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กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

 

ก

คํานํา 
 

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยูในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรพืชและสัตว และทรพัยากรพชืของทั้งสองประเทศมีจํานวนไมนอยที่เหมือนกัน ยงัผลใหสมุนไพร
ไทยและจีนมีบางสวนที่เหมือนกัน แตมีชื่อเรียกไทยและจีนตางกัน นอกจากน้ีสาธารณรัฐประชาชนจีนยัง
เปนแบบอยางทีดี่ประเทศหนึ่งของโลกที่มีการใชสมุนไพรในการปองกันและรกัษาโรคตาง ๆ ใหกบัประชาชน
จีนจํานวน 1,300 ลานคนไดอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกการใชสมุนไพรอยางเปนระบบ
มานานนับพันป และมีแบบแผนในการใชวิธทีางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนภูมิปญญาดั้งเดิม โดยเปนท่ี
ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก 

ประเทศไทยมีระบบการแพทยแผนไทยเชนกัน แตไมมีการบันทึกอยางเปนระบบมากนัก การแพทย
และสมุนไพรทัง้ของไทยและจีนท่ีไดสืบทอดเปนภูมิปญญามาแตโบราณกาล มีความลุมลกึสขุุมและละเอยีด
ประณีตสอดคลองกับวถิีชวีิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยและคนจีนอยางแนบแนน เม่ือศึกษาใน
แนวลึกจะพบวาการแพทยทั้งสองแผนตางมีจุดเดนของตัวเองและมีบางสวนที่คลายคลึงกัน สามารถนํามา
ประยกุตใชใหเหมาะสม การพฒันาดานการแพทยตามภูมิปญญาจะตองพฒันาควบคูไปกับดานเภสัชกรรม 
เพื่อใหการใชยาสมุนไพรเปนไปอยางถูกตอง ปลอดภัย และมีประสิทธิผล จําเปนตองทราบวิธีแปรรูป
ตัวยาใหมีคุณภาพและวิธใีชสมุนไพรที่ถูกตอง  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
ที่รับผิดชอบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร 
ไดตระหนักถึงความจําเปนของการรวบรวมขอมูลการใชสมุนไพรไทยและจีนเหลาน้ีไวใชประโยชน จึงได
จัดทําหนังสือ “คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน” ขึ้น โดยไดคัดเลือกสมุนไพรที่ยอมรับวามีประโยชน หาได
งายในประเทศไทย และมีความสําคัญดานเศรษฐกิจและการสาธารณสุข มีการใชทั้งสองประเทศจํานวน
50 ชนิดมารวบรวมไว ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมท้ังดานความรูทั่วไปและการใชสมุนไพรเปนรายชนิด เพ่ือให
บุคลากรสาธารณสุขและผูสนใจทั่วไปศึกษาและสามารถนําสมุนไพรดังกลาวไปใชไดอยางม่ันใจ มีเหตุผล 
และกวางขวางยิง่ขึ้น   

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่มี
ความตั้งใจและความทุมเทเสียสละ รวมมือกันทํางานจนหนังสือเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปน
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คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน 
          

 

ข

อยางยิ่งวา องคความรูดานสมุนไพรไทย-จีนในหนังสือเลมน้ีจะมีสวนชวยสะทอนใหเห็นการนําขอดีของ
ศาสตรอื่นมาใชใหเกิดประโยชน เพื่อพัฒนาศาสตรของตนและเกิดความรวมมือกัน มุงหวังให
ผลการรักษาโรคมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และสนับสนุนการพึ่งตนเองดานสุขภาพของประเทศ 
 
 
 
      (นายแพทยลือชา  วนรัตน) 
        อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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    กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ค

สารบัญ  
 หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ        ค 
สารบัญภาพ        ฉ 
ภาพสมุนไพรไทย-จีน        1 
บทนํา        11 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร        13 
การใชยาสมุนไพร        21 
รสของยาไทยและยาจีน        30 
การเตรียมตัวยาพรอมใช        34 
การใชสมุนไพรรายชนิด        44 
     -  กระวาน : โตวโคว (豆蔻  Doukou)        45 
     -  กะเม็ง : ฮั่นเหลียนเฉา (旱莲草  Hanliancao)        48 
    -  กานพลู : ติงเซียง (丁香  Dingxiang)        51 
    -  กิ่งหมอน : ซังจือ (桑枝  Sangzhi)        55 
    -  กิ่งอบเชยจีน : กุยจือ (桂枝  Guizhi)        57 
    -  เกสรบัวหลวง : เหลียนซู (莲须  Lianxu)        60 
    -  โกฐขี้แมว : ตี้หวง (地黄  Dihuang)        62 
    -  โกฐเขมา : ชังจู (苍术  Cangzhu)        66 
    -  โกฐจุฬาลําพา : ชิงเฮา (青蒿  Qinghao)        69 
    -  โกฐเชียง : ตังกุย (当归  Danggui)        72 
    -  โกฐน้ําเตา : ตาหวง (大黄  Dahuang)        76 
    -  โกฐสอ : ไปจื่อ (白芷  Baizhi)        80 
    -  โกฐหัวบัว : ชวนซยฺง (川芎  Chuanxiong)        83 
    -  ขิง : เจียง (姜  Jiang)        86 
    -  คนทีสอ : มานจิงจื่อ (蔓荆子  Manjingzi)        90 
    -  เฉากวย : เฉากั่ว (草果  Caoguo)        93 

Page 6



คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน ง

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
    -  ชะเอมเทศ : กันเฉา (甘草  Gancao) 95 
    -  ดอกคําฝอย : หงฮวา (红花  Honghua)     101  
    -  ดีบัว : เหลียนจื่อซิน (莲子心  Lianzixin)     104 
    -  ดีปลี : ปปอ (荜茇  Bibo)     106 
    -  ตนพิมเสน : ฮั่วเซียง (藿香  Huoxiang)       109 
    -  ตนสะระแหน : ปอเหอ (薄荷  Bohe)     111 
    -  บวยดํา : อูเหมย (乌梅  Wumei)        113 
    -  ใบมะขามแขก : ฟานเซี่ยเยี่ย (番泻叶  Fanxieye)       116 
    -  ใบหมอน : ซังเยีย่ (桑叶  Sangye)        119 
    -  เปลือกรากโบตั๋น : หมูตันผี (牡丹皮  Mudanpi)        122 
    -  เปลือกรากหมอน : ซังไปผี (桑白皮  Sangbaipi)     125 
    -  โปงรากสน : ฝูหลิง (茯苓  Fuling)     128 
    -  ผลพุดซอน : จือจื่อ (栀子  Zhizi)     130 
    -  ผลเลี่ยน : ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子  Chuanlianzi)        133 
    -  ผักคาวทอง : ยฺหวีซิงเฉา (鱼腥草  Yuxingcao)       136 
    -  ผิวสมจีน : เฉินผี (陈皮  Chenpi)     139 
    -  พุทราจีน : ตาเจา (大枣  Dazao)        142 
    -  ฟาทะลายโจร : ชวนซินเหลียน (穿心莲  Chuanxinlian)        144 
    -  เมล็ดบัว : เหลียนจื่อ (莲子  Lianzi)       149 
    -  เมล็ดฝอยทอง : ทูซือจื่อ (兔丝子  Tusizi)       151 
    -  ราชดัด : ยาตานจื่อ (鸭胆子  Yadanzi)        154 
    -  เรวดง: ซาเหริน (砂仁  Sharen)       157 
    -  ลูกจันทนเทศ : โรวโตวโคว (肉豆蔻  Roudoukou)        160 
    -  ลูกเดือย : อี้อี่เหริน (意苡仁  Yiyiren)       164 
    -  เล็บมือนาง : สื่อจฺวินจื่อ (使君子  Shijunzi)    167 
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    กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จ

สารบัญ (ตอ) 
    หนา 
     -  วานพราว : เซียนเหมา (仙茅  Xianmao)                 170 
    -  วานนํ้า : จั้งชางผู (藏菖蒲  Zangchangpu)                 173 
    -  สายนํ้าผึ้ง : จินอ๋ินฮวา (金银花  Jinyinhua)                 176 
    -  สีเสียด : เออฉา (儿茶  Ercha)                 179 

-  หญาคา : ไปเหมาเกิน (白茅根  BaiMaogen)                   182 
    -  หญาแหวหมู : เซียงฟู (香附  Xiangfu)                   185 
    -  หมาก : ปงหลาง (槟榔  Binglang)                    189 
    -  โหราเดือยไก : ฟูจื่อ (附子  Fuzi)                 192 
    -  อบเชยจีน : โรวกุย (肉桂  Rougui)                   196 
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คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน ฉ

สารบัญภาพ  
 หนา 

1.     กระวาน : โตวโคว (Fructus Amomi Rotundus) 
2.     กะเม็ง : ฮั่นเหลียนเฉา (Herba Ecliptae) 
3.     กานพลู : ติงเซียง (Flos Caryophylli) 
4.     กิ่งหมอน : ซังจือ (Ramulus Mori) 
5.     กิ่งอบเชยจีน : กุยจือ (Ramulus Cinnamomi) 
6.     เกสรบัวหลวง : เหลียนซู (Stamen Nelumbinis) 
7.     โกฐขี้แมว : ตี้หวง (Radix Rehmanniae) 
8.     โกฐเขมา : ชังจู (Rhizoma Atractylodis) 
9.     โกฐจุฬาลาํพา : ชิงเฮา (Herba Artemisiae Annuae)  

  1,   45 
  1,   48 
  1,   51 
  1,   55 
  1,   57 
  1,   60 
  2,   62 
  2,   66 
  2,   69 

10.   โกฐเชียง : ตังกุย (Radix Angelicae Sinensis) 
11.   โกฐน้ําเตา : ตาหวง (Radix et Rhizoma Rhei) 
12.   โกฐสอ : ไปจื่อ (Radix Angelicae Dahuricae) 
13.   โกฐหัวบัว : ชวนซฺยง (Rhizoma Chuanxiong) 
14.   ขิง : เจียง (Rhizoma Zingiberis) 
15.   คนทีสอ : มานจิงจื่อ (Fructus Viticis) 
16.   เฉากวย : เฉากั่ว (Fructus Tsaoko) 
17.   ชะเอมเทศ : กันเฉา (Radix Glycyrrhiza)  

  2,   72 
  3,   76 
  3,   80 
  3,   83 
  3,   86 
  3,   90 
  3,   93 
  4,   95 

   18.   ดอกคําฝอย : หงฮวา (Flos Carthami)   4, 101 
   19.   ดีบัว : เหลียนจื่อซิน (Plumula Nelumbinis)   4, 104 
   20.   ดีปลี : ปปอ (Fructus Piperis Longi)   4, 106 
   21.   ตนพิมเสน : ฮั่วเซยีง (Herba Pogostemonis)     4, 109   
   22.   ตนสะระแหน : ปอเหอ (Herba Menthae)   5, 111 
   23.   บวยดํา : อูเหมย (Fructus Mume)      5, 113 
   24.   ใบมะขามแขก : ฟานเซี่ยเยี่ย (Folium Sennae)     5, 116 
   25.   ใบหมอน : ซังเยี่ย (Folium Mori)      5, 119 
    26.   เปลือกรากโบตั๋น : หมูตันผี (Cortex Moutan)   5, 122 
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กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ช

สารบัญภาพ (ตอ) 
 หนา 

27.  เปลือกรากหมอน : ซังไปผ ี(Cortex Mori) 
28.  โปงรากสน : ฝูหลิง (Poria) 
29.  ผลพุดซอน : จือจื่อ (Fructus Gardeniae) 
30.  ผลเลี่ยน : ชวนเลี่ยนจื่อ (Fructus Toosendan)    
31.  ผักคาวทอง : ยฺหวีซิงเฉา (Herba Houttuyniae)   
32.  ผิวสมจีน : เฉินผี (Pericarpium Citri Reticulatae) 
33.  พุทราจีน : ตาเจา (Fructus Jujubae)    
34.  ฟาทะลายโจร : ชวนซินเหลียน (Herba Andrographitis)    
35.  เมล็ดบัว : เหลียนจื่อ (Semen Nelumbinis)   
36.  เมล็ดฝอยทอง : ทูซือจื่อ (Semen Cuscutae)   
37.  ราชดัด : ยาตานจื่อ (Fructus Bruceae)    
38.  เรวดง : ซาเหริน (Fructus Amomi)    

      5, 125 
      6, 128 
      6, 130 
      6, 133 
      6, 136 
      6, 139 
      6, 142 
      7, 144 
      7, 149 
      7, 151 
      7, 154 
      7, 157 

39.  ลูกจันทนเทศ : โรวโตวโคว (Semen Myristicae)    
40.  ลูกเดือย : อี้อี่เหริน (Semen Coicis)   
41.  เล็บมือนาง : สื่อจฺวินจื่อ (Fructus Quisqualis)    
42.  วานพราว : เซียนเหมา (Rhizoma Curculiginis) 
43.  วานนํ้า : จั้งชางผู (Rhizoma Acori Calami) 
44.  สายนํ้าผึ้ง : จินอ๋ินฮวา (Flos Lonicerae) 
45.  สีเสียด : เออฉา (Catechu) 
46.  หญาคา : ไปเหมาเกิน (Rhizoma Imperatae)   
47.  หญาแหวหมู : เซียงฟู (Rhizoma Cyperi)   
48.  หมาก : ปงหลาง (Semen Arecae)     

      7, 160 
      8, 164 
      8, 167 
      8, 170 
      8, 173 
      8, 176 
      8, 179 
      9, 182 
      9, 185 
      9, 189 

49.  โหราเดือยไก : ฟูจื่อ (Radix Aconiti Lateralis Preparata) 
50.  อบเชยจีน : โรวกุย (Cortex Cinnamomi)    

      9, 192 
      9, 196 
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 2 เซนติเมตร 

ภาพสมุนไพรไทย-จีน 
 

                                                 2 เซนติเมตร 
กระวาน (Fructus Amomi Rotundus) 

 

                                                             1 เซนติเมตร 
                   กะเม็ง (Herba Ecliptae) 

 
 
 
 
 
 

               กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi) 
                                                          1 เซนติเมตร 

                   กิ่งหมอน (Ramulus Mori) 

 
   

                     กานพลู (Flos Caryophylli) 
                                                          2 เซนติเมตร 

             เกสรบัวหลวง (Stamen Nelumbinis) 
 

   2  เซนติเมตร 
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                                                    2 เซนติเมตร  
             โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)    
 

   
                                                                2 เซนติเมตร 
              โกฐเขมา (Rhizoma Atractylodis)   
 

 
               ตังกุยเซนิ  (Radix Angelicae Sinensis)     

 
 โกฐเชียง หรือ ตังกุยเหวย (Radix Angelicae Sinensis) 

 
               ตังกุยโถว (Radix Angelicae Sinensis)  

 
       โกฐจุฬาลําพา (Herba Artemisiae Annuae) 

 

    3  เซนติเมตร 

    5  เซนติเมตร 

   2  เซนติเมตร 

 2  เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma Rhei) 
 

                                                    2 เซนติเมตร 
         โกฐสอ (Radix Angelicae Dahuricae)     

 
              โกฐหัวบัว (Rhizoma Chuanxiong)    

 
                     ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis) 

 
                      คนทีสอ (Fructus Viticis)  

 
                    เฉากวย (Fructus Tsaoko) 

 

   1  เซนติเมตร 

      3  เซนติเมตร    2  เซนติเมตร 

   0.5  เซนติเมตร 
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    2 เซนติเมตร 

 

2 เซนติเมตร 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 ชะเอมเทศผัดน้ําผ้ึง (Radix Glycyrrhizae Preparata) 
 

 
   
                   ดอกคําฝอย (Flos Carthami) 
 

 
                    ดีบัว  (Plumula Nelumbinis) 

 
                  ดีปลี (Fructus Piperis Longi) 

 
 

 

 0.5 เซนติเมตร 
0.5  เซนติเมตร 

  2  เซนติเมตร 

ตนพิมเสน (Herba Pogostemonis) 
  1 เซนติเมตร 

         ชะเอมเทศ (Radix Glycyrrhizae) 
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      2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร  
2 เซนติเมตร 

 

 

                         ตนสะระแหน (Herba Menthae) 
 

 

    

                 ใบมะขามแขก (Folium Sennae)                  
 

 
                         ใบหมอน (Folium Mori)        

 
            

 

 

 
 

 
                   เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan) 
 

 
 

 

   2 เซนติเมตร      2 เซนติเมตร 

 

   2 เซนติเมตร 

      บวยดํา (Fructus Mume) 

    เปลือกรากหมอน (Cortex Mori) 
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       2 เซนติเมตร 
  

2 เซนติเมตร     

 

 

                           โปงรากสน (Poria)      
 

 

 
   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ผลเล่ียน (Fructus Toosendan) 
 

                 ผักคาวทอง (Herba Houttuyniae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ผิวสมจีน (Pericarpium Citri Reticulatae) 
 

 
                          พุทราจีน (Fructus Jujubae)                                  

 

 

 3 เซนติเมตร 

 3 เซนติเมตร 
  ผลพุดซอน (Fructus Gardeniae) 

   2 เซนติเมตร 

     2 เซนติเมตร 
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              ฟาทะลายโจร (Herba Andrographis) 
 

 
                   เมล็ดบัว (Semen Nelumbinis)      

 
              เมล็ดฝอยทอง (Semen Cuscutae) 
 

 
                      ราชดัด (Fructus Bruceae) 

 
 
                    เรวดง (Fructus Amomi) 
 

 

 

     0.5 เซนติเมตร 

   2 เซนติเมตร   1 เซนติเมตร 

   0.3 เซนติเมตร 

    0.5 เซนติเมตร 

   2 เซนติเมตร 

 
ลูกจันทนเทศ  (Semen Myristicae) 
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                         ลูกเดือย (Semen Coicis) 
 

 
              เล็บมือนาง (Fructus Quisqualis) 

 
            วานพราว (Rhizoma Curculiginis) 
 

 
                วานน้ํา (Rhizoma Acori Calami)      

 
 

                       สายน้ําผึ้ง (Flos Lonicerae) 
 

 
                       สีเสียด (Catechu) 

 

    2 เซนติเมตร 

  0.5 เซนติเมตร       0.5 เซนติเมตร 

           1 เซนติเมตร 

        0.5 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร 
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2 เซนติเมตร 

  

    
             2 เซนติเมตร 

 

 

                     หญาคา (Rhizoma Imperatae) 
 

 
              หญาแหวหมู (Rhizoma Cyperi) 

 
                    เมล็ดหมาก (Semen Arecae) 
 

 
           

 
 

                อบเชยจีน (Cortex Cinnamomi) 
 

 
                  

 

 โหราเดือยไก (Radix Aconiti Lateralis Preparata) 

   1 เซนติเมตร          1 เซนติเมตร 

             1 เซนติเมตร 

        5 เซนติเมตร 
    อบเชยจีน (Cortex Cinnamomi) 
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บทนํา 

 
 จากการศึกษาดูงานดานการแพทยและสมุนไพรจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนของนักวิชาการไทย
พบวา การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรจีนมีความกาวหนามาก และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทรัพยากร
ดานสมุนไพรและตําราเกี่ยวกับสมุนไพรมากมาย การนําสมุนไพรมาใชเปนยารักษาโรคในการแพทยแผน
จีนน้ัน  ไดมีการพัฒนาสืบตอกันมานานนับพันป  ทั้งในชวงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปดประเทศระหวาง 
ป ค.ศ. 1949-1990 รวมเวลา 41 ปน้ัน การพัฒนาสมุนไพรไดดําเนินการมาโดยตลอด และไดเพิ่มการ 
วิจัยและพัฒนาสมุนไพรในทุก ๆ ดาน  ตามนโยบายการเรงรัดการผลิตยาจากสมุนไพรมาทดแทนยาที่ 
ขาดแคลนซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใชสมุนไพรและยาจากสมุนไพร
ในงานสาธารณสุขของประเทศอยางกวางขวาง ขอมูลการใชและการพัฒนาสมุนไพรในดานตาง ๆ ไดมีการ
บันทึกอยางตอเน่ือง โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลมา
สนับสนุนการใชตามภูมิปญญาดั้งเดิม 
 ในป พ.ศ. 2534-2535 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการ
อนามัยโลกในการจัดทําโครงการ “Expert Committee, for Transferring Technology and Integration 
of Knowledge in Chinese and Thai Herbal Medicine” โดยไดดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
และไดจัดตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญการถายทอดเทคโนโลยีและประสมประสานประโยชนดานการใช
สมุนไพร เพ่ือแปลและรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการใช การวิจัย รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของ
สมุนไพร ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันไดรวบรวมจากตาํราสมุนไพรจีนที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของแพทย
แผนจีนจํานวน 19 เลม เปนงานที่ยังไมมีการแปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในขณะนั้น โดยใช
ขอมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในและตางประเทศ นํามาประกอบเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น สมุนไพรที่ได
คัดเลือกเปนสมุนไพรที่มีการใชและมีความสําคัญดานสาธารณสุข ไดแก เรว หมอน บัวหลวง และพลูคาว 
แตเน่ืองจากมีขอจํากัดดานงบประมาณจึงไมสามารถดําเนินการตอเน่ืองได และนาเสียดายท่ีปรมาจารย
หลายทานในคณะกรรมการดังกลาวไดลวงลับไปแลว อาทิ ศาสตราจารย ดร.วิเชียร จีรวงศ ดร.มานะ 
รักวิทยาศาสตร นายเจนกิจ เวชพงศา นายวิทิต วัณนาวิบูล ทานเหลาน้ันลวนเปนผูมีความรูภาษาจีน
ดานการแพทยและเภสัชกรรมเปนอยางดีและไดอุทิศเวลาในการศึกษา พิจารณา แปล และเรียบเรียง
เปนภาษาไทย สามารถถายทอดองคความรูที่ถูกตองใหผูสนใจนําไปใชประโยชน ผูเขียนโชคดีที่ไดมีโอกาส 
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เปนกรรมการในชุดน้ัน และผูเขียนตระหนักดีวาภาษาจีนมีศัพทเทคนิคเฉพาะดาน โดยเฉพาะอยางยิง่
ทางดานการแพทยและเภสัชกรรม มีศัพทเฉพาะวิชา ไมสามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดโดยบุคคล
ธรรมดา และไดเห็นประโยชนของการนําองคความรูดังกลาวมาประยุกตใชใหเหมาะสม จึงมีความคิด
ที่จะสานตอเจตนารมณของปรมาจารยเหลาน้ัน 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานศาสตร
การแพทยแผนจีนท่ีถูกตอง และผสมผสานการแพทยแผนจีนท่ีเหมาะสมเขาสูระบบสุขภาพ จึงไดจัดทํา
หนังสือ “คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน” น้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการความรูดานการใชสมุนไพร
ไทย-จีน เผยแพรความรูดานการใชประโยชนจากสมุนไพรไทย-จีน และสนับสนุนการผลักดันวิทยาการ
ดานสมุนไพรใหกาวหนาตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนไทย 
 ในการจัดทําหนังสอื “คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน” น้ีตองใชความพยายามอยางสงูในการสืบคน
ขอมูลจากเอกสารและตําราหลายสิบเลมทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยไดจาก
เอกสารที่สะทอนภูมิปญญาไทยจากหลายแหลงทั้งจากตําราแพทยแผนไทยและผลงานวิจัยตาง ๆ สวน 
ขอมูลสมุนไพรจีนไดจากเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pharmacopoeia of the People’s 
Republic of China) ตํารายาจนี (Chinese Materia Medica) ตําราการแปรรปูสมุนไพรจีน (Processing 
of Traditional Chinese Medicine) และตําราวิชาการศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งตําราเหลาน้ีสวน
ใหญตีพิมพเปนภาษาจีน มีศัพทเทคนิคเฉพาะมากมาย ทําใหยากลําบากในการแปล และเมื่อแปลเปน
ภาษาไทยแลวตองมาเรยีบเรยีงใหมใหเปนภาษาที่เขาใจงายสาํหรบัผูอานทั่วไป รวมทั้งไดจัดทําภาพประกอบ
ตัวยาแตละชนิด ซึ่งกวาจะเปนรปูเลมเผยแพรไดตองใชเวลาและความพยายามมาก  
 หนังสือ “คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน” เลมน้ีประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวน สวนแรก
เปนเรื่องของความรูทั่วไปที่ควรทราบ เพ่ือใหผูอานไดทราบความรูทั่วไปเกีย่วกับสมุนไพร การใชยาสมุนไพร 
รสของยาไทยและยาจีน และการเตรียมตัวยาพรอมใช สวนที่สองเปนเรื่องของการใชสมุนไพรรายชนิด 
จาํนวน 50 ชนิด ซึ่งแตละชนิดประกอบดวยรายละเอียดของหัวขอดังน้ี นิยาม ชื่อตัวยา (ไทย จีน 
อังกฤษ และละติน) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมตัวยาพรอมใช คุณภาพของ
ตัวยาจากลกัษณะภายนอก สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนจีน ขนาดท่ีใชและ
วิธีใช ขอหามใช ขอควรระวงัและอาการขางเคียง รวมทั้งขอมูลวิชาการที่เกีย่วของและภาพประกอบของ
ตัวยา ซึ่งหัวขอตาง ๆ ดังกลาวมีความหมายและความสําคัญตอการนําสมุนไพรมาใชประโยชน 
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร 
 

 ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากประเทศหนึ่งของโลก มี
รายงานวาประเทศไทยมีพืชประมาณ 15,000 ชนิด มีสมุนไพรที่ใชเปนยาในทองถิ่นประมาณ 800 ชนิด 
และหากมีการสาํรวจอยางตอเน่ืองเพิ่มเติมจะตองพบชนิดพันธุใหม ๆ อีกมาก คนไทยรูจักนําสมุนไพร
มาใชประโยชนกวา 2,000 ป ทั้งเปนยารักษาโรคและเปนอาหาร นอกจากน้ีสมุนไพรยังสามารถนํามาใช
ประโยชนทางดานอื่น ๆ เชน นํามาบริโภคเปนเคร่ืองด่ืม สีผสมอาหาร สียอม และเครื่องสําอางอกีดวย 
คํานิยาม 
 คําวา “สมุนไพร” ไดมีการใหคํานิยามไวหลากหลาย ดังตอไปนี้ 
 1.  “สมุนไพร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 
หนา 1,132 น. ผลิตผลธรรมชาติ ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอื่นตามตํารับ
ยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ เชน กระเทียม นํ้าผึ้ง รากดิน (ไสเดือน) เขากวางออน 
กํามะถัน ยางนอง โลติ๊น1 

 2. “ยาสมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในมาตรา 4 หมายความวา ยาท่ีได
จากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพ2 

 3.  “สมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.  
2542 หมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดด้ังเดิมจากพืชหรือสัตว ที่ใช หรือ แปรสภาพ 
หรือ ปรุงเปนยา หรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกัน หรือสงเสริมสขุภาพรางกาย
มนุษย หรือสัตว และใหหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิด หรือถิ่นท่ีอยูของสิ่งดังกลาว3 

การเก็บเกี่ยวสมุนไพร 
 สมุนไพรสวนใหญไดมาจากพชื พืชแตละชนิดมีแหลงกระจายพนัธุและถิ่นท่ีอยูแตกตางกัน สงผล
ใหสมุนไพรแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว  มีองคประกอบทางเคมี และสรรพคณุทางยาแตกตางกันดวย  
การเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพรตองคํานึงถึง การเก็บเกี่ยวใหถูกชนิดของพืช การเก็บเกี่ยวใหถกูสวนที่ใช
ทํายา และการเก็บเกี่ยวในอายขุองพชื ชวงเวลาของวัน และฤดูกาลเก็บที่เหมาะสม จะไดยาท่ีมีคุณภาพดี
หรือไดสรรพคุณทางยาตามตองการ สวนของพืชสมุนไพรที่ใชเปนยามี 5 สวน จะเก็บในระยะที่มีปริมาณ
ตัวยาในพืชสูงสดุ4 ดังน้ี 
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 1.  รากและหัว (เหงา ลําตนใตดิน) จะเก็บในระยะที่พืชหยุดการเจริญเติบโตแลว สวนใหญเปน
พืชลมลกุ มักจะเก็บตอนตนฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงที่ผลัดใบ พชืจะเก็บสะสมอาหารไวที่รากและหัว 
 2. ใบหรือท้ังตน จะเก็บในระยะที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด แตบางชนิดก็จะกําหนดวาตองเก็บ
อยางไร 
 3.  เปลือกตนและเปลอืกราก จะเก็บในระยะตนฤดูฝน เพราะเปนชวงที่มีตัวยาสงูและลอกเปลือก
งายกวาชวงอื่น ๆ 
 4.  ดอก จะเก็บในระยะดอกเริม่บาน ยกเวนบางชนิดตองเก็บขณะยังตูมอยู 
 5.  ผลและเมล็ด จะเก็บในระยะแกเต็มท่ี 
 วิธีการเก็บสมุนไพรที่ถูกตองน้ัน โดยทั่วไปไมมีอะไรสลับซับซอน ประเภทใบและดอก ใชวิธีเด็ด
แบบธรรมดา สวนประเภทราก หัว หรือเก็บทัง้ตน ใชวิธีขุดอยางระมัดระวัง เพ่ือใหไดสวนทีเ่ปนยามาก
ที่สุด สําหรับเปลือกตนหรือเปลือกราก เน่ืองจากเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของตนพืช ดังนั้นจึงควรสนใจ
วิธีการเก็บดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน3 
 เครื่องมือสําหรับเก็บสมุนไพร เชน มีดขนาดใหญ กรรไกร เลื่อย และเครื่องมือจักรกลอื่น ๆ 
ควรเก็บรักษาใหสะอาด และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม สวนของเครื่องมือท่ีสัมผัสโดยตรง
กับวัตถุดิบสมุนไพรที่เก็บควรจะตองปราศจากน้ํามันหลอลื่นและสิ่งปนเปอนอื่น ๆ5 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
 ยาสมุนไพรโดยทั่วไปมีทั้งการใชสดและการใชแหง การใชสดน้ันมีขอดีตรงสะดวก ใชงาย แต
วาฤทธิ์การรักษาของยาสมุนไพรไมคงที่ ยาท่ีใชสดมีหลายอยาง เชน วานหางจระเข รากหญาคา เปนตน 
แตการใชยาสมุนไพรสวนมากนิยมใชแหง เพราะจะไดคุณภาพของยาคงที่ โดยเลือกเก็บยาสมุนไพรที่
ตองการตามฤดูกาลเก็บพืช แลวนํามาแปรสภาพโดยผานกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเก็บยาไวไดเปนเวลา 
นาน5 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหากดําเนินการไมถูกตอง อาจทําใหสารสําคัญในสมุนไพรสลายตัวและ
วัตถุดิบมีคุณภาพต่ําลง โดยทั่วไปการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมี 2 ขั้นตอน6 คือ 
 1.  การทาํความสะอาดและการเตรียมสมุนไพรกอนทาํใหแหง หลังจากเก็บเกีย่วสมุนไพรมาแลว 
แยกสิง่อื่นที่ปะปนออก ลางสมุนไพรดวยน้ําสะอาด และตัด หั่น หรือฝานใหไดขนาดตามความเหมาะสม 
สมุนไพรบางชนดิอาจจําเปนตองอบ น่ึง หรือตมดวย 
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 2.  การทําใหแหง สมุนไพรที่มีความชื้นมากเกินไป นอกจากจะทําใหแบคทีเรียและเชื้อราเจริญ
ไดงายแลว ยงัจะเรงใหเกิดการสญูเสียสารสําคัญไดอีกดวย จงึจาํเปนตองทําใหสมุนไพรแหงโดยกรรมวิธีที่
เหมาะสม ดังน้ี 
     -  การตาก  อาจจะตากในรมหรือตากแดด แลวแตชนิดของสมุนไพร 
     -  การอบ  ควรใชตูอบที่มีพัดลมระบายอากาศดวย ควรเลือกอุณหภูมิใหเหมาะกับสวนของ
พืช โดยทั่วไปความรอนท่ีเหมาะสมตอสวนของดอก ใบ และตนพืชลมลุก ประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส 
เปลือกตน เน้ือไม ราก ผลขนาดใหญ ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส 
การเก็บรกัษาสมุนไพร 
 การเก็บรักษายาสมุนไพรไวเปนเวลานานมักจะเกิดการขึ้นรา มีหนอน เปลี่ยนลักษณะ สี กลิน่ 
ทําใหยาสมุนไพรนั้นเสื่อมคุณภาพลง ทําใหมีผลไมดีตอฤทธิ์การรักษาหรือสญูเสียฤทธิ์การรักษาไปเลย 
ดังน้ัน จึงควรจะมีการจัดการเก็บรักษาที่ดี เพ่ือจะประกันคุณภาพและฤทธิ์การรักษาของยาสมุนไพรนั้น 
การเก็บรักษาควรปฏิบัติ3 ดังน้ี 
 1. ยาที่จะเก็บรักษาไวจะตองทําใหแหง เพื่อปองกันการขึ้นราและการเปลี่ยนลักษณะเกิดภาวะ
ออกซิไดซ ยาท่ีขึ้นรางายตองหมั่นเอาออกตากแดดเปนประจํา 
 2.  สถานที่เก็บรักษาจะตองแหง เย็น การถายเทของอากาศด ี
 3.  ควรเก็บแบงเปนสัดสวน ยาที่มีพิษ ยาท่ีมีกลิ่นหอม ควรเก็บแยกไวในที่มิดชิดปองกันการ 
สับสนปะปนกัน 
 4.  ดูแลปองกัน ไฟ หนอน หนู และแมลงตาง ๆ 
สารสําคัญที่พบในสมุนไพร 
 สารสําคัญในพืชมีหลายชนิดแตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ ของพืช การทราบองคประกอบเคมี
ที่สําคัญจะชวยใหสามารถนําสมุนไพรมาพัฒนาเปนยาไดอยางเหมาะสม กลุมสารเคมีสําคัญที่พบในพืช7 

มีดังนี้ 
 1.  คารโบไฮเดรต (carbohydrates) ในพืชมักจะถูกสรางขึ้นจากการสังเคราะหแสงและถูกเก็บ
เปนอาหารสะสมของพืช จะถูกนํามาใชเปนอาหารของคนและสตัว แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ พวกที่
เปนนํ้าตาล และพวกที่ไมใชนํ้าตาล 
     -  พวกที่เปนนํ้าตาล แบงเปน 2 ชนิด คือ นํ้าตาลเชิงเด่ียว (monosaccharides) และ
นํ้าตาลเชิงซอน (oligosaccharides) 

Page 25



 
 
 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

 

16

     -  พวกที่ไมใชนํ้าตาล จะไมมีรสหวานและไมละลายนํ้า แบงเปน 2 ชนิด คือ 
  (ก) polysaccharides เชน แปง ไดแก แปงขาวโพด แปงขาวสาลี แปงมันฝรัง่ แปง
สาคู มีประโยชนคือ ใชเปนตัวทําเจือจาง (diluent), สารทําใหนุมและชุมชื้น (emollient) และสารชวย
แตกตัว (disintegrating agents) ในยาเม็ด และยาผง สวนเซลลูโลส ไดแก สําลี ใชสําหรับทําแผล และ
เมทิลเซลลูโลส ใชเปนยาระบายเพิ่มกาก (bulk laxative) และสารชวยแขวนลอย (suspending agent) 
  (ข) polyuronides เชน กัม ใชเปนสารทําอิมัลชัน (emulsifying agent), สารชวย
แขวนลอย สารยึดติด (adhesive) และสารยึด (binder) และสารประกอบพวกเปกติน ใชเปนสารชวย
แขวนลอย และใชเปนสวนประกอบในยาแกทองเสีย เน่ืองจากมีคุณสมบัติของการดูดซึมสารคอลลอยด 
(colloidal absorption) สามารถดูดซึมสารที่เปนพิษได 
 2.  โปรตีน (proteins) เปนสารอินทรียที่มีไนโตรเจนอยูในโมเลกุล เกิดจากกรดอะมิโนมาจับ
กันเปนโมเลกุลใหญ แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

    -  simple proteins เม่ือถูกยอยจะไดกรดอะมิโน 
    -  conjugated proteins ประกอบดวยโปรตนีจับกับสวนที่ไมใชโปรตีน 
    -  derived proteins เปนสารที่ไดจากการสลายตัวของโปรตีน 

 3.  ไขมนั (lipids) เปนเอสเทอรที่เกิดจากกรดไขมันชนิดโมเลกลุยาวจับกับแอลกอฮอล แบงเปน 
3 ชนิด คือ 
     -  ไขมัน และนํ้ามันไมระเหย สวนใหญไดมาจากสวนเมล็ด มักนํามาใชเปนอาหารและใช
ประโยชนทางดานเภสัชกรรม ไขมันและน้ํามันไมระเหยจะแตกตางกันท่ีจุดหลอมเหลว โดยนํ้ามันไมระเหย
จะมีจุดหลอมเหลวต่ํา มีสภาพเปนของเหลวที่อณุหภูมิปกติ สวนไขมันจะมีสภาพเปนกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว 
หรือเปนของแขง็ 
     -   ไข เปนสารที่ใชในการเตรียมยาขี้ผึ้ง ครีม เพ่ือชวยใหยาขี้ผึ้งและครีมดังกลาวแข็งตวั 
 4.  น้ํามันหอมระเหย (volatile oils) เปนของเหลวที่มีกลิ่นเฉพาะตัว สวนมากจะมีกลิ่นหอม 
ระเหยไดที่อุณหภูมิหอง นํ้ามันหอมระเหยประกอบดวยสารเคมีที่สําคัญประเภท monoterpenes, sesqui-
terpenes และ oxygenated derivatives เชน นํ้ามันกานพลู ใชเปนยาขับลม ฆาเชื้อ และเปนยาชา
เฉพาะที่ ระงับอาการปวดฟน นํ้ามันยูคาลิปตัส ใชเปนยาขับเสมหะ และฆาเชื้อจุลินทรีย เปนตน 
 5.  ยางไม (gum) เปนของเหนียวที่ไดจากพืช เกดิขึ้นเม่ือกรีดหรือทําใหพืชน้ันเปนแผล บาง
ชนิดนํามาใชประโยชนทางยา เชน กัมอาคาเซีย และกัมตาคาคาน ใชในการเตรียมยาพวกอีมัลชัน 
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 6.  เรซินและบาลซั่ม (resins and balsams)  
    -  เรซิน เปนสารประกอบที่มีรูปรางไมแนนอน สวนมากมักเปราะ แตกงาย บางชนิดอาจจะ

น่ิม เม่ือเผาไฟจะหลอมเหลวไดสารที่ใส ขน และเหนียว เรซินเกิดจากสารเคมีหลายชนิด เชน resin 
acid, resin alcohol, resene และ ester มีเรซินหลายชนิดนํามาใชในทางเภสชักรรม เชน ชันสน (rosin 
หรือ colophony) เปนสารที่ทําใหยาขี้ผึ้งแข็งตัว jalap ใชเปนยาถายอยางแรง เปนตน 

    -  บาลซั่ม เปน resinous mixture ซึ่งประกอบดวยกรดซินนามิก (cinnamic acid) หรือ 
กรดเบ็นโซอิค (benzoic acid)  หรือเอสเทอรของกรดทั้งสองชนิดนี้  บาลซั่มท่ีนํามาใชประโยชนทาง 
เภสัชกรรม ไดแก Tolu balsam, storax, กํายาน (benzoin) กํายานท่ีใชในตาํรับยาสวนใหญคือ กํายาน
สุมาตรา ใชขับเสมหะ 
 7.  แอลคาลอยด (alkaloids) เปนสารที่มีรสขม มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ มีคุณสมบัติ
เปนดาง และมักมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เชน ควนิิน มอรฟน คาเฟอีน เปนตน 
 8.  กลัยโคไซด (glycosides) เปนสารประกอบที่มี 2 สวน คือ สวนที่เปนนํ้าตาล (glycone) 
และสวนที่ไมเปนนํ้าตาล (aglycone) กลัยโคไซดหลายชนิดมีประโยชนทางยา เชน ดิจิท็อกซนิ ซึ่งมีผล
ตอระบบหมุนเวียนของโลหิตและการทํางานของหัวใจ 
 9. แทนนิน (tannins) เปนสารประกอบพวกโพลีฟนอลซ่ึงเมื่อทําปฏิกิริยากับโปรตีนในหนัง
สัตว ทําใหหนังสัตวไมเนาเปอยไปตามธรรมชาติ แทนนินมีรสฝาด มีฤทธิ์เปนยาฝาดสมาน บรรเทา
อาการทองรวง 
 10. ฟลาโวนอยด (flavonoids) เปนสารประกอบพวกโพลฟีนอล มักจะมีสี เชน แดง มวง 
เหลือง หรือนํ้าเงิน มักจะพบในรูปกลัยโคไซด เชน รูติน หรือ เคอรซิติน มีฤทธิ์ในการลดอาการเสน
โลหิตเปราะ 

11. สเตียรอยด (steroids) เปนสารที่มีสูตรโครงสรางเชนเดียวกับฮอรโมน และยาตานอักเสบ 
เชน เบตาซิโทสเตอรอล ซึ่งพบบอยในพืช มีฤทธิเ์ปน anticholesteremic 
 12.  ซาโพนิน (saponins) เปนสารประกอบจําพวกกลัยโคไซดที่มีสวน aglycone (sapogenin) 
เปนสารจําพวกสเตียรอยด หรอื ไตรเทอรพีนอยด สวนนี้จะจบักับสวนน้ําตาล นํ้าตาลที่พบสวนใหญเปน
oligosaccharides 1-5 หนวย ซาโพนินมีคุณสมบัติบางอยางคลายสบู เชน สามารถเกิดฟองเมื่อเขยากับ
นํ้า เปนสารลดแรงตึงผิวที่ดี และทําใหเม็ดเลือดแดงแตกได เชน ไดออสซิน กลีเซอไรซิน เปนตน 
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 13.  แอนทราควิโนนส (anthraquinones) เปนสารประกอบจาํพวกควิโนนทีพ่บมากท่ีสุด และ
มีความสําคัญที่สุด พบทั้งในรูปอิสระ และรูปกลัยโคไซด มีสูตรโครงสรางพืน้ฐานประกอบดวย 3-ring 
system เปนสารที่มีสีแดง-สม สวน aglycone ของแอนทราควิโนนสละลายไดดีในดาง ใหสีชมพู-แดง 
เชน อิโมดิน อะโลอิน เปนตน 
คุณภาพของสมุนไพร 
 ในสมัยโบราณ แพทยหรือหมอพื้นบานจะปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดไวใชเอง แตอีกสวนหนึ่งจะ
เก็บจากธรรมชาติ โดยไดรับการถายทอดความรูจากครูแพทยซึง่เปนผูมีประสบการณอันยาวนาน สอน
ใหรูจักลกัษณะของพชืสมุนไพรแตละชนิด สวนที่ใช วิธีเก็บ และวิธีเตรียมตาง ๆ แตปจจุบันบางครั้งเรา
ไมสามารถหาสมุนไพรสดมาเตรียมใหแหงไดเอง จําเปนตองซื้อจากทองตลาดหรือรานขายยาแผนโบราณ
เกือบทั้งหมด ซึ่งสมุนไพรแหงบางชนิดอาจดูไดยาก การไมรูจกัรูปรางลักษณะของสมุนไพรแหง อาจจะ
ซื้อสมุนไพรผิดชนิดได เพราะสมุนไพรไทยมีชือ่พองมาก และบางครั้งสมุนไพรบางชนิดราคาแพง ผูขาย
บางคนขาดจริยธรรมก็จะใชสมุนไพรชนิดอื่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันมาปนปลอม (adulteration) หรือ
ทดแทนทั้งหมด (substitution) สงผลใหยาท่ีไดมีคุณภาพลดลงหรือไมมีคุณภาพเลยหรือเกิดผลอื่นอัน
ไมพึงประสงค จึงมีความจําเปนตองตรวจสอบสมุนไพรเพื่อใหแนใจในความถูกตอง4 
 เน่ืองจากประสทิธิผลของยามีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพยา ดังน้ัน การควบคุมคุณภาพ
จึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะยาจากสมุนไพร องคประกอบที่ทําใหสมุนไพรมีคุณภาพแตกตางกัน มีดังนี้ 
 1.  ความแตกตางของสารประกอบเคมีในพืช (biochemical variation) ซึ่งอาจเกิดจากพันธุ 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ฯลฯ 
 2.  การเสื่อมสภาพของสมุนไพร (deterioration) เชน การเนาเสีย ก็จะทําใหคุณภาพของ
สมุนไพรต่ําลงดวย 
 3.  การใชสมุนไพรอื่นมาปนปลอม (adulteration) หรือทดแทนทั้งหมด (substitution) 
 ในทางการแพทยแผนโบราณมักจะตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรโดยดูจากลกัษณะภายนอก 
ดมกลิ่น ชิมรส หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ตามประสบการณของภูมิปญญาพื้นบาน สวนการควบคุมคุณภาพ
ของสมุนไพรในทางวิทยาศาสตรจะทําโดยการจดัทําขอกําหนดมาตรฐานของสมุนไพร หากสมุนไพรชนิด
ใดมีขอกําหนด (specification) ในเภสัชตํารับของประเทศตาง ๆ หรือในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
(Thai Herbal Pharmacopoeia) ก็สามารถดําเนินการตามที่กําหนดไวได แตหากสมุนไพรชนดิใดยังไม
มีการจัดทําขอกาํหนดมาตรฐานไว จําเปนอยางยิง่ที่จะตองศึกษาวิจัยเพือ่จัดทําขอกําหนดคุณภาพ (quality 
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specification) ของสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ ไว เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคมุคุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร การอางอิงถึงประวัติการใชอันยาวนานจากบรรพบุรุษและไมพรอมท่ีจะมีการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรน้ันคงทําไมได เน่ืองจากสมุนไพรในปจจุบันอยูในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางไป
จากเดิมมาก มีสารพิษ โลหะหนัก ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช ทีต่กคางในดินมากมาย ทําใหมีความจําเปน
ที่จะตองทดลองใหไดผลแนนอนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคในดานประสิทธิผล
และความปลอดภัย4 

 วัตถุดิบสมุนไพรจะมีคุณภาพดีมากหรือนอยขึ้นอยูกับกระบวนการในการผลิตสมุนไพร ซึ่ง
เกี่ยวของกับบุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ ไดแก นักวิชาการเกษตร เกษตรกร ผูเก็บสมุนไพรจากแหลง
ธรรมชาติ และผูคาวัตถุดิบ สําหรับการนําสมุนไพรมาใชเปนยาใหมีประสิทธิผลในการรักษาที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการใช และมีประโยชนเชิงพาณิชย ตามหลักสากลควรตองทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมุนไพร4,7 ดังน้ี 
 1.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพืชสมุนไพร (general description of the plant): ชื่อทองถิ่น ชือ่
อังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพอง ลักษณะทั่วไปของพชืสมุนไพร แหลงกระจายพันธุ ถิ่นท่ีอยู สวนที่ใช
เปนยา และการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร 
 2.  ขอกําหนดคุณภาพ (quality specification): บทนิยาม การตรวจสอบคุณลักษณะ การ
ตรวจสอบเอกลกัษณทางเคมี การตรวจสอบความบริสุทธิ์ การวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ การปนเปอน
ดวยสารหนูและโลหะหนัก การปนเปอนดวยจุลินทรีย การปนเปอนดวยสารพิษตกคาง และการเก็บรักษา 
 3.  ขอบงใช (indication) 
 4.  ความเปนพิษ (toxicity) 
 5.  ขอหามใช (contraindication) 
 6.  ขอควรระวัง (warning) 
 7.  รูปแบบและขนาดที่ใช (preparation and dose) 
 สมุนไพรแตละชนิดท่ีจะนํามาใชเปนยา ผูบริโภคและผูผลิตควรใหความสนใจในเรื่อง ขอบงใช 
ความเปนพิษ ขอหามใช ขอควรระวัง รูปแบบและขนาดที่ใช เพ่ือจะไดรับประโยชนที่แทจริงจากสมุนไพร 
 การพัฒนาสมุนไพรจําเปนตองใชองคความรูหลัก 2 สวน คือ สวนที่เปนความรูเกี่ยวกับสมุนไพร
และการใชตามภูมิปญญา (ethnobotanist) และสวนที่เปนความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งทั้ง 2 สวน ลวนมี
ความสําคัญ ในสวนของความรูทางวิทยาศาสตรน้ัน การตรวจสอบสมุนไพรนับวามีความสําคัญยิ่งและ
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เปนรากฐานของการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ยั่งยืน ชวยยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในประสิทธิผลการรักษาทีส่มํ่าเสมอและมีความปลอดภัย เพ่ือสราง
ความม่ันใจใหกับผูบริโภคและเพิ่มความยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย 
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การใชยาสมุนไพร 
 

การใชยาสมุนไพรดวยตนเอง เปนการดูแลสุขภาพเบื้องตน ในอาการของโรคที่เปนอยูโดยท่ัวไป
และไมเปนโรคที่รายแรง ดวยสมุนไพรที่มีผลขางเคียงนอย ใชสะดวก ประหยัด และปลอดภัย การใชยา
สมุนไพรควรใชเม่ือมีอาการไมสบายและเมื่อเห็นผลชัดเจนควรหยุดใช ไมควรใชเรื่อย ๆ ไปตลอดเวลา 
ถาอาการยังไมดีขึ้นหลังจากใชยาแลวประมาณ 2-3 วัน ควรไปพบแพทย 
อาการของโรคที่สามารถใชสมุนไพรเดี่ยวรักษาอาการไดดวยตนเอง1 มีดังนี้ 

1.    ทองผูก 2.   ทองอืดเฟอ แนนจุกเสียด 
3.   ทองเดิน 4.   พยาธิในลําไส  
5.   บิด (ปวดเบง มีมูก อาจมีเลือดปน) 6.   คลื่นไสอาเจียน (ไมพุงหรือมีเลือดออกมาดวย) 
7.   ไอและมีเสมหะ 8.   ไข 
9.   ขัดเบา (ปสสาวะขัด ๆ คลอง ๆ) 10. กลาก เกลือ้น 
11. ปวดฟน 12. นอนไมหลับ 
13. เบ่ืออาหาร 14. ฝ แผลพุพอง 
15. เคล็ด ขัด ยอก 16. ผื่นคัน แพ อักเสบ แมลงสตัวกัดตอย 
17. ไฟไหม นํ้ารอนลวก 18. เหา 
19. ชันนะตุ 20. โรคกระเพาะอาหาร 
21. เจ็บคอ 22. แผลถลอก ฟกช้ํา 
23. ไลยุงและแมลง 24. ผื่นคัน 

