันขึ้น ใสเจอเซี่ย (จากวิธีที่ 1) ลงไป คั่วไป
มาจนเจอเซี่ยมีสีน้ําตาลอมเหลือง นําออกมา รอนแยกรําขาวสาลีออกไป ทิ้งไวใหเย็น18,19 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. เจอเซี่ย : มีลักษณะเปนแผนหนารูปกลมหรือรี  ผิวมีสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลืองออน  

มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยเปนจุดขนาดเล็กนูนขึ้นจํานวนมาก  หนาตัดมีสีขาวเหลือง มีลักษณะเปนเนื้อแปง 
มีรูเล็ก ๆ จํานวนมาก  มีกลิ่นออน ๆ รสขมเล็กนอย18,19 (รูปที่ 4) 

2. เอี๋ยนเจอเซี่ย : มีลักษณะเหมือนเจอเซี่ย แตผิวสีน้ําตาลอมเหลืองออนหรือสีน้ําตาล อาจมีรอยไหม  
รสเค็มเล็กนอย18,19 (รูปที่ 5) 

3. ฝูเฉาเจอเซี่ย : มีลักษณะเหมือนเจอเซี่ย แตผิวสีน้ําตาลอมเหลือง อาจมีรอยไหม และมีกลิ่นไหม
ออน ๆ18,19 (รูปที่ 6) 
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องคประกอบทางเคมี 

เจอเซี่ยมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม tetracyclic triterpenoids [เชน alisol A, 
alisol B, alisol A 24-acetate, alisol B 23-acetate (รูปที่ 7)], sesquiterpenoids [alismol (รูปที่ 7)], 
น้ํามันหอมระเหย เปนตน20,21 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเจอเซี่ยอิ่นเพี่ยน 
图 4 泽泻饮片 

Figure 4  Zexie prepared slices 

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนเจอเซี่ย 
图 5 盐泽泻饮片 

Figure 5  Yanzexie prepared slices 

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของฝูเฉาเจอเซี่ย 
图 6 麸炒泽泻饮片 

Figure 6  Fuchaozexie prepared slices 

1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter 
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alisol A 泽泻醇 A (R = H)                           alisol B 泽泻醇 B (R = H)                    
alisol A 24-acetate 24-乙酰泽泻醇 A ( R =         ) alisol B 23-acetate 23-乙酰泽泻醇B  (R =          ) 

 

alismol 泽泻薁醇 

รูปที่ 7 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในเจอเซี่ย 
图 7 泽泻主要化学成分结构 

Figure 7  Structures of some chemical constituents of Alismatis Rhizoma 
 
 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเจอเซี ่ยมีสีน้ําตาลอมเหลืองถึงสีน้ําตาลอมเทา 

(รูปที่ 8)  มีลักษณะเน้ือเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใต
กลองจุลทรรศน ไดแก (1) เม็ดแปงขนาดเล็กจํานวนมาก รูปราง
กลม หรือยาวรี หรือรูปไต มักพบเปนเม็ดเดี่ยว หรืออาจพบอยู
เปนกลุม  (2) พบโพรงบรรจุน้ํามัน (oil cavities) รูปรางคอนขางกลม 
มักพบเปนโพรงที่แตก อาจพบหยดน้ํามันไดบาง  (3) Vessel 
สวนใหญเปนแบบรางแห พบไดบาง  (4) Fibers ผนังหนา lumen 
แคบ ผนัง lignified เล็กนอย (รูปที่ 9) 

 

   
รูปที่ 8  ลักษณะของผงเจอเซี่ย 
图 8 泽泻粉末 

Figure 8  Alismatis Rhizoma powder 

O
CH3C-

O 
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รูปที่ 9  จุลทรรศนลักษณะของผงเจอเซี่ย 
图 9 泽泻粉末显微特征 

Figure 9  Microscopic characteristic of Alismatis Rhizoma powdered drug 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
1) การตรวจสอบดวยวิธปีฏิกิรยิาทางเคมี 

- สกัดผงเจอเซี่ย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร มาทิ้งไวใหแหง  ละลายสารสกัดดวย 
acetic anhydride 2-3 หยด  เติม concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสีน้ําตาลแดงทันที 
(Liebermann-Burchard’s test เปนการตรวจสอบสารกลุม triterpenoids) (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids และ Liebermann-Burchard’s test 

 (I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 
图 10 泽泻三萜类化合物 Lieburmann-Burchard’s 显色反应 （I）反应前（II）反应后 

Figure 10  Result of Liebermann-Burchard’s test for triterpenoids 
 (I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงเจอเซี่ย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 150 ไมโครลิตร เติม concentrated sulfuric acid 1-2 
หยด จะเกิดสีมวงอมแดง (เปนการตรวจสอบสารกลุม triterpenoids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids ดวยปฏิกิรยิาทางเคม ี

 (I) กอน และ (II) หลังเติม concentrated sulfuric acid 
图 11 泽泻三萜类化合物浓硫酸显色反应 （Ⅰ）反应前 （II）反应后 

Figure 11  Result of the chemical reaction of triterpenoids with concentrated sulfuric acid. 
 (I) before, and (II) after the reaction 
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2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงเจอเซี่ย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลายตัวอยาง 10 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว 
โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 80 : 40 : 0.5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยก
เสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความ
รอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 12) 

 
รูปที่ 12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางเจอเซีย่ที่สกัดดวย methanol  

โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 80 : 40 : 0.5  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 12 泽泻甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸（80 : 40 : 0.5） 

（I） 紫外灯 254 nm 下观察 

（II） 紫外灯 366 nm 下观察 

（III） 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 12  Thin layer chromatograms of Alismatis Rhizoma test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate : formic acid  
(80 : 40 : 0.5) 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 
สกัดผงเจอเซี่ย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางเจอเซีย่ทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 13 泽泻甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 13  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Alismatis Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 14.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   
สาร alisol B 23-acetate (C32H50O5) : ไมนอยกวารอยละ 0.05 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

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

acetonitrile : water ในอัตราสวน 73 : 27 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่น 208 นาโนเมตร  จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร alisol B 23-acetate 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน alisol B 23-acetate ละลาย
ใน acetonitrile เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเจอเซี่ย (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม acetonitrile ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปด
จุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย acetonitrile เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร alisol B 23-acetate ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต 
peak แลวคํานวณหารอยละของสาร alisol B 23-acetate ในผงเจอเซี่ย1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเจอเซี่ยจะเนนผลตอระบบทางเดินปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน  เจอเซี่ยมีฤทธิ์ขับปสสาวะและปกปองไต22  
สารออกฤทธิ์ขับปสสาวะคือ alisol B และ alisol A 24-acetate23  วิธีการเตรียมตัวยาพรอมใชมีผลตอฤทธิ์
ขับปสสาวะ เจอเซี่ยที่ไมไดผานและเจอเซี่ยที่ผานการผัดกับเหลาเหลืองหรือคั่วกับรําขาวสาลี (ฝูเฉาเจอเซี่ย) จะ
มีฤทธิ์ แตถาผานการคั่วกับเกลือ (เอี๋ยนเจอเซี่ย) จะไมมีฤทธิ์  สารสกัดจากเจอเซี่ยมีฤทธิ์ปกปองไตและฟนฟู
การทํางานของไตในหนูขาวและหนูถีบจักรที่ชักนําใหเกิดการอักเสบของไต24,25  เจอเซี่ยยังมีฤทธิ์ดีในการยับยั้ง
การเกิดนิ่วในไต23,26-29 ลดระดับไขมันในเลือด ลดน้ําหนัก และตานภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง22 และมีฤทธิ์
ปกปองตับ22,30  สารสกัดจากเจอเซี่ยมีฤทธิ์ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด และตานภาวะหลอดเลอืดมลีิม่เลอืด 
ทั้งการทดลองในหลอดทดลองและสัตวทดลอง22  สาร alismol มีฤทธิ์ลดความดันเลือด เพิ่มการไหลเวียนใน
หลอดเลือดหัวใจ และลดความเครียดตอหัวใจ22      

พิษวิทยา  
เมื่อฉีดสารสกัดน้ําและสารสกัด 50% เอทานอลของเจอเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 5 กรัม/กิโลกรัม (เทียบเทาสมุนไพร 15 กรัม/กิโลกรัม) ขนาดของสารสกัด
เมทานอลที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 เมื่อฉีดเขาชองทองและฉีดเขาหลอดเลือดดํามีคาเทากับ 780 และ 
1,270 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อใหทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูตาย  เมื่อกรอก
สารสกัดเอทานอลขนาด 1 และ 2 กรัม/กิโลกรัม (เทียบเทา 20 และ 40 เทาของขนาดที่ใชทางคลินิก) เขา
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กระเพาะอาหารหนูขาว ติดตอกันนาน 3 เดือน ไมพบความเปนพิษ22  เมื่อกรอกยาตมเจอเซี่ยขนาด 20 กรัม/
กิโลกรัม เขากระเพาะอาหารติดตอกันนาน 2 เดือน และขนาด 50 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 1 สัปดาห ไม
พบความเปนพิษตอไตของหนูขาว  แตเมื่อกรอกยาตมตามขนาดขางตนเขากระเพาะอาหารหนูขาวที่ตัดไตออก
ขางหนึ่ง จะทําใหเซลลที ่เกี ่ยวของกับกระบวนการอักเสบแทรกซึมไปในเนื ้อเยื ่อไตสวนที ่เรียกวา renal 
interstitium และทําใหหลอดไตอักเสบ จึงคาดวาเจอเซี่ยอาจเปนพิษตอไตเฉพาะในผูปวยที่เปนโรคไต31   

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
เจอเซี่ยมีรสหวาน จืด เย็น  เขาสูเสนลมปราณไต และกระเพาะปสสาวะ1,18,19 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. เจอเซี่ย : ขับปสสาวะ ระบายความชื้น ระบายความรอน1,18,19 
2. เอี๋ยนเจอเซี่ย : นําฤทธิ์ยาเขาสูไต เพื่อเพิ่มฤทธิ์ลดความรอนที่ไต  มักใชในกรณีปวดหนักบริเวณเอว 

ขาออนแรง18,19 
3. ฝูเฉาเจอเซี่ย : ระบายความชื้น ปรับประสานมามเพื่อขับระบายของเสีย  มักใชในกรณีถายเหลว 

เวียนศีรษะจากเสมหะช้ืน18,19 

ขอบงใช   
1. อาการบวมนํ้า  ปสสาวะไมคลอง 
เจอเซี่ยมีฤทธิ์ขับน้ําลดบวมไดดี จึงใชรักษาภาวะบวมน้ําและปสสาวะไมคลองเนื่องจากน้ําและ

ความชื้นคั่งคางภายใน  มักใชรวมกับฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) และจูหลิง (猪苓) เชน ตํารับยาอูหลิงสาน 
(五苓散)33 (รูปที่ 14) 

 

 

 
 
 
รูปที่ 14  ตํารับยาอูหลิงสาน       

(เจอเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 五苓散组成（方中泽泻为君药） 

Figure 14  Compositions of Wuling San  
(Alismatis Rhizoma acting as principal drug) 
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2 อาการขัดเบา ตกขาว 
เจอเซี่ยมีฤทธิ์เย็น ระบายรอนลงดานลาง เหมาะสําหรับขจัดพิษรอนชื้นในกระเพาะปสสาวะ  กรณี

ใชรักษาภาวะปสสาวะขัด แสบรอนที่เกิดจากความรอนชื้นจับตัวกัน มีอาการปสสาวะนอยสีเขม ปสสาวะกะปริบ
กะปรอย ปสสาวะแสบขัด มักใชรวมกับมูทง (木通) และเชอเฉียนจ่ือ (车前子)  กรณีใชรักษาตกขาวจาก
ความรอนชื้นไหลลงลาง มักใชรวมกับหลงตาน (龙胆) ขูเซิน (苦参) และหวงไป (黄柏) เปนตน33 

3. ภาวะไฟกําเริบเน่ืองจากอินพรอง 
เจอเซี่ยมีฤทธิ์ระบายความรอนที่ไตเน่ืองจากไฟพรอง  กรณีใชรักษาอาการน้ํากามคลื่อน ตัวรอน

ในชวงบาย เหงื่อออกขณะนอนหลับเนื่องจากภาวะอินของไตไมเพียงพอ ทําใหเซียงหั่ว (相火) กําเริบ มักใช
รวมกับสูตี้ (熟地 โกฐข้ีแมวนึ่งเหลา) ซานจูยฺหวี (山茱萸) และซานเยา (山药) เชน ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวาน 
(六味地黄丸) 33 (รูปที่ 15) 
 

 

 
 
 
รูปที่ 15  ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวาน     

(เจอเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 15 六味地黄丸组成（方中泽泻为佐药） 

Figure 15  Compositions of Liuwei Dihuang Wan 
(Alismatis Rhizoma acting as assistant drug) 

ขนาดและวิธีใช 
ใชเจอเซี่ยอิ่นเพี่ยน เอี๋ยนเจอเซี่ย หรือฝูเฉาเจอเซี่ย ตมรับประทานคร้ังละ 6-9 กรัม34,35 

ขอหามใช 
เนื่องจากเจอเซี่ยเปนยาเย็นและมีฤทธิ์ขับระบายทําใหคลอง จึงหามใชในผูที่มีภาวะน้ํากามเคลื่อนจาก

ไตพรองโดยที่ไมมีภาวะรอนชื้น34,35 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน  
ใชรักษาโรคความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง23,29,34 ไขมันพอกตับ ตับอักเสบดีซาน โรคเบาหวาน 

โรคน้ําในหูไมเทากัน (Meniere’s disease) นิ่วในไต ขออักเสบเฉียบพลัน (เกาต) เปนตน ที่มีภาวะรอนชื้น
ตามการวินิจฉัยของแพทยแผนจีน34 
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อาการไมพึงประสงค : มีรายงานวามีผูปวยบางรายเกิดอาการทางกระเพาะอาหารและลําไส เชน 
รับประทานอาหารไดนอยลง มีเสียงบีบตัวในกระเพาะและลําไส ทองเสีย  และมีรายงานอาการแพ เชน หอบหืด  
คันที่ลูกอัณฑะ บวมน้ํา เปนตน34 

การเก็บรักษา  
เก็บในที่แหง ปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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ชวนเซอกาน  
 

คําจํากัดความ 
ชวนเซอกาน (川射干) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Iris tectorum Maxim. 

วงศ Iridaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนชวนเซอกานเปนไมลมลุกอายุหลายป  ลําตนใตดินอวบ แตกแขนงแบบแยกสองแฉก  ใบเรียง

ซอนหุม สีเขียวอมเหลือง โคงเล็กนอย  ใบเปนรูปดาบกวาง ปลายใบเรียวแหลมหรือเรียวแหลมสั้น ๆ  โคนใบ
เปนกาบใบ  ใบประดับ 2-3 ใบ สีเขียว รูปใบหอกหรือรูปขอบขนานกึ่งรูปไข ใบประดับรองอยูใตดอก 1-3 ดอก  
ดอกมีกลีบรวม 6 กลีบ สีมวงอมฟา เรียงเปน 2 วง แฉกของวงกลีบชั้นนอกรูปขอบขนานหรือรูปไขทรงกวาง 
ปลายเวาตื้น กานกลีบรูปลิ่มแคบ ๆ เสนกลางกลีบมีรยางคเปนสันไมสม่ําเสมอ  แฉกของวงกลีบชั้นในรูปไข 
กานกลีบสอบเขา  เกสรเพศผู 3 อัน ติดที่ฐานของวงกลีบชั้นนอก อับเรณูสีเหลืองสด  กานเกสรเพศเมียสี
ฟาออน ปลายเปนแฉกรูปคอนขางสี่เหลี่ยม  รังไขรูปทรงกระบอกกึ่งรูปกระสวย  ผลแหงแตก รูปขอบขนาน มี
แนวสันชัดเจน 6 สัน  เมื่อผลเจริญเต็มที่ จะปริแตกเปน 3 แฉกจากปลายผลจนถึงโคนผล  เมล็ดสีน้ําตาลอมดํา 
รูปผลแพร  ออกดอกเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  ติดผลเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของชวนเซอกานอยูที่มณฑลซื่อชวน (四川) กวางตง (广东) และเขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวง (广西)  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองเหมียนหยาง (绵阳) กานจือ (甘孜) และ
อาปา (阿坝) ในมณฑลซื่อชวน2,4-9 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการเพาะปลูก โดยเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมผลิหรือฤดูใบไมรวง  ขุดลําตนใตดิน

ขึ้นมา กําจัดใบและรากฝอยออก แยกลําตนใตดินที่มีหนอไวเปนตนพันธุตอไป  นําสวนที่เหลือมาลางน้ําให
สะอาด แลวตากแดดหรือผิงไฟใหแหง7-10  

 

3 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 

T-38 

 

 
รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนเซอกาน   
图 1 川射干原植物 

Figure 1  Iris tectorum Maxim. 
 
 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
ชวนเซอกานมีลักษณะเปนแทงรูปรางไมแนนอนหรือรูปโคน คอนขางแบน มีแขนง ยาว 3-10 

เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1-2.5 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลหรือน้ําตาลอมเทา มีรอยเปนรูปวงแหวนและมี
รองตามยาว มักมีรากฝอยที่หลงเหลือติดอยู และมีรอยแผลที่เกิดจากรากเปนจุดบุมลงหรือนูนขึ้น  เนื้อไมแนน 
เปราะแตกหักงาย หนาตัดสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลือง  มีกลิ่นออน ๆ รสหวานและขม1,11-13 (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชวนเซอกาน (ภาพลายเสน) 

1. ใบ  2. ดอก  3. ผล 
图 2 川射干植物简图。 1.叶  2.花  3.果 

Figure 2  Iris tectorum Maxim. (drawing illustration)  1. leaves  2. flower  3. fruits  

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของชวนเซอกาน  
图 3 川射干药材 

Figure 3  Iridis Tectori Rhizoma crude drug 
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มาตรฐานสินคา  
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14-15 

สมุนไพรทดแทน  
เซอกาน (射干) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Belamcanda chinensis (L.) DC. 

(วานหางชาง) วงศ Iridaceae1  ดูรายละเอียดในหนา T-111 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
เตรียมโดยนําลําตนใตดินของชวนเซอกานมากําจัดสิ่งแปลกปลอมออก ลางน้ําใหสะอาด ทิ้งไวจน

เนื้อนิ่ม  หั่นเปนแผนหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร แลวนําไปตากใหแหง1,2 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
ชวนเซอกานมีลักษณะเปนแผนบาง ๆ รูปรางไมแนนอน  ผิวมีสีน้ําตาลเหลืองอมเทาหรือสีน้ําตาล 

อาจมีรอยเปนรูปวงแหวน หรือมีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยเปนจุดบุมลงหรือนูนขึ้น  หนาตัดสีขาวอมเหลือง
หรือสีน้ําตาลอมเหลือง  มีกลิ่นออน ๆ  เมื่อชิมจะทําใหลิ้นชาเล็กนอย1,2 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของชวนเซอกานอ่ินเพี่ยน 
图 4 川射干饮片 

Figure 4  Chuanshegan prepared slices 

1 centimeter 
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รูปที่ 6  ลักษณะของผงชวนเซอกาน 
图 6 川射干粉末 
Figure 6  Iridis Tectori Rhizoma powder 

องคประกอบทางเคมี 
ชวนเซอกานมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก  สารกลุม isoflavones [เชน tectoridin, iridin 

(รูปที่ 5)], น้ํามันหอมระเหย เปนตน11,16,17  

                     
   tectoridin 射干苷                         iridin 野鸢尾苷 

รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในชวนเซอกาน  
图 5 川射干主要化学成分结构 
Figure 5  Structure of some chemical constituents of Iridis Tectori Rhizoma 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงชวนเซอกานมีสีน้ําตาลอมเหลืองถึงสีน้ําตาลอม

เทา (รูปที่ 6) มีลักษณะเนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลล
ภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก (1) ผลึก calcium oxalate รูป
ปริซึม พบไดมาก มักพบลักษณะผลึกที่แตก  (2) เม็ดแปงมีขนาด
ใหญและมีจํานวนมาก มักพบเปนเม็ดเดี่ยว รูปทรงกลม หรือยาวรี 
หรือรูปไต  บางคร้ังพบเม็ดแปงที่อยูเปนกลุม  (3) เซลล cork สี
เหลืองหรือสีน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม 
ผนังบางเปนคลื่นเล็กนอย  (4) เซลล parenchyma รูปกลมรี 
ผนังหนาเล็กนอย ไม lignified พบไดมาก ภายในเซลลพบ
เม็ดแปงจํานวนมาก (5) Vessel สวนใหญเปนแบบ border pit 
(รูปที่ 7) 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงชวนเซอกาน 
图 7 川射干粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Iridis Tectori Rhizoma powdered drug 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 
สกัดผงชวนเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric 
chloride (9% ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียวเขม (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) 
(รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้าํยา ferric chloride 
图 8 川射干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 

 
 

 (2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงชวนเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลืน่เสยีง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 85 : 15 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  
เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และให
ความรอน 110 องศาเซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 
นาโนเมตร จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางชวนเซอกานทีส่กัดดวย methanol  

โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 85 : 15 : 5  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 9 川射干提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸（85 : 15 : 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 9  Thin layer chromatograms of Iridis Tectori Rhizoma test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate : formic acid  
(85 : 15 : 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 
(IV) detection with (III) under UV 366 nm 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงชวนเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 400 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางชวนเซอกานที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 川射干甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Iridis Tectori Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 7.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 24.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   

สาร tectoridin (C22H22O11) : ไมนอยกวารอยละ 3.6 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : potassium dihydrogen phosphate ความเขมขน 0.05 โมล/ลิตร (ปรับ pH เปน 3.0 ดวย 
phosphoric acid) ในอัตราสวน 32 : 68 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร  จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 2,500 คํานวณ
อางอิงจาก peak ของสาร tectoridin   

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน tectoridin ละลายใน 70% 
ethanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงชวนเซอกาน (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 
50 mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 70% ethanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร 
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและ
ปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 70% ethanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร tectoridin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร tectoridin ในผงชวนเซอกาน1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
 ชวนเซอกานมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานอักเสบ ลดไข และตานจุลชีพ  สารสกัด 

70% เอทานอลของชวนเซอกานมีฤทธิ์ตานอักเสบในสัตวทดลองจากการทดลองดวยวิธีตาง ๆ  สารออกฤทธิ์ 
คือ สารกลุม isoflavones เชน tectoridin, tectorigenin, iridin  ชวนเซอกานมีฤทธิ์ลดไขอยางชัดเจนใน
หนูขาวที่ชักนําใหเปนไขดวยยีสต  นอกจากนี้ สาร iridigenin มีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ enteric 
cytopathic human orphan (ECHO) virus, adenovirus และเชื้อ Diplococcus pneumoniae18,19 

พิษวิทยา 
เมื่อกรอกสารสกัด 70% เอทานอลของชวนเซอกานเขากระเพาะอาหาร ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 39 กรัม/กิโลกรัม  แตก็มีการศึกษาอื่นรายงานวามีคามากกวา 50 กรัม/กิโลกรัม18 

รสยาและเสนลมปราณหลัก   
ชวนเซอกานมีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณปอด20  

ฤทธ์ิของอ่ินเพี่ยนตามภูมิปญญา 
ระบายความรอนแกพิษ ขจัดเสมหะ ชวยใหลําคอโลง20,21 
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ขอบงใช 
1. อาการคอบวม เจ็บคอ 
ชวนเซอกานมีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณปอด  มีสรรพคุณเดนในการดับรอนถอนพิษ ขับ

เสมหะ แกอาการระคายคอ เปนตัวยาสําคัญในการรักษาอาการคออักเสบเจ็บคอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะรอนสะสม 
อาจใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณถอนพิษและแกเจ็บคออื่น ๆ เชน เซิงหมา (升麻) เจ๋ียเกิ่ง 
(桔梗) และจ่ือหวาน (紫菀) เชน ตํารับยาเซอกานทัง (射干汤)20 

2. อาการไอหอบมีเสมหะ 
ชวนเซอกานมีฤทธิ์ระบายรอนในปอดและกดช่ีลงลาง ละลายเสมหะ มีสรรพคุณในการระงับหอบ

แกไอ  มักใชรวมกับตัวยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ระบายความรอน ละลายเสมหะระงับหอบ แกไอ เชน ซังไปผี (桑白皮 
เปลือกรากหมอน) หมาโตวหลิง (马兜铃) เจ๋ียเกิ่ง (桔梗) เปนตน  กรณีใชรักษาภาวะไอหอบจากเสมหะเย็น
อุดกั้นปอด ทําใหมีเสียงเสมหะดังในคอ มักใชรวมกับซี่ซิน (细辛) ปนเซี่ย (半夏) และหมาหวง (麻黄) 
เชน ตํารับยาเซอกานหมาหวงทัง (射干麻黄汤)20 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 6-10 กรัม20 

ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชในผูปวยที่อุจจาระเหลวเนื่องจากมามพรอง  ระวังการใชในหญิงมีครรภ20 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาคอหอยสวนกลองเสียงอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบ และไซนัสอักเสบ2 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง1 
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   ชวนอู (โหราเดือยไก) 
 

คําจํากัดความ 
ชวนอู (川乌) หรือ โหราเดือยไก คือ รากแกวแหงของตนอูโถว (乌头) ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Aconitum carmichaelii Debeaux วงศ Ranunculaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนอูโถวเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากแกวเปนรูปโคนควํ่า มีรากแขนงจํานวนมากติดอยู  ลําตนตั้งตรง 

สวนบนมีขนสั้นเกรียนนุมประปราย  ใบเรียงสลับ แผนใบหนาคลายแผนหนัง แยกเปนแฉกลึก 3 แฉก แฉก
ดานขางจะแยกเปนอีก 2 แฉก แฉกกลางแยกเปนอีก 3 แฉก ขอบใบหยักซี่ฟนหยาบ ๆ หรือเปนหยักมน  ชอดอก
แบบชอกระจะ แกนกลางของชอดอกมีขนสั้นเกรียนนุมหันลงหนาแนน  กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีมวงน้ําเงิน 
กลีบดานบนเปนรูปหมวก กลีบดานลางเปนรูปรางคอนขางกลมดานในไมมีขน  กลีบดอก 2 กลีบ เปลี่ยนสัณฐาน
ไปคลายใบที่มีตอมน้ําหวาน สวนยอดหันลง กานกลีบดอกยาว  เกสรเพศผูจํานวนมาก รังไข 3-5 คารเพล  
ผลแบบผลแตกแนวเดียว รูปขอบขนาน  ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม  ติดผลเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม2-5 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ชวนอูมีแหลงผลิตที่สําคัญในหลายมณฑล ไดแก ทางตะวันออกของมณฑลหยุนหนาน (云南东部) 

มณฑลซื่อชวน (四川) หูเปย (湖北) กุยโจว (贵州) หูหนาน (湖南) เจียงซี (江西) เจอเจียง (浙江) เจียงซู 
(江苏) อันฮุย (安徽) ทางใตของมณฑลสานซี (陕西南部) ทางใตของมณฑลเหอหนาน (河南南部) ทาง
ตะวันออกของมณฑลซานตง (山东东部) ทางใตของมณฑลเหลียวหนิง (辽宁南部) และทางเหนือของเขต
ปกครองตนเองกวางซีจวง (广西北部) ในมณฑลซื่อชวน  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมอยูที่เมืองเจียงอิ๋ว (江油) 
อันเซี่ยน (安县) ผิงอู (平武) ชิงชวน (青川) เปยชวน (北川) และปูทัว (布拖) รวมทั้งแหลงผลิตที่เมืองฮั่นจง 
(汉中) ในมณฑลสานซี  ทั้งนี้แหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุดคือ บริเวณริมสองฝงทางตอนกลางและตอนลางของ
แมน้ําฝูเจียง (涪江) ในมณฑลซื่อชวน [บริเวณเหอซี (河西) ในเมืองเจียงอิ๋ว]2,4-6 

 
 

4 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนสิงหาคม โดยขุดรากขึ้นมา ตัดรากแขนงและ

รากฝอยทิ้ง เคาะดินออก แลวนําไปแปรรูปตอ7-9 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นํารากแกวที่ไดมาตากแดดหรืออบใหแหง ในมณฑลสานซีจะนํารากแกวมาตัดแตงกอนแลวแชใน

น้ํารอนนาน 12 ชั่วโมง จากน้ันนํามาคลุกกับขี้เถา เกลี่ยผ่ึงแดดในเวลากลางวัน สวนเวลากลางคืนก็กลบเขาเปน
กอง ทําซ้ําไปมาหลายครั้งจนแหง7-9 

 

 

 
รูปที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนอูโถว 
图 1 乌头原植物 

Figure 1  Aconitum carmichaelii Debeaux 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนอูโถว (ภาพลายเสน) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  
图 2 乌头植物简图。 1.带花枝  2.根   

Figure 2  Aconitum carmichaelli Debeaux (drawing illustration)   
1. flowering branch  2. root   

 

1

2 

5 centimeters
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ชวนอูมีลักษณะเปนรูปกรวยไมสม่ําเสมอ บิดงอเล็กนอย สวนปลายมักมีลําตนที่หลงเหลือติดอยู  

สวนกลางโปงพองออกดานหนึ่ง  ยาว 2-7.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.2-2.5 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลหรือ
สีน้ําตาลอมเทา มีรอยยน  มีรอยแผลที่เกิดจากรากแขนง  เนื้อแข็ง หนาตัดสีคอนขางขาวหรือสีเหลืองอมเทาออน 
วงของเนื้อเยื่อเจริญชนิด cambium เปนรูปหลายเหลี่ยม  มีกลิ่นออน ๆ รสเผ็ดและทําใหลิ้นแสบชา1,10-12 
(รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของชวนอู 
图 3 川乌药材 

Figure 3  Aconiti Radix crude drug 
 

 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา13-15 

1 centimeter 
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สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
เฉาอู (草乌) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Aconitum kusnezoffii Rchb. วงศ 

Ranunculaceae  มีลักษณะเปนรูปกรวยไมสม่ําเสมอ บิดงอเล็กนอย มีรูปรางเหมือนหัวนกอีกา ยาว 2-6 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.8-2 เซนติเมตร  สวนปลายมักมีโคนลําตนหรือแผลที่เกิดจากลําตน ผิวมีสี
น้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลอมเทา มีรอยยนตามยาว  บางรากมีปุ มนูนจากที ่เคยเปนรากแขนงยื่นออกมา 
เรียกวา ติงเจ่ียว (钉角)  เนื้อแข็ง แตกหักยาก หนาตัดสีขาวอมเทา เนื้อมีลักษณะเปนแปง มีวงของเนื้อเยื่อเจริญ
ชนิด cambium เปนรูปหลายเหลี่ยมหรือรูปคอนขางกลม และมีจุดของทอลําเลียง  ไมมีกลิ่นเหม็น รสเผ็ดรอน
และทําใหลิ้นชา16  

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของชวนอู มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ชวนอู (川乌) : เตรียมโดยนํารากแกวมากําจัดสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ ออก ทุบใหแตกกอนใช1,17-20 
2. จื้อชวนอู (制川乌) : เตรียมโดยนําชวนอู (จากวิธีที่ 1) มาคัดขนาดใหญเล็ก แชน้ําใหชุมจนถึง

เนื้อใน แลวนํามาตมน้ํานาน 4-6 ชั่วโมง หรือนึ่งนาน 6-8 ชั่วโมง จนเมื่อนํารากที่ใหญออกมาผาดู จะไมมี
แกนสีขาวเหลืออยู และเมื่อนํามาแตะลิ้นจะรูสึกชาเล็กนอย  นําออกมาทิ้งไวใหแหงประมาณรอยละ 60 จากน้ัน
หั่นเปนแผน แลวทําใหแหงอีกครั้ง1,17-20 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. ชวนอู : มีลักษณะเปนรูปกรวยหรือรูปรางไมแนนอน บิดงอเล็กนอย สวนปลายมักมีลําตนที่หลงเหลือ

ติดอยู สวนกลางโปงพองออกดานหนึ่ง ยาว 2-7.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.2-2.5 เซนติเมตร  ผิวสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมเทา มีรอยยน มีรอยแผลเล็ก ๆ ที่เกิดจากรากแขนง  เนื้อแข็ง หนาตัดสีคอนขางขาว
หรือสีเหลืองอมเทาออน วงของเนื้อเยื่อเจริญชนิด cambium เปนรูปหลายเหลี่ยม  มีกลิ่นออน ๆ รสเผ็ดและ
ทําใหลิ้นแสบชา17,19-21 (รูปที่ 4) 

2. จื้อชวนอู : มีลักษณะเปนแผนรูปรางไมแนนอนหรือเปนรูปสามเหลี่ยมทรงยาว  ผิวสีน้ําตาลเขม
หรือสีน้ําตาลอมเหลือง อาจพบวงของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium สีน้ําตาลอมเทา  เนื้อเบา เปราะ  หนาตัด
เปนมันวาว  มีกลิ่นออน ๆ  เมื่อชิมจะทําใหลิ้นชาเล็กนอย17,19-21 (รูปที่ 5)   
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของชวนอูอิ่นเพี่ยน 
图 4 川乌饮片 

Figure 4  Chuanwu prepared slices 

 
 

 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของจ้ือชวนอู 
图 5 制川乌饮片 

Figure 5  Zhichuanwu prepared slices 

 

 

 

1 centimeter 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ชวนอูมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม alkaloids [เชน aconitine, mesaconitine, 

hypaconitine (รูปที่ 6)] เปนตน21,22 
 

 

                        R1  R2 
aconitine C2H5 OH 
乌头碱 

mesaconitine CH3 OH 
新乌头碱 

hypaconitine CH3  H 
次乌头碱 

 
รูปที่ 6 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในชวนอู 
图 6 川乌主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Aconiti Radix 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงชวนอูมีสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 7) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก 
(1) เม็ดแปงพบไดมาก มีขนาดใหญและมีจํานวนมาก มักพบเปน
เม็ดเดี่ยว รูปทรงกลม บางครั้งพบอยูเปนกลุม 2-15 เม็ด  พบ
กระจายอยูนอกเซลลและอยูในเซลล  (2) เซลล cork พบไดมาก 
สีเหลืองหรือสีน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม 
ผนังเปนคลื่นเล็กนอย  (3) Vessel สวนใหญเปนแบบ tracheid 
ปลายตัดเฉียงและมีรู (perforate)  (4) Stone cell พบไดบาง ไม
มีสีหรือสีเขียวอมเหลืองออน รูปรางคอนขางสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผา ผนังคอนขางหนา และมีรู (pit) (รูปที่ 8) 
 
 

 
รูปที่ 7  ลักษณะของผงชวนอู 
图 7 川乌粉末 

Figure 7  Aconiti Radix powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงชวนอู 
图 8 川乌粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Aconiti Radix powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงชวนอู 0.5 กรัม ดวยสารละลาย 2% acetic acid ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่อง
คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที นําสารสกัดที่กรองได มาทําปฏิกิริยากับ Meyer’s 
reagent จํานวน 3 หยด จะเกิดตะกอนสีขาว (เปนการตรวจสอบสารกลุม alkaloids) (รูปที่ 9) 

 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม alkaloids ดวย Meyer’s reagent  
图 9 川乌生物碱类化合物加碘化汞钾试剂显色反应 

Figure 9  Results of the chemical reaction of alkaloids with Meyer’s reagent 
 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงชวนอู 1 กรัม ดวยสวนผสมของน้ํายา ammonia (40% ammonia water ในน้ํา) 

1.7 มิลลิลิตร และ diethyl ether 6.7 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง นาน 15 นาที กรองนําสารสกัด
ทั้งหมดมาระเหยแหง และละลายกลับดวย methanol 0.2 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่
เตรียมไว โดยใช ethyl acetate : ethanol : ammonia water ในอัตราสวน 40 : 3 : 2 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน Dragendroff’s 
ทิ้งใหแหง แลวพนทับดวยน้ํายา sodium nitrite (10% sodium nitrite ในน้ํา) จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร 
(รูปที่ 10) 
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รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางชวนอูที่สกดัดวย diethyl ether  

โดยใช ethyl acetate : ethanol : ammonia water ในอัตราสวน 40 : 3 : 2  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  

 (III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน Dragendroff’s ทิ้งใหแหงในบรรยากาศ แลวพนทับดวยน้ํายา  
  sodium nitrite 

图 10 乌头乙醚提取物薄层层析图谱。 展开剂为乙酸乙酯-乙醇-氨水（40 : 3 : 2） 

（I）  紫外灯 254 nm 下观察 

（II） 紫外灯 366 nm 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 10  Thin layer chromatograms of Aconiti Radix test solution using a mixture of ethyl acetate : ethanol : ammonia water (40 : 3 : 2)  
as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with Dragendroff’s spray reagent and over spray with sodium nitrite TS 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงชวนอู 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

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

 

 
รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางชวนอูที่สกัดดวย methanol  

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 川乌甲醇提取液紫外光图谱 

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

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 9.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 2.0 โดยน้าํหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยน้ําหนกั1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสําคัญ   

สาร aconitine (C34H47NO11), hypaconitine (C33H45NO10) และ mesaconitine (C33H45NO11) : 
ปริมาณรวมไมนอยกวารอยละ 0.05-0.17 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  

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
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ความยาวคลื่น 235 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 2,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร mesaconine  

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 aconine, hypaconine และ 

mesaconine ละลายในสวนผสมของ isopropanol : chloroform (1 : 1) เพื่อใหไดสารละลาย
สารมาตรฐานที่มีสาร aconitine ความเขมขน 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และสาร hypaconitine 
และ mesaconitine ความเขมขนอยางละ 150 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

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

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คาํนวณปริมาณรวม
ของสาร aconine, hypaconine และ mesaconine ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลาย
สารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peaks  แลวคํานวณหารอยละของปริมาณรวมของสาร aconine, hypaconine 
และ mesaconine ในผงชวนอู1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
 ชวนอูมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานอักเสบ ระงับปวด กดภูมิคุมกัน และมีผลตอ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด23  สาร total alkaloids ของชวนอู สาร aconitine, mesaconitine, hypaconitine 
และ 3-acetyl aconitine มีฤทธิ์ตานอักเสบอยางแรง โดยสามารถตานอักเสบในสัตวทดลองที่ชักนําดวยสาร
กระตุนการอักเสบชนิดตาง ๆ  สาร alkaloids ชนิดตาง ๆ ของชวนอูมีฤทธิ์ระงับปวดอยางมีนัยสําคัญ ฤทธิ์
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ระงับปวดของสาร 3-acetyl aconitine ไมกอใหเกิดการดื้อยาและติดยา  สาร alkaloids ชนิดตาง ๆ ของ
ชวนอูยังมีฤทธิ์กดการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  สาร aconitine สามารถชักนําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ มีฤทธิ์
ทําใหชาเฉพาะที่ และปดกั้นระบบประสาทกลามเนื้อ23,24 

พิษวิทยา 
 จากการศึกษาหาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50 ) ของสาร aconitine, 

mesaconitine และ hypaconitine โดยการกรอกเขากระเพาะอาหาร ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และ
ฉีดเขาหลอดเลือดดํา พบวาสาร hypaconitine มีความเปนพิษต่ําที่สุด25  เมื่อใหสุนัขกินผงชวนอูขนาด 20 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยผสมกับอาหาร ใหกินติดตอกัน 3 เดือน พบวากอใหเกิดความเสียหายตอเซลลประสาทสั่งการ 
(motor neuron) ที่ไขสันหลังสวนเอว (lumbar spinal cord) และ gray matter ของ thoracic segment26  
ยาตมชวนอูที่เตรียมโดยการตมนาน 30 นาที เมื่อใหในขนาด 6 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 30 วัน ไมพบ
ความเปนพิษที่ตอการเจริญเติบโตและระบบการสรางเม็ดเลือด แตเปนพิษอยางชัดเจนตอตับ ไต และหัวใจ27  
สวนที่ตกตะกอนจากสารสกัดเอทานอลของมี่จ้ือชวนอู (蜜炙川乌) สารสกัดของมี่จ้ือชวนอู และสารสกัด
ของจ้ือชวนอูที่เตรียมตามวิธีของเภสัชตํารับของจีน ไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ  และฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของ
ชวนอูจะเพ่ิมขึ้นเมื่อนํามาเตรียมเปนมี่จ้ือชวนอู28   

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
ชวนอูมีรสเผ็ด ขม รอน มีพิษสูง  เขาสูเสนลมปราณหัวใจ ตับ ไต และมาม29 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. ชวนอู : ขจัดลมชื้น กระจายความเย็น ระงับปวด29  
2. จื้อชวนอู : เปนชวนอูที่ผานการลดทอนพิษ สามารถรับประทานได  ใชรักษากลุมอาการปวด

เนื่องจากความเย็น ลมและความชื้น กลุมอาการเหน็บชา ตึงและเจ็บแขนขาและรางกาย20   

ขอบงใช 
1. กลุมอาการปวดอุดกั้นที่เกิดจากลมช้ืนเย็น  
ชวนอูมีฤทธิ์รอน รสเผ็ด ขม  ใชรักษาอาการปวดขอจากลม ความเย็น และความช้ืน  เนื่องจาก

เปนยารอนจึงมีฤทธิ์ขับกระจายความเย็นและระงับปวดไดดีมาก เปนตัวยาที่เหมาะสําหรับรักษาอาการปวดขอ
จากลม ความเย็น และความช้ืน มักใชรวมกับฟูจ่ือ (附子) โรวกุย (肉桂 อบเชยจีน) และซี่ซิน (细辛) เชน 
ตํารับยาอูโถวทัง (乌头汤)29 
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2. อาการปวดจากความเย็นติดขัดภายใน 
ชวนอูเปนตัวยาที่มีฤทธิ์เดนในการขจัดปจจัยกอโรคชนิดเย็น และระงับปวดไดดี จึงใชรักษาอาการ

ปวดตาง ๆ เนื่องจากปจจัยกอโรคชนิดเย็นจับตัว เชน อาการปวดเคนจากบริเวณหัวใจราวไปที่หลัง หรือปวดราว
จากหลังมาที่หนาอก มักใชรวมกับฟูจื่อ (附子) กันเจียง (干姜 ขิง) และสูเจียว (蜀椒) เชน ตํารับยา
อูโถวชื่อสือจ่ือหวาน (乌头赤石脂丸) (รูปที่ 12)  กรณีใชรักษาไสเลื่อนที่เกิดจากปจจัยกอโรคชนิดเย็น มี
อาการปวดทองรอบ ๆ สะดือ มือเทาเย็น จะนําชวนอูมาตมเอาน้ํา แลวเติมน้ําผ้ึงรับประทาน เรียกวา ตํารับยา 
ตาอูโถวทัง (大乌头汤)29 

นอกจากนี้ชวนอูยังใชรักษาอาการบาดเจ็บฟกช้ํา ในสมัยโบราณมักใชเปนยาชาระงับปวดภายนอก29 
 

 

 
 
 
รูปที่ 12  ตํารับยาอูโถวชื่อสือจ่ือหวาน 

(ชวนอูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 12 乌头赤石脂丸组成（方中川乌为君药） 

Figure 12  Compositions of Wutou Chishizhi Wan  
(Aconiti Radix acting as principal.drug) 

 

ขนาดและวิธีใช  
จ้ือชวนอู ใชครั้งละ 1.5-3.0 กรัม ตมรับประทาน1,18  เพื่อลดทอนพิษของยา ใหตมกอนยาอื่น 30 

นาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งเมื่อทดสอบโดยนํามาแตะลิ้นแลวไมทําใหลิ้นชา18  สวนชวนอูที่ไมไดฆาฤทธิ์จะ
ใชเปนยาภายนอกเทานั้น29 

ขอหามใช 
หามใชในหญิงมีครรภ  หามใชรวมกับปนเซี่ย (半夏) กวาโหลวเขอ (瓜蒌壳) กวาโหลวเหริน 

(瓜蒌仁) ชวนเปยหมู (川贝母) เจอเปยหมู (浙贝母) ไปเหลียน (白蔹) และไปจ๋ี (白及)29 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาอาการปวดท่ีมีสาเหตุจากปจจัยกอโรคชนิดเย็นจับตัว เชน ภาวะอักเสบรอบขอไหล ปวดเอว

และขา ปวดจากมะเร็ง ปวดจากกระดูกงอก เปนตน2 
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อาการไมพึงประสงค : ความเปนพิษของชวนอูเกิดจากสารกลุม alkaloids  การรับประทานสาร 
aconitine ที่เปนสารที่สกัดไดจากชวนอูในขนาด 3-4 มิลลิกรัม จะทําใหเสียชีวิตได  มีรายงานวามีผูที่
รับประทานชวนอูบางรายเกิดผ่ืนนูนแดง ขึ้นเปนปนหรือกระจายทั่วตัว  มีอาการคันตามผิวหนังคอนขางรุนแรง
รวมกับอาการกระสับกระสาย  หากตมยาไมถูกวิธีจะทําใหเกิดอาการพิษข้ึนได เชน ปากและลิ้นชา ชาตามแขน
ขา หรือชาไปทั้งตัว น้ําลายยืด คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เวียนศีรษะ ตาลาย ปากแหง ชีพจรเตนชาผิดปกติ 
หายใจลําบาก มือเทากระตุก หมดสติ ควบคุมอุจจาระและปสสาวะไมได ความดันเลือดและอุณหภูมิรางกาย
ลดต่ําลง หัวใจเตนผิดจังหวะ  ในรายที่มีอาการรุนแรง ระบบการไหลเวียนเลือดและระบบทางเดินหายใจ
ลมเหลว2 

การเก็บรักษา   
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปราศจากการรบกวนจากแมลง1,17-19 
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ชิงผี 
 

คําจํากัดความ 
ชิงผี (青皮) คือ ผลออนแหงหรือเปลือกแหงของผลที่ยังไมแกเต็มที่ของตนจฺหวี (橘 สมเขียวหวาน) 

ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ Rutaceae  และสายพันธุอื่น ๆ ของพืชชนิดนี้ 1  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนจฺหวี (สมเขียวหวาน) เปนไมยืนตนขนาดเล็กหรือไมพุม ไมผลัดใบ มักมีหนาม  ใบประกอบแบบ

ลดรูปเหลือหนึ่งใบ เรียงสลับ  แผนใบรูปใบหอก รูปรี หรือรูปไขทรงกวาง  ปลายใบเรียวแหลม สวนปลายสุด
เวาตื้น ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบคอนขางไมเรียบ ใบมีจุดน้ํามันโปรงแสง  ดอกเดี่ยวหรือออกเปนกลุม 2-3 ดอก  
วงกลีบเลี้ยงรูปถวย มี 5 แฉก  กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวหรือชมพู  ผลกลมแปนหรือคอนขางกลม เปลือกผล
บางมากและเรียบ ปอกออกไดงาย มีเยื่อลักษณะคลายตาขายที่ติดกับเนื้อผล ลอกออกงาย  เนื้อผลแบงเปน 7-
14 กลีบ ผนังบางหรือคอนขางหนา นุมเหนียว ถุงน้ํารูปกระสวย สั้นและอวบ ฉ่ําน้ํา มีรสเปรี้ยว หวาน หรือขม 
มีกลิ่นเฉพาะตัว  เมล็ดรูปไข ปลายแคบ ฐานโคงมน  ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน  ติดผลเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน2-5 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนจฺหวีมีการเพาะปลูกทั่วไปบริเวณทางใตของแมน้ําแยงซีเกียง โดยพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุด ไดแก เมือง

โหยวซี (尤溪) และเมืองฝูโจว (福州) ในมณฑลฝูเจ้ียน (福建)  และเมืองซินหุย (新会) ในมณฑลกวางตง 
(广东)2-5 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวผลที่ยังไมแกประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

สิงหาคม  โดยผลออนที่เก็บหรือที่รวงในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเรียกวา เกอชิงผี (个青皮) 
และผลท่ียังไมแกที่เก็บในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเรียกวา ซื่อฮวาชิงผี (四花青皮)6 

 

5 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนจฺหวี (สมเขียวหวาน)  

แสดงตนที่ติดผล (รูปบน) และดอก (รูปลาง) 
图 1 橘原植物。 上图：带果植株; 下图：带花株 

Figure 1  Citrus reticulata Blanco, upper: whole plant with fruits; lower: flowers 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนจฺหวี (สมเขียวหวาน) (ภาพลายเสน) 
1. กิ่งที่มีดอก  2. ดอก  3. ผล   

图 2 橘植物简图。 1.带花枝  2.花  3.果 

Figure 2  Citrus reticulata Blanco (drawing illustration)  1. flowering branches  2. flowers  3. fruit 

1

2 3 

3 centimeters

1 centimeter 

1 centimeter
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2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
(1) เกอชิงผี : นําผลท่ีเก็บเกี่ยวมาลางน้ําใหสะอาดแลวตากแดดใหแหง6  
(2) ซื่อฮวาชิงผี : ใชมีดกรีดที่ยอดของผลที่เก็บเกี่ยวมาเปนรูปกากบาท แลวลอกเปลือกออกเปน

สี่แฉกใหสวนฐานยังคงติดกัน ทิ้งเนื้อผลไป  แลวนําเปลือกไปตากแดดใหแหง6 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
1. เกอชิงผี (个青皮) : มีลักษณะเปนรูปทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 0.5-2 เซนติเมตร  ผิวสีเขียว

อมเทาหรือสีเขียวเขม คอนขางหยาบ มีตอมน้ํามันขนาดเล็กเปนรอยบุมลงไป  สวนฐานมีรอยแผลที่เกิดจาก
กานผลเปนรูปวงกลม  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลืองออน หนา 0.1-0.2 เซนติเมตร 
ขอบหนาตัดดานนอกมีตอมน้ํามันเรียง 1-2 ชั้น  มีชองบรรจุเนื้อผล 8-10 ชอง สีน้ําตาลออน  มีกลิ่นหอมออน ๆ 
รสเปรี้ยว ขม และเผ็ด1,7-9 

2. ซื่อฮวาชิงผี (四花青皮) : มีลักษณะเปนเปลือกผลที่ตัดเปนสี่แฉกสวนฐานติดกัน แตละแฉก
เปนรูปขอบขนาน ยาว 4-6 เซนติเมตร หนา 0.1-0.2 เซนติเมตร  ผิวดานนอกสีเขียวอมเทาหรือสีเขียวเขม มี
ตอมน้ํามันจํานวนมากหนาแนน  ผิวดานในสีคอนขางขาวหรือสีขาวอมเหลือง หยาบ มีเสนใยสีขาวอมเหลือง
หรือสีน้ําตาลอมเหลืองติดอยู  เนื้อคอนขางแข็งแตฉีกไดงาย ขอบหนาตัดดานนอกมีตอมน้ํามันเรียง 1-2 ชั้น  
มีกลิ่นหอม รสขมและเผ็ด (รูปที่ 3)1,7-9 

 
 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของซื่อฮวาชิงผี 
图 3 四花青皮药材 

Figure 3  Citri Reticulatae Pericarpium Viride crude drug 
 
 

 

1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา 
ชิงผีแบงประเภทไดเปน เกอชิงผี และซื่อฮวาชิงผี  โดยซ่ือฮวาชิงผีมีคุณภาพดีกวา   
1. เกอชิงผี : แบงตามขนาดเปน 3 ประเภท ไดแก เผาชิง (泡青) โขวชิง (扣青) และชิงผีจ่ือ (青皮籽)  

เผาชิงมีขนาดคอนขางใหญ ผิวคอนขางบาง เนื้อโปรงและน้ําหนักเบา  สวนโขวชิงมีขนาดเล็กกวาเผาชิง นํามาใช
เปนยาคอนขางมาก สวนใหญจะหั่นเปนแผนบาง ๆ หรือผาซีก  ชิงผีจ่ือเปนผลออนที่มีขนาดเล็ก  โดยทั่วไปถือวา
เกอชิงผีที่มีคุณภาพดีที่สุดตองมีเปลือกสีเขียวเขม ผิวขรุขระ เนื้อแข็ง เปลือกหนาเนื้อนอย มีกลิ่นหอมฉุน6,10 

2. ซื่อฮวาชิงผี : แบงตามแหลงปลูกเปน เจี้ยนซื่อฮวา (建四花 จากแหลงผลิตในมณฑลฝูเจี้ยน) 
กวางซ่ือฮวา (广四花  จากแหลงผลิตในมณฑลกวางตงที่เมืองซินหุย) เจียงซีซื่อฮวา (江西四花 จากแหลง
ผลิตในเขตปกครองตนเองกวางซี) เปนตน  เจ้ียนซื่อฮวากับกวางซ่ือฮวาไดรับการยอมรับวามีคุณภาพดีที่สุด มี
ผิวสีเขียวและเนื้อสีขาว เนื้อละเอียดและมีกลิ่นหอม สวนเจียงซีซื่อฮวา ผิวหยาบ มีกลิ่นหอมนอยกวาเจ้ียนซื่อฮวา
และกวางซื่อฮวา  โดยชิงผีที่มีคุณภาพดีผิวดานนอกจะมีสีเขียวเขม เนื้อในสีขาว มีน้ํามันมาก และมีกลิ่นหอม6,10     

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
ซวนเฉิง (酸橙) และเถียนเฉิง (甜橙) คือ ผลออนหรือเปลือกผลที่ยังไมแกเต็มที่ของพืชที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Citrus aurantium L. (สมซา) และ Citrus sinensis (L.) Osbeck. (สมเกลี้ยง) วงศ 
Rutaceae  ผิวนอกมีสีเขียวเขมหรือสีเขียวอมน้ําตาลเขม มีตุมนูนเห็นไดชัดและมีรอยยนตามผิว มีรอยแผลที่
เกิดจากกานผลชัดเจน  เมื่อผาตามขวางจะสังเกตเห็นเปลือกผลชั้นกลางคอนขางบวมพอง  เปลือกหนา 0.3-1.2 
เซนติเมตร มีสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลือง ขอบหนาตัดดานนอกมีตอมน้ํามันเรียง 1-2 ชั้น  ถุงน้ํา
สีน้ําตาล เนื้อแข็ง มีกลิ่นหอมออน ๆ รสขม และเปรี้ยวเล็กนอย3   

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของชิงผี มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ชิงผี (青皮) : เตรียมโดยนําผลออน (เกอชิงผี) หรือเปลือกผล (ซื่อฮวาชิงผี) มากําจัดสิ่งแปลกปลอม 

แลวลางน้ําใหสะอาด ทิ้งไวใหเนื้อนุม แลวหั่นเปนแวนหรือเปนแถบกวาง 2-4 มิลลิเมตร  จากน้ันนําไปตากให
แหง แลวรอนแยกเศษตาง ๆ ออกไป1,11-13 

2. ชูชิงผี (醋青皮) : เตรียมโดยนําชิงผี (จากวิธีที่ 1) เติมน้ําสมสายชู (ใชน้ําสมสายชู 15 กิโลกรัม 
ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)  คลุกใหเขากันแลวทิ้งไวใหน้ําสมสายชูซึมเขาเนื้อในตัวยา  จากน้ันนําไปผัดบนกระทะ
โดยใชไฟระดับออนจนกระทั่งแหง  นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น  รอนแยกเศษตาง ๆ ออกไป1,11-13 
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ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. ชิงผี : มีลักษณะเปนแผนกลมหรือเปนแถบรูปรางไมสม่ําเสมอ  ผิวดานนอกสีเขียวอมเทาหรือสี

เขียวเขม  ผิวดานในสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลืองออน  ขอบหนาตัดดานนอกมีตอมน้ํามันเรียง 1-2 
แถว  อาจพบชองบรรจุเนื้อผล 8-10 ชอง สีเหลืองออน  ชิงผีมีเนื้อแข็ง  กลิ่นหอมออน ๆ รสขมและเผ็ด1,11-13 
(รูปที่ 4) 

2. ชูชิงผี : มีลักษณะเหมือนชิงผี แตผิวสีเขมกวา และมีกลิ่นของน้ําสมสายชูออน ๆ  รสขมและ
เผ็ด1,11-13 (รูปที่ 5)  
 
 

 
 
 

 
 
 

1 centimeter 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของชิงผีอิ่นเพี่ยน 
图 4 青皮饮片 

Figure 4  Qingpi prepared slices 

1 centimeter 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของชูชิงผี 
图 5 醋青皮饮片 

Figure 5  Cuqingpi prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
ชิงผีมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม flavonoids [เชน hesperidin (รูปที่ 6)], 

น้ํามันหอมระเหย และ amino acids ปริมาณเล็กนอย  โดยสารกลุม flavonoids มีปริมาณคอนขางสูง7,14-16 
 

 

รูปที่ 6  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร hesperidin 
图 6 橙皮苷化学结构   

Figure 6  Chemical structure of hesperidin 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงชิงผีมีสีน้ําตาลอมเขียว (รูปที่ 7)  มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) เซลลของเปลือกผลชั้นนอก (epicarp) มีขนาดเล็ก 
สีน้ําตาลอมสม เมื่อมองดานพื้นผิวเปนเซลลรูปหลายเหลี่ยม
หรือคอนขางสี่เหลี่ยม พบไดมาก และพบผลึกรูปปริซึมในชั้น
เซลล parenchyma ที่อยูติดกับชั้น epidermis (2) เซลลของ
เปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) เปนเซลล parenchyma ผนัง
บาง ไม lignified พบไดมาก และภายในเซลลพบผลึกสาร 
hesperidin จํานวนมาก สีเหลืองแกมน้ําตาล รูปรางคอนขาง
กลม หรือรูปรางไมแนนอน  (3) เซลลของเปลือกผลชั้นใน 
(endocarp) ประกอบดวย vascular bundle แบบ spiral 
และ reticulate ผนัง lignified พบไดบาง (รูปที่ 8)  

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 7  ลักษณะของผงชิงผี 
图 7 青皮粉末 

Figure 7  Citri Reticulatae Pericarpium Viride  
powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงชิงผี 
图 8 青皮粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Citri Reticulatae Pericarpium Viride powdered drug 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี    

สกัดผงชิงผี 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 50 ไมโครลิตร ใส magnesium ribbon 1 ชิน้ เตมิ 
concentrated hydrochloric acid เล็กนอย จะเกิดสีชมพูแดง (Shinoda’s test เปนการตรวจสอบสารกลุม 
flavonoids) (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม flavonoids ดวย Shinoda’s test 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 
图 9 青皮黄酮类化合物加浓盐酸-镁粉显色反应 （I）反应前 （II）反应后 

Figure 9  Result of Shinoda’s test for flavonoids (I) before, and (II) after the reaction 

 
 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงชิงผี 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  ละลายสาร hesperidin ใน 
methanol ใหไดความเขมขน 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (สารละลายสารมาตรฐาน)  หยดสารละลายตัวอยางและ
สารละลายสารมาตรฐานอยางละ 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นาํไป
วางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช ethyl acetate : methanol : water ในอัตราสวน 100 : 17 : 13 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไป
ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 
anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร โดยมีตาํแหนงและสี
ของแถบสารที่ไดจากสารละลายตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน (รูปที่ 10) 
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รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางชิงผีที่สกัดดวย methanol โดยใช 

ethyl acetate : methanol : water ในอัตราสวน 100 : 17 : 13 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
แถบ (1) คือ สารละลายตัวอยาง 
แถบ (2) คือ สารละลายสารมาตรฐาน hesperidin 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 青皮甲醇提取物薄层层析图谱。 展开剂为乙酸乙酯-甲醇-水（100 : 17 : 13) 

第（1）青皮供试品溶液 

第（2）橙皮苷对照溶液 

（I） 紫外灯 254 nm 下观察 

（II） 紫外灯 366 nm 下观察 
（III） 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Citri Reticulatae Pericarpium Viride test solution using a mixture of  
ethyl acetate : methanol : water (100 : 17 : 13) as mobile phase 
Track (1) Citri Reticulatae Pericarpium Viride test solution 
Track (2) hesperidin standard 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 
สกัดผงชิงผี 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

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

 

 
รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางชิงผีที่สกดัดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 11 青皮甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 11  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Citri Reticulatae Pericarpium Viride in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
ปริมาณสารสําคัญ   
สาร hesperidin (C28H34O15) : ไมนอยกวารอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : water ในอัตราสวน 25 : 75 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 284 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 1,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร hesperidin 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน hesperidin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงชิงผี (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 mesh) 
จํานวน 0.2 กรัม ใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 30 
มิลลิลิตร นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ปรับปริมาตรใหครบ 50 
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มิลลิลิตร ดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง  นําสารละลายท่ีกรองไดปริมาตรที่แนนอน 2 มิลลิลิตร ใสใน
ขวดกําหนดปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร เจือจางใหครบปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน จะไดสารละลาย
ตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอนอยางละ 
10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คาํนวณปริมาณของสาร 
hesperidin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลวคํานวณหา
รอยละของสาร hesperidin ในผงชิงผี1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ชิงผีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตอกลามเนื้อเรียบของระบบทางเดินอาหารและมดลูก 

ปกปองตับและถุงน้ําดี ขับเสมหะ ตานเช้ือแบคทีเรีย เปนตน  ยาตมชิงผีมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบ
ของระบบทางเดินอาหาร14,17 และมดลูก18,19  คลายหูรูดที่ควบคุมการหลั่งน้ําดีเขาสูลําไสเล็กสวนตน (Sphincter 
of Oddi) เพิ่มการบีบตัวของถุงน้ําดีและขับน้ําดี จึงสามารถปองกันการเกิดนิ่วในถุงน้ําดี  ชิงผียังมีฤทธิ์ปกปองตับ 
ทําใหการทํางานของเอนไซมตับ ALT (Alanine transaminase) และ AST (Aspartate transaminase) 
ลดลง ลดการเสื่อมสภาพและการตายเฉพาะสวนของเนื้อเยื่อตับ14,20  น้ํามันหอมระเหยของชิงผีมีฤทธิ์ขับเสมหะ
และตานเช้ือแบคทีเรีย สารออกฤทธิ์ไดแก สาร limonene19 และสาร triterpenoids อื่น ๆ21  

พิษวิทยา 
 ไมมีรายงาน  

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
ชิงผีมีรสขม เผ็ด อุน เขาสูเสนลมปราณตับ ถุงน้ําดี และกระเพาะอาหาร1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. ชิงผี : ระบายช่ีของตับ สลายชี่ที่จับเปนกอน ชวยยอยแกอาหารคั่งคางไมยอย1,11-13 

2. ชูชิงผี : การผัดชิงผีกับน้ําสมสายชูจะนําฤทธิ์ยาเขาตับ ลดความแรงของฤทธิ์ยา ลดฤทธิ์การขับเหงื่อ 
เพื่อไมใหทําลายชี่ภายในรางกาย (เจ้ิงช่ี 正气) เพิ่มฤทธิ์กระจายช่ีของตับ ระงับปวด13 เหมาะสําหรับผูปวย
โรคหัวใจที่มีอาการปวดกระเพาะอาหารรวมดวยมาเปนเวลานาน และปวดไสเลื่อน11 
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ขอบงใช 
1. กลุมอาการช่ีตับติดขัด   
ชิงผีเปนตัวยาที่มีรสเผ็ด อุน มีฤทธิ์กระจายช่ีของตับไมใหติดขัด เนื่องจากมีฤทธิ์เดนในการระบาย

ชี่ตับ สลายกอนลม จึงเปนตัวยาหลักที่ใชในการรักษาภาวะช่ีตับติดขัด  กรณีใชรักษาอาการเจ็บแนนชายโครง 
มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณระบายชี่ของตับ เชน ไฉหู (柴胡) เซียงฝู (香附 แหวหมู) และยฺหว่ีจิน (郁金)  
กรณีใชรักษาอาการตึงเจ็บหรือเปนกอนที่เตานม มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณขับเคลื่อนชี่ ระบายชี่ของตับ 
สลายกอนเสมหะ เชน ไฉหู (柴胡) เจอเปยหมู (浙贝母) และจฺหวีเย (橘叶)22  

2. อาการปวดทองจากช่ีคั่ง และปวดทองจากอาหารไมยอย   
ชิงผีเปนตัวยาที่มีรสเผ็ด อุน จึงมีสรรพคุณในการกระจายและทําใหโลง  เปนตัวยาที่เขาสูเสน

ลมปราณกระเพาะอาหาร จึงมักใชรักษาภาวะชี่คั่งคางหรืออาหารไมยอย22 
3. อาการกอนบวมในทอง  
ชิงผีเปนตัวยาที่มีฤทธิ์รักษากอนบวมในทองเนื่องจากภาวะชี่คางและเลือดคั่งไดดี มักใชรวมกับ

ตัวยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์กระตุนเลือดสลายกอนในทอง เชน ตันเซิน (丹参) ซานเหลิง (三棱) และเออจู (莪术)22 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม1  

ขอควรระวังในการใช 
ระมัดระวังการใชในผูปวยที่มีภาวะชี่พรองหรืออินพรอง22 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน   
ใชรักษาอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ23 และภาวะเซลลเตานมมีการเจริญเกินปกติ (mammary 

hyperplasia)24 
อาการไมพึงประสงค : ชิงผีอาจทําใหเกิดอาการแพ มีอาการคันตามผิวหนัง บวมแดง2 

การเก็บรักษา    
เก็บในที่รม แหง และเย็น1,11-13 
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ชิงเฮา  
 

คําจํากัดความ 
ชิงเฮา (青蒿) คือ สวนเหนือดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia annua L. วงศ 

Asteraceae (Compositae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนชิงเฮาเปนไมลมลุกอายุปเดียว ทั้งตนสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นเฉพาะ ลําตนตั้งตรง แตกกิ่งมาก 

ผิวเกลี้ยง  ใบเรียงสลับ มักเปนใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีเขียวออน ทั้งสองดาน
มีขนตอมเล็ก ๆ หรือมีจุดตอม  ใบที่อยูสวนบนของตนคอย ๆ เล็กลง ไมมีกานใบ ใบที่อยูสวนลางของตนจะ
เหี่ยวเฉาเมื่อถึงระยะออกดอก แกนกลางของใบขยายออกเปนปกแคบ ๆ ทั้งสองดาน กานใบคอนขางขยายใหญ
และสวนโคนแผออกหุมลําตน  ชอดอกกระจุกแนน จัดเรียงเปนชอเชิงประกอบแบบแยกแขนง กานชอดอกสั้น
และออนนุม วงใบประดับรูปทรงกลม ไมมีขน ฐานดอกรูปขอบขนาน ไมมีขน  ผลแหงเมล็ดลอน รูปไข ผิวเกลี้ยง  
ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  ติดผลเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2-8 (รูปที่ 1, 2)   

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของชิงเฮาอยูที่มณฑลไหหนาน (海南) ซื่อชวน (四川) หูเปย (湖北) เจียงซู (江苏) 

และมหานครฉงชิ่ง (重庆)  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสม ไดแก เมืองจินถัง (金堂) และเผิงซาน (彭山) ใน
มณฑลซื่อชวน  เมืองโยวหยาง (酉阳) และซิ่วซาน (秀山) ในมหานครฉงช่ิง  เขตปกครองตนเองกวางซีจวง (广西)  
เมืองฮั่นหยาง (汉阳) เซี่ยวกาน (孝感) และเสียนหนิง (咸宁) ในมณฑลหูเปย  เมืองหยงเจีย (永嘉) เยวชิง 
(乐清) และหลานซี (兰溪) ในมณฑลเจอเจียง  เมืองซูโจว (苏州) และฉางสู (常熟) ในมณฑลเจียงซู  
และเมืองอูหู (芜湖) อันชิ่ง (安庆) และฉูเสี้ยน (滁县) ในมณฑลอันฮุย  ชิงเฮาเปนพืชที่มีการปลูกทั่ว
ประเทศ แตชิงเฮาที่มีคุณภาพดีที่สุดมีแหลงปลูกแถบตะวันตกเฉียงใต (西南) และมณฑลไหหนาน (海南)2-8 

6 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเกบ็เกีย่ว 
สวนที่มีคุณคาทางยาของชิงเฮาคือ ใบ เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในชวงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่จนถึง

ชวงที่เริ่มออกดอก  หากเก็บเกี่ยวเร็วเกินไปจะไดผลผลิตของใบต่ํา  หากเก็บเกี่ยวชาเกินไป สาร artemisinin 
(ชิงเฮาซู青蒿素) ซึ่งเปนสารสําคัญจะมีปริมาณลดลง  โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 20 กรกฎาคม และ
จะตองเก็บเกี่ยวผลผลิตใหเสร็จกอนเดือนกันยายน  ควรเก็บในวันที่อากาศแจมใส  แลววางผึ่งไว จากนั้น
นํามาตากแดดใหแหงในชวงบายของอีกวันหนึ่ง7-9  

2. การปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดคือ การตากแหงในพื้นที่ปลูก  รองลงมาคือ ตากแหงในที่รม 

ใหหลีกเลี่ยงการอบแหงโดยใชความรอน8,9 

 
รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชิงเฮา 
图 1 青蒿原植物 

Figure 1  Artemisia annua L. 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชิงเฮา (ภาพลายเสน) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ใบ  3. ชอดอก  4. ดอกเพศเมีย  5. ดอกสมบูรณเพศ  
图 2 青蒿植物简图。 1.带花枝  2.叶  3.花序  4.雌花  5.两性花 

Figure 2  Artemisia annua L. (drawing illustration)   
1. flowering branch  2. leaves  3. inflorescence  4. pistillate flower  5. perfect flower   
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ชิงเฮาประกอบดวยสวนของลําตน ใบ และดอก  ลําตนมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก แตกกิ่งที่

สวนบน ยาว 30-80 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.2-0.6 เซนติเมตร  สีเขียวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลือง 
มีสันนูนตามแนวยาว  เนื้อคอนขางแข็งแตหักงาย หนาตัดมีไสตรงกลาง  ใบเรียงสลับ สีเขียวเขมหรือสีเขียวอม
น้ําตาล มวนยับและฉีกขาดงาย  ใบที่สมบูรณเมื่อนํามาคลี่ออกจะเปนใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ใบยอยเปน
รูปขอบขนานหรือรูปรีทรงยาว มีขนสั้นนุมปกคลุมทั้งสองดาน  มีกลิ่นเฉพาะ รสขมเล็กนอย1-7 (รูปที่ 3) 
 

      
มาตรฐานสินคา 

ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา10 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
1. หมูเฮา (牡蒿) คือ สวนเหนือดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia japonica Thunb. 

วงศ Asteraceae (Compositae)  ลําตนมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ผิวมีสีน้ําตาลอมเหลือง มีสันนูนเล็ก ๆ 
ตามแนวยาว เนื้อคอนขางแข็ง  หนาตัดมีลักษณะเปนเสนใย แกนกลางมีไสสีขาว  ใบสีเขียวอมเหลืองถึงสีดํา
อมน้ําตาล ใบสวนใหญไมสมบูรณและมวนงอ เปราะฉีกขาดงาย มีกลิ่นหอม  รสคอนขางขม  แหลงปลูกที่
สําคัญอยูในมณฑลเจียงซู (江苏) ซื่อชวน (四川)  ในพื้นที่ดังกลาวรวมท้ังซางไห (上海) มีการนํามาใชเปนชิงเฮา 
แตไมมีสาร artemisinin11-14 

2. ชิงเฮา (青蒿) คือ สวนเหนือดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia apiacea Hance 
วงศ Asteraceae (Compositae) มีลักษณะเปนเศษของใบหรือดอก  ใบที่สมบูรณรูปขอบขนาน เปนใบแบบ
ขนนก 2 ชั้น ขอบใบหยักลึก  ชอดอกเปนชอกระจุกครึ่งวงกลม ดานหลังของใบประดับตรงกลางมีสี
เขียวมะกอก ขอบมีลักษณะเปนเยื่อโปรงแสง  ภายในใบประดับมีดอกเล็ก ๆ สีน้ําตาลอมเหลืองจํานวนมาก  

2 centimeters 
รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของชิงเฮา 
图 3 青蒿药材 
Figure 3  Artemisiae Annuae Herba crude drug 
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เปราะฉีกขาดงาย  มีกลิ่นหอม รสคอนขางเผ็ดและขม  แหลงปลูกที่สําคัญอยูในมณฑลอันฮุย (安徽) เหอหนาน 
(河南) เจียงซู (江苏) เหอเปย (河北)  ไมมีสาร artemisinin11-14 

3. อินเฉินเฮา (茵陈蒿) คือ ตนแหงของพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Artemisia capillaris Thunb. 
วงศ Asteraceae (Compositae) มีลักษณะเปนตนออนแหงที่นํามานวดเปนกอน มีสีเขียวอมเทา และมีขนสี
ขาวปกคลุมโดยรอบ ลักษณะออนนุมเหมือนสําลี  ลําตนลีบเล็ก สวนใหญคดงอหรือหัก หากลอกเอาขนสีขาว
ออกจะเห็นมีลายเสนตามยาวชัดเจน  ใบที่สมบูรณจะมีกานใบ ใบแตกแขนงเปนรูปแถบ  มีกลิ่นหอมเฉพาะ รส
ขมเล็กนอย  แหลงปลูกที่สําคัญอยูในมณฑลสานซี (陕西) ซานซี (山西) อันฮุย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน  ไมมีสาร artemisinin11-14 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนําสวนเหนือดินของชิงเฮามากําจัดสิ่งแปลกปลอม แลวพรมดวยน้ําสะอาดใหพอชุม แลว

ตัดเปนทอนสั้น ๆ จากน้ันนําไปตากแหง15  

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
ชิงเฮาประกอบดวยสวนของลําตน ใบ และดอก สวนของลําตนมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก  ผิวมีสี

เขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมน้ําตาล มีสันนูนตามยาว เนื้อคอนขางแข็งแตหักงาย หนาตัดสีขาวอมเหลือง มีไส
ตรงกลาง  ใบออกสลับ สีเขียวเขมหรือสีเขียวอมน้ําตาล มวนยับและฉีกขาดงาย  มีกลิ่นเฉพาะ รสขมเล็กนอย 
ใหความรูสึกเย็น15 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 ลักษณะภายนอกของชิงเฮาอิ่นเพี่ยน 
图 4 青蒿饮片 
Figure 4  Qinghao prepared slices 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ชิงเฮามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม sesquiterpene lactones [เชน artemisinin  

(รูปที่ 5)], flavonoids,  น้ํามันหอมระเหย เปนตน16  
 

 
รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร artemisinin 
图 5 青蒿素化学结构 

Figure 5  Chemical structure of artemisinin 
 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลกัษณะ 
ผงชิงเฮามีสีเขียวอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลือง 

(รูปที่ 6)  มีลักษณะเนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลล
ภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก (1) ละอองเรณู ขนาดเล็ก มีรู 3 รู  
(2) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของดอก เปนเซลลที่มีผลึก calcium 
oxalate รูปดอกกุหลาบเล็ก ๆ  (3) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของกิ่ง
พบไดมาก ประกอบดวยเซลลรูปยาว ผนัง lignified และมี 
vessels ซึ่งสวนใหญเปนแบบ spiral  (4) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อ
ของใบ ประกอบดวยเซลล palisade, spongy และปากใบ ชั้น 
epidermis มีขนรูปตัว T และขนที่มีตอม (รูปที่ 7)  

 
 
 

    
รูปที่ 6  ลักษณะของผงชิงเฮา 
图 6 青蒿粉末 

Figure 6  Artemisiae Annuae Herba powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงชิงเฮา 
图 7 青蒿粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Artemisiae Annuae Herba powdered drug 
 

 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคม ี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงชิงเฮา 0.3 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 3 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric chloride (9% 
ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 8) 
 

 
รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 8 青蒿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 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงชิงเฮา 0.3 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 3 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  ละลายสาร artemisinin ใน 
methanol ใหไดความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (สารละลายสารมาตรฐาน)  หยดสารละลายตัวอยาง 15 
ไมโครลิตร และสารละลายสารมาตรฐาน 5 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ 
นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 
85 : 15 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง 
แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 
anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลต
ที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร โดยมีตําแหนงและสีของแถบสารที่ไดจาก
สารละลายตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางชิงเฮาที่สกัดดวย methanol 

โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 85 : 15 : 5  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
แถบ (1) คือ สารละลายตัวอยาง 
แถบ (2) คือ สารละลายสารมาตรฐาน artemisinin 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 9 青蒿甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸（85 : 15 : 5） 

第（1）青蒿供试品溶液 

第（2）青蒿素对照溶液 

（I） 紫外灯 254 nm 下观察 

（II） 紫外灯 366 nm 下观察 

（III） 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

（Ⅵ） 以（III）于紫外灯 366 nm 观察 

Figure 9  Thin layer chromatograms of Artemisiae Annuae Herba test solution using a mixture of  
toluene : ethyl acetate : formic acid (80 : 15 : 5) as mobile phase 
Track (1) Artemisiae Annuae Herba test solution 
Track (2) artemisinin standard solution 
(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 
สกัดผงชิงเฮา 0.3 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 3 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

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

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางชิงเฮาทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 青蒿甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Artemisiae Annuae Herba in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปรมิาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 8.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปรมิาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 14.0 โดยน้ําหนกั1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปรมิาณสารสกดั 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 1.9 โดยน้าํหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ชิงเฮามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย ตานจุลชีพ ลดไข ตานอักเสบ ตาน

เนื้องอก เปนตน17  สารออกฤทธิ์คือ artemisinin  สารนี้ออกฤทธิ์ตอเชื้อมาลาเรียในระยะที่อยูในเม็ดเลือดแดง 
แตไมมีผลตอเชื้อในระยะที่อยูนอกเม็ดเลือดแดงและที่อยูในเนื้อเยื่อตับ  นอกจากนี้ สาร artemisinin และ
สารอนุพันธคือ artesunate และ artemether ยังมีฤทธิ์ตานพยาธิใบไมในเลือด (schistosomiasis)  สาร 
artemisinin และ artemether มีฤทธิ์ตานเชื้อปรสิตในเลือดชนิด Theileria annulata และ Babesia 
bigemina  ชิงเฮามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อไวรัส ตานชีวพิษภายในตัว (anti-endotoxin) ลดไข 
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ตานอักเสบ และระงับปวด ซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหลานี้เกี่ยวของกับการรักษาโรคติดเชื้อ17,18  ชิงเฮาและสาร 
artemisinin สามารถยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งชนิดตาง ๆ เชน ตับ ลําไสใหญ ปอด19,20 

พิษวิทยา 
เมื่อฉีดสารสกัดน้ําของชิงเฮา 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขาชองทองหนูขาวที่ทอง พบวาเปนพิษตอตัว

ออน แตไมเปนพิษตอการทํางานของระบบสืบพันธุ21  สารสกัดน้ําในขนาดเดียวกันนี้ไมเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
ของหนูถีบจักรเพศผู22  เมื่อกรอกน้ํามันชิงเฮาที่เตรียมเปนอิมัลชันเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ขนาดที่ทําให
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 2.10±0.08 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อกรอกสาร artemisinin ขนาด 1.0 กรัม/
กิโลกรัม เขากระเพาะอาหารหนูขาวและกระตาย ติดตอกัน 14 วัน ไมพบวาเปนพิษ  สาร artemisinin ไมมี
ฤทธิ์กอกลายพันธุ เมื่อทดสอบดวย Salmonella/mammalian microsomal enzymes และ mouse 
marrow micronucleus   เมื่อใหสาร artemisinin ขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวที่ตั้งทอง
ได 7-17 วัน พบวาทําใหตัวออนตาย22  

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
ชิงเฮามีรสขม เผ็ด ฤทธิ์เย็น เขาเสนลมปราณตับและถุงน้ําดี1,15,23 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
แกภาวะรอนจากอินพรอง รอนผาวในกระดูก (relieve bone-heat syndrome) ดับพิษอากาศรอน 

(หวัดแดด) รักษาโรคมาเลเรียและดีซาน1,15,23 

ขอบงใช   
1. ภาวะรอนเน่ืองจากอินพรอง    
ชิงเฮามีรสขม เย็น จึงมีสรรพคุณระบายรอน มีรสเผ็ดหอมจึงมีฤทธิ์ขับกระจายความรอนที่เกิด

จากอินพรองไดดี  ชิงเฮาเปนตัวยาสําคัญที่ใชรักษาภาวะรอนพรอง  กรณีใชรักษาโรคเวินเรอปง (温热病) ใน
ระยะทายที่น้ําและอินของรางกายถูกทําลาย แตพิษรอนถูกกําจัดไมหมด พิษรอนแทรกเขาสูระดับอิน ทําใหมี
อาการเปนไขในเวลากลางคืน และไขลดในเวลากลางวันโดยที่ไมมีเหงื่อออก มักใชรวมกับเปยเจ่ีย (鳖甲 
ตะพาบน้ํา) จือหมู (知母) และเซิงตี้ (生地 โกฐข้ีแมว) เชน ตํารับยาชิงเฮาเปยเจี่ยทัง (青蒿鳖甲汤) (รูปที่ 
11)  กรณีใชรักษาภาวะอินของตับและไตพรอง ทําใหเกิดความรอนขึ้นภายใน มีอาการรอนผาวในกระดูก มีไขสูง
เปนระยะ หรือมีไขต่ํา ๆ ตลอดชวงบายถึงกลางคืน มักใชรวมกับอิ๋นไฉหู (银柴胡) หูหวงเหลียน (胡黄连) 
และจือหมู เชน ตํารับยาชิงกูสาน (清骨散)23 (รูปที่ 12) 
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2. ภาวะถกูพษิอากาศรอน (หวดัแดด)  
ชิงเฮามีรสเผ็ดหอม มีฤทธิ์กระจาย มีรสขมเย็นจึงมีสรรพคุณดับรอน  กรณีใชรักษาหวัดแดดที่มี

อาการตัวรอน เปนไขกระสับกระสาย กระหายน้ํา ปวดเวียนศีรษะ มักใชรวมกับเหลียนเช่ียว (连翘) ซีกวาชุยอี 
(西瓜翠衣 เปลือกผลแตงโม) และหฺวาสือ (滑石 หินลื่น) เชน ตํารับยาชิงเหลียงตี๋สูทัง (清凉涤暑汤)23 
(รูปที่ 13) 

3. โรคมาลาเรีย  
ชิงเฮาเปนตัวยาที่เขาเสนลมปราณตับและถุงน้ําดี มีสรรพคุณเดนในการรักษาไขและโรคมาลาเรีย 

เปนตัวยาสําคัญที่ใชรักษาโรคมาลาเรียและอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว โดยใชใบสดจํานวนมาก ๆ คั้นเอาน้ํา
รับประทาน หรือใชรวมกับตัวยาตัวอื่น ๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรคมาเลเรีย เชน เฉากั่ว (草果) หวงฉิน (黄芩) 
ไฉหู (柴胡)23 เปนตน 
 

 
รุปที่ 11  ตํารับยาชิงเฮาเปยเจ่ียทัง      

(ชิงเฮาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 11 青蒿鳖甲汤组成（方中青蒿为君药） 

Figure 11  Compositions of Qinghao Biejia Tang 
(Artemisiae Annuae Herba acting as 
principal drug)                 

 
รุปที่ 12  ตํารับยาชิงกูสาน 

(ชิงเฮาทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 12 清骨散组成（方中青蒿为臣药） 

Figure 12  Compositions of Qinggu San 
(Artemisiae Annuae Herba acting as 
adjuvant.drug)                 

  

     

 
 
 

รุปที่ 13  ตํารับยาชิงเหลียงตี๋สูทัง 
(ชิงเฮาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 13 清凉涤暑汤组成（方中青蒿为君药） 

Figure 13  Compositions of Qingliang Dishu Tang  
(Artemisiae Annuae Herba acting as principal.drug)     
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ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 6-12 กรัม ไมควรตมนาน  หากใชสดใหใชปริมาณเปนสองเทาคั้นเอาน้ําดื่ม23  

ขอหามใช 
หามใชในผูปวยที่มีอาการทองเสีย อุจจาระเหลว เนื่องจากภาวะมามและกระเพาะอาหารพรอง23 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคมาลาเรีย ไขจากมะเร็ง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคผิวหนังเนื่องมาจากระบบประสาท23 
อาการไมพึงประสงค : การใชชิงเฮาอิ่นเพี่ยนทางคลินิกไมพบอาการขางเคียง ผูปวยบางรายที่

รับประทานยาเม็ดที่เตรียมจากสารสกัดชิงเฮาเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย 
ปวดทอง23   

การเก็บรักษา       
เก็บในที่รม แหง และเย็น ปราศจากการรบกวนจากแมลง15  
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ซวี่ตวน  
คําจํากัดความ 
  ซวี่ตวน (续断) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dipsacus asper Wall. ex C.B. Clarke 
วงศ Dipsacaceae1 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ตนซว่ีตวนเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากแกวเปนรากเด่ียวหรือแตกแขนง งอกจากลําตนใตดิน เปน
รูปทรงกระบอก สีน้ําตาลอมเหลือง เนื้ออวบ  ลําตนแตกกิ่งมาก กลวง มีสันคมที่ปกคลุมดวยขนหยาบแข็ง
ประปราย  ใบดานลางของตนเรียงเปนกระจุกแบบกุหลาบซอน กานใบยาว แผนใบหยักลึกแบบขนนก  ใบที่ติด
บนลําตนเรียงตรงขาม รอยหยักที่อยูปลายใบมีขนาดใหญที่สุด  ชอดอกกระจุกแนนทรงกลม วงใบประดับรูป
ใบหอกแคบ ปกคลุมดวยขนหยาบแข็ง  ใบประดับยอยรูปไขกลับทรงกวาง ปลายเปนหนามแหลมขรุขระ 
ปกคลุมดวยขนสั้นนุมสีขาว  วงกลีบเลี้ยงมีลักษณะเปนจานตื้นทรงสี่เหลี่ยม  วงกลีบดอกสีขาวหรือเหลืองออน 
ปลายแยกเปน 4 แฉก ดานนอกมีขนสั้นนุม  ผลแหงเมล็ดลอน มีสัน 4 สันชัดเจน สีน้ําตาลออน  ออกดอก
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน  ติดผลเดือนกันยายนถึงตุลาคม2-5 (รูปที่ 1, 2) 
แหลงผลิตที่สําคัญ 

ตนซว่ีตวนมีการเพาะปลูกทั่วไปบริเวณที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใตของจีน และบริเวณเขาดานเหนือและ
ใตของบริเวณสามผาของแมน้ําแยงซี (ฉางเจียงซานเสียหนานเปยซาน长江三峡南北山)  โดยพื้นที ่ที่
เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองฉางหยาง (长阳) และเฮอเฟง (鹤峰) ในมณฑลหูเปย (湖北)  และเมืองฝูหลิง (涪陵) 
และเฉียนเจียง (黔江) ในมหานครฉงชิ่ง (重庆)2-7 
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

1. การเก็บเกี่ยว 
ซวี่ตวนแบง 2 ชนิดคือ ซูตวนที่ไดจากแหลงธรรมชาติและจากแหลงปลูก ทั้งสองแหลงจะเก็บ

เกี่ยวในฤดูใบไมรวง  ซว่ีตวนจากแหลงปลูก หากหวานเมล็ดพันธุในฤดูใบไมผลิจะเก็บเกี่ยวในปที่ 2 ของการ
ปลูก  หากหวานเมล็ดพันธุในฤดูใบไมรวง จะเก็บเกี่ยวในปที่ 3 ของการปลูก  รีบเก็บเกี่ยวหลังสวนเหนือดิน
เหี่ยวเฉาทิ้งตน โดยขุดรากข้ึน  ไมควรเก็บเกี่ยวเร็วหรือชาเกินไป เพราะจะสงผลตอคุณภาพของสมุนไพร  หาก
เก็บเร็วเกินไปรากจะยังไมเจริญเต็มที่ หากเก็บชาเกินไปสารอาหารจากรากจะถูกนําไปใชเพื่อการแตกใบใหม  เมื่อ
ขุดรากขึ้นมาแลว ใหลางดินและทรายออกดวยน้ําสะอาด ตัดสวนโคนและสวนปลาย และรากฝอยทิ้ง8-10 

7 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนซว่ีตวนแสดงทั้งตน (รูปบน) และชอดอก (รูปลาง) 
图 1 续断原植物。 上图：原植物; 下图：花序 

Figure 1  Dipsacus asper Wall. Bunge, upper: whole plant; lower: inflorescence 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนซว่ีตวน (ภาพลายเสน)  

1. ทั้งตน  2. กิ่งที่มีดอก  3. ดอก  4. เกสรตัวเมีย 
图 2 续断植物简图。 1.植株  2.花枝  3.花  4.雌蕊 

Figure 2  Dipsacus asper Wall. Bunge (drawing illustration)   
1. whole plant  2. flowering branch  3 flower  4 pistil  

2
1 

3 4

5 centimeters 

1 centimeter 
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2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
(1) วิธีทําแหงโดยตรง : นํารากสดมาอบดวยความรอนหรือตากในที่รมจนแหงราวครึ่งหนึ่ง แลว

นํามากองสุมไวดวยกัน คลุมดวยกระสอบหรือฟางจนออกเหงื่อเพื่อใหออนนุม และแกนกลางเปลี่ยนเปนสีเขียว
แลวจึงนําไปอบใหแหงอีกครั้ง  ไมควรนําไปตากแดด เพราะจะทําใหเนื้อสมุนไพรแข็ง และเปลี่ยนสีเปนสีขาว 
ทําใหคุณภาพของสมุนไพรดอยลง8-10  

(2) วิธีตมหรือนึ่งกอนทําแหง : นํารากสดใสในน้ําเดือดหรือนําไปนึ่งจนออนนุม แลวนําไปกอง
รวมกัน ใชฟางคลุมเพื่อใหออกเหงื่อ จนกระทั่งเห็นหยดน้ําเกาะบนฟาง  นําไปตากแดดหรืออบแหงโดยเกลี่ย
สมุนไพรอยางสมํ่าเสมอ8-10   

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทั้งสองวิธีนี้ หากพิจารณาดานคุณภาพแลว ซว่ีตวนที่มีคุณภาพดีสีของ
เปลือกตองมีสีเขียวอมดํา หนาตัดดานนอกสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน ตรงกลางสีน้ําตาลอมเหลือง  ดังนั้นการ
แปรรูปโดยวิธีที่ 2 จะดีกวาวิธีที่ 1  แตวิธีที่ 1 ใชแรงงานนอยกวา8-10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ซว่ีตวนมีลักษณะเปนแทงรูปทรงกระบอก คอนขางแบน อาจบิดงอเล็กนอย ยาว 5-15 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 0.5-2 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลอมเทาหรือสีน้ําตาลอมเหลือง ตามแนวยาวมีรอยยนหรือรองบิด
เปนเกลียวเล็กนอยหรือบิดเปนเกลียวชัดเจน มีชองอากาศเรียงตามแนวขวาง มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยบาง
เล็กนอย  เนื้อนุม แตหากเก็บไวนาน ๆ จะแข็งข้ึน  แตกหักงาย หนาตัดไมเรียบ เปลือกสีเขียวอมดําหรือสี
น้ําตาล หนาตัดดานนอกสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน ตรงกลางสีน้ําตาลอมเหลือง มีทอลําเลียงเรียงเปนแนวรัศมี  
มีกลิ่นหอมออน ๆ รสขมและหวานเล็กนอย ตามดวยรสฝาด1,11-13 (รูปที่ 3)  

   

รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของซว่ีตวน 
图 3 续断药材 

Figure 3  Dipsaci Radix crude drug 
1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา  
ระดับคุณภาพของซว่ีตวนแบงตามขนาดเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : มีความยาวมากกวา 6.7 เซนติเมตร และเสนรอบวงมากกวา 4.6 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 2 : มีความยาวมากกวา 6.7 เซนติเมตร และเสนรอบวงมากกวา 2.3 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 3 : มีความยาวมากกวา 6.7 เซนติเมตร และเสนรอบวงมากกวา 2 เซนติเมตร 
คุณภาพระดับ 4 : มีเสนรอบวงมากกวา 1.3 เซนติเมตร14-16 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม  
เยอเปนซวี่ตวน (日本续断)  คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dipsacus japonicus Miq. 

