สมุนไพรทีน่ ยิ มประกอบเครือ่ งตุน ยาจีน
เขียนโดย แพทยจนี วรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
สถาบันการแพทยไทย-จีน

อาหารเครื่องยาจีนมีทั้งที่เนนสรรพคุณดานการบำรุงสุขภาพและดานการบำบัดรักษาโรค สำหรับ
อาหารเครื่องยาจีนที่เนนสรรพคุณดานบำรุงสุขภาพ นั้นจะมุงเนนเรื่องการเสริมพลัง บำรุงสุขภาพ บำรุงเลือด
ปรับสมดุลยินหยาง และเพิ่มภูมิตานทานโรค สวนอาหารเครื่องยาจีนเพื่อบำบัดโรคจะเนนการรักษาฟนฟูโรค
ทาน ซุนซือเหมี่ยว บิดาดานยาจีน แพทยจีนในยุคสมัยราชวงศถัง ทานชื่นชอบการใชอาหารเครื่องยา
บำบัดโรคในขั้นตนกอน ถายังไมไดผลจึงใชยารักษา ซึ่งกลาวไว
วา ยามักมีลักษณะกำลังที่คอนขางแรง การใชยาเพื่อขจัดโรคที่
เกิดจากภายนอก ยอมมีสวนทำลายพลังปจจัยภายในไมมากก็
นอย ถาบำบัดโรคโดยใชอาหารเครื่องยาซึ่งมีลักษณะกำลังที่
ออนกวา จะทำใหอวัยวะภายในสูสภาวะสมดุลไดดีกวา ทั้งยัง
เสริมพลัง เลือด ทำใหรูสึกสบายกวา
ในศาสตรแพทยจีนสมุนไพรและอาหารมีคุณสมบัติคือ ฤทธิ์ทั้งสี่ ไดแก ฤทธิ์รอน อุน เย็น และเย็นจัด
และรสทั้งหา ไดแก เผ็ด หวาน เปรี้ยว ขมและเค็ม ซึ่งลวนสัมพันธกับเสนลมปราณและอวัยวะภายใน ดังนั้น
สรรพคุณของอาหารเครื่องยาจีนและแตละสูตรแตกตางกันตามสวนผสม
ขอควรระวังในการปรุงอาหารที่ประกอบดวยเครื่องตุนยาจีน หามใชหมอทองเหลือง หมอเหล็ก หรือ
หมออลูมิเนียม ในการประกอบอาหาร ควรใชหมอสเตนเลส หรือหมอดินเผา หมอเคลือบเทานั้น
สมุนไพรที่มักนำมาประกอบเครื่องตุนยาจีนโดยสวนมากจะเปนหมวดบำรุงซึ่งแบงได 4 หมวด ไดแก
บำรุงชี่ บำรุงเลือด บำรุงยิน และบำรุงหยาง

1. หมวดบำรุงชี่ เหมาะสำหรับผูท ี่ชี่พรอง มีอาการออนเพลีย พูดเสียงเบา หายใจสั้น ไมมีเรี่ยวแรง เหนื่อยงาย
เบื่ออาหาร อุจจาระเหลว เซื่องซึม เปนตน สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครื่องตุนไดแก
1.1 ตังเซียม (党参) สรรพคุณ บำรุงชี่ทมี่ ามและปอด บำรุงเลือด เพิ่มสารน้ำ
1.2 ปกกีห้ รืออึง่ คี้ (黄芪) สรรพคุณ บำรุงชี่ของมามและปอด ดึงพลังชี่ขึ้นดานบน ขับปสสาวะ เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือด
1.3 ซัวเฮียะ (山药) สรรพคุณ บำรุงชี่ของมามและกระเพาะ เพิม่ สารน้ำบำรุงปอด บำรุงไต
1.4 กำเชาหรือชะเอมเทศ (甘草) สรรพคุณ บำรุงชี่ของมาม ขับเสมหะแกไอ แกปวด ขับรอน ลางพิษ
ปรับลดความรุนแรงหรือพิษของยาอื่น
1.5 พุทราจีน (大枣) สรรพคุณ บำรุงชี่ของมาม สงบจิตกลอมประสาท หลอเลี้ยงเลือด ปรับลดความ
รุนแรงของยาอื่น
เมนูตัวอยาง กระดูกหมูตนุ ตำรับซือ่ จวินจือ่ ทัง
สูตรนีเ้ นนบำรุงชี่ของมามและกระเพาะเปนหลัก ทำใหทานอาหารไดมากขึ้น ทานแลวมีเรี่ยวมีแรงดี
เครื่องยาจีนประกอบดวย
ตังเซียม (党参) 9 g, แปะตุก (白术) 9 g , หกเหล็ง (茯苓) 9 g (สรรพคุณขับน้ำ ลดบวม บำรุงหัวใจและ
มาม) และ กำเชา(ชะเอมเทศ) (甘草) 6 g
2. หมวดบำรุงเลือด เหมาะสำหรับผูทเี่ ลือดพรอง มีอาการหนาซีดขาว ริมฝปากและเล็บซีดขาว เวียนศีรษะ
ตาพรามัว หัวใจเตนเร็ว นอนไมหลับ ประจำเดือนขาดหรือมานอย เปนตน
สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครือ่ งตุนไดแก
2.1 ตังกุย หรือโกฐเชียง (当归) สรรพคุณ บำรุงเลือดปรับประจำเดือน ปรับการไหลเวียนเลือดระงับปวด
ทำใหลำไสชุมชื้น
2.2 เส็กตี่ หรือโกฐขี้แมว (熟地黄) สรรพคุณ บำรุงเลือดหลอเลี้ยงยิน เพิม่ สารจิง(สารสำคัญในรางกาย
เชน น้ำไขขอกระดูก,ฮอรโมนสืบพันธุ ) หามเลือด
2.3 ลำไยแหง (龙眼肉) สรรพคุณ บำรุงชี่ของหัวใจและมาม บำรุงเลือดสงบจิต
2.4 แปะเจียกหรือรากโบตั๋นขาว (白芍) สรรพคุณบํารุงเลือดแกปวดประจําเดือน แกประจําเดือนมาไม
ปกติ ปวดตามแขนขา วิงเวียนศีรษะ หยุดเหงื่อ