อาการของโรคที่ไมควรใชยารักษาดวยตนเอง2-4 
 1.  ไขสูง (ตัวรอนจัด) ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม บางทีพูดเพอ (อาจเปนไขหวัดใหญหรอืไขปา
ชนิดขึ้นสมอง) 
 2.  ไขสูงและดีซาน (ตัวเหลือง ฯลฯ) ออนเพลียมาก อาจเจ็บในทองแถวชายโครง (อาจเปนโรค
ตับอักเสบ ถุงนํ้าดีอักเสบ ฯลฯ) 
 3.  ปวดทองแถวสะดือ เวลาเอามือกดเจ็บมากขึน้ หนาทองแขง็ อาจทองผกูและมีไขเลก็นอยหรอื
มาก (อาจเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันหรือลาํไสสวนอื่นอักเสบ) 
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 4.  เจ็บแปลบในทองคลายมีอะไรฉีกขาด ปวดทองรุนแรงมาก อาจมีตัวรอนและคลื่นไสอาเจียน
ดวย บางทีมีประวัติปวดทองบอย ๆ มากอน (อาจมีการทะลุของกระเพาะอาหารหรือลําไส) 
 5.  อาเจียนเปนเลือดหรือไอเปนเลือด (อาจเปนโรครายแรงของกระเพาะอาหารหรือปอด) ตอง
ใหคนไขพักน่ิง ๆ กอน ถาแพทยอยูใกลควรเชิญมาตรวจที่บาน ถาจําเปนตองพาไปหาแพทย ควรรอให
เลือดหยุดเสียกอน และควรพาไปโดยมีการกระเทือนกระแทกนอยที่สุด 
 6.  ทองเดินอยางแรง อุจจาระเปนนํ้า บางทีมีลักษณะคลายนํ้าซาวขาว บางทถีายพุง ถายติดตอกัน
อยางรวดเร็ว คนไขออนเพลียมาก ตาลึก หนังแหง (อาจเปนอหิวาตกโรค) ตองพาไปหาแพทยโดยดวน 
ถาไปไมไหวตองแจงแพทยหรืออนามัยที่ใกลทีสุ่ดโดยเร็ว 
 7.  ถายอุจจาระเปนมูกและเลือด บางทีเกือบไมมีเน้ืออุจจาระเลย ถายบอยมาก อาจจะถึงสบิ
ครั้งในหนึ่งชั่วโมง คนไขเพลียมาก ๆ (อาจเปนโรคบิดอยางแรง) 
 8.  สําหรับเด็ก โดยเฉพาะอายุภายใน 12 ป ไขสูง ไอมาก หายใจมีเสียงผิดปกติ คลาย ๆ กับ
มีอะไรติดอยูในคอ บางทีมีอาการหนาเขียวดวย (อาจเปนโรคคอตีบ) ตองรีบพาไปหาแพทยโดยดวนที่สุด 
 9.  อาการตกเลือดเปนเลือดสด ๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางชองคลอด ตองพาไปหา
แพทยโดยเร็วทีสุ่ด 
 10. การใชสมุนไพรแกอาการขดัเบาน้ัน ควรใชในกรณีที่ปสสาวะนอย หรือไมสะดวกโดยไมมี
อาการบวม และเมื่อปสสาวะคลองดีแลวใหหยุดใช 
 11. โรครายแรงหรือโรคเรื้อรังบางชนิด เชน งูพิษกัด สุนัขบากดั บาดทะยัก กระดูกหัก มะเร็ง 
วัณโรค กามโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเรื้อน เปนตน ควรไปพบแพทยรักษา เพราะยาสมุนไพร
ที่ใชรกัษาโรคเหลาน้ี ยงัไมทราบผลแนชัด การรกัษากับแพทยแผนปจจุบันไดผลแนนอนและปลอดภยักวา 
อันตรายที่เกดิจากการรักษาตัวเอง2,4 
 1.  เม่ือใชยาตรงกับโรคแลว แตใชขนาดมากเกินควร เชน ควรจะใชเพียง 1 กํามือ ใชเขาไปถึง 
3 กํามือ หรือควรจะกินวันละ 2 ม้ือ กินเสียวันละ 3 ม้ือ 
 2.  เม่ือใชยาตรงกับโรค แตใชนานเกินระยะกําหนด ถึงคราวจะหยุดแลวไมหยุด รางกายไดรับ
ยามากเกินไป กรณีน้ีเปนเหตุใหตายบอย ๆ 
 3.  เม่ือใชยาไมตรงกับโรค เชน เอายาแกไขหวดัไปรักษาไขปา (มาลาเรีย) เอายาแกทองเฟอไป
รักษาโรคทองเดิน 
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 4.  เม่ือใชยาไมตรงกับคน โดยใชยาสําหรับผูใหญ เอาไปใชกับเด็ก หรือเอายาสําหรับผูชายไป
ใชกับผูหญิง (ยาบางอยาง เชน ฮอรโมน) 
อาการที่เกิดจากพิษของยา1,2 
 อาการที่เกิดจากพิษของยา ถาปรากฏขึ้นควรหยุดใชยาเสียกอน ถาหยุดแลวอาการหายไปอาจ
ลองใชยาอกีครัง้โดยระมัดระวงั ถาอาการอยางเดิมเกิดขึ้นอีก แสดงวาเปนพิษของยาแน ควรหยุดยาแลว
ไปปรึกษาแพทยโดยเร็ว 
 พิษของยาอาจทําใหเกิดอาการตามขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ อาจเปนกับคนหนึ่งแตไมเปนกับ
คนอื่น ๆ ก็ได อาการที่ชวนใหสงสยัวาเกิดจากพิษของยา มีดังตอไปนี้ 
 1.  เบ่ืออาหาร คลื่นไส อาเจียน (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) ถามีอยูกอนกินยา อาจเปนเพราะโรค 
 2.  ตัวเหลือง ตาเหลือง ปสสาวะสีเหลือง เขยาเกิดฟองสีเหลือง (เปนอาการของดีซาน) อาการ
น้ีแสดงถึงอันตรายรายแรง ตองรีบไปหาแพทย 
 3.  ผื่นขึ้นตามผิวหนัง อาจเปนตุมเล็ก ๆ ตุมโต ๆ เปนปน หรือเปนเม็ดแบนคลายลมพิษ อาจ
บวมที่ตา (ตาปด) หรือริมฝปาก (ปากเจอ) หรอืมีเพียงดวงสแีดงท่ีผิวหนัง 
 4.  หูอื้อ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง 
 5.  ประสาทความรูสึกทํางานไวเกินปกติ เชน เพียงแตะผิวหนังก็รูสึกเจ็บ ลูบผมก็แสบหนัง
ศีรษะ ฯลฯ 
 6.  ใจสั่น ใจเตน หรือรูสึกวูบวาบคลายหัวใจจะหยุด และเปนบอย ๆ 
โรคผิวหนังจาํพวกเริมและงูสวดั ถาเปนแผลเปด ไมควรใชสมุนไพรที่ตองใสเหลา2,4 
การเตรียมยาสมุนไพร3,5 
 การเตรียมยาสมุนไพรใหมีรูปแบบที่เหมาะสมเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค ใชได
สะดวก มีรสและกลิ่นชวนรับประทาน รูปแบบยาสมุนไพรที่นิยมใช มีดังนี้ 

1. ยาตม เปนรูปแบบยาเตรียมที่นิยมใชและสะดวกมากที่สุด สามารถใชไดทั้งตัวยาสดและแหง
ในตัวยาที่สารสาํคัญสามารถละลายไดในนํ้า  

การแพทยแผนไทย เตรียมโดยหั่นหรือสับสมุนไพรเปนชิ้นเล็กพอดี ใสลงในหมอดิน กระเบื้อง 
หรือภาชนะที่มิใชโลหะและใสนํ้าลงไปพอทวมยาเล็กนอย หากเปนสมุนไพรแหงใหแชนํ้าทิ้งไวสักครู สมุนไพร 
สดไมตองแชนํ้า ใชไฟขนาดกลางตมใหเดือด หลังจากเดือดแลวใหใชไฟออน ควรคนยาสม่ําเสมอมิใหยา
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ไหม (การตมยาไทยมักจะตมแบบ 3 เอา 1 คือใสนํ้า 3 สวน ของปริมาณที่ใชและตมใหเหลอื 1 สวน) 
ระยะเวลาในการตมขึ้นอยูกับสวนของพชืสมุนไพร หากเปนสวนของใบ ดอก หรือกิ่งขนาดเลก็ ใชเวลา
ตม 3-4 นาที หากเปนสวนที่แข็ง เชน รากหรอืแกนของลําตนใชเวลาตม 10 นาที ยาตมไมทิ้งไวคางคืน 
ตมและรับประทานใหหมดภายในวนัเดียว โดยทั่วไปมักแบงรับประทานเปน 3 ครั้ง กอนอาหาร และ
วันรุงขึ้นคอยเติมนํ้าและตมใหมอีกครัง้หนึ่ง ยาไทยสมยักอนนิยมตมในหมอดิน และปากหมอยาใชใบตอง
สด หรือผาขาวบางปดหมอยาประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อความสะดวกในการรินยา และที่หมอยาจะมี “เฉลว” 
ซึ่งทําดวยไมไผ จักเปนตอกสานเปนรูปคลายดาว เพ่ือปองกันของรายไมใหมารบกวน บางทีก็มีการผูก
เหรียญสลึงไวที่ปากหมอ เม่ือคนไขหายแลวก็จะนําเงินน้ีมาซื้อของทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหเจาของ
ตํารานั้น 

การแพทยแผนจีน ใหความสาํคัญกับวิธีตมยาเปนอยางมาก เน่ืองจากวิธีตมยาสมุนไพรมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับประสิทธิผลในการรักษาโรคของยาตํารับ ในการเตรียมยาท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิผลในการรักษาน้ันควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ภาชนะที่ใชในการตมยา นิยมใชภาชนะจําพวกเครื่องปนดินเผาที่มีฝาปด เพื่อปองกันการทํา
ปฏิกิริยาขององคประกอบเคมีในตัวยากับภาชนะที่ใชในระหวางการตมยา ทําใหประสิทธิภาพหรือความแรง
ของตัวยาไมสูญเสียไป ไมควรใชภาชนะจําพวกเหล็กหรือทองแดง ทั้งน้ีเพื่อปองกันการตกตะกอน และ
อาจทําปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวยา ซึ่งจะทําใหเกิดผลขางเคียงหรือความเปนพิษได 

2.  น้ําที่ใชตมยา จะตองเปนนํ้าสะอาดและบริสทุธิ์ เชน นํ้าประปา นํ้าแร และน้ํากลั่น เปนตน 
3. ระดับไฟที่ใชตมยา ไฟที่ใชตมยาแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ไฟออน และไฟแรง โดยทัว่ไป

การตมยามักจะใชไฟแรงกอนแลวจงึใชไฟออน บางครั้งอาจใชไฟออนหรือไฟแรงเพียงอยางเดียวในการ
ตมยา เชน ใชไฟออนอยางเดียวในการตมยาประเภทยาบํารุง หรือใชไฟแรงอยางเดียวในการตมยาประเภท
รักษาอาการภายนอก 

4.  วิธีตมยา การตมยามี 2 วิธี คือ  
    (1) วิธีทั่วไป เตรียมโดยนําตัวยาใสในภาชนะที่มีฝาปด เติมนํ้าใหทวมตวัยา ตั้งทิ้งไวประมาณ 

30-60 นาที เพ่ือใหนํ้าซึมเขาตัวยาอยางเต็มท่ี เวลาตมจะใชไฟแรงกอน เม่ือเดือดจะใชไฟออน ๆ ตมตอ 
เพ่ือปองกันไมใหนํ้ายาลนออกนอกภาชนะ หรือไมใหนํ้ายาแหงงวดเร็วเกินไป ในระหวางตมอยาเปดฝาบอย ๆ 
เพ่ือปองกันไมใหสารที่ระเหยไดสูญเสียไป  ในการตมยาประเภทรักษาอาการภายนอกหรือยาลดไข ควรใช
ไฟแรงเพื่อปองกันไมใหสารสําคัญระเหยไป สําหรับยาบํารุงควรตมโดยใชไฟออน ๆ เพ่ือสกัดสารสําคัญ
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ออกมาไดอยางสมบูรณ ตัวยาที่มีพิษบางชนิด เชน โหราเดือยไก ควรใชไฟออนตมนาน  ๆเพ่ือลดพิษของ
สมุนไพร เม่ือตมเสร็จ ใหรินนํ้ายาเก็บไว เติมนํ้าลงในกากที่เหลือแลวตมตอ โดยทั่วไปยาหนึ่งหอจะตม 
2-3 ครั้ง เม่ือตมเสร็จใหรวมน้ํายาที่ตมไดเขาดวยกันแลวแบงรบัประทาน ควรรับประทานขณะยายงัอุน ๆ 
ยกเวนยาท่ีเม่ือรบัประทานตอนอุนแลวจะทําใหคลื่นไสอาเจียน กใ็หรับประทานเมื่อยาเย็นแลว  

   (2) วิธีเฉพาะ เปนวิธีที่ใชตมตัวยาที่มีคุณลักษณะพิเศษบางชนิด ซึ่งจําเปนตองใชวิธีเฉพาะ และ
จะตองระบุไวในสูตรตํารับดวย  ดังนี้ 

         1) ใสกอน  มีตัวยา 3 ประเภท ซึ่งตองตมกอนตัวยาตัวอื่นในตํารับ ไดแก 
- ตัวยาที่มีพิษ ใหตมกอนตัวยาอื่น 30-45 นาที 

             - แรธาตุและเปลือกหอย เชน เกลือจืด เปนตัวยาที่มีลักษณะแข็ง สารออกฤทธิ์ละลาย
ออกมาไดยาก จึงตองตมใหเดือดประมาณ 15 นาทีกอน แลวจงึใสตัวยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับลงไปตม
พรอมกัน   

- ตัวยาที่มีนํ้าหนักเบาและใชในปริมาณมาก หากตมพรอมตัวยาอื่น ๆ จะทําใหตัวยา 
เต็มหมอจนตมไมได  จึงใหตมตัวยาดังกลาว 20 นาทีกอน  แลวเอาเฉพาะน้ําท่ีตมไดไปใชตมตัวยาตัวอื่น
ในตํารับยา 

          2) ใสหลงั ตัวยาบางชนิดมีนํ้ามันหอมระเหย ควรใสหลังจากตมตัวยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับ
ใหเดือดแลวประมาณ 5-10 นาที แลวจึงตมตอประมาณ 5 นาที เพ่ือปองกันไมใหสารออกฤทธิ์ประเภท
นํ้ามันหอมระเหยสลายไป ตัวอยางสมุนไพรเหลาน้ี เชน เรวดง สะระแหน เปนตน นอกจากนี้ ตัวยาบาง
ชนิดท่ีมีสรรพคุณเปนยาระบายหรือยาถาย ก็ควรใสทีหลัง เชน โกฐน้ําเตา และใบมะขามแขก เปนตน 

         3) ใสหอ สมุนไพรบางชนิดมีลักษณะเปนผง หรือมีลักษณะเหนียว หรือเปนยาง หรือ
มีลักษณะเปนขน ควรใสในถงุผาเพ่ือปองกันไมใหนํ้ายาขุน หรือเหนียวติดภาชนะท่ีใชตม หรือทําใหไม 
ระคายคอ เชน เมล็ดผักกาดน้ํา เปนตน 

4)  แยกตม ตัวยาบางชนิดมีราคาแพง เชน โสมคน โสมอเมริกัน เปนตน ควรแยกตม 
ตางหาก หรือตุนดวยหมอตุน 2 ชั้นนาน 2-3 ชั่วโมง เพ่ือสกัดตัวยาออกมาใหมากท่ีสุด อาจแยก
รับประทาน หรือนํามาผสมกับนํ้ายาของตัวยาชนิดอื่นท่ีตมได เพ่ือปองกันไมใหสูญเสียฤทธิ์ของยา 

         5) ชงนํ้ารับประทาน สมุนไพรบางชนิดไมควรนํามาตม แตควรบดใหเปนผงละเอียดมาก ๆ 
แลวชงนํ้าอุนด่ืม หรือนําไปชงกับนํ้ายาของสมุนไพรชนิดอื่นท่ีเตรียมได ตัวอยางสมุนไพรเหลาน้ี เชน 
อําพัน เปนตน 
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         6) แชนํ้า ตัวยาบางชนิดมีสารออกฤทธิ์หรือมีองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยซึง่สามารถ
ละลายในน้ํารอนไดงาย ควรเตรียมยาโดยการนํามาแชในนํ้ารอนหรือนํ้ายาของตัวยาชนิดอื่นท่ีรอน เชน 
อบเชยจีน เปนตน 
 2. ยาดอง เปนยาที่ใชสารละลายหลายชนิด แชสมุนไพรแบบเย็น เชน เหลา นํ้ามะกรูด นํ้าสม 
เปนตน ยาดองเหลาในรูปแบบที่ใชบอย การปรุงยาทําไดโดยนําสวนของสมุนไพรที่ใชเปนยามาบดเปนผง
หยาบและหอดวยผาขาวบางหลวม ๆ เผื่อยาพองตัวเวลาอมน้ํา ถาหากเปนรากหรือแกนของตนไมใหฝาน
เปนชิ้นบาง ๆ เทา ๆ กัน เพ่ือใหนํ้าเหลาซึมเขาสูยาไดทั่วถงึ ภาชนะที่ใชสําหรับเตรียมยาดองเหลา ควร
ใชโถกระเบื้องหรือขวดโหลแกวที่มีฝาปดสนิท เม่ือใสยาลงในภาชนะเรียบรอยแลว ใหเทนํ้าเหลาใหทวม
ยา ตั้งทิ้งไว 1 สัปดาห และคนยาใหทั่ววันละ 1 ครั้ง ยาดองเหลาเปนยาที่คอนขางแรง ปรมิาณที่ใชมัก
นอยกวายาตม และหามใชกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หญิงมีครรภ และผูที่แพเหลา 
 3. ยาผง ปรุงจากสวนของพืชสมุนไพร บดละเอียดเปนผงชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกัน ยา
แผนโบราณหลายตํารับปรุงเปนยาผง เชน ยาหอม ยาเขียว เปนตน เวลารับประทาน มักจะใชกับนํ้า
กระสายยา ซึง่นํ้ากระสายยาอาจเปนนํ้าสุก นํ้าดอกมะลิ นํ้าซาวขาว นํ้ามะนาว นํ้ามะกอก เปนตน 
 4. ยาชง เปนรูปแบบที่มีการเตรียมคลายการชงชา โดยใชนํ้าเดือดใสลงในสมนุไพร โดยทั่วไป
มักใชสมุนไพรตากแหงทําเปนยาชง สวนของสมุนไพรที่ใชเปนยาอาจเปนใบ กิ่ง ผล หรือเมล็ด หั่นเปน
ชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ หรือบดเปนผงหยาบ ผึ่งแดดใหแหง บางชนิดมีการนําไปอบกลิ่นหอมกอน ภาชนะที่ใช 
ชงควรเปนกระเบื้อง แกว หรือภาชนะเคลือบ ไมใชภาชนะโลหะ วิธีการชงทําไดโดยใชสมุนไพร 1 สวน 
เติมนํ้าเดือดประมาณ 10 สวน หรือตามปริมาณที่ระบุไวในตํารับยา บางตํารับอาจเติมนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้ง
ในการปรุงรส ปดฝาทิ้งไว 5-10 นาที ยาชงเปนรูปแบบยาที่มีกลิ่นหอม ชวนดื่ม ด่ืมงาย ปจจุบันมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑยาชง โดยการบรรจุในถุงกระดาษเหนียว ปดสนิท 1 ซองใช 1 ครั้ง พืชสมุนไพรที่ใชใน
รูปแบบยาชงมักเปนพืชท่ีมีสรรพคุณไมรุนแรง ใชด่ืมตลอดวนัแทนน้ํา ยาชงนิยมปรุงและดืม่ทันที ไมทิ้ง
ไวนาน สมุนไพรที่ใชเปนยาชง เชน ยาชงชุมเห็ดเทศ ยาชงหญาหนวดแมว เปนตน นอกจากน้ีเครื่องด่ืม
สมุนไพรหลายชนิด เชน ขิง มะตูม เกกฮวย เปนตน ก็ปรุงดวยการชงเชนเดียวกัน ยาชงเปนวธิีการงาย 
สะดวกและเปนท่ีนิยมทั่วไป 
 5. ยาลูกกลอน การปรุงยาลกูกลอนทําไดโดยเอาสวนของสมุนไพร มาห่ันเปนแวนบาง ๆ ผึ่ง
แดดใหแหง บดเปนผงละเอียด และนําผงมาผสมกับนํ้าผึ้ง (นํ้าผึ้งที่ใชปนลูกกลอนมักตมใหรอนเพื่อขจัด
สิ่งสกปรกกอน) อัตราสวนผสมระหวางผงสมุนไพรตอนํ้าผึ้งเทากับ 1-2 สวน : 1 สวน ทั้งน้ีขึ้นกับลักษณะ
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ของผงสมุนไพร เคลาผงยาใหกลมกลืนประมาณวาผงสมุนไพรที่ผสมน้ําผึ้งแลวไมติดมือเปนใชได จากน้ัน
ปนเปนกอนกลมขนาดเทาปลายน้ิวกอย (เสนผาศูนยกลาง 0.8 เซนติเมตร) หรืออาจใชรางไมปนเปน
ลูกกลอนก็ได จากน้ันจึงเอาไปอบแหงหรือตากแดดจัด 1-2 วัน และบรรจุภาชนะที่ปดมิดชิดและสะอาด 
 นอกจากกรรมวธิีปรุงยาดังกลาวแลว ยาสมุนไพรยังปรุงไดอีกหลายวิธี เชน การรม การพอก 
การเตรียมเปนยาประคบ การหุงดวยนํ้ามัน เปนตน การเลือกกรรมวิธีปรุงยาไดเหมาะสมจะทําใหสมุนไพร
ออกฤทธิ์ไดเต็มท่ี สงผลตอการรักษาความเจ็บปวยไดอยางถูกตอง 
คําแนะนําในการใชยาสมุนไพร1-4 

 1. ใชใหถูกตน จะตองพิจารณาถึง รูปลักษณะ สี กลิ่น รส ชื่อ ของตัวยาที่จะนํามาใชทํายาวา
ถูกตองตรงตามตํารับหรือขอบงใชหรือไม 
 2. ใชใหถูกสวน จะตองพิจารณาวาตัวยาตามขอบงใชน้ัน กําหนดใหใชสวนใดของตนพืช เพราะ
แตละสวนของตนพืชยอมแตกตางกันไป บางตนสรรพคุณเหมือนกันแตมีฤทธิ์ที่ออนกวากัน บางตนมี
สรรพคุณไมเหมือนกัน 
 3. ใชใหถูกขนาด จะตองดูวาขอบงใช ใหใชตวัยานั้น ๆ ในปริมาณหรือนํ้าหนักเทาใด กินครั้ง
ละเทาใด วันละกี่ม้ือ 
 4.  ใชใหถูกวิธี จะตองดูวาขอบงใช ใหบริหารยาโดยวิธีใด เชน ตมหรือดอง กินหรือทา เปนตน 
 5. ใชใหถูกกับโรค จะตองมีความเขาใจในเรื่องอาการของโรค วาเปนโรคนั้น ๆ จริงหรือไม 
จะตองใชยาท่ีมีสรรพคุณตรงตอโรค มิฉะน้ันแลวก็อาจเกิดโทษ หรือไมสามารถบรรเทาอาการของโรคได 
ขอหามใช5 

ในการใชยารกัษาโรคนั้น หากใชถูกกับโรคจะใหคุณ หากใชผิดจะใหโทษ ดังน้ันการใชยาบางชนิด
จําเปนตองระมัดระวังในการใช เพ่ือไมใหเกิดโทษตอรางกาย ขอหามใชมี 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ขอหามใชในกลุมอาการบางอยาง ตัวยาแตละชนิดเหมาะกับโรคแตกตางกัน หมายถึงตัวยา
แตละชนิดจะใชภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวเทาน้ัน เชน หมาหวง มีสรรพคุณเปนยาขับเหงื่อ แกหอบ 
เหมาะสําหรับโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น ไมมีเหงื่อ ไอหอบเนื่องจากชี่ปอดไมกระจาย จึงหามใช
กับผูปวยที่มีอาการออนแอ เหงื่อออกมาก ไอหอบเนื่องจากปอดพรอง เปนตน 

2. ขอหามตามหลักการจัดยารวมหรือยากลุม ตัวยาบางชนิดเม่ือใชรวมกันแลวจะทําใหเกิดพิษ 
หรือเกิดอาการอันไมพึงประสงค หรือทําใหเกิดพิษเพิ่มขึ้น หรือทําใหฤทธิ์ของตัวยาหมดไป  ยาเหลาน้ีก็ไม 
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ควรใชรวมกัน เชน กานพลูถูกขมดวยวานนางคํา ชะเอมเทศจะลบลางสรรพคุณของสาหรายทะเล เปนตน 
3. ขอหามในหญิงมีครรภ ตัวยาบางชนิดมีผลตอทารกในครรภ ทําใหแทงลูกได จึงหามใชใน

หญิงมีครรภ ซึ่งตัวยาสวนใหญในกลุมน้ีมักมีพิษมาก เชน สลอด ตัวยาบางชนิดตองใชอยางระมัดระวัง
ในหญิงมีครรภ เน่ืองจากเปนตัวยาที่มีฤทธิ์กระจายชี่และเลือด ทําใหเลือดไหลเวียน เชน เมล็ดทอ ดอก
คําฝอย มีฤทธิ์ขับของเสยีตกคาง และขับถายพิษรอน โกฐน้ําเตา ฤทธิ์ระบาย ขับพิษรอน  อบเชยจีนมี
ฤทธิ์ใหความอบอุน เสริมหยางระบบไต เปนตน  ดังน้ันหากไมจําเปนจริง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใชตัวยา
ดังกลาวในหญิงมีครรภ 

4. ขอหามในชวงเวลาที่รับประทานยา นิยมเรียกวา “ของแสลง” กลาวคือ ในชวงเวลาที่รับประทาน
ยา ควรงดดื่มนํ้าเย็น ของมัน ของคาว อาหารที่ยอยยาก หรือท่ีมีรสจัด เชน กรณีผูปวยที่มีไขสูง หาม
รับประทานของมัน เปนตน 
ขนาดยาที่ใช5 

ขนาดยาที่ใช หมายถึงปริมาณของยาที่ใชในผูใหญตอวัน เน่ืองจากยาสมุนไพรเปนผลผลิตจาก
ธรรมชาติ ดังน้ันปริมาณของตัวยาที่ใชจงึไมเขมงวดเหมือนกับยาแผนปจจุบัน ยกเวนตัวยาบางชนิด
เทาน้ันท่ีตองใชขนาดยาดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตราย โดยทั่วไปขนาดยาที่ใชควร 
คํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

1. คุณลักษณะของยา ตัวยาที่มีฤทธิ์แรงควรใชปริมาณนอย หรือเริ่มใชปริมาณนอยแลวคอย ๆ 
เพิ่มขึ้น เม่ือผูปวยมีอาการดีขึ้นใหคอย ๆ ลดขนาดยาลงจนหยุดใช สําหรับตัวยาที่มีฤทธิ์ออนมักใชใน
ปริมาณมาก โดยทั่วไปตัวยาที่มีความหนาแนน หรือแข็งมาก เชน แรธาตุ หรือ เปลือกหอย เปนตน จะใช
ในปริมาณมาก สวนตวัยาที่มีนํ้าหนักเบา เชน ดอก ใบ หรือตวัยาที่มีนํ้ามันหอมระเหย จะใชในปรมิาณนอย 

2. การใชยารวมและรูปแบบของยา โดยทั่วไปตัวยาเด่ียวจะใชในปริมาณมากกวายาตํารับ และ
หากใชเปนยาตม ปริมาณที่ใชจะมากกวายาลกูกลอนหรือยาผง และในยาแตละตํารับ ตัวยาหลักจะใชใน
ปริมาณมากกวาตัวยาอื่น ๆ 

3. อาการของโรค รูปราง และอายุของผูปวย โดยทั่วไปผูปวยหนัก ผูปวยโรคเฉียบพลัน หรือ
ผูปวยที่มีรางกายอวนใหญ จะใชยาในปริมาณมาก สวนผูสูงอายุมีรางกายออนแอ หญิงหลังคลอด 
หรือเด็ก จะใชยาในปริมาณนอย สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไป ใหใชยาขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใชใน
ผูใหญ เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 ป ใหใชยาขนาด 1 ใน 4 ของขนาดที่ใชในผูใหญ 
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วิธีรับประทานยา5  
วิธีรับประทานยา รวมถึงเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานยา โดยทั่วไปปฏิบัติ ดังน้ี 
ยาตม ใหรับประทานวันละ 1 หอ หากอาการรุนแรงสามารถรับประทานวันละ 2 หอได ยาหอ

หน่ึง ๆ ตมแบงรับประทาน 2-3 ครั้ง  โดยกําหนดวาอาการปวยทั่วไปใหรับประทานเชา-เย็น  หาก
อาการปวยหนัก สามารถรับประทานไดทุก 4 ชั่วโมง  ยาประเภทบํารุงควรรับประทานกอนอาหาร  แต
หากจะใหเหมาะสม ไมวาจะรับประทานกอนหรือหลังอาหาร ใหเวนระยะเวลาหางกันพอสมควร  ยา
ประเภทฆาพยาธิหรือยาระบายใหรับประทานขณะทองวาง  ยารักษาโรคมาลาเรียใหรับประทานยากอน
มาลาเรียกาํเริบ ยาชวยใหจิตใจสงบหรือนอนหลับใหรับประทานกอนนอน โรคเรื้อรังควรกาํหนดเวลา
รับประทานยาใหแนนอน  ยาประเภทชาชง ใหรับประทานตางนํ้าชา จิบไดบอย ๆ 

ใหรับประทานยาตมขณะอุน ๆ แตถาปวยดวยโรคกลุมความรอน สามารถรับประทานยาใน
ขณะที่ยาเย็นแลว ถาปวยดวยโรคกลุมความเย็น ใหด่ืมขณะรอน ๆ ในอาการที่ปวยดวยโรคกลุมอาการ
เย็นแทรอนเทียม ใหรับประทานขณะที่ยาเย็นแลว ถาปวยดวยโรคกลุมอาการรอนแทเย็นเทียม ให
รับประทานขณะที่ยายังรอนอยู 
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รสของยาไทยและยาจีน 
 

รสของยาไทย 
 รสของตัวยาจะบอกถึงสรรพคุณของยา สรรพคุณเภสัชของไทยแบงรสยาออกเปน รสประธาน 3 
รส และรสยา 9 รส ดังนี้ 
     ยารสประธาน  3 รส1 ไดแก 
 1.  ยารสรอน ไดแก ตัวยาที่มีรสรอน เชน ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย รากชาพลู เถาสะคาน ราก
เจตมูลเพลิง หัสคุณ เปนตน เม่ือนํามาปรุงเปนยาแลวจะไดยารสรอน 
 ยารสรอนสําหรบัแกในทางวาโยธาตุ แกลมกองหยาบ ขับผายลม บํารุงธาตุ ขับเลือด เปนตน 
 ยารสรอนเปนรสยาประจําในฤดูฝน แสลงกับไขที่มีพิษ 
 2.  ยารสเยน็ ไดแก ตัวยาที่มีรสเย็น เชน ใบไมที่มีรสเย็น เกสรดอกไมที่ไมรอน เขี้ยวสัตว เขา 
งา นอ เปนตน เม่ือนํามาปรุงยาแลวจะไดยารสเย็น 
 ยารสเย็นสําหรบัแกในทางเตโชธาตุ แกไขพิษ ไขกาฬ ดับพิษรอน เปนตน 
 ยารสเย็นเปนรสยาประจําในฤดูรอน แสลงกับโรคลม 
 3.  ยารสสุขุม ไดแก ตัวยาที่มีรสสุขุม เชน พวกโกฐตาง ๆ เทียนตาง ๆ กฤษณา กระลําพัก 
ชะลูด อบเชย ขอนดอก เปนตน เม่ือนํามาปรุงยาแลวจะไดยารสสุขุม 
 ยารสสขุุมสําหรบัแกในทางอาโปธาตุ เสมหะและโลหิต แกลมกองละเอียด 
 ยารสสขุุมเปนรสยาประจําในฤดูหนาว แสลงกบัไขที่มีพิษรอนจัด 
     รสยา 9 รส1 นอกจากยารสประธานแลว สรรพคุณเภสัชของไทยยงัแบงรสยาออกไปอีกเปน 9 รส ดังน้ี  
 1.  ยารสฝาด ชอบสมาน 
     สรรพคุณ สําหรับสมานทั้งภายนอกและภายใน แกบิด ปดธาตุ แกทองรวง กลอมเสมหะ 
สมานแผล ชะลางบาดแผล 
     ยารสฝาดแสลงกับโรคทองผูก พรรดึก เชน เปลือกขอย ใบชา เบญจกานี เปลือกลูกทับทิม 
เปลือกลูกมังคุด สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ลูกหมาก เปนตน 
 2.  ยารสหวาน ซึมซาบไปตามเนื้อ 
     สรรพคุณ ซึมซาบไปตามเนื้อ ทําเน้ือใหชุมชื่น บํารุงกําลัง แกออนเพลีย 
     ยารสหวานแสลงกับโรคเสมหะเฟองบาดแผล เบาหวาน ดีซาน เชน เน้ือฝกคูน ดอกคําฝอย  
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ชะเอมเทศ ชะเอมไทย รากสามสิบ ออยแดง นํ้าผึ้ง เปนตน 
 3.  ยารสเมาเบือ่ แกพิษ 
     สรรพคุณ สําหรับแกพิษ พิษดี พิษโลหิต พิษเสมหะ พิษไข พิษแมลงสัตวกัดตอย 
     ยารสเมาเบื่อแสลงกับโรคหวัใจพกิาร และนํ้าดีพิการ เชน ใบกระทอม เมล็ดกระเบา 
ขันทองพยาบาท เปลือกขอย รากทับทิม ทองพันชั่ง ยาดํา เล็บมือนาง กําแพงเจ็ดชั้น เปนตน 
 4.  ยารสขม แกทางดีและโลหิต 
     สรรพคุณ บํารุงโลหิตและดี แกไขเพ่ือดี แกโลหิตพิการ เจริญอาหาร แกรอนในกระหายน้ํา 
     ยารสขมแสลงกับโรคหัวใจพิการ เชน แกนขี้เหล็ก รากไครเครือ ชิงชาชาลี บอระเพ็ด ใบ
มะกา มะระขี้นก รากราชดัด ใบเสนียด สะเดา หญาลูกใตใบ เมล็ดมะนาว เปนตน 
 5.  ยารสเผ็ดรอน แกลม 
     สรรพคุณ แกลมจุกเสียด แนนเฟอ ขับผายลม บํารุงธาตุ แกธาตุพิการ ขับระดู 
     ยารสเผ็ดรอนแสลงกับไขทีมี่พิษรอน เชน กระชาย กระเทียม กระเพรา ลูกกระวาน ดอก
กานพลู ใบแกว ขิง ขา ลูกจันทนเทศ ดอกดีปลี ลูกผักชลีา ลูกยอ เปลือกตนมะรุม ดอกจันทน 
พริกไทย พลิังกาสา เปนตน 
 6.  ยารสมัน แกเสนเอ็น 
     สรรพคุณ แกเสนเอ็นพิการ บํารุงเสนเอ็น บํารุงรางกาย บํารุงไขขอ ทําใหเกิดความอบอุน
แกรางกาย 
     ยารสมันแสลงกับโรคเสมหะพิการ โรคดีซาน เชน งา เมล็ดถั่วตาง ๆ เมล็ดบัว ผักกระเฉด 
เมล็ดมะขาม รากบัว โกฐกระดกู แกนกรันเกรา เน้ือฝกกระจับ เปนตน 
 7.  ยารสหอมเย็น บํารุงหัวใจ 
     สรรพคุณ ทําใหชื่นใจ บํารุงหัวใจ บํารุงครรภ  
     ยารสหอมเย็นแสลงกับโรคลม เชน กฤษณา ดอกกระดังงา ขอนดอก เตยหอม ชะมดเช็ด 
ชะมดเชียง หญาฝรั่น นํ้าดอกไมเทศ เกสรทั้งหา ใบบัวบก แฝกหอม ดอกลําดวน พิมเสน เปนตน 
 8.  ยารสเคม็ ซมึซาบไปตามผิวหนัง 
     สรรพคุณ ซึมซาบไปตามผิวหนัง แกโรคผิวหนัง รักษาเน้ือไมใหเนา ขับเมือกมันในลําไส 
     ยารสเค็มแสลงกับโรคอุจจาระธาตุพิการ เชน โคกกระสุน เหงือกปลาหมอ เปลือกตน 
โกงกาง ผักชะคราม ดีเกลือไทย ดินประสิว รากลําพู ลิ้นทะเล เปนตน 

Page 41



 
 
 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

 

32

9. ยารสเปรีย้ว กัดเสมหะ 
สรรพคุณ แกเสมหะ ฟอกเลือด ระบายอุจจาระธาตุ  
ยารสเปรี้ยวแสลงกับโรคน้ําเหลืองเสีย บาดแผล ทองรวง เชน ดอกกระเจี๊ยบ ใบมะขาม  

ใบมะขามแขก นํ้าลูกมะกรูด ลกูมะขามปอม สมอไทย สมอเทศ สมปอย ลูกมะดัน เปนตน 
 นอกจากรสยา 9 รสน้ีแลว แพทยแผนไทยยงัจัด ยารสจืด เพ่ิมอีกหน่ึงรส ใชสําหรบัแกในทาง
เตโชธาตุ แกทางเสมหะ ขับปสสาวะ ดับพิษรอน แกไข แกรอนในกระหายน้ํา แกไตพิการ ถอนพิษผิด
สําแดง เชน ตําลึง ฝอยทอง ผกับุง รางจืด ผักกระเฉด ผักกระโฉม หญาถอดปลอง เปนตน 
รสของยาจีน 

คุณสมบัติและรสของตัวยาจะบอกถึงสรรพคุณของยา การแพทยแผนจีนไดแบงคุณสมบัติของ
ยาออกเปน 4 อยาง ไดแก รอน-อุน เย็น-เย็นจัด ซึ่งคุณสมบัติของยาจะขึ้นกับการออกฤทธิ์ของยา เม่ือยา
เขาสูรางกายแลวจะมีกลไกการออกฤทธิ์และมีประสิทธิผลการรกัษาแตกตางกัน ทั้งสองกลุมมีฤทธิ์ตรงขาม 

ตัวยาที่มีคุณสมบัติเย็นหรือเย็นจัด จะมีฤทธิ์ระบายความรอน บรรเทาพิษไข ใหความชุมชื้น ใช
รักษาโรคที่เกิดจากสภาพหยางมากเกินไป รางกายเกิดการตอบสนองอยางแรงตอโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิด
อาการรอน เชน มีไข ปากแหง คอแหง กระหายน้ํา ทองผูก ปสสาวะขดัและมีสีเขม สวนตัวยาที่มี
คุณสมบัติรอนหรืออุน มีฤทธิ์ใหความอบอุนแกรางกาย ใชรกัษาโรคที่เกิดจากสภาพยินมากเกินไป รางกาย
บางสวนออนแอลงกวาปกติ ทําใหเกิดอาการเย็น เชน มือเทาเย็น ตัวเย็น หนาวสั่น ไมกระหายน้ํา2  

นอกจากน้ี ยังเพิ่มคุณสมบัติอีกอยาง คือ สุขุม (เปนกลาง) ตัวยาบางชนิดคุณสมบัติรอน-เย็นไม
สามารถแบงไดชัดเจน สามารถใชไดทั้งโรครอนและโรคเย็น แมวาคุณสมบัติของตัวยามี 5 อยางก็ตาม 
แต สุขุมอาจแบงไดเปน สุขุมคอนขางเย็น และสุขุมคอนขางรอน ซึ่งแตกตางกัน ดังน้ันโดยทั่วไปจะแบง
คุณสมบัติของตัวยาออกเปน 4 อยางเทาน้ัน2 
      รสยา หมายถงึรสชาติของตัวยา ตัวยาแตละชนิดจะมีรสชาติไมเหมือนกันเน่ืองจากมีองคประกอบ
ทางเคมีแตกตางกัน ทําใหฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและประสิทธิผลการรักษาแตกตางกันดวย ตัวยาที่มีรสชาติ
เหมือนกันจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาใกลเคียงกนั แมวาองคประกอบทางเคมีบางชนิดในตัวยาเหมือนกัน 
แตก็ไมแนวาจะมีรสชาติเหมือนกันทีเดียว ประสาทการรับรสของแตละคนอาจไมเหมือนกัน แพทยแผน
จีนแบงรสยาออกเปน 5 รส2 ไดแก 

1.   ยารสเผ็ด (ฉุนซา)  ชวยใหกระจาย ทําใหชี่หมุนเวียน เพิ่มการไหลเวียนของเลือด  
                    สรรพคุณ ใชรักษากลุมอาการของโรคภายนอก มักพบในระยะแรกของโรคที่เกิดจากปจจัย 
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ภายนอก เชน ไขหวัดที่เกิดจากการกระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค ชี่ติดขัดไมไหลเวียน 
เปนตน 
 2.   ยารสหวาน (ชุม) ชวยบํารุง ชวยใหผอนคลาย เสริมใหรางกายแข็งแรง ปรับประสานตัวยา 
      สรรพคุณ ใชรักษากลุมอาการของโรคที่มีอาการพรอง ระบบภูมิตานทานของรางกายออนแอ 
ไอแหง ทองผูก อาการปวด เปนตน 

3.    ยารสเปรีย้ว  ฝาดสมาน  
สรรพคุณ  แกโรคเหงื่อออกงาย เหงื่อออกมากขณะนอนหลับ ทองเสียเรื้อรัง ถายบิดเรื้อรัง  

หลั่งอสุจขิณะหลับ หรอืปสสาวะรดที่นอนในขณะหลับ ประจําเดือนมามากผิดปกติหรือมาทีละนอยไมหมด 
เปนตน 
 4.   ยารสขม  ชวยระบายความรอนชวยใหเลือดเย็น ระงับไอ ตานอาเจียน ระบายทอง 
      สรรพคุณ แกพิษ ขับพิษ แกไอ แกอาเจียน แกทองผูก เปนตน 
 5.   ยารสเค็ม  ชวยละลายกอน ระบายการอุดตัน  

     สรรพคุณ แกทองผูกอยางแรง ละลายน่ิว เปนตน 
นอกจากรสยา 5 รสน้ีแลว แพทยแผนจีนยังจดั ยารสจืด เขาไวในยารสหวาน เน่ืองจากทั้งสอง

มักใชรวมกัน ยารสจืดมีฤทธิ์ขับปสสาวะ ใชรักษาอาการบวมน้ํา ปสสาวะขัด เปนตน และจัด ยารสฝาด 
เขาไวในยารสเปรี้ยว เน่ืองจากมฤีทธิ์เหมือนกัน  
 

เอกสารอางอิง 
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2.   Zhang E.  The Chinese Materia Medica.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine, 1988.  
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การเตรียมตัวยาพรอมใช 
 
 การเตรียมตัวยาพรอมใช เปนวิธีเตรียมสมุนไพรใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชในการเขาตํารับยา
หรือการปรุงยา โดยทั่วไปถาสวนที่ใชของสมุนไพรมีขนาดใหญ หรือหนา หรือมีเน้ือแข็ง ตองตัดใหเล็ก
หรือบางลง เพ่ือใหสมุนไพรแหงงายและสะดวกในการเก็บรักษา เชน รากหรือลําตนใตดิน เปลือกไม 
หรือผล ควรหั่นหรือฝานเปนชิ้นบาง ๆ กอนทําใหแหง และการทําสมุนไพรใหแหงอาจใชวิธีตากแดด อบ
ในตูอบ หรือผึ่งในที่รม1 

 วัตถุดิบสมุนไพรบางชนิดตองการกระบวนการแปรรูปเฉพาะ ทั้งน้ีเพื่อทําใหสวนที่นํามาใชมีความ 
บริสุทธิ์เพ่ิมขึ้น ลดระยะเวลาในการทําใหแหง ปองกันการทําลายจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรียอื่นและแมลง 
ลดความเปนพิษที่มีอยูในสมุนไพรลง และทําใหสรรพคุณในการรักษาเพิ่มขึน้ แนวปฏิบัติในการแปรรูป
เฉพาะที่ใชกันท่ัวไป ไดแก การคัดเลือกเบื้องตน การปอกเปลือกรากและเหงา การตมในน้ํา การน่ึง การ
แชนํ้า การดอง การกลั่น การรมควัน การยาง การหมัก ตามขบวนการธรรมชาติ การใสปูน และการสับ
เปนชิ้น กระบวนการแปรรูปที่เกี่ยวของกับการทําใหมีรูปรางบางอยาง การมัด และการทําใหแหงดวยวิธี
พิเศษอาจมีผลตอคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร2 

สําหรับตัวยาที่มีคุณในการรักษาโรคในขณะเดียวกันก็มีสวนที่เปนโทษอยูดวย และตัวยาบาง
ชนิดมีฤทธิ์แรงหรือมีพิษ ดังน้ันการนํามาใชทํายาจะตองเขาใจถึงวิธีพิเศษในการเตรียม เพ่ือปองกันไมให
เกิดโทษหรือพิษอันอาจมีอันตรายถึงชีวิตได จงึไดระบุวิธีฆาฤทธิ์ยาอยางถูกตองไว  นอกจากน้ีตัวยาบาง
ชนิดมีสรรพคุณหลายอยาง หากจะใชใหไดผลตรงตามสรรพคุณที่ตองการ จําเปนตองเตรียมใหถกูวิธี 
เชน ชะเอมเทศมีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยา
รักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร สวนชะเอมเทศผัด
นํ้าผึ้งมีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตนของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพ
ปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาตํารบัยารักษาอาการมามและกระเพาะอาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหวัใจ
พรอง ปวดทอง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ1 
การเตรียมตัวยาพรอมใชตามศาสตรการแพทยแผนไทย   

การเตรียมตัวยาพรอมใช โดยทั่วไปนําสวนที่ใชเปนยามาแลว ผานการคัดเลือก การลาง การ
ตัดเปนชิ้นที่เหมาะสมแลว ใชความรอนทําใหแหงเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา วิธีเตรียมตัวยาพรอมใชน้ัน
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แตกตางกันไปตามชนิดของพืช สวนที่ใชเปนยาและความเคยชินของแตละทองที่ วิธีการที่ใชบอยโดยแยก
กลาวตามสวนที่ใชเปนยา3 ดังน้ี 

1.  รากและสวนที่อยูใตดิน กอนอื่นคัดขนาดที่พอ ๆ กัน เอาไวดวยกัน เพื่อจะไดสะดวกในการ
แปรสภาพตอไป จากน้ันลางดินและสิง่สกปรกที่ติดอยูใหสะอาด เอารากฝอยออกใหหมด หากวาเปนพืช
ที่มีเน้ือแข็ง แหงไดยาก ตองหั่นเปนชิ้นท่ีเหมาะสมกอน หากเปนพืชท่ีไมแขง็นํามาผานกระบวนการให
ความรอนตามแตชนิดของพืชน้ัน พืชท่ีใชหัวและรากสวนมากประกอบดวยโปรตีน แปง เอนไซม หาก
ผานการใหความรอนแบบตมน่ึง จะทําใหสะดวกในตอนทําแหง หลังจากผานความรอน นํามาตัดเปนชิ้น 
แลวอบใหแหงในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

2.   เปลือก หั่นเปนชิ้นขนาดพอดี ตากใหแหง 
3.  ใบและทั้งตน ในพืชบางชนิดท่ีมีนํ้ามันหอมระเหย ควรผึ่งไวในที่รม ไมควรตากแดด และ

กอนที่ยาจะแหงสนิท ควรมัดเปนกําปองกันการหลุดรวงงาย เชน กะเพราแดง สะระแหน เปนตน โดยทั่วไป
เก็บใบหรือลําตนมาลางใหสะอาด แลวนํามาตากแดดใหแหงสนิท จากน้ันจึงเก็บใหมิดชิด ระวังอยาใหขึ้น
ราได 

4.  ดอก หลงัจากเก็บมาแลว ตากแหงหรืออบใหแหง แตควรรักษารูปดอกไวใหสมบูรณไมให
ตัวยาถูกทําลายสูญเสียไป เชน ดอกกานพล ู

5.  ผล โดยทั่วไปเก็บแลวก็ตากแดดใหแหงไดเลย มีเพียงบางอยางเทาน้ันที่ตองหั่นเปนชิ้นกอน
ตาก หรืออบดวยความรอนกอน 

6.  เมล็ด เก็บผลมาตากใหแหง แลวจึงเอาเปลือกออก เอาเมล็ดออก เชน ชุมเห็ดไทย บางอยาง
เก็บเปนผลแหงเลยก็มี 

การแพทยแผนไทยไดกาํหนดกระบวนการแปรรูปเฉพาะของสมุนไพร4 ดังน้ี 
1.  การสะตุ คือ การทําใหตัวยามีฤทธิ์ออนลง หรือ ทําใหพิษของตัวยานอยลง หรือ ทําใหตัวยา 

น้ันสะอาดขึ้น หรือ ทําใหตัวยาน้ันสะอาดปราศจากเชื้อโรค หรือ ทําใหตัวยาน้ันสลายตัวลง เชน เกลือ
เม่ือสะตุแลว จะละเอียด ผสมยางายขึ้น และฤทธิ์ออนลง เปนตน 
     -  การสะตุสารสม  เอาสารสมมาบดใหละเอียด นํามาใสหมอดิน เอาตั้งไฟจนสารสมละลาย
ฟูขาวดีแลวยกลงจากไฟนํามาใชเปนยาได 
     -  การสะตุรงทอง  เอารงทองมาบดใหละเอียดแลวหอดวยใบบัว หรือใบขา 7 ชั้น นําไปปง
ไฟจนสุกกรอบดี จึงนําไปใชปรงุยาได 
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     -  การสะตุมหาหิงค  นํามหาหิงคมาใสภาชนะไว เอาใบกะเพราแดงใสนํ้าตมจนเดือด เทนํ้า
ใบกะเพราแดงตมรอน ๆ เทลงละลายมหาหิงค แลวนํามากรองใหสะอาดจึงใชได 
     -  การสะตุเปลือกหอย นําเปลือกหอยใสในหมอดิน ตั้งไฟจนเปลือกหอยน้ันสุกดีแลวจงึยกลง
จากไฟ ทิ้งไวใหเย็น นํามาใชปรุงยาได 
     -  การสะตุยาดํา  นํายาดําใสในหมอดิน เติมนํ้าเล็กนอย ยกขึ้นต้ังไฟจนยาดําน้ันกรอบดแีลว
จึงนําไปใชปรงุยา 

2.  การประสะ มีความหมายดังน้ี 
    2.1 การทําใหพิษของตัวยาออนลง เชน การประสะยางสลัดได เตรียมโดยนําตัวยาที่จะ

ประสะใสลงในถวย ใชนํ้าตมเดือด ๆ เทลงไปในตัวยานั้น กวนจนน้ําเย็น แลวเทนํ้าท้ิงไปแลวเทนํ้าเดือดลง
ไปอีก กวนจนน้ําเย็น ทําอยางน้ีประมาณ 7 ครั้ง จนตัวยาสุกดีแลวจงึนําไปปรงุยาได  

    2.2  การทําความสะอาดตัวยา เชน ลางเอาสิ่งสกปรกออก ลางเอาดินออก 
    2.3 ตัวยานัน้มีจํานวนเทายาทั้งหลาย เชน ยาประสะกะเพรา ใสใบกะเพราหนกัเทาตัวยาอื่น ๆ 

ทั้งหมดรวมกัน เปนตน 
    2.4 ใชในชื่อของยาที่กระทําใหบริสุทธิ์ เชน ยาประสะน้ํานม เปนยาที่ชวยทําใหนํ้านมมารดา 