วงศ Dipsacaceae  มีการนํามาใชเปนซูตวนในมณฑลเหอเปย (河北) อันฮุย (安徽) เจียงซู (江苏) 
เจอเจียง (浙江) สานซี (陕西) ซานซี (山西) และมณฑลอ่ืน ๆ  มีลักษณะเปนรากเดี่ยว เนื้อคอนขางแข็ง11-13, 17 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)   
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของซว่ีตวน มี 3 วิธี ดังนี้ 
1. ซวี่ตวนเพี่ยน (续断片) : เตรียมโดยนํารากมาลางใหสะอาด ทิ้งไวใหเนื้อนิ่ม จากน้ันนํามาหัน่เปน

แผนหนา 2-4 มิลลิเมตร แลวนําไปทําใหแหง1,18 
2. จิ่วซวี่ตวน (酒续断) : เตรียมโดยนําซว่ีตวนเพี่ยน (จากวิธีที่ 1) มาเติมเหลาเหลือง (ใชเหลา

เหลือง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)  คลุกใหเขากัน ทิ้งไวใหเหลาซึมเขาตัวยาจนหมด จากน้ันนําไปผัดใน
กระทะโดยใชไฟระดับออน  ผัดจนมีสีดําเล็กนอย นําออกมาแลวทิ้งไวใหเย็น แลวรอนแยกเศษตาง ๆ ออกไป1,18 

3. เอี๋ยนซว่ีตวน (盐续断) : เตรียมโดยนําซว่ีตวนเพี่ยน (จากวิธีที่ 1) มาเติมน้ําเกลือ (ใชเกลือ 10 
กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) คลุกเคลาใหเขากัน แลวทิ้งไวใหน้ําเกลือซึมเขาตัวยาจนหมด จากน้ันนําไปคั่ว
ในกระทะโดยใชไฟระดับออนจนแหง  นําออกมาทิ้งไวใหเย็น แลวรอนแยกเศษตาง ๆ ออกไป1,18 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. ซวี่ตวนเพี่ยน : มีลักษณะเปนแวนหนารูปกลมหรือเปนแผนรูปยาว  ผิวสีน้ําตาลอมเทาถึงสีน้ําตาล

อมเหลือง มีรอยยนตามแนวยาว  หนาตัดดานนอกสีเขียวเขมหรือสีน้ําตาล สวนตรงกลางสีเหลืองอมเทาหรือสี
น้ําตาลอมเหลือง มีทอลําเลียงเรียงเปนแนวรัศมี  วงของเน้ือเยื่อเจริญชนิด cambium มีสีเขม  มีกลิ่นออน ๆ 
รสขมและหวานเล็กนอย ตามดวยรสฝาด18-20 (รูปที่ 4) 

2. จิ่วซวี่ตวน : มีลักษณะเหมือนซว่ีตวนเพี่ยน แตผิวสีเทาออนหรือสีน้ําตาลอมเทา  มีกลิ่นเหลา
เล็กนอย18-20 (รูปที่ 5) 

3. เอี๋ยนซวี่ตวน : มีลักษณะเหมือนซว่ีตวนเพี่ยน แตผิวสีน้ําตาลเขม มีรสเค็มเล็กนอย18-20 (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของซว่ีตวนเพี่ยน 
图 4 续断片 

Figure 4  Xuduan prepared slices 
 
 

         
 
 

     

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของจิ่วซว่ีตวน 
图 5 酒续断饮片 

Figure 5  Jiuxuduan prepared slices 

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนซว่ีตวน  
图 6 盐续断饮片 

Figure 6  Yanxuduan prepared slices 

1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ซวี่ตวนมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม triterpenoid saponins [เชน 

asperosaponin VI (รูปที่ 7)], alkaloids, iridoids น้ํามันหอมระเหย เปนตน11,21 

 
รูปที่ 7  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร asperosaponin VI  
图 7 川续断皂苷Ⅵ化学结构 

Figure 7  Chemical structure of asperosaponin VI 
 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงซว่ีตวนมีสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลเขม (รูปที่ 8)  

มีลักษณะเนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) เซลล parenchyma ผนังบาง ไม lignified 
พบไดมาก ภายในเซลลพบผลึก calcium oxalate รูปดอกกุหลาบ 
(rosette aggregate) ขนาดใหญ อาจพบอยูเดี่ยว ๆ หรืออยูเปน
กลุม  (2) เซลล cork สีน้ําตาล เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปคอนขาง
สี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยม ผนังบาง  (3) Vessel สวนใหญเปน
แบบรางแห และแบบ border pit พบไดบาง  (4) ไมพบเม็ดแปง 
(รูปที่ 9) 

 
 
 

       

รูปที่ 8  ลักษณะของผงซว่ีตวน 
图 8 续断粉末 

Figure 8  Dipsaci Radix powder 
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รูปที่ 9  จุลทรรศนลักษณะของผงซว่ีตวน 
图 9 续断粉末显微特征 

Figure 9  Microscopic characteristic of Dipsaci Radix powdered drug 

 
 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- เขยาผงซว่ีตวน 0.2 กรัม ในน้ํากลั่นปริมาตร 4 มิลลิลิตร นาน 2-3 นาที เขยา สังเกตฟองที่
เกิดขึ้น (foam test เปนการตรวจสอบสารกลุม saponins) (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  ผลการทดสอบสารกลุม saponins ดวย foam test 
图 10 续断皂苷类泡沫试验结果 

Figure 10  Result of foam test for saponins 
 

- สกัดผงซวี่ตวน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 40 ไมโครลิตร เติม concentrated sulfuric acid 
1-2 หยด จะเกิดสีมวง (เปนการตรวจสอบสารกลุม triterpenoids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids ดวยปฏิกิรยิาทางเคม ี

(I) กอน และ (II) หลังเติม concentrated sulfuric acid 
图 11 续断三萜类化合物浓硫酸显色反应 （Ⅰ）反应前 （II）反应后 

Figure 11  Result of the chemical reaction of triterpenoids with concentrated sulfuric acid. 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงซว่ีตวน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)   
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- หยดสารละลายตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาค
คงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช tolulene : ethyl acetate ในอัตราสวน 85 : 15 
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไป
ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 
anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลต
ที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 12) 

 

 
รูปที่ 12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางซว่ีตวนที่สกัดดวย methanol 

โดยใช tolulene : ethyl acetate ในอัตราสวน 85 : 15 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 12 续断甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯（85 : 15） 

（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 12  Thin layer chromatograms of Dipsaci Radix test solution using a mixture of tolulene : 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 after heating at 110°C 
(IV) detection with (III) under UV 366 nm 
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- หยดสารละลายตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ 
นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช upper phase ของ n-butanol : glacial acetic acid : 
water ในอัตราสวน 4 : 1 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออก
จากถัง ทิ้งไวใหแหง  แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร 
และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ
และแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 13) 

 

 
รูปที่ 13  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางซว่ีตวนที่สกัดดวย methanol โดยใช  

upper phase ของ n-butanol : glacial acetic acid : water ในอัตราสวน 4 : 1 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 13 续断甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为正丁醇-冰醋酸-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 13  Thin layer chromatograms of Dipsaci Radix 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 
(IV) detection with (III) under UV 366 nm 
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3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงซว่ีตวน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 14) 

 
รูปที่ 14  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางซว่ีตวนทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 14 续断甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 14  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Dipsaci Radix in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 3.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 45.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   
สาร asperosaponin VI (C47H76O18) : ไมนอยกวารอยละ 2.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

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

acetonitrile : water ในอัตราสวน 30 : 70 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 212 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณ
อางอิงจาก peak ของสาร asperosaponin VI 
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน asperosaponin VI ละลาย
ใน methanol เพื่อใหไดสารละลายความเขมขน 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  นําสารละลายปริมาตรที่แนนอน 1 
มิลลิลิตร ใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยตัวทําละลายที่ใชเปนวัฏภาคคลื่อนที่ 
เขยาใหเขากัน 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงซว่ีตวน (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปดจุก 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง  นําสารละลายที่กรองไดปริมาตรที่
แนนอน 5 มิลลิลิตร ใสในขวดกําหนดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยตัวทําละลายที่ใชเปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 20 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร asperosaponin VI ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร asperosaponin VI ในผงซว่ีตวน1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
 ซว่ีตวนมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาท่ีสําคัญ ไดแก มีผลตอกลามเนื้อมดลูก ชะลอวัย สงเสริมการเจริญ

ของกระดูก เปนตน  สารสกัดของซว่ีตวน, total alkaloids และน้ํามันหอมระเหยของซว่ีตวนสามารถยับยั้งการ
หดตัวของกลามเน้ือมดลูกของหนูถีบจักรและหนูขาวที่ตั้งทอง ทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง  สาร 
total alkaloids สามารถตอตานการหดตัวของมดลูกหนูขาวที่ทองที่ชักนําดวย oxytocin และตอตานการแทงใน
หนูขาวที่ตัดรังไขออก  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานี้เกี่ยวของกับสรรพคุณที่ใชยับยั้งการหดตัวของมดลูก24,25  
การทดลองหลาย ๆ รูปแบบในสัตวทดลองที่เปนโรคอัลไซเมอร พบวาซวี่ตวนและ total saponins มีฤทธิ์
ชะลอวัย26,27  ซว่ีตวนสามารถเพ่ิมจํานวนและการทํางานของเซลลสรางกระดูก สงเสริมใหแคลเซียมเกาะใน
โครงสรางของกระดูก (matrix calcification) สงเสริมการเจริญและเรงการพัฒนาของกระดูกที่กําลังซอมแซม 
(bond callus)  นอกจากนี้ ยังสงเสริมการสมานกระดูกในหนูขาวและเพิ่มปริมาณสาร hydroxyproline และ
แคลเซียมในกระดูกที่กําลังซอมแซม28 

พิษวิทยา 
ไมมีรายงาน 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
ซว่ีตวนมีรสขมและเผ็ด รอนเล็กนอย  เขาสูเสนลมปราณตับและไต1 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. ซวี่ตวนเพี่ยน : บํารุงตับและไต เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูก รักษากระดูกหัก  

ระงับอาการตกเลือดในสตรี1,18-20    
2. จิ่วซวี่ตวน : เสริมฤทธิ์การไหลเวียนของเลือด เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูก ระงับ

อาการตกเลือดในสตรี1,18-20 
3. เอี๋ยนซวี่ตวน : นํายาลงสูสวนลางของรางกาย เสริมบํารุงตับและไต เสริมความแข็งแรงของ

ชวงเอวและขา1,18-20 

ขอบงใช 
1. ภาวะตับและไตพรอง เสนเอ็นและกระดูกไมแข็งแรง 
ซว่ีตวนนอกจากจะมีสรรพคุณบํารุงตับและไต เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูกแลว ยังมี

สรรพคุณกระตุนการไหลเวียนของเลือด ระงับปวด  กรณีใชรักษาภาวะตับและไตออนแอที่มีอาการปวดเมื่อย
เอวและเขา มักใชรวมกับตูจง (杜仲) และหนิวซี (牛膝) เชน ตํารับยาซว่ีตวนตาน (续断丹) (รูปที่ 15)  กรณี
ใชรักษาตับและไตออนแอที่มีภาวะปวดขอจากความเย็นและชื้น มักใชรวมกับฝางเฟง (防风) และชวนอู (川乌 
โหราเดือยไก) เชน ตํารับยาซว่ีตวนหวาน (续断丸) (รูปที่ 16)  นอกจากนี้ ซว่ีตวนยังใชรักษาภาวะเสื่อมสรรถภาพ
ทางเพศในผูชายที่องคชาติไมแข็งตัว น้ํากามเคลื่อนเองโดยไมรูตัว ปสสาวะบอยจากภาวะหยางของไตพรอง ในตํารับ
ยาโบราณจึงมีการปรุงเปนยาที่มีสรรพคุณสมานและบํารุงไต โดยใชซว่ีตวนรวมกับโรวฉงหรง (肉苁蓉) ทูซือจื่อ 
(菟丝子 เมล็ดฝอยทอง) และหลงกู (龙骨) เปนตน29 

 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาซว่ีตวนตาน  

(ซวี่ตวนทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 续断丹组成（方中续断为君药） 

Figure 15  Compositions of Xuduan Dan 
(Dipsaci Radix acting as principal drug) 

 
รูปที่ 16  ตํารับยาซวี่ตวนหวาน  

(ซวี่ตวนทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 16 续断丸组成（方中续断为君药） 

Figure 16  Compositions of Xuduan Wan 
(Dipsaci Radix acting as principal drug) 
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2. ฟกชํ้า เสนเอ็นบาดเจ็บและกระดูกหัก   
ซว่ีตวนเปนตัวยาที่มีรสเผ็ด อุน มีฤทธิ์กระจาย ทําใหการไหลเวียนคลอง และยังมีฤทธิ์เพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูก เปนตัวยาที่ใชบอยในภาวะฉุกเฉิน
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีใชรักษาอาการปวดบวมจากการบาดเจ็บ มักใชรวมกับหรูเซียง (乳香) มอเยา 
(没药 มดยอบ) และตังกุย (当归) เชน ตํารับยาติ้งทงหัวเซวทัง (定痛活血汤) (รูปที่ 17)  กรณีใชรักษา
กระดูกหักมักใชรวมกับจ้ือหลานถง (自然铜) ตันเซิน (丹参) และเถาเหริน (桃仁 เนื้อในเมล็ดทอ) เชน 
ตํารับยาซินซางซว่ีตวนทัง (新伤续断汤) (รูปที่ 18)  กรณีใชรักษาภาวะขอหลุดเปนประจําจากไตพรอง มักใช
รวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงตับไต เสริมความแข็งแรงของเสนเอ็นและกระดูกอื่น ๆ29 

 
รูปที่ 17  ตํารับยาติ้งทงหัวเซวทัง  

(ซวี่ตวนทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 17 定痛活血汤组成（方中续断为君药） 

Figure 17  Compositions of Tingtong Huoxue Tang 
(Dipsaci Radix acting as principal drug) 

 
รูปที่ 18  ตํารับยาซินซางซว่ีตวนทัง   

(ซวี่ตวนทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 18 新伤续断汤组成（方中续断为君药） 

Figure 18  Compositions of Xinshang Xuduan Tang 
(Dipsaci Radix acting as principal drug) 

3. ทารกในครรภดิ้นผิดปกติ ภาวะแทงคุกคาม ภาวะเลือดออกทางชองคลอดระหวางตั้งครรภ  
ซว่ีตวนเปนยาที่มีสรรพคุณบํารุงตับและไตและรักษาครรภ  กรณีใชรักษาภาวะไตพรอง ระบบชง (冲) 

และเริ่น (任) ไมแข็งแรง ทําใหมีอาการเลือดออกทางชองคลอดระหวางตั้งครรภ ทารกในครรภดิ้นผิดปกติ ภาวะ
แทงคุกคาม  มักใชรวมกับซังจ้ีเซิง (桑寄生) ทูซือจ่ือ (菟丝子 เมล็ดฝอยทอง) และเออเจียว (阿胶 กาวหนังลา) 
เชน ตํารับยาโซวไทหวาน (寿胎丸) (รูปที่ 19)29 

 
 

รูปที่ 19  ตํารับยาโซวไทหวาน  
(ซวี่ตวนทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 

图 19 寿胎丸组成（方中续断臣药） 

Figure 19  Compositions of Shoutai Wan 
(Dipsaci Radix acting as adjuvant drug) 
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ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 9-15 กรัม หรือเตรียมเปนยาเม็ดหรือยาผง  กรณีใชภายนอก ใหใชเปนยาพอก

ในปริมาณที่เหมาะสม  กรณีใชกับภาวะตกเลือด ใหใชซว่ีตวนที่ผานการคั่ว29 

ขอควรระวังในการใช และขอหามใช    
ไมมีรายงาน 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาภาวะกระดูกพรุน โรคหมอนรองกระดูกเอวเลื่อนทับเสนประสาท ภาวะเสี่ยงตอการแทง30-33 
อาการไมพึงประสงค : มีรายงานพบวาทําใหเกิดอาการผ่ืนคัน ผิวหนังอักเสบ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 

มือเทาชา เปนตน33 

การเก็บรักษา       
เก็บในที่รม แหง และเย็น  ปราศจากการรบกวนจากแมลง18-20 
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เซอกาน (วานหางชาง) 
 

คําจํากัดความ 
เซอกาน (射干) หรือ วานหางชาง คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Belamcanda 

chinensis (L.) DC. วงศ Iridaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเซอกาน (วานหางชาง) เปนไมลมลุกอายุหลายป ลําตนใตดินอวบสั้น สีเหลืองสด เจริญขนานกับ

พื้นดิน ลักษณะเปนหัวรูปรางไมแนนอน  ใบเรียงซอนหุม แผนใบรูปดาบกวาง ปลายใบเรียวแหลม ใบสีเขียว 
มักปกคลุมดวยฝุนผงสีขาว เสนใบขนาน  ชอดอกแบบชอกระจุกเรียงแบบชอเชิงหลั่น ฐานของกานดอกยอย
และกานชอดอกมีใบประดับลักษณะเปนเยื่อ ใบประดับรูปหอกหรือรูปไขทรงแคบ  ดอกติดที่สวนปลาย กลีบรวม 
6 กลีบ เรียงเปน 2 วง ฐานเชื่อมติดกันเปนหลอดสั้น ๆ แฉกของวงกลีบรวมวงนอกเปนรูปไขกลับหรือ
รูปขอบขนาน  วงกลีบรวมวงในมีลักษณะเหมือนวงนอก แตมีขนาดเล็กกวาเล็กนอย  กลีบรวมสีสมอมเหลือง 
มีจุดประสีแดงเขม  เกสรเพศผู 3 อัน สั้นกวาวงของกลีบรวม เชื่อมติดกับฐานของกลีบรวมวงนอก อับเรณู
หันออกดานนอก  เกสรเพศเมีย 1 อัน รังไขอยูใตวงกลีบ ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก  ผลแหงแตก รูปไขกลับ
หรือรูปขอบขนาน มีสันตามแนวยาว 3 เสน แตกกลางพู  เมล็ดจํานวนมาก สีมวงเขม คอนขางกลม เปนมันวาว  
ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ติดผลเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนเซอกานพบไดทั่วไปในภูมิภาคสวนใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน แหลงผลิตที่สําคัญอยูที่เมือง

เซี่ยวกาน (孝感) หวงกัง (黄冈) ในมณฑลหูเปย (湖北)  เมืองซิ่นหยาง (信阳) หนานหยาง (南阳) ในมณฑล
เหอหนาน (河南)  เมืองเจียงหนิง (江宁) เจียงผู (江浦) ในมณฑลเจียงซู (江苏)  เมืองลิ่วอัน (六安) อูหู 
(芜湖) ในมณฑลอันฮุย (安徽)  โดยแหลงผลิตเซอกานที่ใหญที่สุดอยูที่มณฑลเหอหนาน และแหลงผลิตที่มี
คุณภาพดีที่สุดอยูที่มณฑลหูเปย2-6 

 
 

 

8 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเซอกาน (วานหางชาง)  

แสดงทั้งตน (รูปซาย) และชอดอก (รูปขวา) 
图 1 射干原植物。 左图：原植物; 右图：花序 

Figure 1  Belamcanda chinensis (L.) DC.; left: whole plant, right: inflorescence 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเซอกาน (วานหางชาง) (ภาพลายเสน) 
图 2 射干植物简图 

Figure 2  Belamcanda chinensis (L.) DC. (drawing illustration)   

 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกจากเมล็ด 3-4 ป หรือหลังจากขยายพันธุดวยลําตนใตดิน 2-3 ป เก็บเกี่ยว

ในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยขุดเอาลําตนใตดินขึ้นมา เคาะดินออก กําจัดรากฝอยและใบที่
ติดอยูออก2-4,7-11 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําลําตนใตดินสดไปตากแดดหรืออบจนแหงประมาณรอยละ 50 แลวกําจัดรากฝอยที่ยังติดอยู

ออกใหหมด  หรือนําลําตนใตดินสดไปวางบนตะแกรงเหล็ก ใชไฟลนเผารากฝอย แลวนําไปตากแดดหรืออบให
แหงประมาณรอยละ 502-4,7-11  

3 centimeters 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
เซอกานมีลักษณะเปนหัวรูปรางไมแนนอน  ยาว 3-10 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1-2 เซนตเิมตร 

ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลเขม มีรอยยนและรอยจุดเรียงเปนรูปวงแหวนรอบขอหนาแนน  
สวนบนมีรอยแผลบุมรูปจานที่เกิดจากฐานใบ อาจมีสวนของฐานใบที่หลงเหลือติดอยูบาง  สวนลางมีรอยแผล
ที่เกิดจากรากฝอยและอาจมีรากฝอยหลงเหลือติดอยูบาง  เนื้อแข็ง หนาตัดสีเหลือง ลักษณะเปนเม็ดหยาบ  มี
กลิ่นออน ๆ รสขม เผ็ดเล็กนอย1 (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเซอกาน 
图 3 射干药材 

Figure 3  Belamcandae Rhizoma crude drug 

 

มาตรฐานสินคา  
ไมมีการแบงระดับคุณภาพของสินคา  โดยท่ัวไปถือวาลําตนใตดินที่ไมมีรากฝอยติดอยู ไมมีดินทราย

หรือเศษใบไมใบหญาปะปน ไมขึ้นรา ไมมีแมลงชอนไช เปนเซอกานที่ไดมาตรฐาน  และลําตนใตดินที่อวบ เนื้อแนน 
หนาตัดสีเหลือง เปนเซอกานที่มีคุณภาพดีที่สุด7,12 

สมุนไพรทดแทน  
ชวนเซอกาน (川射干) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Iris tectorum Maxim. 

วงศ Iridaceae  ใชเปนเซอกานในมณฑลซื่อชวน (四川) กุยโจว (贵州) หูหนาน (湖南) และหูเปย (湖北)4  
ดูรายละเอียดในหนา T-37 

1 centimeter 
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สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม 
(1) ไปเซอกาน (白射干) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Iris dichotoma Pall. 

วงศ Iridaceae  มีแหลงผลิตสวนใหญอยูในมณฑลซานซี (陕西) และหลายพื้นที่ในเขตปกครองตนเอง
มองโกลเลียใน4 

(2) เปยนจูกัน (扁竹根) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Iris japonica Thunb. 
วงศ Iridaceae  สมุนไพรชนิดนี้ไมใชทางการคา แตอาจพบผสมปนปลอมกับเซอกาน4 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
เตรียมโดยนําลําตนใตดินของเซอกานมากําจัดสิ่งแปลกปลอม ลางน้ําใหสะอาด นําขึ้นจากน้ํา วางทิ้ง

ไวจนเนื้อนิ่ม หั่นเปนแผนบาง แลวทําใหแหง1,13,14 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
เซอกานมีลักษณะเปนแผนรูปรางไมแนนอนหรือรูปทรงยาว  ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง สีน้ําตาล หรือ

สีน้ําตาลเขม  มีรอยยน มีรอยแผลของรากและฐานใบ อาจพบรากฝอยและฐานใบหลงเหลือติดอยู  หนาตัด
สีเหลืองออนหรือสีเหลืองสด มีรอยจุดเรียงเปนแนวยาวกระจายอยูทั่วไป อาจพบรอยจุดเรียงเปนรูปวงแหวน  
กลิ่นออน ๆ รสขม เผ็ดเล็กนอย1 (รูปที่ 4) 

 

1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเซอกานอิ่นเพี่ยน 
图 4 射干饮片 

Figure 4  Shegan prepared slices 
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รูปที่ 6  ลักษณะของผงเซอกาน 
图 6 射干粉末 
Figure 6  Belamcandae Rhizoma powder 

องคประกอบทางเคมี 
เซอกานมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม isoflavones [เชน irisflorentin, tectoridin 

(รูปที่ 5), tectorigenin] เปนตน15 

   
      irisflorentin 次野鸢尾黄素                 tectoridin 射干苷  

รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในเซอกาน  
图 5 射干主要化学成分结构 

Figure 5  Structure of some chemical constituents of Belamcandae Rhizoma 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเซอกานมีสีน้ําตาลอมเหลือง (รูปที่ 6) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) ผลึก calcium oxalate รูปปริซึม พบไดบาง  (2) เซลล 
parenchyma ผนังหนา ไม lignified ภายในเซลลพบเม็ดแปง
จํานวนมาก พบไดมาก  พบเซลล parenchyma ที่ผนัง lignified 
บาง  (3) เซลล cork สีเหลืองอมน้ําตาลเขม เมื่อมองดานพื้นผิว
เปนรูปหลายเหลี่ยม เมื่อมองดานขางจะเปนเซลลรูปสี่เหลี่ยม พบ
ไดบาง  (4) Vessel สวนใหญเปนแบบ border pit  พบไดบาง 
(รูปที่ 7) 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงเซอกาน 
图 7 射干粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Belamcandae Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric 
chloride (9% ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียวเขม (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) 
(รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้าํยา ferric chloride 
图 8 射干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 

 

 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 85 : 15 : 5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 
110 องศาเซลเซียส ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร 
จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางเซอกานทีส่กดัดวย methanol  

โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 85 : 15 : 5  
เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 9 射干甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸（85 : 15 : 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 9  Thin layer chromatograms of Belamcandae Rhizoma test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate : formic acid  
(85 : 15 : 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 
(IV) detection with (III) under UV 366 nm 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเซอกาน 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 400 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางเซอกานที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 川射干甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Belamcandae Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 
เถารวม : ไมเกินรอยละ 7.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 18.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 

4. ปริมาณสารสําคัญ   
สาร irisflorentin (C20H18O8) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : 0.2% phosphoric acid ในอัตราสวน 53 : 47 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 266 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
8,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร irisflorentin 
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน irisflorentin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเซอกาน (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 65 
mesh) จํานวน 0.1 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ปดจุก ชั่งน้ําหนัก
อยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนัก
ครั้งแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน 10 
ไมโครลิตร และ 10-20 ไมโครลิตร ตามลําดับ และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม 
คํานวณปริมาณของสาร irisflorentin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่
ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร irisflorentin ในผงเซอกาน1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา   
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญของเซอกาน ไดแก ฤทธิ์ตานอักเสบ ตานเช้ือไวรัส ตานเชื้อแบคทีเรีย 

ตานภูมิแพ เปนตน สารออกฤทธิ์คือ สารกลุม isoflavones, triterpenoids และ quinones16,17  สารสกัดของ
เซอกานมีฤทธิ์ตานอักเสบอยางชัดเจน โดยกลไกการออกฤทธิ์จะเก่ียวของกับการยับยั้งการชีวสังเคราะหของ 
prostaglandin E2 (PGE2) เซอกานสามารถยับยั้บหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลหลังการติดเชื้อ 
influenza virus, parainfluenza virus, rhinovirus, adenovirus, Coxsackie virus, enteric 
cytopathic human orphan (ECHO) virus และ herpes virus  เซอกานยังมีฤทธิ์ตานเช้ือรากอโรคที่
ผิวหนังบางชนิด เชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus 
pneumoniae และ Mycobacterium tuberculosis  สาร tectoridin สามารถยับยั้ง passive cutaneous 
anaphylaxis ที่ชักนําดวย ovalbumin ในหนูขาว  สาร tectoridin และ irisflavin มีฤทธิ์คลายฮอรโมน
เอสโทรเจน  เซอกานยังมีฤทธิ์ขับน้ําดี ขับเสมหะ ตานหอบ ตานออกซิเดชัน ตานเนื้องอก และตานการเกิดพิษ
ตอตับ18-20 

พิษวิทยา  
เมื่อใหสารสกัด 70% เอทานอลของเซอกานเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 

(LD50) มีคาเทากับ 66.78 กรัม/กิโลกรัม20   

รสยาและเสนลมปราณหลัก   
เซอกานมีรสขม เย็น  เขาสูเสนลมปราณปอด1,21-23 
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ฤทธ์ิของอ่ินเพี่ยนตามภูมิปญญา     
ดับรอนถอนพิษ ละลายเสมหะ ชวยใหลําคอโลง1,21-23   

ขอบงใช 
1. อาการคอบวม เจ็บคอ  

เซอกานเปนตัวยาที่มีรสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณปอด มีสรรพคุณดับรอนถอนพิษ ละลาย
เสมหะ แกอาการเจ็บคอ  เปนตัวยาสําคัญที่ใชรักษาอาการคอบวมเจ็บคอ มักใชรวมกับเซิงหมา (升麻) 
หมางเซียว (芒硝 ดีเกลือ)  และหมาโตว (马勃) เชน ตํารับยาเซอกานทัง (射干汤) (รูปที่ 11)    กรณีใชรักษา
อาการคอบวมเจ็บคอคอนขางรุนแรง จะนํามาบดเปนผงรวมกับซานโตวเกิน (山豆根) และตัวยาอื่น ใชโดยวิธีเปา
ลงคอ เชน ตํารับยาชุยโหวสาน (吹喉散)  กรณีใชรักษาหวัดจากลมรอนหรือเสลดรอน มีอาการเจ็บคอ เสียงแหบ 
มักใชรวมกับจิงเจ้ีย (荆芥) เหลียนเช่ียว (连翘) และหนิวปางจ่ือ (牛蒡子)  เชน ตํารับยาเซอกานเซียวตูอิ่น 
(射干消毒饮)15,23 

2. อาการไอหอบมีเสมหะ 
เซอกานเปนตัวยาที่มีรสขม เย็น มีฤทธิ์ขับระบายลงลาง  มีสรรพคุณในการขจัดเสมหะและดึง

ชี่ใหลงลาง ระงับไอบรรเทาอาการหอบ จึงใชรักษาภาวะปอดรอนที่มีอาการไอหอบ มีเสมหะสีเหลืองปริมาณมาก 
มักใชรวมกับ ซังไปผี (桑白皮 เปลือกรากหมอน) หมาโตวหลิง (马兜铃) และเจ๋ียเกิ่ง (桔梗) เชน ตาํรับยา
เซอกานโตวหลิงทัง (射干兜铃汤)  กรณีใชรักษาเสมหะเย็นคั่งในปอด มีอาการไอหอบ มีเสมหะใสปริมาณ
มาก มักใชรวมกับหมาหวง (麻黄) จื่อหวาน (紫菀) และปนเซี่ย (半夏) เชน ตํารับยาเซอกานหมาหวงทัง 
(射干麻黄汤)15,23 (รูปที่ 12) 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม1 หรือบดเปนผง ผสมเขาตํารับใชเปาคอ15,23 

ขอควรระวังในการใช 
เซอกานเปนยาขม เย็น จึงไมควรใชในผูปวยที่มีถายอุจจาระเหลวเนื่องจากภาวะมามพรอง15 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคตุมแผลในปาก (herpangina) ในเด็ก หืด ไซนัสอักเสบเรื้อรัง16 
อาการไมพึงประสงค : เซอกานอาจทําใหมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส ทองเสีย เปนตน19 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง1 
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รูปที่ 11  ตํารับยาเซอกานทัง  

(เซอกานทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 11 射干汤组成（方中射干为君药） 

Figure 11  Compositions of Shegan Tang 
(Belamcandae Rhizoma acting as principal.drug) 

 

 

 
 
 
รูปที่ 12  ตํารับยาเซอกานหมาหวงทัง 

(เซอกานทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 12 射干麻黄汤组成（方中射干为君药） 

Figure 12  Compositions of Shegan Mahuang Tang 
(Belamcandae Rhizoma acting as principal drug) 
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เซ่ียคูเฉา 
คําจํากัดความ 

เซี่ยคูเฉา (夏枯草) คือ ชอผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunella vulgaris L. วงศ 
Lamiaceae (Labiatae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเซี่ยคูเฉาเปนไมลมลุกอายุหลายป  ลําตนใตดินเกาะเลื้อย มีรากฝอยออกตามขอ ลําตนชูขึ้น 

สวนลางทอดนอน แตกกิ่งมากที่สวนลาง กิ่งเปนสี่เหลี่ยมมนและมีรองตื้น สีมวงแดง มีขนหยาบปกคลุม
ประปรายหรือคอนขางเกลี้ยง  ใบเรียงตรงขาม แผนใบรูปไขหรือรูปใบหอกกึ่งรูปไข ขอบใบเปนคลื่นหรือคอนขาง
เรียบ  ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกที่ยอด ใบประดับรูปไต ปลายเรียวแหลม  วงกลีบเลี้ยงเปนสองปาก ปาก
ดานบนแบน แยกเปน 3 แฉก ปากดานลางแยกเปน 2 แฉก แฉกเปนรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม วงกลีบดอก
รูปปาก สีมวงหรือสีมวงอมฟา  ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวขนาดเล็ก สีน้ําตาล รูปขอบขนาน มีสัน 3 สัน  ออกดอก
เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  ติดผลเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2-4 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนเซี่ยคูเฉามีการเพาะปลูกทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยแหลงผลิตที่สําคัญอยูที่มณฑล

เจียงซู (江苏) อันฮุย (安徽) เจอเจียง (浙江) หูเปย (湖北) และเหอหนาน (河南)2-4 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
สวนใหญจะเก็บเกี่ยวหลังจากวันลี่เซี่ย (立夏 ประมาณวันที่ 5-7 พฤษภาคม) ซึ่งเปนวันเริ่มตน

ของฤดูรอน ใหเลือกวันที่อากาศแจมใส เก็บเกี่ยวเมื่อชอผลเปลี่ยนเปนสีแดงอมน้ําตาล โดยตัดทั้งตนแลวเก็บ
เอาเฉพาะชอผล5-6 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
หลังจากเก็บเกี่ยวแลวใหกําจัดสิ่งแปลกปลอมและสวนที่ไมใชเปนยาออก แลวนําไปตากแดดให

แหง  ในระหวางตากแหงตองระวังไมใหถูกน้ําคางหรือความช้ืน มิฉะนั้นสีจะเปลี่ยนเปนสีดํา ทําใหคุณภาพของ
สมุนไพรลดลง5-6 

9 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเซี่ยคูเฉา 
图 1 夏枯草原植物 

Figure 1  Prunella vulgaris L.  



9. เซี่ยคูเฉา  
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเซ่ียคูเฉา (ภาพลายเสน)  

1. ทั้งตน  2. กิ่งที่มีดอก  3. ดอก  4. กลีบดอกและเกสรตัวผู   
5. กลีบเลี้ยง  6. เมล็ด 

图 2 夏枯草植物简图。 1.全草  2.花枝  3.花  4.花瓣及雄蕊  5.花萼  6.种子 

Figure 2  Prunella vulgaris L. (drawing illustration)   
1. whole plant  2. flowering branch  3. flower  4. petals and stamens  5. calyx  6. seed 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เซี่ยคูเฉามีลักษณะเปนแทงรูปทรงกระบอก แบนเล็กนอย ยาว 1.5-8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 

0.8-1.5 เซนติเมตร สีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลอมแดง  เซ่ียคูเฉาเปนชอผลที่เกิดจากชอดอกแบบชอเชิงลด
ประกอบดวยวงกลีบเลี้ยงและใบประดับที่ติดทนประมาณ 10 วง แตละวงมีใบประดับ 2 ใบอยูตรงขามกัน รูปพัด 
สวนปลายเปนหยักแหลม มีเสนใบชัดเจน ผิวดานนอกมีขนสีขาว  ใบประดับแตละใบมีดอก 3 ดอก วงกลีบ
ดอกมักจะหลุดรวงไป วงกลีบเลี้ยงที่ติดทนมีลักษณะเปนรูปสองปาก ขางในมีผลขนาดเล็กแบบผลเปลือกแข็งยอย 
(nutlet) 4 ผล รูปไข สีน้ําตาล ปลายผลมีติ่งสีขาวนูนแหลม  เซ่ียคูเฉา มีน้ําหนักเบา มีกลิ่นออน ๆ  รสขม1,7-11 
(รูปที่ 3) 
    

    

 

มาตรฐานสินคา  
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา แตมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการสงออกคือ ตองมีชอผลยาว

มากกวา 5 เซนติเมตร12-13 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
เตรียมโดยนําชอผลของเซ่ียคูเฉาที่เก็บไดมากําจัดสิ่งแปลกปลอม11,14 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเซ่ียคูเฉา 
图 3 夏枯草药材 

Figure 3  Prunellae Spica crude drug 1 centimeter 
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ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
เซี่ยคูเฉามีลักษณะเปนแทงรูปทรงกระบอก แบนเล็กนอย เปนชอผลท่ีเกิดจากชอดอกแบบชอเชิงลด

ประกอบดวยวงกลีบเลี้ยงและใบประดับที่ติดทนจํานวนประมาณ 10 วง สีน้ําตาลออนถึงสีแดงอมน้ําตาล  บาง
ชอมีสวนของกานชอผลสั้น ๆ ติดอยู  วงกลีบดอกมักจะหลุดรวงไป  ผลรูปไข สีน้ําตาล ปลายผลมีติ่งสีขาว
นูนแหลม มันเงา  เซ่ียคูเฉามีน้ําหนักเบา รสขม11 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเซ่ียคูเฉาอิ่นเพี่ยน 
图 4 夏枯草饮片 

Figure 4  Xiakucao prepared slices 
 

องคประกอบทางเคมี 
เซี่ยคูเฉามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม triterpenes [เชน ursolic acid (รูปที่ 5)], 

sterols, phenolic acids [เชน rosmarinic acid (รูปที่ 5)], flavones, polysaccharides เปนตน7,15-17 

            
         ursolic acid 熊果酸         rosmarinic acid 迷迭香酸 

                                               
รูปที่ 5 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในเซี่ยคูเฉา 
图 5 夏枯草主要化学成分结构 

Figure 5  Structures of some chemical constituents of Prunellae Spica 

1 centimeter 
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การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเซี่ยคูเฉามีสีน้ําตาล (รูปที่ 6)  มีลักษณะเนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง

จุลทรรศน ไดแก (1) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของกลีบดอก พบไดมาก ประกอบดวยเซลล parenchyma ผนังเปน
คลื่น ผนังไมเรียบ มีปุมนูนเรียงเปนแนวยื่นออกไป และ vascular bundle สีน้ําตาลอมแดง  (2) ชิ้นสวน
ของเนื้อเยื่อของกานดอกยอย ประกอบดวยเซลล epidermis ที่ปกคลุมดวยขนปกคลุม (covering trichome) 
พบไดมาก ขนาดใหญ เปนแบบ unicellular หรือ multicellular uniseriate และบางเซลลจะเปน collapse 
cell  และเนื้อเยื่อชั้น mesophyll พบเซลลชนิด sclerenchyma รูปรางยาว มีผนัง lignified  (3) ชิ้นสวน
ของเนื้อเยื่อของใบประดับ ประกอบดวยเซลล epidermis รูปรางหลายเหลี่ยม ผนังเปนคลื่น ผนังไมเรียบ มี
ปุมนูนเรียงเปนแนวยื่นออกไป และพบปากใบ  (4) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของผล ประกอบดวยเนื้อเยื่อ epicarp 
ซึ่งเซลลมีรูปรางหลายเหลี่ยมมีเม็ดสีสีดํา เนื้อเยื่อ mesocarp ที่เปน stone cell รูปรางคอนขางสี่เหลี่ยม 
ผนังเปนคลื่น เนื้อเยื่อ endocarp เปนเซลลรูปทรงกระบอก ผนังหนาเล็กนอย และเนื้อเยื่อ endosperm มี
เซลลผนังหนา ไม lignified (รูปที่ 7) 
 

          
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6  ลักษณะของผงเซี่ยคูเฉา 
图 6 夏枯草粉末 

Figure 6  Prunellae Spica powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงเซี่ยคูเฉา  
图 7 夏枯草粉末显微特征 
Figure 7  Microscopic characteristic of Prunellae Spica powdered drug  

50 micrometers 
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รูปที่ 7 (ตอ) จุลทรรศนลักษณะของผงเซี่ยคูเฉา  
图 7（续 ）夏枯草粉末显微特征 
Figure 7  (Continued) Microscopic characteristic of Prunellae Spica powdered drug  

 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงเซ่ียคูเฉา 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.2 มิลลิลิตร มาทิ้งไวใหแหง แลว
ละลายสารสกัดดวย acetic anhydride 2-3 หยด เติม concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสี
น้ําตาลอมแดงตรงกลางและสีฟาอมเขียวเหลือบเปนวงแหวนดานนอก (Liebermann-Burchard’s test เปน
การตรวจสอบสารกลุม triterpenoids และ steroids) (รูปที่ 8) 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารกลุม triterpenoids และ steroids ดวย Liebermann-Burchard’s test 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 
图 8  夏枯草三萜类和甾体类化合物 Lieburmann-Burchard’s 显色反应 （I）反应前 （II）反应后 

Figure 8  Result of Liebermann-Burchard’s test for triterpenoids and steroids  (I) before, and (II) after the reaction 
 

- สกัดผงเซ่ียคูเฉา 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  นําสารละลายใสสวนบน 80 ไมโครลิตร มาเติมผงวานิลลิน
เล็กนอย ละลายใหเขากัน หยด concentrated sulfuric acid 1-2 หยด สีของสารละลายจะเกิดสีน้ําตาลแดง 
แลวเปลี่ยนเปนสีมวงอมชมพู (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบดวยปฏกิิริยาทางเคม ี

(I) กอน (II) หลังเติมผงวานิลลิน และหยด concentrated sulfuric acid ทันที และ 
(III) เมื่อทิ้งไวระยะหนึ่ง 

图 9 夏枯草加香草醛/浓硫酸显色反应 （Ⅰ）反应前 （Ⅱ）反应后 （III）反应一段时间 

Figure 9  Result of the chemical reaction with vanillin/sulfuric acid   
(I) before, (II) after the reaction immediately, and (III) for a while 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงเซ่ียคูเฉา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  ละลายสาร ursolic acid ใน 
methanol ใหไดความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (สารละลายสารมาตรฐาน)  หยดสารละลายตัวอยาง 15 
ไมโครลิตร และสารละลายสารมาตรฐาน 5 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ 
นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช cyclohexane : chloroform : ethyl acetate : glacial 
acetic acid ในอัตราสวน 20 : 5 : 8 : 0.5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรม
ชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 
366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 5% vanillin ใน 10% sulfuric acid ใน ethanol และใหความรอน 
110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร โดยมีตําแหนงและสีของแถบสารที่ไดจากสารละลาย
ตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน (รูปที่ 10) 

3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเซี่ยคูเฉา 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 10  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางเซ่ียคูเฉาที่สกัดดวย methanol 
โดยใช cyclohexane : chloroform : ethyl acetate : glacial acetic acid ในอัตราสวน 20 : 
5 : 8 : 0.5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
แถบ (1) คือ สารละลายตัวอยาง 
แถบ (2) คือ สารละลายสารมาตรฐาน ursolic acid 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน vanillin/sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซยีส 

图 10 夏枯草甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为环己烷-氯仿-甲醇乙酯-冰醋酸（20 : 5 : 8 : 0.5） 

第（1）夏枯草供试品溶液 

第（2）熊果酸对照溶液 

（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 10  Thin layer chromatograms of Prunellae Spica test solution using a mixture of cyclohexane : chloroform : ethyl acetate : glacial 
acetic acid (20 : 5 : 8 : 0.5) as mobile phase 
Track (1) Prunellae Spica test solution 
Track (2) ursolic acid standard solution 
(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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รูปที่ 11  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางเซ่ียคูเฉาที่สกัดดวย methanol 

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

Figure 11  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Prunellae Spica in methanol 
 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 4.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 14.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดนํ้า : ไมนอยกวารอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   

สาร rosmarinic acid (C18H16O8) : ไมนอยกวารอยละ 0.20 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก
สมุนไพรแหง1   

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

methanol : 0.1% trifluoroacetic acid ในอัตราสวน 42 : 58 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัด
คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 330 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
6,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร rosmarinic acid 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน rosmarinic acid ละลายใน 
50% ethanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 



9. เซี่ยคูเฉา  
 

T-137 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเซ่ียคูเฉา (ขนาดผานแรงเบอร 2 หรือขนาด 24 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% ethanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ปด
จุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 50% ethanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 5 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คาํนวณปริมาณ
ของสาร rosmarinic acid ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak 
แลวคํานวณหารอยละของสาร rosmarinic acid ในผงเซ่ียคูเฉา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
เซี่ยคูเฉามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ลดระดับน้ําตาลในเลือด ลดความดันเลือด ตานเนื้องอก 

ตานเช้ือแบคทีเรีย ตานเช้ือไวรัส ตานอักเสบ ตานออกซิเดชัน เปนตน  สารสกัดแอลกอฮอลของเซี่ยคูเฉา
สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของทั้งหนูถีบจักรปกติและหนูถีบจักรที่ชักนาํใหเปนเบาหวาน17-20  เซ่ียคูเฉามี
ฤทธิ์คลายหลอดเลือดและลดความดันเลือด17,21,22  มีฤทธิ์ตานเนื้องอกอยางแรง โดยสารออกฤทธิ์ไดแก สาร 
triterpenoids, flavonoids, phenolic acids, polysaccharides เปนตน15,23,24  เซ่ียคูเฉามีฤทธิ์ตานจุลชีพ
หลายชนิด17,25,26  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Mycobacterium tuberculosis H37RV อยางแรง27  
สาร prunellin ซึ่งเปนสารกลุม polysaccharide มีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสเอดส17  เซี่ยคูเฉายังมีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสเริม 
(HSV-1) อยางชัดเจน28,29  สารที่ตกตะกอนดวยแอลกอฮอลจากยาตมเซี่ยคูเฉามีฤทธิ์ตานอักเสบอยางชัดเจน17,30  
นอกจากนี้ เซี่ยคูเฉายังมีฤทธิ์ตานลิปดเปอรออกซิเดชัน31  

พิษวิทยา 
ไมมีรายงาน  

รสยาและเสนลมปราณหลัก  
เซี่ยคูเฉามีรสเผ็ด ขม เย็น  เขาสูเสนลมปราณตับและถุงน้ําดี1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
ระบายความรอนในตับ ทําใหการมองเห็นชัดขึ้น สลายกอนลดบวม1 
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ขอบงใช 
1. อาการตาแดง ตาบวม เจ็บตา  และอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
เซี่ยคูเฉาเปนยารสขม เย็น เขาสูเสนลมปราณตับ มีสรรพคุณเดนในการระบายความรอนของตับ 

ชวยใหตาสวาง จึงใชรักษาความรอนของตับขึ้นสวนบนที่ทําใหเกิดอาการตาแดง ตาบวมเจ็บ ปวดเวียนศีรษะ มัก
ใชรวมกับจฺหวีฮวา (菊花 เก็กฮวย) เจวหมิงจ่ือ (决明子 เมล็ดชุมเห็ดไทย) และชิงเซียงจ่ือ (青葙子)32 

2. ตอมนํ้าเหลืองโต คอหอยพอก และเน้ืองอก  
เซี่ยคูเฉาเปนยารสเผ็ด ขม มีฤทธิ์กระจายและระบาย สามารถสลายกอนที่เกิดจากความรอนคั่ง

ของตับ กอตัวเปนกอน จึงใชรักษาภาวะชี่ของตับคั่งคาง เกิดความรอน และเสลดรอนคั่งคางสะสม ทําให
ตอมน้ําเหลืองโต เกิดคอหอยพอกและเนื้องอก  มีอาการบวมหรือเจ็บ แตสีผิวหนังไมเปลี่ยนแปลง มักใชรวมกับ
ไหเจา (海藻) เปยหมู (贝母) และเสวียนเซิน (玄参) เชน ตํารับยาเนยเซียวหลั่วลี่หวาน (内消瘰疬丸)32 
(รูปที่ 12) 

  
 
 
รูปที่ 12  ตํารับยาเนยเซียวหลั่วลีห่วาน  

(เซี่ยคูเฉาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 12 内消瘰疬丸组成（方中夏枯草为君药） 

Figure 12  Compositions of Neixiao Luoli Wan 
(Prunellae Spica acting as principal drug) 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 9-15 กรัม  ขยี้พอแหลกกอนใช1,11,14,32   

ขอหามใช      
หามใชในผูปวยที่มีภาวะมามและกระเพาะอาหารพรองและเย็น32 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน โรคคอตีบ โรคฝุนหินจับปอด เยื่อหุมปอดอักเสบซึมเยิ้ม 

(exudative pleurisy) ตับอักเสบ บิดจากเช้ือแบคทีเรีย นอนไมหลับ ตอมไทรอยดทํางานเกิน ภาวะเซลลเตานม
มีการเจริญเกินปกติ (mammary hyperplasia) คางทูม หูดชนิดแบนราบ33 

อาการไมพึงประสงค : มีรายงานพบปฏิกิริยาภูมิแพหลังจากรับประทานเซ่ียคูเฉาในผูปวยบางราย34 
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ตาชิงเย  
คําจํากัดความ 
  ตาชิงเย (大青叶) คือ ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Isatis tinctoria L. (I. indigotica 
Fortune ex Lindl.) วงศ Brassicaceae (Cruciferae)1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนตาชิงเยเปนไมลมลุกอายุปเดียวหรือ 2 ป  รากแกวยาวและลึก  ลําตนตั้งตรง แตกกิ่งมากที่

สวนบนของตน  ใบเรียงสลับ ใบดานลางของตนเรียงเปนกระจุกแบบกุหลาบซอน แผนใบรูปขอบขนานหรือรูป
ใบหอกกลับทรงกวาง ปลายใบปานหรือแหลม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น มีกานใบ  ใบที่ติด
บนลําตนรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับกึ่งรูปขอบขนาน  ใบดานลางมีขนาดใหญแลวคอย ๆ เล็กลง ปลายใบ
ปาน ฐานใบรูปหัวลูกศร หุมครึ่งรอบลําตน ขอบใบเรียบหรือเปนจักฟนเลื่อยถี่ไมชัดเจน  ชอดอกแบบชอกระจะ
เชิงประกอบ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไขทรงกวางหรือรูปใบหอกทรงกวาง กลีบดอก 4 กลีบ รูปลิ่ม
ทรงกวาง ปลายกลีบคอนขางตัด มีกานกลีบสั้น  เกสรเพศผู 6 อัน ยาว 4 อัน สั้น 2 อัน  ผลแตกแบบผล
ผักกาด สั้น รูปขอบขนานหรือขอบคอนขางขนาน แบน ขอบมีปก  เมล็ดรูปขอบขนาน สีน้ําตาลออน  ออกดอก
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  ติดผลเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนตาชิงเยมีแหลงเพาะปลูกในหลายมณฑล ไดแก เหอเปย (河北) อันฮุย (安徽) เจียงซู (江苏) 

และเหอหนาน (河南)  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมท่ีสุดที่เมืองเซินเจอ (深泽) หยวนซื่อ (元氏) ปอเหย (博野) 
อันกวอ (安国) และติ้งเซี่ยน (定县) ในมณฑลเหอเปย2-6

 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวปละ 3 ครั้ง สวนใหญจะเก็บเกี่ยวในชวงที่เจริญเติบโตเต็มที่  คร้ังแรกจะเก็บเกี่ยว

ประมาณปลายเดือนมิถุนายน โดยใหเก็บแตใบสวนที่อยูติดกับตน เรียกวา “ไทเย (胎叶)” หรือ “เจ่ียวเย (脚叶)” 
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตตามปกติของพืช  การเก็บครั้งที่ 2 จะเก็บใบในชวงปลายเดือน
สิงหาคม ซึ่งสามารถเก็บใบสวนใหญได แตใหเวนใบที่ยอดไวเพื่อใหพืชแตกใบใหมได  การเก็บครั้งที่ 3 ควร
เก็บกอนเกิดน้ําคางแข็งในฤดูหนาว (ชวงเวลาที่แนนอนใหดูตามสภาพอากาศ) โดยตัดลําตนเหนือดินทั้งหมด 
เพื่อใหไดผลผลิตสูง  นําใบที่เก็บมาตากแดดหรืออบใหแหงเพื่อนํามาใชเปนยา7-13  

10 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตาชิงเย  แสดงทั้งตน (รูปบน) และชอดอก (รูปลาง) 
 图 1 大青叶原植物。 上图：植株; 下图：花序 
Figure 1  Isatis tinctoria L. , upper: whole plant; lower: inflorescence 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตาชิงเย (ภาพลายเสน) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ราก  3. ดอก  4. กลีบดอก  5. ดอกที่แสดงเกสรตัวผู 
图 2 大青叶植物简图。 1.带花枝  2.根  3.花  4.花瓣  5.去花瓣后示雄蕊 

Figure 2  Isatis tinctoria L. (drawing illustration)   
1. flowering branch  2. root  3. flower  4. petal  5. flower showing stamens 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
ตาชิงเยมีลักษณะเปนใบมวนยับ อาจมีใบที่ฉีกขาด  ใบที่สมบูรณรูปไขทรงยาวถึงรูปใบหอกกลับกี่ง

รูปขอบขนาน ยาว 5-20 เซนติเมตร กวาง 2-6 เซนติเมตร  ผิวดานบนสีเขียวอมเทาเขม อาจพบจุดสีเขมเล็ก ๆ 
นูนขึ้นเล็กนอย ปลายใบปาน ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบรูปลิ่ม กานใบยาว 4-10 เซนติเมตร สี
เหลืองอมน้ําตาลออน  เนื้อเปราะ  มีกลิ่นออน ๆ รสเปรี้ยวเล็กนอย ขม และฝาด1 (รูปที่ 3) 

    

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14,15  

สมุนไพรที่ไมใชของแท 

สมุนไพรปนปลอม 
1. เหลี่ยวหลานเย (蓼蓝叶) คือ ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Polygonum tinctorium 

Aiton วงศ Polygonaceae มีชื่อเรียกอื่น ๆ เชน เตี้ยนชิงเย (靛青叶) หลานเตี้ยนเย (蓝靛叶) เตีย้นเย (靛叶) 
สุยหงฮวาเย (水红花叶)  แหลงผลิตที่สําคัญอยูใน 3 มณฑล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของจีน และมณฑลเหอเปย 
(河北) มณฑลซานซี (山西) เปนตน  สวนใหญใบจะหดมวน ฉีกขาด  ใบที่สมบูรณเมื่อคลี่ออกมีลักษณะ
เปนรูปยาวรี ยาว 3-8 เซนติเมตร กวาง 2-5 เซนติเมตร สีเขียวอมน้ําเงินหรือสีน้ําเงินอมดํา ปลายปานแลวคอย 
ๆ แคบลงไปที่ฐานใบ ขอบใบเรียบ เสนใบสีน้ําตาลอมเหลืองออน และนูนขึ้นเล็กนอยทางดานหลังใบ กานใบ
แบน บางใบอาจมีหูใบรูปปลอก  เนื้อเปราะ มีกลิ่นออน ๆ รสฝาดและขมเล็กนอย14,16,17 

2. หมาหลานเย (马蓝叶) คือ ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Strobilanthes cusia (Nees)  
Kuntze วงศ Acanthaceae  แหลงผลิตที่สําคัญอยูในมณฑลฝูเจ้ียน (福建) และมณฑลกวางซี (广西)  
ใบมักจะหดตัวมวนเปนกอนรูปรางไมแนนอน สีเขียวอมดําหรือสีดําอมน้ําตาลเขม  ใบที่สมบูรณมีลักษณะเปน

1 centimeter 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของตาชิงเย 
图 3 大青叶药材 

Figure 3  Isatidis Folium crude drug 
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รูปยาวรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ยาว 5-10 เซนติเมตร กวาง 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเปนจักรฟนเลื่อย
เล็ก ๆ ปลายใบแหลมและคอย ๆ แคบลงไปที่ฐานใบ ดานหลังใบเห็นเสนใบคอนขางชัดเจน  เนื้อเปราะ ฉีก
ขาดงาย  มีกลิ่นออนมาก รสจืด14,16,17 

3. ลูเปยนชิง (路边青) คือ ใบแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Clerodendrum cyrtophyllum 
Turcz. วงศ Lamiaceae (Labiatae)  มีการนํามาใชเปนตาชิงเยในมณฑลกวางตง (广东) เจอเจียง (浙江)  
ใบมีลักษณะหงิกงอเล็กนอย รูปยาวรี  ยาว 5-12 เซนติเมตร กวาง 2-6 เซนติเมตร ดานหลังใบสีเหลืองอม
น้ําตาลหรือสีเขียวอมน้ําตาล ทองใบสีคอนขางออน ขอบใบเรียบ ปลายคอนขางแหลม ฐานใบปาน  เนื้อเปราะ 
ฉีกขาดงาย บางใบอาจมีกานใบ  กานใบเปนรูปทรงกระบอกเรียว ยาว 2-5 เซนติเมตร  มีกลิ่นออน ๆ รสจืด14,16,17 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนําใบของตาชิงเยมากําจัดสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ ออก  ฉีดน้ําลางใหสะอาด  ตัดเปนแผน

เล็ก ๆ แลวนําไปอบใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
ตาชิงเยมีลักษณะเปนชิ้นสวนของใบแหง  ผิวดานบนสีเขียวอมเทาเขม อาจพบจุดสีเขมเล็ก ๆ นูนขึ้น

เล็กนอย  ชิ้นสวนของกานใบสีเหลืองอมน้ําตาลออน  เนื้อเปราะ  มีกลิ่นออน ๆ รสเปรี้ยวเล็กนอย ขม และ
ฝาด1 (รูปที่ 4)   

 
1 centimeter 

รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของตาชิงเยอิ่นเพี่ยน 
图 4 大青叶饮片 

Figure 4  Daqingye prepared slices
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องคประกอบทางเคมี 
ตาชิงเยมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม alkaloids [เชน indigotin, indirubin, 

tryptanthrin (รูปที่ 5)], glycosides, phenolic compounds, sterols เปนตน11,18-20 
 

                   
               indigotin 靛蓝            indirubin 靛玉红    tryptanthrin 色胺酮 

รูปที่ 5 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในตาชิงเย 
图 5 大青叶主要化学成分结构 

Figure 5  Structures of some chemical constituents of Isatidis Folium 
 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงตาชิงเยมีสีน้ําตาลอมเขียว (รูปที่ 6) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก 
(1) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของใบประกอบดวยเซลล palisade และ 
spongy ที่เห็นแตกตางกันไมชัดเจน ชั้น mesophyll มี pigment 
สีเขียวน้ําเงิน  (2) เนื้อเยื่อชั้น lower epidermis เซลลมีผนังเปน
คลื่นเล็กนอย มีปากใบชนิด anomocytic ประกอบดวยเซลลขาง
เซลลคุม 3-4 เซลล  (3) Vessel สวนใหญเปนแบบเกลียวและแบบ
รางแห  (4) ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อของกานใบ ประกอบดวยเซลลที่มี
รูปรางยาว สี่เหลี่ยมผืนผา และพบ vascular bundle (รูปที่ 7) 

 

   

รูปที่ 6  ลักษณะของผงตาชิงเย 
图 6 大青叶粉末 

Figure 6  Isatidis Folium powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงตาชิงเย 
图 7 大青叶粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Isatidis Folium powdered drug 

  

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงตาชิงเย 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบน 0.2 มิลลิลิตร มาเจือจางดวย methanol 
2 มิลลิลิตร เติมน้ํายา 2% ninhydrin 50 ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน นําไปใหความรอนในหมออังไอน้ํา จะ
เกิดสีมวงอมน้ําตาล (เปนการตรวจสอบสารอนุพันธของ amino acids) (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารอนุพนัธของ amino acids ดวยปฏกิริิยาเคม ี

(I) กอน และ (II) หลังเติมน้ํายา ninhydrin และใหความรอน 
图 8 大青叶氨基酸衍生物显色反应 （I）反应前 （II）反应后 

Figure 8  Result of the chemical reaction of amino acid derivatives with ninhydrin solution 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงตาชิงเย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 15 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช toluene : chloroform : acetone ในอัตราสวน 5 : 4 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยก
เสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ 
แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และให
ความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางตาชิงเยที่สกดัดวย methanol 

โดยใช toluene : chloroform : acetone ในอัตราสวน 5 : 4 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาต ิ
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(IV) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 9 大青叶甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-氯仿-丙酮（5 : 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 

（IV） 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 9  Thin layer chromatograms of Isatidis Folium test solution using a mixture of toluene : chloroform : acetone (5 : 4 : 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 
สกัดผงตาชิงเย 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 120 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางตาชิงเยที่สกดัดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 大青叶甲醇提物甲醇溶液紫外/可见光图谱 

Figure 10  Ultraviolet/visible spectrum of methanolic extract of Isatidis Folium in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 13.0 โดยน้ําหนกั1 (ภาคผนวก 3.1) 
2. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 16.0 โดยน้ําหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 

3. ปริมาณสารสําคัญ   
สาร indirubin (C16H10N2O2) : ไมนอยกวารอยละ 0.02 โดยนํ้าหนัก คํานวณตอน้ําหนัก

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

methanol : water ในอัตราสวน 75 : 25 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 289 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 4,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร indirubin  
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สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน indirubin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงตาชิงเย (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 
mesh) จํานวน 0.25 กรัม ใสในเครื่อง Soxhlet extractor แชสกัดดวย chloroform ปริมาตรที่เหมาะสม 
นาน 15 ชั่วโมง ใหความรอนสกัดอยางตอเนื่องจนกระทั่งสารสกัดใน thimble ไมมีสี  ระเหยสารสกัดใหแหง 
ละลายกลับดวย methanol ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย methanol 
เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 20 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร indirubin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร indirubin ในผงตาชิงเย1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
 ตาชิงเยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานจุลชีพ ลดไข ตานอักเสบ มีผลตอการทํางาน

ของระบบภูมิคุมกัน เปนตน  ตาชิงเยมีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสหลายชนิด เชน ไวรัสไขหวัดใหญ (influenza virus A) 
ไวรัสเริม (Herpes simplex virus-1), Coxsackievirus B3, respiratory syncytial virus ไวรัสคางทูม 
เปนตน18,21-23  ตาชิงเยมีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดโดยมีฤทธิ์แรงตอเชื้อ Staphylococcus aureus  มี
ฤทธิ์แรงในการตานชีวพิษภายในตัว (anti-endotoxin)18,21  มีฤทธิ์ลดไขที่ชัดเจน และมีฤทธิ์ตานอักเสบ
ชนิดเฉียบพลัน21 โดยสารที่มีสวนเกี่ยวของกับฤทธิ์ตานอักเสบคือ กรดอินทรียรวม (total organic acids)24  
ตาชิงเยมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน18 สารออกฤทธิ์คือ indirubin และ tryptanthrin25,26  สาร indirubin ยังมี
ฤทธิ์แรงในการยับยั้งการเจริญของเน้ืองอกที่ปลูกถายบนสัตวทดลอง และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวซีเอ็มแอลชนิดเรื้อรัง (chronic myelogenous leukemia)27 

พิษวิทยา 
ขนาดของยาตมตาชิงเยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทอง มีคาเทียบเทา

ผงยา 16.25±1.47 กรัม/กิโลกรัม5  

รสยาและเสนลมปราณหลัก  
ตาชิงเยมีรสขม เย็น  เขาสูเสนลมปราณหัวใจและกระเพาะอาหาร1,28 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
ระบายรอน ถอนพิษ ลดความรอนในเลือดและสลายจํ้าเลือด28,29 

ขอบงใช 
1. จ้ําเลือดเน่ืองจากความรอนเขาสูระบบเลือด 
ตาชิงเยเปนตัวยาที่มีรสขม เย็น เขาสูระบบชี่และเลือด  กรณีใชรักษาอาการไขสูงหมดสติ เกิด

จํ้าเลือดตามรางกาย ที่มีสาเหตุจากพิษรอนเขาสูอิ๋งช่ี (营气 ชี่ที่แปรสภาพมาจากการยอยสารอาหาร อาศัยอยู
ภายในเสนลมปราณ มีหนาที่เสริมสรางเลือด และบํารุงหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย) และเลือด หรือชี่และ
เลือดถูกความรอนทําลาย มักใชรวมกับสุ ยหนิวเจี่ยว (水牛角 เขาควาย ) และจือจื่อ (栀子 ลูกพุด)  
กรณีใชรักษากลุมอาการภายนอกเนื่องจากลมรอน หรือโรครอนระยะเริ่มตน ที่มีอาการตัวรอนปวดศีรษะ 
กระหายน้ํา เจ็บคอ มักใชรวมกับจินอิ๋นฮฺวา (金银花 ดอกสายน้ําผึ้ง) เหลียนเชี่ยว (连翘) และหนิวปางจื่อ 
(牛蒡子)28,29 

2. คออักเสบ มีแผลในชองปาก ไฟลามทุงและพิษฝหนอง  
ตาชิงเยมีสรรพคุณระบายความรอนแกรงในเสนลมปราณหัวใจและกระเพาะอาหาร ขจัดโรค

ระบาดชนิดพิษรอน ถอนพิษไขทําใหลําคอโลง ทําใหเลือดเย็น ลดบวม  กรณีใชรักษาอาการตัวรอน ปวดศีรษะ 
เจ็บคอ คางทูม ตอมทอนซิลอักเสบ คออักเสบ มีแผลท่ีลิ้นและชองปาก ไขพิษรอน ที่มีสาเหตุมาจากความรอน
ในหัวใจและกระเพาะอาหารแกรง มักใชรวมกับตาหวง (大黄 โกฐน้ําเตา) จือจ่ือ (栀子 ลูกพุด) และเซิงหมา 
(升麻)  กรณีใชรักษาไฟลามทุง และพิษฝหนอง ที่มีสาเหตุจากพิษรอนในเลือดสูง สามารถใชตาชิงเยสด ตําให
ละเอียดพอกบริเวณที่มีอาการ หรือใชรวมกับผูกงอิง (蒲公英) จ่ือฮวฺาตี้ติง (紫花地丁) เปนตน28,29 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 10-15 กรัม  ใชภายนอกครั้งละ 15-30 กรัม28,29   

ขอหามใช    
หามใชในผูปวยมีอาการกระเพาะอาหารและมามเย็นพรองเนื่องจากความเย็น28,29 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคในกลุมอาการรอน เชน โรคหัด30 ตับอักเสบ31 ผ่ืนแพสัมผัส32 เยื่อบุตาอักเสบ33 คางทูม34 

ไขสมองอักเสบชนิดบี31  อีสุกอีใส35 ผ่ืนแดง36 เปนตน 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 
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การเก็บรักษา       
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปองกันเชื้อรา1 
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เทียนหมา  
 

คําจํากัดความ 
เทียนหมา (天麻) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gastrodia elata Blume วงศ 

Orchidaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเทียนหมาเปนพืชลมลุกอายุหลายป มีลําตนใตดินฉ่ําน้ํา รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานกึ่งรูปไข มัก

ทอดนอน ขอคอนขางแนน มีเกล็ดบางคลายเยื่อรูปไขกึ่งสามเหลี่ยมติดอยู  กานชอดอกรูปทรงกระบอก สีแดง
อมเหลือง  ที่โคนมีกาบใบสั้น ๆ หุมรอบ  ชอดอกแบบชอกระจะ เกิดที่ยอด  ใบประดับเปนเยื่อบางรูปใบหอก
ทรงแคบหรือรูปขอบขนานกึ่งรูปแถบ  ดอกสีแดงอมเหลือง สม เหลืองออน หรือขาวอมเหลือง  ผลแหงแตก 
รูปขอบขนาน หรือรูปไขกลับกึ่งขอบขนาน  เมล็ดมีจํานวนมาก ขนาดเล็กมากลักษณะเปนผง  ออกดอกเดือน
มิถุนายนถึงกรกฎาคม  ติดผลเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม3-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของเทียนหมาอยูที่มณฑลกุยโจว (贵州) หยุนหนาน (云南) ซื่อชวน (四川) 

สานซี (陕西) และหูเปย (湖北)  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสม ไดแก เมืองจุนอี้ (遵义) เจ้ิงอัน (正安) ปจฺเหวีย 
(毕节) ตาฟาง (大方) เฉียนหนาน (黔南) และอันซุน (安顺) ในมณฑลกุยโจว  เมืองอี้เหลียง (奕良) เจ้ินสง 
(镇雄) ตากวาน (大关) และสุยซาน (水善) ในมณฑลหยุนหนาน  เมืองเอินซือ (恩施) และลี่ชวน (利川) 
ในมณฑลหูเปย  โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงปลูกที่เมืองจุนอี้ เจ้ิงอัน และปจฺเหวีย ในมณฑลกุยโจว  เมืองอี้เหลียง 
และเจ้ินสงในมณฑลหยุนหนาน  เมืองผิงอู (平武) และอิ๋งจิง (荥经) ในมณฑลซ่ือชวน ซึ่งเปนเขตปาที่รมเย็น
และชื้น ดินมีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ จะเปนแหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุด3-6

 

 
 
 
 
 

11 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 

T-156 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเทียนหมา แสดงทั้งตน (รูปซาย) และชอดอก (รูปขวา) 
图 1 天麻原植物。 左图：植株; 右图：花序 

Figure 1  Gastrodia elata Blume, left: whole plant; right: inflorescence 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเทียนหมา (ภาพลายเสน) 
1. ลําตนใตดิน  2. ชอดอก  3. ดอก   

图 2 天麻植物简图。 1.块茎  2.花序  3.花   

Figure 2  Gastrodia elata Blume (drawing illustration)   
1. tuber  2. inflorescence  3. flower   

1 

2

3

3 centimeters 

1 centimeter 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
เทียนหมาที่ปลูกในฤดูใบไมผลิจะเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวของปเดียวกัน หรือในฤดูใบไมผลิของปที่ 2  

สวนเทียนหมาที่ปลูกในฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวของปที่ 2 หรือฤดูใบไมผลิของปที่ 3  หากเก็บเกี่ยว
ในชวงฤดูใบไมผลิประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม จะเรียกวา “ชุนหมา (春麻)” หากเก็บเกี่ยวกอน
ยางเขาฤดูหนาว หรือในชวงวันที่ 7-8 พฤศจิกายน จะเรียกวา “ตงหมา (冬麻)” ซึ่งเปนเทียนหมาที่มีคุณภาพดี
การเก็บเกี่ยวจะตองแหวกดินที่อยูผิวหนาออกกอน แลวจึงเอาลําตนใตดินขึ้นมา แยกตามขนาดใหญ-เล็ก เปน
เจ้ียนหมา (箭麻) ไปหมา (白麻) และหมี่หมา (米麻) ตามลําดับ  เจ้ียนหมาเปนลําตนใตดินที่มีตาของชอ
ดอกรูปรางคลายลูกศรติดอยูที่ยอด  สวนไปหมาเปนลําตนใตดินขนาดเล็กที่ไดจากการขยายพันธุโดยใช
ตายอด มีความยาว 2-12 เซนติเมตร  และหมี่หมาเปนลําตนใตดินขนาดเล็กที่ไดจากการขยายพันธุโดยใชตายอด
และตาดานขางของลําตนใตดิน มีความยาวนอยกวา 2 เซนติเมตร เมื่อเก็บเกี่ยวแลวใหแยกบรรจุถุง เก็บรักษา
ไปหมาที่มีขนาดเล็กและหมี่หมาใหดีเพื่อนําไปปลูกตอ  วิธีที่ดีที่สุดคือ เก็บและปลูกในวันเดียวกัน  สวนเจ้ียนหมา
และไปหมาที่มีขนาดใหญใหนําไปแปรรูปตอไป6-7 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําเทียนหมาที่เก็บเกี่ยวไดมาลางดวยน้ําเพื่อเอาดินทรายที่ติดอยูออก ใชแผนไมไผบาง ๆ ขูดแผน

เกล็ดบางๆ ที่หุมลําตนใตดิน ผิวหยาบ และรอยดําที่ติดอยูตามลําตนใตดินออก แลวลางดวยน้ําสะอาด  นําไป
นึ่งจนสุกถึงเนื้อใน ใหแยกนึ่งตามขนาดใหญ-เล็ก  โดยทั่วไปเทียนหมาขนาดใหญจะใชเวลานึ่ง 30 นาที สวน
ขนาดเล็กใชเวลา 10-15 นาที  เมื่อนึ่งเสร็จใหนําออกมาผึ่งใหแหง ปง หรืออบใหแหง  การปงใหปงบนถาน
แอนทราไซตหรือถานไม หามใชฟน  ในขณะที่ปงใหพลิกกลับไปมาบอย ๆ  ใชอุณหภูมิอยูระหวาง 50-60 องศา
เซลเชียส ใหแหงประมาณรอยละ 70-80 นําออกมาแลวมือกดใหแบน  ทิ้งไวใหอุณหภูมิลดลง  ความชื้นจะคืนมา 
ใหนําไปปงตอ โดยควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ประมาณ 70 องศาเซลเชียส  เมื่อแหงทั่วแลวใหนําออกจากเตาปง
ทันที6-7 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
เทียนหมามีลักษณะเปนกอนรูปไขหรือรูปทรงยาว แบนเล็กนอย มีรอยเหี่ยวยน และงอเล็กนอย ยาว 

3-15 เซนติเมตร กวาง 1.5-6 เซนติเมตร หนา 0.5-2 เซนติเมตร  ผิวสีขาวอมเหลืองถึงสีน้ําตาลอมเหลืองออน มี
รอยยนตามแนวยาว และมีจุดเรียงกันเปนวงตามแนวขวางหลายวง เรียกวา จือหมาเตี่ยน (芝麻点)  สวนปลาย
มีตาสีน้ําตาลแดงถึงสีน้ําตาลเขมลักษณะคลายจะงอยปาก หรือมีสวนโคนของกานชอดอกติดอยู  ปลายอีกดาน
มีรอยบุมกลม  เนื้อแข็ง หักยาก หนาตัดคอนขางเรียบ มีลักษณะสาก สีขาวอมเหลืองถึงสีน้ําตาลออน มีกลิ่น
ออน ๆ รสหวาน1-6 (รูปที่ 3) 
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มาตรฐานสินคา 
ระดับคุณภาพของเทียนหมาที่ไดจากการเพาะปลูกจะแบงตามน้ําหนักเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : ลําตนใตดินแหง มีลักษณะเปนรูปไขทรงยาว คอนขางแบน มีรอยเหี่ยวยน และงอ

เล็กนอย เปลือกถูกขูดออกจนหมด ผิวสีขาวอมเหลือง มีวงแหวนตามแนวขวาง ตรงยอดมีสวนโคนของกานชอ
ดอกหรือตาสีเหลืองติดอยู ตรงปลายเปนรอยเวาลง  เนื้อแข็ง กึ่งโปรงแสง หนาตัดมีลักษณะสาก สีขาว  รส
หวานและเผ็ดเล็กนอย  มีจํานวนไมเกิน 26 หัวตอกิโลกรัม ตรงกลางไมกลวง ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลง
ชอนไช และไมขึ้นรา 

 

รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเทียนหมา 
图 3 天麻药材 

Figure 3  Gastrodiae Rhizoma crude drug 
1 centimeter 
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คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนไมเกิน 46 หัวตอกิโลกรัม   
คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตหนาตัดมีสีขาวหรือสีเหลืองอมน้ําตาล ตรงกลาง

กลวงเล็กนอย  และมีจํานวนไมเกิน 90 หัวตอกิโลกรัม ขนาดสม่ําเสมอ ปราศจากส่ิงแปลกปลอม ไมมีแมลง
ชอนไช และไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 4 : มีจํานวนมากกวา 90 หัวตอกิโลกรัม หรือเปนเทียนหมาที่ไมไดคุณภาพตามท่ี
กลาวมาขางตน  ตรงกลางกลวง และไมไดขูดเปลือกออก  แตจะตองไมมีสวนของกานชอดอกปะปน 
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช และไมขึ้นรา8-9 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม  

(1) หมาหลิงสู (马铃薯 มันฝรั ่ง )  คือ  ลําตนใตดินแหงของพืชที ่ม ีชื ่อว ิทยาศาสตรว า 
Solanum tuberosum L. วงศ Solanaceae  นําไปลอกเปลือกออกแลวนึ่งจนออนนุมและกดใหแบน มี
ลักษณะเปนรูปไข แบน ผิวเกลี้ยงไมมีรอยเปนวงรอบ มีรองตื้น ๆ ที่รูปรางไมแนนอน  ปลายดานหนึ่งมีรอยเวา
ของลําตนเหนือดิน ปลายอีกดานหนึ่งมนทู  เนื้อแข็ง หักยาก หนาตัดเรียบ มีลักษณะสาก ไมมีกลิ่น รสจืด เมื่อ
เคี้ยวจะติดฟน10-18 

(2) ซางลู (商陆)  คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Phytolacca acinosa Roxb. วงศ 
Phytolaccaceae  มีลักษณะเปนรูปกระสวย ตรงปลายมักมีโคนของลําตนหลงเหลือติดอยู ตรงกลางอาจพบ
ชั้นวงแหวนซึ่งเรียกวา “หลอผานเหวิน (罗盘纹)”  รสจืดและทําใหลิ้นชาเล็กนอย  สวนใหญจะฝานเปนแผน
ตามขวาง มีขนาดใหญเล็กและหนาบางไมเทากัน10-18 

(3) เหรินจาวเหวยเทียนหมา (人造伪天麻) คือ เทียนหมาที่ทําปลอมขึ้น ทํามาจากแปง
มันสําปะหลังหรือแปงชนิดอื่น ๆ  มีลักษณะเปนรูปไข ผิวสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวอมเทา มีรอยยนตามแนวยาว 
ปลายทั้งสองขางมีเจตนาทําใหเปนจะงอยและหลุมเวาลง  แตผิวไมมีรอยจุด ๆ ของเทียนหมาที่เรียกวา จือหมาเตี่ยน  
หลังจากชุบน้ํา ผิวสามารถหลุดลอกออกไดดวยการขัดกับกระดาษทราย  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวอมเทา  เมื่อ
ทดสอบกับน้ํายาไอโอดีนจะเปลี่ยนเปนสีมวงอมน้ําเงิน10-18 

2. สมุนไพรปนปลอม  
(1) หยางเจี่ยวเทียนหมา (羊角天麻)  คือ ลําตนใตดินแหงที่ผานการนึ่งของพืชที่ มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Sinacalia tangutica (Maxim.) B. Nord  มีชื่อพองวา Cacalia tangutica (Maxim.) 
Hand.-Mazz. และ C. davidii (Franch.) Hand.-Mazz. วงศ Asteraceae (Compositae) มีลักษณะ
ภายนอกคลายเทียนหมา  เปนรูปไขทรงยาวหรือรูปทรงกลม อาจพบท่ีถูกกดใหแบน ผิวสีน้ําตาลอมเทา กึ่ง
โปรงแสง  เมื่อลอกเปลือกออกจะมีสีเหลืองอมน้ําตาล มีรอยเปนวงรอบชัดเจน มีรองและรอยยนรูปรางไม
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แนนอน และมีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอย  ตรงปลายมีโคนของลําตนหลงเหลือติดอยู  เนื้อแข็ง หักยาก หนาตัด
มีลักษณะสาก สีขาวอมเทาหรือขาวอมเหลือง  หากไมผานการแปรรูปโดยวิธีนึ่ง เนื้อจะมีลักษณะรอนแยกเปน
แผน  ไมมีกลิ่นเหม็น รสหวานเล็กนอย10-18 

(2) เจอหลานเกินจิ่ง (泽兰根茎)  คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycopus 
lucidus Trucz. ex Benth. var. hirtus Regel วงศ Lamiaceae (Labiatae)  มีลักษณะเปนทอนหรือเปน
แทงรูปทรงกระบอก ปลายขางหนึ่งพองโต อีกขางหนึ่งเล็ก แบนและงอเล็กนอย  ผิวสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม มี
รอยเปนวงรอบ บนรอยมีใบเกล็ดเปนเยื่อสีน้ําตาลติดอยู ปลายดานหน่ึงมีตาที่เหี่ยวแหงสีน้ําตาลทําใหมอง
คลายจะงอยปาก  หักยาก หนาตัดมีสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นออน ๆ รสหวานเล็กนอย10-18 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
เตรียมโดยนําลําตนใตดินของเทียนหมามาคัดแยกตามขนาด ลางใหสะอาด หมักไวหรือนึ่งใหออนตัว

ลง จากน้ันหั่นเปนแผนบาง ๆ แลวนําไปทําใหแหง1 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
เทียนหมามีลักษณะเปนแผนบาง รูปรางไมแนนอน  ผิวดานนอกสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาลอม

เหลืองออน หนาตัดสีขาวอมเหลืองถึงสีน้ําตาลออน มีลักษณะสาก กึ่งโปรงแสง  มีกลิ่นออน ๆ รสหวาน1 (รูปที่ 4) 
 
 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเทียนหมาอิ่นเพี่ยน 
图 4 天麻饮片 

Figure 4  Tianma prepared slices 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
เทียนหมามีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม phenolic compounds และ glycosides 

[เชน gastrodin (รูปที่ 5)], sterols, organic acids, น้ําตาล เปนตน19-21 

 
รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร gastrodin 
图 5 天麻素化学结构   

Figure 5  Chemical structure of gastrodin 
 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเทียนหมามีสีขาวนวล (รูปที่ 6)  มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) เซลล parenchyma รูปเหลี่ยมผนังหนาเล็กนอย 
บรรจุสาร colorless gelatinized polysaccharides จํานวนมาก  
(2) เซลล parenchyma เมื่อยอมดวยน้ํายาไอโอดีน จะเปน
สีน้ําตาลแดง (3) Vessel เปนแบบเกลียว หรือรางแห ผนังไม 
lignified พบไดบาง (รูปที่ 7) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 6  ลักษณะของผงเทียนหมา 
图 6 天麻粉末 

Figure 6  Gastrodiae Rhizoma powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงเทียนหมา 
图 7 天麻粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Gastrodiae Rhizoma powdered drug 
 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงเทียนหมา 0.2 กรัม ดวย 70% methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 5% 
α-naphthol 1 หยด และ concentrated sulfuric acid 1 หยด จะเกิดสีมวง (Molisch’s test เปน
การตรวจสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides) (รูปที่ 8) 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบโครงสรางสวนน้ําตาลของสารกลุม glycosides ดวย Molisch’s test 

(I) กอน และ (II) หลังทําปฏิกิริยา 
图 8 天麻糖苷类 Molish 反应结果 （I）反应前 （II）反应后 

Figure 8  Result of Molisch’s test for the sugar part of glycosides 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
 
 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงเทียนหมา 0.4 กรัม ดวย 70% methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช ethyl acetate : methanol : water ในอัตราสวน 8 : 2 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่ เมือ่แยก
เสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และให
ความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางเทียนหมาทีส่กดัดวย 70% methanol  

โดยใช ethyl acetate : methanol : water ในอัตราสวน 8 : 2 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 9 天麻 70% 甲醇提取液薄层层析图谱。 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℃ 下加热显色后于可见光下观察 

Figure 9  Thin layer chromatograms of Gastrodiae Rhizoma 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 
สกัดผงเทียนหมา 0.4 กรัม ดวย 70% methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสง
ที่ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางเทยีนหมาที่สกัดดวย 70% methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 天麻 70% 甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Gastrodiae Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 4.5 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสกัด 

สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   

สาร gastrodin (C13H18O7) : ไมนอยกวารอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : 0.05% phosphoric acid ในอัตราสวน 3 : 97 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
5,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร gastrodin   

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน gastrodin ละลายในตัวทํา
ละลายที่ใชเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเทียนหมา (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 
50 mesh) จํานวน 2 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% ethanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร 
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนจนมีการกลั่นไหลกลับนาน 3 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและ
ปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 50% ethanol เขยาใหเขากัน กรอง  นําสารที่กรองไดปริมาตรที่
แนนอน 10 มิลลิลิตร มาระเหยจนเกือบแหง  ละลายดวยตัวทําละลายผสมของ acetonitrile : water ใน
อัตราสวน 3 : 97 ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยตัวทําละลายผสมของ 
acetonitrile : water ในอัตราสวน 3 : 97  เขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐาน ปริมาตรที่แนนอน 10 ไมโครลิตร และ
สารละลายตัวอยางปริมาตรที่แนนอน 10-15 ไมโครลิตร  และดําเนินการแยกสารตามระบบท่ีกลาวขางตน จะ
ไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณของสาร gastrodin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสาร
มาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร gastrodin ในผงเทียนหมา1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
เทียนหมามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ยับยั้งระบบประสาทสวนกลาง ตานภาวะสมอง

ขาดเลือดเฉพาะที่ ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ ลดความดันเลือด เปนตน  เทียนหมามีฤทธิ์
ทําใหสงบ ชวยใหนอนหลับ ตานชัก ตานลมบาหมู  สารออกฤทธิ์คือ gastrodin, gastrodin aglycone และ 
polysaccharide22-25  เทียนหมามีฤทธิ์คลายกังวลอยางชัดเจน และสามารถสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูและความจํา26  เทียนหมามีฤทธิ์ปกปองเซลลประสาทในสัตวทดลองที่ทําใหสมองขาดเลือดเฉพาะที่แลว
ใหเลือดเขาไปใหม27-30 ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ โดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพื่อนํา
สารอาหารไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ22  เทียนหมา สาร gastrodin และ gastrodin aglycone มีฤทธิ์ขยาย
หลอดเลือดและลดความดันเลือด22  เทียนหมาและ polysaccharide ชวยเสริมภูมิคุมกันทั้งชนิดจําเพาะ 

(specific) และไมจําเพาะ (non-specific) และมีฤทธิ์ชะลอวัย22  เทียนหมายังมีฤทธิ์ตานอักเสบ เสริมการ
สังเคราะห DNA และโปรตีน  และปกปองเยื่อเมือกกระเพาะอาหาร22,31  
พิษวิทยา 

เมื่อกรอกยาเม็ดเทียนหมาและผงเทียนหมาเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรและหนูขาว ขนาดสูงสุดที่
สัตวทดลองทนไดมีคามากกวา 15 กรัม/กิโลกรัม และไมทําใหเกิดการกอกลายพันธุ  เมื่อใหยาเม็ดเทียนหมา
และผงเทียนหมาขนาด 2.81, 5.62 และ 11.25 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูขาวติดตอกัน 30 วัน ไมพบความ
เปนพิษ32,33  การใหผงเทียนหมาขนาด 1.461, 2.923, และ 5.845 กรัม/กิโลกรัม ทางปากหนูขาวสายพันธุ 
Sprague Dawle ติดตอกัน 30 วัน ก็ไมพบความเปนพิษเชนกัน34  เมื่อใหผงเทียนหมาทางปากหนูขาวสายพันธุ 
Sprague Dawle ที่ตั้งทองได 6-15 วัน ในขนาด 1.54, 3.08 และ 6.16 กรัม/กิโลกรัม วันละคร้ังนาน 20 วัน 
ไมพบความเปนพิษที่ชัดเจนตอตัวออนในทอง35 
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รสยาและเสนลมปราณหลัก  
เทียนหมามีรสหวาน สุขุม  เขาสูเสนลมปราณตับ1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
สงบลมตับ ระงับอาการเกร็ง ปรับสมดุลของหยางในตับ ขจัดลม ทําใหลมปราณไหลคลอง1 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการลมตับภายในกําเริบ  
เทียนหมาเปนตัวยาที่มีรสหวาน ชุม สุขุม สามารถเขาสูเสนลมปราณตับ จึงมีสรรพคุณในการสงบ

ลมตับ ระงับอาการเกร็ง เหมาะสําหรับใชรักษาอาการที่มีสาเหตุจากกลุมอาการลมตับภายในกําเริบ36 
2. กลุมอาการหยางของตับแกรงข้ึนสูสวนบน  
เทียนหมามีสรรพคุณปรับสมดุลหยางของตับ สามารถใชรักษาอาการปวด เวียนศีรษะ เนื่องจากหยาง

ของตับแกรงขึ้นสูเบื้องบน  มักใชรวมกับยาอื่นเพื่อรักษาอาการเสมหะชื้น ปวดเวียนศีรษะเนื่องจากเลือด
พรอง36   

3. อัมพฤกษและอัมพาต ปวดอุดกั้นที่เกิดจากลมช้ืน  
เทียนหมาใชรักษาอัมพฤกษครึ่งซีก โรคหลอดเลือดสมอง มือเทาและรางกายชาไมรูสึก มักใช

รวมกับตังกุย (当归) หนิวซี (牛膝) ตูจง (杜仲) เชน ตํารับยาอ้ีเหลาเทียนหมาหวาน (易老天麻丸)  กรณี
ใชรักษาอัมพาตของกลามเนื้อใบหนา เนื่องจากลมในเสนลมปราณ มักใชรวมกับฉวนเซีย (全蝎 แมงปอง) อูโถว 
(乌头) และฝางเฟง (防风) เชน ตํารับยาเทียนหมาตาน (天麻丹)  กรณีใชรักษาอาการปวดเนื่องจากลมชื้น 
ขอตอขยับไมสะดวก มักใชรวมกับฉินเจียว (秦艽) เชียงหัว (羌活) และซังจือ (桑枝 กิ่งหมอน) เชน ตํารับยา
ฉินเจียวเทียนหมาทัง (秦艽天麻汤)36 (รูปที่ 11) 

 
 
 
 
รูปที่ 11  ตํารับยาฉินเจียวเทียนหมาทัง 

(เทียนหมาทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 11 秦艽天麻汤组成（方中天麻为君药） 

Figure 11  Compositions of Qinjiao Tianma Tang 
(Gastrodiae Rhizoma acting as principal drug) 
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ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทาน ครั้งละ 3-9 กรัม  หรือบดเปนผง ชงน้ําดื่มครั้งละ 1-1.5 กรัม36   

ขอควรระวังในการใช      
ไมมีรายงาน 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน   
ใชรักษาโรคในกลุมอาการหยางของตับแกรงข้ึนสูเบื้องบน เชน ความดันเลือดสูง เวียนศีรษะ ปวด

ศีรษะเนื่องจากระบบหลอดเลือด ไมเกรน ปวดเสนประสาทใบหนา โรคน้ําในหูไมเทากัน (Meniere’s disease) 
และสมองตายเน่ืองจากขาดเลือด36 เปนตน 

อาการไมพึงประสงค : มีรายงานพบอาการไมพึงประสงคจากการรับประทานผงเทียนหมา เชน 
ลมพิษ เปนจํ้าสีมวง เปนตน36  

การเก็บรักษา       
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปราศจากการรบกวนจากแมลง1 
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ปนเซ่ีย  
 

คําจํากัดความ 
ปนเซี่ย (半夏) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Ten. 

ex Breitenb. วงศ Araceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนปนเซี่ยเปนไมลมลุกอายุหลายป มีลําตนใตดินรูปทรงกลม  มีใบ 2-5 ใบ เรียงกระจุกใกลราก 

โคนกานใบเปนกาบใบ มีหนอติดภายในกาบใบหรือที่ปลายของกานใบ หนอจะเจรญิบนตนแมหรอืหลงัจากรวงหลน
ลงพื้นดิน  ตนกลามีใบเดียว ขอบเรียบ แผนใบรูปไข รูปหัวใจ หรือรูปเงี่ยงใบหอก  ใบของตนที่เจริญเต็มที่
เปนชอ 3 ใบ ใบยอยสีเขียว แผนใบรูปไขกึ่งรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ทั้งปลายใบและฐานใบแหลม ใบยอย
ดานขางมีขนาดสั้นกวา ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นหยักมนไมชัดเจน เสนแขนงใบ 8-10 คู เสนใบยอยแบบ
รางแห  ชอดอกแบบชอเชิงลดมีกาบ กาบหุมชอดอกสีเขียวหรือสีเขียวอมขาว หลอดของกาบหุมชอดอกรูป
ทรงกระบอกแคบ  ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปไข สีเขียวอมเหลือง  ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม  
ติดผลเดือนสิงหาคม2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ปนเซี่ยมีแหลงผลิตที่เหมาะสมในหลายมณฑล ไดแก มณฑลหูเปย (湖北) เหอหนาน (河南) อันฮุย 

(安徽) ซานตง (山东) ซื่อชวน (四川) กานซู  (甘肃) หยุนหนาน (云南) กุยโจว (贵州) และเจียงซู (江苏)  
โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมืองหนานชง (南充) และอูเซิ่ง (武胜) ในมณฑลซื่อชวน  เมืองเจาทง 
(昭通) และชวีจ้ิง (曲靖) ในมณฑลหยุนหนาน  และเมืองปจฺเหวีย (毕节) ในมณฑลกุยโจว2-6
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปนเซี่ย  
แสดงทั้งตน (รูปบน) ชอดอก (รูปลางซาย) และผล (รูปลางขวา) 

