
 

 

สมนุไพรทีน่ยิมประกอบเครือ่งตุนยาจนี 

เขียนโดย แพทยจนีวรรณวิมล เช่ียวเชิงชล 

สถาบันการแพทยไทย-จีน 

อาหารเครื่องยาจีนมีทั้งที่เนนสรรพคุณดานการบำรุงสุขภาพและดานการบำบัดรักษาโรค สำหรับ

อาหารเครื่องยาจีนที่เนนสรรพคุณดานบำรุงสุขภาพ น้ันจะมุงเนนเรื่องการเสริมพลัง บำรุงสุขภาพ บำรุงเลือด  

ปรับสมดุลยินหยาง และเพิ่มภูมิตานทานโรค สวนอาหารเครื่องยาจีนเพื่อบำบัดโรคจะเนนการรักษาฟนฟูโรค 

 ทาน ซุนซือเหมี่ยว บิดาดานยาจีน แพทยจีนในยุคสมัยราชวงศถัง ทานช่ืนชอบการใชอาหารเครื่องยา

บำบัดโรคในข้ันตนกอน ถายังไมไดผลจึงใชยารักษา ซึ่งกลาวไว

วา ยามักมีลักษณะกำลังที่คอนขางแรง การใชยาเพื่อขจัดโรคที่

เกิดจากภายนอก ยอมมีสวนทำลายพลังปจจัยภายในไมมากก็

นอย ถาบำบัดโรคโดยใชอาหารเครื่องยาซึ่งมีลักษณะกำลังที่

ออนกวา จะทำใหอวัยวะภายในสูสภาวะสมดุลไดดีกวา ทั้งยัง

เสริมพลัง เลือด ทำใหรูสึกสบายกวา  

ในศาสตรแพทยจีนสมุนไพรและอาหารมีคุณสมบัติคือ ฤทธ์ิทั้งสี่ ไดแก ฤทธ์ิรอน อุน เย็น และเย็นจัด 

และรสทั้งหา  ไดแก เผ็ด หวาน เปรี้ยว ขมและเค็ม ซึ่งลวนสัมพันธกับเสนลมปราณและอวัยวะภายใน ดังน้ัน

สรรพคุณของอาหารเครื่องยาจีนและแตละสูตรแตกตางกันตามสวนผสม 

ขอควรระวังในการปรุงอาหารที่ประกอบดวยเครื่องตุนยาจีน หามใชหมอทองเหลือง หมอเหล็ก หรือ

หมออลูมิเนียม ในการประกอบอาหาร ควรใชหมอสเตนเลส หรือหมอดินเผา หมอเคลือบเทาน้ัน 

สมุนไพรที่มักนำมาประกอบเครื่องตุนยาจีนโดยสวนมากจะเปนหมวดบำรุงซึ่งแบงได 4 หมวด ไดแก 

บำรุงช่ี บำรุงเลือด บำรุงยิน และบำรุงหยาง 

 



 

 

 

1. หมวดบำรงุชี ่เหมาะสำหรบัผูที่ช่ีพรอง มีอาการออนเพลีย พูดเสียงเบา หายใจสั้น ไมมีเรี่ยวแรง เหน่ือยงาย 

เบื่ออาหาร อุจจาระเหลว เซื่องซึม เปนตน สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครื่องตุนไดแก 

1.1   ตังเซียม  (党参)  สรรพคุณ บำรุงช่ีทีม่ามและปอด บำรุงเลือด เพิ่มสารน้ำ 

1.2 ปกกีห้รืออึง่ค้ี  (黄芪) สรรพคุณ บำรงุช่ีของมามและปอด ดึงพลงัช่ีข้ึนดานบน ขับปสสาวะ เพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือด  

1.3 ซัวเฮียะ (山药) สรรพคุณ บำรุงช่ีของมามและกระเพาะ เพิม่สารน้ำบำรงุปอด บำรุงไต 

1.4 กำเชาหรอืชะเอมเทศ (甘草) สรรพคุณ บำรุงช่ีของมาม ขับเสมหะแกไอ แกปวด ขับรอน ลางพิษ 

ปรับลดความรุนแรงหรือพิษของยาอื่น 

1.5 พุทราจีน (大枣) สรรพคุณ บำรงุช่ีของมาม สงบจิตกลอมประสาท หลอเลี้ยงเลือด  ปรบัลดความ

รุนแรงของยาอื่น 

เมนูตัวอยาง กระดกูหมตูุนตำรบัซือ่จวนิจือ่ทงั 

สูตรน้ีเนนบำรุงช่ีของมามและกระเพาะเปนหลัก ทำใหทานอาหารไดมากข้ึน ทานแลวมีเรี่ยวมีแรงดี 

เครื่องยาจีนประกอบดวย 

ตังเซียม (党参) 9 g, แปะตุก (白术) 9 g , หกเหลง็ (茯苓) 9 g  (สรรพคุณขับน้ำ ลดบวม บำรุงหัวใจและ