บริสุทธิ์ ปราศจากโทษตอทารก 
3.  การฆาฤทธิย์า คือ การทําใหพิษของตัวยาที่มีพิษมากหมดไป หรือเหลืออยูนอยจนไมเปน

อันตรายตอผูใชยา เชน การฆาสารหนู ทําใหสารหนูที่มีพิษมากหมดพิษไป สามารถนําไปใชทํายาได เปนตน 
    -  การฆาสารหนู  เอาสารหนูมาบดใหละเอียด ใสในฝาละมีหรือหมอดิน บีบนํ้ามะนาวหรือ

นํ้ามะกรูดลงไปใหทวมยา ตั้งไฟจนแหง ทําใหได 7-8 ครั้ง จนสารหนูกรอบดีแลวจงึนํามาใชทํายาได ให
นําภาชนะที่ใชแลวทุบทําลาย แลวฝงดินใหเรียบรอย (ปจจุบันหามใชปรุงยาแผนโบราณ) 

    -  การฆาปรอท  นําทองแดง ทองเหลือง หรือเงิน ใสไวในปรอท ใหปรอทกินจนอิ่ม (ปรอท
แทรกตัวไปในเนื้อโลหะนั้น ๆ เต็มท่ี) แลวจึงนําไปใชทํายา นิยมทํายาตม (เปนยาอันตราย) 

    -  การฆาลูกสลอด (บางตําราเรียกวาการประสะลกูสลอด  ยาท่ีมีฤทธิ์แรง  ควรใชคําวาฆา 
ฤทธิ์ยา) มีหลายวิธี เชน 

 (ก) เอาลูกสลอดหอรวมกับขาวเปลือก ใสเกลือพอควร นําไปใสหมอดินตมจนขาวเปลือก
แตกบานทั่วกัน เอาลูกสลอดมาลางใหสะอาด ตากใหแหง จึงนําไปปรุงยาได 
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 (ข) ปอกเปลือกลูกสลอดออกใหหมด ลางใหสะอาด หอผาใสในหมอหุงขาว กวนจน
ขาวแหง ทําใหได 3 ครั้ง แลวเอาลูกสลอดมาค่ัวดวยนํ้าปลาอยางดีใหเกรียม นําไปหอผาทับเอาน้ํามัน
ออก จึงนํามาใชปรุงยาได 

 (ค) เอาลูกสลอดแชนํ้าปลาราปากไหไว 1 คืน แลวเอายัดใสในผลมะกรูด ใสหมอดิน
ปดฝา สุมดวยไฟแกลบ เม่ือสุกดีแลว จึงนําไปใชปรุงยา พรอมทั้งผลมะกรูด 

 (ง) เอาลกูสลอดตมกับใบมะขาม 1 กํามือ ใบสมปอย 1 กํามือ เม่ือสุกดีแลวจึงเอา
เน้ือในลูกสลอดมาใชปรุงยา 

    -  การฆาชะมดเช็ด โดยหั่นหัวหอม หรือผิวมะกรูดใหเปนฝอยละเอียด ผสมกับชะมดเช็ด 
ใสลงบนใบพลู หรือชอนเงิน นําไปลนไฟเทียน จนชะมดละลายนานพอสมควร หอมดีแลว จึงกรองเอา
นํ้าชะมดเช็ดไปใชปรุงยา 

4.  การทํายารสรอนแรงใหฤทธิ์ออนลง ตัวยาที่มีฤทธิ์รอนแรง เชน หัสคุณทั้ง 2 เปลาท้ัง 2  
รากตองแตก ถานํามาปรุงยาในปริมาณมาก อาจเปนอันตรายแกคนไขได ควรทําใหฤทธิ์ออนลงเสียกอน 
โดยสับยาใหเปนชิ้นเล็ก ๆ คลุกเคลาสุราใหชุม ใสกระทะตั้งไฟคั่วใหแหง แลวจึงใชปรุงยา 
การเตรียมตัวยาพรอมใชตามศาสตรการแพทยแผนจีน 

 การเตรียมตัวยาพรอมใช เปนศาสตรแขนงหนึ่งในศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งสามารถอธิบาย
และประเมินผลในเชิงวิทยาศาสตรเพื่อใหเกิดเปนระบบ มีความสมบูรณ สะดวกตอการศึกษาและสามารถ
ประยุกตใชไดจริง สมุนไพรที่ผานประบวนการเตรียมโดยวิธีพิเศษ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
และทางเคมี และผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดผลการรักษาตามตองการได เชน การเตรียม
ตัวยาพรอมใชจะชวยลดพษิของยา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของยา ชวยใหฤทธิข์องยาสม่ําเสมอและออกฤทธิ์
ตามตองการ ชวยใหสะดวกใช และชวยในการเก็บรักษาตัวยา รวมทั้งชวยขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวน
ที่ใชทํายาและขจดักลิ่นอันไมพงึประสงค การเตรียมตัวยาพรอมใชของสมุนไพรแตละชนิดมีวตัถุประสงคที่
ชัดเจนโดยมีทฤษฎีการแพทยแผนจีนชวยชี้นํา และตองอาศัยศาสตรที่เกี่ยวของอื่น ๆ มาสนับสนุน ไดแก 
เคมี เภสัชวิทยา ชีวโมเลกลุ พันธุวิศวกรรม ภูมิคุมกันวิทยา สถติิ ฯลฯ 
 เภสัชตํารับของจนี (Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) ไดกําหนดมาตรฐาน 
การเตรยีมตัวยาพรอมใช โดยกาํหนดคํานิยามของวิธีการเตรียมตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานระดับชาติ ดังน้ี 
 1.  การทําความสะอาด5   
     สมุนไพรที่ไดคัดแยกเอาสวนที่ไมตองการออก (เชน ตัวยาบางชนิดใชเฉพาะเน้ือผล สวนผิว 
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ไมใช  บางชนิดใชเฉพาะราก ไมใชกาน) และนํามาทําความสะอาดแลว เรียกวา วัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด  
ซึ่งจะนําไปหั่น แปรรูปโดยวิธีพเิศษ จําหนาย หรือใชปรงุยา 
     การทําความสะอาดสมุนไพรทําไดโดย การคัดเลือก การฝดหรือรอน การลาง การหั่น การ
แช ปดดวยแปรง การถู การบด ฯลฯ ตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
 2.  การหั่น5-9 

     นอกจากกําหนดไววาห่ันสมุนไพรสดหรือแหงแลว โดยทั่วไปกอนการหั่นสมุนไพร จะตองนํา
สมุนไพรไปแชนํ้าสักครู ลางนํ้าใหละอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพื่อใหออนนุมและทําใหหั่นไดงาย แตปริมาณ
นํ้าและระยะเวลาที่ใชในการแชมีความสําคัญมาก เพราะหากใชปริมาณนํ้ามากหรือแชนานเกินไปจะทําให
ตัวยาสูญเสียฤทธิ์ และหากหั่นชิ้นใหญหรือหนาเกินไปเวลาตมจะทําใหตัวยาไมละลายออกมาหรือละลาย
ออกไมหมด สมุนไพรที่หั่นแลวควรรีบทําใหแหง 
     การหั่นสมุนไพรอาจหั่นเปนแวน เปนทอน เปนชิ้น หรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ โดยทั่วไปเภสชั
ตํารับของจีนไดกําหนดขนาดและความหนาของวัตถุดิบสมุนไพรไวดังน้ี 
     2.1 การหั่นเปนแวน แวนบางมากจะมีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร แวนบางจะมี
ความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร  และแวนหนาจะมีความหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 
     2.2  การหั่นเปนทอน เปนขอ หรือเปนปลอง  ความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 
     2.3  การหั่นเปนชิ้น  รูปสี่เหลี่ยม ตาง ๆ ขนาดความยาวประมาณ 8-12 มิลลิเมตร 
     2.4  การหั่นหรือซอยเปนชิ้นเล็ก ๆ สาํหรับสมุนไพรประเภทเปลือก ขนาดความกวางประมาณ 
2-3 มิลลิเมตร และสมุนไพรประเภทใบ ขนาดความกวางประมาณ 5-10 มิลลิเมตร  
     นอกเหนือจากวิธีหั่นดังกลาวแลว สมุนไพรบางชนิดอาจใชวิธีบด หรือตํา หรือทุบ เปนตน 
 3.  การทําใหแหง2,6-9 
      การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรแหงน้ันควรรักษาปริมาณความชื้นของสมุนไพรใหต่ําสุด เพ่ือลด
การทําลายจากเชื้อรา และลดการเจริญของเชื้อจลุินทรียอื่น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับปรมิาณความชื้นท่ีเหมาะสม
ของวัตถุดิบสมุนไพรแตละชนิดอาจหาไดจากเภสัชตํารับหรือจากมอโนกราฟที่เปนทางการอื่น ๆ 
    พืชสมุนไพรสามารถทําใหแหงไดหลายวิธี ไดแก การผึ่งในที่รมท่ีอากาศถายเทดี (มีรมเงาบัง
ไมใหไดรับแสงอาทิตยโดยตรง) วางเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตากในหองหรือในอาคารที่กรุมุงลวด ตาก
แดดโดยตรงหากเหมาะสม ทําใหแหงในเตาอบ หองอบ หรือโดยเครื่องอบแหงพลังแสงอาทิตย ใชความ
รอนจากไฟทางออม การอบ การทําใหแหงดวยความเย็น ถาเปนไปได ใหควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
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เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารเคมีที่เปนสารออกฤทธิ์ วิธีการและอุณหภูมิที่ใชในการทาํแหงอาจมี
ผลกระทบอยางมากตอคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรได เชน การตากในที่รมจะเปนวิธีที่ดีกวาเพ่ือรักษา
หรือลดการจางของสขีองใบและดอกใหนอยที่สุด และควรใชอุณหภูมิต่ําในกรณีที่วัตถุดิบสมุนไพรมีสาร
ที่ระเหยได ควรมีการบันทึกสภาวะที่ใชในการทาํใหแหงดวย 
     ในกรณีของการผึ่งใหแหงไวในที่โลง ควรแผวัตถุดิบสมุนไพรเปนชั้นบาง ๆ บนแผงตาก 
และหมั่นคนหรือกลับบอย ๆ เพื่อใหอากาศถายเททั่วถึง แผงตากควรจะอยูหางจากพื้นมากพอ และควร
พยายามใหวัตถดิุบสมุนไพรแหงอยางสมํ่าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา ไมควรตากวัตถดิุบสมุนไพร
บนพื้นโดยตรง ถาเปนพ้ืนปูนซีเมนตหรือคอนกรีตควรวางวตัถุดิบสมุนไพรบนผืนผาใบหรือผาชนิดอื่นท่ี
เหมาะสม สถานที่ทําใหวตัถุดิบแหงตองไมใหแมลง หนู นก สัตวรังควานอื่น ๆ หรือสัตวเลี้ยงเขาถงึได 
สําหรับการทําใหแหงภายในอาคาร ควรกําหนดระยะเวลาการทําใหแหง อุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะ
อื่น ๆ โดยคํานึงถึงสวนของพืชท่ีใชเปนยา (ราก ใบ ลําตน เปลือก ดอก ฯลฯ) และสารธรรมชาติทีร่ะเหย
งาย เชน นํ้ามันหอมระเหย เปนหลัก 
 4.  การแปรรูปโดยวิธีเฉพาะ5-9 

     กระบวนการแปรรูปเฉพาะของสมุนไพร โดยท่ัวไปจะใชไฟเขามาเกี่ยวของ และเปนวิธีที่ใช
กันมาก ไมวาจะผัดหรือสะตุ แมดูจะงาย แตหากระดับไฟ (ไฟออน ไฟแรง) ที่ใชไมเหมาะสม (ผัดใหมี
กลิ่นหอม หรือผัดใหเกรียม) จะสงผลตอการรกัษาได เชน ขาว (กูหยา) ขาวบารเลย (มายหยา) หากจะ
กระตุนการทํางานของมาม ชวยใหฤทธิ์เจริญอาหารดีขึ้น จะตองนําไปผัดกอนใช หรือ ไปจู หากใชดิบจะ
มีสรรพคุณบํารุงชี่ เสริมมาม แตฤทธิ์คอนขางแรง เม่ือรับประทานแลวจะทําใหทองอืดได จึงตองนํามาผัด
ใหเกรียมกอนใช นอกจากจะชวยบํารุงชี่และเสริมมามแลว ยังไมทําใหเกิดอาการทองอืดได สําหรับตัวยา
ประเภทเมล็ดหรือผลเล็ก ๆ ตองนํามาผัดกอนใช เพ่ือใหมีกลิน่หอมและเมื่อนํามาตมจะทําใหสารสําคัญ
ออกมางาย ตัวยาที่เปนยาเย็นเม่ือนํามาผัดจะทําใหฤทธิ์ของยาไมแรงเกินไป เปนตน 

การแพทยแผนจีนไดกําหนดกระบวนการแปรรปูเฉพาะของสมุนไพร5-9 ดังน้ี 
 4.1  การผัด (stir-baking) แบงเปน 2 ประเภท คือ การผัดธรรมดา และการผัดโดยใชรําขาวสาลี 
      (ก) การผัดธรรมดา  หมายถึงการนําวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดใสในภาชนะที่เหมาะสม ผัดโดย
ใชระดับไฟออน ๆ จนกระทั่งไดตรงตามขอกําหนด นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น หากตองการผัด
จนกระทั่งไหมเกรียมใหผัดโดยใชระดับไฟแรง ผัดจนกระทั่งผิวนอกเปนสีนํ้าตาลและรอยแตกเปนสีเขม 
นําออกจากเตา  แลวตั้งทิง้ไวใหเย็น  สําหรับสมุนไพรที่ติดไฟในระหวางการผัด  อาจพรมน้ําเลก็นอย  แลว 
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ผัดจนกระทัง่ตัวยาแหง 
     (ข) การผัดโดยใชรําขาวสาล ี หมายถึงการนํารําขาวสาลใีสลงในภาชนะที่เหมาะสม  แลวให 
ความรอนจนกระทั่งมีควันออกมา เติมวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดลงไป คนอยางรวดเร็วจนกระทั่งผิวของ
ตัวยาเปนสีเหลืองเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก โดยทั่วไปใชรําขาวสาลี 10 กิโลกรัม ตอ
สมุนไพร 100 กิโลกรัม 
 4.2 การคั่ว (scalding) หมายถึงการนําทรายท่ีสะอาดหรือเปลือกหอยที่บดเปนผงใสในภาชนะที่
เหมาะสม แลวใหความรอนที่อุณหภูมิสูง เติมวตัถุดิบสมุนไพรที่สะอาดลงไป คนอยางสมํ่าเสมอ จนกระทั่ง
ตัวยากรอบ เอาออกจากเตา รอนเอาทรายออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น 
 4.3 การสะต ุ (calcining) แบงเปน 2 ประเภท คือ การสะตแุบบเปด และการสะตุแลวจุมใน
ของเหลวทีก่ําหนด 
     (ก) การสะตุแบบเปด หมายถงึการนําวัตถดิุบสมุนไพรทีส่ะอาดมาทุบใหแตกเปนชิ้นเลก็ ๆ 
แลวนําไปวางบนเปลวไฟที่ไมมีควัน หรือใสในภาชนะที่เหมาะสม สะตุจนกระทั่งตัวยากรอบ เปราะ หรือ
รอนแดง จากน้ันนําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวบดเปนผงละเอียด สําหรับตวัยาประเภทเกลอือนินทรีย
ที่มีนํ้าผลึก ไมจําเปนตองสะตุจนรอนแดง แตใหนํ้าผลึกระเหยออกอยางสมบูรณ  

    (ข) การสะตุแลวจุมในของเหลวที่กําหนด หมายถึงการนําวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดมาสะตุ
จนกระทั่งตัวยารอนแดง แลวนําไปจุมลงไปในของเหลวที่กําหนดเพื่อลดอุณหภูมิจนกระทั่งตัวยากรอบ 
เปราะ (ทําซ้ําถาจําเปน) นําตัวยาไปทําใหแหง บดเปนผงละเอียด 
 4.4 การเผาใหเปนถาน (carbonizing) หมายถึงการเผาสมุนไพร (ระวังอยาใหเปนขี้เถา) โดย
รักษาคุณภาพของตัวยาไว หากเปนการเผาโดยวิธีผัด ใหใสวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดลงในภาชนะที่รอน 
แลวผัดโดยใชระดับไฟแรง จนกระทัง่ผวินอกของตัวยามีสีเขม และเนื้อในเปลีย่นเปนสีเหลอืงเขม พรมนํ้า
เล็กนอย เอาออกจากเตา แลวนําไปตากแหง หากเปนการเผาโดยวิธีสะตุ ใหใสวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด
ลงในภาชนะสาํหรับสะตุที่มีฝาปดมิดชิด อบตัวยาใหทั่ว ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวเอาตัวยาออกมาใช 
 4.5 การนึ่ง (steaming) หมายถึงการนําวัตถดิุบสมุนไพรที่สะอาดมาคลุกเคลากับสารปรุงแตง
ที่เปนของเหลวใหเขากัน นําไปใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งสารปรุงแตงที่เปนของเหลว
แทรกซึมเขาในเน้ือตัวยา แลวนําไปตากแหง 
 4.6 การตม (boiling) หมายถึงการนําวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดมาตมกับนํ้าหรือสารปรุงแตงที่เปน
ของเหลว จนกระทั่งนํ้าหรือสารปรุงแตงแทรกซมึเขาเน้ือในตัวยา แลวนําไปตากแหง 
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 4.7 การตุน (stewing) หมายถึงการนําวัตถดิุบสมุนไพรที่สะอาดมาตุนกับสารปรุงแตงที่เปน
ของเหลวในภาชนะตุนท่ีมีฝาปดมิดชิด ตุนจนกระทั่งสารปรุงแตงซึมเขาไปในตัวยาอยางทัว่ถงึ นําออกมา
ทําใหแหง 
 4.8  การลวกดวยน้าํเดือด (blanching in boiling water) หมายถึงการนําวตัถุดิบสมุนไพรที่
สะอาดใสลงในน้ําเดือด คนสักครูแลวนําสมุนไพรออกจากน้ํา (สําหรับสมุนไพรบางชนิดเปลือกเมล็ดชั้นนอก
มีลักษณะยนและแหง จะตองใสนํ้าเดือดคนจนกระทั่งเปลือกเมล็ดพองตัวและมีผิวเรียบสามารถแยก
ออกมาได) จากน้ันนําไปแชในนํ้าเย็นเพ่ือลอกเอาเปลือกเมล็ดชัน้นอกออก แลวนําไปตากแดด 
 4.9 การแปรรูปโดยใชเหลา (processing with wine) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดยใชเหลา 
เปนสารปรุงแตง (ปกติจะใชเหลาเหลือง) ไดแก การผัด การตุน การน่ึง ฯลฯ  
 4.10 การแปรรปูโดยใชน้าํสม (processing with vinegar) หมายถึงกระบวนการแปรรูปโดย
ใชนํ้าสมเปนสารปรุงแตง (ปกตนํ้ิาสมท่ีใชมักทํามาจากการหมักกลั่นขาว หรือขาวสาลี หรือขาวเกาเหลียง 
หรือหัวเหลา) ไดแก การผัด การตม การน่ึง ฯลฯ 
 4.11 การแปรรปูโดยใชน้าํเกลอื (processing with salt-water) หมายถึงกระบวนการแปรรูป
โดยใชนํ้าเกลือเปนสารปรุงแตง ไดแก การผัด การน่ึง ฯลฯ 
 4.12 การผัดดวยน้าํขิง (stir-baking with ginger juice) หมายถึงการผัดวตัถุดิบสมุนไพรที่
สะอาดโดยใชนํ้าขิงเปนสารปรุงแตง ซึ่งอาจใชนํ้าค้ันขิงสด หรือนํ้าตมจากขิงแหง (ใชขิงแหงบดแลวตมนํ้า 
2 ครั้ง รวมน้ําตมจะไดนํ้าขิง) เตรียมโดยเติมนํ้าขิงลงบนวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด คลุกเคลาใหเขากัน 
นําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมดวยไฟออน ๆ จนกระทั่งนํ้าขิงซมึเขาเน้ือในตัวยา นําออกมาตากแหง ปกติ
ใชขงิสด 10 กิโลกรัม หรือ ขิงแหง 3 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 
 4.13 การผัดดวยน้าํผึ้ง (stir-baking with honey) หมายถึงการผัดวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด
โดยใชนํ้าผึ้งเปนสารปรุงแตง เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่เหมาะสม ใส
วัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด แลวคลุกเคลาใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาไปในตัวยา จากน้ัน
นําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใชไฟออน ๆ ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออก
จากเตา  แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น ปกติใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอสมุนไพร 100 กิโลกรัม 
 4.14 การเตรยีมผงสีขาวเหมือนน้าํคางแข็ง (frost-like powder) หมายถึงการขจัดนํ้ามันออก
จากสมุนไพรโดยการบดวัตถุดิบสมุนไพรทีส่ะอาดจนมีลักษณะเหมือนแปงเปยก แลวใหความรอนโดยใชไฟ
ออน ๆ จากน้ันบีบนํ้ามันในสมุนไพรออกสวนหนึ่ง จนกระทั่งไดตัวยาที่มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด 

Page 51



 
 
 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

 

42

 4.15 การบดดวยน้าํใหละเอียด (levigating) หมายถึงการบดสมุนไพรใหเปนผงละเอียดโดย
การเติมนํ้าลงในวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาด ดําเนินการบดใหเปนผงละเอียด แลวเติมนํ้าเพิ่มอีก คนใหทั่ว 
จากน้ันตักเอาเฉพาะตะกอนที่แขวนลอยอยูในนํ้าออกมาเก็บไว ใหทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งสามารถ
แยกสิง่แปลกปลอมออก นําตะกอนแขวนลอยที่เก็บไวมารวมกัน ตั้งทิ้งไวใหนอนกน แยกเอาเฉพาะตะกอน 
นําไปตากแหง บดเปนผงละเอียดมาก 
 5.  สารปรุงแตงที่ใชบอยในกระบวนการแปรรูปเฉพาะของสมุนไพร5-9 
      สารปรุงแตงมี 2 ประเภท คือ สารปรุงแตงที่ใชในการผลิตยารูปแบบตาง ๆ ซึ่งสารปรุงแตง
ประเภทนี้คอนขางเสถยีรหรอืมีความคงตวั และไมมีผลตอตวัยาหลักในการแตกตัว การดูดซึม หรือปริมาณ
สารสําคัญ สวนสารปรุงแตงอีกประเภทหนึง่จะมีผลตอตวัยา เชน เสริมฤทธิ์หรือลดพิษของตวัยา ลดอาการ
ขางเคียงของตัวยา และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมีของตัวยาได สารปรุงแตงมี
ทั้งรูปแบบที่เปนของเหลวและเปนของแข็ง โดยท่ัวไปสารปรุงแตงที่ใชบอยมีดังน้ี 
     5.1    เหลา ในยุคโบราณใชเหลาเหลอืง ปจจุบันใชเหลาเหลอืงและเหลาขาว เหลามีคุณสมบัติ
รอนแรง รสหวานเผ็ด มีสรรพคุณเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขับความเย็นสลายลม ดับกลิ่นและรสของ
สารตาง ๆ และยังชวยใหสารอนินทรียบางอยางแตกตัวและละลายน้ําไดดีขึ้น 
      5.2   น้ําสม มีคุณสมบัติอุน รสเปรี้ยวขม เปนตัวนําพาใหตัวยา (กระสายยา) เขาตับไดดี มี
สรรพคุณชวยใหชี่ไหลเวียน หามเลือด ลดบวม แกปวด ชวยปรับกลิ่นและรสใหดีขึ้น กรดน้ําสมจะจับ
ตัวกับแอลคาลอยดไดสารประเภทเกลือทําใหละลายนํ้าไดดี เม่ือตมจะทําใหตัวยาละลายออกมาเร็ว 
      5.3   น้ําผึ้ง มีคุณสมบัติเย็น รสหวาน สรรพคุณขับพิษรอน ลดไข หากนํามาตมใหสุก  มี 
คุณสมบัติอุน รสหวานกลมกลอม สรรพคุณบํารุงจงเจียว (หมายถึงสวนกลางของรางกาย ตัง้แตสะดือ
ขึ้นไปจนถึงลิ้นป ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม) สามารถขจดัพิษและใหความชุมชื้น แก
ปวด ชวยปรับกลิ่นและรส เหมาะในการรักษาอวัยวะทั้งหลาย นํ้าผึ้งจึงมีคุณสมบัติชวยปรับประสานตัว
ยาในตํารับใหเขากัน 
      5.4   เกลอื มีคุณสมบัติเย็น รสเค็ม สรรพคณุเสริมเอ็นกระดูกใหแขง็แรง ชวยสลายตุมกอน 
ใหออนลง ขจัดรอนทําใหโลหิตเย็น แกพิษ ปองกันการเนา ตัวยาที่แปรรูปโดยใชเกลือจะทําใหคุณสมบัติ
ของตัวยาเปลี่ยนไปและเพิ่มฤทธิ์ของยาใหดีขึ้น 
      5.5   ขิง (นํ้าขิงสด) สวนมากจะใชนํ้าค้ันขิงสด มีคุณสมบัติอุน รสเผ็ด สรรพคุณกระจาย 
ลมตามผิวหนัง ดังน้ันจึงใชรกัษาระยะแรกของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก สลายความเย็น อุนจงเจียว  
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แกอาเจียน ขับเสมหะ ตัวยาที่แปรรูปโดยใชนํ้าขิงสามารถยับยัง้คุณสมบัติเย็นและลดพิษของตัวยาได 
      5.6   น้ําชะเอมเทศ มีคุณสมบัติเปนกลาง รสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมาม บํารุงชี่ แกพิษไข 
แกไอขับเสมหะ บรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน ตัวยาที่แปรรูปโดยใชนํ้าชะเอมเทศจะชวยปรับคุณสมบัติ
ของตัวยาใหสขุมุและลดพิษของตัวยาได 
      5.7   น้ําถัว่ดํา มีคุณสมบัติเปนกลาง รสหวาน สรรพคุณชวยใหเลือดไหลเวียน ขับนํ้า แกพิษ 
บํารุงตับและไต ตัวยาที่แปรรูปโดยใชนํ้าถัว่ดําจะชวยใหสรรพคณุของตวัยาดีขึ้นและลดพิษหรอืผลขางเคียง
ของตัวยาได 
      5.8   น้ําซาวขาว มีคุณสมบัติเย็น รสหวาน สรรพคุณบํารุงชี่ ลดอาการกระวนกระวาย แก
กระหายน้ํา ขจดัพิษ นํ้าซาวขาวยังสามารถดูดซับไขมันไดดี จงึมักใชกับตัวยาที่มีไขมันมากและตัวยาที่มี
รสเผ็ด จะชวยบํารุงมาม ปรับธาตุไดดี 
      5.9   น้ํามันงา มีคุณสมบัติเย็นเล็กนอย รสหวาน สรรพคุณขจัดความรอน ทําใหชุมชื้น ชวย 
สรางเน้ือเยื่อ เน่ืองจากน้ํามันงามีจุดเดือดสูง จึงมักนํามาแปรรูปตัวยาที่มีเปลือกแขง็มากหรือมีพิษ  เพ่ือ
ทําใหตัวยากรอบและลดพิษของตัวยา 
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8. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
9. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
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กระวาน : Doukou (豆蔻)  
 

กระวาน หรือ โตวโคว คือ ผลสุกของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Amomum kravanh Pierre 
ex Gagnep. หรือ A. compactum Soland ex Maton วงศ Zingiberaceae1 
 

                              
                                                                                                                    1 เซนติเมตร 
                                         ลูกกระวาน (Fructus Amomi Rotundus) 

ชื่อไทย:  กระวาน (จันทบุรี, ปตตานี); ปลากอ (ปตตานี); กระวานขาว, กระวานโพธิสัตว (ภาคกลาง)2  
ชื่อจีน:  โตวโคว (จีนกลาง), เตาโขว (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Round Cardamon Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Amomi Rotundus1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกระหวางฤดูรอนกบัฤดูใบไมรวง แยกสิง่ที่ปะปนมาออก ตากแดดหรือทําใหแหงที่

อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาผลแหงในกระสอบปานหรือถุงพลาสติก เก็บไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการ
ระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ผลกระวาน  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมนุไพรมาคัดเอาสิง่ปนปลอมและกานผลทิง้ รอนเอา

เศษเล็ก ๆ ออก ทุบใหแตกกอนใช3,4 
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วิธีที่ 2  เนื้อผลกระวาน  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มากะเทาะเอาเปลือกผลออก ใช
เฉพาะสวนเน้ือผล ทุบใหแตกกอนใช3,4 

วิธีที่ 3  เปลอืกผลกระวาน เตรยีมโดยนําเปลือกผลที่ไดจากวิธีที ่2 มาใช โดยทุบใหแตกกอนใช3,4 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ มีเน้ือมาก เปลือกผลบางและไมแตก สีขาวสะอาด 
กลิ่นหอมฉุน3-5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ผลกระวาน รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์สลายความชื้น ทําใหชี่หมุนเวียน แกอาการจุกเสียด แนนลิ้นป 

เบ่ืออาหาร และมีฤทธิ์ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหารและลําไส แกอาเจียน1 
เนื้อผลกระวาน  รสเผ็ดเย็น มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณเหมือนผลกระวาน3,4 
เปลอืกผลกระวาน  รสเผ็ด มีกลิ่นหอมออน ๆ มีสรรพคุณเหมือนผลกระวาน แตคุณสมบัติอุน

นอยมาก และฤทธิ์ของยาออนมากเชนกัน3,4 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผลกระวาน รสเผ็ดรอนหอม ใชแกอาการทองอืด ทองเฟอ และแนนจุกเสียด เปนยาขับ
เสมหะ บํารุงธาตุ กระจายเลือดและลมใหซาน ผสมยาถายอื่น ๆ ปองกันไมใหจุกเสียดและไซทอง6,7 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-6 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม (ถาตมกับยาอื่นควรใสทีหลัง)1 
การแพทยแผนไทย  ใชผลแกจัดบดเปนผงรับประทานครั้งละ 1.5-3 ชอนชา (1-2 กรัม) ชง

กับนํ้าอุน หรือนํามาแชในแอลกอฮอลไดนํ้ายาสีแดง รับประทานบํารุงธาตุ แกธาตุพิการ อาหารไมยอย 
ทองอืดทองเฟอ8-10 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. ผลแกของกระวานประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหย 5-9% ซึ่งมีสารสําคัญคือ borneol, 
camphor, 1,8-cineole, linalool, pinene เปนตน มีฤทธิ์ขับลม ลดการบีบตัวของลําไส จากการทดลอง
พบวามีความปลอดภัยและไมมีฤทธิ์กอกลายพันธุ9 
 2.  สารสกัดเอทานอลและสารสกัดคลอโรฟอรม มีฤทธิ์ตานเชื้อรา Microsporum gypsicum, 
Trichophyton rubrum, Epiderphyton floccosum, Candida albicans และ Cryptococcus neoformans11 
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 3.  การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดดวย 40% เอทานอล นํ้าเหลาจากเมล็ดกระวานใน
หนูถีบจักร โดยปอนสารสกัดเขมขนเทียบเทา 0.5 กรัมผงกระวาน/มิลลลิิตร ในขนาด 1, 2 และ 10 
มิลลิลิตร/นํ้าหนกัตัว แกหนูถบีจักรไมพบอาการพิษ และทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลันโดยใหในขนาด 2 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวเพศผู เปนเวลา 14 วัน พบวาไมทําใหสัตวทดลองตาย สวนพษิเฉียบพลัน
ของนํ้ามันหอมระเหยเมื่อใหทางปากแกหนูถีบจักร มีคา LD50 เทากับ 2.52 และ 2.65 กรัม/กิโลกรัม ใน
เพศผูและเพศเมียตามลําดับ อาการพิษที่พบเมื่อใหในขนาดสงูคือ นํ้าลายฟูมปาก ชักเกร็ง หายใจ
กระตุก หยุดหายใจและตายในที่สุด10  และยังพบวาเม่ือใหสารสกัดผลแหงดวยแอลกอฮอลในขนาด 2 
มิลลิลิตร/กิโลกรัม เปนเวลา 2 สัปดาห ไมพบพิษ12 
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กะเม็ง: Hanliancao (旱莲草) 
 

กะเม็ง หรือ ฮั่นเหลียนเฉา คือ สวนเหนือดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Eclipta 
prostrate L. วงศ Compositae1 

 

                                 
                                                                                                               1 เซนติเมตร 
                                                   ตนกะเม็ง (Herba Ecliptae) 

ชื่อไทย:  กะเม็ง, กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง (ภาคกลาง); หญาสับ, ฮอมเกี่ยว (ภาคเหนือ)2 

ชื่อจีน:  ฮั่นเหลียนเฉา (จีนกลาง), อั่วโหนยเชา (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Yerbadetajo Herb1 

ชื่อเครื่องยา:  Herba Ecliptae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในระยะออกดอก ตากแดดหรือตากในที่รมใหแหง เก็บรักษาไวในที่มี

อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกีย่วสมุนไพรแลว แยกสิง่อื่นท่ีปะปนออก ลางน้ําอยางรวดเรว็ใหสะอาด ผึ่งไวใหแหง

หมาด ๆ นํามาห่ันเปนทอน ๆ ตากใหแหง1,3 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีลําตนกลมสีเขียวเขม มีลายเสนตามแนวยาว เม่ือนําลําตนและใบ
มาแชนํ้าจะมีสีเขียวผสมสีหมึก3 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
กะเม็ง รสเปรี้ยวอมหวาน เย็น มีฤทธิ์บํารุงตับและไต ใชแกอาการมึนศีรษะ ตาลาย ผมหงอก

เร็ว ปวดเมื่อยบริเวณเอวและหัวเขา หูอื้อ ฝนเปยกจากภาวะยินของตับและไตพรอง และมีฤทธิ์หาม
เลือด ทําใหเลือดเย็น ใชแกอาการเลือดออกเพราะภาวะยินพรอง ทําใหเลือดรอน เชน เลือดกําเดา
ไหล ไอเปนเลือด ปสสาวะ ถายเปนเลือด ตกเลือดในสตรี1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ตนกะเม็ง รสขมเฝอนเย็น สรรพคุณ แกลมใหกระจาย แกจกุเสียดแนนเฟอ หามเลือด บํารุง
เลือด แกโรคโลหิตจาง แกไอเปนเลือด อาเจียนเปนเลือด ปสสาวะเปนเลือด อุจจาระเปนเลือด แกไอ
กรน แกริดสีดวงทวาร แกเจ็บตา แกเจ็บคอ ใชทาพอก แกผื่นคัน แกฝพุพอง รักษาแผลตกเลอืด4 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 การแพทยแผนจีน  หามใชในผูปวยที่มามพรอง ไตยินพรอง และพวกปสสาวะบอย ๆ ไมหยุด 
หรือถายเปนนํ้ามาก ๆ5 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.   มีรายงานวาสารสกัดนํ้าและสารสกัดบิวทานอลมีฤทธิ์ตานเชื้อ  Staphylococcus aureus 
และ Escherichia coli ในหลอดทดลอง และสารสกัดมีฤทธิ์ปกปองตับจากสารพิษ carbontetrachloride 
ในหนูตะเภาเพศเมียไดผลดี5,6 ยาตมจากตนกะเม็งมีสรรพคุณแกโรคบิด โดยทั่วไปรับประทานครั้งเดียว
ก็เริ่มเห็นผล6  
 2.  ตนกะเม็งผงมีฤทธิ์หามเลือดในสุนัขเม่ือใชภายนอกไดผลดี และยังชวยใหการไหลเวียนของ
เลือดไปเลี้ยงหัวใจของหนูตะเภาดีขึ้น เม่ือใหหนูขาวที่ไดรับสาร cyclandelate ขนาด 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม รับประทานสารสกัดแอลกอฮอลในขนาด 0.4 มิลลลิิตร เทียบเทากับผงสมุนไพร 60 กรัม/
กิโลกรัม ทุกวัน ติดตอกัน 4 วัน พบวาจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น 483 เซลล/ตารางมิลลิเมตร 
แสดงวาสารสกดัแอลกอฮอลสามารถลดฤทธิ์ของ cyclandelate ตอการลดจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวได6 
 3.  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวาคา LD50 มีคาเทากับ 163.4  
กรัม/กิโลกรัม6 
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4.  การทดลองทางคลินิกพบวา เม่ือใหผูปวยโรคหัวใจรับประทานสารสกัดตนกะเม็งในขนาด 
15 กรัม/ครั้ง (เทียบเทาผงยา 30 กรัม) วันละ 2 ครั้ง ติดตอกันนาน 1 เดือน พบวา สารสกัดดังกลาว
สามารถบรรเทาอาการวงิเวียนศีรษะ ปวดเคนอก ปวดหลงั หายใจขัด หรือแนนหนาอกไดผลดี นอกจากน้ี
ตนกะเม็งมีสรรพคุณลดไขในเด็ก สามารถใชรบัประทานหรือตมนํ้าอาบก็ได6,7 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.1.  

English Edition.  Beijing: Chemical Industry Press, 2000. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
4. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, 2547. 
5. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วชิรา แดนตะวัน, สุนทรี วิทยานารถไพศาล, สําลี ใจดี, วิบูลย โชคชัยวัฒนพร, นภาพร วิทิตภัทรภาคย, 

ขวัญจิต ภูสาระ.  การใชสมุนไพร เลม 1: รายงานการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับงานวิจัยของโครงการพัฒนาเทคนิคการทํายา
สมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522. 

6. Zhang Y, Lin ZB.  Herba Ecliptae: mo han lian  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  
Modern study of pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 
1999. 

7. Institute of Medicinal Plant Development and Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medicinal Sciences.  
Chinese Materia Medica.  Vol. IV.  2nd ed.  Beijing: Renmin Weisheng Publishing House, 1988. 
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กานพลู: Dingxiang (丁香)  
 

กานพลู หรือ ติงเซียง คือ ดอกตูมแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Syzygium aromaticum 
(L.) Merr. et Perry. วงศ Myrtaceae1 

 

                                             
                                                  กานพลู (Flos Caryophylli) 
 

ชื่อไทย:  กานพลู (ภาคกลาง)2,3 

ชื่อจีน:  ติงเซียง (จีนกลาง), เต็งเฮีย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Clove1 

ชื่อเครื่องยา:  Flos Caryophylli1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวดอกตูมเม่ือกานดอกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีแดงอิฐ ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไว

ในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
นําวัตถุดิบสมุนไพรมาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก รอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก ทุบใหแตกกอนใช1 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
ตัวยาที่มีคุณภาพดีตองเปนดอกขนาดใหญ แหงสนิท สีแดงอมมวง มีนํ้ามันมากและมิไดสกัด

เอานํ้ามันออก (กานพลูที่ผานการสกัดเอานํ้ามันออกแลว จะมีสรรพคุณทางยาต่ํา) กลิ่นฉุน รสเผ็ดจัด3-5 
 

    2 เซนติเมตร 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
กานพลู  รสเผ็ด อุน  มีฤทธิ์ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหาร  กระจายความเย็น ระงับปวด  

สรรพคุณแกอาเจียน  แกสะอึกเน่ืองจากความเย็น  แกปวดทองนอยเน่ืองจากระบบกระเพาะอาหารเย็น  
นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ใหความอบอุนแกระบบไต เสริมหยาง แกอวัยวะเพศไมแขง็ตัว มดลูกเย็น เปนตน1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ดอกกานพลูแหงที่ยงัไมไดสกัดเอานํ้ามันออก รสเผ็ดรอน กลิ่นหอมจัด สรรพคณุแกทองเสยี ขบั
ลม แกทองอืดทองเฟอ ใชดับกลิน่ปาก นํ้ามันกานพลูใชเปนยาขบัลม ยาฆาเชื้อโรค ใสฟนฆาเชื้อและเปน
ยาชาเฉพาะที่ ชวยระงับอาการปวดฟน ใชแกโรครํามะนาด ใชระงับกลิ่นปาก6,7 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 1-3 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

 การแพทยแผนไทย  ใชดอกแหง 5-8 ดอก (0.12-0.16 กรัม) ตมเอานํ้าด่ืมหรือบดเปนผง ชง
นํ้าด่ืม หรือเค้ียวกานพลูแหง 1-2 ดอก หลังอาหาร เพ่ือชวยลดกลิ่นปาก ชวยใหปากสะอาด และชวยลด
อาการทองอืดจากอาหารไมยอย นอกจากนี้ดอกกานพลูยังชวยปองกันไมใหเด็กออนทองอืดทองเฟอได โดย
ใชดอกแหง 1 ดอก แชไวในกระติกนํ้ารอนท่ีใชชงนมใหเด็กออน การใชนํ้ามันกานพลูเปนยาแกปวดฟนทํา
โดยใชสําลีชุบนํ้ามันกานพลูอุดตรงฟนท่ีปวด หรือใชดอกแหงตําพอแหลก ผสมเหลาขาวเล็กนอย ใชสําลี
ชุบอุดรูฟน4,6,8,9 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

หามใชในผูเปนไข อาเจียน รอนใน และหามใชกานพลูรวมกับวานนางคํา เน่ืองจากกานพลจูะถกู
ขมดวยวานนางคํา (การแพทยแผนจีน)1,9 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  นํ้ามันหอมระเหยซึ่งสกัดจากดอกกานพลูดวยการกลั่นมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียได 25 ชนิด 
(ประกอบดวยแบคทีเรียแกรมลบ 9 ชนิด และแกรมบวก 16 ชนิด ซึ่งเปนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคใน
สัตว พืช และแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย) โดยความกวางของโซนที่ยับยัง้การเจริญของเชือ้อยูในชวง 
7-28 มิลลิเมตร10 

 2.  สารสกัดเมทานอลจากดอกตูมของกานพลูมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียตอ oral pathogen ที่
ทําใหเกิดฟนผุและโรคเหงือกและฟนได 2 ชนิดคือ Prevotella intermedia และ Porphyromonas 
gingivalis โดยมีคา MIC เทากับ 156 และ 625 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ แตสารสกัดดังกลาว
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ไมมีฤทธิ์ตอแบคทีเรียที่ทําใหฟนผุอีก 2 ชนิดคือ Streptococcus mutans และ Actinomyces viscosus 
(MIC > 2.5 มิลลิกรัม/มิลลลิติร)10 

 3.  สาร eugeniin ที่ไดจากสารสกัดกานพลูมีฤทธิ์ในการตานเชื้อไวรสัชนิด wild herpes virus 
type 1 โดยมีคา EC50 เทากับ 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และสามารถตานเชื้อไวรัสชนิด acyclovir-
phosphonoacetic acid-resistant herpes virus type 1, thymidine kinase-deficient herpes virus 
type 1 และ wild herpes virus type 2 ไดดวย10 

 4.  สารสกัดเมทานอลจากดอกกานพลูมีฤทธิ์ยับยั้ง IL-8 ไดมากกวา 50% ซึ่ง IL-8 เปน 
neutrophil chemoattractant และเกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบได ดังน้ันสารสกัดกานพลูน้ีจึงอาจมี
ฤทธิ์ตานการอักเสบ แตอยางไรก็ตามกระบวนการอักเสบเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับสารหลายชนิด
ดวยกัน ดังน้ันการยับยั้งสารเพียงชนิดใดชนิดหน่ึงจึงยังไมสามารถบงชี้ถึงประสิทธิภาพในการตานการ
อักเสบได10 

 5.  สาร eugenol บริสุทธิ์ มีคา LD50 ในหนูขาว เทากับ 1.93 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษที่พบ 
ไดแก อัมพาตที่ขาหลังและกรามลาง เฉ่ือยชา เคลื่อนไหวชาหรอืเคลื่อนไหวไมไดเลย กลั้นปสสาวะไมได 
มีปสสาวะเปนเลือด และโคมา ซึ่งจะมีอาการหายใจขัด และหัวใจวาย10  
 6.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากดอกกานพลู 
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง11 
 7.  จากการศึกษาในหนูขาวพบวา สารสกัดนํ้าจากดอกกานพลสูามารถยับยั้งการเกิด systemic 
anaphylaxis โดยมีคา IC50 เทากับ 31.25 มิลลิกรัม/กิโลกรมั และสามารถยับยั้งการเกิด local Ig E-
mediated passive cutaneous anaphylaxis reaction ได โดยมีคา IC50 เทากับ 17.78 และ 19.81 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยฉีดเขาเสนเลือดดํา และใหทางปาก ตามลําดับ และจากการศึกษาในหลอด
ทดลอง สารสกดัน้ียังสามารถลดการหลั่งฮีสตามีน จาก RMPC ไดอีกดวย ดังน้ันสารสกัดกานพลูน้ีมี
ประสิทธิภาพในการลดการเกิดภูมิคุมกันไวเกินไดจากการศึกษา model ดังกลาว10 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  
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2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอมรินทร, 2548. 
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4. กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข.  สมุนไพรพื้นบานฉบับรวม. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : 
Text and Journal Corporation Co., Ltd., 2533. 

5. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
6.       กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย เติมวิเศษ (คณะบรรณาธิการ).  คูมือประชาชนในการดแูลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย.  พิมพครั้งท่ี 2.   
       กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2547. 
7.      พเยาว เหมือนวงษญาติ.  สมุนไพรกาวใหม.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี. พริ้น จํากัด, 2537. 
8. วันดี กฤษณพันธ, เอมอร โสมนะพันธุ, เสาวณี สุริยาภณานนท.  สมุนไพรในสวนครัว.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมดิคัล มีเดีย, 
 2541. 
9. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด.  มหัศจรรยสมุนไพรจีน.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด มหาชน, 

2550. 
10. บพิตร กลางกัลยา, นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป.  รายงานผลการศึกษาโครงการการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา

จากสมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร พริ้นต้ิง แมสโปรดักส จํากัด, 2544. 
11. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 1.  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
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กิ่งหมอน : Sangzhi (桑枝)  
 

กิ่งหมอน หรือ ซังจือ คือ กิ่งออนที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Morus alba L. 
วงศ Moraceae1 
 

                                                                                                                                 1 เซนติเมตร 
                                                    กิ่งหมอน (Ramulus Mori) 

ชื่อไทย:  กิ่งหมอน (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  ซังจือ (จีนกลาง), ซึงกี (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Mulberry Twig1 

ชื่อเครื่องยา:  Ramulus Mori1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวกิ่งออนไดตลอดป แตระยะที่เหมาะสมควรเก็บตอนตนฤดูรอน ริดใบออก ตาก
แดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1,3 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  กิ่งหมอน  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมาลางนํ้าใหสะอาด ใส

ภาชนะหมักไวสกัครูเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ นําไปตากแดดใหแหง1,4 
วิธีที่ 2  กิ่งหมอนผัด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับ

ปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามสีีเหลือง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม1,4 
วิธีที่ 3  กิ่งหมอนผัดเหลา  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม  เติม 
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เหลาเหลืองปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาเน้ือของตัวยา จากน้ัน 
นําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามีสีเหลือง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใช
เหลาเหลือง 12 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)1,4 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 

ตัวยาที่มีคุณภาพดีตองเปนกิ่งออน ดานหนาตัดสีขาวอมเหลือง แข็งและเหนียว3,5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 กิ่งหมอน รสขม สุขุม มีฤทธิ์ขับลม ทําใหเสนลมปราณคลองตัว ใชรักษาอาการปวดขอ เสน
เอ็น หรือกลามเนื้อ และมีฤทธิ์คลายอาการขัดของขอตอ ใชแกอาการมือเทาเปนตะคริว1 
 กิ่งหมอนผัด  มีฤทธิ์ชวยใหเสนลมปราณแขนขาไหลเวียนดี สวนใหญใชรักษาอาการปวดเมื่อย
และชาตามหัวไหลและแขน1,4  
 กิ่งหมอนผัดเหลา มีฤทธิ์แรงในการขับลมและระบายความชื้น ชวยใหเสนลมปราณไหลเวียน
และระงับปวดไดดี ใชรักษาอาการปวดขอตอ แขนขาหดเกร็งหรือชักกระตุก4   
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 9-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ: 
 มีรายงานการวิจยัวาสารสกัดกิ่งออนหมอนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม tyrosinase และการสราง 
melanin  แตไมมีผลยับยั้งการสรางเอนไซมหรือตอ gene expression ของเอนไซม สารสกดัน้ีสามารถ
ลดการสราง melanin บนผิวหนูตะเภาท่ีไดรับรังสี UV ได โดยสารสําคัญที่ออกฤทธิ์คือ 2,3’,4,5’- 
tetrahydroxystilbene (2-oxyresveratrol) IC50 มีคาเทากับ 0.23 กรัม/มิลลลิติร ผลการทดสอบความ
เปนพิษของสารสกัดพบวา ไมทาํใหเกิดพิษเม่ือทดสอบพิษเฉียบพลัน การระคายเคืองผวิหนัง การกอใหเกิด
อาการแพ สาร 2-oxyresveratrol มีฤทธิ์ยับยัง้ tyrosinase ไดแรงกวา resveratrol (3,4’,5- trihydroxy-
stilbene) 150 เทา6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข.  สมุนไพรไทย-จีน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2547. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
6. Lee KT, Lee KS, Jeong JH, et al.  Inhibitory effects of Ramulus mori extracts on melanogenesis.  J Cosmet Sci 2003, 

54(2): 133-42. 
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 2 เซนติเมตร 

กิ่งอบเชยจีน : Guizhi (桂枝)  
 

กิ่งอบเชยจีน หรือ กุยจือ คือ กิ่งออนแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cinnamomum cassia 
Presl วงศ Lauraceae1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi) 
 

ชื่อไทย:  กิ่งอบเชยจีน2 
ชื่อจีน:  กุยจือ (จีนกลาง), กุยกี (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Cassia Twig1 

ชื่อเครื่องยา:  Ramulus Cinnamomi1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวกิ่งออนในฤดูใบไมผลแิละฤดูรอน แยกเอาใบออก ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวใน

สถานที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 กิ่งอบเชยจีน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาลางดวยน้ําสะอาด แชนํ้าสักครู

เพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหงที่อุณหภูมิหอง1,3 
วิธีที่ 2 กิ่งอบเชยจีนผัดน้าํผึ้ง เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่

เหมาะสม ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ัน
นําไปผัดในกระทะโดยใชระดับไฟปานกลาง ผดัจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจาก 
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เตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 15 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี หนาตัดมีสีขาวอมเหลือง แข็ง เหนียว และเปราะ4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
กิ่งอบเชยจีน รสเผ็ดอมหวาน อุน มีฤทธิ์ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ ใหความอบอุน ชวยให 

เลือดหมุนเวียน เสริมหยาง ปรับชี่  สรรพคุณแกหวัดจากการกระทบความเย็น แกปวดจากการกระทบ
ความเย็น เลือดค่ัง ขับเสมหะ ความชื้นและของเหลวตกคาง แกใจสั่น หัวใจออน1 
 กิ่งอบเชยจีนผัดน้ําผึ้ง รสเผ็ดจะลดลง มีฤทธิ์บาํรุงและใหความอบอุนแกสวนกลางของรางกาย 
(ตั้งแตสะดือขึ้นไปถึงลิ้นป ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม) และมีฤทธิ์สลายความเย็น ระงับ
ปวด ใชเปนยาบํารุงสําหรับสตรีหลังคลอดแลวรางกายออนแอ3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
การแพทยแผนจีน  ระมัดระวังในการใชในผูปวยที่รอนในมาก ตกเลือดงาย1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนูถีบจักรและกระตาย เม่ือใช

รวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว สารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-
0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ
ไวรสับางชนิด5 

2.  โดยทั่วไปกิ่งอบเชยจีนมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ เชน ยา
รักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก อาการหอบ
เน่ืองจากหลอดลมอักเสบ เปนตน6 

3. การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าท่ีมีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยเขาชองทอง
หนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 50 (LD50) และไมมีตัวใด
ตาย เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวัน มีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ 200 มิลลกิรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 
แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด6 
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เกสรบัวหลวง : Lianxu (莲须)  
 

เกสรบัวหลวง หรือ เหลียนซู คือ เกสรตัวผูที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo 
nucifera Gaertn. วงศ Nymphaeaceae1 
 

                                                          2 เซนติเมตร                                                                                                   1 เซนติเมตร 

                                          เกสรบัวหลวง (Stamen Nelumbinis) 
 

ชื่อไทย:  เกสรบัวหลวง, เกสรบัว (ทั่วไป); เกสรสัตตบงกช, เกสรสัตตบุษย (ภาคกลาง)2 

ชื่อจีน:  เหลียนซู (จีนกลาง), โหนยชิว (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Lotus Stamen1 

ชื่อเครื่องยา:  Stamen Nelumbinis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บดอกบัวที่บานเต็มที่ในวันที่ทองฟาแจมใสในฤดูรอน แยกเอาเฉพาะเกสรตัวผู คลุมดวย

กระดาษ ตากแดดหรือผึ่งใหแหงในที่รม เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1   
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

นําวัตถุดิบสมุนไพรมาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก รอนเอาฝุนและเศษเล็ก ๆ ออก3,4 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เกสรตองแหงและไมแตกหัก สีเหลืองออน เหนียวนุม มีนํ้าหนักเบา3,4 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 

เกสรบัวหลวง มีสรรพคุณแกอาการฝนเปยก เลือดกําเดาไหล ประจําเดือนมามากกวาปกติ  
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แกระดูขาว และแกอาการทองเสีย3 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 

เกสรบัวหลวง มีกลิ่นหอม รสฝาด สรรพคุณเปนยาบํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น บํารุงปอด บํารุง 
ตับ บํารุงกําลัง คุมธาตุ แกลม บํารุงครรภ และแกไข3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช 

การแพทยแผนจีน  ใช 3-5 กรัม ตมเอานํ้าด่ืมหรือบดเปนผงรับประทาน1 

การแพทยแผนไทย ใชเกสรบวัหลวงสดหรือแหงประมาณ 1 หยิบมือชงกับนํ้ารอน 1 แกว 
(ประมาณ 240 มิลลิลิตร) แชทิ้งไว 10-15 นาที ด่ืมขณะที่ยังอุนอยู วันละ 3-4 ครั้ง ๆ ละ 1 แกว หรือ
ใชเกสรบวัหลวงแหง บดเปนผง รับประทานครั้งละ 0.5-1 ชอนชา ชงนํ้ารอนด่ืมแกลม3 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. จากการศกึษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกดั 50% แอลกอฮอลจากเกสรแหง พบวา
คา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง5 

2.  สารสกัดนํ้าจากเกสรบัวหลวงสามารถตานเชื้อ Staphylococcus aureus ไดอยางออน5 
 

เอกสารอางอิง 
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โกฐขี้แมว: Dihuang (地黄)  
 

โกฐขี้แมว หรือ ตี้หวง คือ รากสดหรือแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa 
(Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae1   
 

     
                                                                                        2 เซนติเมตร                                                                              2 เซนติเมตร 
               โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)               โกฐขี้แมวนึ่งเหลา (Radix Rehmanniae Preparata) 
 

ชื่อไทย:  โกฐขีแ้มว (ทั่วไป)2 
ชื่อจีน:  ตี้หวง (จีนกลาง), ตี่อึ๊ง (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Rehmannia Root1 
ชื่อเครื่องยา:  Radix Rehmanniae1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวรากในฤดูใบไมรวง แยกเอารากแขนงและดินออก นําไปปงไฟออน ๆ จนกระทั่งเน้ือ
ในเปลี่ยนเปนสีดําและเกือบแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1  
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 5 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่  1  โกฐขี้แมวสด  เตรียมโดยนํารากโกฐขี้แมวสด มาแยกเอารากแขนงและดินออก ลางนํ้า

ใหสะอาด กอนใชใหนํามาหั่นเปนชิ้นหนา ๆ หรือค้ันเอานํ้ามาใช3 
วิธีที่ 2 โกฐขี้แมว เตรียมโดยนําสมุนไพรที่ไดจากการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

มาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนชิ้นหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,3 
วิธีที่ 3 โกฐขี้แมวนึ่งเหลา  เตรียมโดยนําตัวยาท่ีไดจากวิธีที่ 1  เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว  

คลุกเคลาใหเขากัน แลวใสในหมอน่ึงที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาในเน้ือตัวยา  สังเกต 

Page 72



 
 
 
 
คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน 

 

63

ไดจากสีของสมนุไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรสออกหวาน หลังจากนั้นนําไปตากแดด
จนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ หั่นเปนชิ้นหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง (ใชเหลาเหลือง
หรือเหลาขาว 30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)1,3,4   

นอกจากการน่ึงเหลาแลว โกฐขี้แมวยังสามารถนึ่งโดยไมตองใชสารปรุงแตง เตรียมโดยนําตัวยา 
ที่ไดจากวิธีที่ 1 มาใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งตัวยาดานนอกและเนื้อในมีสดํีา นําออก
จากเตา และนําไปทําใหแหงประมาณ 80% หั่นเปนชิ้นหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง1,3  

วิธีที่ 4  โกฐขี้แมวถาน  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 2 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟแรง ผัด
จนกระทั่งผิวนอกของตวัยามีสีดําเกรียมและพองตัว นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น3  

วิธีที่ 5 โกฐขี้แมวนึ่งเหลาถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 3 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟแรง 
ผัดจนกระทั่งผวินอกของตัวยามีสีดําเกรียมและพองตัว นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น3  
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดีจะตองมีนํ้าหนัก ออนนุม ชุมชื้นเปนมัน ดานหนาตัดสีดํา และมีรสหวาน5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
โกฐขี้แมวสด  รสอมหวาน ขม เย็น  มีฤทธิ์ระบายความรอน เสริมธาตุนํ้า ทําใหเลือดเย็น และ 

หามเลือด รักษาโรคที่มีอาการยินพรองทําใหลิ้นแดง กระหายน้ํา เปนจ้ําเลือด และอาเจียนเปนเลือด3  
โกฐขี้แมว รสอมหวาน ขม เย็น มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น รักษาโรคที่ความรอนเขา 

กระแสเลือด (เชน ปากแหง ลิน้แดง) เลือดรอนและออกนอกระบบ (เชน ตกเลือด จ้ําเลือด อาเจียนเปน
เลือด เลือดกําเดาไหล) มีฤทธิ์เสริมยินและธาตนํุ้า รักษาโรคที่เสียธาตุนํ้า (รอนใน กระหายน้ํา คอแหง)6 

โกฐขี้แมวนึ่งเหลา มีรสอมหวาน อุนเล็กนอย มีฤทธิ์บํารุงเลือด เสริมยิน รักษาโรคที่เลือดพรอง 
(ซีดเหลือง วิงเวียน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลือด) ยินของไตพรอง (เหงื่อออกตอนหลับ 
ฝนเปยก กระหายน้ํา) และมฤีทธิ์บํารุงธาตุนํ้าและไขกระดูก รักษาโรคที่ธาตุนํ้าและเลือดของตับและไตพรอง 
(เอวและเขาปวดเม่ือยออนแรง วิงเวียน หอูื้อ หนวดและผมขาวกอนวัย)3,6 

โกฐขี้แมวถาน  จะชวยใหตัวยาเขาสูระบบเลือด มีฤทธิ์ทําใหเลอืดเย็นและหามเลอืด เหมาะสําหรบั
ผูปวยที่มีอาการอาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล ปสสาวะมีเลือดปน และประจําเดือนมามากผิดปกติ3  

โกฐขี้แมวนึ่งเหลาถาน มีฤทธิ์บํารุงเลือดและหามเลือดเปนหลัก เหมาะสําหรับสตรีที่ประจําเดือน
มามากผิดปกติ3  
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ขนาดที่ใชและวิธีใช:   
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด  9-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง:   
ควรระมัดระวังในการใชในผูปวยที่มีภาวะกระเพาะและมามเย็นพรอง ถายเหลว การรับประทาน

โกฐขี้แมวในปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย 
และใจสั่น หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง (การแพทยแผนจีน)6 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1 สารสกัดนํ้าโกฐขี้แมวมีฤทธิย์ับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (corticosterone) ในซีรัม
ของกระตายเมื่อฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเน้ือตอมหมวกไตฝอ นอกจากน้ี
สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ในหนูถีบจักร และตานเชื้อ Staphylococcus aureus หรือ Escherichia coli ในหลอดทดลอง6,7 

2  เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมว ขนาด 60-90 กรัม พบวามีผลเพิ่มภูมิ 
ตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง6  

3. เม่ือนําโกฐขี้แมวไปนึ่งกับเหลา จะทําใหสารกลุมอิริดอยดไกลโคไซด (iridoid glycosides) 
แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งนํ้าตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัวตอไปเปนนํ้าตาลเชิงเด่ียว 
ทําใหปริมาณนํ้าตาลเชงิเด่ียวในโกฐขีแ้มวนึ่งเหลาสูงกวาโกฐขีแ้มว 2 เทา  นอกจากน้ีโกฐขีแ้มวนึง่เหลาจะมี
ปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน6 มีรายงานวาเม่ือ
รับประทานโกฐขี้แมวนึ่งเหลา อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วงิเวียนศีรษะ 
ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเน่ือง8  

4.  สารสกัดนํ้าในขนาด 25.0 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร แสดงฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส hepatitis B ใน
เซลลเพาะเลี้ยง และสารสกัด 80% เมทานอลในขนาด 1.0 มิลลิกรัม/มิลลลิติร สามารถปกปองตับของ
หนูขาวจากสารพิษ carbontetrachloride ได9 

5.  สารสกัดนํ้า (สกัดโดยไมใชความรอน) หรือสารสกัดเมทานอลเมื่อใหทางกระเพาะอาหารหนู
ขาวในขนาด 111.5 หรือ 200.0 มิลลกิรัม/กโิลกรัม แสดงฤทธิล์ดนํ้าตาลในเลอืดในสัตวทดลองท่ีถกูทําใหเปน
เบาหวานจาก streptozocin อยางไรก็ตามสารสกัดนํ้าท่ีสกัดโดยวิธีใชความรอน เม่ือใหทางปากหนูขาวท่ีถูก
ทําใหเปนเบาหวานในขนาด 1.6-2.0 กรัม/กโิลกรัม ทกุวัน ติดตอกันนาน 8 วัน ไมแสดงฤทธิ์ดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาสารสําคัญที่แสดงฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดเปนสารที่ไมทนความรอน9 
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6. เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางกระเพาะอาหารหนูถีบจักรในขนาด 60 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 
ติดตอกันนาน 3 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมีสตัวทดลองตัวใดตาย และเมื่อใหสารสกัด
ดังกลาวในขนาด 18 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 45 วัน ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
นํ้าหนักตัวและเอนไซมของตับ เม่ือใหสารสกดั 90% เมทานอลทางกระเพาะอาหารหนูถีบจักรในขนาด 
600.0 มิลลิกรมั/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกนันาน 4 วัน ไมพบอาการพิษใด ๆ และไมทําใหนํ้าหนักตัว
ลดลง นอกจากน้ียังพบวาขนาดของสารสกัด 70% เมทานอลท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50)
เม่ือใหโดยการปอนมีคามากกวา 2.0 กรัม/กิโลกรัม9 
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โกฐเขมา: Cangzhu  (苍术)  
 

โกฐเขมา หรือ ชังจู คือ เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตรวา Atractylodes lancea (Thunb.) 
DC. หรือ A. chinensis (DC.) Koidz. วงศ Compositae1 

 

                                                                                         2 เซนติเมตร                                                                                   1 เซนติเมตร 

                                                          โกฐเขมา (Rhizoma Atractylodis)                                                           
 

ชื่อไทย:  โกฐเขมา (กรุงเทพฯ)2,3 

ชื่อจีน:  ชังจู (จีนกลาง), ชังตุก (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Atractylodes Rhizome1 
ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Atractylodis1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง แยกเอาดินและทรายออก ตากแดดใหแหง แลว
ตัดรากฝอยทิ้ง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 โกฐเขมา เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ไดมาแชนํ้าสักครู ลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะ

ปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,4 

วิธีที่ 2 โกฐเขมาผัดรําขาวสาล ีเตรียมโดยนํารําขาวสาลีใสลงในภาชนะที่เหมาะสม ใหความรอน
โดยใชระดับไฟปานกลางจนกระทั่งมีควันออกมา ใสตัวยาทีไ่ดจากวิธีที่ 1 ลงไป คนอยางรวดเรว็จนกระทั่ง
ผิวของตัวยาเปนสีเหลืองเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก ตั้งทิง้ไวใหเย็น4 
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วิธีที่ 3 โกฐเขมาผัดเกรยีม เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที ่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับ
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตวัยามีสีนํ้าตาลไหม พรมนํ้าเล็กนอย แลวผัดตอโดยใชไฟออน ๆ 
ผัดจนตัวยาแหง นําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก4  

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีคุณสมบัติแข็งและเหนียว หนาตัดมีจดุสีแดงจํานวนมาก (สีแดงเหมือน
สารซินนาบาร cinnabar) มีกลิ่นหอมมาก5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
โกฐเขมา รสเผ็ดขม อุน มีฤทธิ์ขับความชื้น เสริมระบบการยอยอาหาร  สรรพคุณแกความชื้น 

กระทบสวนกลาง (จุกเสียด อึดอัดลิ้นป อาเจียน เบ่ืออาหาร ทองเสีย) และมีฤทธิ์ขับลมและความชืน้ แก
ปวดขอและกลามเน้ือ บรรเทาอาการไขหวัดจากลมเย็นหรือความชื้น (จับไข หนาว ๆ รอน ๆ ปวดศีรษะ  
ปวดเมื่อยตัว)1,6 
 โกฐเขมาผัดรําขาวสาลี รสเผ็ดจะลดลง แตคุณสมบัติแหงจะนุมนวลขึ้น และมีกลิ่นหอม เพิ่ม
ฤทธิ์ชวยใหการทํางานของมามและกระเพาะอาหารดีขึ้น ใชรกัษาอาการของมามและกระเพาะอาหารทํางานไม
สัมพันธกัน (กระเพาะอาหารทําหนาท่ียอยอาหารจนไดสารจําเปน สวนมามทําหนาท่ีลําเลียงสารจําเปนน้ี
ไปใชทัว่รางกาย) แกเสมหะเหนียวหนืด แกตอหิน แกตาบอดกลางคืน4 
 โกฐเขมาผัดเกรยีม รสเผ็ดและคุณสมบัติแหงจะลดลงมาก มีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของลําไส
แข็งแรง แกทองเสียเปนหลัก ใชรักษาอาการทองเสียเน่ืองจากมามพรอง โรคบิดเรื้อรัง4 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐเขมา มีกลิ่นหอม รสรอน ใชเปนยาบํารุงธาตุ  แกโรคเขาขอ แกโรคในปาก เปนยาเจริญ 
อาหาร ยาขับปสสาวะ แกโรคในปากในคอ ระงับอาการหอบ แกหวัดคัดจมูก แกไข แกเหงื่อออกมาก  
และแกไขรากสาดเรื้อรัง6 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
 การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกันในหนูที่ทําใหติดเชื้อ Candida albicans ทําให
หนูมีชีวิตรอดมากขึ้น และสารสกัดดังกลาวมีฤทธิ์ทําใหอาหารอยูในกระเพาะนานขึ้น7,8 
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 2.  สาร β-eudesmol มีฤทธิ์ตานปวดในหนูทดลอง และพบวามีผลตอกลามเน้ือของหนูที่เปน
เบาหวานมากกวาหนูปกติ9,10 
 3.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากเหงาโกฐเขมา
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง11 นํ้ามันหอม
ระเหยเปนพิษตอหนูถีบจักรเมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง12 ขนาดของสารสกัดดวยนํ้ารอนท่ีทําใหหนูถีบจักรหรือ
หนูขาวตายครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดมีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหกิน13 
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โกฐจุฬาลําพา: Qinghao  (青蒿)  
 

โกฐจุฬาลําพา หรือ ชิงเฮา คือ สวนเหนือดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Artemisia 
annua L. วงศ Compositae1 

 

                                                                                                                                  3 เซนติเมตร 
                              โกฐจุฬาลําพา (Herba Artemisiae Annuae) 
 

ชื่อไทย:  โกฐจุฬาลําพา (ภาคกลาง)2,3 

ชื่อจีน:  ชิงเฮา (จีนกลาง), แชเฮา (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Sweet Wormwood Herb1 
ชื่อเครื่องยา:  Herba Artemisiae Annuae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในระยะออกดอก คัดแยกเอาลําตนแกทิ้ง ทําใหแหงในที่รม เก็บรักษา

ไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
นําสมุนไพรวัตถดิุบมาพรมน้ําทิ้งไวสกัครู เพ่ือใหออนนุม หั่นเปนทอน ๆ ขนาดพอเหมาะ และ

นําไปตากแหง1 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีสีเขียว มีปริมาณใบมาก กลิ่นหอมฉุน4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 โกฐจุฬาลําพา รสเผ็ดขม เย็น มีฤทธิ์ระบายความรอนพรอง (รอนใน) ใชแกไขจากยินถกูกระทบ  
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(รอนตอนกลางคืน ชวงเชาไขลด ไขเซื่องซึม) แกไขเรื้อรงัเน่ืองจากยินพรอง (ตัวรอน ไขเรื้อรงั ผอมแหง  
มีไขตอนบาย) แกไขจากกระทบความรอนอบอาวระอุ (ปวดศรีษะ ตัวรอน คอแหง) และแกไขมาลาเรีย5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐจุฬาลําพา  รสสุขุม หอม รอน ใชแกไขเจรยีง (ไขจับวันเวนวัน เปนไขจับสั่นประเภทหนึ่ง) 
แกไขเพ่ือเสมหะ แกหืด แกไอ เปนยาขับเหงื่อ5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สาร artemisinin และอนุพันธ จะถูกเปลี่ยนแปลงในรางกายเปน dihydro-artemisinin ที่
มีฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย โดยออกฤทธิ์ฆาเชื้อมาลาเรียในระยะทีเ่ปน blood schizont สารกลุมน้ีออกฤทธิ์
ตอเชื้อ Plasmodium ทุก species ทั้งที่ด้ือและไมด้ือตอยาคลอโรควิน6 สารสกัดตนโกฐจุฬาลําพาดวย
แอลกอฮอลมีพษิตอหนูถีบจักรเมื่อฉีดเขาทางชองทองหนูถีบจกัรในขนาด 400 มิลลิกรัม/กโิลกรัม7 

 ในปจจุบันสารกลุมน้ีไดมีการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งในสัตวทดลองและการทดลองทางคลินิก
ทั้งสี่ระยะ จนไดรับการอนุมัติจากองคการอาหารและยาของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยใหใชรกัษา
โรคมาลาเรียท่ีเกิดจากเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ด้ือตอยาคลอโรควิน ซึ่งพบมากในประเทศไทย6 

 2.  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากตนโกฐจุฬาลําพาในหนูถีบจักร เม่ือ
ใหสารทางชองทองหรอืใหทางปาก พบวาคา LD50 มากกวา 5 กรัม/กโิลกรัม เม่ือใหทางปาก และ 0.8485 
กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหทางชองทอง ในหนูถีบจักรทั้งสองเพศ6  
 การให artemether ฉีดเขากลามเน้ือ ที่ความเขมขน 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ในหนูขาว ทํา
ใหพยาธิสภาพตอ brainstem โดยพบวา auditory nuclei ถูกทําลาย6 
 มีการศึกษา teratogenic effect ในหนู เม่ือให artemisinin ในขนาด 1/200-1/400 ของคา  
LD50 โดยใหหลงั gestation 6 วัน พบวายาน้ีทําใหเกิด foetal resorption6 
 แตเม่ือนํามาใชกับคน มีรายงานการเกิดอาการขางเคียงนอยมาก และเปนอาการขางเคียงทีไ่ม
รุนแรง อาการที่พบคือ มีไข คลื่นไส อาการที่พบนอยคือ เม็ดเลือดแดงลดลง มีการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG) คือ หัวใจเตนชาลง6 
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โกฐเชียง: Danggui  (当归)  
 

  โกฐเชียง หรือ ตังกุย คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Angelica sinensis (Oliv.) 
Diels วงศ Umbelliferae1   

 

     
                                                                                                                                                                                                                   2 เซนติเมตร 

     ตังกุยเซนิ (Radix Angelicae Sinensis)                         โกฐเชียง หรือ ตังกุยเหวย (Radix Angelicae Sinensis) 
 

                      2 เซนติเมตร                                                                              2 เซนติเมตร 

                                                                  ตังกุยโถว (Radix Angelicae Sinensis)               
 

ชื่อไทย:  โกฐเชยีง (ภาคกลาง)2-4 
ชื่อจีน:  ตังกุย (จีนกลาง, จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Chinese Angelica1 

ชื่อเครื่องยา:  Radix Angelicae Sinensis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวรากปลายฤดูใบไมรวง แยกเอารากแขนงและดินออก ทําใหแหงหมาด ๆ มัดเปนมัดเล็ก ๆ  

วางไวบนชั้น แลวรมควันใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

5 เซนติเมตร 
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การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 7 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ตังกุย (ทั้งราก หรือ ทุกสวน) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาลางนํ้าใหสะอาด 

ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม ฝานเปนแผนบาง ๆ และนําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา1,5 

วิธีที่ 2  ตังกุยโถว (สวนหัว หรือ สวนเหงาอวบสั้นที่อยูตอนบนสุด) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพร  
ที่ได มาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพือ่ใหออนนุม แลวตัดเอาเฉพาะสวนหัวมาฝานเปนแผนบาง ๆ 
ประมาณ 4-6 แผน ตอหัว (หรืออาจฝานตามยาวเปนแผนบาง ๆ) นําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา5 

วิธีที่ 3  ตังกุยเซิน หรืออาจเรียกวา ตังกุย (สวนรากแกวหลกั) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพร  
ที่ได มาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม ปอกเอาเปลือกรากทิ้ง เอาเฉพาะสวนรากแกว
หลัก นํามาฝานเปนแผนบาง ๆ นําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา5 

 วิธีที่ 4  โกฐเชยีง หรือ ตังกยุเหวย (สวนหาง หรือ สวนรากฝอย) เตรยีมโดยนาํวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได มาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพื่อใหออนนุม แยกเอาเฉพาะสวนรากฝอย ฝานเปนแผน และ
นําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา5 

วิธีที่ 5   ตังกุยผดัเหลา  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 3 ใสในภาชนะที่เหมาะสม  เติมเหลา 
เหลืองปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไป
ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามีสีเหลืองเขม นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใช
เหลาเหลือง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)5 
 วิธีที่ 6  ตังกุยผัดดิน (เปนดินท่ีอยูในเตาเผาไฟเปนระยะเวลานานมาก มักมีฤทธิ์เปนดางออน คน
จีนเรียกดินชนิดน้ีวา ฝูหลงกาน)  เตรียมโดยนําดินใสในภาชนะที่เหมาะสม ผัดจนกระทั่งดินรอน ใสตัวยาที่
ไดจากวิธีที่ 3 ลงไป ผัดจนกระทั่งดินเกาะติดตัวยาจนทั่ว นําออกจากเตา รอนเอาดินออก นําตัวยาที่ได
ไปวางแผออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชดินฝูหลงกาน 30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)5 

วิธีที่ 7 ตังกุยถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 3 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง 
ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตัวยามีสีดําจาง ๆ นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม5  

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผิวนอกตองมีสีนํ้าตาลเหลอืง ชุมชื้นเปนมัน ดานหนาตัดสีขาวอมเหลือง และ
มีกลิ่นหอมกรุน6 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ตังกุย มีรสเผ็ดอมหวาน อุน มีฤทธิ์บํารุงเลือด ทําใหเลือดหมุนเวียน รักษาโรคที่เลือดในระบบ 
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หัวใจและตับพรอง (มีอาการหนาซีดเหลือง วิงเวียน ใจสั่น) การไหลเวียนของเลือดติดขัด (มีอาการ 
ประจําเดือนไมปกติ ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไมมา) เลือดพรองตาง ๆ เชน การไหลเวียนของเลือด
ติดขัดและมีความเย็นจับ (มีอาการเลือดค่ัง ฟกช้ํา ช้ําใน ปวดไขขอ ไขขออกัเสบ) ใหความชุมชื้นกับลําไส 
(ลําไสแหง รอน ทองผูก) และมีฤทธิ์ระงับปวด รักษาโรคแผลฝหนอง ลดอาการบวม แกปวด เปนตน7 

นอกจากน้ีแพทยแผนจีนนิยมใชในตํารับยาเกี่ยวกับโรคทางนรีเวช เชน ใชเปนยาขับระดู แกรกตี
ขึ้น ขับรกและแกไขในเรือนไฟ ยาเกี่ยวกับอาการเลือดออกทุกชนิด แกหวัด แกทองขึ้น ทองเฟอ ตกมูก
เลือด4 

ตังกุยโถว  มีสรรพคุณบํารุงเลือด4 
โกฐเชียง หรือ ตังกุยเหวย มีสรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของเลือดไมติดขัด4 
ตังกุยผัดเหลา จะชวยเพิ่มฤทธิ์การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการเลือด

พรอง เลือดไหลเวียนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดไขขอ และไขขออักเสบ7  
 ตังกุยผัดดิน (ดินฝูหลงกาน) จะชวยใหตัวยาเขาสูมามไดดีขึ้นโดยมีฤทธิ์บํารุงเลือด เหมาะสําหรับ
ผูปวยที่มีอาการเลือดพรองถายเหลว ปวดทอง5 
 ตังกุยถาน  มีฤทธิ์หามเลือดและบํารุงเลือด เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการตกเลือดจากมดลูก และ
สตรีประจําเดือนมามากผิดปกติ5 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐเชียง (สวนรากฝอย) มีกลิน่หอม รสหวานขม สรรพคุณแกไข แกสะอกึ แกไอ แกเสยีด
แทงสองราวขาง8 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด  6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 สตรีมีครรภหรือใหนมบุตร หรือผูที่ระบบขับถายไมดี ทองเสียบอย รอนใน อาเจียนเปนเลือด  
ไมควรรับประทาน9 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกลด็เลือดและการปลอยสาร serotonin ในหนูขาว10  
เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุน
การหดตวัของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไสและมดลกู เม่ือฉีดสารสกดันํ้าและสารสกดัแอลกอฮอล
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เขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์เพ่ิมการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูก 
นอกจากน้ียังพบวาสาร polysaccharides มีฤทธิ์ในการสรางเม็ดเลือด11 

2.  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน 1 สัปดาห จะลดอาการ
ปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกันเลือดแข็งตัว  สารสกัดนํ้า
ยังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี  และเมื่อฉีดสารสกัดนํ้าเขา
หลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิด
อาการผิดปกติใด ๆ11 

3.  มีรายงานการวิจัยพบวา โกฐเชียงชวยยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและเซลลมะเร็ง ตานการ
อักเสบ และรักษาโรคหอบหืด9 

4. เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร ขนาดสารสกดัเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม12 
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2 เซนติเมตร  

โกฐน้ําเตา: Dahuang  (大黄) 
 

โกฐน้ําเตา หรือ ตาหวง คือ รากและเหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Rheum palmatum 
L. หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. หรือ R. officinale Baill. วงศ Polygonaceae1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma Rhei) 

ชื่อไทย:  โกฐนํ้าเตา (ภาคกลาง)2 

ชื่อจีน:  ตาหวง (จีนกลาง), ตั่วอึ๊ง (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Rhubarb1 

ชื่อเครื่องยา:  Radix et Rhizoma Rhei1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวรากและเหงาปลายฤดูใบไมรวงเมื่อลําตนและใบเหี่ยวหรอืเก็บเกีย่วในฤดูใบไมผลถิัดไป
กอนแตกหนอ แยกรากฝอยและเปลือกนอกท้ิง นําสมุนไพรมาหั่นเปนแวนหรือเปนทอน ๆ ตากแดดให
แหง เก็บรักษาไวในสถานที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 5 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 โกฐน้าํเตา เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ไดมาแชนํ้าสกัครู ลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะ

ปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ หรือหั่นเปนชิ้น ๆ และนําไปทําใหแหง1,3 

วิธีที่ 2  โกฐน้าํเตาผัดเหลา  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม 
เหลาเหลืองหรือเหลาขาวปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟออน ๆ ผัด 
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จนกระทั่งตัวยาแหงและมีสีเขม นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใชเหลาเหลืองหรือเหลาขาว 10 
กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)1,3 

วิธีที่ 3  โกฐน้ําเตาผัดน้ําสม เตรียมโดยนําตัวยาท่ีไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม 
นํ้าสม (ซึ่งไดมาจากการหมักกลัน่ขาว) ปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากนั จนกระทัง่นํ้าสมแทรกซึม
เขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยาแหง นําออกจากเตา 
ตากใหแหงในทีร่ม (ใชนํ้าสม 15 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)1,3  

วิธีที่ 4  โกฐน้ําเตาถาน  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับแรง  
ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตัวยามีสีดําเกรียมเล็กนอย ภายในเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเขม พรมนํ้าเล็กนอย นํา
ออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม1,3  

วิธีที่ 5  โกฐน้าํเตานึ่งเหลา  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1  มาคลุกเคลาใหเขากันกับเหลา 
เหลืองปริมาณพอเหมาะ หมักทิ้งไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา แลว
ใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงประมาณ 24-32 ชั่วโมง จนกระทั่งมีสีดําทั้งดานนอกและเนื้อในของ
ตัวยา นําออกจากเตา และนําไปทําใหแหง (ใชเหลาเหลือง 30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)1,3  

นอกจากการน่ึงเหลาแลว โกฐน้ําเตายังสามารถนึ่งโดยไมตองใชสารปรุงแตง เตรียมโดยนําตัวยา 
ที่ไดจากวิธีที่ 1 มาใสในภาชนะนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งตัวยาดานนอกและเนื้อในมีสดํีา นําออก
จากเตา และนําไปทําใหแหง1,3  

หมายเหตุ: เหลาเหลืองผลิตจากขาว ขาวสาลี ขาวโพด มีปริมาณแอลกอฮอล 15-20% และเจือ
ปนดวยนํ้า ไขมัน กรดอะมิโน และแรธาตุอื่น ๆ สวนเหลาขาวผลิตจากขาว ขาวสาลี มัน ฯลฯ โดยการ
กลั่นโดยมีปริมาณแอลกอฮอล 50-60% และเจือปนดวยกรดอินทรีย ไขมัน ฯลฯ1 

คุณสมบัติของเหลารอนแรง รสหวานเผ็ด สรรพคุณเพิ่มการไหลเวียนของเลอืด ขับความเย็น 
ดับกลิ่นและรส ชวยใหสารอินทรียบางอยางละลายแตกตัวไดดีขึ้น โดยทั่วไปเหลาขาวใชในการเตรียมยา
ดอง เหลาเหลืองมักใชในการเตรียมตัวยาพรอมใช1 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผิวนอกตองมีสีนํ้าตาลเหลือง มีนํ้าหนัก มีคุณสมบัติแข็งและเหนียว มี
ลายเสนและมีจดุลักษณะเหมือนดาวชัดเจน มีนํ้ามัน มีกลิ่นหอมจรุงใจ รสขมแตไมฝาด เม่ือเค้ียวจะมี
ลักษณะเหนียว4 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
โกฐน้าํเตา รสขม เย็น  มีฤทธิ์ระบาย  ขับของเสียตกคาง  สรรพคุณแกของเสยีตกคางภายใน 

กระเพาะอาหารและลําไส (ทองผูกจากภาวะรอน ตัวรอนจัด) หยางของระบบมามไมเพียงพอ มีของเสีย 
และความเย็นตกคาง ทําใหทองผูก อาหารตกคาง ปวดทองนอย ถายไมสะดวก และมีฤทธิ์ระบายความ
รอน ขับพิษรอน ขับพิษ ใชในผูปวยที่มีระบบโลหิตรอน (อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดา ตาแดง คอบวม 
เหงือกบวม) ขบัพิษรอน แผลฝหนองบวม นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ชวยใหเลือดหมุนเวียน กระจายเลือดค่ัง 
ใชแกสตรีประจาํเดือนไมมาเน่ืองจากมีเลือดค่ัง แกฟกช้ํา ช้ําใน เลือดค่ัง ปวด บวม เปนตน1 

โกฐน้าํเตาผัดเหลา มีสรรพคุณขับพิษรอนในเลือด โดยเฉพาะสวนบนของรางกาย (ตั้งแตลิน้ป
ขึ้นไป ไดแก ปอด หัวใจ)1 

โกฐน้าํเตาผัดน้าํสม มีสรรพคุณขับของเสียตกคางภายในกระเพาะอาหารและลําไส3 

โกฐน้าํเตาถาน มีสรรพคุณระบายความรอนในระบบเลอืด ชวยใหเลือดหมุนเวยีน และหามเลอืด1 
โกฐน้าํเตานึ่งเหลา มีสรรพคุณระบายความรอนและขับสารพิษ ชวยลดฤทธิ์ถายที่รุนแรงให

นอยลง1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐน้ําเตา รสฝาดมัน สุขุม สรรพคุณ บํารุงธาตุ แกธาตุพิการ อาหารไมยอย ระบายทอง รูถาย 
รูปดเอง แกทองเสีย  ขับลมในลาํไส  ขับปสสาวะและอุจจาระใหเดินสะดวก แกตาเจ็บ แกริดสีดวงทวาร  
เปนยาระบายที่ดี ไมมีฤทธิ์ระคายเคืองลําไส และยังชวยสมานลําไสไดอีกดวย5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 3-30 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
เน่ืองจากโกฐน้ําเตามีฤทธิ์ถายรุนแรง ดังน้ันเวลาตมใหใสทีหลงั และหากนําไปนึ่งกับเหลาจะทํา

ใหฤทธิ์ถายนอยลง แตชวยปรับการหมุนเวียนของเลือดใหดีขึ้น1 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

การใชโกฐน้ําเตาเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการปวดเฉียบพลันและมวนเกร็งในลําไสใหญและ
อุจจาระเหลวเหมือนนํ้า ดังนั้นควรใชโกฐนํ้าเตาเฉพาะเม่ือไมสามารถแกอาการทองผกูไดดวยการปรับเปลีย่น
โภชนาการ หรือใชยาระบายชนิดเพิ่มกาก ในกรณีที่ใชโกฐน้ําเตาแลวมีเลือดออกทางทวารหนัก หรือเม่ือ
ใชในขนาดสูงแลว ลําไสยังไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงถงึภาวะรุนแรงที่อาจเกิดอันตรายได นอกจากน้ัน
การใชติดตอกันเปนเวลานานเกนิกวาทีก่ําหนดยงัอาจจะทําใหลําไสเกิดความเคยชนิได และหามใชโกฐน้ําเตา 
ในผูปวยที่มีอาการปวดเกรง็หรอืปวดเฉียบพลันในชองทอง ไตอกัเสบ หรอืมีอาการปวดทอง คลื่นไสอาเจยีน 
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โดยไมทราบสาเหตุ6-8 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. สารสําคัญในโกฐน้ําเตาโดยเฉพาะสารเซนโนไซด (sennosides) และสารเรอินโนไซด (rheinosides) 
มีฤทธิ์เปนยาถายโดยออกฤทธิก์ระตุนการบีบตวัของลาํไสใหญ ชวยเรงการขบักากอาหารออกจากลําไสใหญ 
และเพิ่มการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําใหมีปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึ้น9,10 และ
แทนนินในโกฐน้ําเตามีฤทธิ์ฝาดสมาน ทําใหหยุดถาย6 

2.  โกฐน้ําเตามีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก เลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนบนกระเพาะ 
อาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน11 

3.  เม่ือปอนสารสกัดโกฐน้ําเตาดวย 70% เมทานอลใหหนูถีบจกัร พบวาขนาดที่ทําใหสัตวทดลอง
ตายเปนจํานวนครึ่งหนึ่งมีคามากกวา 2.0 กรัม/กิโลกรัม12 เม่ือคนรับประทานสารสกัดดวยนํ้าในขนาด 5 
มิลลิลิตร ไมพบพิษตอตับ13 เม่ือปอนสารสกัดใหหนูถีบจักรหรือหนูขาวในขนาด 200 มิลลิกรมั/กิโลกรัม  
ไมพบพิษ14 
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โกฐสอ: Baizhi (白芷) 
 

โกฐสอ หรือ ไปจื่อ คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตรวา Angelica dahurica (Fisch.ex 
Hoffm.) Benth. et Hook. f. หรือ A. dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. 
formosana (Boiss.) Shan et Yuan วงศ Umbelliferae1 
 

     
                                                             2 เซนติเมตร                                                                        2 เซนติเมตร 

                                        โกฐสอ (Radix Angelicae Dahuricae)                                             
 

ชื่อไทย:  โกฐสอ (ทั่วไป); โกฐสอจีน2,3 

ชื่อจีน:  ไปจื่อ (จีนกลาง), แปะจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Dahurian Angelica Root1 

ชื่อเครื่องยา:  Radix Angelicae Dahuricae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวรากในฤดูรอนถึงฤดูใบไมรวงเมื่อใบเริม่เปลี่ยนเปนสีเหลือง แยกเอารากแขนง ดินและ

ทรายออก ตากแดดหรือทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาไวในทีมี่อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

นําวัตถุดิบสมุนไพรที่ไดมาลางนํ้าใหสะอาด แลวแชนํ้านานประมาณ 1-2 ชั่วโมง นําออกมาผึ่ง
ใหแหงหมาด ๆ หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,4 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีสีขาว เน้ือแข็ง มีนํ้าหนัก มีแปงมาก มีกลิ่นหอม รสชาติเขมขน5 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
โกฐสอ รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์ขับเหงื่อ แกอาการหวดัจากการกระทบลมเย็นภายนอก (ปวดศีรษะ  

คัดจมูก) มีฤทธิ์เปดทวาร บรรเทาปวด แกอาการปวดศีรษะ (โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะดานหนา) ปวด 
ฟน ลดอาการคัดจมูกจากไขหวดัหรือโรคโพรงอากาศอักเสบ นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ลดบวม ขับหนอง แก
พิษแผลฝหนอง บวมเปนพิษ1,6 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐสอ มีกลิ่นหอม รสขมมัน มีสรรพคุณแกไข แกหืด แกไอ บาํรุงหัวใจ แกเสมหะเปนพิษ แก
สะอึก แกหลอดลมอักเสบ แกไขจับสั่น6-8 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
 การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สาร byakangelicol และ imperatorin ที่แยกไดจากโกฐสอมีฤทธิ์ตานการอักเสบในหนู
ทดลอง9,10 สวนสาร byakangelicol, byakangelicin, oxypeucedanin และ imperatorin มีฤทธิ์
ปกปองตับจากสาร tacrine ในหลอดทดลอง11 
 2.  สาร angelicotoxin ที่แยกไดจากโกฐสอ เม่ือใชในปริมาณนอยมีฤทธิก์ระตุนศูนยการหายใจ
และประสาทสวนกลาง ทําใหอตัราการหายใจเร็วขึ้น ทําใหความดันโลหิตสูงขึน้ และทําใหอาเจียน และ
หากใชในปริมาณมากจะทําใหชักและเกิดอัมพาต12 
 3. จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากเหงาโกฐสอ 
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง13 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอมรินทร, 2548.  
4. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
5.      Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science &  
         Technology Publishing House, 2006. 
6. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกใน

พระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
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7. เสงี่ยม พงษบุญรอด.  ไมเทศ เมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณากิจ, 2514. 
8. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, 2547. 
9. Lin CH, Chang CW, Wang CC, Chang MS, Yang LL.  Byakangelicol, isolated from Angelica dahurica, inhibits both 

the activity and induction of cyclooxygenase-2 in human pulmonary epithelial cells.  J Pharm Pharmacol 2002; 54(9): 
1271-8. 

10.  Kang OH, Lee GH, Choi HJ, Park PS, Chae HS, Jeong SI, Kim YC, Sohn DH, Park H, Lee JH, Kwon DY.  Ethyl 
acetate extract from Angelica Dahuricae Radix inhibits lipopolysaccharide-induced production of nitric oxide, 
prostaglandin E2 and tumor necrosis factor-alphavia mitogen-activated protein kinases and nuclear factor-kappa B in 
macrophages.  Pharmacol Res 2007; 55(4): 263-70. 

11. Oh H, Lee HS, Kim T, Chai KY, Chung HT, Kwon TO, Jun JY, Jeong OS, Kim YC, Yun YG.  Furocoumarins from 
Angelica dahurica with hepatoprotective activity on tacrine-induced cytoxocity in Hep G2 cells.  Planta Med 2002; 
68(5): 463-4. 

12. Yeung HC.  Handbook of Chinese Herbs (Chinese Materia Medica).  California: Los Angeles County, 1996. 
13. มงคล โมกขะสมิต, กมล สวัสดีมงคล, ประยุทธ สาตราวาหะ.  การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, ทรงพล 

ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 1.  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
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โกฐหัวบัว: Chuanxiong  (川芎)  
 

โกฐหัวบัว หรือ ชวนซฺยง คือ เหงาแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ligusticum chuanxiong 
Hort. วงศ Umbelliferae1  

 

          
                                                                     3 เซนติเมตร                                                                           2 เซนติเมตร 

                                                     โกฐหัวบัว (Rhizoma Chuanxiong)                                                                                                       
 

ชื่อไทย:  โกฐหัวบัว (ทั่วไป)2,3 

ชื่อจีน:  ชวนซยฺง (จีนกลาง), ชวนเกียง (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Szechwan Lovage Rhizome1 

ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Chuanxiong1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวเหงาสดในฤดูรอนเม่ือตาของลําตนเริ่มเห็นเปนตุมชัดเจนและมีสีมวงออน ๆ แยกลําตน 

ใบ และดินออก นําไปตากในที่รมจนตัวยาแหงประมาณรอยละ 50 แลวนําไปปงไฟออน ๆ จนกระทั่งแหง 
แยกเอารากฝอยทิ้ง  เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 โกฐหัวบัว เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาแชนํ้าสักครู ลางนํ้าใหสะอาด ใส

ภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนบาง ๆ และนําไปทําใหแหง1,4 
วิธีที่ 2  โกฐหัวบัวผัดเหลา เตรยีมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมเหลา 

เหลืองปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากนั หมักไวจนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาในเน้ือตัวยา จากน้ัน 
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นําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามีสีเหลืองอมน้ําตาล นําออกจากเตา ตากใหแหงใน
ที่รม (ใชเหลาเหลือง 10 กิโลกรมั ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)1,4 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนแวนขนาดใหญ อวบอิ่ม เน้ือแข็ง มีกลิ่นหอมฉุน และมีนํ้ามันมาก5 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 โกฐหัวบัว รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์ชวยการไหลเวียนของชี่และเลือด รักษาอาการปวดจากเลือดค่ัง  
กระจายการตีบของเสนเลือด (ประจําเดือนมาไมเปนปกติ ปวดประจําเดือน ขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด  
เจ็บชายโครง เจบ็บริเวณหวัใจ เจ็บหนาอก เจ็บจากการฟกช้ํา ช้าํบวมจากฝหนอง) และมีฤทธิ์ขบัลม บรรเทา 
ปวด รกัษาอาการปวดศีรษะ อาการปวดจากการคั่งของชี่และเลอืด1,4  
 โกฐหัวบัวผัดเหลา จะชวยนําตวัยาขึ้นสวนบนของรางกาย มีฤทธิแ์รงในการระงับปวด ชวยใหการ
ไหลเวียนของเลือดและชี่ภายในรางกายดีขึ้น โดยทั่วไปใชรักษาอาการปวดศีรษะจากการคั่งของเลือด และ
โรคไมเกรน4  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โกฐหัวบัว มีกลิ่นหอม รสมัน สรรพคุณแกลมในกองริดสีดวง และกระจายลมทั้งปวง (หมายถึง
ลมที่ค่ังอยูในลําไสเปนตอน ๆ ทําใหผายหรือเรอออกมา) ยาไทยมักไมใชโกฐหัวบัวเด่ียว แตมักใชรวมกับ
ยาอ่ืนในตํารับ3 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1. สารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 25-50 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์สงบ

ประสาท และจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในหนูถีบจักร สารสกัดมีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด6 โกฐหัวบัว
ในขนาดต่ํา ๆ  มีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของมดลูกของกระตาย  แตเม่ือใหในขนาดสูงจะยับยั้งการบีบตัว 
อยางสมบูรณ7 

2. โกฐหัวบัวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด8 บรรเทาอาการปวดหลังคลอด 
ชวยใหรกหรือเน้ือเยื่อของมดลูกที่ตายแลวถกูขับออกมาไดดี สารสกัดมีฤทธิ์เพิ่มการบีบตวัของมดลูก ทําให
ประจําเดือนมาเร็วขึ้น  จึงไมแนะนําใหใชขณะมีอาการปวดประจาํเดือน หรือโรคที่เกี่ยวกับการตกเลือดอ่ืน ๆ3 
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3. การศึกษาพษิเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองและกลามเน้ือหนูถีบจักร พบวาขนาด
ของสารสกัดท่ีทาํใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 65.86 และ 66.42 กรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ9 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุไดศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของ
สารสกัด 50% แอลกอฮอลจากเหงาโกฐหัวบัว พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือให
โดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง10 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอมรินทร, 2548.  
3. เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกใน

พระบรมราชูปถัมภ, 2550. 
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ขิง: Jiang  (姜)  
 

 ขิง หรือ เจียง คือ เหงาของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ 
Zingiberaceae1  
 

                                                                                                                                   
          ขิงสด (Rhizoma Zingiberis Recens)                                 ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis) 
                             

                                                                                                                                                                  2 เซนติเมตร 
                                            ขิงปง (Rhizoma Zingiberis Preparatum) 

ชื่อไทย:  ขิง, ขิงแกลง, ขิงแดง (จันทบุรี); ขิงเผือก (เชียงใหม); สะเอ (กระเหรี่ยงแมฮองสอน)2 
ชื่อจีน:  เจียง (จีนกลาง), เกีย (จีนแตจิว๋)1 
ชื่ออังกฤษ:  Zingiber (Dried Ginger)1 
ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Zingiberis1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูหนาวเมื่อใบเหี่ยวเฉา แยกเอาใบ รากฝอย ดินและทรายออก ตากแดดหรือ
ทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

    3 เซนติเมตร          3 เซนติเมตร 
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การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ขิงแหง เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาลางนํ้าใหสะอาด หมักไวจนกระทั่งนํ้าแทรกซึม

เขาไปในเนื้อตัวยา หั่นเปนแวนหนา ๆ หรือเปนชิ้น ๆ นําไปตากใหแหงในที่รม1,3 
วิธีที่ 2  ขิงปง (ขิงคั่ว) เตรียมโดยนําทรายที่สะอาดใสในภาชนะที่เหมาะสม ใหความรอนที่ 

อุณหภูมิสูง เติมตัวยาที่ไดจากวธิีที่ 1 ลงไป คนอยางสมํ่าเสมอ จนกระทั่งตัวยากรอบ ผิวดานนอกเปน 
สีนํ้าตาลดํา นําออกจากเตา ตั้งทิ้งใหเย็น3 

วิธีที่ 3 ขิงถาน เตรียมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟแรง ผดัจนกระทั่ง
ผิวนอกของตัวยามีสีดําไหม เน้ือในเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเขม พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา ทิ้งไวใหเย็น3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี จะตองเปนชิ้นใหญ สมบูรณ  และอวบหนา4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ขิงสด รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์ขับเหงื่อ กระทุงพิษ สรรพคุณแกหวัดจากการกระทบความเย็น มีฤทธิ์
ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหาร แกอาการคลืน่ไสอาเจียนจากภาวะที่กระเพาะมีความเย็นสูง มีฤทธิ์ให
ความอบอุนแกปอด ระงับไอ แกไอจากการกระทบความเย็น1 
 ขิงแหง รสเผ็ด รอน มีฤทธิ์เสรมิความอบอุน ขบัความเย็นและฟนฟูหยางชี่ของมามและกระเพาะ
อาหาร สมานระบบกระเพาะอาหารทําใหชี่ลงต่ํา ระงับอาการคลื่นไสอาเจียน1,3 

 ขิงปง รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์ใหความอบอุนแกเสนลมปราณ หามเลือด ใชรักษาอาการเย็นพรองแลว
อาเจียนเปนเลือด ถายเปนเลือด ตกเลือดท้ังเฉียบพลันและเรือ้รัง นอกจากน้ียังมีฤทธิ์ใหความอบอุนแก
กระเพาะอาหาร แกปวด หยุดถาย1,3 
 ขิงถาน รสขม อุน มีฤทธิ์หามเลือดแรงกวาขงิปง แตฤทธิ์ใหความอบอุนแกเสนลมปราณออนกวา
ขิงปง จงึใชรักษาอาการเย็นพรองแลวทําใหเลือดออก เชน เลือดออกมาก และเลือดออกชนิดเฉียบพลัน3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
ขิงสด รสหวาน เผ็ดรอน มีสรรพคุณแกปวดทอง บํารุงธาตุ ขับลมในลําไสใหผายออกและเรอ5,6 

ขิงแหง รสหวาน เผ็ดรอน สรรพคุณแกไข แกลม แกจกุเสยีด แกเสมหะ บํารุงธาตุ แกคลื่นเหียน 
อาเจียน5,6 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
 การแพทยแผนจนี  ใชขนาด  3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
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 การแพทยแผนไทย  ใชเหงาแก 5 กรัม ทุบพอแตก ฝานเปนแวน ๆ ชงนํ้ารอน 1 ถวย ปดฝา 
ไว 5 นาที ใชนํ้าท่ีชงไดด่ืมวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือใชผงขงิแหง 0.6 กรัม ชงนํ้าด่ืมหลังอาหาร แก
คลื่นไสอาเจียน แกจุกเสียด แนนเฟอ ใชเหงาสดตําค้ันเอานํ้าผสมกับมะนาว เติมเกลือเล็กนอย ใชกวาด
คอหรือจิบแกไอ ขับเสมหะ5,7,8 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 นํ้าขิงที่เขมขน จะออกฤทธิ์ตรงขามกัน ควรใชในปริมาณที่ไมเขมขนเกินไป (การแพทยแผนไทย)5 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. นํ้าค้ันขิงสดมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความเขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรง
บีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตงึตัวของลําไสเปลีย่นแปลง แตในระดับความเขมขนสูง ๆ จะลดแรง
บีบตัวและความตึงตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตวัของลาํไสเล็กสุนัข7 นอกจากนี้นํ้า
ค้ันขิงแกยงัมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก9 