เมนูตัวอยาง ขาไกตนุ ตำรับซือ่ อูท งั สูตรนีเ้ นนบำรุงเลือดสำหรับผูห ญิงที่ประจำเดือนมานอย
เครื่องยาจีนประกอบดวย
ตังกุย (当归) 9g, ชวนซวงหรือชวงเกียง (川芎) (สรรพคุณชวยใหเลือดและลมปราณไหลเวียนดี ขับลม
แกปวด) 6g , แปะเจียก ( 白芍) 9g, เส็กตี่ (熟地黄) 12g เพิ่มพุทรา 4 เม็ด
3. หมวดบำรุงยิน เหมาะสำหรับผูที่ยินพรอง มีอาการ ฝามือฝาเทารอน ปากแหงคอแหง จมูกแหง ชอบทาน
ของเย็น อุจจาระแหงแข็ง เปนตน สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครื่องตุนไดแก
3.1 เง็กเต็ก (玉竹) สรรพคุณบำรุงยิน เพิ่มความชุมชื้นใหปด แกกระหายน้ำ
3.2 เกากี้ (枸杞子) สรรพคุณ เพิ่มความชุมชื้นใหปอดขับเสมหะ บำรุงยินของมามและกระเพาะ ปรับ
สมดุลของตับ
3.3 แปะฮะ(百合) สรรพคุณ บำรุงยินเพิม่ ความชุมชื้นใหปอด แกไอแหงๆ สงบจิตชวยใหนอนหลับ ขจัด
ความรอนที่กระเพาะ
3.4 ปกซัวซิม(北沙参) สรรพคุณบำรุงหยิน ดับรอนในปอด เพิม่ สารน้ำบำรุงกระเพาะ
เมนูตัวอยาง หมูตม ซัวซิมเง็กเต็ก สูตรนี้เนนบำรุงยินทีป่ อด บรรเทาอาการไอจากปอดรอนได
เครื่องยาจีนประกอบดวย
ปกซัวซิม(北沙参), เง็กเต็ก(玉竹), แปะฮะ(百合) อยางละ 10 กรัม
4. หมวดบำรุงหยาง เหมาะสำหรับผูทหี่ ยางพรอง มีอาการกลัวหนาว มือเทาเย็น ชอบทานของอุนเปนตน
สมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบเครือ่ งตุนไดแก
4.1 โตวตง(杜仲) สรรพคุณบำรุงตับและไต บำรุงกระดูกและเอ็นใหแข็งแรง บำรุงครรภ
4.2 ซกตวง(续断) สรรพคุณ บำรุงตับและไต บำรุง กระดูกและเอ็นใหแข็งแรง บำรุงครรภ หามเลือด
4.3 ปาเกกเทียน(巴戟天) สรรพคุณ บำรุงหยางไต บำรุงกระดูกและเอ็นใหแข็งแรง ขับลมชื้น
เมนูตัวอยาง สะโพกหมูตม ปาเกกถัว่ ดำ สูตรนีเ้ นนบำรุงหยางที่ไต บรรเทาอาการปวดเมื่อยเอวปวดเขาได
เครื่องยาจีนประกอบดวย
ปาเกกเทียน(巴戟天) 10 g, ถั่วดำ 100 g , พุทราจีน 8 เม็ด
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