มาม) และ กำเชา(ชะเอมเทศ) (甘草) 6 g    

2. หมวดบำรงุเลอืด เหมาะสำหรับผูทีเ่ลอืดพรอง มีอาการหนาซีดขาว ริมฝปากและเลบ็ซีดขาว เวียนศีรษะ 

ตาพรามัว หัวใจเตนเร็ว นอนไมหลับ ประจำเดือนขาดหรือมานอย เปนตน  

สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครือ่งตุนไดแก 

2.1 ตังกุย หรอืโกฐเชียง (当归)  สรรพคุณ บำรงุเลือดปรับประจำเดือน ปรบัการไหลเวียนเลอืดระงับปวด 

ทำใหลำไสชุมช้ืน 

2.2 เส็กต่ี หรือโกฐข้ีแมว (熟地黄) สรรพคุณ บำรงุเลือดหลอเลี้ยงยิน เพิม่สารจงิ(สารสำคัญในรางกาย

เชน น้ำไขขอกระดูก,ฮอรโมนสืบพันธุ ) หามเลือด 

2.3 ลำไยแหง (龙眼肉) สรรพคุณ บำรุงช่ีของหัวใจและมาม บำรุงเลือดสงบจิต  

2.4 แปะเจียกหรือรากโบต๋ันขาว (白芍) สรรพคุณบํารงุเลือดแกปวดประจําเดือน แกประจําเดือนมาไม

ปกติ ปวดตามแขนขา วิงเวียนศีรษะ หยุดเหงื่อ 

 

 

 



 

 

เมนูตัวอยาง ขาไกตุนตำรบัซือ่อูทงั สตูรน้ีเนนบำรุงเลือดสำหรบัผูหญงิที่ประจำเดือนมานอย 

เครื่องยาจีนประกอบดวย 

ตังกุย (当归) 9g,  ชวนซวงหรือชวงเกียง (川芎) (สรรพคุณชวยใหเลือดและลมปราณไหลเวียนดี ขับลม 

แกปวด)  6g ,   แปะเจียก ( 白芍) 9g,  เสก็ต่ี (熟地黄) 12g  เพิ่มพุทรา 4 เม็ด  

3. หมวดบำรงุยนิ เหมาะสำหรับผูที่ยินพรอง มีอาการ ฝามือฝาเทารอน ปากแหงคอแหง จมูกแหง ชอบทาน

ของเย็น อุจจาระแหงแข็ง เปนตน สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครื่องตุนไดแก 

3.1 เง็กเต็ก (玉竹) สรรพคุณบำรงุยิน เพิ่มความชุมช้ืนใหปด แกกระหายน้ำ 

3.2 เกากี ้(枸杞子) สรรพคุณ เพิ่มความชุมช้ืนใหปอดขับเสมหะ บำรุงยินของมามและกระเพาะ ปรบั

สมดุลของตับ 

3.3 แปะฮะ(百合) สรรพคุณ บำรงุยินเพิม่ความชุมช้ืนใหปอด แกไอแหงๆ  สงบจิตชวยใหนอนหลับ ขจัด

ความรอนที่กระเพาะ 

3.4 ปกซัวซมิ(北沙参) สรรพคุณบำรงุหยิน  ดับรอนในปอด เพิม่สารน้ำบำรงุกระเพาะ 

เมนูตัวอยาง หมตูมซวัซมิเงก็เตก็ สูตรน้ีเนนบำรงุยินทีป่อด บรรเทาอาการไอจากปอดรอนได 

เครื่องยาจีนประกอบดวย 

  ปกซัวซมิ(北沙参), เง็กเต็ก(玉竹), แปะฮะ(百合) อยางละ 10 กรัม  

4. หมวดบำรงุหยาง เหมาะสำหรับผูทีห่ยางพรอง มีอาการกลัวหนาว มือเทาเย็น ชอบทานของอุนเปนตน 

สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครือ่งตุนไดแก 

4.1 โตวตง(杜仲) สรรพคุณบำรุงตับและไต บำรุงกระดูกและเอน็ใหแข็งแรง บำรุงครรภ 

4.2 ซกตวง(续断) สรรพคุณ บำรุงตับและไต บำรงุ กระดูกและเอ็นใหแข็งแรง บำรุงครรภ หามเลือด 

4.3 ปาเกกเทียน(巴戟天) สรรพคุณ บำรุงหยางไต บำรุงกระดูกและเอ็นใหแข็งแรง ขับลมช้ืน 

เมนูตัวอยาง สะโพกหมตูมปาเกกถัว่ดำ สูตรน้ีเนนบำรุงหยางที่ไต บรรเทาอาการปวดเมื่อยเอวปวดเขาได 

เครื่องยาจีนประกอบดวย 

  ปาเกกเทียน(巴戟天) 10 g, ถ่ัวดำ 100 g , พุทราจีน 8 เม็ด    
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