2. เม่ือใหสารสกัด 50 % แอลกอฮอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 25 มิลลกิรัม/กิโลกรัม เปน
เวลาติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน เม่ือใหในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์
ระงับปวดไดอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปากกระตายในขนาด 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและมีฤทธิ์ตานการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง สารสกัดอะซีโตนหรือ 
50% แอลกอฮอล เม่ือใหแกสุนัขทางปากในขนาด 25, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรมั สามารถลด
จํานวนครั้งของการอาเจียนที่เกิดจากยาตานมะเร็งได สวนผลตอการชะลอการเริ่มเกิดการอาเจียนครั้งแรก
น้ัน เฉพาะสารสกัดอะซีโตนขนาด 100 มิลลิกรมั/กิโลกรัม หรือสารสกัด 50% แอลกอฮอลขนาด 25, 50 
และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทาน้ันท่ีสามารถชะลอการเริ่มเกดิการอาเจียนไดอยางมีนัยสําคัญ10 

3. ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไสอาเจยีน แกกระเพาะ
อาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสยี11 

4. ผงขิงในขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพในการปองกันและลดอาการเมารถเมาเรือ
ไดดี เม่ือใหหญิงมีครรภรับประทานขิงผงบรรจแุคปซูลขนาด 1 กรัม นาน 4 วัน ใหผลในการตานการ
อาเจียนเน่ืองจากตั้งครรภ และไมพบอาการขางเคียงแตประการใด8 นอกจากน้ียังพบวาขงิชวยบรรเทา
อาการปวดและลดการบวมของขอ และยังทําใหการทํางานของขอฟนตัวดีขึ้นในผูปวยโรคปวดขอรูมาตอยด  
และผูปวยที่มีอาการปวดหลังเรือ้รัง11 

5. การทดสอบความเปนพิษพบวา เม่ือฉีดนํ้าค้ันขิงสดที่มีความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดํา
หนูถีบจักร ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาการ
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พิษที่ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยุดหายใจ12 เม่ือปอนสารสกัด 80% แอลกอฮอล ขนาด 3 กรัม/กิโลกรัม 
จะทําใหเกิดอาการพิษในหนูถีบจักร13 การใชสารสกัด 50% หรือ 90% แอลกอฮอล ฉีดเขาชองทองหนู
ถีบจักร ขนาดท่ีทําใหสัตวทดลองตาย 50% เทากับ 178 และ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ14,15 
การฉีดสารสกัด 90% แอลกอฮอลเขาหลอดเลอืดดํากระตายขนาด 2 มิลลิลิตร ทําใหกระตายตาย16 สาร
สกัดดวยอีเทอรเม่ือใหผูใหญรับประทานมีอาการพิษเกิดขึ้นได17  

6.  ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการเกิดพิษจากการใชขิงแหงเพียงอยางเดียว และผลการศึกษา 
ทางคลินิกในผูปวยกลุมตาง ๆ ไมพบวาขิงกอใหเกิดอาการพิษแตอยางใด เม่ือใหสารสกัดขิงดวยนํ้ามันงา 
ในขนาดสูงถงึ 1 กรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวที่ตัง้ทองในชวงที่ตวัออนมีการสรางอวัยวะ ไมพบพิษตอตัวแม
และตัวออนในทอง10 

7. ขิงสดปงมีสรรพคุณแกคลื่นไสอาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย11 
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13. Mascolo N, Jain R, Jain SC, Capasso F.  Ethnopharmacologic investigation of ginger (Zingiber officinale).  J 

Ethnopharmacol 1989; 27(1/2): 129-40. 
14. Aswal BS, Bhakuni DS, Goel AK, Kar K, Mehrotra BN, Mukherjee KC.  Screening of Indian plants for biological 

activity: Part X.  Indian J Exp Biol 1984; 22(6): 312-32. 
15. Woo WS, Lee EB, Han BH.  Biological evaluation of Korean medicinal plants.  III.  Arch Pharm Res 1979; 2: 127-31. 
16. Emig HM.  The pharmacological action of ginger.  J Amer Pharm Ass 1931; 20: 114-6. 
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คนทีสอ: Manjingzi (蔓荆子)  
 

คนทีสอ หรือ มานจิงจื่อ คือ ผลสุกท่ีทําใหแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Vitex trifolia L. 
var. simplicifolia Cham. หรือ V. trifolia L. วงศ Verbenaceae1 
 

                                                                                                                                     0.5 เซนติเมตร 
                                                     คนทีสอ (Fructus Viticis) 
 

ชื่อไทย:  คนทีสอ, ดินสอ (ภาคกลาง); คนทีสอขาว (ชลบุรี); คุนตีสอ (สตูล); โคนดินสอ (จันทบุรี, 
ภาคกลาง); ดอกสมุทร, สีเสื้อนอย (เชียงใหม); ทิสอ, เทียนขาว (พิษณุโลก); ผีเสื้อ (เลย), ผีเสื้อนอย 
(ภาคเหนือ); มูดเพิ่ง (ตาก); สีสอ (ประจวบคีรีขันธ)2 

ชื่อจีน:  มานจิงจื่อ (จีนกลาง), หม่ังเก็งจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Shrub Chastetree Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Viticis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกในฤดูใบไมรวง แยกสิ่งที่ปะปนทิ้ง ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็น

และแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  คนทีสอ  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมารอนเอาเศษเล็ก ๆ  

ออก แลวทุบใหแตกกอนใช1,3 
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วิธีที่ 2  คนทีสอผัด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับ 
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกสีเขมขึ้น นําออกจากเตา รอนเอากานผลและเยื่อบาง ๆ สีขาวออก 
ตั้งทิ้งไวใหเย็น ทุบใหแตกกอนใช1,3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ มีเน้ือมาก กลิ่นหอม และปราศจากสิง่ปนปลอม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 คนทีสอ  รสเผ็ด ขม เย็นเล็กนอย  มีฤทธิ์ผอนคลาย  กระจายความรอน  ใชแกหวัดจากการ 
กระทบลมรอน ปวดศีรษะ อาการผิดปกติตาง ๆ จากศีรษะ และมีฤทธิ์ระบายความรอนของศีรษะและตา  
ใชแกอาการตาแดง บวม ปวดตา ตาลาย นํ้าตามาก1 
 คนทีสอผัด จะทําใหรสเผ็ดของยาลดลง มีฤทธิ์ระบายความรอนในระดับชี่ ระงับปวด ใชรักษา
อาการตาและหสููญเสียความสามารถ โรคไมเกรน3 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 คนทีสอ รสเผ็ดรอน สรรพคุณ แกพยาธิ แกฟกบวม แกเสมหะ แกลม แกริดสดีวงคอ5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 5-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวาสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ฆาเชื้อจุลินทรียหลายชนิด เชน Staphylococcus aureus, 
Typhoid bacillus ในหลอดทดลอง6 
 2.  สารสกัดนํ้า และสาร γ-aminobutyric acid ซึ่งแยกไดจากผลคนทีสอ แสดงฤทธิ์ลดความดัน
โลหิตในกระตาย6  
 3.  เม่ือใหสารสกัด 70% เมทานอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 300, 500 มิลลิกรัม/กโิลกรัม 
พบวาแสดงฤทธิร์ะงับปวด และสารสกัดเมทานอลขนาด 300, 500, 1000 มิลลิกรัม/กโิลกรัม แสดงฤทธิ์
ตานการอักเสบในหนูถีบจักรเมื่อใหโดยวิธีรับประทาน6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
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4. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 
Technology Publishing House, 2006. 
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Page 102



 
 
 
 
คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน 

 

93

เฉากวย: Caoguo (草果)  
 

เฉากวย หรือ เฉากั่ว คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Amomum tsaoko 
Crevost et Lemaire วงศ Zingiberaceae1 
 

                                                                                                                                            1 เซนติเมตร 
                                                     เฉากวย (Fructus Tsaoko) 
 

ชื่อไทย:  เฉากวย 
ชื่อจีน:  เฉากั่ว (จีนกลาง), เฉากวย (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Caoguo1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Tsaoko1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสกุในฤดูใบไมรวง คัดแยกสิ่งปะปนทิ้ง ตากแดดหรือทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา เก็บ

รักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 เฉากวย เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใชไฟแรง ผดั

จนกระทัง่ผวินอกมีสีเหลอืงไหมและพองตวั นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น กะเทาะเอาเปลือกออก ใช
เฉพาะสวนเนื้อใน ทุบใหแตกกอนใช2,3 

วิธีที่ 2  เฉากวยผัดน้าํขิง  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมนํ้า
ค้ันขิงสด ตั้งทิ้งไวใหนํ้าขิงสดแทรกซึมเขาเน้ือในตัวยา นําไปผัดโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทัง่มีสี
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เหลืองอมน้ําตาล นําออกจากเตา แลวตัง้ทิ้งไวใหเย็น ทุบใหแตกกอนใช (ใชขิงสด 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 
100 กิโลกรัม)2,3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ เน้ือมาก สีนํ้าตาลแดง กลิ่นหอมฉุน4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 เฉากวย รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์สลายความชื้น ขับความเย็น แกความเย็นกระทบกระเพาะอาหารและ
ลําไส ทําใหปวด จุกเสียด แนนทอง อาเจียน ทองเสีย มีฤทธิ์ขับเสมหะ (ขับความเย็น สลายความชื้น) 
และแกไขมาลาเรีย1 

เฉากวยผัดน้ําขิง จะเพิ่มฤทธิ์ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหารและระงับอาเจียน เหมาะสําหรับ
ผูปวยที่มีอาการปวดทอง จุกเสยีดแนนทอง อาเจียน3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 3-6 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวาผลเฉากวยมีฤทธิ์ชวยใหลําไสเล็กทอนตนแข็งแรง และชวยลดกรดในกระเพาะ
อาหาร รวมทั้งมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอดวย สารสกัดนํ้าชวยบรรเทาอาการหดตัวอยางแรงของกลามเน้ือ
ลําไสเล็กทอนปลายท่ีเกิดจากสาร acetylcholine5 

 2.  นํ้ามันหอมระเหยจากผลเฉากวยมีฤทธิ์ตานเชื้อรา โดยมีคา MIC และ MFC ใกลเคียงกัน 
นอกจากน้ีนํ้ามันดังกลาวยงัมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียดวย5 

 3.  การทดลองทางคลินิก พบวาผลเฉากวยเมื่อใชเด่ียวหรือใชผสมกับตัวยาอื่นในตํารับมีสรรพคุณ
ตานเชื้อมาลาเรีย บรรเทาอาการถายอุจจาระเปนเลือด คลื่นไสอาเจียนในสตรีมีครรภ แกทองเสีย ภาวะ
ไตลมเหลวชนิดเรื้อรัง และตับอกัเสบ5 

 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.1.  

English Edition.  Beijing: Chemical Industry Press, 2000. 
2. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
3. Lei GL, Dun BS.  Zhongyao Paozhi Jishu Zhinan.  1st ed.  Xi-an: World Library Publishing House, 2002. 
4. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5. Deng JG, Wei SJ.  Genuine and well-reputed medicinal materials in Guangxi.  1st ed.  Beijing: Zhongguo Zhongyi 

Yao Publishing House, 2007. 
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    2 เซนติเมตร 

 

ชะเอมเทศ: Gancao (甘草)  
 

ชะเอมเทศ หรือ กันเฉา คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis 
Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ Leguminosae-Papilionoideae1  
 
 
 
 
                                                             
                                                                                              
                                                              2 เซนติเมตร        
              ชะเอมเทศ (Radix Glycyrrhizae)                     ชะเอมเทศผัดน้ําผ้ึง (Radix Glycyrrhizae Preparata) 
 

ชื่อไทย:  ชะเอมจีน, ชะเอมเทศ, ชะเอมขาไก (ภาคกลาง)2,3 
ชื่อจีน:  กันเฉา (จีนกลาง), กําเชา (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Liquorice Root1 
ชื่อเครื่องยา:  Radix Glycyrrhizae1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวรากและเหงาในฤดูใบไมผลิและฤดใูบไมรวง แยกเอารากแขนงออก ตากแดดใหแหง 
เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ชะเอมเทศ เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาลางดวยน้ําสะอาด ใสภาชนะปดฝาไว

เพ่ือใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,4,5 
วิธีที่ 2 ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง เตรยีมโดยนํานํ้าผึง้บริสุทธิ์มาเจือจางดวยน้ําตมในปริมาณที่เหมาะสม 

ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดใน
กระทะโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้ง
ทิ้งไวใหเย็น (ใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)1,4,5 
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คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผิวนอกตองมีสีนํ้าตาลแดง มีคุณสมบัติแข็งและเหนียว ดานหนาตัดสีขาว
อมเหลือง มีแปงมาก และมีรสหวาน6 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ชะเอมเทศ รสอมหวาน สุขุม คอนขางเย็นเล็กนอย มีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ ปองกัน

และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชวยยอยอาหาร แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ แกอาการใจสั่น แก
ลมชัก โดยทั่วไปมักใชเขาในยาตํารับรักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษ
จากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได5,7 

ชะเอมเทศผดัน้าํผึ้ง รสอมหวาน อุน มีสรรพคณุบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการ
เตนของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ
อาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 
และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ5 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ชะเอมเทศ รสหวาน ชุมคอ มีสรรพคุณแกไอ ขับเสมหะ ขับเลือดเนา บํารุงหัวใจใหชุมชื่น แก
กําเดาใหเปนปกติ ใชสําหรับปรุงแตงรสยาใหรับประทานงาย เปนยาระบายออน ๆ3,5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 1.5-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 หามใชชะเอมเทศในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูปวยโรคตับแข็ง ผูปวยที่โลหติมีโปแทสเซียม
ต่ํามากหรือนอยเกินไป หรือผูปวยโรคไตบกพรองเรื้อรัง และสตรีมีครรภ8 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1.  การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิเสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด  พบวาฤทธ์ิ 

เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศไมไดผัดมาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึง 
นับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชีท่ี่ดีที่สุดในทางคลินิก5 

2. ชะเอมเทศมีฤทธิ์คลายฮอรโมนคอรติโซน ระงับไอ ขับเสมหะในหนูถีบจักร ลดการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการบวมอักเสบในหนูขาว แกแพและเสริมภูมิตานทานในหนูตะเภา7,9 
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3.  สารสกัดชะเอมเทศดวยนํ้ามีฤทธิ์แกพิษของสตริคนีนได และสารสกัดเขมขนสามารถแกพิษ 
เฉียบพลันของแอมโมเนียมคลอไรดได รวมทัง้สามารถปองกันพิษเฉียบพลันท่ีทําใหถงึตายของซลัไพรินได  
นอกจากนีช้ะเอมเทศยังสามารถลดความเปนพิษของฮสีตามีน คลอรอลไฮเดรท โคเคน แอซิโนเบนซอลและ
ปรอทไบคลอไรดไดอยางเดนชดั และสามารถแกพิษปานกลางหรือเลก็นอยตอคาเฟอีน นิโคติน เปนตน10,11 

4.  ชะเอมเทศมีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดย ทั่วไปมักใชเขาในยา
ตํารับรักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร เปนตน โดย
สามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได7,9 
 5.  ชะเอมเทศมีสรรพคุณรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไสเล็กในระยะเริ่มแรก จากการ 
ศึกษาในผูปวยจํานวน 50-200 ราย พบวาไดผลรอยละ 90 โดยเฉพาะผูปวยรายที่มีอาการปวดเม่ืออวัยวะ
มีการเคลื่อนไหวจะไดผลดี  ปกติหลังรับประทานยาแลว 1-2 สัปดาห อาการปวดจะหายหรือลดลงอยาง
เดนชัด อุจจาระเปนเลือดจะลดลง  ชะเอมเทศสามารถรักษาแผลที่กระเพาะอาหารไดผลดีกวาแผลที่ลําไส
เล็กในระยะเริ่มเปน หลังการรักษาแลวตรวจดวยเอ็กซเรย พบวาแผลหายเร็วกวา แตรายที่มีอาการโรคอื่น
แทรกซอนมักไมไดผล อยางไรก็ตามผลการรักษายังไมเปนที่นาพอใจ เพราะคนไขที่หายแลวจํานวนกวา
ครึ่งเม่ือหยุดยาแลว จะปรากฎอาการขึ้นอีก9,11 
 6.   ผงชะเอมเทศมีสรรพคุณแกอาการปสสาวะออกมากผิดปกติ (เบาจืด) จากการรักษาผูปวย
โรคเบาจืดท่ีเปนมานาน 4-9 ป จํานวน 2 ราย โดยใชผงชะเอมเทศ 5 กรัม รบัประทาน 4 ครั้ง พบวา
ไดผลในการรกัษาอยางมีนัยสําคัญ โดยผูปวยเมื่อแรกเขาโรงพยาบาล ระดับนํ้าเขาออกวันละ 8,000 
มิลลิลิตร หลงัจากรับประทานยาแลวปสสาวะลดลงเหลือวันละ 3,000-4,000 มิลลิลิตร มีผูปวย 1 ราย 
ปสสาวะลดลงเหลือ 2,000 มิลลิลิตร9,11 
  7.   ผูปวยวัณโรคปอดที่ไดรับยารักษาวัณโรคแลวไดผลไมนาพอใจหรือมีอาการเลวลง เม่ือให 
ยาสารสกัดชะเอมเทศรวมดวย จะชวยใหผลการรักษาดีขึ้น สําหรับผูปวยที่มีนํ้าเหลืองและเยื่อหุมปอด
อักเสบ อาการอักเสบจะหายเร็วขึ้น ตออาการจุดแผลที่ปอดและหนองในชองอก ไดผลคอนขางดีและ
ชวยยนระยะเวลาในการรักษาดวย  ผลการรกัษาผูปวยวัณโรคปอดจํานวนหลายสิบราย พบวาเม่ือใหยา
ผูปวยสวนใหญจะมีอาการดีขึ้นหรือหาย และอตัราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงจะลดลง เชื้อวัณโรค
จะหายไป ผลจากการตรวจดูดวยเอ็กซเรย แผลท่ีปอดดีขึ้น อาการปอดชื้นจะหายไป นํ้าท่ีขังในชองอก
ลดลงจนหายไป รูแผลที่ปอดที่มีลักษณะเปนเยื่อจะหดเล็กลง เน่ืองจากชะเอมเทศมีสารที่มีฤทธิ์คลายกับ
สารประเภทอ็อกซีคอรติโซน ซึง่ลดอาการอักเสบและทําใหอาการตาง ๆ ดังกลาวหายเร็วขึ้น และมีอาการ
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ขางเคียงคลายกับสารประเภทอ็อกซีคอรติโซน เชน ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น ตัวบวมน้ํา บางรายมีอาการ
หัวใจเตนชาลงหรือเร็วกวาปกติ ดังน้ัน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหรือการทาํงานของหัวใจไมปกติ ไม
ควรใชชะเอมเทศ10,11 
 8.  ผลการรักษาผูปวยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เปนหอบหืด โดยรับประทานผงชะเอมเทศ 5  
กรัม หรือสารสกัดชะเอมเทศ 10 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง พบวาไดผลดีขึ้นอยางเดนชัด อาการหอบหืดจะ
ดีขึ้นหรือหายไปเปนปกติในเวลา 1-3 วัน เสียงหอบหืดในหลอดลมจะหายไปในเวลา 11 วัน และการ
ทํางานของปอดดีขึ้น มีผูปวย 1 รายที่มีอาการกลับมาเปนอีก และไดรักษาดวยชะเอมเทศอีกก็ไดผล10,11 
 9.   ผลการรักษาผูปวยจํานวน 13 รายที่มีอาการตัวเหลือง โดยใหรบัประทานสารสกดัชะเอมเทศ 
ครั้งละ 15-20 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง พบวาอาการตัวเหลืองจะหายเปนปกติในเวลาประมาณ 13 วัน 
ผูปวยที่มีปริมาณนํ้าดีออกมาในปสสาวะในระดับ 3 จะหายเปนปกติในเวลาประมาณ 10 วัน อาการตับ
โตจะลดลงอยางเดนชัดในเวลาประมาณ 10 วัน และอาการเจบ็ที่ตับจะหายเปนปกติในเวลาประมาณ 8 
วัน10,11 
 10.  ชะเอมเทศมีสรรพคุณแกอาการของโรคพยาธิใบไมในเลือดไดผลดี เน่ืองจากชะเอมเทศมี
ฤทธิ์คลายสารประเภทอ็อกซีคอรติโซน จึงสามารถใชแทนคอรติโซนได ทําใหตอมหมวกไตขับสารออกมา 
ปกติเม่ือใหผูปวยรับประทานยาประมาณ 1-2 วัน อาการไขเริม่ลดลง และจะลดลงเปนปกติในเวลา 5-
10 วัน ขณะเดียวกันสภาพท่ัวไปจะดีขึ้นหรือหายเปนปกติ10,11 
 11.  ผลการรกัษาผูปวยลําไสเล็กบีบตัวผิดปกติจํานวน 254 ราย โดยใชสารสกัดชะเอมเทศ 
รับประทานครั้งละ 10-15 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง พบวาไดผลอยางเดนชัดจํานวน 241 ราย (รอยละ 
94.8) โดยใชระยะเวลาในการรกัษา 3-6 วัน10,11 
 12.  ผลการรักษาผูปวยเสนเลอืดขอดจํานวน 8 ราย โดยใหรบัประทานสารสกัดชะเอมเทศวัน
ละ 12-20 มิลลิลิตร หรือรับประทานชะเอมเทศ 50 กรัม ตมนํ้าแบงรับประทานกอนอาหาร 3 ครั้ง พบวา
ไดผลดี อาการปวดบวมเปนเสนหายไป เน่ืองจากสารสําคัญในชะเอมเทศสามารถบรรเทาอาการอักเสบ 
ปวด และเพิ่มภูมิตานทานใหแกรางกาย ระงับการเกิดกลุมกอนเน้ือ ผูปวยบางรายในระหวางรักษามีอาการ
บวมน้ําเลก็นอย ความดันโลหิตสูงขึ้น เม่ือลดขนาดยาลงแลว อาการเหลาน้ีจะหายไป นอกจากนี้มีรายงาน
วาหากรับประทานสารสกัดชะเอมเทศวันละ 15 มิลลิลิตร โดยแบงรับประทานเปน 3 ครั้ง พบวาสามารถ
รักษาอาการหลอดเลือดดําอุดตันและอักเสบได หลังรับประทานยาแลว 3 สัปดาห  พบวาอาการสวนใหญ
จะหายไป ผิวหนังสีแดงสดใสขึน้ อุนขึ้น ขอเทาและขอตาง ๆ เคลื่อนไหวไดเปนปกติ10,11 
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 13.  มีรายงานวา เม่ือใชสารละลายดางทับทิมในน้ําในอัตราสวน 1:4,000 ลางชองคลอดของ
ผูปวยกอนแลวใชสําลีเช็ดใหแหง จากน้ันใชสารสกัดชะเอมเทศทาปากมดลูก พบวาไดผลดีในผูปวยที่
ปากมดลูกอักเสบระดับปานกลาง ปกติใชเวลาในการรักษา 2-3 รอบ (แตละรอบทา 5 ครั้ง) ผูปวยจะ
หายเปนปกติ ถาอักเสบจากเชือ้ Trichomonas ก็ตองฆาเชื้อใหหมดเชื้อกอน จงึมารกัษาปากมดลูกท่ีอกัเสบ
เนาเปอยตอไป10,11 
 14.  ผลการรักษาผูปวยผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจํานวน 12 ราย โดยใชสารสกัดชะเอมเทศ
ดวยนํ้าความเขมขน 2% ทาบริเวณที่เปนใหชื้น ทุก 2 ชั่วโมงตอครั้ง เวลาทายาแตละครั้งใหทานาน 15-20 
นาที เปนเวลา 1-4 วัน อาการบวมแดงหายไป นํ้าเหลืองหยุดไหล แผลที่เนาเปอยจะหดเล็กลง และใชครีม
ซิงคออกไซดหรือคาลาไมนทาตออีกหลายวัน ก็จะหายเปนปกติ หรือใชชะเอมเทศจํานวน 30 กรัม ตมเอา
นํ้าชะลางแผลวนัละครั้ง สามารถรักษาอาการผิวหนังอักเสบเปนผื่นคันจากการแพไดผลดี นอกจากน้ีมี
รายงานผลการรกัษาผูปวยผวิหนังบริเวณแขนขาแตกเปนขุยมากจํานวน 17 ราย โดยใชสารสกดัชะเอมเทศ
ซึ่งเตรียมโดยใชชะเอมเทศ 30 กรัม หั่นเปนแผนบาง ๆ แชใน 75% เอทานอล จํานวน 100 มิลลลิิตร 
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง กรอง สารสกดัท่ีไดนํามาผสมกับกลีเซอรีนและน้ําจนครบ 100 มิลลิลิตร ใชทาบริเวณ
ที่เปนไดผลเปนท่ีนาพอใจ10,11 
 15.  มีรายงานวา ผลการรักษาผูปวยที่มีอาการเยื่อตาอักเสบเปนผื่นแดงจํานวน 60 ราย โดยใช
สารละลายสารสกัดชะเอมเทศดวยนํ้าความเขมขน 10-30% ใชหยอดตาทุก 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง ตามอาการ
ของโรค หยอดตาวันละ 3-4 ครั้ง พบวาผูปวยจํานวน 56 ราย ที่หายเปนปกติหลังการรักษา 2-7 วัน และ
มีผูปวยจํานวน 2 รายที่หยุดยาเร็วเกินไป ทําใหอาการกลับมาเปนใหมอีก นอกจากน้ียงัมีรายงานวา 
ผูปวยที่มีอาการเยื่อตาเปนผื่นแดงอักเสบใชยาน้ีเปนเวลา 2-14 วัน อาการปวด แดงจัด และผื่นแดง ๆ 
คอย ๆ ลดลงและหายเปนปกติ10,11 

16. ชะเอมเทศมีพิษนอย แตการรับประทานตอเน่ืองเปนเวลานาน จะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น
หรือมีอาการบวม7  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวา ขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาเมื่อ
ฉีดเขาใตผิวหนังที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 3.6 กรัม/กิโลกรัม9 
 

เอกสารอางอิง 
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2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
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1993. 
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ดอกคําฝอย : Honghua (红花)  
 

ดอกคําฝอย หรือ หงฮวา คือ ดอกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Carthamus 
tinctorius L. วงศ Compositae1 

 

                                                                                                                                      0.5 เซนติเมตร 
                                                ดอกคําฝอย (Flos Carthami) 
 

ชื่อไทย:  ดอกคําฝอย, ดอกคํา (ภาคเหนือ); ดอกคํา (ทั่วไป); ดอกคํายอง (ลําปาง)2 

ชื่อจีน:  หงฮวา (จีนกลาง), อั่งฮวย (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Safflower1 

ชื่อเครื่องยา:  Flos Carthami1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวดอกในชวงเชาตรูที่มีแดดจัดในฤดูรอนเมื่อวงกลีบดอกเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลือง

เปนสีแดง ตากแดดหรือตากในท่ีรม เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
 นําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก3 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ดอกตองละเอียด สีเหลืองแดงสด ไมมีกิ่งกาน คุณสมบัติเหนียวนุม3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ดอกคําฝอย รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์ทําใหเลือดหมุนเวียน ทะลวงจงิลั่ว แกประจําเดือนไมมา ปวด 
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ประจําเดือน ทําใหชี่และเลือดหมุนเวียน ระงับปวด และมีฤทธิ์กระจายเลือดค่ัง ระงับปวด ชวยใหเลือด
หมุนเวียน  กระจายเลือดค่ัง  ลดบวม  ระงับปวด แกฟกช้ํา ช้ําใน ปวดบวมจากเลือดค่ัง  เสนเลือดหัวใจ 
ตีบ เจ็บ ปวด แนนบริเวณหัวใจ แกผื่นแดง เลือดค่ังเน่ืองจากภาวะรอน1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ดอกคําฝอย รสหวานรอน สรรพคุณ ขับระดู บํารุงประสาท บํารุงหัวใจ แกดีพิการ ขับเหงื่อ  
ระงับประสาท บํารุงโลหิต แกตกเลือด แกไขในเด็ก แกดีซาน แกไขขออักเสบ แกหวัดนํ้ามูกไหล แก 
ปวดในรอบเดือน4 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
การแพทยแผนจีน หามใชในสตรีมีครรภ ในกรณีที่เลือดออกงายควรใชดวยความระมัดระวัง1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1.  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอลทางกระเพาะอาหารหนูถีบจกัรขนาด 500 มิลลกิรัม/กโิลกรมั พบวา

สารสกดัดังกลาวแสดงฤทธิ์แกปวดและลดไข แตเม่ือใหสารสกดันํ้าทางหลอดเลือดดําหนูถีบจักรในขนาด 
10 กรัม/กิโลกรมั พบวาไมแสดงฤทธิ์แกปวด5   

2.  เม่ือใหสารสกัด 50% เมทานอลทางกระเพาะอาหารหนูถีบจักรในขนาด 30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม พบวาสารสกัดดังกลาวแสดงฤทธิ์ตานการอักเสบ5  

3.   สารสกัดแอลกอฮอลแสดงฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจในหนตูะเภาและกระตาย และสารสกัด
นํ้าเม่ือใหทางชองทองหนูถีบจักรในขนาด 30 มิลลิกรัม/กิโลกรมั พบวาสามารถลดการรวมตัวของเกล็ด
เลือด และปองกันการสรางลิ่มเลือดขึ้นมาใหมได5  

4.  สารสกัดแอลกอฮอลแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Candida albicans และ Salmonella typhosa ในหลอดทดลอง แตไมมีผลตอเชื้อ 
Escherichia coli และ Shigella dysenteriae5 

5. จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากดอกคําฝอย
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง6 
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ดีบัว: Lianzixin (莲子心)  
 

ดีบัว หรือ เหลียนจื่อซิน คือ ครรภะ (ยอดออนแรกเกิด) ของเมล็ดท่ีแกจัดท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo nucifera Gaertn. วงศ Nymphaeaceae1 
 

                               
                                                  ดีบัว  (Plumula Nelumbinis) 
ชื่อไทย:  ดีบัว (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  เหลียนจื่อซิน (จีนกลาง), ไหนจี้ซิม (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Lotus Plumule1 

ชื่อเครื่องยา:  Plumula Nelumbinis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บฝกแกนํามารวมบนลาน แลวใชไมทุบใหลูกบัวแกรวงหลุดจากฝก เอาดีบัวออกจากลูก

บัว นําไปตากแดดใหแหง หรือผึ่งใหแหงในที่รม เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบาย
อากาศดี1,3 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
 นําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก3,4   
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีขนาดใหญ สีเขียว ตองไมผานการตมมากอน รสขมจัด3,4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ดีบัว รสขมเล็กนอย เย็น มีสรรพคุณแกอาการหงุดหงิดนอนไมหลับ การติดเชื้อในชองปาก  

ชวยลดความดันโลหิต บํารุงสายตา บํารุงหัวใจ ปอด ไต และแกนํ้ากามเคลื่อนขณะหลับ3,5 

  0.5 เซนติเมตร 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ดีบัว รสขม มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงหวัใจสําหรับผูที่เปนโรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ แก
กระหายน้ํา แกนํ้ากามเคลื่อนขณะหลับ2,6 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 2-5 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1.  สารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลจากดีบัวทําใหอัตราการเตนและแรงบีบตัวของหัวใจหนู

ตะเภาเพิ่มขึ้น7 สาร methylcorypalline ในดีบัวมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งนับวาเปน
ประโยชนมากตอคนที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดเน่ืองจากหลอดเลอืดตีบตัน8 

2.  สารสกัดแอลคาลอยด (liensinine) จากดีบัวมีผลลด LVP และ SAP ในหนูขาวเหมือน 
verapamil และลดการบีบตัวของหัวใจของกระตาย นอกจากน้ี neferine ซึ่งเปนสารประเภทแอลคาลอยด
ในดีบัวสามารถยับยั้งการเกิด transmembrane potential ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือและลด amplitude 
ของ action potential ของ capillary muscle ในหนูตะเภา เน่ืองจากยับยั้ง Na+, Ca++, K+ current 
ของ myocardium รวมทั้งสามารถยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด โดยมีผลยับยั้งการเกดิ TXA2 
จาก arachidonic acid7 

3.  เม่ือปอนดีบัวขนาด 20 มิลลกิรัม/ตัว/วัน แกหนูถีบจักรเปนเวลา 3 สัปดาห จากน้ันเหน่ียวนาํ
ใหหนูเกิดการอักเสบดวยการฉดี lipopolysaccharide ขนาด 10 มิลลิกรัม/กโิลกรัม เขาทางชองทองหนู 
พบวา ดีบัวมีผลลดการอักเสบได โดยลดระดบัของ tumor necrosis factor-α (TNF-α) และเพิ่ม
ระดับของ interleukin-109 
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ดีปลี: Bibo (荜茇)  
 

ดีปลี หรือ ปปอ คือ ผลใกลสุกหรือผลสุกท่ีทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Piper 
longum L. วงศ Piperaceae1 
 

                                                                                                                                      1 เซนติเมตร 
                                                ดีปลี (Fructus Piperis Longi) 
 

ชื่อไทย:  ดีปลี, พริกหาง (ภาคกลาง)2 

ชื่อจีน:  ปปอ (จีนกลาง), ปกหวก (จีนแตจิว๋)1 

ชื่ออังกฤษ:  Long Pepper1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Piperis Longi1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวผลใกลสุกหรือผลสุกเม่ือกานผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีดํา แยกเอาสิ่งที่ปะปนออก 
ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกเอากานผลและสิ่งอื่นที่ปะปนออก ทุบใหแตกกอนใช1 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองอวบใหญ มีเน้ือมาก แข็งและเหนียว สีนํ้าตาลดํา กลิ่นหอมฉุน3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ผลดีปลี รสเผ็ด รอน มีฤทธิ์ขับความเย็นออกจากมามและกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการเจ็บ 
หนาอก แกอาเจียนและทองเสยีอันเน่ืองจากความเย็น และมีฤทธิ์ระงับปวด แกไมเกรน ใชภายนอกแก 
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ปวดฟน1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผลดีปล ีรสเผ็ดรอน ขม มีสรรพคุณบํารุงธาตุ ขับลม แกทองอดืทองเฟอ ธาตุพิการ ขับเสมหะ
แกหืด แกหลอดลมอักเสบ แกโรคนอนไมหลับ แกโรคลมบาหมู เปนยาขับนํ้าดี เปนยาขับระดูและทําให
แทงลูก เปนยาขับพยาธิในทอง ใชปรุงเปนยาภายนอกสําหรับบรรเทาอาการปวดที่กลามเน้ือ ทําใหรอน
แดง และมีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณนั้นมากขึ้น แกอักเสบ4,5 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 1.5-3 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
การแพทยแผนไทย ใชดีปลี 1-2 ผลฝนกับนํ้ามะนาวและแทรกเกลือ 1-2 เม็ด ใชรับประทาน 

หรือใชกวาดคอชวยขับเสมหะ4 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

ผลดีปลีสกัดดวยปโตรเลียมอีเทอรใหสัตวกิน ทําใหสัตวทดลองแทง จึงควรระวังการใชในสตรี
มีครรภ4 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาทางชองทองของหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 17.8 
กรัม/กิโลกรัม ชวยใหการไหลเวยีนของเลือดไปเลี้ยงหวัใจเพิ่มขึน้6 
 2.  นํ้ามันดีปลีมีฤทธิ์ตานเชื้อ Escherichia coli, Shigella dysenteriae และ Staphylococcus 
aureus และสาร sesamine ในผลดีปลีมีฤทธิ์ตานเชื้อ Mycobacterium tuberculosis และเชือ้ไขหวัด6 
 3.  เม่ือใหสารสกัดแอลกอฮอลทางปากหนูขาวในขนาด 0.25 กรัม/กโิลกรัม สามารถตานการ
อักเสบในหนูที่ทําใหกระเพาะอาหารเปนแผลดวยแอลกอฮอลบริสุทธิ์ หรือ แอสไพริน หรือ นํ้าสมสายชู
ไดผลดี6  
 4.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันของนํ้ามันดีปลีชนิด unsaponification ในหนูถีบจักร พบวาคา 
LD50 เทากับ 49.73 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอน และเมื่อใหติดตอกันนาน 9 เดือน ไมพบ
ความผิดปกติใด ๆ นอกจากน้ีเม่ือปอนสารสกัดแอลกอฮอลในหนูถีบจักร พบวาคา LD50 เทากับ 4.97 
กรัม/กิโลกรัม6 
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2 เซนติเมตร 

 

ตนพิมเสน : Huoxiang (藿香)  
 

ตนพิมเสน หรือ ฮั่วเซยีง คือ สวนเหนือดินท่ีทําใหแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Pogostemon 
cablin (Blanco) Benth. วงศ Labiatae1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ตนพิมเสน (Herba Pogostemonis) 
 

ชื่อไทย:  ตนพิมเสน2 

ชื่อจีน:  ฮั่วเซียง (จีนกลาง), คักเฮีย (จีนแตจิ๋ว)1   

ชื่ออังกฤษ:  Cablin Patchouli Herb1 

ชื่อเครื่องยา:  Herba Pogostemonis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศ

เย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกเอารากและสิง่อื่นที่ปะปนออก เก็บเฉพาะสวนใบ แรงเอาฝุน

ออก สวนลําตนนํามาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนทอน ๆ ตากใหแหง แลว
นํามาผสมกับใบ1 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี กิ่งและลําตนมีสีเขียว ปริมาณใบมาก ไมมีสวนของรากปนปลอม กลิ่น 
หอมฉุน3 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ตนพิมเสน รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์สลายความชื้น แกความชื้นจงเจยีว อาเจียน จุกเสียด แนน อึด 

อัดท่ีลิ้นป เบ่ืออาหาร  มีฤทธิ์คลายความรอน แกรอนใน แกไขและไขหวัดจากความรอนชื้น ทานอาหาร 
ผิดสําแดง เกิดอาการไขหรือจกุเสียด อาเจียนหรือทองรวง และมีฤทธิ์ระงับอาเจียน แกอาเจียน1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ตนพิมเสน มีกลิ่นหอมเย็น ฉุน เปนเครื่องยาชนิดหน่ึงในยาหอมแกลม ยาเย็นสําหรับดับรอน
ถอนพิษไขและยาเขียว ใบสดใชตมนํ้าด่ืมแกปวดประจําเดือน เปนยาขับประจําเดือน ยาชงจากยอดแหง
และรากแหง (1:10) ด่ืมเปนยาขับปสสาวะและขับลม4 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดแอลกอฮอลความเขมขน 1-5% และสารสกัดนํ้าความเขมขน 3-12% มีฤทธิ์ตาน

เชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผวิหนังหลายชนิดในหลอดทดลอง5 สารสกัดนํ้ามีฤทธิล์ดอาการเกร็งของกลามเน้ือ
เรียบของลําไสกระตาย ตานอาเจียนในนกพิราบ ระงับปวดและชวยใหการทํางานของระบบกระเพาะ
อาหารและลําไสของหนูถีบจักรดีขึ้น6 

2.  ตนพิมเสนมีสรรพคุณแกปวดทองและทองเสียอันเน่ืองจากการติดเชื้อ6 
 3.  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากของหนูถบีจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 14.58 กรมั/กโิลกรัม วันละ 
2 ครั้ง พบวาภายใน 7 วัน หนูถีบจักรทุกตัวมีการเคลื่อนไหวเปนปกติ และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย6 
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ตนสะระแหน :  Bohe (薄荷)  
 

ตนสะระแหน หรือ ปอเหอ คือ สวนเหนือดินที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mentha 
haplocalyx Briq. วงศ Labiatae1 
 

                                             

                                                                        ตนสะระแหน (Herba Menthae) 
 

ชื่อไทย:  ตนสะระแหน2 

ชื่อจีน:  ปอเหอ (จีนกลาง), เปาะหอ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Peppermint1 

ชื่อเครื่องยา:  Herba Menthae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในฤดูรอนและฤดูใบไมผลิเม่ือใบเจริญเติบโตเต็มท่ี หรือในชวงที่ออก

ดอกในรุนท่ีสาม เก็บในวันท่ีอากาศดี เก็บไดหลายครั้ง ตากใหแหงหรือทําใหแหงในที่รม เก็บรักษาไวใน
ที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกลําตนแกและสิ่งอื่นที่ปะปนออก พรมนํ้าปริมาณพอเหมาะ ใส

ภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนทอน ๆ และนําไปทําใหแหงที่อุณหภูมิหอง1 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีปริมาณใบมาก สีเขียวเขม มีกลิ่น รสเผ็ดและเย็นมาก3 

        2 เซนติเมตร 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ตนสะระแหน รสเผ็ด เย็น มีฤทธิ์ชวยใหผอนคลาย กระจายลมรอน แกหวัดจากการกระทบลม 

รอน โรคที่มีไขสูงในระยะแรก มีฤทธิ์ระบายความรอนใหศีรษะและทําใหตาสวาง แกปวดศีรษะ ตาแดง 
เจ็บคอ คอบวม มีฤทธิ์กระทุงและขับหัด อีสุกอีใส สรรพคุณชวยกระทุงหัด อีสุกอีใส แกลมพิษ ผดผื่น
คัน และมีฤทธิ์ชวยผอนคลายอาการตับและอาการเครียด แกอาการเครียดแลวทําใหชี่ไมหมุนเวียน อึดอัด
บริเวณหนาอก เจ็บบริเวณชายโครง1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ตนสะระแหน รสหอมรอน สรรพคุณ ขับเหงื่อ แกหืด แกปวดทอง ขับลมในกระเพาะลําไส แก
จุกเสียดแนนเฟอ แกอาการเกรง็ของกลามเน้ือ พอกหรือทา แกผื่นคัน แกปวดบวม2 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-6 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1. สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อไวรสัในกระตายและมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลอง นํ้ามัน

หอมระเหยมีฤทธิ์ขับเสมหะและตานอักเสบในกระตาย โดยทั่วไปใบสะระแหนมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะ
ใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาอาการไขหวัด คออักเสบ และโรคผวิหนัง4 

2.  สาร menthol จากใบสะระแหนมีฤทธิ์ขับเสมหะ และใชภายนอกเปนยาระงับปวด แกคัน5 
3.  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรและหนูขาวโดยการฉีดเมนทอล (จากธรรมชาติ) 

เขาใตผิวหนัง พบวาขนาดของเมนทอลที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 5 และ 
0.1 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อใหเมนทอลทางปากและฉีดเขาชองทองแมว พบวา LD50 มีคาเฉลี่ย
มากกวา 0.9 กรมั/กิโลกรัม4 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, 2547. 
3.    Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
4. Du XM.  Herba Menthae: bo he.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study of 

pharmacology in traditional medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
5. Institute of Medicinal Plant Development and Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medicinal Sciences.  

Chinese Materia Medica.  Vol. IV.  2nd ed.  Beijing: Renmin Weisheng Publishing House, 1988. 
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       บวยดํา (Fructus Mume) 
      2 เซนติเมตร 

บวยดํา: Wumei (乌梅)  
 

บวยดํา หรือ อูเหมย คือ ผลใกลสุกที่ทําใหแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus mume 
(Sieb.) Sieb. et Zucc. วงศ Rosaceae1 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ชื่อไทย:  บวยดํา, บวย (ภาคกลาง)2 

ชื่อจีน:  อูเหมย (จีนกลาง), โอวบวย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Smoked Plum1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Mume1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวผลใกลสุกในฤดูรอน ผิงไฟที่อุณหภูมิต่ํา ๆ จนกระทั่งเปลี่ยนเปนสีดํา เก็บรักษาไว
ในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 4 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  บวยดํา  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาแยกสิ่งอื่นท่ีปะปนออก ลางนํ้าใหสะอาด และ

นําไปตากแหง1,3 
วิธีที่ 2  เนื้อบวยดํา เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาลางนํ้าอยางรวดเร็วใหสะอาด ใสภาชนะ

ปดฝาไวหรอืนําไปน่ึงสกัครูเพ่ือใหออนนุม แยกเอาเฉพาะสวนเนือ้ นําไปตากแหง แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ 
ออก1,3 
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วิธีที่ 3  บวยดําเผา  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 หรือ 2 ใสกระทะ นําไปผดัโดยใชไฟแรง 
ผัดจนกระทั่งผิวนอกโปงพองและมีสีดําเกรียม นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก1,3 

วิธีที่ 4  บวยดําหมักน้ําสม เตรยีมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 หรือ 2  มาหมักกับนํ้าสม (ที่ได
จากการหมักกลัน่ขาว) ในภาชนะที่มีฝาปด จนกระทั่งนํ้าสมแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไปให
ความรอนโดยใชนํ้าเปนตัวกลาง (คลายวิธีตุน) ประมาณ 2-4 ชั่วโมง แลวนําออกมาตากแหง (โดยทั่วไป
ใชนํ้าสม 10 กิโลกรัม ตอบวยดําหรือเน้ือบวยดํา 100 กิโลกรมั)1,3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ เน้ือหนา สีดํา เหนียวนุม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
บวยดํา รสเปรี้ยว ฝาด สุขุม มีฤทธิ์ใหความชุมชื้นปอด ระงับไอ แกไอแหง ไอเรื้อรัง  มีฤทธิ์ 

สมานลําไส ระงบัอาการทองรวง แกทองรวงเรื้อรัง บิดเรื้อรัง มีฤทธิ์ฆาพยาธิ แกพยาธิ และมีฤทธิ์เสริม 
ธาตุนํ้า แกรอนแบบพรอง รอนใน กระหายน้ํา1 
 เนื้อบวยดํา มีสรรพคุณและวิธีใชเหมือนบวยดํา แตมีฤทธิ์แรงกวา เน่ืองจากปราศจากเมล็ด3 
 บวยดําเผา มีฤทธิ์สมานลําไส ระงับอาการทองรวง และหามเลือดไดดี โดยทั่วไปใชรกัษาอาการ
ทองรวงเรื้อรงัและมีเลือดปน3 
 บวยดําหมักน้าํสม มีวิธีใชเหมือนบวยดํา แตมีฤทธิ์ฝาดสมานแรงขึ้น โดยทั่วไปใชรักษาอาการ
ไอเรื้อรังเน่ืองจากชี่ของปอดไมเพียงพอ และอาการปวดทองเนื่องจากพยาธิไสเดือน3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

การแพทยแผนจีน  ควรระมัดระวังในการใชในผูปวยมีไข รอนแกรง1 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1.  ผลบวยดํามีฤทธิ์เสริมภูมิตานทานในหนูถีบจักร สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ฆาและขับพยาธิไสเดือน
ในสุนัข เพ่ิมการหลั่งนํ้าดี และปองกันหรือลดการติดเชื้อในทอนํ้าดี สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์แกแพในหนูถีบ
จักร สารสกัดนํ้าสวนที่ตกตะกอนดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง5,6 

2.  ผลบวยดํามีสรรพคุณฆาพยาธิไสเดือนและพยาธิปากขอ แกปวดทอง บรรเทาอาการกระเพาะ
อาหารอักเสบ ถุงนํ้าดีอักเสบชนิดเรื้อรัง และลําไสเปนแผลอักเสบ5 
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เอกสารอางอิง 
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ใบมะขามแขก : Fanxieye  (番泻叶)  
 

ใบมะขามแขก หรือ ฟานเซี่ยเยี่ย คือ ใบยอยที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cassia 
angustifolia Vahl หรือ C. acutifolia Delile วงศ Leguminosae-Caesalpinioideae1 
 

                                                                                                                                      2 เซนติเมตร 

                                              ใบมะขามแขก (Folium Sennae) 
 

ชื่อไทย:  ใบมะขามแขก (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  ฟานเซี่ยเยี่ย (จีนกลาง), ฮวงเซี่ยเฮียะ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Senna Leaf1 

ชื่อเครื่องยา:  Folium Sennae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวใบในชวงกอนออกดอก ลางนํ้าใหสะอาด ตากแดดสักครูเพ่ือปองกันไมใหแผนใบ

เปลี่ยนเปนสีเหลอืง ตากใหแหงในที่รมหรือที่อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง ทึบแสง มี
การระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกสิ่งอื่นท่ีปะปนออก ลางนํ้าใหสะอาด และนําไปทําใหแหง1 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนใบที่สมบูรณและแหง รูปหอก แผนใบใหญ กานใบเล็ก ปราศจากสิ่ง
ปนปลอม3 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ใบ รสขมเล็กนอย มีฤทธิ์ขับความรอน ชวยใหถายและขับปสสาวะ สรรพคุณรักษาอาการ  

ทองผูกและปวดหลัง ลดอาการบวมน้ํา1 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ใบ รสเปรี้ยว หวานชุม ใชเปนยาถายที่ดี รักษาอาการทองผูก4 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน ใช 2-6 กรัม1 ตมเอานํ้าด่ืม (ถาตมกับยาอื่นควรใสทีหลัง) หรือแชในน้ําเดือด1 
 การแพทยแผนไทย  ใช 3-10 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม หรือใชวิธีบดเปนผงชงน้ํารอนด่ืม4 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
การแพทยแผนจีน  สตรีมีครรภควรระมัดระวังในการใช1 

 การแพทยแผนไทย สตรีมีครรภหรือมีประจําเดือนหามรับประทาน4 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในใบ คือแอนทราควิโนน ซึ่งประกอบดวยสาร sennoside A, 
B, C และ D, emodin, rhein เปนตน มะขามแขกเปนยาถายท่ีมีประวัตินานเกือบ 100 ป สารแอนทรา 
ควิโนนมีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของลําไสใหญทําใหถายทองได และมีรายงานวา การใชมะขามแขกนาน ๆ 
จะทําใหเกิดอาการขาดโพแทสเซยีมได ถาจําเปนตองใชติดตอกันเปนเวลานาน ควรรบัประทานโพแทสเซียม
ดวย4 
 สาร sennoside A และ B ในใบมะขามแขก มีฤทธิ์ชวยเพิ่มการเคลื่อนตัวของลําไส และถกู
เปลี่ยนโดยแบคทีเรียบริเวณลําไสใหญเปนสารสาํคัญ rhein-anthrone กลไกการออกฤทธิ์ของสารสําคัญ
มี 2 ทาง คือ เพิ่มการเคลื่อนตัวของลําไส และเพิ่มปริมาณของเหลวในลําไส5 

 2.  มีรายงานวาการทดสอบฤทธิ์กอมะเร็งของมะขามแขกในหนูขาวเพศผู พบวาในหนูกลุมท่ี
ไดรับมะขามแขกผสมในอาหารหนูในขนาดสูง 0.2% ทําใหหนูตาย 50% ใน 15 วันแรกเนื่องจาก
ทองเสีย และจากการศึกษาไมพบ ACF (aberrant crypt foci) ในกลุมท่ีไดรับมะขามแขกอยางเดียว 
แตพบวาบริเวณ mucosal epithelium มีลักษณะเปน darker staining เม่ือให DMF เหน่ียวนํา 
รวมกับใหมะขามแขกพบวา total ACF หรือจํานวนเฉลี่ยของ ACF ขนาดใหญไมเพ่ิมขึ้น แตพบวา
มะขามแขกในขนาดสูง 0.2% และ 1,8 HA จะพบจํานวนของ cryp ตอ focus เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ6 
 3.  จากการทดสอบฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดนํ้า  สารสกัดแอลกอฮอล และสารสกัด 
เฮกเซนที่เตรียมโดยวิธีหมักนาน 72 ชั่วโมง  พบวาสารสกัดนํ้าและสารสกัดเฮกเซนไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ 
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แบคทีเรีย แตสารสกัดแอลกอฮอลใหผลปานกลางตอแบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Salmonella  
typhimurium (ความกวางของเสนผาศูนยกลางที่ยับยั้งการเจรญิของเชื้ออยูในชวง 10-19 มิลลิเมตร)6 
 4.  มะขามแขกใชเปนยาระบายโดยกินกอนนอน ชวงเวลาที่ยาออกฤทธิ์ประมาณ 8-10 ชั่วโมง 
ยาจะทําใหอุจจาระมีมวลมากขึ้น และลักษณะอจุจาระจะนิ่มขึ้น มีการใชมะขามแขกในคนไขหลังผาตัด
ควานตอมลูกหมาก พบวามะขามแขกชวยใหถายอุจจาระในลกัษณะที่พึงประสงคดีกวาการใช Milk of 
Magnesia นอกจากน้ีแคลเซียมเซนโนไซด ซึ่งเปนสารสกัดจากใบมะขามแขกชวยใหผูปวยสูงอายุหลัง
การผาตัดถายอุจจาระไดคลองขึ้น5 
 5.  การศึกษาพิษเฉียบพลันของ sennosides บริสุทธิ์ และสารสกัด sennosides (ในรูปของ
เกลือแคลเซียม) ในหนูถีบจักร พบวา LD50 ของ sennosides บริสุทธิ์ เม่ือใหทางปากมีคามากกวา 5 
กรัม/กิโลกรัม และเมื่อใหทางเสนเลือดดํา มีคาเทากับ 4.1 กรัม/กิโลกรัม สําหรับสารสกัด sennosides 

(ในรูปของเกลือแคลเซียม) เม่ือใหทางปากจะมีคา LD50 มากกวา 5 กรัม/กิโลกรัม5 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
4. กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย เติมวิเศษ (คณะบรรณาธิการ).  คูมือประชาชนในการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย.  พิมพครั้งท่ี 2  

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2547. 
5. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  เอกสารวิชาการสมุนไพร.  นนทบุรี : สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2543. 
6. บพิตร กลางกัลยา, นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป.  รายงานผลการศึกษาโครงการการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา

จากสมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร พริ้นต้ิง แมสโปรดักส จํากัด, 2544. 