图 1 半夏原植物。 上图：植株; 下左图：花序; 下右图：果实 

Figure 1  Pinellia ternata (Thunb.) Ten. ex  Breitenb., upper: whole plant; lower-left: inflorescence; lower-right: fruits 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปนเซี่ย (ภาพลายเสน) 

1. ตนกลา  2. ทั้งตนที่มีดอก  3. ภาพตัดตามยาวของชอดอก 4. อับเรณู 
图 2 半夏植物简图。 1.植物幼苗  2.带花植株  3.花序纵切面  4.花药  

Figure 2  Pinellia ternata (Thunb.) Ten. ex  Breitenb. (drawing illustration)   
1. seedling  2. whole plant with flowers  3. longitudinal section of spathe  4. anthers 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวในชวงฤดูรอนและฤดูใบไมรวง โดยขุดลําตนใตดินขึ้นมาหลังจากที่ลําตน

และใบเร่ิมเหี่ยวเฉาและลมลง  ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวในแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เนื่องจากวิธีเพาะปลูกและ
สภาพภูมิอากาศไมเหมือนกัน  โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายน  ควรเกบ็
เกี่ยวหลังจากที่มีแดดมาแลวประมาณ 1 สัปดาห เพราะดินจะไดไมชื้นเกินไป มิฉะนั้นดินจะจับกับลําตนใตดิน
ทําใหขุดยาก  การเก็บเกี่ยวควรเลือกวันที่ทองฟาแจมใส ใชคราดมือหรือพลั่วมือขุดใหตนพืชลมลงไปเปนแนว
เดียวกันตามแปลงปลูก หรือใชจอบขุดลําตนใตดินขึ้นมา  เนื่องจากปนเซี่ยมีขนาดเล็ก จึงตองพิถีพิถันในการเก็บ
ใหหมด  ตัดลําตน ใบ และรากฝอยทิ้ง เขยาเอาดินออก แลวนําไปแปรรูปตอไป  หามตากแดดหรือกองสุมไว
นาน ๆ เพราะจะทําใหลอกเปลือกยาก  ในฟารมขนาดใหญอาจใชเครื่องมือเก็บเกี่ยวที่ออกแบบไวเปนการเฉพาะ6-8 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําลําตนใตดินที่เก็บเกี่ยวไดมาลางน้ําสะอาดเพื่อกําจัดดินและทรายที่ติดอยูออก คัดแยกขนาด

ใหญ-กลาง-เล็ก ตามขนาดเสนผานศูนยกลาง มากกวา 2.5 เซนติเมตร ระหวาง 1.5-2.5 เซนติเมตร และ
นอยกวา 1.5 เซนติเมตร ตามลําดับ  แลวแยกใสกระสอบที่ทอดวยปอหรือปาน  ทุบเบา ๆ  จากน้ันนําไปใสใน
ถังที่มีน้ําสะอาด ทําการนวดซํ้าไปมาจนกระทั่งผิวหลุดออกหมด แลวนําออกมาตากแดด หมั่นพลิกกลับไปมา
อยางสม่ําเสมอ ตอนเย็นใหนํากลับมาผ่ึงใหแหงในหอง  วันตอมาใหนําไปตากแดดอีกครั้งจนแหง หรืออาจใช
เครื่องมือในการลอกผิวของปนเซี่ย แลวลางดวยน้ําสะอาด นําไปตากแดดหรืออบใหแหง  เนื่องจากปนเซี่ยเปน
สมุนไพรที่มีพิษ ดังนั้น จึงตองระมัดระวังอยาใหสัมผัสถูกมือ เทา และผิวหนัง เพื่อปองกันไมใหถูกพิษ6-8 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ปนเซี่ยมีลักษณะเปนรูปทรงกลม อาจจะนูนเอียงไปขางหนึ่งเล็กนอย เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 

เซนติเมตร  ผิวสีขาวหรือสีเหลืองออน ที่ยอดมีรอยบุมที่เกิดจากลําตน รอบ ๆ มีรอยจุดที่เกิดจากรากกระจาย
อยูอยางหนาแนน  สวนปลายปานและคอนขางเกลี้ยง  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวและมีลักษณะเปนเนื้อแปง  มี
กลิ่นออน ๆ รสเผ็ด ทําใหลิ้นแสบชาและระคายคอ1,9-11 (รูปที่ 3) 

มาตรฐานสินคา  
ระดับคุณภาพของปนเซี่ยแบงตามขนาดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับ 1 : ลําตนใตดินแหง รูปทรงกลมหรือครึ่งทรงกลม อาจจะนูนเอียงไปขางหนึ่งเล็กนอย 

ไมมีเปลือกติดอยู  ผิวมีสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองออน  ตรงยอดกลมแบน ตรงกลางเวาเขา รอบ ๆ มีรอยแผลที่
เกิดจากรากเปนจุดสีน้ําตาล  ดานลางกลมมน คอนขางเกลี้ยง  เนื้อแข็ง  หนาตัดมีสีขาวใสหรือสีขาว  เนื้อเปน
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เนื้อแปงละเอียด  มีกลิ่นออน ๆ รสเผ็ด ทําใหลิ้นชาและระคายคอ  มีจํานวนไมเกิน 800 หัวตอ 1 กิโลกรัม  
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีแมลงชอนไช ไมขึ้นรา 

คุณภาพระดับ 2 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนไมเกิน 1,200 หัวตอ 1 กิโลกรัม 
คุณภาพระดับ 3 : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีจํานวนไมเกิน 3,000 หัวตอ 1 กิโลกรัม 
สินคาคละคุณภาพ : มีลักษณะเหมือนคุณภาพระดับ 1 แตมีขนาดใหญเล็กคละกัน และแตละหัวมี 

ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.5 เซนติเมตร 
ปนเซี่ยสําหรับสงออก  
ปนเซี่ยสําหรับสงออก แบงตามขนาดออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
คุณภาพระดับพิเศษ : มีจํานวนไมเกิน 800 หัวตอ 1 กิโลกรัม   
คุณภาพระดับ 1 : มีจํานวนไมเกิน 900-1,000 หัวตอ 1 กิโลกรัม   
คุณภาพระดับ 2 : มีจํานวนไมเกิน 1,700-1,800 หัวตอ 1 กิโลกรัม   
คุณภาพระดับ 3 : มีจํานวนไมเกิน 2,300-2,800 หัวตอ 1 กิโลกรัม   
คุณภาพระดับ 4 : มีจํานวนมากกวา 3,000 หัวตอ 1 กิโลกรัม12-14 
 

 
 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของปนเซี่ย 
图 3 半夏药材 

Figure 3  Pinelliae Rhizoma crude drug 
 

1 centimeter 
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สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม 

(1) สุยปนเซี่ย (水半夏) คือ ลําตนใตดินที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Typhonium flagelliforme 
(Lodd.) Blume วงศ Araceae  มีการนํามาปลอมเปนปนเซี่ยในมณฑลกวางซี กวางตง ฝูเจี้ยน  มีลักษณะ
ยาวรี เปนรูปกรวยหรือครึ่งทรงกลม ยาว 0.8-3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร  ผิวสี
คอนขางขาวหรือสีเหลืองออน ไมเรียบ มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอยเปนจุดจาง ๆ  ตรงยอดคอนขางมน มีรอย
แผลจากตานูนขึ้น สวนฐานคอนขางแหลม เนื้อแข็ง ลักษณะเปนเนื้อแปง  มีกลิ่นออน ๆ รสเผ็ด ทําใหลิ้นชา
และระคายคอ  สุยปนเซี่ยไมเหมือนปนเซี่ย จึงไมสามารถใชแทนปนเซี่ย12,15-17 

(2) เทียนหนานซิง (天南星) คือ ลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Arisaema 
erubescens (Wall.) Schott, A. heterophyllum Blume หรือ A. amurense Maxim. วงศ Araceae  
ลําตนใตดินที่มีขนาดเล็กมักใชปลอมเปนปนเซี่ย  มีลักษณะเปนรูปกลมแบน มีขนาดใหญกวาปนเซี่ย  ผิวสี
เหลืองออนจนถึงสีน้ําตาลออน ปลายคอนขางเรียบ ตรงกลางมีรอยบุมที่เกิดจากลําตน รอบ ๆ มีรอยจุดที่เกิด
จากรากฝอย  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาว ลักษณะเปนเนื้อแปง กลิ่นฉุนเล็กนอย และทําใหลิ้นชา12,15-17 

(3) ซานจูปนเซี่ย (山珠半夏) คือ ลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Arisaema 
yunnanense Buchet วงศ Araceae  มีลักษณะคลายปนเซี่ย โดยทั่วไปเสนผานศูนยกลางยาวมากกวา 1.5 
เซนติเมตร ผิวสีเหลืองเขมกวาปนเซี่ย  สวนใหญมีลักษณะบิดเบี้ยวหรือนูนเอียงไปขางหนึ่ง  มีรอยแผลทีเ่กดิ
จากลําตน มีตาขางเปนตุมนูนอยูโดยรอบ  รสเผ็ดรอนและทําใหลิ้นชา12,15-17 

2. สมุนไพรปนปลอม   
หูจางปนเซี่ย (虎掌半夏) คือลําตนใตดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pinellia pedatisecta 

Schott วงศ Araceae  มีการนํามาใชเปนปนเซี่ยในมณฑลเหอหนาน เหอเปย ซานซี เจียงซู ซื่อชวน  มีขนาด
ใหญกวาปนเซี่ย เสนผานศูนยกลางประมาณ 3-4 เซนติเมตร12,15-17 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของปนเซี่ย มี 4 วิธี ดังนี้ 
1. เซิงปนเซี่ย (生半夏) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินมาลางน้ําใหสะอาด กําจัดรากฝอยออก ปอกเปลือก

ออก นําไปตากแหง ทุบใหแตกกอนนําไปใช18-21 
2. ฝาปนเซี่ย (法半夏) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินที่สะอาดมาแยกขนาด นํามาแชน้ําจนกระทั่ง

น้ําซึมเขาเนื้อใน นําขึ้นจากน้ํา แลวนํามาแชตอในน้ําตมกันเฉา [ใชกันเฉา (甘草 ชะเอมเทศ) 15 กิโลกรัม และ
ปูนขาว 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม  เตรียมโดยตมกันเฉาในน้ําสองครั้ง รวมน้ําที่ตมได ผสมกับปูนขาว 
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แลวคนใหเขากัน]  คนอยางสมํ่าเสมอวันละ 1-2 ครั้ง  รักษาคาความเปนดางของน้ําใหสูงกวา 12  แชจนกระทั่ง
หนาตัดของตัวยามีสีเหลืองสม่ําเสมอ และเมื่อแตะที่ลิ้นแลวรูสึกชาเพียงเล็กนอย จึงนําตัวยาออกมาลางให
สะอาด แลวนําไปผ่ึงในที่รมหรืออบใหแหง18-21 

3. เจียงปนเซี่ย (姜半夏) : เตรียมโดยนําลําตนใตดินที่สะอาดมาแยกขนาด นํามาแชน้าํจนกระทัง่น้าํซมึ
เขาเนื้อใน นําขึ้นพักไว  เตรียมน้ําตมขิง [ใชขิงสด (生姜) 25 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม] แลวเติม
สารสม [ใชสารสม (白矾) 12.5 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม]  ตมพรอมกับตัวยาจนสุกทั่ว แลวนาํไปผ่ึง
ในที่รมจนแหงรอยละ 50  จากน้ันนําไปทําใหแหง หรือนํามาหั่นเปนแผนบาง ๆ หนา 1-2 มิลลิเมตร แลวนําไป
ทําใหแหง18-21      

4. ชิงปนเซี่ย (清半夏) : เตรียมโดยนําปนเซี่ยที่สะอาดมาแยกขนาด นํามาแชในสารละลายสารสม 
8% (ใชสารสม 20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) แชจนกระทั่งซึมเขาเนื้อใน และเมื่อนํามาแตะลิ้นแลว
รูสึกชาเล็กนอย นําตัวยาออกมาลางใหสะอาด จากน้ันหั่นเปนแผนหนา 2-4 มิลลิเมตร ทําใหแหง แลวรอนเศษ
ผงออก18-21 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. เซิงปนเซี่ย : มีลักษณะเปนรูปทรงกลม อาจจะนูนเอียงไปขางหนึ่งเล็กนอย เสนผานศูนยกลาง 1-

1.5 เซนติเมตร  ผิวสีขาวหรือสีเหลืองออน ตรงยอดมีรอยบุมที่เกิดจากลําตน รอบ ๆ มีรอยจุดที่เกิดจากราก
กระจายอยูอยางหนาแนน สวนฐานปานและคอนขางเกลี้ยง  เนื้อแข็ง หนาตัดสีขาวและมีลักษณะเปนเนื้อแปง  
มีกลิ่นออน ๆ รสเผ็ดเล็กนอย ทําใหลิ้นแสบชาและระคายคอ18-21 (รูปที่ 4) 

2. ฝาปนเซี่ย : มีลักษณะเปนรูปทรงกลมหรือเปนชิ้นแตกเปนเกล็ดรูปรางไมแนนอน ผิวสีขาวอม
เหลืองออน สีเหลือง หรือสีเหลืองอมน้ําตาล  เนื้อหลวมหรือแข็งแตเปราะ หนาตัดสีเหลืองหรือสีเหลืองออน  
สวนที่เปนชิ้นมีเนื้อเปราะ  มีกลิ่นออน ๆ รสจืด หวานเล็กนอย และทําใหลิ้นชาเล็กนอย18-21 (รูปที่ 5) 

3. เจียงปนเซี่ย : มีลักษณะเปนแผน เปนชิ้นแตกเปนเกล็ดรูปรางไมแนนอน หรือเปนรูปทรงกลม  
ผิวสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม  เนื้อแข็งแตเปราะ หนาตัดสีน้ําตาลอมเหลืองออน มักขรุขระและเปนมันเงา  มีกลิ่น
หอมออน ๆ รสจืด ทําใหลิ้นชาเล็กนอย เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเหนียวเล็กนอย18-21 (รูปที่ 6) 

4. ชิงปนเซี่ย : มีลักษณะเปนแผนรูปรี รูปกลม หรือรูปรางไมแนนอน หนาตัดสีขาวอมเทาออนถึงสี
ขาวอมเทา พบจุดหรือรอยสั้น ๆ สีขาวอมเทาของทอลําเลียง มีริ้วรอยสีแดงอมมวงออนใตเนื้อเยื่อ cork  เนื้อ
เปราะแตกหักงาย หนาตัดขรุขระเล็กนอย  มีกลิ่นออน ๆ รสฝาดเล็กนอย ทําใหลิ้นชาเล็กนอย18-21 (รูปที่ 7) 
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของเซิงปนเซี่ย 
图 4 生半夏饮片 

Figure 4  Sheng Banxia prepared slices 

1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter 

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของฝาปนเซ่ีย 
图 5 法半夏饮片 

Figure 5  Fa Banxia prepared slices 

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของเจียงปนเซี่ย 
图 6 姜半夏饮片 

Figure 6  Jiang Banxia prepared slices 

รูปที่ 7  ลักษณะภายนอกของชิงปนเซี่ย 
图 7 清半夏饮片 

Figure 7  Qing Banxia prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
ปนเซี่ยมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก กรดอินทรีย [เชน succinic acid (รูปที่ 8)], สารกลุม 

amino acids [เชน alanine, leucine, arginine (รูปที่ 8)], alkaloids, น้ํามันหอมระเหย เปนตน22-24 
 

               
           alanine 丙氨酸                leucine 亮氨酸  

               

                
                   arginine 精氨酸         succinic acid 琥珀酸

 

 
รูปที่ 8 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในปนเซี่ย 
图 8 半夏主要化学成分结构 

Figure 8  Structures of some chemical constituents of Pinelliae Rhizoma  

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 

 ผงปนเซี่ยมีสีขาวนวลถึงสีเหลืองออน (รูปที่ 9)  
มีลักษณะเน้ือเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) เม็ดแปงมีขนาดใหญและมีจํานวนมาก มัก
พบเปนเม็ดเดี่ยว รูปรางยาวรี หรือกลม หรือรูปไต  บางคร้ังพบ
อยูเปนกลุม 2-6 เม็ด  (2) เซลล parenchyma ผนังบาง ไม 
lignified พบไดมาก ภายในเซลพบผลึก calcium oxalate รูป
เข็มอยูรวมกันเปนกลุม เรียกวา raphide อยูรวมกันเปนมัด และ
เม็ดแปงจํานวนมาก  (3) Vessel สวนใหญเปนแบบรางแห หรือ
แบบขั้นบันได พบไดบาง  (4) เซลล cork สีน้ําตาลอมเหลือง 
เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลายเหลี่ยม พบไดบาง (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 9  ลักษณะของผงปนเซี่ย 
图 9 半夏粉末 

Figure 9  Pinelliae Rhizoma powder 
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รูปที่ 10  จุลทรรศนลักษณะของผงปนเซี่ย 
图 10 半夏粉末显微特征 

Figure 10  Microscopic characteristic of Pinelliae Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงปนเซี่ย 1 กรัม ดวยเมทานอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2% ninhydrin 
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน ทิ้งไว 5 นาที จะเกิดสีน้ําเงิน (เปนการตรวจสอบสารกลุม amino 
acids) (รูปที่ 11) 

 
รูปที ่11  ผลการทดสอบสารกลุม amino acids ดวยปฏิกิรยิาเคม ี

(I) กอน และ (II) หลังเติมน้ํายา ninhydrin 
图 11 半夏氨基酸衍生物显色反应 （Ⅰ）反应前 (Ⅱ)反应后 

Figure 11  Result of the chemical reaction of amino acid derivatives with ninhydrin solution 
(I) before, and (II) after the reaction 

 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงปนเซี่ย 1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  ละลายสาร arginine, alanine 
และ leucine ใน methanol ใหไดความเขมขนอยางละ 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (สารละลายสารมาตรฐาน)  
หยดสารละลายตัวอยาง 15 ไมโครลิตร และสารละลายสารมาตรฐาน 5 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 
ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่เตรียมไว โดยใช n-butanol : glacial acetic acid : 
water ในอัตราสวน 8 : 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบาง
ออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 
นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 2% ninhydrin และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนง
และสีของแถบสาร โดยมีตําแหนงและสีของแถบสารที่ไดจากสารละลายตัวอยางตรงกับสารละลายมาตรฐาน 
(รูปที่ 12) 
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รูปที่ 12  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางปนเซีย่ทีส่กดัดวย methanol 

โดยใช n-butanol : glacial acetic acid : water ในอัตราสวน 8 : 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
แถบ (1) คือ สารละลายตัวอยาง 
แถบ (2) คือ สารละลายสารมาตรฐาน arginine, alanine และ leucine (เรียงจาก Rf นอยไปมาก) 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน ninhydrin แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 12 半夏甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为正丁醇-冰醋酸-水 (8 : 3 : 1) 

第 (1) 半夏供试品溶液 

第 (2) 精氨酸,丙氨酸和亮氨酸对照溶液（Rf从低到高） 

(I) 紫外灯 254 nm 下观察 

(II) 紫外灯 366 nm 下观察 

(III) 喷以茚三酮试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 12  Thin layer chromatograms of Pinelliae Rhizoma test solution using a mixture of n-butanol : glacial acetic acid : water  
(8 : 3 : 1) as mobile phase 
Track (1) Pinelliae Rhizoma test solution 
Track (2) arginine, alanine and leucine standard solution (Rf from low to high) 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with ninhydrin spray reagent after heating at 110°C 
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(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป 
สกัดผงปนเซี่ย 1 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวง
ความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางปนเซี่ยทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 13 半夏甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 13  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Pinelliae Rhizoma 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 9.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 4.2) 
3. ปริมาณสารสําคัญ   

Total acids : ไมนอยกวารอยละ 0.25 โดยน้ําหนัก คํานวณในรูปของสาร succinic acid 
(C4H6O4) ตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1  

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีไทเทรตแบบ potentiometry 
วิธีดําเนินการ : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงปนเซี่ย (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 65 mesh) 

จํานวน 5 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติม ethanol ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําไปสกัดโดยใชความรอนจนมี
การกลั่นไหลกลับนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น และกรอง  นํากากมาสกัดซ้ําตามวิธีเดิม  รวมสารสกัดที่กรองได 
นํามาระเหยแหง ละลายกลับดวยสารละลาย sodium hydroxide (ความเขมขน 0.1 โมล/ลิตร) ปริมาตรที่
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แนนอน 10 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที  ถายสารละลายใสขวดกําหนดปริมาตร
ขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ําตมเดือดใหม ๆ ที่เย็นแลว  นําสารละลายปริมาตรที่แนนอน 25 
มิลลิลิตร มาไทเทรตดวยสารละลาย hydrochloric acid (ความเขมขน 0.1 โมล/ลิตร)  ตรวจแกผลการ
ไทเทรตดวยสารละลายที่ไมมีสารสกัด  คํานวณปริมาณของ total acids ในรูปของสาร succinic acid 
(โดยสารละลาย sodium hydroxide ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาพอดีเทียบเทากับสาร succinic acid 
5.904 มิลลิกรัม)1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ปนเซี่ยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก แกไอ ขับเสมหะ ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

ตานอาเจียน ตานเนื้องอก ตานอักเสบ ตานการเจริญพันธุ เปนตน  ยาตมเซิงปนเซี่ย เจียงปนเซี่ย และชิง
ปนเซี่ยมีฤทธิ์แกไอ25  สารสกัดเอทานอลของปนเซี่ยที่ผานการเผาจ้ือมีฤทธิ์ขับเสมหะ แตเซิงปนเซี่ยมีฤทธิ์ไม
ชัดเจน  สารที่ตกตะกอนดวยแอลกอฮอลจากยาตมปนเซี่ยมีฤทธิ์ปกปองการบาดเจ็บเฉียบพลันและสงเสริม
การฟนตัวของเยื่อบุกระเพาะอาหาร25  เซิงปนเซี่ยมีฤทธิ์ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหาร แตความระคายเคือง
จะหมดไปเมื่อเตรียมเปนเจียงปนเซี่ย  ชิงปนเซี่ยและเจียงปนเซี่ยมีฤทธิ์ตานอาเจียน แตเซิงปนเซี่ยทําให
อาเจียน25,26  สาร pinellin, polysaccharides และ alkaloids ของปนเซี่ยมีฤทธิ์ตานเนื้องอก25,27,28  สาร 
alkaloids มีฤทธิ์ตานอักเสบ29  สาร pinellin มีฤทธิ์ตานการเจริญพันธุอยางชัดเจน25  ปนเซี่ยยังมีฤทธิ์ตาน
ชัก30 ทําใหสงบและชวยใหนอนหลับ31 ตานเช้ือแบคทีเรีย32 และตานออกซิเดชัน33 

พิษวิทยา 
เมื่อกรอกยาแขวนตะกอนเซิงปนเซี่ยเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตายรอยละ 50 (LD50) 

มีคาเทากับ 42.7 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อกรอกยาแขวนตะกอนเซิงปนเซี่ยเขากระเพาะอาหารในขนาด 9, 4.5 และ 
2.25 กรัม/กิโลกรัม วันละคร้ัง ติดตอกัน 21 วัน พบวาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของหนูถีบจักรและทําให
หนูตาย  อวัยวะหลักที่ไดรับพิษจากเซิงปนเซี่ยคือ ตับ ลําไส และไต แตการศึกษาทางสภาพพยาธิวิทยายังไมพบ
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน25,34  ปนเซี่ยเปนพิษตอระบบสืบพันธุ  เมื่อกรอกเซิงปนเซี่ยเขากระเพาะอาหารใน
ขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม พบความเปนพิษตอหนูขาวที่ทองและตัวออนชัดเจน แตปนเซี่ยที่ผานการเผาจ้ือในขนาด
ที่เทากันไมกอใหเกิดพิษ25  เซิงปนเซี่ยระคายเคืองเยื่อบุ ยาแขวนตะกอนเซิงปนเซี่ยทําใหเกิดการบวมน้ําและคั่ง
ในเยื่อตากระตาย เยื่อบุทางเดินอาหารนกพิราบ และกลองเสียงหนูถีบจักร25  เมื่อฉีดยาตมเซิงปนเซี่ย เจียงปน
เซี่ย และฝาปนเซี่ย เขาชองทอง พบวามีฤทธิ์กอวิรูป โดยที่เซิงปนเซี่ยมีพิษมากที่สุด25,34 

รสยาและเสนลมปราณหลัก   
ปนเซี่ยมีรสเผ็ด อุน มีพิษ  เขาสูเสนลมปราณมาม กระเพาะอาหารและปอด1 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. เซิงปนเซี่ย : แกภาวะชื้น ละลายเสมหะ ลดการไหลยอนของชี่ ระงับอาเจียน สลายกอนบวม18-21 
2. ชิงปนเซี่ย : เปนเซิงปนเซี่ยที่ผานการลดทอนพิษ ชวยใหออกฤทธิ์สลายเสมหะเดนขึ้น มีสรรพคุณ

หลักคือ ทําใหแหง สลายเสมหะ18-21 
3. เจียงปนเซี่ย : เปนเซิงปนเซี่ยที่ผานการลดทอนพิษ ชวยใหออกฤทธิ์ระงับอาเจียนเดนขึ้น มี

สรรพคุณหลักคือใหความอบอุนกับกระเพาะอาหารสลายเสมหะ ลดชี่ที่ไหลยอนระงับอาเจียน18-21 
4. ฝาปนเซี่ย : เปนเซิงปนเซี่ยที่ผานการลดทอนพิษ มักใชในกรณีสลายเสมหะเย็น และมีฤทธิ์ปรับ

ประสานการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร18-21 
ขอบงใช 

1. กลุมอาการเสมหะเย็น เสมหะช้ืน  
ปนเซี่ยเปนตัวยารสเผ็ด อุน และแหง มีสรรพคุณทําใหแหงสลายเสมหะ อบอุนเพื่อสลายเสมหะเย็น 

ระงับไอ มีสรรพคุณเดนดานการใชรักษาเสมหะช้ืนและเสมหะเย็น กรณีใชรักษาอาการเสมหะชื้นอุดกั้นปอด มี
อาการไอ เสมหะสีขาว ปริมาณมาก แนนหนาอก ฝาลิ้นเหนียว มักใชรวมกับเฉินผี (陈皮 ผิวสมจีน) และฝูหลิง 
(茯苓 โปงรากสน) เชน ตํารับยาเออรเฉินทัง (二陈汤) (รูปที่ 14)  กรณีใชรักษาอาการเสมหะชื้นไปรบกวน
ทวารสวนบน มีอาการปวดเวียนศีรษะ มักใชรวมกับเทียนหมา (天麻) และไปจู (白术) เชน ตํารับยา
ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง (半夏白术天麻汤) (รูปที่ 15)  กรณีใชรักษาไอหอบเน่ืองจากเสมหะเยน็ เสมหะสขีาวใส 
มักใชรวมกับกันเจียง (干姜 ขิง) และซี่ซิน (细辛) เชน ตํารับยาเสี่ยวชิงหลงทัง (小青龙汤) 35-36 (รูปที่ 16) 

 
 

รูปที่ 14  ตํารับยาเออรเฉินทัง 
(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 14  二陈汤组成（方中半夏为君药） 

Figure 14  Compositions of Erchen Tang 
(Pinelliae Rhizoma acting as principal drug.) 

 
รูปที่ 15  ตํารับยาปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง 

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15  半夏白术天麻汤组成（方中半夏为君药） 
Figure 15  Compositions of Banxia Baizhu Tianma Tang 

(Pinelliae Rhizoma acting as principal drug) 
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รูปที่ 16  ตํารับยาเสี่ยวชิงหลงทัง 

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 16  小青龙汤组成（方中半夏为佐药） 
Figure 16  Compositions of Erchen Xiaoqinglong Tang 

(Pinelliae Rhizoma acting as assistant drug) 
 

 
2. อาการอาเจียน  
ปนเซี่ยเปนตัวยาสําคัญในการระงับอาเจียน เนื่องจากมีสรรพคุณทําใหแหง สลายเสมหะ ลดชี่ที่

ไหลยอน ระงับอาเจียน มีสรรพคุณเดนในการรักษาอาการอาเจียนที่มีสาเหตุจากสารน้ําคั่งคางชนิดเย็น (寒饮) 
หรือกระเพาะอาหารเย็น  มักใชรวมกับเซิงเจียง (生姜 ขิงสด) เชน ตํารับยาเสี่ยวปนเซี่ยทัง (小半夏汤) (รูปที่ 
17)  กรณีใชรักษาอาการอาเจียนเนื่องจากกระเพาะอาหารรอน มักใชรวมกับหวงเหลียน (黄连) และจูหรู (竹茹

เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา) เปนตน35-36 
 

 
 
 
รูปที่ 17  ตํารับยาเสี่ยวปนเซี่ยทัง   

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 17 小半夏汤组成（方中半夏为君药） 

Figure 17  Compositions of Xiaobanxia Tang 
(Pinelliae Rhizoma acting as principal drug) 
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3. อาการแนนหนาอก แนนบริเวณลิ้นป รูสึกเหมือนมีเมล็ดบวยติดอยูในลําคอ  
ปนเซี่ยมีสรรพคุณสลายเสมหะกระจายกอน มีรสเผ็ดจึงมีฤทธิ์กระจายชวยสลายอาการแนน  

กรณีใชรักษาอาการเสมหะขนอุดกั้นทําใหแนนหนาอก มักใชรวมกับกวาโหลว (瓜蒌) และเซี่ยปาย (薤白) เชน 
ตํารับยากวาโหลวเซ่ียปายปนเซี่ยทัง (瓜蒌薤白半夏汤) (รูปที่ 18)  กรณีใชรักษาอาการแนนบริเวณลิ้นป
เนื่องจากความหนาวและความรอนปะปนรวมกัน มักใชรวมกับหวงเหลียน (黄连) หวงฉิน (黄芩) และกันเจียง 
(干姜 ขิง) เชน ตํารับยาเสี่ยวเซ่ียนซฺยงทัง (小陷胸汤) (รูปที่ 19)  กรณีใชรักษาอาการรูสึกเหมอืนมเีมลด็บวย
ติดอยูในลําคอ เนื่องจากเสมหะและชี่ติดขัด โดยใชรวมกับโฮวผอ (厚朴) จื่อซู (紫苏 งาขี้มอน) และฝูหลิง 
(茯苓 โปงรากสน) เชน ตํารับยาปนเซี่ยโฮวผอทัง (半夏厚朴汤)35-36 (รูปที่ 20) 

 
 

 
 
รูปที่ 18  ตํารับยากวาโหลวเซ่ียปายปนเซี่ยทัง  

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 18 瓜篓薤白半夏汤组成（方中半夏为佐药） 

Figure 18  Compositions of Gualou Xiebai Banxia Tang 
(Pinelliae Rhizoma acting as assistant drug) 

 
 

 

 
รูปที่ 19  ตํารับยาเสี่ยวเซี่ยนซยฺงทัง 

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 19 小陷胸汤组成（方中半夏为臣药） 

Figure 19  Compositions of Xiaoxianxiong Tang 
(Pinelliae Rhizoma acting as adjuvant drug) 

 
รูปที่ 20  ตํารับยาปนเซี่ยโฮวผอทงั 

(ปนเซี่ยทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图/20  半夏厚朴汤组成（方中半夏为君药） 

Figure 20  Compositions of Banxie Houpo Tang 
(Pinelliae Rhizoma acting as principal durg) 
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4. อาการตอมนํ้าเหลืองโต คอหอยพอกและเนื้องอก  พิษฝหนอง ฝฝกบัวและฝหนองที่บริเวณ
ขอกระดูก   

หากใชปนเซี่ยเปนยาภายในจะมีสรรพคุณสลายกอน ใชภายนอกมีสรรพคุณลดบวม กรณีใชรักษา
อาการตอมน้ําเหลืองโตที่คอ คอหอยพอก มีกอนเนื้อบวมบริเวณใตผิวหนัง เนื่องจากเสมหะชื้นกระจุกตัว มักใช
ตมรับประทานรวมกับไหเจา (海藻) คุนปู (昆布) และเปยหมู (贝母)  กรณีใชรักษาพิษฝหนอง มีกอนเนื้อ
บวมบริเวณใตผิวหนัง แกพิษงู ใหใชปนเซี่ยสดตําใหละเอียดหรือบดใหเปนผง พอกบริเวณที่มีอาการ35-36 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานครั้งละ 3-9 กรัม ควรใชตัวยาที่ผานการเผาจื้อแลว  การใชภายนอก ใหบดเปนผง

ผสมกับเหลาในอัตราสวนที่เหมาะสม แลวทาบริเวณที่มีอาการ1 

ขอควรระวังในการใช     
หามใชรวมกับชวนอู (川乌 โหราเดือยไก) จ้ือชวนอู (制川乌) เฉาอู (草乌) จ้ือเฉาอู (制草乌) และ

ฟูจ่ือ (附子)  หากใชตัวยาที่ไมผานการเผาจ้ือเปนยาภายใน ตองใชดวยความระมัดระวัง1 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง เตานมอักเสบเฉียบพลัน เนื้องอกที่ตอมไทรอยด ไมเกรน เวียนศีรษะ 

คอหอยอักเสบเรื้อรัง ถุงน้ําดีอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง กระเพาะอาหารยอย ลําไสใหญอักเสบเรื้อรัง 
ธาตุพิการ ทองเสียเรื้อรัง เปนตน2,37-44 

อาการไมพึงประสงค : กรณีใชปนเซี่ยในขนาดมากเกินไป หรือรับประทานปนเซี่ยที่ไมผานการเผาจ้ือ 
หรือใชยาผิดวิธี จะทําใหเกิดพิษตอบริเวณชองปาก ลําคอ เยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส และระบบประสาท 
โดยมีอาการปากแหงลิ้นชา ปวดมวนทอง ปวดแสบรอน บวมในชองปาก ลําคอและลิ้น น้ําลายยืด คลื่นไส 
แนนหนาอกเหมือนถูกกดทับ เสียงแหบหรือไมมีเสียง หายใจติดขัด ชักเกร็ง  ในกรณีรุนแรงอาจทําใหเปน
อัมพาต หรือเสียชีวิต2 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหงและมีอากาศถายเทดี ปองกันแมลง1,18,21 
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ปูกูจือ 
คําจํากัดความ 

ปูกูจือ (补骨脂) คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Psoralea corylifolia L. วงศ 
Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)1 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ตนปูกูจือเปนไมลมลุกอายุปเดียว ลําตนตั้งตรง มีขนสั้นนุมสีขาวและจุดตอมสีน้ําตาลเขม  ใบเรียงสลับ 
แผนใบรูปไขทรงกวาง หรือรูปไขทรงสามเหลี่ยม ปลายใบปานหรือแหลม ฐานใบกลมหรือรูปหัวใจ ขอบใบหยักซี่ฟน
ไมสม่ําเสมอ หูใบรูปเคียว  ชอดอกแบบชอกระจะแนนหรือชอกระจุกแนนขนาดเล็ก มี 10-30 ดอกตอชอ เกิด
ตามซอก  ใบประดับบางคลายเยื่อ รูปใบหอก  ชั้นกลีบดอกรูปดอกถั่ว สีเหลืองหรือฟา กลีบกลางรูปไขกลับ  
ผลแบบฝกถั่ว สีดํา รูปไข มีปลายแหลมเล็ก ๆ ผิวมีลายรางแหไมสม่ําเสมอ ไมแตก แยกเปลือกผลและเมล็ด
จากกันไดงาย  ออกดอกและติดผลเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2-5 (รูปที่ 1, 2) 
แหลงผลิตที่สําคัญ 

ตนปูกู จือมีการเพาะปลูกอยางกวางขวางในมณฑลซื่อชวน (四川) และมีการเพาะปลูกบางใน
มณฑลเหอหนาน (河南) อันฮุย (安徽) และกวางตง (广东)   โดยแหลงเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดอยูที่เมือง
ซีชาง (西昌) ในมณฑลซื่อชวน และเมืองไหวชิ่ง (怀庆) ในมณฑลเหอหนาน2-7 
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

1. การเก็บเกี่ยว 
ปูกูจือเปนพืชที่มีระยะการออกดอกคอนขางยาวนาน และผลสุกไมพรอมกัน  โดยผลจะเร่ิมสุก 

ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  ใหแบงเก็บผลเปนรุน ๆ ใหทันเวลา โดยสังเกตจากผลบนแตละชอ  
หากเปลี่ยนเปนสีดําราวรอยละ 80 ก็ใหเก็บได  โดยท่ัวไปจะเก็บทุก 7-10 วัน  โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตรุน
สุดทายแลวใหตัดกิ่งดวย  แตหากมีพายุฝนลมแรง ใหเก็บกอนเวลา เพราะผลจะถูกลมพัดรวงหลนไดงาย  
จากน้ันนําชอผลมาตากใหแหง แลวเคาะเอาผลออก และกําจัดสิ่งแปลกปลอม7-11 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําผลท่ีไดมาตากแหง แลวนวดแยกสิ่งแปลกปลอมออก เก็บไวใชเปนยา  หรือนําผลที่ไดมาใสถุงผา 

วางไว 1 คืนเพื่ออบใหรอน แลวนํามาตากแหงอีกครั้ง  วิธีนี้จะไดปูกูจือที่มีกลิ่นแรงข้ึน  นอกจากนั้นยังสามารถ
ใชวิธีการคั่วดวยน้ําเกลือ 5% จนแหงจะทําใหมีกลิ่นหอมขึ้น7-11 

13 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปูกูจือ 

แสดงทั้งตน (รูปบน) ชอดอก (รูปลางซาย) และผล (รูปลางขวา) 
图 1  补骨脂原植物。 上图：原植物; 下左图：花序; 下右图：果 

Figure 1  Psoralea corylifolia L.  upper: whole plant; lower-left: inflorescence; lower-right: fruits 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปูกูจือ (ภาพลายเสน) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ดอกตูม  3. กลีบดอก 
图 2  补骨脂植物简图。 1.带花枝  2.芽花  3.花冠 

Figure 2  Psoralea corylifolia L. (drawing illustration)  1. flowering branch  2.budding flower   3. petals 

1 

2  3

3 centimeters 

5 millimeters 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ปูกูจือมีลักษณะเปนรูปไต คอนขางแบน  ยาว 3-5 มิลลิเมตร กวาง 2-4 มิลลิเมตร หนา 1.5 

มิลลิเมตร  ผิวสีดํา สีน้ําตาลอมดํา หรือสีน้ําตาลอมเทา  มีรอยยนเล็ก ๆ สานกันไปมา  ยอดปาน มีปุมนูนเล็ก ๆ  
ดานที่เวามีรอยกานผล  เนื้อแข็ง  เปลือกบางติดกับเมล็ด ลอกออกยาก  มี 1 เมล็ด ใบเลี้ยง 2 ใบ สีขาวอม
เหลือง มีน้ํามัน  กลิ่นหอม รสเผ็ด ขมเล็กนอย1,12-14 (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของปูกูจือ 
图 3 补骨脂药材 

Figure 3  Psoraleae Fructus crude drug 
 

 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา15-16 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของปูกูจือ มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. ปูกูจือ (补骨脂) : เตรียมโดยนําเมล็ดที่เก็บมากําจัดสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ ออก17-19 
2. เอี๋ยนปูกูจือ (盐补骨脂) : เตรียมโดยนําปูกูจือ (จากวิธีที่ 1) มาพรมดวยน้ําเกลือ (ใชเกลือแกง 2 

กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)  คลุกใหเขากันใหทั่ว อบไว 3-6 ชั่วโมง จนกระทั่งน้ําเกลือถูกดูดซับจนหมด  
นําไปคั่วในกระทะโดยใชไฟระดับออน คั่วจนตัวยาพองข้ึนเล็กนอยและมีกลิ่นหอมโชยข้ึน จึงนําออกมาแลวทิ้ง
ไวใหเย็น17-19 

 

1 centimeter 



13. ปูกูจือ  
 

T-195 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. ปูกูจือ : มีลักษณะเปนรูปไต คอนขางแบน  ยาว 3-5 มิลลิเมตร กวาง 2-4 มิลลิเมตร หนา 1.5 

มิลลิเมตร  ผิวสีดํา สีน้ําตาลดํา หรือสีน้ําตาลอมเทา มีรอยยนเล็ก ๆ สานกันไปมา  ยอดปาน มีปุมนูนเล็ก  
ดานที่เวามีรอยกานผล  เนื้อแข็ง เปลือกบางติดกับเมล็ด ลอกออกยาก  มี 1 เมล็ด ใบเลี้ยง 2 ใบ สีขาวอม
เหลือง มีน้ํามัน  กลิ่นหอม รสเผ็ด ขมเล็กนอย17-19 (รูปที่ 4) 

2. เอี๋ยนปูกูจือ : มีลักษณะเหมือนปูกูจือแตผิวสีดําหรือสีน้ําตาลดํา พองเล็กนอย  มีกลิ่นหอมออน ๆ 
รสเค็มเล็กนอย17-19 (รูปที่ 5) 

 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของปูกูจืออ่ินเพี่ยน 
图 4 补骨脂饮片 

Figure 4  Buguzhi prepared slices 
 

 
รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของเอ๋ียนปูกูจือ 
图 5 盐补骨脂饮片 

Figure 5  Yanbuguzhi prepared slices 

1 centimeter 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ปูกูจือมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม coumarins [เชน psoralen, isopsoralen 

(รูปที่ 6)], flavonoids (เชน corylifolinin), phenolic compounds (เชน bakuchiol, psoracorylifols A-E) 
เปนตน12,20-22 

     
             psoralen 补骨脂素        isopsoralen 异补骨脂素 

                  
รูปที่ 6 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในปูกูจือ 
图 6 补骨脂主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Psoraleae Fructus 
 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงปูกูจือมีสีน้ําตาลเขม (รูปที่ 7)  มีลักษณะเน้ือเยื่อ

และสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก 
(1) เซลลของเปลือกผลชั้นนอก (epicarp) มีผนังหนา สีน้ําตาลเขม 
มองดานขางเปนรูปคอลัมภ พบไดมาก  (2) เซลลของเปลือกผล
ชั้นกลาง (mesocarp) เปนเซลล parenchyma ผนังบางไม 
lignified พบไดบาง (3) เนื้อเยื่อของใบเลี้ยงเปนเซลล parenchyma 
ผนังหนา พบไดมาก มีหยดน้ํามันจํานวนมาก ไมพบเม็ดแปง 
(รูปที่ 8) 

 
    

 

 

 
รูปที่ 7  ลักษณะของผงปูกูจือ 
图 7 补骨脂粉末 

Figure 7  Psoraleae Fructus powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงปูกูจือ 
图 8 补骨脂粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Psoraleae Fructus powdered drug 

 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

- สกัดผงปูกูจือ 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric 
chloride (9% ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 9) 

 
รูปที ่9  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 9 补骨脂酚类化合物三氯化铁显色反应 （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 

 
- สกัดผงปูกูจือ 0.2 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง (ultrasonicator) นาน 15 นาที  หยดสารสกัด 1-2 หยด ลงบนกระดาษกรอง ทิ้งใหแหง นําไปวาง
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จะเรืองแสงสีฟา  หยดทับดวยสารละลาย 10% 
sodium hydroxide สีของสารสกัดจะเปลี่ยนเปนสีสม และจะเรืองแสงสีเขียวอมเหลืองภายใตแสงอัลตราไวโอเลต
ที่ 366 นาโนเมตร (เปนการตรวจสอบสารกลุม coumarins) (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  ผลการทดสอบสารกลุม coumarins ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) สารสกัดภายใตแสงธรรมชาต ิ(II) เมื่อตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(III) หลังหยดสารละลาย sodium hydroxide และ (IV) เมื่อนํา (III) มาตรวจสอบภายใต
แสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 

图 10 补骨脂香豆素类的显色反应 （Ⅰ）可见光下（Ⅱ）366nm 紫外灯下（Ⅲ）滴加氢氧化钠溶液在可见光下（Ⅳ）（Ⅲ）366nm 紫外灯下 

Figure 10  Result of the chemical reaction of coumarins 
(I) detect under visible light, (II) under UV 366 nm, (III) under visible light after over drop with  
sodium hydroxide solution, and (IV) under UV 366 nm after (III) 



13. ปูกูจือ  
 

T-199 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงปูกูจือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่

สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลายตัวอยาง 5 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่  นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่
เตรียมไว โดยใช n-hexane : ethyl acetate ในอัตราสวน 7 : 3 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อแยกเสร็จแลว นํา
แผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความ
ยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน 10% potassium hydroxide ใน methanol 
ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร  หรือพนดวย
น้ํายาพน 5% vanillin ใน 10% sulfuric acid ใน ethanol และใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบ
ตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 

(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงปูกูจือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 1,500 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงทีช่วงความ
ยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางปูกูจือทีส่กดัดวย methanol 

โดยใช n-hexane : ethyl acetate ในอัตราสวน 7 : 3 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน potassium hydroxide 
(IV) ตรวจสอบโดยการนํา (III) มาตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(V) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน vanillin ใน sulfuric acid แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 11 补骨脂提取物薄层层析图谱 展开剂为正己烷-乙酸乙酯（7 : 3） 

(I)  紫外灯 254 nm 下观察 

(II) 紫外灯 366 nm 下观察 

(III) 喷以氢氧化钾试液 

(IV) 以(III)于紫外灯 366 nm 观察 

(V)  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 Psoraleae Fructus test solution using a mixture of n-hexane : ethyl acetate (7 : 3)  
as mobile phase 
(I)  detection under UV 254 nm 
(II)  detection under UV 366 nm 
(III) detection with potassium hydroxide spray reagent 
(IV) detection with (III) under UV 366 nm 
(V) detection with vanillin/sulfuric acid spray reagent after heating at 110°C 

 

 



13. ปูกูจือ  
 

T-201 

 
รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางปูกูจือที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 补骨脂甲醇提液甲醇溶液紫外/可见光图谱 

Figure 12  Ultraviolet/visible spectrum of methanolic extract of Psoraleae Fructus in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม : ไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 1)    
2. ปริมาณเถา 

เถารวม : ไมเกินรอยละ 8.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 
เถาที่ไมละลายในกรด : ไมเกินรอยละ 2.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 2.2) 

3. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 9.0 โดยน้ําหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
4. ปริมาณสารสําคัญ   

สาร psoralen (C11H6O3) และ isopsoralen (C11H6O3) : ปริมาณรวมไมนอยกวารอยละ 0.70 
โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   

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

methanol : water ในอัตราสวน 55 : 45 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 246 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 3,000 คํานวณอางอิง
จาก peak ของสาร psoralen 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน psoralen และ isopsoralen 
ละลายใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานที่สารแตละชนิดมีความเขมขน 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงปูกูจือ (ขนาดผานแรงเบอร 3 หรือขนาด 50 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในเครื่อง Soxhlet extractor ใหความรอนสกัดอยางตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ทิ้งไว
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ใหเย็น ถายสารสกัดใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย methanol เขยาใหเขากัน 
จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 5-10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณ
ปริมาณของสาร psoralen และ isopsoralen ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐาน
จากพ้ืนที่ใต peak แลวคํานวณหาผลรวมของรอยละของสาร psoralen และ isopsoralen ในผงปูกูจือ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ปูกูจือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาท่ีสําคัญ ไดแก ตานเนื้องอก ฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโทรเจน สงเสริมการ

เจริญของกระดูก ตานเช้ือแบคทีเรีย ตานออกซิเดชัน ปกปองตับ  นอกจากนี้พบวามีผลทําใหเกิดภาวะไวแสง  
ปูกูจือมีฤทธิ์ตานเนื้องอกอยางแรงทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง โดยมีสารออกฤทธิ์ คือ psoralen, 
isopsoralen และ corylifolinin23-27  สาร psoralen และ isopsoralen มีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโทรเจน28  
ปูกูจือมีฤทธิ์สงเสริมการสรางกระดูกและยับยั้งการละลายของกระดูก (resorption)26,29  สารสกัดของปูกูจือและ
สาร bakuchiol สามารถปองกันและรักษาภาวะกระดูกพรุนที่มีสาเหตุจากการขาดฮอรโมนเอสโทรเจน30,31  
สารกลุม flavonoids มีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียอยางแรง26,32  สารกลุม terpene phenolics (psoracorylifols 
A-E) มีฤทธิ์ตานเชื้อ Helicobacter pylori33  สารสกัดแอลกอฮอลของปูกูจือทําใหเกิดภาวะไวแสงและ
สามารถใชรักษาโรคผิวดางขาว26  ปูกูจือยังมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน26 ปกปองตับ34 ตานซึมเศรา ตานภูมิแพ26 
และสามารถยับยั้งโรคอัลไซเมอรในผูสูงอายุ35 

พิษวิทยา 
เมื่อกรอกน้ํามันจากปูกูจือ สาร bakuchiol และ isopsoralen เขากระเพาะอาหาร ขนาดที่ทําให

หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงสมุนไพร 38.0±3.5 กรัม/กิโลกรัม, 2.3±0.18 และ 
180±29.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เมื่อกรอกสาร corylifolinin ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขา
กระเพาะอาหารหนูขาว วันละคร้ัง นาน 1 เดือน ไมพบผลตอความดันเลือด สรีรวิทยาไฟฟา การทาํงาน
ของตับ และระดับน้ําตาลในเลือด  เมื่อกรอกสาร bakuchiol เขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ขนาด 0.125, 
0.25, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาน 1-4 สัปดาห พบวาทําใหเกิดรอยโรคที่ไตแตไมพบที่อวัยวะอื่น  
เมื่อกรอกสาร isopsoralen เขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรในขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ติดตอกัน 3 วัน ไมพบความเปนพิษ  และเมื่อกรอกเขากระเพาะอาหารสุนัขในขนาด 10-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ติดตอกัน 10-14 วัน ก็ไมพบความเปนพิษเชนกัน26 
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รสยาและเสนลมปราณหลัก   
ปูกูจือมีรสเผ็ด ขม อุน  เขาสูเสนลมปราณไตและมาม1 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. ปูกูจือ : อบอุนหยางของไต ดึงร้ังช่ี ระงับหอบ อบอุนมาม ระงับถาย ใชภายนอกเพื่อสลายลมขจัดผ่ืน1 
2. เอี๋ยนปูกูจือ : นํายาเขาสูไต เสริมฤทธิ์หยางของไต ดึงรั้งชี่เขาระบบไต ระงับอาการทองเสีย36 

ขอบงใช 
1.  กลุมอาการไตพรองไมเก็บกักสารจิง 

ปูกูจือมีสรรพคุณบํารุงหยางของไต ดึงร้ังสารจิง (精) บรรเทาอาการปสสาวะบอยผิดปกติ  ใช
รักษาอาการไตพรองไมเก็บกักสารจิง น้ํากามเคลื่อน ปสสาวะไมรูตัว โดยใชรักษาอาการที่สาเหตุของโรคเกิด
จากทั้งภายในและภายนอก (标本)  สามารถใชเปนยาเดี่ยว หรือใชรวมกับทูซือจ่ือ (菟丝子 เมล็ดฝอยทอง) 
ซานจูยฺหวี (山茱萸) ฟูเผินจ่ือ (覆盆子) และซังเพียวเซียว (桑螵蛸) เชน ตํารับยาทูซือจ่ือหวาน (菟丝子丸)37 
(รูปที่ 13) 

2. อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเน่ืองจากไตพรอง ปวดเอวและขาเน่ืองจากความเย็น  
ปูกูจือมีสรรพคุณบํารุงไฟของมิ่งเหมิน (命门) เสริมหยาง แกอาการออนแรง ใชรักษาอาการเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศเน่ืองจากไตพรอง มักใชรวมกับทูซือจ่ือ (菟丝子 เมล็ดฝอยทอง) หูเถาโรว (胡桃肉 วอลนัท) 
และเฉินเซียง (沉香 กฤษณา) เชน ตํารับยาปูกูจือหวาน (补骨脂丸)37 (รูปที่ 14) 

3. อาการอุจจาระรวงเน่ืองจากหยางของมามและไตพรอง 
ปูกูจือมีสรรพคุณบํารุงไตอบอุนมาม ระงับอาการอุจจาระรวงได จึงใชรักษาอุจจาระรวงในยามเชา

เนื่องจากหยางของมามและไตพรอง มักใชรวมกับหวูจูหยฺวี (吴茱萸) โรวโตวโคว (肉豆蔻 ลูกจันทน) และ
อูเวยจ่ือ (五味子) เชน ตํารับยาซื่อเสินหวาน (四神丸)37 (รูปที่ 15) 

4. อาการไอหอบจากภาวะเย็นพรองและไตไมดูดรั้งช่ี  
ปูกูจือมีสรรพคุณบํารุงไต ดูดรั้งช่ีระงับอาการหอบ มักใชรวมกับยาที่มีสรรพคุณอบอุนไต ขับ

กระจายความเย็น ดูดรั้งชี่ ระงับอาการหอบ เชน ตํารับยาเฮยซีตัน (黑锡丹)37 
นอกจากนี้ ปูกูจือยังใชในการรักษาโรคผิวดางขาว โดยบดเปนผงผสมกับเหลาเพื่อเตรียมเปน

สารละลายทิงเจอรใหมีความเขมขน 20-30% แลวทาบริเวณที่มีอาการ37 
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รูปที่ 13  ตํารับยาทูซือจ่ือหวาน  

(ปูกูจือทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 13 菟丝子丸组成（方中补骨脂为佐药） 

Figure 13  Compositions of Tusizi wan 
(Psoraleae Fructus acting as assistant drug) 

 
 
 
 
รูปที่ 14  ตํารับยาปูกูจือหวาน  

(ปูกูจือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14 补骨脂丸组成（方中补骨脂为君药） 

Figure 14  Compositions of Buguzhi wan 
(Psoraleae Fructus acting as principal drug) 

 
 

        

 
 
รูปที่ 15  ตํารับยาซื่อเสินหวาน 

(ปูกูจือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 15 四神丸组成（方中补骨脂为君药） 

Figure 15  Compositions of Sishen wan 
(Psoraleae Fructus acting as principal drug) 

 
 

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 6-10 กรัม   
ใชทาภายนอก โดยเตรียมเปนสารละลายทิงเจอรใหมีความเขมขน 20-30% แลวทาบริเวณที่มีอาการ1    
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ขอควรระวังในการใช     
หามใชในผูปวยที่มีอาการทองผูกเนื่องจากอินพรองความรอนแกรง36 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาผิวดางขาว สตรีตกเลือดจากไตหยางพรอง และโรคสะเก็ดเงิน2 
อาการไมพึงประสงค : ผูปวยบางรายที่รับประทานปูกูจือ แลวผิวหนังสัมผัสถูกแสง จะเกิดอาการ

ระคายเคือง เกิดเม็ดพุพอง มีน้ําเหลืองซึม หลังจากนั้น เกิดตุมพองขนาดใหญ และผิวคล้ํา2  

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง1 
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ฝอโสว (สมมือ) 
 

คําจํากัดความ 
ฝอโสว (佛手) หรือ สมมือ คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus medica L. var. 

sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle วงศ Rutaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนฝอโสวเปนไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ  ตามกิ่งมีหนามสั้นและแข็ง กิ่งออนสีแดงอมมวง  

ใบประกอบลดรูปเหลือใบเดียว เรียงสลับอยางหนาแนน แผนใบรูปขอบขนาน รูปรีกึ่งขอบขนาน หรือรูปกลมแปน 
ฐานใบรูปลิ่มทรงกวาง ขอบใบจักฟนเลื่อยมนตื้น  ชอดอกแยกแขนง ดอกมักไมสมบูรณเพศ  ดอกเพศผูอยู
รวมกันเปนกระจุก วงกลีบเลี้ยง 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ รังไขสวนบนสอบเรียว หลังจากกานเกสรเพศเมีย
รวง รังไขจะปริแยกและพัฒนาเปนผลรูปคลายนิ้วมือ  ผลแบบสม รูปไขหรือรูปขอบขนาน สวนปลายปริคลาย
รูปกําปน หรือแยกออกคลายนิ้วมือ เปลือกหนามาก  ออกดอกเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  ติดผลเก็บเกี่ยวได
ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2-5 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของฝอโสวอยูที่มณฑลซื่อชวน (四川) กวางตง (广东) มหานครฉงชิ่ง (重庆) 

เจอเจียง (浙江) และหยุนหนาน (云南) ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศอบอุนและช้ืน  โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมท่ีสุด 
ไดแก เมืองเหอเจียง (合江) โมชวน (沫川) และเจ้ียนเหวย (健为) ในมณฑลซ่ือชวน  เมืองเจียงจิน (江津) 
ในมหานครฉงชิ่ง  เมืองเจาชิ่ง (肇庆) เกาเยา (高要) ซื่อเหอ (四合) หยุนฝู (云浮) และยฺว่ีหนาน (郁南) ใน
มณฑลกวางตง  และเมืองจินหัว (金华) ในมณฑลเจอเจียง2-6 
 
 
 
 
 
 

14 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนฝอโสว (สมมือ) แสดงดอก (รูปบน) และผล (รูปลาง) 
图 1  佛手原植物。 上图：花; 下图：果 

Figure 1  Citrus medica L. var. sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle, upper: flowers; lower: fruit 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนฝอโสว (สมมือ) (ภาพลายเสน) 
1. กิ่ง  2. กิ่งที่มีผล 

图 2  佛手植物简图。 1.枝  2.果枝 
Figure 2  Citrus medica L. var. sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle (drawing illustration)   

1. branch  2. fruiting branch 
 

1 

2

3 centimeters 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปผลฝอโสวจะทยอยเริ่มเจริญเต็มที่ตั้งแตประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือน

สิงหาคม  ใหเก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกผลคอย ๆ เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองทอง บางและนุม 
เปนมันวาวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  เลือกวันที่ทองฟาแจมใส ใชกรรไกรตัดที่โคนกาน เก็บเกี่ยวใหเสร็จกอน
เขาฤดูหนาว ไมควรเก็บในวันที่ฝนตก ทองฟามืดครึ้ม หรือมีน้ําคางในตอนเชา7-10 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําผลท่ีเก็บมาตากนานหลาย ๆ วัน จนกระทั่งน้ําสวนใหญในผลระเหยไปหมด  จากน้ันนํามาหั่น

ตามยาวหรือไสเปนแผนบางประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร  นําไปตากแดดหรืออบใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา ๆ7-10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
ฝอโสวมีลักษณะเปนแผน รูปรีหรือรูปไข มักมีรอยยนหรือโคงงอ ยาว 6-10 เซนติเมตร กวาง 3-7 

เซนติเมตร หนา 0.2-0.4 เซนติเมตร  ปลายคอนขางกวาง มักแยกเปน 3-5 กลีบคลายรูปนิ้วมือ ฐานคอนขาง
แคบกวา อาจพบรอยแผลที่เกิดจากกานผล  ผิวสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมสม มีรอยยนและจุดน้ํามัน  
สวนที่เปนเนื้อผลสีขาวอมเหลืองออน มีรอยของทอลําเลียงเปนเสนหรือจุดนูนขึ้นหรือเวาลงกระจายอยูทั่วไป  
เนื้อแข็งแตเปราะ เมื่อถูกความชื้นจะยืดหยุน  มีกลิ่นหอม รสหวานเล็กนอย ตามดวยขม1,11-13 (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของฝอโสว 
图 3 佛手药材 
Figure 3  Citri Sarcodactylis Fructus crude drug 

2 centimeters 
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มาตรฐานสินคา 
ฝอโสว แบงเปน 2 ประเภท คือ  ฝอโสวเซียนผ่ิน และ ฝอโสวเพี่ยน 
1. ฝอโสวเซียนผิ่น (佛手鲜品) คือ ฝอโสวสด ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14-15 
2. ฝอโสวเพี่ยน (佛手片)  แบงเปน 2 ชนิดตามแหลงผลิต ไดแก กวางฝอโสวเพี่ยน (广佛手片) 

และชวนฝอโสวเพี่ยน (川佛手片)  ระดับคุณภาพแบงตามขนาดและกล่ินเปน 3 ระดับ และแบบคละคุณภาพ  
ทั้งนี้ฝอโสวเพี่ยนที่มีคุณภาพดี ตองแหง มีขนาดแผนใหญ ขอบสีเหลืองและเนื้อสีขาว (กวางฝอโสวเพี่ยน) หรือ
ขอบสีเขียว (ชวนฝอโสวเพี่ยน) และมีกลิ่นหอมจัด14-15 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
เตรียมโดยนําผลของฝอโสวมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แลวพรมดวยน้ําสะอาด วางไวในภาชนะปดนาน 

2-4 ชั่วโมง จนกระทั่งภายในและภายนอกของตัวยาชื้นเทา ๆ กัน  หั่นเปนเสนหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร  
จากน้ันนําไปตากแหงหรืออบที่อุณหภูมิต่ํา แลวรอนเอาเศษผงออก2 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
ฝอโสวมีลักษณะเปนแถบยาว อาจพบเห็นรองรอยท่ีเปนกลีบรูปนิ้วมือ  ผิวสีเขียวอมเหลืองหรือสี

เหลืองอมสม มีรอยยนและจุดน้ํามัน  สวนที่เปนเนื้อผลมีสีขาวอมเหลืองออน มีรอยของทอลําเลียงเปนเสนหรอื
จุดที่นูนขึ้นหรือเวาลงกระจายอยูทั่วไป  เนื้อยืดหยุน  มีกลิ่นหอม รสหวานเล็กนอย ตามดวยขม2 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของฝอโสวอิ่นเพี่ยน 
图 4 佛手饮片 
Figure 4  Foshou prepared slices 

 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
ฝอโสวมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม flavones [เชน hesperidin (รูปที่ 5)] 

น้ํามันหอมระเหย, coumarins, polysaccharides เปนตน11,16 

 
รูปที่ 5  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร hesperidin 
图 5 橙皮苷化学结构 

Figure 5  Chemical structure of hesperidin 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงฝอโสวมีสีน้ําตาลอมเหลืองออน (รูปที่ 6) 

มีลักษณะเนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) เนื้อเยื่อของเปลือกผลชั้นนอก (epicarp) 
ประกอบดวยเซลล epidermis ผนังบาง รูปรางหลายเหลี่ยม 
ปากใบ (stomata) และผลึก oxalate รูปปริซึม พบไดมาก  
(2) เนื้อเยื่อของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) ประกอบดวย
เซลล parenchyma รูปรางไมแนนอน หรือคอนขางกลม ผนัง
หนาไมเทากัน ไม lignified และมี vessel แบบเกลียวหรือแบบ
รางแห พบไดมาก  (3) Fiber ผนังบาง lignified มี lumen 
กวาง พบไดบาง (รูปที่ 7) 
 
 

 

     
รูปที่ 6  ลักษณะของผงฝอโสว 
图 6 佛手粉末 

Figure 6  Citri Sarcodactylis Fructus powder
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงฝอโสว   
图 7 佛手粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Citri Sarcodactylis Fructus powdered drug 
 
 
 
 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงฝอโสว 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 30 นาที  หยดสารสกัด 1-2 หยดลงบนกระดาษกรอง ทิ้งไวใหแหง นําไปวางภายใต
แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร จะเรืองแสงสีฟา (เปนการตรวจสอบสารกลุม 
coumarins) (รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 8  ผลการทดสอบสารกลุม coumarins ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
图 8 佛手香豆素类在紫外 366nm 下显色 

Figure 8  Result of coumarins detect under UV 366 nm 
 

 
 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงฝอโสว 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช cyclohexane : ethyl acetate ในอัตราสวน 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จ
แลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่
ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และใหความรอน 110 องศา
เซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางฝอโสวที่สกัดดวย methanol 

โดยใช cyclohexane : ethyl acetate ในอัตราสวน 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 9 佛手甲醇提取液薄层层析图谱。展开剂为环己烷-乙酸乙酯 (3 : 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 

Figure 9  Thin layer chromatograms of Citri Sarcodactylis Fructus test solution using a mixture of  
cyclohexane : ethyl acetate (3 : 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 
สกัดผงฝอโสว 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

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

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางฝอโสวทีส่กัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 10 佛手甲醇提取液紫外光图谱   
Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Citri Sarcodactylis Fructus in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 15.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
2. ปริมาณสารสกัด 
สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 4.1) 

3. ปริมาณสารสําคัญ   
สาร hesperidin (C28H34O15) : ไมนอยกวารอยละ 0.03 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพร

แหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

methanol : water : glacial acetic acid ในอัตราสวน 33 : 63 : 2 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบ
โดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 284 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตอง
ไมนอยกวา 5,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร hesperdin   

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน hesperidin ละลายใน 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 15 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงฝอโสว (ขนาดผานแรงเบอร 5 หรือขนาด 80 
mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ชั่ง
น้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนจนมีการกลั่นไหลกลับนาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับ
น้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย methanol  เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร hesperidin ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร hesperidin ในผงฝอโสว1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
ฝอโสวมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ผลตอการหดตัวของกลามเนื้อลําไส ตานหอบ แกไอ ขับ

เสมหะ ควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ตานออกซิเดชัน ตานเช้ือแบคทีเรีย เปนตน  สารสกัดเอทานอล
ของฝอโสวสามารถยับยั้งการหดเกร็งของกลามเนื้อลําไสที่แยกจากกายสัตวทดลอง ทั้งกลามเนื้อปกติและ
กลามเนื้อที่ชักนําใหหดเกร็ง19  ยาตม สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลแอซีเทต และน้ํามันหอมระเหยของฝอโสว
มีฤทธิ์แกหอบหืด แกไอ และขับเสมหะ20-23  สาร polysaccharides มีฤทธิ์ควบคุมการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันทั้งชนิดจําเพาะ (specific) และไมจําเพาะ (non-specific)24  สาร polysaccharides และ total 
flavonoids มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน25  สารสกัดของฝอโสวมีฤทธิ์บํารุงผิวและสงเสริมการงอกของเสนผม โดย
มีกลไกการออกฤทธิ์ผานการตานออกซิเดชัน27,28  ยาตัมของฝอโสว น้ํามันหอมระเหย และ polysaccharides มี
ฤทธิ์ตานเนื้องอกในหลอดทดลอง24,29,30  ฝอโสวยังมีฤทธิ์ทําใหสงบและชวยใหนอนหลับ ตานชัก และตาน
ซึมเศรา19,31  น้ํามันหอมระเหยมีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดไดดี32 

 พิษวิทยา 
เมื่อกรอกสาร limetin ที่พบในน้ํามันหอมระเหยของฝอโสว เขากระเพาะอาหารหนูถีบจักร ขนาดที่ทํา

ใหตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 3.95 กรัม/กิโลกรัม2   

รสยาและเสนลมปราณหลัก   
ฝอโสวมีรสเผ็ด ขม เปร้ียว อุน  เขาสูเสนลมปราณตับ มาม กระเพาะอาหาร และปอด1,2 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
ระบายช่ีของตับ ปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร ระงับปวด ขจัดความชื้นทําใหแหง สลายเสมหะ1 
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ขอบงใช 
1. กลุมอาการช่ีตับติดขัด  
ฝอโสวเปนตัวยาที่มีรสเผ็ด ขม อุน มีฤทธิ์ขับเคลื่อนชี่ กดชี่ที่ยอนกลับ และทะลุทะลวงเขาเสน

ลมปราณตับ จึงมีสรรพคุณเดนในการผอนคลายตับ คลายเครียด ใชรักษาเจ็บเสียดชายโครง เนื่องจากช่ีของ
ตับติดขัด มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณผอนคลายตับปรับการไหลเวียนของชี่ เชน ไฉหู (柴胡)  ชิงผี (青皮) 
และยฺหว่ีจิน (郁金) เปนตน33 

2. กลุมอาการช่ีมามและกระเพาะอาหารติดขัด 
ฝอโสวเปนตัวยามีรสเผ็ด ขม กดชี่ลงลาง โดยเขาสูเสนลมปราณมามและกระเพาะอาหาร มีสรรพคุณ

ขับเคลื่อนชี่และสลายการอุดกั้น ปรับสมดุลมามและกระเพาะอาหาร  กรณีใชรักษาอาการปวดทองตึงแนน 
เนื่องจากช่ีของมามและกระเพาะอาหารติดขัด คลื่นไส อาเจียน รับประทานอาหารไดนอย มักใชรวมกับยาที่มี
สรรพคุณขับเคลื่อนชี่และปรับสมดุลของจงเจียว เชน มูเซียง (木香 โกฐกระดูก) เฉินผี (陈皮 ผิวสมจีน) 
และจ่ือเชี่ยว (枳壳) เปนตน33   

3. กลุมอาการเสมหะช้ืนอุดกั้นปอด   
ฝอโสวมีสรรพคุณทําใหแหง ลดความชื้น สลายเสมหะ ผอนคลายและปรับช่ีของตับ ใชรักษากลุม

อาการเสมหะชื้นอุดกั้นปอด เหมาะกับอาการไอเร้ือรังเสมหะมาก แนนหนาอกหายใจถี่ หรือเจ็บหนาอกและ
เสียดบริเวณชายโครง  มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณทะลวงเสนลมปราณ สลายเสมหะ ขับเคลื่อนชี่ เชน 
ซือกวาลั่ว (丝瓜络) ยฺหว่ีจิน (郁金) และเฉินผี (陈皮 ผิวสมจีน) เปนตน33      

ขนาดและวิธีใช  
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม1 

ขอควรระวังในการใช     
ควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยที่มีอาการอินพรอง ธาตุไฟกําเริบ และชี่ไมติดขัด33  

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อในเด็ก และกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง2 
อาการไมพึงประสงค : ไมมีรายงาน 

การเก็บรักษา      
  เก็บในที่รม แหง และเย็น อากาศถายเทดี ปองกนัเชื้อราและปราศจากการรบกวนจากแมลง2    
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สื่อจวินจ่ือ (เล็บมือนาง) 
 

คําจํากัดความ 
สื่อจวินจื่อ (使君子) หรือ เล็บมือนาง คือ ผลแกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Quisqualis 

indica L. วงศ Combretaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนสื่อจวินจ่ือเปนไมพุมรอเลื้อย ผลัดใบ  ใบเรียงตรงขาม แผนใบบางเหมือนกระดาษ รูปไขหรือรูปรี 

ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบรูปกลมหรือคอนขางเปนรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ไมมีขน ใบออนสีน้ําตาลอมเหลือง มี
ขนสั้นนุมปกคลุม ทองใบของใบแกโดยเฉพาะที่เสนใบและขอบใบมีขนสั้นนุมสีน้ําตาลเล็กนอย ใกลโคนของกาน
ใบมีลักษณะเปนขอ เมื่อใบหลุดรวง กานใบสวนที่อยูต่ํากวาขอจะเปลี่ยนลักษณะคลายหนาม  ชอดอกแบบชอเชิง
ลดหลาย ๆ ชอมาเรียงรวมกันแบบชอเชิงหลั่น เกิดที่ยอด  ดอกสมบูรณเพศ ใบประดับรูปไข หรือรูปใบหอก มีขน
ปกคลุม หลอดของวงกลีบเลี้ยงมีขนสั้นนุมและมีขนตอมปกคลุม ปลายแยกเปนรูปฟน 5 แฉก กลีบดอก 5 
กลีบ รูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ ปลายกลีบกลมมน ฐานกลีบรูปลิ่มทรงกวาง สีขาวตอนแรกบาน แลว
เปลี่ยนเปนสีแดงออน  ผลรูปกระสวย มีสันคม 5 สันชัดเจน เมื่อสุกจะมีสีดําอมเขียวหรือน้ําตาลอมแดง  มี
เมล็ดเดียว รูปกระสวยกึ่งทรงกระบอก  ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน  ติดผลเดือนมิถุนายนถึง
ตุลาคม2-6 (รูปที่ 1, 2)   

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของสื่อจวินจ่ืออยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ไดแก มณฑลกวางตง (广东) 

กวางซี (广西) เจียงซี (江西) ฝูเจ้ียน (福建) หูหนาน (湖南) และซื่อชวน (四川) โดยแหลงผลิตที่เหมาะสม
ที่สุดอยูที่เมืองอี๋ปน (宜宾) และเหมยซาน (眉山) ในมณฑลซื่อชวน  เมืองเหลียนเซี่ยน (连县) ชิงหยวน 
(清远) เฉาโจว (潮州) ฝูกั่ง (佛岗) และเหลียนเจียง (廉江) ในมณฑลกวางตุง  เมืองอี้จาง (宜章) เจียงหัว 
(江华) และหัวหรง (华荣) ในมณฑลหูหนาน2-7 
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รูปที ่1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสือจวินจ่ือ (เล็บมือนาง)  

แสดงทั้งตน (รูปบน) ชอดอก (รูปลางซาย) และดอก (รูปลางขวา) 
图 1  使君子原植物。 上图：原植物; 下左图：花序; 下右图：花 

Figure 1  Quisqualis indica L., upper: whole plant; lower-left: inflorescence; lower-right: flowers 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสือจวินจ่ือ (เล็บมือนาง) (ภาพลายเสน) 

1. กิ่งที่มีดอก  2. ผล 
图 2  使君子植物简图。  1. 带花枝  2. 果 

Figure 2  Quisqualis indica L. (drawing illustration)  1. flowering branch  2. fruit    
 

1

2 
2 centimeters 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
ตนสื่อจวินจ่ือจะเร่ิมติดผลหลังการเพาะปลูก 3 ป  จะเก็บเกี่ยวผลในฤดูใบไมรวงเมื่อเปลือกผล

เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีดําอมมวง6-8 
2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําผลท่ีเก็บไดมากําจัดสิ่งแปลกปลอม แลวนําไปตากแดดหรืออบใหแหง6-8 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
สื่อจวินจ่ือมีลักษณะเปนรูปรีหรือรูปไข มีสันตามแนวยาว 5 สัน ยาว 2.5-4 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 2 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลดําถึงสีดําอมมวง  ผิวเรียบ คอนขางเปนมันเงา ปลายแหลม  ฐานปาน มี
รอยแผลที่เกิดจากกานผลชัดเจน  เนื้อแข็ง  เมื่อผาตามขวางจะเห็นเปนรูปดาวหาแฉก สวนที่เปนสันจะมีเปลือก
หนา ตรงกลางเปนชองกลม  เมล็ดรูปขอบขนานหรือรูปกระสวย ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ผิวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมดํา มีรอยยนตามแนวยาวจํานวนมาก เปลือกของเมล็ดบาง
และลอกออกงาย ใบเลี้ยง 2 ใบ สีขาวอมเหลือง มีน้ํามัน หนาตัดมีรอยแตก  สือจวินจ่ือมีกลิ่นออน ๆ  รส
หวานเล็กนอย1,8-10  (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของสื่อจวินจ่ือ 
图 3 使君子药材 

Figure 3  Quisqualis Fructus crude drug 

1 centimeter 
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มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา10-11 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช) 
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของสื่อจวินจ่ือ มี 3 วิธี ดังนี้ 
1. สื่อจวินจื่อ (使君子) : เตรียมโดยนําผลแกของตนสื่อจวินจ่ือที่เก็บไดมาทําความสะอาดและตาก

ใหแหง12-14 
2. สื่อจวินจื่อเหริน (使君子仁) : นําสื่อจวินจ่ือที่สะอาด (จากวิธีที่ 1) มาปอกเปลือก หากพบวาขึ้นรา

ใหทิ้งไป12-14 
3. เฉาสื่อจวินจื่อเหริน (炒使君子仁) : นําสื่อจวินจื่อเหรินที่สะอาด (จากวิธีที่ 2) มาคั่วในภาชนะ

โดยใชไฟระดับปานกลาง คั่วจนกระทั่งผิวมีสีเหลืองและเริ่มมีจุดไหม  มีกลิ่นหอม นําออกมาทิ้งไวใหเย็น12-14 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
1. สื่อจวินจื่อ : มีลักษณะเปนรูปรีหรือรูปไข มีสันตามแนวยาว 5 สัน ยาว 2.5-4 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลดําถึงสีดําอมมวง ผิวเรียบ คอนขางเปนมันเงา ปลาย
แหลม  ฐานปาน มีรอยแผลที่เกิดจากกานผลชัดเจน  เนื้อแข็ง เมื่อผาตามขวางจะเห็นเปนรูปดาวหาแฉก สวนที่
เปนสันจะมีเปลือกหนา ตรงกลางเปนชองกลม12-14 (รูปที่ 4) 

2. สื่อจวินจื่อเหริน : มีลักษณะเปนรูปรีหรือรูปกระสวย ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 
1 เซนติเมตร ผิวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลดํา มีรอยยนตามแนวยาวจํานวนมาก เปลือกเมล็ดลอกออกงาย มีใบ
เลี้ยง 2 ใบ สีขาวอมเหลือง มีน้ํามัน หนาตัดมีรอยแตก มีกลิ่นหอมออน ๆ รสหวานเล็กนอย12-14 (รูปที่ 5) 

3. เฉาสื่อจวินจื่อเหริน : มีรูปรางเหมือนกับสื่อจวินจื่อเหริน แตผิวมีสีขาวอมเหลือง มีรอยยนตาม
แนวยาวจํานวนมาก  อาจพบเปลือกเมล็ดสีน้ําตาลหลงเหลือติดอยู  มีกลิ่นหอม รสหวานเล็กนอย12-14 (รูปที่ 6)  
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รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของสื่อจวินจ่ืออ่ินเพี่ยน 
图 4 使君子饮片 

Figure 4  Shijunzi prepared slices 

1 centimeter 

1 centimeter 

1 centimeter 

รูปที่ 5  ลักษณะภายนอกของสื่อจวินจ่ือเหริน  
图 5 使君子仁饮片 

Figure 5  Shijunziren prepared slices 

รูปที่ 6  ลักษณะภายนอกของเฉาสื่อจวินจ่ือเหริน  
图 6 炒使君子仁饮片 

Figure 6  Chaoshijunziren prepared slices 
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องคประกอบทางเคมี 
สื่อจวินจ่ือมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารอนุพันธของ amino acids [เชน quisqualic 

acid (รูปที่ 7)], สารกลุม alkaloids [เชน trigonelline (รูปที่ 7)], น้ํามันหอมระเหย, น้ํามันระเหยยาก เปนตน8,15 

                            
               quisqualic acid 使君子氨酸          trigonelline 胡芦巴碱 

       

รูปที่ 7 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในสื่อจวินจ่ือ 
图 7 使君子主要化学成分结构 

Figure 7  Structures of some chemical constituents of Quisqualis Fructus 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงสื่อจวินจื่อมีสีน้ําตาลอมเขียว (รูปที่ 8) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ไดแก 
(1) เซลลของเปลือกผลชั้นนอก (epicarp) เปนรูปหลายเหลี่ยม สี
น้ําตาล พบไดบาง  (2) เซลลของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) 
เปนเซลล sclereid ผนังหนา lignified และผนังมีรู พบไดมาก 
(3) เซลลของเปลือกผลชั้นใน (endocarp) ประกอบดวย 
vascular bundle ผนัง lignified พบไดบาง  (4) เซลลของเปลือก
หุมเมล็ด มีผนังบาง รูปรางหลายเหลี่ยม ภายในเซลลมีสารสีสมอม
น้ําตาล พบไดมาก  (5) ชั้น endosperm เปนเซลล parenchyma พบ
ไดมาก ผนังหนา ไม lignified ภายในเซลลมีผลึก calcium 
oxalate รูปดอกกุหลาบ (rosette aggregate) และสารที่ไมใชแปง 
เพราะไมใหสีมวงเม่ือยอมดวยน้ํายาไอโอดีน (รูปที่ 9) 

   
 
      

    
รูปที่ 8  ลักษณะของผงสื่อจวินจ่ือ 
图 8 使君子粉末 

Figure 8  Quisqualis Fructus powder 
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รูปที่ 9  จุลทรรศนลักษณะของผงสื่อจวินจ่ือ 
图 9 使君子粉末显微特征 

Figure 9  Microscopic characteristic of Quisqualis Fructus powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี 

สกัดผงสื่อจฺวินจ่ือ 1 กรัม ดวยเมทานอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 
(ultrasonicator) นาน 15 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2% ninhydrin 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน นําไปใหความรอนในหมออังไอน้ํา จะเกิดสีน้ําเงินเขม (เปนการ
ตรวจสอบอนุพันธของ amino acids) (รูปที่ 10) 

 
รูปที ่10  ผลการทดสอบสารอนุพนัธของ amino acids ดวยปฏกิริิยาเคม ี

(I) กอน และ (II) หลังเติมน้ํายา ninhydrin และใหความรอน 
图 10 使君子氨基酸反应结果 (I) 反应前 (II) 反应后 

Figure 10  Result of the chemical reaction of amino acid derivatives with ninhydrin solution 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
 

(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงสื่อจวินจ่ือ 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 20 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 10 : 1 : 0.5 เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบ
ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และ
ใหความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางสื่อจวินจ่ือทีส่กัดดวย methanol 
โดยใช toluene : ethyl acetate : formic acid ในอัตราสวน 10 : 1 : 0.5 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ 
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้ํายาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 11 使君子甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯-甲酸 (10 : 1 : 0.5) 

(I) 紫外灯 254 nm 下观察 

(II) 紫外灯 366 nm 下观察 

(III) 喷以茴香醛试液后于 110℃ 下加热显色后于可见光下观察 

Figure 11  Thin layer chromatograms of Quisqualis Fructus test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate : formic acid  
(10 : 1 : 0.5) 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 
สกัดผงสื่อจวินจ่ือ 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) 

 
รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางสื่อจวินจ่ือที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 使君子甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 12  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Quisqualis Fructus in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
ปริมาณสารสําคัญ   
สาร trigonelline (C7H7O2) : ไมนอยกวารอยละ 0.20 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   
วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 

acetonitrile : water ในอัตราสวน 80 : 20 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 4,000 คํานวณ
อางอิงจาก peak ของสาร trigonelline   

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน trigonelline ละลายใน 50% 
methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงสื่อจวินจื่อ (ขนาดผานแรงเบอร 2 หรือขนาด 
24 mesh) จํานวน 0.5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% methanol ปริมาตรที่แนนอน 20 
มิลลิลิตร ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น 
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ชั่งและปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 50% methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลาย
ตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร trigonelline ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลายของสารมาตรฐานจากพ้ืนที่ใต peak แลว
คํานวณหารอยละของสาร trigonelline ในผงสื่อจวินจ่ือ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
สื่อจวินจ่ือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตานปรสิต ตานเช้ือรา ตานเชื้อไวรัส เปนตน  

สื่อจวินจ่ือมีฤทธิ์ฆาหนอนพยาธิตัวกลมทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง สารออกฤทธิ์คือ potassium 
quisqualate และน้ํามันจากเนื้อในเมล็ด (สื่อจวินจ่ือเหริน)16-19  สื่อจวินจื่อสามารถขับพยาธิเข็มหมุดและฆา
สวนหัวของพยาธิตัวตืดชนิด Echinococcus granulosus16  ยาชงสื่อจวินจ่ือมีฤทธิ์ตานเช้ือรากอโรคผิวหนัง
ในหลอดทดลอง16  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี20  นอกจากนี้สื่อจวินจ่ือยังมีฤทธิ์
ปกปองตับ21,22 

พิษวิทยา 
การใหผงสื่อจวินจื่อทางปากสุนัขในขนาด 26.6 กรัม/กิโลกรัม ทําใหมีอาการอาเจียนและสะอึก แต

ไมทําใหเกิดอาการพิษอื่น ๆ  เมื่อกรอกนํ้ามันจากสื่อจวินจ่ือเขากระเพาะอาหารหนูถีบจักรและกระตายในขนาด 
50-100 มิลลิกรัม/10 กรัม ไมพบวาเปนพิษ15  ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อกรอกสาร
สกัดสื่อจวินจ่ือเขากระเพาะอาหาร มีคาเทากับ 16.333 กรัม/กิโลกรัม  เมื่อกรอกสารสกัดสื่อจวินจ่ือเขากระเพาะ
อาหารหนูขาวในขนาด 5.808, 2.904 และ 1.452 กรัม/กิโลกรัม นาน 60 วัน พบวาที่ขนาด 5.808 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวมีจํานวนลดลง แตไมมีผลที่ชัดเจนตอคาชีวเคมีของเลือด และ
คาที่บงบอกถึงการทํางานของตับและไต แสดงวาสารสกัดสื่อจวินจ่ือไมกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอตับและ
ไต23 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 
สื่อจวินจ่ือมีรสหวาน อุน เขาสูเสนลมปราณ  มาม และกระเพาะอาหาร1 
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ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. สื่อจวินจื่อ : ฆาพยาธิและขับพยาธิ1,13,14 

2. สื่อจวินจื่อเหริน : สื่อจวินจ่ือเหรินมีสรรพคุณเหมือนสื่อจวินจ่ือ  มีฤทธิ์ฆาพยาธิแรง มักใชรักษา
โรคพยาธิตัวกลมและโรคพยาธิเข็มหมุด13,14 

3. เฉาสื่อจวินจื่อเหริน : เมื่อนําสื่อจวินจื่อเหรินมาผัด ยังคงมีฤทธิ์ฆาพยาธิ แตจะชวยลดอาการ
กลามเนื้อกระบังลมกระตุกซึ่งเปนอาการขางเคียงของสื่อจวินจ่ือเหริน และทําใหมีฤทธิ์บํารุงมามและขับพยาธิ
ไดนานข้ึน มักใชกับภาวะทุพโภชนาการและอาการปวดทองที่มีสาเหตุจากพยาธิตัวกลมในเด็ก13,14 

ขอบงใช 
1. โรคพยาธิไสเดือน 
สื่อจวินจ่ือเปนตัวยามีฤทธิ์ขับพยาธิไสเดือน ใชรักษาโรคพยาธิไสเดือนในเด็ก  กรณีที่มีอาการ

เล็กนอย ใชสื่อจวินจ่ือเหรินผัดจนมีกลิ่นหอม (เฉาสื่อจวินจ่ือเหริน) แลวนํามารับประทาน  กรณีที่มีอาการหนัก 
มักใชรวมกับขูเลี่ยนผี (苦楝皮) และปงหลาง (槟榔 หมากสง) เชน ตํารับยาสื่อจวินจ่ือสาน (使君子散)24  

2. ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก (ตานขโมย) 
สื่อจวินจ่ือใชรักษาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่มีสาเหตุจากพยาธิไสเดือน ซึ่งมีอาการใบหนาเหลืองซีด 

รางกายซูบผอมทองใหญ ปวดทอง  มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงแกอาการมามพรอง เชน ไปจู (白术) 
และซานเยา (山药) เชน ตํารับยาเฝยเออรหวาน (肥儿丸)24 (รูปที่ 13)  

3. โรคพยาธิเข็มหมุด  
มักใชรวมกับไปปู (百部) และปงหลาง (槟榔 หมากสง) เปนตน24   
 

 

 

 
 
 

 

รูปที่ 13  ตํารับยาเฝยเออรหวาน 
(ส่ือจวินจ่ือทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 

图 13 肥儿丸组成（方中使君子为君药） 

Figure 13  Compositions of Fei'er Wan 
(Quisqualis Fructus acting as principal drug) 
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ขนาดและวิธีใช 
สื่อจวินจ่ือ ตมรับประทานคร้ังละ 9-12 กรัม ทุบใหแตกกอนใช 
สื่อจวินจ่ือเหริน ใชครั้งละ 6-9 กรัม ทําเปนยาลูกกลอนหรือยาผงในรูปตํารับยา หรือใชเปนยาเดี่ยว 

แบงรับประทาน 1-2 ครั้ง  
เฉาสื่อจวินจ่ือเหริน เคี้ยวรับประทานคร้ังละ 1-1.5 ผล ตออายุ 1 ป โดยขนาดสูงสุดไมเกิน 20 ผล1 

ขอควรระวังในการใช 

ไมควรดื่มน้ําชาแก ๆ ทันทีหลังการใชยา1 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาโรคพยาธิในทอน้ําดี25 
อาการไมพึงประสงค : ในกรณีที่รับประทานสื่อจวินจื่อมากเกินขนาด จะทําใหเกิดอาการสะอึก ใน

รายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน เปนตน26  มีรายงานอาการไมพึงประสงคในผูปวยบางราย โดย
มีอาการแพและมีจํ้าเลือดใตผิวหนัง หัวใจเตนชากวาปกติเนื่องจาก atrioventricular block กลามเนื้อ
และผิวหนังอักเสบ เปนตน27-29 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง มีอากาศถายเทดี ปองกันเชื้อราและปราศจากการรบกวนจากแมลง1,2 
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สือชางผู 
 

คําจํากัดความ 
สือชางผู (石菖蒲) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Acorus tatarinowii Schott 

วงศ Araceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนสือชางผูเปนไมลมลุกอายุหลายป  ลําตนใตดินทอดนอน มีกลิ่น ผิวสีน้ําตาลอมเหลือง มีเนือ้ฉ่าํน้าํ 

มีรากฝอยจํานวนมาก  สวนบนแตกกิ่งเปนกระจุกหนาแนนเปนพุม  กิ่งมักปกคลุมดวยฐานใบที่คงทนลักษณะ
คลายเสนใย  แผนใบบาง รูปแถบ ฐานใบเรียงพับซอน แผบานออกตั้งแตเหนือกึ่งกลางใบ ปลายใบสอบเรียว 
ทั้งสองดานของฐานใบจนถึงใกลกึ่งกลางของใบบางคลายเยื่อ ใบสีเขียวเขม ไมมีเสนกลางใบ เสนใบขนาน
จํานวนมาก นูนเล็กนอย  กานชอดอกออกตามซอก เปนรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-5 เทาของชอดอกหรือมากกวา 
ชอดอกแบบชอเชิงลดมีกาบ รูปทรงกระบอก สวนบนเรียวแหลม ตั้งตรงหรือโคงงอเล็กนอย  ดอกสมบูรณเพศ 
สีขาว อยูรวมกันแนน  กลีบรวม 6 กลีบ รูปไขกลับ ปลายกลีบมน เกสรตัวผู 6 อัน ยาวกวาวงกลีบรวม
เล็กนอย อับเรณูสีเหลือง รังไขรูปขอบขนาน  ผลออนสีเขียว ผลสุกสีเขียวอมเหลืองหรือสีขาวอมเหลือง  ออก
ดอกเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ติดผลเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2-5 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
ตนสือชางผูขึ้นกระจายอยูตามลุมแมน้ําหวงเหอ (黄河) และตามเขตปาเขาที่ชุมชื้นทางภาคใตของจีน 

รวมทั้งตามโขดหินริมแมน้ําลําธาร  พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกสวนใหญอยูในมณฑลที่แมน้ําฉางเจียง 
(长江) ไหลผาน โดยเมืองหยาอัน (雅安) หรงจิง (荣经) หงหยา (洪雅) เออรเหมย (峨嵋) ในมณฑลซื่อชวน 
(四川) เปนพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด2-6 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวสือชางผูในปที่ 3-4 หลังการเพาะปลูก โดยขุดลําตนใตดินในชวงตนฤดใูบไมผลิ

หรือปลายฤดูหนาว  ตัดใบและรากฝอยทิ้ง ลางน้ําใหสะอาดแลวนําไปแปรรูปตอ7-10 

16 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสือชางผู 
图 1 石菖蒲原植物 

Figure 1  Acorus tatarinowii Schott  

 
2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
นําลําตนใตดินมาตากแดดใหแหง  หากสภาพอากาศไมดี มีฝนหรือไมมีแดด ใหนําไปอบใหแหง 

แลวใสลงในเครื่องกระแทกเพ่ือกําจัดขนและรากฝอยออก7-10 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสือชางผู (ภาพลายเสน) 

1. ทั้งตนที่มีดอก  2. ดอก 
图 2 石菖蒲植物简图。 1.带花植株  2.花 

Figure 2  Acorus tatarinowii Schott (drawing illustration)  1. whole plant with flowers  2. flower 

1 
2

2 centimeters 

3 millimeters 
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ลักษณะภายนอกของสมุนไพร  
สือชางผูมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกแบน มักบิดงอไปมาและแตกแขนง  ยาว 3-20 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 0.3-1 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมเทา หยาบ มีขอเรียงถี่ไมสม่ําเสมอ ปลอง
ยาว 0.2-0.8 เซนติเมตร มีรอยเล็ก ๆ ตามแนวยาว  ผิวดานหนึ่งมีรากฝอยที่หลงเหลือติดอยูหรือมีรอยจุดที่
เกิดจากราก มีรอยแผลที่เกิดจากใบเปนรูปสามเหลี่ยม เรียงสลับ อาจมีรอยแผลที่เกิดจากใบหลงเหลือติดอยู  
เนื้อแข็ง หนาตัดเปนเสนใย สีขาวหรือสีแดงออน เห็นวงของเนื้อเยื่อชั้นในชัดเจน มีจุดของทอลําเลียงจํานวน
มาก และมีเซลลน้ํามันสีน้ําตาล  มีกลิ่นหอม รสขม และเผ็ดเล็กนอย1,11-13 (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 ลักษณะภายนอกของสือชางผู 
图 3 石菖蒲药材 

Figure 3  Acori Tatarinowii Rhizoma crude drug 
 

มาตรฐานสินคา 
ไมมีการแบงระดับมาตรฐานสินคา14-16 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
สมุนไพรปนปลอม  
(1) สุยชางผู (水菖蒲) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Acorus calamus L. 