Page 128



 
 
 
 
คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน 

 

119

ใบหมอน : Sangye  (桑叶)  
 

ใบหมอน หรือ ซังเยีย่ คือ ใบแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Morus alba L. วงศ Moraceae1 
 

              
                                       ใบหมอน (Folium Mori) 
 

ชื่อไทย:  ใบหมอน (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  ซังเยีย่ (จีนกลาง), ซึงเฮียะ (จีนแตจิว๋)1 
ชื่ออังกฤษ:  Mulberry Leaf1 
ชื่อเครื่องยา:  Folium Mori1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวใบในฤดูหนาว แยกเอาแขนงและสิ่งทีป่ะปนออก ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในทีมี่
อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  ใบหมอน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได แยกสิ่งปนปลอมออก ใชมือถูเบา ๆ แลว

แยกเอากานใบออก1,3 
วิธีที่ 2 ใบหมอนผัดน้ําผึ้ง เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่เหมาะสม 

ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดใน 
 

   2 เซนติเมตร 
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กระทะโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้ง 
ทิ้งไวใหเย็น (ใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนใบที่สมบูรณ ใหญและหนา สีเขียวอมเหลือง เปราะและแตกงาย 
และปราศจากสิ่งปนปลอม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ใบหมอน รสขมอมหวาน เย็น มีฤทธิ์กระจายลมรอน ชวยใหผอนคลาย แกหวัดจากการกระทบ
ลมรอน ปวดศีรษะ มีฤทธิ์ใหความชุมชื้น และระบายความรอนท่ีปอด ชวยขับความรอนจากปอด แก
อาการไอแหง และมฤีทธิ์ผอนคลายตับ ชวยใหตาสวาง แกอาการเวยีนศีรษะ (เน่ืองจากหยางของตับกําเริบ) 
ตาอักเสบ ตาลาย1 
 ใบหมอนผัดน้ําผึ้ง มีคุณสมบัติคอนขางชุมชื้น เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการไอแหง3 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ใบหมอน รสจืด เย็น ใชแกไข ตัวรอน รอนในกระหายน้ํา แกไอ ระงับประสาท ขับเหงื่อ แก
เจ็บคอ5 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 5-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  นํ้าค้ันและสารสกัดเมทานอลจากใบมีฤทธิต์านอนุมูลอิสระ สารสกัดนํ้าของใบหมอนมีฤทธิ์
ลดนํ้าตาลในเลือดของหนูถีบจกัรที่เปนเบาหวานเนื่องจากไดรับสาร streptozotocin เม่ือฉีดเขาทางชอง
ทองในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นอกจากน้ีสารสกัดแอลกอฮอลจากใบหมอนมีฤทธิ์ลดความดัน
โลหิตในหนู และสารสกัดนํ้าประกอบดวยสาร kuwanon L, mulberrofuran A และ sangenone C มี
ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย5 

 2.  จากการวิจยัที่โรงพยาบาลสําโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่ไดรับ
ยา glibenclamide พบวาเม่ือใหแคปซูลหมอนรวมดวยในขนาด 20 กรัมตอวัน นาน 8 สัปดาห มีผล
ชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา และระดับฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) อยางมีนัยสําคัญ 
เม่ือเทียบกับเม่ือกอนรับประทานหมอน ขณะที่กลุมท่ีไดรับยาหลอกไมมีการเปลีย่นแปลง การนําใบหมอน
ในรูปแบบชาชงหรือสารสกัดมาใชในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ยงัตองศึกษาวิจยัทางคลินิกเพิ่มเติม5 
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 3.   การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากพืชทั้งตนเม่ือฉีดเขาชองทองหนู
ถีบจักร มีคา LD50

 มากกวา 1 กรัม/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม5 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5. อัญชลี จูฑะพุทธิ (บรรณาธิการ).  สมุนไพรไทยกาวไกลสูสากล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ร.ส.พ., 2548. 
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2 เซนติเมตร 
เปลือกรากโบต๋ัน (Cortex Moutan)

เปลือกรากโบตั๋น : Mudanpi (牡丹皮)  
 

เปลือกรากโบตั๋น หรือ หมูตันผี คือ เปลือกรากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia 
suffruticosa Andr. วงศ Ranunculaceae1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อไทย:  เปลือกรากโบตั๋น (กรุงเทพฯ)2 

ชื่อจีน:  หมูตันผี (จีนกลาง), โบวตัวพวย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Tree Paeony Bark1 

ชื่อเครื่องยา:  Cortex Moutan1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวรากอายุประมาณ 3-5 ปในฤดูใบไมรวง แยกเอารากฝอยและแกนลําตนท้ิง ลอก

เอาเฉพาะเปลือกราก ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  เปลือกรากโบตั๋น เตรียมโดยนําวัตถดิุบสมุนไพรมาลางนํ้าอยางรวดเร็วใหสะอาด ใส

ภาชนะปดฝาไวเพื่อใหออนนุม หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปตากแหง1,3 
วิธีที่ 2  เปลอืกรากโบตัน๋เผา เตรียมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที ่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟ

ระดับปานกลาง ผัดจนกระทัง่ผวินอกสีนํ้าตาลดํา พรมนํ้าเลก็นอย นําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเยน็ แลวรอน
เอาเศษเล็ก ๆ ออก (มีรายงานวาอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 250 องศาเซลเซียส ผัดนาน 10 นาที)3,4 
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คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เปลือกรากตองหนา ตรงกลางกลวง ดานหนาตัดสีขาว มีแปงและผลึกมาก  
มีกลิ่นหอมฉุน5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เปลือกรากโบตั๋น รสขม เผ็ด เย็นเล็กนอย มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น แกผื่นผด  

แดงบนผิวหนัง อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาออก แกพิษไขกระทบธาตุนํ้า ยินพรอง รอนใน นอกจากน้ี
ยังมีฤทธิ์ทําใหเลือดหมุนเวียน กระจายเลือดค่ัง แกหลอดเลอืดตีบ ประจําเดือนไมมา ปวดประจําเดือน 
เปนเถาดาน  กอนในทอง ฟกช้าํหรือช้ําในจากการกระทบกระแทก แกพิษฝ บวม อักเสบ ฝในลําไส หรือ 
ไสติ่งอักเสบ ปวดทองนอย1 

เปลือกรากโบตั๋นเผา รสขมเล็กนอย จะมีฤทธิ์ระบายความรอนออนลง แตเพ่ิมฤทธิ์ทําใหเลือดเย็น
และฤทธิ์หามเลือดแรงขึ้น โดยทั่วไปใชแกอาเจยีนเปนเลือด และเลือดกําเดาออก3,4 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
ผูปวยที่มีประจําเดือนมามากเกินไปและสตรีมีครรภหามใช (การแพทยแผนจนี)1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของเปลือกรากโบตั๋น มีฤทธิ์ตาน
อักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นในสุนัข ระงับปวด ระบาย
ความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจักร ขับปสสาวะในหนูขาว สารสกัดนํ้าชวยใหการทํางานของ
หัวใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข6 

2.  ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง ยาตมมีสรรพคุณ
รักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอกัเสบจากการแพ6 

3.  เม่ือใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในนํ้ามันถั่วลิสง ความเขมขน 1:1 ทางปาก
และฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพีโอนอลท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี
คาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  

3.      Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4.      Lei GL, Du BS.  Zhongyao Paozhi Jishu Zhinan.  1st ed.  Xi-an: Xi-an World Library Publishing House, 2002. 
5.      Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science &  
         Technology Publishing House, 2006.  
6.      Hou JY.  Cortex Moutan: mudan pi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study of  
         pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

เปลือกรากหมอน :  Sangbaipi  (桑白皮)  
 

เปลือกรากหมอน หรือ ซังไปผ ีคือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Morus alba 
L.วงศ Moraceae1 

 
 
 
 
 
 
                                                     
 

                                                               เปลือกรากหมอน (Cortex Mori) 
 

ชื่อไทย:  เปลือกรากหมอน (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  ซังไปผี (จีนกลาง), ซึงแปะพวย (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  White Mulberry Root-bark1 

ชื่อเครื่องยา:  Cortex Mori1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวรากในฤดูใบไมรวงเมื่อใบรวงหมด และในตนฤดูใบไมผลิกอนเริ่มผสมพันธุ แยก

รากฝอยและดินออก ขูดเปลือกหยาบสีนํ้าตาลอมเหลืองออก หั่นตามยาว ลอกเอาเฉพาะเปลือกแลว
นําไปตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 เปลือกรากหมอน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาลางดวยน้ําสะอาด ใสภาชนะปด

ฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนเสนหรือแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,3 
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วิธีที่ 2  เปลือกรากหมอนผัดน้ําผึ้ง เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่
เหมาะสม ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ัน
นําไปผัดในกระทะโดยใชระดับไฟปานกลาง ผดัจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจาก
เตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 25 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)3 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เปลือกหนา สีขาว เวลาปอกหรือลอกเปลือกตองมีละอองเกิดขึ้น4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เปลือกรากหมอน  รสอมหวาน เย็น  มีฤทธิ์ระบายความรอน  บรรเทาอาการหอบ  ใชแกไอ  

หอบหืด (เน่ืองจากปอดรอน) และมีฤทธิ์ขับปสสาวะ ลดบวม แกอาการบวมน้าํ (ระบายและดงึชี่ของปอด 
ลงต่ํา ปรับการหมุนเวียนของนํ้า ขับนํ้า ตัวบวม หนาบวม กลามเน้ือผิวหนังบวม นํ้าทวมปอด ทําให
หอบ ปสสาวะขัด)1 
 เปลือกรากหมอนผัดน้าํผึ้ง จะชวยเพิ่มความชุมชื้นใหปอด มีฤทธิ์ระงับไอ เหมาะสําหรับผูปวย
ที่มีอาการไอและหอบเนื่องจากปอดพรอง3  
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. สารสกัดนํ้าจากเปลือกรากหมอนมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดของหนูถีบจักรที่เปนเบาหวาน
เน่ืองจากไดรับสาร streptozotocin เม่ือฉีดเขาทางชองทองในขนาด 200 มิลลิกรัม/กโิลกรัม5 
 2.   สารสกัดบิวทานอลจากเปลอืกรากหมอนมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในหนู  สารสกัดแอลกอฮอล
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา5 

 3.  สารสกัดนํ้าและสารสกัดบิวทานอลจากเปลอืกรากหมอนฤทธิแ์กไอ ขับปสสาวะ ลดอาการบวม 
และเปนยาสงบประสาทในสัตวทดลองดวย5 
 4.  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจกัรในขนาด 50 มิลลกิรมั/กโิลกรัม จะทาํใหสัตวทดลอง
สงบ ความรูสึกสัมผัสและความเจ็บปวดลดลง สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผง
ยา 2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ระงับปวดไดดีเทียบเทาแอสไพรนิ 0.5 กรัม/กิโลกรัม สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อโรคที่เกิดอาการเจ็บคอ เชื้อบิด และเชื้อรา6  
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 5.  เม่ือใหผูปวยเด็กที่มีอาการนํ้าลายไหลที่มุมปากรับประทานสารสกัดนํ้าในขนาดเทียบเทาผง
ยา 20 กรัม โดยเด็กท่ีอายุต่ํากวา 1 ขวบ ใหใชขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม และใหแบงรับประทานวัน
ละ 2-3 ครั้ง ติดตอกันนาน 3-7 วัน พบวาอาการดังกลาวหายเปนปกติ โดยท่ัวไปเปลือกรากหมอนไมใช
เด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาอาการบวมน้ํา หลอดลมอักเสบ และเยื่อหุมปอด
อักเสบ6 
 6.  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากพืชท้ังตนเม่ือฉีดเขาชองทอง
หนูถีบจักร มีคา LD50

 มากกวา 1 กรัม/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม สารสกัดบิวทานอลจากเปลือกราก เม่ือให
กิน ฉีดเขาชองทอง หรือฉีดเขาหลอดเลือดดําในหนูถีบจักร ขนาด 20, 10 และ 5 กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว ตามลําดับ ไมพบความเปนพิษ3 สารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปาก หรือฉีดเขาชองทองหนูถีบจกัรในขนาด
เทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรมั และฉีดเขาทางหลอดเลือดดําในขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรมั/กิโลกรัม 
ไมทําใหหนูตวัใดตาย  นอกจากน้ียังพบวาการใหยาในขนาดสงูครั้งเดียว หรอืแบงรับประทานครั้งละนอย ๆ  
ใหผลไมแตกตางกัน ซึ่งจากผลการทดลองขางตนอาจกลาวไดวาเปลือกรากหมอนมีพิษนอย6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5. อัญชลี จูฑะพุทธิ (บรรณาธิการ).  สมุนไพรไทยกาวไกลสูสากล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ร.ส.พ., 2548. 
6. Deng YC.  Cortex Mori: sang bai pi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study of 

pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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โปงรากสน : Fuling (茯苓)  
 

โปงรากสน หรือ ฝูหลิง คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae1 

 

                                                                                                            3 เซนติเมตร 
                                            โปงรากสน (Poria) 

 

ชื่อไทย:  โปงรากสน2 

ชื่อจีน:  ฝูหลิง (จีนกลาง), หกเหล็ง (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Indian Bread1 
ชื่อเครื่องยา:  Poria1 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวสมุนไพรในปลายฤดูรอน แยกเอาดินออก รวมเปนกอง ๆ เกลี่ยใหแผกระจาย ทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหองจนกระทั่งผิวนอกแหง ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งผิวนอกยนและน้ําขางในเนื้อคอย ๆ 
ระเหย และตากใหแหงในที่รม เก็บรักษาไวในทีมี่อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 โปงรากสน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได มาลางนํ้าใหสะอาด ใสในหมอน่ึงที่มีฝา

ปดมิดชิด น่ึงสักครูจนกระทั่งสมุนไพรออนนุม ปอกเปลือกออก หั่นเปนแวนหนา ๆ และนําไปทําใหแหง1,3 
วิธีที่ 2  โปงรากสนชาด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสลงในชาด  (แรธาตุที่มีสีแดง  

เปนสารประกอบของเมอรคิวรกิซัลไฟด) ที่บดเปนผงละเอียด คลุกเคลาใหเขากัน (ใชผงชาด 2 กิโลกรัม  
ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 
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คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีนํ้าหนัก มีคุณสมบัติแข็งและเหนียว ไมมีรอยแตก หนาตัดสีขาว
ละเอียดเปนมัน4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 โปงรากสน รสจืดอมหวาน สุขุม มีฤทธิ์ระบายน้ํา สลายความชื้น สรรพคุณแกอาการบวมน้ํา  
ปสสาวะขัด และมีฤทธิ์บํารุงมาม กลอมประสาท แกอาการมามพรอง ระบบการยอยอาหารออนแอ เบ่ือ 
อาหาร ออนเพลีย ใจสั่น นอนไมหลับ1 
 โปงรากสนชาด   มีฤทธิ์กลอมประสาทแรงขึ้น3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใชขนาด  9-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
1.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย5  ผง

ยาเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการผิวหนังอกัเสบ  สาร
สกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500, 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 
ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง  และสารสกัด 70% แอลกอฮอล  เม่ือฉีดเขาชองทอง
กระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครัง้ ติดตอกันนาน 5 วัน มีฤทธิ์ขับปสสาวะ  นอกจากน้ียัง
พบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผวิหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/กิโลกรัม วันละครัง้ ติดตอกัน
นาน 8 วัน มีผลปกปองตับได6 

2. สารสกัดนํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง และมีฤทธิ์ระบาย
ความชื้นและน้ํา6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุงเรือง, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ตํารับยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 1. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2549. 
3. Lei GL, Dun BS.  Zhongyao Paozhi Jishu Zhinan.  1st ed.  Xi-an: World Library Publishing House, 2002. 
4.      Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science &  
         Technology Publishing House, 2006. 
5. Bensky D, Gamble A.  Chinese herbal medicine: Materia medica.  Revised edition.  Washington: Eastland Press, 

1993. 
6. Hu RJ, Wang SX.  Poria: fu ling.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study of 

pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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   ผลพุดซอน (Fructus Gardeniae) 

ผลพุดซอน :  Zhizi (栀子)  
 

ผลพุดซอน หรือ จือจื่อ คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Gardenia 
jasminoides J. Ellis วงศ Rubiaceae1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 

ชื่อไทย:  ผลพุดซอน, ผลพุดจีน, ผลพุดใหญ (ภาคกลาง); ผลพุทธรักษา (ราชบุรี); ผลเคดถวา, 
ผลแคถวา (เชียงใหม)2 

ชื่อจีน:  จือจื่อ (จีนกลาง), กีจื้อ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Cape Jasmine Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Gardeniae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกในฤดูใบไมรวงเมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลืองแดง แยกเอากานผลและสิ่ง

แปลกปลอมทิ้ง น่ึงดวยไอน้ําหรือลวกดวยนํ้าเดือดสักครู ทําใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและ
แหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 4 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ผลพุดซอน เตรยีมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาแยกสิง่อื่นท่ีปะปนออก ทุบใหแตกกอนใช1,3 
วิธีที่ 2 ผลพุดซอนผัด เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาทุบใหแตก ใสกระทะ นําไปผัดโดย

ใชไฟออน ๆ ผดัจนกระทัง่ผวินอกสีเหลอืงเขม นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น3 

          2 เซนติเมตร 
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วิธีที่ 3  ผลพุดซอนผัดเกรียม  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาทุบใหแตก ใสกระทะ นําไป
ผัดโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทัง่ผวินอกสีเหลืองไหม นําออกจากเตา ตัง้ทิ้งไวใหเย็น3 

วิธีที่ 4  ผลพุดซอนถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาทุบใหแตก ใสกระทะ นําไปผัด
โดยใชระดับไฟแรง ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตวัยามีสีนํ้าตาลดํา พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา ตั้งทิ้ง
ไวใหเย็น3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลมีขนาดเล็ก เปลือกผลบาง เน้ือมาก ดานนอกและดานในมีสีแดง4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ผลพุดซอน  รสขม เย็น  มีฤทธิ์ขับความรอน  แกหงุดหงิด  แกไข (ความรอนจากหัวใจทําให 

หงุดหงิดและกระวนกระวาย) มีฤทธิ์ระบายความรอน เสริมความชื้น แกดีซาน (ตัวเหลืองจากความรอน 
หรือรอนชื้นของตับและถุงนํ้าดี) มีฤทธิ์บรรเทาอาการพิษอักเสบ ทําใหเลือดเย็น แกเลือดกําเดาไหล 
ปสสาวะและอาเจียนเปนเลือด (เน่ืองจากโลหิตมีพิษรอน) และมีฤทธิ์ลดบวมจากการอักเสบ ระงับปวด 
แกอักเสบบวมแดง พิษอักเสบของแผล ฝอกัเสบบวมจากการกระทบกระแทก1 

ผลพุดซอนผัด และผลพุดซอนผัดเกรียม มีสรรพคุณและวธิีใชเหมือนกัน แตผลพุดซอนผดั
จะมีรสขมและเย็นมากกวา โดยทั่วไปหากความรอนสูงจะใชผลพุดซอนผัด สาํหรับผลพุดซอนผัดเกรียม
จะใชในกรณีที่ระบบกระเพาะอาหารและมามพรอง ตัวยาทัง้สองชนิดน้ีมีฤทธิ์ระบายความรอน แกหงุดหงิด 
ใชรักษาอาการความรอนจากหัวใจทําใหหงุดหงดิ ตับรอนทําใหตาแดง3 

ผลพุดซอนถาน มีฤทธิ์ทําใหเลือดเย็นและหามเลือด ใชรักษาอาการปสสาวะและอาเจียนเปนเลือด 
เลือดกําเดาออก ไอเปนเลือด3 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 6-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

การแพทยแผนจีน ผลพุดซอนไมเหมาะสําหรับคนธาตุออน อุจจาระเหลว1 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับและขับนํ้าดีในหนูขาว ระงับปวด ลดไข และแกโรคผิวหนงัหลาย
ชนิดในหนูถีบจักร สารสกัดแอลกอฮอล สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบ
ในหนูถีบจักรและกระตาย5,6 
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 2.  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณแกโรคดีซานชนิดเฉียบพลัน กระเพาะปสสาวะอกัเสบชนิดเฉียบพลนั 
ลดบวม และระงับปวด5,6 

3. การศึกษาพษิเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดเมทานอลเขาชองทองและใหทางปาก 
พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 17.1 และ 
107.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ5 

 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4.    Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5. Hou JY.  Fructus Gardeniae: zhi zi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study of 

pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
6.      Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medicinal Sciences.  Chinese Materia Medica.  Vol. III.  2nd ed.   
         Beijing: Renmin Weisheng Publishing House, 1984. 
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       2 เซนติเมตร 
    ผลเล่ียน (Fructus Toosendan)  

ผลเลี่ยน :  Chuanlianzi (川楝子)  
 

ผลเลี่ยน หรือ ชวนเลี่ยนจื่อ คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Melia 
toosendan Sieb. et Zucc. วงศ Meliaceae1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อไทย:  ผลเลี่ยน, ผลเคี่ยน, ผลเลี่ยนใบใหญ (ภาคกลาง); ผลเกรียน, ผลเฮี่ยน (ภาคเหนือ)2 

ชื่อจีน:  ชวนเลี่ยนจื่อ (จีนกลาง), ชวนเหลี่ยนจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Szechwan Chinaberry Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Toosendan1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสกุในฤดูหนาว แยกสิ่งอื่นที่ปะปนออก ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศ

เย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1   ผลเลีย่น  เตรยีมโดยนาํวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิง่ปนปลอมมาทุบใหแตกกอนใช1,3 
วิธีที่ 2  ผลเลี่ยนผัด เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาห่ันเปนแวนหรือเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไป

ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทัง่ผวินอกมีสีเหลืองไหมหรอืสีนํ้าตาลไหม นําออกจาก
เตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก1,3  
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วิธีที่ 3  ผลเลี่ยนผัดน้าํเกลือ  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาหั่นเปนแวนหรือเปนชิ้น
เล็ก ๆ ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมนํ้าเกลือ คลกุเคลาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวจนกระทั่งนํ้าเกลอืแทรกซึมเขาไป
ในเนื้อตวัยา จากน้ันนําไปใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทัง่ผวินอกมีสีเหลอืงเขม นํา
ออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก (ใชเกลือบริสุทธิ์ 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 
กิโลกรัม)1,3  
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนผลขนาดใหญ มีเน้ือมาก ผิวนอกสีเหลืองทอง เน้ือในผลสขีาวเหลอืง4 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 

ผลเลี่ยน รสขม เย็น มีฤทธิ์ทําใหชี่หมุนเวียน บรรเทาปวด สรรพคุณคลายเครียด แกรอนใน  
บรรเทาอาการปวดตาง ๆ และมีฤทธิ์ฆาพยาธิ หิด กลาก เกลื้อน แกปวดทองเนื่องจากพยาธิตาง ๆ1 
 ผลเลี่ยนผัด จะชวยใหรสขมและเย็นลดลง ลดพิษ มีฤทธิ์ชวยใหชี่หมุนเวียนและบรรเทาปวด 
ใชรักษาอาการปวดบริเวณใตชายโครงและปวดทอง3 
 ผลเลี่ยนผัดน้ําเกลือ จะชวยนําตัวยาลงสูสวนลางของรางกาย (ตั้งแตใตสะดือลงมาจนถึงทอง) 
ใชรักษาอาการไสเลื่อน อัณฑะปวดบวม3 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผลเลี่ยน ใชเปนยาขับพยาธิตัวกลม แกโรคเรื้อน และฝคันทะมาลา5,6 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 4.5-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
การแพทยแผนไทย ใชขนาด 15-20 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม5 และใชภายนอกโดยนําผลเลี่ยน 5-7 

ผลมาตําใหละเอียด เติมนํ้ามันพืช แลวใชทาบริเวณที่เปนวันละ 2-3 ครั้ง ติดตอกันจนกวาจะหาย 
นอกจากน้ียังสามารถใชผลที่โตเต็มที่สด ๆ 10-15 ผล โขลกใหละเอียด เติมนํ้ามันมะพราว 3-4  ชอนแกง 
ชโลมผมที่เปนเหาทิ้งไว 1 ชั่วโมง แลวสระใหสะอาด สระติดตอกัน 2-3 วัน6 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

ผลเลี่ยนมีพิษเล็กนอย ไมควรใชปริมาณมากหรือใชตอเน่ืองนาน ๆ (การแพทยแผนจีน) อาการ
พิษที่พบ ไดแก หายใจขัด แขนขาไมมีแรง ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน1,7 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดแอลกอฮอลและสารทูเซนดานิน (toosendanin) มีฤทธิ์ถายพยาธิ สารทูเซนดานิน 
มีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบในกระตาย และสารสกัดแอลกอฮอลความเขมขน 10 %  มี 
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ฤทธิ์ตานเชื้อรา8 
 2.  สารพิษที่พบในผลเลี่ยนคือ แอลคาลอยด azaridine ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหคลื่นไสอาเจียน และ
ทองรวงอยางแรง เปนอัมพาต หายใจไมสมํ่าเสมอ หายใจขัด เด็กเล็ก ๆ ถากนิผลเลี่ยนเขาไปเพียง 6-8 
ผล จะเปนอันตรายถึงตายได การรักษาทําไดโดย ทําใหอาเจียน ใหด่ืมนมหรือไขขาวเพื่อลดการดูดซึม
ของสารพิษ แลวรีบนําสงโรงพยาบาล อาจใหนํ้าเกลือเพ่ือรักษาสมดุลของนํ้าและเกลือแร และรักษาตาม
อาการ9 

 3.  ยาเม็ดทูเซนดานินมีสรรพคุณถายพยาธิทั้งในเด็กและผูใหญ8 
4.  เม่ือฉีดสารทูเซนดานินเขาชองทอง หลอดเลอืดดํา ใตผวิหนงัและใหทางปากหนูถีบจักร พบวา

ขนาดสารทูเซนดานินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 13.8, 14.6, 14.3 และ 244.2 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ เม่ือฉีดสารดังกลาวเขาใตผวิหนังและใหทางปากหนูขาว และฉีดเขาหลอด
เลือดดํากระตาย พบวาขนาดสารดังกลาวที่ทําใหสัตวทดลองตาย รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 9.8, 
120.7 และ 4.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8 

5.  มีรายงานการทดลองทางคลินิก พบวาผลเลี่ยนมีสรรพคุณรักษาอาการตอมนํ้านมแข็งกระดาง
ชนิดเฉียบพลัน และแกกลากเกลื้อนบนหนังศีรษะไดผลดี6 

6.  มีรายงานการทดสอบความเปนพิษพบวา สารสกัดผลดวยคลอโรฟอรม เม่ือฉีดเขาชองทอง
ของหนูถีบจักร ขนาดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 เทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม สวนสารสกัดผลดวยอีเทอร 
เม่ือฉีดเขาชองทองของหนูถีบจักร ขนาดท่ีทําใหหนูตายรอยละ 50 เทากับ 1.04 กรัม/กิโลกรัม8 
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ผักคาวทอง : Yuxingcao (鱼腥草)  
 

ผักคาวทอง หรือ ยฺหวีซิงเฉา คือ สวนเหนือดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Houttuynia 
cordata Thunb.วงศ Saururaceae1 
 

                                                                                                                                      3 เซนติเมตร 
                                             ผักคาวทอง (Herba Houttuyniae) 
 

ชื่อไทย:   ผักคาวทอง, พลูแก (กรุงเทพฯ); ผักคาวตอง, ผักขาวตอง (ภาคเหนือ); ผักกานตอง  
(แมฮองสอน)2 

ชื่อจีน:  ยฺหวีซิงเฉา (จีนกลาง), หื่อชอเชา (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Heartleaf Houttuynia Herb1 

ชื่อเครื่องยา:  Herba Houttuyniae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินในฤดูรอนเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี แยกเอาสิ่งปะปนออก ตากแดดใหแหง 

เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกเอารากและสิง่อื่นท่ีปะปนออก ลางอยางรวดเร็วใหสะอาด หั่น

เปนทอน ๆ และนําไปตากใหแหง1,3 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีสีนํ้าตาลแดงออน ๆ ใบและลําตนสมบูรณ และมีกลิ่นคาวมาก4 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ผักคาวทอง  มีรสเผ็ด เย็นเล็กนอย  มีฤทธิ์ระบายความรอน  ขับพิษ  ขับหนอง ขับปสสาวะ  

ใชรักษาฝในปอด ไอหรืออาเจียนออกมามีเลือดปนหนอง ขับปสสาวะ แกอาการบวมน้ํา ฝอักเสบ บิด
โรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ตานเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ1,5,6 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 แพทยแผนโบราณใชตนแหงเปนยาขับปสสาวะ แกบวมน้ํา ฝบวมอักเสบ ไอ บิด โรคติดเชื้อ 
ทางเดินปสสาวะ หูชั้นกลางอักเสบและริดสีดวง ตนสดใชภายนอกเปนยาพอกฝ บวมอักเสบ บาดแผล  
โรคผิวหนัง งูพษิกัดและชวยใหกระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้น ใบสดผิงไฟพอนิ่มใชพอกเนื้องอกชนิดตาง ๆ 
รากเปนยาขับปสสาวะ7-9 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 15-25 กรัม1 โดยตมเอานํ้าด่ืม กอนตมใหแชนํ้าไว 1-3 นาที ตมให

เดือดนาน 5 นาที หากใชสดใช 30-50 กรัมโดยตมหรือค้ันเอานํ้าด่ืม หากใชภายนอกใหใชสมุนไพร
ปริมาณที่เหมาะสม ตมเอานํ้าชะลางหรือใชตนสดตําพอก1,5 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวา สารประเภทแอลคาลอยดที่แยกไดจากสวนเหนือดินของผักคาวทองแสดงฤทธิ์
ปานกลางในหลอดทดลองในการทําลายเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง 5 ชนิด คือ เซลลมะเร็งปอด เซลลมะเร็ง
รังไข เซลลเน้ืองอกที่เปนเน้ือราย เซลลมะเร็งสมอง และเซลลมะเร็งลําไสใหญ10 
 2. สารสกัดนํ้าจากผักคาวทองมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง 5 
ชนิด ไดแก L1210, U937, K526, Raja และ P3HR1 โดยมีคา IC50 อยูระหวาง 478-662 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร  ในประเทศจีน มีการใชผักคาวทองเปนสวนประกอบในตํารับยารักษามะเร็งทางเดินอาหารและ
มะเร็งทางเดินหายใจ รวมไปถึงเน้ืองอกในรังไข มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งหลอดอาหาร และ
มะเร็งปอด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด เพ่ิมภูมิตานทาน และรักษาอาการขางเคียงที่เกิดจากการใชรังสี
รักษาและเคมีบําบัด10 

3. นํ้ามันหอมระเหยจากผักคาวทองสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญใน
เซลลเพาะเลี้ยง และยังพบวานํ้ามันระเหยงายท่ีไดจากการกลั่นดวยไอน้ําของผกัคาวทองสดมฤีทธิ์ฆาเชื้อ
ไวรสัเริม ไขหวัดใหญ และเอดส ในประเทศจีนมีการใชผักคาวทองเปนสวนผสมในตํารับยารักษาโรค
หลอดลมอกัเสบชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรงั ติดเชื้อเฉียบพลนัหวัด ไขหวัดใหญ และการติดเชื้อทางเดิน 
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หายใจยาลดไข เปนสวนผสมในตํารับยาใชในการปองกันและรกัษาอาการโรคที่เกิดจากไวรสัในไก10  
4.  มีรายงานการศึกษาในหลอดทดลองวา สารสกัดนํ้าจากผักคาวทองมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย

ชองปาก นํ้ามันท่ีสกัดจากผักคาวทองมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพหลายชนิดโดยเฉพาะยีสต 
ในประเทศจีนมีการใชผกัคาวทองเปนสวนประกอบในตํารับยาสําหรับใชปองกนัและรักษาโรคติดเชื้อใน 
ชองปาก ยารักษาสิว ปองกันเชือ้รา รักษาโรคผิวหนัง เชน กลาก ขี้เรื้อนกวาง เปนตน10 

5. สวนสกัดนํ้าจากผักคาวทองมฤีทธิ์ตานการอักเสบ ในประเทศจีนใชผักคาวทองเปนสวนประกอบ 
ในตํารับยารกัษาอาการอกัเสบ แผลไฟไหมนํ้ารอนลวก โรครูมาตอยด หนองใน และรกัษาแผลหลงัผาตัด10 

6.  จากการทดลองในกบและคางคก พบวานํ้าค้ันจากตนสดมีผลขยายหลอดเลือดฝอย ทําให
อัตราการไหลเวยีนของเลือดและการขับปสสาวะเพิ่มขึ้น10 
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2524. 
10. กัลยา อนุลักขณาปกรณ.  ผักคาวตองกับการศึกษาทางดานเภสัชวิทยา.  ใน: ปราณี ชวลิตธํารง, จารีย บันสิทธิ์, กัลยา อนุลักขณา

ปกรณ, เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธิดารัตน บุญรอด. บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ (คณะบรรณาธิการ). ผักคาวตอง Houttuynia cordata 
Thunb.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการทหารผานศึก, 2546. 
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2 เซนติเมตร     

ผิวสมจีน : Chenpi (陈皮)  
 

ผิวสมจีน หรือ เฉินผี คือ เปลือกผลแกจัดที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus 
reticulata Blanco วงศ Rutaceae1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                      ผิวสมจีน (Pericarpium Citri Reticulatae) 

ชื่อไทย:  ผิวสมเขียวหวาน (ทั่วไป); ผิวสมจุก (ภาคเหนือ, ปตตานี); ผิวสมแปนเกลี้ยง, ผิวสม
แปนหัวจุก (ปตตานี); ผิวสมเหม็น (ภาคกลาง); ผิวสมขี้มา (นครราชสีมา); ผิวสมเชียงตุง 
(ภาคเหนือ); ผิวสมแกวเกลี้ยง, ผิวสมแกวโบราณ, ผิวสมจันทบูร, ผิวสมตรังกานู, ผิวสมแปน
กระดาน, ผิวสมแปนขี้มา, ผิวสมแสงทอง (กรุงเทพฯ)2  
ชื่อจีน:  เฉินผี (จีนกลาง), ถิ่งพวย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Dried Tangerine Peel1 

ชื่อเครื่องยา:  Pericarpium Citri Reticulatae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกปลายฤดูใบไมรวงถึงตนฤดูหนาว ปลอกเอาเฉพาะผิวผลมาตากใหแหงหรือ

ทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 4 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ผิวสมจีน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิง่ปนปลอม มาลางนํ้าใหสะอาด หมัก 

ไวสกัครูใหออนนุม หั่นเปนเสนฝอย ทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา3 
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วิธีที่ 2  ผิวสมจีนผัด แบงเปน  
1) ผิวสมจีนผัดดิน (เปนดินที่อยูในเตาเผาไฟเปนระยะเวลานานมาก มักมีฤทธิ์เปนดางออน คน

จีนเรียกดินชนิดน้ีวา ฝูหลงกาน) เตรียมโดยนําดินใสในภาชนะที่เหมาะสม ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ลงไป ผัด
โดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยามีสีเหลืองเขม นําออกจากเตา รอนเอาดินออก นําตัวยาที่ได
ไปวางแผออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชดินฝูหลงกาน 30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

2) ผิวสมจีนผัดรําขาวสาลี เตรียมโดยนํารําขาวสาลีใสลงในภาชนะที่เหมาะสม ใหความรอน
โดยใชระดับไฟปานกลางจนกระทั่งมีควันออกมา ใสตัวยาทีไ่ดจากวิธีที่ 1 ลงไป คนอยางรวดเรว็จนกระทั่ง
ผิวของตัวยาเปนสีเหลืองเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชรําขาวสาลี 
30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่ 3 ผิวสมจีนผัดน้าํผึ้ง เตรยีมโดยนํานํ้าผึง้บริสุทธิ์มาเจือจางดวยน้ําตมในปริมาณที่เหมาะสม 
ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดใน
กระทะโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้ง
ทิ้งไวใหเย็น (ใชนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ 18.75 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่ 4  ผิวสมจีนถาน  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับ
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวนอกมีสีนํ้าตาลดํา พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวนําไป
ตากแหงในที่รม3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนเสนขนาดสมํ่าเสมอ ผิวนอกสีแดงอมสมหรือสีแดงอมเหลือง ผิว 
ดานในสีเหลืองอมขาว กลิ่นหอม รสเผ็ด4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ผิวสมจีน รสขมเผ็ด อุน  มีฤทธิ์ทําใหชี่หมุนเวียน บํารุงมาม สรรพคุณ แกอาหารไมยอย แก

ปวดทอง มีฤทธิ์สลายความชื้น ละลายเสมหะ สรรพคุณแกเสมหะและความชื้นตกคาง บรรเทาอาการไอ1,3 
ผิวสมจีนผัดดิน (ดินฝูหลงกาน) รสขมเล็กนอย มีกลิ่นหอม สรรพคุณบํารุงมาม แกทองเสีย3 

 ผิวสมจีนผัดราํขาวสาลี  รสขมเล็กนอย รสเผ็ดจะลดลง แตคุณสมบัติแหงจะนุมนวลขึ้น มี
กลิ่นหอม เพิ่มฤทธิ์ชวยใหการทํางานของมามและกระเพาะอาหารดีขึ้น3 
 ผิวสมจีนผัดน้ําผึ้ง  รสหวาน สรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ3  
 ผิวสมจีนถาน  รสจืด มีกลิ่นออน ๆ สรรพคุณเปนยาหามเลือด3  
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผิวสม รสปราหอม ปรุงยาหอม แกลมวิงเวียน หนามืดตาลาย แกลมจุกเสยีด แนนเฟอ5 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวานํ้ามันหอมระเหยจากผิวสมจีนมีฤทธิ์ขับเสมหะ สารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอล
มีฤทธิ์ขยายหลอดลมในกระตาย และสาร nobiletin มีฤทธิ์แกหอบในหนูตะเภาและแมว6 

2.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสหนูตะเภา กระตาย และสุนัข 
ตานอนุมูลอสิระในหนขูาว นํ้ามันหอมระเหยใหความอบอุนและกระตุนการทํางานของระบบกระเพาะอาหาร
และลําไสในกระตาย เม่ือฉีดสาร hesperidin ที่แยกไดจากผิวสมจีนเขาใตผิวหนังของสัตวทดลองใน
ขนาด 100 หรือ 500 มิลลิกรมั/กิโลกรัม/วัน ติดตอกันนาน 6 วัน พบวาสารดังกลาวแสดงฤทธิ์บรรเทา
อาการแผลในกระเพาะอาหารไดผลดี  และสารดังกลาวในขนาดเดียวกันมีฤทธิ์ขับน้ําดีและละลายนิ่วใน
ถุงนํ้าดีในหนูขาวและสุนัข6,7 

3. การทดลองทางคลินิก พบวาผิวสมจีนมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคอันเน่ืองจากการติดเชื้อ 
และสารสกัดมีสรรพคุณรักษาแผลกลากเกลื้อน บรรเทาอาการแพ และแกอุจจาระมีเลือดปน นํ้ามันหอม
ระเหยมีสรรพคุณรักษาน่ิวในถุงน้ําดี7 
 4.  เมื่อฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของน้ํามันหอมระเหยที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม7 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
4. Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5.     วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  ยอเภสัชกรรมไทยและสรรพคุณสมุนไพร.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและ 
         การพิมพ จํากัด, 2548. 
6.      Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medicinal Sciences.  Chinese Materia Medica.  Vol. III.  2nd ed.    
         Beijing: Renmin Weisheng Publishing House, 1984. 
7.      Li W.  Pericarpium Citri Reticulatae: chen pi.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern    
         study of pharmacology in traditional medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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2 เซนติเมตร 

       พุทราจีน (Fructus Jujubae) 

พุทราจีน : Dazao  (大枣)  
 

พุทราจีน หรือ ตาเจา คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Ziziphus jujuba 
Mill. วงศ Rhamnaceae1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อไทย:  พุทราจีน (ภาคกลาง)2 

ชื่อจีน:  ตาเจา (จีนกลาง), ตั่วจอ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Chinese Date1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Jujubae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสกุในฤดูใบไมรวง ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการ

ระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
นําวัตถุดิบสมุนไพรมาลางนํ้าใหสะอาด ตากใหแหง กอนใชใหเอาเม็ดออก1 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ สมบูรณ สีแดงอมมวง เมล็ดเล็ก และมีรสหวาน3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 พุทราจีน รสหวาน อุน มีฤทธิ์เสริมชี่ บํารุงมามและกระเพาะอาหาร แกอาการมามพรอง (เบ่ือ 
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อาหาร ถายเหลว ออนเพลีย ไมมีแรง) และมีฤทธิ์สงบประสาท บํารุงเลือด แกอาการเลือดพรอง (ซีด
เซียว  สตรีที่มีอาการของระบบประสาท  กระวนกระวาย  บํารุงเลือด)  รวมทั้งมีฤทธิ์ปรับฤทธิ์ของยาใน 
ตํารับยาที่มีฤทธิ์รุนแรง สามารถใชพุทราจีนปรับฤทธิ์ยาและลดอาการไมพึงประสงค ชวยใหรางกายดูดซึม 
ยาไดดีขึ้น รักษาชี่ที่ดีไวได1 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
 การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 6-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 พุทราจีนแหงมีนํ้าตาลสูง ผูที่เปนโรคเบาหวานควรรับประทานแตนอย และน้ําตาลอาจทําใหฟน
ผุได นอกจากน้ีผูที่มีอาการของโรคลําไสและฟนผุควรหลีกเลี่ยง4 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1.  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับจากสารพิษและเพิ่มความแข็งแรงใหตับในหนูถีบจักรและ
กระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนูถีบจักร4,5 

2.  มีรายงานวาเม่ือใหหนูขาวท่ีเปนมะเร็งกระเพาะอาหารรับประทานเนื้อพุทราจีนแหงวันละ 1 
กรัม โดยกลุมที่ 1 ใหรับประทานติดตอกันนาน 8 เดือน และกลุมที่ 2 ใหรับประทานติดตอกันนาน 10 
เดือน พบวาสามารถยับยั้งเซลลมะเร็งกระเพาะอาหารไดทั้งสองกลุม โดยใหผลแตกตางกันอยางชัดเจน5 

3.  สารเพกทิน (pectin) ในพุทราจีนชวยจับโลหะหนักท่ีตกคางในรางกายและลดคอเลสเตอรอล6 

4.  มีรายงานการทดลองทางคลนิิก พบวาสารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง และแก
โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน โดยท่ัวไปพุทราจีนมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยา
ตาง ๆ4,5 
 

เอกสารอางอิง 
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ฟาทะลายโจร : Chuanxinlian (穿心莲)  
 

ฟาทะลายโจร หรือ ชวนซินเหลียน คือ สวนเหนือดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees วงศ Acanthaceae1 

 

                                                                                                                          2 เซนติเมตร 
                              ฟาทะลายโจร (Herba Andrographis) 

 

ชื่อไทย:  ฟาทะลายโจร, ฟาทะลาย (กรุงเทพฯ); หญากันงู (สงขลา)2 

ชื่อจีน:  ชวนซินเหลียน (จีนกลาง), ชวงซิมโนย (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Common Andrographis Herb1 

ชื่อเครื่องยา:  Herba Andrographis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวสวนเหนือดินเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีและเริ่มออกดอกจนถึงออกดอก แยกสิ่งอื่นท่ี
ปะปนมาทิ้ง ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

นําวัตถุดิบสมุนไพรมาลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนทอน ๆ ขนาดพอเหมาะ และนําไปทําใหแหง1,3 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีปริมาณใบมาก สีเขียว4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ฟาทะลายโจร รสขม เย็น มีสรรพคุณรักษาอาการไขหวัด เจ็บคอ แผลในปากและลิ้น ไอ 
เฉียบพลันและไอเรื้อรัง แกทองเสีย ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ปสสาวะขัด1 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ฟาทะลายโจร มีสรรพคุณแกไขเจ็บคอ แกทองเสีย5 
ขนาดที่ใชและวิธีใช:  
 การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 6-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 
 การแพทยแผนไทย บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดขนาดใชของฟาทะลายโจร5 ดังน้ี 

     -  รักษาอาการเจ็บคอ วันละ 3-6 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน 
     -  รักษาอาการทองเสียไมติดเชื้อ ครั้งละ 0.5-2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน 
องคการอนามัยโลก กําหนดขนาดใชของฟาทะลายโจร4 ดังน้ี 

-  แกไข ตมยาฟาทะลายโจรแหง 3 กรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง 
-  แกหวัด ผงยาฟาทะลายโจร 1.5-3 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน 
-  แกทองเสีย 3-9 กรัม รับประทานครั้งเดียวเม่ือมีอาการหรือรับประทานแคปซูลหรือยา 
   เม็ด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง กอนอาหารและกอนนอน 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง:   
1. หามใชในผูมีอาการแพฟาทะลายโจร5  
2. ประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไขเจ็บคอของฟาทะลายโจร นาจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข และ 

ฤทธิ์ตานการอกัเสบมากกวาฤทธิต์านเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นเพ่ือปองกันไมใหผูปวยไดรับอันตรายที่เกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus group A ซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงตามมา เชน ไข
รูหมาติค โรคหัวใจรูหมาติก และไตอักเสบ จงึมีขอหามใชฟาทะลายโจรสําหรบัแกเจ็บคอในกรณีตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

- ในผูปวยที่มีอาการเจ็บคอเน่ืองจากติดเชื้อ Streptococcus group A 
- ในผูปวยที่มีประวัติเปนโรคไตอักเสบเนื่องจากเคยติดเชื้อน้ี 
- ในผูปวยที่มีประวัติเปนโรคหัวใจรูหมาติก 
- ในผูปวยที่มีอาการเจ็บคอเน่ืองจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เชน เปน

ตุมหนองในคอ มีไขสงู หนาวสัน่  
3. ฟาทะลายโจรอาจทําใหเกิดอาการแพไดตั้งแตอาการผื่นคัน ลมพิษ จนถงึอาการแพขั้นรุนแรง 

ถาใหโดยการฉดีหรือในขนาดสูง5  
4. ในผูปวยบางราย ฟาทะลายโจรอาจทําใหเกิดอาการปวดทอง ทองเดิน ปวดเอว หรือวงิเวยีน 

ศีรษะ ใจสั่น หากมีอาการดังกลาวควรหยุดใชยาฟาทะลายโจรและเปลี่ยนไปใชยาอ่ืนแทน5 

5. หากใชติดตอกนัเปนเวลานาน อาจทําใหแขนขามีอาการชาหรือออนแรง5 
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6. หากใชฟาทะลายโจรติดตอกัน 3 วัน แลวไมหาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหวางใชยา ควร 
หยุดใชและไปพบแพทย5 

7. เน่ืองจากมีรายงานวาฟาทะลายโจรทําใหเกิดการแทงได ดังน้ันทางองคการอนามัยโลกจงึ 
แนะนําวาสตรีมีครรภไมควรใชฟาทะลายโจร5 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดแอลกอฮอลและสารสําคัญกลุม diterpene lactone ของฟาทะลายโจรสามารถลดการ
บีบตัวของลําไสเล็กและกลามเน้ือกระเพาะอาหารของหนูทดลองได6,7 สารสกัดบิวทานอล andrographolide 
และ neoandrographolide สามารถตานฤทธิ์ของ E. coli enterotoxin ที่ทําใหทองเสียได เพราะชวยทาํ
ใหการสูญเสียนํ้าทางลําไสลดลง นอกจากน้ีสารสกัด 85% แอลกอฮอลยังปองกันการเกิดอาการทองเสีย
ในหนูถีบจักรที่ไดรับนํ้ามันละหุงหรือ magnesium sulfate ได แสดงฤทธิ์ลดไขในกระตาย และสามารถ
ตานการอักเสบในหนูขาวไดเม่ือศึกษาฤทธิ์ในการลดบวมของอุงเทาหลังของหนู หลังไดรับสารคาราจีแนน  
(carrageenan-induced hind paw edema)5,8 
 2.   มีบางรายงานกลาววาสารสกัดฟาทะลายโจรมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได แตรายงาน 
การวิจัยหลายชิ้นในประเทศไทยบงชี้วาฟาทะลายโจรหรือสารสกัดฟาทะลายโจรไมมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย 
ที่ทําใหทองเสีย หรือทําใหเกิดโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบน หรือถาพบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก็จะเปน
ฤทธิ์ที่ออนตองใชความเขมขนของสารสกัดสูงเกินกวาท่ีจะมีความสัมพันธกับระดับยาในเลือดหรือในทางเดิน
อาหารหลังรับประทานฟาทะลายโจร นอกจากนี้สารสกัดฟาทะลายโจรยังแสดงฤทธิต์านเชื้อ Porphyromonas 
gingivalis ซึ่งทําใหเกิดโรคปริทันตได และสารสกัดหยาบของฟาทะลายโจรสามารถยับยั้งการจับตัวของ
แบคทีเรีย Streptococcus mutans (แบคทีเรียในชองปากที่เปลี่ยนนํ้าตาลบนเคลือบฟนใหเปนกรด อัน
เปนสาเหตุของฟนผุ) บนผิวแกวหรือบน hydroxyapatite ที่เคลือบนํ้าลาย โดยมีคา IC50 เทากับ 0.5% 
โดยนํ้าหนัก/ปริมาตร5 