(วานน้ํา) วงศ Araceae  มีลักษณะเปนแผนหนากลมแบน เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผิวสีขาวหรือ
สีน้ําตาลออน  บางแผนมีรอยแผลที่เกิดจากใบเปนรูปสามเหลี่ยม หรือเปนรอยแผลที่เกิดจากรากเปนจุดบุมลง 
หนาตัดสีคอนขางขาวหรือสีน้ําตาลออน  เนื้อออนนุมคลายฟองน้ํา  มีกลิ่นฉุนจัด รสเผ็ด14,17,18 

1 centimeter 
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(2) จิ่วเจี๋ยชางผู (九节菖蒲) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anemone altaica 
Fisch. ex C.A. Mey วงศ Ranunculaceae  ผิวสีเหลืองอมน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม มีขอนูนขึ้นขางเดียว
จํานวนมาก  หนาตัดสีขาว มีจุดเล็ก ๆ สีเหลืองออน จํานวน 6-9 จุด เรียงเปนวง  มีกลิ่นออน ๆ รสเปรี้ยว
เล็กนอย14,17,18 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)   
เตรียมโดยนําลําตนใตดินของสือชางผูมากําจัดสิ่งแปลกปลอม คัดแยกตามขนาดใหญเล็ก แลวนําไป

ลางใหสะอาด แชน้ําไว 1-2 ชั่วโมง แลวนําออกมาหมักไว 8-12 ชั่วโมง จนกระทั่งชุมทั่วทั้งภายนอกและภายใน  
จากน้ันนํามาหั่นเปนแผนหนา ตากแหงหรืออบที่อุณหภูมิต่ํา แลวรอนแยกเศษตาง ๆ ออกไป2,19 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน 
สือชางผูมีลักษณะเปนแผนหนา รูปกลมแปนหรือรูปแถบยาว  ผิวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเทา อาจพบ

รอยวงแหวนของขอหรือรอยแผลท่ีเกิดจากราก  หนาตัดเปนเสนใย สีคอนขางขาวหรือสีแดงออน มีรอยเปนวง
และมีจุดน้ํามันเห็นไดชัดเจน  มีกลิ่นหอม รสขมและเผ็ดเล็กนอย1 (รูปที่ 4)  
 
 

 
รูปที่ 4  ลักษณะภายนอกของสือชางผูอิ่นเพี่ยน 
图 4 石菖蒲饮片 

Figure 4  Shichangpu prepared slices 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
สือชางผูมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก น้ํามันหอมระเหย [เชน α-asarone, β-asarone 

(รูปที่ 5)], สารกลุม alkaloids, anthraquinones, กรดอินทรีย, น้ําตาล เปนตน11,20,21 
 

                             
       α-asarone α-细辛醚                         β-asarone β-细辛醚 

รูปที่ 5 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในสือชางผู 
图 5 石菖蒲主要化学成分结构 

Figure 5  Structures of some chemical constituents of Acori Tatarinowii Rhizoma 

 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงสือชางผูมีสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม (รูปที่ 6)  มี

ลักษณะเน้ือเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน ไดแก (1) Crystal fiber มีผนังหนา lignified และมี 
calcium crystal sheath หุม พบไดมาก  (2) เม็ดแปงมีขนาด
เล็ก รูปทรงกลมหรือรูปรี มีจํานวนมาก อยูเปนกลุม จํานวน 2-20 
(หรือมากกวา) มักพบอยู ในเซลล parenchyma  (3) ชั้น 
epidermis มีสีน้ําตาล ถัดลงไปเปนชั้น cortex ซึ่งประกอบดวย
เซลล parenchyma พบไดมาก  (4) เซลล secretory รูปราง
คอนขางกลมหรือยาวรี ภายในมีสิ่งคัดหลั่งสีเขียวอมเหลือง หรือ
ชมพู หรือแดง  (5) Vessel สวนใหญเปนแบบรางแห พบไดบาง 
(รูปที่ 7) 
 
 

 
 

   
รูปที่ 6  ลักษณะของผงสือชางผู 
图 6 石菖蒲粉末 

Figure 6  Acori Tatarinowii Rhizoma powder 
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รูปที่ 7  จุลทรรศนลักษณะของผงสือชางผู 
图 7 石菖蒲粉末显微特征 

Figure 7  Microscopic characteristic of Acori Tatarinowii Rhizoma powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี  
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  

สกัดผงสือชางผู 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 15 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร มาเติมผงวานิลลินเล็กนอย ละลาย
ใหเขากัน หยด concentrated sulfuric acid 1-2 หยด สีของสารละลายจะเปล่ียนเปนสีแดงอมมวงถึงสีมวง
อมแดง (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolic) (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที ่8  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอน และ (II) หลังเติมผงวานิลลิน และหยด concentrated sulfuric acid 
图 8 石菖蒲酚化合物香草醛/浓硫酸显色反应 （Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 8  Result of the chemical reaction of phenolic compounds with vanillin/sulfuric acid  
(I) before, and (II) after the reaction 

 
 
(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 

สกัดผงสือชางผู 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง)  หยดสารละลาย
ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟ
ที่เตรียมไว โดยใช petroleum ether (50-60˚ซ) : ethyl acetate ในอัตราสวน 8 : 2 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  
เมื่อแยกเสร็จแลว นําแผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และให
ความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 9  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางสือชางผูที่สกัดดวย methanol 
โดยใช petroleum ether (50-60˚ซ) : ethyl acetate ในอัตราสวน 8 : 2 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร  
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร  
(III) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 9 石菖蒲甲醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为石油醚(50-60˚C)-乙酸乙酯 (8 : 2) 

(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 

Figure 9  Thin layer chromatograms of Acori Tatarinowii Rhizoma test solution using a mixture of  
petroleum ether (50-60˚C) : ethyl acetate (8 : 2) 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 
สกัดผงสือชางผู 0.4 กรัม ดวย methanol ปริมาตร 4 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 100 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-400 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลตสเปกตรัม (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางสือชางผูที่สกัดดวย methanol 

ในตัวทําละลายmethanol 
图 10 石菖蒲甲醇提取液紫外光图谱 

Figure 10  Ultraviolet spectrum of methanolic extract of Acori Tatarinowii Rhizoma in methanol 

ขอกําหนดคุณภาพ 
1. ปริมาณเถา 
เถารวม :   ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 2.1) 

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 13.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.2) 
3. ปริมาณสารสกัด   
สารสกัดเอทานอล : ไมนอยกวารอยละ 12.0 โดยนํ้าหนัก1  (ภาคผนวก 4.1) 

4. ปริมาณสารสําคัญ   
นํ้ามันหอมระเหย : ไมนอยกวารอยละ 1.0 โดยปริมาตร/น้ําหนัก1 (ภาคผนวก 5) 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
สือชางผูมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง แกหดเกร็ง ตานหอบ 

ตานภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ตานเชื้อแบคทีเรีย เปนตน  สือชางผูมีฤทธิ์ทําใหสงบและชวยใหนอนหลับ ตาน
ชัก ตานลมบาหมู22 -27 เสริมความสามารถในการเรียนรูและความจํา ตานภาวะสมองเสื่อม (anti-
demantia) และตานซึมเศรา22,28,29  น้ํามันหอมระเหยของสือชางผู สาร β-asarone ซึ่งเปนสารหลัก และสาร
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สกัดที่เตรียมโดยวิธีตาง ๆ มีฤทธิ์ปกปองเซลลสมองหนูขาวที่ทําใหสมองขาดเลือดเฉพาะที่แลวใหเลือดเขาไป
ใหม22  สือชางผูมีฤทธิ์บรรเทาการหดเกร็งของทั้งลําไสปกติและลําไสที่ชักนําใหหดเกร็ง22  สาร α-asarone 
และ β-asarone มีฤทธิ์แกหอบหืด30,31  น้ํามันหอมระเหยสามารถตอตานการเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะที่ชัก
นําดวยสาร aconitine, adrenaline และ barium chloride32  สือชางผูยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อรากอโรคผิวหนังหลายชนิด33,34 

พิษวิทยา 
เมื่อฉีดน้ํามันหอมระเหยของสือชางผูเขาใตผิวหนังและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร ขนาดที่ทําใหตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.157 และ 0.23 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ตามลําดับ  ความเปนพิษที่สําคัญคือ การ
กระตุนไขสันหลัง  เมื่อกรอกน้ํามันหอมระเหยเขากระเพาะอาหาร ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 ของ
น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นดวยไอน้ํามีคาเทากับ 0.382 มิลลิลิตร/กิโลกรัม แตน้ํามันหอมระเหยที่ทําให
บริสุทธิ์ จะมีคาเทากับ 0.700 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  แสดงวาความเปนพิษของน้ํามันลดลงอยางชัดเจนเม่ือทําใหมี
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น35  สารสกัด 95% เอทานอลของสือชางผูในขนาด 300, 600 และ 1,200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ไมมีฤทธิ์กอวิรูปและไมทําใหเกิดความผิดปกติดานโครงสรางของโครโมโซมของหนูถีบจักร36 

รสยาและเสนลมปราณหลัก 

สือชางผูมีรสเผ็ด ขม อุน เขาสูเสนลมปราณหัวใจ มาม และกระเพาะอาหาร37 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา 
เปดชองทวารชวยฟนคืนสติ สงบจิตใจ สลายความชื้น ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร37 

ขอบงใช 
1. ภาวะหมดสติชนิดกลุมอาการติดขัด  
สือชางผูเปนตัวยามีฤทธิ์เปดทวาร ชวยฟนคืนสติ สลายความชื้น ขจัดเสมหะ โดยเฉพาะใชรักษา

อาการหมดสติเนื่องจากเสมหะขุนชื้นปดกั้นทวารสวนบน (สมอง)  กรณีใชรักษาจงเฟง (中风 ) ที่มีสาเหตุจาก
ลมและเสมหะปดกั้นทวารหัวใจ มีอาการหมดสติ ลิ้นแข็งพูดไมได มักใชรวมกับปนเซี่ย (半夏) และ
เทียนหนานซิง (天南星) เชน ตํารับยาต๋ีถานทัง (涤痰汤) (รูปที่ 11)  กรณีใชรักษาภาวะไขสูง หมดสติและ
พูดเพอ ที่มีสาเหตุจากเสมหะรอนชื้นปดกั้นทวาร มักใชรวมกับยฺหว่ีจิน (郁金) และจูลี่ (竹沥) เชน ตํารับยา
ชังผูยฺหว่ีจินทัง (菖蒲郁金汤)  กรณีใชรักษาลมบาหมู ชักกระตุก ที่มีสาเหตุจากเสมหะรอน มักใชรวมกับจูหรู 
(竹茹 เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา) และหวงเหลียน (黄连) เชน ตํารับยาชิงซินเวินตานทัง (清心温胆汤)37 



16. สือชางผู  
 

T-247 

 
 

 
 
รูปที่ 11  ตํารับยาตี๋ถานทัง 

(สือชางผูทําหนาท่ีเปนตัวยาชวย) 
图 11 涤痰汤组成（方中石菖蒲为佐药） 

Figure 11  Compositions of Ditan Tang 
(Acori Tatarinowii Rhizoma acting as assistant drug) 

 
 
2. ภาวะจิตใจไมสงบ   
สือชางผูเปนตัวยาที่เขาเสนลมปราณหัวใจ มีฤทธิ์เปดทวารหัวใจ และสามารถสงบจิตใจได นิยมใช

รักษาอาการจิตใจไมสงบ  กรณีใชรักษาอาการนอนไมหลับ ฝนมาก หลงลืม ที่มีสาเหตุจากเสมหะชื้นปดกั้น
ทวารหัวใจ หรือหัวใจและไตทํางานไมประสานกัน มักใชรวมกับหยวนจ้ือ (远志) ฝูหลิง (茯苓 โปงรากสน) และ
หลงกู (龙骨) เชน ตํารับยาอันเสินติ้งจื้อหวาน (安神定志丸) (รูปที่ 12)  กรณีใชรักษาอาการนอนไมหลับ 
ฝนบอย หลงลืม ที่มีสาเหตุจากช่ีหัวใจพรอง มักใชรวมกับเหรินเซิน (人参 โสมคน) และฝูหลิง (茯苓 

โปงรากสน) เชน ตํารับยาปูวางสาน (不忘散)37 (รูปที่ 13) 
 

 
รูปที่ 12  ตํารับยาอันเสินติ้งจ้ือหวาน 

(สือชางผูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 12 安神定志丸组成（方中石菖蒲为君药） 

Figure 12  Compositions of Anshen Dingzhi Wan 
(Acori Tatarinowii Rhizoma acting as principal drug) 

   
รูปที่ 13  ตํารับยาปูวางสาน 

(สือชางผูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 13 不忘散组成（方中石菖蒲为君药） 

Figure 13  Compositions of Buwang San 
(Acori Tatarinowii Rhizoma acting as principal drug) 
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3. ภาวะความช้ืนอุดกั้นที่จงเจียว (中焦) 
สือชางผูมีรสเผ็ด อุน หอมฟุง มีสรรพคุณสลายความขุนชื้น กระตุนการทํางานของมามและ

กระเพาะอาหาร  กรณีใชรักษาอาการทองอืดปวดแนน ที่มีสาเหตุจากความชื้นอุดกั้นที่จงเจียว มักใชรวมกับ
ซาเหริน (砂仁 เรว) ชางจู (苍术 โกฐเขมา) โฮวผอ (厚朴) เปนตน  กรณีใชรักษาอาการบิด ทองรวง 
รับประทานอาหารไมได ที่มีสาเหตุจากอาการความรอนชื้นจับกลุมในลําไส มักใชรวมกับหวงเหลียน (黄连) 
และสือเหลียนจ่ือ (石莲子) เชน ตํารับยาไคจ้ินสาน (开噤散)37 (รูปที่ 14) 

  
 
 

 
 
รูปที่ 14  ตํารับยาไคจ้ินสาน  

(สือชางผูทําหนาท่ีเปนตัวยาเสริม) 
图 14 开噤散组成（方中石菖蒲为臣药） 

Figure 14  Compositions of Kaijin San 
(Acori Tatarinowii Rhizoma acting as adjuvant drug) 

ขนาดและวิธีใช 
ตมรับประทานคร้ังละ 3-10 กรัม37 

ขอควรระวังในการใช 
ระมัดระวังการใชในผูปวยที่อินพรองหยางกําเริบ เหง่ือออกมาก น้ํากามเคลื่อนไมรูตัว37 

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาอาการทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมอง38 ปวดศีรษะเร้ือรังที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดและ

เสนประสาท39 เปนตน   
อาการไมพึงประสงค : มีรายงานพบอาการแพทางผิวหนังในผูปวยที่ใชสือชางผู40 และมีรายงานการ

แพยาในผูปวยเบาหวานหนึ่งราย โดยมีอาการหนาวสั่น มีไขสูง มีตุมพุพองบริเวณริมฝปาก41 

การเก็บรักษา 
เก็บในที่รม แหง และเย็น ปองกันเชื้อรา1,2 
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เหอโสวอู  
 

คําจํากัดความ 
เหอโสวอู (何首乌) คือ รากหัวแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Polygonum multiflorum 

Thunb. วงศ Polygonaceae1 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ตนเหอโสวอูเปนไมลมลุกอายุหลายป  รากเรียวยาว ปลายพองออกเปนรากหัว แข็งและมีน้ําหนัก สี

น้ําตาลอมแดงหรือสีน้ําตาลเขม หนาตัดจะเห็นเปนเม็ดหยาบสีแดงอมน้ําตาลเขม  ลําตนพันเลื้อย สวนบนของ
ตนแตกกิ่งมาก สีมวงแดง สวนลางมีเนื้อแข็ง  ใบเด่ียว เรียงสลับ แผนใบรูปไข รูปหัวใจกึ่งรูปไขหรือรูปไขทรง
ยาว ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบรูปใบหอกกึ่งรูปหัวใจ หรือรูปหัวใจ  ผิวใบท้ังสองดานมีปุมเล็ก ๆ  ขอบใบ
เรียบหรือเปนคลื่น  หูใบแบบปลอก สีน้ําตาล สวนที่ไมไดยึดติดกับลําตนจะฉีกขาดงาย  ชอดอกแยกแขนง 
แตกแขนงมาก เกิดที่ยอดหรือตามซอก  ใบประดับรูปใบหอกกึ่งรูปไข มีดอก 2-4 ดอกตอหนึ่งใบประดับ กานดอก
เรียวยาว โคนโปงออกเปนขอ ยึดยาวเมื่อดอกเจริญเปนผล  ดอกเล็กมากและมีจํานวนมาก  วงกลีบรวมมี 5 
แฉก ขนาดไมเทากัน สีขาวหรือขาวอมเขียว แฉกดานนอก 3 แฉก จะขยายเปนปกขนาดใหญเมื่อดอกเจริญเปน
ผล  เกสรเพศผู 8 อัน สั้นกวาวงกลีบรวม  รังไขรูปสามเหลี่ยม ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก กานเกสรเพศเมีย
สั้นมาก  ผลแหงเมล็ดลอน รูปไขหรือรูปรี มีสามสัน สีดําเปนเงา ถูกหอหุมไวดวยวงกลีบรวมที่ติดทนรูปไข
กลับ ผลติดหอยลง  ออกดอกเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ติดผลเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2-6 (รูปที่ 1, 2) 

แหลงผลิตที่สําคัญ 
แหลงผลิตที่สําคัญของเหอโสวอูอยูที่มณฑลกุยโจว (贵州) ซื่อชวน (四川) หยุนหนาน (云南) 

กวางตง (广东) กวางซี (广西) หูหนาน (湖南) หูเปย (湖北) สานซี (陕西) เหอหนาน (河南) เจียงซี (江西) 
อันฮุย (安徽) เจอเจียง (浙江) เจียงซู (江苏) กานซู (甘肃) ฝูเจ้ียน (福建) ซานซี (山西) และมหานครฉงชิ่ง 
(重庆) โดยแหลงผลิตที่เหมาะสมที่สุด ไดแก เมืองเตอชิ่ง (德庆) ชิงหยวน (清远) เกาโจว (高州) ในมณฑล
กวางตง2-6 

17 
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รูปที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเหอโสวอู แสดงทั้งตน (รูปบน) และชอดอก (รูปลาง) 
图 1  何首乌原植物。 上图：原植物; 下图：花序 

Figure 1  Polygonum multiflorum Thunb., upper: whole plant; lower: inflorescence 
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รูปที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนเหอโสวอู (ภาพลายเสน) 
1. กิ่งที่มีดอก  2. รากหัว  3. ดอก  4. กลีบรวม  5. เกสรเพศเมีย  
6. ผลที่มีกลีบรวมที่ติดทนหอหุม  7. ผล 

图 2 何首乌植物简图。 1.带花枝  2. 块根  3.花  4 花被 5.雌蕊  6.果有宿存的花被  7.果 

Figure 2  Polygonum multiflorum Thunb. (drawing illustration)   
1. flowering branch  2. root tuber  3. flower  4. perianth 
5. pistil  6. fruit wrapped with persistant perianth  7. fruit 
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การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
1. การเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวในปที่ 3 หลังการเพาะปลูก ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ฤดูใบไมรวงและฤดู

หนาวเม่ือใบเริ่มรวง หรือปลายฤดูใบไมผลิกอนที่จะมีการแตกหนอ  โดยเอาคางที่ค้ํายันออก แลวตัดเถาทิ้ง  
จากน้ันขุดเอารากหัวข้ึนมา7-10 

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ตัดเถาที่ติดอยูออก ใชมีดตัดสวนปลายทั้งสองขางของรากหัวออก นํามาลางน้ําใหสะอาด แลวตากแดด

หรืออบแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา ๆ หามใชอุณหภูมิสูงเพื่อไมใหไหม  หากรากหัวมีขนาดใหญใหผาครึ่งกอน7-10 

ลักษณะภายนอกของสมุนไพร 
 เหอโสวอูมีลักษณะเปนกอนหรือเปนรูปกระสวยไมสม่ําเสมอ ยาว 6-15 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 

4-12 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลอมแดง มีรอยยนขรุขระ มีรองตื้น ๆ มีชองอากาศเปนรูนูนยาวตามแนวขวาง 
และมีรอยแผลเล็ก ๆ ที่เกิดจากรากฝอย  เนื้อแนนมีน้ําหนัก หักยาก หนาตัดสีน้ําตาลอมเหลืองออนหรือสี
น้ําตาลอมแดงออน ลักษณะเปนเนื้อแปง เนื้อเยื่อสวนนอกมีลวดลายเปนวงแหวนรูปไข 4-11 วง ซึ่งเกิดจาก
การเรียงตัวของทอลําเลียง เปนลายที่พบเฉพาะของเหอโสวอู  เนื้อเยื่อตรงกลางคอนขางใหญ อาจมีลักษณะ
เปนแกนไม  มีกลิ่นออน ๆ รสขมเล็กนอย ฝาดอมหวาน1,11-13 (รูปที่ 3) 

 
 

 
รูปที่ 3  ลักษณะภายนอกของเหอโสวอู 
图 3 何首乌药材 

Figure 3  Polygoni Multiflori Radix crude drug 

2 centimeters 
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มาตรฐานสินคา 
ระดับคุณภาพของเหอโสวอูแบงตามน้ําหนักเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1. โสวอูหวาง (首乌王) : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 200 กรัม 
2. ถีโสวอู (提首乌) : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 100 กรัม 
3. ถงโสวอู (统首乌) : รากหัวมีขนาดใหญเล็กคละกัน   
เหอโสวอูสําหรับสงออก แบงระดับคุณภาพเปน 4 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพระดับ 1 : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 200 กรัม    
คุณภาพระดับ 2 : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 100 กรัม    
คุณภาพระดับ 3 : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 50 กรัม   
คุณภาพระดับ 4 : รากหัวแตละหัวหนักมากกวา 30 กรัม14-16 

สมุนไพรที่ไมใชของแท 
1. สมุนไพรปลอม  

(1) หงเยาจื่อ (红药子) คือ รากหัวแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pteroxygonum giraldii 
Dammer & Diels วงศ Polygonaceae  มีการนํามาใชเปนเหอโสวอูในบางพื้นที่ของมณฑลกานซู หนิงเซี่ย 
(宁夏) เหอเปย (河北) และเหอหนาน  มีลักษณะเปนแผนกลม ครึ่งวงกลม หรือรูปยาวรีไมสม่ําเสมอ  ผิวสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลดํา ผิวหยาบ มีรอยแผลที่เกิดจากรากฝอย หนาตัดสีชมพูหรือสีขาวอมชมพู ไมเรียบ มีเสนใย
ของทอลําเลียงเรียงไขวไปมา แตไมมีลายแบบเหอโสวอู16-22 

(2) จูซาชี (朱砂七) คือ รากหัวแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Polygonum ciliinerve 
(Nakai) Ohwi วงศ Polygonaceae  มีลักษณะคลายเหอโสวอู  ผิวไมคอยเรียบ สีน้ําตาลอมเหลืองหรือสี
น้ําตาล ติดแนนลอกออกยาก  ที่นํามาจําหนายมักจะตัดตามขวางเปนกอน เสนผานศูนยกลาง 3-6 เซนติเมตร 
หนา 0.8-2.5 เซนติเมตร หนาตัดขรุขระ สีอิฐหรือสีน้ําตาลอมเหลือง มีเสนใยของทอลําเลียงเรียงไขวไปมา มี
รอยเสนเล็ก ๆ สีเหลืองออนหรือสีขาวอมเหลือง  เนื้อแข็ง  สวนที่เปนเนื้อไมแข็ง มีทอลําเลียงที่ผิดรูป  เนื้อเยือ่
สวนนอกไมมีลายแบบเหอโสวอู16-22 

2. สมุนไพรปนปลอม   
(1) ไปโสวอู (白首乌) คือ รากหัวแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cynanchum auriculatum 

Royle ex Wight วงศ Apocynaceae  มีแหลงผลิตที่สําคัญอยูที่มณฑลเจียงซู เหอเปย (河北) ซานตง (山东)  
มีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกหรือรูปกระสวยทรงยาว  ผิวสีอิฐหรือสีน้ําตาลเหลืองออน  หนาตัดสีคอนขาง
ขาว  ลักษณะเปนเนื้อแปง  ไมมีลายแบบเหอโสวอู  รสหวานตามดวยขม16-22 
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(2) เกอซานเซียว (隔山消) คือ รากหัวแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cynanchum wilfordii 
(Maxim.) Hemsl. วงศ Apocynaceae  มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก บิดงอเล็กนอย ยาวประมาณ 10-20 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร  ผิวสีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมแดง  เปลือกนอก
คอนขางหยาบ มีรอยยนทั้งตามแนวยาวและแนวขวาง มีชองอากาศตามแนวขวาง  เปลือกนอกที่แตกจะเห็น
เนื้อไมขางในสีขาวอมเหลือง  เนื้อแข็ง  หนาตัดสีน้ําตาลอมเหลืองออน มีลักษณะเปนเนื้อแปง มีลายตามแนว
รัศมีและจุดสีเหลืองสด  ไมมีกลิ่น รสขมตามดวยหวาน16-22 

การเตรียมอิ่นเพี่ยน (ตัวยาพรอมใช)  
การเตรียมอิ่นเพี่ยนของเหอโสวอู มี 2 วิธี ดังนี้ 
1. เหอโสวอู (何首乌) หรือ เซิงเหอโสวอู (生何首乌) : นํารากหัวมากําจัดสิ่งแปลกปลอมแลวลาง

ใหสะอาด แชน้ําสักครูจนกระทั่งน้ําซึมเขาเนื้อตัวยาจนทั่ว  หั่นเปนแผนหนา 2-4 มิลลิเมตร หรือเปนกอน เสนผาน
ศูนยกลาง 8-12 มิลลิเมตร  แลวทําใหแหง23,24 

2. จื้อเหอโสวอู (制何首乌) : นําเหอโสวอู (จากวิธีที่ 1) มาคลุกกับน้ําตมถั่วดําใหทั่ว (ใชถั่วดํา 10 
กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)  นําไปตุนในภาชนะที่ไมใชทําจากเหล็ก ตุนจนกระทั่งน้ําถั่วดําถูกดูดซับ
เขาเนื้อตัวยาจนหมด  หรือใชวิธีนึ่งจนกระทั่งเนื้อในและดานนอกของตัวยามีสีน้ําตาล นําไปตากแดดจนเกือบ
แหง หั่นเปนแผน แลวทําใหแหง 

การเตรียมน้ําตมถั่วดํา นําถั่วดํา 10 กิโลกรัม เติมน้ําปริมาตรพอเหมาะ นําไปตมประมาณ 4 
ชั่วโมง  เคี่ยวใหเหลือน้ําประมาณ 15 กิโลกรัม รินน้ํายาที่ไดออก แลวเติมน้ําลงไปตมอีกประมาณ 3 ชั่วโมง 
เคี่ยวใหเหลือ 10 กิโลกรัม จากน้ันนําน้ําที่ไดทั้งสองครั้งมารวมกัน23,24 

ลักษณะของอ่ินเพี่ยน  
1. เหอโสวอู หรือ เซิงเหอโสวอู : มีลักษณะเปนแผนหนาหรือเปนกอนรูปรางไมแนนอน ผิวสีน้ําตาล

อมแดง มีรอยยนขรุขระ มีรองตื้น ๆ มีชองอากาศเปนรูนูนยาวตามแนวขวาง และมีรอยแผลเล็ก ๆ ที่เกิดจาก
รากฝอย  หนาตัดสีน้ําตาลอมเหลืองออนหรือสีน้ําตาลอมแดงออน มีลักษณะเปนเนื้อแปง เนื้อเยื่อสวนนอกมี
ลวดลายเฉพาะของเหอโสวอูซึ ่งเกิดจากการเรียงตัวของทอลําเลียง เนื้อเยื่อตรงกลางคอนขางใหญ อาจมี
ลักษณะเปนแกนไม  มีกลิ่นออน ๆ รสฝาดอมหวาน ขมเล็กนอย23,24 (รูปที่ 4) 

2. จื้อเหอโสวอู : มีลักษณะเปนแผนหนามีรอยยน รูปรางไมแนนอน หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ผิว
สีน้ําตาลดําหรือสีน้ําตาล ไมเรียบ เนื้อแข็ง หนาตัดมีลักษณะสาก สีน้ําตาลหรือสีดํา มีกลิ่นออน ๆ รสฝาดอมขม 
หวานเล็กนอย23,24 (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 ลักษณะภายนอกของเหอโสวอู 
图 4 何首乌饮片 

Figure 4  Heshouwu prepared slices 
 
    

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะภายนอกของจ้ือเหอโสวอู 
图 5 制何首乌饮片 

Figure 5  Zhiheshouwu prepared slices 
 

 

1 centimeter 

1 centimeter 
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องคประกอบทางเคมี 
เหอโสวอูมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ไดแก สารกลุม anthraquinones [เชน emodin, 

physcion (รูปที่ 6)], stilbenes [เชน 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside (รูปที่ 6)], 
polysaccharides เปนตน11,25,26 

   
2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene- emodin 大黄素 (R = H) 
-2-O-β-D-glucoside physcion 大黄素甲醚 (R = CH3) 
 2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 

รูปที่ 6 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารบางชนิดที่พบในเหอโสวอู 
图 6 何首乌主要化学成分结构 

Figure 6  Structures of some chemical constituents of Polygoni Multiflori Radix 
 

การพิสูจนเอกลักษณ 
1. เอกลักษณทางจุลทรรศนลักษณะ 
ผงเหอโสวอูมีสีน้ําตาลอมแดง (รูปที่ 7) มีลักษณะ

เนื้อเยื่อและสวนประกอบภายในเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
ไดแก (1) เม็ดแปงมีขนาดใหญและมีจํานวนมาก มักพบเปนเม็ด
เดี่ยว รูปรางกลม หรือรูปไต เม็ดแปงมี hilum รูปตัว V หรือ Y 
อาจพบเปนกลุม 2-9 เม็ด และอยูภายใน parenchyma cell หรือ 
กระจัดกระจายนอกเซลล  (2) เซลล parenchyma ผนังบาง ไม 
lignified พบไดมาก ภายในเซลลพบเม็ดแปงอัดแนน และพบ
ผลึก calcium oxalate รูปดอกกุหลาบ (rosette aggregate) 
ขนาดใหญ  (3) Vessel สวนใหญเปนแบบ border pit พบไดบาง  
(4) เซลล cork สีเหลืองน้ําตาล เมื่อมองดานพื้นผิวเปนรูปหลาย
เหลี่ยม ผนังเปนคลื่นเล็กนอย พบไดบาง (รูปที่ 8) 

 

   
รูปที่ 7  ลักษณะของผงเหอโสวอู 
图 7 何首乌粉末  

Figure 7  Polygoni Multiflori Radix powder 
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รูปที่ 8  จุลทรรศนลักษณะของผงเหอโสวอู 
图 8 何首乌粉末显微特征 

Figure 8  Microscopic characteristic of Polygoni Multiflori Radix powdered drug 

50 micrometers 
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2. เอกลักษณทางเคมี 
(1) การตรวจสอบดวยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  

- ใชผงเหอโสวอูจํานวนเล็กนอย เติมน้ํายา ammonia (40% ammonia solution ในน้ํา) 0.5 
มิลลิลิตร ทิ้งไวสักครู สารละลายดางจะเกิดเปนสีแดง (เปนการตรวจสอบสารกลุม anthraquinones) (รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9  ผลการทดสอบสารกลุม anthraquinones ดวยปฏิกิรยิาทางเคม ี

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ammonia 
图 9 何首乌醌类化合物显色反应（Ⅰ）反应前（Ⅱ）反应后 

Figure 9  Result of the chemical reaction of anthraquinones with ammonia TS 
(I) before, and (II) after the reaction 

 
- สกัดผงเหอโสวอู 0.1 กรัม ดวยน้ําปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

(ultrasonicator) นาน 15 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมา 80 ไมโครลิตร เติมน้ํายา ferric chloride (9% 
ferric chloride ในน้ํา) 1-2 หยด จะเกิดสีเขียว (เปนการตรวจสอบสารกลุม phenolics) (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10  ผลการทดสอบสารกลุม phenolics ดวยปฏิกิรยิาทางเคมี 

(I) กอนหยด และ (II) หลังหยดน้ํายา ferric chloride 
图 10 何首乌酚类化合物三氯化铁显色反应 （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 
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(2) การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟชนิดผิวบาง 
สกัดผงเหอโสวอู 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง 

นาน 30 นาที  ดูดสารละลายใสสวนบนมา 0.5 มิลลิลิตร (สารละลายตัวอยาง) หยดสารละลายตัวอยาง 15 
ไมโครลิตร ลงบนแผน silica gel 60 GF254 ที่ใชเปนวัฏภาคคงที่ นําไปวางในถังทําโครมาโทกราฟที่
เตรียมไว โดยใช toluene : ethyl acetate ในอัตราสวน 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่  เมื่อแยกเสร็จแลว นํา
แผนโครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ทิ้งไวใหแหง แลวนําไปตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาติ แสง
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร และพนดวยน้ํายาพน anisaldehyde และให
ความรอน 110 องศาเซลเซียส จะพบตําแหนงและสีของแถบสาร (รูปที่ 11) 

 

(3) การตรวจสอบดวยวิธีอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกโทรสโกป 
สกัดผงเหอโสวอู 0.4 กรัม ดวย ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียง

ความถี่สูง นาน 30 นาที ดูดสารละลายใสสวนบนมาเจือจางดวย methanol 200 เทา วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ชวงความยาวคลื่น 200-600 นาโนเมตร จะไดอัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัม (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 11  ลักษณะทางโครมาโทแกรมชนิดผิวบางของสารละลายตัวอยางเหอโสวอทูีส่กัดดวย ethanol 

โดยใช toluene : ethyl acetate ในอัตราสวน 3 : 1 เปนวัฏภาคเคลื่อนที ่
(I)  ตรวจสอบภายใตแสงธรรมชาต ิ
(II)  ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร 
(III) ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 366 นาโนเมตร 
(IV) ตรวจสอบดวยน้าํยาพน anisaldehyde แลวใหความรอน 110 องศาเซลเซียส 

图 10 何首乌乙醇提取液薄层层析图谱。 展开剂为甲苯-乙酸乙酯 (3 : 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 

(IV) 喷以茴香醛试液后于 110℃下加热显色观察 

Figure 10  Thin layer chromatograms of Polygoni Multiflori Radix test solution using a mixture of toluene : ethyl acetate (3 : 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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รูปที่ 12  อัลตราไวโอเลต/วิซิเบิลสเปกตรัมของสารละลายตัวอยางเหอโสวอูที่สกดัดวย ethanol 

ในตัวทําละลาย methanol 
图 12 何首乌醇提物乙醇溶液紫外/可见光图谱 

Figure 12  Ultraviolet/visible spectrum of ethanolic extract of Polygoni Multiflori Radix in methanol 
 

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

2. ปริมาณนํ้า : ไมเกินรอยละ 10.0 โดยนํ้าหนัก1 (ภาคผนวก 3.1) 
3. ปริมาณสารสําคัญ   

(1) สาร 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside (C20H22O9) : ไมนอยกวารอยละ 
1.0 โดยน้ําหนัก คํานวณตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  ทําการวิเคราะหโดย
ปองกันไมใหถูกแสง 

ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 
acetonitrile : water ในอัตราสวน 25 : 75 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 2,000 คํานวณ
อางอิงจาก peak ของสาร 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน 2,3,5,4′-tetrahydroxy-
stilbene-2-O-β-D-glucoside ละลายใน 50% ethanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 0.2 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
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สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเหอโสวอู (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 
65 mesh) จํานวน 0.2 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม 50% ethanol ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร 
ปดจุก ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนนาน 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น ชั่งและปรับน้ําหนักใหได
เทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย 50% ethanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
ของสาร 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside ในสารละลายตัวอยางโดยเทียบกับสารละลาย
ของสารมาตรฐานจากพื้นที่ใต peak แลวคํานวณหารอยละของสาร 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-
D-glucoside ในผงเหอโสวอู1 

(2) Combined anthraquinone (CAQ) : ไมนอยกวารอยละ 0.10 โดยนํ้าหนัก คํานวณในรูป
ผลรวมของปริมาณสาร emodin (C15H10O5) และ physcion (C16H12O5) ตอน้ําหนักสมุนไพรแหง1   

วิธีวิเคราะห : ใชวิธีโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  ทําการวิเคราะหโดย
ปองกันไมใหถูกแสง 

ระบบที่ใชและความเหมาะสมของระบบ : ใชคอลัมนสําเร็จรูป C18 เปนวัฏภาคคงที่ โดยใช 
methanol : 0.1% phosphoric acid ในอัตราสวน 80 : 20 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบโดยตรวจวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จํานวน theoretical plates ของคอลัมนตองไมนอยกวา 
3,000 คํานวณอางอิงจาก peak ของสาร emodin 

สารละลายสารมาตรฐาน : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของสารมาตรฐาน emodin และ physcion 
ละลายใน methanol เพื่อใหไดสารละลายสารมาตรฐานความเขมขน 80 และ 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลําดับ 

สารละลายตัวอยาง : ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของผงเหอโสวอู (ขนาดผานแรงเบอร 4 หรือขนาด 
65 mesh) จํานวน 1 กรัม ใสในขวดรูปชมพูที่มีจุกปด เติม methanol ปริมาตรที่แนนอน 50 มิลลิลิตร ชั่ง
น้ําหนักอยางละเอียด นําไปสกัดโดยใชความรอนจนมีการกลั่นไหลกลับนาน นาน 1 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น ชั่ง
และปรับน้ําหนักใหไดเทากับน้ําหนักครั้งแรกดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง แบงเก็บไว 5 มิลลิลิตร 
เปนสารละลายตัวอยาง A (ใชวิเคราะหหาปริมาณของ free anthraquinones, FAQ)  นําสารที่กรองได
ปริมาตรที่แนนอน 25 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูที่มีฝาปด ระเหยใหแหงบนหมออังไอน้ํา  ละลายกลับดวย
สารละลาย 8% hydrochloric acid ปริมาตรที่แนนอน 20 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงนาน 5 
นาที  เติม chloroform ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใหความรอนจนมีการกลั่นไหลกลับนาน 1 ชั่วโมง  ทิ้งไวใหเย็น 
ถายใสกรวยแยก รินลางภาชนะดวย chloroform ปริมาตรเล็กนอย แยกสารสกัดดวย chloroform และสกัด
สารละลายกรดดวย chloroform ซ้ําอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 15 มิลลิลิตร  รวมสารสกัดดวย chloroform นํามา
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ระเหยแหง  ละลายกลับดวย methanol  ถายใสขวดกําหนดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบ
ดวย methanol เขยาใหเขากัน กรอง จะไดสารละลายตัวอยาง B (ใชวิเคราะหหาปริมาณของ total 
anthraquinones, TAQ) 

วิธีดําเนินการ : แยกฉีดสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ปริมาตรที่แนนอน
อยางละ 10 ไมโครลิตร และดําเนินการแยกสารตามระบบที่กลาวขางตน จะไดโครมาโทแกรม คํานวณปริมาณ
รวมของสาร emodin และ physcion ในสารละลายตัวอยาง A และ B โดยเทียบกับสารละลายของสาร
มาตรฐานจากพื้นที่ใต peak ได FAQ และ TAQ ตามลําดับ  แลวคํานวณหาปริมาณของ CAQ ในผงเหอโสวอู
จากสูตร CAQ = TAQ – FAQ1 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
เหอโสวอูมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญ ไดแก ฤทธิ์ชะลอวัย ลดระดับไขมันในเลือด เสริมการทํางาน

ของระบบภูมิคุมกันและระบบตอมไรทอ กระตุนการสรางเม็ดเลือด ตานออกซิเดชัน ปกปองตับและเซลล
ประสาท เปนตน27-32  สารออกฤทธิ์หลัก คือ polysaccharides และ stilbene glycosides  เหอโสวอสูามารถ
เสริมการทํางานของภูมิคุมกันทั้งชนิดจําเพาะ (specific) และไมจําเพาะ (non-specific) และทําใหอวัยวะ
ในระบบภูมิคุมกันเสื่อมสภาพชาลง27,28  จากการศึกษาในสัตวทดลองหลาย ๆ รูปแบบ พบวาเหอโสวอูมีฤทธิ์
ลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และ β-lipoprotein ในเลือด ลดการสรางกอนไขมัน (plaque) และ
ลดการพอกพูนของไขมันที่ทําใหหลอดเลือดแดงแข็ง27,28,33,34 กระตุนการสรางเม็ดเลือด27,33 ปกปองตับ33 ตาน
ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที่ และฟนฟูภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที่35 

พิษวิทยา 
เมื่อกรอกเหอโสวอูที่ไมไดผานการฆาฤทธิ์ (เซิงเหอโสวอู) เขากระเพาะอาหาร ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักร

ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 50 กรัม/กิโลกรัม  จ้ือเหอโสวอูขนาด 100 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูถีบจักร
ตาย  เมื่อใหสารสกัดแอลกอฮอล 1:2 ของเหอโสวอูที่ไมไดฆาฤทธิ์ และสารสกัดแอลกอฮอล 1:10 ของจือ้เหอโสวอ ู
โดยการฉีดเขาชองทอง ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 มีคาเทากับ 2.7 และ 169.4 กรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ  การใหจ้ือเหอโสวอูในขนาดสูง คือ 22 และ 40 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 3 เดือน ทําใหเกิดพิษ
อยางชัดเจนตอตับหนูขาว ซึ่งสามารถฟนคืนไดเมื่อหยุดยา  แตการใหจ้ือเหอโสวอูในขนาดปกติ คือ 6-12 กรัม 
ไมทําใหเกิดพิษ  เมื่อกรอกสารสกัดของเหอโสวอูที่ไมไดฆาฤทธิ์เขากระเพาะอาหารหนูขาว ในขนาด 30 และ 12 
กรัม/กิโลกรัม ติดตอกัน 4 สัปดาห ไมพบความผิดปกติของเอนไซม ALT (alanine transaminase), AST 
(aspartate transaminase), γ-GT (gamma-glutamyl transferase) และดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
ของตับ และจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อตับ  แสดงวาเหอโสวอูที่ไมไดฆาฤทธิ์ไมเปนพิษตอตับอยางชัดเจน36 
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รสยาและเสนลมปราณหลัก 
เหอโสวอูมีรสขม หวาน ฝาด อุนเล็กนอย เขาสูเสนลมปราณตับ ไต และหัวใจ37 

ฤทธ์ิของยาตามภูมิปญญา   
1. เหอโสวอู หรือ เซิงเหอโสวอู : ขจัดพิษ แกมาลาเรีย ใหความชุมชื้นแกลําไส ทําใหการขับถายดีขึ้น37 
2. จื้อเหอโสวอู : บํารุงและเสริมสรางสารจิง (精) และเลือด37 

ขอบงใช 
1. กลุมอาการเลือดพรอง 
จ้ือเหอโสวอูเปนตัวยาที่มีฤทธิ์บํารุงตับและไต เสริมสรางสารจิงและเลือด มักใชรวมกับสูตี้ (熟地 

โกฐข้ีแมวนึ่งเหลา) ตังกุย (当归) ไปเสา (白芍)  ใชรักษาอาการซีดเหลือง นอนไมหลับ หลงลืมงาย ที่มีสาเหตุ
จากเลือดพรอง เปนตน37  

2. กลุมอาการสารจิง (精) และเลือดพรอง  
จ้ือเหอโสวอูเปนตัวยาที่มีฤทธิ์บํารุงตับและไต เสริมสรางสารจิงและเลือด มักใชรักษาภาวะสารจิง

และเลือดของตับและไตพรอง รักษาอาการผมหงอกกอนวัยและผมรวงที่มีสาเหตุจากภาวะตับและไตพรอง ทําให
ผมดกดํา  สามารถใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงตับและไตเสริมสรางสารจิงและเลือด เชน 
ตํารับยาชีเปาเหมยหรานตัน (七宝美髯丹) โดยใชรวมกับตังกุย (当归) โกวฉีจื่อ (枸杞子) และทูซือจื่อ 
(菟丝子 เมล็ดฝอยทอง)  กรณีใชรักษาอาการปวดเมื่อยเอวและเขา เวียนศีรษะตาพรา หูอื้อ หูหนวก ทีม่สีาเหตุ
จากภาวะตับและไตพรอง มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณในการบํารุงตับและไต เชน ตํารับยาโสวอูเหยียนโซวตัน 
(首乌延寿丹) โดยใชรวมกับซังเซิ่น (桑椹 ผลหมอน) เฮยจือหมา (黑芝麻 งาดํา) และตูจง (杜仲)37 

3. โรคมาลาเรียชนิดเร้ือรัง   
กรณีใชเซิงเหอโสวอูรักษาโรคมาลาเรียเรื้อรังที่ปวยเปนเวลานานจนทําใหชี่และเลือดพรอง มักใช

รวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่และเลือด เชน ตํารับยาเหอเหรินอิ่น (何人饮) (รูปที่ 13) โดยใชรวมกับ
เหรินเซิน (人参 โสมคน) ตังกุย (当归) เฉินผี (陈皮 ผิวสมจีน) และเวยเจียง (煨姜 ขิงเผา)37   

4. แผลฝ ผื่นคันตามผิวหนัง   
เหอโสวอูเปนตัวยามีสรรพคุณขจัดฝสลายกอน ขจัดลมระงับอาการคัน กรณีใชรักษาโรคตอม

น้ําเหลืองบริเวณคอ สามารถใชเปนยาเดี่ยวตมรับประทานหรือใชภายนอกก็ได หรือใชรวมกับตัวยาที่มี
สรรพคุณดับพิษกระจายกอน เชน เซี่ยคูเฉา (夏枯草) ถูเปยหมู (土贝母) เปนตน  กรณีใชรักษาอาการตุม
บวมคันตามรางกาย มักใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณระบายความรอน ขจัดลมชื้น ระงับอาการคัน เชน ขูเซิน 
(苦参) ฝางเฟง (防风) ปอเหอ (薄荷) เชน ตํารับยาเหอโสวอูสาน (何首乌散)37 (รูปที่ 14)   
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5. อาการทองผูกจากลําไสขาดความชุมช้ืน   
เซิงเหอโสวอูมีสรรพคุณชวยระบาย เสริมสรางสารจิงและเลือด  กรณีใชรักษาสารจิงและเลือดพรอง 

มีอาการทองผูกเนื่องจากลําไสขาดความชุมชื้น สามารถใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับตัวยาที่มีสรรพคุณเพิ่ม
ความชุมชื้นแกลําไส ชวยระบาย เชน โรวฉงหรง (肉苁蓉) ตังกุย (当归) และฮัวหมาเหริน (火麻仁)37  

 

      
รูปที่ 13  ตํารับยาเหอเหรินอิ่น 

(เหอโสวอูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 13 何人饮组成（方中何首乌为君药） 

Figure 13  Compositions of Heren Yin 
(Polygoni Multiflori Radix acting as principal drug)

 
รูปที่ 14  ตํารับยาเหอโสวอูสาน 

(เหอโสวอูทําหนาท่ีเปนตัวยาหลัก) 
图 14  何首乌散组成（方中何首乌为君药） 
Figure 14  Compositions of Heshouwu San 

(Polygoni Multiflori Radix acting as principal drug) 

 

ขนาดและวิธีใช 
เซิงเหอโสวอู ตมรับประทานคร้ังละ 3-6 กรัม  
จ้ือเหอโสวอู ตมรับประทานคร้ังละ 6-12 กรัม1 

ขอควรระวังในการใช 

จ้ือเหอโสวอูมีฤทธิ์เดนในการบํารุงสารจิงและเลือดอยางมาก จึงไมควรใชในผูปวยที่มีเสมหะชื้นมาก  
เหอโสวอูที่ไมผานการเผาจ้ือจะมีฤทธิ์หลอลื่นลําไส ไมควรใชในผูปวยที่มีอาการทองเสีย37  

การใชทางคลินิกในปจจุบัน 
ใชรักษาตุมคันที่ขึ้นตามผิวหนังบริเวณกน38 ตอมน้ําเหลืองบริเวณลําคอโตที่ยังไมแตกเปนแผล39 ไขมัน

ในเลือดสูง40 ความดันเลือดสูง41 ภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือด42 นอนไมหลับ43 เปนตน  
อาการไมพึงประสงค : มีบางรายงานพบวาเหอโสวอูเปนพิษตอตับ โดยจะแสดงอาการภายใน 7-30 

วัน  ทําใหเกิดอาการออนแรง ไมอยากอาหาร ผิวหนังและนัยนตาเหลือง มีผดผ่ืนตามผิวหนัง ตับโต มามโต 
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ทองมาน การทํางานของเอนไซมตับเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะคา ALT และอาจมีอาการดีซานรวมดวย โดยวัด
จากคาบิลิรูบิน (bilirubin) ที่เพิ่มสูงขึ้น44  
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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 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 

T-272 

3. ปริมาณนํ้า   
3.1 Loss on drying 

ใสผงยา 2-5 กรัม ที่ทราบน้ําหนักแนนอน ลงในขวดชั่งที่แหงสนิทและมีน้ําหนักคงที่ เกลี่ยผง
สมุนไพรใหเรียบ หลวม และมีความสูงไมเกิน 5 มิลลิเมตร  หากตัวอยางฟูหลวม ก็ใหสูงไดไมเกิน 10 มิลลิเมตร  
นําเขาตูอบ เปดฝาขวดชั่ง และอบที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง ปดฝาขวดชั่ง 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 จนกระทั่ง 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  

 
 
 
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 นําสารละลายที่กรองไดจํานวน 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 standard line 
แลวเติม xylene ปริมาตรตามที่กําหนด  ตมดวยความรอน 130-150 องศาเซลเซียส ปรับใหอัตราการกลั่น
เปนไปตามที่กําหนด   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 
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C-1 

知母 
 

基原 
为百合科（Liliaceae）植物知母

Anemarrhena asphodeloides Bunge. 的干燥根茎1。 

植物形态 

多年生草本。根茎扁圆柱状，横生，有残存

的叶鞘覆盖，下侧着生许多粗长须根。叶禾叶状，基生；叶片狭长披针形，质稍硬，具多

条平行脉，但没有明显的主脉。花茎远较叶长，从叶丛中伸出；总状花序，小花散生在花

序轴上；苞片小，粉红色、淡紫色至白色；宿存花被片 6，排成 2 轮，黄色或紫堇色，中

央具有 3 脉。蒴果狭椭圆形或长卵状，具 6 纵棱，顶端具短喙，成熟时上方裂开。花期 5-

6 月，果期 8-9 月 2-6（图 1，2；页 T-2，T-3）。 

生境分布 

主产于河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等省区，尤以河北易县、来源

最为适宜 2-6。 

采集加工 

1. 采集  

一般在栽植后 2-3 年收获为宜，春、秋季节均可采收，秋季宜在 10 月下旬或

11 月上旬生长停止后采收，春季宜在 3 月上旬未返青之前采收。各地气候不同，采挖季节

亦稍有差异，如东北、内蒙古在 4 月上、中旬或 9 月末采挖；山西大部分地区在小满前后

（5月中、下旬）采挖；河北多在秋分至霜降（9月-10 月），但亦有在春分采挖的 6-9。 

2. 产地加工  

(1) 知母肉 

在 4月下旬采挖后，趁鲜剥去外皮，不能沾水，干燥即成 6-9。 

(2) 毛知母  

在 10 月下旬采收后，刨出根茎，抖掉泥土，晒干或烘干，再取过筛的细砂

放入锅内，用文火炒热，然后放入毛知母，不断翻动，炒至用物能擦去须毛时，再捞起置

竹匾内，趁热搓去须毛，但要保留黄绒毛，最后洗净，干燥即成毛知母 6-9。 

知母外皮中皂苷含量较高，药理实验表明其体外抑菌作用也较强，“毛知母”

比“知母肉”药效更显著 10。 

1 
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药材性状 
呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长 3-15 cm，直径 0.8-1.5 cm，一端有浅黄

色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕

色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根

痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性 1-7（图 3；页 T-5）。 

商品规格 

毛知母与知母肉均为统货，不分等级 11-16。 

1. 知母肉 

干货。呈扁圆条形，去净外皮。表面黄白色或棕黄色。质坚。断面淡黄色，颗粒

状。气特异。味微甘略苦。长短不分，扁宽 0.5 cm以上。无烂头、杂质、虫蛀、霉变 11-16。 

2.毛知母 

干货。呈扁圆形，略弯曲，偶有分枝；体表上面有一凹沟具环状节。节上密生

黄棕色或棕色毛；下面有须根痕；一端有浅黄色叶痕（俗称金包头）。质坚实而柔润。断面

黄白色。略显颗粒状。气特异，味微甘略苦。长 6 cm 以上。无杂质、虫蛀、霉变 11-16。 

炮制方法 

1. 知母：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切2-4 mm的厚片，干燥，去毛屑 10。 

2. 盐知母：取净知母片，置炒制容器内，用文火加热，炒至变色，喷淋盐水，炒

干，取出晾凉。筛去碎屑 10。每 100 kg 知母片，用食盐 2 kg10。 

饮片特征 

1. 知母：本品呈不规则类圆形的厚片。外表皮黄棕色或棕色，可见少量残存的

黄棕色叶基纤维和凹陷或突起的点状根痕。切面黄白色至黄色。气微，味微甜、略苦，嚼

之带黏性 10（图 4；页 T-6）。 

2. 盐知母：本品形如知母片，色黄或微带焦斑。味微咸 10（图 5；页 T-6）。 

化学成分 

知母中主要含甾体皂苷类[如知母皂苷 BⅡ（图 6；页 T-7）、菝葜皂苷元]、双苯吡

酮类[如芒果苷、异芒果苷（图 6；页 T-7）]、黄酮类、木脂素类、生物碱类等成分 11,17,18。 
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鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末褐色（图 7；页 T-7）。①大型薄壁细胞类圆形或椭圆形，壁薄，非木

化，细胞内含有草酸钙针晶成束或散在，长约 36-110 µm。②大型淀粉粒可见，单粒，长

卵圆形、球形或肾形。③结晶和无定形大可见。④木栓细胞黄褐色，表面观呈多角形，微

波状弯曲，偶见。⑤导管为具螺纹，亦有网纹、梯纹。⑥纤维壁稍薄，木化，细胞胞腔

宽度可见。⑦木化石细胞壁厚可见（图 8；页 T-8）。 

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 9；页 T-9）。 

- 取本品粉末 0.1 g，加蒸馏水 2 ml，振摇 2-3 分钟。取上清液 80 

µl，加三氯化铁试剂（9% 三氯化铁水溶液）1-2 滴，显绿色（检查酚类化合物）（图

10；页 T-9）。 

(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。取 β-谷甾醇对照品适量，加甲醇使溶解，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，点于硅胶 GF254 薄层板

上，以甲苯-丙酮（85 : 15）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm、366 

nm）下检视。薄层板喷以香草醛/硫酸试剂（含 5% 香草醛和 10% 硫酸乙醇溶液），在 110°C
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-11）。 

- 吸取上述供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以正丁醇-冰醋

酸-水（4 : 1 : 5）上层为展开剂，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/硫酸试剂（含 5% 香草醛和 10% 硫酸乙醇溶液），在 110°C 下加

热至显色斑点清晰，观察显色点（图 12；页 T-12）。 

(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 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-13）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 9.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不超过 4.0% w/w1（附录 2.2）。 
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2. 水分 

不超过 12.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 含量测定 

（1）芒果苷: 

本品按干燥品计算，含芒果苷（C19H18O11）不得少于 0.70% 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-

0.2% 冰醋酸水溶液（15︰85）为流动相；检测波长为 258 nm；理论板数按芒果苷峰计算

应不低于 6,000。    

对照品溶液的制备：取芒果苷对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每 1 
ml 含 50 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.1 g，精密称定，置

具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇 25 ml，称定重量，超声处理 30 分钟，放冷，再称定重量，

用稀乙醇补足减失的重量，摇匀。滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 10 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。 

（2）知母皂苷 BⅡ: 
本品按干燥计算，含知母皂苷 BⅡ（C45H76O19）不得少于 3.0% 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：以辛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；理论板数按知母皂苷 BⅡ峰计算应不低于

10,000。 

对照品溶液的制备：取知母皂苷 BⅡ对照品适量，精密称定，加 30%丙酮

制成每 1 ml 含 0.50 mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.15 g，精密称定，置

具塞锥形瓶中，精密加入 30% 丙酮 25 ml，称定重量，超声处理 30 分钟，取出，放冷，

再称定重量，用 30% 丙酮补足减失的重量，摇匀。滤过，取续滤液，即得。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液 5 µl、10 µl，供试品溶液 10-15 
µl，注入液相色谱仪，测定，即得 1。 

药理作用 

知母的现代药理研究主要体现在抗病原微生物、解热抗炎、降血糖、改善学习记忆

等方面。知母对多种病原菌，包括结核杆菌及某些致病性皮肤真菌、白色念珠菌有抑菌

作用 19,20。知母对正常动物及高血糖模型动物均表现出降血糖作用 17,21，芒果苷及异芒果苷

均可阻止 HSV-I 在细胞内的复制 22,23，芒果苷有解热、抗炎作用 17。知母多糖及芒果苷 B 有

抗炎作用 23,24。知母皂苷及知母皂苷元能改善衰老及脑血管结扎性或 β-淀粉样肽所致“痴呆”



1.知母 

C-5 

动物的学习记忆能力 17,25-28，知母皂苷类成分还具有抗肿瘤、降血脂、抗动脉粥样硬化、

抗血小板聚集、改善骨质疏松、抗氧化、抗辐射及抗抑郁等作用 29。 

毒理作用 

知母水提取液及 80% 乙醇提取液小鼠灌胃则剂量大至分别为 35.0 g/kg 和 37.5 

g/kg。实验结果表明其毒性较小，具有安全性 30。 

性味归经 

苦、甘，寒。归肺、胃、肾经 1。 

功能 
1.知母：清热泻火，滋阴润燥 1,31。 

2.盐知母：盐炙可导药下行，专于入肾，能增强滋阴降火的功效，多用于肾虚火旺

证 10,31。 

主治 

1. 壮热烦渴 

本品长于清泻气分之实热，适用于温热病邪在气分，高热不退、汗多、烦渴、

脉洪大等气分实热证，常与石膏相须为用，如白虎汤 32（图 14；页 T-16）。 

2. 肺热燥咳 

本品入肺经，既能清肺热，又能滋肺阴。治肺热咳嗽，咯痰黄稠，常与贝母、

黄芩等配伍，如二母宁嗽丸（图 15；页 T-16）；治肺阴不足，燥热内生，干咳少痰者，

宜与贝母、麦冬等配伍，如二冬二母汤 32（图 16；页 T-16）。 

3. 津伤口渴，消渴证 

本品既能清胃热，又能滋胃阴。治胃火阴虚之烦热干渴，常与石膏、麦冬等

配伍，如玉女煎（图 17；页 T-17）；治消渴证口渴引饮，常与山药、天花粉等配伍，如

玉液汤 32（图 18；页 T-17）。 

4. 阴虚火旺证 

本品入肾经，能滋肾阴以退热，“为滋阴降火之要药”，治肾阴不足，阴虚火

旺所致的骨蒸潮热、虚烦盗汗、遗精等症，常与熟地、黄柏等药配伍，如知柏地黄丸 32

（图 19；页 T-17）。 

用法用量 

生用，或盐水炙用。煎服，6-12 g1。 

使用注意 

本品性寒质润，有滑肠之弊，故脾虚便溏者不宜用 32。 
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临床研究 

现代常用于治疗上呼吸道感染、恶性肿瘤发热、失眠、类风湿性关节炎等 33-36。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

置通风干燥处，防潮 10,31。 
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泽泻 
 

基原 
为泽泻科（Alismaceae）植物泽泻 Alisma 

orientale（Sam.）Juz.的干燥块茎 1。 

植物形态 

多年水生或湿生草本。块茎球形或近球形，有多数

须根。叶基生，二型；沉水叶条形或披针形；挺水叶阔披针形、椭圆形至卵形。圆锥状

复伞形花序，花白色，两性。瘦果椭圆形或近矩圆形，扁平，背部有 1-2 浅沟；种子紫褐

色。花期 6-8 月，果期 7-10 月 2-5（图 1，2；页 T-21，T-22）。 

生境分布 

主产于福建、四川、江西、广东、广西等省区，按产地不同分为建泽泻和川泽泻。

其中建泽泻主产于福建建阳、浦城、建瓯，江西广昌、石城、宁都以及广西等地区，以福建

建阳、浦城，江西广昌、石城为药材最适宜区；川泽泻主产于四川彭山、眉山、都江堰、

崇州、犍为等地，以四川彭山、眉山、都江堰市为最适宜区 3-6。 

采集加工 

1. 采集  

在移栽后的当年 12 下旬，地上茎叶枯黄时采收。过早，块茎粉性不足，产量

低；过迟，块茎顶芽已萌动，影响药材质量。挖起块茎，剥除残叶，留下块茎中心小叶

（顶芽）长约 3 cm，可防止烘晒时流出内部汁液 6-8。 

2. 产地加工  

块茎运回后，除去须根，立即进行曝晒或炕干。然后，放入撞笼内撞击掉残留的

须根和粗皮，使块茎光滑，呈淡黄白色，即成商品 6-8。 

药材性状 

呈类球形、椭圆形或卵圆形，长 2-7 cm，直径 2-6 cm。表面黄白色或淡黄棕色，

有不规则的横向环状浅沟纹和多数细小突起的须根痕，底部有的有瘤状芽痕。质坚实，断面

黄白色，粉性，有多数细孔。气微，味微苦 1-6,9-11（图 3；页 T-23）。 

2 
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商品规格 

按现行的部级标准，泽泻的商品规格主要分为建泽泻和川泽泻 12,13。 

1. 建泽泻  按重量分为 1-3 等。 

一等：干货。呈椭圆形，表面黄白色，有小突起的须根痕。质坚硬。断面浅黄白

色，细腻有粉性。味甘味苦。每千克 32 个以内。无双花、焦枯、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货。呈椭圆形或卵圆形，每千克 56 个以内，其余同一等。 

三等：干货。呈类球形，每千克 56 个以上，最小直径不小于 2.5 cm，间有双

花、轻微焦枯，但不超过 10%，其余同一等 12,13。 

2. 川泽泻  按重量分为 2 等。 

一等：干货。呈卵圆形，底部有瘤状小疙瘩。表面灰黄色。质坚硬。断面淡黄白

色。味甘、微苦，每千克 50 个以内。无焦枯、碎块、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货。呈卵圆形，每千克 50 个以上，最小直径不小于 2cm，间有少量

焦枯、碎块，但不超过 10%，其余同一等 12,13。 

非正品 

混淆品 

窄叶泽泻：为泽泻科植物窄叶泽泻 Alisma canaliculatum A. Braun & C.D. 

Bouché 的块茎，呈类圆形或倒卵形，表面黄棕色，未去尽粗皮者灰棕色，有众多突起的

须根痕及残留的支根，块茎底部周围有多个明显的瘤状突起。 质坚实，断面黄白色，粉

性。气微香，味稍苦 14-17。 

炮制方法 

1. 泽泻: 取原药材，除去杂质，大小分档，浸泡至八成干，捞出，润透，切 2-4 

mm 的厚片，干燥 18,19。 

2. 盐泽泻: 取净泽泻片，用盐水拌匀，闷润，待盐水被吸尽后，置预热适度的炒

制容器内，用文火加热，炒至微黄色，取出晾凉。筛去碎屑。每 100 kg 泽泻片，用食盐 2 

kg18,19。 

3. 麸炒泽泻: 将麸皮撒入热锅中，用中火加热，带冒浓烟时投入泽泻片，不断

翻动，炒至药物呈黄棕色时取出，筛去麸皮，晾凉。每 100 kg 泽泻片，用麸皮 10-15 

kg18,19。 

饮片特征 

1. 泽泻: 本品呈圆形或椭圆形厚片。外表皮黄白色或淡黄棕色。可见细小突起的

须根痕。切面黄白色，粉性，有多数气孔，气微，味微苦 18,19（图 4；页 T-26）。 
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2. 盐泽泻: 本品形如泽泻片，表面淡黄棕色或黄褐色，偶见焦斑，味微咸 18,19

（图 5；页 T-26）。 

3. 麸炒泽泻: 本品形如泽泻片，表面黄棕色，偶见焦斑，微有焦香气 18,19（图

6；页 T-26）。 

化学成分 

泽泻中主要含多种四环三萜类[如泽泻醇 A、泽泻醇 B、24-乙酰泽泻醇 A、 23-乙酰

泽泻醇 B（图 7；页 T-27）]、倍半萜类[如泽泻薁醇（图 7；页 T-27）]、挥发油和其它成

分等 20,21。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黄棕色或灰棕色（图 8；页 T-27）。①淀粉粒小而多，单粒，球形

形、长卵圆或肾形，有时可见复粒。②油室大多破碎，完整者类圆形，分泌细胞中有时

可见油滴。③导管为具网纹可见。④纤维，壁厚，微木化，细胞胞腔收窄可见。（图 9；

页 T-28）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 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，挥干溶剂，加乙酸酐 2-3 滴溶解，再加浓硫酸 1 滴，显红棕色。（Lieburmann-

Burchard 反应检查三萜类化合物）（图 10；页 T-29）。 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 150 

µl，加浓硫酸 1-2 滴，显红紫色。（反应检查三萜类化合物）（图 11；页 T-29）。 

(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-乙酸乙酯-甲酸

(80 : 40 : 0.5)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液，在 110ºC 下加热至显色斑点清晰，观察显色点。（图 12；页

T-30） 

(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 13；页 T-31）。 

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 14.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

醇溶性浸出物 : 不得少于 10.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

23-乙酰泽泻醇 B: 本品按干燥品计算，含 23-乙酰泽泻醇 B（C32H50O5）不得少于

0.05% 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

（73 : 27）为流动相；检测波长 208 nm；理论板数按 23-乙酰泽泻醇 B 峰计算应不低

于 3000。 

对照品溶液的制备：取 23-乙酰泽泻醇 B对照品适量，精密称定，加乙腈制成每

1 ml 含 20 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入乙腈 25 ml，密塞，称定重量，超声 30 min，放冷，再称定重量，用

乙腈补足减失的重量，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，

测定，即得 1。 

药理作用 

泽泻现代药理研究主要体现在泌尿系统、消化系统、心血管系统、脂质代谢等

方面。泽泻具有利尿和保肾脏的作用 22，泽泻醇 B 和泽泻醇 A-24-醋酸酯是其利尿作用的

有效成分 23。炮制可影响泽泻的利尿作用，生泽泻、酒制、麸制泽泻均有一定利尿效果，

但盐泽泻无利尿效应。泽泻提取物对免疫性肾炎模型大鼠、二甘醇所致肾脏损伤模型小鼠

有保护作用，能改善肾功能、肾脏病理改变 24,25。泽泻能抑制肾结石的形成 23,26-29。泽泻有

降血脂、抗动脉粥样硬化、减肥作用 22、保肝作用 22,30。体外实验均表明泽泻提取物具有抗

血小板聚集、抗血栓形成作用 22。泽泻醇有降血压、增加冠脉流量、降低心脏负荷作用 22。 

毒理作用 

泽泻水提物及 50% 乙醇提取物小鼠腹腔注射的 LD50 均大于 5 g/kg（相当于 15 g

生药/kg）。泽泻甲醇提取物小鼠静脉和腹腔注射的 LD50 分别为 780 mg/kg 和 1,270 

mg/kg，灌服 4 g/kg 未见死亡。泽泻醇浸膏粉 1 g/kg、2 g/kg（临床用量的 20、40 倍）

每日灌胃大鼠，连续 3 个月，未见毒性表现 22。泽泻水煎剂 20 g/kg 连续 2 个月灌胃给予

大鼠，及水煎剂 50 g/kg 连续 1 周灌胃给予大鼠，均未发现肾毒性表现；但泽泻水煎剂以

同样方式、剂量对 1/2 肾切除大鼠灌胃给予，可致大鼠残肾间质炎症细胞浸润和肾小管

损害，提示泽泻对有肾脏疾病的患者应用时可能会有一定肾毒性 31。 
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性味归经 

甘、淡，寒。归肾、膀胱经 1,18,19。 

功能 

1. 泽泻: 利水渗湿，泄热 1,18,19。 

2. 盐泽泻: 盐炙后能引药下行，增强滋阴，泄热，利水的作用，多用于腰部重

痛、脚膝痿软 18,19。 

3. 麸炒泽泻: 麸炒后缓和药性，偏于渗湿和脾，多用于泄泻、痰湿眩晕 18,19。 

主治 

1. 水肿、小便不利 

本品利水消肿作用较强。治水湿内停，水肿、小便不利，常与茯苓、猪苓等配伍，

如五苓散 33（图 14；页 T-33）。 

2. 淋证、带下 

本品性寒，清降下行，善除膀胱湿热。治湿热蕴结之热淋，小便短赤，淋沥涩

痛，常与木通、车前子等同用；治湿热下注之带下，常与龙胆、苦参、黄柏等同用 33。 

3. 阴虚火旺证 

本品又能泄肾之虚火。治肾阴不足、相火偏亢之遗精、潮热、盗汗，常与熟地、山

茱萸、山药等同用，如六味地黄丸 33（图 15；页 T-34）。 

用法用量 

生用、麸炒或盐水炒用。煎服，6-9 g34,35。 

使用注意 

性寒通利之品，肾虚精滑无湿热者忌用 34,35。 

临床研究 

现代可用于治疗高血压、高脂血症 23,29,34、脂肪肝、急性黄疸性肝炎、糖尿病、

梅尼埃病、肾结石、急性痛风性关节炎等属中医湿热者 34。 

不良反应：少数病人可出现轻度食减、嘈杂感，腹鸣，腹泻等胃肠反应。有报道

出现过敏性哮喘、阴囊瘙痒、水肿等不良反应 34。 

贮藏 

置干燥处，防蛀 1。 
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川射干 
 

基原 
为鸢尾科(Iridaceae)植物鸢尾 Iris tectorum 

Maxim．的干燥根茎 1。 

植物形态 

多年生草本。根茎粗壮，二歧分枝。茎直立，黄绿

色，稍弯曲，宽剑形，顶端渐尖或短渐尖，基部鞘状。花苞

片 2-3 枚，绿色，披针形或长卵圆形，内有花 1-3 朵；花蓝紫

色，花被片 6 枚，排成 2 轮，外花被裂片圆形或宽卵形，顶端微凹，爪部狭楔形，中脉上

有不规则的鸡冠状附属物，内花被裂片椭圆形，爪部突然变细；雄蕊 3，着生于外花被片的

基部，花药鲜黄色；花柱淡蓝色，顶端裂片近四方形，子房纺锤状圆柱形。蒴果长椭圆

形，有明显的肋 6 条，成熟时自上而下 3 瓣裂；种子黑褐色，梨形。花期 4-5 月，果期 6-

8 月 2-6 （图 1，2；页 T-38，T-39）。 

生境分布 

主产于四川、广东、广西等省区，尤以四川绵阳、甘孜、阿坝等地为最适宜区 2,4-9。 

采集加工 

种植 2 年后的春季或秋季采挖，挖出根状茎，除去茎叶和须根，可掰下带芽的根

状茎作种栽用，其余的洗净，晒干或炕干 7-10。 

药材性状 

呈不规则条状或圆锥形，略扁，有分枝，长 3-lO cm，直径 1-2.5 cm。表面灰黄褐

色或棕色，有环纹和纵沟。常有残存的须根及凹陷或圆点状突起的须根痕。质松脆，易

折断，断面黄白色或黄棕色。气微，味甘、苦 1,11-13（图 3；页 T-39）。 

商品规格 

均为统货，不分等级 14-15。 
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非正品 

混淆品 

射干: 为鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.) DC. 的干燥根茎
1
。细节

看 C-41。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，洗净，润透，切 1-2 mm 的薄片，干燥 1,2。 

饮片特征 

本品为不规则薄片。外表皮灰黄褐色或棕色，有时可见环纹，或凹陷或圆点状突起

的须根痕。切面黄白色或黄棕色。气微，微有麻舌感 1,2（图 4；页 T-40）。 

化学成分 

川射干中主要含异黄酮类 [如射干苷，野鸢尾苷（图 5；页 T-41）]、挥发油类等

成分 11,16,17。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末浅黄色（图 6；页 T-41）。①草酸钙柱晶较多，多已破碎。②淀粉粒

众多而大，单粒，球形、长卵圆形或肾形，复粒少数。③木栓细胞黄色或深棕色，表面观

呈多角形，壁稍微波状弯曲。④薄壁细胞类圆形或椭圆形，壁稍厚，非木化，细胞内含众多

淀粉粒。⑤导管具缘纹孔较多（图 7；页 T-42）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 80 µl，加

三氯化铁试剂（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-43）。 

(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-乙酸乙酯-甲酸 

(85 : 15 : 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 下加热后在可见光和紫外灯（366 nm）下观察显色点（图

9；页 T-44）。 
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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

400 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-45）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不超过 7.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 15.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

醇溶性浸出物: 不得少于 24.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

射干苷: 本品按干燥品计算，含射干苷（C22H24O11）不得少于 3.6% 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；以甲醇-

0.05 mol/L 磷酸二氢钾溶液（用磷酸调节 pH 值至 3.0）（32 : 68）为流动相；检测波长

为 265 nm；理论板数按射干苷峰计算应不低于 2,500。 

对照品溶液的制备：取射干苷对照品适量，精密称定，加 70% 乙醇制成每 1 

ml 含 20 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞

锥形瓶中，精密加入 70% 乙醇 25 ml，密塞，称定重量，超声处理 1 h，放冷，再称定

重量，用 70% 乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，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 

川射干的现代药理作用研究主要体现在抗炎、解热、抗病原微生物方面。川射干

70% 乙醇提取物对各种致炎剂所致炎症模型有抑制作用，其异黄酮类成分射干苷、射干苷

元、野鸢尾苷等被认为是其抗炎有效成分。川射干对酵母所致大鼠发热模型有明显解热作

用。异黄酮类成分野鸢尾苷元体外能抗流感病毒、埃克病毒和腺病毒 18,19。 

毒理作用 

川射干 70% 乙醇提取物小鼠灌胃的 LD50 为 39 g/kg，亦有报道 LD50 大于 50 

g/kg18。 
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性味归经 

苦，寒。归肺经 20。 

功能 

清热解毒，祛痰，利咽 20,21。 

主治 

1. 咽喉肿痛 

本品苦寒，主入肺经，长于清热解毒，祛痰利咽，为治咽喉肿痛之要药，尤宜

于痰热壅盛之咽喉肿痛，可单味应用，或与升麻、桔梗、紫菀等解毒祛痰利咽药同用，如

射干汤 20。 

2. 痰壅咳喘 

本品既能清肺热，又降气消痰以平喘止咳，适用于痰热壅肺之咳嗽气喘，常与

桑白皮、马兜铃、桔梗等清热化痰，平喘止咳药同用。治寒饮射肺之咳嗽气喘，喉间有

水鸡声者，宜与细辛、半夏、麻黄等配伍，如射干麻黄汤 20。 

用法用量 

煎服，6-10 g20。 

使用注意 

脾虚便溏者不宜使用；孕妇慎用 20。 

临床研究 

现代可用于治疗急性咽喉炎、支气管炎、鼻窦炎等 2。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

至干燥处 1。 
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川乌 
 

基原 
为毛茛科（Ranunculaceae）植物乌头 Aconitum 

carmichaelii Debeaux 的干燥母根 1。 

植物形态 

多年生草本。块根倒圆锥形，母根周围常生有数个

子根。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；雄蕊多数；心皮 3-5，离生。蓇葖果长圆形。花

期 6-７月，果期７-８月 2-5（图 1，2；页 T-50，T-51）。 

生境分布 

主要分布于云南东部、四川、湖北、贵州、湖南、江西、浙江、江苏、安徽、陕西

南部、河南南部、山东东部、辽宁南部、广西北部。四川江油、安县、平武、青川、北川

及布拖，陕西汉中等地均适宜川乌的生产，其中四川涪江中下游流域的河西两岸（即江油

河西一带）是其最适宜区 2,4-6。 

采集加工 

1. 采收  

6 月下旬至 8月上旬采挖，除去子根、须根及泥沙，运回加工 7-9。 

2. 产地加工  

晒干或烘干。陕西产的要将母根修整后用热水泡 12h 捞出，拌上草木灰，白天

摊开日晒，晚上堆放，反复至干 7-9。 

药材性状 
呈不规则的圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，长 2-7.5 cm，

直径 1.2-2.5 cm。表面棕褐色或灰棕色，皱缩，有小瘤状侧根及子根脱离后的痕迹。质坚

实，断面类白色或浅灰黄色，形成层环纹呈多角形。气微，味辛辣、麻舌 1,10-12（图 3；页

T-52）。 

4 
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商品规格 

川乌商品有个子货与川乌片之分，二者均为统货，不分等级 13-15。 

非正品 

混淆品 

草乌: 为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Rchb.的干燥块根，呈不规则

圆锥形，略弯曲，形如乌鸦头，长 2-6 cm，直径 0.8-2 cm。顶端常有茎基或茎痕。表面暗

棕色或灰褐色，皱缩有纵皱纹，有的具突起的支根“钉角”。质坚硬，难折断，切断面灰

白色，粉质，有多角形或类圆形的形成层环纹及筋脉小点。无臭，味辛辣而麻舌 16。 

炮制方法 

1. 川乌: 取原药材，除去杂质，用时捣碎 1,17-20。 

2. 制川乌: 取川乌，大小个分开，用水泡至内无干心，取出，加水煮沸 4-6 小时

（或蒸 6-8 小时）至取大个及实心者切开内无白心，口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成

干，切片，干燥。制后毒性降低，功效以祛寒止痛为主 1,17-20。 

饮片特征 

1. 川乌: 本品呈不规则的圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，

长 2-7.5 cm，直径 1.2-2.5 cm。表面棕褐色或灰棕色，皱缩，有小瘤状侧根及子根脱离

后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅灰黄色，形成层环纹呈多角形。气微，味辛辣、麻

舌 17,19-21（图 4；页 T-54）。 

2. 制川乌: 本品为不规则或长三角形的片。表面黑褐色或黄褐色，有灰棕色形成

层环纹。体轻，质脆，断面有光泽。气微，微有麻舌感 17,19-21（图 5；页 T-54）。 

化学成分 

川乌中主要化学成分为生物碱类[如乌头碱、次乌头碱、新乌头碱（图 6；页

T-55）]21,22。 
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鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末灰黄色（图 7；页 T-55）。①淀粉粒众多，单粒球形; 复粒由 2-15

分粒组成，发现散在细胞到细胞外。②木栓细胞由数层，细胞暗黄色或深褐色，表面观呈

多角形，微波状弯曲。③导管淡具缘纹孔，末端平截或短尖，穿孔位于端壁或侧壁。④石

细胞近无色或淡黄绿色，呈类方形、类长方形，壁厚者层纹明显，具有纹孔（图 8；页

T-56）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.5 g，加 2% 乙酸 2 ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液加

碘化汞钾试剂 3 滴，产生白色沉淀[检查生物碱类化合物（图 9；页 T-57）]。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 1 g，加氨试液（40% 氨试液）1.7 ml 润湿，加乙醚 

6.7 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 : 3 : 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 10；页 T-58）。 

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 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 11；页 T-59）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不得超过 9.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不得超过 2.0% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分 

不得超过 12.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 含量测定 

乌头碱、次乌头碱和新乌头碱: 本品按干燥品计算，含乌头碱（C34H47NO11）、

次乌头碱（C33H45NO10）和新乌头碱（C33H45NO11）的总量应为 0.05%-0.17% 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-四

氢呋喃（25∶15）为流动相 A；以 0.1 mol/L 醋酸铵溶液（每 1,000 ml 加冰醋酸 0.5 
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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；理论板数按新乌头

碱峰计算应不低于 2,000。 
 

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：取乌头碱对照品、次乌头碱对照品和新乌头碱对照品适

量，精密称定，加异丙醇-三氯甲烷（1 : 1）混合溶液制成每 1 ml 含乌头碱 50 µg、次乌

头碱和新乌头碱 150 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，称重量，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 40℃ 以下减压回收溶剂至干，残渣精密加入异

丙醇-三氯甲烷（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 

川乌主要有抗炎、镇痛、抑制免疫、影响心血管系统等作用 23。川乌中的川乌总

碱、乌头碱、中乌头碱、次乌头碱及 3 乙酰乌头碱均有较强的抗炎活性，对多种致炎剂引

起的实验动物炎症模型有显著抑制作用。乌头类生物碱镇痛效应明显，3-乙酰乌头碱的镇

痛作用不产生耐受性及身体依赖性。乌头类生物碱能抑制机体免疫功能。乌头碱具有致心

律失常、局麻及神经肌肉阻断作用 23，24。 

毒理作用 

小鼠经灌胃、皮下注射、腹腔注射及静脉注射乌头碱、中乌头碱及次乌头碱测定

LD50，发现次乌头碱的毒性最低 25。川乌 20 mg/kg（药粉掺入食物中）连续 3 个月给予

犬，中毒犬的脊髓腰段、胸段灰质内运动神经元受到明显损害 26。川乌水煎液（6 g/kg，

煎煮时间 30 min）连续给药 30 天，对模型动物的肝脏、肾脏、心脏有一定毒性，但对生

长发育、造血系统无明显毒性 27。蜜炙川乌醇沉提取物、蜜炙川乌提取物与药典法制川乌

提取物均无突变性，且川乌经蜜炙后其抗突变性作用有一定增强 28。 

性味归经 

辛、苦，热。有大毒。归心、肝、肾、脾经 29。 
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功能 

1. 川乌: 祛风湿，散寒，止痛 29。 

2. 制川乌: 制后毒性降低，可供内服。用于风寒湿痹，肢体疼痛，麻木不仁 20。 

主治 

1. 风湿寒痹证 

本品性热，味辛苦，对于风湿痹证的风、寒、湿邪气均有较强的作用，为治风

寒湿痹的常用药物，因其性热，散寒止痛之力尤强，故寒邪偏盛之痛痹尤为适宜，常与附

子、肉桂、细辛等配伍，如乌头汤 29。 

2. 寒凝诸痛症 

本品长于散寒止痛，可用于寒邪凝滞所致的多种疼痛。治阴寒内盛，心痛彻

背，背痛彻心者，常与附子、干姜、蜀椒等同用，如乌头赤石脂丸（图 12；页 T-62）；

治寒疝，绕脐腹痛，手足厥冷者，可用本品水煎取汁，调入蜂蜜服之，如大乌头汤。此

外，还可用治跌打损伤，瘀肿疼痛 29。 

古方也常外用作麻醉止痛药 29。 

用法用量 

制川乌煎服，1.5-3 g1,18；宜先煎 30 分钟-1 小时（或以口尝无麻辣感为度），以

减低其毒性 18。内服一般制后用，生品宜外用 29 

使用注意 

孕妇忌用；不宜与半夏、瓜蒌壳、瓜蒌仁、川贝母、浙贝母、白蔹、白及同用

（十八反）29。 

临床研究 

现代可用于治疗肩关节周围炎、腰腿痛、癌症疼痛、骨质增生等中医寒凝疼痛者 2。 

不良反应：川乌的毒性为生物碱类化学成分。服用川乌中乌头碱 3-4 mg 致人死

亡。有服用川乌后出现泛红或局部红色皮丘疹，融合成片或散发，突出皮肤，瘙痒，伴烦

躁等。乌头服用不当可引起中毒，其症状为口舌、四肢及全身麻木，流涎，恶心，呕吐，

腹泻，头晕，眼花，口干，脉搏减缓，呼吸困难，手足抽搐，神志不清，大小便失禁，血

压及体温下降，心律失常。严重者，可死于循环、呼吸衰竭 2。 

贮藏 

至通风干燥处，防蛀 1,17-19。 
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青皮 
 

基原 
为芸香科（Rutaceae）植物橘 Citrus reticulata 

Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮 1。 

植物形态 

常绿小乔木或灌木，多有刺。单身复叶，互生；叶片

披针形、椭圆形或阔卵形，先端渐尖微凹，基部楔形，中脉

由基部至凹口附近成叉状分枝，叶缘至少上半段常有钝或圆

齿，少全缘，具半透明油点。花单生或 2-3朵簇生；花萼杯状，5裂；花瓣 5，白色或带淡红

色。果实常为扁圆形至近圆球形，果皮甚薄而光滑，容易剥离；橘络呈网状，易分离；瓢囊 7-14

瓣，囊壁薄或略厚，柔嫩或颇韧，汁胞通常纺锤形，短而膨大，多汁，果肉酸或甜，或有苦

味，或有特异气味；种子卵形或卵圆形，顶部狭尖，基部浑圆。花期 3-4 月，果期 5-6 月 2-5

（图 1，2；页 T-6，T-67）。 

生境分布 

我国长江以南各地广泛栽培，福建尤溪、福州，广东新会等地是其最适宜区 2-5。 

采集加工 

1. 采收  

于 5-6 月间或 7-8 月间果实未成熟时采收。个青皮在 5-6 月间摘取未成熟的幼

果或拾取自然落地的幼果，四花青皮在 7-8 月间摘取未成熟的果实 6。 

2. 产地加工  

(1) 个青皮: 采收后去除杂质，洗净，晒干 6。 

(2) 四花青皮: 采收后用刀由顶端作“十”字形剖成四瓣至近基部，除去瓤

囊，晒干 6。 

药材性状 
1. 个青皮: 呈类球形，直径 0.5-2 cm。表面灰绿色或黑绿色，微粗糙，有细密

凹下的油室，基部有圆形果梗痕。质硬，断面果皮黄白色或淡黄棕色，厚 0.1-0.2 cm，外缘有

油室 1-2 列。瓤囊 8-10 瓣，淡棕色。气清香，味酸、苦、辛 1,7-9。 

5 
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2. 四花青皮: 果皮剖成 4 裂片，裂片长椭圆形，长 4-6 cm，厚 0.1-0.2 cm。外

表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室；内表面类白色或黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色

小筋络。质稍硬，易折断，断面外缘有油室 1-2列。气香，味苦、辛（图 3；页 T-68）1.7-9。 

商品规格 

青皮商品规格主要分为个青皮和四花青皮，以四花青皮为佳。 

1. 个青皮: 按大小不同，商品又常分为“泡青”、“扣青”、“青皮籽”三类。“泡青”

多为个形较大，皮较薄，质轻松泡；“扣青”则较“泡青”较小，药用较多，多切薄片或对开；

“青皮籽”则系细小幼嫩果实。均以黑绿色、颗粒均匀、质地坚实、皮厚瓤小、香气浓者

为佳 6,10。 

2. 四花青皮: 曾按产地不同分有“建四花” （产于福建）、“广四花”（产于广东新

会）、“江西四花”等。以“建四花”、“广四花”质优，其皮青肉白、质细气香。“江西

四花”则多皮纹粗糙，气味不及“建四花”和“广四花”。均以外皮黑绿色、内面色白、

油性大、气香者为佳 6,10。 

非正品 

混淆品 
酸橙及甜橙: 芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L.及甜橙 Citrus sinensis 

(L.)Osbeck.的幼果或未成熟的外层果皮。外果皮黑绿色或暗棕绿色，具颗粒状突起和皱纹，有

明显的果梗痕。切面中果皮略隆起，厚 0.3-1.2 cm，黄白色或黄褐色，边缘有 1-2 列油

室，瓤囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸 3。 

炮制方法 

1. 青皮: 取原药材，除去杂质，洗净，闷润，切 2-4  mm 的厚片或丝，晒干。筛

去碎屑 1,11-13。 

2. 醋青皮: 取青皮片或丝，加入定量米醋拌匀 (每 100 kg 青皮片或丝，用米醋 15  

Kg)，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热，炒干，取出晾凉。筛去碎屑 1,11-13。 

饮片特征 

1. 青皮: 本品为类圆形厚片或不规则丝状，外表皮灰绿色或墨绿色，内果皮黄白

色或淡黄棕色，外缘有油点 1-2 列，有时可见瓤囊 8-10 瓣，淡黄色。质硬。气清香，味苦、

辛 1,11-13（图 4；页 T-70）。 

2. 醋青皮: 本品形如青皮片或丝，色泽加深，略有醋香气，味苦、辛 1,11-13（图

5；页 T-70）。 
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化学成分 
青皮中主要含有黄酮类[如橙皮苷（图 6；页 T-71）]、挥发油类和少量氨基酸类

成分，其中黄酮类化合物含量较高 7,14-16。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

四花青皮粉末绿棕色（图 7；页 T-71）。①果皮表皮细胞表面观多角形或类方

形，细胞小，橙棕色；表面观外呈多角形或类四方形常见。草酸钙方晶存在于近表皮的薄

壁细胞中呈菱形。②中果皮薄壁组织众多，壁稍薄，非木化，细胞内含橙皮苷结晶棕黄

色，类圆形或无定形团块。③内果皮导管类螺纹导管、网纹导管，稍木化常见（图 8；页

T-72）。 

2.  理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 50 µl，

加入少许镁粉，再滴加少量浓盐酸，显粉红色（检查黄酮类化合物）（图 9；页 T-73）。 

(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。取橙皮苷对照品适量，加甲醇溶解，制成对照品溶液 2 mg/ml。吸取上

述供试品溶液 10 µl 和对照品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水 

(100 : 17 : 13)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-74）。  

(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 400

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-75）。 

质量指标 

含量测定 

橙皮苷: 本品按干燥品计算，含橙皮苷（C28H34O15）不得少于 5.0% 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-水

（25 : 75）为流动相；检测波长为 284 nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于 1,000。 

对照品溶液的制备：取橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含 0.1 

mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过五号筛）约 0.2 g，精密称定，置 50 ml 量

瓶中，加甲醇 30 ml，超声处理 30 min，放冷，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，精密量取续

滤液 2 ml，置 5 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，即得。 
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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 

青皮主要有抑制胃肠道与子宫平滑肌运动、保肝利胆、祛痰及抑菌等作用。青皮

煎剂能抑制胃肠道平滑肌运动，减弱收缩性 14,17，对子宫平滑肌的运动同样呈现抑制作用 

18,19。青皮利胆作用明显，能松弛奥狄氏括约肌，收缩胆囊，促进胆汁排泄，防止胆系结石

形成。青皮对肝损伤动物有保护作用，降低酶活性，减轻肝组织变性、坏死程度 14,20。青

皮挥发油有祛痰和抗菌活性，其有效成分是柠檬烯 19、萜类物质 21。 

毒理作用 

未见报道。 

性味归经 

苦、辛，温。归肝、胆、胃经 1。 

功能 

1. 青皮: 疏肝破气，消积化滞 1,11-13。 

2. 醋青皮: 醋炙后能引药肝，缓和辛烈之性，消除发汗作用，以免伤正气，增强

疏肝止痛，消积化滞的作用 13。用于心胃久痛，疝气作痛 11。 

主治 

1. 肝郁气滞证 

本品辛散温通，功善疏肝破气散结，为治肝郁气滞证之要药。治肝气郁结之胁肋胀

痛，常配伍柴胡、香附、郁金等疏肝行气之品；治乳房胀痛或结块，常配伍柴胡、浙贝

母、橘叶等行气疏肝、化痰散结之品 22。 

2. 气滞腹痛，食积腹痛 

本品辛散温通，归胃经，为气滞或食积气滞所常用 22。 

3．癥瘕痞块 

本品还善治气滞血瘀之癥瘕痞块，并常与丹参、三棱、莪术等活血消癥之药同

用 22。 

用法用量 

煎服，3-10 g1。 

使用注意 

气虚、阴虚者慎服 22。 
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临床研究 

青皮现代可用于治疗心律失常 23、乳腺增生 24。 

不良反应：服用青皮时，偶可引起过敏反应，表现为皮肤瘙痒，红肿等 2。 

贮藏 

置阴凉干燥处 1,11-13。 

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. 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. 

3. 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. 

4. 肖培根.  新编中药志. 第一卷[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002. 

5. 陈封怀.  广东植物志. 第二卷[M]. 广州: 广东科学技术出版社, 1991. 

6. 李敏.  中药材采收与加工[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2005. 

7. 康廷国.  中药鉴定学[M]．第二版．北京：中国中医药出版社，2007. 

8. 王喜军.  中药鉴定学[M]. 第一版. 北京: 高等教育出版社, 2009. 

9. 卫莹芳.  中药鉴定学[M]. 第一版. 上海: 上海科技出版社, 2010. 

10. 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. 

11. 梅旭辉, 梅红武, 王银春.  实用中药炮制指南[M]. 湖北: 湖北科学技术出版社, 2005. 

12. 叶定江, 张世臣, 陈奇, 等.  中药炮制学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2001. 

13. 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. 

14. 陈红, 刘传玉, 李承晏.  青皮的化学及药理作用研究进展[J]. 中草药 2001; 32(11): 1050-2. 

15. 曹蕾, 赵国虎.  青皮挥发油化学成分的 GC-MS 分析[J]. 应用化工 2010; 39(8): 1251-3. 

16. 于波, 彭爱一, 齐鑫, 等.  高速逆流色谱法分离纯化青皮中六种多甲氧基黄酮[J]. 天然产物研究与开发 2010; 22(3): 425-9. 

17. 杨颖丽, 瞿颂义, 李伟, 等.  青皮和陈皮对大鼠小肠纵行肌条运动的影响[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2001; 37(5): 

94-7. 

18. 刘恒, 马永明, 瞿颂义, 等.  青皮对大鼠离体子宫平滑肌运动的影响[J]. 中草药 2000; 31(3): 203-5. 

19. 王本祥主编.  现代中药药理学[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1997. 

20. 金晶, 郑操, 林丽, 等.  青皮对大鼠急性四氯化碳肝损伤保护作用的量效关系[J]. 时珍国医国药 2007; 18(12): 2977-8. 

21. 陈青, 钟宏波.  黔产青皮挥发油化学成分及抑菌活性研究[J]. 中国实验方剂学杂志 2011; 17(9: 118-21. 

22. 张廷模.  中药学[M]．北京：高等教育出版社，2010. 

23. 程百元.  复律汤治疗心律失常 60例[J]. 陕西中医 1999; 20(1): 4. 

24. 孙继红.  中药内服外敷治疗乳腺增生 40例[J]. 陕西中医 2001; 22(3): 146. 



 

C-30  

青蒿 
 

基原 
为菊科（Asteraceae）植物黄花蒿 Artemisia 

annua L.的干燥地上部分 1。 

植物形态 

一年生草本，全株黄绿色，有臭气。茎直立，多

分枝，无毛。叶互生，通常为三回羽状分裂，表面深绿

色，背面淡绿色，两面具细小的毛或粉末状腺状斑点；茎

上部的叶向上逐渐细小呈线性，无柄，基部及下部在花期

凋落；叶轴两侧具狭翅，叶柄基部稍扩大抱茎。头状花序

多数排列成圆锥状，具细软短梗；总苞片球形无毛；花托长椭圆形，无毛。瘦果椭圆形，

无毛。花期 7-10 月，果期 9-11 月 2-8（图 1，2；页 T-81，T-82）。 

生境分布 

主产于海南、四川、湖北、江苏、重庆等省区。四川金堂、彭山，重庆酉阳、秀

山，广西，湖北汉阳、孝感、咸宁，浙江永嘉、乐清、兰溪，江苏苏州、常熟，安徽芜

湖、安庆、滁县等地均适宜青蒿的生产。全国各地均产，以西南和海南产品质量佳 2-8。 

采集加工 

1. 采收  

青蒿收获的产品为植物的叶。在青蒿生长盛期至初现蕾期及时进行收获，过早

则叶片产量低，过迟则青蒿素含量下降。一般在 7 月 20 日以后即可采收青蒿，9 月份以前

必须采收完毕。采收时选择晴天。收割时砍倒主杆，次日下午收回自然晒干即可 7,9。 

2. 产地加工  

青蒿的产地加工应以晒干为最好；其次才是阴干，应避免直接烘干 8,9。 

药材性状 
本品茎呈圆柱形，上部多分枝，长 30-80 cm，直径 0.2-0.6 cm；表面黄绿色或黄

棕色，具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易

碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气特

异，味微苦 1-7（图 3；页 T-83）。 
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商品规格 

商品一般为统货，不分等级 10。 

非正品 

混淆品 

1. 牡蒿: 为菊科植物牡蒿 Artemisia japonica Thunb. 的干燥地上部分。茎圆

柱形，表面黄褐色，有纵向细棱线，质较坚实，折断面呈纤维状，中央有白色疏松的髓；

残留的叶片黄绿色至棕黑色，多破碎不全，皱缩卷曲，质脆易脱。气香，味微苦。主产于

江苏、四川等省区，在上海、江苏、四川等地作“青蒿”使用，不含青蒿素 11-14。 

2. 青蒿: 为菊科植物青蒿 Artemisia apiacea Hance 的干燥地上部分。药材多

为脱落散碎的叶片及花。完整的叶片长椭圆形呈 2 回羽状深裂。头状花序半球形，苞片背

面中央为草绿色，边缘呈干膜质状而透明，苞片内有多数小花，黄棕色。质脆，易碎。有

香气，味微辛苦。主产于安徽、河南、江苏、河北等省区，不含青蒿素 11-14。 

3. 茵陈蒿: 为菊科植物茵陈蒿 Artemisia capillaris Thunb. 的全草。干燥的幼

苗多揉成团状，灰绿色，全体密被白毛，绵软如绒。茎细小，多弯曲或已折断；去掉表面

的白毛后，可见明显的纵纹。完整的叶多有柄，分裂呈线状。有特异香气，味微苦。主产

于陕西、山西、安徽等省区，东北地区常作“青蒿”入药，不含青蒿素 11-14。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，喷淋清水，稍润，切断，干燥 15。 

饮片特征 

本品茎呈圆柱形。表面黄绿色或黄棕色，具纵棱线。质略硬，易折断，折断面黄

白色，中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎。气香特异，味微苦有清凉感 15

（图 4；页 T-84）。 

化学成分 

青蒿主要含倍半萜内酯类[如青蒿素（图 5；页 T-85）]、黄酮类、挥发油和其它

成分 16。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末绿棕色或灰棕色（图 6；页 T-85）：①花粉有小孔，三个洞。②花细

胞含草酸钙簇晶体。③枝细胞常见，细胞壁是由长木质化，具螺纹导管。④叶细胞含栅栏

细胞，绵软如绒，表皮布丁字毛及腺毛（图 7；页 T-86）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.3 g，加甲醇 3 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 80 µl，

加三氯化铁试剂（9%三氯化铁水溶液）1-2 滴，显绿色（检查酚类化合物）（图 8；页 T-

87）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.3 g，加甲醇 3 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.5 ml

作为供试品溶液。取青蒿素对照品适量，加甲醇溶解，制成对照品溶液 1 mg/ml。吸取上

述供试品溶液 15 µl 和对照品溶液 5 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲

酸 (85 : 15 : 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 下加热后在可见光和紫外灯（366 nm）下观察显色点。

（图 9；页 T-88）。  

(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.3 g，加甲醇 3 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 10；页 T-89）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不得过 8.0% w/w1 （附录 2.1）。 

2. 水分 

不得过 14.0% w/w1 （附录 3.1）。 

3. 浸出物  

醇溶性浸出物: 不得少于 1.9% w/w1 （附录 4.1）。 

药理作用 

青蒿主要有抗疟原虫、抗病原微生物、解热抗炎、抗肿瘤等作用 17。青蒿传统之

截疟功效与其抗疟原虫作用有关，青蒿素是有效成分，青蒿素主要作用于红细胞内期疟原

虫，对疟原虫红前期和组织期无效。此外，青蒿素、青蒿酯及蒿甲醚有抗血吸虫作用；青

蒿素、青蒿醚能有效对抗环形泰勒焦虫和双芽巴贝斯焦虫。青蒿具有良好的抗菌、抗病

毒、抗内毒素、解热、抗炎、镇痛作用，是其治疗感染性疾病的药理学基础 17,18。青蒿及

青蒿素能抑制肝癌、结肠癌、肺癌等肿瘤细胞的生长 19,20。 

毒理作用 

青蒿水提物 500 mg/kg 腹腔注射对孕鼠胚胎有一定毒性，但对雌鼠的其它生殖功

能无明显毒性作用 21，该剂量对雄鼠的生殖功能无明显毒性作用 22。青蒿油乳剂小鼠灌胃

的 LD50为（2.10±0.08）g/kg。大鼠与家兔 1.0 g/kg 灌胃青蒿素，连续 14 天，未见毒性
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反应。沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶实验与小鼠骨髓多染红细胞微核实验表明，青蒿素无

突变性。青蒿素 l5、30  mg/kg 于大鼠妊娠 7-17 天连续灌胃给药出现胚胎致死毒性 22。 

性味归经 

苦、辛，寒。归肝、胆经 1,15,23。 

功能 

清虚热，除骨蒸，解暑热，截疟，退黄 1,15,23。 

主治 

1.阴虚发热 

本品苦寒清热，辛香透散，长于清透阴分伏热，为清退虚热之要药。治后期，

阴液已伤，邪热未尽，邪伏阴分之夜热早凉，热退无汗，常与鳖甲、知母、生地等配伍，

如青蒿鳖甲汤（图 11；页 T-91）；治肝肾阴虚，虚火内扰之骨蒸潮热，或低热日久不

退，常与银柴胡、胡黄连、知母等同用，如清骨散 23（图 12；页 T-91）。 

2.暑热外感 

本品辛香而散，苦寒清热，故可外解暑热。治夏令外感暑热，发热烦渴，头痛

头昏，常与连翘、西瓜翠衣、滑石等同用，如清凉涤暑汤 23（图 13；页 T-91）。 

3.疟疾寒热 

本品主入肝胆经，有良好的解热与截疟之功，为治疟疾寒热之要药。可用大量

鲜青蒿绞汁服用，或与草果、黄芩、柴胡等截疟、和解退热药同用 23。 

用法用量 

煎服，6-12 g。不宜久煎；鲜品加倍，可绞汁服 23。 

使用注意 

脾胃虚弱、肠滑泄泻者忌服 23。 

临床研究 

现代可用于治疗疟疾病、癌性发热、慢性气管炎、神经性皮炎等 23。 

不良反应：青蒿饮片临床应用未见不良反应报道。青蒿浸膏片治疗疟疾病，仅少

数病例出现恶心、呕吐、腹泻和腹痛 23。 

贮藏 

置干燥处，防蛀 15。 
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续断 
 

基原 
为川续断科（Dipsacaceae）植物川续断 Dipsacus 

asper Wall. ex C.B.Clarke 的干燥根 1。 

植物形态 

多年生草本。主根单一或数根并生于根茎上，圆柱

形，黄褐色，肉质。茎多分枝，中空，有棱，棱上有疏生硬

刺毛。基生叶丛生，有长柄，叶片羽状深裂；茎生叶对生，

中央裂片最大。头状花序球形，总苞片狭披针形，被硬毛；小苞片阔倒卵形，先端突尖呈

粗刺状，被白色短柔毛；浅盘状的花萼四棱；花冠白色或浅黄色，先端 4 裂，外被短柔

毛。瘦果椭圆状楔形，有明显 4 棱，淡褐色。花期 8-9 月，果期 9-10 月 2-5（图 1，2；页

T-95，T-96）。 

生境分布 

广泛分布于我国西南高原地区及三峡南北山区，尤以湖北长阳、鹤峰以及重庆涪

陵、黔江最为适宜 2-7。 

采集加工 

1. 采收  

传统经验认为，续断应在秋季采挖。续断分野生和栽培品，栽培品春播在第二

年收获，秋播在第三年收获。采挖时间应在秋后倒苗后，不能过早或过迟，过早根未长

足，影响质量；过迟又萌发新叶，消耗养分。采收时，挖出鲜根，洗净泥沙，除去根头、

尾梢及须根 8-10。 

2. 产地加工  

(1) 直接干燥法: 将鲜根用火烘烤或阴干至半干时，集中堆放，用麻袋或草盖

上，使之发汗变软内心变绿色，然后再烘干。加工时不宜日晒，否则变硬，色白、质量变

次 8-10。 

(2) 水烫（或蒸）后干燥法: 将鲜根置沸水或蒸笼中烫或蒸至稍软时取出，堆

放，用稻草覆盖任其发汗，待稻草上出现水珠时，摊开晒干，或烘烤至全干即可 8-10。 

7 
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以上两种加工方法，从质量要求以根皮呈黑绿色，断面呈褐色或淡褐色，木部

黄褐色者为优来看，以第二种方法较好；从省工易行来看，以第一种方法为佳 8-10。 

药材性状 
呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长 5-15 cm，直径 0.5-2 cm。表面灰褐色或黄褐

色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横列的皮孔样斑痕和少数须根痕。质软，久

置后变硬，易折断，断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，

导管束呈放射状排列。气微香，味苦、微甜而后涩 1,11-13（图 3；页 T-97）。 

商品规格 

商品按其长短粗细分为 1-4 等。 

一等: 长 6.7cm 以上，围径 4.6cm 以上。 

二等: 长 6.7cmm 以上，围径 2.3cm 以上。 

三等: 长 6.7cm 以上，围径 2cm 以上。 

四等: 围径在 1.3cm 以上 14-16。 

非正品 

混淆品 

日本续断: 为川续断科植物日本续断 Dipsacus Japonicus Miq.的根，在河北、

安徽、江苏、浙江、陕西、山西等省区作续断用。药材根单条，质地较坚硬 11-13,17。 

炮制方法 

1. 续断片: 取原药材，洗净，润透，切 2-4 mm 的厚片，干燥 1,18。 

2. 酒续断: 取续断片，加入定量黄酒拌匀，稍闷润，待酒被吸尽后，置炒制容器

内，用文火加热，炒至微带黑色时，取出晾凉，筛去碎屑。每 100 Kg 续断片，用黄酒

10Kg。功效以活血通络，强筋骨为主 1,18。 

3. 盐续断: 取续断片，加盐水拌匀，稍闷润，待盐水被吸尽后，置炒制容器内，

用文火加热，炒干，取出晾凉，筛去碎屑。每 100 Kg 续断片，用食盐 10 Kg。盐炙后增强

补肾强腰作用 1,18。 

饮片特征 

1. 续断片: 本品呈类圆形或长椭形的厚片。外表皮灰褐色至黄褐色，有纵皱。切

面皮部墨绿色或棕褐色，木部灰黄色或黄褐色，可见放射状排列的导管束纹。形成层部位

多有深色环。气微，微苦、微甜而涩 18-20（图 4；页 T-99）。 

2. 酒续断: 本品形如续断片，表面浅灰色或灰褐色，略有酒香气 18-20（图 5；页

T-99）。 

3. 盐续断: 本品形如续断片，表面黑褐色，味微咸 18-20（图 6；页 T-99）。 
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化学成分 

续断主要含三萜皂苷类[如川续断皂苷Ⅵ（图 7；页 T-100）]、生物碱类、环烯醚

萜类、挥发油和其它类成分 11,21 。 

鉴定 
1. 显微鉴别 

粉末浅棕色或黑棕色（图 8；页 T-100）。①薄壁细胞木质化，细胞内含草酸钙

簇晶，散在或存在于皱缩的薄壁细胞中。②木栓细胞褐色，表面观呈类方形或多角形，壁

薄。③有网纹导管和具缘纹孔导管。④无淀粉粒（图 9；页 T-101）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末 0.2 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 10；页 T-102）。 

- 取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 40 

µl，加浓硫酸 1-2 滴，显紫色。（反应检查三萜类化合物）（图 11；页 102）。 

(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

喷以茴香醛试剂，在 110ºC 下加热后在可见光和紫外灯（366 nm）下观察显色点（图 12；

页 T-103）。  

- 吸取供试品溶液 10 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-

水 (4 : 1 : 5)上层为展开剂，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 下加热后在可见光和紫外灯（366 nm）下观察显色

点（图 13；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 200

倍甲醇作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 14；页 T-105）。 

 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分：不得超过 12.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不得超过 3.0% w/w1（附录 2.2）。 
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2. 水分 

不超过 10.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

水溶性浸出物: 不得少于 45.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

川续断皂苷 VI: 本品按干燥品计算，含川续断皂苷 VI（C47H76O18）不得少于 

2.0% 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；以乙腈-水

（30 : 70）流动相；检测波长 212 nm；理论板数按川续断皂苷 VI 峰计算应不低于 

3,000。 

对照品溶液的制备：取川续断皂苷 VI 对照品适量，精密称定，加甲醇制成每

1ml 含 1.5 mg 的溶液。精密量取 1 ml，置 10 ml 量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，

即得。 

供试品溶液的制备：取本品细粉（过五号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入甲醇 25 ml，密塞，称定重量，超声处理 30 min，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 5ml，置 50 ml 量瓶中，加流动相

稀释至刻度，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 20 µl，注入高效液相色谱

仪，测定，即得。 

药理作用 

续断的现代药理研究主要体现在影响子宫平滑肌、抗衰老、影响骨质生成等方

面。川续断浸膏、总生物碱及挥发油对妊娠小鼠或大鼠离体、在体子宫平滑肌收缩有抑制

作用，能对抗催产素、摘除卵巢所致的大鼠流产，上述作用与其安胎功效有关 24,25。川续

断、续断总皂苷对 Alzheimer（AD）模型大鼠、三氯化铝致小鼠阿尔茨海默病模型有抑制

或清除 β-AP 沉积、抗氧化、减少神经细胞死亡变性等作用，显示出抗衰老作用 26,27。续

断能提高成骨细胞的活性和数量、促进基质钙化、促进骨痂生长、加快骨痂的改建；能促

进大鼠实验性骨折的愈合，增加骨痂羟脯氨酸和钙的含量 28。 

毒理作用 

未见报道。 

性味归经 

苦、辛，微温。归肝、肾经 1。 
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功能 

1. 续断片: 补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏 1,18-20。 

2. 酒续断: 酒炙后能增强通血脉、续筋骨、止崩漏作用 1,18-20。 

3. 盐续断: 盐炙后能引药下行，补肝肾、强腰膝的作用增强 1,18-20。 

主治 

1. 肝肾不足，筋骨不健证 

本品既善补益肝肾，强筋健骨，又有活血止痛之功。用治肝肾不足，腰膝酸

痛，可与杜仲、牛膝等同用，如续断丹（图 15；页 T-107）；治肝肾不足兼寒湿痹痛者，

可与防风、川乌等相伍，如续断丸（图 16；页 T-107）。此外，用于肾阳虚所致的阳痿不

举、遗精遗尿等证，古方亦将本品配伍补肾收涩药如肉苁蓉、菟丝子、龙骨等 29。 

2. 跌打损伤，筋伤骨折 

本品辛散温通，具活血祛 、强壮筋骨、续筋疗伤之效，为伤科常用药。用治

外伤肿痛，常与乳香、没药、当归等配伍，如定痛活血汤（图 17；页 T-108）；治骨折，

常与自然铜、丹参、桃仁等合用，如新伤续断汤（图 18；页 T-108）；对肾虚习惯性关节

脱位，常与补肝肾、强筋骨之品同用 29。 

3. 胎动不安、滑胎、崩漏下血 

本品补肝肾安胎之功。用治肾虚冲任不固之妊娠下血、胎动不安、滑胎，常与

桑寄生、菟丝子、阿胶等配伍，如寿胎丸 29（图 19；页 T-108）。 

用法用量 

煎服，9-15 g，或入丸、散。外用适量研末敷。崩漏下血宜炒用 29。 

使用注意 

未见报道。 

临床研究 

现代可用于治疗骨质疏松症、腰椎间盘突出、先兆流产等 30-33。 

不良反应：有服用续断后出现皮疹、瘙痒、皮炎、头晕、头痛、手足发麻等

报道 33。 

贮藏 

置干燥处，防蛀 18-20。 
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射干 
 

基原 
为鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.) 

DC. 的干燥根茎 1。 

植物形态 

多年生草本。根茎粗壮，鲜黄色，横生，呈不

规则的结节状。茎直立，实心，下部生叶。叶互生，宽

剑形，基部对折，先端渐尖，绿色，常带白粉；叶脉平行。伞房状聚伞花序顶生，分枝端

着生数花，花梗及分枝基部均有膜质苞片；苞片披针形至狭卵形；花被 6，两轮排列，基

部合生成短管，外轮花被裂片倒卵形或长椭圆形，内轮裂片与外轮极似而略小，黄橘色，

有暗红色斑点；雄蕊 3，贴生于外花被片基部，短于花被，花药外向；雌蕊 1，子房下

位，3 室，中轴胎座，柱头 3 浅裂。蒴果倒卵形或长椭圆形，具 3 纵棱，室背开裂，果瓣

向外弯曲。种子多数，黑紫色，近圆形，有光泽。花期 6-8 月，果期 7-9 月 2-6（图 1，2；

页 T-112，T-113）。 

生境分布 

全国大部分地区均有分布，主产于湖北孝感、黄冈，河南信阳、南阳，江苏江

宁、江浦，安徽六安、芜湖。以河南产量 大，湖北质量 好 2-6。 

采集加工 

1. 采收  

种子栽培者需 3-4 年才可采收，根茎繁殖者需 2-3 年收获。一般在 5-9 月间采

挖。挖取地下根茎，除净须根及茎叶，抖去泥土，运回加工 2-4，7-11。 

2. 产地加工  

将除去茎叶、须根和泥土的新鲜根茎晒或炕至半干，搓去须根；或放在铁丝筛

内用火烧掉须毛，晒或炕至半干 2-4，7-11。 

药材性状 

呈不规则结节状，长 3-10 cm，直径 1-2 cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱

缩，有较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留根及根

痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛 1（图 3；页 T-114）。 
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商品规格 

统货，以无细根、泥沙、杂质、霉变、虫蛀为合格。以粗壮、质坚、断面黄者为

佳 7，12。 

替代品 

川射干：为鸢尾科植物鸢尾 Iris tectorum Maxim. 的干燥根茎。本种为四川、

贵州及湖南、湖北地区的习用射干 4。细节看 C-14。 

非正品 

混淆品 

（1）白射干: 为鸢尾科植物野鸢尾 Iris dichotoma Pall. 的干燥根茎。本种主

产于陕西，内蒙古大部分地区亦有分布 4。 

（2）扁竹根: 为鸢尾科植物蝴蝶花 Iris japonica Thunb. 的干燥根茎。本种未

形成商品，偶有混入射干中 4。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥 1，13，14。 

饮片特征 

本品呈不规则形或长条形的薄片。外表皮黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，可见

残留的须根和须根痕，有的可见环纹。切面淡黄色或鲜黄色，具散在筋脉小点或筋脉纹，

有的可见环纹。气微，味苦、微辛 1（图 4；页 T-115）。 

化学成分 

射干主要含异黄酮类化合物，如次野鸢尾黄素、射干苷（图 5；页 T-116）、射干

苷元 15。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末橙黄色（图 6；页 T-116）。①草酸钙柱晶棱柱形可见。②薄壁细胞

壁稍厚非木化，常见细胞内含众多淀粉粒，有的细胞壁木质化。③木栓细胞黄棕色，表面

观多角形，侧面观四方形网。 ④导管具缘纹孔较多（图 7；页 T-117）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。取上清液 80 

µl，加三氯化铁试剂（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-118）。 

(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-乙酸乙酯-甲

酸 (85 : 15 : 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 下加热后在可见光和紫外灯（366 nm）下观察显色点

（图 9；页 T-119）。 

(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 400

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-120）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分: 不得超过 7.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不超过 10.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

醇溶性浸出物: 不得少于 18.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

次野鸢尾黄素: 本品按干燥品计算，含次野鸢尾黄素(C20H18O8)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-0.2

％磷酸溶液(53 : 47)为流动相；检测波长为 266 nm。理论板数按次野鸢尾黄素峰计算应

不低于 8,000。 

对照品溶液的制备：取次野鸢尾黄素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每

1ml 含 10 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过四号筛）约 0.1 g，精密称定，置具塞锥

形瓶中，精密加入甲醇 25 ml，称定重量，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。 
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测定方法：分别精密吸取对照品溶液 10 µl 与供试品溶液 10-20 µl，注入液

相色谱仪，测定，即得 1。 

药理作用 

射干主要有抗炎、抗病毒、抑菌、抗过敏等药理作用，其异黄酮类、三萜类和苯

醌类化合物为有效成分 16,17。射干提取物抗炎作用显著，作用机制与抑制 PGE2 的产生有

关。射干可抑制或延缓流感病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒

和疱疹病毒的致细胞病变作用，并对部分致病性皮肤真菌、绿脓杆菌、淋球菌、肺炎球

菌、结核杆菌有抑制作用。射干中的鸢尾黄素抑制卵清蛋白诱导的大鼠被动皮肤过敏反

应。射干中的鸢尾苷、鸢尾黄素具有雌性激素样作用。射干尚具有利胆、祛痰平喘、抗氧

化、抗肿瘤及抗肝脏毒性等作用 18-20。 

毒理作用 

小鼠灌服射干 70%乙醇提取物的 LD50为 66.78 g/kg20。 

性味归经 

苦，寒。归肺经 1,21-23。 

功能 

清热解毒，消痰，利咽 1,21-23。 

主治 

1. 咽喉肿痛   

本品苦寒，入肺经，能清热解毒，消痰，利咽，为治咽喉肿痛之要药。治热毒

壅盛，与升麻、芒硝、马勃等同用，如射干汤（图 11；页 T-123）；治喉痹肿痛较重，亦

可与山豆根共研细末吹喉，如吹喉散；治外感风热或痰热蕴结，咽痛音哑，可与荆芥、连

翘、牛蒡子同用，如射干消毒饮 15,23。 

2. 痰壅咳喘   

本品苦寒泄降，能祛痰降逆，止咳平喘。治肺热咳喘，痰多而黄，常与桑白

皮、马兜铃、桔梗等同用，如射干兜铃汤；治寒饮郁肺，咳嗽气喘，痰多清稀，多与麻

黄、紫菀、半夏等配伍，如射干麻黄汤 15,23（图 12；页 T-123）。 

用法用量 

煎服，3-10 g1。外用可与山豆根共研细末吹喉，如吹喉散 15,23 

使用注意 

本品苦寒，脾虚便溏者不宜用 15。 
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临床研究 

现代有用于治疗儿童疱疹性咽峡炎、支气管哮喘、慢性鼻窦炎等 16。 

不良反应：临床使用射干偶可出现食欲不振、恶心、腹泻等 19。 

贮藏 

置干燥处 1。 
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夏枯草 
 

基原 

为唇形科（Labiatae）植物夏枯草 Prunella 

vulgaris L.的干燥果穗 1。 

植物形态 

多年生草本。有匍匐地上的根状茎，在节

上生须根；茎上升，下部伏地，自基部多分枝，钝

四棱形，具浅槽，紫红色，被稀疏的糙毛或近无毛。叶对生，叶片卵形或椭圆状

披针形，边缘具不明显的波状齿或几近全缘。轮伞花序顶生，呈穗状；苞片肾

形，具骤尖头；花萼二唇形，上唇扁平，3 裂，下唇 2 裂，裂片三角形，先端渐

尖；花冠紫或蓝紫色，唇形。小坚果褐色，长椭圆形，具 3 棱。花期 5-6 月。果

期 6-7 月 2-4（图 1，2；页 T-126，T-127）。 

生境分布 

主产于江苏、安徽、浙江、湖北、河南等地，全国大部分地区均产 2-4。 

采集加工 

1. 采收  

传统多于立夏后果穗变棕红色时采收。采收时选择晴天割取全株，剪下果穗即

可 5-6。 

2. 产地加工  

采收后，除净杂质和非药用部位，晒干即可。晒干期间不可遇露水或潮湿，否

则颜色变黑会影响质量 5-6。 

药材性状 

呈圆柱形，略扁，长 1.5-8 cm，直径 0.8-1.5 cm；淡棕色至棕红色。全穗由数轮

约 10 数轮宿萼与苞片组成，每轮有对生苞片 2 片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外

表面有白毛。每一苞片内有花 3 朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果 4 枚，卵圆

形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味苦 1,7-11（图 3；页 T-128）。 

9 
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商品规格 

夏枯草商品均为统货，不分等级。但出口规格要求穗长 5 cm 以上 12-13。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，碾碎 11,14。 

饮片特征 

本品呈棒状，略扁。全穗由数轮至 10 数轮宿萼与苞片组成。花穗淡棕色至棕红

色，少数基部带有短茎。花冠多已脱落，果实卵圆形棕褐色，尖端有白色突起，有光泽。

体轻。味苦 11（图 4；页 T-129）。 

化学成分 

夏枯草主要含有三萜类[如熊果酸（图 5；页 T-129）]、甾醇类、有机酸类[如迷

迭香酸（图 5；页 T-129）]、黄酮类、多糖类等成分 7,15-17。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末棕色（图 6；页 T-130）。①花瓣薄壁细胞，周壁波状弯曲，延伸角

质条纹，维管束红棕色。②小花轴表皮细胞，覆盖毛状体大，单细胞或多细胞单列，有些

细胞就会崩溃细胞，肉组织细胞厚壁，木质化。③苞片表皮，表面观细胞呈类多角形，周

壁波状弯曲，延伸角质条纹，有气孔。④果皮薄壁细胞，表面观呈类多角形。中果皮石细

胞表面观呈类长方形或类方形，垂周壁波状弯曲，壁稍厚。胚乳组织壁稍厚，非木化。

（图 7；页 T-131，T-132）。 

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 2-3 滴溶解，再加浓硫酸 1 滴，溶液中间呈棕红色，周围呈绿

蓝色。（图 8；页 T-133）。 

- 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，显呈棕红色后变为淡红紫色。（检查三

萜类化合物）（图 9；页 T-133）。 

(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。取熊果酸对照品适量，加甲醇使溶解，制成对照品溶液 1 mg/ml。吸取

上述供试品溶液 15 µl 和对照品溶液 5 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以环己烷-氯仿-乙

酸乙酯-冰醋酸 (20 : 5 : 8 : 0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm、
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366 nm）下检视。薄层板喷以香草醛/硫酸试液（含 5%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 10；页 T-135）。 

(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，加甲醇

100 倍量作为供试品溶液。在 200-400 nm 测定此液的吸光度（图 11；页 T-136）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分 ：不得超过 12.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分 : 不得超过 4.0% w/w1（附录 2.2）。 

2. 水分 

不得超过 14.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

水溶性浸出物 : 不得少于 10.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定   

迷迭香酸: 本品按干燥品计算，含迷迭香酸（C18H16O8）不得少于 0.20% 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-

0.1%三氟乙酸溶液（42 : 58）为流动相；检测波长为 330 nm。理论板数按迷迭香酸峰计

算应不低于 6,000。 

对照品溶液的制备：取迷迭香酸对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每 lml

含 0.5 mg 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，精密加入稀乙醇 50 ml，超声处理 30 min，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减

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 5 µl，注人液相色谱仪，

测定，即得 1。 

药理作用 

夏枯草主要有降血糖、降血压、抗肿瘤、抗菌、抗病毒及抗炎、抗氧化等作用。

夏枯草醇提物能降低正常小鼠及糖尿病模型小鼠的血糖水平 17-20。夏枯草具有舒张血管、

降低血压的作用 17,21,22。 夏枯草抗肿瘤作用良好，有效成分包括萜类、黄酮、酚酸、多糖

等 15,23,24。夏枯草具有广谱抗菌活性 17,25,26，其醇提物抗结核分枝杆菌 H37RV 效果突出 27。夏

枯草中的一种三萜类物质 prunellin，被认为具有一定抗艾滋病病毒（HIV）作用 17，夏枯

草对单纯性疱疹病毒 1 型（HSV-1）亦有明显抑制作用 28,29。夏枯草水煎醇沉液抗炎作用显

著 17,30。夏枯草多糖具有抗脂质过氧化作用 31。 
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毒理作用 

未见报道。 

性味归经  

辛、苦，寒。归肝、胆经 1。 

功能 

清肝泻火，明目，散结消肿 1。 

主治 

1. 目赤肿痛，头痛眩晕 

本品苦寒，入肝经，长于清肝火而明目，主治肝火上炎，目赤肿痛、头痛眩

晕，常与菊花、决明子、青葙子等配伍 32。 

2. 瘰疬瘿瘤 

本品辛散苦泄，能散肝经郁火而散结，主治肝郁化火，痰火蕴结之瘰疬，痰

核，颈项瘿瘤，皮色不变，或肿或痛，常与海藻、贝母、玄参等配伍，如内消瘰疬丸 32

（图 12；页 T-138）。 

用法用量 

煎服，9-15 g1,32。 

使用注意 

脾胃虚寒者慎用 32。 

临床研究 

现代有用于治疗急性扁桃体炎、白喉、矽肺、渗出性胸膜炎、肝炎、细菌性痢

疾、失眠、甲状腺功能亢进、乳腺增生、腮腺炎、扁平疣等 33。 

不良反应：临床服用夏枯草偶可出现过敏反应的报道 34。 

贮藏 

置干燥处 1。 
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大青叶 
 

基原 
为十字花科(Cruciferae)植物菘蓝 Isatis 

tinctoria L.(I.indigotica Fortune ex Lindl)的干

燥叶 1。 

植物形态 
一年或二年生草本。主根深长，茎直立，顶

部多分枝。叶互生；基生叶莲座状，叶片长圆形至宽

倒披针形，顶端钝或尖，基部渐狭，全缘或稍具波状齿，具柄；茎生叶长圆形至长圆状倒

披针形，在下部的叶较大，向上渐小，先端钝尖，基部箭形，半抱茎，全缘或有不明显的

细锯齿。复总状花序顶生，花黄色；萼片 4，宽卵形或宽披针形；花瓣 4，宽楔形，顶端

近平截，具短爪；雄蕊 6，4 强。短角果矩圆形或近长圆形，扁平，边缘翅状。种子长圆

形，淡褐色。花期 4-5 月，果期 5-6 月 2-6（图 1，2；页 T-142，T-143）。 

生境分布 
全国大部分地区均有栽培，河北、安徽、江苏、河南等地是其适宜生产区；其中

河北深泽、元氏、博野、安国、定县等为最适宜区 2-6。 

采集加工 

大青叶一般一年可采收 3 次，多在生长旺盛季节采收。第一次在 6 月底采收胎叶

（脚叶），注意只能摘去植株的茎部叶片（胎叶），以免影响植株的正常发育。第二次在

8 月下旬摘叶，可摘去大部分叶片，但需注意不要摘去顶叶顶芽以利植株重新发叶。第三

次应在寒露前后采收（可根据气候决定），采收时可齐地连茎杆一起割回，提高产量。将

摘下的叶子晒干或烘干，入药 7-13。 

药材性状 
多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长 5-20 

cm，宽 2-6 cm；上表面暗灰绿色，有的可见色较深稍突起的小点；先端钝，全缘或微波

状，基部狭窄下延至叶柄呈翼状；叶柄长 4-10 cm，淡棕黄色。质脆。气微，味微酸、

苦、涩 1（图 3；页 T-144）。 
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商品规格 

均为统货，不分等级 14,15。 

非正品 

混淆品 

1. 蓼蓝叶: 为蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctorium Aiton 的干燥叶，别名靛青

叶、蓝靛叶、靛叶、水红花叶。主产于东北三省、河北、山西等地。多皱缩、破碎，完整

者展平后呈椭圆形，长 3-8 cm，宽 2-5 cm。蓝绿色或黑蓝色，先端钝，基部渐狭，全

缘。叶脉浅黄棕色，于下表面略突起。叶柄扁平，偶带膜质托叶鞘。质脆。气微，味微涩

而稍苦 14,16,17。 

2. 马蓝叶: 为爵床科植物马蓝 Strobilanthes cusia (Nees)Kuntze.的干燥叶。

主产于福建、广西等省。叶多皱缩呈不规则团块，墨绿色或暗棕黑色。完整叶片呈椭圆形

或倒卵状长圆形，长 5-10 cm，宽 3-5 cm。叶缘有细小浅钝锯齿，先端尖，基部渐窄，叶

脉于背面稍明显。质脆、易碎。气微弱，味淡 14,16,17。 

3. 路边青: 为福建等省用马鞭草科植物大青 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.

的叶。在广东、浙江省作大青叶药用。叶片微折皱，呈长椭圆形，长 5-12 cm，宽 2-6 

cm。上表面棕黄色或棕绿色，下表面色较浅。叶全缘，顶端渐尖，基部钝圆。质脆易碎。

有的有叶柄，叶柄呈细长圆柱形，长 2-5 cm。气微、味淡 14,16,17。   

炮制方法 

取原药材，除去杂质，抢水洗，切碎，干燥 1。 

饮片特征 

本品为不规则的碎段。叶片暗灰绿色，叶上表面有的可见色较深稍突起的小点；

叶柄碎片淡棕黄色。质脆。气微，味微酸、苦、涩 1（图 4；页 T-145）。 

化学成分 

大青叶主要含生物碱[如靛玉红、靛蓝、色胺酮（图 5；页 T-146）]、苷类、有机

酸、甾醇等成分 11,18-20。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末绿褐色（图 6；页 T-146）。①叶肉组织分化不明显；叶肉细胞中含

蓝色细小颗粒状物。②下表皮细胞垂周壁稍弯曲，略成连珠状增厚；气孔不等式，副卫细

胞 3-4 个。③导管为网纹和螺纹。④叶柄组织细胞类细长形或矩形，有维管束。（图 7；

页 T-147）。 
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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，加甲醇 2 ml，加 2% 茚三酮溶液 50 µl，混匀，水浴加热，显褐紫色。（检查氨基酸

衍生物）（图 8；页 T-148）。 

(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 15 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以甲

苯-氯仿-丙酮 (5 : 4 : 1)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 9；页 T-149）。 

(3) 紫外/可见光分光光度法鉴别 

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 120

倍甲醇作为供试品溶液。在 200-500 nm 测定此液的吸光度（图 10；页 T-150）。 

质量指标 

1. 水分 

不超过 13.0%w/w1（附录 3.1）。 

2. 浸出物  

醇溶性浸出物: 不得少于 16.0%w/w1（附录 4.1）。 

3. 含量测定 

靛玉红: 本品按干燥品计算，含靛玉红（C16H10N2O2）不得少于 0.20%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

（75 : 25）为流动相；检测波长为 289 nm。理论板数按靛玉红峰计算应不低于 4,000。 

对照品溶液的制备：取靛玉红对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

2 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品细粉（过五号筛）约 0.25 g，精密称定，置索氏

提取器中，加三氯甲烷，浸泡 15 h，加热回流提取至提取液无色。回收溶剂至干，残渣加

甲醇使溶解并转移至 100 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 20 µl，注入液相色谱仪，

测定，即得 1。 

药理作用 

大青叶主要有抗病原微生物、解热抗炎及影响免疫功能等作用。大青叶对甲型流

感病毒、单纯疱疹病毒Ⅰ型、柯萨奇病毒 B3、呼吸道合胞病毒、腮腺炎病毒等均有一定抑
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制作用 18,21-23。大青叶有广谱抗菌活性，对金黄色葡萄球菌效果为优，并有较好的抗内毒素

作用 18,21。大青叶解热作用显著，能抑制急性炎症 21，总有机酸部位可能是其抗炎有效组

分之一 24。大青叶能提高免疫功能 18，有效成分靛玉红、色胺酮对异常免疫反应有抑制作

用 25,26。大青叶中靛玉红对动物移植性肿瘤有较强抑制作用，对慢性粒细胞白血病的疗效

较好 27。 

毒理作用 

大青叶煎剂小鼠腹腔 LD50 16.25±1.47 g/kg5。 

性味归经 

苦，寒。归心、胃经 1,28。 

功能 

清热解毒，凉血消斑 28,29。 

主治 

1. 温毒发斑 

本品苦寒，既走气分，又入血分，为气血两清之品，用治温病热入营血，或气

血两燔，高热神昏、发斑发疹，常与水牛角、栀子等同用；治风热表证或温病初起，症见

发热头痛，口渴咽痛者，每与金银花、连翘、牛蒡子等配伍 28,29。 

2. 喉痹口疮，丹毒痈肿 

本品既清心、胃二经之实火，又善解温疫时毒，有解毒利咽、凉血消肿之效，

治心胃火盛，瘟毒上攻，发热头痛，痄腮喉痹，咽喉肿痛，口舌生疮诸症，常与大黄、栀

子、升麻等同用；治血热毒盛，丹毒痈肿者，可以鲜品捣烂外敷患处，或与蒲公英、紫花

地丁等配伍 28,29。 

用法用量 

生用煎服，10-15 g，鲜品 15-30 g，外用适量 28,29。 

使用注意 

脾胃虚寒者忌用 28,29。 

临床研究 

现代可用于治疗麻疹 30、肝炎 31、接触性皮炎 32、结膜炎 33、流行性腮腺炎 34、乙

型脑炎 31、水痘 35、发疹 36等属于热证者。 

不良反应：未见报道。 
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贮藏 

至通风干燥处，防霉 1。 
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天麻 
 

基原 
为兰科（Orchidaceae）植物天麻 Gastrodia elata Blume.

的干燥块茎 1。 

植物形态 
多年生草本。块茎肉质，长圆形或卵状长椭圆形，常平卧，

节较密，节上具多数三角状卵形的膜质鳞片。茎圆柱形，黄赤色。

膜质叶鳞片状，下部短鞘状抱茎。总状花序顶生；膜质苞片狭披针

形或线状长椭圆形；花黄赤色、橙红、淡黄或黄白色。蒴果长圆形至长圆状倒卵形；种子

多而细小，粉末状。花期 6-7 月，果期 7-8 月 3-6（图 1，2；页 T-156，T-157）。 

生境分布 

主产于贵州、云南、四川、陕西、湖北等省区。贵州遵义、正安、毕节、大方、

黔南、安顺，云南奕良、镇雄、大关、水善；湖北恩施、利川等地均适宜其生长，尤以贵

州遵义、正安、毕节，云南奕良、镇雄，四川平武、荥经等地林下阴湿、腐殖质较厚地区

最为适宜最适宜区 3-6。 

采集加工 

1. 采收 

春栽的当年冬季或第 2 年春季采挖；冬栽的第 2 年冬季或第 3 年春季采挖。春

季 4-5 月间采挖为“春麻”，立冬前采挖为“冬麻”，“冬麻”质量较好。收获时先扒开

表面泥土，然后取出菌材，再依次取出天麻。采挖时，根据是否抽茎和个体大小分为箭

麻、白麻、米麻。箭麻为具有顶生花茎芽的天麻块茎，因其花穗形如箭头，故称为箭麻；

由营养繁殖茎的顶端长出的长度在 2-12 cm 的小块茎称为白麻；由营养繁殖茎的顶芽和侧

芽生长的长度在 2 cm 以下的小块茎称为米麻。收获应将箭麻、白麻、米麻分开装，小白

麻和米麻要妥善保管，最好是当天收获，当天栽种。箭麻、大白麻则运回加工 6-7。 

2. 产地加工  

采收后，洗去泥沙以及块茎鳞片、粗皮和黑迹，用薄竹片刮去粗皮，然后用清

水洗净；放入蒸笼内蒸至透心，蒸时要大小分开，一般大的蒸 30 min，小的蒸 10-15 

min，即可。取出摊干，晾干水气就可以烘炕。烘炕一般用无烟煤、木炭火烘炕(忌用柴火)

或烘房烘炕。烘时要经常翻动，炕上温度开始以 50-60℃为宜，至七成到八成干时，取出

11 
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用手压扁，半干时停火降温，待麻体回潮后，继续上炕，此时温度应在 70℃左右，待天麻

全干后，立即出炕 6-7。 

药材性状 
呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长 3-15 cm，宽 1.5-6 cm，厚

0.5-2 cm。表面黄白色至淡黄棕色，有皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮 (芝麻

点)，顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状得芽或残留茎基；另端有圆脐形疤痕。质坚硬不易折

断，折断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘 1-6（图 3；页 T-159）。 

商品规格 

栽培商品按单位重量的只数划分等级。 

一等：干货，呈长椭圆形；扁缩弯曲，去净栓皮。表面黄白色，具横环纹，顶端

由此残留茎基或黄色的芽，末端有圆盘状的凹脐形疤痕。质坚实、半透明。断面角质牙白

色。味甘微辛。每千克 26 只以内，无空心、枯燥、杂质、虫蛀、霉变。 

二等：干货，每千克 46 只以内，其余同一等。 

三等：干货，断面角质牙白色或棕黄色稍空心，每千克 90 只以内，大小均匀，无

枯炕、杂质、虫蛀、霉变。其余同一等。 

四等：干货。每千克 90 只以外，凡不符合前面规格、空心及未去皮者均属此类。

无芦茎、杂质、虫蛀、霉变 8-9。 

非正品 

伪品 

（1）马铃薯: 为茄科植物马铃薯 Solanum tuberosum L.的干燥块茎去皮蒸熟晒软

压扁而成的加工品。呈椭圆形，加工时已压扁。表面光滑无环纹而凹凸不平，一端有茎基

凹窝，另一端钝圆。质坚实，难折断，断面平坦。角质化。无臭，味淡，嚼之粘牙 10-18。 

（2）商陆: 为商陆科植物商陆 Phytolacca acinosa Roxb.的根的加工品，多为

横切片，大小厚薄不一。呈纺锤形，顶端常有茎基残留，可见同心环状层纹习称“罗盘

纹”，味淡而稍有麻舌 10-18。 

（3）人造伪天麻: 用木薯粉或其他粉类物质制成天麻形状，呈扁椭圆形，表面黄

白色或灰白色，有纵皱纹，两端分别有人工加工成的“鹦哥嘴”和“肚脐眼”，但表面不

是天麻的点状环纹，即“芝麻点”。用水湿润表皮后，可将表层的砂纸刮下。质硬，断面

灰白色，滴加碘液扁蓝紫色 10-18。 

混淆品 

（1）羊角天麻: 为菊科植物羽裂蟹甲草 Sinacalia tangutica (Maxim.) B.Nord 

别名 Cacalia tangutica (Maxim.) Hand.-Mazz.和双舌蟹甲草 C. davidii (Franch.) 

Hand.-Mazz.的块茎，外形略似天麻。块茎呈长椭圆形或圆形，有的已压扁。表面灰棕
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色，半透明，为去皮的棕黄色，环节明显，有不规则沟纹及皱纹，并有须根痕。顶端有残

留的茎基。质坚硬，不易折断，断面半角质，灰白色或黄白色，未加工蒸煮的呈隔片状。

无臭，味微甜 10-18。   

（2）泽兰根茎: 为唇形科植物毛地瓜儿苗 Lycopus lucidus Trucz.ex Benth. 

var. hirtus Regel 的干燥根茎。呈棒状或一端膨大一端稍细呈圆柱形，扁缩而弯曲。表

面棕色或棕褐色，具环节，环节上有棕色的膜质鳞叶；有一端有棕色的干枯的芽苞，类似

“鹦哥嘴”。不易折断，断面黄白色，气微，味微甜 10-18。 

炮制方法 

取原药材，大小分开，洗净，润透或蒸软，切薄片，干燥 1。 

饮片特征 

本品呈不规则的薄片。外表皮淡黄色至淡黄棕色，有时可见点状排成的横环纹。

切面黄白色至淡棕色。角质样，半透明。气微，味甘 1（图 4；页 T-161）。 

化学成分 

天麻中主要含酚类及其苷类[如天麻素（图 5；页 T-162）]、甾醇类、有机酸类、

糖类及其它化合物 19-21。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黄白色（图 6；页 T-162）。①薄壁细胞多角形、壁厚、细胞内含众

多糊化多糖类物。②薄壁细胞遇碘液显红棕色。③导管主为螺纹，亦有网纹、非木化（图

7；页 T-163）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.2 g，加 70% 甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟，取上清液 0.2 

ml，加入 5% α-萘酚试液 1 滴，浓硫酸 1 滴，显紫色（检查糖苷类化合物）（图 8；页

T-164）。 

(2) 薄层色谱鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加 70%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 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 9；页

T-165）。 
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(3) 紫外分光光度法鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加 70%甲醇 4 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 10；页 T-166）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分 ：不得过 4.5% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不得过 15.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

醇溶性浸出物 : 不得少于 10.0% w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

天麻素: 本品按干燥品计算，含天麻素（C13H18O7）不得少于 0.20% w/w1。 

采用高效液相色谱法测定。 

色谱条件与系统适应性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-

0.05% 磷酸溶液（3 : 97）为流动相；检测波长为 220 nm。理论板数按天麻素峰计算应不

低于 5,000。 

对照品溶液的制备：取天麻对照品适量，加流动相制成每 1ml 含 50 µg 的溶

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，精密加入稀乙醇 50 ml，称定重量，加热回流 3 小时，放冷，再称定重量，用稀乙

醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10 ml，浓缩至近干，残渣加乙腈-水

（3 : 97）混合溶液溶解，转移至 25 ml 量瓶中，并用乙腈-水（3 : 97）混合溶液稀释

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 10-15 µl，注入液相

色谱仪，测定，即得。按外标法计算天麻素含量 1。 

药理作用 

天麻主要有抑制中枢神经系统、抗脑缺血、抗心肌缺血及降血压等作用。天麻具

有镇静催眠、抗惊厥、抗癫痫作用，有效成分主要为天麻素及其苷元、天麻多糖 22-25。天麻

亦有明显抗焦虑、改善学习记忆能力作用 26。天麻具有抗脑缺血再灌注损伤作用，对神经

细胞损伤有保护作用 27-30。天麻尚有抗心肌缺血作用，可增加心肌营养性血流量，保护心

肌细胞 22。天麻、天麻素及苷元有扩张血管、降血压作用 22。天麻及其多糖能提高机体特

异性和非特异性免疫功能，亦能抗衰老 22。天麻还有抗炎、促进机体 DNA 和蛋白质合成及

保护胃黏膜的作用 22,31。 
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毒理作用 

天麻液小鼠静脉注射的 LD50为 39.8（36.5-43.5）g/kg。天麻细粉片、天麻微粉小

鼠和大鼠灌胃的最大耐受剂量（MTD）高于 15.0 g/kg 体重，且无致突变作用。天麻细粉

片、天麻微粉 2.81、5.62、11.25 g/kg 连续 30 d 喂养大鼠，无毒性表现 32,33。天麻药材

粉 1.461、2.923、5.845 g/kg 连续 30d 喂养 SD 大鼠，无毒性表现 34。SD 大鼠于妊娠第 6 

-15 天经口灌胃给药，每日 1 次，于妊娠第 20d 处死孕鼠，天麻药材粉 1.54、3.08 和

6.16 g/kg 对大鼠胚胎及胎仔发育无明显毒性作用 35。 

性味归经 

甘，平。归肝经 1。 

功能 

息风止痉，平抑肝阳，祛风通络 1。 

主治 

1．肝风内动证 

本品主入肝经，且味甘质润，药性平和，具有良好的息风止痉之效，故可用治

各种病因之肝风内动 36。 

2．肝阳上亢证 

本品又有较强的平抑肝阳之效，并可止痛，为治阳亢眩晕、头痛之要药。配伍

后也可用于治疗湿痰、血虚之眩晕、头痛 36。 

3．中风瘫痪，风湿痹证 

治中风偏瘫，手足不遂，肢体麻木等症，常与当归、牛膝、杜仲等同用，如易

老天麻丸；治风中经络，面瘫偏枯，又常与全蝎、乌头、防风等同用，如天麻丹；治风湿

痹痛、关节屈伸不利者，常与秦艽、羌活、桑枝等同用，如秦艽天麻汤 36（图 11；页

T-168）。 

用法用量 

煎服，3-9 g。研末冲服，每次 1-1.5 g36。 

使用注意 

未见报道。 

临床研究 

现代可用于治疗高血压、眩晕、血管性头痛、偏头痛、三叉神经痛、梅尼埃病、

脑梗死等属肝阳上亢者 36。 

不良反应：临床有服用天麻出现过敏反应报道如荨麻疹、过敏性紫癜等 36。 
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贮藏 

至通风干燥处，防蛀 1。 
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半夏 
 

基原 
为天南星科（Araceae）植物半夏 Pinellia 

ternata (Thunb.) Ten.ex Breitenb 的干燥块茎 1。 

植物形态 

多年生小草本。块茎圆球形。叶 2-5 枚基生。叶

柄基部具鞘，鞘内或叶柄顶头具珠芽，珠芽在母株上或落地后萌发；幼苗为全缘单叶，叶

片卵状心形至戟形；老株叶片 3 全裂，裂片绿色，长圆状椭圆形或披针形，两头锐尖；侧

裂片稍短；全缘或具不明显的浅波状圆齿，侧脉 8-10 对，细脉网状。佛焰苞绿色或绿白

色，管部狭圆柱形，肉穗花序。浆果卵圆形，黄绿色。花期 5-7 月，果 8 月成熟 2-6（图

1，2；页 T-172，T-173）。 

生境分布 

湖北、河南、安徽、山东、四川、甘肃、云南、贵州、江苏等省大部分地区均适

宜其生产，其中四川南充、武胜，云南昭通、曲靖，贵州毕节为半夏的最适宜区 2-6。 

采集加工 

1. 采收 

一般于夏、秋季茎叶枯萎倒苗后采挖。每年采收时间因栽培地区、方法及气候

的影响不尽相同，一般在 8 月中旬至 9 月下旬。采收前应有一周的晴朗天气，土壤不致太

湿否则块茎和泥土粘结紧密不易挑出来，降低采收速度。采挖时，选晴天进行，从畦的一

端循枯叶痕迹手持爪勺或手铲顺行把半夏翻向一侧，或铁镐入土较深把半夏翻出，按枯

叶痕挑拣。因块茎较小，应细拣收净，除去茎叶及须根，抖去泥沙，运回加工。切忌曝

晒或堆放过久，否则不易去皮。在大型农场或连片土地上，可使用半夏专用联合采收机

采收 6-8。 

2. 产地加工  

将鲜半夏洗净泥沙，洗净，按大、中、小分级（直径 2.5 cm 以上，1.5-2.5 

cm，1.5 cm 以下），分别装入麻袋内，轻轻摔打，然后倒入清水缸中，反复揉搓，直至外

皮去净为止。再取出曝晒，并不断翻动，晚上收回平摊于室内晾干，次日再取出晒至全

干，也可用半夏脱皮机去皮，洗净，晒干或烘干。因生半夏有毒，应严格避免与手、脚及

皮肤接触，以防中毒 6-8。 

12 



泰国中药质量标准 下册 

C-64 

药材性状 
呈类球形，有的稍偏斜，直径 l-1.5 cm。表面白色或浅黄色，顶端有凹陷的茎

痕，周围密布麻点状根痕；下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉性。气微，味辛

辣、麻舌而刺喉 1,9-11（图 3；页 T-175）。 

商品规格 

一般按大小分为 1-3 等及统装。其规格等级标准为： 

一等：干货。呈圆球形、半圆球形或偏斜不等，去净外皮。表面白色或浅黄白

色，上端圆平，中心凹陷（茎痕），周围有棕色点状根痕，下面钝圆，较平滑。质坚实。

断面洁白或白色，粉质细腻。气微，味辛，麻舌而刺喉。每 kg 800 粒以内。杂质、虫

蛀、霉变。 

二等：每 kg 1,200 粒以内。余同一等。 

三等：每 kg 3,000 粒以内。余同一等。 

统货：大小不分, 颗粒直径不得小于 0.5 cm。余同一等。 

出口半夏 

出口半夏以颗粒大小分 5级： 

特级：每 kg 800 粒以下； 

甲级：每 kg 900-1,000 粒； 

乙级：每 kg 1,700-1,800 粒； 

丙级：每 kg 2,300-2,800 粒； 

珍珠级：每 kg 3,000 粒以上 12-14。 

非正品 

伪品 

(1) 水半夏: 为天南星科植物水半夏 Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume 

的块茎。在广西、广东、福建等省区伪充半夏使用。块茎椭圆形、圆锥形或半圆形，高

0.8-3 cm，直径 0.5-1.5 cm。表面类白色或淡黄色，不平滑，有多数隐约可见的点状根

痕，上端类圆形，有凸起的芽痕，下端略尖。质坚实，断面白色，粉性，气微，味辛辣，

麻舌而刺喉。本品与半夏不同，不可代半夏使用 12,15-17。 

(2) 天南星: 为天南星科植物天南星 Arisaema erubescens (Wall.) Schott. ，

异叶天南星 A. heterophyllum Blume 或东北天南星 A. amurense Maxim.的干燥块茎。

小块茎常伪充半夏。呈扁球形而较半夏大，表面淡黄至淡棕色．顶端较平。中心茎痕凹

陷，周围有麻点状根痕。质坚硬。断面白色。粉性。气微辛，味麻辣 12,15-17。 

(3) 山珠半夏: 为天南星科植物山珠南星 Arisaema yunnanense Buchet 的块茎。

形似半夏，直径一般大于 1.5 cm，表面黄色(较深)，外形大部歪斜．多有歪脖或茎痕，周

围有球状侧芽．味辛辣，麻舌 12,15-17。  
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混淆品 

虎掌半夏: 为天南星科植物掌叶半夏 Pinellia pedatisecta Schott 的块茎。在

河南、河北、山西、江苏、四川等省作半夏药用。掌叶半夏的块茎较大，通常直径 3-4 

cm12,15-17。 

炮制方法 

1. 生半夏: 将采挖的半夏洗净，除去外皮和须根，晒干，用时捣碎 18-21。 

2. 法半夏: 取半夏，大小分开，用水浸泡至内无干心，取出；另取甘草适量，加

水煎煮二次，合并煎液，倒入用适量水制成的石灰液中，搅匀，加入上述已浸透的半夏，

浸泡，每日搅拌 1-2 次，并保持浸液 pH 值 12 以上，至剖面黄色均匀，口尝微有麻舌感

时，取出，洗净，阴干或烘干，即得。每 100 kg 净半夏，用甘草 15 kg、生石灰 10 

kg18-21。 

3. 姜半夏: 取净半夏，大小分开，用水浸泡至内无干心时，取出；另取生姜切片

煎汤，加白矾与半夏共煮透，取出，晾干，或晾至半干，干燥；或切 1-2 mm 的薄片，干

燥。每 100 kg 半夏，用生姜 25 kg，白矾 12.5 kg18-21。 

4. 清半夏: 取净半夏，大小分开，用 8％的白矾溶液浸泡至内无干心，口尝微有

麻舌感时，取出，用清水洗净，切 2-4 mm 的厚片，干燥，筛去碎屑。每 100 kg 半夏，用

白矾 20 kg18-21。 

饮片特征 

1. 生半夏: 本品呈类球形，有的稍偏斜，直径 1-1.5 cm。表面白色或浅黄色，

顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕；下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉

性。气微，味微辣、麻舍而刺喉 18-21（图 4；页 T-178）。 

2. 法半夏: 本品呈类球形或破碎成不规则颗粒状。表面淡黄白色、黄色或棕黄

色。质较松脆或硬脆，断面黄色或淡黄色，颗粒者质稍硬脆。气微，味淡略甘、微有麻舌

感 18-21（图 5；页 T-178）。 

3. 姜半夏: 本品呈片状、不规则颗粒状或类球形。表面棕色至棕褐色。质硬脆，

断面淡黄棕色，常具角质样光泽。气微香，味淡、微有麻舌感，嚼之略粘牙 18-21（图 6；页

T-178）。 

4. 清半夏: 本品呈椭圆形、类圆形或不规则的片。切面淡灰白色至灰白色，可见

灰白色点状或短线状维管束迹，有的残留栓皮处下方显淡紫红色斑纹。质脆，易折断，断

面略呈角质样。气微，味微涩、微有麻舌感 18-21（图 7；页 T-178）。 

化学成分 

半夏中主要含有机酸[如琥珀酸(图 8；页 T-179)]、氨基酸[如精氨酸、丙氨酸、

亮氨酸(图 8；页 T-179)]、生物碱、挥发油等成分 22-24。 
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鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末类白色至淡黄色(图 9；页 T-179)。①淀粉粒甚多，单粒类椭圆形、

圆形或肾形；复粒由 2-6 分粒组成。②薄壁细胞壁薄，非木化，内含草酸钙针晶束存在于

椭圆形黏液细胞中，糊化淀粉粒团块甚多。③网纹导管及螺纹导管散在。④木栓细胞黄棕

色物，表面看略呈多角形(图 10；页 T-180）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

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，

加入 2% 茚三酮 200 µl，混匀，5 分钟内显蓝色（检查氨基酸衍生物）（图 11；页 T-

181）。 

(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

为供试品溶液。取精氨酸，丙氨酸和亮氨酸对照品适量，加甲醇溶解，制成对照品溶液 2 

mg/ml。吸取上述供试品溶液 15 µl 和对照品溶液 5 µl，点于硅胶 GF254薄层板上，以正丁

醇-冰醋酸-水（8 : 3 : 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 2% 茚三酮试液，在 110 ºC 下加热至显色斑点清晰，观察显色点

（图 12；页 T-182）。 

(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 100

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-183）。 

质量指标 

1. 灰分 

总灰分 ：不得超过 4.0% w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分 

不得超过 14.0% w/w1（附录 3.1）。 

3. 浸出物  

水溶性浸出物 : 不得少于 9.0% w/w1（附录 4.2）。 

4. 含量测定 

总酸以琥珀酸: 本品按干燥品计算，含总酸以琥珀酸(C4H6O4)计，不得少于

0.25％w/w1。 

采用电位滴定法测定。 
测定方法：取本品粉末（过四号筛）约 5 g，精密称定，置于锥形瓶中，加乙

醇 50 ml，加热回流 1 小时，同上操作，再重复提取 2 次，放冷，滤过，合并滤液，蒸
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干，残渣精密加入氢氧化钠滴定液（0.1 mol/l）10 ml，超声处理 30 分钟，转移至 50 ml

量瓶中，加新沸过的冷水至刻度，摇匀，精密量取 25 ml，按电位滴定法测定，用盐酸滴

定（0.1 mol/l）滴定，并将滴定的结果用空白实验校正。每 1 ml 氢氧化钠滴定液（0.1 

mol/l）相当于 5.904 mg 的琥珀酸（C4H6O4）
1。 

药理作用 

半夏主要有镇咳祛痰、抗消化性溃疡、镇吐、抗肿瘤、抗炎及抗生育等药理作

用。生半夏、姜半夏、清半夏的煎剂具有镇咳作用 25。制半夏乙醇提取物有祛痰作用，生

半夏效应不明显。半夏水煎醇沉液对急性胃黏膜损伤有保护和促进修复作用 25。生半夏对

胃黏膜有一定损伤，但姜制后能消除其刺激性。清半夏或姜半夏均有镇吐作用，生半夏则

有催吐作用 25,26。半夏蛋白、多糖、生物碱均有抗肿瘤作用 25,27,28。半夏生物碱有抗炎作用 29。

半夏蛋白有明显抗早孕作用 25。半夏亦有抗惊厥 30、镇静催眠 31、抑菌 32 和抗氧化作用 33。 

毒理作用 

生半夏混悬液灌胃给小鼠的 LD50 为 42.7 g/kg。生半夏混悬液 9、4.5、2.25  

g/kg 灌胃给小鼠，每日 1 次，连续 21 天，可显著抑制小鼠体重增长，并有死亡表现，其

中毒靶器官主要是肝、肠和肾脏，但未见明显病理形态学改变 25,34。半夏有生殖毒性，生

半夏粉 9 g/kg 灌胃，对妊娠雌性大鼠和胚胎均有非常显著的毒性，相同剂量的制半夏粉

则无毒性表现 25。生半夏具有黏膜刺激性，其混悬液引起家兔眼结膜、家鸽消化道黏膜、

小鼠喉部出现水肿和充血表现 25。生半夏、姜半夏、法半夏的水煎剂腹腔注射均有致畸作

用，以生半夏最明显 25,34。 

性味归经 

辛、温；有毒。归脾、胃、肺经 1。 

功能 

1. 生半夏: 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结 18-21。 

2. 清半夏: 炮制后毒性降低，增强化痰功效，以燥湿化痰为主 18-21。 

3. 姜半夏: 炮制后毒性降低，增强了降逆止呕作用，功效以温中化痰，降逆止呕

为主 18-21。 

4. 法半夏: 炮制后毒性降低，偏用于寒痰，同时具有调和脾胃的作用 18-21。 

主治 

1．湿痰，寒痰证   

本品辛温而燥，功善燥湿化痰、温化寒痰，兼能止咳，长于治疗湿痰、寒痰。

治湿痰壅肺，症见咳嗽痰多色白，胸闷苔腻，常与陈皮、茯苓等同用，如二陈汤（图 14；

页 T-185）；治湿痰上扰清窍，头痛眩晕，可与天麻、白术等同用，如半夏白术天麻汤
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（图 15；页 T-185）；治寒痰咳喘，痰白稀薄，可与干姜、细辛等同用，如小青龙汤 35-36

（图 16；页 T-186）。  

2．呕吐  

本品既燥湿化痰，又降逆止呕，为止呕要药。尤善治寒饮或胃寒呕吐，常与生

姜配伍，如小半夏汤（图 17；页 T-186）；治胃热呕吐，常与黄连、竹茹等同用 35-36。 

3．胸痹，心下痞，梅核气  

本品化痰散结，辛散消痞。治痰浊胸痹，常与瓜蒌、薤白等同用，如瓜蒌薤白

半夏汤（图 18；页 T-187）；治寒热互结所致的心下痞满，可与黄连、黄芩、干姜等配

伍，如小陷胸汤（图 19；页 T-187）；治痰气互结的梅核气，可与厚朴、紫苏、茯苓等同

用，如半夏厚朴汤 35-36（图 20；页 T-187）。 

4．瘰疬瘿瘤，痈疽肿毒  

本品内服散结、外用消肿。治痰湿凝结所致的瘰疬瘿瘤，内服常与海藻、昆

布、贝母等同用。治痈疽肿毒、毒蛇咬伤等证，可以鲜品捣烂外敷或生品研末调敷 35-36。 

用法用量 

内服一般炮制后使用，3-9 g。外用适量，磨汁涂或研末以酒调敷患处 1。 

使用注意 

不宜与川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子同用；生品内服宜慎 1。 

临床研究 

现代有用于治疗高脂血症、急性乳腺炎、甲状腺肿瘤、偏头痛、眩晕、慢性咽

炎、胆囊炎、慢性胃炎、胃下垂、慢性结肠炎、功能性消化不良、慢性腹泻等 2,37-44。 

不良反应：本品用量过大，生品内服或误服，可产生中毒，中毒表现为对口腔、

咽喉、胃肠道粘膜和神经系统的毒性，如口干舌麻，胃部不适，口腔、咽喉及舌烧灼疼

痛、肿胀，流涎，恶心，胸前有压迫感，音嘶或失音，呼吸困难，痉挛甚至窒息，严重者

可致麻痹而死 2。 

贮藏 

置通风干燥处，防蛀 1,18,21。 
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补骨脂 
 

基原 
为豆科（Leguminosae-Papilionoideae）植物补骨脂

Psoralea corylifolia L.的干燥成熟果实 1。 

植物形态 

一年生直立草本，全株有白色毛及黑褐色腺点。单叶

互生；叶片宽卵形至三角状卵形，先端钝或锐尖，基部圆形或

心形，边缘有粗而不规则的锯齿；托叶镰形。花 10-30 朵组成密集的总状或小头状花序，

腋生；苞片膜质，披针形；花冠蝶形，黄色或蓝色，旗瓣倒卵形。黑色荚果卵形，具小尖

头，表面具不规则网纹，不开裂，果皮与种子不易分离。花果期 7-10 月 2-5（图 1，2；页

T-191，T-192）。 

生境分布 

补骨脂在四川的栽培的地区较广，河南、安徽、广东、等省区也有分布。四川西昌

和河南怀庆为最适宜区 2-7。 

采集加工 

1. 采收  

补骨脂花期较长，果实成熟期有先后，7-10 月果实陆续成熟，需及时分批采

收。当小穗上的果实有 80％变成黑色时即可采收果序。一般每隔 7-10d 采收 1 次，最后连

茎秆割回。遇有大风雨天气，应提前收获，否则果实容易被风吹落，难以收集。采收果

枝，晒干，打出果实，除去杂质 7-11。 

2. 产地加工  

采下的种子，经晒干、脱粒、除去杂质，即可药用。也可将种子采下后，放在

布袋等容器中闷一夜，使之发热，再晒干，这样气味浓。还可以将采下的种子加 5％盐水

拌炒至干并发出香气时，即可 7-11。 

药材性状 
呈肾形，略扁，长 3-5 mm，宽 2-4 mm，厚约 1.5 mm。表面黑色、黑褐色或灰褐

色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄，与种子

13 
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不易分离；种子 l 枚，子叶 2，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦 1，12-14（图 3；页 T-

194）。 

商品规格 

均为统货，不分等级 15-16。 

炮制方法 

1. 补骨脂: 取原药材，除去杂质 17-19。 

2. 盐补骨脂: 取净补骨脂，喷淋适量盐水，拌匀，闷润 3-6 小时，至盐水被吸

尽，置炒制容器内用文火炒至微鼓起，有香气逸出时，取出，晾凉。每 100 kg 补骨脂，

用食盐 2 kg17-19。 

饮片特征 

1. 补骨脂: 本品呈肾形，略扁，长 3-5 mm，宽 2-4 mm，厚约 1.5 mm。表面黑

色、黑褐色或灰褐色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。

果皮薄，与种子不易分离；种子 1 枚，子叶 2，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦 17-19

（图 4；页 T-195）。 

2. 盐补骨脂: 本品形如补骨脂。表面黑色或黑褐色，微鼓起。气微香，味微咸 17-19

（图 5；页 T-195）。 

化学成分 

补骨脂主要含香豆素 [如补骨脂素、异补骨脂素（图 6；页 T-196）]、黄酮类 

（如补骨脂乙素）、单萜酚 （如补骨脂酚、Psoracorylifols A-E）等成分 12,20-22。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末黑褐色（图 7；页 T-196）。①外果皮表皮细胞层长方形，壁厚、深

褐色。②中果皮薄壁细胞层壁薄，非木化。③胚乳壁薄细胞层壁极厚，内有众多油滴，无

淀粉粒（图 8；页 T-197）。 

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 80 

µl，加三氯化铁试剂（9%三氯化铁水溶液）1-2 滴，显绿色（检查酚类化合物）（图 9；

页 T-198）。 

- 取本品粉末 0.2 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。滴 1-2 滴上清液

于滤纸上，挥干溶剂，置紫外灯（366 nm）下检视，呈蓝色荧光。再滴加 10%氢氧化钠，
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呈橙色，置紫外灯（366 nm）下检视呈黄绿色荧光（检查香豆素类化合物）（图 10；页

T-198）。 

(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 5 µl，点于硅胶 GF254 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯

（7 : 3）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 10%氢氧化钾甲醇试液后在可见光和紫外灯（366 nm）下检视。或薄层板喷以香草醛/

硫酸试液（含 5%香草醛和 10%硫酸），在 110ºC 下加热后于可见光下检视，观察显色点

（图 11；页 T-200）。  

(3) 紫外/可见光分光光度法鉴别 

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 1,500

倍甲醇作为供试品溶液。在 200-500 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-201）。 

质量指标 

1. 杂质：不得超过 5% w/w1（附录 1）。 

2. 灰分 

总灰分：不得超过 8.0% w/w1（附录 2.1）。 

酸不溶性灰分：不得超过 2.0% w/w1（附录 2.2）。 

3. 水分: 不超过 9.0%w/w1（附录 3.1）。 

4. 含量测定 

补骨脂素和异补骨脂素: 本品按干燥品计算，含补骨脂素（C11H6O3）和异补骨脂素

（C11H6O3）的总量不得少于 0.70% 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

（55∶45）为流动相；检测波长为 246 nm。理论板数按补骨脂素峰计算应不低于 3,000。 

对照品溶液的制备：取补骨脂素对照品和异补骨脂素对照品适量，精密称定，

分别加甲醇制成每 1 ml 各含 2 µg 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，置索氏提

取器中，加甲醇适量，加热回流提取 2h，放冷，转移至 100 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 5-10 µl，注入液相色谱

仪，测定，即得。 

药理作用 

补骨脂主要有抗肿瘤、雌激素样作用、促进骨质生成、抗菌、光敏活性、抗氧化

及保肝等作用。补骨脂抗肿瘤活性较强，补骨脂素、异补骨脂素及补骨脂乙素是其有效成
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分之一 23-27。补骨脂素、异补骨脂素具有雌激素样作用 28。补骨脂能促进骨形成，抑制骨吸

收 26,29，其提取物和补骨脂酚对雌激素缺乏所致的骨质疏松有防治作用 30,31。补骨脂中的黄

酮类成分有较强抑菌作用 26,32，其萜酚类成分 Psoracorylifols A-E 具有抗幽门螺旋杆菌

活性 33。补骨脂醇提取物有光敏活性，可用于治疗白癜风 26。补骨脂尚有抗氧化 26、保肝 34 、

抗抑郁、抗过敏 26及抗老年性痴呆作用 35。 

毒理作用 

补骨脂总油、补骨脂酚和异补骨脂素小鼠灌胃给药的 LD50分别为 38.0±3.5 g（生

药）/kg，2.3±0.18 ml/kg 和 180±29.6 mg/kg。补骨脂乙素粗制品 100 mg/kg 灌胃大鼠，

每日一次，连续一个月，对血压、心电、血象、肝功能及血糖等均无明显影响。补骨脂酚

0.125、0.25、0.5、1.0 mg/kg 给小鼠灌胃，连续 1-4 周均可引起肾脏病变，其他脏器无

明显病变。异补骨脂素 50、100、200 mg/kg 连续三天给小鼠灌胃，及 10-100 mg/kg 连续

10-14 天给犬灌胃，均未见毒性反应 28。 

性味归经 

辛、苦，温。归肾、脾经 1。 

功能 

1. 补骨脂：温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑 1。 

2. 盐补骨脂: 盐补骨脂引药入肾，增强温肾助阳、纳气止泻的作用 36。 

主治 

1. 肾虚不固证 

本品既补肾阳，又善固精缩尿，用治肾虚不固之遗精滑精、遗尿尿频，有标本

兼顾之功。可单用，或与菟丝子、山茱萸、覆盆子、桑螵蛸等同用，如菟丝子丸 37（图

13；页 T-204）。 

2. 肾虚阳痿，腰膝冷痛 

本品能补命火，壮阳起痿，治肾虚阳痿，常与菟丝子、胡桃肉、沉香等同用，

如补骨脂丸 37（图 14；页 T-204）。 

3. 脾肾阳虚之泄泻 

本品既能补肾温脾，又能固涩止泻，为治脾肾阳虚五更泄泻之要药，常与吴茱萸、

肉豆蔻、五味子等配伍，如四神丸 37（图 15；页 T-204）。 

4. 肾不纳气，虚寒喘咳 

本品补肾纳气平喘，治肾不纳气的虚喘，常与温肾散寒，纳气平喘之品配伍，

如黑锡丹 37。 

此外，本品还可治疗白癜风，研末用酒制成 20%-30%酊剂，外涂局部 37。 
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用法用量 

煎服，6-l0 g1。 

外用 20%-30% 酊剂涂患处 1。 

使用注意 

阴虚火旺及大便秘结者忌服 36。 

临床研究 

现代常用于治疗白癜风、功能性子宫出血、寻常斑块型银屑病等 2。 

不良反应：使用药物后接触光照，皮肤红肿，继而水泡，渗出，可继发浆液性大

泡，并继发色素沉着 2。 

贮藏 

置干燥处 1。 
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佛手 
 

基原 

为芸香科（Rutaceae）植物佛手 Citrus medica 

L.var.sarcodactylis（Hoola van Nooten）Swingle 的

干燥果实 1。 

植物形态 

常绿灌木或小乔木。枝条上有短而硬的刺，嫩枝

幼时紫红色。单叶多互生，叶片长椭圆形、倒卵状椭圆形或短圆形，基部阔楔形，叶缘

具浅钝锯齿。圆锥花序；花常单性，雄花丛生，萼先端 5 裂；花瓣 5；雌花子房上部渐

狭，在花柱脱落后即行分裂，果实发育过程中成为手指状肉条。柑果卵形或矩圆形，顶端

分裂如拳或张开如手指，果皮甚厚。花期 4-5 月，果期 10-11 月 2-5（图 1，2；页 T-208，

T-209）。 

生境分布 

主产于四川、广东、重庆、浙江、云南等气候温暖、湿润的地区。尤以四川合江、

沫川、健为，重庆江津，广东肇庆、高要、四合、云浮、郁南，浙江金华等地最适宜其

生长 2-6。 

采集加工 

1. 采收  

佛手果一般在 7 月底至 8 月初陆续成熟。果皮有青绿渐变成黄白色或金黄色，

皮色嫩薄呈现光亮，并有特殊芳香气时采收。选择晴天时用剪刀从果柄初剪下，到冬季采

收完为止。雨天、阴天和早晨露水未干时不能采收 7-10。 

2. 产地加工  

摘下后晾数天，待水分大部分蒸发后，纵切或刨成厚约 0.5-1 cm 的薄片，

晒干或低温干燥 7-10。 

药材性状 
为类椭圆形或卵圆形的薄片，常皱缩或卷曲，长 6-l0 cm，宽 3-7 cm，厚 0.2-

0.4 cm。顶端稍宽，常有 3-5 个手指状的裂瓣，基部略窄，有的可见果梗痕。外皮黄绿色

14 
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或橙黄色，有皱纹和油点。果肉浅黄白色，散有凹凸不平的线状或点状维管束。质硬而

脆，受潮后柔韧。气香，味微甜后苦 1,11-13（图 3；页 T-210）。 

商品规格 

1. 佛手鲜品: 均为统货，不分等级 14-15。 

2. 佛手片: 分广佛手片、川佛手片 1-3 等及统货。均以身干、片大黄边白瓤

（广佛手）或绿边佛手（川佛手）、香气浓者为佳 14-15。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，喷淋清水，闷润 2-4 小时，至内外湿度一致，切 2-3 mm 的

细丝，晒干或低温干燥，筛去碎屑 2。 

饮片特征 

本品呈丝条状，有的可见手指状的裂瓣，外皮黄绿色或橙黄色，有皱纹及油点。

果肉浅黄白色，散有凹凸不平的线状或点状维管束。质较柔韧。气香，味微甜后苦 2（图

4；页 T-211）。 

化学成分 

佛手主要含黄酮类[如橙皮苷（图 5；页 T-212）]、挥发油、香豆素类以及多糖类

等成分 11,16。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末淡黄棕色（图 6；页 T-212）。①果皮表皮细胞呈不规则多角形，偶见

气孔。草酸钙方晶成菱形存在于多角形的薄壁细胞中。②中果皮薄壁组织众多，细胞呈

不规则形或类圆形，壁不均匀增厚。非木化，导管主为螺纹与网纹。③纤维，壁薄，木质

化，细胞胞腔宽可见（图 7；页 T-213）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 30 分钟。滴 1-2 滴上清液

于滤纸上，挥干溶剂，置紫外灯（366 nm）下检视，呈蓝色荧光（检查香豆素类化合物）

（图 8；页 T-214）。 

(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，以环己烷-乙酸乙酯

（3 : 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 9；页 T-215）。 
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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 4ml，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 10；页 T-216）。 

质量指标 

1. 水分: 不超过 15.0% w/w1（附录 3.1）。 

2. 浸出物  

醇溶性浸出物: 不得少于 10.0% w/w1（附录 4.1）。 

3. 含量测定 

橙皮苷: 本品按干燥品计算，含橙皮苷（C28H34O15）不得少于 0.03% 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-

冰醋酸（33∶63∶2）为流动相；检测波长为 284 nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于

5,000。 

对照品溶液的制备：取橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1 ml 含

15 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过五号筛）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 1 h，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 10 µl，注入液相色谱仪，

测定，即得 1。 

药理作用 

佛手主要有影响肠道平滑肌收缩、平喘、镇咳祛痰、调节免疫、抗氧化、抑菌等

作用。佛手醇提取物对动物离体正常肠肌或痉挛肠肌运动均有抑制作用 19。佛手水煎剂、

醇提取液、乙酸乙酯提取液、挥发油具有平喘、镇咳或祛痰作用 20-23。佛手多糖能提高机

体特异性与非特异性免疫功能 24。佛手多糖、佛手总黄酮有较好的抗氧化作用 25，且佛手

提取液能通过抗氧化途径发挥营养皮肤和促进毛发生长的作用 27,28。佛手水煎剂、挥发油

和多糖体外具有抗肿瘤作用 24,29,30。佛手尚有镇静催眠、抗惊厥、抗抑郁等作用 19,31。佛手

果实挥发油抑菌效果较好，具有广谱特点 32。 

毒理作用 

佛手挥发油中的柠檬内酯小鼠灌胃的 LD50为 3.95 g/kg2。 

性味归经 

辛、苦、酸，温。归肝、脾、胃、肺经 1,2。 
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功能 

疏肝理气，和胄止痛，燥湿化痰 1。 

主治 

1. 肝郁气滞证 

本品辛行苦降温通，入肝经，善疏肝解郁，治肝郁气滞之胁肋胀痛，常配伍

柴胡、青皮、郁金等疏肝理气之品 33。 

2. 脾胃气滞证 

本品辛行苦降，归脾胃经，又能行气导滞，调和脾胃。治脾胃气滞之脘腹胀

痛、呕恶食少，常与木香、陈皮、枳壳等行气调中药配伍 33。 

3. 痰湿壅肺证 

本品燥湿化痰、又能疏疏肝理气。常用于痰湿壅肺证，尤宜于咳嗽日久痰多，

胸闷气急或胸胁作痛者，可与丝瓜络、郁金、陈皮等通络、化痰行气药同用 33。 

用法用量 

煎服，3-l0 g1。 

使用注意 

阴虚有火及无气滞者慎服 33。 

临床研究 

现代常用于治疗小儿传染性肝炎、慢性胃炎等 2。 

不良反应：未见报道。 

贮藏 

置阴凉干燥处，防霉，防蛀 2。 
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使君子 
 

基原 

为使君子科（Combretaceae）植物使君子 

Quisqualis indica L.的干燥成熟果实 1。 

植物形态 

落叶攀援状灌木，叶对生, 叶片薄纸质，卵形或椭

圆形，先端渐尖，基部圆形或略呈心形，全缘，表面无

毛，幼枝叶被黄褐色柔毛, 但老叶下面尤以叶脉及边缘处疏被棕色柔毛；叶柄下部有关节；

叶落后关节以下部分成棘状物。顶生穗状花序组成伞房状花序，花两性；苞片卵形至线状

披针形，被毛；萼管被柔毛及腺毛，先端具外弯的萼齿 5 枚；花瓣 5，长圆形或倒卵形，

先端钝圆，基部宽楔形，初为白色，后转淡红色。果实橄榄状，具明显的锐棱角 5 条，成

熟时呈青黑色或栗色；种子 l 枚，圆柱状纺锤形。花期 5-9 月，果期 6-10 月 2-6（图 1，2；页

T-222，T-223）。 

生境分布 

商品多来源于栽培。主要分布于西南、广东、广西、江西、福建、湖南、四川等

地。尤以四川宜宾、眉山，广东连县、清远、潮州、佛岗、廉江，湖南宜章、江华、华荣

等地最适宜其生长 2-7。  

采集加工 

1. 采收  

栽后 3年开始结果。在秋季果壳由绿变紫黑色时采收 6-8。 

2. 产地加工  

采收后除去杂质，晒干或烘干，即可 6-8。 

药材性状 
呈椭圆形或卵圆形，具 5 条纵棱，长约 2.5-4 cm，直径约 2 cm。表面黑褐色至紫

黑色，平滑，微具光泽。顶端狭尖，基部钝圆，有明显圆形的果梗痕。质坚硬，横切面多

呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形，长约 2 cm，直径约

l cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶 2，黄白色，有油

性，断面有裂隙。气微香，味微甜 1,8-10（图 3；页 T-224）。 

15 
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商品规格 

不分等级，均为统货 10-11。 

炮制方法 

1. 使君子: 取原药材，除去杂质 12-14。 

2. 使君子仁: 取净使君子，除去外壳及霉败的果实 12-14。 

3. 炒使君子仁: 取净使君子仁，置炒制容器内，用文火加热，炒表面黄色微有焦

斑，有香气逸出时，取出放凉 12-14。 

饮片特征 

1. 使君子: 本品呈椭圆形或卵圆形，具 5 条纵棱，长约 2.5-4 cm，直径约 2 cm。

表面黑褐色至紫黑色，平滑，微有光泽。顶端狭尖，基部钝圆，有明显圆形的果柄痕。质

坚硬，横切面多呈五角星形，棱角外壳较厚，中间呈类圆形空腔 12-14（图 4；页 T-226）。 

2. 使君子仁: 本品呈长椭圆形或纺锤形，长约 2 cm，直径约 1 cm，表面棕褐色

或黑褐色，有多数纵皱纹。种皮易剥离。子叶 2，黄白色，有油性，断面有裂隙，气微

香，味微甜 12-14（图 5；页 T-226）。 

3. 炒使君子仁: 本品形如使君子仁，表面黄白色，有多数纵皱纹，有时可见残留

的棕褐色种皮。气香，味微甜 12-14（图 6；页 T-226）。 

化学成分 

使君子中主要含氨基酸[如使君子氨酸（图 7；页 T-227）]、生物碱 [如葫芦巴碱

（图 7；页 T-227）]、挥发油、脂肪油等成分 8,15 。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末绿褐色（图 8；页 T-227）。①果皮皮细胞褐色呈不规则多角形。

②中果皮石细胞团壁厚，管腔狭窄，木质化。③内果皮维管束非木化。④种皮细胞壁薄，

呈不规则多角形，细胞内充满棕色物。⑤胚乳壁薄细胞层壁极厚，非木质化，细胞内含草

酸钙簇晶体，其他物质但加碘液不染紫色（图 9；页 T-228）。 

2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 1 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 1  ml，加

入 2% 茚三酮溶液 50 µl，混匀，水浴加热，呈深蓝色（检查氨基酸衍生物）（图 10；页

T-229）。 
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(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-乙酸乙酯-甲酸 

（10 : 1 : 0.5）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液，在 110ºC 下加热至显色斑点清晰，观察显色点（图 11；页

T-230）。 

(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-231）。 

质量指标 

含量测定 
葫芦巴碱：本品种子含葫芦巴碱（C7H7O2）不得少于 0.20% 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：以氨基键合硅胶为填充剂 ；以乙腈-水（80︰20）为流

动相；检测波长为 265 nm；理论板数按胡芦巴碱峰计算应不低于 4,000。 

对照品溶液的制备：取胡芦巴碱对照品适量，精密称定，加 50%甲醇制成每 1 ml 含

0.1 mg的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品种子粉末（过二号筛）约 0.5 g，精密称定，置具塞锥形

瓶中，精密加入 50%甲醇 20 ml，称定重量，超声 30 min，放冷，再称定重量，用 50%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，测定，即

得1。 

药理作用 

使君子主要有抗寄生虫、抗真菌及抗病毒等作用。体内、外实验均表明使君子对

蛔虫有较好的驱治作用，作用与所含使君子酸钾盐、使君子仁油等有关 16-19。使君子还能

驱蛲虫，对细粒棘球绦虫原头蚴也有杀灭作用 16。使君子水浸剂体外多种皮肤真菌有不同

程度的抑制作用 16。使君子乙醇提取物有抗乙肝病毒作用 20。使君子尚有杀灭指环虫、保

肝等作用 21,22。 

毒理作用 

使君子粗制品（生药）26.6 g/kg 给犬口服，除产生呕吐、呃逆外，无其他中毒

症状。使君子油 50-100 mg/10g 给小鼠或家兔灌胃，未见中毒现象 15。使君子提取物小鼠

灌胃的 LD50为 16.333 g/kg；使君子提取物 5.808、2.904、1.452 g/kg 给大鼠灌胃，连续

60 天，5.808 g/kg 使君子提取物降低大鼠红细胞数和淋巴细胞数，但对大鼠血清生化指

标、肝与肾脏器系数无明显影响，提示使君子提取物对肝、肾无不良影响 23。 
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性味归经 

甘，温。归脾、胃经 1。 

功能 

1. 使君子: 杀虫消积 1,13,14。 

2. 使君子仁: 使君子仁与使君子功用相同，使君子仁多入丸、散剂或嚼食。生品

以杀虫力强，常用于蛔虫病、蛲虫病 13,14。 

3. 炒使君子仁: 炒后可缓和膈肌痉挛的副作用，并长于健脾消积，亦能杀虫。多

用于小儿疳疾及蛔虫腹痛 13,14。 

主治 

1. 蛔虫病 

本品善驱蛔虫，治疗小儿蛔虫病，轻症可单用炒使君子仁嚼服；重症可与苦楝

皮，槟榔等同用，如使君子散 24。 

2.小儿疳积 

本品治疗因蛔虫所致的小儿疳积，症见面色萎黄、形瘦腹大、腹痛等，常配伍

白术、山药等健脾补虚药，如肥儿丸 24（图 13；页 T-233）。 

3. 蛲虫病 

可与百部、槟榔等同用 24。 

用法用量 

使君子 9-12 g，捣碎入煎剂； 

使君子仁 6-9 g，多入丸散或单用，作 1-2 次分服。 

炒使君子仁 每岁 1-1.5 粒，炒香嚼服，总量不超过 20 粒 1。 

使用注意 

服药时忌饮浓茶 1。 

临床研究 

现代有用于治疗胆道蛔虫等 25。 

不良反应：使君子用量过大，均能产生呃逆 ，严重者还可出现恶心呕吐等 26。有

服用使君子出现过敏性紫癜、房室传导阻滞、皮肌炎的报道 27-29。 

贮藏 

置通风干燥处，防霉，防蛀 1,2。 
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石菖蒲 
 

基原 

为天南星科（Araceae）植物石菖蒲 Acorus 

tatarinowii Schott.的干燥根茎 1。 

植物形态 

多年生草本。根茎横卧，芳香，外皮黄褐色，

根茎肉质，具多数须根，根茎上部分枝甚密，因而植株

成丛生状，分枝常被纤维状宿存叶基。叶片薄，线形，基部对折，中部以上平展，先端渐

狭，基部两侧膜质，上延几达叶片中部，暗绿色，无中脉，平行脉多数，稍隆起。花序柄

腋生，三棱形，为肉穗花序长的 2-5 倍或更长，稀近等长；肉穗花序圆柱状，上部渐尖，

直立或稍弯。花两性，白色，密生；花被 6，倒卵形，先端钝；雄蕊 6，稍长于花被，花

药黄色；子房长椭圆形。幼果绿色，成熟时黄绿色或黄白色。花期 3-5 月，果期 6-8 月 2-5

（图 1，2；页 T-237，T-238）。 

生境分布 

分布于黄河流域以南各地的密林下湿地或溪涧石上。长江流域各省区的大部分地

区均适宜其种植，尤以四川雅安、荣经、洪雅、峨嵋等地最为适宜 2-6。 

采集加工 

1. 采收  

石菖蒲栽后 3-4 年即可采收。一般在早春或冬末挖出根茎，剪去叶片和须根，

洗净，即可运回加工 7-10。 

2. 产地加工  

将运回的石菖蒲晒干，如遇阴雨天气，可以烘干，得到干品后，把药材装入有

碎磁碗片的撞笼内，撞去毛须，即可 7-10。 

药材性状 
呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长 3-20 cm，直径 0.3-l cm。表面棕褐色或灰棕

色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长 0.2-0.8 cm，具细纵纹，一面残留须根或圆点状根

痕；叶痕呈三角形，左右交互排列，有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬，断面纤维性，

16 
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类白色或微红色，内皮层环明显，可见多数维管束小点及棕色油细胞。气芳香，味苦、微辛 1,11-13