 3. สารสกัดแอลกอฮอลจากฟาทะลายโจรและสาร andrographolide สามารถกระตุนระบบ
ภูมิคุมกันของหนูถีบจักรทั้งแบบจําเพาะและแบบไมจําเพาะ โดยสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน
ที่แรงกวา andrographolide นอกจากน้ีสารสกัดแอลกอฮอลยังแสดงฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดในหนูขาวที่
ถูกทําใหเปนเบาหวานจากการไดรับสาร streptozotocin (STZ) ได สวนการศึกษาในกระตายปกติพบวา 
สารสกัดนํ้าในขนาด 10 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ปองกันการเพิ่มของระดับนํ้าตาลในเลือดเน่ืองจากไดรับ
กลูโคสทางปากในขนาด 2 มิลลิกรัม/กโิลกรัม แตไมสามารถลดนํ้าตาลจากการกระตุนดวย adrenaline 
ได และเมื่อใหสารสกัดนาน 6 สัปดาหไมสามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดได  เม่ือใหสารสกัดนํ้าขนาด 50 
มิลลกิรัม/กิโลกรัม แกหนูที่เปนเบาหวานจากการไดรับ STZ  พบวาสามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดได 
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52.90% และประสิทธผิลจะสงูขึ้นเม่ือใชสารสกดัท่ีเตรียมแบบทําใหแหงโดยวิธีไมใชความรอน โดยพบวา
ขนาด 6.25 มิลลกิรัม/กิโลกรัม สามารถลดนํ้าตาลไดถงึ 61.81% นอกจากนี้สารสกัดนํ้าและสารสกัด
แอลกอฮอลของใบฟาทะลายโจรสามารถปองกันตับจากสารพิษตาง ๆ5  

 4.   การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคอุจจาระรวงและบิดแบคทีเรีย โดยใชผงฟาทะลายโจร 
(เตรียมจากสวนเหนือดิน) เทียบกับยาเตตราซัยคลินในการรักษาอุจจาระรวงและบิดแบคทีเรีย โดยใหยา 
2 ขนาด คือ 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง และ 1 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง พบวาฟาทะลายโจรทัง้สองขนาด
สามารถลดจํานวนอุจจาระรวง (ทั้งความถี่และปริมาณ) และจํานวนนํ้าเกลือที่ใหทดแทนไดอยางนาพอใจ 
แมวาจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ฟาทะลายโจรสามารถทําลายเชื้อที่กอใหเกิดโรคบิดแบคทีเรีย
ไดดีกวาเตตราซัยคลิน แตทําลายเชื้ออหิวาตกโรคไดไมดีเทา tetracycline อยางไรก็ตามฟาทะลายโจร
ชวยใหผูปวยอหวิาตกโรคถายนอยกวากลุมท่ีไดรับ tetracycline อยางมีนัยสําคัญ5  

 5.   เม่ือใหผูปวยที่มีอาการไขเจบ็คอรับประทานฟาทะลายโจรแคปซูลในขนาด 3 กรัม/วัน หรอื 
6 กรัม/วัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง ติดตอกัน 7 วัน เปรียบเทียบกับกลุมท่ีไดรับพาราเซตามอลขนาด 3 
กรัม/วัน พบวาในวันท่ี 3 หลังการรักษา ผูปวยที่ไดรับยาพาราเซตามอลหรือฟาทะลายโจรขนาด 6 กรัม/
วัน หายจากไขและอาการเจ็บคอไดมากกวากลุมท่ีไดรับฟาทะลายโจรขนาด 3 กรัม/วัน อยางมีนัยสําคัญ 
แตผลการรักษาไมมีความแตกตางกันในวันท่ี 75 
 6.   รายงานผลการวิจัยทางคลินิกในตางประเทศ โดยทดลองใหสารสกัดฟาทะลายโจรในขนาด 
1,200 มิลลิกรมั/วัน แกผูปวยโรคหวัดจํานวน 28 คน แลววดัผลในวันท่ี 4 หลังไดรับยา พบวาสารสกัด
ฟาทะลายโจรสามารถลดอาการเจ็บคอ เหน่ือย ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเน้ือได เม่ือเทียบกับกลุม
ควบคุมท่ีไดรับยาหลอก 33 ราย โดยไมมีรายงานอาการขางเคียงจากการใชยา  ตอมามีการทดลองใหยา
เม็ดฟาทะลายโจรซึ่งมีสารสกัด 100 มิลลิกรัม/เม็ด จํานวนครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 เวลา ในผูปวยที่เปน
ไขหวัด 102 คน เทียบกับกลุมท่ีไดรับยาหลอก 106 คน โดยใหผูปวยระบุความรุนแรงของแตละอาการ
เม่ือเริ่มใหยาและหลังไดรับยา 2 วัน และ 4  วันตามลําดับ  โดยทําเครื่องหมายลงบนเสนตรงยาว 10  
เซนติเมตร ที่แบงจาก 0-10 (0 หมายถึงไมมีอาการ และ 10 หมายถึงอาการรุนแรงที่สุด) พบวาวันท่ี  
2  หลังไดรับยา ความรุนแรงของอาการออนเพลีย นอนไมหลับ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล ในกลุมท่ีไดรับยา 
ฟาทะลายโจรนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และในวันท่ี 4 หลังไดรับยา ความรุนแรงของทกุ
อาการ ไดแก อาการไอ (ทัง้ความแรงและความถี่) เสมหะ นํ้ามูกไหล ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดหู นอน
ไมหลับ เจ็บคอ ในกลุมท่ีไดรับยาฟาทะลายโจรนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  ขอมูลงานวิจัย
ทางคลินิกของฟาทะลายโจรในโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนตน สรปุไดวาฟาทะลายโจรนาจะมี
ประสทิธิผลในการนํามาใชบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนตนท่ีไมมีภาวะแทรกซอน5 
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 7. ฟาทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยัง้เชือ้ Porphyromonas gingvalis จึงมีการพัฒนายาเจลฟาทะลายโจร
เพ่ือทดสอบประสิทธิผลในการรกัษาโรคปริทนตอักเสบ โดยศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกและทางจุล
ชีววิทยาของเจลฟาทะลายโจรและขี้ผึง้ยามิโนไซคลินท่ีใชใสใตเหงอืก เพือ่เสริมการรักษาผูปวยโรคปริทนต
อักเสบเริ่มเร็วในระยะเวลา 4 เดือน โดยผูปวยตองมีรากฟนเดียวอยางนอย 2 ซี่ที่มีรองลึกปริทนตเม่ือ
เริ่มตนมากกวาหรือเทากับ 5 มิลลิเมตร พบวาเม่ือใชเจลฟาทะลายโจรรวมกับการเกลารากฟนจะไดผล
ใกลเคียงกับการใช minocycline gel เม่ือใชรวมกับการเกลารากฟน5 
 8.   สารสกัด 50% แอลกอฮอลของฟาทะลายโจร ไมทําใหเกิดอาการพิษเฉียบพลันในหนถูีบจักร 
และมีขนาดของ LD50 เม่ือใหทางปากและใตผิวหนังมากกวา 15 กรัม/กิโลกรมั และเทากับ 14.98 กรัม/
กิโลกรัมเม่ือใหทางชองทอง  สวนผลการศึกษาพิษระยะยาวของผงฟาทะลายโจรในหนูพันธุวิสตาร เม่ือ
ใหทางปากในขนาด 0.12, 1.2 และ 2.4 กรัม/กิโลกรัม/วัน ติดตอกันนาน 6 เดือน พบวาไมกอใหเกดิพษิ
ในหนูขาว5 
 9.   การศึกษาความเปนพิษของสารสกัด 70% แอลกอฮอลของฟาทะลายโจรตอระบบสืบพันธุ
ของหนูเพศผู โดยใหสารสกัดทางปากนาน 60 วัน พบวาไมกอใหเกิดพิษตออัณฑะ และไมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของรูปรางหรือหนาท่ีของ Leydig cells ในเพศเมียพบวาเม่ือเอาผงฟาทะลายโจรมาผสมกับ
อาหารแลว ใหหนูถีบจักรเพศเมียกินในขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน 6 สัปดาห พบวาไมมีหนูตัวใดตั้ง
ทองเมื่อผสมกับหนูเพศผูที่ไมไดรับยา ขณะที่หนูกลุมควบคุมตั้งทอง  95.2%  มีรายงานการศึกษาวาเม่ือฉีด
นํ้าตมฟาทะลายโจรเขมขน 50% ทางชองทองแกหนูถีบจักร มีผลทําใหหนูแทงได และถาฉีด progesterone 
รวมกับฮอรโมน LH-RH พรอมกับฟาทะลายโจร จะปองกันการแทงในชวงระยะแรกของการตั้งครรภได 
จึงคิดวาฟาทะลายโจรอาจมีผลตานฤทธิ์ของ progesterone จึงทําใหเกิดการแทงได5 
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เมล็ดบัว: Lianzi (莲子)  
 

เมล็ดบัว หรือ เหลียนจื่อ คือ เมล็ดสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo 
nucifera Gaertn. วงศ Nymphaeaceae1 
 

                                    
                                                     เมล็ดบัว (Semen Nelumbinis)                                                   
 

ชื่อไทย:  เมล็ดบัวหลวง เมล็ดบัว (ทั่วไป); เมล็ดสัตตบงกช, เมล็ดสัตตบุษย (ภาคกลาง)2 
ชื่อจีน:  เหลียนจื่อ (จีนกลาง), โหนยจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Lotus Seed1 

ชื่อเครื่องยา:  Semen Nelumbinis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวฝกแก (สังเกตไดจากฝกบัวมีลูกบัวเปนสีเทาหรือสีดํา) นํามารวมบนลานดิน แลว

ใชไมทุบใหลูกบัวแกรวงหลุดจากฝก นําลูกบัวไปตากแดดใหแหงประมาณ 3 วัน เม่ือแหงดีแลวจะใช
ตะแกรงหาง ๆ รอนหรือฝดเอาลูกลีบหรือเสียท้ิง กะเทาะเอาเปลือกออก ตากแดดใหแหง เก็บรักษา
ไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1,3   
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี  
วิธีที่ 1 เมล็ดบัว เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอม มาแชดวยนํ้ารอน

จนกระทั่งออนนุม แยกเอาดีบัวออก และนําไปตากแหง1,4 

วิธีที่ 2  เมล็ดบัวผัด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับ 
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกมีสีเขมขึ้น และเนื้อดานในมีสีเหลืองออน ๆ มีกลิ่นหอมกรุน นําออก 

   1 เซนติเมตร 
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จากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น4  
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เมล็ดตองมีขนาดใหญ และมีเน้ือมาก5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เมล็ดบัว รสอมหวานฝาด สุขุม มีฤทธิ์บํารุงไต ควบคุมและกระชับการหลั่งนํ้าอสุจิ แกอาการ

ฝนเปยก และปสสาวะไหลโดยไมรูตัว (ระหวางหลับ) มีฤทธิ์บํารุงมาม หยุดถาย แกอาการทองรวงชนิด
ที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ และมีฤทธิ์บํารุงหัวใจ ใชบํารุงหัวใจและชวยใหนอนหลับ3 

เมล็ดบัวผัด รสอมหวาน มีกลิ่นหอม ใชรักษาอาการทองรวงชนิดท่ีไมไดเกิดจากการติดเชื้อ 
หรืออาการฝนเปยกและปสสาวะไหลโดยไมรูตัว3,4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 เมล็ดบัว รสหวานมัน สรรพคุณ บํารุงกําลงั บํารุงไขขอ ทําใหกระชุมกระชวย แกรอนในกระหาย
นํ้า แกเสมหะ แกพุพอง แกดีพกิาร แกอาเจียน แกออนเพลีย6 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 6-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม หรือบดเปนผงรับประทาน1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
การแพทยแผนจีน หามใชเมล็ดบัวในผูปวยทีมี่อาการทองผูก ทองเฟอ อาหารไมยอย3,7 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 เม่ือใหสารสกัดปโตรเลียมอีเทอรจากเมล็ดแหงในหนูขาวโดยการปอนในขนาด 3 มิลลิกรมั/
กิโลกรัม พบวามีผลขัดขวาง estrous cycle8 
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เมล็ดฝอยทอง: Tusizi (兔丝子)  
 

เมล็ดฝอยทอง หรือ ทูซือจื่อ คือ เมล็ดสุกท่ีทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cuscuta 
chinensis Lam. วงศ Convolvulaceae1 

 

                                                                               0.5 เซนติเมตร                                                                 0.3 เซนติเมตร 

                                             เมล็ดฝอยทอง (Semen Cuscutae) 
 

ชื่อไทย:  เมล็ดฝอยทอง (ภาคกลาง); เมล็ดผักไหม (อุดรธานี); เมล็ดฝอยไหม (นครราชสีมา)2 

ชื่อจีน:  ทูซือจื่อ (จีนกลาง), โทวซีจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Dodder Seed1 

ชื่อเครื่องยา:  Semen Cuscutae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสกุในฤดูใบไมรวง ตากแดดใหแหง เคาะเมล็ดรวง เก็บสิ่งอื่นที่ปะปนออก เมล็ดท่ี

ไดนําไปตากแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 4 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  เมล็ดฝอยทอง เตรยีมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาแยกสิง่อื่นท่ีปะปนออก ลางน้ําใหสะอาด 

ตากใหแหง3 

วิธีที่ 2 เมล็ดฝอยทองผัดน้าํเกลือ เตรยีมโดยนําตัวยาทีไ่ดจากวิธีที่ 1 มาใสในภาชนะที่เหมาะสม 
เติมนํ้าเกลือ คลุกเคลาใหเขากนั ตั้งทิ้งไวจนกระทั่งนํ้าเกลือแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไปใส
กระทะ  ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งเมล็ดพองตัวและมีเสียงเปลือกเมล็ดปริออกเล็กนอย  
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มีกลิ่นหอมกรุน นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น (ใชเกลือบริสุทธิ์ 2 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 
วิธีที่ 3  เมล็ดฝอยทองผสมเหลาอัดเปนแผน เตรียมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาใสในภาชนะ

ที่เหมาะสม ตมนํ้าจนกระทั่งเปลือกเมล็ดแตกออก คนตลอดเวลาจนกระทั่งนํ้าแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา 
และตัวยาทัง้หมดมีลักษณะเหมือนโจก เติมเหลาเหลืองและแปงหมี่ขาวลงไปผสมใหเขากัน นําออกจาก
เตา อัดเปนแผน แลวหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ตากใหแหง (ใชเหลาเหลือง 
15 กิโลกรัมและแปงหมี่ขาว 15 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)3 

วิธีที่ 4  เมล็ดฝอยทองผัด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟ
ระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกเปนสีเหลืองออน ๆ และมีเสียงปริออกของเปลือกเมล็ด นําออก
จากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น3 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เมล็ดมีสีเหลืองเทา เมล็ดอวบอิ่ม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เมล็ดฝอยทอง รสอมหวาน อุน มีฤทธิ์บํารุงไต ควบคุมการหลั่งของนํ้าอสุจิ รักษากลุมอาการ

ของระบบไตพรอง (ปวดเอว อวัยวะเพศไมแขง็ตัว ฝนเปยก ปสสาวะบอย ตกขาว) มีฤทธิ์บํารุงตับ ทํา
ใหตาสวาง รักษากลุมอาการของระบบตับและไตออนแอ (ตามัว หนามืด ตาลา เบลอ) ชวยใหหยุดถาย 
(เน่ืองจากระบบมามและไตพรอง  ทําใหถายทอง)  นอกจากน้ียงัมีฤทธิ์บํารุงมดลูก  ปองกันการแทงลูก  
(เน่ืองจากระบบตับและไตออนแอ ทําใหแทงงาย)1,5 
 เมล็ดฝอยทองผัดน้าํเกลือ  เน่ืองจากเมล็ดฝอยทองมีคุณสมบัติคอนขางอุน และมีฤทธิ์บํารุง 
หยางมากกวาบํารุงยิน เม่ือนํามาผัดนํ้าเกลือ จะชวยใหฤทธิ์บํารุงยินและหยางเสมอกัน และชวยนําตัวยา
เขาสูระบบไต ชวยเพิ่มฤทธิ์บํารุงไตและบํารุงครรภ เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการอวัยวะเพศไมแข็งตวั 
ฝนเปยก ปสสาวะบอย ตกขาว3 
 เมล็ดฝอยทองผสมเหลาอัดเปนแผน  จะเพิม่ฤทธิ์ใหความอบอุนและบํารุงไต และชวยใหตัว
ยาสามารถละลายออกมาไดดีเวลาตมยา และสามารถบดเปนผงไดงาย จงึเปนวิธีที่นิยมใช เหมาะสําหรับ
ผูปวยที่มีอาการปวดเมื่อยเอวและเขา หูอื้อตามัว กระหายน้ํา3 
 เมล็ดฝอยทองผัด มีสรรพคุณและวิธีใชเหมือนเมล็ดฝอยทอง แตเมล็ดฝอยทองผัดจะชวยให
ตัวยาสามารถละลายออกมาไดดีเวลาตมยาและสามารถบดเปนผงไดงาย สะดวกในการเตรยีมยาตํารับ นิยม
ใชในการเตรียมยาลกูกลอนและยาผง เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการปวดเอวเนื่องจากไตพรอง หลังปสสาวะ
แลวยังมีหยดปสสาวะเหลืออยู3 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 เมล็ดฝอยทอง รสฝาดเฝอน สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงตับไต แกปวดเมื่อย ทําใหตาสวาง 
แกกระหายน้ํา แกนํ้ากามเคลื่อนเวลาหลับ6 

ขนาดที่ใชและวิธีใช 
การแพทยแผนจีน ใชขนาด 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม หรือทําเปนยาเม็ด หรือยาผงรับประทาน 

ใชภายนอก บดเปนผงผสมทา1,5 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง 

สตรีมีครรภ และผูปวยที่มีอาการทองผูก ไมควรรับประทาน1,5 

พืชน้ีถาขึ้นเกาะบนตนไมที่เปนพิษ เชน ตนยี่โถ ลําโพง ถอบแถบน้ํา และยาสบู เปนตน ไมควร
เก็บมาใช5 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดโดยวิธีแชสกัดเมลด็ดวยแอลกอฮอล นํ้า หรือทําในรูปยาทิงเจอร จะมีฤทธิ์ทําให
หัวใจคางคกที่แยกตัว บีบตัวแรงขึ้น สารสกัดแชดวยแอลกอฮอลมีฤทธิ์ทาํใหจังหวะการเตนของหัวใจ
เพ่ิมขึ้น แตสารสกัดแชดวยนํ้าและที่ทําในรูปยาทิงเจอร ทําใหจังหวะการเตนของหัวใจลดลง ผลตอสุนัข
ทดลองที่ทําใหสลบมีผลทําใหความดันโลหิตลดลง มามหดตัวเล็กลง ลดการบีบตัวของลําไส ผลตอ
มดลูกท่ีแยกตัวมีผลกระตุนการบีบตัวของมดลกูเพิ่มขึ้น5 

 2.  เม่ือฉีดสารสกัดโดยวิธีแชสกัดเมล็ดดวยแอลกอฮอลและน้ําเขาใตผวิหนงัของหนูขาวในขนาด 
2.465 กรัม/กิโลกรัม จะทําใหหนูตายจํานวนครึ่งหนึ่ง เม่ือใหทางปากในขนาด 30-40 กรัม/กิโลกรัม ไม
ปรากฏอาการพษิ เม่ือใหหนูทดลองกินสารแชสกัดดวยแอลกอฮอลและน้ํา และที่ทําในรูปทงิเจอรติดตอกัน
เปนเวลา 70 วัน ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของสัตวทดลอง และไมพบอาการเปลี่ยนแปลงผิดปกติใด ๆ5 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.1.  

English Edition.  Beijing: Chemical Industry Press, 2000. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544. 
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4.    Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
5. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วชิรา แดนตะวัน, สถาพร ล้ิมมณี, ชะนะ ครองรักษา, ทิพวัลย ทรัพยเจริญ.  สมุนไพร  อันดับที่ 03: การ

รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527. 
6. วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, 2547. 
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ราชดัด : Yadanzi (鸭胆子)  
 

ราชดัด หรือ ยาตานจื่อ คือ ผลสกุท่ีทําใหแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Brucea javanica 
(L.) Merr. วงศ Simaroubaceae1 
 

                                                                                                                                    0.5 เซนติเมตร 
                                                  ราชดัด (Fructus Bruceae) 
 

ชื่อไทย:  ราชดัด, ดีคน (ภาคกลาง); กาจับหลัก, เทายายมอมนอย, มะขี้เหา, มะดีควาย, ยาแกฮาก
ขม (เชียงใหม); พญาดาบหัก (ตราด); เพียะฟาน (นครราชสีมา); มะลาคา (ปตตานี)2 

ชื่อจีน:  ยาตานจื่อ (จีนกลาง), อะตาจี้ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Java Brucea Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Bruceae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกในฤดูใบไมรวง แยกเอาสิ่งปะปนออก ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศ

เย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
นําสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมากะเทาะเอาเปลือกผลออก ใชเฉพาะสวนเน้ือ รอนเอาเศษ

เล็ก ๆ ออก ทุบใหแตกกอนใช1,3 

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลมีขนาดใหญ อวบมาก เน้ือในเมล็ดมีสีขาว มีนํ้ามันมาก4 
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สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ผล รสขม เย็น มีฤทธิ์ขับพิษรอน แกมาลาเรีย และแกโรคบิด1 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผล รสขม สรรพคุณแกไข แกกระษัย บํารุงนํ้าดี บํารุงนํ้าเหลือง แกทองอืดเฟอ แกลมวิงวียน 
แกหาวเรอ แกเจ็บอก แกอาเจียนเปนเลือด เปนยาบํารุงธาตุ ยาขับพยาธิ และแกบิด5,6 
 ใชรักษาโรคผิวหนังจําพวกเกลือ้น ใชเมล็ดแหงตําพอแหลก แลวเอานํ้าทาบริเวณที่เปน7 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 0.5-2 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 ราชดัดมีพิษเล็กนอย หามใชในเด็กและสตรีมีครรภ8,9 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. มีรายงานวาสารพิษที่พบในเมล็ดคือ bruceantin, bruceine A-E, yadanziolide A, F, I  
ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรยีชนิดฟลซิพารมัและเชื้อบิดในหลอดทดลอง แตพบความ
เปนพิษสูง9 และเนื้อในเมล็ดหรือสารสกัดนํ้าจากเล็บมือนางมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียในไกไดผลดี และ
จากการทดลองทางคลินิกในเบื้องตนพบวาสามารถรักษาโรคมาลาเรียได นอกจากน้ียังพบสารพิษ brahmine 
และ kerpestine10,11 

2. กองวจิัยทางแพทย  กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวาสวนสกดัดวยนํ้าไมมีพิษ  เม่ือให 
ทางปากในขนาดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 โดยฉีดเขาใตผิวหนัง เทากับ 5.17 กรัม/กิโลกรัม และเมื่อฉีด
เขาทางชองทอง เทากับ 6.37 กรัม/กิโลกรัม10 
 3.  มีรายงานการศึกษาทางเภสัชวิทยาและทางคลินิก พบวาสารสกัดจากผลราชดัดมีฤทธิ์ฆาเชื้อ
บิด แตฤทธิ์ออนกวายา emetine8,11 

 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
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Technology Publishing House, 2006. 
5. พเยาว เหมือนวงษญาติ.  สมุนไพรกาวใหม.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี. พริ้น จํากัด, 2537. 
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เรวดง : Sharen (砂仁)  
 

เรวดง หรือ ซาเหริน คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Amomum villosum 
Lour. หรือ A. villosum Lour. var. xanthioides T.L.Wu et Senjen  หรือ A. longiligulare T.L. 
Wu วงศ Zingiberaceae1 
 

                                                                                                                     0.5 เซนติเมตร 
                                       เรวดง (Fructus Amomi) 

 

ชื่อไทย:  เรวดง (ตราด)2 

ชื่อจีน:  ซาเหริน (จีนกลาง), ซายิ้ง (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Villous Amomum Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Amomi1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสกุในชวงฤดูรอนถงึฤดูใบไมรวง ตากแดดใหแหงในทันที หรือทําใหแหงที่อุณหภูมิ

ต่ํา ในการปองกันการเสื่อมสภาพของเมล็ดและการระเหยของน้ํามันอยางรวดเร็ว ไมควรแกะเมล็ด
กอนเมล็ดแหง เก็บรักษาเมล็ดแหงในกระสอบปานหรือถุงพลาสติก เก็บไวในที่มีอากาศเย็นและแหง 
มีการระบายอากาศดี1,3 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  เรวดง เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาแยกสิง่อื่นท่ีปะปนออก ทุบใหแตกกอนใช4 
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วิธีที่ 2 เรวดงผัดน้าํเกลอื เตรียมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที่ 1 มาใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม
นํ้าเกลือ คลกุเคลาใหเขากัน ตัง้ทิ้งไวจนกระทั่งนํ้าเกลือแทรกซมึเขาไปในเนือ้ตัวยา จากน้ันนําไปใสกระทะ 
ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผดัจนกระทัง่ตัวยาแหง นําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น (ใชเกลือบริสุทธิ์ 2 
กิโลกรมั ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)4 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีขนาดผลใหญ แข็งและมีเน้ือมาก เน้ือในเมล็ดสีนํ้าตาลแดง กลิน่
หอมฉุนมาก รสเผ็ดและเย็นมาก5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เรวดง รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์สลายความชื้น ทําใหชี่หมุนเวียน ใชรกัษาอาการชี่ติดขัด ทําใหจุกเสียด  

แนนทอง มีฤทธิ์ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหาร ระงับอาเจียน ทองเสีย ใชแกกระเพาะอาหารและ
ลําไสเย็นเกินไป ทําใหทองเสีย อาเจียน และมีฤทธิ์บํารุงครรภ แกอาการแพทอง เชน คลื่นไสอาเจียน 
เบ่ืออาหารในสตรีมีครรภ1,6 

เรวดงผัดน้ําเกลือ รสเผ็ดจะลดลง มีฤทธิ์ชวยนําตัวยาลงสูสวนลางของรางกาย เพ่ิมฤทธิ์ใหความ
อบอุนกับไตและบํารุงครรภ4  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ผล รสรอนเผ็ดปรา แกริดสีดวง แกหืดไอ แกระดูขาว แกไขสันนิบาต7 

 เมล็ด รสรอนเผ็ดปรา ขับลมในลําไส แกทองขึ้นอืดเฟอ แกปวดทอง แกคลื่นเหียนอาเจียน 
แกริดสีดวง หืดไอ กัดเสมหะ แกไขสันนิบาต ขับนํ้านม บํารุงธาตุ7 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน ใช 3-6 กรัม หรือมากกวาน้ีตามอาการของโรค ตมเอานํ้าด่ืม (ถาตมกับ
ยาอ่ืนควรใสทีหลัง)1,6  โดยมีรายละเอียดการใชทางคลินิก ดังน้ี 
 1.  แกอาการแพทอง อาเจียน รับประทานอาหารไมได ใหใชเมล็ดบดเปนผงชงกับนํ้าขิงตม 
รับประทานวันละหลาย ๆ ครั้ง6 
 2.  แกอาการเปนพิษ ใหใชเมล็ดบดเปนผง รับประทานกับนํ้าอุน6 
 3.  บํารุงธาตุ แกอาการทองอืด ทองเฟอและปวดทอง โดยใชเมล็ดเรวดง หัวแหวหมู ราก 
ชะเอมเทศ และขิงแหงรวมกัน6 
 4.  แกประจําเดือนมามากกวาปกติ ใหใชผลเรวแหงรางไฟจนแหงกรอบ แลวบดเปนผงชง
นํ้ารับประทานบอย ๆ6 
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ลูกจันทนเทศ : Roudoukou (肉豆蔻)  
 

ลูกจันทนเทศ หรือ โรวโตวโคว คือ เนื้อในเมล็ดท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Myristica fragrans Houtt. วงศ Myristicaceae1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อไทย:  ลูกจันทนเทศ (ภาคกลาง); ลูกจันทนบาน (ภาคเหนือ)2 

ชื่อจีน:  โรวโตวโคว (จีนกลาง), เหน็กเตาโขว (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Nutmeg1 

ชื่อเครื่องยา:  Semen Myristicae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลแกจัดในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง แยกเอาเปลือกผลและเปลือกหุมเมล็ดเทียม

ทิ้ง กะเทาะเอาเปลือกแขง็ที่หุมเมล็ดออก เอาเฉพาะเนื้อในเมล็ดมาแชนํ้าปูนใสทิ้งไวขามคืน แลวนํามาปง
โดยใชระดับไฟปานกลาง ปงจนแหง  เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี3 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 4 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ลูกจันทนเทศ เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมนุไพรที่ปราศจากสิง่ปนปลอม มาลางนํ้าใหสะอาด 

ตากแดดใหแหง ทุบใหแตกกอนใช4 

วิธีที่ 2  ลูกจันทนเทศคั่วรําขาวสาลี  เตรียมโดยนํารําขาวสาลีและตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสลง
ในกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง พรอมคนอยางสมํ่าเสมอ จนกระทั่งรําขาวสาลีเปนสีเหลือง

     2 เซนติเมตร 

ลูกจันทนเทศ (Semen Myristicae) 
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เกรียม และตัวยามีสีนํ้าตาลเขม นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลีออก ตั้งทิ้งไวใหเย็น ทุบใหแตก
กอนใช (ใชรําขาวสาลี 40 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่  3  ลูกจันทนเทศคั่วผงหินลื่น  เตรียมโดยนําผงหินลื่นใสในภาชนะที่เหมาะสม  แลวให 
ความรอนที่อุณหภูมิสูง ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ลงไป คนอยางสมํ่าเสมอจนกระทั่งผิวดานนอกของตัวยา
มีสีนํ้าตาลเขมและมกีลิ่นหอมกรุน นําออกจากเตา แลวรอนเอาผงหินลื่นออก ตั้งทิง้ไวใหเย็น ทุบใหแตก
กอนใช (ใชผงหนิลื่น 50 กิโลกรมั ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่ 4  ลูกจันทนเทศหอแปงหมี่คั่ว  เตรียมโดยนําแปงหมี่ผสมน้ําในปริมาณที่เหมาะสม ปนให
เปนแผน แลวนํามาอัดใหเปนแผนบาง ๆ จากน้ันนําแผนแปงหม่ีที่เตรียมไดมาหอตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1
พรมนํ้าที่ผวิดานนอกเพือ่ใหชุมชืน้ แลวนําไปหอกับแผนแปงหมีอ่ีก หอประมาณ 3-4 ชั้น ใหทําเชนเดียวกัน 
นําไปตากแดดใหแหงประมาณ 50% จากน้ันนําไปใสลงในภาชนะที่บรรจุผงหนิลื่นท่ีผัดใหรอนแลว คน
อยางสมํ่าเสมอ จนกระทั่งผิวดานนอกมีสีเหลืองเกรียม นําออกจากเตา แลวรอนเอาผงหินลื่นออก ตั้งทิง้
ไวใหเย็น ใหเอาแผนแปงหมี่ที่หอไวทิ้ง เอาเฉพาะตัวยา ทุบใหแตกกอนใช (ใชแปงหมี่ 50 กโิลกรัม ตอ
ตัวยา 100 กิโลกรัม)3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เน้ือในเมล็ดตองมีคุณสมบัติแข็งและเหนียว มีลายเสนคลายเนื้อในเมล็ด
หมาก มีนํ้ามันมาก และมีกลิ่นหอม5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ลูกจันทนเทศ รสเผ็ด อุน มีฤทธิ์สมานลําไส ระงับถายทองรวง แกทองรวงเรื้อรัง (เน่ืองจากมาม 

และไตพรองและเย็นเกินไป) และมีฤทธิ์ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหาร  ทําใหชี่หมุนเวียนดี  แกปวด 
กระเพาะอาหาร เบ่ืออาหาร อาเจียน จุกเสียดแนนทอง1 
 ลูกจันทนเทศมีนํ้ามันในปริมาณสูง ทําใหมีขอเสียคือ มีฤทธิ์หลอลื่นและกระตุนลําไสมากเกินไป 
โดยทั่วไปจึงตองนํามาแปรรูปโดยใชวิธีเฉพาะกอนใช การค่ัวจะขจดันํ้ามันบางสวนออกไป ทําใหฤทธิ์หลอลื่น
และกระตุนลําไสลดนอยลง แตมีฤทธิ์แรงขึ้นในการชวยใหลําไสแขง็แรงและระงับอาการทองเสยี เหมาะ
สําหรับผูปวยทีมี่อาการปวดทอง จุกเสียดแนนทอง ทองรวง อาเจียน อาหารไมยอย3 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ลูกจันทนเทศ  มีกลิ่นหอม รสเปรี้ยวฝาด รอน มีสรรพคุณบํารุงกําลัง บํารงุธาตุ แกธาตุพิการ  
ขับลม แกจุกเสยีด แกกําเดา แกทองรวง แกรอนในกระหายน้ํา แกปวดมดลูก บํารุงเลือด6-8 
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ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจนี ใชขนาด  3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม หรือใชภายนอกโดยบดเปนผงผสมกับนํ้ามัน

หรือนํ้าสมสายชผูสมทา1 

การแพทยแผนไทย ใชเน้ือในเมล็ด 0.5 กรัม หรือประมาณ 1-2 เมล็ด บดใหเปนผงละเอียด 
ชงนํ้าครั้งเดียว รับประทานวันละ 2 ครั้ง 2-3 วนั6,9 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

หามใชในผูปวยที่มีอาการรอนแกรง บิดทองรวงเพราะมีความรอน (การแพทยแผนจีน)1 
หามใชลูกจันทนเทศในปริมาณสูง เพราะทําใหเกิดอาการขางเคียงอันไมพึงประสงค (การแพทย

แผนไทย)6 
มีรายงานวาเม่ือรับประทานลูกจันทนเทศขนาดนอยกวา 1 ชอนโตะ ก็ทําใหเกิดอาการขางเคียง

ได อาการขางเคียงในขนาดสูง ทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจยีน ปากแหง หัวใจเตนเร็ว กระตุนระบบ
ประสาทสวนกลางทําใหมานตาขยาย นอนไมหลบั มึนงง สับสน เกิดอาการประสาทหลอน และอาจทําให
ชักได นอกจากน้ียังทําใหเกิดอาการแพ เชน allergic contact dermatitis และ occupational asthma6  

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัด Nutmeg oil จากลูกจันทนเทศสามารถยับยั้งการจับตัวของเกลด็เลือดได โดยมี 
eugenol และ isoeugenol เปนสารออกฤทธิ์6 

 2.  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย นํ้ามันลูกจันทนเทศสามารถยับยั้งการจับตัว
ของเกล็ดเลือดได  สารสกัดของเปลือกเมล็ดแสดงฤทธิ์ตานอักเสบในสัตวทดลอง10 

 3.  ลูกจันทนเทศมีสรรพคุณแกทองเสียชนิดเรื้อรัง แกปวดทอง อาหารไมยอย อาเจียน มี
รายงานวาเม่ือรบัประทานผงลกูจันทนขนาด 7.5 กรัม อาจทําใหเกิดอาการวิงเวยีนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 
ปากแหง นอนไมหลับ หากรับประทานในขนาดสูงมากอาจทําใหตายได10 

 4.  เม่ือใหสารสกัดอีเทอรทางปากแมว พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหแมวตายมีคาเทากับ 0.5- 
1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  และเมื่อใหผงยาทางปากแมวในขนาด 1.8 กรัม/กิโลกรัม  อาจทําใหเกิดอาการ 
ประสาทหลอน และถงึตายไดภายใน 24 ชั่วโมง10 

 5.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากลกูจันทนเทศ
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง11 
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ลูกเดือย : Yiyiren (意苡仁)  
 

ลูกเดือย หรือ อี้อี่เหริน คือ เน้ือในเมล็ดของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Coix lacryma-jobi 
L. var. mayuen (Rorman.) Stapf  วงศ Gramineae1 
 

                                                                                                                               0.5 เซนติเมตร 
                                                   ลูกเดือย (Semen Coicis) 
 

ชื่อไทย:  ลูกเดือย (ทั่วไป)2 

ชื่อจีน:  อี้อี่เหริน (จีนกลาง), อี้อี๋ยิ้ง (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Coix Seed1 

ชื่อเครื่องยา:  Semen Coicis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกในฤดูใบไมรวง ตากแดดใหแหง แยกเอาเนื้อในเมล็ดออกจากเปลือกนอกซึ่ง

มีสีนํ้าตาลเหลือง แยกเอาสิง่ที่ปะปนทิ้ง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ลูกเดือย เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมารอนเอาเศษเล็ก ๆ 

ออก1,3 
วิธีที่ 2   ลูกเดือยผัด  เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟระดับ 

ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวดานนอกเปนสีเหลือง พองออกเล็กนอย นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็น3 
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วิธีที่ 3   ลูกเดือยผัดราํขาวสาลี เตรียมโดยนํารําขาวสาลีใสในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความ
รอนจนกระทั่งมีควันออกมา ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ลงไป คนอยางรวดเร็วจนกระทั่งผวิดานนอกมีสี
เหลือง พองออกเล็กนอย นําออกจากเตา แลวรอนเอารําขาวสาลอีอก (ใชรําขาวสาลี 15 กิโลกรัม ตอตัวยา 
100 กิโลกรัม)1,3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี เน้ือในเมล็ดมีขนาดใหญ มีเน้ือมาก และมีสีขาว4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
ลูกเดือย รสจืดอมหวาน เย็นเล็กนอย มีฤทธิ์สลายความชื้น ขบัปสสาวะ ใชเปนยาขับปสสาวะ  

แกบวมน้ํา ขาบวม มีฤทธิ์เสริมบํารุงมาม แกอาการมามพรอง ถายกระปดกระปรอย บวมน้ํา ทองมาน มี
ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดขอ ปวดเมื่อยกลามเน้ือ แกปวดขอ กลามเน้ือ บวมตึง เปนตะคริว คลายเสนเอ็น  
และมีฤทธิ์ระบายความรอน ขับหนอง นํ้าเหลืองเสีย ใชแกโรคปอดอักเสบ ลําไสอักเสบ ขับหนอง แผลฝ1 
 ลูกเดือยผัด และลูกเดือยผัดราํขาวสาลี จะชวยใหคุณสมบัติเย็นหรือเย็นมากของลูกเดือยเกิด
ความสมดุล เพ่ิมฤทธิ์บํารุงมามและระงับทองเสีย ใชรักษาอาการทองเสียที่เกดิจากภาวะมามพรอง แก
ทองมาน3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ลูกเดือย รสมันเย็น สรรพคุณ แกหลอดลมอกัเสบ แกปอดอักเสบ ขับปสสาวะ แกนํ้าค่ังใน
ปอด ใชเปนอาหารบํารุงกําลังสาํหรับคนฟนไข5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 9-30 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 ลูกเดือยไมเหมาะกับผูมีปญหาทองผูกบอย ปสสาวะบอย หรือมีปญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ6 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวาสาร coixol ในลูกเดือย มีฤทธิ์คลายอาการเกร็งตัวของกลามเน้ือและปองกนั
การชัก ลดความดันโลหิตไดชั่วขณะ ลดนํ้าตาลในเลือดและลดไข และสาร coixenolide มีฤทธิ์ตานการ
เจริญเติบโตของเนื้องอก7,8 

 2.  นํ้ามันจากลกูเดือย มีประมาณ 5.9-9.8% ซึ่งประกอบดวยสารสําคัญคือ coix acid, palmitic  
acid นํ้ามันลูกเดือยมีฤทธิ์กระตุนศูนยการหายใจในสัตวทดลอง (หากใหปริมาณสูง ๆ อาจทําใหสัตวทดลอง 
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ตายได) ลดความเปลี้ยของรางกาย ลดความดันโลหิต และขับปสสาวะ7,8 
 3.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือฉีดนํ้ามันจากลูกเดือยเขาทางชองทอง
ในขนาด 90 มิลลิกรัม/ตัว ไมพบสัตวทดลองตัวใดตายภายใน 24 ชั่วโมง แตเม่ือฉีดนํ้ามันดังกลาวเขา
ทางใตผิวหนัง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายคือ 5-10 มิลลิกรัม/กรัม และขนาดที่ทําใหกระตายตาย
เม่ือฉีดเขาทางหลอดเลือดดําคือ 1-1.5 กรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดสาร coixol เขาทางชองทองหนถูีบจักรใน
ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรมั พบวาแสดงฤทธิ์ระงับปวดไดชั่วขณะ และไมพบสัตวทดลองตัวใดตาย 
และเมื่อใหโดยวิธีรับประทานวันละ 20, 100, 500 มิลลิกรมั/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 30 วัน ไมพบ
อาการผิดปกติใด ๆ และไมมีสัตวทดลองตัวใดตาย8 
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เล็บมือนาง: Shijunzi (使君子)  
 

เล็บมือนาง หรือ สื่อจฺวินจื่อ คือ ผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Quisqualis 
indica L. วงศ Combretaceae1 

 

                                                                                                                               0.5 เซนติเมตร 

                                              เล็บมือนาง (Fructus Quisqualis) 
 

ชื่อไทย:  เล็บมือนาง (ภาคกลาง); จะมั่ง, จาม่ัง, มะจีม่ัง (ภาคเหนือ); ไทหมอง (แมฮองสอน); อะดอนิ่ง 
(ยะลา)2 

ชื่อจีน:  สื่อจฺวินจื่อ (จีนกลาง), ไซกุงจื้อ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Rangooncreeper Fruit1 

ชื่อเครื่องยา:  Fructus Quisqualis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวผลสุกในฤดูใบไมรวงเมื่อเมล็ดสกุและเนื้อผลมีสีมวงดํา แยกเอาสิง่ที่ปะปนมาทิ้ง ตาก
แดดหรือทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาไวในทีมี่อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  เล็บมือนาง  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาคัดเอาสิ่งปนปลอมและกานผลออก ทุบให

แตกกอนใช1,3 
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วิธีที่ 2  เนื้อผลเล็บมือนาง เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที ่1 มากะเทาะเอาเปลือกออก ใช
เฉพาะสวนเน้ือผล ทุบใหแตกกอนใช1,3 

วิธีที่ 3 เนื้อผลเล็บมือนางผัด เตรียมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที ่2 ใสกระทะ ผดัโดยใชไฟระดับ
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวนอกมีสีเหลืองและมีจุดดําเกรียม มีกลิ่นหอม นําออกจากเตา ตัง้ทิ้งไวใหเย็น 
ทุบใหแตกกอนใช1,3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผลตองมีขนาดใหญ ผิวนอกสีนํ้าตาลมวง เน้ือผลอวบอิ่ม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
เล็บมือนาง รสหวานเลก็นอย มีฤทธิ์ฆาพยาธิและชวยใหการยอยอาหารดีขึ้น ใชถายพยาธไิสเดือน

และพยาธิเสนดาย1 
เนื้อผลเล็บมือนาง มีสรรพคุณและการใชเหมือนเล็บมือนาง โดยทั่วไปเล็บมือนางจะใชใน

รูปแบบของยาตม หากเตรียมเปนยาผงหรือยาเม็ดจะใชเน้ือผลเล็บมือนาง3  
เนื้อผลเล็บมือนางผัด จะชวยลดอาการขางเคียงที่เกิดจากการหดเกร็งของกลามเน้ือกระบังลม 

มีฤทธิ์ชวยใหมามแข็งแรง การยอยอาหารดีขึ้น และฆาพยาธิ สวนใหญใชรักษาอาการปวดทองเนื่องจาก
พยาธไิสเดือนและพยาธิเสนดายในเด็ก3   
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 เล็บมือนาง รสเอียน เบ่ือเล็กนอย ใชขับพยาธแิละตานซาง5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 9-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม หรือเน้ือในผล 6-9 กรัม ทําเปนยาลูกกลอน

หรือเปนยาผงรับประทานครั้งเดียว หรือแบงรบัประทานเปน 2 ครั้ง1 
การแพทยแผนไทย ใชถายพยาธิไสเดือนและพยาธิเสนดาย สําหรับเด็กใช 2-3 เมล็ด (หนัก 4-

6 กรัม) ผูใหญใช 5-7 เมล็ด (หนัก 10-15 กรัม) ทุบพอแตก ตมเอานํ้าด่ืมหรือห่ันทอดกับไขรับประทาน5 
เมล็ดใชตําเปนผงละเอียด ใชรกัษาโรคผิวหนังโดยผสมกับนํ้ามันพืช6 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 

การแพทยแผนจีน หามใชเล็บมือนางรวมกับนํ้าชาเขมขน เน่ืองจากจะลบลางฤทธิ์กัน1 
การแพทยแผนไทย ควรระมัดระวงัในการใชเลบ็มือนาง เพราะอาจทําใหเกิดอาการขางเคียง คือ 

สะอึก เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เปนตน5 
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ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. เมล็ดเล็บมือนางประกอบดวยน้ํามันและสาร quisqualic acid (กรดอะมิโน) และ D-manitol 
พบวาสารสําคัญซึ่งออกฤทธิข์ับพยาธิคือ quisqualic acid  และยังมีรายงานฤทธิข์ับถายอยางแรงของน้ํามัน
ในเมล็ดเล็บมือนางดวย5 
 2.  การศึกษาความเปนพิษของเมล็ดเล็บมือนางพบวา เม่ือใหสารสกัดนํ้าจากเมล็ดเล็บมือนาง
แกหนูถีบจักรทางปากไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลัน และขนาดเมล็ดเล็บมือนางที่ทําใหสัตวทดลองตายรอย
ละ 50 (LD50) มีคามากกวา 20 กรัม/กิโลกรัม จากการทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลันในหนูแรทพันธุวิสตาร
โดยใหสารสกัดเทียบเทาเมล็ดเล็บมือนางขนาด 0.2, 2.0, 6.0, 10.0 และ 20.0 กรัม/กิโลกรมั/วัน ทาง
ปากติดตอกันเปนเวลา 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไดรับนํ้าพบวา เม่ือไดรับสารสกดัเทียบเทา
เมล็ดเล็บมือนางขนาด 6.0, 10.0 และ 20.0 กรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลา 2 วัน สัตวทดลองแสดงอาการ
ที่เกิดจากความเปนพิษตอระบบประสาท โดยมีอาการที่สําคัญคือ ชักกระตุกรวมกับชักเกรง็ตอมาหยุด
หายใจและตาย หนูเพศผูตายจากอาการพิษ คิดเปนรอยละ 26, 53 และ 80 ในเพศเมียคิดเปนรอยละ  
0, 6 และ 80.0  ตามลําดับขนาดยา และตอมากลุมท่ีไดรับสารสกัดขนาดสูงสดุคือ 20.0 กรัม/กิโลกรัม/
วัน นาน 3 วันตายหมด หนูที่ไดรับสารสกัดเมล็ดเล็บมือนางครบ 60 วัน มีการเจริญเติบโตและการกิน
อาหารไมตางจากกลุมควบคุม การเปลี่ยนแปลงคาทางโลหิตวทิยาและคาทางชีวเคมีของซีรั่มตรวจพบได
ในหนูที่ไดรับสารสกัดบางกลุมอยางไมสัมพันธกบัขนาดของสารสกัด จึงไมสามารถกลาวไดวาเกิดจาก
สารสกัดโดยตรง ผลการตรวจเนื้อเยื่ออวัยวะภายในทางจุลพยาธิวิทยา ไมพบการเปลี่ยนแปลงที่สรุปได 
วาเกิดจากความเปนพิษของสารสกัดจากเมล็ดเลบ็มือนาง7 

 

เอกสารอางอิง 
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ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
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7. ทรงพล ชีวพัฒน, ปราณี ชวลิตธํารง, ปราณี จันทเพ็ชร.  ความเปนพิษของเมล็ดเล็บมือนาง ในประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของ

สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข., 2550. 
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วานพราว : Xianmao (仙茅)  
 

วานพราว หรือ เซียนเหมา คือ เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curculigo orchioides 
Gaertn. วงศ Amaryllidaceae1 
 

                               
                                            วานพราว (Rhizoma Curculiginis)                                                   
 

ชื่อไทย:  วานพราว (ภาคเหนือ)2 

ชื่อจีน:  เซียนเหมา (จีนกลาง), เซียงเมา (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Common Curculigo Rhizome1 

ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Curculiginis1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาวเม่ือสวนเหนือดินเหี่ยวแหงกอนแตกตา แยกเอา
สวนรากฝอยและใบและทิ้ง ลางนํ้าใหสะอาด ตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มี
การระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 วานพราว เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพื่อให

ออนนุม หั่นเปนทอน และนําไปตากแหง1,3 
วิธีที่ 2  วานพราวผัดเหลา เตรยีมโดยนําตวัยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม  เติมเหลา 

เหลืองปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไป 

    1 เซนติเมตร 
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ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนแหง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใชเหลาเหลือง 10 กิโลกรัม  
ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผิวนอกสนํ้ีาตาลเขมหรือสีนํ้าตาลดํา คุณสมบัติแข็งแตเปราะ หักงายแต
ดานหนาตัดจะไมเรียบ มีกลิ่นหอมออน ๆ รสเผ็ด4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 วานพราว รสเผด็ รอน มีฤทธิ์ใหความอบอุนและเสริมหยางของระบบไต แกหยางของไตไมพอ 
ธาตุไฟนอย (เชน อวัยวะเพศไมแข็งตัว นํ้าอสจุิเย็น ปสสาวะรดที่นอน ปสสาวะบอย) มีฤทธิ์บํารุงเสน
เอ็นและกระดูก  แกระบบไตออนแอ  เขาและเอวออนแรง  ปวดเสนเอ็นและกระดูก  การปวดและการชา 
เรื้อรังจากความเย็นและความชื้น และมีฤทธิ์ขับความเย็นและความชื้น แกหยางของมามและไตพรอง  
หนาทองและทองนอยเย็นและปวด ถายทอง1 
 วานพราวผัดเหลา จะชวยลดพิษของสมุนไพร เพิ่มฤทธิ์ในการบํารุงหยางของไต เสริมความ
แขง็แรงของเสนเอ็นและกระดกู รวมทัง้ขบัความเย็นและความชื้นไดดี เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการหยอน
สมรรถภาพทางเพศ ปวดเสนเอ็นและกระดูก และปสสาวะบอย3  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 วานพราวมีสรรพคุณเปนยาชักมดลูก เชน สตรีคลอดบุตรใหม ๆ มดลูกลอยเพราะความอักเสบ 
ชวยใหมดลูกเคลื่อนไหวกลับที่เดิมใหเปนปกติ5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
วานพราวเปนสมุนไพรที่มีพิษ หามใชในผูปวยที่มีอาการรอนใน1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดแอลกอฮอลเม่ือใหทางชองทองหนถูีบจักรในขนาด 10 กรัม/กโิลกรัม พบวาสามารถ
เพ่ิมฤทธิ์ของยา pentobarbital sodium ใหนอนหลับนานขึ้น และชวยเพิ่มฤทธิ์ของยา picrotoxin หรือ 
cocculin ใหลดอาการตื่นตระหนกตกใจลง นอกจากน้ีสารสกัดดังกลาวยังแสดงฤทธิ์ตานการอักเสบที่
เกิดจากนํ้ามันสลอดดวย6 
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 2.  สารสกัดแอลกอฮอลเม่ือใหทางปากหนูถีบจกัรในขนาด 10 และ 20 กรัม/กิโลกรัม วันละครัง้  
ติดตอกันนาน 8 วัน พบวาไมสามารถเพิ่มเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟชัยตในหนูปกติ แตสามารถรักษา 
ภาวะภูมิคุมกันบกพรองในหนูที่ไดรับสารกดภูมิคุมกัน6 