（图 3；页 T-239）。 

商品规格 

均为统货，不分等级 14-16。 

非正品 

混淆品 

1. 水菖蒲: 天南星科植物水菖蒲 Acorus calamus L.根茎的切片。为扁圆形厚

片，直径 1-1.5 cm。外表皮类白色或淡棕色，有的具类三角形残留叶痕或凹陷的圆点状根

痕。切面类白色或淡棕色。质松软，海棉状。气香特异，浓烈，味辛 14,17,18。 

2. 九节菖蒲: 为毛茛科植物阿尔泰银莲花 Anemone altaica Fisch.ex C.A.Mey 的根

茎。表面棕黄色至暗棕色，具多数半环状突起的节；断面白色，可见淡黄色小点 6-9 个，

排列成环。气微，味微酸 14,17,18。 

炮制方法 

取原药材，除去杂质，大小分开，洗净，浸泡 1-2 小时，取出，闷润 8-12 小时，

至内外湿度一致，切厚片，晒干或低温干燥，筛去碎屑 2,19。 

饮片特征 

本品呈扁圆形或长条形的厚片。外表皮棕褐色或灰棕色，有的可见环节及根痕。

切面纤维性，类白色或微红色，有明显环纹及油点。气芳香，味苦、微辛 1（图 4；页 T-

240）。 

化学成分 

石菖蒲主要含挥发油成分 [如 α-细辛醚、β-细辛醚（图 5；页 T-241）]及生物

碱、蒽醌、有机酸、多糖等成分 11,20,21。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末棕色至暗棕色（图 6；页 T-241）。①纤维束周围细胞中含草酸钙方

晶，形成晶纤维。细胞壁极厚，木质化。②淀粉粒单粒球形或椭圆形；复粒由 2-20（或更

多）分粒组成。常存在薄壁细胞中。③表皮细胞层褐色，皮质层常见薄壁细胞。④分泌细胞

呈类圆形或长圆形，胞腔内充满黄绿色、浅红色或红色分泌物。⑤网纹导管散在（图 7；页 T-

242）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

取本品粉末 0.4 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 80 

µl，加香草醛少量与浓硫酸 1-2 滴，显紫红色至红紫色（检查酚类化合物）（图 8；页

T-243）。 

(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，以石油醚（50-60˚C）-

乙酸乙酯（8:2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（254 nm、366 nm）下检视。薄

层板喷以茴香醛试液，在 110ºC下加热至显色斑点清晰，观察显色点（图 9；页 T-244）。 

(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-245）。 

质量指标 

1. 灰分 

   总灰分：不超过 10.0%w/w1（附录 2.1）。 

2. 水分：不得超过 13.0%w/w1（附录 3.2）。 

3. 浸出物  

   醇溶性浸出物: 不得少于 12.0%w/w1（附录 4.1）。 

4. 含量测定 

挥发油: 本品含挥发油不得少于 1.0% ml/g1（附录 5）。 

药理作用 

石菖蒲主要有影响中枢神经系统功能、解痉、平喘、抗心律失常及抑菌等作用。

在中枢神经系统方面，石菖蒲首先表现出镇静催眠、抗惊厥、抗癫痫作用 22-27，其次有改

善学习记忆、抗痴呆、抗抑郁的作用 22,28,29，此外石菖蒲的挥发油及其主要成分β-细辛

醚、石菖蒲的多种提取液均对缺血再灌注脑损伤大鼠有保护作用 22。石菖蒲能抑制正常及

痉挛肠肌的收缩，表现出解痉作用 22。石菖蒲中的α-细辛醚、β-细辛醚有平喘作用 30,31。

石菖蒲挥发油能对抗乌头碱、肾上腺素及氯化钡诱发的心律失常 32。石菖蒲对多种致病细

菌、常见致病皮肤真菌有抑制作用 33,34。 

毒理作用 

石菖蒲挥发油小鼠皮下注射 LD50 为 0.157 m1/kg，腹腔注射 LD50 为 0.23 ml/kg，

挥发油的毒性表现主要是兴奋脊髓。石菖蒲水蒸气蒸馏提取所得挥发油小鼠灌胃给药的

LD50（0.382 ml/kg）低于其纯化品 LD50（0.700 ml/kg），而纯化品中所含β-细辛醚纯度
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提高，提示石菖蒲挥发油的毒性作用可能是挥发油中的杂质引起 35。石菖蒲 95% 乙醇提取

物 300、600、1200 mg/kg 对小鼠无致畸作用，无诱发染色体畸变效应 36。 

性味归经 

辛、苦，温。归心、脾、胃经 37。 

功能 

开窍醒神，宁心安神，化湿和胃 37。 

主治 

1．闭证神昏 

本品略能开窍醒神，且兼化湿，豁痰之效，尤宜于痰湿秽浊之邪蒙蔽清窍所致

之神昏，治中风痰迷心窍，神志昏乱、舌强不能语，常与半夏、天南星等合用，如涤痰汤

（图 11；页 T-247）；治湿温痰热蒙蔽，高热、神昏谵语者，常与郁金、竹沥等配伍，如

菖蒲郁金汤；治痰热癫痫抽搐，则与竹茹、黄连等配伍，如清心温胆汤 37。 

2．心神不宁证 

本品入心经，既可开心窍、又可安心神，其宁心安神之效，可用治多种原因所

致的心神不宁。治痰湿蒙蔽心神或心肾不交所致的失眠、多梦、健忘等，常与远志、茯苓、龙骨

等配伍，如安神定志丸（图 12；页 T-247）；治气虚心失所养所致的失眠、健忘、多梦，

则与人参、茯苓等配伍，如不忘散等 37（图 13；页 T-247）。 

3．湿阻中焦证 

本品辛温芳香，能化湿浊、醒脾胃。治湿浊中阻，脘闷腹胀、痞满疼痛等，多

与 砂 仁 、 苍 术 、 厚 朴 等 配 伍 ； 治 湿 热 蕴 结 肠 中 所 致 噤 口 痢 之 水 谷 不 纳 ， 

痢疾后重等，应与黄连、石莲子等配伍，如开噤散 37（图 14；页 T-248）。 

用法用量 
煎服，3-10 g37。 

使用注意 

阴虚阳亢，汗多、滑精者慎用 37。 

临床研究 

现代可用于治疗中风后遗症 38、慢性血管神经性头痛 39等 。 

不良反应：有服用石菖蒲发生皮肤过敏反应的报道 40。曾报道一例消渴病患者服

用石菖蒲过敏，引起寒颤、高热、口角泡疹 41。 
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贮藏 

置阴凉干燥处，防霉 1,2。 
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何首乌 
 

基原 

为蓼科（Polygonaceae）植物何首乌 Polygonum 

multiflorum Thunb.的干燥块根 1。 

植物形态 

多年生草本。根细长，先端膨大成块根，质坚硬

而重，表面红棕色或暗棕色，切面为暗棕红色颗粒状。茎

缠绕，上部多分枝，常为红紫色，基部木质化。单叶互生；叶片卵形、卵状心形或长卵

形，先端渐尖，基部心状箭形或心形，两面粗糙，全缘或微波状;托叶鞘薄膜质，褐棕

色，抱茎，易破裂而残存。圆锥花序顶生或腋生，花序分枝极多；苞片卵状披针形，每苞

片内具花 2-4 朵；花梗纤细，下部具关节，果时延长；花小而密，花被 5 深裂，裂片大小

不等，白色或绿白色，外侧 3 片背部有翅，肥厚；雄蕊 8，较花被短；子房三角形，柱头

3 裂，花柱极短。瘦果卵形至椭圆形，具三棱，黑色有光泽，全包于宿存的花被内，呈倒

卵形，下垂。花期 8-10 月，果期 10-11 月 2-6（图 1，2；页 T-252，T-253）。 

生境分布 

分布于贵州、四川、云南、广东、广西、湖南、湖北、陕西、河南、江西、安

徽、浙江、江苏、甘肃、福建、山西、重庆等地。人工栽培尤以广东德庆、清远、高州最

适宜 2-6。 

采集加工 

1. 采收  

一般种植三年便可以采收，每年秋冬季叶片脱落或春末萌芽前采收为宜。先把

支架拔除，割除藤蔓，再把块根挖起 7-10。 

2. 产地加工  

去掉藤茎，削平块根两端，洗净，晒干或用文火缓缓烘干。不宜用猛火，以免

烘焦。个大的可对半剖开 7-10。 

药材性状 
呈团块状或不规则纺锤形，长 6-15 cm，直径 4-12 cm。表面红棕色，皱缩不平，

有浅沟，并有横长皮孔及细根痕。体重，质坚实，不易折断，断面浅黄棕色或浅红棕色，

17
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显粉性，皮部有 4-11 个类圆形异型维管束环列，形成云锦状花纹，中央木部较大，有的

呈木心。气微，味微苦而甘涩 1,11-13（图 3；页 T-254）。 

商品规格 

商品按加工方法的不同分为生首乌和制首乌。规格按个头重量分为: 

1. 首乌王: 每个重 200 g 以上。 

2. 提首乌: 每个重 100 g 以上。 

3. 统首乌: 不分大小。 

出口商品按个头重量分为四等： 

一等，每个重 200 g 以上。 

二等，每个重 100 g 以上。 

三等，每个重 50 g 以上。 

四等，每个重 30 g 以上 14-16。 

非正品 

伪品 

(1) 红药子: 为蓼科植物翼蓼 Pteroxygonum giraldii Dammer & Diels 的块根在

甘肃、宁夏、河北及河南部分地区混作何首乌药用。呈不规则圆形、半圆形或长圆形块

片，外皮棕褐色或黑褐色，粗糙，有须根痕，切面粉红色或粉红白色，不平，可见纵横走

向的维管束及纤维。皮部无“云锦花纹” 16-22。 

(2) 朱砂七: 为蓼科植物毛脉蓼 Polygonum ciliinerve (Nakai)Ohwi 的块根。

外貌宛如何首乌，不甚整齐，外皮黄棕色或棕褐色，紧贴，不易剥离，市售品常横切成

块，一般直径 3-6 cm，厚 0.8-2.5 cm，断面凹凸不平，土黄色或黄棕色，具有多数纵横

交错的纤维束，有细条状淡黄色或黄白色纹理，质坚硬，强木质化。髓部有异常维管束，

皮部无“云锦花纹” 16-22。 

混淆品 

(1)白首乌: 为萝藦科植物白首乌 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 主产

于江苏、河北、山东等地。呈长圆柱形或长纺锤形，表面土黄色或淡黄棕色，断面类白

色，粉性，无云锦花纹。味先甜后苦 16-22。 

(2) 隔山消: 为萝藦科植物隔山消 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.的块

根。呈圆柱形，微弯曲，长约 10-20 cm，直径约 2-3 cm，外表面黄褐色或红棕色，栓皮

粗糙，有明显纵横皱纹，皮孔横长突起，栓皮破裂处露出黄白色的木质部。质坚硬。断面

淡黄棕色。粉质。有辐射状花纹及鲜黄色孔点。气无，味先苦后甜 16-22。 
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炮制方法 

1. 何首乌或生何首乌: 除去杂质，洗净，稍浸，润透，切 2-4 mm 的厚片或直径

8-12 mm 的块，干燥 23,24。 

2. 制何首乌: 取何首乌片或块，照炖法，用黑豆汁拌匀，置非铁质的适宜容器

内，炖至汁液吸尽；或照蒸法，清蒸或用黑豆汁拌匀后蒸，蒸至内外均呈棕褐色，或晒至

半干，切片，干燥。每 100 kg 何首乌片或块，用黑豆 10 kg。 

黑豆汁制法  取黑豆 10 kg，加水适量，煮约 4 小时，熬汁约 15 kg，豆渣再

加水煮约 3 小时，熬汁约 10 kg，合并得黑豆汁约 25 kg。经黑豆制后，味甘厚则入阴，

增强滋阴补肾，养肝益血，乌须发，强筋骨的功能 23,24。 

饮片特征 

1.何首乌或生何首乌: 本品呈不规则的厚片或块。外表皮红棕色，皱缩不平，有

浅沟，并有横长皮孔样突起及细根痕。切面浅黄棕色或浅红棕色，显粉性；横切面有的皮

部可见锦状花纹，中央木部较大，有的呈木心。气微，味微苦而甘涩 23,24（图 4；页 T-

257）。 

2.制何首乌: 本品呈不规则皱缩状的块片，厚约 1 cm。表面黑褐色或棕褐色，凹

凸不平。质坚硬，断面角质样，棕褐色或黑色。气微，味微甘而苦涩 23,24（图 5；页 T-

257）。 

化学成分 

何首乌主要含蒽醌类 [如大黄素、大黄素甲醚（图 6；页 T-258）]、二苯乙烯类 

[如 2，3，5，4´-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷（图 6；页 T-258）]和多糖等成

分 11,25,26。 

鉴定 

1. 显微鉴别 

本品粉末红棕色（图 7；页 T-258）。①淀粉粒单粒类圆形或肾形；脐点人字

形、星状或三叉状；复粒由 2-9 分粒组成存在细胞内或散在。②壁薄细胞层壁薄，非木

化，细胞内含众多淀粉粒，草酸钙簇晶散在，偶见簇晶与较大的方形结晶合生。③具缘纹

孔导管可见。④木栓细胞黄褐色。细胞表面观纹理呈多边形，波浪细胞壁（图 8；页 T-

259）。 
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2. 理化鉴别 

(1) 化学鉴别 

- 取本品粉末少量，加氨试液（40%氨水）0.5 ml，反应一段时间，显红

色。(检查蒽醌类化合物）（图 9；页 T-260）。 

- 取本品粉末 0.1 g，加甲醇 2 ml，超声处理 15 分钟。取上清液 80 

µl，加三氯化铁试剂（9%三氯化铁水溶液）1-2 滴，显绿色（检查酚类化合物）（图 10；

页 T-260）。 
(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，以甲苯-乙酸乙酯 

(3:1)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 11；页

T-262）。 

(3) 紫外/可见光分光光度法鉴别 

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 200

倍甲醇作为供试品溶液。在 200-600 nm 测定此液的吸光度（图 12；页 T-263）。 

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 10.0%w/w1（附录 3.1）。 

3. 含量测定 

(1) 2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷: 本品按干燥品计算，含

2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷（C20H22O9）不得少于 1.0%w/w1。 

以高效液相色谱法测定。避光操作。 

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；检测波长为 320 nm。理论板数按 2,3,5,4′-四羟基二苯乙

烯-2-O-β-D-葡萄糖苷峰计算应不低于 2,000。 

对照品溶液的制备：精密称取 2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡

萄糖苷对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每 1 ml 含 0.2 mg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过四号筛）约 0.2 g，精密称定，置具

塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇 25 ml，称定重量，加热回流 30 min，放冷，再称定重量，

用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，静置，上清液滤过，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。 
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(2) 结合蒽醌含量: 本品按干燥品计算，含结合蒽醌以大黄素（C15H10O5）和大

黄素甲醚（C16H12O5）的总量计，不得少于 0.10%w/w1。 

以高效液相色谱法测定。避光操作。 

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-0.1%磷酸溶液（80︰20）为流动相；检测波长为 254 nm。理论板数按大黄素峰计算应

不低于 3,000。 

对照品溶液的制备：取大黄素对照品、大黄素甲醚对照品适量，精密称

定，加甲醇分别制成每 1 ml 含大黄素 80 µg，大黄素甲醚 40 µg 的溶液，即得。 

供试品溶液的制备：取本品粉末（过四号筛）约 1 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 h，取出，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 5 ml 作为供试品溶液 A（测游离蒽醌

用）。另精密量取续滤液 25 ml，置具塞锥形瓶中，水浴蒸干，精密加 8% 盐酸溶液 20 

ml，超声处理 5 min，加三氯甲烷 20 ml，水浴中加热回流 1 h，取出，立即冷却，置分

液漏斗中，用少量三氯甲烷洗涤容器，洗液并入分液漏斗中，分取三氯甲烷液，酸液再用

三氯甲烷振摇提取三次，每次 15 ml，合并三氯甲烷液，回收溶剂至干，残渣加甲醇使溶

解，转移至 10 ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液 B（测

总蒽醌用）。 

测定法：分别精密吸取对照品溶液与上述两种供试品溶液各 10 µl，注入

液相色谱仪，测定，即得。结合蒽醌含量=总蒽醌含量-游离蒽醌含量 1。 

药理作用 

何首乌主要有抗衰老、降血脂、增强机体免疫功能、促进造血功能、保肝等作

用。何首乌抗衰老作用明确，作用发挥与抗氧化损伤、保护神经细胞及提高机体免疫系统

功能、内分泌系统功能有关 27-32，何首乌多糖及二苯乙烯苷类成分为主要有效成分。何首

乌增强机体特异性与非特异性免疫功能，能延缓免疫器官退化 27,28。何首乌对多种高脂血

症动物模型，表现出降低胆固醇、甘油三酯、β-脂蛋白含量，减少动脉粥样硬化斑块形

成、脂质沉积等作用 27,28,33,34。何首乌尚有促进造血功能 27,33、保肝 33、抗心肌缺血和改善脑

缺血等作用 35。  

毒理作用 

生何首乌小鼠灌胃的 LD50 为 50 g/kg；制何首乌用量达 100 g/kg 时未见死亡发

生；生何首乌 1：2 醇渗漉液小鼠腹腔注射的 LD50为 2.7 g/kg；制何首乌 1：10 醇渗漉液

小鼠腹腔注射的 LD50为 169.4 g/kg。制何首乌连续 3 个月大剂量（22 g/kg，40 g/kg）服

用对大鼠肝脏有一定毒性，停药后可恢复，但常规剂量(6-12 g)服用制何首乌是安全的。

生何首乌提取液 30 g/kg、12 g/kg 连续灌胃给药大鼠 4 周后，大鼠 ALT、AST、γ-谷氨酰

转肽酶(γ-GT)等指标及肝组织病理检查未见明显异常，认为生何首乌没有明显的肝损害

作用 36。 
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性味归经 

苦、甘、涩，微温。归肝、肾、心经 37。 

功能 

1. 何首乌或生何首乌: 解毒，润肠通便，截疟为主 37。 

2. 制何首乌: 补益精血为主 37。 

主治 

1. 血虚证 

制何首乌善补肝肾、益精血，有补血作用。常与熟地、当归、白芍等配伍，治

血虚萎黄，失眠健忘等 37。 

2. 精血亏虚证 

制何首乌补肝肾之精血，常用于治疗肝肾精血不足之证，尤以乌须发见长。治

肝肾亏虚，须发早白、脱发等，可单用，或与补益肝肾精血药配伍，如七宝美髯丹，以之

与当归、枸杞子、菟丝子等同用。治肝肾亏虚，腰膝酸软，头晕目花，耳鸣耳聋，常与补

益肝肾之品配伍，如首乌延寿丹，以之与桑椹、黑芝麻、杜仲等同用 37。 

3．久疟不止 

生何首乌有截疟之效，亦具补虚之力。治疟疾日久，气血虚弱，常与人参、当

归、陈皮、煨姜等补气养血之品配伍，如何人饮 37（图 13；页 T-267）。 

4. 痈疽，皮肤瘙痒 

何首乌有解毒之功，既可消痈散结，也可祛风止痒。治疗瘰疬结核，可单用内

服或外敷，或与夏枯草、土贝母等其他解毒散结药配伍。治遍身疮肿痒痛，常与苦参、防

风、薄荷等清热燥湿、祛风止痒药配伍，如何首乌散 37（图 14；页 T-267）。 

5. 肠燥便秘 

生何首乌通便、兼益精血，故治精血亏虚、肠燥便秘，可单用或与润肠通便药

肉苁蓉、当归、火麻仁等同用 37。  

用法用量 
煎服，生何首乌 3-6 g1。 

制何首乌 6-12 g1。 

使用注意 

制用补益力强，湿痰较重者不宜用；生用滑肠，大便溏泄不宜用 37。 
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临床研究 

现代常用于治疗痤疮 38、颈淋巴结核未溃型 39、高脂血症 40、高血压 41、血管性痴

呆 42、失眠 43等。 

不良反应：何首乌可致药物性肝损害，潜伏期为 7-30 d，主要临床表现为乏力、

纳差、皮肤巩膜黄染，可伴皮肤瘙痒，肝大，脾大，腹水，肝功能酶学明显升高，以 ALT

升高为主，同时可伴有黄疸，以直接胆红素升高为主 44。 

贮藏 

置干燥处，防蛀 1。 
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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 100-500 g，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 2-4 g 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 450°C，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 2 M 盐酸约 25 ml，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 500°C 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 2-5 g，平铺于干燥至恒重的扁形称瓶中，厚度不超过 5 mm，疏松

供试品不超过 10 mm，精密称定，打开瓶盖在 100-105°C 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-272）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 0.05 ml。

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 200 ml 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 0.05 ml）。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 2-3 ml 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： 

 
 
          

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 5 g 干品浸泡，打成粗粉，精确称量，与 100 ml 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 20.0 ml 滤液，于 105°C 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 T-274）。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 130-150°C 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 5 mm 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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Anemarrhenae Rhizoma 
 

Definition 
Anemarrhenae Rhizoma (知母 Zhimu) or  

Common Anemarrhena Rhizome is the dried rhizome of  
Anemarrhena asphodeloides Bunge, family Liliaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome oblate-cylindrical, diageotropic, covered with remaining long 

and thick fibrous-like leaf sheath. Leaves similar to rice seedling, basal; leaf blade narrow 
lanceolate, relatively tough with several parallel veins but without distinctive main vein. Scape 
much longer than leaves, stretching out from leaves cluster; inflorescence racemose; bract small, 
pink, light purple or white; persistent tepal 6, arranged in two whorls, yellow or violet, with three 
veins at the center. Fruit capsule, narrow ovate or long ovate, with six longitudinal ridges, short 
beaked apex, upper part splits when ripe. Flowering from May to June, fruit mature from August 
to September.2-6 (Figure 1, p.T-2; Figure 2, p.T-3) 

Important cultivation area 
Anemarrhenae Rhizoma is mainly produced in Hebei ( 河北 ), Shanxi ( 山西 ), 

Heilongjiang (黑龙江 ), Jilin (吉林 ) and Liaoning (辽宁 ) provinces and Inner Mongolia 
Autonomous Region (内蒙古). The most suitable cultivation areas are in Yixian (易县) and 
Laiyuan (涞源) counties in Hebei province.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

The harvesting period is generally in spring and autumn of the second and the third 
year after planting. For autumn harvest, it should be harvested in late October or early November 
after the plant stop growing. For spring harvest, harvest in early March before the plants sprout 
new shoots. The harvesting periods can be varied depend on climate of the regions, for example, 
in the northeast of China and Inner Mongolia Autonomous Region, the harvest is in the early and 
the middle of April, or late September; in most area of Shanxi, the harvest is in the middle and 
late May; in Hebei province, mostly harvest in autumn until before frost (霜降 ) or from 
September to October, but some are harvested in spring (春风).6-9 

1 
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2. Post-harvest handling 

(1) Zhimurou (知母肉 ): Dig the rhizomes in late April. Peel the outer bark 
immediately without washing when still fresh, cut into slices and dry.6-9 

(2) Maozhimu (毛知母): Dig the rhizome in late October, shake to remove soil, then 
dry in the sun or by baking. Put fine sand into a pot and heat with low fire until the sand is hot, 
add the dried rhizomes and gently stir-fry until fine hairs on the rhizomes fall off. Remove the 
rhizomes and place on bamboo threshing baskets, use fire to singe off the remaining hairs but 
keep the soft yellow flosses. Wash clean, remove from water and dry.6-9 

Anemarrhenae Rhizoma peel contains relatively high amount of timosaponin 
which has a strong in vitro anti-microbial effect. Therefore Maozhimu has better therapeutic 
efficacy than Zhimurou.10 

Description of crude drug 
Elongated, slightly flat and curved, branched occasionally, 3-15 cm in length, 0.8-1.5 cm 

in diameter, one end with a light yellowish leaf scars. External yellowish-brown to brown, the 
upper part has a concave groove and closely arranged annular nodes with dense yellowish-brown 
remaining leaf bases, bilaterally arranged from both sides to top of the rhizome; the lower part 
bulged and slightly wrinkled, with pitted or protruding dotted root scars. Texture hard, easily 
broken, fracture yellowish-white. Odor, slight; taste, bitter and slightly sweet and sticky when 
chewed.1-7 (Figure 3, p.T-5) 

Commercial grading 
Anemarrhenae Rhizoma is classified into Zhimurou and Maozhimu. Both types have no 

further grading.11-16 

1. Zhimurou: Peeled dry rhizome. Long, slightly flattened cylinder. External yellowish-
white or brownish-yellow. Texture compact, fracture light yellow, somewhat granular. Odor 
characteristic; taste, bitter and slightly sweet. Length not specified, more than 0.5 cm in thickness 
on broad side. Without withered part, foreign matter, insect damage and mildew.11-16 

2. Maozhimu: Dry rhizome. Cylindrical, somewhat flat, slightly curved, branched 
occasionally; the upper part exhibiting a concave groove and dense annular nodes with dense 
yellowish-brown or brown hairs at the nodes; the lower part exhibiting fibrous root scars; one tip 
exhibiting light yellow leaf scars called “Jinbaotou (金包头)”. Texture compact, soft. Fracture 
yellowish-white, somewhat granular. Odor characteristic; taste, bitter and slightly sweet. Length 
more than 6 cm. Without foreign matter, insect damage and mildew.11-16 
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Processing method 
There are 2 processing methods. 

1. Zhimu (知母): Remove soil and foreign matters. Wash the rhizomes and wait until 
soft then cut into 2-4 mm thick slices, dry. Remove remaining hairs and leaf-sheaths.10 

2. Yanzhimu (盐知母): Stir-fry Zhimu (from method 1) with low fire, stir-fry until the 
color changed. Spray brine (2 kg of salt for 100 kg of crude drug), stir-fry until dry, remove from 
heat and allow to cool, remove fragments.10 

Description of prepared slice 
1. Zhimu: Irregular long or round slices. External yellowish-brown, with some 

yellowish-brown fiber like leaf bases and pitted or protruding dotted root scars. Fracture 
yellowish-white to yellow. Odor, slight; taste, bitter and slightly sweet, sticky when chewed.10 
(Figure 4, p.T-6) 

2. Yanzhimu: Same as Zhimu except external yellow or with burnt spots. Taste, slightly 
salty.10 (Figure 5, p.T-6) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Anemarrhenae Rhizoma are steroidal saponins [e.g. 

timosaponin BII (Figure 6, p.T-7), sarsasapogenin], xanthones [e.g. mangiferin, isomangiferin 
(Figure 6, p.T-7)], flavonoids, lignans, alkaloids, etc.11,17,18 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brown (Figure 7, p.T-7). Microscopic cells tissue and intracellular structures: 
(1) Parenchyma cell large, thin-walled, non-lignified, round or elliptic, containing bundled 
raphides of calcium oxalate crystals or scattered crystals, 36-110 μm in length. (2) Starch granule 
large, occasionally found, mostly single, long-elliptic, spherical or reniform. (3) Irregular crystal, 
large, occasionally found. (4) Cork cell yellowish-brown, polygonal in surface view, wall slightly 
sinuated, occasionally found. (5) Vessel mostly spiral and reticulated or scalariform, abundant. 
(6) Fiber, thin-walled, broad lumen, lignified, occasionally found. (7) Sclereid, thick-walled, 
lignified, occasionally found. (Figure 8, p.T-8) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
- To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of distilled water, shake for 2-3 minutes. 

Stable foam is produced (foam test for saponins) (Figure 9, p.T-9). 
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- To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of distilled water, shake for 2-3 minutes. 
Take 80 μl of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride TS (9% ferric chloride in water), a 
green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 10, p.T-9). 

(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. Prepare standard solutions by dissolving 
β-sitosterol in methanol to produce a standard solution of 1 mg/ml. 

- Apply 10 μl of the test solution and 2 μl of the standard solution separately to a 
silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a 
mixture of toluene : acetone (85 : 15) as the mobile phase. After developing and removal of the 
plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under visible 
light after spray with vanillin/sulfuric spray reagent (5% vanillin in 10% sulfuric acid in ethanol) 
and heating at 110°C. The spots and color of the chromatograms will be as shown in Figure 11 
(p.T-11). 

- Apply 10 μl of the test solution to a silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). 
Place the plate in a chromatographic 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, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under visible light after 
spray with vanillin/sulfuric spray reagent (5% vanillin in 10% sulfuric acid in ethanol) and 
heating at 110°C. The spots and color of the chromatograms will be as shown in Figure 12 
(p.T-12). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of ethanol, 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 13 (p.T-13). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 9.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 4.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 12.0% w/w1 (Appendix 3.1). 
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3. Content of active constituent 
(1) Mangiferin (C19H18O11): Not less than 0.70% w/w, calculated based on dry 

weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : 0.2% acetic acid (15 : 85) as the mobile phase. 
Measure the absorbance at 258 nm. The number of theoretical plates of the column is not less 
than 6,000, calculated with the reference to the peak of mangiferin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of mangiferin CRS and dissolve 
in 50% ethanol to produce a reference solution with the concentration of 50 µg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.1 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of 50% ethanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add 50% ethanol 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 the reference solution 
into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of mangiferin in the test solution with reference to the peak area of the reference 
substance, and calculate the percentage of mangiferin content in the sample.1 

 (2) Timosaponin BII (C45H76O19): Not less than 3.0% w/w, calculated based on dry 
weight of the crude drug.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a 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 10,000, calculated with the reference to the peak of timosaponin BII. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of timosaponin BII CRS and 
dissolve in 30% acetone to produce a reference solution with the concentration of 0.5 mg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.15 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of 30% acetone, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add 30% acetone to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Accurately inject 5 and 10 μl of the reference solution and 10-15 µl of 
the sample solution into the column, carry out under the above condition and record the 
chromatograms. Calculate the content of timosaponin BII in the test solution with reference to the 
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peak area of the reference substance, and calculate the percentage of timosaponin BII content in 
the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Anemarrhenae Rhizoma are anti-microbial, 

anti-pyretic, anti-inflammatory, reduce blood sugar, improve cognitive learning and memory, etc. 
It has anti-microbial activity against bacteria, Mycobacterium tuberculosis, some fungus and 
Candida albicans.19,20 It has hypoglycemic effect on normal and induced hyperglycemic 
animals.17,21 Mangiferin and isomangiferin have anti-viral activity on Herpes virus.22,23 
Mangiferin has anti-pyretic and anti-inflammation activities.17 Polysaccharides and 
timosaponin B have anti-inflammatory activity.23,24 Timosaponins and timosapogenins can 
improve learning ability and memory in dementia animals.17,25-28 Timosaponins also has 
anti-tumor, reduce blood lipid level, anti-atherosclerosis, anti-platelet aggregation, 
anti-osteoporosis, anti-oxidation, anti-radiation, anti-depression activities.29 

Toxicity 
Maximum tolerated doses of Anemarrhenae Rhizoma water extract and 80% ethanol 

extract orally administered in mice are 35.0 g/kg and 37.5 g/kg, respectively. Both extracts are 
considered low toxicity and clinically safe.30 

Property and channel distribution 
Bitter and sweet in flavor, cold in nature. Enter lung, stomach and kidney channels.1 

Action 
1. Zhimu: Clearing heat and purging fire, replenish yin and moistening.1,31 

2. Yanzhimu: Stir-fry with brine help guide the effect downward, specifically to the 
kidney channel, strengthen yin nourishing activity and relieve and clear away high heat. Usually 
used in deficiency of yin leads to hyperactivity of fire condition.10,31 

Indication 
1. High fever, restlessness and thirst 

Anemarrhenae Rhizoma is particularly good at clearing excessive evil heat (邪气) in 
qi level caused by loss of warm qi (温热病), manifesting as unrelenting high fever, excessive 
sweating, restlessness, thirst, and large surging pulse. It is often used with Shigao (石膏 Gypsum) 
for synergistic effect, as in Baihu Tang (白虎汤)32 (Figure 14, p.T-16). 
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2. Dry cough due to lung-heat 
Anemarrhenae Rhizoma enters lung channel, it can clear away lung-heat and nourish 

lung-yin. For cough due to lung-heat, with thick yellow phlegm, it is often used with Beimu 
(贝母) and Huangqin (黄芩), as in Ermu Ningsou Wan (二母宁嗽丸) (Figure 15, p.T-16). For 
dry cough with little phlegm due to endogenous dry heat caused by lung-yin deficiency, it is often 
used with Beimu (贝母 ) and Maidong (麦冬 ), as in Erdong Ermu Tang (二冬二母汤 )32 
(Figure 16, p.T-16). 

3. Thirst due to impairment of body fluid and thirst due to diabetes (消渴症) 
Anemarrhenae Rhizoma can clear stomach-heat and tonify stomach-yin. For 

vexation-heat and thirst due to excessive stomach fire caused by yin deficiency, it is often used 
with Shigao (石膏 Gypsum) and Maidong (麦冬), as in Yunü Jian (玉女煎) (Figure 17, p.T-17). 
For frequent hunger and thirst due to diabetes (消渴症), it is often used with Shanyao (山药) and 
Tianhuafen (天花粉), as in Yuye Tang (玉液汤)32 (Figure 18, p.T-17). 

4. Yin deficiency leads to hyperactivity of fire 
Anemarrhenae Rhizoma enters kidney channel, tonifies yin to reduce heat, and is 

regarded as the essential drug to replenish yin and suppress fire. For kidney-yin deficiency, 
manifesting as bone-heat hectic fever, vexation, spontaneous night sweating, and spontaneous 
seminal emission, it is often used with Shudi (熟地) and Huangbai (黄柏), as in Zhibai Dihuang 
Wan (知柏地黄丸)32 (Figure 19, p.T-17). 

Usage and dosage 
6-12 g of Zhimu or Yanzhimu, decoction for oral use.1 

Contraindication 
Anemarrhenae Rhizoma is cold in nature, moist in quality, and has purgative activity. It 

is contraindicated in patients with loose stool due to spleen insufficiency.32 

Modern clinical application 
Used in the treatment of upper respiratory tract infection, malignant fever, insomnia, 

rheumatoid arthritis, etc.33-36 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from moisture.10,31 
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Alismatis Rhizoma 
 

Definition 
Alismatis Rhizoma (泽泻 Zexie) or Oriental Water 

Plaintain Rhizome is the dried tuber of Alisma orientale (Sam.) 
Juz., family Alismataceae.1 

Description of the plant 
Perennial aquatic or wetland herb. Tuber spherical or subglobose, with many fibrous 

roots attached. Leaf basal, dimorphous; submerged leaf linear or lanceolate; emerged leaf broad 
lanceolate, elliptic or ovate. Inflorescence paniculately compound-umbel, floret white, bisexual. 
Fruit achene, elliptic or nearly oblong, flat, with 1-2 shallow grooves on the back; seed purple-
brown. Flowering from June to August, fruiting from July to October.2-5 (Figure 1, p.T-21, Figure 
2, p.T-22) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of Alismatis Rhizoma are in Fujian (福建), Sichuan (西川), 

Jiangxi (江西) and Guangdong (广东) provinces, and Guangxi Zhuang Autonomous Region         
(广西壮族自治区). Alismatis Rhizoma is classified according to cultivation areas into Jianzexie  
(建泽泻) and Chuanzexie (川泽泻). Major cultivation areas for Jianzexie are in Jianyang (建阳), 
Pucheng (浦城) and Jian’ou (建瓯) counties in Fujian province; Guangchang (广昌), Shicheng    
(石城) and Ningdu (宁都) counties in Jiangxi province; and in Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, with the most suitable cultivation areas in Jianyang and Pucheng counties in Fujian 
province, and in Guangchang and Shicheng counties in Jiangxi province. Major cultivation areas 
for Chuanzexie are in Pengshan (彭山) and Meishan (眉山) districts, and Dujiangyan (都江堰) 
and Chongzhou (崇州) cities, and Qianwei (犍为) county in Sichuan province, with the most 
suitable cultivation areas in Pengshan district, Meishan district and Dujiangyan city.3-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Harvest when aerial parts start to wither in late December of the planting year. Too 
early harvest will get tubers with less starch and low yield. Harvest too late when the tubers 
budded affected the quality of the crude drug. Harvest by digging up tubers; remove withered 

2 
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leaves, leave the terminal bud about 3 cm long to avoid seepage of internal fluids during baking 
or drying.6-8 

2. Post-harvest handling 
Eliminate fibrous roots, dry in the sun or bake in an earthen stove oven immediately. 

Then put the tubers in a bamboo basket and shake to remove fibrous roots and course bark, 
leaving the tubers smooth and light yellowish-white.6-8 

Description of crude drug 
Spherical, elliptical or ovate, 2-7 cm in length, 2-6 cm in diameter. External yellowish-

white or light yellowish-brown, with irregular transverse-annular shallow furrows and numerous 
small protruding fibrous root scars, occasionally tuberculate bud scars at base. Texture hard, 
fracture yellowish-white, starchy with numerous small pores. Odor, slight; taste, slightly 
bitter.1-6,9-11 (Figure 3, p.T-23) 

Commercial grading 
Alismatis Rhizoma is classified by cultivation areas as Jianzexie and Chuanzexie.12,13 

1. Jianzexie (建泽泻): divided into 3 grades. 
First-class: Dried tuber, elliptical. External yellowish-white with occasional small 

protuding fibrous root scars. Texture hard; fracture yellowish-white, fine-grained starchy. Taste, 
slightly bitter and sweet. Less than 32 pieces per 1 kg. Without withered tuber, foreign matter, 
insect damage and mildew. 

Second-class: Elliptical or ovate. Less than 56 pieces per 1 kg. Otherwise same as 
first-class. 

Third-class: Spherical. More than 56 pieces per 1 kg. The smallest tuber is not less 
than 2.5 cm in diameter. Withered tubers not more than 10 percent. Otherwise same as first-
class.12,13 

2. Chuanzexie (川泽泻): divided into 2 grades. 
First-class: Dried tuber, ovate, tuberculate bud scars attached to the base. External 

grayish-yellow. Texture hard, fracture light yellowish-white. Taste, sweet and slightly bitter. Less 
than 50 pieces per 1 kg. Without withered tuber, broken tuber, foreign matter, insect damage and 
mildew. 

Second-class: More than 50 pieces per 1 kg. The smallest tuber is not less than 2 cm 
in diameter. Withered or broken tubers not more than 10 percent. Otherwise same as first-class.12-13 
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Counterfeit product 
The confound 
Zhaiyezexie (窄叶泽泻): The dried tuber of Alisma canaliculatum A. Braun & C.D. 

Bouché, family Alismataceae. Spherical or obovate. External yellowish-brown, may have remains 
of grayish-brown bark, with numerous fibrous root scars and numerous conspicuous tuberculate 
buds around the base. Texture hard, fracture yellowish-white, starchy. Odor, slightly aromatic; 
taste, slightly bitter.14-17 

Processing method 
There are 3 processing methods. 

1. Zexie (泽泻): Eliminate foreign matters, sort according to size, soak the tubers until 
approximately 80% soaked, take out and wait until thoroughly soft, cut into 2-4 mm thick slices, 
dry.18-19 

2. Yanzexie (盐泽泻): Mix Zexie (from method 1) with brine (2 kg of salt for 100 kg of 
crude drug), soak until the brine is totally absorbed, stir-fry using low heat until color change to 
slightly yellow, take out, allow to cool, remove residues and fragments.18-19 

3. Fuchaozexie (麸炒泽泻): Stir-fry wheat brand (10-15 kg of wheat bran for 100 kg of 
the crude drug) in a pan with medium heat until starting to smoke, add Zexie (from method 1), 
stir-fry until Zexie turns yellowish-brown, take out, sift out the bran, and allow to cool.18-19 

Description of prepared slice 
1. Zexie: Round or elliptic thick slices. External yellowish-white or light yellowish-

brown with numerous small protruding fibrous root scars visible. Fracture yellowish-white, 
starchy, with numerous small pores. Odor, slight; taste, slightly bitter.18-19 (Figure 4, p.T-26) 

2. Yanzexie: Same as Zexie except external light yellowish-brown or brown with 
occasional burnt marks, taste slightly salty.18-19 (Figure 5, p.T-26) 

3. Fuchaozexie: Same as Zexie except external yellowish-brown with occasional burnt 
marks, odor slightly burnt smell.18-19 (Figure 6, p.T-26) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Alismatis Rhizoma are tetracyclic triterpenoids [e.g. 

alisol A, alisol B, alisol A 24-acetate, alisol B 23-acetate (Figure 7, p.T-27)], sesquiterpenoids 
[alismol (Figure 7, p.T-27)], volatile oils, etc.20-21 
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Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-brown to grayish-brown (Figure 8, p.T-27). Microscopic cells 
tissue and intracellular structures: (1) Small starch granules numerous, spherical, long-elliptic or 
reniform; single or occasionally aggregated. (2) Oil cavities mostly broken, whole ones 
subrounded, sometimes oil drops in cells visible. (3) Vessels mostly reticulate, occasionally 
found. (4) Fibers, lignified thick-walled, with narrow lumen. (Figure 9, p.T-28). 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
- To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 

minutes. Evaporate 0.5 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 brownish-red color 
(Liebermann-Burchard’s test for triterpenoids) (Figure 10, p.T-29). 

- To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 
minutes. Take 150 μl of the supernatant, add 1-2 drops of concentrated sulfuric acid, a reddish-
purple color is produced (test for triterpenoids) (Figure 11, p.T-29). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : ethyl acetate : formic acid (80 : 40 : 0.5) as the mobile phase. After developing and 
removal of the plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine 
under 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-30). 

(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 100 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-31). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 5.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 14.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 10.0% w/w1 (Appendix 4.1). 
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4. Content of active constituent 
Alisol B 23-acetate (C32H50O5): Not less than 0.05% w/w, calculated based on dry 

weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : water (73 : 27) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 208 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 3,000, 
calculated with the reference to the peak of alisol B 23-acetate. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of alisol B 23-acetate CRS and 
dissolve in acetonitrile to produce a reference solution with the concentration of 20 µg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.5 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of acetonitrile, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add acetonitrile 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 the reference solution 
into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of alisol B 23-acetate in the test solution with reference to the peak area of the reference 
substance, and calculate the percentage of alisol B 23-acetate content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The pharmacological studies of Alismatis Rhizoma are mainly on urinary system, 

digestive system, cardio-vascular system and metabolism process of lipid. Alismatis Rhizoma has 
diuretic and renal protective effects.22 The active diuresis substances are alisol B and alisol A 24-
acetate.23 The processing method affects the diuretic effect. Unprocessed Alismatis Rhizoma, stir-
fried with wine and stir-fried with wheat bran (Fuchaozexie) all have diuretic effect while stir-
fried with brine (Yanzexie) has no diuretic effect. Alismatis Rhizoma extract has renal protective 
and renal function restoration effects in induced-kidney damage in rats and mice.24,25 Alismatis 
Rhizoma also has good effect in suppressing the occurrence of kidney stones,23,26-29 reducing 
blood lipid, reducing weight, anti-atherosclerosis22 and hepato-protection.22,30 Alismatis Rhizoma 
extract has anti-platelets aggregation activity, and in vivo and in vitro anti-thrombosis activity.22 
Alismol can reduce blood pressure, increase coronary blood flow and relieve heart stress.22 

Toxicity 
LD50 of intraperitoneal injection of Alismatis Rhizoma water extract and 50% ethanol 

extract in mice are more than 5 g/kg, equivalent to 15 g/kg of crude drug. LD50 of intraperitoneal 
injection and LD50 of intravenous injection of methanol extract in mice are 780 and 1,270 mg/kg, 
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respectively. No fatality after oral administration of 4 g/kg of methanol extract. No toxicity was 
found after intragastric administration of 1 and 2 g/kg (equivalent to 20 and 40 times of 
therapeutic dose) of ethanol extract for 3 months to mice.22 No kidney toxicity found in healthy 
rats after intragastric administration of 20 g/kg of Alismatis Rhizoma decoction for 2 months and 
50 g/kg for 1 week. However, when administer the same decoction to dissected mice with one 
kidney, there are infiltration of inflammatory cells in renal interstitium and injury to renal tubules. 
This result suggested that Alismatis Rhizoma might have toxicity only to patients with renal 
disease.31 

Property and channel distribution 
Sweet and bland in flavor, cold in nature. Enter kidney, and urinary bladder 

channels.1,18,19 

Action 
1. Zexie: Promote diuresis, remove dampness, and disperse heat.1,18,19 

2. Yanzexie: Direct the drug to enter kidney channel to enhance kidney fire relieving 
effect. Usually used for dull waist pain, weakness of legs.18,19 

3. Fuchaozexie: Remove dampness, regulate spleen to remove waste. Usually used for 
loose stool, dizziness due to phlegm-dampness.18,19 

Indication 
1. Edema and dysuria 

Alismatis Rhizoma is good in inducing diuresis to alleviate edema. It is used to treat 
edema and dysuria caused by internal stagnation of fluid-dampness. It is often used in 
combination with Fuling (茯苓 Poria) and Zhuling (猪苓), as in Wuling San (五苓散)33 (Figure 
14, p.T-33). 

2. Stranguria and Leukorrhagia 
Alismatis Rhizoma is cold in nature and clearing the heat downward. It is good for 

clearing damp-heat of the bladder. For hot stranguria due to accumulation of damp-heat, oliguria 
with dark color urine and dysuria, it is often used with Mutong (木通), Cheqianzi (车前子), etc. 
For leukorrhagia due to damp-heat flowing downward, it is used with Longdan (龙胆), Kushen 
(苦参), Huangbai (黄柏),33 etc. 

3. Yin deficiency leads to hyperactivity of fire 
Alismatis Rhizoma can disperse kidney fire caused by deficient-fire. For spontaneous 

seminal emission, hectic fever and night sweating, due to kidney-yin deficiency leads to excessive 
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ministerial fire (相火), it is used with Shudi (熟地), Shanzhuyu (山茱萸), and Shanyao (山药), as 
in Liuwei Dihuang Wan (六味地黄丸)33 (Figure 15, p.T-34). 

Usage and dosage 
6-9 g of Zexie, Yanzexie or Fuchaozexie, decoction for oral use.34,35 

Contraindication 
Alismatis Rhizoma is cold in nature and has dispersing and purgative effect. It is 

contraindicated in person with spontaneous seminal emission due to kidney deficiency without 
damp-heat condition.34,35 

Modern clinical application 
It is used to treat hypertension, hyperlipidemia,23,29,34 fatty liver, hepatitis with acute 

jaundice, diabetes, Meniere’s disease, renal stone, acute gouty arthritis, etc., due to damp-heat.34 

Adverse reaction: There are reports of gastrointestinal reactions in some patients such 
as decrease of appetite, bowel sound and diarrhea. Some hypersensitivity reactions such as 
asthma, scrotum itch, and edema were also reported.34 

Storage 
Store in a dry place, protect from insects.1 
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Iridis Tectori Rhizoma 
 

Definition 
Iridis Tectori Rhizoma (川射干 Chuanshegan) or Roof 

Iris Rhizome is the dried rhizome of Iris tectorum Maxim., family 
Iridaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome stout, dichotomous. Leaf 

equitant, yellowish-green, slightly curved, broad sword-shaped, 
apex acuminate or shortly acuminate, base sheathing. Bract 2-3, green, lanceolate or ovate-
oblong, subtending 1-3 flowers. Tepal 6, bluish-purple, arrange in two whorls, outer perianth 
lobes oblong or broad ovate, apex emarginate, claw narrowly cuneate, midrib with irregular 
cristate appendage, inner perianth lobes ovate, claw suddenly tapering; stamen 3, attach at base of 
outer perianth, anther bright yellow; style light blue, apex nearly square lobed, ovary spindle-
cylindrical. Fruit capsule, oblong, conspicuously 6-ribbed, 3-lobed split from apex to base when 
ripe; seed dark brown, pyriform. Flowering from April to May, fruiting from June to August.2-6 
(Figure 1, p.T-38; Figure 2, p.T-39) 

Important cultivation area 
Important production areas of Iridis Tectori Rhizoma are in Sichuan (西川 ) and 

Guangdong (广东) provinces and Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区). The 
best cultivation areas are in Mianyang (绵阳), Ganzi (甘孜) and A’ba (阿坝) cities in Sichuan 
province.2,4-9 

Harvest and post-harvest handling 
Harvest in spring or autumn of the second year after the planting. Dig up rhizome, 

eliminate leaves and fibrous roots, separate rhizomes with shoots and preserve for the next 
planting. Wash clean, dry in the sun or by baking.7-10 

Description of crude drug 
Irregular strip or conical, slightly flat, branched, 3-10 cm in length, 1-2.5 cm in diameter. 

External brown or grayish-brown, with annular rings and longitudinal furrows. Often bearing 

3 



Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume II 

 E-20 

remains of fibrous roots, and pitted or protruding dotted root scars. Texture loose and fragile, 
easily broken, fracture yellowish-white or yellowish-brown. Odor, slight; taste, sweet and 
bitter.1,11-13 (Figure 3, p.T-39) 

Commercial grading 
No commercial grading.14-15 

Substitute product 
Shegan (射干): The dried rhizome of Belamcanda chinensis (L.) DC., family Iridaceae.1 

See Belamcandae Rhizoma (p.E-55) for more detail. 

Processing method 
Eliminate foreign matters, wash clean and soak until thoroughly soft, cut into 1-2 mm 

thick slices, dry.1,2 

Description of prepared slice 
Irregular thin slices. External grayish-yellow brown or brown, may have annular rings, 

or pitted or protruding dotted root scars. Fracture yellowish-white or yellowish-brown. Odor, 
slight; taste, slightly tongue numbing.1,2 (Figure 4, p.T-40) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Iridis Tectori Rhizoma are isoflavones [e.g. tectoridin, 

iridin (Figure 5, p.T-41)], volatile oils, etc.11,16,17 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-brown to grayish-brown (Figure 6, p.T-41). Microscopic cells 
tissue and intracellular structures: (1) Prism shape calcium oxalate crystals relatively abundant, 
mostly broken. (2) Starch granule abundant, large, single; spherical, long-elliptic or reniform; 
occasionally aggregated. (3) Cork cell yellow or dark brown, polygonal in surface view, wall thin 
and slightly sinuous. (4) Parenchyma cell numerous, subrounded or ellipsoidal, wall slightly 
thickened, non-lignified, containing numerous starch granules. (5) Vessel mostly border pitted. 
(Figure 7, p.T-42). 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Take 80 µl of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride TS (9% ferric chloride in water), a 
deep green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 8, p.T-43). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : ethyl acetate : formic acid (85 : 15 : 5) 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 examine under 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 9 (p.T-44). 

(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 400 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-45). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 7.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 24.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 
Tectoridin (C22H22O11): Not less than 3.6% w/w, calculated based on dry weight of 

the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of methanol : 0.05 mol/L of potassium dihydrogen phosphate 
solution (adjusted to pH 3.0 with phosphoric acid) (32 : 68) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 265 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 2,500, 
calculated with the reference to the peak of tectoridin. 
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Reference solution: Weigh accurately a quantity of tectoridin CRS and dissolve in 
70% ethanol to produce a reference solution with the concentration of 20 µg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.5 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of 70% ethanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 1 hour. Allow to cool, weigh again, add 70% ethanol 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 the reference solution 
into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of tectoridin in the test solution with reference to the peak area of the reference substance, 
and calculate the percentage of tectoridin content in the sample.1  

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Iridis Tectori Rhizoma are anti-inflammatory, anti-

pyretic and anti-microbial activities. 70% Ethanol extract of Iridis Tectori Rhizoma has 
anti-inflammatory activity in several animal experimental models. The active constituents are 
isoflavones such as tectoridin, tectorigenin and iridin. Iridis Tectori Rhizoma clearly shows 
anti-pyretic activity in mice with yeast induced fever. Iridigenin has anti-viral activity against 
influenza virus, enteric cytopathic human orphan (ECHO) virus and adenovirus, and also against 
Diplococcus pneumoniae.18,19 

Toxicity 
LD50 of intragastric administration of 70% ethanol extract of Iridis Tectori Rhizoma in 

mice is 39 g/kg. LD50 of another report is more than 50 g/kg.18 

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature. Enter lung channel.20 

Action 
Clear heat-toxin, resolve phlegm and relieve throat congestion.20,21 

Indication 
1. Swollen throat, sore throat 

Iridis Tectori Rhizoma is bitter and cold and enters lung channel, it is effective in 
clearing heat and detoxification, expectoration, and relieving sore throat. It is regarded as the 
principle drug for pharyngitis due to congested phlegm-heat. It is used alone, or with other 
detoxification and sore-throat relieving medicines such as Shengma (升麻), Jiegeng (桔梗) and 
Ziwan (紫菀) as in Shegan Tang (射干汤).20 
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2. Cough with phlegm and asthma 
Iridis Tectori Rhizoma can clear lung-heat, move qi downward and resolve phlegm to 

relieve asthma and cough. It is often used with heat-clearing, phlegm resolving, asthma and cough 
relieving herbs such as Sangbaipi (桑白皮), Madouling (马兜铃) and Jiegeng (桔梗). For cough 
and asthma due to cold fluid attacking lung, manifesting as croaking sounds in the throat, it is 
often used with Xixin (细辛), Banxia (半夏) and Mahuang (麻黄) as in Shegan Mahuang Tang    
(射干麻黄汤).20 

Usage and dosage 
6-10 g, decoction for oral use.20 

Precaution 
Use with caution in patient with loose stool due to spleen deficiency and pregnancy 

women.20 

Modern clinical application 
Used to treat acute laryngopharyngitis, bronchitis, and sinusitis.2 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry place.1 
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Aconiti Radix 
 

Definition 
Aconiti Radix (川乌 Chuanwu) or Common Monkshood 

Mother Root is the dried mother root of Aconitum carmichaelii 
Debeaux, family Ranunculaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb, taproot obconic, surrounded with 

several lateral roots. Stem erect, the upper part sparsely appressed pubescent. Leaf alternate, 
leathery, deeply 3-lobed to base; lateral lobes 2-cleft, central lobe 3-cleft, lobes coarsely dentate 
or crenate. Inflorescence racemose, rachis densely appressed retrorsely puberulent; calyx 5, 
bluish-violet, upper sepal galeate, lower sepal suborbiculate, inside glabrous; corolla 2, 
metamorphosis to nectar leaves, head retrorse, with long claw; stamen numerous; ovary 3-5 
carpels. Fruit follicle, oblong. Flowering from June to July, fruiting from July to August.2-5 
(Figure 1, p.T-50; Figure 2, p.T-51) 

Important cultivation area  
Important cultivation areas of Aconiti Radix are in several provinces: eastern Yunnan 

(云南东部), Sichuan (四川), Hubei (湖北), Guizhou (贵州), Hunan (湖南), Jiangxi (江西), 
Zhejiang (浙江), Jiangsu (江苏), Anhui (安徽), southern Shaanxi (陕西南部), southern Henan 
(河南南部), eastern Shandong (山东东部), southern Liaoning (辽宁南部) and northern Guangxi 
Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区北部). Suitable cultivation areas are in Jiangyou 
(江油), Anxian (安县), Pingwu (平武), Qingchuan (青川), Beichuan (北川) and Butuo (布拖) 
cities in Sichuan province; and Hanzhong (汉中) city in Shaanxi province. The best cultivation 
areas are on both sides of the middle and lower Fujiang (涪江) river in Sichuan province [Hexi 
(河四) area in Jiangyou city].2,4-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Harvesting time is in late June to early August. Dig up the roots, remove daughter 
roots, fibrous roots and soil. Keep for further processing.7-9 

4 
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2. Post- harvest handling 
Dry the mother roots in the sun or by baking. The mother roots from Shaanxi province 

should be trimmed and then soaked in hot water for 12 hours, then mix with wood ash, spread the 
roots and dry in the sun. Pile up and cover with ash at night. Repeat until completely dried.7-9 

Description of crude drug 
Irregular conical, slightly curved, apex often with remaining stem, bulged to one side in 

the middle, 2-7.5 cm in length, 1.2-2.5 cm in diameter. External brown or grayish-brown, 
wrinkled, with lateral root and daughter root scars. Texture compact, fracture whitish or light 
grayish-yellow, cambium ring polygonal. Odor, slight; taste, pungent and tongue numbing.1,10-12 
(Figure 3, p.T-52) 

Commercial grading 
No commercial grading.13-15 

Counterfeit product 
The fake 
Caowu (草乌 , Kusnezoff Monkshood Root): The dried root tuber of Aconitum 

kusnezoffii Rchb., family Ranunculaceae. Irregularly conical, slightly curved, raven head like 
shape, 2-6 cm in length, 0.8-2 cm in diameter. Apex usually with a stem base or a stem scar. 
External dark brown or grayish-brown with longitudinal wrinkles, sometimes with raised branch 
root bases called “Dingjiao (钉角 )”. Texture hard, uneasily broken, fracture grayish-white, 
starchy, with polygonal or subround cambium ring and dotted vascular bundles. Odor, without 
unpleasant smell; taste, pungent and tongue numbing.16 

Processing method 
There are 2 processing methods. 

1. Chuanwu (川乌): Eliminate foreign matters. Crush the root before use.1,17-20 

2. Zhichuanwu (制川乌): Sort Chuanwu (from method 1) according to size, soak in 
water until thoroughly wet. Boil in water for 4-6 hours or steam for 6-8 hours, until when cut a 
large root in half and white core cannot be seen, and with a slight tongue numbing sensation when 
tasted. Take out and dry to about 60% dry, cut into slices, dry.1,17-20 

Description of prepared slice 
1. Chuanwu: Irregular conical, slightly curved, often with remain of the stem on the 

apex, bulged to one side in the middle. 2-7.5 cm in length, 1.2-2.5 cm in diameter. External brown 
or grayish-brown, wrinkled, with small daughter root scars. Texture hard, fracture whitish or light 
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grayish-yellow, cambium ring polygonal. Odor, slight; taste, pungent with tongue irritating and 
numbing sensations.17,19-21 (Figure 4, p.T-54) 

2. Zhichuanwu: Irregular or long triangular slices. External dark brown or yellowish-
brown, may be with grayish-brown cambium rings. Texture light, fragile, fracture lustrous. Odor, 
slight; taste, slightly tongue numbing.17,19-21 (Figure 5, p.T-54) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Aconiti Radix are alkaloids [e.g. aconitine, mesaconitine, 

hypaconitine, etc.21,22 (Figure 6, p.T-55)] 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-brown (Figure 7, p.T-55). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Starch abundant, large, mostly single, spherical, occasionally 2-15 
granules aggregated, found scattered outside and inside cells. (2) Cork cell abundant, yellow or 
dark brown, polygonal in surface view, wall slightly sinuated. (3) Vessel mostly tracheidal, end 
oblique and perforated. (4) Stone cell occasionally found, colorless or light yellowish-green, 
subsquare or subrectangular, slightly thick-walled with pits. (Figure 8, p.T-56) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.5 g of the sample powder add 2 ml of 2% acetic acid, ultrasonicate for 15 

minutes and filter. Add 3 drops of Meyer’s reagent, white precipitate is produced (test for 
alkaloids) (Figure 9, p.T-57). 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 1 g of the sample powder add 1.7 ml of ammonia test solution (40% ammonia 

water in water) and 6.7 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 (stationary phase). Place the plate in a chromatographic 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 examine under visible light after spray with Dragendroff’s 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 10 (p.T-58). 
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(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 1 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-59). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 9.0% 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% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Content of active constituent 
Aconitine (C34H47NO11), hypaconitine (C33H45NO10) and mesaconitine (C33H45NO11): 

Combined content not less than 0.05-0.17% w/w, calculated based on dry weight of the crude 
drug.1 

Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : tetrahydrofuran (25 : 15) as the mobile phase A, 
and 0.1 mol/L ammonium acetate solution (add 0.5 ml glacial acetic acid for each 1,000 ml of 
ammonium acetate solution) as the mobile phase B and elute in gradients as the following table. 
Measure the absorbance at 235 nm. The number of theoretical plates of the column is not less 
than 2,000, calculated with the reference to the peak of mesaconine. 

 

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 aconitine CRS, hypaconitine 
CRS and mesaconine CRS, and dissolve in a mixture of isopropanol : chloroform (1 : 1) to 
produce a reference solution with the concentration of 50 μg/ml of aconitine and 150 μg/ml of 
hypaconitine and mesaconitine. 

Test solution: Accurately weigh 2 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 3 ml of ammonia solution and 50 ml of a 
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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. Accurately measure 25 ml of the filtrate and 
evaporate to dryness under reduced pressure and at temperature not more than 40°C. Dissolve the 
residue with 3 ml of a mixture of isopropanol : chloroform (1 : 1), accurately measured, mix well, 
filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Accurately inject 10 μl of the test solution and the reference solution 
into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
combined content of aconitine, hypaconitine and mesaconine in the test solution with reference to 
the peak area of the reference substances, and calculate the percentage of combined content of 
aconitine, hypaconitine and mesaconine in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Aconiti Radix are anti-inflammatory, analgesic, 

immunosuppression and on cardiovascular system.23 Aconiti Radix total alkaloids, aconitine, 
mesaconitine, hyaconitine and 3-acetyl aconitine all have strong anti-inflammatory activity. They 
can reduce inflammation induced by various substances in animals. Aconiti Radix alkaloids have 
significant analgesic activity. Analgesic effect of 3-acetyl aconitine does not induce drug 
tolerance and drug dependent. Aconiti Radix alkaloids also have immunosuppression activity. 
Aconitine can induce arrhythmia, has local anesthetic effect and can block motor nerve.23,24 

Toxicity 
Studies of LD50 of intragastric administration, subcutaneous injection, intra-peritonial 

injection and intravenous injection of aconitine, mesaconitine and hypaconitine in mice found that 
hypaconitine has the least toxicity.25 Dogs fed with food mixed with Aconiti Radix powder 
(20 mg/kg) for 3 months show damages to motor neurons in lumbar spinal cord and gray matter 
of the thoracic segments.26 After oral administration of 6 g/kg of Aconiti Radix decoction (boiled 
for 30 minutes) for 30 days no adverse reaction found on growth and hematopoietic system but 
toxicity to liver, kidney and heart were clearly observed.27 The precipitate of ethanol extract of 
Aconiti Radix processed by stir-fry with honey (Mizhichuanwu 蜜 炙 川 乌 ), extract of 
Mizhichuanwu and extract of Aconiti Radix processed by the method of The Pharmacopoeia of 
the People’s Republic of China have no mutagenicity. Anti-mutagenic activity increases after 
processed by stir-fry with honey.28 

Property and channel distribution 
Pungent and bitter in flavor, hot in nature, highly toxic. Enter heart, kidney and spleen 

channels.29 
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Action 
1. Chuanwu: Expel wind-damp, disperse coldness and relieve pain.29 

2. Zhichuanwu: The toxicity was reduced by the processing method and can use 
internally. Used for pain due to wind, cold and damp, for numbness, stiffness and pain of limbs 
and body.20 

Indication 
1. Impediment syndrome due to wind, cold and damp  

Aconiti Radix is hot in nature and pungent and bitter in flavor, it is strongly effective 
for arthralgia due to wind, cold and damp. It is hot in nature so it is effective in disperse coldness 
and relieve pain, and is suitable for the treatment of rheumatic arthralgia due to wind, cold and 
damp. It is often used with Fuzi (附子), Rougui (肉桂 Cassia bark) and Xixin (细辛) as in Wutou 
Tang (乌头汤).29 

2. Pain due to cold congealing 
Aconiti Radix is good at expelling cold and relieving pain, and used to treat pains due 

to congealing of cold type pathogenic factors. For chest pain at the area of the heart and radiate to 
the back, or pain radiate from the back to the chest, it is used with Fuzi (附子), Ganjiang (干姜 
Dried Ginger) and Shujiao (蜀椒), as in Wutou Chishizi Wan (乌头赤石脂丸) (Figure 12, p.T-62). 
For hernia caused by pathogenic-cold manifesting as abdominal pain around umbilicus, and cold 
extremities, use Aconiti Radix decoction mixed with honey, as in Dawutou Tang (大乌头汤).29 

Additionally, it is used for contusion, and pain with blood stasis. In ancient time, it is 
used as external local anesthetic and analgesic.29 

Usage and dosage 
1.5-3 g of Zhichuanwu, decoction for oral use.1,18 To reduce the toxicity, decoct 30 

minutes to 1 hour before other medicine or boil until there is no numbness to the tongue when 
taste.18 Unprocessed medicine is for external use only.29 

Contraindication and incompatibility 
Aconiti Radix is contraindicated in pregnant women. Incompatible with Banxia (半夏), 

Gualouke (瓜蒌壳), Gualouren (瓜蒌仁), Chuanbeimu (川贝母), Zhebeimu (浙贝母), Bailian     
(白蔹), and Baiji (白及).29 

Modern clinical application 
Used to treat periarthritis of the shoulders, waist and leg pain, cancer-induced pain, and 

hyperostosis pain, due to congealing of cold type pathogenic factors.2 
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Adverse reaction: Toxicity of Aconiti Radix is caused by its alkaloids. Ingestion of 3-4 
mg of aconitine can cause death. There are some reports of reddish patchy scattered papules, 
severe itching, accompanied with restlessness. Improper decoction process of Aconiti Radix can 
causes toxicity symptoms such as numbness of mouth and tongue, numbness of limbs and body, 
saliva drooling, nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, blurry eyes, dry mouth, bradycardia, 
dyspnea, tetany of hands and feet, loss of consciousness, urinary and fecal incontinence, 
hypotension, hypothermia and arrhythmia. In severe cases it might cause failure of circulatory 
and respiratory systems.2 

Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from insects.1,17-19 
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Citri Reticulatae  
Pericarpium Viride  

 

Definition 
Citri Reticulatae Pericarpium Viride (青皮 Qingpi) 

or Dried Tangerine Peel is the dried young fruits or pericarp 
of immature fruits, of Citrus reticulata Blanco (Tangerine) 
and its cultivars, family Rutaceae.1 

Description of the plant 
Evergreen small tree or shrub, usually with thorns. 

Leaf unifoliate, alternate; leaf blade lanceolate, elliptic or broad ovate, apex acuminate, terminal 
retuse; base cuneate; margin slightly undulate; pellucid oil dots present. Flower solitary or in 
cluster of 2-3, calyx cup-shaped, 5 lobes; corolla 5, white or pink. Fruit oblate or subglobose, rind 
very thin and smooth, easily removed; albedo easily separate from pericarp; pericarp 7-14 
segments, wall thin or slightly thick, soft and tough; juice sac fusiform, short and plump, juicy, 
pulp sour, sweet or bitter, with characteristic odor; seed ovate, apex narrow, base rounded. 
Flowering from March to April, fruiting from May to June.2-5 (Figure 1, p.T-66; Figure 2, p.T-67) 

Important cultivation area 
Tangerine are widely produced in the south of Yangtze River. The most suitable areas 

are in Youxi (尤溪) and Fuzhou (福州) cities in Fujian (福建) province and Xinhui (新会) city in 
Guangdong (广东) province.2-5 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Collect the immature fruits in May to June or July to August. Fruits collected in May 
to June are called Geqingpi (个青皮), and fruits collected in July to August are called Sihuaqingpi 
(四花青皮).6 

2. Post-harvest handling 

(1) Geqingpi: Wash clean and dry in the sun.6 

5 
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(2) Sihuaqingpi: Make an X shape cut on the top, peel the rind into four elliptical 
lobes connected at the base, remove the pulp, dry in the sun.6 

Description of crude drug 
1. Geqingpi: Spherical, 0.5-2 cm in diameter. External grayish-green or dark green, 

slightly rough, with fine pitted oil glands and a round fruit stalk scar at the base. Texture hard, 
fracture yellowish-white or light yellowish-brown, 0.1-0.2 cm in thickness, with 1-2 layers of oil 
glands on the outward side. Pulp cavity 8-10 locules, light brown. Odor, slightly aromatic; taste, 
sour, bitter and pungent.1,7-9 

2. Sihuaqingpi: Fruit rind cut into four oblong elliptical lobes connected at the base, 
each lobe 4-6 cm in length and 0.1-0.2 cm in thickness. Outer surface grayish-green or dark 
green, with dense numerous oil glands; inner surface whitish or yellowish-white, rough, with 
yellowish-white or yellowish-brown net-like mesocarp. Texture relatively hard, easily torn, 
fracture showing 1-2 layers of oil glands on the outward side. Odor, aromatic; taste, bitter and 
pungent.1,7-9 (Figure 3, p.T-68) 

Commercial grading 
Citri Reticulatae Pericarpium Viride is classified into Geqingpi and Sihuaqingpi. 

Sihuaqingpi is considered higher in quality. 

1. Geqingpi: Divided into three classes by size as Paoqing (泡青), Kouqing (扣青) and 
Qingpizi (青皮籽). Paoqing, relatively large, rind relatively thin, texture light and loose. Kouqing, 
smaller than Paoqing, used as medicine more often than other kinds, usually cut in thin slices or 
in half. Qingpizi, small young fruits. Good quality Geqingpi has dark green rind with rough 
surface, texture hard, thick rind, thin pulp and strong fragrance smell.6,10 

2. Sihuaqingpi: Divided by cultivating areas into Jian Sihua (建四花) from Fujian 
province, Guang Sihua (广四花) from Xinhui (新会) district in Guangdong province, Jiangxi 
Sihua (江西四花) from Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区), etc. Jian Sihua 
and Guang Sihua, considered higher in quality, have green rind, white pulp, fine texture and 
fragrance smell. Jiangxi Sihua has rough skin, less fragrance than Jian Sihua and Guang Sihua. 
Superior quality Sihuaqingpi has dark green rind, white pulp, high volatile oil content and 
fragrance smell.6,10 

Counterfeit product 
The Confound 
Bitter Orange (Suancheng 酸橙) and Sweet Orange (Tiancheng 甜橙): The young 

fruit or pericarp of immature fruit of Citrus aurantium L. (Bitter Orange) and Citrus sinensis (L.) 
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Osbeck. (Sweet Orange), family Rutaceae. External dark green or dark brownish-green with 
conspicuous projecting granulars and wrinkles. Stalk scar visible. Transverse section showing 
slightly bulged mesocarp, 0.3-1.2 cm in thickness, yellowish-white or brown, with 1-2 layers of 
oil glands at the outward side of the peel. Juice sack brown. Texture hard. Odor, slight; taste, 
bitter, slightly sour.3 

Processing method 
There are 2 processing methods. 

1. Qingpi: Eliminate foreign matters, wash clean, take out and wait until soft, cut into 
circular slices or into 2-4 mm wide strips, dry, and remove residues and fragments.1,11-13 

2. Cuqingpi (醋青皮): Mix Qingpi (from method 1) with vinegar (use 15 kg of vinegar 
for 100 kg of Qingpi), soak until vinegar is totally absorbed, stir-fry using low heat until dry, take 
out, allow to cool, remove residues and fragments.1,11-13 

Description of prepared slice 
1. Qingpi: Round thick slices or irregular strips, outer surface grayish-green or dark 

green, inner surface yellowish-white or light yellowish-brown. Fracture showing 1-2 layers of oil 
glands on the outward side. In some pieces 8-10 light yellow locules may visible. Texture hard; 
odor, slightly aromatic; taste, bitter and pungent1,11-13 (Figure 4, p.T-70). 

2. Cuqingpi: Same as Qingpi except with deeper color. Odor, slightly vinegar smell; 
taste, bitter and pungent (Figure 5, p.T-70). 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Citri Reticulatae Pericarpium Viride are flavonoids [e.g. 

hesperidin (Figure 6, p.T-71)], volatile oils, and small amount of amino acids, etc. The content of 
flavonoids is relatively high.7,14-16 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Greenish-brown (Figure 7, p.T-71). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Epidermal cell of epicarp abundant, small, orange-brown, polygonal or subsquare 
in surface view; prism shape calcium oxalate crystals occurring in parenchyma cells adjacent to 
the epidermis. (2) Parenchyma of mesocarp abundant, thin-walled, non-lignified, containing 
numerous crystals of hesperidin, brownish-yellow, subrounded or irregular. (3) Endocarp 
composed of lignified spiral and reticulated vascular bundles, occasionally found. (Figure 8, 
p.T-72) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Take 50 µl of the supernatant, add a piece of magnesium ribbon and a few drops of concentrated 
hydrochloric acid, a pink-red color is produced (Shinoda’s test for flavonoids) (Figure 9, p.T-73). 

(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. Prepare a standard solution by dissolving 
hesperidin in methanol to produce the standard solution of 2 mg/ml. Apply 10 μl each of the test 
solution and the standard solution separately to a silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). 
Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of ethyl acetate : methanol : water (100 
: 17 : 13) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in air, examine 
under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under 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 10 (p.T-74). 

(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 400 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-75). 

Quality specification 
Content of active constituent 
Hesperidin (C28H34O15): Not less than 5.0% w/w, calculated based on dry weight of the 

crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method (HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the stationary 

phase and a mixture of methanol : water (25 : 75) as the mobile phase. Measure the absorbance at 
284 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 1,000, calculated with the 
reference to the peak of hesperidin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of hesperidin CRS and dissolve in 
methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.1 mg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.2 g of the sample powder (through No.5 or 80 mesh 
sieve) into a 50 ml volumetric flask. Add accurately 30 ml of methanol, stopper, and ultrasonicate 
for 30 minutes. Allow to cool, adjust to volume with methanol, mix well, filter. Transfer 2 ml of 
the filtrate, accurately measured, into a 5 ml volumetric flask, adjust to volume with methanol, 
mix well to obtain the test solution. 
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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 hesperidin in the test solution with reference to the peak area of the reference substance, and 
calculate the percentage of hesperidin content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Citri Reticulatae Pericarpium Viride are on gastro-

intestinal and uterine smooth muscle, liver and gall bladder protection, expectorant, anti-bacterial, 
etc. Citri Reticulatae Pericarpium Viride decoction can reduce contraction of gastro-intestinal 
smooth muscle14,17 and uterine smooth muscle,18,19 relax the sphincter of Oddi, increase 
contraction of gall bladder and secretion of bile, and prevent gall stone formation. Citri 
Reticulatae Pericarpium Viride also has hepato-protective activity, reduce hepatic enzyme ALT 
(Alanine transaminase) and AST (Aspartate transaminase) level, reduce degeneration and 
localized necrosis of hepatic tissue.14,20 The volatile oils have expectorant and anti-bacterial 
activities, the active constituents are limonene19 and other terpenoids.21 

Toxicity 
No report. 

Property and channel distribution 
Bitter and pungent in flavor, warm in nature. Enter liver, gall bladder and stomach 

channels.1 

Action 
1. Qingpi: Spread liver-qi, dissipate stagnated qi and resolve indigestion.1,11-13 

2. Cuqingpi: Stir-fry with vinegar guide the medicine to liver channel, lessen the 
potency and remove sweat inducing action to avoid injuring healthy qi (zhengqi 正气), and 
enhance liver-qi spreading and analgesic actions.13 It is suitable for chronic stomach pain in 
patients with heart condition, and for hernia pain.11 

Indication 
1. Stagnation of liver-qi syndrome 

Citri Reticulatae Pericarpium Viride is pungent in flavor and warm in nature, it can 
spread liver-qi and disperse stagnation. It is good at soothing liver, dissipating stagnated liver-qi 
and removing stasis and regarded as the principal herb for stagnation of qi due to depression of 
liver. For hypochondrium distending pain, it is often used with herbs with liver-qi dissipating 
property such as Chaihu (柴胡), Xiangfu (香附) and Yujin (郁金). For breast distending pain or 
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mammary hyperplasia, it is often used with herbs with qi moving, liver-qi dissipating and phlegm 
eliminating properties such as Chaihu (柴胡), Zhebeimu (浙贝母) and Juye (橘叶).22 

2. Abdominal pain due to stagnated qi, and abdominal pain caused by indigestion 
Citri Reticulatae Pericarpium Viride is pungent in flavor and warm in nature, so it has 

dispersing and vacating effect. It enters stomach channel and is used to treat qi stagnation and 
indigestion.22 

3. Abdominal mass 
Citri Reticulatae Pericarpium Viride has good effect in treating obstruction and 

abdominal mass due to stagnated-qi and blood. It is often used with blood flow promoting and 
stasis removing herbs such as Danshen (丹参), Sanleng (三棱) and Ezhu (莪术).22 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use.1 

Precaution 
Use with caution in patients with qi-deficiency or yin-deficiency.22 

Modern clinical application 
Used to treat arrhythmia23, mammary hyperplasia.24 

Adverse reaction: Can cause allergic reaction, itchiness or rashes.2 

Storage 
Store in a shaded, cool and dry place.1,11-13 
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 Artemisiae Annuae Herba 
 

Definition 
Artemisiae Annuae Herba (青蒿 Qinghao) or Sweet 

Wormwood Herb is the dried aerial part of Artemisia annua L., 
family Asteraceae (Compositae).1 

Description of the plant 
Annual herb, entirely yellowish-green, odor 

characteristic. Stem erect, much branches, glabrous. 
Compound leaves, usually tri-pinnate, alternate, dorsal dark 
green, ventral light green, both sides with tiny glandular hairs 
or glandular dots; cauline leaf gradually smaller toward the top, sessile, basal and lower leaves 
withered during flowering period; rachis narrowly winged on both sides, petiole slightly enlarged 
and amplexicaul at base. Inflorescence capitulum, mostly arrange in paniculate, peduncle short 
and soft; involucral bract globose and glabrous; receptacle oblong, glabrous. Fruit achene, ovate, 
glabrous. Flowering from July to October, fruiting from September to November.2-8 (Figure 1, 
p.T-81; Figure 2, p.T-82) 

Important cultivation area 
Artemisiae Annuae Herba is mainly produced in Hainan (海南), Sichuan (四川), Hubei 

(湖北) and Jiangsu (江苏) provinces and in Chongqing Municipality (重庆). The suitable 
cultivation areas are in Jintang (金堂) and Pengshan (彭山) cities in Sichuan province; Youyang 
(酉阳) and Xiushan (秀山) counties in Chongqing Municipality; Guangxi Zhuang Autonomous 
Region (广西壮族自治区); Hanyang (汉阳), Xiaogan (孝感) and Xianning (咸宁) cities in Hubei 
province; Yongjia (永嘉), Yueqing (乐清) and Lanxi (兰溪) cities in Zhejiang province; Suzhou 
(苏州) and Changshu (常熟) in Jiangsu province; Wuhu (茣湖), Anqing (安庆) and Chuxian 
(滁县) cities in Anhui province. Artemisiae Annuae Herba is cultivated throughout China but the 
highest quality products are from the southwest of China and Hainan province.2-8 

6 
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Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

The medicinally valuable part of Artemisiae Annuae Herba is leaf. The harvesting 
time is when the plant is fully grown to the beginning of flowering period. Too early harvested 
product has lower leaf yield and late harvested product has low artemisinin (the main active 
constituent) content. Artemisiae Annuae Herba is generally harvested after July 20 and must 
complete the harvest before September. Harvest in a sunny day. Cut the main stems and leave 
them in place to be collected in the next afternoon, dry in the sun.7-9 

2. Post-harvest handling 
It is better to dry in the sun immediately at the producing area, follow by dry in the 

shade. Avoid drying by baking.8,9 

Description of crude drug 
Artemisiae Annuae Herba consists of stem, leaf and flower. Stem cylindrical, branched 

at the upper part, 30-80 cm in length, 0.2-0.6 cm in diameter; external yellowish-green or 
yellowish-brown, with longitudinal ridges; texture slightly hard, easily broken, fracture shows 
pith at the center. Leaf alternate, dark green or brownish-green, rolled and crumpled, easily torn, 
unfolded intact leaf 3-pinnately compound, leaflet oblong or long elliptic, pubescent on both 
surfaces. Odor, characteristic; taste, slightly bitter.1-7 (Figure 3, p.T-83) 

Commercial grading 
No commercial grading.10 

Counterfeit product 
The confound 

1. Muhao (牡蒿, Japanese Wormwood Herb): The dried aerial part of Artemisia japonica 
Thunb., family Asteraceae (Compositae). Stem cylindrical, external yellowish-brown, with thin 
longitudinal ridges, texture relatively hard, fracture fibriform, with a white pith in the center; leaf 
yellowish-green to brownish-black, usually incomplete and curled, texture fragile. Odor, 
aromatic; taste, slightly bitter. Major cultivation areas are in Jiangsu (江苏) and Sichuan (四川) 
provinces and used in those areas as well as in Shanghai (上海) as Artemisiae Annuae Herba. 
However, Muhao contains no artemisinin.11-14 

2. Qinghao (青蒿): The dried aerial part of Artemisia apiacea Hance., family Asteraceae 
(Compositae). Crude drug usually contains fragments of leaf and flower. Intact leaf oblong, 
bipinnately, deeply lobed. Capitulum hemispherical, central part of the dorsal side of bract olive 
color, edge scarious and translucent, with numerous yellowish-brown small florets inside the 
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bracts. Texture fragile and easily torn. Odor, aromatic; taste, slightly pungent and bitter. Major 
cultivation areas are in Anhui (安徽), Henan (河南), Jiangsu (江苏) and Hebei (河北) provinces. 
Contains no artemisinin.11-14 

3. Yinchenhao ( 茵陈蒿 , Virgate Wormwood Herb): The dried whole part of 
Artemisia capillaris Thunb., family Asteraceae (Compositae). Crude drug is the kneaded mass of 
dry seedling, grayish-green, completely covered with white pubescence, cotton wool like soft. 
Stem thin and small, often crooked or broken, longitudinal striations distinct after removal of the 
white pubescence. Intact leaf petioled, split into striation. Odor, characteristic, aromatic; taste, 
slightly bitter. Major cultivation areas are in Shaanxi (陕西), Shanxi (山西) and Anhui (安徽) 
provinces. Use as Artemisiae Annuae Herba in the northeastern region of China. Contains no 
artemisinin.11-14 

Processing method 
Collect the aerial part, remove foreign matters, moisten with a little spray of water and 

cut into short pieces, dry.15 

Description of prepared slice 
Artemisiae Annuae Herba consists of stem, leaf and flower. Stem cylindrical, external 

yellowish-green or brownish-yellow, with longitudinal ridges. Texture slightly hard, easily 
broken, fracture yellowish-white, pith visible. Leaves alternate, dark green or brownish-green, 
rolled and crumpled, easily torn. Odor, characteristic; taste, slightly bitter and cool sensation.15 
(Figure 4, p.T-84) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Artemisiae Annuae Herba are sesquiterpene lactones 

[e.g. artemisinin (Figure 5, p.T-85)], flavonoids, volatile oils, etc.16 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-green or yellowish-brown (Figure 6, p.T-85). Microscopic cells 
tissue and intracellular structures: (1) Pollen grain small, tricolpolate. (2) Fragment of flower 
tissues, composed of cells containing small rosette aggregates of calcium oxalate crystals. 
(3) Fragment of stem tissues, abundant, composed of elongated lignified cells, and mainly spiral 
vessels. (4) Fragment of leaf tissues, composed of palisade, spongy and stomata cells. Epidermis 
covered with T-shape and glandular trichomes. (Figure 7, p.T-86) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.3 g of the sample powder add 3 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Take 80 µl of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride TS (9% ferric chloride in water), a 
green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 8, p.T-87). 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.3 g of the sample powder add 3 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes, 

take 0.5 ml of the supernatant as test solution. Prepare a standard solution by dissolving 
artemisinin in methanol to produce the standard solution of 1 mg/ml. Apply 15 μl of the test 
solution and 5 μl of the standard solution separately to a silica gel 60 GF254 plate (stationary 
phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of toluene : ethyl acetate : 
formic acid (85 : 15 : 5) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, dry in 
air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under visible light and 
ultraviolet light at 366 nm after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots 
and color of the chromatograms will be as shown in Figure 9 (p.T-88). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.3 g of the sample powder add 3 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-89). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 8.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 14.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 1.9% w/w1 (Appendix 4.1). 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Artemisiae Annuae Herba are anti-malarial, anti-

microbial, anti-pyretic, anti-inflammatory, anti-tumor, etc.17 The active constituent is artemisinin. 
This compound is active against malaria parasite in erythrocytic cycle but not in exo-erythrocytic 
cycle and liver tissue stage. Artemisinin and its derivatives, artesunate and artemether, also active 
against Schiotomiasis. Artesunate and artemether are active against Theileria annulata and 
Babesia bigemina blood parasites. Artemisiae Annuae Herba has anti-bacterial, anti-viral, anti-
endotoxin, anti-pyretic, anti-inflammatory and analgesic activities. Those pharmacological 
activities are related to the treatment of infectious diseases.17,18 Artemisiae Annuae Herba and 
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artemisinin can inhibit growth of several kinds of cancer cells such as liver cancer, large intestine 
cancer and lung cancer.19,20 

Toxicity 
After intraperitoneal injection of 500 mg/kg of Artemisiae Annuae Herba water extract 

to pregnant rats, toxicity to the embryo was found but no toxicity to the reproductive system was 
observed.21 This same dosage also has no toxicity to the reproductive system of male mice.22 LD50 
of intragastric administration of Artemisiae Annuae Herba oil emulsion in mice is 2.10±0.08 g/kg. 
No toxicity found after intragastric administration of 1.0 g/kg artimisinin to rats and rabbits for 14 
days. Artimisinin has no mutagenicity after tests using Salmonella/mammalian microsomal 
enzymes and mouse marrow micronucleus. Rat fetuses died after administration of 15 and 30 
mg/kg of artimisinin to 7-17 days pregnant rats.22 

Property and channel distribution 
Bitter and pungent in flavor, cold in nature. Enter liver and gallbladder channels.1,15,23 

Action 
Remove heat due to yin-deficiency; relieve bone-heat syndrome, summer-heat fever, 

cure malarial attack and jaundice.1,15,23 

Indication 
1. Fever due to yin-deficiency 

Artemisiae Annuae Herba is bitter and cold therefore it has heat clearing effect. It is 
pungent and fragrant therefore it can disperse heat in underlying yin-deficiency condition. It is an 
important herb for treating deficient febrile condition. For late state of seasonal febrile disease 
(温热病) when yin and fluid are injured but the evil heat is not eliminated, evil-heat invaded yin 
level, manifesting as night fever which relieved in the morning without sweating; it is often used 
with Biejia (鳖甲), Zhimu (知母) and Shengdi (生地), as in Qinghao Biejia Tang (青蒿鳖甲汤) 
(Figure 11, p.T-91). For inner-heat caused by liver-yin and kidney-yin deficiency, manifesting as 
bone-heat syndrome, intermittent high fever or persistent low fever in the afternoon and night, it 
is often used with Yinchaihu (银柴胡), Huhuanglian (胡黄连) and Zhimu (知母), as in Qinggu 
San (清骨散)23 (Figure 12, p.T-91). 

2. Summer-heat fever caused by exogenous pathogenic factor 
Artemisiae Annuae Herba is pungent and fragrant therefore it has dispersing property. 

It is bitter and cold therefore it has heat clearing effect. For summer-heat fever, manifesting as 
fever, restlessness, thirst, headache and dizziness, it is often used with Lianqiao (连翘 ), 
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Xiguacuiyi (西瓜翠衣 Water Melon Peel) and Huashi (滑石 Talcum), as in Qingliang Dishu 
Tang (清凉涤暑汤)23 (Figure 13, p.T-91). 

3. Malaria 
Artemisiae Annuae Herba enters liver and gallbladder channels, and has good effects 

in relieving fever and malaria. It is considered as the principal herb for treating malarial fever and 
chill symptoms. Juice pressed from large amount of fresh leaves is used or used with other herbs 
with anti-malarial property such as Caoguo (草果), Huangqin (黄芩) and Chaihu (柴胡).23 

Usage and dosage 
6-12 g, decoction for oral use. Do not decoct for too long. For fresh herb use twice the 

dosage, press for fresh juice for oral use.23 

Contraindication 
Contraindicated in patient with diarrhea or loose stool due to deficiency of spleen and 

stomach.23 

Modern clinical application 
Used to treat malaria, malignant fever, chronic bronchitis, neurodermatitis, etc.23 

Adverse reaction: No adverse reaction found with clinical use of Artemisiae Annuae 
Herba prepared slice. There are some reports of nausea, vomit, diarrhea and abdominal pain after 
taking Qinghao Extract tablet for the treatment of malaria.23 

Storage 
Store in a shaded, dry and cool place, protect from insects.15 
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Dipsaci Radix 
 

Definition 
Dipsaci Radix (续断  Xuduan) or Himalayan Teasel 

Root is the dried root of Dipsacus asper Wall. ex C.B. Clarke, 
family Dipsacaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Taproot single or branched, growing on 

rhizome, cylindrical, yellowish-brown and fleshy. Stem much 
branched, hollow with sharp ridges covered with sparsely hirsute hairs. Basal leaf rosulate, long 
petiole, leaf blade deep-pinnately lobed; cauline leaf opposite, central lobe largest. Inflorescence 
capitulum, spherical, involucral bract narrowly lanceolate, covered with hirsute hairs; bracteole 
broad obovate, apex acute rough spiny, covered with white pubescence hairs; calyx rectangular, 
shallow-dish shaped; corolla white or light yellow, apex 4-lobed, outside pubescent. Fruit achene, 
obovate, 4 obviously ridges, light brown. Flowering from August to September, fruiting from 
September to October.2-5 (Figure 1, p.T-95; Figure 2, p.T-96) 

Important cultivation area 
Cultivated in the southwestern highland area of China and mountainous areas north and 

south of the Three Gorges (三峡) or Changjiang River Gorges. The most suitable cultivation 
areas are in Changyang (长阳) and Hefeng (鹤峰) counties in Hubei (湖北) province and Fuling  
(涪陵) and Qianjiang (黔江) districts in Chongqin Municipality (重庆).2-7 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Dipsaci Radix from natural and cultivated sources are both harvested in the autumn. 
Spring sowed cultivated Dipsaci Radix should be harvested in the second year and autumn sowed 
should be harvested in the third year. Harvest by digging up the roots immediately after the aerial 
parts withered. Avoid harvest too early or too late which affect the quality of the herb. Harvest 
too early, the roots are not fully grown. Harvest too late nutrients in the roots are used for budding 
new leaves. After digging the root up, wash off soil, trim both tips and remove fibrous roots.8-10 

7 
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2. Post-harvest handling 

(1) Direct drying method: Bake or dry in the shade to half dried. Stack the roots and 
cover with hemp sacks or grass straws to “sweat” until soft and color at the center turns green, 
then dry by baking. Do not dry in the sun otherwise the roots will turn hard and white and lost the 
quality.8-10 

(2) Dry after boiling or steaming: Boil fresh roots in boiling water or steam until 
soft. Stack the roots and cover with grass straws to “sweat” until droplets of water can be seen on 
the straw. Spread the roots evenly and dry in the sun or by baking.8-10 

Comparing the two post-harvest handling methods, good quality products should have 
dark green bark, outer part of cut surface brown or light brown, center yellowish-brown. 
Therefore, the second method yield higher product quality while the first method use less labor.8-10 

Description of crude drug 
Cylindrical, slightly flat, some slightly curved, 5-15 cm in length, 0.5-2 cm in diameter. 

External grayish-brown or yellowish-brown, with slightly or noticeably twisted longitudinal 
wrinkles or furrows, transversally aligned lenticels and sparse fibrous root scars. Texture soft but 
hardened after long storage, easily broken, fracture uneven, bark dark green or brown, the outer 
part brown or light brown; center yellowish-brown, vascular bundles radially aligned. Odor, 
slightly aromatic; taste, bitter, slightly sweet, and then astringent.1,11-13 (Figure 3, p.T-97) 

Commercial grading 
Dipsaci Radix is divided by size into four grades: 
First class: More than 6.7 cm in length and circumference more than 4.6 cm. 
Second class: More than 6.7 cm in length and circumference more than 2.3 cm. 
Third class: More than 6.7 cm in length and circumference more than 2 cm. 
Fourth class: Circumference more than 1.3 cm.14-16 

Counterfeit product 
The fake 
Ribenxuduan ( 日本续断 ): The dried root of Dipsacus japonicus Miq., family 

Dipsacaceae. Used as Dipsaci Radix in Hebei (河北), Anhui (安徽), Jiangsu (江苏), Zhejiang      
(浙江), Shaanxi (陕西), Shanxi (山西) and other provinces. Root single, texture relatively 
hard.11-13,17 
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Processing method 
There are 3 processing methods. 

1. Xuduanpian (续断片): Wash the roots clean, take out and wait until the roots are 
thoroughly softened. Cut into 2-4 mm thick slices, dry.1,18 

2. Jiuxuduan (酒续断): Take Xuduanpian (from method 1) and add yellow wine (10 kg 
of yellow wine for 100 kg of drug), mix well, wait until all of the wine is absorbed. Stir-fry in a 
pan using low fire, stir-fry until color turns slightly black. Take out, allow to cool, sift to remove 
fragments.1,18 

3. Yanxuduan (盐续断): Take Xuduanpian (from method 1) and add brine (10 kg of 
salt for 100 kg of drug) mix well, wait until all of the brine is absorbed. Stir-fry in a pan using low 
fire until dry. Take out, allow to cool, sift to remove fragments.1,18 

Description of prepared slice 
1. Xuduanpian: Round or elongated thick slices. External grayish-brown to yellowish-

brown, with longitudinal wrinkles. Fracture: outer part dark green or brown, center grayish-
yellow or yellowish-brown, vascular bundles radially aligned, cambium layer dark circle. Odor, 
slight; taste, slightly bitter and slightly sweet, then astringent.18-20 (Figure 4, p.T-99) 

2. Jiuxuduan: Same as Xuduanpian except external light gray or grayish-brown. Odor, 
slightly alcoholic.18-20 (Figure 5, p.T-99) 

3. Yanxuduan: Same as Xuduanpian except external dark brown. Taste, slightly 
salty.18-20 (Figure 6, p.T-99) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Dipsaci Radix are triterpenoid saponins [e.g. 

asperosaponin VI (Figure 7, p.T-100)], alkaloids, iridoids, volatile oils, etc.11,21 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Light brown to dark brown (Figure 8, p.T-100). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Parenchyma cell abundant, thin-walled, non-lignified, containing large 
single or aggregated rosettes of calcium oxalate crystal. (2) Cork cell brown, thin-walled, 
subrectangular, or polygonal in surface view. (3) Vessel mainly reticulated and border pitted, 
occasionally found. (4) No starch granule found. (Figure 9, p.T-101) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 

- To 0.2 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 10, p.T-102.). 

- To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 
minutes. Take 40 μl of the supernatant, add 1-2 drops of concentrated sulfuric acid, a purple color 
is produced (test for triterpenoids) (Figure 11, p.T-102). 

(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 test solution. 

- Apply 10 μl of the test solution to a silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). 
Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of toluene : ethyl acetate (85 : 15) 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 examine under ultraviolet light at 366 nm after 
spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color of the chromatograms 
will be as shown in Figure 12 (p.T-103). 

- Apply 10 μl of the test solution to a silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). 
Place the plate in a chromatographic 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, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under visible light and 
ultraviolet light at 366 nm after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots 
and color of the chromatograms will be as shown in Figure 13 (p.T-104). 

(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 200 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-400 nm. The ultraviolet spectrum will be as shown in Figure 14 (p.T-105). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 12.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid insoluble ash: Not more than 3.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water soluble extractive: Not less than 45.0% w/w1 (Appendix 4.2). 
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4. Content of active constituent 
Asperosaponin VI (C47H76O18): Not less than 2.0% w/w, calculated based on dry 

weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : water (30 : 70) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 212 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 3,000, 
calculated with the reference to the peak of asperosaponin VI. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of asperosaponin VI CRS and 
dissolve in methanol to produce a solution with the concentration of 1.5 mg/ml. Measure 
accurately 1 ml of the solution into a 10 ml volumetric flask, adjust to volume with the mobile 
phase, mix well. 

Test solution: Accurately weigh 0.5 g of the sample powder (through No.5 or 80 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add methanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter. Measure accurately 5 ml of the filtrate into a 50 ml 
volumetric flask, adjust to volume with the mobile phase, mix well. 

Procedures: Accurately inject 20 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 asperosaponin VI in the test solution with reference to the peak area of the reference 
substance, and calculate the percentage of asperosaponin VI content in the sample.1 

Pharmacological activity 
Main pharmacological studies of Dipsaci Radix are on influence on uterine smooth 

muscle activity, anti-aging, bone growth enhancement, etc. Dipsaci Radix extract, total alkaloids 
and volatile oils can inhibit uterine smooth muscle contraction in pregnant mice and rats in vivo  
and in vitro, and can antagonize oxytocin induced miscarriage in ovariectomized rats. This 
pharmacological activity is related to uterine smooth muscle contraction inhibition action.24,25 In 
several models of experiments in Alzheimer animals found that Dipsaci Radix and its total 
saponins have anti-aging effect.26,27 Dipsaci Radix can increase number and enhance the activity 
of osteoblasts, promote calcification of bone matrix, and promote and accelerate the growth of 
bone callus. Dipsaci Radix also can promote healing of bone injury in rats and increase the level 
of hydroxyproline and calcium in healing bones.28 

Toxicity 
No report. 
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Property and channel distribution 
Bitter and pungent in flavor, slightly warm in nature. Enter liver and kidney channels.1 

Action 
1. Xuduanpian: Tonify liver and kidney, strengthen tendons and bones, heal bone 

fracture, and inhibit uterine bleeding.1,18-20 

2. Jiuxuduan: Stir-fry with wine increases blood flow activation action, strengthen 
tendon and bone, and inhibit uterine bleeding.1,18-20 

3. Yanxuduan:, Stir-fry with brine guides the action downward to the lower part of the 
body, invigorate liver and kidney and enhance the strength of waist and legs.1,18-20 

Indication 
1. Liver and kidney deficiency, weaken tendon and bone 

Dipsaci Radix can tonify liver and kidney, strengthen tendon and bone, and also can 
activate blood flow and relieve pain. For deficiency of liver and kidney manifesting as waist and 
knees pain, it is often used with Duzhong (杜仲) and Niuxi (牛膝), as in Xuduan Dan (续断丹) 
(Figure 15, p.T-107). For deficiency of liver and kidney with arthralgia due to damp-cold, it is 
often used with Fangfeng (防风) and Chuanwu (川乌), as in Xuduan Wan (续断丸) (Figure 16, 
p.T-107). In addition, for male impotence with erectile dysfunction, spontaneous seminal 
emission and polyuria due to kidney-yang deficiency, it is used in tonifying and astringing 
formulae with Roucongrong (肉苁蓉), Tusizi (菟丝子) and Longgu (龙骨), etc.29 

2. Contusion, trauma injury of tendon and bone fracture 
Dipsaci Radix is warm-purging and pungent-disperse in nature. It has blood activating 

and stasis removing activities, and can strengthen tendon and bone. It is the common herb used in 
emergency condition and trauma from accidents. For treatment of swelling and pain from trauma, 
it is often used with Ruxiang (乳香), Moyao (没药) and Danggui (当归), as in Tingtong Huoxue 
Tang (定痛活血汤) (Figure 17, p.T-108). For treatment of bone fracture it is often used with 
Zhirantong (自然铜), Danshen (丹参) and Taoren (桃仁), as in Xinshang Xuduan Tang (新伤续

断汤) (Figure 18, p.T-108). For treatment of habitual joint dislocation due to kidney deficiency, it 
is often used with liver and kidney tonifying herbs, and tendons and bones strengthening herbs.29 

3. Excessive fetal movement, threatened abortion and vaginal bleeding during 
pregnancy 

Dipsaci Radix can tonify liver and kidney and prevent miscarriage. It is used to treat 
vaginal bleeding during pregnancy, excessive fetal movement and threatened abortion due to 
kidney deficiency and dysfunction of chong (冲) and ren (任) channels. It is often used with 
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Sangjisheng (桑寄生), Tusizi (菟丝子), and Ejiao (阿胶) as in Shoutai Wan (寿胎丸)29 (Figure 
19, p.T-108). 

Usage and dosage 
9-15 g, decoction or make into powder or pills for oral use. Use an appropriate amount 

as poultice for external use. For uterine bleeding use stir-fried Dipsaci Radix (炒续断).29 

Precaution 
No report. 

Modern clinical application 
Used to treat osteoporosis, lumbar herniated disc and abortion-risk condition.30-33 

Adverse reaction: There are reports of skin rashes, dermatitis, dizziness, headache, 
numbness of hands and feet, etc. in some users.33 

Storage 
Store in a shaded, dry and cool place, protect from insects.18,20 
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Belamcandae Rhizoma 
 

Definition 
Belamcandae Rhizoma (射干 Shegan) or Blackberry 

Lily Rhizome is the dried rhizome of Belamcanda chinensis 
(L.) DC., family Iridaceae.1  

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome stout, bright yellow, 

amphitropous irregularly tuberous. Leaves alternate equitant, apex acuminate, green, often 
covered with white powder; leaf venation parallel. Inflorescence corymbose cyme, pedicel and 
branch base with membranous bract, bract lanceolate to narrowly ovate, flowers on the terminal; 
perianth 6, arranged in two whorls, base connate into a short tube, outer perianth lobes obovate or 
oblong, inner perianth similar with the outer but slightly smaller, yellowish-orange with dark red 
dots; stamens 3, adnating to outer tepals base, shorter than perianth, anthers extrorse; pistil 1, 
ovary inferior, stigma 3-lobed. Fruit capsule, obovate or oblong, with 3 longitudinal ribs, 
loculicidal. Seed many, dark purple, subrounded, lustrous. Flowering from June to August, 
fruiting from July to September.2-6 (Figure 1, p.T-112; Figure 2, p.T-113) 

Important cultivation area 
Blackberry lily can be found in most regions of China. Important cultivation areas are in 

Xiaogan (孝感) and Huanggang (黄冈) cities in Hubei (湖北) province, Xinyang (信阳) and 
Nanyang (南阳) cities in Henan (河南) province, Jiangning (江宁) and Jiangpu (江浦) districts in 
Jiangsu (江苏) province, Liu’an (六安) and Wuhu (芜湖) cities in Anhui (安徽) province. The 
highest cultivation yield is from Henan province while the best quality product is from Hubei 
province.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Harvest in the third or fourth year after seed cultivation, or in the second or third year 
after rhizome propagation, generally during May and September. Dig up the rhizomes, shake off 
soil, remove fibrous roots and leaves.2-4,7-11 

8 
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2. Post-harvest handling 
Dry in the sun or by baking to half dried then remove the remaining fibrous roots, or 

put the rhizomes on a wire sieve and use fire to singe off fibrous roots, and then dry in the sun or 
by baking to half dried.2-4,7-11 

Description of crude drug 
Irregular tuberous, 3-10 cm in length, 1-2 cm in diameter. External yellowish-brown, 

brown or dark brown with wrinkled and dots arranged in dense annular rings around nodes. 
Several sunken disk-shaped leaf base scars and some residual leaf sheaths on the upper part; root 
scars and some remains of fibrous roots on the lower part. Texture hard, fracture yellow, granular. 
Odor, slight; taste, bitter and slightly acrid.1 (Figure 3, p.T-114) 

Commercial grading 
No commercial grading. Belamcandae Rhizoma with no fibrous root, silt, foreign matter 

and insect infestation are considered qualified product. Thick, hard rhizomes with yellow fracture 
surface are considered the best quality.7,12 

Substitute product 
Chuanshegan (川射干): The dried rhizome of Iris tectorum Maxim., family Iridaceae. 

Commonly used as Shegan in Sichuan (四川), Guizhou (贵州), Hunan (湖南) and Hubei (湖北) 
provinces.4 Refer to Chuanshegan (p.E-19) for more detail. 

Counterfeit product 
The confound 

1. Baishegan (白射干): The dried rhizome of Iris dichotoma Pall., family Iridaceae. 
Mainly produced in Shaanxi ( 陕西 ) province and in several regions of Inner Mongolia 
Autonomous Region (内蒙古).4 

2. Bianzhugen (扁竹根): The dried rhizome of Iris japonica Thunb., family Iridaceae. 
Not a commercial commodity but used as Shegan adulterant.4 

Processing method 
Remove foreign matters, wash clean, moisten thoroughly, take out, wait until thoroughly 

soften, cut into slices and dry.1,13,14 

Description of prepared slice 
Irregular or elongated slices. External yellowish-brown, brown or dark brown, wrinkled 

with fibrous root scars and leaf base scars, may have remains of fibrous roots and leaf bases. 
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Fracture light yellow or bright yellow with scattered dots arranged in long lines or rings. Odor, 
slight; taste, bitter and slightly acrid.1 (Figure 4, p.T-115) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Belamcandae Rhizoma are isoflavones [e.g. irisflorentin, 

tectoridin (Figure 5, p.T-116), tectorigenin], etc.15 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Yellowish-brown (Figure 6, p.T-116). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Prism shape calcium oxalate crystal occasionally found. (2) Parenchyma cell 
abundant, thick-walled, non-lignified, containing numerous intracellular starch granules. 
Lignified parenchyma cell also occasionally found. (3) Cork cell dark brownish-yellow, 
polygonal in surface view, rectangular in side view, occasionally found. (4) Vessel mostly border 
pitted, occasionally found. (Figure 7, p.T-117) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Take 80 µl of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride test solution (9% ferric chloride in 
water), a green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 8, p.T-118.). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : ethyl acetate : formic acid (85 : 15 : 5) as the mobile phase. After developing and 
removal of the plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine 
under visible light; and examine under 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 9 (p.T-119). 

(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 400 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-120). 
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Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 7.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol-soluble extractive: Not less than 18.0％w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 
Irisflorentin (C20H18O8): Not less than 0.10% w/w, calculated based on dry weight of 

the crude drug.1 
Analysis method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 

stationary phase and a mixture of methanol : 0.2% phosphoric acid (53 : 47) as the mobile phase. 
Measure the absorbance at 266 nm. The number of theoretical plates of the column is not less 
than 8,000, calculated with the reference to the peak of irisflorentin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of irisflorentin CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 10 μg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 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. 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. 

Procedure: Inject accurately 10 μl of the reference solution and 10-20 μl of the test 
solution into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. 
Calculate the content of irisflorentin in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of irisflorentin 
content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Belamcandae Rhizoma are anti-inflammatory, anti-

viral, anti-bacterial, anti-allergic, etc. The active ingredients are isoflavones, triterpenoids and 
quinones.16,17 Belamcandae Rhizoma extract has significant anti-inflammatory activity, and the 
mechanism of action is related to the inhibition of prostaglandin E2 (PGE2) biosynthesis. 
Belamcandae Rhizoma can inhibit or delay the cytopathic effect caused by influenza virus, 
parainfluenza virus, rhinovirus, adenovirus, Coxsackie virus, enteric cytopathic human orphan 
(ECHO) virus and herpes virus infection. It also inhibits some dermatophytes, Pseudomonas 
aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae and Mycobacterium tuberculosis. 
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Tectoridin can inhibit ovalbumin induced passive cutaneous anaphylaxis in rats. Tectoridin and 
irisflavin have estrogen-like activity. Belamcandae Rhizoma also has cholagogue, expectorant, 
anti-asthma, anti-oxidation, anti-tumor and anti-hepatotoxic activities.18,20 

Toxicity 
The LD50 of intragastric administration of 70% Belamcandae Rhizoma ethanol extract in 

mice is 66.78 g/kg.20  

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature. Enter lung channel.1,21-23 

Action 
Clear heat-toxin, resolve phlegm and soothe the throat.1,21-23 

Indication 
1. Swollen throat and sore throat 

Belamcandae Rhizoma is bitter and cold and enters lung channel, it has the effects of 
clear away the heat and dispel toxin, eliminating phlegm and relieving sore throat. It is regarded 
as the principal drug for swollen and sore throat and often used in combination with Shengma 
(升麻), Mangxiao (芒硝 sodium sulfate) and Mabo (马勃), as in Shegan Tang (射干汤) (Figure 
11, p.T-123). For severe swollen and sore throat, it can be used with Shandougen (山豆根) and 
others, and made into powder for blowing into the throat, as in Chuihou San (吹喉散). For 
exogenous wind-heat or phlegm-heat accumulation, manifesting as sore throat and hoarseness, it 
is often used with Jingjie (荆芥), Lianqiao (连翘) and Niubangzi (牛蒡子), as in Shegan Xiaodu 
Yin (射干消毒饮).15,23 

2. Cough with phlegm and asthma 
Belamcandae Rhizoma is bitter and cold, can clear and purge downward. It can 

resolve sputum, pull qi downward, and relieve cough and asthma. For cough, dyspnea and profuse 
yellow phlegm due to excessive heat in the lung, it is often used with Sangbaipi (桑白皮), 
Madouling (马兜铃) and Jiegeng (桔梗), as in Shegan Douling Tang (射干兜铃汤). For cold 
phlegm stagnated in the lung manifesting as cough and asthma with profuse clear phlegm, it is 
often used with Mahuang (麻黄), Ziwan (紫菀) and Banxia (半夏), as in Shegan Mahuang Tang 
(射干麻黄汤).15,23 (Figure 12, p.T-123) 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use,1 or as powder for blowing into the throat.15,23 
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Precaution 
Belamcandae Rhizoma is bitter and cold. Use with caution in patients with loose stools 

due to spleen deficiency.15 

Modern clinical application 
Used to treat children herpangina, bronchial asthma, and chronic sinusitis.16 

Adverse Reaction: Belamcandae Rhizoma might induce loss of appetite, nausea, 
diarrhea, etc.19 

Storage 
Store in a dry place.1 

Reference 
1. Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China 2010. Volume I. Beijing: 

China Medical Science Press, 2010. 
2. Xu Guojun, He Hongxian, Xu Luosan, et al.  Chinese Medicinal Materials [M].  Beijing: China Medical Science Press, 

1996. 
3. 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. 
4. Cai Shaoqing, Wang Xuan.  Commonly Used Varieties of Chinese Herbal Medicines Arrangement and Quality 

Research (North Edited).  Volume VI [M].  Beijing: Beijing Medical University Press, 2003. 
5. Flora of China Editorial Committee.  Flora of China.  16 Volume.  Article 1 [M].  Beijing: Science Press, 1985. 
6. Ran Maoxiong, Zhou Houqiong.  Modern Chinese Medicine Cultivation and Processing Manual [M].  Beijing: 

Chinese Publishing House of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology, 1999. 
7. Qin Jianmin, Guo Yuhai.  Chinese Herbal Medicine Harvesting and Processing [M].  Beijing: China Forestry 

Publishing House, 2008. 
8. Li Min, Li Xiaokun, Wei Yingfang.  Chinese Herbal Medicines Harvesting, Processing and Storage Technology [M].  

Beijing: China Medical Science Press, 2007. 
9. Kang Tingguo.  Authentication of Chinese Medicines [M].  Second Edition.  Beijing: Chinese Press of Traditional 

Chinese Medicine, 2007. 
10. Wang Xijun.  Authentication of Chinese Medicines [M].  First Edition.  Beijing: Higher Education Press, 2009. 
11. Wei Yingfang.  Authentication of Chinese Medicine [M]. First Edition. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical 

Publishers, 2010. 
12. Wang Di, Li Zhao.  Commodity Crude Drugs [M].  Harbin: Heilongjiang Science and Technology Press, 1989. 
13. Mei Xuhui, Mei Hongwu, Wang Yinchun.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan [M].  Hubei: Hubei Science and 

Technology Press, 2005. 
14. Gao Xuemin, Wang Yongyan, Yan Zhenghua.  Chinese Materia Medica [M].  Beijing: Chinese Medicine Publishing 

House, 2009. 
15. Peng Cheng.  Chinese Geo-authentic Crude Drug [M].  Beijing: Chinese Press of Traditional Chinese Medicine, 2011. 
16. Guo Zhihui.  Pharmacological and clinical studies on chemical constituents of Belamcandae Rhizoma [J].  Tianjin 

Pharmacy 2009; 21(4): 63-6. 
17. Qi Jianhong, Li Hongwei.  Belamcandae Rhizoma chemical constituents, pharmacological effects and clinical 

application [J].  Foreign Herbal Medicine 2006; 21(3): 111-4. 



8. Belamcandae Rhizoma 
 

 E-61

18. Xiao Peigen.  Modern Chinese Materia Medica.  Volume I [M].  Beijing: Chemical Industry Press, 2002. 
19. State Administration of Traditional Chinese Medicine Editorial Board.  The Manual of Herbal Active Ingredients [M].  

Beijing: People’s Medical Publishing House, 1986. 
20. Wu Zefang, Xiong Chaomin.  Comparative study on pharmacological activity of Shegan, Baishegan and Chuanshegan 

(orioles tail) [J].  Pharmacology and Clinics of Chinese Materia Medica 1990; 6(6): 28-30. 
21. Zhang Tingmo.  Traditional Chinese Pharmacology [M].  Beijing: Higher Education Press, 2010. 
22. Gong Qianfeng, Ding Anwei, Sun Xiumei, et al. Processing of Chinese Materia Medica [M]. Beijing: Chinese Press 

of Traditional Chinese Medicine, 2003. 
23. Gao Xuemin, Wang Yongyan, Yan Zhenghua.  Chinese Materia Medica [M].  Beijing: Chinese Medicine Publishing 

House, 2009. 

 



 E-62 

Prunellae Spica 
 

Definition 
Prunellae Spica (夏枯草 Xiakucao) or Common 

Selfheal Fruit-spike is the dried fruit-spike of Prunella  
vulgaris L., family Lamiaceae (Labiatae).1 

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome creeping with fibrous 

roots at nodes; stem rising up, lower part prostrate, base much branched, 4 blunt angular with 
shallow grooves, magenta, sparsely rough hairs or subglabrous. Leaf opposite, blade ovate or 
ovate-lanceolate, margin undulate or nearly entire. Inflorescence spike, terminal; bract kidney-
shaped with acuminate apex; calyx two lipped, upper lip flat, 3-lobed, lower lip 2-lobed, lobe 
triangular with acuminate apex; corolla purple or bluish-purple, labiate. Fruit nutlet, brown, 
oblong with 3 ridges. Flowering from May to June, fruiting from June to July.2-4 (Figure 1, 
p.T-126; Figure 2, p.T-127) 

Important cultivation area 
Prunellae Spica is cultivate throughout China. Important cultivation areas are in Jiangsu 

(江苏), Anhui (安徽), Zhejiang (浙江), Hubei (湖北), Henan (河南) provinces.2-4 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

The harvesting period is generally after Lixia day (立夏, about May 5-7), which mark 
the beginning of summer, when fruit-spikes turn brownish-red. Harvest in a sunny day by cut 
entire plants and collect the fruit-spikes.5-6 

2. Post-harvest handling 
Eliminate foreign matters and non-medicinal parts. Dry in the sun. Avoid dew and 

moisture during the drying otherwise the fruit-spikes would turn black and lower in quality.5-6 

Description of crude drug 
Cylindrical, slightly flat, 1.5-8 cm in length, 0.8-1.5 cm in diameter; light brown to 

reddish-brown. One whole spike composes of about 10 whorls of persistent calyxes and bracts, 

9 
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each whorl with two opposite bracts, fan-shaped, pointed apex caudate, striations of vein distinct, 
the outer surface with white hairs. Each bract with three florets, corolla often fallen off, persistent 
calyx bilabiate, inside contains 4 small brown ovoid nutlets with a white spike at the acute end. 
Texture light. Odor, slight; taste, bitter.1,7-9 (Figure 3, p.T-128) 

Commercial grading 
No commercial grading for Chinese domestic use. For export product, fruit spikes must 

be more than 5 cm in length.12-13 

Processing method 
Remove foreign matters.11,14 

Description of prepared slice 
Cylindrical, slightly flat. A spike composes of about 10 whorls of persistent calyxes and 

bracts, light brown to brownish-red, some spikes with a short remain of stalk, corolla often fall 
off. Fruit nutlet, ovoid, brown, sharp beak at the tip, lustrous. Texture, light; taste bitter.11 
(Figure 4, p.T-129) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Prunellae Spica are triterpenes [e.g. ursolic acid (Figure 

5, p.T-129), sterols, phenolic acids [e.g. rosmarinic acid (Figure 5, p.T-129)], flavones, 
polysaccharides, etc.7,15-17 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brown (Figure 6, p.T-130). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Fragments of petal tissues abundant, compose of parenchyma cells, anticlinal walls 
sinuate curved, surface with fine horny stripes; and reddish-brown vascular bundle. (2) Fragments 
of pedicel tissues, compose of epidermis covering with abundant large covering trichome (non-
glandular trichome), mostly unicellular or multicellular uniseriate, some collapsed. Mesophyll 
containing lignified elongated sclerenchymatous cells. (3) Fragments of bract tissues, compose of 
epidermis, polygonal in surface view, anticlinal walls slightly curves, surface with horny stripes; 
and straight axis stomata. (4) Fragments of fruit tissues, compose of  epicarp cells, polygonal in 
surface, containing black pigment; mesocarp stone cell, sub-rectangular or sub-square in surface, 
anticlinal walls wavy curved; endocarp lignified columnar cell; and endosperm, non-lignifed 
thick-walled. (Figure 7, p.T-131 and T-132) 
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2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 

- 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. Dissolve the residue with 2-3 drops of 
acetic anhydride. Add 1 drop of concentrated sulfuric acid to immediately produce a reddish-
brown color at the center with a greenish-blue ring at the peripheral (Liebermann-Burchard’s test 
for triterpenoids and steroids) (Figure 8, p.T-133). 

- 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 brownish-red is produced and change to a pinkish-
purple color (Figure 9, p.T-133). 

(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. Prepare standard solutions by dissolving ursolic 
acid in methanol to produce the standard solution of 1 mg/ml. Apply 15 μl of the test solution and 
5 μl of the standard solution separately to a silica gel 60 GF254 plate (stationary phase). Place the 
plate in a chromatographic tank, using a mixture of cyclohexane : chloroform : ethyl acetate : 
glacial acetic acid (20 : 5 : 8 : 0.5) as the mobile phase. After developing and removal of the plate, 
dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine under visible light 
after spray with vanillin/sulfuric reagent (5% vanillin in 10% sulfuric acid) and heating at 110°C. 
The spots and color of the chromatograms will be as shown in Figure 10 (p.T-135). 

(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 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-136). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 12.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid-insoluble ash: Not more than 4.0% w/w1 (Appendix 2.2). 

2. Water content: Not more than 14.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Water soluble extractive: Not less than 10.0% w/w1 (Appendix 4.2). 
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4. Content of active constituent 
Rosmarinic acid (C18H16O8): Not less than 0.20% w/w, calculated based on dry 

weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of methanol : 0.1% trifluoroacetic acid (42 : 58) as the mobile 
phase. Measure the absorbance at 330 nm. The number of theoretical plates of the column is not 
less than 6,000, calculated with the reference to the peak of rosmarinic acid. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of rosmarinic acid CRS and 
dissolve in 50% ethanol to produce a reference solution with the concentration of 0.5 mg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.5 g of the sample powder (through No.2 or 24 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 50 ml of 50% ethanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add 50% ethanol to 
replenish the loss weight, mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedure: Accurately inject 5 μl 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 rosmarinic acid in the test solution with reference to the peak area of the reference 
substance, and calculate the percentage of rosmarinic acid content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Prunellae Spica are reducing blood sugar level, 

reducing blood pressure, anti-tumor, anti-bacterial, anti-viral, anti-inflammatory, anti-oxidation, 
etc. Prunellae Spica alcoholic extract can reduce blood sugar in both normal and induced diabetic 
mice.17-20 Prunellae Spica has vasodilation and blood pressure reducing effects.17,21,22 It has strong 
anti-tumor activity, the active constituents are triterpenoids, flavonoids, phenolic acids, 
polysaccharides, etc.15,23,24 Prunellae Spica has anti-microbial activity against several kinds of 
microbial.17,25,26 The ethanolic extract has strong anti-microbial activity against Mycobacterium 
tuberculosis H37RV.27 A polysaccharide compound prunellin has anti-HIV activity.17 Prunellae 
Spica also has significant anti-viral activity against herpes simplex virus-1 (HSV-1).28,29 Alcohol 
precipitate of Prunellae Spica decoction has distinct anti-inflammatory activity.17,30 Prunellae 
Spica also has lipid peroxidation antagonizing activity.31 

Toxicity 
No report. 
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Property and channel distribution 
Pungent and bitter in flavor, cold in nature. Enter liver and gallbladder channels.1 

Action 
Purge liver-fire, improve vision, and relieve swelling mass.1 

Indication 
1. Swollen and painful red eyes, headache and dizziness 

Prunellae Spica is bitter and cold, enters liver channel and good at clearing liver-fire 
and brighten the eyes. It is used to relieve liver heat rising upward which cause reddish and 
painful swollen eyes, headache and dizziness. It is often used with Juhua (菊花), Juemingzi 
(决明子) and Qingxiangzi (青葙子).32 

2. Swelling of lymph nodes, goiter and tumor 
Prunellae Spica is pungent and bitter, it is dispersive and purgative. It is effective on 

dissipate mass and accumulation. It is indicated for the treatment of liver-qi stagnation, and 
accumulation of fire and phlegm-heat causing swelling of lymph nodes, goiter and tumor, and 
swelling and pain, with unchanged skin color. It is used with Haizao (海藻), Beimu (贝母) and 
Xuanshen (玄参), as in Neixiao Luoli Wan (内消瘰疬丸)32 (Figure 19, p.T-138). 

Usage and dosage 
9-15 g, decoction for oral use. Crush before use.1,11,14,32 

Contraindication 
Contraindicated in patients with cold deficiency of spleen and stomach.30 

Modern clinical application 
Used in the treatment of acute tonsillitis, diphtheria, silicosis, exudative pleurisy, 

hepatitis, bacterial dysentery, insomnia, hyperthyroidism, mammary hyperplasia, mumps and flat 
warts.33 

Adverse reaction: There are reports of allergic reaction in some users after oral 
administration.34 

Storage 
Store in a dry place.1 
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Isatidis Folium 
 

Definition 
Isatidis Folium (大青叶 Daqingye) or Dyer’s 

Woad Leaf is the dried leaf of Isatis tinctoria L. 
(I. indigotica Fortune ex Lindl.), family Brassicaceae 
(Cruciferae).1 

Description of the plant 
Annual or biennial herb. Taproot deep and long, stem erect, much branched at top. 

Leaves alternate; basal leaf rosulate, leaf blade oblong or broad oblanceolate, apex obtuse or 
acute, basal attenuate, margin entire or undulate, petiole presented; cauline leaf oblong to oblong-
oblanceolate, the lower are larger, upward gradually smaller, apex obtuse, base sagittate, 
semiamplexicaul, margin entire or not distinctly serrulated. Inflorescence compound racemose, 
floret yellow; sepal 4, broadly ovate or broadly lanceolate; petal 4, broadly cuneate, apex nearly 
truncate, short claws; stamen 6, tetradynamous. Fruit silicle, short, oblong or nearly oblong, flat, 
winged edge. Seed oblong, light brown. Flowering from April to May, fruiting from May to 
June.2-6 (Figure 1, p.T-142; Figure 2, p.T-143) 

Important cultivation area 
The plant is cultivated in several provinces of China; e.g. Hebei (河北), Anhui (安徽), 

Jiangsu (江苏) and Henan (河南). The most suitable cultivation areas are in Shenze (深泽) 
county, Yuanshi (元氏) county, Boye (博野) county, Anguo (安国) city and Dingxian (定县) city 
in Hebei province.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
Isatidis Folium can be harvested three times per year when the plant is fully grown. The 

first harvest is at about the end of June. Collect only cauline leaves (called Taiye 胎叶 or Jiaoye 
脚叶) to avoid the impact on normal growth of the plant. The second harvest is in late August. 
Collect most of the leaves but not terminal leaves to assure new leaves growth. The third harvest 
is before the frost (the exact time is depended on the weather), cut the whole aerial part for higher 
yield, and collect the leaves. Dry the leaves in the sun or by baking.7-13 

10 
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Description of crude drug 
Leaf mostly crumpled and rolled, some torn. Intact leaf long ovate to oblong-

oblanceolate, 5-20 cm in length, 2-6 cm in width; upper surface dark grayish-green, some small 
slightly protruding dots with darker color may be found; apex obtuse, margin entire or slightly 
undulate, base attenuate; petioles 4-10 cm in length, light brownish-yellow. Texture fragile. Odor, 
slight; taste, slightly sour, bitter and astringent.1 (Figure 3, p.T-144) 

Commercial grading 
No commercial grading.14,15 

Counterfeit product 
The Confound 

1. Liaolanye (蓼蓝叶, Indigo Plant Leaf): The dried leaf of Polygonum tinctorium 
Aiton, family Polygonaceae, also called Dianqingye (靛青叶), Landianye (蓝靛叶), Dianye 
(靛叶) and Shuihonghuaye (水红花叶). Major cultivating areas are in the three northeastern 
provinces of China, and Hebei and Shanxi (山西) provinces. Leaf mostly crumpled and broken. 
Intact leaf elliptical, 3-8 cm in length, 2-5 cm in width, bluish-green or blackish-blue, apex 
obtuse, base attenuate, margin entire. Vein light yellowish-brown, slightly raised on ventral side. 
Petiole flattened, occasionally with membranaceous ochrea. Texture fragile. Odor, slight; taste, 
slightly astringent and slightly bitter.14,16,17 

2. Malanye (马蓝叶): The dried leaf of Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze, family 
Acanthaceae. Major cultivating areas are in Fujian (福建 ) province and Guangxi Zhuang 
Autonomous Region (广西壮族自治区). Leaf mostly crumpled into irregular masses, dark green 
or dark brownish-black. Intact leaf elliptical to obovate-oblong, 5-10 cm in length, 3-5 cm in 
width, margin small serrate, apex acute, base attenuate. Vein relatively distinct on ventral side. 
Texture fragile, easily torn. Odor, very slight; taste, bland.14,16,17 

3. Lubianqing (路边青): The dried leaf of Clerodendrum cyrtophyllum Turcz., family 
Lamiaceae (Labiatae). Used as Daqingye in Guangdong (广东) and Zhejiang (浙江) provinces. 
Leaf slightly crumpled, long-elliptical, 5-12 cm in length, 2-6 cm in width, ventral side brownish-
yellow or brownish-green, dorsal side relatively pale, margin entire, apex slightly acute, base 
obtuse. Texture fragile, easily torn. Sometimes with slender cylindrical petioles, 2-5 cm in length. 
Odor, slight; taste, bland.14,16,17 

Processing method 
Eliminate foreign matters, wash clean using water spray, cut into pieces, dry by baking.1 
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Description of prepared slice 
Leaf fragment, upper surface dark grayish-green, some small slightly protruding dots 

with darker color may be found; petiole fragment light brownish-yellow. Texture fragile. Odor, 
slight; taste, slightly sour, bitter and astringent.1 (Figure 4, p.T-145) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Isatidis Folium are alkaloids [e.g. indigotin, indirubin, 

tryptanthrin (Figure 5, p.T-146), glycosides, phenolic compounds, sterols, etc.11,18-20 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Greenish-brown (Figure 6, p.T-146). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Fragments of leaf tissues, palisade and spongy cells indistinctly 
differentiated, mesophyll containing blue-green pigments. (2) Lower epidermis, cell wall slightly 
sinuous; stomata anomocytic, with 3-4 subsidiary cells. (3) Vessel mostly spiral and reticulated. 
(4) Fragment of petiole tissues, compose of elongated, sub-rectangular cells and vascular bundles. 
(Figure 7, p.T-147). 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 minutes. 

Take 0.2 ml of the supernatant, dilute with 2 ml of methanol. Add 50 µl of 2% ninhydrin solution, 
mix well, heat in water bath, a brownish-purple color is produced (test for amino acid derivatives) 
(Figure 8, p.T-148). 

(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 15 μl of the test solution to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : chloroform : acetone (5 : 4 : 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 examine 
under 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 9 (p.T-149). 

(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 120 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-500 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 10 (p.T-150). 
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Quality specification 
1. Water content: Not more than 13.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

2. Extractive content 
Ethanol extractive content: Not less than 16.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

3. Contents of active constituent 
Indirubin (C16H10N2O2 ): Not less than 0.02% w/w, calculated based on dry weight 

of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of methanol : water (75 : 25) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 289 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 4,000, 
calculated with the reference to the peak of indirubin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of indirubin CRS and dissolve in 
methanol to produce a reference solution with the concentration of 2 µg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.25 g of the sample powder (through No.5 or 80 
mesh sieve) and transfer to a soxhlet extractor. Add appropriate amount of chloroform and extract 
for 15 hours. Extract continuously until the extractive in the thimble is colorless. Evaporate the 
extractive to dryness. Dissolve the residue with methanol and transfer to a 100 ml volumetric 
flask, adjust to volume with methanol to obtain the test solution. 

Procedures: Accurately inject 20 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 indirubin in the test solution with reference to the peak area of the reference substance, 
and calculate the percentage of indirubin content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Isatidis Folium are anti-microbial, anti-pyretic, 

anti-inflammatory, effects on immunity system, etc. It has anti-viral activity against influenza A 
virus, herpes simplex virus-1, Coxsackie virus-B3, respiratory syncytial virus, mumps virus, 
etc.18,21-23 Isatidis Folium has anti-bacterial activity against several kinds of bacteria and has 
strong anti-bacterial activity against Staphylococcus aureus. It has strong anti-endotoxin 
activity.18,21 It has distinctive anti-pyretic and anti-acute inflammatory activities.21 The active 
constituents related to the anti-inflammatory activity are total organic acids.24 Isatidis Folium can 
enhance the immune function,18 the active substances are indirubin and tryptanthrin.25,26 Indirubin 
also has strong inhibitory effect on proliferation of transplanted tumor in experimental animals, 
and effective in treating chronic myelogenous leukemia.27 
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Toxicity 
LD50 of intraperitoneal administration of Isatidis Folium decoction to mice is 16.25±1.47 

g/kg, equivalent to crude drug.5 

Property and channel distribution 
Bitter in flavor, cold in nature. Enter heart and stomach channels.1,28 

Action 
Clear heat and remove heat toxin, cool the blood and remove ecchymosis.28,29 

Indication 
1. Ecchymosis caused by heat toxin enter blood division 

Isatidis Folium is bitter and cold and enters both qi and blood divisions, it is used to 
treat high fever, loss of consciousness, and ecchymosis caused by nutritive qi (营气 ying qi — qi 
transformed from food, flows in meridians, enhances blood and nourishes the body) and blood 
invaded by heat toxin, or blood and qi levels damaged by heat. It is often used with Shuiniujiao 
(水牛角 Water Buffalo Horn) and Zhizi (栀子). For external syndromes caused by wind-heat or 
early stage heat syndromes manifested as fever, headache, thirst and sore throat, it is often used 
with Jinyinhua (金银花), Lianqiao (连翘) and Niubangzi (牛蒡子).28,29 

2. Pharyngitis, aphthous ulcer, erysipelas and carbuncle 
Isatidis Folium can clear away excessive fire in heart and stomach channels, eliminate 

epidemic heat toxin diseases, clear away fever and relieve throat congestion, cool the blood, 
relieve swelling. For headache, sore throat, mumps, tonsillitis and pharyngitis, and aphthous ulcer 
caused by excessive heat in heart and stomach, it is often used with Dahuang (大黄 Rhubarb), 
Zhizi (栀子) and Shengma (升麻). For erysipelas and carbuncles caused by toxic heat in blood, 
use fresh Isatidis Folium, grind and apply on the affected area, or use with Pugongying (蒲公英), 
Zihuadiding (紫花地丁), etc.28,29 

Usage and dosage 
10-15 g, decoction for oral use. 15-30 g for external use.28,29 

Contraindication 
Contraindicated in patients with cold-deficiency of stomach and spleen due to 

coldness.28,29 
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Modern clinical application 
Used in the treatment of heat syndromes e.g. measle,30 hepatitis,31 contact dermatitis,32 

conjunctivitis,33 mumps,33, Japanese encephalitis B,31 chickenpox,35 rash,36 etc. 

Adverse reaction: No report. 

Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from mold.1 
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Gastrodiae Rhizoma 
 

Definition 
Gastrodiae Rhizoma (天麻 Tianma) or Tall Gastrodia Rhizome 

is the dried rhizome of Gastrodia elata Blume, family Orchidaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Tuber fleshy, oblong or ovate-oblong, usually 

procumbent, nodes relatively dense with triangular-ovate membranous 
scales. Scape cylindrical, yellowish-red, base amplexicaul short sheath. 
Inflorescence racemose, terminal; membranous bract narrowly lanceolate or linear-oblong; flower 
yellowish-red, orange, light yellow or yellowish-white. Fruit capsule, oblong to oblong-obovate; 
seed numerous, fine and powdery. Flowering from June to July, fruiting from July to August.3-6 
(Figure 1, p.T-156; Figure 2, p.T-157) 

Important cultivation area 
Important cultivation areas of Gastrodiae Rhizoma are in Guizhou (贵州), Yunnan  

(云南), Sichuan (四川), Shaanxi (陕四) and Hubei (湖北) provinces. The suitable cultivation 
areas are in Zunyi (遵义), Zhengan (正安), Bijie (毕节), Dafang (大方), Qiannan (黔南) and 
Anshun (安顺) cities in Guizhou province; Yiliang (奕良), Zhenxiong (镇雄), Daguan (大关) and 
Shuishan (水善) cities in Yunnan province; Enshi (恩施) and Lichuan (利川) cities in Hubei 
province. The most suitable areas are in shaded and humid forest with humus rich soil, especially 
in Zunyi, Zhengan and Bijie cities in Guizhou province, Yiliang and Zhenxiong cities in Yunnan 
province, Pingwu (平武) and Yingjing (荥经) cities in Sichuan province.3-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Gastrodiae Rhizoma planted in spring is harvested in the winter of the same year or in 
the spring of the second year. Gastrodiae Rhizoma planted in winter is harvested in the winter of 
the second year or in the spring of the third year. Gastrodiae Rhizoma collected in spring (April-
May) is called “Chunma 春麻”. Rhizomes collected before the beginning of winter (7th-8th of 
November), called “Dongma 冬麻”, are considered higher quality. To collect the rhizomes, first 
scrape away surface soil, then remove the rhizomes, separate according to sizes, as bigger Jianma 

11 
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(箭麻), medium size Baima (白麻) and smaller Mima (米麻). Jianma is the rhizome with arrow 
head shape apical bud of the scape. Baima is the smaller rhizome, 2-12 cm in length, propagated 
from apical bud. Mima is the small rhizome less than 2 cm in length, propagated from apical and 
lateral buds. Carefully keep the small Baima and Mima for the next planting. The best way is to 
collect and plant in the same day. Jianma and large Baima are to be processed further.6-7 

2. Post-harvest handling 
Wash away soil and sand with water. Scrape off raw bark, thin scales and black traces 

using thin bamboo chips. Wash in clean water. Separately steam each size of the rhizomes until 
thoroughly cooked, generally 30 minutes for big rhizomes and 10-15 minutes for smaller ones. 
Take out, spread and dry by baking over a fire or in an oven. For baking over a fire, use anthracite 
coal or charcoal, do not use firewood. Turned frequently and start with the temperature at about 
50-60°C until 70-80% dried. Take out and press by hand to flatten the rhizomes. Leave the 
rhizomes to cool, after cooled the rhizomes will gain on moisture. Bake the rhizomes again at 
about 70°C. Take out immediately when completely dried.6-7 

Description of crude drug 
Ovoid or elongated shape, slightly flat, shrunken and slightly curved, 3-15 cm in length, 

1.5-6 cm in width, 0.5-2 cm in thickness. External yellowish-white to light yellowish-brown, with 
longitudinal wrinkles and dots arranged in several annular rings (芝麻点 Zhimadian). The apex 
has beak-like brownish-red to dark brown buds or remaining scape base. A round sunken scar is 
found at the other end. Texture hard and uneasily broken, fracture fairly even, horny, yellowish-
white to light brown. Odor, slight; taste, sweet.1-6 (Figure 3, p.T-159) 

Commercial grading 
Cultivated Gastrodiae Rhizoma is divided by weight into four grades: 
First-class: Dried rhizome, elongated ovoid, slightly flat, shrunken and slightly curved. 

Peel removed. External yellowish-white with transverse annulations, remain of scape base or 
yellow bud at the apex, and sunken disc-shaped scar at the tip. Texture hard and translucent, 
fracture horny, white. Taste sweet and slightly pungent. Less than 26 pieces per 1 kg. Without 
hollow piece, foreign matter, insect damage and mildew. 

Second-class: Less than 46 pieces per 1 kg. Otherwise same as first-class. 
Third-class: Fracture white or brownish-yellow, slightly hollow. Uniform size and less 

than 90 pieces per 1 kg. Without foreign matter, insect damage and mildew. Otherwise same as 
first-class. 

Fourth-class: More than 90 pieces per 1 kg or quality not conform to First-class to 
Third-class, hollow, peel not removed. Without scape, foreign matter, insect damage and 
mildew.8-9 



Standard of Chinese Materia Medica in Thailand  Volume II 

 E-78 

Counterfeit product 
The fake 

1. Malingsu (马铃薯  Potato): The dried tuber of Solanum tuberosum L., family 
Solanaceae. Peeled, steam to soften and pressed flat. Ovoid, flat. External smooth, without 
annulation, with shallow irregular shape ridges. One end with an aerial stem base recessed grove, 
the other end obtuse. Texture hard and uneasily broken, fracture even, horny. Odorless; taste, 
slight, sticky when chewed.10-18 

2. Shanglu (商陆 Pokeweeds): The dried root of Phytolacca acinosa Roxb., family 
Phytolaccaceae. Fusiform, often with stem base remaining on the apex, concentric rings layers, 
called “luopanwen 罗盘纹”, may be found at the middle. Taste, bland and slightly tongue 
numbing. Normally transversely cut with various thickness and size.10-18 

3. Renzhaoweitianma (人造伪天麻 Artificial Gastrodiae Rhizoma): Fake Tianma 
made of sweet potato flour or other flour. Ovoid. External yellowish-white or grayish-white, with 
longitudinal wrinkles, artificially made beak-like on one end and sunken disc scar on the other, 
has no characteristic “Zhimadian” dots. Peel easily remove by rubbing with sand paper after 
soften with water. Texture hard, fracture grayish-white, gives bluish-violet color with iodine 
test.10-18 

The confound 

1. Yangjiaotianma (羊角天麻 ): The dried steamed tuber of Sinacalia tangutica 
(Maxim.) B. Nord [syn. Cacalia tangutica (Maxim.) Hand.-Mazz.] and C. davidii (Franch.) 
Hand.-Mazz., family Asteraceae (Compositae). Appearance similar to Gastrodiae Rhizoma. 
Elongated ovoid or round, may compressed flat. External grayish-brown, translucence, brownish-
yellow after peel removed, annular striations distinct, with irregular furrows and wrinkles, fibrous 
root scars and a residual stem at the apex. Texture hard and uneasily broken; fracture horny, 
yellowish-white or grayish-white, separated into sheet-like layers if the crude drug is not 
processed by steaming. Odor, no unpleasant smell; taste, slightly sweet.10-18 

2. Zelangenjing (泽兰根茎): The dried rhizome of Lycopus lucidus Trucz. ex Benth. 
var. hirtus Regel, family Lamiaceae (Labiatae). Cylindrical or stick, bulge on one end and smaller 
on the other, slightly flattened and twisted. External brown or dark brown, annular wrinkles with 
brown membranous scale leaves. Brown beak-like dried buds on one end. Texture uneasily 
broken, fracture yellowish-white. Odor, slight; taste, slightly sweet.10-18 

Processing method 
Sort the rhizomes according to size, wash clean, wait or steam until soften and cut into 

thin slices, dry.1 
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Description of prepared slice 
Irregular thin slice. External light yellow to light yellowish-brown. Fracture yellowish-

white to light brown, horny, translucent. Odor, slight; taste, sweet.1 (Figure 4, p.T-161) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Gastrodiae Rhizoma are phenolic compounds and their 

glycosides [e.g. gastrodin (Figure 5, p.T-162)], sterols, organic acids, saccharides, etc.19-21 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Off-white (Figure 6, p.T-162). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Parenchyma cell angular, slightly thick-walled, containing large amount of 
colorless gelatinized polysaccharides. (2) Parenchyma cell showing a brown or brownish-purple 
color on staining with iodine solution. (3) Vessel mainly spiral or reticulated, occasionally found. 
(Figure 7, p.T-163) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of 70% methanol, ultrasonicate for 30 

minutes. Take 0.2 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 8, p.T-164). 

(2) Identification by thin layer chromatography 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of 70% 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 (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a 
mixture of ethyl acetate : methanol : water (8 : 2 : 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 examine 
under 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 9 (p.T-165). 

(3) Identification by ultraviolet spectroscopy 
To 0.4 g of the sample powder add 4 ml of 70% 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-166). 
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Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 4.5% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 10.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Contents of active constituent 
Gastrodin (C13H18O7): Not less than 0.20% w/w, calculated based on dry weight of 

the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 

stationary phase and a mixture of acetonitrile : 0.05% phosphoric acid (3 : 97) as the mobile 
phase. Measure the absorbance at 220 nm. The number of theoretical plates of the column is not 
less than 5,000, calculated with the reference to the peak of gastrodin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of gastrodin CRS and dissolve in 
the mobile phase to produce a reference solution with the concentration of 50 µg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 2 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 50 ml of 50% ethanol, stopper, weigh 
accurately and reflux for 3 hours. Allow to cool, weigh again, add 50% ethanol to replenish the 
loss weight, mix well, filter. Measure accurately 10 ml of the filtrate, evaporate to almost dry. 
Dissolve the residue, transfer to a 25 ml volumetric flask and adjust to volume using a mixture of 
acetonitrile : water (3 : 97). Mix well, filter and take the filtrate as the test solution. 

Procedures: Accurately inject 10 μl of the test solution and 10-15 μl of the 
reference solution into the column, carry out under the above condition and record the 
chromatograms. Calculate the content of gastrodin in the test solution with reference to the peak 
area of the reference substance, and calculate the percentage of gastrodin content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Gastrodiae Rhizoma are on inhibition of central 

nervous system, anti-cerebral ischemic activity, anti-myocardial infarction activity, reduce blood 
pressure, etc. Gastrodiae Rhizoma has sedative, hypnotic, anti-convulsion and anti-epileptic 
activities. The active substances are gastrodin, gastrodin aglycone and polysaccharides.22,25 
Gastrodiae Rhizoma has significant anti-anxiety activity and can improve cognitive learning 
ability and memory.26 Gastrodiae Rhizoma can protect animal neurons from ischmia/reperfusion 
injury,27-30 has anti-myocardial infarction activity by increase coronary blood circulation.22 
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Gastrodiae Rhizoma, gastrodin and gastrodin aglycone have vasodilatation and blood pressure 
reducing effects.22 Gastrodiae Rhizoma and its polysaccharides can enhance the function of 
specific and non-specific immunity system, and has anti-aging activity.22 Gastrodiae Rhizoma 
also has anti-inflammatory activity; enhances DNA and protein synthesis, and gastric mucosa 
protection.22,31 

Toxicity 
Maximum tolerated dose of intragastric administration of Gastrodiae Rhizoma pill and 

powder to mice and rats are more than 15 g/kg and no mutagenicity found. No toxicity found after 
oral administration of 2.81, 5.62 and 11.25 g/kg of Gastrodiae Rhizoma pill and powder to rats for 
30 days.32,33 No toxicity found after oral administration of 1.461, 2.923 and 5.845 g/kg of 
Gastrodiae Rhizoma powder to Sprague Dawley rats for 30 days.34 Oral administration of 1.54, 
3.08 and 6.16 g/kg of Gastrodiae Rhizoma powder once daily for 20 days to 6-15 days pregnant 
Sprague Dawley rats, no definitive fetal toxicity found.35 

Property and channel distribution 
Sweet in flavor, neutral in nature. Enter liver channel.1 

Action 
Subdue liver-wind to relieve spasm, stabilize liver-yang, expel wind and dredge 

meridians.1 

Indication 
1. Endogenous liver wind syndrome 

Gastrodiae Rhizoma is sweet, moistening and neutral, it enters liver channel, and 
therefore it has liver-wind arresting and antispasmodic effect. It is used to treat symptoms caused 
by endogenous liver wind.36 

2. Upward movement of hyperactivity of liver-yang 
Gastrodiae Rhizoma stabilizes liver-yang, it can be used for treatment of pain and 

dizziness due to the upward movement of hyperactivity of liver-yang. It is often use with other 
herbs to treat damp-phlegm syndrome, and headache and dizziness due to blood deficiency.36 

3. Paresis and paralysis, and impediment syndrome due to wind-damp. 
For paresis, cerebrovascular accident, numbness of extremities and body, Gastrodiae 

Rhizoma is often used with Danggui (当归), Niuxi (牛膝), Duzhong (杜仲), etc, as in Yilao 
Tianma Wan (易老天麻丸). For facial paralysis due to wind in meridians, it is often used with 
Quanxie (全蝎 Scorpion), Wutou (乌头) and Fangfeng (防风), as in Tianma Dan (天麻丹). For 
rheumatoid arthritis and joints stiffness, it is often used with Qinjiao (秦艽), Qianghuo (羌活) and 
Sangzhi (桑枝), as in Qinjiao Tianma Tang (秦艽天麻汤)36 (Figure 11, p.T-168). 
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Usage and dosage 
3-9 g, decoction for oral use; or grind into powder, mix 1-1.5 g with water and drink.36 

Contraindication 
No report. 

Modern clinical application 
Used to treat symptoms due to upward movement of hyperactivity of liver-yang such as 

hypertension, dizziness, vascular headache, migraine, trigeminal neuralgia, Meniere’s disease and 
cerebral infarction.36 

Adverse reaction: There are reports of adverse reaction from taking Gastrodiae 
Rhizoma powder such as urticaria and purpura in some users.36 

Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from insects.1 
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Pinelliae Rhizoma 
 

Definition 
Pinelliae Rhizoma (半夏 Banxia) or Pinellia Tuber 

is the dried rhizome of Pinellia ternata (Thunb.) Ten. ex 
Breitenb., family Araceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Tuber globose. Leaf 2-5, basal. 

Petiole sheathing base, bulbils within sheath or top of petiole, bulbil germinates on the mother 
plant or after falling to the ground; seedling single leaf, margin entire, blade ovate, cordate or 
hastate; leaf on mature plant trifoliate, leaflet green, blade oblong-elliptic or lanceolate, both apex 
and base acute; lateral leaflet shorter; margin entire or indistinct wavy crenate, lateral vein 8-10 
pairs, veinlet reticulate. Inflorescence spadix, spathe green or whitish-green, tube narrow 
cylindrical. Fruit berry, ovate, yellowish-green. Flowering from May to July, fruiting in August.2-6 
(Figure 1, p.T-172; Figure 2, p.T-173) 

Important cultivation area 
Suitable cultivation areas for Pinelliae Rhizoma are in several provinces in China: Hubei 

(湖北), Henan (河南), Anhui (安徽), Shandong (山东), Sichuan (四川), Gansu (甘肃), Yunnan   
(云南), Guizhou (贵州) and Jiangsu (江苏) provinces. The most suitable areas are in Nanchong   
(南充) city and Wusheng (武胜) county in Sichuan province, Zhaotong (昭通) and Qujing (曲靖) 
cities in Yunnan province, and Bijie (毕节) city in Guizhou province.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Generally Pinelliae Rhizoma is harvested in summer and autumn when stems and 
leaves withered and fall, by digging up the rhizomes. The timing depends on cultivating area, 
planting method and climate, is generally in the middle of August to late September. Harvest after 
about a week of sunny days when soil moisture is low otherwise soil will tend to stick to the 
rhizomes and make it more difficult to harvest. 

Harvest in a sunny day, use a hand rake or a spade to dig and fell the plants in the 
same direction along planting rows or use a shovel to dig the rhizome up. Because of the small 

12 
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size care must be taken to collect all of the rhizomes. Remove stalks, leaves and fibrous roots. 
Shake to remove soil and keep for further processing. Avoid sunlight or left in piles for too long 
which make peeling harder. Specialized harvesting machine are used in large scale production.6-8 

2. Post-harvest handling 
Wash the rhizomes with water to remove sand and soil, sort according to sizes 

(diameter: above 2.5 cm, 1.5 cm to 2.5 cm and below 1.5 cm). Put the rhizomes in jute or hemp 
sacks and beat softly with hand, then put into a pail with clean water and rub until all the peel is 
removed. Dry in the sun, flip regularly, keep indoor during the night, repeat until thoroughly 
dried. Peeling machine can be used, then wash clean and dry in the sun or by baking. Pinelliae 
Rhizoma is an herb with toxicity, avoid direct skin contact to prevent poisoning.6-8 

Description of crude drug 
Spherical, may bulge slightly on one side, 1-1.5 cm in diameter. External white or light 

yellow, apex with a sunken stem scar, densely surrounded by dotted root scars, base obtuse and 
relatively smooth. Texture hard, fracture white and starchy. Odor, slight; taste, pungent, with 
tongue numbing and throat irritating sensation.1,9-11 (Figure 3, p.T-175) 

Commercial grading 
Pinelliae Rhizoma is divided by size into 3 grades: 

First-class: Dried rhizome, spherical or hemispherical, may bulge on one side, 
without bark. External white or light yellowish-white. Apex flattened with a dimple at the center 
and brown root scar dots at the perimeter. Base obtuse, relatively smooth. Texture hard, fracture 
white translucent or whitish, finely starchy. Odor, slight; taste, pungent, tongue numbing and 
throat irritating. Less than 800 pieces per kg. Without foreign matter, insect damage and mildew. 

Second-class: Less than 1,200 pieces per kg. Otherwise same as first-class. 
Third-class: Less than 3,000 pieces per kg. Otherwise same as first-class. 
Assorted goods: Assorted sizes, not less than 0.5 cm in diameter. Otherwise same as 

first-class. 

Export commodity is divided by sizes into 5 grades: 
Special class: Less than 800 pieces per kg. 
First class: Less than 900-1,000 pieces per kg. 
Second class: Less than 1,700-1,800 pieces per kg. 
Third class: Less than 2,300-2,800 pieces per kg. 
Fourth class: More than 3,000 pieces per kg.12-14 
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Counterfeit products 
The fake 

1. Shuibanxia (水半夏): The dried rhizome of Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume, 
family Araceae. Used as fake Pinelliae Rhizoma in Guangxi, Guangdong and Fujian provinces. 
Long elliptical, conical or hemispherical, 0.8-3 cm in length, 0.5-1.5 cm in diameter. External 
whitish or light yellow, not smooth, faint fibrous roots scar spots visible, apex relatively rounded 
with a raised stem scar, base slightly acute. Texture tough and hard, fracture starchy. Odor, slight; 
taste, pungent, tongue numbing and throat irritating. Shuibanxia cannot be used as a substitute for 
Pinelliae Rhizoma.12,15-17 

2. Tiannanxing (天南星): The dried rhizome of Arisaema erubescens (Wall.) Schott, 
A. heterophyllum Blume or A. amurense Maxim., family Araceae. The small Tiannanxing 
rhizomes are used as counterfeit of Pinelliae Rhizoma. Oblate, larger than Pinelliae Rhizoma. 
External light yellow to light brown, apex relatively smooth, stem scar dimple at the center and 
fibrous root scar dots on the perimeter. Texture hard, fracture white, starchy. Odor, slightly 
pungent; taste, tongue numbing.12,15-17 

3. Shanzhubanxia (山珠半夏): The dried rhizome of Arisaema yunnanense Buchet, 
family Araceae. Appearance quite similar to Pinelliae Rhizoma, more than 1.5 cm in diameter, 
external color darker yellow than Pinelliae Rhizoma, mostly distorted or bulged to one side, with 
stem scar and raised lateral bud all around. Taste, pungent and tongue numbing.12,15-17 

The confound 

Huzhangbanxia (虎掌半夏): The dried rhizome of Pinellia pedatisecta Schott, family 
Aracear. Used as Pinelliae Rhizoma in Henan, Hebei, Shanxi, Jiangxu and Xichuan provinces. 
Larger than Pinelliae Rhizoma, 3-4 cm in diameter.12,15-17 

Processing method 
There are 4 processing methods: 

1. Shengbanxia (生半夏): Wash the rhizomes clean with water, remove fibrous roots, 
peel, dry. Crush before use.18-21 

2. Fabanxia (法半夏): Sort the washed rhizomes by sizes, soak the rhizomes in water 
until thoroughly wet, take out, soak in Gancao water [use 15 kg of Gancao (甘草 Licorice) and 10 
kg of lime for 100 kg of crude drug. Boil Gancaao in water twice, combine the liquid, add lime, 
mix well], stir regularly 1-2 times daily. Keep the pH of the mixture higher than 12. Soak until the 
cut surface of the rhizomes turns uniform yellow and gives only slight numbness to the tongue 
when touched. Take out and wash clean, dry in a shaded place or by baking.18-21 
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3. Jiangbanxia (姜半夏): Sort the washed rhizomes by sizes, soak the rhizomes in water 
until thoroughly wet, take out. Prepare Ginger water by boil ginger [25 kg of fresh ginger (生姜) 
for 100 kg of crude drug] with water and add alum [12.5 kg of alum (白矾) for 100 kg crude 
drug]. Add the rhizomes and boil until all are cooked, take out. Dry in the shade to half-dry and 
further dry to dryness, or cut into 1-2 mm thick slices and dry.18-21 

4. Qingbanxia (清半夏): Sort the washed rhizomes by sizes, soak the rhizomes in 8% 
alum solution [20 kg of alum (白矾) for 100 kg of crude drug] until thoroughly soaked and give 
slightly numbing sensation to the tongue when touched. Take out and wash clean. Cut into 2-4 
mm thick slices, dry, sift off fragments.18-21 

Description of prepared slice 
1. Shengbanxia: Spherical, may bulge slightly on one side, 1-1.5 cm in diameter. 

External white or light yellow, apex with a sunken stem scar, densely surrounded by root scar 
dots, base obtuse and relatively smooth. Texture hard, fracture white and starchy. Odor, slight; 
taste, slightly pungent, tongue numbing and throat irritating.18-21 (Figure 4, p.T-178) 

2. Fabanxia: Intact spherical or broken irregular granules. External yellowish-white, 
yellow or brownish-yellow. Texture loose or hard and fragile, fracture yellow or light yellow; 
broken granules fragile. Odor, slightly aromatic; taste, bland, slightly sweet, with slightly tongue 
numbing sensation.18-21 (Figure 5, p.T-178) 

3. Jiangbanxia: Slices, broken irregular fragments or spherical. External brown to dark 
brown. Texture hard and fragile, fracture light yellowish-brown, often horny and lustrous. Odor, 
slight aromatic; taste, bland, slightly tongue numbing, and slightly sticky on chewing.18-21 (Figure 
6, p.T-178) 

4. Qingbanxia: Elliptical, round or irregular slices. Fracture light grayish-white to 
grayish-white, grayish-white dots or short stripes of vascular bundles visible, with purplish-red 
mark under the remaining cork tissue. Texture fragile, easily broken, fracture slightly rough. 
Odor, slight; taste, slightly astringent and slightly tongue numbing.18-21 (Figure 7, p.T-178) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Pinelliae Rhizoma are organic acids [e.g. succinic acid 

(Figure 8, p.T-179)], amino acids [e.g. alanine, leucine, arginine (Figure 8, p.T-179)], alkaloids, 
volatile oils, etc.22-24 
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Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Whitish to light yellow (Figure 9, p.T-179). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Starch granule, large, abundant, mainly single, oblong, round or 
reniform, occasionally found as 2-6 granules aggregates. (2) Parenchyma cell abundant, thin-
walled, non-lignified, containing bundles of calcium oxalate crystal raphides and numerous starch 
granules. (3) Vessel mostly spiral or scalariform, occasionally found. (4) Cork cell yellowish-
brown, polygonal in surface view, occasionally found. (Figure 10, p.T-180) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Take 0.5 ml of the supernatant, add 200 µl of 2% ninhydrin solution, mix well, a blue color is 
produced within 5 minutes (test for amino acids) (Figure 11, p.T-181). 

(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. Prepare a standard solution by dissolving 
arginine, alanine and leucine in methanol to produce the standard solution of 2 mg/ml each. 
Apply 15 μl of the test solution and 5 μl of the standard solution separately to a silica gel 60 GF254 
plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of n-butanol : 
glacial acetic acid : water (8 : 3 : 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 examine under visible 
light after spray with 2% ninhydrin reagent and heating at 110°C. The spots and color of the 
chromatograms will be as shown in Figure 12 (p.T-182). 

(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 13 (p.T-183). 

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 extractive: Not less than 9.0% w/w1 (Appendix 4.2). 
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4. Content of active constituent 
Total acids: Not less than 0.25% w/w, calculated as succinic acid (C4H6O4) based on 

dry weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the potentiometric titration method. 
Procedure: Weight accurately 5 g of the sample (through No. 4 or 65 mesh sieve) in a 

flask, add 50 ml of ethanol, reflux under heat for 1 hour, allow to cool and filter. Reflux the 
remain of the sample again using the same method. Combine the filtrates and evaporate to 
dryness. Dissolve the residue with 10 ml, accurately measured, of sodium hydroxide solution (0.1 
mol/l) by ultrasonicate for 30 minutes. Transfer the solution to a 50 ml volumetric flask and 
adjust to volume with cooled recently boiled water. Titrate 25 ml of the solution, accurately 
measured, with hydrochloric acid standard solution (0.1 mol/l). Adjust the titration result using a 
blank test. Calculate the total acids content as succinic acid in the sample (1 ml of sodium 
hydroxide solution is equivalent to 5.904 mg of succinic acid).1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Pinelliae Rhizoma are anti-tussive, expectorant, 

anti-gastric ulcer, anti-emetic, anti-tumor, anti-inflammatory, anti-fertility, etc. Decoction of 
Shengbanxia, Jiangbanxia and Qingbanxia all have anti-tussive activity.25 Ethanolic extract of 
processed Banxia has expectorant activity but extract of Shengbanxia does not clearly have 
expectorant activity. Alcoholic precipitates of Banxia decoction can protect gastric mucosa from 
acute injury and promote the recovery.25 Shengbanxia is irritating to the gastric mucosa but not 
when processed into Jiangbanxia. Qingbanxia and Jiangbanxia has anti-emetic activity but 
Shengbanxia induces vomiting.25,26 Pinellin, Banxia polysaccharides and alkaloids have anti-
tumor activity.25,27,28 Banxia alkaloids have anti-inflammatory activity.29 Pinellin has distinct anti-
fertility activity.25 Banxia also has anti-convulsion,30 sedative and hypnotic,31 anti-bacterial32 and 
anti-oxidation activities.33 

Toxicity 
LD50 of intragastric administration of Banxia suspension in mice is 42.7 g/kg. 

Intragastric administration of 9 g/kg, 4.5 g/kg and 2.25 g/kg of Shengbanxia suspension once 
daily to mice for 21 days found that it can inhibition growth and cause fatality. Organs affected by 
Shengbanxia toxicity are liver, intestine and kidney but no obvious change was found in 
pathological studies.25,34 Banxia is toxic to the reproductive system. After intragastric 
administration of 9 g/kg of Shengbanxia to pregnant mice, obvious toxicity reaction was found in 
the mice and the fetuses. No toxicity found when processed Banxia was use in the same dosage.25 
Shengbanxia irritates mucous membranes. Shengbanxia suspension induces edema and 
congestion of conjunctiva in rabbits, digestive lining in pigeons and larynx in rats.25 
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Teratogenicity was found after intraperitoneal injection of decoction of Shengbanxia, Jiangbanxia 
and Fabanxia. Shengbanxia has the highest teratogenicity.25,34 

Property and channel distribution 
Pungent in flavor, warm in nature, toxic. Enter spleen, stomach and lung channels.1 

Action 
1. Shengbanxia: Dry dampness and resolve phlegm, suppressing reverse flow-up of qi, 

stop vomiting, relieving stuffiness and dissipating nodule.18-21 

2. Qingbanxia: Processed Shengbanxia to reduce toxicity and enhance the expectorant 
activity. Main actions are dry dampness and resolve phlegm.18-21 

3. Jiangbanxia: Processed Shengbanxia to reduce toxicity and enhance anti-emetic 
activity. Main actions are warm the stomach, resolve phlegm and reduce reversed flow of qi to 
stop vomiting.18-21 

4. Fabanxia: Processed Shengbanxia to reduce toxicity. Main actions are to resolve cold 
phlegm and harmonize the function of spleen and stomach.18-21 

Indication 
1. Cold phlegm syndrome and damp phlegm syndrome 

Pinelliae Rhizoma is pungent, warm and dry, it is good at drying dampness to resolve 
phlegm, warming to resolve cold phlegm, and relieving cough. It is good for the treatment of 
damp phlegm and cold phlegm syndromes. For cold phlegm obstructing lung, manifesting as 
cough with copious white phlegm, stuffiness in the chest, and greasy tongue fur, it is often used 
with Chenpi (陈皮) and Fuling (茯苓 Poria), as in Erchen Tang (二陈汤) (Figure 14, p.T-185). 
For headache and dizziness due to damp phlegm disturbing upper orifices, it is often used with 
Tianma (天麻) and Baizhu (白术), as in Banxia Baizhu Tianma Tang (半夏白术天麻汤) (Figure 
15, p.T-185). For cough and asthma, and white phlegm, caused by cold phlegm, it is used with 
Ganjiang (干姜 Dried Ginger), Xixin (细辛), etc., as in Xiaoqinglong Tang (小青龙汤)35,36 
(Figure 16, p.T-186). 

2. Vomit 
Pinelliae Rhizoma can dry dampness and resolve phlegm, descend reverse flow of qi, 

and stop vomiting. It is good at treating vomit caused by cold fluid retention or stomach-cold 
conditions. It is often used with Shengjiang (生姜) as in Xiaobanxia Tang (小半夏汤) (Figure 17, 
p.T-186). For vomiting caused by stomach-heat, it is often used with Huanglian (黄连) and Zhuru 
(竹茹), etc.35-36 
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3. Chest blockage, epigastric distention, and lump sensation in the throat 
Pinelliae Rhizoma is pungent in flavor, it can expel phlegm and resolve stasis and 

distention. For chest blockage caused by turbid phlegm impediment, it is often used with Gualou 
(瓜蒌) and Xiebai (薤白), as in Gualou Xiebai Banxia Tang (瓜蒌薤白半夏汤) (Figure 18, 
p.T-187). For epigastric distention caused by simultaneous occurrence of cold and heat, it is used 
with Huanglian (黄连), Huangqin (黄芩) and Ganjiang (干姜 Dried Ginger), as in Xiaoxianxiong 
Tang (小陷胸汤) (Figure 19, p.T-187). For lump sensation in the throat caused by stagnation of 
phlegm and qi, it is often used with Houpu (厚朴), Zisu (紫苏) and Fuling (茯苓 Poria), as in 
Banxie Houpo Tang (半夏厚朴汤)35-36 (Figure 20, p.T-187). 

4. Swelling of lymph nodes, goiter and tumor; abscesses and carbuncles, and 
abscesses at joints. 

Pinelliae Rhizoma has mass resolving effect when used internally and has swell 
relieving effect when used externally. For swollen lymph nodes of the neck, goiter and 
subcutaneous swelling mass caused by phlegm-dampness coagulation, it is often used internally 
with Haizao (海藻), Kunbu (昆布) and Beimu (贝母). For abscesses, subcutaneous swelling 
mass, venomous snake bites, apply finely grounded fresh Pinelliae Rhizoma or powder on the 
affected area.35-36 

Usage and dosage 
3-9 g of processed drug for oral use. For external use, use appropriate amount of 

Pinelliae Rhizoma powder mixed with wine to apply on the affected area.1 

Precaution and contraindication 
Pinelliae Rhizoma is incompatible with Chuanwu (川乌), Zhichuanwu (制川乌), Caowu 

(草乌), Zhicaowu (制草乌) and Fuzi (附子). Use unprocessed Pinelliae Rhizoma internally with 
caution.1 

Modern clinical application 
Used to treat hyperlipidemia, acute mastitis, thyroid tumor, migraine, dizziness, chronic 

pharyngitis, chronic cholecystitis, chronic gastritis, gastroptosis, chronic colitis, functional 
dyspepsia, chronic diarrhea, etc.2,37-44 

Adverse reaction: Over use, oral use of unprocessed drug or improper use will cause 
toxic reaction on mouth, throat, gastrointestinal lining and nervous system. The symptoms are dry 
mouth, numbness of tongue, stomachache, burning sensation and swelling of the mouth, throat 
and the tongue, salivation, nausea, oppressed feeling in the chest, hoarse or aphonia, difficulty 
breathing, convulsions, and in very severe cases paralysis or death.2 
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Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from insects.1,18,21 
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Psoraleae Fructus 
 

Definition 
Psoraleae Fructus (补骨脂  Buguzhi) or Malaytea 

Scurfpea Fruit is the dried ripe fruit of Psoralea corylifolia L., 
family Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae).1 

Description of the plant 
Annual herb, stem erect, white pubescent and dark 

brown glandular dotted. Leaves alternate; leaf blade broadly 
ovate to triangular-ovate, apex obtuse or acute, base rounded or cordate, margin irregular dentate, 
stipules falcate. Inflorescence dense racemose or small capitulum, 10-30 florets, axillary; bracts 
membranous, lanceolate; corolla papilionaceous, yellow or blue, standard petal obovate. Fruit 
legume, black, ovate, with a small acute tip, irregular reticulate on surface, not craze indehescent, 
peel and seed easily separated. Flowering and fruiting from July to October.2-5 (Figure 1, p.T-192; 
Figure 2, p.T-193) 

Important cutivation area 
P. corylifolia is widely cultivated in Sichuan (四川) province, and also in Henan (河南), 

Anhui (安徽) and Guangdong (广东) provinces. The most suitable cultivation areas are in 
Xichang (西昌) in Sichuan and Huaiqing (怀庆) region in Henan.2-7 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

P. corylifolia has long flowering period and fruit ripening time is varied from July to 
October. Harvest timely, divide into several periods according to ripe time, normally every 7-10 
days. Collect the fruits when 80% of the fruits on a spike turn black. Cut stalks off with the last 
harvest. If there is going to be a storm or very windy, collect the fruits before the normal 
harvesting time to avoid wind damage. Collect the whole fruit spikes and dry in the sun. Shake 
fruits off, remove foreign matters.7-11 

2. Post-harvest handling 
Dry the fruits, remove foreign matters and keep for further processing. It also can be 

put into a cloth sack for a night, keep warm and then dry in the sun. This resulted with stronger 

13 
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smell Psoraleae Fructus. The other method is to stir-fry with 5% saline solution to dryness. This 
method makes Psoraleae Fructus more fragrance.7-11 

Description of crude drug 
Reniform, slightly flat, 3-5 mm in length, 2-4 mm in width, 1.5 mm in thickness. 

External black, blackish-brown or grayish-brown, with fine reticulate wrinkles. Apex obtuse, with 
a small protrusion, concave side showing a scar of fruit stalk. Texture hard. Pericarp thin, adhere 
tightly to the seed and uneasily peeled off. Single seed; dicotyledon, yellowish-white, oily. Odor, 
aromatic; taste, pungent and slightly bitter.1,12-14 (Figure 3, p.T-194) 

Commercial grading 
No commercial grading.15-16 

Processing method 
There are 2 processing methods. 

1. Buguzhi (补骨脂): Remove foreign matters.17-19 

2. Yanbuguzhi (盐补骨脂): Take Buguzhi (from method 1), sprinkle with brine (2 kg of 
salt for 100 kg of crude drug), mix well, macerate for 3-6 hours until all the brine is absorbed. 
Stir-fry in a pan with mild heat until the seeds are slightly inflated and fragrance, take out, allow 
to cool.17-19 

Description of prepared slice 
1. Buguzhi: Reniform, slightly flat, 3-5 mm in length, 2-4 mm in width, 1.5 mm in 

thickness. External black, blackish-brown or grayish-brown, with fine reticulate wrinkles. Apex 
obtuse, with a small protrusion, concaved side showing a scar of fruit stalk. Texture hard. 
Pericarp thin, adhere tightly to the seed and uneasily peeled off. Single seed; dicotyledon, 
yellowish-white, oily. Odor, aromatic; taste, pungent and slightly bitter.17-19 (Figure 4, p.T-195) 

2. Yanbuguzhi: Same as Buguzhi except external black or blackish-brown, slightly 
inflated. Odor, slightly aromatic; taste, slightly salty.17-19 (Figure 5, p.T-195) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Psoraleae Fructus are coumarins [e.g. psoralen, 

isopsoralen (Figure 6, p.T-196)], flavonoids (e.g. corylifolinin), phenolic compounds (e.g 
bakuchiol, psoracorylifols A-E), etc.12,20-22 
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Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Dark brown (Figure 7, p.T-196). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Epidermal cell of epicarp abundant, thick-walled, dark brown, column shape in 
sectional view. (2) Parenchyma of mesocarp thin-walled, non-lignified, occasionally found. 
(3) Parenchyma of cotyledon abundant, thick-walled, containing numerous oil droplets, no starch 
granule found. (Figure 8, p.T-197) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
- To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 

minutes. Take 80 µl of the supernatant and add 1-2 drops of ferric chloride solution (9% ferric 
chloride in water). A green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 9, p.T-198). 

- To 0.2 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 
minutes. Drop 1-2 drops of the extract on a filter paper, evaporate to dryness, blue fluorescent 
under ultraviolet light at 366 nm is observed. Over drop with 10% sodium hydroxide, an orange 
color is produced and a yellowish-green fluorescent under ultraviolet light at 366 nm is observed 
(test for coumarins) (Figure 10, p.T-198). 

(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 (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
n-hexane : ethyl acetate (7 : 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 and under 
ultraviolet light at 366 nm after spray with 10% potassium hydroxide in methanol; or examine under 
visible light after spray with vanillin/sulfuric reagent (5% vanillin in 10% sulfuric acid) and heating 
at 110°C. The spots and color of the chromatograms will be as shown in Figure 11 (p.T-200). 

(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 1,500 times with methanol. Measure the absorbance of the test solution at 
200-500 nm. The ultraviolet/visible spectrum will be as shown in Figure 12 (p.T-201). 

Quality specification 
1. Foreign matter: Not more than 5% w/w1 (Appendix 1). 

2. Ash content 
Total ash: Not more than 8.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
Acid insoluble ash: Not more than 2.0% w/w1 (Appendix 2.2). 
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3. Water content: Not more than 9.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

4. Content of active constituent 
Psoralen (C11H6O3) and isopsoralen (C11H6O3): Total combined content not less 

than 0.70% w/w, calculated based on dry weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). 
Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 

stationary phase and a mixture of methanol : water (55 : 45) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 246 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 3,000, 
calculated with the reference to the peak of psoralen. 

Reference solution: Weigh accurately quantity of psoralen and isopsoralen and 
dissolve in methanol to produce a reference solution with the concentration of 2 µg/ml for each 
substance. 

Test solution: Accurately weigh 0.5 g of the sample powder (through No.3 or 50 
mesh sieve) into a Soxhlet extractor. Add a quantity of methanol and heat under reflux for 2 
hours. Allow to cool, transfer the extract to a 100 ml volumetric flask, adjust to volume with 
methanol, mix well. 

Procedures: Accurately inject 5-10 μl 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 psoralen and isopsoralen in the test solution with reference to the peak 
area of the reference substance, and calculate the percentage of combined psoralen and 
isopsoralen content in the sample.1 

Pharmacological activities 
The main pharmacological studies of Psoraleae Fructus are anti-tumor, estrogenic, bone 

growth enhancement, anti-bacterial, anti-oxidation, hepato-protective, etc. Psoraleae Fructus also 
induces photosensitivity. It has strong anti-tumor, both in vitro and in vivo. The anti-tumor active 
constituents are psoralen, isopsoralen and corylifolinin.23-27 Psoralen and isopsoralen has 
estrogenic activity.28 Psoraleae Fructus has bone formation promoting and bone resorption 
inhibiting effects.26,29 Psoraleae Fructus extract and bakuchiol can prevent and treat osteoporosis 
caused by deficiency of estrogen.30,31 Psoraleae Fructus flavonoids have strong anti-bacterial 
activity.26,32 Terpene phenolics (psoracorylifols A-E) can act against Heliobactor pylori.33 
Psoraleae Fructus alcoholic extract can induce photosensitivity and can be used to treat vitiligo.26 
Psoraleae Fructus also has anti-oxidation,26 hepato-protective,34 anti-depression, anti-allergic 
activities,26 and can inhibit Alzheimer’s disease in elderly person.35 
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Toxicity 
LD50 of intragastric administration of Psoraleae Fructus oil, bakuchiol and isopsoralen in 

mice is 38.0±3.5 g/kg (equivalent to dry crude drug powder), 2.3±0.18 mg/kg and 180±29.6 
mg/kg, respectively. No effect found on blood pressure, electrophysiology, hepatic functions and 
blood sugar level after daily intragastric administration of 100 mg/kg of corylifolinin to rats for 1 
month. After intragastric administration of 0.125, 0.25, 0.5 and 1.0 mg/kg of bakuchiol to mice 
for 1-4 weeks, lesions are found in kidneys but not in other organs. No toxicity found after 
intragastric administration of 50, 100 and 200 mg/kg of isopsoralen to mice for 3 days. No 
toxicity found after intragastric administration of 10-100 mg/kg to dogs for 10-14 days.26 

Property and channel distribution 
Pungent and bitter in flavor, warm in nature. Enter kidney and spleen channels.1 

Action 
1. Buguzhi: Warm kidney-yang, arrest qi, relieve asthma, warm spleen and relieve 

diarrhea. Use externally to expel wind and relieve rashes.1 

2. Yanbuguzhi: Enter kidney channel, invigorate kidney-yang, arrest qi into kidney and 
relieve diarrhea.36 

Indication 
1. Kidney-deficiency unable to retain jing 

Psoraleae Fructus can tonify kidney-yang, arrest jing and reduce unusual frequent 
urination. It is used to treat kidney-deficiency unable to retain jing, spontaneous seminal emission 
and urinary incontinence, caused by external and internal pathogenic factors. It is used alone or in 
combination with Tusizi (菟丝子), Shanzhuyu (山茱萸), Fupenzi (覆盆子) and Sangpiaoxiao 
(桑螵蛸) as in Tusizi Wan (菟丝子丸)37 (Figure 13, p.T-204). 

2. Impotence due to kidney deficiency, waist and leg pain due to pathogenic-cold 
Psoraleae Fructus can tonify fire of the gate of life (命门之火), strengthen yang and 

relieve fatigue. It is used to treat impotence due to kidney deficiency, often in combination with 
Tusizi (菟丝子), Hutaorou (胡桃肉 Walnut) and Chenxiang (沉香) as in Buguzhi Wan (补骨脂丸)37 
(Figure 14, p.T-204). 

3. Diarrhea due to deficiency of spleen-yang and kidney-yang 
Psoraleae Fructus can tonify kidney and warm spleen, and stops diarrhea, it is used to 

treat morning diarrhea due to deficiency of spleen-yang and kidney-yang, often in combination 
with Wuzhuyu (吴茱萸), Roudoukou (肉豆蔻 Nutmeg) and Wuweizi (五味子) as in Sishen Wan 
(四神丸)37 (Figure 15, p.T-204). 
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4. Asthma and cough due to deficient cold condition and kidney failing to arrest qi 
Psoraleae Fructus can invigorate kidney and arrest qi to relieve asthma, it is often used 

with herbs with kidney warming, cold dissipating, qi arresting and asthma relieving effects as in 
Heixitan (黑锡丹).37 

Moreover, Psoraleae Fructus can be used to treat vitiligo. Grind Psoraleae Fructus into 
powder and add wine to make 20%-30% tincture. Apply topically on the affected area.37 

Usage and dosage 
6-10 g, decoction for oral use. 20%-30% tincture in wine for external use.1 

Contraindication 
Contraindicated in patients with constipation due to deficiency of yin leads to 

hyperactivity of fire.36 

Modern clinical application 
Used to treat vitiligo, uterine bleeding due to kidney-yang deficiency, plaque psoriasis.2 

Adverse reaction: There are reports of photosensitivity induced skin reddening, 
swelling and blister in some patients after oral administration of Psoraleae Fructus.2 

Storage 
Store in a dry place.1 
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Citri Sarcodactylis 
 Fructus  

 

Definition 
Citri Sarcodactylis Fructus (佛手 Foshou) or Finger 

Citron is the dried fruit of Citrus medica L. var. sarcodactylis 
(Hoola van Nooten) Swingle, family Rutaceae.1 

Description of the plant 
Evergreen shrub or small tree. Branch covered with short and hard thorn, young twig 

purplish-red. Leaf unifoliate, densely alternate, leaf blade oblong, obovate-elliptic or short 
rounded, base broadly cuneate, margin shallowly and obtusely serrate. Inflorescence panicle; 
floret often unisexual, staminate florets clustered, calyx 5-lobed; petal 5; ovary upper part 
attenuate, split after abscission of style to become finger-like during fruit development. Fruit 
hesperidium, ovate or oblong, tip split like fist or opened like fingers, peel very thick. Flowering 
from April to May, fruit ripes from October to November.2-5 (Figure 1, p.T-208; Figure 2, p.T-
209) 

Important cultivation area 
Citri Sarcodactylis Fructus is mainly produced in warm and moist areas of Sichuan 

(四川), Guangdong (广东), Zhejiang (浙江) and Yunnan (云南) provinces and Chongqing 
municipality (重庆). The suitable cultivating areas are in Hejiang (合江), Mochuan (沫川) and 
Jianwei (健为) counties in Sichuan province; Jiangjin (江津) city in Chongqing municipality; 
Zhaoqing (肇庆), Gaoyao (高要), Sihe (四合), Yunfu (云浮 ), Yunan (郁南) counties in 
Guangdong province; Jinhua (金华) county in Zhejiang province.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Citri Sarcodactylis Fructus is ready for the harvest from the end of July to the first of 
August. Collect the fruits when peel turns from green to yellowish-white or golden yellow, thin, 
glossy and fragrance. Collect in sunny days, cut at the base of the fruit stalk with scissors. Finish 
the harvest before winter. Do not harvest in rainy or cloudy days and days with morning dew.7-10 

14 
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2. Post-harvest handling 
Dry in the sun for several days until almost dried. Cut or slice into thin pieces with 

thickness of 0.5-1 cm. Dry in the sun or by baking at low temperature.7-10 

Description of crude drug 
Elliptical or ovoid slices, usually wrinkled or curved, 6-10 cm in length, 3-7 cm in width, 

0.2-0.4 mm in thickness. Apex relatively wide, usually with 3-5 finger-shaped lobes, base slightly 
narrower, some with a scar of fruit stalk. External yellowish-green or orange-yellow, with 
wrinkles and oil spots. Fruit pulp light yellowish-white scattered with lines, or raised or recessed 
dots, of vascular bundles. Texture hard and fragile, but supple when moistened. Odor, aromatic; 
taste, slightly sweet followed by bitter.1,11-13 (Figure 3, p.T-210) 

Commercial grading 
Citri Sarcodactylis Fructus is divided into 2 types: 

1. Foshouxianpin (佛手鲜品): Fresh Citri Sarcodactylis Fructus, no further grading.14,15 

2. Foshoupian (佛手片): Divided according to producing area as Guangfoshoupian 
(广佛手片) and Chuanfoshoupian (川佛手片). Graded according to sizes and fragrance into 3 
levels plus one assorted commodity. Good quality Foshoupian should be dry, large slices with 
yellow margin and white pulp (Guangfoshoupian) or with green margin (Chuanfoshoupian), and 
very fragrance.14,15 

Processing method 
Eliminate foreign matters, moisten with a little spray of clean water, put in a lidded 

container for 2-4 hours until thoroughly moisten, cut into 2-3 mm thick stripes, dry or bake at low 
temperature, sift off fragments.2 

Description of prepared slice 
Strip-shaped slices, some with finger-shaped lobes. External yellowish-green or orange-

yellow, with wrinkles and oil spots. Fruit pulp light yellowish-white scattered with lines, or raised 
or recessed dots, of vascular bundles. Texture supple. Odor, aromatic; taste, slightly sweet 
followed by bitter.2 (Figure 4, p.T-211) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Citri Sarcodactylis Fructus are flavones [e.g. hesperidin 

(Figure 5, p.T-212)], volatile oils, coumarins, polysaccharides, etc.11,16 



14. Citri Sarcodactylis Fructus 
 

 E-103

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Light yellowish-brown (Figure 6, p.T-212). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Epidermal cell of epicarp, abundant, thin-walled, irregularly polygonal 
in surface view; stomata and prisms of calcium oxalate are found. (2) Parenchyma cell of 
mesocarp abundant, irregular or subrounded, wall unevenly thickened, non-lignified; vessels 
spiral or reticulated. (3) Fiber thin-walled, lignified, broad lumen, occasionally found. (Figure 7, 
p.T-213) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 30 minutes. 

Drop 1-2 drops of the supernatant on a filter paper, evaporate to dryness, a blue fluorescent is 
observed under ultraviolet light at 366 nm (test for coumarins) (Figure 8, p.T-214). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
cyclohexane : ethyl acetate (3 : 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 examine under 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 9 (p.T-215). 

(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-216). 

Quality specification 
1. Water content: Not more than 15.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

2. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 10.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

3. Contents of active constituent 
Hesperidin (C28H34O15): Not less than 0.03% w/w calculated based on dry weight of 

the crude drug.1 
Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 

stationary phase and a mixture of methanol : water : glacial acetic acid (33 : 63 : 2) as the mobile 
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phase. Measure the absorbance at 284 nm. The number of theoretical plates of the column is not 
less than 5,000, calculated with the reference to the peak of hesperidin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of hesperidin CRS and dissolve 
in methanol to produce a reference solution with the concentration of 15 µg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.5 g of the sample powder (through No.5 or 80 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 25 ml of methanol, stopper, weigh 
accurately and 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 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 hesperidin in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of hesperidin 
content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Citri Sarcodactylis Fructus are on effects on 

intestinal smooth muscle contraction, anti-asthma, anti-tussive, expectorant, immune system 
regulation, anti-oxidation, anti-bacterial, etc. Ethanolic extract of Citri Sarcodactylis Fructus can 
inhibit normal and induced contraction of isolated intestinal smooth muscle.19 Citri Sarcodactylis 
Fructus decoction, ethanolic extract, ethyl acetate extract and volatile oils have anti-asthma, anti-
tussive and expectorant activities.20-23 Citri Sarcodactylis Fructus polysaccharides have specific 
and non-specific immune system regulation activities.24 Citri Sarcodactylis Fructus 
polysaccharides and total flavonoids have anti-oxidation activity.25 Citri Sarcodactylis Fructus 
extract has skin tonic and hair regeneration effects, the mechanism of these effects are through its 
anti-oxidation activity.27,28 Citri Sarcodactylis Fructus decoction, volatile oil and polysaccharides 
have anti-tumor activity in vitro.24,29,30 It also has sedative and hypnotic, anti-convulsion and anti-
depression effects.19,31 The volatile oils have strong anti-bacterial activity on several kinds of 
bacteria.32 

Toxicity 
LD50 of intragastric administration of limetin (from Citri Sarcodactylis Fructus volatile 

oil) in mice is 3.95 g/kg.2 

Property and channel distribution 
Pungent, bitter and sour in flavor, warm in nature. Enter liver, spleen, stomach, and lung 

channels.1,2 
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Action 
Promote flow of liver-qi, harmonize stomach, relieve pain, dry dampness to eliminate 

phlegm.1 

Indication 
1. Stagnation of liver-qi syndrome 

Citri Sarcodactylis Fructus is pungent and bitter in flavor and warm in nature. It can 
promote flow of qi, suppress reverse flow of qi and clear liver channel. It has liver soothing effect 
and relieving stress. For hypochondrium distending pain due to liver-qi stagnation, it is often used 
herbs that soothe the liver and regulate flow of qi such as Chaihu (柴胡), Qingpi (青皮) and Yijin 
(郁金).33 

2. Stagnation of spleen-qi and stomach-qi syndromes 
Citri Sarcodactylis Fructus is pungent and bitter, moves qi downward and enters 

spleen and stomach channels. It can promote flow of qi, remove obstruction and restore the 
balance of spleen and stomach. For abdominal distention due to stagnation of spleen-qi and 
stomach-qi, nausea, vomiting, and poor appetite, it is used in with herbs that moves qi and restore 
the balance of middle energizer (中焦) such as Muxiang (木香), Chenpi (陈皮) and Zhiqiao 
(枳壳).33 

3. Phlegm-dampness obstructing the lung syndrome 
Citri Sarcodactylis Fructus has the effect of drying dampness to eliminate phlegm and 

soothing the liver to regulate liver qi, it is used to treat phlegm-dampness obstructing lung 
syndrome, manifesting as chronic cough with profuse phlegm, chest distress, shortness of breath, 
chest pain and hypochondrium pain, it is used with herbs that clear channels, resolve phlegm and 
promote flow of qi, such as Sigualou (丝瓜蒌), Yujin (郁金), Chenpi (陈皮), etc.33 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use.1 

Precaution 
Use with caution in patients with yin-deficiency and excessive fire without qi 

stagnation.33 

Modern clinical application 
Used to treat infectious hepatitis in children, and chronic gastritis.2 

Adverse reaction: No report. 
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Storage 
Store in a dry, cool, shaded, and well ventilated place, protect from insects and mold.2 
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Quisqualis Fructus 
 

Definition 
Quisqualis Fructus (使君子  Shijunzi) or Rangoon 

Creeper Fruit is the dried ripe fruit of Quisqualis indica L., 
family Combretaceae.1 

Description of the plant 
Deciduous scandent shrub. Leaf opposite; leaf blade 

thin paper-like, ovate or elliptic, apex acuminate, base rounded or slightly cordate, margin entire, 
glabrous; young leaves yellowish-brown, pubescence; dorsal of old leaves especially veins and 
margin sparsely brown pubescence; near base of petiole articulate; petiole below article becomes 
spine-like after leaf abscission. Inflorescence terminal spikes composed corymbose, floret 
bisexual; bract ovate to lanceolate covered with hair; calyx tube pubescence and covered with 
glandular hairs, calyx lobe 5-teethed; petal 5, oblong or obovate, apex round-obtuse, base broadly 
cuneate, white at first, later turning pale red. Fruit olive-like fusiform, obviously 5 sharp-ridged, 
greenish-black or reddish-brown when ripe; seed 1, cylindrical spindle. Flowering from May to 
September, fruiting from June to October.2-6 (Figure 1, p.T-222; Figure 2, p.T-223) 

Important cultivation area 
Quisqualis Fructus is mainly produced in Southwest China: Guangdong (广东), Jiangxi  

(江西), Fujian (福建), Hunan (湖南) and Sichuan (四川) provinces, and Guangxi Zhuang 
Autonomous Region (广西壮族自治区). The most suitable areas are in Yibin (宜宾) and 
Meishan (眉山) cities in Sichuan (四川) province; Lian (连) county, Qingyuan (清远) city, 
Chaozhou (潮州 ) city, Fogang (佛岗) county and Lianjiang (廉江) county in Guangdong 
province; Yizhang (宜章), Jianghua (江华) and Huarong (华荣) counties in Hunan province.2-7 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Bear fruits after 3 years of planting. Harvest in autumn when fruit peel turns from 
green to dark purple.6-8 

2. Post-harvest handling 
Remove foreign matters, dry in the sun or by baking.6-8 

15 
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Description of crude drug 
Elliptic or ovoid with five longitudinal ribs, 2.5-4 cm in length, about 2 cm in diameter. 