 3.  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาด 150 กรัม/กิโลกรัม 
พบวาไมมีสัตวทดลองตัวใดตายภายใน 7 วัน แสดงวาวานพราวมีพิษต่ํามาก6 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
4. Mei XH.  Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan.  1st ed.  Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005. 
5. เสงี่ยม พงษบุญรอด.  ไมเทศ เมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจ, 2514. 
6. Di L.  Rhizoma Curculigo: xian mao.  In: Wang BX, Ma JK, Zheng WL, Qu SY, Li R, Li YK (eds.).  Modern study 

of pharmacology in traditional Chinese medicine.  2nd ed.  Tianjin: Tianjin Science & Technology Press, 1999. 
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วานน้ํา : Zangchangpu (藏菖蒲)  
 

วานนํ้า หรือ จั้งชางผู คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Acorus calamus L. วงศ 
Araceae1 

 

                                                                                                                                           2 เซนติเมตร 

                                               วานน้ํา (Rhizoma Acori Calami) 

ชื่อไทย:  วานนํ้า, วานนํ้าเล็ก, ฮางคาวผา (เชียงใหม); ทิสีปุคอ (แมฮองสอน); ตะไครนํ้า (แพร); 
ไครนํ้า (เพชรบูรณ); คาเจี้ยงจี้, ผมผา, สมชื่น, ฮางคาวน้ํา, ฮางคาวบาน (ภาคเหนือ)2  
ชื่อจีน:  จั้งชางผู (จีนกลาง), เจี่ยงเชียงพู (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Tibet Sweetflag Rhizome1  
ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Acori Calami1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว แยกเอารากฝอยและดินท้ิง ตากใหแหง เก็บ

รักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกสิ่งอื่นที่ปะปนออก ลางนํ้าใหสะอาด จากน้ันนําไปใสในภาชนะ

ที่เหมาะสม คลุมดวยผาขาวบาง ตั้งทิ้งไวจนตัวยาออนนุม หั่นเปนแวนเฉียง ๆ หรือหั่นตามขวาง ทําให
แหงในที่รมหรือตากแดด1,3 
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คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ดานหนาตัดตองมีสีออกขาว กลิ่นหอมฉุน5 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 วานนํ้า รสขมเผ็ด สุขุม มีฤทธิ์ขับลม ขับเสมหะ สงบประสาท ใชรักษาอาการไอ ตื่นเตนลืม
งาย สลึมสลือ บิด ทองเสีย ทองอืด อาหารไมยอย ปวดขอ แผลฝหนอง และขับพยาธิ1,6 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 เหงา มีกลิ่นหอม รสรอน สรรพคุณเปนยาแกบิด แกปวดทอง แกทองอืดทองเฟอ แนนจุก 
เสียด ขับลมในกระเพาะอาหารและลําไส ขับเสมหะ แกไอ ระงับประสาท แกปวดตามขอ แกแผลฝ 
หนอง ขับพยาธิ แกปวดฟน เลือดออกตามไรฟน7-8 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน ใช 3-6 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม ใชภายนอก ตมเอานํ้าชะลางหรือบดเปนผง
ผสมทา1,5 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง:   

การแพทยแผนจีน  ควรระมัดระวังในการใชในผูปวยที่เหงื่อออกบอย ๆ หรือเหงื่อออกงาย5 
การแพทยแผนไทย หามกินมากกวาครั้งละ 2 กรัม เพราะจะทําใหอาเจียน (อาจใชประโยชนใน

กรณีผูปวยกินสารพิษ และตองการขับสารพิษออกจากทางเดินอาหารดวยการทําใหอาเจียน)9 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  นํ้ามันหอมระเหย และสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดการเคลื่อนไหวของหนูที่ทดลอง นํ้ามันหอมระเหย
สามารถเพิ่มฤทธิ์สงบประสาทและทําใหนอนหลับของโซเดียมเพนโทบารบิทาล ไลเซอจิกแอสิดไดเอทิลเอ
ไมด และไดเบนซิลีน เสริมฤทธิ์ของรีเซอปนในการลดพิษของแอมเฟทามีนในหนู รวมทั้งมีฤทธิ์บรรเทา
ปวด และปองกนัหนูชักจากการทดลองช็อคดวยไฟฟา สารสกัดแอลกอฮอลจากเหงามีฤทธิ์คลายกันสามารถ
เพ่ิมฤทธิ์ของยาชาเฉพาะที่ และสามารถลดพิษของแอมเฟทามีนในหนูที่ทดลองได5 

 2.  นํ้ามันหอมระเหย สารสกัดแอลกอฮอล และสารสกัดนํ้าจากเหงาสามารถลดความดันโลหิต
ของสัตวทดลองที่สลบได  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์กดการเตนของหัวใจ นํ้ามันหอมระเหยสามารถลดอัตราการ
เตนของหัวใจสนัุขและกบ5 

 3.  นํ้ามันหอมระเหยจากเหงามีฤทธิ์ระงับอาการไอที่เกิดจากการกระตุนดวยซัลเฟอรไดออกไซด 
ในหนูทดลอง ฤทธิ์ระงับอาการไอนี้เดนชัดมาก และจากการทดลองใชหลอด capillary ตอหลอดลมเพื่อ 
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วัดปริมาตรของเมือกสารที่ขบัออกมาในหลอดลมของกระตาย พบวานํ้ามันหอมระเหยแสดงฤทธิ์ขับเสมหะ5 

 4.  นํ้าค้ันจากเหงาสดสามารถเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะในคนที่มีกรดใน
กระเพาะอาการนอย ยาเตรียมจากเหงาวานนํ้าใชเปนยาเจริญอาหาร ชวยใหอยากอาหาร ทําใหการยอย
อาหารดีขึ้น และน้ํามันระเหยงายในขนาดนอย ๆ จะมีฤทธิ์ขับลม5 

 5.  นํ้ามันหอมระเหย สารสกดันํ้า และสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ลดอุณหภูมิในสัตวทดลอง 
นํ้ามันหอมระเหยในขนาด 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรคได สารสกัด
แอลกอฮอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได มีบางรายงานวาสามารถใชเปนยาขับและฆาพยาธิได5 
 6.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากเหงาวานนํ้า 
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง10 
 

เอกสารอางอิง 
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546. 
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สายน้ําผึ้ง : Jinyinhua (金银花) 
 

สายนํ้าผึ้ง หรือ จินอิ๋นฮวา คือ ดอกตูมหรือดอกเริ่มบานที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Lonicera japonica Thunb. หรือ L. hypoglauca Miq. หรือ  L.confusa DC. หรือ L. dasystyla 
Rehd. วงศ Caprifoliaceae1 

 

                                 
                                                   สายน้ําผ้ึง (Flos Lonicerae) 
 

ชื่อไทย:  สายนํ้าผึ้ง (กรุงเทพฯ)2 
ชื่อจีน:  จินอิ๋นฮวา (จีนกลาง), กิมหงึ่งฮวย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Honeysuckle Flower1 

ชื่อเครื่องยา:  Flos Lonicerae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวดอกตูมหรือดอกเริ่มออกในตนฤดูรอน ผึ่งในที่รมแลวนําไปตากแดดใหแหง  เก็บรักษา

ไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 ดอกสายน้าํผึ้ง เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรมาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก รอนเอา

ฝุนและเศษเล็ก ๆ ออก3 
วิธีที่ 2  ดอกสายน้าํผึ้งถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ นําไปผัดโดยใชไฟ 

ระดับปานกลาง ผัดจนกระทัง่ผวินอกสีนํ้าตาลดํา พรมนํ้าเลก็นอย นําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวนําไป 

     0.5 เซนติเมตร 

Page 186



 
 
 
 
คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน 

 

177

ตากแหงในที่รม3 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีปริมาณดอกมาก สีเหลืองอมขาว กลิ่นหอมจรุงใจ4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 ดอกสายน้ําผึ้ง รสอมหวาน เย็น มีฤทธิ์ระบายความรอน แกหวัดจากการกระทบลมรอน 
ระบายความรอน ขับพิษ มีฤทธิ์ขับพิษ แกแผลฝ แผลเปอย บวม (มักใชภายนอก) และมีฤทธิ์ผอนคลาย
และกระจายความรอน ใชแกบิด มีพิษรอน ถายบิดเปนมูกเลือด1 
 ดอกสายน้าํผึ้งถาน  มีสรรพคุณแกถายบิดเปนมูกเลือด สตรีที่มีอาการตกเลือด อาเจียนเปน
เลือด และเลือดกําเดาไหล3  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ดอกสายนํ้าผึ้ง รสหวานเย็น สรรพคุณเจริญอาหาร เปนยาอายุวัฒนะ ขับปสสาวะ แกไข 
แกปวดหลัง แกความดันโลหิตสูง5  
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 6-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

 การแพทยแผนไทย  ค้ันหรือใชดอกแหงชงดื่มแทนน้ําชา5 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  มีรายงานวาดอกสายนํ้าผึ้งมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสหลายชนิด ไดแก เชื้อ 
Staphylococcus aureus, Hemolytic streptococcus, Pneumococcus, Typhoid bacillus, Influenza 
virus, Herpes virus, C virus ECHO19 virus โดยสารสกัดนํ้าท่ีไดโดยวิธีแชจะมีฤทธิ์แรงกวาสาร
สกัดนํ้าที่ไดโดยวิธีตม นอกจากน้ีดอกสายนํ้าผึ้งมีฤทธิ์ตานเชื้อราโรคผิวหนังได6 

 2.   ดอกสายนํ้าผึ้งมีฤทธิ์ลดไข ตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ลดไขมันในเลือด และหามเลือด6  
 3. การศึกษาทางคลินิกพบวา ดอกสายนํ้าผึ้งเม่ือใชเดี่ยว หรือใชเปนสวนประกอบของยา
ตํารับที่ใชรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจในทารก การอักเสบที่เกิดขึ้นท่ีทางเชื่อมระหวางปากและ
คอหอย การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อปรสิตตระกูล Treponemataceae การติดเชื้อที่เกิดจากการผาตัด 
การอักเสบชนิดเฉียบพลัน โรคผิวหนังโดยเฉพาะที่เกิดจากหนังแท โรคซาร และลําไสเล็กอักเสบ7 

 4.  การศึกษาพษิเฉียบพลันของสารสกดันํ้าเม่ือฉีดเขาใตผวิหนงัของหนูถีบจกัร มีคา LD50
 เทากับ 

53 กรัม/กิโลกรมั6  
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สีเสียด : Ercha (儿茶)  
 

สีเสียด หรือ เออฉา คือ สวนสกัดนํ้าที่เตรียมจากลําตนและกิ่งที่ปอกเปลือกออกแลวของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Acacia catechu (L.f.) Willd. วงศ Leguminosae1 

 

                                                                                                                                 3 เซนติเมตร 

                                                          สีเสียด (Catechu) 
 

ชื่อไทย:  สีเสียด, ขี้เสียด (ภาคเหนือ); สีเสียดแกน (ราชบุรี); สีเสียดเหนือ (ภาคกลาง); สีเสียด
เหลือง (เชียงใหม)2 

ชื่อจีน:  เออฉา (จีนกลาง), หยี่แต (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Cutch Black Catechu1 

ชื่อเครื่องยา:  Catechu1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวกิ่งและลําตนในฤดูหนาว ปอกเปลือกออก หั่นเปนชิ้นใหญ ๆ ใสนํ้าใหทวม เค่ียว 5-6 

ชั่วโมง ยางจะถกูสกัดออกมา เปนสีนํ้าตาลดํา ขน ๆ คลายนํ้าตาลที่เค่ียวจนงวด เทลงพิมพตามตองการ 
เม่ือเย็นจะแข็ง มีลักษณะเปนกอนสีนํ้าตาลดํา เก็บรักษาไวในทีมี่อากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศ
ดี1,3 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแลว แยกสิ่งอื่นท่ีปะปนออก รอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก ทุบใหแตกหรือบด

ใหละเอียดกอนใช1,4 
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คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ดานนอกมีสีนํ้าตาลเขมถึงสีนํ้าตาลดํา ผิวเรียบเปนมัน แข็งและแตกหักงาย 
ปราศจากสิ่งปนปลอม5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
สีเสียด รสฝาด มีฤทธิ์ชวยใหเน้ือเยื่อที่เกิดใหมเจริญเติบโต ชวยสมานแผล แกแผลในปาก แก

ทองเสีย1  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 สีเสียดไทย รสฝาด สรรพคุณ ชวยสมานแผล แกอาการทองเดิน (ที่ไมใชบิดหรืออหิวาตกโรค) 
และแกบิด (ปวดเบง และมีมูก หรืออาจมีเลือดดวย)3,6,7 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน ใช 1-3 กรัม หอใสถุงผาตมเอานํ้าด่ืม หรือทําเปนยาลูกกลอน หรือยาผง1  

 การแพทยแผนไทย ใชผง ครั้งละ 0.3-1 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม6  ใชภายนอก ใชผงสีเสียดละลาย
นํ้าใสแผลสดหามเลือด กอนสีเสียดฝนกับนํ้าใหขน ๆ ทาแผลน้ํากัดเทา ผงสีเสียดผสมกับนํ้ามันพืช ทา
แผลนํ้ากัดเทา ใสปูนท่ีใชรับประทานกับหมากและพลู เพ่ือปองกันปูนกัดปาก3 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 ควรระมัดระวังในเรื่องขนาดที่ใช ถาใชมากจะเกดิอาการขางเคียงได6 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. กอนสีเสยีดประกอบดวย catechin 2-20%, catechu-tannic acid 25-35%, epicatechin, 
dicatechin และสารอื่น ๆ เน่ืองจากมีแทนนินในปริมาณสูง จึงมีฤทธิ์ฝาดสมาน ฆาเชื้อแบคทีเรีย6 
 2.  สารสกัดนํ้าความเขมขน 20% สามารถยับยัง้การเจริญของเซลลมะเรง็กระเพาะอาหารและฤทธิ์
ในการฆาเซลลมะเร็งคอนขางแรง แตไมมีพิษตอตอมนํ้าลายและเซลลลกูอัณฑะ8 
 3.  สาร d-catechin ในสีเสยีดชวยใหการทํางานของตับดีขึน้ และชวยปกปองตับจากสารพิษ 
ดังนั้นจึงสามารถใชไดผลดีในผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังหรอืผูปวยที่ตบัถูกทําลาย
จากการไดรับสารพิษ8 
 

เอกสารอางอิง 
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English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
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2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
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กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, 2547. 
7. กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข.  สมุนไพรพื้นบานฉบับรวม. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  
          Text and Journal Corperation Co., Ltd., 2533. 
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หญาคา: Baimaogen  (白茅根)  
 

หญาคา หรือ ไปเหมาเกิน คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Imperata cylindrica 
Beauv. var. major (Nees) C.E. Hubb. วงศ Gramineae1 
 

                                                                                                                                                              1 เซนติเมตร 
                                                     หญาคา (Rhizoma Imperatae) 
 

ชื่อไทย:  หญาคา (ทั่วไป); ลาลาง ลาแล (ยะลา); เกอฮี (แมฮองสอน)2 

ชื่อจีน:  ไปเหมาเกิน (จีนกลาง), แปะเหมากิง (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Lalang Grass Rhizome1 

ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Imperatae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูใบไมผลิถงึฤดูใบไมรวง ลางนํ้าใหสะอาด ตากแดดใหแหง แยกเอารากฝอย

และกาบใบทิ้ง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 2 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  หญาคา  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมาลางนํ้าใหสะอาด ใส

ภาชนะหมักไวสกัครูเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนชิ้นขนาดพอเหมาะ และนําไปทําใหแหง1,3 

วิธีที่ 2  หญาคาถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง 
ผัดจนกระทั่งผวินอกของตัวยามีสีนํ้าตาลไหม เน้ือในเปนสีเหลืองไหม พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจากเตา 
ตั้งทิ้งไวใหเย็น ตากใหแหงในทีร่ม3  
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คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ลําตนตองหยาบ สีขาว และมีรสหวาน4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 หญาคา รสอมหวาน เย็น มีฤทธิ์หามเลือด ทําใหเลือดเย็น ใชรักษาอาการเลือดออกจากภาวะ 
เลือดรอน เชน เลือดกําเดา ไอ อาเจียน ปสสาวะเปนเลือด และมีฤทธิ์ระบายความรอน ขับปสสาวะ ใช 
เปนยาขับปสสาวะ แกอาการบวมน้ํา ปสสาวะรอนมีสีเขม1 
 หญาคาถาน รสฝาด เย็นเล็กนอย ฤทธิ์ระบายความรอนในระบบเลือดคอนขางออน แตฤทธิ์
หามเลือดแรง โดยทั่วไปใชในกลุมอาการของโรคที่มีเลือดออก เปนยาฝาดสมานและยาหามเลือด3 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 ตํารายาไทยใชเปนยาขับปสสาวะ แกรอนในกระหายน้ํา แกอักเสบในทางเดินปสสาวะ บํารุงไต 
แกนํ้าดีซาน แกออนเพลีย เบ่ืออาหาร5 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 9-30 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

การแพทยแผนไทย  ใช 1 กํามือ (สด 40-50 กรัม หรือแหง 10-15 กรัม) หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ 
ตมนํ้า รับประทานวันละ 3 ครั้ง กอนอาหารครั้งละ 1 ถวยชา (75 มิลลิลิตร)6 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สารสกัดนํ้าจากเหงามีฤทธิ์ในการลดจํานวนปสสาวะและทําใหจํานวนคลอไรดในปสสาวะ 
เพิ่มขึ้น สารสกดันํ้ารอนจากเหงาสามารถลดอาการของแผลในกระเพาะอาหารและสามารถยับยั้งการหลัง่
ฮีสตามีนในหนูขาวที่ถูกกระตุนดวย สาร 48/80 ไมพบฤทธิ์ในการกอกลายพันธุ7 

 2.  สารสกัดดวยนํ้าจากเหงาแหง สารสกัดดวยแอลกอฮอลจากเหงาสดและเหงาแหง แสดง
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม HIV-1 protease โดยสารสกัดท่ีแสดงฤทธิ์แรง คือสารสกัดดวยแอลกอฮอลจาก
เหงาสด สามารถยับยั้งเอนไซมดังกลาวไดรอยละ 98 ที่ความเขมขนของตัวอยาง 66.67 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร7 

 3.   เม่ือใหกระตายกินนํ้าตมจากหญาคาขนาด 25 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม หลังจากนั้น 
16 ชั่วโมง กระตายเคลื่อนไหวชาลง การหายใจเร็วขึ้น และคนืสูปกติในเวลาไมนานนัก ถาฉีดเขาหลอด
เลือดดําขนาด 10-15 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กโิลกรัม การหายใจจะเร็วขึ้น การเคลื่อนไหวชาลง หลังจาก
น้ัน 1 ชั่วโมง จะกลับสูปกติ ถาฉีดขนาด 25 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรมั หลังจากฉีด 6 ชั่วโมง 
กระตายก็ตาย8 
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หญาแหวหมู : Xiangfu (香附)  
 

หญาแหวหมู หรือ เซียงฟู คือ เหงาแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyperus rotundus L. 
วงศ Cyperaceae1 
 

                                                                                                                                        1 เซนติเมตร 
                                                         หญาแหวหมู (Rhizoma Cyperi) 
 

ชื่อไทย:  หญาแหวหมู (ทั่วไป); หญาขนหมู (แมฮองสอน)2 

ชื่อจีน:  เซียงฟู (จีนกลาง), เฮียงหู (จีนแตจิว๋)1 

ชื่ออังกฤษ:  Nutgrass Galingale Rhizome1 

ชื่อเครื่องยา:  Rhizoma Cyperi1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวเหงาในฤดูใบไมรวง แยกเอารากฝอยทิ้ง ตมนํ้าสักครูหรือน่ึงสักครู ตากใหแหง เก็บ

รักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 5 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 หญาแหวหมู เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอม มาลางนํ้าใหสะอาด 

ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม หั่นเปนชิ้นหรือฝานเปนแผนบาง ๆ นําไปทําใหแหงโดยใชอณุหภูมิต่ํา1,3 
วิธีที่ 2  หญาแหวหมูผัดน้ําสม เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม 

นํ้าสม (ซึ่งไดมาจากการหมักกลัน่ขาว) ปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากนั จนกระทัง่นํ้าสมแทรกซึม 
เขาไปในเนื้อตัวยา จากนั้นนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยาแหง นําออกจากเตา  

Page 195



 
 
 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

 

186

ตากใหแหงในทีร่ม (นํ้าสม 20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรมั)1,3  
นอกจากหญาแหวหมูผัดนํ้าสมแลว ยงัอาจเตรียมอีกวิธีหน่ึงคือ หญาแหวหมูน่ึงกับน้ําสม โดย 

นําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติมนํ้าสม (ซึ่งไดมาจากการหมักกลั่นขาว) ปริมาณพอเหมาะ
และเติมนํ้าสะอาดปริมาตรเทานํ้าสม นําไปใสในภาชนะน่ึง น่ึงจนกระทั่งนํ้าสมแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา 
จากน้ันน่ึงตออีก 5 ชั่วโมง นําออกจากเตา ตั้งทิ้งไวใหเย็นลงเล็กนอย ฝานเปนแวนบาง ๆ นําไปตากแหง 
(นํ้าสม 20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)1,3  

วิธีที่ 3  หญาแหวหมูผัดสารปรุงแตง 4 ชนิด เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่ 
เหมาะสม เติมนํ้าค้ันขิงสด นํ้าสม (ซึ่งไดมาจากการหมักกลั่นขาว) เหลาเหลอืง และน้ําเกลอื ปริมาณ
พอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งสารปรุงแตงแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ันนําไปผัด
โดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยาแหง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใชขิงสด 5 กิโลกรัม 
ค้ันเอาแตนํ้า ใชนํ้าสมและเหลาเหลืองอยางละ 10 กิโลกรัม เกลือบริสุทธิ ์ 2 กิโลกรัมละลายในน้ํา รวม
สารปรุงแตงทั้งหมด ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่ 4  หญาแหวหมูผัดเหลา เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสในภาชนะที่เหมาะสม เติม 
เหลาเหลืองปริมาณพอเหมาะ แลวคลุกเคลาใหเขากัน จนกระทั่งเหลาแทรกซึมเขาไปในเนื้อตัวยา จากน้ัน
นําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง ผัดจนกระทั่งตัวยาแหง นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใชเหลา
เหลือง 20 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม)3 

วิธีที่ 5  หญาแหวหมูถาน  เตรียมโดยนําตัวยาท่ีไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับ 
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตวัยามีสีดําไหม เน้ือในมีสีนํ้าตาลไหม พรมนํ้าเล็กนอย นําออกจาก
เตา ตากใหแหงในที่รม3  
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ขนาดของเหงาตองสมํ่าเสมอ ผิวเรียบเปนมัน ไมมีขน มีกลิ่นหอม4 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
หญาแหวหมู รสเผ็ด ขมเลก็นอย อมหวานเลก็นอย สขุุม มีฤทธิ์ผอนคลายตับ ทําใหชี่หมุนเวยีน  

แกอาการชี่ติดขดั ปวดทอง ปวดชายโครง และมีฤทธิ์ปรับประจําเดือน แกปวด ใชบรรเทาอาการเครียด
ประจําเดือนมาไมปกติ ปวดประจําเดือน ปวดคัดเตานม1 
 หญาแหวหมูผัดหรือนึ่งน้าํสม ตัวยาจะเขาสูเสนลมปราณของตบั เพ่ิมฤทธิ์ผอนคลายตับ ระงับ
ปวด และชวยยอยอาหาร เหมาะสําหรับผูปวยทีมี่อาการปวดทอง อาหารไมยอย ธาตุพิการ3 
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 หญาแหวหมูผัดสารปรุงแตง 4 ชนิด จะชวยใหชี่หมุนเวียนไมติดขัด ปรับประจําเดือนใหเปน
ปกติ เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไมปกติ3  
 หญาแหวหมูผัดเหลา มีฤทธิ์ชวยใหเลือดลมเดินสะดวก เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการปวดทอง
เน่ืองจากไสเลื่อน3 
 หญาแหวหมูถาน รสขม ฝาด อุน โดยทั่วไปใชรักษาอาการประจําเดือนมามากผิดปกติ3  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 หญาแหวหมู  มีกลิ่นหอม รสเผด็ปรา  ขมเล็กนอย  สรรพคุณเปนยาบํารงุหัวใจ ขับเหงือ่ ขับระดู  
ขับปสสาวะ แกไข ขับลมในลําไส แกปวดทอง ทองอืด เปนยาบํารุงกําลงั บํารุงธาตุ บํารุงทารกในครรภ เปน
ยาฝาดสมาน สงบประสาท เปนยาอายวุัฒนะ5-7 
ขนาดที่ใชและวิธีใช: 

การแพทยแผนจีน  ใช 6-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

 การแพทยแผนไทย  ใชครั้งละ 1 กํามือ (60-70 หัว หรือหนัก 15 กรัม) ทุบใหแตก ตมเอานํ้า
ด่ืม หรือสด ครั้งละ 5 หัว โขลกใหละเอียดผสมนํ้าผึ้งรับประทาน5,6 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. การทดลองในสัตวทดลอง พบฤทธิ์ขับปสสาวะ ลดไข ลดความดันโลหิต และลดการอกัเสบ
ซึ่งเกิดจาก α-cyperone นอกจากน้ียังพบฤทธิ์ยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิดฟลซิพารัมใน
หลอดทดลองดวย8 

2. หัวแหวหมูมีนํ้ามันหอมระเหย และมีรายงานวามีฤทธิ์คลายอาการเกร็งตัวของกลามเน้ือเรียบ 
ชวยขับปสสาวะ กรมวิทยาศาสตรการแพทยรายงานวาไมมีพิษเฉียบพลัน5 

3.  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากหัวแหวหมู
พบวาคา LD50 มีคามากกวา 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือใหโดยการปอนหรือฉีดเขาใตผิวหนัง9 
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ชีวะพัฒน, เอมมนัส อัตตวิชญ (คณะบรรณาธิการ).  ประมวลผลงานวิจัยดานพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เลม 1.  พิมพครั้งท่ี 1.  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2546.  
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หมาก: Binglang (槟榔)  
 

หมาก หรือ ปงหลาง คือ เมล็ดสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Areca catechu 
L. วงศ Palmae1 
 

                                                                                                                                                1 เซนติเมตร 
                                                   เมล็ดหมาก (Semen Arecae) 
 

ชื่อไทย:  หมาก, หมากเมีย (ทั่วไป); หมากมู, แซ (แมฮองสอน); สีซะ (ภาคเหนือ); มะ (ตราด); 
เซียด (นครราชสีมา)2 

ชื่อจีน:  ปงหลาง (จีนกลาง), ปงนอ (จีนแตจิ๋ว)1 

ชื่ออังกฤษ:  Areca Seed1 

ชื่อเครื่องยา:  Semen Arecae1 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
เก็บเกี่ยวผลสุกในปลายฤดูใบไมผลิถงึตนฤดูใบไมรวง ตมนํ้าใหเดือด ตากแดดใหแหง กรีดแยก

เปลือกออก เอาเมล็ดตากแดดใหแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1,3 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 3 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  เมล็ดหมาก  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอม มาแชนํ้า 3-5  วัน  

นําตัวยาออกมาใสในภาชนะที่เหมาะสม ราดดวยน้ําสะอาด หมักไวจนกระทั่งนํ้าซึมเขาไปในเนื้อตัวยา หั่น 
เปนแวนบาง ๆ ตากใหแหงในทีร่ม1,4 

วิธีที่ 2  เมล็ดหมากผัด เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง  
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ผัดจนกระทั่งผวินอกมีสีเหลืองออน ๆ นําออกจากเตา ตั้งทิง้ไวใหเย็น แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก4  

วิธีที่ 3 เมล็ดหมากผัดเกรียม เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 1 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟแรง
ปานกลาง ผัดจนกระทั่งผิวนอกของตวัยามีสีเหลืองเกรียม มีกลิ่นหอม นําออกจากเตา ตัง้ทิ้งไวใหเย็น 
แลวรอนเอาเศษเล็ก ๆ ออก4  

คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนแวนบาง ๆ หนาตดัมีสีขาวอมนํ้าตาล ระหวางกลางมีลายเสนลกัษณะ
คลายลายหิน ขอบรอบ ๆ มีสีนํ้าตาลอมเหลืองออนหรือนํ้าตาลอมแดงออน เน้ือแข็งเปราะ แตกหักงาย 
มีกลิ่นออน ๆ รสเฝอน ขมเล็กนอย5 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 

หมาก รสขมเผ็ด อุน มีฤทธิ์ถายพยาธิ ทองมานจากพยาธิ ใชเปนยาถายพยาธิในลําไส และมี
ฤทธิ์ทําใหชี่หมุนเวียน ขับน้ํา แกอาการอาหารตกคาง ชี่ไมหมุนเวียน ถายทอง บิด ปวดถวง แกอาการ
บวมน้ํา ขาบวม ปวด และแกมาลาเรีย1 

เมล็ดหมากผัด และเมล็ดหมากผัดเกรยีม จะชวยใหฤทธิข์องยานุมนวลขึ้น และชวยลดอาการ
ขางเคียงของตัวยา เชน คลื่นเหียนอาเจยีน ปวดทอง มีสรรพคณุและวิธใีชเหมือนกัน โดยมีฤทธิ์ชวยยอย
อาหาร แกทองเสีย ใชรักษาอาการธาตุพิการ แกบิดขั้นรุนแรง เมล็ดหมากผัดจะมีฤทธิ์แรงกวาเมล็ดหมาก
และเมล็ดหมากผัดเกรียม โดยทั่วไปคนที่มีรางกายแขง็แรงจะใชเมลด็หมากผัด สําหรับคนที่มีรางกายไม
แขง็แรงจะใชเมล็ดหมากผัดเกรยีม4  

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 เมล็ด รสขมฝาด ทําใหเจริญอาหาร กลอมประสาท ขับเสมหะ แกเมาเหลา อาเจียนอยางแรง 
ไอ สมานแผล3 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใช 3-9 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

 การแพทยแผนไทย  ใช 5-10 กรัม (ถาใชขับพยาธิ ใช 60-90 กรัม) ตมกินหรือบดเปนผงทํา
เปนยาเม็ดหรือยาผงกิน ใชภายนอกตมชะลางหรือบดเปนผงผสมทา3 
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
 การแพทยแผนไทย หามใชในผูปวยที่มีรางกายออนแอ หรือหลังจากทองเสียหรอืเปนมาลาเรีย3 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1.  สาร arecoline ในเมล็ดมีฤทธิ์ขับพยาธิ ตอพยาธิตัวตืดในหม ูทําใหพยาธิทั้งตวัเปนอัมพาต  
ตอตืดวัว ทําใหสวนหัวและขอท่ียังไมแกเปนอมัพาตตอปลองตรงกลางและทายท่ีเปนสวนผสมพันธุ มี 
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ผลไมแรงนักตอพยาธิเข็มหมุด โดยทดลองกับพยาธิเข็มหมุดนอกรางกายของหน ูทําใหพยาธิเปนอัมพาตได 
นอกจากน้ี arecoline ยังเปนพิษตอพยาธิไสเดือน แตไมมีผลตอพยาธิปากขอ3 
 2. จากการทดลองในหลอดทดลองพบวา นํ้าแชสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชือ้ 
Staphylococcus aureus เชื้อราที่ทําใหเปนกลากเกลื้อน และราที่ทําใหเกิดโรคผวิหนังอื่นอีกได นอกจาก 
น้ันสารตมสกัดและน้ําแชสกัด ยังมีฤทธิ์ทําลายพิษของเชื้อโรคพวกบาซิลลัสไดอยางมีนัยสําคัญ สารสกัด
แอลกอฮอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli, Candida albicans, C. tropicalis และ 
Triphophyton interdigitate สวนสารละลาย arecoline ความเขมขน 2% ไมสามารถยับยัง้การเจริญ
ของเชื้อ S. aureus แตสารสกดันํ้าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อน้ีได แมในขนาดความเขมขน 1 ตอ  
10,000 สวน ดังน้ันฤทธิ์ฆาเชื้ออาจเน่ืองจากสารพวกฟนอลและแทนนินท่ีมีมากในเมล็ดก็ได3 
 3.  สารสกัดนํ้า สารสกัดแอลกอฮอล สารสกัดดวยกรด และสารสกัดดวยดางจากเมล็ด มีฤทธิ์
ทําใหหลอดเลือดฝอยขาหลังของหนูทดลองหดตัว สารสกัดดวยดางจะมีฤทธิ์แรงและนานที่สุด สารสกัด
ดวยแอลกอฮอลมีฤทธิ์รองลงมา สารสกัดนํ้าและสารสกัดดวยกรดมีฤทธิ์ไมแรงนัก สารสกัดนํ้าจะเพิ่ม
ฤทธิ์ของ adrenaline ที่มีตอหลอดเลือดฝอยขาหลังของหนทูดลอง ทั้งเพิม่ความแรงและระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์ไดนานขึ้น สารพวกฟนอลจากหมากสามารถเพิ่มฤทธิ์ของ adrenaline แตตัวของมันเองไม
แสดงฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดหดตัว3 
 4.  หมากมีสารที่ทําใหเกิดมะเร็งที่เยื่อเมือกในชองปาก ปกติเม่ือเค้ียวหมาก จะทําใหการรับรู
ตอรสนอยลง ความอยากอาหารลดลง ฟนดํา และโยกคลอนงาย ทองผูก เจ็บคอนอยลง และยังแกปวด
ทองอีกดวย อาจเน่ืองจากหมากมีแทนนินปริมาณมาก ในกลุมคนท่ีเค้ียวหมากเปนประจํา พยาธิลําไสจะ
ลดลง อาการกระหายน้ําลดลง อาจเน่ืองจากฤทธิ์ของ adrenaline3 
 5.  เม่ือรับ adrenaline มากเกินไป ทําใหมีอาการพิษเกิดขึ้น มีอาการนํ้าลายออกมาก นํ้าลาย
ยืด อาเจียน ปสสาวะมาก มึนงง สลบ ชกั ถาเกิดจากกินมากไป แกโดยใชสารละลายดางทับทิมเจือจาง 
ลางกระเพาะอาหารและฉีด atropine แกอาการพิษตาง ๆ ที่เกิดขึ้น3 
 

เอกสารอางอิง 
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China.  Vol.I.  

English Edition.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2. ลีนา ผูพัฒนพงศ, กองกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544).  สํานักวิชาการปาไม.  กรมปาไม.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2544.  
3. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วชิรา แดนตะวัน, สถาพร ล้ิมมณี, ชะนะ ครองรักษา, ทิพวัลย ทรัพยเจริญ.  สมุนไพร  อันดับที่ 03: การ

รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527. 
4. Gong QF.   Zhongyao Paozhi Xue.  2nd ed.   Beijing: National Chinese Traditional Medicine Publishing House, 2003. 
5.    Liu TS, Pan QP, Zhou YS, Wu ZY.  XiuZhen Zhongyaoyinpian Caise Tuben.  1st ed.  Hunan: Hunan Science & 

Technology Publishing House, 2006. 
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2 เซนติเมตร 
 

โหราเดือยไก: Fuzi (附子)  
 

โหราเดือยไก หรือ ฟูจื่อ  คือ  รากแขนงแหงที่ผานการฆาฤทธิ์ของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา  
Aconitum carmichaeli Debx. วงศ Ranunculaceae1  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           โหราเดือยไก (Radix Aconiti Lateralis Preparata) 
 

ชื่อไทย:  โหราเดือยไก (ภาคกลาง)2,3  

ชื่อจีน:  ฟูจื่อ (จีนกลาง), หูจื้อ (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ: Prepared Common Monkshood Daughter Root1 
ชื่อเครื่องยา: Radix Aconiti Lateralis Preparata1  
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 
 เก็บเกี่ยวรากในฤดูรอน แยกเอารากแกว รากฝอย และดินออก เอาเฉพาะรากแขนงมาลางนํ้า
ใหสะอาด นําไปตากแหง เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง มีการระบายอากาศดี1  
การเตรียมตัวยาพรอมใช: 

การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 5 วธิี ดังน้ี 
วิธีที่ 1 โหราเดือยไกแชน้ําเกลอื เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอม มาลาง

นํ้าใหสะอาด ใสภาชนะที่มีฝาปด เติมนํ้าเกลือปริมาณที่เหมาะสม แชทิ้งไวขามคืน แลวเติมเกลือบริสุทธิ์
ลงไปอีก แชอยางตอเน่ือง โดยใหนําตัวยาออกมาตากแดดหรือผึ่งใหแหงทุกวัน จากนั้นนําตัวยาไปแชใน
นํ้าเกลือใหม แชจนกระทัง่ผวินอกของตวัยามีผลึกของเกลือเกาะติดอยูเม่ือตัวยาแหงแลว และเนื้อในของ
ตัวยามีลักษณะแข็ง1,4 
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วิธีที่ 2  โหราเดอืยไกแวนสีดํา (ทางการคาเรียก เฮยซุนเพ่ียน) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ 
ปราศจากสิ่งปนปลอม มาลางนํ้าใหสะอาด นํามาแชในนํ้าเกลือหลาย ๆ วัน แลวนําไปตมจนกระทั่งเน้ือใน
ใส นําตัวยาออกมาลางดวยนํ้าสะอาด หั่นเปนแวนตามยาวขนาดหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร จากน้ันนําไป
แชนํ้าอีกครั้ง แลวลางนํ้าใหสะอาด ยอมสีตัวยาดวยสีผสมอาหารใหไดสีชาเขม แลวนําไปนึ่งจนกระทั่งผิว
ดานนอกของตัวยามีนํ้ามัน และเปนมัน นําไปปงตอใหแหงประมาณ 50% แลวนําไปตากแหง หรือปงตอ
จนตัวยาแหง1,4 

วิธีที่ 3  โหราเดือยไกแวนสีขาว  เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนปลอมมาลาง 
นํ้าใหสะอาด นํามาแชในนํ้าเกลือหลาย ๆ วัน แลวนําไปตมจนกระทั่งเน้ือในใส นําตัวยาออกมา ปอกเอา
ผิวนอกออก หัน่เปนแวนตามยาวขนาดหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร จากน้ันนําไปแชนํ้าอีกครั้ง ลางนํ้าให
สะอาด นําไปนึ่งจนกระทั่งมองเห็นเน้ือในตัวยา ตากแดดใหแหงประมาณ 50% แลวรมดวยควันกํามะถัน 
ตากแดดใหแหง1,4 

วิธีที่ 4  โหราเดอืยไกคั่ว เตรียมโดยนําทรายที่สะอาดใสในภาชนะที่เหมาะสม แลวใหความรอน
ที่อุณหภูมิสูง ใสตัวยาที่ไดจากวิธีที่ 3 คนอยางสมํ่าเสมอจนกระทั่งตัวยาเริ่มพองตัวและเปลี่ยนสีเล็กนอย 
นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก แลวตัง้ทิ้งไวใหเย็น4 

วิธีที่ 5 โหราเดือยไกจืด เตรียมโดยนําตวัยาทีไ่ดจากวิธีที ่1 มาแชนํ้าสะอาดในภาชนะที่เหมาะสม 
โดยเปลี่ยนนํ้าทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง จนกระทั่งตัวยาไมมีรสเค็มของเกลือ แลวนําไปนึ่งพรอมกับถั่วดํา
ชะเอมเทศ และน้ําในปริมาณที่เหมาะสม น่ึงจนกระทั่งมองเห็นเน้ือในตัวยา เม่ือนํามาห่ันและชิมดูจะไม
รูสึกชาที่ลิ้น จากน้ันนําออกจากเตา แยกเอาถั่วดําและชะเอมเทศออก เอาเฉพาะตัวยา นํามาหั่นเปนแผน
บาง ๆ ตากใหแหง (ใชถั่วดํา 10 กิโลกรัม และชะเอมเทศ 5 กิโลกรัม ตอตัวยาที่เตรียมโดยวิธีที่ 1 หนัก 
100 กิโลกรัม)4  
คุณภาพของตวัยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองเปนแวนขนาดหนาสมํ่าเสมอ หนาตัดสีเหลืองอมนํ้าตาลเปนมัน6 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน:  
โหราเดือยไก  รสเผ็ด รอน มีฤทธิ์เสริมหยางใหระบบหัวใจ ใหความอบอุนแกกระเพาะอาหาร  

เสริมความแข็งแรงของไต บํารุงธาตุไฟ กระจายความเย็นที่มาจับ บรรเทาอาการปวด รางกายออนแอจาก 
ปวยเรื้อรัง เหงือ่ออกมาก อาเจียนมาก ถายมาก มือเทาเย็น ปวดปสสาวะบอยตอนกลางคืน1  
 โหราเดือยไกเปนสมุนไพรที่มีพิษ จึงตองฆาฤทธิ์ยากอนใช ซึง่ทําไดหลายวิธีโดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือลดพิษของยาและเพื่อสะดวกในการใช1  
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 โหราเดือยไกแชน้ําเกลือ  มีวัตถปุระสงคเพื่อปองกันใหตัวยาไมเนาเสีย สะดวกในการเก็บรักษา4 
 โหราเดือยไกแวนสีดาํ และโหราเดือยไกแวนสีขาว ไดผานกระบวนการฆาฤทธิ์ยาแลว จงึสามารถ
นํามาใชเขาตํารับยาไดเลย4    
 โหราเดือยไกคั่ว มีฤทธิ์ใหความอบอุนแกไตเพื่อใหมามฟนคืนสูสภาพปกติเปนหลัก เหมาะ
สําหรับผูปวยทีมี่อาการหนาวเย็นปวดทองและทรวงอก อาเจียนและทองเสีย4 
 โหราเดือยไกจืด มีฤทธิ์แรงในการชวยเสริมหยางเพื่อใหผูปวยหนักฟนตัว บรรเทาอาการปวด 
เหมาะสําหรับผูปวยที่หยางพรองมาก มือเทาเย็น ชีพจรเตนจังหวะออน เกิดอาการบวมน้ํา4 
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 โหราเดือยไก มีสรรพคุณแกลมจับโปง (แกปวดตามขอ) และใชภายนอกเปนยาชาเฉพาะที่3 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด 3-15 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1  

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง:   
หามใชในหญิงมีครรภ และหามใชรวมกับตัวยา ปนเซี่ย เปยหมู กวาโหลว ไปจี๋ เพราะเมื่อใช

รวมกันแลวจะทาํใหฤทธิ์ของตัวยาหมดไป (การแพทยแผนจีน)1 
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 

1. โหราเดือยไก มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัข ตานอักเสบในหนูถีบจักร และหนูขาว7 ระงับ
ปวดในหนูถีบจักร และเสริมภูมิตานทานในหนูขาว8 

2.  โหราเดือยไก มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ8 
3. โหราเดือยไกมีพิษมาก ความเปนพิษแตกตางกันมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับแหลงปลกู อายุ

เก็บเกี่ยว วิธีฆาฤทธิ์ของยา และระยะเวลาในการตม มีรายงานวาโหราเดือยไกจากแหลงตาง ๆ มีความ
เปนพิษแตกตางกันถึง 8 เทา เม่ือฆาฤทธิ์ของยาแลวจะสามารถลดพิษไดมากถึง 81%  โดยทั่วไปขนาด
ของยาที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาดรับประทานมาก3 การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสาร
สกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําพบวา ขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี
คาเทากับ 13.75 กรัม/กิโลกรมั และขนาดของสารสกัดตํ่าสดุท่ีทําใหหนูขาวตายเทียบเทาผงยา 23.40 
กรัม/กิโลกรัม8 
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             2 เซนติเมตร 

อบเชยจนี : Rougui (肉桂)  
 

อบเชยจีน หรือ โรวกุย คือ เปลือกตนของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cinnamomum cassia 
Presl วงศ Lauraceae1 
 

 
                                                       อบเชยจีน (Cortex Cinnamomi) 
 

ชื่อไทย:  อบเชยจีน2,3 

ชื่อจีน:  โรวกุย (จีนกลาง), เหน็กกุย (จีนแตจิ๋ว)1 
ชื่ออังกฤษ:  Cassia Bark1 

ชื่อเครื่องยา:  Cortex Cinnamomi1           
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว: 

เก็บเกี่ยวเปลือกตนในฤดูใบไมรวง ทําใหแหงในที่รม เก็บรักษาไวในที่มีอากาศเย็นและแหง 
มีการระบายอากาศดี1 

การเตรียมตัวยาพรอมใช: 
นําวัตถุดิบสมุนไพรมาขูดผิวสวนที่ขรุขระออก แลวหั่นเปนชิ้นบาง ๆ หรือทุบใหแตกกอนใช1,4 

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก: 
 ตัวยาที่มีคุณภาพดี ตองมีนํ้าหนัก ผิวนอกละเอียด เน้ือหนา ดานหนาตัดสีมวงแดงหรือสี
แดงเขม มีนํ้ามันมาก กลิ่นหอมฉุนมาก รสเผ็ดอมหวาน เมื่อเค้ียวจะมีกากนอย5 

สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน: 
 อบเชยจีน รสเผ็ดอมหวาน รอน มีฤทธิ์เสริมหยาง บํารุงธาตุไฟในระบบไต แกอวยัวะเพศไม
แข็งตัว มดลูกเย็น ปสสาวะบอยตอนกลางคืน หลั่งเร็ว กลั้นปสสาวะไมอยู และมีฤทธิ์กระจายความเย็น 

    5 เซนติเมตร 
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ระงับปวด รักษาอาการหยางของมามและไตพรอง (ปวดทองนอย คลื่นไสอาเจียน มือเทาเย็น อุจจาระ
เหลว) รวมทั้งมีฤทธิ์ใหความอบอุนและทะลวงจิงลั่ว ทําใหระบบหมุนเวียนท้ังเลือดและชี่หมุนเวียนดี  
กระจายความเยน็ ระงับปวด ชาเน่ืองจากความเย็น แกประจําเดือนไมมาเน่ืองจากภาวะพรอง เยน็ ทําให 
การหมุนเวียนของเลือดติดขัด ปวดประจําเดือน เปนตน1,3  
สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย: 
 อบเชยจีน รสเผ็ด หวาน สรรพคุณแกลมอัณฑพฤกษ ปลุกธาตุอันดับใหเจริญ แกไขสันนิบาต 
แกออนเพลีย ขบัผายลม6 

ขนาดที่ใชและวิธีใช: 
การแพทยแผนจีน  ใชขนาด  1-4.5 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม1 

ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง: 
ควรระมัดระวังในการใชในผูปวยที่มีแนวโนมเลือดออกงาย1 หามใชในผูปวยที่เปนไขโดยไมรู

สาเหตุ หรือในสตรีมีครรภ และผูปวยที่เปนแผลในกระเพาะอาหาร รวมทั้งผูปวยที่แพอบเชยจีน7 ในทาง
การแพทยแผนจีนไมใชอบเชยจีนรวมกับชื่อสอืจือ เพราะจะถกูลางฤทธิ์ได1 

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของ: 
 1. สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ลดไข บรรเทาอาการปวดในหนูถีบ
จักร และสาร cinnamic acid ที่แยกไดจากเปลือกตนอบเชยจนี แสดงฤทธิ์ระงับปวดในหนูทดลอง และ
แสดงฤทธิ์ลดไขในกระตาย8 

2.  เม่ือใหกระตายรับประทานผงอบเชยจีนขนาด 1.2 กรัม/กโิลกรัม ติดตอกันนาน 6 วัน พบวา 
มีฤทธิ์ชวยใหอาการขาดออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจดีขึ้น และสารสกดัสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ที่ไปเลี้ยงหัวใจในหนูตะเภา นอกจากนี้เม่ือใหหนูขาวรับประทานสารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/
กิโลกรัม หรือสารสกัดอีเทอร (นํ้ามันหอมระเหย) ขนาด 0.8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน
นาน 5 วัน พบวาสามารถตานการแข็งตวัของเลือดได8 

 3.  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรสับางชนิดในหลอดทดลอง3 
 4. การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํา และใหโดยวิธี
รับประทาน พบวาขนาดของสารสกัดนํ้าเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 18.48 และ 120 กรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ และเมื่อใหสาร cinnamic acid แกหนูถีบจักรโดยวิธี
รับประทาน  ฉีดเขาหลอดเลือดดํา และ ฉีดเขาชองทอง  พบวาขนาดของสารดังกลาวที่ทําใหหนูถีบจักร 
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 225, 132 และ 610 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8 
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 5.  การทดสอบความเปนพิษ พบวาเม่ือปอนสารสกัดเปลือกอบเชยจีนดวย 70% แอลกอฮอล 
ใหหนูขาวในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมเปนพิษตอตัวออน9 และขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายมีคา 
มากกวา 2 กรัม/กิโลกรัม เม่ือปอนสารสกัดยาตํารับดวยนํ้าใหหนูถีบจักรหรือหนูขาว ขนาดท่ีทําใหหนู
ตายครึ่งหนึ่งคือ 15 กรัม/กิโลกรัม10 เม่ือปอนยาตํารับใหกระตายในขนาด 0.8 กรัม/กิโลกรัม ไมพบพิษ11  
เม่ือฉีดสารสกัดเปลือกอบเชยจนีดวยแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหหนูตายเปน
จํานวนครึ่งหนึ่งคือ 1 กรัม/กโิลกรัม12 และการฉีดยาตํารับเขาชองทองหนูถบีจักร พบวาขนาดที่ทําให
สัตวทดลองตายเปนจํานวนครึ่งหน่ึงคือ 23.6 กรัม/กิโลกรัม13  
 6. มีรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศจีนวา เม่ือใหผูปวยโรคบิดชนิดเฉียบพลัน 
จํานวน 110 คน รับประทานยาแคปซูลอบเชยจีน 1.2-1.5 กรมั ติดตอกัน 2 ครั้ง โดยใหหางกันครั้งละ 
1 ชั่วโมง หลังจากนั้นใหรับประทานอีก 1.2-1.5 กรัม ติดตอกัน 3 ครั้ง โดยใหหางกันครั้งละ 2 ชั่วโมง 
พบวา ยาแคปซูลอบเชยจีนสามารถรักษาโรคบิดชนิดเฉียบพลันไดอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุม8 
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