External blackish-brown to purplish-black, smooth, slightly lustrous. Apex acute, base obtuse 
with a round fruit stalk scar clearly visible. Texture hard. Transverse section five-pointed star 
shape, peel relatively thick at the ribs, center round hollow. Seed oblong or fusiform, about 2 cm 
in length, about 1 cm in diameter; external brown or blackish-brown, with numerous longitudinal 
wrinkles; seed coat thin, easily peeled; dicotyledon, yellowish-white, oily; fracture fissured. Odor, 
slightly aromatic; taste, slightly sweet.1,8-10 (Figure 3, p.T-224) 

Commercial grading 
No commercial grading.10-11 

Processing method 
There are 3 processing methods. 

1. Shijunzhi (使君子): Clean the ripe fruits, dry.12-14 

2. Shijunziren (使君子仁): Take Shijunzi (from method 1), remove epicarp and collect 
the seeds, discard the mildewed seeds.12-14 

3. Chaoshijunziren (炒使君子仁): Stir-fry Shijunziren (from method 2) with medium 
heat until external turns yellow and start to have burnt spots and fragrance. Take out and allow to 
cool.12-14 

Description of prepared slice 
1. Shijunzi: Elliptic or ovoid with five longitudinal ribs, 2.5-4 cm in length, about 2 cm 

in diameter. External blackish-brown to purplish-black, smooth, slightly lustrous. Apex acute, 
base obtuse, with a round fruit stalk scar clearly visible. Texture hard. Transverse section five-
pointed star shape, peel relatively thick at the ribs, center round hollowed.12-14 (Figure 4, p.T-226) 

2. Shijunziren: Elliptic or fusiform, about 2 cm in length, 1 cm in diameter, external 
brown or blackish-brown, with numerous longitudinal wrinkles. Seed coat easily peeled; 
dicotyledon, yellowish-white, oily, fracture fissured. Odor, slightly aromatic; taste, slightly 
sweet.12-14 (Figure 5, p.T-226) 

3. Chaoshijunziren: Same as Shijunziren except external yellowish-white, with 
numerous longitudinal wrinkles, sometimes with residual brown seed coat. Odor, aromatic; taste, 
slightly sweet.12-14 (Figure 6, p.T-226) 
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Chemical composition 
Main chemical compositions of Quisqualis Fructus are amino acid derivatives [e.g. 

quisqualic acid (Figure 7, p.T-227)], alkaloids [e.g. trigonelline (Figure 7, p.T-227)], volatile oils 
and fixed oils, etc.8,15 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Greenish-brown (Figure 8, p.T-227). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Epidermal cell of epicarp brown, polygonal in surface view, occasionally 
found. (2) Sclereids of mesocarp abundant, thick-walled, lignified and pitted. (3) Vascular bundle 
of endocarp lignified, occasionally found. (4) Seed coat cell abundant, polygonal, thin-walled, 
containing brownish-orange pigments. (5) Parenchyma cell of endosperm, abundant, non-
lignified, thick-walled, containing rosette aggregates of calcium oxalate crystals and non-starch 
compounds (produces negative result with iodine test) (Figure 9, p.T-228). 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 minutes. 

Take 1 ml of the supernatant, add 50 µl of 2% ninhydrin solution, mix well, heat in water bath, a 
deep blue color is produced (test for amino acid derivatives) (Figure 10, p.T-229). 

(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 (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : ethyl acetate : formic acid (10 : 1 : 0.5) as the mobile phase. After developing and 
removal of the plate, dry in air, examine under ultraviolet light at 254 and 366 nm; and examine 
under 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 11 (p.T-230). 

(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 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-231). 

Quality specification 
Contents of active constituent 

Trigonelline (C7H7O2): Not less than 0.20% w/w, calculated based on dry weight of 
the crude drug.1 
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Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : water (80 : 20) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 265 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 4,000, 
calculated with the reference to the peak of trigonelline. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of trigonelline CRS and dissolve 
in 50% methanol to produce a reference solution with the concentration of 0.1 mg/ml. 

Test solution: Weigh accurately 0.5 g of the sample powder (through No.2 or 24 
mesh sieve) in a stopper conical flask, add accurately 20 ml of 50% methanol, stopper, weigh 
accurately and ultrasonicate for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add 50% 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 trigonelline in the test solution with reference to the peak area of the 
reference substance by the external standard method, and calculate the percentage of trigonelline 
content in the sample.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Quisqualis Fructus are anti-parasitic, anti-fungal, 

anti-viral, etc. Quisqualis Fructus has parasiticidal activity against round worms both in vitro and 
in vivo. The active constituents are potassium quisqualate and oil of Shijunziren.16-19 Quisqualis 
Fructus can expel pin worms and kill Echinococcus granulosus tape worm.16 Quisqualis Fructus 
decoction has anti-dermatophyte activity in vitro.16 Its ethanolic extract has anti-viral activity 
against hepatitis B virus.20 Quisqualis Fructus also has hepato-protective activity.21,22 

Toxicity 
Reactions after oral administration of 26.6 g/kg of Quisqualis Fructus powder to dogs are 

vomiting and hiccup. No other toxicity was found. No toxicity was found after intragastric 
administration 50-100 mg/10 g of oil of Quisqualis Fructus to mice and rabbits.15 LD50 of 
intragastric administration of Quisqualis Fructus extract in mice is 16.333 g/kg. Intragastric 
administration of 5.808, 2.904 and 1.452 g/kg of Quisqualis Fructus extract to rats for 60 days 
found that at 5.808 g/kg number of red and white blood cells decreased but no clear effect on 
blood biochemistry and, liver and kidney function indices. This means that Quisqualis Fructus has 
no adverse reaction on liver and kidney.23 
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Property and channel distribution 
Sweet in flavor and warm in nature, enter spleen and stomach channels.1 

Action 
1. Shijunzi: Kill worms and anthelmintic.1,13,14 

2. Shijunziren: Shijunziren and Shijunzi have same actions. Unprocessed Shijunziren 
has strong anthelmintic action, usually used to treat round worms and pin worms infestation.13,14 

3. Chaoshijunzi: Chaoshijunzi has anthelmintic activity. Stir-fry processing help reduce 
the side effect of diaphragm spasm, prolong spleen invigorating and anthelmintic activity, it is 
often used in malnutrition and stomach-ache due to round worm infestation in children.13,14 

Indication 
1. Ascariasis 

Quisqualis Fructus is good at expelling ascaris (Ascaris lumbricoides) in children. For 
mild ascariasis, stir-fry Quisqualis Fructus until fragrant, take the herb orally. For severe cases, it 
is used with Kulianpi (苦楝皮) and Binglang (槟榔), as in Shijunzi San (使君子散).24 

2. Malnutrition in children 
Quisqualis Fructus can treat malnutrition caused by A. lumbricoides in children, 

manifesting as pale complexion, thin body with swollen abdomen and abdominal pain. It is often 
used with herbs that can strengthen spleen and restore spleen deficiency, such as Baizhu (白术) 
and Shanyao (山药), as in Fei’er Wan (肥儿丸)24 (Figure 13, p.T-233). 

3. Pinworm infection (Enterobiasis) 
It is often used with Baibu (百部), Binglang (槟榔 Betel nut), etc.24 

Usage and dosage 
9-12 g of Shijunzi, decoction for oral use, crush before use. 
6-9 g of Shijunziren, as single herb or make into pills or powder, take 1-2 times daily. 
Chew Chaoshijunzi 1–1.5 fruits for each year of age but not more than 20 fruits.1 

Precaution 
Avoid taking strong tea after taken the herb.1 

Modern clinical application 
Used for biliary duct parasitic worm.25 
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Adverse reaction: Over dosage of Quisqualis Fructus can cause hiccup, in serious cases, 
nausea, vomiting, etc.26 There are reports of allergic purpura, bradycardia caused by 
atrioventricular block, dermatitis and muscle inflammation, etc. in some users.27-29 

Storage 
Store in a dry and well ventilated place, protect from mold and insects.1,2 
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Acori Tatarinowii  
Rhizoma 

 

Definition 
Acori Tatarinowii Rhizoma (石菖蒲 Shichangpu) or 

Grassleaf Sweet Flag Rhizome is the dried rhizome of Acorus 
tatarinowii Schott, family Araceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Rhizome prostrate, aromatic, 

yellowish-brown, fleshy, with numerous fibrous roots, upper part tufted dense branched becoming 
shrubby, branch usually covered with fibrous-like persistent leaf base. Leaf blade thin, linear, 
base conduplicate, spreading above middle, apex attenuate, base bilateral membranous, extend 
upward nearly to the middle part of the leaf, dark green, without midrib, parallel veins numerous, 
slightly bulging. Peduncle axillary, triangular, 2-5 times or more the length of the spadix, 
subequal; spadix cylindrical, upper acuminate, erect or slightly curved. Floret bisexual, white, 
dense; tepal 6, obovate, apex obtuse; stamen 6, slightly longer than perianth, anther yellow; ovary 
oblong. Immature fruit green, ripe fruit yellowish-green or yellowish-white. Flowering from 
March to May, fruiting from June to August.2-5 (Figure 1, p.T-237; Figure 2, p.T-238) 

Important cultivation area 
A. tatarinowii habitats are distributed in Huang He River (黄河) basin and humid hilly 

forest in the south of China including rocky riverside areas. The cultivation areas are mainly in 
Yangtze River provinces. The most suitable areas are in Ya’an (雅安) city, Rongjing (荣经) 
county, Hongya (洪雅) county and E’mei (峨嵋) city in Sichuan.2-6 

Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Harvest Acori Tatarinowii Rhizoma in the third or fourth year of planting. Dig up 
rhizomes in early spring or late winter, eliminate leaves and fibrous roots, wash clean, and 
process further.7-10 

16 
16 
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2. Post-harvest handling 
Dry in the sun or, in cloudy or rainy days, dry by baking, and then put the rhizomes in 

to an impacting machine to eliminate hairs and fibrous roots.7-10 

Description of crude drug 
Flat cylindrical, often twisted and branched, 3-20 cm in length, 0.3-1 cm in diameter. 

External brown or grayish-brown, rough, with node irregularly arranged; internodes 0.2-0.8 cm in 
length, with fine longitudinal lines, one side with remains of fibrous roots or dotted root scars; 
alternate leaf scars triangular, some with remains of scale leaves. Texture hard, fracture fibrous, 
whitish or light red, endodermis layer distinct, numerous dotted vascular bundles and brown oil 
cells visible. Odor, aromatic; taste, bitter and slightly pungent.1,11-13 (Figure 3, p.T-239) 

Commercial grading 
No commercial grading.14-16 

Counterfeit product 
The fake 

1. Shuichangpu (水菖蒲): The dried rhizome of Acorus calamus L., family Araceae. 
Thick round slices, 1-1.5 cm in diameter. External white or light brown, some with triangular leaf 
scar or pitted dots of fibrous root scars. Fracture whitish or light brown. Texture soft, sponge like. 
Odor, sharp and pungent; taste, pungent.14,17,18 

2. Jiujiechangpu (九节菖蒲): The dried rhizome of Anemone altaica Fisch. ex C.A. 
Mey, family Ranunculaceae. External brownish-yellow to dark brown, numerous protruding 
nodes on one side. Fracture white with 6-9 small light yellow dots arranged in a circle. Odor, 
slight; taste slightly sour. 14,17,18 

Processing method 
Remove foreign matters, sort according to size. Wash clean, soak for 1-2 hours, takeout 

and wait for 8-12 hours until thoroughly wet. Cut in to thick slices, dry in the sun or by baking at 
low temperature, sift off fragments.2,19 

Description of prepared slice 
Thick oblate or long strip slices. External brown or brownish-gray, annular nodes and 

root scars may be found. Fracture fibrous, whitish or light red with a circular mark and distinct oil 
spots. Odor, aromatic; taste, bitter and slightly pungent1 (Figure 4, p.T-240). 
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Chemical composition 
Main chemical compositions of Acori Tatarinowii Rhizoma are volatile oils [e.g. 

α-asarone, β-asarone (Figure 5, p.T-241)], alkaloids, anthraquinones, organic acids, sugar, 
etc.11,20,21 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Brown to dark brown (Figure 6, p.T-241). Microscopic cells tissue and 
intracellular structures: (1) Crystal fiber abundant, lignified, thick-walled, wrapped with calcium 
oxalate crystal sheath. (2) Starch granule small, spherical or elliptic, abundant, aggregated 
consisting of 2-20 (or more) granules, found intra-parenchyma cells. (3) Epidermis brown, 
adjacent with parenchymatous cortex layer, abundant. (4) Secretory cell subrounded or oblong, 
containing yellowish-green, salmon pink or red secretion. (5) Vessel mostly reticulated, 
occasionally found. (Figure 7, p.T-242) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 
To 0.4 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 phenolic compounds) 
(Figure 8, p.T-243). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
petroleum ether (50-60°C) : ethyl acetate (8 : 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 examine 
under 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 9 (p.T-244). 

(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-245). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 2.1). 
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2. Water content: Not more than 13.0% w/w1 (Appendix 3.2). 

3. Extractive content 
Ethanol extractive: Not less than 12.0% w/w1 (Appendix 4.1). 

4. Content of active constituent 
Volatile oil: Not less than 1.0% v/w1 (Appendix 5). 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Acori Tatarinowii Rhizoma are effects on central 

nervous system, anti-spasm, anti-asthma, anti-arrhythmia, anti-bacterial, etc. Acori Tatarinowii 
Rhizoma has sedative and hypnotic effects, anti-convulsion and anti-epilepsy.22,27 It can improve 
cognitive learning and memory, anti-dementia and anti-depression.22,28,29 Volatile oil, β-asarone 
and extracts prepared by various methods have protective effect on ischmia/reperfusion injury of 
rats brain cells.22 Acori Tatarinowii Rhizoma can inhibit the normal and induced contraction of 
intestinal smooth muscle.22 α-asarone and β-asarone have anti-asthma activity.30,31 Acori 
Tatarinowii Rhizoma volatile oil can inhibit aconitine, adrenaline and barium chloride induced 
arrythemia.32 It also can inhibit several kinds of bacteria and dermatophyte.33,34 

Toxicity 
LD50 of subcutaneous and intraperitoneal injection of Acori Tatarinowii Rhizoma 

volatile oil in mice are 0.157 and 0.23 ml/kg, respectively. Main toxicity is the stimulation of the 
spinal cord. LD50 of intragastric administration of steam distillation volatile oil and purified 
volatile oil in mice are 0.382 and 0.700 ml/kg, respectively. The toxicity of the volatile oil is 
significantly reduced with the purification.35 Administration of 300, 600 and 1,200 mg/kg of 95% 
ethanolic extract of Acori Tatarinowii Rhizoma to mice show no teratogenicity and cause no 
abnormality in chromosomal structure.36 

Property and channel distribution 
Pungent and bitter in flavor, warm in nature. Enter heart, spleen and stomach channels.37 

Action 
Open orifices, induce resuscitation, calm heart and mind, resolving dampness and 

regulate stomach.37 

Indication 
1. Loss of consciousness due to block type syndrome 

Acori Tatarinowii Rhizoma can open orifices, induce resuscitation, restore 
consciousness, resolve dampness and phlegm. It is especially suitable for loss of consciousness 
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due to turbid phlegm-dampness obstructing the upper orifices. For apoplexy (中风), caused by 
wind and phlegm obstructing the heart orifice, manifesting as loss of consciousness, stiff tongue, 
it is often used with Banxia (半夏) and Tiannanxing (天南星) as in Ditan Tang (涤痰汤) 
(Figure 11, p.T-247). For high fever, loss of consciousness and delirium caused by hot phlegm-
dampness obstructing the orifices, it is often used with Yujin (郁金) and Zhuli (竹沥) as in 
Changpu Yujin Tang (菖蒲郁金汤). For epilepsy and convulsion caused by phlegm-heat, it is 
often used with Zhuru (竹茹) and Huanglian (黄连) as in Qingxin Wendan Tang (清心温胆汤).37 

2. Mental agitation 
Acori Tatarinowii Rhizoma enters heart meridian, can open heart orifice and calm the 

mind. It is used to treat mental agitation. For insomnia, dreaminess and forgetfulness, due to 
phlegm-dampness obstructing the heart orifice, or function of heart and kidney not in harmony, it 
is often used with Yuanzhi (远志), Fuling (茯苓 Poria) and Longgu (龙骨) as in Anshen Dingzhi 
Wan (安神定志丸) (Figure 12, p.T-247). For insomnia, dreaminess and forgetfulness due to 
deficiency of hearth-qi, it is often used with Renshen (人参 Ginseng) and Fuling (茯苓 Poria) as 
in Buwang San (不忘散)37 (Figure 13, p.T-247). 

3. Dampness obstruction of middle energizer (中焦) 
Acori Tatarinowii Rhizoma is pungent, warm and aromatic, it can dissipate turbid 

dampness and invigorate spleen and stomach. For abdominal pain and distension due to dampness 
obstruction of middle-energizer, it is often used with Sharen (砂仁), Cangzhu (苍术), Houpo 
(厚朴), etc. For dysentery, diarrhea and anorexia, due to dampness-heat accumulated in intestine, 
it is often used with Huanglian (黄连) and Shilianzi (石莲子) as in Kaijin San (开噤散)37 
(Figure 14, p.T-248). 

Usage and dosage 
3-10 g, decoction for oral use.37 

Precaution 
Use with caution in patients with deficiency of yin leads to hyperactivity of yang, 

profusely sweating and spontaneous seminal emission.37 

Modern clinical application 
Used to treat post-stroke symptoms,38 chronic angioneurotic headache,39 etc. 

Adverse reaction: A case of skin allergic reaction caused by Acori Tatarinowii Rhizoma 
was reported.40 There is a report of allergic reaction of chill, fever and mouth sores in a diabetic 
patient after administration of Acori Tatarinowii Rhizoma.41 
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Storage 
Store it in a shaded, cool and dry place, protect from mold.1,2 
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Polygoni Multiflori  
Radix  

 

Definition 
Polygoni Multiflori Radix (何首乌 Heshouwu) or 

Tuber Fleeceflower Root is the dried root tuber of 
Polygonum multiflorum Thunb., family Polygonaceae.1 

Description of the plant 
Perennial herb. Root slender, root tip swollen into 

root tuber, hard and compact, reddish-brown or dark brown, cross section dark reddish-brown 
granules. Stem twining, upper part much branched, usually magenta, lower part woody. Simple 
leaf alternate; leaf blade ovate, ovate-cordate or long ovate, apex acuminate, base cordate-
lanceolate or cordate, both surfaces papillate, margin entire or undulate; stipule ochrea, brown, 
stem clasping, remaining easy to rupture. Inflorescence panicle, terminal or axillary; many 
branches; bract ovate-lanceolate, each 2-4 floreted; pedicel slender, base articulate, elongate in 
fruit; floret tiny and dense, perianth 5-lobed in different sizes, white or greenish-white, outer 3 
lateral lobes develop into wings in fruit; stamen 8, shorter than perianth; ovary triangular, stigma 
3-lobed, style very short. Fruit achene, trigonal ovate to trigonal elliptic, black and loustrous, 
wrapped by persistent perianth; persistent tepal obovate, pendulous. Flowering from August to 
October, fruiting from October to November.2-6 (Figure 1, p.T-252; Figure 2, p.T-253) 

Important cultivation area 
Polygoni Multiflori Radix is mainly produced in Guizhou (贵州), Sichuan (四川), 

Yunnan (云南), Guangdong (广东), Hunan (湖南), Hubei (湖北), Shaanxi (陕西), Henan (河南), 
Jiangxi (江西), Anhui (安徽), Zhejiang (浙江), Jingsu (江苏), Gansu (甘肃), Fujian (福建) and 
Shanxi (山西) provinces, Chongqing municipality (重庆) and Guangxi Zhuang Autonomous 
Region (广西壮族自治区). The most suitable cultivation areas are in Deqing (徳庆) county, 
Qingyuan (清远) city and Gaozhou (高州) county in Guangdong province.2-6 
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Harvest and post-harvest handling 
1. Harvest 

Polygoni Multiflori Radix is harvest in the third year after planting, generally in 
autumn and winter when leaves start to fall or by the end of spring before sprouting. Remove 
supports and cut the vines, then dig the tubers up.7-10 

2. Post-harvest handling 
Remove the vines, cut both ends of the tubers, wash clean, dry in the sun or by baking 

with mild heat. Do not use strong fire to prevent scorching. Large tubers should be split in half 
before dry.7-10 

Description of crude drug 
Irregular lumps or fusiform, 6-15 cm in length, 4-12 cm in diameter. External reddish-

brown, shrunken and rough, shallowly grooved, with transverse protruding lenticels and small 
fibrous root scars. Texture heavy, compact, uneasily broken, fracture light yellowish-brown or 
light reddish-brown, starchy, cortex exhibiting 4-11 oval rings of vascular bundles (Heshouwu 
pattern), pith may be wooded and relatively large. Odor, slight; taste, slightly bitter, astringent 
with a hint of sweet.1,11-13 (Figure 3, p.T-254) 

Commercial grading 
Polygoni Multiflori Radix is divided by weight into three grades: 

1. Shouwuwang (首乌王): Each tuber weight more than 200 g. 
2. Tishouwu (提首乌): Each tuber weight more than 100 g. 
3. Tongshouwu (统首乌): Assorted. 

Product for export: divided by weight into four grades. 
First-class: Each tuber weight more than 200 g. 
Second-class: Each tuber weight more than 100 g. 
Third-class: Each tuber weight more than 50 g. 
Fourth-class: Each tuber weight more than 30 g.14-16 

Counterfeit product 
The fake 

1. Hongyaozi (红药子): The dried root tuber of Pteroxygonum giraldii Dammer & 
Diels, family Polygonaceae. Used as Polygoni Multiflori Radix in some areas of Gansu, Ningxia  
(宁夏), Hebei (河北) and Henan provinces. Round, semicircular or irregular oval slices. External 
brown or blackish-brown, rough, with fibrous root scars. Fracture surface pink or pinkish-white, 
not even, with crisscrossing vascular fibers visible, without Heshouwu pattern. 
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2. Zhushaqi (朱砂七): The dried root tuber of Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi, 
family Polygonaceae. Appearance quite similar to Polygoni Multiflori Radix. External relatively 
rough, yellowish-brown or brown, peel adhere tightly and hard to remove. Normally sold in 
transverse cut lumps, 3-6 cm in diameter, 0.8-2.5 cm in thickness, fracture rough, brick color or 
yellowish-brown, crisscrossing vascular bundle fibers and thin light yellow or yellowish-white 
traces visible. Texture tough and hard, pith wooded with deformed vascular bundles. Without 
Heshouwu pattern on the outer cortex.16-22 

The confound 

1. Baishouwu (白首乌): The dried root tuber of Cynanchum auriculatum Royle ex 
Wight, family Apocynaceae. Major production areas are in Jiangsu, Hebei (河北) and Shandong 
(山东) provinces. Cylindrical or long fusiform, external brick color or yellowish-brown. Fracture 
relatively white, starchy, without Heshouwu pattern. Taste, sweet and then slightly bitter.16-22 

2. Geshanxiao (隔山消 ): The dried root tuber of Cynanchum wilfordii (Maxim.) 
Hemsl., family Apocynaceae. Slightly twisted cylindrical, 10-20 cm in length, 2-3 cm in 
diameter. External yellowish-brown or reddish-brown, relatively rough with longitudinal and 
transversal wrinkles and transversal lenticels. Yellowish-white pith visible under cracked bark. 
Texture hard and tough. Fracture light yellowish-brown, starchy, with radial marks and bright 
yellow spots. Odorless; taste, sweet then bitter.16-22 

Processing method 
There are 2 processing methods: 

1. Heshouwu (何首乌) or Shengheshouwu (生何首乌): Remove foreign matters, wash 
clean, soak in water until thoroughly wet, take out. Cut into 2-4 mm slices or into pieces with 8-
12 mm in diameter, dry.23,24 

2. Zhiheshouwu (制何首乌): Take Heshouwu (from method 1) and add black bean 
decoction (10 kg of black bean for 100 kg of crude drug), mix well, put in a pot. Do not use iron pot. 
Simmer the mixture until the black bean decoction is all absorbed, or steam until the inside and 
outside of the crude drug turn brown. Dry in the sun to almost dry, cut into slices and dry thoroughly. 

Black bean decoction: Take 10 kg of black bean, add an appropriate amount of water, 
boil for 4 hours, simmer until 15 kg of decoction is obtained, decant the decoction. Add water 
again and boil for another 3 hours, simmer to 10 kg of decoction, decant and mix both 
decoction.23,24 

Description of prepared slice 
1. Heshouwu or Shengheshouwu: Irregular thick slices or irregular pieces. External 

reddish-brown, shrunken and rough, shallowly grooved, with transverse protruding lenticels and 
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fine fibrous root scars. Fracture light yellowish-brown or light reddish-brown, starchy, cortex 
exhibiting oval rings of vascular bundles (Heshouwu pattern), pith wooded and relatively large. 
Odor, slight; taste, astringent with a hint of sweet and bitter.23,24 (Figure 4, p.T-257) 

2. Zhiheshouwu: Irregular shrunken pieces, about 1 cm in thickness. External dark 
brown or brown, uneven. Texture hard, fracture horny, brown or black. Odor slight; taste, 
astringent with a hint of bitter and slightly sweet.23,24 (Figure 5, p.T-257) 

Chemical composition 
Main chemical compositions of Polygoni Multiflori Radix are anthraquinones [e.g. 

emodin, physcion (Figure 6, p.T-258)], stilbenes [e.g. 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-
glucoside (Figure 6, p.T-258)], etc.11,25,26 

Identification 
1. Microscopic identification 

Powder: Reddish-brown (Figure 7, p.T-258). Microscopic cells tissue and intracellular 
structures: (1) Starch granule large, abundant, mostly single, spherical or reniform, V or Y shaped 
hilum, occasionally 2-9 granules aggregated, found in parenchyma cells or scattered extracellular. 
(2) Parenchyma cell thin-walled, non-lignified, abundant, containing dense starch granules and 
large rosette aggregates of calcium oxalate crystals. (3) Vessel mostly bordered pitted, 
occasionally found. (4) Cork cell yellowish-brown, polygonal in surface view, wall slightly 
sinuated, occasionally found. (Figure 8, p.T-259) 

2. Chemical identification 

(1) Identification by chemical reaction 

- To a small amount of sample powder add 0.5 ml of ammonia TS (40% ammonia 
solution in water), a red color solution is produced after a while (test for anthraquinones) 
(Figure 9, p.T-260). 

- To 0.1 g of the sample powder add 2 ml of methanol, ultrasonicate for 15 
minutes. Take 80 µl of the supernatant, add 1-2 drops of ferric chloride TS (9% ferric chloride in 
water), a green color is produced (test for phenolic compounds) (Figure 10, p.T-260). 

(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 to a silica gel 60 
GF254 plate (stationary phase). Place the plate in a chromatographic tank, using a mixture of 
toluene : ethyl acetate (3 : 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 examine under visible 
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light after spray with anisaldehyde reagent and heating at 110°C. The spots and color in the 
chromatograms will be as shown in Figure 11 (p.T-262). 

(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 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 12 (p.T-263). 

Quality specification 
1. Ash content 

Total ash: Not more than 5.0% w/w1 (Appendix 2.1). 

2. Water content: Not more than 10.0% w/w1 (Appendix 3.1). 

3. Contents of active constituent 
(1) 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside (C20H22O9): Not less than 

1.0% w/w, calculated based on dry weight of the crude drug.1 
Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 

(HPLC). Perform the operation under light sensitive condition. 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of acetonitrile : water (25 : 75) as the mobile phase. Measure the 
absorbance at 320 nm. The number of theoretical plates of the column is not less than 2,000, 
calculated with the reference to the peak of 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-
2-O-β-D-glucoside CRS and dissolve in 50% ethanol to produce a reference solution with the 
concentration of 0.2 mg/ml. 

Test solution: Accurately weigh 0.2 g of the sample powder (through No.4 or 65 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 25 ml of 50% ethanol, stopper, weigh 
accurately and reflux for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add 50% ethanol 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 2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside in the test solution with reference to 
the peak area of the reference substance, and calculate the percentage of 2,3,5,4′-tetrahydroxy-
stilbene-2-O-β-D-glucoside content in the sample.1 

(2) Combined anthraquinone (CAQ): Not less than 0.10% w/w, calculated as 
combined content of emodin (C15H10O5) and emodin (C16H12O5), based on dry weight of the crude 
drug.1 
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Analytical method: Use the high performance liquid chromatography method 
(HPLC). Perform the operation under light sensitive condition. 

Chromatographic system and system suitability: Use a C18 column as the 
stationary phase and a mixture of methanol : 0.1% phosphoric acid (80 : 20) as the mobile phase. 
Measure the absorbance at 254 nm. The number of theoretical plates of the column is not less 
than 3,000, calculated with the reference to the peak of emodin. 

Reference solution: Weigh accurately a quantity of emodin CRS and physcion 
CRS and dissolve in methanol to produce reference solutions with the concentration of 80 µg/ml 
and 40 µg/ml, respectively. 

Test solution: Accurately weigh 1 g of the sample powder (through No.4 or 65 
mesh sieve) in a stopper conical flask. Add accurately 50 ml of methanol, stopper, weigh 
accurately and reflux for 30 minutes. Allow to cool, weigh again, add methanol to replenish the 
loss weight, mix well, filter. Take 5 ml of the filtrate as test solution A (for the analysis of free 
anthraquinones, FAQ, content). Measure accurately 25 ml of the filtrate into a stopper conical 
flask. Evaporate to dryness on a steam bath. Re-dissolve the residue with 20 ml, accurately 
measured, of 8% hydrochloric acid by ultrasonicate for 5 minutes. Add 20 ml of chloroform and 
heat under reflux for 1 hour, allow to cool and transfer the mixture to a separatory funnel, rinse 
the flask with a small amount of chloroform. Extract the mixture and collect the chloroform layer, 
repeat with 15 ml of chloroform for three more times. Combine all the chloroform extracts and 
evaporate to dryness. Re-dissolve the residue using methanol and transfer to a 10 ml volumetric 
flask, adjust to volume with methanol, mix well, filtrate. Take the filtrate as test solution B (for 
the analysis of total anthraquinone, TAQ, content). 

Procedures: Accurately inject 10 μl of the test solutions and reference solutions 
into the column, carry out under the above condition and record the chromatograms. Calculate the 
content of emodin and physcion in the test solution A and B with reference to the peak area of the 
reference substance, as FAQ and TAQ, respectively. Calculate the content of CAQ from the 
formula: CAQ = TAQ – FAQ.1 

Pharmacological activity 
The main pharmacological studies of Polygoni Multiflori Radix are anti-aging, reduce 

blood lipid, enhance immune system and endocrine system, stimulate hematopoietic function, 
anti-oxidation, hepato-protective, neuro-protective, etc.27-32 The main active substances are 
polysaccharides and stilbene glycosides. Polygoni Multiflori Radix can invigorate both specific 
and non-specific immune system and delay degeneration of immune system organs.27,28 Several 
animal studies found that Polygoni Multiflori Radix can reduce level of cholesterol, triglyceride 
and β-lipoprotein in blood, reduce formation of lipid plaque and reduce atherosclerotic inducing 
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lipid accumulation in arteries;27,28,33,34 stimulate hematopoietic function,27,33 hepato-protective,33 
anti-myocardial infarction and post-cerebral-ischemic rehabilitation.35 

Toxicity 
LD50 of oral ingestion of unprocessed Polygoni Multiflori Radix in mice is 50 g/kg. No 

fatality found in mice administered with 100 g/kg of Zhiheshouwu. LD50 of intraperitoneal 
injection of 1:2 alcoholic extract of unprocessed Polygoni Multiflori Radix and 1:10 alcoholic 
extract of Zhiheshouwu in mice are 2.7 g/kg and 169.4 g/kg, respectively. Administration of high 
dose of Zhiheshouwu, 22 and 40 g/kg, in rats for 3 months cause noticeable toxicity to liver. The 
toxicity effect is reversible after discontinue the administration. Administration of Zhiheshouwu 
in normal dose, 6-12 g, cause no toxicity. After intragastric administration of 30 g/kg and 12 g/kg 
of unprocessed Polygoni Multiflori Radix in rats for 4 month, no abnormality in ALT (alanine 
transaminase), AST (aspartate transaminase) and γ-GT (gamma-glutamyl transferase) enzymes 
level, other liver function indices and liver microscopic pathology were found. It shows that 
unprocessed Polygoni Multiflori Radix has no clear toxicity to liver.36 

Property and channel distribution 
Bitter, sweet and astringent in flavor, slightly warm in nature. Enter liver, kidney and 

heart channels.37 

Action 
1. Heshouwu or Shengheshouwu: Remove toxin, anti-malaria, increase moisture in 

intestine and laxation.37 

2. Zhiheshouwu: Tonify jing (精) and blood.37 

Indication 
1. Blood deficiency 

Zhiheshouwu is effective in tonify liver and kidney to promote production of jing and 
blood. It is often used with Shudi (熟地), Danggui (当归) and Baishao (白芍) for the treatment of 
sallow complexion, insomnia and forgetfulness, due to blood deficiency.37 

2. Deficiency of jing and blood 
Zhiheshouwu can tonify liver and kidney to promote production of jing and blood. It 

is used to treat deficiency of jing and blood in liver and kidney, premature graying of hair and 
hair loss due to deficiency of liver and kidney. It is used alone, or with herbs that tonify jing and 
blood in liver and kidney, such as Danggui (当归), Gouqizi (枸杞子) and Tusizi (菟丝子), as in 
Qibao Meiran Dan (七宝美髯丹). For waist and leg pain, dizziness, blurry eyes, tinnitus and 
hearing loss, caused by deficiency of liver and kidney, it often used with herbs that tonify liver 
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and kidney such as Sangshen (桑椹), Heizhima (黑芝麻 Black Sesame) and Duzhong (杜仲), as 
in Shouwu Yanshou Dan (首乌延寿丹).37 

3. Chronic malaria 
For chronic malaria causing the deficiency of qi and blood, Shengheshouwu is used 

with herbs that tonify qi and nourish blood, such as Renshen (人参 Ginseng), Danggui (当归), 
Chenpi (陈皮) and Weijiang (煨姜 Grilled Ginger), as in Heren Yin (何人饮)37 (Figure 13, p.T-
267). 

4. Abscess and carbuncle, itchy skin and rash 
Heshouwu can remove abscess and mass, it can dispel wind to arrest itching. For the 

treatment of the lymph node of the neck it is used alone orally or externally, or in combination 
with herbs that has toxin removing and mass dissipation effects such as Xiakucao (夏枯草), 
Tubeimu (土贝母), etc. For swollen and itchy sore on the body it is often used with herbs that can 
expel heat, eliminate wind-damp and relieve itchiness such as Kushen (苦参), Fangfeng (防风) 
and Bohe (薄荷) as in Heshouwu San (何首乌散)37 (Figure 14, p.T-267). 

5. Constipation due to dryness of the intestine 
Shengheshouwu has laxative effect and can promote production of jing and blood. For 

deficiency of jing and blood manifesting as constipation due to dryness of the intestine, it is used 
alone or in combination with herbs that promote moisture in the intestine, and have laxative effect 
such as Roucongrong (肉苁蓉), Danggui (当归) and Huomaran (火麻仁).37 

Usage and dosage 
3-6 g of Shengheshouwu, or 6-12 g of Zhiheshouwu, decoction for oral use.1 

Contraindication 
Zhiheshouwu has strong jing and blood tonifying effect, it is contraindicated in patient 

with severe phlegm dampness. Unprocessed Polygoni Multiflori Radix has strong laxative effect, 
it is contraindicated in patient with loose stool.37 

Modern clinical application 
Used to treat itchy rash at buttocks,38 un-erupted lymphanoedema in the neck,39 

hyperlipidemia,40 hypertension,41 vascular dementia,42 insomnia,43 etc. 

Adverse reaction: There is a report that Polygoni Multiflori Radix can induce hepatic 
injuries. It can remain in the body (latent period) for 7-30 days. The adverse reactions are 
weakness, loss of appetite, yellow skin and eyes, skin rashes and itch, hepatomegaly, 
splenomegaly, remarkable increase in hepatic enzymes function (especially AST), and may be 
jaundice (hyperbilirubinemia).44 
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Storage 
Store in a dry place, protect from insect.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 to 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 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 grounded 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°C, 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-272) 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. 

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: 

 

 
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°C to constant weight. Calculate the percentage of ethanol-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-
274). 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. 



  
 

 

 
 
 

 



 

 

ดัชน ี
索引  Index 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I-1 

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 
carmichaelii Debeaux 

ชวนอู 
โหราเดือยไก 

川乌 Chuanwu Aconiti Radix Common 
Monkshood 
Mother Root 

T-49, 
C-19, 
E-25 

Acorus tatarinowii 
Schott 

สือชางผู 
 

石菖蒲 Shichangpu

  

Acori Tatarinowii 
Rhizoma 

Grassleaf 
Sweet Flag 
Rhizome 

T-236, 
C-86, 
E-115 

Alisma orientale 
(Sam.) Juz. 

เจอเซี่ย 泽泻 Zexie Alismatis Rhizoma Oriental 
Water 
Plaintain 
Rhizome 

T-20, 
C-8, 
E-10 

Anemarrhena 
asphodeloides Bunge 

จือหมู 知母 Zhimu Anemarrhenae 
Rhizoma 

Common 
Anemarrhenae 
Rhizome 

T-1, 
C-1, 
E-1 

Artemisia annua L. ชิงเฮา 
 

青蒿 Qinghao Artemisiae Annuae 
Herba 

Sweet 
Wormwood 
Herb 

T-80, 
C-30, 
E-40 

Belamcanda chinensis 
(L.) DC. 

เซอกาน 
วานหางชาง 

射干 Shegan Belamcandae 
Rhizoma 

Blackberry Lily 
Rhizome 

T-111, 
C-41, 
E-55 

Citrus medica L. var. 
sarcodactylis (Hoola 
van Nooten) Swingle 

ฝอโสว 
สมมือ 

佛手 Foshou Citri Sarcodactylis 
Fructus 

Finger Citron T-207, 
C-76, 
E-101 

       
 



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2  
 

I-2 

 
 

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 

 

Citrus reticulata 
Blanco 

ชิงผี 
 

青皮 Qingpi Citri Reticulatae 
Pericarpium Viride

Dried 
Tangerine Peel 

T-65, 
C-25, 
E-33 

Dipsacus asper Wall. 
ex C.B.Clarke 

ซว่ีตวน 
 

续断 Xuduan Dipsaci Radix Himalayan 
Teasel Root 

T-94, 
C-35, 
E-47 

Gastrodia elata 
Blume 

เทียนหมา 
 

天麻 Tianma Gastrodiae 
Rhizoma 

Tall Gastrodia 
Rhizome 

T-155, 
C-56, 
E-76 

Iris tectorum Maxim. ชวนเซอกาน 川射干 Chuanshegan Iridis Tectori 
Rhizoma 

Roof Iris 
Rhizome 

T-37, 
C-14, 
E-19 

Isatis tinctoria L. ตาชิงเย 
 

大青叶 Daqingye Isatidis Folium Dyer’s Woad 
Leaf 

T-141, 
C-51, 
E-69 

Pinellia ternata 
(Thunb.) Ten. ex 
Breitenb. 

ปนเซ่ีย 
 

半夏 Banxia Pinelliae Rhizoma Pinellia Tuber T-171, 
C-63, 
E-84 

Polygonum 
multiflorum Thunb. 

เหอโสวอู 
 

何首乌 Heshouwu Polygoni 
Multiflori Radix 

Tuber 
Fleeceflower 
Root 

T-251, 
C-92, 
E-122 

Prunella vulgaris L. เซี่ยคูเฉา 
 

夏枯草 Xiakucao Prunellae Spica Common 
Selfheal 
Fruit-spike 

T-125, 
C-46, 
E-62 

Psoralea  
corylifolia L. 

ปูกูจือ 
 

补骨脂 Buguzhi Psoraleae Fructus Malaytea 
Scurfpea Fruit 

T-191, 
C-70, 
E-94 

Quisqualis indica L. ส่ือจวินจื่อ 
เล็บมือนาง 

使君子 Shijunzi Quisqualis Fructus Rangoon 
Creeper Fruit 

T-221, 
C-81, 
E-108 
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กฤษณา, T-203  

กวาโหลว, T-187  

กวาโหลวเขอ, T-62  

กวาโหลวเหริน, T-62  

กันเจียง, T-62, 185, 187  

กันเฉา, T-176  

กาวหนังลา, T-108  

ก่ิงหมอน, T-168  

เก็กฮวย, T-138  

เกลือจืด, T-15, 16  

เกอชิงผี, T-65, 68, 69  

เกอซานเซียว, T-256  

โกฐกระดูก, T-218  

โกฐข้ีแมว, T-90  

โกฐข้ีแมวน่ึงเหลา, T-17, 34, 266  

โกฐเขมา, T-248  

โกฐน้ําเตา, T-152  

โกวฉีจ่ือ, T-266  

ขิง, T-62, 185, 187  

ขิงเผา, T-266  

ขิงสด, T-177, 186  

ขูเซิน, T-34, 266  

ขูเลี่ยนผี, T-233  

เขาควาย, T-152  

คุนปู, T-188  

งาข้ีมอน, T-187  

งาดํา, T-266  

จิงเจ้ีย, T-122  

จินอ๋ินฮฺวา, T-152  

จ่ิวเจ๋ียชางผู, T-240  

จ่ิวซวี่ตวน, T-98, 99, 107  

จือจ่ือ, T-152  

จ้ือเฉาอู, T-188  

จ้ือชวนอู, T-53, 54, 61, 62, 188 

จ่ือเช่ียว, T-218  

จ่ือซู, T-187  

จือหมู, T-1, 90  

จือหมูโรว, T-4, 5  

จ้ือหลานถง, T-108  

จ่ือหวาน, T-47  

จ้ือเหอโสวอู, T-256, 257, 265, 266, 267 

จ่ือฮวฺาตี้ติง, T-152  

จูซาช,ี T-255  

จูลี,่ T-246  

จูหรู, T-186, 246  

จูหลิง, T-33  

จฺหวี, T-65, 66, 67  

จฺหวีเย, T-77  

จฺหวีฮวา, T-138  

เจวหมิงจ่ือ, T-138  

เจอเซ่ีย, T-20  

เจอเปยหมู, T-62, 77  

เจอหลานเกินจ่ิง, T-161  

เจ๋ียเก่ิง, T-47, 122  

เจียงปนเซ่ีย, T-177, 178, 184, 185  

เจ้ียนเจอเซ่ีย, T-20, 24  

ไจเยเจอเซ่ีย, T-24  

ฉวนเซีย, T-168  

ฉินเจียว, T-168  

เฉาก่ัว, T-91  

เฉาสื่อจวนิจ่ือเหริน, T-225, 226, 233, 234  

เฉาอู, T-53, 188  

เฉินเซียง, T-203  

เฉินผี, T-185, 218, 266  

ไฉห,ู T-77, 91, 218  

ชวนเจอเซ่ีย, T-20, 24  
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ชวนเซอกาน, T-37, 114  

ชวนเปยหมู, T-62  

ชวนอู, T-49, 107, 188  

ชะเอมเทศ, T-176  

ชางจู, T-248  

ชิงเซียงจ่ือ, T-138  

ชิงปนเซ่ีย, T-177, 178, 184, 185  

ชิงผี, T-65, 218  

ชิงเฮา, T-80, 83  

ชูชิงผี, T-69, 70, 76  

เชอเฉียนจ่ือ, T-34  

เชียงหัว, T-168  

ซวนเฉิง, T-69  

ซวี่ตวน, T-94  

ซวี่ตวนเพี่ยน, T-98, 99, 109  

ซังจ้ีเซิง, T-108  

ซังจือ, T-168  

ซังเซ่ิน, T-266  

ซังไปผี, T-47, 122  

ซังเพียวเซียว, T-203  

ซางลู, T-160  

ซานจูปนเซ่ีย, T-176  

ซานจูยฺหว,ี T-34  

ซานเยา, T-16, 34, 233  

ซานเหลิง, T-77  

ซาเหริน, T-248  

ซีกวาชุยอี, T-91  

ซ่ีซิน, T-47, 61, 185  

ซือกวาลั่ว, T-218  

ซ่ือฮวาชิงผี, T-65, 68, 69  

เซอกาน, T-40, 111  

เซิงเจียง, T-186  

เซิงตี,้ T-90  

เซิงปนเซ่ีย, T-176, 177, 178, 184, 185 

เซิงโสวอู, T-256, 265, 266, 267  

เซิงหมา, T-47, 122, 152  

เซ่ียคูเฉา, T-125, 266  

เซียงฝู, T-77  

เซ่ียปาย, T-187  

ดอกสายน้ําผ้ึง, T-152  

ดีเกลือ, T-122  

ตะพาบน้ํา, T-90  

ตังกุย, T-108, 168, 266, 267  

ตันเซิน, T-77, 108  

ตาชิงเย, T-141  

ตาหวง, T-152  

ตูจง, T-107, 168, 266  

ถงโสวอู, T-255  

ถีโสวอู, T-255  

ถูเปยหมู, T-266  

เถาเหริน, T-108  

เถียนเฉิง, T-69  

ทูซือจ่ือ, T-107, 108, 203, 266  

เทียนหนานซิง, T-176, 246  

เทียนหมา, T-155, 185  

เทียนฮวาเฝน, T-16  

เนื้อในเมล็ดทอ, T-108  

ปอเหอ, T-266  

ปนเซ่ีย, T-47, 62, 122, 171, 246 

ปงหลาง, T-233  

ปูกูจือ, T-191  

เปยหมู, T-16, 138, 188  

เปลือกชั้นกลางของลําตนไผดํา, T-186, 246  

เปลือกผลแตงโม, T-91  

เปลือกรากหมอน, T-47, 122  
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E-124  
Dahuang, E-73  
Danggui, E-52, 81, 128, 129  
Danshen, E-38, 52  
Daqingye, T-145; E-69 
Dipsaci Radix, T-97; E-47 
Dipsacus asper Wall. ex C.B. Clarke, T-94, 95, 96; 

C-35; E-47 
Dipsacus japonicus Miq., T-98; C-36; E-48  
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Dry Ginger, E-30, 90, 91  
Duzhong, E-52, 81, 129  
Dyer's Woad Leaf, E-69 
Ejiao, E-53  
Ezhu, E-38  
Fabanxia, E-86, 87, 90 
Fangfeng, E-52, 81, 129  
Finger Citron, E-101 
Foshou, T-211; E-101 
Foshoupian, E-102 
Foshouxianpin, E-102 
Fresh Ginger, E-87  
Fuchaozexie, T-26; E-12, 14, 15, 16 
Fuling, E-15, 90, 91, 119  
Fupenzi, E-98  
Fuzi, E-30, 91  
Gancao, E-86  
Ganjiang, E-30, 90, 91  
Gastrodia elata Blume, T-155, 156, 157; C-56; E-76 
Gastrodiae Rhizoma, T-159; E-76 
Geqingpi, E-33, 34 
Geshanxiao, E-124  
Ginseng, E-119, 129  
Gouqizi, E-128  
Grassleaf Sweet Flag Rhizome, E-115 
Grilled Ginger, E-129  
Gualou, E-91  
Gualouke, E-30  
Gualouren, E-30  
Gypsum, E-6, 7  
Haizao, E-66, 91  
Heizhima, E-129  
Heshouwu, T-257; E-122 
Himalayan Teasel Root, E-47 
Hongyaozi, E-123  
Houpo, E-91, 119  
Huangbai, E-7, 15  
Huanglian, E-90, 91, 119  
Huangqin, E-7, 45, 91  
Huashi, E-45  
Huhuanglian, E-44  
Huomaran, E-129  

Hutaorou, E-98  
Huzhangbanxia, E-86  
Indigo Plant Leaf, E-70  
Iridis Tectori Rhizoma, T-39; E-19 
Iris dichotoma Pall., T-115; C-42; E-56  
Iris japonica Thunb., T-115; C-42; E-56  
Iris tectorum Maxim., T-37, 38, 39, 114; C-14, 42; 

E-19, 56 
Isatidis Folium, T-144; E-69 
Isatis indigotica Fortune ex Lindl., T-141; C-51; E-69 
Isatis tinctoria L., T-141, 142, 143; C-51; E-69 
Japanese Wormwood Herb, E-41  
Jiangbanxia, E-87, 89, 90 
Jianzexie, E-10, 11 
Jiegeng, E-22, 23, 59  
Jingjie, E-59  
Jinyinhua, E-73  
Jiujiechangpu, E-116  
Jiuxuduan, T-99; E-49, 52 
Juemingzi, E-66  
Juhua, E-66  
Juye, E-38  
Kulianpi, E-112  
Kunbu, E-91  
Kushen, E-15, 129  
Kusnezoff Monkshood Root, E-26  
Lianqiao, E-44, 59, 73  
Liaolanye, E-70  
Licorice, E-86  
Longdan, E-15  
Longgu, E-52, 119  
Lubianqing, E-70  
Lycopus lucidus Trucz. ex Benth. var. hirtus Regel, 

T-161; C-58; E-78  
Mabo, E-59  
Madouling, E-23, 59  
Mahuang, E-23, 59  
Maidong, E-7  
Malanye, E-70  
Malaytea Scurfpea Fruit, E-94 
Malingsu, E-78  
Mangxiao, E-59  
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Maozhimu, T-5; E-2 
Mizhichuanwu, E-29 
Moyao, E-52  
Muhao, E-41  
Mutong, E-15  
Muxiang, E-105  
Niubangzi, E-59, 73  
Niuxi, E-52, 81  
Nutmeg, E-98  
Oriental Water Plaintain Rhizome, E-10 
Phytolacca acinosa Roxb., T-160; C-57; E-78  
Pinellia pedatisecta Schott, T-176; C-65; E-86  
Pinellia ternata (Thunb.) Ten. ex Breitenb., T-171, 

172, 173; C-63; E-84 
Pinellia Tuber, E-84 
Pinelliae Rhizoma, T-175; E-84 
Pokeweeds, E-78  
Polygoni Multiflori Radix, T-254, 258, 259, 262, 

263, 267; E-122, 123, 125, 127 
Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi, T-255; C-93; 

E-124  
Polygonum multiflorum Thunb., T-251, 252, 253; 

E-122 
Polygonum tinctorium Aiton, T-144; C-52; E-70  
Poria, E-15, 90, 91, 119  
Potato, E-78  
Prunella vulgaris L., T-125, 126, 127; C-46; E-62 
Prunellae Spica, T-128; E-62 
Psoralea corylifolia L., T-191, 192, 193; C-70; E-94 
Psoraleae Fructus, T-194; E-94 
Pteroxygonum giraldii Dammer & Diels, T-255; 

C-93; E-123  
Pugongying, E-73  
Qianghuo, E-81  
Qingbanxia, E-87, 89, 90 
Qinghao, T-84, 91; E-40, 41 
Qingpi, T-70; E-33, 105 
Qingxiangzi, E-66  
Qinjiao, E-81  
Quanxie, E-81  
Quisqualis Fructus, T-224; E-108 
Quisqualis indica L., T-221, 222, 223; C-81; E-108 

Rangoon Creeper Fruit, E-108 
Renshen, E-119, 129  
Renzhaoweitianma, E-78  
Rhubarb, E-73  
Ribenxuduan, E-48  
Roof Iris Rhizome, E-19 
Roucongrong, E-52, 129  
Roudoukou, E-98  
Rougui, E-30  
Ruxiang, E-52  
Sangbaipi, E-23, 59  
Sangjisheng, E-53  
Sangpiaoxiao, E-98  
Sangshen, E-129  
Sangzhi, E-81  
Sanleng, E-38  
Shanglu, E-78  
Shanyao, E-7, 16, 112  
Shanzhubanxia, E-86  
Shanzhuyu, E-16, 98  
Sharen, E-119  
Shegan, T-115; E-20, 55 
Shengbanxia, E-85, 87, 89, 90 
Shengdi, E-44  
Shengheshouwu, E-124, 128, 129 
Shengjiang, E-87, 90  
Shengma, E-22, 59, 73  
Shichangpu, T-240; E-115 
Shigao, E-6, 7  
Shijunzi, T-226; E-108 
Shijunziren, T-226; E-109, 111, 112 
Shilianzi, E-119  
Shouwuwang, E-123 
Shudi, E-7, 16, 128  
Shuibanxia, E-86  
Shuichangpu, E-116  
Shuiniujiao, E-73  
Shujiao, E-30  
Sigualuo, E-105  
Sihuaqingpi, E-33, 34 
Sinacalia tangutica (Maxim.) B. Nord, T-160; C-57; 

E-78  
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Sodium sulfate, E-59  
Solanum tuberosum L., T-160; C-57; E-78  
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze, T-144; C-52; E-70  
Suancheng, E-34  
Sweet Orange, E-34  
Sweet Wormwood Herb, E-40 
Tall Gastrodia Rhizome, E-76 
Tangerine, E-33 
Taoren, E-52  
Tiancheng, E-34  
Tianhuafen, E-7  
Tianma, T-161; E-76 
Tiannanxing, E-86, 119  
Tishouwu, E-123 
Tongshouwu, E-123 
Tubeimu, E-129  
Tuber Fleeceflower Root, E-122 
Tusizi, E-52, 53, 98, 128  
Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume, T-176; C-64; 

E-86  
Virgate Wormwood Herb, E-42  
Walnut, E-98  
Water Buffalo Horn, E-73  
Water Melon peel, E-45  
Weijiang, E-129  
Wutou, E-81  
Wuweizi, E-98  
Wuzhuyu, E-98  
Xiakucao, T-129; E-62, 129 
Xiangfu, E-37  
Xiebai, E-91  
Xiguacuiyi, E-45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xixin, E-23, 30, 90  
Xuanshen, E-66  
Xuduan, E-47 
Xuduanpian, E-49, 52 
Yanbuguzhi, T-195; E-95, 98 
Yangjiaotianma, E-78  
Yanxuduan, T-99; E-49, 52 
Yanzexie, T-26; E-12, 14, 15, 16 
Yanzhimu, T-6; E-3, 6, 7 
Yinchaihu, E-44  
Yinchenhao, E-42  
Yuanzhi, E-119  
Yujin, E-37, 105, 119  
Zelangenjing, E-78  
Zexie, T-26; E-10 
Zhaiyezexie, E-12  
Zhebeimu, E-30, 38  
Zhicaowu, E-91  
Zhichuanwu, T-54; E-26, 27, 30, 91 
Zhiheshouwu, T-257; E-124, 125, 128, 129 
Zhimu, T-6; E-1, 44 
Zhimurou, T-5; E-2 
Zhiqiao, E-105  
Zhirantong, E-52  
Zhizi, E-73  
Zhuli, E-119  
Zhuling, E-15  
Zhuru, E-90, 119  
Zhushaqi, E-124  
Zihuadiding, E-73  
Zisu, E-91  
Ziwan, E-22, 59  
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กดภูมิคุมกัน, T-60  
กระดูกพรุน, T-109  

กระตุนการสรางเมด็เลือด, T-265  
กระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน, T-32  
กระเพาะอาหารยอย, T-188  

กระเพาะอาหารอักเสบ, T-188, 218  

กระหายน้ํา, T-15, 16  

กวาโหลวเซ่ียปายปนเซ่ียทัง, T-187  

กอกลายพันธุ, T-61, 90, 167  
กอนบวมในทอง, T-77  

กอวิรูป, T-184, 245  
เกาต, T-34  

แกหดเกร็ง, T-245  
แกไอ, T-184, 217  
ขยายหลอดเลือด, T-167  
ขออักเสบ, T-18, 34  

ขัดเบา, T-34  

ขับน้ําด,ี T-121  
ขับปสสาวะ, T-32  
ขับเสมหะ, T-76, 121, 184, 217  
ไข, T-15, 18, 92  

ไขมันในเลือดสงู, T-34, 188, 267  

ไขมันพอกตับ, T-34  

ไขสมองอักเสบชนดิบี, T-152  

คลายกังวล, T-167  
ควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน, T-217  
ความช้ืนอุดก้ัน, T-248  

ความดันเลือดสูง, T-34, 169, 267  

คอตีบ, T-138  

คอบวม, T-47, 122  

คอหอยอักเสบ, T-47, 188  

คออักเสบ, T-52  

คางทูม, T-138, 152  

ไคจ้ินสาน, T-248  

จํ้าเลือด, T-152  

จิตใจไมสงบ, T-247  

จือไปตี้หวงหวาน, T-17  

เจ็บคอ, T-47, 122  

ฉินเจียวเทียนหมาทัง, T-168  

ชวยใหนอนหลับ, T-167, 184, 217, 245  
ชะลอวัย, T-106, 167, 265  
ชังผูยฺหวี่จินทัง, T-246  

ชาเฉพาะที,่ T-61  
ชิงกูสาน, T-90  

ชิงซินเวินตานทัง, T-246  

ชิงเหลียงต๋ีสูทัง, T-91  

ชิงเฮาเปยเจ่ียทัง, T-90  

ชี่กระเพาะอาหารตดิขัด, T-218  

ชี่ตับติดขัด, T-77, 218  

ชีเปาเหมยหรานตัน, T-266  

ชี่มามติดขดั, T-218  

ชุยโหวสาน, T-122  

ซวี่ตวนตาน, T-107  

ซวี่ตวนหวาน, T-107  

ซินซางซวี่ตวนทัง, T-108  

ซ่ือเสินหวาน, T-203  

เซลลเตานมเจริญเกินปกติ, T-77, 138  

เซอกานเซียวตูอ่ิน, T-122  

เซอกานโตวหลิงทงั, T-122  

เซอกานทัง, T-47, 122 

เซอกานหมาหวงทงั, T-47, 122 

เซียวเขอเจ้ิง, T-16  

โซวไทหวาน, T-108  

ไซนัสอักเสบ, T-47, 122  

ตกขาว, T-34  

ตกเลือด, T-205  
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ตอมทอนซิลอักเสบ, T-138  

ตอมไทรอยดทํางานเกิน, T-138  

ตอมน้ําเหลืองโต คอหอยพอก และเน้ืองอก, T-138, 188  

ตอมน้ําเหลืองบริเวณลําคอโต, T-267  

ตับและไตพรอง, T-107  

ตับอักเสบ, T-34, 138, 152, 218  

ตาแดง ตาบวม เจ็บตา, T-138  

ตานการกอกลายพนัธุ, T-61  
ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, T-184  
ตานการเกิดพษิตอตับ, T-121  
ตานการเจริญพันธุ, T-184  
ตานการรวมกลุมของเกล็ดเลือด, T-15, 32  
ตานขโมย, T-233  

ตานจุลชพี, T-15, 46, 89, 151  
ตานชัก, T-167, 184, 217, 245  
ตานชีวพษิภายในตวั, T-89, 151  
ตานเชื้อแบคทีเรีย, T-76, 89, 121, 137, 151, 184, 202, 

217, 245  
ตานเชื้อมาลาเรีย, T-89  
ตานเชื้อรา, T-232  
ตานเชื้อไวรัส, T-46, 89, 121, 137, 151, 232  
ตานซึมเศรา, T-15, 202, 217, 245  
ตานเนื้องอก, T-15, 89, 121, 137, 184, 202, 217  
ตานปรสิต, T-232  
ตานพยาธใิบไมในเลือด, T-89  
ตานภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉพาะที,่ T-167, 265  
ตานภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที,่ T-167  
ตานภาวะสมองเสื่อม, T-245  
ตานภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง, T-15, 32  
ตานภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด, T-32  
ตานภาวะหวัใจเตนผิดจังหวะ, T-245  
ตานภูมิแพ, T-121, 202  
ตานรังส,ี T-15  
ตานลมบาหม,ู T-167, 245  
ตานหอบ, T-121, 217, 245  
ตานออกซิเดชัน, T-15, 121, 137, 184, 202, 217, 265  

ตานอักเสบ, T-15, 46, 60, 89, 121, 137, 151, 167, 184  
ตานอาเจียน, T-184  
ตาอูโถวทัง, T-62  

ติ้งทงหัวเซวทงั, T-108  

ติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน, T-18  

ตี๋ถานทัง, T-246  

ตุมคัน, T-267  

ตุมแผลในปากในเดก็, T-122  

เตานมอักเสบ, T-188  

ไตพรอง, T-203  

ถุงน้ําดีอักเสบ, T-188  

ทองผูก, T-266  

ทองเสีย, T-188  

ทารกในครรภดิ้นผิดปกต,ิ T-108  

ทําใหสงบ, T-167, 184, 217, 245  
ทุพโภชนาการในเดก็, T-233  

ทูซือจ่ือหวาน, T-203  

เทียนหมาตาน, T-168  

แทง, T-109  

แทงคุกคาม, T-108  

ธาตุพิการ, T-188  

นอนไมหลับ, T-18, 138, 267  

น้ําในหูไมเทากัน, T-34, 169  

นิ่วในไต, T-32, 34  
นิ่วในถุงน้ําด,ี T-76  
เนยเซียวหลั่วลี่หวาน, T-138  

เนื้องอก, T-188  

แนนบริเวณลิ้นป, T-187  

แนนหนาอก, T-187  

บวมน้ํา, T-33  

บิด, T-138  

เบาหวาน, T-16, 34  

ปกปองเซลลประสาท, T-265  
ปกปองตับ, T-32, 76, 202, 232, 265  
ปกปองไต, T-32  
ปกปองถุงน้ําด,ี T-76  
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ปกปองเย่ือเมือกกระเพาะอาหาร, T-167  
ปวดจากกระดูกงอก, T-62  

ปวดจากความเย็นตดิขัดภายใน, T-62  

ปวดจากมะเร็ง, T-62  

ปวดทอง, T-77  

ปวดศีรษะ, T-138, 169, 248  

ปวดเสนประสาทใบหนา, T-169  

ปวดอุดก้ัน, T-61, 168  

ปวดเอวและขา, T-62, 203  

ปนเซ่ียไปจูเทียนหมาทัง, T-185  

ปนเซ่ียโฮวผอทัง, T-187  

ปสสาวะไมคลอง, T-33  

ปดก้ันระบบประสาทกลามเนื้อ, T-61  
ปูกูจือหวาน, T-203  

ปูวางสาน, T-247  

ไปหูทัง, T-15  

ผิวดางขาว, T-202, 205  
ผ่ืนคัน, T-266  

ผ่ืนแดง, T-152  

ผ่ืนแพสัมผัส, T-152  

แผลในชองปาก, T-52  

แผลฝ, T-266  

ฝหนอง, T-52, 188  

ฝุนหินจับปอด, T-138  

เฝยเออรหวาน, T-233  

พยาธิเข็มหมุด, T-233  

พยาธิในทอน้ําด,ี T-234  

พยาธิไสเดือน, T-233  

พิษอากาศรอน, T-91  

เพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจ, T-32  
ฟกช้ํา, T-108  

ฟนฟูความผิดปกตจิากภาวะกระดูกพรุน, T-15  
ฟนฟูภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที,่ T-265  
ไฟกําเริบ, T-17, 34  

ไฟลามทุง, T-52  

ภาวะไวแสง, T-202  

มาลาเรีย, T-91, 266  

ไมเกรน, T-169, 188  

ยับย้ังการหดเกร็งของกลามเนื้อลําไส, T-217  
ยับย้ังการหดตัวของกลามเนื้อมดลูก, T-106  
ยับย้ังระบบประสาทสวนกลาง, T-167  
ยฺวี่นฺหวี่เจียน, T-16  

ยฺวี่เยทัง, T-16  

เย่ือบุตาอักเสบ, T-152  

เย่ือหุมปอดอักเสบ, T-138  

รอนเนื่องจากอินพรอง, T-90  

ระงับปวด, T-60, 90  
ระบบทางเดนิปสสาวะ, T-32  
ระบบทางเดนิอาหาร, T-32  
ระบบหัวใจและหลอดเลือด, T-32, 60  
รูสึกเหมือนมเีมลด็บวยติดอยูในลําคอ, T-187  

โรคผิวหนังเนื่องมาจากระบบประสาท, T-92  

โรคหลอดเลือดสมอง, T-248  

ฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโทรเจน, T-121, 202  
ลดการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบของมดลูก, T-76  
ลดการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบของระบบทางเดินอาหาร, 

T-76  
ลดไข, T-15, 46, 89, 151  
ลดความเครียดตอหัวใจ, T-32  
ลดความดันเลือด, T-32, 137, 167  
ลดน้ําหนัก, T-32  
ลดระดับไขมันในเลอืด, T-15, 32, 265  
ลดระดับน้าํตาลในเลือด, T-15, 137  
ลมตับภายในกําเริบ, T-168  

ลําไสใหญอักเสบ, T-188  

ลิ่วเวยตี้หวงหวาน, T-34  

เลือดพรอง, T-266  

เลือดออกทางชองคลอด, T-108  

เวียนศีรษะ, T-138, 169, 188  

สงเสริมการเจริญของกระดูก, T-106, 202  
สมองขาดเลือด, T-169  

สมองเสื่อม, T-267  
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สะเก็ดเงนิ, T-205  

สารจิงและเลือดพรอง, T-266  

สื่อจวินจ่ือสาน, T-233  

เสนเอ็นบาดเจ็บและกระดูกหัก, T-108  

เสนเอ็นและกระดูกไมแข็งแรง, T-107  

เสมหะชื้น, T-185  

เสมหะชื้นอุดก้ันปอด, T-218  

เสมหะเย็น, T-185  

เสริมการทํางานของระบบตอมไรทอ, T-265  
เสริมความสามารถในการเรียนรูและความจํา, T-15, 167, 

245  
เสริมภมูิคุมกัน, T-151, 167, T-265 
เสี่ยวชิงหลงทัง, T-185  

เสี่ยวเซ่ียนซฺยงทัง, T-187  

เสี่ยวปนเซ่ียทัง, T-186  

โสวอูเหยียนโซวตัน, T-266  

หมดสต,ิ T-247  

หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท, T-109  

หยางของตับแกรง, T-168  

หลอดลมอักเสบ, T-47, 92  

หัด, T-152  

หัวใจเตนผิดจังหวะ, T-61, 77  
หืด, T-122  

หูด, T-138  

เหอโสวอูสาน, T-266  

เหอเหรินอ่ิน, T-266  

อักเสบรอบขอไหล, T-62  

อันเสินติ้งจ้ือหวาน, T-247  

อัมพฤกษและอัมพาต, T-168  

อัลไซเมอร, T-202  
อาเจียน, T-186  

อีสุกอีใส, T-152  

อ้ีเหลาเทียนหมาหวาน, T-168  

อุจจาระรวง, T-203  

อูโถวช่ือสือจ่ือหวาน, T-62  

อูโถวทัง, T-61, 62 

อูหลิงสาน, T-33  

เออตงเออหมูทัง, T-16  

เออรเฉินทัง, T-185  

เออหมูหนิงโซหวาน, T-16  

ไอหอบ, T-203  

ไอหอบมีเสมหะ, T-47, 122  

ไอแหง, T-16  

เฮยซีตัน, T-203  

2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷, 
T-258; C-94, 95  

23-乙酰泽泻醇 B, T-27; C-10, 11  
24-乙酰泽泻醇 A, T-27; C-10  
3-乙酰乌头碱; C-22  
α-细辛醚, T-241; C-87, 88  
β-细辛醚, T-241; C-87, 88  
二冬二母汤, T-16; C-5; E-7  
二母宁嗽丸, T-16; C-5; E-7  
二陈汤, T-185; C-67; E-90  
七宝美髯丹, T-266; C-97; E-128  
儿童疱疹性咽峡炎, C-45  
三叉神经痛, C-60  
大乌头汤, T-62; C-23; E-30  
大黄素, T-258; C-94, 96  
大黄素甲醚, T-258; C-94, 96  
上呼吸道感染, C-6  
小儿疳积, C-84  
小半夏汤, T-186; C-68; E-90  
小青龙汤, T-185, 186; C-68; E-90  
小便不利, C-12  
小陷胸汤, T-187; C-68; E-91  
口疮, C-54  
口渴, C-5  
川续断皂苷Ⅵ, T-100; C-37, 38  
子宫出血, C-74  
开噤散, T-248; C-89; E-119  
天麻丹, T-168; C-60; E-81  
天麻素, T-162; C-58, 59  
五苓散, T-33; C-12; E-15  
不忘散, T-247; C-89; E-119  
中风, C-60, 89  



ดัชนี  索引 Index 
 

I-17 

内分泌系统功能, C-96  
内消瘰疬丸, T-138; C-49; E-66  
水肿, C-12  
水痘, C-54  
气管炎, C-17, 33  
丹毒, C-54  
乌头汤, T-61, 62; C-23; E-30  
乌头赤石脂丸, T-62; C-23; E-30  
乌头碱, T-55; C-20, 21, 22, 23  
六味地黄丸, T-34; C-12; E-16  
火旺, C-5, 12  
心下痞, C-68  
心血管系统, C-11, 22  
心律失常, C-29  
心神不宁, C-89  
玉女煎, T-16, 17; C-5; E-7  
玉液汤, T-16, 17; C-5; E-7  
丙氨酸, T-179; C-65, 66  
平喘, C-44, 78, 88  
目赤肿痛, C-49  
甲状腺功能亢进, C-49  
四神丸, T-203, 204; C-73; E-98  
失眠, C-6, 49, 98  
白虎汤, T-15, 16; C-5; E-6  
白喉, C-49  
白癜风, C-73  
白癜风, C-74  
瓜篓薤白半夏汤, T-187; C-68; E-91  
半夏白术天麻汤, T-185; C-68; E-90  
半夏厚朴汤, T-187; C-68; E-91  
头痛, C-49, 60, 89  
皮炎, C-54  
皮疹, C-54  
皮痒, C-97  
发热, C-6, 33  
发斑, C-54  
老年性痴呆, C-73  
扩张血管, C-59  
芒果苷, T-7; C-2, 4  
光敏活性, C-72  
血虚, C-97  
色胺酮, T-146; C-52, 54  

壮热烦渴, C-5  
次乌头碱, T-55; C-20, 21, 22  
次野鸢尾黄素, T-116; C-42, 43  
关节炎, C-6, 12  
安神定志丸, T-247; C-89; E-119  
异芒果苷, T-7; C-2, 4  
异补骨脂素, T-196; C-71, 72, 73  
阴虚发热, C-33  
寿胎丸, T-108; C-39; E-53  
抑制子宫平滑肌收缩, C-38  
抑制子宫平滑肌运动, C-28  
抑制中枢神经系统, C-59  
抑制肠道平滑肌收缩, C-78  
抑制免疫, C-22  
抑制胃肠道平滑肌运动, C-28  
抑菌, C-28, 32, 44, 48, 54, 67, 72, 78, 88 
抗内毒素, C-32, 54  
抗心肌缺血, C-59, 96  
抗心律失常, C-88  
抗生育, C-67  
抗动脉粥样硬化, C-5, 11  
抗过敏, C-44, 73  
抗血小板聚集, C-5, 11  
抗血吸虫, C-32  
抗血栓形成, C-11  
抗抑郁, C-5, 73, 78, 88  
抗肝脏毒性, C-44  
抗肿瘤, C-5, 32, 44, 48, 67, 72, 78  
抗疟原虫, C-32  
抗炎, C-4, 16, 22, 32, 44, 48, 53, 59, 67 
抗突变性, C-22  
抗真菌, C-83  
抗氧化, C-5, 44, 48, 67, 72, 78, 96  
抗脑缺血, C-59  
抗衰老, C-38, 59, 96  
抗病毒, C-16, 32, 44, 48, 53, 83  
抗病原微生物, C-4, 16, 32, 53  
抗消化性溃疡, C-67  
抗惊厥, C-59, 67, 78, 88  
抗寄生虫, C-83  
抗焦虑, C-59  
抗辐射, C-5  



มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย เลม 2 
 

I-18 

抗痴呆, C-88  
抗癫痫, C-59, 88  
呕吐, C-68  
吹喉散, T-122; C-44; E-59  
利尿, C-11  
利胆, C-44  
何人饮, T-266, 267; C-97; E-129  
何首乌散, T-266, 267; C-97; E-129  
肝风内动, C-60  
肝阳上亢, C-60  
肝郁气滞, C-28, 79  
肝肾不足, C-39  
肝炎, C-12, 49, 54, 79  
肠炎, C-68  
补骨脂乙素; C-71, 72, 73  
补骨脂丸, T-203, 204; C-73; E-98  
补骨脂素, T-196; C-71, 72, 73  
局麻, C-22  
改善学习记忆, C-4, 59, 88  
改善骨质疏松, C-5  
改善脑缺血, C-96  
青蒿素, T-81, 85; C-30, 31, 32, 33  
青蒿鳖甲汤, T-90, 91; C-33; E-44  
矽肺, C-49  
肾结石, C-11  
肾结石, C-12  
肾虚, C-73  
易老天麻丸, T-168; C-60; E-81  
知母皂苷; C-4, 5  
知母皂苷 BII, T-7; C-2, 4  
知柏地黄丸, T-17; C-5; E-7  
使君子氨酸, T-227; C-82  
使君子散, T-233; C-84; E-112  
使君子酸钾盐; C-83  
乳腺炎, C-68  
乳腺增生, C-29, 49  
肺热燥咳, C-5  
肿瘤, C-68  
肥儿丸, T-168, 233; C-84; E-112  
疟疾, C-33, 97  
泄泻, C-73  
泌尿系统, C-11  

泽泻薁醇, T-27; C-10, 11  
泽泻醇 A, T-27; C-10  
泽泻醇 B, T-27; C-10, 11  
性痴呆, C-98  
定痛活血汤, T-108; C-39; E-52  
肩关节周围炎, C-23  
降血压, C-11, 48, 59  
降血脂, C-5, 11, 96  
降血糖, C-4, 48  
降低心脏负荷, C-11  
带下, C-12  
胡芦巴碱, T-227; C-83  
柠檬烯; C-28  
胃下垂, C-68  
胃气滞, C- 
胃炎, C-68, 79  
咽喉肿痛, C-17, 44  
咽喉炎, C-17, 68  
咳喘, C-73  
骨质疏松, C-39  
骨质增生, C-23  
便秘, C-97  
保护胃黏膜, C-59  
保护神经细胞, C-96  
保利胆, C-28  
保肝, C-11, 28, 72, 83, 96  
保肾, C-11  
促进骨质生成, C-38, 72  
促进造血功能, C-96  
胆系结石, C-28  
胆道蛔虫, C-84  
胆囊炎, C-68  
胎动不安, C-39  
亮氨酸, T-179; C-65, 66  
迷迭香酸, T-129; C-47, 48  
首乌延寿丹, T-266; C-97; E-129  
突变, C-22, 32, 60  
扁平疣, C-49  
扁桃体炎, C-49  
祛痰, C-28, 44, 67, 78  
神昏, C-89  
神经肌肉阻断, C-22  



ดัชนี  索引 Index 
 

I-19 

神经性皮炎, C-33  
结膜炎, C-54  
秦艽天麻汤, T-168; C-60; E-81  
致心律失常, C-22  
致畸, C-67, 89  
眩晕, C-49, 60, 68  
哮喘, C-45  
射干汤, T-47, 122, 123; C-17, 44; E-22, 59 
射干苷, T-41, 116; C-15, 16, 42, 44  
射干苷元; C-16  
射干消毒饮, T-122; C-44; E-59  
射干兜铃汤, T-122; C-44; E-59  
射干麻黄汤, T-47, 122, 123; C-17, 44; E-23, 59 
脂质代谢, C-11  
脂肪肝, C-12  
胸痹, C-68  
胸膜炎, C-49  
脑炎, C-54  
脑梗死, C-60  
高血压, C-12, 60, 98  
高脂血, C-12, 68, 98  
痈肿, C-54, 68  
痈疽, C-97  
消化不良, C-68  
消化系统, C-11  
消渴, T-16; C-5; E-7  
涤痰汤, T-246, 247; C-89; E-119  
流产, C-39  
调节免疫, C-78  
菖蒲郁金汤, T-246; C-89; E-119  
菟丝子丸, T-203, 204; C-73; E-98  
梅尼埃, C-12, 60  
梅核气, C-68  
野鸢尾苷, T-41; C-15, 16  
野鸢尾苷元; C-16  
崩漏, C-39  
银屑, C-74  
偏头痛, C-60, 68  
减肥, C-11  
麻疹, C-54  
清心温胆汤, T-246; C-89; E-119  
清骨散, T-90, 91; C-33; E-44  

清凉涤暑汤, T-91; C-33; E-45  
淋证, C-12  
颈淋巴结核, C-98  
续断丸, T-107; C-39; E-52  
续断丹, T-107; C-39; E-52  
琥珀酸, T-179; C-65, 66  
提高免疫功, C-54, 59  
暑热, C-33  
跌打损伤, C-39  
蛲虫, C-84  
蛔虫, C-84  
喉痹, C-54  
黑锡丹, T-203; C-73; E-99  
筋伤骨折, C-39  
筋骨不健, C-39  
脾气滞, C-79  
痢疾, C-49  
痤疮, C-98  
湿阻, C-89  
湿痰, C-67  
滑胎, C-39  
寒痰, C-67  
寒凝诸痛, C-23  
催眠, C-59, 67, 78, 88  
腰椎间盘突出, C-39  
腰腿痛, C-23, 73  
腮腺炎, C-49, 54  
腹泻, C-68  
腹痛, C-28  
解热, C-4, 16, 32, 53  
解痉, C-88  
痹证, C-23, 60  
痰湿壅肺, C-79  
痰壅咳喘, C-17, 44  
新乌头碱, T-55; C-20, 21  
新伤续断汤, T-108; C-39; E-52  
雌激素样, C-44, 72  
鼻窦炎, C-17, 45  
精血亏虚, C-97  
精氨酸, T-179; C-65, 66  
熊果酸, T-129; C-47  
增加冠脉流量, C-11  
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增强机体免疫系统功能, C-96  
镇吐, C-67  
镇咳, C-67, 78  
镇痛, C-22, 32  
镇静, C-59, 67, 78, 88  
靛玉红, T-146; C-52, 53, 54  
靛蓝, T-146; C-52  
橙皮苷, T-71, 212; C-27, 77, 78  
瘰疬瘿瘤, C-49, 68  
糖尿, C-12  
癌症疼痛, C-23  
癥瘕痞块, C-28  

2,3,5,4′-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside, 
T-258, 263; E-125, 126  

3-acetyl aconitine, T-60, 61; E-29  
α-asarone, T-241, 246; E-117, 118  
β-asarone, T-241, 245, 246; E-117, 118  
abdominal mass, E-38  
abdominal pain, E-38  
abortion, E-53  
abscess, E-129  
aconitine, T-55, 59, 60, 61, 63; E-27, 28, 29, 31  
alanine, T-179, 181; E-87, 88  
alismol, T-26, 32; E-12, 14  
alisol A, T-26; E-12  
alisol A 24-acetate, T-26, 32; E-12, 14  
alisol B 23-acetate, T-26, 31; E-12, 14  
alisol B, T-26, 32; E-12, 14  
Alzheimer’s disease, E-97  
analgesic, E-29, 43  
Anshen Dingzhi Wan, T-247; E-119  
anti-aging, E-51, 81, 127  
anti-allergic, E-58, 97  
anti-anxiety, E-80  
anti-arrhythmia, E-118  
anti-artherosclerosis, E-6, 14  
anti-asthma, E-59, 104, 118  
anti-bacterial, E-37, 43, 58, 65, 72, 89, 97, 104, 118 
anti-cerebral ischemic, E-80  
anti-convulsant, E-80, 89, 104, 118  
anti-dementia, T-245; E-118 
anti-depression, E-6, 97, 104, 118  

anti-emetic, E-89  
anti-endotoxin, T-89, 151; E-43, 72 
anti-epileptic, E-80, 118  
anti-fertility, E-89  
anti-fungal, E-111  
anti-gastric ulcer, E-89  
anti-hepatotoxic, E-59  
anti-inflammatory, E-6, 22, 29, 43, 58, 65, 72, 81, 89 
anti-malarial, E-43  
anti-microbial, E-6, 22, 43, 72  
anti-mutagenicity, E-29  
anti-myocardial infarction, E-80, 128  
anti-osteoporosis, E-6  
anti-oxidation, E-6, 59, 65, 89, 97, 104, 127  
anti-parasitic, E-111  
anti-platelet aggregation, E-6, 14  
anti-pyretic, E-6, 22, 43, 72  
anti-radiation, E-6  
anti-schistosomal, E-43  
anti-spasm, E-118  
anti-thrombosis, E-14  
anti-tumor, E-6, 43, 59, 65, 89, 97, 104  
anti-tussive, E-89, 104  
anti-viral, E-22, 43, 58, 65, 72, 111  
aphthous, E-73  
arginine, T-179, 181; E-87, 88  
arrhythmia, E-29, 38  
artemisinin, T-81, 83, 84, 85, 87, 89, 90; E-41, 42, 

43, 44  
arthritis, E-7, 16  
ascariasis, E-112  
asperosaponin VI, T-100, 105; E-49, 51  
asthma and cough, E-99  
asthma, E-60  
Baihu Tang, T-16; E-6  
Banxia Baizhu Tianma Tang, T-185; E-90  
Banxie Houpo Tang, T-187; E-91  
biliary duct parasitic worm, E-112  
block motor nerves, E-29  
blood deficiency, E-128  
bone growth enhancement, E-51, 97  
bronchitis, E-23, 45  
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Buguzhi Wan, T-204; E-98  
Buwang San, T-247; E-119  
cancer-induced pain, E-30  
carbuncles, E-73, 91  
cardio-vascular system, E-14, 29  
cerebral infarction, E-82  
Changpu Yujin Tang, E-119  
chest blockage, E-91  
chickenpox, E-74  
cholagogue, E-59  
cholecystitis, E-91  
Chuihou San, E-59  
cold phlegm, E-90  
colitis, E-91  
conjunctivitis, E-74  
constipation, E-129  
contusion, E-52  
corylifolinin, T-196, 202; E-95, 97, 98  
cough with phlegm and asthma, E-23, 59  
damp phlegm, E-90  
dampness obstruction, E-119  
Dawutou Tang, E-30  
deficiency of jing and blood, E-128  
dementia, E-129  
dermatitis, E-74  
diabetes, E-16  
diarrhea, E-91, 98  
digestive system, E-14  
diphtheria, E-66  
Ditan Tang, T-247; E-119  
diuretic, E-14  
dizziness, E-66, 82, 91  
dry cough, E-7  
dysentery, E-66  
dyspepsia, E-91  
dysuria, E-15  
ecchymosis, E-73  
edema, E-15  
emodin, T-258, 264; E-125, 126  
endogenous liver wind, E-81  
enhance endocrine system, E-127  
enhance immune function, E-72, 81, 127  

enterobiasis, E-112  
epigastric distention, E-91  
Erchen Tang, T-185; E-90  
Erdong Ermu Tang, T-16; E-7  
Ermu Ningsou Wan, T-16; E-7  
erysipelas, E-73  
estrogen-like activity, E-59, 97  
excessive fetal movement, E-52  
expectorant, E-37, 59, 89, 104  
fatty liver, E-16  
Fei’er Wan, T-233; E-112  
fever, E-6, 7, 44, 45 
gall bladder protection, E-37  
gall stone, E-37  
gastric mucosa protection, E-81  
gastritis, E-91, 105  
gastrodin, T-162, 166, 167; E-79, 80, 81  
gastroptosis, E-91  
Gualou Xiebai Banxia Tang, T-187; E-91  
headache, E-66, 82, 119  
Heixi Dan, E-99  
hepatitis, E-16, 66, 74, 105  
hepato-protective, E-14, 37, 97, 111, 127  
Heren Yin, T-267; E-129  
herpangina, T-122; E-60  
Heshouwu San, T-267; E-129  
hesperidin, T-71, 73, 75, 212, 216; E-35, 36, 102, 

103  
hypaconitine, T-55, 59, 60, 61; E-27, 28, 29  
hyperactivity of fire, E-7, 15  
hyperactivity of liver-yang, E-81  
hyperlipidemia, E-16, 91, 129  
hyperostosis pain, E-30  
hypertension, E-16, 82, 129  
hyperthyroidism, E-66  
hypnotic, E-80, 89, 104, 118  
immune system regulation, E-104  
immunosuppression, E-29  
impediment syndrome, E-30, 81  
improve cognitive learning and memory, E-6, 80, 

118  
increase coronary blood flow, E-14  
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indigotin, T-146; E-71  
indirubin, T-146, 150, 151; E-71, 72  
inhibit intestinal smooth muscle contraction, E-104  
inhibit uterine smooth muscle contraction, E-51  
inhibition of central nervous system, E-80  
insomnia, E-7, 66, 129  
iridigenin, T-46; E-22  
iridin, T-41, 46; E-20, 22  
irisflorentin, T-116, 120; E-57, 58  
isomangiferin, T-6, 15; E-3, 6  
isopsoralen, T-196, 201, 202; E-95, 97, 98  
itchy rash, E-129  
Japanese encephalitis B, E-74  
Kaijin San, T-248; E-119  
kidney stone, E-14  
kidney-deficiency, E-98  
laryngopharyngitis, E-23  
leucine, T-179, 181; E-87, 88  
leukorrhagia, E-15  
limonene, T-76, 217; E-37, 104  
Liuwei Dihuang Wan, T-34; E-16  
liver and kidney deficiency, E-52  
local anesthetic, E-29  
loss of consciousness, E-118  
lumbar herniated disc, E-53  
lump sensation in the throat, E-91  
lymphanoedema, E-129  
malaria, E-45, 129  
malnutrition, E-112  
mammary hyperplasia, T-77, 138; E-38, 66  
mangiferin, T-6, 13, 15; E-3, 5, 6  
mastitis, E-91  
measle, E-74  
Meniere’s disease, T-34, 169; E-16, 82  
mental agitation, E-119  
mesaconitine, T-55, 59, 60, 61; E-27, 28, 29  
metabolism process of lipid, E-14  
migraine, E-82, 91  
mumps, E-66, 74  
mutagenicity, E-29, 44, 81  
Neixiao Luoli Wan, E-66  
neuralgia, E-82  

neurodermatitis, E-45  
neuro-protective, E-127  
osteoporosis, E-53  
pains, E-30  
paresis and paralysis, E-81  
periarthritis, E-30  
pharyngitis, E-73, 91  
phlegm-dampness obstructing the lung, E-105  
photosensitivity, E-97, 99  
physcion, T-258, 264; E-125, 126  
pinworm infection, E-112  
pleurisy, T-138; E-66  
post-cerebral ischemic rehabilitation, E-128  
post-stroke symptoms, E-119  
potassium quisqualate, T-232; E-111  
psoralen, T-196, 201, 202; E-95, 97, 98  
psoriasis, E-99  
Qibao Meiran Dan, E-128  
Qinggu San, T-91; E-44  
Qinghao Biejia Tang, T-91; E-44  
Qingliang Dishu Tang, T-91; E-45  
Qingxin Wendan, E-119  
Qinjiao Tianma Tang, T-168; E-81  
quisqualic acid, T-227; E-110  
rash, E-74  
reduce blood lipid level, E-6, 14, 127  
reduce blood pressure, E-14, 65, 81  
reduce blood sugar, E-6, 65  
reduce contraction of gastro-intestinal smooth 

muscle, E-37  
reduce contraction of uterine smooth muscle, E-37  
reduce weight, E-14  
relieve heart stress, E-14  
renal protective, E-14  
renal stone, E-16  
rosmarinic acid, T-129, 136; E-63, 65  
sedative, E-80, 89, 104, 118  
Shegan Douling Tang, E-59  
Shegan Mahuang Tang, T-123; E-23, 59 
Shegan Tang, T-123; E-22, 59 
Shegan Xiaodu Yin, E-59  
Shijunzi San, E-112  
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Shoutai Wan, T-108; E-53  
Shouwu Yanshou Dan, E-129  
silicosis, E-66  
sinusitis, E-23, 60  
Sishen Wan, T-204; E-98  
sore throat, E-22, 59  
stagnation of liver-qi, E-37, 105  
stagnation of spleen-qi, E-105  
stagnation of stomach-qi, E-105  
stimulate hematopoietic function, E-127  
stranguria, E-15  
succinic acid, T-179, 183; E-87, 89  
summer-heat fever, E-44  
swelling of lymph nodes, goiter and tumor, E-66, 91  
swollen and painful red eyes, E-66  
swollen throat, E-22, 59  
tectoridin, T-41, 45, 46, 116, 121; E-20, 21, 22, 57, 59  
tectorigenin, T-46, 116, 121; E-22, 57, 59  
teratogenicity, E-90, 118  
thirst, E-6, 7  
threatened abortion, E-52  
Tianma Dan, E-81  
timosaponin BII, T-6, 14; E-3, 5  
timosaponins, T-15; E-6  
Tingtong Huoxue Tang, T-108; E-52  
tonsillitis, E-66  
trauma injuries of tendon and bone fracture, E-52  
trigonelline, T-227, 231; E-110  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tryptanthrin, T-146, 151; E-71, 72  
tumor, E-91  
Tusizi Wan, T-204; E-98  
upper respiratory tract infection, E-7  
urinary system, E-14  
ursolic acid, T-129, 134; E-63, 64  
uterine bleeding, E-99  
vaginal bleeding, E-52  
vasodilatation, E-81  
vitiligo, E-97, 99  
vomit, E-90  
waist and leg pain, E-30, 98  
warts, E-66  
weaken tendon and bone, E-52  
Wuling San, T-33; E-15  
Wutou Chishizhi Wan, E-30  
Wutou Tang, E-30  
Xiaobanxia Tang, T-186; E-90  
Xiaoqinglong Tang, T-186; E-90  
Xiaoxianxiong Tang, T-187; E-91  
Xinshang Xuduan Tang, T-108; E-52  
Xuduan Dan, T-107; E-52  
Xuduan Wan, T-107; E-52  
Yilao Tianma Wan, E-81  
Yunü jian, T-17; E-7  
Yuye Tang, T-17; E-7  
Zhibai Dihuang Wan, T-17; E-7  
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